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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019
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Οι παράγοντες που οδήγησαν στην 
παρακμή και εντέλει στην κατάρρευση τη 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι παράγοντες 
που κατέστησαν αναπόφευκτη την άλωση 
της Πόλης

Στις 29 Μαΐου 1453, ημέρα Τρίτη, η 
Κωνσταντινούπολη, η Βασιλεύουσα, κυριεύ-
τηκε από τον Μωάμεθ Β’ τον Πορθητή.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εύλογο: 
ποιοι ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν 
στην παρακμή και εντέλει στην κατάρρευση 
τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ποιοι ήταν οι 
παράγοντες που κατέστησαν αναπόφευκτη 
την άλωση της Πόλης;

Διαφωτιστικές απαντήσεις στο εν λόγω 
ερώτημα δίδονται από τους N. H. Baynes 
και H. Moss στο συλλογικό έργο με τον τίτλο 
Byzantium (έκδοση 1948):

Η παρακμή ήλθε με πολλούς τρόπους 
και για πολλούς λόγους. Κατ’ αρχάς, οι 
κοινωνίες, όπως και τα άτομα, γηράσκουν. 
Οι βυζαντινοί πλοιοκτήτες, οι έμποροι και 
οι βιομήχανοι, πιθανώς προσκολλημένοι 

29 Μαΐου 1453... “Εάλω η Πόλις”

Έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός ομογενής 
Γιώργος Σερέτης. Με δημιουργική επαγγελματική 
πορεία  και με πλούσιο φιλανθρωπικο έργο, 
ο Γιώργος Σερέτης  ήταν ο άνθρωπος της 
αγάπης, της καλοσύνης, της αξιοπρέπειας. 
Ο  πραγματικός πατριώτης, ο άνθρωπος που 
δεν αρνήθηκε ποτέ να προσφέρει σε ό,τι του 
ζητήθηκε, πάντα σιωπηρά και με γνώμονα την 
αγάπη για τον συνάνθρωπο και την ελληνική 
παροικία. Ο Γιώργος Σερέτης υπήρξε Αρχων 
του Oικουμενικού Πατριαρχείου και μέλος του 
Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF) επί 
σειρά ετών.   

Την εκκλησία του Αγ. Παντελεήμονος στο 
Markham όπου χτες Δευτέρα έγινε η εξόδιος 
ακολουθία, την οποία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος, κατέκλυσαν συγγενείς, φίλοι και 
γνωστοί για να πουν το τελευταίο αντίο στον 
εκλεκτό συμπάροικο. Εκφράζουμε την βαθιά 
θλίψη μας στην οικογένειά του. Αιωνία η μνήμη 
του.

Εφυγε... ο 
Γιώργος Σερέτης

Στον απόηχο των φρικτών μαζικών πυροβολισμών σε δημοτικό σχολείο 
στο Τέξας, ο πρωθυπουργός Justine Trudeau έκανε γνωστό ότι η καναδική 
κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέα μέτρα για τον έλεγχο της οπλοκατοχής τις 
επόμενες εβδομάδες.

Σε προηγούμενα κοινοβούλια, οι Φιλελεύθεροι έχουν προβεί σε αλλαγές 
στους νόμους περί όπλων του Καναδά, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης 
των απαιτήσεων ελέγχου του ιστορικού και της απαγόρευσης περισσότερων 

Trudeau: 
Έρχονται 

νέες αλλαγές 
στον έλεγχο 
των όπλων 
Τι υπόσχονται  

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

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

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

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

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

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

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

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

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

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

wwwww.stouffvillefest.ca

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

παθητικά σε παλαιωμένες μεθόδους 
εργασίας, δεν μπόρεσαν να συναγωνιστούν 
τους νεότερους ιταλούς ανταγωνιστές 
τους. Από την άλλη πλευρά, η βυζαντινή 
οικονομική οργάνωση ήταν κρατική 
και, κατά συνέπεια, γραφειοκρατική. Οι 
γραφειοκρατίες καταλαμβάνονται ακόμα 
πιο γρήγορα από την παρακμή απ’ ό,τι οι 
«κοινότητες».

Από τον 11ο αιώνα η βυζαντινή διοίκηση 
δεν ήταν πλέον ικανή να προστατεύει 
τους μικροϊδιοκτήτες γης. Μπορεί κανείς 
επίσης να υποθέσει ότι, με την αδιάκοπη 
παρέμβαση των υπαλλήλων της 
διοικήσεως (οι οποίοι με την πάροδο του 
χρόνου γίνονταν ολοένα και χειρότεροι), το 
κράτος προξένησε περισσότερο κακό παρά 
καλό στο εμπόριο και στη βιομηχανία.

Από την άλλη πλευρά, η φορολογία, 
χαριστική (σε βαθμό διαρκώς αυξανόμενο) 
για τα μοναστήρια και την τάξη των 
ισχυρών, γινόταν εξ ανάγκης ολοένα και 
περισσότερο καταπιεστική για τις λαϊκές 
μάζες.

Εντούτοις, όλες αυτές οι αιτίες παρακμής 

βάρυναν λιγότερο σε σύγκριση με τις 
πολιτικές ατυχίες, που (με ορισμένες 
περιόδους ανακοπής, ιδίως στην εποχή των 
τριών μεγάλων Κομνηνών αυτοκρατόρων) 
εξακολουθούσαν να σημειώνονται στην 
αυτοκρατορία μετά το θάνατο του Βασιλείου 
Β’. Το πρώτο απ’ αυτά τα διαδοχικά 
δυσάρεστα γεγονότα ήταν η απώλεια των 
πλούσιων αγροτικών επαρχιών της Μικράς 
Ασίας, ως επακόλουθο της ραγδαίας 
προελάσεως των Σελτζούκων.

Κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα έγιναν 
οι επιδρομές των Νορμανδών, μία από τις 
οποίες (του έτους 1147) συνοδεύτηκε από 
τη μεταφορά στη Σικελία των βιομηχανιών 
μετάξης των Θηβών και της Κορίνθου.

Σχεδόν ταυτόχρονα ακολούθησαν οι 
πρώτες τρεις σταυροφορίες, οι οποίες, 
μεταξύ άλλων δυσάρεστων συνεπειών, 
επέφεραν τη μεταφορά του συριακού 
εμπορίου από την Κωνσταντινούπολη 
στην Ιταλία.

Κατά τη βασιλεία του Ισαάκιου Αγγέλου 
η ανασύσταση του βουλγαρικού κράτους 
είχε ως επακόλουθο την απώλεια εκείνων 
των παραδουνάβιων επαρχιών που επί 
μακρόν αντιστάθμιζαν την απώλεια τόσο 

πολλών ασιατικών εδαφών.
Η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 

από τους σταυροφόρους και ο διαμελισμός 
της αυτοκρατορίας επισφράγισαν τη μακρά 
σειρά των ατυχιών.

Η τελευταία καταστροφή ήταν από 
οικονομικής πλευράς θανάσιμο πλήγμα 
για την αυτοκρατορία. Κατά τη δυναστεία 
των Αγγέλων η αυτοκρατορία βρισκόταν σε 
πλήρη πολιτική και στρατιωτική παρακμή. 
Ο πλούτος της όμως δεν είχε περιοριστεί 
πολύ, όπως φανερώνουν οι μαρτυρίες των 
περιηγητών εκείνης της εποχής.

Όσο η Κωνσταντινούπολη παρέμενε 
άθικτη, υπήρχε πάντα η δυνατότητα 
ανανεώσεως, ανάλογης με την ανανέωση 
που παρατηρήθηκε μετά τις μεγάλες 
αραβικές και βουλγαρικές επιδρομές, 
οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την 
πρώτη περίοδο των Μέσων Χρόνων. Η 
Κωνσταντινούπολη ήταν η καρδιά της 
οικονομικής ζωής του κράτους. Εδώ ήταν 
συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέρος 
του κινητού πλούτου και των κύριων 
κλάδων της βιομηχανίας και του εμπορίου. 
Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενου λαού 
ζούσαν εντός των τειχών της. Απ’ όλα αυτά, 
ύστερα από μερικές ημέρες λεηλασίας, 
σφαγής και πυρπολήσεως, δεν έμεινε 
σχεδόν τίποτα.

Συνοψίζοντας, και χωρίς να παραβλέ-

πουμε τις εσωτερικές αιτίες που 
προαναφέρθηκαν, μπορούμε να πούμε ότι 
η οικονομική παρακμή της αυτοκρατορίας 
ήταν έργο κυρίως των εξωτερικών εχθρών, 
οι οποίοι διά πυρός και σιδήρου ερήμωσαν 
τις πόλεις και τη γη της, κατέστρεψαν 
τις βιομηχανίες της και νέκρωσαν το 
εμπόριό της, το οποίο από την αρχή 
των σταυροφοριών μερικώς είχε πλέον 
περιέλθει στις ίδιες τις χώρες που την 
κατέστρεψαν.

Όταν οι Παλαιολόγοι πέτυχαν να 
επανενώσουν υπό το σκήπτρο τους ένα 
μέρος της παλαιάς αυτοκρατορίας, βρήκαν 
το καθετί κατεστραμμένο. Οι συνδυασμένες 
προσπάθειες του εχθρού στο Βορρά, 
στη Δύση και στην Ανατολή (οι Τούρκοι) 
δεν έδωσαν περιθώριο στην οικονομική 
ζωή του κράτους να ανακτήσει μόνιμα 
ένα μέρος του παλαιού της μεγαλείου (η 
οικονομική ανάρρωση ήταν τοπική και 
εφήμερη, π.χ. στη Θεσσαλονίκη).

Ο βυζαντινός λαός κατέβαλε φοβερό 
τίμημα για την απώλεια της στρατιωτικής 
του αρετής και για το πάθος του για εμφύλιο 
πόλεμο. Ήταν αυτοί οι πόλεμοι που 
ετοίμασαν το δρόμο για τις ξένες εισβολές, 
όπως ο ανταγωνισμός μεταξύ του Ισαάκιου 
Β’ και του αδελφού του Αλεξίου Γ’.

iefimerida.gr

29 Μαΐου 1453... “Εάλω η Πόλις”



31 μαιου 2022 5εεβδομάδα Greek Weekly News

Στην ανάγκη να τιθασευτούν οι 
παράλογες αυξήσεις στην ενέργεια 
μέσω μίας συντονισμένης ευρωπαϊκής 
παρέμβασης, αλλά και στην ανάδειξη 
της κλιμακούμενης εσχάτως τουρκικής 
προκλητικότητας σε βάρος της Ελλάδος 
ως παράγοντα αποσταθεροποίησης της 
Ανατολικής Μεσογείου αναφέρθηκε στη 
δήλωση του, προσερχόμενος στην έκτακτη 
Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του 
πρωθυπουργού:

«Πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να 
επιτύχουμε μία συμφωνία, που να 
συμπεριλαμβάνει κυρώσεις για την 
απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου και 
προϊόντων πετρελαίου προς την ΕΕ από 
τη Ρωσία. Θεωρώ πως οι επί μέρους 
ενστάσεις κρατών-μελών μπορούν να 
καμφθούν και να καταλήξουμε τελικώς στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να 
συζητήσουμε τις σημαντικές προκλήσεις, 
που αντιμετωπίζουμε ως ΕΕ στον τομέα 
της ενέργειας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη 
μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ 
υψηλές τιμές ενέργειας αποτέλεσμα 
υπερβολικών τιμών φυσικού αερίου, τιμές, 
οι οποίες, όπως έχω πει πολλές φορές 
δεν δικαιολογούνται από τους νόμους 
της προσφοράς και της ζήτησης. Είναι 
σημαντικό να επαναφέρουμε τη συζήτηση 
για ένα πλαφόν στην χονδρική τιμή του 
φυσικού αερίου, ώστε με αυτόν τον τρόπο 
να μπορέσουμε να συμπαρασύρουμε προς 
τα κάτω συνολικά τις τιμές της ενέργειας 
και ασφαλώς τις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία 
να συζητήσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες 
προτάσεις, που έχει καταθέσει η ΕΕ στο 
πλαίσιο του νέου σχεδίου Repower EU, το 
οποίο η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευθεί 
απορροφώντας σημαντικούς πρόσθετους 
πόρους από τα αναξιοποίητα δάνεια του 

RRF.
Σε κάθε περίπτωση θέλω να επαναλάβω 

ότι η ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί 
δίπλα στους Έλληνες καταναλωτές, στις 
επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά έτσι ώστε 
να συγκρατήσει στο μέτρο του εφικτού 
τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. 
Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα ανοίξει 
η σχετική πλατφόρμα, προκειμένου να 
επιστραφεί το 60% της υπερβάλλουσας 
αύξησης, που έχουν καταβάλλει τα 
νοικοκυριά στους λογαριασμούς του 
ηλεκτρικού ρεύματος από τις αρχές του 
χρόνου. Από τις αρχές Ιουλίου θα τεθεί σε 
εφαρμογή ένα νέο σύστημα τιμολόγησης 
ηλεκτρικής ενέργειας με παρεμβάσεις 
στην χονδρική αγορά έτσι ώστε να 
εξουδετερωθεί στην πραγματικότητα η 
ρήτρα αναπροσαρμογής και οι αυξήσεις 
στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να 
είναι λελογισμένες. Να θυμίσω πως την 
προηγούμενη εβδομάδα το ελληνικό 
Κοινοβούλιο ψήφισε τη φορολόγηση 
στο ύψος του 90% των κερδών των 
επιχειρήσεων χονδρικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, θα είναι και αυτοί 
πρόσθετοι πόροι, που θα χρησιμοποιηθούν 
στην προσπάθεια μας να στηρίξουμε τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τέλος, θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για την πρόσφατη έντονη 
προκλητικότητα της Τουρκίας και τις 
επιπτώσεις, που αυτή έχει στη σταθερότητα 
της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα 
αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με 
αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. 
Είμαστε μία χώρα, που έχει το Διεθνές 
Δίκαιο με το μέρος της, έχουμε ισχυρούς 
συμμάχους και φυσικά έχουμε επενδύσει 
ακόμη περισσότερο στην αποτρεπτική μας 
δυνατότητα, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε 
σε κανένα να αμφισβητήσει την κυριαρχία 
και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

zougla.gr

Κ. Μητσοτάκης: Δεν θα αφήσουμε κανέναν 
να απειλήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
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Πάνω από την είσοδο ενός φαρμακείου στο 
Τόκιο υπάρχει σκαλισμένη στα ελληνικά η 
φράση «Όλα για τους ασθενείς».

Η πινακίδα δίπλα στην είσοδο εξηγεί στους 
πελάτες τι γράφει:

Τα ελληνικά γράμματα που είναι σκαλισμένα 
πάνω από την είσοδο, μεταφράζονται ως 
«Όλα για τους ασθενείς» και εκφράζουν τη 
φιλοσοφία του φαρμακείου μας σχετικά με 
την ιατρική φροντίδα.

Πιστεύουμε ότι είναι απόλυτη 
ευθύνη όλων των επαγγελματιών 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
φαρμακοποιών, να έχουν ως προτεραιότητα 
τη συνεισφορά στους ασθενείς.

Εμείς οι υπάλληλοι του φαρμακείου Κακέι 
εργαζόμαστε έχοντας πάντα κατά νου την 
αποκατάσταση και διατήρηση της υγείας 
των πελατών μας.

To «Φαρμακείο Κακέι» του κυρίου Κεντζιρό 
Κάτο βρίσκεται στην περιοχή Ακάσι-τσο, 
τρία λεπτά με τα πόδια από τον σταθμό 
μετρό του Τσουκίτζι.

«Όλα για τους ασθενείς»



31 μαιου 2022 7εεβδομάδα Greek Weekly News

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

ΚΑΝΑΔΑΣ

από 1.500 μοντέλων και παραλλαγών 
πυροβόλων όπλων “τύπου επίθεσης”. 
Και ενώ ορισμένα στοιχεία των 
σχεδίων τους δεν έχουν ακόμη 
υλοποιηθεί -συμπεριλαμβανομένου 
του προτεινόμενου προγράμματος 
υποχρεωτικής επαναγοράς όπλων- 
στις ομοσπονδιακές εκλογές του 
2021, ο Τρουντό υποσχέθηκε να 
προχωρήσει περαιτέρω.

Στο πλαίσιο της θητείας του, και 
προερχόμενος από τις προεκλογικές 
υποσχέσεις των Φιλελευθέρων, 
ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας 
Μάρκο Μεντικίνο έχει αναλάβει 
να προχωρήσει σε μια σειρά 
μέτρων για τον έλεγχο των όπλων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσφα-
της ανακοίνωσης κανονισμών 
σχετικά με τις επαληθεύσεις αδειών 
οπλοφορίας και την τήρηση αρχείων 
από επιχειρήσεις.

Όσον αφορά το τι εκκρεμεί και θα 
μπορούσε να έρθει σύντομα από 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι 
Φιλελεύθεροι έχουν υποσχεθεί να:

 Να ακολουθήσουν την απαίτηση 
από τους ιδιοκτήτες απαγορευμένων 
πυροβόλων όπλων να τα πουλήσουν 
πίσω στην κυβέρνηση για να 
καταστραφούν ή να “καταστούν μη 
λειτουργικά”,

Να προχωρήσουν στην 
απαγόρευση της πώλησης ή 
μεταβίβασης γεμιστήρων μεγάλης 
χωρητικότητας που μπορούν να 
χωρέσουν περισσότερες από τον 

νόμιμο αριθμό σφαιρών,
Να απαιτήσει τη μόνιμη μετατροπή 

των γεμιστήρων μακρύκαννων όπλων 
“έτσι ώστε να μην μπορούν ποτέ να 
χωρέσουν περισσότερες από πέντε 
σφαίρες”,

 Να παρέχει χρηματοδότηση στις 
επαρχίες και τα εδάφη που προχωρούν 
στην απαγόρευση των φορητών 
όπλων στους δήμους τους,

 να αυξηθούν οι μέγιστες ποινές 
για τη διακίνηση και το λαθρεμπόριο 
πυροβόλων όπλων- και

 Να κατατεθούν “νόμοι για τις 
κόκκινες σημαίες” που θα επιτρέπουν 
την άμεση αφαίρεση πυροβόλων 
όπλων εάν ο ιδιοκτήτης τους θεωρείται 
απειλή για τον εαυτό του ή για άλλους.

Μιλώντας για τους πυροβολισμούς 
στις ΗΠΑ, ο υπουργός Δημόσιας 
Ασφάλειας δήλωσε ότι είναι μια 
υπενθύμιση ότι “έχουμε ακόμη πολλή 
δουλειά να κάνουμε” στον Καναδά.

“Δεν πρόκειται μόνο για τη σύνταξη 
υπεύθυνων και λογικών νόμων. 
Δεν είναι μόνο για να επενδύσουμε 
περισσότερο στην επιβολή του 
νόμου... Είναι για να σταματήσουμε 
το έγκλημα από το να συμβεί εξαρχής, 
έτσι δεν είναι;”. δήλωσε ο Mendicino 
στις 25 Μαΐου.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης 
Ντέιβιντ Λαμέτι έχει επίσης κάποιες 
επικαλυπτόμενες ευθύνες όσον αφορά 
την κατάθεση της νομοθεσίας για τον 
“νόμο περί κόκκινης σημαίας”.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή 
Power Play του ειδησεογραφικού 
καναλιού CTV στις 25 Μαΐου, 

υποσχέθηκε ότι “συγκεκριμένα 
μέτρα” βρίσκονται στα σκαριά, στα 
οποία έχουν εμπλακεί ο ίδιος και 
άλλοι υπουργοί. Ωστόσο, αρνήθηκε 
να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με 
το τι ακριβώς σχεδιάζει να κάνει η 
κυβέρνηση βραχυπρόθεσμα.

“Μπορώ όμως να πω ότι υπάρχουν 
επιλογές εκεί έξω σε συνεργασία 
με τους δήμους όσον αφορά τους 
περιορισμούς βάσει του νόμου 
περί πυροβόλων όπλων, που θα 
μπορούσαμε να συνεργαστούμε με 
τους δήμους για την επιβολή τους. 
Προφανώς υπάρχουν διατάξεις του 
Ποινικού Κώδικα”, δήλωσε ο Lametti. 
Δεν πρόκειται να υποσχεθώ τίποτα 
από αυτά, απλώς θα πω ότι αυτά είναι 
τα είδη των συζητήσεων που έχουν 
γίνει”.

Με λίγες μόνο εβδομάδες να 
απομένουν για την εαρινή συνεδρίαση 

Trudeau: Έρχονται νέες αλλαγές 
στον έλεγχο των όπλων
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

της Βουλής των Κοινοτήτων πριν 
οι βουλευτές κάνουν θερινή παύση 
από τη συζήτηση και την ψήφιση της 
νομοθεσίας και με άλλα νομοσχέδια 
προτεραιότητας να κινούνται ήδη στο 
Κοινοβούλιο, εάν ένα νέο νομοσχέδιο 
για τον έλεγχο της οπλοκατοχής 
παρουσιαστεί όπως είπε ο Τρουντό “τις 
επόμενες εβδομάδες”, είναι απίθανο 
να περάσει πριν από το φθινόπωρο.

Συνυπολογίζοντας τον χρόνο που θα 
ήθελαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
να μελετήσουν οποιαδήποτε 
προτεινόμενη νέα νομοθεσία, καθώς 
και τον χρόνο που μπορεί να χρειαστεί 
για την εφαρμογή οποιωνδήποτε 
κανονισμών που απορρέουν από 
τους πιθανούς νέους νόμους, θα 
μπορούσε να περάσει αρκετός καιρός 
μέχρι να τεθούν σε ισχύ περαιτέρω 
ενημερώσεις στους νόμους του 
Καναδά για τα πυροβόλα όπλα.
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Κυριακή 29 Μαΐου 
στον Ι. Ναό Αγ. 
Γεωργίου Τορόντο.
Μετά τη  Θ. 
Λειτουργία της 
οποίας προέστη ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος, 
βοηθούμενος από 
τον ιερ. προϊστάμενο 
π. Τριαντάφυλλο 
Πορφύρη, τελέστηκε 
επιμνημόσυνη 
δέηση στη μνήμη 
των πεσόντων την 
ιστορική αυτή ημέρα 
της Άλωσης της 
Κωνσταντινούπολης.

Ιστορικό περίπατο πραγματοποιεί το Ιδρυμα 
Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF) την Κυριακή 12 
Ιουνίου στην περιοχή της Danforth.
Μια ιστορική αναδρομή στην Ελληνική Κοινότητα 
Τορόντο κατά τη διάρκεια των μεταπολεμικών 
χρόνων που θα εξερευνήσει το Greektown, τα 
θεμέλια της ΕΚΤ στην πίστη και την οικογένεια, 
μέχρι τις εκδηλώσεις-ορόσημα της κοινότητας και 
την εξέλιξη των επιχειρήσεων και των εστιατορίων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του Flam-
ing Opa Cheese ως τουριστικού θεάματος. 
Η περιήγηση αποτελεί πρωτοβουλία  του Ιδρύματος 
Ελληνικής Κληρονομιάς και χρηματοδοτείται από 
το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς και το Greek-
Town on the Danforth BIA.  
 

Ο φωτογραφικός φακός της “Ε” “συνέλαβε” και πάλι συμπάροικους της παλιάς φρουράς στους γνωστούς χώρους συνάντησης. ΦΩΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 
Από αριστερά,  Νίκος Παπουτσής, Νίκος Χρυσικός, Νίκος Λιώλιος, Απόστολος Πρέκας και Μάικ Στεφόσης. Από δεξιά, Πήτερ Παπαδόπουλος, 
Ανδρέας Κουτίνας, Χρήστος Μόσιος, Αγγελος Κατσιγιάννης και Κώστας Κοσιβας.  ΦΩΤΟ ΔΕΞΙΑ: Από αριστερά οι κ.κ. Κανάρης, Δράκος, 
Γραβιάς, Σκεντερίδης και Βουνοτρυπίδης

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

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

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

wwwww.stouffvillefest.ca
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Η Νούλη Τσαγκαράκη είναι διηγη-
ματογράφος, αρθρογράφος, ποιή-
τρια και ειδική γραμματέας στην 
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.  
“Platinum Member  of Writers Capi-
tal International Foundation”. Mem-
ber of Organizing Committee Pano-
rama Literature Festival 2022.
Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε 
διάφορα έντυπα, περιοδικά και 
blogs, ενώ σταθερή συνεργασία 
διατηρεί με την ελληνόφωνη εφημε-
ρίδα του Καναδά «Εvdomada Greek 
Weekly News» και την ιστοσελίδα 
«Αuthoring-melodies». 
Στο ενεργητικό της έχει δυο συλ-
λογές διηγημάτων, το «Ένας από 
μας» και «Της φωτιάς και της 
Ελπίδας», ενώ έχει βραβευτεί σε 
διάφορους λογοτεχνικούς διαγω-
νισμούς και συμμετάσχει σε ποι-
κίλες συλλογικές εκδόσεις που 
πραγματοποιήθηκαν για τη στήριξη 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Για επικοινωνία με τη συγγραφέα μπο-
ρείτε να χρησιμοποιείτε το προφίλ της: 
ttps://www.facebook.com/noulitsaga-
raki/   ή το e-mail της: 
noulitsagaraki@gmail.com

Ο,ΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 
ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕωΣ

ΝΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

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)

Το πεύκο
ΜΕΡΟΣ B΄

πρωτοφανές και τρομακτικό συνάμα.

«Πως γίνεται να ζει σ’ αυτό το χάλι; 
Αυτό το σπίτι όπου να ‘ναι θα πέσει 
και θα τον πλακώσει! Θα θαφτεί κάτω 
από τους τοίχους και κανείς δεν θα τον 
πάρει είδηση σ’ αυτήν την ερημιά. Γιατί 
δεν μένει με τους δικούς του;» Έπνιξα 
με τις ερωτήσεις μου την παρέα, 
μόλις φύγαμε. «Δεν τους θέλει...; Δεν 
τον θέλουνε...; Τι να σου πούμε...; 
Μπερδεμένη κατάσταση...»

Ο Γιάννης πέθανε μερικά χρόνια 
αργότερα από πνευμονία. Το γεγονός 
αυτό όσο λυπηρό κι αν ήταν δεν μου 
έκανε εντύπωση. Εντύπωση μου έκανε 
η αδιαφορία των δικών του, λες και τον 
είχαν από χρόνια διαγράψει. Ίσως από 
τότε που παράτησε τις σπουδές του στην 
ιατρική, ή από τότε που εκδήλωσε τα 
πρώτα σημάδια κατάθλιψης. Το τραγικό 
είναι πως οι γονείς του -πετυχημένοι 
γιατροί και οι δύο- δεν ενδιαφέρθηκαν 
ποτέ πραγματικά για την υγεία του, 
ψυχική και σωματική. Παραχωρώντας 
του το ερείπιο που έμενε, στέλνοντας 
του λεφτά και χούφτες φαρμάκων, είχαν 
καθαρίσει μαζί του.

Ακόμα και από απόσταση όμως οι 
γονείς του πρέπει τον έπνιγαν κι ίσως 
γι’ αυτό δεν αντέδρασε ποτέ στην 
παντοδυναμία των πεύκων. Επέτρεψε 
να τον συνθλίβουν όπως είχε κάνει και 
με τους δικούς του. Ποτέ δεν βρήκε 
τη δύναμη να κόψει τις κλάρες, ν’ 
αναπνεύσει!

Κι αν η ιστορία του Γιάννη σας φαίνεται 
υπερβολική, κρατείστε τη δική μου. 
Ευελπιστώ πως ταιριάζει στους 
περισσότερους.

Τον Γιάννη τον γνώρισα σε μια παρέα, 
όταν είχα πια μετακομίσει στην πόλη ως 
φοιτήτρια. Με είχαν προειδοποιήσει ότι 
ήταν κομμάτι ιδιόρρυθμος και μονήρης, 
και πράγματι έτσι ήταν, προς έκπληξη 
μου ωστόσο είχε δεχθεί να συμμετάσχει 
στο κάλεσμα για μια παρεΐστικη μάζωξη. 
«Μόνο όταν αισθάνεται άνετα», μου 
είχαν διευκρινίσει. Και μάλλον είχαν 
δίκιο αφού βρήκε και το κουράγιο να 
μας καλέσει με τη σειρά του στο σπίτι 
του, «στην εξοχή». Μιας και ήταν 
αρκετά μακριά το είδαμε σαν εκδρομή 
και κανονίσαμε να πάμε μια Κυριακή. 
Φτάνοντας, κι ενώ οι άλλοι χτυπούσαν 
επίμονα το κουδούνι της αυλόπορτας, 
εγώ παρατηρούσα το σπίτι. Μου θύμιζε 
το πατρικό μου, ζωσμένο καθώς ήταν 
από δυο πεύκα που έγερναν πάνω 
του σκεπάζοντας το σαν μια τεράστια 
ομπρέλα. Τότε, ήταν ακόμα η εποχή 
που τα πεύκα τα έβλεπα ως προστασία, 
όχι σαν απειλή.

Κάποια στιγμή στην εξώπορτα 
εμφανίστηκε ένας Γιάννης 
αναμαλλιασμένος, που μας κοίταζε 
λες και δεν μας αναγνώριζε. Ήταν 
προφανές ότι τον είχαμε σηκώσει από 
το κρεβάτι κι από βαθύ ύπνο μάλιστα. 
«Το είχε ξεχάσει μάλλον» συμπέρανα 
μεγαλόφωνα. «Μπα! Από τα φάρμακα 
είναι!» «Ποια φάρμακα;» Ήθελα να 
ρωτήσω αλλά δεν πρόλαβα, καθώς μας 
άνοιγε ήδη την πόρτα.

Μπαίνοντας στο σπίτι σοκαρίστηκα. 
Δεν ήταν μόνο η μυρωδιά της μούχλας 
που σ’ ακινητοποιούσε, αλλά που το 
ταβάνι, στη μέση ακριβώς του σπιτιού, 
είχε υποχωρήσει, κι από το άνοιγμα 
εισέβαλαν οι ευμεγέθεις, πράσινες 
κλάρες των δέντρων. Ήταν ένα θέαμα 
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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

Η γερμανική εταιρεία T Systems έχει 
προετοιμάσει τα ψηφιακά διαβατήρια 
εμβολιασμού του ΠΟΥ, με τα οποία τα 
κράτη-μέλη που  υπογράφουν την συνθήκη 
θα πρέπει να προμηθεύσουν τους πολίτες 
τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  
(ΠΟΥ) ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδια για 
την περίφημη διεθνή συνθήκη πανδημιών, 
που συνδέεται με  ψηφιακά διαβατήρια και 
ένα σύστημα ψηφιακής ταυτότητας.

Συνεδριάζοντας την περασμένη 
εβδομάδα στη Γενεύη με τα 194 κράτη-
μέλη του Οργανισμού, ο Τέντρος Αντανόμ 
Γκεμπρεγέσους,  Γενικός Διευθυντής 
του ΠΟΥ, προώθησε την ατζέντα της 
παγκόσμιας διακυβέρνησης στα κράτη-
μέλη που συμμετείχαν στην ετήσια 
συνέλευση  του ΟΗΕ για την ασφάλεια 
της υγείας του πλανήτη και ανακοίνωσε 
την ολοκλήρωση της συνθήκης μέχρι το 
2024. Στόχος της θα είναι η μετατόπιση 
της κυβερνητικής εξουσίας, που τώρα 
αφορά κυρίαρχα κράτη, στον ΠΟΥ κατά 
τη διάρκεια μιας οποιασδήποτε επιδημίας, 
δεσμεύοντας νομικά τα κράτη-μέλη στους 
αναθεωρημένους Διεθνείς Υγειονομικούς 
Κανονισμούς του ΠΟΥ.

Τον Ιανουάριο του 2022 οι Ηνωμένες 
Πολιτείες υπέβαλαν προτεινόμενες 
τροποποιήσεις στους Διεθνείς 
Υγειονομικούς Κανονισμούς του 2005, οι 
οποίοι δεσμεύουν και τα 194 κράτη μέλη 
του ΟΗΕ και τις οποίες ο γενικός διευθυντής 
του ΠΟΥ αποδέχθηκε και διαβίβασε στα 
άλλα κράτη μέλη. 

Αν και ο ΠΟΥ, που ιδρύθηκε το 1948, 
είναι ένας από τους πιο γνωστούς διεθνείς 
Οργανισμούς, ο οποίος μάλιστα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της επικαιρότητας 
τα δύο τελευταία χρόνια, η συντριπτική 
πλειοψηφία του κοινού αγνοεί πλήρως 
αυτές τις αλλαγές, οι οποίες θα επηρεάσουν 
την εθνική κυριαρχία των κρατών-μελών 
του, που είναι σχεδόν όλα τα κράτη του 
πλανήτη.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
Μεταξύ των αλλαγών, ο ΠΟΥ δεν θα 
χρειάζεται πλέον να διαβουλεύεται με 
ένα κράτος ή να προσπαθεί να λάβει 
επαλήθευση από το κράτος, στο οποίο 
φέρεται να συμβαίνει ένα αναφερόμενο 
ανησυχητικό γεγονός (π.χ. μια νέα 
επιδημία) πριν αναλάβει δράση βάσει 
τέτοιων αναφορών (άρθρο 9.1).

Εκτός από την αρμοδιότητα να αποφασίζει 
για τον προσδιορισμό έκτακτης ανάγκης 
δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με το άρθρο 12, ο ΠΟΥ θα 
λαμβάνει  ενισχυμένες εξουσίες για τον 
προσδιορισμό έκτακτης ανάγκης δημόσιας 
υγείας περιφερειακού ενδιαφέροντος, 
καθώς και για μια κατηγορία που αναφέρεται 
ως ενδιάμεσος συναγερμός για την υγεία.

Το κράτος για το οποίο θα έχει γίνει 
η αναφορά, δεν θα χρειάζεται πλέον 
να συμφωνεί με τον προσδιορισμό του 

Γενικού Διευθυντή του ΠΟΥ ότι 
ένα γεγονός συνιστά έκτακτη 
ανάγκη δημόσιας υγείας 
διεθνούς ενδιαφέροντος. Στον 
ΠΟΥ θα συγκροτηθεί μια νέα 
επιτροπή έκτακτης ανάγκης, 
την οποία ο Γενικός Διευθυντής 
θα συμβουλεύεται αντί του 
κράτους στην επικράτεια του 
οποίου συνέβη το επείγον 
περιστατικό δημόσιας υγείας 
διεθνούς ενδιαφέροντος, 
προκειμένου να κηρύξει την 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
λήξασα.

Οι τροποποιήσεις θα δώσουν 
επίσης στους “περιφερειακούς 
διευθυντές” εντός του ΠΟΥ, αντί 

των εκλεγμένων κρατικών αντιπροσώπων, 
τη νομική εξουσία να κηρύσσουν μια έκτακτη 
ανάγκη δημόσιας υγείας περιφερειακού 
ενδιαφέροντος.

Επίσης, όταν ένα γεγονός δεν πληροί 
τα κριτήρια για έκτακτη ανάγκη δημόσιας 
υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος, αλλά ο 
Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ κρίνει ότι 
απαιτεί αυξημένη ευαισθητοποίηση και 
πιθανή διεθνή αντίδραση στη δημόσια υγεία, 
μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή να 
εκδώσει “ενδιάμεσο συναγερμό δημόσιας 
υγείας” προς τα κράτη και να συμβουλευτεί 
την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του ΠΟΥ. 

Όπως αναφέρει ο Aaron Kheriaty, 
πρώην καθηγητής Ψυχιατρικής στην 
Ιατρική Σχολή του UCI, Διευθυντής Ιατρικής 
Δεοντολογίας στο UCI Health, και Sen-
ior Scholar του Brownstone Institute “τα 
κριτήρια για όλαόλα αυτά είναι απλά 
εφιαλτικά: ο Γενικός Διευθυντής θα έχει τη 
δικαιοδοσία να αποφασίσει αν απαιτείται 
αυξημένη διεθνής ευαισθητοποίηση και 
πιθανή διεθνής αντίδραση στη δημόσια 
υγεία. Μέσω αυτών των τροποποιήσεων, ο 
ΠΟΥ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, φαίνεται 
να ανταποκρίνεται στα οδοφράγματα που 
έστησε η Κίνα τις πρώτες ημέρες του covid. 
Αυτή είναι μια εύλογη ανησυχία. Αλλά το 
καθαρό αποτέλεσμα των προτεινόμενων 
τροποποιήσεων είναι μια μετατόπιση της 
εξουσίας εκτός κρατικής κυριαρχίας, σε μη 
εκλεγμένους γραφειοκράτες του ΠΟΥ. Η 
προώθηση κάθε μίας από τις αλλαγές είναι 
προς την κατεύθυνση της αύξησης των 
εξουσιών και της συγκεντρωτικής ανάθεσης 
εξουσιών στον ΠΟΥ χωρίς την έγκριση των 
κρατών-μελών.

Η Leslyn Lewis, μέλος του καναδικού 
κοινοβουλίου και δικηγόρος με διεθνή 
εμπειρία, έχει προειδοποιήσει ότι η 
συνθήκη θα επιτρέψει επίσης στον ΠΟΥ να 
καθορίζει μονομερώς τι συνιστά πανδημία 
και να δηλώνει πότε εκδηλώνεται πανδημία. 
“Θα καταλήγαμε σε μια προσέγγιση που θα 
ταιριάζει σε όλο τον κόσμο”, προειδοποίησε. 
Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο 
του ΠΟΥ, οι πανδημίες δεν χρειάζεται να 
περιορίζονται σε μολυσματικές ασθένειες 
και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, 
για παράδειγμα, μια κατάσταση που 
κηρύσσεται ως κρίση παχυσαρκίας.

Για κάποιους διεθνείς αναλυτές τα 
πράγματα φαίνεται να έχουν ξεφύγει από 
τα δημοκρατικά συστήματα, τουλάχιστον 
όπως τα γνωρίζουμε τις τελευταίες δεκαετίες 
στο δυτικό κόσμο.  Σημαντικό είναι ότι 
στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, ο ΠΟΥ 
έχει συνάψει σύμβαση με τη γερμανική 
θυγατρική της Deutsche Telekom, T-Sys-
tems, για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου 
συστήματος διαβατηρίου εμβολίων, με 
σχέδια να συνδέσει κάθε άτομο στον 
πλανήτη με μια ψηφιακή ταυτότητα με 
κωδικό QR. “Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού 
που είναι απαραβίαστα και ψηφιακά 
επαληθεύσιμα δημιουργούν εμπιστοσύνη, 
αναφέρει ο Garret Mehl, επικεφαλής του 
Τμήματος Ψηφιακής Υγείας και Καινοτομίας 

του ΠΟΥ.  “Ως εκ τούτου, στηρίζει τα 
κράτη-μέλη στη δημιουργία εθνικών και 
περιφερειακών δικτύων εμπιστοσύνης και 
τεχνολογίας επαλήθευσης. Η υπηρεσία 
του ΠΟΥ χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ 
των περιφερειακών συστημάτων. Μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέρος των 
μελλοντικών εκστρατειών εμβολιασμού και 
των οικιακών αρχείων”.

Σε γενικές γραμμές, αυτό το σύστημα θα 
είναι καθολικό, υποχρεωτικό, διακρατικό 
και θα λειτουργεί από μη εκλεγμένους 
γραφειοκράτες σε έναν “αιχμάλωτο”  ΜΚΟ 
που ήδη έχει εμπλακεί στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορονωιού. Επομένως 
δεν θα έχει καμιά σχέση με τα δημοκρατικά 
πολιτεύματα.

Εν έτει 2022 και σχεδόν δυόμισι χιλιετίες 
αργότερα ο ΠΟΥ “εντόπισε” τα λάθη 
της Αθηναϊκής Πολιτείας στη διαχείριση 
μιας καταστροφικής επιδημίας για να 
εκπαιδεύσει την ανθρωπότητα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τέντρος Αντανόμ 
Γκεμπρεγέσους,  γενικός διευθυντής του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στόχευσε 
στην αρχαία Αθήνα για να προωθήσει την 
ατζέντα της παγκόσμιας διακυβέρνησης στα 
κράτη-μέλη που συμμετείχαν στην ετήσια 
συνέλευση  του ΟΗΕ για την ασφάλεια της 
υγείας του πλανήτη.

Ο Γκεμπρεγέσους αναφέρθηκε στον 
πιο αντικειμενικό και ακριβή ιστοριογράφο 
όλων των εποχών, Θουκυδίδη, λέγοντας 
ότι “επιθυμούσε να διδαχθεί ο κόσμος από 
τα λάθη που έγιναν το 430 π.Χ. κατά τη 
διάρκεια του λοιμού” που ξέσπασε στην 
αρχαία Αθήνα.

Αμφίβολο, αν ο Θουκυδίδης επιθυμούσε 
να διδαχθεί ο κόσμος από τα λάθη της 
καταστροφικής επιδημίας  ή αν επιθυμούσε 
να διδαχθούν οι Αθηναίοι από τα λάθη της 
ηγεμονίας τους που υπήρξε η αιτία του 
τριακονταετή πολέμου. Γεγονός είναι ότι τόσο 
η Αθήνα, όσο και η Σπάρτη  εξουθενώθηκαν 
τόσο πολύ από  τον  πόλεμο που ποτέ πια 
δεν μπόρεσαν να ανακάμψουν πλήρως και 
υπέκυψαν πρώτα στους Μακεδόνες του 
Φιλίππου και αργότερα στους Ρωμαίους.

Η παγκόσμια συνθήκη πανδημιών του ΠΟΥ περιλαμβάνει 
και ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των πολιτών

Ο Γκεμπρεγέσους  πάντως, βρήκε 
την ευκαιρία που έψαχνε, αφού οι 
ιστορικές καταγραφές του Θουκυδίδη 
συμπεριλήφθηκαν ως άγραφο θέμα στην 
ατζέντα της Παγκόσμιας Συνέλευσης 
Υγείας, που πραγματοποιήθηκε αυτή 
τη βδομάδα στη Γενεύη, με στόχο “την 
αποφυγή επανάληψης θανατηφόρων 
λαθών” σε  πανδημκά φαινόμενα του 
άμεσου μέλλοντος. Εν έτει 2022 και σχεδόν 
δυόμισι χιλιετίες αργότερα “εντόπισε” 
τα λάθη της Αθηναϊκής Πολιτείας στη 
διαχείριση μιας καταστροφικής επιδημίας 
για να εκπαιδεύσει την ανθρωπότητα, ενώ 
για σύγχρονα λάθη ...ούτε λόγος.

Όπως φαίνεται τα επερχόμενα μέτρα 
καταναγκασμού των λαών θα επιβάλλονται 
ανάλογα τα κελεύσματα των χρηματοδοτών 
του ΠΟΥ με έναυσμα όμως τους αρχαίους 
Έλληνες, μιά και εδώ ακριβώς είναι όλη η 
ουσία για την προώθηση ολοκληρωτικών 
εξουσιών σε μη εκλεγμένους τεχνοκράτες: 
“Τα προειδοποιητικά  σημάδια που είδε ο 
Θουκυδίδης στην Αθήνα, όπου ο λοιμός 
κατέστρεψε το πείραμα του αρχαίου κόσμου 
με τη δημοκρατία, έχουν απήχηση σήμερα, 
με τον Cοvid να πλήττει την παγκόσμια 
οικονομία και να αποκαλύπτει τις αδυναμίες 
των πολιτικών συστημάτων”, κατέληξε ο 
γενικός γραμματέας του ΠΟΥ, λέγοντας 
δηλαδή με άλλα λόγια ότι η δημοκρατία 
καταστράφηκε εξ’ αιτίας των λαθών στη 
διαχείριση του λοιμού.
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Ένας «πόλεμος» που δύσκολα θα κρατηθούν 
οι ισορροπίες ξεκινά στον χώρο της ναυτιλίας με 
πλήγματα εκατέρωθεν, τα οποία ξεπερνούν τα όρια 
της νομιμότητας και τους θεμελιώδεις κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Ναυσιπλοΐας.

Από την Κάρυστο... στον Περσικό Κόλπο
Η Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες πρωταγωνίστησε 

σε ένα «σήριαλ» που ξεκίνησε τον Απρίλιο και η 
«αυλαία» του έπεσε την Πέμπτη. Συγκεκριμένα, το 
υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τον 
Απρίλιο δέσμευσε στο λιμάνι της Καρύστου το πλοίο 
«Pegas», στο οποίο επέβαιναν 19 Ρώσοι ως μέλη του 
πληρώματος, στο πλαίσιο των κυρώσεων για κατά 
της Ρωσίας.

Αργότερα, τα στελέχη του υπουργείου το 
αποδέσμευσαν, γιατί οι υπεύθυνοι του πλοίου 
εμφάνισαν επίσημα έγγραφα από τον Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), βάσει των οποίων 
προκύπτει ότι ναι μεν το πλοίο μέχρι την 1η Μαρτίου 
έπλεε με ρωσική σημαία, όμως, η ιδιοκτησία του 
πλοίου είχε μεταβιβαστεί πριν τον πόλεμο σε άλλη 
εταιρεία που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις. Μάλιστα, το 
πλοίο μετονομάστηκε σε «Lana» και ύψωσε Ιρανική 
σημαία.

Και ενώ όλοι θα πίστευαν ότι το «σήριαλ» έλαβε 
τέλος, εμφανίστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
οι οποίες κατήγγειλαν ότι η Ρωσία υποστηρίζει δίκτυο 
λαθρεμπορίας ιρανικού πετρελαίου και ξεπλύματος 
μαύρου χρήματος για λογαριασμό των Φρουρών της 
Επανάστασης στο Ιράν.

Έτσι, οι Αμερικανοί, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη, 
με τη βοήθεια της Ελλάδας προχώρησαν στην 
κατάσχεση του φορτίου του «Pegas» και μεταφέρθηκε 
στο λιβεριανής σημαίας δεξαμενόπλοιο «Ice Energy», 
το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική ναυτιλιακή Dyna-
com.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, η Ιρανική πλευρά 
να απαντήσει. Με μία μόλις ημέρα καθυστέρηση, 
την Παρασκευή προχώρησε στην κατάληψη δύο 
ελληνικών δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο. Του 
«Delta Poseidon» της εταιρείας Delta Tankers του 
Διαμαντή Διαμαντίδη και του «Prudent Warrior» της 
εταιρείας Polembros Shipping Limited συμφερόντων 
του Σπύρου Πολέμη.

Οι καταλήψεις έγιναν από τους άνδρες των 
Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του 
Ιράν και σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται 
να είναι μόνο η αρχή των ιρανικών αντιποίνων κατά 
της Ελλάδας, για την προ ημερών κατάσχεση στην 
Κάρυστο, ενός πλοίου υπό ιρανική σημαία.

Πως έγιναν οι καταλήψεις
Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή επιθεώρηση TradeWinds, 

έξι Ιρανοί στρατιώτες που έφτασαν με ελικόπτερο 
επιβιβάστηκαν στο «Delta Poseidon» και το πλήρωμα 
του δεξαμενοπλοίου έλαβε εντολή να συγκεντρωθεί 
στη γέφυρα για ανάκριση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το «Delta Poseidon», 
αλλά και το «Prudent Warrior» οδηγήθηκαν στα ιρανικά 
χωρικά ύδατα και παραμένουν αγκυροβολημένα εκεί. 
Το «Delta Poseidon» είναι φορτωμένο με ιρακινό 
αργό πετρέλαιο που κατευθυνόταν προς ελληνικά 
διυλιστήρια. Τα πληρώματα των δύο δεξαμενόπλοιων, 
σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους.

Βαριά τα αντίποινα 
για την Ελληνική Ναυτιλία

Τα αντίποινα αυτά βέβαια είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα 
ως προς την Ελληνική Ναυτιλία, η οποία παρά το 
μέγεθος της οικονομίας και της χώρας σε εμβαδόν, 
σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΕΕ που δόθηκε 
πριν από λίγες ημέρες στη δημοσιότητα είναι μία 
υπερδύναμη.

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 
31,78% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων, το 
25,01% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην 
ξηρού φορτίου, το 22,35% του παγκόσμιου στόλου 
μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), το 
15,60% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών 
& προϊόντων πετρελαίου, το 13,85% του παγκόσμιου 
στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Αερίου Πετρελαίου 
(LPG) και το 9,33% του παγκόσμιου στόλου 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Επιπλέον, ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει 
το 59% του στόλου που ελέγχεται από Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο οποίος σε ποσοστό 
άνω του 75% δραστηριοποιείται στον bulk/tramp 
τομέα, ενώ το ένα τρίτο του ελληνόκτητου στόλου 
φέρει σημαία Κράτους Μέλους της ΕΕ.

Ας σκεφτούμε λοιπόν τι θα συμβεί εάν οι Ιρανικές 
Αρχές συνεχίσουν το γαϊτανάκι των καταλήψεων σε 
ελληνόκτητα πλοία στις θαλάσσιες περιοχές που 
ανήκουν στο Ιράν. Αλλά και τι θα συμβεί εάν τα 
ελληνόκτητα πλοία σταματήσουν τις διελεύσεις από 
αυτές τις περιοχές.

Διάβημα διαμαρτυρίας 
στον Ιρανό πρέσβη

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Θεμιστοκλής 
Δεμίρης έπειτα από εντολή του υπουργού 
Εξωτερικών, Νίκου Δένδια πραγματοποίησε διάβημα 

διαμαρτυρίας στον Ιρανό πρέσβη στην Αθήνα. Σε 
ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών 
μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «οι ανωτέρω πράξεις 
ισοδυναμούν ουσιαστικά με πράξεις πειρατείας. Ο 
Γενικός Γραμματέας καταδίκασε έντονα τις πράξεις 
αυτές, οι οποίες αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Ναυσιπλοΐας.

Κάλεσε για την άμεση απελευθέρωση των πλοίων 
και των πληρωμάτων τους. Τόνισε επίσης ότι οι πράξεις 
αυτές θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις 
διμερείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις Ε.Ε. – Ιράν».

Τι λένε τα διεθνή ΜΜΕ
Οι Financial Times γράφουν σχετικά: «Η κατάσχεση 

δύο δεξαμενόπλοιων υπό ελληνική σημαία είναι 
πιθανό να προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά 
πετρελαίου και στη ναυτιλιακή βιομηχανία, με τις τιμές 
να βρίσκονται κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι».

Η Wall Street Journal τονίζει ότι  «Τα επεισόδια 
αυξάνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω των 
τελματωμένων διαπραγματεύσεων για την πυρηνική 
συμφωνία και τη δολοφονία ενός αξιωματικού 
του Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης την 
περασμένη Κυριακή».

Από την πλευρά της η DW υπογραμμίζει ότι έχουν 
καταγραφεί πολυάριθμες επιθέσεις στον Περσικό 
Κόλπο, από τη στιγμή που ο πρώην πρόεδρος των 
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποσύρθηκε μονομερώς το 
2018 από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, γνωστή 
ως Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης (JCPOA)».

ΝΥΤ: Αντίποινα στην Αθήνα 
και μήνυμα στον Μπάιντεν

«Τα δύο πλοία κατασχέθηκαν ως αντίποινα για την 
κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου από την Ελλάδα 
τον Απρίλιο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο κοντά 
στις ακτές της, με την κατάσχεση να γίνεται κατόπιν 
αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με 
αναφορές δύο ημιεπίσημων ιρανικών πρακτορείων 
ειδήσεων, Tasnim και Fars News που συνδέονται με 
τους Φρουρούς της Επανάστασης», γράφουν οι New 
York Times.

Συνεχίζεται το «θρίλερ» με την πειρατεία στα ελληνικά τάνκερ



31 μαιου 202220 εεβδομάδα Greek Weekly News



31 μαιου 2022 21εεβδομάδα Greek Weekly News



31 μαιου 202222 εεβδομάδα Greek Weekly NewsKΑΝΑΔΑΣ

[

Μέλη της αστυνομίας του Τορόντο 
πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό που 
βάδιζε σε δρόμο με τουφέκι στα χερια σε 
συνοικία όπου βρίσκονται αρκετά σχολεία 
το απόγευμα της Πέμπτης, προκαλώντας 
πανικό και ωθώντας πέντε σχολικά 
ιδρύματα να τεθούν προληπτικά σε lock-
downs, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι στη 
μεγαλούπολη αυτή του Καναδά.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας 
του Τορόντο, τον Τζέιμς Ρέιμερ, αστυνομικοί 
πυροβόλησαν και σκότωσαν τον νεαρό 
διότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. 
Απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις 
συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκε ο 
νεαρός, εξηγώντας πως ακόμη διενεργείται 
έρευνα για την υπόθεση.

Νωρίτερα, μέσω Twitter, η αστυνομία 
του Τορόντο ανέφερε πως αστυνομικοί 
πυροβόλησαν και ότι ο ύποπτος, έφηβος 
ως εικοσάρης, τραυματίστηκε.

Το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το γεγονός 

απέχει 130 μέτρα από δημόσιο σχολείο, 
που βγήκε τελευταίο από τον αποκλεισμό 
που αποφασίστηκε να επιβληθεί σε πέντε 
σχολικά ιδρύματα για περίπου δύο ώρες, 
ενημέρωσε η διεύθυνση εκπαίδευσης της 
πόλης.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε δύο ημέρες 
μετά τη σφαγή 19 παιδιών και δύο μελών 
του διδακτικού προσωπικού από βαριά 
οπλισμένο έφηβο σε πρωτοβάθμιο σχολείο 
στην αμερικανική πολιτεία Τέξας.

«Ενισχύουμε την παρουσία μας στον 
τομέα προσωρινά», δήλωσε ο αρχηγός της 
αστυνομίας Ρέιμερ.

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών με τη χρήση 
πυροβόλων όπλων στον Καναδά είναι 0,5 
ανά 100.000 κατοίκους, πολύ χαμηλότερος 
από αυτόν των ΗΠΑ, που βρίσκεται στις 
4,12, σύμφωνα με ανάλυση του 2021 
από το Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME) του πανεπιστημίου της 
Ουάσινγκτον.

Η Δύση εξετάζει 
άρση κυρώσεων 

για Ρώσους 
ολιγάρχες με 
αντάλλαγμα 
χρήματα για 

την Ουκρανία
Δυτικοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι 

εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτρέψουν 
την άρση των κυρώσεων σε βάρος Ρώσων 
ολιγαρχών, υπό τον όρο ότι οι τελευταίοι 
θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους για 
την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όπως 
μεταδίδει το Associated Press.

=Το θέμα τέθηκε από την αντιπρόεδρο 
της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών 
του Καναδά σε συνάντηση των υπουργών 
Οικονομικών της G-7 στη Γερμανία την 
περασμένη εβδομάδα.

=Η Κρίστια Φρίλαντ έθεσε το θέμα αφού 
πρώτα της μίλησαν σχετικά οι Ρώσοι 
ολιγάρχες, ανέφερε αξιωματούχος στο 
Associated Press. Η Καναδή υπουργός 
γνωρίζει Ρώσους ολιγάρχες από την εποχή 
που ήταν δημοσιογράφος στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο η ουκρανική 
πλευρά γνωρίζει για τις συζητήσεις. Ο ίδιος 
σημείωσε πως μια τέτοια συμφωνία θα 
ήταν προς το συμφέρον της Δύσης αφού 
θα σήμαινε την απομάκρυνση των Ρώσων 
ολιγαρχών από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ 
ταυτόχρονα θα δώσουν χρήματα για την 
Ουκρανία.

«Δεν θα μιλούσαμε αν δεν υπήρχε κάποια 
σύμφωνη γνώμη από την πλευρά των 
Ουκρανών» είπε ο αξιωματούχος. «Πρέπει 

να ξέρουμε ότι λειτουργεί και για αυτούς».
Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον 

όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν ήταν 
εξουσιοδοτημένοι να κάνουν δηλώσεις για 
τις συζητήσεις της G-7.

Η πρόταση τέθηκε στο πλαίσιο της 
παροχής πρόσθετων χρημάτων στην 
Ουκρανία και του τρόπου με τον οποίο 
«παγωμένα» κεφάλαια και περιουσιακά 
στοιχεία των ολιγαρχών θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν πηγή κεφαλαίων.

Αυτή τη στιγμή, είναι απλώς μια ιδέα, 
ανέφερε ο αξιωματούχος, όμως το 
ενδιαφέρον των δυτικών υπάρχει.

Ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Ρομάν 
Αμπράμοβιτς, στον οποίο επιβλήθηκαν 
κυρώσεις για τους δεσμούς του με τον 
Πούτιν, είπε ότι τα καθαρά έσοδα από την 
πώληση της Τσέλσι θα δοθούν στα θύματα 
του πολέμου στην Ουκρανία.

H συμφωνία για την πώληση 
του ποδοσφαιρικού συλλόγου έχει 
καθυστερήσει, καθώς η βρετανική 
κυβέρνηση φροντίζει ώστε ο Αμπράμοβιτς 
να μην επωφεληθεί από την αναγκαστική 
πώληση. 

Αστυνομικοί σκότωσαν νεαρό 
που βάδιζε κρατώντας τουφέκι 

κοντά σε σχολεία
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Απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

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

Η ανάπτυξη των πνευμόνων στην πρώιμη 
ζωή διαδραματίζει βασικό ρόλο στην 
προστασία ή στην αύξηση της ευαισθησίας 
σε αλλαγές που προκαλούνται από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, στην πνευμονική 
λειτουργία και στη ΧΑΠ στην ενήλικη ζωή.

Η μακροχρόνια έκθεση στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με 
αυξημένο επιπολασμό της χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), η 
οποία μειώνει τη λειτουργία των πνευμόνων 
και δυσκολεύει την αναπνοή για πάνω από 
2 εκατομμύρια ανθρώπους στον Καναδά 
και εκατοντάδες εκατομμύρια παγκοσμίως. 
Ενώ οι περισσότερες μελέτες εξέτασαν 
περιοχές με υψηλά επίπεδα ρύπανσης, 
ένα συνεργατικό καναδικό ερευνητικό 
δίκτυο με επικεφαλής επιστήμονες από το 
Ερευνητικό Ινστιτούτο του Κέντρου Υγείας 
του Πανεπιστημίου McGill (RI-MUHC) 
αποφάσισε να εξετάσει την κατάσταση στον 
Καναδά.

Σύμφωνα με την ερευνητική τους 
εργασία, ακόμη και η έκθεση σε χαμηλές 
συγκεντρώσεις εξωτερικής ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης σχετίζεται με χαμηλότερη 
πνευμονική λειτουργία στους ενήλικες, 
δηλαδή την ικανότητα των πνευμόνων 
να ανταλλάσσουν οξυγόνο και διοξείδιο 
του άνθρακα μέσω της αναπνοής. Τα 
ευρήματά τους δείχνουν επίσης ότι τα 
άτομα με δυσαναπτικούς πνεύμονες 
-μια αναπτυξιακή αναντιστοιχία μεταξύ 
αεραγωγού και μεγέθους πνεύμονα- 
θα μπορούσαν να είναι πιο ευαίσθητα 
στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πνευμονική 
λειτουργία και τη ΧΑΠ. Δημοσιεύτηκε στο 
American Journal of Respiratory and Criti-
cal Care Medicine, η μελέτη τους είναι η 

πρώτη που εξετάζει εξονυχιστικά αυτές τις 
συσχετίσεις στον καναδικό πληθυσμό.

«Λίγες μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση 
μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
της υγείας των πνευμόνων των ενηλίκων 
σε περιοχές όπου οι συγκεντρώσεις 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι χαμηλές, 
όπως στον Καναδά», λέει ο Δρ. Jean 
Bourbeau, ανώτερος επιστήμονας στο 
Translational Research in Respiratory 
Diseases Program (RESP) στο ο RI-
MUHC, καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής 
στο Πανεπιστήμιο McGill και ανώτερος 
συγγραφέας αυτής της δημοσίευσης. “Η 
μελέτη μας δείχνει ότι ακόμη και σε αυτό 
το περιβάλλον, η μακροχρόνια έκθεση 
στην εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση 
έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη 
λειτουργία των πνευμόνων. Είδαμε ότι 
μικρές αυξήσεις στα λεπτά σωματίδια και 
η ατμοσφαιρική ρύπανση διοξειδίου του 
αζώτου οδήγησαν σε κλινικά σημαντικές 
μειώσεις στην πνευμονική λειτουργία.”

Δομή των πνευμόνων, 
ατμοσφαιρική ρύπανση και ΧΑΠ
Η ομάδα των ερευνητών δεν σταμάτησε 

να εξετάζει πώς η ατμοσφαιρική ρύπανση 
επηρεάζει την υγεία των πνευμόνων στον 
καναδικό πληθυσμό. Αξιολόγησαν επίσης 
πώς η ευαισθησία ενός ατόμου σε πνευμονικά 
προβλήματα μπορεί να επηρεαστεί από τη 
δομή των πνευμόνων του. Διαπίστωσαν 
ότι τα άτομα με μικρότερους αεραγωγούς 
είχαν χαμηλότερη πνευμονική λειτουργία 
και είχαν 87% περισσότερες πιθανότητες 
να αναπτύξουν ΧΑΠ σε σύγκριση με άτομα 
με μεγαλύτερους αεραγωγούς με παρόμοια 
έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση. “Για 
πρώτη φορά, κοινές διαφορές στη δομή 

των πνευμόνων που εμφανίζονται νωρίς 
στη ζωή αποδείχθηκε ότι αυξάνουν την 
ευαισθησία στις βλαβερές συνέπειες της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης αργότερα στη 
ζωή”, λέει ο συγγραφέας της μελέτης Dany 
Doiron, Ph.D., Ερευνητικός Συνεργάτης στο 
RI. -MUHC.

“Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν 
ότι ένα σχετικά σημαντικό ποσοστό του 
καναδικού πληθυσμού είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητο στους εισπνεόμενους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους”, προσθέτει ο 
συν-συγγραφέας της μελέτης Δρ. Benjamin 
Smith, επιστήμονας στο Translational Re-
search in Respiratory Diseases Program 
(RESP) στο RI. -MUHC και αναπληρωτής 
καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου McGill. “Ενώ η έκθεση 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την 
παιδική ηλικία έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει 
δυσμενώς τη λειτουργία των πνευμόνων 
και την ανάπτυξη των πνευμόνων, η μελέτη 
μας δείχνει ότι η ανάπτυξη των πνευμόνων 
στην πρώιμη ζωή θα μπορούσε με τη σειρά 
της να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 
προστασία ή στην αύξηση της ευαισθησίας 
σε μειώσεις που προκαλούνται από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. στην πνευμονική 
λειτουργία και στη ΧΑΠ στην ενήλικη ζωή”.

Κατανόηση των παραγόντων 
κινδύνου για ΧΑΠ

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) είναι η κύρια αιτία νοσηλειών 
στον Καναδά και η κύρια αιτία θανάτου. 
Χαρακτηρίζεται από φλεγμονή και μερική 
απόφραξη των αεραγωγών στους 
πνεύμονες, δυσκολεύοντας την αναπνοή. 
Ενώ ο καπνός του τσιγάρου είναι ο πιο 
γνωστός παράγοντας κινδύνου για ΧΑΠ, έως 
και τα μισά περιστατικά ΧΑΠ παγκοσμίως 
οφείλονται σε παράγοντες κινδύνου που 
δεν σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως η 
επαγγελματική έκθεση, οι μολυσματικές 
ασθένειες, τα πρώιμα συμβάντα της ζωής 
και η ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδίως τα 
λεπτά σωματίδια και διοξείδιο του αζώτου. 
Τα λεπτά σωματίδια αποτελούνται από 

μικρά εισπνεύσιμα σωματίδια τριάντα φορές 
μικρότερα από το πλάτος μιας ανθρώπινης 
τρίχας και μπορούν να ταξιδέψουν βαθιά 
στην αναπνευστική οδό.

Βασικές πηγές για τα λεπτά σωματίδια 
είναι οι βιομηχανικές εκπομπές, ο καπνός 
από τις πυρκαγιές, η θέρμανση με ξύλα 
κατοικιών, το μαγείρεμα, η γεωργία και η 
κυκλοφορία οχημάτων. Το διοξείδιο του 
αζώτου είναι αποτέλεσμα της καύσης 
ορυκτών καυσίμων και δείκτης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που σχετίζεται με 
την κυκλοφορία. Τον Σεπτέμβριο του 2021, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ζημιές που προκαλεί 
η ατμοσφαιρική ρύπανση στην ανθρώπινη 
υγεία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες γραμμές 
για την ποιότητα του αέρα, προτείνοντας 
σημαντικές μειώσεις σε αυτά τα δύο είδη 
ρύπων. Άλλες πρόσφατες μελέτες έχουν 
επίσης δείξει ότι οι μικρότεροι αεραγωγοί 
σε σχέση με το μέγεθος των πνευμόνων 
είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας 
κινδύνου για ΧΑΠ, ακόμη και μεταξύ ατόμων 
που δεν έχουν καπνίσει ποτέ.

Καναδάς μελέτη: Συσχετίσεις 
μεταξύ ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

και αναπνευστικής υγείας

KΑΝΑΔΑΣ
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ΚΟΣΜΟΣ
Μακελειό στο Τέξας: 

η δασκάλα που 
θυσιάστηκε για να 

σώσει τους μαθητές της
Η είδηση για το μακελειό σε δημοτικό σχολείο του Τέξας, 

όταν ένας 18χρονος άνοιξε πυρ και σκότωσε παιδιά και 
δασκάλους, βύθισε στο πένθος ολόκληρο τον κόσμο.

Εκτός από τα δεκάδες παιδάκια που έχασαν τη ζωή 
τους άδικα, ανάμεσά τους υπήρξαν και δυο δασκάλες στις 
οποίες αφιερώθηκαν συγκινητικά λόγια στα social media. 
Η γνωστή ηθοποιός Jamie Lee Curtis μάλιστα, ανέβασε 
χθες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook 
την ανάρτηση του ανιψιού της Irma García της ηρωίδας 
εκπαιδευτικού που έκανε το σώμα της ασπίδα για να 
προστατέψει τους αγαπημένους της μαθητές.

«Η Irma García είναι, κατά γενική ομολογία, μια ηρωίδα. 
Ο γιος της είπε ότι ένας φίλος του στην αστυνομία την 
είδε να προστατεύει τους μαθητές της κατά τη διάρκεια 
των τραγικών πυροβολισμών που συνέβησαν χθες. 
Η Irma δίδασκε για 23 χρόνια, αγαπούσε τα παιδιά - 
συμπεριλαμβανομένων των δικών της 4 παιδιών που 
την περιγράφουν ως την καλύτερη μαμά. Το 2019 ήταν 
φιναλίστ του βραβείου διδασκαλίας του Πανεπιστημίου 
Trinity. Ας μείνουν αυτοί οι ήρωες για πάντα στην μνήμη 
μας.»

Νιγηρία: Τουλάχιστον 
31 νεκροί από 

ποδοπάτημα κατά 
τη διάρκεια διανομής 
τροφίμων σε τοπική 

εκκλησία
Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη 

νότια Νιγηρία όταν δημιουργήθηκε συνωστισμός και 
ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια διανομής τροφίμων που 
οργάνωσε τοπική εκκλησία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Πορτ Χάρκορτ, 
στην Πολιτεία Ρίβερς, δήλωσε η Γκρέις Ιρίνγκε-Κόκο, 
εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, κάνοντας λόγο για 

31 νεκρούς.
Εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί για να 

πάρουν φαγητό στην εκκλησία νωρίς σήμερα το πρωί, 
έσπασαν μια πύλη, προκαλώντας το ποδοπάτημα, δήλωσε 
η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

“Ο κόσμος ήταν εκεί ήδη από νωρίτερα και κάποιοι έγιναν 
ανυπόμονοι και άρχισαν να σπρώχνουν και να ορμούν, 
κάτι που οδήγησε στο ποδοπάτημα. Η αστυνομία βρίσκεται 
στο σημείο και παρακολουθεί την κατάσταση, ενώ η έρευνα 
είναι σε εξέλιξη”, είπε η Ιρίνγκε-Κόκο.

Τα νιγηριανά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η 
εκδήλωση είχε οργανωθεί από την εκκλησία King’s Assem-
bly προκειμένου να προσφερθούν τρόφιμα και διάφορες 
προμήθειες στους άπορους σε ένα γήπεδο πόλο της 
πετρελαϊκής πόλης.

Τα τελευταία χρόνια, η Νιγηρία έχει βιώσει αρκετές 
τραγωδίες από ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια συνωστισμού 
που συνδεόταν με διανομές τροφίμων, όπως το 2021 
κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος διανομής τροφίμων 
που οργανώθηκε από μια ανθρωπιστική οργάνωση στην 
Πολιτεία Μπόρνο, στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου επτά 
γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν ποδοπατήθηκαν από το 
πλήθος.

El Pais: Η Μαδρίτη 
θα στείλει 

αντιαεροπορικούς 
πυραύλους στη Λετονία

Η Ισπανία θα στείλει μια συστοιχία αντιαεροπορικών 
πυραύλων στη Λετονία, καθώς και εκατό στρατιώτες, για 
να ενισχύσει τη συμμετοχή της στην αποστολή του ΝΑΤΟ 
σε αυτή τη χώρα της Βαλτικής, γράφει σήμερα η εφημερίδα 
El Pais.

Οι πύραυλοι εδάφους-αέρος NASAMS θα αποτελούν 
μέρος της ενίσχυσης που σχεδιάζει το ΝΑΤΟ (Οργανισμός 
Βορειοατλαντικού Συμφώνου) στις χώρες που συνορεύουν 
με τη Ρωσία μετά την είσοδο στην Ουκρανία των ρωσικών 
στρατευμάτων, διευκρινίζει η εφημερίδα.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με αυτό από την κρατική 
τηλεόραση, η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα 
Ρόμπλες αρκέστηκε να επαναλάβει την “απόλυτη 
δέσμευση” της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ.

“Έχουμε σήμερα στρατεύματα στη Λετονία, αλλά και στη 
Λιθουανία, έχουμε πλοία μας στη Μεσόγειο και είμαστε 
πάντα διαθέσιμοι στον μέγιστο βαθμό για μια ενίσχυση εάν 
χρειαστεί για την αποτροπή”, δήλωσε χωρίς περισσότερες 
διευκρινίσεις.

Η Ισπανία, η οποία θα γιορτάσει τη Δευτέρα την 
40ή επέτειο της ένταξής της στο ΝΑΤΟ, αναμένεται να 
φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας 
στα τέλη Ιουνίου.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η 
Μαδρίτη έστειλε επίσης στρατιωτικό εξοπλισμό στην 
Ουκρανία και η υπουργός υπενθύμισε την “πλήρη 
υποστήριξη” της Ισπανίας στη χώρα αυτή, στην οποία 
επιτέθηκαν οι ρωσικές δυνάμεις.

“Όταν υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία, υπερασπιζόμαστε 
τις αξίες της Δημοκρατίας, και αντιτιθέμεθα στις ωμότητες 
(του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν”, πρόσθεσε.
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Στα δύο η Ευρώπη για 
το ρωσικό πετρέλαιο

Με μηδαμινή σύμπνοια και σύγκλιση απόψεων 
θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες στις Βρυξέλλες η 
έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των είκοσι επτά ηγετών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις όποιες προσπάθειες 
κατευνασμού των αντιρρήσεων έχουν γίνει, στο πλαίσιο 
του δρομολογούμενου έκτου πακέτου κυρώσεων ως 
απάντηση στην εισβολή της στην Ουκρανία. 

Η σημερινή Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιείται σε 
μια κρίσιμη συγκυρία, με ένα βουνό από προβλήματα τα 
οποία απαιτούν άμεσες και αποφασιστικές λύσεις, πριν 
χαθεί για πάντα το πηδάλιο μέσα στη θαλασσοταραχή. 
Και αν το προηγούμενο διάστημα η ενότητα που είχαν 
επιδείξει απέναντι στη Ρωσία ήταν υποδειγματική, τώρα, 
σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάθε ένας ηγέτης φαίνεται πως 
έχει στον χαρτοφύλακά του τις δικές του προτάσεις, τα δικά 
του συμφέροντα -προσωπικά και εθνικά- και τις δικές του 
αγκυλώσεις. Για να το πούμε λαϊκά, σαν παίκτες του «Sur-
vivor» διεκδικούν να υπερισχύσουν έστω και αν μείνουν 
τελευταίοι στο «παιχνίδι». Μόνο που εδώ δεν μιλάμε για 
ένα τηλεοπτικό προϊόν, αλλά για τις τύχες εκατομμυρίων 
ανθρώπων που διαβιούν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σε αυτό το πλαίσιο, διεθνείς αναλυτές κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου για τη Σύνοδο. Κρατούν μικρό 
καλάθι αναφορικά με την έκβασή της και ανησυχούν για 
την ενότητα της Ε.Ε. έναντι του ουκρανικού ζητήματος. Το 
μόνο καθησυχαστικό είναι το τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
σύμφωνα με το οποίο «συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ για το σταδιακό εμπάργκο στο 
ρωσικό πετρέλαιο έως το τέλος του χρόνου, εν όψει της 
Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες». 

Στο ίδιο τηλεγράφημα επισημαίνεται ότι οι προσπάθειες 
για εξεύρεση συναινετικής λύσης μεταξύ των κρατών-
μελών θα συνεχιστούν και σήμερα (30/5), σε επίπεδο 
πρεσβευτών (Coreper), προκειμένου να προετοιμαστεί 
το έδαφος για μια εποικοδομητική συζήτηση στη Σύνοδο 
Κορυφής που ξεκινά τη Δευτέρα στις 5 μ.μ. ώρα Ελλάδας, 
όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος. Η Επιτροπή και 
η Γαλλική Προεδρία της ΕΕ ηγούνται των συνομιλιών, τις 
τελευταίες 48 ώρες.

Μάλιστα, επικαλείται και κύκλους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Σύμφωνα με αυτούς τους κύκλους, «η πρόταση 
που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αφορά 
ένα ολικό εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου 
μέσω θαλάσσης, κάτι το οποίο θα τεθεί σε ισχύ ως το 
τέλος του χρόνου, και μια εξαίρεση, επί του παρόντος, 
για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγών και 
ειδικότερα μέσω του ρωσικού αγωγού “Druzhba”, που 
τροφοδοτεί την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία».

Η διόρθωση στο «τιμόνι» την τελευταία στιγμή πριν 
τη σύγκρουση γίνεται γιατί φωνές όπως της Ουγγαρίας, 
της Σλοβακίας και της Τσεχίας τονίζουν ότι ένα εμπάργκο 
πετρελαίου θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα για τις οικονομίες 
τους, επειδή δεν μπορούν εύκολα να προμηθευτούν 
πετρέλαιο από άλλες πηγές.

Η ανησυχία των Γερμανών
Χαρακτηριστική σχετικά με την έκβαση της Συνόδου 

είναι και η ανησυχία του Γερμανού υπουργού Οικονομίας 
Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 
εμφανιζόταν βέβαιος πως θα επιβληθεί τελικά ευρωπαϊκό 
εμπάργκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Σήμερα 
ο Γερμανός υπουργός εκφράζει την ανησυχία του την 
παραμονή της Συνόδου ότι «αρχίζει να θρυμματίζεται» η 
ενότητα που έχει επιδείξει μέχρι στιγμής η ΕΕ.

«Μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είδαμε τι 
μπορεί να συμβεί όταν η Ευρώπη παραμείνει ενωμένη. Εν 
όψει της Συνόδου Κορυφής της Δευτέρας, ας ελπίσουμε ότι 
θα συνεχίσει έτσι. Αλλά έχει ήδη αρχίσει να θρυμματίζεται», 
δήλωσε ο Ρόμπερτ Χάμπεκ σε συνέντευξη Τύπου την 
Κυριακή από το Βερολίνο.

Η στάση και οι προτάσεις της Ελλάδας
Όσον αφορά τη στάση της Ελλάδας, κατά τις παρεμβάσεις 

του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με 
κυβερνητικές πηγές, θα επαναλάβει την πρότασή του για 
τη λήψη μέτρων στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού 
της αγοράς, ώστε να μειωθεί η τελική τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας που φθάνει στον καταναλωτή.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν πως η κυβέρνηση τραβήξει 
τον δικό της δρόμο και έχει θέσει σε εφαρμογή το δικό 
της εθνικό σχέδιο στήριξης. Το σχέδιο αυτό προβλέπει 
αυξημένες επιδοτήσεις για το ρεύμα για τον Μάιο και τον 
Ιούνιο, καθώς και αναδρομική επιστροφή έως και 600 
ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταναλωτών 

με εισόδημα μέχρι 45.000 
ευρώ για τις αυξήσεις που δεν 
επιδοτήθηκαν το διάστημα 
Δεκεμβρίου 2021 - Μαΐου 
2022. Επιπλέον, προβλέπει 
την έμμεση κατάργηση της 
ρήτρας αναπροσαρμογής με 
τον μηχανισμό που θα τεθεί σε 
εφαρμογή από την 1η Ιουλίου και 
ο οποίος θα μειώσει τις αυξήσεις 
στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 70%-
90%.

Ωστόσο, πέραν των 
παρεμβάσεων σε εθνικό 
επίπεδο, η Ελλάδα, σύμφωνα 
με τα κυβερνητικά στελέχη, 
θα διεκδικήσει ευρωπαϊκή 
λύση, καθώς πρόκειται για 
ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα 
που απαιτεί ευρωπαϊκή λύση. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η μεγάλη 
εικόνα της ανάγκης απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά 
καύσιμα δεν πρέπει να να επισκιάσει τη συζήτηση για την 
ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προκειμένου να μπει φρένο 
στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και να ανακουφιστούν 
οι πολίτες.

Στο μέτωπο της τουρκικής προκλητικότητας, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης αναμένεται να ενημερώσει τους ομολόγους 
του για την κλιμάκωση από την πλευρά της γειτονικής 
χώρας και την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας, 
καθώς και για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της έντασης στην 
περιοχή, σε μια κρίσιμη συγκυρία, που το τελευταίο που 
χρειάζεται είναι ακόμη μία εστία έντασης σε ένα ήδη 
φορτισμένο γεωπολιτικά ευρωπαϊκό τοπίο. Αναμένεται, 
μάλιστα, να τονίσει πως η Ελλάδα είναι πάντα υπέρ του 
διαλόγου, όμως η παραβίαση της κυριαρχίας και των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν θα γίνει αποδεκτή.

Ερντογάν και Ζελένσκι 
συζήτησαν για τον 
μεσολαβητικό ρόλο 

της Άγκυρας με στόχο 
τον τερματισμό 

του πολέμου

Για τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας και τη 
σπουδαιότητα της διαμετακόμισης των ουκρανικών 
σιτηρών, συζήτησαν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν και ο Ουκρανός ομόλογός του σε τηλεφωνική 
επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα.

Η Άγκυρα έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της 
Ουκρανίας και της Ρωσίας και είναι έτοιμη για περαιτέρω 
ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης, 
είπε ο Ερντογάν στον Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση 

που εξέδωσε η τουρκική προεδρία.
Ο Ερντογάν υπογράμμισε επίσης την ιδιαίτερη σημασία 

που δίνει η Τουρκία στη δημιουργία ασφαλούς θαλάσσιας 
οδού για τη διαμετακόμιση των ουκρανικών εξαγωγών 
σιτηρών.

Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 
Φεβρουαρίου, η Ρωσία διέκοψε τη ροή των ουκρανικών 
εξαγωγών, μπλοκάροντας τη διαμετακόμιση από τη Μαύρη 
Θάλασσα. Η διακοπή των εξαγωγών οδήγησε σε αύξηση 
των τιμών στα τρόφιμα παγκοσμίως και προκάλεσε φόβους 
για ελλείψεις.

Ο Ερντογάν τάχθηκε υπέρ της ιδέας να καταστεί 
η Κωνσταντινούπολη «κέντρο μηχανισμού 
παρακολούθησης» για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή 
αντιπροσωπειών από τη Μόσχα, το Κίεβο και τον ΟΗΕ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας 
είχαν συναντηθεί στις 10 Μαρτίου στο περιθώριο του 
διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια, ενώ στις 29 Μαρτίου 
αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν στην 
Κωνσταντινούπολη.

Περισσότεροι από 4.000 άμαχοι βρήκαν τον θάνατο και 
άλλοι 5.000 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από την έναρξη 
της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του ΟΗΕ. Ο πραγματικός απολογισμός 
πιστεύεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος.

Περίπου 6,7 εκατομμύρια Ουκρανοί αναζήτησαν 
καταφύγιο στο εξωτερικό, ενώ σε 7,7 εκατομμύρια 
υπολογίζονται οι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας, 
σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες.

Εφημερίδα Express: 
Ο Ερντογάν ρίχνει στο 
τραπέζι το Κυπριακό 
για να πει «ναι» σε 

Φινλανδία και Σουηδία
Το Κυπριακό ρίχνει στο τραπέζι ο Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν ως μοχλό πίεσης για να συναινέσει στην ένταξη 
της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Αυτό αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Express, η 
Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει το καθεστώς 
του ψευδοκράτους της Κύπρου στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων προκειμένου να δεχτεί την ένταξη των 
δύο σκανδιναβικών χωρών στην αμυντική συμμαχία.

Η Express αναφέρει ότι πηγή που βρίσκεται κοντά στον 
«πρόεδρο» του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, επιβεβαίωσε 
ότι αυτός τηλεφώνησε στον Ερντογάν για να ζητήσει να 
συζητηθεί στο ΝΑΤΟ το καθεστώς του ψευδοκράτους.

«Γνωρίζω ότι έγινε το τηλεφώνημα και καταλαβαίνω ότι 
ο Πρόεδρος Τατάρ έλαβε θετική απάντηση. Γιατί να μην 
χρησιμοποιήσουμε κάθε μοχλό πίεσης που μπορούμε 
σε αυτή την κατάσταση; Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν 
χρησιμοποιήσει το βέτο τους στην ΕΕ για να εμποδίσουν 
την επίτευξη οποιασδήποτε προόδου και είναι καιρός να 
επιλυθεί αυτή η αδικία» δήλωσε η συγκεκριμένη πηγή στη 
βρετανική εφημερίδα.

Ο Τατάρ αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην Sunday Ex-
press ότι στόχος του είναι να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα 
ως ανεξάρτητο κράτος. Παράλληλα, φαίνεται να πιστεύει 
ότι οι προσπάθειες να επανενωθούν οι δύο πλευρές της 
Κύπρου είναι μάταιες.

«Κόβουν» σταδιακά
την κατανάλωση λαδιού 

σε πολλές χώρες
Μειώνεται και μάλιστα σημαντικά και σε μικρό χρονικό 

διάστημα η διεθνείς κατανάλωση λαδιού καθώς στις 
αγορές του εξωτερικού αποτελεί είδος πολυτελείας και όχι 
πρώτης ανάγκης.

Η αύξηση των τιμών του προϊόντος αλλά και γενικότερα 
το πληθωριστικό κύμα αναγκάζει τους καταναλωτές να 
στρέφονται σε φθηνότερες λύσεις όπως τα φυτικά και ζωικά 
έλαια.

Ήδη, μειωμένες εμφανίζονται οι εισαγωγές κατά 14% 
στην Αυστραλία, κατά 24% στη Βραζιλία, κατά 40% στον 
Καναδά, κατά 22% στη Ρωσία και κατά 11% στις ΗΠΑ 
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου 
καλλιεργητικού έτους

Αυξημένες ωστόσο είναι οι εισαγωγές στην Ιαπωνία 
κατά 11% και κατά 8% στην Κίνα.

Τους πρώτους τέσσερις μήνες του καλλιεργητικού έτους 
2021/22, το εμπόριο εντός της ΕΕ μειώθηκε κατά 1% και 
οι εισαγωγές εκτός ΕΕ μειώθηκαν κατά 6% σε σύγκριση με 
την ίδια περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους.
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«Χάπι» θα αναγεννά νευρώνες στον εγκέφαλο 
Ελπίδα για ασθενείς με Αλτσχάιμερ-εγκεφαλικό

Ερευνητές στις 
ΗΠΑ ανακάλυψαν 
ότι ο συνδυασμός 
τεσσάρων μορίων 
μπορεί να μετατρέψει 
αστροκύτταρα σε 
λειτουργικούς νευρώνες. 
Ελπίδα για ασθενείς με 
Αλτσχάιμερ, εγκεφαλικά 
και τραυματισμούς του 
εγκεφάλου

Ένας απλός συνδυασμός 
φαρμάκων μπορεί να μετατρέψει 
κύτταρα που γειτονεύουν με 
κατεστραμμένους νευρώνες σε νέους, 
άκρως λειτουργικούς νευρώνες! Το 
επίτευγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε 
στην επιθεώρηση «Stem Cell Re-
ports», μπορεί να οδηγήσει στη 
θεραπεία τόσο των εγκεφαλικών 
επεισοδίων όσο και των τραυματισμών 
του εγκεφάλου αλλά και της νόσου 
Αλτσχάιμερ – περιπτώσεις δηλαδή 
στις οποίες εμφανίζεται απώλεια των 
νευρώνων.

Γλοιακά κύτταρα, 
τα κύτταρα της… αναγέννησης

Συγκεκριμένα, ερευνητική ομάδα 
του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της 
Πενσιλβάνια εντόπισε ένα «κοκτέιλ» 
τεσσάρων – πιθανώς και τριών – 
μορίων που μπορεί να μετατρέψει 
γλοιακά κύτταρα του εγκεφάλου, 
τα οποία παρέχουν υποστήριξη και 
μόνωση στους νευρώνες, σε νέους 
νευρώνες. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση 
των βλαβών του εγκεφάλου είναι 
ότι οι νευρώνες δεν αναγεννώνται 
μετά τη βλάβη επειδή δεν 
διαιρούνται»ανέφερε ο Γκονγκ Τσεν, 
καθηγητής Βιολογίας στο Πολιτειακό 
Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, 
επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας. 
Ο καθηγητής προσέθεσε ότι 
«αντιθέτως, τα γλοιακά κύτταρα, τα 
οποία συγκεντρώνονται γύρω από 
τον κατεστραμμένο εγκεφαλικό ιστό, 
μπορούν να πολλαπλασιαστούν μετά 
από τραυματισμό του εγκεφάλου. 
Πιστεύουμε με την ομάδα μου ότι η 
μετατροπή των γλοιακών κυττάρων 
τα οποία είναι οι γείτονες των νεκρών 
νευρώνων σε νέους νευρώνες είναι ο 
καλύτερος τρόπος αποκατάστασης των 
χαμένων νευρωνικών λειτουργιών».

Η ομάδα του καθηγητή Τσεν είχε 
δημοσιεύσει στο παρελθόν μελέτη 
στην οποία περιέγραφε μια σειρά 

εννέα μικρών μορίων 
τα οποία μπορούν να 
μετατρέψουν απευθείας 
ανθρώπινα γλοιακά 
κύτταρα σε νευρώνες. 
Ωστόσο ο μεγάλος 
αριθμός μορίων καθώς 
και η συγκεκριμένη 
αλληλουχία των μορίων 
που απαιτείτο για τον 
αναπρογραμματισμό 
των γλοιακών 
κυττάρων περιέπλεκε 
την κατάσταση σε ό,τι 
αφορούσε τη χρήση 
αυτής της μεθόδου ως 
θεραπείας. Στη νέα 
μελέτη οι ερευνητές 
δοκίμασαν πολλούς 
και διαφορετικούς 
συνδυασμούς μορίων 
προκειμένου να 
εντοπίσουν τον πιο 
απλό για τον αναπρογραμματισμό 
αστροκυττάρων, ενός τύπου γλοιακών 
κυττάρων, σε νευρώνες.

«Βρήκαμε την πιο αποτελεσματική 
χημική φόρμουλα μεταξύ των 
εκατοντάδων συνδυασμών φαρμάκων 
που δοκιμάσαμε» είπε η Γιουτσάο Γιν, 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια Βιολογίας 
στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της 
Πενσιλβάνια που εντόπισε τον 
ιδανικό συνδυασμό μικρών μορίων 
και συμπλήρωσε: «Χρησιμοποιώντας 
τέσσερα μόρια που παρεμβαίνουν 
σε τέσσερα σημαντικά μονοπάτια 
σήμανσης των ανθρώπινων 
αστροκυττάρων, καταφέραμε να 
μετατρέψουμε αποτελεσματικά – σε 
ποσοστό ως και 70% – αστροκύτταρα 
σε λειτουργικούς νευρώνες».

Άκρως λειτουργικοί οι νευρώνες 
που προκύπτουν 
από τη μετατροπή

Όπως προέκυψε από τη μελέτη, 
οι νευρώνες που προκύπτουν 
από τη χημική αυτή μετατροπή 
των αστροκυτττάρων μπορούν να 
επιβιώσουν για διάστημα μεγαλύτερο 
των επτά μηνών σε καλλιέργεια στο 
εργαστήριο. Σχηματίζουν μάλιστα 
ισχυρά νευρικά δίκτυα και στέλνουν 
χημικά και ηλεκτρικά σήματα ο ένας 
στον άλλον, όπως ακριβώς συμβαίνει 
με τους φυσιολογικούς νευρώνες στον 
εγκέφαλο. Η χρήση τριών μικρών 
μορίων αντί τεσσάρων φαίνεται 
επίσης να οδηγεί σε μετατροπή των 
αστροκυττάρων σε νευρώνες, μόνο 
που στη συγκεκριμένη περίπτωση 
το ποσοστό μετατροπής πέφτει κατά 
περίπου 20%.

Η ομάδα του καθηγητή Τσεν είχε 
αναπτύξει στο παρελθόν γονιδιακή 
θεραπεία για τη μετατροπή των 
αστροκυττάρων σε νευρώνες. 
Ωστόσο εξαιτίας του τεράστιου 
κόστους της γονιδιακής θεραπείας το 
οποίο μπορεί να ξεπεράσει το μισό 
εκατομμύριο δολάρια ανά ασθενή, 
οι ερευνητές άρχισαν να αναζητούν 
πιο οικονομικές προσεγγίσεις για τη 
μετατροπή γλοιακών κυττάρων σε 
νευρώνες. Παράλληλα και ο τρόπος 
χορήγησης της γονιδιακής θεραπείας 
είναι πιο πολύπλοκος αφού απαιτεί 
την έγχυση ιικών σωματιδίων στο 

ανθρώπινο σώμα. Αντιθέτως η νέα 
προσέγγιση των χημικών μορίων 
μπορεί να «κλειστεί» σε ένα χάπι που 
θα λαμβάνουν οι ασθενείς.

«Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της 
νέας προσέγγισης είναι ότι ένα χάπι 
που περιέχει μικρά μόρια θα μπορεί 
να διανέμεται ευρέως σε ολόκληρο 
τον κόσμο και να φθάνει ακόμη και σε 
αγροτικές περιοχές χωρίς προηγμένο 
υγειονομικό σύστημα» σημείωσε 
ο δρ Τσεν. «Το όνειρό μου είναι να 
αναπτύξω ένα απλό σύστημα, όπως 
ένα χάπι, το οποίο θα μπορεί να 
βοηθήσει ασθενείς με εγκεφαλικό ή με 
Αλτσχάιμερ ώστε να αναγεννούν τους 
νευρώνες τους και να αποκτούν ξανά 
τις χαμένες ικανότητες μάθησης και 
μνήμης».

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως 
οι νέοι νευρώνες έδειξαν παρόμοιες 
ιδιότητες με τους νευρώνες που είχαν 
καταστραφεί. Αυτό δείχνει μία πιθανή 
επίδραση της κυτταρικής σειράς των 
γλοίων στη νευρωνική ταυτότητα.

«Το πιο εντυπωσιακό εύρημα 
αυτής της μελέτης είναι το γεγονός 
ότι οι νευρώνες που μετατράπηκαν 
είναι πλήρως λειτουργικοί και 
σχηματίζουν συναπτικά δίκτυα με 
άλλους προϋπάρχοντες νευρώνες 
διευκολύνοντας την αποκατάσταση 
της κινητικής λειτουργίας», κατέληξε ο 
Δρ. Gong Chen.

Πιο κοντά στο όνειρο

Οι ερευνητές παραδέχονται ότι 
υπάρχουν πολλά ακόμη άλυτα τεχνικά 
θέματα προτού αναπτυχθεί ένα χάπι 
που θα περιέχει τον συνδυασμό 
των μικρών μορίων, όπως το πώς 
ακριβώς θα δημιουργηθεί αυτό 
το χάπι. Σχεδιάζουν επίσης να 
διερευνήσουν πιθανές παρενέργειες 
της προσέγγισής τους ώστε να 
αναπτύξουν το ασφαλέστερο δυνατό 
χάπι. Σε κάθε περίπτωση όμως 
δηλώνουν αισιόδοξοι σχετικά με 
το ότι ο συνδυασμός μορίων που 
εντόπισαν είναι άκρως υποσχόμενος 
ενάντια στις νευρολογικές διαταραχές. 
«Βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο 
όνειρό μας» κατέληξε ο καθηγητής 
Τσεν.

medlabnews.gr
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Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για 
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας. Όπως 
προκύπτει από στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, που διαβιβάστηκαν στη Βουλή έπειτα από ερώτηση 
που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο 11.10.2021 έως 
31.01.2022, έχουν καταγραφεί 1.632 περιστατικά για το 
αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας στην Αττική και 592 στη 
Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι από τον Οκτώβριο του 2019, το υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη έχει αναπτύξει δίκτυο εθνικής 
εμβέλειας 73 υπηρεσιών αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής 
βίας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θοδωρικάκος, 
έχει ενημερώσει τη Βουλή ότι το προσωπικό που στελεχώνει 
τα γραφεία αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής 
βίας δεν διατίθεται σε καθήκοντα ξένα προς την αποστολή 
της υπηρεσίας και εκπαιδεύεται επί του νομοθετικού 
πλαισίου των ενδεδειγμένων δικονομικών και υπηρεσιακών 
ενεργειών, καθώς και επί ζητημάτων επικοινωνίας και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχουν συναρμόδιοι 
φορείς. Παρακολουθεί, επίσης, το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «ARIADNE2», με αντικείμενο την προστασία 
προσφύγων και μεταναστών γυναικών από περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας.

Η εγκύκλιος Πλιώτα στους εισαγγελικούς λειτουργούς για 
την έξαρση εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλειος Πλιώτας, έχει 
ζητήσει με εγκύκλιό του από τους εισαγγελικούς λειτουργούς 
της χώρας «υπερβάλλουσα εγρήγορση», δεδομένης της 
«έξαρσης εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας».

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου διαβιβάστηκε στη Βουλή από 
τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, σε απάντηση 
ερώτησης που είχε καταθέσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, μετά τη γυναικοκτονία της Αΐντας 
Παπαδοπούλου, μητέρας ανηλίκων παιδιών, την 5η Μαΐου, 
διά στραγγαλισμού από τον -καθ’ ομολογία δράστη- σύζυγό 
της, μία υπόθεση που ήρθε να προστεθεί στην μακάβρια 
λίστα της «πανδημίας» των γυναικοκτονιών.

«Παρά τη σχετική επάρκεια του νομικού μας πλαισίου, 
με την προσαρμογή του σε αυξημένης τυπικής ισχύος 
διεθνή κείμενα και την ουσιαστικοποίηση της παρεχόμενης 
προστασίας με την αναδιαμόρφωση των σχετικών ποινικών 
διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα, διαπιστώνεται, 
δυστυχώς, έξαρση των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας, 
με ποικίλες, καινοφανείς και ποιοτικά μεταλλαγμένες μορφές 
εμφάνισής τους, κυρίως σε βάρος των γυναικών», αναφέρει 
ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος σημειώνει ότι «με 
συχνότητα πλέον, σχετικές απαξιολογικές συμπεριφορές 
διακρίνονται από ανησυχητική, εντεινόμενη και άμετρη 
βία» και «δεν είναι λίγες οι φορές που εξελίσσονται ακόμη 
και σε κατάφωρη περιφρόνηση και αυτού του υπέρτατου 
όλων έννομου αγαθού της ζωής, με ακραίες, δυσνόητες, 
χωρίς αναστολές, απεχθείς και με ιδιαίτερη σκληρότητα 
ανθρωποκτονίες που συνταράσσουν την κοινωνία».

Απευθυνόμενος στους εισαγγελικούς λειτουργούς της 
χώρας, ο κ. Πλιώτας τονίζει: «Η θλιβερή πραγματικότητα 
που βιώνουμε αξιώνει επιτακτικά, στα πλαίσια της 
λειτουργικής σας αρμοδιότητας και αποστολής για την 
τήρηση της νομιμότητας και την προστασία των πολιτών, 

και τη δική σας, υπερβάλλουσα εγρήγορση, σημαντική 
παρέμβαση και συμβολή. Ενεργώντας, οιονεί προληπτικά 
και συνεπώς και αποτρεπτικά, πρέπει να εξαντλείτε κάθε 
νομική σας δυνατότητα με επιδίωξη να αντιμετωπίζονται 
με τον αρμόζοντα δραστικό τρόπο και με ικανοποιητικά 
αποτελέσματα οι εκδηλώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ήδη 
από το πρώιμο στάδιο εμφάνισής τους, κυρίως, εκτός των 
άλλων, και με τη δημιουργία όρων αποφόρτισης, μείωσης της 
έντασης και παρεμπόδισης δυσμενέστερης εξέλιξης».

Ο ίδιος ζητεί αυξημένη προσοχή στις αιτιάσεις και τα 
«παράπονα» προσώπων, που τις περισσότερες φορές είναι 
γυναίκες, όταν εμφανίζονται ως θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας. «Επιβάλλεται τα πρόσωπα αυτά να προσεγγίζονται 
με διακριτικότητα και σεβασμό της αξιοπρεπείας τους, να 
υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται στην καταγγελία 
βίαιης σε βάρος τους συμπεριφοράς. Άμεσα στη συνέχεια, 
συντρεχόντων των νομικών όρων, θα πρέπει να προβαίνετε 
στις προβλεπόμενες δικονομικές ενέργειες για τη βεβαίωση 
αξιόποινης συμπεριφοράς κ.λπ., ενεργώντας συγχρόνως 
για την αποκλιμάκωση της έντασης και απομάκρυνση του 
κινδύνου περαιτέρω αρνητικών εξελίξεων. Εκτιμώντας, δε, 
και τις ιδιαίτερες συνοδευτικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης, 
να απευθύνετε σαφείς και ορισμένες οδηγίες προς τους 
αστυνομικούς ανακριτικούς υπαλλήλους και να ζητάτε 
την ενεργοποίηση, τη συνδρομή, την ενασχόληση και την 
επιμέλεια των θεσμοθετημένων δομών των Κοινωνικών 
Υπηρεσιών», επισημαίνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 
υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι δεν νοείται παρέμβαση που 
να είναι αυθαίρετη ή θίγει τη συνταγματικά προστατευόμενη 
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή.

Σχετικά με τις περιπτώσεις τέλεσης στα όρια του αυτοφώρου 
πλημμελημάτων ενδοοικογενειακής βίας (σωματικής βλάβης, 
απειλής, παράνομης βίας), ο κ. Πλιώτας υποστηρίζει ότι 
«πρέπει να ακολουθείται ως κανόνας η διαδικασία των 
άρθρων 417 επ. ΚΠΔ, με τη σύλληψη, δηλαδή, του δράστη, 
την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, την άσκηση εναντίον 
του ποινικής δίωξης (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του νόμου) και την άμεση παραπομπή του στο ποινικό 
ακροατήριο.

Όσον αφορά στις υποθέσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης, 
ο κ. Πλιώτας αναφέρει ότι ο αρμόδιος για τα θέματα 
ενδοοικογενειακής βίας εισαγγελικός λειτουργός πρέπει 
να παρακολουθεί επισταμένως την τήρηση των τιθέντων 
όρων από τον φερόμενο ως υπαίτιο ενδοοικογενειακής βίας 
και ότι θα πρέπει να επιλαμβάνεται τάχιστα όταν αυτός δεν 
συμμορφώνεται με τους όρους.

Επίσης, σημειώνει, ότι οι ποινικές υποθέσεις που εισάγονται 
στο ακροατήριο και είναι συναφείς με ενδοοικογενειακή βία 
πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα με τη σπουδαιότητά 
τους, κατά προτεραιότητα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης για τον όρο “γυναικοκτονία”
Σε απάντηση της ερώτησης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο υπουργός 
Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, τονίζει ότι «η πρόβλεψη ενός 
νέου ποινικού αδικήματος “γυναικοκτονίας” θα οδηγήσει 
σε μία ανεπίτρεπτη, τόσο συνταγματικά όσο και ηθικά, 
σχετικοποίηση της ανθρώπινης ζωής, που είναι το υπέρτατο 
αγαθό και προστατεύεται απόλυτα».

Σε αυτήν την απόλυτη προστασία της ανθρώπινης 
ζωής, όπως επισημαίνει ο κ. Τσιάρας, δεν χωρούν ούτε 
διαφοροποιήσεις, ούτε παρεκκλίσεις, ούτε εξαιρέσεις, ούτε 
διακρίσεις, γιατί «η ανθρώπινη ζωή δεν σχετικοποιείται» 
ανάλογα με το φύλο, το χρώμα, τον τόπο καταγωγής.

«Η ουσία, λοιπόν, δεν βρίσκεται στην τυποποίηση ενός 
ξεχωριστού αδικήματος αλλά αντιθέτως στη διασφάλιση ότι 
η ανθρωποκτονία, εναντίον οποιουδήποτε στρέφεται, θα 
τιμωρείται με την αυστηρότερη των ποινών», υπογραμμίζει 
ο υπουργός Δικαιοσύνης και αναφέρει ότι με τις διατάξεις 
του ν. 4855/2021(Α’215) «Τροποποιήσεις του Ποινικού 
Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» που εισήχθησαν από την παρούσα 
κυβέρνηση προβλέφθηκε αποκλειστικά, οριζόντια και 
ανελαστικά, ως μοναδική ποινή για την ανθρωποκτονία η 
ισόβια κάθειρξη (άρθρο 299 παρ. 1 ΠΚ), «διορθώνοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την απολύτως εσφαλμένη επιλογή της 
προηγούμενης κυβέρνησης να τιμωρεί την ανθρωποκτονία 
και με τη διαζευκτική ποινή της πρόσκαιρης καθείρξεως».

Με τον ίδιο νόμο, σημειώνει ο υπουργός Δικαιοσύνης, 
αλλάζει ο χρόνος έναρξης της παραγραφής των 
εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, όταν 
τελούνται σε βάρος ανηλίκων, ενώ τα αδικήματα της 
προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό 
χώρο και της προσβολής της γενετήσιας ευπρέπειας για 
τους ανήλικους διώκονται, πλέον, αυτεπάγγελτα και όχι 
κατόπιν έγκλισης, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση 
του Ποινικού Κώδικα. «Σε κάθε περίπτωση, η επιτροπή 
παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα θα συνεχίσει τη 
λειτουργία της και θα υποβάλει τις προτάσεις της προς το 
υπουργείο Δικαιοσύνης», τονίζει ο κ. Τσιάρας.

Παράλληλα, ενημερώνει τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ ότι σε επίπεδο πρόληψης επιχειρείται η δημιουργία 
ενός δικτύου προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας μέσω του ποινικού δικαίου, με την καθιέρωση 
του αξιόποινου χαρακτήρα για τη μη συμμόρφωση 
σε δικαστική απόφαση που επιβάλλει απαγόρευση 
προσέγγισης και επικοινωνίας μεταξύ προσώπων και 
αποτελεί τη συνηθέστερη απόφαση των δικαστηρίων για 
την προστασία των γυναικών. Προσθέτει, εξάλλου, ότι 
έπειτα από τη σημαντική τροποποίηση του ΠΚ, αυτό που 
έχει πραγματικά σημασία, πλέον, είναι η επαναξιολόγηση 
του νομικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία 
και η ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για τη στήριξη 
των θυμάτων. «Η εξέταση και επεξεργασία συνολικά 
του νομοθετικού πλαισίου για την αποτροπή της 
ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία των θυμάτων 
αυτής είναι η κατεύθυνση στην οποία κινείται συνολικά η 
κυβέρνηση, καθώς η όλη προσπάθεια απαιτεί συνέργειες 
από τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, 
Εργασίας και Υγείας, προκειμένου να δημιουργηθεί το 
κατάλληλο νομικό αλλά και κοινωνικό υποστηρικτικό 
περιβάλλον (κοινωνικές υπηρεσίες, δομές φιλοξενίας 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας), ώστε να αποφευχθούν 
νέα περιστατικά έμφυλης βίας/δολοφονίας γυναικών 
στο μέλλον και να υπάρξει πλήρης και αποτελεσματική 
προστασία και στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας», επισημαίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης.

enikos.gr

Έξαρση των εγκλημάτων 
ενδοοικογενειακής βίας 
 Τα στατιστικά στοιχεία 
και η εγκύκλιος Πλιώτα 

στους εισαγγελείς
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«Θέλω να επαναλάβω 
ότι η ελληνική κυβέρνηση θα 
σταθεί δίπλα στους Έλληνες 

καταναλωτές, στις επιχειρήσεις, 
στα νοικοκυριά έτσι ώστε 

να συγκρατήσει, στο μέτρο 
του εφικτού, τις υψηλές τιμές 

ηλεκτρικής ενέργειας». 

Το ζήτημα της Τουρκίας θα θέσει στην αποψινή 
Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., όπως ανέφερε στη 
δήλωσή του προσερχόμενος στη συνεδρίαση των 
ηγετών ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε το ζήτημα 
του πανευρωπαϊκού πλαφόν στη χονδρική τιμή του 
φυσικού αερίου.

Σχετικά με την Τουρκία, ο πρωθυπουργός δήλωσε: 
«Θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την 
πρόσφατη έντονη προκλητικότητα της Τουρκίας και 
τις επιπτώσεις που αυτή έχει στη σταθερότητα της 
Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει 
αυτές τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και με 
αποφασιστικότητα. Είμαστε μία χώρα η οποία έχει 
το διεθνές Δίκαιο με το μέρος της, έχουμε ισχυρούς 
συμμάχους και φυσικά έχουμε επενδύσει ακόμα 
περισσότερο στην αποτρεπτική μας δυνατότητα, 
έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να 
αμφισβητήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα».

Κατά τα άλλα, σχετικά με το έκτο πακέτο κυρώσεων 
κατά της Ρωσίας, είπε ότι «είμαστε κοντά στο να 
πετύχουμε μία συμφωνία η οποία θα συμπεριλαμβάνει 
κυρώσεις για την απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου 
και προϊόντων πετρελαίου προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση από τη Ρωσία. Θεωρώ ότι οι επιμέρους 
ενστάσεις κρατών-μελών μπορούν να καμφθούν για 
να καταλήξουμε, τελικά, στο επιθυμητό αποτέλεσμα».

Για το ενεργειακό, υπενθύμισε ότι «όλα τα ευρωπαϊκά 
κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ υψηλές 
τιμές ενέργειας, αποτέλεσμα υπερβολικά υψηλών 
τιμών φυσικού αερίου, τιμές οι οποίες –όπως έχω 
πει πολλές φορές– δεν δικαιολογούνται από τους 
νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Γι’ αυτό 
και είναι σημαντικό να επαναφέρουμε τη συζήτηση 
για ένα πλαφόν στη χονδρική τιμή φυσικού αερίου, 

ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να 
συμπαρασύρουμε προς τα κάτω συνολικά τις τιμές 
ενέργειας και φυσικά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. 
Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις πολύ 
ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχει καταθέσει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του νέου 
σχεδίου REPowerEU, το οποίο και η Ελλάδα μπορεί 
να εκμεταλλευτεί, απορροφώντας σημαντικούς 
πρόσθετους πόρους από τα αναξιοποίητα δάνεια του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)».

Αναφερόμενος στο εσωτερικό μέτωπο, είπε ότι 
η κυβέρνηση «θα σταθεί δίπλα στους Έλληνες 
καταναλωτές, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά έτσι 
ώστε να συγκρατήσει, στο μέτρο του εφικτού, τις 
υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας».

Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, είπε, θα ανοίξει η 
σχετική πλατφόρμα, προκειμένου να επιστραφεί 
το 60% της υπερβάλλουσας αύξησης που έχουν 
καταβάλει νοικοκυριά στους λογαριασμούς του 
ηλεκτρικού ρεύματος από τις αρχές του έτους. Και 
από τις αρχές Ιουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή ένα 
νέο σύστημα τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, 
με παρεμβάσεις στην χονδρική αγορά, «έτσι 
ώστε πραγματικά να εξουδετερωθεί η ρήτρα 
αναπροσαρμογής», όπως ανέφερε.

«Το πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στο 
έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ξεκινά 
σε λίγο, θα είναι το 6ο πακέτο κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να πετύχουμε 
μία συμφωνία η οποία θα συμπεριλαμβάνει 
κυρώσεις για την απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου 
και προϊόντων πετρελαίου προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση από τη Ρωσία. Θεωρώ ότι οι επιμέρους 
ενστάσεις κρατών-μελών μπορούν να καμφθούν για 
να καταλήξουμε, τελικά, στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να συζητήσουμε τις 
πολύ σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 
ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ενέργειας. 
Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν 
σήμερα πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, αποτέλεσμα 
υπερβολικά υψηλών τιμών φυσικού αερίου, τιμές 
οι οποίες -όπως έχω πει πολλές φορές- δεν 
δικαιολογούνται από τους νόμους της προσφοράς 
και της ζήτησης.

Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να επαναφέρουμε τη 
συζήτηση για ένα πλαφόν στη χονδρική τιμή φυσικού 
αερίου, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να 
συμπαρασύρουμε προς τα κάτω συνολικά τις τιμές 
ενέργειας και φυσικά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.     

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις πολύ 

ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχει καταθέσει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του νέου 
σχεδίου REPowerEU, το οποίο και η Ελλάδα μπορεί 
να εκμεταλλευτεί, απορροφώντας σημαντικούς 
πρόσθετους πόρους από τα αναξιοποίητα δάνεια του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). 
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να επαναλάβω ότι η 
ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους Έλληνες 
καταναλωτές, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά έτσι 
ώστε να συγκρατήσει, στο μέτρο του εφικτού, τις 
υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα ανοίξει η σχετική 
πλατφόρμα, προκειμένου να επιστραφεί το 60% 
της υπερβάλλουσας αύξησης που έχουν καταβάλει 
νοικοκυριά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού 
ρεύματος από τις αρχές του έτους. Και από τις αρχές 
Ιουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα 
τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, με παρεμβάσεις 
στην χονδρική αγορά, έτσι ώστε πραγματικά να 
εξουδετερωθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και οι 
αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι 
λελογισμένες.

Εδώ να θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τη φορολόγηση στο 
ύψος του 90% των υπερκερδών των επιχειρήσεων 
χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα είναι κι αυτοί 
πρόσθετοι πόροι οι οποίοι θα κατευθυνθούν στην 
προσπάθειά μας να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις.

Τέλος, θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για 
την πρόσφατη έντονη προκλητικότητα της Τουρκίας 
και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στη σταθερότητα 
της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με 
αυτοπεποίθηση και με αποφασιστικότητα. Είμαστε 
μία χώρα η οποία έχει το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος 
της, έχουμε ισχυρούς συμμάχους και φυσικά έχουμε 
επενδύσει ακόμα περισσότερο στην αποτρεπτική 
μας δυνατότητα, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε 
σε κανέναν να αμφισβητήσει την κυριαρχία και τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα».

kathimerini.gr

Μητσοτάκης 
στη Σύνοδο 
Κορυφής: 
Θα θέσω 
το θέμα της 
τουρκικής 
προκλητικότητας
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Η 15χρονη ιδιοφυΐα 
από την Ελλάδα που 

έχει…  τρελάνει 
τον πλανήτη

Θέλει να αποδείξει ότι 
ο Χόκινγκ κάνει λάθος

«Οι άθεοι τότε προσπαθούν να πουν ότι δεν 
υπάρχει Θεός, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται 
περισσότερη πίστη για να πιστέψει κανείς ότι δεν 
υπάρχει Θεός παρά για να πιστέψει ότι υπάρχει 
Θεός»

Πάνε σχεδόν έξι χρόνια από τότε που ο Ουίλιαμ 
(Βασίλειος) Μαΐλλης, μάγευε το κοινό στην τελετή 
αποφοίτησής του από το λύκειο Penn-Trafford στο 
Πίτσμπεργκ,  απαγγέλλοντας στίχους από τη Βίβλο 
στα αρχαία Ελληνικά και εξηγώντας αποφθέγματα 
του Καρτέσιου.

Πριν από τέσσερα χρόνια ο μικρός ομογενής -παιδί 
θαύμα τον χαρακτήρισαν από την ηλικία των πέντε 
ετών- αποφοίτησε από το κολλέγιο Saint Peters-
burg στη Φλόριντα και ετοιμαζόταν να συνεχίσει τις 
σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, 
όπως είπε σε τοπική εφημερίδα, σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό των 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, την ενορία του 
ιερέα πατέρα του, π. Πέτρου Μαϊλλη, στην περιοχή 
Τάμπα Μπέι.

Πριν από δύο χρόνια η ιστοσελίδα upsocl.
com έκανε εκτεταμένο αφιέρωμα για τον Ουίλιαμ 
(Βασίλειος) Μαΐλλη, με τίτλο «13χρονος ιδιοφυΐα 
προσπαθεί να αποδείξει ότι ο Stephen Hawking έχει 
άδικο. Ισχυρίζεται ότι ‘ο Θεός υπάρχει’».

Η θεωρία για τον θεό

«Οι άθεοι τότε προσπαθούν να πουν ότι δεν 
υπάρχει Θεός, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται 
περισσότερη πίστη για να πιστέψει κανείς ότι δεν 
υπάρχει Θεός παρά για να πιστέψει ότι υπάρχει 
Θεός». Τόσο κατηγορηματικός ήταν ο μικρός ιδιοφυής 
Ουίλιαμ (Βασίλειος) Μαΐλλης όταν προσπάθησε 
να εξηγήσει γιατί ο Stephen Hawking έκανε λάθος, 
όπως και όλοι οι άθεοι, λέει το δημοσίευμα.

Αυτή η 13χρονη ιδιοφυΐα, που έχει ήδη αποφοιτήσει 
από το κολέγιο, σπουδάζει για να γίνει αστροφυσικός 
για να αποδείξει ότι ο Θεός υπάρχει, βασίζοντας τα 
επιχειρήματά του στα έργα του Χόκινγκ.

Με αυτόν τον τρόπο, συμμετέχει στην (αιώνια) 
συζήτηση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας. Ωστόσο, 
στην πορεία απαξιώνει την τελευταία ιδιοφυΐα που 
είχε ο πλανήτης μας.

Μάλιστα, πέρα από τις προσωπικές του 
πεποιθήσεις, ο Μαΐλλης εξήγησε με επιστημονικά 
επιχειρήματα γιατί ισχυρίστηκε όλα αυτά.

«Το πρώτο ποτό από το ποτήρι της φυσικής 
επιστήμης θα σε κάνει άθεο, αλλά στον πάτο 
του ποτηριού σε περιμένει ο Θεός. Λοιπόν, οι 
άθεοι προσπαθούν στη συνέχεια να πουν ότι δεν 
υπάρχει Θεός, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται 
περισσότερη πίστη για να πιστέψεις ότι δεν υπάρχει 
Θεός παρά για να πιστέψεις ότι υπάρχει Θεός…

Γιατί είναι πιο λογικό ότι κάτι δημιούργησε το 

σύμπαν παρά ότι το σύμπαν δημιούργησε τον εαυτό 
του. Χρειάζεται περισσότερη πίστη για να πεις ότι το 
σύμπαν δημιουργήθηκε μόνο του παρά για να πεις 
ότι κάτι άλλο δημιούργησε το σύμπαν, επειδή αυτό 
είναι πιο λογικό» εξηγεί.

Από την ηλικία των επτά μηνών ο Ουίλιαμ 
-με καταγωγή από την Κάλυμνο- μιλούσε με 
ολοκληρωμένες προτάσεις. Έμαθε πρόσθεση και 

αφαίρεση πριν κλείσει τα δύο, γνώριζε 
το αλφάβητο τριών γλωσσών ένα 
χρόνο αργότερα και στα τέσσερα ο 
μεγαλύτερος αδελφός του του είχε 
ήδη διδάξει άλγεβρα. Όταν ήταν πέντε 
ετών, διάβασε ένα βιβλίο γεωμετρίας 
209 σελίδων σε μία νύχτα και ξύπνησε 
την άλλη μέρα λύνοντας περίπλοκα 
προβλήματα.

«Έκανε τα πάντα να φαίνονται σαν 
παιχνίδι», είπε ο πατέρας του. Σ’ 
ένα βίντεο που ο ίδιος ανήρτησε στο 
ΥοuTube, το καμάρι του διακρίνεται 
σε ηλικία τεσσάρων ετών να λύνει 
εξισώσεις και στην ίδια ηλικία να εξηγεί 
την έλλειψη ζωής στον πλανήτη Άρη.

Ο ψυχολόγος Τζόαν Ρούθζατς 
του Πανεπιστημίου του Οχάιο, που 
ασχολήθηκε με τον Ουίλιαμ, είπε 
ότι παιδιά σαν κι αυτόν γεννιώνται 
μια φορά στα δέκα εκατομμύρια κι 
ότι έχουν μια έμφυτη τάση προς τον 

αλτρουϊσμό.
«Οι ιδιοφυίες έχουν αυτή την τάση να κάνουν 

το καλό. Εστιάζουν στην ευρύτερη εικόνα της 

ανθρωπότητας», λέει. Κι όπως επισημαίνει, ένα 
από τα μεγαλύτερα εμπόδια που συναντούν στο 
δρόμο τους είναι ότι το επίπεδο της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσης δεν ικανοποιεί 
τα δυνατά μυαλά τους, ότι νιώθουν αποξενωμένοι 
από τους συνομηλίκους τους. Το κολλέγιο «φαντάζει 
πολύ καλύτερο μέρος για τα παιδιά-θαύματα. Οι 
άνθρωποι τα αποδέχονται… Έχουν πιο πολλά κοινά 
ενδιαφέροντα με μια οκτάχρονη ιδιοφυία απ’ ό,τι οι 
συνομήλικοί του».

«Θέλω ο κόσμος 
να ξέρει την αλήθεια»

Αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του προσελκύει το 
διάστημα. Τον Αύγουστο ο μικρός θα αρχίσει σπουδές 
Φυσικής, ώστε να κάνει αργότερα -στο όχι και τόσο 
μακρινό μέλλον – καριέρα στην Αστροφυσική και να 
εργαστεί στη NASA.

«Ο στόχος μου είναι να έχω πάρει το διδακτορικό 
μου μέχρι να κλείσω τα 18», λέει. Έχει μάλιστα 
συγκεκριμένα σχέδια για το πώς θα αξιοποιήσει 
τις γνώσεις του: «Θέλω να αποδείξω μέσω της 
επιστήμης την ύπαρξη του Θεού για να μπορεί να 
ξέρει ο κόσμος την αλήθεια».

Ο Ουίλιαμ έχει μάλιστα τη δική του θεωρία ότι 
η αθεϊα στηρίζεται εξίσου στην πίστη όσο και η 
θρησκεία κι ότι είναι πιθανότερο το σύμπαν να 
αποτελεί δημιούργημα μιας Ανώτερης Δύναμης παρά 
ένα τυχαίο περιστατικό. «Η Επιστήμη κι η Θρησκεία 
δεν διαφέρουν», λέει. «Η επιστήμη είναι ένα εργαλείο 
εξήγησης του κόσμου, δεν αποδεικνύει ότι δεν 
υπάρχει Θεός»…

Υιοθέτησε και έσωσε 
άρρωστο μωράκι που 

παράτησαν στα σκουπίδια 
να πεθάνει

Τον Ιανουάριο του 2014, μια νέα γυναίκα μπήκε στο 
νοσοκομείο που δούλευε η Sarha, αγκαλιά με ένα 
μωράκι, τη Nika, το οποίο έπασχε από υδροκεφαλία 
– μια επικίνδυνη κατάσταση που προκαλεί σοβαρή 
συσσώρευση υγρού μέσα στην 
κοιλότητα του εγκεφάλου.

Το ποσοστό επιβίωσης των 
μωρών που γεννιούνται με 
αυτή την πάθηση είναι μόλις 3% 
αλλά η Sarah έκανε αμέσως τις 
απαραίτητες ενέργειες για τη 
θεραπεία της Nika. Μετά από μια 
εβδομάδα ενεργειών το κοριτσάκι 
υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική 
επέμβαση.

Δύο μήνες μετά το χειρουργείο, 
η Sarah ενημερώθηκε από το 
προσωπικό του νοσοκομείου ότι 
η Nika ήταν ακόμα εκεί. Κανείς 
δεν είχε έρθει να την πάρει σπίτι. 
Μετά από πολλές τηλεφωνικές 
κλήσεις, η γυναίκα που είχε 
μεταφέρει στην κλινική τη Nika, πήγε στο νοσοκομείο. 
Όπως αποδείχθηκε, ήταν η βιολογική της μητέρα η 
οποία, όμως, ντρεπόταν για την κόρη της λόγω της 
ασθένειάς της. 

Μετά από μήνες η Sarah άρχισε να ανησυχεί αφού 
δεν άκουγε καμία πρόοδο από τους γιατρούς για την 
κατάσταση της Nika. Τέσσερις μήνες αργότερα, το 
παιδί ήρθε τελικά στο νοσοκομείο και οι γιατροί είπαν 
ότι η υγεία του είχε χειροτερέψει.

Το κοριτσάκι πάθαινε επιληπτικές κρίσεις και ήταν 
υποσιτισμένο. Η Sarah προσπάθησε να συνεργαστεί 
με τη μητέρα του παιδιού για να την βοηθήσει στη 
φροντίδα της Nika. Χωρίς όμως αποτέλεσμα!

Οι εβδομάδες πέρασαν χωρίς η Sarah να έχει 
επαφή με τη Nika και τη μητέρα της. Το ένστικτο της της 
έλεγε να πάει να επισκεφτεί το μωρό το συντομότερο 
δυνατό. Τότε βρήκε τη  Nika μόνη της, να λιμοκτονεί 
ανάμεσα στα σκουπίδια. Όπως όλα έδειχναν, η μαμά 
της την είχε αφήσει στα σκουπίδια να πεθάνει, χωρίς 
να της παρέχει τη σωστή φροντίδα. 

Όταν επέστρεψε η μητέρα της Nika, η Sarah 
αμέσως της ζήτησε την άδεια να πάρει το παιδί κι 

εκείνη συμφώνησε. Ήταν ο μόνος τρόπος για να τη 
σώσει.

Μετά από τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες 
δόθηκε άδεια στη  Sarah να πάρει τη Nika στο σπίτι 
της. Σε εκείνο το σημείο, τα εσωτερικά όργανα της 
Nika άρχιζαν να υπολειτουργούν. Μετά τη ζοφερή 
διάγνωσή της, οι γιατροί δεν πίστευαν ότι η Nika θα 
ζούσε τα πρώτα της γενέθλια.

«Από θαύμα συνέχισε να επιβιώνει», έγραψε η Sa-
rah στην ιστοσελίδα “Little Warrior Nika.”

Η Sarah συνέχισε να αγωνίζεται για τη ζωή 
της Nika στην Αϊτή και μετά από έξι μήνες έλαβε 

ιατρική βίζα για να μετακομίσει στις ΗΠΑ. Η Sarah 
έλαβε τελικά τη νόμιμη κηδεμονία και έφτασε στις 
ΗΠΑ με τη Nika τον Μάιο του 2015. Με τη συνεχή 
υποστήριξη των γιατρών, συμπεριλαμβανομένου 
του αρραβωνιαστικού της Sarah, του Stephen, είχαν 
καταφέρει πολλά περισσότερα απ’ όσα ήλπιζαν.

Μετά από επεμβάσεις και θεραπείες, η υγεία της 
Nika άρχισε να σημειώνει σημαντική πρόοδο.

Δύο χρόνια πέρασαν από τότε που η Nika σώθηκε 
από τη  Sarah. Αν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
πολλές προκλήσεις, οι χειρότερες μέρες τους έχουν 
περάσει ανεπιστρεπτί. Η εκπληκτική αφοσίωση και 
η γρήγορη δράση της Sarah έχει κάνει απίστευτη 
διαφορά στη ζωή του μικρού κοριτσιού.

Είναι ευγνώμων σε όλους όσους τις υποστήριξαν 
και ήταν εκεί γι’ αυτές. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο παρακολουθούν τα νέα της μικρής μέσω της 
σελίδα της «Little Warrior Nika». Χάρη σε αυτή την 
άξια γυναίκα, αυτό το παιδί κατάφερε να κρατηθεί 
στη ζωή και πάρει την αγάπη και τη φροντίδα που 
του αξίζει.
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Δεν είμαστε οι σκέψεις μας, αλλά αυτό που μένει 
όταν αδειάσουμε από τις σκιές των λογισμών μας, τις 
αυταπάτες και φαντασιώσεις μας, τις πεποιθήσεις και 
αντιλήψεις, από τις φωνές των προγόνων μας, κι απ’ 
όλα αυτά που μας είπαν ότι πρέπει να γίνουμε ή να 
κάνουμε για να νιώσουμε επιτυχημένοι.

Προτιμώ μια αποτυχία αλλά να είναι δικιά μου, 
πάρα μια επιτυχία που έφτιαξαν οι άλλοι για μένα. 
Προτιμώ τα λάθη και τα φάλτσα μου, παρά τα σωστά 
που άλλοι μου έδωσαν προκάτ να ζήσω. 

Δεν υπάρχει ζωή δανεική. 
Δεν υπάρχουν δανεικές αλήθειες, αλλά μόνο αυτές 

που αναγνωρίζει η ψυχή μας ως δικές της. Που μας 
ακουμπάνε και νιώθουμε χαρά να τις υπηρετούμε. 

Δεν υπάρχει ζωή που δεν πρωταγωνιστώ. 
Δεν υπάρχει ζωή που πεθαίνω ζώντας την ζωή των 

άλλων. 
Ποιος θα κλάψει για σένα όταν πεθάνεις, αφού στο 

τάφο θα θάβουν την ζωή ενός άλλου ανθρώπου, που 
απλώς υποδύθηκες στο θέατρο του κόσμου; 

Θέλεις να δεις τον ήλιο που λάμπει μέσα σου, πίσω 
από τις συννεφιές των παθών σου; 

Θέλεις να δεις το Θεό πίσω από τις αντιλήψεις 
όλων εκείνων που σου είπαν ότι ξέρουν γι’ αυτόν; 

Θέλεις να δεις τι θα συμβεί όταν περάσεις πέρα 
από τις ταμπέλες του καλού και κακού, της αποτυχίας 
και επιτυχίας, του κέρδους και χασούρας; 

Όταν δεις την αποτυχία ως ευκαιρία; 
Την καταστροφή ως ευλογία; 
Την ήττα ως νίκη; 
Τον σταυρό ως ανάσταση; 
Θες να δεις τι θα συμβεί όταν περάσεις το κατώφλι 

των φόβων και ανασφαλειών σου; 
Όταν καταλάβεις τα ψέματα που λέει κάθε μέρα ο 

νους και το εγώ σου; 
Τότε τόλμησε να ζήσεις, ρίσκαρε να χαρείς, κάνε 

αλλαγές για να έρθουν ευλογημένες ανατροπές.
Ο Χριστός είναι ξεκάθαρος, “πρέπει να χάσεις για 

να κερδίσεις την ψυχή σου”. 
Πρέπει να ζήσεις για να μην 

πεθάνεις.

***
Οι άνθρωποι μπορεί να 

ξεχάσουν τα πάντα όχι όμως 
το πως τους κάνατε να 
νιώσουν. Γι’ αυτό ο Γέροντας 
Αιμιλιανός τόνιζε κάνε τους 
άλλους και ιδιαίτερα εκείνους 
που είναι κοντά σου και θέλεις 
στην ζωή σου, να χαίρομαι την 
παρέα και παρουσία σου. Να 
είσαι χαρά και φως γι’ αυτούς. 
Να γυρνάς στο σπίτι και να 
λένε «καλώς τον…» και όχι 
«ωχ ήρθε πάλι αυτός…». Να 
είσαι χαρά του άλλου και όχι 
το βάσανο και η δυσκολία του. 

Η Μάγια Αγγέλου έγραψε, 
«οι άνθρωποι μπορεί να 
ξεχάσουν τι λέτε και μπορεί 
να ξεχάσουν τι κάνετε. Όμως 
κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ 
πως τους κάνατε να νιώσουν». 

Κάνε τον άλλο να νιώσει 
σημαντικός για σένα ώστε να γίνεις και εσύ 
σημαντικός για εκείνον. Δώσε δύναμη, χαρά, φως 
και ελπίδα στον άλλον εάν τον θες στην ζωή σου. 
Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι κάθε 
μέρα και στιγμή, θα είμαστε μες στην τρελή χαρά. 
Ανθρωπίνως δεν γίνεται αυτό. Θα συννεφιάσει κι ο 
δικός μας ουρανός. Αλλά ο καλός παίχτης της ζωής 
ξέρει ότι αυτό είναι παροδικό όσο μεγάλη κι εάν είναι 
η μπόρα. Όσο κι αν αργεί πάντα ξημερώνει, όσο κι 
αν μαυρίσει ο ουρανός είναι προσωρινό γιατί η φύση 
του είναι γεμάτη από φως. 

Οπότε άσε τα λόγια και γίνε για τον άλλον χαρά, 

αγάπη, φως και ελπίδα. Δεν έχει κανένα νόημα να 
του λες “σ αγαπώ”, εάν δεν μπορείς να αντέξεις 
την χαρά και ελευθερία του. Τι να κάνει ο άλλος τις 
σπουδαίες ρητορείες εάν αδυνατείς να τον αισθανθείς 
και νιώσεις; Να του δώσεις το δώρο της χαράς και 
ελευθερίας. 

Ξέρεις τι θεωρώ εγώ αγάπη στα 47 μου χρόνια; 
Να χαίρεσαι με την χαρά του άλλου, να θες να τον 
βλέπεις καλά, να προχωρά, να εξελίσσεται και 
να κατακτά κορυφές.  Να κρυφογελάς όταν γελά 
εκείνος, όταν χαίρεται εκείνη,  εσύ να πλημμυρίζεις 
ευτυχία. Να ζητάς τον παράδεισο της ακόμη κι εάν 
εσύ χρειαστεί να περάσεις μέσα από την κόλαση….

***
Η ζωή είναι μικρή και εύθραυστη, μεταβλητή και 

φευγαλέα. 

Είναι μια πρόβα πριν την αιωνιότητα. 
Με την διαφορά ότι όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος 

θα πάρουμε μαζί μας, ότι ζήσαμε εδώ ως αποτύπωμα 
της ψυχής μας. 

Χαρά, φως, αγάπη, πίστη, ελπίδα, ομορφιά; 
Αυτά θα μας ακολουθήσουν. Ας προσέξουμε 

λοιπόν μήπως δεν είναι αυτά και είναι γκρίνια, μιζέρια 
και μαυρίλα, κακία και μίσος.

Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να 
επιλέξουμε. 

Θα ζήσουμε την δική μας ζωή ή αυτό που θέλουν 
οι άλλοι; 

Θα ζήσουμε αυτό που θέλει ο Θεός για εμάς ή 
εκείνο που μας προγραμμάτισαν από την παιδική 
μας ηλικία να κάνουμε; 

Θα γίνουμε αυτό που θέλει ο Θεός ή αυτό που 
επιθυμούσε ο πατέρας ή μητέρα μας, αυτό που 
επιθυμεί καθένας που θέλει να προβάλει πάνω μας 
τις επιθυμίες του; 

Τι θέλει ο Θεός;  Να είμαστε ο εαυτός μας, δηλαδή 
Φως, χαρά, αγάπη, προσφορά, ελπίδα, θετικότητα 
και ομορφιά. 

Ζήσε την δική σου ζωή.
Αυτή που που ο Θεός έδωσε ως μοναδική σου 

προίκα. 
Ζήσε τα χαρίσματα, τα δώρα, τις ευλογίες που σου 

χάρισε Εκείνος. 
Ζήσε με τις δοκιμασίες που επιτρέπει για την 

εξέλιξη και πνευματική ωρίμανση σου. 
Μην φοβάσαι να γίνεις αυτό που είσαι, μην 

φοβάσαι να πεις αυτό που αισθάνεσαι, μην φοβάσαι 
να ζητήσεις αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου.  

Ζήσε σήμερα την ζωή σου για να μην χάσεις αιώνια 
την ψυχή σου..
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Βιβλίο που έχει μήκος

 4 μέτρα!

Το Szinpetri, ένα γραφικό χωριό 300 κατοίκων που 
βρίσκεται στη βόρεια Ουγγαρία είναι κυρίως γνωστό γιατί 
φιλοξενεί ένα εντυπωσιακού μεγέθους «χειροποίητο» 
βιβλίο, που έχει κατασκευαστεί από το δέρμα 13 αγελάδων.

Το βιβλίο ολοκληρώθηκε το 2010, από τον Bela Varga 
και τον Gábor Varga, δύο τεχνίτες της παραδοσιακής 
χαρτοποιίας. Κατασκευάστηκε με παραδοσιακές τεχνικές 
βιβλιοδεσίας, προσαρμοσμένες σε πολύ μεγαλύτερη 
κλίμακα από ό,τι συνήθως, και αυτή τη στιγμή εκτίθεται 
στο εργοστάσιο των δυο τεχνητών, οι οποίοι εξηγούν 
και περιγράφουν στους επισκέπτες τις διαδικασίες που 
απαιτήθηκαν για τη δημιουργία του. Το βιβλίο έχει μήκος 
περίπου 4 μέτρα και πλάτος 3 και  ζυγίζει 1.420 κιλά. 
Αποτελείται από 346 σελίδες τυπωμένες με πληροφορίες 
για την τοπική χλωρίδα και πανίδα.

«Είναι μοναδικό όχι μόνο λόγω του μεγέθους αλλά 
και λόγω των τεχνικών και των διαδικασιών που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του. Το χαρτί εισήχθη 
από ένα αυστριακό εργοστάσιο χαρτιού και η εκτύπωσή 
του έγινε από έναν μεγάλο βιομηχανικό εκτυπωτή 
που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαφημιστικών 
πινακίδων. Μάλιστα για να γυρίσει μια σελίδα απαιτεί τις 
προσεκτικές κινήσεις έξι ατόμων!

Με τίτλο «Η εύθραυστη φυσική μας κληρονομιά», το 
βιβλίο του Bela Varga είναι το μεγαλύτερο χειροποίητο 
βιβλίο στον κόσμο.

Τα κέρατα του διαβόλου: 
Μοναδικό κλικ Έλληνα 
φωτογράφου κατά την 

ανατολή του Ηλίου 
ενώ γίνεται έκλειψη

Viral έγινε η φωτογραφία μιας έκλειψης Ηλίου που μοιάζει 
βγαλμένη από κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας και 
θυμίζει τα κέρατα του διαβόλου.

Ο λάτρης της φωτογραφίας Ηλίας Χασιώτης πέρασε τις 
τελευταίες ημέρες του 2019 στο Κατάρ και σίγουρα άξιζε το 
ταξίδι. Κι αυτό διότι, κατά την διάρκεια της παραμονής του 
εκεί, συνέβη μια ηλιακή έκλειψη, και κατέγραψε στον φακό 
του την ώρα που ο ήλιος άρχισε να ανεβαίνει πάνω από 
τον ορίζοντα, κάνοντάς τον να μοιάζει με έναν διάβολο που 
αναδυόταν από το νερό.

Όπως εξήγησε ο Έλληνας φωτογράφος στο Bored Pan-
da: «Η αστρονομία με ελκύει από τότε που ήμουν παιδί. 
Είμαι ερασιτέχνης αστροφωτογράφος τα τελευταία 15 
χρόνια. Τράβηξα αυτές τις εικόνες στην παράκτια πόλη Αλ 
Ουακρά του Κατάρ, το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου, την ώρα 
που άρχιζε μια δακτυλιοειδής έκλειψη».

Πώς κατάφερε να αποτυπώσει τη μαγευτική αυτή στιγμή 
της έκλειψης του Ηλίου

Οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι αποτέλεσμα καθαρής 
τύχης και σύμπτωσης. Ο Χασιώτης επέλεξε σκόπιμα ένα 
σημείο με ανοιχτό ορίζοντα, όπου είχε μια τέλεια εικόνα 
της ηλιακής έκλειψης την ώρα που ο ήλιος αναδυόταν από 
την θάλασσα. «Ήλπιζα ότι τα οπτικά εφέ θα ήταν ορατά 
και ήμουν αρκετά τυχερός ώστε να τα συλλάβω» δήλωσε. 
«Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν και πολύ καλές στην αρχή 
καθώς υπήρχε πολλή ομίχλη και χαμηλά σύννεφα στα 
νοτιοανατολικά».

Και συνέχισε λέγοντας: «Ανησυχούσα ότι τίποτα δεν 
θα έβγαινε από την έκλειψη. Ωστόσο, όταν ο ήλιος τελικά 
αναδύθηκε, έδειχνε σαν δύο ξεχωριστά κομμάτια, ένα είδος 
κόκκινου κέρατος που διαπερνούσε την θάλασσα. Σύντομα 
πήρε την μορφή της ημισελήνου, με ορατό το φαινόμενο 
του αποκαλούμενο ‘ετρουσκικού βάζου’. Λόγω του 
σχήματός του, το φαινόμενο αυτό αποκαλείται η «ανατολή 
του διαβόλου».

«Ήταν όντως η πιο εντυπωσιακή ανατολή ηλίου που έχω 
δει ποτέ. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχασα την δακτυλιοειδή 
φάση της έκλειψης (το δαχτυλίδι της φωτιάς) λόγω των 
σύννεφων. Όταν ο ήλιος επανεμφανίστηκε, ήταν και πάλι 
στο σχήμα της ημισελήνου. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 
πολλά σύννεφα, νιώθω πολύ τυχερός. Τώρα περιμένω την 
επόμενη δακτυλιοειδή έκλειψη τον Ιούνιο του 2020 και την 
επόμενη ολική έκλειψη ηλίου τον Δεκέμβριο του 2020. Οι 
ολικές ηλιακές εκλείψεις είναι τα πιο εκπληκτικά αξιοθέατα 
στην φύση».

Έφερε μαζί του κλόουν 
σε μίτινγκ για την 

απόλυσή του…

Το τμήμα διαχείρισης δυναμικού στην εταιρία FCB στη 
Νέα Ζηλανδία τον ενθάρρυνε να φέρει μαζί του «ένα άτομο 
στήριξης», που θα τον βοηθούσε να διαχειριστεί καλύτερα 
τις εξελίξεις, μια επιλογή που θεωρείται νόμιμη στη χώρα. 
Αντί όμως να φέρει μαζί κάποιον συγγενή, έναν φίλο ή 
ακόμη και ένα κατοικίδιο, ο μερικής απασχόλησης stand-
up κωμικός αποφάσισε να δώσει 100 λίρες σε έναν κλόουν 
ονόματι «Τζο».

«Εργαζόμουν -επειδή τότε είχα δουλειά- και πήρα 
ένα email που έλεγε: «Γεια σου Τζος, θα θέλαμε να 
συναντηθούμε μαζί σου για να συζητήσουμε μερικά 
θέματα σχετικά με την θέση σου», αφηγήθηκε ο ίδιος. 
«Βασικά διαισθάνθηκα πως επρόκειτο να με απολύσουν, 
οπότε σκέφτηκα πως θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ στο 
έπακρον αυτήν την κατάσταση», προσθέτει.

Ο «Τζο» συνόδευσε τον Τζος στο επικείμενο μίτινγκ, 
όπου εκεί ο κλόουν έφτιαξε ζώα με μπαλόνια, παρόλο που 
του ζητήθηκε αρκετές φορές να σταματήσει καθώς ο ήχος 
του πλαστικού παρεμπόδιζε την συζήτηση.

Όταν ο Τζος έμαθε τελικά πως επρόκειτο να χάσει την 
δουλειά του, ο κλόουν αντέδρασε αναλόγως. «Κούνησε το 
κεφάλι του συγκαταβατικά όταν έμαθα τα άσχημα νέα, σαν 
να αφορούσαν και τον ίδιο. Πραγματικά, επαγγελματισμός 
στο έπακρο», λέει ο Τζος.    Ο ίδιος μάλιστα συνιστά σε 
όλους τους συμπολίτες του να προσλαμβάνουν κλόουν 
σε αντίστοιχες περιπτώσεις. «Αν έχετε συγγενείς, φίλους, 
θετές μητέρες, πατέρες και παιδιά, να τους φέρνετε 
οπωσδήποτε μαζί. Αλλά αν υπάρχει διαθέσιμος κλόουν, 
ειδικά ο Τζο, τον συνιστώ ανεπιφύλακτα», καταλήγει.

Ο ψηλότερος ξύλινος 
ουρανοξύστης

Η περιτριγυρισμένη από χωράφια και με πληθυσμό 
λιγότερο των 10.000 ατόμων, η νορβηγική πόλη 
Μπρούμουνταλ κατέχει ένα ξεχωριστό ρεκόρ.

Στις όχθες της λίμνης γειτονική Μτζόσα, σε απόσταση 

περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια του Όσλο, ο ουρανοξύστης 
Μτζόσταρνετ ύψους 280 μέτρων είναι το ψηλότερο ξύλινο 
κτίριο στον κόσμο. Το κτήριο των 18 ορόφων περιλαμβάνει 
διαμερίσματα, γραφεία το ξενοδοχείο Γούντ. Πέρα από 
τη φήμη που έχει φέρει στη μικρή πόλη έχει αποτελέσει 
παράδειγμα παγκοσμίως ότι η ξυλεία μπορεί να προσφέρει 
μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι του σκυροδέματος και 
του χάλυβα. Μεγάλες ποσότητες ξύλου συμπιέζονται μαζί 
δημιουργώντας τεράστιες δοκούς ή πάνελ.

Αρκετοί ουρανοξύστες από ξύλο αναμένεται να 
ολοκληρωθούν μέχρι το 2020. Πέντε μόλις μέτρα κοντύτερο 
σε ύψος θα είναι το κτήριο Χόχο της Βιέννης με κύριο 
υλικό κατασκευής το ξύλο που αναμένεται να παραδοθεί 
μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και ενώ η Ευρώπη ηγείται 
παραδοσιακά της κατηγορίας, η Βόρεια Αμερική πλησιάζει 
αρκετά γρήγορα καθώς ξύλινοι ουρανοξύστες κάνουν 
την εμφάνισή τους στο Βανκούβερ, στο Μιλγουόκι, στο 
Ουισκόνσιν και σε πολλές ακόμα περιοχές.

Σπίτι μέσα στη θάλασσα
Ο Αυστραλός αρχιτέκτονας Τσακ Άντερσον δημιούργησε 

μια όμορφη πλωτή βίλα που συλλέγει ηλιακή ενέργεια 
και βρίσκεται αγκυροβολημένη βόρεια του Πάλμ Μπιτς 
του Σίδνεϊ. Το όνομα του πλωτού σπιτιού είναι Λίλιπαντ 
(Lilypad) και προορίζεται για ταξιδιώτες που θέλουν να 
περάσουν λίγο χρόνο κοντά στο νερό χωρίς να επιβαρύνουν 
σημαντικά το περιβάλλον.

Σχεδιασμένο με γνώμονα την αειφορία και την πολυτέλεια, 
το Lilypad είναι μια διώροφη πλωτή βίλα με βεράντα και 
στεγασμένη οροφή. Απορροφά την ηλιακή ενέργεια και 
είναι κατασκευασμένη με φιλικά προς το περιβάλλον 
υλικά. Το μπροστινό μπαλκόνι είναι αρκετά ευρύχωρο 
ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να κάνει ηλιοθεραπεία ενώ 
απολαμβάνει την θέα. Επίσης, διαθέτει μπάρμπεκιου αλλά 
και τη δυνατότητα για μασάζ, ενώ οι συρόμενες γυάλινες 

πόρτες επιτρέπουν στο φως να εισέλθει στο εσωτερικό του.
Στο ισόγειο υπάρχει ένα μεγάλο σαλόνι με άνετο καθιστικό 

και τζάκι και με μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Οι σκάλες 
οδηγούν στο δεύτερο όροφο, ο οποίος περιλαμβάνει ένα 
μεγάλο κρεβάτι και ένα μπάνιο με σπα. Ο σύγχρονος 
εσωτερικός σχεδιασμός, και το άφθονο φυσικό φως, 
δημιουργούν μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Η ειδυλλιακή 
πλωτή βίλα, διατίθεται προς ενοικίαση ξεκινώντας από 
1.000 $ με διαμορφωμένα δωμάτια για όσους θέλουν να 
πάρουν έναν υπνάκο όσο βρίσκονται στη δουλειά.

perierga.gr
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Τα Κύθηρα, ή αλλιώς Τσιρίγο, βρίσκονται στο σημείο που 
συναντώνται το Ιόνιο, το Αιγαίο και το Κρητικό πέλαγος.

Τα Κύθηρα είναι ένα μοναδικό νησί που δε μοιάζει με 
κανένα άλλο στην Ελλάδα.

Βρίσκεται στα νότια της Πελοποννήσου και ξεχωρίζει 
για τις πανέμορφες παραλίες, τα υπέροχα φυσικά τοπία, 
το πλούσιο ιστορικό παρελθόν και τα εκλεκτά τοπικά 
προϊόντα.

Πρόκειται για ένα πραγματικά ξεχωριστό νησί που 
προσφέρει έναν πλούτο διαφορετικών εμπειριών στους 
επισκέπτες.

Τα Κύθηρα συνδυάζουν τυπικά νησιωτικά τοπία στα 
οποία κυριαρχούν οι απόκρημνοι βράχοι και τα τιρκουάζ 
νερά με περιοχές πυκνής βλάστησης με καταρράκτες και 
βάθρες!

Το νησί, που θεωρείται γενέτειρα της Αφροδίτης, έχει 
μακρά ιστορία, όπως μαρτυρούν τα ποικίλα ευρήματα και 
οι αρχαιολογικοί χώροι, το σπήλαιο που λειτουργούσε ως 
βυζαντινή εκκλησία και οι οικισμοί με την εντυπωσιακή 
ενετική αρχιτεκτονική.

Παραλίες στα Κύθηρα

Οι παραλίες των Κυθήρων θα σε μαγέψουν με την άγρια 
ομορφιά και τα γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά τους. 
Οργανωμένες ή πιο ερημικές, με βότσαλο ή άμμο, είναι 
όλες ονειρεμένες.

Καλαδί: Από τις πιο διάσημες παραλίες του νησιού. 
Τιρκουάζ νερά, βότσαλα, και μια σπηλιά που οδηγεί σε μια 
μικρότερη παραλία συνθέτουν το ονειρεμένο σκηνικό. Δεν 
έχει σκιά.

Μελιδόνι: Παραλία με beach bar και ομπρέλες, διαθέτει 
ψιλή άμμο, καταγάλανα νερά και θέα στην εντυπωσιακή 
βραχονησίδα Χύτρα. Πρόσβαση είτε από χωματόδρομο 
είτε με καραβάκι από το Καψάλι.

Χαλκός: Πολύ όμορφη παραλία με βότσαλα και 
κρυστάλλινα νερά, διαθέτει καντίνα, ομπρέλες και 
ξαπλώστρες.

Διακόφτι: Τα ρηχά γαλαζοπράσινα νερά και η 
κατάλευκη άμμος θυμίζουν εξωτικό νησί! Βρίσκεται δίπλα 
στο κεντρικό λιμάνι των Κυθήρων.

Καλάμι: Σχετικά δύσκολα προσβάσιμη παραλία, με 
γύρω στα 15 λεπτά πεζοπορίας και σύντομη καταρρίχηση 
στο τέλος της διαδρομής (υπάρχει σχοινί). Το μαγευτικό 
τοπίο με τα καταγάλανα, βαθιά νερά και την άγρια ομορφιά 
του θα σε ανταμείψει για τον κόπο σου.

Αβλέμονας: Ο κολπίσκος μπροστά από το γραφικό 
ψαροχώρι του Αβλέμονα είναι ιδανικός για βουτιές από 

τους τριγύρω βράχους! 
Τα τιρκουάζ νερά και οι 
φοίνικες παραπέμπουν σε 
μέρη εξωτικά.

Καψάλι: Οργανωμένη 
παραλία μπροστά από 
τον κοσμοπολίτικο οικισμό 
Καψάλι. Προσφέρει τη 
δυνατότητα για θαλάσσια 
σπορ και υπέροχη θέα στο 
Κάστρο της Χώρας.

Κακιά Λαγκάδα: 
Οργανωμένη παραλία 
με ομπρέλες και καντίνα. Είναι βραβευμένη με «γαλάζια 
σημαία»

Δραστηριότητες και αξιοθέατα 
στα Κύθηρα

Τα Κύθηρα προσφέ-ρουν τόσα πολλά και διαφορετικά 
αξιοθέατα που δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδείς! Μεσαιωνικοί 
οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά μνημεία, μονοπάτια 
με πλούσια βλάστηση που οδηγούν σε μαγικές σπηλιές, 
φαράγγια και καταρράκτες σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

Κάποια από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να 
επισκεφτείς στο νησί είναι:

Το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας, τη βραχονησίδα Χύτρα με 
μια μαγευτική σπηλιά με καταγάλανα νερά που θυμίζουν 
πισίνα, σπάνια πουλιά και λουλούδια, αλλά και φώκιες!

Το Ενετικό Κάστρο: Το πιο χαρακτηριστικό μνημείο του 
νησιού, δεσπόζει σε έναν απότομο βράχο πάνω από τη 
Χώρα. Το σημερινό κάστρο χτίστηκε από τους Ενετούς τον 
16ο αι.

Η καστροπολιτεία της Παλαιόχωρας: Ο λεγόμενος και 
«Μυστράς των Κυθήρων», είναι ένα από τα σημαντικότερα 
ιστορικά αξιοθέατα του νησιού. Πρόκειται για τα ερείπια της 
παλιάς μεσαιωνικής πρωτεύουσας, που χτίστηκε το 12ο αι. 
από Μονεμβασίτες και καταστράφηκε τον 16ο αι. από τον 
διαβόητο Μπαρμπαρόσα! H τοποθεσία είναι πραγματικά 
υπέροχη..

Ο καταρράκτης της Νεράιδας και οι νερόμυλοι στον 
Μυλοπόταμο: Ακολούθησε το σηματοδοτημένο μονοπάτι 
που ξεκινά από την κεντρική πλατεία του οικισμού, 
εξερεύνησε τη μαγευτική φύση και κάνε ένα ταξίδι στο 
παρελθόν των Κυθήρων! Σημαντικό: η διαδρομή θέλει 
προσοχή.

Χωριά στα Κύθηρα

Τα Κύθηρα έχουν συνολικά 62 οικισμούς με μεγάλη 
ποικιλία στον χαρακτήρα, την αρχιτεκτονική και το τοπίο. 
Εξερευνώντας το νησί θα βρεις παραθαλάσσια χωριά 
που θυμίζουν Κυκλάδες, μεσαιωνικούς οικισμούς στην 

ενδοχώρα, αλλά και καταπράσινα χωριά με πηγές και 
πλούσια βλάστηση που σπάνια συναντάται στα ελληνικά 
νησιά. Αξίζει να επισκεφτείς:

Αβλέμονας: Μικρό γραφικό παραθαλάσσιο χωριό με 
αρχιτεκτονική που θυμίζει Κυκλάδες. Κολύμπησε στους 
υπέροχους κολπίσκους με τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα 
νερά, πιες καφέ δίπλα στη θάλασσα και απόλαυσε το 
φαγητό στα ταβερνάκια του χωριού.

Μυλοπόταμος: Πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό που 
σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές. Η Κάτω Χώρα – ο παλιός 
ενετικός οικισμός – διατηρείται ακριβώς όπως ήταν και 
θα σε συναρπάσει με την αρχιτεκτονική του. Η θέα είναι 
υπέροχη, ειδικά το ηλιοβασίλεμα!

Απο το Μυλοπόταμο ξεκινούν και πολλά μονοπάτια 
που οδηγούν σε μνημεία, παραλίες και κρυμμένες γωνιές 
του νησιού. Η κεντρική πλατεία του νέου οικισμού είναι 
ιδανική για χαλαρό καφέ και φαγητό. Αξίζει πραγματικά να 
αφιερώσεις μια μέρα για να εξερευνήσεις αυτό το μαγικό 
μέρος.

Καραβάς: Χτισμένο μέσα σε μία ρεματία, το χωριό 
είναι καταπράσινο και γεμάτο πηγές. Η αρχιτεκτονική του 
είναι εκπληκτική, ενώ ο δραστήριος τοπικός σύλλογος 
«Πορτοκαλιά» διοργανώνει πολιτιστικές δραστηριότητες 
καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από εδώ ξεκινούν 
και αρκετές περιπατητικές διαδρομές. Μην ξεχάσεις να 
αγοράσεις τοπικά παραδοσιακά προϊόντα!

Αρωνιάδικα: Παραδοσιακό χωριό που θυμίζει Μάνη, 
έχει κηρυχθεί προστατευόμενος αρχιτεκτονικά οικισμός. 
Ό,τι πρέπει για μία στάση για καφέ ή φαγητό.

Μητάτα: Καταπράσινο χωριό με φανταστική θέα στο 
φαράγγι του Τσάκωνα. Στις γύρω πηγές μπορείς να κάνεις 
πικ-νικ, ενώ τον Αύγουστο αξίζει να πας και στη «Γιορτή 
του Κρασιού» που διοργανώνει ο σύλλογος «Μυρτιά».

Χώρα των Κυθήρων: Η πρωτεύουσα του νησιού. 
Κάνε μια βόλτα στα στενά σοκάκια και θαύμασε την 
αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική, τα ενετικά αρχοντικά και το 
επιβλητικό κάστρο. Ψώνισε τοπικά προϊόντα στα μαγαζιά, 
διασκέδασε στα μπαρ και απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα από 
το λεγόμενο «Belvedere».

Κύθηρα: Ο παράδεισος στο νότιο μέρος της Πελοποννήσου
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Μία εκκλησία στη Λέρο 
θεωρείται έργο τέχνης από 
το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Μια εκκλησία-μνημείο για 
τα οξύμωρα που 
την διέπουν

Ποιος θα φανταζόταν ότι εξόριστοι 
πολιτικοί κρατούμενοι θα αγιογραφούσαν 
τους τοίχους αυτής της μικρής εκκλησιάς 
στην άκρη του Αιγαίου; Ο λόγος για την 
Αγία Ματρώνα-Κιουρά στη Λέρο, την Κυρά 
που πόθησε την μοναχική ζωή και άφησε 
το σπίτι της γι’ αυτήν.

Το εκκλησάκι έχει χαρακτηριστεί 
διατηρητέο μνημείο. Πρόκειται για ένα 
κτίσμα του 18ου αιώνα, το οποίο ανεγέρθη 
επάνω στα ερείπια του προηγούμενου 
ναού. Κατά τη διετία 1969-1970, μέσα 
στα χρόνια της δικτατορίας, η Αγία Κιουρά 
αγιογραφήθηκε από εξόριστους στο νησί 
της Λέρου. Ανάμεσά τους βουλευτές, 
στελέχη της Αριστεράς, αγωνιστές της 
Εθνικής Αντίστασης, διανοούμενοι, 
καλλιτέχνες, ηλικιωμένοι και μητέρες με 
μωρά.

Με τόσο ξεχωριστή ιστορία, ήταν 
αναμενόμενο πως οι παραστάσεις στους 
τοίχους της Ματρώνας θα ήταν μοναδικές. 
Απεικονίζουν διάφορες μορφές αγίων, αλλά 
και κρατούμενων που πρωταγωνιστούν 
στα Πάθη του Χριστού. Σε αυτούς τους 
τοίχους, η Παναγία και η Ελλάδα θρηνούν 

από κοινού τα παιδιά τους.
Η ιδιαιτερότητα αυτή είναι και ο λόγος για 

τον οποίο η Ματρώνα θεωρείται «μοναδικό 
μνημείο της σύγχρονης ιστορίας που 
αποτυπώνει την αγωνία και τη στέρηση 
της ελευθερίας του ελληνικού λαού στα 
χρόνια της δικτατορίας».

Η ιδέα της αγιογράφησης ήταν του 
Μανώλη Γλέζου, τον οποίο ακολούθησαν 
στην υλοποίηση οι συγκρατούμενοί του, 
Αντώνης Καραγιάννης, Τάκης Τζανετέας 
και Κυριάκος Τσακίρης.

Αλλά και η Κυρά, η αγαπημένη Κιουρά 
των ντόπιων, έχει τη δική της ιστορία. 
Πρόκειται για μια Χιώτισσα αρχοντοπούλα 
που έζησε σχεδόν πριν 600 χρόνια. 
Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, 
αν και οι έξι αδελφές της παντρεύτηκαν ως 
περιζήτητες νύφες, η Μαρία, όπως ήταν 
το πραγματικό της όνομα, και μικρότερη 
από όλες, γοητεύθηκε από την μελέτη των 
θείων.

Η εικόνα της Κιουράς λέγεται πως 
φιλοτεχνήθηκε στην πατρίδα της, τη Χίο/
Photo: Shutterstock

Η τακτική επαφή της με τις καλόγριες 
των γυναικείων μοναστηριών του νησιού, 
της γέννησαν την επιθυμία να διάγει 
έναν βίο αγνό και μοναχικό. Μετά τις 
πρώτες τις μοναχικές εμπειρίες, η Μαρία 
χειροτονήθηκε μοναχή και μετονομάσθηκε 
Ματρώνα, ενώ στη διάρκεια της πορείας 
της διετέλεσε και ηγουμένη, πριν κοιμηθεί 
το 1462.

Στην εκκλησία της Αγίας Ματρώνας-
Κιουράς σώζεται και η εικόνα της, η 
οποία λέγεται πως έχει φιλοτεχνηθεί στην 
πατρίδα της, τη Χίο.

Κιουρά της Λέρου: H εκκλησία 
που αγιογραφήθηκε από εξόριστους

TAXIDIA.GR



31 μαιου 202238 εεβδομάδα Greek Weekly NewsΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένα νέο επιχείρημα για να αντιταχθεί 
στην πιθανή επανένωση των 
γλυπτών του Παρθενώνα, φαίνεται να 
χρησιμοποιεί το βρετανικό μουσείο, 
στο οποίο αναφέρει για τα γλυπτά ότι 
“τα βρήκαν πεταμένα στα ερείπια”. Τι 
απαντά η Αθήνα.

Όλο και περισσότερα “εμπόδια” φαίνεται να προσπαθεί 
να βάζει το βρετανικό μουσείο στην πιθανή επιστροφή 
των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, με το νέο 
επιχείρημα που προτάσσει να είναι πως “βρέθηκαν 
ανάμεσα σε ερείπια”.

Οι νέες αυτές δηλώσεις δίνουν μια νέα τροπή σε αυτή 
την ελληνοβρετανική διαμάχη.

“Μεγάλο μέρος της ζωφόρου αφαιρέθηκε στην 
πραγματικότητα από τα ερείπια γύρω από τον Παρθενώνα. 
Τα αντικείμενα αυτά δεν αποκόπηκαν όλα από το κτίριο, 
όπως έχει υποστηριχθεί”, δήλωσε ο αναπληρωτής 
διευθυντής του μουσείου, δρ. Τζόναθαν Γουίλιαμς, στην 
ετήσια συνεδρίαση της διακυβερνητικής επιτροπής του 
οργανισμού παγκόσμιας κληρονομιάς για την προώθηση 
της επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών.

Μενδώνη: “Κλοπή κατά συρροή 
από τον λόρδο Έλγιν”

Θέση επί του ζητήματος θέλησε να πάρει η υπουργός 
Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μέσω δήλωσής της στον 
Guardian, όπου κατηγορεί τον Έλγιν για “κλοπή κατά 
συρροή”.

“Με την πάροδο των ετών, οι ελληνικές αρχές και 
η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχουν αποδείξει με 
ακλόνητα επιχειρήματα τα αληθινά γεγονότα γύρω από 
την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Λόρδος 
Έλγιν χρησιμοποίησε παράνομα και άδικα μέσα για 
να κατασχέσει και να εξάγει τα γλυπτά του Παρθενώνα 
χωρίς πραγματική νόμιμη άδεια για να το πράξει, σε μια 
κατάφωρη πράξη κλοπής κατά συρροή”.

Σε άλλο σημείο, ο Guardian αναφέρεται σε άλλη 
επιστολή του Lusieri που αντικρούει τους ισχυρισμούς του 
Βρετανικού Μουσείου. Πιο συγκεκριμένα, σε επιστολή που 
έγραψε στον Έλγιν το 1802 παραδέχτηκε ότι “αναγκάστηκε 
να γίνει λίγο βάρβαρος” κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης 
για την απομάκρυνση ενός γλυπτού ανάγλυφου πίνακα ή 
μετόπης που απεικονίζει μια γυναίκα που παρασύρεται 
από έναν κένταυρο από το ναό.

Το Βρετανικό Μουσείο, προσθέτει η βρετανική 
εφημερίδα, το οποίο αγόρασε τις αρχαιότητες το 1816, έχει 
στις συλλογές του 15 μετόπες, 17 παιδικές μορφές και 75 
μέτρα της αρχικής ζωφόρου μήκους 160 μέτρων. Μεγάλο 
μέρος των υπόλοιπων αγαλμάτων -που θεωρούνται 
το αποκορύφωμα της κλασικής τέχνης- βρίσκεται στην 

Αθήνα, και εκτίθενται στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Η τελευταία διαμάχη έρχεται μετά την αναζωογόνηση της 

εκστρατείας της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών 
του Παρθενώνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το 
θέμα στο επίκεντρο των συνομιλιών της Downing Street 
με τον Μπόρις Τζόνσον τον Νοέμβριο και τη νέα αυτή 
προσπάθεια θεωρείται ευρέως πως έθεσε το Βρετανικό 
Μουσείο σε θέση άμυνας.

“Δε θα υπάρξει ποτέ μια μαγική στιγμή 
επανένωσης”

Την εξαιρετική κατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης 
παραδέχθηκε ο αναπληρωτής διευθυντής του βρετανικού 
Μουσείο, ωστόσο δήλωσε ότι η επιθυμία της Ελλάδας για 
την επανένωση των γλυπτών, ήταν αδύνατη επειδή τόσα 
πολλά είχαν καταστραφεί από την στιγμή που ο Έλγιν 
έφτασε στην Ελλάδα.

“Δε θα υπάρξει ποτέ μια μαγική στιγμή επανένωσης, 
διότι τα μισά από τα γλυπτά του Παρθενώνα έχουν χαθεί 
για πάντα, τα μισά γλυπτά είχαν καταστραφεί από τα τέλη 
του 17ου αιώνα, πολύ πριν ο Έλγιν δραστηριοποιηθεί στην 
Αθήνα”.

Times του Λονδίνου για Γλυπτά 
Παρθενώνα: Ανήκουν στην Ελλάδα, 

πρέπει να επιστραφούν

Αξίζει να σημειωθεί ότι, νωρίτερα φέτος, υπέρ της 
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα 
τάχθηκαν και οι Times του Λονδίνου, σε μια “αλλαγή 
γραμμής” της βρετανικής εφημερίδας που άλλοτε είχε 
υποστηρίξει την παραμονή τους στη Βρετανία.

Σε άρθρο με τίτλο “Η άποψη των Times για τα Ελγίνεια 
Μάρμαρα: Ενώνοντας την Ελληνική Κληρονομιά” η ιστορική 
εφημερίδα σημείωσε πως “η υπόθεση της επιστροφής των 
Ελγίνειων Μαρμάρων στην Αθήνα έχει γίνει επιτακτική”.

Εκφράζοντας τον θαυμασμό τους, αναφέρουν σχετικά: 
“Τα Ελγίνεια Μάρμαρα είναι υπέροχα στην απεικόνιση 
της ανθρώπινης μορφής και στην εντύπωση της κίνησης. 
Εκατομμύρια έχουν θαυμάσει αυτά τα γλυπτά που κάποτε 
κοσμούσαν τον Παρθενώνα και τους τελευταίους δύο 
αιώνες βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, μεταξύ των 
ωραιότερων αποκτημάτων του”.

Στη συνέχεια, τάσσονται υπέρ της επιστροφής τους 
στην Αθήνα και σημειώνουν: “Για περισσότερα από 50 
χρόνια, καλλιτέχνες και πολιτικοί υποστήριξαν ότι τα τόσο 
θεμελιώδη τεχνουργήματα για την πολιτιστική ταυτότητα 
ενός έθνους πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Το 
μουσείο και η βρετανική κυβέρνηση, με την στήριξη των 
Times, αντιστάθηκαν στην πίεση. Όμως οι καιροί και οι 
συνθήκες αλλάζουν. Τα γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. 
Τώρα πρέπει να επιστρέψουν.”

“Η Βρετανία έχει προβάλει επιχειρήματα για τη συνέχιση 
της κατοχής. Η αυξανόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση στην 
Αθήνα έχει επηρεάσει μεγάλο μέρος του Παρθενώνα, 

ενώ τα Ελγίνεια Μάρμαρα έχουν διατηρηθεί σε σχεδόν 
παρθένα κατάσταση σε ένα καθαρό, ασφαλές περιβάλλον. 
Αυτό το επιχείρημα δεν ισχύει πλέον. Όχι μόνο τα Ελγίνεια 
Μάρμαρα έχουν ήδη υποστεί ζημιές από ακατάλληλο 
καθαρισμό, αλλά η Ελλάδα έχει χτίσει ένα υπέροχο 
μουσείο δίπλα στην Ακρόπολη, ασφαλές και προσβάσιμο, 
όπου φυλάσσονται τώρα τα αυθεντικά γλυπτά και όπου τα 
μάρμαρα θα συμπλήρωναν τη ζωφόρο” τονίζουν σχετικά 
με τις αιτιάσεις της βρετανικής πλευράς και συνεχίζουν:

“Είναι σαν να βγάζεις τον Άμλετ από το σύνολο των 
έργων του Σαίξπηρ και να λες ότι τα υπόλοιπα μπορούν 
ακόμα να υπάρχουν χωριστά”.

“Η επιστροφή των Ελγίνειων Μαρμάρων θα ήταν 
μια μεγαλόψυχη χειρονομία όταν η Βρετανία χρειάζεται 
να αναζωπυρώσει τις ευρωπαϊκές φιλίες” καταλήγει η 
βρετανική εφημερίδα.

news247.gr

Υπουργείο Πολιτισμού 
κατά Βρετανικού 

Μουσείου για 
τα μάρμαρα που 

«δεν επιστρέφονται»
Στις πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπου του Βρετανικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα 
απαντά το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. «Έχετε 
έλλειμα ενημέρωσης», επισημαίνει το ΥΠΠΟ για τον 
ισχυρισμό ότι δεν υπάρχουν και δεν προγραμματίζονται 
συνομιλίες για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σημειώνει πως 
η αλληλογραφία για τα γλυπτά του Παρθενώνα μεταξύ 
ΥΠΠΟΑ και Βρετανικών Αρχών, όπως και η Σύσταση της 
ΟΥΝΕΣΚΟ της 20/5/2022, αποδεικνύουν ότι ο εκπρόσωπος 
του Βρετανικού Μουσείου έχει έλλειμμα ενημέρωσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου ΥΠΠΟΑ:
«Στις πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπου του Βρετανικού 

Μουσείου ότι δεν υπάρχουν και δεν προγραμματίζονται 
συνομιλίες με την Ελλάδα για την επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα στην Αθήνα, το Γραφείο Τύπου του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σημειώνει τα εξής:

Η αλληλογραφία μεταξύ ΥΠΠΟΑ και Βρετανικών Αρχών, 
όπως και η Σύσταση της ΟΥΝΕΣΚΟ της 20/5/2022 
αποδεικνύουν ότι ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου 
έχει έλλειμα ενημέρωσης».

Γλυπτά Παρθενώνα: Αλλάζουν το αφήγημα οι Βρετανοί 
“Δεν τα αφαιρέσαμε βίαια ήταν πεταμένα στα ερείπια”
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Η πρώτη αναίμακτη επέμβαση με χρήση 
υπερήχων σε ασθενή με Αλτσχάιμερ ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία στη Νέα Υόρκη. Επικεφαλής της ομάδας, 
μια Ελληνίδα, η Ελίζα Κονοφάγου, καθηγήτρια 
Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ραδιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Η μέθοδός της θα εφαρμοστεί σε ανίατες 
νευρολογικές παθήσεις, αλλά και στη θεραπεία του 
καρκίνου του μαστού και των καρδιακών αρρυθμιών. 
Σε συνέντευξή της στο iefimerida η Δρ Κονοφάγου 
εξήγησε, μεταξύ άλλων: «Το έργο της ομάδας μου 
συμπεριλάμβανε διαφορετικούς επιστημονικούς 
τομείς. Από φυσική ακουστικών κυμάτων, συνδυασμό 
υπερηχητικών συστημάτων με νευροπλοηγούς αλλά 
και κατανόηση των επιδράσεων του υπερήχου σε 
συνδυασμό με φυσαλίδες πάνω στον εγκεφαλικό ιστό. 
Αυτό μας επέτρεψε να αναπτύξουμε τη μέθοδό μας, 
με το δικό μας πρωτότυπο σύστημα, που οδήγησε 
στο άνοιγμα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού σε 
ασθενή, εκτός του μαγνητικού τομόγραφου, με 
παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο επιτυγχάνουμε την είσοδο στον εγκέφαλο των 
φαρμάκων τα οποία ήδη υπάρχουν και μπορούν να 
θεραπεύσουν το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον, λόγω 
όμως του φραγμού δεν μπορούν να περάσουν σε 
ικανοποιητική δόση».

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα αποτελέσματα έχει 
παρατηρήσει η ειδικός και στο Πάρκινσον, όπου 
«έχουμε δεi ότι το φάρμακο μπορεί να διεισδύσει, 
τουλάχιστον 2 με 7 φορές περισσότερο, στην 
περιοχή του εγκεφάλου και να έχει ανάλογη 

α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α 
με αναπλήρωση της 
μορφολογίας και 
λειτουργικότητας των 
νευρώνων που παράγουν 
ντοπαμίνη, τη βασική ουσία 
που ελαττώνεται στον 
εγκέφαλο των ασθενών με 
Πάρκινσον»

«Μ’ αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνουμε την είσοδο 
στον εγκέφαλο των 
φαρμάκων τα οποία ήδη 
υπάρχουν και μπορούν να 
θεραπεύσουν το Αλτσχάιμερ 
και το Πάρκινσον, λόγω όμως του φραγμού δεν 
μπορούν να περάσουν σε ικανοποιητική δόση».

Η μη επεμβατική τεχνική της που έχει την έγκριση 
του FDA δημοσιεύτηκε καταρχήν στο αμερικανικό 
ιατρικό περιοδικό «Science Translational Medicine», 
όταν η επιστημονική ομάδα της έδειξε σε 55 ασθενείς 
με διαφορετικές μορφές αρρυθμίας ότι η νέα μέθοδος 
μπορεί να συμπληρώσει τις υπάρχουσες διαγνωστικές 
τεχνικές, όπως το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Οι δυνητικά θανατηφόρες αρρυθμίες μπορούν 
να θεραπευθούν μέσω κατάλυσης με καθετήρα 
στην καρδιά, όμως οι γιατροί πρέπει πρώτα να 
εντοπίσουν ποιες ακριβώς περιοχές του καρδιακού 
ιστού προκαλούν τις ανωμαλίες στους παλμούς 
της καρδιάς. Σήμερα οι περισσότερες αρρυθμίες 
ανιχνεύονται μέσω ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το 

ELLINES.COM

Ιατρική επανάσταση: 
Ελληνίδα ειδικός έκανε την 

πρώτη επέμβαση με υπερήχους 
σε ασθενή με Αλτσχάιμερ

οποίο όμως δεν είναι πάντα ακριβές, ενώ αφήνει και 
περιθώρια για υποκειμενική ερμηνεία εκ μέρους του 
γιατρού.

Η Ελίζα Κονοφάγου αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο 
Πρότυπο Σχολή της Αθήνας, σπούδασε Φυσικοχημεία 
στο Πανεπιστήμιο 6 του Παρισιού, έκανε μεταπτυχιακά 
στη Βιοϊατρική Μηχανική στο Imperial College του 
Λονδίνου και πήρε το διδακτορικό της επίσης στη 
Βιοϊατρική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του 
Χιούστον των ΗΠΑ το 1999. Σήμερα διευθύνει το 
Εργαστήριο Υπερήχων και Ελαστικής Απεικόνισης 
στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Είναι επίσης ένα από 
τα μέλη του νέου Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, 
Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) της Ελλάδας.

womantoc.gr
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Προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες διαμόρφωσης εξωτερικών 
χώρων στους πολύτιμους πελάτες μας. 

Οι εκτιμήσεις μας είναι δωρεάν και είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε 
ευχαριστημένοι τόσο με τις τιμές όσο και με τις υπηρεσίες μας.

 Όταν έρχεται ο χειμώνας και πέφτει το χιόνι, 
εμπιστευτείτε μας για να κρατήσουμε τον ιδιόκτητο χώρο σας 

καθαρό και ασφαλή. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και ξεκινάει το 
καλοκαίρι, εμπιστευθείτε μας να φροντίζουμε το γκαζόν σας και 

να το διατηρούμε πάντα πράσινο και καθαρό.


