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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

Το ROM (Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο) ανακοίνωσε την 
ίδρυση της θέσης Nick Mirkopoulos Curatorship of Ancient 
Greece and Rome. Επιβλέποντας την πιο ολοκληρωµένη 
ελληνική και ρωµαϊκή συλλογή στη χώρα, η νέα επιµέλεια θα 
διαδραµατίσει ζωτικό ρόλο στην εµβάθυνση της εµπλοκής 
του κοινού σε αυτόν τον τοµέα συλλογών µέσω ενισχυµένης 
έρευνας, προγραµµατισµού, εκθέσεων και µαθησιακών 
πρωτοβουλιών. Η αναζήτηση για την πλήρωση αυτής της 
εναρκτήριας θέσης θα ξεκινήσει φέτος.

“Τα επιτεύγµατα των αρχαίων Ελλήνων και Ρωµαίων έχουν 
αγγίξει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής µας: από τα µαθηµατικά 
και τον αθλητισµό µέχρι την αρχιτεκτονική και τις τέχνες”, λέει 
ο Josh Basseches, Διευθυντής και Διευθύνων Σύµβουλος 
της ROM. “Η ίδρυση της επιµελητείας Μιρκόπουλου µας 

Το Βασιλικό Μουσείο 
του Οντάριο ιδρύει 

την Επιμέλεια 
Αρχαίας Ελλάδας 

και Ρώμης του 
Νίκου Μιρκόπουλου

ΣΕΛΙΔΕΣ 21-25

Εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στο Τορόντο
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Συμπληρώσαμε 40 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνισμού. Είμαστε 
ένα από τα πρώτα ελληνικά φαρμακεία του Τορόντο. Χάρη στην 
προτίμησή σας και την αγάπη σας ξεχωρίσαμε. Γίναμε ένα από τα 
πιο δημοφιλή φαρμακεία. Το χρωστάμε σε σας. Σας ευχαριστούμε 
θερμά και σας προσκαλούμε κι αυτή τη χρονιά να συνεχίσετε να 
μας επισκέπτεσθε διότι θα έχουμε στο άμεσο μέλλον.... εκπλήξεις!!! 
Διαθέτουμε ειδικευμένο προσωπικό. Δε χρεώνουμε τα $2.00 για 
τους συνταξιούχους.  Διαθέτουμε τα πιο πολλά εμβόλια που 
κυκλοφορούν.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9πμ-6μμ

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

• Εκτελούμε συνταγές παντός είδους
• Δεχόμαστε όλες τις ασφάλειες
• Εχουμε μεγάλη ποικιλία σε βιταμίνες

• Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά
• Είδη για διαβητικούς
• Ηλεκτρικοί μετρητές για ζάχαρο

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

751 Pape Avenue, Toronto ON M4K 3T1
Δίπλα στο Pape Subway

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

Επέτειος 25ης Μαρτίου: Μήνυμα 
της Κατερίνας Σακελλαροπούλου 
προς τα απόδημα Ελληνόπουλα
«Φέτος είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους τους Έλληνες, όπου κι αν 

βρίσκονται. Συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821, που 
μας έδωσε την ελευθερία μας και μας έκανε ένα κράτος περήφανο και ανεξάρτητο», 
τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο μήνυμά της 
προς τα απόδημα Ελληνόπουλα για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική 
Επανάσταση, το οποίο συνοδεύεται από ψηφιακή ξενάγηση στην Προεδρική Φρουρά.

Η Προεδρία της Δημοκρατίας, αντί άλλου χαιρετισμού για την ημέρα της 
εθνεγερσίας, την ημέρα που ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες ενάντια στους Τούρκους και 
ξεκίνησαν τον αγώνα τους για την ελευθερία, κάνει ένα δώρο σε όλα τα Ελληνόπουλα 
του εξωτερικού. Μια περιήγηση στο Στρατόπεδο Τζαβέλα, όπου εδρεύει η Προεδρική 
Φρουρά, για να συναντήσουν τους Εύζωνες, τους ακοίμητους φρουρούς του 
Προεδρικού Μεγάρου και του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Όπως επισημαίνει η Πρόεδρος, φέτος, η παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής 
Φρουράς βαραίνει διπλά, καθώς κρατούν ζωντανή τη μνήμη όλων των Ελλήνων και μας 
θυμίζουν, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, τις αξίες για τις οποίες πολεμήσαμε και τις οποίες υπερασπιζόμαστε 
σε κάθε φάση της εθνικής μας διαδρομής: τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής μας 
κυριαρχίας.

Απευθυνόμενη στα Ελληνόπουλα, που βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 
του πλανήτη, η κυρία Σακελλαροπούλου επισημαίνει ότι κρατούν ζωντανή τη γλώσσα, τις συνήθειες, 
τις παραδόσεις μας στους ξένους τόπους, μεταφέρουν το ελληνικό πνεύμα στις νέες τους πατρίδες και 
σημειώνει ότι είναι σαν να γράφτηκε γι΄αυτούς η φράση του εθνικού μας ποιητή, Διονύσιου Σολωμού: 
«Κλείσε στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα νιώσεις να λαχταρίζει μέσα σου κάθε είδος μεγαλείου – και 
θα’ σαι ευτυχισμένος».

Αγαπητά μου παιδιά,
Με μεγάλη συγκίνηση απευθύνομαι σήμερα σ’ εσάς τα Ελληνόπουλα που είστε 

σκορπισμένα σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Σε όλους και όλες εσάς, που 
μπορεί να ζείτε μακριά από τη χώρα των προγόνων σας, όμως είστε πολύ κοντά μας, 
μέσα στις καρδιές μας. Είστε εσείς που κρατάτε ζωντανή τη γλώσσα, τις συνήθειες, τις 
παραδόσεις μας στους ξένους τόπους, εσείς που μεταφέρετε το ελληνικό πνεύμα στις 
νέες σας πατρίδες. Και είναι σαν να γράφτηκε για σας η περίφημη φράση του εθνικού 
μας ποιητή, του Διονύσιου Σολωμού: «Κλείσε στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα νιώσεις 
να λαχταρίζει μέσα σου κάθε είδος μεγαλείου – και θα’ σαι ευτυχισμένος». Είναι μια 
παραίνεση, που αξίζει να σας συνοδεύει σ’ όλη τη ζωή σας.

Σήμερα, η Προεδρία της Δημοκρατίας, αντί άλλου χαιρετισμού για την ημέρα της 
εθνεγερσίας, τη μέρα που ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες ενάντια στους Τούρκους και ξεκίνησαν 
τον αγώνα τους για την ελευθερία, θα σας κάνει ένα δώρο. Μια περιήγηση στο στρατόπεδο 
Τζαβέλα, όπου εδρεύει η Προεδρική Φρουρά για να συναντήσετε τους Εύζωνες, τους 
ακοίμητους φρουρούς του Προεδρικού Μεγάρου και του μνημείου του Άγνωστου 
Στρατιώτη. Θα είναι σαν να γνωρίζετε από κοντά τους πολεμιστές του 1821 – γιατί σ’ αυτούς 
παραπέμπουν, με τη στολή τους, με τη λεβεντιά τους, με ακλόνητη την αποφασιστικότητά 
τους να υπερασπιστούν την πατρίδα με όλα τα μέσα, όπου και αν τους χρειαστεί.

Συμβολίζουν τη συνέχεια του έθνους και της ιστορίας μας. Συνδέουν το παρελθόν με το 
παρόν και το μέλλον μας. Την ηρωική μας κληρονομιά και τη δυναμική μας πορεία προς 
το αύριο.

Φέτος είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται. Συμπληρώνονται 
διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821, που μας έδωσε την ελευθερία μας και μας έκανε ένα κράτος 
περήφανο και ανεξάρτητο. Γι’ αυτό και φέτος, η παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς βαραίνει 
διπλά. Κρατούν ζωντανή τη μνήμη όλων των Ελλήνων. Μας θυμίζουν, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, τις αξίες για 
τις οποίες πολεμήσαμε και τις οποίες υπερασπιζόμαστε σε κάθε φάση της εθνικής μας διαδρομής: τις αξίες της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής μας κυριαρχίας.

Κι εμείς, όλοι οι υπόλοιποι, τους καμαρώνουμε και τους τιμάμε.
Χρόνια πολλά σε όλα τα Ελληνόπουλα, όπου κι αν βρίσκονται.

tovima.gr
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

δίνει την ευκαιρία να δώσουµε µεγαλύτερη 
έµφαση σε αυτόν τον σηµαντικό τοµέα 
συλλογών και να γιορτάσουµε την πλούσια 
τέχνη και την πολιτιστική κληρονοµιά 
της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώµης µε 
νέους και ουσιαστικούς τρόπους. Είµαστε 
ευγνώµονες στις οικογένειες Λάζαρου (Lar-
ry) και Στυλιανού (Steve) Μιρκόπουλου και 
στο Louise Hawley Stone Charitable Trust 
που κατέστησαν δυνατή τη θέση αυτή µε 
τη γενναιόδωρη δωρεά τους”.

Η συλλογή της ROM µε περισσότερα 
από 7.000 αντικείµενα από την Ελλάδα 
αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες 
συλλογές του είδους της στον Καναδά και 
µία από τις πέντε µεγαλύτερες στη Βόρεια 
Αµερική. Η συλλογή εξερευνά την ιστορία 
της ανάπτυξης του ελληνικού κόσµου από 
την εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο έως την 
αρχαϊκή, την κλασική και την ελληνιστική 
περίοδο, ενός πολιτισµού που εκτεινόταν 
από την Ιταλία έως το Αφγανιστάν και από 
την Αίγυπτο έως τα Βαλκάνια. Η ρωµαϊκή 
συλλογή της ROM µε 12.500 αντικείµενα 
καλύπτει περισσότερα από 1.000 χρόνια 
ιστορίας µέχρι τη δηµοκρατική και την 
αυτοκρατορική Ρώµη και περιλαµβάνει την 
τεράστια γεωγραφική επιρροή της Ρώµης 
καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η επιµέλεια έχει ονοµαστεί προς τιµήν 
του Νίκου Μιρκόπουλου, ο οποίος έφυγε 
από την Ελλάδα για το Τορόντο το 1968 
και ενθάρρυνε τα αδέλφια του να τον 
ακολουθήσουν στον Καναδά. Στηρίζοντας 
τα µέλη της οικογένειάς του, δηµιούργησε 
διάφορες εταιρείες και δηµιούργησε µια 
επιτυχηµένη επιχείρηση κινηµατογραφικών 
στούντιο, απασχολώντας χιλιάδες άτοµα 

στον Καναδά και τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η 
δωρεά αυτή θα τιµήσει την κληρονοµιά του 
στο διηνεκές.

“Η οικογένειά µας είναι πολύ υπερήφανη 
που υποστηρίζει το σηµαντικό έργο 
της ROM για τη διαχείριση αξιόλογων 
αντικειµένων από την αρχαία Ελλάδα και 
τη Ρώµη και την ερµηνεία των ιστοριών 
που αφηγούνται”, λέει ο D. Jim Mirkopou-
los, ο οποίος είναι µέλος του Διοικητικού 
Συµβουλίου της ROM. “Το Μουσείο 
αποτελούσε πάντα σηµαντικό µέρος της 
πολιτιστικής εµπειρίας της οικογένειάς 
µας στο Τορόντο και είµαστε ευτυχείς που 
αποτίουµε φόρο τιµής στον εκλιπόντα 
θείο µου και εξαιρετικό πατριάρχη της 
οικογένειάς µας, Νίκο Μιρκόπουλο, µε 
αυτόν τον ουσιαστικό τρόπο”.

Η ROM και οι διοικητές της ROM 
ευχαριστούν τον Gary Weddel και τη Lisa 
Saunders, διαχειριστές του Louise Haw-
ley Stone Charitable Trust, για τη συνεχή 
υποστήριξή τους προς το Μουσείο. Η 
ROM είναι επίσης βαθιά ευγνώµων στον 
D. Jim Mirkopoulos για την ηγεσία του στο 
Διοικητικό Συµβούλιο της ROM.

Η εναρκτήρια θέση κατέστη 
δυνατή χάρη σε µια ισόποση 

δωρεά της οικογένειας 
Μιρκόπουλου και του 
Louise Hawley Stone 

Charitable Trust

Το Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο 
ιδρύει την Επιμέλεια Αρχαίας Ελλάδας 
και Ρώμης του  Νίκου Μιρκόπουλου
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Μήνυμα της Πρέσβεως 
της Ελλάδας στον Καναδά 

για την Εθνική Γιορτή 
της 25ης Μαρτίου 2022 

 

Το μήνυμα της 
ελευθερίας ίσως 
είναι ακόμα πιο 
ηχηρό σήμερα, που 
γιορτάζουμε, με τον 
πιο σεμνό τρόπο την 
Εθνική μας γιορτή, 
από σεβασμό στα 
όσα συμβαίνουν γύρω 
μας. Η Ουκρανία 
δοκιμάζεται, τα 
μέρη αυτά που 
φιλοξενούν πολλές 
δεκάδες χιλιάδων 
Ελληνικής καταγωγής 
κατοίκων, οι πόλεις 

με τα Ελληνικά ονόματα που καταγράφουν τόσους αιώνες 
παρουσίας σ’ αυτή τη γωνιά της γης και τα θύματα που 
ήδη θρηνούμε, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και 
καλούν όλους εμάς, το Ελληνικό έθνος, να είμαστε σε 
εγρήγορση για την προστασία του ύψιστου αγαθού της 
ελευθερίας, που ουδέποτε υπήρξε δεδομένο και ουδέποτε 
παραδόθηκε δωρεάν. Η διαρκής θωράκιση της ελευθερίας 
μας, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Ελλάδας από την 
απαρχή του σύγχρονου Ελληνικού κράτους και ασφαλώς 
μέχρι σήμερα. Σύσσωμο το Ελληνικό έθνος έχει ιστορικά 
αποδείξει ότι αντιμετωπίζει με σθένος και ηρωισμό τις 
επιβουλές ενάντια στην ανεξαρτησία και την κυριαρχία του.  

Εύχομαι, με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού, το 
μήνυμα της Ελλάδας για ελευθερία να φθάσει στους λαούς 
που δοκιμάζονται, ως ισχυρό μήνυμα ελπίδας για έναν 
κόσμο ειρηνικό που σέβεται τις πανανθρώπινες αξίες, τα 
ιδεώδη και το διεθνές δίκαιο.  

Η Ελλάδα και ο Καναδάς, φίλοι και σύμμαχοι, συμπληρώνουν 
φέτος 80 έτη διπλωματικών σχέσεων. Συνοδοιπόροι στις 
δύσκολες στιγμές της κοινής μας ιστορίας προασπίζουμε 
την ειρήνη και αριστεία, στις δύο μας χώρες και διεθνώς.  Η 
συνεισφορά σας είναι πολύτιμη.   

Ζήτω η Ελλάδα
 Ζήτω το Έθνος 
Ζήτω η 25η Μαρτίου  
Ζήτω η Ελλάδα και ο Καναδάς 
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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.
-Πως τα είδατε τα πράγματα από 

εκεί ψηλά;
-Τι να σου πω μικρέ,ούτε κρύο ούτε 

ζέστη.
-Επιτέλους Σκλάβε είδαμε μετά 

από δύο χρόνια την Κοινότητα ξανά 
γεμάτη.

-Γεμάτη ήταν μικρέ, δεν λέω.Κακά 
τα ψέματα όμως δεν ήταν όπως παλιά.

Μάλιστα αν θυμηθώ τις καλές εποχές, 
όπου γινόντουσαν οι εκδηλώσεις στο 
Crystal,θα πω με σιγουριά ότι δεν 
υπάρχει μέτρο σύγκρισης.

-Δίκιο έχεις Σκλάβε δεν αντιλέγω.
Άλλο να γίνεται μια τέτοιου είδους 
εκδήλωση  στο Crystal Fountain με 
600 άτομα και άλλο το φετινό. Βέβαια 
δεν σου κρύβω,ότι μου έκανε τρομερή 
εντύπωση που δεν είδα τους παλιούς 
προέδρους της Κοινότητας στην 
εκδήλωση.

-Δεν ξέρω μικρέ τι γίνεται με το 
καινούργιο συμβούλιο, έχω όμως τις 
επιφυλάξεις μου. Μακάρι να κάνω 
λάθος, αλλά δεν τα βλέπω καλά 
τα πράγματα για την Κοινότητα. 
Πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον, έχεις 

μια πιθανότητα να γίνεις ο επόμενος 
πρόεδρος.

-Με τόσο τρέξιμο που έχω Σκλάβε, 
δεν νομίζω ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο.
Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις.

Να σου πω όμως την αλήθεια με 
χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός 
που κατέβηκε ο κόσμος στη Danforth 
να παρακολουθήσει την παρέλαση, 
παρόλο το τσουχτερό κρύο. Ο 
Ελληνισμός για άλλη μια φορά έδωσε 
το “παρών” και αυτό από μόνο του 
είναι πολύ ελπιδοφόρο.Τώρα αν με 
ρωτάς γιατί δεν υπήρχαν στεφάνια, 
δεν ξέρω τι να σου απαντήσω.Σε 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις, πρέπει να 
υπάρχει σωστή οργάνωση,για να μην 
υπάρχουν ευτράπελα.

-Αυτό που διέκρινα εγώ από εδώ 
ψηλά, ήταν η δωρεά που έκανε ο 
Ντίνος Βοϊδονικόλας από το  BΙΑ προς 
την Κοινότητα.

-Ακριβώς όπως τα λες είναι Σκλάβε.
-Δεν είδα όμως τον πρώην πρόεδρο 

της Κοινότητας!
-Ούτε και γω τον είδα Σκλάβε.Λες 

να μην τα λένε με τη Σκουτάκη, τώρα 
που τα έχει κάνει πλακάκια με τον 
Αρχιεπίσκοπο;

-Όλα είναι πιθανά. Τέλος πάντων 

πρέπει να φύγω, γιατί 
έχω να βρεθώ με τον 
Μητροπάνο για καφέ.

-Δεν του λες Σκλάβε 
να μου κανονίσει 
πρόγραμμα για τα 
μπουζούκια;

-Συμμορφώσου μικρέ. 
Δεν σου φτάνει που  
έχεις εμένα εδώ πάνω 
να δουλεύω, θέλεις να 
βάλεις κι άλλους στον 
χορό. Ανηφορίσαμε 
για να ξεκουραστούμε 
αλλιώς θα ήμασταν 
εκεί κάτω με όλες τις 
σκοτούρες που σας 
δέρνουν.

-Εντάξει Σκλάβε μη 
βαράς.

-Τράβα να τελειώσεις 
την εφημερίδα και τα 
λέμε την επόμενη φορά.

- Ότι πεις, δεν σου 
χαλάω χατήρι...
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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

Λογoτεχνικα 

25η Μαρτίου
Α’ μέρος

Και τώρα που οι ιαχές σώπασαν, 
οι παρελάσεις ξεθώριασαν και 
τα λάβαρα επέστρεψαν στις 
σκονισμένες αποθήκες... Τώρα 
είναι, ίσως, η ώρα να καθίσουμε 
-οι τρυφηλοί και ξεπεσμένοι εμείς 
απόγονοι- και να αναλογιστούμε 
τι ακριβώς γιορτάζουμε κάθε 25η 
Μαρτίου. Κι αν έχουμε, άραγε, το 
δικαίωμα να γιορτάζουμε.

Για να απαντήσουμε σ’ αυτά τα 
ερωτήματα, πρέπει πρώτα να 
κατακάτσει ο θόρυβος των δοξαστικών 
και με νηφαλιότητα και τόλμη να 
κοιτάξουμε κατάματα όχι μόνο την 
ιστορική, αλλά και την προσωπική μας 
αλήθεια.

Γιατί όλοι ετούτοι οι ήρωες –που 
ορθώς τιμούμε- έπραξαν το αδιανόητο. 
Μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς 
και χωρίς να προτάξουν τίποτα το 
ωφελιμιστικό* –πλην των πανταχού 
και πάντα εξαιρέσεων- έπαιξαν τις 
ζωές τους κορώνα γράμματα για μια 
ιδέα, για ένα όραμα, και τα κατάφεραν. 
Κατάφεραν να απελευθερωθούν, να 
δημιουργήσουν ξανά μια Ελλάδα. Μια 
μικρή Ελλάδα που σταδιακά μεγάλωνε 
και μεγάλωνε, καθώς ποτιζόταν με το 
αίμα των προγόνων μας. Μέχρι που 
την έφτασαν σ’ αυτό που μαθαίνουμε 
σήμερα στα σχολεία και αναγνωρίζουμε 
όλοι ως χώρα μας.

Πολλές θαλασσοταραχές αντιμετώπισε 
η πατρίδα μας από την επανάσταση 
και μετά, με τελευταία τα χρόνια της 
δικτατορίας και το διαμελισμό της 
Κύπρου. Γιατί μπορεί η Κύπρος να 
είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, δεν παύει 
όμως να είναι ένα κομμάτι Ελληνισμού, 
το οποίο χάθηκε δική μας με ευθύνη. 
Και παρά την κατήφεια που -εξ αιτίας 
αυτού του οδυνηρού γεγονότος- σκίασε 
τις καρδιές μας, δεν μπορώ να ξεχάσω 
τις πρώτες παρελάσεις μετά την 
πτώση της χούντας. Την περηφάνια 
όσων συμμετείχαν, το καμάρι όσων 
παρακολουθούσαν. Τα βουρκωμένα 
μάτια, τη συγκίνηση! ‘Ήμασταν και 
πάλι ελεύθεροι! Ελεύθεροι! Και οι 
στίχοι του Ρήγα:

«καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και 
φυλακή»

δεν ακούγονταν σαν παπαγαλίες 
σχολικών εορτών, έρρεαν στο αίμα 

τροφοδοτώντας μας ζωή και 
περηφάνια. Μας ψήλωναν.

Κι όμως, 30 μόνο χρόνια 
καλοπέρασης και 
ευμάρειας άρκεσαν για 
να παραδοθούμε και 
στα επτά θανάσιμα 
αμαρτήματα. Την 
αλαζονεία, τη 
ζηλοφθονία, τη 

μνησικακία, την απληστία, 
την οκνηρία, τη φιληδονία, 

τη βουλιμία. Μόνοι μας 
υποταχθήκαμε. Ηττημένοι 

χωρίς μάχη, να παρακολουθούμε 
σαν υπνωτισμένοι την παρακμή. 

Τις αξιώσεις και διεκδικήσεις των 
γειτονικών μας κρατών, το γραικυλισμό 
και μειοδοτισμό των πολιτικών 
οικογενειών που εναλλάσσονται στην 
εξουσία –δημοκρατικά τάχα μου- και 
που αντί να υπηρετούν τον Έλληνα 
πολίτη και τα εθνικά συμφέροντα, 
γίνονται τα φερέφωνα ισχυρών 
δυνάμεων και πιέσεων. Οι υπηρέτες 
ξένων συμφερόντων ενάντια σ’ εκείνα 
της πατρίδας. Λάθος λέξη η πατρίδα, 
γιατί πατρίδα έχει μόνο ο λαός. Οι 
λακέδες -όμοια με τ’ αφεντικά τους- 
έχουν αντικαταστήσει κάθε ιερό και όσιο 
με το χρήμα και τα προσωπικά οφέλη. 
Χωρίς αιδώ, βεβηλώνουν τις θυσίες 
των γενεών που προηγήθηκαν, το 
καθαγιασμένο από το αίμα τους χώμα. 
Αφαιρούν το παρόν, αλλά κυρίως το 
μέλλον των παιδιών μας. Των δικών 
μας παιδιών, γιατί τα δικά τους δεν 
ζουν ανάμεσα μας, ζουν σ’ ένα άλλο 
παράλληλο σύμπαν απαλλαγμένο 
κακουχιών και στερήσεων.

Παγκόσμια 
Ημέρα Θεάτρου
Η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου είναι η ετήσια 

γιορτή της διεθνούς θεατρικής κοινότητας, από το 
1961, όταν πρωτοεμφανίσθηκε με πρωτοβουλία 
του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Εορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου, με θεατρικά δρώμενα 
και άλλες συναφείς με το θέατρο εκδηλώσεις, 
που διοργανώνονται από τα εθνικά τμήματα 
του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, μιας Μη 
Κυβερνητικής Οργάνωσης που συνενώνει τους 
επαγγελματίες του θεάτρου και συνεργάζεται στενά 
με την UNESCO.

Κάθε χρόνο ένας άνθρωπος του θεάτρου 
αναλαμβάνει να γράψει το μήνυμα του εορτασμού, 
το οποίο είθισται να διαβάζεται στα θέατρα πριν 
από την παράσταση της 27ης Μαρτίου. Το 
φετινό μήνυμα (2022) υπογράφει ο αμερικανός 
σκηνοθέτης Πίτερ Σέλαρς και έχει ως εξής.

Αγαπητές φίλες / Αγαπητοί φίλοι,
Καθώς ο κόσμος κρέμεται ώρα την ώρα, λεπτό 

το λεπτό, σταγόνα τη σταγόνα από την καθημερινή 
μετάδοση ειδήσεων, θα μου επιτρέψετε να 
προσκαλέσω όλους εμάς, ως δημιουργούς, να 
εισέλθουμε στο δικό μας πεδίο, τη δική μας σφαίρα 
και προοπτική του επικού χρόνου, της επικής 
αλλαγής, της επικής ευαισθητοποίησης, του επικού 
αναστοχασμού και του επικού οράματος; Ζούμε σε 
μια επική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας και οι 
βαθιές και επακόλουθες αλλαγές που βιώνουμε 
στις σχέσεις των ανθρώπων με τον εαυτό τους, 
μεταξύ τους και με τους μη ανθρώπινους κόσμους 
είναι σχεδόν πέρα από τις δυνατότητές μας να τις 
αντιληφθούμε, να τις αρθρώσουμε, να μιλήσουμε 
γι’ αυτές και να τις εκφράσουμε.

Δε ζούμε στον 24ωρο κύκλο των ειδήσεων, 
ζούμε στις παρυφές του χρόνου. Οι εφημερίδες και 
τα μέσα ενημέρωσης είναι παντελώς ανεξόπλιστα 
και ανίκανα να αντιμετωπίσουν αυτό που βιώνουμε.

Πού είναι η γλώσσα, ποιες είναι οι κινήσεις 
και ποιες οι εικόνες που θα μας επέτρεπαν να 
κατανοήσουμε τις βαθιές μετατοπίσεις και ρήξεις 
που βιώνουμε; Και πώς μπορούμε να μεταδώσουμε 
το περιεχόμενο της ζωής μας, αμέσως τώρα – όχι 
ως είδηση αλλά ως βίωμα;

Σ’ έναν κόσμο που κατακλύζεται από αχανείς 
εκστρατείες τύπου, προσομοιωμένες εμπειρίες, 
φρικτά προγνωστικά, πώς μπορούμε να 
υπερβούμε την ατελείωτη επανάληψη των αριθμών 
για να βιώσουμε την ιερότητα και το άπειρο μιας 
ζωής, ενός ενιαίου οικοσυστήματος, μιας φιλίας ή 
της ποιότητας του φωτός σ’ έναν παράξενο ουρανό; 
Τα δύο χρόνια της πανδημίας της νόσου COVID-19 

έχουν εξασθενήσει τις αισθήσεις των ανθρώπων, 
έχουν περιορίσει τις ζωές τους, έχουν σπάσει τους 
δεσμούς και μας έχουν φέρει σε ένα παράξενο 
σημείο μηδέν της ανθρώπινης ύπαρξης πάνω στον 
πλανήτη.

Ποιοι σπόροι πρέπει να φυτευτούν και να 
μεταφυτευτούν αυτά τα χρόνια και ποια είναι τα 
υπερτροφικά χωροκατακτητικά είδη που πρέπει να 
εκριζωθούν πλήρως και τελεσίδικα; Τόσοι πολλοί 
άνθρωποι βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. 
Τόση πολλή βία ξεσπά παράλογα ή απρόσμενα. 
Τόσα πολλά κατεστημένα αποκαλύπτονται ως 
δομές διαρκούς βαναυσότητας. Πού είναι οι 
εθιμοτυπικές τελετές της μνήμης μας; Τι πρέπει 
να μνημονεύσουμε; Ποια είναι τα τελετουργικά 
που θα μας δώσουν επιτέλους τη δυνατότητα να 
οραματιστούμε εκ νέου και να δοκιμάσουμε να 
κάνουμε βήματα που δεν έχουμε κάνει ποτέ πριν;

Το θέατρο του επικού οράματος, του επικού 
σκοπού, της ανάκαμψης, της αποκατάστασης και 
της φροντίδας χρειάζεται νέες τελετουργίες. Δεν 
έχουμε ανάγκη να ψυχαγωγηθούμε. Έχουμε ανάγκη 
να συνευρεθούμε. Έχουμε ανάγκη να μοιραστούμε 
τον χώρο και να καλλιεργήσουμε έναν κοινό χώρο. 
Έχουμε ανάγκη από προστατευμένους χώρους 
βαθιάς ακρόασης και ισότητας. Το θέατρο είναι η 
δημιουργία επί της γης ενός χώρου ισότητας μεταξύ 
ανθρώπων, θεών, φυτών, ζώων, βροχοσταλίδων, 
δακρύων και αναγέννησης. Ο χώρος της ισότητας 
και της βαθιάς ακρόασης φωτίζεται από κρυμμένη 
ομορφιά, διατηρείται ζωντανός σε μια βαθιά 
αλληλεπίδραση μεταξύ κινδύνου, γαλήνης, σοφίας, 
δράσης και υπομονής.

Στην «Αβαταμσάκα Σούτρα» ή «Ανθοστόλιστη 
Γραφή», ο Βούδας παραθέτει δέκα είδη μεγάλης 
υπομονής στην ανθρώπινη ζωή. Ένα από τα 
ισχυρότερα ονομάζεται «Υπομονή κατά την 
Αντίληψη των Πάντων ως Αντικατοπτρισμών». 
Το θέατρο πάντοτε παρουσίαζε τη ζωή αυτού του 
κόσμου σαν έναν αντικατοπτρισμό που μας βοηθά 
να δούμε μέσα από την ανθρώπινη ψευδαίσθηση, 
αυταπάτη, τύφλωση και άρνηση με απελευθερωτική 
διαύγεια και δύναμη.

Είμαστε τόσο σίγουροι γι’ αυτό που βλέπουμε 
και για τον τρόπο με τον οποίο το βλέπουμε, που 
είμαστε ανίκανοι να δούμε και να αισθανθούμε 
εναλλακτικές πραγματικότητες, νέες δυνατότητες, 
διαφορετικές προσεγγίσεις, αόρατες σχέσεις και 
διαχρονικούς δεσμούς.

Έφθασε η ώρα για τη βαθιά ανανέωση του 
μυαλού, των αισθήσεων, της φαντασίας, της 
ιστορίας και του μέλλοντός μας. Η δουλειά αυτή δεν 
μπορεί να γίνει από απομονωμένους ανθρώπους 
που δουλεύουν μόνοι τους. Τη δουλειά αυτή πρέπει 
να την κάνουμε μαζί. Το θέατρο είναι η πρόσκληση 
για να κάνουμε αυτή τη δουλειά μαζί.

Σας ευχαριστώ βαθύτατα για τη δουλειά που 
κάνετε.

Peter Sellars



29 μαρτιου 2022 17εεβδομάδα Greek Weekly News

265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

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

«Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη 
των Ελλήνων τα Ιερά...»

     (Διονύσιος Σολωμός)

αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Στο λόφο του Στράνι. Στη Ζάκυνθο. Ακριβώς 
απέναντι από το Μεσολόγγι. Ακουμπισμένος στον 
κορμό ενός πρίνου. Αγνάντευε το Μεσολόγγι. 
Βλέπει τους καπνούς και τις φωτιές. Ίσως με 
τ’ αυτιά του τα φυσικά να μην ακούει. Σίγουρα 
όμως με τ’ αυτιά της ψυχής του. Του νου του. Του 
πνεύματός του, ακούει. Ακούει το γοερό σκούξιμο 
των παιδιών και των γυναικών. Είναι η ηρωική 
έξοδος του Μεσολογγίου. Βλέπει. Ακούει. Νιώθει. 
Ζει όλα αυτά ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος 
Σολωμός, και εμπνέεται. Μεταρσιώνεται. Κι’ 
αρχίζει με το νου του, αλλά και με το χέρι του να 
γράφει τον Εθνικό μας ΄Υμνο:

«Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα 
ιερά και σαν πρώτα ανδρειωμένη, 

χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά».
Ποτέ ο άνθρωπος δεν εκτιμά αυτό που έχει 

τόσο, όσο όταν το χάσει. Αρχαία Ελλάδα. Ελλάδα 
του Μέγα Αλέξανδρου και Βυζαντινή Ελλάδα 
έζησαν και αναπτύχθηκαν μέσα στο θεόσδοτο 
αγαθό. Την ελευθερία. Κι’ όταν την έχασαν

«όλα τά ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά».
Πληγώθηκαν οι Έλληνες. Μάτωσαν. Πόνεσαν. Αγανάκτησαν. Έχασαν τα πάντα. Την 

Ελευθερία τους. Δεν απόκαμαν όμως. Στήριξαν την ελπίδα τους στον Θεό. Έβαλαν όλη 
τους την τέχνη. Όλη τους τη μαστοριά. Έβαλαν τη ψυχή τους. Μαθημένοι από τον Δούρειο 
Ίππο έγλυφαν τώρα τον βράχο υπομονετικά, μέχρι που εκείνον τον κούφωσαν, κι’ αυτοί 
έγιναν κύμα ά- γριεμένο καί του φώναξαν:

«μέριασε βράχε να διαβώ».
Και γκρέμισαν το βράχο. Κι απ’ τα κόκκαλά τους. Και ποτάμι το αίμα. Κι’ απ’ την ψυχή 

τους άνθισε πάλι η λευτεριά. Κι απ’ το 1821 μέχρι σήμερα το ελληνικό έθνος, διά μέσου 
παγίδων πολλών και προβλημάτων και πολέμων και δεινών, βαδίζει τον δρόμο της 
προόδου ρουφώντας την ελευθερία και αναζωογονούμενο μ’ αυτήν. Και ποτέ το ελληνικό 
έθνος δεν πρέπει να ξεχάσει τις θυσίες των προγόνων του. Το αίμα που χύθηκε. Τα κόκκαλα 

που σπάρθηκαν για την ελευθερία του. Μα ποτέ το Έθνος των Ελλήνων δεν πρέπει να 
ξεχάσει τον αληθινό Θεό. Στ’ αυτιά του πρέπει να ηχεί πάντα η φωνή του Χριστού: «Ίδε 
υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρτανε, ίνα μη τι σοι χείρον γένηται». Απόκτησες τη λευτεριά σου. 
Μην τη χάσεις ξανά. Τίμα την ελευθερία σου. Εργάσου γι’ αυτήν. Μη τη χάσεις ξανά, γιατί τα 
δεινά σου θα είναι μεγαλύτερα. Ο πόνος σου ανυπόφορος. Η ταπείνωσή σου αβάσταχτη. 
Και μην σκέφτεσαι μόνο την εθνική ελευθερία. Σκέψου και την θρησκευτική σου ελευθερία. 
Σκέψου και την ατομική σου ελευθερία.

Μαζί με την εθνική γιορτή είναι η θρησκευτική. Ο Ευαγγελισμός. Με την παρακοή των 
πρωτόπλαστων ο άνθρωπος έχασε την ελευθερία του. Απογυμνώθηκε. Διώχθηκε από 
τον παράδεισο και εξορίσθηκε στη γη. Υπέφερε χρόνια, αιώνες, χιλιετηρίδες. Ποιος ξέρει 
πόσο! Ο Δημιουργός του τον σκεφτόταν πάντοτε. Ήθελε την επιστροφή του. Ήθελε την 
ελευθερία του. Ήθελε την αποκατάστασή του στην πρώτη του θέση. Γι’ αυτό έστειλε τον 
αρχάγγελο Γαβριήλ στην παρθένο Μαρία και ακούστηκε δια του αρχαγγέλου Γαβριήλ ο 
θείος χαιρετισμός «Χαίρε κεχαριστωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου». Ενσαρκώθηκε ο 
Μονογενής Υιός του Θεού. Γεννήθηκε. Εδίδαξε την αλήθεια. Σταυρώθηκε. Έχυσε το αίμα 
Του σταλαματιά, σταλαματιά για τη σωτηρία του πεσόντος ανθρώπου.

Ζούμε στην μετά Χριστόν ανθρωπότητα. Επανακτήσαμε τη δυνατότητα επιστροφής στην 
προτέρα μας θέση, τον παράδεισο. Επανακτήσαμε τη δυνατότητα της ελευθερίας μας, της 
σωτηρίας μας. Ας γιορτάσουμε ολόψυχα τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Ας ζούμε 
αυτή την πνευματική ελευθερία στη γη μέχρι να την ζούμε ολοκληρωμένη στον ουρανό.

Αγαπημένοι μου Χριστιανοί, γιορτάζοντας τον Μάρτιο -όλον τον Μάρτιο- την εθνική μας 
παλιγγενεσία με όποιες εκδηλώσεις, μια σκέψη πρέπει να μας διακατέχει. Τη θεόσδοτη 
ελευθερία μας να την κρατούμε ανέγγιχτη και να την χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας 
και για όλους τους άλλους. Ελευθερία που δεν σέβεται την ελευθερία του άλλου δεν είναι 
πραγματική ελευθερία. Δεν είναι ελευθερία του Θεού. Ελεύθεροι απ’ όλα, και ιδιαίτερα 
ελεύθεροι από την αμαρτία να προχωρήσουμε με τη δική μας θέληση και να δινόμαστε 
στην Ελλάδα και στον Χριστό. Τον ευαγγελισμό της σωτηρίας, που είναι το Άλφα και 
το Ωμέγα της ελευθερίας, να τον ζούμε στην καθημερινή μας ζωή εδώ στη γη και στην 
αιωνιότητα. Γιατί

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».

Με καλή χρήση της ελευθερίας το έθνος μεγαλουργεί. Ο άνθρωπος ζει. Ζει στη γη. Ζει 
στην αιωνιότητα. Με κακή χρήση της ελευθερίας σαν έθνος μαραζώνει και σαν άτομο 
σκλαβώνεται, εδώ και στην αιώνια κόλαση. Να αρθούμε στο ύψος μας και να ζούμε την 
ελευθερία

«απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά».

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗ

Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
LEXI WRITERS

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

Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ 
της Φιλελεύθερης κυβέρνησης και 
του Νεο-Δημοκρατικού κόμματος 
(ΝDP) ανακοίνωσε την περασμένη 
εβδομάδα ο πρωθυπουργός Justin 
Trudeau. Η συμφωνία σημαίνει ότι 
το NDP θα δώσει στην κυβέρνηση 
ψήφο εμπιστοσύνης, όσον αφορά 
τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό 
που αναμένεται τις επόμενες μέρες, 
καθώς επίσης και νέα φορολογικά, 
περιβαλλοντικά, υγειονομικά και 
στεγαστικά μέτρα.

Η συμφωνία , με τίτλο “Delivering for 
Canadians Now, A Supply and Con-
fidence Agreement”, εγγυάται στον 
Justin Trudeau και στην κυβέρνηση 
μειοψηφίας που σχημάτισε στις 
εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου, 
τη διατήρηση στην εξουσία έως το 
2025.

Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου χαρακτήρισε 
τη συμφωνία με τον ηγέτη του NDP 

Jagmeet Singh, “απαραίτητη για τη 
σταθερότητα του Καναδά, εν μέσω 
διεθνούς αστάθειας”. Βλέποντας 
ότι η δημοτικότητα του έχει μειωθεί 
δραματικά, ιδιαίτερα μετά την επιβολή 
του πρόσφατου νόμου Έκτακτης 
Ανάγκης για την κατάλυση της 
διαμαρτυρίας των επαγγελματιών 
οδηγών φορτηγών που συγκλόνισε την 

Πολιτική συμφωνία με το νεοδημοκρατικό 
κόμμα υπέγραψε ο Justin Trudeau
Για διατήρηση της εξουσίας έως το 2025

Με τις ψήφους των βουλευτών 
του Νεοδημοκρατικού κόμματος ο 
πρωθυπουργός θα περάσει από το 
Κοινοβούλιο εκτός του ομοσπονδιακού 
προϋπολογισμού, νέα φορολογικά, 
περιβαλλοντικά, υγειονομικά και 
στεγαστικά μέτρα
CP PHOTO

Έκτακτης Ανάγκης της κυβέρνησης 
τον περασμένο Φεβρουάριο. Σε 
ανακοινωθέν που εξέδωσε το NDP, 
αναφέρει ότι δέχεται “να στηρίξει την 
κυβέρνηση με ψήφο εμπιστοσύνης 
“. Με επιχείρημα την αποφυγή της 
“δυσλειτουργίας” του Κοινοβουλίου ο 
ηγέτης του κόμματος, Jagmeet Singh, 
δήλωσε ότι “κανείς δεν επωφελείται 
από την αυξανόμενη πόλωση του 
κοινοβουλίου”. “Είναι στην ίδια τη 
φύση της πολιτικής να προτείνει 
αντικρουόμενες απόψεις, αλλά η 
δυσλειτουργία του κοινοβουλίου δεν 
πρέπει να εμποδίσει την επίτευξη 
αποτελεσμάτων για τους Καναδούς”, 
πρόσθεσε.

Η συμφωνία ορίζει ότι οι Φιλελεύθεροι 
πρέπει να περάσουν έναν νόμο για 
τη φαρμακευτική περίθαλψη του 
Καναδά μέχρι το τέλος του 2023, να 
κατευθύνουν την Εθνική Υπηρεσία 
Φαρμάκων για να “αναπτύξει ένα εθνικό 
συνταγολόγιο βασικών φαρμάκων και 
ένα σχέδιο μαζικών αγορών μέχρι τον 
Ιούνιο του 2025. Έτσι, σε 39 μήνες, 
εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο 
αυτό, η κυβέρνηση θα έχει έναν 
κατάλογο φαρμάκων, ένα σχέδιο για τη 
μαζική αγορά τους, και τις 13 επαρχίες 
και γεωγραφικά διαμερίσματα, που 
φαίνεται να έχουν αμφίβολες έως 

εντελώς αντίθετες απόψεις- για να 
διαπραγματευτεί τα σχέδια αυτά.

Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη 
προσπάθεια επίσημης συνεργασίας 
στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο 
μετά τον ανεπιτυχή συνασπισμό 
Φιλελεύθερων, ΝDP και Μπλόκ του 
2008. Αν και δεν πρόκειται για επίσημο 
συνασπισμό καθώς κανένα μέλος του 
NPD δεν θα ενταχθεί στην κυβέρνηση, 

με τη συμφωνία αυτή οι βουλευτές του 
NDP ουσιαστικά θα εξαναγκασθούν 
να συμφωνήσουν με οποιαδήποτε 
πολιτική της κυβέρνησης Trudeau.

Από την πλευρά της, η προσωρινή 
ηγέτης των Συντηρητικών Candice 
Bergen κατήγγειλε τη συμφωνία και 
τον “συνασπισμό” των δύο κομμάτων, 
λέγοντας ότι θα έχει καταστροφικές 
συνέπειες στην καναδική οικονομία 
και ότι το μόνο που αποδεικνύει αυτή η 
κίνηση είναι ότι ο Justin Trudeau θέλει 
να μείνει στην εξουσία πάση θυσία”, 
εφόσον απέτυχε τον περασμένο 
Σεπτέμβριο να ανακτήσει πλειοψηφία. 
Οι υποψήφιοι για την ηγεσία των 
Συντηρητικών έχουν προθεσμία 
μέχρι τις 19 Απριλίου για να θέσουν 
υποψηφιότητα και μέχρι τις 3 Ιουνίου 
για να προωθήσουν συνδρομές. Το 
κόμμα θα ψηφίσει για τον νέο του ηγέτη 
στις 10 του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.

Από τους 338 βουλευτές του 
κοινοβουλίου οι φιλελεύθεροι έχουν 
159 έδρες, οι συντηρητικοί 119, το Bloc 
Québécois 32 και το NPD 25 έδρες. 
Σε αυτές προστίθενται δύο έδρες του 
Green Party και ένας ανεξάρτητος.

Οτάβα τους προηγούμενους μήνες, 
ο Justin Trudeau, με την συναίνεση 
του Jagmeet Singh πιστεύει ότι θα 
εξαντλήσει τη θητεία των τεσσάρων 
χρόνων και θα αποφύγει τις πρόωρες 
εκλογές.

Το NPD που είναι το τέταρτο κόμμα 
-με μόνο 25 έδρες στο Κοινοβούλιο- 
είχε υποστηρίξει επίσης και το νόμο 

Ακόμη μια φορά 
ο ηγέτης του NDP 
Jagmeet Singh, 
αποδεικνύεται 
ότι κρατάει στα 

χέρια του την τύχη 
της κυβέρνησης 
Trudeau και των 

Καναδών
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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)

9 λόγοι να βάλετε τη μαύρη σοκολάτα στη διατροφή σας
Μήπως αποφεύγετε τελευταία τη 

σοκολάτα, λόγω μιας επιθυμίας να 
ακολουθήσετε μια πιο υγιεινή διατροφή απ’ 
ό,τι στο παρελθόν ή επειδή προσπαθείτε 
να χάσετε κάποια κιλά και θεωρείτε ότι δεν 
ταιριάζει στη δίαιτά σας;

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως κάποιες 
μορφές σοκολάτας είναι πλούσιες σε 
θερμίδες, αλλά αν επιλέξετε προσεκτικά, 
μπορείτε να απολαύσετε αυτή τη γλυκιά 
γεύση και παράλληλα μια σειρά οφέλη για 
την υγεία.

9 λόγοι για να δοκιμάσετε 
μια μικρή μαύρη σοκολάτα

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες 
έχουν ανακαλύψει ότι η μαύρη σοκολάτα 
που περιέχει τουλάχιστον 60% στερεά 
κακάο έχει αντιοξειδωτικές ουσίες που 
προάγουν την υγεία, κάτι που είναι καλό 
για εσάς με πολλούς τρόπους.

1. Μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη 
των καρδιακών παθήσεων. Μια σειρά από 
μελέτες έχουν δείξει πως η κατανάλωση 
της μαύρης σοκολάτας μπορεί να βοηθήσει 
στην προστασία της καρδιάς. Μια μελέτη 
του 2011, για παράδειγμα, διαπίστωσε ότι 
τα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης σοκολάτας 
σχετίζονται με μείωση κατά το 1/3 του 
κινδύνου εμφάνισης καρδιακής νόσου. Μια 
άλλη μελέτη το 2012 διαπίστωσε πως η 
ημερήσια κατανάλωση μαύρης σοκολάτας 
μπορεί να μειώσει τις καρδιακές προσβολές 
και τα εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο γι’ αυτές τις συνθήκες. 
Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η μαύρη 
σοκολάτα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση 
των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης.

2. Μπορεί να βοηθήσει να μειώσετε τα 
επίπεδα της LDL («κακή» χοληστερόλη). 

Μια μελέτη του 2012 διαπίστωσε ότι οι 
συμμετέχοντες που έτρωγαν 50 γραμμάρια 
μαύρης σοκολάτας για 15 ημέρες, 
είχαν χαμηλότερα επίπεδα «κακής» 
χοληστερόλης και υψηλότερα επίπεδα 
«καλής» χοληστερόλης (HDL). Μια άλλη 
μελέτη του 2010 διαπίστωσε, επίσης, 
ότι η κατανάλωση σε μέτριες ποσότητες 
κακάο συσχετίστηκε με μείωση της κακής 
χοληστερόλης.

3. Μπορεί να βοηθήσει να μειώσετε τα 
επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. Η ίδια 
μελέτη έδειξε ότι οι συμμετέχοντες που 
έτρωγαν σοκολάτα, είχαν χαμηλότερα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Η μαύρη 
(αλλά όχι και η λευκή) σοκολάτα βελτίωσε 
την ευαισθησία στην ινσουλίνη, βοηθώντας 

στον έλεγχο των επιπέδων του σακχάρου 
στο αίμα.

4. Μπορεί να βοηθήσει να διατηρήσει 
κάποιος κοφτερό μυαλό στην τρίτη ηλικία. 
Μια μελέτη του 2013 διαπίστωσε ότι η 
σοκολάτα μπορεί να βοηθήσει να βελτιωθεί 
η υγεία του εγκεφάλου και οι γνωστικές 
δεξιότητες των ηλικιωμένων. Οι άνθρωποι 
που αρχικά είχαν καλές επιδόσεις σε τεστ 
μνήμης και λογικής, βελτιώθηκαν μετά την 
κατανάλωση δύο φλιτζανιών κακάο κάθε 

μέρα για ένα μήνα.

5. Μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε 
το λίπος της καρδιάς. Μια μελέτη που 
δημοσιεύτηκε το 2013 στο Nutrition 
διαπίστωσε ότι οι έφηβοι που κατανάλωναν 
μαύρη σοκολάτα είχαν χαμηλότερα επίπεδα 
ολικού και κοιλιακού λίπους. Οι ερευνητές 
εξέτασαν περίπου 1.500 εφήβους και 
βρήκαν ότι εκείνοι που κατανάλωναν 
περισσότερη σοκολάτα, είχαν χαμηλότερο 
ποσοστό σωματικού λίπους, δείκτη 
μάζας σώματος και περίμετρο μέσης. Μια 
προηγούμενη μελέτη του 2013 έδειξε ότι 
τα άτομα που κατανάλωναν σοκολάτα πιο 
συχνά, είχαν χαμηλότερο δείκτη μάζας 
σώματος από εκείνους που κατανάλωναν 
λιγότερο συχνά. Μια μελέτη του 2008 
έδειξε επίσης ότι η μαύρη σοκολάτα ήταν 
πιο χορταστική από τη σοκολάτα γάλακτος 
και μείωσε την επιθυμία για γλυκά, αλμυρά 
και λιπαρά τρόφιμα με τους ερευνητές να 
εικάζουν πως μπορεί να είναι ένας τρόπος 
για να κρατήσει κανείς το βάρος του υπό 

έλεγχο.

6. Μπορεί να σας κάνει πιο έξυπνους! 
Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2012 στο 
περιοδικό  New England Journal of Medi-
cine βρήκε ότι οι χώρες με περισσότερους 
καταναλωτές  μαύρης σοκολάτας, βγάζουν 
σημαντικά περισσότερους Νομπελίστες, 
ενδεχομένως λόγω ενισχυμένης 
αντίληψης. Μια προηγούμενη μελέτη του 
2009 διαπίστωσε ότι οι εθελοντές στους 
οποίους δόθηκαν μεγάλες ποσότητες των 
ενώσεων που υπάρχουν στις σοκολάτες 
(φλαβονόλες) σε ένα ζεστό ρόφημα κακάο 
ήταν σε θέση να εκτελέσουν αριθμητικές 
πράξεις καλύτερα από εκείνους που δεν 
ήπιαν και ήταν επίσης λιγότερο πιθανό 
να αισθανθούν κουρασμένοι ή διανοητικά 
«αποστραγγισμένοι».

7. Μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση 
του δέρματός σας. Μια μελέτη του 
2006 διαπίστωσε ότι η μακροχρόνια 
κατανάλωση του κακάο σε σκόνη, 
βοήθησε το δέρμα να προστατεύεται 
καλύτερα από την επικίνδυνη υπεριώδη 
ακτινοβολία και βελτίωσε επίσης την 
πυκνότητα και την ενυδάτωση του 
δέρματος. Μια μεταγενέστερη μελέτη του 
2009 έδειξε επίσης ότι οι συμμετέχοντες 
που κατανάλωναν 20 γραμμάρια μαύρη 
σοκολάτα την ημέρα, αύξησαν την ικανότητα 
του δέρματός τους να προστατεύεται από 
την ηλιακή ακτινοβολία.

8. Μπορεί να βοηθήσει στο βήχα. Το 
κακάο περιέχει μια ένωση που ονομάζεται 
θεοβρωμίνη που μπορεί να καταστείλει 
το πνευμονογαστρικό νεύρο, το τμήμα 
του εγκεφάλου που προκαλεί τον έντονο 
βήχα. Μια μελέτη από τη Μεγάλη Βρετανία 
διαπίστωσε πως η θεοβρωμίνη μπορεί να 
είναι πιο αποτελεσματικό φάρμακο για το 
βήχα από τις πιο παραδοσιακές θεραπείες. 
Οι συμμετέχοντες που πήραν δισκία που 
περιείχαν θεοβρωμίνη, ήταν λιγότερο 
πιθανό να εμφανίσουν βήχα και επίσης 
δεν παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες, 
σε αντίθεση με τους συμμετέχοντες που 
έλαβαν κωδεΐνη, ένα κοινό αντιβηχικό που 
συχνά προκαλεί υπνηλία.

9. Μπορεί να βελτιώσει την όρασή σας. 
Μια μελέτη του 2011 διαπίστωσε πως η 
κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί 
να βελτιώσει την οπτική λειτουργία, 
τουλάχιστον προσωρινά. Η οπτική 
ευαισθησία ενισχύθηκε μέχρι και δύο ώρες 
αργότερα σε άτομα που έτρωγαν μαύρη 
σοκολάτα.

Medinova.gr
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Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου είναι ημέρα μνήμης, 
τιμής και δόξας για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους 
Έλληνες. Είναι ημέρα υπερηφάνειας για το σθένος, την 
ανδρεία και τη δύναμη ψυχής που επέδειξε ο Ελληνισμός 
πριν από 200+1 χρόνια. Οι απανταχού Έλληνες ενώνονται 
κάτω από την ελληνική σημαία και αποτίουν φόρο τιμής 
και ευγνωμοσύνης σε αυτούς που πολέμησαν, σε αυτούς 
που επαναστάτησαν για να αποτινάξουν τα 400 χρόνια 
σκλαβιάς από τους Οθωμανούς Τούρκους. 

Στην πόλη μας οι εορταστικές εκδηλώσεις άρχισαν την 
Πέμπτη 24 Μαρτίου με την τελετή έπαρσης της Ελληνικής 
σημαίας στο Κοινοβούλιο του Οντάριο.  

Έλαβαν μέρος ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο, 
ο Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας, ο κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, η Βουλευτής κ. Εφη Τριανταφυλλοπούλου, 
η βουλευτής  κ. Χριστίνα Μίτας, οι βουλευτές κ. Aris 
Babikian και κ. Peter Tabuns, η η υποψήφια με τους 
Φιλελεύθερους της Επαρχίας του Οντάριο κ. Μαρία 
Φραγκεδάκη, η πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Μπέτυ Σκουτάκη, η 
πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας κ. Αμυγδαλίδης 
κ.ά. Τους εθνικούς ύμνους Ελλάδας-Καναδά απήγγειλε η 
Δήμητρα Καρχιμανίδη. 

Το απόγευμα της 24ς Μαρτίου τελέστηκε ο πανηγυρικός 
Εσπερινός στον εορτάζοντα  Ι Ναό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου από τον Θεοφ. Επισκοπο κ. Αθηναγόρα, τον 
ιερατ. προϊστάμενο π. Παναγιώτη Αυγερόπουλο και ιερείς 
της περιοχής Τοροντο και των περιχώρων. Τον πανηγυρικό 
της ημέρας εκφώνησε ο Γενικός πρόξενος της Ελλάδας 
στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, μεταφέροντας το 
μήνυμα της Ελληνικής Πολιτείας για την εθνική γιορτή. 

Το πρωί της επόμενης ημέρας, 25η Μαρτίου, έγινε η 
τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο Δημαρχείο 
του Τορόντο παρουσία του Δημάρχου της πόλης κ. John 
Tory, του Γεν. Προξένου της Ελλάδος στο Τορόντο κ. 
Βίκτωρος Μαλιγκούδη, του Δημοτικού Συμβούλου κ. 
Νίκου Μαντά, της υποψήφιας με το Φιλελεύθερο κόμμα 
του Οντάριο κ. Μαρίας Φραγκεδάκη, της προέδρου της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο  κ. Παρασκευής Σκουτάκη, 
της προέδρου της Κυπριακής Κοινότητας κ. Ειρήνης 

Ραμφάλη, του προέδρου του Παλλεσβιακού Συλλόγου 
κ. Γιώργου Μολυβιάτη και του ταμία της ΕΚΤ κ. Γιώργου 
Μανίκη. Η Δήμητρα Καρχιμανίδη απήγγειλε τους εθνικούς 
ύμνους Ελλάδας και Καναδά.  

Ωστόσο το πρωί της μεγάλης γιορτής του Ευαγγελισμού 
τελέστηκε Θ. Λειτουργία και Δοξολογία και πάλι στον Ι. Ναό 
της Παναγίας από τον Θεοφ. Επίσκοπο κ. Αθηναγόρα και 
τον π. Παναγιώτη Αυγερόπουλο,  με τη συμμετοχή άλλων 
ιερέων και πλήθος κόσμου. 

Το Σάββατο 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το επίσημο 
δείπνο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο για την 
εθνική επέτειο, στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο. Η 
συμμετοχή του κόσμου πολύ μεγάλη.Η βραδιά άρχισε με 
τα χορευτικά της ΕΚΤ που παρουσίασαν παραδοσιακούς 
χορούς και ενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους.  

Ομιλίες απηύθυναν ο Βουλευτής Οντάριο κ. Aris Babiki-
an, η υποψήφια με τους Φιλελεύθερους της Επαρχίας του 

Οντάριο κ. Μαρία Φραγκεδάκη, η οποία μετά τον συντομο 
χαιρετισμό της, ανακοίνωσε την  δωρεά 10.000 προς την 
ΕΚΤ από τον Σύνδεσμο Ελληνων Επιχειρηματιών της 
Danforth (BIA). Μίλησαν επίσης, ο Γεν. Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης ο οποίος 
μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ευχήθηκε, 
δοθείσης της ευκαιρίας, στη νέα γυναίκα πρόεδρο της ΕΚΤ 
κ. Μπέτυ Σκουτάκη και στο διοικητικό συμβούλιο καλή 
θητεία και τελειώνοντας έκανε γνωστό ότι λήγει η θητεία 
του στο Τορόντο το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η βραδιά εξελίχτηκε σε μια όμορφη γιορτή με χορό και 
μουσική από την ορχήστρα παρέα. 

Την Κυριακή η μεγάλη παρέλαση στη Danforth 
επισφράγισε το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων.  

Με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους -11 βαθμούς,  

Εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στο Τορόντο
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παρήλασαν περήφανα μαθητές και μαθήτριες  των 
ελληνικών σχολείων της ΕΚΤ και άλλων περιοχών, 
σύλλογοι, διοικητικά συμβούλια εκκλησιών και οργανισμών 
κατευθυνόμενοι στην έδρα των επισήμων όπου κατέληγε 
και η παρέλαση. Τους παρελαύνοντες χειροκρότησαν με 
παλμό και ενθουσιασμό αρκετοί ομογενείς που παρά το 
τσουχτερό κρύο παρευρέθηκαν για να τιμήσουν τη μεγάλη 
μέρα. 

Μετά την παρέλαση ακολούθησε κατάθεση στεφάνων 
στη πλατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου παρουσία, κλήρου, 
πολιτικών και λαού. Επιμνημόσυνη δέηση ανέπεμψε στη 
μνήμη των ηρώων της ελληνικής επανάστασης ο θεοφ. 
Επίσκοπος κ. Αθηναγόρας και ο π. Απόστολος Γκόλιας.  

Η Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο στη συνέχεια 
δεξιώθηκε τους επίσημους. Ακούσθηκαν περιεκτικές 

Εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στο Τορόντο

ομιλίες με αναφορά στην 
ηρωΙκή επανάσταση και 
την απήχησή της στον 
μετέπειτα κόσμο. 

Μετά από δύο χρόνια 
αποκλεισμού από 
κάθε δραστηριότητα 
λόγω της πανδημίας, ο φετινός γιορτασμός της 
διπλής γιορτής του ελληνικού έθνους προκάλεσε  
ιδιαίτερη αίσθηση. Ήταν η πρώτη παρέλαση 
μετά τους περιορισμούς. Η ψυχολογία του 
κόσμου φάνηκε να ανεβαίνει και ο φόβος και η 
ανησυχία να δίνουν τη θέση τους στην ελπίδα 
και την  αισιοδοξία για τις καλύτερες μέρες που 
θα έρθουν. 

Χρόνια Πολλά! Και του χρόνου!
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εΠικαιΡοτητα

Μάχη με το χρόνο 
για την επίλυση 

του επισιτιστικού 
εφοδιασμού 
της χώρας

Επιμέλεια: Αδάμ Αλεξόπουλος

Στο παρά ένα προγραμματίζονται 
κινήσεις από το κυβερνητικό επιτελείο για 
την επίλυση του επισιτιστικού εφοδιασμού 
της χώρας, αν και αρκετά χείλη προσκείμενα 
στα υπουργικά γραφεία διατείνονται πως 
«δεν υφίσταται επισιτιστικός κίνδυνος για 
τη χώρα μας». 

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
την περασμένη Παρασκευή από 
τις Βρυξέλλες επεσήμανε ότι «δεν 
αφορά τη χώρα μας, αλλά πρέπει να 
είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια 

κρίση». Έτσι, ο πρωθυπουργός, όπως 
προανήγγειλε, θα προεδρεύσει στις 13:00, 
σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, 
με αντικείμενο τον επισιτιστικό εφοδιασμό 
και την ενδυνάμωση του πρωτογενούς 
τομέα. 

Στη σύσκεψη θα συμμετέχει ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος 
Γεωργαντάς, προκειμένου να εξεταστούν 
τυχόν ελλείψεις που μπορεί να προκύψουν, 
εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, σε είδη διατροφής και γενικά 
πρώτες ύλες στον πρωτογενή τομέα.

H σύσκεψη ανάμεσα στον κ. Μητσοτάκη 
και τον κ. Γεωργαντά θα επικεντρωθεί 
επίσης σε δυο ακόμη ζητήματα. Το 
πρώτο αφορά την αύξηση στις τιμές των 
ζωοτροφών. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι 
να διαθέσει 40 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 
των κτηνοτρόφων. Ο τρόπος ενίσχυσης θα 
ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από τον 
αρμόδιο υπουργό. Σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές, θεωρείται βέβαιο ότι αυτή είναι η 
αρχή της στήριξης των κτηνοτρόφων και 
ότι θα ακολουθήσει, ανάλογα με την πορεία 
των δημοσιονομικών, και άλλη στήριξη.

Δεύτερο εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι 
η τιμή των λιπασμάτων, η οποία από την 
έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, έχει σημειώσει μεγάλη αύξηση. 
Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του 
ΥΠΑΑΤ «αν ο αγρότης δεν ρίξει λιπάσματα 
δεν θα έχει τον όγκο παραγωγής που 
έχει κάθε χρόνο» συμπληρώνοντας 
πως «μικρότερη παραγωγή σημαίνει 
μεγαλύτερο επισιτιστικό πρόβλημα, καθώς 
θα εξαρτώμεθα περισσότερο από τις 
εισαγωγές για την επόμενη περίοδο».

Τέλος, όσον αφορά τις εισαγωγές από 
τη Νότιο Αμερική, τον Καναδά και γενικά 
χώρες εκτός της ΕΕ, αυτό που ανησυχεί 
όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά και τις 
Βρυξέλλες, είναι ότι δεν τηρούνται τα ίδια 
ποιοτικά standards με αυτά που ορίζει η 
Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λίγες 
ελλείψεις που παρουσιάστηκαν στο 
ηλιέλαιο δεν επηρεάζουν τα νοικοκυριά. 
Από Ουκρανία η Ελλάδα εισάγει περίπου 
30.000 τόνους από τους συνολικά 120.000 
τόνους εισαγωγών ηλιέλαιου. Εκτίμηση 
στελεχών της Επιτροπής Επισιτιστικής 
Κρίσης του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ότι 
εύκολα μπορούν να αναπληρωθούν από 
εισαγωγές από την Αργεντινή ή από άλλες 
τρίτες χώρες.

Το ίδιο ισχύει και με το καλαμπόκι, 
καθώς από Ρωσία και Ουκρανία οι 
εισαγωγές ανέρχονται περίπου σε 500.000 
τόνους. Ποσότητα, η οποία είχε ως κύρια 
κατεύθυνση την παραγωγή ζωοτροφών 
και σύμφωνα με εκτιμήσεις το κενό θα 
μπορούσαν να καλύψουν εισαγωγές από 
τη Ρουμανία, Βουλγαρία, άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, αλλά και τη Νότιο Αμερική.

Τους 250.000 τόνους έφταναν οι εισροές 
μαλακού σιταριού από Ουκρανία και 
Ρωσία. Οι εισαγωγείς έχουν απευθυνθεί 
στις αγορές της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, 
Ουγγαρίας, Γερμανίας και Γαλλίας, ενώ 
ήδη έχουν ξεκινήσει εισαγωγές από 
Καναδά (μέσω Ιταλίας) με το μειονέκτημα, 
βέβαια του υψηλού κόστους μεταφοράς.

Την περασμένη εβδομάδα, από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ελήφθησαν μέτρα για την 
αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, 
αλλά και ελλείψεων προϊόντων. Με 
τροπολογία που εισήχθη σε νομοσχέδιο 
του υπουργείου Οικονομικών, ζητήθηκε 
η υποχρεωτική καταγραφή αποθεμάτων 
σε μια σειρά γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων.

Υπόχρεοι είναι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα 
παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, 
πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής 
και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων στην Ελληνική Επικράτεια 
θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν 
στοιχεία για αποθέματα σε πρώτες ύλες για 
την παραγωγή λιπασμάτων.

Τα μέτρα βάζουν κάτω από την ομπρέλα, 
λιπάσματα, ζωοτροφές, ωμά δημητριακά 
παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σμιγάδι, 
σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, 
εδώδιμο φαγόπυρο, άλευρα και ιδίως 
αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού και αλεύρια 
δημητριακών, ηλίανθο, και φυτικά έλαια, 
εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο 
(έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και 
αραβοσιτέλαιο.

Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 
όπως είχε αναφέρει σε πρωτοσέλιδό 
της η «Ζούγκλα»,  βάζουν περιορισμό 
στις αγορές ηλιέλαιου/σπορέλαιου. Η 
εφαρμογή του μέτρου είχε ξεκινήσει από τα 
ηλεκτρονικά τους καταστήματα, όμως τις 
τελευταίες ημέρες επεκτείνονται τα πλαφόν 
και στα φυσικά καταστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι καταναλωτές 
μπορούν να προμηθευτούν για 
παράδειγμα από μεγάλη αλυσίδα 
μέχρι τρεις συσκευασίες προϊόντων 
αραβοσιτέλαιου και ηλιέλαιου 1 λίτρου ή 
2 λίτρων ανεξαρτήτως μάρκας, μέχρι δύο 
τεμάχια σπορέλαιου 5 λίτρων ανεξαρτήτως 
μάρκας ή μέχρι 3 τεμάχια στα άλευρα για 
όλους τους τύπους.

zougla.gr
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Φανταστικά βουνά 

στην Κίνα

Η οροσειρά Huangshan βρίσκεται στην επαρχία An-
hui στην ανατολική Κίνα. Η περιοχή είναι γνωστή για το 
ειδυλλιακό τοπίο, τα σύννεφα που την καλύπτουν πάνω 
από 200 μέρες το χρόνο και κυρίως τους ιδιόμορφα 
σχηματισμένους γρανιτένιους βράχους. Την περιοχή 
τη συναντάμε σαν θέμα σε πολλούς κινέζικους πίνακες 
ζωγραφικής  όπως και σε αρκετές λήψεις φωτογράφων.

Τα βουνά περιλαμβάνουν πολλές αιχμηρές κορυφές, 
οι ψηλότερες από τις οποίες ξεπερνούν τα 1000 μέτρα. 
Σχηματίστηκαν περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια πριν 
όταν η αρχαί θάλασσα υποχώρησε ενώ η τελική τους 
μορφή οφείλεται στηνη επίδραση των παγετώνων.

Τα βουνά εμφανίζονται στην κινηματογραφική παραγωγή 
Avatar, ο σκηνόθέτης της οποίας James Cameron δήλωσε 
ότι ήταν μια από τις επιρροές που τον οδήγησαν στη 
δημιουργία του φανταστικού κόσμου της ταινίας.

Στη διάρκεια της ιστορίας οι κατά καιρούς διοικήσεις 
βρίσκουν διάφορους δίκαιους και άδικους φόρους να 
επιβάλλουν στους πολίτες ώστε να γεμίσουν τα συνήθως 
άδεια κρατικά ταμεία. Εκτός από το εισόδημα συχνά 
καταφεύγουν στην επιβολή τεκμαρτών φόρων, δηλαδή 
φόρων με βάση κάποια αντικειμενικά προκαθορισμένα 
κριτήρια, για τον πλούτο που διαθέτει κάποιος.

Στη σύγχρονη εποχή κάτι τέτοιο μπορεί να είναι το 
αυτοκίνητο, το κινητό ή η πισίνα, παλιότερα ωστόσο τα 
κριτήρια ήταν διαφορετικά.

Το αναμμένο τζάκι, για παράδειγμα, ήταν ένδειξη πλούτου. 
Γράφει ο Καζαντζάκης στο «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται»: 
…δίπλα από τους ανθρώπους που κρυώνουν και πεινούν 
<…> [είναι] άλλοι που τρων τον αβλέμονα, κι είναι πάντα 
αναμμένα τα τζάκια τους.

Στα βυζαντινά χρόνια ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α, 
(802-811 μ.Χ.), επανέφερε έναν παλαιότερο δασμό, το 
φόρο του καπνού. Φυσικά, όχι του άγνωστου τότε στης 
Ευρώπη τσιγάρου, αλλά του καπνού που βγαίνει από τις 
καμινάδες. Ο φόρος αναφερόταν στις κατοικίες ακτημόνων 
εκείνη την εποχή.

Αργότερα ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής (969–976 
μ.Χ.) επέκτεινε το φόρο στις πόλεις και ανάλογα με τον 
αριθμό των καπνοδόχων, που είχε κάθε σπίτι. Ο κάθε 
οικογενειάρχης φορολογείτο ανάλογα με τον αριθμό των 
τζακιών που είχε στο σπίτι του, αποτελούσαν τεκμήρια 
πλούτου. Ο φόρος ονομαζόταν «καπνικόν».

 

Καθημερινά αντικείμενα 
που ανακαλύφθηκαν… 

τυχαία!
Είναι αντικείμενα που χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά 

και βέβαια αγνοούμε την προέλευσή τους, αλλά και ποιος 
ήταν εκείνος ο… καλός άνθρωπος που σκέφτηκε να μας 
λύσει τα χέρια και να διευκολύνει τη ζωή μας. Κι αν νομίζετε 
πως η ανακάλυψή τους υπήρξε αποτέλεσμα πολύχρονης 
έρευνας και επαναλαμβανόμενων πειραματισμών, δεν 
έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στην ακόλουθη λίστα και 
θα καταλάβετε ότι μερικές φορές η Θεά Τύχη είναι βασικός 
παράγοντας…

Η τσίχλα, ή το αποτυχημένο 
φυσικό λάτεξ

Πώς είναι δυνατόν από μια προσπάθεια για τη 
δημιουργία ενός φυσικού υλικού να φέρει στο στόμα μας 
την τσιχλόφουσκα; Κι όμως. Ήταν πίσω στο 1870 όταν ο 
Thomas Adams προσπαθούσε διακαώς να αντικαταστήσει 
το λάτεξ βρίσκοντας ένα φυσικό υλικό που θα έπαιρνε 
τη θέση του. Το υλικό που δημιούργησε ήταν μαλακό και 
εύκαμπτο αλλά δεν έκανε γι’ αυτό που εκείνος το προόριζε. 
Μέσα στα νεύρα του λοιπόν το έβαλε στο στόμα του και 
άρχισε να το μασάει. Μόλις είχε ανακαλύψει την τσίχλα, την 
οποία προώθησε το 1871 στην αγορά.

Τα πατατάκια, ή το αποτέλεσμα 
της οργής ενός μάγειρα

Το 1853 ένας ιδιότροπος πελάτης πήγαινε διαρκώς σε 
ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη και έπαιρνε μονίμως πατάτες 
τηγανητές για να κάνει σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με 
το μέγεθος, τη γεύση, την τραγανότητα… Ποτέ δεν ήταν 
ικανοποιημένος. Μέχρι που ο σεφ George Crum, μετά από 
πολλές μα πάρα πολλές προσπάθειες να τον ικανοποιήσει 
σκέφτηκε να κόψει τις πατάτες πολύ πολύ λεπτές και να τις 
τηγανίσει. Μόλις είχαν γεννηθεί τα πατατάκια…

Ο φούρνος μικροκυμάτων, ή το 
ραντάρ που έλιωνε τις σοκολάτες

Ο Percy Spencer ήταν μηχανικός και εργαζόταν στην 
εταιρεία οπλικών συστημάτων Raytheon τη δεκαετία του 
’40. Την περίοδο εκείνη εργαζόταν σε ένα ραντάρ όταν 
παρατήρησε με μεγάλη έκπληξη πως μια σοκολάτα που 
είχε στην τσέπη του έλιωσε. Κάπως έτσι προχώρησε 
στην έρευνα για την ανακάλυψη μιας συσκευής που θα 
ζέσταινε και θα έψηνε φαγητά χωρίς φωτιά. Ο φούρνος 
μικροκυμάτων ήταν προ των πυλών και το 1947,η 
εταιρεία κατασκεύασε το Radarange, τον πρώτο φούρνο 
μικροκυμάτων στον κόσμο.

Η Coca-Cola, ή μία αποτυχημένη 
ιατρική θεραπεία

Γνωστή η ιστορία της ανακάλυψης της Coca-Cola 
μετά από πολλές προσπάθειες ενός φαρμακοποιού να 
δημιουργήσει ένα σιρόπι κατά των πονοκεφάλων. Το 1886 
το μείγμα του φαρμακοποιού John Pemberton έγινε η 
μυστική συνταγή του πιο δημοφιλούς αναψυκτικού στον 
κόσμο.

Τα post it, ή μια κόλλα 
που ξεκολλούσε

Ο Spencer Silver ήθελε το 1968 να φτιάξει μια ισχυρή 
κολλά για να συναγωνιστεί αυτές που κυκλοφορούσαν 
ήδη στην αγορά. Ωστόσο, η κόλλα του δεν ήταν τόσο 
δυνατή, με αποτέλεσμα ναι μεν να κολλάει αντικείμενα 
αλλά να ξεκολλάνε και εύκολα χωρίς μάλιστα να αφήνουν 
ίχνος κόλλας πίσω τους. Η κόλλα του έμεινε στα αζήτητα 
μέχρι που ένας συνάδελφός του χρόνια μετά δοκίμασε να 
την βάλει σε χαρτάκια που τοποθετούσε στα βιβλία που 
διάβαζε για να μην χάνει τις σελίδα που βρισκόταν…

Οι σερβιέτες, ή τα επιθέματα 
για τραυματίες του 

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Βαμβάκι καλυμμένο με γάζες ήταν ένα από τα βασικά 

επιθέματα που χρησιμοποιούσαν οι νοσοκόμες τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο για να καλύψουν τις πληγές των 
πληγωμένων στρατιωτών. Ωστόσο σκέφτηκαν παράλληλα 
πως αφού απορροφούσαν το αίμα θα ήταν ιδανικές για 
να τις χρησιμοποιήσουν εκείνες τις “δύσκολες” μέρες του 
μήνα. Έτσι κι έκαναν. Το 1920 γεννήθηκε η «Kotex», η 
πρώτη μάρκα σερβιέτας.

Τα μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας, 
ή ένα γλυκό που δεν πέτυχε

Η Ruth Graves ήταν ιδιοκτήτρια ενός πανδοχείου 
στη Μασαχουσέτη του 1930 και συνήθιζε να φτιάχνει 
χειροποίητα κέικ για τους πελάτες της. Σε μια τέτοια 
προσπάθεια αντιλήφθηκε ότι η σοκολάτα της είχε τελειώσει 
και σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει ημίγλυκα chips σοκολάτας 
που είχε στην κουζίνα της, κυρίως για γαρνίρισμα. Αυτά δεν 
έλιωσαν στο κέικ και κάπως έτσι το γλυκό έγινε ανάρπαστο, 
αφού ο κόσμος λάτρεψε τα κομμάτια σοκολάτας στο 
εσωτερικό του.

Το νησί που κάθε έξι μήνες 
ανήκει σε άλλη χώρα!

Λιγότερο από έξι χιλιόμετρα πριν από το σημείο που 
το ποτάμι Bidasoa, κοντά στα γαλλο-ισπανικά σύνορα, 
αδειάζει στον Ατλαντικό Ωκεανό, βρίσκεται ένα μικρό νησί 
που ονομάζεται Pheasant (φασιανός). Στο ιστορικό νησί, 
το 1659, εκπρόσωποι από τη Γαλλία και την Ισπανία 
συναντήθηκαν και υπέγραψαν τη Συνθήκη των Πυρηναίων, 
που τελείωσε επίσημα τον Τριακονταετή Πόλεμο.

Η συνθήκη προέβλεψε επίσης ένα νέο σύνορο που 
εκτείνεται κατά μήκος των Πυρηναίων και στη συνέχεια 
ακολουθεί τον ποταμό Bidasoa στον Βισκαϊκό κόλπο στον 
Ατλαντικό Ωκεανό, λειτουργώντας σαν ένα φυσικό σύνορο 
μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Όπως συμβαίνει συνήθως με 
τα σύνορα που ακολουθούν την πορεία ενός ποταμού, τα 
γαλλο-ισπανικά σύνορα χωρίζουν τον ποταμό στη μέση. 
Θεωρητικά, τα σύνορα θα έπρεπε να χωρίζουν το νησί 
Pheasant στα δύο δίνοντας το μισό σε κάθε χώρα ή να 
το παρακάμπτουν αποδίδοντας την κυριαρχία σε μία από 
τις δύο όμορες χώρες. Ωστόσο η συνθήκη των Πυρηναίων 
προέβλεψε μια διαφορετική και κάπως παράδοξη ρύθμιση, 
σύμφωνα με την οποία ορίζεται συγκυριαρχία στο νησί.

Το παράδοξο έγκειται στο γεγονός ότι στο νησί δεν έχουν 
ταυτόχρονη κυριαρχία τα δύο κράτη αλλά εναλλάξ για μια 
περίοδο 6 μηνών. Έτσι για έξι μήνες το χρόνο, το νησί 
Pheasant είναι γαλλικό ενώ για τους επόμενους έξι ανήκει 
στην ισπανική επικράτεια.

Πριν από τον πόλεμο και την υπογραφή της συνθήκης, 
το καθεστώς του νησιού Pheasant ήταν απροσδιόριστο. 
Ως ουδέτερος χώρος χρησιμοποιήθηκε συχνά ως τόπος 
συνάντησης μεταξύ Γάλλων και Ισπανών ηγετών και 
ως χώρος όπου πραγματοποιούνταν οι ανταλλαγές 
αιχμαλώτων κατά τον πόλεμο. Ως αποτέλεσμα, στο νησί 
έγιναν πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα.

Το νησί Pheasant είναι ακατοίκητο, άλλωστε η έκτασή του 
είναι μόλις 6,5 στρέμματα, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται 
πλήθος προβλημάτων που θα μπορούσε να δημιουργήσει 
η συγκυριαρχία δύο χωρών.

Κάθε έξι μήνες αξιωματούχοι της Ισπανίας και της 
Γαλλίας συναντιούνται στο νησί σε μία τελετή παράδοση-
παραλαβής της κυριαρχίας του.
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«Οι Έλληνες της Ουκρανίας δεν θα χαθούμε. Θα 
παραμείνουμε ενωμένοι και μια μέρα θα ξαναβρεθούμε 
όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή μας για την Ελληνική 
Επανάσταση, που ένωσε και ενώνει τον ελληνικό κόσμο». 
Μια μέρα πριν από τη μεγάλη (διπλή) γιορτή της 25ης 
Μαρτίου, η πρόεδρος των Ελληνικών Κοινοτήτων της 
Ουκρανίας Αλεξάνδρα Προτσένκο – Πιτσαλτζή στέλνει το 
δικό της μήνυμα ενότητας κι ελπίδας πως την ερχόμενη 
χρονιά, οι Έλληνες της Ουκρανίας θα τιμήσουν την εθνική 
επέτειο στα σπίτια τους, αυτά που τώρα βλέπουν να έχουν 
ισοπεδωθεί από τη λαίλαπα των πολεμικών συγκρούσεων.

«Θα επιζήσουμε, θα ορθοποδήσουμε, θα χτίσουμε 
ξανά τα σπίτια μας και του χρόνου, στις 25 Μαρτίου, 
θα μνημονεύσουμε τους ανθρώπους μας. Θα είναι μια 
μέρα μνήμης για τα θύματα αυτού του άδικου, τραγικού 
πολέμου», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Προτσένκο σε 
γραπτό μήνυμά της στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, αφού η τηλεφωνική επικοινωνία είναι σχεδόν 
αδύνατη καθώς βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ελλάδα, 
περνώντας μέσα από πόλεις και χωριά που βάλλονται 
σκληρά.

«Οι πρόγονοί μας πάλεψαν για την ελευθερία της 
Ελλάδας, το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο. Εμείς 
παλεύουμε για την ελευθερία της Ουκρανίας, μιας χώρας 
όπου οι Έλληνες μένουν αιώνες», τονίζει η κ. Προτσένκο 
και περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση. «Πολλά 
τα θύματα του πολέμου… Καταστράφηκαν τα ελληνικά 
χωριά, το κέντρο των Ελλήνων της Μαριούπολης», τονίζει 
η κ. Προτσένκο, η οποία βίωσε στο πετσί της την 
κόλαση του πολέμου επί σχεδόν έναν μήνα, πλέον 
όμως έχει πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς σε 
αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου στην Ελλάδα.

«Κανείς δεν πίστευε πως μια μέρα θα 
αναγκαζόμασταν να πάμε στην Ελλάδα ως 
πρόσφυγες πολέμου», αναφέρει η κ. Προτσένκο, 
η οποία κατάφερε να διαφύγει από τη βαριά 
πληττόμενη Μαριούπολη κι έχει φτάσει ως το χωριό 
Βασίλιεβκα, στα προάστια της Ζαπορόζιε, συνεχίζοντας 
τον δρόμο προς τον τελικό της προορισμό.

«Σχεδόν έναν μήνα έμεινα στην κόλαση. Ελπίζω να 
φτάσουμε στην Ελλάδα, τον αιώνιο προορισμό των 
Ελλήνων της Διασποράς», τονίζει η πρόεδρος των 
Ελληνικών Κοινοτήτων Ουκρανίας, εξηγώντας γιατί δεν 
είναι εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία. «Συγγνώμη, δεν 
μπορούσα να σας απαντήσω. Έπεσαν πυροβολισμοί, 
έπρεπε να φύγουμε, φτάσαμε αργά στο Ζαπορόζιε, 
εγγραφήκαμε ως πρόσφυγες κι ευτυχώς καταφέραμε να 
μπούμε στο τρένο και τώρα πάμε στη Λβιβ, κουρασμένοι», 
μας γράφει.

Το ταξίδι προς την Ελλάδα, αυτή τη φορά είναι μακρύ 
και δύσκολο. «Αφού κατάφερα να φύγω, είμαι καλά. 
Αλλά οι σφοδροί βομβαρδισμοί δεν μας αφήνουν να 
προχωρήσουμε πιο γρήγορα», τονίζει και περιγράφει 
τη φρίκη που έζησε στο υπόγειο ενός σπιτιού, στη 
Μαριούπολη. «Είδα τον θάνατο ανθρώπων, η υγεία μου 
κλονίστηκε, δεν θα με γνωρίσετε αν με δείτε, αλλά η ψυχή 
μου χαίρεται που επέζησα και βρίσκομαι καθ’ οδόν προς 
την Ελλάδα», λέει φανερά συγκινημένη.

«Μαμά ζεις;»
Η Ιρίνα Ντενισένκο, πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου 

«Ήλιος» στο Χάρκοβο, βίωσε τη δική της κόλαση στην 
Ουκρανία αλλά κι αυτή, όπως και η Αλεξάνδρα Προτσένκο, 
θεωρεί χρέος της να συμβάλλει στην ανάπτυξη του 
δοκιμαζόμενου σήμερα Ελληνισμού της Ουκρανίας και 
ειδικότερα της ελληνικής κοινότητας του Χαρκόβου, απ’ 
όπου προέρχεται.

«Χρέος μου είναι να πω στον κόσμο ότι η ημέρα της 
γιορτής της 25ης Μαρτίου και για εμάς, τους Έλληνες 
της Ουκρανίας, είναι γιορτή. Και θα κάνουμε ένα 
μεγάλο μνημόσυνο για τους Έλληνες που σκοτώθηκαν, 

παλεύοντας για την ελευθερία της Ουκρανίας», λέει από 
την Αθήνα όπου πλέον βρίσκεται.

Πιανίστρια βραβευμένη σε διεθνείς διαγωνισμούς, 
κριτικός τέχνης και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Εθνικό 
Ινστιτούτο Τέχνης, η Ιρίνα Ντενισένκο ντρέπεται, όπως 
αναφέρει, να ομολογήσει πως ο φόβος των βομβαρδισμών 
ακόμα της προκαλεί ζωτικό στρες. «Είναι ακόμα μέσα μου. 
Μόλις ακούω αεροπλάνο, ψάχνω μέρος να κρυφτώ», 
σημειώνει και εξιστορεί τα όσα βίωσε: «Το Χάρκοβο, το 

βομβάρδιζαν από την αρχή του πολέμου κάθε μέρα και 
πολλές φορές την ημέρα. Την 1η Μαρτίου έπεσε ρουκέτα 
στο διαμέρισμά μας, στον τέταρτο όροφο. Εγώ πρόλαβα 
και κρύφτηκα στο μπάνιο. Μπήκα στην μπανιέρα, ενώ η 
εικοσιπεντάχρονη κόρη μου έπεσε κάτω από το τραπέζι. 
Όταν τελείωσε ο βομβαρδισμός και οι δυο τρομαγμένες 
δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ήμασταν ζωντανές 
μέσα στα ερείπια του διαμερίσματος. Φώναζα ταραγμένη: 
“Ευγενία ζεις;” και την ίδια ώρα, η κόρη μου φώναζε: “Μαμά 
ζεις;”. Παρόμοιες σκηνές όλοι βλέπουμε σε ταινίες τρόμου, 
αλλά κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι πραγματικά 
περάσαμε σ’ αυτόν τον πόλεμο… Κανείς δεν μπορεί να 
καταλάβει την κόλαση του πολέμου, όσο ζοφερά και να την 
περιγράφεις».

Η Ιρίνα Ντενισένκο έφτασε με άλλες 28 γυναίκες με 
παιδιά στην Ελλάδα και περιγράφει τις δυσκολίες του 
ταξιδιού: «Τρεις φορές αλλάξαμε λεωφορεία. Δεν ήταν 
καθόλου εύκολο να κανονίσουμε το δρομολόγιο διαφυγής, 
να βρούμε δρόμους ασφαλείς ώστε να μην συμβεί τίποτα 
κακό σε κανέναν. Τελικά καταφέραμε και φτάσαμε στην 
Αθήνα σώοι και αβλαβείς. Μένουμε τώρα σε δύο ξενοδοχεία 
και οι περισσότερες από εμάς ενταχθήκαμε εθελοντικά και 
προσφέρουμε εργασία στα κέντρα υποδοχής προσφύγων 
από την Ουκρανία».

Η ίδια μας ζητάει να γράψουμε «ένα μεγάλο “ευχαριστώ” 
στον Έλληνα επιχειρηματία από την Οδησσό, τον Βασίλη 
Μπούμπουρα του Παντελή, που ανέλαβε όλα τα έξοδα της 
μεταφοράς των μελών του Ελληνικού Συλλόγου, από το 
Χάρκοβο ως τον Πειραιά».

Στο λίκνο της Ελληνικής Επανάστασης
Το μουσείο της «Φιλικής Εταιρείας», στη λωρίδα 

Κράσναγια, κοντά στην οδό Γκρέτσεσκαγια (ελληνική), στο 
κέντρο της Οδησσού, προς το λιμάνι είναι αυτές τις μέρες 

άδειο από τους επισκέπτες. 
Οι κάτοικοι της θρυλικής για 
την ελληνική ιστορία πόλης 
βρίσκονται σε αναμονή των 
εξελίξεων… «Τι άραγε θα 
έλεγαν ο Νικόλαος Σκουφάς,ο 
Αθανάσιος Τσακάλωφ και 
ο Εμμανουήλ Ξάνθος το 
1814, όταν ίδρυσαν εδώ 
μια μυστική οργάνωση 
επαναστατών πατριωτών της 
Ελλάδας; Σκοπός τους ήταν 
η απελευθέρωση της χώρας 
από τον τουρκικό ζυγό και 
σήμερα το λίκνο της ελληνικής 
επανάστασης βάλλεται από 
τους Ρώσους εισβολείς», 

λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου 
Οδησσού Ελιζαβέτα Πολυχρονίδη, που βρίσκεται εδώ και 
δυο εβδομάδες στην Αθήνα, μεταφέροντας τη μεγάλη της 
οικογένεια, τον παπαγάλο και τις τρεις γάτες της μακριά 
από τον πόλεμο.

«Δεν μου αρέσει να γράφω για τον εαυτό μου, αλλά για τη 
φετινή γιορτή της 25ης Μαρτίου είχαμε προγραμματίσει την 
παρουσίαση του δίτομου βιβλίου μου “Διάσημοι Έλληνες 
της Οδησσού”. Το βιβλίο είναι γραμμένο και τυπωμένο στη 

ρωσική γλώσσα και έχει περισσότερες από χίλιες σελίδες 
κειμένου και εικονογράφησης», λέει η κ. Πολυχρονίδη.

Μαζί της έφερε στην Ελλάδα λίγα τεύχη, που μόλις της 
είχαν σταλεί από το τυπογραφείο. Η πρόεδρος του Ελληνικού 
Συλλόγου της Οδησσού και συγγραφέας αναφέρεται στη 
μελέτη της για τους Έλληνες της Οδησσού και του Κιέβου, 
της Λβιβ και του Νιζίν, περιγράφει το αρχοντικό σπίτι των 
Υψηλάντηδων στο Κίεβο, την Ελληνική Εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας και το Μουσείο Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό, 
τις ελληνικές εκκλησίες σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, 
τα Πανεπιστήμια στη Μαριούπολη και στο Χάρκοβο, 
όπου υπήρχαν Έδρες ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. 
«Έχουμε ήδη χάσει σχεδόν αμετάκλητα τα ελληνικά κέντρα 
στην Ουκρανία», τονίζει με θλίψη.

«Το μουσείο – γκαλερί τέχνης του μεγάλου Έλληνα 
ζωγράφου Αρχίπ Κουίντζι στη Μαριούπολη καταστράφηκε. 
Και το Πανεπιστήμιο στο Χάρκοβο, το πρώτο στην 
Ουκρανία του 19ου αιώνα και το 4ο στη Ρωσική 
Αυτοκρατορία, που ιδρύθηκε το 1805 από τον Έλληνα 
Βασίλι Ναζάροβιτς Καραζίν και έφερε το όνομά του. Το 
κεντρικό κτίριο του πανεπιστήμιου υπέστη σοβαρές ζημιές 
από επίθεση πυραύλων. Τι άλλο μπορεί να συμβεί σε 
αυτόν τον ανελέητο πόλεμο;», αναρωτιέται η πρόεδρος του 
Ελληνικού Συλλόγου της Οδησσού.

newsit.gr/

25η Μαρτίου: Βουβό φέτος το Μουσείο 
Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό
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Θεσσαλονίκη: 18χρονος 

μαθητής πήρε πλήρη 
υποτροφία σε κορυφαίο 
κολλέγιο αστροφυσικής 

στις ΗΠΑ

Ο 18χρονος Μενέλαος Ράπτης από τη Θεσσαλονίκη 
είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του, για τις ΗΠΑ. Από 
μικρή ηλικία είχε καταφέρει να δείξει τις πνευματικές του 
ικανότητες…

«Ένα παιδικό όνειρο ζωής μεταμορφώθηκε σε 
πραγματικότητα», επισημαίνει με μεγάλη ανακούφιση, 
αλλά και περισσή χαρά, μιλώντας στο Αθηναϊκό/
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μενέλαος Ράπτης. 
«Η καθημερινότητά μου και ό,τι την περικλείει, το 
πρίσμα μέσα από το οποίο αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, 
άλλαξε πριν από λίγες ώρες, με την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων και την αποδοχή μου από το κορυφαίο 
κολλέγιο αστροφυσικής των ΗΠΑ Franklin and Marshall», 
λέει και προσθέτει: «Ποτέ δεν θα ξεχάσω τα λόγια του 
αστροναύτη Frank de Winne, στη βράβευσή μου από 
την Ευρωπαϊκή Διαστημική Εταιρία, για την πρώτη θέση 
σε διαγωνισμό αστροφυσικής, πως “Ο ουρανός δεν είναι 
ένα όριο. Είναι απλώς εκεί που ξεκινάει η διασκέδαση”. 
Τα παραπάνω λόγια, έχω την ευκαιρία τώρα να βιώνω ως 
αλήθειες, αλήθειες που ελπίζω να με οδηγήσουν σε μια 
ξεχωριστή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, στο μονοπάτι των 
φυσικών επιστημών».

Από μικρό παιδί κοιτούσε τον ουρανό στη Θεσσαλονίκη 
με άλλο μάτι. Θα μπορούσε να είναι το παιδί του Λουντέμη, 
που μέτρησε σε μια νύχτα όλα τα άστρα, καθώς έχει την 
ίδια δίψα για μάθηση με τον Μέλιο. Δεν έμεινε όμως μόνο 
στην απλή καταμέτρηση. Γι’ αυτόν ποτέ ο ουρανός δεν 
ήταν απλώς μια εικόνα, αλλά το άγνωστο που βάλθηκε 
από μικρός να γνωρίσει. Ήθελε να μελετήσει τους νόμους 
της αστροφυσικής, να μάθει τα πάντα για το σύμπαν 
και να γνωρίσει τους πλανήτες που το αποτελούν, έναν 
προς έναν. Ο 18χρονος αριστούχος μαθητής Μενέλαος 
Ράπτης, τα κατάφερε. Ένα από τα κορυφαία κολλέγια 
αστροφυσικής στον κόσμο, το Franklin & Marshall Col-
lege των ΗΠΑ, τον δέχτηκε με πλήρη υποτροφία και ήδη 
ετοιμάζει τις αποσκευές του για το μεγάλο ταξίδι.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας του, του αγόρασε το 
πρώτο τηλεσκόπιό του και περνούσαν μαζί ατελείωτες 
ώρες κοιτώντας τον έναστρο ουρανό. «Η αγάπη μου για 
την αστροφυσική και γενικότερα για τις φυσικές επιστήμες 
καλλιεργήθηκε και μέσα από την ενασχόλησή μου με τη 
ρομποτική. Ήδη, από την ηλικία των 10 χρονών, θυμάμαι 
τον εαυτό μου να κατασκευάζει μικρά ρομποτάκια, να τα 
προγραμματίζει και να οργανώνει μια στρατηγική σχετικά 
με το πώς μπορεί το μικρό κατασκεύασμα να περάσει ένα 
εμπόδιο», αναφέρει.

Καθοριστικός, υπήρξε και ο ρόλος της οικογένειάς 
του, η οποία ήταν, όπως λέει, «απόλυτα υποστηρικτική, 
σε μια προσπάθειά της να μου πλάσει έναν χαρακτήρα, 
με διαρκή πνευματική αφύπνιση, που αναζητά διαρκώς 
δραστηριότητες που αναδεικνύουν την κλίση του και 
ενισχύουν το ταλέντο του».

Φύση ταπεινή, αλλά με όραμα και θέληση, ο νεαρός 
μαθητής διστάζει ν’ αναφερθεί στις διακρίσεις και στην 
πορεία που τον οδήγησαν στην επιτυχία. Ωστόσο θα 
θυμάται παντοτινά -καθώς αναμφισβήτητα διαμόρφωσε 

τους στόχους του- την κατάκτηση του τίτλου του «Νεαρού 
Ευρωπαίου Πρεσβευτή του Διαστήματος», λόγω της 
πρώτης θέσης που κατέκτησε σε διαγωνισμό της ESA, 6 
χρόνια πριν. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, κλήθηκε να 
αποτυπώσει σε μια κόλλα χαρτί το μέλλον του ανθρώπινου 
γένους, στο διάστημα. Μέσα από μια εκτενή έρευνα 
αστροβιολογίας και μέσα από την οπτική της παιδικής 
αθωότητας, κατάφερε, όπως σημειώνει, να καταθέσει τις 
σκέψεις του, ζωγραφίζοντας κάτι που έπειτα χάραξε το 
μέλλον του.

Σχετικά με τις τελευταίες διακρίσεις του, ξεχωρίζει την 
επιλογή του από τη μη κερδοσκοπική εταιρία Space Gen-
eration Advisory Council, στους 4 καλύτερους από όλο 
τον κόσμο, προκειμένου να παρουσιάσει την εργασία του 
στο Γενικό Συμβούλιό της, σχετικά με την πρόβλεψη της 
πανδημίας του κορονοϊού, με βάση διαστημικά δεδομένα 
δορυφόρων.

«ο δρόμος της επιτυχίας είναι ξεχωριστός 
αλλά και δύσκολος»

Ο δρόμος προς την επιτυχία, εξηγεί, δεν είναι σίγουρα 
εύκολη υπόθεση. «Πράγματι, ένας δρόμος μέσα από 
διαγωνιστικές διαδικασίες, τη μάθηση, είναι κάτι πάρα 
πολύ ξεχωριστό, ταυτόχρονα όμως και πολύ δύσκολο», 
διευκρινίζει ο αριστούχος μαθητής.

«Η ενεργή συμμετοχή σε διαγωνισμούς που προάγουν 
το πείραμα, η αναζήτηση της γνώσης αναφορικά με τους 
τομείς της φυσικής, των μαθηματικών και της χημείας, 
καθώς και η σοβαρή ενασχόληση με την τέχνη της 
ρητορικής καθίστανται για εμένα βασικοί σταθμοί της 
μέχρι τώρα πορείας μου. Παράγοντες που μετέβαλλαν τον 
χαρακτήρα μου και προσέδωσαν σε αυτόν τον κατάλληλο 
δυναμισμό και ηγετική φυσιογνωμία, χαρακτηριστικά τα 
οποία αναζητούν όλα τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα 
του κόσμου», επισημαίνει και εξηγεί πως για την κατάκτηση 
αυτών των αξιών, χρειάστηκε ατέρμονη προσπάθεια, 
συνεχής αγώνας, πνευματικός και ψυχικός κάματος.

«Ήταν αναγκαία η θυσία προσωπικού χρόνου στο 
πλαίσιο της στοχοπροσήλωσης και της επιμονής. Φυσικά, 
είναι κατανοητό, πως τελικά, μετά από κάθε ιδιαίτερη και 
μοναδική εμπειρία, επικρατεί η ευτυχία και μια εσωτερική 
ικανοποίηση. Ικανοποίηση διότι αυτοβελτιώθηκα, έζησα 
κάτι πρωτόγνωρο που εν τέλει με βοήθησε να φτάσω ένα 
βήμα πιο κοντά στον στόχο μου», τονίζει.

Ο Μενέλαος Ράπτης είναι μαθητής της Γ’ λυκείου, όμως 
διαχειρίζεται την επιτυχία του με απίστευτη ωριμότητα. «Τα 
επόμενα σχέδιά μου, περιλαμβάνουν την απόλαυση της 
μεγαλύτερης διάκρισής μου. Θα ήταν εύλογο να σχεδιάζω 
την άμεση δημιουργία ενός νέου στόχου, ωστόσο 
θεωρώ πως είναι αναγκαίο κανείς να κοιτάζει πίσω στα 
πολυσήμαντα μηνύματα του παρελθόντος, πριν εκκινήσει 
μια πορεία προς το μέλλον», επισημαίνει.

«το πρότυπό μου είναι ο πατέρας μου»
Ο Μενέλαος Ράπτης, όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν 

έχει ως πρότυπο ζωής κάποιον διακεκριμένο επιστήμονα 
διεθνούς φήμης, αλλά τον πατέρα του, που τον στηρίζει 
άοκνα όλα τα τα χρόνια των προσπαθειών του. «Το 
πρότυπο ζωής που έχω είναι αυτό που με τόση επιμονή μου 
δίδαξαν οι γονείς μου και οι καθηγητές μου. Αυτό στηρίζεται 
σε ένα γνωμικό, πως η μετριοφροσύνη των ανθρώπων στο 
απόγειο της επιτυχίας τους, είναι μια επιθυμία να φαίνονται 
πιο μεγάλη από την τύχη τους. Μάχομαι καθημερινά για 
την κατάκτηση αυτής της αρετής, περισσότερο από την 
κατάκτηση οποιασδήποτε γνώσης. Θεωρώ πως είναι 
πολύ σημαντικό, ο κάθε ένας και η κάθε μία από εμάς να 
αγωνίζεται για το υψηλό ιδανικό της ταπεινότητας. Είναι 
καίριο να αγωνίζεται σιωπηλά. Πέραν όμως όλων των 
θεωριών και απόψεων, το πιο φωτεινό πρότυπο της ζωής 
μου αποτελεί ο πατέρας μου, ένας άνθρωπος δυναμικός 
αλλά παράλληλα ταπεινός και μετριόφρων», σημειώνει 
συγκινημένος.

Αναφερόμενος στην οικογένειά του και τον τρόπο με 
το οποίο υποδέχθηκαν την πλήρη υποτροφία του από 
το κορυφαίο κολλέγιο αστροφυσικής, αναφέρει, ιδιαίτερα 
φορτισμένος: «Η οικογένειά μου αντέδρασε με ιδιαίτερη 
χαρά και συγκίνηση. Εκείνη τη στιγμή, οι γονείς μου, τα 
αδέλφια μου αντιλήφθηκαν πως η αποδοχή μου από το 
Franklin and Marshall αποτελεί μια κοινή νίκη. Νίκη του 
πατέρα μου για το τηλεσκόπιο που μου αγόρασε, της 
μητέρας μου για το πρωινό που με ξύπνησε θυμίζοντάς 
μου πως είμαι μοναδικός, των αδελφιών μου, που συνεχώς 
με γεμίζουν με δύναμη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πρόσωπα 
ευτυχισμένα να με κοιτάζουν με έντονη συγκίνηση, δεν 
θα ξεχάσω επίσης ποτέ τα λόγια που μου ψιθύριζαν τα 
μάτια τους. Λόγια στενοχώριας που θα με αποχωριστούν, 
λόγια υπερηφάνειας διότι οι κόποι τους, οι κόποι μας 
ανταμείφτηκαν».

Σώθηκε ασθενής από βαρύ 
εγκεφαλικό επεισόδιο 

μετά από πρωτοποριακή 
θεραπεία στο Αρεταίειο

Ένας 62χρονος ασθενής σώθηκε από βαρύ εγκεφαλικό 
επεισόδιο, χάρη σε μία πρωτοποριακή μέθοδο, 
που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Αρεταίειο 
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Η επέμβαση, που ονομάζεται 
μηχανική θρομβεκτομή, πραγματοποιήθηκε στο νέο, 

πρότυπο Κέντρο Επεμβατικής Αντιμετώπισης Αγγειακών 
Εγκεφαλικών Επεισοδίων, που λειτουργεί σε συνεργασία 
με τα νοσοκομεία Αιγινήτειο και Αλεξάνδρα.

Ειδικότερα, ο ασθενής είχε υποστεί ένα βαρύ αγγειακό 
εγκεφαλικό, με προσβολή της ικανότητας του λόγου και 
πλήρη αδυναμία κίνησης της δεξιάς πλευράς του σώματός 
του. Προσήλθε άμεσα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο 
Αιγινήτειο και έλαβε την ενδεδειγμένη θεραπεία με τη 
χορήγηση ενδοφλέβιας θρομβόλυσης, ενώ διαπιστώθηκε 
η πλήρης απόφραξη της έσω καρωτίδας, ως αιτία του 
εγκεφαλικού.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο 
Αρεταίειο και πραγματοποιήθηκε η εξειδικευμένη 
επέμβαση της μηχανικής θρομβεκτομής, χάρη στην 
οποία πραγματοποιήθηκε διάνοιξη της έσω καρωτίδας 
με πλήρη αποκατάσταση της ροής του αίματος στον 
εγκέφαλο. Η απόλυτα επιτυχημένη παρέμβαση προφύλαξε 
τον ασθενή από μεγάλης έκτασης εγκεφαλική βλάβη και 
βαριά αναπηρία. Η κατάστασή του εξελίσσεται ομαλά με 
σημαντική καθημερινή βελτίωση.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στη μονάδα 
Επεμβατικής Ακτινολογίας του Α’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας 
του Αρεταιείου, υπεύθυνος του οποίου είναι ο καθηγητής 
κ. Α. Χατζηϊωάννου. Διενεργήθηκε από εξειδικευμένη και 
έμπειρη ιατρική και νοσηλευτική ομάδα, με επικεφαλής τον 
αναπληρωτή καθηγητή και επεμβατικό νευροακτινολόγο κ. 
Π. Παπαναγιώτου, ο οποίος διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία 
στην διενέργεια μηχανικής θρομβεκτομής, σε κέντρα 
αντιμετώπισης εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η χορήγηση της ενδοφλέβιας θρομβόλυσης, η κλινική 
διαχείριση και η νοσηλεία του ασθενή πραγματοποιήθηκε 
στη Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Α΄ 
Νευρολογικής Κλινικής του Αιγινήτειου, υπό τον συντονισμό 
του καθηγητή νευρολογίας κ. Δ. Μητσικώστα, και της 
επ. καθηγήτριας Σ. Βασιλοπούλου. Η αναισθησιολογική 
κάλυψη της επέμβασης πραγματοποιήθηκε από την Α’ 
Αναισθησιολογική Κλινική του Αρεταιείου.

Περίπου 35.000 Έλληνες παθαίνουν εγκεφαλικό 
επεισόδιο κάθε χρόνο. Δυστυχώς, περίπου το 40% χάνει τη 
ζωή του μέσα στον πρώτο χρόνο και ένας στους τρεις μένει 
με σοβαρή αναπηρία και χρειάζεται συνεχή υποστήριξη. 
Μάλιστα, η Ελλάδα έχει τα περισσότερα θανατηφόρα 
εγκεφαλικά κατά τον πρώτο μήνα στη Δυτική Ευρώπη, 
γεγονός που οφείλεται στο ότι η χώρα μας δεν διαθέτει 
οργανωμένα κέντρα για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών 
επεισοδίων.

medlabnews.gr
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εΠικαιΡοτητα
Την απαίτηση της Ρωσίας για την 
πληρωμή των προμηθειών φυσικού 
αερίου σε ρούβλια από τις «μη φιλικές» 
χώρες απέρριψαν ομόφωνα την 
Κυριακή οι υπουργοί Ενέργειας της 
ομάδας του G7, σε τηλεδιάσκεψη που 
διοργάνωσε η γερμανική προεδρία.

«Όλοι οι υπουργοί του G7 
συμφώνησαν πως πρόκειται για μια 
μονομερή και ξεκάθαρη παραβίαση 
των υπαρχόντων συμβολαίων», 
ξεκαθάρισε ο Γερμανός υπουργός 
Ενέργειας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, 
εκφράζοντας όλους τους συναδέλφους 
του.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, το συμβούλιο 
συζήτησε το θέμα και υπογράμμισε 
επισταμένως πως τα τωρινά 
συμβόλαια παραμένουν σε ισχύ, 
επομένως οι εμπλεκόμενες εταιρείες 
πρέπει και οφείλουν να σέβονται 
τους όρους τους. «Η πληρωμή σε 
ρούβλια είναι απαράδεκτη και καλώ 
τις εταιρείες που εμπλέκονται να μην 
συμμορφωθούν με την απαίτηση του 
Πούτιν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Μόσχα επιμένει για την 
πληρωμή φυσικού αερίου 

σε ρούβλια

Το Κρεμλίνο, με τη σειρά του, 
ανακοίνωσε ότι η Ρωσία επεξεργάζεται 
μεθόδους για να δεχθεί πληρωμές 
σε ρούβλια για τις εξαγωγές φυσικού 
αερίου και θα λάβει αποφάσεις σε 
εύλογο χρόνο, αν οι ευρωπαϊκές 
χώρες αρνηθούν να πληρώσουν σε 
ρωσικό νόμισμα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, 
Ντμίτρι Πεσκόφ, διευκρίνισε ότι 
θα υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο για 
την πραγματοποίηση αυτών των 
πληρωμών.

Ινδία και Κίνα «τρίβουν τα χέρια τους» 
για το φθηνό ρωσικό αργό

Την ίδια ώρα, σημαντική αύξηση 
παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες 
στις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου 
στην Ινδία, με το Νέο Δελχί να 
επωφελείται από τις δελεαστικές 
προσφορές της Μόσχας λόγω του 
αμερικανικού εμπάργκο και εν γένει 
των δυτικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με το CNBC, που επικαλείται 
άτομα με γνώση των εξελίξεων στον 
κλάδο, η Κίνα -που ήδη αποτελεί 
τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού 
πετρελαίου- αναμένεται επίσης 
να επωφεληθεί από τις γενναίες 
εκπτώσεις που προσφέρει η Ρωσία, 
αγοράζοντας περισσότερο πετρέλαιο. 
Κάτι που πάντως θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για το 
εν λόγω ορυκτό καύσιμο στο μέλλον.

Κίνα και Ινδία, δύο μεγάλοι εισαγωγείς 
πετρελαίου, βρίσκονται αντιμέτωπες 
με την εκτόξευση των τιμών του 
αργού, που παρά τις διακυμάνσεις 
εξακολουθούν να είναι περίπου 80% 
υψηλότερες σε σχέση με έναν χρόνο 
πριν.

«Πιστεύουμε ότι η Κίνα και σε μικρότερο 
βαθμό η Ινδία, θα προχωρήσουν σε 
αγορά ρωσικού αργού με μεγάλη 
έκπτωση», δήλωσε στο CNBC ο Ματ 
Σμιθ, επικεφαλής αναλυτής για το 
πετρέλαιο στην εταιρεία Kpler, κάτι που 
θα οδηγήσει σε έντονη αντιπαράθεση 
μεταξύ των εν λόγω χωρών από τη μία 
και κρατών και ενεργειακών κολοσσών 
που αποφεύγουν το ρωσικό πετρέλαιο, 
από την άλλη.

Λόγω των κυρώσεων, η Ρωσία 
έχει «ξεμείνει» με υπερβολικά 
υψηλές αδιάθετες ποσότητες αργού 
πετρελαίου.

«Το αργό της Ρωσίας από τα 
Ουράλια προσφέρεται με εκπτώσεις 
ρεκόρ, αλλά η απορρόφηση είναι 
περιορισμένη μέχρι στιγμής, με τους 
ασιατικούς εισαγωγείς πετρελαίου 
ως επί το πλείστον να παραμένουν 
συνδεδεμένοι με παραδοσιακούς 

G7: «Δεν πληρώνουμε σε ρούβλια» 
Μόσχα: «Τότε σας κόβουμε το αέριο»

προμηθευτές στη Μέση Ανατολή, τη 
Λατινική Αμερική και την Αφρική», 
ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός 
Ενέργειας, στις 17 Μαρτίου. Το αργό 
των Ουραλίων είναι το κύριο μείγμα 
πετρελαίου που εξάγει η Ρωσία.

Ο ΔΟΕ θεωρεί πιθανό από τις αρχές 
Απριλίου να «παγώσει» η εξαγωγή 
ακόμα και τριών εκατομμυρίων 
βαρελιών ρωσικού πετρελαίου 
ημερησίως, ποσότητα που θα 
μπορούσε να αυξηθεί αν κλιμακωθούν 
οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας για 
την εισβολή στην Ουκρανία.

Μερικές εταιρείες εμπορίας 
πετρελαίου -όπως η Glencore και η Vi-
tol- προσέφεραν εκπτώσεις 30 και 25 
δολαρίων το βαρέλι σε σχέση με πριν 
από δύο εβδομάδες για το ρωσικό 
πετρέλαιο από τα Ουράλια, δήλωσε 
στο CNBC η Έλεν Γουόλντ, πρόεδρος 
της Transversal Consulting.

Η περίπτωση της Ινδίας
Την ίδια στιγμή, ενώ έως τώρα τα 
φορτία ρωσικού αργού στην Ινδία ήταν 
«αρκετά σπάνια», με 12 εκατομμύρια 
βαρέλια να έχουν παραδοθεί ολόκληρο 
το 2021, από τις αρχές Μαρτίου πέντε 
φορτία ρωσικού πετρελαίου -περίπου 
6 εκατομμύρια βαρέλια- έχουν 
αναχωρήσει με προορισμό την Ινδία, 
όπου πρόκειται να εκφορτωθούν στις 
αρχές Απριλίου.

Πρόκειται για περίπου τη μισή 
ποσότητα που έφτασε στην Ινδία από 
τη Ρωσία ολόκληρο το 2021.

Κίνα
Αναλυτές που επικαλείται το CNBC 
αναμένουν ότι η Κίνα, ο μεγαλύτερος 
εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, 
θα αναζητήσει επίσης πετρέλαιο με 
έκπτωση από τη Ρωσία.

Ο ασιατικός γίγαντας είναι ήδη ο 
μεγαλύτερος μεμονωμένος αγοραστής 
ρωσικού πετρελαίου, αποκτώντας 
κατά μέσο όρο 1,6 εκατομμύρια 
βαρέλια ρωσικού αργού ημερησίως το 
2021, σύμφωνα με τον ΔΟΕ.
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Ένας πανέμορφος παραδοσιακός 
οικισμός 3 ώρες από την Αθήνα.

Τα Λαγκάδια, από τα ωραιότερα χωριά της 
Αρκαδίας, με σημαντική πορεία στα χρόνια 
της Επανάστασης του 1821, είναι κτισμένα 
σε μια απότομη πλαγιά του βουνού και έχουν 
χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. 
Λίγο πριν μπείτε στα Λαγκάδια, τα 
οποία απέχουν μόλις τρεις ώρες 
από την Αθήνα, αξίζει να κάνετε μια 
στάση σε σημεία που έχει χώρο για 
στάθμευση για να θαυμάσετε το γραφικό 
πέτρινο χωριό που κείτεται στο δάσος. 
Το χωριό, χτίστηκε μεταξύ 13ου και 15ου 
αιώνα, έχει κρατήσει την αρχιτεκτονική 
του μιας και οι Λαγκαδίτες θεωρούνταν 
οι καλύτεροι κτίστες με αποτέλεσμα να 
ταξιδεύουν τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. Κάνοντας μια βόλτα θα 
εντυπωσιαστείτε από τα επιβλητικά 
πέτρινα αρχοντικά που θα δείτε, τις 
εκκλησίες, τις βρύσες και τα γεφύρια 
που είναι όλα φτιαγμένα με τη δική τους 
μοναδική τεχνική. Ο τόπος είχε γνωρίσει 
μεγάλη ακμή και θα το διαπιστώσετε από 
τα εντυπωσιακά αρχοντικά που είναι σήμα-
κατατεθέν του χωριού. Παλαιότερα, το 
χωριό είχε 7.000 κατοίκους, ενώ σήμερα 
ζουν μόνιμα μόνο 200 άτομα. Κατά την 
αρχαιότητα, από την περιοχή περνούσε η 
οδός που οδηγούσε στην Ολυμπία, όπου 
διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Τα Λαγκάδια δεν είναι τουριστικά, όπως 
άλλα χωριά της Γορτυνίας, αλλά πρόκειται 
για ένα χωριό κόσμημα, ιδανικό μέρος για 
να απολαύσετε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο 
με καλό φαγητό, βόλτες και φυσικά αν το 
επιθυμείται με εναλλακτικές δραστηριότητες 
στη φύση.

 
Η πλατεία Ηρώων

Στην αρχή του χωριού βρίσκεται η 
πλατεία Ηρώων όπου εκεί θα επισκεφτείτε 
τον Ναό των Ταξιαρχών που χτίστηκε το 
1808 πάνω σε προϋπάρχοντα μικρότερο 
ναό από την οικογένεια Δεληγιάννη. Ο 
συγκεκριμένος ναός μαζί με τον ναό του 
προδρόμου κτίστηκαν μέσα σε 40 ημέρες 
-αυτό ήταν το χρονικό όριο που είχε θέσει 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ο ναός των Ταξιαρχών είναι 
εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο, 
έχει ένα όμορφο πέτρινο καμπαναριό 
που κτίστηκε κάποια χρόνια αργότερα και 
κωδωνοστάσι με το επιβλητικό ρολόι του 
1910.

Απέναντι ακριβώς βρίσκονται τα 
μνημεία των ηρώων που αγωνίστηκαν 
τόσο στην Επανάσταση του 1821 όσο 
και των αγωνιστών που έπεσαν το 1940-

1941. Εκεί υπάρχει η προτομή 
του Ιωάννη Θεοφιλόπουλου 
(Καραβόγιαννη) του 
μπουρλοτιέρη. Όπως μας είπε 
κάτοικος του χωριού πρόκειται 
για έναν ξεχασμένο ήρωα 
της Επανάσταση, ο οποίος 

αναγνωρίστηκε πολλά χρόνια μετά και 
πολέμησε δίπλα στον Κανάρη, ενώ έχει 
χαρακτηριστεί αμφίβιος ήρωας γιατί έδωσε 
μάχες σε στεριά και θάλασσα.

Tα Λαγκάδια είναι χτισμένα αμφιθεατρικά 
πάνω σε μια πλαγιά και ουσιαστικά το 
χωριό βρίσκεται πάνω από τον κεντρικό 
δρόμο. Ο καλύτερος τρόπος για να το 
εξερευνήσετε είναι να ανεβείτε από 
τα πλατιά σκαλοπάτια ακολουθώντας 
τις ταμπέλες «με θέα το Ιόνιο». Έχει 
αρκετό περπάτημα σε ανηφόρες, αλλά 
κάθε σημείο είναι μαγικό. Τα επιβλητικά 
αρχοντικά, οι πέτρινες βρύσες, το δάσος 
από κάτω και οι ανθισμένες αμυγδαλιές θα 
σας αποζημιώσουν και με το παραπάνω.

Στη συνοικία Λεύκες συνάντησα την 
κυρία Κανέλα, έξω από το εργαστήριο 
που φτιάχνει τα χειροποίητα γλυκά της, 
και μου είπε ενδιαφέρουσες ιστορίες του 
τόπου. Μάλιστα, η ίδια μου ανέφερε πως 
είναι μια «ιστορική γειτονιά» καθώς εδώ 
έζησε ο Καραβόγιαννης ο μπουρλοτιέρης, 
ο Ιωάννης Δεληγιάννης και περπάτησαν 
ο Κοκοκοτρώνης με τον Παπαφλέσσα 
προκειμένου να ξεκινήσει η Ελληνική 
επανάσταση του 1821.

Από το δρόμο που πέρασαν ο 
Κολοκοτρώνης με τον Παπαφλέσσα. Η 
συγκεκριμένη γειτονιά ήταν του Ιωάννη 
Καραβόγιαννη του μπουρλοτιέρη. Όταν ο 
ίδιος ήταν μικρός είχε πάει λίγο πιο πάνω 
που έχει μια βρύση να πιει νερό. Σ’ αυτή τη 
βρύση λουζόταν και έπαιρνε νερό μονάχα 
η γυναίκα του πασά -οι ντόπιοι την έλεγαν 
τουρκόβρυση. Ο πασάς όχι μόνο δεν τον 
άφησε να πιει νερό, του έδωσε χαστούκι 
και ήθελε να τον διώξει από το χωριό. Ο 
Καραβόγιαννης από το πείσμα του είπε 
πως θα φύγει και πως όταν επιστρέψει το 
χωριό του θα έχει απελευθερωθεί και τον 
ίδιο θα τον κάψει. Έτσι, έφυγε πήγε δίπλα 
στον Κανάρη και έγινε μπουρλοτιέρης. 
Το επόμενο διάστημα, η βρύση θα πάρει 
το όνομα του Καραβόγιαννη. Το σπίτι 
του υπάρχει ακόμα,αλλά δυστυχώς είναι 
εγκαταλελειμμένο.

 
Η τουρκόβρυση όπως 

την αποκαλούν οι ντόπιοι
Επίσης, από το δρόμο στις Λεύκες 

πέρασαν ο Κολοκοτρώνης μαζί με τον 
Παπαφλέσσα ερχόμενοι από το βουνό, 
με κατεύθυνση προς το σπίτι του 
Δεληγιάννη ώστε να τον πείσουν να λάβει 
μέρος στην Επανάσταση του 1821 μιας 
και η συμβολή του ήταν καθοριστική. 
Στη γειτονιά «Λεύκες» μπορείτε να φτάσετε 
και με το αυτοκίνητο, αλλά θα χάσετε όλη τη 

μαγεία να ανακαλύψετε αυτή την μοναδική 
ομορφιά του χωριού.

Αν συνεχίσετε το δρόμο προς με τις 
ξύλινες πινακίδες που γράφουν με θέα 
στο Ιόνιο θα φτάσετε σε ένα πολύ ωραίο 
σημείο του χωριού που φημίζεται για το 
ηλιοβασίλεμα του. Από εκεί διακρίνεται η 
Ζάκυνθος και η Κεφαλλονιά -ένα σημείο 
που προσελκύει όλους τους επισκέπτες 
του τόπου.

 
Όμορφα αρχοντικά 

Από τον κεντρικό δρόμο το Ιστορικό 
σχολείο των Λαγκαδίων φαίνεται που στέκει 
επιβλητικό και τη γαλανόλευκη σημαία να 

Λαγκάδια: 7 στάσεις στο «κρεμαστό» 
χωριό-κόσμημα της Πελοποννήσου

κυματίζει. Το Γυμνάσιο Λαγκαδίων χτίστηκε 
το 1866 και πρόκειται για ένα τριώροφο 
κτίριο με εξαιρετικής ποιότητας λιθοδομή, 
αντιπροσωπευτική της λαγκαδινής τέχνης 
της πέτρας.

Σπίτι Δεληγιάννηδων
Στην πάνω γειτονιά του χωριού βρίσκεται 

το αρχοντικό των Δεληγιάννηδων που 
έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην έναρξη 
της Επαναστάσης και είναι επισκέψιμο για 
το κοινό. Μέσα στο σπίτι της οικογένειας 
βρίσκονται πολύτιμα αντικείμενα και 
κειμήλια.

iefimerida.gr
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Έτσι ήταν το περίφημο Χρυσελεφάντινο άγαλμα της 
θεάς Αθηνάς που ήταν στολισμένο με ένα τόνο χρυσού και 
είχε ύψος 13 μέτρα. Τι απέγινε το αριστούργημα του Φειδία 
που κατηγορήθηκε ότι καταχράστηκε τον χρυσό…

To άγαλμα της Αθηνάς Βαρβακείου, που βρίσκεται στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι το πιο πιστό αντίγραφο 
του χρυσελεφάντινου αγάλματος της θεάς Αθηνάς.

Δεν έχει το μέγεθος ούτε την λάμψη, που είχε το γιγαντιαίο 
άγαλμα του Φειδία, αλλά δημιουργήθηκε στα πρότυπα 
της Αθηνάς Παρθένου, που κοσμούσε το εσωτερικό 
του Παρθενώνα κατά την αρχαιότητα. Έτσι οι σημερινοί 
επισκέπτες μπορούν να φανταστούν την μεγαλοπρέπεια 
και την κομψότητα που είχε το αυθεντικό έργο του Φειδία.

Ο Παρθενώνας χτίστηκε προς τιμήν της προστάτιδας 
της πόλης, θεάς Αθηνάς και σχεδιάστηκε ώστε να χωράει 
το χρυσελεφάντινο άγαλμα στο εσωτερικό του. Ήταν 
τοποθετημένο σε ένα βάθρο στο σηκό του ναού και ο 
πυρήνας του αγάλματος ήταν κατασκευασμένος από ξύλο.

Το αντίγραφο του χρυσελεφάντινου αγάλματος 
ανακαλύφτηκε το 1880 στο Βαρβάκειο Λύκειο γι’αυτό 
ονομάζεται Αθηνά του Βαρβακείου. Έχει ύψος 1,05 και 
χρονολογείται τον 2ο αιώνα π.Χ.

Ο Φειδίας χρησιμοποίησε για τα γυμνά μέρη του 
σώματος ελεφαντόδοντο και για το ένδυμα και τα μαλλιά 
χρυσό βάρους 1.140 κιλών. Η θεά Αθηνά παρουσιαζόταν 
πάνοπλη να κοιτά προς την Ανατολή και να κρατά στο δεξί 
της χέρι τη θεά νίκη και στο αριστερό την ασπίδα και το 
δόρυ της.

Είχε 13 μέτρα ύψος και ήταν εφάμιλλο της δόξας και της 
δύναμης της Αθήνας του Περικλή. Η Αθηνά Παρθένος, όπως 
τα περισσότερα έργα του Φειδία, ήταν ένα αριστούργημα.

Φορούσε αττικό κράνος που ήταν διακοσμημένο με 
μυθικά ζώα, δωρικό πέπλο και μέσα στην ασπίδα της 
υπήρχε το ιερό της φίδι. Σε όλο το δημιούργημα, όπως 
και στον ναό του Παρθενώνα, υπήρχαν αναπαραστάσεις 
κενταυρομαχίας, γιγαντομαχίας και αμαζονομαχίας.Οι 
Αθηναίοι είχαν την ευκαιρία να το θαυμάσουν μόνο στις 
γιορτές της πόλης.Πιθανόν καταστράφηκε τον 3ο αιώνα 
μ.Χ. από μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του 
ναού.

Η καταδίκη του Φειδία

Την περίοδο του 438-433 π.Χ οι πολιτικοί αντίπαλοι του 
Περικλή κατηγόρησαν τον Φειδία ότι υπεξαίρεσε μέρος 
του χρυσού από το άγαλμα. Τόσο ο Περικλής, όσο και ο 
Φειδίας έβλεπαν τις πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής 
τους και είχαν προβλέψει πως θα αντιδρούσαν αν τους 
κατηγορούσαν για κατάχρηση και σκάνδαλα γύρω από τις 
δαπάνες του έργου.

Κατέγραψαν εγκαίρως σε μια μαρμάρινη στήλη που 
ήταν τοποθετημένη στην Ακρόπολη τα δημόσια έξοδα για 
την κατασκευή του αγάλματος. Μάλιστα ανέφεραν και το 
ακριβές βάρος του χρυσού που χρησιμοποιήθηκε.

Όταν ο Φειδίας βρέθηκε κατηγορούμενος από τους 
πολιτικούς αντιπάλους του Περικλή, ζήτησε από το 
δικαστήριο να αφαιρεθεί όλο το χρυσάφι που στόλιζε το 
άγαλμα και να ζυγιστεί ξανά. Ο Φειδίας είχε φροντίσει τα 
διάφορα μέρη της ογκώδους κατασκευής να μπορούν να 

αποκολληθούν και σε περίπτωση που η πόλη χρειαζόταν 
χρυσό να μπορούσε να χρησιμοποιηθούν από το άγαλμα. 
Παράλληλα να μπορεί να ζυγιστεί και να αποδειχθεί ότι δεν 
υπήρξε κατάχρηση

Όταν το δικαστήριο το ζύγισε αποδείχθηκε η αθωότητα 
του Φειδία. Ωστόσο, δεν κατάφερε να γλιτώσει από τους 
αντιπάλους του. Επόμενη κατηγορία εναντίον του ήταν 
η προσβολή των θεών. Στο εσωτερικό της ασπίδας που 
κρατούσε η θεά Αθηνά, είχε σχεδιάσει δύο μορφές που 
έμοιαζαν με τον ίδιο και τον Περικλή.

Η τοποθέτηση των προσώπων τους στο πλευρό των 
θεών θεωρήθηκε ύβρις και καταδικάστηκε. Ο Φειδίας 
τότε εγκατέλειψε θυμωμένος την Αθήνα και κατέφυγε 
στην Ολυμπία όπου δημιούργησε το έτερο κορυφαίο 
δημιούργημα του, το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία. 
Ήταν μια ηχηρή απάντηση στους συκοφάντες του, που 
έβαλαν πάνω απ΄όλα το πολιτικό συμφέρον τους.

Το εργαστήριο του Φειδία οικοδομήθηκε 
στο β΄ μισό του 5ου αι. π.Χ.

Ο Φειδίας όταν εγκαταστάθηκε στην Ολυμπία φιλοτέχνησε 
ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Δυστυχώς 
ούτε αυτό σώζεται. Το άγαλμα απεικόνιζε τον Δία, τον 
αρχηγό των Ολύμπιων θεών είχε 13 μέτρα ύψος και ήταν 
τοποθετημένο στο βάθος του ναού του Δία στην Ολυμπία. 
Αποτελούνταν επίσης από χρυσό, ελεφαντόδοντο και 
πολύτιμους λίθους. Ο Δίας παρουσιαζόταν καθιστός στο 
θρόνο του, είχε ένα στεφάνι από κλαδί ελιάς στο κεφάλι και 
κρατούσε στο δεξί του χέρι τη θεά Νίκη και στο αριστερό το 
σκήπτρο του.

Το εργαστήριο που ο Φειδίας κατασκεύασε το άγαλμα 

Το Χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς
 στολισμένο με ένα τόνο χρυσού και ύψος 13 μέτρα

ανακαλύφτηκε στα μέσα του 20ου αιώνα. Βρισκόταν 
απέναντι από το ναό του Δία και είχε ίδιες διαστάσεις με 
το σηκό του ναού. Το άγαλμα παρέμεινε στην Ολυμπία για 
οχτώ αιώνες. Η επικρατέστερη εκδοχή για την καταστροφή 
του είναι ότι τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. μεταφέρθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη και κάηκε, όπως το άγαλμα της θεάς 
Αθηνάς μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά.

mixanitouxronou
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Η ελληνική μυθολογία είναι γνωστή σε κάθε γωνιά της Γης, 
με άτομα κάθε ηλικίας να γνωρίζουν ποιος είναι ο Δίας, η 
Αφροδίτη, η Αθηνά και οι λοιποί θεοί.

Ο θαυμασμός και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι 
άνθρωποι για τον αρχαίο πολιτισμό μας έχει φτάσει μέχρι 
και τη μακρινή, για εμάς, Νότια Κορέα, όπου στο νησί 
Τζέτζου λειτουργεί ένα μουσείo Ελληνικής Μυθολογίας.

Όπως και πολλά άλλα σημαντικά κτήρια του εξωτερικού, 
έτσι και το μουσείο αυτό, έχει αρχιτεκτονική εμπνευσμένη 
από την κλασσική εποχή με κίονες. Μπαίνοντας, οι 
επισκέπτες θα δουν αντίγραφα γνωστών αγαλμάτων και 
πινάκων που σχετίζονται με τους αρχαίους Έλληνες θεούς.

Το μουσείο χωρίζεται σε επτά μεγάλες αίθουσες, οπού 
η κάθε μία επικεντρώνεται σε μια πτυχή της ελληνικής 
μυθολογίας, όπως η «Αίθουσα του Ολύμπου», η «Αίθουσα 
της Αγάπης» και η «Αίθουσα των Ηρώων». Οι επισκέπτες 
έχουν τη δυνατότητα να μάθουν για καθέναν από τους 
δώδεκα θεούς.

Κάθε γκαλερί διαθέτει θεαματικά αντίγραφα από 
λευκό γύψο επιβλητικών αρχαίων γλυπτών, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την ελληνική μυθολογία και ιστορία 
τόσο στα κορεάτικα όσο και στα αγγλικά.

Διαθέτει ακόμη και ένα αντίγραφο ενός αρχαίου ελληνικού 
χωριού, που μπορούν να εξερευνήσουν οι επισκέπτες, 
καθώς και ιστορικά ακριβείς κοστούμια που μπορούν να 
φορέσουν, που τους βοηθούν να μεταφερθούν στο χρόνο 
πίσω στην Αρχαία Ελλάδα.

Ο χώρος φιλοξενεί επίσης μια σειρά από αντίγραφα 
σημαντικών αντικειμένων από την ελληνική μυθολογία, 
όπως ο Δούρειος Ίππος, αν και σε μικρότερη κλίμακα.

Το μουσείο διαθέτει επίσης διαδραστικές οθόνες για 
τα ζώδια και τους αστερισμούς, και εξηγεί ακόμη και 
τους ελληνικούς μύθους πίσω από πολλούς από τους 
αστερισμούς

Το Μουσείο Ελληνικής Μυθολογίας της Κορέας είναι το 
ιδανικό μέρος τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες για να 
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για την ελληνική μυθολογία 
διασκεδάζοντας παράλληλα.

Το νησί Τζέτζου είναι ένας πολύ δημοφιλής τουριστικός 
προοδρισμός για Κορεάτες και ξένους, ενώ συχνά 
αποκαλείται και η Χαβάη της Νότιας Κορέας.

Πηγή: Greek Reporter

Η ελληνική μυθολογία έχει 
το δικό της μουσείο στη Νότια Κορέα

Στο νησί Τζέτζου υπάρχει ένα μουσείο αφιερωμένο 
εξ ολοκλήρου στην ελληνική μυθολογία
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