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Μία παρερμηνευμένη έννοια που είναι 
το Α και το Ω της ύπαρξής μας

Η «οικογένεια» είναι μία ιδιαίτερη λέξη, που για τους 
Έλληνες έχει ειδική σημασία και τη θεωρούν ιερή. Μπορεί 
η ιστορία της να ανάγεται στα αρχαία ελληνικά, αλλά η 
πρωταρχική της έννοια, που προέρχεται από τη σύνθεση 
των λέξεων «οίκος» και «γενής», αφορούσε σε δούλους, 
σε υπηρέτες, που είχε ο κάθε οίκος στην υπηρεσία του. 
Με άλλα λόγια, ο «οικογενής», ήταν ο υπηρέτης που 
γεννιόταν και ανατρεφόταν εντός κάποιου συγκεκριμένου 
οίκου. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί αιώνες και να 
φθάσουμε στις αρχές του 19ΟΥ αιώνα όταν χρειάστηκε να 
εισαγάγουμε στα ελληνικά το αντίστοιχο της λατινογενούς 
λέξεως «φαμίλια» από την ιταλική famiglia.

Έκτοτε η λέξη «οικογένεια», με τη νεότερη ερμηνεία της, 
απέκτησε τη σημερινή της έννοια που αφορά στο σύνολο 
προσώπων τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πολύ 
στενούς συγγενικούς δεσμούς, όπως είναι οι ιεροί δεσμοί 
που συνδέουν τον πατέρα, τη μητέρα και τα παιδιά.

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να φαίνεται κάπως 
παράξενη η …απουσία της λέξης «οικογένεια» από το 
αρχαίο ελληνικό λεξιλόγιο, με τη σύγχρονη έννοιά της, 
αλλά το γεγονός είναι πως οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν 
ιδιαίτερη σημασία στους γονείς. Ενδεικτική είναι η τραγική 
ιστορία του Αιγέα που, από υπερβολική αγάπη στο γιό του, 
αυτοκτόνησε όταν λαθεμένα πίστεψε ότι ο Θησέας ήταν 
νεκρός. Το μαρτυρά, όμως και ο σεβασμός με τον οποίον 

Σε δελτίο τύπου που 
κυκλοφόρησε η Ανεξάρ-
τητη Ερανική Επιτροπή για 

τη διάσωση της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο, ανακοι-

νώνει ότι η συγκέντρωση των 
1.500.000 δολαρίων, στόχος που 

τέθηκε για τη διάσωσή της, είναι πλέον γεγονός. (Το 
Δελτίο Τύπου στη σελίδα 15). 

Υπό την ηγεσία της νέας προέδρου κας Μπέτης 
Σκουτάκη η ΕΚΤ ανασυγκροτείται με στόχο τις καλύτερες 
προοπτικές για το μέλλον του οργανισμού. Μετά την 
επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ι. Αρχιεπισκοπής και 
ΕΚΤ, (ευελπιστούμε σύντομα να δοθεί επίσημα στη 
δημοσιότητα) ο οργανισμός φαίνεται να αφήνει πίσω 
του παλιές πληγές και να συνεχίζει προσηλωμένος 

Μόνο μαζί μπορούμε!
στους ευγενείς στόχους και τα ελληνικά ιδεώδη για τα 
οποία ιδρύθηκε και οραματίσθηκε  για το μέλλον του 
ελληνισμού.   

 Με την επιστροφή στην κανονικότητα που ήδη άρχισε 
να δρομολογείται, οι πληροφορίες μας λένε ότι κατατέθηκε 
στην πολιτεία η αίτηση για άδεια της διεξαγωγής της 
εθνικής παρέλασης επί της Danforth για την Κυριακή 27 
Μαρτίου, χωρίς ωστόσο να είναι σίγουρο ότι θα δοθεί. 
Σίγουρα όμως, θα πραγματοποιηθεί το  επίσημο δείπνο 
για τον γιορτασμό της εθνικής επετείου την Παρασκευή 
25 Μαρτίου στην αίθουσα του Crystal Fountain, με το 
δείπνο και τα ποτά δωρεά των ιδιοκτητών. Αναμένονται 
οι επίσημες ανακοινώσεις.

Φως στο τούνελ λοιπόν... με την ελπίδα ζωντανή 
περιμένουμε τις καλύτερες μέρες που τόσο πολύ έχουμε 
όλοι ανάγκη σ ‘ αυτούς τους δύσκολους καιρούς! 

Η αστυνομία “ασφάλισε” το κέντρο της Ottawa
Η αστυνομία του Καναδά “ασφάλισε” χθες, Κυριακή, την κεντρική 

περίμετρο της πρωτεύουσας Οτάβα με φράκτες καθώς οι εργάτες 
του δήμου καθαρίζουν τα σκουπίδια και τα χιόνια από τους δρόμους, 
έπειτα από δύο ημέρες έντονων συγκρούσεων και 191 συλλήψεις 
που έβαλαν τέλος στη διάρκειας τριών εβδομάδων κατάληψη της 
πόλης.

Από τις 28 Ιανουαρίου, οι διαδηλωτές χρησιμοποίησαν 
εκατοντάδες φορτηγά και οχήματα για να εμποδίσουν την πρόσβαση 
στο κέντρο της πόλης , ωθώντας τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό 
να χρησιμοποιήσει έκτακτες εξουσίες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης. Εβδομήντα έξι από τα οχήματα που είχαν χρησιμοποιήσει 

Η περίοδος του Τριωδίου
Η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου, 

η Κυριακή του Ασώτου, κατά την 
οποία διαβάζεται η παραβολή που 
διδάσκει την αξία της συγχώρησης 
και το μεγαλείο της μετάνοιας, 
από τους ακρογωνιαίους λίθους 
στη διδασκαλία της Εκκλησίας 
μας, γιορτάστηκε σε όλους τους 
ελληνορθόδοξους Ναούς στον 
Καναδά. 
Ακολουθεί η Τσικνοπέμπτη στις 

24 Φεβρουαρίου και αμέσως μετά 
η Κυριακή της Αποκριάς. Την 
Δευτέρα 7 Μαρτίου  γιορτάζεται η 
Καθαρά Δευτέρα που ουσιαστικά 
σηματοδοτεί την έναρξη της Μ. 
Σαρακοστής.
Η φωτογραφία είναι στον Ι. 

Ναό του Αγ. Παντελεήμονος 
στο Markham, την Κυριακή 20 
Φεβρουαρίου. Μετά από πολύ 
καιρό έφυγαν οι σκαλωσιές και 
αποκαλύφθηκε η εξαιρετική αγιο-
γραφία που φώτισε με χρώμα και 
φως τον ι. Ναό.

Ημέρα της οικογένειας
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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

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Στις 2 Απριλίου, απευθείας 
πτήσεις από Καναδά προς Αθήνα
Στις 2 Απριλίου ξεκινούν οι απευθείας 
πτήσεις από τον Καναδά προς την Αθήνα. 
Αυτό έγινε γνωστό μετά τη συνάντηση 
του υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια 
με τον πρέσβη του Καναδά Μάρκ Άλεν, 
η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο 
υπουργείο Τουρισμού.
Επισημαίνεται ότι οι απευθείας πτήσεις θα 
διεξάγονται για πρώτη φορά έως τα τέλη 
Νοεμβρίου, ενώ τα προηγούμενα χρόνια 
διεξάγονταν μέχρι τον Οκτώβριο, γεγονός 
ιδιαίτερα σημαντικό αναφορικά με τον 
στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής 
περιόδου.
Ο κ. Κικίλιας, όπως τονίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση του υπουργείου, εξέφρασε 

την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, 
η οποία σε συνδυασμό με την πρόσφατη 
άρση της υποχρέωσης επίδειξης 
αρνητικού τεστ κορωνοϊού για τους 
πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες από 
τον Καναδά, αναμένεται να προσελκύσει 
περισσότερους επισκέπτες από την 
καναδική αγορά.
Ο κ. Άλεν ενημέρωσε τον υπουργό 
Τουρισμού και για την αλλαγή της 
ταξιδιωτικής οδηγίας του Καναδά, καθώς 
μέχρι χθες η κυβέρνηση της χώρας 
συνιστούσε στους πολίτες να αποφεύγουν 
όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια.

Η αστυνομία “ασφάλισε” 
το κέντρο της Ottawa

οι διαδηλωτές ρυμουλκήθηκαν από την 
αστυνομία, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. 
Διαδηλωτές ξέστησαν ένα κέντρο 
επιμελητειακής υποστήριξης που είχε 
οργανωθεί από το λεγόμενο “Κομβόι της 
Ελευθερίας” σε ένα χώρο στάθμευσης 
δίπλα σε κεντρικό δρόμο, προκειμένου 
να εφοδιάζουν τους διαδηλωτές που 
είχαν συγκεντρωθεί αρκετά χιλιόμετρα 
μακρύητερα, μπροστά από το κοινοβούλιο. Η 
αστυνομία είχε διανείμει φυλλάδια που τους 
προειδοποιήσουν να εγκαταλείψουν σύντομα 
το χώρο, καθώς στην αντίθεση περίπτωση θα 
βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να 
συλληφθούν ή να τους επιβληθεί πρόστιμο.

“Εξασφαλίζαμε την υποστήριξη για 
το κομβόι και για τους ανθρώπους που 
βρίσκονταν στο κέντρο, τρόφιμα, καύσιμα, 
είδη καθημερινής ανάγκης” δήλωσε ο Γουίντον 
Μάρτσαντ, ένας συνταξιούχος πυροσβέστης 
από το Ουίνδσορ του Οντάριο. “Αυτή ήταν 
η βάση μας και τώρα την καθαρίζουμε.” 
Οι διαδηλωτές ήθελαν αρχικά να 

λήξει η εφαρμογή των υποχρεωτικών 
μέτρων ελέγχου της COVID-19 για 
τους οδηγούς των φορτηγών, αλλά ο 
αποκλεισμός μετατράπηκε σε διαδήλωση 
κατά του Τριντό και της κυβέρνησης. 
Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με 
389 διαφορετικές εγκληματικές κατηγορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για 
παρεμπόδιση της αστυνομίας, για απείθεια 
δικαστικών εντολών, για επίθεση, για φθορά 
ξένης περιουσίας, κατοχή όπλων, αλλά και 
για επίθεση κατά ενός αστυνομικού, όπως 
δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Στιβ Μπελ 
προσωρινός αστυνομικός διευθυντής στην 
Οτάβα.

“Δεν έχουμε τελειώσει με αυτή την 
επιχείρηση ακόμη”, είπε ο Μπελ. Μέσα 
στις “επόμενες ημέρες” η αστυνομία θα 
αποφασίσει “πώς θα διατηρήσουμε μία 
παρουσία και θα διασφαλίσουμε ότι κανένας 
δεν θα επιστρέψει για να καταλάβει πάλι τους 
δρόμους μας” τόνισε ο Μπελ.

 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ύστερα από δύο χρόνια, λόγω 
κορωνοϊού, γιορτάστηκε φέτος 
μεγαλόπρεπα η γιορτή της Αγ. Φιλοθέης 
στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο, όπου 
υπάρχει και παρεκκλήσιο της Αγίας. 
Επίσης, ορίσθηκαν τρεις πνευματικές 
συνάξεις των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων, 
οι οποίες θα γίνουν στο Τορόντο, Μόντρεαλ 
και νοτιοδυτικό Οντάριο.

Έγινε βραδινή Θ. Λειτουργία, 
προεξάρχοντος του Αρχιεπ. Καναδά 
Σωτηρίου και με τη συμμετοχή του 
Επισκόπου Πατάρων κ. Αθηναγόρα και 
δώδεκα ιερέων της περιοχής Τορόντο.

Την Θ. Λειτουργία έψαλλαν οι φοιτητές 
της Θεολογικής μας Ακαδημίας με 
βυζαντινή κατάνυξη.

Ομίλησε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και 
είπε, ότι η Αγία Φιλοθέη εκτός από πολλά 
άλλα μας διδάσκει τρία βασικά πράγματα. 
Πρώτον, την πίστη μας και αφοσίωσή μας 
στον Θεό. Δεύτερον, την αγάπη μας για 
την Πατρίδα και τρίτον, την αγάπη μας και 

την βοήθειά μας στους έχοντες ανάγκες, 
πνευματικές και υλικές.

Έλαβαν μέρος Άρχοντες του 
Οικουμενικού μας Πατριαρχείου εν Καναδά 
και μεγάλος αριθμός χριστιανών.

Μετά την βραδινή Θ. Λειτουργία 
παρετέθη δείπνο στο θαυμάσιο πολιτιστικό 
κέντρο της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής.

Την όλη διοργάνωση είχε η πρόεδρος 
των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων Καναδά 
κα Ζωή Βερούτη, με την πρόεδρο της 
Κοινότητας Αγ. Νικολάου κα Αναστάσια 
Σωτηροπούλου.

Τα πάντα ήσαν θαυμάσια οργανωμένα 
και ευχαριστούμε όλες και όλους οι οποίοι 
συνέβαλαν.

Η βραδιά έκλεισε όταν όλοι μαζί έψαλλαν 
τη φήμη του Οικουμενικού μας Πατριάρχη 
κ.κ Βαρθολομαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Γραφείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

18 Φεβρουαρίου 2022

Γιορτή Αγίας Φιλοθέης 
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Αινεία, οι νικητές του τρωϊκού πολέμου Έλληνες όταν 
αυτός, αντί να προτιμήσει το χρυσάφι και τα κοσμήματα 
και να αποχωρήσει ανενόχλητος από την ηττημένη Τροία, 
εκείνος θεώρησε ως μέγιστη περιουσία τον γέροντα και 
ανήμπορο πατέρα του, που τον σήκωσε στους ώμους του 
για να τον πάρει μακριά και να τον γλυτώσει.

Η αγάπη και ο σεβασμός στους γονείς και τα ιερά δεσμά 
της οικογένειας είναι κάτι που, εμάς τους Έλληνες, μας 
συνοδεύουν μέχρι σήμερα. Και προφανώς, το δέσιμο που 
αισθάνεται κάποιος με την οικογένειά του, δεν χρειάζεται 
κάποια συγκεκριμένη ημέρα για να εκφραστεί. Το λέει 
και το αισθάνεται καθημερινά. Δεν είναι τυχαία εξάλλου η 
παροιμία που λέει την «ευχή των γονιών σου γύρευε και τα 
βουνά ανέβα».

Και αν, σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, τα 
ήθη των ημερών μας μάς προτρέπουν να τους αφιερώνουμε 
μία συγκεκριμένη «εμπορική» ημέρα, ιδιαίτερα, εμείς, ας 
κάνουμε τη διαφορά.

Ας είναι για εμάς, η φετινή «ημέρα της οικογένειας», 
αφετηρία για να ενδυναμώσουμε όσο περισσότερο 
μπορούμε τις γέφυρες αγάπης και στοργής με τους γονείς 
μας και τα αδέλφια μας.

“ε”

Ημέρα της οικογένειας
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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

R

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Εμπορικό σήμα    που χρησιμοποιείται υπό την άδεια της Ασφαλιστικής AllstateR

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το ραντεβού επιλέγεται από τον 
ενδιαφερόμενο σε μέρα και ώρα από 
το χρονικό εύρος των 15 επόμενων 
ημερών, από την επόμενη εργάσιμη 
και μετά.

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε, 
σήμερα, Δευτέρα η πλατφόρμα myK-
timatologioLive, μέσω της οποίας 
οι πολίτες και οι επαγγελματίες 
(δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, 
μηχανικοί) μπορούν να εξυπηρετούνται 
εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης 
για θέματα γενικής και εξειδικευμένης 
πληροφόρησης σχετικά με τις 
διαδικασίες και τις υπηρεσίες των 
ακινήτων τους που σχετίζονται με το 
Κτηματολόγιο.

Με τον τρόπο αυτό, όπως 
αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, 
επιτυγχάνεται μείωση των φυσικών 
επισκέψεων αρχικά στα κεντρικά και 
σταδιακά στα περιφερειακά γραφεία 
του Κτηματολογίου, βελτιστοποίηση 
της αξιοποίησης του προσωπικού και 
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για 
τους συναλλασσόμενους.

Με απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη 
και του Υφυπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Θοδωρή Λιβάνιου και 
με τη συνδρομή του Γενικού Γραμματέα 
Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη 
Αναγνωστόπουλου, η πλατφόρμα 
δημιουργήθηκε στα πρότυπα των ήδη 
υφιστάμενων ψηφιακών ραντεβού 
για εξυπηρέτηση από Οργανισμούς 
όπως τα ΚΕΠ, η ΑΑΔΕ, ο ΟΑΕΔ, το 
Υπουργείο Εξωτερικών και ο ΕΦΚΑ.

Πώς λειτουργεί
Η λειτουργία της πλατφόρμας, την 

οποία σχεδίασε η Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, είναι πολύ απλή. 
Αρχικά ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται 
στο myKtimatologioLive.gov.gr και 
επιβεβαιώνει τα στοιχεία του μέσω 
των κωδικών Taxisnet. Στη συνέχεια, 
επιλέγει την ημέρα και την ώρα που 
επιθυμεί να εξυπηρετηθεί από τη λίστα 
των διαθέσιμων ραντεβού.

Για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς 
Taxisnet δίνεται η δυνατότητα να 
κλείσουν ραντεβού μέσω άλλου 
προσώπου.

Το ραντεβού επιλέγεται από τον 
ενδιαφερόμενο σε μέρα και ώρα από 
το χρονικό εύρος των 15 επόμενων 
ημερών, από την επόμενη εργάσιμη 
και μετά. Ο ενδιαφερόμενος θα λάβει 
δύο email επιβεβαίωσης, μία ημέρα 
πριν από το ραντεβού και ένα ακόμα 
δύο ώρες πριν από αυτό.

Δίνεται, τέλος, η δυνατότητα 

μεταβολής της ώρας και της ημέρας 
ή και ακύρωσης του ραντεβού. 
Στην έναρξη της βιντεοκλήσης, 
η ταυτοπροσωπία ελέγχεται από 
τον υπάλληλο με επίδειξη του 
ταυτοποιητικού εγγράφου από 
πλευράς του πολίτη, και εν συνεχεία ο 
υπάλληλος εξυπηρετεί το αίτημα για το 
οποίο ορίστηκε το ραντεβού.

Πώς παρέχεται 
η πληροφόρηση

Η πληροφόρηση δύναται να 
παρέχεται σε δύο επίπεδα. Σε 
πρώτο επίπεδο παρέχονται γενικές 
πληροφορίες και κατευθύνσεις από 
προσωπικό του φορέα με εμπειρία στον 
τομέα της διοικητικής πληροφόρησης. 
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος 
διαγνώσει την ανάγκη διαβίβασης 
του αιτήματος σε εξειδικευμένο 
προσωπικό, όπως στις περιπτώσεις 
που ζητούνται πληροφορίες για 
ζητήματα νομικής ή/και τεχνικής 
φύσης, η πληροφόρηση δίνεται σε 
δεύτερο επίπεδο μέσω ελεγχόμενων 
ραντεβού που κλείνει ο υπάλληλος, εκ 
μέρους του συναλλασσόμενου, με το 
αντίστοιχα εξειδικευμένο στέλεχος του 
φορέα.

Κατά την περίοδο της αρχικής 
λειτουργίας, η υπηρεσία παρέχεται 
από το προσωπικό των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του Φορέα «Κτηματολόγιο» 

για πληροφόρηση που αφορά 
ακίνητα που βρίσκονται στο σύνολο 
της επικράτειας. Ακόμη, σε πιλοτικό 
επίπεδο παρέχεται η πληροφόρηση 
από το προσωπικό του Κτηματολογικού 
Γραφείου της Αττικής στο Κορωπί για 
πληροφόρηση σχετικά με ακίνητα που 
βρίσκονται στις περιοχές Ανθούσα, 
Αρτέμιδα (Λούτσα), Βάρη, Γέρακα, 
Γλυκά Νερά, Κρωπία, Μαρκόπουλο 
Μεσογαίας, Νέα Μάκρη, Παλλήνη, 
Πικέρμι, Παιανία, Ραφήνα, Σπάτα, τα 
οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του συγκεκριμένου Κτηματολογικού 
Γραφείου. Η πληροφόρηση του 
κοινού από τα Περιφερειακά Γραφεία 
του Κτηματολογίου θα διευρύνεται 
σταδιακά με την προσθήκη νέων 
περιοχών, επέκταση της πλατφόρμας 
που ήδη σχεδιάζεται.

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα νέο 
σύγχρονο εργαλείο επικοινωνίας 
και εξυπηρέτησης, προέκταση των 
υφιστάμενων τρόπων πληροφόρησης 
(τηλέφωνα, email), που με τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών θα διευκολύνει 
τον πολίτη, θα συμβάλλει στην 
αύξηση του κύρους του φορέα ενώ 
θα επιτρέψει τη συστηματικότερη 
καταγραφή της περιπτωσιολογίας 
ώστε να γίνει στόχευση στην επίλυση 
των πραγματικών και συχνών θεμάτων 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

in.gr

Κτηματολόγιο: Σε λειτουργία η 
πλατφόρμα myKtimatologioLive

Ραντεβού με βιντεοκλήση και εξ’ αποστάσεως
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Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αγαπητά μέλη και φίλοι, 

 
Ο πρόεδρος και τα μέλη της ανεξάρτητης ερανικής επιτροπής 
ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά ότι ο στόχος για τη συγκέντρωση 
του ποσού των 1,5 εκατομμυρίου δολλαρίων έχει επιτευχθεί!  

Είμαστε ευγνώμονες σε όλους για την πολύτιμη βοήθειά σας. 

Μέχρι την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, 2022 έχει συγκεντρωθεί 
συνολικά το ποσό των $1,510,625! 
Αναλυτικά: 

Δωρεές:    $1,198,514 
Λαχειοφόρος Αγορά:   $   173,200 
21ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ:  $     77,000 
Μαραθώνιος Scotiabank:  $     42,294 
Καμπάνια GoFundMe:  $     19,617 
 
Με τη συνεισφορά των δωρητών ολοκληρώθηκε το δύσκολο αυτό 
έργο της ανερξάτητης ερανικής επιτροπής για τη σωτηρία της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, που αποτελεί τον πυλώνα του 
Ελληνικού πολιτισμού τα τελευταία 113 χρόνια.  
 
Όλοι μαζί καταφέραμε να διατηρήσουμε την Κοινότητά μας ζωντανή, 
ώστε να συνεχίζει απρόσκοπτα να προσφέρει ένα υποστηρικτικό 
περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί να βιώσει το πραγματικό 
Ελληνικό πνεύμα ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή στην εκπαίδευση, 
τον πολιτισμό, την Ελληνορθόδοξη θρησκεία και την Ελληνική μας 
κληρονομιά. 
  

Εκ μέρους της ανεξάρτητης ερανικής επιτροπής και του διοικητικού 

συμβουλίου ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους!   

ΜΟΝΟ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! 

 

Ανεξάρτητη  
Ερανική Επιτροπή 
 

Δρ. Αναστάσιος 
Καραντώνης 
Πρόεδρος 
 

Γιάννης Αντωνόπουλος 

Γιάννης Βαβίτσας 

Γιώργος Βλαχάκης 

Θεόδωρος Δάρμος 

Αντώνης Λιόλιος 

Γρηγόρης Καναργελίδης 

Μάνος Μαραγκάγκης 

Ελένη Μπαρμπαλιά 

Μιχάλης Μουρατίδης 

Γιώργος Παπαδάκης 

Γιάννης Φαναράς 

Γιάννης Χριστόπουλος  

 

Σύμβουλοι Ex-Officio:  

Αντώνης Αρτεμάκης 

Μάρθα Χέντυ 

Μπέτυ Σκουτάκη 

Κατερίνα Τσεκαρέα 

Πώς φτάσαμε στην 
Επανάσταση του ‘21:  

Ο ιστορικός 
Ν. Καραπιδάκης 

έχει μια άλλη ματιά 
Ο όρκος των Φιλικών 

 

Η οικονομία, η ναυτιλία, η παιδεία, οι στρατιωτικές 
ετοιμότητες. Ο ρόλος της σύμπτωσης και της τύχης 
στην επιτυχία του Αγώνα. Η σημασία της Φιλικής 
Εταιρείας και οι μηχανισμοί της στην Ελληνική 
Επανάσταση. Οι μεσσιανικές προσδοκίες, οι 
αντιφάσεις και τα πρόσωπα. Η στάση της Ευρώπης. 
Πότε αρχίζει, άραγε, η προεπαναστατική περίοδος; Πώς 
φτάνουμε στο ξέσπασμα του Εθνικοαπελευθερωτικού 
Αγώνα το 1821; Ποιοί παράγοντες καθορίζουν την εξέλιξή 
του; Ποιος ο ρόλος της τύχης και της σύμπτωσης; Πώς 
επιδρούν οι προηγηθείσες μικροεπαναστάσεις στη 
νοοτροπία αλλά και στο ίδιο το σύστημα και στις δομές 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας; Ο Καθηγητής Ιστορίας 
Νίκος Καραπιδάκης, πρώην πρόεδρος της Εφορείας 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους σκιαγραφεί το 
γενικό πλαίσιο: «Για την έναρξη της προεπαναστατικής 
περιόδου έχει γίνει συζήτηση μεταξύ των ιστορικών» λέει 
αρχικά. «Τυπικά αρχίζει το 1770, με μια ήττα στα γνωστά 
Ορλωφικά: το αποτυχημένο κίνημα ανεξαρτησίας που 
υποκινήθηκε από τους Ρώσους εναντίον των Οθωμανών 
κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Ωστόσο, 
για άλλους ιστορικούς η προεπαναστατική φάση αρχίζει 
ακόμη παλαιότερα: με την επανάσταση του Σκυλοσόφου 
στην Ηπειρο τον 17ο αιώνα ή με την παρουσία των 
Βενετών στην Αττική και στην Αιτωλοακαρνανία. Υπάρχουν 
πολλές απόψεις. Εντούτοις, από τα μέσα του 18ου αιώνα 
ωριμάζει η ιδέα ενός ανεξάρτητου κράτους. Η άποψη 
ότι ο Ελληνισμός – μια θρησκεία, μια κουλτούρα, μία 
γλώσσα- μπορεί ν΄αποτινάξει τον ζυγό του δυνάστη και να 
αυτοοργανωθεί. Και μπορεί να μην υπάρχει μια αδιάκοπη 
ροή γεγονότων που μαρτυρά ότι τα πράγματα εξελίσσονται 
και θα οδηγήσουν στον ξεσηκωμό του ’21, υπάρχει όμως 
συγκεκριμένο κλίμα…»

 
Ο καθηγητής Ιστορίας Νίκος Καραπιδάκης 

Στο πλαίσιο αυτό, 
η ανάπτυξη της 
οικονομίας και της 
ναυτιλίας έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο. 
«Αφενός μιλάμε για 
τη χερσαία οικονομία: 
τους μεγάλους 
εμπόρους του 
ηπειρωτικού χώρου 
οι οποίοι απλώνονται 
στις παραδουνάβιες 
ηγεμονίες, στην 
Κωνσταντινούπολη, 
διαμέσου των δρόμων 
της Μακεδονίας, 
της Βλαχίας κ.λ.π 
και δημιουργούν 
δίκτυα μεταφοράς 
και προώθησης 

εμπορευμάτων ενώ παράλληλα ανοίγουν τον δρόμο των 
πρώτων χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων με την 
αγορά και τη διαχείριση φόρων του οθωμανικού κράτους» 
λέει ο κ. Καραπιδάκης. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει την 
ανάπτυξη της ναυτικής οικονομίας με τους περίφημους 
ναυτότοπους: την Υδρα, τις Σπέτσες, τα Ψαρά, τη λίμνη 
Ευβοίας αλλά και άλλες, μικρότερες εστίες που παίζουν 
νευραλγικό ρόλο στη διακίνηση εμπορευμάτων, για 
παράδειγμα σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα κ.λ.π. 
«Ευνόητο είναι ότι πλέον συγκεντρώνεται πλούτος ο 
οποίος επιτρέπει, εκτός των άλλων, την κατασκευή πλοίων 
οπότε, όταν έρθουν τα κρίσιμα χρόνια του πολέμου, ο 
ελληνικός στόλος είναι έτοιμος να παρατάξει ανάλογο 
αριθμό πλοίων με τον οθωμανικό. Αν, δηλαδή, υπήρχαν 
90 πλοία από την πλευρά των Τούρκων, οι Ελληνες 
διέθεταν 80. Η Υδρα, οι Σπέτσες αλλά και μικρότερα 
νησιά όπως η Κάσος είχαν τη δυνατότητα να ρίξουν στη 
θάλασσα πλοία τα οποία έχουν πλέον μετατραπεί σε 
πολεμικά κι αυτό είχε πολύ σημαντικές συνέπειες…» 
Δίπλα σ΄αυτά, αξιοσημείωτη ήταν και η συμβολή της 
αγροτικής οικονομίας τον 18ο αιώνα καθώς, όπως 
σημειώνει ο καθηγητής, πίσω από τα λιμάνια υπάρχει και 
μια ενδοχώρα η οποία παρουσιάζει επίσης βελτιώσεις στα 
μεγέθη της.

iefimerida.gr
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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

Θρασίμια και μάγκες

Με τους μάγκες έχω ξανασχοληθεί 
παλαιότερα. Τους μάγκες τους 
ταυτόσημους μ’ ένα σωρό θετικές και 
σπανίζουσες ιδιότητες, όπως αυτή 
της λεβεντιάς και της καθαρότητας 
του λόγου. Τους άντρες που εννοούν 
την κάθε λέξη που ξεστομίζουν 
και η υπόσχεση τους ενέχει αξία 
συμβολαίου. Γιατί οι πραγματικοί 
μάγκες δεν θέλουν να ξεγελάσουν 
κανέναν, όχι γιατί δεν μπορούν αλλά 
γιατί δεν το καταδέχονται, κι είναι το 
«ναι» τους «ναι» και το «όχι» «όχι». 
Γιατί έχουν μπέσα, άλλη μια λέξη που 

«Ένας άνθρωπος χωρίς 
αρχές είναι συνήθως 

χωρίς χαρακτήρα. 
Γιατί αν είχε χαρακτήρα, 
θα ένοιωθε την ανάγκη 

να δημιουργήσει 
και αρχές»

Νικολά Σαμφόρ, Γάλλος συγγραφέας

ξεχάστηκε, ισότιμη του λόγου τιμής, 
που επίσης πήγε περίπατο. Γιατί ο 
μάγκας ο αληθινός έχει αρχές, έχει 
κώδικα τιμής με τον οποίο πορεύεται και 
με τον οποίο γραδάρει πρώτα τον ίδιο 
του τον εαυτό και τη συμπεριφορά του, 
και μετά όλους τους υπόλοιπους. Γιατί 
έχει ευθύτητα και σεβασμό. Σέβεται 
τους άλλους επειδή έμαθε να σέβεται 
τον εαυτό του. Κι όταν κάνει λάθος, 
το παραδέχεται. Το αναγνωρίζει, τα’ 
ομολογεί και ξέρει να ζητά συγνώμη. 
Δεν προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από 
δικαιολογίες, ψέματα και παπατζηλίκια. 
Ούτε ενοχοποιεί άλλους, αναλαμβάνει 
την ευθύνη του στο ακέραιο. Γιατί ο 
γνήσιος μάγκας πατάει γερά στα πόδια 
του, έχει αυταξία, κι έτσι δεν αισθάνεται 
την ανάγκη ν’ αποδείξει ούτε τις αρετές, 
ούτε την ποιότητα του χαρακτήρα του.

Σε αντίθεση με κάτι θρασίμια, 
κάτι αλητάμπουρες που ευδοκιμούν 
τελευταία και προκειμένου να 
αναβαθμίσουν το τίποτα τους 
σκοτώνουν, κακοποιούν, βιάζουν, 
πάντα στα σκοτεινά βέβαια, μυστικά, 
κι ομαδικά όπου χρειάζεται... 
Κάτι τσογλαναράδες που σαν 
αποκαλυφθούν δεν διστάζουν να 
ενοχοποιήσουν ο ένας τον άλλον. 

Που ψεύδονται κατά συρροή ή 
αποκρύπτουν τις αξιόποινες πράξεις 
τους, όχι από ντροπή ή μεταμέλεια, 
αλλά από το φόβο της τιμωρίας. Που 
κρύβονται πίσω από ισχυρές πλάτες, 
πρόθυμοι να πουλήσουν ακόμα και 
τη μάνα τους, φτάνει να τη βγάλουν 
καθαρή. Που περιαυτολογούν, 
κομπάζουν και καυχώνται σε μια 
άπελπι προσπάθεια αναβάθμισης 
της ασημαντότητα τους. Εριστικοί, 
αγενείς, αυθάδεις, συμπλεγματικοί 
εκεί που τους παίρνει. Οπουδήποτε 
αλλού..., κότες! Μικρόψυχοι, ελεεινοί, 
ποταποί, τιποτένιοι -όπως θέλετε 
πέστε τους- δεν παύουν να έχουν 
εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Για 
να τους αντιμετωπίσουμε, θαρρώ 
-εμείς οι υπόλοιποι- οφείλουμε να 
συσπειρωθούμε μαζικά εναντίον 
τους, είτε υπερασπίζοντας τα θύματα 
και τα πιθανά θύματα, είτε κόβοντας 
τους μαχαίρι τον τσαμπουκά. Γιατί 
τα θρασίμια δεν διακρίνονται για το 
θάρρος αλλά για το θράσος τους -εκεί 
που τους παίρνει δηλαδή- και είναι η 
κοινωνική παραίτηση και η έλλειψη 
αντίδρασης που τους αποθρασύνει. Κι 
αυτό πρέπει, τάχιστα, να αναστραφεί. 
Η μαζική συστράτευση και αντίδραση 
είναι επείγουσα ανάγκη, πριν οι 
ψευτονταήδες σηκώσουν αριθμητικά 
κεφάλι κι από τις συμβουλές φτάσουμε 
στις άμετρες συμφορές.

Ιδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού: 

Χρηματοδότηση 
προγράμματος 
για εκμάθηση 

νέων Ελληνικών 
στο πανεπιστήμιο 

Cote d’ Azur
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 

έχοντας διαχρονικά ως στόχο 
την προώθηση του πολιτισμού, 
της ιστορίας και της εκπαίδευσης 
χρηματοδοτεί το Πανεπιστημιακό 
Δίπλωμα Νέων Ελληνικών, 
Λογοτεχνίας και Πολιτισμού «DU HEL-
LENIKA» σε ένα από τα μεγαλύτερα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της Γαλλίας, 
το Πανεπιστήμιο της Cote d’ Azur. 
Το ΙΜΕ επιδιώκει, μέσω αυτής της 
συνεργασίας, να προάγει την ελληνική 
γλώσσα και στο πλαίσιο του νέου 
του προγράμματος XR Cosmos, που 
καινοτομεί στην Έρευνα και τις Νέες 
Τεχνολογίες. Επίσης, προσβλέπει 
σε διεύρυνση της συνεργασίας με το 
Πανεπιστήμιο της Cote d’ Azur, που 
είναι παγκοσμίως γνωστό για την 
Έρευνα που πραγματοποιεί και τη  
διεπιστημονική του προσέγγιση.   

H ελληνική γλώσσα έχει μία μοναδική 
ιδιότητα. Μέσω της Ελληνικής, ένας/
μια σπουδαστής/τρια μπορεί να 
κατανοήσει σε βάθος την εξέλιξη του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού & της ιστορίας, 
καθώς αποτελεί μία από τις ιδρυτικές 
γλώσσες του δυτικού πολιτισμού, να 
ανακαλύψει την προέλευση θεσμών 
& εννοιών, να προσεγγίσει πολύ πιο 
εύκολα μία ευρεία γκάμα θεμάτων από 
την Ιστορία των Επιστημών μέχρι τη 
Γλωσσολογία. 

Το δίπλωμα είναι διετούς φοίτησης 
και απευθύνεται σε φοιτητές όλων των 
γνωστικών αντικειμένων, επαγγελ-
ματίες μετάφρασης/διερμηνείας, 

αλλά και σε όλους όσοι επιθυμούν 
να διευρύνουν το γνωστικό τους 
αντικείμενο και να αποκτήσουν νέα 
εφόδια. Το πρόγραμμα θα επιτρέψει 
στους σπουδαστές να κατανοήσουν 
τη σημερινή πολιτιστική και κοινωνική 
κατάσταση της χώρας, ενώ, μέσα από 
μία διαπολιτισμική προσέγγιση, θα 
έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν 
τη συμμετοχή της Ελλάδας στις 
πολιτιστικές δραστηριότητες της 
Ευρώπης και της Μεσόγειου.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους οι πτυχιούχοι θα μπορούν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στον 
τομέα της ελληνικής λογοτεχνίας και 
πολιτισμού σε επίπεδο Master ή να 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε 
ειδικότητες μετάφρασης, διερμηνείας, 
τουρισμού, αλλά και εκπαίδευσης και 
έρευνας. Εισηγητές του προγράμματος 
είναι μία διεπιστημονική ομάδα 
διακεκριμένων καθηγητών 
του Πανεπιστημίου της Cote d’ Azur, 
με επικεφαλής την καθηγήτρια 
συγκριτικής λογοτεχνίας Odile Gan-
nier και τον καθηγητή Ηλία Γιόκαρη, 
υπό την επίβλεψη του Προέδρου του 
Πανεπιστημίου, Jeanick Brisswalter.

Η Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ, κυρία 

Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου 
υπογράμμισε σχετικά: «Η δικτύωση, η 
συνένωση δυνάμεων, η εξωστρέφεια 
και o ανοικτός διάλογος με φορείς 

και πανεπιστημιακά ιδρύματα του 
εξωτερικού βρίσκεται στον πυρήνα 
όλων σχεδόν των έργων που 
υλοποιούμε. Το καλύτερο παράδειγμα 
αυτής της φιλοσοφίας, είναι η 
συνεργασία μας με το διακεκριμένο 
Πανεπιστήμιο της Cote d’ Azur. Το ΙΜΕ, 
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία 
γεμάτη προκλήσεις, κάνει συνεχώς 

άλματα προς τα μπροστά, αξιοποιεί 
την πολιτιστική μας κληρονομιά, 
και τη δημιουργικότητα των νέων 
επιστημόνων δίνοντας παράλληλα 
κίνητρα για την περαιτέρω προβολή 
της ελληνικής γλώσσας και του 
πολιτισμού.»

iefimerida.gr
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απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

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

ΟΜΟγΕνΕΙΑ

Την ενεργοποίηση της ψηφιακής 
πλατφόρμας εκμάθησης της Ελληνικής 
γλώσσας staellinika στο Ηνωμένο Βασίλειο 
εγκαινίασαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
Ανδρέας Κατσανιώτης και ο Γενικός 
Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού 
και Δημόσιας Διπλωματίας Ιωάννης 
Χρυσουλάκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 
στο Ελληνορθόδοξο Σχολείο του 
Αγίου Κυπριανού στο Λονδίνο και 
συνδιοργανώθηκε από τη Γενική 
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και 
Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών και το ανωτέρω σχολείο, 
σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή 
Θυατείρων & Μεγάλης Βρετανίας και 
την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Η πλατφόρμα staellinika είναι μια 
πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας 
σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών 
Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος (SNF) στο Πανεπιστήμιο Si-
mon Fraser (SFU), στο Βανκούβερ του 
Καναδά, με την υποστήριξη του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος. Η πλατφόρμα stael-
linika προσφέρει μαθήματα ελληνικών 
που απευθύνονται σε αρχάριους μαθητές 
στα σχολεία, αλλά και για κατ’ οίκον 
εκμάθηση. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
της πλατφόρμας βασίζεται σε καινοτόμες 
μεθόδους διδασκαλίας.

Το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου 
Κυπριανού είναι το πρώτο σχολείο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο που συνεργάζεται με 
την πλατφόρμα staellinika στο πλαίσιο της 
προώθησης και διάδοσης της ελληνικής 
γλώσσας στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ 
ταυτόχρονα θα εμπλουτίσει το ελληνικό 
πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει. Στη 
συνέχεια θα διαδοθεί σε όλα τα σχολεία 
που διδάσκουν ελληνικά στη Μεγάλη 
Βρετανία.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, Υφυπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδος, αρμόδιος για 
τον Απόδημο Ελληνισμό, απηύθυνε 
χαιρετισμό στην εκδήλωση, τονίζοντας, 
μεταξύ άλλων: «Σήμερα αισθάνομαι πολύ 
περήφανος που βρίσκομαι ανάμεσά 
σας, καθώς στο πρόσωπό σας βλέπω 
τους αναρίθμητους νεαρούς Έλληνες και 
Ελληνίδες του Εξωτερικού που κρατάνε 

άσβεστη τη φλόγα της 
πατρίδας τους. Εσείς 
τους εκπροσωπείτε 
επάξια, συμμετέχοντας 
στην προσπάθεια 
της διατήρησης της  
γλώσσας, των εθίμων 
και των ηθών της 
Ελλάδας, την οποία 
ποτέ δεν ξεχνάτε», 
ενώ υπογράμμισε 
πως η πλατφόρμα 
«staellinika» φιλοδοξεί 

«να δώσει την ευκαιρία σε μια 
ηλικιακή ομάδα που ξεκινά από την 
προσχολική ηλικία και φθάνει μέχρι 
την ενηλικίωση, να επανασυνδεθεί 
με την ελληνική γλώσσα και τον 
ελληνικό πολιτισμό».

Την επίσημη έναρξη της 
εφαρμογής της πλατφόρμας 
κήρυξε ο Ιωάννης Χρυσουλάκης, 
Γενικός Γραμματέας Απόδημου 
Ελληνισμού και Δημόσιας 
Διπλωματίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών, ο οποίος και 
παρουσίασε την πλατφόρμα stael-
linika, ενώ υπογράμμισε τη δέσμευση 
της Γενικής Γραμματείας στη διατήρηση 
και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, 
που καθίσταται εφικτή σε κάθε γωνιά 
του πλανήτη με τη βοήθεια αυτού του 
καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου.

Στην εκδήλωση απηύθυναν 
επίσης χαιρετισμό ο Σεβασμιότατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας Νικήτας, ο Φώτης Φωτίου, 
Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για Ανθρωπιστικά Θέματα 

και Θέματα Αποδήμων και ο Ιωάννης 
Ραπτάκης, Πρέσβυς της Ελλάδος 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επίδειξη 
λειτουργίας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας  
πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή 
Δημήτριο Κράλλη, Διευθυντή του Κέντρου 
Ελληνικών Σπουδών  του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος και τον κ. Διονύσιο 
Αρκαδιανό, Συντονιστή Έρευνας στο SNF 
New Media Lab του Κέντρου Ελληνικών 
Σπουδών  του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser του 
Βανκούβερ Καναδά.

Έναρξη εφαρμογής της ψηφιακής πλατφόρμας 
staellinika  στο Ηνωμένο Βασίλειο
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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

Σε πάνω από 180 συλλήψεις μεταξύ 
αυτών και δύο εκ των διοργανωτών 
του “κονβόι ελευθερίας”, προχώρησε η 
καναδική αστυνομία που επιχειρεί για 
παραπάνω από τρεις εβδομάδες να 
αδειάσει τους δρόμους της Οτάβας, από 
τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται κατά 
των υποχρεωτικών υγειονομικών μέτρων.

Έντονες προσπάθειες απομάκρυνσης 
των διαδηλωτών άρχισαν να καταβάλλονται 
από το πρωί της περασμένης Παρασκευής 
18 Φεβρουαρίου, μετά την ανακοίνωση 
παραίτησης του αρχηγού της Αστυνομίας 
Peter Sloly, σύμφωνα με τον νόμο 
περί μέτρων έκτακτης ανάγκης που 
επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός Trudeau 
προκειμένου να δώσει στις αρχές 
ευρύτερες εξουσίες για να τερματίσουν τις 

διαδηλώσεις. 
Ο Peter Sloly ανακοίνωσε δημόσια την 

παραίτησή του μετά από συνεδρίαση του 
Συμβουλίου Αστυνομικών Υπηρεσιών της 
Οτάβας. Από ότι αναφέρεται στο CBC News 
ο πρώην αρχηγός επικρίθηκε για τους 
χειρισμούς του σχετικά με τη διαμαρτυρία 
και κατηγορήθηκε για εκφοβισμό και 
ασταθή συμπεριφορά που έβλαψε τις 
σχέσεις με την ανώτερη ηγεσία θέτοντας 
σε κίνδυνο την ικανότητα του Σώματος να 
αντιμετωπίσει τη διαμαρτυρία. Διάφορες 
πηγές δήλωσαν επίσης στο CBC News ότι 
ο Sloly φέρεται να υποτίμησε ανώτερους 
αξιωματικούς της αστυνομικής υπηρεσίας 
της Οτάβας, ενώ απέτυχε να παρουσιάσει 
ένα σταθερό επιχειρησιακό σχέδιο για τον 
τερματισμό της κρίσης. 

Ο Peter Sloly, ο οποίος έχει υπηρετήσει 
προηγουμένως και ως Deputy Chief της 
Αστυνομίας του Τορόντο έχει χαρακτηριστεί 
παλαιότερα από τα καναδικά ΜΜΕ ως ο 
άνθρωπος που δεν “δίσταζε να πει αυτά 
που δεν έλεγαν οι άλλοι” όταν συγκεκριμένα 
το 2016 είχε επικρίνει τα υπέρογκα 
ποσά του αστυνομικού προϋπολογισμού 
λέγοντας ότι “η αστυνομία επενδύει σε 
τούβλα και τσιμέντα”.  

Προσωρινά χρέη αρχηγού της 
αστυνομίας στην Οτάβα ανέλαβε ο Steve 
Bell που δήλωσε το βράδυ του περασμένου 

Σαββάτου ότι «η επιχείρηση αυτή συνεχίζει 
να προχωρά, δεν έχει τελειώσει και θα 
χρειαστεί περισσότερος χρόνος μέχρι να 
πετύχουμε τους στόχους μας”.

H Καναδική Ένωση Πολιτικών 
Ελευθεριών κατέθεσε 

προσφυγή στα δικαστήρια 
κατά της κυβέρνησης

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι 
αστυνομικές δυνάμεις τριπλασιάστηκαν και 
χρησιμοποίησαν ακόμη και σπρέι πιπεριού 
καθώς και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης 
για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές 
και να ρυμουλκήσουν τουλάχιστον 50 
φορτηγά που παρέμεναν στο κέντρο της 
πόλης. Οι διαδηλωτές έκαναν αναφορά σε 
βίαια περιστατικά με επίκεντρο μια γυναίκα 
που φαίνεται σε βίντεο συμμετεχόντων να 
ποδοπατείται από τα άλογα των έφιππων 
αστυνομικών. 

Την καταστολή και τις αποφάσεις της 
κυβέρνησης έχουν επικρίνει δριμύτατα 
οι βουλευτές των Συντηρητικών, ενώ η 
Καναδική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών 
έχει καταθέσει δικαστική αγωγή κατά 
του νόμου περί κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης και προσφυγή στα δικαστήρια 
κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για 
την “πρωτοφανή”, όπως τη χαρακτηρίζει, 
χρήση κυβερνητικών εξουσιών με την 
ενεργοποίηση του.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η Οτάβα 
παρέκαμψε τους δημοκρατικούς κανόνες 
με τη χρήση του νόμου για την αντιμετώπιση 
της διαμαρτυρίας και ότι η κατάσταση δεν 
πληρούσε το όριο που απαιτείται για να το 
δικαιολογήσει. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος 
της “η ένωση επιδιώκει τώρα να ακυρώσει 
τη χρήση του νόμου γιατί πιστεύουμε ότι 
η επίκληση της εξουσίας αυτής από την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι παράνομη 
και αντισυνταγματική”. Η οργάνωση θα 
επιδιώξει επίσης να αποδείξει ότι η επιβολή 
του νόμου δεν συνάδει με τις παραμέτρους 
που ορίζονται σε αυτόν για τη χρήση του 
και ότι δεν είναι σαφές ότι οι διαδηλώσεις 
θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των 
Καναδών, ώστε να δικαιολογείται η χρήση 
των εξουσιών έκτακτης ανάγκης. 

Ο νόμος περί έκτακτης ανάγκης παρέχει 
στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση αυξημένες 
εξουσίες για την αντιμετώπιση εθνικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
εξουσίας να περιορίζει τα συνταγματικά 
δικαιώματα. Ο νόμος, ο οποίος 
αντικατέστησε τον προηγούμενο 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.

Αποστασιοποιήσεις 
στην αστυνομία και 

στις ένοπλες δυνάμεις
Παράλληλα ο στρατός και η αστυνομία 

έχουν να αντιμετωπίσουν και διάφορους 
“αποστάτες” εφόσον διάφοροι αξιωματικοί 
έχουν δηλώσει δημόσια την αντίθεσή 
τους στην επιβολή του νόμου αυτού. 
Σημαντικότερο παράδειγμα ο αξιωματικός 
του New Brunswick Stephen Chledowski 
που όχι μόνο αντιτίθεται στο νόμο, αλλά 
αποκαλεί επίσης τυραννία τα μέτρα κατά 
της πανδημίας. Ο ταγματάρχης Stephen 
Chledowski έχει ανεβάσει στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης επτάλεπτο βίντεο, 
όπου μιλώντας με στολή, παρουσιάζεται ως 
στρατιώτης σχεδόν 21 ετών και βετεράνος 
του πολέμου στο Αφγανιστάν. Ο Chle-
dowski περιγράφει τα υγειονομικά μέτρα 
ως επιβαλλόμενα από “κυβερνητικούς 
προδότες”, χαρακτηρίζει τον εμβολιασμό 
“γενοκτονία”, ενώ καλεί άλλα μέλη του 
καναδικού στρατού και της αστυνομίας 
να αντιδράσουν για τα υποχρεωτικά 
υγειονομικά μέτρα. Σε επικοινωνία που 
είχε το CBC  μαζί του δήλωσε ότι “έχει 
διαταγές από ανωτέρους να μην δώσει 
καμία συνέντευξη”. Αυτά που έχω πει είναι 
αυτά που έχω πει”, δήλωσε ο ταγματάρχης 
Chledowski .

Στην περίπτωση αυτή αναφέρθηκε ο 
επικεφαλής επικοινωνίας των καναδικών 
δυνάμεων Daniel Le Bouthillier, ο οποίος 
επιβεβαίωσε προς τα ΜΜΕ με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο Chle-
dowski είναι ενεργό μέλος του στρατού 
που εδρεύει στην 5η καναδική μεραρχία 
στη βάση υποστήριξης Gagetown. 
“Διερευνούμε το περιστατικό, ανέφερε, 
και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα”, 
χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια μπορεί 
να είναι αυτά. 
Πρόσθεσε επίσης 
ότι “στρατιώτες 
που αντιτίθενται 
κατά της εντολής 
του στρατού 
προσφεύγουν στο 
ο μ ο σ πο ν δ ι α κό 
δικαστήριο”. Η 
α ν α κ ο ί ν ω σ η 
του στρατού 
αναφέρει ότι 
“χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της 
δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς 
μας είναι η αρχή 
ότι ο στρατός 
είναι υπόλογος 
στους δεόντως 
ε κ λ ε γ μ έ ν ο υ ς 
αξιωματούχους μας. “Η πειθαρχία είναι 
μια άλλη βασική αρχή που στηρίζει την 
αποτελεσματικότητά μας ως στρατός 
και όσοι παραβλέπουν την αρχή αυτή 
υπονομεύουν τον θεσμό”. “Κάθε μέλος των 
Ενόπλων Δυνάμεων που τις δυσφημίζει 
είτε με τη συμπεριφορά είτε με ελλείψεις 
στην απόδοση, είτε με πράξεις είτε με 
λόγια, θα λογοδοτήσει”, δήλωσε ο Le 
Bouthillier. 

Καναδικά και ξένα ΜΜΕ 
επικρίνουν την πολιτική 

του πρωθυπουργού για τη 
διαχείριση της κρίσης

Έγκριτα καναδικά και ξένα ΜΜΕ όπως 
το αμερικανικό περιοδικό “Τhe Econo-
mist”, το βρετανικό ΒΒC, η γαλλική 
France 24 επικρίνουν την πολιτική του 
πρωθυπουργού για την εξέλιξη που έλαβε 
η διαμαρτυρία των οδηγών φορτηγών και 
τη διαχείριση της κρίσης. Στην εφημερίδα 
Globe and Mail, σε άρθρο γνώμης του 
Σαββάτου με τίτλο “Trudeau must bear 
the blame for his divisive words and 
actions” ο Πρωθυπουργός Trudeau 
θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την τροπή που έλαβε η κατάσταση με τις 
διαδηλώσεις.  Στο άρθρο που υπογράφει 
ο αρθρογράφος John Ibittson αναφέρεται 
ότι ο πρωθυπουργός δεν διαχειρίστηκε την 
κρίση σωστά και έκανε τα πράγματα πολύ 

χειρότερα με τη διχαστική ρητορική που 
χρησιμοποίησε και τις ενέργειές του. 

Το ίδιο περίπου υποστηρίζει και 
το περιοδικό “Economist”, που 
γράφει στην πρόσφατη έκδοσή του 
της 19ης Φεβρουαρίου 2022, ότι η 
άνευ προηγουμένου καταστολή των 
διαδηλώσεων από τον Justin Trudeau 

κατάφερε να χειροτερέψει μια ήδη τεταμένη 
κατάσταση και να διχάσει περισσότερο τους 
Καναδούς πολίτες. Με τον χαρακτηριστικό 
τίτλο “Justin Trudeau’s crackdown on 
protests could make things worse” τo 
έκγριτο περιοδικό Economist καυτηριάζει 
τις αποφάσεις του πρωθυπουργού και 
τονίζει ότι “επιδιώκοντας να περιορίσει την 
ελευθερία του λόγου, θα επιδεινώσει το 
διχασμό μεταξύ των Καναδών  σε μια χώρα 
που δεν θα είναι πια ο Καναδάς. Με τον 
υπότιτλο “Νο, Canada” που συνοδεύεται 
ο κυρίως τίτλος το περιοδικό αφήνει στον 
κάθε αναγνώστη να δώσει τη δική του 
διάσταση των πραγμάτων.

Γίνεται αναφορά στα πλήθη οδηγών 
φορτηγών και Καναδών πολιτών που 
είχαν αποκλείσει τους δημόσιους 
αυτοκινητόδρομους και έχουν 
κατασκηνώσει έξω από το κοινοβούλιο 
στην Οτάβα καθώς και στα διάφορα πλακάτ 
και επιγραφές που έγραφαν υποτιμητικά 
σχόλια για τον  Καναδό πρωθυπουργό 
που το Economist χαρακτηρίζει “ανώριμο” 
προσθέτοντας ότι “η βία εμφανίζεται συχνά 
με ένα φύλλο σφενδάμου ως αστερίσκο”. 

Το περιοδικό σημειώνει επίσης ότι “ο 
νόμος δεν επιτρέπει στον πρωθυπουργό 
να χρησιμοποιεί βία κατά τη διάρκεια 
ειρηνικών διαδηλώσεων. Ο Justin Trudeau 
έχει φτάσει στο σημείο να παραβεί τους 
κανόνες της φιλελεύθερης δημοκρατίας 
που τόσο ο ίδιος όσο και ο δυτικός κόσμος 
επαινούσαν”. 

Συλλήψεις διαδηλωτών στην Οτάβα
Παραιτήθηκε ο αρχηγός της Αστυνομίας Peter Sloly

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Οτάβας Pe-
ter Sloly, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε 
σύγκρουση με μέλη και της επαρχιακής και 
της ομοσπονδιακής αστυνομίας, που είχαν 
αναλάβει να συνδράμουν τις προσπάθειες 
διαχείρισης της κρίσης, ανακοίνωσε την 
παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα
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Τα μανιτάρια έχουν εμφανιστεί 
ήδη από τα Αρχαία χρόνια. Σύμφωνα 
με τον Καναδό A. H. Buler, η πρώτη 
γραπτή αναφορά της χρήσης των 
μανιταριών ως τροφή έγινε από 
τον Ευριπίδη τον 5ο αιώνα π. Χ.. 
Οι Αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι 
δίνουν δύναμη στους πολεμιστές 
ενώ οι Ρωμαίοι τα ονόμασαν ως 
«Τροφή των Θεών». Ήδη από την 
κουλτούρα των Κινέζων τα μανιτάρια 
χαρακτηρίζονται σαν «Ελιξίριο της 
ζωής» για την υγεία, όπως το Lenti-
nus edodes, το μανιτάρι shiitake.

Τα μανιτάρια ανήκουν στην 
κατηγορία των μυκήτων η οποία 
αποτελεί μια μεγάλη ομάδα 
οργανισμών στη φύση. Οι μύκητες 
αντιπροσωπεύουν έναν από τους 
αρχαιότερους οργανισμούς της 
ανθρωπότητας κι είναι υπεύθυνοι 
για την παραγωγή μερικών από τα 
πιο ευχάριστα, θρεπτικά και χρήσιμα 
προϊόντα μας. Τα μανιτάρια έχουν 
χαρακτηριστική μορφολογία ενώ δεν 
έχουν χλωροφύλλη κι επομένως δε 
φωτοσυνθέτουν, άρα δεν παράγουν 
τις οργανικές ουσίες που χρειάζονται 
για τις βιολογικές ανάγκες τους.

Τι γνωρίζουμε για την θρεπτική 
αξία των μανιταριών;

Πολλά είναι τα είδη των μανιταριών που χαρακτηρίζονται 
ως εδώδιμα, δηλαδή είναι καλής ποιότητας τα οποία, μετά 
από κατάλληλη παρασκευή, μπορούν να καταναλωθούν 
χωρίς να προκαλέσουν ανωμαλίες στην υγεία. Αντίθετα, 
έχουν άμεση ωφέλεια για τον άνθρωπο ως τροφή. Παρόλα 
αυτά, έχουν σημειωθεί και αρκετά είδη τα οποία δεν είναι 
εδώδιμα.

Το 90% των μανιταριών αποτελείται από νερό. Τα 
μανιτάρια έχουν πολύ μικρό ξηρό βάρος, το οποίο συνήθως 
κυμαίνεται μεταξύ των 80 και 140 g/kg, και περίπου το 50% 
αυτού αποτελείται από υδατάνθρακες. Επιπλέον, έχουν 
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, βιταμίνες, αμινοξέα και 
μέταλλα και διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το χρώμα, 
την υφή τους, το σχήμα τους κ.λπ.

Ποια είναι τα οφέλη των μανιταριών 
για την υγεία μας;

Οι ποικιλίες των μανιταριών ποικίλουν και όσα είναι 
βρώσιμα μπορούν να ωφελήσουν την υγεία μας με πολλούς 
τρόπους. Γανόδερμα (Reishi), Αγαρικό (Agaricus), Σιτάκε 
(Shiitake), Κόρντισεπς (Cordyceps) είναι μερικά από τα 
εδώδιμα μανιτάρια. Ας δούμε μερικά από τα οφέλη τους για 
την υγεία μας:

Τόνωση και ενέργεια μέσω ενίσχυσης του ανοσοποιητικού 
μας συστήματος! Περιέχουν την εργοθειονίνη, ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό το οποίο προστατεύει αποτελεσματικά των 
οργανισμό μας από τις ελεύθερες ρίζες και βοηθά στην 
τόνωση του ανοσοποιητικού μας. Ταυτόχρονα, τα μανιτάρια 

περιέχουν φυσικά αντιβιοτικά που μας προστατεύουν από 
μικρόβια, μύκητες και μολύνσεις. Μαζί με τις βιταμίνες A, 
B, C που περιέχουν μας κάνουν πιο ανθεκτικούς σε ιώσεις 
και μολύνσεις.

Αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, χάρη στην 
εργοθειονίνη αλλά και τα αντιοξειδωτικά, όπως το σελήνιο, 
που περιέχουν. Δρουν κατά της φλεγμονής στον οργανισμό 
και είναι εξαιρετική τροφή για όσους έχουν τραυματιστεί ή 
πάσχουν από αυτοάνοσες παθήσεις, όπως πολλαπλή 
σκλήρυνση, ρευματοειδή αρθρίτιδα ή λύκο.

Σημαντικά για την υγεία των οστών. Τα μανιτάρια 
αποτελούν σημαντική πηγή χαλκού, ασβεστίου και 
βιταμίνης D, συστατικά απαραίτητα για την υγεία των 
οστών.

Μπορούν να μειώσει σημαντικά τις πιθανότητες 
απώλειας εγκεφαλικών λειτουργιών αργότερα στη 
ζωή. Μια νέα μελέτη από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της 

Tips για νεανική εμφάνιση
Ένα δέρμα που δεν είναι καλά ενυδατωμένο εμφανίζει 

έντονα σημάδια ξηρότητας και στη συνέχεια ρυτίδες.
Μια ενυδατική κρέμα για το πρόσωπο και άλλη μία για 

το σώμα και τα χέρια χαρίζουν μια πιο νεανική και υγιή 
όψη στην επιδερμίδα.

Το αντηλιακό είναι απαραίτητο ακόμα και τον χειμώνα 
και τις ημέρες με χαμηλή ηλιοφάνεια.

Οι βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες φτάνουν στην 
επιδερμίδα χωρίς να το καταλαβαίνουμε, δρουν 
συσσωρευτικά και προκαλούν πρόωρη γήρανση.

Αποφύγετε το υπερβολικό styling και τις τεχνικές 
επεξεργασίες στα μαλλιά.

Μανιτάρια: Το Θαύμα Της Φύσης, Ελιξίριο Ζωής!
Σιγκαπούρης (NUS) έχει δείξει ότι 
η διατροφή που αποτελείται από 
πολλά μανιτάρια, τουλάχιστον 
μισό πιάτο την εβδομάδα, ίσως 
συμβάλλει σε εμφάνιση 50% 
λιγότερων πιθανοτήτων να μειωθεί 
η λειτουργία του εγκεφάλου καθώς 
μεγαλώνουμε. Οι ερευνητές 
πιστεύουν ότι ένα αντιοξειδωτικό 
και αντιφλεγμονώδες γνωστό ως 
εργοθειονίνη ευθύνεται για αυτά τα 
αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Λόγω του χαμηλού θερμιδικού 
περιεχομένου τους και των 
μηδαμινών λιπαρών τους, τα 
μανιτάρια αποτελούν εξαιρετική 
τροφή για όσους προσπαθούν 
να χάσουν κιλά ή να διατηρήσουν 
το βάρος τους. Ο κορεσμός που 
προκαλούν ομοιάζει με αυτόν που 
προκαλεί η κατανάλωση κρέατος 
ενώ η πρωτεΐνη που περιέχουν 
είναι άπαχη και η ποσότητα των 
φυτικών ινών πολύ σημαντική.

Πέρα από αυτά τα οφέλη, τα 
μανιτάρια έχουν αναγνωριστεί ως 
σημαντικά και ιδανικά για όσους 
πάσχουν από διαβήτη αλλά και για 

όσους εμφανίζουν υψηλή χοληστερίνη, καθώς βοηθούν στη 
μείωσή της. Ταυτόχρονα, λόγω των υψηλών ποσοτήτων 
εργοθειονίνης και γλουταθειόνης, δύο σημαντικών 
αντιοξειδωτικών ουσιών, τα μανιτάρια αναγνωρίζονται και 
για τις αντιγηραντικές τους ιδιότητες. Τέλος, μπορούμε 
να πούμε πως τα μανιτάρια αποτελούν ιδανική τροφή και 
για τους χορτοφάγους και vegan καθώς αποτελούν την 
καλύτερη πηγή πρωτεΐνης, σεληνίου αλλά και βιταμινών 
του συμπλέγματος B και D.

Τα μανιτάρια, με τις «μαγικές τους δυνάμεις», μπορούν 
να αποτελέσουν ασπίδα για την υγεία και τη ζωή μας και 
να μας προστατεύουν από ασθένειες και μολύνσεις. Δώστε 
προσοχή στην ποικιλία μανιταριών που θα επιλέξετε 
καθώς, όπως λέει και η παροιμία, «Όλα τα μανιτάρια 
τρώγονται, μερικά όμως μόνο μια φορά».

Μαντώ Αθανασίου  Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Ανταύγειες, βαφές, κερατίνη, καθημερινό styling με 
πιστολάκι και σίδερο μαλλιών, όλα αυτά καταστρέφουν 
σιγά σιγά την τρίχα και την αφυδατώνουν.

Τα μαλλιά γερνούν και αυτό από μόνο του αρκεί για 
να μας προσθέσει χρόνια.

Τίποτα δεν είναι καλύτερο και πιο υγιές από ένα 
φυσικό look.

Αν έχουμε άσπρες τρίχες που θέλουμε να καλύψουμε, 
οι φυτικές βαφές κάνουν σίγουρα λιγότερο κακό.

Επίσης όποιος γυμνάζεται τακτικά δείχνει νεότερος.
Είναι γεγονός ότι οποιαδήποτε μορφή άσκησης, όταν 

εκτελείται συχνά ξυπνάει το σώμα.
Το συσφίγγει και το κάνει να φαίνεται νεότερο από την 

πραγματική του ηλικία.
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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)

Elon Musk: Σάλος 
με το tweet του 
για τον Χίτλερ

Ο Elon Musk 
με ένα tweet του 
που στη συνέχεια 
δ ι έ γ ρ α ψ ε 
συνέκρινε τον 
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό 
του Καναδά Jus-
tin Trudeau με τον 
Αδόλφο Χίτλερ.

Σάλο έχει 
προκαλέσει από 
εχθές ένα tweet 
του ισχυρού 
άνδρα της Te-
sla, Elon Musk, 
με το οποίο 
παρομοιάζει τον 
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό 

του Καναδά, Justin Trudeau, με τον Αδόλφο Χίτλερ. Ο Musk, 
έγραψε χαρακτηριστικά: «Σταματήστε να με συγκρίνετε με 
τον Justin Trudeau. Εγώ είχα προϋπολογισμό».

Με τον τρόπο αυτό ο πλουσιότερος άνθρωπος στον 
κόσμο θέλησε να πικάρει τον Καναδό πρωθυπουργό για 
την απόφαση του να σταματήσει την χρηματοδότηση -και 
με κρυπτονομίσματα μεταξύ άλλων- των αντιεμβολιαστών 
οδηγών φορτηγών που έχουν αποκλείσει εδώ και μέρες την 
Ottawa διαμαρτυρόμενοι για τις αποφάσεις της κυβέρνησης 
για τους διασυνοριακούς οδηγούς.

Ο Elon Musk, αντιλαμβανόμενος προφανώς το λάθος 
του, έσπευσε να «κατεβάσει» το tweet αλλά για κακή του 
τύχη, είχε ήδη γίνει viral στο διαδίκτυο. Η Αμερικανική 
Εβραϊκή Επιτροπή απαίτησε να απολογηθεί δημόσια και 
να ζητήσει συγνώμη, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη 
συμπεριφορά του.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι αντιδράσεις από 
τους υπευθύνους του μνημείου του στρατοπέδου 
συγκέντρωσης του Άουσβιτς οι οποίοι ανέφεραν 

χαρακτηριστικά: «Χρησιμοποιώντας την εικόνα του 
Αδόλφου Χίτλερ εκμεταλλεύεσαι την τραγωδία όλων των 
ανθρώπων που υπέφεραν, ταπεινώθηκαν, βασανίστηκαν 
και δολοφονήθηκαν από το ολοκληρωτικό καθεστώς της 
Ναζιστικής Γερμανίας που δημιουργήθηκε από αυτόν. 
Είναι λυπηρό και ανησυχητικό. Δεν σέβεσαι τη μνήμη όλων 
των θυμάτων και πληγώνεις πολλούς ανθρώπους».

Μέχρι στιγμής ο ο Elon Musk δεν έχει προβεί σε κάποια 
δήλωση ή σε κάποια ανάρτηση σχετική με το θέμα στο 
αγαπημένο του Twitter. Σίγουρα πάντως και η εβραϊκή 
κοινότητα δεν πρόκειται να το αφήσει να περάσει έτσι.

Ο Καναδάς ενέκρινε 
το εμβόλιο Novavax 

για την Covid-19
Ο Καναδάς ενέκρινε το εμβόλιο Novavax για την Cov-

id-19 την Πέμπτη(17/2), καθιστώντας τον τον πέμπτο 
εγκεκριμένο ορό στη χώρα για ενήλικες ηλικίας από 18 
ετών, δήλωσε η κυβέρνηση της Οτάβα σύμφωνα με το 
Γαλλικό Πρακτορείο.

«Μετά από ενδελεχή και ανεξάρτητη ανάλυση των 
διαθέσιμων δεδομένων, το Υπουργείο Υγείας κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι αυτό το εμβόλιο πληροί τις αυστηρές 
απαιτήσεις ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του 
Καναδά», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Σε αντίθεση με τα εμβόλια mRNA που αναπτύχθηκαν 
από την Pfizer-BioNTech και τη Moderna, ο ορός που 
δημιουργήθηκε από την αμερικανική εταιρεία Novavax 
χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που θεωρείται κλασική, 
παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
εμβολίων κατά της ηπατίτιδας Β και του κοκίτη, τα οποία 
χρονολογούνται αρκετές δεκαετίες και χρησιμοποιούνται 
σε μεγάλη κλίμακα σε όλο τον κόσμο.

Ο ορός που παράγεται από τη Novavax είναι ένα 
εμβόλιο «υπο-μονάδας» που βασίζεται σε συνδυασμένες 
πρωτεΐνες, το οποίο πυροδοτεί μια ανοσολογική απόκριση 
χωρίς την παρουσία ιού.

Σύμφωνα με κλινικές δοκιμές, το εμβόλιο Novavax 
είναι 90% αποτελεσματικό στη μείωση του αριθμού των 
συμπτωματικών περιπτώσεων Covid-19 και είναι 100% 
αποτελεσματικό στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών.

Τα προκαταρκτικά δεδομένα έδειξαν επίσης ότι αυτός 
ο ορός παράγει «εξουδετερωτικά αντισώματα κατά της 
παραλλαγής Όμικρον», σύμφωνα με την Health Canada.

Tερατώδες κύμα 
που καταγράφηκε 

στον Καναδά 
«εμφανίζεται μια 
φορά στα 1.300 

χρόνια»
Ένα γιγάντιο κύμα ύψους 17,6 μέτρων που έσκασε στις 

ακτές καναδικού νησιού τον Νοέμβριο του 2020 ήταν ένα 
από τα μεγαλύτερα κύματα που έχουν καταγραφεί ποτέ 

στην ανοιχτή θάλασσα, δείχνει νέα μελέτη.
Για ολόκληρους αιώνες, τα λεγόμενα rogue waves, 

ή γιγάντια κύματα σε ελεύθερη απόδοση, θεωρούνταν 
ναυτικός μύθος. Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες μπόρεσαν 

οι επιστήμονες να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους, 
αν και μέχρι σήμερα δεν έχουν εξηγήσει πλήρως πώς 
εκδηλώνεται αυτό το σπάνιο και απρόβλεπτο φαινόμενο, 
το οποίο μπορεί να βυθίσει ακόμα και μεγάλα πλοία.

Κύματα που φτάνουν σε ύψος αρκετών δεκάδων μέτρων 
δεν είναι ανήκουστα σε ορισμένες ακτές που βλέπουν 
τον ωκεανό. Πρόκειται όμως για κύματα που ψηλώνουν 
απότομα καθώς φτάνουν σε αβαθή νερά. Σε γενικές 
γραμμές, τα κύματα που κινούνται στην ανοιχτή θάλασσα 
είναι πολύ χαμηλότερα.

Το τεράστιο κύμα που καταγράφηκε από πλωτήρα έξω 
από το νησί Βανκούβερ είχε ύψος τετραώροφου κτηρίου, 
αναφέρουν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βικτώρια στο 
περιοδικό Scientific Reports.

Τα rogue waves ορίζονται ως κύματα με ύψος διπλάσιο 
από το μέσο ύψος των κυμάτων γύρω τους. Το κύμα στον 
Καναδά είχε τριπλάσιο ύψος σε σχέση τα γύρω κύματα και, 
από αυτή την άποψη, ήταν το μεγαλύτερο rogue wave που 
έχει καταγραφεί ποτέ.

«Ελάχιστα γιγάντια κύματα έχουν παρατηρηθεί άμεσα 
στην ανοιχτή θάλασσα και κανένα δεν είχε αυτό το 
μέγεθος» δήλωσε ο δρ Γιοχάνες Γκέμρικ, ένας από τους 
συντάκτες της νέας μελέτης. «Η πιθανότητα να συμβεί ένα 
τέτοιο γεγονός είναι μία φορά ανά 1.300 χρόνια» εκτίμησε.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο γιγάντιο κύμα, γνωστό ως 
«κύμα Ντράουπνερ», καταγράφηκε το 1995 έξω από τη 
Νορβηγία και το ύψος του μετρήθηκε στα 25,6 μέτρα. Το 
μέγεθός του όμως ήταν μόνο διπλάσιο σε σχέση με τα 
γύρω κύματα.

Η μελέτη των γιγάντιων κυμάτων είναι σημαντική για 
την κατανόηση της συμπεριφοράς των ωκεανών και την 
προστασία πλοίων και παράκτιων κοινοτήτων, δήλωσε ο 
Σκοτ Μπίτι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας MarineLabs, 
η οποία διαχειρίζεται δίκτυο αισθητήρων και πλωτήρων 
γύρω από τη Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του 
πλωτήρα που κατέγραψε το κύμα στον Καναδά.

«Οι προοπτικές πρόβλεψης των γιγάντιων κυμάτων 
παραμένει ανοιχτό ερώτημα» είπε. «Τα δεδομένα μας 
όμως βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα πότε, πού και 
πώς σχηματίζονται τα rogue waves και τους κινδύνους που 
δημιουργούν».

topics.gr
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Η γενιά που 
ίσως δεν 

εργαστεί ποτέ 
στο γραφείο

Η Shannon Chin ολοκλήρωσε τις σπουδές της 
στο Κολέγιο με τηλεκπαίδευση και στη συνέχεια 
εργάστηκε σε δύο διαφορετικές δουλειές - και στις 
δύο εξ αποστάσεως, παραμένοντας με την οικογένειά 
της στο Τορόντο. Δεν συνάντησε τους συναδέλφους 
της παρά μόνο τον περασμένο Δεκέμβριο - περίπου 
1,5 χρόνο μετά την πρόσληψή της. Μάλιστα έως 
τότε δεν είχε δει καθόλου τα πρόσωπά τους. «Είχαμε 
κλειστές κάμερες στις τηλεδιασκέψεις, οπότε δεν 
ήξερα καν πώς έμοιαζαν», λέει η 22χρονη στη Wall 
Street Journal.

Οργάνωσαν μία συνάντηση ίσα - ίσα για να 
γνωριστούν και τώρα συνεχίζουν να τηλεργάζονται. 
H Shannon ανήκει στην Gen Z. Μία ομάδα νέων 
εργαζομένων, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν 
εργαστεί ποτέ από το γραφείο.

Αποφοίτησαν εν μέσω πανδημίας ή έπιασαν 
δουλειές ακριβώς τη στιγμή που τα γραφεία άρχισαν 
τα lockdown. Και κάποιοι εξ αυτών φαντάζονται 
ότι μπορεί να μην χρειαστεί να εργαστούν ποτέ 
σε γραφείο, καθώς η εξ αποστάσεως εργασία 
γίνεται η προεπιλογή για ολοένα και περισσότερες 
επιχειρήσεις.

Σε γενικές γραμμές είναι εντάξει με αυτό. Σε πολλούς 
αρέσει το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να μετακινούνται 
καθημερινά για τη δουλειά, ούτε να μετακομίσουν 
σε μεγαλουπόλεις, όπου τα ενοίκια τείνουν να 
είναι υψηλότερα, προκειμένου να εργαστούν στο 
αντικείμενο που επιθυμούν. Μπορούν ακόμη και να 
βρουν δουλειά σε άλλη πολιτεία ή και άλλη χώρα, 
χωρίς να μετακινηθούν από το σπίτι τους.

Υπάρχουν όμως σοβαρά μειονεκτήματα. Έρευνες 

δείχνουν ότι οι νέοι εργαζόμενοι από απόσταση 
αισθάνονται επίσης ότι δεν είναι δεσμευμένοι στη 
δουλειά τους, ενώ πολύ έχουν έντονο το αίσθημα της 
εργασιακής ανασφάλειας.

Μελετητές υποστηρίζουν ακόμη ότι μπορεί η 
εργασία από το σπίτι να αποδειχθεί επιζήμια για την 
προσωπική τους ζωή, αλλά και να θέσει εμπόδια στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αφού χάνουν τις 
παραδοσιακές εμπειρίες που οι προηγούμενες γενιές 
θεωρούσαν δεδομένες: μάθηση από μεγαλύτερους 
συναδέλφους, συναναστροφή με τα αφεντικά, 
προσαρμογή στους ρυθμούς μιας εργάσιμης ημέρας 
γραφείου - ή ακόμα και να έρχεσαι πρόσωπο με 
πρόσωπο με άλλους.

Τα μέλη της Gen Z - όσοι γεννήθηκαν από το 1997 
και έπειτα - αναμένεται να αντιπροσωπεύουν σχεδόν 

το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ έως 
το 2030. Και ως επί το πλείστον αυτοί οι ψηφιακοί… 
ντόπιοι δεν θέλουν να πάνε στο γραφείο με πλήρη 
απασχόληση. Μεταξύ των Gen Zers που ερωτήθηκαν 
το φθινόπωρο του 2020, αρκετούς μήνες μετά την 
πανδημία του Covid-19, το 69% είπε ότι θα ήθελε 
να εργάζεται εξ αποστάσεως τουλάχιστον τον μισό 
χρόνο, σύμφωνα με τους καθηγητές Santor Nishizaki 
και James DellaNeve, οι οποίοι γράφουν ένα βιβλίο 
για τον Gen. Z και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό.

Παραδόξως, η έρευνα των καθηγητών αποκάλυψε 
επίσης ότι σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες 
ανέφεραν αύξηση του άγχους και της κατάθλιψης 
που αποδίδεται στην εξ αποστάσεως εργασία.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από WSJ
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Ιταλία: Από την 1η 

Μαρτίου η χορήγηση 
της τέταρτης δόσης 

εμβολίου στις 
ευπαθείς κατηγορίες
 Η χορήγηση της τέταρτης δόσης του εμβολίου κατά του 
κοροναϊού στις ευπαθείς κατηγορίες πολιτών στη χώρα 
αναμένεται να αρχίσει την 1η Μαρτίου, όπως δήλωσε ο 

έκτακτος επίτροπος για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
στην Ιταλία, στρατηγός Φραντσέσκο Φιλιουόλο.

«Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από το ξέσπασμα της 
πανδημίας. Είναι εύκολο να μετατραπεί κανείς σε τζίτζικα, 
αλλά πρέπει συμβολικά να γεμίσουμε τις αποθήκες με 
σιτηρά, για όταν οι καιροί δυσκολέψουν. Ελπίζουμε να μην 
συμβεί τίποτα το αρνητικό, αλλά είναι απόλυτα αναγκαίο να 
κρατήσουμε κάποια πολύτιμα διδάγματα από την περίοδο 
αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φιλιουόλο.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι στο τέλος αυτής της 
εβδομάδας  θα φτάσει στην Ιταλία το εμβόλιο Novavax. 
Πρόκειται να διατεθεί περίπου ένα εκατομμύριο δόσεων 
σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Εντός του Μαρτίου, 
μάλιστα, θα παραδοθούν στην Ιταλία άλλα δύο εκατομμύρια 
δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου.

Ο ειδικός επίτροπος για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
υπογράμμισε ότι το 89% των κατοίκων της χώρας έχει 
λάβει δύο δόσεις των σκευασμάτων κατά του κοροναϊού 
και ότι αν προσθέσουμε τους θεραπευμένους και όσους 
έχουν κάνει την πρώτη δόση, το ποσοστό ξεπερνά το 94%.

Την Δευτέρα 21/2 στην Ιταλία τα κρούσματα κοροναϊού 
είναι 24.408, με 201 θανάτους. 

Οσμάν Καβαλά: 
Νέα παράταση της 

φυλάκισής του 
αποφάσισε τουρκικό 

δικαστήριο
Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα 

πως η επιτροπή του παρέπεμψε την υπόθεση Καβαλά 

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΔΔΑ)

Τουρκικό δικαστήριο έκρινε σήμερα πως ο φιλάνθρωπος 
Οσμάν Καβαλά, ο οποίος κρατείται εδώ και περισσότερα 
από τέσσερα χρόνια χωρίς να έχει καταδικαστεί, πρέπει να 
παραμείνει στη φυλακή, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις για 
την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, το τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε 
σήμερα ότι ο Καβαλά, ένας από τους πιο γνωστούς 
κρατούμενους στην Τουρκία, πρέπει να παραμείνει υπό 
κράτηση και όρισε την επόμενη ακροαματική διαδικασία για 
τις 21 Μαρτίου. Ο Καβαλά συνελήφθη στις 18 Οκτωβρίου 
2017.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα 
πως η επιτροπή του παρέπεμψε την υπόθεση Καβαλά 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΔΔΑ) προκειμένου να αποφασίσει αν η Τουρκία απέτυχε 
να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της να εφαρμόσει την 
προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου, που ελήφθη πριν 
από δύο και πλέον χρόνια, σύμφωνα με την οποία έπρεπε 
να απελευθερωθεί αμέσως.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στη συνέχεια, 
απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την απόφαση, ότι 
η Τουρκία δεν θα τηρήσει την απόφαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, αν η Ευρώπη δεν σεβαστεί τα τουρκικά 
δικαστήρια.

Το 2020 ο Καβαλά απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που 
σχετίζονταν με διαδηλώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί σε 
όλη τη χώρα το 2013. Ώρες αργότερα, ένα άλλο δικαστήριο 
διέταξε τη σύλληψή του στη βάση μιας κατηγορίας για 

απόπειρα ανατροπής της συνταγματικής τάξης που 
συνδεόταν με μια απόπειρα πραξικοπήματος το 2016.

Εκείνο το δικαστήριο αποφάσισε αργότερα να τον 
αφήσει ελεύθερο για αυτήν την κατηγορία, αλλά διέταξε 
την κράτησή του για μια κατηγορία κατασκοπίας στην ίδια 
υπόθεση, μια κίνηση που σύμφωνα με τους επικριτές της 
αποσκοπούσε στην παράκαμψη της απόφασης του ΕΔΔΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τουρκία: Το τραγούδι 
που προκάλεσε 

την οργή οπαδών 
του Ερντογάν

Tο τραγούδι του δημοφιλούς στην Τουρκία τραγουδιστή 
Ταρκάν, που έχει γίνει viral και έχει προκαλέσει την οργή 
οπαδών του Ερντογάν, που είναι πεπεισμένοι ότι αναφέρεται 
στον τούρκο πρόεδρο και συνωμοσιολογώντας, θεωρούν 
ότι στη σύνθεσή του εμπλέκεται «ξένος δάκτυλος».

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του Σκάι, Μανώλης 
Κωστίδης, ο  δημοφιλής τραγουδιστής Ταρκάν, υποστηρίζει 
πως το τραγούδι «έχει γραφτεί για τον κκοροναϊό», ωστόσο, 
φιλοκυβερνητικοί κάνουν λόγο για «τραγούδι – παραγγελία 
από το εξωτερικό για να ρίξουν τον Τούρκο πρόεδρο» και 
άλλες θεωρίες συνωμοσίας.

Πάντως, οι στίχοι του τραγουδιού παραπέμπουν 
περισσότερο στον τούρκο πρόεδρο, και όχι στον κοροναϊό:

«Θα περάσει, θα περάσει κι αυτό. Θα δεις πως η ελπίδα 
έρχεται.

Ωχ τι ωραία τότε θα χορεύουμε με την καρδιά μας 
πανηγυρικά.

Εκείνες οι ημέρες είναι τόσο κοντά, θα φύγει όπως ήρθε!
Όλα τελειώνουν κάποτε θα τελειώσει κι αυτό το βάσανο.
Εκείνες οι ημέρες είναι τόσο κοντά.
Το παράκανες, πραγματικά σε βαρεθήκαμε.
Δε σταμάτησες ούτε λεπτό.
Φτάνει πια πνιγόμαστε.
Πατερούλη φύγε από το σβέρκο μας.
Κάναμε υπομονή, είπαμε πως κάτι καλό ίσως βγει, 

βγάλαμε και πολλά συμπεράσματα.
Όμως φτάνει πια! Το καταλάβαμε. Πατερούλη φύγε από 

το σβέρκο μας!
Θα περάσει, θα περάσει κι αυτό. Θα δεις πως η ελπίδα 

έρχεται.
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Στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών 
Ντονέτσκ και Λουγκανσκ προχώρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, 
σε διάγγελμα του μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας της Ρωσίας. 

Ο Πούτιν ξεκίνησε το διάγγελμα του με μια ιστορική 
αναδρομή, λέγοντας ότι η Ουκρανία είναι αρχαία ρωσική 
γη και υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν είναι τίποτε άλλο 
από ένα κατασκεύασμα του Βλαντιμίρ Λένιν.

Στη συνέχεια προκάλεσε την Ουκρανία να μάθει τι 
σημαίνει μια πραγματική αποκομμουνιστοποίηση, 
εξαπολύοντας ευθείες απειλές: «Θέλετε να μάθετε τι 
σημαίνει αποκομμουνιστοποίηση; Μας βολεύει. Ας μην το 
αφήσουμε στη μέση. Είμαστε έτοιμοι να σας δείξουμε πώς 
είναι η αποκομμουνιστοποίηση» είπε.

Ο Πούτιν μίλησε επίσης για την οικονομική βοήθεια που 
έδωσε η Ρωσία στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες που 
γεννήθηκαν μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, κατηγορώντας 
την ότι ουσιαστικά αφαίμαξε τη Ρωσία. Είπε συγκεκριμένα 
ότι η Ρωσία κάλυψε χρέη της Ουκρανίας ύψους 250 δισ. 
δολαρίων έως το 2013.  

Ο Πούτιν είπε ότι ένα μείγμα νεοναζισμού και 
υπερεθνικισμού στην Ουκρανία προκάλεσε επιθέσεις 
εναντίον της Ρωσίας. Οι Ουκρανοί αντέγραψαν ξένα 
μοντέλα που δεν έχουν σχέση με την ουκρανική 
πραγματικότητα για να γεμίσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί 
της πλουτοκρατίας τους. Αφαίμαξαν δισεκατομμύρια 
δολάρια οι Ουκρανοί ολιγάρχες, έκλεψαν τη Ρωσία και 
προσεταιρίστηκαν τη Δύση. Τιμωρούσαν ανθρώπους που 
ήθελαν τη συνεργασία με τη Ρωσία.

Αφού πρόσθεσε ότι η προσάρτηση της Κριμαίας έγινε 
με τη θέληση των πολιτών της, αναφέρθηκε σε πυρηνική 
ικανότητα που έχει η Ουκρανία και ότι είναι δικαίωμα της 
Ρωσίας να αμυνθεί. Είπε ότι πλέον η επέκταση του ΝΑΤΟ 
αποτελεί απειλή για τη Ρωσία, ακόμα και αν η Ουκρανία 

δεν ενταχθεί «αύριο» αλλά «μεθαύριο». «Χρειάζεται απλά 
να δείτε τον χάρτη για να δείτε πόσο βαθιά έχει εισχωρήσει 
η Δύση» σημείωσε απαριθμώντας τις χώρες του πρώην 
ανατολικού μπλοκ που είναι πλέον μέλη της συμμαχίας. 
«Όλοι ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος των ΗΠΑ είναι 
η Ρωσία και η Ουκρανία γίνεται η 
πλατφόρμα της. Πύραυλοι Toma-
hawk από το Κίεβο μπορούν 
να χτυπήσουν τη Μόσχα σε 35 
λεπτά» σημείωσε. 

Σύμφωνα με το Γαλλικό 
Πρακτορείο, ο Πούτιν είχε 
ενημερώσει τον πρόεδρο της 
Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και 
τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ 
Σολτς ότι θα υπογράψει διάταγμα 
για την περιοχή του Ντονμπάς. 
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός 
της Ρωσίας Μιχαϊλ Μισούστιν, 
είχε πει κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, ότι έχουν «ζυγιστεί» 
όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι από την 
ανεξαρτησία και την αναγνώριση 
των δύο περιοχών της Ανατολικής 
Ουκρανίας.

«Έχουμε ήδη προετοιμαστεί 
πολλούς μήνες για την πιθανή 
απάντηση στην αναγνώριση του Ντονέτσκ και του 
Λουγκάνσκ. Εννοώ σε πρώτο βαθμό, την υποκατάσταση 
των εισαγωγών και την ανάλυση όλων των κινδύνων που 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση λήψης μιας 
τέτοιας απόφασης», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, είπε 
ότι το Κίεβο διαθέτει καλύτερη τεχνολογία και ειδικούς 
επιστήμονες για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων ακόμα 

και από το Ιράν. 

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο 
Κουλέμπα είχε ζητήσει να μην αναγνωριστούν επίσημα οι 
αυτονομιστικές περιοχές και είπε ότι ζήτησε από τα μέλη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να συζητήσουν την 
«αποκλιμάκωση» και «πρακτικά βήματα για την εγγύηση 
της ασφάλειας της Ουκρανίας». Ο πρόεδρος της χώρας 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκάλεσε εκτάκτως το Συμβούλιο 
Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τη Μόσχα να 
μην αναγνωρίσει τις αυτοανακηρυχθείσες «Λαϊκές 
Δημοκρατίες» του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ στην 
ανατολική Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι θα  αντιδράσει 
άμεσα. «Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με ένα ισχυρό 
ενιαίο μέτωπο σε περίπτωση που αποφασίσει να το κάνει», 
δήλωσε ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ 
Μπορέλ. 

Την ίδια ώρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε 
εσπευσμένα το Εθνικό Συμβούλιο της χώρας υπό το βάρος 
των εξελίξεων στην Ανατολική Ουκρανία. 

Την ίδια ώρα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Μόσχα, Τζον 
Σάλιβαν, υποστήριξε ότι η ασφάλεια στο κτήριο της 
πρεσβείας είναι ελλιπής γιατί οι υποδομές είναι παλαιές, 
σημαντικές δομές χρειάζονται συντήρηση ή αντικατάσταση, 
όπως οι σκάλες, οι γεννήτριες, οι αντλίες νερού και 
καυσίμων κλπ. Πρόσθεσε δε ότι οι απαγορεύσεις που 
έχουν επιβληθεί στους Αμερικανούς διπλωμάτες από τις 
ρωσικές αρχές -υπενθυμίζεται η απέλαση του νούμερο 
δύο της πρεσβείας από τη Μόσχα- είχε ως αποτέλεσμα την 
έλλειψη προσωπικού και τη συνεπακόλουθη υπολειτουργία 
της πρεσβείας. 

ΟΗΕ: Έκκληση για αποχή 
από μονομερείς αποφάσεις

Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση προς «όλα τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα να απέχουν από κάθε μονομερή απόφαση 
ή δράση που θα μπορούσε να πλήξει την εδαφική 
ακεραιότητα της Ουκρανίας». 

«Υπογραμμίζουμε την έκκλησή μας για άμεση παύση των 
εχθροπραξιών, για τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση προς όλα 
τα μέρη, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενέργεια και 
δήλωση που θα επιδείνωνε περαιτέρω τις εντάσεις», είπε, 
ο Στεφάν Ντουζαρίτς, τονίζοντας πως όλες οι διαφορές 
πρέπει να «επιλυθούν μέσω της διπλωματίας».

zougla.gr

Η Ρωσία αναγνώρισε την ανεξαρτησία 
της Ανατολικής Ουκρανίας

«Κατάφωρη παραβίαση του δικαίου, της εδαφικής 
ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του 
Μινσκ» αποτελεί η αναγνώριση των αποσχισθεισών 
περιοχών στην Ουκρανία αναφέρει με tweet της η Πρόεδρος 
της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ειδικότερα, 
σημειώνει: «Η αναγνώριση των δύο αποσχισθέντων 
εδαφών στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση 
του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της 
Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ. Η ΕΕ και οι 
εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και 
αποφασιστικότητα σε αλληλεγγύη με την Ουκρανία».

Η αντίδραση της κ. Φον ντερ Λάιεν ήταν μια από τις πολλές 
που ήρθαν από τη Δύση στον απόηχο του διαγγέλματος 
του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, 
σταθερότητα και αποφασιστικότητα με αλληλεγγύη 
αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ 
Μισέλ. Συγκεκριμένα, σημειώνει: «Η αναγνώριση των 
δύο αποσχισθέντων εδαφών στην Ουκρανία αποτελεί 
κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής 
ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του 
Μινσκ. Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, 
σταθερότητα και αποφασιστικότητα με αλληλεγγύη».

Νωρίτερα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ 
Μπορέλ είπε ότι η Ένωση είναι έτοιμη να αντιδράσει 
σθεναρά σε περίπτωση αναγνώρισης της ανεξαρτησίας 
των αποσχισθεισών περιοχών από τη Μόσχα.

«Παρακολουθήσαμε τη συζήτηση του Ρωσικού 
Συμβουλίου Ασφαλείας με μεγάλη ανησυχία», δήλωσε 
ο Μπορέλ, απευθύνοντας έκκληση στο Ρώσο Πρόεδρο, 
Βλαντίμιρ Πούτιν να σεβαστεί τη διεθνή έννομη τάξη και 
τις συμφωνίες του Μινσκ και να μην αναγνωρίσει την 
ανεξαρτησία των περιφερειών της ανατολικής Ουκρανίας 

(Λουχάνσκ και Ντονέτσκ).

«Η EE είναι έτοιμη να αντιδράσει σθεναρά και με ενότητα 
εάν ο Πούτιν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των περιοχών 
αυτών», δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ. Αυτό σημαίνει ότι θα 
επιβληθούν οι κυρώσεις που είναι έτοιμες, σε περίπτωση 
που χρειαστεί, εξήγησε ο Μπορέλ. «Βεβαιότατα, αν γίνει 
προσάρτηση των περιοχών αυτών θα υπάρξουν κυρώσεις, 
ενώ σε περίπτωση που οι περιοχές αυτές αναγνωριστούν 
από τη Μόσχα θα βάλω στο τραπέζι του Συμβουλίου της 
ΕΕ τις κυρώσεις που έχουμε ετοιμάσει», ανέφερε ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι οι κυρώσεις θα πρέπει 
να εγκριθούν με ομοφωνία των «27». Ο επικεφαλής της 
ευρωπαϊκής διπλωματίας, τόνισε επίσης, ότι σε περίπτωση 
που η Λευκορωσία επιτρέψει στη Ρωσία να εισβάλει στην 
Ουκρανία από το έδαφός της, η ΕΕ θα απαντήσει με 
κυρώσεις οι οποίες θα είναι το ίδιο αυστηρές με αυτές που 
θα επιβληθούν στη Ρωσία.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, παρουσία του Ουκρανού 
ομολόγου τους στο σημερινό Συμβούλιο, επιβεβαίωσαν 
την ενότητά τους και την αλληλεγγύη τους στην Ουκρανία. 
«Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι και δική μας ασφάλεια», 
δήλωσε ο Ζ. Μπορέλ. Ανέφερε, επίσης, ότι το Συμβούλιο της 
ΕΕ ενέκρινε σήμερα έκτακτη χρηματοοικονομική βοήθεια, 
ύψους 1,2 δισ. ευρώ στην Ουκρανία και ότι υπάρχει κατ’ 
αρχήν συμφωνία για τη δημιουργία συμβουλευτικής 
αποστολής στρατιωτικής εκπαίδευσης στην Ουκρανία. 
Τέλος, ο Μπορέλ ανέφερε ότι οι διπλωματικές αποστολές 
της ΕΕ στην Ουκρανία παραμένουν σε λειτουργία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε 
εκτάκτως το βράδυ της Δευτέρας το Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφαλείας της χώρας για να συζητηθούν οι πρόσφατες 
εξελίξεις στην ουκρανική κρίση, ενώ το ίδιο έπραξε και ο 
πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

zougla.gr

Aντιδράσεις της Δύσης στο διάγγελμα Πούτιν 
Ζήτημα χρόνου η επιβολή 

κυρώσεων στη Ρωσία
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Ο τούρκος θεολόγος 
αποδομεί τη ρητορική 
Ερντογάν για την
 Αγία Σοφία

Σε μία δήλωση που  θα συζητηθεί, 
καθώς αποτελεί δυσάρεστη έκπληξη, για 
τον τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, προέβη 
ο διακεκριμένος τούρκος θεολόγος 
Μουσταφά Ισλάμογλου, σχετικά με την 
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη του στην 
τουρκική DW πρόκειται για «μια ενέργεια 
που δεν συμβαδίζει με το Κοράνι. Είναι μια 
ενέργεια που δεν αποδέχεται το Κοράνι».

Μάλιστα κατηγόρησε και τον διευθυντή 
Θρησκευτικών Υποθέσεων Αλί Ερμπάς 
που ανέβηκε στον άμβωνα με το σπαθί.

«Μα η Άλωση δεν είναι αυτή. Η 
πραγματικότητα όμως η άλωση είναι να 
κερδίσεις την καρδιά του ανθρώπου,εκεί 
να γίνει η άλωση», σημείωσε με νόημα.

Για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί, τόνισε, σύμφωνα με τον Σκάι ότι «όλα 
τα μνημεία είναι υπο την προστασία του 
Θεού του Κορανίου. Αρα αυτή η ενέργεια 
δεν συμβαδίζει με το Κοράνι, αντιθέτως 
συγκρούεται».

Η συγκεκριμένη δήλωση αποδομεί την 
ρητορική Ερντογάν, ο οποίος έχει βάλει την 
προσωπική του σφραγίδα στην μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

«Κανείς δεν χρειάζεται 
την Αγία Σοφία ως τζαμί»

Ο  Ισλάμογλου, δεν είναι ο πρώτος 
θεολόγος που κατακεραυνώνει τον 
Ερντογάν. Υπενθυμίζεται  ότι και ο 
Τζεμίλ Κιλίτς, έτερος τούρκος θεολόγος, 
συγγραφέας και ειδικός σε θέματα Ισλάμ 
και Τουρκίας, είχε εμφανιστεί αντίθετος 

στην εξέλιξη αυτή.
Συγκεκριμένα λίγο πριν υλοποιηθεί 

η σχετική απόφαση της τουρκικής 
δικαιοσύνης, ο Κιλίτς, σε συνέντευξή του 
στη Süddeutsche Zeitung είχε σημειώσει 
μεταξύ άλλων: «Κανείς δεν χρειάζεται την 
Αγία Σοφία ως τζαμί. Υπάρχουν αρκετοί 
τόποι λατρείας στην Κωνσταντινούπολη».

Συμπλήρωσε δε ότι «ο πρόεδρος 
Ερντογάν θέλει να κερδίσει το χαμένο 
έδαφος μεταξύ των ψηφοφόρων. Λόγω 

της οικονομικής δυσπραγίας που επέφερε 
η πανδημία του κορονοϊού, η κυβέρνηση 
βρίσκεται υπό πίεση. Με την Αγία Σοφία 
ο πρόεδρος θέλει να αποσπάσει την 
προσοχή από τα οικονομικά προβλήματα».

«Ξεγελάμε τον εαυτό μας»

Σε ερώτημα κατά πόσο η σχεδιαζόμενη 
νέα χρήση της Αγίας Σοφίας έχει ως στόχο 
την απομάκρυνση ακόμη περισσότερο 
από το κεμαλικό κοσμικό κράτος, ο 
Τούρκος θεολόγος απαντά ότι πράγματι 

Αγία Σοφία: «Η μετατροπή της σε τζαμί είναι 
ενάντια στο Κοράνι», λέει τούρκος θεολόγος

αυτός είναι ο στόχος του Ερντογάν. «Ο υπ. 
Εξωτερικών ανήγαγε την τύχη της Αγίας 
Σοφίας σε ζήτημα τουρκικής κυριαρχίας 
απορρίπτοντας κάθε ένσταση από το 
εξωτερικό. Τι σχέση έχει η Αγία Σοφία με 
την κυριαρχία της Τουρκίας; Ο ισλαμικός 
κόσμος έχει σύνδρομο κατωτερότητας 
έναντι της Δύσης. Η Τουρκία είναι ένα 
τέτοιο παράδειγμα. Εδώ και 300 χρόνια 
είναι αδύναμη: πολιτικά, οικονομικά, 
στρατιωτικά. Για τον λόγο αυτό οι Τούρκοι 
θέλουμε να βγαίνουμε μπροστά. Αλλά έτσι 
ξεγελάμε μόνο τον εαυτό μας.»

Ιδιαίτερη στιγμή στη «Φωλιά του Πουλιού»
Στην Ιστορία πέρασαν οι 24 Χειμερινοί 
Ολυμπιακοί Αγώνες. «Κηρύσσω την 
λήξη των 24ων Χειμερινών Ολυμπιακών 
Αγώνων του Πεκίνου 2022» είπε ο 
πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ.

«Σύμφωνα με την παράδοση, καλώ τη 
νεολαία όλου του κόσμου να συγκεντρωθεί 
σε τέσσερα χρόνια στο Μιλάνο και την 
Κορτίνα της Ιταλίας, για να γιορτάσει τους 
25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες».

Οι Ολυμπιακοί κύκλοι αποκαλύπτονται 

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 
Η Ελληνική Σημαία και ο Εθνικός 
Ύμνος στη «Φωλιά του Πουλιού»

υπό τους ήχους του τραγουδιού, «You and 
Me», εμφανίζονται στη σκηνή όπως και 
κατά τη διάρκεια του Πεκίνου 2008, καθώς 
ο βωμός κατεβαίνει, φλόγα σβήνει και 
φωτίζονται οι σημαίες των διαγωνιζόμενων 
αποστολών στο κέντρο.

Η Ελληνική σημαία και ο Εθνικός Ύμνος
Ιδιαίτερη στιγμή στη «Φωλιά του 
Πουλιού» στη διάρκεια της Τελετής Λήξης 
των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 
του Πεκίνου, αποτέλεσε η έπαρση της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Σημαίας με την 
ανάκρουση του Εθνικού μας ύμνου.

in.gr
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Μια ανθισμένη… 

έρημος!
Αυτό το θέαμα δεν το βλέπεις και κάθε μέρα! Μοβ 

λουλούδια κάλυψαν μια τεράστια ερημική έκταση στη 
Γιούτα των ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό φυσικό 
τοπίο γεμάτο χρώματα, εκεί που η ξηρασία… χτυπάει 
κόκκινο!

Οι μοβ «καμπανούλες της ερήμου» έκαναν και πάλι το 
θαύμα τους, ανθίζοντας μέσα από τις άνυδρες σχισμές του 
εδάφους, μεταμορφώνοντας την αφιλόξενη έρημο σε έναν 
εντυπωσιακό ανθισμένο κήπο.

Οι Phacelia campanularia, όπως είναι το επιστημονικό 
όνομα των λουλουδιών, ευδοκιμούν σε ξερά εδάφη και 
είναι ανθεκτικές στην ανυδρία αλλά και στη ζέστη. Βέβαια, 
το θέαμα που βλέπετε δεν συμβαίνει συχνά, αφού σπάνια 
τα εν λόγω φυτά αναπτύσσονται σε τόσο μεγάλη έκταση, 
σκεπάζοντας ολόκληρη την έρημο.

Όταν, όμως, η φύση αποφασίσει να μας δείξει τη… 
δύναμή της τότε ένα μοβ χαλί -όπως στην περίπτωσή 
μας- καλύπτει την έρημο, που σαν άλλο ανθισμένο 
λιβάδι παραπλανεί όχι μόνο την όραση αλλά και όλες τις 
αισθήσεις!

Η «τυχερή» 
πεταλούδα 

με το Νο 88…
Το επιστημονικό τους όνομα είναι Diaethria αλλά οι 

περισσότεροι τις γνωρίζουν με την κοινή ονομασία «But-

terfly 88» ή «Πεταλούδα 88». Ο λόγος, βέβαια, είναι 
προφανής, αφού το Νο 88 φαίνεται ξεκάθαρα στα φτερά 
τους.

Η «πεταλούδα 88» είναι μία από τις πιο εξωτικές 
των δασών του Αμαζονίου αλλά και το πιο σπάνιο 
είδος της οικογένειας Callicorini. Τα φτερά της φέρουν 
χαρακτηριστικές μαύρες ραβδώσεις, ενώ μια κόκκινη 
«πινελιά» δημιουργεί ένα εντυπωσιακό κοντράστ.

Ζουν κυρίως σε δασώσεις περιοχές, στις όχθες ποταμών 
και στους κορμούς δων δέντρων, ενώ δεν είναι σπάνιες οι 
φορές που απαντούν κοντά σε κατοικίες. Οι ιθαγενείς τις 
θεωρούν σημάδι καλοτυχίας και συνήθως εμπνέονται από 
τα χρώματα και τα σχέδια των φτερών τους στα φυλαχτά 
που φτιάχνουν.

Είναι πολύ δραστήριες πεταλούδες, διαταράσσονται 
εύκολα και σπάνια εγκαθίστανται για περισσότερο από λίγα 
δευτερόλεπτα σε ένα σημείο, αλλά σίγουρα επιστρέφουν 
ξανά στο ίδιο μέρος.

Αποτελούν ένα μικρό «θησαυρό» των υποτροπικών 
δασών και των Άνδεων, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που 
πιστεύουν ότι είναι «θεόσταλτες». Άλλωστε ο αριθμός 

88 που έχουν στα φτερά τους μοιάζει το λιγότερο… 
μυστηριώδης! Ή καλύτερα… απόκοσμος! Το σίγουρο είναι 
πάντως πως η φύση… ζωγράφισε πάλι!

Γιατί οι χειρουργοί 
φοράνε πράσινες 

ή μπλε στολές;
Οι στολές των χειρουργών ήταν αρχικά λευκές – το 

χρώμα της καθαριότητας. Στις αρχές, όμως, του 20ού 
αιώνα, ένας γιατρός αποφάσισε να το αλλάξει σε πράσινο, 
επειδή νόμιζε ότι θα ήταν καλύτερο για τα μάτια του 
χειρουργού. Αν και είναι δύσκολο να απαντηθεί γιατί το 
πράσινο έγινε δημοφιλές στις στολές των χειρουργών, 
σίγουρα βοηθά τους γιατρούς να βλέπουν καλύτερα στο 
χειρουργείο και να είναι πιο παρατηρητικοί διότι είναι το 
αντίθετο του κόκκινου στο φάσμα του ορατού φωτός. Το 
πράσινο θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να 
δούνε καλύτερα για δύο λόγους.

Κατ’ αρχάς, κοιτάζοντας το μπλε ή το πράσινο ένας 

χειρουργός μπορεί να φρεσκάρει την όρασή του από το 
κόκκινο, συμπεριλαμβανομένων των σπλάχνων και του 
αίματος που βλέπει σε μια εγχείρηση. “Κοιτάζοντας κάτι 
πράσινο περιστασιακά το μάτι παραμένει πιο ευαίσθητο 
στις μεταβολές του κόκκινου, με αποτέλεσμα ο γιατρός 
να είναι πιο προσεκτικός απέναντι στον ασθενή του”, 
αναφέρει ο John Werner, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνιας.

Δεύτερον, το λευκό χρώμα μπορεί να “τυφλώσει” τους 
χειρουργούς αν στρέψουν το βλέμμα τους από το σκούρο 
χρώμα του αίματος στα λευκά ρούχα, όπως γίνεται όταν 
κάποιος κοιτάξει τις αντανακλάσεις του ήλιου στο σε μια 
λευκή επιφάνεια. “Επιπλέον, όταν οι γιατροί εστιάζουν στο 
κόκκινο και ξαφνικά σηκώσουν το κεφάλι τους σε λευκό 
φόντο θα δουν εκεί πράσινες αντανακλάσεις. Αν όμως 
δει πράσινο ή μπλε φόντο τότε αυτές οι αντανακλάσεις 
μειώνονται και δεν αποσπάται η προσοχή”, αναφέρει η 
Paola Bressan από το πανεπιστήμιο της Πάντοβα.

Ζώα… τρελά 
ερωτευμένα!

Τα ζώα αγαπούν, ερωτεύονται και εκδηλώνουν την 
αγάπη τους με έναν μοναδικό τρόπο. Άγρια, κατοικίδια, 

πτηνά ή ψάρια δεν έχει καμία απολύτως σημασία, αφού τα 
συναισθήματα είναι ίδια σε όλα. Είναι πιστά στο σύντροφό 
τους και φροντίζουν με κάθε τρόπο για την ασφάλεια και 
την προστασία του. Είναι αγαπησιάρικα και τρυφερά, 
ενίοτε ρομαντικά και απρόσμενα συναισθηματικά. Όπως 
κι αν έχει, πάντως, δίνουν κι αυτά με τη σειρά τους τα 
καλύτερα μαθήματα στον έρωτα, αφού είναι πέρα για πέρα 
αληθινά! Γιατί η φύση φρόντισε και με το παραπάνω να 
ξεπερνούν τις περισσότερες φορές σε αγάπη εμάς τους 
ανθρώπους, αφού τη δίνουν αφειδώς σε όλους, ακόμη και 
στους εχθρούς τους!

Η μεγαλύτερη 
λίμνη… λάβας 
στον κόσμο!

Ο κρατήρας του ηφαιστείου Νιραγκόνκγο έχει πλάτος 
περίπου 2 χιλιομέτρων και περιέχει τη μεγαλύτερη λίμνη 
λάβας στον κόσμο, το μέγιστο υψόμετρο της οποίας έχει 
καταγραφεί στα 3.250 μέτρα, ενώ το βάθος της έφτανε τα 
600 μέτρα.

Το ηφαίστειο βρίσκεται στην περιοχή των Μεγάλων 
Λιμνών της Αφρικής και πιο συγκεκριμένα αποτελεί μέρος 
του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γκόμα, 
στα σύνορα με τη Ρουάντα.

Το Νιραγκόνκγο θεωρείται ένα από τα πλέον επικίνδυνα 
του κόσμου, καθώς μαζί με το γειτονικό Νιαμουραγκίρα 
είναι υπεύθυνα για το 40% των ιστορικών ηφαιστειακών 
εκρήξεων που έχουν συμβεί στην Αφρική.

Επιστήμονες και φωτογράφοι έχουν κατά καιρούς 
ταξιδέψει στην περιοχή και έχουν βρεθεί στον κρατήρα 
του ηφαιστείου, απαθανατίζοντας μία από τις πλέον 
εντυπωσιακές λίμνες λάβας στον πλανήτη, όπου το «καυτό 
τέρας» βρυχάται ασταμάτητα!

Μοναδικό 
σπιράλ κτήριο

Το συγκρότημα διαμερισμάτων Waldspirale apartment 
βρίσκεται στο Darmstadt της Γερμανίας. Περιλαμβάνει 105 
διαμερίσματα, πάρκινγκ, έμα περίπτερο και καφέ-μπαρ 
στην οροφή. Η εσωτερική αυλή περιλαμβάνει παιδότοπο 
και μια μικρή τεχνητή λίμνη. Το κτήριο μορφοποιημένο σε 
σχήμα U, έχει το μοναδικό χαρακτηριστικό ότι τα παράθυρά 
του δεν ακολουθούν ντη συνηθισμένη γραμμή πλέγματος 
αλλά εμφανίζονται σαν να «χορεύουν έξω από τη γραμμή». 
Η ορφορή είναι «πράσινη», καλυμένη με γρασίδι, λουλούδια 
και δέντρα! Αυτά τα χαρακτηριστικά έδωσαν στο κτήριο το 
όνομά του, που σημαίνει σπιράλ δάσος (Waldspirale).

Το κτίριο έχει 12 ορόφους και κανένα από τα 1000 
παράθυρά του δεν είναι όμοιο με κάποιο άλλο.
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Για να λυθεί η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και το 
πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, οι επιστήμονες 
αναζητούν εδώ και χρόνια μία πηγή καθαρής και 
ανεξάντλητης ενέργειας. Και η πυρηνική σύντηξη, 
η αντίδραση που δίνει ενέργεια στα αστέρια του 
σύμπαντος, είναι μία υποψηφιότητα. 

Η σύντηξη του υδρογόνου είναι μία πανίσχυρη 
διαδικασία που απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες 
ενέργειας. Στη γη, οι επιστήμονες έχουν μπορέσει 
να αναπαραγάγουν αυτές τις ακραίες συνθήκες 
χρησιμοποιώντας έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, 
όπου παράγεται πλάσμα υδρογόνου που είναι πιο 
ζεστό και από τον πυρήνα του ήλιου. Όμως, το 
πλάσμα μέσα σε αυτά τα μηχανήματα είναι άκρως 
ασταθές, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι 
εξαιρετικά σύνθετη. 

Για αυτό  και η είδηση ότι η εταιρεία DeepMind, 
που ανήκει στη μητρική της Google, Alphabet, 
κατάφερε να ελέγξει το πλάσμα μέσα στον πυρηνικό 
αντιδραστήρα, θεωρείται πολύ σημαντική από την 
επιστημονική κοινότητα. 

Πρόκειται για άλλη μία εφαρμογή της τεχνητής 
νοημοσύνης που αναπτύσσει η DeepMind, 
αποδεικνύοντας ότι η εταιρεία αυτή ανοίγει νέους 
δρόμους στην έρευνα σε τομείς όπως η βιολογία, η 
χημική, τα μαθηματικά και τώρα, η φυσική. 

Η DeepMind απασχολεί περίπου 1.000 άτομα σε 
όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και μερικά από τα 
κορυφαία μυαλά της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται 
για επιστήμονες  με διδακτορικά από πανεπιστήμια 
όπως η Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ, το Στάνφορντ και το 
MIT, που είναι περιζήτητα σε εταιρείες όπως οι Fa-
cebook, Apple, Amazon και Microsoft, για αυτό και 
αμείβονται με μισθούς που σε κάποιες περιπτώσεις 
ξεπερνούν το 1 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

Η DeepMind είναι το δημιούργημα του Demis Has-
sabis, ενός 45χρονου πρώην παιδιού-θαύματος 
που γεννήθηκε στο Λονδίνο από Ελληνοκύπριο 
πατέρα και Σιγκαπουριανή μητέρα. Θεωρείται ένα 
από τα σπουδαιότερα μυαλά στον τομέα του, με 
τον βρετανικό Guardian να του δίνει τον τίτλο του 
«σούπερ-ήρωα της τεχνητής νοημοσύνης».

Ο ίδιος δεν μιλά ελληνικά («καταλαβαίνω κάποια 

ελληνικά, γιατί ο παππούς μου ζούσε μαζί μας για 
πολύ καιρό και εκείνος μιλούσε ελληνικά με τον 
πατέρα μου»), όμως σε παλαιότερη συνέντευξή 
του σε κυπριακό μέσο δήλωνε υπερήφανος για την 
ελληνική καταγωγή του. «Έχω έναν ελληνικό τρόπο 
σκέψης και τα όσα έχει κάνει η Ελλάδα για τον δυτικό 
κόσμο, από την κλασική εποχή, είναι ένα τεράστιο 
κομμάτι του χαρακτήρα μου», έλεγε.

Στους γονείς του –που ήταν καθηγητές- δεν 
άρεσαν οι υπολογιστές και η τεχνολογία, ενώ και 
όλα του τα αδέρφια ακολούθησαν καλλιτεχνικά 
μονοπάτια. Έτσι, δεν είναι ακριβώς σίγουρος 
πώς προέκυψε η έφεσή του στα μαθηματικά 
και την επιστήμη. 

Όμως, όταν ήταν μόλις τεσσάρων 
χρόνων, είδε τον πατέρα του να 
παίζει σκάκι με το θείο του. Δύο 
εβδομάδες αργότερα έπαιζε με 
ενήλικες –και τους κέρδιζε- και έως 
τα 13 του χρόνια είχε καταφέρει να 
γίνει ο δεύτερος καλύτερος παίκτης 
στον κόσμο, στις ηλικίες αυτές.

Με 200 στερλίνες που είχε κερδίσει 
στο σκάκι αγόρασε τον πρώτο του 
υπολογιστή, έναν ΖΧ Spectrum και 
στα 8 του χρόνια άρχισε να γράφει τα δικά του comput-
er games. Τελείωσε το σχολείο δύο χρόνια νωρίτερα 
από το κανονικό και ενώ έγινε δεκτός στο Κέιμπριτζ 
στα 16 του, έπρεπε να περιμένει μέχρι να πιάσει το 
όριο ηλικίας για να εγγραφεί. Στο μεταξύ, και παρότι 
ήταν ακόμα ανήλικος, έπιασε δουλειά στην εταιρεία 
Bullfrog, όπου υπήρξε ένας από τους δημιουργούς 
του παιχνιδιού «Theme Park», το οποίο τη δεκαετία 
του 1990 πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα.

Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Computer Science Tri-
pos του Κέιμπριτζ και έκανε PhD στη νευροεπιστήμη 
στο University College London (UCL). «Βαριέμαι 
εύκολα και ο κόσμος είναι τόσο ενδιαφέρων, 
επομένως υπάρχουν πολλά cool πράγματα να 
κάνω», παραδέχτηκε κάποτε μιλώντας στον 
βρετανικό Observer.

Λίγο μετά τις σπουδές του, δημιούργησε την Deep-
mind, η οποία αρχικά ασχολήθηκε με τη δημιουργία 

DeepMind: Εκεί όπου 
τα καλύτερα μυαλά του κόσμου 

σκέφτονται ελληνικά

προγραμμάτων 
λογισμικού που παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια 
και παιχνίδια υπολογιστών. Η εταιρεία του 
εξαγοράστηκε το 2014 από την Google και έχοντας 
πλέον απεριόριστο μπάτζετ, ανέπτυξε προγράμματα 
τεχνητής νοημοσύνης ικανά να κερδίσουν τον 
άνθρωπο στο σκάκι και το Go.

Όμως, από την πρώτη στιγμή, ο Χασάμπης είχε στο 
μυαλό του κάτι μεγαλύτερο. Έβλεπε την τεχνητή 
νοημοσύνη σαν τη σωτηρία της ανθρωπότητας και 
παρότι οι τεχνολογίες της δεν χρησιμοποιούνται 
σήμερα εκτός της Alphabet, εντούτοις στόχος της 
είναι να βρεθούν εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο.

MSN.COM

15 Φεβρουαριου
“Καταδικάστηκα όχι 
επειδή δεν μπόρεσα 
να σας πω τα 
κατάλληλα λόγια,αλλά 
επειδή δε μπόρεσα 
να φανώ θρασύς 
κ αναιδής,κ επειδή 
δε θέλησα να σας 
πω πράγματα που 
θα τ’ακούγατε πολύ 
ευχαρίστως..,σαν αυτά 
που έχετε συνηθίσει 
ν’ακούτε από άλλους”.
Σαν σήμερα ο 
Σωκρατης ήπιε το 
κώνειο.
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Κίνα: Απήχθη ως 
παιδί και βρήκε 
τους γονείς του 
33 χρόνια μετά 

 

Δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο η ιστορία του 
37χρονου Λι Τζινγκγουέι, ο οποίος 33 χρόνια αφόρου 
απήχθη,  κατάφερε να επανενωθεί με την μητέρα του 
αξιοποιώντας το διαδίκτυο αλλά και την μνήμη του. 
Ο Λι απήχθη από τους γονείς του σε ηλικία 4 ετών 
από κύκλωμα διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. 
Μεγάλωσε στη Χενάν, στη βόρεια κεντρική Κίνα αλλά 
όπως αναφέρει είχε «αμέτρητες νύχτες λαχτάρας» και 
σκεφτόταν ήδη από τότε την βιολογική του οικογένεια. 
Όταν έμαθε πώς άλλα απαχθέντα παιδιά κατάφεραν να 
ξαναβρεθούν με συγγενείς αποφάσισε να σχεδιάσει έναν 
χάρτη με το χωριό του, όπως είχε αποτυπωθεί στη μνήμη 
του.

Οι λεπτομέρειες των σχεδίων του που περιελάμβαναν 
το πώς έμοιαζαν ορισμένα σπίτια και πώς μαγείρευαν 
ρύζι οι κάτοικοι του χωριού, εξέπληξαν πολλούς. 
Αξίζει να σημειωθεί πως όπως ανέφερε η Dai-
ly Mail, ο 33χρονος στη μετέπειτα ζωή του, 
ζωγράφιζε το πατρικό του, τουλάχιστον μια 
φορά την ημέρα προκειμένου να μην το ξεχάσει. 
Η αστυνομία ταίριαξε τον χάρτη με ένα χωριό στο Ζαοτόνγκ, 
μια πόλη στα βουνά της Ουχάν, στη νοτιοδυτική Κίνα. 
Οι εξετάσεις DNA επιβεβαίωσαν ότι ο Τζινγκγουέι 
ήταν ο αγνοούμενος γιος μιας γυναίκας την οποία 
και κατάφερε να συναντήσει την Πρωτοχρονιά. 
Οι απαγωγές παιδιών αποτελούν συνήθη μάστιγα στην 
πολυπληθή Κίνα.

Βέλγιο: Θεσπίζει 
τη δυνατότητα 

4ημερης εβδομάδας 
εργασίας

Οι εργαζόμενοι στο Βέλγιο θα μπορούν σύντομα 
να επιλέξουν την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας στο 
πλαίσιο μιας σειράς μεταρρυθμίσεων στην αγορά που 
ανακοινώθηκαν την Τρίτη.

Πιο  συγκεκριμένα, το πακέτο μεταρρυθμίσεων που 
συμφωνήθηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της 
χώρας θα δώσει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα να 
ζητούν τετραήμερη εβδομάδα εργασίας. Σύμφωνα με 
το βελγικό σύστημα, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να 
συμπυκνώνουν την τρέχουσα πενθήμερη εβδομάδα σε 
τέσσερις ημέρες. Στην πράξη αυτό σημαίνει τη διατήρηση 
της εβδομάδας εργασίας των 38 ωρών, αλλά με μια 
επιπλέον ημέρα άδειας.

Το πακέτο συμφωνήθηκε από την πολυκομματική 
κυβέρνηση συνασπισμού της χώρας και θα δώσει επίσης 

στους εργαζόμενους το δικαίωμα να απενεργοποιούν τα 
τηλέφωνα εργασίας τους αφού τελειώσει το ωράριο χωρίς 
τον φόβο κυρώσεων από τους εργοδότες. Παράλληλα, 
οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης θα μπορούν να 
εργάζονται με πιο ευέλικτα ωράρια αφού το αιτηθούν στον 
εργοδότη τους.

«Έχουμε ζήσει δύο δύσκολα χρόνια. Με αυτή τη συμφωνία, 
θέλουμε μια οικονομία που να είναι πιο καινοτόμα, βιώσιμη 
και ψηφιακή. Στόχος είναι να μπορέσουμε να κάνουμε 
τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις ισχυρότερους», 
δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρό 
σε συνέντευξη Τύπου κατά την ανακοίνωση του πακέτου 
μεταρρυθμίσεων.

Ωστόσο, ο χρόνος για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
μπορεί να διαρκέσει μήνες, καθώς το νομοσχέδιο πρέπει 
να περάσει πολλαπλές αναγνώσεις από ομοσπονδιακούς 
νομοθέτες πριν τεθεί σε ισχύ.

Έβαλαν μικρόφωνο 
στην κόρη τους 
για να μάθουν 

τι μουρμουράει όσο 
κάνει snowboard

Μια 4χρονη λάτρης του snowboard ονόματι Όμπριν, έχει 
γίνει viral στο διαδίκτυο με τα όσα λέει καθώς κατεβαίνει 
την πλαγιά κάνοντας snowboard.

Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο TikTok την 
περασμένη εβδομάδα από τον πατέρα της Όμπριν, 
Ρόμπερτ, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 6 
εκατομμύρια προβολές και πάνω από ένα εκατομμύριο 
likes. Έχει επίσης λάβει χιλιάδες σχόλια από θεατές που 
έγραψαν ότι πήραν κάποια μαθήματα ζωής από την 
ατρόμητη 4χρονη.

Η Όμπριν λοιπόν, λατρεύει το snowboard και πριν 
κατέβει τις πλαγιές στο χιονοδρομικό κέντρο White 
Pass, νοτιοανατολικά του εθνικού πάρκου Mt. Rainier, ο 
πατέρας της έβαλε ένα μικρόφωνο μέσα στην στολή του 
σκι της Όμπριν προκειμένου να ανακαλύψει τι μπορεί να 
λέει η μικρή την ώρα που κάνει snowboard. Ωστόσο, τα 
αποτελέσματα ενθουσίασαν όχι μόνο τον πατέρα της, αλλά 
και χιλιάδες άλλους στο διαδίκτυο.

Καθώς λοιπόν η μικρή κατεβαίνει με ταχύτητα τα 
χιονισμένα βουνά, φορώντας μια χαριτωμένη στολή 
δεινοσαύρου, ακούγεται να λέει: «Πάμε μπαμπά». 
Διασχίζοντας μονοπάτια σαν επαγγελματίας του snow-
board, το κορίτσι ακούγεται πάλι: «Ας πάμε από αυτό το 
μυστικό μονοπάτι». «ΔεN θα πέσω… ίσως να πέσω» λέει 
στον εαυτό της κάποια στιγμή η Όμπριν. «Δεν πειράζει, 
γιατί όλοι πέφτουμε» συνεχίζει.

Τελικά η Όμπριν πέφτει, αλλά αντί να απογοητευτεί 
ή να ξεσπάσει σε κλάματα, την πιάνουν τα γέλια. Κι ενώ 
προσπαθεί να ανασηκωθεί, κάνει άλλο ένα αστείο για 
την πτώση της, αποκαλώντας τον εαυτό της «κολλημένο-
σαυρο».

Ενώ πολλοί μπορεί να έμειναν έκπληκτοι βλέποντας το 
πόση αυτοπεποίθηση έχει η μικρή στο χιόνι, για όσους 
ακολουθούν την οικογένεια στο Instagram και στο Tik-
Tok, θα καταλάβουν ότι είναι κάτι φυσιολογικό γι΄ αυτούς. 
Η οικογένεια μοιράζεται τις περιπέτειές της στο χιόνι και 
ακόμη και ο μικρός της αδερφός, ηλικίας ενός μόλις έτους, 
συμμετέχει στις δραστηριότητες στο βουνό.

«Η κόρη μας άρχισε να ανεβαίνει στο λιφτ με την δική 
της σανίδα σε ηλικία 18 μηνών» έγραψαν οι γονείς της 
Σαμάνθα και Ρόμπερτ σε μία ανάρτηση το 2020. «Το 
καλύτερο είναι πως αυτή ζητάει πλέον να κάνει snow-
board κάθε εβδομάδα και εμείς έχουμε αναγκαστεί να 
ακολουθούμε και να κάνουμε περισσότερο από ό,τι πριν 
κάνουμε παιδιά» έγραφε η ανάρτηση.

Πάντως, αυτή τη φορά, το 4χρονο κορίτσι έγινε vi-
ral μεταδίδοντας μάλιστα σοφία στους ενήλικες. Ένας 
χρήστης σχολίασε: «Θα έπρεπε να δώσει μία ομιλία Ted 

Talk σχετικά με τη δύναμη της αυτο-ομιλίας» ενώ ένας 
άλλος έγραψε: «Φάρμακο για την καρδιά». Κάποιος ακόμη 
ανέφερε: «Τόσα πολλά μότο ζωής από ένα τόσο σύντομο 
βίντεο» ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Θα έδινα τα πάντα για 
να έχω τη νοοτροπία αυτού του παιδιού στα 30 μου».

Κλείνει ιστορική 
παμπ, ύστερα 

από 1.229 χρόνια 
-Σερβίρει ποτά από το έτος 793
 

 
Την τελευταία της μπίρα φαίνεται πως σέρβιρε η «Ye 
Olde Fighting Cocks», μία από τις παλαιότερες παμπ στη 
Βρετανία.

Η παμπ αυτή, που βρίσκεται μεταξύ όσων διεκδικούν τον 
τίτλο της παλαιότερης παμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, κλείνει 
λόγω οικονομικών δυσκολιών, έπειτα από 1.229 χρόνια 
λειτουργίας.

Οι διαχειριστές της παμπ «Ye Olde Fighting Cocks» 
στο Σεντ Όλμπανς της Αγγλίας ανακοίνωσαν με ανάρτηση 
στο Facebook ότι το ιστορικό κατάστημα εστίασης κλείνει 
οριστικά εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων, που 
επιδεινώθηκαν λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Στον ιστότοπο της παμπ αναφέρεται ότι στην επιχείρηση 
άρχισαν να σερβίρονται ποτά το έτος 793, ενώ κάποτε 
κατείχε τον τίτλο της παλιότερης παμπ στην Αγγλία στα 
ρεκόρ Γκίνες.

Ο Όλιβερ Κρόμγουελ, Άγγλος στρατιωτικός και πολιτικός 
ηγέτης που ανέλαβε τα ηνία της Μεγάλης Βρετανίας κατά 
την περίοδο 1653-1658, φέρεται να έχει γευματίσει στην 
παμπ αυτή.

«Μαζί με την ομάδα μου, έχουμε δοκιμάσει τα πάντα 
για να συνεχίσει να λειτουργεί» έγραψε ο Κρίστο Τοφάλι, ο 
οποίος διευθύνει την παμπ.

«Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πρωτόγνωρα 
για τον κλάδο της εστίασης και συνέτριψαν όλους εμάς 
που κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διασφαλίσουμε η 
πολυβραβευμένη παμπ να συνεχίσει να λειτουργεί στο 
μέλλον», πρόσθεσε

Σημειώνεται ότι η παμπ έχει φιλοξενήσει και σκηνές από 
τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς του 
Netflix, «After Life».

«Η κατάσταση είναι ρευστή επί του παρόντος και έχουν 
προκύψει αρκετά τηλεφωνήματα τις τελευταίες εβδομάδες 
από κόσμο που ενδιαφέρεται να αγοράσει την παμπ», είπε 
ο Τοφάλι στον «Guardian». Ο ίδιος είπε πως συγκινήθηκε 
από τα μηνύματα που δέχτηκε από τη στιγμή που 
ανακοίνωσε πως η παμπ αναμένεται να κλείσει.

«Ξέρουμε πόσο ιδιαίτερο είναι αυτό το μέρος. Έχουμε 
συνδεθεί με τους πελάτες μας και όχι μόνο με τους 
ντόπιους, αλλά με κόσμο από όλον τον πλανήτη. Τα 
μηνύματα που δεχόμαστε εκφράζουν τη λύπη του κόσμου 
για το ενδεχόμενο να κλείσει η παμπ, αλλά στη συνέχεια οι 
άνθρωποι αρχίζουν να μιλούν για τις αναμνήσεις τους από 
το μέρος».

Ο Τοφάλι εξήγησε ότι τα οικονομικά προβλήματα της 
παμπ προϋπήρχαν της πανδημίας, αλλά τα ζητήματα 
επιδεινώνονται συνεχώς.

Η «Ye Olde Fighting Cocks», με περισσότερα από 1.200 
χρόνια λειτουργίας, φέρεται να πήρε το σημερινό της όνομα 
από τις κοκορομαχίες που φιλοξενούσε στα τέλη του 19ου 
αιώνα.

«Ψάχνουμε για τον καλύτερο τρόπο ώστε να συνεχιστεί 
η λειτουργία της παμπ στο μέλλον, αλλά αν ανοίξει υπό 
άλλη διεύθυνση, ελπίζω να διατηρήσουν ένα κομμάτι της 
ψυχής και του πνεύματός της», είπε ο Τοφάλι.
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Η διαδρομή προς την Αγία Θεοδώρα 
Βάστα αποζημιώνει και με το παραπάνω 
τον επισκέπτη, αφού το τοπίο είναι 
ειδυλλιακό.

Καθώς κανείς πλησιάζει, το βουητό των 
νερών που αναβλύζουν από τα θεμέλια 
της μικρής εκκλησίας ακούγεται ολοένα και 
εντονότερο, προκαλώντας στον επισκέπτη 
δέος μπροστά στο θέαμα που τελικά 
αντικρίζει.

Δεκαεφτά μεγάλα δέντρα ξεπηδούν από 
την στέγη ενός μικρού πέτρινου ναϊδρίου 
στην Αγία Θεοδώρα Βάστα,  την ώρα 
που από τα θεμέλιά της αναβλύζουν 
τα νερά ενός κεφαλαριού. Γιορτάζει 
στις 11 Σεπτεμβρίου, ωστόσο χιλιάδες 
προσκυνητές επισκέπτονται το εκκλησάκι 
όλο το χρόνο για να προσκυνήσουν και να 
θαυμάσουν αυτό το μοναδικό σύμπλεγμα. 
Ένα ανεξήγητο θαύμα της φύσης που 
κυριαρχεί στο γαλήνιο αυτό τοπίο.

Όσο εντυπωσιακή είναι η εικόνα του 
μικρού Ναού της Αγίας Θεοδώρας, άλλο 
τόσο εντυπωσιακή είναι η ιστορία της ζωής 
της.

Σχετικά με την Οσιοπαρθενομάρτυρα 
Θεοδώρα, της οποίας η μνήμη τιμάται 
κάθε χρόνο στις 11 Σεπτεμβρίου στο 
χωριό Βάστα Αρκαδίας, έχουν ακουστεί 
πολλές και διάφορες ιστορίες, κυρίως για 
τον τρόπο με τον οποίο άρχισε να υπηρετεί 
το μοναχισμό.

Οι δύο πιο γνωστές ιστορίες αναφορικά 
με την Αγία Θεοδώρα έχουν ως εξής: 
σύμφωνα με την πρώτη, η Αγία καταγόταν 
από μία φτωχή οικογένεια και εφόσον 
ήταν το μεγαλύτερο παιδί της, εξαιτίας 
της οικονομικής ανέχειας της οικογένειάς 
της, αναγκάστηκε να μεταμφιεστεί σε 
άνδρα και να υπηρετήσει ως μισθοφόρος 
στρατιώτης.

Τότε τον ερωτεύτηκε μία νεαρή κοπέλα (ως 
Θεόδωρο πλέον) και επειδή δεν υπήρξε 
ανταπόκριση από τον Θεόδωρο, η νεαρή 
τον κατηγόρησε ότι την είχε αφήσει έγκυο. 
Έτσι φαίνεται να οδηγήθηκε στο μαρτύριο 
από την οικογένεια της κοπέλας.

Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, η Αγία 
καταγόταν από χωριό της Πελοποννήσου, 

με πιθανότερες τις περιοχές της Αρκαδίας 
και της Μεσσηνίας. Η οικογένειά της ήταν 
εξαιρετικά θεοσεβούμενη και προφανώς 
έτσι ήρθε και εκείνη κοντά στο Θεό.

Αποκορύφωμα της αφοσίωσής της και 
της αγάπης της γι’ Αυτόν αποτέλεσε η 
απόφασή της να συνεχίσει τη ζωή της σε 
μοναστήρι και να αφιερωθεί ολοκληρωτικά 
στο Χριστό.

Συνέβη όμως το εξής παράδοξο γεγονός: η 
Αγία Θεοδώρα προτίμησε να εγκαταβιώσει 
σε ανδρική Μονή και όχι σε γυναικεία. 
Ωστόσο στη Μονή της Παναΐτσας, όπου 
και έμενε μεταμφιεσμένη σε άνδρα με το 
όνομα Θεόδωρος, αποτέλεσε παράδειγμα 
προς μίμηση χάρη στην υπακοή και την 
ταπεινοφροσύνη της.

Γι’ αυτό και ο Ηγούμενος της είχε αναθέσει 
εξαιρετικά υπεύθυνες εργασίες στη 

Μονή. Κατά την περίοδο που έπληττε 
λιμός την περιοχή ο μοναχός Θεόδωρος 
επισκεπτόταν τα σπίτια των Χριστιανών 
αναζητώντας βοήθεια.

Μία από τις γυναίκες όμως που 
επισκέφθηκε τον κατηγόρησε πως την 
άφησε έγκυο. Όπως είναι φυσικό, αυτό δεν 
θα μπορούσε να ισχύει.

Παρόλα αυτά η Αγία Θεοδώρα, αν και 
αρνήθηκε τις κατηγορίες, ακολούθησε τους 
γονείς της γυναίκας ως το χωριό Βάστα 
της Αρκαδίας, όπου και εκτελέστηκε με 
αποκεφαλισμό.

Όταν πλέον οι κατήγοροί της αντίκρισαν 
το γυμνό σώμα της και κατάλαβαν τι είχε 
συμβεί ζήτησαν συγχώρεση από το Θεό. 
Σύμφωνα με την παράδοση μάλιστα, η 
Αγία θεοδώρα φαίνεται να παρακάλεσε το 
Θεό, πριν τον αποκεφαλισμό της, οι τρίχες 

του κεφαλιού της να γίνουν 
δέντρα, το αίμα της ποτάμι 
για να τα ποτίζει και το σώμα 
της ναός.

Σύμφωνα με τον 
Πρωτοσύγγελο της 
Ι.Μ. Γόρτυνος και 
Μεγαλουπόλεως, π. Ιάκωβο 
Κανάκη, η επικρατέστερη 
άποψη είναι η δεύτερη.

Ο π. Ιάκωβος αναφέρει πως 
σύμφωνα με την έρευνα 
της Μητροπόλεως που 
έχει βασιστεί σε εικόνες και 
συναξάρια, η Αγία Θεοδώρα 
παντού εμφανίζεται ως 
ασκητική φυσιογνωμία και 
πουθενά ως στρατιώτης.

Η έρευνα της Μητροπόλεως 
επικεντρώνεται σε δύο 
πιθανότητες για το λόγο 
που οδήγησε την Αγία να 
εγκαταβιώσει σε ανδρώο 
μοναστήρι: α) με αυτόν 
τον τρόπο ήθελε να κάνει 
περισσότερους και ενεργούς 
ασκητικούς αγώνες και β) έτσι 
θα χάνονταν πλήρως τα ίχνη 
της.

Το εκκλησάκι με τα 17 δέντρα στην 
Αρκαδία που μπήκε στο βιβλίο Γκίνες

Το εκκλησάκι βρίσκεται κοντά στη 
Μεγαλόπολη. Το προσκύνημα είναι ανοικτό 
για το κοινό από το πρωί έως τη δύση του 
ήλιου και σε αυτό τελούνται παρακλήσεις 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα 
μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί 
ως ένα θαύμα της φύσης, αφού το μικρό 
κτίσμα περιβάλλεται από 17 δέντρα που με 
την πρώτη ματιά του περιηγητή φαίνεται να 
προέρχονται κατευθείαν από τη στέγη του 
και οι κορμοί τους να διακλαδίζονται προς 
τον ουρανό. Δεν είναι έτσι ακριβώς όμως.

Στην πραγματικότητα οι ρίζες των δέντρων 
περνώντας μέσα από τους τοίχους 
καταλήγουν στο έδαφος, ενώ οι κορμοί 
και τα κλαδιά αναρριχώνται και βρίσκουν 
διέξοδο από τη στέγη.

Όσον αφορά στο εσωτερικό, μπορούμε να 
πούμε πως είναι ένας πολύ μικρός χώρος, 
λιτός, με ξεθωριασμένες από τη φθορά του 
χρόνου τοιχογραφίες και χωρίς ιδιαίτερους 
στολισμούς και εκκεντρικότητες.

Όπως μας διαβεβαίωσε ο π. Ιάκωβος 
Κανάκης οι υπεύθυνοι της Μητροπόλεως 
έχουν απευθυνθεί σε πολιτικούς 
μηχανικούς, αλλά και άλλους επιστήμονες 
όπως αρχιτέκτονες και γεωπόνους, οι 
οποίοι θεωρούν ως ένα επιστημονικά 
ανεξήγητο φαινόμενο το ότι τα πλατάνια 
βρίσκονται τόσα χρόνια και υπό αυτές τις 
συνθήκες σε αυτή τη θέση.

Σύμφωνα με τον Πρωτοσύγγελο οι 
επιστήμονες που έχουν κληθεί το θεωρούν 
κυριολεκτικά θαυμαστό και υπερφυσικό 
φαινόμενο.
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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.  

 

Γράφει ο  
Χριστόδουλος Ι. Στεφανάδης
Καθηγητής Καρδιολογίας
 Διευθυντής του Athens Heart Center 
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Παρά τον αυξημένο αριθμό 
κρουσμάτων,νοσηλειών, διασωληνώ-
σεων και θανάτων, φαίνεται στην χώρα 
μας μια σταδιακή, αν και βραδεία, 
αποκλιμάκωση της πανδημίας. Το ίδιο 
παρατηρείται και στις περισσότερες 
χώρες, κυρίως του Δυτικού κόσμου. 
Επομένως, εάν δε προκύψει κάτι το 
ανατρεπτικό (π.χ. μια νέα επικίνδυνη 
μετάλλαξη), φαίνεται ότι μέχρι τέλος 
του έτους, η πανδημία θα έχει 
υποβαθμισθεί σε επιδημία και οι 
ρυθμοί της ζωής θα επανέλθουν σε μια 
κανονικότητα.

Το ερώτημα όμως που παραμένει και 
μέχρι σήμερα και δεν έχει απαντηθεί 
επαρκώς, είναι οι μακροχρόνιες 
επιπτώσεις στην υγεία αυτών που 
νόσησαν από τον κορωνοϊό Sars-
Cov-2, και επομένως οι επιπτώσεις 
στο σύστημα υγείας. Από πολλές 
επιστημονικές μελέτες έχει 
τεκμηριωθεί το λεγόμενο μετά Covid 
σύνδρομο (post Covid-19 syndrome). 
Το σύνδρομο αυτό περιγράφει τις 
επιπτώσεις του κορωνοϊού, εβδομάδες 
ή ακόμα και πολλούς μήνες μετά από 
τη νόσηση.

Σε μια μεγάλη επιστημονική 
μελέτη από την Μεγάλη Βρετανία 
που περιέλαβε 500.000 περίπου 
άτομα τα οποία νόσησαν από τον 
κορωνοϊό, φάνηκε ότι αρκετό χρονικό 
διάστημα μετά τη νόσηση, μια ομάδα 
ασθενών παρουσίαζε αναπνευστικά 
κυρίως συμπτώματα, όπως βήχα ή 
δύσπνοια, ενώ μια μεγαλύτερη ομάδα 
παρουσίαζε κόπωση, αδυναμία ή 
πονοκέφαλο. Το σύνδρομο long cov-
id-19, διαγιγνώσκεται τουλάχιστον 
12  εβδομάδες μετά την εμφάνιση 
των συμπτωμάτων της νόσου. Τα 
συμπτώματα αυτά μπορεί να αποτελούν 
συνέχεια των συμπτωμάτων της οξείας 
φάσης, που σημαίνει ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν. Δεν γνωρίζουμε την 
διάρκεια του συνδρόμου.

Πρόσφατες μελέτες, έδειξαν ότι 
μόνο το ένα τέταρτο των ασθενών 
είναι 12 μήνες μετά την νόσηση 
εντελώς ελεύθερο συμπτωμάτων. 
Για παράδειγμα, τα συμπτώματα που 
σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό 
σύστημα μπορεί να διαρκέσουν 
τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την έναρξη 
της νόσου. Και το ενδιαφέρον είναι 
ότι η διάρκεια της ανάρρωσης είναι 
ανεξάρτητη από τη σοβαρότητα της 
οξείας φάσης της νόσου, τη νοσηλεία 
σε νοσοκομείο και την εισαγωγή σε 
μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το σύνδρομο είναι συχνότερο στις 
γυναίκες. Παρουσιάζεται περίπου 
στο 10% των παιδιών και των 
ατόμων ηλικίας 18-49 ετών και στο 
22% των ατόμων άνω των 70 ετών. 
Επίσης φαίνεται ότι άτομα με χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι πιο 
πιθανό να εμφανίσουν το σύνδρομο. 
Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα, 
είναι η δύσπνοια, η εύκολη κόπωση, ο 
επίμονος βήχας, το αίσθημα παλμών, 
ο πόνος στο στήθος, οι αρθραλγίες 
και μυαλγίες, η αδυναμία σκέψης, η 
ανοσμία και οι διαταραχές της γεύσης. 
Σε λίγες περιπτώσεις, μπορεί να 
εκδηλωθεί καρδιακή ανεπάρκεια ή 
σοβαρότερες αρρυθμίες. Σημαντική 
είναι η παρατήρηση ότι ο εμβολιασμός 
μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης του 
συνδρόμου αυτού έως και 50%.

Μια πρόσφατη μελέτη που 
δημοσιεύθηκε σε έγκυρο ιατρικό 
περιοδικό  δημιούργησε περαιτέρω 
ανησυχία για το σύνδρομο αυτό. 
Έδειξε ότι η λοίμωξη Covid-19 
σχετίζεται με αυξημένο έως κι ένα έτος 
μετά την νόσηση, κίνδυνο για εμφάνιση 
προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως 
άγχους, κατάθλιψης, κατάχρησης 
αλκοόλ και άλλων εθιστικών ουσιών, 
διαταραχών του ύπνου, αυτοκτονικών 
σκέψεων κ.α. Η μελέτη, η πιο 
ολοκληρωμένη του είδους της μέχρι 
σήμερα, επισημαίνει ότι η ψυχική υγεία 
όσων αρρώστησαν από κορωνοϊό, 
είτε βαριά είτε ήπια, πρέπει να 
θεωρηθεί ζήτημα προτεραιότητας για 
τα συστήματα υγείας και τις κοινωνίες 
στο μέλλον.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 

156.000 ατόμων μέσης ηλικίας 63 
ετών που είχαν διαγνωστεί θετικοί στον 
κορωνοϊό και είτε είχαν νοσηλευθεί είτε 
όχι. Μελετήθηκε σε βάθος ενός έτους η 
ψυχική υγεία τους και φάνηκε ότι όσοι 
είχαν περάσει Covid-19, είχαν 60% 
μεγαλύτερο κίνδυνο να διαγνωστούν 
αργότερα με κάποιο πρόβλημα ψυχικής 
υγείας ή να τους συνταγογραφηθεί 
κάποιο ψυχοφάρμακο. Για όσους, 
ειδικότερα, είχαν νοσηλευθεί σε 

νοσοκομείο, ο κίνδυνος μελλοντικών 
ψυχικών διαταραχών ήταν αυξημένος 
κατά 86%!

Επίσης από αυτή τη μεγάλη μελέτη, 
φάνηκε ότι τα προβλήματα ψυχικής 
υγείας ήταν πολύ συχνότερα στους 
ανθρώπους με Covid-19 από ό,τι σε 
εκείνους που είχαν περάσει γρίπη. 
Δηλαδή, θα πρέπει να διαλυθεί η 
υπάρχουσα αντίληψη σε μερίδα 
του επιστημονικού κόσμου και της 
κοινωνίας, ότι η Covid-19 είναι μια 
λοίμωξη ανάλογη με την εποχική 
γρίπη. Είναι κάτι πολύ σοβαρότερο… 
Και με το δεδομένο ότι πάνω από 416 
εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο 
έχουν πλέον διαγνωστεί με κορωνοϊό, οι 
ερευνητές επεσήμαναν ότι οι λοιμώξεις 
Covid-19 έχουν πιθανώς συμβάλει σε 
περισσότερες από 14,8 εκατομμύρια 
νέες περιπτώσεις διαταραχών  
ψυχικής υγείας παγκοσμίως, χωρίς 
να υπολογίζονται εκείνοι που για 
διαφόρους λόγους αποκρύπτουν τα 
συμπτώματα ψυχικής νόσου.

Επομένως, με αυτά τα επιστημονικά 
δεδομένα, δεν θα πρέπει να υπάρχει 
εφησυχασμός από την διαφαινόμενη 
προοπτική ελέγχου της πανδημίας. 
Φαίνεται, ότι οι μακροχρόνιες 
επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική 
υγεία σε αρκετά υψηλό ποσοστό 
ασθενών που νόσησαν, θα μας 
απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον. Και 
ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμα την διάρκεια 
και την εξέλιξη του συνδρόμου μετά 
από νόσηση με Covid-19, αυτό που 
γνωρίζουμε , πέρα από την πρόληψη, 
είναι ότι ο πλήρης εμβολιασμός μειώνει 
αυτόν τον κίνδυνο.

zougla.gr

Πανδημία, η επόμενη μέρα
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Το ελληνικό τένις δεν έχει μόνο παρόν, αλλά και 
μέλλον. Mετά την γενιά της Μαρίας Σάκκαρη και του 
Στέφανου Τσιτσιπά ακολουθεί αυτή της Μιχαέλας 
Λάκη, τρανή απόδειξη οι επιτυχίες της που δεν 
μπορούν να μείνουν απαρατήρητες.

Η Μιχαέλα είναι ένα 16χρονο κορίτσι, με καταγωγή 
από την Λάρισα, που εντυπωσιάζει και σαρώνει με 
τις επιτυχίες της στον κόσμο του παγκόσμιου τένις. 
Ήδη ξεχωρίζει, καθώς είναι η κορυφαία ελληνίδα 
αθλήτρια με τις σημαντικότερες επιτυχίες, σε 
επίπεδο κάτω των 18. Η Μιχαέλα γεννήθηκε στις 24 
Μαρτίου 2005, και προέρχεται από αθλητική αλλά όχι 
τενιστική οικογένεια. Ο μπαμπάς της ήταν αθλητής 
και πρωταθλητής πάλης και για πολλά χρόνια 
προπονητής, οπότε το μικρόβιο του αθλητισμού 

κυριαρχούσε στη ζωή της. Πριν την 
κερδίσει το άθλημα της αντισφαίρισης, στο πλάι του 
προπονητή Φοίβου Μιχαλόπουλου, δοκίμασε να 
ασχοληθεί με την πάλη και αργότερα την ρυθμική.

Στο παρελθόν είχε πολλές καλές διακρίσεις σε 
επίπεδο κάτω των 18. Η πιο σημαντική από όλες 
ήταν το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Tennis Europe, 
όπου σήκωσε το τρόπαιο. Το 2020 πήρε πρώτη φορά 
μέρος σε Grand Slam ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται 
στο No. 921 στην Παγκόσμια κατάταξη. 

Οι αγαπημένοι αθλητές της Μιχαέλας είναι η Sere-
na Williams και ο Roger Federer όμως δεν λείπουν 
από την λίστα της και  οι δικοί μας αθλητές, η Μαρία 
Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως έχει πει η 

ίδια  “αποτελούν έμπνευση για όλους τους 
Έλληνες¨.  

Ο πρωταθλητισμός είναι πολύ απαιτητικός 
και η λέξη θυσία είναι η πρώτη λέξη που 
μαθαίνουν οι υποψήφιοι πρωταθλητές. Η 
πειθαρχία και οι στερήσεις είναι πράγματα 
που έχει βιώσει από μικρή ηλικία η Μιχαέλα. 
Ξεκινώντας από παιδί στα γήπεδα του τένις 
στερήθηκε πολλά από την παιδική της ζωή, 
όπως σχολικές εκδρομές, παιδικά πάρτι, 
το ανέμελο παιχνίδι στις γειτονιές, πολλές 
οικογενειακές στιγμές, Χριστούγεννα, 
Πάσχα, καλοκαιρινές διακοπές και πολλά 
άλλα, όπως έχει πει. Έπειτα, χρειάζεται να 
ισορροπήσει τα κενά στα μαθήματα για το 
χρονικό διάστημα που λείπει. «Ήταν κάτι 
το οποίο με πλήγωνε, όμως στη συνέχεια 
συνειδητοποίησα ότι σε σχέση με τους 
συνομηλίκους μου κέρδισα πάρα πολλά. 
Σε αυτό βέβαια με βοήθησε η στήριξη της 
οικογένειάς μου. Υπάρχουν οι δυσκολίες 
με το σχολείο. Οι απουσίες που δικαιούται 
κάποιος είναι συγκεκριμένες και για κάποιον 
που θα πρέπει να πραγματοποιεί πολλούς 
αγώνες στο εξωτερικό είναι περιορισμένες» 
έχει πει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της. 

Στόχος της για το μέλλον είναι το 
επαγγελματικό τένις, όμως επειδή στη 
ζωή «ποτέ μη λες ποτέ» αν κάποια 
στιγμή αποφάσιζε να σπουδάσει αυτό θα 
ήταν αθλητική ψυχολογία. «Ένας καλός 
αθλητικός ψυχολόγος θα πρέπει σίγουρα 
να έχει υπάρξει και αθλητής ώστε να μπορεί 
να καταλάβει την ψυχολογία του κατά τη 

διάρκεια των αγώνων, τις σκέψεις του, αυτά που 
νιώθει πριν και μετά τον αγώνα, τα αισθήματα της 
ήττας, ώστε να μπορεί να βοηθήσει» έχει δηλώσει. 

Οι αθλητές του τένις από τα πρώτα τους χρόνια 
στο άθλημα αναγκαζονται να ταξιδεύουν σε πολλές 
χώρες -κυρίως της Ευρώπης- για τα τουρνουά, και 
ο ελεύθερος χρόνος ωστόσο είναι πολύ λίγος έως 
ανύπαρκτος, γιατί παράλληλα με την προπόνηση 
πρέπει να παρακολουθούν τους αγώνες των 
αντιπάλων της και να κοιμούνται αρκετά νωρίς. Η 
Μιχαέλα καταφέρνει να τα προλαβει ολα, μοιράζοντας 
τον χρόνο της μεταξύ προπονήσεων στην Ακαδημία 
Μουράτογλου η οποία ανήκει στον ελληνικής 
καταγωγής Πατρίκ Μουράτογλου . Η αγαπημένη της 
χώρα είναι η Γαλλία, την οποία επισκέπτεται πολλές 
φορές τον χρόνο, αφού προπονείται στην ακαδημία 
του Μουράτογλου με έδρα τη Νίκαια.

To 2019  κέρδισε τρεις πρώτες θέσεις,  στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U14 (Most Τσεχίας) στο 
ITF Ioannina Cup U18 1και  στο ITF Λευκωσία U18. 
Ξεκίνησε να παίζει τένις στα 5 με προπονητή ακόμη 
και σήμερα τον Φοίβο Μιχαλόπουλο και η πορεία της 
καταγράφει μία συνεχόμενη άνοδο.  « Όταν είδα για 
πρώτη φορά την Μιχαέλα ήταν κατα την έναρξη της 
ακαδημίας. Ήρθε μαζί με ένα άλλο κοριτσάκι από 
τον Τύρναβο με τους γονείς της. Ο μπαμπάς ήταν 
ξεκάθαρος από την πρώτη μέρα πως θέλει να είναι 
σε ένα περιβάλλον το οποίο θα μπορεί να παράγει 
πρωταθλητή. Και τα δυο παιδιά έπαιζαν περίπου 
6 μήνες αλλά είχαν μια πολύ καλή επαφή με τη 
μπάλα. Η Μιχαέλα συνέχισε, το εξέλιξε, προχώρησε, 
επέμεινε και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο που 
βρίσκεται» έχει πει ο προπονητής της. 

Ένας από τους μεγάλους στόχους της Μιχαέλας ήταν 
το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Tennis Europe, 
όπου κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο, γράφοντας 
ιστορία για τη χώρα μας.

Το 2021 η Μιχαέλα έκανε την είσοδο της στα Grand 
Slam κάνοντας αισθητή την παρουσία της. Συμμετείχε 
στο US Open, φτάνοντας στον τρίτο γύρο αλλά και σε 
άλλες μεγάλες διοργανώσεις όπως το Wimbledon και 
το French Open. Το 2022 έφτασε στο 2ο γύρο στα 
Juniors του Australian Open. 

Η νεαρή αθλήτρια φαίνεται πως θα έχει ένα λαμπρό 
μέλλον στο τένις και σύντομα θα κατακτήσει τα 
μεγάλα γήπεδα του κόσμου.

ellines.com

Το νέο αστέρι του 
Ελληνικού Τένις  
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Η εύπορη οικογένεια του Τήνιου γλύπτη Γιαννούλη 
Χαλεπά τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Αθήνα 
έμενε στην οδό Μαυρομιχάλη, στο κέντρο της πόλης. 
Ήταν το 1869 όταν αποφάσισαν να εγκατασταθούν 
στην πρωτεύουσα, γιατί ο Γιαννούλης αποφάσισε να 
γίνει γλύπτης και έπρεπε να σπουδάσει στο Σχολείο 
των Τεχνών, όπως έλεγαν τότε τη Σχολή Καλών 
Τεχνών του Πολυτεχνείου. Αν και ο πατέρας του, 
επίσης περίφημος γλύπτης, ήθελε ο γιος του να γίνει 
έμπορος, δεν στάθηκε εμπόδιο στην επιθυμία του. 
Άλλωστε έβλεπε και ο ίδιος το ταλέντο του. Η Αθήνα 
είχε τότε πολλά μαρμαρογλυφεία και το πιο μεγάλο 
και γνωστό ήταν εκείνο των αδελφών Φυτάλη στην 
οδό Ακαδημίας, απέναντι ακριβώς από την εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής. 

Αμέσως μόλις έφτασαν στην Αθήνα ο πατέρας 
Χαλεπάς πήρε το γιο του Γιαννούλη και πήγαν και 
είδαν τον μεγαλύτερο από τους αδελφούς Φυτάλη, 
τον Γεώργιο που τους υποδέχτηκε εγκάδρια. Ο 
Γιαννούλης Χαλεπάς ενθουσιάστηκε και επισκέφθηκε 
μάλιστα αργότερα και άλλους Τηνιακούς που είχαν 
εγκαταστήσει τα εργαστήρια τους στην Αθήνα, όπως 

ήταν οι αδελφοί Μαλακατέ στη γωνία Σταδίου και 
Κοραή. Ναι, τα εργαστήρια μαρμάρου ήταν κοντά 
στο παλάτι, αλλά σε περιοχές που ακόμη δεν είχαν 
αναπτυχθεί, όπως η Σταδίου και η Ακαδημίας. 

Οι δυσκολίες στις σπουδές 

Ο Χαλεπάς πήγε στο Σχολείο των Τεχνών και 
κατέπληξε τους δασκάλους του. Μέσα σε ένα χρόνο 
περνάει δύο τάξεις και το 1873 παίρνει υποτροφία 
για το Μόναχο σε ηλικία 19 ετών. Μετά από δύο 
χρόνια και αφού έχει εντυπωσιάσει τους Γερμανούς 
καθηγητές, το Ίδρυμα της Τήνου διακόπτει την 
υποτροφία. Η πίκρα του είναι αβάσταχτη. Κλονίζεται 
η υγεία του. Παλεύει και με τη βοήθεια κάποιου φίλου 
του Έλληνα συνεχίζει τελικά τις σπουδές του στο 
Μόναχο με πολλές στερήσεις.  Παίρνει το πτυχίο του 
σε τρία χρόνια, καλύπτοντας σπουδές επτά ετών… 

Eπιστρέφει στην Αθήνα. Βρίσκει την οικογένεια του 
στο πατρικό σπίτι στη Μαυρομιχάλη 6. Βλέπει τη μάνα 
του και πέφτει στην αγκαλιά της. Τα αδέλφια του είναι 
ενθουσιασμένα. Ο πατέρας του προτείνει να γυρίσει 
στο νησί τους για να ξεκουραστεί. Πηγαίνει στον 
Πύργο της Τήνου αλλά δεν μένει πολύ. Ξαναγυρίζει 
στην Αθήνα και στήνει το εργαστήριο του στην οδό 
Μητροπόλεως. Εκεί δημιουργεί και την “Κοιμωμένη”, 
που τοποθετείται στο πρώτο νεκροταφείο, στον τάφο 
της οικογένειας Αφεντάκη. 

Η Μήδεια του Γιαννούλη Χαλεπά 

‘Οταν αποφάσισε να φύγει από τη Μητροπόλεως, 
δημιούργησε το νέο του εργαστήριο στην οδό 

Γιαννούλης Χαλεπάς ο γλύπτης που έζησε 
14 χρόνια στο δημόσιο φρενοκομείο 

Μαυρομιχάλη 6. Στην αυλή του σπιτιού κατασκευάζει  
ένα κατάλληλο υπόστεγο, τοποθετεί τα εργαλεία 
του και τους όγκους του μαρμάρου και δουλεύει 
με όρεξη και διάθεση, που κάνει εντύπωση σε 
άλλους καλλιτέχνες. Εκεί συλλαμβάνει την ιδέα 
να κατασκευάσει ένα έργο που θα απεικονίζει την 
Μήδεια του Ευριπίδη. Είναι ένα τολμηρό έργο και 
αφήνει έκπληκτους όσους το αντικρίζουν. 

Η ερωτική απογοήτευση και η 
ψυχοπάθεια 

Ο Χαλεπάς παρουσιάζει εκείνη την περίοδο μια 
έντονη νευρική κρίση. Είναι κουρασμένος και 
καταβεβλημένος μετά από μία ερωτική απογοήτευση. 
Αγαπούσε την Μαριγούλα Χριστοδούλου, ανιψιά 
ενός Τήνιου βουλευτή, αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση. 
Την άνοιξη του 1878 η κατάσταση του επιδεινώνεται. 
Γυρίζει στα στενά της Νεαπόλεως και θυμάται τη 
Μαριγούλα. Τίποτα πια δεν τον ικανοποιεί. Έχει 
καταληφθεί από μανία καταστροφής και πολλά από 
τα έργα του τα καταστρέφει με τα ίδια του τα χέρια. 
Φεύγει για την Τήνο. Προσπαθεί να προσεγγίσει 
ξανά το οικογενειακό περιβάλλον της Μαριγούλας, 
χωρίς επιτυχία. Επιστρέφει στην Αθήνα, στην οδό 
Μαυρομιχάλη 6. 

Η ψυχιατρική είναι στα σπάργανα και οι επιστήμονες 
δεν μπορούν να κάνουν σωστή διάγνωση ούτε να 
προτείνουν ικανοποιητική θεραπεία. Ο πατέρας του 
με τον αδελφό του έχουν φύγει για να δουλέψουν στη 
Μικρά Ασία. Η μάνα του αρχίζει να ανησυχεί και ο 
γιατρός την ενημερώνει για την υποψία του του ότι 
ίσως ο Γιαννούλης έχει ψυχοπάθεια. Σπεύδει αμέσως 
να στείλει γράμμα στον άντρα της κι όταν αυτός μετά 
από πολλές μέρες έρχεται στην Αθήνα, μπαίνει στο 

“H Κοιμωμένη του Χαλεπά” το πιο 
γνωστό γλυπτό του νεκροταφείου. 

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς, το 
φιλοτέχνησε κατόπιν παραγγελίας 
της οικογένειας Αφεντάκη το 1877 Η ερωτική απογοήτευση και η μανία που 

τον έκανε να καταστρέφει τα έργα του
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ερείπιο. Ο γιος του δούλευε στο εργαστήρι και όταν 
τον αντίκρισε ξέσπασε σε κλάματα. 

 Η επιδείνωση της υγείας του 

Ο γιατρός πρότεινε ως θεραπεία ένα ταξίδι στα λουτρά 
της Λούτζας στη Μικρά Ασία κοντά στα Αλάτσατα, εκεί 
που δούλευαν ο Χαλεπάς πατέρας με τον άλλο γιο. 
Η πρώτη εικόνα βελτίωσης δεν είχε συνέχεια καθώς 
χειροτέρευσε και έκανε μια απόπειρα αυτοκτονίας. 
Οι γιατροί στην Αθήνα προτείνουν τον εγκλεισμό 
του σε ψυχιατρείο αλλά η μητέρα του αντέδρασε 
και αντιπρότεινε ένα ταξίδι στην Ιταλία. Έμειναν στη 
Φλωρεντία ένα μήνα και μετά ταξίδεψαν στη Ρώμη. 
Ο Γιαννούλης θαυμάζει τα έργα Ιταλών γλυπτών και 
δείχνει να είναι ευχαριστημένος από αυτή την αλλαγή. 
Καταλήγουν στη Νάπολη της Ιταλίας, πηγαίνουν 
στην Πομπηία και στα τέλη του 1879 επιστρέφουν 
στην Ελλάδα. 

Η βελτίωση της ψυχικής του υγείας ήταν προσωρινή 
και το 1888, κλείστηκε στο φρενοκομείο της 
Κέρκυρας. Έμεινε στο ίδρυμα περίπου 14 χρόνια 
μέχρι τις 4 Ιουνίου 1902, οπότε ξαναγύρισε στην 
Αθήνα. Φάνηκε σαν να είχε ξαναβρεί τον εαυτό του. 

Τότε μάλιστα πήγε και στο 
εργαστήρι του γλύπτη 
Δημήτριου Φιλιππότη, που 
ήταν στην οδό Πατησίων 
λίγα μέτρα πριν από το 
Πολυτεχνείο.

 Η νέα ζωή

 Η οικογένεια δεν έμεινε 
πολύ στην Αθήνα. Γύρισαν 
πάλι στην Τήνο, αλλά 
πλέον ο πατέρας του είχε 
πεθάνει, ένας αδελφός 
του είχε αυτοκτονήσει, η 
αδελφή του είχε επίσης 
ψυχολογικά προβλήματα 
και η μητέρα του έδειχνε 
γερασμένη εξαιτίας αυτής 
της κατάστασης. 
Στην Τήνο τον Γιαννούλη 
Χαλεπά επισκέφθηκαν 
πολλοί διακεκριμένοι 
γλύπτες. Φρόντισαν να τον 

βοηθήσουν. Έπιασαν ακόμη και 
Αθηναίους δημοσιογράφους να 
γράψουν για το γλύπτη. Ωστόσο 
η μητέρα του που πίστευε ότι η 
πηγή των προβλημάτων του ήταν 
η τέχνη, δεν του επέτρεπε να 
δημιουργεί γλυπτά. Στην ουσία, 
ήταν πια ο τρελός του χωριού, 
που ζούσε φτωχικά βόσκοντας 
πρόβατα. 
Το 1916 πέθανε η μητέρα του. 
Ο Γιαννούλης ήταν 62 χρονών. 
Μετά την απώλεια της μάνας 
του, λυτρώθηκε καθώς σταδιακά 
επέστρεψε στη γλυπτική και δεν 
ασθένησε ξανά. 
Το 1930 έρχεται στην Αθήνα κι 
ξαναβλέπει την αγαπημένη του 
Νεάπολη. Στα 76 του ξεκινά μια νέα 

ζωή. Φιλοξενείται στο σπίτι των ανιψιών του Βασίλη 
και Ειρήνης Χαλεπά, στην οδό Δαφνομήλη 35 στην 
πλαγιά του Λυκαβηττού. Ο Χαλεπάς στήνει ένα νέο 
εργαστήριο και αρχίζει να δουλεύει το μάρμαρο. 
Τα τελευταία του χρόνια είναι πολύ δημιουργικά. 
Στο σπίτι στην οδό Δαφνομήλη έζησε μέχρι τις 15 
Σεπτεμβρίου 1938. 
Πολλοί τον θεώρησαν αντάξιο ξένων κορυφαίων 
καλλιτεχνών και παρά τις υπερβολές που ακούστηκαν, 
το ταλέντο του αναγνωρίστηκε καθολικά και τα έργα 
του παραμένουν ανεκτίμητης αξίας....

mixanitouxronou.gr

Η τελευταία φωτογραφία του γλύπτη Γιαννούλη 
Χαλεπά, στο σπίτι του ανηψιού του  στην οδό 
Δαφνομήλη 35. Την τράγηξε ο φωτορεπόρτερ 

Πέτρος Παυλίδης το 1938
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