
Greek Weekly News

158 O’connor Drive Toronto ON M4J 2S4   •  info@greekweeklynews.com                 •  Tel. 416.751-0570
ISSUE #1989 -  12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η παρούσα
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Μαζική διακοπή 
κινητής τηλεφωνίας
και διαδικτύου λόγω 

τεχνικής βλάβης
της εταιρίας Rogers

Η βλάβη αποκαταστάθηκε 
μετά από 20 ώρες

Το σύστημα πληρωμής με πιστωτική και χρεωστική 
κάρτα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ πολλά 
καταστήματα είχαν τοποθετήσει στις βιτρίνες τους 
επιγραφές «μόνο μετρητά».

Παρέλυσε ολόκληρος ο Καναδάς με τη βλάβη που 
υπέστη ο μεγαλύτερος πάροχος κινητής τηλεφωνίας και 
διαδικτύου Rogers την περασμένη εβδομάδα.  Η μεγάλη 
διακοπή λειτουργίας του διαδικτύου είχε  ως αποτέλεσμα 
να επηρεαστούν τα ΑΤΜ των τραπεζών, αλλά και οι 
τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης 911.

Η βλάβη, η οποία άρχισε να αποκαθίσταται μετά από 
20 ώρες περίπου επηρέασε  εκτός από το τραπεζικό 
σύστημα, τις μεταφορές και την πρόσβαση σε όλους τους 
κυβερνητικούς ιστότοπους. Σχεδόν τα πάντα επηρεάστηκαν, 
καθώς τέθηκαν εκτός λειτουργίας κινητά και σταθερά 
τηλέφωνα και διακόπηκε η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Περισσότερα χρήµατα για την υγεία
η κοινή απαίτηση των πρωθυπουργών του Καναδά 

που συγκεντρώνονται στη Victoria BC
Οι πρωθυπουργοί του 

Καναδά συγκεντρώνονται σή-
µερα (11 Ιουλίου) για διήµερες 
συναντήσεις στη Βικτώρια της 
Βρετανικής Κολοµβίας, όπου 
αναµένεται να επικεντρωθούν 
στο αίτηµά τους για περισ-
σότερη χρηµατοδότηση της 
υγειονοµικής περίθαλψης 
από την οµοσπονδιακή κυ-
βέρνηση.

“Τα προβλήµατα που αντι-
µετώπισαν οι Καναδοί κατά 
την πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υγειονοµικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της πανδηµίας 
έχουν εντείνει τις πιέσεις στα συστήµατα υγείας µας, οι 
οποίες θα συνεχιστούν εάν η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
δεν αυξήσει σηµαντικά το µερίδιό της στο κόστος της 

Τριήμερο γιορτής... 
το Φέστιβαλ της ΕΚΤ

υγειονοµικής περίθαλψης”, δήλωσε σε ανακοίνωση προς τα 
µέσα ενηµέρωσης ο πρωθυπουργός της Β.Κ. Τζον Χόργκαν, 
φετινός πρόεδρος του Συµβουλίου της Οµοσπονδίας. 

ΣΕΛΙΔΕΣ 17-19

ΣΕΛΙΔΑ 4
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς! 
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο

Για να αγαπήσουν και 

που τόσο αγαπήσαμε 
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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

ΚΑΝΑΔΑΣ

“Οι Καναδοί πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι τα 
συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης θα παρέχουν 
τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Δεν µπορεί να υπάρξει 
περαιτέρω καθυστέρηση στη διεξαγωγή αυτής της 
ζωτικής σηµασίας συζήτησης µε την οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση”.

Το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας -η ένωση των 
13 πρωθυπουργών των επαρχιών και των εδαφών 
του Καναδά, επιθυµεί η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
να αυξήσει το µερίδιό της στη χρηµατοδότηση της 
υγειονοµικής περίθαλψης από το σηµερινό επίπεδο 
του 22% στο 35% και να διατηρήσει τη χρηµατοδότηση 
σε αυτό το νέο επίπεδο στο µέλλον.

“Ήταν ... το 2004 η τελευταία φορά που σηµειώθηκαν 
ουσιαστικά κέρδη σε σχέση µε οποιαδήποτε αύξηση 
του [Canada Health Transfer]”, δήλωσε την περασµένη 
εβδοµάδα ο πρωθυπουργός του Σασκάτσουαν Σκοτ 
Μο. “Αυτό που ζητούν οι επαρχίες είναι ουσιαστικά 
να έχουν έναν δίκαιο χρηµατοδοτικό εταίρο στην 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση, όπως ήταν πάντοτε η 
πρόθεσή τους από την αρχή”.

Το γραφείο του οµοσπονδιακού υπουργού 
Υγείας Jean-Yves Duclos δήλωσε στο CBC News 
την περασµένη εβδοµάδα ότι δεσµεύεται να 
χρηµατοδοτήσει τη δηµόσια υγειονοµική περίθαλψη 
στον Καναδά, αν και δεν απάντησε συγκεκριµένα 

στην έκκληση των πρωθυπουργών να καλύψει η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση το 35% του κόστους.

Το γραφείο του Duclos δήλωσε ότι έχει επενδύσει 
περισσότερα από 72 δισεκατοµµύρια δολάρια στην 
υγειονοµική περίθαλψη από την αρχή της πανδηµίας, 
συµπεριλαµβανοµένων 2 δισεκατοµµυρίων δολαρίων 
για να βοηθήσει τις επαρχίες να αντιµετωπίσουν τις 
καθυστερήσεις στις χειρουργικές επεµβάσεις.

Το γραφείο του δήλωσε επίσης ότι έχει δεσµευτεί 
για διµερείς συµφωνίες µε τις επαρχίες που θα 
σηµαίνουν 3 δισεκατοµµύρια δολάρια για τη 
µακροχρόνια φροντίδα, 3 δισεκατοµµύρια δολάρια 
για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και 3 δισεκατοµµύρια 
δολάρια για την κατ’ οίκον φροντίδα.

“Έχουµε αποδείξει ξεκάθαρα ότι είµαστε πρόθυµοι 
να κάνουµε το χρέος µας για να διασφαλίσουµε τη 
βιωσιµότητα και την προσβασιµότητα του καθολικού 
δηµόσιου χρηµατοδοτούµενου συστήµατος υγειονο-
µικής περίθαλψης που όλοι µας αγαπάµε ως 
Καναδοί”, ανέφερε το γραφείο του Duclos σε δήλωση 
στα µέσα ενηµέρωσης.

“Οι Καναδοί δεν ενδιαφέρονται για µια στείρα 
δηµοσιονοµική συζήτηση. Οι Καναδοί ενδιαφέρονται 
για αποτελέσµατα: θέλουν περίθαλψη και σε αυτό 
θέλουµε να επικεντρωθούµε”.

Η κίνηση της οµοσπονδιακής κυβέρνη-σης να 
χρηµατοδοτήσει συγκεκριµένα προγράµµατα υγείας, 

όπως η µακροχρό-νια και η κατ’ οίκον φροντίδα, 
έχει αναστατώσει ορισµένες επαρχίες. Λένε ότι η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα έπρεπε απλώς να 
δώσει τα χρήµατα στις επαρχίες και να τις αφήσει να 
αποφασίσουν πού θα δαπανηθούν, αντί να συνδέει τη 
χρηµατοδότηση µε συγκεκριµένα προγράµµατα.

“Ζητάµε την αυτονοµία των επαρχιών εντός των 
ορίων του Συντάγµατος”, δήλωσε ο Moe.Ο Hor-
gan δήλωσε ότι η στοχευµένη χρηµατοδότηση για 
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες δεν βοηθά τις επαρχίες 
να σχεδιάσουν µακροπρόθεσµα ή να παρέχουν 
υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης βραχυπρόθεσµα.

“Η εφάπαξ χρηµατοδότηση δεν µας βοηθά να 
οικοδοµήσουµε το σύστηµα. Δεν µας βοηθά να 
θέσουµε σε εφαρµογή µια στρατηγική ανθρώπινου 
δυναµικού”, δήλωσε ο Horgan στην εκποµπή The 
House του CBC Radio σε συνέντευξη που προβλήθηκε 
το Σάββατο.

“Αντ’ αυτού, βρισκόµαστε, σε ορισµένες περιπτώ-
σεις, να λαθροχειριζόµαστε ο ένας από τον άλλον. Ο 
πλειοδότης παίρνει τις περισσότερες νοσοκόµες. Δεν 
πρέπει να λειτουργεί έτσι ο Καναδάς. Τώρα θέλουµε 
να λειτουργεί έτσι”.

Ο Horgan δήλωσε ότι οι πρωθυπουργοί θα 
συζητήσουν επίσης την οικονοµική ανάκαµψη και την 
κρίση του κόστους ζωής. Την περασµένη εβδοµάδα, ο 
Moe πρότεινε ότι η συζήτηση αυτή θα περιλαµβάνει το 

αυξανόµενο κόστος της ενέργειας και το πώς οι δυτικές 
επαρχίες µπορούν, µε οµοσπονδιακή βοήθεια, να 
αρχίσουν να αντιµετωπίζουν αυτό το ζήτηµα.

Ο Moe δήλωσε ότι θα ζητήσει από την οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση να εξετάσει “πολύ σοβαρά τις πολιτικές 
εξελίξεις” που, όπως υποστήριξε, εµποδίζουν την 
παραγωγή ενέργειας. Είπε ότι η Οτάβα δεν έχει κάνει 
αρκετά για να συνεργαστεί µε τις Ηνωµένες Πολιτείες 
για την επίλυση ζητηµάτων όπως η ακύρωση του 
αγωγού Keystone XL.

Ο αγωγός υποτίθεται ότι θα έφερνε καναδικό 
πετρέλαιο στα διυλιστήρια των ΗΠΑ, αλλά ακυρώθηκε 
πέρυσι από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος 
είχε θέσει τον τερµατισµό του έργου ως βασική 
προεκλογική υπόσχεση. Ο Μοe δήλωσε ότι το σχέδιό 
του για την ενεργειακή ασφάλεια του Καναδά και της 
Βόρειας Αµερικής “περιλαµβάνει έναν διάδροµο 
από ανατολή προς δύση” για την ενέργεια. Ο 
πρωθυπουργός του Κεµπέκ Φρανσουά Λεγκό έχει ήδη 
δηλώσει ότι η κυβέρνησή του δεν θα ανεχόταν έναν 
αγωγό πετρελαίου µέσω της επαρχίας του.

Ο Λεγκό έχει πει στο παρελθόν ότι η κυβέρνησή του 
θα ανεχόταν έναν αγωγό φυσικού αερίου µέσω της 
επαρχίας - αλλά η κυβέρνησή του ακύρωσε πέρυσι ένα 
έργο υγροποιηµένου φυσικού αερίου και τον αγωγό 
που θα το τροφοδοτούσε λόγω περιβαλλοντικών 
ανησυχιών.

Μετά τις συναντήσεις των πρωθυπουργών στις 
11 και 12 Ιουλίου - οι οποίες πραγµατοποιούνται 
αυτοπροσώπως για πρώτη φορά από το 2019 
- οι πρωθυπουργοί θα απευθυνθούν στα µέσα 
ενηµέρωσης και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις στο 
ξενοδοχείο Fairmont Empress στη Βικτώρια.

Περισσότερα χρήµατα για την υγεία
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ο φακός ενός φωτογράφου απαθανάτισε μια 
τρυφερή στιγμή κατά την οποία ο Ιερέας που τελεί 
το μυστήριο της βάπτισης αναλαμβάνει να ταΐσει 
τη μικρή νεοφώτιστη Άννα Μαρία, προκειμένου 
να μην κλαίει…
Έτσι, την ώρα που διαβάζει το Ευαγγέλιο κρατά 
παράλληλα στην αγκαλιά του το μωρό, δίνοντάς 
του το γάλα του κι αυτό ηρεμεί.
«Ήταν μια στιγμή γεμάτη ειλικρίνεια και ευγένεια, 
φροντίζοντας για την ψυχή, αλλά και για το σώμα» 
γράφει ο φωτογράφος στο προσωπικό του blog.



12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 7εεβδομάδα Greek Weekly News

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

  

 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟIΝΟΤΗΣ ΜIΣΣIΣΣΑΓΚΑ 

 
Α Ν Α Κ Ο I Ν Ω Σ Η 

 
Φέρεται εις γvώσιv τoυ Ελληvισμoύ Τoρόvτo, Μισσισσάγκας και περιχώρωv, ότι τo 
ΠΑΝΗΓΥΡI τoυ Πρoφήτη Ηλία θα αρχίσει Παρασκευή 15 Ioυλίoυ τo βράδυ και θα 
συvεχισθεί ως τηv Kυριακή βράδυ 17 Ioυλίoυ.   
 
Παρασκευή: 6pm – 12am   -----   Σαββάτο: 5pm -- 1am  -----   Κυριακή: 5pm -- 
10pm 
 

 

Είσοδος ελευθέρα        /   Free Admission Friday & Sunday 
   $10 /  Saturday Admission fee $10  

 
Φέτoς και πάλι τo παvηγύρι μας θα γίvει έξω στov άvετo και ευρύχωρo περίβoλo τoυ κτιρίoυ 
της Κoιvότητάς μας.  Θα σας διασκεδάσει  περίφημη ορχήστρα <<Oλα>> και  <<Alpha 
Entertainment>>, και θα γευθείτε τ vόστιμo και καλoψιμέvo κo. Επίσης στη 
διάθεσή σας θα είvαι σoυβλάκια, γύρoς, τυρόπιτες, σπαvακόπιτες, λoυκoυμάδες, σαλατικά, 
διάφoρες voστιμιές και γλυκίσματα καθώς και καφέ, oύζo και τσίπoυρo από τo κoιvoτικό μας 
καφεvείo.  Είστε όλoι πρoσκεκλημέvoι στo Παvηγύρι τoυ Πρoφήτη Ηλία πoυ βρίσκεται στo 
1785 Matheson Blvd, Mississauga (one block north of Eglinton and one block east of Dixie). 
 

AKOLOUQIES THS EKKLHSIAS 
 
Με τηv ευκαιρία της Εoρτής τoυ πρoστάτη αγίoυ τoυ Iερoύ Ναoύ της Κoιvότητάς μας, τoυ 
Πρoφήτη Ηλία, θα τελεστεί ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡIΝΟΣ χoρoστατoύvτoς τoυ 
Σεβασμιωτάτo  μας κ. Σωτηρίoυ τηv παραμovή της εoρτής,  19 
Ioυλίoυ, στις 6:30-8:00 τo βράδυ με τηv συμμετoχή Iερέωv άλλωv κoιvoτήτωv και 
εκκλησιών.  Ανήμερα της εορτής,  20 Ioυλίoυ, θα τελεστεί ΑΡΧIΕΡΑΤIΚΗ ΘΕIΑ 
ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ με τov  μας από 9 μέχρι 11:30 το πρωϊ.   
            
 (Banquet Hall)    
 
 

Για περισσότερες πληρoφoρίες παρακαλoύμε τηλεφωvήστε (905)238-9491. 
 
Ο Πρoφήτης Ηλίας vα σας ευλoγεί. 
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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 Writ-
ers 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 
lexiwriters@gmail.com

LEXI WRITERS

Ν Ο Σ Τ Ο Σ
ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΩΝ

Ο διαμεσολαβητικός κρίκος μεταξύ Ελλάδας-Καναδά

Δίνουμε ολοκληρωμένη λύση σε κάθε σας πρόβλημα

μέσω συμβαλλόμενων δικηγόρων και υπηρεσιών

Κτηματομεσιτικά και φορολογικά θέματα

Αγοραπωλησίες Ακινήτων

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

Πληροφορίες: 6907929711

Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEOrGE VErrOS

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

(Νorth of Main Subway)

Μαζική διακοπή κινητής τηλεφωνίαςκαι διαδικτύου 
λόγω τεχνικής βλάβης της εταιρίας Rogers

Το σύστημα πληρωμής με 
πιστωτική και χρεωστική κάρτα είχε 
τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ πολλά 
καταστήματα είχαν τοποθετήσει 
στις βιτρίνες τους επιγραφές «μόνο 
μετρητά».

Τα γραφεία έκδοσης διαβατηρίων 
Service Canada ήταν μεταξύ των 
κυβερνητικών υπηρεσιών που 
επηρεάστηκαν. Οι μελλοντικοί 
ταξιδιώτες σχημάτιζαν ουρές παντού, 
είτε για να εκδώσουν, είτε για να 
παραλάβουν τα διαβατήριά τους, όταν 
ανακοινώθηκε από την υπηρεσία ότι τα 
τηλεφωνικά κέντρα για τις υπηρεσίες 
διαβατηρίων δεν ήταν διαθέσιμα πλέον. 

Στα αεροδρόμια σε 
ολόκληρη τη χώρα η 
βλάβη του διαδικτύου 
ήταν το αποκορύφωμα 
για τις ουρές που 
σ χ η μ α τ ί ζ ο ν τ α ι 
κ α θ η μ ε ρ ι ν ά 
τελευταία λόγω των 
κ α θ υ σ τ ε ρ ώ σ ε ω ν 
ή τις ακυρώσεις 
πτήσεων που έχει 
ανακοινώσει ο εθνικός 
αερομεταφορέας Air 
Canada. Σε μια περίοδο 
μάλιστα που όλο και 
περισσότεροι Καναδοί 
ξεκινούν το ταξίδι 
τους για διακοπές, 
ή επιστρέφουν στον 
Καναδά,  μετά από δύο 

χρόνια περιορισμών λόγω Covid-19, 
η βλάβη της Rogers δημιούργησε 
ακόμη περισσότερα προβλήματα στις 
αναχωρήσεις και στις αφίξεις.

Εν τω μεταξύ, οι τηλεπικοινωνίες στις 
περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες, 
όπως Revenue Canada, Canada Pen-
sion, Transport Canada τέθηκαν επίσης 
εκτός λειτουργίας.

Στο στόχαστρο η πολιτική 
για τις τηλεπικοινωνίες

Η διακοπή του παρόχου τηλεπικοι-
νωνιών Rogers δείχνει την ανάγκη για 
Σχέδιο Β έγραψε το CBC.

Η εταιρεία Rogers είναι ο μεγαλύ-
τερος πάροχος υπηρεσιών ασύρματης 
τηλεφωνίας στον Καναδά, με 11 εκατομ-
μύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας και 
τρία εκατομμύρια πελάτες ίντερνετ. 
Σε ανακοίνωσή της μετά από την 
πρωτοφανή βλάβη, ανέφερε ότι «δεν 
γνώριζε από τι προήλθε».

Δεδομένης της κρίσιμης υποδομής 
που έχει επηρεαστεί, Συντηρητικοί 
βουλευτές ζήτησαν να πραγματοποιηθεί 
το συντομότερο δυνατό έκτακτη 
συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής και η αιτία της διακοπής 
λειτουργίας του Rogers να εξηγηθεί 
αμέσως. “Η ίδια η CRTC (Canadian 
Radio-television and Telecommunica-
tions Commission) έχει επηρεαστεί, “, 
δήλωσε η Συντηρητική βουλευτής Mi-
chelle Rempel Garner.  Η βουλευτής 
επισήμανε επίσης το υψηλό κόστος των 
κινητών και ασύρματων υπηρεσιών 
λόγω του περιορισμένου ανταγωνισμού 
που επιβάλλεται από την τρέχουσα 
ρυθμιστική δομή του Καναδά. 

Παράλληλα, ο ηγέτης του 
Νεοδημοκρατικού Κόμματος Jagmeet 
Singh, έβαλε επίσης στο στόχαστρο 
την πολιτική για τις τηλεπικοινωνίες. 
“Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 
απρόσιτες. Τα δίκτυα Interac και Visa 
δεν λειτουργούν. Αυτές είναι οι συνέπειες 
μιας φιλελεύθερης κυβέρνησης που είναι 
προσηλωμένη στην προστασία των κερδών 
των τηλεπικοινωνιακών κολοσσών”, 
δήλωσε ο Singh.

Η διακοπή του παρόχου τηλεπικοινωνιών 
Rogers δείχνει την ανάγκη για Σχέδιο Β 
έγραψε το CBC.
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Ηχηρή  η παρουσία του κόσμου στο καλοκαιρινό 
Φέστιβαλ της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο που 
πραγματοποιήθηκε με καταπληκτική επιτυχία φέτος μετά 
από τρία χρόνια.

Από την Παρασκευή 8 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 
10 Ιουλίου πέρασαν χιλιάδες κόσμου κάθε ηλικίας, 
δηλώνοντας με την παρουσία τους την υποστρήριξη και την 
αγάπη τους στον ελληνικό οργανισμό αλλά και την ανάγκη 
να διασκεδάσουν όπως μόνο οι Ελληνες ξέρουν, μετά από 
τη δύσκολη περίοδο του εγκλεισμού της πανδημίας.

Στη βραδιά νεολαίας, πλήθος νέων έστησαν το χορό 
κάτω από τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής αλλά 
και των ελληνικών λαικών τραγουδιών της εποχής με κέφι, 
άφθονο κέφι και τρελό ενθουσιασμό.

Το Σάββατο το γλέντι συνεχίστηκε με ακόμη 
περισσότερες παρουσίες. Η μουσική να παίζει, ο 

ενθουσιασμός στα ύψη και 
οι ουρές στα περίπτερα των 
φαγητΏν ατέλειωτες. 

Να τονιστεί εδώ η 
σημαντική προσφορά των 
εθελοντών και εθελοντριών 
και των κυριών του τμήματος 
Πρόνοια της ΕΚΤ. Ακούραστοι 
και αφοσιωμένοι στο έργο 
τους συνέβαλαν καταλυτικά  
στην επιτυχία της φετινής 
διοργάνωσης του φέστιβαλ. 

Την Κυριακή τα χορευτικά της 
Κοινότητας, και αλλων τοπικών 
συλλόγων  όπως αυτό του 
Παμμεσσηνιακού Συλλόγου, 
παρουσίασαν παραδοσιακούς 
χορούς από όλα σχεδόν τα 
διαμερίσματα της Ελλάδας και 
απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα 
των παρευρισκόμενων. 

Το μουσικό πρόγραμμα επιμελήθηκαν 
με σειρά εμφάνισης το τοπικό συγκρότημα «Seizmos», η 
ορχήστρα «Παρέα» με τον Γιάννη Τσιφλική και τη Δήμητρα 
Καχριμανίδου, και το μουσικό συγκρότημα «OLA -Greek 
Band»

Ο Γρηγόρης Τερζάκης υπεύθυνος του θεατρικού 
της Κοινότητας, και παρουσιαστής του τριήμερου 
προγράμματος αναφέρθηκε στους υποστηρικτές και 
στις εταιρίες για τις διαφημιστικές τους καταχωρήσεις 
ευχαριστώντας όλους για την ουσιαστική οικονομική 
συμβολή τους. Ευχαρίστησε τους εθελοντές για την αγάπη, 
την άψογη συνεργασία τους και την άριστη δουλειά τους 
και τέλος, ευχαρίστησε και συνεχάρη την πρόεδρο κα 
Μπετυ Σκουτάκη και τους συνεργάτες της στο Δ.Σ.για τις 
ακούραστες και άοκνες προσπάθειες τους να στεφθεί με 
επιτυχία το καλοκαιρινό Φέστιβαλ της ΕΚΤ.

Με σύμμαχο τον καταπληκτικό καιρό και με τον ήλιο να 
μονοπωλεί τον ουρανό του Τορόντο, το φετινό φέστιβαλ της 
ΕΚΤ μας χάρισε τρεις μέρες γεμάτες χαρά και ξεγνοιασιά. 
Ήταν ένα τριήμερο γιορτής! 

Τριήμερο γιορτής... το Φέστιβαλ της ΕΚΤ
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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!!!

KΑΝΑΔΑΣ
Ο Καναδάς επέβαλε 

κυρώσεις στον 
Πατριάρχη Κύριλλο

 της Μόσχας
“Μόνο οι σατανιστές” θα το έκαναν αυτό, 

απαντά η εκπρόσωπος του ρωσικού 
ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα

Ο Καναδάς επέβαλε κυρώσεις σήμερα στον Πατριάρχη 
Κύριλλο, τον ηγέτη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας, 
στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που έλαβε η χώρα με στόχο 
«τους πράκτορες της παραπληροφόρησης και της ρωσικής 
προπαγάνδας», με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία.

Τα μέτρα αυτά επικρίθηκαν αμέσως από την εκπρόσωπο 
του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η 
οποία δήλωσε ότι «κυρώσεις εναντίον του Πατριάρχη θα 
επέβαλαν μόνο οι σατανιστές».

Ο Πατριάρχης Κύριλλος έχει θέσει την Εκκλησία στην 
υπηρεσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, τον 
οποίο χαρακτηρίζει «θαύμα», καθώς συμμερίζεται το όραμά 
του για μια συντηρητική, κυρίαρχη Ρωσία και στηρίζει τον 
πόλεμο στην Ουκρανία.

Εκτός από τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε 

επίσης κυρώσεις στον 75χρονο Πατριάρχη, τον Ιούνιο. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ωστόσο απέφυγε να τον συμπεριλάβει 
στη «μαύρη λίστα» των προσώπων στα οποία επέβαλε 
κυρώσεις.

Στο περιθώριο της συνόδου της G20 που φιλοξενείται στο 
Μπαλί, η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Μελανί Ζολί 
ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της αποφάσισε να επιβάλει 
κυρώσεις σε 29 πρόσωπα και 15 οντότητες που ελέγχονται 
από το ρωσικό κράτος «και συμμετέχουν στις προσπάθειες 
παραπληροφόρησης». Οι κυρώσεις αυτές αφορούν μεταξύ 
άλλων τον Σουμπατόβιτς Γκασπαριάν, τον επικεφαλής του 
διεθνούς τμήματος του ρωσικού ομίλου μέσων ενημέρωσης 
RT. Τους τελευταίους μήνες, η Οτάβα απαγόρευσε στα 
κανάλια του RT να εκπέμπουν στον Καναδά και σε αντίποινα 
η Μόσχα έκλεισε τα γραφεία της δημόσιας καναδικής 
ραδιοτηλεόρασης CBC/Radio-Canada.

«Η ρωσική προπαγανδιστική μηχανή πρέπει να 
λογοδοτήσει για τα ψέματά της. Ο Καναδάς είναι 
αποφασισμένος να πολεμήσει την παραπληροφόρηση, 
παντού και πάντα» είπε η Ζολί.

Συνολικά, η Οτάβα έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα 
από 1.150 πρόσωπα και οντότητες στη Ρωσία, την 
Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

Η κλιματική αλλαγή 
αλλάζει και τα μενού 

των εστιατορίων
Όπως υπερθερμαίνεται ο πλανήτης, εξαιτίας αυτού 

που λέγεται κλιματική αλλαγή, ζεσταίνονται και τα νερά 
των ωκεανών, γεγονός που αναγκάζει πάρα πολλά είδη 
να αναζητήσουν αλλού τα ‘σπίτια’ -την τροφή και τους 
συντρόφους για να αναπαραχθούν, όπως και το χώρο που 
θα γεννηθούν οι απόγονοι.

Τα είδη αλλάζουν συνήθειες και μεταξύ των συνεπειών 
που υπάρχουν (με μεγαλύτερη την αλλαγή των 
οικοσυστημάτων) είναι και οι αλλαγές στα μενού των 
εστιατορίων που προσφέρουν είδη αλιείας. Βλέπετε, 
φαίνεται να οδηγούμαστε στο τέλος των ‘ψαριών της 
εποχής’, λες και δεν ήταν αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που 
προκαλούσε η υπεραλίευση.

Το παραπάνω συμπέρασμα είναι εύρημα μελέτης 
δημοσιεύτηκε και διενήργησαν επιστήμονες του University 

of British Colum-
bia του Καναδά.

Ο εκ των 
συγγραφέων της 
μελέτης, βιολόγος 
αλιείας του 
πανεπιστημίου, 
που έχει 
αφιερώσει τη ζωή 
του στη μελέτη 
της κλιματικής 
αλλαγής και τις 
επιπτώσεις στους 
ωκεανούς William Cheung εξήγησε πως αναζητούσε έναν 
διαφορετικό τρόπο για να μελετήσει και να επικοινωνήσει 
τις αλλαγές.

Κατέληξε στο ότι “ένα μενού αποτελεί φυσικό και ψηφιακό 
αρχείο που μπορούμε να συγκρίνουμε, με την πάροδο του 
χρόνου. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά στο Βανκούβερ, πηγαίνουν 
σε εστιατόρια και απολαμβάνουν θαλασσινά, οπότε θέλαμε 
να δούμε αν η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τις επιλογές 
για όσα σερβίρονται”.

Μαζί με την ομάδα του, συγκέντρωσαν μενού από 
εκατοντάδες εστιατόρια του Βανκούβερ, του Άνκορατζ της 
Αλάσκα και του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Πέραν των 
πρόσφατων, αναζήτησαν και μενού παλαιότερων χρόνων 
και δεκαετιών. Όλες αυτές οι πληροφορίες έγιναν η βάση 
δεδομένων που ‘έτρεχε’ από το 1880 μέχρι σήμερα.

Δημιούργησαν έναν δείκτη που ονομάζεται Mean Tem-
perature of Restaurant Seafood (MTRS) και αντικατοπτρίζει 
τη θερμοκρασία του νερού στην οποία αρέσει να ζουν τα 
είδη που υπήρχαν στα μενού. Διαπιστώθηκε τάση των ειδών 
θερμότερων νερών να γίνονται πιο κοινά στα εστιατόρια του 
Βανκούβερ -όπου η θερμοκρασία των 10.7 °C του 1880 
τώρα έχει γίνει 13.8 °C.

Τονίστηκε ότι όσο η υπερθέρμανση εντείνεται, τα είδη 
σε αρκετά υψηλή αφθονία που μπορούν να φτάνουν στα 
μενού συνεχίζουν να αλλάζουν.

Όπως προβλέπει η πρόσφατη εργασία, τα τοπικά είδη 
δροσερού νερού όπως ο σολομός sockeye θα συνεχίσουν 
να μειώνονται στα μενού του Βανκούβερ. Σημειώστε εδώ 
πως η Βρετανική Κολομβία είχε το 2019 τα χαμηλότερα 
αλιεύματα σολομού, της τελευταίας 70ετιας.

Την ίδια ώρα, παρουσιάστηκε αύξηση των νοτίων ειδών, 
με πρώτο και καλύτερο το καλαμάρι Humboldt.

Αυτό που συμβαίνει δηλαδή, είναι ότι πια δεν υπάρχει 
‘ψάρι εποχής’, αφού η κλιματική αλλαγή έχει ‘φροντίσει’ να 
αλλάξει τις συνήθειες που είχε η γη για εκατομμύρια χρόνια.
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Οπλοκατοχή: Έλεγχος 

συμπεριφοράς στα 
social media για όσους 

αιτούνται άδεια
  

Σε έλεγχο του «χαρακτήρα και της συμπεριφοράς» των 
αιτούντων άδεια οπλοκατοχής μέσω των λογαριασμών 
τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα προχωρά πλέον η 
πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Πρόκειται για μια προσέγγιση που κερδίζει τo 
χειροκρότημα πολλών Δημοκρατικών και οργανώσεων 
που στηρίζουν την αυστηροποίηση των νόμων για την 
οπλοκατοχή, ορισμένοι ειδικοί, ωστόσο, εκφράζουν 
ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου, 
αλλά και ανησυχίες για θέματα ελευθερίας του λόγου.

Πολλοί εκ των τοπικών αξιωματούχων που θα 
επιφορτιστούν με τον έλεγχο του περιεχομένου στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης διερωτώνται αν θα έχουν τους 
κατάλληλους πόρους για να φέρουν εις πέρας το έργο, αλλά 
και αν ο νόμος είναι συνταγματικός.

Οι σερίφηδες δεν έχουν λάβει επιπλέον χρήματα ή 
προσωπικό για να χειριστούν τη νέα διαδικασία αίτησης 
άδειας οπλοκατοχής, δηλώνει ο Peter Kehoe, διευθυντής 
της ένωσης σερίφηδων για την πολιτεία της Νέας Υόρκης. 
Ο νόμος, τόνισε, παραβιάζει συνταγματικά δικαιώματα και 
εκτιμά πως οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν θα εξετάσουν τους 
λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν νομίζω ότι θα το κάναμε αυτό», δήλωσε ο Kehoe. 
«Πιστεύω ότι θα ήταν παραβίαση της ιδιωτικής ζωής».

Το νέο μέτρο, που τίθεται σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο, 
συμπεριλήφθηκε σε νόμο που ψηφίστηκε την περασμένη 
εβδομάδα και επιδιώκει να θέσει όρια στη χρήση 
όπλων, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να φέρουν όπλο 
για την ατομική τους ασφάλεια.

Όλο και περισσότεροι νέοι άνδρες, μεταξύ των οποίων 
και ο ένοπλος που σκότωσε 19 παιδιά και δύο δασκάλους 
σε δημοτικό σχολείο στο Ουβάλντε του Τέξας, αφήνουν 
στοιχεία στο Διαδίκτυο σχετικά με μαζική δολοφονία που 
πρόκειται να διαπράξουν.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι αιτούντες άδεια 
οπλοκατοχής πρέπει να παρέχουν στους τοπικούς 
αξιωματούχους μια λίστα με λογαριασμούς στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούν τα τελευταία χρόνια. 
Οι τοπικοί αξιωματούχοι θα περιηγούνται στα προφίλ των 
αιτούντων άδεια οπλοκατοχής προκειμένου να εντοπίσουν 
τυχόν στοιχεία που υποδεικνύουν επικίνδυνη συμπεριφορά.

Επιστολή 
Αμερικανών 

αξιωματούχων 
στους Financial 
Times: «Να είναι 
έτοιμο το ΝΑΤΟ 

να διώξει την 
Τουρκία»

Οι δύο αξιωματούχοι υποστηρίζουν 
ότι οι παραχωρήσεις του ΝΑΤΟ προς 

την Τουρκία, για το ζήτημα της ένταξης 
Σουηδίας – Φινλανδίας, επιβραβεύουν 
την κακή συμπεριφορά του Ερντογάν

Την άποψη πως οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να είναι 
προετοιμασμένα ακόμα και να αποπέμψουν προσωρινά 
την Τουρκία από τη συμμαχία εκφράζουν με επιστολή τους 
στους Financial Times ο Μαρκ Γουάλας, πρώην πρέσβης 
των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και νυν γενικός διευθυντής του «Turkish 
Democracy Project», και η Μαντελίν Τζόανσον, εκτελεστική 
διευθύντρια της ίδιας ΜΚΟ.

Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν πως 
κάθε παραχώρηση του ΝΑΤΟ θα αποτελεί νίκη για τον 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και θα τον βοηθήσουν να ενισχυθεί 
στο εσωτερικό της Τουρκίας. 

Απαντούν μάλιστα στον αρθρογράφο των Financial 
Times, Γκίντεον Ράχμαν, ο οποίος πρόσφατα πρότεινε να 
δοθούν οικονομικά ανταλλάγματα στον Ερντογάν για να 
δώσει το «πράσινο φως» για την ένταξη της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, και εξηγούν γιατί η πρότασή του 
είναι προβληματική.

Αναλυτικά η επιστολή που δημοσιεύθηκε στους Financial 
Times:

«Ο Γκίντεον Ράχμαν προτείνει στα μέλη του ΝΑΤΟ να είναι 
έτοιμα να παζαρέψουν, όπως λέγεται, στο Μεγάλο Παζάρι 
της Κωνσταντινούπολης, αν θέλουν ο αυταρχικός πρόεδρος 
της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να συμμορφωθεί με 
την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. 
Ο Ράχμαν υποστηρίζει ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει 
να προσφέρουν οικονομική βοήθεια με αντάλλαγμα τη 
συνεργασία για το σκανδιναβικό ζήτημα.

Το πρόβλημα με αυτή τη στρατηγική είναι ότι επιβραβεύει 
την κακή συμπεριφορά του Ερντογάν. Θα τον ενθαρρύνει 
να πιέσει για περισσότερες παραχωρήσεις την επόμενη 

φορά που θα απαιτηθεί ομοφωνία για να αντιμετωπιστεί 
μια κρίση. Κάθε παραχώρηση που θα αποσπαστεί από 
τη συμμαχία θα αποτελεί διπλωματική νίκη του Ερντογάν, 
βοηθώντας τον έτσι να ενισχυθεί στο εσωτερικό της χώρας 
και να επανεκλεγεί του χρόνου.

Η αλήθεια είναι ότι το παζάρι λειτουργεί μόνο εάν 

προτίθεσαι και να το σταματήσεις. Όσο ο Ερντογάν 
γνωρίζει ότι τα μέλη (του ΝΑΤΟ) είναι απρόθυμα να κάνουν 
το τελικό βήμα και να απομακρύνουν την Τουρκία, ακόμα 
και προσωρινά, θα συνεχίσει να έχει το πάνω χέρι στις 
διαπραγματεύσεις.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ ήδη γνωρίζουν ότι ενώ η Τουρκία 
ανήκει στο ΝΑΤΟ, δεν ισχύει το ίδιο για τον Ερντογάν. 
Πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να κάνουν το βήμα προς 
αυτό τον στόχο.

Εάν οι κανόνες του ΝΑΤΟ τροποποιηθούν για να 
επιτρέψουν την προσωρινή αναστολή της συμμετοχής 
κρατών μελών, έως ότου οι ηγέτες τους ευθυγραμμιστούν 
ξανά με τις αρχές και τα συμφέροντα της συμμαχίας, τότε ο 
Ερντογάν θα αντιληφθεί την προοπτική των πραγματικών 
οικονομικών και στρατηγικών συνεπειών των ενεργειών 
του. Όπως ο ίδιος ο Ράχμαν επισημαίνει, το μποϊκοτάζ 
της Σαουδικής Αραβίας σε τουρκικά αγαθά – και όχι μια 
προσφορά οικονομικής βοήθειας – ήταν αυτό που οδήγησε 
τον Ερντογάν να επιδιώξει ανανέωση των σχέσεων με τη 
Σαουδική Αραβία.

Εάν θέλετε να φύγετε από το Μεγάλο Παζάρι με μια δίκαιη 
τιμή, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε που βρίσκονται οι έξοδοι».

Μάρκ Γουάλας, 
Πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη
Γενικός Διευθυντής του Turkish Democracy Project, Νέα 

Υόρκη, ΗΠΑ

Μαντλίν Τζόελσον, 
Εκτελεστική Διευθύντρια του Turkish Democracy Project, 

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
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Νέος μηχανισμός μειώνει 
το στρες με βαθύ ύπνο

του, βοηθώντας στη θεραπεία 
επίμονων διαταραχών στρες όπως το 
μετατραυματικό στρες.

Μπορεί το άγχος να μας κρατά συχνά 
ξύπνιους τη νύχτα, όμως ορισμένα είδη 
στρες προκαλούν περισσότερο ύπνο.

Μελέτη με επικεφαλής ερευνητές από 
το Imperial College του Λονδίνου και 
άλλα ιδρύματα στην Κίνα αποκάλυψε 
πώς συμβαίνει αυτό στον εγκέφαλο 
των ποντικών. Η σχετική δημοσίευση 
έγινε στο επιστημονικό περιοδικό Sci-
ence.

Μαζί με την ανακάλυψη του 
τρόπου που προκαλείται ο ύπνος, 
οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι την 
επόμενη ημέρα, τα επίπεδα άγχους 
των ποντικών είχαν μειωθεί.

Οι δύο κύριοι τύποι ύπνου στα 
θηλαστικά είναι ο REM (ταχεία 

κίνηση των ματιών, όπου τείνουμε 
να ονειρευόμαστε) και ο μη REM (NREM, 
βαθύτερος ύπνος, χωρίς όνειρα). Τα άτομα 
που πάσχουν από μετατραυματικό στρες 
βιώνουν λιγότερο ύπνο REM, γεγονός που 
προάγει τη θεωρία ότι ο ύπνος REM βοηθά 
να επεξεργαστούμε δύσκολα συναισθήματα 
και στρες.

Ο επικεφαλής ερευνητής, καθηγητής Bill 
Wisden από το Τμήμα Επιστημών Ζωής του 
Imperial, δήλωσε: «Τα αποτελέσματά μας 
ενισχύουν την εκτίμηση ότι ο ύπνος REM 

μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε το άγχος. 
Ωστόσο, προηγουμένως γνωρίζαμε μόνο 
τρόπους με τους οποίους μειώνεται ο ύπνος 
REM, όπως ορισμένα φάρμακα που τον 
καταστέλλουν.

Τώρα, η μελέτη μας αποκάλυψε έναν 
μηχανισμό μέσω του οποίου προκαλείται 
ύπνος REM, ανοίγοντας το δρόμο για 
φάρμακα ή άλλες παρεμβάσεις που 
στοχεύουν τους σωστούς νευρώνες και 
ενισχύουν τη δύναμη του ύπνου που 
καταπολεμά το άγχος».

Το πείραμα
Οι ερευνητές προκάλεσαν ένα είδος 

ψυχο-κοινωνικού στρες σε ποντίκια που 
ονομάζεται «κοινωνική ήττα», το οποίο 
χρησιμοποιείται ως ανάλογο του εκφοβισμού 
(bullying). Τα ποντίκια εκτέθηκαν σε ιδιαίτερα 
επιθετικά ποντίκια (χωρίς να υποστούν 
σωματική βλάβη). Μετά από το γεγονός 
αυτό, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι 
ορμόνες «φυγής ή μάχης» είχαν αυξηθεί 
στο αίμα των ποντικιών που είχαν δεχθεί τον 
εκφοβισμό, υποδηλώνοντας άγχος.

Στη συνέχεια, όταν τα ποντίκια 
κοιμήθηκαν, οι ερευνητές παρακολούθησαν 
τη δραστηριότητα των νευρώνων τους 
(εγκεφαλικά κύτταρα). Αυτό αποκάλυψε 
ένα σύνολο συγκεκριμένων νευρώνων που 
ανίχνευαν και ανταποκρίνονταν στα επίπεδα 
της ορμόνης του στρες και προκαλούσαν 

ύπνο βαθύ, τόσο στο στάδιο NREM όσο και 
στο REM.

Η δραστηριότητα αυτών των νευρώνων, 
και τα επίπεδα ύπνου NREM και REM, 
παρέμειναν υψηλά για περίπου πέντε 
ώρες ύπνου, κατά τη διάρκεια των 
οποίων έστελναν επίσης σήματα σε 
άλλους νευρώνες που ρυθμίζουν τις 
ορμόνες του στρες, εμποδίζοντάς τους να 
απελευθερώσουν περισσότερες.

Οι νευρώνες που ανακαλύφθηκαν 
τώρα, όχι μόνο ανίχνευσαν το στρες και 
προκάλεσαν ύπνο, αλλά προκάλεσαν 
επίσης τη μείωση των ορμονών του στρες.

Μείωση των ορμονών 
του στρες

Μόλις τα ποντίκια ξύπνησαν, οι ερευνητές 
δοκίμασαν την ανταπόκρισή τους στο 
άγχος, για να δουν πώς ο ύπνος είχε 
επηρεάσει τις συμπεριφορές άγχους τους. 
Το έκαναν αυτό μετρώντας πόσο καιρό 
τα ποντίκια πέρασαν στο φως, αντί να 
αναζητήσουν το σκοτάδι, καθώς τείνουν να 
κάνουν περισσότερα όταν είναι ανήσυχα.

Οι συμπεριφορές αυτές, συγκρίθηκαν 
με ποντίκια σε στρες είτε από στέρηση 
ύπνου (με διέγερση μέσω αντικειμένων), 
είτε γιατί οι συγκεκριμένοι νευρώνες που 
ανακαλύφθηκαν με την παρούσα έρευνα 
είχαν αλλοιωθεί, με αποτέλεσμα να 
στερούνται τον επανορθωτικό ύπνο που 
είχαν τα κανονικά ποντίκια.

Τα ποντίκια που δεν κοιμόντουσαν λόγω 
άγχους, περνούσαν πολύ περισσότερο 
χρόνο στο σκοτάδι, κάτι που δείχνει ότι ήταν 
πιο ανήσυχα και τα επίπεδα των ορμονών 
του στρες παρέμεναν υψηλά.

Έχοντας βρει αυτόν τον νέο μηχανισμό, 
η ομάδα ελπίζει τώρα να βρει τρόπους για 
να στοχεύσει επιλεκτικά τους υπεύθυνους 
νευρώνες για να ενισχύσει τα θετικά τους 
αποτελέσματα μέσω του ύπνου.

in.gr

Το άγχος προκαλεί στα ποντίκια ένα 
είδος «διορθωτικού» ύπνου με όνειρα, που 
στη συνέχεια μειώνει το άγχος, διαπιστώνει 
μια νέα έρευνα με την οποία εντοπίζεται και 
ο υπεύθυνος μηχανισμός.

Καθώς όμως ο ύπνος είναι παρόμοιος 
σε όλα τα θηλαστικά, ενδέχεται ο ίδιος 
μηχανισμός να ενεργοποιείται και στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο.

Η αποκάλυψη του μηχανισμού αυτού, 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεχνητούς 
τρόπους ενίσχυσης των αποτελεσμάτων 

Τα δύο στάδια όπου ο ύπνος είναι βαθύς, είτε βλέπουμε όνειρα είτε 
όχι, είναι ο μηχανισμός που ενεργοποιεί ο οργανισμός των ποντικιών 

εξαιτίας του στρες, για την αντιμετώπιση του ίδιου του στρες
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Με το βλέμμα στραμμένο στον Nord Stream 1 
είναι η Ευρώπη, καθώς αύριο Δευτέρα ξεκινά η 
προγραμματισμένη ετήσια συντήρηση στον αγωγό 
φυσικού αερίου που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία.

Και μπορεί κάποιο άλλο καλοκαίρι η συντήρηση αυτή 
να ήταν μια υπόθεση ρουτίνας, όμως φέτος – υπό 
το πρίσμα του πολέμου στην Ουκρανία, των δυτικών 
κυρώσεων κατά της Ρωσίας και των «αντιμέτρων» 
της Μόσχας – οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένουν ότι η 
στρόφιγγα δεν θα ανοίξει πάλι μετά το πέρας των 10 
ημερών που ο αγωγός θα είναι κλειστός.

Ας σημειωθεί ότι την εβδομάδα που μας πέρασε, 
η τιμή του φυσικού αερίου επιδόθηκε σε νέο ράλι, 
φτάνοντας μέχρι και τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα. 

Η Gazprom έχει ήδη μειώσει τις ροές φυσικού 
αερίου στο 40% της δυνατότητας του αγωγού, ενώ 
ως γνωστόν κάποιες χώρες έχουν ήδη αποκοπεί 
εντελώς.

Από τη μεριά του, το Κρεμλίνο έχει διαβεβαιώσει 
ότι σκοπεύει να συνεχίσει κανονικά την παροχή του 
αερίου μόλις τελειώσουν οι εργασίες συντήρησης, 
προσθέτοντας πάντως ότι οποιαδήποτε προβλήματα 
ή διαταραχές στην ομαλή λειτουργία του αγωγού θα 
οφείλονται στις δυτικές κυρώσεις.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο Καναδάς ανακοίνωσε 
πριν λίγες μέρες ότι θα «σπάσει» τις κυρώσεις και θα 
επιστρέψει επισκευασμένες ρωσικές τουρμπίνες στη 
Γερμανία, οι οποίες απαιτούνται για τη συντήρηση 
του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 1.

Σε περίπτωση που διακοπούν εντελώς οι ροές από 
τον Nord Stream 1, μετά και το πέρας των εργασιών 
συντήρησης, έχουν εκφραστεί φόβοι ότι η Ευρώπη 
δεν θα έχει επαρκή αποθέματα αερίου για τον 
χειμώνα.

«Κόκκινος» συναγερμός στη Γαλλία

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Μπρουνό Λεμέρ, 
κάλεσε σε προετοιμασία για «πλήρη περικοπή» της 
προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου, καθώς – κατά 
τον ίδιο – αυτό αποτελεί «το πιο πιθανό σενάριο». 

«Πρέπει να θέσουμε τους εαυτούς μας σε θέση 
μάχης τώρα για την οργάνωση, την ανακατεύθυνση, 
την εγκράτεια, τη μείωση της κατανάλωσης… Τώρα 
πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις», διευκρίνισε ο 

υπουργός Οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εθνικοποιηθεί σε ποσοστό 
100% η γαλλική ενεργειακή εταιρεία EDF. Για την 
κίνηση αυτή, χρειάζεται και η έγκριση της Κομισιόν.

Η ενεργειακή κρίση είναι για τον Λεμέρ «το 
σημαντικότερο θέμα των επόμενων μηνών» και 
πρέπει να προετοιμαστούμε για συνολική διακοπή 
της παροχής φυσικού αερίου.

H Γερμανία προετοιμάζεται για έκτακτη ανάγκη 
Tι θα συμβεί εάν πράγματι σταματήσει η ροή 
φυσικού αερίου στη Γερμανία και τι πρέπει να 
κάνουν το κράτος, τα νοικοκυριά, η βιομηχανία; «Η 
Γερμανία προετοιμάζεται για την έκτακτη ανάγκη» 
είναι ο τίτλος ρεπορτάζ στη Süddeutsche Zei-
tung, το οποίο σημειώνει: «Την Τρίτη η γερμανική 
κυβέρνηση ενέκρινε τροποποίηση νόμου, που της 
παρέχει εκτεταμένες εξουσίες: από την εισαγωγή 
νέας επιβάρυνσης σε πελάτες φυσικού αερίου 
μέχρι ένα πακέτο διάσωσης εταιρειών ενέργειας 
και αναγκαστικούς περιορισμούς στην κατανάλωση 
φυσικού αερίου».

Γερμανία: Έκτακτα μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας

Ο Γερμανός υπ. Οικονομίας και Ενέργειας Ρόμπερτ 
Χάμπεκ «δεν αποκλείει επιδείνωση της κατάστασης» 
και ένα οριστικό κλείσιμο του αγωγού Nord Stream 1 
με πρόσχημα τις εργασίες συντήρησης. «Πρώτα θα 
χτυπηθούν οι εταιρείες που εισάγουν φυσικό αέριο 
από τη Ρωσία (…) Εάν ένας εισαγωγέας γονατίσει, 
οι συνέπειες για το σύνολο της παροχής φυσικού 
αερίου δύσκολα μπορούν να υπολογιστούν».

Ήδη, ο γερμανικός κολοσσός Uniper – ο μεγαλύτερος 
εισαγωγέας φυσικού αερίου από τη Ρωσία – ζήτησε 
κρατική στήριξη από τη γερμανική κυβέρνηση.

Λαμβάνουν τα μέτρα τους οι μεγάλες 
ευρωπαϊκές εταιρείες

Η γερμανική βαριά βιομηχανία ετοιμάζεται και αυτή 
για το σενάριο να αποκοπεί εντελώς το ρωσικό 
φυσικό αέριο.

Η Aurubis, μια από τις μεγαλύτερες παραγωγούς 
χαλκού στην Ευρώπη, ετοιμάζεται να αντικαταστήσει 
το φυσικό αέριο με ηλεκτρική ενέργεια και πετρέλαιο. 
Ωστόσο, η αλλαγή αυτή θα χρειαστεί έναν χρόνο για 

να συμβεί, εν μέσω προβλημάτων στην παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η γερμανική 
κατασκευάστρια γυαλιού Ritzenhoff. Καθώς οι 
φούρνοι της για να λιώνει τις πρώτες ύλες και να 
της μετατρέπει σε γυαλί λειτουργούν με αέριο, 
δηλώνει αδυναμία να βρει κάποιο αντικατάστατο και 
προειδοποιεί με διακοπή τη παραγωγής.

Τα σχέδιά της να αντικαταστήσει την καύση άνθρακα 
με φυσικό αέριο σε δύο τεράστια εργοστάσιά της 
βλέπει να «ναυαγούν» η Volkswagen. Έτσι, πάει 
στράφι μια επένδυση 400 εκατ. ευρώ.

Tέλος, πιο αισιόδοξη εμφανίζεται η νορβηγική Yara, η 
οποία παράγει αμμωνία – δηλαδή το κύριο συστατικό 
για νιτρικά λιπάσματα. Όπως αναφέρει η εταιρεία, 
μπορεί να μειώσει την παραγωγή στα 15 εργοστάσια 
που έχει επί ευρωπαϊκού εδάφους και να εισάγει 
αμμωνία από τα εργοστάσιά της στον υπόλοιπο 
πλανήτη. Ωστόσο, όπως προειδοποιεί, υπάρχουν 
όρια στην ευελιξία που διαθέτει.

Mε πληροφορίες από WSJ, Reuters, DW

Ώρα μηδέν για το φυσικό αέριο...Κλείνει ο Nord Stream 1
H Eυρώπη 

προετοιμάζεται 
για το χειρότερο 

σενάριο
Από χτες ο αγωγός Nord 
Stream 1 κλείνει για την 

προγραμματισμένη ετήσια 
συντήρησή του, αλλά οι 

Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται 
ότι η Ρωσία θα κρατήσει 

κλειστή την κάνουλα
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Μερικές ημέρες μετά την παρουσίαση χάρτη 
με νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη ως μέρος της 
Τουρκίας, εφημερίδα έρχεται να υπερθεματίσει την 
προκλητικότητα.

«Τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία! Η 
παρουσία των ΗΠΑ και της Ελλάδας εκεί είναι 
παράνομη», γράφει σε δημοσίευμά της η τουρκική 
εφημερίδα «TR Haber».

Το δημοσίευμα βασίζεται στις απόψεις του 
πρώην Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Άμυνας, 
απόστρατου αξιωματικού και γεωπολιτικού - 
στρατιωτικού αναλυτή Γιουμίτ Γιαλίμ, ο οποίος 
ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα κατέχει παράνομα το 
μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης.

«Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που 
είχε ως αποτέλεσμα την ήττα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, πολλά νησιά που ανήκαν στους 
Τούρκους στο Αιγαίο έμειναν απροσδιόριστα ως 
προς το νομικό τους καθεστώς. Το σημαντικότερο 
από αυτά τα νησιά, που δωρίστηκαν στους Έλληνες 
από τις κυρίαρχες δυνάμεις της εποχής χωρίς την 
έγκριση της Τουρκίας, είναι αναμφίβολα η Κρήτη. 
Η Κρήτη, ένα από τα νησιά του οποίου το νομικό 
καθεστώς παρέμεινε στο κενό για έναν αιώνα μετά 
τον πόλεμο, δεν ανήκε ποτέ στα χαρτιά στην Ελλάδα. 
Δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία ότι η Αθήνα κατέχει 
όλο αυτό το νησί» ισχυρίστηκε το δημοσίευμα.

«Η Συμφωνία του Λονδίνου της 30ης Μαΐου 1913 
όριζε τη μεταβίβαση της Κρήτης στις “συμμαχικές 
δυνάμεις”. Αυτά τα “συμμαχικά κράτη” που 
καθορίστηκαν από την Αγγλία αποτελούνταν από 
τη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την 
Ελλάδα. Μετά τη μεταφορά της Κρήτης σε αυτές 
τις τέσσερις χώρες, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο 
και η Σερβία αποχώρησαν από τη συμφωνία 
και παραιτήθηκαν των δικαιωμάτων τους. Με 
την αποχώρηση των τριών αυτών χωρών, ενώ 
αναμενόταν ότι τα 3/4 της Κρήτης θα περνούσαν 
στον πρώην ιδιοκτήτη της, δηλαδή στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, η Αθήνα δημιούργησε de facto 
κατάσταση καταλαμβάνοντας ολόκληρο το νησί», 
συνεχίζει η εφημερίδα.

Μιλώντας στην εφημερίδα, ο πρώην Γενικός 
Γραμματέας του τουρκικού υπουργείου Άμυνας 
Γιουμίτ Γιαλίμ, δήλωσε πως τα 3/4 της Κρήτης 
ανήκουν στην Τουρκία.

Όπως λέει, στη Συμφωνία του Λονδίνου δεν υπάρχει 
άρθρο που να αναφέρει ότι η Κρήτη παραχωρήθηκε 
στην χώρα μας. «Στην Ελλάδα δόθηκε το 1/4 της 
Κρήτης. Τα 14 νησιά, βραχονησίδες και βράχοι γύρω 
από το νησί συνεχίζουν να είναι υπό την κυριαρχία 
του Οθωμανικού Κράτους» δήλωσε, λέγοντας 
επίσης ότι πρέπει να... εκκενωθούν άμεσα οι νομοί 
Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου και άλλα νησιά γύρω 
από την Κρήτη, όπως Γαύδος, Δίας, Διονυσάδες, 
Γαϊδουρονήσι και Κουφονήσι.

Η τελευταία πρόκληση, που προκάλεσε και την 
αυστηρή απάντηση της Αθήνας, ήρθε το περασμένο 
Σάββατο, όταν ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος 
του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, εμφανίστηκε να 
ποζάρει μπροστά από χάρτη ο οποίος απεικονίζει ως 
τμήμα της Τουρκίας νησιά του ανατολικού Αιγαίου, 
καθώς και την Κρήτη.

Όπως ήταν φυσικό, η νέα ακραία πρόκληση -σε μια 
περίοδο που οι τόνοι φάνηκαν να είχαν πέσει- δεν 
έμεινε αναπάντητη από την Αθήνα, η οποία έκανε 
λόγο για «επιθετική ενέργεια», ζητώντας τη δημόσια 
αποδοκιμασία από τη διεθνή κοινότητα.

Μητσοτάκης: Γελοιότητες 
ο χάρτης του Μπαχτσελί

-Να ξεκαθαρίσει τη θέση του ο Ερντογάν 

Σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
χαρακτήρισε «γελοιότητες» τον χάρτη του ακροδεξιού 
κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Ντεβλέτ 
Μπαχτσελί, στον οποίο εμφανίζονται νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου, αλλά και η ...Κρήτη, ως τμήμα 
της Τουρκίας.

Μάλιστα, ο Ελληνας πρωθυπουργός κάλεσε τον 
Ταγίπ Ερντογάν να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
«Ρίξτε μια καλή ματιά σε αυτόν τον χάρτη. Κρήτη, 
Ρόδος, Λέσβος, Χίος, Σάμος εμφανίζονται στην 

Νέες γελοιότητες από τουρκική εφημερίδα: 
«Τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία!»

κυριότητα της Τουρκίας. Παραλήρημα των 
εξτρεμιστών ή επίσημη πολιτική της Τουρκίας; 
Άλλη μία προβοκάτσια ή αληθινός στόχος; 
Ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να καταστήσει σαφή 
τη θέση του σχετικά με τις τελευταίες γελοιότητες του 
μικρότερου εταίρου του στο συνασπισμό», έγραψε ο 
πρωθυπουργός.

Τούρκος αναλυτής: Οι αμερικανικές βάσεις
 στην Ελλάδα θα γίνουν λεία

Από τη μεριά του, Τούρκος αναλυτής προέβη 
σε άλλες απειλητικές και προκλητικές δηλώσεις, 
λέγοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις και τα όπλα των 
ΗΠΑ θα γίνουν λεία μετά από στρατιωτική επίθεση 
της Τουρκίας. Μιλώντας σε εκπομπή του CNN 
Turk ο Τούρκος ειδικός σε θέματα ασφάλειας και 
τρομοκρατίας Τζοσκούν Μπασμπούγ, παρομοίασε 
την Ελλάδα με την Ουκρανία αναφερόμενος και στις 
πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.

«Στην εξίσωση Ελλάδας και Τουρκίας στην οποία 
τον Μητσοτάκη τον ονομάζω νέο Ζελένσκι, άραγε 
μπορεί να τον χρησιμοποιήσουν εδώ; Θα πέσει 
στην ίδια παγίδα; Θα είναι επωφελές ο ελληνικός 
λαός να υπενθυμίσει στον Μητσοτάκη το εξής: Ότι 
η Ουκρανία επί του παρόντος παλεύει για την ζωή 
της. Για αυτό ο Τσίπρας τόνισε πως “Θα μείνουμε οι 
δυο μας στη μοίρα μας και θα έχουμε πρόβλημα”» 
είπε. «Οι ΗΠΑ εκείνα τα όπλα που κατέβασε στην 
Ελλάδα, θα υποχρεωθεί μαζί με τις εγκαταστάσεις 
να μας τα αφήσει εκεί ως πολεμική λεία. Τι είναι οι 
στρατιώτες της Ελλάδας; Ο Θεός να φυλάει αλλά και 
στο πιο άσχημο σενάριο. Οι Τούρκοι στρατιώτες θα 
τους χορέψουν συρτάκι στα νησιά τους» πρόσθεσε.

iefimerida.gr

Νέα ακραία πρόκληση 
από την Τουρκία

ΕπΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Μία δυναμική γυναίκα, μία εξαίρετη 
χειρουργός -γυναικολόγος στη 
Γαλλία, μια Σπαρτιάτισσα με βαθιά 
γνώση και αγάπη της ευρωπαϊκής 
της “ταυτότητας” της, αυτή είναι  η 
Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, η νέα 
υπουργός στην κυβέρνηση Μακρόν 
στη Γαλλία. Γεννήθηκε στη Σπάρτη 
στις 7 Μαΐου του 1976 και μεγάλωσε 
στο Κιάτο. Έφυγε από την Ελλάδα 
σε ηλικία 18 ετών για σπουδάσει 
Ιατρική στη Ρώμη και στη συνέχεια 
στο Στρασβούργο.

 «Γεννήθηκα στην Ελλάδα, έζησα στη συνέχεια 
στην Ιταλία για 14 χρόνια, και εδώ και 12 χρόνια 
ζω και εργάζομαι στη Γαλλία, είμαι παντρεμένη με 
Γάλλο. Είμαι παιδί της Ευρώπης», είχε πει στοη 
Χρυσούλα Ζαχαροπούλου. «Γνωρίζω τι σημαίνει 
να είσαι Ευρωπαίος πολίτης , ξέρω τι μου έδωσε η 
Ευρώπη, πόσα οφείλω στην Ευρώπη και αυτήν τη 
στιγμή είναι δική μου υποχρέωση να βγω μπροστά 
και να πω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι είναι μεγάλη τύχη 
να ζούμε σε αυτή την περιοχή του κόσμου που 
υπάρχει δημοκρατία, που υπάρχει ειρήνη» είχε πει 
σε παλαιότερη συνέντευξή της με αφορμή την τότε 
εκλογή της στο ευρωκοινοβούλιο, «Η Γαλλία μπορεί 
να δώσει μαθήματα δημοκρατίας και ανοικτών 
μυαλών, για αυτό είμαι με τον Εμμανουέλ Μακρόν. 
Εύχομαι και στην Ελλάδα οι προοδευτικές δυνάμεις 
να κερδίσουν», είχε πει τότε.

Η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου  ίδρυσε πριν λίγα χρόνια 
στη Γαλλία την Ενωση «Info Endometriosis» με στόχο 
την ενημέρωση και την αντιμετώπιση της νόσου που 
επηρεάζει πάνω από 11 εκατομμύρια γυναίκες στον 
κόσμο. Με πρωτοβουλία της Χρυσούλας, η Info-
Endometriosis έχει υπογράψει συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης με τα υπουργεία Παιδείας, Οικογενειών 
και Δικαιωμάτων των Γυναικών και το υπουργείο 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της Γαλλίας. 
Οι συμφωνίες αυτές έδωσαν τη δυνατότητα στην 
Ένωση να προωθεί προγράμματα ενημέρωσης 
για την ενδομητρίωση σε όλα τα πανεπιστήμια και 
τα σχολεία της Γαλλίας, αλλά και σε νοσοκομεία 
και σε ενώσεις οικογενειακού προγραμματισμού. Η 
αφοσίωση της στην επιστήμη αλλά και η ευαισθησία 
της σε ότι αφορά τις γυναίκες -και όχι μόνο- την 
κάνουν ιδιαιτέρως ξεχωριστή.

Λίγα χρόνια πριν τιμήθηκε με το παράσημο του 
«Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της Αξίας» από 
τον Φρανσουά Ολάντ για την προσφορά της στην 
ενημέρωση της κοινωνίας των Κρατών και των 
Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ιατρικά θέματα 
και κυρίως στην ενδομητρίωση.

Το 2019 εντάχθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος 
LREM του Μακρόν και εξελέγη. Παράλληλα με την 
ευρωβουλή εργαζόταν μια ημέρα την εβδομάδα και 
στο νοσοκομείο, ανέφερε η Monde.

Οι συνάδελφοί της ευρωβουλευτές την περιγράφουν 
σαν «ανθρωπίστρια» ενώ η ίδια δηλώνει ανήσυχη 

Η πρώτη Ελληνίδα υπουργός της Γαλλίας

για την ξενοφοβία της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς.

Με το ξέσπασμα της πανδημίας ανάλαβε 
συμπρόεδρος του μηχανισμού COVAX, με τον οποίο 
πλουσιότερες χώρες κάνουν διαθέσιμες ποσότητες 
εμβολίων σε αναπτυσσόμενες. Όπως τόνιζε η 
ίδια σε συνέντευξη το 2021 στο Paris Match, «η 
αποτελεσματικότητα της εμβολιαστικής εκστρατείας 
μας θα εξαρτηθεί από τον εμβολιασμό στην Αφρική, 
που είναι στην άμεση γειτονία μας».

Τα χρόνια της πανδημίας η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου 
επέστρεψε και στην άσκηση του ιατρικού της 
επαγγέλματος για να συνεισφέρει στη διαλογή των 
ασθενών σε γαλλικό στρατιωτικό νοσοκομείο.

«Όταν δίνεις τον όρκο του Ιπποκράτη, το κάνεις για 
πάντα, ισχύει για όλη σου τη ζωή. Κατά τη διάρκεια 
μιας τέτοιας κρίσης, δεν μπορούσα να μείνω σπίτι και 
να παρακολουθώ απλώς» είπε πει χαρακτηριστικά.

Το χαρτοφυλάκιο  που ανέλαβε στην κυβέρνηση 
Μακρόν αφορά την Ανάπτυξη, Γαλλοφωνίας και 
Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, που υπάγεται στο 
υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών.

Η νέα υπουργός της γαλλικής κυβέρνησης είναι 
παντρεμένη με Γάλλο και ζει στο Παρίσι τα τελευταία 
χρόνια. Η βαθιά αγάπη της για την Ελλάδα είναι 
σχεδόν πάντα εμφανής σε κάθε δημόσιο λόγο της. 
Επισκέπτεται την οικογένεια της συχνά στη Σπάρτη 
και όχι μόνο, αναδεικνύοντας μάλιστα τις ομορφιές 
του τόπου της σε κάθε ευκαιρία.
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Η ακτογραμμή της Ελλάδας είναι γεμάτη εκπλήξεις 
όπως πανέμορφες αμμουδιές στη μέση του πουθενά, 
παράκτια πευκοδάση που οι ρίζες των δέντρων βουτούν 
στη θάλασσα, βοτσαλωτές παραλίες με κρυστάλλινα νερά 
και πόσες ακόμα που θέλουμε δυο ζωές για τις δούμε όλες. 
Ωστόσο αυτό που κάνει την ακτογραμμή της ακόμα πιο 
εντυπωσιακή είναι οι θαλάσσιες σπηλιές στα απόκρημνα 
βράχια της.

Πολλά από τα νησιά μας, έχουν εντυπωσιακές σπηλιές 
που αξίζει να ανακαλύψετε. Πάρτε τα καραβάκια που 
κάνουν το γύρο του νησιού ή νοικιάστε δικό σας σκάφος 
και επισκεφθείτε όποιες σας αρέσουν. Όλες τους είναι 
μαγευτικές, ψηλά γκρι ή λευκά βράχια, σταλακτίτες και 
συγκλονιστικά νερά, αλλού καταγάλανα, αλλού διάφανα 
και αλλού τιρκουάζ.

Χύτρα – Κύθηρα
Στα νότια των Κυθήρων ακριβώς απέναντι από το 

Καψάλι, βρίσκεται η μικρή βραχονησίδα Χύτρα ή Αυγό 
όπως επίσης είναι γνωστή. Εκεί λοιπόν στη Χύτρα, στη 
νότια πλευρά υπάρχει μια πανέμορφη θαλάσσια σπηλιά. 
Στα βράχια, εκτός της σπηλιάς, βρίσκουν καταφύγιο οι 
μαυροπετρίτες, είδος γερακιού, ενώ στη μικρή παραλία 
που βρίσκεται στο εσωτερικό της οι φώκιες. Αν λοιπόν 
βρεθείτε στα Κύθηρα, πάρτε το καράβι από το Καψάλι, 
πάρτε και μάσκα και ετοιμαστείτε για μοναδικές βουτιές. 
Οι πιο θαρραλέοι μάλιστα ανεβαίνουν στα βράχια εντός 
της σπηλιάς και βουτούν από εκεί. Τα νερά καταγάλανα, 
ο βυθός εντυπωσιακός και τα βράχια που τα λαξεύει η 
θάλασσα αιώνες τώρα επιβλητικά.

Σπήλαιο Παπανικολή, Μεγανήσι
Στα Επτάνησα η πιο εντυπωσιακή σπηλιά βρίσκεται 

στο Μεγανήσι, στη δυτική πλευρά του νησιού. Είναι 

γνωστό ως Σπήλαιο 
του Παπανικολή καθώς 
αποτελούσε το καταφύγιο 
του γνωστού υποβρυχίου 
Παπανικολή στο ΄Β 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 
μήκος του ξεπερνά τα 
100 μέτρα και το πλάτος 
του υπολογίζεται στα 
60 μ, ενώ στο τέλος 
της σπηλιάς υπάρχει 
και μια pocket size 
παραλία ιδανική για να 
ξαποσταίνετε για λίγο 
ανάμεσα στις βουτιές. 

Τα νερά είναι απλά συγκλονιστικά, γαλανά και συνάμα 
διάφανα. Σταλακτίτες ξεχωρίζουν από την οροφή, ενώ 
βάση ερευνών θεωρείται πως το σπήλαιο κατοικούταν 
στην αρχαιότητα.

Γράβες, Παξοί
Μένουμε στα Επτάνησα αλλά αυτή τη φορά ανεβαίνουμε 

προς τους Παξούς και πλέουμε προς τη δυτική πλευρά 
τους όπου βρίσκονται σχεδόν τριάντα θαλάσσιες σπηλιές 
ή γράβες όπως τις λένε στο νησί. Όλες με συγκλονιστικά 
γαλαζοπράσινα νερά, κάποιες με μια μικρή αμμουδιά 
κάποιες άλλες με άπατα νερά και μερικές που το ύψος τους 
φτάνει και τα διακόσια μέτρα. Θα πάρετε το καραβάκι από 
τον Γάιο και στη διαδρομή θα ακούσετε μύθους και ιστορίες 
για πειρατές και θεούς, ενώ οι ντόπιοι υποστηρίζουν πως 
όσοι κολυμπήσουν στα νερά τους θα κάνουν γρήγορα 
παιδιά. Το Γαλάζιο Σπήλαιο αποτελείται από τρεις σπηλιές 
που επικοινωνούν μεταξύ τους και είναι ίσως το πιο διάσημο 
μαζί με αυτό της Υπαπαντής. Αν έχετε τη δυνατότητα να 
επισκεφθείτε την απόκρημνη δυτική πλευρά των Παξών με 
ιδιωτικό σκάφος, θα τις χαρείτε ακόμα περισσότερο καθώς 
μπορείτε να σταματήσετε σε όποια θέλετε και να βουτήξετε 
όση ώρα θέλετε.

Σπηλιές Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα
Στην Κέρκυρα, γύρω από τον όρμο της Παλαιοκαστρίτσας 

τα ψηλά κατάφυτα βράχια έχουν κάνει και εδώ το μικρό τους 
θαύμα. Μικρές και μεγαλύτερες σπηλιές κατά μήκος τους 
σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε και να απολαύσετε 
ατελείωτες μοναδικές βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα. 
Η πιο γνωστή στην περιοχή είναι η σπηλιά της Ναυσικάς 
με τα συγκλονιστικά νερά της, που πήρε το όνομά της από 
την κόρη του βασιλιά των Φαιάκων. Μην δείτε όμως μόνο 
αυτή, αλλά και τις σπηλιές του Αγίου Νικολάου. Υπάρχουν 

καραβάκια που μπορούν να σας πάνε στις σπηλιές 
ωστόσο μπορείτε να τις επισκεφθείτε και με δικό σας 
σκάφος παίρνοντας τον χρόνο σας για να τις εξερευνήσετε.

Σπηλιές του Ξυλομπάτη, Κουφονήσια
Από την πλευρά των Κυκλάδων, τώρα, τα Κουφονήσια 

που φημίζονται για τις πανέμορφες παραλίες τους, 
φημίζονται επίσης και για τις θαλάσσιες σπηλιές τους. Στο 
Πορί λοιπόν, εκεί που ένα μικρό κομμάτι γης μπαίνει μέσα 
στη θάλασσα από τη μια πλευρά, βρίσκεται η διάσημη 
παραλία Γάλα όπου μια μικρή σπηλιά επικοινωνεί με τη 
θάλασσα και δημιουργεί μια λιλιπούτεια παραλία με λευκά 
βότσαλα. Από την άλλη πλευρά, όμως, βρίσκονται οι 
εντυπωσιακές σπηλιές του Ξυλομπάτη. Στα ψηλά, σχεδόν 
κατακόρυφα βράχια της περιοχής θα βρείτε σπηλιές για 
εξερεύνηση. Η μια από αυτές είναι διαμπερής, σαν ένα 
θαλάσσιο τούνελ, ενώ μια άλλη κρύβει στο τέρμα της μια 
μικρή παραλία που αποκαλύπτεται μπροστά σας σαν μια 
μικρή όαση στην έρημο. Προσβάσιμες και αυτές μόνο με 
σκάφος.

Σπήλαιο Συκιάς, Μήλος
Το νησί της Μήλου είναι γεμάτο μοναδικούς γεωλογικούς 

σχηματισμούς. Από το Σαρακίνικο μέχρι το Κλέφτικο, τον 
Γέροντα και τον Παπάφραγκα, η Μήλος είναι από αυτές τις 
περιπτώσεις που δεν ξέρεις που να πρωτοπάς για μπάνιο. 
Στην παραλία της Συκιάς λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο 
σπήλαιο που όμως το μεγαλύτερο μέρος της οροφής του 
έχει καταρρεύσει δημιουργώντας έτσι μια απαράμιλλης 
ομορφιάς εικόνα. Μπαίνοντας από τη μικρή είσοδο 
με το φουσκωτό – μεγάλα σκάφη δεν χωράνε – θα σας 
μαγέψουν τα λευκά ψηλά βράχια, τα υπέροχα νερά αλλά 
και το γεγονός ότι ενώ είστε ουσιαστικά σε μια σπηλιά, 
βλέπετε τον ουρανό. Στη μια πλευρά της μάλιστα υπάρχει 
και μια μικρή παραλία όπου μπορείτε να απλώσετε την 
πετσετούλα σας και να απολαύσετε αυτό το μοναδικό 
θέαμα.

Σπηλιά της Γερακιάς, Κίμωλος
Στα βόρεια του νησιού, στον κάβο της Γερακιάς, βρίσκεται 

και η ομώνυμη σπηλιά. Τα ηφαιστειογενή πετρώματα του 
νησιού σε συνδυασμό με τον αέρα και τη θάλασσα έχουν 
γεννήσει και εδώ πολλές ομορφιές. Μια από αυτές είναι 
η σπηλιά της Γερακιάς. Θα φτάσετε ως εδώ με σκάφος ή 
ακόμα και με κανό. Τα νερά είναι ρηχά και σας επιτρέπουν 
να περπατήσετε μέχρι τη σπηλιά και να απολαύσετε το 
μοναδικό τοπίο γύρω γύρω με τα ψηλά βράχια αλλά και 
τον όμορφο πετρώδη κυρίως βυθό.

travel.gr

Θαλάσσιες σπηλιές
 στην Ελλάδα 
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Μια από τις μεγαλύτερες αιτίες 
που ταλαιπωρούμαστε στην ζωή 
μας, είναι ότι σκεφτόμαστε με 
όρους, «όλα ή τίποτα». Δηλαδή 
η σκέψη μας, ο λογισμός μας 
κινείται στα άκρα και ποτέ στην 
μέση οδό. Ότι κι εάν συμβεί 
στην καθημερινότητα μας, ότι 

και εάν σκεφτούμε μέσα στο μυαλό μας, το τραβάμε στα 
άκρα, «όλα ή τίποτα», π.χ κάνουμε ένας λάθος σε μια 
σχέση μας, αντί να πούμε, «αυτό που έκανα ήταν λάθος, 
δεν χρειαζόταν…», λέμε «είμαι ανάξια για σχέσεις, δεν 
ξέρω να κάνω σχέσεις.. τι θέλω εγώ με αυτά αφού δεν το 
έχω…». Η άλλο παράδειγμα, έρχεται κάποιος χωρισμός 
από μια σχέση, και αντί να πούμε ότι αυτό συμβαίνει στην 
ζωή, μπορεί και οι δυο άνθρωποι να είναι υπέροχοι αλλά 
στο τέλος να μην τα βρίσκουν, χωρίς να σημαίνει ότι σώνει 
και καλά πρέπει να υπάρχει ένα κάθαρμα στην υπόθεση, 
ή ότι ενδεχομένως εγώ ή αυτός δεν εκτιμήσαμε καλά τον 
σύντροφο μας, αρχίζουμε.. «καμία σχέση δε μου πάει 
καλά, δεν πρόκειται ποτέ να κάνω μια καλή σχέση, δεν 
αξίζω τίποτα…». Ούτε καν περνάει από το μυαλό μας, ότι 
μπορεί ο άλλος να μην κατάφερε να εκτιμήσει αυτό που 
είσαι, γιατί σώνει και καλά πρέπει να φταις εσυ και μάλιστα 
να μην αξίζεις κατι καλό; 

Αυτές οι σκέψεις όμως και οι λογισμοί είναι ακριβώς οι 
ίδιοι και στην πνευματική ζωή. Στην εν Χριστώ προσπάθεια 
μας. Δηλαδή, έχεις ένα πάθος και επειδή σε αυτό το πάθος 
πέφτεις κατά καιρούς ή ακόμη και συχνά, ακυρώνεις 
όλη την άλλη προσπάθεια. Λες, «δεν αξίζω τίποτα, δεν 
μπορώ να τα καταφέρω, είμαι άχρηστος, θα πάω στην 
κόλαση….». Μα γιατί επειδή δεν μπορείς να νικήσεις ένα 
πάθος; Κατά αρχήν, τα πάθη ενώ εμείς κάνουμε τον αγώνα 
μας απέναντι τους κατά τις δυνάμεις μας, δεν είναι δική 
μας δουλειά εάν θα φύγουν ή θα μείνουν, αλλά ολότελα 
του Θεού. Ο Θεός δια της Χάριτος του μεταμορφώνει τα 
πάθη μας, βλέποντας την καλή αγωνιστική μας διάθεση 
και από την άλλη το βαθύτερο συμφέρον μας. Διότι εάν 
η απεξάρτηση από ένα πάθος μας γεμίσει εγωισμό και 
φιλαυτία, τότε δεν θα επιτρέψει ο Θεός να το ξεπεράσουμε, 
εως ότου ωριμάσουμε και ενηλικιωθούμε πνευματικά. 

Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε κάτι σημαντικό 

το οποίο θα μας επιτρέψει να 
ελευθερωθούμε από ενοχές 
και υπεργενικεύσεις άχρηστων 
λογισμών. Κανείς άνθρωπος δεν 
υπάρχει που να έχει ξεπεράσει 
όλα τα πάθη του. Ούτε οι άγιοι, 
οπότε τι ζητάμε εμείς; Έπειτα, 
έχεις ένα πάθος που σε τυραννάει, 
άστο, κοίταξε τα υπόλοιπα, κάνει 
ότι μπορείς στα αλλα θέματα της 
πνευματικής σου ζωής και εξέλιξης. 
Τα έχεις κάνει όλα τα άλλα, και εχεις 
κολλήσει σε αυτό το πάθος; 

Άρχισε, ξεκίνα από αυτά που 
μπορείς να κάνεις και όχι από 
εκείνα που δεν αντέχεις ακόμη να 
αποβάλεις. Διαβάστε μια απίστευτη 
ιστορία από την ζωή του Οσίου 
Παισίου που εμένα προσωπικά με 
συγκλόνισε και ωφέλησε πολύ. 

«…Μιά φορά είχε έρθει στο 
Καλύβι ένα νέο παιδί απελπισμένο, 
γιατί έπεφτε σέ σαρκική αμαρτία 
καί δέν μπορούσε νά απαλλαγή 
άπό αυτό τό πάθος. Είχε πάει σέ δυο πνευματικούς πού 
προσπάθησαν μέ αυστηρό τρόπο νά τό βοηθήσουν 
νά καταλάβη ότι είναι βαρύ αυτό πού κάνει. Τό παιδί 
απελπίσθηκε. Άφού ξέρω ότι αυτό πού κάνω είναι αμαρτία, 
είπε, καί δέν μπορώ νά σταματήσω νά τό κάνω καί νά 
διορθωθώ, θά κόψω κάθε σχέση μου μέ τόν Θεό. 

Όταν άκουσα τό πρόβλημα του, τό πόνεσα τό καημένο 
καί τού είπα: Κοίταξε, ευλογημένο, ποτέ νά μήν ξεκινάς 
τον αγώνα σου άπό αυτά πού δέν μπορείς νά κάνης, 
άλλά άπό αυτά πού μπορείς νά κάνης. Γιά νά δούμε τί 
μπορείς νά κάνης, καί νά άρχίσης άπό αυτά. Μπορείς νά 
εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή;. Μπορώ, μού λέει. Μπορείς 
νά νηστεύης κάθε Τετάρτη και Παρασκευή;. Μπορώ. 
Μπορείς νά δίνης ελεημοσύνη τό ένα δέκατο άπό τόν μισθό 
σου ή νά επισκέπτεσαι άρρωστους καί νά τούς βοηθάς;. 
Μπορώ. Μπορείς νά προσεύχεσαι κάθε βράδυ, έστω 
κι άν αμάρτησες, καί νά λές «Θεέ μου, σώσε τήν ψυχή 
μου»;. Θά τό κάνω, Γέροντα, μού λέει. Άρχισε λοιπόν, του 
λέω, άπό σήμερα νά κάνης όλα αυτά πού μπορείς, καί ό 
παντοδύναμος Θεός θά κάνη τό ένα πού δέν μπορείς. Τό 
καημένο ηρέμησε καί συνέχεια έλεγε: Σ’ ευχαριστώ, πάτερ. 
Είχε, βλέπεις, φιλότιμο καί ό Καλός Θεός τό βοήθησε…..»

***
“Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν 

παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Κι ο Θεός, που κρατάει τις 
υποσχέσεις του, δε θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να 
ξεπεράσει τις δυνάμεις σας· αλλά, όταν έρθει ο πειρασμός, 
θα δώσει μαζί και τη διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να τον 
αντέξετε.” (Α’ Κορ. ι’ 13)

Όταν ο ίδιος ο Θεός σου δίνει μια τέτοια υπόσχεση, 
όταν μέσα στο Λόγο Του ,υπάρχει αυτή η συμφωνία, τότε 
δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Βέβαια ως άνθρωποι 
λυγίζουμε, τα χάνουμε και  ραγίζουν οι αντοχές μας. Ναι, 
απόλυτα ανθρώπινο, εάν δεν ήταν έτσι θα σήμαινε ότι 
δεν είμαστε άνθρωποι αλλά θεοί. Άνθρωποι είμαστε και 
πέφτουμε κι όλας. Όμως κρατώντας την ελπίδα μας στον 
Χριστό μπορούμε χίλιες φορές να πέσουμε και χίλιες να 
σηκωθούμε. Όταν μάλιστα ακούς την φωνή Του να σε 
διαβεβαιώνει “δεν θα σε αφήσω να πονέσεις πάνω από 
τις δυνάμεις σου” τότε τι κάνεις; Αναθαρύνεις, γλυκαίνεται η 
πίκρα της καρδιάς σου, γεμίζεις δύναμη και κουράγιο και ας 
είσαι ακόμη στο σταυρό, εσύ ήδη μιλάς για την Ανάσταση. 

Οσες φορές νιώσαμε ότι δεν αντέχαμε άλλο ήταν γιατί 
δεν γνωρίζαμε που μπορούμε να φτάσουμε. Είμαστε 
πλασμένοι για τον ουρανό και δεν μας χώρα ο θάνατος.
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ΗΣτέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει δύο 
νέες τοιχογραφίες για να ακουμπάει το βλέμμα μας σε 
πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Μέσα από αναθέσεις και επιτόπιες καλλιτεχνικές 
παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο του κέντρου της 
Αθήνας, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αναζητά μέρη 
στα οποία η τέχνη μπλέκεται με τη καθημερινότητα. 
Με μια σειρά τοιχογραφιών που διαπερνούν τις 
πολυκατοικίες, σπουδαία έργα σύγχρονων Ελλήνων 
εικαστικών αναγεννιούνται σε μεγάλη κλίμακα.

Οι πρώτες τοιχογραφίες που είναι ήδη μέρος του 
αστικού ιστού της πόλης είναι το «Φιλί» του Ηλία 
Παπαηλιάκη στην πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο, 
και το «Κύμα / Νεύμα» της Σοφίας Στεβή στην 
πλατεία Μαβίλη.

Ένα πολύτιμο φυλαχτό για την Αθήνα

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει το νέο 
έργο του Άγγελου Πλέσσα, «Φυλαχτό όλων των Όντων», 
μια in situ εγκατάσταση από νέον, μια νέα τοιχογραφία-
φυλαχτό για όλους μας.

Τοποθετημένη σε ένα κτίριο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, 
απέναντι από το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος 
Σάββας», η εγκατάσταση του Πλέσσα λειτουργεί σαν 
ένα φυλαχτό για την πόλη και τους κατοίκους της. Η 
εγκατάσταση αποτελείται από μια κόκκινη χαμογελαστή 
φατσούλα (emoji), η οποία περιβάλλεται από επτά 
σύμβολα σε κυκλική διάταξη.

Τα σύμβολα αυτά, που ο καλλιτέχνης έχει αντλήσει 
από διάφορους πολιτισμούς του κόσμου, μεταφέρουν 
ένα μήνυμα αγάπης, ελπίδας και αισιοδοξίας ως αντίδοτο 
σε έναν κατακερματισμένο κόσμο, όπου κυριαρχούν η 
αποξένωση, η αλλοτρίωση, η μοναξιά και η απώλεια.

Κοιτώντας τις φωτεινές ακτίνες που εκπέμπουν ένα 
πράσινο μανιτάρι, ένα μπλε πουλί, ένα κίτρινο yin yang μάτι, 
ένα διπλό ροζ φεγγάρι, ένα πορτοκαλί χέρι, ένα κυκλικό 
τετράγωνο (το σύμβολο command στα πληκτρολόγια της 
Apple) και ένα μοβ φίδι με ποτήρι, οι περαστικοί γεμίζουν 
με θετικές σκέψεις και συναισθήματα, αποβάλλοντας το 
στρες της ημέρας.

Το έργο έχει αποτροπαϊκό χαρακτήρα, συνομιλώντας 
έμμεσα με τα περίαπτα που συναντάμε ως μενταγιόν 
ή κτερίσματα σε τάφους, καθώς και με τα περιάμματα, 
τις βαμμένες κλωστές που φορούσαν στο σώμα τους οι 
μύστες των αρχαίων τελετουργιών.

Ο Πλέσσας αναφέρει για το έργο, που αποτελεί την τρίτη 
κατά σειρά εκδοχή του Extropic Optimisms: «Το “Φυλαχτό 
όλων των Όντων” είναι ένα έργο νέον, αποτέλεσμα έρευνας 
που έκανα με σύμβολα εμπνευσμένα από αρχαιοελληνική, 
μεσοποταμιακή, λαπωνική και βουδιστική εικονογραφία, 
ενώ κάποια από αυτά πλέον είναι οικειοποιημένα σύμβολα 
της ιντερνετικής κουλτούρας.

Το έργο, λόγω της περίοπτης θέσης του στην πόλη, 
μπορεί να μας θυμίζει ένα πολύχρωμο “φυλαχτό”, αλλά 
παράλληλα θα αποτελεί μια αυθόρμητη ανάγνωση μιας 
ιστορίας ή ενός κύκλου ενός όντος. Τα “επικολλημένα” 
στον τοίχο σύμβολα (φεγγάρια, μάτια, χέρια, ζώα κ.ά.) 
είναι συσχετιζόμενα με αρχέγονες έννοιες, όπως θεραπεία, 
σοφία, σωματική ανανέωση, αλλά και με πιο σύγχρονα 
βιώματα, όπως συνδεσιμότητα, συμφιλίωση, ισονομία και 
οικολογία.

Η εγκατάσταση είναι επίσης βασισμένη σε ένα σύστημα 
χρωμάτων, το οποίο αντανακλά τις παραπάνω συνήθειες, 
όπως π.χ. το πορτοκαλί που είναι το χρώμα της υγείας. 
Νομίζω, χωρίς καν να γνωρίζεις ότι πίσω από αυτό το έργο 
υπάρχει η ιδέα του φυλαχτού, ασυνείδητα οι πολύχρωμες 
ακτίνες φωτός και μερικά σχετικά γνώριμα σύμβολα 
θα δώσουν μια θετική αύρα σε αυτή την ψυχολογικά 
φορτισμένη περιοχή που περιβάλλεται από το αντικαρκινικό 
νοσοκομείο “Άγιος Σάββας”, τη ΓΑΔΑ και το γήπεδο του 
Παναθηναϊκού.

Σκεφτόμουν τους καρκινοπαθείς, τους φιλάθλους, την 
αστυνομία και τους κρατούμενους, αλλά και τους κάθε 
λογής Αθηναίους, τους πρόσφυγες, τους LGBTQ πολίτες, 
αλλά και ζώα, φυτά και οτιδήποτε μας περιβάλλει και 
υπάρχει σε αυτή την πόλη, ότι όλα αλλάζουν, είμαστε 
περαστικοί και κανένας δεν είναι αθάνατος και αλώβητος.

Από την άλλη, αν κάποιος πιστεύει ισχυρά ότι μια νοητική 
θωράκιση –είτε αυτό είναι φυλαχτό ή μια άλλη τεχνική 
θεραπείας– μπορεί να τον προστατεύσει ή θεραπεύσει, 
τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προστατευτεί μέσω 
των δικών του ικανοτήτων αυτοπροστασίας».

Άγγελος Πλέσσας
Ο Άγγελος Πλέσσας ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 

Το έργο του Πλέσσα επικεντρώνεται στη δικτύωση της 
ψηφιακής μας ζωής και της ζωής μας εκτός δικτύου με 
τρόπους που να μας κάνουν να κατανοήσουμε και τις δύο 
καταστάσεις, εστιάζοντας σε θέματα σύνδεσιμότητας και 

ταυτότητας, πνευματικότητας και κοινοτήτων.
Οι δραστηριότητες του Πλέσσα περιλαμβάνουν 

περφόρμανς και artist residencies, ανεξάρτητες εκδόσεις 
και ιστοσελίδες, εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικά πρότζεκτ. 
Το έργο του Πλέσσα έχει παρουσιαστεί διεθνώς σε εκθέσεις 
και μουσεία όπως στην 13η Μπιενάλε της Γκουάνγκτζου 
στη Νότια Κορέα, στην documenta 14 στην Αθήνα και στο 
Κάσελ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγου, στο 
Centre Pompidou και στο Jeu de Paume στο Παρίσι, στο 
Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
στην Αθήνα. Ο Πλέσσας είναι απόφοιτος του Ιδρύματος 
Fulbright και αποδέκτης του Βραβείου ΔΕΣΤΕ 2015. Το 
2019 ίδρυσε τον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο P.E.T Projects.

Το έργο «Φυλαχτό όλων των Όντων» είναι το τρίτο 
κατά σειρά φυλαχτό στον δημόσιο χώρο από τη σειρά Ex-
tropic Optimisms του Πλέσσα – το πρώτο βρίσκεται στην 
πρόσοψη της γκαλερί The Breeder και το δεύτερο στο 
Δημαρχείο του Νατoύρνς, στη βόρεια Ιταλία.

Μια Αθηνά για την Αθήνα
Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει την 

τοιχογραφία του ανερχόμενου εικαστικού Αριστείδη Λάππα: 
μια νέα, πολύχρωμη Αθηνά για μια νέα, πολυπολιτισμική 
Αθήνα.

Συνομιλώντας με το άγαλμα της Προμάχου Αθηνάς του 
Λεωνίδα Δρόση, αλλά και με εκείνο του Φειδία, η Αθηνά 
του Λάππα εμφανίζεται ως προστάτιδα της πόλης των 
Αθηνών. Η θεά απεικονίζεται πάνοπλη, κρατώντας το δόρυ 
και την ασπίδα της. Έχει κατέβει από το ψηλό βάθρο και 
είναι έτοιμη να γίνει ένα με το πλήθος. Παρότι επιβλητική, 
δεν είναι τρομακτική, δεν θα φοβίζει τους ανυποψίαστους 
και συνήθως βιαστικούς περαστικούς.

Οι απελευθερωμένες φόρμες και τα έντονα χρώματα της 
σύνθεσης θυμίζουν παιδικό σχέδιο, ενώ τα μοτίβα στην 
πανοπλία της παραπέμπουν σε αφρικανικά υφάσματα 
και σε παραδοσιακές γυναικείες φορεσιές των Βαλκανίων. 
Η πολύχρωμη θεότητα του Λάππα αντικατοπτρίζει τη 
νομαδική κουλτούρα και την πολυπολιτισμικότητα που 
συναντάμε στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας. Ο 
καλλιτέχνης προσαρμόζει έτσι μια μυθολογική αφήγηση 
στα δεδομένα της εποχής μας.

Σε άλλο επίπεδο, έχοντας επίγνωση ότι τα αρχαία 
αγάλματα ήταν χρωματιστά και μέρος της καθημερινής 
ζωής, ο Λάππας επαναλαμβάνει ένα ερώτημα που φαίνεται 
να τον απασχολεί καιρό τώρα: Τι ρόλο διαδραματίζει το 
χρώμα στη γλυπτική;

Δύο νέες τοιχογραφίες σε πολυσύχναστα σημεία 
της Αθήνας από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Στην Αλεξάνδρας μια τοιχογραφία-φυλαχτό 
για όλους μας από τον Άγγελο Πλέσσα, 
με τίτλο «Φυλαχτό όλων των Όντων», και 
στην Πανεπιστημίου η τοιχογραφία του 
Αριστείδη Λάππα «She Who Protects» με 
μια νέα, πολύχρωμη Αθηνά για μια νέα, 
πολυπολιτισμική Αθήνα.

Τη νύχτα, το 
έργο του Πλέσσα 
έχει ακόμα πιο 
έντονη επίδραση: 
η μυσταγωγική ατμόσφαιρα που 
δημιουργεί, σε συνδυασμό με μια 
παγανιστική διάθεση, αποκαλύπτει τον 
τελετουργικό του χαρακτήρα και τις 
ιαματικές του ιδιότητες.
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Η τοιχογραφία του Αριστείδη Λάππα, 
με τίτλο «She Who Protects», κοντά 
στην πλατεία Ομονοίας (Πανεπιστημίου 
58), υμνεί τη διαφορετικότητα, 
αναδεικνύοντας τον ζωντανό χαρακτήρα 
μιας πόλης που συνεχώς αλλάζει. 
Είναι ένα έργο που καθρεφτίζει τον 
πολύχρωμο χαρακτήρα της Αθήνας και 
το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο 
των σύγχρονων Αθηναίων.

Ο καλλιτέχνης σημειώνει για την τοιχογραφία του: «Αυτό 
το έργο συνομιλεί με μια εικόνα από ένα μεγάλο πανό 
που ήταν κρεμασμένο στο κτίριο ενός πολυκαταστήματος 
στην πλατεία Ομονοίας. Ήταν μια εικόνα που ήθελε να 
ανακοινώσει στον κόσμο τον χαρακτήρα αυτής της πόλης. 
Στους ανθρώπους που κάθε μέρα περνούσαν από μπροστά 
της αλλά και σε όσους ερχόντουσαν από μακριά για να την 
ανταμώσουν. Μια εικόνα της θεάς Αθηνάς πάνω στην ιωνική 
κολόνα, το γλυπτό του Λεωνίδα Δρόση που στέκεται ψηλά 
στην Ακαδημία Αθηνών, λίγα μέτρα πάνω από την πλατεία.

Έχοντας πια κατέβει το πανό, αυτό το άσπρο γλυπτό 
παραμένει να είναι η εικόνα που δίνει το όνομα στην πόλη 
μας. Μια εικόνα βασισμένη σε ένα πρότυπο που επιλέχτηκε 
να μας ορίζει. Αλλά εκεί, κάτω από την κολόνα, είναι μια άλλη 
θεά που δίνει τον χαρακτήρα της στην πόλη. Το πνεύμα που 
υπάρχει στα στενά τον δρόμων, στα μπαρ και τις στοές. Ο 
αέρας που γεμίζει τα πνευμόνια της με ζέστη.

Ψάχνοντας για τις αρχαίες θεότητες, ανακάλυψα πως 
οι ρίζες της Αθηνάς πηγαίνουν βαθιά πίσω στην ιστορία. 
Διαφορετικές εκδοχές και εκφράσεις της ίδιας μυθολογικής 
ιδέας από την Νεολιθική Ευρώπη, την Αίγυπτο και τη 
Μεσοποταμία. Αναφορές σε αρπακτικά πουλιά σχετιζόμενα 
με τη Μεγάλη Γυναικεία Θεά των μητριαρχικών κοινοτήτων 
της προϊστορικής εποχής, όπως η κουκουβάγια που τώρα 
γνωρίζουμε ως σύμβολο σοφίας.

Τα φίδια στο ρούχο της, που λίγοι πια προσέχουν, είναι 
σύμβολα της αλλαγής και της αναγέννησης. Η γοργόνα στην 
πανοπλία της θυμίζει σε όποιον πάει να την αντιμετωπίσει 
την αρχέγονη δύναμή της. Αυτές οι αναφορές άρχισαν 
να σχηματίζουν μια πιο πολύχρωμη διάσταση σε αυτή τη 
γνωστή σε όλους μας θεά, που μας βλέπει κάθε μέρα να 

περνάμε φουριόζοι από το κέντρο της πόλης της.
Είναι πλέον γνωστό πως πολλά από τα αγάλματα της 

αρχαιότητας ήταν χρωματιστά και η Δυτική μας αντίληψη 
για αυτά ως ένα λευκό ιδανικό ίσως έχει περισσότερες 
πτυχές πέρα από την ανάγνωση που ξέρουμε. Βλέποντας 
κανείς την Αθηνά ως ένα σύμβολο εμπλουτισμένο με 
αναφορές και συνδέσεις με ιστορίες από διάφορους 
πολιτισμούς, ίσως τη φέρνει πιο κοντά στην Αθήνα του 
τώρα.  Μια πόλη που κατοικείται από άτομα προερχόμενα 
από χίλιους και δυο δρόμους, μια πόλη που τους 
ανήκει. Αυτή η Αθήνα είναι ντυμένη με τα πολύχρωμα 
υφάσματα από την Ανατολή, την Αφρική και τα χωριά τον 
Βαλκανίων. Μέρη από τα οποία η ίδια η μυθολογική της 
ιδέα προέρχεται.

Ίσως μέσα στην Ιστορία μας να υπάρχουν όλα τα στοιχεία 
για να φτιάξουμε ένα αφήγημα που να χωράει όλους τους 
ανθρώπους, αρκεί να μπορέσουμε να το φανταστούμε 
και να το απαγγείλουμε. Με αυτό το έργο θέλησα να 
αναπαραστήσω μια Αθήνα που να αντιπροσωπεύει, να 
φροντίζει και να προστατεύει την Αθήνα του τώρα. Μια 
πόλη με πολλές ιστορίες, χρώματα και όνειρα».

Ο Αριστείδης Λάππας
Ο Αριστείδης Λάππας (γενν. Αθήνα, 1993) ζει και εργάζεται 

στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του University of West England, 
στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου. Με την υποτροφία 
Erasmus φοίτησε στην Accademia di Belle Arti di Bologna 
της Ιταλίας. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε ατομικές και 
ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων και στις: Athens Bien-
nial 7: Eclipse (2021), The Portent Passage of Teras, TAR, 
Μόλυβος Λέσβου (2021), Tenderness of a Cutting Sword, The 
Breeder, Αθήνα (2020), Θεωρήματα, ΕΜΣΤ, Αθήνα (2020), 
Polymorphic Entrancing Topos, PET Projects, Αθήνα (2019), 
Part II, The Breeder, Αθήνα (2019), Break Time Contempla-
tions, Transformer, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ (2018).

To 2020 βραβεύτηκε με το Artworks Fellow Grant. Από 
τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021 ήταν 
φιλοξενούμενος καλλιτέχνης στο St.A.I.R, στο Γκρατς της 
Αυστρίας. Ο Λάππας αντιπροσωπεύεται από την γκαλερί The 
Breeder (Αθήνα).

lifo.gr
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Προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες διαμόρφωσης εξωτερικών 
χώρων στους πολύτιμους πελάτες μας. 

Οι εκτιμήσεις μας είναι δωρεάν και είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε 
ευχαριστημένοι τόσο με τις τιμές όσο και με τις υπηρεσίες μας.

 Όταν έρχεται ο χειμώνας και πέφτει το χιόνι, 
εμπιστευτείτε μας για να κρατήσουμε τον ιδιόκτητο χώρο σας 

καθαρό και ασφαλή. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και ξεκινάει το 
καλοκαίρι, εμπιστευθείτε μας να φροντίζουμε το γκαζόν σας και 

να το διατηρούμε πάντα πράσινο και καθαρό.


