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Η παρούσα
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είναι αφιερωμένη 
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Πριν από την τελετή 
των εγκαινίων έγιναν 
τα αποκαλυπτήρια 
της πινακίδας με το 

όνομα του αείμνηστου 
ομογενή και ιδρυτή της 
Cinespace Studios Inc. 

που βρίσκεται στην 
είσοδο του κτιρίου του 
Καναδικού Ινστιτούτου

Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα  
τίμησε  τη μνήμη Νίκου Μιρκόπουλου

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ιδιοκτήτες κατοικιών δηλώνει ότι θα πρέπει να πουλήσει 
το σπίτι του εάν τα επιτόκια αυξηθούν περαιτέρω, σύμφωνα με νέα έρευνα για τα 
χρέη, από τη Manulife Bank of Canada.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ 14 και 20 Απριλίου, διαπίστωσε επίσης ότι το 
18% των ιδιοκτητών ακινήτων που ερωτήθηκαν βρίσκονται ήδη σε ένα στάδιο όπου 
δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το σπίτι τους.

Περισσότεροι από ένας στους πέντε Καναδούς αναμένουν ότι η αύξηση των 
επιτοκίων θα έχει “σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο” στη συνολική υποθήκη, το χρέος 
και την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με την έρευνα.

Η Τράπεζα του Καναδά παραμένει σε τροχιά αύξησης των επιτοκίων καθώς 
προσπαθεί να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο 6,8% 
στο υψηλότερο ποσοστό τα τελευταία 31 χρόνια. Την 1η Ιουνίου, η κεντρική τράπεζα 

Σχεδόν 1 στους 4 ιδιοκτήτες ακινήτων θα χρειαστεί  να 
πουλήσει το σπίτι του αν τα επιτόκια ανέβουν περισσότερο 

Σύμφωνα με έρευνα από τη Manulife Bank of Canada

Ο Καναδάς ετοιμά-
ζεται να γίνει η πρώτη 
χώρα στον κόσμο που 
θα απαιτεί να υπάρχει 
προειδοποίηση πάνω 
σε κάθε τσιγάρο.

Πριν από δύο δεκα-
ετίες, υιοθετήθηκε το 

Προειδοποίηση πάνω 
σε κάθε τσιγάρο 

μέτρο με τις «σκληρές» φωτογραφίες πάνω στα πακέτα καπνικών 
προϊόντων, μια πολιτική που εξελίχθηκε σε διεθνή τάση. Τώρα, κρίθηκε 
απαραίτητο να γίνει το επόμενο βήμα.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανησυχία ότι αυτά τα μηνύματα 
μπορεί να έχουν χάσει την καινοτομία τους. Σε κάποιο βαθμό 
ανησυχούμε ότι μπορεί να έχουν χάσει και τον αντίκτυπό τους» δήλωσε 
η υπουργός Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων, Καρολίν Μπένετ.

«Η προσθήκη προειδοποιήσεων για την υγεία σε μεμονωμένα 
προϊόντα καπνού θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι αυτά τα σημαντικά 
μηνύματα θα φτάσουν σε άτομα- συμπεριλαμβανομένων των νέων- 
που συχνά έχουν πρόσβαση σε ένα τσιγάρο σε κοινωνικές περιστάσεις, 
παρακάμπτοντας τις πληροφορίες που είναι τυπωμένες στο πακέτο» 
συμπλήρωσε.
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Toronto • Montreal • Vancouver

Καινούριο προϊόν!
Κρίνος Τζατζίκι σε
ατομική συσκευασία.
Πρακτικό, Εύκολο 
και Νοστιμότατο!
krinos.ca

Τζατζίκι με 
και χωρίς 
σκόρδο.
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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

THE 1ST ANNUAL UPTOWN MEDITERRANEAN FEST
July 16, 2022 |11am - 11pm

MEMORIAL PARK, 2 PARK DRIVE, STOUFFVILLE, ON
FREE OUTDOOR FESTIVAL

LIVE MUSIC | MEDITERRANEAN FOOD AND DRINKS | RETAIL VENDORS 
 KIDZ ZONE | DANCE PERFORMANCES | CONTEST GIVEAWAYS AND MORE

wwwww.stouffvillefest.ca

επικαιροτητα

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν 
τήρησε όσα είχαν συμφωνήσει κατά τη 
συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 
τον περασμένο Μάρτιο

Σε νέο κρεσέντο προκλήσεων 
επιδόθηκε για άλλη μία φορά ο 
πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, εκτοξεύοντας νέες 
προσωπικές επιθέσεις κατά του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Τούρκος πρόεδρος βρέθηκε το 
απόγευμα της Κυριακής στην πόλη 
Βαν και κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη 
ότι δεν τήρησε όσα συμφώνησαν 
στη συνάντηση που είχαν στην 
Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα, είπε πως μίλησαν σαν 
άνδρες και συμφώνησαν ότι δεν θα 
έκαναν δηλώσεις ο ένας εναντίον του 
άλλου και στη συνέχεια εκτοξεύοντας 
νέες απειλές προς την Ελλάδα ανέφερε 
πως  «θα πάθετε ό,τι και οι πρόγονοί 
σας πριν από 100 χρόνια». 

«Εγώ σε φιλοξένησα σε κέρασα 
φαγητό, συμφωνήσαμε να μιλάμε 
χωρίς τρίτους, αλλά μετά από 15 
μέρες πήγες στις ΗΠΑ και μίλησες και 
εναντίον μας και για το F-16… Αυτά 
δεν τα χάφτουμε Μητσοτάκη. Η μαγκιά 
αυτού του λαού δεν χάφτει τέτοια… 
Όταν πριν 100 χρόνια οι πρόγονοι 
σου πήγαν να κάνουν τέτοια, ξέρεις τι 
έπαθαν, μην πάθετε το ίδιο…», ήταν 

τα λόγια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Πήγαμε με τον κυβερνητικό μου 

εταίρο τον Μπαχτσελί στην άσκηση 
EFES 2022. Δώσαμε μήνυμα κάπου, 
ξέρετε πού, και φαίνεται πώς το 
κατάλαβαν», τόνισε ακόμη ο Τούρκος 

Νέο παραλήρημα Ερντογάν κατά της Ελλάδας: 
Θα πάθετε ό,τι και οι πρόγονοί 

σας πριν από 100 χρόνια

πρόεδρος. Παράλληλα αναφερόμενος 
για άλλη μία φορά στις αμερικανικές 
βάσεις στην Ελλάδα τόνισε πως 
«ανοίγετε βάσεις και λέτε ότι είναι 
εναντίον της Ρωσίας… Όλο ψέματα 
λέτε».

protothema.gr
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

αύξησε το βασικό της επιτόκιο κατά 
μισή ποσοστιαία μονάδα, στο 1,5%.

Τα χαμηλά επιτόκια κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας τροφοδότησαν ένα 
κύμα ζήτησης ακινήτων που οδήγησε 
σε εκτίναξη των τιμών των κατοικιών. 

“Ορισμένοι Καναδοί αποφάσισαν να 
πάρουν τα στεγαστικά τους δάνεια με 
βάση το ποσό που θα τους ενέκρινε η 
τράπεζα και ίσως δεν έλαβαν σοβαρά 
υπόψη τους τι μπορούν πραγματικά να 
αντέξουν οικονομικά””, δήλωσε η Lysa 
Fitzgerald, αντιπρόεδρος πωλήσεων 
της Manulife. 

Ο Fitzgerald όμως υποστηρίζει, 
ότι είναι 
σημαντικό να 
θυμόμαστε ότι 
η έρευνα είναι 
μια ένδειξη 
του πώς 
α ισθάνοντα ι 
οι Καναδοί για 
την οικονομική 
τους κατάστα-
ση και όχι μια 
αντανάκλαση 
του πραγμα-
τικού οικονο-
μικού τους 
κινδύνου.

“Υπάρχουν πολλές εικασίες που 
γίνονται εκεί έξω”, δήλωσε. “Θα 
ενθάρρυνα απλώς τους Καναδούς 
να βρουν έναν πραγματικά καλό 
πιστοποιημένο οικονομικό σύμβουλο 
που έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει 
τέτοιου είδους σενάρια”. 

Η έρευνα της Manulife διαπίστωσε 
επίσης ότι τα δύο τρίτα των Καναδών 
δεν θεωρούν την ιδιοκτησία κατοικίας 
προσιτή στην τοπική τους κοινότητα.

Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί από τους 
υπερχρεωμένους Καναδούς δηλώνουν 
ότι το χρέος επηρεάζει την ψυχική τους 
υγεία και σχεδόν το 50% των Καναδών 
δηλώνουν ότι θα δυσκολευτούν να 
αντιμετωπίσουν τα ξαφνικά έξοδα. 
 

Σχεδόν 1 στους 4 ιδιοκτήτες 
ακινήτων θα χρειαστεί  

να πουλήσει το σπίτι του... 
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ΦΩτοΓραΦηΜατα

Μία από τις φωτογραφίες που 
ξεχώρισαν, η κάθε μία για τους δικούς 
της λόγους... την δεύτερη εβδομάδα 

του Ιουνίου.
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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

Ζητούνται...
Άτομα για πλήρη απασχόληση και για μερική 
απασχόληση.
Απαραίτητη η άδεια οδήγησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
στο email:   5008479.on@gmail.com

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

  

 
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. 
 

«Δηλητήριο σε
κάθε ρουφηξιά»

Σύμφωνα με τον Guardian, η 
περίοδος διαβούλευσης για την 
προτεινόμενη αλλαγή ξεκινά σήμερα 
και η κυβέρνηση αναμένει ότι θα τεθεί 
σε ισχύ το δεύτερο εξάμηνο του 2023. 
Η πρόταση για το μήνυμα στα τσιγάρα 
είναι «δηλητήριο σε κάθε ρουφηξιά», 
αλλά μπορεί να αλλάξει, επεσήμανε η 
Μπένετ.

Παράλληλα, θα αλλάξουν οι 
προειδοποιήσεις πάνω στα πακέτα 
των τσιγάρων, που θα περιλαμβάνουν 
ευρύτερη λίστα των συνεπειών 
στην υγεία από το κάπνισμα, 
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου 
στο στομάχι και το παχύ έντερο, του 

διαβήτη και των αγγειακών παθήσεων.

Ο Ρομπ Κάνιγχαμ, αναλυτής του  Ca-
nadian Cancer Society εξέφρασε την 
προσδοκία η προειδοποίηση πάνω 
σε κάθε τσιγάρο θα γίνει ένα μέτρο 
δημοφιλές διεθνώς, όπως έγινε και με 
τα μηνύματα στα πακέτα. Παράλληλα 
εξέφρασε την ελπίδα η προειδοποίηση 
να κάνει πραγματική διαφορά. «Είναι 
μια προειδοποίηση που απλά δεν 
μπορείς να αγνοήσεις. Θα φτάσει σε 
κάθε καπνιστή, με κάθε ρουφηξιά», 
συμπλήρωσε.

Τα ποσοστά καπνιστών στον 
Καναδά έχουν μειωθεί. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ανακοίνωσε η στατιστική 
υπηρεσία τον προηγούμενο μήνα, 
το 10% των πολιτών ανέφεραν ότι 
καπνίζουν τακτικά. Η κυβέρνηση θέλει 
να ρίξει στο μισό αυτό το ποσοστό έως 
το 2035.

Προειδοποίηση πάνω 
σε κάθε τσιγάρο 
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Στιγμές χαλάρωσης 
και ανάπαυλας..
Ο πρόεδρος του 
εκκλησιαστικού 

συμβουλίου 
Αγ. Ειρήνης 

Χρυσοβαλάντου της 
ΕΚΤ κ. Θεόδωρος 

Ράλλης με μέλη και 
φίλους 

Ο κ. Θεόδωρος 
Ράλλης με τον κ. 

Στυλιανό Μαλέστα 
και την οικογένειά του 
έξω από την εκκλησία 

της Αγ. Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου.

Από αριστερά, Νίκος 
Βουνιέρης, Γιώργος 
Μάνος, Κυριάκος 
Τομανίδης, Γιώργος 
Γιωργης, Βίκτωρ 
Καμπουράκης

Συγχαρητήρια στη 
Ντόρα Κονόμη και τον 
Γιώργο Σκανδάλη, 
μέλη του Ιδρύματος 
Ελληνικής Κληρονομιλάς 
(HHF), που βρέθηκαν 
στη Νέα Υόρκη το π. 
Σαββατοκύριακο για να 
παραλάβουν το βραβείο 
“Top 40 under 40” από 

[
[

Γιατρός Παναγιώτης Φουντάς, Τάκης Μακεδών, Σωτήρης Σκουμπούρης, Τάσος 
Ξυδιας, Θανάσης Διμήρης, Κλεοπάτρα Αραβοπούλου, Βαγγέλης Μαράντος.

James Παππας, Λούης Κούρτης, Νικηφόρος Λαμπίρης, Μπέττυ Σουτάκη, 
Γιώργος Τζιανάρας, Πήτερ Τσάλτας και Τομ Τζιτζικότας

το Greek America 
Foundation, για την 
προσφορά τους 
προς τον Ελληνισμό 
και τις ελληνικές 
κοινότητες του 
Καναδά. Μπράβο! 
Μας εμπνέετε!

Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο γνωστός επιχειρηματίας της πόλης μας Κώστας Μαργαρώνης 
(Kostas Meat Market), περιστοιχισμένος από την πολυμελή οικογένειά του και πολλούς 
φίλους. Χρόνια σου πολλά Κώστα!

Λήξη του Κατηχητικού σχολείου του Ι.Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Τορόντο. Ο π. 
Φανούριος Πάππας έμπλεος χαράς, με τους μικρούς και μεγάλους μαθητές.
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Η Νούλη Τσαγκαράκη είναι διηγη-
ματογράφος, αρθρογράφος, ποιή-
τρια και ειδική γραμματέας στην 
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.  
“Platinum Member  of Writers Capi-
tal International Foundation”. Mem-
ber of Organizing Committee Pano-
rama Literature Festival 2022.
Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε 
διάφορα έντυπα, περιοδικά και 
blogs, ενώ σταθερή συνεργασία 
διατηρεί με την ελληνόφωνη εφημε-
ρίδα του Καναδά «Εvdomada Greek 
Weekly News» και την ιστοσελίδα 
«Αuthoring-melodies». 
Στο ενεργητικό της έχει δυο συλ-
λογές διηγημάτων, το «Ένας από 
μας» και «Της φωτιάς και της 
Ελπίδας», ενώ έχει βραβευτεί σε 
διάφορους λογοτεχνικούς διαγω-
νισμούς και συμμετάσχει σε ποι-
κίλες συλλογικές εκδόσεις που 
πραγματοποιήθηκαν για τη στήριξη 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Για επικοινωνία με τη συγγραφέα μπο-
ρείτε να χρησιμοποιείτε το προφίλ της: 
ttps://www.facebook.com/noulitsaga-
raki/   ή το e-mail της: 
noulitsagaraki@gmail.com

Ο,ΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 
ΤΗ ΣΤΗΛΗ φΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑφΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑφΕωΣ

ΝΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

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)

«Με υγεία! Υγιαίνετε! Στην υγειά μας!» 
ευχόμαστε σε κάθε ευκαιρία τρέμοντας 
μην και πάθουμε κάτι. Από ένα απλό 
κρύωμα μέχρι... Επί κορωνοϊού μάλιστα, 
δυο χρόνια τώρα, τρελαθήκαμε τελείως. 
Ο απέναντι μας, όποιος κι αν ήταν 
αυτός, μετετράπη σε δυνητική απειλή 
ζωής, αφού η ζωή είναι συνυφασμένη 
με την υγεία. Και όταν μιλάμε για υγεία, 
εννοούμε –δυστυχώς- αποκλειστικά 
τη σωματική. Για την ψυχική..., πέρα 
βρέχει!

Σαν γνήσιοι νεο-Έλληνες, τους 
αρχαίους προγόνους μας τους 
ανακαλούμε μόνο, ως επιχειρήματα, όταν 
δεχόμαστε κριτική. «Θα μιλήσουν αυτοί 
για μας; Που όταν τρώγανε βελανίδια 
σκαρφαλωμένοι στα δέντρα εμείς 

κτίζαμε Παρθενώνες!» Μακάρι 
να κτίζαμε και σήμερα! 

Μακάρι να 

κάναμε οτιδήποτε θα μας έδινε μια 
κάποια αίγλη, ώστε να μην νιώθουμε 
διαρκώς την ανάγκη να επικαλεστούμε 
παλιές, παμπάλαιες δόξες περασμένων 
αιώνων, προκειμένου να φανούμε. Μιας 
και στο σήμερα, πέραν μιας Ακρόπολης, 
ούτε που θυμόμαστε κάτι από τα πολλά 
και ωφέλιμα που μας κληροδότησαν.

Και τ’ Ασκληπιεία, τα πρώτα ιατρικά 
κέντρα του κόσμου που ασκούσαν 
ολιστική ιατρική, ξεχασμένα τα έχουμε. 
Και το συνεχιστή τους, τον Ιπποκράτη, 
που θεωρούσε πως αν δεν βρεις και δεν 
καταπολεμήσεις την αιτία της ασθένειας 
ο άρρωστος δεν θα γίνει ποτέ καλά, 
απλά θα διανύει μέρες κακές –όταν 
η νόσος του θα είναι σε έξαρση- και 
μέρες καλύτερες όταν τα συμπτώματα 

θ’ ατονούν, κι αυτόν λησμονημένο 
τον έχουμε. Μαζί και τις 

διδαχές του. 
Κ ι 

όμως, κόντρα στις σημερινές πρακτικές, 
ο θεμελιωτής της σύγχρονης ιατρικής, 
πίστευε πως μόνο σε εξαιρετικά 
επείγουσες καταστάσεις δικαιολογείται η 
χορήγηση φαρμάκων, αφού υπάρχουν 
φυσικές μέθοδοι θεραπείας. Και ως 
γιατρός που σεβόταν τον όρκο που 
ο ίδιος συνέγραψε, ήταν υπέρ της 
πρόληψης, αφού ουσιαστικά θεωρούσε 
πως δεν υπάρχει ασθένεια, αλλά μόνο 
ασθενής.

Κι ο Πλάτων ειρωνευόταν τους 
ιατρούς της εποχής του όταν θεράπευαν 
το σύμπτωμα αδιαφορώντας για 
τη συνολική κατάσταση της υγείας 
του ασθενούς και τους θεωρούσε 
«πρακτικούς, χωρίς επιστημονική 
γνώση»

Παρ’ όλα αυτά η υγεία παραδόθηκε 
στον επικρατούντα κερδοσκοπισμό και 
σήμερα, η ιατρική, αντί να προσεγγίζει 
τον ανθρώπινο οργανισμό ως μια 
ενεργειακή οντότητα, επιμένει σε μια 
επιφανειακή, μερική αντιμετώπιση. 
Σ’ ένα αποκλειστικά υλικό και 
εξειδικευμένο επίπεδο, όταν το κάθε 
δευτερόλεπτο υπολογίζεται ότι στο 
σώμα μας συντελούνται 1,5 εκατομμύριο 
λειτουργίες διαφόρων ειδών και σε 
διάφορα επίπεδα.

Η πλειονότητα των γιατρών επιμένουν 
να αγνοούν πως οι ασθένειες δεν είναι 
τίποτα περισσότερο από αντανακλάσεις 
των εσωτερικών, αρνητικών μας 
σκέψεων και συναισθημάτων, των 
εσωτερικών μας συγκρούσεων. Οι 
ασθένειες έρχονται να κρούσουν 
τον κώδωνα του κινδύνου, να μας 
αναγκάσουν να σταθούμε και ν’ 
ακούσουμε την αγνοημένη μας ψυχή. 
Την ψυχή που αντιστέκεται και αντιδρά 
όταν δεν πορευόμαστε εναρμονισμένοι 
μαζί της. Μας καλούν να διαχειριστούμε 
κάθε φθοροποιό μας συναίσθημα όπως 
το άγχος, το φόβο, το θυμό, την οργή, 
την γκρίνια, την ενοχή, τη θλίψη, τον 
εγωισμό, τη ζήλια, το φθόνο, το μίσος, τη 
ματαίωση, την απόγνωση, τον πανικό…

Δεν γίνεται να παίρνουμε τα χάπια 
με τις χούφτες και να λέμε πως είμαστε 
καλά. Να φοβόμαστε τα πάντα, πλην 
των γιατρών! Ενώ έρευνες στην Αμερική 
έδειξαν πως οι γιατροί είναι η τρίτη 
κύρια αιτία θανάτου, με πρώτη εκείνη 
των τροχαίων ατυχημάτων. Η «σιωπηλή 
επιδημία» όπως τους αποκαλούν 
λόγω υπερσυνταγογράφησης ή 
συνταγογράφησης ακατάλληλων 
φαρμάκων, ταγμένοι στις μέρες μας 
όχι στη θεραπεία αρρώστων, αλλά 
στον εύκολο πλουτισμό τους μέσω 
των προμηθειών που εισπράττουν 
από τις φαρμακοβιομηχανίες. Ο 
ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας υπολογίζει ότι περισσότερο 
από το μισό όλων των φαρμάκων 
συνταγογραφούνται, διανέμονται ή 
πωλούνται ανάρμοστα.

Παρ’ όλα αυτά δεν είμαι κατά των 

Υγιαίνετε!

φαρμάκων, είμαι κατά της ευκολίας με την 
οποία καταπίνουμε χημικά σκευάσματα. 
Είμαι, επίσης, ενάντια στη συστηματική 
παράλειψη αναφοράς στην ψυχική 
πλευρά της υγείας. Αυτήν που αποτελεί 
την πηγή των σωματικών μας δεινών. 
Στην εποχή που τόσοι και τόσοι μύθοι 
καταρρίφθηκαν, οφείλουμε στον εαυτό 
μας να απαλλαγούμε από έναν ακόμη. 
Το φόβο πως οτιδήποτε το ψυχικό 
παραπέμπει σε τρέλα, σε παράνοια, σε 
ψυχιατρεία, σε κοινωνική απομόνωση 
και κατακραυγή. Αγκαλιάστε την ψυχή 
σας, επιτρέψτε της να εκφραστεί, και 
θα δείτε την υγεία σας να βελτιώνεται 
ανέλπιστα. Αυτό είναι το μοναδικό κλειδί 
μακροβιότητας και ποιότητας ζωής.
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Στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο, την Πέμπτη 9 
Ιουνίου 2022, υπό την αιγίδα της  Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο, και με τη χορηγία της δικηγορικής εταιρίας SPIN-
GOS LAW, πραγματοιήθηκε σεμινάριο για θέματα νομικού 
περιεχομένου.

Η δικηγορική ομάδα αποτελούμενη από την Βασιλική 
Ανυφαντή, Μαρία Σπίγκου και Άγγελο Σπίγκο ανέλυσε 
θέματα που αφορούν στην Ελληνική υπηκοότητα, 
κληρονομιές, διαθήκες και αγοραπωλησίες στην Ελλάδα και 

απάντησε λεπτομερώς και με σαφήνεια στις πολυάριθμες 
ερωτήσεις του κοινού.

Με είσοδο ελεύθερη, πάνω από 200 άτομα 
παρακολούθησαν το σεμινάριο. Παρόντα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και η πρόεδρος κα Μπέτυ 
Σκουτάκη.

Την μετάφραση στα αγγλικά έκανε η δικηγόρος κα Μαρία 
Σπίνγκου.

Ακολούθησε Wine  & Cheese προσφορά των κυριών της 

Πρόνοιας /Φιλοπτώχου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Παραθέτουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα απο την πολύ 

ενιδαφέρουσα και επιτυχημένη αυτή εκδήλωση στην 
παροικίας μας!

Ενημερωτικό σεμινάριο στην ΕΚΤ 
από την νομική εταιρία Spingos Law
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Κυριακή ημέρα της Πεντηκοστής. Θεία Λειτουργία 
στον Ι. Ναό Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Η εκκλησία 
γεμάτη με πιστούς, αλλά και με πολλά παιδιά, 
νέους και νέες. Μια ακόμα χρονιά των κατηχητικών 
σχολείων έφτασε στο τέλος της. Ο υπεύθυνος των 
κατηχητικών γιατρός Φώτης Καραντώνης με ένθεο 
ζήλο, υπευθυνότητα και αγάπη στα παιδιά μας έφερε 
σε πέρας και φέτος το έργο του. Απονεμήθηκαν τα 
πτυχία στα παιδιά που συμμετείχαν στο Κατηχητικο 
σχολείο. Μαζι με το Φως της Πεντηκοστής, το φως των 

νέων φώτισε τον ιερό χώρο.
Αργότερα στην αίθουσα, δίπλα στον Ι. Ναό 

ακολούθησε γεύμα, προσφορά της Φιλοπτώχου-
Πρόνοιας. Ο π. Δημήτρης Γκόλιας, πατέρας του ιερ. 
προϊσταμένου π. Αποστόλου Γκόλια επιστρέφει στην 
Ελλάδα. Ο αποχαιρετισμός στον σεβάσμιο ιερέα και η 
εκτίμηση στο πρόσωπό του  γεμίζει τον χώρο και όλοι 
έχουν να πουν τον καλό τους λόγο για τον καλοσυνάτο 
ιερέα. Καλό του ταξίδι. 
Παρούσα στην εκδηλώση, πιστή στα καθήκοντά 

της, η πρόεδρος 
της ΕΚΤ κα Μπέτυ 
Σκουτάκη, μέλη και 
ο πρόεδρος του 
ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ύ 
συμβουλίου κ. 
Θεόδωρος Ράλλης, 
κυρίες της Φιλοπτώχου-Πρόνοιας και πολλοί άλλοι. 
Παραθέτουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα από την 

όμορφη και ζεστή αυτή εκδήλωση. 

Στην εκκλησία της Αγ. Ειρήνης
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

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

Στην οδό Ορμινίου 3 βρίσκεται η νέα 
ιδιόκτητη έδρα του Καναδικού Ινστιτούτου 
στην Αθήνα, ενός καναδικού φορέα με 
αντικείμενο αρχαιολογικές ανασκαφές 
και συναφείς εκπαιδευτικές δράσεις 
στην Ελλάδα. Το Καναδικό Ινστιτούτο 
στην Ελλάδα ιδρύθηκε στον Καναδά 
με ομοσπονδιακό καταστατικό το 1974, 
και αναγνωρίστηκε από το υπουργείο 
Πολιτισμού της Ελλάδας το 1976 ως ξένο 
αρχαιολογικό ίδρυμα. Στις εργασίες του 
συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 
φιλοξενία και η μετεκπαίδευση Καναδών 
αρχαιολόγων, που έρχονται στην Ελλάδα 
για να πραγματοποιήσουν έρευνες.

Η τελετή των εγκαινίων στη νέα του έδρα 
στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στις 31 
Μαΐου. Το νέο τριώροφο ιστορικό κτίριο, το 
οποίο από το 1938 έως το 1981 υπήρξε ο 
τόπος κατοικίας του διάσημου συγγραφέα, 
καλλιτέχνη και κριτικού τέχνης Στρατή 
Δούκα, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της 
αθηναϊκής αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 
’30.

Με την μετεγκατάστασή του στο νέο 
ευρύχωρο κτίριο, το Καναδικό Ινστιτούτο θα 
μπορέσει να διευρύνει τη συνεισφορά του 
στην ελληνική αρχαιολογία και ιστορία, καθώς 
και να στηρίξει πολιτιστικές δραστηριότητες 
μέσα από τη συνεργασία Καναδών και 
Ελλήνων εταίρων. Σύμφωνα με τον 
διευθυντή του Καναδικού Ινστιτούτου, Δρ. 
Ζακ Περό «μέχρι σήμερα 20 αρχαιολογικές 
ανασκαφές και τοπογραφικές μελέτες έχουν 
ξεκινήσει από Καναδούς ερευνητές που 

συνεργάζονται με το Ινστιτούτο. Από την 
Κρήτη έως τις Κυκλάδες, από την Αττική 
έως την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, 
τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, αρχαιολόγοι, 
ιστορικοί και φιλόλογοι από πανεπιστήμια 
του Καναδά έχουν συμβάλει με την έρευνα 
και την τεχνογνωσία τους στη βελτίωση των 
γνώσεών μας για την αρχαία και βυζαντινή 
Ελλάδα».

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι νέες εγκαταστάσεις 
του Καναδικού Ινστιτούτου πήραν το όνομα 
“Κέντρο Νίκου Μιρκόπουλου” προς τιμήν 
του αείμνηστου ομογενή Ελληνοκαναδού 
επιχειρηματία και ευεργέτη, που 
δραστηριοποιήθηκε στο Τορόντο του 
Καναδά.

Η απόφαση να ονομαστεί το Καναδικό 
Ινστιτούτο Κέντρο Νίκου Μιρκόπουλου 
προέκυψε μετά από σημαντική δωρεά, ύψους 
$300.000 της οικογένειας Μιρκόπουλου. Η 
δωρεά αυτή εξασφάλισε την ολοκλήρωση 
των εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης 
στις νέες εγκαταστάσεις του στην οδό 
Ορμηνίου 3, κοντά στο Χίλτον Αθηνών, οι 
οποιες κατέστησαν δυνατές έπειτα από 
μια επιτυχημένη εκστρατεία συγκέντρωσης 
ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Παρόντες στην τελετή των εγκαινίων 
ήταν σημαντικοί εκπρόσωποι της 
αρχαιολογικής, πολιτιστικής, ακαδημαϊκής 
και διπλωματικής κοινότητας. Μεταξύ τους ο 
Γεώργιος Διδασκάλου, γενικός γραμματέας 
Πολιτισμού και ο Ιωάννης Χρυσουλάκης, 
γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού 
και Δημόσιας Διπλωματίας, ο πρέσβης 
του Καναδά στην Ελλάδα κ. Μαρκ Αλεν, 

καθώς επίσης και συγγενείς του Νίκου 
Μιρκόπουλου, οι οποίοι ταξίδεψαν στην 
Αθήνα για τη σημαντική στιγμή των 
εγκαινίων του κτιρίου που φέρει το όνομά 
του.

Ένας ακούραστος επιχειρηματίας 
με ευγενείς χορηγίες και εκτενή 

φιλανθρωπική δράση

Ο Νίκος Μιρκόπουλος, γεννήθηκε στο 
Καλοχώρι της Καστοριάς, όπου και απεβίωσε 
το 2013. Μετανάστευσε στον Καναδά το 
1968 και το 1988 ίδρυσε την Cinespace Film 
Studios, με κινηματογραφικά στούντιο στο 
Τορόντο. Αργότερα δημιούργησε και άλλα 
κινηματογραφικά στούντιο και στο Σικάγο. 
Το ακούραστο επιχειρηματικό του πνεύμα 
επέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη τόσο 
στο Τορόντο όσο και στο Σικάγο, καθώς 
χάρη σε αυτό δημιουργήθηκαν δεκάδες 
χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η γενναιοδωρία και οι φιλανθρωπικές 
δράσεις του Νίκου Μιρκόπουλου ήταν 
γνωστές σε λίγους κοντινούς του 
ανθρώπους. Μεταξύ άλλων είχε ενισχύσει 
οικονομικά τη Σχολή Μουσικής του 
Πανεπιστημίου του Τορόντο, τη Σχολή 
Τεχνών, Μέσων, Υποκριτικής και Σχεδίου 
του Πανεπιστημίου York, το

νοσοκομείο East York, τη Σχολή 
Κινηματογράφου του DePaul University, 
το νοσοκομείο\ παίδων Lurie του Σικάγο, 
το νοσοκομείο «Mount Sinai» του Σικάγο, 
το ερευνητικό κέντρου Yitzhak Rabin στο 
Τελ Αβίβ, την φιλανθρωπική οργάνωση 

Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα  
τίμησε  τη μνήμη Νίκου Μιρκόπουλου

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

«Κιβωτός του Κόσμου» στην Ελλάδα, 
καθώς και την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο.
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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!!!

Τη σκυτάλη των «πολεμικών» δηλώσεων 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παίρνουν 
για μία ακόμα φορά τα τουρκικά ΜΜΕ. 
Σειρά αναλύσεων, άρθρων και ρεπορτάζ 
αναφέρονται καθημερινά στην ένταση 
ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, ενώ 
σημειώνεται και ο ρόλος των ΗΠΑ.

Εξέχουσα θέση στα τουρκικά ΜΜΕ έχουν 
σαφώς οι δηλώσεις του τούρκου προέδρου 
που στοχοποιούν τόσο την Αθήνα όσο και 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά.

Ενόχληση από τις 
δηλώσεις Μενέντεζ

Η εφημερίδα Ακσάμ αναφέρεται στη 
συνέντευξη του αμερικανού γερουσιαστή 
και προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών 
Σχέσεων των ΗΠΑ, σημειώνοντας 
την «παραδοχή» του ότι οι ΗΠΑ δεν 
είναι ουδέτερες, καθώς αν ήταν δεν θα 
υπέγραφαν συμφωνία στρατιωτικής 
συνεργασίας με την Ελλάδα. 

Η Μιλιέτ αναπαράγει τις δηλώσεις του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Κυριακή, με 
έμφαση στην έκφραση του «εμείς ακούμε 
το λόγο αυτού που είναι άντρας» καθώς 
στο ότι χαρακτήρισε ψέματα τα λόγια του 
Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη «μάχη» της επίθεσης των ΜΜΕ 

επιστρατεύοναι και απόστρατοι στρατιωτικοί 
όπως ο στρατηγός ε.α. Μπεγιαζίτ Καρατάς, 
που δηλώνει ότι «θα φτάσουμε την Ελλάδα 
στην Αδριατική»

Στο CNNTürk μιλάει ο Αχμέτ Οζάλ – γιος 
του πρώην προέδρου και πρωθυπουργού 
της Τουρκίας Τουργκούτ Οζάλ – ο οποίος 
υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η Άγκυρα 
έχει δικαίωμα να επέμβει στα νησιά που είναι 
εξοπλισμένα και πρέπει να υπερασπιστεί 
το δίκαιο της μέχρι το τέλος. Σύμφωνα με 
τον Οζάλ οι τούρκοι κομάντος μπορούν να 
πάνε και να πάρουν τα νησιά ακόμα και 
κολυμπώντας.

Κατά τον Τζιχάντ Γιαϊτζί δεδομένου ότι 
η Τουρκία δεν ήταν στο τραπέζι με τη 
Συμφωνία των Παρισίων το 1947 θα πρέπει 
να την αμφισβητήσει και να δηλώσει ότι η 
μεταβίβαση των νησιών στην Ελλάδα είναι 
άκυρη.

Χουριέτ: Οι Έλληνες πρέπει 
να απαλλαγούν από τους 

κυβερνώντες τους

Σε άρθρο της εφημερίδας Χουριέτ 
αναφέρεται ότι οι έλληνες πρέπει να 
κοιτάξουν το παρελθόν και να φρεσκάρουν 
τη μνήμη τους για το τι έγινε ακριβώς αυτές 
τις μέρες 100 χρόνια πριν. Σε διαφορετικό 
δημοσίευμα της η Χουριέτ υποστηρίζει 

ότι «η Ελλάδα, μη μπορώντας να πάρει 
μάθημα από τη μιζέρια και τη βαρβαρότητα 
του πολέμου της Ουκρανίας, προκαλείται 
από κάποιον εναντίον της Τουρκίας». 

Σύμφωνα με το άρθρο «ο ελληνικός λαός 
πρέπει να απαλλαγεί από τους κυβερνώντες 
του, που προετοιμάστηκαν για πόλεμο και 
έκαναν σατανικά σχέδια το συντομότερο 
δυνατό».

Μιλιέτ: Οι Έλληνες δημιούργησαν 
τα προβλήματα που αποδίδουν 

στην Τουρκία

Σε άρθρο της εφημερίδας Μιλιέτ 
υποστηρίζει ότι οι έλληνες ήταν εκείνοι 
που δημιούργησαν τα προβλήματα που 
αποδίδουν στην Τουρκία «με τις δικές τους 
αποφάσεις, ανεξάρτητα από τις διεκδικήσεις 
των δικαιωμάτων τους στο ελληνο-κυπριακό 

τμήμα του Αιγαίου και ακόμη και στην 
ανατολική Μεσόγειο». 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «το αποτέλεσμα, 
που η Ελλάδα δεν συνειδητοποίησε ή δεν 
περίμενε καθόλου, είναι ότι η στρατηγική, 
που δημιούργησε για να παγιδεύσει την 
Τουρκία έχει αρχίσει να λειτουργεί εναντίον 
της».

Σύμφωνα με τη Μιλιέτ η Ελλάδα βρίσκεται 
σε σύγκρουση με όλους τους γείτονες 
της, ενώ προσθέτει πως «όσοι μιλούν 
για την τουρκική απειλή ξεχνούν ότι αυτοί 
δημιούργησαν την πραγματική απειλή. 
Επιτεθήκατε στη Θεσσαλονίκη, στη Σμύρνη 
επειδή υπήρχε τουρκική απειλή ή κάνατε 
σφαγές και πραξικοπήματα επειδή υπήρχε 
τουρκική απειλή στην Κύπρο».

in.gr

Επίθεση από τουρκικά ΜΜΕ: 
Οι Έλληνες πρέπει να 
απαλλαγούν από τους 

κυβερνώντες τους
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κοΣΜοΣ

Πρωτοφανής 
αποχή στις 
βουλευτικές 

εκλογές 
στη Γαλλία

Το κόμμα του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας 
Εμανουέλ Μακρόν έλαβε το 25.2 % των ψήφων στον 
πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, όμως το ίδιο 
ακριβώς ποσοστό έλαβε και η Ενωμένη Αριστερά, 
υπό τον Ζαν Λύκ Μελανσόν, ενώ στην τρίτη θέση 
βρίσκεται η ακροδεξιά και το κόμμα της Μαρίν Λεπέν 
με ποσοστό 18,9%.

Το Γαλλικό πολιτικό σύστημα από το βράδυ 
της Κυριακής εισήλθε και θεσμικά σε μια φάση 
τριπολισμού ο οποίος θα χαρακτηρίζει εφεξής τα 
Γαλλικά πολιτικά πράγματα.

Το ζήτημα που ανακύπτει πλέον, είναι κατά 
πόσο και μετά το δεύτερο γύρο θα υπάρξει κάποια 
πλειοψηφία στη Βουλή η οποία θα επιτρέψει να 
διακυβερνηθεί η Γαλλία με σταθερότητα.

Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι ενδεχομένως ο 
Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
θα πρέπει να βρει κάποιους συμμάχους ώστε να 
διασφαλίσει μια σταθερή πλειοψηφία.

Με τα νέα αυτά δεδομένα, ο Γάλλος πρόεδρος, 
καλείται  να τους αναζητήσει στο χώρο του κέντρου 

και της μετριοπαθούς δεξιάς.
Σε ό,τι αφορά τις έδρες που θα κερδίσει κάθε 

παράταξη στον δεύτερο γύρο της επόμενης 
Κυριακής, η παράταξη του Μακρόν έρχεται 
σύμφωνα με δημοσκοπικές έρευνες πρώτη, με 
αρκετές πιθανότητες να κερδίσει την απόλυτη 
πλειοψηφία, δηλαδή να έχει πάνω από 289 έδρες. Οι 
συγκεκριμένες έρευνες πραγματοποιήθηκαν σήμερα 
έξω από τα εκλογικά τμήματα.

Εν τω μεταξύ η αποχή των Γάλλων ψηφοφόρων 
από τις κάλπες των βουλευτικών εκλογών ξεπέρασε 
κάθε προηγούμενο στην πρώτη Κυριακή της 
εκλογικής διαδικασίας, φθάνοντας σε ποσοστό της 
τάξης του 52,8%.

Όντας ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το 2017 αλλά 
πολύ περισσότερο σε σχέση με το 2012, δημιουργεί 
εύλογες ανησυχίες, αναφορικά με το μέλλον, με 
τους πολίτες της Γαλλίας αλλά και της Ευρώπης 
συνολικότερα αφού το φαινόμενο της αποχής είναι 
πανευρωπαϊκό, να δείχνουν ότι γυρίζουν την πλάτη 
στη μέγιστη δημοκρατική διαδικασία.

Οι  Γάλλοι εκλογείς προσήλθαν στα 70.000 εκλογικά 
τμήματα της χώρας προκειμένου  να εκλέξουν τους 
577 βουλευτές τους, μεταξύ των περίπου 6.300 
υποψηφίων που έθεσαν υποψηφιότητα στις εκλογές.

Το αποψινό βράδυ της Κυριακής, η συμμαχία 
της αριστεράς που συγκεντρώνει την ανυπότακτη 
Γαλλία, την Europe Ecologie-les Verts Les Verts, το 
Κομμουνιστικό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, 
βρίσκεται σε απόλυτη ισοπαλία με το προεδρικό 
κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν και τους συμμάχους 
του.

 Ένα αποτέλεσμα  που εξακολουθεί να μοιάζει με 
κατόρθωμα για μια αριστερά που τα τελευταία χρόνια 

αρκείται μόνο σε ψίχουλα στην αντιπολίτευση.  
Βέβαια όταν η αριστερά καταφέρνει να ξεπεράσει 
τους πολέμους του εγώ της και τα συμφέροντα 
της προκειμένου  να ανταποκριθεί στις ενωτικές 
φιλοδοξίες του εκλογικού της σώματος, είναι σε θέση 
να ενσαρκώσει την ελπίδα παρά το ποσοστό αποχής 
ρεκόρ της τάξης του 52,8%.

Την επόμενη Κυριακή, ο Ζαν Λυκ Μελανσόν 
μπορεί να ελπίζει ότι θα δει 150 έως 190 βουλευτές 
του αριστερού συνασπισμού να εισέρχονται στο 
Κοινοβούλιο. Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρόεδρος 
Εμανουέλ Μακρόν αντίστοιχα, αναμένεται να εκλέξει 
ένα αριθμό βουλευτών μεταξύ 255 και 295, αναφέρει 
η γαλλική ιστοσελίδα Liberation, στα προγνωστικά 
που δίνει με βάση τα αποψινά αποτελέσματα, αλλά 
και τις συμμαχίες που αναμένεται να δημιουργηθούν. 

Πολύ πίσω έμεινε, η Εθνική Συσπείρωση, 
το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν η οποία 
συγκέντρωσε το 18,5% των ψήφων και μπορεί 
να ελπίζει ότι θα δει από 20 έως 45 βουλευτές να 
εισέρχονται στο Κοινοβούλιο σε δέκα ημέρες. Αν 
επαληθευθούν τα προγνωστικά αυτά, το ακροδεξιό 
κόμμα θα δει τον αριθμό των βουλευτών του να 
αυξάνεται σε σύγκριση με το 2017, όταν εκλέχθηκαν 
μόνο οκτώ υποψήφιοι Λεπενιστές.

Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ήδη 
διαβεβαιωθεί ότι θα δουν την πολιτική τους ομάδα που 
αποτελείται από 92 βουλευτές να διαλύεται στην αυγή 
του νέου νομοθετικού σώματος και επομένως να μην 
είναι πλέον η ηγετική ομάδα της αντιπολίτευσης στο 
Κοινοβούλιο. Το δεξιό κόμμα, το οποίο συγκεντρώνει 
το 13,7% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να 
ελπίζει σε 50 έως 80 βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση, 
προσθέτει η γαλλική ιστοσελίδα Liberation.

zougla.gr
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Οι πρώτες αναφορές γύρω από το 

μαστιχόδενδρο και τη μαστίχα Χίου 
εντοπίζονται στην αρχαιότητα και ουσιαστικά 
προέρχονται από τον Ηρόδοτο (484-420 
π.Χ.), ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά 
ότι στην αρχαία Ελλάδα μασούσαν το 
αποξηραμένο ρητινώδες υγρό που ρέει από 
το φλοιό του μαστιχόδενδρου.

Για να μην χάνεις καμία ανάρτηση, 
ακολούθησε μας στο GOOGLE NEWS!

Σε ιατρικά κείμενα της ύστερης 
αρχαιότητας συναντάται πληθώρα ιατρικών 
συνταγών, με κύριο συστατικό τη μαστίχα, 
την οποία θεωρούσαν ευεργετική για την 
ανθρώπινη υγεία και της απέδιδαν πολλές 
ιδιότητες. 

Συνήθως τη χρησιμοποιούσαν σε 
συνδυασμό με άλλα φυσικά υλικά για τη 
θεραπεία πλήθους ασθενειών.

Πράγματι, λόγω της ισχυρής αντιφλεγμω-
νόδους δράσης του ελεανολικού και 
ολεανολικού οξέος (3-οξοτριτερπένιο), 
η μαστίχα δρα επουλωτικά λύοντας τις 
φλεγμονές συγκεκριμένων οργάνων ξεκινώ-
ντας από περιοδοντίτιδες, οισοφαγίτιδες, 
γαστρίτιδες, δωδεκαδακτυλικό έλκος μέχρι 
τις κολίτιδες και τις αιμορροΐδες.

Επίσης αποτρέπει τη στασιμότητα 
στις περιοχές αυτές εμποδίζοντας την 
εμφάνιση συμπτωμάτων όπως δυσπεψία 
ή τυμπανισμό. Επιπρόσθετα, η πέψη 
διευκολύνεται από την αντανακλαστική 
έκκριση σιέλου και γαστρικού υγρού κατά το 
μάσημα της μαστίχας.

Είναι γεγονός πως η μαστίχα χρησιμοποι-
είται ακόμα και σήμερα για την αποσκλήρυνση 
όγκων στον πρωκτό, στο στήθος, στο ήπαρ, 
στις παρωτίδες, στη σπλήνα, στο στομάχι, 
στο έντερο και στον οισοφάγο, ακόμα και για 
διάρροιες των παιδιών.

Επιπρόσθετα, θεωρείται αναλγητικό, αντι-
βηχικό, ορεξιογόνο, αφροδισιακό, στυπτικό, 
ερυθροποιητικό, διουρητικό, αποχρεμπτικό 
και αιμοστατικό. 

Η μαστίχα μνημονεύεται ως το παρα-
δοσιακό αντίδοτο έναντι αποστημάτων, 
ακμής, καρκίνου, έλκους και καρκινωμάτων, 
κακοήθους φλύκταινας, καρδιοδυνίας, 

κονδυλώματος, ατονίας, ουλίτιδας, 
δυσοσμίας του στόματος, λευκόρροιας, 
μαστίτιδας, φυμάτων και αθηροσκλήρωσης.

Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι 
ακόμα και σε ελάχιστες δόσεις (1 mg ημέρα 
για 2 εβδομάδες), η μαστίχα μπορεί να 
θεραπεύσει το πεπτικό έλκος για το οποίο 
ευθύνεται το βακτήριο Helicobacter Pylori, 
λόγω της αντιμικροβιακής της δράσης, ενώ 
σημαντική είναι και η επίδρασή της στη 
λειτουργία του ήπατος, καθώς ενεργοποιεί 
την αποτοξινωτική του δραστηριότητα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, απορροφάται η 
χοληστερόλη, της οποίας η συγκέντρωση στο 
αίμα μειώνεται, με συνέπεια την ελάττωση του 
κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων. Ακόμα, 
αναφέρονται και διουρητικές ιδιότητες, ενώ 
σημαντική είναι και η αναστολή της σύνθεσης 
λευκοτριενίων από τη δράση της μαστίχας.

Άλλη σύγχρονη επιστημονική έρευνα που 
οδήγησε στην απομόνωση και ταυτοποίηση 
του ουρσολικού και ολεανολικού οξέος, 
αποκάλυψε και επιβεβαίωσε ότι πολλές από 
τις φαρμακευτικές δράσεις της μαστίχας, 
όπως η αντικαρκινική, ηπατοπροστατευτική, 
αντιφλεγμονώδης, αντιελκώδης, 

αντιμικροβιακή (έναντι πλήθους παθογόνων 
μικροοργανισμών όπως σταφυλόκοκκων 
και σαλμονέλας), αντι-υπερλιπιδαιμική και 
αντι-ιική της δράση, μπορούν να αποδοθούν 
κυρίως στο ουρσολικό οξύ, αλλά και στο 
ισομερές του, ολεανολικό οξύ.

Η δεύτερη πιο συνηθισμένη χρήση 
της μαστίχας συνδέεται με την υγεία της 
στοματικής κοιλότητας. Είναι κατάλληλη για 
την παρασκευή οδοντόκρεμας (προσφέρει 
καθαρή αναπνοή και εκλύει την περιττή 
υγρασία του στόματος. Μάλιστα, έχει 
αποδειχθεί πως η προσθήκη φυσικής μαστί-
χας Χίου σε οδοντόκρεμες, διαλύματα πλύσης 
και αποσμητικά στόματος οδηγεί στην 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 
των ιστών μεταξύ των δοντιών και των 
ούλων, δρώντας έτσι ενάντια στο σχηματισμό 
πλάκας και άλλων περιοδοντικών παθήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός 
ότι η μαστίχα χρησιμοποιούνταν και για 
καλλωπισμό. Λειτουργούσε σαν αντηλιακό 
έναντι των εγκαυμάτων από την έκθεση στον 
ήλιο, ενώ αποτελούσε κύριο συστατικό στην 
παραγωγή σαπουνιού και κρέμας ομορφιάς 
(Αέτιος 8.14).

Στη σύγχρονη κοσμετολογία, το μαστιχέ-
λαιο, λόγω του ουρσολικού οξέος και του 
ισομερούς του, ολεανολικού οξέος, χρησι-
μοποιείται σε σκευάσματα που προορίζονται 
για την ενίσχυση της τριχοφυίας και την 
προστασία από ερεθισμούς του τριχωτού 
της κεφαλής.

Επιπλέον, οι εταιρείες καλλυντικών και 
αρωμάτων χρησιμοποιούν το μαστιχέλαιο, 
σαν αιθέριο έλαιο που είναι, στην παρασκευή 
αρωμάτων και κρεμών προσώπου, καθώς 
το ουρσολικό οξύ, μεταξύ των άλλων, 
αποκαθιστά τις δομές κολλαγόνου και την 
ελαστικότητα του δέρματος, μειώνοντας έτσι 
το χρόνο γήρανσής του.

Ακόμα, η μαστίχα χρησιμοποιείται στη 
ζαχαροπλαστική ως πρόσθετη ύλη στην 
παρασκευή γλυκών, ζαχαρωτών και αρω-
ματικών αρτοσκευασμάτων, ενώ στη 
μαγειρική προσδίδει διακριτικό άρωμα στο 
κρέας, το τυρί ή και ως μπαχαρικό.

Στην ποτοποιία, χρησιμεύει στην παρα-
σκευή λικέρ και ούζου, καθώς με την 
προσθήκη μαστίχας το ποτό αποκτά το 
άρωμά της και περιορίζεται η βλαπτική 
δράση της αλκοόλης. 

Τέλος, η μαστίχα αποτελεί ιδανικό 
συντηρητικό τροφίμων, καθώς εμποδίζει την 
ανάπτυξη βλαβερών μικροοργανισμών σε 
αυτά, όπως Salmonella enteritidis, Staphy-
lococcus aureus, Pseudomonas fragi, Can-
dida albicans κ.α..

Η βιολογική δράση της μαστίχας Χίου έχει 
εκτιμηθεί σε έρευνες in vitro σχετικές με την 
ικανότητα αναστολής της οξείδωσης της LDL 
(κακή χοληστερόλη), όπου και παρουσιάζει 
τη μεγαλύτερη αντιοξειδωτική δράση σε 
σχέση με άλλες ρητίνες και κόμμεα, άρα και 
μεγαλύτερη προστασία του καρδιαγγειακού 
συστήματος.
Η ρητίνη της μαστίχας Χίου περιέχει αξιόλογες 
ποσότητες διαφόρων πολυφαινολών σε 
σχέση με άλλα φυσικά προϊόντα, που σε 
συνδυασμό με τα υπόλοιπα συστατικά της 
(π.χ. τριτερπενοειδή) αποκτά ευεργετικές 
για την υγεία ιδιότητες.
Μεταξύ των ιδιοτήτων αυτών, σημαντικό 
ρόλο παίζει η γενικότερη αντιοξειδωτική της 
δράση.

Μαστίχα Χίου: To θαύμα της φύσης 
με τις 70 θεραπευτικές ιδιότητες!
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«Θρησκεία και επιστήμη είναι δίδυμες αδελφές. Δεν 
συγκρούονται, αλλά είναι πυλώνες του κτιρίου που λέγεται 
αλήθεια».

Φλογερός ευπατρίδης και πρωτοπόρος στον τομέα της 
αγγειοχειρουργικής, με χιλιάδες επεμβάσεις στο ενεργητικό 
του, γνώρισε την αναγνώριση σε μεγάλα ιατρικά κέντρα 
στο εξωτερικό, αλλά επέστρεψε για να δημιουργήσει στον 
τόπο του. Παρά τις πολλές διακρίσεις του, με σεμνότητα και 
συγκίνηση εξομολογείται πως έχει την προσευχή ως νοερό 
όπλο.

Με προσωπική του φροντίδα, το δωμάτιο στο οποίο 
εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος στο Αρεταίειο Νοσοκομείο έγινε 
χώρος προσκυνήματος, ενώ το παρεκκλήσι του αγίου στο 
νοσοκομείο αγιογραφήθηκε με τα θαύματά του.

Από τη μακρά εμπειρία σας στο χειρουργικό τραπέζι, 
έχετε ζήσει περιπτώσεις θείας παρέμβασης;

Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Μπορώ να σας πω την 
περίπτωση ενός αρρώστου 52 ετών από τη Σαμοθράκη, με 
5 παιδιά, όπου είχε αποφραγμένη την αορτή του. Καθάρισα 
την αορτή και είδα ότι οι βλάβες αυτές προχωρούσαν και 
στις νεφρικές αρτηρίες.

Αν μείνουν οι νεφροί μία ώρα χωρίς ροή αίματος και 
οξυγόνο, νεκρώνουν. Αυτό τότε δεν φαινόταν στις εξετάσεις 
και είχε ήδη περάσει μισή ώρα, ώσπου να καθαρίσω την 
αορτή και να την κλείσω.

Συνειδητοποιώ πλέον ότι θα έχω έναν νεφροπαθή ασθενή, 
που θα πρέπει 2 και 3 φορές την εβδομάδα να υποβάλλεται 
σε αιμοκάθαρση. Με λούζει κυριολεκτικά κρύος ιδρώτας, 
τα νεότερα παιδιά βέβαια δεν συνειδητοποιούν τίποτα, και 
εκείνη την ώρα ψελλίζω μέσα από τη μάσκα τρεις φορές, 
σαν προσευχή: «Γλυκέ μου Χριστέ, άπλωσε τα χέρια Σου 
και κατηύθυνε τα δικά μου δάχτυλα».

Όπως έχω ανοιχτή την αορτή και εκφύονται τα αγγεία, 
«τυφλά» βγάζω με τις λαβίδες ό,τι σκληρά αθηρώματα και 
σε λιγότερο από μισή ώρα κάνω την πιο «τρελή» επέμβαση 
που θα μπορούσα να κάνω. Πέντε παιδιά τον περίμεναν εκεί 
έξω κι εγώ έκανα κάτι ανορθόδοξο!

Όταν κάναμε την επομένη μια ενδοφλέβια αγγειογραφία, 
που μας φωτογραφίζει τις αρτηρίες, ομολογώ ότι ο ασθενής 
φαινόταν, όχι σαν να είναι χειρουργημένος, αλλά όπως τον 
γέννησε η μάνα του. Σαν να μην είχε αρρωστήσει ποτέ!

Τότε στην επίσκεψή μου επάνω έκανα ομολογία 
στους νέους συναδέλφους μου: «Δεν χειρούργησα εγώ, 
παρακάλεσα και χειρούργησε κάποιος άλλος». Δεν το ξεχνώ 
ποτέ αυτό.

Ψελλίζω μέσα από τη μάσκα τρεις φορές, σαν προσευχή: 
«Γλυκέ μου Χριστέ, άπλωσε τα χέρια Σου και κατηύθυνε τα 
δικά μου δάχτυλα»

Μπορούμε να μιλήσουμε και για περιστατικά που 
έχουν επανέλθει;

«Γιατρέ, είχατε σοβαρό πρόβλημα μαζί μου. Αργήσατε 
και κουραστήκατε πολύ», μου είπε και με ευχαρίστησε. 
Οι άρρωστοι σε «αποχωρητικές» καταστάσεις, όταν 
καταβάλλουμε προσπάθειες επανόδου τους στη ζωή, 
φαίνεται ότι συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Κάποιοι 
μαρτυρούν ότι βρέθηκαν σε κάποιον κόσμο φωτεινό και 
όμορφο. Είναι ικανοποιημένοι.

Κάποιοι άλλοι περιγράφουν λεπτομέρειες από τις ιατρικές 
μας ενέργειες, ακόμη κι από συζητήσεις, κατά τον χρόνο της 
ανάνηψης.

Εσείς προσωπικά έχετε προσευχηθεί για ασθενείς 
σας;

Χειρούργησα μια γυναίκα 65 ετών στην καρωτίδα, σε μια, 
κατά τα άλλα, επέμβαση ρουτίνας. Η ασθενής όταν ξύπνησε 
από τη νάρκωση ήταν ημιπληγική από τη μία πλευρά, στο 
χέρι και στο πόδι, δεν επικοινωνούσε κι έλεγε πράγματα 
ασυνάρτητα. Στην αγγειογραφία και στο κρανίο όλα έδειχναν 
απολύτως φυσιολογικά. Μιλώ με τους συγγενείς κι ανοίγω 
για δεύτερη φορά, προκειμένου να ελέγξω. Ακολούθησε 
συμβούλιο καθηγητών, ειδικών, αλλά κανείς δεν μπορούσε 
να δώσει απάντηση. Αποφασίσαμε την παραμονή της 

ασθενούς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι την άλλη 
ημέρα το πρωί, σε βαθιά νάρκωση.

Δεν θα ξεχάσω την ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2006, 
παραμονή του Αγίου Νεκταρίου. Δεν μπορούσα να 
εκκλησιαστώ, γιατί είχα στις 7 το πρωί προγραμματισμένο 
χειρουργείο.

Γινόταν αγρυπνία στον Ι.Ν. του Αγίου Νεκταρίου στο Νέο 
Ηράκλειο. Στάθηκα για πολλή ώρα, παρακάλεσα τον άγιο 
και κοινώνησα. Την επομένη νωρίς το πρωί άνοιξα τον μικρό 
ναό που έχουμε φτιάξει για τον άγιο στο Αρεταίειο, άναψα 
ένα κεράκι, ζήτησα και πάλι τη βοήθειά του και πήγα και 
χειρούργησα.

Η ασθενής ξύπνησε, είχε θαυμάσια επικοινωνία με 
το περιβάλλον, κινούσε ελεύθερα όλα τα άκρα, πήρε το 
πρόγευμά της κανονικά, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, με 
φυσιολογική επικοινωνία μαζί μας.

Νιώθετε την παρουσία του αγίου στο Αρεταίειο;
Ο άγιος, αφότου εγκαταστάθηκε μόνιμα το 1908 στην 

Αίγινα, σπάνια την εγκατέλειπε. Απέκρυπτε, μάλιστα, το 
πρόβλημα της υγείας του, υποφέροντας σιωπηλά τους 
σωματικούς πόνους και το βαρύ μαρτύριο.

Όταν, όμως, η κατάστασή του επιδεινώθηκε, δέχθηκε 
την υπόδειξη του γιατρού για εισαγωγή σε νοσοκομείο της 
Αθήνας. Έκτοτε παραμένει μεγάλη η ευλογία του για το 
Αρεταίειο και το πανεπιστήμιό μας, αφού φιλοξένησε για 
νοσηλεία τον μεγάλο άγιο του 20ού αιώνα.

Σύμφωνα με προσωπική μαρτυρία του ιατρού Καραπλή, 
οι γάζες που είχαν χρησιμοποιηθεί με την κοίμησή του 
ευωδίαζαν και γι’ αυτό δεν τις πέταξαν, αλλά τις τοποθέτησαν 
μέσα στη γη. Νοσηλεύτηκε στη γ’ θέση (απορίας), όπου 
στην παρακείμενη κλίνη νοσηλευόταν ύστερα από ατύχημα 
ένας παραπληγικός ασθενής. Από τότε κιόλας, αμέσως 
μετά την κοίμησή του, εκδηλώθηκε το πρώτο από μια σειρά 
θαυμάτων του Αγίου Νεκταρίου στο νοσοκομείο μας.

Κατά την αλλαγή του ιερού λειψάνου, η μοναχή 
Ευφημία τοποθέτησε τη φανέλα του αγίου στο κρεβάτι του 
παραπληγικού, ο οποίος αιφνίδια σηκώθηκε και άρχισε να 
βηματίζει ελεύθερα. Έκτοτε, στο δωμάτιο υπάρχει η εικόνα 
του, ένα καντήλι που καίει συνεχώς και από το 2000 είναι 
τόπος προσκυνήματος, χωρίς να νοσηλεύονται ασθενείς.

Όνειρό μου ήταν ο χώρος αυτός να γίνει εκκλησία 
και μάλιστα είχα βρει και τα οικονομικά μέσα για να το 
υλοποιήσω… αλλά η διοίκηση δεν ήθελε να ακούσει τίποτα 
από αυτά.

Πολλοί επιστήμονες κοιτάζουν με δυσπιστία ό,τι δεν 
εξηγείται με όρους επιστημονικούς. Τι θα τους λέγατε;

Ο αληθινός επιστήμονας αναζητά την αλήθεια. Επειδή 
ο Θεός αλήθεια εστί, εξαρτάται από τον Θεό. Γίνεται έτσι 
λάτρης, μύστης, ακόλουθος, μαθητής του. Ο ίδιος, ομολογώ, 
δεκαετίες τώρα, δεν χειρουργώ χωρίς να έχει προηγηθεί 
προσευχή και, κατά κανόνα, καθαρίζω με το αντισηπτικό την 
περιοχή του δέρματος που θα χειρουργήσω, ξεκινώντας με 
το σημείο του Σταυρού για ευλογία.

Αν, μάλιστα, βρεθώ σε δύσκολα χειρουργεία, κάνω 
νοερά προσευχή. Σας εξομολογούμαι ότι πολλές φορές 
«εφημερεύει» ο ίδιος ο Χριστός και ζούμε την παρουσία 
του…

Με τις μαρτυρίες αυτές μπορώ να πω σε κάθε συνάδελφο: 
το απόλυτο είναι θεία κτίση. Το σχετικό με την πρόοδο της 
επιστήμης, την πείρα, την Τέχνη, την τόλμη και την αρετή 
χειρουργούμε.

Δεν ανήκει, όμως, σε εμάς το 100%. Μπορεί να έχω 
εκτελέσει μία επέμβαση 200.000 φορές και ύστερα από 
τόση πείρα να παρουσιάσει κάποιος μια εμπλοκή, ένα κακό. 
Γι’ αυτό ο ίδιος προσωπικά έχω την προσευχή ως νοερό 
όπλο.

Η ασθένεια είναι κρίκος θρησκείας και επιστήμης. Αυτές 
οι δύο είναι δίδυμες αδελφές. Δεν συγκρούονται, αλλά είναι 
πυλώνες του κτιρίου που λέγεται αλήθεια.

Από τη μακρά εμπειρία σας, έχετε γνωρίσει ασθενείς 
που ξεπέρασαν το κλινικό πρόβλημα με όπλο την πίστη 
τους;

Ασθενείς με πίστη έχουν ιδιαίτερο χάρισμα, είναι γαλήνιοι, 
ήρεμοι, γεμάτοι ελπίδα και προσευχόμενοι συγκεντρώνουν 
περισσότερη δύναμη. Το θαύμα, άλλωστε, είναι προϊόν 
πίστεως, δώρο μέγιστο για όσους την κατέχουν, δύναμη 
ανεξάντλητη.

Το θαύμα εμφανίζεται σιωπηλά, αθόρυβα, και, ξαναλέω, 
επιτυγχάνεται μέσω πίστεως, η οποία ούτε υποχρεωτική 
ούτε καταναγκαστική είναι, αλλά εδρεύει και πηγάζει από 
την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου.

Ποια εφόδια πρέπει να έχει ένας νέος γιατρός;
Το κάλλος της ιατρικής επιστήμης βρίσκεται στην 

εμπιστοσύνη, την οποία ο ίδιος ο Δημιουργός έχει 
εκδηλώσει για την ιπποκράτεια επιστήμη, για τον διάκονο 
του ανθρώπινου πόνου στην Παλαιά Διαθήκη: «Και ιατρώ 
δος τόπον, και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος». Ο γιατρός είναι το 
πρώτο και το τελευταίο πρόσωπο που βλέπει κανείς όταν 
έρχεται και όταν εγκαταλείπει τα γήινα.

Στην ενδιάμεση λοιπόν ζωή, η αποστολή του είναι 
να φροντίζει την καλή ποιότητα υγείας, διότι χαρά 
μεγαλύτερη δεν υπάρχει από το να είναι κανείς υγιής. Όλοι 
καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχής είναι ο ζητιάνος, όταν είναι 
υγιής, συγκριτικά με έναν άρρωστο βασιλιά.

Γι’ αυτόν τον λόγο ο γιατρός πρέπει να είναι ένας 
οικουμενικός ευπατρίδης, όταν πλησιάζει τον άρρωστό του, 
στοργικός πατέρας, όπως ο Κύριος που μας δημιούργησε, 
με τριπλή προσωπικότητα: καλό επιστήμονα, ανθρωπιστή 
και με πίστη στον Χριστό.

Αν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, τότε μπορεί να δει και 
τις περιπτώσεις που αναφέραμε με τη θεία παρέμβαση σε 
πολλές στιγμές της ζωής του.

Με την Ελλάδα να ψυχορραγεί στην εντατική μονάδα, 
έχουμε ελεύθερες τις εκτρώσεις, με 1.000 δολοφονίες κάθε 
πρωί!

Τι φοβάστε από την κρίση στον τόπο;
Ένα έθνος και μία πατρίδα μπορεί να ελπίζουν, αν η 

νεολαία υπερέχει των γερόντων, αν οι γεννήσεις υπερέχουν 
των θανάτων. Τώρα εμείς έχουμε έναν γερασμένο πληθυσμό, 
με 120.000 θανάτους και μόνο 100.000 γεννήσεις.

Με την Ελλάδα να ψυχορραγεί στην εντατική μονάδα, 
έχουμε ελεύθερες τις εκτρώσεις, με 1.000 δολοφονίες κάθε 
πρωί!

Χίλια ελληνόπουλα κάθε πρωί σκοτώνονται. Αν κοιτάξεις 
το καρδιογράφημα ενός εμβρύου, θα δεις την καρδιά του 
να χτυπά από την 4η εβδομάδα. Μιλάμε για δολοφονίες σε 
άτομα που δεν μπορούν να αμυνθούν. Δείτε τα νούμερα:

Πετάμε στους οχετούς 350.000 ζωές τον χρόνο, δηλαδή 
μια πόλη σαν την Πάτρα. Αντί να στηρίξουμε, λοιπόν, την 
οικογένεια και τα νέα ζευγάρια, που φοβούνται εξαιτίας της 
οικονομικής ανασφάλειας, δημιουργούμε αφύσικους στην 
οικογένεια θεσμούς.

Kαθηγητής ιατρικής: «Πολλές φορές εφημερεύει 
ο ίδιος ο Χριστός και αισθανόμαστε την παρουσία Του»

Ο πραγματικός ερευνητής 
αναζητά την αλήθεια και 
εκεί είναι που συναντάει 

τελικά τον Θεό. 
Τέτοιο είναι το παράδειγμα 
του Παναγιώτη Δημακάκου 

ομότιμου καθηγητή της 
Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
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Το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων έχασε τη νομική 
μάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ προκειμένου 
να ανοίξει εκ νέου η πολύκροτη υπόθεση της μεταβίβασης 
των δύο ξενοδοχείων στη χριστιανική συνοικία της Παλαιάς 
Πόλης της Ιερουσαλήμ σε ακραίους Ισραηλινούς έποικους, 
γεγονός που είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, 
οδηγώντας, μεταξύ άλλων, στην καθαίρεση του Πατριάρχη 
Ειρηναίου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή, που 
άσκησαν οι νομικοί σύμβουλοι του Πατριαρχείου, για 
επανεξέταση, υπό το φως νέων στοιχείων, της πρωτόδικης 
απόφασης που δικαίωνε του εποίκους.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων τα μεσάνυχτα αναφέρει ότι η απόφαση του 
Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ στερείται οποιασδήποτε 
νομικής ή λογικής βάσης, και διαμηνύει ότι στέκεται 
ακλόνητο στις προσπάθειες να αποκρούσει τη ρατσιστική 
πολιτική και την ακροδεξιά, εξτρεμιστική ατζέντα στο 
Ισραήλ, που στοχεύει στη διάβρωση των πολλαπλής 
ταυτότητας της πόλης της Ιερουσαλήμ και της επιβολής 
μιας νέας πραγματικότητας σε αυτήν.

Το CNN Greece επικοινώνησε με τον νομικό σύμβουλο 
του Πατριάρχη Θεόφιλου Γ’, Ασάντ Μαζάουι, ο οποίος 
αφού επιβεβαιώνει ότι η «η νομική διαδικασία έφθασε στο 
τέλος της», αναφέρει πως το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων θα 
χρησιμοποιήσει πλέον όλη την επιρροή του, και τα νομικά 
όπλα που παραμένουν στη διάθεσή του, προκειμένου να 
αποτρέψει την έξωση των προστατευόμενων ενοικιαστών 
που εξακολουθούν να διαμένουν στις δύο ιδιοκτησίες 
του στην Παλαιά Πόλη, και να διασφαλίσει πως δεν θα 
καταληφθούν από εποίκους.

Με τη δικαστική απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την 
μεταβίβαση των δύο ακινήτων στην εξτρεμιστική εβραϊκή 
οργάνωση Ατερέτ Κοχανίμ. Πρόκειται για δύο ιστορικά 
ξενοδοχεία, το Imperial και το Petra, που βρίσκονται σε 
στρατηγικό σημείο κοντά στην Πύλη της Γιάφας, στη 
χριστιανική συνοικία. Τα δύο ακίνητα, ιδιοκτησίας του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μεταβιβάστηκαν το 2004 
-τυπικά ενοικιάστηκαν για 99 χρόνια- στους εποίκους 
με μία αμφιλεγόμενη διαδικασία που χαρακτηρίστηκε 
σκανδαλώδης, προκαλώντας τόσο κύμα αντιδράσεων 
εντός του Πατριαρχείου και διεθνώς, όσο και την οργή των 
Αράβων.

Η σημασία των δύο ακινήτων έγκειται ακριβώς στο 
γεγονός ότι βρίσκονται στη χριστιανική συνοικία, στην 
οποία επεδίωκαν οι Ισραηλινοί έποικοι να εισέλθουν μέσω 
αγοράς της γης με σκοπό να αλλοιωθεί, όπως καταγγέλεται, 
ο δημογραφικός της χαρακτήρας εις βάρος του αραβικού 
πληθυσμού. Στην πόλη μαίνονται οι λεγόμενοι πόλεμοι 
των ακινήτων, καθώς το Κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί να 
πάρει επισήμως γη από τη μουσουλμανική ή τη χριστιανική 
συνοικία και αναλαμβάνουν οι έποικοι το έργο αυτό, μέσω 
μακροχρόνιας ενοικίασης ή αγοράς. Αυτή είναι η αιτία 
που η μεταβίβαση των ακινήτων προκάλεσε τις σφοδρές 
αντιδράσεις των Παλαιστινίων και μένει να διαφανεί η 
συνέχεια.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαπραγμετεύσεις για μεταβίβαση των 
ακινήτων έγιναν, σχεδόν μυστικά, από τον τότε οικονομικό 
διαχειριστή του Πατριαρχείου, Νικόλαο Παπαδήμα, ο οποίος 
απέσπασε σχετική εξουσιοδότηση από τον Ειρηναίο. 
Η διαδικασία πώλησης είχε χαρακτηριστεί σκάνδαλο, 
προκαλώντας σάλο σε Ελλάδα, Ισραήλ και Παλαιστινιακά 
Εδάφη. Η Αγιοταφική Αδελφότητα ξεσηκώθηκε επειδή 
θεωρούσε ότι ο Πατριάρχης τους πρόδωσε και πούλησε τη 
γη του Πατριαρχείου. Τελικά εκθρονίστηκε και οδηγήθηκε 
σε πολυετή εγκλεισμό σε ένα δωμάτιο του Πατριαρχείου, 
όπου παρέμεινε αρνούμενος να παραδώσει τον θρόνο του 
μέχρι την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του και τη 
μεταφορά του για θεραπεία στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την εποχή των γεγονότων 
διεξάγονταν ακόμα διαπραγματεύσεις που αφορούσαν 
στο τελικό καθεστώς των Ιεροσολύμων, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Όσλο.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο της 
προσφυγής του Πατριαρχείου για επανεξέταση της 
υπόθεσης, τα νομικά μέσα για ανατροπή της απόφασης 
εξαντλούνται και τυπικά ξεκινά η νομική διαδικασία για την 
εκκένωση των ακινήτων από τους «προστατευόμενους 
ενοικιαστές». Ήδη στο ξενοδοχείο Petra, ο ένας όροφος έχει 
καταληφθεί από έποικους, με τη βοήθεια της Αστυνομίας, 
επειδή τυπικά οι όροι του συμβολαίου με την οικογένεια 
Κιρές τον διαχώριζαν από το υπόλοιπο κτήριο.

Μέχρι να εκδοθεί δικαστικό ένταλμα για την εκκένωση 
των ακινήτων το Πατριαρχείο θα καταβάλει προσπάθειες 
προκειμένου να παραμείνουν οι προστατευόμενοι 

ενοικιαστές, στους οποίους έχει παραχωρηθεί η 
εκμετάλλευση των ιδιοκτησιών, και να εμποδιστεί η 
είσοδος εποίκων. Ταυτόχρονα, το Πατριαρχείο αναμένεται 
να συνεχίσει την άσκηση πίεσης σε διεθνή φόρα για να 
ασκήσουν με τη σειρά τους επιρροή στο Κράτος του 
Ισραήλ.

Σε νομικό επίπεδο η προσπάθεια θα επικεντρωθεί 
τώρα στη διατήρηση των προστατευόμενων ενοικιαστών 
στις ιδιοκτησίες. Αυτοί οι ενοικιαστές, παρά την δικαστική 
ετυμηγορία, δεν θα χάσουν το καθεστώς προστασίας και 
θα παραμείνουν εντός της ιδιοκτησίας. Το Πατριαρχείο 
θα προσπαθήσει τώρα να κάνει ό,τι απαιτηθεί για να 
διασφαλίσει πως θα παραμείνουν εκεί.

Αποκλειστικές δηλώσεις του νομικού 
συμβούλου του Πατριάρχη

«Δυστυχώς η νομική μάχη έφθασε στο τέλος της», 
αναφέρει, μιλώντας αποκλειστικά στο CNN Greece, 
ο νομικός σύμβουλος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Θεόφιλου Γ’, Ασάντ Μαζάουι, τονίζοντας εντούτοις πως 
το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων θα χρησιμοποιήσει όλη την 
επιρροή του, και τα νομικά όπλα που παραμένουν στη 
διάθεσή του, προκειμένου να αποτρέψει την έξωση των 
προστατευόμενων ενοικιαστών που εξακολουθούν να 
διαμένουν στις ιδιοκτησίες του στην Παλαιά Πόλη, και να 
διασφαλίσει πως δεν θα καταληφθούν από εποίκους.

Παραθέτοντας το χρονικό της υπόθεσης, ο Ασάντ 
Μαζάουι αναφέρει πως «το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο 
προσπαθούσε να εμποδίσει δεξιούς εξτρεμιστές να 
καταλάβουν τις ιδιοκτησίες του στην Πύλη της Γιάφας σε 
αυτή τη νομική μάχη που ξεκίνησε περίπου προ 15ετίας».

«Έπειτα από δέκα χρόνια νομικών διαδικασιών, τον Ιούνιο 
του 2017 το Περιφερειακό Δικαστήριο στην Ιερουσαλήμ 
ενέκρινε τις συμφωνίες που, επιμέναμε πως ήταν απάτη, 
μεταξύ του Πατριαρχείου -και την εποχή εκείνη τον κ. 
Παπαδήμα- που πέτυχε να εξασφαλίσει εξουσιοδότηση 
από τότε Πατριάρχη Ειρηναίο. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι 
οι συμφωνίες ήταν νόμιμες», δηλώνει.

«Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εφεσίβαλε την 
απόφαση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία 
και απορρίφθηκε. Μετέπειτα, εντούτοις, ένας από τους 
άνδρες της εξτρεμιστικής οργάνωσης εβραίων εποίκων 
Ατερέτ Κοχανίμ ‘πέρασε’ στην πλευρά του Πατριαρχείου 
και μας έδωσε πολλές πληροφορίες που δεν διαθέταμε, 
και αυτές οι πληροφορίες και τα στοιχεία ήταν επαρκή για 
την εκκίνηση νέας νομικής διαδικασίας, ζητώντας από το 
Ανώτατο Δικαστήριο να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση και να 
ακυρωθεί η αρχική ετυμηγορία».

«Δυστυχώς, σήμερα, αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε το 
2019 έφθασε στο τέλος της, και το Ανώτατο Δικαστήριο του 
Ισραήλ αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου την 
υπόθεση -παρόλα τα νέα στοιχεία που συγκεντρώσαμε», 
επισημαίνει ο κ. Mazawi.

Ως προς τα επόμενα βήματα, ο ίδιος αναφέρει πως το 
Πατριαρχείο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου 
να παραμείνουν οι προστατευόμενοι ενοικιαστές του 
Πατριαρχείου, στους οποίους έχει παραχωρηθεί η 
εκμετάλλευση των ιδιοκτησιών, και να εμποδιστεί η είσοδος 
εποίκων.

«Ταυτόχρονα, το Πατριαρχείο θα συνεχίσει την άσκηση 
πίεσης στις διεθνείς κυβερνήσεις ώστε να ασκήσουν με 
τη σειρά τους επιρροή στο κράτος του Ισραήλ για να να 
αναμειχθεί [στην υπόθεση]», δηλώνει ο νομικός σύμβουλος 
του Πατριάρχη Θεόφιλου.
Αποσαφηνίζοντας το όλο πλαίσιο της πολύκροτης 

υπόθεσης, ο κ. Μαζάουι δηλώνει:
«Υπάρχουν δύο επίπεδα νομικής μάχης. Το πρώτο -το 

οποίο και έλαβε τέλος-ήταν η προσπάθεια του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων να ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση του 
2004. Αυτή η μάχη τελείωσε, με τη σημερινή ετυμηγορία. 
Όμως, υπάρχει το δεύτερο επίπεδο -αυτό της διατήρησης 
των προστατευόμενων ενοικιαστών στις ιδιοκτησίες. 
Αυτοί οι ενοικιαστές, παρά την σημερινή ετυμηγορία, δεν 
θα χάσουν το καθεστώς προστασίας και θα παραμείνουν 
εντός της ιδιοκτησίας, και το Πατριαρχείο θα κάνει ό,τι 
απαιτηθεί για να διασφαλίσει πως θα παραμείνουν και στη 
συνέχεια εκεί».

Η Ατερέτ Κοχανίμ από πλευράς της έχει ήδη αρχίσει 
διαδικασίες για την έξωση των ενοικιαστών από το 2019 
και σαφώς θα επιμείνει.Τμήμα του ξενοδοχείου Petra 
ήδη καταλαμβάνεται από εποίκους, με το Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων να τελεί εν αναμονή απόφασης του 
Περιφερειακού Δικαστηρίου σε νομική διαδικασία για την 
έξωσή τους.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η απόφαση στερείται 
οποιασδήποτε νομικής ή λογικής βάσης

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων αναφέρει ότι η απόφαση του Ανώτατου 
Δικαστηρίου του Ισραήλ στερείται οποιασδήποτε νομικής 
η λογικής βάσης, και διαμηνύει ότι στέκεται ακλόνητο στις 
προσπάθειες να αποκρούσει τη ρατσιστική πολιτική και την 
ακροδεξιά, εξτρεμιστική ατζέντα στο Ισραήλ, που στοχεύει 
στη διάβρωση των πολλαπλής ταυτότητας της πόλης της 
Ιερουσαλήμ και της επιβολής μιας νέας πραγματικότητας 
σε αυτήν.

«Σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ 
εξέδωσε απόφαση με την οποία απέρριψε τις τελευταίες 
προσπάθειες του Πατριαρχείου να ακυρώσει την απόφαση 
που εκδόθηκε εναντίον του τον Ιούλιο του 2017, μέσω 
της οποίας η εξτρεμιστική ισραηλινή οργάνωση, Ατερέτ 
Κοχανίμ, πέτυχε να απαλλοτριώσει τις περιουσίες του 
Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Πύλη 
της Γιάφας (Bab Al-Khalil) στην Ιερουσαλήμ, και αυτή 
η απόφαση έρχεται παρά τη νομική μάχη που έδωσε το 
Πατριαρχείο τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια.

Το Πατριαρχείο κρίνει την απόφαση του δικαστηρίου ως 
άδικη και στερούμενη οποιασδήποτε νομικής ή λογικής 
βάσης, καθώς η εξτρεμιστική οργάνωση και οι υποστηρικτές 
της ακολούθησαν ανέντιμες και παράνομες μεθόδους για 
να αποκτήσουν Χριστιανική ακίνητη περιουσία σε έναν 
από τους σημαντικότερους χώρους Αραβικής Ισλαμικής και 
Χριστιανικής παρουσίας στην Ιερουσαλήμ.

Τα τελευταία χρόνια, το Πατριαρχείο ξεκίνησε μία 
εκστρατεία νομική, στα μέσα ενημέρωσης και διπλωματική, 
στην οποία επιβαρύνθηκε με πολύ υψηλό κόστος, στο 
δικαστικό και διπλωματικό πεδίο, προκειμένου να πιέσει 
τις ισραηλινές αρχές να αποτρέψουν εξτρεμιστικές 
οργανώσεις από την κατάσχεση αυτών των περιουσιακών 
στοιχείων, αλλά αυτές οι προσπάθειες δεν απέδωσαν υπό 
την πίεση αυτών των εξτρεμιστικών οργανώσεων και όσων 
τις υποστηρίζουν στους κύκλους λήψης αποφάσεων.

Το Πατριαρχείο επαναβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει 
να στηρίζει τους Παλαιστίνιους ενοίκους σε αυτές τις 
χριστιανικές ιδιοκτησίες και ότι στέκεται ακλόνητο στη 
μάχη του να αποκρούσει τη ρατσιστική πολιτική και την 
ακροδεξιά, εξτρεμιστική ατζέντα στο Ισραήλ, που στοχεύει 
στη διάβρωση των πολλαπλής ταυτότητας της πόλης της 
Ιερουσαλήμ και της επιβολής μιας νέας πραγματικότητας 
μέσα σε αυτήν».

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Χάνει την 
νομική μάχη για τα ακίνητα στην Παλαιά Πόλη
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Μια ορχιδέα με 
«πρόσωπο» μαϊμούς!

Έχει δύο παράξενα ονόματα, δηλωτικά της απόκοσμης 
και περίεργης εμφάνισής της, και αποτελεί μία από τις 
πιο σπάνιες ορχιδέες του πλανήτη, η οποία ευδοκιμεί σε 
μεγάλα υψόμετρα 1.000 και 2.000 μέτρων στο Εκουαδόρ 
και το Περού.

Η «ορχιδέα-μαϊμού» (Orchid Monkey) ή αλλιώς 
«Δράκουλας» (γένος Dracula simia) ονομάστηκε έτσι 
εξαιτίας της μεγάλης ομοιότητας που έχουν τα άνθη της 
με το πρόσωπο της μαϊμούς αλλά και επειδή οι απολήξεις 
των πετάλων θυμίζουν τα δόντια του… Κόμη Δράκουλα της 
Τρανσυλβανίας!

Πέρα από την ονοματολογία, όμως, η εν λόγω 
ορχιδέα είναι από τις πιο σπάνιες στον κόσμο, η οποία 
ανακαλύφθηκε το 1978 από τον βοτανολόγο Luer, και 
δύσκολα ευδοκιμεί σε καταστάσεις «αιχμαλωσίας», 
μέσα σε γλάστρες ή θερμοκήπια, αν και γίνονται αρκετές 

προσπάθειες γι’αυτό.
Φύεται συνήθως σε δάση, σε υγρά και σκιερά μέρη κάτω 

από τα δέντρα, αρκετά μέτρα πάνω από την επιφάνεια του 
εδάφους, γεγονός που καθιστά τη συλλογή της μια ιδιαίτερα 
δύσκολη υπόθεση.Για το λόγο αυτό σπάνια εμφανίζεται σε 
ανθοπωλεία και φυτώρια, ενώ λίγοι είναι αυτοί που έχουν 
το πλεονέκτημα να τη θαυμάσουν από κοντά! 

Zlatni Rat: Η παραλία 
που… μετατοπίζεται!

Εκτός από τη φυσική ομορφιά της, που είναι, βέβαια, 
αδιαμφισβήτητη, η παραλία «Golden Horn» («Zlatni Rat» 
στα Κροατικά) ή «Χρυσό Κέρας» της Κροατίας είναι γνωστή 
ανά τον κόσμο για ένα μοναδικό χαρακτηριστικό:  Η άκρη 
της «κινείται» και αλλάζει σχήμα και θέση ανάλογα με τον 
άνεμο. Πώς γίνεται αυτό;

Η παραλία Golden Horn είναι στην ουσία μια «γλώσσα» 
γης που εισχωρεί στη θάλασσα, η άκρη της οποίας 
αποτελείται από λεπτή, λευκή άμμο. Έτσι οι αλλαγές της 
κατεύθυνσης του ανέμου υπαγορεύουν τη θέση και το 
σχήμα που θα πάρει κάθε φορά η «μύτη» της παραλίας.

Ίσως μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες του 
κόσμου, η Golden Horn βρίσκεται στο μικρό χωριό Bol, στο 
νησί Brac, που είναι το μεγαλύτερο της Κροατίας, απέναντι 
ακριβώς από τη γνωστή Makarska Riviera.

Το συνολικό μήκος της φτάνει σχεδόν τα 580 μέτρα 
μήκος, ενώ -λόγω της θέσης της- προσφέρει διάφορα 
θαλάσσια σπορ στους λουόμενους, αποτελώντας, επίσης, 
έναν από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς στους 
σέρφερς.

Φανταστικό πάρκο-κήπος 
στην Ιαπωνία!

Οι λάτρεις της θάλασσας επισκέπτονται πολύ συχνά 
την παραλία Ajigaura στο νομό Ibaraki, απολαμβάνοντας 
δροσερές βουτιές, ενώ οι φανατικοί ποδηλάτες 
κατευθύνονται λίγο πιο πέρα, στο Hitachi Seaside Park, 
για μερικές βόλτες μέσα στο πράσινο.

Το πάρκο είναι μια μικρή όαση κοντά στην πόλη, 

καλύπτοντας μια έκταση 3,5 εκταρίων, ιδανικός προορισμός 
για περπάτημα και ποδηλασία. Ένας κλασικός χώρος 
πρασίνου, δηλαδή, με διάφορα φυτά και δέντρα, που 
προσφέρει στους κατοίκους αυτήν ακριβώς την επαφή με 
τη φύση που χρειάζονται καθημερινά.

Μία φορά το χρόνο, όμως, το Hitachi Seaside Park 
«μεταμορφώνεται», αποκαλύπτοντας αυτό που πραγματικά 
είναι: ένας «μυστικός κήπος» με πανοραμική θέα στον 
Ειρηνικό Ωκεανό, όπου το απέραντο γαλάζιο προσεγγίζει 
το ατελείωτο ροζ, φούξια, πορτοκαλί και κίτρινο του φυτού 
Kochia.

Μεγάλες ανθισμένες «μπάλες» σε διάφορα χρώματα 
καλύπτουν τους λόφους, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό 
σκηνικό, το οποίο γίνεται πόλος έλξης πολλών επισκεπτών, 
όχι για ποδηλασία αυτή τη φορά, αλλά προκειμένου να 
θαυμάσουν τη μοναδική χρωματική «πανδαισία» του 
κήπου. 

Τι θα συμβεί στο σώμα 
μας αν παραλείψουμε 

τον πρωινό καφέ;
Ο καφές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πρωινής 

μας ρουτίνας. Παραλείποντάς τον μία ήμερα μπορεί να 
αισθανθούμε ζαλισμένοι, μπερδεμένοι και ακόμη και να 
εμφανίσουμε πονοκέφαλο. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η καφεΐνη προκαλεί μερικές 
φυσικές αλλαγές στο σώμα μας από τις οποίες μπορούμε 
εύκολα να εξαρτηθούμε.

Με την πρώτη γουλιά καφέ, η καφεΐνη εισέρχεται 
στην κυκλοφορία του αίματός μας και αρχίζει να οδεύει 
στον εγκέφαλό μας όπου μπλοκάρει έναν ανασταλτικό 
νευροδιαβιβαστή που ονομάζεται αδενοσίνη, σύμφωνα 
με το National Academy of Sciences. Αυτή η διαδικασία 
έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση ορμόνων, όπως 
η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη, οι οποίες έχουν διεγερτική 
δράση. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μείωση 
της ποσότητας της καφεΐνης στο σώμα μας κατά 50% είναι 
περίπου πέντε ώρες κατά μέσο όρο. Αυτό εξηγεί γιατί 

μπορεί να θελήσουμε έναν ακόμη καφέ μετά από μερικές 
ώρες. Ωστόσο, το πόσο γρήγορα η καφεΐνη φεύγει από το 
σύστημά μας εξαρτάται από πολλά πράγματα. Η ηλικία, 
οι ιατρικές παθήσεις, οι αλληλεπιδράσεις με φάρμακα 
και συνήθειες, όπως το κάπνισμα, επηρεάζουν το πόσο 
γρήγορα φεύγει η καφεΐνή από τον οργανισμό μας.

Γιατί χρειαζόμαστε τον πρωινό καφέ

Επομένως, δεν θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη το 
γεγονός ότι όταν παραλείπουμε τον πρωινό μας καφέ, δεν 
υποφέρουμε απλώς λόγω της αλλαγής της ρουτίνας μας, 
αλλά και εξαιτίας των αλλαγών που βιώνει ο οργανισμός 
μας. Αν έχει τύχει να παραλείψετε μια ημέρα τον πρωινό 
καφέ σας, θα έχετε μάθει από πρώτο χέρι ότι οι παρενέργειες 
μπορεί να είναι αρκετά αισθητές και ενοχλητικές.

Πέρα από το γεγονός ότι δεν θα ενεργοποιήσετε τον 
μεταβολισμό σας, θα αισθάνεστε κουρασμένοι, νωθροί, 
ζαλισμένοι και σωματικά αδύναμοι, σύμφωνα με μια 
ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύθηκαν το 2020 στο 
StatPearls. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερη 
καφεΐνη καταναλώνετε, τόσο πιο σοβαρή είναι η αλλαγή 
που θα βιώσετε, αλλά ακόμη και η αποχή από μικρές 
ποσότητες – μιλάμε για ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα – 
επίσης οδηγεί σε συμπτώματα στέρησης. Τα συμπτώματα 
ξεκινούν σε 12 έως 24 ώρες μετά την τελευταία σας δόση 
καφεΐνης και μπορεί να διαρκέσουν έως και εννέα ημέρες, 
λέει η Sherry A. Ross, MD, ειδικός στην υγεία των γυναικών.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλετε τον 
καφέ από τη ζωή σας. Μάλιστα, μια μεγάλη ανασκόπηση 
μελετών που δημοσιεύθηκε το 2017 στο επιστημονικό 
περιοδικό BMJ διαπίστωσε ότι η κατανάλωση καφέ δεν είναι 
απλά ασφαλής για τους περισσότερους ανθρώπους (εκτός 
από τις εγκυμονούσες και τις γυναίκες που διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο κατάγματος), αλλά παρέχει επίσης μια 
σειρά από οφέλη για την υγεία. Επομένως, το μυστικό είναι 
να καταναλώνετε καφέ με μέτρο, με τους επιστήμονες να 
υποστηρίζουν ότι η ημερήσια κατανάλωση δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 400 mg καφεΐνης.
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Τα Χανιά είναι η τοποθεσία σύμφωνα με την οποία 
οι Μινωίτες έκτισαν την “Κυδωνία”. Η περιοχή ήταν 
κατοικημένη από τη Νεολιθική εποχή. Η πόλη 
αποτέλεσε μετά τη Μινωική εποχή μια σημαντική 
πόλη-κράτος με όρια από τη θάλασσα μέχρι τους 
πρόποδες των Λευκών Ορέων. Οι πρώτοι αποικιστές 
ήταν οι Δωριείς γύρω στο 1100 π.Χ. Ο  Όμηρος την 
ανέφερε στην Οδύσσεια.

Eνα από τα πιο εντυπωσιακά Ενετικά φρούρια. O 
στρατώνας της πόλης ήταν κτισμένος σε καίρια θέση, 
προστατεύοντας την είσοδο του Παλιού Λιμανιού 
των Χανίων. Κτίστηκε για να προστατεύει την είσοδο 
του λιμανιού. Μια αλυσίδα από το Φιρκά μέχρι τη 
βάση του φάρου έκλεινε το λιμάνι σε περίπτωση 
πολιορκίας. Το φρούριο διατηρεί το τουρκικό όνομα 
Φιρκά (Firka=στρατώνας).

Εδώ γράφτηκε η ενδοξότερη σελίδα της σύγχρονης 
Κρήτης, καθώς την 1η Δεκεμβρίου 1913, ο 
πρωθυπουργός της Ελλάδος Ελευθέριος Βενιζέλος 
και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ύψωσαν την ελληνική 
σημαία σ’ ένα πυργίσκο του φρουρίου, μετά από εφτά 
αιώνες σκλαβιάς, σφραγίζοντας την πολυπόθητη 
Ένωση της αυτόνομης Κρήτης με το κράτος της 
Ελλάδας.

Απέναντι του, ο φάρος που έχει γίνει σήμα 
αναγνώρισης της πόλης σ’ όλο τον κόσμο. Η ιστορία 
του συνδέεται με την ιστορία του λιμανιού. Το 
1212μ.χ. οι Ενετοί κατέκτησαν όλη την Κρήτη. Τότε 
αποφάσισαν να οικοδομήσουν μια νέα πόλη πάνω 
στην αρχαία Κυδωνία. τα σημερινά Χανιά.

Αρχίζει να κατασκευάζεται ανάμεσα στο 1320 και 
1356 μ.χ. Έχει εσωτερική σκάλα που οδηγεί σε 
μπαλκόνι με γυάλινο πυργίσκο. Έρευνες που έγιναν 
τον τελευταίο καιρό για την αντικατάσταση του φάρου 
έδειξαν ότι η βάση του φάρου που είναι Ενετική 
χωρίζεται από τον υπόλοιπο φάρο με ξύλινη σχάρα.

Στο φρούριο ήταν η έδρα του Στρατιωτικού Διοικητή 
της πόλης. Εσωτερικά ο χώρος ήταν διαμορφωμένος 
σε στρατώνες και αποθήκες πολεμικού υλικού. Τα 
κτίρια της δυτικής πτέρυγας είναι διαμορφωμένα σε 
δύο ορόφους με θολοσκέπαστα δωμάτια.

Σε θύρωμα του α’ ορόφου υπάρχει η επιγραφή 
«ALOYSIUS BRAGADEUS PROVISOR CYDONI-
AE. M.DCXX». Στο μέσο περίπου της αυλής υπάρχει 
μεγάλη δεξαμενή που συγκέντρωνε τα νερά από τις 
στέγες.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και μέχρι σχετικά 
πρόσφατα, ο Φιρκάς χρησιμοποιήθηκε ως 
στρατώνας και φυλακή. Στο γωνιακό πυργίσκο - 

σκοπιά του φρουρίου υψώθηκε συμβολικά την 1η 
Δεκεμβρίου 1913 η σημαία της Ένωσης της Κρήτης 
με την Ελλάδα.

Το Φρούριο Φιρκά δεσπόζει στην βορειοδυτική 
πλευρά, στο παλιό λιμάνι των Χανίων. 
Κατασκευάστηκε από τους Ενετούς στα μέσα του 
16ου αιώνα, λίγο πριν πέσει η πόλη στα χέρια των 
Τούρκων και ονομαζόταν τότε «Revellino del Porto».

Η χρήση του Φρουρίου Φιρκά ήταν καθαρά 
οχυρωματική, ενώ η διαμόρφωση του χώρου 
εσωτερικά εξυπηρετούσε στρατώνες και αποθήκες 
πολεμικού υλικού.

Η πτώση της πόλης των Χανίων στους Τούρκους 
το 1645, σήμανε αυτόματα πως το Φρούριο Φιρκά 
πέρασε στα χέρια των νέων κατακτητών. Τότε είναι 
που πήρε και το σημερινό όνομά του.

Οι θολωτοί χώροι βολής του Φρουρίου Φιρκά 
χρησιμοποιήθηκαν ως φυλακές από τότε έως 
και τον ελληνικό εμφύλιο του 20ού αιώνα. Επί 
Τουρκοκρατίας, το Φρούριο Φιρκά ήταν η έδρα του 
στρατιωτικού διοικητή της πόλης.

Τα κτίρια της δυτικής πτέρυγας είναι διαμορφωμένα 
σε δύο ορόφους με θολοσκέπαστα δωμάτια.

Η έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο 
των Στρατώνων του Φρουρίου Φιρκά , ήταν μια 
ευκαιρία να θαυμάσουμε και να περιηγηθούμε στο 
εσωτερικό του, συντροφιά με όμορφες εικόνες και 
έργα διαφόρων καλλιτεχνών. Αφίσες εμπνευσμένες 
από την ιστορία και τη φύση της Κρήτης, ήταν το 
πρωτότυπο περιεχόμενο της γραφιστικής έκθεσης 
που διοργάνωσε το “Omen Art Shop - Gallery”

Έξω από το φρούριο πλανόδιοι μουσικοί και 
τουρίστες που κάνουν την περατζάδα τους στο 
καλοκαιρινό δειλινό, δημιουργούν όμορφες εικόνες 
ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης...

Αμέσως μετά την είσοδο του Ναυτικού Μουσείου, ένα 
ανηφορικό σοκάκι ίσως να διέφευγε της προσοχής 
σας. Είναι η οδός Αγγέλου 1, με χαρακτηριστικά 
δείγματα βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής του 16ου και 
17ου αποτυπωμένα στα κτίρια της. 

Αν δεν γνωρίζατε εκ των προτέρων ότι υπάρχει, 
ίσως να προσπερνούσατε ένα από τα ομορφότερα 
σοκάκια της συνοικίας του Τοπανά.

Το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα στενά σοκάκια που 
είναι κάθετα στην Ακτή Κουντουριώτη και οδηγούν 
στο εσωτερικό της πιο όμορφης πλευράς της παλιάς 

πόλης των Χανίων.

Παρόλο που βομβαρδίστηκε και κάηκε αρκετές φορές 
στη μακρόχρονη ιστορία της, η παλιά πόλη των 
Χανίων θεωρείται από τις ομορφότερες πόλεις της 
Μεσογείου. Ο ταξιδιώτης μπορεί να περιπλανηθεί 
στα στενά σοκάκια και σε διάφορα σημεία μπορεί 
να συναντήσει δείγματα όλων των πολιτισμών που 
πέρασαν από αυτήν.

Χανιά: Στα “άδυτα” του εντυπωσιακού φρουρίου Φιρκά
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«Δίχως τραύμα δεν 
αναζητάς την θεραπεία»

Πολλές φορές απελπιζόμαστε και φωνάζουμε στο Θεό, 
«Θεέ μου πονάω, και σου λέει ο Θεός δίπλα σου είμαι, εδώ 
είμαι.. αλλά δεν σου παίρνει τον πόνο, διότι με αυτό τον 
πόνο τον ζητάς…» Αυτή την ωραία και εμπειρική σκέψη 
την έχω ακούσει από τον Γέροντα Ελισαίο Ηγούμενο 
της Σιμωνόπετρας, η οποία κλείνει μέσα της μια μεγάλη 
αλήθεια, ότι τις περισσότερες φορές στην καλοπέραση και 
στις ανέσεις ξεχνάμε τον Θεό, θεριεύει η φιλαυτία μας και 
χανόμαστε μέσα στις φαντασιώσεις μας. Εκεί λησμονούμε 
ότι είμαστε χωμάτινοι και έχουν ανάγκη να φυσήξει μέσα 
μας ο Θεός ώστε να γίνουμε ουράνιοι. 

Ο άνθρωπος κινείται μέσα από τα τραύματα του. 
Μικρά και μεγάλη πένθη, απώλειες, απουσίες, πληγές και 
τραύματα είναι εκείνα που στην ουσία μας κινούν ώστε 
να αναζητήσουμε την αλήθεια από το ψέμα, το φως από 
το σκοτάδι, την ζωή από τον θάνατο. Δίχως τα τραύματα 
και τις πληγές κανείς δεν θα ζωγράφιζε, δεν θα έγραφε 
ποίηση, δεν θα έπαιζε θέατρο, δεν θα ζητούσε το κάλλος 
και την ομορφιά, το κυριότερο δεν θα προσευχόταν και δεν 
θα διψούσε την αγιότητα. Εάν ο  Βαν Γκογκ είχε μέσα στην 
καρδιά του βαρύ χειμώνα δεν θα ζωγράφιζε υπέροχους 
ήλιους. Η δίψα και αγωνία του να ζεσταθεί η ψυχή του τον 
έκανε μεγάλο ζωγράφο. Το ίδιο και οι άγιοι. Κανείς δεν θα 
έψαχνε τον Χριστό χωρίς πληγές, κανείς δεν θα γευόταν 
την Ανάσταση δίχως τον Γολγοθά. 

Γι’ αυτό πάντα ένας πειρασμός και μια δοκιμασία όσο κι 
εάν μας πληγώνει χρειάζεται στην ζωή μας, ώστε να μας 
γειώνει, να μας φέρνει στα ίσια μας, να μας ταρακουνάει να 
καθαρίζει ο νους και η καρδιά μας από όλα τα σκουπίδια 
που καθημερινά μαζεύουμε. Κακά τα ψέματα μόνοι μας 
δεν θα κάναμε ποτέ χειρουργείο στο εαυτό μας. Θα βάζαμε 
το μαχαίρι μέχρι εκεί που δεν θα πονούσαμε, αλλά έτσι δεν 
καθαρίζονται οι πληγές, δεν γιατρεύεται το τραύμα.

***

“ Άγχος, πανικός 
και προσευχή...”

Μου έγραψες ότι τελευταία 
έχεις άγχος και παθαίνεις 
κρίσεις πανικού. Και με ρωτάς 
εάν με την προσευχή μπορείς 
να βρεις ησυχία και ηρεμία, να 
φύγει όλο αυτό το άγχος που 
σε καταστρέφει. Οπότε ζητάς 
κάτι συγκεκριμένο από την 
προσευχή, βάζεις ένα στόχο 
και ένα ζητούμενο. Γίνεται; Δεν 
θα πω δεν γίνεται, τα πάντα 
γίνονται εάν το θέλει ο Θεός, 
αλλά πρόσεξε κάποια λεπτά 
πράγματα και μυστικά της 
πνευματικής ζωής. 
Όταν κάνεις προσευχή με 
πανικό ο πανικός μεγαλώνει. 
Ο Απ. Πέτρος όσο φώναζε 
βυθιζόταν μέσα στην κύματα. 
Έχεις δει ποτέ έναν πνιγμένο 
να σώθηκε επειδή φώναζε 
ταραγμένος “πνίγομαι, 
πνίγομαι;” Όχι. Απλά βυθίζεται 
πιο γρήγορα από τον πανικό. Εάν ηρεμήσει ίσως να 
σωθεί. Είναι προτιμότερο λοιπόν την ώρα του πανικού, να 
πάρεις βαθιές ανάσες, να στρέψεις αλλού την σκέψη και 
προσοχή σου, να ρυθμίσεις λιγάκι την αναπνοή σου, να 
μην φοβηθείς το κύμα που έρχεται αλλά να περάσεις από 
μέσα του, και μετά προσευχήσου. 
Έπειτα ο κάθε στόχος φέρει ένα νέο άγχος επιτυχίας και 
αποτελέσματος. Ειδικά σε περιόδους άγχους, πρέπει να 
βγάζεις στόχους και όχι να προσθέτεις.  Ξέρεις τι θα συμβεί; 
Θα αρχίσεις μια ταραγμένη προσευχή στην οποία κάθε 
λίγο και λιγάκι θα μετράς και θα αναλύεις εάν πέτυχε ή εάν 
έφερε το αναμενόμενο για σένα αποτέλεσμα. Θα κρατάς 
μια μεζούρα και θα μετράς, την αποτελεσματικότητα της 
προσευχής σου και την θαυματουργική δύναμη του Θεού. 
Στην ουσία είναι σαν να εξετάζεις τον Θεό και την δύναμη 
του. 
Κάνε λοιπόν την προσευχή σου, αγάπησε τον Χριστό, 
συνδέσου μαζί του, κάνοντας ταπεινό αγώνα να αγαπάς 
και να συγχωρείς, να κοινωνείς Σώμα και Αίμα Του στην 

Θεία Λειτουργία,  ζήτα με ταπείνωση αυτό που αισθάνεσαι 
ωφέλιμο για σένα και την ζωή σου και αφήσου, ξεχάσου 
μέσα στην αγκαλιά Του. Εκείνος εάν πρέπει και είναι προς 
το συμφέρον της ύπαρξη σου αυτό που ζητάς θα σου το 
δώσει, εάν όχι, απλά θα σιωπήσει. Και η σιωπή απάντηση 
είναι, κι ας μην αρέσει πολλές φορές στον εγωισμό μας. 
Άλλωστε  το θαύμα συμβαίνει όταν πάψεις εμμονικά να το 
“περιμένεις”. Όταν το ξεχάσεις και το θυμάται μόνο ο Θεός. 
Όμως μην λησμονούμε μια μεγάλη αλήθεια, ότι η χαρά 
και ειρήνη της ψυχής σου, αυτή που ζητάς και επιθυμείς, 
έρχεται από τον Χριστό όχι από την προσευχή. Η προσευχή 
δεν είναι μια ψυχοτενχική μέθοδος που μπορείς να πάρεις 
πράγματα δίχως τον Χριστό. Ο Χριστός θα σου φέρει την 
ειρήνη και την χαρά μέσα σου. Δεν μπορείς να θέλεις την 
περιουσία του πατερα σου, αλλά όχι τον πατέρα. Αυτό 
κρύβει ιδιοτέλεια. Να μην θυμόμαστε λοιπόν την προσευχή 
και τον Θεό μονάχα στα δύσκολα αλλά σε ολάκερη την 
ζωή μας. Να γίνει ο Χριστός τα πάντα για μας. Να γίνει  
η προσευχή το οξυγόνο της ζωής μας και όχι το κουτί με 
τα δώρα που βάζουμε το χέρι και παίρνουμε ότι θέλουμε 
χωρίς να λέμε ένα ευχαριστώ.
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Σημαντικές ανακοινώσεις 
για αρχαιολογικά ευρήμα- 

  τα που εντοπίσθηκαν 
στον νομό Λάρισας, 
με πιο πρόσφατο το 
άγαλμα της Αθηνάς 
στο Μπεζεστένι, 
κ α τ α γ ρ ά φ η κ α ν 
κατά τη διάρκεια των 
τριήμερων εργασιών 

της 7ης συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας 2018-2021, που πραγματοποιήθηκε 
στον Βόλο.

Σε μια σημαντική από κάθε άποψη συνάντηση, που 
διοργάνωσαν από κοινού Περιφερειακές και ειδικές 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού 
και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
παρουσιάστηκε το σπουδαίο έργο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λάρισας, με τις ανακοινώσεις αρχαιολόγων 
και μηχανικών να κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Έτσι παρουσιάστηκαν σημαντικά στοιχεία για τα 
ευρήματα στο Μπεζεστένι και τον προϊστορικό οικισμό 
της Νεράιδας στη Λάρισα, τα ελληνιστικά εκθέματα της 
συλλογής Λιβαδίου, όπως και παρατηρήσεις σχετικά με το 
κτίριο 4 στο Κάστρο της Βελίκας, τα ευρήματα στα Δέντρα 
Τυρνάβου και την περιοχή «Σκιαθάς», ενώ παράλληλα 
δόθηκαν νέα στοιχεία για την ύδρευση και την αποχέτευση 
στην Τσαριτσάνη κατά την Οθωμανική Περίοδο, αλλά 

και για οικισμούς που εντοπίστηκαν δυτικά της 
Λάρισας.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος 
Παπαζαφειρίου, αρχαιολόγος της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λάρισας, το πρόσφατο εύρημα των 

εργασιών στο Μπεζεστένι αποτελεί ένα ακέφαλο 
άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Πρόκειται για έργο της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου με πρότυπα 
που ανάγονται στον ύστερο 5ο αι. π Χ., ενώ 
στην επιστημονική ανακοίνωση παρουσιάστηκαν 
τα τυπολογικά, στιλιστικά και εικονογραφικά 
χαρακτηριστικά του καθώς και το εργαστήριο στο 

οποίο κατασκευάστηκε.
Από την πλευρά της η αρχαιολόγος της ΕΦΑ 

Λάρισας, Νεκταρία Αλεξίου, παρουσίασε τα 
Νεολιθικά ειδώλια από τον προϊστορικό οικισμό της 
Νεράιδας στη Λάρισα (οικόπεδο Παπαγεωργίου). 
Θυμίζουμε πως η ανασκαφική έρευνα στο 
οικόπεδο ιδιοκτησίας κ. Παπαγεωργίου, στη 
συνοικία Νεράιδα της Λάρισας, έφερε στο φως 
τμήμα προϊστορικού οικισμού με πολλά ευρήματα 
όπως κεραμική, όστρεα, εργαλεία και ειδώλια, 
τα οποία χρονολογούνται στην Αρχαιότερη 

Νεολιθική. Με την ανακοίνωση παρουσιάστηκε το 
πλούσιο υλικό των ειδωλίων και των οστράκων με 

ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά αποκαλύπτοντας 
όψεις της τέχνης, της ζωής και της ιδεολογίας 
των ανθρώπων της Θεσσαλίας κατά την 
Αρχαιότερη Νεολιθική περίοδο.

Ένα ρωμαϊκό άγαλμα ιματιοφόρου ανδρικής 
μορφής παρουσίασε η Ασημίνα Τσιάκα, 

αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας. 
Πρόκειται για τα ελληνιστικά εκθέματα της συλλογής 
Λιβαδίου, που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή 
μεταξύ της σημερινής Δολίχης-Λιβαδίου. Ανάμεσά τους το 
ρωμαϊκό άγαλμα που προαναφέραμε, που βρέθηκε στην 
περιοχή «Καστρί Δολίχης» (Λιβαδίου), με τα ευρήματα 
να προσθέτουν νέα στοιχεία στο αρχαιολογικό τοπίο 
αναδιαμορφώνοντας την εικόνα της περιοχής.

Παρατηρήσεις σχετικά με το κτίριο 4 στο Κάστρο της 
Βελίκας παρουσίασαν η προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λάρισας, Σταυρούλα Σδρόλια και οι: Μαρία 
Σταματοπούλου, Anna Blomley, Στέλιος Ιερεμίας και Νίκος 
Σιαπέρας.

Το κάστρο της Βελίκας αποτελεί έναν οχυρωμένο οικισμό 
της εποχής του Ιουστινιανού (6ος αι. μ.Χ.), για τον οποίο 
αποκαλύπτονται συνεχώς νέα στοιχεία τα τελευταία χρόνια. 
Το κτίριο 4 είναι μία επιμήκης κατασκευή αποτελούμενη από 
τέσσερις χώρους, η οποία δημιουργήθηκε σταδιακά, με 
αρχικό χώρο τον νοτιότερο και μεγαλύτερο και διαδοχικές 
προσθήκες προς Βορρά. Η θέση του κτιρίου, δίπλα στην 
κεντρική πύλη, το μεγάλο σωζόμενο ύψος του και η ποικιλία 
των ευρημάτων, δείχνουν ότι έπαιζε σημαντικό ρόλο 
στον οχυρωμένο οικισμό και μπορεί να συμβάλει στην 
κατανόηση των διοικητικών-οικονομικών λειτουργιών που 
στέγαζε, ενώ η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή 
φοιτητών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Οι αρχαιολόγοι Α. Παπαθανασίου και Α. Τσιάκα 
παρουσίασαν νέα επιγραφική μαρτυρία από τη Μαγούλα 
Γκρεμός/Γκρέμουρας (Δένδρα Τυρνάβου). Πρόκειται για 
ακέραια ενεπίγραφη στήλη 20 στίχων του 1ου αι. π.Χ., 
που βρέθηκε το 2018 στη Μαγούλα Γκρεμός/Γκρέμουρας, 
στην περιοχή Δένδρα Τυρνάβου. Η στήλη φέρει κατάλογο 

ονομάτων 14 ανδρών, οι οποίοι προσφέρουν χρήματα 
(επίδοσις) για την αποκατάσταση κάποιου δημόσιου 
κτιρίου, πιθανώς ενός ιερού οικοδομήματος στην πόλη. 
Την επίδοση οργανώνει ο ιερέας του Διός. Η επιγραφή μας 
δίνει πληροφορίες για τη θρησκευτική και οικονομική ζωή 
της πόλης.

Στις ανασκαφικές έρευνες στην ακρόπολη του 
αρχαιολογικού χώρου «Σκιαθάς», στο Κάτω Πολυδένδρι 
Δήμου Αγιάς, ΠΕ Λάρισας, αναφέρθηκε η Νεκταρία 
Αλεξίου, αρχαιολόγος της ΕΦΑ Λάρισας. Στην παραλιακή 
περιοχή Κάτω Πολυδένδρι του Δήμου Αγιάς, στη θέση 
«Σκιαθάς», πραγματοποιούνται στην ακρόπολη του 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου σωστικές έρευνες 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, καθώς τμήματα 
κτιρίων διαφαίνονται μετά από έκτακτες καιρικές συνθήκες 
ή ανθρώπινες επεμβάσεις.

Μέσα στον Ιούλιο του 2021 διενεργήθηκε μικρής 
κλίμακας ανασκαφική έρευνα σε χώρο όπου διακρινόταν 
μαρμάρινο κατώφλι και τμήματα τοίχων. Η έρευνα έφερε 
στο φως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα μνημειακού κτιρίου. 
Από τα μέχρι τώρα ανασκαφικά δεδομένα προκύπτει 
ότι πρόκειται για ιερό των ελληνιστικών χρόνων (3ος-
2ος αι. π.Χ.). Εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά μέλη, όπως 
τμήμα από το επιστύλιο και κιονόκρανα δωρικού ρυθμού. 
Επίσης, στο εσωτερικό του βρέθηκαν βάθρο αγάλματος, 
τμήμα στήλης, μαρμάρινο πόδι τράπεζας, καθώς και 
δύο μαρμάρινες κεφαλές παιδιών αλλά και πολλά κινητά 
ευρήματα (νομίσματα, λυχνάρια, πινάκια κ.ά.), μεταξύ 
των οποίων μια κεραμίδα με την επιγραφή ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 
που πιθανά να ταυτίζει τον οικισμό στη θέση Σκιαθάς με 
τη σημαντική αρχαία πόλη της Μαγνησίας Μελίβοια, θέμα 
που απασχόλησε αρκετούς ερευνητές στο παρελθόν. Η 
συνέχιση της έρευνας αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε 
σημαντικά αρχαιολογικά ζητήματα της παραλιακής αυτής 
περιοχής που είναι πολύ πλούσια σε αρχαιότητες.

Νέα στοιχεία για την ύδρευση και την αποχέτευση στην 
Τσαριτσάνη κατά την Οθωμανική Περίοδο παρουσίασαν 
οι Ο. Εξάρχου και Γ. Παπαναστασούλη, αρχαιολόγοι της 
ΕΦΑ Λάρισας. Πρόκειται για ένα σύνολο από κινητά και 
ακίνητα ευρήματα που ήρθαν στο φως με αφορμή το 
έργο της εγκατάστασης υπόγειου αποχετευτικού δικτύου 
στους δρόμους της Τσαριτσάνης. Στην ανακοίνωση 
παρουσιάστηκαν κατασκευές, όπως υδατοδεξαμενές, 
υδατογέφυρες, κρήνες, πηγάδια, πήλινοι και λιθόκτιστοι 
αγωγοί και αποχετευτικά έργα, ενώ παράλληλα εξετάζεται 
η κεραμική που προέκυψε καθώς και η σύνδεση των 
υπόγειων με τις υφιστάμενες ορατές κατασκευές, που 
σχετίζονταν με το δίκτυο ύδρευσης, με αποτέλεσμα την 
καλύτερη κατανόηση του τρόπου διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων και των αποβλήτων στην ακμάζουσα κωμόπολη 
της Τσαριτσάνης κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο.
Τέλος, οι Στ. Κατακούτα και Κ. Σταυρακούδη, αρχαιολόγοι της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, παρουσίασαν αυτοψίες 
της Υπηρεσίας στα δυτικά της Λάρισας, οι οποίες πήραν 
τη μορφή εκτεταμένης επιφανειακής έρευνας, που έφερε 
στο φως σημαντικά ευρήματα: έναν προϊστορικό οικισμό 
της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου, μια εγκατάσταση της 
Πρώιμης Εποχής Σιδήρου, μικρούς οικισμούς αρχαϊκών/
κλασικών έως και ελληνιστικών χρόνων και θέσεις που 
συνδέονται με αγροτικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες.

Πηγή: Ειρ. Παπουτσή, LarisaPress

Εντυπωσιάζουν οι ανακοινώσεις για 
αρχαιολογικά ευρήματα στη Λάρισα
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“Το φως της Ακρόπολης ταξιδεύει σε 
όλο τον κόσμο” τόνισε η Λίνα Μενδώνη
Διεθνής αναγνώριση για τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. 

Το μεγάλο βραβείο φωτιστικού σχεδιασμού LIT Design 
Award για το 2021 απονεμήθηκε χθες Δευτέρα στην 
Ελευθερία Ντεκώ για τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης, 
σε εκδήλωση παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, στο Μουσείο της Ακρόπολης, 
όπως ενημερώνει σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

«Η εικόνα του κορυφαίου μνημείου μας», τόνισε η Λίνα 
Μενδώνη, «αντικατοπτρίζει και εκπέμπει την εικόνα της 

χώρας. Ο φωτισμός τώρα αναδεικνύει το σύνολο του Ιερού 
Βράχου, τα Τείχη, τον όγκο, τη γεωμετρία κάθε μνημείου, 
από κάθε πιθανό σημείο θέασης. Τα μάρμαρα, πιο λευκά 
από ποτέ, αντανακλούν το φυσικό υλικό, εξάρουν κάθε 
πτυχή, κάθε σχήμα, τονίζουν το ανάγλυφο της διακόσμησης 
κάθε μνημείου. Αυτό το έργο βραβεύεται σήμερα. Αυτό το 
έργο γνωρίζει τη διεθνή αναγνώριση από τους ειδήμονες 
της τέχνης και της τεχνικής του φωτισμού, σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Το φως της Ακρόπολης ταξιδεύει σε όλο τον 
κόσμο. Αναδεικνύει το σημαντικότερο μνημείο του Δυτικού 
Πολιτισμού. Προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά της 
χώρας μας. Προβάλλει την Ελλάδα».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα LIT Design 

Awards, με έδρα την Ελβετία, δημιουργήθηκαν για να 
αναγνωρίσουν τις προσπάθειες ταλαντούχων διεθνών 
σχεδιαστών προϊόντων φωτισμού και εφαρμοστών 
φωτισμού. Επιβραβεύουν τη δημιουργικότητα και την 
καινοτομία στους τομείς των προϊόντων και των εφαρμογών 
φωτισμού.

Σημειώνεται ότι ο φωτισμός της Ακρόπολης 
πραγματοποιήθηκε με δωρεά και υλοποίηση από το 
Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη των 
Υπηρεσιών του ΥΠΠΟA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: 

Κορυφαίο βραβείο 
στην Ελευθερία Ντεκώ 

για το νέο φωτισμό 
της Ακρόπολης
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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.


