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Πρώτη μονάδα παραγωγής 
εμβολίων στην Ελλάδα

Σφοδρή χιονοθύελλα έπληξε την επαρ-
χία του Οντάριο τις πρώτες πρωινές ώρες 
της Δευτέρας. 

Η πυκνή και ασταμάτητη χιονόπτωση 
είχε σαν αποτέλεσμα να συσσωρετούν 
αρκετά εκατοστά χιoνιού από πολύ νωρίς 
το πρωί σε μεγάλο μέρος του Τορόντο 
και στις γύρω περιοχές. Μέχρι το τέλος 
της ημέρας η πόλη και τα περίχωρα 
είδαν έως και  50 εκατοστά χιονιού.

Την Κυριακή το πρωί η μετεωρολογική 
υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση 
για χιονοθύελλα επισημαίνοντας ότι 
θα επικρατήσουν επικίνδυνες καιρικές 
συνθήκες. 

Λίγο μετά τις 10:15 π.μ., η αστυνομία 
του Τορόντο ανακοίνωσε το προσωρινό 
κλείσιμο του Don Valley Parkway και 
Gardiner Expressway, δύο από τις κύριες 
αρτηρίες κυκλοφορίας της πόλης, λόγω 
των «ακραίων καιρικών φαινομένων».

Ανεμοι  με ταχύτητα έως και 60 χλμ 
την ώρα σε συνδυασμό με την πυκνή 
χιονόπτωση δημιούργησαν γρήγορα 
συσσώρευση χιονιού, σχεδόν μηδενική 
ορατότητα σε κάποιες περιοχές και 
δύσκολες συνθήκες για πεζούς και οδηγούς 
αυτοκινήτων που κόλλησαν στα χιόνια τις 
ώρες αιχμής. 

Τα σχολεία που επρόκειτο να επανα-
λειτουργήσουν χτες Δευτέρα με φυσική 
παρουσία των μαθητών μετά τα τελευταια 
περιοριστικά μέτρα, ανέστειλαν τη λειτουρ-
γία τους.

Τη χιονοθύελλα προκάλεσε χαμηλό 
βαρομετρικό σύστημα νότια των Great 
Lakes, σύμφωνα με την Environment Can-
ada.

Η τελευταία φορά που το Τορόντο είδε 
χιονοθύελλα με πάνω από 25 εκατοστά 
χιόνι ήταν το 2019 και η τελευταία φορά με  
πάνω από 30 εκατοστά ήταν το 2008.

Την πρώτη μονάδα παραγωγής 
εμβολίων στην Ελλάδα δημιουργεί το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, μετά από 
χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος. 

Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην ουσία 
χρηματοδοτεί την ανακαίνιση του κτιρίου 
και τον εξοπλισμό του. Οι επιστημονικές 
δράσεις αφορούν την ερευνητική ομάδα 
του Παστέρ με το τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό υποστήριξης, εξηγεί στο 
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ΛΟΝΔΙΝΟ - Αλλαγή γραμμής για τη βρετανική εφημερίδα Times, η 
οποία μετά από 50 χρόνια τάσσεται στο πλευρό της Ελλάδας ζητώντας 
την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. «Τα γλυπτά ανήκουν στην 
Αθήνα. Τώρα πρέπει να επιστραφούν», σημειώνουν στο άρθρο τους με 
τίτλο: «Η άποψη των Times για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ενώνοντας 
την Ελληνική Κληρονομιά».

«Τα Μάρμαρα είναι υπέροχα στην απεικόνιση της ανθρώπινης μορφής 
και στην εντύπωση της κίνησης. Εκατομμύρια έχουν θαυμάσει αυτά τα 
γλυπτά που κάποτε κοσμούσαν τον Παρθενώνα και τους τελευταίους 
δύο αιώνες εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο», επισημαίνουν.

«Ενώνοντας την 
Ελληνική Κληρονομιά»

Η άποψη των Times για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα: 

Σφοδρή 
χιονοθύελλα 

στην ευρύτερη 
περιοχή του 
Τορόντο, με 
χιόνι έως και 
50 εκατοστά

Το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παστέρ ανακοίνωσε 

τη δημιουργία 
της πρώτης μονάδας 

παραγωγής 
στην Ελλάδα
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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

Κοινό Δελτίο Τύπου Υπουργείων 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Εξωτερικών
Ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη 
εξυπηρέτηση 
των Ελλήνων του 
εξωτερικού 
Καταχώρηση 
ληξιαρχικών πράξεων 
στις Προξενικές Αρχές

Με νέα, απλουστευμένη και πλή-ρως 
ψηφιοποιημένη διαδικασία εφαρμό-
ζεται πλέον η καταγραφή ληξιαρχικών 
γεγονότων των Ελλήνων του 
εξωτερικού. Από την 1η Ιανουαρίου  
2022 οι υπάλληλοι των Προξενικών 
Αρχών συντάσσουν και καταχωρούν τα 
ληξιαρχικά γεγονότα που λαμβάνουν 
χώρα στην αλλοδαπή, απευθείας στο 
πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο 
Πολιτών». Αυτό σημαίνει ότι η μέχρι 
τώρα ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, 
η οποία διαρκούσε πολλούς μήνες, 
θα ολοκληρώνεται πλέον απευθείας, 
χωρίς την μεσολάβηση άλλων 
υπηρεσιών και σε πραγματικό χρόνο.  

Η νέα διαδικασία ρυθμίζεται με 
την Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη 
και Εσωτερικών Μάκη Βορίδη 
και του Υφυπουργού Εξωτερικών 
Ανδρέα Κατσανιώτη (ΦΕΚ Β’ 
6090/22.12.2021). Η συγκεκριμένη 
απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο 
του Εθνικού Προγράμματος 
Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) 
της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό 
έργο που αποτελεί ένα ακόμα βήμα 
υλοποίησης της κυβερνητικής 
δέσμευσης για την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 
των Ελλήνων του εξωτερικού, 
προωθώντας την εικόνα ενός φιλικού 
προς τον απόδημο πολίτη κράτους. 
Παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά 
στην μείωση της γραφειοκρατίας και 
τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας 
των Προξενικών Αρχών. 

Ο Υπουργός Επικρατείας και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κος Πιερρακάκης δήλωσε: «Η 
ψηφιοποίηση και η απλούστευση των 
διαδικασιών έχουν ακόμα πιο μεγάλη 
προστιθέμενη αξία για όσους δεν 
έχουν την δυνατότητα λόγω χρόνου 
ή απόστασης να προσέλθουν στα 
γκισέ των υπηρεσιών. Οι Έλληνες 
του Εξωτερικού ανήκουν κατεξοχήν 
σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, εδώ και 
λίγες ημέρες, μπορούν να δηλώνουν τα 
ληξιαρχικά γεγονότα με μια διαδικασία 
απλούστερη και ψηφιοποιημένη, που 
ολοκληρώνεται με ένα μόνο στάδιο, 
στην πιο κοντινή σε αυτούς Προξενική 
Αρχή. Η τεχνολογία είναι σύμμαχός 
μας στη συντονισμένη προσπάθεια 
που κάνουμε να φέρουμε πιο κοντά 
στην Ελλάδα τους συμπολίτες μας 
που κατοικούν στο εξωτερικό».

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
αρμόδιος για Απόδημο Ελληνισμό 
και Δημόσια Διπλωματία  Ανδρέας 
Κατσανιώτης δήλωσε: «Η Ελληνική 
Πολιτεία στέκεται σταθερά αρωγός στο 
πλευρό του Απόδημου Ελληνισμού 
και, προσηλωμένη στις δεσμεύσεις 
της, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 
απανταχού Ομογενών. Η απευθείας 
καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων 
των Ελλήνων του εξωτερικού στο 
πληροφοριακό σύστημα “Μητρώο 
Πολιτών” αποτελεί μία εξέλιξη – τομή 
στη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη 
διαδικασία που θα βελτιώσει 
περαιτέρω την εξυπηρέτηση των 
Αποδήμων μας και θα ενισχύσει τους 
δεσμούς τους με τη Μητέρα Πατρίδα».

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος 
δήλωσε: «Βασικός στόχος της 
Κυβέρνησης, είναι η βελτίωση της 
καθημερινότητας των Ελλήνων 
πολιτών, όχι μόνο στη χώρα μας, 
αλλά και στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε, 
μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Απλούστευσης Διαδικασιών, να 
απλουστεύουμε τις διαδικασίες, να 
αναβαθμίζουμε την ποιότητα των 
παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών 
και απαλλάσσουμε από περιττό 
γραφειοκρατικό φόρτο πολίτες και 
δημόσιες υπηρεσίες. Ανακτούμε 
καθημερινά την εμπιστοσύνη των 
Ελλήνων στο Κράτος».
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Η φετινή επέτειος 
πρέπει να αποτελέσει 
την αφορμή ενός εθνικού 
αναστοχασμού, 
σημειώνει ο βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας

Με επίκαιρη ερώτησή του στην 
υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, 
ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας 
Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος 
ζητάει να μάθει τι δράσεις 
προγραμματίζει η Πολιτεία με αφορμή 
την συμπλήρωση 100 ετών από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή «με σκοπό 
την προβολή τόσο των γεγονότων 
όσο και εν γένει της ιστορίας και του 
λαμπρού πολιτισμού του μικρασιατικού 
ελληνισμού, καθώς και την προσφορά 
των Μικρασιατών Προσφύγων στην 
Ελλάδα».

Ο μικρασιατικής καταγωγής 
βουλευτής σημειώνει ότι «Όπως 
αποδεικνύουν και οι πλέον πρόσφατες 

επιστημονικές μελέτες, αλλά και 
όπως επισήμως έχει νομοθετήσει η 
Βουλή των Ελλήνων, η εξάλειψη του 
ελληνισμού στην Μικρασία αποτελούσε 
τμήμα του γενικότερου σχεδίου της 
εξαφάνισης του χριστιανικού στοιχείου 
και της δημιουργία ενός θρησκευτικά 
ομοιογενούς τουρκικού κράτους, και γι’ 
αυτόν τον λόγο συνιστά και Γενοκτονία.

Η επετειακή συγκυρία επιβάλλει εκ 

100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή: 
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση 

στη Λίνα Μενδώνη για τις δράσεις που προγραμματίζει η Πολιτεία

μέρους της Ελληνικής Πολιτείας την 
ευρεία ανάδειξη του γεγονότων, παρ’ 
όλη την τραγικότητά τους, σε όλες τους 
τις ιστορικές διαστάσεις με μια ποικιλία 
δράσεων και πρωτοβουλιών.

»Κι αυτό, διότι, κατά πρώτον, 
συνιστά οφειλή προς τους Έλληνες 
της Μικράς Ασίας, οι οποίοι είτε 
βρήκαν βίαιο θάνατο στην διάρκεια 
των εκτεταμένων εκκαθαρίσεων και 
εκτοπίσεων, είτε βρέθηκαν ανέστιοι 
πρόσφυγες, μόνον με τα εικονίσματά 
τους, στην Ελλάδα.

Κατά δεύτερον, οι αλησμόνητες 

πατρίδες της Ανατολής για τρεις 
χιλιάδες χρόνια αποτελούσαν 
τμήμα του ελληνικού κόσμου, φάροι 
πολιτισμού και γέφυρες επικοινωνίας 
με τον ασιατικό χώρο. Σε αυτές τις 
περιοχές γεννήθηκε η φιλοσοφία, 
αναπτύχθηκαν οι τέχνες και τα 
γράμματα, και αργότερα αποτέλεσαν 
την καρδιά του Ορθόδοξου Βυζαντίου. 
Ακόμη και πριν το βίαιο τέλος στις 
μικρασιατικές ακτές και στον Εύξεινο 
Πόντο άνθιζαν το διεθνές εμπόριο 
και τα γράμματα. Αυτή η ανεκτίμητη 
ιστορική κληρονομιά παραμένει εσαεί 
κτήμα του ελληνισμού, που θα πρέπει 
να την αναδεικνύει κάθε φόρα υπό 
τα φώτα των νέων θεωρήσεων της 
επιστήμης».

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος 
διευκρινίζει πως «η φετινή επέτειος 
πρέπει να αποτελέσει την αφορμή 
ενός εθνικού αναστοχασμού, 
ως συνέχεια του ανάλογου που 
επιχειρήθηκε για τα 200 έτη από την 
Εθνική Επανάσταση του 1821. Είναι η 
ευκαιρία να εγκύψουμε στην μελέτη και 
στην ανάδειξη των θετικών αλλά και 
αρνητικών παραγόντων που οδήγησαν 
σε αυτό το αποτέλεσμα, όπως και 
στο μέγα επίτευγμα της αφομοίωσης 
του προσφυγικού πληθυσμού στο 
ελλαδικό κράτος. Οι επιλεγμένες 
δράσεις πρέπει να συμπεριλάβουν 
όλη την ελληνική επικράτεια και, 
βεβαίως, να στοχεύσουν πρωτίστως 
στην ενημέρωση των νέων. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, ήδη, έχει 
ανακοινώσει σχετικές εκδηλώσεις και 
μάλιστα σε βάθος τριετίας».

pontosnews.gr

Τον δικό τους λογότυπο, εκτός από 
αυτόν που έχει σχεδιάσει η Ομοσπονδία 
Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας, 
ετοίμασε ο Μικρασιατικός Σύλλογος 
Καλαμάτας για τα 100 χρόνια από την 
Καταστροφή.

Αυτό που έχει αποτυπωθεί 
είναι ένα σκάφος που πλέει· με 
σκάφη εγκατέλειψαν οι ξεριζωμένοι 
Μικρασιάτες τις πατρογονικές εστίες. 
Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του 
Απόστολου Ρουκουνιώτη από το 
Αϊβαλί, η οποία περιλαμβάνεται στο 
αρχείο του Συλλόγου Μικρασιατών 
Ανατολικής Φθιώτιδας:

«Οι καπνοί ανεβαίνανε μέχρι τον 
ουρανό και ο κόσμος κατέβαινε στην 

παραλία για να βρει μέσον να φύγει, 
αλλά με τι να φύγει αφού όσα καΐκια 
ήταν στο λιμάνι φόρτωναν κόσμο και 
μικρά παιδιά. Οι βάρκες χωρούσαν 
50 άτομα και έμπαιναν 100 για να 
γλιτώσουν, οπότε και οι βάρκες 
βούλιαζαν επιτόπου.

»Είχε γεμίσει η προκυμαία πτώματα, 
παντού υπήρχε μια ολοκληρωμένη 
καταστροφή. Βλέποντας αυτά ο 
πατέρας μου τότε, φύγαμε με τη βάρκα 
που ήμασταν όλοι μέσα. Πήγαμε κι 
εγκατασταθήκαμε σ’ ένα νησί που 
βρισκόταν ανάμεσα στο Αϊβαλί και τη 
Μυτιλήνη».

pontosnews.gr

Ένα καράβι στον επετειακό 
λογότυπο του Μικρασιατικού 

Συλλόγου Καλαμάτας
Δημιουργήθηκε για τα 100 χρόνια 

από την Καταστροφή
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Γέρος και μόνος, σκέφτηκα ότι θα γεμίσει ένας σκύλος
την κενή μου ύπαρξη.
Τον βρήκα αδέσποτο, βρώμικο, πεινασμένο. Τον χάιδεψα, 
με ακολούθησε χωρίς φόβο.
Τώρα είναι ο σκύλος μου, εγώ είμαι ο αφέντης του.
Του μιλάω, μου απαντά γλείφοντας τα χέρια μου.
- Φίντο, αύριο δεν θα έχουμε να φάμε, η σύνταξη τελείωσε, 
θα πρέπει να περιμένουμε!
Φτάνει εκείνη η ευλογημένη μέρα, παραταγμένος, με τους 
άλλους συνταξιούχους, το βιβλιαράκι τσαλακωμένο από 
τον χρόνο στα χέρια μου, περιμένω τη σειρά μου.
Ο Φίντο κουνάει την ουρά του χαρούμενος.
Ξέρει ότι σήμερα θα φάμε περισσότερο και λίγο καλύτερα.
Είναι ήδη χειμώνας.
Το σπίτι μου χωρίς φωτιά είναι κρύο.
Ο Φίντο μένει κοντά μου και με ζεσταίνει.
!Η αρχή της άνοιξης μας βρίσκει ενωμένους για να 
ευχαριστήσουμε τον ήλιο από καρδιάς
μου γεννιέται μια προσευχή:
«Ευχαριστώ Κύριε, που δημιούργησες τον σκύλο» ... !
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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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

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

Μετά τον τουρκικό Τύπο, που τελεί υπό... 
σύγχυση στη θέα των επιβλητικών Rafale 
που κοσμούν το ελληνικό «οπλοστάσιο», 
ήταν η σειρά του Ταγίπ Ερντογάν για 
παραληρηματικές δηλώσεις.

Η Ελλάδα πλέον έχει στη διάθεσή της 
τον απόλυτο εφιάλτη της Τουρκίας. Τα 
6 «γαλανόλευκα» πλέον Rafale έχουν 
φέρει τρόμο στην Άγκυρα, με τον Ταγίπ 
Ερντογάν να προσπαθεί να διασκεδάσει τις 
εντυπώσεις αναφέροντας πως η Τουρκία 
κατασκευάζει τα δικά της αεροπλάνα, κάτι 
που είναι προφανώς ένα ακόμη αφήγημα 
της Άγκυρας.

Η Τουρκία διαθέτει μόνο F-16 και αυτά 
είναι απαρχαιωμένα, ενώ η προσπάθεια 
προμήθειας F-35 ναυάγησε μιας και ο 
«Σουλτάνος» επέμενε στους ρωσικούς 
S400, τους οποίος και δεν μπορεί σε 
τελική ανάλυση να χρησιμοποιήσει 
μετά από ξεκάθαρη εντολή του ΝΑΤΟ, 
χαρακτηριστικό της... ατζαμοσύνης της 
τουρκικής εξωτερικής και αμυντικής 
πολιτικής.

Έτσι, μπροστά στη θέα του «εφιάλτη» των 
Rafale (θα θυμούνται για χρόνια οι Τούρκοι 
τη βραδιά στη Συρία...) ο «Σουλτάνος» 
έσπευσε για εθνικοπατριωτικές δηλώσεις, 
ωστόσο πιστευτός έγινε από ελάχιστους.

«Κατασκευάσαμε τα δικά μας 
αεροπλάνα, κατασκευάσαμε τα δικά 
μας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, 
κατασκευάσαμε τα δικά μας οπλισμένα 
αεροσκάφη και τώρα ξέρετε ποιος τα θέλει 
από εμάς; Εκείνες οι μεγάλες χώρες που 
έλεγαν ότι δεν μπορούν να το κάνουν, 
τώρα αυτές τα ζητούν αυτά τα αεροπλάνα», 
δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν, την Τετάρτη απευθυνόμενος 
στους προέδρους των κοινοτήτων της 
χώρας τους. Ποια χώρα ζήτησε αεροπλάνα 
από την Τουρκία, είναι μια άλλη ιστορία που 
μάλλον μόνο στην Άγκυρα είναι γνωστή...

«Έχουμε δείξει εδώ και αιώνες ότι 
μπορούμε να πετύχουμε οτιδήποτε οι άλλοι 
λένε ότι δεν είστε ικανοί να κάνετε, δεν 
έχετε το διαμέτρημα, τη δύναμη σας ή το 
μυαλό, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. 
Είδαμε ότι όλα όσα μας παρουσιάζονται 
κάτω από διάφορους μανδύες εδώ και 
αιώνες, είναι ανοησίες που λέγονται για να 
μας πάνε πίσω σε θέματα δημοκρατίας και 
ανάπτυξης», πρόσθεσε στο παραλήρημά 
του ο Ερντογάν.

Τέλος, ο Ερντογάν πρόσθεσε ακόμη 
ένα «όνειρο» στον ήδη τεράστιο τουρκικό 
αφηγηματικό κατάλογο, καθώς δήλωσε 
πως η χώρα του θα φτάσει να είναι στις 10 
ισχυρότερες του πλανήτη, την ώρα που η 
οικονομία έχει φτάσει κάτω από το... μηδέν 
και ο λαός δεν έχει να φάει ούτε ψωμί!

«Πορευόμαστε προς τον στόχο να 
βάλουμε τη χώρα μας στις 10 κορυφαίες 
χώρες του κόσμου, σπάζοντας ένα ένα τα 
δεσμά που έχουμε στα πόδια μας εδώ και 
σχεδόν 85 χρόνια και τους ζυγούς στους 
οποίους είχαμε καταδικαστεί», ανέφερε ο 
«Σουλτάνος».

Εκνευρισμός και ειρωνείες 
για τα Rafale από 

τον τουρκικό Τύπο
Ο τουρκικός Τύπος στο σύνολό του 

ασχολήθηκε ενδελεχώς με το θέμα των έξι 
ελληνικών Rafale, αφήνοντας αιχμές ενώ 
σε μερικές περιπτώσεις ο σχολιασμός ήταν 

και ειρωνικός. 
Από την πλευρά 
της η Sabah, 
αναφέρει «έξι 
π ρ ο η γ μ έ ν α 
α ε ρ ο σ κ ά φ η 
Rafale που 
α γ ο ρ ά σ τ η κα ν 
από τη γαλλική 
α ε ρ ο π ο ρ ί α 
την Τετάρτη 
πέταξαν σε 
χαμηλή διάταξη 
πάνω από την 
Αθήνα πριν από 
την επίσημη 
παράδοσή τους 
στις ελληνικές 
ένοπλες δυνάμεις σε κοντινή αεροπορική 
βάση».

Το άρθρο της εφημερίδα επικεντρώνεται 
στην αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας 
σχολιάζοντας ότι «τα αεροσκάφη μάχης 
πολλαπλών ρόλων με ένα χαρακτηριστικό 
φτερό σε σχήμα τριγώνου ήταν η πρώτη 
σημαντική παράδοση που προέκυψε 
από αμυντικές συμφωνίες πολλών 
δισεκατομμυρίων ευρώ που υπέγραψαν 
πέρυσι η ελληνική και η γαλλική 
κυβέρνηση».

Στην περιγραφή των έξι νέων μαχητικών 
αεροσκαφών ο αρθρογράφος τονίζει 
ότι τα Rafale διαθέτουν προηγμένα 
ηλεκτρονικά και οπλικά συστήματα που θα 
δώσουν πλεονέκτημα απέναντι στον πολύ 
μεγαλύτερο στρατό της Τουρκίας.

«Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της 
Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας 
υπέστη οπισθοδρόμηση το 2019, όταν 
οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν την 
Τουρκία από το πρόγραμμα F-35 λόγω 
της αγοράς από την Άγκυρα του ρωσικού 
αντιπυραυλικού αμυντικού συστήματος 
S-400», σημειώνεται στο άρθρο.

Ειρωνικό είναι το δημοσίευμα από 
το trhaber το οποίο κάνει λόγο για 
«μεταχειρισμένο ενθουσιασμό» των 
Ελλήνων, ενώ σχολιάζει αρνητικά και τις 
εικόνες με τους ιερείς που ευλόγησαν τα 
πολεμικά αεροσκάφη

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «η 
Ελλάδα είναι ενθουσιασμένη με τα 
μεταχειρισμένα αεροπλάνα που αγόρασε 
από τη Γαλλία. Από τα 18 Rafale που 
παραγγέλθηκαν, τα έξι προσγειώθηκαν 
στη βάση της Τανάγρας».

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Sa-
fak αναφέρθηκε παράλληλα με τα Rafale 

και στην σύβαση της Ελλάδας με το Ισραήλ 
για την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων 
καθώς, και τις συμφωνίες συνεργασίας 
της Ελλάδας στον τομέα της άμυνας με τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ΗΠΑ.

Τέλος για «εξαιρετικές επενδύσει 
στον στρατό της Ελλάδας», κάνει λόγο 
η εφημερίδα Milliyet, ενώ η διαδικτυακή 
ειδησεογραφική πλατφόρμα Gündeme 
Dair Her Şey κοινοποίησε σήμερα στη 
σελίδα της στο Twitter βίντεο με την πτήση 
των Rafale πάνω από την Τανάγρα:

Rafale η Ελλάδα, παραβιάσεις 
στο Αιγαίο η Τουρκία

Με δεκάδες παραβιάσεις στο Βορειο-
ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο θέ-
λησαν να τραβήξουν την προσοχή οι 
Τούρκοι, την σημερινή ιστορική ημέρα για 
τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πολεμική 
Αεροπορία, που παρέλαβαν τα πρώτα έξι 
υπερσύγχρονα Rafale.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άμυνας, τα τουρκικά μαχητικά προχώρησαν 
σε δέκα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου 
χώρου με ισάριθμα αεροσκάφη.

Τρία ζεύγη και ένας σχηματισμός τριών 
μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16, 
εκ των οποίων τα τρία ήταν οπλισμένα 
προχώρησαν σε 42 παραβιάσεις 
του εθνικού εναέριου χώρου και σε 6 
παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Πέρα από τα τουρκικά μαχητικά σε 
παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου 
προχώρησε και ένα αεροσκάφος ναυτικής 
συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και 
αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

newsbomb.gr

Σε πανικό ο Ερντογάν 
στη θέα των Rafale 

«Ονειρεύεται» πως η Τουρκία φτιάχνει δικά της αεροπλάνα
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
έχει αναλάβει ενεργό δράση για τον 
περιορισμό της αυξανόμενης χρήσης των 
κρυπτονομισμάτων, που εγκυμονούν 
σοβαρούς κινδύνους για τους καταναλωτές. 
Στο πλαίσιο αυτό, αντιλαμβανόμενη και 
την ανάγκη δημιουργίας e-μέσων για 
τη διενέργεια συναλλαγών, εξετάζει την 
έκδοση ψηφιακού ευρώ. Οι οριστικές 
αποφάσεις αναμένονται το φθινόπωρο του 
2023.

Όπως επισημαίνει ο Διοικητής 
της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης 
Στουρνάρας, μιλώντας στα Νέα, «τα 
κρυπτονομίσματα είναι κερδοσκοπικά 
προϊόντα χωρίς καμιά απολύτως κοινωνική 
ή συναλλακτική χρησιμότητα».

Επιπλέον, σημειώνει ότι «μέσω των 
αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για να 
γίνονται οι απαιτούμενες για τη λειτουργία 
τους ταυτοποιήσεις, καταναλίσκουν 
τεράστιες ποσότητες ενέργειας, σε αντίθεση 
με τις προσπάθειες όλων των κρατών και 
κυβερνήσεων σήμερα για εξοικονόμηση 
ενέργειας».

Στον αντίποδα, υπογραμμίζει ο κ. 
Στουρνάρας, «τα ψηφιακά νομίσματα 
που ετοιμάζουν οι κεντρικές τράπεζες 
λειτουργούν τελείως διαφορετικά, 
ενώ ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
ανάγκες». Και αυτό διότι συνδυάζουν την 
αποδοτικότητα ενός ηλεκτρονικού μέσου 
πληρωμών με την ασφάλεια του χρήματος 
μιας κεντρικής τράπεζας. Ταυτόχρονα, 
βοηθούν στην αντιμετώπιση καταστάσεων 
στις οποίες οι άνθρωποι δεν επιθυμούν 
πλέον να χρησιμοποιούν μετρητά.

Τέλος, διασφαλίζουν την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων, που 

αποτελεί για τις νομισματικές αρχές 
βασική προτεραιότητα, καθώς συμβάλλει 
στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις 
πληρωμές.

Από την άλλη, η ΕΚΤ θεωρεί ότι η αυξημένη 
χρησιμοποίηση κρυπτονομισμάτων ενέχει 
σημαντικούς κινδύνους που συνδέονται 
με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, 
τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 
καθώς και την προστασία επενδυτών και 
καταναλωτών.

Για τη μείωση των παραπάνω κινδύνων, 
τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει 
σταθερά κρυπτονομίσματα που βασίζονται 
στην αξία των εξασφαλίσεων που τα 
συνοδεύουν. Ωστόσο και αυτά δεν 
καλύπτουν τις αναγκαίες προδιαγραφές. 
Για παράδειγμα, αν δεν παρέχουν πλήρη 
κάλυψη, ενδέχεται να δημιουργηθούν 
συνθήκες βεβιασμένων πωλήσεων οι 
οποίες θα συμπιέσουν τις τιμές (fire sales), 
με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στους 
κατόχους τους.

Ακόμα όμως κι αν η κάλυψη είναι 
πλήρης, αυξημένη ζήτηση σταθερών 
κρυπτονομισμάτων θα συνεπάγεται 
αύξηση και στη ζήτηση των περιουσιακών 
στοιχείων που αποτελούν το κάλυμμα, 
οδηγώντας σε άνοδο των τιμών και μείωση 
των αποδόσεων. Ετσι, σε ένα περιβάλλον 
αρνητικών αποδόσεων, για ορισμένα 
περιουσιακά στοιχεία που χαρακτηρίζονται 
ασφαλή, γρήγορα η κάλυψη θα μειωθεί σε 
ποσοστό κάτω του 100%.

Επιπλέον, τα σταθερά κρυπτονομίσματα 
δεν μπορούν να επωφεληθούν από τον 

θεσμό του δανειστή έσχατης προσφυγής, 
καθώς είναι αμφίβολο αν σε περιόδους 
διαταραχών ο «οιονεί» εκδότης έχει τη 
δυνατότητα και τη θέληση να στηρίξει το 
νόμισμα. Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν 
απολαμβάνουν τα προνόμια του θεσμού 
της εγγύησης των καταθέσεων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ανακοινώσει 
ότι δεν θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κανένας μηχανισμός 
παγκόσμιου σταθερού κρυπτονομίσματος, 
τουλάχιστον έως ότου εντοπιστούν και 
αντιμετωπιστούν επαρκώς οι νομικές, 
κανονιστικές και εποπτικές προκλήσεις.

Η ΕΚΤ, από την άλλη πλευρά, αν και 
θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες μπορεί να 
πληρούν θεωρητικά τις προϋποθέσεις 
ενίσχυσης της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, χαρακτηρίζει αναγκαίο τον 
προσεκτικό χειρισμό στην αντιμετώπισή 
τους, καθώς εγκυμονούν σημαντικοί 
κίνδυνοι.

Ειδικότερα, σε πρόσφατη έκθεσή 

Έρχεται το «ψηφιακό ευρώ»:
Πώς θα αλλάξει η ζωή μας 

από το 2023

της υποστηρίζει ότι για τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα, για τα οποία έχουν 
επιδείξει αυξημένο ενδιαφέρον πολύ 
μεγάλες επιχειρήσεις τεχνολογίας, 
απαιτείται συντονισμένη δράση ώστε 
να αποσαφηνιστεί το νομικό καθεστώς 
λειτουργίας τους και να αντιμετωπιστούν 
με δέουσα επιμέλεια οι κίνδυνοι και οι 
ανησυχίες.

Επίσης, η λειτουργία τους, σύμφωνα 
με την Ευρωτράπεζα, πρέπει να 
υπόκειται σε σαφή και αναλογικά πλαίσια 
κανονιστικών ρυθμίσεων και εποπτείας, 
τα οποία να βασίζονται σε δεδομένα που 
καλύπτουν όλο το εύρος των σταθερών 
κρυπτονομισμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι 
συζητήσεις για ψηφιακά νομίσματα από 
τις κεντρικές τράπεζες, καθώς και για 
βελτιώσεις των συστημάτων πληρωμών 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
προσδοκίες της αγοράς και των 
καταναλωτών για γρήγορες, αποδοτικές και 
ανέξοδες πληρωμές – ιδίως διασυνοριακές.

cnn.gr



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202216 ΛΟΓoΤΕχΝΙΚΑ 

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

ΛΟΓoΤΕχΝΙΚΑ 
Οι σπόροι της αγάπης

Τι είναι η ζωή; Αναρωτιόμαστε. 
Κι εγώ απαντώ, είναι αγάπη! Όχι 
αόριστη και θεωρητική, όχι! Έχει 
πρόσωπο, πρόσωπα…, χρώματα, 
μυρωδιές, χαραγμένες αισθήσεις, 
όλων εκείνων που αγαπήσαμε και μας 
αγάπησαν. Έχει χτυποκάρδια, όνειρα, 
ενθουσιασμούς, αναστεναγμούς, και 
πολλά πολλά δάκρυα. Άλλοτε χαράς 
κι άλλοτε λύπης. Οι άνθρωποι που 
αγαπήσαμε δεν παύουν ωστόσο να 
είναι το πραγματικό μας θησαύρισμα. 
Τι κι αν μας πρόδωσαν κάποια στιγμή, 
μας απογοήτευσαν ή μας άφησαν; 
Εκείνο που μετράει είναι αυτό που 
ζήσαμε, όσο κι αν διήρκεσε. Είναι 
το πανέμορφο συναίσθημα που 
νιώθουμε όταν όλος ο κόσμος, εντελώς 
μαγικά, συγκεντρώνεται σ’ ένα ζευγάρι 

μάτια! Μα χωράει όλος ο κόσμος σ’ ένα 
ζευγάρι μάτια; Χωράει, αλλά για λίγο. 
Μετά αρχινά ν’ ασφυκτιά, κι η φλόγα 
σταδιακά χαμηλώνει. Παίρνει κεφάλι 
το μυαλό να ρίξει τους ξέφρενους 
ρυθμούς της καρδιάς, να ισορροπήσει 
σκέψη και συναίσθημα. Να ξαναθέσει 
το ερώτημα, «είναι πράγματι εκείνος/
εκείνη αυτό που θέλω;» Κι ανάλογα με 
την απάντηση χαράζεται κάθε φορά 
και η πορεία.

Μην μετανιώνετε λοιπόν αν 
αισθανθείτε πως κάποτε απαντήσατε 
«λάθος» στην ερώτηση, επειδή 
αυτό που σήμερα φαντάζει «λάθος» 
κάποτε ήταν το δικό σας «σωστό» 
γιατί κι εσείς ήσασταν διαφορετικοί. 
Άλλες ηλικίες, άλλες εμπειρίες, άλλα 

τα θέλω. Η ζωή προχωρά, μαζί της κι 
εμείς. Η αγάπη, από ένα σημείο και 
μετά, δεν ταυτίζεται πια με τον έρωτα, 
ούτε εξαντλείται στο ανθρώπινο 
επίπεδο, διευρύνεται. Ανακαλύπτουμε 
πως μπορούμε ν’ αγαπάμε κι άλλα 
πράγματα. Πράγματα κατά κυριολεξία. 
Αντικείμενα, όπως μια κούπα, «είναι 
η αγαπημένη μου!» χόμπι, μουσικές, 
τέχνες…. Και δινόμαστε με το ίδιο 
πάθος που παλιότερα φυλάγαμε για 
έναν μόνο άνθρωπο.

Γιατί αγάπη είναι αυτό το ξαφνικό 
σκίρτημα που νιώθουμε για κάποιον 
ή για κάτι, και που ενενήντα εννιά 
φορές στις εκατό δεν μπορούμε να 
εξηγήσουμε το λόγο. «Γιατί αυτόν κι 
όχι τον άλλον; Γιατί το κίτρινο κι όχι 
το μπλε; Γιατί… » Γιατί άραγε; Αυτή η 
δυσερμήνευτη έκσταση -που ανοίγει 
την πιο καθαρή δίοδο προς την 
καρδιά- είναι το μεγάλο μας κέρδος. 
Είναι το διάστημα που ταυτιζόμαστε με 
τη μάνα-γη, γεμάτοι προσφορά προς 
τον άλλον. Η καλύτερη εκδοχή του 

εαυτού μας.
Μην μετανιώνετε λοιπόν ποτέ για 
όση αγάπη δώσατε, άσχετα με τη 
χρήση που μπορεί να έκανε ο λαβών 
ή η λαβούσα. Εσείς εκπληρώσατε 
τον προορισμό σας, φυτέψατε τους 
σπόρους της αγάπης και ένα είναι το 
σίγουρο, ακόμα κι αν δεν το μάθετε 
ποτέ, θα ‘ρθει η στιγμή να βλαστήσουν.

Οι άνθρωποι που 
αγαπήσαμε δεν παύουν 

να είναι το πραγματικό μας 
θησαύρισμα. Τι κι αν μας 

πρόδωσαν κάποια στιγμή, 
μας απογοήτευσαν ή μας 

άφησαν; Εκείνο που μετράει 
είναι αυτό που ζήσαμε, 

όσο κι αν διήρκεσε. 

ακατανόητη, αθέλητη, ξένη, είναι το μόνο 
δικό μου — ο δεσμός μου

με τούτο το κρεβάτι, με τούτη την 
κουρτίνα· — είναι κι ο φόβος μου, σα να 
κρατιέμαι

ολόσωμη απ’ αυτό το δαχτυλίδι με τη 
μαύρη πέτρα που φοράω στο δείχτη…».

Το 1971 το βραβείο απονεμήθηκε 
στο χιλιανό Πάμπλο Νερούδα, ο οποίος 
παραλίγο να μην το λάβει λόγω των 
εγκωμίων του στο πρόσωπο του Στάλιν. 
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Άντερς 
Έστερλινγκ, πρόεδρος της επιτροπής 
Νόμπελ, αναρωτήθηκε αν η «ολοένα και 
πιο κυρίαρχη κομμουνιστική τάση στην 
ποίησή του είναι συμβατή με τον σκοπό 
του βραβείου Νόμπελ».

Στον κατάλογο της κριτικής επιτροπής 
συναντά κανείς τα ονόματα γνωστών 
προσώπων της παγκόσμιας λογοτεχνίας: 
Άρθουρ Μίλερ, Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ και 
Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στον κατάλογο υπάρχει το όνομα μόνο 
μιας γυναίκας. Πρόκειται για την Εσθονή 
ποιήτρια και μεταφράστρια, επηρεασμένη 
από το κίνημα του εξπρεσιονισμού, 
Μαρίε Ούντερ, η οποία ήταν οκτώ φορές 
υποψήφια για το Νόμπελ και ήταν ιδρυτικό 
μέλος της Ένωσης Εσθονών Συγγραφέων.

ertnews.gr

Ο Γιάννης 
Ρίτσος είχε 

προταθεί για 
το Νόμπελ 

Λογοτεχνίας 
το 1971

Χαρoύλα Τσιούβα

Στο φως της δημοσιότητας βγήκε μετά 
πενήντα χρόνια ο κατάλογος της Σουηδικής 
Ακαδημίας με τα ονόματα των ενενήντα 
υποψηφίων για το βραβείο Νόμπελ 
Λογοτεχνίας του 1971. Το όνομα του 
ποιητή της «Ρωμιοσύνης», του σπουδαίου 
Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου φιγουράρει 
στην λίστα (στη θέση 68).

Το 1970 ο θάνατος της αδελφής του 
Νίνας είναι η αφορμή για να συνθέσει ο 
Γιάννης Ρίτσος τον ποιητικό μονόλογο «Η 
Ελένη»:

«Ναι, ναι, — εγώ είμαι. Κάτσε λίγο. 
Κανένας πια δεν έρχεται. Κοντεύω να 
ξεχάσω τα λόγια. Κι ούτε χρειάζονται. 
Πλησιάζει θαρρώ το καλοκαίρι·

σαλεύουν αλλιώς οι κουρτίνες —κάτι 
θέλουν να πουν,— ανοησίες. Η μια τους

έχει βγει κιόλας έξω απ’ το παράθυρο, 
τραβιέται, να σπάσει τους κρίκους,

να φύγει πάνω απ’ τα δέντρα, —ίσως 
κιόλας να ζητάει να τραβήξει

ολόκληρο το σπίτι κάπου αλλού— μα το 
σπίτι αντιστέκεται μ’ όλες τις γωνιές του

και μαζί του κι εγώ, παρότι νιώθω, εδώ 
και μήνες, ελευθερωμένη

απ’ τους νεκρούς μου κι απ’ τον ίδιο τον 
εαυτό μου· κι αυτή μου η αντίσταση,
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
Απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

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

ΑπΟ ΣΕΛΙδΑ 1

Πρακτορείο FM ο νέος γενικός 
διευθυντής του ινστιτούτου Δρ. Στάθης 
Γκόνος για να συμπληρώσει στη 
συνέχεια ότι πέρα από την παραγωγή 
εμβολίων, πρόκειται να γίνει και 
εμφιάλωση προς τρίτους, ούτως ώστε 
«να έχουμε τη δυνατότητα επιτέλους 
στην Ελλάδα να ξεκινήσουμε κλινικές 
μελέτες. Να φτιάξουμε δηλαδή εμβόλια, 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε 
κλινικές δοκιμές, στις φάσεις 1,2,3, έτσι 
ώστε μεταγενέστερα να έχουμε κάποια 
καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα. 
Η μονάδα πρόκειται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2022 και εκτιμούμε ότι η 
τελική αδειοδότηση από τον ΕΟΦ θα 
γίνει πιθανά τους επόμενους 12-18 
μήνες. 

Ελπίζουμε στις αρχές του 2023 
να είμαστε και τυπικά έτοιμοι να 
ξεκινήσουμε την παραγωγή εμβολίων».

Όσον αφορά το ποια εμβόλια θα 
παρασκευάζονται, ο γενικός διευθυντής 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ 
διευκρινίζει: «Μπορούμε να παράγουμε 
και να εμφιαλώσουμε οτιδήποτε μας 
ζητηθεί. Σε πρώτη φάση ενδιαφέρουν 
τα κοινά εμβόλια που είναι πχ το BCG, 
η φυματίνη, εμβόλια πολιομυελίτιδας, 
αλλά σίγουρα είμαστε ανοιχτοί σε 
οποιασδήποτε μορφής συνεργασία και 
αίτημα, είτε από τον δημόσιο, είτε από 
τον ιδιωτικό φορέα». Και το ερώτημα 
που εύλογα προκύπτει είναι αν θα 
γίνεται και παραγωγή εμβολίων για 

κορωνοϊό. «Αυτό θα εξαρτηθεί από τις 
εταιρείες που τα παρασκευάζουν, διότι 
έχουν συγκεκριμένες πατέντες, και η 
διαδικασία έχει να κάνει με το αν αυτές οι 
εταιρείες θέλουν να χρησιμοποιήσουν 
μία άλλη μονάδα παραγωγής».

Νέα εργαστήρια ύψιστης 
βιοασφάλειας

Ο Δρ. Γκόνος προαναγγέλλει ακόμη 
τη δημιουργία δύο νέων πράσινων 
καινοτόμων κατασκευαστικά κτιρίων, 
3.000 τμ συνολικά, τα οποία πρόκειται 
να φτιαχτούν με το ποσό των 26,5 
εκατ. ευρώ που αναμένεται να 
ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. «Θα 
φτιάξουμε εργαστήρια αυξημένης 
βιοασφάλειας, εξοπλισμένα με 
ρομποτικά συστήματα, ούτως ώστε 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα να 
μπορούμε να απομονώσουμε και να 
μελετήσουμε επικίνδυνα παθογόνους 
παράγοντες, είτε από κλινικά δείγματα, 
είτε από περιβαλλοντικά. Ως εκ τούτου 
αυτό συνάδει με covid και εμβόλια, 
καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα να 
μελετηθούν αυτοί οι παράγοντες, γιατί 
πλέον θα έχουμε εργαστήρια που θα 
πληρούν τις υψηλότερες παγκοσμίως 
συνθήκες βιοασφάλειας. Πέρα από 
τα εργαστήρια θα υπάρχουν και 
άλλες μονάδες, εξοπλισμός, αλλά 
και κοιτώνες για να φιλοξενούμε 
αλλοδαπούς επιστήμονες, αίθουσα 
σεμιναρίων και μία σειρά από 
άλλες εγκαταστάσεις υποδομής. Το 

συγκεκριμένο έργο ελπίζουμε να έχει 
ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα πέντε 
χρόνια».

Πλατφόρμα ταυτοποίησης 
δραστικών ουσιών έναντι 

ασθενειών

Το Παστέρ ερευνητικά εστιάζει 
σε τρεις μεγάλους άξονες που είναι 
η μικροβιολογία, η ανοσολογία και η 
νευροβιολογία. Όπως σημειώνει ο Δρ. 
Γκόνος πρόκειται ακόμη να φτιαχτεί 
με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ 
μία πρωτοποριακή για την Ελλάδα 
πλατφόρμα, η οποία θα συνδυάζει 
υψηλής ευκρίνειας μικροσκοπία, 
δηλαδή μορφολογική και λειτουργική 
μελέτη κυττάρων, μαζί με ανάλυση 
γονιδιώματος. «Έμφαση θα δοθεί στα 
νευρωνικά δίκτυα, ούτως ώστε η ίδια 
πλατφόρμα να μπορεί να ταυτοποιεί 
φάρμακα καταρχάς για νευρολογικές 
ασθένειες όπως πχ Πάρκινσον, αλλά 
και για αντιμικροβιακές θεραπείες. 
Πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο του 
οποίου το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 
ηγείται και είμαστε πολύ περήφανοι 
για αυτό. Και πραγματικά είναι μία 
καινοτόμα δράση που ελπίζουμε να 
μας οδηγήσει σε αυτό που επιτέλους 
κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και είναι 
η εξατομικευμένη ιατρική».

Ο πρώτος δημόσιος φορέας που 
μπήκε στη μάχη του κορονοϊού

Το αρχαιότερο ερευνητικό ίδρυμα 
της Ελλάδας, που έχει κλείσει 100 
χρόνια ζωής, ήταν ουσιαστικά ο πρώτος 
δημόσιος φορέας που μπήκε στη μάχη 
του κορωνοϊού από την αρχή και για 

Πρώτη μονάδα παραγωγής 
εμβολίων στην Ελλάδα

μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν σχεδόν 
και ο μοναδικός. «Συνεχίζουμε να 
αναλύουμε δείγματα για τον ελληνικό 
πληθυσμό σε συνεργασία είτε με 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Αλλά 
πέρα από την παροχή υπηρεσιών που 
κάνουμε προς την Ελληνική δημόσια 
υγεία, μας ενδιαφέρει και η έρευνα 
για τον κορωνοϊό, γιατί είναι πάρα 
πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς 
λειτουργεί ο ιός και τι μπορούμε να 
κάνουμε. Μελετάμε την παθογένεση 
και βιοσύνθεση του ιού, αφότου 
μολύνει κάποιον άνθρωπο. Προφανώς 
μας ενδιαφέρει να βρούμε μεταλλάξεις 
στον ελληνικό πληθυσμό, και 
αναλύουμε αυτά τα δεδομένα, τόσο με 
βιοδείκτες στους ανθρώπους όσο και 
με βιοπληροφορικά εργαλεία. Επίσης 
μας ενδιαφέρει και η ανταπόκριση 
αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό, 
για να δούμε ένας εμβολιασμένος κατά 
πόσον αναοσοανταποκρίνεται ή όχι».
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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

Πολλά βιβλία και συγγράμματα έχουν 
δημοσιευτεί για την Πυθαγόρειο 
Αριθμοσοφία, τη μαγική δύναμη των 
αριθμών και τους μυστικούς κώδικες 
του ελληνικού αλφαβήτου που είναι 
βασισμένο πάνω στους αριθμούς. «Η 
ονοματοδοσία των όντων ουκ εστί τυχαία» 
είπε ο Πλάτωνας και όπως έχει αποδειχθεί 
πολλές λέξεις που σχετίζονται μεταξύ τους 
έχουν το ίδιο αριθμητικό άθροισμα.

Αν και στις μέρες μας είναι ευρέως γνωστός 
για το περίφημο Πυθαγόρειο θεώρημα, ο 
Πυθαγόρας έλεγε ότι «πάντα κατ’ αριθμόν 
γίγνονται». Πολλοί αρχαίοι Έλληνες 
φιλόσοφοι όπως και ο Αριστοτέλης στα 
«Μεταφυσικά», υποστήριξαν επίσης ότι «οι 
αριθμοί είναι η ουσία των πάντων».

Ο Πυθαγόρας απέδιδε στους αριθμούς 
μεταφυσικές ιδιότητες, λέγοντας ότι 
διέπουν τις κινήσεις των άστρων και ότι 
κατέχουν ορισμένη θέση στο διάστημα. 
Δίδασκε ότι οι αριθμοί είναι η έκφραση 
της συμπαντικής αλήθειας μέσα στο υλικό 
πεδίο και κάθε ένας από αυτούς φέρει μια 
μοναδική δόνηση και δική του δονητική 
επιρροή.

Παρότι διάφορα συστήματα αριθμολογίας 
έχουν δημιουργηθεί ανά τους αιώνες, 
όλα φαίνονται να στηρίζονται στη θεωρία 
του Πυθαγόρα. Εκείνος πίστευε πως 
το σύμπαν διευθύνεται και ερμηνεύεται 
από τους αριθμούς και τις σχέσεις που 
αναπτύσσονται μεταξύ τους.

Κάθε αριθμός φέρει τη δική του δόνηση, 
άρα και τη δική του δονητική επιρροή.

Οι αριθμοί έτσι γίνονται η έκφραση της 
παγκόσμιας αλήθειας μέσα στο υλικό 
πεδίο, υποστήριζε ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, 
μαθηματικός, φυσικός ερευνητής, μέγιστος 
εφευρέτης και φιλόσοφος.

Με έμπνευση την αριθμοσοφία των 
Πυθαγόρειων φιλοσόφων που θεωρούσαν 
ότι οι αριθμοί έχουν σημασία ενδεικτική του 

είδους, της ποιότητας και όχι μόνον της 
ποσότητας των πάντων, προσπαθήσαμε κι 
εμείς να κάνουμε την πιο κάτω υποτυπώδη 
αριθμολογική ανάλυση του νέου χρόνου. 
Η ερμηνεία του αριθμού 6 που μας δίνει 
το άρθροισμα του 2022, μπορεί να μην 
περιέχει τη σοφία του Πυθαγόρα, έχει 
όμως αρκετό ενδιαφέρον και ίσως να 
εμπνεύσει τους αναγνώστες να ξεκινήσουν 
να βλέπουν τη ζωή με διαφορετική ματιά!

2022: Ένας χρόνος αφετηρία 
για άνοιγμα της καρδιάς!

Επιτέλους μπορούμε να πάρουμε μια μικρή 
ανάσα! Ως ενέργεια, το 2022 θα φέρει λίγο 
περισσότερη αρμονία, ισορροπία και 
επούλωση σε γενικές γραμμές, αφού αν 
κοιτάξουμε την αριθμολογία, το άρθροισμα 
του έτους αυτού μας δίνει τον αριθμό 6. 
Πολλές από τις σχέσεις μας μπορούν να 
θεραπευτούν φέτος μέσω της συμφιλίωσης 
και της συγχώρεσης, ειδικά για όσους 
είχαν απομακρυνθεί από το 2020 και 
μετά από τυχόν διαφορές απόψεων ή 
παρεξηγήσεις. Οι άνθρωποι θα βρεθούν 
πάλι μαζί να γιορτάσουν με τις οικογένειές 
τους ή θα ανακαλύψουν ξανά την ομορφιά 
μιας συλλογικότητας “αδελφών ψυχών”! 
Η αριθμολογία του 6 μπορεί να μας 
ξαναφέρει αυτή την όμορφη ενέργεια που 
αντιπροσωπεύει το άνοιγμα της καρδιάς, 
της συμπόνιας, της υποστήριξης, της 
θεραπείας και της φροντίδας.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθροισμα 5 του 
2021 φαίνεται ότι αφήνουμε πίσω μας μια 
χρονιά συνεχών και ξαφνικών αλλαγών, 
επανάστασης και περιπέτειας σαν το 
τρενάκι του λούνα παρκ. Ας ελπίσουμε ότι 
πολλοί από μας μάθαμε πλέον το μυστικό 
της προσαρμογής, της στρατηγικής και 
της ευελιξίας, εφόσον το 2021 αυτό που 
κυριάρχησε ήταν η αστάθεια και το να μη 
γνωρίζουμε τι θα μας ξημερώσει την άλλη 
μέρα. Φέτος, η σκόνη μπορεί να αρχίσει 
να κατακάθεται λίγο, ώστε να αρχίσουμε 
να βλέπουμε την αλήθεια για το πού 
κατευθυνόμαστε. Μπορούμε να αρχίσουμε 

να αποκτούμε ένα είδος αποδοχής γι’ αυτή 
τη νέα κατεύθυνση και να κάνουμε σχέδια!

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε 
την πολυτέλεια της άνεσης. Βασικά θα 
είναι δύσκολο να βολευτούμε με τους 
παλιούς τρόπους που είχαμε συνηθίσει. 
Από την αρνητική του πλευρά, το 6 θα 
μπορούσε να μας φέρει μπροστά σε 
δίλημμα και να έχουμε να επιλέξουμε 
μεταξύ δύο διαφορετικών κατευθύνσεων. 
Ίσως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
ότι το σκάφος μας μπορεί να βρει κύματα 
μπροστά του και δεν γίνεται να πλέει 
πάντα σε γαλήνια νερά για χάρη της 
αρμονίας, της ησυχίας και της ρουτίνας 
μας, που εξαιτίας της έχουμε συνηθίσει να 
παραμερίζουμε την πραγματικότητα. Αν 
υπάρχει κάτι με το οποίο δεν συμφωνείτε, 
μη φοβηθείτε. Και τα κύματα έχουν τη χάρη 
τους. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και 
μην παραμελείτε τις δικές σας ανάγκες 
στην πορεία. Επιλέξτε όμως με σύνεση! 
Η επιλογή θα είναι δική σας και μόνο δική 
σας.

Η ενέργεια του 6 επικεντρώνεται στο 
σπίτι και στις ρίζες μας. Στην ανάγκη 
μας για ασφάλεια και επιστροφή στις 
παραδοσιακές αξίες. Πολλοί θα αρχίσουν 
να αναρωτιούνται τι είναι το σπίτι, πώς το 
αισθάνονται, καθώς αξιολογούν πολλές 
από τις σχέσεις στη ζωή τους. Δίνεται 
μεγάλη έμφαση στα θέματα του σπιτιού 
μας, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους 
που ζούμε, για αγορά, διακόσμηση ή 
μετακόμιση σε ένα νέο σπίτι... πιθανόν 
ακόμη και με ένα άλμα στο εξωτερικό. 
Ίσως πολλοί που έχουν ζήσει στη μεγάλη 
πόλη όλη τους τη ζωή, αποφασίσουν 
φέτος να μετακομίσουν σε ένα πιο φυσικό 
περιβάλλον με περισσότερο πράσινο.

Το 2022 είναι μια πολύ καλή χρονιά για να 
αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε, αν ο τόπος 
που ζούμε μας καλύπτει και να αρχίσουμε 
να ευθυγραμμίζουμε τις αξίες μας και 
τον τρόπο ζωής μας με το περιβάλλον 
μας. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό 
φυσικά ή οικονομικά ακόμα, τότε αρχίσετε 
να οραματίζεστε τη ζωή που επιθυμείτε 
-γράψτε την, φτιάξτε έναν πίνακα με τα 
οράματά σας ή βάλτε μια φωτογραφία 
που σας αρέσει εκεί που συνήθως 
εργάζεστε. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να 
τα πραγματοποιήσετε άμεσα, κρατήστε τα 
όνειρα και τα οράματά σας ζωντανά!

Ο χρόνος αυτός μπορεί επίσης να μας 
οδηγήσει στην εύρεση αληθινών σχέσεων 
σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. 
Πολλοί ίσως τώρα αναγκάζονται να 
αφήσουν πίσω τους ό,τι νιώθουν ότι δεν 
τους εξυπηρετεί πια και να χρειάζεται 
να επαναπρογραμματίσουν τη ζωή τους 
σε νέες βάσεις. Κυρίως αναζητήστε να 
είστε καλά με τον εαυτό σας, χωρίς να 
εξαρτάστε από την έγκριση κανενός 
άλλου. Αν ευθυγραμμιστούμε με αυτό που 
πραγματικά χρειαζόμαστε εμείς, μπορούμε 
να επιτύχουμε σπουδαία πράγματα και για 
την ανθρωπότητα. Μόνο έτσι θα

μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη 
συνειδητότητα και τη δόνηση της 
ευγνωμοσύνης και της αγάπης σε 

μεγαλύτερη κλίμακα, μειώνοντας το χάος, 
τις φοβίες και τα αρνητικά συναισθήματα.

Το 2022 εμπεριέχει ελπίδα για το σπίτι μας, 
το κοινό σπίτι μας που είναι ο πλανήτης 
γη. Φέτος θα αρχίσουμε να εξετάζουμε πιο 
σοβαρά τη σχέση μας με τον πλανήτη και 
τον τρόπο που ζούμε και συνυπάρχουμε 
ως άνθρωποι. Μπορεί να αρχίσουμε να 
παρατηρούμε και να ξεκινήσουμε μια 
πιο “πράσινη” καθημερινότητα αυτή την 
περίοδο, και να πάρουμε συνειδηττές 
πρωτοβουλίες για την συνείπαρξή μας με 
τον πλανήτη, όπως εξοικονόμηση ενέργειας 
και νερού, ανακύκλωση, φροντίδα των 
ζώων, φύτευση περισσότερων δέντρων 
ή εκπαίδευση σχετικά με τη σημασία των 
φυσικών μας πόρων. Το πιο σημαντικό 
είναι να γίνουμε συνετοί καταναλωτές και 
να αγοράζουμε μόνο τα αντικείμενα που 
χρειαζόμαστε και που είναι πιο οργανικά 
με λιγότερες τοξίνες.

Θα αρχίσουμε επίσης να συνειδητοποιούμε 
τη σημασία του να αντιμετωπίζουμε το 
σώμα μας με αγάπη και φροντίδα, γιατί 
είναι το δικό μας όχημα που μας κινεί 
πάντα προς τα εμπρός. Όταν εστιάζουμε 
στην κατανάλωση φυσικών προϊόντων, 
αρχίζουμε να πραγματοποιούμε την 
πρόθεση να δούμε μια καλύτερη γη να 
προχωράει μπροστά. Συνολικά, οι αξίες 
μας θα μετατοπιστούν συνειδητοποιώντας 
τη σημασία της ομαδικότητας και των 
απλών απολαύσεων της ζωής που 
μοιραζόμαστε μεταξύ μας.

Για τον Πυθαγόρα ο αριθμός έξι είναι, 
μεταξύ άλλων, η διπλή δύναμη της 
τριάδας. Είναι άραγε σύμπτωση που 
η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει 
τα Θεοφάνεια, την εμφάνιση της Αγίας 
Τριάδας και το φωτισμό της ψυχής του 
ανθρώπου στις 6 Ιανουαρίου; Όπως 
γράφει ο συγραφέας Ν. Μαργιωρής στο 
βιβλίο του “Η Πυθαγόρεια Αριθμοσοφία”, 
με την βοήθεια της αριθμοσοφίας του 
Πυθαγόρα εισαγόμαστε στην πνευματική 
θεολογία και στην αριθμητική κλίμακα για 
πνευματική ανάβαση.

Ας ευχηθούμε όλοι μαζί ένα 2022 πιο 
ανθρώπινο πιο εξοικειωμένο με την 
ανθρώπινη φύση μας, που θα μας φέρει 
πιο κοντά στο σπίτι μας, στο φωτισμό της 
ψυχής και στο άνοιγμα της καρδιάς μας!

Αριθμολογία και Αριθμοσοφία
Η μαγική δύναμη των αριθμών

Ο Πυθαγόρας απέδιδε 
στους αριθμούς μεταφυσικές 

ιδιότητες, λέγοντας ότι διέπουν 
τις κινήσεις των άστρων και 
ότι κατέχουν ορισμένη θέση 
στο διάστημα. Δίδασκε ότι οι 
αριθμοί είναι η έκφραση της 
συμπαντικής αλήθειας μέσα 

στο υλικό πεδίο και κάθε ένας 
από αυτούς φέρει μια μοναδική 
δόνηση και δική του δονητική 

επιρροή.
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Ο Αλέξης Τσιπρας θέλει 
να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
«ένα διαφορετικό, ανοιχτό, 
ελκυστικό και πιο σύγχρονο 
κόμμα στην πορεία προς τη 
νέα διακυβέρνηση»
  

Την εκλογή προέδρου και Κεντρικής 
Επιτροπής από τη βάση του κόμματος 
προτείνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με κομματικές 
πηγές, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για 
την αλλαγή του καταστατικού του κόμματος. 
Προτάσεις για «ριζοσπαστικές» αλλαγές, 
όπως χαρακτηρίζονται, κατέθεσε και η 
Επιτροπή Καταστατικού, που αποτελείται 
από στελέχη του Κόμματος με επικεφαλής 
τον Γιάννη Δραγασάκη.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ, στόχος του Αλ. 
Τσίπρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι 
να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «ένα διαφορετικό, 
ανοιχτό, ελκυστικό και πιο σύγχρονο κόμμα 
στην πορεία προς τη νέα διακυβέρνηση».

Επίσης, ιδιαίτερο ρόλο στην Επιτροπή 
πέραν του Γιάννη Δραγασάκη είχε και η 
Δανάη Κολτσίδα επικεφαλής του Ινστιτούτου 
Πουλαντζά που εδώ και μήνες είχε εντολή 
από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να 
ξεσκονίσει τα καταστατικά λειτουργίας 
όλων των κομμάτων της Αριστεράς, της 
Οικολογίας αλλά και της Σοσιαλδημοκρατίας 
προκειμένου να έχει πλήρη την εικόνα για 
τις δομές και τη λειτουργία των σύγχρονων 
κομμάτων και να επιλέξει το μοντέλο που 
ταιριάζει πιο πολύ στα χαρακτηριστικά του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά και στο δικό του όραμα 
για ένα κόμμα μαζικό και συμμετοχικό. «Ένα 
μοντέλο συμμετοχικής δημοκρατίας και 
ψηφιακής κινητοποίησης των μελών», όπως 
αναφέρουν οι εν λόγω πηγές.

Αναλυτικά, οι μεγάλες αλλαγές που προτεί 
νει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρουν οι 

κομματικές πηγές, είναι οι εξής:

Ψηφιακή δομή και λειτουργία

Θεσπίζεται σε όλα τα επίπεδα του 
κόμματος η δυνατότητα ψηφιακής ή 
υβριδικής λειτουργίας των οργάνων, εκτός 
της δια ζώσης που παραμένει φυσικά 
ο κανόνας, καθώς και αναγνωρίζεται 
θεσμικά η ψηφιακή πλατφόρμα του 
κόμματος και αναβαθμίζεται ο ρόλος της 
ως εργαλείου όχι απλώς ενημέρωσης αλλά 
και διαβούλευσης και ψηφοφορίας.

Απλοποίηση της διαδικασίας 
ένταξης στο κόμμα

Με μια απλή αίτηση είτε στην ΟΜ, είτε 
κεντρικά στο κόμμα, είτε στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα iSyriza.gr, ο κάθε πολίτης που 
το επιθυμεί γίνεται αυτοδίκαια μέλος του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για περιπτώσεις ενστάσεων 
προκειμένου να προστατεύεται πολιτικά 
το κόμμα, δίνεται στα μέλη της ΟΜ, 
στην οποία εντάσσεται το νέο μέλος, η 
δυνατότητα προσφυγής κατά της ένταξης 
στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Συμμετοχική και άμεση 
Δημοκρατία

Τα μέλη έχουν πολύ πιο ουσιαστικό 
ρόλο από το να συζητάνε ήδη ειλημμένες 
αποφάσεις καθώς αποκτούν δικαίωμα να 
λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις, όπως 
πχ για τη συμμετοχή σε μια κυβέρνηση, 
μέσα από τη διεξαγωγή καθολικών 
δημοψηφισμάτων. Επίσης, τα μέλη 
εκλέγουν αντιπροσώπους όχι μόνο για 
το Συνέδριο αλλά και σε δημοτικές και 
περιφερειακές συντονιστικές επιτροπές 
και το Εθνικό Συμβούλιο, ενισχύοντας 
έτσι την παρέμβασή τους σε δημοτικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Αποφασίζουν με προκριματικές εκλογές, 
στις οποίες δύναται να συμμετέχουν και 

οι φίλοι του κόμματος, για τη συγκρότηση 
τοπικών ψηφοδελτίων για εθνικές ή 
αυτοδιοικητικές εκλογές.

Εκλογή της ηγεσίας του κόμματος 
απευθείας από τη βάση 

Σύμφωνα με τη πρόταση που κατέθεσε 
ο Αλέξης Τσίπρας, η συλλογική ηγεσία του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόσο η Κεντρική Επιτροπή όσο 
και ο πρόεδρος του κόμματος θα εκλέγονται 
απευθείας από τα μέλη του κόμματος με 
καθολική ψηφοφορία, με ενιαία λίστα. Το 
Συνέδριο του Κόμματος θα εγκρίνει πέραν 
από το κείμενο Πολιτικής Απόφασης και τις 
υποψηφιότητες για τη Κεντρική Επιτροπή 
καθώς και για τη προεδρία του Κόμματος. 
Η καθολική ψηφοφορία θα διεξάγεται μετά 
το συνέδριο.

Με αυτή τη διαδικασία τα μέλη του 
κόμ-ματος αποκτούν απευθείας και 
χωρίς διαμεσολαβήσεις τη δύναμη να 
αποφασίζουν για τη συλλογική τους ηγεσία. 
Και αυτό αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο 
εγγραφής μελών και συμμετοχής στις 
κομματικές διαδικασίες για τους φίλους 
του κόμματος και ιδιαίτερα για τους νέους 
ανθρώπους που θέλουν να γνωρίζουν 
ότι η συμμετοχή τους έχει νόημα, καθώς 
συνδιαμορφώνουν τις κρίσιμες αποφάσεις.

Σημειώνεται επίσης ότι δεν υπάρχει 
διάκριση ανάμεσα σε σώμα που εκλέγει 
τον πρόεδρο και την Κεντρική Επιτροπή, 
οπότε κανείς δε μπορεί να ισχυριστεί ότι 
η πρόταση αποβλέπει σε αρχηγικό κόμμα 
αλλά αντίθετα σε πιο δημοκρατικό και 
συμμετοχικό κόμμα.

Τέλος η διαδικασία αυτή περιφρουρεί τη 
δυνατότητα οι τάσεις να λειτουργούν ως 
ρεύματα ιδεών αλλά τις αποτρέπει από το να 
λειτουργούν ως μηχανισμοί αναπαραγωγής 
στελεχών με τα λεγόμενα «χαρτάκια» σε 
κάθε συνέδριο. Η άμεση εκλογή θα δώσει 
τη δυνατότητα σε στελέχη που έχουν 
θετική αναφορά στο κοινωνικό γίγνεσθαι, 
πράγμα που αντανακλάται συνήθως και στη 
κομματική βάση, να έχουν τη δυνατότητα να 
εκλεγούν ακόμη και αν δεν προσχωρήσουν 
σε καμία από τις υπάρχουσες τάσεις του 
κόμματος.

Θητείες στελεχών σε Βουλή – 
Ευρωβουλή – Κεντρική Επιτροπή

Το κόμμα που εισηγήθηκε την 
υιοθέτηση ορίων στις διαδοχικές θητείες 
στην Συνταγματική Αναθεώρηση δεν 
θα μπορούσε να μην τις υιοθετήσει στο 
καταστατικό του. Ως εκ τούτου, προτείνεται 
η εισαγωγή ανώτατου ορίου στις τρεις 
θητείες ή στα δώδεκα συνεχόμενα χρόνια 
στη Βουλή/Ευρωβουλή και αντίστοιχα 
και στη Κεντρική Επιτροπή και την 
Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ώστε 
απρόσκοπτα να διασφαλίζεται η ανανέωση 
του στελεχιακού δυναμικού.

Ισότητα φύλων στη Κεντρ. Επιτροπή

Καθιερώνεται σε όλα τα επίπεδα, 
σώματα και όργανα του κόμματος, αλλά και 
στη συγκρότηση ψηφοδελτίων για δημόσια 
αξιώματα η πλήρης ισότητα των φύλων, 
δηλαδή ισάριθμη αντιπροσώπευση. 
Πρόκειται για μια μεγάλη καινοτομία για τα 
ελληνικά πράγματα καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
θα είναι το πρώτο κόμμα στη χώρα που 
υιοθετεί την απόλυτη ισότητα 50%-50% 
σε άνδρες και γυναίκες στη συλλογική 
του ηγεσία. Μέχρι σήμερα υπήρχε 
ποσόστωση φύλου στο 30%. Προβλέπεται 
μάλιστα η δημιουργία Παρατηρητηρίου 
κατά των Διακρίσεων ως προσπάθεια 
υπέρβασης των διακρίσεων και υπέρ 
της συμπερίληψης, με αρμοδιότητα να 
διερευνά προκαταρκτικά καταγγελίες 
για διακρίσεις και αν κριθεί σκόπιμο να 
παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Θέσπιση Επιτροπής Δεοντολογίας/
πειθαρχικές κυρώσεις

Διαμορφώνεται ένα αναλυτικό πλέγμα 
υποχρεώσεων των μελών, σε αντιστοιχία 
με τα διευρυμένα δικαιώματά τους. Στο 
πλαίσιο αυτό θεσμοθετείται Επιτροπή 
Δεοντολογίας, απευθείας εκλεγμένη από το 
Συνέδριο, προκειμένου να παρακολουθεί 
την τήρηση του καταστατικού και να επιβάλ 
λει πειθαρχικές κυρώσεις όπου απαιτείται, 
μέσα από μία διαδικασία που εξασφαλίζει 
τα δικαιώματα των μελών αλλά και την 
εφαρμογή του καταστατικού. Για σοβαρά 
πειθαρχικά παραπτώματα η Επιτροπή 
Δεοντολογίας με αυξημένη πλειοψηφία 
2/3 μπορεί να αποφασίσει την αναστολή 
ιδιότητας του μέλους ή ακόμα και τη 
διαγραφή του. Πηγή: ΑΠΕ

Πρόταση Τσίπρα για εκλογή 
προέδρου και Κεντρικής 
Επιτροπής από τη βάση 

του κόμματος
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Η Αφροαμερικανίδα ποιήτρια, συγγρα-
φέας, ηθοποιός, μουσικός και υπέρμαχος 
των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων 
στις ΗΠΑ με το ελληνικό όνομα απέκτησε 
τιμητική θέση στο αμερικανικό νόμισμα. 

Kαι μάλιστα είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα 
σε αμερικανικό νόμισμα.

 Η Μαργκερίτ Τζόνσον, όπως ήταν το 
πατρικό της όνομα, απεικονίζεται στο 
νόμισμα των 25 σεντς με τα χέρια ψηλά,  
ένα πουλί που πετάει και ένας ήλιος που 
ανατέλλει πίσω της. Ένα πορτρέτο του 
πρώην Αμερικανού προέδρου Tζορτζ 
Ουάσινγκτον απεικονίζεται στην πάνω 
όψη νομίσματος. Κοιτάζοντας το νόμισμα, 
εντύπωση προκαλεί η αναφορά του 
ελληνικού ονόματος της Μαργκερίτ.

Σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό 
νομισματοκοπείο αναφέρει ότι η εικόνα της 
Μάγια Αγγέλου ήταν «εμπνευσμένη από 
την ποίησή της και συμβολίζει τον τρόπο 
με τον οποίο έζησε».

Το νόμισμα που απεικονίζει την Μάγια 
Αγγέλου είναι το πρώτο του προγράμματος 
«American Women Quarters» του 
αμερικανικού νομισματοκοπείου, το οποίο 
περιλαμβάνει την Αμερικανίδα φυσικό 
και αστροναύτη δρα. Σάλι Ράιντ και την 
Γουίλμα Μανκίλερ, πρώτη γυναίκα αρχηγό 
της φυλής Τσερόκι. 

Το αμερικανικό κοινό κλήθηκε να 
υποβάλει ονόματα εμβληματικών 
γυναικών, μετά από νομοσχέδιο που 
υπέβαλε η βουλευτής του Δημοκρατικού 
Κόμματος, Μπάρμπαρα Λι. 

 «Πάντα θα αγαπώ τις ιδιωτικές στιγμές 
που είχα το προνόμιο να μοιραστώ με την 
Μάγια, από τις συζητήσεις στο σαλόνι 
της σαν να ήμασταν αδερφές μέχρι τις 
ανεκτίμητες συμβουλές της σε όλες τις 
προκλήσεις που αντιμετώπισα ως μαύρη 

 Στην εφηβεία , η Μάγια μετακομίζει με τη 
μητέρα της στο Σαν Φρανσίσκο.  

Το όνειρό της είναι να γίνει οδηγός 
τραμ.  Και το πραγματοποιεί. Θα εργαστεί 

κράτησε πολύ, καθώς όπως διαβάζουμε, οι 
γονείς της δεν ενέκριναν τον νεαρό και την 
καταγωγή του. 

Πριν το νόμισμα, το πρόσωπο της 
Μάγιας Αγγέλου είχε εμφανιστεί 

σε γραμματόσημο των ΗΠΑ

Στα τέλη του ‘50 θα γνωρίσει τον Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ, αλλά και τον Αμερικανό 
μουσουλμάνο ιερέα Μάλκομ Εξ, που θα 
την εμπνεύσουν να ασχοληθεί ενεργά 
με τα κινήματα για τα δικαιώματα των 
ανθρώπων. 

 Από το 1959 αφιερώθηκε στη 
λογοτεχνία. Έγραψε ποίηση, διηγήματα, 
δοκίμια, κινηματογραφικά σενάρια, 
θεατρικά έργα και αυτοβιογραφικά βιβλία, 
με πιο γνωστό το «Ξέρω γιατί κελαηδάει 
το πουλί στο κλουβί», που αφηγείται τα 
δύσκολα παιδικά της χρόνια και τάραξε τα 
εκδοτικά νερά σημειώνοντας επιτυχία το 
1970. 

Ως ανήσυχο πνεύμα , δραστηριοποιείται  
στον χώρο του κινηματογράφου και το 
1972 γίνεται η πρώτη Αφροαμερικανή 
που υπογράφει το σενάριο για την ταινία  
«Τζόρτζια – Τζόρτζια». 

Η γνωριμία της με την πάπισσα της 
αμερικανικής τηλεόρασης Όπρα Γουίνφρεϊ 
έγινε στα τέλη της δεκαετίας του ‘70. 

Τότε η νεαρή Οπρα εργάζεται ακόμη 
στην τοπική τηλεόραση στο Μέριλαντ 
της Βαλτιμόρης με τη Μάγια Αγγέλου να 

Μάγια Αγγέλου: Η πρώτη μαύρη γυναίκα με 
το ελληνικό όνομα σε αμερικανικό νόμισμα

αποκτά το ρόλο του  μέντορά της.
Το 1981, αποφασίζει να επιστρέψει 

στον Νότο και στη Βόρεια Καρολίνα, για 
να σβήσει από τη μνήμη της τις άσχημες 
αναμνήσεις των παιδικών της χρόνων, να 
συμβιβαστεί με το παρελθόν.

Χωρίς να έχει τις απαραίτητες σπουδές, 
της προσφέρεται η θέση της καθηγήτριας 
στο Τμήμα Αμερικανικών Σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνα. Γίνεται 
έτσι, το 1982, η πρώτη Αφροαμερικανή που 
αναλαμβάνει καθήκοντα καθηγήτριας εκεί.

Ξαφνιάζει τον αμερικανικό λαό όταν 
αναλαμβάνει να απαγγείλει ποίημα κατά 
την τελετή ορκωμοσίας του Μπιλ Κλίντον 
στον Λευκό Οίκο. Γίνεται έτσι η δεύτερη 
καλλιτέχνιδα και η πρώτη γυναίκα που 
απαγγέλλει ποίηση σε μια τέτοια τελετή.

Το 1992, έγραψε το ποίημα «On the Pulse 
of the Morning», το οποίο διαβάστηκε στην 
ορκωμοσία του προέδρου Μπιλ Κλίντον. 
Το 2000 τιμήθηκε με το Εθνικό Μετάλλιο 
Τεχνών και το 2011 ο πρόεδρος Ομπάμα 
της απένειμε το «Μετάλλιο της Ελευθερίας». 
Μετά τον θάνατο του Νέλσον Μαντέλα, ο 
οποίος είχε διαβάσει το ποίημα της «Still I 
Rise» κατά την τελετή ορκωμοσίας του το 
1994, η Αγγέλου έγραψε το ποίημα «His 
Day Is Done» προς τιμήν του εκλιπόντα 
Νοτιοαφρικανού ηγέτη.

Στις 28 Μαίου του 2014 αφήνει τη 
τελευταία της πνοή στο Γουίνστον-Σάλεμ 
της Βόρειας Καρολίνας, σε ηλικία 86 ετών.

protothema.gr
γυναίκα στην καριέρα μου. Είμαι υπερήφανη 
που ήμουν επικεφαλής της προσπάθειας 
να τιμήσω αυτές τις εκπληκτικές γυναίκες, 
οι οποίες πολλές φορές παραβλέπονται 
από την αφήγηση της ιστορίας της χώρας 
μας. Αν ποτέ κρατήσετε το νόμισμα της 
Μάγια Αγγέλου, να θυμάστε τα λόγια της: 
«Να είστε σίγουροι ότι δεν θα πεθάνετε 
χωρίς να έχετε κάνει κάτι σπουδαίο για την 
ανθρωπότητα», είπε η Μπάρμπαρα Λι.

Με το χαιδευτικό όνομα Μάγια, την 
αποκαλούσε ο αδελφός της όταν ήταν 
πολύ μικρός. Το επίθετο Αγγέλου έρχεται 
αργότερα...

Γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 1928 στο 
Σεντ Λούις του Μιζούρι και είχε δύσκολα 
παιδικά χρόνια.

Στην τρυφερή ηλικία των εννέα ετών, 
έπεσε θύμα βιασμού από τον εραστή της 
μητέρας της. Όταν αποκάλυψε στη μητέρα 
της τι είχε συμβεί, εκείνος οδηγήθηκε στις 
φυλακές, αλλά όταν αποφυλακίστηκε,  
δολοφονήθηκε, πιθανότατα από τους 
θείους της. 

Την «έτρωγαν» όμως οι τύψεις για το 
θάνατό του, επειδή αυτή είχε καταγγείλει 
το βιασμό και γι΄αυτό αποφάσισε να μην 
ξαναμιλήσει. Παρέμεινε σιωπηλή για τα 
επόμενα 5 χρόνια. 

στο τραμ ως οδηγός και θα γίνει η 
πρώτη Αφροαμερικανή στην πόλη που 
αναλαμβάνει αυτό το πόστο. 

Στα 16 της χρόνια μένει έγκυος, γεγονός 
που την αναγκάζει να δουλέψει ως 
σερβιτόρα, μαγείρισσα, πόρνη, χορεύτρια, 
τραγουδίστρια, ηθοποιός, συντονίστρια σε 
συνέδρια, ακόμη και δημοσιογράφος σε 
χώρες όπως η Γκάνα και η Αίγυπτος.

 Το 1951 δέχεται τα βέλη 
του έρωτα 

Ο Ελληνοαμερικανός, ηλεκτρολόγος 
στο επάγγελμα, ονόματι Αναστάσιος 
Αγγελόπουλος ή Τος Αντζελος της κλέβει το 
μυαλό. Το ζευγάρι παντρεύεται σε λίγους 
μήνες.  

 Ο νεαρός με την ελληνική καταγωγή 
και το όνειρο να γίνει τραγουδιστής είναι 
εκείνος που θα χαρίσει το επίθετο στην 
ποιήτρια που συγκαταλέγεται μεταξύ των 
πιο αναγνωρίσιμων προσωπικοτήτων 
στην Αμερική. Κράτησε το χαϊδευτικό 
όνομα με τον οποίο την φώναζε ο αδερφός 
της, Μάγια και το επίθετο του Αντζελος, 
με αποτέλεσμα να γίνει γνωστή ως Μάγια 
Αγγέλου. 

Ο γάμος της με τον Αντζελος δεν 
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
δευτέρα – παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

Blue Monday! Η σημερινή Δευτέρα δεν 
είναι όπως όλες οι προηγούμενες καθώς 
θεωρείται η πιο μελαγχολική ημέρα του 
χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη Δευτέρα 
του Ιανουαρίου κατά μία θεωρία είναι η 
χειρότερη ημέρα του έτους.

Λέγεται πως αυτή την ημέρα, οι άνθρωποι 
κατακλύζονται από αρνητικά συναισθήματα 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ημέρα 
θα μπορούσε να είναι καταστροφική 
για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς 
δημιουργεί περισσότερο άγχος. Από 
την άλλη, όμως, ίσως να ανοίξει διάλογο 
γενικότερα και για την ψυχική υγεία και τα 
όσα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια λόγω 
της πανδημίας και του κορωνοϊού. 

Όλα ξεκίνησαν τα πρώτα χρόνια της νέας 
χιλιετίας, όταν μία διαφημιστική εταιρεία στη 
Μεγάλη Βρετανία έψαχνε το σενάριο για 
την καμπάνια του ταξιδιωτικού γραφείου 
Sky Travel. Η ιδέα ήταν να ορίσουν μία 
ημερομηνία ως την πιο μελαγχολική του 
χρόνου και η απάντηση στη μελαγχολία να 
είναι «κλείστε σήμερα τις διακοπές σας και 
διώξτε τη στενοχώρια και την κατάθλιψη».

O ψυχολόγος του Πανεπιστημίου του 

Κάρντιφ, Κλιφ Αρνάλ, ανέλαβε να δώσει 
επιστημονικό περίβλημα στη θεωρία αυτή. 
Το 2005 ανακοίνωσε ένα μαθηματικό τύπο 
για να βρει ποια είναι η πιο καταθλιπτική 
μέρα του χρόνου και κατέληξε στην τρίτη 
Δευτέρα του Ιανουαρίου. Συνδύασε τον 
άσχημο καιρό του Ιανουαρίου, τα χρέη 
του Δεκεμβρίου και τα Χριστούγεννα που 
πέρασαν και χρειάζεται να περιμένουμε 
έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν.

Ο μαθηματικός τύπος του Αρνάλ 
περιλαμβάνει έξι παράγοντες, όπως ο 
καιρός (W), τα έσοδα (D), τα χρέη (d), 
ο χρόνος από τα Χριστούγεννα (T), o 
χρόνος από την αποτυχία υλοποίησης των 
αποφάσεων για το νέο έτος (Q), τα χαμηλά 
επίπεδα κινήτρων (Μ) και η ανάγκη για 
δράση (Na).

Υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες που 
εξηγούν γιατί πέφτουμε σε κατάθλιψη 
λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Η βρετανίδα 
οικονομολόγος Jane Clack, ειδική σε 
θέματα χρεών, επισημαίνει ότι πολλοί 
καταναλωτές κατά την διάρκεια των γιορτών 
ψωνίζουν με πιστωτικές κάρτες, συχνά 
λίγο παραπάνω από όσο αντέχει η τσέπη 
τους και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με 
τα χρέη τους.

Επίσης, η διατροφολόγος Alison Clark 
επισημαίνει ότι η κατανάλωση μεγάλης 

ποσότητας ζάχαρης και καφεΐνης, που 
περιέχεται εκτός από τον καφέ στα 
αναψυκτικά, μπορεί να προκαλέσουν 
νευρικότητα και πονοκέφαλο και καλό θα 
ήταν να αποφεύγονται την «Blue Mon-
day» και γενικότερα τον Ιανουάριο, μια και 
είναι ο μήνας που ερχόμαστε αντιμέτωποι 
με τις υποχρεώσεις μας και την σκληρή 
πραγματικότητα, μετά την ανεμελιά των 
Χριστουγέννων. Η πλειονότητα ωστόσο 
των επιστημόνων επισημαίνει ότι ο τύπος 
αυτός δεν μπορεί να σταθεί επιστημονικά 
και δεν γίνεται αποδεκτός από τους 
μαθηματικούς, που τον κατατάσσουν στις 
«ψευδοεπιστήμες» και τον απορρίπτουν 
ως ανοησίες.

Blue Monday: Η πιο καταθλιπτική ημέρα 
του χρόνου, πώς καθιερώθηκε και 

γιατί προκαλείται μελαγχολία

Η ψυχική ηρεμία και οι δραστηριότητες 
που προσδίδουν χαρά είναι λίγες μόνο από 
τις «ενέσεις» που πρέπει να προσφέρουμε 
στον εαυτό μας για να νικήσουμε τη 
μελαγχολία της ημέρας, αναφέρουν 
επιστήμονες. 

Αυτό που θα πρέπει να θυμόσαστε είναι 
ότι η Blue Monday δεν είναι επιστημονικά 
αποδεδειγμένη, δεν υπάρχει καν απόδειξη 
ότι ο Ιανούαριος επηρεάζει την ψυχική 
υγεία παρόλο που μπορεί να φαίνεται έτσι. 
Όμως η Blue Monday είναι μια ευκαιρία 
για να κάνουμε δύσκολες συζητήσεις για 
την κατάθλιψη και το άγχος και αυτό που 
πραγματικά μπορούμε να κάνουμε για να 
βοηθήσουμε τον εαυτό μας.

protothema.gr
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Τζόκοβιτς: 
Αγόρασε το 

80% εταιρείας 
που αναζητεί 
θεραπεία για 
τον κορωνοϊό

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγόρασε το 80% 
της εταιρείας βιοτεχνολογίας QuantBi-
oRes με έδρα τη Δανία, όπως δήλωσε 
στο πρακτορείο Reuters ο διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας, λίγες ημέρες 
μετά την απέλασή του από την Αυστραλία.

Ο επικεφαλής της QuantBioRes, Ιβάν 
Λονκάρεβιτς, δήλωσε την Τετάρτη ότι η 
απόκτηση του 80% των μετοχών από τον 
τενίστα έγινε τον Ιούνιο του 2020, χωρίς να 
δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η QuantBioRes έχει στόχο την 
ανάπτυξη θεραπείας κατά του κορωνοϊού. 
Εκπρόσωπος του Τζόκοβιτς δεν απάντησε 

άμεσα σε αίτημα του Reuters για κάποιο 
σχόλιο.

Την Κυριακή, έπειτα από ένα θρίλερ 
αρκετών ημερών, ο Νόβακ Τζόκοβιτς 
απελάθηκε οριστικά από την Αυστραλία, 
καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις 
εισόδου στη χώρα, δεδομένου ότι δεν είχε 
εμβολιαστεί κατά της COVID-19.

Μετά την απόφαση των τριών δικαστών 
ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου δεν έχει 
την ευκαιρία να συμμετάσχει στο Austral-
ian Open και να διεκδικήσει τον 21ο τίτλο 
Grand Slam στην καριέρα του.

kathimerini.gr

Νέα Υόρκη: 
Η εισαγγελέας 

ανακάλυψε 
αποδείξεις για 
απάτη στον 
όμιλο Τραμπ

Η έρευνα της εισαγγελέως της πολιτείας 
της Νέας Υόρκης για τον όμιλο Τραμπ 
(Trump Organization) επέτρεψε να 
έρθουν στο φως στοιχεία που φαίνεται να 
αποδεικνύουν πρακτικές φοροδιαφυγής, 
κυρίως υπερεκτίμηση και στη συνέχεια 
υποεκτίμηση ορισμένων περιουσιακών 
στοιχείων, ανέφεραν οι υπηρεσίες της 
εισαγγελίας.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο του Ανώτατου 
Δικαστηρίου της πολιτείας της Νέας Υόρκης, 
που υπογράφει η εισαγγελέας Λέτισια 
Τζέιμς, ο νόμιμος ιδιοκτήτης της Trump Or-
ganization, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ, είχε «την εξουσία απόφασης 
σε ένα μεγάλο εύρος πρακτικών της 
Trump Organization, περιλαμβανομένων 
εσφαλμένων δηλώσεων προς τρίτους, 
κυρίως οικονομικούς θεσμούς και τις 
αμερικανικές φορολογικές αρχές (IRS)».

Η Λετίσια Τζέιμς, που θέλει να ακούσει σε 
αυτή την υπόθεση τον Ντόναλντ Τραμπ και 
τα παιδιά του Ιβάνκα και Ντόναλντ Τραμπ 
Τζούνιορ, υπογράμμισε πως πρέπει να 
αναγκαστούν να καταθέσουν.

«Μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, η κ. 
(Ιβάνκα) Τραμπ ήταν η κύρια επαφή για 
τον μεγαλύτερο πιστωτή της Trump Or-
ganization, την Deutsche Bank. Σε σχέση 
με αυτή τη θέση, η κ. Τραμπ ήταν εκείνη 
από την οποία προερχόταν η αποστολή 
εσφαλμένων οικονομικών εγγράφων στην 
Deutsche Bank και το ομοσπονδιακό 
κράτος», σύμφωνα με το δικαστικό 
έγγραφο.

Αναφέρεται επίσης πως «από το 
2017», ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ 
διέθετε εξουσία για πολλά έγγραφα 
που περιελάμβαναν παραπλανητικές 
εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, 
κυρίως μίας σουίτας στον Πύργο Τραμπ 
(Trump Tower), που δηλώθηκε τρεις φορές 
μεγαλύτερη του πραγματικού της μεγέθους 
και η αξία της οποίας υπερεκτιμήθηκε στα 
200 εκατομμύρια δολάρια.

Η οικογένεια Τραμπ κατηγορεί την 
εισαγγελέα Λετίσια Τζέιμς, που έχει εκλεγεί 
από το Δημοκρατικό Κόμμα, για πολιτικά 
κίνητρα και έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειές 
της «απειλή εναντίον της δημοκρατίας 
μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ιβάνκα και ο 
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ καλούνταν ήδη 

στις αρχές Ιανουαρίου να εμφανιστούν για 
κατάθεση, στο πλαίσιο της εκτεταμένης 
αυτής έρευνας που ξεκίνησε τον Μάρτιο 
του 2019 από την Τζέιμς, όμως ο πρώην 
πρόεδρος απάντησε στέλνοντας στην 
εισαγγελέα μια πρόταση 20 σελίδων με 
προφανή σκοπό να «ακυρώσει» αυτές τις 
κλήσεις.

«Οι Τραμπ πρέπει να συμμορφωθούν 
με τις νόμιμες κλητεύσεις μας για έγγραφα 
και μαρτυρίες επειδή κανείς σε αυτή τη 
χώρα δεν μπορεί να επιλέξει αν και πώς 
εφαρμόζεται ο νόμος σε εκείνον. Δεν 
θα παρεμποδιστούμε στις προσπάθειές 
μας να συνεχίσουμε αυτή την έρευνα και 
να διασφαλίσουμε πως κανείς δεν είναι 
υπεράνω των νόμων», ανέφερε σε μια 
ανακοίνωση η Τζόουνς.

Η Λετίσια Τζέιμς έχει την υποψία 
πως εδώ και σχεδόν τρία χρόνια η 
Trump Organization υπερεκτίμησε την 
αξία ορισμένων ιδιοκτησιών της όταν 
ζητούσε δάνεια από τράπεζες και πως 
υποεκτίμησε τις ίδιες ιδιοκτησίες ενώπιον 
των φορολογικών αρχών προκειμένου να 
πληρώσει λιγότερους φόρους.

Ο Έρικ Τραμπ, ένας άλλος γιος του 
Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου και 
αντιπρόεδρος της Trump Organization, 
κατέθεσε στις υπηρεσίες της Τζέιμς τον 
Οκτώβριο του 2020.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP

Εξαρθρώθηκε 
διεθνές δίκτυο 

διακίνησης 
μεταναστών 

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνω-
σης που πραγματοποιούσε παράνομη 
διακίνηση μεταναστών, οδήγησε έρευνα 
στην οποία συμμετείχε η ελληνική και 
αλβανική αστυνομία καθώς και το Σώμα 
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Οικονομικής Αστυνομίας της Ιταλίας, με 
την υποστήριξη της Europol και της Euro-
just.

Σύμφωνα με τη Europol, οι θαλάσσιες 
μεταφορές πραγματοποιούνταν με τη 
χρήση σκαφών αναψυχής, κυρίως yachts, 
τα οποία αποκτήθηκαν ή ενοικιάστηκαν 
από το εν λόγω δίκτυο και τα οποία 
κυβερνούσαν αρχάριοι ναυτικοί που 
στρατολογήθηκαν σκόπιμα από τους 
διακινητές.

Η επιχείρηση της Europol, η οποία έχει 
κωδική ονομασία ASTROLABIO, διεξήχθη 
υπό την καθοδήγηση των ελληνικών, των 
αλβανικών και των ιταλικών δικαστικών 
αρχών.

Μάλιστα, στις 19 Ιανουαρίου, πραγματο-
ποιήθηκαν:

– 28 έρευνες σε σπίτια (15 στην Αλβανία, 
2 στην Ελλάδα και 11 στην Ιταλία) και

– 29 συλλήψεις (18 στην Αλβανία, 1 στην 
Ελλάδα και 10 στην Ιταλία)

Ειδικότερα, στην Ελλάδα συνελήφθη 
νωρίτερα σήμερα ένας Σύρος, σε 
επιχείρηση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
Αττικής, στο κέντρο της Αθήνας.

Περιγράφεται ως μέλος διεθνούς 
κυκλώματος που μετέφερε μετανάστες 
στην Ιταλία μέσα σε τουριστικά σκάφη 
που απέπλεαν από τις δυτικές ακτές της 
Ελλάδας.

Μπόρις 
Τζόνσον: Δεν 
παραιτείται 
ο Βρετανός 

πρωθυπουργός

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος μάχεται για 
να διασώσει τη θέση του μετά τις έντονες 
αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει στις 

τάξεις του Συντηρητικού Κόμματος τα πάρτι 
κατά παραβίασιν των μέτρων του lockdown 
στην Ντάουνινγκ Στριτ, δήλωσε σήμερα 
στο Κοινοβούλιο ότι δεν θα παραιτηθεί.

«Κάθε εβδομάδα, ο πρωθυπουργός 
προσφέρει παράλογες και ειλικρινά μη 
πιστευτές δικαιολογίες για τα πάρτι στη 
Ντάουνινγκ Στριτ και κάθε εβδομάδα αυτές 
καταρρέουν», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, 
ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού 
Κόμματος, στο Κοινοβούλιο.

Ο Στάρμερ, που χαιρέτισε την 
αποσκίρτηση του βουλευτή Κρίστιαν 
Γουέικφορντ, ο οποίος εγκατέλειψε τους 
Συντηρητικούς για να ενταχθεί στις τάξεις 
των Εργατικών, ρώτησε τον Τζόνσον 
εάν ένας πρωθυπουργός θα πρέπει 
να παραιτηθεί στην περίπτωση που 
παραπλάνησε το Κοινοβούλιο. Ερωτηθείς 
άμεσα εάν θα παραιτηθεί, ο Τζόνσον 
δήλωσε: «Όχι».

Στην ίδια συνεδρίαση, κορυφαίο 
μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας των 
Συντηρητικών είπε στον Τζόνσον ότι θα 
πρέπει να παραιτηθεί.

«Πέρασα εβδομάδες και μήνες 
υπερασπιζόμενος τον πρωθυπουργό 
απέναντι σε συχνά οργισμένους εκλογείς», 
δήλωσε ο πρώην υπουργός για το Brexit, 
Ντέιβιντ Ντέιβις.

«Περιμένω όμως οι ηγέτες μου να 
επωμιστούν την ευθύνη για τις ενέργειες 
που αναλαμβάνουν», πρόσθεσε ο 
ίδιος, πριν επικαλεστεί μια δήλωση του 
Συντηρητικού βουλευτή Λίο Έιμερι στον 
τότε πρωθυπουργό Νέβιλ Τσάμπερλεν το 
1940. «Θα του θυμίσω μια δήλωση πολύ 
γνώριμη σε εκείνον…’για όνομα του Θεού, 
παραιτήσου’».

Ο Τζόνσον χθες απέρριψε τις κατηγορίες 
ότι είπε ψέματα στο Κοινοβούλιο για 
ένα πάρτι του lockdown, λέγοντας ότι 
κανείς δεν τον είχε προειδοποιήσει ότι η 
συγκέντρωση, όπου ο καθένας έφερνε 
τα δικά του ποτά, ίσως παραβίαζε τους 
κανόνες της πανδημίας.

«Καθώς περιφερόταν ανάμεσα σε 
άδεια μπουκάλια και δίσκους με σάντουιτς 
–δεν καταλάβαινε ότι ήταν πάρτι; Δε 
συνειδητοποιεί ο πρωθυπουργός πόσο 
γελοίο ακούγεται αυτό;», δήλωσε ο 
Στάρμερ στο Κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ / ΜΠΕ
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Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι από τις 
κυριότερες αιτίες θανάτου, αλλά το 
πώς ακριβώς εξελίσσεται μπορεί να 
είναι διαφορετικό για κάθε άτομο. 
Αλλά μια μελέτη διαπίστωσε ότι σε 
άτομα με άνοια λόγω Alzheimer που 
ξεκινάει σε μεγαλύτερη ηλικία (όταν τα 
πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται μετά 
την ηλικία των 65 ετών) το 98% των 
ασθενών αναπτύσσουν πρώτα ένα 
συγκεκριμένο σύμπτωμα.

Όταν το Αλτσχάιμερ έρχεται μετά τα 
65 έτη, το 98% των ασθενών βιώνει 
κατάθλιψη ως πρώτο σύμπτωμα

Οι ειδικοί έχουν αναφέρει εδώ 
και καιρό ότι η πλειονότητα των 
περιπτώσεων άνοιας ξεκινά με ήπια 
γνωστική εξασθένηση. Ωστόσο, 
η έρευνα υποδηλώνει ότι στην 
περίπτωση που τα πρώτα συμπτώματα 
Αλτσχάιμερ εμφανίζονται μετά την 
ηλικία των 65 ετών, ξεκινούν με ένα 
επιπλέον σύμπτωμα που σπάνια το 
συνδυάζουμε με αυτό.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2017, 
που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMJ 
Open, η κατάθλιψη εμφανίζεται ως το 
πρώτο σύμπτωμα του Αλτσχάιμερ με 
σχεδόν την ίδια ακριβώς συχνότητα 
με τη γνωστική εξασθένηση. Αυτή 
είναι η βασική διαφορά στην σειρά 
των συμπτωμάτων με το Αλτσχάιμερ 
που ξεκινάει πιο νωρίς. “Βρήκαμε ότι η 
κατάθλιψη και η γνωστική εξασθένηση 

ήταν τα πρώτα συμπτώματα που 
εμφανίστηκαν στο 98,5% και 99,1% 
των ασθενών αντίστοιχα σε μια μελέτη 
για το Αλτσχάιμερ μετά τα 65 έτη. Η ίδια 
μελέτη για πρώιμο Αλτσχάιμερ βρήκε 
9% και 80% αντίστοιχα ποσοστά”, 
έγραψαν οι ερευνητές.

Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν, ότι 
η κατάθλιψη εμφανίζεται ως σύνθετο 

πρώτο σύμπτωμα στη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων καθυ-
στερημένης έναρξης του Αλτσχάιμερ, 

ενώ είναι σχετικά σπάνιο ως πρώτο 
σύμπτωμα σε περιπτώσεις πρώιμης 
έναρξης. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, δεδομένου ότι το Εθνικό 
Ινστιτούτο Γήρανσης των ΗΠΑ 
εκτιμά ότι το 90% των περιπτώσεων 
Αλτσχάιμερ καταγράφονται μετά τα 65 
έτη.

Η κατάθλιψη μπορεί 
να φαίνεται διαφορετική 

στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ

Αν και η κατάθλιψη που σχετίζεται 
με το Αλτσχάιμερ θεωρείται κοινή, 
μπορεί να είναι πιο δύσκολο να 
διαχωριστεί από την κατάθλιψη στον 

γενικό πληθυσμό. “Ο εντοπισμός 
της κατάθλιψης σε κάποιον με Alz-
heimer μπορεί να είναι δύσκολος, 
καθώς η άνοια μπορεί να προκαλέσει 
μερικά από τα ίδια συμπτώματα. 
Επιπλέον, η γνωστική εξασθένηση 
που βιώνουν τα άτομα με Αλτσχάιμερ 
συχνά τα δυσκολεύει να εκφράσουν 
λύπη, απελπισία, ενοχή και άλλα 
συναισθήματα που σχετίζονται με την 
κατάθλιψη”, λένε οι ειδικοί.

Τα κοινά συμπτώματα μεταξύ κατά-
θλιψης και άνοιας περιλαμβάνουν:

- απάθεια
- απώλεια ενδιαφέροντος 
για δραστηριότητες
- κοινωνική απόσυρση
- απομόνωση
- δυσκολία συγκέντρωσης
- μειωμένη σκέψη

Οι ειδικοί σημειώνουν επίσης ότι 
η κατάθλιψη που σχετίζεται με τη 
νόσο του Αλτσχάιμερ μπορεί να 
φαίνεται λίγο διαφορετική από την 
κατάθλιψη στον γενικό πληθυσμό. Η 
κατάθλιψη σε ασθενείς με Alzheimer 
μπορεί να είναι λιγότερο σοβαρή, να 
διαρκεί μικρότερο χρονικό διάστημα 
ή να έρχεται και να φεύγει κατά 
διαστήματα. Οι ασθενείς με Alzhei-
mer και κατάθλιψη μπορεί επίσης να 
είναι λιγότερο πιθανό να μιλήσουν, ή 
να επιχειρήσουν αυτοκτονία από άλλα 
άτομα με κατάθλιψη.

Η στόχευση της κατάθλιψης μπορεί 
να βοηθήσει στην επιβράδυνση της 
εξέλιξης του Αλτσχάιμερ

Σε όσους πάσχουν από Alzheimer, τα 
μη φυσιολογικά επίπεδα αμυλοειδούς 
συνδέονται για να σχηματίσουν 
πλάκες που συγκεντρώνονται μεταξύ 
των νευρώνων στον εγκέφαλο. 
Αυτό διαταράσσει την λειτουργία 
των κυττάρων, συμβάλλοντας στη 
γνωστική εξασθένηση, λένε οι ειδικοί. 
Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν, 
ότι τα άτομα με κατάθλιψη και με μη 

φυσιολογικά επίπεδα αμυλοειδούς 
εγκεφάλου μπορεί να εμφανίσουν 
ταχύτερη γνωστική εξασθένηση, 
συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στην 
μνήμη και την σκέψη.

“Η έρευνά μας διαπίστωσε ότι ακόμη 
και τα μέτρια επίπεδα εναπόθεσης 
αμυλοειδούς στον εγκέφαλο μπορούν 
να επηρεάσουν τη σχέση μεταξύ 
των συμπτωμάτων της κατάθλιψης 
και των γνωστικών ικανοτήτων”, 
δήλωσε η δρ. Jennifer Gatchel, 
επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής και 
γηριατρική ψυχίατρος στο Mass Gen-
eral. «Αυτό αυξάνει την πιθανότητα 
τα συμπτώματα της κατάθλιψης 
να είναι στόχοι σε κλινικές δοκιμές 
που στοχεύουν στην καθυστέρηση 
της εξέλιξης της νόσου Alzheimer. 
Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε αυτόν 
τον τομέα», πρόσθεσε.

Η δρ. Gatchel λέει ότι επειδή η 
κατάθλιψη “μπορεί να είναι μεταξύ των 
πρώιμων αλλαγών στα προκλινικά 
στάδια των συνδρόμων άνοιας”, η 
αναγνώρισή της θα μπορούσε να 
δημιουργήσει “ένα κλινικό παράθυρο 
ευκαιρίας για στενή παρακολούθηση 
των ατόμων σε κίνδυνο και για πιθανές 
παρεμβάσεις για την πρόληψη, ή 
την επιβράδυνση της γνωστικής 
εξασθένησης».

Η θεραπεία της κατάθλιψης μπορεί 
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής σε 
ασθενείς με Αλτσχάιμερ

Η αναγνώριση της κατάθλιψης 
είναι το πρώτο βήμα για τη θεραπεία 
της. Ωστόσο, στους ασθενείς με Alz-
heimer αυτό μπορεί να παρουσιάζει 
τις δικές του προκλήσεις. “Λόγω της 
πολυπλοκότητας που συνεπάγεται 
η διάγνωση της κατάθλιψης σε 
κάποιον με Αλτσχάιμερ, μπορεί να 
είναι χρήσιμο να συμβουλευτείτε έναν 
γηριατρικό ψυχίατρο που ειδικεύεται 
στην αναγνώριση και τη θεραπεία 
της κατάθλιψης σε ηλικιωμένους”, 
συνιστούν οι ειδικοί.

Προσθέτουν ότι το Εθνικό Ινστιτού-το 
Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ έχει δημιουρ-
γήσει ένα ξεχωριστό σύνολο οδηγιών 
για τη διάγνωση της κατάθλιψης σε 
ασθενείς με Alzheimer. “Αν και τα 
κριτήρια είναι παρόμοια με τα γενικά 
διαγνωστικά πρότυπα για τη μείζονα 
κατάθλιψη, μειώνουν την έμφαση στην 
λεκτική έκφραση και περιλαμβάνουν 
την ευερεθιστότητα και την κοινωνική 
απομόνωση”, σημειώνουν οι ειδικοί.

Μόλις διαγνωστούν, πολλοί 
ασθενείς με Alzheimer επωφελούνται 
από έναν συνδυασμό φαρμακευτικής 
αγωγής, συμβουλευτικής και 
παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της “σταδιακής 
επανασύνδεσης με δραστηριότητες 
και ανθρώπους που τους φέρνουν 
ευτυχία”.

https://hms.harvard.edu

Αλτσχάιμερ: Στο 98% των ασθενών 
ξεκινάει με αυτό το σύμπτωμα 
Δυστυχώς σπανίως το συνειδητοποιούμε

Αυτή τη στιγμή, 
εκατομμύρια άνθρωποι 

ζουν με τη νόσο του 
Αλτσχάιμερ, μια μορφή 

άνοιας που πλήττει 
την μνήμη και την 

ικανότητα του ατόμου να 
λειτουργήσει κανονικά 

στην καθημερινότητά του
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Κεμπέκ: 
Αποφέρει καρπούς η 

προαναγγελία για φόρο 
στους ανεμβολίαστους

Αύξηση των ραντεβού 
εμβολιασμού

Σε αύξηση των ραντεβού για εμβολιασμό οδήγησε η 
προαναγγελία των αρχών του Κεμπέκ για την επιβολή 
ειδικής εισφοράς στους ανεμβολίαστους. «Είναι 
ενθαρρυντικό» έγραψε ο υπουργός Υγείας του Κεμπέκ, 
Κριστιάν Ντουμπ, σημειώνοντας ότι τα ραντεβού για την 
πρώτη δόση του εμβολίου την Τρίτη, μία ημέρα μετά τις 
σχετικές ανακοινώσεις, ανέβηκαν στα υψηλότερα επίπεδα 
των τελευταίων ημερών.

Από το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στους 
ανεμβολίαστους θα εξαιρούνται όσοι εξαιρούνται του 
εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους. Μέχρι στιγμής δεν 
έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για το μέτρο, αν και 
αξιωματούχοι προανήγγειλαν ότι το ύψος του φόρου θα 
είναι «σημαντικό». Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Κεμπέκ 
σχεδόν το 90% των κατοίκων του Κεμπέκ έχουν κάνει 
τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου κατά της Covid-19, 
και οι μη εμβολιασμένοι επιβαρύνουν το δημόσιο σύστημα 
υγείας της καναδικής επαρχίας.

Σε δηλώσεις του την Τετάρτη, ο Καναδός πρωθυπουργός 

Τζάστιν Τριντό είπε ότι δεν θα «ζυγίσει» αν η επιβολή 
φόρου στους ανεμβολίαστους αποτελεί ένα καλό μέτρο, 
σημειώνοντας ότι πρέπει πρώτα να δει περισσότερες 
λεπτομέρειες. Ο ίδιος υπογράμμισε τους αυστηρούς κανόνες 
που εφαρμόζει ο Καναδάς σχετικά με τους εμβολιασμούς για 
ομοσπονδιακούς εργαζόμενους και χώρους εργασίας που 
υπάγονται στην ευθύνη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. 
Αναγνώρισε παράλληλα πως υπάρχει διαρκής συζήτηση 
σχετικά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο παροχής 
κινήτρων στους ανεμβολίαστους.

Ο Καναδός υπουργός Υγείας Ζαν-Ιβ Ντικλός τόνισε 
ότι ο εμβολιασμός είναι η διέξοδος από την πανδημία 
και η επιβολή περιορισμών στους ανεμβολίαστους 
αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στον Καναδά. Σύμφωνα 
με αξιωματούχους της δημόσιας υγείας η συντριπτική 
πλειονότητα των ασθενών στα νοσοκομεία του Κεμπέκ 
είναι ανεμβολίαστοι. 

naftemporiki.gr με πληροφορίες από CNN

Η μεγαλύτερη αλυσίδα 
από χιονονιφάδες στον 
κόσμο κατασκευάστηκε 

από παιδιά για 
το περιβάλλον

Τους λένε Earth Rangers και όχι τυχαία. Είναι μια 
οργάνωση παιδιών και εφήβων από τον Καναδά που 
στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η οργάνωση, με στόχο να μπει στο βιβλίο Γκίνες και να 
ευαισθητοποιήσει τον κόσμο,, συνέλεξε 2.190 χάρτινες 
χιονονιφάδες κατασκευασμένες από παιδιά σε όλο τον 
Καναδά για να συνθέσει τη μεγαλύτερη αλυσίδα νιφάδων 
χιονιού από χαρτί στον κόσμο.

H Guinness World Records, υπεύθυνη για το βιβλίο 
καταγραφής παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε ότι 
η Earth Rangers κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ, όταν η 
αλυσίδα συναρμολογήθηκε στον ζωολογικό κήπο του 
Τορόντο και το μήκος της ήταν περίπου 404 μέτρα.

Η Earth Rangers συγκέντρωσε τις νιφάδες χιονιού 
φτιαγμένες από παιδιά σε όλο τον Καναδά από τον 
Ιούνιο. Από τα παιδιά ζητήθηκε να γράψουν στις χάρτινες 
δημιουργίες τους τις ανησυχίες τους για θέματα κλιματικής 
αλλαγής και τις ελπίδες τους για το μέλλον.

«Οι χιονονιφάδες αντιπροσωπεύουν ένα μέρος του 
πληθυσμού που αξίζει να ακουστεί η φωνή του: τα παιδιά 
μας. Ενώ πολλοί ενήλικες μπορεί να βλέπουν την κλιματική 
κρίση ως ανυπέρβλητη, τα παιδιά γνωρίζουν ότι αυτό δεν 
αποτελεί επιλογή», είπε ο Τόβα Μπαρόκας, πρόεδρος της 
Earth Rangers.

«Έχει ζωτική σημασία να αισθάνονται αισιόδοξα ότι 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση, 
ακόμη και μια τόσο μεγάλη όσο η κλιματική αλλαγή, αν 
συνεργαστούμε».

Ο πρωθυπουργός λέει 
ότι η χώρα έχει αρκετά 

εμβόλια και 
για τέταρτη δόση

Αρκετές δόσεις εμβολίου κατά του κορωνοϊού, ώστε να 
λάβουν οι πολίτες και τέταρτη δόση, έχει εξασφαλίσει η 
κυβέρνηση του Καναδά, επιβεβαιώνει ο πρωθυπουργός 
Τζάστιν Τριντό. 

Ο Τριντό έκανε την παραπάνω δήλωση σε επικοινωνία 
που είχε με τους τοπικούς πρωθυπουργούς καθώς η χώρα 

αντιμετωπίζει αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών 
εξαιτίας της υψηλά μεταδιδόμενης παραλλαγής Όμικρον 
του κορωνοϊού.

Όπως είπε ο ίδιος, η κυβέρνηση σχεδιάζει να παραδώσει 
140 εκατομμύρια rapid tests στις επαρχίες και στα εδάφη 
της χώρας μέσα στον Ιανουάριο, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Αυτό τον μήνα ο Καναδάς κατέρριψε το ημερήσιο ρεκόρ 
μεγαλύτερου αριθμού νοσηλευομένων με COVID-19.

Την περασμένη Παρασκευή οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα 
νέα ημερήσια κρούσματα ήταν κατά 65% περισσότερα σε 
σχέση με μια εβδομάδα νωρίτερα απειλώντας το σύστημα 
υγείας.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 
το 87,3% των Καναδών ηλικίας άνω των 12 ετών είχε 
εμβολιαστεί με δύο δόσεις, ενώ το ποσοστό εμβολιασμού 
για τα παιδιά από 5 ως 12 ετών ήταν μόλις 1,3%.

Έκρηξη ηφαιστείου 
στην Τόνγκα: Απειλεί 
τις ΗΠΑ το τσουνάμι 

από τα 7 Ρίχτερ
Απειλεί όλη τη Δυτική Ακτή, τον Καναδά, τη Χαβάη και 

την Ιαπωνία το τσουνάμι που προκάλεσε η έκρηξη του 
ηφαιστείου στην Τόνγκα.

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, με τις Αρχές και τον κρατικό μηχανισμό να 
βρίσκονται επί ποδός για τον ενδεχόμενο το τσουνάμι 
που προκάλεσε η έκρηξη του ηφαιστείου στην Τόνγκα και 
έχει ήδη σαρώσει νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού να πλήξει 
σημαντικά και τη χώρα.

Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση, στην οποίαν 
αναφέρεται ότι το τσουνάμι είναι πιθανόν να χτυπήσει 
ολόκληρη τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ καθώς και στη Χαβάη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται οι Αρχές της Ιαπωνία 
και της Χιλής, οι οποίες επίσης κινδυνεύουν από το 
τσουνάμι, το οποίο εκδηλώθηκε ύστερα από την έκρηξη 
του υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην Τόνγκα.

Η έκρηξη προκάλεσε σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και αυτή με τη σειρά της 
τσουνάμι το οποίο σαρώνει τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Στο επίκεντρο του πιθανού κινδύνου βρίσκονται οι 
περιοχές από την Καλιφόρνια μέχρι και την Αλάσκα, ενώ 
ο Καναδάς έχει εκδώσει προειδοποίηση για τη Βρετανική 
Κολούμπια.

Μάλιστα, τα πρώτα μεγάλα κύματα άγγιξαν πριν 
από λίγες ώρες στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ, κατά τον 
συντονιστή του Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι, 
Ντέιβ Σνάιντερ.

Στην Ιαπωνία το τσουνάμι - 
Πιθανά κύματα ύψους 3 μέτρων

Ένα τσουνάμι έφθασε στην Ιαπωνία όπου η εθνική 
μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για τον κίνδυνο 
να υπάρξουν κύματα ύψους τριών μέτρων, μετά την έκρηξη 
την Παρασκευή ηφαιστείου στο αρχιπέλαγος των Τόνγκα.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι τσουνάμι 1,2 μέτρου έφθασε 
στο νότιο νησί Αμάμι Οσίμα γύρω στις 23.55 τοπική ώρα 

Σαββάτου, προτού παρατηρηθούν μικρότερα κύματα σε 
άλλες περιοχές κατά μήκος της ακτής στο Ειρηνικό της 
Ιαπωνίας.

Οι ανατολικές ακτές του βορειότερου νησιού της 
Ιαπωνίας, Χοκάιντο, καθώς και οι περιφέρειες Κότσι και 
Ουακαγιάμα (νοτιοδυτικά) κατέγραψαν επίσης ένα κύμα 
ύψους 0,9 μέτρου μετά τα μεσάνυχτα, διευκρίνισε η 
μετεωρολογική υπηρεσία.

Το εθνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK διαμόρφωσε 
το πρόγραμμά του έχοντας απευθείας συνδέσεις από τις 
συγκεκριμένες πόλεις-λιμάνια, καλώντας τους κατοίκους να 
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απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να κατευθυνθούν 
σε περιοχές με αρκετό υψόμετρο, χωρίς να υπάρχει τίποτε 
ασυνήθιστο στις εικόνες που μετέδωσε.

Σε τηλεοπτική ενημέρωση των δημοσιογράφων γύρω 
στα μεσάνυχτα, η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας 
ανακοίνωσε ότι εντόπισε μια αλλαγή στην παλίρροια, η 
οποία ήταν πιο ψηλή κατά σχεδόν ένα μέτρο μετά τις 23.00 
τοπική ώρα, με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για 
τσουνάμι. «Καλούμε τους κατοίκους να δράσουν», δήλωσε 
ένας αξιωματούχος κατά την ενημέρωση αυτή.

Το Εθνικό Γραφείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Χιλής 
(Onemi) προειδοποίησε σήμερα (15/1) για την πιθανότητα 
ενός «μικρού τσουνάμι» στο νησί του Πάσχα και σε άλλα 
αρχιπελάγη της Χιλής μετά την έκρηξη ηφαιστείου στα 
νησιά Τόνγκα.

«Προληπτικά, στο αρχιπέλαγος Χουάν Φερνάντες, 
τα νησιά Σαν Φελίξ, το νησί του Πάσχα και τη Χιλιανή 
Ανταρκτική ζητείται από τους κατοίκους, λόγω της έκρηξης 
ενός ηφαιστείου στα νησιά Τόνγκα, να εγκαταλείψουν τις 
παράκτιες περιοχές όπου μπορεί να σημειωθεί τσουνάμι», 
αναφέρει το Onemi σε ανακοίνωσή του.

Οι κάτοικοι των νησιών Τόνγκα κατέφυγαν σε περιοχές 
που βρίσκονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο υψόμετρο 
σήμερα, ενώ ένα τσουνάμι σχεδόν 1,2 μέτρου σημειώθηκε 
από νέα έκρηξη που ακούστηκε σε απόσταση εκατοντάδων 
χιλιομέτρων του ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα Χούνγκα 
Χα’απάι.

Η έκρηξη διήρκεσε οκτώ λεπτά και ήταν τόσο ισχυρή που 
ακούστηκε «σαν μια μακρινή βροντή» στα νησιά Φίτζι, σε 
απόσταση 800 και πλέον χιλιομέτρων από εκεί, δήλωσαν 
οι αρχές των Φίτζι.

Πανικός στην Τόνγκα

Κύματα τσουνάμι παρατηρήθηκαν στις πρωτεύουσες 
της Τόνγκα και της Αμερικανικής Σαμόα, σύμφωνα με το 
αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

Η έκρηξη στις 06:10 ώρα Ελλάδας του υποθαλάσσιου 
ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χαπάι, σε απόσταση 
περίπου 65 χιλιομέτρων βόρεια της Νουκουαλόφα, της 
πρωτεύουσας της Τόνγκα, προκάλεσε τσουνάμι 1,2 
μέτρου, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία 
της Αυστραλίας. Η υπηρεσία ανέφερε ότι συνεχίζει να 
παρακολουθεί την κατάσταση αλλά δεν έχει εκδοθεί 
προειδοποίηση για τσουνάμι για τα αυστραλιανά εδάφη.

Κύματα τσουνάμι ύψους 83 εκατοστών καταγράφηκαν 
από τους μετρητές στην Νουκουαλόφα και κύματα ύψους 
περίπου 60 εκατοστών στο Πάγκο Πάγκο, την πρωτεύουσα 
της Αμερικανικής Σαμόας, σύμφωνα με το κέντρο έγκαιρης 
προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Η αμερικανική υπηρεσία στη συνέχεια ήρε τις 
προειδοποιήσεις για την Αμερικανική Σαμόα και τη Χαβάη 
αλλά ανακοίνωσε ότι παραμένει η απειλή για τσουνάμι για 
περιοχές του Ειρηνικού που είναι πιο κοντά στο ηφαίστειο.

Οι Αρχές στα Φίτζι εξέδωσαν προειδοποίηση για 
τσουνάμι, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν 
τις παράκτιες περιοχές «λόγω ισχυρών ρευμάτων και 
επικίνδυνων κυμάτων».

Ο Τζέσε Τουισίνου, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού 
σταθμού Fiji One, ανάρτησε στο Twitter βίντεο στο οποίο 
φαίνονται μεγάλα κύματα να φθάνουν τις ακτές, με τους 
πολίτες να προσπαθούν να απομακρυνθούν με τα 
αυτοκίνητά τους. «Είναι πραγματικά σκοτάδι σε κάποιες 
περιοχές στην Τόνγκα και ο κόσμος προσπαθεί να βρει 
ασφαλές καταφύγιο μετά την έκρηξη», δήλωσε.

Στη Νέα Ζηλανδία, η εθνική επιτροπή διαχείρισης 
εκτάκτων καταστάσεων εξέδωσε προειδοποίηση για 
αύξηση της στάθμης της θάλασσας στις βόρειες και 
ανατολικές ακτές, σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιοχές 
αναμένονται ισχυρά και ασυνήθιστα ρεύματα καθώς και 
απρόβλεπτα κύματα στις ακτές.

Την Παρασκευή, το ηφαίστειο εξερράγη, εκτοξεύοντας 
τέφρα και αέρια σε ύψος 20 χιλιομέτρων, σύμφωνα με 
ανάρτηση της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Τόνγκα στο Fa-
cebook.

Γιατρός βοήθησε 
γυναίκα να γεννήσει 

σε αεροπλάνο εν πτήσει 
κι εκείνη έδωσε στο 
μωρό το όνομά της

Μια συγκινητική ιστορία τοκετού σε αεροπλάνο που 
πετούσε στα 35.000 πόδια πάνω από τον Νείλο.

Γιατρός βοήθησε γυναίκα να γεννήσει σε αεροπλάνο εν 
πτήσει κι εκείνη έδωσε στο μωρό το όνομά της

ΗΔρ Aisha Khatib, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο 
του Τορόντο, βρισκόταν περίπου μία ώρα στην πτήση 
της Qatar Airways από τη Ντόχα προς το Entebbe όταν 
ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα του αεροπλάνου αν 

υπάρχει γιατρός στην πτήση.
Η Δρ Khatib, παρά το γεγονός πως ήταν εξαντλημένη 

από ένα πρόγραμμα εργασίας στο Τορόντο που μαστιζόταν 
από τον κορονοϊό δεν δίστασε καθόλου.

«Σηκώθηκα αμέσως και Βλέπω ένα πλήθος ανθρώπων 
συγκεντρωμένο γύρω από μια γυναίκα», είπε ο Δρ Khatib 
στο BBC News.

Μια μετανάστης από την Ουγκάντα   που ταξίδευε στο 
σπίτι από τη Σαουδική Αραβία επρόκειτο να γεννήσει το 
πρώτο της παιδί.

«Καθώς πλησίασα, είδα αυτή τη γυναίκα ξαπλωμένη στο 
κάθισμα με το κεφάλι της προς το διάδρομο και τα πόδια 
προς το παράθυρο. Και το μωρό έβγαινε έξω!». Η Δρ Khat-
ib βοηθήθηκε από δύο άλλους επιβάτες – μια ογκολογική 
νοσοκόμα και μια παιδίατρο από τους Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα (ΓΧΣ). Το μωρό έκλαιγε «έντονα», είπε.

Μετά από γρήγορο έλεγχο, παρέδωσε το βρέφος στον 
παιδίατρο για πιο προσεκτικό έλεγχο. «Κοίταξα το μωρό 
και ήταν σταθερό, και κοίταξα τη μαμά και ήταν καλά», λέει 
η Δρ Khatib. «Λοιπόν, είπα «Συγχαρητήρια είναι κορίτσι». 
Τότε ολόκληρο το αεροπλάνο άρχισε να χειροκροτεί και 
να ζητωκραυγάζει και ήταν σαν «Ωχ, σωστά, είμαι σε ένα 
αεροπλάνο και όλοι το παρακολουθούν αυτό».

Μετά τον τοκετό η γυναίκα τοποθετήθηκε στην πρώτη 
θέση του αεροπλάνου όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση 
που έκανε η αεροπορική εταιρεία QATAR Airways

«Το καλύτερο μέρος της ιστορίας είναι ότι αποφάσισε να 
δώσει στο μωρό το όνομά μου και τη λέξη θαύμα».

Ως δώρο στη συνονόματή της, έδωσε στη Miracle Aisha 
το χρυσό κολιέ που φορούσε με το όνομα Aisha γραμμένο 
στα αραβικά είπε η Δρ.Khatib στο BBCnews.

«Σκέφτηκα ότι θα της το έδινα και θα έχει ένα μικρό 
δείγμα του γιατρού που την γέννησε 35.000 πόδια στον 
αέρα ενώ πετούσε πάνω από τον Νείλο».

Ο τοκετός έγινε στις 5 Δεκεμβρίου, αλλά η Δρ Khatib 
ήταν πολύ απασχολημένος με τη θεραπεία ασθενών με 
Covid στο Τορόντο για να μοιραστεί τις φωτογραφίες μέχρι 
αυτή την εβδομάδα.

ΥΠΕΞ Καναδά: Στο 
πλευρό της Ουκρανίας 
σε περίπτωση εισβολής 

της Ρωσίας

Ο Καναδάς έχει έναν μεγάλο και με πολιτική επιρροπή 
πληθυσμό ουκρανικής καταγωγής και έχει υιοθετήσει 
σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα.

Μετά τις ΗΠΑ και την ΕΕ και ο Καναδάς δεσμέυεται να 
στηρίξει την Ουκρανία σε περίπτωση νέας εισβολής από 
τη Ρωσία. Η καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Τζόλι 
στο πλαίσιο αυτό, θα επισκεφθεί το Κίεβο την ερχόμενη 
εβδομάδα για να επαναλάβει τη στήριξη της χώρας της 
στην εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας και να ενισχύσει τις 
προσπάθειες αποτροπής “επιθετικών ενεργειών” από τη 
Ρωσία.

Πληροφορίες θέλουν τη Μόσχα να έχει μετακινήσει 
περισσότερους από 100.000 στρατιώτες της κοντά στο 
σύνορο με την Ουκρανία και οι ΗΠΑ εξέφρασαν χθες 
ανησυχία ότι η Ρωσία αναζητεί κάποιο πρόσχημα για να 
εισβάλλει αν η διπλωματία δεν καταφέρει να επιτύχει τον 
στόχο της.

Ο Καναδάς, ο οποίος έχει έναν αρκετά μεγάλο και με 
πολιτική επιρροπή πληθυσμό ουκρανικής καταγωγής, έχει 
υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα μετά την 
προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

“Η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων και εξοπλισμού 
εντός και γύρω από την Ουκρανία θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτές οι επιθετικές 
ενέργειες πρέπει να αποτραπούν”, ανέφερε σε ανακοίνωσή 
της η Τζόλι.

“Ο Καναδάς θα εργαστεί μαζί με τους διεθνείς εταίρους 
του για να τηρήσει την διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες”, 
πρόσθεσε η ίδια.

Η Τζόλι θα συναντηθεί με τον ουκρανό πρωθυπουργό 
Ντένις Σμιγκάλ και θα ταξιδέψει στο δυτικό τμήμα της 
χώρας για να μιλήσει στους 200 καναδούς στρατιώτες που 
εδρεύουν εκεί από το 2015.

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είχε την Τρίτη 
επικοινωνία με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
στον οποίο “τόνισε ότι πιθανή στρατιωτική εισβολή στην 
Ουκρανία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, ανάμεσά τους και 
συντονισμένες κυρώσεις”, ανακοίνωσε το γραφείο του 
Τριντό.

Ο Καναδάς έχει επιβάλει τιμωρητικά μέτρα εις βάρος 
περισσότερων από 440 προσώπων και οντοτήτων λόγω 
της προσάρτησης της Κριμαίας.

Η Τζόλι, η οποία αύριο ξεκινάει περιοδεία στην Ευρώπη, 
θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες όπου θα έχει συνάντηση με 
τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και 
τον Ζοζέπ Μπορέλ, ύπατο Εκπρόσωπο Εξωτερικών ΕΕ.

Θα επισκεφθεί επίσης το Παρίσι για συνομιλίες με τον 
γάλλο ομόλογό της Ζαν-Ιβ Λεντριάν, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση.

Θεσσαλονίκη: Έρωτες 
χωρίς σύνορα με… 

βέρες στο δημαρχείο
Η αεροπορική πτήση από Καναδά για Θεσσαλονίκη 

για τον 22χρονο Καναδό και τη Φιλιππινέζα συνομήλική 
του επεφύλασσε μία μεγάλη έκπληξη κι έναν διαφορετικό 
προορισμό. Ένας απρόσμενος έρωτας γεννήθηκε στους 
αιθέρες, με τους δύο νέους να βρίσκονται τελικώς, λίγο 
καιρό αργότερα, στα σκαλιά του δημαρχιακού μεγάρου 
της Θεσσαλονίκης και να ανταλλάσσουν όρκους αιώνιας 
αγάπης.

Ο νεαρός ερχόταν στην πόλη για σπουδές, ενώ η κοπέλα 
πετούσε με την ίδια πτήση για Γερμανία, όπου ζούσε μόνιμα. 
Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ευρώπη και λίγο 
προτού ο 22χρονος μπει σε επόμενη πτήση- ανταπόκριση 
για το αεροδρόμιο «Μακεδονία», της πρότεινε να τον 
ακολουθήσει κι αυτή είπε το «ναι». Το ίδιο «ναι» είπε και 
λίγο αργότερα στον πολιτικό γάμο που πραγματοποίησαν 
παρουσία του αντιδημάρχου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Γιώργου Αβαρλή.

«Δεν ήξεραν ούτε μία λέξη ελληνικά. Μία δικηγόρος 
είχε αναλάβει τη διαδικασία της μετάφρασης, ενώ οι 
μελλόνυμφοι δεν είχαν ούτε καν δεύτερο μάρτυρα για τον 
γάμο- αστραπή κι έτσι επιστρατεύτηκε ένας υπάλληλος του 
δήμου για να μπορέσει να τελεστεί το μυστήριο», είπε στο 
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Αβαρλής.

Η περίπτωση των δύο νέων δεν είναι η μοναδική απόδειξη 
πως ο έρωτας δεν έχει σύνορα και μπορεί να εκμηδενίσει 
εμπόδια κι αποστάσεις. Ανάλογες περιπτώσεις πολιτικών 
γάμων που τελέστηκαν στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης 
και ξεχώρισαν ήταν μεταξύ μίας Σύριας υπηκόου, 
αναγνωρισμένης πρόσφυγα στην Ελλάδα, που κατοικεί 
εδώ, κι ενός Καναδού υπηκόου, συριακής καταγωγής, 
κατοίκου Καναδά αλλά και μεταξύ δύο Λιβανέζων κατοίκων 
Θεσσαλονίκης.

«Θέλω να πιστεύω ότι η πόλη, που υπήρξε σταυροδρόμι 
πολιτισμών, συγκεντρώνει ακόμα ανθρώπους από 
διάφορους πολιτισμούς που αποφασίζουν εδώ να δέσουν 
τη ζωή τους», συμπλήρωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. 
Αβαρλής.

που επέλεξαν να παντρευτούν στο δημαρχείο ήταν 
μεταξύ 31 και 40 ετών, ενώ η επόμενη ηλικιακή ομάδα που 
το «τόλμησε» βρισκόταν μεταξύ 18 και 30 ετών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το παραμυθένιο 
ισλανδικό χωριό 

Χοφ και η ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική του

Ένα παραμυθένιο χωριό της νοτιοανατολικής Ισλανδίας, 
το χωριό Χοφ, δημιουργεί μία εκπληκτική ψευδαίσθηση, 
καθώς τα κτίρια είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με μία 
παλιά αρχιτεκτονική παράδοση, που διατηρείται μέχρι και 
σήμερα.

Τα πανέμορφα μικρά σπίτια του χωριού, μοιάζουν να 
έχουν χτιστεί κάτω από τα πράσινα λιβάδια, όταν κανείς 
τα παρατηρεί από μακριά. Αυτό συμβαίνει γιατί οι στέγες 
των σπιτιών καλύπτονται με χλοοτάπητα, μία τεχνική που 
εμφανίστηκε στη Βόρεια Ευρώπη κατά την εποχή του 
Σιδήρου.

Η συγκεκριμένη τεχνική, που δημιουργήθηκε για την 
προστασία των ανθρώπων και των ζώων από τις χαμηλές 
θερμοκρασίες, εξελίχθηκε κατά τον 18ο αιώνα, ενώ σήμερα 
λίγα από τα κτίρια αυτά έχουν διατηρηθεί. Ένα από αυτά, 
η εκκλησία Hofskirkja, που χτίστηκε το 1884 και αποτελεί 
την τελευταία εκκλησία, που υιοθέτησε το παλιό αυτό στιλ, 
αλλά και μία από τις συνολικά 6 εκκλησίες της Ισλανδίας, 
που σώζονται έως σήμερα ως ιστορικά μνημεία.

Τον 20ο αιώνα, η τεχνική κάλυψης των στεγών με τύρφη 
εξαφανίστηκε σταδιακά, ενώ σήμερα διασώζεται μέσω της 
πολιτισμικής κληρονομιάς από τη μία γενιά στην άλλη, ως 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική πρακτική.

Το μεγαλύτερο παζλ 
του κόσμου έχει 
33.600 κομμάτια!

Το μεγαλύτερο παζλ στον κόσμο έφτιαξε μια νεαρή 
κοπέλα από τη Βρετανία αφιερώνοντας πάνω από 450 
ώρες δουλειάς! Με πολύ κόποκαι υπομονή συναρμολόγησε 
τα 33.600 κομμάτια και πέτυχε το στόχο της μετά από 2,5 
μήνες σκληρής δουλειάς. «Το παζλ έχει ως θέμα του την 
άγρια ζωή και ο μόνος χώρος για να το φτιάξω ήταν πάνω 
στη μοκέτα του καθιστικού.

Αν και είχα δίπλα μου σκυλιά και γάτες να με 
ταλαιπωρούν βρήκα τον τρόπο να το ολοκληρώσω. Τώρα 
θέλω να το δωρίσω κάπου για να μην καταστραφεί. Όπως 
καταλαβαλινεται δεν μπορώ να το κρατλησω γιατί κάποιος 
πρέπει να φροντίσει να το σηκώσει χωρίς να το χαλάσει για 
να το τοποθετήσω κάπουα αλλού», λέει εκείνη υπερήφανη 
για το κατόρθωμά της να φτιάξει το μεγαλύτερο παζλ στον 
κόσμο.

Έχτισε ολόκληρο 
ουρανοξύστη 
για εκδίκηση!

Η συγκλονιστική ιστορία της Corina Kavanagh, που για 
να εκδικηθεί την οικογένεια που απέρριψε την κόρη της, 
έχτισε το ψηλότερο κτήριο στην Αργεντινή! Ας δούμε όμως 
αναλυτικά τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατασκευή 
ενός ολόκληρου ουρανοξύστη για μια εκδίκηση που έμεινε 
στην ιστορία. 

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι τίτλοι ευγενείας καταργήθηκαν 
στην Αργεντινή το 1813, οικογένειες ευγενών ισπανικής 
καταγωγής, οι οποίοι επωφελήθηκαν από τη διανομή 
της γης κατά τη διάρκεια της ισπανικής αποικιοκρατίας, 
συνέχισαν να ασκούν σημαντική επιρροή στη χώρα.

Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η οικογένεια Anchore-
na, που κατείχε μεγάλες εκτάσεις γης και διατηρούσε 
ισχυρές πολιτικές θέσεις. Στο Μπουένος Άιρες κατείχαν 
ένα πανέμορφο παλάτι το «El Palacio Anchorena» (τώρα 
«Palacio San Martín»), που χτίστηκε μεταξύ 1905 και 1909, 
όπου ζούσαν έχωντας 150 άτομα προσωπικό.

Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, ένας από τους γιους 
της οικογένειας Anchorena ερωτεύτηκε μια κοπέλα από 
άλλη πλούσια οικογένεια, τους Kavanaghs. Όμως, παρά 
τα πλούτη τους, οι Kavanaghs δεν είχε την ίδια ευγενή 

καταγωγή και κοινωνική θέση και η Mercedes Catellanos 
de Anchorena, η μητέρα νεαρού, απαγόρευσε τη σχέση.

Η οικογένεια Kavanagh πήρε την απόρριψη ως 
προσωπική προσβολή και Corina Kavanagh, η μητέρα 
του πληγωμένου κοριτσιού, άρχισε να σχεδιάζει μια πολύ 
ιδιαίτερη εκδίκηση.

Το παλάτι των Anchorena έχει θέα στην πλατεία Σαν 
Μαρτίν. Η Mercedes Anchorena χορηγήσανε την κατασκευή 
μιας εκκλησίας (Basilica del Santisimo Sacramento), μία 
από τις πιο όμορφες εκκλησίες της πόλης, στην άλλη 
πλευρά της πλατείας, μνημείο στη ιστορία της οικογένειας. 
Η θέα από το παλάτι ήταν υπέροχη και λέγεται ότι οι An-
chorenas ήταν πολύ περήφανοι για το δημιούργημά τους.

Μπροστά από την εκκλησία ήταν ένα άδειο οικόπεδο, 
το οποίο η Mercedes Anchorena σχεδίαζε να αγοράσει. 
Ωστόσο, έκανε το λάθος να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι 
στην Ευρώπη πριν προχωρήσει στην αγορά. Ενώ ήταν 
μακριά, η Corina Kavanagh πούλησε τρία δικά της οικόπεδα 
και αγόρασε τη γη μπροστά από την εκκλησία. Σε μόλις 
14 μήνες το 1934, έχτισε στο οικόπεδο έναν ουρανοξύστη 
33 ορόφων από μπετόν, που υψώνεται στα 120 μέτρα, 
σχεδιασμένο ειδικά για να κόβει τη θέα των Anchorena! Για 
πολλά χρόνια, αυτό το κτίριο ήταν το ψηλότερο στην Νότια 
Αμερική και παραμένει ένα εμβληματικό ορόσημο στην 
πρωτεύουσα.

Όταν η Mercedes Anchorena επέστρεψε από το ταξίδι 
της δεν μπορούσε πλέον να δει την όμορφη εκκλησία από 
το σπίτι της. Ακόμη και σήμερα, ο μόνος τρόπος για να 
θαυμάσει κάποιος τη θέα στο μπροστινό μέρος του ναού 
είναι από ένα στενό πέρασμα που ονομάζεται… Corina 
Kavanagh. 

Τα τελευταία λόγια 
διάσημων που 

«έγραψαν» ιστορία
Τα τελευταία λόγια διάσημων που «έγραψαν» ιστορίαΗ 

διασημότερη ίσως «τελευταία λέξη» που ψιθύρισε ένας 
ετοιμοθάνατος είναι «ρόουζμπαντ»…Και έγινε γνωστή χάρη 
στο αριστούργημα του Orson Welles, την κινηματογραφική 
ταινία «Πολίτης Κέιν». Είναι η λέξη που ψιθυρίζει λίγο 
πριν ξεψυχήσει ο κεντρικός όσο και εκκεντρικός ήρωας 
Charles Kane, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης 
(ο χαρακτήρας βασίζεται σε πραγματικό πρόσωπο) και 
αποτελεί ένα μυστήριο για τους γύρω του αλλά και για έναν 

δημοσιογράφο που ξεκινά έρευνα για να αποκαλύψει το 
κρυφό νόημα της λέξης. Ο θεατής ανακαλύπτει στο τέλος 
τι σημαίνει για τον ήρωα το «ρόουζμπαντ» και φυσικά έχει 
τη βαρύτητα που και εμείς μέχρι σήμερα συνηθίζουμε να 

αποδίδουμε στα τελευταία λόγια ενός ετοιμοθάνατου.
Βέβαια κάποιοι ετοιμοθάνατοι διατήρησαν το ιδιαίτερο 

χιούμορ, φλέγμα ή γενικότερα…ταμπεραμέντο τους μέχρι 
την τελευταία τους ανάσα γι αυτό και τα τελευταία τους 
λόγια, ξεχωρίζουν…

«Go on, get out. Last words are for fools who haven’t 
said enough» (Εμπρός, φύγετε. Τα τελευταία λόγια είναι για 
τους ανόητους που δεν έχουν πει ήδη αρκετά) επέμεινε ο 
Karl marx

«I have just had eighteen whiskeys in a row. I do believe 
that is a record» (Μόλις ήπια 18 ουίσκι το ένα μετά το άλλο. 
Πιστεύω πως αυτό είναι ρεκόρ) περηφανεύτηκε ο Dylan 
Thomas

«Don’t let it end like this. Tell them I said something» 
(Μην επιτρέψετε να τελειώσει έτσι. Πείτε πως είπα κάτι) η 
περίεργη επιθυμία του Pancho Villa

«Mozart», ήταν η τελευταία λέξη του διάσημου συνθέτη 
Gustav mahler τη στιγμή που διεύθυνε την ορχήστρα

«One of us must go» (Ένας από του δύο μας πρέπει να 
φύγει), ήταν η αινιγματική φράση του oscar Wilde

«What the devil do you mean to sing to me, priest? You 
are out of tune» (Τι διάολο θέλεις να τραγουδήσεις παπά; 
Δεν πατάς στις νότες), φώναξε στον ιερέα που θα του έδινε 
άφεση αμαρτιών ο συνθέτης Jean-Philippe rameau

«Good dog» (καλό σκυλί). Ίσως να περιμένατε κάτι πιο 
επαναστατικό αλλά αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις του 
Vladimir lenin

«I’m bored with it all» (Βαρέθηκα με όλο αυτό). O Win-
ston Churchill…αποστομωτικός μέχρι τέλους

«Damn it! Don’t you dare ask God to help me» 
(Ανάθεμά σε! Μην τολμήσεις να ζητήσεις από τον Θεό 
να με βοηθήσει), φώναξε στην καμαριέρα της η θρυλική 
ηθοποιός Joan Crawford

«I should never have switched from Scotch to Martinis» 
(Δεν έπρεπε ποτέ να το γυρίσω από το ουίσκι στα Μαρτίνι), 
μονολόγησε ο Humphrey Bogart αν και η σύζυγός του 
επιμένει πως της είπε «Μην αργήσεις»

«Ι ‘m loosing it» (Το χάνω) είπε ο τραγουδιστής Frank 
Sinatra

«I did not get my Spaghetti. I got spaghetti. I want the 
press to know this» (Δεν μου έδωσαν την μακαρονάδα. 
Μου έδωσαν την μακαρονάδα μου. Θέλω ο Τύπος να 
το γνωρίζει αυτό). Με αυτό τον τρόπο αποχαιρέτησε 
ο διαβόητος κακοποιός Thomas J. Grasso, πριν την 
εκτέλεσή του

«At fifty, everyone has the face he deserves» (Στα 
50, ο καθένας έχει το πρόσωπο που του αξίζει), ήταν οι 
τελευταίες λέξεις που έγραψε ο συγγραφέας George or-
well της «Φάρμας των Ζώων» και του «1984»

«This dying is boring» (Αυτός ο θάνατος είναι βαρετός), 
παρατήρησε ο φυσικός και συγγραφέας, Richard Feynman

«I knew it! I knew it! Born in a hotel room and, goddamn 
it, dying in a hotel room» (Το ξερα, το ξερα. Γεννήθηκα 
στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου και γαμώτο, πεθαίνω στο 
δωμάτιο ενός ξενοδοχείου), διαμαρτυρήθηκε ο συγγραφέας 
Eugene o’ Neil

«Remember, honey, don’t forget what I told you. Put in 
my coffin a deck of cards and a pretty blond» (Θυμήσου 
γλυκιά μου να μην ξεχάσεις αυτό που σου είπα. Βάλε στο 
φέρετρό μου μια τράπουλα, και μια όμορφη ξανθιά° ήταν 
η τελευταία επιθυμία του Chico marx την οποία εξέφρασε 
στη σύζυγό του

«One never knows the ending. One has to die to know 
exactly what happens after death, although Catholics have 
their hopes» (Ποτέ κανείς δεν ξέρει το τέλος. Κάποιος 
πρέπει να πεθάνει για να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει 
μετά το θάνατο, αν και οι Καθολικοί έχουν ελπίδες) ήταν η 
τελευταία ατάκα του φλεγματικού alfred Hitchcock

«I do not believe in my death» (Δεν πιστεύω στον θάνατό 
μου) ήταν η τελευταία ατάκα του φλεγματικού Salvador 
Dali

«I hope I haven’t bored you» (Ελπίζω να μας μην σας 
έκανα να βαρεθείτε) είπε προς το τέλος ο Elvis Presley
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Χειμερινοί 
προορισμοί 

στην Ελλάδα
Η Ελλάδα, συνδυάζει ένα τοπίο 
μοναδικής φυσικής ομορφιάς, γεμάτο 
εναλλαγές και αμέτρητες επιλογές 
που θα καλύψουν κάθε κρυφή 
επιθυμία. Είναι η τέλεια επιλογή 
όσων αναζητούν το ιδανικό σκηνικό 
για δραστηριότητες που θα χαρίσουν 
στιγμές ανεξίτηλες στο χρόνο 

Τα χειμερινά θέρετρα της χώρας μας σας περιμένουν για 
να τα ανακαλύψετε. Eπιλέξαμε πέντε από τα πιο ερωτικά 
και ατμοσφαιρικά μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε.  

Ναύπλιο
Θα ξεκινήσουμε με κάτι κοντινό στην Αθήνα, το Ναύπλιο. 
Μόλις μιάμιση ώρα από την πρωτεύουσα, ενδείκνυται 
για... αποδράσεις ακόμα και της τελευταίας στιγμής. 
Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής στις επιλογές των 
απανταχού ρομαντικών καθώς αποτελεί τον ιδανικό καμβά 
για τις εκδηλώσεις αγάπης όλες τις εποχές του χρόνου.

Οι ατελείωτες βόλτες στην Πλατεία Συντάγματος, η 
ρομαντική ανάβαση στο Παλαμήδι, το παγωτό στις 
ζελατερίες της παλιάς πόλης και τα χαλαρά ποτά στα μικρά 
μπαράκια, συνθέτουν το ιδανικό μενού για ένα γεμάτο 
ερωτικό διήμερο.

Δεν το έχουν παροµοιάσει χωρίς λόγο µε τη Νάπολη της 
Ιταλίας, ούτε έχει κερδίσει τυχαία μια θέση ανάμεσα στις 
4 πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας· άλλωστε, η Ιστορία 
τού χάρισε τον αιώνιο τίτλο της πρώτης πρωτεύουσας του 
ελληνικού κράτους.

Ελατοχώρι Πιερίας
Για να μην αφήσουμε παραπονεμένους και τους 
Θεσσαλονικείς, ένας πολύ ρομαντικός προορισμός μόλις 
95 χλμ μακριά, είναι το γραφικό Ελατοχώρι.

Το Ελατοχώρι έχει εξελιχθεί σ’ ένα από τα καλύτερα ορεινά 
θέρετρα της Πιερίας! Συγκεντρώνει μόνιμους παραθεριστές 
και ημερήσιους επισκέπτες όλο το χρόνο. Η ποικιλία των 
κοιλάδων και των οροπεδίων διαφοροποιούν το βουνό 
και η ποικιλομορφία της βλάστησης το κάνει να ξεχωρίζει 
σε ομορφιά. Σε απόσταση μόλις 8 χλμ από το Ελατοχώρι 
βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο του! Έτσι, η περιοχή 
προσφέρει στον επισκέπτη χιονοδρομία, δυνατότητες 
ορεινής αναψυχής και γνωριμία με σπάνια χλωρίδα σε 
διαδρομές μοναδικής ομορφιάς και θέας. Μην παραλείψετε 
να επισκεφτείτε τον καταρράκτη Κρεμαστό που χύνεται 
από ύψος 60 μέτρων σ’ ένα καταπράσινο φαράγγι. 
Βασική προϋπόθεση ο σωστός έλεγχος του αυτοκινήτου, 
προκειμένου να ανεβείτε με ασφάλεια στο βουνό, καθώς 
και η προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων.

Πήλιο
Ένας all-time classic χειμερινός προορισμός που ξεχωρίζει 
και ικανοποιεί χιλιομετρικά τόσο Αθηναίους όσο και 
Θεσσαλονικείς.
Το Πήλιο, αναμφισβήτητα ένας από τους δημοφιλέστερους 
ελληνικούς προορισμούς όλες τις εποχές του χρόνου, 
το χειμώνα ντύνεται στα λευκά, εντυπωσιάζοντας και 
γοητεύοντας άλλη μια φορά τους επισκέπτες. Με θέα στον 
Παγασητικό κόλπο, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, 
που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, 24 γραφικά χωριά, με 
σήμα κατατεθέν τα υπέροχα τοπικά αρχοντικά, αλλά και το 
χιονοδρομικό κέντρο κάνουν το Πήλιο έναν all-time classic 
χειμερινό προορισμό που ξεχωρίζει.

Το γεγονός οτι βρίσκεται στην κεντρική Ελλάδα του δίνει 
άνετη πρόσβαση μέσω ποικίλων μέσων. Η πόλη του 
Βόλου, πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας είναι το σημείο 
αναφοράς για την πρόσβαση σας στο Πήλιο και τα χωριά 
του. Παρακάτω παρουσιάζουμε τους τρόπος με τους 
οποίους  μπορείτε να φτάσετε στον Βόλο.

Με αυτοκίνητο: Ο Βόλος είναι περίπου 326 χλμ βόρεια της 
Αθήνας και 215 χλμ νότια της Θεσσαλονίκης, πρόσβαση σε 
αυτόν είναι μέσω της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης 
(Α1-Ε75). Και από τις δύο πόλεις, η εθνική οδός είναι 
σε καλή κατάσταση με επαρκή σηματοδότηση για ένα 
ξεκούραστο και ασφαλές ταξίδι.

Με τρένο: Στον Βόλο μπορείτε να πάτε και με τρένο. Από 
την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη πάνε τρένο με ενδιάμεση 
στάση για μετεπιβίβαση στην Λάρισα. Από την Αθήνα θα 
χρειαστείτε περίπου 5 ώρες ενώ από την Θεσσαλονίκη, 3 
ώρες.
 

Καλάβρυτα
Τα  ατμοσφαιρικά Καλάβρυτα βρίσκονται στην ορεινή Αχαΐα 
και αποτελούν έναν από τους πιο δημοφιλής χειμερινούς 
προορισμούς. Στα Καλάβρυτα  τα περισσότερα μαγαζιά 
βρίσκονται στο κεντρικό πεζόδρομο. 

Κάθε επισκέπτης δεν ξέρει τι να πρωτοαπολαύσει στα 
Καλάβρυτα αφού οι δραστηριότητες είναι αμέτρητες! 
Νωχελικοί περίπατοι στα δροσερά του πλατάνια, σκι στο 
χιονοδρομικό, πεζοπορία στο φαράγγι του Βουραϊκού με 
τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο, ποδηλασία, προσκύνημα στα 
μοναστήρια της Αγίας Λαύρας και του Μεγάλου Σπηλαίου, 
εξερεύνηση του σπηλαίου των λιμνών!

Τα Καλάβρυτα απέχουν από την Αθήνα 216 χλμ και για να 
τα προσεγγίσετε θα χρειαστείτε περίπου 2 ώρες (οδικώς) 
μέσω της Ε.Ο Αθηνών - Πατρών και του επαρχιακού 
δρόμου από το Διακοφτό ο οποίος θέλει μεγάλη προσοχή.

Καρπενήσι
Αδιαμφισβήτητα είναι ένα μέρος γαλήνιο και παραμυθένιο, 
με επιβλητικές χιονισμένες βουνοκορφές, οργιώδη 
βλάστηση, καταπράσινες και κατάφυτες µε ελατοδάση 
πλαγιές, απότοµα φαράγγια, ποτάµια και  λίµνες. Η 

«Ελβετία» της Ελλάδας, όπως αποκαλούν την ευρύτερη 
περιοχή (και όχι άδικα), βρίσκεται σε απόσταση 298 χλµ. 
από την Αθήνα και παρόλο που αποτελεί έναν από τους 
πιο δηµοφιλείς προορισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, έχει διατηρήσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα και 
την αυθεντικότητά της στο έπακρο.

Η διαδροµή για το Καρπενήσι, μπορεί να είναι κουραστική, 
αλλα αξίζει. Μετά τη Λαµία για περίπου 1,5 ώρα οδηγείς σε 
συνεχόμενες στροφές, άλλοτε µε οµίχλη, άλλοτε µε ήλιο, 
άλλοτε µε ψιλόβροχο, για αυτό η ασφάλεια του αυτοκινήτου 
είναι σημαντικό. Ωστόσο το µεγαλείο της φύσης, που 
φανερώνεται σε κάθε στροφή του δρόµου, αποζηµιώνει 
τον κόπο και την υποµονή σου και µε το παραπάνω.
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει διατηρηθεί σε αρκετό 
βαθμό, τόσο στα γύρω χωριά όσο και μέσα στην πόλη, με 
πλήθος καλοδιατηρημένων κτιρίων. Στην πόλη λειτουργεί 
το «Μουσείο Καρπενησίου» ενώ στα γύρω χωριά υπάρχει 
πλήθος από λαογραφικά μουσεία.

Ακόμη, η μονή Προυσσού αποτελεί ένα εκπληκτικό 
μοναστήρι, το οποίο αξίζει κάποιος να επισκεφθεί κατά την 
έλευσή του στον ευρύτερο νομό. Πρόκειται για μια μονή 
χτισμένη σε ένα τοπίο επιβλητικό, σε μια  απόκρημνη  
και  βραχώδη περιοχή μεταξύ των βουνών Χελιδόνα, 
Καλιακούδα και της οροσειράς του Τυμφρηστού, η οποία 
είναι κατάφυτη από έλατα. Βρίσκεται 31 χιλιόμετρα νότια 
του Καρπενησίου και 53 βορειοδυτικά του Αγρινίου, 2 μόλις  
χιλιόμετρα από το ομώνυμο χωριό, το οποίο αποτελεί 
πνευματικό και προσκυνηματικό κέντρο ολόκληρης της 
περιοχής. Το όνομα της Μονής οφείλεται στη θαυματουργή 
εικόνα της «Παναγίας Προυσιώτισσας». Η εικόνα 
αυτή κατάγεται από την Προύσα της Μικράς Ασίας και 
εικάζεται  πως είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Τέλος, 
σε απόσταση 11 χιλιόμετρα βρίσκεται και το χιονοδρομικό 
κέντρο του Βελουχιού.

ilialive.gr
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Πλανήτης γη

· 
Ο φωτογράφος Κώστας Καπουργάς πήγε στη λίμνη της 

Καστοριάς για να φωτογραφίσει ένα ζευγάρι Καρατζάδων. 
Αυτό που τελικά φωτογράφισε ήταν κάτι που άγγιξε 
χιλιάδες ανθρώπους από όλη την Ελλάδα.

«Μαζί στην ζωή μαζί και στον θάνατο….
Οι Καρατζάδες ενηλικιώνονται στο τέταρτο έτος της 

ηλικίας τους, είναι μονογαμικό είδος, το ζευγάρι δηλαδή 

δεν χωρίζει ποτέ όσο ζει. Μαζί κλωσάν και τα αυγά τους 
για 22 μέρες, εναλλάξ. Στο στερνό τους αυτό ταξίδι από 
την Αφρική για τις χώρες του βορρά, έκαναν μια στάση 
στην μικρή λίμνη της Καστοριάς όπου έμελλε να είναι 
και η τελευταία τους. Μετά από χιλιάδες μίλια, μετά από 
πάρα πολλά ταξίδια, κινδύνους καθημερινούς, γεμάτο 
από εχθρούς, το ταξίδι τους έφτασε στο τέλος. Με όσες 
δυνάμεις τους απέμειναν σύρθηκαν ο ένας πλάι στον 
άλλον και ξεψύχησαν αγκαλιά όπως ήταν σε όλη τους την 
ζωή, διδάσκοντάς μας τι θα πει πραγματική αγάπη και 
αφοσίωση. Μαζί λοιπόν ξεκίνησαν για ένα νέο ταξίδι, σε 
έναν άλλο κόσμο, πιο δίκαιο για καρατζάδες, πιο φιλικό για 
πουλιά που έχουν αισθήματα.

Γιατί αν δεν το ξέρετε και τα πουλιά έχουν αισθήματα».

Σκύλος έσωσε διασώστη
τον ζέσταινε για 13 ώρες 

με το σώμα του
Η Κροατική Ορεινή Υπηρεσία Διάσωσης, ανακοίνωσε 

ότι μια από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις διάσωσης που 

οργάνωσε ολοκληρώθηκε με επιτυχία αφού ο τραυματίας 
ορειβάτης που γλίστρησε σε πλαγιά 150 μέτρων στην 
ψηλότερη κορυφή του όρους Velebit, διασώθηκε.

27 διασώστες από το Gospić, το Zadar, το Split και 
την Istria, συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης με την 
Κροατική Υπηρεσία Ορεινής Διάσωσης HGSS, αναφέρει 
το πρακτορείο Tanjug από τα κροατικά μέσα ενημέρωσης. 
Ο τραυματίας ορειβάτης βρισκόταν σε πολύ δυσπρόσιτο 
έδαφος και η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε σχεδόν εννέα 
ώρες.

Οι διασώστες περιέγραψαν τι συνέβη στο Facebook και 
έγραψαν διθυραμβικά σχόλια για τον σκύλο που ήταν μαζί 
με τον ορειβάτη, τον Νορθ. Ο σκύλος δεν τραυματίστηκε, 
αλλά κουλουριάστηκε δίπλα στον ορειβάτη ζεσταίνοντάς 
τον με το σώμα του για 13 ολόκληρες ώρες.

«Η φιλία και η αγάπη μεταξύ ανθρώπου και σκύλου δεν 
γνωρίζουν σύνορα. Ο Νορθ πέρασε χωρίς τραυματισμούς, 
αλλά ο φίλος του, νεαρός ορειβάτης, δεν στάθηκε τόσο 
τυχερός. Κουλουριάστηκε δίπλα του και τον ζέστανε 
με το κορμί του. Η πίστη του δεν τελείωσε με την άφιξη 
των διασωστών, ήταν ένας από εμάς που φρουρούσε 
τον άνθρωπο του για 13 ώρες. Από αυτό το παράδειγμα, 
μπορούμε όλοι να μάθουμε να φροντίζουμε ο ένας τον 
άλλον», έγραψαν χαρακτηριστικά οι διασώστες.

Πρόκειται για έναν πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα 
διαγωνισμό μέσω Instagram. Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο 
και ο γνωστός YouTuber Αλέξανδρος Κοψιάλης, χαρίζουν 
σε έναν υπερτυχερό follower ένα σπίτι αξίας άνω των 
100.000 ευρώ με θέα την… Ακρόπολη!

Ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και περσινός 
MVP των τελικών του ΝΒΑ,  λίγες μόνο ημέρες μετά την 
κίνηση αγάπης και αλληλεγγύης «Δώσε assist» (που 
έθεσε σε εφαρμογή η Novibet και ο πρεσβευτής της 
πρωτοβουλίας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης The Gi-
ANT Heart),  επανέρχεται αποδεικνύοντας τις κοινωνικές 
ευαισθησίες του.

Οι αφοι Αντετοκούμπο χαρίζουν ένα επιπλωμένο ρετιρέ, 
με θέα την Ακρόπολη!

Στο βίντεο μάλιστα που 
ανέβασαν στο Instagram, 
μπορεί κανείς να δει τα δωμάτια 
του σπιτιού, η αξία του οποίου 
ξεπερνά (κατά πολύ) τα 100.000 
ευρώ.

Σημειώνεται ότι το giveaway 
ξεκίνησε τηνΤρίτη 04/01/22 
και ώρα 15:00, ενώ λήγει την 
Παρασκευή 04/03/22 στις 18:00.

Η επιλογή του νικητή θα γίνει 
με κλήρωση, ένα λεπτό αφού 
κλείσουν οι συμμετοχές, σε LIVE 
μετάδοση από τον λογαριασμό 
του Αλέξανδρου Κοψιάλη, με 
τη βοήθεια πιστοποιημένης 
εφαρμογής, ώστε να είναι δίκαιη 
και διαφανής για όλους.

Για να πάρει μάλιστα 
κάποιος μέρος, σύμφωνα 
με τους «διοργανωτές» του 
διαγωνισμού, ο οποίος τρέχει 

σε συνεργασία με το μεσιτικό γραφείο «Greek Home», δεν 
χρειάζεται καν να αφήσει σχόλιο, καθώς αρκούν έξι follow 
και ένα «like».

cityportal.gr

Οι Αντετοκούνμπο 
χαρίζουν ρετιρέ 

με θέα… Ακρόπολη

Επτά καθηγητές 
του Ελληνικού 
Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου στη 
λίστα του Stanford 
με τους κορυφαίους 

επιστήμονες
Επτά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) βρίσκονται για το 
2020, στη λίστα με τους κορυφαίους 100.000 επιστήμονες 
παγκοσμίως, σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου 
Stanford, ενώ εμφανίζονται στις λίστες κατάταξης των 
κορυφαίων 2% παγκοσμίως ερευνητών για τη χρονιά που 
φεύγει.

Πρόκειται για τον καθηγητή Εμμανουήλ Κυμάκη (Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών), 
τον επίκουρο καθηγητή Δημήτριο Καλδέρη (Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών), την επίκουρη καθηγήτρια 
Δήμητρα Βερνάρδου (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών), τον καθηγητή Ηλία Ποταμίτη 
(Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής), τον 
καθηγητή Δημήτριο Κατσαπρακάκη (Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών), τον αναπληρωτή καθηγητή Λάζαρο Τζούνη 
(Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) και τον καθηγητή 
Αχιλλέα Βαΐρη (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών). 
Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιπρύτανης Έρευνας 
και Δια Βίου Εκπαίδευσης και καθηγητής στο Τμήμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Χρήστος Φλώρος ανέφερε 
ότι η διάκριση αυτή, αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση και 
δημιουργεί συναισθήματα χαράς καθώς αποδεικνύει το 
υψηλό επίπεδο έρευνας που διεξάγεται στο Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

«Η παγκόσμια διάκριση αφορά στην επιστημονική 
τους περιοχή και σχετίζεται με το ερευνητικό τους έργο, 
τις δημοσιεύσεις και την απήχηση των δημοσιεύσεών 
τους. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τέσσερα μέλη 
ΔΕΠ βρίσκονται για δεύτερη χρονιά στη λίστα αυτή. Αυτό 
σημαίνει ότι βλέπουμε ότι οι καθηγητές του ΕΛΜΕΠΑ 
διακρίνονται συνεχώς για το ερευνητικό τους έργο, το 
οποίο είναι υψηλού επιπέδου και αναγνωρίζεται διεθνώς» 
ανέφερε ο κ. Φλώρος, ο οποίος πρόσθεσε ότι το ΕΛΜΕΠΑ 
δίνει έμφαση στην αριστεία.

«Βλέπουμε ότι τόσο τα έξι Ινστιτούτα του 
Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ) 
αλλά και τα Ερευνητικά Εργαστήρια των Σχολών και των 
Τμημάτων, αναπτύσσουν σπουδαίο ερευνητικό έργο σε 
όλους τους τομείς, ενώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι 

ένας μεγάλος αριθμός των ερευνητών και των καθηγητών 
που συνεργάζονται με το ΠΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ, είναι μέλη άλλων 
Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού και 
βοηθούν στην ανάπτυξη της έρευνάς μας» συμπλήρωσε 
ο αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
του ΕΛΜΕΠΑ που ανέφερε ότι στόχος είναι το Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να εξελίσσεται συνεχώς.

Στον κατάλογο των κορυφαίων ερευνητών με βάση 
το συνολικό επιστημονικό τους έργο βρίσκονται επίσης 
τέσσερα μέλη ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου, τρεις εκ των οποίων περιλαμβάνονται 
και στη λίστα για το 2020. Πρόκειται για τον καθηγητή 
Εμμανουήλ Κυμάκη (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών), τον καθηγητή Θρασύβουλο 
Μανιό (Τμήμα Γεωπονίας), τον καθηγητή Ηλία Ποταμίτη 
(Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής) και 
τον καθηγητή Αχιλλέα Βαΐρη (Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών).

«Είναι ευθύνη όλων μας να συμβάλουμε στην ανάπτυξη 
του τόπου και μπορούμε να πούμε ότι τόσο μέσω των 
ερευνητικών έργων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
βλέπουμε ότι συμμετέχουν όλο και περισσότεροι καθηγητές 
και ερευνητές του ΕΛΜΕΠΑ. Θέλουμε να συνεχίσουμε 
το αξιόλογο αυτό ερευνητικό έργο και είμαστε σίγουροι 
ότι και στα επόμενα χρόνια θα έχουμε περισσότερους 
διακεκριμένους καθηγητές σε όλα τα επιστημονικά πεδία» 
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φλώρος.

Ο αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και 
καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αναφέρθηκε 
επίσης στις συνθήκες ύφεσης που επικρατούν λόγω και 
της πανδημίας, προσθέτοντας ότι τα Πανεπιστήμια είναι 
σημαντικό να συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νίκος 
Κατσαράξης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση της 
Πρυτανείας για τη σημαντική διάκριση των καθηγητών.
«Αντικατοπτρίζει το πολύ υψηλό επίπεδο της έρευνας 
που διεξάγεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 
Συνεχίζουμε, στοχεύοντας διαρκώς υψηλότερα, τόσο 
όσον αφορά στην εκπαίδευση και στην έρευνα, όσο και 
στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία προς 
όφελος των φοιτητών και της χώρας» συμπλήρωσε ο κ. 
Κατσαράκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η θρυλική μορφή του ελληνικού αθλητισμού, ο Κωνσταντίνος 
Τσικλητήρας υπήρξε τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης στα 
αγωνίσματα άνευ φοράς. Έζησε μόλις 25 χρόνια και όμως 
κατάφερε μια τεράστια καριέρα στον αθλητισμό, κατά τη 
διάρκεια δύσκολων χρόνων για την Ελλάδα.

Γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1888 στην Πύλο της 
Μεσσηνίας από εύπορη οικογένεια της περιοχής. Ο 
πατέρας του τον έστειλε στην Αθήνα για να σπουδάσει 
Οικονομικά, αλλά ο νεαρός Κωστής έδειξε μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για τον αθλητισμό. Γράφτηκε στον Πανελλήνιο 
Γυμναστικό Σύλλογο και το 1906 είχε την πρώτη επιτυχία, 
καθώς κατέκτησε την τρίτη θέση στο μήκος άνευ φοράς 
στους Πανελλήνιους Αγώνες με επίδοση 2.83 μ.

Από τη νεαρή του ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό 
ενώ παράλληλα η προπόνηση του βασιζόταν σε 
αυτοσχεδιασμούς όπως το να πηδά τη μάντρα του σπιτιού 
του ή να περνά επάνω από τρία δεμένα άλογα.

Στη συνέχεια διακρίθηκε στους μαθητικούς αγώνες. Ο 
Κωστής Τσικλητήρας αφιερώθηκε στον αθλητισμό και 
το 1906 έγινε αθλητής του Πανελλήνιου Γυμναστικού 
Συλλόγου. Οι σπάνιες ψυχικές του αρετές, και οι έξοχες 
σωματομετρικές του ικανότητες, τον έκαναν έναν 
υπεραθλητή.

Σκληροτράχηλος και επίμονος ο Τσικλητήρας από 
παιδί, υπήρξε σύμφωνα με τον Δελώνη ο φυσιολογικής 
κοινωνικότητας νέος, ενίοτε όμως και ηθελημένα 
απόμακρος εξαιτίας της ολοκληρωτικής προσήλωσης στον 
αγωνιστικό στόχο, αδιάφορος ή έστω συμβιβασμένος με 
τις απαραίτητες θυσίες σε οικογενειακό και αισθηματικό 
επίπεδο. Χωρίς να πρόκειται για τον τύπο του εγκεφαλικού 
αθλητή, δεν τον διακατείχε υπέρμετρο άγχος, με λογικές 
εξαιρέσεις την αρχή της πορείας του και τους απαιτητικούς 
Ολυμπιακούς αγώνες.

Τις περιορισμένες φορές που συνέβη εντός Ελλάδας, 
αποδέχθηκε δύσκολα την ήττα, ενώ με τις επιδόσεις 
του σπάνια έμενε ικανοποιημένος, παραβλέποντας 
ότι ουσιαστικά έρχονταν ως συνέπεια του χαμηλού 
ανταγωνισμού. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτό πήγαζε από 
μία ιδιότυπη αντίληψη διαχωρισμού μεταξύ νίκης και δόξας, 
μην θεωρώντας την πρώτη αυτοσκοπό αλλά μέσο για την 
επίτευξη της δεύτερης.

Στη δικαίωση άρα που ζητούσε εναγωνίως, δεν αρκούσαν 
οι πανελλήνιες νίκες και χρειάζονταν υψηλότατες επιδόσεις 
ώστε να ξεπεράσει τους ξένους, κύρια Αμερικάνους, άλτες. 
Το κυνήγι της παγκόσμιας κορυφής αποτέλεσε από νωρίς 
το μοναδικό του στόχο, η δε κατάκτηση της δόξας εξελίχθηκε 
κυριολεκτικά σε εμμονή. Διέθετε αυτοπεποίθηση και 
εσωτερική δύναμη, ενώ φέρεται να είχε παραδεχθεί πως 
είναι υπερβολικά φιλόδοξος, εγωιστής και υπερφίαλος, 
χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του ως θεληματικό 
και πεισματάρη.

Τη στενότατη σχέση με το συναθλητή του στον Πανελλήνιο 
ΓΣ ολυμπιονίκη ρίψεων τα 1904 και 1906 Νίκο Γεωργαντά, 
η οποία επανειλημμένα σημειώνεται στο έργο “Ταξίδι 
στη δόξα”, υπογραμμίζει ακόμη ο Ε.Ν Περδικέας στο 
δικό του “Η ιστορική Πύλος και ο ολυμπιονίκης Κωστής 
Τσικλητήρας” του 1960. Ο “αδελφικός και αχώριστος φίλος”, 
φθασμένος αθλητής και μέλος στο σύλλογο από το 1901 
ή 1902, λειτούργησε ως πρότυπο νικητή και αγωνιστικός 
εμψυχωτής του, ενώ όντας μεγαλύτερος μία σχεδόν 
δεκαετία και δάσκαλος το επάγγελμα, βοήθησε κοινωνικά 
και στήριξε συναισθηματικά τον νεαρό κατά την παραμονή 

μακριά από τη μικρή του πόλη. Εντούτοις και εξαιτίας 
ίσως οικογενειακών καταβολών, ο άλτης δεν φαίνεται 
να ταυτιζόταν με τις αντιβασιλικές και κυρίως ακραία 
προοδευτικές –τότε αναρχικές– θέσεις εκείνου. Αναφορές 
του Δελώνη περί συναναστροφής και με το συνομήλικό 
του τρίτο Έλληνα ολυμπιονίκη στίβου της εποχής Μιχάλη 
Δώριζα, ελέγχονται ως προς την ακρίβεια δεδομένου ότι 
αποτελούσε τον βασικό αντίπαλο του Γεωργαντά, το δε 
σωματείο του Εθνικός ΓΣ του Πανελλήνιου.

Το 1906 κατέκτησε την τρίτη θέση στο μήκος άνευ φοράς 
στους Πανελλήνιους αγώνες με επίδοση 2.83 μ. Το ίδιο 
έτος στους Μεσολυμπιακούς της Αθήνας, κατετάγη 6ος στο 
ύψος άνευ φοράς με 1.30 μ, ενώ στο μήκος άνευ φοράς 
αποκλείστηκε στον προκριματικό.

Το 1907 κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στους Πανιώνιους 
Αγώνες της Σμύρνης, στο άλμα εις ύψος με 1.65 μ., στο 
ύψος άνευ φοράς με 1.40 μ. και στο μήκος άνευ φοράς με 
3.14 μ. Επίσης του απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός του 
Πανιωνίου. Στους Πανελλήνιους αγώνες κατέκτησε 2 χρυσά 
μετάλλια. Με την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΓΣ συμμετείχε 
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα του 1907 αγωνιζόμενος στη 
θέση του τερματοφύλακα.

Μετείχε και πάλι στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου για την περίοδο 1907-08. Στις 20 Ιουλίου 
αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου στο 
αγαπημένο του αγώνισμα το οποίο ήταν το μήκος άνευ 
φοράς και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο υποσχώμενος 
ότι θα γίνει πρώτος ολυμπιονίκης. Στις 23 Ιουλίου του 1908 
ο Τσικλητήρας κατέκτησε για δεύτερη φορά το ασημένιο 
μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση στο ύψος άνευ φοράς. Τα 
άλματά του ήταν 3,28 μ. και 1,55 μ. αντίστοιχα.

Από το 1908 ακολούθησε το Γιώργο Καλαφάτη 
εγκαταλείποντας την ποδοσφαιρική ομάδα του 
Πανελλήνιου και μετείχε στην πρώτη ομάδα που σχημάτισε 
ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών (όπως τότε ονομαζόταν 
ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος). Αγωνιζόμενος ως 
τερματοφύλακας στον ΠΟΑ, στις 30 Νοεμβρίου του 1908 
κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
που διοργανώθηκε από τον ΣΕΑΓΣ. Στις 7 Δεκεμβρίου 
του 1910 κατάκτησε ένα ακόμη Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου με τον ΠΟΑ.

Στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1912 
στη Στοκχόλμη κατά τους οποίους 
ήταν ο σημαιοφόρος της ελληνικής 
αποστολής, κατέκτησε στις 8 Ιουλίου 
το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ 
φοράς με άλμα 3,37  και το χάλκινο 
στο ύψος άνευ φοράς με άλμα 1,55.

Αμέσως, όμως, έρχεται και η 
πρώτη απογοήτευση, όταν στους 
Μεσολυμπιακούς της Αθήνας, τον 
ίδιο χρόνο, κατετάγη 6ος στο ύψος 
άνευ φοράς με 1.30 μ, ενώ στο μήκος 
άνευ φοράς αποκλείστηκε στον 
προκριματικό.

Σφίγγει τα δόντια, δουλεύει σκληρά 
και το 1907 κατακτά τρία χρυσά 
μετάλλια στους Πανιώνιους Αγώνες της 
Σμύρνης: στο άλμα εις ύψος με 1.65 
μ., στο ύψος άνευ φοράς με 1.40 μ. 
και στο μήκος άνευ φοράς με 3.14 μ. 
Την επόμενη χρονιά έρχεται η μεγάλη 
διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του Λονδίνου, όταν κερδίζει δύο αργυρά μετάλλια: στο ύψος 
άνευ φοράς με 1.55 μ. και στο μήκος άνευ φοράς με 3.25 μ.

Ο Τσικλητήρας ήταν ψηλός (1.92 μ.) με θαυμάσια 
αλτικότητα, που οφειλόταν στα δυνατά του πόδια και στο 
εκπληκτικό «σπάσιμο» της μέσης του. Ιδού, πως τον 
περιγράφει ο ανταποκριτής της εφημερίδας Χρόνος στο 
Λονδίνο και γνωστός λογοτέχνης Ζαχαρίας Παπαντωνίου:

…Είνε σώμα υψηλόν, λεπτόν, καλογραμμένον. Εις το 
σχέδιον του μελαχροινού προσώπου του, των μήλων, των 
ματιών, των χειλέων, του πώγωνος νομίζεις ότι επέρασεν, 
ελαφρώς, ολίγον κοντύλι Γκύζη. Από πάνω ως κάτω ο νέος 
αυτός έχει ευγενεστάτην γραμμήν. Μελαχροινός, πολύ 
υψηλός σχετικώς με τη νεότητά του, πόδια μεγάλα και 
λαστιχένια, ως σκύλου πόιντερ, σύμμετρον και χαριτωμένον 
σύνολον. Το μόνον μειονέκτημά του είνε ότι δεν έχει, ακόμη, 
την αθλητικήν ανάπτυξιν που του χρειάζεται. Πολύ ολίγον 
έχει γυμνασθή και είνε μάλλον αδύνατος. Αλλά η νίκη του 
εις το αγγλικόν στάδιον του έδειξε τον δρόμον και είνε 
αρκετά έξυπνος ώστε να μη τον χάση. Από τώρα και εις το 
εξής πρέπει να ζη διαρκώς μέσα εις τα γυμναστήρια.

Ο Τσικλητήρας επανέλαβε το κατόρθωμα του Λονδίνου 
τέσσερα χρόνια αργότερα. Στους Ολυμπιακούς της 
Στοκχόλμης το 1912 κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο μήκος 
άνευ φοράς με 3.37 μ. (παγκόσμιο ρεκόρ του ιδίου με 3.47 
μ. από την 1η Απριλίου) και χάλκινο στο ύψος άνευ φοράς 
με 1.55 μ., αφού χρειάστηκε να δώσει σκληρή μάχη και στα 
δύο αγωνίσματα με τους αδελφούς Άνταμς από τις ΗΠΑ. 
Ο Τσικλητήρας επέστρεψε τροπαιούχος στην Αθήνα, όπου 
του επιφυλάχθηκε αποθεωτική υποδοχή, ενώ διθυραμβικά 
ήταν και τα σχόλια του Τύπου.

Δύο μήνες μετά τον θρίαμβο της Στοκχόλμης ξεσπά 
ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος (4 Οκτωβρίου 1912) και ο 
Τσικλητήρας στρατεύεται. Του προτείνουν να παραμείνει 
στο Φρουραρχείο Αθηνών, αλλά αυτός αρνείται. Θέλει 
να πάει στο μέτωπο για να μην κατηγορηθεί για ευνοϊκή 
μεταχείριση. Εκεί στην πρώτη γραμμή προσβλήθηκε από 
μηνιγγίτιδα και άφησε την τελευταία του πνοή στις 10 
Φεβρουαρίου 1913. Ήταν μόλις 25 ετών. Προς τιμήν του, ο 
Πανελλήνιος διοργανώνει από το 1963 συνάντηση στίβου 
με την επωνυμία Τα Τσικλητήρεια.

ellines.com

Ο πρώτος Έλληνας υπεραθλητής
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ΑπΟ ΣΕΛΙδΑ 1

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Και προσθέτουν ότι για περισσότερα από 50 
χρόνια, καλλιτέχνες και πολιτικοί υποστήριξαν ότι τα 
τεχνουργήματα για την πολιτιστική ταυτότητα ενός έθνους 
πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. «Το μουσείο και 
η βρετανική κυβέρνηση, με την υποστήριξη των Times, 
αντιστάθηκαν στην πίεση. Όμως οι καιροί και οι συνθήκες 
αλλάζουν. Τα γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Τώρα πρέπει 
να επιστρέψουν», υπογράμμισε.

Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρεται στην πρόσφατη 
συμφωνία της Ιταλίας να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα 
μαρμάρινο θραύσμα της θεάς Άρτεμης, το οποίο λήφθηκε, 
όπως τα γλυπτά του Παρθενώνα, από την ελεγχόμενη 
από τους Οθωμανούς Αθήνα στις αρχές του 19ου αιώνα 
και αργότερα πουλήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο. 
Σε αντάλλαγμα, η Ιταλία θα λάβει ένα αρχαίο άγαλμα της 
Αθηνάς και έναν αμφορέα. Η συμφωνία είναι παρόμοια 
με εκείνη που είχε προταθεί στο Βρετανικό Μουσείο πριν 
από αρκετά χρόνια. Σε αντάλλαγμα για την επιστροφή των 
γλυπτών, η Ελλάδα θα έστελνε στο Λονδίνο μια έκθεση με 
μερικά από τα καλύτερα κλασικά της αντικείμενα που δεν 
εκτίθενται μόνιμα.

«Η πρόταση έφτασε κοντά σε συμφωνία. Απέτυχε λόγω 
διαμάχης για την ιδιοκτησία των γλυπτών του Παρθενώνα. 
Η Βρετανία επέμεινε ότι είχαν αγοραστεί, όχι λεηλατηθεί, 
και πρέπει να παραμείνουν ιδιοκτησία του Βρετανικού 
Μουσείου. Η Ελλάδα υποστήριξε ότι η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία δεν είχε το δικαίωμα να διαθέσει αντικείμενα 
κατασκευασμένα στην Ελλάδα σχεδόν δύο χιλιετίες 
πριν από την οθωμανική κατάκτηση. Το μουσείο και η 
κυβέρνηση έχουν πετάξει την απόφαση πέρα δώθε. Ένας 
τέτοιος γραφειοκρατικός παραλογισμός μπορεί να επιλυθεί 
γρήγορα. Αφήστε τα γλυπτά να πουληθούν πίσω σε τιμή 
κόστους. Μια πράξη του κοινοβουλίου κατακύρωσε τις 
αγορές του Λόρδου Έλγιν στο μουσείο. Ας εγκρίνει λοιπόν 
το κοινοβούλιο την επιστροφή τους», αναφέρει το άρθρο.

Όπως επισημαίνεται, η Βρετανία έχει προβάλλει άλλα 
επιχειρήματα για τη συνέχιση της κατοχής. Η αυξανόμενη 
ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα έχει επηρεάσει μεγάλο 
μέρος του Παρθενώνα, ενώ τα Ελγίνεια Μάρμαρα έχουν 
διατηρηθεί σε σχεδόν παρθένα κατάσταση σε ένα καθαρό, 
ασφαλές περιβάλλον. «Αυτό το επιχείρημα δεν ισχύει 
πλέον. Όχι μόνο τα Μάρμαρα έχουν ήδη υποστεί ζημιές 
από ακατάλληλο καθαρισμό, αλλά η Ελλάδα έχει χτίσει 
ένα υπέροχο μουσείο δίπλα στην Ακρόπολη, ασφαλές 
και προσβάσιμο, όπου φυλάσσονται τώρα τα αυθεντικά 
γλυπτά και όπου τα μάρμαρα θα συμπλήρωναν τη 
ζωφόρο», υπογραμμίζουν οι Times.

Προσθέτει ότι ένα πιο συναρπαστικό επιχείρημα έχει 
διατυπωθεί από τον Neil MacGregor, τον πρώην διευθυντή 
του Βρετανικού Μουσείου, σχετικά με το μέλλον όλων των 
μουσείων. Μπορεί οποιοσδήποτε να συνεχίσει να κατέχει 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν αγοράσει, κλαπεί ή ληφθεί 
από άλλες χώρες στο παρελθόν; Λεηλατημένα αντικείμενα, 
όπως τα Χάλκινα του Μπενίν, δικαίως επιστράφηκαν. 
Μπορούν όμως τα μουσεία να παραμείνουν κέντρα 
παγκόσμιας κουλτούρας και κληρονομιάς εάν τους 
επιτραπεί να κρατούν μόνο ό,τι προέρχεται από τα 
σημερινά πολιτικά όρια;

Αναλυτικά η μετάφραση

Οι Times για τα Ελγίνεια Μάρμαρα: Ενώνοντας 
την ελληνική κληρονομιά

Η υπόθεση της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα 
στην Αθήνα είναι πλέον επιτακτική.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι μεγαλοπρεπή στην 
αναπαράσταση της ανθρώπινης μορφής και την 
αποτύπωση της κίνησης. Εκατομμύρια άνθρωποι στέκουν 
με θαυμασμό στην όψη των γλυπτών που κάποτε 
κοσμούσαν τον Παρθενώνα ενώ τους τελευταίους δύο 
αιώνες φιλοξενούνται στο Βρετανικό Μουσείο, από τα 
ομορφότερα όλων των αποκτημάτων του.

Εδώ και πάνω από 50 χρόνια, καλλιτέχνες και πολιτικοί 
υποστηρίζουν πως τα τεχνουργήματα - τα οποία είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας του 
έθνους - θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Το 
μουσείο και η Βρετανική κυβέρνηση, με την υποστήριξη 
των Times, αντιστάθηκαν στην πίεση αυτή. Ωστόσο, οι 
καιροί και οι συνθήκες άλλαξαν. Τα γλυπτά ανήκουν στην 
Αθήνα. Και θα πρέπει να επιστρέψουν τώρα.

Το πρόσφατο προηγούμενο είναι η συμφωνία ανάμεσα 
σε Ιταλία και Ελλάδα για την επιστροφή μαρμάρινου 
θραύσματος της Θεάς Άρτεμης, το οποίο ελήφθη - όπως 
και τα Γλυπτά του Παρθενώνα - από την ελεγχόμενη από 
τους Οθωμανούς Αθήνα στις αρχές του 19ου αιώνα και 
αργότερα επωλήθη στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο. Σε 
αντάλλαγμα, η Ιταλία θα λάβει ένα αρχαίο άγαλμα της 
Αθηνάς και έναν αμφορέα. Η συμφωνία είναι παρόμοια 
με εκείνη που είχε προταθεί στο Βρετανικό Μουσείο πριν 
από μερικά χρόνια. Σε αντάλλαγμα για την επιστροφή 
των Γλυπτών, η Ελλάδα θα έστελνε στο Λονδίνο μια εκ 
περιτροπής έκθεση με μερικά από τα καλύτερα κλασικά της 
αντικείμενα που δεν εκτίθενται μόνιμα.

Η πρόταση έφτασε κοντά σε συμφωνία. Απέτυχε, όμως, 
λόγω διαμάχης πάνω στην ιδιοκτησία των Γλυπτών του 

Παρθενώνα. Η Βρετανία, από την πλευρά της, επέμενε 
πως τα γλυπτά είχαν αγοραστεί και όχι λεηλατηθεί και 
ως εκ τούτου θα πρέπει να παραμείνουν ιδιοκτησία 
του Βρετανικού Μουσείου. Η Ελλάδα υποστήριξε πως 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε κανένα δικαίωμα 
να διαθέσει αντικείμενα κατασκευασμένα στην Ελλάδα 
σχεδόν δύο χιλιετίες πριν από την οθωμανική κατάκτηση. 
Το μουσείο και η κυβέρνηση πετάνε την απόφαση μπρος 
πίσω. Ένας τέτοιος γραφειοκρατικός παραλογισμός μπορεί 
να επιλυθεί γρήγορα. Αφήστε τα γλυπτά να πωληθούν πίσω 
σε τιμή κόστους. Μια απόφαση του κοινοβουλίου έδωσε τις 
αγορές του Λόρδου Έλγιν στο μουσείο. Ας εγκρίνει λοιπόν 
τώρα το κοινοβούλιο την επιστροφή τους.

Η Βρετανία έχει προβάλει άλλα επιχειρήματα για τη 
συνέχιση της κατοχής. Η αυξανόμενη ατμοσφαιρική 
ρύπανση στην Αθήνα έχει επηρεάσει μεγάλο μέρος 
του Παρθενώνα, ενώ τα Γλυπτά του Παρθενώνα έχουν 
διατηρηθεί σε σχεδόν παρθένα κατάσταση σε ένα καθαρό, 
ασφαλές περιβάλλον. Αυτό το επιχείρημα δεν ισχύει πλέον. 
Όχι μόνο τα Γλυπτά του Παρθενώνα έχουν ήδη υποστεί 
ζημιές λόγω ακατάλληλου καθαρισμού, αλλά η Ελλάδα 
έχει χτίσει ένα υπέροχο μουσείο δίπλα στην Ακρόπολη, 
ασφαλές και προσβάσιμο, όπου φυλάσσονται τώρα τα 
αυθεντικά γλυπτά και όπου τα γλυπτά θα συμπλήρωναν 
τη ζωφόρο.

Ένα πιο αδιάσειστο επιχείρημα έχει διατυπωθεί από τον 
Neil MacGregor, τον πρώην διευθυντή του Βρετανικού 
Μουσείου, σχετικά με το μέλλον όλων των μουσείων. 
Μπορεί οποιοσδήποτε να συνεχίσει να κατέχει περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν αγοραστεί, κλαπεί ή ληφθεί από άλλες 
χώρες στο παρελθόν; Λεηλατημένα αντικείμενα, όπως τα 
Χάλκινα του Μπενίν, δικαίως επιστράφηκαν. Μπορούν 
όμως τα μουσεία να παραμείνουν κέντρα παγκόσμιας 
κουλτούρας και κληρονομιάς εάν τους επιτρέπεται 
να κρατούν μόνο ό,τι προέρχεται από το πλαίσιο των 
σημερινών πολιτικών ορίων;

Άλλες χώρες, ιδίως η Γαλλία, βρίσκονται ήδη υπό πίεση από 
τους διεκδικητές. Αυτή είναι δική τους υπόθεση. Τα γλυπτά 
του Παρθενώνα είναι sui generis. Στέκονται εμπόδιο σε μια 
ζεστή σχέση με την Ελλάδα: ο Λόρδος Βύρων θεωρείται 
ήρωας της ελληνικής ανεξαρτησίας. Ο φιλελληνισμός 
έφτασε στο απόγειό του στη βικτωριανή Βρετανία. Ο 
διαχωρισμός στοιχείων ενός καλλιτεχνικού συνόλου είναι 
σαν να βγάζεις τον Άμλετ από το Πρώτο Φύλλο των έργων 
του Σαίξπηρ και να λες ότι τα δύο αυτά μπορούν ακόμα 
να υπάρχουν ξεχωριστά. Η επιστροφή των Γλυπτών του 
Παρθενώνα θα ήταν μια χειρονομία μεγαλοψυχίας από τη 
στιγμή που η Βρετανία χρειάζεται να αναζωπυρώσει τις 
ευρωπαϊκές φιλίες.

Πηγή: skai.gr

«Ενώνοντας την 
Ελληνική Κληρονομιά»

Η άποψη των Times για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα: 
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Αρθρογράφος Times: 
Να επιστραφούν 

τα Γλυπτά 
του Παρθενώνα...

ακλόνητα 
τα επιχειρήματα 

της Αθήνας
Αίσθηση προκάλεσε στη Βρετανία η ιστορική μεταστροφή 

των Times του Λονδίνου, οι οποίοι με άρθρο τους τάχθηκαν 
για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια υπέρ της επιστροφής 
των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στον Απόστολο Μαγγηριάδη, 
ο συγγραφέας του άρθρου ανέφερε ευθαρσώς ότι οι 
καιροί άλλαξαν και τα επιχειρήματα της Αθήνας είναι 
πλέον ακλόνητα, με την παρέμβαση της ναυαρχίδας του 
συντηρητικού βρετανικού Τύπου να προκαλεί χαμόγελα 
αισιοδοξίας στην Αθήνα.

«Οι καιροί έχουν αλλάξει»

Σε ερώτηση για το τι άλλαξε και οι Times πήραν αυτή 
τη θέση, ο βασικός αρθρογράφος της εφημερίδας, Μάικλ 
Μπίνιον, τόνισε πως «η αίσθηση στη Βρετανία είναι πως 
οι καιροί έχουν αλλάξει και ότι η κυρίαρχη άποψη είναι 
πως τα μουσεία δεν πρέπει να έχουν στην κατοχή τους 
πολιτιστική κληρονομιά που ανήκει σε άλλες χώρες, οι 
οποίες υποστηρίζουν πως είναι απαραίτητη για τη δική 
τους πολιτιστική και πολιτική ταυτότητα. Και φυσικά, 
τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι βασικά στοιχεία της 

ελληνικής ταυτότητας και ιστορίας και η αίσθηση είναι ότι 
η Ελλάδα έχει κάνει πολλά για να καταστήσει ευκολότερη 
την ανταλλαγή των μαρμάρων του Παρθενώνα με κάποια 
άλλη πιθανή εκ περιτροπής έκθεση κλασικών ελληνικών 
γλυπτών».

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει κάποιο παρασκήνιο 
πίσω από αυτό, ο κ. Μπίνιον επεσήμανε πως «στην 
πραγματικότητα το παρασκήνιο είναι η μεταβαλλόμενη 
διάθεση, όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά και σε ολόκληρο τον 
κόσμο σχετικά με το τι πρέπει να φιλοξενούν τα μουσεία 
που ανήκουν σε άλλες χώρες. Εάν έχει αγοραστεί ή ακόμα 
και δοθεί, τότε είναι νόμιμη ιδιοκτησία εάν έχει κλαπεί ή 
λεηλατηθεί ή ληφθεί με τη βία. Και σαφώς, υπάρχουν 
ιστορικά λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Και αυτό έχει 
ήδη συμβεί με μια σειρά από σημαντικά αντικείμενα που τα 
μουσεία έχουν παραδώσει στη χώρα προέλευσης». 

Όσον αφορά την πλευρά της βρετανικής κυβέρνησης 
και αν υπάρχει πιθανότητα λύσης στον ορίζοντας ο 
αρθρογράφος των Times σημείωσε πως «η κυβέρνηση 
προσπάθησε να ξεφύγει από τη λήψη μιας απόφασης 
λέγοντας ότι είναι απόφαση του Βρετανικού Μουσείου, 
και εκείνοι με τη σειρά τους είπαν ότι είναι απόφαση 
της κυβέρνησης και αυτού του είδους το “γαϊτανάκι” 
έχει γίνει γελοίο. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που 
αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε γνώμη για 
αυτό. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί από το Μουσείο. 
Είναι οι ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή αυτών των υπέροχων 

θησαυρών, αλλά ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρξει Νόμος 
του Κοινοβουλίου που θα επικυρώνει μια τέτοια συμφωνία, 
επειδή το κοινοβούλιο ήταν που τους έδωσε αρχικά στο 
μουσείο».

Η μεταστροφή αυτή των Times έχει προκαλέσει 
αίσθηση και μέσα στη Βρετανία

Μιλώντας για το θέμα ο Αντιπρόεδρος της Βρετανικής 
Επιτροπήςγια την Επανένωση των Γλυπτών του 
Παρθενώνα, Πολ Κάρτλετζ, τόνισε πως το άρθρο της 
εφημερίδας ήταν αρκετά μεγάλη έκπληξη. «Η εφημερίδα 
είναι μία από τις παλαιότερες μας. Ιδρύθηκε στα 1780 
και έχει κυκλοφορία περίπου 400.000 φύλλων την ημέρα 
και περίπου 15 εκ. φύλλων το μήνα. Είναι μια εφημερίδα 
οι απόψεις της οποίας είναι ας πούμε κεντροδεξιές και 
αντιπροσωπεύουν αυτό που κάποιος ίσως να αποκαλούσε 
“το κατεστημένο”, δηλαδή μορφωμένους, αποφοίτους 
πανεπιστημίου επαγγελματίες που κατά κανόνα τη 
διαβάζουν», ανέφερε. 

«Αυτό το κύριο άρθρο στους σημερινούς Times 
υποδεικνύει για μένα ότι αντανακλά ένα διογκούμενο ρεύμα 
γνώμης, μία πραγματική αλλαγή, θα μπορούσαμε ακόμα 
και να πούμε ριζική αλλαγή, στις απόψεις», πρόσθεσε ο 
κ. Κάρτλετζ.

kathimerini.gr

Αίσθηση προκάλεσε στη Βρετανία 
η ιστορική μεταστροφή 

των Times του Λονδίνου
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