
158 O’connor Drive Toronto ON M4J 2S4   •  info@greekweeklynews.com Tel. 416.751-0570

ISSUE #1965 -  25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

ΣΕΛΙΔΑ 5

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα video λίγων δευτερολέπτων 
από έναν χιονοσκέπαστο δρόμο της Φλώρινας, φέρνοντας 
στο φως εικόνες από μια άλλη Ελλάδα.

Ένα παραμυθένιο, χειμερινό σκηνικό απαθανάτισε ο 
ταξιδιωτικός φωτογράφος Στέφανος Αντιμάντο σε πρόσφατη 
επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Φλώρινα, 
φέρνοντας στο φως μοναδικής ομορφιάς τοπία.

Το video το οποίο δημοσίευσε ο Έλληνας φωτογράφος έχει 
διάρκεια μόλις 11 δευτερόλεπτα, όμως η δύναμη της εικόνας 
και η ομορφιά του τοπίου είναι τέτοια που μεταδόθηκε με 
ταχύτατους ρυθμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω των 
κοινωνικών δικτύων και ειδικότερα του Instagram.

Ο χιονοσκέπαστος δρόμος είναι εκείνος που ενώνει τη 
Φλώρινα με το χιονοδρομικό κέντρο στο Πισοδέρι και κάθε 
χειμώνα καλύπτεται με αυτό το εντυπωσιακό λευκό πέπλο, 
κάνοντας πολλούς να πιστέψουν ότι δεν βρίσκεται στην 
Ελλάδα και άλλους να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες για 
τη διαδρομή που πρωταγωνιστεί στο σύντομο video του 
Στέφανου Αντιμάντο και μάγεψε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Ο χιονισμένος δρόμος της Ελλάδας 
που μάγεψε ολόκληρο τον πλανήτη

«Οι σκιές... 
της Πανδημίας»  

«Είναι καταφανές ότι οι Ρώσοι δεν προτίθενται να αποκλιμα-
κώσουν  την κατάσταση»  λέει η αμερικανική πλευρά 

- Για «υστερία» κάνει λόγο το Κρεμλίνο
Το Πεντάγωνο έθεσε σε επιφυλακή 8.500 
στρατιώτες οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να 
αναπτυχθούν στην Ευρώπη στο πλαίσιο 
του ΝΑΤΟ, στην περίπτωση εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε 
χθες ο εκπρόσωπος του υπουργείου 
Άμυνας Τζον Κίρμπι.

Σε θέση μάχης το Πεντάγωνο με 8.500 στρατιώτες 
σε περίπτωση ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

«Ο αριθμός των στρατιωτών που το 
υπουργείο έχει θέσει σε επιφυλακή 
ανέρχεται στους 8.500», είπε ο 
εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι προς το 
παρόν «δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση 
για την ανάπτυξή τους εκτός των ΗΠΑ».

ΣΕΛΙΔΑ 6

TOrONTO. Ο COVID-19 έχει 
ονομαστεί «το όνειρο όσων ασκούν βία», 
υποστηρίζει μια νέα μελέτη που διερευνά 
πώς η πανδημία έχει επηρεάσει τα 
θύματα της ενδοοικογενειακής βίας.

«Με τρομάζει που συνδυάζω στη 
σκέψη μου τον COVID-19 με αυτόν τον 
όρο», είπε στο CTV News η επικεφαλής 
ερευνήτρια Halina Haag, καθηγήτρια 

Οι ειδικοί ανησυχούν 
ότι τα lockdown 

έχουν τροφοδοτήσει 
την αύξηση της βίας 

στα ζευγάρια

κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Wilfrid 
Laurier στο Οντάριο. Η μελέτη αποκαλύπτει 
πώς οι περιορισμοί στη δημόσια υγεία 
έγιναν η τέλεια συνταγή για την αύξηση 
βίας από τους συντρόφους.

«Οι καταχρηστικοί σύντροφοι θα 
απέκρυβαν την δυνατόπητα πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, θα απειλούσαν τις γυναίκες 
με την έννοια «Αν βγω έξω θα κολλήσω 
τον COVID και θα τον φέρω σπίτι». Θα 
χρησιμοποιούσαν αυτές τις δικαιολογίες 
για να μπορούν να ελέγχουν και να 
χειραγωγούν».

Η Haag είπε ότι το άγχος και οι 
οικονομικές ανησυχίες που προκάλεσε 
η πανδημία έχουν ωθήσει μερικούς, 
κατά τα άλλα μη βίαιους ανθρώπους, σε 
καταχρηστική συμπεριφορά.

«Αυτές οι περιστάσεις αυξάνουν τις 
εντάσεις και μόνο μόνο τις εντάσεις μέσα 
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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

σε μία οικογένεια και τις εκρήξεις 
θυμού σε ένα άτομο», τόνισε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
εκτιμά ότι μία στις τρεις γυναίκες θα 
πέσει θύμα κακοποίησης κατά τη 
διάρκεια της ζωής της. Κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, δεκάδες γυναίκες σε 
όλο τον Καναδά έχουν πεθάνει από τα 
χέρια των ανδρών συντρόφων τους ή 
μελών της οικογένειας, σύμφωνα με 
μαρτυρίες.

Αλλά αυτές οι δημόσιες περιπτώσεις 
είναι η κορυφή μιας αόρατης 
«σκιώδους πανδημίας», σύμφωνα με 
τη μελέτη που ηγήθηκε η Haag, και η 
οποία περιλαμβάνει τις συνομιλίες που 
είχε με επιζήσαντες και μαρτυρίες των 
ατόμων που τους πρόσφεραν βοήθεια, 
από τότε που ξεκίνησε η πανδημία και 
τα μέτρα δημόσιας υγείας υποχρέωσαν 
τους ανθρώπους να μείνουν σπίτι για 
παρατεταμένο χρόνο.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο COV-
ID-19 ενέτεινε τόσο το αναφερόμενο 
ποσοστό όσο και τη σοβαρότητα της 
βίας από συντρόφους.

Μια υπάλληλος υπηρεσίας 
ψυχολογικής υποστήριξης που 
συμμετείχε στη μελέτη έγραψε ότι 
«για πολλές επιζήσασες και τα παιδιά 
τους, πριν από τη νόσο COVID, η 
δυνατότητα να πάνε στη δουλειά ήταν 
ένας τρόπος διαφυγής για οκτώ ώρες”. 
«Η γυναίκα έφευγε από το σπίτι και 
μπορούσε να κάνει κάτι, ενώ τώρα 
βρίσκεται στο σπίτι, και ο σύντροφος 
βρίσκεται εκεί και δεν υπάρχει πουθενά 
να πάει, επομένως η παρενόχληση 
είναι 24ωρη και δεν υπάρχει αναβολή”.

Η πανδημία αύξησε τις τηλεφωνικές 
κλήσεις για ψυχολογική υποστήριξη 
τέτοιων ομάδων. Η ομάδα Women At 
the Centre, με έδρα το Τορόντο που 
ιδρύθηκε από τη Nneka MacGregor, 
ανέφερε αύξηση 9.000% στις κλήσεις 
για βοήθεια μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 
2021.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το 
είδος και τον αριθμό των ερωτήσεων 
– και γνωρίζω, μιλώντας με 
συναδέλφους, ότι σε όλους τους τομείς, 
σε καταφύγια, σε συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες υποστήριξης, 
τα ποσσοτά των αριθμών είναι ίδιαι», 
είπε η MacGregor στο CTV News.

Η MacGregor, ασκούμενη δικηγόρος, 
η οποία είναι και η ίδια επιζήσασα από 
ενδοοικογενειακή κακοποίηση, είπε ότι 
πολλές από τις αναφορές αφορούν 
«πολύ σοβαρούς τραυματισμούς» 
από συντρόφους που ασκούν βία. «Οι 
γυναίκες αποκαλύπτουν ότι… έχουν 
επιχειρήσει να τις στραγγαλίσουν ή τις 
έχουν χτυπήσει με ένα αντικείμενο στο 
κεφάλι, στο πρόσωπο και στο λαιμό».

«Είναι μια πραγματικά περίπλοκη 
και ψυχοφθόρα κατάσταση γιατί σαν 
τραυματίας, δεν ξέρεις τη σοβαρότητα 
του τραυματισμού σου, δεν μπορείς 

να πας στο νοσοκομείο… και δεν έχεις 
κανέναν να απευθυνθείς».

Η αναζήτηση υποστήριξης 
και ιατρικής περίθαλψης για 
τραυματισμούς από βίαιη 
συμπεριφορά, έχει επίσης αποδειχθεί 
πιο δύσκολη στην πανδημία. Τα 
καταφύγια πάλεψαν με τα περίπλοκα 
πρωτόκολλα για τα τεστ COVID-19 
και δεν μπόρεσαν να δεχτούν θύματα 
σε κατάσταση κρίσης επειδή τα 
αποτελέσματα δεν ήταν διαθέσιμα 
αρκετά γρήγορα. Οι εργαζόμενοι 
στα καταφύγια προσπάθησαν να 
προσφέρουν σχέδια ασφάλειας και 
βοήθειας μέσω τηλεφώνου ή zoom, 
αλλά αποδείχτηκε πολύ δύσκολο και 
μερικές φορές αδύνατο.

Ένα από τα θύματα  που έδωσε 
συνέντευξη για τη μελέτη έγραψε: 
“Μόλις χτύπησε ο COVID, διεκόπη 
οποιαδήποτε από τις συμβουλές 
και τις συνδέσεις που είχα, δεν 
υπήρχε καν τηλεφωνική επαφή. Ο 
καθένας ακολούθησε τον δρόμο του, 
απομονώθηκε και αυτό ήταν “.

Οι συνήγοροι λένε ότι η μεγάλη 
ανησυχία τους είναι ότι μπορεί να 
υπάρχει ένα κύμα γυναικών με όχι 
μόνο σωματικούς τραυματισμούς 
που δεν έχουν θεραπευτεί, αλλά και 
τραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις.

Μια καναδική μελέτη, με γυναίκες 
που θεραπεύτηκαν από εγκεφαλικές 
κακώσεις που υπέστησαν πριν από 
την πανδημία, διαπίστωσε ότι μία 
στις τέσσερις γυναίκες αποκάλυψαν 
ότι είχαν τραυματιστεί από τους 
σyντρόφους τους ή άλλα μέλη της 
οικογένειάς τους.

«Υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού 
που δεν προσεγγίζουμε καθόλου 
αυτή τη στιγμή λόγω της πανδημίας, 
λόγω ελλείψεων προσωπικού και 
της λίστας αναμονής», δήλωσε η 
Lyn Turkstra, καθηγήτρια στη Σχολή 
Αποκατάστασης στο Πανεπιστήμιο 
McMaster στο Χάμιλτον και δεν κρύβει 
την ανησυχία της για τις περιπτώσεις 
που θα εμφανιστούν μόλις αρθούν οι 
περιορισμοί.

«Πιστεύω ότι θα δούμε πολλούς 
ανθρώπους που είχαν τέτοιες εμπειρίες 
καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας και 
που δεν πήγαν ποτέ στο νοσοκομείο 
για να διαγνωστούν με εγκεφαλική 
βλάβη, γιατί… μερικές φορές είτε δεν 
σκέφτονται να πάνε ή δεν μπορούν να 
πάνε εξαιτίας ενός βίαιου συντρόφου», 
είπε στο CTV News.

Όσον αφορά τα μαθήματα που 
πήραμε, η Haag υποστηρίζει ότι η 
πανδημία δείχνει πως οι άνθρωποι 
πρέπει να προσεγγίζουν όσους 
είναι απομονωμένοι. “Δεν πρέπει να 
υποθέτουμε ότι όλοι είναι ασφαλείς 
στο σπίτι τους. Πρέπει να τους ρωτάμε 
αν ειναι καλά, και αν χρειάζονται 
επιπλέον υποστήριξη, υπογράμμισε. 
«Η ερώτηση μπορεί να κάνει τεράστια 
διαφορά για μια γυναίκα που βιώνει 
ένα δύσκολο περιβάλλον στο σπίτι».

“ε”

«Οι σκιές... 
της Πανδημίας»  

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Όμως είναι καταφανές ότι οι Ρώσοι 
δεν προτίθενται να αποκλιμακώσουν» 
την κατάσταση, πρόσθεσε.

Νέος κύκλος συνομιλιών με θέμα 
την κρίση στην Ουκρανία θα λάβει 
χώρα την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου, 
στο Παρίσι. Σε αυτόν θα συμμετέχουν 
οι τέσσερις χώρες του «σχήματος 
της Νορμανδίας»: Ρωσία, Ουκρανία, 
Γαλλία και Γερμανία.

Το ΝΑΤΟ πάντως νωρίτερα 
ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει «σχέδιο 
αποτροπής» στη Βαλτική. Σε αυτό 
συμβάλει η Δανία με μια φρεγάτα 
και F-16 στη Λιθουανία. Η Ισπανία 
αποστέλλει τέσσερα μαχητικά 
αεροσκάφη στη Βουλγαρία και τρία 
πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Η Γαλλία 
βρίσκεται σε ετοιμότητα, το ίδιο και η 
Ολλανδία με δύο μαχητικά αεροσκάφη 
F-35.

Το ΝΑΤΟ «θα λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να υπερασπιστεί τους 
συμμάχους του», δήλωσε ο γενικός 
γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Θα απαντάμε πάντα σε κάθε 
επιδείνωση του περιβάλλοντός μας, 
μεταξύ άλλων και ενισχύοντας τις 
κοινές άμυνές μας», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου 
Ντμίτρι Πέσκοφ απάντησε, 
υποστηρίζοντας ότι το ΝΑΤΟ και οι 
ΗΠΑ ευθύνονται για την κλιμάκωση 
των εντάσεων στην Ευρώπη και 
όχι η Ρωσία. Τους κατηγόρησε για 
«υστερία», σχολιάζοντας και την 
απομάκρυνση των οικογενειών των 
διπλωματών από τις πρεσβείες 
στην Ουκρανία. Εξάλλου, η Μόσχα 
συνεχίζει να αρνείται ότι σχεδιάζει 
επίθεση, παρά την συγκέντρωση 
χιλιάδων στρατιωτών.

Στη σημερινή συνεδρίαση των 
υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, ο 
υπουργός Εξωτερικών της Δανίας 
δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι έτοιμη να επιβάλει “πρωτοφανείς” 
οικονομικές κυρώσεις αν η Ρωσία 
επιτεθεί στην Ουκρανία».

Η πρόεδρος της Επιτροπής 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε 
ότι η Κομισιόν εισηγείται την άμεση 
παροχή 1,2 δισ. ευρώ σε δάνεια «για 
την κάλυψη του κόστους που συνδέεται 
με τη σύγκρουση» με τη Ρωσία.

Ξεκαθάρισε ότι το ποσό των 600 
εκατομμυρίων θα χορηγηθούν άμεσα, 
ενώ ένα «δεύτερο, πιο μακροπρόθεσμο 
πακέτο» δανείων θα δοθεί για τον 
εκσυγχρονισμό της χώρας.

Η Γαλλία πάντως έβγαλε ανακοίνωση, 
π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ώ ν τ α ς 
τους πολίτες της να 
αναβάλουν τα «μη 
απαραίτητα ταξίδια 
τους στην Ουκρανία. 
Στο μέτρο του 
δυνατού, συνιστάται 
να αναβάλλετε τις 
μη απαραίτητες ή μη 
επείγουσες μετακινήσεις 
στην Ουκρανία».

Από την πλευρά 
του, ο Καγκελάριος 
της Γερμανίας Όλαφ 
Σολτς δήλωσε πως η 
στρατιωτική κινητικότητα 
στα ανατολικά σύνορα 
της Ρωσίας με την 
Ουκρανία, αποτελεί 
απειλή για την ειρήνη 
και την ασφάλεια της 

Ευρώπης.
«Είμαστε σε μια πολύ σοβαρή 

κατάσταση. Δεν μπορεί να αγνοηθεί η 
συσσώρευση 100.000 στρατιωτών και 
πολλών στρατιωτικών εξοπλισμών από 
τη Ρωσία στα σύνορα της Ουκρανίας. 
Αυτό δεν έχει λογική εξήγηση. Αυτό 
είναι απειλή για την ειρήνη και την 
ασφάλεια της Ευρώπης».

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, 
η Βρετανία εμφανίζεται ιδιαίτερα 
πρόθυμη να βοηθήσει την Ουκρανία. 
Δημοσιεύματα αποκαλύπτουν ότι ηδη 
στη χώρα βρίσκεται μία ομάδα 30 
επίλεκτων βρετανικών στρατιωτών 
για να βοηθήσει στην εκπαίδευση των 
ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με τα 
νέα αντιαρματικά όπλα που δώρισε το 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας 
της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έχουν 
ήδη λάβει μία δεύτερη παρτίδα όπλων 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται 
για το πακέτο αμυντικής βοήθειας 
συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων 
δολαρίων.

 protothema.gr

Σε θέση μάχης το Πεντάγωνο με 8.500 στρατιώτες 
σε περίπτωση ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
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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

 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

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

-Επιτέλους Σκλάβε, πάγωσα περιμέ-
νοντάς σε.
-Εντάξει μικρέ δεν άργησα πολύ, 

ήθελα όμως να έρθεις πως και πως. 
Παρακολουθώ μερικούς από εκεί κάτω 
και διαπιστώνω ότι έχουν μουρλαθεί 
τελείως.
-Αυτό είναι το μόνο σίγουρο Σκλάβε.

Λύσε μου όμως μια απορία. Μιλάς 
γενικά και αόριστα ή για κάποιους 
συγκεκριμένα;
-Προχθές μικρέ μιλούσες με τον 

κοτσιδάκια και σου έλεγε ότι ο Mi-
chael Jackson, ο Elvis Presley και η 
πριγκίπισσα Diana ζούνε και μάλιστα 
πολύ σύντομα θα εμφανιστούν δημό-
σια.
-Έτσι ακριβώς είναι Σκλάβε. Τα λέει 

και τα πιστεύει, μας έχει τρελάνει όλους 
με τις θεωρίες του.Φαντάσου ότι δεν 
έχει κάνει ακόμη τα εμβόλια. Έτσι και 
εμβολιαστεί, τον βλέπω αστροναύτη 
στον πλανήτη Άρη.
-Πες του μικρέ ότι, όλοι αυτοί που 

προανάφερες είναι εδώ πάνω μαζί 
με τον Μητροπάνο. Συγκεκριμένα 
είναι ένα από τα καλύτερα μουσικά 
σχήματα και το νυχτερινό κέντρο που 
τους φιλοξενεί λέγεται Ουράνια. Για 
να καταλάβεις ο Elvis Presley είναι το 
πρώτο μπουζούκι του Μητροπάνου, 
ο Michael Jackson έχει αναλάβει το 
χορευτικό κομμάτι και η Diana είναι 
στην υποδοχή.

-Μάλιστα Σκλάβε,περνάτε καλά εκεί 
πάνω. Εγώ θα του το πω, βέβαια δεν 
είμαι σίγουρος αν θα πεισθεί. Φοβάμαι 
ότι το παραλήρημά του δεν θα έχει 
τελειωμό.
-Άστα αυτά τώρα μικρέ, θα στο 

αναλύσω το θέμα μια άλλη φορά. Πες 
μου τι γίνεται με την κοινότητα.
-Δεν έχει ακουστεί κάτι συγκεκριμένο 

Σκλάβε. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει 
όταν το μάθω θα σε ενημερώσω. Προς 
το παρόν ησυχία, τάξη και ασφάλεια. 
Να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι 

πολύ σοβαρά στις επόμενες εκλογές 
να βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος 
της Κοινότητας.
-Μετά μιλάς μικρέ για τον κοτσιδάκια....
Έκανες την τρίτη δόση και ξέφυγες.

Έλα στα συγκαλά σου γιατί δεν σε 
βλέπω καλά.
- Φευγάτος ήμουν από την ημέρα που 

γεννήθηκα Σκλάβε.
- Αυτό ξαναπές το μικρέ, σοβαρέψου 

όμως τώρα.
-Εδώ άλλα και άλλα κατάφερα Σκλάβε 

και δεν θα μπορέσω να καταφέρω 
αυτό;
Θα βάλεις κι εσύ βέβαια, λίγο το 

χεράκι σου.
-Εμένα να με αφήσεις στην ησυχία 

μου μικρέ, μη με ανακατεύεις.
- Εντάξει Σκλάβε, θα το συζητήσουμε 

όταν έρθει η ώρα.
- Βλέπω μικρέ ότι η Goalbet.ca πάει 

καλά!
-Σωστά τα λές, δεν έχω παράπονο.
Μου κάνει εντύπωση όμως, που 

κάποιοι γνωστοί προτιμούν να παίζουν 
σε άλλα sites και απορούν γιατί δεν 
πηγαίνω στα μαγαζιά τους.
-Η ζήλια και η κακία μικρέ, ειδικά τα 

τελευταία χρόνια είναι μάστιγα. Θα τα 
έχεις και αυτά, το γνώριζες άλλωστε.
-Δυστυχώς Σκλάβε αυτή είναι η 

αλήθεια.
- Άκουσα ότι ανοίγετε στις 31 του 

μήνα μικρέ!
-Έτσι είναι Σκλάβε, πάλι καλά εδώ 

που τα λέμε.
-Όλα θα πάνε καλά μην ανησυχείς.
- Ο βρεγμένος δεν φοβάται τη βροχή 

Σκλάβε, εσύ μου το έμαθες αυτό.
-Εγώ μικρέ από εδώ ψηλά και εσύ 

από κει κάτω θα κάνουμε θαύματα, να 
μου το θυμάσαι.
-Σου έχω εμπιστοσύνη Σκλάβε. Ξέρω 

ότι προσέχεις κάθε μου βήμα.
- Μόλις ηρεμήσει η θύελλα του 

κορωνοϊού μικρέ, να κάνεις την 
εκδήλωση που τόσο καιρό σκέφτεσαι.

Όλοι εμείς δώ πάνω, την περιμένουμε 
με ανυπομονησία.
- Έγινε Σκλάβε.Σε αφήνω γιατί έχω 

τρεχάματα πάλι.
-Δώσε μικρέ τα χαιρετίσματά μου 

σε όλους τους φίλους μου και να 
προσέχεις την μάνα σου, γιατί θα σε 
πάρει και θα σε σηκώσει.
-Την προσέχουμε Σκλάβε, μην 

αγχώνεσαι.
Κοντεύουν τρία χρόνια από την 

ημέρα που έφυγες από κοντά μας 
και η απουσία σου είναι αισθητή 
περισσότερο από ποτέ.
-Βρε μικρέ με έχεις για χαζό; Πιστεύεις 

ότι θα καθόμουν εκεί κάτω να τραβάω 
όλο αυτό το λούκι που τραβάτε εσείς; 
Να μου λείπει το βύσσινο. Μια χαρά 
είμαι εδώ πάνω.
-Εσύ ξέρεις καλύτερα Σκλάβε. Θέλω 

όμως να ξέρεις ότι μας λείπεις πολύ. 
-Το γνωρίζω μικρέ.Φεύγα όμως τώρα 

να προλάβεις τις δουλειές σου.Με 
το χιόνι που ρίχνει δυσκολεύουν τα 
πράγματα εκεί κάτω.
-Έγινε Σκλάβε,θα τα πούμε σύντομα.

Σε λευκό κλοιό η Αττική 
Χιόνια από την Ακρόπολη έως τις παραλίες

Τα πάντα έχει καλύψει το πυκνό χιόνι που 
πέφτει από νωρίς χτες στο λεκανοπέδιο 
Αττικής. Στα λευκά έχει ντυθεί όλη η Αττική ακόμη και η Αθήνα ενώ εντυπωσιακές είναι οι 
εικόνες από το παραλιακό μέτωπο, με τα χιόνια να έχουν καλύψει ακόμα και τις παραλίες! 
Το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας Ελπίς έχει χτυπήσει την Αττική και σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Τρίτης 25/01, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνές. 
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Στον  Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Τορόντο, 
στις 9 Ιανουαρίου 2022, 
τελέστηκε μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του 

Νικολάου-Γεωργίου 
Βαβούγιου

Ευχαριστούμε θερμά 
τον π. Κωνσταντίνο και 

όλους όσοι  παραβρέθηκαν 
και προσευχήθηκαν  

μαζί  μας.

Αξέχαστος θα μείνεις 
για πάντα.

Η σύζυγος Σταυρούλα
Τα παιδιά Μαρία, Γεώργιος και Ιωάννα

και ο εγγονός  Νικόλαος

Νίκο, πέρασε ένας χρόνος που έφυγες απ’ τη ζωή
στο τραπέζι λείπει πιάτο και η καρέκλα αδειανή

και σε περιμένω να’ρθεις να καθήσουμε μαζί
μα εσυ δεν είσαι εδώ, βρίσκεσαι στον ουρανό

στ’ Αγια να’ ναι η ψυχή σου, τον Θεό παρακαλώ.
          

Ποίημα Βούλας Βαβούγιου

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

Ο,ΤΙ δΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 
ΤΗ ΣΤΗΛΗ φΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥπΟΓΡΑφΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑδΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑφΕωΣ

ΝΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΛΟΓoΤΕχνΙΚΑ 
Αίτια και αιτιατά

ΛΟΓoΤΕχνΙΚΑ ΛΟΓoΤΕχνΙΚΑ 

Α. Άνδρες κι ανδρείκελα

«Μάγκα» ονομάζαμε παλιά τον άντρα τον 
μπεσαλή (εκείνον που κρατάει το λόγο 
του δηλαδή), τον ειλικρινή, τον ντόμπρο. 
Εκείνον που δεν προσποιούταν κάτι άλλο 
από αυτό που ήταν. Τον ευθύ, που θα 

σου έλεγε κατά πρόσωπο, όμορφα και 
σταράτα, ό,τι είχε να σου πει. Που δεν θα 
κατέφευγε σε τεχνάσματα, συνομωσίες, 
δωροδοκίες, προσβολές και ψέματα, 
προκειμένου να πετύχει τους στόχους του, 
πολύ περισσότερο δεν θα προσέφευγε 
στη βία. Που θα αναλάμβανε τις ευθύνες 
του στο ακέραιο χωρίς να προσπαθεί να 
ενοχοποιήσει άλλους, να παραποιήσει την 
αλήθεια, ή να κρυφτεί. Που προσπαθούσε 
να είναι ακέραιος, όχι για την του καλή 
εικόνα απέναντι στους τρίτους, αλλά από 
σεβασμό στον εαυτό του. Επειδή κανείς, μα 
κανείς δεν μπορεί να σεβαστεί τον άλλον, 
αν πρώτα δεν σέβεται το άτομο του. Ήταν 
ο άντρας «που σεβόταν τα παντελόνια που 
φορούσε» καθώς έλεγαν οι παλιοί.

Από τότε, πολύ νερό κύλησε στ’ αυλάκι, 
και σήμερα, στην εποχή μιας δήθεν 
προόδου και ενός δήθεν πολιτισμού, 
παρακολουθούμε έκπληκτοι το φαινόμενο 
των ανδρείκελων που εύκολα καταφεύγουν 
σε ξυλοδαρμούς, βιασμούς και φόνους 
γυναικών, να αυξάνεται ανεξέλεγκτα, 

και δικαίως μένουνε όλοι μ’ ένα 
ανεξήγητο «γιατί» στα χείλη. Στο 
μυαλό μου αναβιώνουν κάποιοι 
κακομαθημένοι νεαροί που 
ενώ το παίζουν νταήδες, όταν 
αποκαλυφθεί η όποια επαίσχυντη 
πράξη τους τρέχουν να κρυφτούν 
πίσω από τα φουστάνια της μαμάς 
ή τα παντελόνια του μπαμπά 
και την ασυλία που άκριτα τους 
προσφέρουν. Νεαροί που δεν 
έμαθαν να παλεύουν για να 
κατακτήσουν το ποθούμενο επειδή, 
πάντα, κάποιοι τους το πρόσφεραν. 
Νεαροί που ανατράφηκαν ως 
μικροί ηγεμονίσκοι που όλα τους 
ανήκουν και όλοι υπάρχουν για να 
τους υπηρετούν ικανοποιώντας και 

την παραμικρότερη τους ανάγκη. Νεαροί 
που δεν ξέρουν τι σημαίνει «όχι» Δυστυχείς 
όμως όσοι δεν έχουν διδαχτεί ότι στη ζωή η 
κάθε μας ενέργεια έχει ένα αποτέλεσμα και 
η κάθε κακόβουλη, ανήθικη, αισχρή πράξη, 
ένα κόστος. Δυστυχείς και άθλιοι όσοι 
στηρίζονται σε ξένα δεκανίκια. Άθλιοι κι 
ελεεινοί, που αντί μιας γνήσιας μεταμέλειας, 
μιας ταπεινής συγνώμης, κακοποιούν ξανά 
και ξανά το θύμα τους και την οικογένεια 
του μέσω οδυνηρών δικαστικών διαμαχών.

Β. Αίτιο και αιτιατό

Αν, ωστόσο, αποστασιοποιηθούμε από τα 
γεγονότα και κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα, 
την εικόνα της κοινωνίας μας δηλαδή, τι 
βλέπουμε; Βλέπουμε να κυριαρχεί στο 

σπίτια η καταδυνάστευση της τηλεόρασης. 
Βλέπουμε τον περιορισμό της φαντασίας 
και της ευρηματικότητας. Βλέπουμε 
το χρήμα να κυριαρχεί σε όλες τις 
εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την επιτυχία και την 
εξουσία. Βλέπουμε τις σχέσεις να έχουν 
μεταλλαχθεί σε απρόσωπες, τυπικές. 
Βλέπουμε την οικογένεια ως φυτώριο 
παντός είδους βίας. Την ουσιαστική 
επικοινωνία –ακόμη κι ανάμεσα στα μέλη 
της- να είναι ελάχιστη έως μηχανική, ενώ 
κυριαρχούν οι ψευδεπίγραφες σχέσεις 
κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί που μπορούμε 
να «εφεύρουμε» και εκ του ασφαλούς 
να παρουσιάζουμε έναν άλλον εαυτό, 
περισσότερο προσαρμοσμένο στα νέα 
ήθη. Πιο κουλ, πιο άνετο, πιο προοδευτικό, 
πιο γκλαμουράτο, πιο... Βλέπουμε να 
κυριαρχεί η εικόνα, να ζούμε για την 
εικόνα, για μια ψευδαίσθηση αποδοχής 
που ορίζουν τα λάικ, κι ενώ η ψυχή είναι 
δραματικά απούσα.

Βλέπουμε τη βία να κυριαρχεί στη 
καθημερινότητα. Στις ταινίες και 
στις αστυνομικές σειρές -κατά βάση 
αμερικάνικες- που προβάλει η τηλεόραση, 
μόνη διασκέδαση για την πλειοψηφία των 
πολιτών. Στα δελτία των –κατ’ ευφημισμό- 
ειδήσεων, αφού τα νέα που πλέον 
προβάλλονται είναι κατ’ επιλογήν και οι 
απόψεις που αναπτύσσονται προκλητικά 
μονομερείς. Στα σχολεία όλων των 
βαθμίδων, όπου η δημιουργικότητα και η 
φαντασία των παιδιών μένει στ’ αζήτητα, 
αφού η μάθηση έχει συνδεθεί με μια 
στείρα αποστήθιση διδακτέας ύλης. Στην 
επικρατούσα πλέον ιεράρχηση αξιών 
όπου η επιτυχία –ανεξαρτήτως του τρόπου 
κατάκτησης- ανάγεται στο πρώτιστο. Στην 
ανέχεια που βιώνει μεγάλο μέρος της 
κοινωνίας, ενώ παράλληλα πολιορκείται 
-μέσω της διαφήμισης- από την προβολή 
ενός λάιφ στάιλ που ούτε στο όνειρο του 
δεν μπορεί να προσεγγίσει κάνοντας 
τον να αισθάνεται παρακατιανός. Στην 
εγκληματικότητα που κυριαρχεί στην 
καθημερινή ζωή και προκαλεί ανασφάλεια 
ως προς το πολυτιμότερο και πιθανόν το 
μόνο αγαθό που διαθέτει πια ο πολίτης, 
την ίδια του την ύπαρξη. Στην αναλγησία 

και στο δεσποτισμό των κυβερνώντων.

Ο συνδετικός κρίκος της κοινωνίας μας –
είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε, είτε όχι- 
έχει δυστυχώς διαταραχθεί, τραυματιστεί, 
κατακερματιστεί, βιαστεί.

Κι όπως όλοι οι βιασμοί, έτσι και 
ο κοινωνικός γεννά τέρατα. Γεννά 
ματαιοδοξία, υπεροψία, αναίδεια, 
αυταρχισμό, τυραννία. Γεννά μίσος.

Κι όσοι αναζητούμε αιτίες και αιτιατά, δεν 
πρέπει να λησμονούμε τους στίχους της 
Γαλάτειας Καζαντζάκη: «Εικόνα σου είμαι 
κοινωνία και σου μοιάζω».

Τι είναι τελικά 
αυτός ο τοξικός 

άνθρωπος; 

Γράφει η Ελένη Κωβαίου 

Είναι κάποιες καταστάσεις στην ζωή που 
ή τις κόβεις μαχαίρι ή αφήνεσαι έρμαιο. 

Πιάσαμε τα τελευταία χρόνια την 
καραμέλα των τοξικών ανθρώπων 
για να δικαιολογήσουμε κάθε σαθρή 
συμπεριφορά. 

Τι είναι όμως τελικά αυτός ο τοξικός 
άνθρωπος; 

Είναι εκείνος που προσβάλει; 
Είναι εκείνος που βγάζει όλα του τα 

κόμπλεξ στους τρίτους; 
Είναι εκείνος που επιλέγει να βλάπτει; 

Να κακολογεί; Να εκθέτει; 
Είναι ο αχάριστος; 
Μήπως είναι κάτι διαφορετικό για τον 

καθένα, ακριβώς γιατί ο καθένας μας είναι 
διαφορετικός και μοναδικός; 

Γιατί ανάλογα με τα βιώματά μας και 
τις προσλαμβάνουσές μας σαν άνθρωποι 
και σαν προσωπικότητες, δεχόμαστε 
ή πληγωνόμαστε από διαφορετικά 
πράγματα; 

Ο κουτσομπόλης, δεν ενοχλείται από 
εκείνους που σχολιάζουν και μεταφέρουν 
λόγια από εδώ κι από εκεί, γιατί του είναι 
μια οικεία συμπεριφορά. Θα θιχτεί, μόνον 
όταν στο κέντρο των σχολίων, βρεθεί 
εκείνος. 

Ο αχάριστος, θα ακούσει με μεγάλη 
ευκολία τη δικαιολογία γιατί έχει μάθει σε 
αυτές. 

Ο ψεύτης, θα δικαιολογήσει το ψέμα, 

μπορεί και να το ακούσει με ευκολία ή 
και συμπάθεια ενδόμοιχα, γιατί ξέρει πώς 
είναι. 

Σε όλα αυτά όμως υπάρχει ένας κοινός 
παρονομαστής. Τα βιώματά μας. 

Δεν είναι οι άνθρωποι τοξικοί. Είναι τα 
βιώματά τους. Είναι το παρελθόν, ο τρόπος 
που έχουν μεγαλώσει, οι στιγμές που τους 
έχουν διαμορφώσει. 

Αν δεν αντιμετωπίσουν το παρελθόν 
τους, αν δεν κάνουν ειρήνη μαζί του, τότε 
η τοξικότητα μεταφέρεται στο χαρακτήρα 
τους. Τότε αρχίζουν να νοσούν. 

Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζουμε 
“τοξικοί”, συνήθως, έχουν ένα σκληρό 
παρελθόν ακόμα και ψευδοφανούς 
τελειότητας. 

Aυτό δεν σημαίνει, πως εσύ είσαι 
υποχρεωμένος να δεχτείς και να 
κουβαλήσεις όλο αυτό το βάρος. 

Μπορείς να μείνεις, μέχρι το σημείο που 
δεν βαραίνει η ψυχή.

loveletters.gr
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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!!!

Την τελευταία του πνοή ανάμεσα 
στην αγαπημένη του οικογένεια 
άφησε ο Χρήστος δήμας, 
καθηγητής φυσικομαθηματικός.
Ο Χρήστος δήμας, πρόσφερε 
επί σειρά ετών τις πολύτιμες 
υπηρεσίες του στα καναδικά και 
ελληνικά σχολεία της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο. Τη δεκατία 
του 1980 υπηρέτησε στην 
Ελληνοκαναδική Ομοσπονδία του 
Οντάριο και στο Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσο ενώ ήταν μέλος 
του Ελληνικού Οργανισμού 
Εκπαιδευτικών του Οντάριο. 
Χαρισματικός άνθρωπος, 
αξιόλογος επιστήμονας με 
αφοσίωση, ζήλο και αγάπη για το 
αντικείμενό του, έφυγε αφήνοντας 
το στίγμα του στην ελληνική 
παροικία του Τορόντο.
Το κείμενο που ακολουθεί,  
είναι από τον προσωπικό 
λογαριασμό στο Facebook του 
Σπύρου Βολονάκη, διευθυντή 
της Ελληνικής παιδείας της Ι. 
Αρχιεπισκοπής Καναδά.

ΥΣΤΑΤΟΣ ΑπΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ δΗΜΑ

“ Τιμούμε σήμερα τον αγαπημένο και 
αξιόλογο δάσκαλο τον Χρήστο Δήμα. 
Δύσκολος αυτός ο αποχαιρετισμός. Τι 
να πρωτοθυμηθώ. Είναι τόσα πολλά 
αυτά που συνωστίζονται στη μνήμη. Ο 
Χρήστος, πρόσφερε τη ζωή του στην 
οικογένεια, την ελληνική πολιτισμική 

μας παράδοση και κληρονομιά, την 
καναδική και ελληνόφωνη εκπαίδευση 
και τη συγγραφή δοκιμίων. 

Δοτικός, δραστήριος, χαμογελαστός, 
χαρισματικός, ενθουσιώδης  και 
διανοούμενος, γεμάτος ενέργεια και 
αγάπη για τον νέο και τον άνθρωπο.   
Η καθαρότητα της σκέψης και η 
αποτελεσματικότητα κάθε ενέργειάς 
του αποτελούν σημεία αναφοράς 
διαχρονικά στις συζητήσεις που είχαμε 
μαζί.

Είχε το χάρισμα, αυτή τη μαγική 
δύναμη να μεταμορφώνει σε κάτι 
σημαντικό ό,τι άγγιζε. Πάνω απ’ όλα 
άγγιξε ανθρώπους, τους ενέπνεε, 
τους διαμόρφωνε χωρίς να επιδιώκει 
ποτέ να δημιουργεί ομοιώματά του. 
Ήθελε με όλους να συνομιλεί. Ήταν 
ανυποχώρητος σε θέματα αρχών.

Ηταν ένας ολοκληρωμένος άνθρω-
πος με εκπλήσσουσα οξύνοια και 
οξυδέρκεια και με ανεπτυγμένο το 
αίσθημα της συναλληλίας και της 
συναντίληψης απολαύοντας εκ 
του λόγου τούτου της ξεχωριστής 
αγάπης και εκτίμησης της ευρύτερης 
κοινότητας.

Το διδακτικό του χάρισμα εκπήγαζε 
και εκδηλωνόταν πρωτίστως με την 
αγάπη και την εμπιστοσύνη που 
πρόσφερε ανεπιφύλακτα σε όποιον 
τον πλησίαζε. Και το κυριότερο, 
έδινε στους μαθητές του και στους 
συνεργάτες του αυτοπεποίθηση, 
δύναμη πρωτοβουλίας και αγάπη. 
Η συνεισφορά του ήταν ουσιαστική, 
θετική και πάντα εποικοδομητική.

Ήταν ανθρώπινος ουσιαστικός, 
ειλικρινής, βαθιά συνειδητοποιη-
μένος με τις εμπειρίες και τις 
ευαισθησίες του και άμεσος σε όλες 
του τις εκδηλώσεις. 

Χρήστο, θα είσαι πάντα παρών 
μέσα σε όσους σε γνώρισαν και 
είχαν την τύχη να μοιραστούν 
μαζί σου στιγμές δημιουργίας,  
διαλόγου, ακόμη και απλές 
ανθρώπινες στιγμές επικοινωνίας.

Θα είσαι πάντα κοντά μας, 
μέσα μας, παρών, ως δάσκαλος, 
διευθυντής και συνάδελφος. Σε 
αποχαιρετούμε με σεβασμό, με 
αγάπη, με ευγνωμοσύνη για ό,τι 
πρόσφερες στην καναδική και 
ελληνόφωνη εκπαίδευση”!

Εφυγε ο καθηγητής 
Χρήστος Δήμας
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ΑΣπΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΕΣΙωΤΗ

Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ LEXI WRITERS

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

LEXI WRITERS

Μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε 
στη Βρετανία για τα πάρτι υψηλά 
ιστάμενων στελεχών του κυβερνώντος 
κόμματος εν μέσω των lockdown που 
είχε επιβάλει η κυβέρνηση, ο Boris 
Johnson, ανακοίνωσε την κατάργηση 
των μέτρων προστασίας που είχαν 
επιβληθεί για τον κορωνοϊό. Ο 
Βρετανός πρωθυπουργός εν μέσω 
χειροκροτημάτων των βουλευτών του 
κόμματός του ανακοίνωσε στις 19 
Ιανουαρίου ότι τα μέτρα που στοχεύουν 
στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης του 
Covid λήγουν στις 26 Ιανουαρίου.

Τονίζοντας ότι η άποψη των 
επιδημιολόγων είναι ότι το κύμα της 
Όμικρον έφτασε πλέον σε στάδιο 
κορύφωσης, ο  Boris Johnson 
ανακοίνωσε ότι μεταξύ άλλων  σταματά 
η υποχρεωτική χρήση της μάσκας, τα 
πιστοποιητικά Covid και η σύσταση 
για τηλεργασία. Έτσι από το πρωί 
της 27ης Ιανουαρίου, κανείς δεν θα 
υποχρεούται πλέον σε χρήση μάσκας 
και οι πολίτες μπορούν να κρίνουν 
εάν χρειάζεται ή όχι όταν βρίσκονται 
σε χώρους όπου συνωστίζονται 
πολλά άτομα, πρόσθεσε. Διευκρίνισε 
επίσης  ότι η μάσκα δεν θα είναι 
πλέον υποχρεωτική στους μαθητές 
και στους επιβάτες των μέσων μαζικής 
μεταφοράς.

Παράλληλα χαλαρώνουν οι 
περιορισμοί στα επισκεπτήρια των 
γηροκομείων, ωστόσο, θα εξακολουθεί 
να ισχύει νομικά η υποχρέωση της 
απομόνωσης σε περίπτωση που 
κάποιος είναι θετικός στον Covid. Ο 
Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι 
«σύντομα θα έρθει η στιγμή» που η 
υποχρέωση αυτοαπομόνωσης θα 
μπορέσει να αποσυρθεί εντελώς. 

O Boris Johnson υποστήριξε 
την απόφασή του λέγοντας ότι η 
κυβέρνησή του είχε ακολουθήσει 

έναν «διαφορετικό δρόμο» από την 
πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, 
αλλά «τα δεδομένα δείχνουν, ξανά 
και ξανά, ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε 
σωστά σκληρές αποφάσεις». Σε 
ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο 
Twitter ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
δήλωσε επίσης ότι «είμαστε η πρώτη 
χώρα στον κόσμο και η ταχύτερη 
στην Ευρώπη που διέθεσε και 
χορήγησε το εμβόλιο. Κρατηθήκαμε 
ανοιχτοί αυτόν τον χειμώνα, ενώ άλλοι 
έκλεισαν. Και είμαστε οι πρώτοι που 
βγήκαμε από την Όμικρον επειδή 
πραγματοποιήσαμε την ταχύτερη 
εκστρατεία αναμνηστικών δόσεων 
στην Ευρώπη».

ΑΓΓΛΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Απέσυρε τα υγειονομικά μέτρα 
εναντίοντου κορωνοϊού η Βρετανία

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Boris Johnson, ενώ ανακοινώνει ότι 
ανακαλεί τα υγειονομικά μέτρα - CBC PHOTO

Οι τρεις πρώτες ευρωπαϊκές 
χώρες που κάνουν στροφή 

στην κανονικότητα
 

Η επόμενη χώρα που ακολούθησε 
το αγγλικό μοντέλο ήταν η Τσεχία. Την 
επομένη κιόλας μέρα της ανακοίνωσης 
Johnson, ο νέος Πρωθυπουργός 
Petr Fiala, ανακοίνωσε ότι η Τσεχία 
δεν θα καταστήσει υποχρεωτικό 
τον εμβολιασμό κατά του Covid 
και καταργείται το διάταγμα της 
προηγούμενης κυβέρνησης, που τον 
καθιστούσε υποχρεωτικό σε άτομα 
ηλικίας 60 και άνω καθώς επίσης και 
σε εργαζόμενους στον υγειονομικό 
τομέα και στις υπηρεσίες κοινωνικής 
ασφάλειας και πρόνοιας. 

Ο Τσέχος Πρωθυπουργός δήλωσε 
ότι αν και η κυβέρνησή του καταργεί 
την υποχρεωτικότητα δεν σημαίνει ότι 
αλλάζει η εισήγηση για εμβολιασμό. 
Συμπλήρωσε, όμως, ότι «δεν βλέπουμε 
λόγους για επιβολή υποχρεωτικού 
εμβολιασμού και δεν θέλουμε να 
επεκτείνουμε τον κοινωνικό διχασμό».

Τρίτη κατά σειρά η Ιρλανδία, της 
οποίας η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
ότι αποσύρει όλους σχεδόν τους 
περιορισμούς που είχε επιβάλει κατά 
της COVID από 22 Ιανουαρίου. Έπειτα 
από τις συστάσεις αξιωματούχων 
της δημόσιας υγείας, η κυβέρνηση 
αποφάσισε να άρει τα περιοριστικά 
μέτρα για μπαρ και εστιατόρια και την 
επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού 
από τους πελάτες τους. Προς το παρόν 
όμως παραμένει υποχρεωτική η χρήση 
μάσκας στα δημόσια μέσα μαζικής 
μεταφοράς και στα καταστήματα.

Διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι στην 
Ιρλανδία ζητούσαν από την κυβέρνηση 
την άρση των υγειονομικών μέτρων, 
αφού ο τομέας της φιλοξενίας της 
χώρας είχε υποστεί βαρύ πλήγμα. 
Τα νυχτερινά κέντρα είχαν ανοίξει 
για πρώτη φορά τον περασμένο 

«Δεν βλέπουμε λόγους για επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού 
και δεν δεν θέλουμε να επεκτείνουμε τον διχασμό στην κοινωνία», 

τόνισε ο Τσέχος Πρωθυπουργός Petr Fiala 
- VLADA.CZ PHOTO

Οκτώβριο, έπειτα από διάστημα 
19 μηνών και αναγκάστηκαν να 
ξανακλείσουν ενάμιση μήνα αργότερα.

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση της 

εξέφρασε η υπουργός Δικαιοσύνης 
Helen McEntee, σε βίντεο που 
ανήρτησε στο λογαριασμό της στο 
Instagram, έπειτα από το πέρας 
της συνεδρίασης του υπουργικού 
συμβουλίου. «Δεν νομίζω κανείς 
από εμάς να πίστευε ότι θα φθάναμε 
πραγματικά σ’ αυτό το σημείο τόσο 
σύντομα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη 
που από αύριο το πρωί θα πάψει να 
ισχύει η συντριπτική πλειοψηφία των 
περιορισμών».
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Χαρoύλα Τσιούβα

Η πανδημία Covid-19 οδήγησε τους ανθρώπους 
στο Διαδίκτυο και ταυτόχρονα ανέδειξε το ψηφιακό 
χάσμα που τους χωρίζει. Η συνδεσιμότητα αποτελεί 
βασικό εργαλείο για την επιβίωσή του παγκόσμιου 
πληθυσμού, εντούτοις, σύμφωνα με τα Ηνωμένα 
Έθνη, σχεδόν 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ή 
το 37% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχουν 
χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο.

Τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 
(ITU) του ΟΗΕ καταδεικνύουν το γεγονός ότι το 96% 
των 2,9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που δεν έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο ζουν σε αναπτυσσόμενες 
χώρες.

Η ITU διαβεβαιώνει ότι θα εργαστεί εντατικά για 
να διασφαλίσει ότι δεν θα μείνει κανείς πίσω. 
Ο εκτιμώμενος αριθμός των ανθρώπων που 
έχουν συνδεθεί στο Διαδίκτυο αυξήθηκε από 4,1 
δισεκατομμύρια το 2019 σε 4,9 δισεκατομμύρια 
φέτος, λόγω της «ενίσχυσης της συνδεσιμότητας 
λόγω Covid-19». Αλλά ακόμη και μεταξύ αυτών 
των χρηστών, πολλές εκατοντάδες μπορεί να 
συνδεθούν στο Διαδίκτυο σπάνια, χρησιμοποιώντας 
κοινόχρηστες συσκευές ή αντιμετωπίζοντας αργές 
συνδέσεις ταχύτητας που καθιστούν τη χρήση του 
Διαδικτύου αποτρεπτική.

Κατά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας του κορωνοϊού, 
ο αριθμός των χρηστών, σύμφωνα με την έκδοση, 
“Facts and Figures 2021”, την ετήσια επισκόπηση 
της ITU – του φορέα του ΟΗΕ που ασχολείται με τις 
ΤΠΕ – αυξήθηκε περισσότερο από 10%. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε μια δεκαετία.

«Η φτώχεια, ο αναλφαβητισμός, η περιορισμένη 
πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και η έλλειψη 
ψηφιακών δεξιοτήτων επηρέασαν αρνητικά τους 
ψηφιακά αποκλεισμένους», αναφέρει η ITU.

Στις φτωχότερες χώρες η πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
είναι συχνά απρόσιτη. Χαρακτηριστικά, σχεδόν, 
τα τρία τέταρτα των ανθρώπων δεν ήταν ποτέ 
συνδεδεμένοι στις 46 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

“Ενώ σχεδόν τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού 

έχουν σήμερα δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, 
υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, ώστε 
να μπουν όλοι οι πολίτες στον ψηφιακό κόσμο”, 
σχολίασε ο Γενικός Γραμματέας της ITU Houlin Zhao.

Η ισχυρή ανάπτυξη της συνδεσιμότητας τη διετία 
2019-2021 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η διείσδυση του 
Διαδικτύου αυξήθηκε περισσότερο από 13%. Αλλά 
και στα 46 κράτη, που έχουν χαρακτηριστεί από 
τον ΟΗΕ ως λιγότερο ανεπτυγμένα, η μέση αύξηση 
ξεπέρασε το 20%.

Ηλικιακό χάσμα

Η ηλικία αποτελεί παράγοντα που καθορίζει τη 
χρήση Διαδικτύου σε όλες τις περιοχές του κόσμου. 
Κατά μέσο όρο, το 71% του παγκόσμιου πληθυσμού 
ηλικίας 15-24 ετών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, 
σε σύγκριση με 57% όλων των άλλων ηλικιακών 
ομάδων.

Αυτό το χάσμα γενεών αντικατοπτρίζεται σε όλες τις 
περιφέρειες.  Είναι, ωστόσο, πιο έντονο στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου, όπου συνδέεται 
το 34% των νέων σε σύγκριση με μόνο το 22% του 
υπόλοιπου πληθυσμού.

Ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων

“Ωστόσο, ένα τεράστιο «χάσμα συνδεσιμότητας» 
παραμένει στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, όπου 
σχεδόν τα ¾ των ανθρώπων δεν έχουν συνδεθεί ποτέ 

στο Διαδίκτυο. Ειδικά οι γυναίκες 
σε αυτές τις χώρες παραμένουν 
ψηφιακά περιθωριοποιημένες, με 
περίπου τέσσερις στις πέντε να 
παραμένουν εκτός σύνδεσης”, 
αναφέρει η ITU.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά 
μέσο όρο το 62% των ανδρών 
χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, 
σε σύγκριση με το 57% των 
γυναικών. Το ψηφιακό χάσμα 
μεταξύ των φύλων έχει μειωθεί 
σε όλες τις περιοχές του κόσμου 
και έχει σχεδόν εξαλειφθεί στον 
ανεπτυγμένο κόσμο: το 89% των 
ανδρών και το 88% των γυναικών 
είναι στο Διαδίκτυο.

Εξακολουθεί, όμως, να υφίσταται 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
όπου το 31% των ανδρών σε 
σύγκριση σε μόλις το 19% των 

γυναικών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο. Το χάσμα 
μεταξύ των φύλων παραμένει ιδιαίτερα έντονο στην 
Αφρική: το 35% των ανδρών σε σύγκριση με το 24% 
των γυναικών είναι online, αλλά και στα Αραβικά 
κράτη, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 68% και 
56%.

Οι αγροτικές περιοχές βρίσκονται «offline»

Το χάσμα μεταξύ πόλης και υπαίθρου, αν και λιγότερο 
σοβαρό στις ανεπτυγμένες χώρες, παραμένει μια 
σημαντική πρόκληση για την ψηφιακή συνδεσιμότητα 
στον υπόλοιπο κόσμο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι άνθρωποι στις αστικές 
περιοχές έχουν διπλάσιες πιθανότητες να 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο από εκείνους στις 
αγροτικές περιοχές (76% συγκριτικά με το 39% στις 
αγροτικές περιοχές).

Στις ανεπτυγμένες οικονομίες, το χάσμα μεταξύ 
πόλης και υπαίθρου φαίνεται αμελητέο ως προς τη 
χρήση του Διαδικτύου (με το 89% των ανθρώπων 
στις αστικές περιοχές να έχουν χρησιμοποιήσει 
το Διαδίκτυο τους τελευταίους τρεις μήνες, σε 
σύγκριση με το 85% στις αγροτικές περιοχές). 
Στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι άνθρωποι στις 
αστικές περιοχές έχουν διπλάσιες πιθανότητες να 
χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο από εκείνους στις 
αγροτικές περιοχές: 72% στις αστικές περιοχές σε 
σύγκριση με 34% στις αγροτικές.

Πηγή: ΣΕΠΕ

2,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν 
χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, 
οι άνθρωποι στις αστικές 
περιοχές έχουν διπλάσιες 
πιθανότητες να χρησιμοποιούν 
το Διαδίκτυο από εκείνους στις 
αγροτικές περιοχές
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Ο διδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου του Τορόντο, 
Γιάννης Πρασσάς μίλησε για την 
πορεία της πανδημίας, αλλά και 
για τους εμβολιασμούς και τα 
φάρμακα κατά του φονικού ιού.

Άλλος ένας επιστήμονας, o διδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου του Τορόντο, Γιάννης Πρασσάς, 
προειδοποιεί ότι δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία.
«Το μετά μπορεί να φαντάζει ομαλότερο, αλλά να μας κάνει 
να χάσουμε την προσοχή μας από το τώρα. Η πανδημία 
αυτή την στιγμή είναι εν εξελίξει, είμαστε στην καρδιά της 
τελευταίας στροφής του πρώτου γύρου της πανδημίας 
στην Ελλάδα και αυτή την στιγμή στην χώρα μας είναι μια 
εκρηκτική φάση με τα μας νοσοκομεία μας παρατεταμένα 
σε πολύ οριακή λειτουργικότητα πραγματικότητα, με 
100άδες νεκρούς καθημερινά» τόνισε ο καθηγητής, 
μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και την 
εκπομπή «Πρωινή Παρέα» με την Κατερίνα Σερέτη και τον 
Διονύση Χατζημιχάλη.

Για τους «σκληρούς» 
δείκτες της πανδημίας

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσπαθήσουμε να 
αγνοήσουμε τους «σκληρούς» δείκτες και να πάμε 
παραπέρα, αλλά είναι τόση η εξάντληση του κόσμου, 
σημείωσε ο κ. Πρασσάς, που πρέπει με κάθε τρόπο 
να κοιτάξουμε το τι μας έρχεται για να αντλήσουμε 

κουράγιο. Η επόμενη μέρα λοιπόν, σύμφωνα με τον 
καθηγητή, μετά το τέλος αυτής της στροφής, στο πιο 
πιθανό σενάριο, φαντάζει να είναι μια κατάσταση πολύ 
πιο ομαλή όσο αφορά στην μακροχρόνια συμβίωσή 
μας με τον ιό.

«Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε, 
θα πρέπει να κάνουμε προσαρμογές που θα μας 
επιτρέψουν στα επόμενα χρόνια να συμβιώνουμε 
όσο το δυνατόν καλύτερα με αυτόν τον νέο ιό που 
θα έρθει να προστεθεί στην λίστα με τους ιούς που 
συμβιώνουμε αλλά όλα αυτά θα μπορούμε να τα 
κάνουμε με μεγαλύτερη νηφαλιότητα όταν δούμε 
τα εθνικά συστήματα υγείας να έχουν πάψει να 
απειλούνται με κατάρρευση όπως γίνεται σήμερα».

Εμβόλιο ή φάρμακα;
Στην ερώτηση εμβόλιο ή φάρμακα, ο καθηγητής 

ήταν κατηγορηματικός. «Εννοείται εμβόλιο. Οι 100 
θάνατοι κάθε μέρα και η πίεση στο σύστημα υγείας 
οφείλεται καθαρά στο ότι ο κόσμος έχει πιαστεί στα 
δίχτυα της παραπληροφόρησης τα οποία τραγικά 
φέρνουν όλους αυτούς τους καθημερινούς μεγάλους 
αριθμούς απωλειών. Τα εμβόλια που έχουμε είναι 

εξαιρετικά, είναι μια κραυγαλέα επιβεβαίωση στο 
το ότι είναι εξαιρετικά στο κάνουν αυτό για το οποίο 
σχεδιάστηκαν.

Είναι ενδομυϊκά εμβόλια και είναι σχεδιασμένα 
για να μας προστατεύουν από την στιγμή που θα 
κολλήσουμε κοροναϊό, να μην νοσήσουμε πολύ 
σοβαρά. Αυτή την στιγμή έχουμε 650 εισαγωγές σε 
ΜΕΘ στην Ελλάδα. Αν ήμασταν όλοι εμβολιασμένοι, 
θα είχαμε λιγότερες από 100, θα σήμαινε ότι δεν θα 
είχαμε καμία κρίση, ήδη θα σχεδιάζαμε την επόμενη 
ημέρα και θα σήμαινε ότι 10άδες χιλιάδες συμπολίτες 
μας θα ήταν αυτή την στιγμή μαζί μας», υπογράμμισε 

ο κ Πρασσάς.

Η μεγάλη ευθύνη δεν 
πέφτει στον κόσμο που 
έχει πιαστεί στα δίχτυα 
της παραπληροφόρησης, 
επεσήμανε προσθέτοντας 
ότι «δυστυχώς δεν ισχύει 
το ίδιο για κάποιους 
τσαρλατάνους που έχουν 
έχουν ρίξει τα δίχτυα της 
παραπληροφόρησης για ιδιο-
τελείς σκοπούς.

10 δισεκατομμύρια 
εμβολιασμοί

Επανερχόμενος στο ερώ-
τημα θεραπευτικά φάρμακα 
ή εμβόλιο, ο κ. Πρασσάς 
εξήγησε ότι κάποιος που 
αρνείται να πάρουν το 
εμβόλιο, είτε ισχυριζόμενος 
ότι δεν έχει δοκιμαστεί 
πολύ, αν και έχουν γίνει 
10 δισεκατομμύρια 

εμβολιασμοί, είτε γιατί όπως λένε τα βγάζουν κάποιες 
κακές φαρμακευτικές εταιρείες, η απάντηση είναι ότι 
είναι οι ίδιες εταιρείες που βγάζουν και τα φάρμακα, 
τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί σε τόσο πολύ κόσμο 
και μάλιστα θα αργήσουν να έρθουν σε μεγάλες 
ποσότητες στην Ελλάδα.

Για τις παρενέργειες
«Και είναι κρίμα γιατί το εμβόλιο είναι δωρεάν, 

σε αφθονία, πιο αποτελεσματικό και πιο ασφαλές. 
Οποιαδήποτε σημάδια τοξικότητας ή παρενέργειας 
υπήρχαν από τα εμβόλια θα τα είχαμε δει. Ακούω τον 
κόσμο να αναρωτιέται τι παρενέργειες θα έχουν τα 
εμβόλια μετά από 15-25 χρόνια, αλλά δεν λειτουργούν 
έτσι τα συγκεκριμένα εμβόλια. Η παρέμβαση των 
συγκεκριμένων εμβολίων μένει 2-3 μέρες στο σώμα 
μας, μετά εξαφανίζεται. Έχοντας περάσει 2 χρόνια 
από τους πρώτους εμβολιασμούς, δεν μπορούμε 
να περιμένουμε τίποτα πια ως σημάδι τοξικότητας 
που δεν έχει καταγραφεί. Είναι απολύτως ασφαλή 
και εξαιρετικά αποτελεσματικά. Αυτό που δεν είναι 
ασφαλές είναι η παραπληροφόρηση. Αυτή την στιγμή 
άδικα χάνεται κόσμος, ενώ υπάρχει λύση» τόνισε ο 
καθηγητής.

Ένα πολύ καλό εμβόλιο υπονομεύει την ίδια την 
εικόνα του στον κόσμο, υποστήριξε ο κ. Πρασσάς, 
ακριβώς γιατί η δουλειά του είναι να κάνει πολύ 
σκληρές παθήσεις να φαίνεται ότι σχεδόν δεν 
υπάρχουν. «Δυστυχώς όμως δεν ισχύει αυτό και αν 
καθίσουμε να διαβάσουμε λίγο ή ρωτήσουμε τους 
παππούδες μας τι ήταν η ιλαρά, όλες οι παιδικές 
ασθένειες, τι ήταν η πολιομυελίτιδα και τι μεγάλη 
επίπτωση είχαν πριν τα εμβόλια, θα καταλάβαιναν 
ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να το αμελούν. Το ότι 
έχουμε προλάβει μέσω των εμβολιασμών κάποιες 
σκληρές ασθένειες δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει από 
μόνες τους ελαφρύτερες».

Για τις νέες παραλλαγές
«Με την Όμικρον έχουμε σταθεί λίγο τυχεροί, 

σημείωσε ακόμη, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα 
ακολουθήσουν και άλλες παραλλαγές», είπε ο 
καθηγητής.

«Η Όμικρον έχει μια εγγενή τάση να μολύνει 
καλύτερα τα κύτταρα του άνω αναπνευστικού σε σχέση 
με την Δέλτα, που σημαίνει ότι είναι λίγο ηπιότερη, 
όχι ήπια όμως. Από μόνη της είναι ένα πάρα πολύ 
επικίνδυνο στέλεχος ικανό να γονατίζει τα νοσοκομεία 
αυτή την στιγμή του Καναδά και της Αμερικής και θα 
φέρει πίεση και στα δικά μας νοσοκομεία ειδικά όσο 
αφορά στους ανεμβολίαστους. Όσοι είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι έχουν πάρα πολύ καλή προστασία», 
σημείωσε ο κ. Πρασσάς.

Ενδεχομένως να έρθουν στελέχη που θα έχουν 
μεγαλύτερη παθολογικότητα από την «Όμικρον», 
προειδοποίησε, τονίζοντας πως όταν μιλάμε για ιούς 
που σαρώνουν τόσο μεγάλα τμήματα της κοινωνίας 
μικρές διαφορές στην παθολογικότητα μπορεί 
συνολικά να σημαίνουν πολύ μεγαλύτερη πίεση 
εποχιακά σε σχέση με αυτό που φέρνει και η ίδια η 
Όμικρον. Σε σχέση με τα εμβόλια, επεσήμανε πως 
υπάρχουν κάποιες γραμμές ανοσίας στο σώμα μας, 
όπως η κυτταρική ανοσία, η οποία δεν είναι προϊόν 
τύχης, αλλά αποτελεί προϊόν μακριών εξελικτικών 
προσαρμογών που έχουν γίνει στο είδος μας ακριβώς 
για να εξυπηρετήσουν αυτή την πιθανότητα.

«Γνωρίζοντας ότι έχουμε κάποιες γραμμές ανοσίας, 
που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από καμία 
μετάλλαξη, είναι η μεγάλη μας προίκα για την επόμενη 
μέρα και η βάση στην οποία μπορούμε να στηρίξουμε 
την αισιοδοξία μας ότι από δω και πέρα η συμβίωσή 
μας με τον ιό, όταν κλείσει αυτή η στροφή που ζούμε 
τώρα θα είναι πολύ πιο ομαλή», είπε καταλήγοντας ο 
κ. Πρασσάς.

tanea.gr

Πρασσάς: «Σε καμία περίπτωση 
δεν τελειώσαμε με την πανδημία»
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100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή 
Λεύκωμα για τους Μικρασιάτες πρόσφυγες στο Βόλο

Έτος Μικρασιατικού ελληνισμού τo 2022 
καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από 
τη Μικρασιατική καταστροφή και ήδη έχουν 
ξεκινήσει οι ανάλογες δραστηριότητες 
σε αρκετά σημεία της χώρας. Στο Βόλο 
εκδόθηκε ένα σημαντικό λεύκωμα για τους 
Μικρασιάτες πρόσφυγες που υποδέχτηκε 
η Μαγνησία.

Όπως αναφέρουν οι συντελεστές της 
έκδοσης: «Σεπτέμβριος του 1922: χιλιάδες 
πρόσφυγες ξεριζωμένοι από τις πατρίδες 
του στην Μικρά Ασία αποβιβάζονται 
στο λιμάνι του Βόλου. Γυναίκες, παιδιά, 
ηλικιωμένοι. Για κάποιους ο Βόλος 
είναι στάση, για άλλους το τέλος μιας 
πολυτάραχης διαδρομής και η νέα πατρίδα.

Οδεύοντας στη συμπλήρωση 
100 χρόνων από την τραγωδία της 
Μικρασιατικής Καταστροφής η Διεύθυνση 
Αρχείων Μουσείων Βιβλιοθηκών Δήμου 
Βόλου επιμελήθηκε και παρουσιάζει το 
λεύκωμα με τίτλο «Μνήμες Προσφύγων. 
Οι μικρασιάτες πρόσφυγες στο Βόλο», 
καταθέτοντας μία ακόμα πολύ σημαντική 
συμβολή στην ιστορία μιας πόλης, η 
οποία εκτός από αστικό, εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο, υπήρξε και τόπος 
καταφυγής, φιλοξενίας και αποκατάστασης 
χιλιάδων προσφύγων μετά την τραγική 
κατάληξη των μικρασιαστικής εκστρατείας.

Μέσα από φωτογραφίες, αρχειακό υλικό, 
προφορικές μαρτυρίες και δημοσιεύματα 
για την περίοδο της εγκατάστασης των 
προσφύγων, αναδεικνύεται η διαρκής 
ανθρώπινη προσπάθεια και εργασία των 
13.000 μικρασιατών, που εγκαταστάθηκαν 
στη βιομηχανική πόλη του Βόλου, για τη 
διαμόρφωση ενός 
νέου «δικού τους» 
αστικού χώρου, που 
εξελίχθηκε στον 
οργανωμένο δήμο 
της Νέας Ιωνίας 
με τη δική του 
επαγγελματική και 
κοινωνική ζωή.

Η ένταξη των 
προσφύγων στη ζωή 
της πόλης δεν ήταν 
ούτε ευθύγραμμη, 
ούτε εύκολη. Στις 
πρώτες δεκαετίες 
της συγκατοίκησης 
κυριαρχούσαν οι 
διακρίσεις ανάμεσα 
σε «πρόσφυγες» και 
«ντόπιους», όμως 
με το πέρασμα του χρόνου, τα στερεότυπα 
αυτά αμβλύνθηκαν. Σ΄ αυτό συνέβαλαν 
σημαντικά οι περίοδοι κρίσεων που βίωσε η 
πόλη (ιταλογερμανική κατοχή (1941-1944), 
σεισμοί και πλημμύρες (1955 – 1957), 
αποβιομηχάνιση (μέσα δεκαετίας 1980) και 
οι οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις.

Ο αρχικά αμιγώς προσφυγικός 
συνοικισμός της Ν. Ιωνίας επεκτάθηκε 
χωροταξικά και πληθυσμιακά, αποκτώντας 
υποδομές και προσελκύοντας νέους 
κατοίκους. Σήμερα, ο Βόλος διατηρεί την 
ταυτότητα της πολυσυλλεκτικής πόλης 
στη βάση της οποίας συγκροτήθηκε και 
αναπτύχθηκε ενώ ήδη έχει γεννηθεί η 
τέταρτη γενιά κατοίκων προσφυγικής 
καταγωγής.

Η έκδοση αξιοποιεί το πλούσιο 
τεκμηριωτικό υλικό που διαθέτει στις 
συλλογές του το Μουσείο της Πόλης του 
Βόλου και καταγράφει την «ιδιόμορφη» 
σχέσης της νέας πόλης και του προσφυγικού 
συνοικισμού της μέσα από 7 συνολικά 
ενότητες:
α) Από την πατρίδα: τεκμήρια από τη 

ζωή των προσφύγων εκεί, όπως 
οικογενειακές φωτογραφίες, γάμοι 
πιστοποιητικά, στατιστικά στοιχεία για 
τον αριθμό και την προέλευση των 
προσφύγων

β) Στη νέα πατρίδα: η δημιουργία του 
προσφυγικού συνοικισμού της Νέας 
Ιωνίας και εκείνου στη Ιωλκό, οι πρώτες 

δεκαετίες της εγκατάστασης στην πόλη
γ) Στη δουλειά: τα επαγγέλματα των 

προσφύγων
δ) Στη σχόλη: ο ελεύθερος χρόνος στο 

Συνοικισμό
ε) Το Άσυλο Παιδιού: μια πρωτοβουλία 

δεσποινίδων της ανώτερης τάξης για 
την περίθαλψη των προσφυγόπουλων

στ’) Η Νίκη Βόλου: η προσφυγική 
ποδοσφαιρική ομάδα της Ν. Ιωνίας

ζ) Στη Ν. Ιωνία: η μετεξέλιξη του 
προσφυγικού συνοικισμού σε Δήμο 
(1947 – 2010)

Το υλικό του λευκώματος προέρχεται 
από τη μεγάλη περιοδική έκθεση «Βόλος 
– Νέα Ιωνία: τόσο μακριά, τόσο κοντά», με 
την οποία εγκαινιάστηκε το Μουσείο της 
Πόλης του Βόλου το Δεκέμβριο του 2014, 
τις ανέκδοτες συλλογές του Μουσείου της 
Πόλης του Βόλου που διατέθηκαν από 
δωρητές με μικρασιατική καταγωγή και 
προσκτήθηκαν από το 2015 έως και σήμερα 
καθώς και από τις συλλογές πολιτιστικών 
και αθλητικών μικρασιατικών συλλόγων 
της πόλης του Βόλου που συνεργάστηκαν 
με τη Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων 
και Βιβλιοθηκών (Δ.Α.Μ.Β.) σε σειρά 
εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων.

Η παρούσα έκδοση έρχεται να 
συγκεράσει και να αξιοποιήσει όλες τις 
παραπάνω προσπάθειες για τη διάσωση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς των 
μικρασιατών προσφύγων – κατοίκων της 
πόλης του Βόλου. Με οδηγό τα τεκμήρια που 

προσέφεραν οι προσφυγικοί σύλλογοι και οι 
απόγονοι της πρώτης γενιάς προσφύγων, 
αποσπάσματα είτε αυτούσια είτε σε 
απόδοση από τις προφορικές μαρτυρίες, 
αλλά και την πλούσια βιβλιογραφία έχει 
σκοπό να συμβάλλει στη διατήρηση 
της συλλογικής μνήμης της πόλης 
αναδεικνύοντας το ρόλο των μικρασιατών 
προσφύγων στην ανάπτυξή της».

Για την πραγματοποίηση του λευκώματος 
συνεργάστηκαν οι τοπικοί σύλλογοι: ΙΩΝΕΣ 
– Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών Νέας 
Ιωνίας Μαγνησίας, Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μικρασιατών Ν.Ιωνίας Μαγνησίας «Το 
Εγγλεζονήσι», Σύλλογος Καππαδοκών 
Βόλου.

ert.gr
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Αφγανιστάν: 
Ο δρόμος προς 

τη μεγάλη 
πτώση

Αν κεντρικός στόχος του policymak-
ing είναι η άσκηση συνειδητού ελέγχου 
στη διαμόρφωση του μέλλοντος, τότε 
μπορούμε να πούμε ότι η πτώση της 
Καμπούλ ήταν, εν πολλοίς, αποτέλεσμα 
της αποτυχίας της διεθνούς κοινότητας να 
χαράξει μια προοπτική πολιτική, βασισμένη 
στην πολύπλευρη, ορθολογική δράση 
και όχι απλά στην ελπίδα ενός ευνοϊκού 
ατυχήματος.

H μεγάλη πτώση του Αφγανικού Στρατού 
(και κατά συνέπεια η ήττα των ΗΠΑ και των 
συμμάχων τους) είναι καταρχήν αποτέλεσμα 
μιας ασθενούς βούλησης. Ούτε οι Αφγανοί 
ούτε οι Αμερικανοί ήταν διατεθειμένοι να 
προασπίσουν την Καμπούλ μέχρι τέλους. 
Φίλοι και αντίπαλοι επιρρίπτουν στον 
Πρόεδρο Biden το σύνολο της ευθύνης. 
Ωστόσο, μια τέτοια εξήγηση είναι τόσο 
άδικη όσο και αφελής. Το Αφγανιστάν δεν 
κατέρρευσε εν μία νυκτί. Η έξοδος δεν ήταν 

Όπως εύστοχα τονίζει στο τελευταίο του 
βιβλίο, (το οποίο συνυπογράφει με τον Da-
vid Kilcullen), η πτώση της Καμπούλ ήταν 
προδιαγεγραμμένη λόγω της αποτυχίας 
της Δύσης σε τέσσερα κομβικά επίπεδα. 
Πράγματι, η αποτυχία των συμμάχων 
να δημιουργήσουν τις απαραίτητες 
εσωτερικές και περιφερειακές συνθήκες 
και να ασκήσουν επαρκή διπλωματική 
πίεση για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής 
συμφωνίας, είναι η εμφανέστερη αποτυχία 
της Επιχείρησης. Δεν είναι, ωστόσο, η 
μοναδική. Η αποτυχία εγκατάστασης ενός 
συστήματος ανταποδοτικής και διαφανούς 
διακυβέρνησης, η αποτυχία οικοδόμησης 
μιας τοπικής οικονομίας ανεξάρτητης από 
την ανθρωπιστική βοήθεια και η αποτυχία 
κατανόησης και διαχείρησης του Πακιστάν, 
έθεσαν το Αφγανιστάν σε τροχιά βέβαιης 
κατάρρευσης. 

Κατά τον Mills, η σημαντικότερη 
αποτυχία είναι αυτή της πολιτικής. Ο 
πόλεμος δεν μπορεί να διαχωριστεί από 
την πολιτική, όπως η πολιτική δεν μπορεί 
να διαχωριστεί από τον πόλεμο. Yπό αυτή 
την έννοια, πράγματι οι Ταλιμπαν και οι 
σύμμαχοί τους δεν μπορούσαν να νικηθούν 
με την αξιοποίηση μόνο στρατιωτικών 
μέσων. Ίσως λοιπόν ο Mills έχει δίκαιο 
όταν υποστηρίζει ότι η απόρριψη της 
παράδοσης των Ταλιμπάν μετά την πτώση 
της Κανταχάρ το 2001 και η άρνηση  των 
συμμάχων να διαπραγματευτούν μαζί τους 
στη Συνδιάσκεψη της Βόννης τον Δεκέμβριο 
του ίδιου έτους, ήταν δύο μεγάλες χαμένες 
ευκαιρίες για τη Δύση. Όντως, η αυξημένη 
επιρροή και το ισχυρό τότε πλεονέκτημα της 
Δύσης θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την 
επίτευξη μιας ειρήνης προσαρμοσμένης, 
σε μεγάλο βαθμό, στα μέτρα και τις 
προτεραιότητες της. Το 2018, οπότε και οι 
ΗΠΑ εν τελεί αποφάσισαν να αφιερώσουν το 
αναγκαίο πολιτικό κεφάλαιο στις συνομιλίες 
με τους Ταλιμπάν, ήταν πλέον αργά. Οι 
μοχλοί πίεσης ήταν ασθενείς, η αμερικανική 
επιρροή είχε σχεδόν εξανεμιστεί. Το 
αποτέλεσμα; Η πλήρης απόσυρση των 
δυτικών στρατευμάτων, ως αντάλλαγμα 

για μια συμφωνία ειρήνης ακατάλληλη και 
ούτως ή άλλως δυσμενή για τα συμμαχικά 
συμφέροντα. 

Επίσης, η αδυναμία (ή απροθυμία) 
της Δύσης να λάβει συγκροτημένες 
περιφερειακές πρωτοβουλίες διασφάλισης 
της σταθερότητας στο Πακιστάν, έκανε 
την πρόοδο της Αφγανικής υπόθεσης ένα 
ακόμη πιο δυσεπίλυτο αίνιγμα. Όπως λέει 
ο Mills, η ειρήνη στο Αφγανιστάν περνά 
από τη σταθερότητα στο Πακιστάν. Οι 
Πακιστανικές ηγεσίες αντιλαμβάνονταν, 
και εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται, την 
Ινδία ως βασικό γεωπολιτικό ανταγωνιστή 
και κορυφαία υπαρξιακή απειλή. Θεμέλιο 
της υποστηρικτικής στάσης του Πακιστάν 
προς τους Ταλιμπάν υπήρξε ο καθ’όλα 
ορθολογικός φόβος περικύκλωσης, από την 
Ινδία. Μετά την αποχώρηση των Σοβιετικών, 
το 1989, οι οι Πακιστανοί υποστήριξαν τις 
Αφγανικές αντάρτικες ομάδες προκειμένου 
να αποτρέψουν τη δημιουργία ενός κενού 
ισχύος στη χώρα, που θα μπορούσε να έχει 
καλυφθεί από τους Ινδούς. 

Αν το Αφγανιστάν βλέπει τα προβλήματα 
του μέσα από Πακιστανικά μάτια, είναι 
βέβαιο ότι το Πακιστάν βλέπει τα δικά του 
προβλήματα, μέσα από Ινδικά. Μόνιμη 
ανησυχία του Πακιστάν, σε ποιο βαθμό θα 
μπορούσε να διάκειται φιλικά προς το Δελχί 
η εκάστοτε Αφγανική Κυβέρνηση. Εν τέλει, 
η Δύση απέτυχε να πείσει την Ισλαμαμπάντ 
ότι η σταθερότητα και η τάξη στο Αφγανιστάν 
θα μπορούσε να διασφαλίσει περισσότερο 
τα συμφέροντα της από τους Ταλιμπάν. 

Τέλος, οι σύμμαχοι απέτυχαν να 
οικοδομήσουν μια βιώσιμη οικονομία, 
έχοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση της 
τοπικής παραγωγής και την ένταξη της στις 
παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Αντί να 
προωθήσει επενδύσεις μακροπρόθεσης 
αξίας σε παραγωγικούς τομείς της 
οικονομίας, άφησε να διαμορφώθεί ένα 
μοντέλο βασισμένο στην κατανάλωση, στις 
γρήγορες, προσωρινές πηγές εισοδήματος 

αποτέλεσμα μιας μοναδικής απόφασης. 
Η πτώση της Καμπούλ είναι στον πυρήνα 
της, η πτώση ενός ολόκληρου συστήματος, 
στη διαμόρφωση και συντήρηση του 
οποίου μετείχαν τα δύο μεγάλα αμερικανικά 
κόμματα, πολλές συμμαχικές δυνάμεις, 
συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ, τέσσερις 
Αμερικανοί Πρόεδροι και πλήθος διεθνών 
κυβερνητικών υπηρεσιών και αποστολών. 

Το βασικό ερώτημα 
δεν είναι, λοιπόν, 
πως κατέστη δυνατόν 
μια συγκριτικά 
μικρή δύναμη, 
όπως οι Ταλιμπάν, 
να καταφέρουν 
μια τόσο γρήγορη 
και καθοριστική 
νίκη εναντίον ενός 
μεγάλου συμβατικού 
στρατού· αυτό που 
πρέπει πρωτίστως να 
αναρωτηθούμε είναι 
γιατί οι εμπλεκόμενες 
στρατιωτικές και 
πολιτικές ηγεσίες 
στάθηκαν ανίκανες να 

αποφύγουν λάθη, τα οποία μακροπρόθεσμα 
θα αποδεικνύονταν καταστροφικά.

Τον περασμένο Ιούλιο, ενώ οι Ταλιμπάν 
βρίσκονταν στα πρόθυρα της Καμπούλ, 
ο καλός φίλος Greg Mills βρισκόταν στο 
Προεδρικό Παλάτι, μαζί με τον Πρόεδρο 
Ghani. Η παρουσία του δίπλα στον 
Αφγανό Πρόεδρο δεν ήταν τυχαία, αλλά 
το αποτέλεσμα της συνεχούς, άμεσης και 
στενής επαφής του με τη χώρα, για πάνω 
από 16 χρόνια. Έχοντας υπηρετήσει ως 
επικεφαλής σύμβουλος του διοικητή των 
ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων, Στρατηγού richards 
και ως επικεφαλής στρατηγικής ανάλυσης 
της ISAF, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο 
Greg είναι ένας insider. Και ως τέτοιος 
νομιμοποιείται να απορρίπτει τις εύκολες 
εξηγήσεις και να προτάσσει συμπεράσματα, 
τα οποία στον μέσο αναγνώστη ίσως να 
φανούν έως και προκλητικά. 
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και στην ανισομερή, μη στοχοθετημένη 
κατανομή των πόρων της ανθρωπιστικής 
βοήθειας – και μάλιστα χωρίς μηχανισμούς 
μέτρησης του οικονομικού και κοινωνικού της 
αντίκτυπου. Tα παραπάνω, σε συνδυασμό 
με την απουσία μιας συνεκτικής στρατηγικής 
ορθής διακυβέρνησης και ανάπτυξης 
είχαν ως αποτέλεσμα τη συντήρηση ενός 
οικονομικού και θεσμικού φαύλου κύκλου·  
μιας κουλτούρας εξάρτησης και ενός 
δαιδαλώδους μηχανισμού διαφθοράς, ο 
οποίος ευνοούσε τις εγκατεστημένες ελίτ και 
τους επιχειρηματίες της σύγκρουσης (con-
flict entrepreneurs).

Η ήττα στο Αφγανιστάν ήταν, αναμφίβολα, 
μια από τις πιο καταστροφικές στιγμές της 
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, από τη 
δεκαετία του 1970 έως σήμερα. Το εύρος 
των συνεπειών της μένει να ξετυλιχθεί. 
Σε κάθε περίπτωση η Μεγάλη Πτώση μας 
κληροδοτεί ένα ισχυρό μάθημα, θεμέλιο 
για το μέλλον της καταστολής εξεγέρσεων 
(counterinsurgencies): τα στρατιωτικά μέσα 
δεν πρέπει ποτέ να είναι αποκομμένα από 
την πολιτική διευθέτηση και τη θεσμική 
πρόοδο.

kathimerini.gr

ΜέσηΑνατολή: 
Οι ισχυρότεροι 

στρατοί 
σύμφωνα με το 

GlobalFirepower.com

Δόθηκε πριν από λίγες μέρες στη 
δημοσιότητα η ετήσια έκθεση του ιστότοπου 
«Global Firepower» για την κατάταξη των 
ισχυρότερων στρατών στον κόσμο το 
2022. Στην έκθεση που δημοσιεύει από το 
2005, ο ιστότοπος αφιέρωσε ειδικό χώρο 

στην κατάταξη των ισχυρότερων στρατών 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο αιγυπτιακός 
στρατός κατέλαβε την πρώτη θέση, ο 
τουρκικός στρατός τη δεύτερη θέση, ο 
ιρανικός στρατός την τρίτη θέση και ο 
ισραηλινός στρατός την τέταρτη θέση.

Στην πέμπτη θέση, ο στρατός της 
Σαουδικής Αραβίας, ο ιρακινός στρατός 
κατέλαβε την έκτη θέση και ο στρατός των 
ΗΑΕ κατέλαβε την έβδομη θέση.

Ο συριακός στρατός κατέλαβε την όγδοη 
θέση, ο στρατός του Κουβέιτ κατέλαβε την 
ένατη θέση και ο στρατός της Ιορδανίας τη 
δέκατη θέση.

Η Global Firepower χρησιμοποιεί 50 
παράγοντες για να δώσει στους στρατούς 
θέσεις στην κατάταξη, και υποδεικνύει 
επίσης πόσο κινούνται προς τα πάνω, 
προς τα κάτω ή σταθερά στη λίστα, όπως 
ο αριθμός των δυνάμεων και η κατοχή 
τους σε άρματα μάχης, ναυτικές μονάδες, 
μαχητικά αεροσκάφη και πολλά άλλα.

Η έκθεση «Global Firepower» για το έτος 
2022 για τη Μέση Ανατολή περιελάμβανε 
15 χώρες. Η ταξινόμηση των στρατιωτικών 
δυνάμεων στις 140 χώρες, εξαρτάται από 
τον αριθμό των ενεργών και διαθέσιμων 
στρατιωτικών δυνάμεων και προσθέτει 
στην τελική διάταξη η δύναμη των όπλων 
και η οικονομική ισχύς στην υλικοτεχνική 
και γεωγραφική ικανότητα.

Ο ιστότοπος παρέχει μια αναλυτική 
παρουσίαση δεδομένων για 140 
στρατιωτικές δυνάμεις, με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες στην πρώτη θέση, 

ακολουθούμενες 
από τη Ρωσία, την 
Κίνα, την Ινδία και 
την Ιαπωνία και 
το Βασίλειο του 
Μπουτάν στην 
τελευταία θέση.

Όσον αφορά τις 
τοποθεσίες των 
πρώτων πέντε 
στρατών στη 
Μέση Ανατολή 
σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ήταν οι 
εξής:

Η Αίγυπτος 
στην 12η θέση, η 

Τουρκία στην 13η, το Ιράν στην 14η θέση, 
το Ισραήλ στην 18η θέση και η Σαουδική 
Αραβία στην 20η θέση.

ert.gr
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Καλό είναι να μην βλέπει κανείς «σερί» 
πολλές ώρες τηλεόραση, αλλά να κάνει 
διαλείμματα κατά καιρούς, προκειμένου 
να αποφύγει μια δυνητικά επικίνδυνη - 
ακόμη και θανατηφόρα - θρόμβωση. 
Μια νέα βρετανική επιστημονική 
έρευνα βρήκε ότι η παρακολούθηση 
τηλεόρασης για περισσότερες 
από τέσσερις συνεχόμενες ώρες 
σχετίζεται με 35% μεγαλύτερο κίνδυνο 
θρόμβων στο αίμα, σε σύγκριση με 
την παρακολούθηση λιγότερων των 
δυόμισι ωρών.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ 
Σετόρ Κουνούτσορ του Πανεπιστημίου 
του Μπρίστολ, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
προληπτικής καρδιολογίας «Euro-
pean Journal of Preventive Cardi-
ology» της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

Καρδιολογίας, ανέλυσαν στοιχεία 
(μετα-ανάλυση) τριών ερευνών που 
αφορούσαν συνολικά 131.421 άτομα 
ηλικίας άνω των 40 ετών, χωρίς 
ιστορικό φλεβικής θρόμβωσης. Οι 
συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν 
επί πέντε έως 20 έτη, στη διάρκεια 
των οποίων οι 964 διαγνώστηκαν με 
φλεβική θρομβοεμβολή.

Η δημιουργία θρόμβου αίματος σε μια 
φλέβα, κυρίως στο πόδι, ονομάζεται 
εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. 
Όταν ο θρόμβος φθάσει στους 
πνεύμονες μέσω της κυκλοφορίας 
του αίματος και εγκατασταθεί στην 
πνευμονική αρτηρία, τότε προκαλείται 
πνευμονική εμβολή. Από κοινού η εν 
τω βάθει φλεβική θρόμβωση και η 
πνευμονική εμβολή αποτελούν την 
φλεβική θρομβοεμβολική νόσο ή 

φλεβική θρομβοεμβολή, μια δυνητικά 
θανατηφόρα ασθένεια, που αποτελεί 
συχνή αιτία καρδιαγγειακού θανάτου 
παγκοσμίως. Επειδή δεν έχει τυπικά 
συμπτώματα, διαγιγνώσκεται δύσκολα 
και έτσι έχει υποτιμηθεί, ακόμη και από 
την ιατρική κοινότητα. Εκτιμάται ότι 
κάθε χρόνο προκαλεί περίπου 50.000 
θανάτους στην Ελλάδα και 500.000 
στην Ευρώπη.

Η βρετανική μελέτη συμπέρανε ότι όσοι 
«κολλάνε» στην τηλεόραση, έχουν 
κατά μέσο όρο 1,35 φορές μεγαλύτερο 
κίνδυνο να εμφανίσουν θρομβοεμβολή, 
σε σχέση με όσους βλέπουν σπάνια 
τηλεόραση ή ποτέ. «Τα ευρήματα μας 
δείχνουν επίσης ότι το να είναι κανείς 
σωματικά δραστήριος, δεν εξαλείφει 
τον αυξημένο κίνδυνο θρόμβων 
του αίματος, ο οποίος σχετίζεται με 
την παρατεταμένη παρακολούθηση 
τηλεόρασης. Αν πρόκειται να δείτε 
πολλή τηλεόραση, τουλάχιστον να 
το κάνετε με διακοπές ενδιάμεσα. Να 
σηκώνεστε και να τεντώνεστε κάθε 
30 λεπτά ή να κάνετε άλλη άσκηση. 
Και να αποφεύγετε να συνδυάζετε 
την τηλεόραση με ανθυγιεινά σνακ», 
επεσήμανε ο Κουνούτσορ.

«Άσχετα με τη σωματική δραστηριότητά 
σας, το βάρος, την ηλικία και το φύλο 
σας, η παρακολούθηση πολλών 

Πολωνοί επιστήμονες βρήκαν ένα 
γονίδιο για το οποίο λένε πως 
υπερδιπλασιάζει τον κίνδυνο σοβαρής 
νόσησης με Covid-19, μια ανακάλυψη 
για την οποία ελπίζουν ότι θα 
βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίζουν 
τους ανθρώπους που κινδυνεύουν 
περισσότερο από τη νόσο.

Ενώ η διστακτικότητα με τα εμβόλια 
είναι ένας μείζων παράγοντας πίσω 
από τα υψηλά ποσοστά θανάτων 
από τον κορονοϊό στην κεντρική και 
την ανατολική Ευρώπη, ερευνητές 
ελπίζουν ότι, αν εντοπίσουν αυτούς 
που διατρέχουν το μεγαλύτερο 
κίνδυνο, θα τους ενθαρρύνουν να 
εμβολιαστούν και θα τους δώσουν 
πρόσβαση σε επιλογές πιο εντατικής 
θεραπείας σε περίπτωση μόλυνσης.

«Έπειτα από περισσότερο από ενάμισι 
χρόνο δουλειάς, έγινε δυνατό να 
εντοπίσουμε ένα γονίδιο υπεύθυνο για 
προδιάθεση σοβαρής νόσησης (από 
τον κορονοϊό)», δήλωσε ο υπουργός 
Υγείας Άνταμ Νιντζιέλσκι.

«Αυτό σημαίνει πως στο μέλλον θα 
μπορούμε να εντοπίζουμε ανθρώπους 

Η πολλή τηλεόραση για πάνω 
από τέσσερις ώρες τη μέρα 

αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης

ωρών τηλεόρασης αποτελεί μια 
επικίνδυνη δραστηριότητα, όσον 
αφορά την ανάπτυξη θρόμβων 
στο αίμα. Η ακινησία αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου για τη φλεβική 
θρομβοεμβολή, γι’ αυτό οι άνθρωποι 
ενθαρρύνονται να κινούνται μετά από 
ένα χειρουργείο ή μια μακρινή πτήση. 
Ιδίως όταν κανείς κάθεται διπλωμένος 
για ώρες, το αίμα μαζεύεται στα άκρα 
αντί να κυκλοφορεί και αυτό μπορεί 
να προκαλέσει θρόμβους. Αν μάλιστα 
κάποιος τείνει να τρώει ανθυγιεινά 
σνακ μπροστά στην τηλεόραση, αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία 
και υπέρταση, δύο παράγοντες που 
αυξάνουν την πιθανότητα θρόμβων 
του αίματος», πρόσθεσε.

Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι 
ότι «πρέπει να περιορίσουμε τον 
χρόνο που περνάμε μπροστά από 
την τηλεόραση. Οι παρατεταμένες 
περίοδοι παρακολούθησης πρέπει 
να διακόπτονται με διαστήματα 
κινητικότητας, έτσι ώστε να συνεχίζεται 
η κυκλοφορία του αίματος. Ειδικά αυτό 
ισχύει για όσους στην καθημερινή ζωή 
τους κάνουν καθιστική ζωή γενικότερα, 
για παράδειγμα εκείνοι που εργάζονται 
για ώρες σε υπολογιστή. Αυτοί πρέπει 
να σηκώνονται κατά καιρούς και να 
κινούνται».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

με προδιάθεση να νοσήσουν σοβαρά 
από την Covid», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές από το Ιατρικό 
Πανεπιστήμιο του Μπιαλιστόκ 
βρήκαν ότι το γονίδιο είναι ο τέταρτος 
σημαντικότερος παράγοντας που 
καθορίζει πόσο σοβαρά θα νοσήσει 
κάποιος από την Covid-19, μετά την 
ηλικία, το βάρος και το φύλο.

Το γονίδιο είναι παρόν περίπου στο 
14% του πολωνικού πληθυσμού, σε 
σύγκριση με το 8-9% του πληθυσμού 
στο σύνολο της Ευρώπης και με το 27% 
του πληθυσμού στην Ινδία, δήλωσε ο 
Μάρτσιν Μονιούσκο, ο καθηγητής που 
ήταν επικεφαλής του προγράμματος.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει επίσης τη 
σημασία γενετικών παραγόντων για 
το πόσο σοβαρά θα νοσήσει κάποιος 
από την Covid-19.

Το Νοέμβριο, βρετανοί επιστήμονες 
δήλωσαν ότι εντόπισαν μια εκδοχή 
ενός γονιδίου που μπορεί να συνδέεται 
με διπλάσιο κίνδυνο εξασθένησης των 
πνευμόνων από την Covid-19.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολωνοί επιστήμονες βρήκαν 
γονίδιο που διπλασιάζει τον 
κίνδυνο σοβαρής νόσησης 

από τον νέο κορονοϊό
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Αμάξι βουλιάζει σε 
παγωμένο ποτάμι 

και η οδηγός βγάζει 
σέλφι ανεβασμένη 

στο καπό 
Το αμάξι βυθίζεται σιγά – σιγά στον πάγο που έχει 

σχηματιστεί στον ποταμό στον Καναδά.
Οι κάτοικοι μιας περιοχής στα περίχωρα της πόλης 

Οτάβα του Καναδά χρειάστηκε να σώσουν μια 
γυναίκα που τράβαγε σέλφι καθώς το αυτοκίνητό της 
βυθιζόταν μέσα σε ένα παγωμένο ποτάμι.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στις 16 Γενάρη, 
όταν η νεαρή γυναίκα άρχισε να οδηγεί το αμάξι 
της επάνω στον πάγο που είχε σχηματιστεί στην 
επιφάνεια του ποταμιού.

Σύμφωνα με τις αναφορές στα τοπικά ΜΜΕ, το 
στρώμα του πάγου ήταν λεπτό σε κάποιο σημείο κι 
έτσι δεν μπόρεσε να βαστάξει το βάρος του οχήματος, 
που άρχισε σιγά – σιγά να βυθίζεται.

Όμως η οδηγός του αμαξιού βγήκε από το 
όχημα, ανέβηκε στο καπό κι άρχισε να βγάζει σέλφι 
φωτογραφίες.

Λίγο αργότερα, μια ομάδα από κατοίκους της 
περιοχής κατέφτασαν για να τη βοηθήσουν και τη 
διέσωσαν με τη βοήθεια ενός καγιάκ.

Η νεαρή γυναίκα δεν τραυματίστηκε, αλλά η 
αστυνομία της έκοψε πρόστιμο για επικίνδυνη 
οδήγηση.

Καναδάς: 
Εγκεκριμένο 

φάρμακο COVID-19 
για οικιακή χρήση

Το υπουργείο Υγείας του Καναδά ενέκρινε το 
πρώτο φάρμακο κατά του COVID-19 που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι μετά από συνταγή 
γιατρού, ανακοίνωσαν την περασμένη Δευτέρα οι 
καναδικές ιατρικές αρχές. «Θα υπάρξει τεράστια 
ζήτηση για αυτή τη θεραπεία, η οποία είναι το πρώτο 
από του στόματος φάρμακο κατάλληλο για τη χρήση 
στο σπίτι», είπε η Ομοσπονδιακή Διευθύντρια 
Ιατρικής Δρ. Theresa Tam σε συνέντευξη Τύπου, 
επισημαίνοντας ότι οι διαθέσιμες ποσότητες θα είναι 
αρχικά μικρές.

«Εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό 
του SArS-CoV-2»

Η εγκεκριμένη θεραπεία είναι το Paxlovid, ένας 
συνδυασμός δύο αντιιικών φαρμάκων – του nir-
matrelvir και του ritonavir, που κατασκευάζεται από 
την Pfizer. «Η πρόκληση είναι να διεξαχθεί το τεστ 
όσο το δυνατόν συντομότερα», εξήγησε η Ταμ κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα. Το 
φάρμακο που εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό του 
ιού SArS-CoV-2 προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
αμέσως μετά τη διάγνωση, εντός πέντε ημερών από 
την έναρξη των συμπτωμάτων. Ο ασθενής παίρνει – 
για πέντε ημέρες, δύο φορές την ημέρα – ένα σετ από 
δύο δισκία νιρματρελβίρη και ένα δισκίο ριτοναβίρη, 
ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 
του HIV.

Μέχρι τώρα, τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί για 
χρήση στον Καναδά για ασθενείς με COVID-19 
προορίζονται μόνο για χρήση σε νοσοκομεία. 
Όπως τόνισαν τα καναδικά μέσα ενημέρωσης, 
σύμφωνα με ορισμένους γιατρούς, το Paxlovid 
μπορεί να σταματήσει την εισροή ασθενών σε ήδη 
υπερφορτωμένα νοσοκομεία.

Το δελτίο Τύπου της Δευτέρας από το ομοσπονδιακό 
τμήμα υγείας εξήγησε ότι το Paxlovid βοηθά το 
σώμα να καταπολεμήσει τον ιό SArS-CoV-2, 
ανακουφίζοντας τα συμπτώματα και μειώνοντας τη 
διάρκεια της νόσου. Τα εργαστηριακά δεδομένα της 
Pfizer δείχνουν επίσης ότι το φάρμακο είναι πιθανό 
να δράσει ενάντια στην παραλλαγή Omikron, η οποία 
κυριαρχεί πλέον σε νέες περιπτώσεις COVID-19 
στον Καναδά.

Νεκροί από 
το κρύο τέσσερις 

μετανάστες ανάμεσά 
τους κι ένα μωρό 

 στα σύνορα 
ΗΠΑ–Καναδά

Τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των 
οποίων και ενός μωρού, βρέθηκαν σε απόσταση 
μερικών μέτρων από τα σύνορα των ΗΠΑ με τον 
Καναδά, σε έναν δρόμο που χρησιμοποιούν συνήθως 
οι χωρίς χαρτιά μετανάστες, ανακοίνωσε η καναδική 
αστυνομία.

«Από τις πρώτες ενδείξεις, πιστεύουμε ότι όλοι 

τους πέθαναν από υποθερμία», ανέφερε η Βασιλική 
Χωροφυλακή του Καναδά, η ομοσπονδιακή 
αστυνομία, στην ανακοίνωσή της.

Το μωρό και δύο ενήλικες βρέθηκαν νεκροί σε 
απόσταση μόλις 12 μέτρων από τα σύνορα με τις 
ΗΠΑ και 10 χιλιομέτρων ανατολικά του Έμερσον, στη 
Μανιτόμπα. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε το πτώμα 
ενός ακόμη ατόμου, που μοιάζει να είναι εφηβικής 
ηλικίας.

Το πρωί της Τετάρτης Αμερικανοί συνοριοφύλακες 
εντόπισαν μια ομάδα ατόμων που είχε περάσει τα 
σύνορα. Ο ένας μετέφερε βρεφικά είδη, όμως δεν 
υπήρχε κανένα μωρό ανάμεσά τους. Ξεκίνησαν 
τότε έρευνες και στις δύο πλευρές των συνόρων. 
Έπειτα από τέσσερις ώρες και ενώ στην περιοχή 
επικρατούσαν πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, 
βρέθηκαν τα πτώματα.

Η εθνικότητα των θυμάτων δεν είναι γνωστή. Η 
αστυνομία προσπαθεί να τους ταυτοποιήσει και 
συνεχίζει τις έρευνες στην περιοχή αυτή.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η 
αναπληρώτρια διευθύντρια της αστυνομίας της 
Μανιτόμπα Τζέιν Μακλάτσι είπε ότι πιθανότατα οι 
τέσσερις αυτοί άνθρωποι «εγκαταλείφθηκαν μόνοι 
τους εν μέσω χιονοθύελλας» και πολικού ψύχους, 
αφού η θερμοκρασία στην περιοχή είχε πέσει στους 
-35 βαθμούς. Μέσα στη νύχτα ήταν αναγκασμένοι 
να διασχίσουν μια μεγάλη, ανοιχτή έκταση που 
είχε καλυφθεί με ένα παχύ στρώμα χιονιού και 
ήταν αδύνατον να την περάσουν με τα πόδια. Οι 
αστυνομικοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν 
σνόουμομπιλ και άλλα οχήματα παντός εδάφους για 
να καταφέρουν να ερευνήσουν την περιοχή.

Εδώ και μερικά χρόνια η κωμόπολη Έμερσον έχει 
μετατραπεί σε μια από τις οδούς που χρησιμοποιούν 
οι μετανάστες για να μετακινούνται μεταξύ των δύο 
χωρών της Βόρειας Αμερικής. Η Μακλάτσι σημείωσε 
ότι οι απόπειρες είχαν μειωθεί εδώ και έναν χρόνο, 
αφού έκλεισαν και τα σύνορα λόγω της πανδημίας 
της Covid-19.

Ο κεντρικός και ανατολικός Καναδάς πλήττεται 
από σφοδρό κύμα ψύχους, με ισχυρούς ανέμους και 
τη θερμοκρασία να έχει πέσει κάτω από τους -30°C.

Νεκροί από πυρά 
δύο Καναδοί 
σε ξενοδοχείο 

στο Μεξικό
Τη ζωή τους έχασαν δύο Καναδοί πολίτες και ένας 

τρίτος τραυματίστηκε, κατά τη διάρκεια ανταλλαγής 
πυρών σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στο 
Κανκούν, όπως ενημέρωσαν την π. Παρασκευή, οι 
Αρχές του Μεξικού.

Ειδικότερα, η επίθεση καταγράφηκε στο συγκρότημα 
Xcaret, όταν άνδρας καναδικής καταγωγής άνοιξε 
πυρ εναντίον των τριών θυμάτων. Οι τρεις είχαν 
βαρύ ποινικό μητρώο στον Καναδά, για υποθέσεις 
βιασμών, ναρκωτικών και όπλων, σύμφωνα με 
στοιχεία των καναδικών αρχών που επικαλέστηκε η 
μεξικανική εισαγγελία.

Τον Νοέμβριο του 2021, δυο φερόμενοι ως 
διακινητές ναρκωτικών είχαν σκοτωθεί από πυρά σε 
παραλία κοντινού ξενοδοχείου στο Κανκούν, όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τον Οκτώβριο, άλλη ανταλλαγή πυρών μεταξύ 
φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών είχε 
αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο τουρίστες, ένας 
Γερμανός κι ένας Ινδός, στο Τουλούμ, παραθαλάσσιο 
θέρετρο στην περιοχή.

Η βία που συνδέεται με τη δράση συμμοριών, 
ειδικότερα με τις λιανικές πωλήσεις ναρκωτικών, 
σαρώνει τις ακτές του Μεξικού στην Καραϊβική εδώ 
και χρόνια.

Τα επεισόδια του είδους ώθησαν ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις και τις αρχές των ΗΠΑ να 
προειδοποιήσουν τους πολίτες τους για τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν όταν επισκέπτονται την περιοχή, 
που συγκαταλέγεται στους πιο πολυσύχναστους 
τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.

Ο τουριστικός τομέας συνεισφέρει το 8,5% του 
ΑΕΠ του Μεξικού είναι η βασική δραστηριότητα στο 
νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Από τον Δεκέμβριο του 2006, όταν η κυβέρνηση του 
τότε προέδρου Φελίπε Καλδερόν εξαπέλυε τον πολύ 
αμφιλεγόμενο πόλεμο εναντίον των συμμοριών που 
διακινούν ναρκωτικά, αναπτύσσοντας τον στρατό στο 
εσωτερικό της χώρας, καταμετρώνται κάπου 340.000 
δολοφονίες στο Μεξικό, σύμφωνα με τις αρχές, που 
προσάπτουν ευθύνες για τις περισσότερες από αυτές 
στα καρτέλ των ναρκωτικών.

vradini.gr
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Τον περασμένο Ιούνιο, ένας 
«θερμικός θόλος» εγκαταστάθηκε 
πάνω από τη Βρετανική Κολομβία 
στον Καναδά για πέντε συνεχόμενες 
ημέρες, ωθώντας τις θερμοκρασίες 
σε μερικές περιοχές, έως και 
τους 49,5 βαθμούς. Οι υψηλές 
θερμοκρασίες πιστεύεται ότι 
οδήγησαν στον θάνατο έως και 500 
ανθρώπους και ότι αφάνισαν έως 
και 1 δισεκατομμύριο θαλάσσιων 
ζώων.

Σε ένα αγροτικό νοσοκομείο στο 
Νέλσον της Βρετανικής Κολομβίας, 
ο Κάιλ Μέριτ, επιμελητής γιατρός 
στο τμήμα επειγόντων περιστα-

Επίσης, τίθεται και το θέμα της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής του ασθενούς. Για δεκαετίες, οι 
γιατροί αναφέρονταν στους ασθενείς τους χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους. Σήμερα, το θέμα αυτό είναι πιο 
επίκαιρο από ποτέ. Το 2012, η εκπομπή του ABC 
NY Med, την οποία παρουσίαζε ο διάσημος γιατρός 
Μεχμέτ Οζ, μετέδωσε τον θάνατο ενός ασθενούς 
χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειάς του. Η χήρα 
του κέρδισε 2,2 εκατομμύρια δολάρια όταν υπέβαλε 
αγωγή κατά του νοσοκομείου.

Στην περίπτωση του Μέριτ, οι μόνες λεπτομέρειες 
που δόθηκαν στον Τύπο, ήταν η ηλικία της ασθενούς, 
το ιατρικό της ιστορικό, τον τύπο κατοικίας όπου 
οποίο ζει, καθώς και η ημερομηνία εισαγωγής της 
στο νοσοκομείο. Το Kootenay Medical Center, όπου 
εργάζεται ο Μέριτ, νοσηλεύει λιγότερους από 4.000 
ασθενείς. «Αυτά τα στοιχεία ταυτοποίησης είναι ήδη 
πολλά», είπε η Ρέι. «Οι μικρές πόλεις δεν έχουν 
πολλούς γιατρούς, οπότε μπορεί κάλλιστα να είστε 
ένας από τους τρεις γιατρούς».

Αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν ένα ιατρικό 
περιστατικό χρησιμοποιείται με τρόπο που μπορεί 
να ερμηνευτεί ως πολιτική ή κάλεσμα για δράση για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε έναν 
κόσμο όπου οι ιδιώτες μπορούν να αποκαλυφθούν 
και να παρενοχληθούν επειδή συνδέονται με έναν 
σκοπό ή μια πλευρά, οι γιατροί που θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν ένα ιατρικό περιστατικό για να 
προβάλουν μια ακτιβιστική άποψη, θα πρέπει να 
είναι λίγο πιο προσεκτικοί.

Ο Μέριτ είπε στο Wired ότι αν είχε την ευκαιρία 
να το ξανακάνει, θα το έκανε διαφορετικά. Για 
παράδειγμα, δεν ενημέρωσε την ασθενή του ότι θα 
έγραφε «κλιματική αλλαγή» στο ιστορικό της. Στην 
πραγματικότητα, δεν συζήτησαν καθόλου για την 
κλιματική αλλαγή. Μέχρι σήμερα, ο Μέριτ πιστεύει ότι 
η ασθενής του δεν έχει ιδέα ότι πρωταγωνιστεί στην 
ιστορία αυτή.

Η ιστορία αυτή εγείρει μεγάλα ερωτήματα σχετικά με 
το πώς η ιατρική μπορεί και πρέπει να χειρίζεται τις 
συστημικές επιπτώσεις στην υγεία.

Ο Μέριτ έγραψε τον όρο «κλιματική αλλαγή» 
θέλοντας να καταγράψει αυτό που έβλεπε σε 
πραγματικό χρόνο. Άλλοι γιατροί έχουν υιοθετήσει 
διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Νιάσα Σπίαρς, γιατρός 
στο νοσοκομείο St. Luke’s στο Duluth της Μινεσότα, 
ακολουθεί σχεδόν την αντίθετη προσέγγιση από αυτή 
του Μέριτ, μιλώντας συνεχώς στους ασθενείς της για 
την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.

«Διανθίζω τις συζητήσεις με τους ασθενείς μου 
συνεχώς με το επιχείρημα ότι η αλλαγή συνήθειας 
είναι καλή γι’ αυτούς σε προσωπικό επίπεδο, αλλά 
και καλή για το περιβάλλον», λέει χαρακτηριστικά.

Στην περίπτωση του Μέριτ, αυτή η συζήτηση μπορεί 
να μην είχε νόημα. Καμία αλλαγή συνήθειας δε θα 
βοηθούσε την ασθενή του να αποφύγει τον καύσωνα. 
Όπως πολλοί στην κοινότητά της, η γυναίκα μάλλον 
δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να εγκαταστήσει 
κλιματισμό στο σπίτι της, και πέρα από αυτό 
δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Σε 
περιπτώσεις όπως αυτές, η Ρέι είπε ότι ίσως δεν 
είναι δικαιολογημένη η συζήτηση για την κλιματική 
αλλαγή.

«Μπορεί να αισθάνονται αβοήθητοι επειδή δεν 
μπορούν να κάνουν τίποτα», σημείωσε. «Απλά 
επιβιώνουν και αυτό τους αρρωσταίνει».

Αυτή η πραγματικότητα μπορεί να κάνει τα πράγματα 
να φαίνονται ζοφερά τόσο για τους γιατρούς όσο και 
για τους ασθενείς.

Για την αντιμετώπιση αυτών των συσχετίσεων 
μεταξύ της υγείας και των ακραίων συνθηκών, 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι γιατροί θα πρέπει να 
αναρωτηθούν όχι μόνο τι μπορούν να κάνουν για 
κάθε ασθενή ξεχωριστά, αλλά και τι μπορούν να 
αλλάξουν σχετικά με την ιατρική, ώστε να λαμβάνουν 
υπόψη και να υπολογίζουν αυτούς τους παράγοντες.

Σήμερα, δεν υπάρχει διαγνωστικός κώδικας για την 
κλιματική αλλαγή, ούτε τρόπος να συνδεθούν αυτές 
οι περιπτώσεις ή να εντοπιστούν με οποιονδήποτε 
τρόπο, αλλά ίσως θα έπρεπε να υπάρχει. Η ύπαρξη 
περισσότερων δεδομένων δεν σημαίνει πάντοτε ότι 
πρέπει να γίνουν αλλαγές. Ο αντίκτυπος που έχουν 
η φυλή και το εισόδημα στην υγεία έχει αποδειχθεί 
εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί 
επαρκώς.

«Εάν ζείτε σε μια φτωχή περιοχή, τότε πιθανότατα 
βιώνετε πιο έντονα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Θα πρέπει να έχουμε έναν κώδικα για το χαμηλό 
εισόδημα; Θα κωδικοποιηθεί και η ακατάλληλη 
στέγαση; Αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο μακριά είμαστε 
διατεθειμένοι να πάμε», πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός οργανισμός Health Canada 
επικοινώνησε με τον Μέριτ για τη δημιουργία ενός 
διαγνωστικού κωδικού για την κλιματική αλλαγή, τον 
οποίο οι γιατροί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 
για την παρακολούθηση αυτών των επιπτώσεων.

Η αναγραφή του όρου «κλιματική αλλαγή» στο ιατρικό 
ιστορικό ενός ασθενούς δεν πρόκειται να σώσει τον 
κόσμο, ούτε καν μια ζωή -ο Μέριτ είναι ο πρώτος που 
το παραδέχεται αυτό- αλλά μπορεί να ξεκινήσει μια 
συζήτηση σχετικά με το πόσο το ιατρικό σύστημα 
είναι πρόθυμο να προσαρμοστεί στις απειλές που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς.

ΠΗΓΗ: Wired, ΕΡΤ

Καναδάς: Η πρώτη 
ασθενής στον κόσμο 

που πάσχει από 
κλιματική αλλαγή

τικών, θέλησε να κάνει κάτι περισσότερο από το 
να περιθάλπει απλώς όλους τους ασθενείς που 
επισκέπτονταν το ιατρείο του, πάσχοντας από 
θερμοπληξία και εξάντληση.

«Με είχε αναστατώσει αυτό που έβλεπα, ένιωθα ότι 
αυτό θα έπρεπε να καταγραφεί με κάποιο τρόπο», 
είπε σε συνέντευξή του στο Wired.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μέριτ δέχθηκε στο ιατρείο του 
μια 70χρονη γυναίκα με θερμοπληξία. Ο γιατρός, 
αφού την εξέτασε, πρόσθεσε στο ιατρικό της ιστορικό 
την «κλιματική αλλαγή» ως τον κύριο παράγοντα που 
συνέβαλε στα ιατρικά προβλήματα της ασθενούς.

«Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι ήταν πραγματικά 
ξεκάθαρη η αιτία», εξήγησε ο Μέριτ.

Αν οι εξωτερικές συνθήκες δεν ήταν τόσο ακραίες, θα 
μπορούσε να της δώσει εξιτήριο και να την αφήσει 
να αναρρώσει στο σπίτι. Ο Μέριτ τόνισε ότι ήταν μια 
απόφαση που πήρε εν θερμώ και ότι δεν περίμενε 
ποτέ ότι θα γινόταν είδηση. Μήνες αργότερα, ο Μέριτ 
αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό μιλώντας με τους 
ιδρυτές μιας μικρής οργάνωσης που ονομάζεται 
«Γιατροί για την Πλανητική Υγεία». Όταν η οργάνωση 
του ζήτησε την άδεια να αναφέρει αυτό το συμβάν 
σε ένα δελτίο Τύπου για μια προγραμματισμένη 
συγκέντρωση για το κλίμα, ο Μέριτ δέχθηκε αν και 
δεν πίστευε ότι θα το διάβαζε κανείς. Το διάβασαν 
όμως αρκετοί άνθρωποι και η ιστορία αυτή έκανε το 
γύρο των αμερικανικών ΜΜΕ.

Ορισμένοι επαίνεσαν την κίνηση αυτή γιατί 
αναδεικνύει την σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής 
και της δημόσιας υγείας.

«Όταν το είδα αυτό, σκέφτηκα ότι ναι, αυτό 
χρειαζόμαστε. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη 
προσοχή στους κοινωνικούς καθοριστικούς 
παράγοντες της υγείας», είπε η Κέισα Ρέι, επίκουρη 
καθηγήτρια στο McGovern Center for Humanities 
and Ethics στο UTHealth. Άλλοι υποστήριξαν ότι 
πρόκειται για «το τελευταίο παράδειγμα ομαδικής 
αριστερής τρέλας». Ορισμένοι αρθρογράφοι 
υποστήριξαν, λανθασμένα, ότι η ασθενής πιθανώς 
δεν έλαβε την κατάλληλη θεραπεία επειδή ο γιατρός 
της διέγνωσε κάτι ανίατο.

Οι γιατροί αναφέρονται συνέχεια σε μελέτες 
περιστατικών. Οι άνθρωποι ταυτίζονται με τις ιστορίες 
και τις θυμούνται πολύ καλύτερα από τα γενικευμένα 
γεγονότα. Ωστόσο, αυτό διαφέρει από τη δημόσια 
τοποθέτηση σχετικά με το κλίμα και τη δημόσια υγεία 
που έκανε ο Μέριτ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι η 
κίνηση του δεν βοήθησε και πολύ την ασθενή του ή 
άλλους ασθενείς που υπέφεραν κατά τη διάρκεια του 
καύσωνα.

ΚΑνΑΔΑΣ
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12 ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες 
για το κρασί

Το κρασί υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 9 χιλιάδες χρόνια, 
με τους ιστορικούς να μιλούν για τα παλαιότερα οινοποιεία 
στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, οι 
Γάλλοι άρχισαν να αντιγράφουν τη διαδικασία παραγωγής 
κρασιού, γι’ αυτό και σήμερα παίρνουν τα εύσημα της 
ανακάλυψής του. Θέλετε να μάθετε κι άλλα για το κρασί;
1. Το παλιότερο μπουκάλι κρασί είναι πάνω από… 1600 
χρόνων και βρίσκεται στο Pfalz Historical Musuem της 
Γερμανίας. Θάφτηκε το 350 μ.Χ. και βρέθηκε ξανά το 1867.

2. Ο Πρίγκιπας Κάρολος έχει μια Aston Martin που 
χρησιμοποιεί βιοκαύσιμο από κρασί. Η βασίλισσα Ελισάβετ 
του έκανε δώρο το αυτοκίνητο όταν έγινε 21 και το 2008 
έγινε η… «οινική» μετατροπή του.

3. Σύμφωνα με το Wine Institute, το Βατικανό καταναλώνει 
το περισσότερο κρασί στον κόσμο, με 74 λίτρα κατά 
κεφαλήν το χρόνο – 2 φορές παραπάνω από την Ιταλία.

4. Αν η Καλιφόρνια ήταν χώρα κι όχι πολιτεία, θα ήταν 
4η σε παραγωγή κρασιού στον κόσμο, μετά τη Γαλλία, την 
Ιταλία και την Ισπανία.

5. Το 1976 πραγματοποιήθηκε τυφλή δοκιμή κρασιών στη 
Γαλλία, η οποία ονομάστηκε Judgment of Paris. Εκεί, εννέα 
Γάλλοι, ειδικοί στο κρασί, αξιολόγησαν κρασιά και κατέληξαν 
να δίνουν τον τίτλο του καλύτερου κρασιού σε λευκό και 
κόκκινο κρασί από την Καλιφόρνια. Έπειτα από αυτά τα 
αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό 
TIME, η γαλλική βιομηχανία κρασιού απαγόρευσε στη 
διοργάνωση να συμμετάσχει στα tour γευσιγνωσίας της.

6. Ο Πλάτωνας έγραψε ότι το κρασί πρέπει να επιτρέπεται 
μόνο με μέτρο στις ηλικίες από 18 έως 30. Στα 40 θα ήταν 
δωρεάν για όλους, καθώς πίστευε ότι αναζωογονούσε τους 
μεγαλύτερους.

7. Σε ένα πείραμα του 1997, οι ερευνητές ενάλλασσαν 
γερμανική και γαλλική μουσική σε ένα σούπερ μάρκετ για 
2 εβδομάδες. Βρήκαν ότι οι πελάτες είχαν μεγαλύτερη 
πιθανότητα να αγοράσουν γαλλικό κρασί όταν άκουγαν 
γαλλική μουσική και γερμανικό κρασί με την αντίστοιχη 
μουσική.

8. Ο Ιπποκράτης, πατέρας της δυτικής ιατρικής, σύστηνε 
το κρασί σαν θεραπεία σε διάφορες ασθένειες, όπως 
διάρροια, λήθαργο, πόνους τοκετού κ.λπ.

9. Το 2003, ο Σουηδός richard Juhlin κατάφερε να 
εκπλήξει τον κόσμο του κρασιού και της οινογευσιγνωσίας 
σε μια τυφλή δοκιμή σαμπάνιας στο Παρίσι, όπου κατάφερε 
να αναγνωρίσει τον τίτλο, τον παραγωγό και τη χρονιά σε 
43 από 50 διαφορετικές σαμπάνιες. Αυτός που βρέθηκε 
στη 2η θέση, κατάφερε να αναγνωρίσει μόλις 4.

10. Σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Food and Brand 
του Πανεπιστημίου Cornell, όσοι πίνουν κρασί βάζουν 9% 
περισσότερο στο ποτήρι τους όταν πίνουν λευκό.

11. Τα λευκά και τα κόκκινα πρέπει να σερβίρονται σε 
διαφορετικές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία για τα λευκά 
είναι 7-12 βαθμοί, ενώ αν το λευκό είναι πιο γεμάτο, οι 
βαθμοί φτάνουν τους 12-15. Το κόκκινο κρασί, από την 
άλλη, πρέπει να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου, 
δηλαδή 15-18 βαθμούς.

12. Τόσο τα λευκά, όσο και τα κόκκινα σταφύλια δίνουν 
τον ίδιο, καθαρό χυμό. Η κόκκινη φλούδα είναι αυτή που 
δίνει το κόκκινο χρώμα στο κρασί, η οποία είναι πλούσια σε 
ανθοκυανίνες.

Γιατί μυρίζει 
η βροχή και πότε 

η οσμή είναι 
εντονότερη;

Γιατί μυρίζει η βροχή; Παλαιότερη αυστραλιανή μελέτη 
που είχε δημοσιευθεί στην επιθεώρηση Nature το μακρινό 
1964 εντόπιζε δύο βασικά συστατικά υπεύθυνα για αυτή 
τη χαρακτηριστική οσμή, γνωστή και με την ονομασία 

πετριχώρος (petrichor). Το πρώτο είναι η γεωσμίνη, μια 
ουσία που παράγεται από βακτήρια της ομάδας Actino-
bacter που ζουν στο έδαφος και το δεύτερο συστατικό μια 
ελαιώδης ουσία που παράγουν ορισμένα φυτά και η οποία 
απορροφάται από τα αργιλώδη και αμμώδη εδάφη. Η λέξη 
πετριχώρος είναι σύνθετη και προέρχεται από τις ελληνικές 
λέξεις «πέτρα« και «ιχώρ» ή «ιχώρος», που ήταντο 
χρυσαφένιο αίμα των θεών στην ελληνική μυθολογία.

Ωστόσο η έρευνα εκείνη δεν εξηγούσε το μηχανισμό 
απελευθέρωσης αυτών των πτητικών ουσιών στην 
ατμόσφαιρα. Μια πρόσφατη έρευνα επιστημόνων του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασσαχουσέτης (MIT) 
υποστηρίζει ότι κατά την πτώση των σταγόνων της βροχής 
στο έδαφος απελευθερώνονται φυσαλίδες με αερολύματα, 
ή αιωρούμενα στερεά σωματίδια. Σε εμπειρικό επίπεδο 
χρησιμοποιήθηκαν κάμερες υψηλής ταχύτητας που 
αποκάλυψαν ότι όταν μια σταγόνα πέσει σε κάποια 
πορώδη επιφάνεια, όπως τα αργιλώδη ή τα αμμώδη 
εδάφη, παγιδεύει μικροσκοπικές φυσαλίδες στην επιφάνεια 
επαφής. Στη συνέχεια οι φυσαλίδες ανεβαίνουν προς τα 
πάνω, σπάνε και απελευθερώνουν το περιεχόμενό τους.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 600 πειράματα 
σε 28 διαφορετικές επιφάνειες, οι 16 εκ των οποίων ήταν 
δείγματα εδάφους και οι υπόλοιπες τεχνητά υλικά. Η 
ταχύτητα πτώσης των σταγόνων αυξομειωνόταν ανάλογα 
με το ύψος από το οποίο απελευθερώνονταν πάνω από 
την επιφάνεια. Βάσει των παρατηρήσεων, οι ερευνητές 
μπόρεσαν να αναπτύξουν μια μαθηματική φόρμουλα 
που προβλέπει την ποσότητα αερολυμάτων που 
απελευθερώνονται, ανάλογα με την ταχύτητα της σταγόνας 
και τη διαπερατότητα της στερεής επιφάνειας.

Ο πετριχώρος είναι εντονότερος όταν πέφτει ψιλόβροχο 
σε πορώδεις επιφάνειες. Αντιθέτως, στην περίπτωση 
ισχυρής βροχόπτωσης, οι σταγόνες πέφτουν με μεγαλύτερη 
ταχύτητα και δεν προλαβαίνουν να παγιδεύσουν φυσαλίδες. 
Όσο για τη μυρωδιά μιας επερχόμενης καταιγίδας αυτή δεν 
οφείλεται σε ουσίες του εδάφους αλλά στο αέριο όζον, το 
οποίο παράγεται από την επίδραση των κεραυνών στο 
οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Η ετυμολογία της λέξεις όζον 
προέρχεται από το ρήμα «όζω» που σημαίνει μυρίζω.

Πολυμορφικό 
διαμέρισμα με… 

8 δωμάτια σε 42 τμ!

«Ζώντας στη Νέα Υόρκη, αν δεν έχεις πολλά χρήματα 
να διαθέσεις για μια αξιοπρεπή κατοικία, τότε μπαίνεις 
στη διαδικασία να σκεφτείς κάτι διαφορετικό: Πώς μπορείς 
να μεταμορφώσεις ή να μετασχηματίσεις αν θέλετε έναν 
περιορισμένο χώρο σε ένα πλήρες, άνετο και λειτουργικό 
διαμέρισμα που θα σου προσφέρει τα πάντα», λέει ο 
δημιουργός του μικρότερου διαμερίσματος στον κόσμο. 
Μέσα σε μόλις 42 τετραγωνικά μέτρα ο Graham Hill 
κατάφερε να «χωρέσει» οκτώ δωμάτια: από κουζίνα και 
μπάνιο μέχρι καθιστικό, υπνοδωμάτιο, γραφείο, ξενώνα, 
WC και τραπεζαρία!

Πώς τα κατάφερε; Το διαμέρισμά του εκμεταλλεύεται 
όλους τους χώρους (κρυφούς και φανερούς), ενώ κάθε 
σημείο έχει τη δική του χρήση. Το μυστικόβρίσκεται στον… 
μετασχηματισμό και στους «κινητούς» τοίχους αλλά και 
στις μετακινούμενες επιφάνειες που αποκτούν κάθε φορά 
και έναν διαφορετικό ρόλο, ανάλογα με τις ανάγκες του 
ιδιοκτήτη. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης 
παραπέμπει σε ένα μικρό στούντιο, το οποίο είναι στην 
πραγματικότητα ένας κύβος που κρύβει στο εσωτερικό 
του 8 λειτουργικούς χώρους. Αρκεί να έχεις φαντασία και 
υπομονή για να δεις με ποιο εντυπωσιακό τρόπο ο Gra-
ham θα δημιουργήσει μπροστά σου το σπίτι των ονείρων 
του!

Ρομποτικό 
ξενοδοχείο… 

απολύει ρομπότ 
και προσλαμβάνει 

ανθρώπους!
Πριν τέσσερα χρόνια όταν άνοιξε τις πύλες του στο κοινό 

το πρώτο ρομποτικό ξενοδοχείο στον κόσμο, κατακτώντας 
μια θέση στο βιβλίο Γκίνες, πολλοί είχαν εντυπωσιαστεί, 
ωστόσο σήμερα τα νέα φαίνονται μάλλον δυσάρεστα για 
τους ιδιοκτήτες.

Ο φόβος μας ότι κάποια στιγμή θα αντικατασταθούμε 
από ρομπότ φαίνεται ότι δεν ευσταθεί… αφού το «πείραμα» 
του ρομποτικού ξενοδοχείου απέτυχε. Σήμερα, λοιπόν, οι 
ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου αναγκάζονται να… απολύσουν 
το ρομποτικό προσωπικό τους και να το αντικαταστήσουν 
με ανθρώπινο κι αυτό γιατί οι επισκέπτες δεν έμειναν 
ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες των ρομποτικών 
υπαλλήλων.

Το ξενοδοχείο που ονομάζεται Henn na άρχισε 
να λειτουργεί το 2015 και προσέφερε από τα πρώτα 
δευτερόλεπτα που πατούσε κάποιος το πόδι του μια 
ξεχωριστή εμπειρία. Στη ρεσεψιόν ένα ρομπότ έκανε το 
«τσεκ ιν» έδινε το κλειδί του δωματίου στον πελάτη και 

στη συνέχεια ένα ρομπότ-συνάδελφος τον οδηγούσε 
στο δωμάτιο μεταφέροντας τη βαλίτσα του. Ενώ και οι 
υπόλοιπες υπηρεσίες του ξενοδοχείου παρέχονται στο 
κοινό από ρομπότ.

Η εταιρεία πίσω από την ιδέα του ρομποτικού ξενοδοχείου, 
θεώρησε ότι με αυτό τον τρόπο θα μειωνόταν το κόστος 
λειτουργίας του και θα ήταν μια ξεχωριστή λύση που θα 
διέγραφε ξεχωριστή πορεία στον κλάδο του τουρισμού. 
Ωστόσο, το πείραμα δεν πέτυχε για τον απλούστατο λόγο ότι 
τα ρομπότ δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
των πελατών και να καταλάβουν τις επιθυμίες τους.

Τελικά, οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι έπρεπε να αυξήσουν το ανθρώπινο 
προσωπικό τους, όχι μόνο για να εξυπηρετούν καλύτερα 
τους πελάτες τους αλλά και για να υπάρχει κάποιος να 
επισκευάζει τα ρομπότ. Πλέον έχουν απολυθεί περισσότερα 
από τα μισά ρομπότ, που συνολικά ήταν 243.

Γιατί όλα τα τζιν 
έχουν μια 

μικρή τσέπη;
Σε όλα τα τζιν ράβουν δεξιά μια μικρή τσέπη. 

Αναρωτηθήκατε ποτέ σε τι τελικά χρησιμεύει αυτή η μικρή 
τσέπη;

Την εποχή που ανακαλύφθηκαν τα παντελόνια τζιν στην 
Αμερική τα ρολόγια χειρός δεν… ήταν στη μόδα. Έτσι 
λοιπόν η τσέπη αυτή φτιάχτηκε για να μπαίνουν μέσα σε 

αυτή τα ρολόγια με την αλυσίδα.
Με το πέρασμα των χρόνων τα ρολόγια χειρός 

κυριάρχησαν αλλά η τσέπη παρέμεινε στα παντελόνια τζιν.
Ευτυχώς για να μπορούμε να βάζουμε τα κέρματα, 

αναπτήρες κ.α.
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Πρωτοποριακή περιβαλλοντική μεταρρύθμιση, 
χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιώργος Αμυράς το πρόγραμμα “απάτητα βουνά” που 
ενημέρωσε, νωρίτερα σήμερα, την κοινοβουλευτική 
επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος επί θεμάτων 
βιοποικιλότητας. Οι έξι ορεινοί όγκοι της χώρας που τίθενται 
σε καθεστώς αυστηρότατης προστασίας είναι:

– το όρος Σάος στη Σαμοθράκη, το ψηλότερο δηλαδή 
βουνό του Αιγαίου, με σημαντικά οικοσυστήματα 
και πολλά νερά και με ένα είδος μαργαρίτας που δεν 
υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.

– ο Σμόλικας, το δεύτερο ψηλότερο βουνό της χώρας, 
σημαντικό για τα αρπαχτικά πουλιά

– η Τύμφη, όπου συναντάται ο νοτιότερος πληθυσμός στη 
Βαλκανική Χερσόνησο του αγριόγιδου και του λύγκα 
που επανεμφανίστηκε μετά από αρκετές δεκαετίες

– τα Λευκά Όρη, με τους απολιθωμένους σπόγγους και 
μικροβακτήρια, ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών

– ο Ταϋγετος, βουνό που δεν έχει ακόμη ερευνηθεί 
επαρκώς και έχει ενδημική πανίδα και εξαιρετικά τοπία.

– το όρος Χατζή στη Θεσσαλία, που παρουσιάζει 
φαινόμενο ενδημισμού, λόγω των γκρεμών του.

Ο κ. Αμυράς που επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι 
η πρώτη χώρα στην ΕΕ που θεσμοθετεί ένα τέτοιο 
καθεστώς δείχνοντας τον δρόμο για την προστασία της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, εξήγησε ότι η 
θέση αυτών των ορεινών όγκων σε κατάσταση απόλυτης 
προστασίας, σημαίνει “πως κανένας δεν πρόκειται να 
ανοίξει δρόμους σε αυτές τις περιοχές, δεν πρόκειται να 
διαταράξει τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματά τους, 
κανείς δεν θα μπορέσει να χτίσει η κατασκευάσει την 
οποιαδήποτε τεχνητή πλατφόρμα”.
Όπως δε ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου 
ήδη συλλέγουν στοιχεία για 55 ακόμα οριοθετημένα 
αδιατάρακτα φυσικά τοπία σε βουνά και επεξεργάζονται 
δίχτυ προστασίας για τις ελληνικές θάλασσες για να τεθούν 
θαλάσσιες περιοχές σε καθεστώς προστασίας και σε 
καθεστώς απόλυτης προστασίας.
Στα “απάτητα βουνά”, δεν θα υπάρχουν μόνο απαγορεύσεις. 
Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, θα 
προωθηθεί ο οικοτουρισμός σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Τουρισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, τα 
συναρμόδια υπουργεία θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία 
των τοπικών κοινοτήτων με επιστημονικούς φορείς ώστε 
να μελετήσουν την μικροχλωρίδα και την πανίδα του κάθε 
απάτητου βουνού.

ΟΦΥΠΕΚΑ

Αναφερόμενος στον ΟΦΥΠΕΚΑ, τον Οργανισμό για το 
Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, ο Γιώργος 
Αμυράς επισήμανε ότι στην Ελλάδα το 1/3 της σtεριάς 
και το 1/5 της θάλασσας αποτελούν προστατευόμενες 

περιοχές του δικτύου NATUrA 2000. “H διατήρηση, 
προστασία και βιώσιμη διαχείριση των ευαίσθητων 
πολύτιμων οικοσυστημάτων του δικτύου NATUrA 
2000 πραγματοποιείται πλέον με επιστημονικούς και 
όχι με γραφειοκρατικούς όρους”, είπε ο κ. Αμυράς και 
υπογράμμισε πως δεν καταργούνται οι Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών αλλά αντικαθίστανται οι 
36 φορείς από 24 αποκεντρωμένες μονάδες διαχείρισης 
των περιοχών αυτών. Η διαδικασία ενσωμάτωσης των 
πρώην φορέων στον ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ήδη αρχίσει, έχουν 
ενσωματωθεί οι πρώτοι 10 φορείς και αύριο υπογράφεται 
η ενσωμάτωση και των υπολοίπων. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει 
στελεχωθεί από επιστήμονες υψηλού επιπέδου και κύρους, 
επισήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
τόνισε ότι για πρώτη φορά η χώρα διαθέτει σημαντικούς 
πόρους για τις προστατευόμενες περιοχές και θα τεθεί 
σε κίνηση σύγχρονο εθνικό σύστημα παρακολούθησης, 
εποπτείας και φύλαξης των περιοχών NATUrA. Οι δε 
εργαζόμενοι των φορέων διαχείρισης που μέχρι σήμερα 
παρέμεναν συμβασιούχοι ακόμη και 20 χρόνια, θα 
απορροφηθούν από τις μονάδες και θα μοριοδοτηθούν 
στο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί από το ΑΣΕΠ για την 
πλήρωση μονίμων θέσεων.

Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων

Ο Γιώργος Αμυράς ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για 
τον σχεδιασμό της δασικής πολιτικής και το εθνικό σχέδιο 
αναδασώσεων. Όπως είπε, έως το 2025, αρχές του 2026 
θα φυτευθούν 20 εκατομμύρια δένδρα με κονδύλια από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε προτεραιότητα 
έχουν τεθεί οι περιοχές που επλήγησαν από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού ενώ εισάγεται 
νέα τεχνολογία στην αναδάσωση (δορυφορικά συστήματα, 
αισθητήρες, ανάλυση των εδαφών και παρακολούθηση 
της εξέλιξης του κάθε φυταρίου κλπ). Ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε ότι προχωρούν οι 
πρώτες πιλοτικές αναδασώσεις, έχουν επιλεγεί οι περιοχές, 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. 
Όλοι οι σπόροι θα προέλθουν από τα δημόσια φυτώρια 
που και αυτά αναβαθμίζονται σε εξοπλισμό και ανθρώπινο 
δυναμικό.

Τα σπήλαια

Αντικείμενο της σημερινής προγραμματισμένης 
ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
ήταν και η προστασία των σπηλαίων. Στόχος μας είναι 
καταστήσουμε τα σπήλαια πιο φιλικά για την άγρια 
πανίδα, είπε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και εξήγησε ότι θα χρηματοδοτηθεί η αντικατάσταση 
της παλαιάς ή η τοποθέτηση νέων περιφράξεων σε 
50 σημαντικά σπήλαια της χώρας που ανήκουν σε 
προστατευόμενες περιοχές. Η δράση αφορά σε σπήλαια 
που δεν έχουν διευθετηθεί τουριστικά και δέχονται πιέσεις 
από ανεξέλεγκες επισκέψεις και παρεμβάσεις και αφορά 
και σε σπήλαια τουριστικού ενδιαφέροντος με υψηλή 
αρχαιολογική και παλαιοντολογική αξία.

Η νυχτερίδα

Καθώς η νυχτερίδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στην 
αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής, δημιουργούνται 5.000 
τεχνητά καταφύγια για νυχτερίδες, σε πεδινές αγροτικές 
εκτάσεις και περιοχές. Θα δοθεί προτεραιότητα σε περιοχές 
που απουσιάζουν δένδρα για να χρησιμοποιηθούν 
από τις νυχτερίδες ως καταφύγια. Δεδομένου ότι πολλά 
επιβλαβή είδη για τις καλλιέργειες, αποτελούν τροφή για 
τις νυχτερίδες, η δημιουργία των καταφυγίων νυχτερίδων 
αναμένεται να αυξήσει τη χρήση των αγροτικών εκτάσεων, 
ως πεδία τροφοληψίας. Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται 
δε να μειωθεί η ανάγκη χρήσης παρασιτοκτόνων και να 
αυξηθούν οι αγροί βιολογικής καλλιέργειας.

Υπεραιωνόβια δένδρα

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα 
για την προστασία των υπεραιωνόβιων δένδρων και 
για πρώτη φορά γίνεται συστηματική καταγραφή όσων 
δένδρων έχουν ζωή άνω των 200 ετών ώστε να τύχουν 
ολοκληρωμένου πλέγματος πρακτικών μέτρων προστασίας 
τους. Δημιουργείται εξάλλου γεωπονική πλατφόρμα και 
χαρτογραφικό δίκτυο, με πληροφορίες για τη βιολογική και 
πολιτισμική τους ταυτότητα και συνεισφορά τους, για την 
προστασία και την ανάδειξή τους.

Εποικονιαστές

Καθώς η Ελλάδα είναι από τις πιο πλούσιες χώρες 
παγκοσμίως σε εποικονιαστές, με πάνω από 2.000 
διαφορετικά άγριων εποικονιαστών, θα υλοποιηθεί 
πρόγραμμα που θα παρακολουθεί τα ταξίδια τους, την 
κατάσταση των σμηνών, ώστε στη συνέχεια να υπάρξουν 
μέτρα για την προστασία τους.

Γενική Γραμματεία Δασών

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, γενικός 
γραμματέας Δασών, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής 
Προστασίας του Περιβάλλοντος, για τον τρόπο λειτουργίας 
της Γενικής Γραμματείας Δασών που θα έχει την ευθύνη 
για τη χάραξη δασικής πολιτικής. Οι άμεσες δράσεις που 
θα αναλάβει η νέα Γενική Γραμματεία Δασών, θα είναι η 
αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών, με νέα δομή 
και με ενίσχυσή τους και με προσωπικό και με σύγχρονα 
μέσα. Θα υπάρξει επίσης τυπποίηση διαδικασιών, 
με ενιαία έντυπα για τις αιτήσεις έκδοσης διοικητικών 
πράξεων, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία διεκπεραίωση, 
διαφάνεια, και καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους 
πολίτες. Επίσης θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί εθνικό 
σχέδιο δασών, με ορίζοντα 4ετίας. Για την πρόληψη 
δασικών πυρκαγιών, θα υπάρξουν δράσεις αντιπυρικής 
προστασίας, όπως καθαρισμοί δασών και δασικών 
εκτάσεων, συντήρηση δασικού δικτύου, συντήρηση και 
διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση και τοποθέτηση 
νέων υδατοδεξαμενών και πυροφυλακίων, προμήθεια 
συστημάτων πυρανίχνευσης.

ertnews.gr

“Απάτητα βουνά”: Πρωτοποριακή 
περιβαλλοντική μεταρρύθμιση
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Παγκόσμια Ημέρα 

Αγκαλιάς: 

Ο μύθος στην ιστορία της παγκόσμιας ημέρας 
αγκαλιάς, ενός μύθου που ξεκινά το 1986 από τον 
τότε φοιτητή ο οποίος έψαχνε ακόμη έναν τρόπο 
ώστε να προσφέρουμε αγκαλιές στους ανθρώπους 
που αγαπάμε, ακούει στο όνομα Kevin Zabor-
ney.   Βέβαια, τα τελευταία 17 χρόνια έχει πάρει 
μεγαλύτερη έκταση και αυτό οφείλεται κατά κάποιον 
τρόπο και στον Juan Mann, τον εμπνευστή του 
κινήματος FrEE HUGS (2004). Μπορεί να μην έχει 
καταγραφεί επίσημα ως παγκόσμια ημέρα από  τον 
ΟΗΕ, αλλά όλες οι χώρες το αναπαράγουν και το 
υιοθετούν. Και από τότε, κάθε 21 Ιανουαρίου όλοι οι 
άνθρωποι της Γης αγκαλιάζουν τους αγαπημένους 
τους ανθρώπους. 

Μία αγκαλιά είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο 
πως ωφελεί τη σωματική και πνευματική μας υγεία. 
Το καλύτερο φάρμακο! Οι ειδικοί τη θεωρούν ως το 
καλύτερο φάρμακο, αφού τα οφέλη της είναι πολλά 
και έστω και μία αγκαλιά μέσα στην ημέρα μπορεί 
να μας χαρίσει μία καλύτερη ζωή. Συγκεκριμένα, 
οι ειδικοί τονίζουν πως μόνο 10 δευτερόλεπτα 
αγκαλιάς είναι αρκετά για να μειωθεί η αρτηριακή 
πίεση και οι ορμόνες του στρες και να αυξηθούν οι 
ορμόνες της ευεξίας (όπως η ωκυτοκίνη). «Η θετική 
συναισθηματική εμπειρία της αγκαλιάς ενεργοποιεί 
διάφορες βιοχημικές και ψυχολογικές αντιδράσεις», 
υποστηρίζουν οι περισσότεροι ψυχολόγοι της 
εποχής μας. Μάλιστα, σύμφωνα με το Carnegie 
Mellon University της Αμερικής, το μεγαλύτερο 
αντίδοτο μίας ίωσης βρίσκεται στην… αγκαλιά. Είναι 
ουσιαστικά μία «φυσική» βιταμίνη που παίρνει ο 
οργανισμός ώστε να μην προσβληθεί από κάποια 
ίωση. Νεότερες μελέτες δείχνουν πως η αγκαλιά 
βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες, καταπολεμά το 
στρες, ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη και βοηθά στο 
«δέσιμο» του άνδρα με τη γυναίκα. Αυξάνει την 
ορμόνη της αγάπης. 

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική 
απέδειξε πως οι γυναίκες που τις αγκαλιάζουν 
συχνότερα έχουν πιο αυξημένη την ορμόνη της 
αγάπης, την οξυτοκίνη, σε σχέση με τις γυναίκες που 
δεν αγκαλιάζονται συχνά. Το γνωρίζατε πως έρευνα 
απέδειξε πως τα 2/3 των γυναικών λένε ναι σε έναν 
άντρα που τους προτείνει να χορέψουν αν πρώτα 
αυτός τις ακουμπήσει ελαφρά στο χέρι; Τι σχέση 
μπορεί να έχει το αγκάλιασμα με την ορμόνη της 
ευεξίας, την ωκυτοκίνη; Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το 
δέρμα περιέχει ένα δίκτυο αισθητηρίων οργάνων που 
λέγονται σωμάτια Pacinian και τα οποία συνδέονται 
με τον εγκέφαλο μέσω του πνευμονογαστρικού 
νεύρου. Το νεύρο αυτό συνδέεται με διάφορα όργανα 
του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς, 
καθώς και με τους υποδοχείς της ωκυτοκίνης , και 
αυξάνει την ορμόνη της αγάπης κατακόρυφα. 

Επίσης η παραπάνω έρευνα απέδειξε, πως οι 
γυναίκες που τις αγκαλιάζουν συχνότερα έχουν πιο 
αυξημένη την ορμόνη της αγάπης, την ωκυτοκίνη, σε 
σχέση με τις γυναίκες που δεν αγκαλιάζονται συχνά. 
Όπως απέδειξε πως τα 2/3 των γυναικών λένε ναι 
σε έναν άντρα που τους προτείνει να χορέψουν 
αν πρώτα αυτός τις ακουμπήσει ελαφρά στο χέρι;  
Επιπλέον, η ωκυτοκίνη εκ φύσεως παράγεται και 
κατά τον οργασμό, όταν χορεύουν δύο σύντροφοι, 
όταν κρατιούνται από το χέρι και όταν αγκαλιάζονται. 
Μεγαλώνει γερά παιδιά! «Χρειαζόμαστε 4 αγκαλιές 
τη μέρα για να επιβιώσουμε, 8 αγκαλιές την ημέρα 
για να παραμείνουμε υγιείς και 12 αγκαλιές την 
ημέρα για να μεγαλώσουμε», δηλώνει η Virginia 
Satir, ψυχαναλύτρια και ειδική παιδοψυχολόγος. 
Αγκαλιάστε, λοιπόν, τα παιδιά σας για να μεγαλώσουν 
πιο όμορφα και ισορροπημένα. 

Οι επιστήμονες τονίζουν πως οι αγκαλιές που 
σας έκαναν οι γονείς σας όταν ήσασταν μικροί, 
καθορίζουν το ποιοι είστε σήμερα. Μειώνει τον 
πόνο Αν το παιδί σας χτυπήσει, τότε δώστε του 

μια μεγάλη αγκαλιά διαρκείας. Με την αγκαλιά 
παράγονται ενδορφίνες, οξυτοκίνη και σεροτονίνη. 
Οι ενδορφίνες βοηθάνε στη μείωση του πόνου, ενώ 
η οξυτοκίνη και η σεροτονίνη κάνουν τα παιδιά σας 
πιο ευτυχισμένα. Κόβει το κάπνισμα Έρευνες έχουν 
δείξει πως αν σας ακουμπήσει κάποιος στα σωστά 
σημεία μπορεί να σας κάνει να κόψετε μια κακιά 
συνήθεια. Συγκεκριμένα για το κάπνισμα, το τρίψιμο 
των χεριών και το τρίψιμο του λοβού βοηθάνε πολύ. 
Βελτιώνει τη νόσο Αλτσχάιμερ Το γνωρίζατε πως μια 
απλή αγκαλιά μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ την 
υγεία ατόμων με Αλτσχάιμερ; Η αγκαλιά τους κάνει 
πιο ευτυχισμένους. Mειώνει την κατάθλιψη  και τους 
βοηθάει να γίνουν πιο κοινωνικοί με τους γύρω τους. 
Οι αγκαλιές είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και 
την ευεξία μας, και ακόμα και οι επιστήμονες το έχουν 
επιβεβαιώσει, οπότε να γιατί χρειάζεται να ζητάμε και 
να προσφέρουμε όσες περισσότερες αγκαλιές την 
ημέρα μπορούμε. Εσείς ακόμη να πάρετε αγκαλιά 
κάποιον; 

praxiagapis.gr

«Δεν πειράζει 
μανούλα»: 

Η ιστορία μίας μαμάς 
που δεν μπορούσε να 
πάρει ούτε ένα κομμάτι 
τούρτα για τα γενέθλια 

του γιου της
Μία μητέρα που με δυσκολία τα έβγαζε πέρα δεν 

της έφταναν τα χρήματα για να πάρει τούρτα για το 
6χρονο παιδάκι της που είχε γενέθλια.

Ωστόσο, το παιδί κατάφερε να γιορτάσει, χάρη στην 
ευγένεια και τη μεγαλοψυχία μίας άγνωστης κοπέλας. 
Μία ιστορία που αποδεικνύει ότι η ανθρωπιά είναι 
αρετή.

«Ήμουν μέσα σε ένα πολυκατάστημα. Ένιωσα 
τόσο άσχημα για αυτήν την νεαρή μαμά. Είχε στην 
αγκαλιά της ένα μωρό και ένα μικρό αγοράκι από το 
χέρι. Αγόραζε ένα ΚΟΜΜΑΤΙ τούρτα με ένα πακετάκι 
κεράκια. Το σύνολο πρέπει να ήταν περίπου 5,57 
δολάρια. Άρχισε να κοιτά γύρω της και ζήτησε να 
αφαιρεθούν πράγματα δύο δολαρίων.

«Πρέπει να σιγουρευτώ ότι έχω ακόμη 2 δολάρια 
για βενζίνη», είπε. Το αγοράκι απάντησε: «Εντάξει 
μανούλα… Δεν χρειάζομαι τούρτα γενεθλίων. 
Χρειαζόμαστε τη βενζίνη για να μπορέσεις να με πας 
στο σχολείο».

Έβαλε πίσω το κουτί με τα κεράκια. Όλοι στην 
ουρά του καταστήματος άκουσαν και είδαν τι συνέβη, 
όμως κανείς δεν είπε το παραμικρό.

Σκέφτηκα τη δική μου μητέρα. Και η δική μου έδινε 
αγώνα, αλλά ποτέ δεν το έδειχνε. Ακόμη κι αν ήταν 
μία μαμά 16 ετών, εμένα και τον αδελφό μου μας 
άφηνε έξω από αυτόν. Είναι πάντα η έμπνευσή μου.

«Κυρία, σας έπεσε κάτι»
Χωρίς να σκεφτώ στιγμή, άρπαξα το κουτί με 

τα κεράκια και μία δωροκάρτα από κατάστημα 
παιχνιδιών, καθώς και μία δωροκάρτα για βενζίνη. 
Βγήκα έξω και της είπα: «Κυρία, σας έπεσε κάτι».

«Όχι δεν είναι δικό μου. Μακάρι να ήταν αλλά δεν 
είναι», μού απάντησε.

Της είπα τότε: «Ναι, είναι δικό σας. Είναι δικό σας 
γιατί εγώ το πήρα για σας. Θέλω να πάρετε αυτήν 
την δωροκάρτα για να αγοράσετε δώρο γενεθλίων 
στον γιο σας και την άλλη για να βάλετε βενζίνη στο 
αυτοκίνητό σας. Γεμίστε το. Θέλω να σας δώσω κι 
αυτά τα κεράκια. Κι όταν ο γιος σας θα τα σβήνει, 
θέλω να κάνετε κι εσείς μία ευχή».

Δεν έχω νιώσει ποτέ πριν πιο όμορφα στη ζωή 
μου. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα και της είπα πως αν 
ποτέ χρειαστεί κάτι να τηλεφωνήσει.

Την επόμενη μέρα έλαβα αυτό το μήνυμα που 
έκανε πολύ χαρούμενη:

«Γεια σου, είμαι η Ανίτα από το πολυκατάστημα. 
Ήθελα να σου γράψω όσο το δυνατό πιο γρήγορα 
κι έτσι δανείστηκα το τηλέφωνο ενός γείτονά μου 
απλά για να σου πω ότι αυτό που έκανες σήμερα για 
μένα και για τον γιο μου θα το θυμάμαι σε όλη μου τη 
ζωή. Ήθελα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα για τα 
γενέθλιά του, αλλά μετά βίας τα βγάζουμε πέρα.

Σήμερα υπήρξε λίγος θεός μαζί μας και θέλω να 
ξέρεις ότι ο γιος μου χάρηκε τόσο πολύ που είπε στη 
δασκάλα του πως μία όμορφη κοπέλα του αγόρασε 
πράγματα για τα γενέθλιά του. Θα προσεύχομαι 
πάντα στο θεό να σε προσέχει. Σε ευχαριστώ και 
πάλι».

Διδυμάκια ενωμένα 
στην κοιλιά 

διαχωρίστηκαν 
μετά από δύσκολη 
επέμβαση 10 ωρών
Όταν η Maggie Altobelli ήταν 20 εβδομάδων έγκυος 

πήγε για την καθιερωμένη εξέταση και βρέθηκε 
μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη. Δεν περίμενε ένα 
αλλά δύο μωρά… Μόνο που υπήρχε μια επιπλοκή: 
τα διδυμάκια της ήταν ενωμένα στην κοιλιά!

Η πρώτη της σκέψη ήταν ότι, αν χρειαστεί, θα τα 
χωρίσουν μετά. Δεν ήξερε βέβαια πόσο δύσκολο 
και επικίνδυνο ήταν αυτό. Σύντομα, οι γιατροί 
ενημέρωσαν τους γονείς ότι έπρεπε να κάνουν 
κάποιες εξετάσεις για να διαπιστώσουν αν τα μωρά 

τους είχαν πιθανότητες να ζήσουν μια κανονική ζωή, 
έχοντας την υγεία τους.

Τελικά, η περίπτωση τους χαρακτηρίστηκε 
ευνοϊκή, αλλά με υψηλό βαθμό κινδύνου, κι έτσι οι 
δύο γονείς απευθύνθηκαν σε ένα πιο εξειδικευμένο 
νοσοκομείο για να αναλάβει τη δύσκολη αποστολή 
του διαχωρισμού.

«Ήταν ένα σοκ», λέει η Maggie, «αλλά σκεφτήκαμε 
ότι ο Θεός μας έστειλε αυτά τα παιδιά για κάποιο 
λόγο και παραμείναμε γεμάτοι ελπίδα». «Ήμασταν 
βέβαια αρκετά φοβισμένοι γιατί δεν είχαμε ιδέα τι θα 
ακολουθήσει», θυμάται ο μπαμπάς, «έτσι είπαμε να 
το πάμε βήμα-βήμα ελπίζοντας να πάνε όλα καλά 
μέχρι τέλους».

Τα διδυμάκια τους γεννήθηκαν τελικά με καισαρική 
στις 34 εβδομάδες κύησης και μπήκαν κατευθείαν 
στην εντατική. Η πρώτη αγκαλιά έγινε με την βοήθεια 
δύο νοσηλευτριών που πήραν με προσοχή τα δύο 
ενωμένα μωρά και τα τοποθέτησαν στα χέρια της 
Maggie.

Ευτυχώς, η Addy και η Lilly είχαν από μία ξεχωριστή 
καρδιά. Στην αρχή, το νοσοκομείο βοήθησε τα 
μικρά να σταθεροποιηθούν και να αναπτυχθούν 
όπως πρέπει. Χρειαζόταν να μεγαλώσει το δέρμα 
τους ώστε να καλυφθεί η περιοχή της ένωση μετά 
την εγχείρηση. Μέχρι να γίνει αυτό, βέβαια, τα 
μωρά πέρασαν δύσκολα αφού πολλές φορές δεν 
μπορούσαν να συνυπάρξουν – το κλάμα της μίας 
μπορεί να δυσκόλευε την αναπνοή της άλλης.

Τελικά, μετά από αρκετούς μήνες στην εντατική, τα 
δύο κορίτσια μπήκαν στο χειρουργείο για την κρίσιμη 
εγχείρηση που κράτησε 10 ολόκληρες ώρες. Το πιο 
δύσκολο απ’ όλα, σύμφωνα με τους γιατρούς, ήταν 
να βρουν που σταματάει το συκώτι της μιας και που 
ξεκινάει της άλλης. Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά και τα 
δύο κορίτσια ξεκίνησαν τη νέα ζωή τους η μία χώρια 
από την άλλη.

«Κάθονται, κοιτάζονται και αγγίζονται λες και 
βλέπονται για πρώτη φορά», λέει ο ενθουσιασμένος 
μπαμπάς, «είναι υπέροχο».

«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι», λέει η πανευτυχής 
μαμά, «τα κοριτσάκια μας θα ζήσουν μια κανονική 
ζωή κι εμείς δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ζήσαμε 
αυτό το θαύμα χάρη στον αγώνα της Δρ. Holly Hen-
drick, μιας απίστευτης γιατρού που είναι πανω απ’ 
όλα άνθρωπος».

mama365.gr



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 37

Οι εγκαταστάσεις του 
Μουσείου θα στεγαστούν 
στο βιομηχανικό 
κτήριο του Σιλό  και θα 
ξεπερνούν τα 13.000 τ.μ.

Ένα ολοκαίνουργιο, εντυπωσιακό 
Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, όπου 
θα στεγάζονται ευρήματα από όλες τις 
ελληνικές θάλασσες θα αποκτήσει ο 
Πειραιάς. Το επίσημο σύνθημα για την 
έναρξη των εργασιών στο βιομηχανικό 
κτήριο του Σιλό, που βρίσκεται στον 
χώρο του ΟΛΠ- δόθηκε με την ομόφωνη 
θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Μουσείων επί των αρχιτεκτονικών, 
στατικών και ηλεκρομηχανολογικών 
προμελετών, της μουσειογραφικής 
προμελέτης και της τροποποίησης του 
κτηριολογικού προγράμματος.

Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων θα 
φιλοξενήσει ευρήματα ανελκυσθέντα 
από όλες τις ελληνικές θάλασσες: 
Αγάλματα, τμήματα γλυπτών, μέσα 
συναλλαγών, σκαριά και εξαρτήματα 
εξοπλισμού πλοίων, οπλικά εργαλεία, 
επιγραφές, είδη καλλωπισμού, 
χρηστική και επιτραπέζια κεραμική, 
εργαλεία και ποικίλα αντικείμενα, 
προερχόμενα από υποβρύχιες 
αυτοψίες, έρευνες και ανασκαφές, 
αλλά και αυτόβουλες παραδόσεις 
ιδιωτών ή κατασχέσεις.

Παράλληλα, θα προσφέρει στον 
επισκέπτη την εμπειρία της κατάδυσης 
στο παρελθόν, με σταθμούς στον 
χρόνο, καταβυθισμένους οικισμούς, 
ναυάγια, ομοιώματα πλοίων, σκαριά 

και φορτία εμπορικών πλοίων, χάρτες 
και διαγράμματα, ψηφιακές εφαρμογές 
και προβολές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση 
θα δοθεί σε εκπαιδευτικές δράσεις και 
προγράμματα.

Με την προβλεπόμενη νέα προσθήκη, 
οι εγκαταστάσεις του Μουσείου 
θα ξεπερνούν τα 13.000 τ.μ., τα 
οποία κατανέμονται σε εκθεσιακούς 
χώρους για μόνιμες και περιοδικές 
εκθέσεις, σε χώρους για εκπαιδευτικά 
προγράμματα και επιστημονικές 
δράσεις (αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη, 
πολυμέσα), εργαστήρια συντήρησης, 
χώρους παροχής υπηρεσιών προς 
τους επισκέπτες (υποδοχή, βεστιάριο, 
πωλητήριο, αναψυκτήριο, εστιατόριο, 
ιατρείο), γραφεία διοίκησης.

«Ένα όραμα δεκαετιών, χάρη στην 
συνεργασία μας με τον ΟΛΠ, με 
το Ιδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 
-που χρηματοδότησε την εκπόνηση 
των προμελετών- και με την 
χρηματοδότηση του έργου μέσω 
του Ταμείου Ανάκαμψης, βρίσκεται 
σε τροχιά υλοποίησης. Ο μοναδικός 
πλούτος των ελληνικών θαλασσών 
αποκτά, στο παλαιό κτήριο του Σιλό, 
που από τα μέσα της δεκαετίας του ’30 
έχει συνδέσει την παρουσία του με την 
ιστορία του Πειραιά, τον ιδανικό χώρο 
φιλοξενίας του» δήλωσε η υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη και πρόσθεσε: «Το κτήριο του 
Σιλό είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος 
για να στεγαστούν τα πολυάριθμα και 
ήδη συντηρημένα ενάλια ευρήματα, 
που παραμένουν για χρόνια στις 
αποθήκες της αρμόδιας Εφορείας 
Αρχαιοτήτων. Βασικός σκοπός της 
δημιουργίας του Μουσείου Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων είναι να αναδειχθεί η 
σχέση της χώρας μας με τη θάλασσα 

Ο πειραιάς αποκτά ένα νέο Μουσείο 
Εναλίων Αρχαιοτήτων

και ο ελληνικός πολιτισμός στη μεγάλη 
διαχρονία του μέσα από τα ευρήματα 
των θαλασσών μας. Παγκοσμίως είναι 
ελάχιστα τα μουσεία που εκθέτουν 

αποκλειστικά ενάλιες αρχαιότητες. 
Είναι φανερό ότι το Μουσείο μπορεί 
να εισάγει τον Πειραιά στους διεθνείς 
πολιτιστικούς προορισμούς».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο μεγάλος άνδρας της 20th Century Fox, ο Σπύρος 
Σκούρας ξεκίνησε ως βοσκός, όπως έλεγε, από ένα 
μικρό χωριό του Πύργου Ηλείας. Ήταν ο άνθρωπος που 
ανακάλυψε την Μέριλιν Μονρόε και βρισκόταν πίσω από 
τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής.  Μεγάλωσε στην 
Πελοπόννησο κατα διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου 
αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αμπελουργοί της ελληνικής, 
συντηρούσαν τις οικογένειές τους εξάγοντας το σύνολο 
της ετήσιας παραγωγής τους σε Ευρώπη και Ασία, 
καλύπτοντας το κενό της Γαλλίας, της οποίας οι αντίστοιχες 
καλλιέργειες είχαν υποστεί τρομακτική ζημιά. Την εποχή 
εκείνη η σταφίδα του Μοριά -φρέσκια και αποξηραμένη- 
ήταν βασικό εξαγώγιμο προϊόν. Περισσότεροι από 
150.000 τόνοι ελληνικού προϊόντος καταναλώνονταν 
κάθε χρόνο στα τραπέζια του κόσμου. Ήταν η χρυσή 
εποχή για την ελληνική γεωργία, η οποία δεν κράτησε και 
πολύ. Στη δεκαετία 1870-80, οι Γάλλοι, με τη βοήθεια της 
κυβέρνησής τους, ξεκίνησαν να φυτεύουν υγιή αμπέλια και 
σε λίγα χρόνια πήραν πίσω το μερίδιο της αγοράς που είχε 
κερδίσει με την απουσία τους η Ελλάδα. 

Ο Σπύρος Σκούρας γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου του 
1893 στο Σκουροχώρι όπου βρίσκεται στους πρόποδες 
ενός χαμηλού λόφου στην περιφέρεια του Πύργου 
Ηλείας. Ο πατέρας του ήταν  βοσκός και προσπαθούσε 
να συντηρήσει την δεκαμελή του οικογένεια περνώντας 
πολύ δύσκολα. Ο μικρός Σπύρος τότε, τον ακολουθούσε 
στη δουλειά μαζί με τα αδέρφια του προσπαθώντας να 
βοηθήσει την οικογένεια.  

Στην εφηβεία τους, ο Κάρολος, ο Σπύρος και ο Γιώργης 
τα τρία αδέρφια, είχαν αναλάβει να βόσκουν τα πρόβατα 
αλλά η περίοδος τότε ήταν σκληρή. Λίγο αργότερα 

ξεκίνησε ο πόλεμος, έτσι η λύση ήταν μία, να αφήσουν την 
χώρα και να ξενιτευτουν.  Το 1910 ο Κάρολος στα 21 του, 
ο Σπύρος στα 17 και ο Γιώργης 14 χρόνων, επιβιβάστηκαν 
στο κατάστρωμα ενός υπερωκεάνιου με προορισμό την 
Αμερική. Αυτό ήταν και το πρώτο κύμα μετανάστευσης οι 
Έλληνες είχαν ξεκινήσει την αναζήτηση της  τύχης τους 
μακριά από τη φτωχή Ελλάδα (σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία, μόνο τη δεκαετία 1901-1910, 167.519 άνθρωποι 
-95% άνδρες- είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα για τις ΗΠΑ). 

Το ταξίδι του Σπύρου Σκούρα με τα αδέρφια του κράτησε 
σχεδόν έναν μήνα. Η μόνη τροφή που είχαν μαζί τους ήταν 
ένα καλάθι γεμάτο ελιές και ψωμί ζυμωμένο από τα χέρια 
της μητέρας τους. «Λάτρεψα το δολάριο, το κυνήγησα με 
πάθος χρόνια και χρόνια, γέρασα, κουράστηκα» δήλωσε 
μετά από χρόνια ο Σπύρος Σκούρας, όταν πλέον ήταν στην 
κορυφή της επιτυχημένης πορείας του. Τον καιρό εκείνο 
οι μετανάστες έφταναν και συγκετρώνονταν  στο Ellis Is-
land, εκεί περνούσαν τους πρώτους ελέγχους ιατρικούς και 
συνεντέυξεις ώστε να τους δοθεί η πράσινη κάρτα για την 
γη των ευκαιριών. 

Τα αδέλφια Σκούρα αποφάσισαν να κινηθούν προς το 

εσωτερικό της Αμερικής και έφτασαν στο Σαιντ Λούις, στην 
πύλη εισόδου της αμερικανικής δύσης. Την εποχή εκείνη 
η πόλη βρισκόταν σε μεγάλη ανάπτυξη και προσέφερε 
ευκαιρίες στο εμπόριο, τις κατασκευές, την εστίαση και τον 
τουρισμό. Οι δουλειές που πέρασε ο Σπύρος Σκούρας και 
τα αδέρφια του ήταν αχθοφόροι, σερβιτόροι, σε εστιατόρια 
πλένοντας πιάτα και σε μπαρ φτιάχνοντας κοκτέιλ. 
Κάποια στιγμή κατέληξαν να πουλούν ποπ κορν σε μία 
αίθουσα προβολής ταινιών βωβού σινεμά. «Δεκάξι ώρες 
δουλεύαμε, δύο ώρες θέλαμε να πάμε και να ‘ρθουμε στο 
δωμάτιο που κοιμόμαστε ο ένας απάνω στον άλλο. Σκληρά 
χρόνια, αλλά μακάρι να τα ξαναζούσα, γιατί ήμουνα νέος. 
Αχ, να ́ ταν τα νιάτα δυο φορές!» είχε πει σε συνέντευξή του 
στον δημοσιογράφο Δ. Λυμπερόπουλο.

Σε μία 5ετία, με αιματηρές οικονομίες, είχαν καταφέρει να 
συγκεντρώσουν 3.500 δολαρια και αγόρασαν μία αίθουσα, 
την οποία ονόμασαν «Olympia». Ο πολυμήχανος  Σπύρος 
πρότεινε  στη βάση της μεγάλης οθόνης να εγκαταστήσουν 
μία μικρή ορχήστρα, η οποία θα συνοδεύει με ζωντανή 
μουσική τα δρώμενα στο πανί. Το κοινό ανταποκρίθηκε 
με ενθουσιασμό και  έτσι πλήθος κόσμου βρισκόταν εκεί 
κάθε βράδύ και απολάμβανε τον συνδυασμό ταινίας και 
μουσικής. Η επιτυχία τους αυτή απέφερε αρκετά χρήματα 
στα αδέλφια αφού ήταν πρωτοποριακή για την εποχή του 
βωβου σινεμά. Κατά την διάρκεια της πρώτης μεγάλης 
επιτυχίας του γνωρίζει και την σύντροφο της ζωή του,την 
Σάρα Μπρουίλια,  για την ακρίβεια την ξανασυναντά αφού 
ήταν η συμμαθήτρια του από το νυχτερινό σχολείο που 
φοιτούσε. «Ήμασταν δεμένοι σαν κληματόβεργες» θα 
περιέγραφε την σχέση του με τα αδέλφια του ο Σπύρος. 
«Λυγίζαμε, μα δεν σπάγαμε. Φεύγαμε μπροστά χωρίς 
φόβο. Αποκτούσαμε τη μία αίθουσα μετά την άλλη. 
Ανάμεσα στους δύο μεγάλους πολέμους καταφέραμε να 
αποκτήσουμε εκατοντάδες κινηματοθέατρα. Αγοράσαμε 
όλες τις αίθουσες του Σαιντ Λούις και φτάσαμε τις 600 στις 
νότιες πολιτείες! Όπως ήταν λογικό, με τόσες αίθουσες, 
επιλέγαμε πια τις ταινίες. Δημιουργήσαμε τη δική μας 
εταιρεία παραγωγής ταινιών. Κάποτε συνειδητοποιήσαμε 
ότι πλέον μας υπολόγιζαν μεγαθήρια του σινεμά. Ο 
Γουόρνερ, ο Μάγιερ, ο Ζανούκ» είχε πει χαρακτηριστικά. 

Το μυαλό και η φιλοδοξίες του Σπύρου δεν σταματούσαν 
εκεί, ήθελε πάντα το κατι παραπάνω, μια αίθουσα που 
θα ήταν η απόλυτη πολυτέλεια ήταν συνέχεια στο μυαλό 
του. Το 1926 λοιπόν παρουσιάστηκε η ευκαιρία του, ήταν 
η περίοδος μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και Το «Am-
bassador» έκανε την εμφάνιση του,  μία επένδυση 5,5 
εκατομμυρίων δολαρίων! Ήταν ένα σύμπλεγμα αιθουσών 
σε ένα επιβλητικό πολυτελές κτήριο, που προκαλούσε τον 
θαυμασμό ακόμη και των πλέον δύσπιστων. Τα αδέλφια 
Σκούρα είχαν κάνει πραγματικότητα το κοινό όνειρο 
του το οποίο λόγω της επίθεσης των μονοπωλίων δεν 
κράτησε πολύ αφού τρία χρόνια αργότερα έγινε το μεγάλο 
οικονομικό Κραχ το 1929. 

Οι αδελφοί Γουόρνερ της περίφημης Warner Bros, που 
ηγούνταν της βιομηχανίας του θεάματος, εξαγόρασαν 
τις αίθουσες των Ελλήνων που αδυνατούσαν να 
συντηρήσουν. Τα τρία επόμενα χρόνια τους βρήκαν χωρίς 
δικές τους επιχειρήσεις αλλά να διευθύνουν 500 αίθουσες 
του ουγγρικού κολοσσού Fox-West Coast.

Λίγο αργότερα η τηλεόραση έκανε την εμφάνιση της 
και ξεκίνησε να μπαίνει στα σπίτια των Αμερικανών 
απειλώντας ξεκάθαρα την θέση του σινεμά. Κατα την 

διάρκεια εκείνη ο Σπύρος Σκούρας θέλοντας να βρει τις 
ιδανικότερες λύσεις πρότεινε συγχώνευση της Fox με 
την 20th Century. Το 1935, κυρίαρχος πια του παιχνιδιού 
έκανε πρόταση στα αδέλφια του να αγοράσουν την 20th, 
αφού δέχτηκαν, εκείνος πήγε στην Τράπεζα και πρότεινε 
την συγχώνευση των δύο εταιρειών, προκειμένου να μην 
πτωχεύσει η Fox. Η επόμενη μέρα τον βρήκε νικητή αφού 
μετά την συγχώνευση ήταν ο βασικός μεγαλομέτοχος της  
εταιρείας  υπό τον τίτλο «20th Century Fox» πια.  

Παράλληλα με τις μεγάλες του δουλειές ο Σπύρος 
Σκούρας δημιούργησε την δική του  οικογένεια με την Σάρα, 
έκαναν τέσσερα παιδιά και τους έδωσαν διπλά ονόματα. 
Ο Σπύρος Σολών (1923), η Ντιάνα Αθανασία (1925), η 
Διονυσία Κολίν (1926) και ο Πλάτων Αλέξανδρος (1930). 
Ένα άτυχο βρέφος, η Δάφνη Ντολόρες,  γεννήθηκε το 1924 
και πέθανε λίγο αργότερα, αυτή ήταν η πρώτη δυσκολία 
που αντιμετώπισε η οικογένεια Σκούρα. Το επόμενο, 
μεγαλύτερο καρφί ήρθε το 1950, όταν στα 24 της έχασε τη 
ζωή της σε ατύχημα η Διονυσία Κολίν, πέφτοντας στο κενό 
από τον 4ο όροφο του κτιρίου του Fox West Coast Theater 
που άνηκε στον θείο της Κάρολο Σκούρα. 

 Τον προηγούμενο Δεκέμβριο, η Διονυσία Σκούρα είχε 
τραυματιστεί στο χέρι από σφαίρα αστυνομικού κατά 
τη διάρκεια ενός άγριου κυνηγητού από αυτοκίνητο 
της αστυνομίας, στον δρόμο Boston Post, όπου εκείνη 
οδηγούσε με 80 μίλια την ώρα. Μετά τη σύλληψή της 
δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες. 

Ο Σπύρος Σκούρας δεν μίλησε ποτέ για αυτοκτονία 
της κόρης του, θρήνησε την απώλειά της περνώντας 
απομονωμένος μία περίοδο κατάθλιψης. Η δυναμικότητα 
του χαρακτήρα του δεν του επέτρεψε να παραμείνει στη 
θλίψη και λίγο αργότερα επανήλθε στα καθήκοντά του και 
στην μεγάλη του αγάπη το σινεμά.  
Το οξύμωρο με τον Σπύρο Σκούρα ήταν ότι παρόλο που 
στερείτο μόρφωσης και ικανότητας να μιλάει τα αγγλικά 
καλά κατάφερνε πάντα να κερδίζει με το μυαλό του και 
τις πρωτοποριακές ιδέες του. Χαρακτηριστική ατάκα για 
τον Σκούρα ήταν εκείνη του Μπομπ Χόουπ «ο Σπύρος 
είναι είκοσι χρόνια εδώ και ακόμα μιλάει τα Αγγλικά σα να 
πρόκειται να έρθει την ερχόμενη εβδομάδα!» είχε πει για 
τον μεγάλο παραγωγό.
Την περίοδο της απειλητικής εισβολής της τηλεόρασης στην 
καθημερινότητα των Αμερικανών ο ευρηματικός Σκούρας 
λάνσαρε το CinemaScope, ένα φορμάτ κινηματογραφικής 
προβολής ευρείας εικόνας, ήταν ο τρόπος του για να 
επιστρέψει και πάλι το κοινό στις αίθουσες.. Η πρώτη 
ταινία που προβλήθηκε σε αυτό το νέο περιβάλλον οθόνης 
ήταν «Ο Χιτών» (1953) σε σκηνοθεσία Χένρυ Κόστερ, με 
τον Ρίτσαρντ Μπάρτον και την Τζην Σίμμονς. Αυτό ήταν το 
φιλί της ζωής στο σινεμά όπου χάρισε δύο Όσκαρ στους 
συντελεστές της.

«Ποιο είναι αυτό το κορίτσι;» 
Η Νόρμα Τζιν κατακτά το σινεμά ως Μέριλιν

Δύο χρόνια πριν από αυτή την μεγάλη επιτυχία, ο 
Σπύρος Σκούρας είχε βρεθεί σε ένα πάρτι παρουσίασης 
των κινηματογραφικών παραγωγών της 20th, εκεί ακριβώς 
πρόσεξε μια κοπέλα που είχε τραβήξει όλα τα βλέμματα 
του κόσμου πάνω της. Κάνοντας τις απαιτούμενες 

Από τα βοσκοτόπια της Ηλείας στην κορυφή 
της 20th Century Fox με την Μέρλιν Μονρόε

ΜΥΘΟΙ
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ερωτήσεις έμαθε πως η όμορφη γυναίκα ήταν το 
μοντέλο Νόρμα Τζιν, σχέση του διάσημου παίκτη του 
μπέιζμπολ Τζο Ντι Μάτζιο. Η αυθόρμητη κίνηση του 
ήταν το να την γνωρίσει άμεσα με την σκέψη αφού 
είναι τόσο δημοφιλής εδώ, αντίστοιχα θα γίνει και στο 
σινεμά. Κάθισαν μαζί στο τραπέζι και δεν χρειάστηκε 
πολύ για να την πείσει ώστε να γίνει το νέο πρόσωπο 
του Αμερικανικού σινεμά.  

Εκείνο το βράδυ “γεννήθηκε” η Μέριλιν Μονρόε 
και ο Σπύρος βαφτίστηκε για τη μούσα του «papa 
Spyros». Η Μέριλιν δεν υπήρξε σπουδαία ηθοποιός, 
δεν «τα λέει», έλεγαν οι κινηματογραφικοί κύκλοι, 
κατηγορούνταν μάλιστα κυκλοθυμία, ασυνέπεια, 
αλλά και για τον κακό της τρόπο στα γυρίσματα. 
Αυτό που ενδιέφερε όμως τον παραγωγό ήταν η 
απήχηση της στο κοινό και οι πωλήσεις ουσιαστικά 
των ταινιών. Ο Σπύρος Σκούρας δημιούργησε την 
απόλυτη Σταρ, την ανακάλυψε και δημιούργησε μια 
αρτίστα που μιλούν ακόμη και σήμερα για εκεινη. 
Κατά τα  έτη 1951 και 1952 το όνομα της Μέριλιν 
εμφανίστηκε στους τίτλους επτά ταινιών της 20th 
Century Fox!

Η δράση του και οι μεγάλες επαφές  

Οι επαφές και η δράση του μεγάλου Έλληνα παραγωγού 
δεν περιορίστηκαν στον κινηματογράφο, η εμπλοκή του με 
πρόσωπα της εκκλησίας και της πολιτικής, του στρατού και 
των μυστικών υπηρεσιών, υπήρξε για πολλούς ύποπτη και 
οπωσδήποτε εντυπωσιακή. Ως ισχυρή φυσιογνωμία του 
ελληνικού λόμπι στήριζε με θέρμη τον Ελληνοαμερικανό 
φέρελπι πολιτικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Σπύρο 
Άγκνιου, ο οποίος αρχικά εκλέχθηκε  κυβερνήτης του 
Μέριλαντ και ακολούθως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
Νίξον, θέση από την οποία και παραιτήθηκε αποδεχόμενος 
την εμπλοκή του σε σκάνδαλα.

Χρηματοδότησε γενναιόδωρα την Αρχιεπισκοπή και 
το Πατριαρχείο, ενώ νωρίτερα -μεσούντος του Ψυχρού 
Πολέμου – συνδέθηκε με βαθιά φιλία τόσο με τον Αμερικανό 
Πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, όσο και με τον Σοβιετικό 
ηγέτη Νικίτα Χρουστσόφ, τον οποίο μάλιστα για κάμποσα 
χρόνια μετά επισκεπτόταν στη Μόσχα. Γνωρίστηκαν το 
1957 σε επίσημη επίσκεψη του Σοβιετικού στις ΗΠΑ και 
μια από τις στιχομυθίες τους είχε ως εξής:

 Σκούρας: Σύντροφε, ήμουν τσοπανόπουλο και δες 
πού έφτασα. Διαφεντεύω χιλιάδες εργαζόμενους, που ο 
καθένας τους έχει δικό του αυτοκίνητο. Τις δε ταινίες μου 
τις βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Χρουστσόφ: Κι εγώ ήμουν γιος ανθρακωρύχου και 

τώρα κυβερνάω 350 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν 
δωρεάν σπίτι, παιδεία και νοσοκομείο.

Οι δυό άνδρες συνδεθηκαν με ισχυρούς δεσμούς 
φιλίας παρόλο που δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα, 
χαρακτηριστική ήταν η ατάκα του Καζάν σχολιάζοντας την 
επαφή των δύο ανδρών: «Ο ένας μαζεύει τον κόσμο στις 
σκοτεινές αίθουσες για ψυχαγωγία κι ο άλλος στις πλατείες 
για επανάσταση» είχε πει. 

Στο Λος Άντζελες ο Σκούρας, για χάρη του επίσημου 
ζεύγους, ζητά από τις κοπέλες που χόρευαν Καν Καν 
σε κάποια ταινία, να αναπαραστήσουν τη σκηνή. Μετά 
το τέλος του χορού, ο Χρουστσόφ σηκώνεται όρθιος 
χειροκροτώντας. Το στιγμιότυπο του ηγέτη των Σοβιετικών 
να χειροκροτεί με πάθος τις χορεύτριες από την πρώτη 
σειρά των θεατών δημοσιεύεται από το σύνολο του Τύπου. 
Του αμερικανικού, βέβαια. Όχι του Σοβιετικού.

O Σπύρος Σκούρας είχε πει για τον Χρουστόφ «Ο 
Νικήτας. Μου μοιάζει και του μοιάζω. Εγώ έτυχε να έρθω 
στα δολάρια κι εκείνος έτυχε να γραφτεί στο Κόμμα. Ήταν 
εργατικός και πονηρός σαν κι εμένα και να πού έφτασε. Για 
δέκα χρόνια ήταν το μεγάλο αφεντικό στο Κρεμλίνο. Ποιος; 
Ο γιος του μουζίκου. Που γεννήθηκε σ’ ένα χαμόσπιτο από 
πλίθρα”.

Το φιάσκο της Κλεοπάτρας

Το 1958 ο 20th Century Fox ήταν ένας κολοσσός 
στον χώρο του σινεμά ώσπου ο παραγωγός Γουόλτερ 
Γουάνγκερ, είχε ονειρευτεί μία έγχρωμη μεταφορά της 

ζωής της Κλεοπάτρας στο σινεμά και έτσι έκανε την 
πρόταση στον Σκούρα ώστε να δουλέψει το concept 
υπό τη σκέπη της 20th, με τον δοκιμασμένο Ρούμπεν 
Μαμούλιαν στη σκηνοθεσία και την Ελίζαμπεθ Τέηλορ 
στον ομώνυμο ρόλο. Παρόλο που το το μπάτζετ της 
ταινίας ήταν τεράστιο από την αρχή ο  Σκούρας δέχτηκε 
την πρόκληση. 

Η Τέηλορ πήρε για τον ρόλο της ένα εκατομμύριο 
δολάρια, ενώ από την πρώτη κιόλας μέρα, στα Pinewood 
Studios έξω από το Λονδίνο, όπου είχαν ξεκινήσει  τα 
γυρίσματα, εκείνη είχε φέρει τους δικούς της κομμωτές και 
στιλίστες αναγκάζοντας τους επαγγελματίες του στούντιο 
να διακόψουν την κινηματογράφηση. Την τρίτη ημέρα 
των γυρισμάτων η Τέηλορ επρεπε να εμφανίζεται στους 
εξωτερικούς χώρους με ορθάνοιχτο το μπούστο της και 
έτσι αρρώστησε με πυρετό και αργότερα πνευμονία. Τα 
γυρίσματα διακόπηκαν και ο προυπολογισμός έφτασε 
στα ύψη.  Κάποια προβλήματα με τον σεναριογράφο 
αλλά και με επιτήδειους που θέλησαν να εκμεταλλευτούν 
την ανάγκη του Σκούρα, προστέθηκε το ποσό των 3 
εκατ. δολλαρίων.  
Μέσα σε όλα αυτά έγινε και αλλαγή των πρωταγωνιστών 

και στη θέση τους προσλήφθηκαν αντί εξαιρετικά παχυλών 
αμοιβών, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον και Ρεξ Χάρισον, η 
«Κλεοπάτρα» πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, τα 
γυρίσματα μεταφέρθηκαν  στην Ρώμη και τα studios 
της Cinecittà. Εκεί στήθηκαν νέα σκηνικά με νέα έξοδα 
προφανώς. Μέσα σ΄ όλα τα άλλα  ξεκίνησαν τα γυρίσματα, 
αλλά η Τέηλορ και Μπάρτον ερωτεύονται τρελά μεταξύ τους, 
διέλυσαν τους γάμους τους και προκάλεσαν σκάνδαλο, 
τόσο μεγάλο που δεν εμφανίστηκαν καν στην πρεμιέρα της 
ταινίας, πέντε χρόνια μετά στη Νέας Υόρκης.

Το τελικό κόστος της ταινίας άγγιξε τα 44 εκατομμύρια 
δολάρια και όλα αυτά το 1963, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα 
σε 300 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία ευτυχώς κάλυψε 
τα έξοδα της και έδωσε κέρδη αλλά η θέση του Σκούρα 
στην εταιρεία δεν ήταν η ίδια πια. Οι μέτοχοι της ένιωσαν 
εκτεθειμένοι έτσι ήρθε η αναγκαστική παραίτηση του.   

Η ατσάλινη θέληση και το πείσμα του Σκούρα δεν τον 
άφησαν να ησυχάσει έτσι λίγο αργότερα μπήκε στον χώρο 
της ναυτιλίας αγοράζοντας πλοία. «Είμαι Έλληνας εγώ.
Πρέπει να αφήσω προίκα στα παιδιά μου» έλεγε με την 
χαρακτηριστική του προφορά.  Στα 78 του πια έτη, έφυγε 
ήσυχα από καρδιακή προσβολή.  Η οικογένειά του δέχτηκε 
εκατοντάδες τηλεγραφήματα από όλο τον κόσμο. Το όνομα 
του έχει γραφτεί στα περισσότερα success stories ως 
παράδειγμα αφοσίωσης και επιχειρηματικού δαιμονίου 
ενώ πολλά πανεπιστήμια μέχρι και σήμερα μελετούν την 
ιστορία του. Το όνομά του ταυτίστηκε με την λάμψη και 
πρόοδο της 7ης τέχνης.
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