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Ο Trudeau επικαλείται για πρώτη φορά το νόμο περί 
έκτακτης ανάγκης ως απάντηση στις διαδηλώσεις

«Αυτή δεν είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία. Παράνομοι αποκλεισμοί 
έχουν διαταράξει τη ζωή πάρα πολλών Καναδών … Η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση επικαλέστηκε τον νόμο περί έκτακτων περιστατικών. 
Τα μέτρα θα είναι περιορισμένα χρονικά, γεωγραφικά στοχευμένα, 
καθώς και λογικά και ανάλογα με τις απειλές που προορίζονται να 
αντιμετωπίσουν. Δεν συνεπάγεται την κλήση του στρατού ή την 
αναστολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αυτό 

αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας των Καναδών, την προστασία 
των θέσεων εργασίας των ανθρώπων και την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης στους θεσμούς μας. Ενισχύουμε τις αρχές, τις αξίες και 
τους θεσμούς που κρατούν όλους τους Καναδούς ελεύθερους».

Και επίσημα Απόκριες από την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου καθώς ανοίγει 
το Τριώδιο. Η περίοδος του Τριωδίου είναι εκκλησιαστική περίοδος δέκα 
εβδομάδων που ξεκινά από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου 
και φτάνει μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο.

Απόκριες 2022: 
Άνοιξε το Τριώδιο

ΣΕΛΙΔΑ 17

Την προθυμία του Βλαντιμίρ 
Πούτιν  να δώσει χώρο στη 
διπλωματία εξέφρασε με 
δηλώσεις του στο CNN ο 
εκπρόσωπος του Ρώσου 
προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου 
τόνισε ότι η Ουκρανία είναι 
ένα μόνο μέρος του συνολικού 
προβλήματος ασφαλείας που 
διακρίνει η Ρωσία στον κόσμο. 
Η Ουκρανία «αποτελεί μόνο 
ένα μέρος των εγγυήσεων 
ασφαλείας που επιζητά η 
Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά 
στο CNN, προσθέτοντας ότι ο 
πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, «απαιτούσε 
πάντα διπλωματία και διαπραγματεύσεις 
και ζητούσε ουσιαστικές εγγυήσεις για τη 
Ρωσική Ομοσπονδία».

Ο Λαβρόφ ζήτησε από 
τον Πούτιν να συνεχιστεί 

ο διάλογος
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της 

Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνομιλία 
που είχε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, 
ζήτησε να δοθεί χρόνος στη διπλωματία, 
τονίζοντας μάλιστα ότι υπάρχει μεγάλη 
απόσταση μέχρι να εξαντληθεί η συζήτηση 
και η διαπραγμάτευση, φτάνοντας σε μάι 

Εκπρόσωπος Κρεμλίνου στο CNN: 

Ο Πούτιν είναι πρόθυμος 
να διαπραγματευθεί

σύγκρουση, την οποία κανείς δεν επιθυμεί.
«Υπάρχουν πάντα πιθανότητες… Μου 

φαίνεται ότι οι δυνατότητες δεν έχουν 
εξαντληθεί...Σε αυτό το στάδιο, θα πρότεινα 
να συνεχίσουμε… », δήλωσε μεταξύ άλλων 
ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας 
απαντώντας στο ερώτημα του Ρώσου 
προέδρου αν έχει νόημα να συνεχιστούν οι 
διπλωματικές προσπάθειες, με τον διάλογο 
να γίνεται μπροστά στις κάμερες.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν 
παρουσιάζεται να απάντησε λέγοντας 
«εντάξει». Ο διάλογος σύμφωνα με 
δημοσιεύματα προβλήθηκε στη ρωσική 
κρατική τηλεόραση.

Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019
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Συμπληρώσαμε 40 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνισμού. Είμαστε 
ένα από τα πρώτα ελληνικά φαρμακεία του Τορόντο. Χάρη στην 
προτίμησή σας και την αγάπη σας ξεχωρίσαμε. Γίναμε ένα από τα 
πιο δημοφιλή φαρμακεία. Το χρωστάμε σε σας. Σας ευχαριστούμε 
θερμά και σας προσκαλούμε κι αυτή τη χρονιά να συνεχίσετε να 
μας επισκέπτεσθε διότι θα έχουμε στο άμεσο μέλλον.... εκπλήξεις!!! 
Διαθέτουμε ειδικευμένο προσωπικό. Δε χρεώνουμε τα $2.00 για 
τους συνταξιούχους.  Διαθέτουμε τα πιο πολλά εμβόλια που 
κυκλοφορούν.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9πμ-6μμ

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

• Εκτελούμε συνταγές παντός είδους
• Δεχόμαστε όλες τις ασφάλειες
• Εχουμε μεγάλη ποικιλία σε βιταμίνες

• Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά
• Είδη για διαβητικούς
• Ηλεκτρικοί μετρητές για ζάχαρο

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

751 Pape Avenue, Toronto ON M4K 3T1
Δίπλα στο Pape Subway

a

Χωρίς την υποχρέωση 
αρνητικού τεστ, με την 
προϋπόθεση να έχουν 

πιστοποιητικό εμβολιασμού 
ή να επιδεικνύουν 

πιστοποιητικό νόσησης
Χωρίς την υποχρέωση αρνητικού 

τεστ θα εισέρχονται στη χώρα μας και 
οι ταξιδιώτες που προέρχονται από 
την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής και τον Καναδά με την 
προϋπόθεση να έχουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή να επιδεικνύουν 
πιστοποιητικό νόσησης.

Ειδικότερα, με τροποποίηση της 
αεροπορικής οδηγίας πτήσεων 
εξωτερικού που ισχύει ήδη από 
σήμερα Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 
έως τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 
προβλέπονται τα ακόλουθα:

Η είσοδος των ταξιδιωτών που 
προέρχονται από την Αυστραλία, τις 
ΗΠΑ και τον Καναδά επιτρέπεται με 
την επίδειξη εναλλακτικά ενός εκ των 
παρακάτω εγγράφων:

α) Πιστοποιητικό εμβολιασμού 
με χρονική ισχύ έως εννέα μήνες 
μετά την ολοκλήρωση του βασικού 
εμβολιασμού και χωρίς χρονικό 
περιορισμό για τους ταξιδιώτες που 
έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση.

β) Πιστοποιητικό νόσησης που 
διαρκεί έως εκατόν ογδόντα ημέρες.

γ) Πιστοποιητικό αρνητικού 
αποτελέσματος, με τη μέθοδο PCR 
εντός των τελευταίων εβδομήντα 
δύο ωρών ή εναλλακτικά να έχουν 
διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test 
εντός είκοσι τεσσάρων ωρών πριν 
από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες 
προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα 
ισχύουν χωρίς καμία άλλη αλλαγή έως 
τις 21/2/2022.

Υπενθυμίζουμε ότι οι notams έχουν 
δημοσιευτεί με Δελτίο Τύπου της ΥΠΑ 
στις 6/2/2022 και είναι οι εξής:

Υποχρεωτική συμπλήρωση PLF 
για όλους τους επιβάτες: Όλοι οι 
ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως 
υπηκοότητας, συμπληρώνουν την 
ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passen-
ger Locator Form), στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://travel.gov.gr 
οποιαδήποτε ώρα πριν από την 
αναχώρηση της πτήσης προς 
Ελλάδα. Η απόδειξη συμπλήρωσης 
της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, 
που αποστέλλεται αυτόματα με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη 
από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο 
ταξιδιωτικό έγγραφο.

Χωρίς τεστ άφιξης οι ταξιδιώτες με 
Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό 
COVID-19: Η είσοδος των ταξιδιωτών 
που προέρχονται από τα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Συμφωνίας Σένγκεν, καθώς και από 
τις 33 χώρες εκτός της ΕΕ που έχουν 
προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού 
πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ (Eu-
ropean Union Digital Covid Certificate, 
EUDCC), δηλαδή οι ακόλουθες: Άγιος 
Μαρίνος, Αλβανία, Ανδόρρα, Αρμενία, 
Βατικανό, Βόρεια Μακεδονία, Γεωργία, 
Ελβετία, Ελ Σαλβαδόρ, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτενστάιν, 
Λίβανος, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, 
Μολδαβία, Μονακό, Νορβηγία, Νέα 
Ζηλανδία, Ουκρανία, Ουρουγουάη, 
Παναμάς, Πράσινο Ακρωτήριο, 
Σερβία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Τόγκο, 
Τουρκία, Τυνησία, Φερόες Νήσοι 
και Κινεζική Ταϊπέι, επιτρέπεται με 
την επίδειξη Ευρωπαϊκού Ψηφιακού 
Πιστοποιητικού COVID-19, το οποίο 
περιέχει πληροφορίες για ένα από τα 
παρακάτω στοιχεία:

α) Πιστοποιητικό εμβολιασμού με 
χρονική ισχύ έως εννέα μήνες μετά την 
ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού 
και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους 
ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την 
ενισχυτική δόση.

β) Πιστοποιητικό νόσησης που 
διαρκεί έως εκατόν ογδόντα ημέρες.

γ) Πιστοποιητικό αρνητικού 
αποτελέσματος, με τη μέθοδο PCR 
εντός των τελευταίων εβδομήντα 
δύο ωρών ή εναλλακτικά να έχουν 
διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test 
εντός είκοσι τεσσάρων ωρών πριν 
από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Mε αρνητικό τεστ η είσοδος στην 
Ελλάδα ανεξαρτήτως εμβολιασμού για 
όλους τους υπόλοιπους ταξιδιώτες: 
Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, 
πλην των κρατών της ΕΕ και της 

Χωρίς αρνητικό τεστ 
οι ταξιδιώτες που εισέρχονται 
στην Ελλάδα από Αυστραλία 

ΗΠΑ και Καναδά
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Συμφωνίας Σένγκεν καθώς και 
από τις 33 χώρες εκτός της ΕΕ που 
έχουν προσχωρήσει στο σύστημα 
ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 
της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων των 
συζύγων τους ή των προσώπων, 
με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των 
ανήλικων τέκνων τους, ανεξαρτήτως 
της εμβολιαστικής τους κατάστασης, 
οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί 
αρνητικοί σε τεστ με τη μέθοδο PCR 
εντός των τελευταίων εβδομήντα 
δύο ωρών ή εναλλακτικά να έχουν 
διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test 
εντός είκοσι τεσσάρων ωρών πριν 
από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Έλεγχοι σε παιδιά από πέντε 
ετών και άνω: Η υποχρέωση των 
προϋποθέσεων, για είσοδο στην 
Ελλάδα ισχύει για παιδιά από πέντε 
ετών και άνω.

Δειγματοληπτικός έλεγχος 
ταξιδιωτών και προσωρινός 
περιορισμός πέντε ημερών σε 
περίπτωση κρούσματος: Σε όλους τους 
επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα 
θα γίνεται και δειγματοληπτικός 
έλεγχος (PCR ή rapid test) κατά την 
άφιξη τους, βάση της διαδικασίας 
που προβλέπει το Passenger Lo-
cator Form. Σε περίπτωση που τα 
τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό η 
καραντίνα/απομόνωση θα ισχύει για 
πέντε μέρες, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο 
τόπο προσωρινής διαμονής που 
υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές. 
Ο προσωρινός περιορισμός αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της διάγνωσής 
τους ως θετικών στον κορονοϊό COV-
ID-19. Μετά την πάροδο των πέντε 
ημερών και εφόσον δεν υπάρχουν 
συμπτώματα ή τα συμπτώματα έχουν 
βελτιωθεί, με πλήρη υποχώρηση του 
πυρετού για είκοσι τέσσερις ώρες 
χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, λήγει 

ο προσωρινός περιορισμός. Εάν ο 
πυρετός συνεχίζει μετά την πάροδο 
των πέντε ημερών, παρατείνεται ο 
προσωρινός περιορισμός μέχρι την 
πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Οι 
συγκεκριμένοι επιβάτες υποχρεούνται 
να φέρουν μάσκα μόνο υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (FFP2 
ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα 
(χειρουργική και υφασμάτινη) για 
τουλάχιστον άλλες πέντε ημέρες από 
τη λήξη του περιορισμού. Όλοι οι 
επιβάτες εξωτερικού πρέπει να τηρούν 
πιστά τις οδηγίες των υγειονομικών 
αρχών της χώρας μας.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική: 
Στους χώρους προσέλευσης και 
αναμονής εντός αεροδρομίων, 
καθώς και κατά τη διάρκεια των 
αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό 
και οι επιβάτες υποχρεούνται να 
φέρουν μάσκα προστασίας. Επίσης 
οι επιβάτες υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις 
του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού 
των αεροδρομίων ή των αεροπορικών 
εταιρειών που επιφορτίζεται με τα 
καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης 
πλήθους και υποβοήθησης 
των επιβατών, προκειμένου να 
τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις 
και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη 
επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή 
προς αποφυγή συνωστισμού. Ο 
έλεγχος των παραπάνω εγγράφων 
πραγματοποιείται από τους 
υπαλλήλους των αεροπορικών 
εταιρειών και δειγματοληπτικά από τις 
αστυνομικές αρχές. Οι αεροπορικές 
εταιρίες υποχρεούνται στον έλεγχο 
του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή 
του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα 
απαραίτητα έγγραφα και σε περίπτωση 
παραβίασης φέρουν την υποχρέωση 
επαναπατρισμού του επιβάτη με 
ευθύνη και έξοδά τους.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Το να επιστρέψω για να συμμετάσχω σε αυτούς τους 
Αγώνες, ήταν τεράστιο κίνητρο στο να νικήσω τον 
καρκίνο. Δεν είχα άλλους μύες, ούτε ενέργεια. Ήθελα να 
τα παρατήσω μερικές φορές γιατί ήταν τόσο δύσκολο. Το 
να φτάσω εδώ μετά τρία χρόνια να κερδίζω χρυσό, ήταν 
εντελώς τρελό.
Ήταν η πιο δύσκολη διαδρομή που έχω κάνει σε όλη μου 
την καριέρα. Ως άνθρωπος, συνήθιζα να θεωρώ τη ζωή 
δεδομένη. Δεν το κάνω πλέον. Κάθε φορά που δένω τα 
πόδια μου στο snowboard μου, το εκτιμώ πιο πολύ από 
οποιανδήποτε άλλη φορά.  Είμαι χαρούμενος που μπορώ 
κάθε ημέρα να ακολουθώ το πάθος μου».
Ο Πάροτ ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες του τον Ιούνιο 
του 2019 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο snowboard-
ing (χιονοσανίδα) στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
στο Πεκίνο.

facebook
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Σε ΚαΛα Χερια. Σε ΚαΛεΣ ΤιΜεΣ.
                  = εΞοιΚοΝοΜΗΣΤε

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East
 Unit 26
(289) 316-0568
margaronis@allstate.ca
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*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Εμπορικό σήμα    που χρησιμοποιείται υπό την άδεια της Ασφαλιστικής AllstateR

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

αΣΠαΣια ΚουρΤεΣιΩΤΗ

Zητείται κυρία 
να φροντίζει ηλικιωμένο

 
Ζητείται αξιόπιστη κυρία για την φροντίδα ηλικιωμένου που πάσχει 
από άνοια, στην ανατολική πλευρά του Scarborough. Πρέπει να μιλάει 
ελληνικά. Θέση πλήρους απασχόλησης που ανοίγει άμεσα. Η εργασία 
είναι 24ωρη (εσώκλειστη).
Λεπτομέρειες για την αμοιβή θα συζητηθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο 
george@thatguy.ca

ΚΑΝΑΔΑΣ

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
δήλωσε ότι επικαλέστηκε τον νόμο περί 
έκτακτης ανάγκης για πρώτη φορά στην 
ιστορία του Καναδά, προκειμένου να 
δώσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
πρόσθετες εξουσίες για να χειριστεί 
τα συνεχιζόμενα μπλόκα και τις 
διαμαρτυρίες κατά των περιορισμών 
της πανδημίας.

“Είναι πλέον σαφές ότι υπάρχουν 
σοβαρές προκλήσεις για την ικανότητα 
των αρχών επιβολής του νόμου 
να εφαρμόσουν αποτελεσματικά 
τον νόμο”, δήλωσε ο Τρουντό σε 
συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της 
Δευτέρας.

Ο Τρουντό δήλωσε ότι τα μέτρα θα 
είναι γεωγραφικά στοχευμένα και 
“λογικά και αναλογικά προς τις απειλές 
που προορίζονται να αντιμετωπίσουν”.

Η άνευ προηγουμένου ανάπτυξη 
του νόμου περί εκτάκτων αναγκών 
δίνει στην αστυνομία περισσότερα 
εργαλεία για την αποκατάσταση της 
τάξης σε χώρους όπου οι δημόσιες 
συγκεντρώσεις συνιστούν παράνομες 
και επικίνδυνες δραστηριότητες, όπως 
αποκλεισμοί και καταλήψεις, είπε.

Η κυβέρνηση ορίζει και διασφαλίζει 
επίσης κρίσιμες περιοχές, όπως 
συνοριακά περάσματα και αεροδρόμια. 
Η επίκληση του νόμου θα επιτρέψει 
επίσης στην κυβέρνηση να διασφαλίσει 

την παροχή βασικών υπηρεσιών - 
όπως οι υπηρεσίες ρυμούλκησης για 
την απομάκρυνση φορτηγών - δήλωσε 
ο Τρουντό.

Ο νόμος επιτρέπει επίσης στην 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση να 
κατευθύνει τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να παράσχουν βασικές 
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης και να απαγορεύσει τη 
χρήση περιουσιακών στοιχείων για 
τη χρηματοδότηση ή την υποστήριξη 

παράνομων αποκλεισμών.
Ο Trudeau δήλωσε ότι ο νόμος θα 
επιτρέψει επίσης στην πολιτική 
αστυνομία RCMP να επιβάλει τους 
δημοτικούς κανονισμούς και τα 
επαρχιακά αδικήματα, όπου απαιτείται.

“Πρόκειται για την ασφάλεια των 
Καναδών, την προστασία των θέσεων 
εργασίας των ανθρώπων και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στους θεσμούς μας”, δήλωσε ο 
Τρουντό.

Ο νόμος περί καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, ο οποίος αντικατέστησε 
τον νόμο περί πολεμικών μέτρων 
τη δεκαετία του 1980, ορίζει την 
εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
ως μια προσωρινή “επείγουσα και 
κρίσιμη κατάσταση” που “θέτει σε 
σοβαρό κίνδυνο τη ζωή, την υγεία ή 
την ασφάλεια των Καναδών και είναι 
τέτοιων διαστάσεων ή φύσης που 

υπερβαίνει την ικανότητα ή την εξουσία 
μιας επαρχίας να την αντιμετωπίσει”.

Ο νόμος παρέχει ειδικές εξουσίες για 
την αντιμετώπιση σεναρίων έκτακτης 
ανάγκης που επηρεάζουν τη δημόσια 
ευημερία (φυσικές καταστροφές, 
επιδημίες ασθενειών), τη δημόσια 
τάξη (πολιτικές ταραχές), διεθνείς 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
πολέμου.

Παρέχει στο υπουργικό συμβούλιο 
τη δυνατότητα να “λάβει ειδικά 
προσωρινά μέτρα που ενδέχεται να 
μην είναι κατάλληλα σε κανονικές 
περιόδους” για να αντιμετωπίσει μια 
“επείγουσα και κρίσιμη κατάσταση” 
και τις επακόλουθες επιπτώσεις. 
Εξακολουθεί να υπόκειται στην 
προστασία του Χάρτη των Δικαιωμάτων 
και Ελευθεριών.

Ο Trudeau επικαλείται για πρώτη φορά το νόμο περί 
έκτακτης ανάγκης ως απάντηση στις διαδηλώσεις
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Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του 
εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, έχει 
καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής 
Γλώσσας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 
17889 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 
1384/24/04/2017).

«Με την θέσπιση αυτής της παγκόσμιας 
ημέρας επιδιώκεται η ανάδειξη του 
θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε 
η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση 
τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του 
παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνική 
γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε 
να καταστεί φορέας μορφοποίησης και 
μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών 
θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και 
λογοτεχνικών κειμένων. Στην ελληνική 
γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο σημαντικά 
κείμενα του Χριστιανισμού για να διαδοθούν 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο διάβα των 
αιώνων υπήρξε καθοριστική η συμβολή της 
ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του 
ελληνικού πολιτισμού και επιβιώνει ως τις 
μέρες μας, στη νεότερη εκδοχή της, ως μια 
από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες 
παγκοσμίως» αναφέρεται σε εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική 
απόφαση, το Υπουργείο Εξωτερικών 
θα μεριμνήσει για την αναγνώριση της 
Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας 
και από τους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο 
ΟΗΕ και η ΟΥΝΕΣΚΟ.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 
περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε όλα τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, αλλά και 
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, 
που διατηρούν τμήματα εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας ή ελληνικών σπουδών.

Ο Θάνος Δημόπουλος, ο Πρύτανης του 
ΕΚΠΑ, δήλωσε για την ημέρα αυτή “Εδώ 
και λίγα χρόνια, έχει καθιερωθεί η ενάτη 
Φεβρουαρίου, ημέρα θανάτου του ποιητή 
του εθνικού μας ύμνου Διονύσιου Σολωμού, 
να εορτάζεται ως παγκόσμια ημέρα της 
ελληνικής γλώσσας. O εορτασμός αυτός 
αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση 
του σημαντικού διαχρονικού ρόλου της 
Ελληνικής ως φορέα πολιτισμικών αξιών 

οι οποίες συνέβαλαν αποφασιστικά 
στη δημιουργία του σύγχρονου δυτικού 
πολιτισμού”.

Ενώ και ο Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, 
Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας 
στη Φιλοσοφική Σχολή στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών? 
δήλωσε “Η Ελληνική ανήκει στην 
ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών και 
ομιλείται αδιαλείπτως στην ανατολική 
Μεσόγειο τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 
τριάντα πέντε αιώνες, από την εποχή των 
μυκηναϊκών πινακίδων της γραμμικής 
γραφής Β και των ομηρικών ηρώων έως 
σήμερα, την εποχή των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, των greeklish και της ποσοτικής 
έκρηξης στην παραγωγή και διακίνηση 
έντυπου, ηλεκτρονικού και προφορικού 
λόγου.

Στο μακρύ ταξίδι της, η Ελληνική 
κατόρθωσε να επιβιώσει παρά τις 
πολλές εθνικές, πολιτικές, κοινωνικές και 
οικονομικές περιπέτειες που ταλάνισαν 
τους χρήστες της. Ως όργανο επικοινωνίας 
και λογοτεχνικής έκφρασης καλλιεργήθηκε 
εντατικά, προσέλαβε πολλές μορφές, 
εξέφρασε ποικίλες ιδεολογίες, βιοθεωρίες 
και φιλοσοφικά συστήματα. Τούτο είχε ως 
αποτέλεσμα να συσσωρευθεί στο πέρασμα 
του χρόνου ένας απαράμιλλος λεξιλογικός 
πλούτος, που διευκολύνει τον σημερινό 
χρήστη στην απόδοση απαιτητικών 
νοημάτων με σαφήνεια και ακρίβεια.

Ήδη στους αρχαίους χρόνους, η 
Ελληνική αποτελούσε το όργανο έκφρασης 
σπουδαίων λογοτεχνών, φιλοσόφων και 
επιστημόνων. Ο Όμηρος, η Σαπφώ, ο 
Αισχύλος, ο Ηρόδοτος, ο Σοφοκλής, ο 
Θουκυδίδης, ο Ευριπίδης, ο Αριστοφάνης, 
ο Ιπποκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης 
είναι μερικοί μόνο από τους αρχαίους 
Έλληνες διανοητές που καλλιέργησαν 
την αρχαιότερη μορφή της γλώσσας μας 
και με αυτήν ως όχημα κληροδότησαν 
στους μεταγενέστερους την πνευματική 
παρακαταθήκη τους. Στη μετακλασική 
περίοδο, η Ελληνική διαδόθηκε μετά τις 
κατακτήσεις του Μακεδόνα στρατηλάτη 
Αλέξανδρου έως τα ανατολικά πέρατα της 
τότε οικουμένης.

Κατά την αναμέτρησή της με τον 
Ρωμαίο κατακτητή, η ελληνική γλώσσα 

βγήκε και πάλι αλώβητη, καθώς οι Ρωμαίοι 
επηρεάστηκαν βαθύτατα από την ελληνική 
γραμματεία και ενέταξαν πολλές ελληνικές 
λέξεις στη γλώσσα τους. Η εκμάθηση των 
Ελληνικών έλαβε μεγάλη έκταση την περίοδο 
αυτή, ενώ η Ελληνική καθιερώθηκε ως η 
επίσημη γλώσσα της κρατικής διοίκησης 
για το σύνολο του ανατολικού τμήματος του 
κράτους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Τούτο 
επέτρεψε στην Ελληνική να παραμείνει κατά 
την αυτοκρατορική περίοδο, κατά την ύστερη 
αρχαιότητα και αργότερα κατά τους μέσους 
χρόνους η επίσημη γλώσσα της ανατολικής 
ρωμαϊκής και μετέπειτα της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας.

Εν ολίγοις, η Ελληνική διατηρήθηκε 
ως η βασική διεθνής γλώσσα για την 
ανατολική Μεσόγειο από τις κατακτήσεις του 
Αλέξανδρου τον όψιμο τέταρτο αιώνα π.Χ. 
έως την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 
1453 και υπήρξε μητρική γλώσσα και όργανο 
επικοινωνίας και λογοτεχνικής έκφρασης του 
μεγαλύτερου τμήματος των πληθυσμών της 
ευρύτερης περιοχής. Η οικουμενικότητα της 
Ελληνικής αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στο 
ότι έγινε η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, 
ενώ σε αυτήν μεταφράστηκε ήδη κατά την 
πρώιμη Αλεξανδρινή περίοδο η Παλαιά 
Διαθήκη. Μέσω της Ελληνικής ο κλασικός 

πολιτισμός και οι διαχρονικές αξίες του 
μεταλαμπαδεύτηκαν στο Βυζάντιο.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας και οι βυζαντινοί 
λόγιοι έγιναν συνεχιστές του έργου των 
μεγάλων διανοητών της αρχαιότητας. Αλλά 
και μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, 
η ελληνική γλώσσα και σκέψη μεταφέρονται 
μαζί με τους Έλληνες λογίους στη Δύση 
συντελώντας στην Αναγέννηση του 
πνεύματος και του πολιτισμού στη δυτική 
Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο η Ελληνική και 
μαζί της ο ελληνικός πολιτισμός καθίστανται 
και πάλι πανανθρώπινο κτήμα.

Από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, 
η Ελληνική έχει δεχτεί επιδράσεις από άλλα 
γλωσσικά συστήματα, πράγμα που συμβαίνει 
σε όλες τις φυσικές γλώσσες. Τούτο δεν 
είναι κάτι που πρέπει να μας τρομάζει? το 
αντίθετο, μάλιστα, αφού η αλληλεπίδραση 
των γλωσσών δημιουργεί κατά κανόνα μια 
εξαιρετικά γόνιμη δυναμική μετεξέλιξής τους.

Η Ελληνική εξελίχθηκε από τη δεύτερη 
χιλιετία π.Χ. έως σήμερα ενίοτε με εντάσεις, 
αλλά, συνάμα, και με μια θαυμαστή αρμονία, 
και προσαρμόστηκε στις εκάστοτε ιστορικές, 
κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις, 
διατηρώντας πάντοτε τον δυναμισμό της. 
Επηρέασε και η ίδια σημαντικά άλλες 
γλώσσες, κυρίως αυτές του δυτικού κόσμου, 
αλλά όχι μόνο, σε όλους τους τομείς της ζωής, 
της σκέψης, της επιστήμης και της τέχνης.

Οι σύγχρονοι Έλληνες πρέπει να θεωρούμε 
τους εαυτούς μας τυχερούς, γιατί έχουμε ως 
μητρική μια γλώσσα που υπήρξε οικουμενική. 
Η γλώσσα αυτή αποτελεί στη θαυμαστή 
διαχρονικότητά της ένα πολύτιμο στοιχείο της 
εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας του λαού 
μας. Τούτο κατόρθωσε να συμπυκνώσει 
σε δύσκολους χρόνους (1941) και σε λίγες 
αράδες ο Γιώργος Σεφέρης: «Η ελληνική 
γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα…

Για κοιτάξετε πόσο θαυμάσιο πράγμα 
είναι να λογαριάζει κανείς πως, από την 
εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, 
μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε 
με την ίδια γλώσσα. Κι αυτό δε σταμάτησε 
ποτέ, είτε σκεφτούμε την Κλυταιμνήστρα 
που μιλά στον Αγαμέμνονα, είτε την Καινή 
Διαθήκη, είτε τους ύμνους τού Ρωμανού και 
τον Διγενή Ακρίτα, είτε το Κρητικό Θέατρο και 
τον Ερωτόκριτο, είτε το δημοτικό τραγούδι. 
Και όλοι αυτοί, οι μεγάλοι και οι μικροί, που 
σκέφτηκαν, μίλησαν, μέτρησαν ελληνικά, 
δεν πρέπει να νομίσετε πως είναι σαν ένας 
δρόμος, μια σειρά ιστορική, που χάνεται στη 
νύχτα των περασμένων και βρίσκεται έξω 
από σας.

Πρέπει να σκεφτείτε πως όλα αυτά 
βρίσκονται μέσα σας, τώρα, βρίσκονται 
μέσα σας όλα μαζί, πως είναι το μεδούλι 
των κοκάλων σας, και πως θα τα βρείτε αν 
σκάψετε αρκετά βαθιά τον εαυτό σας […] η 
σύγχρονή μας λογοτεχνία είναι απαραίτητη 
για να καταλάβουμε, όχι μόνο την αρχαία 
λογοτεχνία, αλλά και όλη την ελληνική 
παράδοση» (Δοκιμές Α, 177-8)”.

sansimera.gr

Παγκόσμια Ημέρα 
Ελληνικής Γλώσσας
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Η Νούλη Τσαγκαράκη γεννήθηκε 
στη Δράμα, μεγάλωσε στην Αττική, 
σπούδασε στην Αγγλία, έζησε στην 
Πάτρα και τελικά εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα. Λάτρης της ζωής και 
των ταξιδιών, των προκλήσεων 
και των εξερευνήσεων, συνεχίζει, 
με  τις συλλογές των διηγημάτων 
της, την ενασχόλησή της με τα 
κοινωνικά θέματα, προσπαθώντας 
να φωτίσει τα προβλήματα που 
απορρέουν από την μετατόπιση 
αξιών που έχει σημειωθεί και τον 
τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε 
με τους συνανθρώπους μας.

ο,Τι δΗΜοΣιευεΤαι Σε αυΤΗ 
ΤΗ ΣΤΗΛΗ φερει ΤΗΝ υΠοΓραφΗ 
Και ΤΗΝ αδεια ΤΗΣ ΣυΓΓραφεΩΣ

ΝουΛΗ ΤΣαΓΚαραΚΗ

αντιμετώπιση των γονιών του όταν ξαφνικά 
ανακοίνωσε την φυγή του για να βρει την 
Ιθάκη, για να κερδίσει την αναγνώριση, την 
καταξίωση και την αγάπη του.

Ένα ωραίο και σοβαρό παραμύθι 
με πλοκή, με πολλά διδάγματα τόσα 
όσα χρειάζονται να διαβάσουν και να 
μελετήσουν τα παιδιά που ενδιαφέρονται 
να διαβάσουν ένα καλό παραμύθι.

Ο Παναγιώτης Καραμούζης γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Σκάλα Λακωνίας. Κατάγεται 
από τον Κότρωνα Λακωνίας. Εργάζεται στη 
δημόσια εκπαίδευση, ως δάσκαλος, στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Σκάλας και ασχολείται 
με τη συγγραφή ποιημάτων, δοκιμίων, 
διηγημάτων και μυθιστορημάτων. Εχει 
βραβευτεί περισσότερο από 40 φορές.

Επίσης έχει βραβευτεί για το 
εκπαιδευτικό του έργο 2 φορές από το 
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 1ου 
δημοτικού σχολείου Σκάλας, 2 φορές από 
το σύλλογο “Νέοι Ορίζοντες”, από το Δήμο 
Ευρώτα και από τη δημοτική κοινότητα 
Σκάλας του Δήμου Ευρώτα.

Με τους μαθητές και τις μαθήτριες του 
έχει λάβει 37 βραβεία σε πανελλήνιους 
διαγωνισμούς, κυρίως γραπτού λόγου.

Θεοί ή θηρία;
Από τότε που μας προέκυψε ο 

κορωνοϊός, τα τελευταία δύο χρόνια 
δηλαδή, πολύς λόγος  γίνεται  για την υγεία. 
Το αξιοπερίεργο όμως, αυτό που -ανάμεσα 
σε πολλά άλλα- προκαλεί  εντύπωση, 
είναι το γεγονός πως στο σύνολο τους οι 
διάφοροι ειδικοί –που παρουσιάζουν τα 
κανάλια-  αναφέρονται αποκλειστικά στη 
σωματική υγεία. Και είναι αξιοσημείωτο 
πως εμείς, που δεν χάνουμε ευκαιρία 
να περηφανευτούμε για  το ένδοξο μας 
παρελθόν,  έχουμε, ή μάλλον έχουν,  
ξεχάσει παντελώς τον πατέρα της ιατρικής,  
τον Ιπποκράτη, και τα όσα μας δίδαξε. Πως 
ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο αδιαίρετο, 
δεν υπάρχει σώμα χωρίς ψυχή. Κι όταν 
-στην όποια θεραπεία- η ψυχή αγνοείται, 
τότε μπορεί μεν το επιμέρους πρόβλημα 
να έχει επιλυθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
πως ο άλλος είναι υγιής. 

Τι άλλο δηλώνουν άλλωστε οι λέξεις  
άρρωστος ή ασθενής,  πέραν εκείνου που 
στερείται της ρώμης ή του σθένους του; 
Της δύναμης του δηλαδή, και δύναμη δεν 
νοείται αποκλειστικά η σωματική! «Έχει 
μεγάλη ψυχική δύναμη» δεν συνηθίζουμε 
να λέμε για άτομα που τους έχουν τύχει 
τα μύρια όσα κι όμως στέκουν βράχοι 
ακλόνητοι! Κι αν η σύγχρονη ιατρική έχει 
κάπου αποδειχθεί ελλιπής είναι ακριβώς 
εκεί. Στις στοχευμένες θεραπείες και στη 
δημιουργία μιας γενικευμένης πεποίθησης 
πως άμα είσαι λειτουργικός  είσαι και υγιής. 
Είσαι όμως; 

Όταν βομβαρδίζεσαι από δελτία 
ειδήσεων που έχουν μετατραπεί σε 
δελτία λεπτομερειακών ανακοινώσεων 
παντός είδους αξιόποινων πράξεων, 
καταγραφής νεκρών και κρουσμάτων 
κορωνοϊού, σπέρνοντας τον τρόμο...   
Όταν η ανεργία, η φτωχοποίηση, η 
ανασφάλεια αυξάνονται, παράλληλα 
με την άνοδο της εγκληματικότητας και 

της κρατικής αδιαφορίας… Όταν όλα τα 
αρνητικά συναισθήματα όπως η ανησυχία, 
ο πανικός, το άγχος, ο θυμός, η οργή, η 
στεναχώρια,  η σύγχυση, η θλίψη, η ανία, η 
απελπισία,  η μελαγχολία,   έχουν χτυπήσει 
ταβάνι... Όταν ο οιοσδήποτε «άλλος» έχει 
-με κρατική ευθύνη-μεταβληθεί σε πιθανό 
«φορέα», με αποτέλεσμα ο καθένας να 
έχει αυτοπεριοριστεί στον πρωτογενή 
οικογενειακό του κύκλο μειώνοντας ή 
εξαλείφοντας λοιπές  δραστηριότητες...  
Όταν οι πωλήσεις των λογής λογής 
αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωσικών 
έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, ομοίως με τις 
επισκέψεις σε ψυχολόγους και ψυχίατρους...  
Όταν όλοι ζουν σε κοινωνική απόσταση-
απομόνωση πλην των πολιτικών φυσικά 
και των «ειδικών» που οχυρωμένοι πίσω 
από το ακαταδίωκτο τους δεν περιορίζονται 
πλέον στο να κουνούν το δάκτυλο στους 

υπόλοιπους, αλλά επιβάλουν κυρώσεις 
στους «απείθαρχους»...  Όταν η ανάγκη 
επικοινωνίας με το συγγενή, το φίλο, το 
γείτονα, μετατράπηκε σ’ επικίνδυνη και 
κολάσιμη... Όταν οι απόπειρες αυτοχειρίας, 
η ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση 
σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση, ενώ η 
εγκληματικότητα έσπασε το κοντέρ… Όταν 
υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν –με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο- τις δουλειές τους, 
ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων λοκ-
ντάουν...  Όταν πεθαίνουν ολομόναχοι σ’ 
ένα νοσοκομείο, χωρίς να νιώθουν την 
παρουσία κάποιου δικού τους στο πλάι 
τους...  Όταν οι αγκαλιές, τα φιλιά και τα 
χάδια σπέρνουν τον τρόμο στους μεγάλους 
ενώ  τα παιδιά, λόγω στέρησης, πάγωσαν 
συναισθήματα, αφού δεν αγκαλιάζουν 
ούτε φιλούν κανένα, φίλο, παππού, γιαγιά, 
συγγενή…  Όταν,  για το καλό τους, 
καθηλώθηκαν ώρες μπροστά σε μια οθόνη 
υπολογιστή... Παιδιά που δεν έτρεξαν, δεν 
έπαιξαν, δεν κοινωνικοποιήθηκαν, που 
είδαν τις φιλίες τους να μαραίνονται πριν 
καν ανθίσουν... Όταν στις παραδοσιακές 
ελληνικές γιορτές  - όπως το Πάσχα, τα 
Χριστούγεννα, το καρναβάλι, η καθαρά 
Δευτέρα, οι ονομαστικές εορτές, τα 
γενέθλια, οι γάμοι, τα βαφτίσια- εκεί 
που έσμιγαν φίλοι και σόγια, τώρα οι 
συμμετέχοντες μετριόνται στα δάκτυλα.. 

Τότε, το μόνο βέβαιο είναι πως νοσούμε, 
νοσούμε σαν κοινωνία! Όχι από κορωνοϊό, 
αλλά από ψυχική ανισορροπία και στέρηση 
των φυσικών μας λειτουργιών. Γιατί ο 
άνθρωπος έχει ανάγκη από τη ζωντανή 
επαφή. «Μόνος, ούτε στον Παράδεισο!» 
που λέει και η λαϊκή σοφία!  Γιατί το 
σμίξιμο, η συναναστροφή, η συνάφεια, 
το χάδι, η αγκαλιά, το φιλί, είναι ζωτικής 
ανάγκης. Έχουμε χρεία από αυθορμητισμό 
στην εκδήλωση των συναισθημάτων μας 
κι όχι από την υποβολιμαία σκέψη ενός 
πιθανού κινδύνου να μας δηλητηριάζει. 
Γιατί, αλήθεια, ποια ζωή ακριβώς 
διαβιώνουμε μ’ ένα σαρκίο υγιές αλλά με 
την ψυχή δηλητηριασμένη;  Όταν η ζωή 
μεταφράζεται σε τρόμο, ανελευθερία και 
συναισθηματική αποξένωση, τότε αρχίζουν 
τα προβλήματα. Όχι της σωματικής, αλλά 
της ψυχικής υγείας.

Γι’ αυτό οι «απείθαρχοι ή ανεύθυνοι» 
-όπως θέλετε ονομάστε τους-  αψηφούν 
τις απαγορεύσεις. Γιατί πνίγονται και 
θέλουν ν’ αναπνεύσουν.  Γιατί αρνούνται 

να είναι δυστυχισμένοι.  Γιατί θέλουν να 
ζουν σε αρμονία με την ανθρώπινη φύση, 
με το σώμα και την ψυχή τους δηλαδή.  
Κι όποιος δεν νοιώθει αυτές τις ανάγκες 
-όπως έχει πει ένας άλλος ξεχασμένος 
μας πρόγονος, ο Αριστοτέλης-  τότε είτε 
είναι Θεός, είτε είναι θηρίο. Κι αφού Θεοί 
-δυστυχώς- δεν είμαστε, μήπως έχουμε 
αρχίσει να προσομοιάζουμε με κοινωνίες 
θηρίων;

Υ.Σ. Διαβάστε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ τα 
σοκαριστικά στοιχεία για βιαιότητες, θανάτους 
κι απόπειρες αυτοκτονίας το 11μηνο του 2021,  
που αποδίδονται στις πρωτόγνωρες συνθήκες 
και στην «καταπίεση» της καραντίνας 

https://www.tovima.gr/2022/01/08/so-
ciety/sokaroun-oi-arithmoi-tis-pandimias-
10-000-egkleismoi-se-psyxiatreia-apo-tin-el-
as/

«Μόνος, ούτε στον 
Παράδεισο!» που λέει και 

η λαϊκή σοφία!  Γιατί το 
σμίξιμο, η συναναστροφή, 

η συνάφεια, το χάδι, η 
αγκαλιά, το φιλί, είναι 

ζωτικής ανάγκης. Έχουμε 
χρεία από αυθορμητισμό 

στην εκδήλωση των 
συναισθημάτων μας κι όχι 

από την υποβολιμαία σκέψη 
ενός πιθανού κινδύνου να 

μας δηλητηριάζει.

Ενας εκπαιδευτικός 
συγγραφέας 
και ποιητής 

που έχει βραβευτεί 
περισσότερο 
από 40 φορές

Το εικονογραφημένο παραμύθι του 
Παναγιώτη Καραμούζη “Η Οδύσσεια ενός 
Μυρμηγκιού” απέσπασε το Α’ Βραβείο 
Παραμυθιού στον 10ο Παγκόσμιο 
Διαγωνισμό του Ε.Π.Ο.Κ.

Ένα μυρμήγκι, ο Οδυσσέας, αναζητά 
τη δική του “Iθάκη”. Με την ορμή των 
νιάτων του θα προσπαθήσει να κερδίσει 
την αναγνώριση, την καταξίωση και 
την αγάπη. Ονειρεύεται έναν όμορφο 
κόσμο και θα αγωνιστεί με πάθος για 
να τον δημιουργήσει. Τα εμπόδια, που 
ορθώνονται μπροστά του, θα παλέψει με 
θάρρος και αισιοδοξία να τα ξεπεράσει. 
Κάθε πάθημά του γίνεται πολύτιμος 
δάσκαλος και σύμβουλός του.

Άραγε, θα βρει την “Ιθάκη” του; Πόσα 
διδάγματα για τη δική μας ζωή θα μας 
δώσει o Οδυσσέας;

Κριτική για το βιβλίο από τον πρόεδρο 
της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου Ιωσήφ Σ. 
Ιωσηφίδη: Ο Παναγιώτης Καραμούζης μας 
ξάφνιασε στέλνοντάς μας ένα παραμύθι το 
οποίο στον 10ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό 
Διαγωνισμό έλαβε πρώτο βραβείο. 
Είναι ένα παραμύθι που μας δίνει πολλά 
διδάγματα για την ζωή όπως όταν αρχίζει 
να αναζητά την δική του Ιθάκη ακόμη και η 
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

Στη διάθεση σας και αυθεντικός χαλβάς φαρσάλων για μοναδικές γεύσεις!!!

Πότε πέφτουν 
οι Απόκριες 2022

Η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς είναι 
στις 6 Μαρτίου 2022. Η Τσικνοπέμπτη 
είναι στις 24 Φεβρουαρίου και η Καθαρά 
Δευτέρα στις 7 Μαρτίου. Με την Καθαρά 
Δευτέρα, αρχίζει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή 
με την αυστηρότατη νηστεία της.

Τσικνοπέμπτη
Η Τσικνοπέμπτη σηματοδοτεί την έναρξη 

των εκδηλώσεων για την Αποκριά. Είναι 
μία εθιμοτυπική γιορτή της Ορθοδοξίας 
καθώς οι άνθρωποι προετοιμάζονται για τη 
μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής.

Την γιορτάζουμε τη δεύτερη Πέμπτη του 
Τριωδίου, ενώ η προέλευσή της πηγάζει 
από τις βακχικές γιορτές στην αρχαία 
Ελλάδα και τη Ρώμη όπου εξευμενίζονταν 
οι θεοί από την τσίκνα των κρεάτων. Η 
προέλευση του εθίμου χάνεται στα βάθη 
του χρόνου.

Η ιστορία του εθίμου
Είναι μία ημέρα την οποία γιορτάζουμε 

στη μέση των τριών εβδομάδων των 
Αποκριών, που ονομάζονται Προφωνή, 
Κρεατινή και Τυροφάγος. Η τέταρτη ημέρα 
της Κρεατινής είναι η Τσικνοπέμπτη. 
Πραγματοποιείται κάποιες ημέρες πριν 
από την έναρξη της μεγάλης νηστείας 
της Σαρακοστής και κάπως έτσι ξεκινούν 
οι αποκριάτικες εκδηλώσεις. Άλλωστε, 
Απόκρια σημαίνει αποχή από το κρέας, 
όπως και η λέξη καρναβάλι- carnival που 
προέκυψε από τη λατινική φράση «carnem 
levare» ή «carnis levamen», που σημαίνει 
«διακοπή της βρώσης κρέατος».

Επελέγη η Πέμπτη ως ημέρα 

τσικνίσματος καθώς, σύμφωνα με την 
ορθόδοξη παράδοση, η Τετάρτη και η 
Παρασκευή είναι ημέρες νηστείας. Την 
Τσικνοπέμπτη επιβάλλεται το ψήσιμο 
κρέατος στα κάρβουνα και πρέπει η τσίκνα 
να φθάσει στο κάθε σπίτι. Σύμφωνα με 
τον λαογράφο Δημήτριο Λουκάτο, το 
φαγοπότι και το γλέντι της ημέρας είναι 
«ομοιοπαθητικές προσπάθειες για την 
ευφορία της γης».

Επίσης, σύμφωνα με τον λαογράφο 
Γεώργιο Αικατερινίδη, την Τσικνοπέμπτη, 
σφάζονται σε πολλά μέρη τα χοιρινά, 
κυρίως στη νότια Ελλάδα και σε ορισμένα 
νησιά. Το Σάββατο όμως της ίδιας 
εβδομάδας, καθώς και τα δύο επόμενα 
Σάββατα, της Τυρινής και εκείνο της 
πρώτης εβδομάδας της Σαρακοστής, των 
Αγίων Θεοδώρων, είναι αφιερωμένα στη 
μνήμη των πεθαμένων.

Στα Ψυχοσάββατα αυτά φαίνεται ότι 
συνεχίζεται αρχαία συνήθεια, αν λάβουμε 
υπόψη ότι στα Ανθεστήρια, που τελούνταν 
στην αρχαία Αθήνα την ίδια περίπου εποχή 
που σήμερα είναι οι Αποκριές, η τρίτη 
ημέρα, οι Χύτροι, ήταν ημέρα των ψυχών, 
με προσφορές πανσπερμίας στους 
νεκρούς και σπονδές από νερό πάνω 
στους τάφους.

Παρόμοιες γιορτές έχουν και άλλες 
χώρες, όπως το Weiberfastnacht στη 
Γερμανία και τη MardiGras (“Λιπαρή 
Τρίτη”) στη Γαλλία, που όμως αντιστοιχεί 
στην Ορθόδοξη Καθαρά Δευτέρα.

Τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης 
σε όλη την Ελλάδα

Σύμφωνα με τη λαογραφία την ημέρα της 

Τσικνοπέμπτης 
στη Θήβα αρχίζει 
ο “βλάχικος 
γάμος” που 
ξεκινά με το 
προξενιό δύο 
νέων, συνεχίζει 
με το γάμο και 
τελειώνει την 
Καθαρή Δευτέρα 
με την πορεία 
των προικιών 
της νύφης και το 
γλέντι των συμπεθέρων.
Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι γεμάτες 
από σατυρική αθυροστομία, κέφι, γλέντι και 
χορό. Ο “βλάχικος γάμος” είναι κατάλοιπο 
της πανάρχαιης λατρείας του θεού 
Διονύσου που διαιωνίζει την οργιαστική 
θρησκεία του γιου της Σεμέλης στη Θήβα.
Το έθιμο αυτό, παραλλαγή ενός γάμου 
Βλάχων, φέρνει στο προσκήνιο και 

στο νου του θεατή ένα πλήθος από 
προβλήματα που ανάγονται στη σχέση 
του με τα πανάρχαια λατρευτικά έθιμα της 
Διονυσιακής θρησκείας, στην καταγωγή 
των «Βλάχων», στη μεταφορά του εθίμου 
από τις βουνοκορφές της Πίνδου στην 
πόλη του Κάδμου και πολλά άλλα.

enikos.gr

αΠο ΣεΛιδα 1

Απόκριες 2022: Άνοιξε το Τριώδιο
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αΣΠαΣια ΚουρΤεΣιΩΤΗ

Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ LEXI WRITERS

Μια λέξη μόνο φτάνει ν’ αλλάξει τα 
πάντα! Ο συνδυασμός των λέξεων στον 
προφορικό ή στο γραπτό λόγο μπορεί 
να γίνει κάτι πολύ συνηθισμένο ή ένα 
εκπληκτικό έργο τέχνης. Εμείς στη Lexi 
Writers μπορούμε να συνεργαστούμε 
μαζί σας και να δημιουργήσουμε ένα 
αριστούργημα γιατί αγαπάμε τις λέξεις. 
Αναλαμβάνουμε κάθε τι που θέλετε να 
γράψετε, να πείτε, ή να μεταφράσετε. 
Εμπιστευθείτε μας, είτε πρόκειται για 
μια ομιλία σε μια σημαντική στιγμή 
της ζωής και της καριέρας σας, 
μια επαγγελματική επιστολή ή το 
βιογραφικό σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο lexiwrit-
ers@gmail.com

LEXI WRITERS

O πρωθυπουργός προειδοποίησε 
τους διαδηλωτές ότι η συνέχιση 
της διαμαρτυρίας θα έχει σοβαρές 
συνέπειες. Η κυβέρνησή του απλώς 
υπέδειξε ότι θα σταλούν αστυνομικές 
ενισχύσεις στα σημεία αποκλεισμού, 
χωρίς όμως να προσφέρει 
συγκεκριμένο σχέδιο δράσης - CBC 
Photo

Έχουν περάσει σχεδόν τρεις βδομάδες 
από τότε που ο πρωθυπουργός Jus-
tin Trudeau αναφέρθηκε στο κομβόι των 
φορτηγατζήδων και των ομοϊδεατών τους 
ως “μικρή περιθωριακή μειονότητα”. Σήμερα 
βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αυξανόμενη 
κρίση, που όμοιά της έχει να δει ο Καναδάς 
από τον περασμένο αιώνα.

Οι διαδηλωτές εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν την κυκλοφορία σε 
ζωτικής σημασίας συνοριακές διαβάσεις 
- συμπεριλαμβανομένης της γέφυρας Am-
bassador που συνδέει το Μίσιγκαν με το 
Οντάριο, από όπου περνά τουλάχιστον 
το ένα τέταρτο του ετήσιου εμπορίου 
μεταξύ Καναδά-ΗΠΑ, αξίας εκατοντάδων 
εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ανησυχία είχε κλιμακωθεί την περασμένη 
εβδομάδα, καθώς με τον αποκλεισμό της Am-
bassador Bridge οι διαδηλωτές προκάλεσαν 
πλήγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μέσα 

σε λίγες ημέρες, δύο από τις μεγαλύτερες 
αυτοκινητοβιομηχανίες, η Ford και η Toy-
ota, ανακοίνωσαν ότι τα εργοστάσια τους 
αναγκάστηκαν να αναστείλουν προσωρινά 
ή να επιβραδύνουν τις γραμμές παραγωγής 
τους, επειδή τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων 
καθυστερούσαν να φτάσουν. Το βράδυ 
της περασμένης Παρασκευής δικαστής 
εξέδωσε απόφαση για την εκκένωση της 
γέφυρας. Η αστυνομία πήρε θέση το πρωί 
του Σαββάτου περιμετρικά της γέφυρας 
για να απομακρύνει τους διαδηλωτές, 
οι οποίοι είχαν πιαστεί όλοι μαζί από 
τα χέρια και τραγουδούσαν τον Εθνικό 
Ύμνο. Οι διαδηλωτές έχουν αποκλείσει 
τρείς μεθοριακούς άξονες που συνδέουν 
τον Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
προκαλώντας προβλήματα και στην 
αμερικανική οικονομία, καθώς έχουν 
παραλύσει οι βασικοί εμπορικοί δρόμοι και 
στις δύο πλευρές των συνόρων. 

Οι ΗΠΑ ζήτησαν την παρέμβαση του 
Καναδού πρωθυπουργού και ο Λευκός 
Οίκος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου 
για τις οικονομικές επιπτώσεις, καλώντας 
την καναδική πλευρά να διαχειριστεί την 
κατάσταση το συντομότερο. Ωστόσο, 
οι διαδηλωτές, που χαρακτηρίζονται 
“πολιορκία” από την καταβεβλημένη πλέον 
αστυνομία στην Οτάβα, δεν δείχνουν 
σημάδια ότι σκοπεύουν να σταματήσουν. 
Η πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης όπως και ολόκληρο το 
Οντάριο. Ο πρωθυπουργός της επαρχίας 
Doug Ford κατηγόρησε τους διαδηλωτές 
ότι “προσπαθούν να επιβάλουν μια 
πολιτική ατζέντα μέσω της διατάραξης, 
του εκφοβισμού και του χάους” και 
κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την 
Παρασκευή, καθιστώντας παράνομη την 
παρεμπόδιση κρίσιμων υποδομών.  

“Οι αποκλεισμοί, οι παράνομες διαδηλώσεις 
είναι απαράδεκτοι και έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο για τα καταστήματά μας και 
τις μονάδες παραγωγής μας”, δήλωσε 
ο επικεφαλής της κυβέρνησης των 
Φιλελευθέρων ενώπιον του ομοσπονδιακού 
κοινοβουλίου. “Πρέπει να κάνουμε τα 
πάντα για να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό”, 
επέμεινε και ο Justin Trudeau, ο οποίος, 
αντιμετωπίζει καθημερινά ερωτήματα από 
την Αντιπολίτευση σχετικά με το “αν έχει 
τη δυνατότητα πλέον να αποκλιμακώσει 
την κατάσταση και να βάλει ένα τέλος στην 
κρίση”. 

Τα αιτήματα που διατυπώνει το «Κομβόι της 
Ελευθερίας», όπως αυτοαποκαλούνται οι 

διαδηλωτές, ξεκινούν από την κατάργηση 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού και 
επεκτείνονται στην πλήρη άρση κάθε 
μέτρου για τον κορονοϊό. Οι διαδηλωτές 
έχουν μάλιστα και την ανοιχτή στήριξη του 
Συντηρητικού κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, μετά την απομάκρυνση 
του πρώην ηγέτη τους Erin O’Toole. Οι 
Συντηρητικοί βουλευτές κατηγορούν τον 
πρωθυπουργό για αδράνεια και διχασμό 
μεταξύ των Καναδών πολιτών και έχουν ήδη 
ξεκινήσει να ανακοινώνουν υποψηφιότητες 
για την εκστρατεία της εκλογής νέου ηγέτη.

“Οι Καναδοί έχουν χάσει την εθνική ηγεσία 
κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης”, δήλωσε 
την περασμένη Πέμπτη και ο ηγέτης του 
NDP Jagmeet Singh, κατηγορώντας τον 
πρωθυπουργό ότι αναζητά “δικαιολογίες για 
να μην αναλάβει δράση”.

Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι ο 
πρωθυπουργός ευθύνεται προσωπικά για 
το μέγεθος που έλαβε η διαμαρτυρία των 
οδηγών φορτηγών. Σύμφωνα με τον Stew-
art Prest, καθηγητή πολιτικών επιστημών 
του Πανεπιστημίου Simon Fraser, “η 
κυβέρνηση έμεινε αδρανής”. “Είναι δίκαιο 
να πούμε ότι δεν ήταν ικανοποιητική η 
αντίδρασή της, δεδομένης της σοβαρότητας 
της κατάστασης”, πρόσθεσε ο καθηγητής. 
“Ο Justin Trudeau αρνήθηκε να συναντηθεί 
με τους διαδηλωτές, των οποίων τις 
απόψεις χαρακτήρισε απαράδεκτες, 
φαίνεται, ωστόσο, ότι πίσω από αυτό 
κρύβεται μια μεγάλη ανησυχία γιατί 
γνωρίζει ότι ο ίδιος  αποτελεί πολιτικό στόχο 
για τους διαδηλωτές και είναι αυτός που 
βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης οργής”, 
δήλωσε παράλληλα ο καθηγητής πολιτικών 
επιστημών του Πανεπιστημίου του Τορόντο 
Andrew McDougall.

Ο Justin Trudeau υπέστη ακόμη ένα 
προσωπικό πλήγμα την περασμένη 
εβδομάδα με την παραίτηση του 
προϊσταμένου της προσωπικής του 
ασφάλειας. Η είδηση κυκλοφόρησε στο 
διαδίκτυο με τη φωτογραφία του Corporal 
Daniel Bulford και την αναφορά ότι “ο πρώην 
ελεύθερος σκοπευτής του Justin Trudeau 
παρέχει τώρα ασφάλεια στο κονβόι της 
ελευθερίας”. H κίνηση αυτή υποστηρίχθηκε 
και από την ιστοσελίδα μελών της RCMP  
“Μounties for Freedom” που είχαν εκφράσει, 
από τον περασμένο χρόνο σε ανοιχτή 
επιστολή τους προς την Επίτροπο Brenda 
Lucki, τη δυσαρέσκειά τους για τις εντολές 
της κυβέρνησης που απαιτούσε τον έλεγχο 
των Καναδών πολιτών για την τήρηση των 
υγειονομικών μέτρων κατά του κορωνοϊού.

Το κίνημα διαμαρτυρίας των ιδιοκτητών 

φορτηγών, συνταράσσει τον Καναδά για 
εβδομάδες, προκαλώντας κυβερνητική 
κρίση - H κυβέρνηση απαγόρευσε τον 
ανεφοδιασμό των καυσίμων στους 
οδηγούς των φορτηγών, αλλά οι 
υποστηρικτές τους κατέφθαναν στο 
κέντρο της Οτάβας με μπετόνια γεμάτα 
καύσιμα  - NEW YORK TIMES PHOTO

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στις 28 
Ιανουαρίου ως αντίδραση στην εντολή 
εμβολιασμού που εξήγγειλε τον περασμένο 
μήνα η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων 

Συνεχίστηκε το «κονβόι ελευθερίας» 
και την περασμένη εβδομάδα

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ

“Οι αποκλεισμοί είναι απαράδεκτοι και έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην οικονομία του Καναδά”

δήλωσε ο Justin Trudeau  

απαιτώντας από όλους τους Καναδούς 
οδηγούς βαρέων οχημάτων να 
εμβολιαστούν ή να μπουν σε καραντίνα 
κατά την επιστροφή τους από τις ΗΠΑ. 
Όμως οι διαμαρτυρίες έχουν μετατραπεί 
σε χιονοστιβάδα σε ένα ευρύτερο κίνημα 
που πιέζει για τον τερματισμό όλων των 
περιορισμών του Covid-19 και έχουν 
εξελιχθεί σε μια γενική αντίδραση ενάντια 
στην κυβερνητική πολιτική.

Την περασμένη Παρασκευή ο Justin 
Trudeau επιχείρησε να καθησυχάσει τους 
Καναδούς λέγοντας ότι “κοιτάζει προς 
την κατεύθυνση της επαναλειτουργίας 
και εξετάζει την άρση ορισμένων 
ομοσπονδιακών μέτρων”. Αυτή η δήλωση 
ωστόσο, ήρθε μετά τις ανακοινώσεις 
διαφόρων επαρχιακών ηγετών ότι θα 
αρχίσουν να καταργούν τους περιορισμούς 
για την πανδημία στις δικαιοδοσίες τους, 
βλέποντας ότι η κινητοποίηση ενός μόνο 

επαγγελματικού κλάδου εξελίχθηκε σε μια 
γενική διαμαρτυρία κατά των υγειονομικών 
μέτρων στο σύνολό τους και κατά της 
κυβέρνησης.

Διάφορες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 
ένα αρκετά μεγάλο μέρος των Καναδών 
συμφωνεί με τα αιτήματα των διαδηλωτών. 
Πρόσφατη δημοσκόπηση της Ipsos Reid 
έδειξε ότι το 54% βλέπουν με συμπάθεια τους 
διαδηλωτές και θεωρούν την απογοήτευση 
τους δικαιολογημένη, ανεξάρτητα αν 
συμφωνούν με την αντίδρασή τους ή όχι. 
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Στις 13 Φεβρουαρίου 
2022 –την Κυριακή του 
Τελώνου και του Φαρισαίου 
και Αρχή της ευλογημένης 
περιόδου του Τριωδίου– ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στην ιστορική 
Ελληνορθόδοξο Κοινότητα 
του αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου στο Τορόντο, 
συμπαραστατούμενος από 
τον πρωτοπρεσβύτερο 
Τριαντάφυλλο Πορφύρη.

Ετελέσθη μνημόσυνο του 
μακαριστού Επισκόπου 
κυρού Χριστοφόρου, ο 
οποίος σαν σήμερα, πριν δύο 
χρόνια εκοιμήθη εν Κυρίω. 
Προσευχόμεθα να είναι μεταξύ 
των αγίων και των αγγέλων του 
ουρανού.

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος απεφάσισε να τιμήσει 
εξέχουσες προσωπικότητες του 
Καναδά με το οφφίκιο του Άρχοντος 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Ανάμεσά τους είναι οι εντιμότατοι 
κ.κ. Νικόλαος Π. Καπέλος και 
Χριστοφόρος Τζίκας, οι οποίοι έχουν 
προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες 
σε βάθος χρόνων, τόσο στις τοπικές 
Ελληνορθόδοξες Κοινότητές τους, 
όσο και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Καναδά. Μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος χειροθέτησε 
τους νέους Άρχοντες, κ. Νικόλαο 
Καπέλο Άρχοντα Νομοφύλακα 
και κ. Χριστόφορο Τζίκα Άρχοντα 
Δικαιοφύλακα. Άξιοι!

Λόγω της πανδημίας οι χειροθεσίες 
των υπολοίπων Αρχόντων έχουν 
καθυστερήσει, αλλά καθώς οι 
περιορισμοί αίρονται σε όλη τη 
χώρα, ο Αρχιεπίσκοπος θα τελέσει 
τις χειροθεσίες των υπολοίπων 
εξονομασθέντων Αρχόντων κατά το 
τρέχον έτος.

Η Κοινότητα Αγίου 
Γεωργίου, με 
επικεφαλής τον π. 
Τριαντάφυλλο και 
τον πρόεδρό της, 
εντιμολογιώτατο 
Άρχοντα 
Πρωτονοτάριο κ. 
Γρηγόριο Καράκουλα 
παρέθεσε γεύμα στους 
προσκεκλημένους. Ο 
Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, ο οποίος 
επίσης έλαβε μέρος 
στη Θεία Λειτουργία, 
μίλησε συγκινητικά 
στο γεύμα, καθώς 
επίσης και οι δύο νέοι 
Άρχοντες. Και οι δύο εξέφρασαν την 
ευγνωμοσύνη τους για αυτήν την 
τιμή στον Παναγιώτατο Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και 
τόνισαν την σημασία που έχει η 
Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου για 
αυτούς και τις οικογένειές τους.

Εκφράζουμε τα θερμά μας 
συγχαρητήρια σε όλους τους 
διοργανωτές και συμμετέχοντες, 

Χειροθεσία νέων Αρχόντων
του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον Καναδά
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1979  

ιδιαίτερα δε στους νέους 
Άρχοντες.

Η όλη τελετή τελείωσε με 
ευχαριστήρια προσευχή 
και εψάλη η φήμη του 
Παναγιωτάτου Οικουμενικού 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ι.Αρχιεπισκοπής Καναδά
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEOrGE VErrOS

Tel: 416-693-1212    Tel: 416-305-0888
402 Main Street, Toronto, Onario M4C 4X8 

(Νorth of Main Subway)

ΥΓΕιΑ

Η βιταμίνη Β12 (υδροξυκοβαλαμίνη) είναι μια υδροδιαλυτή 
βιταμίνη, η σημαντικότερη του συμπλέγματος Β, η οποία 
είναι απαραίτητη για πολλές λειτουργίες του οργανισμού 
μας και κυρίως για την παραγωγή των αιμοποιητικών 
κυττάρων στο μυελό των οστών, τη σύνθεση του DNA και 
την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Η πρόσληψη της βιταμίνης Β12 γίνεται με την κατανάλωση 
ζωικών τροφίμων (κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα 
και αυγά). Τα λαχανικά δεν αποτελούν πηγή της βιταμίνης 
Β12.

Η ανεπάρκεια της Β12 οφείλεται κυρίως: Σε απουσία του 
ενδογενούς παράγοντα (μιας πρωτείνης που εκκρίνεται 
από τα κύτταρα του τοιχώματος του στομάχου), ο οποίος 
προσκολλάται στη βιταμίνη Β12 και την οδηγεί στο λεπτό 
έντερο όπου και απορροφάται από τον οργανισμό. Η 
απουσία του ενδογενούς παράγοντα είναι η πιο συχνή 
αιτία της κακοήθους αναιμίας και σχετίζεται με την ατροφική 
γαστρίτιδα. Σε μερικά άτομα δεν παράγεται αρκετή 
ποσότητα (γενετική διαταραχή), ενώ σε άλλα εμπλέκεται 
κάποιος μηχανισμός καταστροφής του (ανοσολογικά αίτια) 
και συνυπάρχει με άλλες παθήσεις του ανοσοποιητικού 
συστήματος, όπως η νόσος Graves, αυτοάνοση 
θυρεοειδίτιδα, η λεύκη, η νόσος Addison.

Μειωμένη πρόσληψη της βιταμίνης Β12, όπως 
μπορεί να συμβεί στους χορτοφάγους (vegan), που δεν 
καταναλώνουν ζωικά προϊόντα (γάλα, κρέας, ψάρι, αυγά, 
τυρί).

Ανεπαρκής πρόσληψη και απορρόφηση της Β12 
σε διάφορα γαστρεντερικά προβλήματα, όπως 
κοιλιοκάκη (δυσανεξία στη γλουτένη), φλεγμονή του 
στομάχου (γαστρίτιδα) και παγκρεατική ανεπάρκεια από 
φλεγμονώδεις αλλοιώσεις του παγκρέατος.

Μειωμένη απορρόφηση μετά από χειρουργική αφαίρεση 
στομάχου ή εντέρου και στη φλεγμονώδη νόσο του παχέος 
εντέρου (ν. Crohn και ελκώδης κολίτις).

Υπερανάπτυξη βακτηρίων στο λεπτό έντερο, σαν 

αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της τροφής 
στο έντερο (διαβήτης, σκληρόδερμα, 

στενώσεις, εκκολπώματα), που οδηγεί 
σε χρήση της Β12 από τα βακτήρια και 

ανεπάρκεια για τον οργανισμό.
Χρήση φαρμάκων, όπως μετφ-

ορμίνη (στο διαβήτη), αντιόξινα, 
αναστολείς αντλίας πρωτονίων, 
αναστολείς Η2 υποδοχέων 
(στο γαστρικό ή πεπτικό έλκος), 

τριμεθοπρίμη, μεθοτρεξάτη.
Μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ.

Σε άτομα προχωρημένης ηλικίας 
όπου υπάρχει εν γένει λειτουργική 
ανεπάρκεια του πεπτικού συστήματος.

Συμπτώματα
Πολλά από τα αρχικά συμπτώματα 

της ανεπάρκειας της Β12 σχετίζονται 
με την αναιμία που προκαλεί (μικρότερος 

αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων και ως εκ τούτου 
μειωμένη προσφορά οξυγόνου στους ιστούς και τα 
κύτταρα). Αυτά  συνήθως είναι:

Μεγαλοβλαστική αναιμία, Κόπωση, Ζάλη, Μυϊκή 
αδυναμία, Ωχρότητα δέρματος, Αίσθημα δύσπνοιας.

Αν αφεθεί χωρίς έγκαιρη θεραπεία, η ανεπάρκεια της 
Β12 μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη βλάβη στα 
νευρικά κύτταρα και τότε τα συμπτώματα είναι:
Αιμωδίες (μουδιάσματα) στα χέρια και στα πόδια, Μυϊκή 
αδυναμία, Απώλεια βάρους, Δυσκολία στο περπάτημα, 
Ευερεθιστότητα, Μείωση ή απώλεια μνήμης, Άνοια, 
Ήπια κατάθλιψη και σύγχυση, Ψευδαισθήσεις, αλλαγές 
προσωπικότητας και διάθεσης, Βλάβη στο οπτικό νεύρο
 

Διάγνωση 
Η διάγνωση τίθεται από το ιστορικό (διαβήτης, διαταραχές 
του ανοσοποιητικού, χειρουργικές επεμβάσεις στομάχου), 
την αντικειμενική εξέταση (ωχρότητα δέρματος, γλωσσίτιδα, 
ταχυκαρδία κ.λπ.) και τον εργαστηριακό έλεγχο που 
περιλαμβάνει:
Γενική αίματος (χαμηλός αιματοκρίτης, μείωση ερυθρών 
αιμοσφαιρίων, αύξηση του μέσου όγκου των ερυθρών 
(ΜCV ή και λευκοπενία και θρομβοπενία).

Προσδιορισμός των επιπέδων της Β12
Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων έναντι 

του ενδογενούς παράγοντα (APCA) που σχετίζεται με την 
κακοήθη αναιμία και ενδεχομένως ενδοσκοπικό έλεγχο του 
πεπτικού συστήματος.

Η βιοψία του μυελού σε σπάνιες περιπτώσεις χρειάζεται 
για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.
 

Θεραπεία
Η κλασσική θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση 

της ανεπάρκειας της βιταμίνης Β12 είναι οι ενδομυϊκές 
ενέσεις χορήγησης Β12, αν και η από του στόματος 

χορήγηση έχει πολύ καλά αποτελέσματα στις περισσότερες 
περιπτώσεις, όπως και  σε πλήρη γαστρεκτομή.

Όταν επιλεγεί η ενδομυϊκή χορήγηση της βιταμίνης Β12, 
το θεραπευτικό σχήμα ποικίλλει και περιλαμβάνει μία δόση 
(1mg), μία φορά την εβδομάδα για 4-6 εβδομάδες και 
ακολουθούν δόσεις συντήρησης 1mg ανά έναν έως τρείς 
μήνες. Αν κρίνεται απαραίτητο, το σχήμα αυτό μπορεί να 
εφαρμοστεί εφ’ όρου ζωής. Η από του στόματος θεραπεία 
περιλαμβάνει δισκία 1.000 μg έως 2.000 μg  καθημερινά.

Πολύ υψηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 μπορεί να 
προκαλέσουν ακμή, δερματικό εξάνθημα, εξάψεις, ναυτία, 
ζάλη και καρδιακές αρρυθμίες. Μετά από τη διάγνωση της 
έλλειψης Β12 και την επιλογή του θεραπευτικού σχήματος, 
ο θεράπων παθολόγος καθορίζει και την παρακολούθηση 
του ασθενούς και των επιπέδων της Β12, ούτως ώστε να 
εκτιμηθεί η ανταπόκριση στη θεραπεία.

capital.gr

Ανεπάρκεια βιταμίνης Β12: 
Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία

Λάδι βρώμης: Ποια τα οφέλη του 
για τα μαλλιά σας

ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΙ τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής: Η 
βρώμη περιέχει λινολεϊκό και ελαϊκό οξύ που βρίσκεται σε 
πολλές ενυδατικές κρέμες και λοσιόν. Και τα δύο λιπαρά 
οξέα είναι σημαντικά για την υγεία των μαλλιών μας, επειδή 
το ελαϊκό οξύ ελέγχει την απώλεια νερού, καθιστώντας 
τα μαλλιά πιο μαλακά, ευκολότερα διαχειρίσιμα στο 
στιλιζάρισμα και λιγότερο εύθραυστα. Αντίθετα, το λινελαϊκό 
οξύ διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών, διατηρεί ένα υγιές 
ισορροπημένο τριχωτό της κεφαλής και ελαχιστοποιεί την 
απώλεια νερού, διασφαλίζοντας ότι οι άξονες των μαλλιών 
παραμένουν ενυδατωμένοι.
ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ τον ερεθισμό του τριχωτού της κεφαλής: 
Πολλές καταστάσεις του τριχωτού της κεφαλής, όπως 
πιτυρίδα ή έκζεμα, μπορούν να ερεθίσουν με τη 
μορφή φλεγμονής. Το λάδι βρώμης περιέχει φυσικές 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να 
καταπραΰνουν τον ερεθισμό και να ανακουφίσουν την 
ξηρότητα στο τριχωτό της κεφαλής.
ΑΥξΑΝΕΙ την ελαστικότητα των μαλλιών: Υγιή, ισχυρά 
μαλλιά είναι τα ενυδατωμένα μαλλιά. Μία από τις κύριες 
αιτίες της τριχόπτωσης είναι η θραύση, η οποία μπορεί 
να προληφθεί αυξάνοντας την ελαστικότητα των μαλλιών. 
Το λάδι βρώμης είναι μια εξαιρετική ενυδατική κρέμα για 
τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής, προσθέτοντας μια 
φυσική λάμψη στα μαλλιά σας και βελτιώνοντας παράλληλα 
την ελαστικότητά τους.
ΠΡΟΩΘΕΙ την ανάπτυξη των μαλλιών: Το λάδι βρώμης 
μπορεί να προωθήσει τη νέα ανάπτυξη των μαλλιών 
βελτιώνοντας τη συνολική υγεία του τριχωτού της κεφαλής. 
Το έλαιο βρώμης παρέχει συγκέντρωση ωμέγα λιπαρών 
οξέων και αντιοξειδωτικών στο τριχωτό της κεφαλής, τα 
οποία μπορούν να προωθήσουν ένα υγιές περιβάλλον 
τριχωτού της κεφαλής για την ανάπτυξη των μαλλιών.
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Τον Σεπτέμβριο του 1996, περισσότεροι 
από 20.000 πιστοί συνέρρευσαν σε 
μια μικρή ελληνορθόδοξη εκκλησία στο 
Τορόντο του Καναδά, αναζητώντας ένα 
θαύμα.

Επί 31 ημέρες ο κόσμος (στην 
πλειοψηφία του ομογενείς) έδινε χρήματα, 
κοσμήματα και χρυσά κομποσκοίνια 
προκειμένου να δει από κοντά μία εικόνα 
της Παναγίας να “κλαίει”.

Και ξαφνικά, μετά από έναν μήνα, το 
“κλάμα” σταμάτησε.

Ένα χρόνο αργότερα, το ερώτημα αν 
αυτή η εικόνα όντως έκλαψε συνέχισε 

να απασχολεί τους δημοσιογράφους 
της εφημερίδας Toronto Sun, αλλά και 
τους δικηγόρους πλέον της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής του Καναδά. 
Προκειμένου να ανακαλύψουν επιτέλους 
την αλήθεια, στράφηκαν ξανά στον 
ειδικό ιδιωτικό ερευνητή παραφυσικών 
φαινομένων, Τζο Νίκελ, εξειδικευμένο στο 
να αποκαλύπτει απάτες.

Οι δημοσιογράφοι τον είχαν καλέσει 
και την πρώτη φορά, όσο ακόμη τα 
“δάκρυα” έρεαν, αλλά ο ιερέας τότε της 
εκκλησίας, του ιερού ναού του αγίου 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, δεν του 
είχε επιτρέψει να εξετάσει την εικόνα. 
Τώρα που αυτός ο ιερέας είχε εξαφανιστεί, 
ο δρόμος για τον ιδιωτικό ερευνητή ήταν 
ανοιχτός.

Βαθιά σκεπτικιστής ο Νίκελ, σε 
σημείο που να είχε μετατρέψει αυτό το 
χαρακτηριστικό του σε επάγγελμα, δεν 
είχε βρει μέχρι τότε ακόμη μία εικόνα που 
πραγματικά να έκλαιγε.

“Πιστεύω ότι σχεδόν το 100% των 
εικόνων που ‘’κλαίνε’ είναι ξεκάθαρα 
απάτες”, θα δηλώσει αργότερα στους 
δημοσιογράφους της εφημερίδας.

Όταν έφτασε στην εκκλησία ο Νίκελ 
βρήκε μια ομάδα ενοριτών, τον δικηγόρο 
τους και τον ηγούμενο που διηύθυνε 
προσωρινά την εκκλησία. Πλησίασε 
την εικόνα, έξυσε τα σταγονίδια με μια 
μπατονέτα και μια λεπίδα και τα δείγματα 
που μάζεψε τα παρέδωσε σε έναν 
αξιωματικό, προκειμένου να τα εξετάσει 
το εγκληματολογικό εργαστήριο της 
αστυνομίας.

Εκείνη την ημέρα, ο Αρχιμανδρίτης 
Γρηγόριος, ο ηγούμενος από το Κολοράντο, 
απ’ τον οποίο ζήτησε ο αρχιεπίσκοπος 
να διαχειριστεί προσωρινά την εκκλησία, 
είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι 
“είναι ψεύτικα τα δάκρυα, χωρίς καμία 
αμφιβολία. Η εκκλησία αποδέχεται ότι 
υπάρχουν όντως εικόνες που κλαίνε και 
που κάνουν θαύματα, αλλά αυτή δεν είναι 
μία απ’ αυτές τις εικόνες”.

Για την απάτη, θα κατηγορήσει τις 
πρόσφατες αναταραχές που έλαβαν χώρα 
μέσα στους κόλπους του ιερού ναού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις αναταραχές 
εμπλεκόταν ο πρώην ιερέας της εκκλησίας, 
ο ιερομόναχος Ιερώνυμος Κατσέας. Θα 
πει μάλιστα, ότι ο Κατσέας διώχτηκε απ’ 
τον ναό γιατί ενώ είχε έναν οίκο ανοχής(!) 
στην Αθήνα, κατάφερε να ξεγελάσει την 
ενορία του Τορόντο ότι ήταν πραγματικά 
ιερέας. Επί χρόνια προσπαθούσαν να 
τον διώξουν, αλλά εκείνος πάλευε σκληρά 
για να παραμείνει στη θέση του. Και τα 
κατάφερνε.

Όταν η εκκλησία βυθίστηκε στα 
οικονομικά προβλήματα, τότε οι 
προσπάθειες των εκκλησιαστικών αρχών 
του Καναδά για την εκδίωξη του Κατσέα, 
εντάθηκαν σημαντικά.

Και τότε ξαφνικά συνέβη το “θαύμα”.
Την 1η Σεπτεμβρίου 1996 η εικόνα 

ξεκίνησε να “δακρύζει” και χιλιάδες 
άνθρωποι άρχισαν να καταφτάνουν στον 
ναό. Άφησαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 
μισού εκατομμυρίου δολαρίων για την 
εικόνα, τη στιγμή μάλιστα που η τιμή για τα 
κεριά εκτινάχθηκε από τα τρία δολάρια που 
ήταν αρχικά, στα δέκα. Το κερί έγινε κάτι 
σαν εισιτήριο για όσους ήθελαν να μπουν 
στον ναό.

Ο Κατσέας, όταν άρχισαν τα “κλάματα” 
έκλεισε την εικόνα μέσα σε ένα γυάλινο 
πλαίσιο, το κλείδωσε και αυτό άνοιξε μόνο 

αφού πια είχε ο ίδιος εξαφανιστεί.
Όπως αναφέραμε ήδη, ο Νίκελ 

κλήθηκε από εφημερίδα του 
Τορόντο να εξετάσει την εικόνα 
κατά τη διάρκεια του “κλάματος”, 
αλλά ο Κατσέας δεν του είχε 
επιτρέψει να την πλησιάσει.

“Του ζήτησα ξανά και ξανά, 
δυναμώνοντας συνεχώς τη φωνή 
μου, ένα δείγμα από τα δάκρυα”, 
θα πει ο Νίκελ, ο οποίος τελικά θα 
έφευγε με άδεια χέρια απ’ τον ναό.

Όταν όμως σχεδόν έναν χρόνο 
αργότερα, τον Αύγουστο του 
1997 ο Κατσέας θα εξαφανιστεί 

και η εκκλησία θα καταθέσει μήνυση για 
υπεξαίρεση μισού εκατομμυρίου δολαρίων 
εναντίον εκείνου και των συνεργών του, ο 
ειδικός ερευνητής θα επιστρέψει..

Χαρακτηριστικό της περίπτωσης του 
Κατσέα είναι ότι φέρεται να ενεπλάκη και 
σε ένα άλλο ένα περίεργο περιστατικό με 
“δάκρυα”, όταν ήταν ιερέας στην Αστόρια 
του Κουίνς. Κι εκεί το 1993 μια εικόνα 
άρχισε να “κλαίει” και μόλις μαζεύτηκαν 
300.000 δολάρια από τους πιστούς, η 
εικόνα και οι προσφορές κλάπηκαν. Η 
εικόνα επιστράφηκε αργότερα, αλλά τα 
χρήματα και τα κοσμήματα ποτέ.

Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ο 
Κατσέας είχε στο υπόγειο της εκκλησίας 
μία πανομοιότυπη εικόνα της Παναγίας, 
την οποία ήθελε να αλλάξει με αυτήν 
που υποτίθεται ότι δάκρυζε, και αυτό για 
να μην πέσει η “αυθεντική” στα χέρια της 
αστυνομίας. Αλλά δυστυχώς για τον ίδιο 
δεν θα προλάβαινε.

Η πρώτη υπόθεση του Νίκελ θα 
αποδεικνυόταν και η σωστή απ’ το 
εργαστήριο αργότερα. Υποστήριξε ότι 
αυτό που “ανάβλυζε” απ’ την εικόνα δεν 
ήταν τίποτα περισσότερο από λάδι. Και οι 
λάμπες στην εκκλησία, καθώς και κοντινή 
κανάτα με ελαιόλαδο που βρέθηκαν, 
έκαναν εύλογη την υπόθεση του.

Σε κείμενό του το 2019 περιέγραψε κατ’ 
αυτόν τον τρόπο το “θαύμα” που αντίκρυσε:

“Τα δάκρυα δεν έβγαιναν από τα μάτια. 
Ήταν στατικά, ακίνητα για όλη την ώρα 
που ήμασταν εκεί -αν και τα κεριά που 
τρεμοέπαιζαν θα μπορούσαν να δώσουν 
την ψευδαίσθηση της κίνησης. Επίσης 
ήταν λιπαρά, έμοιαζαν φτιαγμένα από 
λάδι. Είναι ένα συνηθισμένο κόλπο να 
αντικαταστήσει κάποιος το νερό (το οποίο 
εξατμίζεται γρήγορα) με ένα λάδι που δεν 
στεγνώνει (όπως το ελαιόλαδο) και που 
θα παραμείνει φρέσκο και αστραφτερό επ’ 
αόριστον”.

Στο ίδιο κείμενο, θα πει και για τα 
αποτελέσματα του εργαστηρίου.

“Λίγο καιρό αργότερα, σε μια 
ιατροδικαστική διάσκεψη όπου πήρα 
μέρος και μίλησα, έμαθα ότι -όπως 
ακριβώς είχα συμπεράνει- είχε αποδειχθεί 
ότι τα ”δάκρυα” προέρχονταν από λάδι που 
δεν στεγνώνει. Ωστόσο, καθώς κανείς δεν 
μπόρεσε να αποδείξει ποιος τα έβαλε πάνω 
στην εικόνα, η υπόθεση μπερδεύτηκε 
πολύ, όπως συμβαίνει πολύ συχνά”.

Ο δικηγόρος του Κατσέα υποστήριξε 
ότι κανείς δεν μπορούσε να αποδείξει ότι 
ο πελάτης του είχε πάρει τα λεφτά που 
μαζεύτηκαν απ’ τους πιστούς. Η εκκλησία 
του Καναδά απαγόρευσε το 1999 στον 
Πάτερ Κατσέα να κάνει γάμους, αλλά δεν 
είχε καμιά σημασία πια. Ο αμφιλεγόμενος 
ιερέας είχε καταφέρει να εξαφανιστεί για 
πάντα, προκειμένου να γλιτώσει απ’ τις 
αστυνομικές αρχές.

Η απάτη με την εικόνα της 
Παναγίας που δάκρυζε
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Ο Πάπας Φραγκίσκος 

καταδίκασε την 
υποβοηθούμενη 

αυτοκτονία: 
«Οδηγεί 

σε φόνο»

Ο Πάπας Φραγκίσκος καταδίκασε 
την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ως 
απαράδεκτη απόκλιση από την ιατρική 
δεοντολογία, καθώς το ιταλικό κοινοβούλιο 
επανέλαβε τις συνομιλίες για σχετικό 
ρυθμιστικό νόμο.

Μιλώντας στο γενικό ακροατήριο, 
ο Πάπας επαίνεσε την ανακουφιστική 
φροντίδα που στοχεύει να βοηθήσει τους 

ασθενείς που πάσχουν από τελικό στάδιο 
της ασθένειας, να ζήσουν όσο δυνατόν πιο 
ανθρώπινα.

«Ωστόσο πρέπει να προσέχουμε να 
μην μπερδεύουμε αυτή τη βοήθεια με 
απαράδεκτες αποκλίσεις που οδηγούν σε 
φόνους», είπε. «Πρέπει να συνοδεύουμε 
τον θάνατο, όχι να τον προκαλούμε ή να 
βοηθούμε σε οποιαδήποτε αυτοκτονία», 
πρόσθεσε.

Το 2019, το Συνταγματικό Δικαστήριο 
της Ιταλίας αποποινικοποίησε μερικώς 
την ευθανασία υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, εάν εγκρίνουν οι τοπικές 
υγειονομικές αρχές και η επιτροπή 
δεοντολογίας.

Αλλά το Δικαστήριο είπε ότι η Βουλή 
πρέπει να ψηφίσει και ρυθμιστικό νόμο που 
θα επιτρέπει σε ασθενείς που βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο να αναζητήσουν 
υποβοηθούμενη αυτοκτονία μέσω του 
εθνικού συστήματος υγείας. Επιπλέον 
θα προστατεύει τους γιατρούς από τυχόν 
αγωγές εναντίον τους.

Τα ιταλικά πολιτικά κόμματα 
παραμένουν, όμως, βαθιά διχασμένα, με 
την κεντροαριστερά να δηλώνει θετική 
και την  την κεντροδεξιά αντίθετη. Οι 
υποστηρικτές αναφέρουν ότι η ευθανασία 
πρέπει να επιτρέπεται σε όσους πάσχουν 
από ανίατες ασθένειες, υποφέρουν από 
αφόρητους πόνους και έχουν ήδη λάβει 
παρηγορητική φροντίδα.

Οι υποστηρικτές αναφέρουν ότι η 
υποβοηθούμενη αυτοκτονία πρέπει να 
επιτρέπεται σε όσους πάσχουν από ανίατες 
ασθένειες, υποφέρουν από αφόρητους 
πόνους και έχουν ήδη λάβει παρηγορητική 
φροντίδα.

Γερουσιαστής της Ένωσης Κέντρου της 
Ιταλίας είπε ότι ο νόμος θα παραβίαζε όχι 
μόνο τις χριστιανικές αρχές αλλά και τον 
όρκο του Ιπποκράτη που δίνουν οι γιατροί 
για τη θεραπεία ασθενών.

Υποστηρικτές του δικαιώματος στον 
θάνατο συγκέντρωσαν πέρυσι σχεδόν 
τρεις φορές τις 500.000 υπογραφές που 
απαιτούνται για να ζητήσουν από το 

ανώτατο δικαστήριο να εγκρίνει εθνικό 
δημοψήφισμα για το θέμα.

Οι 1,4 εκατομμύρια υπογραφές και 
τα νομικά επιχειρήματα κατατέθηκαν 
στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα και 
αναμένεται να ξεκινήσουν συζητήσεις στις 
15 Φεβρουαρίου.

Δημοσκόπηση του 2019 έδειξε ότι 
το 92% των Ιταλών δήλωσαν υπέρ 
της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας και 
ευθανασίας. Περίπου 45% δήλωσε ότι 
το επιδοκιμάζει γενικά και 47% υπέρ σε 
ορισμένες περιπτώσεις.

kathimerini.gr

ΕΟΔ: 24 
υποψήφιοι 

αστροναύτες 
από την Ελλάδα

Είκοσι τέσσερις υποψήφιοι αστροναύτες 
από την Ελλάδα -22 άνδρες και δύο 
γυναίκες- βρίσκονται ανάμεσα στους 
1.361 (831 άνδρες και 530 γυναίκες) 
που επιλέχθηκαν για να προχωρήσουν 
στη δεύτερη φάση της διαδικασίας 
επιλογής αστροναυτών του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος.

Στην πρώτη φάση είχαν καταθέσει 
αιτήσεις για αστροναύτες 22.523 
υποψήφιοι, εκ των οποίων 281 Έλληνες 
(221 άνδρες και 60 γυναίκες).

Η επόμενη φάση θα αφορά κυρίως 
ψυχολογικά τεστ. Στη διαδικασία 
επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν και 27 
υποψήφιοι με αναπηρία. Όσοι περάσουν 
και το επόμενο στάδιο, θα υποβληθούν 
μετά σε ιατρικά τεστ και θα περάσουν από 
συνεντεύξεις. Η νέα «τάξη» αστροναυτών 
της ESA και των εφεδρικών αναμένεται να 
ανακοινωθεί το φθινόπωρο του 2022.

Μέχρι στιγμής οι περισσότεροι 
υποψήφιοι προέρχονται από την Γαλλία 
(404) και ακολουθούν η Γερμανία (194), η 
Βρετανία (166) και η Ιταλία (159).

Ιταλία: Αίρεται 
η υποχρέωση 

χρήσης μάσκας 
στους ανοιχτούς 

χώρους
Η Ιταλία επιστρέφει στην κανονικότητα, 

αίροντας την υποχρέωση χρήσης μάσκας 
σε εξωτερικούς χώρους και δίνοντας το 
πράσινο φως για την επαναλειτουργία 
των ντισκοτέκ. Η χρήση μάσκας στους 
κλειστούς χώρους παραμένει υποχρεωτική 
τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Η Ιταλία έκανε ένα βήμα προς την 
σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα, με 
τον τερματισμό της υποχρεωτικής χρήσης 
μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και την 
επαναλειτουργία των ντισκοτέκ.

Από 11 Μαρτίου σε όλη την ιταλική 
επικράτεια η μάσκα δεν είναι πλέον 
υποχρεωτική στους υπαίθριους χώρους, 
όμως πρέπει πάντα να έχει κανείς μία 

πρόχειρη για να μπορεί να την φοράει σε 
περιπτώσεις συναθροίσεων ακόμη και 
σε εξωτερικούς χώρους, διευκρίνισε το 
υπουργείο Υγείας.

Η χρήση μάσκας στους κλειστούς 
χώρους παραμένει υποχρεωτική προς 
το παρόν και τουλάχιστον μέχρι τις 31 
Μαρτίου. Οι ντισκοτέκ μπορούν επίσης να 
επαναλειτουργήσουν από σήμερα αλλά 
με ορισμένους περιορισμούς: για να μπει 
κάποιος σε αυτές θα πρέπει να έχει στην 
κατοχή του υγειονομικό πάσο, πράγμα 
που σημαίνει πως δεν αρκεί ένα αρνητικό 
τεστ, ενώ η χωρητικότητα περιορίζεται 
στο 75% της κανονικής για τα υπαίθρια 
νυκτερινά κέντρα και στο 50% για αυτά 
που λειτουργούν σε εσωτερικούς χώρους.

Στην Ιταλία έχει εμβολιαστεί με 
τουλάχιστον μία δόση πάνω από το 91% 
του πληθυσμού άνω των 12 ετών και πάνω 
από το 35% των παιδιών ηλικίας 5 ως 11 
ετών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η Ιταλία μετράει περισσότερους από 
150.000 νεκρούς από την αρχή της πανδη-
μίας.

Αφγανιστάν: Έξαρση 
κρουσμάτων ιλαράς  

156 νεκροί 
τον Ιανουάριο
Επιδημία ιλαράς έχει επηρεάσει δεκάδες 

χιλιάδες ανθρώπους στο Αφγανιστάν και 
έχει προκαλέσει τον θάνατο 150, στην 
πλειονότητά τους παιδιά, μόνο τον Ιανουάριο, 
ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των νεκρών 
θα αυξηθεί.

Η ιογενής αυτή, μολυσματική ασθένεια, 
επηρεάζει κυρίως παιδιά, πολλά από τα 
οποία ήδη πάσχουν από υποσιτισμό.

«Τα κρούσματα ιλαράς έχουν αυξηθεί 
σε όλες τις επαρχίες από τα τέλη Ιουλίου 
2021», επεσήμανε ο Κρίστιαν Λίντμάιερ, 
εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη διάρκεια τακτικής 
ενημέρωσης του Τύπου από τη Γενεύη. Ο 
αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 
18% την εβδομάδα της 24ης Ιανουαρίου και 
κατά 40% την τελευταία εβδομάδα του μήνα.

Περίπου 156 άνθρωποι, το 97% των 
οποίων ήταν παιδιά κάτω των 5 ετών, 
πέθαναν από τη νόσο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΟΥ, 
οι αριθμοί αυτοί δεν αντικατοπτρίζουν την 
πραγματική κατάσταση και αναμενεται να 
αυξηθούν περαιτέρω.

«Η γοργή αύξηση των κρουσμάτων τον 
Ιανουάριο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
ο αριθμός των θανάτων από την ιλαρά θα 
αυξηθεί κατά πολύ τις επόμενες εβδομάδες», 
υπογράμμισε ο Λίντμάιερ.

Οι βασικές επιπλοκές που μπορεί να 
προκαλέσει η ιλαρά είναι εγκεφαλίτιδα, 
διάρροια, τύφλωση ή σοβαρές μολύνσεις 
που αναπνευστικού.

Το Αφγανιστάν έχει βυθιστεί σε μια βαθιά 
οικονομική κρίση μετά την άνοδο στην 
εξουσία των Ταλιμπάν και το πάγωμα των 
αφγανικών πόρων στο εξωτερικό.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα 
ότι περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους 
της χώρας απειλούνται από τον λιμό.

Η καλύτερη προστασία από την ιλαρά είναι 
η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, με τον ΠΟΥ 
να συνιστά αυτή να φτάνει το 95%, όμως 
ο στόχος αυτός είναι πολύ μακρινός για το 
Αφγανιστάν, κυρίως στο τρέχον πολιτικό 
πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο ΠΟΥ 
και οι συνεργάτες του εργάζονται συνεχώς 
για να επιταχύνουν τον εμβολιασμό κατά 
της ιλαράς, να αυξήσουν τα τεστ και τις 
ικανότητες επιδημιολογικής επιτήρησης.

Τον Δεκέμβριο μια εκστρατεία επέτρεψε να 
εμβολιαστούν 1,5 εκατομμύριο παιδιά στις 
πλέον πληγείσες περιοχές του Αφγανιστάν.

Εξάλλου τον Νοέμβριο διανεμήθηκε σε 
8,5 εκατομμύρια παιδιά βιταμίνη Α, που 
επιτρέπει να μειώσει τις επιπτώσεις της 
ασθένειας και τη θνησιμότητα.

Ο ΠΟΥ ετοιμάζει μια νέα εκστρατεία τον 
Μάιο, η οποία θα επιτρέψει να εμβολιαστούν 
κατά της ιλαράς τρία εκατομμύρια παιδιά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ, AFP
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Πεκίνο 2022: 
Ολυμπιακοί 

Αγώνες 
σε 100% 

ψεύτικο χιόνι
 

Το Πεκίνο έχει μόλις καταστεί η πρώτη 
πόλη στην ιστορία που φιλοξενεί και 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
μετά τους Θερινούς που διοργάνωσε 
14 χρόνια νωρίτερα. Ωστόσο το χιόνι 
όπου γίνονται τα αγωνίσματα είναι 
κατά 100% τεχνητό, για πρώτη φορά 
στην ιστορία του θεσμού, με προφανείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μια 
χώρα που θέλει να αναλάβει την 
πρωτοβουλία στην προστασία του 
πλανήτη.

Οι διοργανώτριες πόλεις 
στους πρόσφατους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς έχουν βρεθεί αντιμέτωποι 
με το πρόβλημα της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη που αλλάζει το κλίμα 
και περιορίζει τις ποσότητες χιονιού 
σε πόλεις και χιονοδρομικά κέντρα. 
Έτσι στο Σότσι το 2014 οι Ρώσοι είχαν 
80% του χιονιού στις πίστες να είναι 
τεχνητό, ενώ οι Νοτιοκορεάτες είχαν 
90% τεχνητό χιόνι στην Πιέονγκτσανγκ 
το 2018.

Στο Πεκίνο το χιόνι όπου βλέπουμε 
να μεγαλουργούν οι σκιέρ κατά τους 
εν εξελίξει Ολυμπιακούς είναι 100% 
τεχνητό, πράγμα πρωτοφανές και 
λίαν ανησυχητικό, σύμφωνα με 
επιστήμονες. Έτσι βλέπει κανείς τους 
σκιέρ στο χιόνι ενώ το περιβάλλον 
γύρω κάθε άλλο παρά χιονοσκέπαστο 
είναι.

Οι συνθήκες στο Πεκίνο και αλλού 
έχουν αλλάξει μεν την τελευταία 
δεκαετία, αλλά όχι και τόσο δραματικά 
σε σύγκριση με τότε που η κινεζική 
πρωτεύουσα επελέγη για τη 
διοργάνωση των Αγώνων αυτών. 
Η επιλογή της είναι σαφές ότι έγινε 
σε οικονομικά και όχι αθλητικά ή 
περιβαλλοντικά κριτήρια, καθώς ούτε 
το Πεκίνο ούτε η Ζανγκτσιάκου (η πόλη 
της επαρχίας Χέμπεϊ όπου διεξάγονται 
τα αλπικά αθλήματα) έχουν τόσο πολύ 
χιόνι έτσι κι αλλιώς.

Το πρόβλημα είναι σαφές: Μπορείς 
να δημιουργήσεις τεχνητό χιόνι αλλά 
όχι και τις χαμηλές θερμοκρασίες που 
κανονικά προβλέπονται σε κανονικούς 
αγώνες χιονοδρομιών.

Στους φετινούς Αγώνες υπάρχουν 
επτά συστήματα προώθησης καθαρού 
νερού στα βουνά όπου οι υδάτινες 
ποσότητες ωθούνται με πίεση μέσω 

αντλιών και ανεμιστήρων, ψύχονται 
και εξέρχονται από περισσότερο από 
350 κανόνια χιονιού. Το τεχνητό αυτό 
χιόνι προσγειώνεται γεμάτο χημικά 
πρόσθετα που το βοηθούν να διατηρεί 
τη συνοχή του, αν και οι διοργανωτές 
του Πεκίνου 2022 ισχυρίζονται ότι δεν 
έχει προστεθεί κανένα χημικό.

Επιπλέον οι κινεζικές αρχές 
έχουν ισχυριστεί ότι οι ποσότητες 
ύδατος που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή τεχνητού χιονιού 
προέρχονται από συλλογή ομβρίων 
υδάτων και δεν αφαιρέθηκαν από τις 
δεξαμενές πόσιμου νερού. Ωστόσο 
τοπικές εφημερίδες αμφισβήτησαν 
τον ισχυρισμό αυτόν, αναφέροντας 
ότι έχουν σημειωθεί εκτροπές 
ποταμών, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι 
έχουν προβεί σε διακοπή άρδευσης 
καλλιεργειών.

Υπολογίζεται ότι για την παραγωγή 
του τεχνητού χιονιού θα χρειαστούν 
πάνω από 185 εκατομμύρια λίτρα 
νερού, που θα αρκούσαν για 

την πλήρωση τουλάχιστον 800 
κολυμβητηρίων ολυμπιακού μεγέθους. 
Παράλληλα τίθενται ερωτήματα για 
την ενέργεια που απαιτεί όλη αυτή 
η διαδικασία παραγωγής ψεύτικου 
χιονιού, σε μια εποχή που η κινεζική 
ηγεσία προωθεί την πράσινη ατζέντα 
της.

Πηγή: The Conversation

ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ρωσία δεν θα εισβάλει 
στην Ουκρανία»

Η Ρωσία «δεν θα εισβάλει στην 
Ουκρανία εκτός κι αν προκληθούμε», 
δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Βλαντίμιρ Τσιζόφ, 
σε μια συνέντευξη που παραχώρησε 
σήμερα στη βρετανική εφημερίδα The 
Guardian.
«Δεν θα εισβάλουμε στην Ουκρανία, 

εκτός κι αν προκληθούμε να το 
κάνουμε», είπε ο Ρώσος πρέσβης, που 
εκπροσωπεί τη Ρωσία στις Βρυξέλλες 
από το 2005.
«Εάν οι Ουκρανοί εξαπολύσουν 

μια επίθεση εναντίον της Ρωσίας, 
δεν θα πρέπει να εκπλαγείτε εάν 
αντεπιτεθούμε. Ή εάν αρχίσουν να 
σκοτώνουν κατάφωρα Ρώσους πολίτες 
οπουδήποτε, στο Ντονμπάς ή αλλού», 
συμπλήρωσε, αναφερόμενος σε αυτήν 
την περιοχή στην ανατολική Ουκρανία, 
όπου οι φιλορώσοι αυτονομιστές 
μάχονται τις ουκρανικές δυνάμεις εδώ 
και 8 χρόνια.
Ο Τσιζόφ προειδοποίησε ότι μια 

ουκρανική «πρόκληση» θα μπορούσε 
να ωθήσει το Κρεμλίνο να αντιδράσει.
«Αυτό που εννοώ ως «πρόκληση» 

είναι ότι μπορούν να οργανώσουν ένα 
επεισόδιο εναντίον των αυτοανακη-
ρυχθεισών δημοκρατιών του 

Ντονμπάς, να τις 
π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν , 
κατόπιν να τις 
πλήξουν με όλες 
τις δυνάμεις τους, 
προκαλώντας με 
αυτόν τον τρόπο 
μια αντίδραση της 
Ρωσίας, ώστε να 
αποφύγουν μια 
α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ή 
καταστροφή στα 
σύνορά τους», 
σημεί-ωσε.
Ο πρόεδρος 

Πούτιν θα απαντήσει έγκαιρα στις 
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για τις εγγυήσεις 
ασφαλείας, δηλώνει το Κρεμλίνο
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν 

θα εγκρίνει την κατάλληλη στιγμή την 
απάντηση της Ρωσίας, όσον αφορά 
στις απαντήσεις των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ στις ρωσικές προτάσεις για 
τις εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου 
Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Έγκαιρα», δήλωσε ο Πεσκόφ στο 

πρακτορείο TASS, ερωτηθείς για το 
πότε συγκεκριμένα θα πρέπει να 
αναμένει κανείς την έγκριση από τον 
Πούτιν της απάντησης αυτής.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, 

μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο 
ειδήσεων RIA επικαλούμενο το 
Κρεμλίνο, έχει εγκρίνει κατ’ αρχήν 

τις απαντήσεις του υπουργείου 
Εξωτερικών προς τη Δύση σχετικά με 
τις εγγυήσεις ασφαλείας που επιδιώκει 
η Μόσχα, αναφέροντας ότι Ρώσοι 
διπλωμάτες οριστικοποιούν το κείμενο 
των απαντήσεων.

Οι ΗΠΑ μεταφέρουν την 
πρεσβεία τους από 
το Κίεβο στο Λβιβ

Η Ουάσινγκτον αποφάσισε να 
μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία στην 
Ουκρανία από το Κίεβο στο Λβιβ, στα 
δυτικά της χώρας, λόγω της «δραματικής 
επιτάχυνσης» της ανάπτυξης ρωσικών 
στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα, 
ανακοίνωσε σήμερα επικεφαλής της 
αμερικανικής διπλωματίας.

«Η πρεσβεία θα παραμείνει σε επαφή 
με την ουκρανική κυβέρνηση», αλλά 
«προτρέπουμε σθεναρά όλους τους 
Αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται 
ακόμη στην Ουκρανία να εγκαταλείψουν τη 
χώρα αμέσως», δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν 
σε ανακοίνωσή του.

protothema.gr

Εκπρόσωπος Κρεμλίνου στο CNN: 
Ο Πούτιν είναι πρόθυμος 

να διαπραγματευθεί
αΠο ΣεΛιδα 1
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Με τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις 
μόνιμα παρούσες με περίπου 130.000 
στρατιώτες συγκεντρωμένους στα σύνορα 
της Ουκρανίας το σενάριο του πολέμου 
διατηρείται θερμό και ανά πάσα στιγμή 
η σύγκρουση θα μπορούσε να συμβεί 
με αποτελέσματα που μπορεί να είναι 
ολέθρια για το διεθνές πολιτικό -οικονομικό 
σκηνικό.

Όλα κρέμονται από μια κλωστή με 
τις δυτικές χώρες να υποστηρίζουν 
την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ 
με στρατιωτικές αναπτύξεις, ενώ η 
διπλωματία βρίσκεται σε εξέλιξη για να 
αποτρέψει σε μια απέλπιδα προσπάθεια 
να αποτρέψει την κρίση.

Τι θέλει ο Πούτιν;
Υπάρχουν πολλές θεωρίες. Λέγεται ότι ο 

Πούτιν θέλει να ανοικοδομήσει μια ρωσική 
σφαίρα επιρροής στην ανατολική Ευρώπη, 
αγκαλιάζοντας κυρίως πρώην σοβιετικές 
δημοκρατίες όπως η τώρα ανεξάρτητη 
Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η 
Λευκορωσία, η Γεωργία και η Ουκρανία.

Συχνά θρηνούσε την «απώλειά» τους 
μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής 
Ένωσης. Ο Πούτιν μπορεί επίσης να ελπίζει 
να δείξει στη Δύση (και στους Ρώσους) ότι 
η χώρα εξακολουθεί να είναι υπερδύναμη, 
παρόλο που με τα περισσότερα μέτρα 
(αποθέματα πυρηνικών όπλων και 
διαιρεμένη γεωγραφικά) μετατράπηκε 
σε μια αποτυχημένη μεσαίου μεγέθους 
δύναμη.

Γιατί ο Πούτιν φοβάται την 
Ουκρανία;

Ο Πούτιν φοβάται ότι η στρατηγικής 
σημασίας Ουκρανία , αφομοιώνεται στη 
Δύση. Αντιτίθεται έντονα στην αυξανόμενη 
προσκόλληση της με το ΝΑΤΟ. Αντιτίθεται 
επίσης στους αναπτυσσόμενους δεσμούς 
του Κιέβου με την ΕΕ. Ακόμη χειρότερα, 
κατά την την άποψή του, η Ουκρανία 
είναι μια δημοκρατία, με ελευθερία λόγου 
και ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, η οποία 
εκλέγει ελεύθερα τους ηγέτες της.

Στην πράξη, οι Ρώσοι δεν απολαμβάνουν 
τέτοιες ελευθερίες – αν ακολουθούσαν το 
παράδειγμα της Ουκρανίας, ο Πούτιν δεν 
θα άντεχε για πολύ στην εξουσία .

Ο Πούτιν είναι ένας νοσταλγός 
ρεβιζιονιστής που θεωρεί την Ουκρανία ως 
αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής Ρωσίας 
και την απώλειά της ως σύμβολο της ήττας 
της Ρωσίας στον Ψυχρό Πόλεμο.

Γιατί τώρα;
Η επιλογή του χρόνου δεν είναι τυχαία. 

Ο Πούτιν θεωρεί ότι η Δύση είναι αδύναμη 
τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το ΝΑΤΟ 
ταπεινώθηκε πέρυσι στο Αφγανιστάν και ο 
Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έκανε εκστρατεία 
για τον τερματισμό των πολέμων και 
όχι για νέους, έχει επικεντρώσει εκ νέου 
την αμερικανική εξωτερική πολιτική και 
στρατιωτικούς πόρους για την Κίνα, όχι την 
Ευρώπη.

Υποστηρίζεται επίσης ότι ο Πούτιν 
χρειάζεται μια μεγάλη νίκη για να ενισχύσει 
τη θέση του στο εσωτερικό, να δικαιώσει τις 
αντιδυτικές του πολιτικές, να δικαιολογήσει 
την αχαλίνωτη διαφθορά του καθεστώτος 
και να δικαιολογήσει τις κακουχίες που 
υποφέρουν οι Ρώσοι ως αποτέλεσμα των 
δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά 
την πρώτη του επίθεση στην Ουκρανία 
το 2014. Τότε ήταν που προσάρτησε την 
Κριμαία και πήρε de facto τον έλεγχο της 
ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς.

Τι απαιτεί για να λυθεί η κρίση
Για να τελειώσει η αντιπαράθεση , ο 

Πούτιν θέλει το ΝΑΤΟ να υποσχεθεί ότι 
δεν θα αποδεχτεί ποτέ την Ουκρανία (ή τη 
Γεωργία και τη Μολδαβία) ως μέλη. Θέλει 
η συμμαχία να αποσυρθεί από χώρες της 
«πρώτης γραμμής» όπως η Πολωνία, η 

Γιατί ο Πούτιν απειλεί 
την Ουκρανία και τι απαιτεί για 
να μην τραβήξει τη σκανδάλη

Ρουμανία και η Βουλγαρία, πρώην μέλη του 
συμφώνου της Βαρσοβίας. Θέλει το Κίεβο 
να αποδεχθεί αυτόνομο καθεστώς για την 
περιοχή του Ντονμπάς και να παραιτηθεί 
από την αξίωσή του στην Κριμαία (ως 
μέρος των λεγόμενων συμφωνιών του 
Μινσκ).

Θέλει ακόμη να περιορίσει ή να 
σταματήσει την ανάπτυξη νέων 
αμερικανικών πυραύλων μεσαίου 
βεληνεκούς στην ανατολική και νότια 
Ευρώπη. Και γίνεται ακόμη πιο φιλόδοξος, 
θέλοντας να επανασχεδιάσει την 
«αρχιτεκτονική ασφαλείας» της Ευρώπης, 
για να αποκαταστήσει την επιρροή της 
Ρωσίας και να επεκτείνει τη γεωπολιτική 
της εμβέλεια.

Στα περισσότερα από αυτά, οι ΗΠΑ λένε 
«όχι». Εξ ου και η σημερινή κρίση.

Πηγή: Guardian
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Γιατί ζωγραφίζουν 
μάτια σε βοοειδή;

Οι φυσιολόγοι εργάζονται συνεχώς σε πολλά μέτωπα για 
να βοηθήσουν την άγρια   ζωή να ευδοκιμήσει. Αυτό μπορεί 
να περιλαμβάνει την προστασία των οικοτόπων, την 
υπέρβαση της νομοθεσίας κατά της λαθροθηρίας, αλλά και 

την αλληλεπίδραση μεταξύ άγριας ζωής και ανθρώπων.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας 

έχουν βρει έναν μη επεμβατικό τρόπο για να βοηθήσουν 
τα βοοειδή να επιβιώνουν. Συνεργαζόμενοι με το κέντρο 
διατήρησης θηρευτών της Μποτσουάνα και με τοπικούς 
βοσκούς, οι ερευνητές πέρασαν τέσσερα χρόνια 
μελετώντας τι θα συνέβαινε αν ζωγράφιζαν μάτια στην 
πίσω πλευρά των βοοειδών. Τα αποτελέσματα ήταν 
εκπληκτικά. Τα μέλη της αγέλης ζωγραφισμένα με μάτια 
είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν από 
εκείνα που δεν είχαν σημάδια ή εκείνα που ήταν βαμμένα 
με απλές σταυρωτές ενδείξεις.

Αυτή η ενδιαφέρουσα – και καινοτόμος – λύση 
χρησιμοποιεί την έννοια της αμυντικής μίμησης. Μετά 
από προσεκτική παρατήρηση, οι ερευνητές σημείωσαν 
ότι τα λιοντάρια ήταν αυτά που επιτίθενται κυρίως στα 
βοοειδή. Τα λιοντάρια, τα οποία χρησιμοποιούν το στοιχείο 
της έκπληξης για να κτυπήσουν στο θήραμά τους, 
αποτρέπονται από τα ζωγραφισμένα μάτια πάνω στα ζώα. 
Η εντύπωση ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει στο κυνήγι τους 
φαίνεται να αποκρούει μια επίθεση.

Είναι ένα σημαντικό εύρημα που μπορεί να βοηθήσει 
τους αγρότες, που ζουν σε περιοχές όπου η άγρια ζωή 
είναι έντονη και μπορεί να σκοτώσει πολύτιμα ζώα από τα 
κοπάδια τους.

Πόσο ισχυρή είναι αυτή η τεχνική;
Κατά τη διάρκεια της τετραετούς μελέτης, 2.061 

βοοειδή, χωρισμένα σε ομάδες παρατηρήθηκαν για 24 

ημέρες. Τα κοπάδια χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Στη μια 
ζωγράφισαν μάτια, στην άλλη έναν απλό σταυρό, και τα 
υπόλοιπα αφέθηκαν χωρίς σήμανση. Από τα 683 βοοειδή 
ζωγραφισμένα με μάτια, κανένα δεν πέθανε κατά τη 
διάρκεια τεσσάρων ετών. Δεκαπέντε από τα 835 άβαφα 
βοοειδή πέθαναν στα χέρια των λιονταριών, ενώ άλλα 
τέσσερα από τα 583 ζώα που είχαν ζωγραφιστεί με σταυρό 
χάθηκαν.

Φυσικά, δεν υπάρχει τρόπος το σύστημα να δουλεύει 
απόλυτα. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα 
θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά εάν ζωγραφιζόταν 
ολόκληρο το κοπάδι, καθώς έτσι δεν θα υπήρχε κανένας 
εύκολος στόχος. Επομένως, προτείνουν στους αγρότες 
να ζωγραφίζουν μόνο τα πιο πολύτιμα μέλη της αγέλης. 
Βέβαια, πάντα υπάρχει η πιθανότητα τα λιοντάρια να 
συνηθίσουν το αποτρεπτικό σχέδιο και να επιτεθούν ούτως 
ή άλλως.

Γιγάντιο μονόλεπτο 
από 84000 κέρματα
Η Wander Matrich, από το Michigan των ΗΠΑ, χρειάστηκε 

τρεις μήνες εντατικής εργασίας για να δημιουργήσει ένα 
γιγάντιο κέρμα του ενός σεντ φτιαγμένο από 84000 κοινά 
κέρματα τους ενός σεντ επίσης.

Η ιστορία ξεκίνησε το 2006 όταν μετά από ένα διαζύγιο 
η Wander έχασε το σπίτι της και έμεινε άνεργη έχοντας 
να μεγαλώσει δύο ανήλικες κόρες.  Άρχισε λοιπόν να 
δίνει σημασία ακόμη και στα κέρματα του ενός σεντ τα 
οποία τόσο αυτή όσο και οι κόρες της αποθήκευαν σε ένα 

κουμπαρά. Όταν στη συνέχεια βρήκε δουλειά όχι μόνο 
συνέχισε να μαζεύει τα μονόλεπτα αλλά σε κάθε πληρωμή 
έβαζε στον κουμπαρά 20$ σε μονόλεπτα και πάλι!

Καθώς σιγά σιγά συγκεντώθηκε ένα σημαντικό ποσό η 
Wander δεν το αποταμίευσε στην τρέπεζα αλλά αποφάσισε 
να δημιουργήσει ένα τεράστιο νόμισμα του ενός σεντ 
χρησιμοποιώντας τα συγκεντρωμένα κέρματα, για να 
θυμάται πώς άλλαξε η τύχη της.

Δουλεύοντας επί τρεις μήνες για 10-14 ώρες την ημέρα 
τοποθέτησε 84000 μικρά κέρματα σε ένα ξύλινο πλαίσιο, 
κολημμένα μεταξύ τους, ώστε να σχηματίσει ένα τεράστιο 
σεντ με διάμετρο 3 μέτρα και βάρος 545 κιλά!

Η δουλειά της ήταν τόσο καλή που κέρδισε την έκτη 
θέση σε καλλιτεχνικό διαγωνισμό ανάμεσα σε εκατοντάδες 
συμμετοχές. Επίσης κέντρισε το ενδιαφέρον του μουσείου 
Ripley το οποίο, πρόσφατα, απέκτησε το έργο.

Το μήνυμα της κυρίας Matrich είναι ότι «Δεν έχει σημασία 
πόσα αποκτάς αλλά πόσα διατηρείς».

Μια βουτιά στον 
μεγαλύτερο ύφαλο 

του κόσμου!
Ο μεγαλύτερος κοραλλιογενής ύφαλος στον κόσμο, 

ο περίφημος Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος (Great 
Barrier Reef), βρίσκεται στη Θάλασσα των Κοραλλιών 
(Coral Sea) στα ανοιχτά των ακτών του Κουίνσλαντ, στη 
βορειοανατολική Αυστραλία.

Απαρτίζεται από 2.900 ξεχωριστούς υφάλους και 940 
νησιά και εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο των 2.600 
χιλιόμετρων, σε μία θαλάσσια περιοχή έκτασης περίπου 
344.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Στην ουσία πρόκειται για το πιο εκτεταμένο κοραλλιογενές 
οικοσύστημα στον κόσμο και μία από τις πιο πλούσιες 
περιοχές σε βιοποικιλότητα, που έχει σχηματιστεί από 
δισεκατομμύρια μικροσκοπικούς οργανισμούς, τα 
κοράλλια.

Η δημιουργία του Great Barrier Reef ξεκίνησε πριν από 
20.000 χρόνια, σε μια περιοχή που υπήρχε μόνο ξηρά και 

πολλά μικρά ηπειρωτικά νησιά. Σταδιακά η στάθμη της 
θάλασσας άρχισε να ανεβαίνει και μαζί με την παράλληλη 
ανάπτυξη των κοραλλιών δημιουργήθηκε ο εντυπωσιακός 

κοραλλιογενής ύφαλος που υπάρχει σήμερα.
400 περίπου είδη κοραλλιών υπάρχουν στον Great Bar-

rier Reef που μοιάζουν με φυτά, αλλά στην πραγματικότητα 
είναι χρωματιστοί πολύποδες, που συγγενεύουν με τις 
θαλάσσιες ανεμώνες. Όταν οι πολύποδες πεθάνουν, ο 
σκελετός τους προσκολλάται στα βράχια με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία του κοραλλιογενούς υφάλου.

Ο ύφαλος είναι γνωστός επί αιώνες στους Αβορίγινες 
και τους λοιπούς αυτόχθονες της περιοχής και κατέχει 
σημαντικό ρόλο στην παράδοσή τους. Επιπλέον, από το 
1981 είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UN-
ESCO.

Ο Great Barrier Reef αποτελεί έναν προορισμό 
«έργο τέχνης» για τους τουρίστες, που κατακλύζουν την 
ευρύτερη περιοχή απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη… 
ωκεανογραφική εμπειρία (αν πρόκειται για επιστήμονες) 
αλλά και μια μοναδική… βουτιά στο όνειρο (για τους 
κοινούς θνητούς)!

Η παραβολή 
των τυφλών 
κυβερνητών

Οι επιβάτες της πτήσης κάθονται στις θέσεις τους και 
περιμένουν τους πιλότους. Σύντομα, δύο άνδρες μπαίνουν 
στον αεροπλάνο, με στολή πιλότου.

Φορούν μαύρα γυαλιά. Ο ένας από τους δύο συνοδεύεται 
από έναν σκύλο για τυφλούς και ο άλλος βρίσκει το δρόμο 
του με την βοήθεια ενός άσπρου μπαστουνιού. Προχωρούν 
στον διάδρομο, μπαίνουν στο πιλοτήριο και ξανακλείνουν 
την πόρτα.

Πολλοί από τους επιβάτες γελούν νευρικά και όλοι 
κοιτάζονται με μία έκφραση που πηγαίνει από την έκπληξη 
στον φόβο ή τον σκεπτικισμό. Μερικοί ψάχνουν τις κάμερές 
τους.

Μερικά λεπτά αργότερα οι μηχανές του αεροπλάνου 
ξεκινούν και το αεροπλάνο επιταχύνει στην πίστα. Τρέχει 
όλο και πιο γρήγορα και μοιάζει σα να μην πρόκειται να 
απογειωθεί ποτέ. Οι επιβάτες κοιτάζουν από τα παράθυρα 
τους και διαπιστώνουν ότι το αεροπλάνο κατευθύνεται 
ίσια σε μια λίμνη που βρίσκεται στο τέλος του διαδρόμου 
απογείωσης. Το αεροπλάνο τώρα τρέχει πολύ γρήγορα 
στην πίστα και πολλοί επιβάτες διαπιστώνουν ότι δεν 
πρόκειται να απογειωθούν ποτέ και ότι όλοι θα πέσουν 
στην λίμνη. Οι φωνές των έντρομων επιβατών γεμίζουν το 
αεροπλάνο, αλλά αυτή ακριβώς τη στιγμή, το αεροπλάνο 
απογειώνεται γλυκά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

Οι επιβάτες ηρεμούν, χαμογελούν, νιώθοντας λίγο 
ανόητοι που πίστεψαν σε αυτό το κακόγουστο αστείο. Λίγα 
λεπτά αργότερα το γεγονός ξεχάστηκε.

Στο πιλοτήριο, ο πιλότος ψαχουλεύει το ταμπλό με τα 
όργανα, βρίσκει το κουμπί του αυτόματου πιλότου και τον 
βάζει σε λειτουργία. Λέει μετά στον συγκυβερνήτη.

-ξέρεις τι πραγματικά με φοβίζει;
-Όχι, απαντά ο άλλος.
-Ρε συ καμιά μέρα, θα βάλουν τις φωνές πολύ αργά και 

θα πνιγούμε όλοι μας…!
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Ήθελε να αποκτήσει 
κορίτσι πάση θυσία 
και τα κατάφερε... 

με την 5η!
 

Έχοντας ήδη τέσσερα αγοράκια, το πρώην μοντέλο Dan-
ielle Lloyd, ήθελε όσο τίποτα άλλο να αποκτήσει μια κόρη. 
Μάλιστα, σκεφτόταν σοβαρά να μπει στη διαδικασία της 
τεχνητής επιλογής φύλου, προκειμένου να είναι σίγουρη 
ότι το πέμπτο της παιδάκι θα ήταν κοριτσάκι.

«Το ότι θέλω ένα κορίτσι δεν με κάνει αχάριστη, ούτε 
σημαίνει ότι αγαπώ λιγότερο τα αγόρια μου» είπε σε 
συνέντευξή της, ενώ πρόσθεσε «Όταν ένας άνδρας 
αποκτά μωρό για πρώτη φορά, είναι εντάξει να πει ότι 
θέλει γιο. Αλλά όταν είναι μια γυναίκα που λέει ότι θέλει ένα 
συγκεκριμένο φύλο, αυτό θεωρείται κακό».

Η Danielle είναι μητέρα του Archie, 11 ετών, του Harry, 
10 ετών, και του George, 8 ετών, από τον γάμο της με 
τον πρώην ποδοσφαιριστή των Spurs Jamie O’Hara- και 
του 4χρονου Ronnie με τον δεύτερο σύζυγό της Michael 
O’Neill.

Στην ερώτηση γιατί ήθελε τόσο πολύ μια κόρη, είπε 
«Είμαι πολύ κοντά με τη μητέρα μου και ήθελα πραγματικά 
να έχω αυτό το δεσμό μητέρας και κόρης. Προφανώς 
αγαπώ όλα τα παιδιά μου το ίδιο, αλλά είναι διαφορετική η 
σχέση με τα αγόρια. Όταν έχεις μια κόρη, είναι η καλύτερη 
φίλη σου για όλη σου τη ζωή».

Τελικά, η ευχή της πραγματοποιήθηκε και απέκτησε με 
φυσιολογικό τρόπο την κόρη της, Autumn Rose, η οποία 
σήμερα είναι 3 μηνών.

Έσωσε τη ζωή της 
κολλητής χωρίς 
δεύτερη σκέψη  

της δώρισε 
το νεφρό της

H Denita υπέφερε από έναν πόνο που, μετά από πολλές 
εξετάσεις και ακόμα περισσότερες επισκέψεις σε γιατρούς 
και νοσοκομεία, δεν μπορούσε κανείς να εντοπίσει από πού 
προερχόταν. Σε όλη αυτή την περιπέτεια ήταν δίπλα της η 

καλύτερή της φίλη, η April, που όχι μόνο δεν την άφησε 
να την κατακλύσει η απογοήτευση, αλλά την ενθάρρυνε να 
συνεχίσει τις επισκέψεις της σε ειδικούς υγείας.

Τελικά το 2019, μετά από εξειδικευμένες εξετάσεις, 
διαγνώστηκε με μια αυτοάνοση διαταραχή στα νεφρά. 
Ωστόσο, μέχρι να γίνει η διάγνωση, η ασθένεια είχε 
εξελιχθεί αρκετά και βρισκόταν ήδη στο τελευταίο στάδιο. Η 
γυναίκα ξεκίνησε αμέσως αιμοκαθάρσεις αλλά το μόνο που 
θα μπορούσε να της σώσει τη ζωή ήταν μια μεταμόσχευση 
νεφρού. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να βρει συμβατό 
δότη. 

Αρχικά, μπήκε σε λίστα αναμονής ενώ παράλληλα έκανε 
έκκληση για βοήθεια στα social media. Η April, που όλο 
αυτό το διάστημα αγωνιούσε για την φίλη της, έκανε κρυφά 
εξετάσεις για να δει αν έχει κάποια συμβατότητα με την 
Denita.

Λίγο αργότερα, έλαβε ένα τηλεφώνημα από έναν 
έκπληκτο εργαζόμενο του νοσοκομείου, ο οποίος την 
ενημέρωσε πως ανάμεσα σε εκείνη και την κολλητή της 
υπάρχει συμβατότητα 98%. 

Η April, όπως ήταν αναμενόμενο, μοιράστηκε τα καλά 
νέα με την Denita, έγιναν οι κατάλληλες προετοιμασίες και 
η διαδικασία μεταμόσχευσης θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. 
«Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω την April», είπε 
η Denita. «Δεν είναι απλά η κολλητή μου, είναι αδελφή μου! 
Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αρχίζεις να πιστεύεις 
στα θαύματα!». 

Οι δύο γυναίκες, μετά την περιπέτεια που πέρασαν, 
ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να γίνουν δωρητές 
οργάνων και να χαρίζουν το δώρο της ζωής.

Εταιρεία ευχαριστεί 
τους υπαλλήλους 

της με δωρεάν 
διακοπές στην 

Τενερίφη
Μία εταιρεία στο Κάρντιφ της Ουαλίας αποφάσισε να 

ευχαριστήσει το προσωπικό της που συνέχισε να εργάζεται 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πρόσφερε στους 55 
υπαλλήλους της δωρεάν διακοπές στην Τενερίφη.

Οι εργαζόμενοι στο Yolk Recruitment θα απολαύσουν 
ένα all-inclusive διάλειμμα σε ένα ξενοδοχείο στην Τενερίφη 
τον Απρίλιο.

Το κόστος για την εταιρεία θα ξεπεράσει τις 100.00 λίρες 
για όλες της μέρες διαμονής.

Η εταιρεία ξεκίνησε στο Κάρντιφ πριν από 14 χρόνια. 
Η αρχή της πανδημίας, το 2020, ήταν η δυσκολότερη 
περίοδος. Πέρυσι, ωστόσο, ήταν η πιο κερδοφόρα.

Ο επικεφαλής εμπορικός διευθυντής Pavan Arora 
δήλωσε συγκεκριμένα, πως «Το 2020 ήταν μια πραγματικά 
δύσκολη περίοδος για ολόκληρο τον κλάδο μας – 
περάσαμε από την αναστολή εργασίας στην υπερένταση. 
Το προσωπικό μας έπρεπε να περάσει από τη μετάβαση 
στην τηλεργασία, και μετά σιγά σιγά στην δια ζώσης και 
ξανά στη τηλεργασία. Έτσι θέλαμε απλώς να αγκαλιάσουμε 
αυτή την προσπάθεια όλων και να πούμε ευχαριστώ για τα 
τελευταία δύο χρόνια».

Πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(ONS), δείχνουν ότι υπήρχαν 1,17 εκατ. θέσεις εργασίας 
τον Οκτώβριο του 2021, σχεδόν 400.000 περισσότερες 
από ό,τι πριν από την πανδημία και περίπου 2,2 εκατ. 
άνθρωποι ξεκίνησαν μια νέα δουλειά μεταξύ Ιουλίου και 
Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους.

«Είναι η φροντίδα μας για τους υπαλλήλους μας και 
θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι όλοι νιώθουν ότι η εταιρεία 
εκτιμά τη σκληρή δουλειά που έχουν κάνει αυτά τα δύο 
χρόνια», πρόσθεσε.

Το τετραήμερο των διακοπών θα ξεκινήσει την 1η 
Απριλίου και αφορά και σε όλους τους υπαλλήλους, 
ανεξάρτητα πότε πήγαν στη δουλειά. Τρανό παράδειγμα 
ο 28χρονος Matthew Morgan, που ξεκίνησε στην εταιρεία 
στις αρχές του 2022.

Διένυσε 110χλμ. 
σε αναπηρικό 

καροτσάκι 

Εννέα γυναίκες από τη Δανία αποδεικνύουν περίτρανα 
ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, αρκεί να πιστέψεις ότι μπορείς.

Όταν η θέληση συναντά το ομαδικό πνεύμα, ακόμη και 
τα μεγαλύτερα εμπόδια ξεπερνιούνται. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η ιστορία της Astrid από τη Δανία, 
που κατάφερε με την πολύτιμη βοήθεια της ομάδας της να 
διανύσει απόσταση 110 χιλιομέτρων στο πλαίσιο του Fjäll-
räven Classic της Σουηδίας, φτάνοντας από το Nikkaluokta 
στο Abisko σε αναπηρικό καροτσάκι.

Για την Astrid, όλα ξεκίνησαν όταν η Sine, μία από τις 
φίλες της, έχοντας συμμετάσχει  στο Fjällräven Classic, 
της διηγήθηκε τη μοναδική εμπειρία της. Μετά από πολλή 
σκέψη, η Astrid, που αγαπά τις προκλήσεις και δεν το βάζει 
ποτέ κάτω, αποφάσισε να δηλώσει και η ίδια συμμετοχή 
μαζί με τη μητέρα της. Το Fjällräven Classic είναι το ετήσιο 
event πεζοπορίας της Fjällräven, που ενώνει λάτρεις των 
outdoor δραστηριοτήτων από όλο τον κόσμο. ξεκίνησε το 
2005 από τη βόρεια Σουηδία με στόχο να ενθαρρύνει τους 
Σουηδούς να ανακαλύψουν τη φύση, αλλά γρήγορα έγινε 
θεσμός κι επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Πλέον, διεξάγεται 
κάθε χρόνο σε έξι διαφορετικά σημεία του πλανήτη: 
Σουηδία, Δανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και 
Κορέα.

Η προετοιμασία και οι προκλήσεις

Γνωρίζοντας ότι το Fjällräven Classic στη Σουηδία είναι 
πολύ απαιτητικό και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μονοπάτι 
πεζοπορίας, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες, η Astrid 
έπρεπε να είναι καλά προετοιμασμένη. ξεκίνησε, λοιπόν, 
βρίσκοντας το κατάλληλο αναπηρικό καροτσάκι και την 
ομάδα που θα τη στήριζε. Όταν, όμως, δήλωσε συμμετοχή, 
η αίτησή της απορρίφθηκε, καθώς ο Carl Hård Af 
Segerstad, Global Event Manager της Fjällräven, θεώρησε 
τη συμμετοχή της Astrid πρακτικά αδύνατη. Ωστόσο, η 
Astrid δεν τα παράτησε. Για εξάσκηση, μαζί με τη μητέρα 
της έκαναν πεζοπορία στο Söderåsen της Σουηδίας και στη 
Νορβηγία, ενώ συμμετείχαν με επιτυχία στο Fjällräven Clas-
sic της Δανίας μαζί με μία ομάδα άλλων τεσσάρων ατόμων.

Μετά από 3 χρόνια προετοιμασίας, κάνουν ξανά αίτηση 
για το Fjällräven Classic της Σουηδίας και γίνεται δεκτή. H 
Astrid μαζί με μία ομάδα οκτώ ακόμη γυναικών βρίσκονται 
στη γραμμή εκκίνησης για μία εμπειρία ζωής. Οκτώ γυναίκες 
ενώνουν τις δυνάμεις τους και βοηθούν στη μεταφορά της 
Astrid, κουβαλώντας, ταυτόχρονα, σακίδια 18-23 κιλών 
κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Σε ορισμένα σημεία, η Astrid περπατάει για μερικά μέτρα, 
ενώ σε πιο δύσβατα μονοπάτια την κουβαλά η μητέρα της 
στην πλάτη της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η μητέρα 
της πέφτει και παθαίνει διάστρεμμα, ενώ την τελευταία 
μέρα της διαδρομής σπάει και το αναπηρικό καροτσάκι. 
Οι δυσκολίες, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί. Λίγο πριν 
τον τερματισμό, ξεσπά καταιγίδα. Παρόλα αυτά, η ομάδα 
αποφασίζει να συνεχίσει για να τερματίσει.  

Μετά από οκτώ ημέρες πεζοπορίας, η Astrid με 
την ομάδα της φτάνουν στο Abisko και τερματίζουν, 
αποδεικνύοντας ότι όλα είναι δυνατά με τη κατάλληλη 
προετοιμασία, τον εξοπλισμό και την ομαδικότητα, ακόμη 
και στην περίπτωση της πεζοπορίας, που είναι κατά βάση 
«ατομικό σπορ». Όπως έλεγε και ο δημιουργός της Fjäll-
räven, Åke Nordin, «τίποτα δεν είναι αδύνατο, απλώς 
χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο», όπως ακριβώς συνέβη 
και στην περίπτωση της Astrid, η οποία μετά από τρία 
χρόνια κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό της, που 
έως τότε φάνταζε αδύνατο.

lifo.gr
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Υπάρχουν τόποι και χρόνοι όπου μια αλυσίδα από 
απίθανες συγκυρίες δημιουργεί τις συνθήκες για να 
γεννηθούν εξαιρετικά πράγματα, πράγματα ικανά να 
αλλάξουν την ιστορία ολόκληρων λαών. Γυρνώντας 
διακόσια χρόνια πίσω στην καρδιά των Κυκλάδων, 
βλέπουμε τη γέννηση μιας θαυμαστής πόλης που άναψε 
τον σπινθήρα μιας βιομηχανικής και αστικής πρωτοπορίας 
στη μέση του Αιγαίου.

Ήταν τότε που οι έμπειροι Χιώτες έμποροι και ναυτικοί, 
κατατρεγμένοι από το σπαθί των Οθωμανών, καταλήγουν 
στη Σύρο, όπου προσπαθούν να στήσουν μια νέα ζωή. 
Μαζί με Ψαριανούς, Κασιώτες, Μικρασιάτες και Κρήτες 
προσφεύγουν στο φυσικό, απάνεμο λιμάνι κάτω από τη 
μεσαιωνική ακρόπολη του νησιού και, ξεκινώντας από 
ταπεινά προσφυγικά καταλύματα, εντός τριών δεκαετιών 
κατάφεραν να στήσουν ένα μικρό αλλά πανίσχυρο αστικό, 
ναυτικό και βιομηχανικό κέντρο. Του έδωσαν το όνομα 
«Ερμούπολη» εμπνεόμενοι από τον θεό του εμπορίου 
και σε έναν βράχο στη μέση του πελάγους θεμελίωσαν 
μια πόλη ευρωπαϊκή, όπου, όπως είχε πει ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, «ξαναγεννήθηκε η Ελλάδα». Όταν η Αθήνα 
έμοιαζε ακόμα με μια μικρή νέα πόλη που καταπιανόταν με 
τη φιλοδοξία να γίνει πρωτεύουσα, στην Ερμούπολη ήδη 
βρισκόταν το μεγαλύτερο ναυπηγικό κέντρο της Μεσογείου 
και υπήρχε μια όπερα όπου μπορούσες να ακούσεις έναν 
ιταλικό θίασο να παίζει την Τραβιάτα. Μπορεί να έχασε τη 

δύναμή της όταν ο Πειραιάς τής πήρε τα λιμανίσια πρωτεία 
της χώρας, στο τέλος του 19ου αιώνα, κατάφερε όμως να 
κρατήσει μέσα στα χρόνια έναν κοσμοπολίτικο, ευρωπαϊκό 
αέρα, που έχει ακόμα και σήμερα, διακόσια χρόνια μετά τη 
γέννησή της. 

200 χρόνια μετά
Στις αρχές του 21ου αιώνα, ένα μεικτό πλήθος από 

Έλληνες και ξένους που μετοικούν στην Ερμούπολη μοιάζει 
να αναμοχλεύει τους μηχανισμούς μιας πολύχρωμης ζωής, 
που θυμίζει κατά κάποιον τρόπο αυτή την πρώτη αστική 
σπίθα του 1820. Πρόκειται για άτομα κάθε προέλευσης 
και ηλικίας, των οποίων η δημιουργική δραστηριότητα 
προδίδει το γεγονός ότι αυτή η πόλη έχει έναν τρόπο να 
τους δέχεται και να τους ενσωματώνει όλους στα γρανάζια 
της. Η γόνιμη μετοίκηση και η κοινωνική ανεκτικότητα 
εδώ, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, έχουν μέσα στους 
αιώνες μια αδιάκοπη ιστορική συνέχεια. Στο αφιέρωμα 
αυτό κάνουμε μια απόπειρα να παρουσιάσουμε ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων όσοι στηρίζουν αυτό το 
πρωτοποριακό, διεθνές, πολυσυλλεκτικό πρόσωπο της 

σημερινής Ερμούπολης, αυτό 
που την κάνει μια πόλη ζωντανή 
όλο τον χρόνο και θελκτική σε 
ανθρώπους από όλο τον κόσμο. 
Δίπλα στους δραστήριους και 
ενθουσιώδεις αυτούς μετοίκους, 
στέκονται και κάποιοι ντόπιοι, 
που με τα δικά τους οράματα 
και έργα συνεισφέρουν σε 
αυτή τη νέα νιότη. Όμως, για 
να πούμε καλύτερα αυτή την 
ιστορία, πρέπει να γυρίσουμε 
πίσω στον Μεσαίωνα, 
τότε που η Άνω Σύρος, μια 
καστροπολιτεία σκαρφαλωμένη 
σε ένα ύψωμα πάνω από τη 
σημερινή Ερμούπολη, γίνεται 
κτήμα των Καθολικών και δέχεται 
Καπουτσίνους και Ιησουίτες 
μοναχούς που φέρνουν τους 
ντόπιους σε επαφή με τον 
ευρωπαϊκό κόσμο και μακριά 
από την οθωμανική αγριότητα. 
«Η ελεύθερη Καθολική Εκκλησία 
συνέβαλε στο να δημιουργηθούν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις για 
την κατοπινή θαυμαστή ανάπτυξη 
του λιμανιού, την ανάπτυξη του 
εμπορίου και της ναυτιλίας», 
μας λέει η Συριανή αρχαιολόγος 
Μαρία Ρώτα. Είναι όμως μια 
άλλη φράση αυτής της έμπειρης 
αρχαιολόγου και ξεναγού που 
μας ταξιδεύει κατευθείαν από 
την κορυφή του λόφου στην 
επιφάνεια της θάλασσας και σε 
ένα κομμάτι της ιστορίας που 
συνδέει τη μεσαιωνική Σύρο με 
τη βιομηχανική Ερμούπολη: η 
εποχή των ξύλινων ιστιοφόρων. 
«Οι Κυκλαδίτες ήταν πάντοτε 
κατεξοχήν ναυτικοί», μας λέει 
η Μαρία Ρώτα, και αμέσως 
έρχεται στον νου μας η 
μακρόχρονη παράδοση της 
συριανής ξυλοναυπηγικής – μιας 
παράδοσης που, ενώ κινδυνεύει 
να χαθεί, ευτυχώς στην 
Ερμούπολη παραμένει ακόμα 
ζωντανή. 

Υπάρχουν ακόμα καρνάγια και 
ταρσανάδες, ακόμα φτιάχνονται 
και επισκευάζονται παραδοσιακά 
σκάφη. Το ναυπηγείο της 
οικογένειας Μαυρίκου είναι 
το αρχαιότερο σε λειτουργία 
παραδοσιακό ναυπηγείο στην 

Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1860. Ένα άλλο ιστορικό ναυπηγείο 
είναι αυτό του «Φουσκή», όπου ο μέγας μάστορας Γιάννης 
Ζώρζος (ο λεγόμενος «Φουσκής») δίδαξε την τέχνη στα 
παιδιά του, Νίκο και Μανώλη, που ακόμα συνεχίζουν την 
παράδοση. Ο Μανώλης Ζώρζος (για όσους τον ξέρουν 
και αγαπούν, «Καπτα-Μανώλης»), πρώην καπετάνιος του 
εμπορικού ναυτικού αλλά και για αρκετά χρόνια πλοίαρχος 
ξύλινων τουριστικών ιστιοφόρων, θέλει να επικοινωνήσει 
αυτή τη σπουδαία τέχνη στο κοινό, κατασκευάζοντας 
υπό κλίμακα ακριβή αντίγραφα παραδοσιακών σκαριών 
στο προσωπικό του εργαστήρι. «Εδώ είναι ένας μικρός 
ταρσανάς», μας λέει. Τα μοντέλα αυτά έχουν περίπου 
δύο-δυόμισι μέτρα μήκος, όντας αρκετά μεγάλα, ώστε 
να μπορέσει κανείς να παρατηρήσει πάνω τους κάθε 
ναυπηγική λεπτομέρεια, αλλά και αρκετά μικρά ώστε να 
μπορούν να μεταφερθούν. Πράγματι, ένα από αυτά, μια 
τράτα, έχει προσφερθεί ως δωρεά στο Ναυτικό Μουσείο 
Ελλάδος, στον Πειραιά, και ένα άλλο, μια μυκονιάτικη 

λάντζα (επιβατικό πλοιάριο), στον Επιβατικό Σταθμό του 
λιμανιού της Ερμούπολης.

Η νέα γενιά
Ένας από τους νέους Συριανούς που αγαπούν την 

παλιά αυτή τέχνη είναι ο Δημήτρης Σταυρακόπουλος, 
ένας Ερμουπολίτης που έχει διασώσει δύο από τα πολλά 
παραδοσιακά καΐκια που σκαρώθηκαν στο ναυπηγείο του 
«Φουσκή». Συλλέκτης παθιασμένος με την ιστορία του 
τόπου του, μεγάλωσε στα Βαπόρια, στην αριστοκρατική 
συνοικία της πόλης, όπου τριγύριζε μικρός εξερευνώντας 
παλιά σπίτια και αναρωτώμενος τι κρύβεται μέσα τους. Αυτή 
η παιδική συνήθεια αναβίωσε στην ενήλικη ζωή του. Από 
τα 25 του και μετά, και για τα τελευταία 15 χρόνια, αναζητεί 
και συλλέγει αντικείμενα από επαγγέλματα που χάθηκαν, 
το βιομηχανικό παρελθόν της πόλης, εσωτερικά παλιών 
σπιτιών ή οχήματα που κυκλοφορούσαν παλαιότερα στους 
δρόμους του νησιού. Το όραμά του είναι όλα αυτά κάποτε 
να στεγαστούν σε έναν μουσειακό χώρο όπου το κοινό θα 
μπορεί να νιώσει και να δει πώς ήταν κάποτε η καθημερινή 
ζωή στη Σύρο. Την περσινή χρονιά όλο αυτό έπαψε να 
είναι μια προσωπική τρέλα και πήρε τη μορφή ενός μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού που λέγεται Hermoupo-
lis Heritage. Αυτός διοργανώνει δράσεις πολιτισμικού 
χαρακτήρα και υπόσχεται ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο 
μέσα από βιωματικές εμπειρίες, όπως βόλτες με οχήματα-
αντίκες στις εξοχές του νησιού, πλεύσεις με παραδοσιακά 
συριανά σκαριά ή περιηγήσεις σ’ ένα παλιό εργοστάσιο 
κλωστοϋφαντουργίας, το εργοστάσιο Ζησιμάτου (το μόνο 
από τα 68 εργοστάσια της Ερμούπολης που επιβιώνει 
ακόμα), το οποίο έχει καταφέρει να αποκαταστήσει και να 
μετατρέψει σε πολιτιστικό χώρο.

Μέσα στις συλλογές του Δημήτρη Σταυρακόπουλου 
κρύβονται και κάποιες σκουριασμένες παλιές μπομπίνες 
με φιλμ, τις οποίες του ζητάει επίμονα να μελετήσει και 
να δει ένας τριαντάρης Αμερικανός, ένας ευγενής και 
καλλιεργημένος Νεοϋορκέζος που ήρθε στο νησί λόγω 
της μητέρας του, η οποία το είχε αγαπήσει από παλιά, 
μιας Αμερικανίδας ακαδημαϊκού και μεταφράστριας της 
ελληνικής γλώσσας. Ο Jacob Moe έχει συνδεθεί με 
το Syros International Film Festival, ένα καλοκαιρινό 
φεστιβάλ κινηματογράφου που ο ίδιος οργανώνει στο νησί 
εδώ και δέκα χρόνια. Έχει όμως και αυτός την τρέλα του 
συλλέκτη και του διασώστη της ιστορίας, και με τη δική 
του μη κερδοσκοπική οργάνωση, την Archipelago Net-
work, συλλέγει και ψηφιοποιεί τεκμήρια οπτικοακουστικής 
κληρονομιάς, πολιτισμού και γνώσης γύρω από τις 
χειρωνακτικές τέχνες των Κυκλάδων. Μιλάει τόσο καλά 
ελληνικά και μοιάζει τόσο Ερμουπολίτης, που απορείς 
πόση Νέα Υόρκη κρύβεται πλέον μέσα του. (Ο ίδιος λέει 
χαμογελώντας: «Υπάρχει ακόμα αρκετή».) Ο Jacob είναι 
το νέο, διεθνές πρόσωπο της σύγχρονης, πολυεθνικής 
Ερμούπολης. Το ίδιο μπορεί κανείς να πει και για την Chi-
ara Aliotta, μια Σιτσιλιάνα που ερωτεύτηκε έναν Έλληνα και 
κατέληξαν και οι δύο μαζί στην Ερμούπολη πριν από δέκα 
χρόνια, για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Έφτιαξαν το καφέ-
γκαλερί Plastico σε ενα στενάκι της παλιάς αγοράς, όπου 
μπορεί κανείς να πιει ιταλικό καφέ και να δοκιμάσει σπιτικά 
ιταλικά γλυκά, αλλά και να δει εικαστικές εκθέσεις. Στο 
ραντεβού που είχαμε για τη φωτογράφισή της, ήρθε, όπως 
συνηθίζουν οι Ιταλοί, ντυμένη με χρώματα λαμπερά και με 
ένα στιλ που θυμίζει παλιές εποχές. «Δεν είναι θεατρικό 
όλο αυτό, δεν ήρθα έτσι για να φωτογραφηθώ. Πάντα έτσι 
ντύνομαι!» εξήγησε. Η Κιάρα, με το εκκεντρικό, ρομαντικό 
της ντύσιμο, δεν έμοιαζε καθόλου να έρχεται σε ρήξη με 
τον αστικό διάκοσμο γύρω της. Η σκληρότητα της Αθήνας 
ίσως έμοιαζε τραχιά απέναντι στο νοσταλγικό της στιλ, 
αλλά η Ερμούπολη μοιάζει σαν το φυσικό της περιβάλλον. 

Η φωτογράφιση αυτή στο δημαρχείο της πόλης, μας 
γυρνάει πίσω στο 1989, όταν μια δημιουργική ομάδα από 
το περιοδικό Πάνθεον ήρθε, καταχείμωνο, στην Ερμούπολη 
για ένα editorial μόδας. Ήταν η δημοσιογράφος Κάτια 
Δημοπούλου και ο φωτογράφος Τάσος Βρεττός. Η Κάτια 
κατέληξε να αγοράσει ένα ακίνητο στο κέντρο της πόλης, 
που έκτοτε έγινε δεύτερο σπίτι της. Μάλιστα έγραψε 
και ένα βιβλίο που η δράση του εξελίσσεται στη Σύρο, 
ενώ πρόσφατα καταπιάστηκε με την ανακαίνιση ενός 
νεοκλασικού ξενώνα στα Βαπόρια.

Κιβωτοί μνήμης
Στα Βαπόρια, κρυμμένο μέσα σε έναν λαβύρινθο από 

σοκάκια, βρίσκει κανείς και το Ινστιτούτο Κυβέλη και 
τη δημιουργό του Βαλεντίνη Ποταμιάνου, μια γυναίκα 
ανένταχτη χρονικά και γεωγραφικά, με μια θεατρική αύρα 
που παραπέμπει στις ρίζες της. Ο λόγος της έχει ποίηση 
και ορθοφωνία: «Έφερα στη Σύρο ό,τι έφτασε έως εμένα 
από τους προγόνους μου, μια κιβωτό θεατρικής μνήμης 
από τη μεγαλύτερη θεατρική οικογένεια της χώρας», μας 
λέει. Η ξενάγηση που μας κάνει σε αυτό το άτυπο μουσείο, 
αφιερωμένο στην προγιαγιά της, τη σπουδαία ηθοποιό 
Κυβέλη, έχει κάτι από το σόου ενός ταχυδακτυλουργού-
μάγου του 1900: κάθε πόρτα που ανοίγει, κάθε φωτιστικό 
που ανάβει, κάθε δίσκος που παίζει στα παλιά πικάπ, 
κάθε δωμάτιο, κάθε έκθεμα, όλα περιέχουν μια αυτοσχέδια 

Σύρος: Πως είναι να ζεις σε ένα 
κυκλαδίτικο νησί όλο τον χρόνο;

Η Ερμούπολη προσελκύει ξανά 
μέτοικους από την Αθήνα και 

όλο τον κόσμο, ποντάροντας στη 
δυνατότητα μιας γεμάτης ζωής 

χειμώνα καλοκαίρι.
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δραματουργία. Ο χώρος αυτός θα μπορούσε να βρίσκεται 
στο Παρίσι, κι όμως, τα κύματα του Αιγαίου σκάνε σε 
κάποια βράχια μόλις διακόσια μέτρα πιο κάτω. Μας 
αποχαιρετά λέγοντας πως «το κλειδί του σπιτιού αυτού το 
κρατάει ένας καβοδέτης – αυτός που δένει τα καράβια». 
Και κατηφορίζοντας προς την παραλία πέφτουμε πάνω στα 
καράβια και σε μία ακόμα κιβωτό γνώσης και μνήμης. 

Σε ένα διώροφο κτίριο με θέα τη θάλασσα, ένας μελετητής 
της ναυτιλιακής ιστορίας συνθέτει τα κομμάτια του παζλ 
που αποκαλύπτει την εικόνα του «ελληνικού ναυτιλιακού 
θαύματος», όπως ο ίδιος αποκαλεί τα επιτεύγματα της 
ελληνικής ναυτιλίας.

Το ίδιο όνομα, Greek Shipping Miracle, έχει δώσει και 
στο διαδικτυακό μουσείο που δημιούργησε πριν από οκτώ 
χρόνια με στόχο να προβληθούν αυτά σε όλο τον κόσμο. 
Το μέγεθος του αρχείου, η σπανιότητα των περιεχομένων 
του και το πάθος που έχει διοχετευτεί στο όλο εγχείρημα 
προκαλούν εντυπωσιασμό. Ο εμπνευστής και δημιουργός 
του έργου αυτού, ναυτιλιακός ιστορικός και ερευνητής 
Γιώργος Μ. Φουστάνος, φιλοδοξεί να το καταστήσει μια 
«κιβωτό για τις μελλοντικές γενιές», όπως λέει.

Αναφέρεται στον ελληνικό εφοπλισμό, αφενός στον 
καθοριστικό ρόλο που αυτός έπαιξε στη διαμόρφωση της 
πρόσφατης ιστορίας μας (κάτι που προσπαθεί να δείξει 
μέσω σειράς τόμων που η εκδοτική εταιρεία του Αργώ 
τυπώνει εδώ και 25 χρόνια, αποκλειστικά σε τυπογραφείο 
της Σύρου) και αφετέρου στον καταλυτικό ρόλο της 
Ερμούπολης στην εξέλιξη της ναυτιλίας μας. «Τα πρώτα 
ελληνικά ατμόπλοια, που σηματοδότησαν το πέρασμα 
από τα ιστία στον ατμό, είχαν ως βάση την Ερμούπολη. 
Εδώ ξεκίνησαν όλα», λέει με υπερηφάνεια για τον τόπο 
καταγωγής του, για τον οποίο λέει: «Η Ερμούπολη πάντα 
είχε τον τρόπο να αναδεικνύει αυτούς που είχαν όραμα». 

Ένα όραμα πολύ φιλόδοξο, τρελό, θα έλεγε κανείς, είχε 
κι ένας άλλος σημαντικός άνδρας της ελληνικής ναυτιλίας, 
ο Γιάννης Γουλανδρής, όταν αποφάσισε τη δεκαετία του 
’70 να κάνει την Ερμούπολη τόπο παραγωγής ενός 
ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου. Σε ένα εργοστάσιο κοντά 
στο Νεώριο φτιάχτηκαν μόνο 112 τέτοια αυτοκίνητα. Και 
πρόσφατα, ένας Άγγλος μαθηματικός που έχει μετοικήσει 
μόνιμα στο νησί με τον  Έλληνα σύντροφό του, οδηγεί 
στους δρόμους της Ερμούπολης ένα από αυτά. Όταν 
τον πετυχαίνουμε τυχαία στον δρόμο, έχει παρκάρει 
το γοητευτικό, φευγαλέο ηλεκτρικό όχημα δίπλα στην 
αναμνηστική πλακέτα που έχει τοποθετηθεί μπροστά 
από το εργοστάσιο που κατασκεύαζε αυτό το αυτοκίνητο. 
«Απλώς το πάρκαρα εδώ όσο ο φίλος μου είναι στο σούπερ 
μάρκετ», λέει γελώντας, αναγνωρίζοντας με αυτοσαρκασμό 
τη θεατρικότητα της κίνησής του. Είναι όμως μια κίνηση 
συγκινητική, καθώς προδίδει την αγάπη του, το πάθος γι’ 
αυτό το όχημα και την τόσο παράδοξη και ιδιαίτερη ιστορία 
του. Δεν μοιάζει παράξενο, όμως, πως η συνηθισμένη σε 
ιστορίες πρωτοπορίας Ερμούπολη αποτέλεσε και θέατρο 
παραγωγής ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος, δεκαετίες πριν 
αυτό γίνει τάση στην αγορά. 

Αντίο, Αθήνα. Καλημέρα, Ερμούπολη
Και στον ίδιο δρόμο που βρίσκεται το εργοστάσιο όπου 

φτιαχνόταν αυτό το αυτοκίνητο, συναντάμε κι έναν άλλο 
παλιό βιομηχανικό χώρο, το ανακαινισμένο εργοστάσιο 
Βαρδάκα, όπου ένας Συριανός, ο Κώστας Πρέκας, έχει 
στήσει δύο ακόμα κιβωτούς: μία για τα παραδοσιακά 
προϊόντα του τόπου του, που παράγει εκεί και εξάγει 
μέχρι και στο εξωτερικό, και μία άλλη, τυπογραφική: μια 
σπάνια βιβλιοθήκη με μικρούς εκδοτικούς θησαυρούς 
που αφορούν το νησί του. Ο Πρέκας είναι ένας ερευνητής 
και πρωτοπόρος της γαστρονομίας και ταυτόχρονα ένας 
αυτοδημιούργητος έμπορος, συνεχιστής του ποντοπόρου 
πνεύματος της παλιάς εμπορικής Ερμούπολης.

Βρισκόμαστε όμως σε ένα κυκλαδονήσι που, κακά 
τα ψέματα, ακόμα και με τόσο πλούσια, ενδιαφέρουσα 

και ακόμα ανεξερεύνητη ιστορία, ζει κι αυτό ένα τυπικό 
ελληνικό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που προσελκύει στους 
«τελευταίους παραδείσους» που κρύβονται δίπλα στα νερά 
του Αιγαίου, αμέτρητους επισκέπτες και παραθεριστές. Ο 
τουρισμός είναι ένας κλάδος όπου το νέο πρόσωπο του 
νησιού προσπαθεί να διαπρέψει και σε αυτόν συναντάμε 
αρκετούς μετοίκους από την Αθήνα, ανθρώπους που 
άφησαν την πρωτεύουσα για να έρθουν στη Σύρο και να 
επενδύσουν σε αυτόν. Η Τερεζντίνα Ριγκούζο είναι μία 
από αυτούς. Με ρίζες στο νησί, κάτοικος Αθηνών μέχρι 
πρόσφατα, παράτησε την πόλη για να επενδύσει σε 
οικογενειακό ακίνητο στo Kίνι, έναν παραθαλάσσιο οικισμό 
κοντά στην Ερμούπολη. Εκεί δημιούργησε με τους γονείς 
της το Pino di Loto, ένα εξαιρετικό boutique bed and break-
fast χτισμένο δίπλα στο μεγάλο πεύκο του σπιτιού όπου 
ο προπάππους της, o πρόξενος Γαλλίας και Βελγίου τη 
δεκαετία του ’40, δραπέτευσε από την καθημερινότητα, 
απολαμβάνοντας το κρασί που έφτιαχνε στο αμπέλι του. 
Ένα τουριστικό κατάλυμα παρόμοιας υψηλής ποιότητας 
έχει φτιάξει και μια άλλη Αθηναία που μετοίκησε στη Σύρο, 
η Ράνια Κουιμτζή. Σε ένα πλακόστρωτο δίπλα στον Άγιο 
Νικόλαο, το Αρχοντικό Ερμούπολις, που αποτελεί κτίριο 
χαρακτηρισμένο ως ιστορικό μνημείο από το Υπ.Πο., είναι ο 
εκλεκτικός τουριστικός της ξενώνας. Με την εσωτερική του 
αυλή, τα τρία του πηγάδια και τα ψηλοτάβανα δωμάτιά του, 
είναι μια κάψουλα αναβίωσης της πάλαι ποτέ πολυτελούς 
ζωής στη συνοικία αυτή.

Εκτός όμως από την αναβίωση του παρελθόντος και την 
επιχειρηματικότητα, έχει το βλέμμα της στραμμένο και στα 
σημερινά προβλήματα, υποστηρίζοντας ενεργά τοπικές 
ασθενείς κοινωνικές ομάδες. Και όμως, είναι εύκολο να 
δραπετεύσει κανείς από την πραγματικότητα, όταν το 
βλέμμα ρεμβάζει πάνω στις απίθανες παλιές οροφογραφίες 
του αρχοντικού. Η Ερμούπολη κρύβει πολλές τέτοιες και 
κάποιοι καλούνται να τις συντηρήσουν. 

Η Αγγελική Κεχαγιά, συντηρήτρια έργων τέχνης, και 
ο ζωγράφος Γιάννης Μπέκος είναι δύο από αυτούς. Μια 
επίσκεψη στο εργαστήριό τους, βάση της επιχείρησής 
τους, της Arts & Crafts, αποτελεί νοερή επίσκεψη και σε 
όλα τα παλιά σπίτια, όλα τα κλειδαμπαρωμένα μέγαρα, όλα 
τα αντικείμενα τέχνης που περιμένουν τη στιγμή που θα 
αποκαλυφθούν και θα αποκτήσουν μια δεύτερη νεότητα. 
Γι’  αυτούς, η πόλη όπου ζουν είναι ένα ατέρμονο κυνήγι 
θησαυρού που πίσω από κλειστές πόρτες κρύβει πιθανά 
νέα θαύματα.

Ο Γιώργος Ευριπιώτης, ένας διεθνής αρχιτέκτονας, 
είναι κι αυτός Αθηναίος που χρόνια πριν άλλαξε τελευταία 
στιγμή τα πλάνα του για μια ζωή στη Γαλλία, για να 
καταλήξει στην Ερμούπολη – και να μη φύγει ποτέ. «Ήρθα 
εδώ το 1983 ως χωροτάκτης αρχιτέκτων της ομάδας του 
Τρίτση», μας πληροφορεί. «Με βάση την Ερμούπολη 
εργαστήκαμε πυρετωδώς για το χωροταξικό μέλλον των 
Κυκλάδων, ένα όνειρο που δυστυχώς έπνιξαν κάποιοι 
πολιτικοί αποφασίζοντες», συνεχίζει με μια πίκρα. Ο λόγος 
του γίνεται μαχητικός και παθιασμένος όταν μιλάει για τα 
«κοινά» αρχιτεκτονικά ζητήματα και κακώς κείμενα της 
πόλης αυτής. «Ένα παραδοσιακό οικιστικό κέλυφος με 
το παρελθόν της Ερμουπόλεως κινδυνεύει να καταστεί 
μουσείο ερειπίων ή να καταστραφεί με αυθαίρετες 
επεμβάσεις», σημειώνει, προτείνοντας την προστασία 
των τόσων αρχιτεκτονικών μνημείων της Ερμούπολης με 
«τάχιστες επεμβάσεις αποκατάστασης», όπως λέει, για 
να καταλήξει στην αξιομνημόνευτη φράση «κτίρια άνευ 
ενοίκων είναι νεκρά φύσις». Οραματίζεται μια πόλη που θα 
μπορεί να αγαπηθεί από τις επόμενες γενιές, ακόμα πιο 
έτοιμη για μεταχρήση από επίδοξους «νέους κατοίκους, 
νέους μετανάστες τηλεργαζομένους», όπως λέει. Στην 
πόλη που θεωρεί ότι «αποτελεί μοναδικό παράδειγμα 
δημιουργίας πόλης-θαύματος από μηδενική βάση», στην 
πόλη που το όνομα «Ερμούπολις» πιστεύει πως πρέπει 
να καθιερωθεί ως brand name, o Γιώργος Ευριπιώτης έχει 

και έναν ακόμα ρόλο: αυτόν του πρόξενου της Γαλλίας. Το 
γραφείο του φέρει στην είσοδό του την «τρικολόρ» και ένα 
διπλωματικό οικόσημο, και ο ίδιος φροντίζει τις υποθέσεις 
των ουκ ολίγων Γάλλων που ζουν ή επισκέπτονται 
την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Παράλληλα εκπονεί 
αξιόλογες αρχιτεκτονικές μελέτες, είτε ιδιωτικού χαρακτήρα 
είτε αφιλοκερδώς δημόσια έργα, όπως πρόσφατα μια 
μελέτη για το στέγαστρο του θεάτρου «Απόλλων», καθώς 
και για τη διαμόρφωση του χώρου που θα φιλοξενήσει έναν 
ανδριάντα του Ερμή, συμβόλου της πόλης, στην απόληξη 
του λιμενοβραχίονα, στο σημείο όπου έστεκε παλιός 
φανός.

Η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή
Πίσω από το έργο αυτό, μαθαίνουμε μιλώντας με τον 

Γιώργο Ευριπιώτη, βρίσκεται ένας ευεργέτης του νησιού, ο 
Στέλιος Νιώτης, που εκτός από αυτό το άγαλμα του Ερμή, 
υποστηρίζει και μια σειρά από άλλα κοινωφελή έργα, 
όπως η Στέγη Ανηλίκων και Εφήβων Σύρου και η Μεγάλη 
του Μάρκου Σχολή. Τον συναντήσαμε στο Μέγαρο, ένα 
παλιό, ψηλοτάβανο καφενείο της Ερμούπολης. Με το 
ναυτικό του παλτό και καπέλο θύμιζε καραβοκύρη παλιάς 
εποχής. Μίλησε για τα χρόνια του στο Λονδίνο, όπου 
εργάστηκε από το 1967 έως πρόσφατα στον χώρο της 
ναυτιλίας, εκπροσωπώντας μάλιστα την  Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών και το Committee σε διεθνείς οργανισμούς. 
Η Ερμούπολη πια τον κρατάει για το μεγαλύτερο κομμάτι 
του χρόνου και η ικανοποίησή του είναι να βοηθά αυτή 
την πόλη που, όπως λέει, «δεν σε ρωτάει ποιος είσαι, 
αλλά σε δέχεται και σε ενσωματώνει στο ψηφιδωτό της». 
Λέει πως, με καταγωγή από τη Σάμο ό ίδιος, ήρθε με τον 
πατέρα του από το νησί του για να ζήσει για λίγα χρόνια 
στην Ερμούπολη, στην παιδική του ηλικία, και από τότε δεν 
μπόρεσε ποτέ να την ξεχάσει. Μιλάει για τον Φερεκύδη και 
τον Πυθαγόρα και το σαμιώτικο πεύκο, το οποίο εντοπίζει 
ως σύνδεσμο μεταξύ των δύο νησιών, εφόσον ανέκαθεν 
αποτελούσε την ιδανική πρώτη ύλη για τη συριανή 
ξυλοναυπηγική. Όμως πιο πολύ και πιο παθιασμένα μιλάει 
για τη μουσική σχολή που στηρίζει, τη σχολή ρεμπέτικου 
«του Μάρκου», που στήθηκε με προτροπή του Σταύρου 
ξαρχάκου. Η επίσκεψη στο “Εν Χορδαίς & Οργάνοις” 
ή “Μεγάλη του Μάρκου Σχολή”, όπως λέγεται, είναι το 
τελευταίο μικρό κεφάλαιο αυτού του αφιερώματος και 
συνέβη μια βροχερή μέρα του Ιανουαρίου, λίγο μετά τα 
χιόνια.

Η ανάβαση στις απότομες σκάλες του παραδοσιακού, 
λιθόκτιστου σπιτιού του 1830 (που λειτούργησε μετέπειτα 
ως ξενώνας), που είναι έδρα της σχολής από το 2017, 
είναι σαν ανάβαση στην Άνω Σύρα. Εκεί, ένα στενό από 
τον παραλιακό δρόμο και πάνω από την κίνηση της 
παλιάς αγοράς, συναντάμε τον Αρίστο Βαμβακούση, 
έναν αυτοδίδακτο μουσικό, βιρτουόζο του ρεμπέτικου, 
που έχει αναλάβει τη διεύθυνση των σπουδών. Και 
μάλλον έχει κάνει θαυμάσια δουλειά, εφόσον λίγα σκαλιά 
παραπάνω, στο στούντιο των ηχογραφήσεων, συναντάμε 
τους νεαρούς μαθητές να παίζουν με τα όργανά τους και 
να ακούγονται σαν καλοκουρδισμένη ορχήστρα ενήλικων, 
επαγγελματιών μουσικών. Και όμως, η ορχήστρα αυτή 
αποτελείται από μικρά παιδιά – το πολύ εφήβους. Ο ήχος 
των παραδοσιακών εγχόρδων τους είναι συγκινητικός. Σε 
έναν κόσμο ψηφιακό και γρήγορο, είναι ο αναλογικός ήχος 
του αργού και του χειροποίητου, ο ήχος του ανθρώπινου 
και του θνητού. Έξω από το παράθυρο της σχολής, η 
αφρισμένη απο τον βοριά θάλασσα φέρνει στο μυαλό 
ναύτες, ψαράδες και καραβομαραγκούς. Το βλέμμα όμως 
πιάνει κάπου μέσα στις σκεπές της πόλης και ένα κομμάτι 
της όπερας, του φανταχτερού θεάτρου «Απόλλων». Και 
για μια στιγμή, μια στιγμή που γι’ αυτόν τον τόπο κρατάει 
διακόσια χρόνια, ο Βέρντι και ο Βαμβακάρης είναι λες και 
γράφουν την ίδια μουσική, για την ίδια θαλασσινή πολιτεία.

kathimerini.gr
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2022 
 

Το Εξεταστικό Κέντρο Ελληνομάθειας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο πληροφορεί κάθε 

ενδιαφερόμενο ότι οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του 

Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθούν από 14 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2022. Μετά τις 20 

Μαρτίου, οι αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 24 και 25 Μαΐου 2022 

στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο (30 Thorncliffe Park Dr.). Oι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν μόνο 

τη μία ημέρα των εξετάσεων.   

Υπάρχουν έξι διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης:  

Επίπεδο Ελληνομάθειας Κόστος 

Α1 (Στοιχειώδης γνώση)  
       Παιδιά 8-12 ετών 
Δωρεάν για μαθητές της Δ’ της  ΕΚΤ  

$110 

Α1 (Στοιχειώδης γνώση) 
      Έφηβοι και ενήλικες  

$110 

Α2 (Βασική γνώση) 
 Δωρεάν για μαθητές της ΣΤ’ της  ΕΚΤ 

$110 

Β1 (Μέτρια γνώση)  $120 

Β2 (Καλή γνώση)  $120 

Γ1 (Πολύ καλή γνώση)  $130 

Γ2 (Άριστη γνώση)  $130 

 

Οι επιτυχόντες, οι οποίοι φοιτούν σε ελληνικό σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, έχουν 
δικαίωμα να αιτηθούν μιας εκ των πολλών υποτροφιών που δίνει κάθε χρόνο η Ελληνική Κοινότητα 
Τορόντο, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο Παιδείας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο (Τηλέφωνο: 
(416) 425-2485  /  email: education@togreekcom.org ή  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html 

 
Department of Education 
Greek Community of Toronto 
 

            Follow us: Facebook.com/GreekCommunity  
                        Twitter: @GreekComToronto 
                        Instagram: @GreekCommunity 

 

Δωρεάν  
Μόνο για τους μαθητές 

της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο, 

οι οποίοι φοιτούν στην 
Δ’ και ΣΤ’ Δημοτικού  
και θα γράψουν το 
επίπεδο Α1 και Α2 

αντίστοιχα.  

 

Οι πρώτες εβδομάδες του 2022 έχουν 
χαρακτηριστεί από τη διεθνή ανησυχία 
και την αβεβαιότητα για τις προθέσεις 
της Ρωσίας σχετικά με την Ουκρανία. 
Πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου παρατηρείται τέτοια συγκέντρωση 
στρατευμάτων σε μια κρίσιμη ζώνη ανάμεσα 
στη Ρωσία και τη Δύση. Η Ουκρανία είναι 
μια εστία έντασης ανάμεσα στη Μόσχα και 
τις δυτικές πρωτεύουσες που σιγοκαίει ήδη 
από το 2014, όταν πραγματοποιήθηκε η 
εισβολή στην Κριμαία και ενεργοποιήθηκαν 
φιλορωσικές ομάδες στα ανατολικά της 
χώρας που υποστηρίζουν την απόσχιση της 
περιοχής από το Κίεβο. Οι δυτικές κυρώσεις 
στη Ρωσία που επιβλήθηκαν το 2014 δεν 
έχουν ανασταλεί, αντίθετα έχουν ενισχυθεί.

Ο Κουρτ Βόλκερ έχει βγάλει τα 
συμπεράσματά του. Γνωρίζει αρκετά 
καλά τη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς 
υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑστο 
ΝΑΤΟ (2008-2009) και εκπρόσωπος 
των ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις για 
την Ουκρανία (2017-2019). Ο πρέσβης, 
διακεκριμένος συνεργάτης (Distinguished 
Fellow) του Κέντρου Ανάλυσης Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής (Center of European Policy Anal-
ysis – CEPA) με έδρα την Ουάσιγκτον, 
ιδρυτικός εκτελεστικός διευθυντής του 
Ινστιτούτου Διεθνούς Ειρήνης Μακ Κέιν (Mc 
Cain Institute for International Peace) και 
περιζήτητος ακαδημαϊκός και σύμβουλος 
εξωτερικών σχέσεων, δίνει στην «Κ» 
ολόκληρη την εικόνα μιας εξελισσόμενης 
κρίσης που τείνει να οδηγήσει στο τέλος της 
μεταψυχροπολεμικής εποχής.

-αμερικανικά στρατεύματα απο-
στέλλονται στην ευρώπη, ενώ η 
ρωσία συνεχίζει να συγκεντρώνει 
δυνάμεις κοντά στα σύνορα της 
ουκρανίας. βλέπετε κάποιο σενάριο 
αποκλιμάκωσης;

– Oχι. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει 
αποφασίσει να δράσει. Οι απαιτήσεις του 
από το ΝΑΤΟ να αναγνωρίσει στη Ρωσία 
μια σφαίρα επιρροής είναι παράλογες. 
Hξερε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα συμφωνούσε 
ποτέ. Το απαίτησε προκειμένου να έχει ένα 
πρόσχημα για να προχωρήσει σε κάποιου 
είδους στρατιωτική δράση. Πιστεύει ότι 
το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη δεν πρόκειται 
να αντιδράσουν. Νομίζω ότι σχεδιάζει τη 
δημιουργία μιας Μεγάλης Ρωσίας. Το 2022 
έχουμε την 100ή επέτειο από την ίδρυση 
της Σοβιετικής Eνωσης. Θέλει να ιδρύσει 
μια Μεγάλη Ρωσία πάνω στα απομεινάρια 
της Σοβιετικής Eνωσης.

– Η Γερμανία θα αποδεχθεί ένα νέο 
ρόλο της ρωσίας στην ευρώπη;

– Η Γερμανία μοιάζει να πιστεύει ότι είναι 
λογικό η Ρωσία να έχει τη δική της σφαίρα 
επιρροής.

– Λέγεται ότι το 1990 ο τότε υπουργός 
εξωτερικών των ΗΠα, Τζέιμς Μπέικερ, 
διαβεβαίωσε τον Γκορμπατσόφ με την 
περίφημη φράση «ούτε μία ίντσα προς 
τα ανατολικά» σχετικά με τη διεύρυνση 
του ΝαΤο.

– Αυτό είναι μύθος. Δεν υπήρξε 
συμφωνία, είτε γραπτή είτε προφορική. 
Δεν υπήρξε καμία υπόσχεση από το ΝΑΤΟ 
ή τον υπουργό Εξωτερικών Μπέικερ ή 
οποιονδήποτε άλλον ότι το ΝΑΤΟ δεν 
θα διευρυνόταν. Υπήρχε δέσμευση να 
μην τοποθετηθεί η στρατιωτική υποδομή 
του ΝΑΤΟ στο έδαφος της Ανατολικής 
Γερμανίας. Ο Μπέικερ έχει δώσει 
συνεντεύξεις όπου το επιβεβαίωσε, το ίδιο 
και ο Γκορμπατσόφ.

– επιστρέφει η ευρώπη στην εποχή 
της αντιπαράθεσης των μεγάλων 
δυνάμεων;

– Ναι. Αυτό συμβαίνει.
– Η ουάσιγκτον άρχισε να συντονίζει 

μια επιχείρηση για την αντικατάσταση 
του ρωσικού φυσικού αερίου προς 
την ευρώπη με αέριο από το Κατάρ. 
Πιστεύετε ότι το σχέδιο αυτό πετυχαίνει;

– Ολα αυτά είναι λίγο παραπλανητικά. 
Υπάρχουν ήδη παγκόσμιες αγορές φυσικού 
αερίου και πετρελαίου, από τις οποίες οι 
χώρες μπορούν ελεύθερα να αγοράσουν 
φυσικό αέριο. Αλλά δεν μπορείς ξαφνικά 
να έχεις περισσότερο διαθέσιμο φυσικό 
αέριο από όσο ήδη υπάρχει. Οι παγκόσμιες 
αγορές φυσικού αερίου βρίσκονται στα όριά 
τους. Ετσι, από τη μια πλευρά, ναι, μπορεί 

να υπάρξει αναπροσανατολισμός των 
αγορών, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
σε μια νύχτα.

– επομένως δεν μπορούμε να 
πούμε ότι υπάρχει μια «μεγάλη 
στρατηγική» στην ουάσιγκτον για 
την αποσύνδεση της ευρώπης από 
τη ρωσία σε περίπτωση εισβολής, 
κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει 
την κατάρρευση της ρωσικής αγοράς 
φυσικού αερίου;

– Δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό. 
Δεν γνωρίζω αρκετά για την παγκόσμια 
αγορά φυσικού αερίου, αλλά δεν πιστεύω 
ότι μπορεί κανείς να μετατοπίσει τόσο 
γρήγορα την παραγωγή και τη ζήτηση.

Η Γερμανία μοιάζει να πιστεύει ότι είναι 
λογικό η Ρωσία να έχει τη δική της σφαίρα 
επιρροής.

– εάν όμως η ρωσία εισβάλει, θα 
μπορούσαμε να δούμε τον ταχύτατο 
αναπροσανατολισμό των παγκόσμιων 
αγορών φυσικού αερίου;

– Θα μπορούσε να γίνει αυτό με 
συντονισμένες προσπάθειες και δέσμευση 
όλων των χωρών να σταματήσουν να 
αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο και 
να στραφούν αλλού. Αλλά νομίζω ότι η 
Γερμανία θα διατηρήσει μια σύνδεση με το 
ρωσικό φυσικό αέριο. Οπως και κάποιες 
άλλες χώρες, όπως η Ουγγαρία, η Αυστρία, 
η Σερβία, η Ελλάδα. Δεν θα είναι, δηλαδή, 
μια πλήρης διακοπή αγορών αερίου από 
την Ευρώπη.

– αναπτύσσεται κάποιου είδους 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ ρωσίας 
και Κίνας απέναντι στη δύση;

– Δεν υπάρχει στρατηγική συμμαχία 
μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Η Κίνα αισθάνεται 
αρκετά ανεξάρτητη. Αλλά υπάρχουν 
κάποια ζητήματα τακτικής που νομίζω ότι 
και οι δύο έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
διευθετήσεων. Ο Πούτιν μπορεί να έχει 
πρόσβαση στον χρηματοοικονομικό τομέα 
της Κίνας. Επίσης ενισχύουν ο ένας τον 
άλλον ασκώντας πίεση σε ορισμένες 
ασιατικές χώρες. Αλλά δεν νομίζω ότι 
υπάρχει κάτι πέρα από αυτό, ούτε ότι έχει 
δημιουργηθεί μια διαρκής συμμαχία μεταξύ 
των δύο.

– Θα ήταν εξίσου εύκολο για τον 
πρόεδρο Πούτιν να υιοθετήσει αυτή τη 
στάση απέναντι στην ουκρανία εάν 
στον Λευκό οίκο βρισκόταν ο πρόεδρος 
Τραμπ;

– Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εξαιρετικά 
απρόβλεπτος και επομένως νομίζω ότι οι 
Ρώσοι μπορεί να υπολόγιζαν ότι το ρίσκο 
θα ήταν μεγαλύτερο, αφού δεν θα γνώριζαν 
πώς ακριβώς θα αντιδρούσε.

– Στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου 
στον Λευκό οίκο, ο Μπάιντεν μίλησε για 
«μικρή εισβολή»…

– Hταν ένα τεράστιο λάθος. Υπονόησε, 

επίσης, ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ των 
συμμάχων.

– αυτό δεν ήταν αναληθές. Ηταν 
απλώς αντιδιπλωματικό.

– Ναι, δεν διαφωνώ, αληθές είναι. 
Ωστόσο, η ευθύνη του ηγέτη δεν είναι 
μόνο να εμφανίζεται και να λέει όλα όσα 
είναι αλήθεια. Η ευθύνη του ηγέτη είναι να 
καθορίσει την κατεύθυνση και την πολιτική, 
να ηγηθεί και να κινητοποιήσει.

– αυτή τη στιγμή ποια θα ήταν κατά 
τη γνώμη σας η πιο αποτελεσματική 
στρατηγική για τις Ηνωμένες Πολιτείες;

– Θα πρέπει να επεκτείνουμε σημαντικά 
την αρωγή μας στις ένοπλες δυνάμεις της 
Ουκρανίας, ώστε ο Πούτιν να διαπιστώσει 
ότι το κόστος μιας στρατιωτικής εισβολής 
αυξάνεται ταχύτατα γι’ αυτόν. Δεν 
πρόκειται να στείλουμε στρατεύματα για να 
πολεμήσουμε τους Ρώσους, το αποδέχομαι 
αυτό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι 
περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε 
τους Ουκρανούς.

– εάν η ρωσία εισβάλει, είναι η 
ουκρανία ικανή να αμυνθεί και να 
προκαλέσει επιπλοκές στη ρωσική 
στρατηγική;

– Η Ουκρανία διαθέτει 200.000 εν 
ενεργεία στρατιώτες και 400.000 εφέδρους. 
Μπορεί να αντέξει σε μια σύγκρουση για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν έχει βοήθεια. 
Και πράγματι η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα 
να ανεβάσει το κόστος της εισβολής για τη 
Ρωσία. Οσο θα προχωρεί δυτικά, τόσο 
πιο δύσκολο θα είναι για τη Ρωσία. Από το 
2014 μέχρι τώρα, η Ρωσία προσπάθησε να 
κρυφτεί πίσω από αυτονομιστές, υβριδικές 
επιχειρήσεις, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. 
Αλλά μια ανοιχτή εισβολή είναι κάτι 
δύσκολο. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η Ρωσία δεν 
θα προχωρήσει πολύ μακριά μέσα στην 
Ουκρανία. Θα επιχειρήσουν να κατακτήσουν 

έδαφος βόρεια και ανατολικά της Κριμαίας, 
για να δημιουργήσουν μια συνεχή χερσαία 
περιοχή που συνδέεται με τη Ρωσία, και στη 
συνέχεια θα σταματήσουν. Νομίζω ότι αυτό 
θα διαρκέσει μόνο λίγες εβδομάδες και μετά 
οι Ρώσοι θα σταματήσουν.

Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και όλοι οι 
άλλοι θα ζητούν κατάπαυση του πυρός. 
Και οι Ρώσοι θα πουν: «Εντάξει, θα έχουμε 
κατάπαυση του πυρός και μετά θα πρέπει 
να χαράξουμε κάποιες διαχωριστικές 
γραμμές». Και αυτή τη φορά δεν θα 
εκπλαγώ καθόλου αν η Ρωσία προσαρτήσει 
το έδαφος αυτό όπως έκανε με την 
Κριμαία πριν. Το μεγάλο ερωτηματικό στο 
μυαλό μου είναι το Χάρκοβο, η πόλη στη 
βορειοανατολική Ουκρανία. Θα φθάσουν 
έως εκεί; Θα μπορούσαν… Αλλά δεν θα 
φθάσουν τόσο δυτικά έως την Πολτάβα. 
Νομίζω ότι θα μείνουν στον Νότο και στην 
Ανατολή. Θα πάρουν το ένα τρίτο της 
χώρας.

Η Ελλάδα είναι 
ασφαλής, αλλά…

– οι ευρωπαϊκές χώρες επιλέγουν τις 
αντιδράσεις τους στην κρίση. Τι σημαίνει 
αυτό για την ελλάδα;

– Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ και 
επομένως είναι ασφαλής. Δεν χρειάζεται να 
ανησυχεί για εισβολή της Ρωσίας. Η Ελλάδα 
θα πρέπει να συνεχίσει να σκέφτεται τον 
ρόλο της ως μέλος του ΝΑΤΟ. Aλλα μέλη του 
ΝΑΤΟ μπορεί να κινδυνεύουν περισσότερο 
και είναι σημαντικό να δείξουμε αλληλεγγύη.

– Ναι, αλλά η ελλάδα έχει αναπτύξει 
πολύ στενούς δεσμούς με τη ρωσία. 
Πρέπει να ξανασκεφτούμε αυτούς τους 
δεσμούς;

– Σε ένα βαθμό, ναι. Κανείς δεν έχει 
φτάσει ακόμη στη θέση να πει ότι πρέπει 
να «παγώσουμε» όλες τις σχέσεις με τη 
Ρωσία. Αλλά αν το ρωσικό αέριο τροφοδοτεί 
τον ρωσικό προϋπολογισμό, ο οποίος στη 
συνέχεια στηρίζει ένα αυταρχικό καθεστώς 
που επιτίθεται στην Ευρώπη, τότε νομίζω 
ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε 
για το αν οι αποφάσεις μας υποδαυλίζουν 
αυτή την επιθετικότητα.

kathimerini.gr

Κουρτ Βόλκερ στην «Κ»: 
Πιθανό η Ρωσία να πάρει 

το ένα τρίτο της Ουκρανίας
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Μουσικές βραδιές

Αν αγαπάτε τη μουσική κρατήστε 
οπωσδήποτε μια βραδιά για το MEGAS. 
Μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών 
μέτρων ξεκίνησε και πάλι τις μουσικές 
βραδιές με διάφορα μουσικά σχήματα που 
αγαπήσαμε και που μαζί με το νοστιμότατο 
φαγητό του εστιατορίου, την φιλόξενη 
ιδιοκτήτρια  Σούλα και το φιλικό περιβάλλον 
συνυπογράφουν την απόλυτη εμπειρία της 
νυχτερινής σας διασκέδασης.  
Το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου η μουσική σκηνή 
του Μέγας φιλοξένησε τους. Γιάννη Σεισάκη και 
Γιώργο Στριλιγκά σε μια μοναδική κρητική βραδιά. 
Ο Γιώργος και ο Γιάννης που βρίσκονται στη πόλη 
μας από τον π. Νοέμβρη καταθέτουν τη ψυχή τους 
σε κάθε τους εμφάνιση και έχουν πια αποκτήσει 
τους φανατικούς της κρητικής μουσικής θαμώνες.  
Γρήγορα η βραδιά εξελίχθηκε σε  μία όμορφη γιορτή γλεντιού με κρητική μουσική, μαντινάδες και 
χορό. 

Στη νυχτερινή ζωή της ελληνικής γειτονιάς δεν πρέπει οπωσδήποτε να παραληφθεί το 
γνωστό σε όλους Christina’s. Κι εδώ πρωτοστατει το καλό φαγητό, η άψογη περιποίηση, 
η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η μουσική. Η ορχήστρα με υπέροχους μουσικούς 
συνοδεύει τους τραγουδιστές  Νίκοκαι  Σοφία  που ερμηνεύουν ελαφρολαικά και λαικά 
τραγούδια. Κι ενώ το κέφι κορυφώνεται μουσικοί και θαμώνες σμίγουν και γίνονται μια 
μεγάλη παρέα τραγουδώντας και χορεύοντας. 
Τους γιατρούς Θανάση Φούσια και Αγορίτσα Φούσια απαθανάτισε ο φακός μας στον 
εστιατόριο Christina, να διασκεδάζουν και με τον γιατρό να δίνει ερμηνευτικό ρεσιτάλ με 
παλιά ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια. 
Το Τριώδιο άνοιξε... προκλητικά μας κλείνει το μάτι  να βγούμε και να διασκεδάσουμε με 
τις όμορφες μουσικές βραδιές στην ελληνική γειτονιά της Danforth. 

Ποιος ουρανός, ποια θάλασσα 
ποιος ήλιος, ποιο φεγγάρι 
μπορεί από τη σκέψη μου

να μπει και να σε πάρει
   ΜΑΝΤιΝΑΔΑ

ΠΑΡΟιΚιΑ
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Συνοδευόμενη από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα 
Μενδώνη και τον γενικό διευθυντή του Μουσείου 
Ακρόπολης, καθηγητή Νικόλαο Σταμπολίδη, η Αθηνά του 
5ου αι. π.Χ. έφυγε για την Ιταλία. Το πολύτιμο άγαλμα θα 
μεταφερθεί στο Μουσείο Αντόνιο Σαλίνας του Παλέρμο, 
όπου και θα κοσμήσει την έκθεση για τέσσερα χρόνια. 
Με αυτό τον τρόπο η χώρα μας ανταποδίδει στο Μουσείο 
Σαλίνας την χειρονομία του, καθώς εκείνο κατέθεσε 
στο Μουσείο Ακρόπολης θραύσμα από τη ζωφόρο του 
Παρθενώνα.

Η υπουργός Πολιτισμού μετέβη στο Παλέρμο και 
συμμετείχε στην εκδήλωση παρουσίασης του ελληνικού 
γλυπτού στο Μουσείο Σαλίνας και είχε διάφορες επαφές 
με αξιωματούχους της Σικελίας και της Ιταλίας και 
συζητήσεις για πολιτιστικά θέματα και ιδίως για το θέμα 
της επιστροφής των Παρθενώνειων γλυπτών. Η μεταφορά 
του αγάλματος έγινε από τον Νίκο Σταμπολίδη.

Η Σικελία είναι η πρώτη που άνοιξε το μέγα ζήτημα 
της επιστροφής. Το θραύσμα από το Περιφερειακό 
Αρχαιολογικό Μουσείο «A. Salinas» του Παλέρμο, έχει 
τοποθετηθεί από τις αρχές Ιανουαρίου στον λίθο της 
ζωφόρου από τον οποίο είχε αποσπαστεί. Θα παραμείνει 
στο Μουσείο Ακρόπολης για μακρό χρονικό διάστημα. 
Υστερα από συστηματικές προσπάθειες της Κυβέρνησης 
της Σικελίας και του Συμβούλου Α. Samona για την νομική 
διευθέτηση βάσει του Κώδικα περί της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ιταλικής Δημοκρατίας, το απότμημα 
αυτό, επιστρέφει οριστικά στην Αθήνα.

Ο Assessore της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σικελικής 
Ταυτότητας, Dr. Alberto Samonà μια για μια κίνηση 
έντονης συμβολικής αξίας για τον ελληνικό πολιτισμό: η 
Σικελία, με αυτόν τον τρόπο, γίνεται, στην πραγματικότητα, 
πρόδρομος στο θέμα της επιστροφής στην Ελλάδα των 
μαρμάρων του Παρθενώνα, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στη συζήτηση που διεξάγεται εδώ και καιρό σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Η βούληση της Σικελίας, στην πραγματικότητα, είναι αυτή 
της επ’ αόριστον επιστροφής στην Ελλάδα του ευρήματος. 
Από την άποψη αυτή, η Περιφέρεια της Σικελίας, εκτός 
από την προώθηση της συμφωνίας αμοιβαίας ανάπτυξης 
μεταξύ των δύο μουσείων, ζήτησε από το Υπουργείο 
Πολιτισμού της Ιταλικής Δημοκρατίας μια διαδρομή που 
οδηγεί στην επιτυχή έκβαση της δυνατότητας αυτής (της 
επιστροφής): η διαδικασία έχει ξεκινήσει και το θέμα 
βρίσκεται υπό συζήτηση στο πλαίσιο της «Επιτροπής 
Ανάκτησης και Αποκατάστασης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
που έχει συσταθεί στο Υπουργείο.

Σε αντάλλαγμα, δύο πολύ σημαντικά αντικείμενα από 
τις συλλογές του Μουσείου της Ακρόπολης θα φτάσουν 
στο Παλέρμο, το καθένα για μια περίοδο τεσσάρων ετών: 
πρόκειται για ένα σημαντικό ακέφαλο άγαλμα της Αθηνάς 
που χρονολογείται περί τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. και 
έναν γεωμετρικού αμφορέα του πρώτου μισού του 8ου 
αιώνα π.Χ.

Το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς, που φεύγει για τα πρώτα 
τέσσερα χρόνια, χρονολογείται από τον 5ο αιώνα π.Χ., 

και βρισκόταν στις αποθήκες του Μουσείου 
της Ακρόπολης, όπως σημειώνει ο Ν. 
Σταμπολίδης. Είναι ακέφαλο και σώζεται 
σε ύψος 70 εκατοστών- ενώ ολόκληρο 
υπολογίζεται πως θα έφτανε το 1.3μ. Εκτός 
από το κεφάλι λείπει και τμήμα των κάτω 
άκρων.

Η θεά εικονίζεται σε πεντελικό μάρμαρο, 
να φορά πέπλο και ζώνη και να κρατά την 
αιγίδα λοξά τοποθετημένη στο στήθος 
της, ενώ δεν έχει διασωθεί ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό της, το γοργόνειο. Το 
βάρος του σώματος στηρίζεται στο δεξί 
πόδι, ενώ στο αριστερό κρατούσε κατά 
πάσα πιθανότητα δόρυ. Η τεχνική και ο 
ρυθμός φανερώνουν πως δημιουργήθηκε 
το τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
επηρεασμένο από τα πρότυπα των γλυπτών 
του Παρθενώνα.

«Είναι η πρώτη φορά που το μουσείο 
της Ακρόπολης στέλνει στη Σικελία, για 
μια μακροχρόνια έκθεση, μια πρωτότυπη 
μαρτυρία της ιστορίας της πόλης που 
έχει σημαδέψει βαθιά, με την τέχνη της, 
ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό» σημειώνει 
η σικελική πλευρά.

Η Αθηνά επελέγη ανάμεσα σε τρία έργα 
τέχνης τα οποία πρότεινε το μουσείο της 
Ακρόπολης. Το γεωμετρικό μουσείο που 
θα αποσταλεί ύστερα από τέσσερα χρόνια, 
είναι επίσης από τις αποθήκες μας.

Το περιφερειακό αρχαιολογικό μουσείο 
Salinas του Παλέρμο είναι το παλαιότερο 
και σημαντικότερο μουσείο στη Σικελία. 
Στεγάζει συλλογές τεράστιας αξίας.

Πήρε το όνομά του από τον αρχαιολόγο 
και συλλέκτη νομισμάτων Antonino Sali-
nas και αφηγείται την ιστορία της δυτικής 
Σικελίας από την Προϊστορία έως τον 
Μεσαίωνα.

Το Μουσείο Salinas βρίσκεται στο αρχιτεκτονικό 
συγκρότημα της εκκλησίας των Ορατόρων Πατέρων της 
Olivella , που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Το κτίριο 
περιλαμβάνει επίσης την εκκλησία του Sant’Ignazio και το 
Ρητορείο του San Filippo Neri . Δημιουργήθηκε το 1814 
ως μουσείο του Πανεπιστημίου και έγινε εθνικό μουσείο το 
1860.

Με την πάροδο του χρόνου το κτίριο έχει υποβληθεί σε 
διάφορες εργασίες εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης 
για να αποκατασταθεί η αρχική του ομορφιά και άνοιξε 
ξανά πρόσφατα το 2016.

Από τη Γαλλία
«Ελευθερώστε τα μάρμαρα του Παρθενώνα που 

είναι φυλακισμένα σε μια σκοτεινή, στενή αίθουσα του 
Βρετανικού Μουσείου» τιτλοφορείται δημοσίευμα της 
γαλλικής εφημερίδας Le monde.Το κείμενο συνυπογράφουν 
αρχαιολόγοι και πανεπιστημιακοί από έξι ευρωπαϊκές 
χώρες.

Όπως επισημαίνεται, σε μια χρονική στιγμή που ολοένα 
και περισσότερες χώρες επιστρέφουν στο Μουσείο της 
Ακρόπολης τα θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται 
υπό την κατοχή τους, το Λονδίνο εξακολουθεί , δυστυχώς, 
να κωφεύει..

Σημειώνεται ειδικότερα ότι σε μια συγκινητική τελετή στις 
10 Ιανουαρίου, ένα κομμάτι της ζωφόρου του Παρθενώνα, 
που απεικονίζει ένα πόδι της Άρτεμης, επέστρεψε στην 
Αθήνα από το Μουσείο Salinas του Παλέρμο. Πρόκειται για 
μια άκρως συμβολική χειρονομία, καθώς, κατά τη διάρκεια 
της τελετής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, χαρακτήρισε αυτή την πράξη «σημαντικό 
βήμα» που «ανοίγει τον δρόμο για άλλα μουσεία» ώστε να 
«ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο».

Σε μια χρονική συγκυρία όπου άλλες πρώην αποικιακές 
δυνάμεις, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, είναι έτοιμες 
να επιστρέψουν αφρικανικά αντικείμενα τέχνης που 

Αγγελική Κώττη 

Φιλόδοξο και μεγαλόπνοο το σχέδιο αναβάθμισης και 
επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, θα 
αποδώσει μέσα στα επόμενα χρόνια ένα μουσείο αντάξιο 
του εαυτού του και της χώρας μας, ένα μουσείο του 21ου 
αιώνα. Θα στοιχίσει περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ, κάποια 
από τα οποία πιθανώς να προέλθουν από χορηγίες. 
Το θέμα του Κτιριολογικού Προγράμματος συνολικής 
αναβάθμισης (εκσυγχρονισμός και επέκταση) του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου, συζητείται τώρα στο Κεντρικό 
Συμβούλιο Μουσείων του υπουργείου Πολιτισμού.

Η αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
μπήκε σε τροχιά υλοποίησης και χάρη στην χορηγία της 
Οικογένειας Νικολάου και Ειρήνης Λαιμού. Η οικογένεια 
Λαιμού δώρισε 650.000 ευρώ για την εκπόνηση μελέτης 
αρχιτεκτονικού προσχεδίου δια της ΑΜΚΕ «Οικογένεια 
ΝΣΛ»

Το μεγαλόπνοο σχέδιο, με το οποίο θα αναβαθμιστεί 
η γύρω περιοχή (Πολυτεχνείο- Εξάρχεια) ξεκινά με τις 
καλύτερες των προϋποθέσεων. Το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο έχει επιφάνεια συνολικού εμβαδού 15.650 
τετραγωνικών μέτρων (μεικτό εμβαδόν 21.720 τ.μ.) 
Ο κήπος μπροστά από το κτιριακό συγκρότημα έχει 
εμβαδό περίπου 12.000 τ.μ. Μετά την επέκταση το 
κτίριο, θα έχει 36.550 τετραγωνικά καθαρού εμβαδού, μη 
συμπεριλαμβανομένου του εμβαδού των χώρων όπου 
στεγάζεται σήμερα το Επιγραφικό Μουσείο (το ίδιο το ΕΑΜ 
ζητά περίπου 2.000 τετραγωνικά λιγότερα).

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΕΑΜ, το υφιστάμενο 
κτήριο χρίζει ολιστικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, 
ενώ αναφέρονται και ενδεικτικά και άλλα θέματα προς 
επίλυση, όπως:

-Μη επαρκής χώρος υποδοχής, ενημέρωσης και 
εξυπηρέτησης επισκεπτών.

-Ύπαρξη ενός μόνο μικρού αναψυκτηρίου και ενός 
πωλητηρίου.

- Έλλειψη αποθηκευτικών χώρων για το αρχειακό υλικό 
του Μουσείου (διοικητικό, σχεδιαστικό, λοιπό χαρτώο 
κλπ.).

- Έλλειψη αποθηκευτικών χώρων για αποθήκευση 
υλικοτεχνικής υποδομής από παλαιότερες περιοδικές 
εκθέσεις με σκοπό είτε την επανάχρησή τους είτε την 
παραχώρησή τους σε άλλα περιφερειακά Μουσεία του 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: 
Τριακόσια εκατομμύρια 

και διπλάσια έκταση 
για το μουσείο 
του 21ου αιώνα

λεηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια του αποικισμού, η 
βρετανική κυβέρνηση δείχνει να είναι «κακός μαθητής», 
παρατηρεί το δημοσίευμα.

Ειδικά επειδή η συστηματική άρνησή της να ξεκινήσει 
διαπραγματεύσεις αφορά τη μοναδική περίπτωση 
που αντιπροσωπεύει η επανένωση των Γλυπτών του 
Παρθενώνα, ο οποίος ακρωτηριάστηκε από τον Λόρδο 
Έλγιν δύο αιώνες νωρίτερα, με αποτέλεσμα να έχει 
τεμαχιστεί στα δύο.

Πριν από την κατασκευή του υπέροχου Μουσείου της 
Ακρόπολης, το Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσε να 
υποστηρίξει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα διατηρούνταν 
καλύτερα μέσα σε αυτό, στο Λονδίνο, παρά στην Αθήνα.

Ωστόσο, μπορεί κανείς να διαπιστώσει σήμερα ότι από 
τον καθαρισμό τους με αμμωνία και χάλκινη βούρτσα 
προς τα τέλη της δεκαετίας του 1930, υπό την επίβλεψη 
των επιτρόπων του Βρετανικού Μουσείου, έχουν υποστεί 
ζημιές. Και τα τελευταία χρόνια, οι εικόνες παρείσφρησης 
νερού στην αίθουσα του Βρετανικού Μουσείου όπου 
φιλοξενούνται, εντείνουν την ανησυχία για την προοδευτική 
διάβρωση αυτών των απαράμιλλων Γλυπτών.

Υπογραμμίζεται ότι αυτή είναι η σύγκριση με την ασφάλεια 
που εγγυάται το Μουσείο της Ακρόπολης, σχεδιασμένο 
από τον B. Tschumi και συγχρηματοδοτημένο από την ΕΕ, 
το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης 
τεχνολογίας και αρχιτεκτονικής, γεγονός που επιβάλλει την 
επιστροφή αυτών των αυθεντικών κομματιών στον τόπο 
προέλευσής τους.

Άγαλμα Αθηνάς έφυγε για το Παλέρμο και η συζήτηση 
για τα γλυπτά του Παρθενώνα ξεκινάει
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-Ο χώρος της βιβλιοθήκης κρίνεται πλέον ανεπαρκής 

για την αποθήκευση βιβλίων, πολλά από τα οποία έχουν 
αποτεθεί πρόχειρα σε διάφορους διαδρόμους.

-Διασπορά διοικητικών υπηρεσιών σε όλους τους 
ορόφους του κτιρίου με αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική 
συνεργασία.

-Διασπορά των εργαστηρίων συντήρησης σε όλους τους 
ορόφους, κ.ά.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, στο οποίο έχει 
αναφερθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
ήδη στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. 
Της εκπόνησης της μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου 
έπρεπε να προηγηθούν η μελέτη σκοπιμότητας και 
βιωσιμότητας, καθώς και η ρύθμιση διάφορων άλλων 
θεσμικού χαρακτήρα θεμάτων. Η μελέτη εκπονήθηκε από 
το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Όταν το έργο θα έχει ολοκληρωθεί, το πρώτο μουσείο της 
χώρας θα έχει αποκτήσει πρώτα απ’ όλα 9.000 τετραγωνικά 
μέτρα εν υπογείω για στάθμευση αυτοκινήτων. Αυτό θα 
κάνει ευκολότερη και την προσέγγιση του κοινού, καθώς 
η γύρω περιοχή στερείται θέσεων στάθμευσης. Από άλλα 
εντυπωσιακά νούμερα αναφέρουμε πως ο χώρος μόνιμων 
εκθέσεων θα αυξηθεί κατά 3.300 τετραγωνικά (σήμερα 
είναι 7.800 και θα φτάσει τα 11.100) και ότι οι χώροι 
περιοδικών εκθέσεων από 430 τετραγωνικά θα φτάσουν 
τα 1430.

Κατά χίλια τετραγωνικά θα αυξηθούν οι χώροι 
εξυπηρέτησης κοινού, κατά 500 το αμφιθέατρο, η 
βιβλιοθήκη και το καφέ, ενώ 1.900 τετραγωνικά επιπλέον 
θα διαθέτουν οι αποθήκες του Μουσείου.

Όπως έχει πει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη 
στόχος είναι «αφενός το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
«να αποκτήσει χώρους που να ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες μουσειολογικές και μουσειογραφικές 
προδιαγραφές έκθεσης και φύλαξης των μοναδικών 
θησαυρών του, αφετέρου με τη διασύνδεσή του με το 
κτήριο του Ακροπόλ και τις δράσεις του ΝΠΙΔ ‘Ακροπόλ 
Ακρός’ να προβάλλει και να αναδείξει τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό σε συνδυασμό με την σύγχρονη δημιουργία. 
Παράλληλα, η προοπτική επικοινωνίας και συνομιλίας 
με το συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
δημιουργεί τις αναγκαίες συνθήκες για την ανάδειξη της 
περιοχής σε έναν εξαιρετικά σημαντικό πόλο Πολιτισμού 
στο κέντρο της Αθήνας».

Η ανέγερση του σημερινού κτιρίου του ΕΑΜ, σε σχέδια 
L. Lange και με τροποποιήσεις του E. Τσίλερ για την 
πρόσοψη, ξεκίνησε το 1866. Το 1889, το μουσείο άνοιξε 

τις πύλες του στο κοινό. 
Μεταξύ των ετών 1932-
1939 πραγματοποιήθηκε 
επέκταση του μουσείου 
προς τα ανατολικά, σε 
σχέδια του αρχιτέκτονα Γ.

Νομικού, έργο που δεν 
σταμάτησε με την κήρυξη 
του πολέμου. Με τη λήξη 
του πολέμου ξεκίνησαν οι 
επισκευαστικές εργασίες 
στο κτίριο του μουσείου, 
το οποίο λειτούργησε ξανά 
από το 1947.

Από το 1947 μέχρι 
το 1964 ολοκληρώθηκε 
η επανέκθεση των 
συλλογών του. Το κτήριο 
του ΕΑΜ επλήγη από το 
σεισμό του 1999. Κατά 
τα έτη 2002 έως 2004 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ α ν 
εργασίες ανακαίνισης 
όλων των εκθεσιακών 
του χώρων, ενώ με 
την αποχώρηση του 
Νομισματικού Μουσείου 
και την εγκατάστασή 
του στο Ιλίου Μέλαθρον, 
επεκτάθηκε.

Με την ολοκλήρωση της ανακαίνισής του, το ΕΑΜ 
παρουσιάζει πλέον στο κοινό αρχαιότητες, που καλύπτουν 
την περίοδο από την 6η χιλιετία π.Χ. μέχρι και τον 4ο 
αιώνα μ.Χ. Προέρχονται από την Ελλάδα, την Κύπρο, 
την Αίγυπτο, την Ιταλία και άλλες περιοχές και αποτελούν 
ένα πανόραμα του αρχαίου ελληνικού κόσμου, των 
πολιτιστικών του επιτευγμάτων, καθώς και των επαφών 
του στην ανατολική Μεσόγειο.

Η μελέτη για την αναβάθμιση θα εκπονηθεί με βάση την 
τεχνική περιγραφή, τους όρους, προδιαγραφές και στόχους 
που θα τεθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού («ΥΠΠΟΑ»), κατόπιν γνώμης 
του αρμόδιου Συμβουλίου (του Συμβουλίου Μουσείων).

Οι διαδικασίες εξέλιξης του έργου της δωρεάς και η 
διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης υλοποίησης αυτού θα 
παρακολουθούνται και θα εποπτεύονται από πενταμελή 
επιτροπή, αποτελούμενη και υποστηριζόμενη διαδικαστικά 
από πρόσωπα και που θα ορίσει η Υπουργός Πολιτισμού 

και Αθλητισμού.
Στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης ανήκει: α) η επιλογή 

τουλάχιστον δέκα (10) αρχιτεκτονικών γραφείων του 
εξωτερικού με αποδεδειγμένη εμπειρία στον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό μουσειακών χώρων, που θα προσκληθούν να 
υποβάλλουν αρχιτεκτονικό προσχέδιο έναντι οικονομικής 
αμοιβής και με την υποχρέωση συνεργασίας με ένα 
τουλάχιστον ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο ή ομάδα,

β) εφόσον ζητηθεί, η συνδρομή των συναρμόδιων 
υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στην προετοιμασία του φακέλου 
που θα αποσταλεί προς τα αρχιτεκτονικά γραφεία του 
εξωτερικού.

γ) η εξέταση και κρίση περί της εγκυρότητας και 
πληρότητας των συμμετοχών, η συγκριτική αξιολόγηση και 
κατάταξη αυτών, η αιτιολογημένη επιλογή της βέλτιστης και 
η εισήγηση για την παραλαβή της. Τυχόν υποβολή φακέλου 
συμμετοχής από το αρχιτεκτονικό γραφείο του εξωτερικού 
χωρίς τη συμμετοχή ή σύμπραξη ελληνικού αρχιτεκτονικού 
γραφείου ή ομάδας συνιστά λόγο αποκλεισμού αυτού.
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