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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

25η Μαρτίου 1821

Σαν να το ‘χει η μοίρα της Πατρίδος μας, η 
χαρά της Λευτεριάς συμβαδίζει με τον πόνο 
της δυστυχίας. Υπό εξαιρετικά αντίξοες 

συνθήκες, η 201Η επέτειος της Εθνικής μας 
Παλιγγενεσίας συμπίπτει με τη μαύρη επέτειο 
των 100 χρόνων από την Μικρασιατική 
Καταστροφή του 1922.

Διακόσια ένα χρόνια από την ίδρυση του 
Ελληνικού κράτους (και όχι του Ελληνικού 
Έθνους όπως λυσσαλέα προσπαθούν κάποιοι 
να μας πείσουν), η Ελλάς ξαναβρίσκεται 
μπροστά σε μία ιστορική καμπή, ζώντας ξανά 
τους πόνους ενός πολύπλοκου και ταραχώδους 
τοκετού της Ιστορίας.

Σ’ ένα εξαιρετικά πυρίκαυστο περιβάλλον, οι 
διάφορες πολιτικές συρράξεις και κυρίως ο 
ρώσο-ουκρανικός πόλεμος, προδιαγράφουν 
ένα αβέβαιο μέλλον με απρόβλεπτες συνέπειες. 
Από την μία πλευρά, κλονίζεται συθέμελα η 
ηγεμονία των ΗΠΑ και από την άλλη γεννιέται 
ένας νέος πολύ-πολικός κόσμος.

Από μόνα τους, τα όσα διαδραματίζονται τώρα, 
κρούουν τον κώδωνα κινδύνου και επιβάλλουν 
στην Ελλάδα να αφυπνισθεί και ν’ αναλάβει 
τον ρόλο για τον οποίο είναι ταγμένη από την 
Ιστορία της να παίξει σ’ αυτόν τον νέο κόσμο 
που αναδύεται. Υπό τον αυστηρό όρο ότι θα 
αναγνώσει σωστά την Ιστορία, και θα εξαλείψει 
τον «ψωροκωσταινισμό» που προσπαθούν 
να της προσάψουν οι διάφοροι «πρόθυμοι». 
Και υπό την προϋπόθεση ότι θα αποβάλει τη 
«δολερή διχόνοια» που αναθεμάτιζε ο Διονύσιος 
Σολωμός γιατί «εάν μισούμαστε ανάμεσά μας, 
δεν μάς πρέπει η λευτεριά».

Σ’ αυτό το κρίσιμο χρονικό σημείο που 
βρισκόμαστε, η Ελλάς οφείλει να μεγιστοποιήσει 
την ισχύ της και χωρίς εκπτώσεις και 
συμβιβασμούς να διαγνώσει σωστά τις αιτίες και 
ασθένειες των προηγούμενων δύο αιώνων, για 
να βρει το «φάρμακο» που θα της εξασφαλίσει 
την αυριανή εθνική επιβίωση και αναβάθμιση.

Η Άνοιξη ήρθε, ουσιαστικά σαν εποχή είναι 
εδώ... ο καιρός πρέπει τώρα να φανεί πρόθυμος 

να την συναντήσει.
Το ξεκίνηµα της Άνοιξης σηµατοδοτεί 
η εαρινή ισηµερία που έγινε χτες 21 
Μαρτίου. Η µέρα θα µεγαλώνει πλέον 
συνεχώς σε βάρος της νύχτας έως το 
θερινό ηλιοστάσιο, ενώ το αντίστροφο 
θα συµβαίνει στο νότιο ηµισφαίριο.
Από χτες, αντίο στις µάσκες, στα tests 
και στις καραντίνες στις περισσότερες 
των περιπτώσεων. Οι κάτοικοι του 
Οντάριο θα µπορούν να ψωνίζουν, 
ναπάνε στον κινηματογράφο και να 
παρακολουθήσουν την αγαπημένη 

Με ή χωρίς μάσκα;  

“Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής μου”

Διονύσιος Σολωμός

ΣΕΛΙΔΑ 4ΣΕΛΙΔΑ 4
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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

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

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

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

wwwww.stouffvillefest.ca

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, 
επιβάλλει στην Ελλάδα να αδράξει 
αυτή τη μοναδική ευκαιρία που 
της προσφέρεται για να αναδείξει 
τα εγκλήματα των τούρκων 
και τον τουρκικό επεκτατικό 
αναθεωρητισμό και τις προκλήσεις. 
Είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή 
για να ζητήσουμε, επιτέλους, την 
επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων 
που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, 
να επιβληθούν και στον τούρκο 
εισβολέα και κατακτητή της Κύπρου.

Με τέτοιες ενέργειες θα 
αντιμετωπισθεί ο εξ ανατολών 
προαιώνιος εχθρός που είναι 
έτοιμος να εκμεταλλευθεί κάθε 
στραβοπάτημά μας. Μόνον έτσι δεν 
θα ξαναζήσουμε άλλους ξεριζωμούς 
όπως το 1922 και το 1974. Σ’ αυτόν 
τον συνεχώς αυξανόμενο τουρκικό 

κίνδυνο πρέπει να αντιτάξουμε τις δικές 
μας δυνάμεις και να διατυπώσουμε με 
σαφήνεια τις θέσεις του Ελληνισμού.

Του Ελληνισμού που δεν χρειάζεται 
να «αναπνέει με αγγλοαμερικανικούς 
πνεύμονες», όπως έλεγαν κάποιοι 
«γέροι κάποιας κουτσουρεμένης και 
ανάπηρης δημοκρατίας», αλλά ζει με 
μια καρδιά που χτυπά το ίδιο δυνατά 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Κύπρο μας, που ακόμα θρηνεί τους 
νεκρούς της και τους περίπου δύο 
χιλιάδες αγνοουμένους.

Αυτού του Ελληνισμού που δεν θα 
αρκείται στην τυφλή υπακοή νατοϊκών 
και συμμαχικών οδηγιών, αλλά θα 
διαμορφώνει τις δικές του θέσεις και 
τις δικές του προτάσεις για το δικό του 
αύριο.

Κι αυτές οι θέσεις πρέπει να βασίζονται 

25η Μαρτίου 1821
στα διδάγματα που έχουμε αντλήσει 
από την Ιστορία μας και από τα Εθνικά 
παθήματά μας, για να καταλήξουμε 
στα σωστά συμπεράσματα που θα 
μας οδηγήσουν στον σωστό δρόμο, 
για να σχεδιάσουμε το αύριο του 
Ελληνισμού.

Αυτό είναι το χρέος μας. Να χτίσουμε 
την Νέα Ελλάδα. Να δείξουμε ότι 
τιμούμε και σεβόμαστε το αίμα που 
έχυσαν οι ήρωες της Επανάστασης 
του 1821, που αγωνίστηκαν και 
πέθαναν για το όραμα της Ελεύθερης 
και της Ανεξάρτητης Ελλάδος.

Έχουμε μακρά Ιστορία και δεν 
δικαιούμαστε να την κοντύνουμε στα 
μέτρα του κάθε φιλήκοου των ξένων.

Γιατί μόνον έτσι θα μπορούμε να 
ευχηθούμε Χρόνια Πολλά στην 
Ελλάδα του μέλλοντος.

“ε”

Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την 
Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε 

ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε 
άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν 
τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας 
φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να 

πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα».

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 
1770-1843, Ήρωας του Εικοσιένα
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τους ομάδα χωρίς να είναι 
υποχρεωμένοι να φορούν µάσκα, 
για πρώτη φορά μετά από περίπου 
ενάµιση χρόνο, καθώς από τη 
Δευτέρα η επαρχία άρει τα μέτρα για 
την κάλυψη του προσώπου στους 
περισσότερους δηµόσιους χώρους.
Οι µαθητές στα δηµόσια σχολεία θα 
µπορούν επίσης να παρακολουθούν 
τα µαθήµατα χωρίς να φορούν µάσκα, 
αν και πολλοί επέλεξαν να συνεχίσουν 
να τη φοράνε.
Δηµόσιες συγκοινωνίες, εγκαταστά-
σεις υγειονοµικής περίθαλψης, ιδρύ-
µατα µακροχρόνιας φροντίδας θα 
διατηρήσουν το µέτρο της µάσκας 
µέχρι το τέλος Απριλίου, αλλά δεν 
απαιτούνται πλέον µάσκες στους 
περισσότερους άλλους δηµόσιους 
χώρους, όπως εστιατόρια, µπαρ, 
γυµναστήρια, εµπορικά κέντρα, 
κινηµατογράφοι, θέατρα, αθλητικοί 
χώροι και χώροι συναντήσεων και 
εκδηλώσεων.
Όπως επισηµαίνει ο υπεύθυνος 
για την δηµόσια υγεία  Δρ. Kieran 
Moore, η προαιρετική χρήση µάσκας 
δεν σηµαίνει ότι ο COVID-19 έχει 
εξαφανιστεί ή ότι η πανδηµία έχει 
τελειώσει, αλλά σηµαίνει ότι το 
Οντάριο έχει φτάσει σε σηµείο που 
µπορεί πλέον να διαχειριστεί τον ιό.
Ωστόσο, αυτή την εβδοµάδα χιλιάδες 
δηµόσιοι υπάλληλοι του Τορόντο 
επιστρέφουν στα γραφεία τους για 

πρώτη φορά µετά από σχεδόν δύο 
χρόνια, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης 
επαναλειτουργίας των κτιρίων της 
πόλης.
Ο δήµαρχος του Τορόντο  John Tory 
ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του 
δηµαρχείου, υπογραµµίζοντας ότι είναι 
ένα ακόµη βήµα προς την κανονική 
ζωή.
Επαρχιακοί πολιτικοί και κορυφαίοι 
υγειονοµικοί αξιωµατούχοι λένε ότι 
οι δείκτες δηµόσιας υγείας έχουν 
βελτιωθεί αρκετά ώστε να αφαιρεθούν 
τα μέτρα περί µάσκας, τα οποία έχουν 
επίσης αρθεί σε άλλες δικαιοδοσίες σε 
όλο τον Καναδά και σε όλο τον κόσµο, 
αν και πολλοί επιδηµιολόγοι και γιατροί 
µολυσµατικών ασθενειών είπαν ότι τα 
µέτρα  θα έπρεπε να είχαν παραµείνει 
- ιδιαίτερα στα σχολεία - για µερικές 
εβδοµάδες περισσότερο.
Προβληματισμένη η κοινωνία μας 
λοιπόν καθώς πολλοί αναρωτιούνται 
αν πρέπει να φορούν ή όχι την μάσκα 
και αν η κυβέρνηση βιάστηκε να 
προχωρήσει στην άρση αυτού του 
μέτρου.
Το ερώτημα τελικά παραμένει.. με ή 
χωρίς μάσκα; 
Γεγονός είναι ότι η μάσκα είναι πλέον 
προαιρετική. Κανένα μέτρο δεν μας 
επιβάλλει ούτε να την φοιράμε αλλά 
ούτε και να μην τη φοράμε. Από εδώ 
και πέρα ό,τι αφορά στον ιό και στην 
αποφυγή μετάδοσής του, επαφίεται 
στην προσωπική ευθύνη του καθενός.

Με ή χωρίς μάσκα;  
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ο μίλτος τεντόγλου για άλλη μια φορά 
σάρωσε στο Βελιγράδι παίρνοντας το χρυσό 
και σπάζοντας ρεκόρ.

“Σέβομαι όλα τα επαγγέλματα γενικά. Δεν θεωρώ 
ότι αυτό που κάνω είναι πιο δύσκολο συγκριτικά με 
κάποιον που δουλεύει οκτάωρο στην οικοδομή.
Αυτό που κάνει ένας οικοδόμος ίσως είναι πιο 
δύσκολο από αυτό που κάνω εγώ, άρα γιατί να το 
παίξω κάποιος;
Ο κολλητός μου δουλεύει σε φούρνο, στα Γρεβενά. 
Ξέρω ότι είναι δύσκολη δουλειά, όλες οι δουλειές 
είναι δύσκολες. Σέβομαι όποιον προσπαθεί και δεν 
θέλω να το παίξω ιστορία.”

*Από τη συνέντευξη του στο @sport24
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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 

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

- Έλα Σκλάβε τι κάνεις;
-Καλά είμαι μικρέ. Μαθαίνω τα νέα 

σας, από εδώ πάνω.
- Είμαι σίγουρος Σκλάβε ότι τα 

βλέπεις όλα από εκεί.Πες μου λοιπόν 
τι γίνεται;

- Ακριβώς όπως τα λες μικρέ.
Είτε καλά είναι, είτε άσχημα δεν μου 
ξεφεύγει τίποτα απολύτως.

- Θα μου πεις τελικά  η θα με σκάσεις;
-Τα ευχάριστα μικρέ είναι ότι 

απελευθερώνεστε και σιγά σιγά 
αρχίζουν οι εκδηλώσεις, που τόσο 
πολύ έχουν λείψει στον κόσμο.Το 
Σάββατο που μας έρχεται η Κοινότητα 
θα κάνει το Gala για την 25η Μαρτίου. 
Εννοείται ότι θα γίνει και η καθιερωμένη 
παρέλαση, που δεν έχει γίνει τα δύο 
προηγούμενα χρόνια. Έχεις μπόλικο 
ύλικό για την εφημερίδα.

-Σωστά τα λες. Να φανταστώ ότι 
εσείς οι κοινοτικοί εκεί πάνω θα είστε 
πρώτο τραπέζι.

- Αυτό εξυπακούεται μικρέ. Άλλωστε 
είμαστε περισσότεροι εδώ πάνω από 
τους κοινοτικούς εκεί κάτω.

-Δεν χρειάζεται να ρωτήσω αν θα 
πας μικρέ...

-Εκεί θα είμαι Σκλάβε...εννοείται.
Θα τα συζητήσουμε όλα την επόμενη 
εβδομάδα.

-Είδα μικρέ ότι με το άνοιγμα των 

πραγμάτων εκεί κάτω,ο φίλος μου ο 
Κουτρουμπής πήρε φόρα και φέρνει 
τις φίρμες χωρίς σταματημό.Στις 2 
Απριλίου έχει τον Τσαλίκη με την 
Βασιλική Νταντά και στις 20 Μαΐου την 
Άννα Βίσση.Ποιος ξέρει ποιον άλλο θα 
φέρει στα επόμενά του σχέδια.

-Έτσι είναι Σκλάβε. Μη ξεχνάς όμως 
ότι εμείς εδώ κάτω έχουμε ξεχάσει τι 
θα πει διασκέδαση τα τελευταία δύο 
χρόνια.Τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα 
δώσουν λίγη ζωντάνια και χαρά στον 
κόσμο.

-Τώρα καταλαβαίνω μικρέ, γιατί 
σκέφτηκες να ανοίξεις μπουζούκια.

-Τι να κάνω Σκλάβε.Επιτρέπεται σε 
όλο το Τορόντο,να μην υπάρχει ένα 
καλό νυχτερινό κέντρο;

-Δίκιο έχεις,δεν αντιλέγω.
-Τι πιστεύεις Σκλάβε,θα δουλέψει;
-Σου το είχα πει και στο παρελθόν 

μικρέ. Όταν έχεις ένα καλό μαγαζί και 
όταν σέβεσαι τον πελάτη που σε τιμά 
με την παρουσία του και φυσικά αν δεν 
καβαλήσεις καλάμι,δεν υπάρχει λόγος 
να μην πάει καλά.

-Έχεις απόλυτο δίκιο Σκλάβε.
-Πατάς γερά στα πόδια σου μικρέ και 

είμαι γι'αυτό πιο σίγουρος από ποτέ.
Βλέπω και κάποιους φίλους μου 

εκεί κάτω που στέκονται δίπλα σου 
κολώνες.

-Πράγματι Σκλάβε. τους είμαι 
ευγνώμων γι'αυτό και τους ευχαριστώ 
μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.

-Δεν περιμένουν το ευχαριστώ σου 
μικρέ. Αυτό που θέλουν είναι να σε 
βλέπουν να προχωράς μπροστά. Αυτό 
θέλω άλλωστε και εγώ. Ήμουν πολύ 
τυχερός που τους είχα δίπλα όσο 
ήμουν κάτω...

-Όπως και να έχουν τα πράγματα 
Σκλάβε εγώ τους ευχαριστώ όλους.

-Μη ξεχνάς ότι έχεις πολλά μέτωπα 
μικρέ και πρέπει να εξοπλιστείς με 
δύναμη και υπομονή. Δεν πτοείσαι 
όμως και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. 
Έτσι ήμουν και εγώ στην ηλικία σου,δεν 
με σταματούσε τίποτα και κανένας.

-Αφού τα ξέρεις Σκλάβε, μη λέμε 
πάλι τα ίδια. Το μόνο που καταφέρνουν 
είναι να με πεισμώνουν και να με 
δυναμώνουν.

-Έτσι μπράβο μικρέ.
-Τι να κάνω, ότι δεν σε σκοτώνει σε 

κάνει πιο δυνατό, εσύ μου το έμαθες 
και αυτό.

-Τόσα χρόνια μικρέ πίστευα ότι 
από το ένα αυτί μπαίνουν και από 
το άλλο βγαίνουν. Είχα άδικο τελικά, 

κάτι κράτησες από όλα αυτά που σου 
έλεγα.

-Τα πάντα κράτησα Σκλάβε.Δεν τα 
χρειαζόμουν όμως τότε, γιατί ήσουν  
πάντα δίπλα μου... σε κάθε μου 
βήμα. Από την ημέρα που έφυγες 
αναθεώρησα... είπα ότι πλέον πρέπει 
να στηρίζομαι μόνο σε μένα.

-Είσαι σε καλό δρόμο μικρέ,αυτό 
οφείλω να σου το αναγνωρίσω.

-Για να το λες αυτό εσύ, πάει να πει 
ότι έτσι είναι.

-Την μάνα σου την προσέχεις μικρέ;
-Εννοείται Σκλάβε, μία την έχω.Απλά 

στεναχωριέται που δουλεύω πολλές 
ώρες και είμαι συνέχεια στο τρέξιμο.

-Πλάκα μου κάνεις μικρέ;Να της πεις 
ότι 45 ολόκληρα χρόνια ξεκουραζόσουν 
και την άκουγα συνέχεια να μου λέει 
τι θα κάνουμε με αυτό το παιδί...
Τώρα στεναχωριέται που τρέχεις και 
δουλεύεις; Δεν μας τα λέει καλά η 
Αννούλα, μάλλον τα εμβόλια θα φταίνε.

-Θα της τα μεταφέρω Σκλάβε,μην 
αγχώνεσαι. Είμαι βιαστικός, με 
περιμένουν.Θα τα πούμε σύντομα.

-Έγινε μικρέ.Θα σε περιμένω την 
επόμενη εβδομάδα.
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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

Κάθε τέλος μια αρχή
Τη συνάντησα στο δρόμο τυχαία. 

Φίλες δεν μπορώ να πω πως είμαστε, 
περισσότερο μια ευχάριστη κοινωνική 
γνωριμία, που όμως είχα πολύ καιρό 
να δω. Γεγονός που δεν μου έκανε 
εντύπωση αφού με τον κορωνοϊό είχαμε 
-ποιος λίγο, ποιος πολύ- χαθεί. «Πώς 
είσαι;» ρώτησα χαρούμενη που την 
έβλεπα. «Δεν βλέπεις;» ήρθε θλιμμένη 
η απάντηση. Τι ακριβώς μου ζητούσε 
να δω, δεν κατάλαβα. Μακιγιαρισμένη, 
καλοχτενισμένη, καλοντυμένη όπως πάντα 
ήταν, μια χαριέστατη κυρία. Διακρίνοντας 
την απορία στο βλέμμα μου, «φοράω 
μαύρα» συμπλήρωσε, «έχασα τον 

άντρα μου». Κι ένα δάκρυ μετεωρίστηκε 
παρευθύς στην άκρη του ματιού της… Το 
χαμόγελο έσβησε μεμιάς από τα χείλη μου 
και μόνο τότε πρόσεξα τη λύπη που σκίαζε 
το άλλοτε φωτεινό πρόσωπο. «Αχ, δεν τους 
βλέπουμε τους ανθρώπους! Τους κοιτάμε 
αλλά δεν τους βλέπουμε!» Τα ‘βαλα με τον 
εαυτό μου, ενώ παράλληλα προσπαθούσα 
αγωνιωδώς να βρω κάτι ενθαρρυντικό να 

πω. Μάλλον από διαστροφή όμως, το 
μόνο που ανακάλεσα ήταν τα πέντε στάδια 
του πένθους. «Όλα θέλουν το χρόνο 
τους» ψέλλισα τελικά, «και η απώλεια τον 
περισσότερο». Με κοίταξε τόσο έντονα 
που ανατρίχιασα. «Δεν είμαι μαθημένη», 
μουρμούρισε...

Έφυγα με τη σκέψη μου αγκυλωμένη 
στην τελευταία της φράση, «δεν είμαι 
μαθημένη…» «Πώς είναι δυνατόν;», 
σκεπτόμουν. Σίγουρα, κάποιοι στέκονται 
περισσότερο τυχεροί στη ζωή, αλλά εκείνο 
το «δεν είμαι μαθημένη...» που μηδένιζε 
κάθε απώλεια, κλώτσαγε μέσα μου.

Πώς είναι δυνατόν! 
Αφού η απώλεια είναι 
συνυφασμένη με τον 
άνθρωπο και ξεκινά από 
την ίδια τη στιγμή της 
γέννησης μας! Μ’ ένα 
κλάμα γεννιόμαστε. Μ’ ένα 
θρήνο για την ασφάλεια 
της φωλιάς που βιαίως 
εγκαταλείπουμε. Αλλά 
ποιος μπορεί να διανοηθεί 
την περίπτωση να μέναμε 
για πάντα εκεί! Ασφαλείς 
μεν, καταδικασμένοι σε 
αιώνια ακινησία δε. Όμοια 
με κάποια παροπλισμένα 
πλεούμενα που βλέπω 
να σαπίζουν αραγμένα 

σ’ αραξοβόλια. Αυτά όμως ταξίδεψαν 
πριν αποσυρθούν, γνώρισαν ωκεανούς, 
θάλασσες, πολιτείες μακρινές και 
παράξενες, αναμετρήθηκαν με τα στοιχεία 
της φύσης... Εκπλήρωσαν το σκοπό 
τους, έζησαν! Η ακινησία, αντίθετα, 
προσομοιάζει με θάνατο και τότε, ποιος ο 
λόγος να υπάρχουμε! Αφού ζωή σημαίνει 
ταξίδι στο άγνωστο, κίνηση αέναη κι 

αλλαγή πίστας! Καθώς όμως ο άνθρωπος 
εύκολα βολεύεται, εύκολα αφήνεται κι 
εύκολα αρκείται, έρχεται η απώλεια να 
μας μετακινήσει από τη θέση μας. Να μας 
αναγκάσει να προχωρήσουμε. Να μας 
υποχρεώσει να επαναπροσδιορίσουμε 
το νόημα της ζωής μας. Επειδή η ζωή 
μας πρέπει να έχει ένα νόημα. Έχουμε 
ανάγκη από ένα νόημα για να νοιώθουμε 
καλά με τον εαυτό μας κι αυτό το νόημα 
το ορίζουμε εμείς με τις επιλογές μας. Κάθε 
τι που επιλέγουμε και δενόμαστε μαζί 
του, κάθε τι που αγαπάμε, που θεωρούμε 
πολύτιμο, μας προσδιορίζει δίνοντας αξία 
στη ζωή μας. Μπορεί να είναι μια σχέση, 
μια καριέρα, ένας φίλος, ένας εραστής, 
μια φιλοδοξία, ένα όνειρο, ένας γάμος, ένα 
ταξίδι, ένα παιδί, ένα ζώο, ένα αντικείμενο, 
μια ιδεολογία... Μπορεί να είναι ελάχιστα 
ή πολλά από τα παραπάνω, που αν 
όμως χάσουμε... Αν σπάσει η κούπα, αν 
πεθάνει το ζωάκι, αν διαλυθεί η σχέση, ο 
γάμος, αν φύγει το παιδί στο εξωτερικό, 
αν μείνουμε άνεργοι ή πτωχεύσουμε, 
αν αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε τα 
όνειρα μας, αν καταρρεύσει η ιδεολογία 
μας… Πονάμε! Πονάμε επειδή η απώλεια 
δεν έχει να κάνει μόνο με τα έμψυχα, αλλά 
και με τα αντικείμενα, τις καταστάσεις, 
τις πεποιθήσεις... Οτιδήποτε σημαίνον 
συνθέτει τη ζωή μας. Και μαζί με την 
απώλεια έρχεται το πένθος (με τα πέντε 
του στάδια), που δεν σηματοδοτεί τίποτα 
περισσότερο και τίποτα λιγότερο, πέρα 
από τη διαδικασία προσαρμογής μας στη 
νέα κατάσταση.

Κι αν το καλοσκεφτούμε θα δούμε πως η 
ζωή του καθενός μας είναι συνδεδεμένη με 
μια σειρά απωλειών που συμβαίνουν, συχνά 
πυκνά, χωρίς να το συνειδητοποιούμε καν. 
«Η απώλεια ωστόσο, μικρή ή μεγάλη, είναι 
πάντα ένας θάνατος» λένε. Είναι, άραγε, 
μόνο αυτό, ή μήπως εμείς περιοριζόμαστε 
σ’ αυτήν την οπτική; Επειδή το άγνωστο –η 
νέα κατάσταση στην οποία αναγκαζόμαστε 
να προχωρήσουμε- μας τρομάζει. Επειδή 
έχουμε μάθει να το συνδέουμε με την 
πιθανότητα ανυπέρβλητων εμποδίων, 
παρά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που 
μπορούν να μας οδηγήσουν σε ανώτερη 
πίστα. Επειδή συνηθίσαμε να θεωρούμε 
την απώλεια μονάχα ως τέλος και όχι 
ως καινούργια αρχή. Επειδή δεν έχουμε 
ακόμα εμπεδώσει πως τίποτα -μα τίποτα- 
δεν είναι αιώνιο, αμετάβλητο, σταθερό. 
Πώς τίποτα δεν μπορούμε -κατ’ ουσίαν- να 
ελέγξουμε. Οπότε το μόνο που μένει είναι 

να απολαμβάνουμε το κάθε τι που μας 
προσφέρετε, για όσο…

Διαφορετικά -και με το μυαλό μου 
κολλημένο στη γνωστή που τυχαία 
συνάντησα στο δρόμο- μήπως τελικά 
πενθούμε όχι για ό,τι χάσαμε, αλλά για όλα 
όσα δεν επιτρέψαμε να ζήσουμε;

21 Μαρτίου Παγκόσμια ημέρα ποίησης

@dioptrabooks
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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!!!



22 μαρτιου 202218 εεβδομάδα Greek Weekly NewsLEXI WRITERS

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

Τέσσερα χρόνια πριν από το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου, ο τότε σοβιετικός ηγέτης 
Μιχαήλ Γκορμπατσόφ κήρυξε την Αρκτική 
“ζώνη ειρήνης”. Αυτό το προσωνύμιο 
άντεξε σχετικά καλά τις επόμενες δεκαετίες, 
ακόμη και όταν οι σχέσεις Ρωσίας και 
Δύσης επιδεινώθηκαν ιδιαίτερα μετά την 
προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, ενώ 
παράλληλα η κλιματική αλλαγή έλιωνε 
σιγά-σιγά τους πάγους της Αρκτικής, 

ανοίγοντας όλο και μεγαλύτερο μέρος της 
περιοχής στην ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Ωστόσο, σήμερα, στη σκιά του πολέμου 
στην Ουκρανία, αναβιώνουν οι εποχές 
ψυχρού πολέμου και οι προσπάθειες 
δεκαετιών για αποστρατιωτικοποίηση της 
Αρκτικής και εστίαση στην επιστημονική, 
οικονομική και εμπορική συνεργασία 
των χωρών με κυριαρχικά δικαιώματα 
στον Αρκτικό  Ωκεανό, κινδυνεύουν να 
ανατραπούν.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Justin 
Trudeau κι ο Αμερικανός πρόεδρος 
Joe Biden αποφάσισαν από κοινού την 
περασμένη εβδομάδα να ενισχύσουν τη 
συνεργασία Καναδά και ΗΠΑ στην Αρκτική, 
μέσω του Οργανισμού Αεροδιαστημικής 
Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD), 
προκειμένου να ανακόψουν τις ρωσικές 
βλέψεις κυριαρχίας της Ρωσίας. Οι ΗΠΑ 
κι ο Καναδάς διατηρούν ανησυχίες πως ο 
πρόεδρος Πούτιν ίσως χρησιμοποιήσει την 
εισβολή στην Ουκρανία και πιθανώς τις 
κυρώσεις που έχουν επιβάλλει στη Ρωσία, 

οι ΗΠΑ κι ο Καναδάς, ως μέσο για νέες 
εδαφικές απαιτήσεις.

Μιλώντας σε συνέδριο στην Οτάβα, ο 
αρχηγός του αμυντικού επιτελείου του 
Καναδά, Gen. Wayne Eyre τόνισε πως «δεν 
είναι απίθανο η κυριαρχία του Καναδά στην 
Αρκτική να αμφισβητηθεί». Άλλωστε, στον 
Καναδά υπάρχει η αίσθηση πως η περιοχή 
είναι ευάλωτη, εξαιτίας του λιγοστού 

πληθυσμού και της απουσίας υποδομών. 
Ο Στρατηγός συμπλήρωσε επίσης ότι «η 
αεράμυνα της χώρας είναι προτεραιότητα 
γι’ αυτόν και το μάθημα του πολέμου 
στην Ουκρανία είναι ότι οποιαδήποτε 
αναθεωρημένη στάση αεράμυνας θα 
πρέπει να περιλαμβάνει φορητούς, 
εκτοξευόμενους από τον ώμο πυραύλους». 
Εν τω μεταξύ, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας 
της Αρκτικής καλούν τόσο τον Καναδά, 

όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες να 
αναβαθμίσουν τα πεπαλαιωμένα βόρεια 
ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και τα 
συστήματα αεράμυνας που εποπτεύει ο 
Οργανισμός Αεροδιαστημικής Άμυνας της 
Βόρειας Αμερικής NORAD από τη δεκαετία 
του 1950. 

Σύμφωνα με άρθρο του CBC “o ταξίαρχος 
Derek O’Malley, αναπληρωτής διοικητής 
του καναδικού τμήματος του NORAD, 
δήλωσε ότι αναμένει νέες επενδύσεις στις 
υποδομές του NORAD στο εγγύς μέλλον. 
“Ο εξοπλισμός παλιώνει, αλλά αυτή τη 
στιγμή, οι άμυνές σας είναι πολύ ικανές και 
κάνουν τη δουλειά τους”, είπε. 

Η άσκηση, με την ονομασία “Noble De-
fender”, σχεδιάστηκε πολύ πριν από τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά 
έχει αποκτήσει νέα σημασία εν μέσω της 
στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ευρώπη 
και των όχι και τόσο διακριτικών μηνυμάτων 
του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για 
αντίποινα προς τις χώρες που επιδιώκουν 
να βοηθήσουν την Ουκρανία.  Η “Noble 
Defender”, αποσκοπεί στην αποστολή 
ενός αποτρεπτικού μηνύματος προς τη 
Ρωσία από τους δυτικούς αντιπάλους της 
ότι η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της θα 
είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε επέκταση 
των εντάσεων στην Ευρώπη στην Αρκτική. 
 
Η Ρωσία, που της ανήκει η μισή 
μάζα γης της Αρκτικής και παίζει τον 
κυριότερο γεωπολιτικό ρόλο, σύμφωνα 
με Αμερικανούς και Καναδούς ειδικούς 
χρησιμοποιεί και πάλι στρατιωτικές βάσεις 
που είχαν εγκαταλειφθεί μετά το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου.

Διαθέτοντας μία από τις μακρύτερες 
βόρειες ακτογραμμές από κάθε άλλο 
παράκτιο κράτος της Αρκτικής, η Ρωσία 
θεωρεί την περιοχή ιδανική για τεράστιους 
ανεκμετάλλευτους ενεργειακούς πόρους. 
Για παραπάνω από μια 10ετία έχει ενισχυθεί 
η ρωσική στρατιωτική παρουσία στην 

περιοχή και έχουν αυξηθεί οι περιπολίες 
με υποβρύχια και άλλα πολεμικά πλοία. 
Ταυτόχρονα, έχει επεκτείνει τη στρατιωτική 
της υποδομή και παρουσία στην Αρκτική 
τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας την 
ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των 
συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ: της Νορβηγίας, 
της Δανίας και βέβαια του Καναδά. 

Αλλά δεν είναι μόνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν 
και το επιτελείο του,  που έβλεπαν τόσα 
χρόνια το λιώσιμο των πάγων ως μια 
ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις ενεργειακές 
πηγές της περιοχής και να δημιουργήσουν 
παρακάμψεις στους διεθνείς θαλάσσιους 
διαδρόμους. Ο Καναδάς, επίσης έβλεπε 
στην περιοχή ανεξερεύνητους φυσικούς 
πόρους και είχε θέσει την ανάπτυξη και την 
ενίσχυση της συνεργασίας στην Αρκτική 
προτεραιότητα από τη δεκαετία του 2000. 

Τόσο η Ρωσία, όσο και ο Καναδάς έχουν 
αξιώσεις επέκτασης της υφαλοκρηπίδας 
και της εδαφικής κυριαρχίας τους 
και υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις στην 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΡΚΤΙΚΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ 

ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ
Από την Ουκρανία ο “ψυχρός πόλεμος” 

μεταφέρεται στα παγόβουνα της Αρκτικής

 Μαχητικά αεροσκάφη CF-18 της 
Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας 
του Καναδά προετοιμάζονται στις 
16 Μαρτίου2022, στην αεροπορική 
βάση Thule της Γροιλανδίας, για 
αεροπορικές ασκήσεις κατά τη 
διάρκεια της επιχείρησης ”Noble De-
fender” τoυ North American Aerospace 
Defense Command 
-PHOTO - CANR NORAD/DVIDS

Η Αρκτική μπήκε στη σκακιέρα του 
γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και 
του παγκόσμιου ανταγωνισμού ως 
πεδίο συγκρούσεων και επέκτασης 
συμφερόντων - PHOTO REUTERS

ειδική επιτροπή του ΟΗΕ κάτι που είχε 
ψυχράνει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις 
τους και ιδιαίτερα μετά το 2014, που ο 
Καναδάς επέβαλε στη Ρωσία κυρώσεις 
για την προσάρτηση της χερσονήσου της 
Κριμαίας.

Επιπλέον, η Αρκτική δεν είναι μόνο 
θέμα τριβής μεταξύ Ρωσίας και Καναδά 
-που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στον 
Αρκτικό Ωκεανό- αλλά και άλλων κρατών 
που απαρτίζουν το Αρκτικό Συμβούλιο 
το οποίο είναι το περιφερειακό όργανο 
που επιβλέπει τη διακυβέρνηση της 
περιοχής και έχει δημιουργηθεί για 
την ειρηνική συνύπαρξη των κρατών 
αυτών από το 1996 με τη Διακήρυξη της 
Οτάβας. Το Συμβούλιο που ασχολείται 
με θέματα όπως η διαχείριση πόρων, η 
κλιματική αλλαγή, και η βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος, αποτελείται από τα 8 
κράτη μέλη με δικαίωμα ψήφου- Καναδάς, 
ΗΠΑ, Ρωσία, Δανία (Νησιά Φερόε και 
Γροιλανδία), Νορβηγία, Ισλανδία, Σουηδία 
και Φιλανδία- τα οποία συνορεύουν με 
τον Αρκτικό Ωκεανό. Υπάρχουν επίσης 6 
μόνιμα κράτη-παρατηρητές και 13  μέλη 
ειδικοί παρατηρητές, μεταξύ των οποίων η 
Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα. 

Αίτηση για αποδοχή στο καθεστώς 
παρατηρητή, το οποίο θα της επέτρεπε 
να συμμετέχει σε συναντήσεις και να 
συνεργάζεται άμεσα με τα κράτη της 
Αρκτικής χωρίς να ψηφίζει, έχει υποβάλει 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
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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)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Ύπνου, η Επιστημονική Ομάδα «Μελέτη 
Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο» της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
κατάρτησε το αυτοσυμπληρούμενο 
ερωτηματολόγιο (STOP BANG), ένα 
χρήσιμο εργαλείο προς τους Ιατρούς, για 
την ανίχνευση ατόμων που είναι πιθανόν 
να πάσχουν από αποφρακτική υπνική 
άπνοια.

Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, 
νερού και την αναπνοή είναι βασικός 
βιολογικός πυλώνας της ύπαρξής μας και 
η μακροχρόνια στέρησή του είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα 
ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, 
την άνοια και το σακχαρώδη διαβήτη. 
Επίσης, ο ανεπαρκής ύπνος αυξάνει την 
όρεξη με αποτέλεσμα την αύξηση του 
σωματικού βάρους.

Τα τελευταία 50 χρόνια η μέση διάρκεια 
ύπνου στο δυτικό κόσμο έχει μειωθεί 
κατά δύο ώρες (2h) περίπου και ένα 
μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται 
πλέον λιγότερο από επτά ώρες (7h), που 
θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν 
προβλήματα υγείας από την στέρηση 
ύπνου.

Συνδυάζοντας όλες αυτές τις συνέπειες 
για την υγεία, γίνεται εύκολα αντιληπτό 
γιατί ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη 
ζωή. Η ιδέα ότι μπορεί να περιορίσουμε 
χρόνο ύπνου για να τον αφιερώσουμε σε 
άλλες δραστηριότητες, είτε εργασιακές είτε 
αναψυχής, είναι μια πολύ-πολύ επικίνδυνη 
ιδέα. Η ευημερία μας και πολλές πλευρές 
της κοινωνικής μας ζωής πλήττονται από 
την έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η έλλειψη 
ύπνου μπορεί να οδηγήσει, εκτός των 
άλλων, σε υπνηλία κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, με αποτέλεσμα τη μείωση 
της απόδοσής μας στην εργασία ή στις 
σπουδές και σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Ο καλός ύπνος είναι επίσης απαραίτητος 
για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Οι πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για τη σειρά των 
ανοσολογικών αντιδράσεων, μεταφέρονται 
στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του 
ύπνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά, 
όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος έχει την 
τάση να μένει πολλές ώρες ξαπλωμένος 
και να κοιμάται. Για να αντιμετωπίσουμε 
οποιαδήποτε ίωση-και σήμερα ειδικότερα 
την νόσο COVID19,- τόσο προληπτικά 
όσο και αν κολλήσουμε, είναι απαραίτητο 
να έχουμε καλής ποιότητας και επαρκή 
σε χρόνο, ύπνο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει 
και για την απόδοση του εμβολιασμού. Η 
καλύτερη ποιότητα και η χρονική επάρκεια 
του ύπνου (τουλάχιστον 7 ώρες το 24ώρο) 

έχει δειχθεί ότι βοηθάει την απόδοση των 
εμβολίων.

Μια πολύ συχνή διαταραχή που 
καταστρέφει τον ύπνο είναι η αποφρακτική 
υπνική άπνοια. Σε ορισμένους ανθρώπους 
το ροχαλητό συνοδεύεται από πλήρεις 
διακοπές της αναπνοής που διαρκούν από 
μερικά δευτερόλεπτα μέχρι πάνω από ένα 
λεπτό (επισυνάπτεται σχήμα). Κατά τη 
διάρκεια των διακοπών αυτών σταματάει το 
ροχαλητό και ξαναρχίζει πιο έντονο όταν το 
άτομο ξαναρχίζει να αναπνέει. Οι διακοπές 
αυτές της αναπνοής ονομάζονται άπνοιες 

και αν ένα άτομο εμφανίζει αρκετές άπνοιες 
θεωρείται ότι πάσχει από το σύνδρομο της 
άπνοιας στον ύπνο. Τα πιο συνηθισμένα 
συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο 
είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία 
διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον 
ύπνο, η νυχτερινή συχνουρία, οι πρωινοί 
πονοκέφαλοι και η υπνηλία και κόπωση 
την ημέρα.

Οι ελαφρότερες περιπτώσεις υπνικής 
άπνοιας αντιμετωπίζονται με απώλεια 
βάρους, με αποφυγή καπνίσματος, 
αποφυγή χρήσης οινοπνευματωδών 
ποτών πριν τον ύπνο και αποφυγή 
χρήσης ηρεμιστικών και υπνωτικών. Αν οι 
άπνοιες είναι πολλές η πιο αποτελεσματική 
αντιμετώπιση είναι να φοράει ο ασθενής 
στη μύτη – όταν κοιμάται – μια μικρή 
πλαστική μάσκα που διοχετεύει ένα ρεύμα 
αέρα που παράγεται από μια συσκευή που 
ονομάζεται συσκευή CPAP (προφέρεται 
ΣΙΠΑΠ). Ο αέρας αυτός βοηθά τον ασθενή 
να αναπνέει ικανοποιητικά και συνήθως 
λύνει το πρόβλημα. Ορισμένοι ασθενείς 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με ειδικά 
ορθοδοντικά μέσα ή με χειρουργικές 
επεμβάσεις .

Μερικά πιθανά αποτελέσματα της υπνικής 
άπνοιας που δεν αντιμετωπίζεται είναι 
η αρτηριακή υπέρταση, το καρδιακό 
επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια, το 
αγγειακό εγκεφαλικό, η κατάθλιψη και ο 
σακχαρώδης διαβήτης.

Ο σύντομος ύπνος οδηγεί σε σύντομη ζωή

Μπορεί τα κοντά μαλλιά να ήταν η κυρίαρχη τάση 
τις δυο προηγούμενες σεζόν όμως αυτό θα ανατραπεί 
πολύ σύντομα. Όπως φαίνεται το ερχόμενο φθινόπωρο 
τα ίσια, μακριά μαλλιά σε ένα μήκος έρχονται για να 
μείνουν και να γίνουν η no1 πρόταση των κομμωτών.

Όπως καταλαβαίνεις είναι απαραίτητο να φροντίζεις από 
τώρα για την υγεία της τρίχας σου ώστε να έχεις μελλοντικά το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Η διατροφή είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες 
οπότε πρέπει να δώσεις ιδιαίτερη έμφαση αν θες γρήγορη ανάπτυξη των μαλλιών σου.

Μια δίαιτα φτωχή σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά μπορεί να επιβραδύνει την 
ανάπτυξη ακόμη και να προκαλέσει αραίωση ή απώλεια μαλλιών. Μεταξύ των βασικών 
θρεπτικών συστατικών είναι η βιταμίνη Ε, η οποία προστατεύει το τριχωτό της κεφαλής 
από τυχόν βλάβες. Τα καλά νέα είναι πως υπάρχει ένα φρούτο- superfood το οποίο 
μπορείς εύκολα να προσθέσεις στη διατροφή σου και να πάρεις όλα τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά. Ο λόγος για το αβοκάντο.

Είναι νόστιμο και χρησιμοποιείται κυρίως σε τοστ, σαλάτες και smoothies, όμως τα 
αβοκάντο έχουν πολλά οφέλη για την υγεία και φυσικά τα μαλλιά σου. Αρχικά είναι 
γεμάτα με βιταμίνη Ε, που ως γνωστόν βελτιώνει σημαντικά την ανάπτυξη της τρίχας. 
Μια μελέτη έδειξε ότι η λήψη βιταμίνης Ε για οκτώ μήνες βελτίωσε την ανάπτυξη των 
μαλλιών κατά 35% σε άτομα που πάσχουν από τριχόπτωση και αραίωση.

Θέλεις μακριά και πλούσια μαλλιά
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Κορωνοϊός: 

Αυξήθηκε η χρήση 
κοκαΐνης και 

κάνναβης κατά τη 
διάρκεια των lock-

downs στην Ευρώπη
Η χρήση του MDMA μειώθηκε

Το κλείσιμο νυχτερινών κέντρων και 
μπαρ κατά τη διάρκεια του lockdown για 
τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου 
κορωνοϊού στην Ευρώπη πιθανότατα 
οδήγησε στη σημαντική μείωση της χρήσης 
του ναρκωτικού MDMA που καταναλωνόταν 
συνήθως σε πάρτι πέρυσι. 

Ωστόσο, συνεχίζεται να αυξάνεται η 
χρήση άλλων ουσιών όπως η κοκαΐνη και 
η κάνναβη, σύμφωνα με μελέτη της ΕΕ που 
δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έρευνα, που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών 
και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) με έδρα τη 
Λισαβόνα, μελέτησε τα λύματα από 
σχεδόν 45 εκατομμύρια ανθρώπους σε 75 
ευρωπαϊκές πόλεις, αποκαλύπτοντας ότι 
η χρήση των περισσότερων ναρκωτικών 
ουσιών, εκτός από την ψυχοτρόπο ουσία 
MDMA (μεθυλαινοδιοξυμεθαμφεταμίνη), 
αυξήθηκε πέρυσι.

Περίπου οι μισές πόλεις όπου διεξήχθη 
η μελέτη, από τη Βαρκελώνη έως το Όσλο, 
κατέγραψαν αυξήσεις στα υπολείμματα 
κοκαΐνης, αμφεταμίνης, κάνναβης και 
μεθαμφεταμίνης που εντοπίστηκαν στα 
λύματα.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν τόσο αύξηση 
όσο και εξάπλωση για τις περισσότερες από 
τις ουσίες που μελετήθηκαν, αντανακλώντας 
ένα πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών που 
είναι τόσο διάχυτο όσο και περίπλοκο», 
δήλωσε ο διευθυντής του ΕΚΠΝΤ, Αλέξις 
Γκούσντιλ.

Μία έκθεση του 2021 των Ηνωμένων 
Εθνών έδειξε μεγάλη αύξηση των χρηστών 
ναρκωτικών παγκοσμίως λόγω της 
πανδημίας. Η έκθεση υπογράμμισε ότι 
πολλοί στράφηκαν στα ναρκωτικά λόγω της 
φτώχειας, της ανεργίας και της ανισότητας.

Το MDMA ήταν το μόνο ναρκωτικό του 
οποίου τα υπολείμματα μειώθηκαν στην 
πλειονότητα των πόλεων που μελετήθηκαν, 
πιθανόν λόγω του κλεισίματος χώρων 
νυχτερινής διασκέδασης εξαιτίας της 
πανδημίας όπου καταναλώνεται συχνά αυτή 
η ψυχοτρόπος ουσία, ανέφερε το ΕΚΠΝΤ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατανομή της 
χρήσης ναρκωτικών σε ευρωπαϊκές πόλεις 
είναι πιο ομοιόμορφη σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα χρόνια, όταν καταγράφονταν 
πιο διαφορετικά γεωγραφικά μοτίβα.

Η κοκαΐνη, για παράδειγμα, παραμένει 
πιο σημαντική στις πόλεις της δυτικής και 
νότιας Ευρώπης, αλλά εντοπίζεται όλο και 
περισσότερο στην ανατολική Ευρώπη. Η 
μεθαμφεταμίνη, ιστορικά συγκεντρωμένη 

στην Τσεχία και τη Σλοβακία, βρίσκεται 
τώρα σε πόλεις σε όλη την ήπειρο.

Η μελέτη ανέφερε ότι η χρήση κάνναβης 
φαίνεται να έχει επηρεαστεί λιγότερο από 
τα lockdown για την COVID-19 σε σχέση 
με άλλα φάρμακα. Σε μία έκθεση πέρυσι, το 
ΕΚΠΝΤ ανέφερε ότι οι χρήστες κάνναβης 
προμηθεύονταν αποθέματα μέσω του 
σκοτεινού δικτύου για να αποφύγουν τις 
ελλείψεις κατά τη διάρκεια των lockdown.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
και Reuters

Ουκρανία: «Σχέδιο 
ανατροπής του 
Πούτιν από τη 
ρωσική ελίτ» 

Βλαντίμιρ Πούτιν 

H Κεντρική Υπηρεσία Πληροφο-
ριών του Yπουργείου Άμυνας της 
Ουκρανίας παρουσίασε σενάριο «πτώσης» 

του Βλαντίμιρ Πούτιν από την εξουσία της 
Ρωσίας, 25 ημέρες μετά την εισβολή στην 
Ουκρανία. 

Στην επίσημη σελίδα της υπηρεσίας 
στο Facebook υπήρξε ανάρτηση 
σύμφωνα με την οποία, στη Ρωσία έχει 
ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται μια ομάδα 
ισχυρών προσωπικοτήτων της Ρωσίας, 
προερχόμενων από την επιχειρηματική 
και πολιτική ελίτ της χώρας, η οποία έχει 
σαν στόχο να καθαιρέσει τον Πούτιν «το 
συντομότερο δυνατό» και να ανακτήσει τους 
οικονομικούς δεσμούς με τη Δύση, οι οποίοι 
καταστράφηκαν λόγω των κυρώσεων που 
επέφερε η εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
επικαλείται η Υπηρεσία του ουκρανικού 
Υπυοργείου Άμυνας, θέλουν τη ρωσική 
ελίτ να έχει ήδη βρει και τον διάδοχο του 
Πούτιν στην εξουσία, στο πρόσωπο του 
διευθυντή της FSB, Αλεξάντερ Μπορτνίκοβ.

Ο Αλεξάντερ Μπορτνίκοβ φέρεται «να έχει 
πέσει στη δυσμένεια του Ρώσου προέδρου 
εξαιτίας των λανθασμένων εκτιμήσεων 
που έχει κάνει για την κατάσταση του 
πληθυσμού και τη δυναμική του στρατού 
της Ουκρανίας».

Για τους τρόπους που θα «πέσει» ο 
Πούτιν από την εξουσία, δεν μπορούν να 
αποκλειστούν, σύμφωνα με την ουκρανική 
Υπηρεσία, κάποιο «ατύχημα», μια 
«ξαφνική ασθένεια», ή η «δηλητηρίαση». 
«Είναι πιθανό αυτές οι διαδικασίες να 
συνδέονται με το πρόσφατο «άδειασμα» 
που σημειώθηκε στις θέσεις των 
τσετσενικών μονάδων στο βόρειο τμήμα 
του Κιέβου», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας. 
«Οι πληροφορίες προήλθαν από τη 
ρωσική πλευρά. Πιθανώς, αυτός είναι ο 
τρόπος με τον οποίο η ηγεσία της FSB 
προσπαθεί να αποδυναμώσει την επιρροή 
του Καντίροφ», συμπλήρωσε η υπηρεσία 
πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου. 

athensvoice.gr
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

24 –25  ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 
 

Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της Παναγίας στο Τορόντο εορτάζει και πανηγυρίζει την 25ην 
Μαρτίου, ημέρα του κοσμοσωτηρίου γεγονότος του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου 
και την Επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας του 1821. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Πέμπτη  24 Μαρτίου - Παραμονή της Εορτής του Ευαγγελισμού 
 
7:00 μ. μ. - 8:30 μ.μ.   Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός του Ευαγγελισμού, 
     χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πατάρων 
     κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ.  Θα  συμμετάσχουν Ιερείς των  
     Ορθοδόξων Εκκλησιών Τορόντο και περιχώρων. 
 
8:30 μ. μ. -   9:30 μ.μ.   Δεξίωση στην Αίθουσα του Ναού 
   
Παρασκευή  25 Μαρτίου - Εορτή  του Ευαγγελισμού και Εθνική Επέτειος 
 
 8:30 π. μ. - 11:30 π. μ.    Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 
     Προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πατάρων, 
     κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, με τη συμμετοχή του Ιεροὐ Κλήρου.   

 
11:30 π.μ.      Πανηγυρική Δοξολογία επί τη Εθνική Επετείω.  Τον 

 Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Εντιμότατος  
 Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο,  
 κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης 
 

12:00 μ. μ.     Δεξίωση στην Αίθουσα του Ναού 
 
 7:00 μ. μ. - 8:30 μ.μ.  Μεθέορτος Εσπερινός καί  Β’ Στάση των  
     Χαιρετισμών εις την Υπεραγία Θεοτόκου  
 
Καλούνται όλοι οι φιλέορτοι Ομογενείς να συμμετάσχουν στον λαμπρό Εορτασμό της 
μεγάλης αυτής Θρησκευτικής και Εθνικής Επετείου που εκφράζει ο Ευαγγελισμός της 
Υπεραγίας Θεοτόκου.  
 

Εκ του Γραφείου του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας 

9 Μαρτίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη τιμή και προνόμιο μοιραζόμαστε αυτή τη συναρπαστική 
είδηση   ότι το Ελληνικό Σπίτι έλαβε άδεια για 33 νέες κλίνες Μακροχρόνιας 
Φροντίδας ως αποτέλεσμα στην αίτησή μας στο Υπουργείο Μακροχρόνιας 
Φροντίδας. Αυτό ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον αξιότιμο κ. 
Paul Calandra, Υπουργό Μακροχρόνιας Φροντίδας, Υπουργό Νομοθετικών 
Υποθέσεων και Αρχηγό της Κυβερνητικής Βουλής στις 9 Μαρτίου 2022 
στο Πολιτιστικό Κέντρο των Αρμενίων του Τορόντο. Τα νέα κρεβάτια θα 
προστεθούν στο Γηροκομείο μας στο Τορόντο,  αυξάνοντας έτσι τα κρεβάτια 
μας από 81 σε 114.  

Η ειλικρινής μας ευγνωμοσύνη προς τον Πρωθυπουργό του Οντάριο κ. 
Ford, την κυβέρνηση του Οντάριο, τον Υπουργό κ. Calandra και το Υπουρ-
γείο Μακροχρόνιας Φροντίδας αντηχεί την εγκάρδια εκτίμηση των περισ-
σότερων από 550 ατόμων που βρίσκονται σήμερα στις λίστες αναμονής 
των δύο εγκαταστάσεων Μακροχρόνιας Φροντίδας, των οικογενειών τους 
και των ηλικιωμένων κατοίκων της Ελληνικής παροικίας του Οντάριο που 
ανέρχονται περίπου στους 150,000.

Τα νέα κρεβάτια ευθυγραμμίζονται απόλυτα με την αποστολή της 
Επαρχιακής Κυβέρνησης να τερματίσει την “ιατρική του διαδρόμου” 
και θα δώσει την ευκαιρία στους αιτούντες που αναμένουν είσοδο στο 
Γηροκομείο μας να λάβουν ποιοτική φροντίδα υψηλών προδιαγραφών, σε 
ένα ασφαλές και προνομιακό περιβάλλον με έμφαση σε μια πολιτισμικά 
ελληνική φροντίδα.

Η καλοσύνη και εκτίμηση της κυβέρνησής μας προς τους ηλικιωμένους μας 
θα τους επιτρέψει να ζουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό, σε ένα περιβάλλον 
με επαγγελματική φροντίδα και τελευταίας κορυφαίας τεχνολογίας που 
θα ελαττώνει τους κινδύνους και τραυματισμούς και θα ανακουφίζει τις 
τρέχουσες πιέσεις στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας 
ΜΕΘ.

Το Σπίτι θα ήθελε να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει την υποστήριξη και τις 
προσπάθειες του  κ. Άρη Μπαμπίκιαν, MPP Scarborough-Agincourt και 
Προέδρου της Μόνιμης Επιτροπής Κανονισμών και Ιδιωτικών Νομοσχεδίων, 
Αντιπρόεδρο της Τακτικής Επιτροπής Κυβερνητικών Οργανισμών, Μέλος 
της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής για την επιτυχή κατανομή 
των κρεβατιών στο Ελληνικό Σπίτι καθώς και της κας Ειρήνης Κερογλίδη, 
πρώην Αντιπροέδρου του Ελληνικού Σπιτιού για τη συνεργασία με τον κ. 
Μπαμπίκιαν σε αυτό το πιο αξιόλογο εγχείρημα.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

Γιάννης Κ. Φαναράς                                                                                   
Πρόεδρος & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Κώστας Κωστούρος                            
Διευθύνων Σύμβουλος   

Συνάντηση 
του προεδρείου 

και των εκπροσώπων 
του Τμήματος 

Συλλλογων της ΕΚΤ 
Μετά από δύο χρόνια παύσης λόγω της 
πανδημίας και των αυστηρών περιοριστικών 
μέτρων, έγινε η πρώτη συνάντηση των 
εκπροσώπων των σωματείων του Τμήματος 
Συλλόγων της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, 
την Πέμπτη 17 Μαρτίου στην αίθουσα του Αγ. 
Ιωάννη στο Scarborough.
H συζήτηση εκτυλίσθηκε σε πνεύμα καλής 
συνεργασίας με κύριο θέμα την αναδιοργάνωση 
των βασικών λειτουργιών του Τμήματος.
Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα η πρόεδρος της 
ΕΚΤ κ. Μπέτυ Σκουτάκη, τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, εκπρόσωποι συλλόγων και 
παρατηρητές.
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Απαγορεύει και 

επισήμως τα RT και RT 
France ο Καναδάς

Οι αρχές του Καναδά απαγόρευσαν επίσημα την π. 
Τετάρτη στους πάροχους να μεταδίδουν το πρόγραμμα 
των ρωσικών ειδησεογραφικών δικτύων RT (πρώην Rus-
sia Today) και RT France, κρίνοντας ότι το περιεχόμενό 
τους δεν είναι προς «όφελος του κοινού».

«Η ελευθερία της έκφρασης και η ποικιλομορφία των 
απόψεων είναι απαραίτητα συστατικά της δημοκρατίας 
μας. Ωστόσο, το να μεταδίδεται ένα πρόγραμμα στον 
Καναδά είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα», σημείωσε ο Ίαν 
Σκοτ, πρόεδρος του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και 
Τηλεπικοινωνιών του Καναδά (CRTC).

Ο δημόσιος οργανισμός εξέφρασε την ανησυχία του 
για το «πρόγραμμα που προέρχεται από ξένη χώρα η 
οποία επιδιώκει να υπονομεύσει την εθνική κυριαρχία μιας 
άλλης», να «μειώσει τους Καναδούς συγκεκριμένης εθνικής 
καταγωγής» και να «υπονομεύσει τους δημοκρατικούς 
θεσμούς στον Καναδά».

Μερικές ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου, αρκετοί μεγάλοι πάροχοι 
στον Καναδά, ιδίως οι όμιλοι Bell και Rogers & Shaw, 
είχαν ήδη αποφασίσει να σταματήσουν να μεταδίδουν το 
πρόγραμμα του RT.

Στις αρχές του Μαρτίου, το CRTC άρχισε δημόσια 
διαβούλευση. Σε αυτή υπήρξαν 350 παρεμβάσεις υπέρ της 
διακοπής της μετάδοσης του προγράμματος των ρωσικών 
τηλεοπτικών δικτύων και 16 υπέρ της συνέχισής του.

Καθώς κατηγορούνται πως είναι όργανα 
«παραπληροφόρησης» της Μόσχας, ειδικά όσον αφορά 
τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα ρωσικά κρατικά 
μέσα ενημέρωσης RT και Sputnik απαγορεύθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απαγόρευση της μετάδοσης του 
περιεχομένου τους στην τηλεόραση και στο Διαδικτυο 
τέθηκε σε εφαρμογή τη 2η Μαρτίου.

Το RT, που άρχισε να εκπέμπει το 2005, τότε ακόμη ως 
Russia Today, με χρηματοδότηση του ρωσικού κράτους, 
αναπτύχθηκε δημιουργώντας τηλεοπτικό περιεχόμενο 
και ιστότοπους σε διάφορες γλώσσες, ανάμεσά τους την 
αγγλική, τη γαλλική, την ισπανική, τη γερμανική και την 
αραβική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέα εμβόλια 
από ερυθροκύτταρα 
«μεταμφιεσμένα» 

σε κορονοϊούς
Στον Καναδά δημιούργησαν πρόσφατα έναν διαφορετικό 

τύπο εμβολίου από ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία 
«μεταμφιεσμένα» σε κορονοϊούς μπορούν να ενεργοποιούν 
αποτελεσματικά το ανοσιακό σύστημα κατά του νέου 
κορονοϊού Covid-19, χωρίς να προκαλούν παρενέργειες 
στους εμβολιασμένους.

Ερυθρά αιμοσφαίρια κατάλληλα τροποποιημένα 
μετατρέπονται σε «βαρκούλες» που μεταφέρουν την 
πρωτεΐνη της ακίδας των κορονοϊών SARS CoV-2 ώστε 

Χωρίς υποχρεωτικό τεστ 
κορονοϊού η είσοδος 

των πλήρως 
εμβολιασμένων 

ταξιδιωτών στον Καναδά
Χωρίς υποχρεωτικό τεστ κορονοϊού η είσοδος των 

πλήρως εμβολιασμένων ταξιδιωτών στον Καναδά
Ο Καναδάς θα άρει τα υποχρεωτικά τεστ ανίχνευσης 

κορονοϊού για τους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες 
κατά την άφιξή τους στη χώρα, αρχής γενομένης από 
την 1η Απριλίου, σύμφωνα με αξιωματούχο τον οποίο 
επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει αύριο, 
Πέμπτη, τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για 
τους ταξιδιώτες σε όλα τα μέσα μεταφοράς, σύμφωνα με 
αξιωματούχο που δεν θέλησε να κατονομαστεί επειδή δεν 
έχουν γίνει ακόμη οι επίσημες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού θα 
εξακολουθήσουν να είναι υποχρεωτικά για τους μερικώς 
εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους ταξιδιώτες.

Μερική χαλάρωση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
Καθώς οι επιπτώσεις του κύματος της παραλλαγής 

Όμικρον του κορονοϊού εξασθενούν, η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση του Καναδά έχει υιοθετήσει μια προσεκτική 
προσέγγιση αναφορικά με τη χαλάρωση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων σε σύγκριση με ορισμένες περιφερειακές 
κυβερνήσεις.

Το Οντάριο, η πολυπληθέστερη επαρχία του Καναδά, 
ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα καταργήσει 
σχεδόν όλα τα περιοριστικά μέτρα κατά της Covid-19 
μέχρι τα τέλη Απριλίου, επικαλούμενη τη μειωμένη απειλή 
της πανδημίας. Άλλες επαρχίες, όπως η Αλμπέρτα και 
το Κεμπέκ, έχουν επίσης ανακοινώσει χαλάρωση των 
περιορισμών.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να δώσει «ανάσα» στις 
αεροπορικές εταιρείες του Καναδά που έβλεπαν μία αύξηση 
στα ανοιξιάτικα ταξίδια μετά την ύφεση που προηγήθηκε 
λόγω της έξαρσης των μολύνσεων.

να προκαλέσουν την παραγωγή αντισωμάτων κατά της 
λοίμωξης.

Σε πειραματικές έρευνες που έγιναν πρόσφατα σε ποντίκια, 
μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Μακ Μάστερ στον 
Καναδά διαπίστωσε ότι με αυτή τη νέα μέθοδο μπορούσε 
όντως να επάγει μια επαρκή και χωρίς παρενέργειες 
ανοσιακή απόκριση. Γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχική 
ελπίδα των ερευνητών για τη δημιουργία μιας εντελώς νέας 
πλατφόρμας εμβολίων κατά της νόσου Covid-19, τα οποία 
θα είναι πιο εύκολο να παράγονται και να ανανεώνονται 
ώστε να αντιμετωπίζουν τις νέες παραλλαγές του ιού.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρουσιάστηκαν 
αναλυτικά σε άρθρο που δημοσιεύτηκε μόλις πριν από 
μερικές ημέρες στο περιοδικό «Plos One». «Οι σημερινές 
μέθοδοι χορήγησης ενός εμβολίου προκαλούν για 
σύντομο χρονικό διάστημα δραστικές αντιδράσεις του 
ανοσιακού συστήματος, ενώ ορισμένα εμβόλια προκαλούν 
παρενέργειες.

Το νέο σύστημα σχεδιασμού και ανασχεδιασμού, αντίθετα, 
ανοίγει νέες δυνατότητες τόσο για τα εμβόλια όσο και για τις 
θεραπείες», όπως δήλωσε ο Maikel Rheinstadter, ένας από 
τους ερευνητές που υπογράφουν αυτή την έρευνα.

Για να κατανοήσουμε την αποτελεσματική δράση αυτής 
της νέας μεθόδου, πρέπει να θυμίσουμε ότι τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια των θηλαστικών (από τα ποντίκια μέχρι τους 
ανθρώπους) είναι τα πιο πολυπληθή κύτταρα του αίματος, 
που η λειτουργία τους είναι να μεταφέρουν οξυγόνο σε 
όλους τους ιστούς του σώματος και να παίρνουν το διοξείδιο 
του άνθρακα που βρίσκουν εκεί.

Στα πρωτεύοντα ζώα όπως ο άνθρωπος, τα ώριμα ερυθρά 
αιμοσφαίρια είναι διαφοροποιημένα κύτταρα με σχήμα 
αμφίκοιλου δίσκου που έχουν αποβάλει τον πυρήνα και τα 
περισσότερα κυτταρικά οργανίδια τους (δεν περιέχουν ούτε 
DNA ούτε RNA), αλλά είναι πλούσια σε αιμοσφαιρίνη, μια 
πρωτεΐνη που περιέχει σίδηρο που δεσμεύει το οξυγόνο και 
δίνει το χαρακτηριστικό ερυθρό χρώμα στο αίμα.

Τι ακριβώς, όμως, έκαναν αυτοί οι ερευνητές; Ενσωμάτωσαν 
στη χημική δομή των ερυθρών αιμοσφαιρίων την πρωτεΐνη 
της ακίδας του νέου κορονοϊού, «μεταμφιέζοντας» έτσι τα 
ερυθρά αιμοσφαίρια σε φορείς κορονοϊών και παρά τον 
πολύ μεγάλο αριθμό των ιικών ακίδων που εισήγαγαν στα 
ερυθροκύτταρα των πειραματόζωων δεν παρατήρησαν 
κάποιες σοβαρές παρενέργειες, γεγονός που επιβεβαιώνει 
την ανοσολογική ανεκτικότητα και αποτελεσματικότητα της 
νέας μεθόδου.

«Αναπτύξαμε μία μέθοδο που είναι ικανή να πυροδοτεί 
μία ανοσιακή απάντηση, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ιικό 
γενετικό υλικό και, επιπλέον, είμαστε σε θέση να συνθέτουμε 
αυτά τα τροποποιημένα ερυθρά αιμοσφαίρια σε πολύ λίγο 
χρόνο», διευκρινίζει ο Sebastian Himbert, ένας από τους 
πρωταγωνιστές αυτής της έρευνας.

Μία τεχνική που, κατά το παρελθόν, είχε χρησιμοποιηθεί 
από κάποια μέλη αυτής της καναδικής ερευνητικής ομάδας 
για τη μετατροπή των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε «μέσα 
μεταφοράς» στο σώμα φαρμακευτικών ουσιών αλλά όχι 
εμβολίων.
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Ζαφειράκης 
Θεοδοσίου: 

Ο πρόκριτος που 
ύψωσε τη σημαία 
της Επανάστασης 

στη Νάουσα
Ο Ζαφειράκης Θεοδοσίου υπήρξε 

πρόκριτος της Νάουσας, μέλος της Φιλικής 
Εταιρείας και αγωνιστής της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Γεννημένος 
το 1773 στη Νάουσα, καταγόταν από 
πλούσια οικογένεια της περιοχής και ήταν 
μορφωμένος.

H ανάληψη της 
διοίκησης της πόλης

Το 1798, μαζί με άλλους Ναουσαίους 
οπλαρχηγούς, απέκρουσε τα στρατεύματα 
του Αλή Πασά που είχαν εκστρατεύσει 
εναντίον της πόλης. Δύο χρόνια 
αργότερα, οι Ναουσαίοι αναγνώρισαν την 
επικυριαρχία του Αλή και ο Ζαφειράκης 
ανέλαβε τη διοίκηση της πόλης και της 

γύρω περιοχής. Το 1804, όμως, ο γιος 
του Αλή, Βελή πασάς, πολιόρκησε ξανά 
τη Νάουσα. Οι κάτοικοί της αντιστάθηκαν 
για έξι μήνες, αλλά σύντομα ξέμειναν από 
νερό.

Για να διευκολύνει την κατάσταση, ο 
Ζαφειράκης, μαζί με 50 δικούς του, έφυγε 
για τη Θεσσαλονίκη και από εκεί, αφού 
έμεινε για λίγο διάστημα στο Άγιο Όρος, 
εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη. 
Η Νάουσα παραδόθηκε στον Βελή και η 
οικογένεια του Ζαφειράκη μεταφέρθηκε 
στα Γιάννενα. Με τις υψηλές γνωριμίες του 
και με γερό μπαξίσι, ο Ζαφειράκης πέτυχε 
να εκδοθεί σουλτανικό φιρμάνι, με το οποίο 
ο Αλή πασάς απέσυρε τη φρουρά του από 
τη Νάουσα.

Η μύηση στη 
Φιλική Εταιρεία

Ύστερα από λίγα χρόνια, ο Ζαφειράκης 
επέστρεψε στη γενέτειρά του και ανέλαβε 
ξανά τη διοίκηση της πόλης. Όταν η Φιλική 
Εταιρεία άρχισε να στρατολογεί προεστούς 
ανάμεσα στα μέλη της, οι Φιλικοί δίστασαν 
να μυήσουν τον Ζαφειράκη, εξαιτίας των 
ισχυρών δεσμών του με σημαίνοντος 
Τούρκους. Έχοντας άγνοια των σκοπών της 
Φιλικής Εταιρείας, το φθινόπωρο του 1820, 
κατέδωσε στους Τούρκους τον Δημήτριο 
Ύπατρο, απεσταλμένο του Αλέξανδρου 

Υψηλάντη, επειδή τον θεώρησε πράκτορα 
του Αλή Πασά. Οι Τούρκοι τον θανάτωσαν, 
με αποτέλεσμα να αυξηθεί η δυσπιστία 
προς το πρόσωπό του Ζαφειράκη.
Ωστόσο, στις αρχές του 1821 μυήθηκε στη 
Φιλική Εταιρεία από τον δάσκαλο

Πλακίδα και αφοσιώθηκε με ζήλο 
στην προετοιμασία του Αγώνα. Στις 19 
Φεβρουαρίου 1822, ο Ζαφειράκης μαζί με 
τους οπλαρχηγούς Αναστάσιο Καρατάσο 
και Αγγελή Γάτσο κήρυξαν την επανάσταση 
στη Νάουσα, μετά την αποτυχία του 
Εμμανουήλ Παππά στη Χαλκιδική. Με 
ηρωισμό απέκρουσαν επί 25 μέρες τα 
στρατεύματα του Εμπού Λουμπούτ, που 
πολιόρκησε την πόλη.

Ο θάνατος του
Στις 13 Απριλίου 1822 οι Τούρκοι 

μπήκαν στη Νάουσα και την κατέστρεψαν, 
ενώ ο Ζαφειράκης με τους συντρόφους 

Γώγος Μπακόλας: 
Ο αγωνιστής 
του ’21 που 

στιγματίστηκε 
ως προδότης

Ο Γώγος Μπακόλας ήταν αρματολός 
και οπλαρχηγός κατά την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821. Μπήκε από τους 
πρώτους στον Αγώνα, αλλά ατυχείς 
συγκυρίες τον έφεραν να προσεγγίζει 
σύντομα τους Τούρκους και να τον 
ακολουθεί μέχρι σήμερα το στίγμα του 
τουρκόφιλου και του προδότη.

Ο Γώγος (Γεώργιος) Μπακόλας 
γεννήθηκε το 1770 στη Σκουληκαριά 
Άρτας και ήταν εξάδελφος της μητέρας του 
Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Ο Αλή Πασάς τον διόρισε αρματολό στο 
Ραδοβίζι των Τζουμέρκων. Με υποκίνηση 
του Αλή σκότωσε τον Κίτσο Μπότσαρη, 
πατέρα του Μάρκου Μπότσαρη, από φόβο 
μήπως του διεκδικήσει το αρματολίκι. 
Αργότερα, όμως, για να συμφιλιωθεί με 
τους Μποτσαραίους, αρραβώνιασε τον γιο 
του Ντούλα με την τετράχρονη κόρη του 
Μάρκου, Βασιλική.

Μετείχε εξ αρχής στον Αγώνα κι έδειξε 
γενναιότητα και στρατηγικές ικανότητες 
κατά την απόκρουση των Τούρκων του 
Ισμαήλ Πασά Πλιάσα, που προσπάθησαν 
να καταστείλουν την επανάσταση στη 
Δυτική Στερεά Ελλάδα, στο στενό της 
Αγίας Παρασκευής (18 Ιουνίου 1821) 
και στο Πέτα (15 Ιουλίου 1821). «Όπου 
ο Γώγος, εκεί και η νίκη» έλεγαν για τον 
Μπακόλα, σύμφωνα με τον ιστορικό της 
Επανάστασης Σπυρίδωνα Τρικούπη.

Ύστερα όμως από τη συντριβή των 
ελλήνων επαναστατών στη Μάχη του 
Πέτα (4 Ιουλίου 1822), κατηγορήθηκε 
ότι ήταν υπεύθυνος της μεγάλης εκείνης 
καταστροφής γιατί άφησε ένα σώμα 

Τουρκαλβανών να περικυκλώσει τους 
Έλληνες. Οι βαρύτατες κατηγορίες 
για προδοσία οφείλονται κυρίως σε 
διασωθέντες φιλέλληνες, αλλά ο 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, που ηγήθηκε 
της εκστρατείας, απέδωσε το σφάλμα του 
Μπακόλα στη συνήθη τότε απείθεια των 
ατάκτων.

Ο Σπυρίδων Τρικούπης δεν φαίνεται να 
πιστεύει ότι ο Μπακόλας ήταν προδότης 
κι επισημαίνει το γεγονός ότι πολέμησε 
γενναία μετά τον αιφνιδιασμό που υπέστη. 
Ο Μακρυγιάννης γράφει ότι «ήταν τίμιος 
άνθρωπος και γενναίος πατριώτης κι’ 
αγαθός […] Η πατρίς χάριτες χρωστάγει 
εις αυτόν τον γενναίον άντρα».

Παρά το γεγονός ότι δεν του αποδόθηκε 
επισήμως καμία κατηγορία, ούτε 
αποδείχτηκε κάποια ευθύνη του, αυτός 
δεν άντεξε την περιφρόνηση του κόσμου 
και αποσύρθηκε από τον Αγώνα. Ήρθε σε 
«καπάκια» με τους Τούρκους και μάλιστα 
ακολούθησε τον Ομέρ Βρυώνη κατά την 
πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, χωρίς 
όμως να πάρει μέρος στις εχθροπραξίες.

Η απουσία του από τις πολεμικές 
επιχειρήσεις υπήρξε αρνητική για την 
εξέλιξη της Επανάστασης στη Δυτική 
Ελλάδα. Η προσωρινή κυβέρνηση δεν 
έκανε προσπάθειες να τον επαναφέρει στο 
ελληνικό στρατόπεδο και ο ίδιος παρέμεινε 
πιστός στους Τούρκους έως τον θάνατό 
του το 1826.

SanSimera.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - Βιογραφίες

του διέφυγε και κρύφτηκε στη δασώδη 
τοποθεσία Σοφολιό (πλησίον του 
σημερινού χωριού Σταυρός Ημαθίας). 
Όμως, λίγες μέρες αργότερα προδόθηκε 
το καταφύγιό του και οι Τούρκοι τον 
περικύκλωσαν. Του ζήτησαν να παραδοθεί 
και όταν αυτός αρνήθηκε, ακολούθησε 
συμπλοκή κατά τη διάρκεια της οποίας 
σκοτώθηκε ο Ζαφειράκης μαζί με τους 
συντρόφους του. Οι Τούρκοι του έκοψαν το 
κεφάλι και το έστειλαν πεσκέσι στον Αμπού 
Λουμπούτ.

Ο γιος του, Φίλιππος Θεοδοσίου, που 
είχε καταφύγει στην Κλεισούρα, πιάστηκε 
αργότερα αιχμάλωτος και θανατώθηκε 
στα Γιάννενα. Η γυναίκα του Ζαφειράκη 
και η νύφη του, μαζί με τη γυναίκα του 
Καρατάσου, οδηγήθηκαν αιχμάλωτες στη 
Θεσσαλονίκη, όπου υποβλήθηκαν σε 
φριχτά βασανιστήρια και θανατώθηκαν.

sansimera.gr

Ο ξεσηκωμός των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Οθωμανού δυνάστη 
για ελευθερία και αυτοδιάθεση το 1821, υπήρξε το πιο σημαντικό 
γεγονός στην ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας. Η Ελληνική Επανάσταση 
ήταν η αφετηρία της εθνικής παλιγγενεσίας, καθώς πέτυχε την ίδρυση 
του Ελληνικού Κράτους και συνεπώς την παρουσία της Ελλάδας, 
ύστερα από έκλειψη αιώνων, στον πολιτικό χάρτη του κόσμου.
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Δεύτερη φάση αδελφοποίησης του 
Δήμου Ήλιδας με το Tarpon Springs 

Με συγκίνηση, υπερηφάνεια, αλλά 
και έντονο το συναίσθημα διαφύλαξης 
της ιστορίας και των δεσμών της 
ελληνικής ομογένειας με την Ελλάδα, 
πραγματοποιήθηκε η τελετή για τη δεύτερη 
φάση της αδελφοποίησης του Δήμου 
Ήλιδας με το Tarpon Springs. Με έντονη 
την παρουσία Ελλήνων ομογενών από την 
πόλη του TarponSprings και από τις γύρω 
περιοχές, ξεκίνησε η τελετή με παρουσίαση 
Δημοτικών Παραδοσιακών χορών από το 
Σύλλογο του καθεδρικού Ναού του Αγίου 
Νικολάου Τάπρον Σπρινγκς «Η Λεβεντιά». 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. JohnLulius, 
ο οποίος είχε και τον συντονισμό της όλης 
εκδήλωσης, και καλωσόρισε την ελληνική 
αντιπροσωπεία από το Δήμο Ήλιδας. 
Την τελετή ευλόγησε ο Πατήρ Ρουσάκης, 
ο οποίος επίσης συγκινημένος δήλωσε 
πως είναι μια σημαντική στιγμή για την 
ελληνική κοινότητα του Τάρπον Σπρινγκς 
η αδελφοποίηση με το Δήμο Ήλιδας, μια 
ελληνική περιοχή με μεγάλη ιστορία. Στη 
συνέχεια το λόγο πήραν θεσμικοί φορείς 
του Δήμου του TarponSprings και ο Γενικός 
Πρόξενος στην Τάμπα της Φλόριντα κ. 
Λουκάς Τσώκος. Ο κ. Τσώκος στην ομιλία 
του επισήμανε το πόσο σημαντικές είναι 

αυτές οι συνεργασίες της ομογένειας με 
τη μητέρα Ελλάδα, αφού κρατούν ζωντανό 
και ενεργό το ελληνικό στοιχείο σε όλη την 
υφήλιο. Μάλιστα αποκάλυψε πως έχει τη 
χαρά και τη τιμή να είναι παρών και στις 
δύο αδελφοποιήσεις του Δήμου Ήλιδας, 
αφού ήταν παρών και στην αδελφοποίηση 
με το χωριό Μπελογιάννη ως Σύμβουλος 
της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουδαπέστη 
της Ουγγαρίας.

Ο αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Ανδρέας 
Παπαδάκος, εμφανώς συγκινημένος, στο 
σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε πως 
και ο ίδιος ως άνθρωπος της ελληνικής 
διασποράς νιώθει ιδιαίτερη τιμή για αυτήν 
την αδελφοποίηση, υπενθυμίζοντας πως 
αυτό που ενώνει όλους τους Έλληνες 
είναι η αγωνία της διατήρηση της εθνικής 
μας ταυτότητας στους δύσκολους καιρούς 
που βιώνει όλη η ανθρωπότητα. Ήταν 
ένας στόχος ζωής αυτή η αδελφοποίηση 

με τη πόλη του Tarpon Springs, σε μια 
περιοχή με έντονο το ελληνικό στοιχείο, 
που καθημερινά η όλη δραστηριότητα 
του αναδεικνύει την μεγάλη αγάπη για 
την πατρίδα μας και όλα τα ιδανικά 
περιλαμβάνονται σε αυτή.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. 
Λυμπέρης ξεκίνησε την ομιλία του με ένα 
όμορφο συμβάν που βίωσε το πρωί της 
ίδιας μέρας. Ανάφερε χαρακτηριστικά: 
«Καθώς περπατούσα στο δρόμο της 
όμορφης πόλης του Tarpon Springs, 
σε κάποιο σημείο υπήρχε μια ομάδα 
εθελοντών που συγκέντρωνε χρήματα για 
την ενίσχυση της Παραολυμπιακής ομάδας 
των ΗΠΑ. Αυτό ήταν ένα δυνατό στοιχείο 
που αναδεικνύει και τη σημαντικότητα της 
περιοχής μας, αλλά και των αξιών που 
γεννήθηκαν στο τόπο μας, ο Ολυμπισμός 
και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η Αρχαία Ήλιδα 
και η Αρχαία Ολυμπία παρέδωσαν σε όλη 
την ανθρωπότητα σημαντικούς θεσμούς 
συναδέλφωσης, αλληλεγγύης και κυρίως 
της Ειρήνης. Εδώ γεννήθηκε ο θεσμός της 
Εκεχειρίας από τον Βασιλιά της Ήλιδας 
Ίφιτο, δηλαδή της διακοπής των πολεμικών 
συρράξεων κατά τη τέλεση των αρχαίων 
Ολυμπιακών αγώνων, κάτι που όλοι μας 
σήμερα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό 
είναι με τα γεγονότα που διαδραματίζονται 
στη Ρωσία και την Ουκρανία. Από τον 
Βασιλιά, επίσης της Ήλιδας Αέθλιο, 
προστάτη των Ολυμπιακών αγώνων 
προέρχονται οι λέξεις αθλητισμός, άθλημα, 
άθλος. Άρα είναι μεγάλη η συγκίνηση 
να βλέπεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά 
από την πατρίδα σου πως όλοι αυτοί οι 
θεσμοί αγγίζουν τις ψυχές εκατομμυρίων 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε και 
όλα τα ιδανικά και οι θεσμοί της Δημοκρατίας 
που γεννήθηκαν στη χώρα μας, αποτελούν 
επίσης τα συστατικά στοιχεία δόμησης 
των σημερινών κοινωνιών σε όλο κόσμο. 
Αυτή η αδελφοποίηση, η οποία ήταν και το 
όνειρο του συνεργάτη μου και καλού μου 
φίλου Ανδρέα Παπαδάκου, είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για εμάς αφού το TarponSprings 
έχει τον πρώτο Δήμαρχο που γεννήθηκε 
στην Ελλάδα, τον κ. Κρις Αλαχούζο και του 
μεγαλύτερου, κατά αναλογία πληθυσμού, 
ελληνικού στοιχείου σε όλη την Αμερική. 
Είμαστε επίσης υπερήφανοι γιατί η πόλη 
της Αμαλιάδας αποτελεί τη γενέτειρα 
πόλη του Πέτρου Τατάνη, του ιδρυτής της 
εφημερίδας ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΉΡΥΚΑΣ που 
μέχρι και σήμερα αποτελεί τη φωνή των 
Ελλήνων της διασποράς στην Αμερική και 
σε όλο το κόσμο. Αυτή η αδελφοποίηση 
πέρα από την διασύνδεση της ελληνικής 
ομογένειας με την Ελλάδα, αποτελεί και 
την επισφράγιση της βούλησης και των 
δύο πόλεων μας για ανάπτυξη όχι μόνο σε 
επίπεδο πολιτιστικών ανταλλαγών, αλλά 
και των συνεργασιών στους τομείς της 
Οικονομίας και του Τουρισμού, αφού και 
οι δύο περιοχές αποτελούν τουριστικούς 
προορισμούς».Ο Δήμαρχος του Tarpon 
Springs κ. Χρυσόστομος (Κρις) Αλαχούζος 
στην ομιλία του αναφέρθηκε στους δεσμούς 

που η κοινωνία του Δήμου του κρατά με 
την Πατρίδα λέγοντας πως «το Ελληνικό 
στοιχείο είναι έντονο στην καθημερινότητα 
όλων μας. «Να αναφέρω πως τα Θεοφάνια 
πραγματοποιείται η μεγαλύτερη γιορτή για 
όλο το Δυτικό ημισφαίριο και οι εορταστικές 
εκδηλώσεις για την Εθνική επέτειο της 25ης 
Μαρτίου αποτελούν σημεία αναφοράς για 
όλη την ελληνική ομογένεια της Αμερικής». 
Κλείνοντας ο κ. Αλαχούζος επεσήμανε 
πως είναι τιμή για το Τάρπον Σπρινγκς να 
αδελφοποιείται με την πόλη που γέννησε 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πολύ 
σημαντικό να συνεργάζεται με τον Δήμαρχο 
Ήλιδας κ. Γιάννη Λυμπέρη, έναν άνθρωπο 
με μεγάλη προσφορά στην τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Ο δήμαρχος του Τάρπον 
Σπρινγκς κατά τη διάρκεια της τελετής 
ανακήρυξε την ημέρα της υπογραφής του 

πρωτοκόλλου αδελφοποίησης την 18η 
Μαρτίου, ως ημέρα αφιερωμένη στην 
Αμαλιάδα και το Δήμο Ήλιδας. 

Μετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων 
αδελφοποίησης και της ολοκλήρωσης 
των διαδικασιών από τους Δημάρχους 
Κρις Αλαχούζο, Γιάννη Λυμπάρη και 
τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Ανδρέας 
Παπαδάκο, κ. Αλαχούζος παρέδωσε στον 
κ. Λυμπέρη το κλειδί της πόλης, ως επίτιμο 
δημότη, ένδειξη πως η πόλη είναι ανοικτή 
για τον ίδιο και για όλους τους δημότες 
της Ήλιδας για πάντα. Με τη σειρά ο 
Δήμαρχος Ήλιδας πρόσφερε μια εικαστική 
δημιουργία με ανάγλυφο από μαγνήσιο το 
αρχαίο νόμισμα της Ήλιδας από το οποίο 
προέρχεται το έμβλημα του Δήμου Ήλιδας 
και ο κ. Ανδρέας Παπαδάκος σε ειδική 
κατασκευή τα δυο ψηφιδωτά δάπεδα με 
τους 12 άθλους του Ηρακλή και τις εννέα 
Μούσες που κοσμούν το Μουσείο της 
Αρχαίας Ήλιδας.

myiliasnews.gr
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Πώς τα κουνούπια 

άλλαξαν τον κόσμο μας 
και… ακόμη συνεχίζουν

Τα κουνούπια είναι ένας πονοκέφαλος για τους πάντες 
σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους. Αυτό δεν είναι τίποτε 
βέβαια μπροστά στους πολύ χειρότερους και συχνά 
θανατηφόρους κινδύνους που «κουβαλάνε».

Για παράδειγμα, λέγεται πως ένας βασικός λόγος που η 

νικηφόρα στρατιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναγκάσθηκε 
να διακόψει την εκστρατεία της έως τη μακρινή Ινδία, ήταν 
ο αποδεκατισμός της από την ελονοσία που μετέφεραν 
μολυσμένα κουνούπια.

Ένα νέο σημαντικό βιβλίο του Καναδού ιστορικού Τίμοθι 
Γουάινγκαρντ του Πανεπιστημίου MESA του Κολοράντο, με 
τίτλο «Κουνούπι: Μια ανθρώπινη ιστορία του πιο φονικού 
θηρευτή μας» (εκδόσεις Dutton 2019), παρουσιάζει 
αναλυτικά την συχνά κρυφή, αλλά μεγάλη επίπτωση που 
είχαν στην ανθρώπινη ιστορία οι διάφορες ασθένειες που 
μετέφεραν τα κουνούπια.

Εκτιμάται ότι τα κουνούπια έχουν σκοτώσει 
περισσότερους ανθρώπους στην παγκόσμια ιστορία από 
κάθε άλλη μεμονωμένη αιτία.

Ο Γουάινγκαρντ υποστηρίζει ότι εξαιτίας των 
μολυσμένων κουνουπιών έχουν πεθάνει περίπου 52 
δισεκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν οι μισοί από όλους 
τους ανθρώπους που έχουν ζήσει στη Γη μέχρι σήμερα! 
Για αυτό, αποκαλεί τα κουνούπια «τον κορυφαίο θηρευτή 
μας», «τον καταστροφέα των κόσμων» και «τον υπέρτατο 
παράγοντα της ιστορικής αλλαγής».

Το βασικό μήνυμα του βιβλίου είναι ότι τα ταπεινά 
κουνούπια μπορεί να μη γεμίζουν το μάτι με το μέγεθος 
τους, αλλά στην πραγματικότητα έχουν αποδειχθεί ικανά 
να αλλάξουν την πορεία των ιστορικών γεγονότων, ακόμη 
και να σώσουν ή να γκρεμίσουν ολόκληρες αυτοκρατορίες.

Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι πέθαιναν κατά χιλιάδες 
εξαιτίας των κουνουπιών και ο Ιπποκράτης προσπαθούσε 
να δώσει μια εξήγηση και να βρει θεραπεία για τις 
μεταδοτικές ασθένειες τους.

Αλλά έπρεπε να φθάσει το τέλος του 19ου αιώνα για 
να επιβεβαιωθεί επιστημονικά ότι πίσω από νόσους 
όπως η ελονοσία κρύβονται τα κουνούπια. Έως τότε οι 
περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι κάτι έφταιγε στον 
αέρα γύρω τους.

Συχνά οι νεκροί από τα κουνούπια ήσαν πολύ πιο 
αποφασιστικής σημασίας από ό,τι οι νεκροί στα πεδία των 
μαχών για την κατάκτηση ή τη σωτηρία μιας περιοχής, 
αφού οι ασθένειες των κουνουπιών σκοτώνουν καλύτερα 
αυτούς που δεν έχουν αποκτήσει την παραμικρή ανοσία, 
άρα τους επιδρομείς από μακρινά μέρη.

Έβαλαν φρένο σε κατακτητές
Δεν ήταν μόνο ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά και ο Τζέγκις 

Χαν, οι Μογγόλοι του οποίου επίσης αποδεκατίστηκαν 
στις ουγγρικές πεδιάδες, όταν οι υγρές συνθήκες του 1241 
είχαν πολλαπλασιάσει τα κουνούπια με ελονοσία.

Κάπως έτσι, η Νότια Ευρώπη σώθηκε από τη μογγολική 
επιδρομή. Ανάλογο «φιάσκο» έπαθε αργότερα ο εγγονός 
του Κουμπλάι Χαν κατά την επιδρομή του στη Νότια Κίνα 
και στο Βιετνάμ, ενώ τα κουνούπια έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο και στην τελική κατάρρευση του αρχαίου πολιτισμού 
των Χμερ στην Καμπότζη.

Πολύ νωρίτερα, 40.000 Ρωμαίοι στρατιώτες είχαν 
πεθάνει από μολυσμένα κουνούπια, όταν προσπάθησαν 
-μάταια τελικά- να επεκτείνουν την αυτοκρατορία τους 
στη Σκωτία. Αλλά αργότερα τα κουνούπια έσωσαν τους 
Ρωμαίους, όταν θέρισαν το στρατό του Αννίβα, που είχε 
εισβάλει στην Ιταλία.

Οι πλούσιοι Ρωμαίοι είχαν αποκτήσει τη συνήθεια να 
χτίζουν τα σπίτια τους ψηλά σε λόφους για να αποφεύγουν 
τα κουνούπια, μια συνήθεια που διατηρήθηκε ανά τους 
αιώνες μέχρι σήμερα.

Τον Μεσαίωνα οι ασθένειες των κουνουπιών σκότωσαν 
περίπου το ένα τρίτο των Ευρωπαίων Σταυροφόρων 

που είχαν εισβάλει στην «ιερή» Μέση Ανατολή. Η πιο 
δραματική κατάκτηση με τη βοήθεια των κουνουπιών ήταν 
αναμφίβολα αυτή του Νέου Κόσμου από τους διαδόχους 
του Κολόμβου, οι οποίοι έφεραν με τα πλοία μαζί τους τα 
κουνούπια και τις ασθένειες τους, απέναντι στις οποίες οι 
ντόπιοι δεν είχαν καμία ανοσία.

Έως τότε στην Αμερική υπήρχαν πολλά κουνούπια, 
αλλά δεν ήσαν φορείς μεταδοτικών ασθενειών. Οι μαζικοί 
θάνατοι των Αζτέκων και των άλλων πολιτισμών από τις 
νόσους των κουνουπιών ήσαν σε μεγάλο βαθμό «αόρατοι» 
στα μάτια των εισβολέων Ισπανών, πράγμα που οδήγησε 
στο μύθο της «άδειας» ηπείρου.

Μερικούς αιώνες μετά, στο τέλος του 16ου και στις 
αρχές του 17ου αιώνα, τα κουνούπια και οι μεταδοτικές 
αρρώστιες τους έβαλαν «φρένο» στον αποικισμό της 
Κεντρικής Αφρικής από τους Ευρωπαίους αποικιοκράτες, 
ενώ ο διάσημος Αγγλος καπετάνιος και δουλέμπορος σερ 
Φράνσις Ντρέικ ήταν ένα από τα θύματα των κουνουπιών 
και της ελονοσίας το 1596. Στο μεταξύ, το δουλεμπόριο 
και οι πρώτοι Αφρικανοί σκλάβοι έφεραν στο Νέο Κόσμο 
ακόμη περισσότερα κουνούπια, παράσιτα και θάνατο 
(μεταξύ άλλων, αποδεκατίσθηκαν και οι πρώτοι Ευρωπαίοι 
άποικοι στην Αμερική και στην Καραϊβική).

Ένωσαν τη Βρετανία
Το 1698 μια αποτυχημένη αποστολή με πέντε πλοία της 

Εταιρείας της Σκωτίας στον Παναμά, η οποία κατέληξε σε 
σκέτη καταστροφή εξαιτίας του κίτρινου πυρετού και της 
ελονοσίας που μετέδωσαν τα κουνούπια στους Σκωτσέζους 
αποίκους και εμπόρους, είχε μια απρόσμενη επίπτωση: 
εξαιτίας του τεράστιου χρέους που συσσώρευσαν οι 
Σκωτσέζοι μετά την υπερατλαντική αποτυχία τους, 
αναγκάσθηκαν να αποδεχθούν την ένωση με την Αγγλία.

Τελικά, τα κουνούπια μάλλον έβαλαν το χεράκι τους για 
τη δημιουργία της Μεγάλης Βρετανίας!

Αργότερα, τα κουνούπια βοήθησαν τους Αμερικανούς να 
κερδίσουν την ανεξαρτησία τους, κάνοντας δύσκολη τη ζωή 
του αγγλικού στρατού που είχε έλθει από την Ευρώπη, ενώ 
κάτι παρόμοιο συνέβη με τους επαναστάτες της Λατινικής 
Αμερικής στον αγώνα ανεξαρτησίας τους κατά των 
Ισπανών. Από τον Σαλαντίν εναντίον των Σταυροφόρων 
μέχρι το Ναπολέοντα και τους Ναζί, διάφοροι στρατηγοί 
είχαν την ιδέα να χρησιμοποιήσουν τα κουνούπια ως όπλο 
κατά των αντιπάλων.

Στον 20ό αιώνα το DDT αποτέλεσε βασικό όπλο κατά 
των κουνουπιών και για την αντιμετώπιση της ελονοσίας σε 
διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά όχι στην ίδια την Αφρική, 
όπου το κλίμα ευνοεί την αναπαραγωγή και την εξάπλωση 
των κουνουπιών και των ασθενειών τους.

Πιο πρόσφατα τα κουνούπια μεταφέρουν στη Δύση 
άλλες ασθένειες όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος 
π.χ. εισέβαλε στη Νέα Υόρκη το 1999 με τη βοήθεια των 
κουνουπιών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το «New Yorker» και το «Sci-
ence», νέα εντομοκτόνα αντικατέστησαν το DDT, ενώ στην 
εποχή μας οι επιστήμονες αναπτύσσουν νέα βιολογικά 
όπλα (π.χ. γενετική τροποποίηση των κουνουπιών), καθώς 
και εμβόλια.

Η στόχευση είναι πια όχι τόσο να εξολοθρευθούν τα 
ίδια τα κουνούπια, κάτι καθόλου εύκολο, αλλά να μειωθεί 
η ικανότητά τους να μεταφέρουν ιούς και παράσιτα και, 
παράλληλα, να υπάρχουν πιο αποτελεσματικά φάρμακα 
είτε για πρόληψη είτε για θεραπεία.

Παρόλα αυτά, τα κουνούπια συνεχίζουν να σκοτώνουν 
πάνω από 800.000 ανθρώπους κάθε χρόνο, κυρίως στην 
Αφρική. Η παγκοσμιοποίηση, που διευκολύνει τα ταξίδια 
και το διασυνοριακό εμπόριο, παίζει καθοριστικό ρόλο, 
επεκτείνοντας τις επιπτώσεις των κουνουπιών πολύ 
πέρα από τους τροπικούς και φέρνοντας στο προσκήνιο 
διάφορες μεταδοτικές ασθένειες (π.χ. δάγκειος πυρετός, 
τσικουνγκούνια, Ζίκα).

Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή διευρύνει την ακτίνα 
δράσης των κουνουπιών σε ολοένα βορειότερα γεωγραφικά 
πλάτη.

Μια πρόσφατη μελέτη εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα 
χρόνια ένα δισεκατομμύριο περισσότεροι άνθρωποι θα 
έχουν εκτεθεί σε μεταδοτικές από τα κουνούπια ασθένειες.

Βουνά μεγαλύτερα 
από το Έβερεστ κάτω 

από τα πόδια μας
Σε βάθος περίπου 660 χιλιομέτρων κάτω από τα πόδια 

μας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι υπάρχουν βουνά με 
ύψος μεγαλύτερο ακόμη και από το Έβερεστ, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις Αμερικανών και Κινέζων γεωεπιστημόνων.

Η Γη έχει τρία βασικά στρώματα, τον φλοιό, τον μανδύα 
και τον πυρήνα. H «καρδιά» του πλανήτη μας χωρίζεται 
σε εσωτερικό και εξωτερικό πυρήνα, αλλά είναι λιγότερο 
γνωστό ότι και ο μανδύας διαθέτει ανώτερο και κατώτερο 
στρώμα. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο στρώματα, υπάρχει μια 
διαχωριστική ζώνη που οι ερευνητές ονομάζουν απλώς «το 
σύνορο των 660 χιλιομέτρων». Και σε αυτό το διαχωριστικό 
στρώμα σχηματίζονται πιθανώς βουνά μεγαλύτερα από 

οποιοδήποτε υπάρχει στην επιφάνεια της Γης.
Η επίκουρη καθηγήτρια γεωφυσικής Τζέσικα Ίρβινγκ 

του Πανεπιστημίου Πρίνστον, ο δρ Γουενμπό Γου του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech) και ο 
Σιντάο Νι του Ινστιτούτου Γεωδαισίας και Γεωφυσικής της 
Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό “Sci-
ence”, χρησιμοποίησαν τα σεισμικά κύματα ενός πολύ 

ισχυρού σεισμού μεγέθους 8,2 ρίχτερ που είχε συμβεί στη 
Βολιβία το 1994, για να κάνουν μια «τομογραφία» στην 
τοπογραφία του εσωτερικού της Γης.

Τα σεισμικά κύματα έχουν τη χρήσιμη ιδιότητα, όπως 
το φως, να καμπυλώνουν και να αντανακλώνται, καθώς 
διαπερνούν τα πετρώματα στα έγκατα του πλανήτη, 
πράγμα που επιτρέπει στους επιστήμονες να βγάζουν 
συμπεράσματα για το ti υπάρχει κάτω από την επιφάνεια.

Οι ερευνητές εξεπλάγησαν όταν ανακάλυψαν πόσο 
ανώμαλο φαίνεται να είναι το διαχωριστικό στρώμα 
ανάμεσα στον ανώτερο και στον κατώτερο μανδύα, 
πολύ περισσότερο από τις ανωμαλίες που εμφανίζει 
η τοπογραφία στην επιφάνεια της Γης. Αν και δεν 
μπορούν να κάνουν ακριβείς μετρήσεις για το ύψος τους, 
ανακοίνωσαν ότι τα βουνά αυτού του στρώματος πιθανώς 
είναι μεγαλύτερα και από το Έβερεστ, ενώ ανάμεσα τους 
φαίνεται να υπάρχουν ομαλές εκτάσεις σαν πεδιάδες.

Ο μανδύας, το ενδιάμεσο στρώμα μεταξύ φλοιού και 
πυρήνα, αποτελεί περίπου το 84% του όγκου της Γης. Οι 
επιστήμονες δεν είναι βέβαιοι μέσα από ποιες θερμικές 
ή χημικές διαδικασίες το «σύνορο» των 660 χλμ. είναι 
μορφολογικά τόσο ακανόνιστο.

Φυτό εσωτερικού χώρου 
καθαρίζει τον αέρα από 

επικίνδυνες ουσίες
Επιστήμονες στις ΗΠΑ τροποποίησαν γενετικά ένα φυτό 

εσωτερικού χώρου, έτσι ώστε να μπορεί να καθαρίσει τον 
αέρα του δωματίου από επικίνδυνους ρύπους. Πρόκειται για 
ένα «Πόθο», αναρριχητικό κισσό, ο οποίος χάρη στη γενετική 
τροποποίησή του, αφαιρεί το βενζόλιο και το χλωροφόρμιο 
από τον αέρα, δύο ουσίες που έχουν συνδεθεί με την 
εμφάνιση καρκίνου.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, με 
επικεφαλής τον καθηγητή Στούαρτ Στραντ του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας 
«Environmental Science & Technology», τροποποίησαν 
το DNA του φυτού, ώστε να παράγει μια πρωτεΐνη (2Ε1), η 
οποία μετατρέπει το βενζόλιο και το χλωροφόρμιο σε μόρια 
(φαινόλη, διοξείδιο του άνθρακα και ιόντα χλωριδίου), που το 
φυτό μπορεί μετά να χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξή του.

Το χλωροφόρμιο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, σε μικρές 
ποσότητες στο χλωριωμένο νερό της βρύσης, ενώ το βενζόλιο 
αποτελεί συστατικό της βενζίνης. Οι δύο αυτές ουσίες είναι 
πολύ μικρές για να παγιδευτούν στα συνήθη φίλτρα αέρα.

«Οι άνθρωποι δεν μιλάνε πολύ γι’ αυτές τις επικίνδυνες 
οργανικές ουσίες μέσα στα σπίτια, επειδή στην πραγματικότητα 
δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα γι’ αυτές. Τώρα 
όμως τροποποιήσαμε φυτά εσωτερικού χώρου, προκειμένου 
να αφαιρούν αυτά το βενζόλιο και το χλωροφόρμιο», δήλωσε 
ο Στραντ.

Οι εργαστηριακές μετρήσεις των ερευνητών έδειξαν ότι ο 
τροποποιημένος «Πόθος» μέσα σε τρεις μέρες είχε μειώσει 
κατά 82% το επίπεδο του χλωροφόρμιου στον αέρα και μέσα 
σε έξι μέρες κατά σχεδόν 100%. Επίσης μέσα σε οκτώ μέρες 
είχε αφαιρέσει περίπου το 75% του βενζολίου από τον αέρα. 
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σε ένα σπίτι θα υπάρξουν 
ανάλογες μειώσεις.

Οι ερευνητές ήδη προσπαθούν να βελτιώσουν και άλλο 
το φυτό, ώστε να μπορεί να απορροφά άλλη μια επικίνδυνη 
ουσία από τους κλειστούς χώρους, τη φορμαλδεΰδη, που 
υπάρχει σε προϊόντα ξύλου, στον καπνό του τσιγάρου κ.α.
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«Να μη διαταραχθεί η ευχέρεια του βιοτικού επιπέδου 
του καταναλωτή». Την παραπάνω ευχή εκφράζει 
μέσω της «Καθημερινής» ο διευθύνων σύμβουλος 
της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη» κ. Μιχάλης 
Παναγιωτάκης, ευχή στην οποία αποτυπώνεται η 
ανησυχία για τις επιπτώσεις που υπάρχουν ήδη στην 
αγορά λόγω πληθωριστικών πιέσεων, επιπτώσεις στις 
οποίες συγκαταλέγεται η μείωση της κατανάλωσης σε 
βασικά τρόφιμα, όπως είναι το γάλα, το γιαούρτι και 
η φέτα. Με αφορμή δε και τις πρόσφατες γεωπολιτικές 
εξελίξεις μέσω των οποίων έχει αναδειχθεί μεταξύ άλλων 
και η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και της Ελλάδας από εισαγόμενες πρώτες ύλες, 
ο κ. Παναγιωτάκης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 
τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού και ζητεί μέτρα 
στήριξης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Ταυτόχρονα 
αποκαλύπτει τη νέα κατηγορία προϊόντων τα οποία 
θα τοποθετήσει η «Δωδώνη» στην αγορά τις επόμενες 
ημέρες, καθώς και τα σχέδια της εταιρείας για εξαγορές.

– ποια ήταν η πορεία της εταιρείας το 2021 από 
πλευράς πωλήσεων και κερδών;

– Οι πωλήσεις της εταιρείας στην Ελλάδα αυξήθηκαν 
κατά 8 εκατ. ευρώ περίπου, στα 114 εκατ. ευρώ, ωστόσο 
η κερδοφορία πιέστηκε και αυτό σε μεγάλο βαθμό 
είναι αποτέλεσμα των μεγάλων αυξήσεων στην τιμή 
του γάλακτος, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από 1,5 χρόνο. 
Πρόκειται για αυξήσεις 35%-40%, με το γάλα να αποτελεί 
το 85% του κόστους παραγωγής. Βεβαίως ενώ αρχικά 
υπήρχε αύξηση σταδιακή, από τον Οκτώβριο παρατηρείται 
πολύ απότομη αύξηση των τιμών παραγωγού. Εξάλλου, 
εμείς ακόμη και όταν οι τιμές ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα, 
δίναμε υψηλότερες τιμές, σεβόμενοι κάποια πράγματα. 
Εμείς ποτέ δεν πήγαμε να δημιουργήσουμε υπερκέρδη, 
ρίχνοντας την τιμή πιο κάτω.

Το γεγονός, δε, ότι τους τελευταίους 18 μήνες οι τιμές 
των ζωοτροφών έχουν αυξηθεί κατά 150%, σημαίνει ότι και 
οι παραγωγοί θα έπρεπε να πληρωθούν μια υψηλότερη 
τιμή για να έχουν βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα.

Ολο αυτό που συμβαίνει με τις πρώτες ύλες και την 
ενέργεια είναι μια ιδιαίτερα ανησυχητική, μια τοξική 
κατάσταση. Είναι, δε, κάτι που η δική μου γενιά δεν έχει 
ξαναζήσει και καλείται να το αντιμετωπίσει, χωρίς όμως να 
έχουμε απαντήσεις με βάση την Ιστορία.

Το πρόβλημα με τις ανατιμήσεις ξεκίνησε πριν από τις 
τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά είχαμε ξεκινήσει να 
προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα και προσπαθούσαμε 
να δημιουργήσουμε αξία, γιατί αυτή είναι η δουλειά που 
κάνουμε, να δημιουργούμε κάθε μέρα προστιθέμενη αξία. 
Τα όσα συμβαίνουν τώρα δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα 
συνέβαιναν στις αρχές του 2022.

– τα παραπάνω σημαίνουν και ανατιμήσεις στα 
τελικά προϊόντα;

– Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να απορροφήσουμε το 
επιπλέον κόστος, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από 
τις αρχές του 2021. Και μέχρι το τέλος του 2021 δεν είχαμε 
προβεί σε καμία ανατίμηση. Προχωρήσαμε τελικά σε 
αυξήσεις τιμών της τάξης του 3%-4% για να μπορέσουμε 
να διατηρήσουμε κι εμείς τη βιωσιμότητά μας. Μετά την 
έναρξη των εχθροπραξιών και όταν η αγορά καταλάβει ότι η 
κατάσταση αυτή δεν θα είναι πρόσκαιρη, τότε θα αρχίσουν 
νέες πληθωριστικές πιέσεις και θα έρθουν νέες αυξήσεις. 
Τώρα όλοι τηρούν ακόμη στάση αναμονής. Ηδη λόγω της 
προηγούμενης κατάστασης παρατηρείται υποχώρηση της 
ζήτησης, καθώς τα νοικοκυριά κάνουν οικονομία. Ο όγκος 
πωλήσεων της φέτας υποχώρησε το 2021 κατά 10%, 
ενώ ανάλογες τάσεις υπάρχουν και στο γιαούρτι και το 
γάλα. Εκεί που πήγαινε ο καταναλωτής τρεις φορές την 
εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ, τώρα πηγαίνει δύο. Και 
μόνο αυτή η μία λιγότερη φορά έχει άμεση επίδραση στην 
κατανάλωση του προϊόντος.

– οι πληθωριστικές πιέσεις και οι τελευταίες 
γεωπολιτικές εξελίξεις σάς έχουν οδηγήσει σε 
αναθεώρηση του επενδυτικού σας προγράμματος;

– Εχουμε την ίδια όρεξη που είχαμε και πριν από 
ένα χρόνο και κοιτάμε συνέχεια εάν υπάρχει κάτι που 
προσελκύει το επενδυτικό μας ενδιαφέρον. Βεβαίως, 
αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, συχνά λόγω 
της προσωπικότητας των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων. 
Θέλουμε να κάνουμε κάποιες εξαγορές, κοιτάζουμε 
κάποια projects, τώρα το εάν θα ευοδωθούν δεν θα το 
έλεγα με σιγουριά ούτε στον εαυτό μου, καθώς παίζουν 
ρόλο παράγοντες όπως η χρονική συγκυρία, οι αριθμοί, οι 
απαιτήσεις και οι βλέψεις της κάθε πλευράς.

Πέραν του παραπάνω στόχου, το 2022 σχεδιάζουμε 
επενδύσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνουν νέα 
μονάδα παραγωγής στα Γιάννενα αλλά και εκσυγχρονισμό 
της μονάδας μας στη Θήβα για την παραγωγή plant – based 
προϊόντων (φυτικής προέλευσης προϊόντα). Τα πρώτα 
προϊόντα της κατηγορίας αυτής θα κυκλοφορήσουν σε 
μερικές ημέρες και πρόκειται για επιδόρπια «γιαουρτιού» σε 

τρεις γεύσεις: βρόμη, βανίλια και βρόμη και μήλο – κανέλα. 
Πιστεύω ότι έχουμε παραγάγει ένα εξαιρετικό προϊόν, 
πάρα πολύ αρμονικό, που θα μπορεί να απευθυνθεί όχι 
μόνο στο εξειδικευμένο κοινό, αλλά σε ένα ευρύτερο κοινό. 
Αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η επιδίωξή μας και τώρα θα 
δούμε το αποτέλεσμα, εάν έχουμε καταφέρει κάτι πάνω σε 
αυτό ή όχι. Το 2021 οι επενδύσεις μας αφορούσαν κυρίως 
σε εκσυγχρονισμό της μονάδας παραγωγής μυζήθρας, στη 
φέτα, καθώς και στα logistics.

– Κάποιες εταιρείες, μεταξύ αυτών και βιομηχανίες 
τροφίμων, προβαίνουν σε επενδύσεις σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (απΕ) προκειμένου να περιορίσουν τις 
επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. 
Είναι κάτι που περιλαμβάνεται στον επενδυτικό σας 
σχεδιασμό;

– Εάν τα καταφέρουμε, πιστεύουμε ότι θα είναι καλό και 
για εμάς.

Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προσπαθώ να βλέπω 
οτιδήποτε μας συμβαίνει από τη θετική του οπτική. Εν 
προκειμένω είναι πολύ καλό για εμάς τους επιχειρηματίες 
να αντιμετωπίζουμε κάτι νέο διά της εμπειρίας και όχι 
θεωρητικά. Αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι να μη 
διαταραχθεί η ευχέρεια του βιοτικού επιπέδου σε τέτοιο 
βαθμό και πάμε σε καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναζήσει.

Στόχος η αύξηση πωλήσεων στις 54 
αγορές που ήδη βρίσκεται η «δωδώνη»

Εξαγωγές στη σωστή τιμή με βάση την προστιθέμενη 
αξία του προϊόντος είναι ο στόχος της «Δωδώνης» σε 
ό,τι αφορά τις εκτός Ελλάδας πωλήσεις, πρακτική που 
θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό φαινομένων 
νοθείας του τυριού «φέτα» εντός και κυρίως εκτός Ελλάδας. 

– ποια ήταν η πορεία των εξαγωγών της «δωδώνης» 
το 2021; Σκοπεύετε να εισέλθετε σε νέες αγορές το 
2022;

– Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ καλή για τις εξαγωγές 
μας, οι οποίες ήταν αυξημένες κατά 5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση 
με το 2020. Τα προϊόντα μας βρίσκονται ήδη σε 54 αγορές 
στο εξωτερικό και τουλάχιστον οι μισές είναι οι μεγαλύτερες 
αγορές του κόσμου. Οπότε πλέον για εμάς το διακύβευμα, 
ο στόχος είναι να μεγαλώσεις, να αναπτύξεις περαιτέρω 
το σήμα σου στις υφιστάμενες αγορές. Θέλει χρόνο, 
επιμονή και υπομονή και ένα πρόγραμμα επικοινωνιακής 
υποστήριξης. Εχουμε τρία βασικά εξαγώγιμα προϊόντα, τη 
φέτα, το χαλούμι και το γιαούρτι, και έχουμε δημιουργήσει 
μια πολύ δυνατή μαγιά.  Αυτό δεν έγινε τυχαία. Ηταν 
αποτέλεσμα στρατηγικής. Εχουμε περάσει το «βρεφικό» 
στάδιο, είμαστε τώρα στο «νηπιακό» θα έλεγα και η βασική 
μας προτεραιότητα είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις μας 
στις υπάρχουσες αγορές, αλλά υπό την προσέγγιση της 
μάρκας και όχι με την προσέγγιση των ποσοτήτων. 

Εχουμε τρία βασικά εξαγώγιμα προϊόντα, τη φέτα, το 
χαλούμι και το γιαούρτι, και έχουμε δημιουργήσει μια πολύ 
δυνατή μαγιά. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Ηταν αποτέλεσμα 
στρατηγικής, τονίζει ο Μιχάλης Παναγιωτάκης.

– αυτό σημαίνει ότι θα πουλάτε τα προϊόντα σας και 
σε υψηλότερη τιμή;

– Εγώ θα έλεγα στη σωστή τιμή. Η τιμή της φέτας 
στο εξωτερικό είναι εξευτελιστικά χαμηλή, διότι από τη 
μια υπάρχουν τα πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ τα οποία 
παίρνουν ό,τι υπάρχει για να πουλήσουν και από την 
άλλη υπάρχει ο Ελληνας παραγωγός φέτας που του 
φαινόταν πολύ πιο εύκολο να «φορέσει τα χρώματα» της 
ιδιωτικής ετικέτας του σούπερ μάρκετ για να πουλήσει 
γρήγορα και σπασμωδικά ποσότητες, θεωρώντας ότι 
αυτό θα του προσφέρει κάτι παραπάνω. Τα ξένα σούπερ 
μάρκετ κάνουν προσφορές κάθε οκτώ – δώδεκα μήνες και 
επομένως μπορεί έπειτα από δέκα μήνες να είσαι εκτός της 
αλυσίδας επειδή δεν έχεις δώσει πολύ χαμηλή τιμή. Αυτή 
η έλλειψη στρατηγικής και υπομονής έχει ως συνέπεια 

χαμηλά κέρδη. Σε πολλές περιπτώσεις είμαι σίγουρος 
ότι ένα τέτοιο προϊόν δεν βγάζει κανένα κέρδος, ίσα ίσα 
το αντίθετο. Για εμάς αυτό είναι απολύτως απευκταίο. Το 
σήμα της «Δωδώνης» είναι τέτοιο ώστε να μην είμαστε 
στο κομμάτι της ιδιωτικής ετικέτας και να μην πουλάμε 
στις τιμές της ιδιωτικής ετικέτας. 

Μια εταιρεία για να πουλήσει σε τόσο χαμηλές 
τιμές είναι πιθανό να υποχρεωθεί να κάνει κάποιους 
συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τις αρχές της και την 
ποιότητα του προϊόντος ή με κάτι που έχει σχέση με τη 
νομοθεσία. Δυστυχώς είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις 
την προηγούμενη χρονιά και θα ξαναγίνουν αυτά. Δεν 
μπορεί να πουλιέται φέτα στο εξωτερικό στην τιμή ενός 
λευκού τυριού. Απαγορεύεται. Είναι απαράδεκτο, είναι 
ακατανόητο. 

– Η «δωδώνη» είναι πολύ ενεργή και στη 
διεπαγγελματική οργάνωση φέτας. τι κινήσεις 
γίνονται ώστε να περιορισθούν τέτοια φαινόμενα;

– Προσπαθούμε σε συνεργασία και με την πολιτεία 
να κάνουμε κάποιες κινήσεις για να λυθεί το πρόβλημα. 

Για ένα διορθωθεί μια κατάσταση στην αγορά πρέπει να 
υπάρχει συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων θεσμών 
και ενδιαφερομένων. Υπάρχει μοντέλο που μπορείς να 
εφαρμόσεις, όπως αυτό που εφαρμόζει η Ιταλία για τα 
ΠΟΠ (προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης) τυριά. 
Στην Ελλάδα υπήρχε καλύτερος έλεγχος όταν υπήρχε 
η Αγορανομία. Με την κατάργηση αυτού του φορέα 
απλοποιήθηκε, εάν θέλετε, η παρατυπία. 

– πέρυσι υπήρξε σημαντική αλλαγή στη μετοχική 
σύνθεση της «δωδώνης» και υπάρχει κοινός μέτοχος 
με τη «δΕΛτα» (σ.σ. το fund CVC). Θα υπάρξουν 
συνέργειες με τη «δΕΛτα»; 

– Οι δύο εταιρείες είναι ανεξάρτητες, έχει η καθεμία το 
επιχειρηματικό πλάνο της και προχωράει για να επιτύχει 
τους στόχους της. Είναι γεγονός ότι έχουμε εν μέρει ίδιους 
μετόχους και αυτό μπορεί να εξελιχθεί κάπως στο μέλλον. 
Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. 

«Καμπανάκι» για τις φάρμες
«Μια φάρμα που κλείνει δεν ανοίγει ξανά». Αυτό 

επισημαίνει ο κ. Παναγιωτάκης αναφερόμενος στις 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ελληνική κτηνοτροφία 
η αύξηση των τιμών. «Κάποιος που έχει 100 ζώα θα 
αναγκαστεί να αγοράσει λιγότερο καλαμπόκι για να τα 
ταΐζει. Τα ζώα θα ταΐζονται αντί για πέντε φορές τη μέρα 
τρεις, κάτι που θα οδηγήσει σε υποσιτισμό τους. Σε 
δεύτερη φάση θα πρέπει να κάνει επιλογή εάν θα συνεχίσει 
να εκτρέφει τα ζώα ή θα τα πουλήσει για κρέας και δεν θα 
συνεχίσει. Για να συνεχίσει θα πρέπει να έχει μια προοπτική 
αντικατάστασης, ότι θα υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Και 
εάν τώρα υπάρχει μια μείωση των παραγωγών κατά 1,5%-
2% ετησίως, μπορεί σε δύο χρόνια η μείωση αυτή να είναι 
5% ετησίως. 

kathimerini.gr

Ο CEO της «Δωδώνης» στην «Κ»: 
Τοξική κατάσταση με πρώτες ύλες και ενέργεια
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Έδωσε σε άστεγο την 
κάρτα του να σηκώσει 

όσα χρήματα θέλει!

Ένα πρωτοφανές περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο 
Νιούκαστλ της Μεγάλης Βρετανίας κάνει τον γύρο του 
διαδικτύου, καθώς η απόφαση ενός άντρα να δώσει την 
αναληπτική του κάρτα σε έναν άστεγο για να σηκώσει όσα 
χρήματα επιθυμούσε εκείνος, έχει γίνει παγκόσμιο viral.

Πιο αναλυτικά, όλα ξεκίνησαν όταν ο Τζακ Φάντα, ένας 
εργάτης οικοδομής από την πόλη των ανθρακωρύχων 
έκανε το διάλειμμά του σε κατάστημα εστίασης κοντά στο 
κλαμπ όπου εργαζόταν.

Λίγο παραπέρα βρισκόταν μία παρέα νεαρών, οι οποίοι 
απολάμβαναν τα ποτά τους, όταν ένας άστεγος άντρας 
τους πλησίασε, ζητώντας τους παράλληλα χρήματα για να 
αγοράσει τρόφιμα.

Αρχικά, οι περισσότεροι από τους νεαρούς δίστασαν στη 
θέα του γενειοφόρου άστεγου, όμως όλα άλλαξαν άρδην 
όταν ένας από αυτούς, αφού έδωσε στον άστεγο την κάρτα 
ανάληψης της τράπεζας και τον κωδικό PIN του, λέγοντάς 
του να σηκώσει όσα χρήματα ήθελε από κοντινό ΑΤΜ.

Ο Φάντα δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του 
βλέποντας τον άστεγο να απομακρύνεται με την κάρτα 
και το PIN του γενναιόδωρου νεαρού, αρχίζοντας να 
καταγράφει το σκηνικό με το κινητό του τηλέφωνο, 
όμως όσα ακολούθησαν έκαναν την έκπληξή του ακόμη 
μεγαλύτερη.

Πιο συγκεκριμένα, λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος άστεγος 
επέστρεψε στο σημείο που καθόταν η παρέα των νεαρών, 
έχοντας ανά χείρας ένα χαρτονόμισμα των 20 λιρών αλλά 
και την απόδειξη της ανάληψης από το ΑΤΜ, ενώ στη 
συνέχεια παρέδωσε την κάρτα στον κάτοχό της κι έφυγε 
προς άγνωστη κατεύθυνση, ευχαριστώντας παράλληλα 
τον νεαρό άγνωστο συμπολίτη του για την γενναιόδωρη 
πράξη του.

Όπως είναι φυσικό, το βίντεο κι οι φωτογραφίες από το 
περιστατικό διαδόθηκαν με αστραπιαία ταχύτητα μέσω των 
social media, ενώ ο ίδιος ο Φάντα που υπήρξε αυτόπτης 
μάρτυρας της απίστευτης ιστορίας, δήλωσε «υπερήφανος 
για το επίπεδο της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς στην 
πόλη του», άποψη με την οποία φάνηκε να συμφωνεί 
η πλειοψηφία των χρηστών των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης.

Χώρα αναγκάζει όλα 
τα σουπερμάρκετ να 
δίνουν το απούλητο 

φαγητό στους φτωχούς!

Σύμφωνα με νόμο του 2016, τα σουπερμάρκετ στη Γαλλία 
απαγορεύεται να πετούν φαγητό που είναι κατάλληλο 
για βρώση. Κι ενώ η δωρεά φαγητού σε φιλανθρωπικές 

οργανώσεις, ήταν μέχρι πρόσφατα μια πράξη καλής 
θέλησης τώρα είναι απαίτηση. Τα καταστήματα που δεν 
συμμορφώνονται δέχονται πρόστιμο ως και 4.000 ευρώ 
για κάθε παράβαση.

Όπως διαβάζουμε στoν Guardian: «Το πιο σημαντικό 
είναι, ότι επειδή τα σούπερ μάρκετ θα υποχρεωθούν να 
υπογράψουν συμφωνίες δωρεών με φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, θα μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα και 
την ποικιλία των τροφίμων που λαμβάνουν και διανέμουν. 
Όσον αφορά τη διατροφική ισορροπία, σήμερα υπάρχει 
έλλειψη κρέατος, φρούτων και λαχανικών. Ελπίζουμε ότι 
έτσι θα προωθήσουμε τα προϊόντα αυτά.»

Άραγε λειτουργεί; Σχεδόν δύο χρόνια μετά, ο νέος νόμος 
είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των δωρεών 
και να βελτιωθεί η ποιότητα των τροφίμων. Οι εθελοντές 
πηγαίνουν σε πάνω από 9.000 σούπερ μάρκετ σε όλη 
τη Γαλλία όπου συλλέγουν τρόφιμα, γιαούρτι, πίτσα, 
φρέσκα φρούτα, λαχανικά και τυριά. Αφού τα φορτώσουν 
σε φορτηγά, περίπου 125.000 εθελοντές μεταφέρουν τα 
προϊόντα σε εκκλησίες και κέντρα τροφίμων, απ’ όπου 
τα δίκτυα τραπεζών τροφίμων τα διανέμουν σε φτωχές 
οικογένειες. 

Στη Γαλλία, πάνω από 5.000 φιλανθρωπικές οργανώσεις 
βασίζονται σε τράπεζες τροφίμων και χάρη στη νομοθεσία, 
σχεδόν οι μισές δωρεές προέρχονται πλέον από τα 
σούπερ μάρκετ. Ο νόμος αυτός έχει καταφέρει να αλλάξει 
τις πρακτικές των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ. 
Είναι πιο προσεκτικές με το περιβάλλον και προσφέρουν 
περισσότερα.

Ο εφηβικός έρωτας που 
έγινε αληθινή αγάπη: 

ζευγάρι γιόρτασε 
60 χρόνια γάμου

Η Barbara και ο Archie Gardiner γνωρίστηκαν όταν ήταν 
μόλις 16 ετών σε έναν πρωτοχρονιάτικο χορό το 1959 και 
αμέσως ερωτεύτηκαν. Τέσσερα χρόνια αργότερα ενώθηκαν 
με τα  ιερά δεσμά του γάμου και μετά από 60 χρόνια κοινής 
πορείας δηλώνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, έξι εγγόνια και πέντε 
δισέγγονα και θα κάνουν μια μικρή γιορτή για να 
γιορτάσουν την αδαμάντινη επέτειο γάμου τους, για την 
οποία ανυπομονούν. 

Για την Barbara και ο Archie το κλειδί ενός ευτυχισμένου 
γάμου είναι το νοιάξιμο και η φροντίδα. «Όπως όλα τα 
ζευγάρια είχαμε σκαμπανεβάσματα στη σχέση μας αυτά 
τα χρόνια. Τα βρίσκαμε όμως γιατί νοιαζόμασταν και 
φροντίζαμε πολύ ο ένας τον άλλον».

Τόνισαν ακόμα ότι μαζί περνούσαν πάντα όμορφα, ενώ 
έκαναν και πολλά ταξίδια. Η Barbara δήλωσε  ότι στον 
άντρα της βρήκε το άλλο της μισό, λέγοντας «Είναι ο 
καλύτερός μου φίλος και ο βράχος μου, όπως είμαι κι εγώ 
γι’ αυτόν. Μετά από τόσα χρόνια εξακολουθεί να με κάνει 
να γελάω, είναι απίστευτο».

Πληρώνω τον γιο μου για 
να κάνει babysitting στα 

αδέρφια του και δε 
το μετανιώνω

Το χαρτζιλίκι των παιδιών είναι ένα θέμα που 
προβληματίζει αρκετά τους γονείς. Κάποιοι επιλέγουν 
να τους δίνουν απλά ένα ποσό στο τέλος του μήνα, ενώ 
άλλοι θέλουν τα παιδιά να «κερδίζουν» τα χρήματά τους 
κάνοντας κάτι ουσιαστικό για το σπίτι. Μια μητέρα ωστόσο, 
επέλεξε να πληρώνει τον έφηβο γιο της για να κάνει ba-
bysitting στα αδέρφια του.

«Νομίζω ότι αυτή η περίοδος είναι η καλύτερη της ζωής 
μου. Τα μικρά μου παιδιά, 9 και 11 ετών, είναι αρκετά 
μεγάλα ώστε να μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα 
χωρίς τη βοήθειά μου και ο έφηβος γιος μου είναι στην 
κατάλληλη ηλικία για να τα προσέχει όταν χρειάζεται.

Βλέπω τα παιδιά μου να ανεξαρτητοποιούνται και να 
διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους καθημερινά. Είναι μια 
φανταστική εποχή, κατά την οποία περνάω όμορφα μαζί 
τους και έχω επιτέλους λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Γι’ 
αυτό και πληρώνω τον γιο μου κανονικά ως babysitter για 

να προσέχει τακτικά τα αδέρφια του.
Πολλοί φίλοι με κοροϊδεύουν και υποστηρίζουν ότι ο 

γιος μου θα έπρεπε να φροντίζει τα αδέρφια του δωρεάν 
ή τουλάχιστον με λιγότερα χρήματα, καθώς είναι καθήκον 
του. Δεν συμφωνώ ωστόσο, γι’ αυτό και δεν το μετανιώνω. 
Τα οφέλη είναι πραγματικά πολλά. Αρχικά, ξέρω πολύ 
καλά ότι θα έρθει η στιγμή που ο γιος μου θα έχει καλύτερα 
πράγματα να κάνει από το να κάνει παρέα με τα αδέρφια 
του για να με βοηθήσει. Τουλάχιστον αν τον πληρώνω, 
έχει έναν λόγο να συνεχίσει να το κάνει για λίγο ακόμα. 
Επιπλέον, τα μικρά λατρεύουν τον αδερφό τους.

Επειδή τον πληρώνω για τον χρόνο του, οι απαιτήσεις 
μου είναι σαφείς και περιμένω να γίνουν όλα όσα έχω πει. 
Ο γιος μου είναι περήφανος για τη δουλειά του και για το 
γεγονός ότι μπορεί να πληρώνει για πράγματα που θέλει. 
Βλέπω τη διαφορά στον τρόπο που συμπεριφέρεται όταν 
κερδίζει τα χρήματά του και όταν πρέπει να μου τα ζητήσει. 
Και οι δυο μας βγαίνουμε κερδισμένοι.

Ξέρω ότι όλο αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Στα επόμενα 
χρόνια ο γιος μου θα βρει μια άλλη δουλειά και θα είναι 
πολυάσχολος. Θέλω, λοιπόν, να εκμεταλλευτώ το τώρα για 
να έχω λίγο χρόνο για μένα. Και πιστέψτε με, αξίζει κάθε 
ευρώ».

Μαμά με 16 παιδιά 
ανυπομονεί για το 17ο: 

«ήθελα μεγάλη οικογένεια 
από μικρή!»

Η 40χρονη Patty Hernandez από την Βόρεια Καρολίνα 
των ΗΠΑ, είναι μια ευτυχισμένη μαμά 16 παιδιών και θέλει 
οπωδήποτε ένα ακόμα παιδάκι. Εκείνη και ο σύζυγός της 
λατρεύουν την μεγάλη τους οικογένεια και λαχταρούν να 
την… μεγαλώσουν λίγο ακόμα.

Μάλιστα η Patty, για να τιμήσει τον μπαμπά της Carlos, 
έχει δώσει στα 16 της παιδιά ονόματα που ξεκινούν από το 
γράμμα C - το ίδιο σκοπεύει να κάνει και για το 17ο παιδί που 
προσπαθεί να συλλάβει, για το οποίο έχει σκεφτεί ήδη όνομα! 

«Ονειρευόμουν μια μεγάλη οικογένεια από τότε που ήμουν 
κοριτσάκι... Ωστόσο, ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου πιστεύαμε 
ότι θα αποκτούσαμε 16 παιδιά… Θέλουμε ένα ακόμα και 
είμαστε σίγουροι πως αργά ή γρήγορα θα έρθει στη ζωή μας. 
Αν είναι αγόρι θα το ονομάσουμε Carter, κι αν είναι κορίτσι 
Clair» ανέφερε το ζευγάρι. 

Η Patty, η οποία έχει τη δική της εταιρεία καθαρισμού, 
γέννησε το 16ο παιδί της, τον Clayton, τον Μάιο του 
περασμένου έτους. Εξήγησε, μάλιστα, πως ήταν η πιο 
δύσκολη εγκυμοσύνη που είχε μέχρι τότε ενώ όταν πήγε στο 
μαιευτήριο να γεννήσει, οι νοσοκόμες την αναγνώρισαν από 
μακριά!

Το ζευγάρι ξοδεύει περίπου 600 ευρώ το δεκαπενθήμερο 
για το φαγητό και τις ανάγκες των παιδιών τους, αλλά δεν 
στηρίζονται σε επιδοτήσεις πολυτέκνων ή άλλου είδους 
χρηματοδοτήσεις. Δουλεύουν και οι δύο και μπορούν και 
συντηρούν τα παιδιά τους όπως πρέπει.  

Το ζευγάρι, που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ αντισύλληψη, 
έχει επίσης τρία δίδυμα, την Carla και την Caitlyn, τον Calvin 
και την Catherine και τον Caleb και την Caroline. Τα υπόλοιπα 
οκτώ παιδιά είναι οι: Christopher, Cristian, Celeste, Cristina, 
Carol, Camilla, Charlotte και Crystal.
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Εισβολή 
στην Ουκρανία: 
Ο πόλεμος των 

ψεύτικων προφίλ
Η διασπορά 

παραπληροφόρησης για την 
εισβολή στην Ουκρανία και οι 
δοκιμασμένες πρακτικές του 

«Εργοστασίου των Τρολ»

Γιάννης Παπαδόπουλος
  

Είχαν επιλέξει με προσοχή το ψηφιακό καμουφλάζ. Ολοι 
υποστήριζαν ότι βρίσκονται στο Κίεβο. Ενας παρίστανε τον 
δημοσιογράφο, άλλος υποδυόταν έναν πρώην μηχανικό 
αεροσκαφών και κάποιος τρίτος έλεγε ότι ήταν συντάκτης 
σε επιστημονική έκδοση για την υδρογραφία, η οποία 
ασχολείται με τη μέτρηση και την περιγραφή φυσικών 
χαρακτηριστικών των υδάτινων οικοσυστημάτων. Στα 
προφίλ τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές, 
από το Facebook και το Instagram μέχρι το Telegram και 
τα ρωσικά Odnoklassniki και VK, μοιράζονταν αναρτήσεις 
οι οποίες ισχυρίζονταν ότι η Ουκρανία είναι μια διαλυμένη 
χώρα και ότι η Δύση την έχει προδώσει. Χρειάστηκαν 48 
ώρες για να αποκαλυφθεί από ερευνητές ασφαλείας ο 
μηχανισμός προπαγάνδας.

Στις 27 Φεβρουαρίου, τρεις ημέρες μετά τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία, η Meta (όπως έχει μετονομαστεί η 
εταιρεία που διαχειρίζεται μεταξύ άλλων μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και το Facebook) ανακοίνωσε ότι έθεσε εκτός 
λειτουργίας 40 σχετικούς λογαριασμούς. Ο εντοπισμός του 
μικρού δικτύου φαίνεται ότι έγινε εγκαίρως, καθώς δεν είχε 
προλάβει ακόμη να ξεπεράσει συνδυαστικά τους 4.000 
ακολούθους στο Facebook ή τους 500 στο Instagram. Για 
να παραπλανήσουν τους ερευνητές είχαν φτιάξει ψεύτικους 
λογαριασμούς χρηστών με φωτογραφίες προφίλ τις οποίες 
φαίνεται πως είχαν δημιουργήσει με τη βοήθεια τεχνητής 
νοημοσύνης. Στόχος τους ήταν να μοιραστούν ψευδείς 
ειδήσεις για το αξιόμαχο των ουκρανικών στρατευμάτων, 
σε μια πιθανή προσπάθεια κάμψης του ηθικού στον άμαχο 
πληθυσμό.

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας στη Meta διαπίστωσαν ότι αυτά 
τα ψεύτικα προφίλ συνδέονται με ένα παρόμοιο δίκτυο το 
οποίο είχαν αποβάλει από την πλατφόρμα τον Απρίλιο 
του 2020. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, είχαν 
ταυτοποιήσει τότε ως υπαίτια άτομα που σχετίζονταν με 
τη Ρωσία, την περιοχή Ντονμπάς στην Ουκρανία, καθώς 
και μέσα ενημέρωσης στην Κριμαία, στα οποία αργότερα 
επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Αυτές δεν ήταν οι μόνες απόπειρες παραπληροφόρησης 
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έγιναν αντιληπτές τις 
τελευταίες ημέρες από ερευνητές ασφαλείας της Meta, με 
αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εντόπισαν μεταξύ 
άλλων αυξημένη κινητικότητα της ομάδας χάκερ με την 
επωνυμία Ghostwriter, η οποία φέρεται να συνδέεται με 
τη Λευκορωσία. Αφού καταφέρουν να υποκλέψουν τους 
κωδικούς πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των 
θυμάτων τους, οι δράστες χειρίζονται τους λογαριασμούς 
τους και διασπείρουν εκ μέρους τους ψευδείς ειδήσεις. 
Παρόμοιες προσπάθειες φέρονται να έχουν γίνει 
πρόσφατα με βίντεο τα οποία υποτίθεται πως έδειχναν 
Ουκρανούς στρατιώτες να βγαίνουν από ένα δάσος και να 
παραδίνονται ανεμίζοντας λευκή σημαία.

Για να αντιμετωπίσει αυτές, καθώς και άλλες αντίστοιχες 
πρακτικές, η Meta ανέφερε ότι από τις 26 Φεβρουαρίου 
είχε δημιουργήσει μια ειδική ομάδα ελέγχου ψευδών 
ειδήσεων σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την 
επόμενη ημέρα η ουκρανική κυβέρνηση απευθύνθηκε στην 
πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας να περιορίσει 
την πρόσβαση σε συγκεκριμένους λογαριασμούς, καθώς 
και σε κρατικά μέσα της Ρωσίας. Το αίτημα έγινε δεκτό.

Κατηγορίες σε Ρώσους
Η δημιουργία ψεύτικων προφίλ για τη διάχυση 

παραπληροφόρησης είναι μια δοκιμασμένη πρακτική, την 
οποία για πρώτη φορά φέρεται να είχε αξιοποιήσει ευρέως 
πριν από χρόνια η ρωσική εταιρεία Internet Research 
Agency (IRA), γνωστή και ως «Εργοστάσιο των Τρολ». Οι 
ΗΠΑ έχουν απαγγείλει κατηγορίες κατά της συγκεκριμένης 

εταιρείας και 13 Ρώσων πολιτών για ανάμειξη στις 
αμερικανικές εκλογές του 2016. Σύμφωνα με τα σχετικά 
δικαστικά έγγραφα, βασικός χρηματοδότης της IRA φέρεται 
να είναι ο προσκείμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ 
Πούτιν, επιχειρηματίας Εβγκένι Πριγκόζιν. Ο ίδιος έχει 
αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ και το ρωσικό υπουργείο 
Εξωτερικών έχει χαρακτηρίσει τότε «παράλογους» αυτούς 
τους ισχυρισμούς.

Με αφορμή τη δικογραφία που σχημάτισαν οι Αμερικανοί 
το 2018, η «Κ» είχε ερευνήσει τη δράση του «Εργοστασίου 
των Τρολ» μιλώντας και με έναν πρώην εργαζόμενο. Μία 
από τις βασικές αποστολές των υπαλλήλων στην εταιρεία 
ήταν η ανάρτηση αλλοιωμένων ειδήσεων σχετικά με την 
Ουκρανία. Φέρονται να είχαν χωριστεί το 2014 σε δύο 
τμήματα, το «Ουκρανία 1» και το «Ουκρανία 2». Το πρώτο 
εφάρμοζε την πιο σκληρή προπαγάνδα. Στις ειδήσεις που 
έγραφε καθημερινά κάθε εργαζόμενος απαγορευόταν να 
αποκαλέσει τους φιλορώσους αυτονομιστές «αποσχιστές» 
ή «τρομοκράτες». Αντίστοιχα όσοι βρίσκονταν στο 
τμήμα των social media έπρεπε να μοιράζουν ψευδή ή 
παραπλανητική κείμενα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Δημιουργούσαν μια σειρά ψεύτικων προφίλ στον 
ρωσικό κλώνο του Facebook, την πλατφόρμα VK, και 
χρησιμοποιούσαν πραγματικά ονόματα άλλων χρηστών 
τα οποία συνόδευαν συνήθως με φωτογραφίες όμορφων 
γυναικών. Από την εταιρεία φέρονται να παρείχαν δεκάδες 
κάρτες sim σε εργαζομένους καθώς χρειαζόταν αριθμός 
κινητού τηλεφώνου για την ενεργοποίηση νέου προφίλ.

Την ενασχόληση της IRA με την Ουκρανία επιβεβαίωσε 
αργότερα και σχετική μελέτη που δημοσίευσε τον Μάιο 
του 2019 το Ινστιτούτο Ερευνας για το Εγκλημα και την 
Ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Αναλύοντας 
202 λογαριασμούς στο Twitter, οι οποίοι είχαν συνδεθεί 
με το «Εργοστάσιο των Τρολ», διαπίστωσαν ότι ήδη από 
το 2014 ο μηχανισμός προπαγάνδας εστίαζε σε μεγάλο 
βαθμό στην Ουκρανία, καθώς και στην προσάρτηση της 
Κριμαίας από τη Ρωσία.

«Παρατηρητής» στην Αθήνα
Στο κάδρο της παραπληροφόρησης φαίνεται πως 

είχε μπει τότε –σε μικρότερο βαθμό– και η Ελλάδα. 
Σύμφωνα με την πανεπιστημιακή έρευνα, ένα από τα 
ρωσικά τρολ είχε ταξιδέψει στην Αθήνα το 2014 σε 
άτυπο ρόλο «παρατηρητή» ενόψει των ευρωεκλογών. 
Είχε επισκεφθεί εκλογικά τμήματα, ένα εξ αυτών στη 
Γλυφάδα, και αναρτούσε φωτογραφίες από τη διαδικασία, 
επισημαίνοντας τα κενά τα οποία καθιστούσαν, σύμφωνα 
με τον ίδιο, τις εκλογές ευάλωτες σε νοθεία. Αναλύοντας τα 
μεταδεδομένα αυτού του λογαριασμού, οι πανεπιστημιακοί 
ερευνητές, Αντριου Ντόουσον και Μάρτιν Ινες, διαπίστωσαν 
ότι είχε δημιουργηθεί το 2011 και ότι έφερε την ταυτότητα 
μιας δικηγόρου. Αρχικά οι αναρτήσεις της επικεντρώνονταν 
στο ποδόσφαιρο, στην ειδησεογραφία και τη νομική. Από 
το 2012 το ενδιαφέρον της στράφηκε προς τις εκλογικές 
διαδικασίες, ενώ είχε διάδραση και με άλλους τρεις 
λογαριασμούς οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με την IRA. 
Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ σημειώνουν 
ότι κατά το 2014 η ενασχόληση των τρολ με την Ελλάδα 
ήταν περιορισμένη, καθώς προτεραιότητα είχε δοθεί τότε 
στην Ουκρανία. Την επόμενη χρονιά το ενδιαφέρον για τη 
χώρα μας φαίνεται πως αυξήθηκε. Περισσότερα από 9.600 
tweets είχαν γίνει από λογαριασμούς που συνδέονταν με 
την IRA και είχαν κύριο θέμα τις διαφωνίες μεταξύ Ελλάδας 
και Ε.Ε. για το πρόγραμμα οικονομικής διάσωσης. Ενα 
από τα βασικά επιχειρήματα που είχαν αναπαραγάγει 
διαφορετικοί λογαριασμοί, τόνιζε ότι η Ελλάδα έπρεπε να 
γυρίσει την πλάτη της στην Ευρώπη και να στραφεί προς 
την αγκαλιά της Ρωσίας.

kathimerini.gr

Στόχος του δικτύου προπαγάνδας 
που εξάρθρωσε η Meta ήταν να 
μοιραστούν ψευδείς ειδήσεις 
για το αξιόμαχο των ουκρανικών 
στρατευμάτων, ώστε να καμφθεί 
το ηθικό των αμάχων.
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Βουνό χαμηλό και σχετικά ήμερο, το 
Πήλιο αποτελεί συνώνυμο σχεδόν της 
Μαγνησίας και της πρωτεύουσάς της, 
του Βόλου. Με την ψηλότερη κορυφή 
του, τον Σταυρό, να υψώνεται στα 
1.624 μέτρα και μήκος 50 περίπου 
χιλιόμετρα, το Πήλιο αποτελεί το 
φυσικό σύνορο της Μαγνησίας με το 
Αιγαίο Πέλαγος.

Οι ήπιες πλαγιές, αλλά και οι ήμερες 
κορυφές τους κάνουν το Πήλιο ιδιαίτερα 
αγαπητό στους πεζοπόρους και τους 
αρχάριους ορειβάτες, που θα βρουν 
εδώ δύο ορειβατικά καταφύγια, στην 
τοποθεσία Αγριόλευκες και στον Άγιο 
Γεώργιο Ζαγοράς. Για τους λάτρεις της 
λευκής πίστας στις Αγριόλευκες, κοντά 
στα Χάνια υπάρχει και χιονοδρομικό 
κέντρο, ενώ προσφέρονται κι ένα 
πλήθος υπέροχων διαδρομών για τους 
φανατικούς της ποδηλασίας βουνού 
και της ιππασίας.

Είτε επισκέπτεσθε το Πήλιο χειμώνα 
ντυμένο στα λευκά, είτε την άνοιξη 
ή το καλοκαίρι, όταν οι πλαγιές 
βάφονται πολύχρωμες από τα δεκάδες 
αγριολούλουδα ανάμεσα στα έλατα, τις 
καστανιές και τις οξιές, η περιήγηση 
στα παραδοσιακά χωριά του είναι μία 
εμπειρία μαγευτική….

Πορταριά η κοσμοπολίτισσα
Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα 

χωριά του Πηλίου που σφύζει από 
κόσμο όλες τις εποχές του χρόνου. 
Είναι το πρώτο χωριό που συναντάμε 
καθώς ανεβαίνουμε από τον Βόλο το 
βουνό του Πηλίου, και είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλές λόγω της εγγύτητάς του 
στο χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και 
στη θάλασσα. Πολυτελή ξενοδοχεία, 
παραδοσιακοί ξενώνες, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, εστιατόρια και ταβέρνες, καφέ, 
μπαρ και καταστήματα με σουβενίρ και 
είδη λαϊκής τέχνηςκαλύπτουν όλα τα 
γούστα και τις ανάγκες.

Ζαγορά του πνεύματος
Στις ανατολικές πλαγιές του Πηλίου 

με θέα το Αιγαίο Πέλαγος βρίσκεται η 
αρχοντική Ζαγορά. Το πολυπληθέστερο 
χωριό του Πηλίου οργανώνεται γύρω 
από τέσσερις συνοικίες με κεντρική 
πλατεία αυτή του Αγίου Γεωργίου με 
την ομώνυμη εκκλησία, γνωστή για 
το υπέροχοτέμπλο της. Στην κεντρική 
πλατεία βρίσκεται και η Δημόσια 
Βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε στα τέλη 
του 18ου αι. και σήμερα λειτουργεί 
ως δανειστική με πλούσιο και σπάνιο 
υλικό, ενώ διαθέτει και αναγνωστήριο! 
Λίγο πιο κάτω συναντάμε το αρχοντικό 
Δρακοπούλου στο ισόγειο του οποίου 
λειτουργεί το παρασκευαστήριο 
του Γυναικείου Αγροτουριστικού 
Συνεταιρισμού Ζαγοράς. Εδώ η 
φύση συναντά την παράδοση… Το 
χωριό δίνει άφθονη πρώτη ύλη σε 
οπωροφόρα, τα οποία με μοναδικές 
παραδοσιακές συνταγές και αγνά 
προϊόντα γίνονται λαχταριστά γλυκά 
του κουταλιού, μαρμελάδες και σπιτικά 
λικέρ… ιδανικά για να πάρετε δυνάμεις 
μετά από πεζοπορία ή να τα χαρίσετε 
στους αγαπημένους σας…

Η αρχοντική Τσαγκαράδα
Στα 500 μέτρα υψόμετρο στην 

ανατολική πλευρά του Πηλίου, σε ένα 
περιβάλλον κατάφυτο με υπέροχη 
θέα προς τη θάλασσα του Αιγαίου, 
απλώνεται η Τσαγκαράδα. Η φύση 
εδώ δεσπόζει καθώς οι καστανιές 
και τα πλατάνια αγκαλιάζουν σχεδόν 
κάθε παλιό και νέο κτήριο της 
αραιοκατοικημένης Τσαγκαράδας. 
Πιείτε καφέ στην κεντρική πλατεία 
της Αγίας Παρασκευής, όπου ο 
Μέγας Πλάτανος μετράει μία χιλιετία 
ζωής και μη χάσετε το τοξωτό γεφύρι 
φτιαγμένο από ηπειρώτες μάστορες 
στην έξοδο του χωριού. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα 
ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής, η 
Αχιλλοπούλειος Εμπορική Σχολή και 
η Νανοπούλειος Σχολή. Μαζέψτε 
κάστανα – το Νοέμβρη διοργανώνεται 
και η γιορτή του κάστανου - και 
μανιτάρια και ξεκινήστε από εδώ 
υπέροχες διαδρομές στη φύση….

Βυζίτσα για ατελείωτες βόλτες
Από τα πιο ξακουστά και 

ανεπτυγμένα τουριστικά χωριά του 
Πηλίου ήδη από τη δεκαετία του ‘80, 
αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα 
πηλιορείτικου τοπίου με τα λιθόστρωτα 
καλντερίμια και τα παραδοσιακά 
αναπαλαιωμένα αρχοντικά, την 
πλούσια βλάστηση και τις πέτρινες 
κρήνες. Ανεβείτε από το μεγάλο 
καλντερίμι προς την κεντρική πλατεία, 
κάντε μια βόλτα στη γραφική γειτονιά 
Αργυραίικα και αν το επιτρέπει ο 
καιρός οργανώστε πεζοπορία προς τις 
Μηλιές ή το παραθαλάσσιο χωριό Καλά 
Νερά. Τα τοπία θα σας συνεπάρουν… 
Εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα 
από μαρμελάδες μέχρι χειροποίητα 
ζυμαρικά έκαναν τον Γυναικείο 
Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό της 
Βυζίτσας «Εσπερίδες», ιδιαίτερα 
δημοφιλή και εκτός των ορίων του 
χωριού. Αξιοποιώντας μοναδικές 
παραδοσιακές συνταγές προσφέρει 
υπηρεσίες catering στην ευρύτερη 
περιοχή.

Μηλιές
Αφετηρία του διάσημου 

«Μουτζούρη», του τρένου του Πηλίου 
που φτάνει μέχρι τα Άνω Λεχώνια μέσα 
από μία διαδρομή εξαιρετικού φυσικού 
κάλλους, συνδέοντας το κέντρο του 
Βόλου με την εύφορη και πλούσια 
περιοχή του Δυτικού Πηλίου. Το 
χειμώνα που το τρένο δε λειτουργεί είναι 
μία θαυμάσια ευκαιρία να περπατήστε 
κατά μήκος των γραμμών του και 
να φωτογραφηθείτε στη σιδερένια 
γέφυρα του Εβάριστο ντε Κίρικο – 
κατασκευαστή του σιδηροδρόμου και 
πατέρα του διάσημου υπερρεαλιστή 
ζωγράφου Τζόρτζιο Ντε Κίρικο. Πάρτε 
το μονοπάτι για Βυζίτσα και απολαύστε 
τη θέα προς τον Παγασητικό, ενώ 
μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την 
εκκλησία Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 
χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με 
αξιόλογες μεταβυζαντινές αγιογραφίες.

Μακρινίτσα,
το «μπαλκόνι» του Πηλίου
Με υπέροχη και ανεμπόδιστη θέα 

προς τον Βόλο και τον Παγασητικό και 
έχοντας διατηρήσει την παραδοσιακή 
πηλιορείτική αρχιτεκτονική με τα 
αναπαλαιωμένα αρχοντικά, τα 
ρομαντικά πλακόστρωτα δρομάκια, τις 
περίτεχνες κρήνες, τα υπεραιωνόβια 
πλατάνια και τα λουλούδια αποτελεί 
έναν από τους πιο μαγευτικούς 
προορισμούς του Πηλίου. Σ’ αυτό τον 
μικρό τόπο θα βρείτε ενδιαφέροντα art 
café και γκαλερί που μαρτυρούν τις 
καλλιτεχνικές ανησυχίες των κατοίκων 
του.

Πήλιο: O ιδανικός προορισμός...

Πινακάτες.. ένα χωριό 
βγαλμένο από παραμύθι
Ένα μικρό μυστικό κρυμμένο στο 

βουνό των Κενταύρων, ένα χωριό το 
οποίο αργήσαμε να ανακαλύψουμε, 
καθώς ο δρόμος από την Βυζίτσα 
άνοιξε μόλις το 1999. Η μαγευτική 
φύση, η ησυχία, η μικρή και 
προφυλαγμένη από τον μεγάλο 
πλάτανο πλατεία, το αυθεντικό τοπίο 
και οι ελάχιστες παρεμβάσεις ασκούν 
απαράμιλλη γοητεία στον επισκέπτη…
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Εξοργισμένος δηλώνει ο Ναπολιτάνος   καλλιτέχνης Jorit 
με την απόφαση του Πανεπιστημίου του Μιλάνου “Bikoka” 
να κλείσει το επιστημονικό μάθημα για τον Ντοστογιέφσκι 
λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αντί να εισαγάγει 
τη μελέτη της ουκρανικής λογοτεχνίας. Ο   καλλιτέχνης 
αφιέρωσε μια μεγάλη τοιχογραφία στον συγγραφέα των 
μυθιστορημάτων «Έγκλημα και Τιμωρία», «Αδελφοί 
Καραμάζοφ» κ.α.

Ο Jorit δήλωσε ότι πολλοί Ιταλοί καταδικάζουν την 
ενέργεια του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, η διοίκηση του 
οποίου απέσυρε αυτή την απόφαση μετά από αρνητικές 
αντιδράσεις στο κοινό. Η τοιχογραφία του Ναπολιτάνου 
καλλιτέχνη βασίζεται στο πορτρέτο του Ντοστογιέφσκι, 
που ζωγράφισε το 1872 ο Βασίλι Πετρόφ.

Η μεγάλη τοιχογραφία είναι ζωγραφισμένη στη γωνία 
του τοίχου της Τεχνικής Σχολής Augusto Ridgi. Το δεύτερο 
μέρος της τοιχογραφίας είναι ένα απόσπασμα από την 
ταινία του Πιέρ Πάολο Παζολίνι «Γεράκια και σπουργίτια», 
που προειδοποιεί ότι η ανισότητα στον πλούτο και ο 
ταξικός πόλεμος θα μπορούσαν να είναι ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη.

Νάπολη: Τοιχογραφία του 
Ντοστογιέφσκι ως απάντηση 

στο “κόψιμο” του μαθήματός του

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης εορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 21 Μαρτίου. Η αρχική έμπνευσή της 
ανήκει στον Έλληνα ποιητή Μ. Μήτρα, ο οποίος 
το φθινόπωρο του 1997 πρότεινε στην Εταιρεία 
Συγγραφέων να υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης 
στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, και να 
οριστεί συγκεκριμένη μέρα γι’ αυτό.

Η εισήγησή του έφτασε με επιστολή στα χέρια του 
ποιητή και μελετητή της ποίησης Κ. Στεργιόπουλου, 
προέδρου τότε της Εταιρείας Συγγραφέων. Η 

ποιήτρια Λ. Στεφάνου πρότεινε ως ημέρα εορτασμού 
την 21η Μαρτίου, την ημέρα της εαρινής ισημερίας, 
που συνδυάζει το φως από τη μία και το σκοτάδι 
από την άλλη, όπως η ποίηση, που συνδυάζει το 
φωτεινό της πρόσωπο της αισιοδοξίας με το σκοτεινό 
πρόσωπο του πένθους. Η πρώτη Ημέρα Ποίησης 
γιορτάστηκε το 1998 στο παλιό ταχυδρομείο της 
πλατείας Κοτζιά. Ετοιμάστηκε με ελάχιστα έξοδα και 
πολλή εθελοντική δουλειά, και είχε μεγάλη επιτυχία.

Την επόμενη χρονιά ο συγγραφέας Βασίλης 
Βασιλικός, πρέσβης της Ελλάδας στην UN-
ESCO, εισηγήθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο 
του οργανισμού η 21η Μαρτίου να ανακηρυχθεί 
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, όπως η 21η Ιουνίου 
είναι Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. Οι Γάλλοι, οι 
Ιταλοί, οι Τυνήσιοι και άλλοι πρέσβεις από χώρες της 
Μεσογείου υποστήριξαν την εισήγηση και η ελληνική 

πρόταση υπερψηφίστηκε.
Τον Οκτώβριο του 1999, στη Γενική Διάσκεψη της 
UNESCO στο Παρίσι, η 21η Μαρτίου ανακηρύχθηκε 
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Το σκεπτικό της 
απόφασης ανέφερε: «Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 
θα ενισχύσει την εικόνα της ποίησης στα ΜΜΕ, ούτως 
ώστε η ποίηση να μην θεωρείται πλέον άχρηστη 
τέχνη, αλλά μια τέχνη που βοηθά την κοινωνία να 
βρει και να ισχυροποιήσει την ταυτότητά της. Οι 
πολύ δημοφιλείς ποιητικές αναγνώσεις μπορεί να 
συμβάλουν σε μια επιστροφή στην προφορικότητα 
και στην κοινωνικοποίηση του ζωντανού θεάματος 
και οι εορτασμοί μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για 
την ενίσχυση των δεσμών της ποίησης με τις άλλες 
τέχνες και τη φιλοσοφία, ώστε να επαναπροσδιοριστεί 
η φράση του Ντελακρουά «Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς 
ποίηση»».

21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
“Δεν υπάρχει τέχνη 

χωρίς ποίηση”
Ντελακρουά
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Άγαλμα θωρακοφόρου 
στην Αμφίπολη: 

«Συμβολίζει 
τη στρατιωτική 

αρετή»
Ενα ακόμη άγαλμα 

θωρακοφόρου βρέθηκε 
εντοιχισμένο στην Ακρόπολη 

της Αμφίπολης
Ενα νέο κεφάλαιο στο αφήγημα της Αμφίπολης ανοίγουν 
οι θωρακοφόροι της. Απεικονίζονται σε γλυπτά και 
ανάγλυφα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής και 
τώρα ένας νέος μαρμάρινος κορμός με παραστάσεις 
στον θώρακα εμπλουτίζει τη συλλογή ευρημάτων από 
την αρχαία μακεδονική πόλη. Βρέθηκε εντοιχισμένος σε 
τοίχο κτίσματος των πρώιμων βυζαντινών χρόνων στην 
Ακρόπολη στις ανασκαφές του περασμένου καλοκαιριού, 
ενισχύοντας τις γνώσεις, όχι μόνο για την πόλη της 
Αμφίπολης αλλά και για την ιστορία της τέχνης.

Μακρά παράδοση
«Η μορφή του θωρακοφόρου στην αρχαία ελληνική τέχνη 
έχει μακρά παράδοση. Ο θώρακας ως αναπόσπαστο 
στοιχείο εξάρτυσης των Μακεδόνων στρατιωτών συμβολίζει 
τη στρατιωτική αρετή ήδη από τα πρώτα χρόνια του 
βασιλείου τους. Η ώθηση όμως δόθηκε με την άνοδο του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και την εκστρατεία του στην Ανατολή. 
Στο διάσημο ψηφιδωτό της Πομπηίας ο Αλέξανδρος 
έφιππος θωρακοφόρος οδηγεί το στράτευμα εναντίον του 
Πέρση βασιλιά Δαρείου», εξηγεί στην «Κ» ο καθηγητής 

Κλασικής Αρχαιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
Δημήτρης Δαμάσκος. «Η 
μορφή του θωρακοφόρου 
συνεχίστηκε και στους 
ρωμαϊκούς χρόνους για την 
απεικόνιση υψηλόβαθμων 
αξιωματούχων και 
κυρίως αυτοκρατόρων. Η 
ιδιαιτερότητα ωστόσο των 
ρωμαϊκών γλυπτών είναι 
οι ανάγλυφες παραστάσεις 
στον θώρακα με σκηνές 
φτερωτής νίκης, λαφύρων 
ή παράδοσης αντιπάλων. 
Με αυτόν τον τρόπο 
εξυμνούσαν την ανδρεία και 
τις στρατιωτικές επιτυχίες 
του αυτοκράτορα, σημαντικά 
εχέγγυα για την ευημερία 
της αυτοκρατορίας».
Εντοιχισμένα αγάλματα σε 
τοίχους ή κτίρια των πρώιμων 
βυζαντινών χρόνων ήταν 
μια συνήθης πρακτική. Χρησίμευαν ως οικοδομικό υλικό, 
καθώς «στην πλειονότητά τους τα γλυπτά αυτά είχαν χάσει 
τη σημασία που είχαν την εποχή ανίδρυσής τους». Ο 
θωρακοφόρος της Ακρόπολης, όμως, ήταν μια ευχάριστη 
έκπληξη, όχι μόνο γιατί ο κορμός του σώζεται σε πολύ καλή 
κατάσταση αλλά κυρίως διότι τη δεκαετία του 1970 ένας 
πανομοιότυπος κορμός βρέθηκε κι αυτός εντοιχισμένος 
στον βυζαντινό πύργο του Μαρμαρίου, που δεσπόζει στη 
βόρεια πλευρά της πόλης δίπλα στις όχθες του ποταμού 
Στρυμόνα. Χρονολογείται την ίδια περίοδο της εποχής του 
Αυγούστου.
Τρία τέτοια αγάλματα αριθμεί πλέον η συλλογή, ενώ το 
πρωιμότερο της εποχής του Αυγούστου υποδέχεται τους 
επισκέπτες στην αυλή του Μουσείου Αμφίπολης.

Σωτήρας και κτίστης
«Δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε με ακρίβεια 
την ταυτότητα της μορφής, τα αγάλματα είναι ακέφαλα», 
αναφέρει ο κ. Δαμάσκος. «Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι οι 
συγκεκριμένες ανάγλυφες παραστάσεις στον θώρακα 
συνδέονται με την εικονογράφηση του αυτοκράτορα 
Αυγούστου ή έστω των υψηλόβαθμων στρατιωτικών, που 
με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να μιμηθούν τον αυτοκράτορα. 
Ο Αύγουστος είχε τιμηθεί από τους Αμφιπολίτες ως 
σωτήρας και κτίστης για ευεργεσίες, λεπτομέρειες των 

οποίων αγνοούμε. Θα πρέπει όμως με κάποιον τρόπο να 
ευνόησε πολύ την πόλη για να αποκτήσει τους τίτλους».
Τρία αγάλματα θωρακοφόρων αριθμεί πλέον η συλλογή 
της Αμφίπολης. Οι δύο κορμοί (ευρήματα του 1970 και του 
2021) βρίσκονται στις αποθήκες, ενώ ένας μαρμάρινος 
ακέφαλος θωρακοφόρος πρωιμότερος της εποχής του 
Αυγούστου υποδέχεται τους επισκέπτες στην αυλή του 
Μουσείου Αμφίπολης.
Τα σπουδαία ευρήματα εντείνουν την ανάγκη της έρευνας 
της προχριστιανικής Ακρόπολης για την οποία ελάχιστα 
γνωρίζουμε. Αυτός είναι εξάλλου ο στόχος του ερευνητικού 
προγράμματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών και 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που πραγματοποιείται υπό 
τη διεύθυνση της προϊσταμένης της ΕΦΑ δρ Δημητρίας 
Μαλαμίδου και του καθηγητή Αρχαιολογίας Δημήτρη 
Δαμάσκου, χρηματοδοτούμενο και από τους δύο φορείς. 
Οι ανασκαφές, παρά τα ελάχιστα κονδύλια, αναμένεται 
να συνεχιστούν, με την ελπίδα ο ιστότοπος amfipolis-
project.org. να παρακινήσει πολιτιστικούς φορείς ώστε 
να συνεισφέρουν οικονομικά στην έρευνα μιας από 
τις σημαντικότερες πόλεις της Μακεδονίας, από όπου 
ξεκίνησε την εκστρατεία του ο Μέγας Αλέξανδρος με μέγα 
πλήθος έφιππων θωρακοφόρων, κάποιοι εκ των οποίων 
Αμφιπολίτες.
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