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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

Επίσημη έναρξη της έκθεσης της Κόρης 
αρ. 670 στο Βασιλικό Μουσείο Οντάριο

Οι επισκέπτες του Βασιλικού 
Μουσείου Οντάριο (ROM)

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

Προειδοποίηση Ζελένκσι στο ΝΑΤΟ: 
«Θέμα χρόνου να πέσουν 

ρωσικοί πύραυλοι στα σπίτια 
πολιτών των χωρών σας»

Η γιορτή της ορθοδοξίας, σε 
ανάμνηση του κορυφαίου 
γεγονότος της εκκλησιαστικής 
ιστορίας, της αναστήλωσης των 
ιερών εικόνων, γιορτάστηκε με 
λαμπρότητα στους ι. Ναούς 
της καναδικής επικράτειας.
Στον ι. Ναό της Παναγίας 
τελέστηκε Θεία Λειτουργία 
προεξάρχοντος του 
αρχιεπισκόπου Καναδά κ. 
Σωτηρίου, με τη συμμετοχή 
μεγάλου αριθμού πιστών που 
τίμησαν και φέτος την μεγάλη 
γιορτή της χριστιανοσύνης.
το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας τελέστηκε, όπως 
κάθε χρόνο ο Πανορθόδοξος 
Εσπερινός, εφέτος στον ι. 
Ναό αγ. Παντελεήμονος στο 
Markham προεξάρχοντος του 
Σεβασμιωτάτου με τη 
συμμετοχή του Επισκόπου 
Andri της ουκρανικής 
Εκκλησίας, του Επισκόπου 
Πατάρων κ. αθηναγόρα και 
ιερέων της περιοχής και των 
περιχώρων. 

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Σε μια δραματική προειδοποίηση 
προς τις χώρες του ΝΑΤΟ προχώρησε 
ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τέλος της 
18ης ημέρας της ρωσικής εισβολής 
στην χώρα του. Ο πρόεδρος της 
Ουκρανίας σε νέα του βίντεο στο Fa-
cebook που ονόμασε «ο δικός μας 
πόλεμος για τη ζωή», ισχυρίστηκε 
ότι ήταν «θέμα χρόνου να πέσουν 
ρωσικοί πύραυλοι… στα σπίτια 

O πρόεδρος της Ουκρανίας 
αναφέρει πως συνεχίζει τις 

προσπάθειες για συνάντηση 
με τον Πούτιν, απευθύνει 

έκκληση στο ΝΑΤΟ να 
κλείσει τον ουκρανικό εναέριο 

χώρο, αναφέρεται στον 
Αμερικανό δημοσιογράφο 

που σκοτώθηκε και κατηγορεί 
τον εισβολέα πως μπλοκάρει 

τους ανθρωπιστικούς 
διαδρόμους

πολιτών των χωρών του ΝΑΤΟ».
Στην καθημερινή του ομιλία προς τον 

λαό της Ουκρανίας και τον ευρύτερο 
κόσμο, ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι οι 
προσπάθειες του για συνάντηση με 
τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, 
συνεχίζονται και πως καθημερινά 
γίνονται βιντεοκλήσεις μεταξύ 
εκπροσώπων και των δύο χωρών.

«Η αντιπροσωπεία μας έχει ένα 
σαφές καθήκον – να κάνει τα πάντα 
για να εξασφαλίσει μια συνάντηση 
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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

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
των προέδρων», είπε ο Ζελένσκι. «Η 
συνάντηση που είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος 
περιμένει», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της 
Ουκρανίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του 
στο νοσοκομείο για να εμψυχώσει τους 
τραυματίες Ουκρανούς, σημειώνοντας 
πως και οι Ρώσοι τραυματίες λαμβάνουν 
«την ίδια περίθαλψη».

«Ισχυροί άνθρωποι μιας άθραυστης 
χώρας! Σήμερα είναι η 18η μέρα. Η 18η 
μέρα του πολέμου μας για τη ζωή, για την 
Ουκρανία, για την ανεξαρτησία», ξεκινάει 
το μήνυμά του ο Ζελένσκι και συνεχίζει...

«Η αρχή αυτής της ημέρας ήταν μαύρη. 
Ρωσικοί πύραυλοι και αεροπορικές 
βόμβες έπληξαν ξανά τη χώρα μας. Από 
ανατολή προς δύση. 30 βλήματα μόνο 
για την περιοχή Λβιβ. Ο βομβαρδισμός 
του Διεθνούς Κέντρου Ειρηνευτικής 
και Ασφάλειας σκότωσε 35 άτομα και 
τραυμάτισε άλλους 134. Δεν συνέβαινε 
τίποτα εκεί που θα μπορούσε να απειλήσει 
το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και 
μόλις 20 χιλιόμετρα μακριά είναι τα σύνορα 
του ΝΑΤΟ. Πέρυσι, έκανα μια σαφή 
προειδοποίηση στους ηγέτες του ΝΑΤΟ 
ότι εάν δεν υπήρχαν σκληρές προληπτικές 
κυρώσεις κατά της Ρωσίας, θα ξεκινούσε 
ένας πόλεμος. Είχαμε δίκιο. Έχω πει εδώ 
και πολύ καιρό ότι το Nord Stream είναι ένα 
όπλο που θα χτυπήσει την Ευρώπη. Τώρα 

είναι προφανές. Και τώρα επαναλαμβάνω 
ξανά – αν δεν κλείσετε τον εναέριο χώρο 
μας, είναι θέμα χρόνου να πέσουν ρωσικοί 
πύραυλοι στο έδαφός σας. Στο έδαφος 
του ΝΑΤΟ. Σε σπίτια πολιτών χωρών του 
ΝΑΤΟ».

Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε και 
στον Αμερικανό δημοσιογράφο που 
σκοτώθηκε από ρωσικά πυρά στο Κίεβο, 
χαρακτηρίζοντας την επίθεση από τον 
ρωσικό στρατό «εσκεμμένη», ενώ δεν 
παρέλειψε και την επίθεση στο μοναστήρι 
Λαύρα Σβιατοχίρσκ της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας. «Την ώρα 
της επίθεσης, στο έδαφος της μονής 
βρίσκονταν μόνο μοναχοί και εκατοντάδες 
πρόσφυγες. Κανένας στρατιωτικός στόχος 
μέσα ή κοντά στο μοναστήρι. Αλλά τα 
ρωσικά στρατεύματα δεν σταματούν 
ακόμη και πριν χτυπήσουν το μοναστήρι. 
Αυτό και μόνο το γεγονός καταδεικνύει ότι 
όλη η ιδεολογία του ρωσικού κράτους είναι 
απλώς ένα ψέμα».

Σε ότι αφορά την επίσκεψή του στο 
νοσοκομείο ο Ζελένσκι είπε: «Σήμερα 
επισκέφτηκα τα παιδιά μας, τους 
υπερασπιστές μας που αναρρώνουν από 
τραύματα σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. 
Παρεμπιπτόντως, ο Ρώσος στρατιωτικός 
από το Ryazan νοσηλεύεται στο ίδιο 
νοσοκομείο. Είναι στον ίδιο θάλαμο με 
τους υπερασπιστές μας. Παίρνει την ίδια 
βοήθεια. Από τους ίδιους γιατρούς. Παρά 
τα όσα έκανε αυτός ο τύπος. Απέναντί 

μας, απέναντι στην Ουκρανία. Όμως οι 
Ουκρανοί γιατροί τον έσωσαν. Και αυτό 
είναι προφανές. Γιατί είναι άνθρωποι. Όχι 
άγριοι. Και πρέπει να περάσουμε από 
αυτόν τον πόλεμο για να παραμείνουμε 
όλοι άνθρωποι».

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγόρησε 
ξανά τους Ρώσους ότι μπλοκάρουν 
τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους: 
«Περισσότεροι από δέκα ανθρωπιστικοί 
διάδρομοι λειτούργησαν. Περιφέρεια 
Κιέβου, περιοχή Λουχάνσκ… 5550 
άνθρωποι σώθηκαν σε μια μέρα. Σε έξι 
ημέρες – περισσότερες από 130.000. 
Δυστυχώς, ο ανθρωπιστικός διάδρομος 
προς τη Μαριούπολη ήταν αποκλεισμένος. 
Τα ρωσικά στρατεύματα διέκοψαν την 

Προειδοποίηση Ζελένκσι στο ΝΑΤΟ: 
«Θέμα χρόνου να πέσουν 

ρωσικοί πύραυλοι στα σπίτια 
πολιτών των χωρών σας»

κυκλοφορία φορτίων και λεωφορείων. 
Αλλά θα προσπαθήσουμε ξανά. Μέχρι 
να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους 
ανθρώπους μας».

Καταλήγοντας στο μήνυμα του ο 
Ζελένσκι επιχείρησε να αναπτερώσει το 
ηθικό των συμπατριωτών του.

«Ουκρανοί! Περνάμε τη χειρότερη 
δοκιμασία στην ιστορία μας. Στη ζωή 
μας. Προστατεύουμε ό,τι πιο πολύτιμο 
έχουμε. Πρέπει να κρατηθούμε. Πρέπει να 
πολεμήσουμε. Και θα νικήσουμε. Το ξέρω 
αυτό. Πιστεύω σε αυτό. Δόξα σε σένα!

Δόξα στον λαό μας! Δόξα στους ήρωές 
μας! Δόξα στην Ουκρανία!».
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Για 30 ημέρες 
παρατείνεται 

ο στρατιωτικός 
νόμος στην 
Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι κατέθεσε στο κοινοβούλιο 
σχέδιο νόμου που προβλέπει την 
παράταση ισχύος του στρατιωτικού 
νόμου στη χώρα του για άλλες 30 
ημέρες, αρχής γενομένης από τις 24 
Μαρτίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο 
της ουκρανικής προεδρίας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε 
στις 24 Φεβρουαρίου, όταν ο Ρώσος 
πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε 
την επίθεση, την οποία αποκάλεσε 
«ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Εκτεταμένο «ναρκοπέδιο» θυμίζουν οι 
περισσότεροι δρόμοι στις ουκρανικές 
πόλεις, με την κυκλοφορία των 
κατοίκων να εγκυμονεί σοβαρούς 
κινδύνους για τη ζωή τους. Οι ρωσικοί 
πύραυλοι πλήττουν αδιάλειπτα 
την ουκρανική επικράτεια, με τον 
Βλαντιμίρ Πούτιν να έχει κλιμακώσει 
τις εμπρηστικές ενέργειες, αυξάνοντας 
τις αεροπορικές επιθέσεις στα 
περίχωρα του Κιέβου. Αλλεπάλληλα 
είναι τα χτυπήματα που δέχεται και 
η ίδια η ουκρανική πρωτεύουσα με 
τον αριθμό των νεκρών αμάχων να 
ανεβαίνει δραματικά. 

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι 
σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα 
τραυματίστηκαν σε αεροπορική 

επιδρομή σε έναν ραδιοτηλεοπτικό 
πύργο στην περιφέρεια Ρίβνε, 
στη βόρεια Ουκρανία, δήλωσε ο 
κυβερνήτης Βιτάλι Κόβαλ.

«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κάτω 
από τα χαλάσματα», ανέφερε σε μια 
ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Νωρίτερα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν 
και άλλος ένας τραυματίστηκε σε 
βομβαρδισμούς του ρωσικού στρατού 
στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική 
Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές 
εισαγγελικές αρχές.

Από τα πυρά του πυροβολικού 
«καταστράφηκε ένα κτίριο» ενώ 
ορισμένα άλλα υπέστησαν ζημιές, 
ανέφερε το γραφείο Τύπου της 
εισαγγελίας. Σύμφωνα με αυτήν την 
πηγή, υπάρχουν δύο νεκροί και ένας 
τραυματίας, τα στοιχεία των οποίων 
δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Ο Ζελένσκι θα μιλήσει μέσω 
βιντεοσύνδεσης στο αμερικανικό 
Κογκρέσο στις 9 το πρωί τοπική ώρα 
(15:00 ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη, 
δήλωσαν ο ηγέτης της πλειοψηφίας 
στη Γερουσία των ΗΠΑ Τσακ Σούμερ 
και η πρόεδρος της Βουλής Νάνσι 
Πελόζι σε κοινή επιστολή τους προς 
τους Αμερικανούς βουλευτές και 
γερουσιαστές.

«Το Κογκρέσο παραμένει ακλόνητο 
στη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε 
την Ουκρανία καθώς αντιμετωπίζει τη 
βάρβαρη και διαβολική επιθετικότητα 
του Πούτιν και να εγκρίνει νομοθεσίες 
για να παραλύσει και να απομονώσει 
τη ρωσική οικονομία καθώς και να 
παράσχει ανθρωπιστική, ασφάλεια και 
οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία», 
ανέφεραν στην επιστολή τους.

protothema.gr
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ΣΕ ΚαΛα ΧΕρια. ΣΕ ΚαΛΕΣ τιμΕΣ.
                  = ΕΞοιΚοΝομΗΣτΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

ρούλα μαργαρώνη
1414 King Street East
 Unit 26
(289) 316-0568
margaronis@allstate.ca

R

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Εμπορικό σήμα    που χρησιμοποιείται υπό την άδεια της Ασφαλιστικής AllstateR

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

-Έλα Σκλάβε τι κάνεις;
-Τι να κάνω μικρέ, εσένα περίμενα 
τόση ώρα.
-Άλλαξε η ώρα Σκλάβε,γι'αυτό άργησα.
-Άσε το δούλεμα μικρέ.
-Υπόσχομαι ότι δεν θα γίνει ξανά.
-Αυτό μου το έχεις πει πολλές φορές.
Έμαθες τελικά τι απέγιναν τα 250 
χιλιάρικα που έδωσε ο Missios στην 
κοινότητα;
-Σου είπα και την προηγούμενη 
φορά Σκλάβε, ότι μόλις έχω νέα θα 
σε ενημερώσω.Γιατί τέτοια βιασύνη 
όμως;
-Με έχει τρελάνει ο Missios μικρέ. Δεν 
περνάει μέρα,που να μην με ρωτήσει 
γι'αυτό το θέμα.
-Τι να σου πω Σκλάβε.Στο κάτω κάτω 
αποκλείεται να τα έπαιρνε μαζί του.
-Άστα να πάνε μικρέ.Τι άλλα νέα από 
εκεί κάτω;
-Απολύτως τίποτα Σκλάβε. Δουλειά 
σπίτι και φτου από την αρχή.
-Κοίτα να δεις μικρέ που σου 
χρειαζόταν μια πόντια και μια 
πανδημία για να στρώσεις τελικά. Αν 
το γνώριζα νωρίτερα, τα χρόνια που 
ήμουν εκεί κάτω θέλω να πω, θα το 
είχα κανονίσει χωρίς δεύτερη σκέψη.
-Σταμάτα να με πειράζεις Σκλάβε.
-Έλα μικρέ αφού με ξέρεις.Τώρα με τα 
μπουζούκια που ετοιμάζεις ποιος σε 
πιάνει...
-Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά 
Σκλάβε αυτά.

-Εννοείται μικρέ.
Άστα αυτά και πες μου τι γίνεται εκεί 
κάτω.
- Η Ελληνική Κοινότητα θα κάνει την 
επίσημη εκδήλωση για την εθνικη 
επέτειο. Αλού ήταν να γίνει, αλλού 
γίνεται τελικά. Αλλά δεν πειράζει 
τουλάχιστον κάτι γίνεται.
Θα γίνει και η παρέλαση. Δυο χρόνια 
έχουμε να δούμε τέτοια πράγματα. 
Αντε να αρχίσουμε να παίρνουμε τα 
πάνω μας. Να κινηθεί λίγο η παροικία 
γιατί δεν μας βλέπω καλά.
-Από τις 21 του Μάρτη καταργούν και 
τις μάσκες Σκλάβε. Αυτό κι αν είναι 
νέο. Επιτέλους θα κυκλοφορούμε 
ελεύθερα.
-Σίγουρα είναι ένα πολύ καλό νέο για 
όλους σας. Άντε και τις βγάλατε τις 
μάσκες. Οι άλλες που φοράνε μόνιμα 
μερικοί μερικοί, είναι οι πιο επικίνδυνες 
που δυστυχώς δεν πέφτουν ποτέ. 
Καλό είναι όμως, να μη δίνεις σημασία 
σ’ αυτούς τους μασκοφόρους γιατί δεν 
αξίζουν τον χρόνο σου.
  Ο φίλος μου ο Αρχιεπίσκοπος πως 
είναι;
-Μια χαρά είναι Σκλάβε.Έγινε κολλητός 
με την Πρόεδρο της Κοινότητας, 
φιλαράκια που λένε. Αν είναι δυνατόν, 
μόνο μια γυναίκα θα μπορούσε να το 
καταφέρει αυτό.
-Μικρέ και γω δεν μπορώ να καταλάβω 
πως έγινε αυτό! Ότι δεν κατάφεραν 
όλοι οι άλλοι το κατάφερε με τον τρόπο 

της η νέα προεδρίνα. 
Τέλος πάντων, έχω ένα σημαντικό 
ραντεβού, γι'αυτό τράβα εσύ για 

ύπνο. Κλείνουν τα μάτια σου από την 
κούραση.
-Έγινε Σκλάβε,θα τα πούμε σύντομα.

ΖΗΤΟύνΤΑι
Aτομα για πλήρη απασχόληση και για μερική απασχόληση.
απαραίτητη η άδεια οδήγησης.
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email:
5008479.on@gmail.com



15 μαρτιου 20228 εεβδομάδα Greek Weekly News



15 μαρτιου 2022 9εεβδομάδα Greek Weekly News



15 μαρτιου 202210 εεβδομάδα Greek Weekly News



15 μαρτιου 2022 11εεβδομάδα Greek Weekly News



15 μαρτιου 202212 εεβδομάδα Greek Weekly News



15 μαρτιου 2022 13εεβδομάδα Greek Weekly News



15 μαρτιου 202214 εεβδομάδα Greek Weekly News



15 μαρτιου 2022 15εεβδομάδα Greek Weekly News

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 χρόνων από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ 
Ελλάδας και Καναδά η Κόρη αρ. 670, από τις ωραιότερες του μουσείου της Ακρόπολης, ταξίδεψε 
μέχρι τον Καναδά στέλνοντας μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο 
λαών. Θα εκτίθεται στο Royal Ontario Museum (ROM) στο Τορόντο από τις 12 Μαρτίου μέχρι 
τις 25 Σεπτεμβρίου 2022, κάνοντας γνωστές στο καναδικό κοινό σημαντικές πτυχές του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού, την ίδια την Ακρόπολη και το Μουσείο της.
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.

Η έκθεση της Κόρης αρ. 670 στο Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς (Hellenic Heritage Foundation of Canada- 
HHF), του μουσείου Ακρόπολης, του Βασιλικού Μουσείου Οντάριο, και του Ελληνικού Προξενείου 
στο Τορόντο.

Στην επίσημη έναρξη της έκθεσης που έγινε την Πέμπτη 10 Μαρτίου παρευρέθηκαν τοπικοί 
πολιτικοί παράγοντες και εκπρόσωποι οργανισμών. Μεταξύ άλλων ήταν, ο  Αρχιεπίσκοπος 
Καναδά κ. Σωτήριος, η πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά  κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, 
ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο πρ. Πρέσβης του 
Καναδά στην Ελλάδα κ.Robert Peck, oι βουλευτές, της Επαρχιακής Κυβέρνησης  κα Έφη 
Τριανταφυλλοπούλου, κ. Aris Babikian και κ. Peter Tabuns, ο διευθυντής του Βασιλικού Μουσείου 
κ.Josh Basseches, o πρόεδρος του HHF κ. Τόνυ Λουράκης, ο γενικός διευθυντής του HHF κ. 
Γιώργος Κερογλίδης, o πρόεδρος και η πρώην αντιπρόεδρος του Ελληνικού Γηροκομείου, κ. 
Γιάννης Φαναράς και κα Ειρήνη Κερογλίδου και η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο 
κα Μπέτυ Σκουτάκη.

Ομιλίες απηύθυναν ο πρόεδρος του ROM κ. Josh Basseches, η πρέσβης της Ελλάδας στον 
Καναδά κα Κ. Αθανασιάδου και ο πρόεδρος του ΗHF κ. Τόνυ Λουράκης.

 Μετά τις ομιλίες ακολούθησε δεξίωση για τους προσκαλεσμένους που επιμελήθηκε το Ιδρυμα 
Ελληνικής Κληρονομιάς που ήταν και ο βασικός χορηγός της εκδήλωσης. Να σημειωθεί ότι το 
HHF έχει, επίσης, επιμεληθεί την παραγωγή μιας σειράς ραδιοφωνικών επεισοδίων (podcast), τα 
οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ιδρύματος https://hhf.ca/ 

Επίσημη έναρξη της έκθεσης της Κόρης 
αρ. 670 στο Βασιλικό Μουσείο Οντάριο
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Η Νούλη Τσαγκαράκη είναι 
διηγηματογράφος, αρθρογράφος, 
ποιήτρια και ειδική γραμματέας 

στην Πανελλήνια Ένωση 
Λογοτεχνών. Άρθρα της έχουν 

δημοσιευτεί σε διάφορα έντυπα, 
περιοδικά και blogs, ενώ 

σταθερή συνεργασία διατηρεί 
με την ελληνόφωνη εφημερίδα 
του Καναδά «Εvdomada Greek 

Weekly News» και την ιστοσελίδα 
«Αuthoring-melodies». Στο 

ενεργητικό της έχει δυο συλλογές 
διηγημάτων, το «Ένας από 

μας» και «Της φωτιάς και της 
Ελπίδας», ενώ έχει βραβευτεί 
σε διάφορους λογοτεχνικούς 

διαγωνισμούς και συμμετάσχει 
σε ποικίλες συλλογικές εκδόσεις 
που πραγματοποιήθηκαν για τη 
στήριξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων.

(Για επικοινωνία με τη συγγραφέα 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε το 
προφίλ της: https://www.face-
book.com/noulitsagaraki/ ή το e-
mail της: noulitsagaraki@gmail.
com)

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

ΝουΛΗ τΣαΓΚαραΚΗ

Οι θεατρίνοι της πολιτικής
Μέρος Β’

Tο δίκαιον ουκ άλλο τι 
ή του κρείττονος 

ξυμφέρον

Δεν είναι ν’ απορείς που ο Τραμπ, 
ως επιχειρηματίας, έκανε μπίζνες κατά 
τη διάρκεια της προεδρίας του. Εξ ου 
και, εκ των έσω, κατηγορήθηκε για 
φιλίες με τον κατ’ εξοχήν εχθρό του 
καπιταλισμού, τη ρώσικη αρκούδα. 
Ούτε, βέβαια, απορείς, για τη σπουδή 
με την οποία έσπευσε ο μικρός Τζο να 
φυτέψει στρατιωτικές ομάδες και όπλα 
του ΝΑΤΟ στη Ουκρανία. Αλήθεια, 
από ποιον κινδύνευε η Ουκρανία; Από 
μια πιθανολογούμενη Ρωσική εισβολή; 
Αυτήν που τελικά προκάλεσε ο ίδιος; 
Θα δεχόντουσαν ποτέ, άραγε, οι ΗΠΑ 
Ρωσικές δυνάμεις στα σύνορα τους με 
το Μεξικό κάτω από την οποιαδήποτε 
πρόφαση;

Όταν εδώ και 60 χρόνια -και 
παρά τα ετήσια καταδικαστικά 
ψηφίσματα του ΟΗΕ από το 1992 
για παραβίαση του Καταστατικού 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και 
του διεθνούς δικαίου, παρά τις 
εναντιώσεις από οργανώσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
συμπερ ιλαμβανομένης 
της Διεθνούς Αμνηστίας, 
του Παρατηρητήριου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και της Διαμερικανικής 
Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων- δεν έχουν 

καταργήσει ακόμα το 
εμπάργκο της Κούβας;

Όταν στην Κύπρο έχουν 
ήδη περάσει 48 ολόκληρα 
χρόνια από την εισβολή 
και 38 από την παράνομη 

ανακήρυξη του ψευδοκράτους; Ποια 
ευαισθησία επέδειξε η «σύμμαχη» 
χώρα η οποία –κατά τ’ άλλα- κόπτεται 
για το διεθνές δίκαιο;

Ο μικρός Τζο, ωστόσο, δεν 
κάνει τίποτα διαφορετικό απ’ ότι οι 
προκάτοχοι του. Να γράφει δηλαδή 
στα παλιά του υποδήματα, να 
παραποιεί και να παραφράζει κάθε 
δίκαιο, όταν πρόκειται για την στήριξη 
των συμφερόντων του.

Δεν είναι η πρώτη φορά δυστυχώς 
–αν και εύχομαι ολόθερμα να είναι η 
τελευταία- που η σατραπεία των ΗΠΑ 
επιβεβαιώνει με τον πιο αναίσχυντο 
τρόπο τα λόγια του Πλάτωνα:

«Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του 
κρείττονος ξυμφέρον»

Το δίκαιο δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά το συμφέρον του ισχυρού

Ξεχάσαμε άραγε τα μαρτύρια 
των Παλαιστινίων, των Συρίων, των 
Αφγανών, των Λίβυων και άλλων..., ων 
ουκ έστιν αριθμός; Μακρύς ο κατάλογος 
των χωρών που ένιωσαν στο πετσί 
τους τι ακριβώς εννοεί ο εκάστοτε 
πλανητάρχης όταν αναφέρεται 
στο δίκαιο. Χωρίς περιστροφές και 
διπλωματίες, δίκαιο είναι μονάχα το 
δικό του! Μόνο που οι χώρες δεν είναι 
λέξεις άνευ περιεχομένου, δεν είναι 
έρημοι, κατοικούνται από έμβια όντα 
που ονομάζονται άνθρωποι. Άνθρωποι 
με οικογένειες και με το δικαίωμα να 
διαφεντεύουν τη ζωή τους, αυτή που 
τους στερεί ή περιορίζει μια οικονομική 
ελίτ (τα αφεντικά), επικουρούμενη 
από μια εξίσου ασύδοτη, ξετσίπωτη, 
πολιτική ελίτ (τους επιστάτες).

Αν θέλουμε λοιπόν να 
διατηρήσουμε τον αυτοσεβασμό 
μας, όποια θέση κι αν κατέχουμε 
στον κοινωνικό ιστό, δεν γίνεται 
να παρακολουθούμε αδιάφορα τα 
συμβαίνοντα στην αυλή του γείτονα, 
επειδή είναι μόνο θέμα χρόνου ό,τι 
συμβαίνει στη δική του, να συμβεί και στη 
δική μας. Φιλτράρουμε επομένως καλά 
ό,τι ακούμε και δεν εμπιστευόμαστε 

τη συστημική πληροφόρηση σπ’ 
όπου κι αν προέρχεται. Άσε που η 
λέξη «πληροφόρηση» καταχρηστικά 
χρησιμοποιείται, αφού κατ’ ουσίαν 
πρόκειται για μονομερή -στα πλαίσια 
της προπαγάνδας- ποδηγέτηση. 
Ούτε κλείνουμε τ’ αφτιά στην αντίθετη 
άποψη όσο κι αν μας ανησυχεί, μας 
ταράζει ή μας φοβίζει. Στις μέρες της 
κατευθυνόμενης και μονόπλευρης 
ενημέρωσης που ζούμε, η προσπάθεια 
κατανόησης της αντίθετης θέσης, 
βοηθά να αντιληφθούμε τι πραγματικά 
συμβαίνει. Όχι ανθρωπιστικά -εκεί δεν 
υπάρχουν απορίες κι ερωτηματικά- 
αλλά γεωπολιτικά.

Στα χρόνια που πέρασαν, στα 
χρόνια που αφηνόμασταν στις 
απολαύσεις της ευμάρειας και η 
τρυφηλότητα διέβρωνε το κάθε μας 
κύτταρο, κάποιοι άλλοι σχεδίαζαν την 
επέκταση της εξουσίας τους. Γιατί 
-όπως σημείωσα και στο α’ μέρος 
του άρθρου- ο πλεονέκτης, πέραν 
της αδηφαγίας του, μεθά από την 
αίσθηση επιβολής. Από τη δυνατότητα 
να ορίζει τις ζωές των άλλων. Κι ο 
μικρός Τζο, ήδη από τις 9/12 της 
περσινής χρονιάς στη «Σύνοδο 
Κορυφής για τη Δημοκρατία» που 
συγκλήθηκε με δική του πρωτοβουλία, 
δεν έκρυψε τις προθέσεις του, αφού 
το θέμα της συνόδου δεν ήταν άλλο 
από την οριοθέτηση των συνόρων 
του σημερινού «ελεύθερου κόσμου» 
απέναντι στις δυνάμεις «αυταρχισμού» 
κι «αντι-φιλελευθερισμού».

Κι εγώ, ως αφελής, αναρωτιέμαι, 
ποιος είναι άραγε ο «ελεύθερος 
κόσμος» που επικαλείται; Πώς κι 
από ποιόν ορίζεται; Παρεκτός κι 
αν ένα ιδεολογικό αφήγημα είναι 
πάντα απαραίτητο, προκειμένου να 
εξυπηρετηθεί ένας ιδιοτελής σκοπός.

“Μέσα μου
κρύβω πολλές γυναίκες:
τη λύπη,
τη χαρά,
την αλήθεια,
την αξιοπρέπεια,
τη στοργή,
την ευθύνη,
την αγάπη!
Μέσα μου
κρύβω κι έναν άντρα:
τον σεβασμό στον εαυτό μου,
που μου επιτρέπει να είμαι 
όλες οι παραπάνω!”
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

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

Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
LEXI WRITERS

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

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΙΘΑΚΗ» 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Με την αποκατάσταση, την 
τοποθέτηση και χρονολόγηση αρχαίων 
κειμένων μέσω της συνεργασίας 
μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και 
ιστορικών μπορούμε πλέον να 
μπούμε πιο βαθειά στη γνώση των 
αρχαίων Ελλήνων. To σύστημα 
Ιθάκη αποκατέστησε τα τμήματα που 
λείπουν σε αυτή την επιγραφή που 
αφορά διάταγμα για την Ακρόπολη 
των Αθηνών (Marsyas, Epigraphic 
Museum, WikiMedia CC BY 2.5.) 

Mε τη δημιουργία ενός νέου 
συστήματος τεχνητής νοημοσύνης 
που ονομάζεται “Ιθάκη” η τεχνητή 
νοημοσύνη της DeepMind Technolo-
gies, εταιρεία της Google, προχώρησε 
σε μια νέα πρωτοπορία που σχετίζεται 
με την αποκρυπτογράφηση αρχαίων 
ελληνικών κειμένων. Το εργαλείο 
τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται 
σε ένα νευρωνικό δίκτυο που 
εκπαιδεύτηκε στα αρχαία ελληνικά 
αναλύοντας κείμενα από επιγραφές 
που χρονολογούνται μεταξύ του 7ου 
αιώνα π.Χ. και του 5ου αιώνα μ.Χ.

Η «Ιθάκη» μπορεί να μαντεύει 
τους χαρακτήρες που λείπουν από 
αρχαία ελληνικά κείμενα, επιγραφές 
και συγγράμματα και να εκτιμά κατά 
προσέγγιση πότε γράφτηκαν και ποια 
είναι η γεωγραφική προέλευση τους. Οι 
αξιολογήσεις των ερευνητών δείχνουν 
ότι η Ιθάκη επιτυγχάνει 62% ακρίβεια 
στην αποκατάσταση κατεστραμμένων 

κειμένων και 72% όταν οι προτάσεις 
της αξιολογούνται από ειδικούς. 
Μπορεί επίσης να χρονολογήσει 
κείμενα με ακρίβεια 30 ετών σε σχέση 
με την πραγματική τους χρονολογία. 

Η DeepMind Technologies, η οποία 
ιδρύθηκε το 2010 με αντικείμενο την 
τεχνητή νοημοσύνη, συνεργάστηκε 
στη μελέτη με ερευνητές του Τμήματος 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και των  πανεπιστημίων της 
Οξφόρδης και της Βενετίας. Το σύστημα 
«Ιθάκη» που προγραμματίστηκε 
για να διαβάζει μισοκατεστραμμένα 
αρχαιοελληνικά κείμενα αναμένεται 
να βοηθήσει προσπάθειες που 
γλωσσολόγων και αρχαιολόγων, ενώ 
ήδη ιστορικοί έχουν χρησιμοποιήσει το 
σύστημα αυτό για να επανεκτιμήσουν 
σημαντικές περιόδους της ελληνικής 
ιστορίας.

Την πρωτοποριακή τεχνική των 
ερευνητών, με επικεφαλής (Senior 
Research Scientist) τον ελληνικής 
καταγωγής Γιάννη Ασσαέλ της Deep 
Mind, παρουσίασε τοπεριοδικό Na-
ture. Ο Γιάννης Ασσαέλ αποφοίτησε 
από το Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας το 2013 και με υποτροφία 
από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
έγινε διδάκτορας του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης. 

Οι ερευνητές τόνισαν ότι 
με τη βοήθεια της «Ιθάκης» 
δημιουργούνται νέες δυνατότητες 
συνεργασίας ανάμεσα σε ειδικούς 
της πληροφορικής, ιστορικούς, 
επιγραφολόγους, παπυρολόγους, 
ειδικούς στα αρχαία νομίσματα και 
άλλες ειδικότητες και ήδη εργάζονται 
πάνω σε νέες εκδόσεις της “Ιθάκης” 
για άλλες αρχαίες γλώσσες όπως τα 
ακκαδικά, τα εβραϊκά και η γλώσσα 
των Μάγια της Κεντρικής Αμερικής.

οι ερευνητές διέθεσαν δωρεάν 
το διαδραστικό σύστημα 
τους στο διαδίκτυο και σε 

συνεργασία με το Google Cloud 
και το εργαλείο Google Arts 

& Culture, είναι διαθέσιμο ως 
ανοιχτός κώδικας

Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της 
η DeepMind πριν από 2.500 χρόνια, 
οι Έλληνες άρχισαν να γράφουν σε 
πέτρα, κεραμικά και μέταλλα για να 
καταγράψουν τα πάντα, από νόμους 
μέχρι ημερολόγια και χρησμούς, 
δίνοντας μια λεπτομερή εικόνα της 
περιοχής της Μεσογείου. Δυστυχώς, 
πρόκειται για μια ελλιπή καταγραφή. 
Πολλές από τις επιγραφές που 
έχουν διασωθεί έχουν καταστραφεί 
με την πάροδο των αιώνων ή έχουν 
μετακινηθεί από την αρχική τους 
θέση. Επιπλέον, οι σύγχρονες 
τεχνικές χρονολόγησης, όπως η 
ραδιοχρονολόγηση, δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε αυτά τα 
υλικά, καθιστώντας την ερμηνεία των 
επιγραφών δύσκολη και χρονοβόρα.

Όπως αναφέρεται στο Nature, 
το Ithaca είναι το πρώτο νευρωνικό 
δίκτυο που μπορεί να αποκαταστήσει 
το χαμένο κείμενο κατεστραμμένων 
επιγραφών, να προσδιορίσει την 
αρχική τους θέση και να βοηθήσει 
στον καθορισμό της ημερομηνίας 
δημιουργίας τους. Το Ithaca πήρε το 
όνομά του από το ελληνικό νησί της 
Οδύσσειας του Ομήρου και βασίζεται 
στην επέκταση του προηγούμενου 
εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης της 
εταιρείας με την ονομασία “Πυθία”, 
που δημιουργήθηκε επίσης με σκοπό 
στην αποκατάσταση κειμένων. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλή 

Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης διαβάζει αρχαία 
ελληνικά κείμενα μαντεύοντας χαρακτήρες που λείπουν

ερευνητή (Senior Research Scien-
tist) στην DeepMind, Γιάννη Ασσαέλ, 
“για να καταστήσουμε την έρευνά 
μας ευρέως διαθέσιμη σε ερευνητές, 
εκπαιδευτικούς, προσωπικό μουσείων 
και άλλους, συνεργαστήκαμε με το 
Google Cloud και το Google Arts & Cul-
ture για να εγκαινιάσουμε μια δωρεάν 
διαδραστική έκδοση της Ιθάκης. Και για 
να βοηθήσουμε την περαιτέρω έρευνα, 
έχουμε επίσης διαθέσει τον κώδικά 
μας, το προ-εκπαιδευμένο μοντέλο και 
ένα διαδραστικό σημειωματάριο Co-
laboratory”. 

Στην προσπάθεια της DeepMind να 
επιλύσει τα προβλήματα νοημοσύνης 
των αρχαίων κειμένων και να 
προσφέρει περισσότερη κατανόηση 
στην αρχαία ιστορία ξεκλειδώνει τις 
δυνατότητες συνεργασίας τεχνητής 
νοημοσύνης και ιστορικών. Με την 
αποκατάσταση, τοποθέτηση και 
χρονολόγηση αρχαίων κειμένων μέσω 
της συνεργασίας μεταξύ τεχνητής 
νοημοσύνης και ιστορικών μπορεί 
πλέον να αποκαλυφθεί όλο το εύρος 
της ανθρώπινης γραφής που είναι 
ζωτικής σημασίας για την κατανόηση 
των πολιτισμών του παρελθόντος και 
του κόσμου στον οποίο ζούμε σήμερα.
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Το άγχος επηρεάζει κάθε πτυχή της 
ζωής μας - των συναισθημάτων, της 
συμπεριφοράς, της πνευματικής και της 
σωματικής υγείας περιλαμβανομένων. 
Επειδή, όμως, ο καθένας μας το 
διαχειρίζεται διαφορετικά, τα συμπτώματα 
ποικίλουν και σε ορισμένες περιπτώσεις 
δεν είναι καν αναγνωρίσιμα! Γι’ αυτό και το 
σώμα μας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
μέσα από διάφορα συμπτώματα έτσι 
ώστε, να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της 
κατάστασης.

Τα σωματικά συμπτώματα που σχετίζονται με το 
άγχος εμφανίζονται απρόσμενα και μπορούν να μας 
ταλαιπωρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν δεν 
κάνουμε κάτι δραστικό για την αντιμετώπισή τους. Το 
πρώτο βήμα, ωστόσο, είναι να τα αναγνωρίσουμε!

Tαχυκαρδίες
Η ταχυπαλμία είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα 
συμπτώματα, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής 
Υγείας. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ορμόνες του 
στρες, όπως η αδρεναλίνη, μπορούν να επιταχύνουν τους 
καρδιακούς παλμούς. 

Δύσπνοια
Η δύσπνοια είναι ένα άλλο ανησυχητικό σύμπτωμα 
που κάνει πολλούς να νομίζουν ότι παθαίνουν καρδιακή 
προσβολή, ότι πνίγονται ή ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα 
με τους πνεύμονές τους. Η δύσπνοια προκαλείται 
συνήθως από πολύ γρήγορη αναπνοή (υπεραερισμός), 
καθώς το σώμα εισπνέει πολύ οξυγόνο και εκπνέει πολύ 
διοξείδιο του άνθρακα. Ο υπεραερισμός δεν βλάπτει, αλλά 
η αίσθησή του είναι πολύ δυσάρεστη καθώς αισθάνεστε 
σαν να πνίγεστε, να έχετε έναν κόμπο στο λαιμό σας ή να 
μην μπορείτε να πάρετε ανάσα.

Ζαλάδες
Το αίσθημα ζάλης, λιποθυμίας ή αστάθειας είναι συχνά 
αποτέλεσμα υπεραερισμού, αν και μπορεί επίσης να 
οφείλεται σε άλλα θέματα που σχετίζονται με το άγχος, 
όπως η μυϊκή ένταση στον αυχένα και τους ώμους. 
Πολλοί αισθάνονται ζαλάδα και ανησυχούν ότι μπορεί να 
λιποθυμήσουν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού, αλλά 
όσοι έχουν αγχώδη διαταραχή βιώνουν επίσης χρόνια 
ζάλη και προβλήματα ισορροπίας.

Μυϊκοί πόνοι
Το άγχος προκαλεί μυϊκή ένταση, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε πόνο και δυσκαμψία σχεδόν σε οποιαδήποτε 
περιοχή του σώματος. Μπορεί επίσης να εμποδίσει το 
ανοσοποιητικό σύστημα να λειτουργήσει σωστά, και 
έτσι το σώμα να είναι πιο ευάλωτο σε λοιμώξεις και 
ασθένειες. Η μόλυνση αυξάνει τη φλεγμονή στο σώμα, 
η οποία μπορεί να προκαλέσει μια σειρά συμπτωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του πόνου στις αρθρώσεις.

Πεπτική δυσφορία
Τα αέρια, το φούσκωμα, οι κράμπες στο στομάχι, η 
δυσπεψία, οι καούρες, η δυσκοιλιότητα και η διάρροια 
μπορούν να προκληθούν από τo έντονο άγχος. Αρκετά 
πεπτικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του 

6 συμπτώματα στο σώμα σου που 
δείχνουν ότι υποφέρεις από άγχος

συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου (IBS), έχουν συνδεθεί 
με το χρόνιο στρες και τα προβλήματα ψυχικής υγείας. 
Το άγχος μπορεί επίσης να αυξήσει τα συμπτώματα 
δυσανεξίας και ευαισθησίας στα τρόφιμα σε ορισμένους 
ανθρώπους.

Πονοκέφαλοι και ημικρανίες
Οι πονοκέφαλοι και οι ημικρανίες συχνά προκαλούνται από 
την ένταση, ιδίως στον αυχένα και τους ώμους, αλλά και από 
το τρίξιμο των δοντιών και την κακή στάση του σώματος. 
Ο οξύς πόνος ή ένα αίσθημα πίεσης γύρω από το κεφάλι 
και τα μάτια είναι κοινά συμπτώματα που σχετίζονται με 
το άγχος. Ακόμη, το άγχος μπορεί να διαταράξει και την 
ισορροπία των ορμονών στο σώμα!

είναι φτιαγμένα από την… κόρα του τοστ!

τι θα χρειαστείτε
Κόρα από φέτα του τοστ 
Μαρμελάδα της αρεσκείας σας
Ξυλάκια για σουβλάκια
τι πρέπει να κάνουμε
Αρχικά, αφαιρούμε την κόρα από 
το ψωμί του τοστ και απλώνουμε τη 

μαρμελάδα φρούτων στο εσωτερικό 
της κρούστας, φροντίζοντας να 

καλύψουμε όλα τα σημεία.
Στη συνέχεια, τυλίγουμε την κόρα σε ρολάκι. 

Καρφώνουμε ένα ξυλάκι στο κάτω μέρος, ενώ 
στο πάνω αλείφουμε μια μικρή πόσοτητα βουτύρου.

Τέλος, σ’ ένα ταψί με λαδόκολλα τοποθετούμε όσα 
ρολάκια έχουμε φτιάξει στον φούρνου στους 180 
βαθμούς για 10 λεπτά.

Πανεύκολα ρολάκια 
μαρμελάδας από την… 
κόρα του τοστ
Τα περισσότερα παιδιά - με ελάχιστες 
εξαιρέσεις - είναι ιδιότροπα στο φαγητό. 
Πόσες φορές έχουμε φτάσει στα όρια 
της απελπισίας με τις «παραξενιές» τους 
και, ακόμα πιο πολύ με τις πολύωρες 
διαπραγματεύσεις για το τι θα φάνε! Τα 
ίδια περνάει και η Ciara Attwell γι’ αυτό και 
προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη φαντασία της 
προκειμένου να ξεπεράσει οριστικά την άρνηση και τις 
γκρίνιες την ώρα του φαγητού.
Έτσι, λοιπόν, χάρη στην επιμονή και τα συνεχή της 
«πειράματα» ανακαλύψαμε αυτή τη μοναδική και 
πανεύκολη συνταγή για ρολάκια μαρμελάδας, τα οποία 

Η συνταγή της εβδομάδας 
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Κυριακή της Ορθοδοξίας

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Ι. ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ-TORONTO

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι. ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - MISSISSAUGA

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Ι. ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ - ΤΟΡΟΝΤΟ

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ - MARKHAM
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Επιστρέφοντας στην καθημερινότητα μετά την άρση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων 
για την πανδημία, όλο και περισσότερες είναι οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες που 
γίνονται στην παροικία μας. μετά από δύο χρόνια περιορισμών και ταλαιπωρίας φαίνεται 
ότι η κοινωνία μας αρχίζει να βρίσκει τους κανονικούς της ρυθμούς, δίνοντας ελπίδα, χαρά 
και αισιοδοξία στον κόσμο. 

Κούλουμα στον ι.Ν. μεταμόρφωσης του Σωτήρος. ο ιερ. προϊστάμενος π. φανούριος 
Πάππας με τις κυρίες της φιλοπτώχου που ετοίμασαν με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη 

το καθαροδευτεριάτικο γεύμα. 

Κούλουμα στην Ελληνική Κοινότητα τορόντο. Στην αίθουσα του Πολυμενάκειου 
Πολιτιστικού Κέντρου οι κυρίες της φιλοπτώχου Πρόνοια σε αναμνηστική φωτογραφία με 
τον ιερ. προϊστάμενο του ι.Ν. αγ. δημητρίου π. Κωνσταντίνο Παυλίδη και την πρόεδρο της 
ΕΚτ κα μπέτυ Σκουτάκη. Η βραδιά σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με παραδοσιακό φαγητό, 

μουσική και πολύ ενθουσιασμό.

Συνεπείς στο κάλεσμα για την υποστήριξη 
του ουκρανικού λαού που ταλαιπωρείται από 
τον πόλεμο μετά την εισβολή της ρωσίας 
στην ουκρανία, ομάδα εθελοντών στην 
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Προφήτη Ηλία 
Mississauga, συγκέντρωσε βασικά είδη 
πρώτης ανάγκης,  τρόφιμα και ρουχισμό που 
θα αποσταλούν μέσω της ανθρωπιστικής 
οργάνωσης Meest Canada που προσφέρθηκε να 
μεταφέρει δωρεάν αποστολές από άτομα ή και 
οργανώσεις στην ουκρανία.
απλές πράξεις ανθρωπιάς και αλληλεγγύης... 
Συγχαρητήρια!

Στον ι. Ναό αγ. δημητρίου στο Hamilton oi κυρίες της φιλοπτώχου ετοίμασαν γεύματα 
αγάπης για τους  άστεγους της περιοχής. 

Κούλουμα Πράξεις αγάπης!

Γεύματα αγάπης!
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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
Κι όμως! 

Υπάρχει εταιρεία 
που πουλάει 

εμφιαλωμένο... 
αέρα!

Μία εταιρεία από τον Καναδά που πουλάει 
«αέρα κοπανιστό» σε ανθρώπους 
που υφίστανται τις επιπτώσεις της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πολλοί λένε ότι η ακρίβεια θα φτάσει 
σε τέτοιο σημείο που σε λίγο καιρό 
θα πληρώνουμε και τον αέρα που 
αναπνέουμε. Βέβαια, αυτό είναι κάτι 
που ακούγεται ως ένα αστείο, αλλά απ’ 
ότι φαίνεται μία εταιρεία αποφάσισε να 
κάνει αυτό το αστείο πράξη. Γιατί ίσως το 
καλύτερο αστείο τελικά να είναι η ίδια η 
πραγματικότητα!

Πιο συγκεκριμένα, η Vitality Air είναι μία 
εταιρεία που ιδρύθηκε στον Καναδά το 
2014. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 

επίσημη ιστοσελίδα της Vitality Air η εταιρεία 
«έχει δεσμευτεί στην εύρεση του καλύτερου 
δυνατού αέρα, στην «αιχμαλώτισή» του με 
μια αξεπέραστη μέθοδο και την προσφορά 
του στους πελάτες της με τρόπο που 
κανένας δεν έχει προσπαθήσει να το κάνει 
ξανά στο παρελθόν». Σε αυτό το σημείο 
θα θέλαμε να πούμε πως υπάρχει έναν 
ενδεχόμενο ολόκληρο το concept να είναι 
κάτι αξεπέραστο που καμία εταιρεία δεν 
έχει προσφέρει σε πελάτες γενικά ξανά στο 
παρελθόν, οπότε η πρωτοτυπία είναι εξ’ 
αρχής δεδομένη.

Τι κάνει ακριβώς όμως η συγκεκριμένη 
εταιρεία και ποιοι αγοράζουν… αέρα 
τέλος πάντων; Η συγκεκριμένη εταιρεία 
«αποθηκεύει» μέσα σε κομψά θα έλεγε 
κανείς μπουκάλια αέρα από θέρετρα 
του Καναδά, τα οποία είναι γνωστά για 
την φυσική ομορφιά τους, όπως για 
παράδειγμα η Λίμνη Louise, και τα πουλάει. 
Η εισπνοή του καθαρού αέρα γίνεται μέσω 
ενός ειδικού «αναπνευστήρα» στον οποίο 
καταλήγει ολόκληρο το μπουκάλι.

Και μπορεί σε εμάς να φαίνεται πολύ 
περίεργο το να ξοδέψει κανείς 15-20 ευρώ 
για να αγοράσει κυριολεκτικά ένα μπουκάλι 
με καθαρό αέρα, αλλά αυτό δεν ισχύει για 
όλους και όλες. Συγκεκριμένα, η Vitality 
Air απέκτησε μεγάλη απήχηση ως εταιρεία 
στην Κίνα και ειδικά στην Βόρεια Κίνα.

Σε πολλές πόλεις της Κίνας ο αέρας είναι 
κακής ποιότητας έως και επιβλαβής, αφού 
είναι γνωστό πως η ατμοσφαιρική ρύπανση 
«μαστίζει» την χώρα. Αξίζει να σημειωθεί 
πως η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κίνα 
έχει «χτυπήσει κόκκινο» και σύμφωνα με 
το World Economic Forum το 2017 η μέση 
ετήσια συγκέντρωση λεπτών σωματιδίων 
(PM2. 5) σε ολόκληρη την Κίνα ήταν 57 
μικρογραμμάρια ανά μέτρο.

Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι σχεδόν 
έξι φορές πάνω από τα αποδεκτά όρια 
που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας, ενώ η κακή ποιότητα του εξωτερικού 
αέρα έχει ως αποτέλεσμα πάνω από 1 
εκατομμύριο θανάτους σε όλη την Κίνα 
κάθε χρόνο.

Έτσι, από το 2015 πολλοί Κινέζοι 
στράφηκαν προς τη συγκεκριμένη εταιρεία 
προκειμένου να προμηθευτούν καθαρό 
αέρα σε μπουκάλι. Και έτσι, μία εταιρεία 
με μία κάπως αντισυμβατική ιδέα από 
τον Καναδά κατέληξε να πουλάει αέρα 
από τα καλύτερα τουριστικά θέρετρα για 
φυσιολάτρεις της χώρας που εδρεύει σε μία 
χώρα αρκετά μακριά, όπου οι κάτοικοί της 
έχουν σίγουρα ανάγκη από καθαρό αέρα.

Η άνοδος των 
τιμών του σιταριού 

θα ωθήσει τους 
αγρότες του Καναδά 

να σπείρουν 
περισσότερα 
στρέμματα

Τα στρέμματα ανοιξιάτικου σιταριού 
στον Καναδά, έναν από τους κορυφαίους 
εξαγωγείς παγκοσμίως, θα μπορούσαν να 
αυξηθούν δύο έως τρία τοις εκατό το 2022 
καθώς οι αυξανόμενες τιμές ενθαρρύνουν 
τους καλλιεργητές να μετατοπίσουν 
στρέμματα από τη βρώμη, τα όσπρια 
και το σκληρό, δήλωσε ο Neil Townsend, 
επικεφαλής αναλυτής αγοράς στη Farm-
Link.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
εμποδίζει τις αποστολές από ένα από τα 
ζωτικής σημασίας καλάθια ψωμιού στον 
κόσμο, αφήνοντας τους εισαγωγείς σιτηρών 
να ψάχνουν για προμήθειες αλλού.

Η πιθανή ώθηση στις εκτάσεις 
σιταριού έρχεται εν μέσω παρατεταμένων 
ανησυχιών για τις ξηρές συνθήκες στον 
Καναδά. Η ξηρασία κατέστρεψε το 40 τοις 
εκατό της παραγωγής σιτηρών του Δυτικού 
Καναδά πέρυσι και περιοχές της Αλμπέρτα 
και του Σασκάτσουαν παραμένουν υπό 
ακραίες συνθήκες ξηρασίας, σύμφωνα με 
το Canadian Dought Monitor.

Πόρτα για εξαγωγές 
πρώτων υλών για 
βιοντίζελ από την 

Ελλάδα στον Καναδά
Εισαγωγή πρώτων υλών για την 

παραγωγή βιοντίζελ από την Ελλάδα θέλει 
να κάνει η καναδική εταιρεία The Plug, 
αναζητώντας συνεργάτες για το σκοπό 
αυτό. Μάλιστα, η εταιρεία έχει ήδη έρθει 
σε επαφή με το Γραφείο Εμπορικών και 

Οικονομικών Υποθέσεων της ελληνικής 
πρεσβείας στην Οττάβα, το οποίο ήδη 
αναζητά ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
για να διευκολύνει την εξαγωγή στον 
Καναδά πρώτων υλών για την παραγωγή 
βιοντίζελ. 

Πρόκειται για μια ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη εταιρεία που ιδρύθηκε το 
2020 και το αντικείμενο δραστηριότητάς 
της είναι η παροχή των εργαλείων και των 
υπηρεσιών που χρειάζονται οι επιχειρήσεις-
πελάτες της για να αναβαθμίσουν τη θέση 
τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

Οι υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες 

της καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα, 
καθώς εκτείνονται από το σχεδιασμό 
ιστοσελίδας και ανάπτυξη επικοινωνιακής 
τακτικής και στρατηγικής, μέχρι υπηρεσίες 
επιχειρηματικής δικτύωσης και αναζήτηση 
και προμήθεια πρώτων υλών.

Έχοντας ήδη ένα εκτενές δίκτυο 
συνεργατών και ένα πελατολόγιο που 
διαρκώς αυξάνεται, περιλαμβάνοντας από 
start-up επιχειρήσεις που τώρα κάνουν 
τα πρώτα τους βήματα στην αγορά, μέχρι 
επιχειρήσεις καθιερωμένες στο πεδίο τους, 
η The Plug βάζει πλέον στόχο να αναπτύξει 
διαύλους εισόδου στην καναδική αγορά 
προμηθευτών από την Ελλάδα.

Η αγορά του βιοντίζελ είναι μια από τις 
πρώτες πόρτες που ανοίγει, αναζητώντας 
προμηθευτές για την παροχή πρώτων 
υλών για την παραγωγή του από άλλους 
πελάτες της εταιρείας.

Το ενδιαφέρον της The Plug για τη 
γεφύρωση της καναδικής με την ελληνική 
αγορά είναι εύκολα εξηγήσιμο, αν ληφθεί 
υπόψη ότι πρόκειται για εταιρεία που 
ιδρύθηκε από της ελληνικής καταγωγής 
-όπως δηλώνει το όνομά της- Kateri-
na Petsis, η οποία δραστηριοποιείται 
επιχειρηματικά στην περιοχή του Τορόντο 
εδώ και μια δεκαετία σχεδόν.

Μάλιστα, το “ελληνικό χρώμα” της The 
Plug δεν αφορά μόνο την ιδρύτριά της, 
αλλά και άλλα στελέχη της εταιρείας, όπως 
π.χ. την Carla Catinis, International Bussi-
ness Associate της εταιρείας, η οποία είναι 
και το πρόσωπο επικοινωνίας για τους 
ενδιαφερόμενους για την εξαγωγή πρώτων 
υλών από την Ελλάδα στον Καναδά για την 
παραγωγή βιοντίζελ από επιχειρήσεις που 
συνεργάζονται με την The Plug.
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Μέχρι στιγμής, οι μάχες που μαίνονται 
στην ανατολική Ευρώπη εξακολουθούν να 
είναι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της 
Ουκρανίας. Αλλά ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος 
δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, αναφέρει σε 
ανάλυσή του το περιοδικό Politico.

Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις 
σφυροκοπούν το Κίεβο και άλλες πόλεις, 
οι δυτικές δυνάμεις ήταν εξαιρετικά 
προσεκτικές για να αποφύγουν την 
άμεση σύγκρουση με τον Ρώσο πρόεδρο 
Βλαντίμιρ Πούτιν, τον άνθρωπο που ελέγχει 
το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον 
κόσμο και δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να 
καυχιέται για αυτό.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ήδη 
προμηθεύουν αμυντικά όπλα και άλλο 
υλικό, αλλά έχουν αποκλείσει την ιδέα της 
επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. 
Παρέχουν συστήματα αεράμυνας, 
αλλά αρνούνται να στείλουν μαχητικά 
αεροσκάφη, ενώ καμία χώρα δεν 
προσφέρθηκε να στείλει στρατεύματα.

Σενάρια
Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι, 

διπλωμάτες και στρατιωτικοί αναλυτές της 
Δύσης, αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πλέον 
σοβαρός κίνδυνος οι Ηνωμένες Πολιτείες 
και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να συρθούν 
στον πόλεμο -σχεδόν ανά πάσα στιγμή- 
ως αποτέλεσμα ενός αριθμού απευκταίων 
σεναρίων.

«Το ένα σενάριο είναι το πιθανό λάθος», 
ανέφερε ένας Αμερικανός αναλυτής. 
«Χτυπούν με έναν πύραυλο την Πολωνία. 
Αυτό δεν είναι αδύνατο και πολύ γρήγορα 
μπορεί να κλιμακωθεί η κατάσταση. Αλλά 
πρέπει να ανταποκριθούμε. Δεν μπορούμε 
να μην απαντήσουμε».

Παράλληλα, «η κατακραυγή εξαιτίας 
των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας 
μπορεί να είναι τόσο δυνατή που η 
δύση θα νιώσει υποχρεωμένη να λάβει 

μια περιορισμένη και συνετή δράση», 
σημείωσε ο αναλυτής.

«Η επιβολή no-fly zone σημαίνει 
θάνατος Ρώσων. Οτιδήποτε κάνουμε και 
έχει ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν Ρώσοι, 
μας βάζει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», 
πρόσθεσε.

Ο βομβαρδισμός και η πυρκαγιά στον 
πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια την 
περασμένη εβδομάδα παρείχε ένα ακόμη 
τρομακτικό παράδειγμα ενός σεναρίου 
έκτακτης ανάγκης που θα μπορούσε 
να παγιδεύσει έναν ευρύτερο διεθνή 
συνασπισμό στον πόλεμο του Πούτιν: να 
αποτραπεί επειγόντως μια παγκόσμια 
καταστροφή.

Αλλά υπάρχουν και άλλα πιο «εφικτά» 
σενάρια. Ήδη, ρωσικά αεροσκάφη 
παραβίασαν πολλές φορές τον σουηδικό 

εναέριο χώρο, ενώ εσθονικό φορτηγό 
πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών 
της Οδησσού, προφανώς μετά από 
πρόσκρουση σε νάρκη. Κάθε τέτοιο 
περιστατικό θα μπορούσε εύκολα να 
κλιμακωθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν 
έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι οι 
αμερικανικές δυνάμεις δεν θα εμπλακούν 
στις μάχες, ωστόσο ένας ανώτατος 
Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι 
οι αναλυτές στην Ουάσιγκτον κατέληξαν 
σε ένα τρομακτικό συμπέρασμα: «Η 
Ρωσία είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει 
θερμοπυρηνική βόμβα στην Ουκρανία».

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι ο 
πόλεμος στην Ουκρανία ήταν πολύ πιο 
επικίνδυνος από οτιδήποτε έχει δει η 
Ευρώπη από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των 
πολέμων στα Βαλκάνια τη δεκαετία του 
1990. «Όσο φρικτό κι αν ήταν τότε, αυτό 
είναι χειρότερο, με τη δυνατότητα να γίνει 
ένας παγκόσμιος πόλεμος πολύ γρήγορα».

Πόλεμος δι’ αντιπροσώπων

Αξιωματούχοι και διπλωμάτες, με 
ειδίκευση στη Ρωσία, λένε ότι η προσπάθεια 
να απεικονιστεί η τρέχουσα σύγκρουση ως 
πόλεμος της Ουκρανίας δεν είναι σωστή: Ο 
Πούτιν επιτέθηκε στην Ουκρανία ακριβώς 
επειδή επέλεξε την Ευρωπαϊκή Ενωση και 
το ΝΑΤΟ.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λένε, 
είναι μια επίθεση κατά της Δύσης.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η σύγκρουση 
μπορεί να επιλυθεί μόνο εάν επιλυθούν 
τα παράπονα του Πούτιν για τις ΗΠΑ και 
το ΝΑΤΟ. Μέχρι τότε, θα συνεχίσει τον 
πόλεμο, επιδιώκοντας να κατακτήσει ή να 
καταστρέψει τη χώρα.

Με άλλα λόγια, η Δύση θα καταλήξει 
περισσότερο… εμπλεκόμενη, πολιτικά και 
ίσως στρατιωτικά, από ό,τι είναι ήδη.

Η ακριβής φύση του ρόλου της, 
βέβαια, είναι θέμα συζήτησης. Κάποιοι 
υποστηρίζουν ότι όσο πιο γρήγορα υπάρξει 
εμπλοκή, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει 
ο πόλεμος. Αυτή η εκτίμηση, φυσικά, 
προϋποθέτει ότι ο Πούτιν θα επιλέξει 
την αυτοσυντήρηση από έναν πυρηνικό 
Αρμαγεδδώνα.

Ωστόσο, όλα τα σημάδια δείχνουν 
ότι η κατάσταση στην Ουκρανία θα 
χειροτερέψει πολύ τις επόμενες ημέρες – 
μια παρατήρηση στην οποία προέβη και ο 
Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Καθώς ο Πούτιν συνειδητοποιεί ότι 
δεν έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των 
Ουκρανών πολιτών, ανεξάρτητα από 
το στρατιωτικό αποτέλεσμα, υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος να επιδιώξει απλώς να 
καταστρέψει την Ουκρανία, ισοπεδώνοντας 
πόλεις και κωμοπόλεις της, όπως ακριβώς 
οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν την 
πρωτεύουσα της Τσετσενίας, Γκρόζνι.

Από την άλλη, το καταστροφικό μπαράζ 

στη ρωσική οικονομία θα παραμείνει 
σε ισχύ, δίνοντας στον ρώσο πρόεδρο 
ελάχιστα κίνητρα να απομακρυνθεί από 
τον στόχο του, δηλαδή την κατάκτηση 
της Ουκρανίας και την ανατροπή της 
κυβέρνησής της.

Ο Πούτιν επέλεξε τον πόλεμο 
γνωρίζοντας πλήρως ότι θα υπήρχαν 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες – έναν 
υπολογισμό που είχε κάνει νωρίτερα με την 
εισβολή και την προσάρτηση της Κριμαίας, 
η οποία οδήγησε σε κυρώσεις.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ είπε ότι 
οι Ουκρανοί θα πλήρωναν τρομερό τίμημα, 
καθώς η Δύση επιμένει ότι δεν μπαίνει στη 
μάχη και καθυστερεί την άμεση εμπλοκή 
της. «Θα προσποιηθούν λίγο ακόμη, 
με αποτέλεσμα πολλοί περισσότεροι 
Ουκρανοί να πεθάνουν» είπε ο ανώτερος 
αξιωματούχος.

Άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε 
ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ φρόντισαν να 
βεβαιωθούν ότι τα όπλα που παρέχουν 
στην Ουκρανία ήταν σύμφωνα με το άρθρο 
51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
σχετικά με το δικαίωμα μιας χώρας στην 
αυτοάμυνα.

«Η ΕΕ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη 
Ρωσία», είπε ο δεύτερος αξιωματούχος και 
πρόσθεσε: «Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε 
την Ουκρανία γιατί η δέχεται επίθεση και 
έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα».

Η Μόλι ΜακΚιού, μια ανεξάρτητη 
αναλύτρια ασφαλείας με έδρα την 
Ουάσιγκτον, η οποία δημοσιεύει ένα 
ενημερωτικό δελτίο με την ονομασία 
Great Power, είπε ότι αρνούμενες τον 
πρωταγωνιστικό τους ρόλο, οι δυτικές 
δυνάμεις δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν 
την ευκαιρία να ενώσουν τα τρία σλαβικά 
έθνη, για τα οποία μιλάει συχνά ο Πούτιν 
-την Ουκρανία. Ρωσία και Λευκορωσία-, 
εναντίον του ρωσικού αυταρχικού, υπέρ 
της δημοκρατίας.

«Είναι σαν να μην καταλαβαίνουμε ότι 
είμαστε ήδη συμμετέχοντες σε αυτόν τον 
πόλεμο – όχι επειδή βάλαμε τους εαυτούς 
μας εκεί, ούτε επειδή αναζητούσαμε αυτόν 
τον πόλεμο, ούτε λόγω οποιασδήποτε 
απόφασης πήρε το ΝΑΤΟ, αλλά επειδή 
ο Πούτιν κάνει πόλεμο εναντίον μας», 
επεσήμανε η ΜακΚιού.

Ο Πούτιν και 
η «νοοτροπία Καντάφι»
Η συζήτηση περί δολοφονίας ή 

καθαίρεσης του Πούτιν επίσης θα μπορούσε 
να μετατρέψει τη μάχη στην Ουκρανία σε 
παγκόσμιο πόλεμο, λένε οι ειδικοί, καθώς 
ο Ρώσος ηγέτης συμπεραίνει ότι πλέον 
δεν προσπαθεί μόνο για τη διατήρηση του 
καθεστώτος του, αλλά κυριολεκτικά για τη 
ζωή του.

Πολλοί δυτικοί αξιωματούχοι και 
διπλωμάτες φωνασκούν ότι κάποιος 
Ρώσος ολιγάρχης ή κάποιος άλλος κοντά 
στον Πούιν θα τον σκοτώσει.

Ο Aμερικανός γερουσιαστής Γκράχαμ 
πρότεινε την Πέμπτη να δολοφονηθεί ο 
Πούτιν, λέγοντας: «Υπάρχει Βρούτος στη 
Ρωσία; Υπάρχει κάποιος συνταγματάρχης 
Κλάους φον Στάουφενμπεργκ στον ρωσικό 
στρατό;».

Είναι γνωστό ότι ο Πούτιν τρέφει 
βαθιά οργή για τον θάνατο του Λίβυου 
ηγέτη, Μουαμάρ Καντάφι, ο οποίος 
συνελήφθη, ταπεινώθηκε, ξυλοκοπήθηκε 
και σκοτώθηκε ενώ εκλιπαρούσε τους 
απαγωγείς του για έλεος.

Αναλυτές με έδρα την Ουάσιγκτον λένε 
ότι ο ρώσος πρόεδρος θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να αποφύγει τη 
μοίρα του Καντάφι.

«Ακόμα πιο τρομακτικό» από άλλα 
σενάρια που θα έσυραν το ΝΑΤΟ σε 
μια σύγκρουση «είναι η συζήτηση περί 
δίκης του ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου» είπε ο αναλυτής. «Πρέπει να 
είμαστε πολύ προσεκτικοί για να τα βάλουμε 
με έναν δικτάτορα που εξακολουθεί να έχει 
το δάχτυλό του σε ένα πυρηνικό κουμπί».

Πηγή: POLITICO

Πόσο κοντά είμαστε στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο
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Περίεργες συνήθειες 

διάσημων συγγραφέων 
του κόσμου

Οι διάσημοι συγγραφείς του πλανήτη είναι γνωστοί για 
τα έργα που μας έχουν χαρίσει και η μόνη μας δυνατότητα 
να τους γνωρίσουμε είναι μέσα αυτών. Ωστόσο, 
μερικές ιδιαίτερες συνήθειές τους μας αποκαλύπτουν 
μοναδικές πτυχές των χαρακτήρων τους, που μέχρι τώρα 
αγνοούσαμε.

James Joyce

Ο James Joyce 
προτιμούσε να γράφει 
ξαπλωμένος ανάσκελα 
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς 
μεγάλα μπλε μολύβια 
και φορώντας ένα 
λευκό παλτό. Όλες 
αυτές οι ιδιαιτερότητές 
δεν ήταν παράξενες 
συνήθειες του 

διάσημου συγγραφέα, αντίθετα τον βοηθούσαν να γράφει 
πιο εύκολα, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε με 
την όρασή του. Το λευκό παλτό τον εξυπηρετούσε γιατί 
αντανακλούσε φως στις σελίδες που έγραφε.

Virginia Woolf

Η μυθιστοριογράφος 
και δοκιμιογράφος Vir-
ginia Woolf έγραφε 
καθημερινά για 2,5 
ώρες. Έγραφε σε ένα 
γραφείο ύψους 90 
εκατοστών, γεγονός 
που της επέτρεπε να 
αξιολογεί τη δουλειά 
της από… απόσταση.

Truman Capote

Ο Truman Ca-
pote ήταν λιγάκι 
προληπτικός. Δεν 
ξεκινούσε ούτε 
τελείωνε ποτέ κάποιο 
από τα έργα του την 
Παρασκευή. Ακόμη, 
συνήθιζε να αλλάζει 
δωμάτια ξενοδοχείων, 
αν το νούμερο του 
δωματίου τελείωνε σε 

13. Μια ακόμα προκατάληψή του ήταν ότι δεν ήθελε να 
έχει πάνω από δυο τσιγάρα στο τασάκι του.

Victor Hugo

Ο Βίκτωρ Ουγκό 
λειτουργούσε αυστηρά 
με προθεσμίες. Μια 
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή 
προθεσμία που 
είχε επιβάλλει στον 
εαυτό του είναι να 
ολοκληρώσει το 
έργο του «Παναγία 
των Παρισίων» 
σε συγκεκριμένο 

διάστημα. Ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1830 και ήθελε 
να το ολοκληρώσει μέχρι το 1831. Για να τα καταφέρει 
αγόρασε μια μεγάλη ποσότητα μελανιού και κλειδώθηκε 
σε ένα δωμάτιο.

Edgar Alan Poe 

Ο Edgar Alan 
Poe αγαπούσε 
πολύ τα κατοικίδια. 
Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α , 
αγαπούσε τόσο πολύ 
τη γάτα του, που 
συνήθιζε να τη φωνάζει 
Κατερίνα, που πίστευε 
ότι ήταν ο φύλακας 
άγγελός του. Αξίζει να 
σημειώσουμε, ότι η 
αγαπημένη γάτα του 

πέθανε δυο εβδομάδες μετά το θάνατό του.

Friedrich Schiller

Ο Friedrich Schil-
ler είχε μια από τις πιο 
περίεργες συνήθειες 
που έχουμε συναντήσει. 
Άφηνε μήλα σε ένα 
ντουλάπι πάνω από το 
γραφείο του με στόχο να 
σαπίσουν. Η μυρωδιά 
που προερχόταν από 
τα σάπια μήλα του 

προσέφερε την απαιτούμενη έμπνευση για τα έργα του.

Agatha Christie 

Η Αγκάθα Κρίστι 
συνήθιζε κι αυτή να 
χρησιμοποιεί τα μήλα ως 
έμπνευσή της αλλά με 
έναν διαφορετικό τρόπο. 
Έτρωγε μήλα ενώ έκανε 
μπάνιο στη μπανιέρα και 
παράλληλα της άρεσε 
να εξετάζει φωτογραφίες 
φόνων.

Ernest 
Hemingway 

Ο Ernest Hemingway 
συνήθιζε να γράφει μόνο 
500 λέξεις τη μέρα, όπως 
έχει δηλώσει ο ίδιος, και 
συνήθως πρωινές ώρες.

Mono Lake: Αγαπημένη 
λίμνη των φωτογράφων!
Η λίμνη Mono Lake βρίσκεται στην Καλιφόρνια, 

στα σύνορα με τη Νεβάδα, και είναι «δημοφιλής» για 
τις μοναδικές εικόνες και την απίστευτη ομορφιά του 
φυσικού τοπίου, γεγονός που την καθιστά ως μία από τις 

αγαπημένες λίμνες των φωτογράφων αλλά και ίσως την 
πιο πολυφωτογραφημένη λίμνη του κόσμου!

Είναι μία από τις παλαιότερες λίμνες στον πλανήτη, 
καθώς πιστεύεται πως δημιουργήθηκε 760.000 χρόνια 
πριν, ενώ τα νερά της είναι πολύ αλμυρά και αλκαλικά, με 
αρκετά υψηλά επίπεδα στο pH.

Αποτελεί βιότοπο σπάνιων πτηνών αλλά τα ψάρια δεν 
μπορούν να επιβιώσουν λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης 
αλατιού και της υψηλής αλκαλικότητας των υδάτων. Μόνο 
λίγα φύκη αναπτύσσονται ολόγυρα.

Στο εσωτερικό της υπάρχουν δύο όμορφα νησιά, το Pao-
ha και το Negit, ενώ αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι 
οι εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί που υπάρχουν σε 
ολόκληρη την επιφάνειά της.

Οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούνται κυρίως από 
ασβεστόλιθο, ενώ οι μεγαλύτεροι βράχοι βρίσκονται στο 
νότιο άκρο της λίμνης, κάποιοι από τους οποίους φτάνουν 
τα 30 μέτρα ύψος! Επιπλέον, τα πετρώματα ηφαιστειακής 
τέφρας που υπάρχουν στις ακτές της δημιουργούν ένα 
τρόπον τινά… εξωγήινο τοπίο!

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια τα επίπεδα 
της στάθμης των νερών μειώνονται δραματικά, γεγονός 
που μπορεί να προκαλέσει σημαντικά περιβαλλοντικά 
προβλήματα αλλά και εξαφάνιση κάποιων ειδών πτηνών 
από την ευρύτερη περιοχή.

Μια ειδική Επιτροπή έχει συσταθεί για την προστασία 

της έτσι ώστε η πιο «πολυφωτογραφημένη» λίμνη στον 
κόσμο να συνεχίσει… ακάθεκτη να «γεμίζει» τις μνήμες 
των φωτογραφικών μηχανών και τα δικά μας μάτια με 
εντυπωσιακές εικόνες!

Η μεγαλύτερη πόλη 
που δεν χτίστηκε ποτέ!

Στην έρημο Μοχάβε  της Καλιφόρνιας θα συναντήσει 
κανείς την California City ή για να ακριβολογούμε τα σχέδια 
μια πολύ μεγάλης πόλης που όμως δεν χτίστηκε ποτέ! 
Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο που δεν ολοκληρώθηκε 
ποτέ.  Αυτό που θα συναντήσει κάποιος είναι ένα τεράστιο 
δίκτυο δρόμων με διευθύνσεις, όρια ταχύτητας ακόμα και 
οδηγίες μέσω GPS. Ωστόσο, λείπει κάτι ακόμη πιο βασικό: 
Δεν υπάρχουν σπίτια!

Η κατασκευή της California City ξεκίνησε το 1960 σε μία 
έκταση μεγαλύτερη από 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα με 
στόχο να γίνει μεγάλη σαν το Λος Άντζελες ή και ακόμη 
μεγαλύτερη! Ήταν ένα σχέδιο του Nathan Mendelson, 
που ασχολούνταν με το real estate, ο οποίο αγόρασε μια 
έκταση 330.000 στρεμμάτων και προχώρησε στον πλήρη 
σχεδιασμό της πόλης. Έτσι δημιουργήθηκαν όχι μόνο όλοι 
οι δρόμοι αλά και ολοκληρωμένο δίκτυο ύδρευσης. Στο 
κέντρο της σχεδιαζόμενης πόλης θα δέσποζε ένα πάρκο 
650 στρεμμάτων.

Σκοπός του Mendelson ήταν να πουλήσει οικόπεδα 
στην πόλη και πράγματι κατάφερε να πουλήσει δεκάδες 
χιλιάδες κατοικίες στα σχέδια. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν 
οι αναμενόμενη. Οι περισσότεροι από τους αγοραστές δεν 
προχώρησαν στην οικοδόμηση των κατοικιών. Μέχρι τα 
τέλη της δεκαετίας του ’70 ο πληθυσμός της πόλης δεν 
ξεπερνούσε τους 7000 κατοίκους.

Η έλλειψη επαρκών ποσοτήτων νερού στάθηκε 
ανυπέρβλητο εμπόδιο στην ανάπτυξη της πόλης. Σήμερα 
περίπου 14000 κάτοικοι ζουν στην  California City, γύρω 
από την περιοχή που θα ήταν το υποτιθέμενο μεγάλο πάρκο 
του κέντρου, στοιχείο που την στη θέση 320 στην κατάταξη 
με τις μεγαλύτερες σε πληθυσμό πόλεις της πολιτείας. Το 
εντυπωσιακό είναι ότι είναι μόλις 3η σε έκταση!!!

Αστεία πτηνά… εν δράσει!

Τα πτηνά, όπως και όλα τα ζώα, άλλωστε, έχουν 
μια περίεργη… τάση να προσελκύουν τα φώτα της 
δημοσιότητας επάνω τους, για διαφορετικούς κάθε φορά 
λόγους! Έτσι οι φωτογράφοι ανά τον κόσμο βρίσκονται 
πάντα στο… κατόπι τους «πανέτοιμοι» να απαθανατίσουν 
κάθε κίνησή τους, ένα πέταγμα, ακόμη μια περίεργη σκηνή 
μεταξύ τους. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο κινούνται και οι 
εικόνες που θα δείτε στη συνέχεια όπου απίθανα και αστεία 
πτηνά βρίσκονται εν δράσει και λένε με λίγα λόγια τη δική 
τους «αμίμητη»… ιστορία! Μόνος σου θα το φας πάλι… 
(Μονοφαγάς, βρε παιδί μου!)



15 μαρτιου 2022 33εεβδομάδα Greek Weekly News εΡεύνΑεΡεύνΑ

Η επιστημονική εξήγηση που 
σχετίζεται με την ταχύτητα 
περιστροφής της Γης
 

Ο χρόνος κυλάει πλέον -ανεπαίσθητα- πιο 
γρήγορα, καθώς η Γη περιστρέφεται με μεγαλύτερη 
ταχύτητα από ό,τι έκανε τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα η φετινή χρονιά να είναι λίγο 
πιο μικρή σε διάρκεια. 

Από την άλλη, ίσως χρειαστεί για πρώτη φορά 
οι επιστήμονες που είναι οι αρμόδιοι «φύλακες του 
χρόνου», να προσθέσουν στο άμεσο μέλλον ένα 
αρνητικό εμβόλιμο δευτερόλεπτο για να διασφαλίσουν 
ότι τα ατομικά ρολόγια θα παραμένουν απολύτως 
ακριβή στον υπολογισμό της Συντονισμένης 
Παγκόσμιας Ώρας (UTC). 

Όταν η διάρκεια περιστροφής της Γης, που εξαρτάται 
από διάφορους παράγοντες (κίνηση πυρήνα 
πλανήτη, άνεμοι, ρεύματα ωκεανών, ατμοσφαιρική 
πίεση κ.α.), αποσυγχρονίζεται από τα ατομικά 
ρολόγια, τότε προκύπτει η ανάγκη να προστεθεί ή να 
αφαιρεθεί ένα εμβόλιμο δευτερόλεπτο, μία διαδικασία 
που ξεκίνησε το 1972 και από τότε έχει συμβεί σε 
27 έτη (πάντα προσθήκη δευτερολέπτου και ποτέ 
αφαίρεση), δηλαδή περίπου κάθε δυόμισι χρόνια, 
σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτου Προτύπων και 
Τεχνολογίας (NIST) των ΗΠΑ. 

Η τελευταία φορά που χρειάστηκε, ήταν το 2016. 
Μέχρι πριν μερικά χρόνια, η τάση της Γης ήταν να 
επιβραδύνει το ρυθμό της περιστροφής της και η 
μέρα να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από 24 ώρες, 
οπότε προέκυπτε η ανάγκη για προσθήκη εμβόλιμων 

δευτερολέπτων. Όμως πιο πρόσφατα, από τα μέσα 
της δεκαετίας του 2020, η Γη επιταχύνει συνεχώς το 
ρυθμό της, άρα ίσως χρειαστεί το αντίθετο, δηλαδή 
να αφαιρεθεί ένα δευτερόλεπτο. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 28 ταχύτερες (μικρότερες 
σε διάρκεια) μέρες μετά το 1960 όλες συνέβησαν το 
2020. Το ρεκόρ μικρότερης διάρκειας μέρας κατέχει 
η 19η Ιουλίου 2020, όταν η Γη συμπλήρωσε μια 
περιστροφή σε 1,46 χιλιοστά του δευτερολέπτου 
λιγότερα από τα 86.400 δευτερόλεπτα. Εξαιτίας της 
τάσης επιτάχυνσης της Γης, ίσως κάποια στιγμή 
θα απαιτηθεί ένα αρνητικό εμβόλιμο δευτερόλεπτο, 
ώστε να συντονισθούν με την περιστροφή του 
πλανήτη μας. 

Τα εμβόλιμα δευτερόλεπτα δεν έχουν πρακτική 
επίπτωση στην καθημερινή ζωή, αλλά είναι πολύ 
σημαντικά σε πεδία όπως η αστρονομία, η πλοήγηση, 
οι διαστημικές πτήσεις, τα υπολογιστικά δίκτυα 
κ.α. «Είναι σίγουρα σωστό ότι η Γη περιστρέφεται 
ταχύτερα από οποιαδήποτε φορά τα τελευταία 50 
χρόνια. Είναι αρκετά πιθανό ότι θα χρειαστεί ένα 
αρνητικό εμβόλιμο δευτερόλεπτο, αν η ταχύτητα 
περιστροφής της Γης αυξηθεί κι άλλο, αλλά είναι 
ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε κατά πόσο αυτό θα 
συμβεί», δήλωσε ο φυσικός Πίτερ Γουιμπερλέι του 
Εθνικού Εργαστηρίου Φυσικής της Βρετανίας στην 
βρετανική εφημερίδα «Telegraph». Την απόφαση 
για τα εμβόλιμα δευτερόλεπτα λαμβάνει η Διεθνής 
Υπηρεσία Περιστροφής της Γης και Συστημάτων 
Αναφοράς (IERS) που εδρεύει στο Παρίσι. ΠΗΓΗ: 
Η επιστημονική παρατήρηση διατυπώθηκε από την 
ελληνικής καταγωγής Stephanie Pappas στο  Lives-
cience.  

Με πληροφορίες από  ΑΠΕ-ΜΠΕ...
mixanitouxronou.gr/

Ο Πολωνός βιολόγος και γιατρός, Ρούντολφ Βάιγκλ, 
ηταν εκείνος που εφηύρε το πρώτο αποτελεσματικό 
εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, τη δεκαετία του 1930. 

Ο ίδιος έζησε την επέλαση των ναζιστικών στρατευμάτων 
στη χώρα του και με κίνδυνο της ζωής του, κατάφερε 
να γλιτώσει απ’ τον θάνατο τουλάχιστον δύο χιλιάδες 
Εβραίους. Το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του 
τύφου Με το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ο Βέγκλ επιστρατεύτηκε στην ιατρική υπηρεσία του 
αυστροουγγρικού στρατού. Εργάστηκε στο στρατιωτικό 
νοσοκομείο στο Πρζέμισλ και ανέλαβε την μελέτη του 

κηλιδωτού τύφου και των αιτιών 
εμφάνισής του, που εκείνη την 
περίοδο μάστιζε την Ευρώπη. 

Το 1919 έγινε μέλος του 
στρατιωτικού υγειονομικού 
συμβουλίου του Πολωνικού 
στρατού. Ήταν η περίοδος 
που άρχισε να πειραματίζεται 
με στελέχη του ιού. Μετά από 
αδιάκοπες έρευνες, ο Πολωνός 
βιολόγος κατέληξε στο πρώτο 
αποτελεσματικό εμβόλιο κατά 
του τύφου. Το 1936 χορηγήθηκε 
επιτυχώς για πρώτη φορά στο 
κοινό, δικαιώνοντας ταυτόχρονα 
την καινοτόμα σκέψη του. 

Αυτό που ήξερε η επιστημονική 
κοινότητα για τον τύφο, ήταν ότι 
οι ψείρες του σώματος μετέφεραν 
τα βακτήρια Rickettsia prowa-
zekii, τα οποία και μόλυναν 
τον άνθρωπο με τη νόσο. Με 
όχημα αυτή την πληροφορία, ο 
Βάιγκλ προσάρμοσε την ψείρα 
σε ένα εργαστηριακό δείγμα 
και σταδιακά ανακάλυψε τον 

τρόπο με τον οποίο μπορούσε να πολλαπλασιάσει τα 
θανατηφόρα βακτήρια και ύστερα να τα χρησιμοποιήσει για 
τη δημιουργία εμβολίου. Όπως και τελικά έκανε. Ναζιστική 
εισβολή Μετά την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία, το 
1939, ο Βάιγκλ συνέχισε να μελετά την εξέλιξη της νόσου 
και να εργάζεται στο Λβιβ.Εκεί, μπόρεσε να αυξήσει την 
παραγωγή του εμβολίου κατά του τύφου.                                                   

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια εργάστηκε για την ανάπτυξη 
εμβολίου κατά του κηλιδωτού πυρετού. Η μελέτη του 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αφού κατάφερε να δημιουργήσει 
ένα εμβόλιο, το οποίο αν και δεν παρείχε πλήρη ανοσία 

κατά της νόσου, μείωσε σημαντικά τα συμπτώματα. 
Γρήγορα, η επιστημονική έρευνα του Πολωνού βιολόγου 

τράβηξε την προσοχή των Ναζί. Όταν κατέλαβαν το 
Λβιβ, την πόλη όπου διατηρούσε το εργαστήριό του, τον 
διέταξαν να διευθύνει την παραγωγή εμβολίων κατά του 
τύφου στο νεοϊδρυθέν Ινστιτούτο Τύφου και Έρευνας Ιών. 
Έσωσε πάνω από 2.000 Εβραίους Ο Βάιγκλ, όμως, εκτός 
από σπουδαίος επιστήμονας ήταν και πολέμιος των Ναζί. 
Έτσι, εκμεταλλεύτηκε τη νέα του θέση για να σώσει όσους 
βρίσκονταν ένα βήμα πριν τα στρατόπεδα θανάτου. 

Προσέλαβε αρκετούς Εβραίους φίλους και συναδέλφους, 
ενώ απασχόλησε πάνω από 2.000 Πολωνούς 
διανοούμενους και μέλη της πολωνικής αντίστασης. Πολλοί 
από αυτούς τον βοήθησαν στην έρευνα για τον τύφο και 
στα πειράματά του με τις ψείρες ενώ πολλοί από τους 
Εβραίους βοηθούσαν στην καλλιέργεια των ψειρών και σε 
αντάλλαγμα λάμβαναν τροφή, προστασία και δόσεις του 
εμβολίου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βάιγκλ οργάνωσε την 
αποστολή μεγάλης ποσότητας εμβολίων σε διάφορα 
γκέτο στο Λβιβ, στη Βαρσοβία, σε διάφορα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, ακόμη και σε ορισμένες φυλακές της 
Γκεστάπο. Υπολογίζεται ότι με την ανιδιοτελή δράση του 
κατάφερε να σώσει πάνω από 5.000 ζωές.

Σήμερα, επαινείται ως αξιόλογος επιστήμονας και 
ήρωας. Ωστόσο, δεν του απονεμήθηκε ποτέ το Νόμπελ 
Ιατρικής, για το οποίο ήταν υποψήφιος επτά φορές! 

Ο βιολόγος Βάιγκλ Ο Βάιγκλ γεννήθηκε στο Πρεράου 
της Αυστροουγγαρίας, από Αυστριακούς γονείς. Όταν 
ήταν ακόμα παιδί, ο πατέρας του πέθανε ακαριαία σε 
ποδηλατιστικό δυστύχημα. Λίγα χρόνια αργότερα, η 
μητέρα του, Ελίζαμπεθ Κρόιζελ, παντρεύτηκε έναν 
Πολωνό καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον 
Γιόζεφ Τρόιναρ και μετακόμισαν στο Γιάσλο της Πολωνίας. 
Γρήγορα, προσαρμόστηκε στα πολωνικά ήθη και έθιμα 
και άρχισε να ανακαλύπτει το ενδιαφέρον του στις θετικές 
επιστήμες. 

Το 1907 αποφοίτησε από το τμήμα βιολογίας του 
Πανεπιστημίου του Λβιβ, όπου μαθήτευσε δίπλα σε 
σπουδαίους επιστήμονες. Μετά την αποφοίτησή του, 
εργάστηκε ως δόκιμος στο εργαστήριο ενός καθηγητή του 
και το 1913 απέκτησε τον τίτλο εξασκήσεως επαγγέλματος. 
Συνέχισε τις σπουδές του και απέκτησε διδακτορικούς 
τίτλους στη ζωολογία, τη συγκριτική ανατομία και την 
ιστολογία....

mixanitouxronou.gr

Ο άνθρωπος που ανακάλυψε 
το εμβόλιο κατά του τύφου 
και έσωσε χιλιάδες θύματα 
του Β΄ παγκοσμίου πολέμου

Γιατί το 2022 θα είναι μικρότερο 
σε διάρκεια



15 μαρτιου 202234 εεβδομάδα Greek Weekly NewsκΑΛΑ νεΑ
Μαμά γέννησε μωρό 
(γίγαντα) 5 κιλών: 
«ευτυχώς έκανα 

καισαρική!»

Υπάρχουν μωράκια που γεννιούνται μικροσκοπικά και 
άλλα πιο... μπαμπάτσικα και αφράτα, όπως η μικρή Celia 
που ζύγιζε πάνω από 5 κιλά, όταν ήρθε στον κόσμο. Η 
μητέρα της, Helen Sellers, έπαθε σοκ όταν την αντίκρυσε 
για πρώτη φορά, αλλά και η μαία τής είπε ότι η κόρη της 
ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μωρά που έχει δει ποτέ. 

Η Helen παραδέχτηκε ότι η κοιλιά της στην εγκυμοσύνη 
ήταν τεράστια και μάλιστα, κάποιοι αναρωτιούνταν αν 
κυοφορεί δίδυμα. «Υπήρχε μια κυρία στη δουλειά που με 
ρωτούσε αν είμαι σίγουρη ότι περιμένω ένα μωρό και όχι 
δίδυμα».

Οι γιατροί απέκλεισαν το ενδεχόμενο του διαβήτη κύησης 
καθώς οι εξετάσεις της στην εγκυμοσύνη ήταν αρνητικές.

Μιλώντας για την γέννηση της κόρης της, η μητέρα είπε 
ότι δεν ήταν μόνο η ίδια σοκαρισμένη από το βάρος της 
αλλά και οι γιατροί και οι νοσοκόμες. «Θυμάμαι τις μαίες να 
αστειεύονται για το πόσο μεγάλη είναι! Μάλιστα, έρχονταν 
διάφορες νοσοκόμες να τη δουν, επειδή δεν είχαν ξαναδεί 
τέτοιο μωρό».

Στην αρχή η Helen ήθελε να γεννήσει φυσιολογικά, 
τελικά όμως έφερε την κόρης της στον κόσμο με καισαρική. 
«Ήθελα να γεννήσω φυσιολογικά, αλλά ευτυχώς που έκανα 
καισαρική γιατί ειλικρινά δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα».

Όπως ήταν φυσικό, τα μωρουδιακά ρούχα που η είχε 
πάρει η μαμά της Celia, δεν της έκαναν γι’ αυτό και η Hel-
en είπε ότι δεν μπήκε καν στον κόπο να τα βγάλει απ’ το 
πακέτο.

Έφηβη έσωσε τη μαμά 
της που έπαθε καρδιακή 
προσβολή - της παρείχε 

πρώτες βοήθειες

Η Amanda Keefe είναι μια μητέρα 43 ετών, η οποία 
σήμερα είναι ζωντανή χάρη στην ψυχραιμία και τις 
ενέργειες της έφηβης κόρης της που την βοήθησαν όταν 

έπαθε εγκεφαλικό και καρδιακή προσβολή.
Η Keefe είχε μόλις είχε επιστρέψει στο σπίτι της από τη 

δουλειά όταν έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή 
προσβολή στις 5 Ιανουαρίου. Ως αποτέλεσμα, δεν θυμάται 
εκείνη την ημέρα ή τις ημέρες που προηγήθηκαν. Απ’ ότι 
της είπαν όμως αργότερα ήταν με την κόρη της και τα 
κατοικίδιά τους στο σπίτι όταν συνέβη.

Στην αρχή, η 15χρονη κόρη της Emma δεν ήξερε τι 
συνέβη ή αν η μητέρα της ανέπνεε. Έτσι κάλεσε το 100 και 
άρχισε να της κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε ο αστυνομικός Ethan Traster 
και ανέλαβε την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μέχρι 
να φτάσει το ασθενοφόρο. Οι διασώστες συνέχισαν να 
παρέχουν βοήθεια για άλλη μισή ώρα προτού η Amanda 
Keefe μεταφερθεί στο νοσοκομείου, όπου ξύπνησε δύο 
εβδομάδες αργότερα.

«Έκανα ό,τι μπορούσα και προσπαθούσα να μη 
σκέφτομαι ότι αυτή είναι η μαμά μου» είπε η Emma Keefe, 
εξηγώντας πώς κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία 
της. Για τις ενέργειές της, έλαβε πρόσφατα το βραβείο 
διάσωσης πολιτών από την Πυροσβεστική του Aberdeen. 

Στα 43 της, δεν ήταν κάτι που περίμενε ότι θα συμβεί, 
είπε η Amanda Keefe. Και, ενώ ακόμα προσπαθεί να 
καταλάβει τι συνέβη, δήλωσε ότι είναι ευγνώμων για την 
κόρη της και όσους τη βοήθησαν.

Μητέρα τα έβαλε με 
ένα καρτέλ ναρκωτικών 
ώστε να εκδικηθεί για τη 
δολοφονία της κόρης της
Η κόρη απήχθη και δολοφονήθηκε από ένα 

μεξικανικό καρτέλ ναρκωτικών. Εκείνη πέρασε χρόνια 
παρακολουθώντας και κυνηγώντας τους απαγωγείς του 
παιδιού της σε μια άκρως επικίνδυνη αποστολή. 

Η Μίριαμ Ελίζαμπεθ Ροντρίγκεζ Μαρτίνεζ από το Σαν 
Φερνάντο, στην πολιτεία Ταμαουλίπας του Μεξικού, 

μετατράπηκε σε μία από τις πιο ενεργές ακτιβίστριες της 
χώρας για τα αγνοούμενα παιδιά, μετά την εξαφάνιση της 
κόρης της Κάρεν Αλεχάντρα Σαλίνας Ροντρίγκεζ το 2012.

Η ακούραστη καταδίωξή της είχε ως αποτέλεσμα 
τη σύλληψη τουλάχιστον 10 εγκληματιών, προτού 
δολοφονηθεί έξω από το σπίτι της το 2017.

Η 20χρονη Κάρεν, απήχθη στη βορειοανατολική πόλη 
του Μεξικού στις 23 Ιανουαρίου 2012, όταν μια ομάδα 
ένοπλων ανδρών από το Los Zeta Cartel την εξανάγκασαν 
να εισέλθει στο αυτοκίνητό της και μαζί τους.

Αργότερα, οι απαγωγείς πήραν χιλιάδες δολάρια σε 
λύτρα σε αντάλλαγμα για να την επιστρέψουν. Ωστόσο, η 
συμφωνία δεν τηρήθηκε και η Κάρεν βρέθηκε δολοφονημένη 
σε ένα εγκαταλελειμμένο αγρόκτημα το 2014.

Μετά τη δολοφονία

Τα χρόνια που ακολούθησαν την απαγωγή της Κάρεν 
και τον θάνατο της, η μητέρα της, Μίριαμ, αποφάσισε να 
πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Έθεσε στόχο ζωής να 
κυνηγήσει τους δολοφόνους της κόρης της σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της γης.

Με ποικίλες μεταμφιέσεις, ψεύτικο πιστόλι και πλαστή 
ταυτότητα, η μητέρα κατάφερε να εντοπίσει και να 
ανακρίνει πολλά μέλη του καρτέλ Los Zetas, ένα από τα 
πιο επικίνδυνα και βίαια στη χώρα.

Μεταξύ των στόχων της ήταν ένας νεαρός ανθοπώλης, 
που κυνηγούσε επί ένα χρόνο και παρακολουθούσε στο 
διαδίκτυο, αφού έμαθε ότι ο άντρας πουλούσε λουλούδια 
στο δρόμο πριν ενταχθεί στο καρτέλ, σύμφωνα με τους 
The New York Times.

Αφού έλαβε μια κλήση από έναν πληροφοριοδότη 
σχετικά με το πού βρίσκεται, η Μίριαμ οπλισμένη, βρήκε 
τον άνδρα ανάμεσα σε μια ομάδα πωλητών κοντά στα 
σύνορα Μεξικού-ΗΠΑ, πουλώντας γυαλιά ηλίου.

Ο άντρας την αναγνώρισε και έτρεξε, αλλά η 56χρονη 
κατάφερε να τον πιάσει και να τον αντιμετωπίσει. «Αν 
κινηθείς, θα σε πυροβολήσω» του είπε, κρατώντας το 

όπλο. Τον κράτησε για σχεδόν μία ώρα έως ότου έφτασαν οι 
αρχές για να τον συλλάβουν, σύμφωνα με την αμερικανική 
εφημερίδα.

Η Μίριαμ ήταν υπεύθυνη για τη σύλληψη τουλάχιστον 
δέκα εγκληματιών κατά τη διάρκεια του αδιάκοπου 
κυνηγητού της – ένα επίτευγμα που οι τοπικές αρχές 
θεωρούσαν εντυπωσιακό. Η έρευνά της οδήγησε στις 
συλλήψεις αρκετών ανδρών που εμπλέκονται στο καρτέλ, 
συμπεριλαμβανομένου του Κριστιάν Χοσέ Ζαπάτα 
Γκονζάλεζ, ο οποίος ήταν μόνο 18 εκείνη την περίοδο.

Κάποια στιγμή κάθισε ακόμη και με ένα από τα μέλη του 
καρτέλ, ο οποίος επέμεινε ότι δεν είχαν την κόρη της, αλλά 
προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να την εντοπίσουν για 2.000 
δολάρια. Καθώς τον παρακαλούσε για την απελευθέρωση 
της Κάρεν, άκουσε κάποιον στον ασύρματό του, να τον 
καλεί. Το όνομα του, «Sama».

Με ένα νέο προβάδισμα, η Μίριαμ «σκάναρε» τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για ώρες, όπου βρήκε τελικά μια 
φωτογραφία του Sama δίπλα σε μια γυναίκα που φορούσε 
μια στολή για ένα κατάστημα παγωτού στο Ciudad Victoria, 
δύο ώρες μακριά.

Στη συνέχεια, άρχισε να παρακολουθεί το κατάστημα 
για εβδομάδες, μαθαίνοντας το πρόγραμμα της γυναίκας 
και περιμένοντας να εμφανιστεί ο Sama. Όταν έφτασε, 
ακολούθησε το ζευγάρι στο σπίτι τους, σημειώνοντας τη 
διεύθυνσή τους.

Με τον φόβο μήπως την αναγνωρίσουν, η Μίριαμ έβαψε 
τα μαλλιά της κόκκινα και φόρεσε μια στολή που είχε 
κρατήσει από την παλιά της δουλειά στο Υπουργείο Υγείας, 
την οποία συνήθιζε να φορά για να κάνει μια ψεύτικη 
δημοσκόπηση στη γειτονιά για να πάρει περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τον στόχο της.

Βρήκε τελικά έναν αστυνομικό πρόθυμο να τη βοηθήσει 
στην αποστολή της, αλλά όταν εκδόθηκε ένταλμα 
σύλληψης, ο Sama είχε φύγει από την πόλη. Ήταν τον 
Σεπτέμβριο του 2014, όταν ο γιος της Μιριάμ, Λούις, που 
είχε ένα κατάστημα στο Ciudad Victoria, είδε τον Σάμα στο 
κατάστημά του να κοιτάζει καπέλα.

Η αστυνομία κλήθηκε και συνέλαβε τον Sama, ο οποίος 
τελικά είπε λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία της 
Κάρεν, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των 
τοποθεσιών των συνεργών του.

Το άδοξο τέλος

Η απίστευτη ιστορία ζωής της Μίριαμ είχε τραγική 
κατάληξη.

Δολοφονήθηκε την Ημέρα της Μητέρας το 2017, αφού 
την πυροβόλησαν 12 φορές έξω από το σπίτι της. Ο 
σύζυγός της βρήκε το σώμα της σωριασμένο στο δρόμο, 
με το χέρι της μέσα στην τσάντα, δίπλα στο πιστόλι της.

Σήμερα, η αγωνίστρια μητέρα θεωρείται ηρωίδα στην 
πόλη της, όπου το οργανωμένο έγκλημα συχνά είναι εκτός 
ελέγχου. Ένας αξιωματικός που είχε βοηθήσει τη Μίριαμ 
στην αποστολή της, θυμήθηκε που είχε τα αρχεία της 
ανεξάρτητης έρευνάς της, λέγοντας πως δεν είχε ξαναδεί 
κάτι τέτοιο.

«Οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που συγκέντρωσε 
αυτή η γυναίκα, δουλεύοντας ολομόναχή της, ήταν 
απίστευτες», δήλωσε στους NYT ο αξιωματικός, ο οποίος 
επέλεξε να παραμείνει ανώνυμος.

«Είχε πάει σε κάθε επίπεδο της κυβέρνησης και της είχαν 
κλείσει την πόρτα στα μούτρα», είπε. «Για να τη βοηθήσω 
να κυνηγήσει τους ανθρώπους που πήραν την κόρη της, 
ήταν η μεγαλύτερη τιμή στην καριέρα μου», πρόσθεσε.

Η επίμονη αποστολή της, η οποία πραγματοποιήθηκε 
σε μια περιοχή όπου το οργανωμένο έγκλημα συχνά 
δεν ελέγχεται, θυμίζει το σενάριο της ταινίας δράσης-
θρίλερ «Taken», με πρωταγωνιστή τον Λίαμ Νίσον, ο 
οποίος εντοπίζει την κόρη του μετά την απαγωγή της από 
διακινητές στη Γαλλία.

Η Μίριαμ, σχημάτισε μια μη κυβερνητική ομάδα 
600 οικογενειών που εργάζονται για να βρουν τους 
αγνοούμενους συγγενείς τους, η οποία διευθύνεται τώρα 
από τον γιο της, Λούις.

Πηγή : mixanitouxronou.gr
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O αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Νανοτεχνολογίας 

του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης Νίκος Χατζάκης μιλά για 
την επιστροφή στην κανονικότητα στη Δανία αλλά και την 
ανακάλυψη του μηχανισμού της πρωτεΐνης CRISPR που 
βοηθά στην αντιμετώπιση και ίαση σοβαρών ασθενειών.

Ως ερευνητική ομάδα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα 
εργαλεία που μας προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν 
μπορείς να αναλύσεις δεδομένα αν δεν κάνεις χρήση των 
εφαρμογών της.

— Πείτε μας πώς είναι η καθημερινότητα στην 
Κοπεγχάγη μετά την άρση όλων των περιοριστικών 
μέτρων.

Στη Δανία δεν είχαμε ποτέ πολύ αυστηρά μετρά, όπως 
συνέβη στην Ελλάδα. Στην Κοπεγχάγη δεν επιβλήθηκαν 
υγειονομικά μέτρα όπως η απαγόρευση της κυκλοφορίας, δεν 
χρειαζόταν να στέλνεις μηνύματα για να βγαίνεις από το σπίτι, 
ούτε έκλεισαν εστιατόρια ή καταστήματα.

Μάλιστα, από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο δοκιμάσαμε 
πάλι την άρση των μέτρων, αλλά με την επέλαση της 
Όμικρον επαναφέραμε κάποια ήπια, όπως μάσκες μόνο σε 
κλειστούς χώρους, περιορισμούς στη λειτουργία των μπαρ 
και στον αριθμό των πελατών των νυχτερινών κέντρων. 
Μόλις είδαμε, όμως, ότι η επικινδυνότητα της μετάλλαξης 
Όμικρον ισοδυναμεί με αυτή μιας απλής γρίπης, η κυβέρνηση 
αποφάσισε την 1η Φεβρουαρίου η Δανία να γίνει η πρώτη 
χώρα της Ε.Ε. που κατάργησε τα ειδικά μέτρα δημόσιας 
υγείας για τη διαχείριση της πανδημίας.

Έτσι, αυτήν τη στιγμή, αν κάποιος περπατήσει στους 
δρόμους της Κοπεγχάγης, θα αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει 
τίποτα που να θυμίζει τον κορωνοϊό. Ουσιαστικά, είναι σαν να 
μην υπήρξε ποτέ. Βλέπεις ελάχιστους ανθρώπους να φορούν 
μάσκα, κυρίως κάποιους ηλικιωμένους.  

— Πώς σχολιάζετε την απόφαση της κυβέρνησης 
για άρση των μέτρων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει 
κορύφωση των κρουσμάτων στη δανία; με ποιους 
τρόπους κατάφερε η χώρα να επιστρέψει στην 
κανονικότητα; 

Η χώρα εισήλθε στη φάση της κανονικότητας επειδή 
στηρίχτηκε στα μαθηματικά δεδομένα. Το καταφέραμε 
στηριζόμενοι σε δύο αλληλένδετους παράγοντες. Πρώτα 
απ’ όλα, χάρη στο πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμού. Για 
παράδειγμα, στην ηλικιακή ομάδα 12-30 το ποσοστό των 
εμβολιασμένων αγγίζει το 90%, ενώ στις ηλικίες άνω των 
σαράντα ξεπερνά το 95%, φτάνοντας ακόμη και το 98%. Αν 
έχω δει καλά τα στοιχεία, νομίζω ότι έχουμε το υψηλότερο 
ποσοστό εμβολιασμένων στον κόσμο.

Επίσης, υπήρχε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, τις 
υγειονομικές αρχές και τους επιστήμονες. Σε γενικές γραμμές, 
οι Δανοί εμπιστεύονται τις ανακοινώσεις των πολιτικών και 
των επιστημόνων, κρίνοντας ότι μιλάμε για ένα πολυδιάστατο 
θέμα. Για παράδειγμα, όταν παρουσιάστηκαν προβλήματα 
σχετικά με τα εμβόλια της AstraZeneca, το κράτος σταμάτησε 
αμέσως τους εμβολιασμούς, διότι δεν ήθελε να δώσει την 
εντύπωση ότι προσπαθούν να εμβολιάσουν ανθρώπους ως 
πειραματόζωα. Αυτό στην Ελλάδα δεν έγινε.

Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό ότι η παραπληροφόρηση 
από τα ΜΜΕ ήταν ελάχιστη. Τα σοβαρά μέσα ενημέρωσης 
δεν επικεντρώθηκαν σε κάποια σπάνια προβλήματα κατά 
τη διάρκεια του εμβολιασμού και κυρίως δεν έδιναν την ίδια 
βαρύτητα στον αντίλογο και τους τσαρλατάνους. Δεν μπορείς 
να βάζεις στο ίδιο τραπέζι τους επιστήμονες, που αποτελούν 
το 95%, με εκείνους που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 5%.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που δεν είναι επιθετική η 
μετάλλαξη Όμικρον και προκαλεί λιγότερο σοβαρή νόσο, 
με αποτέλεσμα να μην πιέζεται το υγειονομικό σύστημα, η 
απόφαση για την άρση των μέτρων ήταν μονόδρομος και η 
επιτροπή συνηγόρησε στην επιστροφή της κοινωνίας στην 
κανονικότητα.  

Αν κάποιος έχει μια γονιδιακή μετάλλαξη ικανή να εμφανίσει 
καρκίνο, μπορεί απλώς να την αλλάξει. Η τεχνολογία του CRIS-
PR δίνει στους επιστήμονες ένα εργαλείο για να ερευνήσουν 
συγκεκριμένα γονίδια και να κάνουν συγκεκριμένες τομές 
στο DNA με έναν ευέλικτο, συγκριτικά καλύτερο αλλά 
και οικονομικά προσιτό τρόπο, με στόχο ακόμα και την 
καταπολέμηση σοβαρότατων ασθενειών. Φυσικά, ανοίγουμε 
και το κουτί της Πανδώρας, γιατί προκύπτουν διάφορα 
διλήμματα βιοηθικής.

— Πότε προβλέπετε ότι θα έχουμε τελειώσει με την 
πανδημία; 

Αν και δεν είμαι επιδημιολόγος και η άποψή μου 
στηρίζεται περισσότερο στην ανάγνωση επιστημονικών 
άρθρων, πιστεύω ότι ο κορωνοϊός ήρθε για να μείνει και 
δεν θα εξαλειφθεί απλά. Αναμφίβολα, θα γίνει μια εποχική 
γρίπη. Αυτό που ευελπιστούμε να συμβεί είναι ότι όλο και 
περισσότερα κράτη θα ανοίγουν και θα αποκτήσουμε την 
πολυπόθητη ανοσία της αγέλης. Φυσικά, αυτό προϋποθέτει 
τον εμβολιασμό όλου του κόσμου και όχι μόνο των δυτικών 
και ευκατάστατων κρατών.

Συγχρόνως, αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι οι 
επόμενες πανδημίες που θα έρθουν. Αυτή δεν θα είναι η 
τελευταία φορά που ένας ιός θα απειλήσει τη ζωή μας. Μην 
ξεχνάτε πόσο εύκολα είναι τα ταξίδια στην εποχή μας, άρα 
πόσο πιο εύκολη και η μεταδοτικότητα ενός ιού.  

— τι είναι αυτό που έχετε μάθει όλο αυτό το διάστημα 
που ζούμε με τον κορωνοϊό;  

Έμαθα πάρα πολλά. Πρώτα απ’ όλα, την εμπιστοσύνη 
στην επιστήμη και τα τάχιστα αποτελέσματα. Ξεκινήσαμε πριν 
από δύο χρόνια με έναν αρκετά θανατηφόρο ιό, για τον οποίο 
γνωρίζαμε ελάχιστα. Δεν ξέραμε τη δομή του, τους τρόπους 
που αλληλεπιδρά με το κύτταρο, πώς εισέρχεται και πώς 
μεταδίδεται στο γενετικό του υλικό και, κυρίως, πώς αντιδρά ο 
οργανισμός σε αυτά.

Σήμερα, έχουμε καταφέρει να έχουμε πολλαπλά εμβόλια, 
χάπια και τρόπους αντιμετώπισης. Ποτέ στη διάρκεια 

της ιστορίας δεν είχαμε επιτύχει παρόμοια βέλτιστη και 
ταχύτατη αντιμετώπιση μιας πανδημίας. Αυτό που ζήσαμε 
ήταν το αποκορύφωμα της επιστήμης και είναι αποτέλεσμα 
πολλαπλών συνεργασιών, πολύτιμης εμπειρίας και 
σύγχρονης τεχνολογίας που για πολλά χρόνια αναπτύσσουν 
οι ερευνητικές ομάδες.  

Την ίδια στιγμή, βέβαια, έμαθα πόσο εύκολα μπορούν 
κάποιοι τσαρλατάνοι και επιτήδειοι να πείσουν τους πολίτες 
με απώτερο σκοπό τις περισσότερες φορές να πλουτίσουν. 
Πουλάνε θεωρίες για μαντζούνια, υποστηρίζοντας ότι είναι 
καλυτέρα από φάρμακα, και διαδίδουν θεωρίες συνωμοσίας 
για να κερδίσουν likes. Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός 
ότι στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι με ελάχιστη γνώση, 
αλλά τεράστια επιρροή, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
επιβάλουν την άποψή τους.

Τέλος, η πανδημία με έμαθε πόσο εύθραυστη είναι η 
κοινωνία μας, πόσο ευάλωτη σε ανάλογες πανδημίες αλλά και 
πόσο μας βοήθησε η τηλεργασία σε πάρα πολλούς τομείς.  

— Πείτε μας τι σηματοδοτεί η ανακάλυψη από εσάς 
του μηχανισμού της πρωτεΐνης CrISPr που «σβήνει» τις 
ασθένειες; 

Πρώτα απ’ όλα, να πούμε ότι το CRISPR είναι ένα 
γενετικό ψαλίδι που επιτρέπει το κόψιμο και ράψιμο του 
DNA. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη έχει καταφέρει ήδη να 
διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ο καρκίνος και άλλες 
ασθένειες μελετώνται. Επιτρέπει στους επιστήμονες να 
τροποποιούν το γονιδίωμα με περισσότερη ακρίβεια. Στόχος 
είναι η καταπολέμηση σοβαρότατων ασθενειών με σημαντικά 
μειωμένο κόστος.

Το DNA, με τη σειρά του, ελέγχει τα πάντα στον οργανισμό, 
από το ύψος, το βάρος, την εξυπνάδα μας, το χρώμα των 
ματιών μας ή τις ασθένειες από τις οποίες θα νοσήσουμε. 
Επομένως, το CRISPR μας βοηθά να αλλάξουμε το DNA και 
μας επιτρέπει να διορθώνουμε βλάβες.

Ήδη ο μηχανισμός δράσης έχει επιτύχει την αντιμετώπιση 
της λευχαιμίας βρέφους και την αποκατάσταση προβλημάτων 
όρασης, ενώ θεωρητικά μπορεί να γιατρέψει οποιαδήποτε 
ασθένεια. Άρα, αν κάποιος έχει μια γονιδιακή μετάλλαξη ικανή 
να εμφανίσει καρκίνο, μπορεί απλώς να την αλλάξει.

Συνεπώς, η τεχνολογία του CRISPR δίνει στους επιστήμονες 
ένα εργαλείο για να ερευνήσουν συγκεκριμένα γονίδια και 
να κάνουν συγκεκριμένες τομές στο DNA με έναν ευέλικτο, 
συγκριτικά καλύτερο αλλά και οικονομικά προσιτό τρόπο, με 
στόχο ακόμα και την καταπολέμηση σοβαρότατων ασθενειών.

Φυσικά, ανοίγουμε και το κουτί της Πανδώρας, γιατί 
προκύπτουν διάφορα διλήμματα βιοηθικής. Ευτυχώς, η 
επιστημονική κοινότητα δρα ταχύτητα για να ανακόψει τέτοιες 
περιπτώσεις με πειράματα σε ανθρώπους, όπως συνέβη πριν 
από λίγο καιρό.

Αν θυμάστε, ο νεαρός καθηγητής He Jiankui του 
Πανεπιστημίου του Shenzhen στην Κίνα είχε ανακοινώσει ότι 
ήρθαν στον κόσμο τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα μωρά, 
δίδυμα κορίτσια, των οποίων το DNA είχε ο ίδιος τροποποιήσει 
όταν βρίσκονταν σε εμβρυικό στάδιο. Στόχος της γενετικής 
τροποποίησης δεν ήταν η πρόληψη ή η θεραπεία κάποιας 
γενετικής πάθησης αλλά η επέμβαση στο γονιδίωμα 
των εμβρύων, ώστε να αποκτήσουν ένα χαρακτηριστικό 
που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν, τη φυσική ικανότητα να 
αναπτύσσουν αντίσταση σε μια πιθανή μελλοντική μόλυνση 
από τον ιό HIV, που προκαλεί AIDS.

— Γιατί θεωρείται κομβικής σημασίας η έρευνά σας για 
την αναγνώριση, καταγραφή και διαχείριση πρωτεϊνών 
σε πλήθος πεδίων;

Όλες οι εργασίες σε όλους τους οργανισμούς εξαρτώνται 
από τις πρωτεΐνες. Ο μεταβολισμός της τροφής, η όραση, η 
κίνηση, ο μεταβολισμός φαρμάκων καρκίνου, οι ασθένειες του 
μεταβολισμού, όλα εξαρτώνται από τις πρωτεΐνες.

Παλιότερα θεωρούσαμε ότι ήταν ένα μαύρο κουτί, ότι ήταν 
ακίνητες. Όταν, όμως, καταφέρεις να δεις πώς δουλεύουν, 
κατανοείς καλύτερα τους βιολογικούς μηχανισμούς αλλά και 
τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που οδηγούν σε μια 
ασθένεια, μέσω της «εξατομικευμένης ιατρικής».

Για παράδειγμα, οι διαφημίσεις που προβάλλονται στον 

υπολογιστή σου εξαρτώνται από τις αγορές που έχεις επιλέξει 
να κάνεις, τα sites στα οποία έχεις μπει ‒ όλα εξαρτώνται από 
τα cookies που έχεις δεχτεί. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με 
τις πρωτεΐνες, αφού, αν μάθεις πώς δουλεύουν, μπορείς να 
τις ελέγξεις.

Μάλιστα, δημοσιεύσαμε στην έγκριτη επιθεώρηση 
«Νature Communications» μια μελέτη χάρη στην οποία 
ανακαλύψαμε τη γλώσσα του σώματος της πρωτεΐνης 
που καθορίζει την επικοινωνία της με άλλες πρωτεΐνες. 
Ουσιαστικά, είναι σαν να ρυθμίζεις τις ανθρώπινες ορμόνες 
και τον μεταβολισμό, οδηγώντας σε πιο αποτελεσματικές 
θεραπείες πλήθους παθήσεων, από την υψηλή χοληστερόλη 
και την υπογονιμότητα έως τις μορφές ορμονοεξαρτώμενων 
καρκίνων.

Επί παραδείγματι, επεμβαίνοντας στην πρωτεΐνη POR, η 
ερευνητική μας ομάδα αποκρυπτογράφησε τον τρόπο ελέγχου 
του καρκίνου του προστάτη με φαρμακευτικούς παράγοντες. 
Ελπίζουμε στο άμεσο μέλλον η έρευνά μας να οδηγήσει 
στην ανάπτυξη θεραπειών τις οποίες θα μπορέσουμε να 
λαμβάνουμε σε μορφή χαπιού για να αντιμετωπίζουμε 
παθήσεις που συνδέονται με τις ορμόνες και τον μεταβολισμό. 

— Γιατί είναι τόσο σημαντική η κατανόηση των 
παραμέτρων που διέπουν τη ρύθμιση της ενζυμικής 
λειτουργίας; 

Τα ένζυμα είναι μια υποκατηγορία πρωτεϊνών, δηλαδή 
δρουν ως καταλύτες στις χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν 
στον μεταβολισμό των οργανισμών. Ουσιαστικά, η ενζυμική 
λειτουργία επιταχύνει τον ρυθμό μιας χημικής αντίδρασης 
προκειμένου να συμβάλει στην υποστήριξη της ζωής.

Έτσι, τα ένζυμα βοηθούν στην εκτέλεση πολύ σημαντικών 
εργασιών στο σώμα μας, όπως η οικοδόμηση μυών, 
η καταστροφή των τοξινών καθώς και η διάσπαση των 
σωματιδίων της τροφής κατά την πέψη. Σκεφτείτε ότι αν εάν 
δεν υπήρχαν ένζυμα στο ανθρώπινο σώμα, θα πεθαίναμε.

Την ίδια στιγμή αναλογιστείτε ότι υπάρχουν μεγάλες 
βιομηχανίες που παράγουν ένζυμα και τα χρησιμοποιούμε 
καθημερινά στα καθαριστικά δαπέδων και επιφανειών 
κουζίνας. Επίσης, πολλά είναι φιλικά προς το περιβάλλον, 
αφού έχουν λιγότερα τοξικά απόβλητα.

— τι πιστεύετε ότι μας επιφυλάσσει η τεχνητή 
νοημοσύνη; 

Καταρχάς, ως ερευνητική ομάδα χρησιμοποιούμε πάρα 
πολύ τα εργαλεία που μας προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. 
Δεν μπορείς να αναλύσεις δεδομένα αν δεν κάνεις χρήση 
των εφαρμογών της. Για παράδειγμα, εμείς μπορέσαμε να 
διακρίνουμε τις κινήσεις των πρωτεϊνών που συνδέονται με 
τον καρκίνο και σε συστήματα νανοϊατρικής για στοχευμένη 
φαρμακολογία με ποσοστά επιτυχίας που ξεπερνούν το 
90%. Είναι σαν βλέπεις έναν άνθρωπο στον δρόμο και να 
διαπιστώνεις ότι η συμπεριφορά του είναι ύποπτη.

Είναι, λοιπόν, μια τεχνολογία που μας βοηθά να λύσουμε 
προβλήματα της καθημε-ρινότητάς μας και με ορθή χρήση 
μπορεί να καταστεί ωφέλιμη. Υπάρχουν ασφαλιστικές 
δικλείδες που μας προστατεύουν από μια επικείμενη απειλή 
για τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. 

— μπορεί ο άνθρωπος να μετατραπεί σε ένα υβρίδιο 
βιοτεχνολογίας; 

Αυτή είναι μια πολύ καίρια ερώτηση. Δυνητικά, ναι, αλλά 
ελπίζω ότι δεν θα συμβεί. Ακούμε καθημερινά για εμφυτεύματα 
σε ζωντανούς οργανισμούς και για τη χρήση τους προκειμένου 
να βοηθηθούν οι κινητικές ικανότητες. Για την ώρα, όμως, 
νομίζω ότι απέχουμε από το να μετατραπεί ο άνθρωπος 
σε υβρίδιο. Άλλωστε, είμαι σίγουρος ότι η επιστημονική 
κοινότητα και τα κράτη θα λάβουν μέτρα προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν μια τέτοια εξέλιξη. 

— τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή; 
Τον χρόνο μας. Η ζωή είναι σύντομη. Το μόνο σίγουρο είναι 

ότι κάποια στιγμή θα φύγουμε και ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. 
Επομένως, δεν αξίζει να περιμένουμε κανέναν ή να δαπανάμε 
χρόνο σε πράγματα και ανθρώπους που δεν αξίζουν. 

Ο Έλληνας 
επιστήμονας 

που 
τροποποιεί 

το DNA

Νίκος Χατζάκης
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Υπάρχουν πολύ κοντά στα αστικά 
κέντρα μικροί φυσικοί παράδεισοι, 
«κρυμμένοι» στην καρδιά ενός 
οικισμού, που η αναζήτησή τους 
απαιτεί λίγο παραπάνω υπομονή, ίσως 
αρκετή φαντασία, αλλά κυρίως καλή 
επικοινωνία με τους ντόπιους. Σε αυτή 
την κατηγορία ανήκει το χωριό Μίσχος, 
με το πανέμορφο περιβαλλοντικό 
μονοπάτι του, μόλις δεκατρία λεπτά 
από την πόλη της Κομοτηνής.

Κατά μήκος της διαδρομής που οδηγεί 
στο Μίσχο, είτε από τον Ίασμο, είτε από 
την Κομοτηνή, ο ανήσυχος ταξιδιώτης 
θα βρει αρκετές ενημερωτικές 
πινακίδες που θα τον κατευθύνουν 
στο χωριό. Δυστυχώς δεν θα βρει ούτε 
μία, που να τον πληροφορεί πώς θα 
επισκεφθεί το απίστευτης φυσικής 
ομορφιάς περιβαλλοντικό μονοπάτι 
που το διασχίζει ο μικρός ποταμός 
Ασπροπόταμος με τον πετρόχτιστο 
νερόμυλο να δεσπόζει στην κοίτη του 
και τους τεχνητούς καταρράκτες στο 
τέλος της διαδρομής.

Η διαδρομή μέχρι το χωριό Μίσχο, 
είτε από την Κομοτηνή, είτε από την 
Ξάνθη, μέσω του Ίασμου, γίνεται 
εύκολα κατά μήκος της Εγνατίας 
οδού ή από ασφαλτοστρωμένους 
επαρχιακούς δρόμους, με το Παπίκιο 
όρος να ξεπροβάλει περήφανο σε 
κάθε στροφή του δρόμου.

Όπως εξηγεί, μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ο εκπαιδευτικός και ερευνητής 
Δημήτρης Γκαγκαλίδης. «στα 
βυζαντινά χρόνια το Παπίκιο όρος 
ήταν μια “μοναστηριακή πολιτεία”. 
Σήμερα υπάρχουν πολλά ερείπια και 
υπολείμματα ναών και οικισμών (Πόα, 
Κερασιά), ενώ χωμάτινες διαδρομές 
οδηγούν τον επισκέπτη σε ξεχασμένα 
χωριά και τόπους».

«Μια από τις πύλες εισόδου στο 
Παπίκιο όρος», συνεχίζει, «είναι 
και το χωριό Μίσχος. Βρίσκεται 
στις πλαγιές της Ροδόπης και στην 
ευρύτερη περιοχή Κερασοχώρια. 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γραφικό 
μειονοτικό χωριό, με πολύ φιλόξενους 
κατοίκους, χαρακτηρισμένο από το 
1978 ως παραδοσιακός οικισμός. 
Βρίσκεται βορειοδυτικά της πεδιάδας 
της Κομοτηνής, σε απόσταση 14 χλμ. 
από τον Ίασμο, που αποτελεί την έδρα 
του ομώνυμου δήμου, στον οποίο 
υπάγεται πλέον διοικητικά η μικρή 
αυτή κοινότητα».

Από τον Μίσχο και την ευρύτερη 
περιοχή του ξεκινά ο χείμαρρος 

Ασπροπόταμος (ο αρχαίος Τραύος), 
που εκβάλλει στη λίμνη Βιστωνίδα, 
ενώ στα βόρεια ξεκινούν οι νότιοι 
πρόποδες του Παπίκιου όρους. Στα 
νότια του χωριού και στην κατεύθυνση 
της Εγνατίας οδού, αμέσως 
μετά τη σιδηροδρομική γραμμή, 
βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος 
Μαξιμιανούπολης - Μοσυνούπολης ο 
οποίος υπήρξε σημαντικό κέντρο της 
Θράκης τον 4ο αιώνα μ.Χ. και στον 
οποίο υπάρχουν σημαντικά ευρήματα, 
όπως ένα παλαιοχριστιανικό νεκρο-
ταφείο, ένα ορθογώνιο οχυρωματικό 
τείχος και επιτύμβιες επιγραφές.

Ρωτώντας πας... 
στο μονοπάτι

Σημείο αναφοράς για το Μίσχο 
και αφετηρία για να ανακαλύψει 
ο επισκέπτης το περιβαλλοντικό 
μονοπάτι αποτελεί το μεγάλο τζαμί 
στην είσοδο του χωριού. Ρωτώντας 
του ντόπιους μπορεί κάποιος να 
ενημερωθεί ότι πίσω από το τζαμί 
υπάρχει μια μικρή πλατεία ιδανική 
για τη στάθμευση του αυτοκινήτου. 
Από εκεί ξεκινάει ένας ιδιαίτερα 
βατός χωματόδρομος που οδηγεί στο 
πανέμορφο περιβαλλοντικό μονοπάτι, 
χαμένο μέσα στις πυκνές φυλλωσιές 
των αιωνόβιων πλάτανων, την άνοιξη 
και το καλοκαίρι.

Αλλά και τον χειμώνα, το σχεδόν 
απόκοσμο τοπίο συναρπάζει τον 
επισκέπτη, που στην αρχή της 
διαδρομής μπορεί να κάτσει στις 
μεγάλες πέτρες, να απολαύσει τη 
θέα ή να βγάλει φωτογραφίες το 
ποτάμι, θαυμάζοντας τον παλιό 
νερόμυλο. Καθώς θα περπατάει όλο 
και πιο μέσα στο μονοπάτι, το βλέμμα 
του θα κεντρίσουν οι δυο τεχνητοί 
καταρράκτες που δημιουργούν μικρές 
βάθρες, προσφέροντας άπειρη δροσιά 
το καλοκαίρι.

Αξίζει όμως κάποιος να περπατήσει 
και πάνω από το περιβαλλοντικό 
μονοπάτι, στην είσοδο του χωριού, 
και μέσα από τα εντυπωσιακά 
κυπαρίσσια να φτάσει σχεδόν στις 
πηγές του Ασπροπόταμου. Σε όλη 
αυτή την αναζήτηση, ο ταξιδιώτης θα 
βρει μαγικά ξέφωτα και παραμυθένιες 
γωνιές φυσιολατρικής ομορφιάς 
χαρίζοντας του ηρεμία, ισορροπία και 
μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας.

Την άνοιξη και το καλοκαίρι, στο 
χωριό λειτουργούν και δύο ταβέρνες, 
που έχουν γίνει διάσημες για τα 
γευστικότατα παραδοσιακά πιάτα και 

τα ψητά κρέατα που σερβίρουν.

Αν επισκεφθεί κάποιος το Μίσχο 
από τον δρόμο της Ξάνθης και μέσω 
του Ιάσμου αξίζει μια στάση και στη 
γέφυρα του ποταμού Κομψάτου. 
Καθώς περπατά στην κοίτη μπορεί να 
θαυμάσει τα ψηλά βουνά, να νιώσει το 
μεγαλείο της φύσης και τη δύναμη του 
υγρού στοιχείου.

Από το Μίσχο, η διαδρομή συνεχίζεται 
ανατολικότερα, για να προσεγγίσει 
κάποιος την Κομοτηνή από την περιοχή 

Μίσχος, 
ένας κρυμμένος 
φυσικός 
παράδεισος 
στις πλαγιές 
του Παπίκιου 
όρους

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
(ΔΠΘ) και το χωριό Ήφαιστος. Μια 
στάση στην έδρα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
θεωρείται επιβεβλημένη για έναν 
καφέ στην όμορφη πλατεία ή για 
ανατολίτικους μεζέδες στις ταβέρνες 
και τα εστιατόρια της περιοχής, ενώ 
απαραίτητη είναι και μια βόλτα στα 
φημισμένα ζαχαροπλαστεία της για το 
καθιερωμένο σουτζούκ λουκούμ και τα 
εκλεκτά σιροπιαστά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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«Είναι βάρβαροι, δε τους νοιάζει 
τι καταστρέφουν»
«Δεν έχω γνωρίσει τον Χίτλερ. 
Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι 
χειρότερος. Είναι διάβολος, 
όχι άνθρωπος»

Η Lilya Onyshchenko στέκεται μπροστά από τον 
καθεδρικό ναό της Λβιβ και δείχνει τις συνέπειες της 
ρωσικής εισβολής στον πολιτισμό της ουκρανικής 
πόλης.

Πολλοί εξάλλου, πιστεύουν ότι η καταστροφή 
πολιτιστικών θησαυρών είναι μέρος της στρατηγικής 
του Κρεμλίνου για τη «διαγραφή» της Ουκρανίας ως 
ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους.

«Είναι βάρβαροι. Δεν τους νοιάζει τι καταστρέφουν», 
λέει η Onyshchenko. «Δεν έχω γνωρίσει τον Χίτλερ. 
Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι χειρότερος. Είναι διάβολος, 
όχι άνθρωπος», συνεχίζει ενώ στέκεται στο ιστορικό 
κέντρο μιας από τις πιο σημαντικές πολιτιστικά 
πόλεις της Ευρώπης.

Πίσω της, εργάτες στήνουν σκαλωσιές γύρω από 
ένα αναγεννησιακό παρεκκλήσι. Οι ζωφόροι που 
έδειχναν τον Ιησού – στον κήπο της Γεθσημανής, 
να συλλαμβάνεται από Ρωμαίους στρατιώτες – είναι 
έτοιμοι να πακεταριστούν. Στη γωνία, μια ομάδα 
σκαρφαλωμένη σε έναν γιγάντιο γερανό ανεβαίνει 
για να καλύψει τα γυάλινα παράθυρα του καθεδρικού 
ναού.

«Αν χάσουμε τον πολιτισμό μας, χάνουμε την 
ταυτότητά μας», λέει η Onyschenko, επικεφαλής του 
γραφείου προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 
του δημοτικού συμβουλίου της πόλης Λβιβ.

«Η Λβιβ ήταν πάντα πολυπολιτισμική. Την έχτισαν 
Πολωνοί, Γερμανοί, Εβραίοι, Αρμένιοι και Ούγγροι. 
Είναι στη λίστα της Unesco», είπε ενώ μαζί με τους 
συναδέλφους της παλεύουν με τον χρόνο για να 
προλάβουν να προστατεύσουν όσα περισσότερα 
μπορούν.

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν μια 
ολοκληρωτική καταστροφή. Ο ρωσικός στρατός 
έχει βομβαρδίσει πυκνοκατοικημένες πόλεις, 
σκοτώνοντας εκατοντάδες.

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες 
έχουν καταφύγει στο εξωτερικό στη μεγαλύτερη 
έξοδο της Ευρώπης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Στην πολιορκημένη Μαριούπολη, οι οικογένειες 
έχουν περάσει περισσότερο από μια εβδομάδα 
ζώντας σε απελπιστικές συνθήκες χωρίς θέρμανση, 
νερό ή ρεύμα.

Παράλληλα με αυτήν την ανθρωπιστική 
καταστροφή, πολιτιστικά αγαθά έχουν βομβαρδιστεί 
και έχουν υποστεί ζημιές. Μεταξύ αυτών ένα μουσείο 
στην πόλη Ivankiv, βορειοδυτικά του Κιέβου, το οποίο 
φιλοξενούσε δεκάδες έργα της Ουκρανής λαϊκής 
καλλιτέχνιδας Maria Prymachenko, μερικά πλέον 
χαμένα για πάντα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ρωσικές δυνάμεις 
βομβάρδισαν τον καθεδρικό ναό της Κοίμησης στο 
Χάρκοβο.

Σε ένα βίντεο ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, είπε ότι η Μόσχα είχε ισοπεδώσει μια 
ξύλινη εκκλησία του 19ου αιώνα στο χωριό Viazivka, 
στη δυτική περιοχή Zhytomyr.

«Μια πράξη γενοκτονίας κατά του ουκρανικού 
έθνους», έγραψε στο Facebook η Olha Rutkovska, 
μέλος της ένωσης για την προστασία των μνημείων.

Πολλοί Ουκρανοί πιστεύουν ότι αυτός ο 
βανδαλισμός δεν είναι τυχαίος. Σε ένα δοκίμιο το 
περασμένο καλοκαίρι ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι 
η Ουκρανία και η Ρωσία ήταν «ένας λαός» και ο 

Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο απώτερος στόχος του 
Κρεμλίνου είναι η «διαγραφή» της Ουκρανίας ως 
ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους.

Αυτό περιλαμβάνει τη γλώσσα, τους ανθρώπους 
και τον πολιτισμό της Ουκρανίας, που καταπιέζονταν 
κατά τις προηγούμενες εποχές της ρωσικοποίησης.

«Η ΕΣΣΔ ήταν ένα μεγάλο ολοκληρωτικό 
καθεστώς», είπε στον Guardian η διευθύντρια του 
μουσείου της Λβιβ, Olha Honchar.

«Προσπάθησαν να τα κάνουν όλα ίδια. Είχαν ένα 
είδος μνημείου και ένα είδος καλλιτεχνικού στυλ με 
σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Η Μόσχα θέλει να εξαλείψει 
την ουκρανική κουλτούρα. Είναι αυτό που καθορίζει 
εμάς και την ταυτότητά μας. Είναι μια ανάμνηση 
αυτού που είμαστε».

Η Olha Honchar, που διευθύνει το μουσείο 
μνήμης ολοκληρωτικών καθεστώτων της πόλης, 
σημείωσε ότι οι Ουκρανοί καλλιτέχνες αντιστάθηκαν 
στην κυριαρχία της Μόσχας, κατά τη διάρκεια των 
κομμουνιστικών χρόνων μέχρι και σήμερα.

Μια ομάδα διευθυντών μουσείων έχει ξεκινήσει 
μια πρωτοβουλία για την αποστολή χρημάτων σε 
εργαζόμενους του πολιτιστικού τομέα σε όλη τη 
χώρα. Μεταξύ αυτών είναι προσωπικό μουσείων και 
βιβλιοθηκών που ζουν σε πόλεις του νότου, όπως 
η Χερσώνα, η οποία πλέον βρίσκεται υπό ρωσική 
κατοχή.

«Οι Ρώσοι έχουν συνηθίσει να ζουν σε ένα 
ολοκληρωτικό σύστημα. Έχουν γίνει ζόμπι. Εμείς οι 
Ουκρανοί εκτιμούμε την κριτική σκέψη», συνέχισε.

«Η ιδέα ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είναι το ίδιο, 
είναι ένας απόλυτος μύθος που ονειρεύεται η Μόσχα. 
Ο Λένιν δεν μας επινόησε. Είμαστε διαφορετικοί.» 
τονίζει.

Αυτή την εβδομάδα, κατάφεραν να κρύψουν 
αρκετούς από τους θησαυρούς της πόλης. Μεταξύ 
αυτών ένα πολύτιμο έργο τέχνης από ξύλο, που 
απεικόνιζε τον Ιησού, την Παναγία και τη Μαρία τη 
Μαγδαληνή. Αφαιρέθηκε από την αρμενική εκκλησία 
της Λβιβ του 14ου αιώνα και μεταφέρθηκε σε ένα 
καταφύγιο.

Το γλυπτό είχε μεταφερθεί και στο παρελθόν. Η 
τελευταία φορά ήταν πριν οι Ναζί εισέλθουν στην 
πόλη το 1941. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ιστορική 
αρχιτεκτονική της Λβιβ επέζησε του δεύτερου 
παγκόσμιου πολέμου.

Την Τρίτη εργάτες του δημοτικού συμβουλίου 
με μπλε στολές διέσωσαν τέσσερα ασβεστολιθικά 
σιντριβάνια στολισμένα με μυθικά γλυπτά.

Κάθε ένα καταλαμβάνει μια γωνιά της παλιάς 
πλατείας της αγοράς της Λβιβ. Ο Ποσειδώνας και 

Αγώνας δρόμου για τη διάσωση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία 
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η τρίαινά του, η Αμφιτρίτη, η Άρτεμις και ο Άδωνις, 
το έργο του νεοκλασικού Γερμανού γλύπτη Hartman 
Witwer.

Στο Κίεβο, η κατάσταση είναι πιο επικίνδυνη. 
Τις εβδομάδες πριν από τον πόλεμο, ο υπουργός 
Πολιτισμού, Oleksandr Tkachenko, έκανε κάποιες 
πρώτες κινήσεις για να διασώσει την κληρονομιά της 
πρωτεύουσας.

Η κυβέρνηση Ζελένσκι ήταν απρόθυμη να 
αφαιρέσει τα εκθέματα, φοβούμενη ότι αυτό θα 
συνέβαλλε σε μια διάθεση πανικού. Ορισμένα έργα 
αποσύρονται όμως πλέον, συμπεριλαμβανομένων 
των ρωσικών αριστουργημάτων του 19ου αιώνα από 
το μουσείο τέχνης του Κιέβου.

Η Maria Glazunova, η οποία εργάζεται στην εθνική 
ταινιοθήκη του Κιέβου, είπε ότι οι αρχές της πόλης 
είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν μέρος της συλλογής 
της σε σταθμούς του μετρό, που χρησιμοποιούσαν 
οι ντόπιοι ως καταφύγιο από τις ρωσικές δυνάμεις.

Πρόβαλαν βωβές ταινίες και κινούμενα σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός δημοφιλούς animation 
με πρωταγωνιστή τον χαρακτήρα Petryk Pyatochkin, 
που ανέβηκε στον σταθμό Dorohozhychi.

Σε άλλες περιοχές της χώρας η εικόνα παραμένει 
ζοφερή. Πολλοί είναι αυτοί που εξέφρασαν τις 
ανησυχίες τους για την τύχη ενός μικρού μουσείου 
αφιερωμένου στον Άντον Τσέχοφ στην πόλη Σούμι, 
όπου ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας πέρασε το 
χρόνο του ως νέος στα τέλη της δεκαετίας του 1880.

Η πόλη πολιορκείται, έχουν υπάρξει αναφορές 
για μάχες κοντά στο μουσείο ενώ αρκετοί άμαχοι 
σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής 
επιδρομής χθες, με παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς.

Ο Lazare Eloundou, επικεφαλής του Κέντρου 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, είπε ότι ο 
πολιτιστικός οργανισμός του ΟΗΕ λαμβάνει «ολοένα 
και περισσότερες αναφορές για την καταστροφή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς σε πολλές πόλεις».

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για το Χάρκοβο, το 
οποίο έχει χαρακτηριστεί δημιουργική πόλη της Un-
esco «με ζωντανή πολιτιστική ζωή» και το Τσερνίχιβ, 
όπου το κέντρο της πόλης του 11ου αιώνα έχει 
υποστεί ζημιές.

«Υπάρχουν πολλές άλλες περιοχές. Όλη η 

πολιτιστική ζωή έχει 
επηρεαστεί και έχουμε 
σοβαρές ανησυχίες 
για το τι θα συμβεί στη 
συνέχεια», πρόσθεσε.

Οι αξιωματούχοι της 
Unesco είναι σε επαφή 
με επαγγελματίες 
του πολιτισμού στην 
Ουκρανία, όπως 
διευκρίνισε.

«Οι άνθρωποι 
αναλαμβάνουν δράση 
για την προστασία 
της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Παρέχουμε 
όση βοήθεια μπορούμε. 
Συνεργαζόμαστε με τους 
διεθνείς συνεργάτες μας 
για την παρακολούθηση 
ζημιών χρησιμοποιώντας 
δορυφορικές εικόνες. 
Θα συνεχίσουμε να 
σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο υ μ ε 
επαγγελματίες της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
για να καταρτίσουμε ένα 
σχέδιο δράσης», είπε.

Περιέγραψε δε, 
την κληρονομιά 
της Ουκρανίας ως 
«σημαντική για ολόκληρο 
τον κόσμο». Είναι ευθύνη 
της διεθνούς κοινότητας 
να κάνει ό,τι μπορεί 
για την προστασία των 
μνημείων παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Η 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς θα βοηθήσει 
επίσης τον λαό της Ουκρανίας να αναρρώσει από το 
τραύμα μετά από αυτή τη σύγκρουση», είπε.

Την ίδια ώρα εθελοντές εντοπίζουν και αρχειοθετούν 
υλικό από ουκρανικά πολιτιστικά ιδρύματα για να το 
αποθηκεύσουν για τις μελλοντικές γενιές.

Περισσότεροι από 1.000 βιβλιοθηκονόμοι, 
αρχειοθέτες και ερευνητές συμμετέχουν στο Saving 
Ukrainian Cultural Heritage Online, χρησιμοποιώντας 
έναν συνδυασμό τεχνολογιών για την ανίχνευση και 
την αρχειοθέτηση τοποθεσιών και περιεχομένου.

lifo.gr με πληροφορίες του Guardian
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