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Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 
Η Ελληνική Σημαία άνοιξε 

την παρέλαση των 91 χωρών
η ελληνική σημαία κυματίζοντας ψηλά ήταν η πρώτη που 

μπήκε στο εθνικό στάδιο του Πεκίνου, την εμβληματική “φωλιά 
του Πουλιού”, ξεκινώντας παραδοσιακά την παρέλαση των 
91 χωρών που συμμετέχουν στην κορυφαία διοργάνωση 
του πλανήτη για τα χειμερινά αθλήματα, τους 24 Χειμερινούς 
ολυμπιακούς αγώνες “Πεκίνο 2022”.

σημαία που κρατούσαν με υπερηφάνεια ο απόστολος 
αγγέλης και η Μαρία Ντάνου, δύο από τους πέντε συνολικά 
χιονοδρόμους που θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας.

η ιδιαίτερα εντυπωσιακή αλλά και λιτή Τελετή Έναρξης, 
ξεκίνησε λίγο μετά την είσοδο του Προέδρου της κίνας, σι 
Τζινπίνγκ, και του επικεφαλής της Διεθνούς ολυμπιακής 
επιτροπής, Τόμας Μπαχ, στο εθνικό στάδιο του Πεκίνου. Μία 
τελετή έναρξης που πραγματοποιείται την πρώτη μέρα της 
Άνοιξης σύμφωνα με το κινεζικό ημερολόγιο.

Ο δήμαρχος της Οτάβας ζήτησε σήμερα από την 
καναδική κυβέρνηση να ορίσει έναν μεσολαβητή ο οποίος 
θα αναλάβει να συνομιλήσει με τους διαδηλωτές ώστε να 
μπει τέλος στις κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει την 
ομοσπονδιακή πρωτεύουσα εδώ και δέκα ημέρες.

Την Κυριακή, κρίνοντας ότι η κατάσταση είναι «εκτός 
ελέγχου», ο δήμαρχος Τζιμ Γουότσον κήρυξε την πόλη 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς να διευκρινίσει τι 
μέτρα σκοπεύει να επιβάλει.

ΣΕΛΙΔΑ 15

Κατόπιν απόφασης 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 

για αντικατάστασή του υπηρεσιακή 
ηγέτης η Candice Bergen

H Ottawa σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης 

Το «κομβόι της ελευθερίας» ξεκίνη-
σε ως κίνημα διαμαρτυρίας οδηγών 
λεωφορείων κατά του μέτρου που 
επιβάλει τον εμβολιασμό στους επαγ-
γελματίες που διασχίζουν τα σύνορα 
του Καναδά με τις ΗΠΑ για να εξελιχθεί 
σε καθολική διαμαρτυρία κατά των 
περιοριστικών για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας μέτρων και κατά της 
κυβέρνησης του Τζάστιν Τριντό.

«Αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε 
να έρθουμε σε επαφή με όλα τα 
ομοσπονδιακά κόμματα ώστε 
να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε 
συνομιλίες και να δούμε πώς θα 
προχωρήσουμε», είπε νωρίτερα 
σήμερα η Ταμάρα Λιτς, εκ των 
διοργανωτών της κινητοποίησης.

«Θέλουμε την άρση του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού, των 
περιορισμών και την αποκατάσταση 
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 

των Καναδών», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές 
προσπαθούν να καταπνίξουν το κίνημα.

Η αστυνομία της Οτάβας, αφού επικρίθηκε επειδή δεν 
κατάφερε να εμποδίσει την κατάληψη του κέντρου της 
πόλης, όπου πολλά καταστήματα παραμένουν κλειστά, 
εμποδίζει τώρα τον ανεφοδιασμό των διαδηλωτών, κυρίως 
σε καύσιμα.

ΣΕΛΙΔΑ 25
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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
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1979  

Το περασμένο καλοκαίρι παρακολουθή-
σαμε με ταραχὴ και θλίψη τις τρομερὲς 
πυρκαγιές, οι οποίες έπληξαν την 
αγαπημένη μας Πατρίδα, Ελλάδα.

Η Ιερὰ Αρχιεπισκοπή μας, 
ανταποκρινόμενη σε εκείνα τα γεγονότα, 
εξέδωσε εγκυκλίους προς κάθε ενοριακὴ 
Κοινότητα, ώστε να συγκεντρωθούν έσοδα 
με αποκλειστικὸ σκοπὸ τη βοήθεια των 
πληγέντων αδελφών μας στην Ελλάδα.

Δεσμευθήκαμε, ότι όλα τα συγκεντρωμέ-
να έσοδα, ανεξαιρέτως, θα μεταφέρονταν 
στο Οικουμενικὸ Πατριαρχείο προκειμένου 
να διατεθούν στην Ελλάδα.

Στα συνολικώς συγκεντρωμένα κονδύ-
λια αρωγής για τις πυρκαγιές συλλέχθηκαν 
επιπλέον και συγκεκριμένα έσοδα 

προς βοήθεια της Ιεράς Μονής αγίας 
Παρασκευής στο Μάζι, η οποία επλήγη 
βαρύτατα απὸ τις πυρκαϊές.

Κατόπιν της πρόσκλησής μας για 
βοήθεια, συγκεντρώθηκαν από τις 
Κοινότητες ανὰ τον Καναδά, εκατὸν τρεις 
χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα δολλάρια 
($103.829.00) για τις πυρκαγιές, ποσό 
το οποίο εξ ολοκλήρου απεστάλη στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Στις 23 Νοεμβρίου 2021, απεστάλησαν 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αναλυτικά τα 
κάτωθι ποσά:
• Εκατὸν τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι 

εννέα δολλάρια ($103.829), για τις 
πυρκαϊὲς στην Ελλάδα.

• Δέκα τρεις χιλιάδες δολλάρια 
($13.000.00), σε βοήθεια της Ιεράς 
Μονής αγίας Παρασκευής Μαζίου, η 
οποία κατεστράφη από τις πυρκαγιές.

• Δέκα πέντε χιλιάδες δολλάρια 
($15.000.00), για το  Ίδρυμα Πατερικών 
Μελετών.

• Δέκα πέντε χιλιάδες δολλάρια 
($15.000.00), για τον ανεγερθησόμενο 
Ι. Ναό στη Μάλτα.
Συνολικά απεστάλησαν στο Οικου-

μενικό Πατριαρχείο εκατόν σαράντα έξι 
χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα δολλάρια 
($146.829.00).

Η αποστολή των εμβασμάτων 
καθυστέρησε προκειμένου να 
διασφαλισθούν, η τήρηση και 
συμμόρφωση προς τους καναδικοὺς 
χρηματοοικονομικοὺς και δημοσιονομικοὺς 

23 Νοεμβρίου 2021

Παναγιώτατον 
Οἰκουμενικόν Πατριάρχην 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
Φανάριον 
Κωνσταντινούπολιν

Παναγιώτατε,

Ἡ ἐφορία τοῦ Καναδᾶ γίνεται ὅλο καί πιό δύσκολη ὅταν χρειάζεται νά στείλουμε 
χρήματα στό ἐξωτερικό. Πρέπει νά ἔχουμε εἰδικό διακανονισμό μέ τό ἵδρυμα στό 
ὁποῖο τά στέλνουμε. Μέ τό Οικουμενικό μας Πατριαρχεῖο ἔχουμε αὐτόν τόν εἰδικό 
διακανονισμό. Γιά τόν λόγο αὐτό ἐσωκλείω ἐπιταγή ἑκατόν σαράντα ἕξι χιλιάδων, 
ὀκτακοσίων εἴκοσι ἑννέα δολαρίων ($146.829), τά ὁποῖα ὅμως πρέπει νά διατεθοῦν 
ὡς κάτωθι:

1. Γιά τούς πυροπαθεῖς στήν Ἑλλάδα ἑκατόν τρεῖς χιλιάδες, ὀκτακόσια εἴκοσι 
ἑννέα δολάρια ($103.829).

2. Γιά τό Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου, περί τοῦ ὁποίου μοῦ γράψατε 
μέ τήν ἀπό 29/09/2021 σεπτῆ ἐπιστολή Σας, δέκα τρεῖς χιλιάδες δολάρια ($13.000). 
Αὐτά ἀπέδωκε ὁ ἔρανος μέχρι τώρα. 

3. Τό Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν διά τῆς ἀπό 15/10/2021 ἐπιστολῆς 
τοῦ διευθυντῆ του, καθηγητῆ κ. Συμεών Πασχαλίδη, ἐζήτησε βοήθεια καί μέ 
ἀπόφαση τοῦ ἐκτελεστικοῦ συμβουλίου τῆς Ἱ. Αρχιεπισκοπῆς μας  ἀποστέλλονται 
διά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέκα πέντε χιλιάδες δολάρια ($15.000).

4. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος διά τῆς ἀπό 21/09/2021 ἐπιστολῆς του 
ἐζήτησε βοήθεια διά ἀνεγερθησόμενον Ἱ.  Ναό στήν Μάλτα. Καί πάλι μέ ἀπόφαση τῆς 
ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ἀποστέλλονται διά τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
μας Πατριαρχείου δέκα πέντε χιλιάδες δολάρια ($15.000). 

Παναγιώτατε, εὐσεβάστως παρακαλῶ νά ἀποσταλοῦν τά χρήματα αὐτά ὅπως 
ἀναφέρονται ἀνωτέρω. Πέραν τούτου, ὅταν ἀποσταλοῦν τά χρήματα θά πρέπει ὁ 
ὑπεύθυνος οἰκονομικῶν τοῦ Πατριαρχείου - συνήθως ὁ Σεβ. Γέρων Μητροπολίτης 
Δέρκων- νά μάς ἀποστείλει ἀγγλιστί, ὅτι τά χρήματα αὐτά διενεμήθησαν ὡς 
ἀνωτέρω. Θά σᾶς ἀποστείλουμε σχετικό ἀγγλικό κείμενο τόν Ἰανουάριο γιά νά τό 
ὑπογράψει ὁ ὑπεύθυνος.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΣ/γκ

Ενημέρωση της 
Ι. Αρχιεπισκοπής 
Καναδά για την 
οικονομική αρωγή 
για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα 
και σε άλλα Ιδρύματα
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κανονισμοὺς περί οποιουδήποτε 
δηλωμένου ευαγούς ιδρύματος.

Μετὰ τη λήψη των εμβασμάτων, 
ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος, απέστειλε το από 
21/12/2021 γράμμα -εσωκλείεται 
αντίγραφο- επιβεβαίωσης παραλαβής 
των εμβασμάτων, ευγνωμοσύνης για 
την παρασχεθείσα υποστήριξη απὸ 
τους πιστοὺς στον Καναδά και διανομής 
τους σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στο 
από 23/11/2021 γράμμα  -εσωκλείεται 
αντίγραφο- του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. 
Σωτηρίου.

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη 
μας προς όλους τους δωρητὲς και 
υποστηρικτὲς του αγαθοεργού αυτού 
εγχειρήματος και προτρέπουμε να γίνουν 

επιπλέον προσπάθειες προς βοήθεια της 
μακροπρόθεσμης ανοικοδόμησης των 
περιοχών που επλήγησαν.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστὸς να 
χαρίζει το μέγα έλεός Του σε όλους τους 
δωρητὲς και να παράσχει ελπίδα, υπομονὴ 
και υγεία σε εκείνους, οι οποίοι εργάζονται 
για την αποκατάσταση των ζημιών που 
προκλήθηκαν απὸ τις πυρκαϊές.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Γραφείου της 

Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

7 Φεβρουαρίου 2022
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Η όμορφη φωτογραφία της ημέρας, ο Θανάσης, ο Θανάσης 
Γκαβέλας που τον γνωρίσαμε στους παραολυμπιακούς 
του Τόκιο όπου πήρε το χρυσό μετάλλιο και που συνεχίζει 
να μας δίνει χαρές σημειώνοντας Παγκόσμιο ρεκόρ με 
7,10 στα 60 μέτρα στην πρώτη ημερίδα κλειστού στίβου 
στο ΣΕΦ. Υπάρχει και αυτός ο αθλητισμός....!!! Μπράβο 
Θανάση.!!!
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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

Ιστορική αλλαγή θέσης 
από τους Τimes του 

Λονδίνου: «Τα Γλυπτά 
ανήκουν στην Αθήνα. 

Τώρα πρέπει να 
επιστρέψουν»

Τώρα που τα Μπρούτζινα του Μπενίν 
επιστρέφονται… Θα μπορούσαμε 
επιτέλους να δούμε την επιστροφή των 
Μαρμάρων του Παρθενώνα;

Στην ηλεκτρονική της έκδοση η 
εφημερίδα Le Monde φιλοξενεί κείμενο 
που συνυπογράφουν αρχαιολόγοι και 
πανεπιστημιακοί από έξι ευρωπαϊκές 
χώρες, το οποίο τάσσεται υπέρ της 
«απελευθέρωσης» των Γλυπτών του 
Παρθενώνα από τη «σκοτεινή, στενή 
αίθουσα του Βρετανικού Μουσείου 
όπου βρίσκονται φυλακισμένα».

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

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

που «ανοίγει τον δρόμο για άλλα 
μουσεία» ώστε να «ακολουθήσουν τον 
ίδιο δρόμο».

Σε μια χρονική συγκυρία όπου άλλες 
πρώην αποικιακές δυνάμεις, όπως η 
Γαλλία και το Βέλγιο, είναι έτοιμες να 
επιστρέψουν αφρικανικά αντικείμενα 
τέχνης που λεηλατήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του αποικισμού, η βρετανική 
κυβέρνηση δείχνει να είναι «κακός 

μαθητής», παρατηρεί το δημοσίευμα.
Ειδικά επειδή η συστηματική άρνησή 

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

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

Ωστόσο, μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει σήμερα ότι από τον 
καθαρισμό τους με αμμωνία και 
χάλκινη βούρτσα προς τα τέλη της 
δεκαετίας του 1930, υπό την επίβλεψη 

Συλλογικό κείμενο στη Le Monde υπέρ 
της επανένωσης των “φυλακισμένων” 

Γλυπτών του Παρθενώνα
των επιτρόπων του Βρετανικού 
Μουσείου, έχουν υποστεί ζημιές. 
Και τα τελευταία χρόνια, οι εικόνες 
παρείσφρησης νερού στην αίθουσα 
του Βρετανικού Μουσείου όπου 
φιλοξενούνται, εντείνουν την ανησυχία 
για την προοδευτική διάβρωση αυτών 
των απαράμιλλων Γλυπτών.

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

hellasjournal.com

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α
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Η εκδήλωση, που έγινε με θερμοκρασίες 
περίπου -4 βαθμούς Κελσίου, ξεκίνησε 
με μια παράσταση από χορευτές που 
κουνούσαν λαμπερά πράσινα μεγάλα 
κοτσάνια με σκοπό να μεταδώσουν τη 
ζωτικότητα της εποχής, ακολουθούμενη 
από μια έκρηξη λευκών και πράσινων 
πυροτεχνημάτων που έγραφαν τη λέξη 
“Άνοιξη”.

Μετά από αυτό, η κινεζική σημαία 
πέρασε από 56 άτομα κάθε ηλικίας 
που αντιπροσώπευαν τις διαφορετικές 
εθνοτικές ομάδες της Κίνας, πριν υψωθεί 
η σημαία και ακουσθεί ο εθνικός ύμνος της 
χώρας.

Σε έναν τρισδιάστατο κύβο που έμοιαζε 
με κομμάτι πάγου, εμφανίστηκαν εικόνες, 
που χαράχτηκαν με λέιζερ, από τις 23 
προηγούμενες διοργανώσεις Χειμερινών 
Ολυμπιακών Αγώνων. Ένα κομμάτι 
πάγου που “έσπασε” παίκτες του χόκεϊ 
επί πάγου, δίνοντας τη δυνατότητα στους 
Ολυμπιακούς κύκλους να αναδυθούν.

Στην συνέχεια εμφανίστηκαν 
κρυστάλλινοι παγωμένοι Ολυμπιακοί 
κύκλοι στο Στάδιο, πριν από την 
καθιερωμένη “παρέλαση των Εθνών”, με 
την Ελλάδα να κάνει παραδοσιακά πρώτη 
την είσοδό της στη “Φωλιά του Πουλιού”.

Το Πεκίνο είναι η μοναδική πόλη που 
μετά τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
«Πεκίνο 2008», φιλοξενεί από σήμερα και 
τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
“Πεκίνο 2022”. Σκηνοθετης και της 
σημερνής Τελετής Έναρξης ήταν και πάλι ο 

διάσημος Ζανγκ Γιμού, όπως και το 2008, 
που είχε γίνει επίσης στην “Φωλιά του 
πουλιού”.

Οι συμμετέχοντες εθελοντές της τελετής 
έναρξης έφθασαν τους 3.000, σε μια σκηνή 
αποτελούμενη από 11,600 τετραγωνικά 
μέτρα οθόνης LED υψηλής ευκρίνειας που 
έμοιαζε με επιφάνεια πάγου. Όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι που συμμετέχουν ήταν απλοί 
κάτοικοι από το Πεκίνο και την κοντινή 
επαρχία Χεμπέι, λαμβάνοντας μέρος στην 
παράσταση με κεντρικό θέμα την “Ιστορία 
μιας νιφάδας χιονιού”.

Η εκδήλωση έγινε χωρίς θεατές, με 
τους διοργανωτές να έχουν πάρει την 
απόφαση από τον περασμένο μήνα να 
μην πουλήσουν εισιτήρια. Επέλεξαν 
να διαθέσουν στοχευμένα ορισμένα, 
προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση 

της Covid-19.
Στους 24ους 

Χειμερινούς Ολυ-
μπιακούς Αγώνες 
“Πεκίνο 2022” 
την χώρα μας θα 
εκπροσωπήσουν 
ο Γιάννης Αντω-
νίου και η Μένια 
Τσιόβολου στα 
αλπικά αγωνί-
σματα και ο 
Απόστολος Αγγέ-
λης, η Μαρία Ντά-
νου και η Νεφέλη 
Τίτα, στους δρό-
μους αντοχής.

metrosports.gr

ΧΕΙμΕρΙνΟΙ ΟΛυμΠΙΑΚΟΙ ΑΓώνΕΣ: 
Η Ελληνική Σημαία άνοιξε  την παρέλαση των 91 χωρών

αΠο σελιΔα 1

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α
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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

Ένσημα & εύσημα
Αγαπώ τα προκλητικά παιδιά, αυτά 
με τα τατουάζ που δεν επιτρέπουν 
σπιθαμή δέρματος να φανεί. Τα 
χιλιοτρυπημένα από piercing, με τα 
ξυρισμένα κεφάλια, τα κατάμαυρα 
βαμμένα μάτια, τα σκισμένα 
παντελόνια και τ’ αυθάδικα φερσίματα. 
Τα παιδιά που μιλούν δυνατά, γελούν 
δυνατά, σαρκάζουν, βωμολοχούν, 

υψώνουν γροθιές προς τον ουρανό, 
αφού δεν ξέρουν που αλλού να τις 
στρέψουν.

Αν ξεπεράσετε τις αντιδράσεις τους 
-τα έξαλλα ντυσίματα και τα ακραία 
φερσίματα- και τα κοιτάξετε βαθιά 
στα μάτια, πίσω από την οργή, θα 
διακρίνετε το φόβο, τη θλίψη, τη 
μοναχικότητα, αυτά που βλέπω εγώ 
και μου προκαλούν πόνο.

Γιατί η αντίδραση δείχνει πως είναι 
ακόμα υγιή, ζωντανά ψυχικά, και 
ασυνείδητα διεκδικούν αυτό που δεν 
τους έχει δοθεί. Δεν είναι απλά τα παιδιά 
που «ταλαιπωρούν» τους γονείς, είναι 
τα παιδιά που δεν βολεύονται. Κι 
έχουμε αλήθεια σκεφτεί ποτέ, τι είδους 
παιδιά θέλουμε; Υποτακτικά που θα 
λένε «ναι» σε όλα και δεν θα διεκδικούν 
τίποτα, ή δραστήρια και απαιτητικά 

που αξιώνουν να αφήσουν το δικό 
τους χνάρι στα πράγματα! Γιατί να 
ξέρετε, το μόνο που δεν γίνεται 
είναι να είναι υπάκουα στο σπίτι κι 
αντάρτες έξω απ’ αυτό.

«Αποπροσανατολ ισμένα» 
έχουν χαρακτηριστεί εύσχημα 
από κάποιους. Και πώς να 
μην είναι, συμπληρώνω εγώ! 
Ποιον προσανατολισμό τους 
έδωσαν γονείς τρελαμένοι, 
που τρέχουν ολημερίς για 
το μεροδούλι ή την καταξί-

ωση - είτε οικονομική, είτε 
επαγγελματική, είτε κοινωνική 

είναι αυτή. Ποιον προσανατολισμό θα 
μπορούσαν να τους δώσουν, όταν και 
οι ίδιοι βρίσκονται παραπλανημένοι 
σε μια κοινωνία που έχει χάσει τ’ αβγά 
και τα πασχάλια, αφού βαθμηδόν 
απώλεσε το κυριότερο: τις βάσεις, τα 
θεμέλια της! Και ας μην βιαστούμε να 
τους καταδικάσουμε, μπορεί να είναι 
εύκολο, αλλά δεν είναι πρέπον. Όλοι 
γονείς είμαστε και όλοι κάνουμε λάθη. 
Θεωρεί κανείς εαυτόν αναμάρτητο;

Ούτε αρμόζει, επίσης, να υιοθετούμε 
προσδιοριστικούς χαρακτηρισμούς, 
ίμο, γκοθ, αναρχικά, χίπστερς ή ό,τι 
άλλο είναι της μόδας. Κι ας τους 
οικειοποιούνται τα ίδια τα παιδιά, αυτά 
δικαιολογούνται, τις ταυτότητες τους 
ψάχνουν. Για μας όμως πρέπει να 
είναι αποκλειστικά παιδιά! Πρέπει να 
είναι ο Θοδωρής, ο Ιάσωνας, η Έλλη, 
η Ελπίδα... Παιδιά που έχουν ανάγκη 
από φροντίδα και προσοχή –αυτή που 
καταφέρνουν να αποσπούν με τρόπο 
αρνητικό. Άλλωστε, είτε μας ξινίζει είτε 
όχι, μαζί τους θα συμπορευτούν και τα 
δικά μας βλαστάρια, τα συγκρατημένα. 
Στα ίδια θρανία θα καθίσουν, στις ίδιες 
παρέες θα βρεθούν, θα φλερτάρουν, θ’ 
αγαπηθούν...

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα 
τύχει να διασταυρωθούν οι δρόμοι 
σας με κάποιους «αντάρτες» αντί ν’ 
αποστρέψετε το βλέμμα επειδή σας 
ενοχλεί η εμφάνιση τους, κάντε ακριβώς 
το αντίθετο. Οπλιστείτε μ’ ένα γλυκό 

χαμόγελο, με αγάπη και αποδοχή, και 
κοιτάξτε τα κατάματα. Θα διαπιστώσετε 
τότε να συμβαίνει ένα θαύμα. Μετά 
το πρώτο ξάφνιασμα το βλέμμα τους 
μαλακώνει, μια αμηχανία παίρνει τη 
θέση του φυλακισμένου θυμού. Κάνει 
διαφορά; Θα πει κάποιος. Ναι, κάνει! 
Κι ένα χαμόγελο ακόμα κάνει διαφορά, 
τον γλυκαίνει τον άλλον. Κι αυτά που 
επικοινωνώ δεν είναι θεωρίες, όπως 
πιθανόν να νομίζετε, είναι βιώματα. 
Η καλύτερη μου στιγμή ήταν όταν 
ένα τέτοιο «αντιδραστικό» παιδί με το 
οποίο είχα την ευκαιρία να γνωριστώ 
μου είπε, «σας αγαπάω πολύ κυρία 
Νούλη» Ε, αυτά είναι εύσημα!

Όλη μας τη ζωή μαζεύουμε ένσημα, 
ας μαζέψουμε επιτέλους και μερικά 
εύσημα! Για την ψυχή μας και για 
την κοινωνία που ονειρευόμαστε να 
ζήσουν τα παιδιά. Τα παιδιά όλων 
ΜΑΣ!

“Αν ξεπεράσετε τις 
αντιδράσεις τους -τα 

έξαλλα ντυσίματα και τα 
ακραία φερσίματα- και τα 
κοιτάξετε βαθιά στα μάτια, 

πίσω από την οργή, θα 
διακρίνετε το φόβο, τη 

θλίψη, τη μοναχικότητα...” 



8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 17εεβδομάδα Greek Weekly News

265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

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

Π Α Ρ ΟΙ Κ Ι Α
Η γιορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, 

γιορτάστηκε και φέτος στους Ι. Ναούς 
της πόλης του Τορόντο αλλά και σε όλο 
τον Καναδά. Η Δεσποτική γιορτή της 
Χριστιανοσύνης είναι αφιερωμένη στην 
έλευση του μικρού Χριστού στον Ναό των 
Ιεροσολύμων και της υποδοχής του από 
τον πρεσβύτη ιερέα Συμεών. Η Υπαπαντή 
του Κυρίου είναι μία από τις 12 μεγάλες 
εορτές της Ορθόδοξης Χριστιανικής 
Εκκλησίας.
Στο Τορόντο στον Ι. Ναό του 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την Τετάρτη 
2 Φεβρουαρίου ανήμερα της μεγάλης 
γιορτής, τελέστηκε  Θεία Λειτουργία από 
τον Ιερ. Προϊστάμενο π. Παναγιώτη 
Αυγερόπουλο, τον π. Hladio Bogdan και 
με τη συμμετοχή μικρού αριθμού πιστών 
λόγω των περιοριστικών μέτρων για την 
πανδημία.

Η γιορτή της υπαπαντής του Κυρίου στον 
Ι.ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Τορόντο
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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

L E X I   W R I T E R S

Ο Erin Ο’Toole παραιτήθηκε από την 
ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, αφού 
η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ψήφισε την περασμένη Τετάρτη σε μυστική 
ψηφοφορία υπέρ της απομάκρυνσής του. 
Την πρωτοβουλία για την αντικατάστασή του 
Ο’Toole πήραν 35 βουλευτές του κόμματος 
που υπέβαλαν πρόταση ψηφοφορίας, η 
οποία υποστηρίχθηκε τελικά από 73 σε 
σύνολο 118. Την προσωρινή ηγεσία των 
Συντηρητικών μέχρι την ανάδειξη νέου 
ηγέτη αναλαμβάνει η Candice Bergen που 
εκλέγεται στην περιοχή Portage-Lisgar της 
Manitoba από το 2008.

Πολλοί συντηρητικοί βουλευτές που 
υποστήριξαν την αντικατάσταση του Ο’Toole 
με νέο ηγέτη ανέφεραν ότι οδηγήθηκαν 
σ’ αυτή την απόφαση γιατί απέτυχε να 
ενώσει το κόμμα και να υπερασπιστεί τον 
Χάρτη Δικαιωμάτων και Ελευθεριών του 
Καναδά με ισχυρή αντιπολίτευση, ενώ δεν 
πήρε σαφή θέση για τη διαμαρτυρία των 
επαγγελματιών οδηγών βαρέων οχημάτων 
που έχουν κατακλύσει την καναδική 
πρωτεύουσα από τις 28 Ιανουαρίου.

Η Candice Bergen που καλείται τώρα 
να ενώσει μια κοινοβουλευτική ομάδα 
διχασμένη και οργισμένη από την ηγεσία 
του Erin O’Toole και την ήττα του στις 
ομοσπονδιακές εκλογές του περασμένου 

Σεπτεμβρίου, δήλωσε ότι στόχος της ως 
προσωρινής ηγέτιδας της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης του Καναδά είναι να 
παραδώσει το Συντηρητικό κόμμα πιο 
ισχυρό στον επόμενο ηγέτη και ικανό να 
κατακτήσει την εξουσία.

Η βουλευτής της Manitoba έχει 
υπηρετήσει ως Υπουργός Κοινωνικής 
Ανάπτυξης επί κυβέρνησης Stephen Harp-
er και ήταν αρχηγός των Συντηρητικών 
στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο με ηγέτη 
τον Andrew Scheer. Η Candice Bergen 
προσέφερε την πλήρη υποστήριξή της στη 
διαμαρτυρία του αποκαλούμενου «κονβόι 

ελευθερίας» των οδηγών φορτηγών 
και απέριψε τις αναφορές για ρατσισμό 
και παρενόχληση από διαδηλωτές, 
χαρακτηρίζοντας τα περιστατικά αυτά 
«μεμονωμένες ενέργειες» ορισμένων 
ατόμων που δεν αντιπροσωπεύουν για 
κανένα λόγο το κίνημα των οδηγών που 
αντιτίθεται στην υποχρεωτικότητα του 
εμβολιασμού.

Οι διαδηλωτές παραμένουν στην Οτάβα 
από τις 28 Ιανουαρίου δίχως σκοπό να 
αποχωρήσουν όπως δήλωσαν, «αν δεν 
αρθούν τα δρακόντια υγειονομικά μέτρα 
της κυβέρνησης Trudeau». Η κυβέρνηση 
από την πλευρά της προσπαθεί με 
πολλούς και διάφορους τρόπους να 
διαλύσει τη διαμαρτυρία. Με τη δικαιολογία 
ότι οι διαδηλωτές έχουν σκοπό τη βία, έχει 
παγώσει τη χρηματοδοτική καμπάνια που 
έγινε μέσω της πλατφόρμας gofundme.
com και η οποία έχει συγκεντρώσει δέκα 
εκατομμύρια δολάρια από χιλιάδες ιδιώτες 
και εταιρίες. Όμως ήδη έχει προσφερθεί 
νομική βοήθεια στους οδηγούς των 
φορτηγών από δικηγόρους της ένωσης 
Democracy Fund που δεσμεύτηκε να 
ξεκινήσει άμεσα νομικές διαδικασίες για 
την αποδέσμευση του ποσού και την 
προστασία των δικαιωμάτων τους.

Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν 
την αποστολή 150 επιπλέον αστυνομικών 
για την τοποθέτηση οδοφραγμάτων στις 
περιοχές που πλήττονται περισσότερο, 

ώστε να αποτρέψουν και άλλους οδηγούς 
να φθάσουν στο κέντρο της πόλης και να 
εμποδίσουν τα φορτηγά να πλησιάσουν 
περισσότερο το Ομοσπονδιακό 
Κοινοβούλιο. Η αστυνομία της Οτάβας 
είχε ζητήσει επίσης από τοπικές εταιρείες 
οχημάτων γερανών τη ρυμούλκηση 
ορισμένων φορτηγών, αλλά όπως 
αναφέρεται από διάφορες δημοσιογραφικές 
πηγές αρνήθηκαν να βοηθήσουν. Ο 
Δήμαρχος της πόλης Jim Watson δήλωσε 
την περασμένη Παρασκευή ότι η Οτάβα 
συνεργάζεται σε τακτική βάση με εταιρείες 
γερανών και ότι εξετάζονται διάφορα σχέδια 

Παραιτήθηκε από την 
ηγεσία των Συντηρητικών 

ο Erin O’Toole

Στον κλοιό των διαδηλωτών ακόμη μια εβδομάδα η Οτάβα - ΒΒC PHOTO

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στους 

διαδηλωτές, η κυβέρνηση έχει κρατήσει 
όλα τα άδεια δωμάτια στα ξενοδοχεία 
για να εμποδίσει άτομα από άλλες 
πόλεις να έρθουν στην πρωτεύουσα για 
συμπαράσταση. Ο αρχηγός της αστυνομίας 
προειδοποίησε τους αστυνομικούς ότι θα 
απολύσει όποιον παρέχει οποιαδήποτε 
είδους υποστήριξη στους διαδηλωτές 
συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και 
νερού. Οι ίδιες εντολές έχουν δοθεί και στο 
στρατό.

Η οχηματοπομπή είχε ξεκινήσει από τις 
22 Ιανουαρίου ως μια συγκέντρωση οδηγών 
φορτηγών ενάντια στον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό και εξελίχθηκε σε μια τεράστια 
αντικυβερνητική διαδήλωση που έλαβε 
διεθνή δημοσιότητα. Ο πρωθυπουργός Jus-
tin Trudeau αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί 
τους, λέγοντας ότι «οι Καναδοί εξέλεξαν μια 
κυβέρνηση για να τους προστατεύσει κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας και οποιαδήποτε 
προσπάθεια ανατροπής των εκλογικών 
αποτελεσμάτων είναι μάταιη».

Οι οδηγοί φορτηγών ζητούν την αναίρεση 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού και 
ελεύθερη μετακίνηση χωρίς υγειονομικούς 
περιορισμούς. Η υποστήριξή τους από 
χιλιάδες πολίτες ενάντια στα μέτρα υπήρξε 
εντυπωσιακή. Διαμαρτυρίες έγιναν αυτό 
το Σαββατοκύριακο σε διάφορες πόλεις 
του Καναδά συμπεριλαμβανομένου και 
του Τορόντο, όπου έγινε μια ειρηνική 
και ενθουσιώδης διαμαρτυρία χιλιάδων 
ανθρώπων στο Queen’s Park.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση 
που εξέδωσε η έγκριτη εταρεία 
δημοσκοπήσεων Angus Reis το 54% 
των Καναδών ζητά την άμεση αναίρεση 
των μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση 
Trudeau.

Οι Συντηρητικοί βουλευτές 
υποδέχθηκαν την Candice Bergen 
με χειροκροτήματα στο Κοινοβούλιο 
την περασμένη Πέμπτη, καθώς έκανε 
το ντεμπούτο της ως προσωρινή 
αρχηγός κατά τη διάρκεια της 
περιόδου των ερωτήσεων, όπου 
επέκρινε την κυβέρνηση για την 
άρνησή της να προσφέρει λύση και 
«κλαδί ελιάς» στους διαδηλωτές.

«Μπορεί ο πρωθυπουργός να πει 
στους Καναδούς τι ρόλο πιστεύει ότι 
μπορεί να παίξει η κυβέρνηση και τι 
μπορεί να κάνει για να δώσει λύση στο 
αδιέξοδο;», ρώτησε η νέα υπηρεσιακή 
ηγέτης των Συντηρητικών την 
αναπληρώτρια πρωθυπουργό Chrys-
tia Freeland, η οποία της απάντησε 
επαναλαμβάνοντας τη θέση της 
κυβέρνησης και καταγγέλοντας τους 
διαδηλωτές για «βεβήλωση μνημείων 
και επίδειξη συμβόλων μίσους κατά 
τη διάρκεια της διαμαρτυρίας». 

«Ίσως όλες οι κόρνες να επηρέασαν 
την ακοή της», ανταπάντησε η Can-
dice Bergen, «γιατί δεν ξέρω αν 
άκουσε την ερώτησή μου. Πού είναι 
το κλαδί ελιάς»; Η Chrystia Freeland 
απάντησε ότι η ακοή της ήταν μια χαρά 
και έκανε αναφορά στον βουλευτή των 
Φιλελευθέρων Greg Fergus, ο οποίος 
είχε επικρίνει τους διαδηλωτές ότι 
κρατούσαν σύμβολα που υποτιμούν 
τους μαύρους Καναδούς.

Από την πλευρά της η Can-
dice Bergen απέρριψε την απάντηση 
της Freeland ως «κλασική προσπάθεια 
χειραγώγησης» (gaslighting), 
προσθέτοντας ότι είναι «απογοητευτικό» 
να χρησιμοποιείται τέτοια τακτική από 
μια αναπληρώτρια πρωθυπουργό. «Δεν 
υπάρχει κανείς σε αυτό το Σώμα που να 
ανέχεται τον ρατσισμό», είπε  η Candice 
Bergen, κάνοντας παράλληλα αναφορά 
στο γεγονός ότι «ο Justin Trudeau είχε 
διακωμωδήσει τους μαύρους με το γνωστό  
blackface  πριν από δύο δεκαετίες».

αΠο σελιΔα 1

Διαξιφισμοί μεταξύ Bergen - Freeland
στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο

Η Candice Bergen κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 

των ερωτήσεων στο 
Κοινοβούλιο, όπου έβαλε 

στο στόχαστρο την 
κυβέρνηση για την άρνησή 
της να προσφέρει «κλάδο 
ελαίας» στους διαδηλωτές 

CBC PHOTO
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Οι δίαιτες που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους 
(«χάστε 10 κιλά σε 4 εβδομάδες») επιβαρύνουν την υγεία 
σας και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αποτέλεσμα με 
διάρκεια. Ωστόσο, δε θα μας προκαλούσε καμία εντύπωση 
αν είχατε αναρωτηθεί πόσα κιλά μπορείτε να χάσετε σε 
ένα μήνα πριν από ένα reunion του λυκείου ή τον γάμο του 
ξαδέρφου σας. Ενώ γνωρίζουμε αρκετά για να αγνοήσουμε 
τις γρήγορες και ακραίες δίαιτες λιμοκτονίας, τι ισχύει 
στην περίπτωση ενός υγιεινού προγράμματος απώλειας 
βάρους; Πόσα κιλά να περιμένετε να χάσετε σε 30 ημέρες;

Βγάλτε την αριθμομηχανή σας και κρατήστε σημειώσεις, 

γιατί η απάντηση σε αυτή την ερώτηση έχει να κάνει με 
αριθμούς.

Σε 1 μήνα μπορείτε να χάσετε 4-5 κιλά αν ακολουθήσετε 
ένα αρκετά αυστηρό πλάνο. Η απώλεια 1 κιλού σωματικού 
λίπους ισοδυναμεί με περίπου 7.000 θερμίδες. Ως εκ 
τούτου, για να χάνετε 1 κιλό την εβδομάδα, πρέπει να 
προσλαμβάνετε 1.000 θερμίδες λιγότερες την ημέρα. Αυτό 
σημαίνει να μειώσετε τις θερμίδες που τρώτε, να αυξήσετε 
τις θερμίδες που καίτε κατά τη διάρκεια της προπόνησής 
σας ή πιθανότατα έναν συνδυασμό και των δύο μεθόδων

Η παραπάνω συμβουλή λειτουργεί μόνο αν 
προσλαμβάνετε πάρα πολλές θερμίδες. Αν 
ακολουθείτε ήδη μια ολιγοθερμιδική δίαιτα, ίσως 
χρειαστεί να αυξήσετε την πρόσληψη θερμίδων σας 
για να έχετε μια υγιεινή διατροφή και τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα.

Αν θέλετε να χάσετε άμεσα βάρος εστιάζοντας στη 
διατροφή σας, ένας πρακτικός τρόπος να τα καταφέρετε 
είναι ο καθημερινός υπολογισμός των θερμίδων που 
προσλαμβάνετε, χρησιμοποιώντας μια «έξυπνη 
εφαρμογή». Η καταγραφή κάθε μπουκιάς που μπαίνει 
στο στόμα σας μπορεί να σας φανεί κουραστική, αλλά 
είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος να αποφύγετε τα 
παχυντικά σνακ και την υπερκατανάλωση τροφής. Σε 

καμία περίπτωση ωστόσο ο υπολογισμός θερμίδων 
δεν πρέπει να σας γίνει εμμονή, καθώς σημασία 
έχει κατά κύριο λόγο η ποιότητα των θερμίδων που 

καταναλώνετε και όχι αποκλειστικά ο αριθμός τους. 
Δείτε απλά τον υπολογισμό θερμίδων ως ένα 

χρήσιμο βοηθητικό εργαλείο για όταν θέλετε να 
χάσετε μερικά κιλά.

Η μείωση 1.000 θερμίδων ημερησίως 
μπορεί να σας φαίνεται τρομακτική, 

αλλά αν σταματήσετε να τρώτε 
μπισκότα, βούτυρο, τηγανητές 

πατάτες και παγωτά, δεν 
είναι και τόσο δύσκολο 
να φτάσετε αυτό το 
νούμερο.

Μην ξεχνάτε 
άλλωστε, ότι η 

γυμναστική είναι ένας 
σημαντικός σύμμαχος στην 

προσπάθειά σας για 
αδυνάτισμα, βοηθώντας σας να κάψετε 

θερμίδες. Προσπαθήστε να γυμνάζεστε 5-6 
ημέρες την εβδομάδα, έχοντας κατά νου ότι ο 
αριθμός των θερμίδων που καίτε καθορίζεται 

από το φύλο σας, το βάρος σας, την ταχύτητα και 
τη διάρκεια της άσκησης. Πολλοί άνθρωποι που 

γυμνάζονται τείνουν να υπερεκτιμούν τον αριθμό 
των θερμίδων που καίνε στις προπονήσεις τους, 
καταλήγοντας να τρώτε περισσότερο και τελικά να 
παχαίνουν. Επομένως, προσέξτε να μην καταναλώνετε 

περισσότερες θερμίδες από όσες πράγματι χρειάζεται ο 

οργανισμός σας.
Η αρχή «φάτε λιγότερο, κινηθείτε περισσότερο», μπορεί 

να ακούγεται σαν μια βαρετή συμβουλή, αλλά καλλιεργεί 
τη σωστότερη νοοτροπία. Τα προγράμματα διατροφής που 
υπόσχονται δραματική και άμεση απώλεια κιλών, θα σας 
αναγκάσουν να πιέσετε τον εαυτό σας περισσότερο από 
ό,τι θα έπρεπε σε μια προπόνηση ή να φάτε λιγότερο από 
όσο χρειάζεστε. Η Αμερικανική Ακαδημία Διατροφής και 
Διαιτολογίας συστήνει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει ποτέ να 
καταναλώνουν λιγότερες από 1.200 θερμίδες την ημέρα 
και οι άνδρες δεν πρέπει να καταναλώνουν ποτέ λιγότερες 
από 1.800 θερμίδες την ημέρα.

Υ Γ Ε Ι Α

Πόσα κιλά μπορείτε να χάσετε 
σε 1 μήνα και πώς θα τα καταφέρετε

    συμβουλές ομορφιάς
η βιταμίνη D βοηθά σημαντικά σε πολλά επίπεδα: 

ενισχύει τα οστά, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, 
ως «βιταμίνη της χαράς» απαλύνει τις διακυμάνσεις 
της διάθεσης και δυναμώνει τα μαλλιά και τα νύχια 
ώστε να διατηρούν την πυκνή τους σύσταση και τη 
λάμψη τους.

η βιταμίνη B και ιδιαίτερα η Β9 αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά το αίσθημα κόπωσης που φέρνει η 
εμμηνόπαυση.

Άλλοι σημαντικοί σύμμαχοι είναι τα αντιοξειδωτικά, 
η αγαπημένη βιταμίνη C, η βιταμίνη της ομορφιάς E, 
αλλά και η α.

Τα ceramides, τα ω3 και τα ω6 συντελούν 
στην αποκατάσταση της υγείας του επιδερμιδικού 
φραγμού αυξάνοντας το επίπεδο λιπαρών οξέων της 
επιδερμίδας και επαναφέροντας την ελαστικότητά της.

Θρεπτικά έλαια, όπως το έλαιο μποράγκο, το 
primrose oil, που είναι το πλέον κατάλληλο για την 
ώριμη επιδερμίδα αφού είναι πλούσιο σε γ-λινολενικό 
και λινολεϊκό οξύ, το έλαιο αργκάν, που συμβάλλει 
στη διατήρηση της ομορφιάς των μαλλιών, αποτελούν 
βασικά συστατικά σε πολλά προϊόντα σε αυτή την 
κατηγορία.

Καθώς η χαλάρωση και η ευεξία είναι στα ζητούμενα, 
συμπληρώματα με σαφράν και εκχυλίσματα από 
χαμομήλι και λυκίσκο εξασφαλίζουν ήρεμο ύπνο την 
κατάλληλη ώρα, βοηθώντας να επανέλθουν οι σωστοί 
βιορυθμοί σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού και 
να μειωθεί η ευερεθιστότητα.

Μπορεί να ανήκετε στο ποσοστό των ανθρώπων 
που δεν θέλουν να πάρουν ορμόνες, όπως 
συχνά προτείνεται, όμως μια πληθώρα φυτικών 
σκευασμάτων υποκαθιστούν όσα στοιχεία έχει χάσει 
ο οργανισμός, ενεργοποιούν την κυτταρική ανανέωση 
και επαναρυθμίζουν τη λειτουργία του. H DHEa είναι 
γνωστή και ως ορμόνη νεότητας, αφού 38 φυσιολογικές 
διεργασίες που συνδέονται με τη νεανική εμφάνιση 
εξαρτώνται από αυτήν. Πλέον, υπάρχουν κρέμες με 
συνθέσεις που μιμούνται τη δράση της, βοηθώντας 
στην ανάπλαση της ώριμης επιδερμίδας.

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)
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Ψάχνουν 

τον πελάτη 
που πήγε με ένα 
μέτρο χιόνι στο 
εστιατόριο για 

να τον κεράσουν
Άνδρας ξεκίνησε με ένα μέτρο χιόνι στους 

δρόμους να πάει ο ίδιος να παραλάβει το 
φαγητό του, όμως βρήκε το αγαπημένο του 
εστιατόριο κλειστό.

Στον Καναδά, έπεσαν μεγάλες 
ποσότητες χιονιού. Μάλιστα σε κάποιες 
περιοχές το χιόνι ξεπέρασε το ένα μέτρο.

Τα καταστήματα έκλεισαν, ωστόσο 
κάποιος από τους κατοίκους των περιοχών 
αυτών φαίνεται ότι πεινούσε πολύ. Και έτσι 
πήρε τον δρόμο για το αγαπημένο του 
εστιατόριο.

Σε video από την κάμερα ασφαλείας 
της επιχείρησης, φαίνεται να φτάνει με 
δυσκολία στην είσοδο του μαγαζιού όπου 
καταλαβαίνει ότι είναι κλειστό.

Η συγκίνηση των ιδιοκτητών του 
εστιατορίου στον Καναδά

Η απογοήτευσή του είναι τέτοια που 
πέφτει στα γόνατα, με την εικόνα του να 

συγκινεί τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο 
οποίος ψάχνει να τον βρει.

«Στον πιστό μας πελάτη: Δεν ξέρουμε 
ποιος είσαι, αλλά σε ψάχνουμε. 
Λυπούμαστε που το εστιατόριο μας ήταν 
κλειστό. Καταλαβαίνουμε την απογοήτευσή 
σου και ελπίζουμε να σε δούμε σύντομα. 
Ότι και αν είχες στο μυαλό σου να φας 
σήμερα, αυτό θα στο κεράσουμε εμείς», 

αναφέρει η ανάρτηση στον λογαριασμό της 
επιχείρησης στο Instagram.

Μάλιστα σε νέα ανάρτησή της η 
επιχείρηση φαίνεται ότι εξακολουθεί να 
αναζητά τον πελάτη της

Κεμπέκ: Καταργεί 
τον φόρο των 

ανεμβολίαστων 
υπό την πίεση 
των τεράστιων 

κινητοποιήσεων
 Η μαζική ανταπόκριση στην 

«Αυτοκινητοπομπή της Ελευθερίας» 
των Καναδών φορτηγατζήδων αυτό το 

Σαββατοκύριακο – και, το πιο σημαντικό,η 
έντρομη αντίδραση του πρωθυπουργού, 
πριν βρεθεί θετικός στον COVID λίγες 
εβδομάδες μετά τη λήψη του αναμνηστικού 
εμβολίου του – ήταν αρκετά για να κάνει 
την επαρχιακή κυβέρνηση στο Κεμπέκ να 
επανεξετάσει τα σχέδιά της να φορολογήσει 
κάθε ενήλικα που αρνείται το εμβόλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχέδια 
για τον “φόρο υγείας” έχουν ακυρωθεί, 
σύμφωνα με τον Φρανσουά Λεγκώ, 
πρωθυπουργό της γαλλόφωνης επαρχίας, 
ο οποίος έκανε την ανακοίνωση κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου νωρίτερα την 
Τρίτη. Ακόμη και ο Legault αναγνώρισε ότι ο 
προγραμματισμένος φόρος είχε «διαιρέσει 
βαθιά τους πολίτες του Κεμπέκ».

“Αυτή τη στιγμή πρέπει να χτίσουμε 
γέφυρες”, πρόσθεσε. “Για να οδηγήσουμε 
το Κεμπέκ σε ένα ήρεμο κοινωνικό κλίμα, 
ανακοινώνω ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται 
να εισαγάγει αυτό το νομοσχέδιο για τη 
συμβολή στην υγεία”.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Legault είχε 
ανακοινώσει σχέδια για τη φορολόγηση 
των κατοίκων που δεν είχαν ακόμη 
λάβει το εμβόλιο COVID, επικαλούμενος 
ένα “βάρος” που έβαζαν στα δίκτυα 

υγειονομικής περίθαλψης της επαρχίας.
“Όσοι αρνούνται να λάβουν την πρώτη 

δόση τις προσεχείς εβδομάδες θα πρέπει 
να πληρώσουν μια νέα εισφορά υγείας”, 
δήλωσε τότε ο Legault. “Ξέρω ότι η 
κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά μπορούμε 
να το ξεπεράσουμε μαζί. Πρέπει να 
εστιάσουμε τις προσπάθειές μας σε δύο 
πράγματα: Να πάρουμε την πρώτη, τη 
δεύτερη και την τρίτη δόση εμβολίου και να 
μειώσουμε τις επαφές μας, ειδικά με τους 
ηλικιωμένους».

Να υπενθυμίσουμε ότι το Κεμπέκ 
αντιμετώπισε επίπεδα καταπίεσης και 
καταπάτησης της προσωπικής ελευθερίας 
που είναι ασύγκριτα με άλλων χωρών 
οπουδήποτε εκτός Κίνας( ;;; …)

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο 
Υγείας του Κεμπέκ απαίτησε “όποιος δεν 
έχει διαβατήριο εμβολιασμού πρέπει 
να συνοδεύεται ανά πάσα στιγμή από 
υπάλληλο του καταστήματος και δεν 

μπορεί να αγοράσει 
προϊόντα εκτός από αυτά 
που σχετίζονται με τη 
φαρμακευτική περίθαλψη 
που λαμβάνει”.

Αν και οι ειδήσεις 
των υπηρεσιακών 
ΜΜΕ  δεν τις ανέφεραν 
παρά υποβαθμισμέα να 
περιθωριακά, είναι σαφές 
ότι η  λαϊκή ανταπόκριση 
στους Καναδούς 
φορτηγατζήδες, οι οποίοι 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ α ν 
μια “συγκέντρωση 
ελευθερίας” στην Οτάβα 
το Σαββατοκύριακο, 

πιθανότατα συνέβαλε στην απόφαση του 
κυβερνήτη.

Φυσικά, οι δημοσκοπήσεις της κοινής 
γνώμης έδειξαν ότι η πλειοψηφία των 
Καναδών θέλει να αρθούν όλοι οι 
περιορισμοί COVID, όπως ανέφεραν οι 
Epoch Times.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με 
πληροφορίες, έχουν κληθεί μονάδες της 
RCMP για να συλλάβουν φορτηγατζήδες 
που εμποδίζουν τα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ 
και Καναδά στην Αλμπέρτα, σύμφωνα 
με το CBC. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
η αστυνομία κινείται έτοιμη να προβεί σε 
συλλήψεις και να κατασχέσει εξοπλισμό.

Ενημέρωση (1600ET): Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η Βασιλική Καναδική 
΄Εφιππη Αστυνομία RCMP ξεκίνησε με 
“μέτρα επιβολής», Αλλά σύμφωνα με 
πληροφορίες, ορισμένες τοπικές εταιρείες 
ρυμούλκησης αρνήθηκαν την παροχή 
υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση της Δευτέρας 
σηματοδότησε τη δεύτερη φορά που 
η κυβέρνηση του Κεμπέκ υποχώρησε 
από τα μέτρα δημόσιας υγείας που 
απέβλεπαν να εμποδίσουν την εξάπλωση 
του κορωνοϊού. Επίσης, διέκοψε τους 

υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για όλους 
τους εργαζόμενους στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης το προηγούμενο 
έτος φοβούμενη ότι θα οδηγήσει χιλιάδες 
νοσηλευτές να εγκαταλείψουν τη δουλειά 
τους, επιδεινώνοντας την ήδη σοβαρή 
έλλειψη εργαζομένων στον τομέα.

Άνοιξε το 
αυτοκίνητό της 
και είδε έναν 

γυμνό άνδρα στο 
πορτμπαγκάζ της 
Μία από τις πιο τρομακτικές και κλισέ 

σκηνές στο σινεμά είναι όταν κάποιος 
μπαίνει στο αυτοκίνητό του και στο πίσω 
κάθισμα κάποιος ή κάτι παραμονεύει. Μία 
γυναίκα από τον Καναδά έχει να διηγηθεί 
μία τέτοια ιστορία μόνο που αφορά έναν 
γυμνό άνδρα στο πορτμπαγκάζ, ο οποίος 
ήταν εκεί για τρεις μέρες.

Η TikToker Bethany Coker λοιπόν πριν 

από λίγες ημέρες, πρόσεξε πως το όχημά 
της ήταν πάρα πολύ βρώμικο, παρά το 
γεγονός ότι το είχε αφήσει σχετικά καθαρό. 
Όπως φαίνεται και στο video που ανέβασε, 
ήταν λες και κάποιος είχε πέσει στις λάσπες 
και μετά είχε πάει να καθίσει στην θέση του 
συνοδηγού. Κάτι που δεν μπορούσε να 
περάσει απαρατήρητο.

Αφού το καθάρισε, συνέχισε την μέρα, 
όμως δύο 24ωρα αργότερα βρέθηκε 
μπροστά σε μία μεγάλη έκπληξη.

Μπαίνοντας λοιπόν στο αυτοκίνητό της, 
η TikToker δεν είδε κάποια βρωμιά που 
δεν θα έπρεπε να είναι εκεί αλλά έναν 
άνθρωπο που δεν θα έπρεπε να είναι 
εκεί. Συγκεκριμένα έναν γυμνό άνδρα 
στο πορτμπαγκάζ του οχήματος. Όπως 
αποδείχτηκε ο εισβολέας ήταν μέσα στο 
όχημα για 3 μέρες.

[
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«Γιατί είσαι στο αυτοκίνητό μου και 
γιατί είσαι γυμνός; Πως μπήκες μέσα;», 
ακούγεται να λέει η Bethany, με τον τύπο 
να απαντά πως είναι ο γιος του Πάπα.

Η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία 
η οποία έβγαλε τον άνδρα από το 
όχημα. Στο δεύτερο βίντεο ο άνδρας 
λέει στους αστυνομικούς «μπορώ να 
βάλω το παντελόνι μου;» με εκείνους 
να αποκρίνονται «θα το εκτιμούσαμε». 
Αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για έναν 
άνθρωπο που πάσχει από ψυχική νόσο και 
ο οποίος αγνοούνταν .

Ταξίδεψε από 
τον Καναδά στη 
Βρετανία για να 
ζήσουν μαζί και 

αυτός τη σκότωσε
Ταξίδεψε από τον Καναδά στη Βρετανία 

για να μοιραστεί της ζωή της μαζί του και 
αυτός την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. 
Η 19χρονη Άσλει πίστευε ότι βρήκε τον 
άνθρωπο της ζωής της στο πρόσωπο του 

23χρονου, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω 
διαδικτύου.

«Ήταν ένα αξιαγάπητο κορίτσι. Έφυγε 
τόσο άδικα. Τόσο κρίμα ήταν αξιαγάπητη» 
δήλωσε γειτόνισσα του δράστη.

Η 19χρονη κοπέλα πίστευε ότι βρήκε τον 
άνθρωπο της ζωής της στο πρόσωπο του 
23χρονου, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω 
διαδικτύου.

«Ήταν περιπετειώδης, αγαπούσε τον 
κόσμο, ήταν ευγενική. Ήθελε πάντα να 
ταξιδέψει κάτι το οποίο και έκανε», δήλωσε 
σοκαρισμένη η ξαδέρφη της Άσλεϊ, Μελίσα 
Λοκ.

Τον Νοέμβριο αποφάσισε να αφήσει την 
οικογένειά της, στην Βρετανική Κολομβία 
του Καναδά και να ταξιδέψει στη Βρετανία 
για να ζήσει μαζί με τον Τζακ Σεπλ, τον 
μετέπειτα δολοφόνο της.

Όλα κυλούσαν όμορφα καθώς το ζευγάρι 
καθ’ όλη την διάρκεια των προηγούμενων 
μηνών ανέβαζε συνεχώς φωτογραφίες 
από τις επισκέψεις του σε διάφορα σημεία 
της Βρετανίας.

Φίλη του κοριτσιού αναφέρει ότι κάτι 
άρχισε να πηγαίνει στραβά.

H Άσλεϊ είχε τηλεφωνήσει και στους 
γονείς της ενημερώνοντάς τους, ότι δεν 
περνάει καλά στη Βρετανία και αυτοί της 
έκλεισαν εισιτήριο επιστροφής στις 3 
Φεβρουαρίου.

Η 19χρονη δεν πρόλαβε να γλιτώσει. 
Μερικές μέρες πριν την διαφυγή της 
ένας γείτονας κάλεσε την αστυνομία για 
περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αστυνομικοί έφτασαν μόνο για να 
διαπιστώσουν τον θάνατο του 19χρονου 
κοριτσιού. Αμέσως συνελήφθη και ο 
23χρονος, ο οποίος απολογείται για την 
δολοφονίας της.

Βρετανικές και Καναδικές αρχές 
βρίσκονται σε άμεση συνεργασία χωρίς 

ωστόσο να δίνουν πληροφορίες για τον 
τραγικό θάνατο του κοριτσιού.

Mπορούν τα 
παραπανίσια κιλά 
να μειώσουν την 
νοημοσύνη μας;

Ερευνητές από το πανεπιστημιακή 
σχολή Ιατρικής McMaster University 
School of Medicine του Καναδά αναφέρουν 
ότι τα περιττά κιλά στο σώμα αποτελούν 
παράγοντα κινδύνου για την μείωση της 
γνωστικής ικανότητας στους ενήλικες

Τα συμπεράσματα της μελέτης του 
δημοσιεύτηκαν σε άρθρο στο επιστημονικό 
περιοδικό News – Medical.

Ειδικότερα, ακόμα και λαμβάνοντας 
υπόψη παράγοντες καρδιοαγγειακού 
κινδύνου, όπως είναι ο διαβήτης, η 
υπέρταση ή βλάβες σε αγγεία του 
εγκεφάλου, «η σύνδεση ανάμεσα στο 
σωματικό βάρος και τις χαμηλότερες 
γνωστικές επιδόσεις επιμένει» αναφέρει η 
εν λόγω έρευνα.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι 
στρατηγικές να εμποδίσουν ή να μειώσουν 
το παραπανίσιο σωματικό λίπος μπορεί 
να διατηρήσουν τη γνωστική λειτουργία» 
ανέφερε η Σόνια Άναντ, επικεφαλής 
συγγραφέας και καθηγήτρια Ιατρικής στο 
πανεπιστημιακό Ίδρυμα, εξειδικευμένη 
στην Αγγειολογία.

Οι ερευνητές παρατήρησαν στα 
πειράματά τους ότι οι παχύσαρκοι 
σκόραραν στα τεστ IQ λες και ήταν περίπου 
τρία χρόνια γηραιότεροι από εκείνους που 
είχαν φυσιολογικό σωματικό βάρος.

Η παχυσαρκία έχει συνδεθεί με έναν 
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης γεροντικής 
άνοιας και άλλων ειδών εκφύλισης της 
νοητικής λειτουργίας και της μνήμης.

Ένας πιθανός λόγος σύμφωνα με τους 
ειδικούς είναι ότι η συσσώρευση λίπους 
συμβάλλει στις δυσλειτουργίες στου 
κυκλοφορικό σύστημα του εγκεφάλου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα 
συμπεράσματα της έρευνας προέκυψαν 
από τη μελέτη 9.166 ανθρώπων που 
συμμετείχαν στην έρευνα.

Οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από τα 35 
έως τα 75 έτη, με μέση ηλικία τα 58.

Περίπου το 58% ήταν γυναίκες. Όσοι 
συμμετείχαν μέτρησαν το ποσοστό λίπους 
στο σώμα τους, ενώ 6,733 απ’ αυτούς 
υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία 
για να τους υπολογιστεί το κοιλιακό λίπος, 
αυτό που συσσωρεύεται εσωτερικά γύρω 
από τα σπλαχνικά όργανα.

Ενώ η μαγνητικές τομογραφίες 
κατέστησαν δυνατό να διαπιστωθούν και οι 
βλάβες που είχαν υποστεί στα αγγεία του 
εγκεφάλου.
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Χειμερινοί 
Ολυμπιακοί: 

Το FBI προτείνει 
στους αθλητές 
να μην πάρουν 
το κινητό τους 

στο Πεκίνο

Στελέχη των αμερικανικών υπηρεσιών 
αντικατασκοπείας έχουν προειδοποιήσει 
για τον κίνδυνο να παραβιαστούν τα 
κινητά και τα προσωπικά δεδομένα των 
Αμερικανών στην Κίνα

Το FBI προτρέπει τους αθλητές που 
θα συμμετέχουν στους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, που 
αρχίζουν στις 4 Φεβρουαρίου, να αφήσουν 
τα προσωπικά τους κινητά τηλέφωνα 
στο σπίτι και αντ ‘αυτού να πάρουν μαζί 
τους προσωρινά τηλέφωνα, επειδή 
υπάρχει η πιθανότητα για «κακόβουλες 
δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο»

Σημειώνεται πως οι Εθνικές Ολυμπιακές 
Επιτροπές και σε άλλες δυτικές χώρες 
συμβουλεύουν επίσης τους αθλητές τους 
να αφήνουν προσωπικές συσκευές στο 
σπίτι ή να χρησιμοποιούν προσωρινά 
τηλέφωνα, λόγω ανησυχίες για την 
κυβερνοασφάλεια στους Αγώνες.

Αν και δεν έχει εις γνώσιν «οποιαδήποτε 
συγκεκριμένη απειλή στον κυβερνοχώρο 
κατά των Ολυμπιακών Αγώνων», το 
FBI επισήμανε ότι είναι σημαντικό όσοι 
συμμετέχουν στους Αγώνες να είναι «σε 
εγρήγορση και να διατηρούν τις βέλτιστες 
πρακτικές στο δίκτυό τους και στα ψηφιακά 
τους περιβάλλοντα».

Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω 
α υ ξ α ν ό μ ε ν ω ν 
ανησυχιών από 
αξιωματούχους της 
εθνικής ασφάλειας 
των ΗΠΑ για κινεζική 
κατασκοπεία και 
κλοπή πνευματικής 
ιδιοκτησίας - 
καθώς η Κίνα έχει 
δημιουργήσει ένα 
προηγμένο κράτος 
τεχνικής επιτήρησης 
εντός των συνόρων 
της, καλυμμένο από 
κάμερες αναγνώριση 
προσώπου και άλλη 
τεχνολογία.

Στελέχη των υπηρεσιών 
αντικατασκοπείας έχουν προειδοποιήσει 
εδώ και καιρό ότι οι ομοσπονδιακοί και 
τοπικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ, καθώς 
και στελέχη των επιχειρήσεων αλλά και 
του ακαδημαϊκού κόσμου, που ταξιδεύουν 
στην Κίνα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
να παραβιαστούν οι προσωπικές τους 
συσκευές. Το FBI παρέχει τακτικά 
ενημερώσεις σε Αμερικανούς πολίτες που 
θεωρεί ότι κινδυνεύουν να πέσουν θύματα 
κινεζικών προσπαθειών κατασκοπείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το FBI έχει 
ανοίξει περισσότερες από 2.000 έρευνες 
για περιπτώσεις κατασκοπείας, σχετικά 

με προσπάθειες του Πεκίνου να κλέψει 
πληροφορίες αμερικάνικης τεχνολογίας, 
σύμφωνα με τον διευθυντή του FBI, Κρις 
Γουρέι.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν πρόκειται 
νθα στείλει κυβερνητικούς αξιωματούχους 
στους Αγώνες, απρ’ όλο που οι Αμερικανοί 
αθλητές θα συμμετέχουν στους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς κανονικά. Η ίδια πολιτική 
ισχύει και για τους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες που θα διεξαχθούν επίσης στο 
Πεκίνο.

Η Αφρική 
φτιάχνει το 

μεγαλύτερο τείχος 
του κόσμου: 
Είναι πράσινο 
και μια ελπίδα 
για το μέλλον

Η Αφρική φτιάχνει το μεγαλύτερο τείχος 
του κόσμου: Είναι πράσινο και μια ελπίδα 
για το μέλλον

Όσο στη Δύση επιμένουμε να φτιάχνουμε 
τείχη από τσιμέντο ή συρματοπλέγματα, 

στην Αφρική βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο 
φιλόδοξο σχέδιο όλων των εποχών, ένα 
«τείχος» από δέντρα που όταν ολοκληρωθεί 
θα έχει μήκος 8.000 χιλιομέτρων και θα 
είναι το μεγαλύτερο φυσικό θαύμα του 
πλανήτη.

Το τείχος θα «κόβει» οριζόντια την 
Αφρική στα δύο, στο ύψος της Σαχέλ, της 
υποσαχάριας περιοχής που πρόσφατα 
μάθαμε κι εμείς, αλλά για εντελώς μη 
οικολογικους και μη ειρηνικούς, δηλαδή για 
όλους τους λάθος λόγους.

Το πρότζεκτ ξεκίνησε το 2007, αλλά 
ήταν στα σκαριά από τη δεκαετία του ‘70. 
Η Σαχέλ, είναι μια από τις φτωχότερες 
περιοχές της γής και η φτώχεια έφτασε 
σε απελπιστικά σημεία όταν η κλιματική 
αλλαγή μεταμόρφωσε το τοπίο σε μια 
απέραντη ξερή λωρίδα γης.

Οι διαρκείς ξηρασίες, η έλλειψη τροφής, 
οι ατελείωτες πολεμικές συγκρούσεις και 
η ομαδική μετανάστευση των κατοίκων σε 
αναζήτηση καλύτερης τύχης, μετέτρεψαν 
την περιοχή σε έρημο, παρότι δεν είναι. 
Μια περιοχή που κάποτε ήταν γεμάτη από 
φυσικό πλούτο, έγινε μια επί γης κόλαση.

Τότε ήταν που οι τοπικές κοινότητες, 
από τη Σενεγάλη στα δυτικά ως το 
Ντζιμπουτί στα ανατολικά, αποφάσισαν να 
αντισταθουν. Η κατασκευή του Πράσινου 
Τείχους έχει ήδη προχωρήσει κατά 15%.

Αρχικά στο πρότζεκτ μετείχαν 11 χώρες, 
υπό τη γενική εποπτεία της Αφρικανικής 
Ένωσης και τη βοήθεια των Ηνωμένων 
Εθνών, σήμερα όμως μετέχουν πάνω 20 
χώρες από όλη την Αφρική.

Τι είναι το Μεγάλο Πράσινο Τείχος;
Δέντρα. Βασικά είναι δέντρα, τα οποία 

φυτεύονται εκεί που υπήρχαν και παλιότερα 
αλλά πλέον υπάρχει ξερή γη.

Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, 
όμως. Η αναδάσωση της περιοχής 
υπόσχεται πολύ περισσότερα από το να 
αλλάξει το χρώμα της στο γεωγραφικό 
χάρτη: Στην ουσία προσπαθεί να 

αποτελέσει μια εναλλακτική και βιώσιμη 
λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν όχι 
μόνο την αφρικανική ήπειρο αλλά και όλον 
τον πλανήτη, την κλιματική αλλαγή, την 
ξηρασία, την ερημοποίηση, την πείνα, τις 
συγκρούσεις και τη μετανάστευση.

Όταν ολοκληρωθεί, το Μεγάλο Πράσινο 
Τείχος θα είναι η μεγαλύτερη οργανική δομή 
στον πλανήτη, τρεις φορές μεγαλύτερο 
από τον μεγάλο Κοραλιογενή Ύφαλο.

Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα έχουν 
αρχίσει να φαίνονται, καθώς η γη δείχνει 
σημάδια ανάκαμψης και οι τοπικοί 
πληθυσμοί ανακτούν μια στοιχειώδη 
σταθερότητα στη ζωή τους.

Φυσικά το τείχος δεν θα λύσει από μόνο 
του όλα τα προβλήματα και η κατασκευή 
του δεν γίνεται χωρίς προβλήματα. Στο 
Σουδάν, ας πούμε, που μαστίζεται από 
πείνα και συρράξεις, ακόμη και οι καλύτερες 
των προθέσεων αντιμετωπίζονται εχθρικά.

Το σημαντικότερο που γίνεται, 
παράλληλα με τη γη που αλλάζει, είναι 
ότι οι τοπικές κοινότητες συσπειρώνονται 
γύρω από έναν κοινό σκοπό και μετά από 
δεκαετίες απελπισίας οι κάτοικοι βλέπουν 
ένα φως, μια ελπίδα για το μέλλον της γης 
τους και άρα και των ίδιων. Και ένα λόγο να 
μείνουν στον τόπο τους.

Είναι σχετικά εντυπωσιακό ότι μια τέτοια 
προσπάθεια έρχεται από την Αφρική ή 
τελικά ήταν και απόλυτα αναμενόμενο. 
Είναι κυρίως όμως η απόδειξη ότι οι 

άνθρωποι δεν φεύγουν 
από τον τόπο τους για 
να περάσουν την ώρα 
τους, αλλά επειδή ο 
τόπος τους δεν μπορεί 
πια να τους ζήσει.

Καθένας, τελικά, 
κατασκευάζει τα δικά 
του τείχη, ανάλογα με 
το όραμά του.

Απομένει να δούμε 
ποια θα αποδειχθούν 
πιο αποτελεσματικά 
μακροπρόθεσμα.

cnn.gr

Εκεχειρία με τον 
κορωνοϊό κάνει 

η Ευρώπη
«Εκεχειρία» με τον κορωνοϊό πρόκειται 

να συνάψει η Ευρώπη, εισάγοντας έτσι 

μια περίοδο «πανδημικής ηρεμίας», δύο 
χρόνια μετά την έναρξη της υγειονομικής 
κρίσης. Αυτό εκτιμά ο περιφερειακός 
επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας για την Ευρώπη, δρ Χανς Κλούγκε, 
βασίζοντας την αισιοδοξία του στην 
υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, στη σχετική 
ηπιότητα της μετάλλαξης «Ομικρον» και, 
βέβαια, στο τέλος του χειμώνα. Ο δρ 
Κλούγκε διαπίστωσε, επίσης, ότι πλέον 
η Ευρώπη είναι σε καλύτερη θέση να 
αντιμετωπίσει νέες μεταλλάξεις ακόμη και 
αν είναι περισσότερο νοσογόνες από την 
«Ομικρον» και κατέληξε: «Πιστεύω ότι 
είναι βέβαιη η εμφάνισή τους, αλλά δεν θα 
προκαλέσουν την κοινωνική δυσλειτουργία 
που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια της 
υγειονομικής κρίσης». Ωστόσο, δεν έλειψε 
να υπογραμμίσει ότι η αισιόδοξη πρόβλεψη 

Κ Ο σ Μ Ο σ



8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 25εεβδομάδα Greek Weekly News

Στον Ι. Ναό Αγίας Τριάδας 
στο London, την Κυριακή 
31 Ιανουαρίου, μετά τη Θεία 
Λειτουργία, έγινε το κόψιμο 
της βασιλόπιτας στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Ναού. Την 
εκδήλωση οργάνωσαν οι κυρίες 
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας της 
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Lon-
don.

Ο ιερατ. Προϊστάμενος π. 
Κωνσταντίνος Χατζής ευλόγησε 

θα λάβει σάρκα και οστά μόνον εφόσον 
εξακολουθήσουν δυναμικά οι εκστρατείες 
εμβολιασμού και η επαγρύπνηση για την 
άμεση ανίχνευση των νέων στελεχών 
κορωνοϊού.

Στη βελτίωση της πανδημικής 
κατάστασης φαίνεται ότι πιστεύουν τα 
περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Επειτα 
από τη Δανία και τη Νορβηγία, σε πλήρη 
άρση των περιοριστικών μέτρων, από 
την ερχόμενη εβδομάδα, προχωράει και 
η Σουηδία παρά τα καθημερινά ρεκόρ 
κρουσμάτων. Σκεπτικό της κυβερνητικής 
απόφασης είναι αφενός η υψηλή 
εμβολιαστική κάλυψη και αφετέρου η 
μερική ανοσία που έχει αποκτήσει μεγάλη 
μερίδα του πληθυσμού λόγω φυσικής 
λοίμωξης, παράγοντες που καθιστούν την 
πανδημία πιο διαχειρίσιμη. Οπως δήλωσε 
η πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Αντερσον, 
«έφτασε ο καιρός να ανοίξει και πάλι η 
χώρα. Αν και οι λοιμώξεις θα παραμείνουν 
υψηλές για αρκετό καιρό ακόμη, μπορούμε 
να πούμε ότι τα χειρότερα έχουν 
περάσει». Η Σουηδή υπουργός Υγείας 
Λένα Χάλενγκρεν, επίσης, υπογράμμισε 
ότι οι συστάσεις περί εμβολιασμού και 
απομόνωσης των ενεργών κρουσμάτων 
παραμένουν και θα είναι πιο περιοριστικές 
για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Tέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 
χθες παράταση ενός έτους, μέχρι τα τέλη 
του 2023, της υποχρέωσης χρήσης των 
πιστοποιητικών εμβολιασμού προκειμένου 
να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις μεταξύ 
των κρατών-μελών. Η Κομισιόν δεν 
συμμερίζεται τις αισιόδοξες προβλέψεις 
του περιφερειακού επικεφαλής του ΠΟΥ, 
δρ Χανς Κλούγκε, και τονίζει ότι η παρουσία 
της COVID παραμένει πολύ αισθητή στην 
Ευρώπη. «Την παρούσα στιγμή είναι 
αδύνατο να αξιολογήσουμε τις συνέπειες 
που θα έχει μια ενδεχόμενη αύξηση των 
κρουσμάτων το δεύτερο εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους ή της εμφάνισης ενός νέου 
στελέχους», καταλήγει η Κομισιόν.

Π Α Ρ Ο Ι Κ Ι Α

«Όσοι επιχειρήσουν να προσφέρουν 
υλική βοήθεια στους διαδηλωτές 
κινδυνεύουν να συλληφθούν», ανέφεραν 
οι αστυνομικές αρχές.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει επτά 
συλλήψεις, πολλά οχήματα κατασχέθηκαν 
ενώ κόπηκαν και περίπου 100 κλήσεις για 
οδικές παραβάσεις.

Κάτοικοι της Οτάβας, σε απόγνωση 
από το χάος που προκάλεσε το κίνημα 
αυτό, κατέθεσαν συλλογική αγωγή κατά 
των διοργανωτών, ζητώντας αποζημίωση 
ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων 
Καναδά (περίπου Το Σαββατοκύριακο οι 
κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες 
μεγάλες πόλεις του Καναδά, όπως στο 
Τορόντο και το Γουίνιπεγκ.

Θυμίζουν στη μορφή τους τις διαδηλώσεις 
των «κίτρινων γιλέκων» που τον χειμώνα 
του 2018 παρέλυαν κάθε Σαββατοκύριακο 
το κέντρων πολλών γαλλικών πόλεων.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, που 
έχει βρεθεί θετικός στον νέο κορονοϊό 
εδώ και μία εβδομάδα και, κατά συνέπεια, 
είναι σε αυτοαπομόνωση, δεν σχολίασε τις 
διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου.

Την περασμένη Πέμπτη ωστόσο 
απέκλεισε το ενδεχόμενο να καλέσει τον 
στρατό για να αποκαταστήσει την τάξη.

«Ο Τριντό δεν έχει να κερδίσει τίποτα 
συνομιλώντας με τους διαδηλωτές», 
σχολίασε η Ζενεβιέβ Τελιέ, καθηγήτρια 
πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο 
της Οτάβας.

Ο συνάδελφός της Φρεντερίκ Μπουατί, 
του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτας, δεν 

απέκλεισε ωστόσο την πιθανότητα η 
κινητοποίηση να εξελιχθεί σε «πολιτική 
κρίση».

«Ο Τριντό αντέδρασε άσχημα στην αρχή. 
Αντέδρασε πολύ έντονα και απότομα όταν 
ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, προσπαθώντας 
να παρουσιάσει όλη την κινητοποίηση ως 
διαδήλωση ακροδεξιών», εξήγησε.

Και «έριξε λάδι στη φωτιά (…) 
πολιτικοποιώντας τον εμβολιασμό», 
ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο, 
το περασμένο καλοκαίρι, πρόσθεσε ο 
καθηγητής.

Μολονότι η κινητοποίηση δεν στηρίζεται 
από την πλειοψηφία των Καναδών (μόνο το 
32% τάσσεται υπέρ των φορτηγατζήδων, 
σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσκόπηση), 
το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο 
μεταξύ του 10% των ανεμβολίαστων 
πολιτών.

Αυτό το Σαββατοκύριακο η αστυνομία 
μέτρησε περίπου 1.000 φορτηγά και 
5.000 διαδηλωτές στην πόλη, αριθμός 
μειωμένος σημαντικά σε σύγκριση με την 
προηγούμενη εβδομάδα, όταν τα οχήματα 

έφταναν τις 3.000 και οι συγκεντρωμένοι 
γύρω στις 10-15.000.

Ένα μικρό τμήμα της οδού Μέτκαλφ – 
όπου βρίσκονται το Κοινοβούλιο, η Κεντρική 
Τράπεζα και διάφορα κυβερνητικά κτίρια, 
συμπεριλαμβανομένου και του γραφείου 
του Τριντό – μύριζε έντονα καμένο ξύλο 
σήμερα.

Σε φορτηγά, αυτοκίνητα και τρακτέρ οι 
διαμαρτυρόμενοι είχαν κολλήσει πινακίδες 
όπου κατήγγειλαν τα πάντα, από τα εμβόλια 
και τα μέτρα, μέχρι τον περιβαλλοντικό 
φόρο άνθρακα.

Πλάι σε ανοιχτές σκηνές και τραπέζια με 
φαγητό διακρίνονταν στοίβες με μπουκάλια 
με νερό, μπρικέτες και πάνες.

Υπήρχαν όμως ταυτόχρονα και ενδείξεις 
«αντεπίθεσης» από τους κατοίκους.

Στα παράθυρα του ισογείου, σε ένα κτίριο 
διαμερισμάτων σε απόσταση μερικών 
τετραγώνων, κάποιοι είχαν τοποθετήσει 
μικρές πινακίδες με τις φράσεις: «Γυρίστε 
σπίτι, ηλίθιοι» και «Τα εμβόλια σώζουν 
ζωές».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

H Ottawa σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης 

AΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

την βασιλόπιτα παρουσία του 
διοικητικού συμβουλίου, των κυριών 
της Φιλοπτώχου, των ιεροπαίδων του 
Ναού και ελάχιστων πιστών λόγω 
των περιοριστικών μέτρων για την 
πανδημία. 

 Στο κολάζ φωτογραφιών 
διακρίνονται, ο ιερ. προϊστάμενος, 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αντιπρόσωποι οργανισμών και τα 
παιδιά του Ιερού.

Στη φωτογραφία κάτω ο ιερ. 
προϊστάμενος π. Κωσνταντίνος 
Χατζής, η πρόεδρος της Κοινότητας 
Πένη Κερχούλας, η γραμματέας της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητας κα Βούλα 
Βασιλείου και οι τυχεροί νικητές,  σε 
αναμνηστική φωτογραφία.

Eλληνορθόδοξη  
Κοινότητα ΑγίαςΤριάδος 

London
Κόψιμο 

βασιλόπιτας
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«Εθνικός Κήρυξ»

ΒΟΣΤΩΝΗ. Το Κέντρο New York Insur-
ance για τη μελέτη του Ελληνισμού στον 
Πόντο και τη Μικρά Ασία  του Ελληνικού 
Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής 
του Τιμίου Σταυρού, είναι στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει τη χορηγία του έργου 
«Εξοδος» μέσω επιχορήγησης ύψους 
εκατό χιλιάδων δολαρίων. Το μνημειώδες 
αυτό έργο, που πραγματοποιήθηκε 
από το Ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο 
για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο (AM-
PHRC) στο Σικάγο, περιλαμβάνει τη 
μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά 
εκατοντάδων μαρτυριών επιζώντων από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, ή τη λεγόμενη 
«Μεγάλη Καταστροφή», κατά την οποία 
εκτοπίστηκαν εκατομμύρια Έλληνες από 
τις πατρογονικές τους εστίες από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1910 έως τις αρχές της 
δεκαετίας του 1920.

Το ελληνικό πρωτότυπο έργο, «Η 
Έξοδος», είναι μια συλλογή πέντε τόμων 
με προσωπικές αφηγήσεις επιζώντων, που 
συντάχθηκε από την Ελληνίδα ερευνήτρια 
Μέλπω Λογοθέτη – Merlier (1890-1979) 
υπό την αιγίδα του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών στην Αθήνα και εκδόθηκε το 
1980. Η Λογοθέτη-Merlier, μουσικολόγος, 
και ο φιλέλληνας σύζυγός της, Octave 
Merlier (1897-1976), ξεκίνησαν αρχικά 
ένα έργο ηχογράφησης δημοφιλών 
τραγουδιών από όλη την Ελλάδα, αλλά 
το ινστιτούτο που δημιούργησαν διεύρυνε 

τελικά το πεδίο της έρευνάς του, από τη 
μουσική στη λαογραφία και την ιστορία.

Το μνημειώδες έργο “Εξοδος” από 
μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν τον 
κατατρεγμό και τη μεγάλη καταστροφή. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ HCHC
Η νέα έκδοση που χρηματοδοτείται από 
το «NY Life Insurance – Κέντρο για τη 
μελέτη του Ελληνισμού στον Πόντο και 
τη Μικρά Ασία» του Ελληνικού Κολλεγίου 
και της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου 
Σταυρού, θα καταστήσει τις προσωπικές 

ιστορίες των προσφύγων 
που υπέστησαν διώξεις 
και απώλεια εστιών και 
ήταν μάρτυρες της σφαγής 
αγαπημένων προσώπων 
και συμπατριωτών, 
προσβάσιμες στο 
αγγλόφωνο κοινό. Οι 
αναγνώστες θα είναι 
σε θέση να μάθουν 
για τις οδυνηρές και 
συνταρακτικές εμπειρίες 
εκείνων που επέζησαν 
ενάντια σε όλες τις 
πιθανότητες επιβίωσης. 
Επίσης, θα μάθουν για τη 
«Μεγάλη Καταστροφή» 
ως ιστορικό γεγονός, 
λαμβάνοντας υπόψη την 
προέλευση, το πλαίσιο και 
τα επακόλουθά της.

Η έκδοση θα παρέχει 
επίσης στους μελετητές 
ένα τεράστιο θησαυρό 
πρωτογενών πηγών που 
θα επιτρέψουν μια πιο 
προσεκτική εξέταση της 
κατάστασης των Ελλήνων 
στη Μικρά Ασία, τον Πόντο 
και την Ανατολική Θράκη 
κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, καθώς 
και μία ενσωμάτωση της 
«Μεγάλης Καταστροφής» στο ευρύτερο 
πλαίσιο μελέτης των πολιτικών για τις 
οθωμανικές εθνότητες και των γενοκτονιών. 
Ας σημειωθεί, ότι ενώ η γενοκτονία των 
Αρμενίων έχει λάβει αυξανόμενη προσοχή 
τα τελευταία χρόνια, η δολοφονία περίπου 
ενός εκατομμυρίου Ελλήνων Ορθοδόξων 
Χριστιανών μεταξύ 1913 και 1923 έχει 
παραμείνει σχετικά υποτιμημένη. Αυτή η 
έκδοση θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση 
αυτού του κενού στην ιστοριογραφία των 
αρχών της δεκαετίας του 1900. Το AM-
PHRC ελπίζει επίσης ότι ρίχνοντας φως 
στη Μεγάλη Καταστροφή, ενδέχεται να 
αποφευχθούν τέτοιες αγριότητες στο 
μέλλον.

Ο πρώτος τόμος του γεωγραφικά 
παρουσιαζομένου έργου «Εξοδος», 
αφιερωμένο στη Μικρά Ασία, αναμένεται 
να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2022, 
με αφορμή την ανάμνηση της καταστροφής 
της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922. Οι 
επόμενοι τόμοι, του τρίτομου έργου, θα 
αφιερωθούν στον Ανατολικό Πόντο και τον 
Δυτικό Πόντο.

Το «NY Life Insurance – Κέντρο για τη 

Μελέτη του Ελληνισμού στον Πόντο και τη 
Μικρά Ασία» του Ελληνικού Κολλεγίου και 
της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, 
είναι στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξει 
ένα έργο που ταιριάζει τόσο πολύ με τη δική 
του αποστολή προώθησης της μελέτης του 
Ελληνισμού στον Πόντο και τη Μικρά Ασία, 
καθώς και με την αποστολή του Ελληνικού 
Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής του 
Τιμίου Σταυρού για την ευαισθητοποίηση 
των φοιτητών ως προς τις οικουμενικές, 
πνευματικές και πολιτιστικές αξίες του 
Ελληνισμού.

Χορηγία σε Ελληνικό Κολλέγιο 
και Σχολή για μελέτη του Ελληνισμού 

του Πόντου και μικράς Ασίας
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Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών 
ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα 
ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία 
γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Όχι, φυσικά, 
γιατί δεν είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 
13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 
ημέρες! Του έλειπαν δηλαδή οι 13 ημέρες μεταξύ 16 και 28 
Φεβρουαρίου! Η ιστορία για το πως έγινε αυτό έχει να κάνει 
με τον προσδιορισμό του έτους και τα ημερολόγια.

Όπως ξέρετε, ένα σωστό ετήσιο ημερολόγιο πρέπει να 
έχει ως βάση του τον ακριβή χρόνο που χρειάζεται η Γη 
για να συμπληρώσει μία πλήρη περιφορά της γύρω από 
τον Ήλιο. Αυτή η κίνηση της Γης αντικαθρεπτίζεται στην 
φαινόμενη κίνηση του Ήλιου ανάμεσα στους αστερισμούς. 
Οι Βαβυλώνιοι κατέγραψαν για πρώτη φορά την αργή 
αυτή φαινόμενη κίνηση του Ήλιου από τη Δύση προς την 
Ανατολή, γιατί παρατηρούσαν προσεχτικά τον ορίζοντα 
την ώρα της Δύσης. Και οι παρατηρήσεις τους εκείνες τους 
απεκάλυψαν ότι ο Ήλιος επέστρεφε στην αφετηρία του μετά 
από περίπου 360 ημέρες. Έτσι οι Βαβυλώνιοι χώρισαν τον 
κύκλο σε 360 μοίρες, κάτι που παραμένει σε ισχύ ακόμη και 
σήμερα, και θέσπισαν συγχρόνως ένα μεικτό σεληνιακό και 
ηλιακό ημερολόγιο 360 ημερών, με προσθήκες εμβόλιμων 
εορτάσιμων ημερών που δεν έλυναν όμως το πρόβλημα 
της επακριβούς διάρκειας του έτους.

Το ίδιο συνέβαινε όμως και με το ρωμαϊκό ημερολόγιο 
που τον πρώτο π.Χ. αιώνα το είχε κι αυτό τα χάλια του. 
Γι’ αυτό το 44 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρ άλλαξε το μέχρι τότε 
ημερολόγιο της Ρώμης, που είχε θεσπίσει ο Πομπήϊος 
Νουμάς (714-671 π.Χ.), και με τη βοήθεια του Έλληνα 
αστρονόμου Σωσιγένη από την Αλεξάνδρεια εγκαθίδρυσε 
το Ημερολόγιο που φέρει έκτοτε το όνομά του. Ο Σωσιγένης 
βασισμένος στους υπολογισμούς του πατέρα της 
αστρονομίας Ιππάρχου (ο οποίος έναν αιώνα νωρίτερα είχε 
προσδιορίσει ότι το ηλιακό ή τροπικό έτος έχει διάρκεια ίση 
με 365,242 ημέρες), θέσπισε ένα ημερολόγιο του οποίου τα 
έτη είχαν 365 ημέρες ενώ σε κάθε τέταρτο έτος πρόσθεταν 
μία ακόμη ημέρα, μετά την «έκτη προ των καλενδών του 
Μαρτίου», που ονομάζονταν «bis sextus». Έτσι η ημέρα 
αυτή, επειδή μετριόταν δύο φορές, ονομάζεται ακόμη και 
σήμερα «δις έκτη» και το έτος που την περιέχει «δίσεκτο».

Η παρανόηση λοιπόν του λαού ότι τα δίσεκτα έτη είναι 
«γρουσούζικα» («κι αν έρθουν χρόνια δίσεχτα και μήνες 
οργισμένοι» όπως λέει το δημοτικό μας τραγούδι) ίσως να 
προέρχεται από την λανθασμένη αντίληψη της ετυμολογίας 
και της ορθογραφίας του πρώτου συνθετικού της λέξεως 
«δίσεκτο». Αντί δηλαδή του σωστού «δις» με γιώτα (που 
σημαίνει δύο φορές) να εννοείται λανθασμένα το αχώριστο 
προθεματικό μόριο «δυς» με ύψιλον που έχει την έννοια 
της δυστυχίας, «της δυσκολίας, της κακής καταστάσεως ή 
του απευκταίου αποτελέσματος».

Αλλά και το Ιουλιανό Ημερολόγιο δεν ήταν τέλειο. Γιατί 
παρ’ όλο τον καλύτερο προσδιορισμό του ηλιακού έτους 
από τον Σωσιγένη, υπήρχε ακόμη μια μικρή απόκλιση 
από την πραγματικότητα αφού η διάρκεια του ηλιακού 
έτους είναι 365,242199 ημέρες. Έτσι το καθορισμένο από 
τον Σωσιγένη έτος είναι μικρότερο του πραγματικού κατά 
0,0078 της ημέρας, δηλαδή κατά 11 λεπτά και 13 περίπου 
δευτερόλεπτα, χρόνος που εκ πρώτης όψεως φαίνεται 
σχεδόν ασήμαντος. Κάθε τέσσερα όμως χρόνια το μικρό 
αυτό λάθος γίνεται περίπου 45 λεπτά, και κάθε 129 χρόνια 
φτάνει την μία ολόκληρη ημέρα.

Μέσα στα πρώτα 400 χρόνια από την εφαρμογή του 
Ιουλιανού Ημερολογίου το λάθος είχε φτάσει τις τρεις 
ημέρες με αποτέλεσμα το 325 μ.Χ. η εαρινή ισημερία 
να συμβεί στις 21 Μαρτίου. Την χρονιά εκείνη έγινε η 
Α’ Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια της Βιθυνίας και 
θέσπισε τον ονομαζόμενο έκτοτε «Όρο της Νικαίας» 
για τον προσδιορισμό του εορτασμού του Πάσχα. 
Όπως μάλιστα αναφέρει στη διδακτορική του διατριβή ο 

μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος «… 
αξιοσημείωτον τυγχάνει το γεγονός ότι 
η Α’ Οικουμενική Σύνοδος, θελήσασα 
να ορίση την ημέραν εορτασμού του 
Πάσχα, δεν ώρισε μήνας και ημέρας του 
Ιουλιανού Ημερολογίου, αλλ’ έθετο ως 
σταθεράν βάσιν του υπολογισμού την 
εαρινήν ισημερίαν, δηλ. ώρισε τα κατά 
τον εορτασμόν ουχί ημερομηνιακώς, 
αλλ’ αστρονομικώς, και τούτο διότι 
το κανονικώς ενδιαφέρον δεν είναι η 
ημερομηνία, αλλ’ η ισημερία».

Το λάθος όμως των 11 περίπου 
λεπτών του Ιουλιανού Ημερολογίου συσσωρευόταν και η 
εαρινή ισημερία μετατοπιζόταν όλο και πιο ενωρίς. Έτσι ενώ 
την εποχή του Χριστού η εαρινή ισημερία συνέβαινε στις 23 
Μαρτίου, το 325 μ.Χ. συνέβη στις 21 Μαρτίου, και το 1582 
μ.Χ. είχε φτάσει να συμβαίνει στις 10 Μαρτίου, γεγονός 
που δημιουργούσε προβλήματα στον ακριβή καθορισμό 
του εορτασμού του Χριστιανικού Πάσχα σύμφωνα με τον 
όρο που είχε θεσπίσει η Α’ Oικουμενική Σύνοδος.

Το 1572, τη χρονιά που εξελέγη πάπας ο Γρηγόριος 
ΙΓ’, ο ιησουίτης αστρονόμος Χριστόφορος Κλάβιους, με 
τη βοήθεια του αστρονόμου Λουίτζι Λίλιο, επεξεργάστηκε 
την παπική βούλλα της ημερολογιακής μεταρρύθμισης 
που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 1582. Με τη 
μεταρρύθμιση η 5η Οκτωβρίου 1582 ονομάστηκε 15η 
Οκτωβρίου, για να διορθωθεί το λάθος των 10 ημερών, 
που είχε συσσωρευτεί στους προηγούμενους 11 αιώνες, 
και για να επιστρέψει η εαρινή ισημερία στην 21η Μαρτίου, 
όπως ήταν κατά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο του 325 μ.Χ.

Για να μην επαναληφθεί το λάθος του Ιουλιανού 
Ημερολογίου, ο Λίλιο όρισε επίσης ότι δίσεκτα θα είναι τα 
έτη που ο αριθμός τους διαιρείται με το 4 εξαιρουμένων 
των «επαιωνίων», τα έτη δηλαδή των αιώνων, από τα 
οποία όριζε ως δίσεκτα μόνον όσα έχουν αριθμό αιώνων 
που διαιρείται με το 4. Με αυτή την τροποποίηση το έτος 
1900 δεν ήταν δίσεκτο, ενώ αντίθετα το επαιώνιο έτος 2000 
ήταν δίσεκτο. Η τροποποίηση αυτή δηλαδή καθορίζει ότι σε 
κάθε 400 χρόνια έχουμε 97 δίσεκτα έτη αφού το λάθος του 
Ιουλιανού Ημερολογίου είναι 3 ημέρες και 3 ώρες περίπου 
κάθε 400 χρόνια. Μ’ αυτό τον τρόπο διορθώνουμε το λάθος 
των τριών ημερών, παραμένει όμως ένα λάθος τριών 
περίπου ωρών κάθε 400 χρόνια που θα συσσωρευτεί σε 
μία περίπου ημέρα το έτος 3081 μ.Χ..

Το Νέο ή Γρηγοριανό Ημερολόγιο δεν έγινε άμεσα 
αποδεκτό, και έτσι ο καθολικός κλήρος αναγκάστηκε 
να προσφύγει στην ανακοίνωση «θαυμάτων» για να 
το καθιερώσει. Τα καθολικά κράτη της Ευρώπης το 
αποδέχτηκαν τελικά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. 
Τα προτεσταντικά όμως κράτη χρειάστηκαν έναν ακόμη 
αιώνα, ενώ η Αγγλία και η Αμερική ακόμη περισσότερο 
αποδεχόμενες τελικά τη μεταρρύθμιση (με διαδηλώσεις 
και διαμαρτυρίες του λαού) μόλις το 1752. Το ίδιο 
άλλωστε συνέβη και στην Ανατολή όπου η αντίδραση της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν άμεση και οξεία. Οι πατριάρχες 
Kωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας και Αντιοχείας 
διαμαρτυρήθηκαν έντονα στη Ρώμη και το Ιουλιανό 

Ημερολόγιο παρέμεινε σε ισχύ σε όλα τα Ορθόδοξα κράτη 
έως τον 20ό αιώνα.

Στα Ορθόδοξα κράτη η αρχή της μεταρρύθμισης 
ξεκίνησε το 1895 όταν ο οικουμενικός πατριάρχης 
Άνθιμος Ζ’ εξέφρασε «πόθους και ευχάς υπέρ ενός 
ενιαίου ημερολογίου δι’ άπαντας τους χριστιανικούς 
λαούς». Έτσι το 1903, μετά από ερώτημα του πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ Γ’, η Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη θεολογική 
σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε ότι «αι 
ορθόδοξοι Εκκλησίαι εν συνεννοήσει μετ’ αλλήλων και μετά 
της πολιτείας εκάστης αυτών δύνανται να επιχειρήσωσι την 
μεταρρύθμισιν του νυν εν χρήσει παρ’ ημίν ημερολογίου 
συμφώνως προς τας προόδους και τα πορίσματα της 
αστρονομικής επιστήμης».

Το 1919 η ελληνική πολιτεία ανακίνησε και πάλι το 
ημερολογιακό θέμα, οπότε μετά από γνωμάτευση μιας 
ειδικής επιτροπής η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε παμψηφεί ότι 
«η μεταβολή του Ιουλιανού ημερολογίου μη προσκρούουσα 
εις δογματικούς και κανονικούς λόγους δύναται να γίνει…. 
η δε πολιτεία είναι ελευθέρα να δεχθεί το γρηγοριανόν, ως 
ευρωπαίον ημερολόγιον, της εκκλησίας κρατούσης μέχρι 
του νέου επιστημονικού ημερολογίου, το Ιουλιανόν».

Έτσι η ελληνική πολιτεία με το νομοθετικό διάταγμα 
της 18ης Ιανουαρίου 1923, που δημοσιεύτηκε στις 23 
Ιανουαρίου, αντικατέστησε το Ιουλιανό Ημερολόγιο με το 
Γρηγοριανό και όρισε την έναρξη της εφαρμογής του την 
16η Φεβρουαρίου 1923 την οποία ονόμασε 1η Μαρτίου. 
Αφαιρέθηκαν δηλαδή 13 ημέρες από το έτος 1923, γιατί 
στις 10 ημέρες λάθους μεταξύ Γρηγοριανού και Ιουλιανού 
από το 325 έως το 1582 είχε επέλθει καθυστέρηση και 
άλλων τριών ημερών στα περίπου 340 χρόνια που είχαν 
παρέλθει από την πρώτη εισαγωγή του Γρηγοριανού 
Ημερολογίου. Γι’ αυτό άλλωστε το έτος 1923 στην Ελλάδα 
δεν είχε 365 ημέρες αλλά 352, οπότε και κανένας Έλληνας 
υπήκοος δεν έχει πιστοποιητικό γέννησης με ημερομηνία 
από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923.

Επειδή όμως η Εκκλησία διατήρησε το Ιουλιανό 
Ημερολόγιο και μετά την αλλαγή του πολιτικού 
Ημερολογίου, υπήρξε οξεία αντίδραση του λαού όταν ο 
εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου δε συνέπεσε 
με την Εθνική μας Εορτή της 25ης Μαρτίου. Έτσι με 
ομόφωνη και πάλι απόφασή της η Εκκλησία της Ελλάδος 
«λαμβάνουσα μέν υπ’ όψιν την εκ της διαφοράς του 
εκκλησιαστικού ημερολογίου προς το επικρατήσαν ήδη 
πολιτικόν ημερολόγιον προερχομένην σύγχυσιν παρά 
τω λαώ και την εκ ταύτης θρησκευτικήν βλάβην αυτού, 
ανταποκρινομένη δε εις την πανταχόθεν εκδηλουμένην 
επιθυμίαν, αποφασίζει όπως αφομοιώση το εκκλησιαστικό 
ημερολόγιον προς το πολιτικόν…».

Από τις 23 Μαρτίου 1924 λοιπόν το εκκλησιαστικό 
ημερολόγιο συνταυτίστηκε με το πολιτικό, χωρίς όμως τη 
μετακίνηση του Πασχαλίου που υπολογίζεται, ακόμη και 
σήμερα, με βάση το ελλιπές Ιουλιανό Ημερολόγιο και τον 
ελλιπή 19ετή σεληνιακό κύκλο του Μέτωνος (5ος αιώνας 
π.Χ.).

Του Διονύση Π. Σιμόπουλου 
– Διευθυντή Ευγενιδείου Πλανηταρίου

kathimerini.gr

Ο Φεβρουάριος και τα Δίσεκτα Έτη: Οι 13 Χαμένες Ημέρες
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Φυλακίστηκε άδικα 

για 43 χρόνια 
και πλέον είναι 

εκατομμυριούχος!
Η πολιτεία του Μιζούρι δεν του δίνει… δολάριο τσακιστό 

για την άδικη καταδίκη και το «GoFundMe» έκανε πάλι το 
θαύμα του. Αυτή που τον καταδίκασε αυτή τον ελευθέρωσε!

Ένας άνδρας στο Μιζούρι των ΗΠΑ, που αθωώθηκε όμως 
αφού πέρασε τα τελευταία 43 χρόνια στη φυλακή για ένα 
έγκλημα που δεν διέπραξε ποτέ, θα γίνει εκατομμυριούχος, 
ύστερα από την εκστρατεία που διενήργησε το «GoFundMe». 
Ο 62χρονος Κέβιν Στρίκλαντ, αν και φυλακίστηκε άδικα για 
43 χρόνια, κάτι που συνιστά την 7η μεγαλύτερη παράνομη 
φυλάκιση στις ΗΠΑ και τη μεγαλύτερη στο Μιζούρι, εν τούτοις 
δεν θα λάβει καμία οικονομική βοήθεια από την πολιτεία.

Κι αυτό γιατί, η Πολιτεία του Μιζούρι, αποζημιώνει μόνο 
τους κρατούμενους που αθωώθηκαν μέσω αποδεικτικών 
στοιχείων DNA, όχι μέσω αυτόπτων μαρτύρων.

Έτσι το «GoFundMe» που δημιουργήθηκε από το Mid-
west Innocence Project έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 
1.310.650 δολάρια και συνεχίζει, ξεπερνώντας τον αρχικό 
στόχο των 1.200.000 δολαρίων. Φυσικά μιλάμε για δωρεές 
από πολίτες επώνυμους και κυρίως μη.

«Σας ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξή σας! Όλα τα 
χρήματα πηγαίνουν απευθείας στον κ. Στρίκλαντ, στον οποίο 
η πολιτεία του Μιζούρι δεν θα παράσχει δεκάρα για τα 43 
χρόνια που του έκλεψαν» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Όταν ήταν μόλις 18 ετών, ο Κέβιν Στρίκλαντ κατηγορήθηκε 
ότι συμμετείχε σε μια τριπλή δολοφονία το 1978, όπου 
τέσσερις ύποπτοι έδεσαν τέσσερα θύματα τη στιγμή που 
λεηλάτησαν ένα μπανγκαλόου.

Τρία θύματα πυροβολήθηκαν θανάσιμα – ο 20χρονος 
Τζον Γουόκερ, η 22χρονη Σέρι Μπλακ και ο 21χρονος Λάρι 
Ίνγκραμ- ενώ η Σίνθια Ντάγκλας κατάφερε να ξεφύγει αφού 
έκανε πως ήταν νεκρή.

Η Ντάγκλας κατάφερε να αναγνωρίσει τους υπόπτους 
Βίνσεντ Μπελ 21 ετών, και Κιλμ Άντκινς 19 ετών, αλλά δεν 
μπόρεσε να αναγνωρίσει τους υπόλοιπους δύο. Ο ένας εκ 
των οποίων είχε μια καφέ χάρτινη σακούλα πάνω στο κεφάλι 
του. Περιέγραψε έναν ύποπτο στον φίλο της αδερφής της, 
ο οποίος υπέδειξε ότι ο δράστης μπορεί να ήταν ο Κέβιν 
Στρίκλαντ. Η Ντάγκλας στη συνέχεια τον ταυτοποίησε 
και ο Στρίκλαντ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς 
δυνατότητα αποφυλάκισης για 50 χρόνια. Ωστόσο, η 
Ντάγκλας ανακάλεσε αργότερα την κατάθεσή της, λέγοντας 
ότι ο Στρίκλαντ είχε «κατηγορηθεί άδικα».

Γράφοντας στο Midwest Innocence Project, είπε: «Ήμουν 
η μόνη αυτόπτης μάρτυρας και τα πράγματα δεν ήταν 
ξεκάθαρα τότε, αλλά τώρα ξέρω περισσότερα και θα ήθελα 
να βοηθήσω αυτό το άτομο αν μπορώ».

Το BBC αναφέρει ότι οι εισαγγελείς στην κομητεία 
Τζάκσον άρχισαν να εξετάζουν την καταδίκη του Στρίκλαντ 
τον περασμένο Νοέμβριο και ενέκριναν μια πρόταση για 
την απαλλαγή του Στρίκλαντ την Τρίτη 23 Νοεμβρίου. Ο 
δικαστής Τζέιμς Γουέλς διέταξε την άμεση απελευθέρωση 

του: «Κανένα φυσικό στοιχείο δεν ενέπλεξε τον Στρίκλαντ 
στην τριπλή ανθρωποκτονία. Αντίθετα, καταδικάστηκε 
αποκλειστικά βάσει της κατάθεσης αυτόπτη μάρτυρα της 
κα. (Σίνθια) Ντάγκλας, η οποία στη συνέχεια ανακάλεσε 
τις δηλώσεις της που τον αναγνώρισαν ως έναν από τους 
τέσσερις δράστες».

O εισαγγελέας της κομητείας Τζάκσον, Τζιν Πίτερς 
Μπέικερ, είπε σε μια δήλωση του: «Το να πούμε ότι είμαστε 
εξαιρετικά ευχαριστημένοι και ευγνώμονες είναι υποτιμητικό. 
Αυτό αποδίδει δικαιοσύνη – επιτέλους – σε έναν άνθρωπο 
που έχει υποφέρει τραγικά τόσο πολύ ως αποτέλεσμα αυτής 
της άδικης καταδίκης».

Ασυνήθιστος 
τιρκουάζ ποταμός!

Μέσα στο καταπράσινο τροπικό δάσος του Εθνικού Πάρκου 
Tenorio Volcano στην Κόστα Ρίκα ένα γαλαζοπράσινο ποτάμι 

δεσπόζει στο τοπίο και προκαλεί εντύπωση με την ομορφιά 
του. Ο ποταμός Rio Celeste σχηματίζεται από τη συμβολή 
δύο μικρότερων ποταμών και στο σημείο όπου συναντώνται 
τα νερά υπάρχει πλήρη διαφάνεια και έντονο μπλε χρώμα.

Μέχρι πολύ πρόσφατα, οι επιστήμονες δεν ήταν σε θέση 
να εξηγήσουν πλήρως γιατί ο Rίο Celeste έχει ένα τέτοιο 
εντυπωσιακό τιρκουάζ χρώμα. Πολλές υποθέσεις υπήρχαν, 
όπως ότι στο νερό που περιέχεται χαλκός ή ανθρακικό 
ασβέστιο και θείο ή ότι η εγγύτητα του ποταμού στο ηφαίστειο 
Tenorio προκάλεσε το μπλε χρώμα. Ωστόσο αυτό το χρώμα 
αυτό οφείλεται στην παρουσία ορισμένων ορυκτών στο νερό 
του ποταμού που αντανακλούν στο φως του ήλιου με τέτοιο 
τρόπο που το νερό αποκτά αυτή την απίθανη απόχρωση.

Το ψηλότερο 
δέντρο στον κόσμο!

Η περίφημη Se-
quoia sempervirens 
με το παρατσούκλι 
« Στ ρ α τ ό σ φ α ι ρ α - 
γίγαντας», που 
βρίσκεται κάπου στο 
Humboldt Redwoods 
State Park στην 
Καλιφόρνια ήταν το 
ψηλότερο δέντρο 
στον κόσμο μέχρι 
που δύο φυσιοδίφες 
ανακάλυψαν το… 
ακόμα ψηλότερο! 
Ο Chris Atkins και 
ο Michael Taylor 
αντίκρισαν μια ομάδα 
δέντρων στο Εθνικό 
Πάρκο Redwood 
της Καλιφόρνιας 
που ήταν ψηλότερα 
από ό,τι είχαν δει 
μέχρι τότε. Έκαναν 
π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ έ ς 
μ ε τ ρ ή σ ε ι ς 
χρησιμοποιώντας 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό 
εξοπλισμό λέιζερ και 
ανακάλυψαν όχι ένα, 
όχι δύο, αλλά τρία 
δέντρα ψηλότερα 
από τη γιγάντια 
σεκόγια.

Το ψηλότερο 
ονομάστηκε Hy-
perion και είναι 
περίπου 3 μέτρα 
πιο ψηλό από το 

προηγούμενο, δηλαδή 115,61 μέτρα, ψηλότερο από το 
άγαλμα της Ελευθερίας. Μετά την ανακάλυψή του μια ομάδα 
επιστημόνων με επικεφαλής τον οικολόγο Steve Sillett 
έφτασε στο πάρκο για να το μετρήσει. Με στόχο την απόλυτη 
ακρίβεια στο μέτρημα ανέβηκε στο ψηλότερο σημείο και έριξε 
μια ταινία στο έδαφος, ενέργεια που γυρίστηκε για το Na-
tional Geographic. Η ηλικία του υπολογίζεται περίπου στα 
600 χρόνια (20 ανθρώπινα) οπότε έχει ακόμα χρόνια ζωής 
και ανάπτυξης.

νοσοκομείο 
βγαλμένο 

από παραμύθι!
Το νοσοκομείο Sant Pau βρίσκεται στη Βαρκελώνη και 

με την πρώτη ματιά μοιάζει με κάστρο παραμυθιού ή με 
σκηνικό βγαλμένο από κινηματογραφική υπερπαραγωγή. 
Οι ασθενείς εδώ αναρρώνουν σε ένα μαγικό περιβάλλον 
βγαλμένο από παραμύθι. Το νοσοκομείο βρίσκεται κοντά στη 
Sagrada Familia, σχεδιάστηκε από τον Catalan αρχιτέκτονα 
Lluís Domènech i Montaner και περιλαμβάνεται στα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1997!

Μέχρι το 2009 λειτουργούσε κανονικά ως νοσοκομείο αλλά 
λόγω της μεγάλης πολιτιστικής και ιστορικής του σημασίας 
αποφασίστηκε να κριθεί διατηρητέο και να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στο κοινό μόνο ως μουσείο. Το Sant Pau είναι 

μοναδικό στον κόσμο για την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό 
του, ενώ είναι από τα ελάχιστα τέτοια κτήρια ανά τον κόσμο 
που στέγαζαν νοσοκομεία μέχρι πρόσφατα.

Αχλάδια με… 
ανθρώπινη μορφή!
Ο Κινέζος αγρότης Gao Xianzhang καλλιεργεί αχλάδια 

τα οποία μεγαλώνοντας παίρνουν τη μορφή ενός νεαρού 
ανθρώπου (σ.σ. εμάς μας θυμίζουν το Βούδα). Χρειάστηκε 

περισσότερα από 6 χρόνια για να τελειοποιήσει την ιδέα του, 
η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη του κάθε φρούτου για 
συγκεκριμένο διάστημα μέσα σε ένα καλούπι, που του δίνει 
σχήμα.

Ο Xianzhang ετοιμάζεται να εγάγει το προϊόν του στην 
Ευρώπη. Τα σχόλια των συγχωριανών του είναι πολύ θετικά, 
καθώς θεωρούν ότι φέρνουν τύχη. Αν και τα αχλάδια θα 
κοστίζουν 5 ευρώ το ένα, αναμένεται να γινουν ανάρπαστα.

perierga.gr
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Την αποκαλούν «Καππαδοκία της Ιταλίας» 
και είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις 
του κόσμου. Η Ματέρα, στην περιοχή της 
Μπαζιλικάτα στη Νότια Ιταλία (66 χλμ. από 
το Μπάρι), είναι μια μικρή πόλη με σπάνια 
φυσική ομορφιά και πλούσια ιστορία. 
Η πόλη απέκτησε διεθνή φήμη λόγω 
των πανάρχαιων συνοικιών, που είναι 
σκαμμένες μέσα στα ασβεστώδη βράχια 
της περιοχής- τα περίφημα Sassi di Matera 
(πέτρες-σπηλιές της Ματέρα). Εκεί λέγεται 
πως κατοίκησαν οι πρώτοι άνθρωποι στην 
Ιταλία.

2. Μπλεντ, σλοβενία
Στη βορειοδυτική Σλοβενία και σε 
απόσταση 54 χλμ. από την πρωτεύουσα 
Λιουμπλιάνα βρίσκεται ένα από τα πιο 
γραφικά σημεία της χώρας. Φτάνοντας 
στο Μπλεντ διασχίζετε τη μικρή πόλη και 
καταλήγετε σε μια παραμυθένια λίμνη 
περιτριγυρισμένη από βουνά και δάση, στη 
μέση της οποίας βρίσκεται μία νησίδα με 
ένα εκκλησάκι. Το σκηνικό συμπληρώνεται 
από το επιβλητικό κάστρο πάνω στο 
βράχο.

3. Taitung, Ταϊβάν
Το Taitung στη νοτιοανατολική ακτή της 
Ταϊβάν, είναι γνωστό για τις όμορφες 
παραλίες, τα φυσικά πάρκα και τον 
πλούσιο πολιτισμό του. Με ένα τροπικό 
κλίμα όλο το χρόνο, οι ταξιδιώτες δεν 
θα απογοητευτούν από τον καιρό ή την 
εκπληκτική θέα που προσφέρει η πόλη.

4. Ναύπλιο, ελλάδα
Η «Νάπολη της Ανατολής» των Ενετών, η 
πρώτη επίσημη πρωτεύουσα της Ελλάδας 
παραμένει αρχοντική. Το κυνήγι θησαυρού 
στη ρομαντική Παλιά Πόλη του Ναυπλίου 
– μία από τις ωραιότερες της Ελλάδας- 

επιφυλάσσει πανέμορφα νεοκλασικά 
και βενετσιάνικα κτήρια, μπαλκόνια με 
ολάνθιστες βουκαμβίλιες, επιβλητικές 
εκκλησίες και τουρκικές κρήνες.

5. Τολέδο, ισπανία
Το Τολέδο είναι μια πόλη που μοιάζει με 
μουσείο ιστορίας και αρχιτεκτονικής, μια 
ανάσα από τη Μαδρίτη. Δεν αποτελεί 
έκπληξη που περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, 
ενώ για σχεδόν 500 χρόνια (1085-1561) 
υπήρξε πρωτεύουσα της Ισπανικής 
αυτοκρατορίας.

6. Monte Verde, βραζιλία
Γνωστό ως η «Ελβετία» της Βραζιλίας, 
το Monte Verde έχει ευρωπαϊκό στυλ και 
ατμόσφαιρα. Αυτή η μικρή και γραφική 
πόλη που βρίσκεται στα βουνά Serra da 
Mantiqueira, είναι ιδανική για τους λάτρεις 
της φύσης και της ορειβασίας. Η περιοχή 
φιλοξενεί πολλούς διαφορετικούς τύπους 
άγριας ζωής, ειδικά πουλιά.

7. Μπριζ, βέλγιο 
Σε απόσταση περίπου 80 χλμ. από 
τις Βρυξέλλες, η Μπριζ είναι μια πόλη 
που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από 
μεσαιωνικό παραμύθι. Δεν είναι τυχαίο 
που την αποκαλούν και «Βενετία του 
Βορρά». Η μεσαιωνική αρχιτεκτονική της 
παραμένει ανέπαφη και το ιστορικό της 
κέντρο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της Unesco. Με υπέροχα 
κανάλια και γέφυρες, πέτρινα καλντερίμια, 
πανύψηλους καθεδρικούς, χρωματιστά 
σπιτάκια και καρτποσταλικές λίμνες, αυτό 
το μικρό σύμπαν στη Δυτική Φλάνδρα θα 
σας μαγέψει.

8. Nusa Lembongan, 
ινδονησία
Κοντά στο διάσημο Μπαλί, το νησί Nusa 
Lembongan έχει πολλά να προσφέρει στους 
ταξιδιώτες που θέλουν να αποφύγουν τα 
πλήθη: ειδυλλιακές παραλίες, εξωτική 
κουζίνα και μια πλούσια τοπική κουλτούρα 
που θα εντυπωσιάσει ακόμα και τον πιο 
έμπειρο ταξιδιώτη.

9. Πόντα Ντελγάδα, αζόρες, 
Πορτογαλία
Η Πόντα Ντελγάδα, η πρωτεύουσα 

του αρχιπελάγους των Αζορών της 
Πορτογαλίας, φημίζεται για τις ιαματικές 
πηγές και το όμορφο καταπράσινο 
περιβάλλον της. Πρόκειται για μια όμορφη 
και γοητευτική πόλη με στενά ελικοειδή 
δρομάκια, αυθεντικά εστιατόρια και 
μοναδική τοπική αρχιτεκτονική.
10. Χόι αν, βιετνάμ
Η Χόι Αν αποτελεί μία από τις πιο γραφικές 

Οι 10 
πιο 
φιλόξενες 
πόλεις 
στον 
κόσμο

Ναύπλιο η «Νάπολη 
της Ανατολής» 
των Ενετών, 

η πρώτη επίσημη 
πρωτεύουσα της 

Ελλάδας παραμένει 
αρχοντική.

περιοχές του Βιετνάμ. Φημισμένη για 
την καλοδιατηρημένη Παλιά Πόλη της, 
που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO, μαγεύει τους 
ταξιδιώτες με την παραδοσιακή ομορφιά, 
τη μυστηριακή ατμόσφαιρα, το νόστιμο 
φαγητό και τους χαλαρούς ρυθμούς της.
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Ηλικιωμένο ζευγάρι 
100 κι 102 ετών 

μόλις γιόρτασε 81 
χρόνια γάμου

Ένα ζευγάρι γιόρτασε πρόσφατα 81 χρόνια γάμου αν 
και κάποτε τους είχαν πει ότι «δεν θα κρατούσε πολύ», 
σύμφωνα με την κόρη τους.

Οι Ron και Joyce Bond, ηλικίας 102 και 100 ετών, που 
ζουν στο Shenley Wood Retirement Village του Milton 
Keynes, πιστεύεται πως είναι το πιο μακρά παντρεμένο 
ζευγάρι της Μεγάλης Βρετανίας.

Παντρεύτηκαν στις 4 Ιανουαρίου 1941. «Τους έλεγαν 
στο γάμο τους ότι δεν θα διαρκούσε πολύ. Πόσο λάθος το 
κατάλαβαν;», λέει η κόρη τους, Eileen.

Πέρυσι, το ζευγάρι έλαβε γραπτά συγχαρητήρια από τη 
βασίλισσα Ελισάβετ για την επέτειό τους. Ο Ron με την 
Joyce παντρεύτηκαν στο Γενικό Γραφείο Μητρώου -όπου 
καταγράφονται γεννήσεις, θάνατοι, γάμοι και υιοθεσίες- μια 
μέρα που είχε σχεδόν δέκα πόντους χιόνι.

«Υπήρχαν τεράστιες ουρές ζευγαριών καθώς έστελναν 
τότε όλη τη σειρά του Ron έξω για να βοηθήσει στον 
πόλεμο», εξηγεί η σύζυγός του.

Μεταξύ άλλων συμφωνούν ότι ήταν έρωτας με την πρώτη 
ματιά. «Δεν υπάρχει αφεντικό στη σχέση μας. Και οι δύο 
δίνουμε και παίρνουμε», λέει η Joyce. «Ποτέ δεν περιμέναμε 
να φτάσουμε 81 χρόνια γάμου. Ξέρουμε ότι είμαστε πολύ 
τυχεροί που πετύχαμε αυτόν τον εκπληκτικό στόχο. Νιώθω 
υπέροχα».

«Μερικές φορές η ζωή είναι σκληρή, αλλά το δουλεύουμε 
μαζί. Φροντίζουμε ο ένας τον άλλον», προσθέτει ο Ron.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, την Eileen και τον Bill, και 
σήμερα έχει τρία εγγόνια, έξι δισέγγονα και ένα τρισέγγονο.

Ο Ron Bond εργαζόταν σε πρατήριο καυσίμων πριν 
συνταξιοδοτηθεί ενώ η σύζυγός του σε σούπερ μάρκετ. 
Το 2013 αποφάσισαν να μετακομίσουν μαζί σε έναν οίκο 
ευγηρίας. 

Η κόρη τους λέει πως οι γονείς της υπήρξαν ένα 
«πραγματικά εμπνευσμένο ζευγάρι». «Υπήρχε πάντα ένα 
θερμό καλωσόρισμα και πολλή αγάπη για όλους», είπε.

«Ο μπαμπάς εργάστηκε σκληρά για να συντηρήσει την 
οικογένεια, ενώ η μαμά για να κρατήσει το σπίτι και εμάς 
καθαρά και τακτοποιημένα. Το μόνο που χρειάζεται είναι 
να περάσεις λίγο χρόνο μαζί τους για να καταλάβεις ότι 
αγαπούν και νοιάζονται ο ένας για τον άλλον, ακόμη και μετά 
από 81 χρόνια γάμου».

Χαμόγελο του 
Παιδιού: Το 2021 
στήριξε 48.403 
παιδιά και τις 

οικογένειές τους
Τον απολογισμό έργου για το 2021 παρουσίασε την 

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 
ανακοινώνοντας τον συνολικό αριθμό των παιδιών και 
των οικογενειών που στήριξε μέσα από το σύνολο των 
εξειδικευμένων και ολιστικών δράσεων του.

«Σήμερα πραγματοποιούμε τον καθιερωμένο 
Απολογισμό Έργου για το 2021, εν μέσω  προβλημάτων 
φυσικών καταστροφών και θεμάτων που ταλαιπώρησαν και 
συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία, όπως 

είναι η πανδημία. “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, εδώ και 26 
χρόνια δίνει μάχες καθημερινές. Η εμπιστοσύνη του κόσμου 
βασίζεται στη συστηματική δουλειά που γίνεται και στα 
αποτελέσματα αυτής της δουλειάς», δήλωσε ο πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος.

«Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί, σύμφωνα με τα νέα 
στατιστικά μας στοιχεία, το τελευταίο διάστημα τα παιδιά 
επιτέλους μας εμπιστεύονται και σε ποσοστό 45,57% μάς 
καλούν τα ίδια. Την ίδια στιγμή, όμως, εκφράζουμε την 
ανησυχία μας, γιατί μπορεί το 2021 να στηρίξαμε ολιστικά 
48.403 παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά καθημερινά, 
24 ώρες το 24ωρο ζούμε καταστάσεις φρίκης στην πρώτη 
γραμμή, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά βρίσκονται σε 
κατάσταση μεγάλης κρίσης.

Κρίση αντιμετώπισης προβλημάτων, κρίση αντιμετώπισης 
και διαχείρισης της πανδημίας, κρίση της μη κανονικότητας 
στο σχολικό περιβάλλον. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς 
κρύβονται κάποιες εκρηκτικές καταστάσεις που εξελίσσονται 
στην ελληνική κοινωνία. Κάθε αριθμός είναι και ένα μικρό ή 
μεγαλύτερο παιδί που υποφέρει, μία γυναίκα που κακοποιείται. 
“Το Χαμόγελο του Παιδιού” ανήκει στην ελληνική κοινωνία, για 
αυτό και η περιχαράκωση του έργου του είναι υπόθεση όλων 
μας. Δεν αρκούν οι οικονομικοί απολογισμοί και τα ευχολογια. 
Ας ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για τα παιδιά μας, είναι η 
μόνη μας ελπίδα για το μέλλον».

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου ο κ. Στέφανος 
Αλεβίζος, Ψυχολόγος και Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου 
για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης, του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσίασε την 
ποιοτική απεικόνιση των στατιστικών στοιχείων, τονίζοντας 

πως αυτή η πανδημία αφήνει το δικό της αποτύπωμα στη ζωή 
των παιδιών, και αυτό καταγράφεται μέσα από τα επίσημα 
στατιστικά του Οργανισμού.

«Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, το 2021, ανά 
δύο λεπτά χτυπούσε για μία υπόθεση παιδιού που βρίσκεται 
σε κίνδυνο. Παιδιά που κακοποιήθηκαν ή παραμελήθηκαν από 
το ευρύτερο συγγενικό ή στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. 
Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το προφίλ των παιδιών 
που καταγράφηκε στη Γραμμή έχει να κάνει με κορίτσια, 
εφηβικής ηλικίας που κατά κύριο λόγο βίωναν παραμέληση. 
Για μία ακόμη φορά, λοιπόν, το φαινόμενο της σεξουαλικής 
κακοποίησης και παρενόχλησης «Μένει μυστικό», όπως είναι 
και ο τίτλος της πανελλαδικής εκστρατείας που πραγματοποιεί 
“Το Χαμόγελο του Παιδιού” και καλεί όλο τον κόσμο να 
συμμετέχει, προκειμένου να αφυπνίσουμε τους συμπολίτες 
μας, να κινητοποιήσουμε τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών 
και να δώσουμε το βήμα στα παιδιά και τους ανθρώπους που 
κινδυνεύουν να καλέσουν και να ζητήσουν βοήθεια», δήλωσε 
ο κ. Αλεβίζος.

Ο κ. Γιαννόπουλος, ολοκληρώνοντας, έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στις στρατηγικές θεσμικές συνεργασίες που ο 
Οργανισμός ανέπτυξε το 2021 και αρχές του 2022 -όπως 
το Σύμφωνο Συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας  και το 
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας-, 
τις νέες υπηρεσίες και τους στόχους του 2022. Επιπλέον, 
αναφέρθηκε στην καθολική αναγνώρισή του Οργανισμού 
σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε 
αφιλοκερδώς η εταιρία FocusBari, η οποία ανέδειξε «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» στην 1η θέση και με ποσοστό 92% 
αναγνωρισιμότητας, ανάμεσα στις ΜΚΟ της χώρας.

Για τη Νέα Κινητή Ιατρική Μονάδα / Πολυϊατρείου που θα 
αποκτήσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μίλησε ο Υπουργός 
Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, καθώς η Μονάδα 
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομικών. Για το 
Πρόγραμμα «Smile net» μίλησε ο Γενικός Γραμματέας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, 
εκπροσωπώντας τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. 
Κυριάκο Πιερρακάκη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο 
θα αναβαθμίσει ψηφιακά όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 
Οργανισμού και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κρήτη: Κότα 
κλωσάει… γατάκια 
για να τα ζεστάνει!

Δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δε θα είναι η τελευταία 
που τα ζώα παραδίδουν στους ανθρώπους μαθήματα ζωής.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ημέρες 
φωτογραφίες με μια κότα που αντί για αυγά κλωσάει τρία 
μικρά γατάκια προκειμένου να ζεσταθούν από τις χαμηλές 
θερμοκρασίες που επικράτησαν λόγω της κακοκαιρίας 
«Ελπίδα».

Οι φωτογραφίες που τράβηξε κάτοικος της Σητείας Κρήτης, 
στον οποίο ανήκει το κοτέτσι, και τις οποίες ανέβασε στο Face-
book, είναι ενδεικτικές για τα όσα προαναφέραμε.

Ο ίδιος μάλιστα έγραψε στην ανάρτησή του: «Κι εκεί ρε φίλε 
που πας να πιάσεις τα αυγά, φανερώνουν τρία κατσούλια να 
πυρώνουν. Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα Σου».

ΕΚΠΑ: Εντός των 
100 καλύτερων 
πανεπιστήμιων 

παγκοσμίως
Για πέμπτη συνεχομένη χρονιά το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) κατατάχτηκε στα 100 καλύτερα 
Πανεπιστήμια του κόσμου.

Πρόκειται για την Παγκόσμια Κατάταξη «Top Universities by 
Top Google Scholar Citations» της Webometrics, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση.

ΤΟ ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 92η θέση παγκοσμίως και στην 
18η θέση στην Ευρώπη. Ο συγκεκριμένος πίνακας κατάταξης, 
ο οποίος δημοσιεύθηκε για 13η φορά, περιλαμβάνει 7497 
Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και τα 24 Ελληνικά.

Εκτός από την υψηλή αυτή θέση σε παγκόσμια επίπεδο, το 
ΕΚΠΑ βρίσκεται και στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών 
ιδρυμάτων, με 2.724.009 ετεροαναφορές (citations), δηλαδή 
του ερευνητικού έργου των καθηγητών και ερευνητών των 
Ιδρυμάτων. Η επίδοση αυτή δίνει στο ΕΚΠΑ την 1η θέση 
μεταξύ των βαλκανικών Πανεπιστημίων και την 2η θέση 
μεταξύ των Πανεπιστημίων της Μεσογείου.

Τα πέντε καλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια 

Την «πεντάδα» των καλύτερων Ελληνικών Πανεπιστημίων 
συμπληρώνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
στην θέση 278 με 1.194.794 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο 
Πατρών στη θέση 375 με 861.488 ετεροαναφορές, το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 388 με 825.020 
ετεροαναφορές και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 396 με 
809.541 ετεροαναφορές.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται το Πανεπιστήμιο 
του Χάρβαρντ στην 2η, 3η και 4η θέση τα επίσης αμερικάνικα 
Πανεπιστήμια Στάνφορντ, Μπέρκλει και ΜΙΤ ενώ στην 5η 
θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ της Μεγάλης 
Βρετανίας.

bestnews.gr
Κατερίνα Ματέρη
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Όλα όσα δεν γνωρίζατε για τη ζωή της

Στις 3/09/1926 στο Χιλιομόδι Κορινθίας, γεννήθηκε η 
Ειρήνη Παπά, ή Λελέκου, όπως ήταν το πραγματικό της 
όνομα, από γονείς εκπαιδευτικούς. Σε ηλικία 15 ετών η ίδια 
πρωτοεμφανίστηκε ως τραγουδίστρια και χορεύτρια.

Στην συνέχεια σπούδασε στην Δραματική Σχολή του 
Εθνικού Θεάτρου και τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας 
της συνεργάστηκε με διάφορους θιάσους.

Το 1995, στο πέτο της καρφιτσώνεται το Παράσημο του 
Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο και το 2008 
βραβεύεται με το «Βραβείο Ρώμη» στο αρχαίο θέατρο της 
«Όστια Αντίκα».

Η Ειρήνη Παπά είναι από τις μετρημένες στα δάχτυλα 
ηθοποιούς που ξεπέρασαν τα στενά όρια της Ελλάδας και 
έκαναν καριέρα στο εξωτερικό. Εκτός από το υποκριτικό 
της ταλέντο, σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική της 
διαδρομή έπαιξαν το πανέμορφο πρόσωπό της που 
«έγραφε» στον φακό, η βαθιά εκφραστική της φωνή και η 
δυναμική της προσωπικότητα. Ευτύχησε να συνεργαστεί 
με σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως ο Γιώργος Τζαβέλλας, 
ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Κώστας Γαβράς, ο Φραντσέσκο 
Ρόζι, ο Έλιο Πέτρι και ο Μανοέλ ντε Ολιβέιρα.

Το 1948, τελειόφοιτη πλέον της σχολής του Εθνικού 
Θεάτρου, μαγνήτισε με την ομορφιά της τον Αλέκο 
Σακελλάριο, ο οποίος την ενέταξε στο σχήμα της 
επιθεώρησης «Άνθρωποι, Άνθρωποι» που ανέβηκε στο 
θέατρο «Μετροπόλιταν» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και 
άφησε εποχή.

Την ίδια χρονιά έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο 
στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Χαμένοι άγγελοι» (1948), 
όπως και ο συγγραφέας Νίκος Τσιφόρος στην πρώτη 
του σκηνοθετική απόπειρα. Η Ειρήνη Παπά επιβλήθηκε 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με τον ρόλο της 
στην ταινία του Φρίξου Ηλιάδη «Νεκρή πολιτεία» (1952). 
Ο Φίνος έστειλε με δικά του χρήματα την ταινία στο 
Φεστιβάλ των Καννών όπου δεν βραβεύτηκε μεν, αλλά η 
πρωταγωνίστριά της απασχόλησε έντονα τον παγκόσμιο 
Τύπο. Οι φωτογραφίες της μελαχρινής καλλονής με τον 
πάμπλουτο πλέι-μπόι Αγά Χαν, ο οποίος ήταν ερωτευμένος 
μαζί της, απ’ ό,τι λένε, κατέκλυσαν εφημερίδες και περιοδικά 
όλου του κόσμου.

H δημοσιότητα που απέκτησε στις Κάννες η Ειρήνη 
Παπά, άνοιξε τις πόρτες στην Ειρήνη Παπά. Στην Ιταλία 
συμμετείχε στις ιστορικές ταινίες «Αττίλας» (1953) και 
«Θεοδώρα, αυτοκράτειρα τού Βυζαντίου» (1953), ενώ 
τρία χρόνια αργότερα αντικατέστησε την Γκρέις Κέλι στο 
γουέστερν του Ρόμπερτ Γουάιζ «Ελύγισα για πρώτη 
φορά» («Tribute to a Bad Man») με συμπρωταγωνιστή 
τον Τζέιμς Κάγκνεϋ.Το 1961 κράτησε ένα σημαντικό ρόλο 
στην μεγάλη διεθνή επιτυχία «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» 
(«The Guns of Navarone»), που γυρίστηκε και στην Ρόδο 

σε σκηνοθεσία του ΤζονΛι Τόμσον.
Την ίδια περίοδο  η Ειρήνη Παπά εμφανίστηκε στις 

ελληνικές ταινίες «Η λίμνη των στεναγμών» (1959) του 
Γρηγόρη Γρηγορίου και ενσάρκωσε την Μπουμπουλίνα 
στην ομώνυμη ταινία του Κώστα Ανδρίτσου (1959). 
Αξέχαστη έμεινε η ερμηνεία της στην ταινία «Αντιγόνη» 
(1961) του Γιώργου Τζαβέλλα που συζητήθηκε στο 
Φεστιβάλ του Βερολίνου και βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης.

Αξιοσημείωτες ήταν οι ερμηνείες της και στις ταινίες, 
που γύρισε με σκηνοθέτη τον Μιχάλη Κακογιάννη: 
«Ηλέκτρα» (1962), «Αλέξης Ζορμπάς» (Zorba the Greek, 
1965), «Τρωάδες» (The Trojan Women, 1971), «Ιφιγένεια 
(1977) και «Γλυκειά πατρίδα» (1986). Με τον Κακογιάννη 
συνεργάστηκε επίσης σε θεατρικές παραστάσεις στην 
Ελλάδα («Ηλέκτρα» του Σοφοκλή στην Επίδαυρο, 
«Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του Σέξπιρ στο Ηρώδειο) και 
στο εξωτερικό («Μήδεια» και «Βάκχες» του Ευριπίδη το 
1980 στο Μπρόντγουεϊ).

Άλλες σημαντικές ταινίες στις οποίες εμφανίστηκε ήταν: 
«Στον καθένα το δικό του» («A ciascuno il suo», 1966) 
του Έλιο Πέτρι, «Σάντα Μάμα» (The Brotherhood,1968) 
του Μάρτιν Ριτ, «Ζ» (1969) του Κώστα Γαβρά, «Η Άννα 
τών χιλίων ημερών («Anne of the Thousand Days», 1969) 
του Τσαρλς Τζάροτ, «Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι 
(«Cristo si e fermato a Eboli», 1979) του Φραντζέσκο Ρόζι, 
«Ερέντιρα» (Eréndira, 1983) του Ρούι Γκέρα και «Χρονικό 
ενός προαναγγελθέντος θανάτου» («Cronaca di una morte 
annunciate», 1987) του Φραντζέσκο Ρόζι, βασισμένων 
στα ομώνυμα έργα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Μία 
από τις τελευταίες εμφανίσεις της στην μεγάλη οθόνη ήταν 
στην ταινία του Τζον Μάντεν «Το Μαντολίνο του Λοχαγού 
Κορέλι» («Captain Corelli’s Mandolin», 2001).

Ήταν ο τελευταίος χρόνος στη σχολή, που ο Αλέκος 
Σακελλάριος την είδε να παίζει στον Μάκβεθ. Ο ίδιος, 
της ζήτησε εκείνη την εποχή να βγει στην επιθεώρηση. 
Απίστευτο! εκ διαμέτρου αντίθετο με εκείνη, με την κλασσική 
παιδεία της. Η επαναστάτρια μέσα της όμως, είπε «ναι». 
Ήθελε να γίνει κάτι άλλο από τους ηθοποιούς του Εθνικού, 
που παρατηρούσε αλλά θεωρούσε ψεύτικους.

Σε αυτή την ιστορία υπάρχει μία λεπτομέρεια: ο 
Σακελλάριος γράφει στην αυτοβιογραφία του ότι δεν την 
είδε πρώτη φορά στη Σχολή της, αλλά στο Σύνταγμα να 
περπατά και την περιγράφει ως «ένα πανέμορφο πλάσμα 
με ένα απλό μακρύ φόρεμα, όλο πτυχώσεις, που κινιόταν 
με μεγαλοπρέπεια και συνάμα απλότητα. Σαν να ζωντάνεψε 
μια Καρυάτιδα». Αυτός ο χαρακτηρισμός θα την ακολουθεί 
για μία ζωή. Σκηνοθέτες, δημιουργοί, παραγωγοί, ο Τύπος, 
τα βιβλία της ιστορίας της Τέχνης. Η ζωντανή Καρυάτιδα.

στοιχεία για την προσωπική της ζωή

Δεν μιλούσε ποτέ για την προσωπική της ζωή, για 

έρωτες, για γάμους, για παιδιά, για εκείνη την άλλη μεριά 
του δικού της φεγγαριού. Δεν επέτρεψε ποτέ τις ερωτήσεις, 
δεν ήθελε να δίνει τέτοιου είδους απαντήσεις.

Κατά την διάρκεια της φοίτησης της παντρεύτηκε τον 
ηθοποιό Άλκη Παππά (1922-2018), ο οποίος την βοήθησε 
στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα. Το ζευγάρι θα 
χωρίσει το 1951 και η πανέμορφη ηθοποιός θα κρατήσει 
το επώνυμο του τέως συζύγου της (με ένα π), με το οποίο 
θα γίνει γνωστή παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια ως Irene 
Papas.

Παιδιά δεν έκανε, γιατί ένιωθε η ίδια πάντα παιδί. Κάπνιζε. 
Έβγαινε πολύ. Σε κάθε μεγάλη πρωτεύουσα, ένα στέκι, 
άλλοι φίλοι, πολλοί φίλοι. Δεν πρόλαβε ποτέ της να πλήξει ή 
να νιώσει την πολυτέλεια της αδράνειας. Ελλάδα, Αμερική, 
Ιταλία, Πορτογαλία. «… μπορώ μόνο να πω ότι η Αθήνα 
θα είναι πάντα η μητέρα μου, αλλά η Ρώμη, παράλληλα, 
είναι δεύτερη μητέρα μου, από ξεκάθαρη επιλογή μου», 
είπε κάποτε για τις πόλεις που την σημάδεψαν και για την 
έννοια της πατρίδας.

Τα λόγια για τους γονείς της

Στο αποκορύφωμα της δόξας και της φήμης της είχε πει 
στην φιλενάδα μου Αλεξάνδρα Τσόλκα είχε εξηγήσει το λόγο 
έχοντας πει τότε : «Ο πατέρας μου  ήταν άνδρας και εγώ 
γυναίκα και μας χώριζε μια άβυσσος. Εκείνος άνηκε στον 
σκοτεινό κόσμο των ανδρών. Δάσκαλος ο πατέρας μου 
και η μάνα μου και η θεία μου. Ήταν παραμυθάδες όλοι. 
Η γιαγιά μου ήξερε του κόσμου τα παραμύθια όπως και η 
μάνα μου που τα φανταζόταν και το σπίτι μας ήταν γεμάτο 
ανθρώπους να μιλάνε πολύ, συνεχώς, ακατάπαυστα. Να 
μιλάνε για βιβλία.

Η μάνα ζωγράφιζε και μας έλεγε παραμύθια σε συνέχειες 
κάθε βράδυ. Αυτά τα σίριαλ στην τηλεόραση δεν είναι τίποτα 
μπροστά στην δική της μυθοπλασία σε συνέχειες. Υπήρχε 
γύρω μας, ένας αόρατος κόσμος και αυτός ήταν ο εντελώς 
πραγματικός. Και εγώ ζούσα σ’ αυτό το σύμπαν φαντασίας. 
Πίστευα πως τα καλύβια τα μεσάνυχτα ανοίγουν τις πόρτες 
τους και από μέσα βγαίνουν ορχήστρες, που παίζουν 
εξαίσιες μουσικές και πως οι κολοκύθες λιώνουν σιγά-σιγά 
τη νύχτα και στο τέλος γίνονται γυναίκες λαμπερές και πως 
στις τρύπες των μυρμηγκιών στα χωράφια, από μέσα έχει 
τεράστιες σκάλες και άμα τις κατέβεις φτάνεις στη ψυχή της 
γης, που είναι ο κόσμος όλο σοκολάτα, δρόμοι, λίμνες και 
σοκολατένια παλάτια.

Συγκεκριμένα είχε πει η Ειρήνη Παπά: «Διδάχθηκα την 
ασέβεια από τον πατέρα μου. Με έμαθε πως υπάρχει μόνο 
μία αριστοκρατία, του πνεύματος. Δεν υπάρχουν κύριοι και 
επίσημοι, αλλά άνθρωποι. Με έμαθε ότι ο σεβασμός με 
υποτιμάει, ενώ η αγάπη με εξυψώνει».

Στον πατέρα μου έχω χρεώσει δυστυχίες μου πολλές 
αλλά και του χρωστάω πολλά. Με έκανε αυτό που είμαι. 
Με έμαθε να έχω πάντα αμφιβολίες και να ρωτάω το γιατί. 
Να ‘μαι και εγώ και οι αδελφές μου περήφανες γυναίκες. 
Όχι να είμαστε σκυμμένες και να κεντάμε μαξιλαράκια, 
αλλά να διαβάζουμε Αριστοτέλη! Και εκείνα τα παιδικά 
χρόνια όρισαν αυτό που είμαι και δεν έμαθα ποτέ να είμαι 
μεγάλη».

η μάχη της ειρήνης Παπά με το αltzheimer

Η ανιψιά της Ειρήνης Παπά, Μέλια Τατάκη είχε πει στην 
Athens Voice σχετικά: “Ναι, η Ειρήνη έχει Αltzheimer. 
Η αρρώστια δεν είναι ντροπή και μπορεί να συμβεί 
αναπάντεχα στον καθένα. Εδώ και πέντε χρόνια (τότε 
ήταν το 2018) το έχουμε χειριστεί με ιδιαίτερη προσοχή 
και πάντοτε διακριτικά. Γιατί να γράφονται τώρα τόσες 
ανακρίβειες; Χωρίς οι αρθρογράφοι να μπαίνουν καν στον 
κόπο να επαληθεύσουν τις “πληροφορίες” τους».

Στα 89 (σήμερα 91)  της χρόνια και με κατάμαυρα μαλλιά 
(καθώς τα ανίψια της που την θέλουν όμορφη, προσεγμένη 
και κοκέτα, φροντίζουν να την επισκέπτεται συχνά μια 
κομμώτρια για βαφή) ζει στο σπίτι της στην Πλάκα με 
τη συνεχή φροντίδα της ανιψιάς της Μέλιας Τατάκη που 
κατοικεί στο ίδιο κτίριο. «Δεν είναι κατάκοιτη και ασφαλώς 
καθόλου παραμελημένη. Το αντίθετο. Την φροντίζουν 
τρεις ακόμη γυναίκες και ένας φυσιοθεραπευτής που την 
γυμνάζει συστηματικά 5 φορές την εβδομάδα.

“Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και αυτό μας έχει 
στεναχωρήσει πολύ. Η ίδια κρατούσε πάντοτε την ιδιωτική 
της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Αυτό προσπαθούμε 
να κάνουμε και εμείς τώρα που νοσεί. Είναι η αδελφή της 
μητέρας μου. Η αγαπημένη μου θεία. Έχει πάντα την 
απόλυτη αφοσίωση και την φροντίδα μου και την αγάπη 
όλων των ανιψιών της. Το ότι είναι ζωντανή και σε ζηλευτή 
φυσική κατάσταση και ότι καταφέραμε να γιορτάσουμε για 
89η φορά τα γενέθλιά της, είναι μόνο από αγάπη» είχε πει 
η Μέλια που ελπίζει ακόμη και σήμερα να σταματήσουν, 
μετά από αυτά της τα λόγια, να την συλλυπούνται για τη 
ζωντανή Ειρήνη Παπά.
Η «ζωντανή Καρυάτιδα» ξυπνά και κοιμάται στη σκιά των 
μαρμάρινων Καρυάτιδων, στη γειτονιά που αγάπησε, την 
αρχαία. Μία γυναίκα που δεν μπορεί να είναι μία κοινή 
θνητή, δεν γίνεται. Μία γυναίκα από το Χιλιομόδι Κορινθίας, 
που κοιτάει βαθιά στα μάτια, αυστηρή, ντίβα, ευλογημένη.

lifestyle.gr

Ειρήνη Παπά: Η διεθνής καριέρα της 
ζωντανής Καρυάτιδας, η σχέση με 
τον πατέρα της και το Αλτσχάιμερ
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Σοφία Μαζοκοπάκη
 
Ο Παύλος Βρέλλης είναι εκείνος που δημιούργησε από 

το μηδέν το επιβλητικό Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων 
Παύλου Βρέλλη, στην περιοχή Μπιζάνι, στα Ιωάννινα. Σε 
αυτό το μουσείο φιλοξενείται η ιστορία της Ελλάδος, όπου 
οι ήρωες του 1821 παίρνουν «σάρκα και οστά» μπροστά 
σου. Συνολικά, διαθέτει 150 κέρινα ομοιώματα σε 36 
ιστορικά θέματα, εμπνευσμένα από σημαντικά γεγονότα 
της Ελληνικής Ιστορίας.
Ο γεννηθείς στις 25/03/1923 Παύλος Βρέλλης 

δημιούργησε το 1975 ένα μικρό πειραματικό χώρο, το 
εργαστήρι του, στο χωριό Μουζακαίοι, όπου ήταν το 
πατρικό του σπίτι κι είχε εκθέσει το πρώτο του θέμα, το 
«Κρυφό Σχολειό». Η δουλειά ήταν τόσο απαιτητική, που 
έπρεπε να βρει ένα μεγαλύτερο χώρο. Έτσι, αγόρασε 
17 στρέμματα στην περιοχή Μπιζάνι και το 1983 άρχισε 
να φτιάχνει το Μουσείο που οραμαριζόταν, με μεράκι και 
αγάπη. Άνοιξε τις πόρτες του στις 31/07/1995 και είναι 
εκεί, μέχρι και σήμερα.
Το κτίριο, το οποίο είναι μέσα στη φύση, έχει μορφή 

Ηπειρωτικής αστικής φρουριακής αρχιτεκτονικής του 18ου 
αιώνα, είναι φτιαγμένο από πέτρα, χωρίζεται σε τέσσερα 
μέρη και η διαδρομή του είναι σαν μονοπάτι.
Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, σέβεται 

την παράδοση, τον περιβάλλοντα χώρο (φύση) και τον 
επισκέπτη «που ανάλογα με τις γνώσεις και την αγάπη 
του, θα αποκαλύπτει ένα-ένα τα στοιχεία στην εξέλιξή 
τους, στη μερική και γενική θέα του όλου έργου».
Επίσης, έχει εξηγήσει πως «τον Φλεβάρη του 1983, 

αγόρασα στο χωριό Μπιζάνι 17 στρέμματα Γης, για να 
φτιάξω αυτό το Μουσείο. Ήμουν τότε 60 χρονών. Μέτρησα 
την αντοχή μου και την ανοχή μου.
Αυτά που βρήκα ήταν βράχια, ανώμαλο έδαφος με 

μεγάλες κλίσεις (πουθενά οριζόντια επιφάνεια), λίγες 
ασφάκες και πουρνάρια ’δω και ’κει και δυο μικρές 
γκορτσιές. Πουθενά δρόμος ή μονοπάτι δεν υπήρχε. Το 
πρώτο που ’κανα, ήταν να χαράξω δρόμους. Καθόρισα με 
μεγάλη προσοχή που θα γινόταν τα κτίρια.

Έτσι, όπως ανεβαίνουμε, χαράχτηκε δεξιά η άνοδος και αριστερά η κάθοδος/
έξοδος. Χάραξα στο βουνό δρομάκια για τους πεζούς, για να χαρούν τη φύση 

και να συντομεύσουν την πορεία προς το Μουσείο. Φύτεψα δέντρα, λουλούδια, 
έβαλα θάμνους και άφησα να φαίνεται το τραχύ φυσικό έδαφος κάπου – κάπου.

Το κτίριο, είναι δικό μου σχέδιο. Το δούλεψα από πηγές που πήρα από 
τα παραδοσιακά μας αρχοντικά, στα Γιάννενα και στην Ήπειρο γενικότερα. 
Προσπαθώ από την αρχή να έχω μεγάλη ενότητα στην ποικιλία και να 
κρατήσω την αφανή αρμονία, το ρυθμό και το μέτρο, κατά το δυνατόν. Ενώ 
το κτίριο “διαβάζεται” εξωτερικά σαν σπίτι, εσωτερικά δε λειτουργεί έτσι».

Όσον αφορά τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου, «ο όγκος διαρρυθμίζεται 
ανάλογα με τη θεματογραφία των 36 χώρων, ανομοιογενών και 
ανισοϋψών μεταξύ τους. Έτσι αναπτύσσονται, λειτουργικά, κατά τρόπο: 
παράλληλο, συνάλληλο (κοινή επιφάνεια ανάμεσα σε δυο θέματα), και 

κ.λπ., που αγόρασα από παλαιοπωλεία διαφόρων πόλεων. 
Άλλα είναι από δωρεές φίλων και γνωστών.
Τα σώματα, είναι από γύψο και λινάτσα ή τζίβα, ή λινάρι, ή 

ξυλόχορτο, με σκελετό από λεπτές σιδερόβεργες.
Τα κέρινα ομοιώματα, είναι κούφια εσωτερικά και έτσι 

“αναπνέουν” καλύτερα. Διάλεξα το κερί σαν υλικό, γιατί 
ομοιάζει περισσότερο με την ανθρώπινη επιδερμίδα που 
θέλω να αποδώσω, έχοντας ένα βαθμό ημιδιαφάνειας. 
Εύκολο – γενικά – στη χρήση του, έχει κάποιες παγίδες 
στην επιλογή της ποιότητάς του και κυρίως στο χρώμα του, 
που πάντα διαφέρει απ’ τη στιγμή που είναι λιωμένο, μέχρι 
τη στιγμή που σταθεροποιείται.
Δουλεύω τα χρώματα με βάση τους τόνους που θέλω να 

πετύχω, για να αποδώσω την ατμόσφαιρα του θέματος 
που αναπτύσσω. Σε φυλακές ή σε μουχλιασμένες σπηλιές, 
χρησιμοποιώ (επιπλέον) βερνίκια για να αποδώσω την 
αίσθηση της υγρασίας που θα είχε και ο πραγματικός – 
φυσικός χώρος.
Ξύλα, πόρτες, παράθυρα, σιδεριές, βιβλιοθήκες, 

ντουλάπια είναι από κατεδαφισμένα παλιά σπίτια στα 
Γιάννενα, που συγκέντρωσα σιγά – σιγά, ή τα διάλεξα 
επί τόπου. Αντικείμενα, όπως φανάρια, καρσέλες, 
παγούρια, βιβλία, καλαμάρια, λάμπες, στάμνες, πιάτα, 
χερόμυλα, μικροαντικείμενα είναι από το παλιό πατρικό 
μου σπίτι στα Γιάννενα. Τα άλλα (σιδεριές, αλυσίδες, 
κουδούνια, βουτσέλες, λυχνάρια, “μπού(ν)τες”, κ.λπ.), είναι 
αγορασμένα από παλιατζίδικα, από ολόκληρη την Ελλάδα 
και μερικά από αυτά, προσφορές γνωστών και φίλων.
Τα τσαρούχια, Τούρκων και Τουρκαλβανών, του Κοσμά 

του Αιτωλού και μερικών άλλων ομοιωμάτων, τα έφτιασα 
από λινάτσα, γάζες και γύψο με κόλλες. Αφού τα “έπλασα” 
όταν ήταν ακόμη νωπά, τα πατινάρισα αργότερα με κάσια 
και άλλα χρώματα.
Για ’μένα, είναι όλα κομμάτια που με κάνουν να αναπολώ 

αγαπημένες ώρες δουλειάς».
Το Μουσείο αυτό δεν είναι μόνο «κόσμημα» για τα 

Ιωάννινα και την Ήπειρο, αλλά και για όλη τη χώρα. Μια 
επίσκεψη, αν δεν έχετε πάει, πραγματικά αξίζει τον κόπο 
και θα σας πείσει.
«Τα 12 χρόνια δουλειάς δεν είναι λίγα, γιατί άρχισα στα 60 

μου χρόνια και οι δυσκολίες ήταν πολλές: καιρικές συνθήκες, 
οικονομικά προβλήματα, καλλιτεχνική ευσυνειδησία 
(μεράκι και τελειομανία), με φέρανε στο χρόνο αυτό.
Αυτό που έκανα, σαν Ιστορική και Καλλιτεχνική αγωγή, 
είναι μια προσφορά – έστω και ελάχιστη – στον τόπο μου. 
Είναι το παρελθόν και χωρίς αγάπη για το παρελθόν, δεν 
υπάρχει αγάπη για την Ιστορία αυτού του τόπου».
Ο Παύλος Βρέλλης, ο οποίος απεβίωσε το 2010 σε ηλικία 87 
ετών, εργάστηκε ολομόναχος και ακούραστα, για να φέρει 
εις πέρας ένα μοναδικό δημιούργημά, ώστε να μπορούμε 
εμείς σήμερα να το απολαύσουμε. Ας το τιμήσουμε με την 
παρουσία μας και ας το αφήσουμε να μας συνεπάρει στο 
ταξίδι του χρόνου.

διάλληλο (το ένα επίπεδο διέρχεται μέσω του άλλου).
Έγινε προεργασία με προοπτικά και αξονομετρικά 

σχέδια, και άρχισα να χαράζω στο δάπεδο, με μια κιμωλία, 
το πρώτο μου θέμα: τις Φυλακές (βρίσκονται 2,50 μέτρα 
πάνω από το δρόμο που ήρθαμε).
Υπολόγισα τις προεκτάσεις που θα είχε το πρώτο θέμα 

που άρχισα, στα υπόλοιπα. Δημιούργησα, τοίχους στήριξης 
γερούς με τούβλα, καθώς πεσσούς. Καθόριζα περάσματα 
και ανοίγματα για τα επάνω θέματα, αφήνοντας αναμονές 

για τη σύνδεσή τους. Μετά, μόνος μου, επένδυσα με 
πέτρα μερικά θέματα.

Στη συνέχεια χρωμάτισα τους χώρους, για να 
δώσω την ατμόσφαιρα του θέματος και στο τέλος 
τοποθέτησα τα κέρινα ομοιώματα, στις θέσεις που 
είχα προκαθορίσει. Μέτρο σύγκρισης για κάθε 
θέμα, είχα τον άνθρωπο».

Όπως προαναφέρθηκε, στο Μουσείο 
βρίσκονται κέρινα ομοιώματα με τους ήρωες 
του ’21. Συγκεκριμένα, εκθέματα από την 
Προεπανάσταση και την Επανάσταση (συν πιο 
Σύγχρονα – 1940 – αλλά και ομοίωμα του ίδιου 

του καλλιτέχνη στο τέλος της διαδρομής, που 
φιλοτέχνησε ο ίδιος!).
Οι μορφές επιβλητικές, παριστάνονται σε 

φυσικό μέγεθος, μέσα σε περιβάλλον πιστής 
παρουσίασης του εκάστοτε περιβάλλοντός 
τους. Σου δημιουργούν δέος που όμοιό του δεν 
υπάρχει, ενώ ο επισκέπτης μένει κάθε φορά 
εκστασιασμένος από αυτό που βλέπει. Ειδικά 
τα παιδιά! Είναι ένας όμορφος τρόπος να 
μαθαίνουν κάπως «διαδραστικά» την ιστορία 
του τόπου τους.
Στους χώρους της Προεπανάστασης 

φιλοξενούνται κέρινα ομοιώματα από το Κρυφό 
Σχολειό, Ηπειρώτες Ευεργέτες, Δασκάλους 

του Γένους, της Φιλικής Εταιρείας (Σκουφάς, Τσακάλωφ, 
Ξάνθος), του Ρήγα Βελεστινλή Φεραίου και του Κοσμά 
του Αιτωλού, όπως και σκηνές από τον σκλαβωμένο 
Ελληνισμό στις φυλακές.
Στους χώρους της Επανάστασης δεσπόζουν ο Ιωάννης 

Μακρυγιάννης, πολεμιστές του ’21, ο τουρκοφάγος 
Νικηταράς, ο μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης και 
φυσικά ο αρχιστράτηγος Θεόδωρος Κολοκτρώνης. Ο Γέρος 
του Μοριά, μάλιστα, συναντάται δύο φορές στο Μουσείο: 
μία να κάθεται πάνω σε ένα βράχο και μία να είναι μέσα 
στη φυλακή του στο Ναύπλιο (βέβαια οι απόψεις για το 
αν ήταν φυλακισμένος στον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα 
στο Παλαμήδι διίστανται, καθώς κάποιοι θεωρούν πως το 
κελί του ήταν στον προμαχώνα του Μιλτιάδη).

Ο τρόπος με τον οποίο ο Παύλος Βρέλλης 
έφτιαχνε τα ομοιώματα

Όπως έχει αναφέρει ο Παύλος Βρέλλης για τα κέρινα 
ομοιώματά του «τα πρόσωπα, τα δουλεύω πρώτα σε 
πηλό. Η διαδικασία, δεν με προβληματίζει ιδιαίτερα, όταν 
έχω επαρκείς πηγές για το θέμα μου (Κυρά της Ρω). 
Δυσκολεύομαι πραγματικά στο να ζωντανέψω πρόσωπα 
για τα οποία ακόμη και οι αναφορές που έχω γι’ αυτά, είναι 
λίγες ή ελάχιστες (Διονύσιος ο Φιλόσοφος).
Μεγάλη σημασία δίνω στην οστεολογία, τη μυολογία, 

τη φυσιολογία, για να πλάσω τις μορφές μου. Η 
χαρακτηρολογία, η φυσιογνωμική και η μιμική, θα με 
βοηθήσουν περισσότερο στην απόδοση συναισθημάτων. 
Ύστερα, δημιουργώ ένα γύψινο “αρνητικό” καλούπι, στο 
οποίο θα χυτεύσω αργότερα κερί. Όλα τα πρόσωπα, τα 
χέρια και τα πόδια, είναι από καθαρό κερί μέλισσας.
Τα μαλλιά, είναι από συνθετική τρίχα τα περισσότερα και 

μερικά απ’ αυτά από φυσική. Τα μάτια, των ομοιωμάτων, 
είναι τα συνηθισμένα γυάλινα μάτια που πωλούν ορισμένα 
καταστήματα οπτικών.
Τα ρούχα, είναι σύγχρονα, μεταποιημένα ή παλιά 

κομμάτια, ρετάλια φθαρμένα, μέρη από παλιές φορεσιές, 

Παύλος Βρέλλης: 
Ποιος είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε μόνος του

το μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων που φιλοξενεί
           ήρωες του ’21

Το Μουσείο αυτό δεν είναι μόνο 
«κόσμημα» για τα Ιωάννινα και την 
Ήπειρο, αλλά και για όλη τη χώρα
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Ένας σύγχρονος Άγιος. Μία εμβληματική φυσιογνωμία που 
φώτισε με τον πνευματικό του λόγο πλήθος ανθρώπων. 

Η νέα ιστορική-βιογραφική σειρά «Άγιος Παΐσιος» που 
ακολουθεί την ιστορία της ζωής του Αγίου Παϊσίου, από τη 
γέννησή του μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να μονάσει, 
κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου στις 22:30, 
στο MEGA.

Ένα εκλεκτό καστ ηθοποιών ερμηνεύει τους χαρακτήρες 
της σειράς. Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Τσιάκκας 
και τη σκηνοθεσία ο Στάμος Τσάμης. Τα γυρίσματα 
πραγματοποιήθηκαν σε τόπους όπου έζησε ο Άγιος 
Παΐσιος, όπως η Κόνιτσα και το Άγιον Όρος.

η υπόθεση της σειράς:
Η ιστορία ξεκινά από τη γέννηση του Αγίου Παϊσίου, 

Προκόπης 
Αγαθοκλέους: 

Ο ηθοποιός που 
θα ενσαρκώσει 
τον Άγιο Παΐσιο

Ταλαντούχος, επιτυχημένος και με σημαντική πορεία 
στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, ο Προκόπης 
Αγαθοκλέους χάραξε μέχρι σήμερα μια ζηλευτή πορεία 
στην υποκριτική και μιλά αποκλειστικά στο HELLO! Cy-
prus και τον δημοσιογράφο Κώστα Καρνάκη.

Πλέον, κάνει ακόμα ένα βήμα στην καριέρα του, καθώς 
θα είναι ο πρωταγωνιστής της νέας σειράς του Γιώργου 
Τσιάκκα και Στάμου Τσάμη, με τον ίδιο να υποδύεται 
τον “Άγιο Παΐσιο”, σε έναν ρόλο και μια σειρά που έχει 
ήδη συζητηθεί. Η εκπληκτική πένα του κ. Τσιάκκα και το 
σκηνοθετικό ταλέντο κ. Τσάμη, έδωσε “ραντεβού” με το 
μεγάλο υποκριτικό υπόβαθρο του Προκόπη και πλειάδα 
ηθοποιών, σε μια συνάντηση κορυφής.

Η νέα ιστορική-βιογραφική σειρά “Άγιος Παΐσιος”, 
που έρχεται στο MEGA με ένα εκλεκτό καστ ηθοποιών, 
ακολουθεί την πορεία του Αγίου Παϊσίου, από τη γέννησή 
του μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να μονάσει.

Ο ίδιος μιλάει για πρώτη φορά αποκλειστικά στο HEL-
LO! για την πορεία του και το νέο του βήμα. Απαντά αν 
είναι ρόλος ζωής, εκμυστηρεύεται λεπτομέρειες από τα 
γυρίσματα και την ιστορία, πώς θα ανταπεξέλθει στην 
κριτική αλλά και τα επόμενά του σχέδια.

Προκόπη, σε πετυχαίνουμε σε μια πολύ δημιουργική 
περίοδο της ζωής σου. Τρεις σειρές, σε διαφορετικά 
κανάλια και με διαφορετικό ύφος η κάθεμια. Πόσο 
δύσκολο για σένα ήταν να ανταπεξέλθεις τόσο 
σωματικά, όσο πνευματικά και δημιουργικά.

Χαίρομαι πάντα πολύ όταν 
βρίσκομαι σε δημιουργική 
φάση. Και οφείλω να πω 
πως ευτύχισα να παραμείνω 
δημιουργικός από την 
αποφοίτησή μου το 2010. 
Άλλοτε περισσότερο άλλοτε 
λιγότερο, αλλά δημιουργικός. 
Από αυτό τρέφομαι άλλωστε 
και ψυχικά και σωματικά.

Μεγάλο βήμα όμως και 
στην ελλάδα με τον “Άγιο 
Παΐσιο”. Ένας ρόλος δύσκο-
λος. σε φόβισε όταν σου το 
πρότειναν;

Η πρόταση μου ήρθε από 
τον Γιώργο Τσιάκκα, τον 
σεναριογράφο της σειράς 
και η αλήθεια είναι πως ενώ 
ενστικτωδώς αρχικά είπα 
αμέσως το ναι, στη συνέχεια 
ένιωσα τη σκιά του «βουνού» 
να με σκεπάζει. Κατά την 
διάρκεια της μελέτης μου 
ένιωσα το βουνό αυτό να 
κατεβαίνει στο ύψος μου και 
ησύχασα. Κατάλαβα πως η κινητήριος δύναμη αυτού 
του ανθρώπου ήταν η απλότητα και με αυτήν ήθελα να 
συνεχίσω.

κατά κόσμον Αρσενίου Εζνεπίδη, στα Φάρασα της 
Καππαδοκίας. Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οικογένεια 
του μικρού Αρσενίου ξεριζώνεται και παίρνει τον δρόμο της 
προσφυγιάς για την Ελλάδα. Ο μικρός Αρσένιος μεγαλώνει 
στην Κόνιτσα της Ηπείρου με τη γιαγιά του και τη μητέρα 
του, οι οποίες του μεταδίδουν τη βαθιά τους πίστη στον 
Χριστό και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Μεγαλώνει με 
τις ιστορίες για τον Άγιο Αρσένιο και μέσα του φουντώνει 
η επιθυμία από μικρή ηλικία να ακολουθήσει τη μοναχική 
ζωή. Το 1945 κατατάσσεται στον στρατό όπου υπηρετεί ως 
ασυρματιστής. Με την αποστράτευσή του επισκέπτεται το 
Άγιον Όρος. Σύντομα, όμως, επιστρέφει στην Κόνιτσα για 
οικογενειακούς λόγους και παραμένει εκεί για τρία χρόνια. 
Αναχωρεί οριστικά για το Άγιον Όρος τον Μάρτιο του 1953 
και καταλήγει στη Μονή Εσφιγμένου. Έπειτα από τρία 
χρόνια βρίσκεται στη Μονή Φιλοθέου, όπου γίνεται μοναχός 
και παίρνει το όνομα Παΐσιος. Στέλνει μια φωτογραφία του 
στη μητέρα του με την οποία την αποχαιρετά και της λέει ότι 
για μάνα του πια θα έχει την Παναγία.
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