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Ο μήνας Ελληνικής 
Κληρονομιάς

Για την Επαρχία του Οντάριο ο Μάρτιος είναι ο 
μήνας Ελληνικής Κληρονομιάς. Με το νομοσχέδιο 138/
Πράξη 2019 “Σχέδιο να χτίσουμε μαζί τον Καναδά” το 
οποίο προτάθηκε και υποστηρίχθηκε από την κα Έφη 
Τριανταφυλλοπούλου, μέλος της Επαρχιακής Βουλής 
και φήφισε η Επαρχιακή Κυβέρνηση στις 10 Δεκεμβρίου 
2019, ο μήνας Μάρτιος ανακηρύχθηκε επίσημα Μήνας 
Ελληνικής Κληρονομιάς.  

Στον επίσημο πρόλογο του νομοσχεδίου επισημαίνεται:
“Η ελληνοκαναδική κοινότητα είναι μια ζωντανή κοινότητα 

Ο εορτασμός της Καθαράς 
Δευτέρας, σηματοδοτεί επίσημα την 
έναρξη της περιόδου της Μεγάλης 
Σαρακοστής η οποία οδηγεί στον 
εορτασμό του Πάσχα στις 24 Απριλίου. 

Ξεκινάει η Σαρακοστή για την 
Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα 
σημαίνει το τέλος των Αποκριών. Η 
Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι 
γιατί οι Χριστιανοί «καθαρίζονται» 
πνευματικά και σωματικά. Είναι μέρα 
νηστείας αλλά και μέρα αργίας. 

Η νηστεία διαρκεί 40 μέρες, όσες 
ήταν και οι μέρες νηστείας του 
Χριστού στην έρημο. 

Η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, 
γιορτάζεται έντονα σε όλη την Ελλάδα, 
με διάφορα έθιμα και αποτελεί επίσημη 
αργία. Συνηθίζεται πανελλαδικά να 
τρώγεται λαγάνα, δηλαδή άζυμο ψωμί 
που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη 
μέρα, ταραμάς, χαλβάς, θαλασσινά, 
λαχανικά, ελιές και φασολάδα χωρίς 
λάδι. Κύρια έθιμα σε όλη την Ελλάδα 
είναι το πέταγμα του χαρταετού, αλλά 
και το λεγόμενο Γαϊτανάκι, έθιμο 
που έφεραν από τη Μικρά Ασία οι 
πρόσφυγες

Καλή Σαρακοστή!

Καλή Σαρακοστή

Κάθε μέρα είναι η μέρα της γυναίκας. 
Μια φορά το χρόνο, όμως, την τιμούν!
 Στις 8 Μαρτίου γιορτάζει η γυναίκα, η 
κόρη, η σύζυγος, η μάνα. Η γυναίκα 
της Ελλάδας, της Ευρώπης, του 
κόσμου. Η γυναίκα της καριέρας και 
η άνεργη. 
Τιμάμε τη μέρα αυτή, ως ημέρα 
μνήμης αγώνων του γυναικείου 
κινήματος, ως ημέρα αποτίμησης 
των κατακτήσεων των γυναικών 
και ως αφετηρία για την ουσιαστική 
κατοχύρωση της Ισότητας των δύο 
φύλων σε όλες τις εκφράσεις της 
ζωής. Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας 
γιορτάζεται σε ανάμνηση μιας 
μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας 
που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 
από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας 

στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Έτοιμη να σταματήσει ακόμη και τώρα τη «στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία 
είναι η Ρωσία, αν η χώρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι τηρήσει τους όρους που έχει θέσει ο 
Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Εν τω μεταξύ ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας  
ξεκίνησε στη Λευκορωσία λίγο μετά τις 16.00, και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 20.00.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο υπήρξε μικρή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.
«Ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε. Υπάρχουν μικρές θετικές 

υποχωρήσεις στη βελτίωση της επιμελητείας των ανθρωπιστικών διαδρόμων... 
Συνεχίστηκαν οι εντατικές διαβουλεύσεις για το βασικό πολιτικό μπλοκ των κανονισμών, 
μαζί με την κατάπαυση του πυρός και τις εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Ουκρανός 
προεδρικός σύμβουλος Μιχαΐλο Ποντόλιακ που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

Aναμένεται και τέταρτος γύρος συνομιλιών 
Πάντως, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ο 

επικεφαλής των διαπραγματευτών της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, δήλωσε ότι δεν οι 

Οι όροι της Μόσχας για να σταματήσει ο πόλεμος

Ημέρα της Γυναίκας

8 ΜΑρτΙΟυ 

έρχεται και πάλι 
στην ελληνική γειτονιά
Tην επιστροφή των μεγάλων φεστιβάλ και 

εκδηλώσεων στους δρόμους, τους δημόσιους 
χώρους και τα πάρκα του Τορόντο ανακοίνωσε 
χτες ο δήμαρχος Τορόντο John Tory.

Μεταξύ των μεγάλων εκδηλώσεων και το 
τριήμερο Φέστιβαλ  “Taste of the Danfort”  η ελληνική 
πολιτι-στική γιορτή, το μεγαλύτερο φέστιβαλ του 
Καναδά που προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες 
επισκέπτες από κάθε γωνιά του Καναδά και όχι 
μόνο, λόγω και της πολυπολιτισμικής φύσης της 
πόλης του Τοροντο, θα πραγματοποιηθεί φέτος 
από τις 5 έως τις 7 Αυγούστου. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο 
TasteOfTheDanforth.com

Taste of the Danforth



8 μαρτιου 20222 εεβδομάδα Greek Weekly News

Evdomada Greek Weekly News
Independent Greek Canadian Publication 

Published Weekly

Εβδομάδα
Ανεξάρτητη Ελληνοκαναδική

 Εβδομαδιαία Έκδοση

158 O’connor Drive 
Toronto ON M4J 2S4

Tel. 416.751-0570
www.evdomada.ca

Publisher- Εκδότης
Eleftherios Sklavos

Editiorial Committee
Συντακτική ομάδα
Eleftherios Sklavos
Yannis Roditis - rodyan@mail.com
Despina Tsangkalidi

Layout/Design-Σελιδοποίηση
Georgia Kontou

Συνεργάτες (μη τακτικοί ή άτομα που 
έχουν δική τους στήλη αλλά δεν είναι 
ενταγμένοι στο προσωπικό του εντύπου)

Makis (Serafeim) Fintakis 
makfintakis@in.gr

Achileas Halas - 
ahilkos@hotmail.com

Corespondence/Greece
ανταπόκριση/Ελλάδα
Matina Fotinitsoglou
Nouli Tsagkarakis
Aspasia Kourtesiotis

Website - ιστοσελίδα
Maria Ntaouka 

Sports - αθλητικά
Yiannis Kontos

DISCLaIMEr

The views expressed in signed articles 
do not necessarily reflect the views of the 
publication.

Publishing articles is at the discretion 
of the publication which may refuse to 
publish them.

No material can be reproduced without 
the permission of the Publisher.

Οι γνώμες που εκφράζονται στα 
ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ 
ανάγκη και τις θέσεις της «Εβδομάδος».

Η εφημερίδα διατηρεί το δικαίωμα να 
απορρίπτει επιστολές ή συνεργασίες 
αναγνωστών.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση υλικού 
χωρίς την άδεια του εκδότη.



8 μαρτιου 2022 3εεβδομάδα Greek Weekly News



8 μαρτιου 20224 εεβδομάδα Greek Weekly News

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

a

προσδοκίες από τις διαπραγματεύσεις με 
την Ουκρανία δεν έγιναν πραγματικότητα.

«Οι προσδοκίες μας από 
τις διαπραγματεύσεις δεν 
πραγματοποιήθηκαν, αλλά ελπίζουμε 
ότι την επόμενη φορά θα μπορέσουμε 
να κάνουμε πιο σημαντικά βήματα προς 
τα εμπρός. Οι διαπραγματεύσεις θα 
συνεχιστούν», είπε ο Μεντίνσκι.

«Ο επόμενος, τέταρτος γύρος, θα 
διεξαχθεί πολύ-πολύ σύντομα», είπε ο 
Λεονίντ Σλούτσκι μιλώντας στη ρωσική 
τηλεόραση. «Δεν θα ανακοινώσω την 
ακριβή ημερομηνία ακόμη. Θα καθοριστεί 
πιθανότατα αύριο», πρόσθεσε.

το Κίεβο θέλει απευθείας 
συνομιλίες των προέδρων 

Ζελένσκι και Πούτιν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας 
Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε το βράδυ της 
Δευτέρας ότι το Κίεβο θέλει τις απευθείας 
συνομιλίες μεταξύ του Ουκρανού 
προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του 
Ρώσου Βλαντίμιρ Πούτιν επειδή ξέρει ότι ο 
Πούτιν είναι εκείνος που «κινεί τα νήματα» 
στη Μόσχα.

«Θέλαμε εδώ και καιρό μια απευθείας 
συνομιλία μεταξύ του προέδρου της 
Ουκρανίας και του Βλαντίμιρ Πούτιν επειδή 
όλοι καταλαβαίνουμε ποιος παίρνει τις 
τελικές αποφάσεις, ιδίως τώρα» ανέφερε 
στη δημόσια τηλεόραση.

«Ο πρόεδρός μας δεν φοβάται τίποτα, 
συμπεριλαμβανομένης και της συνάντησης 
με τον Πούτιν», πρόσθεσε. «Εάν ο 
Πούτιν δεν φοβάται επίσης, ας έρθει στη 
συνάντηση, ας καθίσουν κάτω και να 
συζητήσουν», πρόσθεσε ο Κουλέμπα.

Κατάπαυση του πυρός από το πρωί 
της Τρίτης σε ουκρανικές πόλεις για τη 
διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων

Η Ρωσία ανακοίνωσε το βράδυ της 
Δευτέρας κατάπαυση του πυρός σε 
πολλές ουκρανικές πόλεις, η οποία θα 
τεθεί σε εφαρμογή από τις 9 το πρωί αύριο 
Τρίτη (ώρα Ελλάδας) ώστε να καταστεί 
εφικτή η απομάκρυνση των αμάχων μέσω 
ανθρωπιστικών διαδρόμων.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοινώνει 

κατάπαυση του πυρός από τις 10.00 
(ώρα Μόσχας) της 8ης Μαρτίου» ώστε να 
φύγουν οι άμαχοι από το Κίεβο αλλά και 
από τις πόλεις Σούμι, Χαρκίβ, Τσερνίχιφ 
και Μαριούπολη, ανέφερε το υπουργείο 
Άμυνας.

Την ανακοίνωση αυτή επικαλούνται 
πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Οι όροι της Μόσχας για να 
σταματήσει ο πόλεμος

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου 
Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα στο 
Reuters, ότι η Ρωσία απαιτεί από την 
Ουκρανία να «αποστρατικοποιηθεί» και 
να «αποναζιστηκοποιηθεί, να εγγυηθεί 
ότι το σύνταγμά της θα συμπεριλάβει την 
ουδετερότητα, να αναγνωρίσει την Κριμαία 
ως ρωσικό έδαφος και να αναγνωρίσει 
την ανεξαρτησία των αποσχισθεισών 

του Οντάριο και συνεχίζει να κάνει σημαντικές προσφορές μέσω 
της ιστορίας της, της γλώσσας, του πολιτισμού και της ηθικής του 
εργάτη.

Ο Μάρτιος είναι σημαντικός μήνας για την ελληνική κοινότητα 
και η 25η Μαρτίου εορτάζεται κάθε χρόνο ως ημέρα Ελληνικής 
Ανεξαρτησίας. Η ανακήρυξη του μήνα Μάρτιου, Μήνα Ελληνικής 
Κληρονομιάς, παρέχει την ευκαιρία να θυμόμαστε, να εορτάζουμε 
και να διδάξουμε στις μελλοντικές γενιές τα εξαίρετα κατορθώματα 
και τη συμβολή των Ελληνοκαναδών σε αυτήν την επαρχία” .

Το Νομοσχέδιο 77, ήταν αρχικά σε δημόσια συζήτηση στο 
Νομοθετικό Σώμα του Οντάριο, στις 29 Μαρτίου 2019, τέσσερεις 
ημέρες μετά την εορτή της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Φέτος όλες οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματισθεί έχουν το 
θέμα “Αρμονία της Ζωής- Νους υγιής εν σώματι υγιεί”. 

Ο μήνας Ελληνικής 
Κληρονομιάς

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Οι όροι της Μόσχας για να σταματήσει ο πόλεμος
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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περιοχών Ντονέτσκ και Λουχιάνσκ.
Ο Πεσκόφ επισήμανε πως η Μόσχα έχει 

γνωστοποιήσει στην Ουκρανία ότι είναι 
έτοιμη να σταματήσει την «στρατιωτική 
επιχείρηση» αμέσως, εάν το Κίεβο έκανε 
αποδεκτούς τους παραπάνω όρους.

Όπως σχολιάζει το Reuters, είναι η πιο 
σαφής δήλωση από πλευράς Ρωσίας 
μέχρι αυτή τη στιγμή σχετικά με τους όρους 
που θέλει να επιβάλει στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι η Ουκρανία 
γνώριζε τους όρους και πρόσθεσε ότι είχε 
ξεκαθαριστεί πως όλα αυτά μπορούσαν να 
σταματήσουν «στο λεπτό».

Σχετικά με το θέμα της ουδετερότητας, 
ο Πεσκόφ είπε: «Θα πρέπει να κάνουν 
αλλαγές στο Σύνταγμα από τις οποίες θα 
προκύπτει ότι η Ουκρανία θα απορρίψει 
κάθε στόχευση να μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό 
είναι εφικτό μόνο μέσω αλλαγών στο 
Σύνταγμα».

Δεν επιτρέπονταν 
δημοσιογράφοι στον χώρο 

όπου διξάγονταν οι συνομιλίες

Σύμφωνα με πληροφορίες,η ρωσική 
αντιπροσωπεία έφτασε πρώτη  το 
απόγευμα της Δευτέρας στην πόλη 
Μπρεστ της Λευκορωσίας για τον νέο γύρο 
συνομιλιών και ακολούθησε η ουκρανική 
ομάδα.

Η συζήτηση διεξήχθη στη σκιά της 
τρίτης αποτυχήμενης προσπάθειας 
να απομακρυνθούν άμαχοι μέσω των 
ανθρωπιστικών διαδρόμων, την οποία 
μάλιστα το Κίεβο απέρριψε, αφού η Μόσχα 
ήθελε οι διάδρομοι να οδηγούν σε Ρωσία 
και Λευκορωσία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ria, οι 
δημοσιογράφοι δεν βρίσκονταν στον 
χώρο όπου διξάγονταν οι συνομιλίες, και η 
περιοχή φυλασσόταν από τον λευκορωσικό 
στρατό.

το Κίεβο απαιτεί τον 
τερματισμό επιθέσεων 

σε αμάχους

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο 
Ποντόλιακ κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει 
τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, κατά την 
έναρξη ενός τρίτου γύρου συνομιλιών με 
Ρώσους αξιωματούχους για την εισβολή 
της Μόσχας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, όπως δήλωσε το υπουργείο 
Εξωτερικών της Ουκρανίας και μετέδωσε 
το Reuters,οι βομβαρδισμοί από τις 
ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εμποδίζουν 
την εκκένωση αμάχων από το Κίεβο, τη 
Μαριούπολη, το Σούμι, το Χάρκοβο, τη 
Βολνοβάχα και το Μικολάγιεφ,

«Αυτό εμποδίζει την ασφαλή διέλευση 
των Ουκρανών και ξένων αμάχων, 
καθώς και την παράδοση φαρμάκων και 
τροφίμων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο κάλεσε τους ξένους ηγέτες 
να αναγκάσουν τη Ρωσία να τηρήσει την 
κατάπαυση του πυρός για να αποτρέψει, 
όπως είπε, μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Η ρωσία θα συζητήσει για τους 
ανθρωπιστικούς διαδρόμους

Η Ρωσία θα «προσπαθήσει ξανά» να 
συζητήσει τις διαδρομές εκκένωσης με την 
Ουκρανία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών 
τη Δευτέρα, είχε πει νωρίτερα ο επικεφαλής 
διαπραγματευτής της Ρωσίας για τις 
συζητήσεις.

Όπως γράφει το CNN, μιλώντας 
καθοδόν στον τρίτο γύρο συνομιλιών στη 
Λευκορωσία, ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι είπε 
ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν «τα 
ίδια θέματα, πολιτικούς διακανονισμούς, 
διεθνή ανθρωπιστικά ζητήματα και 
στρατιωτική διευθέτηση» με τις συνομιλίες 
της περασμένης εβδομάδας. 

«Θα προσπαθήσουμε ξανά» να 
συζητήσουμε για τις διαδρομές εκκένωσης 
με την ουκρανική πλευρά, είπε ο Μεντίνσκι.

zougla.gr
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

«Προσευχόμαστε...»

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

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

-Έλα Σκλάβε που είσαι;
-Εδώ είμαι μικρέ, αν και είμαι πολύ 

εκνευρισμένος μαζί σου.
-Γιατί, τι έκανα πάλι;
-Τις τελευταίες δύο εβδομάδες μικρέ, 

δεν έχεις γράψει Ουρανοκατέβατα.
Κατάλαβες τώρα γιατί τα έχω μαζί 

σου;
Τζάμπα σπαταλώ τον χρόνο μου, 

λέγοντάς σου τα όσα συμβαίνουν.
- Εννοείται πως όχι Σκλάβε.Το θέμα 

είναι ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες 
αυτά που μου είπες δεν γράφονται.Θα 
με πλακώσουν στις μηνύσεις και μετά 
θα τρέχω και δεν θα φτάνω.

-Τώρα σοβαρά μιλάς μικρέ;Στο κάτω 
κάτω δεν σου είπα να γράψεις κάτι 
αναληθές.Το μόνο που σου ζήτησα 
ήταν να ρωτήσεις το συμβούλιο της 
κοινότητας, που πήγαν οι 250 χιλιάδες, 
τις οποίες έκανε δωρεά ο μακαρίτης ο 
Κλεάνθης Μίσσιος.

- Εντάξει τώρα Σκλάβε. Για 250 
χιλιάδες κάνουμε έτσι!

-Ναι αλλά εγώ τον έχω εδώ πάνωνα 
μου κάνει το κεφάλι καζάνι.

- Θα προσπαθήσω να μάθω Σκλάβε, 
αφού το θέτεις έτσι.

-Τι άλλα νέα από εκεί κάτω μικρέ;
- Μία από τα ίδια Σκλάβε.Η διαφορά 

είναι ότι ξεχάσαμε τον κορωνοϊό γιατί 
όλος ο πλανήτης έχει στραμμένο το 
βλέμμα του στο Ρώσο-Ουκρανικό 
πόλεμο.

- Τα βλέπω μικρέ και λέω και μη 
χειρότερα.Η ρώσικη αρκούδα ξύπνησε 
για τα καλά. Μπορεί να φταίνε τα δύο 
τρία παραπάνω εμβόλια που έκανε.

- Έτσι ακριβώς Σκλάβε. Το θέμα 
είναι για πόσο θα συνεχιστεί αυτή η 
κατάσταση και που θα μας οδηγήσει.

-Μην αγχώνεσαι μικρέ, έχουμε 
μπόλικο χώρο εδώ πάνω.

- Σκλάβε άσε την πλάκα, γιατί είναι 
σοβαρό το θέμα.

-Έλα μικρέ, ούτε ένα αστείο δεν 
μπορώ να κάνω; Τι φταίω εγώ,αν εσείς 
εκεί κάτω έχετε σαλτάρει.

-Τελικά είσαι πολύ τυχερός Σκλάβε, 
που δεν σε έκανε ο Αρχιεπίσκοπος 
άρχοντα.

- Γιατί το λες αυτό μικρέ;
- Είναι μερικοί νεοφερμένοι εδώ 

κάτω, που έχουν ξεφτιλίσει την έννοια 
της λέξης αυτής. Αν δεις ποιους 
αποκαλούν άρχοντες θα γελάς μέχρι 
δακρύων.

- Προφανώς μικρέ, δεν γνωρίζουν τη 
βαρύτητα και τη σημασία της λέξης. Γι' 
αυτό λένε ότι οι παροιμίες δεν βγήκαν 
τυχαία.

- Ισχύει αυτό, αλλά σε ποιά παροιμία 
αναφέρεσαι;

- “Χαζά παιδιά, χαρά γεμάτα”. Την 
έχεις ακουστά μικρέ;

-Φυσικά Σκλάβε. Πίστευα όμως ότι 
θα μου έλεγες για την παροιμία, “πίσω 
έχει η αχλάδα την ουρά”.

-Αυτή κι αν είναι σοφή παροιμία 
μικρέ.

Τέλος πάντων ας τα αφήσουμε τώρα 
αυτά και πες μου τα δικά σου.

-Τι να σου πω Σκλάβε, όλα είναι 
όπως τα ξέρεις.

-Άστα αυτά που ξέρεις σε μένα μικρέ.
Έβαλες μπρος τα μπουζούκια απ' ότι 
είδα. Δεν κάθεσαι φρόνιμα τελικά.

- Από που το έμαθες Σκλάβε;
-Αυτό δε σε αφορά μικρέ, λέγε τα 

σχέδια σου.
-Τι να σου πω. Θέλω να φτιάξω ένα 

καλό μαγαζί να διασκεδάζει ο κόσμος 
και να περνάει καλά. Είναι δυνατό να 
μην έχουμε ένα καλό νυχτερινό κέντρο 
στο Τορόντο;

- Ενα δίκιο το έχεις εδώ που τα λέμε 
μικρέ. Εννοείται πως χρειάζεται ένα 
σωστό μαγαζί,για να περνάει καλά ο 
κόσμος.

- Είδες που συμφωνούμε Σκλάβε;
- Από τις λίγες φορές το ομολογώ.
- Αν δεν πεις την τελευταία κουβέντα 

δεν ησυχάζεις Σκλάβε. Πρέπει να 
φύγω όμως τώρα, γιατί έχω πρωινό 
ξύπνημα. Αν δεν πάω το πρωί τα 
μικρά στο σχολείο θα με κυνηγάει με 
την παντόφλα η πόντια.

-Να αγιάσει το χέρι της να της πεις.
-Έγινε..θα της το πω
-Τα λέμε λοιπόν την επόμενη 

εβδομάδα.
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2022 
 

Το Εξεταστικό Κέντρο Ελληνομάθειας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο πληροφορεί κάθε 

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

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

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

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

τη μία ημέρα των εξετάσεων.   

Υπάρχουν έξι διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης:  

Επίπεδο Ελληνομάθειας Κόστος 

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

$110 

Α1 (Στοιχειώδης γνώση) 
      Έφηβοι και ενήλικες  

$110 

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

$110 

Β1 (Μέτρια γνώση)  $120 

Β2 (Καλή γνώση)  $120 

Γ1 (Πολύ καλή γνώση)  $130 

Γ2 (Άριστη γνώση)  $130 

 

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

 
Department of Education 
Greek Community of Toronto 
 

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

 

Δωρεάν  
Μόνο για τους μαθητές 

της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο, 

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

αντίστοιχα.  

 

Συνεδρίαση είχε το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο την π. Τετάρτη 2 Μαρτίου 
με τις πόρτες ανοικτές για κάθε 
ενδιαφερόμενο παρατηρητή. 

Πολλά και ποικίλα τα θέματα που 
συζητήθηκαν.  

Η πρόεδρος κ. Μπέτυ Σκουτάκη 
αναφέρθηκε στο επίσημο δείπνο για 
την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 
της ΕΚΤ, που πρόκειται να γίνει την 
Παρασκευή 25 Μαρτίου στο Crystall 
και στις εντατικές προετοιμασίες που 
γίνονται. Για την παρέλαση είπε ότι 
έχουν γίνει οι απαιτούμενες διαδικασίες 
για να δοθεί η άδεια από την πολιτεία 
όμως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει 
ακόμα εγκριθεί. 

Αναφέρθηκε στη νέα καλή 
συνεργασία με την Best Funeral, αυτή 
τη φορά με τα γραφεία να στεγάζονται 
στον Ι. Ναό Αγ. Ιωάννη στο Scarbor-
ough. 

Επίσης αναφέρθηκε στη νέα 
συμφωνία με το σχολείο Montessori, 
που στεγάζεται στον Ι.Ν. της Παναγίας,  
να συμμετάσχει στην καταβολή των 
φόρων ακίνητης περιουσίας από 
κοινού με την ΕΚΤ. Ωστόσο, είπε, ότι  
έγινε η αποπληρωμή των μέχρι τώρα 
οφειλόμενων φόρων στη πολιτεία που 
λόγω καθυστερήσεων είχαν φτάσει 
στο ποσό των 240.000 δολ.  

Άλλες αναφορές έγιναν από τον 
ταμία κ. Γιώργο Μανίκη σχετικά με το 
δάνειο της ΕΚΤ. Με τη σύμφωνη γνώμη 
των μελών το δάνειο στη τράπεζα θα 
ανανεωθεί  με ευνοϊκότερους όρους 
και ο οργανισμός θα πληρώνει   $ 
20.000 το μήνα, ($7.000 λιγότερα) και 
η αποπληρωμή θα γίνει σε μεγαλύτερο 
βάθος χρόνου. Αναφέρθηκε επίσης 
και στη πληρωμή των  ιερέων των 
τεσσάρων εκκλησιών, μετά την 
συμφωνία με την Ι. Αρχιεπισκοπή 

Καναδά. Η τελευταία πληρωμή θα 
καταβληθεί τον Μάιο.

Στο ενημερωτικό δελτίο “Κοινοτικά 
Νέα” που θα κυκλοφορεί καθε 
μήνα αναφέρθηκε ο κ. Κ. Φλέγγας, 
αντιπρόεδρος της ΕΚΤ.

Ο κ. Ν. Λαμπίρης, υπεύθυνος 
Εκκλησιών υπογράμμισε την καλή 
συνεργασία με τους ιερείς και την 
ομαλή και καλή λειτουργία των 
εκκλησιών.

Η κ. Παναγιώτα Μίνος, υπεύθυνη 
Παιδείας αναφέρθηκε στη δύσκολη 
περίοδο του κορωνοϊού και πόσο αυτή 
επηρέασε τη λειτουργία των σχολείων 
με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός 

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Κοινότητας τορόντο
των μαθητών. Στόχος  πλέον είναι να 
επανέλθουν στις παλιές καλές μέρες.  
Εξάλλου, για τη σωστή λειτουργία 
του οργανισμού θα χρησιμοποιηθεί 
“Εγχειρίδιο Πολιτικής” από όλους τους 
εργαζόμενους στην Κοινότητα.

Τέλος, αναφορές έγιναν από τον 
πρόεδρο του Τμήματος Συλλόγων κ. 
Δ. Νικολακάκο και τον πρόεδρο του 
Πολιτιστικού Τμήματος κ. Μ. Στελλάτο.

Η συνεδρίαση ἐγινε με λιγοστούς 
παρατηρητές,  σε ήρεμο και 
πολιτισμένο περιβάλλον και έληξε με 
τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου 
να ανανεώνουν το ραντεβού τους για 
την επόμενη συνεδρίαση.

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

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

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

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

χρόνο ένα σεβαστό ποσό  για τις ανάγκες του Ελληνικού Σπιτιού.

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

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

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

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

Σας ευχαριστούμε
Εκ του Γυναικείου Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού
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Η Νούλη Τσαγκαράκη γεννήθηκε 
στη Δράμα, μεγάλωσε στην Αττική, 
σπούδασε στην Αγγλία, έζησε στην 
Πάτρα και τελικά εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα. Λάτρης της ζωής και 
των ταξιδιών, των προκλήσεων 
και των εξερευνήσεων, συνεχίζει, 
με  τις συλλογές των διηγημάτων 
της, την ενασχόλησή της με τα 
κοινωνικά θέματα, προσπαθώντας 
να φωτίσει τα προβλήματα που 
απορρέουν από την μετατόπιση 
αξιών που έχει σημειωθεί και τον 
τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε 
με τους συνανθρώπους μας.

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

ΝουΛΗ τΣαΓΚαραΚΗ

Οι θεατρίνοι της πολιτικής
Η δημοκρατία ξηλώνεται

Μέρος Α΄ 

Αν κάτι χαρακτηρίζει εδώ και καιρό 
το δημόσιο βίο παγκοσμίως, αυτό δεν 
είναι άλλο από την υποκρισία. Κι όπως 
συνήθως συμβαίνει στην πυραμοειδή 
κοινωνική διαστρωμάτωση, η μεγάλη 
βάση των κατώτερων στρωμάτων 

κοιτά και προσπαθεί να αντιγράψει 
την κορυφή, που ακόμα κι αν δεν τη 
θεωρεί ανώτερη -ηθικά τουλάχιστον- 
τη ζηλεύει για τον πλούτο και τη 
δύναμη που διαθέτει και πολύ θα 
επιθυμούσε να είναι στη θέση της. Εξ 
ου και μαϊμουδίζει συμπεριφορές και 
χούγια δικά της, αντί να αγωνίζεται 

για τα δικαιώματα που εντέχνως της 
αφαιρέθηκαν, λησμονώντας πως 
τίποτα πάρεξ του όρου «άνθρωπος», 
δεν έχει κοινό μ’ εκείνους.

Μιμείται, χωρίς ν’ αντιλαμβάνεται πως 
όλο και περισσότερο απομακρύνεται 
από την πολιτιστική, κοινωνική, εθνική 
και οικογενειακή της ταυτότητα, από 
την αίσθηση του «ανήκειν» που της 

προσφέρει σιγουριά και ασφάλεια. 
Και υιοθετεί άκριτα συμπεριφορές 
αλλότριες που -δυστυχώς- αφορούν 
όλα τα επίπεδα. Το γλωσσικό, το 
ενδυματολογικό, το κοινωνικό... Φτάνει 
να μην θεωρηθεί passé, ντεμοντέ, 
αναχρονιστικός, οπισθοδρομικός, 
καθυστερημένος...! Φτάνει να κοπιάρει 

όσο καλύτερα γίνεται τα πρότυπα που 
προβάλλονται και που καμία σχέση, σε 
κανένα επίπεδο, δεν έχουν με τον ίδιο! 
Αφού, στην καλύτερη περίπτωση, το 
σπίτι του ισοδυναμεί -σε τετραγωνικά 
αποκλειστικά, όχι σε αξία- μ’ ένα 
δικό τους οικιακό γυμναστήριο. Και 
οι 10 μέρες διακοπών στη Μύκονο 
-για τις οποίες δεν ξέρω πόσους 
μήνες αποταμίευσης χρειάζεται- για 
να αισθανθεί, έστω για λίγο, έστω 
φευγαλέα, ένας απ’ αυτούς. Να 
αναπνεύσει τον ίδιο αέρα, να βρεθεί 
στο ίδιο κλαμπ, στην ίδια παραλία, 

να τους αγγίξει, αν σταθεί τυχερός, 
ή ακόμα και να τους μιλήσει -αν του 
δοθεί η ευκαιρία- χρωματίζοντας τη 
μίζερη, άχρωμη κι ανούσια ζωή του με 
ηδείς μύθους αντί πικρών αληθειών.

Η δύναμη της εικόνας μαζί με 
την έλλειψη πραγματικής παιδείας 
αποπροσανατολίζει, δυστυχώς, τον 
άνθρωπο. Καλλιεργεί τον ατομικισμό, 
τον ανταγωνισμό, τον καταναλωτισμό, 
ως προσέγγιση μιας προσωπικής 
ευημερίας, το δε συναισθηματικό κενό 
που δημιουργείται «παρηγορείται» 
με υλικά αγαθά. Οι ηθικές αξίες, τα 
μεγάλα της ζωής μας στηρίγματα, 
δεν προβάλλονται πια. Στερούμενα 
οιασδήποτε εμπορικής αξίας, 
παραγκωνίστηκαν.

Στο θέατρο της ζωής οι ρόλοι έχουν 
διανεμημένοι κι ο δικός σου έλαχε να 
είναι εκείνος του κομπάρσου. Θεατής, 
χειροκροτητής, καθηλωμένος στην 
ίδια θέση, να ονειρεύεσαι ή και να 
προσπαθείς να φτάσεις... Που; Πώς; 
Με ποιον τρόπο; Όταν στην κορυφή 
της πυραμίδας στέκεται μια οικονομική-
πολιτική ελίτ, χαρακτηριστικά 
της οποίας είναι η υποκρισία, η 
χειραγώγηση και η απληστία.

Υποκρισία, είναι όταν κάποιος λέει 
ένα πράγμα, πιστεύει κάτι άλλο, ενώ 
πράττει ένα τρίτο. Όταν υποδύεται 
ένα χαρακτήρα που δεν είναι. Όταν 
αλλάζει απόψεις και στάσεις ανάλογα 
με τα οφέλη που προσδοκά. Όταν 
αναζητά σε όλα ένα κέρδος, ακόμα 
κι αν δεν το έχει καθόλου ανάγκη. Η 
υποκρισία συνοδεύεται από τρεις 
έμπιστες φίλες της: την εξαπάτηση, τη 
διπλωματικότητα και την προσποίηση.

Η λέξη υποκρίνομαι-υποκριτής 
άλλωστε παραπέμπει στους 
ηθοποιούς. Καμία διαφορά από τους 
σύγχρονους θεατρίνους της πολιτικής.

Χειραγώγηση είναι όταν τα ΜΜΕ, 
τηλεοπτικοί σταθμοί και έντυπα, 
παίρνουν διαζύγιο απ’ ότι αποκαλείται 
αντικειμενικότητα, και αντί να 
αρκούνται στην ουδέτερη μεταφορά 
των γεγονότων, τα συνοδεύουν 
-επισκιάζοντας τα τις περισσότερες 
φορές- με την άποψη τους γύρω απ’ 
αυτά. Όταν αντί ενός πλουραλισμού 

απόψεων κυριαρχεί μία μόνο οπτική, 
η οποία προβάλλεται εμμονικά όλες τις 
ώρες και με όλους τους τρόπους, ενώ 
ο οιοσδήποτε αντίλογος αποσιωπάτε ή 
λοιδορείται.

Όταν τα κόμματα, διαφθείρουν 
τους ψηφοφόρους τους με διο-
ρισμούς, χρηματισμούς ή εκβια-
σμούς. Όταν αντί του ορθού 
λόγου και των εμπεριστατωμένων 
αναλύσεων, καλλιεργούν «οπαδικές» 
συμπεριφορές στα μέλη τους και 
συντηρούν προκαταλήψεις απευθυ 
νόμενα στο συναίσθημα. Όταν το 
«διαίρει και βασίλευε» το έχουν 
αναγάγει σε τέχνη και ο αντίπαλος 
αντιμετωπίζεται με υβριστικές, 
παραπλανητικές ή ύπουλες τακτικές. 
Όταν ο πολιτικός λόγος βρίθει 
προθέσεων αντί συγκεκριμένων και 
τεκμηριωμένων προτάσεων.

Απληστία, είναι η ανεξέλεγκτη 
επιθυμία για απόκτηση υλικών 
αγαθών, χρήματος, κοινωνικής θέσης 
ή εξουσίας. Η απληστία μετατρέπει τις 
φιλίες σε λυκοφιλίες, τις συγγένειες σε 
ευτελείς αγένειες, τις ηθικές πράξεις σε 
ανηθικότητες και διαχρονικά οδηγεί σε 
ρήξεις και συγκρούσεις.

Η απληστία, λένε οι ψυχολόγοι, είναι 
εθιστική, και ο άπληστος -χωρίς καμία 
ηθική αναστολή- τα θέλει όλα δικά του, 
όπως ένας εξαρτημένος τη δόση του. 
Δεν περιορίζεται δε στην κατάκτηση 
πλούτου ή εξουσίας, αυτό που τον 
μεθά είναι η αίσθηση επιβολής, η 
δυνατότητα να ορίζει τις ζωές των 
άλλων. Μέσα από την κυριαρχία 
του επιβεβαιώνεται, χωρίς ποτέ να 
αρκείται.

Βάλε τώρα το ένα κακό πλάι στο 
άλλο. Υποκρισία, χειραγώγηση, απλη-
-στία. Αυτά είναι τα γνωρίσματα μιας 
οικονομικής ελίτ που αντιπροσωπεύεται 
από τους πολιτικούς -άσχετα αν 
ψηφίζονται και πληρώνονται για 
να αντιπροσωπεύουν εσένα- και οι 
οποίοι μεθοδικά ξηλώνουν το ρούχο 
της δημοκρατίας. Αρκετά διήρκεσε, 
αρκετά τους κούρασε, αρκετά σε 
ανέχθηκαν να σηκώνεις κεφάλι, να 
έχεις γνώμη και άποψη, να απαιτείς. 
Αρκετά συμμετείχαν στο παιχνίδι της 
δημοκρατίας, όταν κυριολεκτικά τους 
ανήκεις, όπως ο δούλος στ’ αφεντικό.

Υποκρισία, είναι όταν κάποιος 
λέει ένα πράγμα, πιστεύει 
κάτι άλλο, ενώ πράττει ένα 
τρίτο. Όταν υποδύεται ένα 
χαρακτήρα που δεν είναι. 
Όταν αλλάζει απόψεις και 

στάσεις ανάλογα με τα οφέλη 
που προσδοκά. Όταν αναζητά 
σε όλα ένα κέρδος, ακόμα κι 

αν δεν το έχει καθόλου ανάγκη.
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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!!!

αΝαΚοιΝωΣΗ 
Οἱ φίλες τῆς ἱερᾶς μονῆς 

Ἁγίας Τριάδος Detroit 
σᾶς προσκαλοῦν στὸ ἐτήσιο τσάϊ 

ποὺ θὰ γίνει 
κυριακὴ Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας) 

13 Mάρτίοu 2022, ὥρα 3:00 μμ 
στὴν αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου Scarborough. 

Ἡ παρουσία ὅλων εἴναι ἀναγκαία· 

Περιμένουμε τὴν ἀγάπη σας. 
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνήστε: 
Κυρία Βούλα (416) 292-8988
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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

ΕΝΑ ΑρΘρΟ τΟυ ΧΕΝρυ 
ΚΙΣΙΓΚΕρ ΑΠΟ τΟ 2014

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι επιλέχθηκε 
το έτος 2022, μετά από δύο χρόνια 
καταρράκωσης της παγκόσμιας οικονομίας 
εξαιτίας της πανδημίας, για να έρθει και 
πάλι στην διεθνή επικαιρότητα το θέμα των 
δύο αδερφών κρατών Ρωσίας-Ουκρανίας 
και να εκδηλωθεί η φοβερή πολεμική 
σύγκρουση που παρακολουθούμε όλοι 
σήμερα, νιώθωντας την απειλή του 
παγκόσμιου πολέμου να αιωρείται πάνω 
απ’ τα κεφάλια μας.

Το ρωσο-ουκρανικό ζήτημα δεν είναι απλό 
και είναι τουλάχιστον ανώριμο να εκφέρουν 
άποψη όσοι στερούνται ιστορικής γνώσης 
γι’ αυτό. Όπως είχε πει ο Χένρυ Κίσιγκερ 
“Η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι για τη 
Ρωσία η Ουκρανία δεν μπορεί να είναι ποτέ 
απλά μία ξένη χώρα”. Όσοι γνωρίζουν τα 
ιστορικά γεγονότα τουλάχιστον από την 
εποχή των παγκόσμιων πολέμων μέχρι και 
τη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στη 
χερσόνησο της Κριμαίας το 2014 και έχουν 
την ικανότητα να αναλύσουν τις σχέσεις 
της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, την ΕΕ,  την Κίνα 
και το ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται ότι αυτός 
ο πόλεμος προκλήθηκε από οικονομικά 
συμφέροντα και την “διευκόλυνση” της 
ανακατανομής πλούτου και εξουσίας στον 
πλανήτη. 

Όμως, επειδή έχουμε δει στην ιστορία της 
ανθρωπότητας δυνάμεις να αναπτύσσονται 
και να καταστρέφονται και τίποτα δεν μπορεί 
ν’ αποκλεισθεί από το σενάριο που συνεχίζει 
να γράφεται από “μια αόρατη πένα”, ας 
δούμε προς το παρόν τι είχε πει ο Χένρυ 
Κίσιγκερ για το θέμα Ρωσίας-Ουκρανίας, 
σε ένα άρθρο του που δημοσιεύτηκε το 
2014 στην Washington Post και έφερε 
στην επικαιρότητα πρόσφατα το Indicator. 
Ο Κίσιγκερ, ένας από τους πιο βασικούς 
πρωταγωνιστές με καταλυτική επιρροή στα 
- τραγικά, ειδικότερα για τον Ελληνισμό - 

γεγονότα, , που σημάδεψαν 
τον προηγούμενο αιώνα, 
είχε πει χαρακτηριστικά 
ότι “...για τη Δύση, η 
δαιμονοποίηση του 
Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι 
πολιτική, είναι άλλοθι για 
την απουσία της”.

Κρίση στην Ουκρανία: 
Το προφητικό άρθρο 

του 2014

Tελικά τίποτα δεν είναι 
τυχαίο σε αυτή την ζωή. 
Για όσους δεν γνωρίζουν, 
ένας από τους τακτικούς 
συνομιλητές του προέδρου 
Βλαντιμίρ Πούτιν είναι 
ο πρώην υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι 
Κίσινγκερ.

Ακούγεται ενδεχομένως περίεργο, όμως 
είναι γνωστό στους διπλωματικούς 
κύκλους. Οι σχέσεις των δυο ανδρών 
χρονολογούνται πίσω στο 1990 και δεν 
είναι θεσμικές. Είναι περισσότερο ιδιωτικές 
αφού ο Κίσινγκερ μετά την αποχώρησή 
του από την κεντρική πολιτική σκηνή 
λειτουργεί ως σύμβουλος επί θεμάτων 
εξωτερικής πολιτικής. Ας μην λησμονούμε 

ότι ο Κίσινγκερ ήταν υπεύθυνος για το 
«άνοιγμα» των διπλωματικών σχέσεων 
των ΗΠΑ με την κομμουνιστική Κίνα 
του Μάο Τσε Τουνγκ και την ύφεση της 
ψυχροπολεμικής ρητορικής και έντασης 
με τη Σοβιετική Ένωση του Μπρέζνιεφ. 
Κάπως έτσι ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατάφερε 
να αποκωδικοποιήσει τον κώδικα σκέψης 
των δυτικών και συγκεκριμένα των 
Αμερικανών.

Η σημερινή κρίση στην Ουκρανία φέρνει 
ξανά στο προσκήνιο τον Κίσινγκερ, ο 
οποίος στην πρώτη κρίση με τα αιματηρά 
γεγονότα στην Κριμαία το 2014 είχε γράψει 
τότε ένα άρθρο στην Washington Post με 
τέσσερα βήματα μέσα από τα οποία -κατά 
την άποψή του- η Ουκρανία μπορεί να βγει 
από το αδιέξοδο. Kανείς δεν μπορεί να 
διαχωρίσει την Ουκρανία από τη Ρωσία, 
αλλά ούτε και να επιτρέψει να τη μετατρέψει 
το Κρεμλίνο σε «δορυφόρο της», έλεγε για 
το θέμα της κρίσης στην Κριμαία και στην 
ευρύτερη περιοχή, υποστηρίζοντας ότι όλοι 
-ο Βλαντιμίρ Πούτιν, οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και βεβαίως οι Ουκρανοί ηγέτες- 
έχουν μερίδιο ευθύνης για τα γεγονότα στη 
χώρα.

O Κίσινγκερ, επικεφαλής του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ από το 1973 έως το 1977, 
σημείωνε σε εκείνο το άρθρο ότι στην 
πολιτική δεν έχει σημασία πώς αρχίζει 
κάτι, αλλά πώς τελειώνει: «στη δημόσια 
συζήτηση για την Ουκρανία, το όλο θέμα 
είναι η αντιπαράθεση. Αλλά ξέρουμε τι 
κάνουμε; Στη ζωή μου, έχω δει τέσσερις 
πολέμους να ξεκινούν με μεγάλο 
ενθουσιασμό και στήριξη του κόσμου, 
για τους οποίους δεν ξέραμε πώς θα 
καταλήξουν και στους τρεις από αυτούς 
αποσυρθήκαμε μονομερώς. Η δοκιμασία 
για την πολιτική είναι πώς τελειώνει κάτι 
τέτοιο και όχι πώς ξεκινά».

«Πολύ συχνά το ζήτημα της Ουκρανίας 
παρουσιάζεται σαν αναμέτρηση: είτε η 
χώρα θα ενταχθεί στην Ανατολή, είτε στη 
Δύση. Αλλά αν η Ουκρανία επιβιώσει 
και ευδοκιμήσει, δεν πρέπει να είναι 
προπύργιο της μίας πλευράς απέναντι στην 
άλλη. Πρέπει να λειτουργήσει σαν γέφυρα 
ανάμεσά τους», τονίζει, προσθέτοντας 
πως «η Ρωσία πρέπει να αποδεχθεί 
ότι προσπαθώντας να αναγκάσει την 
Ουκρανία να γίνει “δορυφόρος” της 
αλλάζοντας με αυτό τον τρόπο ξανά τα 
σύνορά της, θα καταδικάσει τη Μόσχα 
στην επανάληψη της ιστορίας μπαίνοντας 
σε έναν κύκλο αμοιβαίων πιέσεων με την 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ».

«Η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι για τη 
Ρωσία η Ουκρανία δεν μπορεί να είναι ποτέ 
απλά μία ξένη χώρα. Η ρωσική ιστορία 
ξεκίνησε με αυτό που ονομαζόταν Κράτος 
των Ρως. Η ρωσική θρησκεία εξαπλώθηκε 
από εκεί. Η Ουκρανία έχει υπάρξει μέρος 
της Ρωσίας για αιώνες και η ιστορία τους 
είναι συνυφασμένη. Κάποιες από τις πιο 
σημαντικές μάχες για τη ρωσική ελευθερία 
έγιναν σε ουκρανικό έδαφος. Ο στόλος της 
Μαύρης Θάλασσας, ο ρωσικός τρόπος 
επίδειξης δύναμης στη Μεσόγειο, έχει 
βάση στη Σεβαστούπολη, στην Κριμαία. 
Ακόμη και γνωστοί αντιφρονούντες, 
όπως ο Αλεξάντρ Σολζενίτσιν και ο Γιόζεφ 
Μπρόντσκι επέμειναν ότι η Ουκρανία 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ρωσικής 
ιστορίας και ουσιαστικά, της ίδιας της 
Ρωσίας», έγραφε στην Washington Post.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
αναγνωρίσει ότι η γραφειοκρατική 
αναβλητικότητά της και η υποταγή της 
στη στρατηγική στη διαπραγμάτευση 
της σχέσης της Ουκρανίας με την 
Ευρώπη, συνέβαλε στο να μετατραπεί η 
διαπραγμάτευση σε κρίση. Η εξωτερική 
πολιτική είναι η τέχνη του να υιοθετείς 
προτεραιότητες», υπογραμμίζει, 
σημειώνοντας παράλληλα πως «οι 
Ουκρανοί ζουν σε μία χώρα με περίπλοκη 
ιστορία και πολύγλωσση σύνθεση. 
Το δυτικό κομμάτι της προσαρτήθηκε 
στη Σοβιετική Ένωση το 1939, όταν ο 
Στάλιν και ο Χίτλερ χώρισαν τα εδάφη. Η 
Κριμαία, όπου το 60% του πληθυσμού 
είναι Ρώσοι, έγινε μέρος της Ουκρανίας 
μόλις το 1954, όταν ο Νικίτα Χρουστσόφ, 
γεννημένος Ουκρανός, έδωσε την περιοχή 

ως μέρος της 300ης επετείου της ρωσικής 
συμφωνίας με τους Κοζάκους.

Το δυτικό μέρος είναι κατά κύριο λόγο 
καθολικό, το ανατολικό ορθόδοξο. Η δύση 
μιλά ουκρανικά, η ανατολή κυρίως ρωσικά. 
Οποιαδήποτε προσπάθεια της μίας 
πλευράς της Ουκρανίας να κυριαρχήσει 
στην άλλη, όπως ήταν το σχέδιο, θα 
οδηγούσε σε εμφύλιο πόλεμο ή διάσπαση. 
Η αντιμετώπιση της Ουκρανίας σαν ζήτημα 
της αντιπαράθεσης Ανατολής- Δύσης θα 
εξαφανίσει για δεκαετίες οποιαδήποτε 
προοπτική να έρθει η Ρωσία και η Δύση- 
ειδικά η Ρωσία και η Ευρώπη- σε ένα 
διεθνές σύστημα συνεργασίας», σημείωνε 
ο Κίσινγκερ και προσέθετε με νόημα ότι ο 
Πούτιν είναι ένας σοβαρός στρατηγός:
«… Για τη Δύση, η δαιμονοποίηση του 
Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι πολιτική, είναι 
άλλοθι για την απουσία της. Ο Πούτιν θα 
πρέπει να συνειδητοποιήσει πως, όποια 
κι αν είναι τα παράπονά του, η πολιτική 
των στρατιωτικών επιβολών μπορεί να 
προκαλέσει ένα νέο Ψυχρό Πόλεμο. 
Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ πρέπει να 
αποφύγουν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία 
ως μία παρεκκλίνουσα δύναμη στην οποία 
πρέπει να διδάξουν υπομονετικά τους 
κανόνες συμπεριφοράς που έχει καταρτίσει 
η Ουάσιγκτον. Ο Πούτιν είναι ένας σοβαρός 
στρατηγός. Η κατανόηση των αξιών και της 
ψυχολογίας των ΗΠΑ δεν είναι τα δυνατά 
του χαρτιά. Ούτε η κατανόηση της ρωσικής 
ιστορίας και ψυχολογίας είναι τα δυνατά 
σημεία εκείνων που χαράζουν την πολιτική 
των ΗΠΑ». 

Αυτό που ζούμε τώρα στο Ντονμπάς 
το είχε προβλέψει με απόλυτη ακρίβεια 
γράφοντας:

«οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα 
της περιοχής θα ξέρουν ότι δεν είναι 
όλα αυτά εύκολα αποδεκτά από όλα τα 
μέρη. το ζήτημα δεν είναι η απόλυτη 
ικανοποίηση, αλλά μία ισορροπημένη 
δυσαρέσκεια. Σε περίπτωση που δεν 
βρεθεί λύση βασισμένη σε αυτές, ή σε 
ανάλογες αρχές, τότε η κατάσταση θα 
οδηγηθεί ταχύτερα στην αντιπαράθεση. 
Η στιγμή γι’ αυτό θα έρθει αρκετά 
σύντομα».

“Η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι για τη Ρωσία η 
Ουκρανία δεν μπορεί να είναι ποτέ απλά μία ξένη χώρα”

Χένρυ Κίσιγκερ: “ Η Ουκρανία έχει 
υπάρξει μέρος της Ρωσίας για αιώνες 
και η ιστορία τους είναι συνυφασμένη. 
Κάποιες από τις πιο σημαντικές μάχες 
για τη ρωσική ελευθερία έγιναν σε 
ουκρανικό έδαφος.” - THE INDICATOR
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Τους παράγοντες κινδύνου 
που σχετίζονται με τη νόσο 
Αλτσχάιμερ έως και 15 χρόνια 
πριν εκδηλωθούν τα πρώτα 
συμπτώματα εντόπισε νέα 
γαλλική μελέτη. 

Η έρευνα, που πραγματοποίησαν ερευνητές του 
Ινστιτούτου Εγκεφάλου του Παρισιού και του Πανεπιστημίου 
του Μπορντό, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο ιατρικό περιοδικό The Lancet Digital Health, ανέλυσε 
ανωνυμοποιημένα στοιχεία από τα ιατρικά αρχεία σχεδόν 
80.000 ασθενών στη Γαλλία και στη Βρετανία (οι μισοί με 
Αλτσχάιμερ και οι άλλοι μισοί χωρίς τη νόσο αυτή).

Βρήκε έτσι δέκα παθολο-γικές καταστάσεις που 
αναπτύσσονται συχνότερα στους ανθρώπους που 
αργότερα θα εμφανίσουν Αλτσχάιμερ, από ό,τι στον γενικό 
πληθυσμό.

οι καταστάσεις αυτές είναι κατά σειρά 
συχνότητας οι εξής:

-Κατάθλιψη, Άγχος, Έκθεση σε υψηλό στρες, απώ-

λεια ακοής, δυσκοιλιότητα, Σπονδυλοαρθρίτιδα, απώ-
λεια μνήμης, Κόπωση, πτώσεις, Ξαφνική απώλεια 
βάρους.

«το ερώτημα πάντως παραμένει κατά πόσο αυτά 
τα προβλήματα υγείας είναι παράγοντες κινδύνου, 
συμπτώματα ή προειδοποιητικά σημάδια της νόσου 
αλτσχάιμερ», δήλωσε ο ερευνητής τομά Νεντελέκ.

Η καλή φυσική κατάσταση μειώνει 
τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ

«Οι άνθρωποι που έχουν καλή φυσική κατάσταση, 
είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν νόσο Αλτσχάιμερ», 
σύμφωνα με αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Έντουαρντ Ζεμρίνι 
του Ιατρικού Κέντρου Βετεράνων της Ουάσιγκτον, οι οποίοι 
έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της 
Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας στο Σιάτλ, ανέλυσαν 
στοιχεία για 649.605 ανθρώπους με μέση ηλικία 61 ετών, 
που παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο επί εννέα έτη και 
οι οποίοι δεν είχαν Αλτσχάιμερ στην αρχή της έρευνας.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες ανάλογα 
με τη φυσική κατάστασή τους, με βάση καρδιοπνευμονικές 
εξετάσεις και τεστ κόπωσης σε διάδρομο.

Έως το τέλος της πολυετούς μελέτης, η ομάδα με τη 

χειρότερη φυσική κατάσταση εμφάνισε Αλτσχάιμερ με 
συχνότητα 9,5 περιστατικών ανά 1.000 ανθρωπο-έτη, 
έναντι 6,4 περιστατικών της νόσου ανά 1.000 ανθρωπο-
έτη στην ομάδα με την καλύτερη φυσική κατάσταση. Η 
πιθανότητα Αλτσχάιμερ μειωνόταν όσο η φυσική κατάσταση 
βελτιωνόταν: 8,5 περιστατικά/1.000 στη δεύτερη χειρότερη 
ομάδα, 7,4/1.000 στη μεσαία και 7,2/1.000 σε εκείνη με τη 
δεύτερη καλύτερη φυσική κατάσταση.

Όπως προέκυψε, οι άνθρωποι με την καλύτερη 
φυσική κατάσταση έχουν 33% μικρότερο κίνδυνο για τη 
συγκεκριμένη νευροεκφυλιστική ανίατη νόσο, σε σχέση με 
όσους έχουν τη χειρότερη φυσική κατάσταση. Εκείνοι στην 
αμέσως επόμενη καλύτερη ομάδα φυσικής κατάστασης 
έχουν 26% μικρότερο κίνδυνο, όσοι βρίσκονται στη μέση 
20% μικρότερο κίνδυνο, ενώ εκείνοι με τη δεύτερη χειρότερη 
φυσική κατάσταση έχουν 13% μικρότερη πιθανότητα για 
Αλτσχάιμερ.

«Ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης μας είναι ότι 
όσο βελτιώνεται η φυσική κατάσταση των ανθρώπων, 
ο κίνδυνος τους για νόσο Αλτσχάιμερ μειώνεται. Η ιδέα 
ότι μπορεί κανείς να μειώσει τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ 
απλώς με το να αυξήσει τη σωματική δραστηριότητά του, 
είναι πολύ ελπιδοφόρα, ιδίως από τη στιγμή που δεν 
υπάρχουν επαρκείς θεραπείες για να προλάβουν ή να 
σταματήσουν την πρόοδο της νόσου», δήλωσε ο Ζαμρίνι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

αλτσχάιμερ: 
τα 10 σημάδια 
χρόνια πριν 
Μειώνει τον 
κίνδυνο η 
καλή φυσική 
κατάσταση
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το ενδεχόμενο επιβολής ζώνης 
απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την 
Ουκρανία.

Προσερχόμενη στην έκτακτη 
συνεδρίαση των υπουργών 
Εξωτερικών των χωρών μελών του 
ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 
Βρυξέλλες η Τζολί επεσήμανε ότι η 
κόκκινη γραμμή της Συμμαχίας είναι να 
μην προκαλέσει μια διεθνή σύρραξη.

Αλλά πρόσθεσε: “θέλουμε να 
διασφαλίσουμε ότι θα συζητηθούν όλα 
τα σενάρια”.

Το ΝΑΤΟ πρέπει να προσαρμόσει τη 
στρατιωτική του στάση στην ανατολική 
του πτέρυγα στη νέα πραγματικότητα 

που δημιουργήθηκε μετά την εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκτίμησε ο 
υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας 
Μπογκντάν Αουρέσκου, χωρίς να 
διευκρινίσει αν επιθυμεί τη μόνιμη 
παρουσία νατοϊκών στρατευμάτων 
στην περιοχή αυτή.

“Πρέπει να προσαρμόσουμε τη 
στάση μας στην πραγματικότητα, η 
οποία είναι ότι τα ρωσικά στρατεύματα 
βρίσκονται στην Ουκρανία και τη 
Λευκορωσία, οπότε πρέπει να τα 
ξανασκεφτούμε όλα”, δήλωσε στους 
δημοσιογράφους προσερχόμενος στη 
συνεδρίαση του ΝΑΤΟ.

Η Ρουμανία από το επόμενο 
οικονομικό έτος θα αυξήσει τις 
αμυντικές της δαπάνες στο 2,5% του 
ΑΕΠ της από 2% που είναι τώρα, 
πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η 
πρωθυπουργός της Λιθουανίας 
Ίνγκριντα Σιμονιτέ εκτίμησε ότι οι 
εκκλήσεις για την επιβολή ζώνης 
απαγόρευσης πτήσεων πάνω από 
την Ουκρανία από το ΝΑΤΟ είναι 
ανεύθυνες και ενδέχεται να σύρουν τη 
Συμμαχία σε μια άμεση σύγκρουση με 
τη Ρωσία.

“Πιστεύω ότι όλες οι εκκλήσεις να 
εμπλακεί το ΝΑΤΟ στρατιωτικά στη 

Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
δευτέρα – παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEOrGE VErrOS

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

(Νorth of Main Subway)

KΑνΑΔΑΣ
Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Τορόντο: 
«Κόβονται» 

συμμετοχές, ΜΜΕ 
και οργανισμοί 

που υποστηρίζονται 
από τη ρωσία

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
του Τορόντο (TIFF) δεν θα ξετυλίξει το 
κόκκινο χαλί σε οργανισμούς, επίσημες 
αντιπροσωπείες και μέσα μαζικής 
ενημέρωσης που υποστηρίζονται από το 
ρωσικό κράτος.

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ 
αναφέρουν ότι σκοπεύουν να 
«αναστείλουν τη συμμετοχή» ομάδων 
που υποστηρίζονται από τη ρωσική 
κυβέρνηση και πολιτιστικών ακολούθων 
ως απάντηση στη στρατιωτική επίθεση 
της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, οι διοργανωτές του TIFF 
εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους «στον 

λαό της Ουκρανίας και εκείνους στη 
Ρωσία που αντιστέκονται σε αυτές τις 
επιθέσεις» σημειώνοντας ότι οι ταινίες 
από ανεξάρτητους Ρώσους σκηνοθέτες 
είναι ακόμα ευπρόσδεκτες.

Πολιτιστικοί οργανισμοί 
συμπεριλαμβανομέ-νου του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου των Καννών, έχουν 
ανακοινώσει μέτρα αποκλεισμού των 
ρωσικών αντιπροσωπειών.

Εν τω μεταξύ, τα μεγάλα 
κινηματογραφικά στούντιο Warner 
Bros., Paramount, Disney και Sony 
ακύρωσαν προβολές ταινιών τους σε 
κινηματογράφους στη Ρωσία, καθώς η 
αξία του νομίσματος της χώρας πέφτει 
κατακόρυφα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
του Τορόντο θα διεξαχθεί από τις 8 έως 
τις 18 Σεπτεμβρίου.

Εκπρόσωπος του TIFF ανέφερε ότι το 
Φεστιβάλ «θα επιδιώξει να ενισχύσει τις 
φωνές των Ουκρανών και ανεξάρτητων 
Ρώσων σκηνοθετών που συνεχίζουν 
να βοηθούν να κατανοήσουμε τις 
συγκρούσεις στην περιοχή».

το ΝΑτΟ να 
συζητήσει όλα 
τα σενάρια για 
να απομονωθεί 

η ρωσία
Ο Καναδάς επιθυμεί το ΝΑΤΟ να 

συζητήσει όλα τα σενάρια για να 
απομονωθεί η Ρωσία, δήλωσε η 
υπουργός Εξωτερικών της χώρας 
Μέλανι Τζολί όταν ρωτήθηκε αν η 
Συμμαχία θα πρέπει να εξετάσει 

σύγκρουση τώρα είναι ανεύθυνες”, 
επεσήμανε η Σιμονιτέ στη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου από το Βίλνιους.

Άλλαξε την 
ανάρτηση της 
στο Twitter 

μόλις κατάλαβε 
την γκάφα της

Θύμα της προπαγάνδας των ουκρανών 
νεοναζί φαίνεται ότι έπεσε η αναπληρώτρια 
πρωθυπουργός του Καναδά, Chrystia 
Freeland. Τόσο η ίδια όσο και ο δήμαρχος 
του Τορόντο παρευρέθησαν σε πορεία 
υποστήριξης του λαού της Ουκρανίας που 
υποφέρει από την ρωσική εισβολή.

Στην πορεία φαίνεται ότι συμμετείχαν 
και νεοναζί της Ουκρανίας, οι οποίοι 
προφανώς παρέσυραν την ίδια και 

τον δήμαρχο με αποτέλεσμα να βγει η 
συγκεκριμένη φωτογραφία την οποία μετέπειτα 
η αναπληρώτρια πρωθυπουργός ανάρτηση 
στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Έπειτα από την κατακραυγή, η 
Φρίλαντ κατέβασε αμέσως την επίμαχη 
φωτογραφία και την αντικατέστησε με μία 
άλλη. Εξέδωσε μάλιστα και ανακοίνωση με 
την οποία καταδικάζει τους «εξτρεμιστές» 
και τα ρατσιστικά κινήματα.

Τα σύμβολα που κράτησε η Φρίλαντ ήταν 
των παραστρατιωτικών ομάδων του Ναζί 
(και σήμερα εθνικού ήρωα της Ουκρανίας 
Stepan Bandera, που δολοφόνησαν 
100.000 Πολωνούς και 200.000 Εβραίους 
της Ουκρανίας.

Ευτυχώς κατάλαβε την γκάφα της και την 
διόρθωσε.
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Οι ξέφρενοι εορτασμοί του Τριωδίου 
ολοκληρώνονται την Καθαρή Δευτέρα. 
Μια ιδιαίτερη μέρα για τη χώρα μας, 
καθώς συμβολίζει την πνευματική και 
σωματική «κάθαρση» πριν από την 
κατάνυξη της Μεγάλης Σαρακοστής.

Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για γιορτή, 
και η εξοχή έχει την τιμητική της! 
Ζωντανή παραδοσιακή μουσική 
στη διαπασόν, τραγούδι και χορός, 
σαρακοστιανά εδέσματα σε αφθονία 
και ο ουρανός γεμίζει χρώματα 
από το φαντασμαγορικό έθιμο του 
πετάγματος των χαρταετών που με 
τις τρελές τους πτήσεις καλωσορίζουν 
την άνοιξη χαρίζοντας μοναδικές 
στιγμές χαράς σε μικρά και μεγάλα 
παιδιά.

Όλη η Ελλάδα, απ’ άκρη σ’ άκρη, 
υποδέχεται τη Σαρακοστή με τα δικά 
της ξεχωριστά έθιμα. Ας δούμε μερικά 
από αυτά, όπως μας τα παρουσιάζει 
το Visit Greece.

το έθιμο του Αγά – με ρίζες 
στην Τουρκοκρατία – αναβιώνει στα 
Μεστά και στους Ολύμπους της 
Χίου. Ο Αγάς, αυστηρός δικαστής, 
δικάζει και καταδικάζει με χιούμορ και 
πειράγματα τους θεατές του εθίμου.

Σε πολλά χωριά της Κέρκυρας 
αναβιώνει ο παραδοσιακός 
χορός των Παπάδων. Το χορό 
σέρνουν πρώτοι οι παπάδες και 
ακολουθούν οι γέροντες του χωριού.

Στον Πόρο συναντάμε το 
«ξάρτυσμα», το καθάρισμα δηλαδή 
των μαγειρικών σκευών από τα λίπη 
και τα υπολείμματα από το φαγοπότι 
της αποκριάς.

Στην Αλεξανδρούπολη, ένας 
κάτοικος μεταμφιέζεται σε 
Μπέη και περιδιαβαίνει την πόλη 
μοιράζοντας ευχές για το καλό.

Στο Λαϊκό Δικαστήριο 

Ανήθικων Πράξεων στην 
Κάρπαθο ανταλλάσσονται απρεπείς 
χειρονομίες μεταξύ των θεατών, και 
γι’ αυτό οδηγούνται στο «δικαστήριο» 
από τους Τζαφιέδες (χωροφύλακες), 
προς απονομή δικαιοσύνης από τους 
σεβάσμιους του νησιού.

Το έθιμο του 
αλευρομουτζουρώματος 
συναντάμε στο Γαλαξίδι, με τους 
καρναβαλιστές να χορεύουν 
κυκλωτούς χορούς αλευρωμένοι και 
μουτζουρωμένοι!

Σε όλη σχεδόν την Ελλάδα –και 
σε διάφορες παραλλαγές– το 
χορευτικό δρώμενο, το λεγόμενο 
Γαϊτανάκι, έθιμο που έφεραν μαζί 
τους οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, 
ξεσηκώνει μικρούς και μεγάλους.

του Κουτρούλη ο Γάμος 
στη Μεθώνη –η αναβίωση ενός 
πραγματικού γάμου που άφησε εποχή 
κατά τον 14ο αιώνα– συντελείται κάθε 
Καθαροδευτέρα με έντονη σατυρική 
διάθεση και πειράγματα για τη νύφη.

Η αναβίωση ενός αγροτικού 
καρναβαλιού στη Νέδουσα 
στη νότια Πελοπόννησο, όπου οι 
επισκέπτες συμμετέχουν ενεργά σε 
ένα αρχαίο τελετουργικό για ευημερία 
και γονιμότητα.

το έθιμο του Αχυρένιου 
Γληγοράκη στη Βόνιτσα, όπου 
ένας αχυρένιος ψαράς δεμένος σε 
γάιδαρο γυρνάει σε όλο το χωριό για 
να καταλήξει σε μια φλεγόμενη βάρκα 
ανοιχτά της θάλασσας.

Ο βλάχικος γάμος της 
Θήβας, πανάρχαιο έθιμο που 
πραγματοποιείται παραδοσιακά 
με το ξύρισμα του γαμπρού και το 
στόλισμα της νύφης, η οποία στη 
πραγματικότητα είναι άνδρας.

το έθιμο των Μουτζούρηδων 

της Καθαράς Δευτέρας 
στην Ελλάδα

στον Πολύσιτο της Βιστωνίδας, όπου 
δύο μεταμφιεσμένοι μουτζουρώνουν 
τους επισκέπτες με καπνιά από το 
καζάνι όπου έβραζε την προηγούμενη 
μέρα η φασολάδα από τις γυναίκες 
του χωριού.

Και κάπου εδώ, τα πειράγματα, η 
σατυρική διάθεση, οι γλεντοκόπες 
μέρες τελειώνουν και σηματοδοτείται 
η έναρξη της νηστείας που θα μας 
οδηγήσει στο πνευματικό ταξίδι της 
Μεγάλης Σαρακοστής.

Όλη η Ελλάδα, 
απ’ άκρη σ’ 
άκρη, υποδέχεται 
τη Σαρακοστή 
με τα δικά της 
ξεχωριστά έθιμα 

Έθιμα..



8 μαρτιου 202224 εεβδομάδα Greek Weekly News

στη δικαιοσύνη ενώπιον ενός αρμόδιου 
δικαστηρίου. Υπόσχομαι να πληρώσω 
1.000.000 δολάρια στους αξιωματικούς 
που, συμμορφωμένοι με το συνταγματικό 
τους καθήκον, συλλάβουν τον Πούτιν 
ως εγκληματία πολέμου σύμφωνα με τη 
ρωσική και διεθνή νομοθεσία».

Ο Άλεξ Κονιανίκχιν είναι 
πολυεκατομμυριούχος, 55 ετών πρώην 
τραπεζίτης που από το 1992 και μετά 
μένει στις ΗΠΑ. Στη χώρα του τη Ρωσία 
έχει καταδικαστεί από δυο δικαστήρια 
με τις κατηγορίες ότι παραβίασε νόμους 
που σχετίζονται με τη βίζα του. Στις ΗΠΑ 

ασχολείται πλέον με επενδύσεις σε 
κρυπτονόμισμα, ενώ είναι και επικεφαλής 
πολλών εταιριών τεχνολογίας. Στην 
ιστοσελίδα του ισχυρίζεται ότι σε ηλικία των 
25 ετών, ίδρυσε τη μεγαλύτερη τράπεζα 
της Ρωσίας

Στο προφίλ του στο facebook έχει έντονη 
δραστηριότητα κατά του πολέμου στην 
Ουκρανία, ανεβάζει φωτογραφίες από 
το μέτωπο αλλά και φωτογραφίες με τον 
Πούτιν σαν τον Χίτλερ.

ΚΟΣΜΟΣ
«Κάποιος στη 

ρωσία να σκοτώσει 
αυτόν τον τύπο»

«Κάποιος στη Ρωσία να σκοτώσει 
αυτόν τον τύπο», είπε ο Αμερικανός 
Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, αφότου ο 
Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε 
την εισβολή στην Ουκρανία.

Αλλά ο Πούτιν, ένας πρώην πράκτορας 
της KGB που βρίσκεται στην εξουσία 
αδιαλείπτως από το 2000 οπότε ανέλαβε, 
έχει προφανώς εμμονή τόσο με την 
ασφάλειά του όσο και με την υγεία του 
– προστατεύοντας τον εαυτό του από 
δολοφόνους και αποφεύγοντας πάση 
θυσία τον COVID-19, όπως αποδεικνύεται 
από τη διάρκεια που έφυγε για να αποφύγει 
να κολλήσει τον ιό.

Πρόσφατες φωτογραφίες τον δείχνουν 
να συναντιέται με παγκόσμιους ηγέτες 
και ακόμη και με δικούς του συμβούλους 
καθήμενοι στα δύο άκρα εξαιρετικά 
μεγάλων τραπεζιών για να διατηρήσει 
απόσταση τουλάχιστον 20 πόδια μεταξύ 
τους, και να φορά στολή hazmat – πλήρη 
με αναπνευστήρα ολόκληρου προσώπου 
– πριν επισκεφτεί νοσοκομείο θεραπείας 
ασθενών με κοροναϊό τον Απρίλιο του 
2020.

Οι σωματοφύλακες του
Οι σωματοφύλακές του αποτελούν μια 

ειδική ομάδα μέσω στην Federal Protec-
tive Service (FSO) της Ρωσίας, η οποία 
έχει τις ρίζες της στο 1881, όταν ο Τσάρος 
Αλέξανδρος ο Γ΄ περιστοιχιζόταν από 
φρουρούς, έπειτα από την εκτέλεση του 
πατέρα του από επαναστάτη που πέταξε 
βόμβα.

Οι άνθρωποι αυτοί επιλέγονται με 
αυστηρά κριτήρια όχι μόνο για τις φυσικές 
αντοχές τους -πρέπει να αντέχουν το κρύο 
και να μην ιδρώνουν στη ζέστη- αλλά και 
για την ψυχολογία τους στην ώρα της 

δράσης. 
Κουβαλούν ειδικούς χαρτοφύλακες τους 

οποίους μπορούν να χρησιμοποιούν ως 
ασπίδα για να προστατεύσουν τον Πούτιν 
και ρωσικά πιστόλια SR-1 Vektor των 9 
mm.

Όταν ο Πούτιν ταξιδεύει, ειδικές ομάδες 
εξετάζουν τους προορισμούς μήνες 
νωρίτερα, για να διαπιστώσουν πώς 
θα αντιδράσει το κοινό, αλλά και εάν 
υπάρχουν κίνδυνοι όπως κακοκαιρίες, 
φυσικές καταστροφές κ.α.

Και όπου μένει, ειδικές συσκευές 
δημιουργούν παρεμβολές στο σήμα 
για να αποτρέψουν την εξ αποστάσεως 
πυροδότηση βόμβας, ενώ όλα τα κινητά και 
οι άλλες συσκευές στην ευρύτερη περιοχή 
ελέγχονται ηλεκτρονικά.

Στον δρόμο, ο Πούτιν κινείται με μία 
οχηματοπομπή από θωρακισμένα βαν που 
μεταφέρουν οπλισμένους πράκτορες και 
φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους.

Και όταν βγαίνει έξω, περιστοιχίζεται 
από τέσσερις κύκλους ασφαλείας, με τους 
προσωπικούς του σωματοφύλακες να 
είναι πιο κοντά, κάποιους να βρίσκονται 
κρυμμένοι ανάμεσα στα πλήθη, άλλους 
να ελέγχουν την περίμετρο και ελεύθερους 
σκοπευτές να βρίσκονται σε κοντινές 
στέγες.

Οι σωσίες
Φήμες ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί σωσίες 

όταν επισκέπτεται επικίνδυνα μέρη 
κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Ο ίδιος 
είχε πει το 2020 σε συνέντευξή του ότι 
κάθε φορά που του προτείνουν κάτι τέτοιο 
αρνείται. 

Σίγουρα, όμως, έχει κάποιον που 
δοκιμάζει κάθε γεύμα που του σερβίρεται, 
ώστε να διαπιστώσει ότι δεν είναι 
δηλητηριασμένο.

Οι φωτογραφίες από τις συναντήσεις 
του με ξένους ηγέτες, όπου τους έβαλε να 
καθίσουν στην άλλη άκρη τραπεζιών με 
χαρακτηριστικά μεγάλο μήκος, προφανώς 
για να αποφύγει τις στενές επαφές, έχουν 
προκαλέσει αίσθηση. Και τον Απρίλιο του 

2020, είχε φορέσει ολόσωμη στολή (haz-
mat suit) και είχε καλύψει όλο το πρόσωπό 
του για να επισκεφθεί νοσοκομείο με 
ασθενείς κοροναϊού.

Με πληροφορίες από New York Post

ρώσος πολυ-
εκατομμυριούχος 

επικήρυξε 
τον Πούτιν για
 1 εκατομμύριο 

δολάρια
Ο Ρώσος ολιγάρχης Άλεξ Κονιανίκχιν 

πριν λίγες ημέρες επικήρυξε από το 
facebook τον Βλαντίμιρ Πούτιν για 1 
εκατομμύριο δολάρια. Μάλιστα διευκρίνισε 
πως το ποσό αυτό δεν αφορά τον θάνατο 
του Ρώσου Προέδρου αλλά τη σύλληψη 
και παραπομπή του σε δίκη.

Ο Κονιανίκχιν θέλει να δικαστεί ο Πούτιν 
για εγκλήματα πολέμου, με αφορμή την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
Μάλιστα ο ίδιος μίλησε στο independ-
ent.co.uk και ξεκαθάρισε: «Θα ήθελα να 
καταστήσω ρητά σαφές ότι η προσφορά 
αφορά έναν αξιωματικό, ο οποίος κατά 
την εκπλήρωση των συνταγματικών του 
καθηκόντων, μπορεί να τον συλλάβει 
(τον Πούτιν) για εγκλήματα πολέμου που 
διαπράχθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς 
νόμους.» 

Και συνέχισε: «Όσο και αν εκατομμύρια 
άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και 
εμένα, θα γιόρταζαν την είδηση   του 
θανάτου του, δεν προσφέρω καμία 
επιβράβευση για τη δολοφονία του. Αυτό 
θα ήταν παράνομο».

Ο Κονιανίκχιν θέλει δίκη και μόνο 
δίκη για τον Πούτιν: «Πιστεύω ότι θα 
ήταν λάθος, γιατί πρέπει να οδηγηθεί 
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Διάγγελμα Μπάιντεν 

για την Ουκρανία: 
«Η ελευθερία 
θα κερδίσει 
έναντι της 
τυραννίας»

«Ο Πούτιν δεν έχει ιδέα τί τον περιμένει», 
δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος,  κατά την 
ομιλία του στο Κογκρέσο  -  Οι ΗΠΑ θα 
απαγορεύσουν στα αεροσκάφη της Ρωσίας 
την πρόσβαση στον αμερικανικό εναέριο 
χώρο - Θα αποδεσμευθούν 30 εκατ. 
βαρέλια από τα αμερικανικά στρατηγικά 
αποθέματα

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
άρχισε την ομιλία του στο ομοσπονδιακό 
Καπιτώλιο για την «κατάσταση της 
ένωσης» καλώντας τα μέλη του Κογκρέσου 
να σηκωθούν όρθια για να δείξουν με 
αυτόν τον τρόπο ότι «οι ΗΠΑ βρίσκονται 
στο πλευρό του ουκρανικού λαού».  Ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε την ομιλία 
του με τη φράση  «Η ελευθεριά θα κερδίσει 
έναντι της τυραννίας», για την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, 
ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους 
διαβεβαίωσε ότι ο ρώσος πρόεδρος 
Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο χαρακτήρισε 
«δικτάτορα», είναι «πιο απομονωμένος 
παρά ποτέ».

«Στην πορεία της ιστορίας μας αντλήσαμε 
το εξής μάθημα: Αν οι δικτάτορες δεν 
πληρώσουν το τίμημα για τις επιθέσεις 
τους, προκαλούν ακόμη περισσότερο χάος. 

Γι’ αυτό και δημιούργηθηκε το ΝΑΤΟ», 
ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός 
πρόεδρος στην πρώτη του «ομιλία για την 
κατάσταση της Ένωσης» (State of the Un-
ion Address, SOTU).

«Πριν από έξι μέρες ο Βλαντιμίρ Πούτιν 
πίστεψε πως θα μπορούσε να λυγίσει τον 
κόσμο, αλλά συνάντησε το μεγαλείο ψυχής 
του ουκρανικού λαού, που με το κουράγιο 
τους και το θάρρος τους υπερασπίζονται 
την πατρίδα τους ακόμη και πηγαίνοντας 
κόντρα στα τανκ», ανέφερε και συνέχισε:

«Ο Πούτιν νόμιζε ότι η Δύση και το 
NATO δεν θα αντιδρούσαν. Νόμιζε ότι θα 
μας δίχαζε στο εσωτερικό», συνέχισε και 
αποκάλεσε την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία «προμελετημένο και απρόκλητο 
πόλεμο» του Βλαντίμιρ Πούτιν. «Νόμιζε 
πως θα μας δίχαζε. Είχε άδικο, ήμασταν 
έτοιμοι. Δεν μας έπιασε απροετοίμαστους», 
΄τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας 
πως ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε «ξανά 
και ξανά οποιαδήποτε προσπάθεια 
διπλωματικής επίλυσης».

Πλέον, όμως, «καλείται να λογοδοτήσει 
σε όλο τον ελεύθερο κόσμο. Είναι πιο 
απομονωμένος από ότι ήταν ποτέ. Μαζί 
με τους συμμάχους μας έχουμε επιβάλλει 
σημαντικότατες οικονομικές κυρώσεις. 
Απόψε λέω στους Ρώσους ολιγάρχες: 
Όχι άλλο». Συμπλήρωσε πως οι αρχές 
των ΗΠΑ μαζί με εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα τους «κυνηγήσουμε», ενώ 
ανακοίνωσε πως κλείνει ο εναέριος χώρος 
των ΗΠΑ προς τα ρωσικά αεροσκάφη.

«Ο Πούτιν δεν έχει ιδέα τί τον περιμένει. 
Μπορεί να έχει σημειώσει ορισμένες νίκες 
στο πεδίο της μάχης, αλλά θα το πληρώσει 
ακριβά μακροπρόθεσμα», διεμήνυσε.

Έπειτα επανέλαβε πως οι αμερικανικές 
στρατιωτικές δυνάμεις δεν πρόκειται να 
μπουν σε ουκρανικό έδαφος. Ωστόσο, 
υποστήριξε ότι: «με όλη μας τη δύναμη θα 
υπερασπιστούμε το έδαφος των νατοϊκών 
μας συμμάχων».

Ακόμη, σημείωσε ότι το αμερικανικό 
υπουργείο Δικαιοσύνης συστήνει ειδική 
επιχειρησιακή ομάδα για να καταδιώξει 

ρώσους «ολιγάρχες» για τα εγκλήματά 
τους και ότι οι ΗΠΑ, από κοινού με τους 
συμμάχους τους στην Ευρώπη, θα «βρουν 
και θα κατασχέσουν τα γιοτ σας, τα 
πολυτελή διαμερίσματά σας, τα ιδιωτικά 
σας αεροσκάφη», όπως είπε απειλητικά 
απευθυνόμενος σε δεύτερο πρόσωπο 
σε κορυφαία στελέχη του ρωσικού 
επιχειρηματικού κόσμου.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σκοπός 
της κυβέρνησής του είναι να στραγγαλίσει 
την πρόσβαση της Ρωσίας σε τεχνολογικά 
μέσα, να υπονομεύσει την οικονομική της 
ισχύ και να εξασθενίσει τον στρατό της τα 
επόμενα χρόνια.

Αναφερόμενος σε αυτή που περιγράφει 
ως μάχη «των δημοκρατιών» εναντίον των 
«αυταρχικών καθεστώτων», είπε ότι «οι 
δημοκρατίες ήταν πιστές στο ραντεβού» 
αλλά ο αγώνας θα «πάρει χρόνο».

Περνώντας στο πεδίο της οικονομίας, 
ο κ. Μπάιντεν είπε ότι το να τεθεί υπό 
έλεγχο ο πληθωρισμός είναι η κορυφαία 
προτεραιότητά του, ενώ αναφερόμενος 
στην πανδημία, είπε πως θα στείλει 
σύντομα στο Κογκρέσο αίτημα για 
επιπρόσθετη χρηματοδότηση των 
αμερικανικών επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών.

Θα αποδεσμευθούν 30 εκατ. βαρέλια 
από τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα 
«αν είναι απαραίτητο»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
ανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να διαθέσουν 
ακόμη 30 εκατομμύρια βαρέλια αργού 
από τα στρατηγικά τους αποθέματα «εάν 
είναι απαραίτητο» για να σταθεροποιηθεί η 
αγορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία.

«Οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν με άλλες 
30 χώρες για να αποδεσμευθούν 60 
εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα 
αποθέματα σε όλο τον κόσμο. Η Αμερική 
θα ηγηθεί σε αυτή την προσπάθεια, 
αποδεσμεύοντας (επιπλέον) 30 
εκατομμύρια βαρέλια» από τα στρατηγικά 
αποθέματά της, είπε ο αρχηγός του 
κράτους απευθυνόμενος στα μέλη του 

Κογκρέσου κατά την πρώτη του ομιλία για 
την «κατάσταση της ένωσης». Πρόσθεσε 
ότι η Ουάσινγκτον είναι «έτοιμη να κάνει 
περισσότερα», εάν κρίνει πως είναι 
«απαραίτητο».

Η πανδημία «δεν διαφεντεύει» 
πια «τις ζωές μας»

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού «δεν 
χρειάζεται πια να διαφεντεύει τις ζωές 
μας», καθώς η χρήση χειρουργικής μάσκας 
είναι πλέον προαιρετική στις περισσότερες 
περιοχές της χώρας, δήλωσε ο Μπάιντεν.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 
εναντίον του ιού αυτού, όπως κάνουμε και 
με τις άλλες ασθένειες», είπε ο αρχηγός 
του κράτους, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει 
να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε» για τις 
νέες παραλλαγές και την εξάπλωση του 
SARS-CoV-2.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε 
ότι θα παρουσιάσει αργότερα σήμερα νέο 
επιχειρησιακό σχέδιο για την πανδημία, που 
θα περιγράφει το πώς «θα προχωρήσουμε 
μπροστά με ασφάλεια» καθώς «θα 
επιστρέφουμε στην ομαλότητα».

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που καταγράφει τον 
βαρύτερο απολογισμό θυμάτων εξαιτίας 
της πανδημίας παγκοσμίως. Ως χθες, 
οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 είχαν 
φθάσει τους 950.481, κατά τα επίσημα 
δεδομένα.
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Ασυνήθιστη φιλία 

μεταξύ ζώων

Μία πολύ περίεργη «σχέση» έχει δημιουργηθεί τον 
τελευταίο καιρό σε ένα καταφύγιο άγριων ζώων κοντά στην 
πόλη Μομπάσα της Κένυας. Ένας ιπποπόταμος και μια 
χερσαία χελώνα έχουν γίνει αχώριστοι φίλοι, αποτελώντας 
ίσως το πιο ασυνήθιστο ζευγάρι που έχουμε δει ποτέ, 
καθώς καθημερινά τρώνε, παίζουν και κοιμούνται μαζί.

Ο ιπποπόταμος βρίσκεται ακόμα σε πολύ νεαρή ηλικία, 
οπότε το μέγεθός του είναι συγκρίσιμο με αυτό της 
χελώνας.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του καταφυγίου, το μωρό 
ιπποπόταμος μάλλον πιστεύει ότι έχει υιοθετηθεί από τη 
χελώνα, αφού ακόμα και οι ίδιοι δε μπορούν να εξηγήσουν 
διαφορετικά την πρωτόγνωρη συμπεριφορά των δύο 
ζώων.

Πρωτότυπη στάση 
λεωφορείου μοιάζει 
με… σαλόνι σπιτιού!

Μια ασυνήθιστη στάση λεωφορείου απολαμβάνουν 
οι κάτοικοι της μικρής πόλης Walkhampton στο Ντέβον 
της Βρετανίας, η οποία μοιάζει περισσότερο με δωμάτιο 
σπιτιού. Η πετρόχτιστη στάση έχει στο εσωτερικό της 
πολυθρόνα, μαξιλάρια και πίνακες ζωγραφικής στους 
τοίχους, σε μια προσπάθεια να προσφέρει ζεστασιά και 
θαλπωρή στους επιβάτες που περιμένουν. Μάλιστα μέσα 
μπορεί ο καθένας να βρει εφημερίδες, περιοδικά ή ακόμα 
και βιβλία για να διαβάσει όσο περιμένει, ενώ δεν είναι 
λίγες οι φορές που οι επιβάτες αναπτύσσουν σχέσεις και 
μιλάνε σαν να είναι άνθρωποι που συναντήθηκαν σε μια 
γιορτή ή βρέθηκαν σε ένα σπίτι κοινών γνωστών…

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η διακόσμηση 
της στάσης είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας ενός 
αγνώστου το οποίου την ταυτότητα οι κάτοικοι της πόλης 
δεν έμαθαν ποτέ. Πιθανολογείται ότι η στάση μπορεί να 
διαμορφώθηκε για τις ανάγκες κάποιας φωτογράφισης. 
Ωστόσο οι κάτοικοι και κατ΄ επέκταση οι δημοτικές αρχές 
εντυπωσιάστηκαν από την ξαφνική αλλαγή στην εμφάνιση 
της στάσης και όχι μόνο τη διατήρησαν αλλά τη φροντίζουν 
και την εμπλουτίζουν.

Οι φωτογραφίες της στάσης έγιναν γρήγορα viral στο 
διαδίκτυο και η μικρή πόλη, εκτός από μια πανέμορφη 
στάση, απέκτησε και ένα κομμάτι… δημοσιότητας.

Μπαρ απαγόρευσε 
τη χρήση κινητών 

τηλεφώνων!
Το Chihuahua Julep, είναι ένα κοκτέιλ μπαρ που άνοιξε 

στο Ελσίνκι της Φινλανδίας τον Αύγουστο και απαγόρευσε 
σε όσους το επισκέπτονται να χρησιμοποιούν τα κινητά τους 
τηλέφωνα, με στόχο να ενθαρρύνουν την κοινωνικοποίηση 
των πελατών τους.

Αρχικά, οι ιδιοκτήτες του Chihuahua Julep ενθάρρυναν 
τους πελάτες να βάλουν τα κινητά τους στην άκρη, ώστε 
το φως από τις οθόνες τους να μην «καταστρέψει» 
την ατμόσφαιρα του μπαρ και παρατήρησαν ότι όσο 
ακολούθησαν τη συμβουλή τους, φάνηκαν πιο χαλαροί και 
ταυτόχρονα περισσότερο αφοσιωμένοι στις συνομιλίες με 
τους φίλους τους. Αποφάσισαν όμως, να πάνε ένα βήμα 
πιο πέρα αυτή την ιδέα τους κι έτσι επέβαλαν οριστική 
απαγόρευση στις φορητές συσκευές. Όποιος θέλει να 
απολαύσει επομένως ένα ποτό μέσα στο μπαρ θα πρέπει 

να αποθηκεύσει το τηλέφωνό του μέσα σε ένα κουτί μόλις 
φτάσει.

«Είναι υπέροχο να βλέπουμε ότι η απόφαση που πήραμε 
είχε αντίκρισμα. Οι άνθρωποι χρειάζονται πραγματικά 
κάποιες στιγμές… ηρεμίας από την ταραχώδη καθημερινή 
τους ζωή και να αφήσουν για λίγο στην άκρη το κινητό 
τους, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα το έκαναν», δήλωσε 
ο ιδιοκτήτης του μπαρ. «Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι 
τόσο διαφορετική όταν τα κινητά τηλέφωνα βρίσκονται 
σε… απόσταση», πρόσθεσε.

Ο εθισμός στα κινητά τηλέφωνα και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ τους 
Φινλανδούς, με τους επιστήμονες να ισχυρίζονται ότι 
περίπου το 90% των χρηστών κινητών τηλεφώνων είναι 
εθισμένοι.

Το Chihuahua Julep βέβαια, δεν είναι το πρώτο μπαρ 
στον κόσμο για την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων. 
Πριν από δύο χρόνια, ο ιδιοκτήτης του The Gin Tub, μιας 
παμπ στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου, εγκατέστησε 
ένα «κλουβί» στο οποίο απέκλεισε το σήμα κάθε κινητού 
τηλεφώνου.

Η «τριχωτή» κάμπια 
που μοιάζει με… 
περσική γάτα!

Πραγματικά είναι απίστευτο το γεγονός ότι μια κάμπια 
έχει τόσο πλούσιο τρίχωμα! Λευκές μακριές τρίχες που 
γίνονται καστανές στην άκρη καλύπτουν ολόκληρο το σώμα 
της ασυνήθιστης κάμπιας Puss Caterpillar που ανήκει στην 
οικογένεια Megalopyge opercularis.

Η «γούνινη» κάμπια -όπως θα μπορούσαμε να την 
ονομάσουμε- ζει στα δάση της Βραζιλίας και συναγωνίζεται 

άνετα με το τρίχωμά της ακόμη και μια περσική γάτα. 
Φανταστείτε μόνο να ήταν λίγο μεγαλύτερη σε μέγεθος!

Το εν λόγω είδος κάμπιας, πέρα από την παράδοξη 
εμφάνισή του, είναι και ένα από τα πλέον δηλητηριώδη του 
πλανήτη, αφού κάτω από το εντυπωσιακό «γουνάκι» του 
σώματός της κρύβει πολλά αγκάθια, από όπου εκκρίνεται 
επικίνδυνο δηλητήριο!

Οι δηλητηριώδεις αιχμές μπορούν να προκαλέσουν στον 
ανυποψίαστο ερασιτέχνη «εντομολόγο» έντονο πόνο, ο 
οποίος, μάλιστα, εξαπλώνεται γρήγορα στο στήθος και 
μπορεί να επιφέρει ακόμη και ασφυξία!

Εντυπωσιακές 
φιγούρες σε ρολά 

χαρτιού!
Είναι τα facerolls! 

Οργισμένες φιγούρες 
από ρολό χαρτιού 
κουζίνας και όχι μόνο.  
Το όνομά τους είναι 
χαρακτηριστικό face 
(πρόσωπο)+ ro l l s 
(ρολό).

Ο Γιώργος 
Περδίκης δίνει αξία 
σε ένα αντικείμενο 
που για τους 
περισσότερους από 
εμάς είναι άχρηστο. 
Είναι εντυπωσιακό 
πως τα ρολλά χαρτιού 
παίρνουν ζωή και 
μετατρέπονται σε ένα 
χάρτινο στρατό από 
οργισμένες φιγούρες. 
Όπως ο δημιουργός 
τους δηλώνει «τα 
facerolls είναι κυρίως 
άγρια γιατί απλά έτσι 
μου βγαίνει. Πιστεύω 
πως όλοι έχουμε 
μέσα μας το καλό και 
το κακό. Με αυτό το 
σκεπτικό βγάζω το 
κακό από μέσα μου 
και κάνω τεχνη όπως 
αυτά.»

Ο καλλιτέχνης ασχολείται με αυτή τη διαδικασία εδώ και 
15 χρόνια, έχοντας δημιουργήσει μια ολόκληρη συλλογή 
από facerolls και φυσικά συνεχίζει. Μπορείτε να δείτε 
περισσότερα facerolls στην προσωπική του ιστοσελίδα

τουλίπες… παγωτό!
Η άνοιξη είναι 

από τις πιο ωραίες 
εποχές καθώς η 
φύση ξυπνά. Για 
δεκαετίες, ένα 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο 
λουλούδι, η τουλί-
πα, έχει το δικό 
της φεστιβάλ 
σε διαφορετικές 
χώρες, επισφρα-
γίζοντας τον ερχο-
μό της άνοιξης.

Φέτος, τα 
χωράφια με 
τις ανθισμένες 
τουλίπες δεν 
συγκεντρώνουν 
κόσμο από 
κοντά, λόγω της 
κ α τ ά σ τ α σ η ς . 
Μια από τις πιο 
όμορφες ποικιλίες 
τουλίπας, την 
οποία προς το παρόν θαυμάζουμε από την οθόνη μας, 
είναι οι τουλίπες «παγωτό».

Το όνομά τους οφείλεται στην όψη τους που θυμίζει 
μπάλα από παγωτό. Αυτό το είδος τουλίπας έχει ροζ πέταλα 
γύρω γύρω και στη μέση λευκά δίνοντας την αίσθηση μιας 
αφράτης μπάλας παγωτού βανίλιας! Ενώ μια κανονική 
τουλίπα έχει έξι πέταλα, οι τουλίπες «παγωτό» έχουν 
τουλάχιστον 12. Πρόκειται για ένα είδος αρκετά σπάνιας 
τουλίπας που ανθίζει τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου.
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Ελπίζουν ότι η έρευνα 
μπορεί να οδηγήσει στην 
ανάπτυξη φαρμάκων 
που εμποδίζουν τους 
ανθρώπους να κολλήσουν 
ή να μεταδώσουν τον ιό

ΗHoebe Garrett έχει παρακολουθήσει πανεπιστημιακές 
διαλέξεις χωρίς να κολλήσει Covid. Οργάνωσε ακόμη και 
ένα πάρτι όπου όλοι στη συνέχεια βρέθηκαν θετικοί εκτός 
από εκείνη. «Νομίζω ότι έχω εκτεθεί εν γνώσει μου περίπου 
τέσσερις φορές», είπε η 22χρονη.

Τον Μάρτιο του 2021, συμμετείχε στην πρώτη 
δοκιμασία εσκεμμένης πρόκλησης Covid-19 στον κόσμο. 
Οι ερευνητές έσταξαν σταγόνες με τον ιό μέσα στη μύτη 
των συμμετεχόντων, σε μια σκόπιμη προσπάθεια να 
μολυνθούν. Παρόλα αυτά ο οργανισμός της 22χρονης 
αντιστεκόταν.

«Είχαμε πολλούς γύρους δοκιμών και διαφορετικές 
μεθόδους: μπατονέτες στο λαιμό και στη μύτη, άλλα είδη 
επιχρισμάτων που δεν είχα κάνει ποτέ πριν  καθώς και 
εξετάσεις αίματος, αλλά ποτέ δεν ανέπτυξα συμπτώματα, 
ποτέ δεν βγήκα θετική», είπε

«Η μαμά μου έλεγε πάντα ότι η οικογένειά μας δεν 
κολλάει ποτέ γρίπη και αναρωτιόμουν αν υπάρχει ίσως κάτι 
πίσω από αυτό» σημέιωσε.

Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν κάποιον που 
αντιστάθηκε πεισματικά στον ιό, παρά την μεγάλη 
διασπορά γύρω του. Το πώς ακριβώς το καταφέρνουν 
αυτό ορισμένοι, παραμένει ένα μυστήριο. Ωστόσο οι 
επιστήμονες αρχίζουν να βρίσκουν κάποιες ενδείξεις.

Σκοπός τους είναι να εντοπίσουν τον μηχανισμό αυτό 
που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη φαρμάκων, 
τα οποία όχι μόνο προστατεύουν τους ανθρώπους από 
το να κολλήσουν Covid, αλλά και τους εμποδίζουν να τον 
μεταδώσουν.

Από τους 34 που εκτέθηκαν στον ιό μαζί με την 22χρονη, 
οι 16 δεν ανέπτυξαν λοίμωξη (δηλαδή δύο διαδοχικά θετικά 
τεστ PCR), αν και περίπου οι μισοί από αυτούς βρέθηκαν 
παροδικά θετικοί σε χαμηλά επίπεδα του ιού, συχνά 
αρκετές ημέρες μετά την έκθεση.

Πιθανώς, αυτό ήταν μια αντανάκλαση του ανοσοποιητικού 
συστήματος που έκλεισε γρήγορα μια εμβρυϊκή μόλυνση.

«Σε προηγούμενες μελέτες μας με άλλους ιούς, έχουμε 
δει πρώιμες ανοσολογικές αποκρίσεις στη μύτη που 
σχετίζονται με την αντίσταση στη μόλυνση», δήλωσε ο 
καθηγητής Christopher Chiu του Imperial College του 
Λονδίνου, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης.

«Μαζί, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι υπάρχει 

μία μάχη μεταξύ του ιού και του ξενιστή, ο οποίος στους 
«μη μολυσμένους» συμμετέχοντες έχει ως αποτέλεσμα να 
προλαμβάνεται η αποφυγή της μόλυνσης».

Μερικοί από τους συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης 
κάποια ήπια συμπτώματα, όπως βουλωμένη μύτη, 
πονόλαιμο, κούραση ή πονοκέφαλο.

«Είτε έτσι είτε αλλιώς, τα επίπεδα του ιού δεν ανέβηκαν 
αρκετά υψηλά ώστε να πυροδοτήσουν ανιχνεύσιμα 
επίπεδα αντισωμάτων, Τ κυττάρων ή φλεγμονωδών 
παραγόντων στο αίμα που συνήθως σχετίζονται με 
συμπτώματα», είπε ο Chiu.

Άλλες μελέτες υποδεικνύουν επίσης ότι είναι δυνατό να 
αποτινάξει κάποιος τον Covid κατά τα πρώτα στάδια της 
μόλυνσης, πριν δημιουργήσει ένα κατάλληλο έδαφος για 
να εξελιχθεί.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος 
της πανδημίας, ο Δρ Leo Swadling του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου και οι συνεργάτες του παρακολούθησαν εντατικά 
μια ομάδα εργαζομένων στον τομέα της υγείας που 
εκτέθηκαν τακτικά σε μολυσμένους ασθενείς, αλλά που 
ποτέ δεν βρέθηκαν θετικοί ή ανέπτυξαν οι ίδιοι αντισώματα.

Οι εξετάσεις αίματος αποκάλυψαν ότι περίπου το 15% 
από αυτούς είχαν Τ κύτταρα αντιδραστικά έναντι του Sars-
CoV-2, συν άλλους δείκτες ιογενούς λοίμωξης.

Πιθανώς, τα Τ-κύτταρα μνήμης από προηγούμενες 
μολύνσεις από κορωνοϊό –δηλαδή εκείνα που ευθύνονται 
για τα κοινά κρυολογήματα– αντέδρασαν με τον νέο 
κορωνοϊό και τους προστάτευσαν από το να μολυνθούν.

«Είναι πιθανό τα εμβολιασμένα άτομα να εκτίθενται στον 
ιό και να εμποδίζουν την αναπαραγωγή του ιού και την 
ανιχνεύσιμη μόλυνση πιο συχνά», είπε ο Swadling.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσης κανένα εμπορικά διαθέσιμο 
τεστ που να μπορεί να διακρίνει μεταξύ της ανοσίας που 
προκαλείται από τον εμβολιασμό και των διαφορετικών 
παραλλαγών. Επομένως, εκτός και εάν να άτομο έχει βγει 
πρόσφατα θετικό, είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουμε 
εάν έχει εκτεθεί στη μετάλλαξη Όμικρον ή όχι.

Οι εποχικοί κορωνοϊοί μπορεί να μην είναι η μόνη 
πηγή διασταυρούμενων προστατευτικών ανοσολογικών 
αποκρίσεων.

Η καθηγήτρια Cecilia Söderberg-Nauclér, ανοσολόγος 
στο Ινστιτούτο Karolinska στη Στοκχόλμη, άρχισε να 
διερευνά αυτήν την πιθανότητα, αφού η Σουηδία δεν 
κατακλύστηκε από κρούσματα κατά το πρώτο κύμα της 
πανδημίας, παρά την προσέγγισή της στους περιορισμούς.

Η μαθηματική μοντελοποίηση από τον συνάδελφό της, 
Marcus Carlsson του Πανεπιστημίου του Lund, πρότεινε 
ότι αυτό το μοτίβο των λοιμώξεων θα μπορούσε να 
εξηγηθεί μόνο εάν ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων είχε 
κάποιο είδος προστατευτικής ανοσίας.

Η ομάδα της ερεύνησε βάσεις δεδομένων με αλληλουχίες 
πρωτεϊνών από υπάρχοντες ιούς, αναζητώντας μικρά 
τμήματα (πεπτίδια) που μοιάζουν με αυτά του νέου 
κορωνοϊού, με τα οποία ήταν πιθανό να είχαν κάποια 
σχέση τα αντισώματα.

Όταν εντόπισαν ένα πεπτίδιο έξι αμινοξέων σε μια 
πρωτεΐνη από τη γρίπη H1N1 που ταίριαζε με ένα κρίσιμο 
μέρος της πρωτεΐνης του κορωνοϊού, «παραλίγο να πέσω 

από την καρέκλα μου», είπε η Söderberg-Nauclér.
Έκτοτε έχουν ανακαλύψει αντισώματα σε αυτό το 

πεπτίδιο σε ποσοστό έως και 68% των αιμοδοτών από τη 
Στοκχόλμη.

Η έρευνα, η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί 
από ομοτίμους, θα μπορούσε να προτείνει ότι οι 
ανοσοαποκρίσεις που προκαλούνται από τη γρίπη H1N1 
–η οποία ήταν υπεύθυνη για την πανδημία της γρίπης των 
χοίρων το 2009-10– και πιθανώς σχετικά μεταγενέστερα 
στελέχη, μπορεί να «εξοπλίσουν» τους ανθρώπους με 
μερική, αν και όχι πλήρη, προστασία από τον Covid-19.

«Παρέχει ένα μαξιλάρι, αλλά δεν θα σας προστατεύσει 
εάν ένα μολυσμένο άτομο βήξει μπροστά στο πρόσωπό 
σας», είπε η Söderberg-Nauclér.

Ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων μπορεί ακόμη και να 
είναι γενετικά ανθεκτικό στον Covid-19. Τον Οκτώβριο, μια 
διεθνής κοινοπραξία ερευνητών ξεκίνησε μια παγκόσμια 
αναζήτηση για να βρει μερικά από αυτά τα άτομα, με την 
ελπίδα να εντοπίσει προστατευτικά γονίδια.

«Δεν αναζητούμε κοινές παραλλαγές γονιδίων που 
παρέχουν μέτρια προστασία έναντι της μόλυνσης. Αυτό 
που αναζητούμε είναι δυνητικά πολύ σπάνιες παραλλαγές 
γονιδίων που προστατεύουν πλήρως κάποιον από τη 
μόλυνση», δήλωσε ο καθηγητής András Spaan του 
Πανεπιστημίου Rockefeller της Νέας Υόρκης, ο οποίος 
ηγείται της έρευνας.

Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για άτομα που μοιράζονταν 
κοινή στέγη και κρεβάτι με ένα μολυσμένο με τον ιό άτομο 
και παρόλα αυτά δεν κολλούν κορωνοϊό.

«Για παράδειγμα, τις προάλλες μιλούσα με μια 
ηλικιωμένη κυρία από την Ολλανδία, η οποία φρόντιζε 
τον άντρα της στο πρώτο κύμα. Ο σύζυγος τελικά εισήχθη 
στη ΜΕΘ, αφού μοιράστηκαν το ίδιο δωμάτιο και χωρίς 
πρόσβαση σε μάσκες προσώπου. Δεν μπορούμε να 
εξηγήσουμε γιατί δεν μολύνθηκε» ανέφερε.

Τέτοια αντοχή είναι γνωστό ότι υπάρχει και για άλλες 
ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του HIV, της ελονοσίας 
και του νοροϊού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα γενετικό 
ελάττωμα σημαίνει ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν 
υποδοχέα που χρησιμοποιείται από το παθογόνο για 
να εισέλθει στα κύτταρα, επομένως δεν μπορούν να 
μολυνθούν.

«Θα μπορούσε κάλλιστα, σε ορισμένα άτομα, να 
υπάρχει ένα τέτοιο ελάττωμα σε έναν υποδοχέα που 
χρησιμοποιείται από το Sars-CoV-2», είπε ο Spaan.

Ο εντοπισμός τέτοιων γονιδίων θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για τον Cov-
id-19, με τον ίδιο τρόπο που συνέβη και σε άτομα ανθεκτικά 
στον HIV, τα οποία οδήγησαν σε νέους τρόπους θεραπείας 
του HIV.

Ο Spaan πιστεύει ότι είναι απίθανο η πλειονότητα όσων 
έχουν αποφύγει τον Covid να είναι γενετικά ανθεκτικοί, 
ακόμα κι αν έχουν κάποια μερική ανοσολογική προστασία.

Αυτό ωστόσο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι δεν θα μολυνθούν τελικά.

lifo.gr με πληροφορίες του Guardian

Ερευνητές αναζητούν τη λύση στο 
μυστήριο γιατί κάποιοι άνθρωποι 

δεν κολλούν κορωνοϊό
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Η Ελληνίδα γιατρός 
από την Πάτρα που 
ψηφίστηκε Γυναίκα 

της χρονιάς 
στην.. Ολλανδία

Η Πατρινή γιατρός Μαρία Θέμελη, η οποία ψηφίστηκε 
γυναίκα της χρονιάς το 2017 στην Ολλανδία, είναι 
πρωτοπόρος στον τομέα της ανοσοθεραπείας για τη 
θεραπεία του καρκίνου.

Ως ερευνητής, πρώτα στο Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center της Νεας Υόρκης και τώρα στο VUmc Am-
sterdam (Free University of Amsterdam Medical Center), 
ανέπτυξε μια μέθοδο για την παραγωγή λεμφοκυττάρων 
για την καταπολέμηση του καρκίνου χρησιμοποιώντας ως 
πηγή πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα.

Για αυτή την έρευνα βραβεύτηκε στο Διαγωνισμό που 
διοργάνωσε το περιοδικό VIVA στην Ολλανδία στην 
κατηγορία «Έξυπνα Κεφάλια».

O πατέρας της Παναγιώτης Θέμελης μιλώντας στο 
thebest.gr αναφέρει ότι δεν περίμενε ο ίδιος αλλά ούτε η 
Μαρία αυτή τη διάκριση γιατί οι συνυποψήφιοί της ήταν 
πρόσωπα που είναι ευρέως γνωστά στην Ολλανδία. Ο κ. 
Θέμελης πάντως δεν κρύβει τη χαρά του και την υπερηφάνια 
του και λέει με διάθεση χιούμορ “έχω πει στους φίλους μου 
να με συγκρατήσουν για να μην την ψωνίσω”.

Η Μαρία Θέμελη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. 
Αποφοίτησε πρώτη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Πατρών και στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή 
στον τομέα της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, με 
επιβλέποντα τον καθηγητή Αλέξανδρο Σπυριδωνίδη.

Αργότερα, μετακόμισε για μεταδιδακτορική εκπαίδευση 
στο Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering στη Νέα 
Υόρκη για να εργαστεί στο εργαστήριο του Dr. Michel Sad-
elain.

Στο εργαστήριό του εκπαιδευτηκε σε βάθος στον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και τις κλινικές 
εφαρμογές της ανοσοθεραπειας με λεμφοκύτταρα, των 
λεγομένων κυττάρων CAR-T. Η δουλειά της οδήγησε 
σε ανακαλύψεις υψηλού αντίκτυπου στον τομέα της 
ανοσοθεραπείας με κύτταρα CAR-T. Περιέγραψε για 
πρώτη φορά τη χρήση των πολυδύναμων βλαστικών 
κύτταρων ως πηγή για τη δημιουργία στο εργαστήριο 
κυττάρων CAR-T με αντικαρκινική δράση. Η μέθοδος αυτή 
έχει κατοχυρωθεί με πατέντα.

Για την έρευνα της έχει λάβει πολλές διακρίσεις όπως 
η υποτροφία Druckenmiller από το New York Stem Cell 
Foundation Το 2015 έλαβε μια υποτροφία Marie Curie 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επέστρεψε στην Ευρώπη, 
στο τμήμα αιματολογίας στο VUmc Cancer Center του 
Άμστερνταμ, όπου πήρε πρόσφατα θέση επίκουρου 
καθηγητή. Στην ομάδα VUmc η ομάδα της έχει αναπτύξει 
και προληπτικά αξιολογήσει τη χρήση των CAR-T για τη 
θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος. Συνεχίζει επίσης 
να βελτιώνει τη χρήση των πολυδύναμων κυττάρων ως 
απεριόριστη πηγή θεραπευτικών κυττάρων CAR-T με 
στόχο την ευρύτερη εφαρμογή, προσβασιμότητα και 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

Όπως επισημαίνει, τον επιστημονικό τρόπο σκέψης 
τής τον έμαθαν πρώτα οι γονείς της και μετά το ελληνικό 
πανεπιστήμιο, η ιατρική σχολή Πατρών:

«Η αλήθεια είναι ότι πριν φύγω από την Ελλάδα είχα 
κάνει αίτηση σε ό,τι υποτροφία υπάρχει χωρίς αποτέλεσμα. 
Μην νομίζετε όμως ότι δεν με εξέπληξε και η βράβευσή 
μου στην Ολλανδία, διότι και εδώ πολλές φορές έχω 
συναντήσει περιπτώσεις όπου η ανάληψη θέσεων ή 
χρηματοδότηση είναι καθαρά θέμα γνωριμιών και network-
ing. Και στην Αμερική το ίδιο. Αυτό που δεν έχω συναντήσει 

στην Ολλανδία είναι εκπτώσεις στα προσόντα, τέτοιες ώστε 
να γίνεται επικίνδυνο για την κοινωνία, κάτι που δυστυχώς 
έχω δει στην Ελλάδα».

Η ίδια σε ερώτηση που της έγινε για την παιδεία και την 
έρευνα στην Ελλάδα, είπε:

«Εγώ τελείωσα το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, δεν 
πλήρωσα για την εκπαίδευσή μου κι αυτό το οφείλω στον 
Έλληνα φορολογούμενο και βλέπω ότι με τα καλά του και τα 
άσχημα, αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα 
να εξάγει καταρτισμένους ανθρώπους και μπορούμε να 
αποφύγουμε την εξαγωγή των μυαλών μας, διότι ο λόγος 
που φεύγουν είναι πως δεν υπάρχει μέλλον μετά την 
εκπαίδευσή τους, και στην έρευνα και στο να ζήσουν αυτοί 
οι άνθρωποι”. 

το νέο μοντέλο της 
Victoria’s Secret είναι 
ένα υπέροχο κορίτσι 
με σύνδρομο Down!

Ένα 25χρονο κορίτσι από το Πούερτο Ρίκο εκπλήρωσε 
πρόσφατα ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της και έγινε το 
νέο μοντέλο για την καμπάνια Love Cloud της γνωστής 
αμερικανικής μάρκας εσωρούχων Victoria’s Secret.

Η Sofia Jirau, μοντέλο και ακτιβίστρια, ανακοίνωσε 
στους ακολούθους της στα social media πως θα διαφημίσει 
τη συλλογή καθημερινών εσωρούχων του γνωστού brand, 
ενώ πρόσφατα έκανε και το ντεμπούτο της στην πασαρέλα 
στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης προσελκύοντας 
την προσοχή της βιομηχανίας της μόδας.

Τότε, η νεαρή κοπέλα είχε δηλώσει περήφανη για 
τον εαυτό της αφού είναι «ένα από τα λίγα μοντέλα με 
σύνδρομο Down που κατάφεραν να συμμετάσχουν σ’ αυτό 
το σημαντικό γεγονός της μόδας». Ωστόσο, η χαρά της 
φαίνεται να είναι ακόμα μεγαλύτερη έπειτα από την ευκαιρία 
που της δόθηκε από το γνωστό brand εσωρούχων, αφού 
ήταν ένα από τα όνειρά της. 

«Μια μέρα το ονειρεύτηκα, δούλεψα σκληρά και σήμερα 
το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Μπορώ επιτέλους να 
σας πω το μεγάλο μου μυστικό… Είμαι το πρώτο μοντέλο 
της Victoria’s Secret με σύνδρομο Down» δήλωσε η Sofia 
στο Instagram, ενώ ευχαρίστησε όσους την στηρίζουν τα 
τελευταία χρόνια.  

Η νεαρή κοπέλα, εκτός από το μόντελινγκ, εργάζεται ως 
ακτιβίστρια θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους 
σχετικά με το σύνδρομο Down ενώ έχει ιδρύσει και την δική 
της σειρά ρούχων και αξεσουάρ Alavett, εγκαινιάζοντας το 
2019 το δικό της ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Έδωσε στον γιο της 
€1600 επειδή δεν 

ασχολήθηκε με τα social 
media μέχρι τα 18 του

Πριν από έξι χρόνια, μια μητέρα από τη Μινεσότα 
προκάλεσε τον τότε 12χρονο γιο της να αποφύγει τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι να γίνει 18 ετών. Σε 
αντάλλαγμα του υποσχέθηκε ότι θα του έδινε 1800 δολάρια 
(€1600 περίπου!) με το που ενηλικιωνόταν. Ο πεισματάρης  
Sivert Klefsaas τήρησε τη δική του πλευρά της συμφωνίας 
και φέτος εξαργύρωσε την αμοιβή του.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Lorna Klefsaas άκουσε στο 
ραδιόφωνο για δυο γονείς που έταξαν στο παιδί τους ένα 
αντίστοιχο χρηματικό ποσό για να κάνει κάτι μέχρι τα 16 του 
χρόνια. Βρίσκοντας την ιδέα τους ιδιοφυέστατη, την έκλεψε και 
την προσάρμοσε! 

Ο γιος της σε πρόσφατη συνέντευξη δήλωσε ότι δέχτηκε 
αμέσως τη συμφωνία. «Ήμουν 12 ετών και θεώρησα ότι τα 
λεφτά ήταν πολύ καλά. Δεν είχα ποτέ μου τόσα άλλωστε. Και 
τα 6 χρόνια μου φάνηκαν λίγα!».

Για την Klefsaas, το να ζητήσει από το μικρότερο παιδί της 
να μείνει μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέκυψε 
από τον εθισμό που είχαν οι 3 μεγαλύτερες κόρες της.

«Θυμάμαι μία από τις κόρες μου να ασχολείται όλη την 
ώρα με τα social media. Όλο αυτό επηρέαζε τη διάθεσή της, 
τις φιλίες της. Έβλαπτε τα συναισθήματά της και είχε μόνιμο 
άγχος» εξήγησε η Klefsaas. 

Ο 18χρονος παραδέχτηκε ωστόσο, ότι πολλές φορές 
σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η περηφάνια του όμως δεν τον 
άφησε να υποκύψει στον πειρασμό!

Ο Sivert δήλωσε ότι η αποχή από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης δεν επηρέασε αρνητικά τη ζωή του. Οι φίλοι του δεν 
ενδιαφέρονταν για το αν είχε Instagram,  Snapchat ή TikTok.

Τώρα που εξαργύρωσε την επιταγή, ο Sivert κατέβασε ξανά 
το Snapchat και έχει πλέον  Instagram, αλλά δεν σκοπεύει να 
αφήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τον καθορίσουν. «Τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τέλεια! Αλλά βεβαιωθείτε ότι 
επενδύετε χρόνο και σε άλλους τομείς της ζωής σας, ειδικά στις 
προσωπικές σχέσεις», είπε ο νεαρός.

Η μητέρα του φανερά περήφανη για το πείσμα του γιου 
της είπε «Αλλιώς είναι τώρα που είναι 18 ετών αλλά νομίζω 
ότι θα χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 
διασκεδαστικό και υγιή τρόπο και δεν θα νιώθει πως εξαρτάται 
η αξία του απ’ αυτά».

O θρίαμβος της ζωής: 
μαμά γέννησε το μωράκι 

της σε καταφύγιο 
στην Ουκρανία

Ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για έβδομη 
μέρα και οι Ουκρανοί πολίτες βρίσκονται σε καταφύγια 
για να προστατευτούν από τους βομβαρδισμούς, ένα 
νεογέννητο μωράκι κατάφερε να ρίξει φως στις μαύρες 
στιγμές της που γράφονται στη σύγχρονη ιστορία της 

Ευρώπης.
Την περασμένη εβδομάδα ο Γεβγέν Σάκχοφ, παίκτης 

της ΑΕΚ που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην χώρα μας, 
δημοσίευσε μια φωτογραφία της εγκυμονούσας γυναίκας 
του, η οποία στον 9ο μήνα βρισκόταν σε καταφύγιο στην 
Ουκρανία για να προστατευτεί από τις βόμβες.

Τη Δευτέρα, η νέα μαμά έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο 
κοριτσάκι, με τον μπαμπά να μοιράζεται και πάλι στα social 
media τη χαρά του σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει 
η οικογένειά του γράφοντας «Οι πραγματικοί ήρωες της 
εποχής μας. Οι ήρωες που δεν σκοτώνουν, αλλά αυτοί που 
δίνουν ζωή! Σ’ αγαπώ πολύ».

Πλέον η μητέρα και το μωρό της θα αναζητήσουν 
να παραμείνουν σε ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές 
περιβάλλον και το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να 
αναζητήσουν τρόπο διαφυγής από το Κίεβο, προκειμένου 
να συναντήσουν τον ευτυχή πατέρα στην Αθήνα.
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Η Ελλάδα είναι γνωστή για τον ήλιο και τις γούνες της είχε 
πει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, απολαμβάνοντας την φιλοξενία του 
στο Πόρτο Καρράς δίπλα στον τότε πρωθυπουργό Κώστα 
Καραμανλή κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψής του 
στη χώρα το 2005.

 Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα γούνες, τουρισμός και 
όλα τα μεταποιητικά προϊόντα εξαιρέθηκαν από το ρωσικό 
εμπάργκο που επέβαλε η Μόσχα ως απάντηση στις 
κυρώσεις που αποφάσισε η Δύση το 2014 για την Ρωσία 
εξαιτίας της Ουκρανίας, καταφέρνοντας να διασωθούν μια 
σειρά από κλάδοι της ελληνικής οικονομίας δια πυρός και 
σιδήρου. Ο πόλεμος, ωστόσο, στην Ουκρανία προκαλεί εκ 
νέου «πονοκέφαλο» ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα για μια σειρά 
από οικονομικές δραστηριότητες όπως η κονσερβοποιΐα 
φρούτων  η οποία αποτελεί και τη «ναυαρχίδα» των 
ελληνικών εξαγωγών κομπόστας - προς Ρωσία, Ουκρανία 
και Λευκορωσία. Παγωμάρα επικρατεί και στην Καστοριά 
μετά τις τελευταίες εξελίξεις καθώς το 95% της παραγωγής 
των γουνοποιών καταλήγει σε Ρωσία και Ουκρανία.

Μέχρι πριν λίγες μέρες οι μηχανές στην Καστοριά 
δούλευαν στο φουλ καθώς προετοιμάζονταν για την διεθνή 
έκθεση που θα φιλοξενούσε η μακεδονική πόλη στις 5 Μαΐου, 
υποδέχοντας κυρίως Ρώσους αγοραστές. Πρόκειται για 
την πρώτη μεγάλη έκθεση γούνας διεθνώς-αντίστοιχη του 
Μιλάνου και του Χονγκ-Κονγκ που θα πραγματοποιούνταν 
μετά από τρία χρόνια σε όλο τον κόσμο. «Στράφι» κινδυνεύει 
να πάει λόγω του πολέμου, των κυρώσεων της Δύσης 
αλλά και της θεαματικής πτώσης του ρουβλιού και μια καλή 
χρόνια για την παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Όλα 
αυτά τα χρόνια παρά το ρωσικό εμπάργκο κατέληγαν από 
τα χωράφια, κυρίως, της Μακεδονίας στη Μόσχα μέσω 
περιφερειακών χωρών, αποτελώντας το 10% των εξαγωγών 
του συγκεκριμένου κλάδου, φιγουράροντας η Ελλάδα στην 
πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων προμηθευτών φρούτων 
και λαχανικών της Ρωσίας. Οι πρώτες αναταράξεις 
καταγράφονται και στον κλάδο του τουρισμού καθώς οι 
Ρώσοι τουρίστες αν και είναι έβδομοι κατά σειρά σε αριθμό 
αφίξεων ετησίως, διαθέτουν δυνατό πορτοφόλι, κάνοντας 
τους υπολογίσιμη δύναμη ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα όπου 
συνήθως επιλέγουν να παραθερίσουν. Αγωνία όλων των 
κλάδων το εύρος των ρωσικών αντιμέτρων που αναμένεται 
να ανακοινώσει η Μόσχα ως απάντηση στις κυρώσεις της 
Δύσης. Από το μέγεθός τους θα εξαρτηθεί και το ύψος της 
ζημιάς. 

Πρόβλημα με την συγκομιδή αλλά και την διάθεση φρούτων 
και λαχανικών ενδέχεται να δημιουργηθεί εξαιτίας του 
πολέμου στην Ουκρανία για φρούτα και λαχανικά παρά την 
καλή χρονιά σε παραγωγή φέτος στη χώρα μας. Ενδεικτικό 
του μεγέθους του προβλήματος είναι ότι το 10% του συνόλου 
των εξαγωγών σε φρούτα και λαχανικά καταλήγει σε 
Ουκρανία και Ρωσία. «Στο άμεσο μέλλον αυτό μηδενίζεται. 
Και αυτό αφορά την βόρεια Ελλάδα. Φέτος είναι μια καλή 
παραγωγή και αν δεν παρθούν έγκαιρα μέτρα παρεμφερή με 
αυτά που ελήφθησαν το 2014, με το εμπάργκο της Ρωσίας 
θα έχουμε πρόβλημα με τη συγκομιδή και την διάθεσή 
τους» επισημαίνει στο ethnos.gr ο Γεώργιος Πολυχρονάκης, 
ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων 
Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών IN-
COFRUIT — HELLAS.

Κάμψη στις ελληνικές εξαγωγές φρούτων και λαχανικών 

προς την Ρωσία καταγράφεται ήδη από τις αρχές του χρόνου. 
Σύμφωνα με τον κ. Πολυχρονάκη από την 1η Ιανουαρίου 
μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου φέτος οι εξαγωγές φράουλας 
(πέρσι καταγράφηκε ρεκόρ εξαγωγών όλων των εποχών με 
66.000 τόνους), άγγιξαν τους 54 τόνους προς Λετονία και 
Λευκορωσία (για να καταλήξουν στην Ρωσία) σε αντίθεση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που ήταν 1.100 τόνοι. 
Αντίστοιχα, πτωτικά νούμερα εξαγωγών παρουσιάζονται από 
τις αρχές της χρονιάς και προς άλλες περιοχές όπως είναι η 
Σερβία, η Μολδαβία, το Καζακστάν, η Λιθουανία, η Εσθονία, 
χώρες που χρησιμοποιούνται σαν σκαλοπάτια για την 
προώθηση φρούτων προς την Ρωσία. «Ήδη παρατηρείται 
αυτό το διάστημα ένα 10% μείωση της εξαγωγής μας στις 
φράουλες πριν από τον πόλεμο εξαιτίας του εμπάργκο 
της Λευκορωσίας από 1η Ιανουάριου. Με την καινούργια 
κατάσταση που έχουν σταματήσει και έχουν μηδενιστεί οι 
εξαγωγές προς αυτούς του προορισμούς θα διευρυνθεί και 
θα μεγαλώσει η μείωση». Στην Ουκρανία κατέληγε και το 10% 
των εξαγωγών μας σε μανταρίνια, στελνοντας 14.000 τόνους 
αλλά και 9.000 τόνους ακτινίδια, συμπεριλαμβανομένης και 
της προώθησής τους προς Ρωσία μέσω περιφερειακών 
χωρών. «Αυτό προς το παρόν χάνεται».

Σημειώνεται ότι από το 2014 η Δύση επέβαλε κυρώσεις 
σε βάρος της Ρωσίας με την Μόσχα να απαντά με εμπάργκο 
στα κοινοτικά προϊόντα μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. 
Η Ρωσία το 2013 εισήγαγε από όλη την κοινότητα 2,2 εκατ 
τόνους φρούτα και λαχανικά εκ των οποίων 145.000 τόνοι 
ήταν από την Ελλάδα. Ήταν άλλωστε στην πρώτη δεκάδα 
των μεγαλύτερων προμηθευτών φρούτων και λαχανικών της 
Ρωσία, εξάγοντας 140.000 τόνους μέχρι τότε έκτοτε όπως 
προκύπτει από στοιχεία της INCOFRUIT — HELLAS.

«Από τότε κάναμε 6 χρόνια προκειμένου να διορθώσουμε 
και να επανέλθουμε σε μια κάποια φυσιολογική ροή των 
εξαγωγών μας, διευρύνοντας τις υπόλοιπες αγορές της ΕΕ 
και ανοίγοντας και νέες αγορές. Και σήμερα ενώ έχουμε 
φτάσει σε κάποια ισορροπία και έχουμε και μερικώς 
παρακάμψει μέσω άλλων χωρών περιφερειακών της Ρωσίας 
το εμπάργκο της, προωθώντας προϊόντα ελληνικά προς τη 
ρωσική αγορά έρχεται αυτή η εισβολή της Ρωσίας και τα 
οικονομικά μέτρα που πήρε η Κοινότητα και χάνουμε άλλους 
δυο πελάτες όπως είναι η Ουκρανία και η Λευκορωσία» 
παρατηρεί ο Γεώργιος Πολυχρονάκης.

Η Ουκρανία εισάγει από την Ε.Ε. ετησίως 350.000 τόνους 
φρούτα και λαχανικά εκ των οποίων 60.000 τόνους από την 
Ελλάδα και η Λευκορωσία εισάγει περίπου 400.000 τόνους 
από την κοινότητα εκ των οποίων 20.000 τόνους από την 
Ελλάδα. Αυτές οι δύο αγορές μαζί τις ποσότητες που έμμεσα 
στέλνονται και προς την Ρωσία φτάνουν τους 100.000-
120.000 τόνους.  

«Αυτές πλέον οι ποσότητες θα επαναπροσανατολιστούν 
προς τις αγορές της ΕΕ και την εγχώρια αγορά μαζί με 
τα νούμερα των υπόλοιπων κοινοτικών εταίρων και κατά 
συνέπεια αυτό θα έχει την υπερπροσφορά και την μείωση 
των τιμών προς τα κάτω. Αυτό σε συνδυασμό με την ‘τρελή’ 
πορεία που έχει μέχρι τώρα η αύξηση των καυσίμων, των 
λιπασμάτων και του κόστους τυποποίησης και συσκευασίας 
συν το κόστος μεταφοράς θα καταστήσει κάποια προϊόντα 
το κόστος τους ασύμφορο προκειμένου να συγκομιστούν 
και να προωθηθούν στις αγορές, στις τιμές που θα έχουν 
διαμορφωθεί. Πολύ περισσότερο που σε όλες τις ευρωπαϊκές 

αγορές εκτίμηση μου είναι θα έχουμε μια υποκατανάλωση 
λόγω οικονομικών δυσκολιών των καταναλωτών».

Σύμφωνα με τον κ. Πολυχρονάκη τα δύο πρώτα χρόνια 
θα υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. «Το πόσο 
χρόνο θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί η κατάσταση 
εξαρτάται και από τα αντιμέτρα που θα λάβουν οι Ρώσοι και 
από τα μέτρα που θα εξακολουθούν να ισχύουν από τους 
Ευρωπαίους γιατί αυτή η επιβολή του swift είναι πρόβλημα 
να στείλεις εμπόρευμα καθώς δημιουργεί πρόβλημα στις 
πληρωμές».

Πριν ακόμη ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία ο κλάδος 
της κονσερβοποιίας βρίσκονταν ήδη σε δύσκολη φάση 
εξαιτίας των θεαματικών αυξήσεων στο κόστος παραγωγής, 
ανεβάζοντας το κόστος του κουτιού κατά 60%. «Η ζάχαρη 
είναι πιο ακριβή κατά 40%, η ενέργεια πιο ακριβή 3-4 φορές 
και με βάσει αυτά τα δεδομένα σχεδιάζαμε την παραγωγή 
μας. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν ο πόλεμος στην 
Ουκρανία» δήλωσε στο ethnos.gr ο πρόεδρος της Ένωσης 
Κονσερβοποιών Ελλάδας (ΕΚΕ), Κώστας Αποστόλου.

Ρωσία και Ουκρανία και κατά δεύτερο λόγο η Λευκορωσία- 
που είναι μικρός πελάτης- έπαιρναν κυρίως από την Ελλάδα 
κομπόστα και χυμό ροδάκινου οι οποίες χρειάζονταν 40.000 
τόνους φρούτων για να γίνουν. «Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για 
ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής της περιοχής το οποίο 
αυτή τη στιγμή δεν έχει τύχη. Πρώτα απ’  όλα σταμάτησαν 
οι φορτώσεις. Δεν υλοποιούνται τα συμβόλαια. Από την 
άλλη, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για αυτά που είναι σε 
εξέλιξη, για το πως και με ποιες διαδικασίες θα πληρωθούν. 
Και φορτία που ήταν στο δρόμο επεστράφησαν γατί ακριβώς 
υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ανησυχία. Όσο υπάρχει το 
πρόβλημα με το swift αλλά και με την υποτίμηση της αξίας 
του ρουβλιού η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Όταν έγιναν 
τα συμβόλαια η ιοστιμία ήταν κάτω από 90 ρούβλια προς 
ένα δολλάριο, τώρα είναι πάνω από 120 ρούβλια προς 
ένα δολλάριο. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για 
τον πελάτη γιατί δεν μπορούμε να λειτουργούμε χωρίς τον 
πελάτη».

Ο κλάδος της κονσερβοποιίας ανησυχεί και για την 
αντίδραση της Ρωσίας και τα αντιμέτρα από της πλευρά 
της. «Θεωρούμε κατά πάσα πιθανότητα δεδομένο ότι το 
εμπάργκο της Ρωσίας στα γεωργικά προϊόντα που υπάρχει 
από το 2014 πιθανότατα θα επεκταθεί. Οπότε ανησυχούμε 
έντονα μην ενταχθούν τα μεταποιημένα προϊόντα σε αυτή 
την ιστορία. Όλο αυτό το πακέτο θα δημιουργήσει μεγάλες 
ανισορροπίες και στις πωλήσεις μας ιδίως με το χυμό 
του ροδάκινου κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο με την 
κομπόστα» προσθέτει ο Κώστας Αποστόλου. 

Στη βιομηχανία της μεταποίησης απασχολούνται 2.000 
μόνιμο προσωπικό, περισσότεροι από 11.000 εποχιακοί 
από 3 εώς 8 μήνες και ο κλάδος της κονσερβοποιίας παίρνει 
αγροτικά προϊόντα από 11.000 αγροτικές οικογένειες για 
την μεταποίηση. «Είναι μεγάλα τα νούμερα. Ο κλάδος είναι 
αυστηρά εξαγωγικός και όλα τα προϊόντα φεύγουν έξω. Το 
1% μένει στη χώρα. Φέρνει συνάλλαγμα που ξεπερνά τα 300 
εκατ. και στην κομπόστα του ροδάκινου είμαστε οι leader 
της παγκόσμιας αγοράς. Στο χυμό απορροφούν το 1/3 της 
παραγωγής μας η Ρωσία και η Ουκρανία».

ethnos.gr

τι σημαίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία 
για την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας: 
τα ρωσικά αντίμετρα κρίνουν τη ζημιά
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Στην καρδιά της Ηπείρου, ξεπροβάλλει το Ζαγόρι, 
μια ορεινή περιοχή που βρίσκεται βορειανατολικά 
της πόλης των Ιωαννίνων. Το όνομα Ζαγόρι 
πρωτοεμφανίστηκε σε έγγραφο το 1321 και έχει 
σλάβικη προέλευση. Το τοπωνύμιο προήλθε από 
τις λέξεις «ζα» που σημαίνει πίσω και «γκόρι» που 
σημαίνει βουνό. Άρα, Ζαγόρι σημαίνει «τόπος πίσω 
από το βουνό».

Το Ζαγόρι αποτελείται από 46 χωριά, τα φημισμένα 
Ζαγοροχώρια που έχουν συνολική έκταση 1.053 
τ.χλμ. και βρίσκονται πίσω από το βουνό Μιτσικέλι. 
Το Ζαγόρι χωρίζεται σε τρία γεωγραφικά τμήματα: 
στο ανατολικό, κεντρικό και δυτικό τμήμα. Κάθε ένα 
με την δική του ιστορία, ομορφιά και φυσικά με τα 
δικά του μοναδικά χωριά.

Τα Ζαγοροχώρια είναι σκορπισμένα ανάμεσα σε 
καταπράσινα βουνά από πεύκα και έλατα και είναι 
χτισμένα σε υψόμετρο από 500 έως 2.500 μέτρα 
που είναι και η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς 
Τύμφη, η Γκαμήλα.

Τα χωριά του Ζαγορίου διατρέχει ο ποταμός 
Βοϊδομάτης με τα πεντακάθαρα νερά του –ένα από 
τα ελάχιστα ποτάμια που το νερό του είναι πόσιμο- 
που σε συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση, 
τα επιβλητικά φαράγγια και την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική των σπιτιών δημιουργεί ένα από τα 
μαγευτικότερα τοπία.

Η ιστορία του Ζαγορίου ταυτίζεται με την ιστορία της 
ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων. Το 1431, 14 από 
τα χωριά του Κεντρικού Ζαγορίου δήλωσαν υποταγή 
στον Σινάν Πασά ενώ λίγο αργότερα υπέγραψαν τη 
συνθήκη του Βοΐνικου και τα χωριά του ανατολικού 
και δυτικού Ζαγορίου που είχαν αντισταθεί στον 
Σινάν Πασά.

Το 1681 ιδρύθηκε η «Επιστασία Ζαγορίου», ένα 
είδος αυτόνομης ομοσπονδίας που την ονόμαζαν 
και ¨Σουρούτια¨, που απολάμβανε πολλά προνόμια.  

Την περίοδο αυτή το Ζαγόρι γνώρισε την μεγαλύτερη 
ακμή του και χτίστηκαν γεφύρια, εκκλησίες, 
αρχοντικά, δημόσια κτίρια, δρόμοι με την συνδρομή 
ξενιτεμένων Ζαγορισίων. Μετά την πτώση του Αλή 
Πασά μεγάλα πλήγματα προκάλεσαν στην περιοχή 
ο απελευθερωτικός αγώνας κατά των Τούρκων αλλά 
και οι Γερμανοί αργότερα.

Τα Ζαγοροχώρια εκτός από πολλούς ευεργέτες 
ανέδειξαν μεγάλους επιστήμονες και λόγιους ο 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστάσιος 
Σακελλάριος (1799-1865), ο Νεόφυτος Δούκας 
(1760-1845) δάσκαλος από τα Άνω Πεδινά, ο 
Ιωάννης Λαμπρίδης (1839-1891) που ήταν γιατρός, 
συγγραφέας και φιλόσοφος από τη Βίτσα καθώς και 
πολλοί άλλοι.

Στα Ζαγοροχώρια μπορείτε να θαυμάστε την 
καταπληκτική παραδοσιακή αρχιτεκτονική των 
σπιτιών φτιαγμένα από πέτρα και ξύλο ενώ πολλά 
από τα χωριά έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέοι 
οικισμοί. Εντυπωσιακά πέτρινα σπίτια, γραφικά 
λιθόστρωτα καλντερίμια, τοξωτά γεφύρια, εκπληκτικά 
δείγματα της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής.

Το Δυτικό Ζαγόρι βρίσκεται βορειοδυτικά των 
Ιωαννίνων και περιλαμβάνει κάποια από τα 
ομορφότερα και δημοφιλέστερα χωριά της περιοχής. 
Τα ξακουστά χωριά της κοιλάδας του Βοϊδομάτη 
που είναι η Αρίστη, το Μεγάλο και Μικρό Πάπιγκο, ο 
Βίκος, ο Άγιος Μηνάς και το Μεσοβούνι.

Το Ανατολικό Ζαγόρι βρίσκεται βορειοανατολικά 
της πόλης των Ιωαννίνων και αποτελείται από 
λιγότερο γνωστά αλλά εξίσου όμορφα χωριά. Αυτά 
είναι η Βοβούσα, Δεμάτι, Ιτέα, Καστανώνα, Πέτρα, 
τα χωριά της κοιλάδας του Βάρδα (Φλαμπουράρι, 
Γρεβενίτι, Ελατοχώρι, Μακρίνο,  Τρίστενο), τα 
χωριά της κοιλάδας του Ζαγορίτικου (Ανθρακίτης, 
Καρυές, Δόλιανη, Καβαλλάρι), καθώς και οι όμορφοι 
συνοικισμοί Αγίας Παρασκευής και Ποταμιάς.

Το Κεντρικό Ζαγόρι βρίσκεται βόρεια των Ιωαννίνων 
και περιλαμβάνει τα χωριά Βίτσα, Μονοδένδρι, 
Κήποι, Ασπράγγελοι, Δίλοφο, Κουκούλι, Καπέσοβο, 
τα Βλαχοχώρια (Βρυσοχώρι, Ηλιοχώρι, Λάιστα), τα 
χωριά της κοιλάδας του Άνω Βίκου (Βραδέτο, Ελάτη, 
Ελαφότοπος, Άνω Πεδινά, Κάτω Πεδινά) καθώς και 
τα χωριά Τσεπέλοβο, Σκαμνέλι, Νεγάδες, Δίκορφο, 
Μανασσή, Καλουτά, Διπόταμο, Φραγκάδες και 
Λεπτοκαρυά.

Οι αλπικές λίμνες, οι χαράδρες, τα ποτάμια, η πυκνή 
βλάστηση σε συνδυασμό με το φαράγγι του Βίκου 
δημιουργούν στην περιοχή ένα τοπίο άγριας και 
παρθένας φύσης.

Τα Ζαγοροχώρια παρά την αξιόλογη τουριστική τους 
ανάπτυξη δεν έχασαν το παραδοσιακό τους χρώμα 
και έμειναν ανέγγιχτα στο χρόνο. Η αίσθηση του 
χρόνου χάνεται και ο επισκέπτης βλέπει ζωντανή 
την παράδοση και την ιστορία του Ζαγορίου. Η άγρια 
ομορφιά της ορεινής φύσης με τις καταπράσινες 
βουνοπλαγιές,, τα ποτάμια, τις αλπικές λίμνες, 
τα απόκρημνα φαράγγια εναρμονίζεται με την 
ανθρώπινη δημιουργία, τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια, 
τα πετρόκτιστα αρχοντικά, τις εκκλησιές, τα λιθόκτιστα 
καλντερίμια.

Υπάρχει πληθώρα επιλογών για τη διαμονή σας 
όπως ξενοδοχεία, παραδοσιακοί ξενώνες, δωμάτια, 
αρχοντικά, που συνδυάζουν την ατμόσφαιρα μια 
άλλης εποχής με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Σε όλα 
τα χωριά του Ζαγορίου λειτουργούν εστιατόρια και 
ταβέρνες όπου μπορείτε να γευθείτε παραδοσιακές 
γεύσεις και τις φημισμένες πίτες της περιοχής. Θα 
σας εντυπωσιάσει η ζεστή και φιλική φιλοξενία των 
κατοίκων του Ζαγορίου.

Τα Ζαγοροχώρια αποτελούν ιδανικό προορισμό για 
όλες τις εποχές του χρόνου και θα σας ταξιδέψουν 
στην αυθεντικότητα και την γνήσια παράδοση.

ethnos.gr

Ζαγοροχώρια: Γραφικά χωριά 
με φόντο την άγρια ομορφιά
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Η κίνηση αφήνει τον αστέρα 
της κλασικής μουσικής 
απομονωμένο διεθνώς μετά 
την άρνησή του να πάψει να 
υποστηρίζει ένα «εγκληματικό 
καθεστώς»

Με την πάροδο των ετών, η στενή φιλία του Gergiev 
με τον Ρώσο πρόεδρο, η οποία ξεκίνησε στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990, έχει προκαλέσει ολοένα 
εντονότερη κριτική, ιδίως μετά την προσάρτηση της 
Κριμαίας.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μονάχου απέλυσε 
τον Ρώσο διευθυντή ορχήστρας Βαλέρι Γκέργκιεφ, 
αφότου αρνήθηκε να ταχθεί κατά της εισβολής στην 
Ουκρανία ή να πάρει αποστάσεις από τον στενό 
φίλο και υποστηρικτή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο δήμαρχος του Μονάχου, Ντίτερ Ράιτερ, δήλωσε 
το πρωί της Τρίτης ότι το συμβόλαιο του Γκέργκιεφ 
λύθηκε με άμεση ισχύ. Αυτό έγινε μία ημέρα αφότου 
ο μάνατζέρ του τον εγκατέλειψε επειδή αρνήθηκε να 
διακόψει την “επί μακρόν εκφρασμένη υποστήριξή” 
του προς ένα “εγκληματικό καθεστώς”.

Η απόφαση αυτή αφήνει λίγο πολύ απομονωμένο 
στον κόσμο της κλασικής μουσικής τον Gergiev, 
ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους 
μαέστρους στον κόσμο. Η Σκάλα του Μιλάνου, το 
Festspielhaus του Baden-Baden και η Elbphilhar-

monie του Αμβούργου έχουν επίσης διακόψει τους 
δεσμούς τους με τον 68χρονο διευθυντή ορχήστρας.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ρότερνταμ, η οποία 
διοργανώνει ένα ετήσιο φεστιβάλ Γκέργκιεφ από το 
1996, αναμένεται να ακυρώσει την εκδήλωσή της 
αυτόν τον Σεπτέμβριο, εάν ο μαέστρος δεν τερματίσει 
την υποστήριξή του προς τον Πούτιν.

 Στις ΗΠΑ, ο Γκέργκιεφ είχε ήδη αντικατασταθεί 
για αρκετές παραστάσεις από τη Φιλαρμονική της 
Βιέννης στο Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης,  όπου 
επρόκειτο να διευθύνει την Ορχήστρα Μαριίνσκι 
της Αγίας Πετρούπολης, της οποίας είναι μουσικός 
διευθυντής.

Ο Ράιτερ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Γκέργκιεφ, 
ο οποίος ήταν ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής 
του Μονάχου από το 2015, αρνήθηκε να 
“αποστασιοποιηθεί απερίφραστα  από τον κτηνώδη 
επιθετικό πόλεμο που διεξάγει ο Πούτιν εναντίον της 
Ουκρανίας και ειδικότερα εναντίον της πόλης-εταίρου 
μας, του Κιέβου”.

Ο Ράιτερ είχε απευθύνει έκκληση στον μαέστρο με 
επιστολή του την Παρασκευή να καταδικάσει τον 
πόλεμο, δίνοντάς του προθεσμία μέχρι το βράδυ 
της Δευτέρας για να το πράξει. “Στην παρούσα 
κατάσταση, ένα σαφές μήνυμα για την ορχήστρα, 
το κοινό της, το ευρύ κοινό και την πολιτική θα ήταν 
απαραίτητο προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
περαιτέρω συνεργασία”, ανέφερε.

Ο Μάρκους Φέλσνερ, πρώην μάνατζερ του Γκέργκιεφ, 
τον αποκάλεσε την Κυριακή “τον σπουδαιότερο εν 
ζωή μαέστρο και ένα εξαιρετικό ανθρώπινο ον με 
βαθιά αίσθηση της αξιοπρέπειας”, αλλά δήλωσε 
ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να τον αφήσει να 
φύγει, καθώς “δεν θα σταματήσει την επί μακρόν 
εκφρασμένη υποστήριξή του σε ένα καθεστώς που 
έφτασε να διαπράττει εγκλήματα”.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Φιλαρμονική του Μονάχου 
απολύει τον μαέστρο Βαλέρι Γκεργκίεφ, στενό φίλο 
και υποστηρικτή του ΠούτινFacebook Twitter
 Κοκτέιλ με τον πρόεδρο

Με την πάροδο των ετών, η στενή φιλία του Gergiev 
με τον Ρώσο πρόεδρο, η οποία ξεκίνησε στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990, έχει προκαλέσει ολοένα 

εντονότερη κριτική, ιδίως μετά την προσάρτηση της 
Κριμαίας.

Το 2014, ο Gergiev είχε υπογράψει μια έκκληση 
καλλιτεχνών που υποστήριζε την προσάρτηση και 
στην οποία δήλωνε τη σαφή υποστήριξή του στις 
πολιτικές απόψεις του Πούτιν. Το 2012 εμφανίστηκε 
σε μια διαφήμιση που υποστήριζε την προεδρική 
εκστρατεία του Πούτιν και το 2016 διηύθυνε μια 
συναυλία στη συριακή πόλη Παλμύρα για ένα 
ακροατήριο Ρώσων στρατιωτών, υπουργών της 
κυβέρνησης και δημοσιογράφων μετά την κατάληψή 
της από το Ισλαμικό Κράτος.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόλυσης Γκεργκίεφ 
η διάσημη Ρωσίδα τραγουδίστρια της όπερας  
Άννα Νεντρέμπκο ανέβασε στο ίντσταγκράμ της τη 
φωτογραφία αυτή (την οποία ακολούθως κατέβασε):

Η Φιλαρμονική του Μονάχου απολύει τον μαέστρο 
Βαλέρι Γκεργκίεφ, στενό φίλο και υποστηρικτή του 
ΠούτινFacebook Twitter
Ως γωστόν και η Νετρέμπκο υποστηρίζει το καθεστώς 
Πούτιν και ήταν από τους ακραιφνείς υποστηρικτές 
της προσάρτησης της Κριμαίας.

lifo,gr

O Γκεργκίεφ διευθύνει στην Παλμύρα το 2016 
μετά την κατάληψή της από το Ισλαμικό Κράτος, 

ενώ στην οθόνη εμφανίζεται ο Πούτιν.

Η Φιλαρμονική του Μονάχου απολύει 
τον μαέστρο Βαλέρι Γκεργκίεφ στενό 

φίλο και υποστηρικτή του Πούτιν
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Έκθεση ΟΗΕ: 

τα ορυκτά 
καύσιμα πνίγουν 
την ανθρωπότητα

Η έκθεση κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου 

για τις κλιματικές επιπτώσεις
Τα ορυκτά καύσιμα πνίγουν την ανθρωπότητα- Μεγάλη 

έκθεση του ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις 
κλιματικές επιπτώσεις

Kορυφαίοι επιστήμονες για το κλίμα προειδοποίησαν 
χθες σε έκθεσή τους ότι η κλιματική αλλαγή που 
προκαλείται από τον άνθρωπο οδηγεί σε επικίνδυνη και 
εκτεταμένη διαταραχή στη φύση.

Οι άνθρωποι και τα οικοσυστήματα είναι λιγότερο ικανά 
να αντιμετωπίσουν ένα μεγαλύτερο πλήγμα, πρόσθεσαν.

Η πολυαναμενόμενη έκθεση από τη Διακυβερνητική 
Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία 
εγκρίθηκε από 195 κράτη μέλη, καθιστά σαφές ότι πλέον 
δεν επαρκούν οι μικρές, αντιδραστικές ή σταδιακές 
αλλαγές προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική 
έκτακτη ανάγκη.

Η ανάλυση παρέχει μεταξύ άλλων μία σύνοψη της 
σύγχρονης επιστήμης εν μέσω φόβων ότι η εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να αποσπάσει την 
προσοχή από την ανάληψη μιας συντονισμένης δράσης.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο κόσμος θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει κλιματικούς κινδύνους τις επόμενες δύο 
δεκαετίες με την παγκόσμια θέρμανση στους 1,5 βαθμού 
Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, ένας 
φιλόδοξος στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015.

Ακόμη και η προσωρινή υπέρβαση αυτού του κρίσιμου 
ορίου, λέει η έκθεση, θα οδηγήσει σε πρόσθετες σοβαρές 
επιπτώσεις και οι συντάκτες της προειδοποιούν ότι 

υπάρχουν μεγάλα κενά μεταξύ των συνεχιζόμενων 
προσπαθειών προσαρμογής και της δράσης που απαιτείται 
για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κινδύνων.

Η έκθεση-ορόσημο εξετάζει τις συνέπειες της κλιματικής 
έκτακτης ανάγκης αναφορικά με τη φύση και τους 
ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η δεύτερη από 
τις τρεις ανάλογες εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής 
του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή και η πρώτη από την 
Σύνοδο για το Κλίμα στη Γλασκόβη.

«Έχω δει πολλές επιστημονικές εκθέσεις αλλά καμία σαν 
και αυτή» είπε ο γ.γ. του ΟΗΕ, χθες Αντόνιο Γκουτέρες.

«Καθώς τα τρέχοντα γεγονότα καθιστούν πολύ σαφές 
την παρούσα κατάσταση, η συνεχιζόμενη εξάρτησή μας 
από τα ορυκτά καύσιμα καθιστά την παγκόσμια οικονομία 
και την ενεργειακή ασφάλεια ευάλωτη σε γεωπολιτικούς 
κλυδωνισμούς και κρίσεις», είπε.

«Αντί να επιβραδύνουμε την απαλλαγή της παγκόσμιας 
οικονομίας από τον άνθρακα, τώρα είναι η ώρα να 
επιταχυνθεί η ενεργειακή μετάβαση σε ένα μέλλον 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Πρόσθεσε δε, ότι η έκθεση έχει δύο βασικούς πυλώνες 
αληθείας. «Πρώτον, ότι ο άνθρακας και τα ορυκτά καύσιμα 
πνίγουν την ανθρωπότητα και δεύτερον ότι οι επενδύσεις 
βρίσκονται σε μία διαδικασία προσαρμογής» και αυτό είναι 
το ελαφρώς καλύτερο νέο, όπως επισήμανε.

Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι η κλιματική κρίση έχει 
ένα σαφή αντίκτυπο στην ανθρωπότητα ήδη στους 1,1 
βαθμούς Κελσίου σε επίπεδα παγκόσμιας θέρμανσης.

Αναφέρει ακόμα ότι η αυξανόμενη επικράτηση των 
κυμάτων υπερθέρμανσης, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες 
υπερέχουν της αντοχής των φυτών και των ζώων, άρα 
οδηγούν σε μαζική θνησιμότητα ειδών όπως είναι τα 
δέντρα και τα κοράλια.

«Αυτή η έκθεση είναι μία τρομερή προειδοποίηση 
για τις συνέπειες της αδράνειας» είπε ο επικεφαλής της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική 
Αλλαγή.

Δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή είναι μία τολμηρή και 
κλιμακωτή απειλή της ευημερίας και της υγείας του 
πλανήτη. Οι πράξεις μας σήμερα διαμορφώνουν το 
πώς οι άνθρωποι υιοθετούν και ανταποκρίνονται στους 
αυξανόμενους κλιματικούς κινδύνους.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν ταυτόχρονα 
και προκαλούν σφοδρές συνέπειες, που γίνονται όλο και 
πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε, αναφέρει η έκθεση.

Μεταξύ άλλων αυτό σημαίνει πως εκατομμύρια 
ανθρώπων είναι εκτεθειμένοι σε οξεία επισιτιστική 
ανασφάλεια και ανασφάλεια σε πόσιμο νερό, ιδιαίτερα 
στην Αφρική, την Ασία, την Κεντρική και Νότια Αμερική, τα 

μικρά νησιωτικά κράτη και την Αρκτική.
Για να αποφευχθεί η αύξηση της απώλειας ανθρώπινων 

ζωών, η βιοποικιλότητα και οι υποδομές, σύμφωνα με 
την έκθεση η δράση για την κλιματική κρίση πρέπει να 
συνδυαστεί με άμεσες περικοπές στις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου.

«Μια γρήγορη, καλά διαχειριζόμενη μετάβαση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο μόνος δρόμος για 
την ενεργειακή ασφάλεια, την καθολική πρόσβαση και τις 
πράσινες θέσεις εργασίας που χρειάζεται ο κόσμος μας», 
σημείωσε ο Γκουτέρες.

Με πληροφορίες του CNBC
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