
Greek Weekly News

158 O’connor Drive Toronto ON M4J 2S4   •  info@greekweeklynews.com                 •  Tel. 416.751-0570
ISSUE #1971 -  1 μαρτιου 2022

Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

ΣΕΛΙΔΑ 5

Ένα αριστούργημα από το 
Μουσείο Ακρόπολης στο Τορόντο 

O Ford 
ανακοινώνει 
$15 για τους 

ωρομίσθιους 
στις ψηφιακές 
πλατφόρμες

Η κυβέρνηση του 
Οντάριο πρόκειται να 
θεσπίσει νέα νοµοθεσία 
που θα παρέχει στους 
ωροµίσθιους κατώτατο 
µισθό 15 δολ την ώρα 
και διαφάνεια ως προς τα  
φιλοδωρήµατά τους.

Ο «Νόµος για τα Δικαιώµατα των 
Εργαζοµένων στη Ψηφιακή Πλατφόρµα» 
θα εγγυάται έναν κανονικό κατώτατο 
µισθό για τα άτοµα που απασχολούνται σε 
υπηρεσίες που βασίζονται σε εφαρµογές, 
όπως οδηγούς και ταχυµεταφορείς. Επίσης, 
καθιστά υποχρεωτικό για τους ωροµίσθιους 

Μια θάλασσα από μπλε και κίτρινες σημαίες 
σχηματίστηκε στο κέντρο του Τορόντο 
την π. Κυριακή καθώς χιλιάδες άνθρωποι 
συγκεντρώθηκαν  στους δρόμους για να δείξουν 
την υποστήριξή τους στον ουκρανικό λαό.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε αρχικά στις οδούς 
Dundas και Yonge πριν πάρει σιγά σιγά το δρόμο 
προς την πλατεία Nathan Phillips.

«Είμαστε εδώ σήμερα για να στείλουμε το 
μήνυμα ότι όλοι σήμερα, Ουκρανοί, Καναδοί, 
κάθε λαός από κάθε κοινωνικό στρώμα είμαστε 
εδώ για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία», 

Χιλιάδες διαδήλωσαν στο κέντρο του Τορόντο 
για να υποστηρίξουν την Ουκρανία

η Κόρη 
αρ. 670 

στο Βασιλικό 
Μουσείο 

του Οντάριο

Ενημερωτικό Δελτίο 
με λεπτομερή στοιχεία 
για την μέχρι τώρα 
πορεία της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο, 
λάβαμε στην εκπνοή 
του χρόνου για την 
παράδοση της εφημερίδας 
μας στο τυπογραφείο.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται και στη 
συμφωνία που έγινε μεταξύ της ΕΚΤ και 
της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά, την οποία 
ομολογουμένως καρτερικά περιμέναμε, 
από τη στιγμή που έγινε μεταξύ των δύο 
οργανισμών, περίπου τέσσερις μήνες 
πριν.

Το Δελτίο με τίτλο “Κοινοτικά Νέα” 
περιλαμβάνει και μήνυμα της προέδρου 
κ. Μπέτυς Σκουτάκη, το οποίο παραθέ-
τουμε παρακάτω: 

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο,

Μετά από πολυετή θητεία στα 
κοινοτικά δρώμενα νιώθω ιδιαίτερη χαρά 
και τιμή να υπηρετώ την Κοινότητά μας 
από τη θέση της προέδρου. Με αίσθημα 
ευθύνης οραματίζομαι μια ανεξάρτητη, 
δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς 
και με απόλυτη διαφάνεια Ελληνική 
Κοινότητα.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσω ότι μετά από μακροχρόνια 

δικαστική διένεξη με την Aρχιεπισκοπή 
Καναδά καταλήξαμε σε συμβιβαστική 
συμφωνία την οποία μπορείτε να δείτε 
άλλες σελίδες.

Γυρίζουμε σελίδα και είμαστε αισιό-
δοξοι ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας 
νέας εποικοδομητικής
συνεργασίας με τον Αρχιεπίσκοπο κ. 
Σωτήριο στηριζόμενη στον αμοιβαίο 
σεβασμό και αλληλοεκτίμηση.

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον πρόεδρο Δρ. Αναστάσιο Καραντώνη 

Ενημέρωση από την Ελληνική 
Κοινότητα Τορόντο
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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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Αυτές τις μέρες η σκέψη όλων μας είναι 
αλλού. Όμως, ο σχεδιασμός μιας άρτιας, 
επιτυχημένης και ισχυρής τουριστικής 
περιόδου που θα επιστρέψει ευημερία και 
χρήματα στους Έλληνες, δεν φεύγει ποτέ 
από το μυαλό μας”, τόνισε ο υπουργός 
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην 
εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» και 
στους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο 
και Στέλλα Γκαντώνα.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι το μυαλό, η 
καρδιά, η ψυχή και οι ενέργειές μας πρέπει 
να βρίσκονται στη στήριξη του ουκρανικού 
λαού, ενώ σχετικά με τον τουρισμό και τις 
επιπτώσεις από την κρίση είπε:

“Περιμένουμε να δούμε ψύχραιμα 
και ψυχρά ποια είναι τα στοιχεία, πώς 
θα επηρεάσουν τα τουριστικά ρεύματα 
από τη ρωσία και την ουκρανία 
προς την Ελλάδα. Και φυσικά, αν η 
ενεργειακή κρίση που επιτείνεται τώρα 
με τον πόλεμο, θα επηρεάσει το κομμάτι 
της μετακίνησης των ταξιδιωτών.

Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και 
να αναλύουμε σωστά τα δεδομένα. Ο 
Τουρισμός εξακολουθεί να είναι η αιχμή 
του δόρατος και θα κάνουμε ό,τι είναι 
ανθρωπίνως δυνατόν στρατηγικά και από 
πλευράς τακτικής, για να καλύψουμε τα 

όποια κενά υπάρξουν.
Παρακολουθώντας καθημερινά κρατή-

σεις και προκρατήσεις, το ενδιαφέρον 
για την Ελλάδα είναι πολύ ισχυρό. Από 
πλευράς κρατήσεων αεροπορικών 
εισιτηρίων από τους μεγάλους tour opera-
tors, από τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες 
και τις ακτοπλοϊκές και από τα ξενοδοχεία 
μας, αλλά και από μεγάλες αγορές, όπως 
είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, τα 
μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Η πρώτη απευθείας πτήση από την 
αμερική έρχεται στις 7 μαρτίου. 
Ξεκινάμε με 9 απευθείας πτήσεις από 
τις ΗΠα, δύο απευθείας πτήσεις από 
τον Καναδά, ανοίγει η αυστραλία μετά 
από 2 χρόνια, τεράστιο ενδιαφέρον για 
την Ελλάδα από τους ταξιδιώτες εκεί, όπως 
με ενημέρωσε ο Αυστραλός Πρέσβης.

Ταυτόχρονα, αυξάνουμε τις δυνατότητες 
που έχουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο σε 
πιο μεγάλη διάρκεια, επιμηκύνοντας το 
τουριστικό προϊόν. Πιο υψηλού επιπέδου 
τουρίστες, που σημαίνει περισσότερο 
συνάλλαγμα στη χώρα. Έχουμε όλες τις 
ενδείξεις, ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε 
από τον Μάρτιο, να επιταχύνουμε και να 
ανέβουμε γεωμετρικά τον Απρίλιο και να 
έχουμε τουρισμό μέχρι το Νοέμβριο και το 
Δεκέμβριο του 2022”.

 Για τον πόλεμο στην ουκρανία και 
άλλα ζητήματα είπε: Είναι τεράστια η 
ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία. Το 
μυαλό μας, η καρδιά μας, η ψυχή μας και 
οι ενέργειές μας θα πρέπει να είναι στη 
στήριξη και στη βοήθεια που θα πρέπει 
να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους: 
στους αμάχους, στις οικογένειες, στα 
παιδάκια που βλέπουμε στα ρεπορτάζ των 
ανταποκριτών στην Ουκρανία.

Είναι συγκλονιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι 
εν έτει 2022 ξαναβλέπουμε τέτοιες εικόνες. 
Κανείς δεν μπορεί να προκαταλάβει τι θα 
γίνει τις επόμενες μέρες στην Ουκρανία. 
Κανείς δεν μπορεί να συνυπολογίσει 
αυτή τη στιγμή ακριβώς ποιες θα είναι οι 

επιπτώσεις αυτής της εισβολής.
Έπεσαν έξω αναλυτές, «ειδικοί», 

σύμβουλοι κορυφαίων ηγετών στην 
Ευρώπη, στον κόσμο και στην Ελλάδα 
που μιλούν περισσότερο από όσο πρέπει. 
Διαψεύστηκαν παταγωδώς οι κρίσεις που 
έκαναν μέρες και εβδομάδες πριν την 
εισβολή.

Σε μία κρίση πρέπει κανείς να μιλάει 
λιγότερο και να αναλύει τα στοιχεία 
περισσότερο. Η αντίδραση του Πούτιν 
αιφνιδίασε τους πάντες, αυτή είναι η 
αλήθεια. Ενδεχομένως μόνο οι Αμερικάνοι 
έλεγαν νωρίς και προειδοποιούσαν για 
αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει στην 
Ουκρανία.

Πριν δύο χρόνια, στις 26 Φεβρουαρίου 
2020, είχαμε το πρώτο κρούσμα στη 
χώρα. Συνομίλησα εκείνη την ημέρα με τον 
Πρωθυπουργό και αμέσως ανέβηκα στη 
Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε επιστημονικά 
δεδομένα για έναν αόρατο νέο εχθρό και 
λογικά υπήρχε φόβος παγκοσμίως.

Μετά από περιοριστικές δημοσιονομικές 
πολιτικές πολλών χρόνων και έχοντας 
παραλάβει ένα Ε.Σ.Υ. σε κακή κατάσταση, 
ήταν υποδειγματική η αντιμετώπιση 
από γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό 
προσωπικό, μέχρι τις καθαρίστριες και 
τους τραπεζοκόμους, αλλά και από την 
κοινωνία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους 
οποίους, ως μια πολύ μεγάλη ομάδα. 
δώσαμε αυτή τη μάχη.

Για μια ακόμη φορά, τους ευχαριστώ 
όλους μέσα από την καρδιά μου. Η 
προσπάθεια αυτή rebrand-αρε τη χώρα 
στο εξωτερικό ως έναν ασφαλή προορισμό, 
καθώς η Ελλάδα, ειδικά στα πρώτα κύματα, 
πέτυχε να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή 
πολύ καλύτερα από πολλές πιο ισχυρές 
χώρες, οικονομικά πιο εύρωστες και με πιο 
ισχυρά συστήματα υγείας.

Ο κόσμος θα ταξιδέψει φέτος με 
λιγότερα υγειονομικά πρωτό-κολλα. Για 
τους έχοντες το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, 

όντας εμβολια-σμένοι και με τις τρεις 
δόσεις, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτών 
από ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, δεν θα 
χρειάζεται κάποιος επιπλέον διαγνωστικός 
έλεγχος πέραν από το συγκεκριμένο 
έγγραφο.

Η εισήγηση από την Κυβέρνηση 
και το Υπουργείο Τουρισμού προς την 
Επιτροπή θα είναι η περαιτέρω μείωση 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων, αν αυτό 
είναι δυνατόν, των γραφειο-κρατικών 
διαδικασιών και στα χερσαία σύνορα 
και στις αεροπορικές εταιρείες και άρα 
στα αεροδρόμιά μας, έτσι ώστε να 
διευκολύνουμε τους ταξιδιώτες να έρθουν 
στη χώρα μας.

Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες  οικογέ-
νειες και επαγγέλματα στην Ελλάδα, ένα 
μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, 
που κινείται γύρω από τον Τουρισμό.

Υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον το οποίο συνεχίζεται αμείωτα, για 
περισσότερες άδειες, αναβαθμίσεις 
των ξενοδοχείων μας, αναβάθμιση των 
μαρινών, νέα λιμάνια, δίκτυα και υποδομές, 
αναβάθμιση των αεροδρομίων. Όλα αυτά 
παγκοσμίως, ως trend επενδύσεων στη 
χώρα, δεν είναι τυχαία. Και δείχνουν ποιες 
είναι οι δυνατότητες του τουρισμού για 
φέτος το καλοκαίρι.

 Επειδή δεν μπορεί να υπάρχουν δυο 
μέτρα και δυο σταθμά, μήπως κάποιες 
ΜΚΟ από όλες αυτές οι οποίες ήταν στα 
νησιά μας του βορειοανατολικού Αιγαίου 
όλα αυτά τα χρόνια, έχουν την ευγενή 
καλοσύνη να πάνε να βοηθήσουν τώρα 
στην ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία;

Φεύγουν από την Ουκρανία οι άμαχοι 
και ο πληθυσμός και πηγαίνουν στις γύρω 
χώρες και δεν  ξέρουμε ακόμα ως Ευρώπη 
πως θα αντιμετωπίσουμε αυτό το τραγικό 
ανθρωπιστικό και κοινωνικό φαινόμενο. 
Μήπως θα πρέπει να βλέπουμε τα 
πράγματα ίσα και όμοια, στις κρίσεις οι 
οποίες υπάρχουν στον πλανήτη;

eirinika.gr

Β. Κικίλιας: Ξεκινάμε με 9 απευθείας πτήσεις από 
την Αμερική, 2 απευθείας πτήσεις από τον Καναδά...
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Από τις 12 Μαρτίου έως τις 25 
Σεπτεμβρίου 2022 οι επισκέπτες του 
Βασιλικού Μουσείου του Οντάριο στο 
Τορόντο (ROM- Royal Ontario Museum) 
θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να εκτιμήσουν 
από κοντά την ομορφιά της Κόρης αρ. 670, 
ενός σπάνιου και πολύ καλά διατηρημένου 
δείγματος αρχαϊκής τέχνης από τη μόνιμη 
συλλογή του Μουσείου Ακρόπολης.

Το εξαιρετικό αυτό άγαλμα διατίθεται 
προσωρινά στο ROM από το Μουσείο 
Ακρόπολης στο πλαίσιο της συμφωνίας 
ανταλλαγής εκθεμάτων που υλοποιείται με 
αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη 
σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ 

Ελλάδας και Καναδά. Στο ίδιο πλαίσιο, δύο 
παναθηναϊκοί αμφορείς από τη συλλογή 
του ROM θα εκτεθούν στο Μουσείο 
Ακρόπολης από τις 20 Ιουνίου 2022 έως 
τις 8 Ιανουαρίου 2023.

Η Κόρη αρ. 670 υπολογίζεται ότι 
φιλοτεχνήθηκε μεταξύ των ετών 520-
510 π.Χ. και θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα και πιο όμορφα γλυπτά που 
έχουν βρεθεί στο χώρο της Ακρόπολης των 
Αθηνών, με εξαιρετικές λεπτομέρειες. Οι 
Κόρες, τα μαρμάρινα αγάλματα νεαρών 
κοριτσιών, ήταν το πιο συνηθισμένο 
αφιέρωμα στο ιερό της Αθηνάς, στην 
Ακρόπολη, κατά την Αρχαϊκή Εποχή. 
Όπως και άλλα γλυπτά της Ακρόπολης, 
έπεσαν θύμα της καταστροφικής μανίας 
των Περσών το 480 π.Χ. Η απόφαση 
των Αθηναίων να θάψουν τα συντρίμμια 
σε μεγάλους λάκκους, στάθηκε η αιτία 
να διατηρηθούν τα ίχνη των χρωμάτων. 
HΚόρη αρ. 670, μαζί με 13 ακόμη Κόρες, 
ανακαλύφθηκαν το 1886 βορειοδυτικά του 
Ερέχθειου.

Ηέκθεση στο Βασιλικό Μουσείο του 
Οντάριο έχει, επίσης, σκοπό να προκαλέσει 
τους επισκέπτες να επανεξετάσουν 
τις αντιλήψεις τους για τη χρήση του 
χρώματος στην αρχαϊκή εποχή. Παρά τη 
διαδεδομένη εντύπωση ότι τα αγάλματα 
της αρχαιότητας ήταν απλά από λευκό 
μάρμαρο, στην πραγματικότητα τα γλυπτά 
αυτά έφεραν έντονα χρώματα. Η Κόρη αρ. 
670 αποτελεί ένα σπάνιο 

Ένα αριστούργημα από 
το Μουσείο Ακρόπολης 

στο Τορόντο 
η Κόρη αρ. 670 στο Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

«Προσευχόμαστε...»

Οι σειρήνες του πολέμου σήμαναν στην 
Ουκρανία και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί 
με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στα μέτωπα 
της στρατιωτικής επιχείρησης που διέταξε ο 
πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.
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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

ΕτΗΣια ΚουΛουμα
Κάθε χρόνο, το Γυναικείο Τμήμα του Ελληνικού Σπιτιού σας 

προσκαλούσε να γιορτάσετε μαζί μας τα πατροπαράδοτα Κούλουμα.
Φέτος, λόγω του Κορωνιού, η ετήσια μας αυτή εκδήλωση 

δε θα πραγματοποιηθεί και δε θα μπορέσουμε να σας φιλοξενήσουμε 
και να σας προσφέρουμε τα νοστιμότατα νηστήσιμα φαγητά 

και γλυκίσματα ετοιμασμένα από τις Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος.
Τα πατροπαράδοτα Κούλουμα, αφετηρία της Αγίας Τεσσαρακοστής 
αποτελούν ορόσημο στο Ελληνικό Σπίτι και οι Κυρίες του Γυναικείου 
Τμήματος με τη δική σας συμμετοχή και βοήθεια συγκέντρωναν κάθε 

χρόνο ένα σεβαστό ποσό  για τις ανάγκες του Ελληνικού Σπιτιού.

με την ακύρωση της φετινής εκδήλωσης 
οι Κυρίες του Γυναικείου τμήματος  ζητούν από όλους 
την υποστήριξή σας με μία δωρεά στο Ελληνικό Σπίτι.

Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 416-654-7700 
ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο 

www.hellenichome.org 
ή αποστείλετε ταχυδρομικά την δωρεά σας στο:

Hellenic Home for the Aged Inc.
33 Winona Drive Toronto, ON   M6G 3Z7   Attention: Ladies Auxiliary

Σας ευχαριστούμε
Εκ του Γυναικείου Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού

Αν. Κατσανιώτης: 
Απαράδεκτο να 

προσπαθεί κανείς 
να ξεπλύνει αυτό 

που κάνει η Ρωσία 
μέσω μιας δήθεν 
ουδετερότητας

Την απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης 
να αποστείλει ανθρωπιστική και αμυντική 
βοήθεια στην Ουκρανία υπερασπίστηκε 
ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας 
Κατσανιώτης επισημαίνοντας πως «Δεν 
μπορεί να υπάρξει ουδετερότητα. Ο 
θύτης με το θύμα δεν είναι το ίδιο. Η 
Ελλάδα συντάσσεται με την φιλελεύθερη 
δημοκρατία και τον Δυτικό πολιτισμό».

Ο κ. Κατσανιώτης μιλώντας στον 
τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και στην εκπομπή 
«Αταίριαστοι» επισήμανε πως «Δεν 
υπάρχει ουδετερότητα και δεν πρέπει να 
υπάρξει ουδετερότητα. Ο θύτης και το 
θύμα δεν είναι το ίδιο. Η χώρα μας είναι με 
αυτόν που θίγεται. Με μια ελεύθερη χώρα 
που δέχεται εισβολή από τους Ρώσους. Η 
χώρα μας συντάσσεται, όπως όλη η ΕΕ, 
με την Ουκρανία». Ο ίδιος, απαντώντας 
σε ερώτημα σχετικά με την στάση της 
αντιπολίτευσης που διαφώνησε με την 
αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, 
σημείωσε ότι «είναι τραγικό αυτό που 
κάνει η αντιπολίτευση. Είναι απαράδεκτο 
να προσπαθεί κανείς να ξεπλύνει αυτό 
που κάνει η Ρωσία μέσω μιας δήθεν 
ουδετερότητας. Είμαστε υποχρεωμένοι να 
συνταχθούμε με το Δυτικό, φιλελεύθερο 
μέτωπο που δεν θέλει αλλαγή συνόρων. 
Και αυτή η υποχρέωση γίνεται ακόμα 
μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε ότι έχουμε 
μια γείτονα [χώρα] η οποία εμφανίζεται 
ως αναθεωρητική δύναμη». Στο ερώτημα 
δε για το αν η Τουρκία συντάσσεται με 
την Δύση ο κ. Κατσανιώτης απάντησε «Η 

Τουρκία δεν συντάσσεται με το Διεθνές 
Δίκαιο. Η ρητορική και η πρακτική της δεν 
συνάδει με τους διεθνείς κανόνες και το 
Δίκαιο της Θάλασσας. Εμείς είμαστε με το 
Διεθνές Δίκαιο και αυτό μας υποχρεώνει να 
πάρουμε θέση στις εξελίξεις και να είμαστε 
στην σωστή πλευρά της ιστορίας».

Αναφορικά με την στάση της Ε.Ε. και 
των ΗΠΑ ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε 
«Το ευχάριστο είναι πως βλέπουμε την 
ανασύσταση του Δυτικού μετώπου, του 
μετώπου της φιλελεύθερης Δημοκρατίας, 
των αξιών και των κατακτήσεων του 
Δυτικού πολιτισμού. Επίσης, βλέπουμε 
και την αρχή μιας προσπάθειας για αυτό 
που αποκαλούμε ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομίας. Την ανάγκη της στρατηγικής 
αυτονομίας της ΕΕ είχαν τονίσει αρκετοί 
ηγέτες μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας 
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Αυτά αποτελούν τα κέρδη μέσα από 
αυτόν τον ζόφο που ζούμε», ενώ σε άλλο 
σημείο πρόσθεσε: «πολλοί κατηγορούν 
την Ευρώπη ότι αργεί να πάρει αποφάσεις. 
Ξέρετε, όμως, ότι οι Δημοκρατίες απαιτούν 
χρόνο απόφασης. Δεν είναι δικτατορίες. 
Αλλά, στην προκειμένη περίπτωση η 
Ευρώπη δεν άργησε. Έλαβε γρήγορα 
μέτρα και προς όλες τις κατευθύνσεις».

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε 
και στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική η 
οποία, όπως είπε, «περιλαμβάνει και την 
ευρωπαϊκή άμυνα» για να προσθέσει: 
«Θέλουμε να έχουμε ρόλο στην νέα 
ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Η Ελλάδα 
πρέπει να είναι παρούσα»

Τέλος, ο κ. Κατσανιώτης χαρακτήρισε 
απαράδεκτη την ρητορική της Ρωσικής 
πρεσβείας. «Δεν συνάδουν με την 
διπλωματική πρακτική, ειδικά όταν 
απευθύνονται σε χώρα που θρηνεί 
10 ομογενείς της. Πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί. Θα πρέπει να είναι 
προσεκτικές και αυτού του τύπου 
οι διατυπώσεις. Είναι απαράδεκτες 
διατυπώσεις από την στιγμή που ξέρουμε 
ότι οι ομογενείς μας στα χωρία Σαρτανά και 
Μπουγά ήταν θύματα των βλημάτων που 
προήλθαν από ρωσικά αεροσκάφη», είπε.



1 μαρτιου 20228 εεβδομάδα Greek Weekly News



1 μαρτιου 2022 9εεβδομάδα Greek Weekly News



1 μαρτιου 202210 εεβδομάδα Greek Weekly News



1 μαρτιου 2022 11εεβδομάδα Greek Weekly News



1 μαρτιου 202212 εεβδομάδα Greek Weekly News



1 μαρτιου 2022 13εεβδομάδα Greek Weekly News



1 μαρτιου 202214 εεβδομάδα Greek Weekly News



1 μαρτιου 2022 15εεβδομάδα Greek Weekly News ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Κυριακή 27 Ιανουαρίου στον Ι.Ν. Αγίας 
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, τελέστηκε Θ. 
Λειτουργία από τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο 
κ. Σωτήριο και τους ιερείς π. Σπυρίδωνα 
Βιτουλαδίτη  και π. Απόστολο Γκόλια.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο 
Σεβασμιώτατος μίλησε για τον αποχωρούντα 
π. Σπυρίδωνα και για το καλό έργο που 
επετέλεσε στον ι. Ναό όλα αυτά τα χρόνια 
ενώ είπε ότι στο εξής θα υπηρετεί στον ι. Ναό 
Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.

Καλωσορίζοντας τον νέο ιερατικώς 
προϊστάμενο π. Απόστολο Γκόλια, 
αναφέρθηκε με πολύ όμορφα λόγια στον 
άνθρωπο και Λειτουργό αλλά και στην 
οικογένειά του. Ο π. Απόστολος αναλαμβάνει 
καθήκοντα από 1ης Μαρτίου. 

Η παρουσία  των παιδιών του ιερού και του 
Κατηχητικού υπό την διεύθυνση του γιατρού 
Φώτη Καραντώνη ήταν μια ευχάριστη 
έκπληξη και  προκάλεσε τις καλύτερες εντυ-
πώσεις.

Στη συνέχεια, στην αίθουσα του Ναού 
προσφέρθηκε γεύμα όπου συμμετείχαν 
ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος, ο π. 
Σ. Βιτουλαδίτης με τη πρεσβυτέρα, ο π. 
Απόστολος Γκόλιας, η πρόεδρος της ΕΚΤ 
κ. Μπέτυ Σκουτάκη, ο πρόεδρος του Δ. 
Συμβουλίου του ι. Ναού κ. Θεόδωρος 
Ράλλης, η πρόεδρος και μέλη του 
Συλλόγου Κατερίνης. (Σημειώνεται εδώ ότι 
ο π. Απόστολος Γκόλιας γενννήθηκε και 
μεγάλωσε στη Κατερίνη).

Η ατμόσφαιρα ευχάριστη και τα λόγια 
ουσιαστικά. Καλή αρχή στον π. Απόστολο, 
καλή συνέχεια στον π. Σπυρίδωνα.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Νέος ιερέας στην Αγία Ειρήνη

και τα μέλη της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής 
που εργάστηκαν ακούραστα και με αφοσίωση 
στην επίτευξη του στόχου, την συγκέντρωση του 
χρηματικού ποσού των $1,510,625 δολλαριών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δωρητές 

Ενημέρωση 
από την Ελληνική 

Κοινότητα Τορόντο
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

για την πολύτιμη συνεισφορά τους με σκοπό 
τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. 
Ο στόχος μας δεν θα ήταν εφικτός χωρίς τη 
συμμετοχή τους!

Τέλος, με γνώμονα την απόλυτη διαφάνεια 
σας ενημερώνω ότι το διοικητικό συμβούλιο, που 
συνεδριάζει την

πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα θα είναι ανοιχτό όχι 
μόνο για τα μέλη αλλά και για το ευρύ κοινό.

Ειλικρινά,
Μπέτυ Σκουτάκη / Πρόεδρος

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

ο,τι δΗμοΣιΕυΕται ΣΕ αυτΗ 
τΗ ΣτΗΛΗ φΕρΕι τΗΝ υΠοΓραφΗ 
Και τΗΝ αδΕια τΗΣ ΣυΓΓραφΕωΣ

ΝουΛΗ τΣαΓΚαραΚΗ

αλλά κρατούν κι εσένα εκτός ζωής. 
Μοναχικό, κατά βάση, εξαιρετικά 
μετρημένο στις όποιες επαφές, χωρίς 
συναισθηματικές εξάρσεις, με τα 
νώτα σου καλυμμένα, τον εσωτερικό 
συναγερμό σου σε διαρκή λειτουργία, 
τις εναλλακτικές σου έτοιμες και τις 
εξόδους κινδύνου σε αναμονή, στο 
κάθε σου βήμα.

Κι όποτε συμβεί κάποιος να σε 
πλησιάσει περισσότερο απ’ το 
επιτρεπτό, κουμπώνεσαι ακόμα πιο 
πολύ κι ένα σωρό «ζοφερές» σκέψεις 
περνούν απ’ το μυαλό σου. «Γιατί 
άραγε ασχολείται μαζί μου; Τι μπορεί 
να θέλει;» Αλλά το τι μπορεί να θέλει ο 

“Μήπως πρέπει λοιπόν 
να επιτρέψεις κι εσύ 

-κι εμείς- στον εαυτό σου, 
τον αληθινό εαυτό σου, να 
φανεί; Να λάμψει! Μικρή ή 
μεγάλη η λάμψη σου -μας- 
δεν έχει σημασία, σημασία 

έχει πως από αόρατος 
πρέπει να γίνεις ορατός. 
Να ράνεις τον κόσμο με 

την ευωδιά σου, ν’ αφήσεις 
το χνάρι σου.” 

Κατ’ αρχήν

Καζαντζάκης: 
Θα εκδοθεί ο 

«Ανήφορος», το 
μόνο αδημοσίευτο 
μυθιστόρημά του

Γεννήθηκα το 1997 στην Αθήνα αλλά η 
μεγάλη μου αγάπη είναι το νησί μου, η 
Κεφαλονιά. Όταν ήμουν μικρή ήθελα να 
γίνω αεροσυνοδός, μετά δασκάλα, μετά 
στρατιωτική ψυχολόγος. Αυτό που δεν 
είχα καταλάβει όμως ήταν ότι μου άρεσε 
η δημοσιογραφία και η επικοινωνία. Έτσι 
σπούδασα Επικοινωνία και ΜΜΕ. Μου 
αρέσει να περπατάω και να ανακαλύπτω 
γραφικά σοκάκια και μαγαζιά, λατρεύω τα 
ταξίδια και κρατάω για ενθύμιο εισιτήρια 
και αποδείξεις απο κάθε προορισμό και 
ξοδεύω περισσότερα λεφτά από όσα έχω 
σε βιβλία και σουβενίρ.
Τα δικαιώματα του συνόλου του έργου 

του Νίκου Καζαντζάκη ανακοίνωσαν πως 
απέκτησαν οι εκδόσεις Διόπτρα.
«Είναι μια τεράστια ευθύνη για εμάς, 
νιώθουμε περήφανοι και ταυτόχρονα 
είμαστε γεμάτοι δέος απέναντι στο έργο 
που αναλαμβάνουμε. Αποστολή μας 
είναι οι νέοι να γνωρίσουν τον κόσμο του 
Καζαντζάκη, καθώς θα τους φέρουμε σε 
επαφή με μια γραφή που αναμετρήθηκε με 
όλες τις μεγάλες αγωνίες και τα ερωτήματα 
της ανθρώπινης ύπαρξης. Θέλουμε να 
φέρουμε τον Καζαντζάκη στον 21ο αιώνα», 
αναφέρει ο εκδότης μας, Κωνσταντίνος 

Παπαδόπουλος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
των εκδόσεων, σχεδιάζονται 
νέες εκδόσεις για τα βιβλία 
που ήδη ανήκουν στον κορμό 
των ελληνικών γραμμάτων, 
διασκευές του Καζαντζάκη σε 
παιδικά παραμύθια άγνωστες 
για δεκαετίες στο ευρύ κοινό, 
μεταφορές σε graphic novel, 
νέες αναλύσεις, αλλά και τη 
δημοσίευση για πρώτη φορά 
του Ανήφορου.
«Είναι το μοναδικό 
αδημοσίευτο μυθιστόρημα του 
μεγάλου Κρητικού συγγραφέα, 
που γράφτηκε αμέσως μετά 
τον Ζορμπά. Ο Ανήφορος 
συμπίπτει με την αναχώρηση 

του Καζαντζάκη από την ιδιαίτερη πατρίδα 
του για την Αγγλία. Δυστυχώς, δεν θα 
ξαναγυρίσει στην Ελλάδα παρά μόνο για 
να ταφεί» σημειώνεται στην ανακοίνωση.
«Στόχος μας δεν είναι μόνο τα βιβλιοπωλεία, 
αλλά και τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, 
οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και οτιδήποτε 
αφορά τον κόσμο των γραμμάτων. Θα 
αναλάβουμε μια σειρά από μεγάλες 
δράσεις που θα δυναμώσουν τη φωνή του 
Καζαντζάκη στον 21ο αιώνα» προσθέτει η 
ανακοίνωση.

Κατερίνα Ματέρη
bestnews.gr

Φοβάσαι, το ξέρω. Έτσι σ’ έμαθαν, 
να φοβάσαι, να μην φαίνεσαι, να 
περνάς απαρατήρητος. Να μην 
εκδηλώνεσαι, να μην τολμάς, να μην 
μιλάς, να μην εναντιώνεσαι. Έτσι σ’ 
έμαθαν, να κρατάς πισινή, να μην είσαι 
ευκολόπιστος, να κάνεις δεύτερες, 
τρίτες –γιατί όχι και τέταρτες- σκέψεις. 
Κι όλα αυτά για τη δική σου προστασία, 
προκειμένου να μην πιαστείς κορόιδο. 
Γιατί αν σου συμβεί –και τελικά 
πιαστείς- είναι τόσο ντροπιαστικό 
που καλύτερα να το αποσιωπήσεις. 
Διαφορετικά, αν με τον οποιοδήποτε 
τρόπο διαρρεύσει και μαθευτεί, θα ‘ναι 
σαν να ομολογείς πως δεν είσαι παρά 
ένας ηλίθιος, ένα εύκολο θύμα, και τότε 
στιγματίζεσαι, πέφτεις στα μάτια των 
άλλων.

Επειδή ζούμε πλέον στην περίοδο του 
ανάποδου. Στην εποχή που ήρθαν τα 
πάνω κάτω και τα πόδια κλωτσούν το 
κεφάλι. Που δοξάζονται οι καπάτσοι 
και οι κομπιναδόροι, κάτι λαμόγια του 
κερατά, χωρίς καμία άλλη αξία πέραν 
μιας αμφίβολης μόστρας.

Κι εσύ κοιτάς ένα γύρω το ρωγμώδες 
περιβάλλον κι ο φόβος σου μεγαλώνει. 
Πληροφορείσαι τα παθήματα άλλων 
και η εσωστρέφεια σου αυξάνει. 
Τόσο, που αισθάνεσαι να πνίγεσαι 
από όσα κρατάς φυλακισμένα μέσα 
σου. Κι όλο απλώνεις το ένα δίχτυ 
προστασίας πάνω απ’ τ’ άλλο. Όλο 
υψώνεις φράχτες ολόγυρα, χωρίς 
να αντιλαμβάνεσαι πως οι φράχτες 
ίσως κρατούν μακριά τους κακούς, 

άλλος δεν έχει και τόση σημασία, αφού 
ξέρεις πολύ καλά τι δεν θέλεις εσύ! Κι 
εσύ δεν θέλεις να σου τη φέρουν! Δεν 
θέλεις να νιώσεις άλλος ένας ηλίθιος 
από τους πολλούς που κυκλοφορούν! 
Κι έτσι είσαι διαρκώς στην άμυνα. 
Ασφυκτιάς και πνίγεσαι, αλλά θέση 
δεν αλλάζεις. Κι εγώ μπορεί να σε 
καταλαβαίνω, αλλά τι νόημα έχει αν 
εσύ δεν μπορέσεις ν’ αντιληφθείς πως 
δεν ζεις! Κι όχι μόνο δεν ζεις, αλλά 
χωρίς να το συνειδητοποιείς έχεις 
λουφάξει παραχωρώντας τη θέση σου 
σε όλους εκείνους από τους οποίους 
προσπαθείς να φυλαχτείς. Με τη στάση 
σου -στάση μας- έχεις -έχουμε- δώσει 
πολύ χώρο σε κάθε λογής επιτήδειους, 
καιροσκόπους κι αρπαχτικά. Καιρός 
είναι να τον πάρεις -πάρουμε- πίσω. Σ’ 
εσένα -σε μας- ανήκει, όχι σ’ αυτούς. 
Εκείνοι είναι οι παρείσακτοι, οι faux. 
Αυτοί που δεν θα σου αποδώσουν 
ποτέ καμία αξία, όχι γιατί δεν έχεις, 
αλλά γιατί το μόνο κώδικα αξιών 
που οι ίδιοι διαθέτουν είναι αυτός 
των συμφερόντων. Δεν είναι κρίμα 
λοιπόν να τους φοβάσαι και να τους 
παραχωρείς τη θέση σου; Μήπως αντί 
για άμυνα παίξεις επιτέλους επίθεση; 
Μήπως αντί να κουμπώνεσαι όλο και 
περισσότερο ήρθε ο καιρός να βγεις 
μπροστά;

Σκέψου πως ακόμα και τα διαμάντια, 
όσο ζουν αποκλεισμένα σ’ ένα 
στρείδι, καμία αξία δεν έχουν. Τη 
σημαντικότητα τους την αποκτούν 
μόλις αποκαλυφθούν. Μήπως πρέπει 
λοιπόν να επιτρέψεις κι εσύ -κι εμείς- 
στον εαυτό σου, τον αληθινό εαυτό 
σου, να φανεί; Να λάμψει! Μικρή ή 
μεγάλη η λάμψη σου -μας- δεν έχει 

σημασία, σημασία έχει πως από 
αόρατος πρέπει να γίνεις ορατός. Να 
ράνεις τον κόσμο με την ευωδιά σου, 
ν’ αφήσεις το χνάρι σου.

Κι όσο για την αξιολόγηση της 
παρουσίας σου, κι αυτήν εσύ θα 
την κάνεις, φτάνει να τολμήσεις να 
εμφανιστείς στο προσκήνιο κατ’ αρχήν.
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απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

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

Η Τσικνοπέμπτη, η γιορτή της ορθόδοξης 
παράδοσης πραγματοποιήθηκε και φέτος 
στις ελληνορθόδοξες κοινότητες, σε 
εστιατόρια και νοικοκυριά ανά την καναδική 
επικράτεια.

Στον Ι. Ναό Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 
στο Τορόντο σε μία ζεστή και φιλόξενη 
οικογενειακή ατμόσφαιρα τιμήθηκε το 
έθιμο με νόστιμα κρεατικά, όπως είθισται 
την ημέρα αυτή, που ετοίμασαν οι κυρίες 
της Πρόνοιας. 

Στην αίθουσα του ι. Ναού, με την ευκαιρία 
της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, 
συγκεντρώθηκε μεγαλύτερος αριθμών 
ατόμων και χάρηκαν όλοι την όμορφη αυτή 
γορτή.

Παρόντες η πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Μπέτυ 
Σκουτάκη, ο πρόεδρος του Ι. Ναού κ. 
Θεόδωρος Ράλλης, ο απερχόμενος ιερ. 
προϊστάμενος π. Σ. Βιτουλαδίτης και ο 
επερχόμενος π. Απόστολος Γκόλιας με την 
πρεσβυτέρα Κατερίνα και τα παιδιά τους. 

Συγχαρητήρια στις κυρίες της Πρόνοιας 
για όλα τα καλά που είχαν ετοιμάσει και για 
τη θερμή υποδοχή τους.  Καλή Σαρακοστή!

Τσικνοπέμπτη στην Αγία Ειρήνη
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
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Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau 

απέσυρε το νόμο έκτακτης ανάγκης

Εννέα μέρες μετά την επίκληση του νόμου 
έκτακτης ανάγκης ο πρωθυπουργός Justin 
Trudeau τον απέσυρε την περασμένη 
Τετάρτη, λέγοντας ότι “δεν χρειάζεται 
πλέον και ότι οι υπάρχοντες νόμοι και οι 
κανονισμοί είναι επαρκείς για τη διατήρηση 
της ασφάλειας”.  

Η ανάκληση του νόμου έγινε μετά 
από σφοδρές επικρίσεις των βουλευτών 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά 
κυρίως λόγω των έντονων επικρίσεων 
γερουσιαστών κατά την περίοδο 
ερωτήσεων της Γερουσίας την περασμένη 
Τρίτη. Παρόλο που η συζήτηση της 
Τρίτης είχε ως επί το πλείστον οριστεί ως 
περίοδος ερωτήσεων για τον εκπρόσωπο 
της κυβέρνησης στη Γερουσία, ορισμένες 
ανταλλαγές απόψεων ήταν πιο έντονες.

Οι Γερουσιαστές επέκριναν με 
δριμύτητα, ιδιαίτερα τα μέτρα που 
αποσκοπούσαν στη στόχευση χρημάτων 
και τραπεζικών λογαριασμών που 
φέρεται να συνδέονται με αυτούς που 
είτε οργάνωσαν, είτε συμμετείχαν στις 
εβδομάδες των διαδηλώσεων.

Το Κοινοβούλιο ψήφισε το βράδυ 
της περασμένης Δευτέρας υπέρ της 
παράτασης των έκτακτων μέτρων 
που ισχύουν από την προπερασμένη 
εβδομάδα. Το NDP ψήφισε μαζί με τους 
Φιλελεύθερους, υποστηρίζοντας ότι 
“επρόκειτο για ψήφο εμπιστοσύνης και ότι 
τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μπει 
η χώρα στη δίνη των εκλογών”. 

Ωστόσο, αυτό το τέχνασμα δεν έπεισε 
τους γερουσιαστές, οι οποίοι φάνηκαν 
ότι δεν είχαν πρόθεση να βάλουν τη 
σφραγίδα τους στην παράταση του νόμου 
έκτακτης ανάγκης του Justin Trudeau. 
Πολλοί από αυτούς θέλησαν να μάθουν 
σε ποια βάση αρχικά αποφάσισε η 
κυβέρνηση να επικαλεστεί τον νόμο. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν έχουν διατεθεί 

στο Κοινοβούλιο, κυρίως 
οι συνεχιζόμενες έρευνες 
και οι πληροφορίες των 
μυστικών υπηρεσιών.

Ο ελληνικής καταγω-
γής Συντηρητικός γερου-
σιαστής Λεωνίδας 
Χουσάκος, δήλωσε 
ότι ο πρωθυπουργός 
υποδαυλίζει τις “φλόγες 
του διχασμού”, εφόσον 
αρνήθηκε να μιλήσει 
στους διαδηλωτές 
και τους αποκάλεσε 
με χαρακτηρισμούς 
όπως “διαδηλωτές 
με σβάστικες” και 
“υπερασπιστές του 
ναζισμού”. Ασκώντας 
επίσης δριμύ κατηγορώ 
προς τον πρωθυπουργό 
για τη συμπεριφορά 
του στο Κοινοβούλιο 
απέναντι στην βουλευτή 

Μελίσα Λάντσμαν, την οποία χαρακτήρισε 
“υπερασπιστή της σβάστικας” ο 
κ. Χουσάκος, αναφερόμενος στην 
ανταλλαγή απόψεων της περασμένης 
εβδομάδας μεταξύ του πρωθυπουργού 
και της βουλευτού, πρόσθεσε ότι “ο 
πρωθυπουργός στην πραγματικότητα 
κατηγόρησε ένα παιδί επιζώντων 
του Ολοκαυτώματος, ένα μέλος του 
Κοινοβουλίου που εκλέχθηκε δεόντως, ως 
υποστηρίκτρια της σβάστικας”. 

 Ο γερουσιαστής 
κ. Leo Housa-

kos επέκρινε τον 
πρωθυπουργό 

ότι υποδαυλίζει 
τις “φλόγες 

του διχασμού” 
αρνούμενος να 

μιλήσει στους 
διαδηλωτές 

που κατέλαβαν 
τους δρόμους 
της Οτάβα και 

χαρακτηρίζοντάς 
τους “διαδηλωτές 
με σβάστικες” και 

“υπερασπιστές 
του ναζισμού” - CP 

Photo

Παράλληλα η Γερουσιαστής Julie 
Miville-Dechêne, από την Ομάδα των 
Ανεξάρτητων, εξέφρασε ανησυχία για το 
προηγούμενο που μπορεί να δημιουργήσει 
η επίκληση του νόμου έκτακτης ανάγκης, 
δεδομένου ότι οι βουλευτές και οι 
γερουσιαστές καλούνται να λάβουν 

αποφάσεις βάσει “μυστικών πληροφοριών” 
για μια κρίση “που δεν είναι ορατή”. Η κα 
Miville-Dechêne διερωτήθηκε επίσης “αν 
θα μπορούσε αυτός ο νόμος να τεθεί σε 
ισχύ ξανά, αποκλειστικά και μόνο βάσει 
μυστικών πληροφοριών, κάτι που θα ήταν 
φυσικά δύσκολο να γίνει αποδεκτό σε μια 
δημοκρατία;”.

Οι διαμαρτυρίες είχαν παρουσιαστεί 
σε ορισμένες διεθνείς ειδησεογραφικές 
ανταποκρίσεις ως δραματική ρήξη των 
κανόνων σε μια χώρα που θεωρείται 
ειρηνική και δίκαιη, ενώ σχολιάστηκαν 
αρνητικά επίσης οι συνολικές επιδόσεις 
της κυβέρνησης του κ. Trudeau. Όπως 
αναφέρει το Associated Press το κύμα 
των ανατρεπτικών διαμαρτυριών για τα 
υποχρεωτικά υγειονομικά μέτρα υπήρξε 
πρωτοφανές ως προς την έκταση του 
που έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη 
του κοινού στην κυβερνητική ηγεσία, 
ξεκινώντας τον πρωθυπουργό. 

Η εξαγγελία του νόμου έκτακτης 
ανάγκης εξόργισε ακόμη περισσότερο 
τους διαδηλωτές και πολλούς από τους 
συντηρητικούς υποστηρικτές τους, ενώ 
χιλιάδες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης κατήγγειλαν τον Καναδό 
πρωθυπουργό ως “τύραννο”. Ο καθηγητής 
πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του 
Τορόντο κ. Νέλσον Γουάιζμαν σχολίασε ότι 
μετά από αυτό ο πρωθυπουργός  μπορεί 
να μην επανακτήσει  την προηγούμενη 

δημοτικότητά του, ενώ ο καθηγητής 
πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου 
York, Ντένις Πίλον, περιέγραψε τον 
πρωθυπουργό ως αντιμέτωπο με μια 
κατάσταση στην οποία “δεν μπορεί να 
κερδίσει”. Θεωρητικά, ο Justin Trudeau θα 
μπορούσε να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα 
στις επόμενες εκλογές, αλλά υπάρχουν 
ευρέως διαδεδομένες αμφιβολίες ότι 
θα το κάνει, δεδομένης της πτώσης της 
δημοτικότητάς του και της εκφρασμένης 
δυσαρέσκειας προς το πρόσωπό του σε 
μεγάλο μέρος κυρίως του δυτικού Καναδά.

Η εφημερίδα Toronto Star, που συνήθως 
υποστηρίζει την Φιλελεύθερη κυβέρνηση, 
ανέφερε σε κύριο άρθρο της ότι “κάποιοι 
μπορεί να επευφημήσουν την απόφαση 
της κυβέρνησης Trudeau να επικαλεστεί 
τον νόμο περί έκτακτης ανάγκης, αλλά 
εμείς δεν θα συμμετάσχουμε στους 
πανηγυρισμούς. Οι ομοσπονδιακές 
εξουσίες έκτακτης ανάγκης μπορεί τώρα 
να είναι αναγκαίες ως έσχατη λύση, 
αλλά η επιλογή αυτής της οδού αποτελεί 
συγκλονιστική παραδοχή της αποτυχίας 

Καταιγιστικές ερωτήσεις από τη Γερουσία αποδείχθηκαν πρόκληση για την κυβέρνηση

της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα”.
Ο Nick Nanos, πρόεδρος της 

γνωστής εταιρείας δημοσκοπήσεων Na-
nos Research, o οποίος μπορούσε να 
παρακολουθεί καθημερινά τους διαδηλωτές 
από το γραφείο του στην Οτάβα, είχε 
χαρακτηρίσει το κίνημα των οδηγών 
φορτηδών ως ισοδύναμο του κινήματος 
Occupy Wall Street. Αυτό που είναι 
σαφές δήλωσε ο κ. Nanos είναι ότι “όλοι 
είναι απογοητευμένοι με την κυβέρνηση 
- οι φορτηγατζήδες, οι άνθρωποι που 
αντιτίθενται στους φορτηγατζήδες, αλλά 
και οι άνθρωποι που εξέφρασαν ανησυχία 
για τη χρήση του νόμου έκτακτης ανάγκης”.

Για τον Justin Trudeau, η εκστρατεία 
διαμαρτυρίας του αποκαλούμενου “ Free-
dom Convoy “ είχε διεθνείς προεκτάσεις. 
Μεταξύ άλλων το κονβόι επικροτήθηκε 
από διάφορες προσωπικότητες στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, προσκείμενες επί 
το πλείστον στους Ρεπουμπλικάνους, 
συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων 
του Fox News, του πρώην προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ και του γερουσιαστή 
του Τέξας Τεντ Κρουζ. Ένα μεγάλο μέρος 
των χρημάτων που δόθηκαν για την 
υποστήριξη των διαδηλώσεων προήλθε 
επίσης από τις ΗΠΑ.

Χαρακτηριζόμενος συχνά από τους 
επικριτές του ως “φιλελεύθερος ελιτιστής”, 
ο Trudeau αρνήθηκε να συναντηθεί με τους 
διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους 
ζήτησαν την ανατροπή της κυβέρνησής 
του γιατί τους χαρακτήρισε “περιθωριακή 
μειονότητα” που τροφοδοτείται από 
παραπληροφόρηση και θεωρίες 
συνωμοσίας.

Η διαμαρτυρία των φορτηγατζήδων 
ξεκίνησε από την Αλμπέρτα, προπύργιο 
των συντηρητικών του Καναδά και 
μία από τις τέσσερις επαρχίες, μαζί 
με τη Μανιτόμπα, το Κεμπέκ και το 
Σασκάτσουαν, οι πρωθυπουργοί των 
οποίων αντιτάχθηκαν στην επίκληση 
των εξουσιών έκτακτης ανάγκης από τον 
πρωθυπουργό.

ΑΚ

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
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Η κατανάλωση πολλών λαχανικών 
δεν μειώνει τον καρδιαγγειακό 

κίνδυνο, δείχνει νέα μεγάλη 
«ανατρεπτική» μελέτη

Η συχνή κατανάλωση λαχανικών θεωρείται 
σημαντική για μία ισορροπημένη διατροφή και για 
την αποφυγή διαφόρων ασθενειών. Μπορεί, όμως, 
πράγματι, να μειώσει και τον κίνδυνο καρδιαγγειακής 
νόσου ή καρδιαγγειακού θανάτου;

Τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο, όπως 
συμπέρανε μία νέα μεγάλη έρευνα από τη Βρετανία 
και το Χονγκ Κονγκ, η οποία έρχεται να αναιρέσει την 
καθιερωμένη αντίληψη επί του θέματος.

Με άλλα λόγια, είναι μικρή η πιθανότητα να μειωθεί 
ο κίνδυνος ενός θανατηφόρου εμφράγματος ή ενός 
εγκεφαλικού επειδή κάποιος τρώει πολλά λαχανικά.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της Οξφόρδης 
και του Μπρίστολ, καθώς επίσης του Κινεζικού 
Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, με επικεφαλής τον 
επιδημιολόγο δρα Τσι Φενγκ του Τμήματος Υγείας 
του Πληθυσμού στην Οξφόρδη, οι οποίοι έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα 
Επιστήμης της Διατροφής «Frontiers in Nutrition», 
ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 400.000 ανθρώπους 
με μέση ηλικία 56 ετών.

Στη διάρκεια των 12 ετών της μελέτης, οι 18.052 ή 
το 4,5% διαγνώστηκαν με καρδιαγγειακή νόσο, ενώ 
υπήρξαν 4.406 θάνατοι καρδιαγγειακής αιτιολογίας.

Η μελέτη ανέλυσε τις διατροφικές συνήθειες των 
ατόμων, ειδικά όσον αφορά τη μέση ημερήσια 
κατανάλωση μαγειρεμένων ή ωμών λαχανικών και 
μετά έκανε συσχέτιση με την πιθανότητα νοσηλείας 
ή θανάτου λόγω εμφράγματος, εγκεφαλικού ή άλλου 

σοβαρού καρδιαγγειακού προβλήματος.
Εκτιμήθηκε αρχικά ότι ο κίνδυνος καρδιαγγειακού 

θανάτου ήταν περίπου 15% χαμηλότερος για 
όσους κατανάλωναν τα περισσότερα ωμά λαχανικά 
σε σχέση με όσους έτρωγαν τα λιγότερα, ενώ τα 
μαγειρεμένα λαχανικά δεν μείωναν σχεδόν καθόλου 

Μελέτη «ανατρέπει» τα δεδομένα: Τα πολλά λαχανικά 
δεν μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού

τον κίνδυνο.
Όμως, όταν στη συνέχεια ελήφθησαν υπόψη, 

παράλληλα, διάφοροι άλλοι παράγοντες, όπως 
η υπόλοιπη διατροφή, κοινωνικο-οικονομικοί 
παράγοντες, ιατρικοί, συμπεριφορικοί κ.ά., η τελική 
«ετυμηγορία» των επιστημόνων ήταν ότι το όποιο 
όφελος ακόμη και των ωμών λαχανικών για την 
καρδιαγγειακή υγεία σχεδόν εξαφανιζόταν.

Όπως ανέφερε ο Φενγκ, «η μεγάλη μελέτη μας 
δεν βρήκε στοιχεία για κάποιο προστατευτικό 
αποτέλεσμα της κατανάλωσης λαχανικών όσον 
αφορά την καρδιαγγειακή νόσο. Αντίθετα, η ανάλυσή 
μας δείχνει ότι το φαινομενικά προστατευτικό 
αποτέλεσμα είναι πολύ πιθανό πως οφείλεται σε 
μεροληψία που σχετίζεται με άλλους παράγοντες, 
όπως την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και τον 
τρόπο ζωής».

kathimerini.gr

Καταπολέμησε τις φθορές 
με αντιοξειδωτικά

Τα αντιοξειδωτικά είναι βιταμίνες και μέταλλα που μπορεί 
να αντισταθμίσουν τη βλάβη που προκαλείται στο σώμα 
και το δέρμα σου από τις ελεύθερες ρίζες. Μπορείς να 
καταναλώνεις τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά ή να 
εφαρμόζεις κρέμες με αντιοξειδωτικά απευθείας στην 
επιδερμίδα σου. Μελέτες υποδεικνύουν πως η τοπική 
εφαρμογή βιταμίνης C μπορεί να βοηθάει ιδιαίτερα 

στη μείωση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων. Ζήτησε 
από το δερματολόγο σου να σου συστήσει προϊόντα με 
αρκετή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.

Φάε σολομό για πιο λείο δέρμα
Ο σολομός προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά για 
το δέρμα. Είναι γεμάτος πρωτεΐνη, ένα σημαντικό δομικό 
στοιχείο του υγιούς δέρματος. Και, όπως και άλλα λιπαρά 
ψάρια, είναι πλούσιος σε ω3 λιπαρά οξέα. Τα ω3 λιπαρά 
οξέα μπορεί να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των 
ρυτίδων και να κρατούν το δέρμα αφράτο.

tips... ομορφιας
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEOrGE VErrOS

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

(Νorth of Main Subway)

KΑνΑΔΑΣ

Υπάρχουν ορισμένες στιγμές στη ζωή μας 
που θα μείνουν για πάντα ξεχωριστές και 
αλησμόνητες. Πιστεύω ότι για όσους από 
εσάς συμμετείχατε στο ΠΑΝΚΑΝΑΔΙΚΟ 
Συλλαλητήριο της 29ης Φεβρουαρίου 
1992, η μέρα αυτή θα σας μείνει αξέχαστη 
και κάθε φορά που τη φέρνεται στο νου σας 
νιώθετε περήφανοι που εσείς τουλάχιστον 
δώσατε το παρόν για την πατρίδα. Μόνο 
που «αυτή» προτίμησε να ακούσει τους 
«κηδεμόνες» της και να αψηφήσει πολλά 
και διάφορα και φυσικά τα ογκώδη 
συλλαλητήρια των Ελλήνων και της 
ομογένειας και να «επιλέξει» συμφωνίες 
όπως αυτή των ΠΡΕΣΠΩΝ…

Το θεώρησα καθήκον μου να γυρίσω 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ πίσω, κάνοντας μια 
αναδρομή στο παρελθόν, την οποία 
αφιερώνω σε όλους εσάς που δώσατε το 
παρών αψηφώντας την ταλαιπωρία και 
το πολικό κρύο – σαν τους αγωνιστές στα 
βουνά της Πίνδου. Τότε που η παροικία μας 
είχε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ»! Την ίδια στιγμή, 
αυτή η αναδρομή είναι και ένα δίδαγμα για 
τους σημερινούς νέους που δεν ήταν εκεί, 
εκείνη την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ!

Στιγμιότυπα του Συλλαλητηρίου για τη 
Μακεδονία μπορείτε να παρακολουθήσετε 
στο πρόγραμμα μου ΚΑΛΗΜΕΡΑ 
ΠΑΤΡΙΔΑ. Το κείμενο που ακολουθεί 
το είχα δημοσιεύσει στη εφημερίδα 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ που εξέδιδα 
το 1992.

 Η Μεγαλειώδης διαδήλωση διαμαρτυρίας 
της 29ης Φεβρουαρίου στην Οτάβα, 
συγκέντρωσε 30 χιλιάδες ομογενείς οι 
οποίοι έφθασαν απ’ όλα τα μέρη του 

Καναδά για να υπενθυμίσουν στην 
Καναδική Κυβέρνηση ότι «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ» και ότι δεν πρέπει να 
προβεί σε αναγνώριση η Δημοκρατία των 
Σκοπίων ως ανεξάρτητο κράτος με το 
όνομα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Το μεγαλειώδες και πρωτόγνωρο για τον 
Καναδά συλλαλητήριο της Ομογένειας 
χαρακτηρίζεται για τον όγκο και τον 
εθνικό παλμό των Ομογενών, αλλά και τη 
συμμετοχή και αποφασιστικότητα, κυρίως 
της νεολαίας για την προάσπιση των 
εθνικών θεμάτων της Ελλάδας.

Η συγκέντρωση υπερέβη και τις πιο 
αισιόδοξες προσδοκίες των οργανωτών, 
οι οποίοι φοβόντουσαν τις επιπτώσεις των 
καιρικών συνθηκών. Όμως νωρίς το πρωί, 
οι Έλληνες γέμισαν τους δρόμους γύρω 
από τους χώρους που βρισκόντουσαν τα 
σχολικά λεωφορεία. Άνδρες, γυναίκες, 
παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες ακόμα και 
ανάπηροι(!) παρ’ όλο το διαπεραστικό 
πολικό κρύο – που έφθανε τους 46 
βαθμούς κελσίου υπό το μηδέν(!) λόγω 
του συντελεστή αέρος – ανταποκρίθηκαν 
στο εθνικό κάλεσμα για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 
που προετοίμασαν οι οργανωτές με 
σύμμαχο τις «φωνές» όλων ανεξαιρέτως 
των Ελληνικών ενημερωτικών μέσων της 
παροικίας μας. Οι δρόμοι θύμιζαν την 
εποχή της 28ης Οκτωβρίου 1940, όταν 
ο Ελληνικός λαός ξέχασε τις πολιτικές 
διαφορές και ενώθηκε για να διώξει τον 
εισβολέα από την πατρίδα Ελλάδα.

Καμία περιγραφή δεν μπορεί να μεταφέρει 
τη δυναμική παρουσία των Ελλήνων του 
Καναδά, που για άλλη μια φορά, όπως 

τον Αύγουστο του 1974 για την Κύπρο, 
έγγραφαν μια ακόμα σελίδα στην Ιστορία 
του Ελληνισμού της Ομογένειας.

Η ΕΚΚιΝΗΣΗ

Κατά τις 11 το πρωί του Σαββάτου στις 29 
Φεβρουαρίου 1992, ο χώρος του εμπορικού 

29 Φεβρουαρίου 1992: Το μεγαλειώδες συλλαλητήριο του 
Ελληνισμού του Καναδά για την ελληνικότητα της Μακεδονίας
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κέντρου Fairνiew είχε «κιτρινίσει» από την 
παρουσία των σχολικών λεωφορείων. 
Πολλά απ’ αυτά είχαν πληρώσει τη χρήση 
τους επιχειρηματίες, ενώ οι Αρμένιοι 
συμμετέχοντας στον αγώνα μας, μάς 
έδωσαν 10 λεωφορεία.

Η επί 30 χρόνια στο ραδιόφωνο Ρένα 
Παπαθανάκου εμψύχωνε τους Έλληνες 
με εμβατήρια και Εθνικό παλμό από το 
πρόγραμμά της «Ελληνικοί Αντίλαλοι» 
στο C.F.Μ.Β. ενώ την περιγραφή του 
συλλαλητηρίου μετέδιδα εγώ μέσω 
τηλεφώνου. Το ίδιο είχε κάνει και ο 
σταθμός του Γιάννη Δαπέρη.

Κάπου κοντά στο λεωφορείο των 
δημοσιογράφων, ήταν σταθμευμένος και ο 
γερανός του συνεργείου αυτοκινήτων Parc 
Lane του Γιάννη Αμανατίδη. Μέσα ήταν οι 
γιοί του Λάκης και Γιώργος και ο μηχανικός 
Τζίμης Αργυρόπουλος, εξοπλισμένοι 
για κάθε βλάβη αν συνέβαινε οτιδήποτε 
σ’ ένα απ’ τα λεωφορεία ή σ’ ένα απ’ τα 
εκατοντάδες ιδιωτικά αυτοκίνητα. Εδώ για 
την ιστορία πρέπει να σημειώσουμε, ότι 
το συνεργείο δε στάλθηκε άδικα, μια και 
χρειάσθηκε να επιδιορθώσει 3 λεωφορεία 
και 4 ιδιωτικά οχήματα.

Πηγαίνοντας προς την Οτάβα, όπως 
έτρεχαν στους αυτοκινητόδρομους το ένα 
λεωφορείο πίσω απ’ το άλλο, θύμιζε με 
μηχανοκίνητη στρατιωτική φάλαγγα. Τα 
σημαιοστολισμένα λεωφορεία συνόδευαν 
πολλά Ι.Χ. και ταξί της Ελληνικής εταιρείας 
Champlain που πολλά απ’ αυτά, παρόλο 
το κρύο, κυμάτιζαν έξω από τα παράθυρα 
τους την Ελληνική σημαία.

Η λαοθάλασσα των Ελλήνων του 
Μόντρεαλ και των περιχώρων, ενώθηκε 
με τις λαοθάλασσες των υπόλοιπων 
παροικιών του Καναδά. Όλοι κρατούσαν 
από κάτι. Άλλοι πανό, άλλοι σημαίες του 
Καναδά, των επαρχιών και προπαντός τη 
γαλανόλευκη μας, κι’ άλλοι τα… παιδιά 
τους, που κι’ αυτά, παρ’ όλο τη μικρή τους 
ηλικία· και την παγωνιά, ήταν παρόντες 
στο κάλεσμα της ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΣτΗΝ οταΒα

Ο ουρανός της Οτάβας ήταν καταγάλανος, 
όπως οι εκατοντάδες γαλανόλευκες 
σημαίες, θέλοντας και αυτός να 
συμμετάσχει στις κραυγές των καναδών 
ελληνικής καταγωγής:

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΣ!
Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
350.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΕΛΛΗΝΕΣ!
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

οι ομιΛιΕΣ

Η διαδήλωση άρχισε με τους Εθνικούς 
Ύμνους Καναδά και Ελλάδας που έψαλε 
η χορωδία του Τορόντο «ΟΡΦΕΑΣ». 
Στα σκαλοπάτια της Καναδικής Βουλής 
μίλησαν, ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας του Τορόντο κ. Φούσιας, ο 
γραμματέας του Ελληνικού Κογκρέσου 
κ. Γερολυμάτος, ο Ύπατος πρόεδρος 
της ΑΧΕΠΑ Καναδά κ. Μαυρομαράς, ο 
πρόεδρος της Παμμακεδονικής Καναδά κ. 
Δημητρακόπουλος, και ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Καναδά κ.κ. Σωτήριος, ο 
οποίος μετά από ειδική προσευχή ζήτησε 
απ’ όλους να τον συνοδεύσουν στο 
«ΥΠΕΡΜΑΧΩ». Όλοι οι ομιλητές τόνισαν 
την Ελληνικότητα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 
την προσπάθεια πλαστογράφησης της 
ιστορίας μας και τις επεκτατικές διαθέσεις 
των Σκοπίων.

Προέτρεψαν δε την Καναδική κυβέρνηση 
να υποστηρίξει τη θέση της Ελλάδας και 
να μην αναγνωρίσει τη Δημοκρατία των 
Σκοπίων ως «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Στη συνέχεια, μίλησε ο Ομοσπονδιακός 
βουλευτής κ. ΚΕΝ HUGHES, ο οποίος 
μεταξύ άλλων είπε ότι ο Καναδάς και η 

Ελλάδα είναι παλιοί φίλοι και σύμμαχοι και 
οι σχέσεις με την Ελλάδα είναι σημαντικές 
για την Καναδική κυβέρνηση, η οποία 
θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να 
διατηρηθεί αυτή η φιλία που έχει δοκιμασθεί 
διά μέσου του χρόνου. Ανέφερε επίσης ότι 
θα μεταφέρει το μήνυμα της συγκέντρωσης 
στην Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, 
BARBARA MCDOUGALL.

Κατόπιν μίλησε η κ. SHIRLEY MAHEU, 
Ομοσπονδιακή Φιλελεύθερη βουλευτής 
περιοχής Ville St. Laurent, η οποία μεταξύ 
άλλων είπε, ότι η χρήση του ονόματος 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από τη Δημοκρατία των 
Σκοπίων αποτελεί εδαφική απειλή προς 
την Ελλάδα στην οποία ανήκει νόμιμα το 
όνομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Αυτό αποτελεί 
ιστορική κλοπή.

Στη συνέχεια μίλησε ο κ. MAC HARB, 
ομοσπονδιακός Φιλελεύθερος βουλευτής, 
ο οποίος μετέφερε το μήνυμα του αρχηγού 
των Φιλελευθέρων κ. JEAN CHRETIEN. 
Στο μήνυμά του, μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός 
της Αντιπολίτευσης τονίζει: «Δεχόμεθα το 
δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών. Στην 
περίπτωση της δημοκρατίας αυτής είμαστε 
απόλυτα πεπεισμένοι ότι όπως έχει ήδη 
δηλώσει η ΕΟΚ, διεθνής αναγνώριση είναι 
δυνατή όταν -και μόνο όταν- πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις. Η αυτοδιάθεση 
πρέπει να επιδιώκεται δια μέσου ειρηνικών 
μέσων. Και θα πρέπει να εγγυάται το 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου και 
των μειονοτήτων αυτής της δημοκρατίας. 
Υπεράνω όλων, θα πρέπει να παρέχονται 
εγγυήσεις ότι τα υπάρχοντα εδαφικά 
σύνορα θα παραμείνουν αμετάβλητα και 
ότι η δημοκρατία θα επιλύσει το θέμα του 
ονόματος της με τρόπο που να ικανοποιεί 
τη διεθνή κοινότητα. Αυτά είναι τα κριτήρια 
τα οποία το Κόμμα των Φιλελευθέρων 
περιμένει από την Καναδική κυβέρνηση να 
ζητήσει ως προϋποθέσεις, προκειμένου να 
προβεί σε αναγνώριση της δημοκρατίας 
αυτής».

Στη συνέχεια μίλησε ο Ελληνικής καταγωγής 
Υπουργός της Κυβέρνησης του Κεμπέκ κ. 
Χρήστος Σύρρος. Ο κ. Σύρρος δήλωσε 
τα εξής: «Στη χερσόνησο των Βαλκανίων 
διερχόμεθα περίοδο ανακατατάξεων 
και ρευστότητας, που απειλούν την 
Ελλάδα. Με δεδομένη την έκρυθμη αυτή 
κατάσταση, είναι φανερό ότι η Ελλάδα 
έχει ανάγκη από τη συμπαράσταση του 
Ελληνισμού της Διασποράς, ο οποίος είμαι 
βέβαιος, ότι ενωμένος θα συνδράμει. Η 
ιστορία έχει αποδείξει ότι ο Ελληνισμός της 
διασποράς είναι ανεκτίμητο κεφάλαιο και 
πιστεύω ότι η συμβολή του θα είναι ακόμα 
μεγαλύτερη στο μέλλον. Οι κινητοποιήσεις 
που έγιναν στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ 
και στον Καναδά, είναι ενθαρρυντικές. 
Η αμφισβήτηση της Ελληνικότητας της 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, πλαστογραφεί την ιστορία, 
δημιουργεί μια νέα εστία αναταραχής και 
δυναμιτίζει τις προσπάθειες που έχουν 
ήδη γίνει, και εξακολουθούν να γίνονται, 
για ειρήνη, συνεργασία και πρόοδο μεταξύ 
των λαών των Βαλκανίων. Η υφαρπαγή 
από τα Σκόπια της Ελληνικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς και οι έμμεσες εδαφικές 
διεκδικήσεις, αποσταθεροποιούν την 
περιοχή και οξύνουν την ήδη τεταμένη 
ατμόσφαιρα. Καλώ λοιπόν την κυβέρνηση 
του Καναδά να μην προβεί σε ενέργειες 
που θα κλιμακώσουν την ένταση και 
θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη 
αστάθεια».

Κατόπιν, ο Ομοσπονδιακός Συντηρητικός 
βουλευτής της περιοχής Outremont 
Dr. JEAN PIERRE HOGUE, μετέφερε 
μήνυμα του Καναδού Πρωθυπουργού κ. 
BRIAN MULRONEY προς το πλήθος της 
συγκέντρωσης, στο οποίο μεταξύ άλλων 
τονίζει, ότι ο Καναδάς παρακολουθεί από 
κοντά τις εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία και 
τις συζητήσεις ΕΟΚ και Ελλάδας για την 
επίλυση του προβλήματος. Στο μήνυμα του 
ο Πρωθυπουργός στέλνει θερμές ευχές 
στους καναδούς Ελληνικής καταγωγής 
οι οποίοι συνέβαλαν και συμβάλουν στην 
οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική 

ανάπτυξη του Καναδά.

Μετά μίλησε ο Ελληνικής καταγωγής 
Ομοσπονδιακός Φιλελεύθερος βουλευτής 
κ. Τζιμ Καρύγιαννης, ο οποίος, μεταξύ 
άλλων, προέτρεψε τους ομογενείς 
να ασκούν πιέσεις στην Καναδική 
κυβέρνηση ώστε να ληφθούν υπόψη 
οι Ελληνικές θέσεις αναφορικά με μια 
ενδεχόμενη αναγνώριση της ανεξαρτησίας 
της Δημοκρατίας των Σκοπίων. Ο κ. 
Καρύγιαννης κατέληξε: «Όσοι θέλουν τη 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, τους εύχομαι όνειρα γλυκά 
διότι δεν πρόκειται να το κατορθώσουν. Η 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι ΕΛΛΑΔΑ και η ΕΛΛΑΔΑ 
είναι ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!».

Ακολούθως, μίλησε ο Ομοσπονδιακός 
Φιλελεύθερος βουλευτής της περιοχής St. 
Denis MARCEL PRUD‘HOMME, ο οποίος 
τόνισε ότι Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ!

Τέλος, ο κ. Γιώργος Μάνος, πρόεδρος του 
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, διάβασε 
το Ψήφισμα της συγκέντρωσης, το οποίο 
παρέδωσε στο βουλευτή Dr. JEAN 
PIERRE HOGUE, για να το δώσει στον 
Πρωθυπουργό.

Στη συνέχεια, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Καναδά κ.κ. Σωτήριος ζήτησε από το 
πλήθος σιγή ενός λεπτού, προς τιμή των 
Μακεδονομάχων και έψαλε Τον Ελληνικό 
Εθνικό Ύμνο και τον Ακάθιστο Ύμνο 
συνοδευόμενος από τους ομογενείς, που 
είχαν ως εκείνη τη στιγμή παγώσει σ’ όλο 
το σώμα από το πολικό ψύχος αλλά είχαν 
καυτή τη φλόγα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Ως επίλογο να αναφέρουμε, ότι η29η 
Φεβρουαρίου 1992 απέδειξε σε όλους, ότι 
οι Έλληνες Ενωμένοι «Δεν τους σκιάζει 
φοβέρα καμιά ούτε το πολικό κρύο του 
Καναδά».
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ!

tanea.ca
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αυτούς εργαζόµενους να πληρώνονται 
σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα µε 
καθορισµένη ηµέρα πληρωµής, ενώ 
απαγορεύει την παρακράτηση των 
φιλοδωρηµάτων από τους χειριστές της 
πλατφόρµας.

«Συνεχίζουµε να ακούµε  διάφορες 
ιστορίες ότι ένας ωροµίσθιος 
επαγγελµατίας  βγάζει 1.400 δολάρια 
και την επόµενη εβδοµάδα  βγάζει 500 
δολάρια και δεν ξέρουν γιατί», είπε ο 
υπουργός Εργασίας του Οντάριο Monte 
McNaughton.

«Έτσι, θα προωθήσουµε διαφάνεια, 
ώστε οι εργαζόµενοι να γνωρίζουν 
ακριβώς πώς λειτουργεί ο αλγόριθµος και 
πώς θα πληρωθούν».

Ο McNaughton είπε ότι έχει ακούσει από 
ορισµένους εργάτες πως βγάζουν λιγότερα 
από 5 δολ. την ώρα και χαρακτήρισε αυτή 
την κατάσταση “απαράδεκτη”.

«Κάθε εργαζόµενος στην επαρχία 
αξίζει να κερδίζει, τουλάχιστον τον 
κατώτατο µισθό και αυτές οι εταιρείες 
έχουν την ευθύνη —και θα αναγκαστούν 
από το νόµο— να πουν ξεκάθαρα στους 
εργαζόµενους στις ψηφιακές πλατφόρµες 
πώς και πότε θα αµείβονται. ”

Η νοµοθεσία περιλαµβάνει επίσης 
το δικαίωµα επίλυσης διαφορών που 
σχετίζονται µε την εργασία στο Οντάριο. 
Σύµφωνα µε τον McNaughton, πολλοί 
εργαζόµενοι αναγκάζονται να ταξιδέψουν 
εκτός Καναδά για να επιλύσουν κάποια 
διαφωνία στο χώρο εργασίας, κάτι που 
δεν είναι πάντα προσιτό.

«Ειλικρινά είναι απαράδεκτο να 
συµβαίνουν αυτές οι αδικίες στο Οντάριο 
και στον Καναδά», είπε. «Κανένας εργάτης 
δεν πρέπει να κερδίζει λιγότερο από τον 
κατώτατο µισθό. Κανένας εργαζόµενος 
σε αυτή την πλατφόρµα δεν πρέπει να 
απολυθεί χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση. 
Και κανείς δεν θα πρέπει να ταξιδεύει 
έξω από τον Καναδά για να επιλύσει µια 
διαφωνία στο χώρο της εργασίας του. Γι’ 
αυτό αναλαµβάνουµε δράση».

Η Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση 
αύξησε τον κατώτατο µισθό στο Οντάριο 
σε 15 δολ. την ώρα τον Ιανουάριο, 
επιλέγοντας να συµπεριλάβει και τους 
εργαζόµενους στις πωλήσεις ποτών που 
προηγουµένως έβγαζαν 12,55 δολ. την 
ώρα.

Οι εργάτες χωρίς σταθερή εργασία  δεν 
περιλαµβάνονταν σε αυτή τη νοµοθεσία.

Ο McNaughton αναγνώρισε ότι 
η κυβέρνηση «συχνά υστερεί σε 
σχέση µε τις οικονοµικές αλλαγές», 
προσθέτοντας ότι οι Προοδευτικοί 
Συντηρητικοί κινήθηκαν γρήγορα για να 
αντιµετωπίσουν τις συστάσεις που έγιναν 
από τη Συµβουλευτική Επιτροπή για την 
Ανάκαµψη του Εργατικού Δυναµικού στο 
Οντάριο.

Η επιτροπή πρότεινε τη δηµιουργία 
µιας νέας κατηγορίας εργαζοµένων 
ώστε να καλύψει και τους εργαζόµενους 
που απασχολούνται σε υπηρεσίες που 
βασίζονται σε πλατφόρµα, επιτρέποντάς 
τους πρόσβαση σε βασικά δικαιώµατα, 
όπως κατώτατος µισθός, επιδόµατα και 
απόλυση.

Ενώ η νέα νοµοθεσία που προτείνεται 
τη Δευτέρα (χθες) αντιµετωπίζει το ζήτηµα 
ενός σταθερού κατώτατου µισθού καθώς και 
ζητήµατα διαφάνειας στον χώρο εργασίας, 
δεν αναφέρει ένα πακέτο παροχών, κάτι 
που η συντηρητική κυβέρνηση είπε ότι θα 
µπορούσε να έρθει µετά τις επαρχιακές 
εκλογές τον Ιούνιο.

Ο McNaughton είπε επίσης ότι µια 
συµβουλευτική επιτροπή θα διοριστεί τον 
Μάρτιο και οι τελικές συστάσεις θα γίνουν 
τον Ιούλιο.

Μιλώντας σε δηµοσιογράφους αργά το 
πρωί της Δευτέρας, ο Φορντ επανέλαβε 
ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και ότι πιστεύει 
ακράδαντα στο να ξαναµπούν χρήµατα 
στις τσέπες των ανθρώπων.

«Έχουµε δει τεράστιες αλλαγές στις 
παραδοσιακές αγορές εργασίας», είπε. 
«Και καθώς χτίζουµε µια ανθεκτική 
οικονοµία, η κυβέρνησή µας πρέπει να 
συµβαδίζει µε αυτές τις αλλαγές».

«Η προστασία του εργατικού δυναµικού 
µας στην ψηφιακή πλατφόρµα δεν γίνεται 
για να διασφαλίσουµε  ότι η εργατική 
µας νοµοθεσία παραµένει ενηµερωµένη. 
Πρόκειται για την επίτευξη της υπόσχεσής 
µας να κάνουµε το Οντάριο το καλύτερο 

δήλωσε ο Πρόεδρος του Ουκρανο-
Καναδικού Κογκρέσου Peter Schturyn.

Μεταξύ εκείνων που ηγήθηκαν της 
πορείας ήταν η αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης Chrystia Freeland, η οποία 
αφιέρωσε λίγο χρόνο για να μιλήσει στο 
πλήθος μόλις έφτασε έξω από το δημαρχείο.

«Νομίζω ότι όλοι εμείς σήμερα πρέπει να 
ενημερώσουμε τον λαό της Ουκρανίας, τους   
ηγέτες της Ουκρανίας... να γνωρίζουν πόσο 
τους θαυμάζουμε. Ξέρουμε ότι παλεύουν 
για όλους μας», είπε ενώ στεκόταν στο 
βάθρο.

Η Freeland Φρίλαντ εξέδωσε επίσης 
προειδοποίηση προς τη Ρωσία, λέγοντας 
ότι η χώρα έχει την επιλογή να τερματίσει 
«αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο» ή να υποστεί 
τις συνέπειες.

«Η Δύση είναι αμείλικτη και θα κόψουμε 
τη ρωσική οικονομία από κάθε επαφή με τη 
δική μας».

Τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν 
αργά στη χώρα, κατευθυνόμενοα προς 
την πρωτεύουσα του Κιέβου, από 
τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχουν 
αναφερθεί διάσπαρτες μάχες και πολλές 
εκρήξεις έχουν ξεσπάσει σε όλη την πόλη, 
συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν 
εγκαταλείψει την Ουκρανία σε γειτονικές 
χώρες με την ελπίδα να ξεφύγουν από τη 
βία.

Την Κυριακή, ενόψει των συνομιλιών 
μεταξύ των δύο χωρών, ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε τις πυρηνικές 
δυνάμεις σε κατάσταση συναγερμού.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε πολλαπλές 
οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και 
την Κυριακή δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος 

O Ford ανακοινώνει 
$15 για τους ωρομίσθιους 
στις ψηφιακές πλατφόρμες

Χιλιάδες διαδήλωσαν στο κέντρο 
του Τορόντο για να υποστηρίξουν 

την Ουκρανία

µέρος από οπουδήποτε για να ζεις, να 
εργάζεσαι και να µεγαλώνεις οικογένεια».

Οι εφαρµογές Ride-Share φαίνεται να 
συµφωνούν µε την πρόταση, λέγοντας ότι 
οι οδηγοί τους αξίζουν προστασία και ότι 
η νοµοθεσία του Οντάριο είναι ένα καλό 
«σηµείο εκκίνησης».

Σε µια δήλωση, η Lyft είπε ότι «οι 
οδηγοί αξίζουν προνόµια και προστασίες, 
διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία τους 
να κερδίζουν όταν, όπου και για όσο καιρό 
θέλουν».

«Αυτή η πρόταση φαίνεται να προσφέρει 
ένα καλό σηµείο εκκίνησης σε αυτή 
τη συζήτηση και ανυποµονούµε να 
συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε µε όλους 
τους ενδιαφερόµενους για το θέµα».

Η Uber, εν τω µεταξύ, πιέζει για έναν πολύ 
υψηλότερο κατώτατο µισθό των 18 δολ. και 
λέει ότι ενώ θα ήθελαν να παρέχουν στους 
οδηγούς τους προνόµια, δεν µπορούν 
να το κάνουν χωρίς την περιφερειακή 
νοµοθεσία που να το υποστηρίζει.

Ένας εκπρόσωπος είπε επίσης σε µια 
δήλωση ότι η πλατφόρµα της Uber παρέχει 
ήδη στους οδηγούς διαφάνεια σχετικά µε 
τον τρόπο υπολογισµού των κερδών τους.

CBCNEWS.CA

του θα κλείσει σε όλες τις ρωσικές εταιρείες 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Στη «Μεγάλη Πορεία» του Τορόντο, οι 
άνθρωποι κρατούσαν πανώ που έγραφαν 
«τέλος στον πολέμο» και «Ουκρανία  
ισχυρή» και κραύγαζαν εναντίον του Πούτιν.

Ο δήμαρχος John Tory, που στεκόταν 
κοντά στη σημαία της Ουκρανίας, δήλωσε 
στο CP24 ότι το Κίεβο είναι η «αδελφή 
πόλη» του Τορόντο εδώ και 30 χρόνια και 
οι κάτοικοί του στέκονται δίπλα τους σε 
ένδειξη αλληλεγγύης.

«Έχουμε μια υπέροχη ουκρανική 
καναδική κοινότητα εδώ στην πόλη… αυτό 
που συμβαίνει είναι μια μεγάλη θηριωδία... 
είναι καιρός να σηκωθούμε και να πούμε όχι 
και αυτό κάνουμε εδώ στο Τορόντο».

Κάποιος από τους συμμετέχοντες είπε 
στο CP24 ότι άτομα από την οικογένειά 
του βρίσκονται σε καταφύγιο βομβών λόγω 
των ασταμάτητων αεροπορικών επιθέσεων, 
ενώ η σχεδόν 90χρονη μητέρα του είναι 
εγκλωβισμένη στο διαμέρισμά της.

«Οι οικογένειές μας υποφέρουν, οι φίλοι 
μας υποφέρουν. Είμαστε εδώ για να τους 
στηρίξουμε» είπε. «Όλος ο κόσμος πρέπει 
να ενωθεί και να βοηθήσει τους Ουκρανούς 
σε αυτούς τους δύσκολους και σκοτεινούς 
καιρούς».’

Ένα άλλο άτομο είπε ότι η οικογένειά 
της κρύβεται και ότι τα κτίρια σε κοντινή 
απόσταση τρέμουν από όλες τις εκρήξεις.

«Είναι αδύνατο να μετακινηθείς 
οπουδήποτε τώρα», είπε. «Είναι 
μπλοκαρισμένοι και πολλοί άνθρωποι 
προσπαθούν να πάνε στην Πολωνία για 
να ξεφύγουν από τον πόλεμο, μένουν δύο 
μέρες στα σύνορα και δεν μπορούν καν να 
περάσουν και επιστρέφουν».

CP24 
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Οι ΗΠΑ, η ΕΕ, η Βρετανία και ο 
Καναδάς αποφάσισαν να μπλοκάρουν 
την πρόσβαση της Ρωσίας στο 
παγκόσμιο σύστημα πληρωμών So-
ciety for Worldwide Interbank Finan-
cial Telecommunication - SWIFT, στο 
πλαίσιο ενός νέου γύρου κυρώσεων σε 
βάρος της Μόσχας, η οποία συνεχίζει 
την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας.

Σκληρές οικονομικές κυρώσεις 
σε βάρος της Ρωσίας ανακοίνωσαν 
ταυτόχρονα τα μεσάνυχτα με κοινή 

δήλωση ΕΕ, ΗΠΑ, Ηνωμένο 
Βασίλειο και Καναδάς 
- Ρωσικές τράπεζες 
τίθενται εκτός του 

συστήματος πληρωμών 
S w i f t , δ ε σ μ ε ύ ο ν τ α ι 
περιουσιακά στοιχεία 
της ρωσικής κεντρικής 
τράπεζες και 

μπλοκάρεται η πρόσβαση 
Ρώσων ολιγαρχών 
στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα - Έτοιμη να 
συμμορφωθεί με τους 

περιορισμούς σε ρωσικές 
τράπεζες δηλώνει η SWIFT

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η Βρετανία και ο Καναδάς 
αποφάσισαν να μπλοκάρουν την 
πρόσβαση της Ρωσίας στο παγκόσμιο 
σύστημα πληρωμών Society for 
Worldwide Interbank Financial Tele-
communication - SWIFT, στο πλαίσιο 
ενός νέου γύρου κυρώσεων σε βάρος 
της Μόσχας, η οποία συνεχίζει την 
επίθεσή της κατά της Ουκρανίας.

Τα μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνουν 
επίσης περιορισμό στα διεθνή 
αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας 
της Ρωσίας, θα εφαρμοστούν τις 

επόμενες ημέρες, σύμφωνα με κοινή 
ανακοίνωση ΗΠΑ, ΕΕ, Βρετανίας και 
Καναδά.

Τι είναι το Swift
Το Swift είναι ένα σύστημα 

ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των 
τραπεζών παγκοσμίως. Πρόκειται 
για ένα διατραπεζικό σύστημα μέσω 
του οποίου τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα καταγράφουν, ενημερώνουν 
και διεκπεραιώνουν διασυνοριακές 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές. 
Ιδρύθηκε το 1973, έχει την έδρα του 
στο Βέλγιο και συνδέει 11.000 τράπεζες 
και ιδρύματα σε περισσότερες από 
200 χώρες.

Στέλνει περισσότερα από 40 
εκατομμύρια μηνύματα την ημέρα, 
καθώς τρισεκατομμύρια δολάρια 
αλλάζουν χέρια μεταξύ εταιρειών και 
κυβερνήσεων. Περισσότερο από το 
1% αυτών των μηνυμάτων πιστεύεται 
ότι αφορά ρωσικές πληρωμές.

Το Swift δημιουργήθηκε από 
αμερικανικές και ευρωπαϊκές 
τράπεζες, οι οποίες δεν ήθελαν ένα 
μόνο ίδρυμα να αναπτύξει το δικό του 
σύστημα και να έχει μονοπώλιο. Το 
δίκτυο ανήκει πλέον από κοινού σε 
περισσότερες από 2.000 τράπεζες και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Εποπτεύεται από την Εθνική 
Τράπεζα του Βελγίου σε συνεργασία με 
τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες σε 
όλο τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένης 
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των 
ΗΠΑ και της Τράπεζας της Αγγλίας.

Το Swift συμβάλλει στο να καταστεί 
δυνατό το ασφαλές διεθνές εμπόριο 
για τα μέλη του και υποτίθεται ότι δεν 
παίρνει θέση σε διαμάχες. Ωστόσο, 
το Ιράν αποκλείστηκε από το Swift το 
2012, στο πλαίσιο των κυρώσεων για 
το πυρηνικό του πρόγραμμα. Έχασε 
σχεδόν το ήμισυ των εσόδων του από 

τις εξαγωγές πετρελαίου και το 30% 
του εξωτερικού εμπορίου. 

Πώς θα επηρέαζε τη Ρωσία
Ο αποκλεισμός της Ρωσίας, από το 

SWIFT στερεί στις ρωσικές εταιρείες 
την πρόσβαση στις ομαλές και 
άμεσες συναλλαγές που παρέχει το 
Swift. Οι πληρωμές για τα πολύτιμα 
ενεργειακά και γεωργικά προϊόντα της 
θα διαταράσσονταν σοβαρά. 

Οι τράπεζες πιθανότατα θα έπρεπε 
να συναλλάσσονται απευθείας μεταξύ 
τους, προσθέτοντας καθυστερήσεις 
και επιπλέον κόστος και θα εμπόδιζε 
την ικανότητα της Ρωσίας να ανακτά 
τα διεθνή κέρδη από τις εξαγωγές 
πετρελαίου και φυσικού αερίου της. 
Το 2014 η Ρωσία είχε απειληθεί 
με αποκλεισμό από το Swift όταν 
προσάρτησε την Κριμαία. Η Ρωσία 
δηλώσε ότι η κίνηση αυτή ισοδυναμεί 
με κήρυξη πολέμου.

Διχασμένη η Δύση
Ωστόσο όπως εξηγούν τραπεζικοί 

παράγοντες ο αποκλεισμός της Ρωσίας 
από το σύστημα αυτό θα βλάπτει τις 
εταιρείες που προμηθεύουν αγαθά στη 
χώρα και αγοράζουν από αυτήν, ιδίως 
τη Γερμανία.

Η Ρωσία είναι ο κύριος προμηθευτής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξεύρεση 
εναλλακτικών προμηθειών δεν θα είναι 
εύκολη. Με τις τιμές της ενέργειας ήδη 
στα ύψη, η περαιτέρω αναστάτωση 
είναι κάτι που πολλές κυβερνήσεις 
θέλουν να αποφύγουν. Οι εταιρείες 
στις οποίες η Ρωσία χρωστά χρήματα 
θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς 
τρόπους για να πληρωθούν, με 
αποτέλεσμα ο κίνδυνος μια μεγάλης 
διεθνούς τραπεζικής αναστάτωσης 
είναι πολύ μεγάλος.

ΕΕ, ΗΠΑ, Βρετανία και Καναδάς 
αποφάσισαν να μπλοκάρουν 

την πρόσβαση της Ρωσίας 
στο παγκόσμιο σύστημα 

πληρωμών SWIFT
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Ιάπωνες έφτιαξαν 
τον ισχυρότερο 
υπερυπολογιστή 

του κόσμου

Σημαντικές ανακατατάξεις εμφανίζει η νέα κατάταξη Top 
500 των ισχυρότερων υπερυπολογιστών του κόσμου, που 
αποτελούν το κατ’ εξοχήν σύμβολο εθνικής τεχνολογικής 
και οικονομικής ανταγωνιστικότητας, την οποία κάνουν 
από το 1993 ανά εξάμηνο Γερμανοί και Αμερικανοί 
επιστήμονες.

Ενώ τα τελευταία χρόνια αμερικανικοί και κινεζικοί 
υπολογιστές βρίσκονταν στην κορυφή, η Ιαπωνία 
πέρασε -και με διαφορά- στην πρώτη θέση με τον νέο 
υπερυπολογιστή της Fugaku, αφήνοντας στη δεύτερη και 
τρίτη θέση, αντίστοιχα, τους αμερικανικούς Summit και Si-
erra. Την τελευταία φορά που η Ιαπωνία ήταν ξανά πρώτη 
ήταν το 2011 με τον υπερυπολογιστή της Κ Supercom-
puter.

Ο Fugaku (ένα άλλο όνομα για το εμβληματικό ιαπωνικό 
Όρος Φίτζι), είναι δημιούργημα της ιαπωνικής εταιρείας 
Fujitsu και είναι εγκατεστημένος στο κρατικό Κέντρο 
Υπολογιστικής Επιστήμης RIKEN στο Κόμπε.

Αυτήν την εποχή κάνει πειραματική εργασία πάνω στη 
νόσο Covid-19 (όπως προσομοιώσεις για το πόσο γρήγορα 
εξαπλώνεται), διαθέτοντας τεράστια επεξεργαστική ισχύ 
415,5 petaflops, έναντι 148,8 petaflops του Summit της 
ΙΒΜ που βρίσκεται στο Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge του 
Τενεσί και 94,9 petaflops του Sierra που ανήκει στο Εθνικό 
Εργαστήριο Lawrence Livermore στην Καλιφόρνια.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται, πλέον, ο κινεζικός Taihu-
Light με 93 petaflops, στην πέμπτη ο επίσης κινεζικός Tian-
he-2A με 61,4 petaflops και στην έκτη ένα νέο σύστημα, 
ο αμερικανικής κατασκευής HPC5, με 35,5 petaflops, ο 
οποίος ανήκει στην ιταλική ενεργειακή εταιρεία Eni και είναι 
πια ο ισχυρότερος στην Ευρώπη.

Η Κίνα συνεχίζει να κυριαρχεί στον κατάλογο Top 
500 με 226 υπερυπολογιστές, έναντι 114 των ΗΠΑ, 30 
της Ιαπωνίας, 18 της Γαλλίας και 16 της Γερμανίας. Οι 
περισσότεροι υπερυπολογιστές έχουν κατασκευαστεί από 
τις κινεζικές εταιρείες Lenovo (180), Sugon (68) και Inspur 
(64).

Ηλεκτρικό ποδήλατο 
σου επιτρέπει να 

επιπλέεις στο νερό
Μια νεοφυής επιχείρηση από τη Νέα Ζηλανδία που 

ονομάζεται Manta5 Guy έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό 
ποδήλατο ικανό να κινείται στο νερό, φτάνοντας ακόμα και 

τα 20 χλμ/ώρα.
Το όνομα του ηλεκτρικού ποδηλάτου είναι Hydro-

foiler XE-1 και σχηματικά αλλά και σχεδιαστικά θυμίζει 
υδροπτέρυγα. Διαθέτει μια έλικα που επιτρέπει στο 
ποδήλατο να μη βυθίζεται όσο ο αναβάτης κάνει πεντάλ 

για να αυξήσει την ταχύτητα και να του δώσει ισχύ.
«Η κίνηση που καλείται να κάνει ο αναβάτης είναι η 

ίδια με αυτή που θα έκανε κανείς σε μια προπόνηση που 
γίνεται με ποδήλατο στο βουνό ή στο δρόμο», επισημαίνει 
ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Γκρεγκ Τζόνστον.

Η Manta5 Guy υποστηρίζει ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο θα 
αλλάξει τα θαλάσσια σπορ, αφού οι αναβάτες θα μπορούν 
πλέον να κάνουν ποδήλατο σε ποτάμια, λίμνες και στον 
ωκεανό κατά μήκος της ακτής. Ο ιδρυτής της εταιρείας, 
Χόγουαρντ Γουίλις επισημαίνει ότι αυτή η δραστηριότητα 
θα μπορούσε να ενταχθεί και στην κατηγορία αναψυχής 
αλλά και του αθλητισμού.

Η εταιρεία λάνσαρε για πρώτη φορά το ηλεκτρικό 
ποδήλατο το 2017, δηλώνοντας ότι από τότε έχει αρχίσει 
να αυξάνεται η ζήτησή του σε όλο τον κόσμο, με την 
περισσότερη ζήτηση να προέρχεται μέχρι σήμερα από τις 
ΗΠΑ, η οποία είναι μια «προοδευτική αθλητική αγορά», 
σύμφωνα με τον Γκρεγκ Τζόνστον.

Το βάρος του είναι πολύ μικρό ώστε ο αναβάτης να 
μπορεί εύκολα να το μεταφέρει και να εξασκηθεί κάνοντας 
ποδήλατο ενώ επιπλέει στη θάλασσα!

Λύθηκε ένα 
από τα μυστήρια 
του Στόουνχεντζ

Βρετανοί επιστήμονες έλυσαν ένα από τα μυστήρια του 
Στόουνχεντζ, καθορίζοντας την προέλευση πολλών από 
τους μεγάλιθους που συγκροτούν το φημισμένο νεολιθικό 
μνημείο στο Γουίλτσαϊρ της Αγγλίας, χάρη σε ένα δείγμα 
που είχε φυλαχθεί επί δεκαετίες στις ΗΠΑ.

Από τη γεωχημική μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι 50 από 

τους 52 γκρίζους ψαμμιτικούς ογκόλιθους του Στόουνχεντζ 
προέρχονται από το ίδιο σημείο: μια τοποθεσία που 
αποκαλείται Γουέστ Γουντς και απέχει περίπου 25 
χιλιόμετρα.

Οι ψαμμιτικοί ογκόλιθοι τοποθετήθηκαν στο μνημείο 
γύρω στο 2500 π.Χ. Ο μεγαλύτερος έχει ύψος 9,1 
μέτρα και ο βαρύτερος ζυγίζει περίπου 30 τόνους. «Οι 
ψαμμιτικοί ογκόλιθοι αποτελούν τον εξωτερικό κύκλο και 
το κεντρικό τρίλιθο (δύο κάθετοι μεγάλιθοι που στηρίζουν 
έναν οριζόντιο). Είναι πελώριοι», είπε ο γεωμορφολόγος 
Ντέιβιντ Νας, του Πανεπιστημίου του Μπράιτον, που 
ήταν επικεφαλής της έρευνας η οποία δημοσιεύτηκε στην 
επιστημονική επιθεώρηση Science Advances.

«Το πώς μεταφέρθηκαν στο σημείο είναι αντικείμενο 
εικασιών. Δεδομένου του μεγέθους τους, είτε τους έσυραν, 
είτε τους μετακίνησαν με κυλινδρικές ράβδους μέχρι 
το Στόουνχεντζ. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή διαδρομή, 
όμως τουλάχιστον τώρα έχουμε μια αφετηρία και έναν 
τερματισμό», πρόσθεσε ο Νας.

Οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει στο παρελθόν ότι οι 
μικρότεροι μονόλιθοι προέρχονταν από το Πέμπροκσιρ της 
Ουαλίας, μια περιοχή που απέχει 250 χιλιόμετρα από το 
Στόουνχεντζ.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε ένα δείγμα 
ψαμμιτικού ογκόλιθου, το οποίο είχε αφαιρεθεί από το 
μνημείο στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν είχαν 
τοποθετηθεί μεταλλικές ράβδοι για να σταθεροποιήσουν 
έναν ραγισμένο μεγάλιθο. Το δείγμα αυτό δόθηκε ως 
αναμνηστικό στον Ρόμπερτ Φίλιπς, έναν άνδρα που 
εργαζόταν στην εταιρεία που είχε αναλάβει τα έργα 
συντήρησης. Ο Φίλιπς το πήρε μαζί του (έλαβε και τη 
σχετική άδεια εξαγωγής) όταν μετανάστευσε στις ΗΠΑ, 
το 1977. Έζησε στη Νέα Υόρκη, το Ιλινόι, την Καλιφόρνια 
και τέλος στη Φλόριντα. Αποφάσισε να το επιστρέψει στη 
Βρετανία το 2018 και την ίδια χρονιά πέθανε.

Οι ερευνητές ανέλυσαν αυτό το δείγμα –είναι μια 
διαδικασία που καταστρέφει την πέτρα και επομένως 
δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί στους μεγάλιθους– και 
καθόρισαν το γεωχημικό αποτύπωμα του ψαμμιτικού 
ογκόλιθου από τον οποίο προήλθε. Αυτό το αποτύπωμα 
ταίριαζε με τους ψαμμόλιθους του Γουέστ Γουντς και με 
όλους τους μεγάλιθους του Στόουνχεντζ, εκτός από δύο.

«Ελπίζω, αυτό που ανακαλύψαμε να βοηθήσει τον κόσμο 
να καταλάβει περισσότερα για την τεράστια προσπάθεια 

που καταβλήθηκε για την κατασκευή του Στόουνχεντζ», 
κατέληξε ο Νας.

Πομπηία: Οι Ρωμαίοι 
έκαναν ανακύκλωση

Οι Ρωμαίοι ήταν έμπειροι μηχανικοί, πρωτοπόροι 
στην ενδοδαπέδια θέρμανση, στα υδραγωγεία και στη 
χρήση του σκυροδέματος ως οικοδομικού υλικού και 
επιπλέον, σύμφωνα με νέα στοιχεία, οι «εφευρέτες» της 
ανακύκλωσης.

Ερευνητές στην Πομπηία, τη θρυλική πόλη της νότιας 
Ιταλίας και διασημότερο θέρετρο της αρχαίας Ρώμης, που 
έσβησε ξαφνικά κάτω από τόνους ηφαιστειακής τέφρας με 
την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., διαπίστωσαν ότι τα 
τεράστια αναχώματα έξω από τα τείχη της πόλης, όπου 
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι κάτοικοι πετούσαν τα 
απορρίμματα τους, στην πραγματικότητα ήταν «χώροι 
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης».

Η Αμερικανίδα καθηγήτρια Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας 
Άλισον Έμερσον, μέλος της ομάδας η οποία διενεργεί 
έρευνες στην Πομπηία για το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, 
δήλωσε ότι τα απορρίμματα βρέθηκαν συσσωρευμένα 
κατά μήκος σχεδόν ολόκληρου του εξωτερικού τείχους 
στη βόρεια πλευρά της πόλης, μεταξύ άλλων σημείων, 
με ορισμένα από τα αναχώματα να έχουν ύψος αρκετών 
μέτρων. Στα αναχώματα εντοπίστηκαν θραύσματα αγγείων 
και κονίαμα γύψου, τα οποία επαναχρησιμοποιήθηκαν ως 
δομικά υλικά.

Η μέχρι πρότινος ερμηνεία των αρχαιολόγων ήταν ότι 
τα αναχώματα δημιουργήθηκαν μετά από σεισμό που 
έπληξε την πόλη 17 χρόνια πριν από τη μεγάλη έκρηξη του 
Βεζούβιου, οπότε οι κάτοικοι καθάρισαν και απομάκρυναν 
τα ερείπια από τα κτίρια που είχαν πληγεί σε σωρούς 
έξω από τα τείχη. Και παρότι τα περισσότερα από αυτά 
είχαν ανασκαφεί μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, κάποια 
ερευνώνται ακόμη.

Οι αναλύσεις εντόπισαν μέρος των απορριμμάτων από 
διάφορα σημεία της πόλης σε σημεία εκτός αυτής -όπως οι 
σύγχρονοι χώροι υγειονομικής ταφής- και πίσω στην πόλη, 
καθώς το υλικό βρέθηκε ενσωματωμένο σε κτίρια, τοίχους 
και δάπεδα.

Σε συνεργασία με τους αρχαιολόγους Στίβεν Έλις και 
Κέβιν Ντίκους, η Έμερσον μελέτησε τα υλικά κατασκευής 
της αρχαίας πόλης.

«Βρήκαμε ότι μέρος της πόλης χτίστηκε από σκουπίδια. 
Οι σωροί έξω από τα τείχη δεν ήταν υλικά που πετούσαν 
για να τα ξεφορτωθούν. Έξω από τα τείχη γινόταν η 
συλλογή, ταξινόμηση και στη συνέχεια, μεταπώληση των 
υλικών εντός των τειχών».

Η Πομπηία ήταν μια πόλη με κομψές επαύλεις και 
δημόσια κτίρια, Αγορά, εργαστήρια, καταστήματα, χώρους 
εστίασης, οίκους ανοχής και λουτρά, καθώς και ένα 
αμφιθέατρο χωρητικότητας 20.000 ατόμων.

Η Έμερσον και η ομάδα της ανέλυσαν δείγματα από 
το έδαφος προκειμένου να εντοπίσουν τη διαδρομή των 
τυπικών αστικών απορριμμάτων στην πόλη. Όπως λέει 
«το χώμα που ανασκάψαμε διαφέρει ανάλογα με το αρχικό 
σημείο εναπόθεσης τους».

Ορισμένοι τοίχοι, για παράδειγμα, φέρουν 
επαναχρησιμοποιημένα υλικά, όπως θραύσματα 
αμφορέων, κομμάτια από κεραμίδια και σβώλους από 
κονίαμα γύψου. «Σχεδόν όλοι αυτοί οι τοίχοι έχουν 
περαστεί με ένα τελικό στρώμα γύψου, για να μην είναι 
ορατό το χάος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν», εξηγεί 
η Έμερσον, η έρευνα της οποίας θα δημοσιευθεί τον Μάιο 
στο βιβλίο με τίτλο «Life and Death in the Roman Suburb» 
(εκδόσεις Oxford University Press).
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Το ηλεκτρο-
εγκεφαλογράφημα 
συνέχισε να καταγράφει 
εγκεφαλική δραστηριότητα 
και μετά την ανακοπή 
που υπέστη ηλικιωμένος

Οι επιστήμονες κατέγραψαν την εγκεφα-
λική δραστηριότητα ενός ετοιμοθάνατου 
ανθρώπου λίγο πριν το περίπλοκο αυτό 
όργανο πέσει σε αχρηστία, παρέχοντας 
έτσι μια εικόνα για το τι μπορεί να συμβαίνει 
τις τελευταίες στιγμές της ζωής μας.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο 
«Frontiers In Aging Neuroscience», 
επικεντρώθηκε σε έναν 87χρονο άνδρα 
που νοσηλευόταν με επιληψία.

Ο άνδρας συνδέθηκε με ένα ηλεκτρο-

Κλιματική αλλαγή: Η άνοδος 
της στάθμης των θαλασσών 
άρχισε διεθνώς από το 1863
Όσα αποκάλυψε επιστημονική έρευνα

Η άνοδος της στάθμης των θαλασσών στη σύγχρονη εποχή εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 1863, 
καθώς εντεινόταν η Βιομηχανική Επανάσταση και άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία, με 
αποτέλεσμα την έναρξη της θέρμανσης των ωκεανών και την τήξη των παγετώνων, σύμφωνα 
με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα.

Η μελέτη, με επικεφαλής τη δρα Τζένιφερ Γουόκερ του Τμήματος Γεωεπιστημών και 
Πλανητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Rutgers των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό «Nature Communications», ανέλυσε στοιχεία για τη στάθμη των θαλασσών κατά τα 
τελευταία 2.000 χρόνια.

Η άνοδος της στάθμης αποτελεί σημαντικό δείκτη για τις ευρύτερες κλιματικές αλλαγές. 
Εντοπίζοντας για πρώτη φορά με τόσο συγκεκριμένο τρόπο πότε άρχισε να ανεβαίνει η 
στάθμη, κατέστη δυνατό παράλληλα να προσδιοριστεί και η έναρξη μιας σημαντικής περιόδου 
κλιματικής αλλαγής.

Ενώ η άνοδος των υδάτων διεθνώς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα έγινε για 
πρώτη φορά αισθητή μεταξύ 1863-1873, υπήρξαν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή. 
Για παράδειγμα, στον μέσο Ατλαντικό και σε περιοχές των ΗΠΑ η στάθμη άρχισε να ανεβαίνει 
μεταξύ 1872-1894, ενώ στον Καναδά και στην Ευρώπη αρκετά αργότερα, μεταξύ 1930-1964.

«Μπορούμε πάντως να είμαστε βέβαιοι ότι η παγκόσμια άνοδος της στάθμης των θαλασσών 
από το 1940 έως το 2000 υπήρξε η ταχύτερη των τελευταίων 2.000 ετών», δήλωσε η Γουόκερ.

εγκεφαλογράφημα, το οποίο καταγράφει την εγκεφαλική 
δραστηριότητα, όταν υπέστη ξαφνική καρδιακή προσβολή 
και πέθανε. Όμως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα συνέχισε 
να καταγράφει εγκεφαλική δραστηριότητα, ακόμη και κατά 
τη διάρκεια 15 λεπτών μετά τον θάνατό του.

Μάλιστα, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι, στα 30 
δευτερόλεπτα του τελικού καρδιακού παλμού του άνδρα, 
υπήρξε μια αύξηση στα εγκεφαλικά κύματα γάμμα. Αυτά 
τα κύματα σχετίζονται με εξελιγμένες γνωστικές λειτουργίες 
και είναι ιδιαίτερα ενεργά όταν συγκεντρωνόμαστε, 
ονειρευόμαστε και διαλογιζόμαστε, καθώς και όταν 
ανακτούμε αναμνήσεις και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι καθώς πεθαίνουμε, 
βιώνουμε την ίδια νευρική δραστηριότητα όπως κατά τη 
διάρκεια του ονείρου, της ανάκλησης αναμνήσεων ή του 
διαλογισμού. 

Ο καθηγητής Ατζμάλ Ζεμάρ, νευροχειρουργός στο 
Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, 
είπε στο ZME Science: «Αυτά τα ευρήματα αμφισβητούν 
την κατανόησή μας για το πότε ακριβώς τελειώνει η ζωή 
και δημιουργούν σημαντικά επακόλουθα ερωτήματα, όπως 
αυτά που σχετίζονται με το χρόνο της δωρεάς οργάνων».

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι η μελέτη ήταν η πρώτη 
του είδους της και αφορούσε έναν εγκέφαλο που είχε ήδη 
«τραυματιστεί» λόγω επιληψίας. Ωστόσο, θα μπορούσε να 
ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω έρευνα και μια βαθύτερη 
κατανόηση του τι περνάει από το μυαλό μας τις τελευταίες 
μας στιγμές.

Τι μας συμβαίνει όταν πεθαίνουμε; 
Το εγκεφαλογράφημα ενός ετοιμοθάνατου

«Άσκηση σε χάπι»: 
Οι επιστήμονες 

βρήκαν ουσία που 
«μιμείται» τα οφέλη 

της γυμναστικής
Ερευνητές του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας 

(ANU) εντόπισαν μοριακά σήματα (σωματίδια λιπιδίων) 
στο ανθρώπινο σώμα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε ένα χάπι που μιμείται τα οφέλη της άσκησης στην υγεία.

Η ανακάλυψη μπορεί στο μέλλον να αποβεί σωτήρια 
για ασθενείς που δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν σε 
σωματικές δραστηριότητες, όπως εκείνοι που πάσχουν 
από Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Riccardo Natoli, επικεφαλής 
του Κέντρου Έρευνας για την Υγιή Όραση στο ANU, 
υποστήριξε ότι αυτά τα μοριακά σήματα, που αποστέλλει ο 
οργανισμός στον εγκέφαλο και τα μάτια μετά την άσκηση, 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό συστατικό ενός 
χαπιού και να λαμβάνονται ως συμπληρώματα.

«Ουσιαστικά συνταγογραφούμε το μοριακό μήνυμα της 
άσκησης σε όσους δεν μπορούν να ασκηθούν», εξήγησε.

Εκτός από τη σωματική υγεία, οι επιστήμονες, που 
έκαναν την σχετική δημοσίευση στο ακαδημαϊκό περιοδικό 
Clinical and Experimental Ophthalmology, μελετούν επίσης 

την επίδραση αυτών των μοριακών σημάτων στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα και τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. 

«Γνωρίζουμε ότι η άσκηση ωφελεί την όραση αλλά όχι 
σε ποιο βαθμό. Στόχος μας είναι να τα κατανοήσουμε σε 
μοριακό επίπεδο και με ποιους μηχανισμούς ευεργετούν 
το κεντρικό νευρικό σύστημα και τον αμφιβληστροειδή» 
ανέφερε ο Dr Joshua Chu-Tan.

Σε περίπτωση που σκέφτεστε ότι το συγκεκριμένο χάπι 
θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις ώρες γυμναστηρίου, 
δυστυχώς δεν προορίζεται για το ευρύ κοινό, αλλά μόνο 
όσους πάσχουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

«Γνωρίζουμε πως η άσκηση σε ασθενείς που πάσχουν 
από νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως Αλτσχάιμερ και 
Πάρκινσον, μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση και την 
επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου», πρόσθεσε ο Dr 
Joshua Chu-Tan.

«Προφανώς δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλες τις 
ευεργετικές ιδιότητες της άσκησης σε ένα μόνο χάπι, καθώς 
τα οφέλη της εκτείνονται σε όλο το σώμα και υπερβαίνουν 
αυτά που θα μπορούσαν να “συνταγογραφηθούν”. 
Άλλωστε δεν είναι αυτός ο στόχος», κατέληξε.
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μπροστά, ειδικά από την ημέρα που το ζευγάρι έκανε 
επιτέλους εκείνο που του στέρησε η περιπέτειά της: 
αντάλλαξε επιτέλους όρκους παρουσία συγγενών και 
φίλων.

Νορβηγία: Ετοιμάζεται 
η μακρύτερη και 

βαθύτερη υποθαλάσσια 
σήραγγα στον κόσμο

Οι Νορβηγοί θα σπάσουν το δικό τους ρεκόρ με την 
κατασκευή σήραγγας μήκους 27 χλμ. και βάθους 392 
μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το Rogaland Fixed Link ή απλά το δημόσιο έργο Rog-
fast, περιλαμβάνει και μια υποθαλάσσια οδική σήραγγα 
μεταξύ των δήμων Randaberg και Bokn στην περιφέρεια 
Rogaland της Νορβηγίας.

Η νέα σήραγγα θα ονομάζεται Boknafjord και θα γίνει 
κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ όσον αφορά το μήκος των 
27 χλμ. και το μέγιστο βάθος των 392 μέτρων κάτω από 
την επιφάνεια της θάλασσας. Θα είναι μέρος της κύριας 
ευρωπαϊκής οδού E39 που βρίσκεται κατά μήκος της 
δυτικής ακτής της Νορβηγίας και θα συνδέει τις πόλεις 
Kristiansand – Stavanger – Haugesund – Bergen.

Η συγκεκριμένη σήραγγα των 27 χλμ. θα εκτείνεται κάτω 
από το Boknafjorden και το Kvitsoyfjorden, ενώ στο έργο 
περιλαμβάνεται και μια ακόμα σήραγγα σύνδεσης 4,1 χλμ., 
που ονομάζεται σήραγγα Kvitsoy και οδηγεί στον ομώνυμο 
νησιωτικό δήμο.

Το έργο εγκρίθηκε από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο τον 
Μάιο του 2017 και είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί 
το 2025–2026. Εκείνη την εποχή, το έργο προβλεπόταν να 
κοστίσει περίπου 1,67 δισ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση να 

ορίζεται σε 1,1 δισ. ευρώ από δάνειο που θα καταβληθεί 
από διόδια και 570 εκ. ευρώ απευθείας από την κυβέρνηση.

Η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018, με τελετή 
για την πρώτη ανατίναξη βράχου της μελλοντικής είσοδου 
της σήραγγας. Τον Οκτώβριο του 2019, λόγω υπέρβασης 
του κόστους, το έργο διακόπηκε και όλα τα σχέδια για την 
έκδοση των συμβάσεων ακυρώθηκαν. Τον Δεκέμβριο του 
2019, η κυβέρνηση της Νορβηγίας ζήτησε να αναθεωρηθεί 
ο προϋπολογισμός του έργου.

Μέχρι τον Απρίλιο του 2020, η αναθεωρημένη 
ενημέρωση του προϋπολογισμού της Νορβηγικής 
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων εκτίμησε ότι το κόστος του 
συνολικού έργου είχε ανέβει στα 2,5 δισ. ευρώ, μια αύξηση 
της τάξης των 830 εκ. ευρώ. Σημείωσε όμως ότι κατά την 
διάρκεια του έργου θα υπάρξει εξοικονόμηση πόρων που 
θα φτάνει τα 400 εκ. ευρώ.

Τον Οκτώβριο του 2020, η Νορβηγική Υπηρεσία 
Δημόσιων Οδών έφερε το αναθεωρημένο σχέδιό της στην 
κυβέρνηση για έγκριση που προβλέπει ότι η ολοκλήρωση 
της υποθαλάσσιας διασύνδεσης και το άνοιγμα όλου του 
Rogfast θα έχει ολοκληρωθεί το 2031.

Αυτή την στιγμή, το ρεκόρ για την μακρύτερη και 
βαθύτερη υποθαλάσσια σήραγγα το έχει πάλι η Νορβηγία, 
με την σήραγγα Ryfast που έχει μήκος 14,3 χλμ. και μέγιστο 
βάθος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 292 μέτρα.

Μαμά δεν πρόλαβε 
να πάει στο μαιευτήριο 

και την ξεγέννησαν 
οι... γείτονες!

Ένα ζευγάρι είχε μόλις επιστρέψει σπίτι του, όταν δέχτηκε 
ένα τηλεφώνημα από τον γείτονα που τους ζητούσε να 
βοηθήσουν την κόρη του. Ο  Lee Wadley και η σύζυγός 

ΚΑΛΑ νΕΑ
Γύρισα από τον θάνατο 

για τα παιδιά μου...
άκουγα τη φωνή τους 
όσο ήμουν σε κώμα

Οι γιατροί έδιναν στην Dianne Akurangi μόλις μία ώρα 
ζωής όταν κάλεσαν τον άντρα της και τους δύο γιους της 
να επιστρέψουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο ενώ εκείνη 
ήταν ακόμα στο κρεβάτι του χειρουργείου…

Τα προβλήματά της άρχισαν όταν ένας πόνος στον ώμο 
την οδήγησε στον γιατρό. Αρχικά δεν βρέθηκε τίποτα, μετά 
από πολλαπλές εξετάσεις όμως οι γιατροί εντόπισαν την 
ανάγκη ενός τριπλού bypass.

Η Dianne, που είχε τότε το δικό της γυμναστήριο, δεν 
πίστευε ότι αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα, ενώ 
τρομοκρατήθηκε στη σκέψη και μόνο ότι θα μπει για 
εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.

Με τα πολλά και αφού γιατροί της είπαν ότι πρόκειται 
για μια εγχείρηση που γίνεται πολύ συχνά, βρέθηκε στο 
κρεβάτι του χειρουργείου λίγους μήνες μετά. Το ατυχές 
ήταν ότι εκείνη την περίοδο σκόπευαν αυτή και ο άντρας 
της να παντρευτούνε, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες, η 
πολυαναμενόμενη οικογενειακή γιορτή αναβλήθηκε.

Δυστυχώς, όμως, στο χειρουργείο τα πράγματα δεν 
πήγαν όπως αναμένονταν. Το τριπλό bypass δεν διόρθωσε 
την κατάσταση και οι επιπλοκές απειλούσαν πλέον τη ζωή 
της άτυχης γυναίκας. Σύμφωνα με όσα είπαν οι γιατροί 
στην Dianne αργότερα, η καρδιά της αντέδρασε πολύ 
άσχημα και έπαθε 3 καρδιακές προσβολές την ώρα του 
χειρουργείου!

Όταν έλαβε το επείγον τηλεφώνημα ο άντρας της, 
προετοίμασε τους δύο γιους του για αυτό που θα 
αντιμετώπιζαν. Τα παιδιά ξέσπασαν σε κλάματα, αλλά 
στο χειρουργείο έστεκαν όλοι παγωμένοι περιμένοντας το 
μοιραίο.

Οι ώρες περνούσαν και η Dianne άντεχε. Οι γιατροί 
αποφάσισαν την διακομιδή της σε μεγαλύτερο νοσοκομείο 
μέσω ελικοπτέρου. Εκεί, έκανε ακόμα τρεις εγχειρήσεις 
και μπήκε σε τεχνητό κώμα. Στον άντρα και τα παιδιά της 
είπαν ότι αν τελικά ξυπνούσε, ήταν πιθανό να μη θυμάται 
τίποτα και να μη μπορεί να περπατήσει ή να μιλήσει.

Στο μεταξύ, η Dianne έδινε μια μεγάλη μάχη χωρίς να το 
γνωρίζει κανείς.

«Ήταν λες και έβλεπα τηλεόραση με διακοπές», θυμάται, 
«κάποια στιγμή είδα την κηδεία μου. Είχαν μαζευτεί πολλοί, 
αλλά το φέρετρο δεν ερχόταν… τότε ήταν που ένιωσα ότι 
ίσως είχα ελπίδες».

«Αργότερα, άρχισα να ακούω τα αγοράκια μου να με 
εμψυχώνουν», συνεχίζει, «να μου λένε “σ’ αγαπάμε” και 
“συνέχισε να παλεύεις, μην μας αφήνεις”. Και το πάλεψα. 
Έδωσα τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής μου για χάρη τους».

Τελικά, η Dianne κατάφερε να ξυπνήσει. Η επόμενη μέρα 
ήταν το ίδιο δύσκολη, αφού έπρεπε να μάθει τα πάντα 
από την αρχή: πώς να περπατάει, να τρώει, να μιλάει, 
να κάνει ένα απλό ντουζ. Ένα μήνα μετά την περιπέτειά 
της, επέστρεψε στο σπίτι της. Δυόμιση μήνες μετά, άνοιξε 
πάλι το γυμναστήριό της και λίγο αργότερα, κατάφερε να 
χορέψει σε φιλανθρωπική εκδήλωση.

Σήμερα, 16 μήνες μετά, έπαθε ένα μεγάλο σοκ, όταν 
έμαθε πως η εγχείρηση που απείλησε τη ζωή της θα 
μπορούσε να έχει αποφευχθεί με τη λήψη συγκεκριμένης 
φαρμακευτικής αγωγής ην οποία θα παίρνει αδιάκοπα 
από εδώ και στο εξής.

Παρ’ όλο τον θυμό και την απογοήτευση, η Dianne δεν 
αφήνει το παρελθόν να καθορίσει τη ζωή της. Κοιτάζει 

του Rachel έσπευσαν στο σπίτι, όπου βρήκαν ετοιμόγεννη 
την κοπέλα και αμέσως ανέλαβαν δράση!

Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους η μητέρα ετοιμάστηκε 
για το νοσοκομείο όταν την έπιασαν οι πόνοι, όμως 
έσπασαν τα νερά και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Μαζί 
της βρίσκονταν οι γονείς της, οι οποίοι όμως δεν ήξεραν τι 
να κάνουν και έτσι τηλεφώνησαν στους γείτονές τους που 
είχαν ιατρικό υπόβαθρο.

«Φτάσαμε στο σπίτι μας γύρω στις 10.30 μ.μ. και 
ετοιμαζόμασταν για ύπνο όταν χτύπησε το τηλέφωνο και 
ο γείτονάς μας και μπαμπάς της Laura, μας είπε ότι ήταν 
έτοιμη να γεννήσει. Μας ρώτησε αν μπορούσαμε να πάμε 
στο σπίτι τους για να βοηθήσουμε.

Ήταν πολύ αγχωμένος. Η Rachel πήγε πρώτη εγώ 
έλεγξα τη διαθεσιμότητα ενός ασθενοφόρου σε περίπτωση 
που χρειαζόταν. Το μωρό ήταν πολύ... βιαστικό και μέσα 
σε λίγα λεπτά είχε γεννηθεί. Ήμουν ψύχραιμος καθώς έχω 
αντιμετωπίσει αντίστοιχες καταστάσεις στο παρελθόν. Η 
γυναίκα μου παρόλο που ήταν νευρική δεν το έδειξε και 
έκανε θαυμάσια δουλειά», είπε ο Lee.

Η μητέρα και γειτόνισσα του ζευγαριού, γέννησε ένα 
υγιέστατο αγοράκι και τόνισε ότι θα ευγνωμονεί για πάντα 
τους γείτονές της.

Ανακαλύφθηκαν 
«νευρώνες του 

τραγουδιού» στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο

Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανακάλυψαν για πρώτη φορά 
στον ανθρώπινο εγκέφαλο νευρώνες που φαίνεται 
να ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία του 
τραγουδιού.

Στο παρελθόν είχαν βρεθεί νευρώνες εξειδικευμένοι για 
την ομιλία και τη μουσική, ενώ τώρα ήλθαν στο φως και 
νευρώνες ειδικά για το τραγούδι.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον νευροεπιστήμονα δρα 
Sam Norman-Haignere του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ 
της Νέας Υόρκης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό Βιολογίας «Current Biology», σύμφωνα με το 
New Scientist και τη βρετανική «Γκάρντιαν», κατέγραψαν 
την ηλεκτρική δραστηριότητα στον ακουστικό φλοιό του 
εγκεφάλου 15 ανθρώπων που άκουγαν 165 διαφορετικούς 
ήχους (τραγούδια, μουσική, ομιλία, φωνές ζώων, καζανάκι 
τουαλέτας, γαύγισμα σκύλου κ.ά.). Οι συμμετέχοντες 
είχαν ήδη ηλεκτρόδια στο κεφάλι τους, επειδή έκαναν στο 
νοσοκομείο θεραπεία για επιληψία.

Με αυτόν τον τρόπο, με τη βοήθεια ενός ειδικού 
υπολογιστικού αλγόριθμου, οι επιστήμονες εντόπισαν 
εγκεφαλικά κύτταρα που ανταποκρίνονται σχεδόν 
αποκλειστικά στο τραγούδι. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι 
οι νευρώνες του τραγουδιού έχουν, επίσης, μία πολύ μικρή 
απόκριση στην ομιλία και τη μουσική.

Προηγουμένως, οι επιστήμονες είχαν μελετήσει με 
λειτουργική μαγνητική απεικόνιση (fMRI) τους εγκεφάλους 
30 άλλων ανθρώπων που άκουγαν επίσης διάφορους 
ήχους, κάτι που τους βοήθησε στη «χαρτογράφηση» 
των νευρώνων του τραγουδιού στον ακουστικό φλοιό, 
σε μία περιοχή περίπου ανάμεσα στους νευρώνες που 
ανταποκρίνονται στην ομιλία και σε εκείνους της μουσικής.

Δεν είναι σαφές γιατί εξελίχθηκαν στον άνθρωπο 
νευρώνες ειδικά για το τραγούδι. Μία πιθανή εξήγηση είναι 
ότι το τραγούδι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 
μουσικής. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πιθανότατα σχεδόν 
όλοι οι άνθρωποι έχουν τέτοιους νευρώνες του τραγουδιού 
και όχι μόνο όσοι εκτίθενται συχνά λόγω εκπαίδευσης στη 
μουσική και τα τραγούδια.
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Μπορεί το Γαλαξίδι να αποτελεί έναν 
δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό και έτσι 
να το έχουμε οι περισσότεροι από εμάς στο 
μυαλό μας, στην πραγματικότητα, όμως, 
είναι πολλά παραπάνω από αυτό, καθώς 
και τα χειμωνιάτικα Σαββατοκύριακα η 
περιοχή υποδέχεται πληθώρα επισκεπτών. 
Αποτέλεσμα; Μοιραία καταλήγει μία 
εναλλακτική πρόταση για ιδιαίτερα διήμερα.

Το Γαλαξίδι απέχει από την Αθήνα περίπου 
τρεις ώρες με το αυτοκίνητο και χαρίζει 
απλόχερα αέρα κι αίσθηση νησιού. Το 
μέρος επιλέγεται φανατικά από τους σκιέρ, 
τους παραθεριστές του χειμώνα και τους 
πεζοπόρους που βρίσκονται στην Αράχωβα 
και τον Παρνασσό για φαγητό, διαμονή και 
μονοήμερες εκδρομές.

Μία στάση στους Δελφούς ή στα γύρω χωριά 
επιβάλλεται, καθώς από εκεί θα περάσεις για 
να φτάσεις στο Γαλαξίδι.

Τα καντούνια και το λιμάνι
 

Με το που φτάσεις στο Γαλαξίδι το καλύτερο 
που έχεις να κάνεις είναι να αφήσεις το 
αυτοκίνητο και να δώσεις ραντεβού  μαζί του 
όταν έρθει η ώρα του γυρισμού. Στο Γαλαξίδι, 
βλέπεις, αξίζει να περιπλανηθείς και να χαθείς 

φεύγοντας.
Σε κάποια εξ’ αυτών τα ταβάνια είναι σχεδιασμένα με 

καταπληκτικές τεχνοτροπίες από Ιταλούς ζωγράφος 
και καλλιτέχνες. Τα πιο ξακουστά καπετανόσπιτα είναι 
αυτά του Κατσούλη, του Δεδούση και του Τσούνα. Οι 
ντόπιοι θα σε κατατοπίσουν πλήρως για το πώς θα 
φτάσεις στην πόρτα τους, γι’ αυτό μην διαστάσεις να 
ζητήσεις πληροφορίες.

Εκτός από τους χορταστικούς περιπάτους σου 
στα σοκάκια και το λιμάνι, έχει στο νου σου ότι στο 
Γαλαξίδι αξίζει να νοικιάσεις ποδήλατο μιας και η 
πόλη είναι ό, τι πρέπει για ποδηλασία. Κάπως έτσι, 
θα γίνει ακόμα πιο διασκεδαστική η περιήγησή σου 
στην απέραντη ακτογραμμή, αλλά και την αγορά.

Τα αξιοθέατα

Η ιστορία του Γαλαξιδίου δεν βρίσκεται μόνο στο 
ιστορικό λιμάνι και τα καπετανόσπιτά του, αλλά και σε 
αρκετά ακόμα αξιοθέατα που θα σε φέρουν ένα βήμα 
πιο κοντά στη μεγάλη ιστορία του. Αν έχεις παιδιά 

Μ ε σ ο ρ ό π η: 
Το μαγικό χωριό 

της Καβάλας
Η Μεσορόπη είναι χωριό του Δήμου Παγγαίου στον νομό 

Καβάλας. 
Η ονομασία προήλθε από την αρχαία πρόταση: εν μέσω ορέων 

οπή και μετεξελίχθηκε σε Μεσορόπη, που έγινε και η ονομασία 
του χωριού.

Ιστορικά, έχουν περάσει από το χωριό μεγάλες προσωπικότητες, 
είτε σαν επισκέπτες είτε σαν κατακτητές της αρχαίας αλλά και της 
νεότερης ιστορίας, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Λέων Γ’ Ίσαυρος, 
ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Πέρασαν επίσης Τούρκοι, Βούλγαροι και 
Γερμανοί, αλλά ποτέ δεν είχαν εγκατασταθεί. Βρέθηκαν αρχαίες 
ελληνικές και λατινικές επιγραφές.

Το χωριό ανέκαθεν είχε θρησκευτική και ιστορική σημασία, αφού 
υπάρχουν δύο εκκλησίες που ακολουθούν τα δύο θρησκευτικά 
ημερολόγια: ο ναός του Αγίου Γεωργίου με το νέο ημερολόγιο και 
ο ναός Τιμίου Προδρόμου με το παλαιό ημερολόγιο.

Το 1890, έγινε απογραφή των κατοίκων, των σπιτιών καθώς 
και των δραστηριοτήτων του χωριού: έτσι λοιπόν υπήρχαν 1600 
μόνιμοι ντόπιοι κάτοικοι, 100 μεγάλα σπίτια με κήπους και αυλές, 
2 μεγάλα καταστήματα καπνού, αγροτική και κτηνοτροφική ζωή. 
Σήμερα οι κάτοικοι είναι 610 και η ζωή των ανθρώπων είναι 
κυρίως αγροτική και κτηνοτροφική με λίγες εξαιρέσεις.

μαζί σου, το ταξίδι μπορεί αμέσως να μετατραπεί σε 
μία άκρως ενδιαφέρουσα σχολικού τύπου εκδρομή.

Ας δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα του 
Γαλαξιδίου:

Ναυτικό Μουσείο: Το μεγαλύτερο μουσείο της 
περιοχής βρίσκεται στο Γαλαξίδι από το 1870 και από 
το 1932 περιλαμβάνει τη ναυτική πινακοθήκη, σε ένα 
κτίριο που κόβει την ανάσα.  Η συλλογή συντηρείται 
από το Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος και είναι ανοιχτό 
τα πρωινά των καθημερινών.
Το παλιό σχολείο: Το παλιό σχολείο είναι διατηρητέο, 
καθώς είναι ένα από τα παλαιότερα της Ελλάδας 
ολόκληρης. Χτίστηκε επί Ιωάννη Καποδίστρια και έως 
το 1930 λειτουργούσε ως το σχολείο της περιοχής. 
Από τότε, λειτουργεί ως μουσειακός χώρος.

Το παρθεναγωγείο: Το σχολείο θηλέων του 
Γαλαξιδίου κατασκευάστηκε το 1880 και λειτουργούσε 
μέχρι το 1929. Πλέον το κτίριο -το οποίο θεωρείται 
διατηρητέο μνημείο- λειτουργεί σαν θέατρο.

lifo.gr

Γαλαξίδι: Η καλοκαιρινή πόλη που τους χειμερινούς 
μήνες μετατρέπεται σε ένα τεράστιο μουσείο

στα γραφικά σοκάκια του. Μόνο τότε θα γνωρίσεις 
τον τόπο. Μετά από αυτό θα είναι πλέον ξεκάθαρο 
πως πρόκειται για έναν άκρως ιδιαίτερο και must-
visit παραδοσιακό οικισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται 
ιστορικός και διατηρητέος, με τα καπετανόσπιτα να 
κλέβουν την παράσταση.

Η αρχιτεκτονική σε συστήνει παράλληλα με την 
μακρά ιστορία του μέρους, την περίοδο του 18ου 
και του 19ου αιώνα, όπου το Γαλαξίδι βρισκόταν 
στο κέντρο της εμπορικής ζωής της χώρας, καθώς 
αποτελούσε το εμπορικό λιμάνι.

Το λιμάνι του Γαλαξιδίου δεν έχει αλλάξει καθόλου 
τη μορφή του, γεγονός που το καθιστά πλέον 
ιστορικής αξίας, με την αίσθηση που σου αφήνει να 
είναι σαν να μπαίνεις σε ένα ανοιχτό μουσείο.

Τα ξακουστά καπετανόσπιτα

Αν ρωτήσεις κάποιον ντόπιο τι επιβάλλεται να 
κάνεις στη επίσκεψη σου στο Γαλαξίδι, θα σου πει 
πως μία επίσκεψη σε κάποιο καπετανόσπιτο, είναι 
η μεγαλύτερη κληρονομιά που θα πάρεις μαζί σου 
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2022 
 

Το Εξεταστικό Κέντρο Ελληνομάθειας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο πληροφορεί κάθε 

ενδιαφερόμενο ότι οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του 

Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθούν από 14 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2022. Μετά τις 20 

Μαρτίου, οι αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 24 και 25 Μαΐου 2022 

στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο (30 Thorncliffe Park Dr.). Oι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν μόνο 

τη μία ημέρα των εξετάσεων.   

Υπάρχουν έξι διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης:  

Επίπεδο Ελληνομάθειας Κόστος 

Α1 (Στοιχειώδης γνώση)  
       Παιδιά 8-12 ετών 
Δωρεάν για μαθητές της Δ’ της  ΕΚΤ  

$110 

Α1 (Στοιχειώδης γνώση) 
      Έφηβοι και ενήλικες  

$110 

Α2 (Βασική γνώση) 
 Δωρεάν για μαθητές της ΣΤ’ της  ΕΚΤ 

$110 

Β1 (Μέτρια γνώση)  $120 

Β2 (Καλή γνώση)  $120 

Γ1 (Πολύ καλή γνώση)  $130 

Γ2 (Άριστη γνώση)  $130 

 

Οι επιτυχόντες, οι οποίοι φοιτούν σε ελληνικό σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, έχουν 
δικαίωμα να αιτηθούν μιας εκ των πολλών υποτροφιών που δίνει κάθε χρόνο η Ελληνική Κοινότητα 
Τορόντο, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο Παιδείας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο (Τηλέφωνο: 
(416) 425-2485  /  email: education@togreekcom.org ή  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html 

 
Department of Education 
Greek Community of Toronto 
 

            Follow us: Facebook.com/GreekCommunity  
                        Twitter: @GreekComToronto 
                        Instagram: @GreekCommunity 

 

Δωρεάν  
Μόνο για τους μαθητές 

της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο, 

οι οποίοι φοιτούν στην 
Δ’ και ΣΤ’ Δημοτικού  
και θα γράψουν το 
επίπεδο Α1 και Α2 

αντίστοιχα.  

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέες παρατάσεις των αεροπορικών οδηγιών 
στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού (Covid-19 
notams) λόγω κορονοϊού, τροποποίηση της notam 
για ανώτατο όριο ταξιδιωτών από Ρωσία το οποίο και 
αυξάνεται από 500 σε 4.000 επιβάτες εβδομαδιαίως 
καθώς και άρση των περιορισμών από Τουρκία, 
Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία ανακοίνωσε η 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΥΠΑ:

Στις πτήσεις εσωτερικού παρατείνονται οι 
περιορισμοί μετακινήσεων έως την Δευτέρα 29 
Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί, και θα 
επιτρέπονται μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις, 
ενώ για τις πτήσεις εξωτερικού συνεχίζονται οι 
περιορισμοί έως την Δευτέρα  5 Απριλίου 2021 και 
ώρα 06:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται πως οι ουσιώδεις 
μετακινήσεις εσωτερικού σε όλα τα αεροδρόμια 
της χώρας αφορούν ταξίδι για θέματα υγείας, για 
επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για 
αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση 
οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.

απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των Υπηκόων 
τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν: Η notam 
προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα των 
Υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν. 
Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται οι μόνιμοι 
κάτοικοι  των ακόλουθων 10 χωρών: Ην. Βασίλειο, 
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, 
Ρουάντα, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
Ρωσική Ομοσπονδία και Ισραήλ. Σε σχέση με την 
προϋπάρχουσα αεροπορική οδηγία επανέρχονται 
στην λίστα των επιτρεπόμενων Τρίτων Χωρών η 
Ρουάντα και η Σιγκαπούρη.

Επτά (7) μέρες καραντίνα σε όλες τις αφίξεις από 

το εξωτερικό: Όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην 
χώρα μας από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, 
συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό 
προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο 
προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα 
PLF, για επτά (7) ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην 
Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο 
προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό 
διάστημα, δηλαδή μέχρι την αναχώρηση τους. Στους 

επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και 
δειγματοληπτικός έλεγχος κατά την άφιξη τους, βάση 
της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Loca-
tor Form. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν 
επιβάτη θετικό η καραντίνα θα ισχύει για 14 μέρες.

διεθνείς αφίξεις μόνο με αρνητικό τεστ 72 
ωρών: Η notam προβλέπει ότι όλοι οι επιβάτες 
διεθνών πτήσεων θα εισέρχονται στην χώρα μας 
μόνο με αρνητικό PCR τεστ Covid-19 το οποίο θα 
έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη τους. 
Υπενθυμίζουμε ότι στους επιβάτες θα γίνεται και 
δειγματοληπτικό test κατά την είσοδο τους στην 
ελληνική επικράτεια βάση του PLF.

υποχρεωτικό rapid test άφιξης για όλους τους 
επιβάτες από Η.Α.Ε και Ην. Βασίλειο: Επιπρόσθετα 
όλων των άλλων μέτρων προβλέπεται υποχρεωτικό 
rapid test κατά την άφιξη για όλους τους επιβάτες 
από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς και από το 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Ηνωμένο Βασίλειο - 7ήμερη καραντίνα και νέο 
pcr test για άρση της: Ειδικά για τους εισερχόμενους 
επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να 
βγουν από την καραντίνα θα πρέπει να υποβληθούν 
σε νέο PCR τεστ όταν συμπληρωθεί το 7ήμερο.

υποχρεωτική συμπλήρωση Passenger Locator 
Form: Προβλέπεται η υποχρεωτική συμπλήρωση 
της φόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση travel.gov.
gr, από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς 
Ελλάδα. Επίσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση 
της φόρμας PLF και για τους επιβάτες πτήσεων 
εξωτερικού που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και 
αναχωρούν από τα αεροδρόμια της χώρας μας.

ανώτατο όριο 4.000 ταξιδιωτών από Ρωσική 
Ομοσπονδία: Ειδικά για Ρωσία (μόνιμοι κάτοικοι) 
παραμένουν οι ακόλουθοι περιορισμοί, αφίξεις 
μόνο στα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και 
Ηρακλείου και ανώτατο όριο εισόδου στην Ελλάδα 
4.000 επιβατών την εβδομάδα. Από την συγκεκριμένη 
αεροπορική οδηγία σε σχέση με την προϋπάρχουσα 
αυξάνεται από 500 σε 4.000 εβδομαδιαίως ο 
αριθμός των Ρώσων τουριστών που θα μπορούν να 
εισέρχονται στην Ελλάδα.

‘αρση περιορισμού από Τουρκία, Αλβανία και 
Βόρεια Μακεδονία: Δεν παρατείνονται οι αεροπορικές 
οδηγίες που προέβλεπαν αναστολή πτήσεων από 
Τουρκία και αφίξεις μόνο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» για Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.   

Για όλες τις αεροπορικές οδηγίες ισχύουν οι 
εξαιρέσεις ως έχουν από τις προϋπάρχουσες notams.

ethnos.gr

Notam: Παράταση περιορισμών 
πτήσεων εσωτερικού 

Αλλαγές και σε αυτές του εξωτερικού
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Με τον «Δεσμώτη», ένα έργο που πραγματεύεται 
την έννοια του χρέους και είναι γραμμένο τον Ιούλιο 
του 2015, στον απόηχο του «μπρα ντε φερ» μεταξύ 
των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Γερμανίας, 
όπως χαρακτηριστικά λέει, η θεατρική συγγραφέας, 
διηγηματογράφος και μεταφράστρια Νατάσα 
Σίδερη κέρδισε το πρώτο βραβείο στον φετινό 
διεθνή διαγωνισμό σύγχρονης ελληνικής θεατρικής 
γραφής του θεάτρου του Regensburg της Γερμανίας 
«MΥΤΗOS?!» σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος.

«Μια λιγότερο ανοιχτόμυαλη επιτροπή θα μπορούσε 
να το διαβάσει ως κριτική της συγκεκριμένης 
συγκυρίας, αντί για διερεύνηση των συνθηκών που 
τη γέννησε, και να επιλέξει να μην μπλέξει με ένα 
έργο που θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσφορία 
τόσο στο κοινό όσο και στους χρηματοδότες της. Κάτι 
τέτοιο δεν έγινε, και για αυτό τους βγάζω το καπέλο», 
δηλώνει η Νατάσα Σίδερη στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η πολιτική επικαιρότητα του καλοκαιριού του 2015 
-το χρέος, οι διαπραγματεύσεις, η αβεβαιότητα, 
οι κακοί οφειλέτες κι οι καλοί δανειστές ή και 
αντίστροφα, ανάλογα με τη χώρα, την εφημερίδα, 
την κοσμοθεωρία- αποτέλεσαν μία από τις αφετηρίες 
του έργου. Μια άλλη αφετηρία ήταν η σκαλέτα που 
έγραψε -περίπου την ίδια εποχή- η Σίδερη στο 
πλαίσιο μιας άσκησης στο Στούντιο Συγγραφής 
του Εθνικού Θεάτρου, για ένα θέμα που με κάποιο 
τρόπο θα εμπεριείχε τον Έμπορο της Βενετίας, 
ενώ έναυσμα για τον «Δεσμώτη» αποτέλεσε και μια 
συζήτηση με τον εικαστικό Αλέξανδρο Κακλαμάνο, 
μέσα από την οποία φαντάστηκε μια φιγούρα λίγο 
σαν τον άνθρωπο του Βιτρούβιου του Ντα Βίντσι, τον 
Ιησού ή, ακριβώς, τον Προμηθέα Δεσμώτη.

«Τότε ήταν που είδα για πρώτη φορά την εικόνα 
του Νήφου. Αργότερα, όταν άρχισα να γράφω, 
προστέθηκαν η αυτοθυσία ως μέσο αντίστασης 
απέναντι σε μια αυταρχική εξουσία, το μυστικό που 
πρέπει να κρατηθεί και κάποια άλλα στοιχεία που 
κάνουν πιο άμεση τη σύνδεση με την τραγωδία του 
Αισχύλου», εξηγεί η κ. Σίδερη, προσθέτοντας ότι οι 
τελικές βάσεις για το έργο μπήκαν μετά τις πολιτικές 
εξελίξεις, το καλοκαίρι του 2015.

Η πλοκή του έργου έχει ως εξής: Ένας άνδρας 
δανείζεται χρήματα από έναν φίλο του για να 
πληρώσει τη δόση του στεγαστικού του δανείου κι 
υπόσχεται να επιστρέψει τα χρήματα σε δύο μήνες. 
Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο φίλος που δανείζεται 
προτείνει στον φίλο-δανειστή να τον βοηθήσει με 
τις εργασίες που ο τελευταίος έχει προγραμματίσει 
να κάνει στο δικό του σπίτι. Κάπως έτσι γλυκά και 
πολιτισμένα, με εκλαιράκια και κρυστάλλινα ποτήρια 
στο τραπέζι, ξεκινάει μια διαδικασία σταδιακής 
υποδούλωσης του φίλου-οφειλέτη στον φίλο-
δανειστή, η οποία, λίγο πριν φτάσει στο λογικό της 
συμπέρασμα, αποκαλύπτει τα θεμέλια της ηθικής 
της βάσης.

«Αδίστακτη στο να κόβω ατάκες»

Δεν είναι η πρώτη βράβευση της Σίδερη. Το 2013, 
το πρώτο της έργο, «Στη Γέφυρα», απέσπασε το 
πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό που διοργάνωσε 
η ομάδα Origins, και στη συνέχεια περιόδευσε στην 
Αγγλία, σε διάφορες θεατρικές σκηνές.

Το επόμενο έργο της, «Το Νησί της Αθανασίας», 
αφού βραβεύθηκε στον διαγωνισμό θεατρικού έργου 
του Ιδρύματος Ronald Duncan Literary Founda-
tion, παρουσιάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον 
Σεπτέμβριο του 2014, σε σκηνοθεσία της Ομάδας 
«The Certainty of Chance Theatre Company». Τον 
Ιούνιο του 2015, το μονόπρακτό της «Τιτανομαχίες» 
διακρίθηκε στο πλαίσιο του Στούντιο Συγγραφής του 
Εθνικού Θεάτρου, και παρουσιάστηκε σε αναλόγιο 
στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», ενώ το 2019 

έλαβε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου πεζογράφου 
του περιοδικού «Ο Αναγνώστης», για τη συλλογή 
διηγημάτων με τίτλο «Κυρίαρχοι Πονηροί Λογισμοί».

Υπάρχει μυστικό γι’ αυτές τις διακρίσεις; «Ίσως το ότι 
είμαι αδίστακτη στο να κόβω ατάκες», απαντά η ίδια.

Από τις σελίδες στο σανίδι

Παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη του 
κειμένου της πάνω στο θεατρικό σανίδι. «Όλο 
και περισσότερο μου αρέσει να εμπλέκομαι 
στη διαδικασία των προβών. Όχι, όμως, για να 
διατηρήσω τον έλεγχο πάνω στο έργο. Αντιθέτως, θα 
έλεγα, αυτό που μου αρέσει είναι πως με αυτόν τον 
τρόπο μου δίνεται η δυνατότητα να χάσω οριστικά 
την ψευδαίσθηση του ελέγχου. Ωραίες είναι οι ατάκες 
στη σελίδα, αλλά οι ερωτήσεις των ηθοποιών είναι 
αυτές που θα αποκαλύψουν τα λάθη και τις αστοχίες 
του κειμένου. Αυτή είναι κι η λογική του “workshop-
ping”, δηλαδή μιας πρώτης σκηνικής δοκιμής που 
πραγματοποιείται παρουσία του/της συγγραφέα, η 
οποία είναι αρκετά συνηθισμένη πρακτική σε χώρες 
με ισχυρή σύγχρονη θεατρογραφία», εξηγεί.

Αυτήν την εποχή, μαζί με τη Νικόλ Δημητρακοπούλου 
και την Αναστασία Κότσαλη έχουν ετοιμάσει μια 

performance με αφορμή τις γυναικοκτονίες, με 
τίτλο «Μάγισσες», η οποία προγραμματίζεται να 
παρουσιαστεί την Ημέρα της Μητέρας σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Αθηνών. Παράλληλα, δουλεύει 
πάνω σε μία καινούργια συλλογή διηγημάτων, την 
οποία ευελπιστεί να ολοκληρώσει μέσα στο 2022.

«ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Από τις σελίδες στο σανίδι, μια πορεία με διακρίσεις 
για τη θεατρική συγγραφέα Νατάσα Σίδερη
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Πενήντα πέντε αρχαιολογικά 
ευρήματα υψηλής τέχνης με 
ιστορική και συμβολική αξία, 
παραδόθηκαν από τον ‘Αλβιν 

Μπραγκ, Γενικό Εισαγγελέα του 
Μανχάταν την Τετάρτη στις ΗΠΑ 
σε ειδική τελετή, στην Υπουργό 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Λίνα Μενδώνη

Πενήντα πέντε αρχαιολογικά ευρήματα υψηλής 
τέχνης με ιστορική και συμβολική αξία, παραδόθηκαν 
από τον ‘Αλβιν Μπραγκ, Γενικό Εισαγγελέα του 
Μανχάταν την Τετάρτη σε ειδική τελετή στις ΗΠΑ στην 
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. 

Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, η 
παράδοση έγινε σε ατμόσφαιρα εξόχως φιλελληνική 
και συγκινητική. Πρόκειται για 47 αρχαιότητες από τη 
Συλλογή M. Steinhardt καθώς και οκτώ προϊστορικά 
έργα από τη Θεσσαλία, τα οποία προέρχονται από 
άλλη έρευνα.

Ξεκινώντας την ομιλία της, η Λίνα Μενδώνη είπε 
ότι «είναι ημέρα μεγάλης ευτυχίας για την Ελλάδα 
καθώς 47 αρχαιότητες, από τη Συλλογή M. Stein-
hardt επιστρέφουν στην πατρίδα», καθώς και άλλα 
8 έργα προϊστορικής εποχής από τη Θεσσαλία, τα 
οποία προέρχονται από άλλη έρευνα, κάνοντας λόγο 
για «μεθοδική και ακούραστη προσπάθεια» από 

πλευράς της Γενικής Εισαγγελίας, με ειδική αναφορά 
τόσο στον ‘Αλβιν Μπραγκ, όσο και τον προκάτοχό 
του, Σάιρους Βανς. Επιπλέον, μίλησε με θερμά λόγια 
για τον Μάθιου Μπογδάνο και για τη συνεισφορά 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού που παρείχαν κομβικές πληροφορίες οι 
οποίες επέτρεψαν την πλήρη τεκμηρίωση των έργων 
στο πλαίσιο της δύσκολης αυτής έρευνας.

«Η τεράστια επιτυχία σας δεν είναι μόνον οι 
αρχαιότητες που επιστρέφουν στις χώρες 
προέλευσής τους, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα, 
αλλά το ηχηρό μήνυμα προς όλους όσοι εμπλέκονται 
στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, ότι 
αργά ή γρήγορα θα έρθει η ώρα, που οι παράνομες 
συναλλαγές τους θα αποκαλυφθούν και οι ίδιοι θα 
έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών 
τους», σημείωσε η υπουργός. «Έχουμε βαθιά 
πεποίθηση», συμπλήρωσε η Λίνα Μενδώνη «ότι 
ο αγώνας ενάντια στην παράνομη διακίνηση των 
πολιτιστικών αγαθών κερδίζεται με υπομονή, 
επιμονή και μεθοδικότητα, αλλά πάνω από όλα με τη 
στενή συνεργασία ανθρώπων, φορέων και κρατών 
που μάχονται συνειδητά ενάντια στο μεγάλο έγκλημα 
της αρχαιοκαπηλίας. Η παράνομη διακίνηση των 
πολιτιστικών θησαυρών της πατρίδας μας είναι ένα 
βαρύ τραύμα που πονάει όλους τους Ελληνες σε όλο 
τον κόσμο», επισήμανε η υπουργός.

Ο ‘Αλβιν Μπραγκ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του ότι 
συνεισέφερε στην ολοκλήρωση της έρευνας αυτής, 
απονέμοντας τα εύσημα στην ομάδα του ομογενούς, 
Βοηθού Εισαγγελέα, Μάθιου Μπογδάνου και 
του Ειδικού Πράκτορα Ερευνών της Υπηρεσίας 
Εσωτερικής Ασφάλειας Ρίκυ Πατέλ, τονίζοντας την 
εκτίμησή του για την Ελλάδα και για την Υπουργό 
Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. «Είναι τιμή μου που 
είμαι εδώ και να είμαι κομμάτι αυτής της δουλειάς. 
Ευχαριστώ για την πολύ καλή δουλειά τους συνεργάτες 

μας, τον ειδικό πράκτορα Ρίκυ Πατέλ και ασφαλώς 
τον διεθνή εταίρο μας. Κυρία Υπουργέ, είναι μεγάλο 
προνόμιο για εμάς ότι μας εμπιστευτήκατε και που 
σας έχουμε εδώ και ακόμη ότι σας επιστρέφουμε αυτά 
τα αρχαιολογικά ευρήματα. Επίσης, να αναφερθώ 
στον Μάθιου Μπογδάνο και την ομάδα του, ο οποίος 
είναι συνώνυμος με αυτήν την έρευνα. Είναι μια ντριμ 
τιμ», είπε στην προσφώνησή του.
Ο Μάθιου Μπογδάνος πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται 
μόνο για τα αντικείμενα της συλλογής Steinhardt, 
αλλά και για ορισμένα άλλα που αντιμετωπίστηκαν 
σε διαφορετικές έρευνες, τις οποίες διεξήγαγε η 
Εισαγγελία Νέας Υόρκης. Κλείνοντας την τελετή, 
η Υπουργός Πολιτισμού είπε: «Σήμερα είναι το 
“νόστιμον ήμαρ”, η γλυκιά μέρα του γυρισμού στην 
πατρίδα μετά από χρόνια περιπλάνησης, αλλαγές 
παράνομων κατόχων, χαλκευμένα παραστατικά 
αγοραπωλησιών. Αλλά οι αρχαιότητες διατηρούν 
πάντα την αλήθεια τους, μια αλήθεια συνυφασμένη 
με την ιστορία του τόπου που τις γέννησε. Τις 
επιστρέφουμε στην πατρίδα με ανείπωτη χαρά 
και σας εκφράζουμε για μια ακόμη φορά τις βαθιές 
ευχαριστίες μας».

kathimerini.gr

ΗΠΑ: Παραδόθηκαν στην Ελλάδα 
55 αρχαιολογικά ευρήματα
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Επιστήμονες στη Βρετανία ανέπτυξαν ένα νέο τεστ 
αίματος που μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση 
του καρκίνου σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν 
συγκεκριμένα συμπτώματα αλλά πιο ακαθόριστα, 
όπως είναι η ανεξήγητη απώλεια βάρους ή η μεγάλη 
κόπωση.

Εφόσον το τεστ εγκριθεί, θα επιτρέψει τον πιο 
έγκαιρο εντοπισμό ορισμένων περιστατικών 
καρκίνου που μέχρι σήμερα διαγιγνώσκονται με 
καθυστέρηση, καθιστώντας έτσι πιο εύκολη τη 
θεραπευτική αντιμετώπισή τους, προτού υπάρξουν 
μεταστάσεις των όγκων, καθώς το τεστ μπορεί να 
δείξει επίσης κατά πόσο ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί 
στο σώμα.

Έως τώρα δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη 
διαδικασία, μέσω της οποίας ένας άνθρωπος με 
ασαφή συμπτώματα που θα μπορούσε να είναι 
καρκίνος, να καθοδηγηθεί από τους γιατρούς για 
περαιτέρω εξετάσεις. Συχνά ο ασθενής εξετάζεται 
από κάποιον παθολόγο ή γενικό γιατρό, ο οποίος, 

αν δεν μπορεί να διαγνώσει 
κάποια προφανή συμπτώματα, 
στέλνει τον ασθενή σπίτι του 
με τη συμβουλή να επιστρέψει, 
αν τα συμπτώματά του 
χειροτερέψουν.

«Το πρόβλημα σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι ότι αν κανείς 
όντως έχει καρκίνο, αυτός 
συνεχίζει να μεγαλώνει και όταν 
ο ασθενής γυρίσει ξανά στον 
γιατρό, ο καρκίνος συχνά έχει 
προχωρήσει αρκετά», δήλωσε ο 
επικεφαλής ερευνητής δρ Τζέημς 
Λάρκιν του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης, σύμφωνα με 
τη βρετανική Guardian. Αν και 
είναι δύσκολο να γίνει εκτίμηση 
πόσοι άνθρωποι εμπίπτουν σε 
αυτή την κατηγορία, εκτιμάται 
ότι είναι αρκετές χιλιάδες σε μια 
χώρα ανά πάσα στιγμή.

Το νέο τεστ χρησιμοποιεί 

Τεστ αίματος ανιχνεύει τον καρκίνο σε ανθρώπους 
που δεν έχουν συγκεκριμένα συμπτώματα - Ακρίβεια 95%

(19 στους 20) των ανθρώπων με καρκίνους. Προς 
το παρόν το τεστ δεν μπορεί να διακρίνει τον τύπο 
των όγκων, αλλά με τη βελτίωσή του μελλοντικά θα 
μπορούσε να το πετύχει και αυτό.

Επίσης το τεστ έχει ακρίβεια 94% στο να διακρίνει 
ανάμεσα σε τοπικό ή μεταστατικό καρκίνο. Είναι έτσι 
το πρώτο τεστ αίματος που μπορεί να ανιχνεύσει αν 
ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, χωρίς να διαγιγνώσκει 
ακριβώς για τι είδους όγκο πρόκειται. Το τεστ θα 
δοκιμαστεί πλέον σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών 
(2.000 έως 3.000) μέσα στην επόμενη διετία και στη 
συνέχεια θα γίνει αίτηση για την έγκρισή του από τις 
αρμόδιες βρετανικές εποπτικές-ρυθμιστικές αρχές.

lifo.gr

την τεχνολογία της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού 
Μαγνητικού Συντονισμού (Nuclear Magnetic 
Resonance-ΝMR), η οποία ανιχνεύει μικρά μόρια, 
τους μεταβολίτες, μέσα στο αίμα. Οι υγιείς έχουν 
διαφορετικό «προφίλ» μεταβολιτών από εκείνους με 
τοπικό ή μεταστατικό καρκίνο.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό 
«Clinical Cancer Research», ανέλυσαν δείγματα 
αίματος από 300 ασθενείς με μη συγκεκριμένα αλλά 
ανησυχητικά συμπτώματα καρκίνου και βρήκαν ότι 
το τεστ μπορεί να «πιάσει» σωστά περίπου το 95% 

«Το πρόβλημα σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι ότι αν κανείς 

όντως έχει καρκίνο, αυτός 
συνεχίζει να μεγαλώνει και όταν 

ο ασθενής γυρίσει ξανά στον 
γιατρό, ο καρκίνος συχνά 
έχει προχωρήσει αρκετά»
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