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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

Eνα βράδυ σε μια 
απομονωμένη βίλα δίπλα στη 

λίμνη ένας πλούσιος οικοδεσπότης 
θα ζητή-σει από 8 καλεσμένους  να 

τον επισκεφτούν για να συζητήσουν για 
επαγγελματική συνεργασία. Στο σπίτι θα φτάσουν ένας 
γιατρός, μια μυστήρια ηλικιωμένη επιχειρηματίας, μία 
δημοσιογράφος, μία δικηγόρος, ένας ιδιωτικός ντεντέκτιβ, 
ένας επαγγελματίας τζογαδόρος, ένας τοκογλύφος και μια 
καμαριέρα. Οι επισκέπτες έρχονται αντιμέτωποι με μια 
μεγάλη έκπληξη.  Η πιο άσχημη και απρόβλεπτη νύχτα 
της ζωής τους έχει αρχίσει..  

Όταν οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί του Οντάριο ανέλαβαν τον 
έλεγχο της επαρχίας το 2018, μεγάλο μέρος της πίστωσης για τη νίκη 
τους δόθηκε στον αντιδημοφιλή ηγέτη της πρώην κυβέρνησης των 
Φιλελευθέρων.

“Το κόμμα των PC δεν κέρδισε εξαιτίας του Νταγκ Φορντ. Το κόμμα 
PC κέρδισε παρά τον Νταγκ Φορντ. Κέρδισαν εξαιτίας της [πρώην 
πρωθυπουργού του Οντάριο] Kathleen Wynne”, δήλωσε ο Greg Lyle, 
βετεράνος δημοσκόπος και πρόεδρος της Innovative Research Group.

Τώρα, με τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις να δείχνουν τους 
Συντηρητικούς να προηγούνται καθώς οι κάτοικοι του Οντάριο 
ετοιμάζονται να ψηφίσουν στις 2 Ιουνίου, ο Lyle δήλωσε ότι “το μέγεθος 
της νίκης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, η οποία μπορεί να μην 
διαρκέσει, οφείλεται σε αυτόν”.

Πράγματι, σε αντίθεση με τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του, όπου 
ήταν ένα σαφές βάρος, λέει ο David Coletto, διευθύνων σύμβουλος της 
Abacus Data.

“Ο Νταγκ Φορντ πέρασε από το να είναι ο λιγότερο δημοφιλής 
πρωθυπουργός στο Οντάριο πριν από την πανδημία, στο να είναι 
κάπου στη μέση, και τώρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις μας, είναι ο πιο 
δημοφιλής [επαρχιακός] ηγέτης στην επαρχία”, δήλωσε ο Coletto.

“Σήμερα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένα πλεονέκτημα 
στο οποίο ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων που μπορεί κανονικά 
να μην ψηφίζουν Συντηρητικούς - αν συνεχιστούν αυτές οι τάσεις - 
πιθανότατα θα ψηφίσουν Συντηρητικούς επειδή ο Doug Ford είναι ο 
ηγέτης του κόμματος, όχι παρά το γεγονός ότι είναι”, δήλωσε ο Coletto.

Νύχτα εκδίκησης

Πώς ο Doug Ford 
μετατράπηκε από τροχοπέδη 
 σε σημαντικό πλεονέκτημα

για το κόμμα του

 «Νύχτα εκδίκησης» ο τίτλος του θεατρικού με 
υπογραφή Γρηγόρη Τερζάκη. Σκηνές αγωνίας, 
τρόμου και μυστηρίου καθήλωσαν το θεατρικό 
κοινό και απογείωσαν την αγωνία του.    

Μια παραγωγή της θεατρικής ομάδας 
«‘Ιριδα» της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο 
που στα 5 χρόνια λειτουργίας της έχει γίνει 
φορέας δημιουργίας εγχώριων καλλιτεχνικών 
παραγωγών.  

Ο Γρηγόρης Τερζάκης ξεδιπλώνοντας για 
άλλη μια φορά το ταλέντο του, «σερβίρει» στο 

Η Παμμακεδονική 
Ομοσπονδία Καναδά, 
πραγματοποίησε την 

Κυριακή 15 Μαΐου 
εκλογές για την ανάδειξη 

νέου διοικητικού 
συμβουλίου. 

Μια ηλιόλουστη 
καλοκαιρινή ημέρα η 

Κυριακή των εκλογών, 
προϊδεάζοντας τον 

καθένα για την καλή 
έκβασή της. Εκατόν 

εβδομήντα επτά (177) 

ΕκΛογΕΣ Στην ΠΑμμΑκΕΔονΙκη ομοΣΠονΔΙΑ κΑνΑΔΑ

Άνεμος ανανέωσης...
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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

a

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

Δεξίωση στον Λευκό Οίκο παρέθεσε 
ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, 
προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη.

Το «παρών» στη δεξίωση έδωσαν, 
μεταξύ άλλων, ο Νίκος Δένδιας, ο Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, η Νίκη Κεραμέως, ο 
Γιάννης Οικονόμου, ο υφυπ. Εξωτερικών, 
Κώστας Φραγκογιάννης, η πρέσβης της 
Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου, η πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, ο 
νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 
Τζορτζ Τσούνης, ο αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Δημοκρατικός 
γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, η 
Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ 
Μαλλιωτάκης και άλλοι.

Τον λόγο αρχικά πήρε ο Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής Ελπιδοφόρος.

«Η Ελλάδα, η πηγή του δυτικού 
πολιτισμού, και η Αμερική, η καλύτερη 
ελπίδα ελευθερίας και αυτοδιάθεσης για 
όλους. Σας ευχαριστούμε αμφότερους 
για τη δέσμευσή σας για ελευθερία 
και υποστήριξη της αποστολής του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είθε να έχετε 
υγεία και μακροζωία, με σοφία, χάρη και με 
ισχύ», τόνισε μεταξύ άλλων.

«Οι ζωές μας και η επιβίωση της 
ευτυχίας μας να προστατεύονται πάντα 

από τις αρχές της δημοκρατίας, τα 
δώρα της Ελλάδας στον κόσμο, και την 
έμπνευση του αμερικανικού ονείρου. Ζήτω 
η Αμερική, ζήτω η Ελλάδα», κατέληξε ο 

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε η σύζυγος 

του Αμερικανού προέδρου, Τζιλ Μπάιντεν.
«Έχω επισκεφθεί την Ελλάδα πολλές 

φορές και αισθάνθηκα δέος κάτω από την 
Ιστορία των Αθηνών και την ομορφιά των 
νησιών. Είναι χαρά μου που επιστρέφω 
αυτή τη φιλοξενία. Είναι τιμή μου που 
υποδέχομαι τον κύριο Μητσοτάκη και τη 
σύζυγό του», ανέφερε.

«Η Ιστορία της Αμερικής αποτελεί 
κομμάτι της Ιστορίας όλων μας. Κάθε 
μέρα διαμορφώνουμε το μέλλον μας και τα 
δένδρα που φυτεύετε θα τα καρπωθούμε 
όλοι. Η ελληνική κοινότητα σημαίνει πολλά 
για τον Τζο Μπάιντεν», πρόσθεσε.

μπάιντεν: Έχουν γίνει 
φρικαλεότητες στην ουκρανία

Aμέσως μετά, στο βήμα ανέβηκε ο Τζο 
Μπάιντεν, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: 
«Καλωσορίζουμε τον κύριο πρωθυπουργό 
στην Ουάσιγκτον. Είχαμε συζητήσεις και 
είμαι ενθουσιασμένος που υποδεχόμαστε 
τη σύζυγο και τις κόρες σας και ξέρω πως η 

μπάιντεν – μητσοτάκης: «Σημαντική περίοδος» 
για να εδραιώσουμε τις σχέσεις μας 
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οικογένεια μετράει πολύ. Όλοι σκεφτόμαστε 
τον εκλιπόντα μπαμπά σας, ο οποίος είχε 
μεγάλη επιρροή πάνω μου. Ο μπαμπάς 
σας ήταν πραγματικός δάσκαλος. Πέρυσι 
έπρεπε να γιορτάσουμε τα 200 έτη από 
την απελευθέρωση διαδικτυακά λόγω της 
πανδημίας».

«Φέτος γιορτάζουμε τα 201 έτη και είναι 
ευκαιρία να κοιτάξουμε το μέλλον. Σήμερα 
η φιλία μας βρίσκεται στο απόγειό της. 
Αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οι λαοί 
μας εργάζονται μαζί στην ενέργεια, την 
κλιματική αλλαγή και σε πολλά ακόμα. 
Είναι μία σημαντική περίοδος, για να 
εδραιώσουμε τις σχέσεις μας. Η Ελλάδα 
είπε όχι στον Β’ Παγκόσμιο και ενέπνευσε 
τον κόσμο», τόνισε.

«Σήμερα καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε την απρόκλητη εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουν 
γίνει φρικαλεότητες εκεί. Σκοτώνουν 
παιδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για 
τη σαφή θέση που δείξατε από την αρχή 
κύριε πρωθυπουργέ. Όχι στην ιδέα 
ότι οι απολυταρχικές κυβερνήσεις θα 
επικρατήσουν. Ο Πούτιν θα λογοδοτήσει. 
Ακόμη και οι ζοφερότερες περίοδοι, θα 
πρέπει να μας υπενθυμίζουν ότι πάντα 
υπάρχει ελπίδα. Η λέξη κλειδί είναι 
η αξιοπρέπεια. Να κληροδοτήσουμε 
στα παιδιά μας έναν καλύτερο κόσμο. 
Αδημονούμε να τα πούμε και στην 
Ελλάδα», σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

μητσοτάκης για κυπριακό: 
«Παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε 

όλη σας την επιρροή»

Ακολούθως στο βήμα ανέβηκε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δήλωσε 
μεταξύ άλλων: «Είναι προνόμιο για μένα 
να είμαι εδώ. Η Ελλάδα, όπως και οι 
ΗΠΑ, σφυρηλατήθηκε από οραματιστές. 
Οι ηγέτες της Ελληνικής Επανάστασης, 
άντλησαν δύναμη και έμπνευση από τον 
αγώνα των ΗΠΑ για τη Δημοκρατία. Η 
κοινή ιστορία θυσιών δένει τα δύο έθνη».

«Έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε 
αυτήν την ιστορία. Σήμερα είναι πιο 
επίκαιρο από ποτέ. Μία υπενθύμιση 
ότι όσα θεωρούσαμε δεδομένα στην 
Ευρώπη, δεν ισχύουν. Οι νεοφιλελεύθερες 
φαντασιώσεις ανήκουν σε άλλες περιόδους. 
Οποιαδήποτε παραβίαση θα απαντηθεί με 
ωμό τρόπο. Γι’ αυτό, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ 
να σταθούν αλληλέγγυες σε οποιαδήποτε 
χώρα βρεθεί σε αυτή τη θέση», πρόσθεσε 
ο πρωθυπουργός.

«Ως προς την ενέργεια, μπορούμε να 
κάνουμε πολλά, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ από 
κοινού, για να μειώσουμε τις τιμές, καθώς 
προχωρούμε προς την απεμπλοκή από το 
ρωσικό αέριο. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί 
έναν κόμβο ενέργειας και η Ελλάδα είναι 
πύλη εισόδου για πηγές ενέργειας από τον 
ήλιο», σημείωσε.

«Στο Κυπριακό, παρακαλώ να 
χρησιμοποιήσετε όλη σας την επιρροή. 
Κανείς δεν θα δεχθεί μία λύση δύο κρατών. 
Πυλώνας για την ευημερία και την ασφάλεια 
στα Βαλκάνια η Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε 
να επενδύουμε στις ένοπλες δυνάμεις μας 
και δεν θα δεχθούμε καμία παραβίαση 
της εδαφικής μας ακεραιότητας. Θα 
προχωρήσουμε στην επένδυση των 
F-35 και ελπίζουμε να αποκτήσουμε το 
υπέροχο αυτό αεροπλάνο», δήλωσε ο κ. 
Μητσοτάκης.

μπάιντεν: Βρισκόμαστε 
στην καλύτερη στιγμή μας

«Ήμασταν πάντα μαζί στη σωστή 
πλευρά της ιστορίας», δήλωσε νωρίτερα ο 
κ. Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με 
τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Βρισκόμαστε στην καλύτερη στιγμή 
μας», είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στην επιθετικότητα της Ρωσίας.

Ο κ. Μπάιντεν, ο οποίος φόρεσε γραβάτα 
με την ελληνική σημαία, τόνισε ότι οι δυο 
τους είχαν πολλά να συζητήσουν, όπως 
η Ουκρανία, το εμπόριο και η κλιματική 
αλλαγή.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Fωτογραφίες που ξεχώρισαν, η καθεμία για τους δικούς 
της λόγους, μέσα στην δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου
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ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

εκλέκτορες προσήλθαν, εκπρόσωποι 31 
συλλόγων-μελών της Παμμακεδονικής. 
Ψήφισαν 147 για τη δημιουργία του 
13μελούς συμβουλίου.  
Σε ήρεμο κλίμα διεξήχθηκε η εκλογική 
διαδικασία υπό την εποπτεία της 
Εφορευτικής Επιτροπής που 
απαρτίζονταν από τους: Δημήτρη 
Γκεκόπουλου, Ειρήνη Κερογλίδη, Γιώτα 
Αμανατίδη και Βασίλη Αρχιτεκτονίδη
Στο κατάλογο που παρατίθεται 
φαίνονται τα ονόματα των εκλεγέντων 
και ο αριθμός ψήφων που απέσπασαν 
με αισθητή την παρουσία νέων ατόμων.
Στις επόμενες ημέρες θα γίνει η ανάδειξη 
του προέδρου και των μελών του νέου 
13μελούς διοικητικού συμβουλίου. 
Είδομεν...

Εκλογές στην Παμμακεδονική ομοσπονδία καναδά
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ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗς... 

Οι 2 ομάδες της 
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 

Αγ. Δημητρίου Χάμιλτον, οι 
Φιλόσοφοι και τα Αμπέλια, 
συμμετείχαν στο Τουρνουά 

Ελληνικής Ιστορίας στην Οττάβα 
από την Περιφέρεια 23 της 

AHEPA.
Η διοργάνωση ήταν πολύ 

επιτυχημένη και οι μαθητές 
συμμετείχαν με μεγάλο 

ενθουσιασμό. Είχαν την ευκαιρία 
να μοιραστούν τις εμπειρίες τους 

με άλλες ομάδες από όλο τον 
Καναδά.

ε
Τρεις νέους 
Άρχοντες του 
Οικουμενικού 
Πατριαρχείου 
χειροθέτησε ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος.
τον Εσπερινό για 
την γιορτή του 
Αγ. Ιωάννη του 
Θεολόγου στην Ι. 
Αρχιεπισκοπή το 
Σάββατο 7 Μαΐου,  
τον κ. Σωτήρη 
Κανάβα, τον γιατρό 
κ.Νικόλαο Βοζόρη 
και τον κ. Γιώργο 
Δημητρακόπουλο.

Την γιορτή της Μητέρας στον Ι. Ναό Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου την Κυριακή 8 Μαΐου, 
τίμησε η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο σε ένα από τους Ναούς της. Στις φωτογραφίες 
μεταξύ άλλων, κυρίες του Τμήματος ΠΡΟΝΟΙΑ, η πρόεδρος της ΕΚΤ κα Μπέτυ Σκουτάκη, 
ο πρόεδρος του Ι.Ν. κ. Θεόδωρος Ράλλης, ο γιατρός κ. Αναστάσιος Καραντώνης με τη 
σύζυγό του και ο δημ. σύμβουλος κ. Νικόλαος Μαντάς με τη σύζυγό του

Ο Σύλλογος Αικατερίνης “Τα Πιέρια” τίμησε με τη σειρά του τη Μητέρα, την Κυριοακή 8 Μαΐου στη Γιορτή της, σε μία όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα στην αίθουσα της 
Παμμακεδονικής. Παρόντες, ο νέος Ιερατ. Προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγ. Ειρήνης π. Απόστολος Γκόλιας με καταγωγή από την Κατερίνη, η πρεσβυτέρα του, ο ιερέας πατέρας 
του άρτι αφιχθείς από Ελλάδα, ο κ. Γιάννης Αντωνόπουλος με τη σύζυγό του Παρασκευή και τον γιο τους Νεκτάριο και άλλα μέλη του Συλλόγου. Το απόγευμα εξελίχθηκε σε 
μια όμορφη γιορτή με φαγητό, τραγούδι, ευχάριστη διάθεση και ενθουσιασμό.
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Ο γείτονας κάνει το σπίτι λαμπόγυαλο. Η 
μαμά ξυλοκοπεί το παιδί επειδή λερώθηκε. 
Ένα κλεφτρόνι αρπάζει την τσάντα 
μιας κυρίας. Ένας άντρας ασχημονεί... 
Περιστατικά που σε κάνουν να εξεγείρεσαι 
αλλά..., μια αόρατη κλωστή... Τι κλωστή! 
Σχοινί, και μάλιστα χοντρό, σε κρατά πίσω. 
«Κι εσένα τι σε νοιάζει;» Με την ανάσχεση 
αυτή μεγαλώσαμε. Μαθητεύσαμε στη 
συμπεριφορά μιας ανεύθυνης όσο και 
επικίνδυνης ουδετερότητας. Κι απαθείς 
παρακολουθούμε αδικίες, παρενοχλήσεις, 
συγκρούσεις, κακοποιήσεις... Αφήνουμε 
να εξελίσσονται μπρος τα μάτια μας χωρίς 
να παίρνουμε θέση, όχι γιατί δεν έχουμε –
και γνώμη και άποψη έχουμε- αλλά επειδή 
φοβόμαστε να εκτεθούμε. Φοβόμαστε 
την εικόνα του «καβγατζή», του «κακού 
παιδιού», που θα σχηματίσουν για μας. 
Φοβόμαστε την αντιπαράθεση με το «τι 
παριστάνεις εσύ» Φοβόμαστε πιθανά 
αντίποινα, «άμα σε βάλει στο μάτι»...

Κι έτσι, σαν τα τρία πιθηκάκια, 
καμωνόμαστε πως τίποτα δεν βλέπουμε, 
τίποτα δεν ακούμε, πως λοιπόν να 
μιλήσουμε! «Πραγματικά δεν κατάλαβα 

πως έγινε αυτό, δεν είχαν δώσει ποτέ 
αφορμή» Απαντούν αθώα –όταν συμβεί 
το κακό- οι κουτσομπόληδες γείτονες που 
συνήθως παρακολουθούν και γνωρίζουν 
τα πάντα!!! Κι αυτή η αναξιοπρεπής 
τακτική που ακολουθούμε δεν έχει να 
κάνει μόνο με τους άλλους, αλλά και με 
τον ίδιο μας τον εαυτό! Προσποιούμαστε 
πως δεν καταλαβαίνουμε! Κι αφήνουμε 
αναπάντητες μειωτικές και προσβλητικές 
συμπεριφορές, σεξιστικά υπονοούμενα, 
γελάμε βεβιασμένα με χυδαίες ατάκες...! 
Μια λανθάνουσα άποψη περί της 
«προστασίας» του εαυτού μας.

Και είναι τραγελαφικό πως άνθρωποι 
που έτυχε να θυματοποιηθούν δημόσια, 
θυμωμένοι και πικραμένοι ξέσπασαν 
αυθόρμητα, «μα καλά, κανείς δεν μιλάει;» 
Απορούσαν με την αδιαφορία των 
συμπολιτών τους, λησμονώντας πως την 
ίδια απάθεια είχαν επιδείξει και οι ίδιοι, 
όταν η όποια κακοήθεια αφορούσε ξένες 
πλάτες κι όχι τις δικές τους.

Κι είναι απίστευτο πως ακόμα δεν 
έχουμε καταλάβει ότι στα δύσκολα, κανείς 
δεν μπορεί να προστατευτεί αν δεν βρει 

συμμάχους. Κι αν δεν βοηθήσουμε δεν θα 
βοηθηθούμε, τόσο απλό!

Είναι εκπληκτικό ότι υπάρχουν ακόμα 
άνθρωποι που δεν έχουν αντιληφθεί πως 
θα είναι πάντα με το μέρος των «χαμένων» 
και ποτέ μ’ εκείνο των «νικητών» αν δεν 
συνειδητοποιήσουν πως αποτελούμε ένα 
σύνολο, κι όσο πολυπληθέστερο το σύνολο, 
τόσο μεγαλύτερη η δύναμη αντίταξης σε 
κάθε αδικία κι επιβολή. Αν καταφέρουμε 
να μετατοπισθούμε από το «εγώ» στο 
εμείς, όλα θα γίνουν ευκολότερα. «Η ισχύς 
εν τη ενώσει» είναι η απάντηση σε κάθε 
προσωπική μας δυσκολία.

Κι εδώ εγείρονται πολλά και σημαντικά 
ερωτήματα. Γιατί παραχωρούμε τα 
σκήπτρα εξουσίας σε αυτούς που δεν 
έχουν ιερό και όσιο; Γιατί μένουμε απαθείς 
θεατές και βουβοί ακροατές; Γιατί δεν 
ενεργοποιούμαστε; Γιατί παραμένουμε εκεί 
που μας τοποθέτησαν; Γιατί υποτιμούμε 
τόσο πολύ τον εαυτό μας; Γιατί τον 
τοποθετούμε a priori στο στρατόπεδο των 
χαμένων; Γιατί δεν πιστεύουμε πως μας 
αξίζει κάτι καλύτερο; Γιατί δεν διεκδικούμε 
το καλύτερο για μας τους ίδιους και για τα 
παιδιά μας; Γιατί θεωρούμε τους λογής-
λογής νταήδες αήττητους, δίνοντας τους μια 
αξία εκεί που δεν θα ‘πρεπε να έχουν καμία;

Αφού το βέβαιο είναι πως όσο σιωπούμε 
ή υποχωρούμε εμείς, τόσο θορυβούν 
και καταλαμβάνουν το χώρο εκείνοι, οι 
αντικοινωνικοί παρτάκηδες. Ασύδοτοι, 
αδιάφοροι και άνομοι, καταπατούν με το 
έτσι θέλω κάθε κανόνα που θεσπίζει η 
κοινωνία για την εύρυθμη λειτουργία της.

Κι εμείς; Τι κάνουμε εμείς! Καθόμαστε 
στη γωνιά μας παρακολουθώντας τα 
τεκταινόμενα σαν αδύναμα ανήλικα, όταν 
γνωρίζουμε πολύ καλά πως μία τέτοια 
τακτική δεν οδήγησε ποτέ, κανέναν, 
πουθενά.

Μήπως λοιπόν είναι ώρα να 
μετακινηθούμε από το «Κι εσένα τι σε 
νοιάζει;» στο «Με νοιάζει! Και με νοιάζει 
πολύ! Πάρα πολύ, μάλιστα!»

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

κι εσένα τι σε νοιάζει;
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Εφέτος η τελετή απονομής πτυχίων 
της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής 
Ακαδημίας Τορόντο (PTOTA), έγινε την 
Παρασκευή 6 Μαΐου.

Στο δείπνο παρεκάθησαν περισσότερα 
από τετρακόσια εξήντα (460) άτομα, στο 
πολιτιστικό κέντρο της Ι. Αρχιεπισκοπής- 
Metropolitan Centre. Τελετάρχης ήταν ο 
ιατρός κ. Νικόλαος Βοζόρης, Άρχοντας 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το δείπνο 
οργάνωσαν άριστα, η πρόεδρος της 
Κοινότητας Αγ. Νικολάου και του Metropoli-
tan Centre κα Αναστασία Σωτηροπούλου και 
οι εκλεκτοί συνεργάτες της. Συγχαρητήρια 
και ευχαριστίες σε όλους. 

Εφέτος, απεφοίτησαν από την PTOTA 
οι κάτωθι: κ. Mikhel (Innocent) Chang, κ. 
Ανδρέας Παντέας, κ. Milojko Radulovic.

Ο Διευθυντής της Ακαδημίας επίσκοπος 

Tελετή απονομής πτυχίων της Θεολογικής Ακαδημίας τορόντο

Αθηναγόρας, καλωσόρισε 
τους καλεσμένους. Μεταξύ 
των επισήμων, οι οποίοι 
και ομίλησαν ήσαν, ο 
Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Τορόντο 
κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, 
ο Άρχων κ. Σπύρος 
Βολονάκης, Διευθυντής 
Ελληνορθόδοξης Παιδείας 
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά, η 
κα Ζωή Βερούτη, Πρόεδρος 
του Αρχιεπισκοπικού 
Συμβουλίου Φιλοπτώχου 
Αδελφότητας Καναδά, 
ο Άρχων κ. Γρηγόριος 
Καράκουλας, Πρόεδρος της 
Θεολογικής Ακαδημίας, και ο 
Αιδ. Πρωτοπρ. Παναγιώτης 
Αυγερόπουλος, Πρόεδρος 
Συνδέσμου Ιερέων. Στην 
τελετή παρέστη και η 

Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο κα Μπέτυ Σκουτάκη. 

Κατόπιν, μίλησε ο αριστεύσας απόφοιτος 
της Ακαδημίας Ανδρέας Παντέας ελληνικά 
και αγγλικά. Αναφέρθηκε στα πολύτιμα 
θεολογικά εφόδια που έλαβε από την 
Ακαδημία τα τέσσερα χρόνια της φοίτησης 
του και στην σπουδαιότητα της καθημερινής 
λειτουργικής ζωής των φοιτητών. Τέλος 
ευχαρίστησε τους συμφοιτητές του, 
τον διευθυντή και τους καθηγητές της 
Ακαδημίας και τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά 
κ. Σωτήριο στον οποίο όπως τόνισε, 
οφείλεται όλως ιδιαιτέρως η μεγάλη ευλογία 
να φοιτήσει στην Θεολογική Ακαδημία 
Τορόντο. Καταχειροκροτήθηκε από όλους 
τους συνδαιτυμόνες.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου υπήρξε 
άριστο μουσικό διάλειμμα υπό τη διεύθυνση 
του αποφοίτου Ανδρέα Παντέα.  Έψαλλαν 
και τραγούδησαν οι φοιτητές και οι ιερείς.

Τα πτυχία στους αποφοίτους, με 

εισήγηση του Σεβασμ. Αρχιεπισκόπου κ. 
Σωτηρίου, επέδωσαν, ο Γεν. Πρόξενος κ. 
Βίκτωρ Μαλιγκούδης στον κ. Mikhel (In-
nocent) Chang, ο Διευθυντής Επίσκοπος 
Αθηναγόρας στον π. Milan Radulovic 
για τον γιό του Milojko R. και ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος στον κ. Ανδρέα Παντέα. Στους 
αποφοίτους έδωσαν εικόνες του Αγ. 
Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού, 
προστάτου της Ακαδημίας, ο Επίσκοπος 
Ιάκωβος, η Πρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού 
Συμβουλίου Φιλοπτώχου Καναδά κα Ζωή 
Βερούτη και η Πρόεδρος της ΕΚΤ κα Μπέτυ 
Σκουτάκη.

Τελευταίος και κύριος ομιλητής ήταν 
ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος, ο οποίος 
έδωκε πατρικές νουθεσίες με θέμα «Από 
πού ήλθατε και που πηγαίνετε». Ενθάρρυνε 
τους αποφοίτους να προχωρήσουν εμπρός, 
εμπιστευόμενοι τον Χριστό και τέλος τους 
ευχήθηκε σαν Επίσκοπος και πνευματικός 
τους πατέρας, καλό δρόμο και καλή 
αντάμωση και συνεργασία στις Κοινότητες 

που θα αναλάβουν να ποιμάνουν.
Η όλη τελετή έκλεισε με ύμνους, 

προσευχή και το πολυχρόνιο του 
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίου, ο οποίος αναγνωρίζοντας 
τα θαυμάσιο έργο το οποίο έχει κάμει 
η Θεολογική μας Ακαδημία στα πρώτα 
είκοσι (20) χρόνια λειτουργίας της, την 
ονόμασε Πατριαρχική Ορθόδοξη Θεολογική 
Ακαδημία Τορόντο.

Εφέτος συμπληρώθηκαν είκοσι τέσσερα 
χρόνια λειτουργίας της Ακαδημίας κατά 
τα οποία απεφοίτησαν πενήντα έξι (56) 
φοιτητές εκ των οποίων χειροτονήθηκαν 
τριάντα τέσσερεις (34). Συνεπώς, 
περίπου το ένα τρίτο (1/3) των ιερέων της 
Αρχιεπισκοπής Καναδά είναι απόφοιτοι 
της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Αυτός ο 
απολογισμός ομιλεί πολύ δυνατά για το 
έργο και τη δράση της Θεολογικής μας 
Ακαδημίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος επιδίδει το πτυχίο της 
Θεολογικής Ακαδημίας στον αριστεύσαντα κ. Ανδρέα Παντέα.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης επιδίδει το πτυχίο της Ακαδημίας στον

 κ. Mikhel Innocent Chang.

Ο Διευθυντής της Ακαδημίας, Επίσκοπος Αθηναγόρας επιδίδει
 το πτυχίο της Ακαδημίας στον π. Milan Radulovic για τον 

γιό του Milojko R.

Ο Επίσκοπος Ιάκωβος δίδει την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου στον κ. Mikhel Innocent Chang.

Η κα Ζωή Βερούτη, Πρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου 
Φιλοπτώχου Καναδά, δίδει την εικόνα του Αγίου Ιωάνου του 
Θεολόγου στον π. Milan Radulovic για τον γιό του Milojko R.

Η κα Μπέτυ Σκουτάκη, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο, δίδει την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 

στον κ. Ανδρέα Παντέα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος με την 
καθηγουμένη της Ι. Μονής Αγίου Πατροκοσμά, 

γερόντισσα Αλεξία.
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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

Μobbing, ως κοινωνιολογικός όρος, 
σημαίνει τον εκφοβισμό ενός ατόμου από 
μια ομάδα, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, όπως 
είναι η οικογένεια, η ομάδα συνομηλίκων, 
το σχολείο, η γειτονιά ή ο χώρος εργασίας.

Την τελευταία δεκαετία αναπτύχθηκε 
στους εργασιακούς χώρους ένα νέο 
φαινόµενο, το οποίο, αν και η πραγµατική 
διάσταση του δεν είναι ακόµα γνωστή, 
αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για την 
υγεία και ασφάλεια των εργαζόµενων. Το 
φαινόµενο αυτό γνωστό ως σύνδροµο mob-
bing, ορίζεται στην επιστηµονική ορολογία, 
σύµφωνα µε τον Ιταλό Ευρωβουλευτή Gio-
vanni Pittella, ως «η άσκηση, στο πλαίσιο 
των σχέσεων µεταξύ συναδέλφων ή µεταξύ 
ανωτέρου και κατωτέρου στην ιεραρχία, 
µιας συστηµατικής και διαρκούς επίθεσης σε 
βάρος ενός ατόμου προκειµ ένου να ωθηθεί 
στο να εγκαταλείψει τη θέση εργασίας 
του». Το σύνδροµο mobbing δεν αποτελεί 
µια αυτούσια νοσολογική οντότητα αλλά το 
πλαίσιο για επανειληµµένες ψυχολογικές 
ή άλλου τύπου και βαθµού επιθέσεις που 
περιλαµβάνουν διαρκείς και αδικαιολόγητες 
επικρίσεις και συκοφαντίες, ανάθεση 
άχαρων και υποτιµητικών καθηκόντων, ή 
ενέργειες που θα µπορούσαν να θίξουν την 
επαγγελµατική και κοινωνική εικόνα του 
ατόμου.

Οι συνέπειες του φαινομένου δεν 
είναι δυνατόν να υποτιμηθούν. Οι 
μελέτες δείχνουν ότι το “mobbing” όχι 
μόνον προκαλεί βλάβες στην υγεία των 
εργαζομένων, αλλά και σημαντικό κοινωνικό 
κόστος στις επιχειρήσεις. Παρατηρήθηκε 
πράγματι ότι το επίπεδο απόδοσης του 

εργαζομένου που 
υφίσταται “mobbing” 
μπορεί να σημειώσει 
πτώση κατά 80% 
όσον αφορά

τις ικανότητές 
του, τις αντιστάσεις 
και την προσοχή 
του, μέχρι σημείου 
εμφάνισης ασθενειών 
σημαντικού και 
ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ο ύ 
χ α ρ α κ τ ή ρ α , 
υποχρεώνοντάς τον 
σε μικρές απουσίες.

Το πρόβλημα αυτό 
έχει προκαλέσει 
αυξημένο ενδιαφέρον 

σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι μεμονωμένες 
εθνικές νομοθεσίες δεν αποτελούν προς 
το παρόν τη δέουσα νομική βάση για τον 
προσδιορισμό προληπτικών μέτρων με 
σκοπό την προστασία των εργαζομένων 
και την επανόρθωση των βλαβών που 
υπέστησαν. Υπάρχουν πράγματι σκόρπιες 
κανονιστικές αναφορές, χωρίς όμως ένα 
οργανικό σώμα κανόνων με στόχο μία 
συνολική και αποτελεσματική απάντηση».

Αξιοσημείωτο είναι ότι δε φαίνεται 
να υπάρχει διεθνώς αναγνωρισµένος 
επιστηµονικός ορισµός για το mob-
bing, δηλαδή της εσκεµµένης ηθικής 
παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, 
µε στόχο την αποποµπή του ατόµου ή 
µιας οµάδας ατόµων από το εργασιακό 
γίγνεσθαι. Ακόµη όµως κι αν δεν υφίσταται 
κάποιος γενικά αποδεκτός ορισµός, µπορεί 
να υποστηριχθεί ότι οι διαφορετικοί ορισµοί 
ή οι περιγραφές, συνολικά, φέρνουν 
στην επιφάνεια αυτό που αποτελεί την 
πραγµατικότητα για πολλούς ανθρώπους 
στους εργασιακούς χώρους. Συγκεκριµένα 
, «η απασχόληση βιώνεται ως απάνθρωπη, 
οι εργαζόµενοι αισθάνονται ότι είναι 
αποκλεισµένοι από το περιβάλλον στους 
χώρους εργασίας και αντιµετωπίζουν 
απαιτήσεις ασυµβίβαστες µε την 
εργασία χωρίς να έχουν τις φυσιολογικές 
δυνατότητες για να τις αντιµετωπίσουν.

Χαρακτηριστικός είναι ο ορισµός που 
χρησιµοποίησε για το σύνδροµο mob-
bing ο Βέλγος Υπουργός Εργασίας, σε 
οµιλία του σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη 
νοµοθεσία κατά της ηθικής παρενόχλησης 

στους χώρους εργασίας: «κατ΄ επανάληψη 
υβριστική συµπεριφορά, εντός ή εκτός 
της επιχείρησης ή του οργανισµού που 
εκδηλώνεται ειδικότερα µε ενέργειες, λόγια 
, εκφοβισµούς, πράξεις, χειρονοµίες, 
τρόπους οργάνωσης της εργασίας 
και γραπτά μηνύματα που έχουν 
χαρακτήρα ή σκοπό να προσβάλλουν 
την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια 
ή τη σωµατική ή ψυχική ακεραιότητα 
του εργαζομένου κατά την εκτέλεση της 
εργασίας του, να θέσουν σε κίνδυνο τη θέση 
απασχόλησής του ή να δηµιουργήσουν 
εχθρικό, εκφοβιστικό, υποτι µητικό , 
ταπεινωτικό ή προσβλητικό εργασιακό 
περιβάλλον». Το mobbing αποτελεί λοιπόν, 
µια αποτελεσµατική τακτική «ψυχολογικής 
τροµοκρατίας στους εργασιακούς χώρους 
και χρησιµοποιείται κατάλληλα από τις 
επιχειρήσεις ή τους οργανισµούς, για να 
απαλλαγούν από το ενοχλητικό ή και το 
πλεονάζον προσωπικό. Επίσης εκφράζει 
τη δολιότητα που αναπτύσσεται µεταξύ 
συναδέλφων και αποσκοπεί στην εξάλειψη 
των ανταγωνιστών , µέσα από µια συνεχή 
αντισυναδελφική συµπεριφορά».

Ο όρος mobbing προέρχεται από την 
αγγλική λέξη mob που σηµαίνει επιτίθεµαι 
, περικυκλώνω , ενοχλώ και εκφράζει 
σήµερα τη συστηµατική ψυχολογική 
επίθεση και στρατηγική περιθωριοποίησης 
που δέχονται στο εργασιακό περιβάλλον, 
από τους ιεραρχικά ανωτέρους ή και 
τους συναδέλφους οι ανεπιθύµητοι, για 
διάφορους λόγους, εργαζόµενοι. Ο όρος 
χρησιµοποιήθηκε το 1800 από τους 
βρετανούς βιολόγους, στη περιγραφή 
της επιθετικής συµπεριφοράς κατά την 
πτήση, ορισµένων ειδών αποδηµητικών 
πουλιών. Το 1900, ο ηθολόγος Konrad 
Lorenz το χρησιµοποιεί για να ερµηνεύσει 
την εχθρική συµπεριφορά της πλειοψηφίας 
της αγέλης, έναντι των αδύνατων ζώων 
της ίδιας ράτσας. Ο γερµανός ψυχολόγος 
Heinz Leyman, ένας ίσως από τους 
εγκυρότερους σύγχρονους µελετητές της 
ψυχολογίας της εργασίας, είναι ο πρώτος, 
που στη δεκαετία του ’80, αποδίδει τον όρο 
στην ανθρώπινη κοινωνία, περιγράφοντας 
το σύνολο των αρνητικών επιδράσεων στην 
υγεία, από την ηθική παρενόχληση στους 
εργασιακούς χώρους, ως « σύνδροµο 
mobbing ».

Οι διαστάσεις του φαινοµένου δεν είναι 
δυνατόν να υποτιµηθούν. Οι πρώτες 
επιστηµονικά τεκµηριωµένες µελέτες 
δείχνουν ότι το mobbing προκαλεί 
καταστροφικά αποτελέσµατα στη σωµατική 
και ψυχική υγεία των εργαζόµενων και 
κατ’ επέκταση, των οικογενειών τους. Η 
προσβλητική µεταχείριση οδηγεί πολλούς 
εργαζόµενους σε µακροχρόνια απουσία 
από την

εργασία, λόγω ανικανότητας προς 
εργασία, ή τους αναγκάζει να παραιτηθούν. 
Η διαλεκτική σχέση της εργασιακής 
παρενόχλησης χαρακτηρίζεται από το 
δράστη και το θύµα. Σύµφωνα µε τη 
γαλλίδα ψυχίατρο Marie France Hirigoy-
en, o «δράστης» είναι µια διαταραγ µ ένη 
προσωπικότητα που αυτοϊκανοποιείται 
«πληγώνοντας » τους συνανθρώπους του 
και αναπτύσσει την αυτοεκτί µησή του, 
µεταφέροντας στους άλλους τον «πόνο» 
που αδυνατεί να αισθανθεί, αλλά και τις 
εσωτερικές του αντιθέσεις που αρνείται να 

επεξεργαστεί .
Οι αρνητικές για την υγεία των 

εργαζόµενων επιπτώσεις του mobbing 
που μελετώνται πάνω από μια δεκαετία, 
καθώς και οι διαστάσεις του προβλήµατος, 
έχουν προκαλέσει αυξηµένο ενδιαφέρον 
σε διάφορες χώρες. Μεµονωµένες εθνικές 
νοµοθεσίες (Ιταλία, Σουηδία, Γερµανία), 
αναγνωρίζουν πλέον το σύνδροµο mob-
bing ως επαγγελµατική ασθένεια και ως 
βασική αιτία για την εκδήλωση σοβαρών 
εργατικών ατυχηµάτων. Στα µέσα του 
2001 η Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, έδωσε στη δηµοσιότητα 
«Έκθεση σχετικά µε την παρενόχληση 
στους χώρους εργασίας, σύνδροµο mob-
bing». Η έκθεση «εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι ο αυξανόµενος αριθµός 
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου 
, τα ελαστικά ωράρια και ο επισφαλής 
χαρακτήρας της απασχόλησης , ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των γυναικών , 
δηµιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για 
την εκδήλωση του mobbing». Η έκθεση 
υπογραµµίζει επίσης «πόσο σηµαντικό 
είναι να διευρυνθεί και να καταστεί σαφής 
η ευθύνη των εργοδοτών όσον αφορά την 
καταβολή συστηµατικών προσπαθειών 
για την υγεία και την ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας µε σκοπό την επίτευξη 
ενός ικανοποιητικού εργασιακού 
περιβάλλοντος».

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)

Εργασιακό άγχος
Το Σύνδρομο “Mobbing”
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θεατρικό κοινό με πολλή αγάπη, μεράκι και δολοφονική 
φαντασία μία διαφορετική εμπειρία διασκέδασης. Προκαλεί 
τον θεατή να βρει τον δολοφόνο και αφήνει την φαντασία 
του να κάνει τα πιο απίθανα σενάρια. Οι ταλαντούχοι 
ηθοποιοί, δοκιμασμένοι πια και πατώντας γερά το πόδι 
τους στο σανίδι, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. 

Ηταν η παράσταση της Κυριακής, η τελευταία, που 
βρεθήκαμε θεατές. Γεμάτη η θεατρική αίθουσα. Το 
φιλοθεάμον κοινό προσήλθε σε μεγάλους αριθμούς από 

Νύχτα εκδίκησης

την Παρασκευή, ημέρα πρεμιέρας μέχρι και την Κυριακή. 
Τα εισιτήρια είχαν προπωληθεί από τις πρώτες κιόλας μέρες 
που ανακοινώθηκε η παράσταση από την ΕΚΤ.  

Παρόντες, στην πρεμιέρα του θεατρικού την Παρασκευή, 
μεταξύ άλλων η πρόεδρος της ΕΚΤ Μπέτυ Σκουτάκη, ο Γεν. 
Πρόξενος κ. Β. Μαλιγκούδης, ο πρ. πρόεδρος της ΕΚΤ κ. 
Α. Αρτεμάκης.  

Οι πρόεδροι του Πολιτιστικού Τμήματος Μιχάλης 
Στελλάτος και Μαρία Κόλλια στην υποδοχή, ευχαρίστησαν 

τους χορηγούς για την οικονομική τους υποστήριξη, καθώς 
και τα παροικιακά μέσα ενημέρωσης για την διαφημιστική 
καταχώρηση. 

Λίγο πριν πέσει η αυλαία, στην τελευταία υπόκλιση, όλη 
η θεατρική ομάδα επί σκηνής απέσπασε το πιο θερμό 
χειροκρότημα, προσθέτοντας άλλη μία επιτυχία στο 
πλούσιο καλλιτεχνικό ενεργητικό της.    

Συγχαρητήρια πολλά σε όλους!
“ε”
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Έφυγε άρον – άρον από 
το μέτωπο όπου δρούσε ως 
ελεύθερος σκοπευτής

«Οι μισθοφόροι έφταναν 
με υπερηφάνεια και έφευγαν 
με την ουρά στα σκέλια»…

Ο Wali, πρώην στρατιώτης 
του Βασιλικού Συντάγματος 
του Καναδά, επέστρεψε 
στο Κεμπέκ αφού πέρασε 
δύο μήνες στην Ουκρανία. 
Η συνέντευξη του στην 
ιστοσελίδα La Presse 
και η έρευνα που την 
συνοδεύει είναι εξαιρετικά 
αποκαλυπτική για την 
πραγματική κατάσταση 
στην Ουκρανία.

Δύο μήνες αφότου 
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα 
του προέδρου Volodymyr 
Zelensky, ο ελεύθερος 
σκοπευτής Wali επέστρεψε 
στο Κεμπέκ – αλώβητος, 
αν και παραλίγο να πεθάνει 
εκεί “αρκετές φορές”. 
Αλλά οι περισσότεροι 
ξένοι μαχητές που έχουν 
επισκεφτεί την Ουκρανία 
σαν κι αυτόν έχουν φύγει 
πικρά απογοητευμένοι, 
βυθισμένοι στην ομίχλη του 
πολέμου χωρίς να έχουν 
πάει ούτε μια φορά στην 
πρώτη γραμμή…

«Είμαι τυχερός που είμαι 

ακόμα ζωντανός, έφτασε πολύ κοντά στον 
θάνατο», είπε ο πρώην στρατιώτης του 
Βασιλικού Συντάγματος, σε συνέντευξή του 
στο La Presse, που δόθηκε στο σπίτι του 
στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ.

Η τελευταία του αποστολή που έγινε στην 
περιοχή του Ντονμπάς, σε μια ουκρανική 
μονάδα προς υποστήριξη Ουκρανών 
στρατιωτών, επιτάχυνε την απόφαση για 
την επιστροφή του.

Τα ξημερώματα, όταν μόλις είχε πάρει 
θέση κοντά σε μια τάφρο εκτεθειμένη στα 
πυρά των ρωσικών τανκς, δύο από τους 
στρατεύσιμους Ουκρανούς άφησαν τις 
κουβέρτες τους για να καπνίσουν ένα 
τσιγάρο. «Τους είπα να μην εκτίθενται έτσι, 
αλλά δεν με άκουσαν», διηγείται  ο Wali. Στη 
συνέχεια, δίπλα τους έσκασε μια «οβίδα 
ακριβείας» από ρωσικό τανκ.

Ο μισθοφόρος φωτογραφίζεται στο 
Ντόνμπας αλλά ομολογεί οΟ μισθοφόρος 
φωτογραφίζεται στο Ντόνμπας αλλά 
ομολογεί ότι ουσιαστικά δεν πολέμησε…

Η σκηνή που περιέγραψε ο Καναδός 
μισθοφόρος, σου κόβει το αίμα. «Έσκασε 
δίπλα μας. Είδα τα σκάγια να διαπερνούν τα 
σώματα σαν λέιζερ. Το σώμα μου πάγωσε. 
Δεν άκουγα τίποτα, αμέσως με έπιασε 
πονοκέφαλος. Ήταν πραγματικά βίαιο. »

Κατάλαβε αμέσως ότι δεν υπήρχε τίποτα 
που μπορούσε να κάνει για τους δύο 
Ουκρανούς «αδερφούς» του που είχαν 
χτυπηθεί. «Μύριζε θάνατο, είναι δύσκολο 
να το περιγράψω. είναι μια μακάβρια 
μυρωδιά απανθρακωμένης σάρκας, θείου 
και χημικών. Είναι τόσο απάνθρωπη, αυτή 
η μυρωδιά. »

Ο Wali έφτασε στην Ουκρανία στις αρχές 
Μαρτίου.

Η σύζυγός του, που θέλει να διατηρήσει 
την ανωνυμία της, λέει ότι της τηλεφώνησε 
στη μέση της νύχτας περίπου μία ώρα 
αργότερα από το συμβάν. «Προσπαθούσε 
να μου εξηγήσει ότι υπήρξαν δύο θάνατοι. 
«Νομίζω ότι έχω κάνει αρκετά, ε; Έχω κάνει 
αρκετά;» Φαίνεται ότι ήθελε να του πω να 
επιστρέψει, λέει. Ήταν απόκοσμα ήρεμος. »

Στο τέλος, ήταν η οικογενειακή του ζωή 
που κέρδισε την επιθυμία του να βοηθήσει 
τους Ουκρανούς, λέει ο Wali. «Η καρδιά 
μου ήθελε να επιστρέφω στο μέτωπο. Έχω 
ακόμα μέσα μου τη φλόγα. Μου αρέσει το 
θέατρο των επιχειρήσεων. Αλλά πίεσα την 
τύχη μου. Δεν έχω τραυματισμούς. Λέω 
μέσα μου: μέχρι πού μπορώ να ρισκάρω; 
Δεν θέλω να χάσω ό,τι έχω εδώ», λέει ο 
νεαρός πατέρας, ο οποίος έχασε τα πρώτα 
γενέθλια του γιου του ενώ ήταν στο μέτωπο.

Αφού πέρασε δύο μήνες στην Ουκρανία, 
ο Wali κάνει μια «μάλλον απογοητευτική» 
αξιολόγηση για την ανάπτυξη δυτικών 
εθελοντών – μισθοφόρων, η οποία ξεκίνησε 
στις αρχές Μαρτίου, μετά από κλήση 
του προέδρου Volodymyr Zelensky. Ο 
αριθμός των εθελοντών που εμφανίστηκαν 
– περισσότεροι από 20.000, σύμφωνα 
με διαφορετικές εκτιμήσεις – ήταν τόσο 
μεγάλος που η ουκρανική κυβέρνηση 
χρειάστηκε να ιδρύσει επειγόντως τη 
Διεθνή Λεγεώνα για την Εδαφική Άμυνα της 
Ουκρανίας στις 6 Μαρτίου.

Αλλά για τους περισσότερους από τους 
εθελοντές που εμφανίστηκαν στα σύνορα, η 
ένταξη σε μια στρατιωτική μονάδα ήταν μια 
απίστευτη ταλαιπωρία.

Ο Ζελένσκι έκανε έκκληση σε όλους, 
αλλά στο πεδίο οι αξιωματικοί ήταν εντελώς 
αβοήθητοι. Δεν ήξεραν τι να κάνουν μαζί 
μας.

Αυτός και αρκετοί άλλοι πρώην Καναδοί 
στρατιώτες προτίμησαν αρχικά να 
ενταχθούν στην Ταξιαρχία Νόρμαν, μια 
ιδιωτική εθελοντική μονάδα που εδρεύει 
για αρκετούς μήνες στην Ουκρανία, με 
επικεφαλής έναν πρώην στρατιώτη του 
Κεμπέκ, του οποίου το όνομα είναι Hrulf.

Γρήγορα ξέσπασε διχόνοια μεταξύ 
των στρατευμάτων και μεγάλος αριθμός 
μαχητών εγκατέλειψε την συγκεκριμένη 
Ταξιαρχία.

Τρία άτομα που ζήτησαν να τηρηθεί η 
ανωνυμία τους, περιέγραψαν στη La Presse 
υποσχέσεις για όπλα και προστατευτικό 
εξοπλισμό που δόθηκαν από τον αρχηγό 
της Ταξιαρχίας Norman, οι οποίες δεν 
υλοποιήθηκαν ποτέ. Μερικοί από τους 
εθελοντές βρέθηκαν περίπου 40 χιλιόμετρα 
από το ρωσικό μέτωπο χωρίς κανένα 
προστατευτικό εξοπλισμό. «Αν υπήρχε μια 
ρωσική επίθεση, όλοι θα ήταν σε κίνδυνο. 
Ήταν μια ανεύθυνη στάση από την πλευρά 
της Ταξιαρχίας», λέει ένας από τους πρώην 
στρατιώτες της, ο οποίος ζήτησε να μην 
αποκαλυφθεί το όνομά του για λόγους 
ασφαλείας.

Απάτη και ανυπομονησία
Ο διοικητής της Ταξιαρχίας Norman, 

ο οποίος μας ζήτησε επίσης να μην 
αποκαλύψουμε το πραγματικό του όνομα 
για λόγους ασφαλείας, επιβεβαιώνει ότι 
περίπου εξήντα μαχητές εγκατέλειψαν την 
ταξιαρχία από την αρχή της σύγκρουσης. 
Αρκετοί από αυτούς ήθελαν να υπογράψουν 
ένα συμβόλαιο που θα τους έδινε καθεστώς 
στρατιώτη σύμφωνα με τις Συμβάσεις 
της Γενεύης, καθώς και εγγυήσεις ότι θα 
τους περιθάλψει το ουκρανικό κράτος 
σε περίπτωση τραυματισμού. Ο Hrulf 
υποστηρίζει ότι ορισμένοι επιχείρησαν 
ακόμη και να του αφαιρέσουν ένα 
φορτίο όπλων 500.000 δολαρίων που 
προμήθευσαν οι Αμερικανοί, προκειμένου 
να δημιουργήσουν τη δική τους μονάδα 
μάχης.

«Υπάρχουν τύποι που βιάζονταν να πάνε 
στο μέτωπο χωρίς καν να έχουν κάνει τον 
παραμικρό έλεγχο ασφαλείας. Οι Ουκρανοί 
μας δοκίμασαν και μόλις τώρα αρχίζουμε 
να παίρνουμε περισσότερες αποστολές. 
Υπάρχει ένα στοιχείο εμπιστοσύνης που 
πρέπει να οικοδομηθεί, και αυτό είναι 
απολύτως φυσιολογικό», λέει ο Hrulf.

Μια “τρομερή απογοήτευση”
«Πολλοί εθελοντές μαχητές περιμένουν 

ότι θα τα βρουν όλα έτοιμα και θα πέσουν 
άμεσα στη μάχη, αλλά ο πόλεμος είναι το 
αντίθετο, είναι μια τρομερή απογοήτευση», 
συνοψίζει ο Wali από την πλευρά του.

Μαζί με έναν άλλο πεζικάριο του Κεμπέκ 
με το παρατσούκλι Shadow, ο ελεύθερος 
σκοπευτής του Κεμπέκ εντάχθηκε τελικά σε 
μια ουκρανική μονάδα που πολεμούσε στην 
περιοχή του Κιέβου.

Σύμφωνα με τον Wali, η ένταξη σε μια 
ουκρανική στρατιωτική μονάδα ήταν μια 
απίστευτη ταλαιπωρία για την πλειοψηφία 
των δυτικών εθελοντών.

Αλλά και πάλι, το να βρεις ένα όπλο για 
να πολεμήσεις ήταν μια καφκική άσκηση. 
«Έπρεπε να ξέρεις κάποιον που ήξερε 
κάποιον που σου είπε ότι σε αυτό το παλιό 
κουρείο θα σου έδιναν ένα AK-47. Έπρεπε 
να φτιάξεις μόνος σου ένα κιτ στρατιωτικού 
εξοπλισμού όπως το δικό του, μαζεύοντας 
εξαρτήματα και πυρομαχικά δεξιά και 
αριστερά, σε πολλές περιπτώσεις με όπλα 
σε κακή κατάσταση».

Ακόμη και για τα γεύματα, τα παρέχουν 
συχνά οι πολίτες. Το ίδιο και τη βενζίνη σε ένα 
όχημα. Πρέπει συνεχώς να οργανώνεσαι, 
να γνωρίζεις κάποιον που ξέρει κάποιον.

Μετά από μερικές εβδομάδες στο 
ουκρανικό έδαφος, μερικοί από τους 
πιο έμπειρους δυτικούς στρατιώτες 
κατέληξαν να στρατολογούνται από τη 
Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών 
της Ουκρανίας και θα συμμετείχαν τώρα σε 
ειδικές επιχειρήσεις πίσω από τις εχθρικές 
γραμμές, σύμφωνα με έναν από αυτούς.

Άλλοι, λιγότερο έμπειροι, «πηδούν από 
το ένα Airbnb στο άλλο» ενώ περιμένουν να 
στρατολογηθούν από μια μονάδα που θα 
τους οδηγήσει στο μέτωπο, λέει ο Wali.

Η πλειοψηφία, ωστόσο, έχει αποφασίσει 
να πάει σπίτι, λένε αρκετοί άνθρωποι 
που πήρα συνέντευξη για αυτό το άρθρο. 
«Πολλοί φτάνουν στην Ουκρανία με το 
στήθος τους φουσκωμένο, αλλά φεύγουν με 
την ουρά ανάμεσα στα σκέλια», λέει ο Wali.

KΑΝΑΔΑς
καναδός μισθοφόρος 

επέστρεψε από την ουκρανία 
και μιλά για «σφαγή»…

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

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

Στο τέλος, ο ίδιος είπε ότι έριξε μόνο δύο 
σφαίρες σε παράθυρα «για να τρομάξει 
τον εχθρό» και δεν μπήκε ποτέ στην 
εμβέλεια των Ρώσων. «Είναι ένας πόλεμος 
μηχανών», όπου οι «εξαιρετικά γενναίοι» 
Ουκρανοί στρατιώτες υφίστανται πολύ 
βαριές απώλειες από τους βομβαρδισμούς, 
αλλά «χάνουν πολλές ευκαιρίες» να 
αποδυναμώσουν τον εχθρό επειδή δεν 
διαθέτουν τεχνικές στρατιωτικές γνώσεις. 
«Αν οι Ουκρανοί είχαν τις διαδικασίες 
που είχαμε στο Αφγανιστάν για να 
επικοινωνήσουν με το πυροβολικό, θα 
μπορούσαμε να είχαμε προκαλέσει σφαγή».

KΑΝΑΔΑς

μυστηριώδης 
συντριβή 

αεροσκάφους 
στον καναδά

Σεσημασμένοι για φόνους 
2 από τους επιβάτες

Μια συντριβή αεροσκάφους στην 
ενδοχώρα του Καναδά κατά τη διάρκεια 
φαινομενικά ήρεμου καιρού προκάλεσε 
ομοσπονδιακή έρευνα για το τι θα 
μπορούσε να έχει προκαλέσει την πτώση 
. Όμως οι αποκαλύψεις ότι δύο από τους 
επιβάτες διέφευγαν από κατηγορίες για 
φόνο και συνωμοσία και είχαν διασυνδέσεις 
με το οργανωμένο έγκλημα, βάθυναν το 
μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτήση.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 
τα σωστικά συνεργεία έστειλαν ένα 
αεροπλάνο έρευνας και δύο ελικόπτερα για 
να σαρώσουν το δάσος του βορειοδυτικού 
Οντάριο, μετά από αναφορές για ένα 
αεροπλάνο που δεν έφτασε ποτέ στον 

προορισμό του.
Το Σάββατο, τα συντρίμμια ενός μικρού 

αεροσκάφους, ενός τετραθέσιου Piper PA-
28 Cherokee, ανακαλύφθηκαν κοντά στην 
πόλη Sioux Lookout, καθοδηγούμενα από 
τον φάρο εντοπισμού έκτακτης ανάγκης του 
αεροπλάνου. Ούτε ο πιλότος, Abhinav Han-
da, ούτε οι τρεις επιβάτες επέζησαν από τη 
συντριβή.

Μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροπλάνο 
ήταν και ο Gene Lahrkamp, ένας από τους 
πλέον καταζητούμενους άνδρες στη χώρα, 
με επικήρυξη 100.000 δολαρίων Καναδά 
(78.000 δολάρια ΗΠΑ), σύμφωνα με τη 
συνδυασμένη μονάδα ειδικών δυνάμεων 
της Βρετανικής Κολομβίας.

Ο Lahrkamp, πρώην στρατιώτης, ήταν 
ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία του 
μέλους της συμμορίας Jimi Sandhu, ο 
οποίος πυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν σε 
βίλα στο Πουκέτ τον Φεβρουάριο.

Ο Sandhu, γεννήθηκε στην Ινδία 
αλλά μεγάλωσε στην πόλη Abbots-
ford της Βρετανικής Κολομβίας, όπου 
εντάχθηκε στη συμμορία των Ηνωμένων 
Εθνών. Απελάθηκε στην Ινδία το 2016 
από τις καναδικές αρχές για “σοβαρή 
εγκληματικότητα” και συνελήφθη εκεί δύο 
χρόνια αργότερα για τον ρόλο του σε μια 
επιχείρηση παρασκευής κεταμίνης.

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης ισχυρίζεται 
ότι ο Lahrkamp και ο συνωμότης Matthew 
Dupre, ένας άλλος πρώην στρατιώτης, 
ταξίδεψαν στην Ταϊλάνδη για να σκοτώσουν 
τον Sandhu, το σώμα του οποίου βρέθηκε 
γεμάτο σφαίρες. Η αστυνομία της Ταϊλάνδης 
λέει ότι ντύθηκαν με φούτερ με κουκούλες 
και καλύμματα προσώπου για την επίθεση 
και διέφυγαν για τον Καναδά δύο ημέρες 
μετά τον πυροβολισμό.

Ο θάνατος του Andhu σηματοδοτεί τον 
δεύτερο πρόσφατο πυροβολισμό μέλους 
συμμορίας που συνδέεται με τον Καναδά 

στο εξωτερικό. 
Τον Ιανουάριο, 
δύο άνδρες από 
το Τορόντο που 
συνδέονταν με 
τους Hells Angels 
σκοτώθηκαν κοντά 
στο θέρετρο της 
πόλης Πλάγια ντελ 
Κάρμεν στο Μεξικό.

Ο Dupre 
συνελήφθη από 
την καναδική 
αστυνομία στα 
τέλη Φεβρουαρίου 
και αναμένει την 
έκδοσή του. Μια 
κόκκινη ειδοποίηση 
της Ιντερπόλ για 
τον Lahrkamp προειδοποιούσε ότι μπορεί 
να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, καθώς 
και πιθανώς αυτοκτονικός.

Στο αεροπλάνο επέβαινε επίσης ο 
Ντάνκαν Μπέιλι, ένα άλλο φερόμενο ως 
μέλος συμμορίας, ο οποίος αντιμετώπιζε 
κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό 
τη διάπραξη δολοφονίας σχετικά με 
πυροβολισμούς το 2020 στο Βανκούβερ. 
Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για τον Μπέιλι 
στα τέλη Απριλίου, αφού οι εισαγγελείς 
της Βρετανικής Κολομβίας δήλωσαν ότι 
παραβίασε τους όρους της εγγύησής του.

Το τέταρτο άτομο που βρισκόταν στο 
αεροπλάνο ταυτοποιήθηκε ως Hankun 
Hong, κάτοικος της Βρετανικής Κολομβίας. 
Δεν είναι σαφές αν ήταν συγκυβερνήτης στην 
πτήση ή επιβάτης. Εικόνες από τη σελίδα 
του στο Facebook δείχνουν τον 27χρονο να 
πιλοτάρει ένα μικρό αεροσκάφος στη δυτική 
Βρετανική Κολομβία.

Το αεροπλάνο αναχώρησε από την 
επαρχία στις 23 Απριλίου, κάνοντας συχνές 
στάσεις ανεφοδιασμού καθώς ταξίδευε 
ανατολικά. Το αεροπλάνο αναχώρησε 

από την πόλη Ντράιντεν του Οντάριο την 
Παρασκευή 29 Απριλίου το βράδυ και 
επρόκειτο να προσγειωθεί στην πόλη 
Μαραθώνα, περίπου 700 χιλιόμετρα 
μακριά.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη 
δηλώσει αν γνωρίζουν πού κατευθυνόταν 
το αεροπλάνο μετά τη στάση του στο 
Μαραθώνα, αλλά η αστυνομία της επαρχίας 
του Οντάριο δηλώνει ότι διεξάγει ποινική 
έρευνα για την πτήση και τις πιθανές 
διασυνδέσεις μεταξύ των επιβατών.
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ιδιοσυγκρασία από ό,τι πιθανώς θα του έδιναν οι άνθρωποι”.
Η Κέιτ Χάρισον, αντιπρόεδρος της εταιρείας δημοσίων 

σχέσεων Summa Strategies, δήλωσε ότι ο Φορντ 
επωφελείται επίσης από την αδύναμη αντιπολίτευση. 
Είπε ότι ο κόσμος είχε τώρα την ευκαιρία να δει καλά την 
επικεφαλής του NDP Andrea Horwath για να δει αν είναι η 
σωστή εναλλακτική λύση, “και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 
ότι δεν τσιμπάνε αυτή τη φορά”.

Όσον αφορά τον ηγέτη των Φιλελευθέρων Steven Del 
Duca, “κανείς δεν πιστεύει πραγματικά σε αυτό το στάδιο 
ότι θα έχει μια νίκη-έκπληξη από πίσω”, είπε.

Ο Coletto της Abacus Data δήλωσε ότι η δημοσκόπησή του 
δείχνει ότι οι περισσότεροι κάτοικοι του Οντάριο πιστεύουν 
ότι η ζωή τους - συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης - είτε δεν θα 
αλλάξει είτε θα γίνει καλύτερη αν επανεκλεγεί ο Ford.

“Και για μένα, αυτό είναι ένας σημαντικός δείκτης ότι τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν δημιουργήσει στο 
μυαλό αρκετών ανθρώπων το φόβο για την επανεκλογή του 
Νταγκ Φορντ”.

Επίσης, η επιτυχία του Ford στην πολιτική λιανικής 
πώλησης δεν πρέπει να προεξοφλείται, δήλωσε ο Miljan 
του Πανεπιστημίου του Windsor. Μικρές πρωτοβουλίες, 
όπως η αποστολή επιταγών επιστροφής χρημάτων στους 
πολίτες του Οντάριο για την ανανέωση των αυτοκόλλητων 
πινακίδων κυκλοφορίας τους, έχουν μεγάλη απήχηση, είπε.

“Νομίζω ότι ένας από τους κινδύνους που διατρέχουν 
άλλοι πολιτικοί, ειδικά στην αριστερά, είναι ότι το υποτιμούν 
αυτό και ... λένε ότι είναι μικροψυχία. Μ’ αυτό όμως χάνει 
τις ψήφους”.

Ο Ford, επίσης, φαίνεται να είναι σε θέση να πείσει τους 
ψηφοφόρους ότι είναι ο καλύτερος ηγέτης για τη δημιουργία 
ευκαιριών που αναζητά η αγωνιζόμενη μεσαία τάξη, δήλωσε 
ο Lyle - και ότι όταν οι άνθρωποι ερωτώνται ποιος ηγέτης 
είναι πιο πιθανό να φέρει αλλαγές προς όφελός τους, ο 
Ford κερδίζει σε αυτή την ερώτηση.

“Αυτό είναι το σταδιακό πλεονέκτημα που δίνει στους 
Συντηρητικούς σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία”, 
δήλωσε ο Lyle. “Παρακολουθώ ή ασχολούμαι με την 
πολιτική από το 1981 και δεν μπορώ να αναφέρω άλλον 
ηγέτη που να είναι πρωθυπουργός για τέσσερα χρόνια και 
να μπορεί να κατέβει ως ο καλύτερος στην αλλαγή”.

“Σχεδόν όλοι όσοι είναι πιθανό 
να ψηφίσουν στις επόμενες 
εκλογές παρακολουθούν τώρα 
τον Νταγκ Φορντ και στους 
περισσότερους από αυτούς δεν 
αρέσει αυτό που βλέπουν”.

Ωστόσο, ο Ford κατάφερε 
να ανακάμψει, εν μέρει 
προσφέροντας μια δημόσια 
συγγνώμη για ορισμένα από τα 
μέτρα, δήλωσε ο Lyle.

γονείς απογοητευμένοι
Καθώς τα ποσοστά του σιγά-

σιγά ανέβαιναν, βρήκαν άλλη 
μια εμπλοκή τον Ιανουάριο, 
καθώς η κυβέρνηση φαινόταν 
να δυσκολεύεται να βρει τη 
σωστή ισορροπία στα μέτρα 
εγκλεισμού. Πολλοί γονείς 
έμειναν απογοητευμένοι από το κλείσιμο των σχολείων, ενώ 
οι κάτοικοι του Οντάριο κατήγγειλαν τις ελλείψεις των rapid 
tests για τον COVID-19.

Και πάλι, ωστόσο, ο Ford μπόρεσε να κάνει στροφή και 
να ανακάμψει, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν, σύμφωνα 
με τον Lyle, ότι πολλοί κάτοικοι του Οντάριο θεωρούσαν 
ότι οι αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση σχετικά με τους 
περιορισμούς στη δημόσια υγεία απλώς αντανακλούσαν 
την εξελισσόμενη φύση του κορωνοϊού.

“Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι, όσον αφορά 
τα ζητήματα και τα γεγονότα, το κοινό τα βλέπει ως τεστ 
χαρακτήρα, όχι ως εξετάσεις πολιτικής”, είπε. “Είναι 
σημαντικό όχι μόνο να τα καταφέρνουμε καλά, αλλά και να το 
εννοούμε καλά. Και αρκετοί κάτοικοι του Οντάριο θεωρούν 
ότι ο Φορντ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για τους σωστούς 
λόγους, ώστε να είναι τώρα έτοιμος για επανεκλογή”.

Ο Λάιλ πιστεύει ότι ο Φορντ πήρε τα εύσημα επειδή δεν 
ήταν πεισματάρης ή ιδεολογικά δεσμευμένος σε ένα πολιτικό 
μονοπάτι.

“Πολλοί πολιτικοί, αφού έκαναν μια στροφή, θα ένιωθαν 
ότι πρέπει να επιμείνουν σε αυτή. Ενώ εκείνος είπε, εντάξει, 
καλά, ούτε αυτό σας άρεσε. Ωραία, θα αλλάξουμε πάλι”, 
δήλωσε ο Lyle.

“Πολλοί άνθρωποι θα έλεγαν, λοιπόν, αυτό αποδεικνύει 
ότι δεν ήξερε πραγματικά τι έκανε και ότι παραπαίει από 
τη μία θέση στην άλλη. Ναι, αλλά ένας κρίσιμος αριθμός 
ψηφοφόρων λέει, λοιπόν, αυτό δείχνει ότι αυτός ο τύπος 
ακούει. νοιάζεται για το τι σκέφτομαι”.

Πιο μετριοπαθείς πολιτικοί
Η Lydia Miljan, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο 

Πανεπιστήμιο του Windsor και ανώτερη συνεργάτης 
του Ινστιτούτου Fraser, δήλωσε ότι ο Ford κατάφερε 
επίσης να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν πολύ πιο 
μετριοπαθή πολιτικό απ’ ό,τι ίσως περίμεναν κάποιοι. 
“Νόμιζαν ότι θα ήταν ένας συντηρητικός πρωθυπουργός 
που θα έκοβε και θα έκοβε, και δεν ήταν καθόλου έτσι”, είπε. 
“Αυτός ο τελευταίος προϋπολογισμός είναι ο μεγαλύτερος 
που είχαμε ποτέ.

“Και στην πραγματικότητα έδειξε ότι ξέρει πώς να 
συνεργάζεται με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των 
Φιλελευθέρων”, δήλωσε ο Miljan. “Έχει πολύ καλύτερη 

Προχώρησε από την πανδημία
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Φορντ είναι αγαπητός σε όλη 

την επαρχία ή ότι δεν έχει σημαντικό αριθμό επικριτών. 
Υπάρχουν ακόμη μεγάλα τμήματα ψηφοφόρων του 
Οντάριο που δεν υποστηρίζουν τον ηγέτη των PC - πολλοί 
από τους οποίους μπορεί να είναι ακόμη οργισμένοι από 
τους χειρισμούς του στην κρίση του COVID-19. Ωστόσο, 
υπάρχουν και εκείνοι που του προσφέρουν επαίνους, λένε 
οι αναλυτές, και, το πιο σημαντικό για τον Ford, έχουν έκτοτε 
μετακινηθεί από την πανδημία σε άλλα ζητήματα.

Με τους περισσότερους ανθρώπους στο Οντάριο να 
έχουν εμβολιαστεί και τα κρούσματα να μειώνονται - και 
ίσως πολλοί να έχουν παραιτηθεί από το να ζουν με το 
COVID-19 - “οι άνθρωποι έχουν σύντομη μνήμη. Έχουμε 
κάπως συλλογικά ξεπεράσει την πανδημία”, δήλωσε ο Co-
letto.

“Και έτσι, ενώ υπήρξαν στιγμές κατά τη διάρκειά του 
που πήρε αποφάσεις ή έκανε πράγματα που πραγματικά 
αναστάτωσαν πολλούς ανθρώπους, στο τέλος της ημέρας, 
νομίζω ότι οι πολίτες, ακόμη και στις δημοσκοπήσεις μας, 
λένε ότι τα πήγε καλά στη διαχείριση της πανδημίας. Δεν 
ήταν για αρκετούς ανθρώπους λόγος αποκλεισμού”.

Αντιθέτως, το εκλογικό σώμα βλέπει τώρα “έναν κόσμο 
όπου το κόστος ζωής, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια 
δημιουργούν, νομίζω, σημαντικό άγχος στους ανθρώπους”, 
δήλωσε ο Coletto.

“Ο Doug Ford και οι PCs - όταν ρωτήσαμε τον κόσμο 
ποιος πιστεύετε ότι είναι καλύτερος σε αυτά τα θέματα - 
είναι πολύ μπροστά”.

τελική  αναμέτρηση
Καθώς οι τέσσερις ηγέτες των μεγαλύτερων πολιτικών 

κομμάτων ετοιμάζονται να αναμετρηθούν το βράδυ της 
Δευτέρας στο τελικό τους ντιμπέιτ, το Poll Tracker του CBC 
δείχνει ότι οι PCs είναι σε καλό δρόμο για να σχηματίσουν 
άλλη μια κυβέρνηση πλειοψηφίας. Αλλά η κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται τώρα ο Ford και το κόμμα του είναι πολύ 
διαφορετική από αυτήν που επικρατούσε πριν από ένα 
χρόνο.

Αρχικά, ο Φορντ, όπως και πολλοί άλλοι ηγέτες, είδε 
τους αριθμούς δημοτικότητας του να εκτοξεύονται στα 
ύψη τους πρώτους μήνες της πανδημίας. Αλλά τελικά οι 
Συντηρητικοί επικρίθηκαν για την επιβολή υπερβολικά 
πολλών περιορισμών από ορισμένους, υπερβολικά λίγων 
από άλλους, και κατηγορήθηκαν ότι δεν είχαν σχέδιο. 

Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, κατά τη διάρκεια 
του τρίτου κύματος της πανδημίας, ο Φορντ εισήγαγε μια 
σειρά από αντιδημοφιλείς πολιτικές πρωτοβουλίες που 
περιλάμβαναν νέες εξουσίες αστυνόμευσης και κλείσιμο 
παιδικών χαρών. Μετά από δημόσια κατακραυγή, οι 
πολιτικές αυτές αντιστράφηκαν, αλλά συνέβαλαν στην 
τροφοδότηση του κόσμου σαν μια άσκοπη κυβέρνηση.

Ο αντίκτυπος ήταν άμεσος. Η Ομάδα Καινοτόμων 
Ερευνών του Lyle διαπίστωσε ότι η ικανοποίηση από τον 
χειρισμό της πανδημίας από την κυβέρνηση υποχώρησε 
κατά πέντε μονάδες πριν και μετά την ανακοίνωση των 
νέων περιορισμών και ότι τα προσωπικά ποσοστά του ίδιου 
του Ford μειώθηκαν.

Πράγματι, ο ίδιος ο Λάιλ έγραψε τότε ένα άρθρο με τίτλο: 
Είναι αυτή η αρχή του τέλους για τον Νταγκ Φορντ; “Ο Νταγκ 
Φορντ από βαρίδι για το κόμμα του έγινε πλεονέκτημα και 
τώρα επιστρέφει στο δρόμο του προς το βαρίδι”, έγραψε.

Πώς ο Doug Ford μετατράπηκε από τροχοπέδη 
σε σημαντικό πλεονέκτημα για το κόμμα του

ΑπΟ ΣΕΛΙδΑ 1
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Πάρτε βαθιά ανάσα και «γυρίστε» το 

νερό στο κρύο. Οι επιστήμονες δίνουν 
σημαντικούς λόγους για να βάλουμε 
στην καθημερινή μας ρουτίνα το 
κρύο ντους, υποδεικνύοντας πως… ο 
τολμών νικά.

Δεν είναι λίγοι οι «γενναίοι» που 
θα επιλέξουν ένα κρύο ντους για 
να ξυπνήσουν το πρωί, μετά το 
γυμανστήριο ή ακόμα και το βράδυ 
πριν πέσουν για ύπνο. Πλήθος 
ερευνών έχουν αναδείξει τα οφέλη 
ενός καυτού μπάνιου. Τι συμβαίνει 
ωστόσο με όσους επιλέγουν την… 
ψυχρολουσία; Βγαίνουν ζημιωμένοι ή 
κερδισμένοι από αυτή την επιλογή;

Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη σχετική 
έρευνα με 3.000 συμμετέχοντες 
που διενεργήθηκε στην Ολλανδία, 
ένα κρύο ντους θερμοκρασίας 12°C 
διάρκειας 15″ έως 2′ καθημερινά 
μπορεί να μην είναι η πιο ευχάριστη 
εμπειρία, εξασφαλίζει όμως σημαντικά 
οφέλη. Διαβάστε παρακάτω τι έδειξαν 
η ολλανδική και άλλες μελέτες, πώς 
εξηγούν τα συμπεράσματα οι ειδικοί 
καθώς και πιθανούς κινδύνους από το 
παγωμένο ντους.

Οφέλη
Τα οφέλη του κρύου ντους όπως 

αποτυπώνονται από τις σχετικές 
έρευνες αφορούν το καρδιαγγειακό 
και ανοσοποιητικό σύστημα, την 
εγκεφαλική λειτουργία και την ψυχική 
υγεία.

Ανοσοποιητικό σύστημα: Σύμφωνα 
με την ολλανδική μελέτη, οι 
συμμετέχοντες που απολάμβαναν ένα 
κρύο ντους 30, 60 ή 90 δευτερολέπτων 
για έναν μήνα κατέγραψαν 29% 
λιγότερα περιστατικά απουσίας από τη 

δουλειά λόγω ασθένειας, ανεξαρτήτως 
διάρκειας του ντους.

Αντίστοιχα, έρευνα από την Τσεχία 
έδειξε ότι ένα ωριαίο ντους στους 
14°C τρεις φορές την εβδομάδα για 
έξι εβδομάδες πέτυχε μια αμυδρή 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
στους νέους και αθλητικούς άνδρες 
που αποτέλεσαν τους μοναδικούς 
συμμετέχοντες. Ωστόσο, οι μηχανισμοί 
σύνδεσης του ψυχρού ντους με 
το ισχυρότερο ανοσοποιητικό 
παραμένουν ανεξερεύνητοι.

Καρδιαγγειακό σύστημα: Υπάρχουν 
στοιχεία ότι το παγωμένο νερό διεγείρει 
το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, 
υπεύθυνο για την αντίδραση «πάλης ή 
φυγής» σε στρεσσογόνα ή επικίνδυνα 
γεγονότα και έτσι αυξάνεται η έκκριση 
της νοραδρεναλίνης. Πρόκειται για 
μια ορμόνη που εμπλέξεται στην 
αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της 
αρτηριακής πίεσης, φαινόμενα που 
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ενός 
παγωμένου ντους.

Έπειτα, μελέτη που εξέτασε τη 
βύθιση σε κρύο νερό μετά από άσκηση 
διαπίστωσε καλύτερη αιμάτωση των 
μυών σε βάθος τεσσάρων εβδομάδων. 
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το 
αποτέλεσμα οφείλεται ενδεχομένως 
στην ιδιότητα των αιμοφόρων αγγείων 
του δέρματος να συστέλλονται κατά 
την επαφή με το παγωμένο νερό 
μειώνοντας έτσι την κυκλοφορία του 
αίματος και, έπειτα, να ωθούνται σε 
διαστολή από το σώμα που προσπαθεί 
να ζεσταθεί.

Ψυχική υγεία: Αν και η ολλανδική 
μελέτη δεν διαπίστωσε κάποια 
αγχολυτική δράση για το κρύο 

ντους, δεν συνέβη το ίδιο και με 
τις αντικαταθλιπτικές του ιδιότητες. 
Σύμφωνα με τη βασική επιστημονική 
υπόθεση, το ανθρώπινο δέρμα 
φιλοξενεί πολλούς και πυκνούς μεταξύ 
τους αισθητήρες του ψυχρού, οπότε η 
επαφή με το παγωμένο νερό φορτίζει 
αυτομάτως τον εγκέφαλο με ηλεκτρικά 
ερεθίσματα, στα οποία αποδίδεται και 
η πιθανή αντικαταθλιπτική δράση.

Εγκλεφαλική λειτουργία: Τέλος, 
έρευνα σε ηλικιωμένους υπέδειξε ότι 
η ρίψη κρύου νερού στο πρόσωπο 
και τον αυχένα πέτυχε σύντομη 
βελτίωση στη λειτουργία του 
εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων 
των διεργασιών της μνήμης και της 
συγκέντρωσης.

πιθανοί κίνδυνοι
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το σοκ 

που βιώνει ο οργανισμός κατά το 
παγωμένο ντους μπορεί να αποβεί 

κρύο ντους: 
4 λόγοι υγείας 

να το 
τολμήσετε

μοιραίο για άτομα με καρδιαγγειακό 
ιστορικό και να προκαλέσει ένα 
έμφραγμα ή καρδιακές αρρυθμίες.

Έπειτα, εξηγεί ο Δρ Mike Tipton 
από το Πανεπιστήμιο του Ports-
mouth, εξειδικευμένος στη Φυσιολογία 
του Ανθρώπου, παράλληλα με την 
αύξηση του καρδιακού ρυθμού και, 
συνακόλουθα, την επιτάχυνση της 
αναπνοής κατά την επαφή με το κρύο 
νερό, συντελείται μια αντίστροφη 
διαδικασία γνωστή ως απόκριση ή 
αντανακλαστικό κατάδυσης, κατά την 
οποία προκαλείται βραδυκαρδία και 
διακοπή της αναπνοής.

Αυτή η σύγκρουση μεταξύ των 
δύο «εντολών» μπορεί να επιφέρει 
καρδιακές αρρυθμίες και δυνητικά 
αιφνίδιο θάνατο. Βέβαια η περίπτωση 
αυτή αφορά κυρίως τη βύθιση σε κρύο 
νερό και όχι το ντους.

ygeiamou.gr
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Car-T: Πρωτοποριακή 
θεραπεία Kαρκίνου από το 
αίμα του ίδιου του ασθενή

Πρωτοποριακές επιστημονικές εξελίξεις αλλάζουν τα 
δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου. Είναι γεγονός πως 
η αντιμετώπιση του καρκίνου τα τελευταία χρόνια έχει 
αλλάξει ριζικά, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τους 
Ογκολογικούς ασθενείς.

Η ανοσοθεραπεία είναι βασικό εργαλείο στη φαρέτρα 
των Ογκολόγων για ολοένα αυξανόμενο αριθμό καρκίνων, 
καθώς διαφέρει από την κλασική χημειοθεραπεία, αφού 
στοχεύει στο ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος και 
όχι στα καρκινικά κύτταρα, εκπαιδεύοντάς το με αυτόν τον 
τρόπο να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα, προσφέροντας 
ανθεκτική και μακροχρόνια θεραπεία στον ασθενή. Ως 
αποτέλεσμα, μπορούμε πλέον να μιλάμε για ίαση σε 
αρκετές μορφές καρκίνου που μέχρι τώρα ήταν δύσκολα 
αντιμετωπίσιμες.

Η ανοσοθεραπεία αξιοποιεί τις δυνάμεις του 
ανοσοποιητικού του ίδιου του ασθενούς, τις οποίες εξωθεί 
να επιτεθούν στον καρκίνο. Με τη βοήθειά της είναι 
σήμερα εφικτό να τεθούν σε μακρά ύφεση ή ακόμα και 
να θεραπευτούν ριζικά αρκετά περιστατικά λευχαιμίας και 
λεμφώματος που υποτροπιάζουν ή δεν ανταποκρίνονται 
σε άλλες θεραπείες.

Μάλιστα, πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν την 
επιτυχία της ανοσοθεραπείας σε συχνούς καρκίνους, 
όπως καρκίνος νεφρών, ουροδόχου κύστης, κεφαλής / 
τραχήλου, μελάνωμα και λέμφωμα Hodgkin.

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια 
στην κατανόηση των μηχανισμών καρκινογένεσης είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τη μελλοντική αντιμετώπιση 
της νόσου, με τα νέα φάρμακα και τις νέες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις να επιτυγχάνουν την αποτελεσματική 
θεραπεία πολλών μορφών καρκίνου. Μάλιστα, η 
εξατομικευμένη θεραπεία, προσαρμοσμένη απόλυτα στο 
γενετικό υλικό του καρκινικού όγκου του κάθε ασθενή, 
σε συνδυασμό με τη χρήση της ανοσοογκολογίας και 
της γονιδιακής θεραπείας, η οποία μας επιτρέπει να 
παρεμβαίνουμε στο γενετικό υλικό του όγκου, μας δίνουν 
τη δυνατότητα να μιλάμε ακόμα και για πλήρη ίαση σε 
κάποιες περιπτώσεις.

Η επαναστατική ανοσοθεραπεία με CAR 
T-λεμφοκύτταρα που δίνει νέες δυνατότητες θεραπείες 
σε ασθενείς που μέχρι σήμερα είχαν πολύ περιορισμένες 
επιλογές. Στη θεραπεία κυττάρων CAR-T, οι γιατροί 
αφαιρούν και τροποποιούν τα Τ κύτταρα του ασθενούς για 
να αναγνωρίσουν και να καταπολεμήσουν τον καρκίνο. 
Μόλις τροποποιηθούν τα Τ κύτταρα επανεμφυτεύονται 
στον ασθενή όπου αναζητούν και τελικά σκοτώνουν τα 
καρκινικά κύτταρα Η συγκεκριμένη τεχνική περιλαμβάνει 
την αφαίρεση κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος 
από τον ασθενή, τα οποία τροποποιούνται γενετικά με 
σκοπό να αναγνωρίζουν τα καρκινικά κύτταρα και να τους 
επιτίθενται. Αυτά, τα τροποποιημένα CAR T-λεμφοκύτταρα 
καλλιεργούνται σε μεγάλους αριθμούς στο εργαστήριο και 
στη συνέχεια χορηγούνται στους ασθενείς

Τα κύτταρα Τ είναι ένας τύπος ανοσοκυττάρων που 
βοηθούν το σώμα να καταπολεμά τη μόλυνση αναζητώντας 
ιούς, βακτήρια και παράσιτα και στη συνέχεια να τα 
σκοτώνει. Τα κύτταρα Τ μπορούν να αφαιρεθούν από το 
σώμα ενός ασθενούς και να τροποποιηθούν γενετικά για 
να ενισχύσουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και να 
σκοτώνουν συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα.

Η εξατομικευμένη θεραπεία με Τ λεμφοκύτταρα με 
χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (CAR-T) χρησιμοποιεί 
το ανοσοποιητικό σύστημα του ίδιου του ασθενούς, 
προκειμένου να καταπολεμήσει ορισμένους τύπους 
καρκίνου. Τα Τ λεμφοκύτταρα του ασθενούς εξάγονται 
και επαναπρογραμματίζονται εκτός του σώματος ώστε να 
αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν τα καρκινικά κύτταρα 
και άλλα κύτταρα που εκφράζουν ένα συγκεκριμένο 
αντιγόνο.
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το Λαμπραντόρ που δεν 
εγκαταλείπει το 9χρονο 

αυτιστικό αγόρι
Το Λαμπραντόρ που δεν εγκαταλείπει το 9χρονο αυτιστικό 

αγόρι ούτε στο κρεβάτι του νοσοκομείου... μια ιστορία με 
αφορμή το σημερινό αποτροπιαστικό περιστατικό με την 
γατούλα... 

Αυτό το Λαμπραντόρ είναι ο φύλακας άγγελος ενός 
παιδιού με αυτισμό!

Ο Mahe, είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος. Eίναι 
ο φύλακας άγγελος ενός 9χρονου αγοριού με αυτισμό. 
Δεν φεύγει ποτέ από δίπλα του, ούτε όταν το αφεντικό του 
βρίσκεται στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο Τζέιμς Ισαάκ, δεν μπορεί να μιλήσει ενώ αποφεύγει 
κάθε άγγιγμα και κάθε οπτική επαφή με την οικογένειά του.

Ο μόνος που θέλει να τον αγγίζει, ακόμα και να κοιμάται 
μαζί του, είναι ο υπέροχος σκύλος του.

Πρόσφατα, το 9χρονο αγόρι, χρειάστηκε να εισαχθεί 
στο Νοσοκομείο Παίδων του Wellington. Αυτό έγινε για 
να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ούτως ώστε να 
διαπιστωθούν τα αιτία των κρίσεων του.

Είναι τόσο ισχυρό το δέσιμο ανάμεσά στο παιδί και τον 

σκύλο του που οι γιατροί επέτρεψαν στον Mahe να μπει 
στο νοσοκομείο. Έτσι μείνει πάντα δίπλα στον Τζέιμς για 
να τον προσέχει και να τον κρατάει ήρεμο.

Και φυσικά, το μαύρο λαμπραντόρ δεν έφυγε από κοντά 
του ούτε λεπτό.

Ο 9χρονος υπεβλήθη σε ολική αναισθησία και ο σκύλος 
παρακολουθούσε με ανησυχία τη διαδικασία, γρυλίζοντας 
στο πρόσωπο του αφεντικού του.

«Είχε μείνει ακίνητος και κοιτούσε τον Τζέιμς, δείχνοντας 
να ανησυχεί πραγματικά» είπε η μητέρα του 9χρονου.

Και ενώ η μητέρα του Τζέιμς περίμενε στο καφέ του 
νοσοκομείου μέχρι να ολοκληρωθεί η μαγνητική, ο σκύλος 
κάθισε δίπλα της, προσπαθώντας να την ηρεμήσει, όπως 
είχε ηρεμήσει και τον γιο της.

μετά από 71 χρόνια 
γάμου, «έφυγαν» μαζί 

την ίδια μέρα με 14 ώρες 
διαφορά 

Σε μια εποχή εφήμερων σχέσεων, η ιστορία αγάπης του 
Preble και της Isabell που μετράει πάνω από 70 χρόνια 
μοιάζει με ρομαντικό παραμύθι.

Ο Preble Staver γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1921 και 
η Isabell Whitney στις 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Ενώ 
σπούδαζαν και οι δύο στην Φιλαδέλφεια, γνωρίστηκαν με 
την ενθάρρυνση κάποιων φίλων τους σε ένα ραντεβού 
στα τυφλά που έμελλε να είναι μοιραίο. Λίγους μήνες μετά 
τη γνωριμία τους, κι αφού μεσολάβησε ο Β’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος, παντρεύτηκαν στις 15 Φεβρουαρίου του 1946.Η 
αρχή των 71 ετών γάμουΗ 63χρονη Laurie Staver Clinton, 
ένα από τα πέντε παιδιά των Stavers, θυμάται τους γονείς 
της ως το πιο θετικό και λαμπρό παράδειγμα. Περιγράφει 
τον πατέρα της «ως έναν ψηλό, αποφασιστικό άντρα με 
έντονη προσωπικότητα και τη μητέρα της ως «καρδιά» της 
οικογένειας που την έμαθε τις αρετές της καλοσύνης και 
της υπομονής.

Η ζωή της οικογένειας ήταν πάντα γεμάτη αγάπη, αλλά 
όχι και χωρίς δυσκολίες. Λόγω την δουλειά του Preble 
αναγκάζονταν να μετακομίζουν συχνά, ενώ το 1975 
έχασαν τον έφηβο γιο τους κατά τη διάρκεια ενός σχολικού, 
ποδοσφαιρικού αγώνα.

«Οι γονείς δεν πρέπει να θάβουν τα παιδιά τους και ο 
θάνατος του αδελφού μου ήταν μεγάλο πλήγμα για την 
οικογένεια. Ωστόσο, έφερε τους γονείς μου ακόμα πιο κοντά 
αντί να τους χωρίσει» διηγείται σήμερα η 63χρονη Laurie. 

Όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα σημάδια της άνοιας…
Τ0 2013, όταν η Isabell ήταν σε προχωρημένη ηλικία, 
άρχισε να παρουσιάζει σημάδια άνοιας και η οικογένεια 
αποφάσισε να την μεταφέρει σε έναν οίκο μακροχρόνιας 
φροντίδας για να έχει καλύτερη περιποίηση. Μια απόφαση 
που ο Preble την πήρε πολύ βαριά. Το να απομακρύνεσαι 
ξαφνικά από τον σύντροφο της ζωής σου, ενώ παράλληλα 
τον παρακολουθείς να ξεχνάει κάθε μέρα όλο και πιο πολύ, 
είναι αποκαρδιωτικό. 

Έτσι, αποφάσισε να μετακομίσει κι εκείνος στον ίδιο οίκο 
ευγηρίας για να είναι κοντά της, αν και τον στεναχωρούσε το 
ότι κοιμόντουσαν σε διαφορετικά δωμάτια. Όταν σταμάτησε 
να περπατάει και μεταφερόταν με αναπηρικό καροτσάκι, 
επισκεπτόταν καθημερινά το δωμάτιο της γυναίκας του 
και περνούσε πολλές ώρες κοντά της. «Όποτε πήγαινα να 
τους επισκεφθώ, πάντα κρατιόντουσαν χέρι χέρι και δεν 
σταμάτησαν ποτέ να λένε ο ένας στον άλλον “Σ’ αγαπώ”» 
θυμάται η κόρη τους. 

Μια τελευταία ευχή μετά από 71 χρόνια γάμουΛίγο 
πριν κλείσει τα 96 του χρόνια, ο Preble ζήτησε για δώρο 
γενεθλίων να κοιμηθεί ξανά αγκαλιά με την γυναίκα 
του. Το προσωπικό του οίκου ευγηρίας κατάφερε να 
πραγματοποιήσει την επιθυμία του και το ζευγάρι ξάπλωσε 
μαζί για τελευταία φορά για μια ολόκληρη νύχτα. Πριν 
από τα 96α γενέθλια είχε μια ευχή: να κοιμηθεί ξανά με 
την Isabel. Χάρη στο εκπληκτικό προσωπικό, κατάφερε να 
πραγματοποιήσει την επιθυμία του.

«Δεν αντάλλαξαν ούτε μια λέξη» λέει η κόρη 
τους. «Κράτησαν ο ένας το χέρι του άλλου και απλά 
αποκοιμήθηκαν» λίγες μέρες αργότερα, στις 25 Οκτωβρίου 
2017, η Isabell άφησε την τελευταία της πνοή και 14 ώρες 
αργότερα, την ίδια μέρα, πέθανε και ο

Άλμπερτ Αϊνστάιν: 
οι απλές συμβουλές του 

για τη ζωή και τη δουλειά
Όταν δεν ήταν απασχολημένος να αποκωδικοποιεί τα 

μυστήρια του σύμπαντος, ο μεγάλος φυσικός Άλμπερτ 
Αϊνστάιν μοίραζε τη σοφία του για πιο καθημερινά ζητήματα, 
όπως η ανθρώπινη ευτυχία και ολοκλήρωση.

Η ιστορία λέει ότι ο επιστήμονας δεν είχε αρκετά ψιλά 
για να δώσει φιλοδώρημα στον ταχυδρόμο και αντί γι’ αυτό 
έγραψε κυριολεκτικά μερικές συμβουλές για τη ζωή.

«Μια ήσυχη και ταπεινή ζωή φέρνει περισσότερη ευτυχία 
από το κυνήγι της επιτυχίας και η συνεχής ανησυχία που 
αυτό συνεπάγεται», έγραφε το ένα σημείωμα.

«Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος», έγραφε το 
δεύτερο.

Ο Αϊνστάιν είχε μόλις πληροφορηθεί ότι θα πάρει το 
Νόμπελ Φυσικής και έτσι φέρεται να είπε στον ταχυδρόμο 
που του παρέδωσε ένα μήνυμα στο δωμάτιο του 
ξενοδοχείου του, στο Τόκιο, πως εάν είναι τυχερός, αυτά 
τα σημειώματα θα αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη αξία από 
ένα κανονικό φιλοδώρημα.

Τα λόγια το Αϊνστάιν γράφτηκαν δεκαετίες πριν αρχίσουν 
να κυκλοφορούν τα βιβλία αυτο-βοήθειας και οι συμβουλές 
των coaches, ουσιαστικά καλώντας τον καθένα να 
συνεχίσει να κάνει καλή δουλειά, ακόμα και όταν αυτή είναι 
δύσκολη, αντί να κυνηγά τη φήμη, το χρήμα και όλα τα υπο-
προϊόντα της δουλειάς που τελικά, προσφέρουν μικρότερη 
ικανοποίηση.

Κάποιοι θεωρούν ότι ο Αϊνστάιν ενδεχομένως να μην 
ήταν πολύ ευχαριστημένος με το μονοπάτι που είχε πάρει 
τη συγκεκριμένη περίοδο, όταν βρισκόταν σε περιοδεία 
ανά τον κόσμο, ως διασημότητα της φυσικής.

Ίσως απλά να επιθυμούσε λίγη ηρεμία και γαλήνη σε ένα 
πιο οικείο περιβάλλον και όχι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου 
στο μακρινό Τόκιο, εκείνη τη στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση, η συχνά παραγνωρισμένη αξία της 
απλότητας στη ζωή είναι κάτι που δεν χρειάζεται να είσαι 
ιδιοφυΐα για να το καταλάβεις.

Μερικές φορές, όμως, βοηθάει να σου το θυμίζει κάποιος, 
ειδικά αν πρόκειται για τον Άλμπερτ Αϊνστάιν.
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Τις περισσότερες φορές όταν αναφερόμαστε στην 
προδοσία, μιλάμε γι’ αυτά που έκαναν οι άλλοι σε εμάς. 
Σύντροφοι που μας απάτησαν, φίλοι που μας πλήγωσαν 
ή απέρριψαν, γονείς  που δεν μας αγάπησαν όπως θα 
θέλαμε κ.ο.κ  Στην πραγματικότητα όμως η πιο μεγάλη και 
σκληρή προδοσία που ραγίζει στην κυριολεξία την ύπαρξη 
μας, είναι η αυτή που κάνουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό 
μας. Εάν αντέχεις βγάλε την κουκούλα του Δήμιου σου, και 
θα αντικρύσει το πρόσωπο σου. Εσύ είσαι ο πιο μεγάλος 
δολοφόνος της ζωής σου. Εσύ πέταξες τα δώρα του Θεού, 
τους ανθρώπους που σου έστειλε να συντροφεύσουν 
και θεραπεύσουν τους φόβους, τις ανασφάλειες και τα 
τραύματα σου.  Εσύ είσαι ο Ιούδας της ζωής σου. 

Μην ψάχνεις τον Ιούδα στα πρόσωπα των άλλων, το 
φιλί εσύ το έχεις δώσει στο ίδιο σου τον εαυτό και έχεις 
ήδη κρεμαστεί στην συκή των ενοχών σου, διότι ποτέ δε 
μπόρεσες να πεις την αλήθεια, «Ναι εγώ με προδίδω….». 

Ναι εγώ με προδίδω όταν από φόβο θάβω τα χαρίσματα 
που μου έδωσε ο Θεός. 

Ναι εγώ με προδίδω όταν επιλέγω την συμβατικότητα 
που μυρίζει θάνατο και όχι την ζωή. 

Ναι εγώ με προδίδω όταν δολοφονώ τους ανθρώπους 
που μου έστειλε ο Θεός να φέρουν το θαύμα στην ζωή μου. 

Ναι εγώ με προδίδω όταν δεν εκτιμώ αυτά που έχω, 
αλλά μονάχα όταν τα χάσω. 

Ναι εγώ με προδίδω όταν μένω σε νεκρές σχέσεις, 
σε κύκλους που έκλεισαν, επειδή με ξεβολεύουν και με 
καλούν να πάρω την ζωή στα χέρια μου, μα εκείνα ανήλικα 
τρέμουν..

Ναι εγώ με προδίδω όταν ζω την ζωή των άλλων, όταν 
εξυπηρετώ τις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις, γιατί 
έτσι με έμαθαν, πως μόνο όταν ικανοποιώ τους άλλους 
υπάρχω. 

Ναι εγώ με προδίδω όταν δεν ακούω την καρδιά αλλά 
το νου μου, που έχει προγραμματιστεί να σκοτώνει ότι 
αληθινό νιώθω, ότι είναι δικό μου, κάθε επιθυμία και όνειρο 
μου. 

Ναι εγώ με προδίδω όταν κάθε μέρα ανοίγω κι από ένα 
τάφο στο νεκροταφείο των στιγμών μου. 

Ναι εγώ με προδίδω όταν και να παθαίνω φοβάμαι αλλά 
και να ζήσω τρομάζω….. 

Κύριε βοήθησε την απιστία και δειλία μου να ζήσω την 
ζωή που μου χάρισες…..

***
Δεν είναι απαραίτητο μια όμορφη στιγμή της ζωή μας 

να είναι η «τέλεια» στιγμή μας. Τότε που νικήσαμε ή 
καταφέραμε κάτι σπουδαίο. 

Μια όμορφη και δυνατή στιγμή στην ζωή μας, μπορεί 
να υπάρξει σε μία πτώση και αδυναμία, σε μια αποτυχία 
και ήττα. Τότε που καταστραφήκαμε και ξαναγεννηθήκαμε, 

τότε που πονέσαμε και νιώσαμε, όταν δακρύσαμε και 
μαλακώσαμε, όταν είπαμε «φοβάμαι, πάρε με αγκαλιά…» 
και λάμψαμε γιατί γίναμε βαθιά ανθρώπινοι. 

Την ζωή δεν την ζουν οι ατσαλάκωτοι αλλά εκείνοι 
που προχωράνε κόντρα στην ροή των συμβιβασμών και 
του θανάτου. Που δεν φοβούνται να πεθάνουν γιατί δεν 
τρομάζουν να ζήσουν….

Την νύχτα που θα πιάσεις πάτο το ξημέρωμα δεν θα είναι 
ξανά το ίδιο. Θα σε βρει αντιμέτωπο με μεγάλα ερωτήματα, 
απέναντι στον ίδιο σου τον εαυτό που αυτή την φορά θα 
είναι γυμνός από τα ψέματα του εγώ. 

Αυτός ο εαυτός που θα έχει πλέον ακουμπήσει την 
κόλαση, ραγισμένος και θρυμματισμένος θα ζητάει να 

ενώσει τα κομμάτια του. Θα απαιτεί τον σεβασμό που του 
στέρησες, τις αλήθειες που του έκρυψες, την ζωή που του 
έκλεψες. 

Δεν εννοώ ότι σε ένα πρωινό θα λυθούν όλα τα 
προβλήματα και τα τραύματα μιας ζωής, αλλά ότι πλέον 
δεν θα είναι τίποτε όπως παλιά. Όλα θα ειναι αλλιώς. 

Ενα κλικ, μια στιγμή, μια αρχή έχει συμβεί. Ο Θεός σε 
άγγιξε μέσα από το τραύμα σου. Ο Θεός επέτρεψε να 
αγγίξεις την κόλαση για 
να ποθήσεις απόλυτα τον 
παράδεισο, γατί μονάχα 
στο ανατριχιαστικό άγγιγμα 
του θανάτου ερωτεύεσαι 
ξανά την ζωή. 

Έχω περάσει φρικτές 
ημέρες και νύχτες, μήνες και 
χρόνια, λέγοντας ψέματα 
στο ίδιο μου τον εαυτό. 
Γιατί να το θυμάστε τα 
μεγαλύτερα ψέματα τα λέμε 
εμείς οι ίδιοι στο εαυτό μας, 
τις πιο φρικτές προδοσίες 
δεν τις κάνουν οι άλλοι σε 
εμάς, αλλά εμείς απέναντι 
στην ζωή μας. 

Οπότε μέχρι να έρθει η 
πραγματική μετάνοια και οι 
αληθινές αλλαγές στην ζωή 
μου, έλεγα φρικτά ψέματα 
και έτσι οι αρρώστιες και τα 
προβλήματα φούντωναν. 
Έθαβα, κουκούλωνα, 
μπάλωνα σκισμένα ρούχα 
που πλέον από τα πολλά 
μπαλώματα δε μπορούσαν 
να κρύψουν την γύμνια μου. 

Το ψέμα δεν αντέχει καταρρέει, το σκοτάδι φεύγει, δεν 
μπορεί να δώσει ζωή, αργά η γρήγορα  θα φανερωθεί η 
αλήθεια που δεν λέγαμε ή δεν βλέπαμε στο εαυτό μας και 
τις σχέσεις μας. 

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε; Να δούμε την κρίση που 
αντιμετωπίζουμε, την δοκιμασία που περνάμε ως ευλογία 
ζωής, δώρο Θεού, μια καταστροφή που ίσως είναι η 
ευκαιρία να βρούμε ξανά το χαμένο κέντρο της ζωή μας. 
Γιατί εάν κάτι δεν πεθάνει πως θα αναστηθεί; Τι μας λέει 
ο Χριστός; «Αυτός που θα χάσει την ψυχή του θα την 
σώσει…». Αυτός λοιπόν που τολμάει να χάσει το ψέμα 
θα βρει την αλήθεια. Αυτός που τολμάει να σκοτώσει την 
νεκρή ζωή του θα αναστηθεί στο φως του αύριο, στην 
ομορφιά της ύπαρξης που πιστέψτε με έχει τόση ευλογία 
και χάρη. Ο Θεός μας έπλασε υπέροχους, η ζωή είναι ένα 
συναρπαστικό ταξίδι δίχως τέλος. Ζήστε το, μην πετάξετε 
το δώρο του Θεού, μην κρυφτείτε  από φόβο. 

«Διότι μια δύσκολη ημέρα για το εγώ μας, είναι μια 
σπουδαία ημέρα για την ψυχή μας»

***
Δεν θέλω να φοβάσαι τα 

δάκρυα και τον πόνο. 
Να μάθεις να κλαις, να 

αφήνεσαι δίχως φόβο ενοχή ή 
ντροπή. 

Βγες από το ρόλο, νιώσε 
απλά άνθρωπος, νιώσε 
γυμνός από προσωπεία και 
ρόλους, όπως σε έπλασε ο 
Θεός και όχι οι άνθρωποι. 

Πόσο λατρεύω τον 
δακρυσμένο Χριστό. Εκείνον 
που έγινε ολότελα δικός μας 
για να γίνουμε εμείς απόλυτα 
δικοί του. Τον θυμάμαι να 
δακρύζει στο τάφο του φίλου 
του Λαζάρου. Να κλαίει και 
να φοβάται στο κήπο της 
Γεσθημανης. Ο Χριστός 
ποτέ δεν αρνήθηκε τα 
συναισθήματα του, ποτέ δεν 
τα έκρυψε, δεν τα φοβήθηκε. 
Τα βίωσε, τα εκδήλωσε τα 
αγκάλιασε. Ο Χριστός ήταν 
τόσο ανθρώπινος γι΄αυτό και 

τόσο θεϊκός. 
Για χρόνια καταπίεζα τις συναισθηματικές μου ανάγκες. 

Δεν είχα μάθει να ζητάω αυτό που πεινούσε και διψούσε 
η ψυχή μου. Να λέω θέλω αγάπη, ενδιαφέρον, αποδοχή, 
αγκαλιά, φιλί. 

Το σώμα μου έγινε το βιβλίο της ψυχής μου. Ότι δεν 
έλεγα και δεν ζητούσα από την ζωή το σώμα μου το έκανε 
ασθένειες. Όσο εγώ δε μιλούσα εκείνο νοσούσε. Όσο δεν 
ζητούσα εκείνο πενθούσε. 

Οι κρίσεις πανικού και η θλίψη έγιναν οι μόνιμοι 
σύντροφοι της ζωής μου. Έζησα πολλά χρόνια μεσα στο 
φρικτό κόσμο τους, στην πίκρα του Άδη τους. Οποιος δεν 
έχει πάθει έστω και μια φορά στην ζωή του, οργανωμένη 

κρίση πανικού ή κατάθλιψη δε μπορεί να καταλάβει για 
ποια κόλαση μιλάμε. 
Όλα άρχισαν να αλλάζουν όταν έμαθα να με αγκαλιάζω 
όπως κάνει ο Θεός μου. Να μην με κρίνω όπως κάνει ο 
Χριστός μου. Να μην βάζω ετικέτες και ταμπέλες στα 
συναισθήματα ή στις σκέψεις μου, να μάθω να μιλώ για 
τις ανάγκες μου, να τους δίνω όνομα, χρώμα και εικόνα. 
Έφυγα από το ψέμα του νου, εκεί που έχουμε τα οχυρά και 

τις άμυνες του εγώ... και κατέβηκα στην καρδιά. Έπαψα 
να αναλύω και άρχισα να ζω, όχι να σκέφτομαι αλλά να 
υπάρχω παρόν στην ζωή μου που έτρεχε κι εγώ ήμουν 
απών. 
Είχα καταλάβει ότι δεν ήρθα τυχαία στον κόσμο. Ότι ο Θεός 
μου είχε δώσει ένα τεράστιο δώρο που λέγεται ύπαρξη και 
ζωή και έπρεπε με τα όποια προβλήματα, τις πληγές και τις 
σκιές μου να ζήσω. Έπρεπε να πάψω να χρησιμοποιώ ως 
άλλοθι τα παιδικά μου χρόνια, τους μη τέλειους γονείς μου, 
τα προβλήματα της ζωής και ότι άλλο με κρατούσε πίσω 
στο θάνατο, το χθες και όχι στο φως του αύριο. 
Κανείς άνθρωπος δεν είχε την τέλεια ζωή, κανείς δεν τα 
είχε λύσει όλα, όμως πολλοί έζησαν χαρούμενοι και έφυγαν 
για την αιωνιότητα ευτυχισμένοι. 
Γι αυτό μην φοβάστε να πονέσετε, να δείτε τις πληγές 
και τα τραύματα σας, τα λάθη και τις αμαρτίες σας, είναι 
μέρος της ζωής σας. Δικά σας κομμάτια είναι κι αυτά. 
Κάνετε μια μεγάλη αγκαλιά τον εαυτό της ζωή σας, τα 
κομμάτια της ύπαρξης σας και εάν το νιώσετε κλάψετε. 
Κανεις δεν πέθανε γιατί έκλαψε και πόνεσε, όμως πολλοί 
αρρώστησαν και χάθηκαν γιατι κρύφτηκαν από τις ανάγκες 
και τις αλήθειες της ψυχής τους.
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Πίτσα που τρώγεται 

με το κουτί της!

Για τους λάτρεις της πίτσας -και όχι μόνο- η ιδέα 
φαντάζει… απολαυστική! Ο λόγος για την πίτσα και το 
περίφημο… πιτσοκουτί της που κάνει θραύση σε μια 
πιτσαρία στο Μπρούκλιν! Ο ιδιοκτήτης της Pizzeria Vin-
nie Sean Berthiaume σκέφτηκε να προσφέρει διπλή 
απόλαυση πίτσας στους πελάτες του αλλά και λιγότερα 
σκουπίδια στο περιβάλλον.

Έτσι έφτιαξε ένα κουτί μεταφοράς πίτσας που τρώγεται 
και μάλιστα σε ίδια ή άλλη γεύση από αυτήν της πίτσας. 
Οι πελάτες ενθουσιάστηκαν και το μαγαζί πλέον είναι από 
τα αγαπημένα των pizza lovers και όχι μόνο! Όσο για την 
τιμή; Περίπου 40 δολάρια η μεγάλη!

το παράξενο δέντρο 
που… ματώνει!

Το Pterocarpus angolensis, είναι ένα είδος ιθαγενών 
δέντρων τικ (Teak) που ευδοκιμεί στη Νότια Αφρική, 
γνωστό με διάφορα ονόματα, όπως Kiaat, Mukwa και 
Muninga. Ωστόσο είναι γνωστό με την ονομασία «δέντρο 

που ματώνει» για το αξιοσημείωτο σκούρο κόκκινο χρώμα 
που τρέχει από το ξύλο του κορμού και των κλαδιών μόλις 
αυτά αποκοπούν από το δέντρο. Μια κολλώδης κοκκινωπή 
ουσία στάζει σε κάθε κόψιμο, σαν να πρόκειται για 
αποκομμένο μέλος ζώου, που συντελεί στο κλείσιμο της 
πληγής που δημιουργεόται κατά την αποκοπή του ξύλου.

Η ουσία αυτή παραδοσιακά χρησιμοποιείται 
από τους ντόπιους ως χρωστική ενώ σε ορισμένες 
περιοχές αναμειγνύεται με ζωικά λίπη για τη δημιουργία 
καλλυντικών προϊόντων. Επιπλέον υπάρχει η εντύπωση 
ότι το κόκκινο αυτό υγρό θεραπεύει παθήσεις του αίματος 
ενώ χρησιμοποιείται στη δημιουργία σκευασμάτων για 
διάφορες ασθένειες. Το δέντρο φτάνει τα 12 έως τα 18 
μέτρα ύψος και τη διάρκια της ανθοφορίας τους έχει πολύ 
ωραία κίτρινα άνθη. Εξαιτίας της αλόγιστης κοπής πάντως 
τα τελευταία χρόνια κινδυνεύει με εξαφάνιση.

τα θηλυκά σκυλιά είναι 
πιο φιλικά!

Πιο φιλικοί και κοινωνικοί προς τον άνθρωπο φαίνεται 
πως είναι οι θηλυκοί σκύλοι ράτσας μπιγκλ σε σχέση 
με τους αρσενικούς, υποστηρίζει νέα μελέτη. Σουηδοί 
ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Λινσέπινγκ, μάλιστα, 
αποδίδουν το γεγονός στο μητρικό ένστικτο των ζώων 

το οποίο ενισχύει τον κοινωνικό τους χαρακτήρα και το 
πνεύμα συνεργασίας τους. Στο πλαίσιο της μελέτης τους, 
οι ερευνητές κατέγραψαν τις αντιδράσεις περίπου 400 
σκύλων ράτσας μπιγκλ κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας. 
Συγκεκριμένα, έβαλαν τους σκύλους μπροστά σε τρία 
κουτιά, τα οποία είχαν διάφανο καπάκι και περιείχαν από 
ένα μπισκότο σκύλου. Τα δύο από τα τρία καπάκια διέθεταν 
μηχανισμό ώστε να ανοίγουν προς τα πίσω με ένα ελαφρύ 
σπρώξιμο, ενώ το τρίτο ήταν σφραγισμένο.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, φάνηκε ότι τα θηλυκά 
γυρνούσαν συχνότερα προς το μέρος ενός ερευνητή 
αναζητώντας βοήθεια για το άνοιγμα του τρίτου κουτιού, 
συγκριτικά με τα αρσενικά. Ακόμα, έτειναν να διατηρούν 
οπτική επαφή με τον ερευνητή, να τον πλησιάζουν και να 
τον αγγίζουν σηκώνοντας το πόδι. «Οι θηλυκοί τετράποδοι 
“εθελοντές” συγκέντρωσαν σημαντικά υψηλότερο σκορ 
ως προς την κοινωνική τους συμπεριφορά απέναντι 
στον άνθρωπο, σε σχέση με τα αρσενικά. Κάτι τέτοιο 
θα μπορούσε πιθανότατα να οφείλεται στο μητρικό τους 

ένστικτο. Ενδεχομένως δηλαδή οι θηλυκοί σκύλοι να είναι 
πιο συνεργάσιμοι ακριβώς επειδή έχουν έμφυτο το ένστικτο 
της φροντίδας των μικρών τους» εξηγεί ο επικεφαλής της 
μελέτης και καθηγητής, δρ Περ Τζένσεν.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής στο επιστημονικό έντυπο 
«Genes, Brain and Behavior» όπου και δημοσιεύονται τα 
αποτελέσματα της μελέτης, οι σκύλοι που είχαν κοντινή 
συγγένεια έτειναν να εμφανίζουν παρόμοια συμπεριφορά, 
γεγονός που σημαίνει ότι τα γονίδια καθορίζουν, 
τουλάχιστον ως έναν βαθμό, τη συμπεριφορά των ζώων. 
Τα νέα ευρήματα, σύμφωνα με τον ειδικό, θα μπορούσαν 
να συμβάλλουν στη μελέτη και στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση ανθρώπινων διαταραχών. «Η περιορισμένη 
οπτική επαφή και επικοινωνία σχετίζεται με τον αυτισμό. Οι 
σκύλοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικά μοντέλα 
για την κατανόηση της γενετικής βάσης της συγκεκριμένης 
διαταραχής» υπογραμμίζει ο δρ Τζένσεν.

Οι ερευνητές ωστόσο τονίζουν ότι τα αποτελέσματά 
τους δεν αποδεικνύουν απαραίτητα ότι οι θηλυκοί 
σκύλοι είναι καλύτερα κατοικίδια από τους αρσενικούς. 
«Καθώς μελετήσαμε μόνο μια ράτσα και δεν γνωρίζουμε 
πώς η επικοινωνιακή ικανότητα των συγκεκριμένων 
ζώων σχετίζεται με άλλες πτυχές της κοινωνικής τους 
συμπεριφοράς, δεν θα τολμούσαμε να βγάλουμε τέτοιου 
είδους συμπεράσματα…» καταλήγουν.

Ενδιαφέροντα στοιχεία 
για φαγητά και ποτά

Τα φιστίκια, το τυρί και η μπύρα είναι μερικές από 
τις τροφές ή από τα ποτά τα οποία καταναλώνουμε 
καθημερινά. Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, διάφορα αγαπημένα 

φαγητά για τα οποία υπάρχουν πράγματα που σίγουρα δεν 
ξέρετε.

Μπύρα .Η μπύρα για τη Ρωσία θεωρείτο αναψυκτικό 
μέχρι το 2011. Σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία 
όλα τα ποτά που είχαν λιγότερο από 10% αλκοόλ 

θεωρούνταν αναψυκτικά. Ωστόσο, από το 2011 και έπειτα 
η νομοθεσία τροποποιήθηκε.

Τυρί. Το τυρί είναι το πιο… κλεμμένο φαγητό στον 
κόσμο. Περίπου το 4% της παγκόσμιας παραγωγής τυριών 
γίνονται λεία των επίδοξων κλεφτών.

Υγιεινό φαγητό. Το να τρέφεται κανείς υγιεινά μπορεί 
να του κοστίσει μέχρι και 10 φορές περισσότερο απ΄ότι το 
πρόχειρο φαγητό.

Μανιτάρια. Δεν μπορείτε να παραψήσετε τα μανιτάρια. 
Στα τοιχώματά τους υπάρχει ένα ειδικό συστατικό που 
τους επιτρέπει να είναι τρυφερά στη γεύση ακόμα και με 
παραπάνω από το κανονικό ψήσιμο.

Πραλίνα φουντουκιού. Το ένα τέταρτο της παγκόσμιας 
παραγωγής φουντουκιών προορίζεται για την δημιουργία 
της αγαπημένης πραλίνας. Η ζήτηση για φουντούκια έχει 
αυξηθεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, που διάφορα 
πανεπιστήμια προσπαθούν να τα αναπτύξουν σε 
εργαστήρια για να καταπολεμήσουν μια επερχόμενη 
παγκόσμια έλλειψη.

Αστακός. Ο αστακός αλλά και τα οστρακοειδή κάποτε 
ήταν φαγητό για την εργατική τάξη. Σήμερα, θεωρούνται 
εκλεκτό και ακριβό φαγητό, όμως κατά το παρελθόν δεν 
θεωρούνταν τροφές που άξιζαν να καταναλωθούν από 
τους ανθρώπους. Όταν ψαρεύονταν, οι ψαράδες είτε τα 
έριχναν πίσω στη θάλασσα ή τα έδιναν στους υπηρέτες 
για να τα φάνε.

η μηλιά του… νεύτωνα!
Η ιστορία του Ισαάκ Νεύτωνα και η πτώση του μήλου 

είναι ένα από τα πιο διάσημα “ανέκδοτα” στην επιστήμη. 
Ο νεαρός Ισαάκ Νεύτωνας κάθισε κάτω από μια μήλα 
στο κήπο του όταν ένα φρούτο έπεσε στο κεφάλι του, 
και με το ξαφνικό χτύπημα… ταρακουνήθηκε το μυαλό 
του και ανακάλυψε τη θεωρία της βαρύτητας. Ο πρώτη 
γραπτή πηγή για το περιστατικό του μήλου εμφανίζεται 
στις σημειώσεις του John Conduitt, ο οποίος ήταν βοηθός 
του Ναύτωνα στο βασιλικό νομισματοκοπείο και σύζυγος 
της ανιψιάς του. Το 1726, το έτος θανάτου του Νεύτωνα, ο 
John Conduitt περιέγραψε το γεγονός:

“Στο έτος 1666 έφυγε και πάλι από το Cambridge για 
να επισκεφθεί τη μητέρα του στο Lincolnshire. Ενώ ο ίδιος 
έκανε βόλτα σε έναν κήπο, και βλέποντας ένα μήλο να 
πέφτει στο έδαφος από μια μηλιά, σκέφτηκε τη θεωρία της 
βαρύτητας”.

Ο Νεύτωνας φαίνεται ότι είχε μιλήσει σε πολλούς για 
την ιστορία των μήλων, καθώς και ο συγγραφέας William 
Stukeley έγραψε το 1752 για μια συνομιλία που είχε μαζί 
του: “Πήγαμε στον κήπο και σταθήκαμε κάτω από τη σκιά 
μιας μηλιάς, μόνο αυτός και εγώ. “Γιατί το μήλο πρέπει 
πάντα να πέφτει κάθετα στο έδαφος;”, αναρωτήθηκε 
εκείνος βλέποντας ένα μήλο να πέφτει… Γιατί να μην πάει 
προς τα πλάγια ή προς τα πάνω αλλά συνεχώς κάθετα;”… 
Κάπως έτσι σκέφτηκε τη θεωρία της βαρύτητας και στη 
συνέχεια την επεξήγησε”.

Το έτος που λέγεται ότι συνέβη το περιστατικό αυτό, ο 
Νεύτωνας έμενε στο Woolsthorpe Manor κοντά στο Gran-
tham στο Lincolnshire. Το Woolsthorpe Manor ήταν η 
γενέτειρά του και εκεί είχε το πατρικό του σπίτι. Ο Ισαάκ 
επέστρεψε εδώ το 1666 όταν το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ 
έκλεισε λόγω της πανώλης και εδώ πραγματοποίησε πολλά 

από τα πιο διάσημα πειράματά του, κυρίως το έργο του για 
το φως και την οπτική.

Αν και ο Νεύτωνας δεν διευκρίνισε ακριβώς πού είδε το 
μήλο να πέφτει και σκέφτηκε τα περί βαρύτητας, υπήρχε 
μια μηλιά στον κήπο του στο Manor και, φυσικά, υποτίθεται 
ότι αυτό είναι και το φημισμένο δέντρο.

Το δέντρο φρόντιζαν από τη δεκαετία του 1750 όλες οι της 
οικογένειας Woolerton. Το 1816, μια καταιγίδα το χτύπησε, 
αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του σώθηκε και ξαναβλάστησε. 
Τα μοσχεύματα από τη μήλα του Νεύτωνα έχουν διανεμηθεί 
και καλλιεργηθεί σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.
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Είναι επισκέψιμο μόνο 4 μήνες 
τον χρόνο και απαιτεί να 
διασχίσετε ένα ποτάμι μέσα 
σε φαράγγι για να το δείτε

Όσοι έχουν βρεθεί στο Πάντα Βρέχει κάνουν λόγο για 
ένα από τα εντυπωσιακότερα υδάτινα αξιοθέατα σε όλη 
την Ελλάδα. Και δεν υπερβάλλουν. Η όλη διαδικασία για 
να φτάσει κανείς μέχρι εκεί, οι υποχρεωτικοί εποχικοί 
περιορισμοί, αλλά και το θαύμα της φύσης –που δίνει 
πράγματι μια εντύπωση συνεχόμενης βροχόπτωσης– 
εγγυώνται ότι θα ζήσετε μια αληθινά μοναδική εμπειρία.

Αν και συχνά γίνεται λόγος για τους «καταρράκτες Πάντα 
Βρέχει» η διατύπωση αυτή δεν είναι ακριβής: οι ξεχωριστοί 
καταρράκτες αποτελούν τμήμα ενός φαραγγιού με περίπου 
80 μέτρα μήκος, μέσα στην οργιώδη ορεινή φύση της νότιας 
Ευρυτανίας. Το οποίο διασχίζεται από τον Κρικελλοπόταμο 
που ρέει ανάμεσα στα όρη Καλιακούδα και Πλατανάκι.

Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ ευρύτερο τοπίο, 
όπου συνδυάζεται όμορφα το βουνό με το υδάτινο 
στοιχείο, επιτρέποντας την ανάδυση ενός ολόκληρου 
οικοσυστήματος. Ο προσεκτικός επισκέπτης, άλλωστε, 
θα παρατηρήσει ότι στο Πάντα Βρέχει ζουν ακόμα και 
πέστροφες ή βίδρες, ενώ φύονται και ορισμένα σπάνια 
είδη χλωρίδας, όπως π.χ. τα αγριοκρίνα Lilium Heildrechii.

Το Πάντα Βρέχει βρίσκεται μεταξύ των χωριών Ροσκά και 
Στουρνάρα (Δολιανά) και η διαδρομή προς τα εκεί είναι μια 
μικρή περιπέτεια, οπότε απαιτείται να έχετε οργανώσει 
προσεκτικά την επίσκεψή σας. Θα χρειαστείτε αυτοκίνητο, 
με το οποίο θα φτάσετε όμως μόνο ως ένα σημείο της 
διαδρομής. Από εκεί και πέρα πρέπει να διασχίσετε τα 
καφεπράσινα νερά του Κρικελλοπόταμου με τα πόδια 
προκειμένου να φτάσετε στους καταρράκτες, καλύπτοντας 
μια απόσταση (περίπου) 2,5 χιλιομέτρων. Υπολογίστε 
ότι θα χρειαστείτε από 25 έως 40 λεπτά (ανάλογα με την 
ταχύτητά σας και με τη ροή των υδάτων) και ότι το νερό 
φτάνει ως τη μέση ενός ενήλικα. Δείξτε επίσης ιδιαίτερη 
προσοχή στις πέτρες: όλες γλιστράνε, αλλά εκείνες που 
βρίσκονται έξω από το νερό και έχουν βρύα πάνω τους 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Οι καταρράκτες του Πάντα Βρέχει διατηρούν υπέροχη 
αίσθηση δροσιάς ακόμα και τις πιο ζεστές ώρες των 
καλοκαιρινών μεσημεριών. Photo: Περικλής Μεράκος
Η υποχρεωτική ποταμοδιάσχιση εξηγεί βέβαια και γιατί 
οι καταρράκτες του Πάντα Βρέχει είναι προσβάσιμοι 
μόνο 4 μήνες τον χρόνο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο): στο υπόλοιπο έτος ο Κρικελλοπόταμος 
έχει περισσότερο νερό, οπότε δεν είναι δυνατόν να τον 
περάσει κανείς πεζοπορώντας. Εξυπακούεται, επίσης, 
ότι δεν πρέπει να αποτολμήσετε επίσκεψη σε μέρες στις 
οποίες ο καιρός δεν είναι καλός και ότι θα χρειαστείτε 
κλειστά παπούτσια ορειβατικού τύπου για τη διάσχιση του 
ποταμού, αλλά κι έναν αδιάβροχο σάκο όπου θα βάλετε 

ένα ζευγάρι αθλητικά (θα 
τα φορέσετε βγαίνοντας), 
μια αλλαξιά στεγνών 
ρούχων, μαγιό, πετσέτα, 
νερό, κάτι για κολατσιό, 
φαρμακείο πρώτων 
βοηθειών (αν δεν έχετε 
δικό σας, απευθυνθείτε 
στο ξενοδοχείο όπου θα 
διαμείνετε) και αντηλιακό 
προσώπου, καθώς η 
πορεία δεν περιλαμβάνει 
σημεία με σκιά, παρά μόνο 
προς το τέλος της.

Για να φτάσετε στο 
Πάντα Βρέχει θα πρέπει 
να διασχίσετε τον 
Κρικελλοπόταμο με τα 
πόδια. Photo: Shutterstock
Φτάνοντας στο σημείο 
όπου βρίσκονται οι 
περίφημοι καταρράκτες 
θα εντυπωσιαστείτε από 
το υδάτινο θαύμα που έχει 
δημιουργήσει η φύση. Τα 
κρυστάλλινα νερά έρχονται 
από τις απόκρημνες νότιες 
ράχες της Καλιακούδας 
και πέφτουν από τους 
βράχους στην πορεία τους 
προς τον Κρικελλοπόταμο, 
όπως συμβαίνει 
ασφαλώς και σε άλλους 
φυσικά σχηματισμένους 
καταρράκτες. Εδώ, 
ωστόσο, το ύψος 
αποδεικνύεται μεγάλο, με 
αποτέλεσμα να διασπάται η 
συμπαγής ροή τους και να 
απλώνονται σε σημαντική 
ακτίνα –βοηθάνε βέβαια 
και τα μακριά βρύα και οι 
κληματσίδες που έχουν 
αναπτυχθεί με τον καιρό 
πάνω στις διαβρωμένες 
ασβεστολιθικές επιφάνειες 
του φαραγγιού.

Βρύα και κληματσίδες 
βοηθάνε στη διασπορά των 
υδάτων σε μεγάλη ακτίνα, 
εξασφαλίζοντας την εντύπωση διαρκούς βροχόπτωσης 
στο Πάντα Βρέχει. Photo: Shutterstock
Όλα αυτά δίνουν την εντύπωση ψιλής βροχής που πέφτει 
δίχως σταματημό, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα 
(από μακριά μοιάζει σαν υδάτινη κουρτίνα), αλλά και 
μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία στον επισκέπτη. Η οποία 
ενδέχεται να γίνει ακόμα πιο μαγευτική αν τα παιχνίδια 
του ήλιου ανάμεσα στις φυλλωσιές και στα μικρά ρυάκια 

αρχίσουν να σχηματίζουν 
ουράνια τόξα γύρω σας.

Στις φυσικές λιμνούλες στη 
βάση των καταρρακτών 
μπορείτε να κολυμπήσετε 
στα βουνίσια, πεντακάθαρα 
νερά. Photo: Shutterstock
Επιπλέον, καθώς θα 
έρθετε εδώ κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, 
θα έχετε την ευκαιρία 
να παρατηρήσετε ότι το 
φαράγγι Πάντα Βρέχει 
διατηρεί και μια υπέροχη 
αίσθηση δροσιάς, ακόμα 
και τις πιο ζεστές ώρες 
του μεσημεριού, αλλά και 
ότι το ποτάμι προσφέρει 
και ευκαιρίες για ca-
noe, kayak και rafting. Οι 
επισκέπτες όμως που δεν 
έχουν σχετική εμπειρία 
ή τέτοια ενδιαφέροντα 

Πάντα Βρέχει: το θαύμα της άγριας ευρυτανικής φύσης με τους 
δυσπρόσιτους καταρράκτες και τη μοναδική αίσθηση δροσιάς

θα αποζημιωθούν κολυμπώντας στα βουνίσια νερά, 
στις μικρές λίμνες που σχηματίζονται στη βάση των 
καταρρακτών. Άλλωστε εδώ βρίσκεστε σε μια περιοχή που 
θεωρείται από τις καθαρότερες σε όλη την Ευρώπη.

Πώς θα πάτε
Η προσέγγιση στο Πάντα Βρέχει δεν είναι και η πιο εύκολη. 
Με δεδομένο ότι θα ξεκινήσετε από το Καρπενήσι υπάρχουν 
τρεις πιθανοί δρόμοι, αλλά το ποιον θα διαλέξετε εξαρτάται 
και από το είδος αυτοκινήτου το οποίο έχετε: με ένα 4×4, 
ας πούμε, θα κινηθείτε προς Στουρνάρα (Δολιανά) μέσω 
Μεγάλου Χωριού, που είναι και η πιο σύντομη διαδρομή. 
Η οποία δεν συστήνεται, όμως, αν δεν έχετε ένα τόσο 
σκληροτράχηλο αμάξι.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μάλλον να προτιμήσετε 
τη (συγκριτικά) πιο εύκολη μα μακροσκελέστερη διαδρομή 
μέσω Δομνίστας, η οποία θα σας βγάλει στη Ροσκά, αν και 
τα κοινά Ι.Χ. ενδέχεται να ταλαιπωρηθούν στους δασικούς 
δρόμους. Μια τρίτη εναλλακτική είναι να κινηθείτε μέσω 
Προυσού για να φτάσετε στη Ροσκά: είναι βέβαια πορεία 
σε χωματόδρομο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει 
μια προσπάθεια ασφαλτόστρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, φτάνοντας στην κοίτη του 
Κρικελλοπόταμου (στο σημείο της κρεμαστής γέφυρας) θα 
χρειαστεί να αφήσετε το αυτοκίνητό σας και να αρχίσετε 
την πεζοπορία μέσα στο νερό.

travel.gr
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Ο Γιώργος Βρακάς είναι ένας 
καταξιωμένος Έλληνας γιατρός που το 
2016 απέσπασε το Παγκόσμιο Βραβείο 
Μεταμοσχεύσεων (TTS Young Investiga-
tor Award), στο Hong Kong, στο πλαίσιο 
παγκόσμιου συνεδρίου μεταμοσχεύσεων, 
η οποία βράβευση συνοδεύεται από ένα 
συμβολικό, χρηματικό ποσό για την εν 

γένει προσφορά του στον τομέα αυτόν.
Γεννήθηκε στις 15 Ιουνιου του 1980, στην 

Καβάλα, και μέχρι τα πέντε του μεγάλωσε 
στα Κύργια Δράμας με τη γιαγιά και τον 
παππού του, μέρος που ακόμα θυμάται με 
νοσταλγία και συγκίνηση. Ο πατέρας του, 
Ξένος Βρακάς, ήταν Γενικός Χειρουργός 
και Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής 
του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας 
και ο θαυμασμός του γιού του ήταν 
ανυπέρβλητος.

Ο θαυμασμός αυτός για το έργο που 
πρόσφερε ο πατέρας του ως Χειρουργός 

στο Νοσοκομείο της Δράμας και η εκτίμηση, 
ο σεβασμός και η αγάπη που λάμβανε 
από τους ασθενείς του, ήταν αυτά που τον 
ενέπνευσαν να ακολουθήσει τα βήματά 
του με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα 
μπορούσε κι εκείνος να του μοιάσει και να 
τον κάνει το ίδιο υπερήφανο.

Ο Γιώργος Βρακάς έχει πει σε 
συνέντευξή του πως θεωρεί ότι ο χώρος 
των μεταμοσχεύσεων είναι γοητευτικός 
για κάθε εκκολαπτόμενο χειρουργό, αλλά 
ότι δυστυχώς οι δυνατότητες εκπαίδευσης 
σε αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα είναι 
λίγες. Έχοντας τελειώσει την ειδικότητα 
της Γενικής Χειρουργικής στη χώρα 
μας, επεδίωξε να μετεκπαιδευτεί στις 
μεταμοσχεύσεις στην Αγγλία, μια χώρα 
που είχε εργαστεί στο ξεκίνημα της 
ιατρικής του καριέρας. Έτσι, μετά από μια 
δύσκολη συνέντευξη στο Guy’s Hospital 

του Λονδίνου, κατάφερε να κερδίσει τη 
θέση του Senior Fellow στη μεταμόσχευση 
νεφρών και παγκρέατος. Από τότε, 
συνέχισε την εκπαίδευση του σε ολοένα 
και μεγαλύτερα τμήματα μεταμοσχεύσεων.

Τον Αύγουστο του 2013, του προτάθηκε 
η θέση του Διευθυντή στο Τμήμα 
Μεταμοσχεύσεων στο Νοσοκομείο 
Guy‛s Hospital του Λονδίνου, αλλά δεν 
την αποδέχτηκε, καθώς προτίμησε την 
πρόταση που του έγινε από το Κέντρο 
Μεταμοσχεύσεων της Οξφόρδης, 
προκειμένου να εργαστεί εκεί στην 
ομάδα Μεταμοσχεύσεων. Στη συνέχεια, 
εξειδικεύτηκε στις μεταμοσχεύσεις 
οργάνων και ιδιαίτερα νεφρών, παγκρέατος 
και λεπτού εντέρου.

Διακρίθηκε για το πλήθος των 
επιστημονικών εργασιών που συνέγραψε 
και δημοσίευσε σε διεθνούς κύρους 
επιστημονικά περιοδικά όταν προτάθηκε, 
τον Φεβρουάριο του 2014, για το βραβείο 
Mental Award. Το 2015, ανακηρύχθηκε 
από ψηφοφορία των φοιτητών της Ιατρικής 
ως ο καλύτερος εκπαιδευτής, στα πλαίσια 
διδασκαλίας προς τους φοιτητές της 
Ιατρικής.

Για τη διάκριση τού 2016 έχει πει 
«Για μένα το βραβείο αυτό αποτελεί 
επιβράβευση των αγώνων και θυσιών μου, 
γιατί εργάστηκα σκληρά για την απόκτησή 
του με κόστος να βρίσκομαι μακριά από 
τα αγαπημένα μου πρόσωπα και από την 
πατρίδα μου, αλλά και με θυσίες πολλές 
γιατί ο προσωπικός μου χρόνος είναι 

η ιστορία του παιδιού από την 
καβάλα που έγινε παγκοσμίως 
βραβευμένος ειδικός γιατρός 

μεταμοσχεύσεων
σχεδόν ανύπαρκτος. Είναι ευχάριστο, 
βέβαια, ότι μου προσδίδει κύρος και τη 
δυνατότητα να κάνω μια διεθνή καριέρα, 
όπως την ονειρευόμουν. Τα βραβεία 
γενικά αφενός αποτελούν επιβράβευση 
των κόπων μας και αφετέρου αποτελούν 
κίνητρο για να συνεχίσουμε τη σκληρή 
δουλειά».

Στην ερώτηση για το πώς είναι η ζωή ενός 
γιατρού στην Αγγλία, απάντησε πως «Οι 
θυσίες για την Ιατρική είναι πάρα πολλές, 
για τη Χειρουργική ακόμη περισσότερες 
και για τις Μεταμοσχεύσεις τα πράγματα 
ξεφεύγουν κατά πολύ. Δεν υπάρχει 
ελεύθερος χρόνος ποτέ. Δεν υπάρχουν 
Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν ήρεμα 
βράδια ξεκούρασης στο σπίτι. Μπορεί να 
μου τηλεφωνήσουν οποιαδήποτε στιγμή, 
μέρα ή νύχτα, είτε εφημερεύω είτε όχι, λόγω 
του συγκεκριμένου είδους χειρουργικών 
επεμβάσεων που ειδικεύομαι, καθώς οι 
μεταμοσχεύσεις του λεπτού εντέρου είναι 
κάτι σπάνιο και δεν ασχολούνται πολλοί 
συνάδελφοι. Προφανώς η προσωπική 
ζωή τις πιο πολλές φορές μπαίνει σε 
δεύτερη μοίρα, διότι ο χρόνος εξαρτάται 
πάντοτε από τα δεδομένα στην εργασία, 
όπου μπορεί να σε χρειαστούν ανά πάσα 
στιγμή».

Έχει παραδεχτεί πως του λείπει η πατρίδα 
του και πιστεύει πως η επιστροφή είναι 
όνειρο όλων των Ελλήνων του εξωτερικού, 
ενώ προσπαθεί να επισκέπτεται τις ρίζες 
του τουλάχιστον κάθε δύο μήνες για να δει 
τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Πηγή: ellines.com
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Η αρχαία γειτονιά κάτω από το Μουσείο της 
Ακρόπολης αποκαλύπτει τη ζωή στην αρχαία Αθήνα 
πολύ πριν καν δημιουργηθεί ο Παρθενώνας και τα 
γλυπτά στον λόφο της Ακρόπολης.

Τα ερείπια της αρχαίας Αθηναϊκής γειτονιάς, που 
αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές για να τεθούν 
τα θεμέλια για το Μουσείο της Ακρόπολης, δείχνουν 
έναν τόπο που έσφυζε από ζωή για αιώνες.

Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια ολόκληρη 
γειτονιά με συνεχή ανθρώπινη παρουσία από τους 
κλασικούς χρόνους μέχρι και τη Βυζαντινή εποχή.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η ανθρώπινη 
εγκατάσταση στην περιοχή ξεκίνησε κάπου μεταξύ 
3.500 και 3.000 π.Χ. Μέχρι τον 9ο αιώνα π.Χ. σπίτια, 
εργαστήρια και νεκροταφεία συνυπήρχαν δίπλα-
δίπλα ή διαδέχονταν το ένα το άλλο χρονολογικά 
στον χώρο.

Η οικιστική χρήση της αρχαίας γειτονιάς κάτω από 
το λόφο της Ακρόπολης εδραιώνεται από τα μέσα 
του 8ου αιώνα π.Χ. και μετά, αν και δεν κατοικήθηκε 
πυκνά.

Μέχρι τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., η περιοχή 
βρισκόταν στις παρυφές της τότε πόλης, έξω από τις 
παλαιότερες οχυρώσεις.

Η αρχαία γειτονιά λάμπει τον 5ο αιώνα π.Χ.
Αυτή η εποχή ακμής διακόπηκε το 267 μ.Χ., όταν 

η περιοχή ήταν μεταξύ εκείνων που καταστράφηκαν 
από τους Έρουλους (Heruli), μια γερμανική φυλή από 
το βορρά που εισέβαλε στην πόλη και κατέστρεψε τα 
περισσότερα από τα κτίρια και τα έργα τέχνης της.

Ωστόσο, η αρχαία γειτονιά αναδιοργανώθηκε ξανά 
στα τέλη του τέταρτου έως τις αρχές του πέμπτου 
αιώνα μ.Χ.

Όλα τα σπίτια εκείνη την εποχή είχαν περιστυλικές 
αυλές, αλλά ο χαρακτήρας και οι διαστάσεις τους 
ήταν διαφορετικά. Δίπλα σε μικρότερα σπίτια, 
πιθανώς μεσοαστών, χτίστηκαν μεγαλύτερα και 
πολυτελέστερα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών επαύλεων πλούσιων πολιτών.

Γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα τα περισσότερα 
σπίτια επισκευάστηκαν και εξακολουθούσαν να 
κατοικούνται. Τη θέση των δύο βιλών κατέλαβε ένα 
πολυτελές κτίριο με ψηφιδωτά και ιδιωτικό μπάνιο. 
Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι αυτό ήταν πιθανότατα 
η έδρα ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου ή τοπικού 
άρχοντα, με πρόσβαση στην αυτοκρατορική αυλή.

Στις αρχές του επόμενου αιώνα, το συγκεκριμένο 
κτίριο απέκτησε μια νέα πτέρυγα με πρωτοποριακά 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.

Η προσθήκη αυτή, καθώς και η συνέχιση της 
κατοίκησης κάποιων παλαιότερων σπιτιών και 

η ανέγερση νέων, αποδεικνύει ότι η αστική ζωή 
συνεχίστηκε, σε μια εποχή που η Αθήνα και ο 
πληθυσμός της θεωρούνταν σε περίοδο παρακμής.

Στα τέλη του έκτου αιώνα κάποια κτίρια 
καταστράφηκαν και άλλα υπέστησαν ζημιές. 
Ιδρύθηκαν όμως εργαστήρια, τα οποία λειτούργησαν 
τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 8ου αιώνα.

Φαίνεται ότι η περιοχή είχε εγκαταλειφθεί για 
αρκετά χρόνια και στη συνέχεια ερημώθηκε. Ωστόσο, 
νέα σπίτια εμφανίστηκαν τον 10ο-12ο αιώνα, και 
κατοικήθηκαν μέχρι την οριστική εγκατάλειψη του 
χώρου στις αρχές του 13ου αιώνα μ.Χ.

Μια μεγάλη αλλαγή επήλθε στα τέλη του 5ου αιώνα 
π.Χ., όταν η περιοχή πλακοστρώθηκε και τελικά 
απέκτησε τον αστικό της χαρακτήρα, ενσωματωμένη 
στο τειχισμένο τμήμα της πόλης.

Ο 5ος αιώνας π.Χ. ήταν φυσικά η Χρυσή Εποχή 
της Αθήνας, με τελευταίο μέρος την εποχή του 
Περικλή (495-427 π.Χ.). Τότε ήταν που χτίστηκε 
ο Παρθενώνας και όλα τα άλλα μεγάλα κτίρια και 
αγάλματα στην κορυφή της Ακρόπολης.

Μέχρι τις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ. αναπτύχθηκε 
ένα πυκνό οδικό δίκτυο και ο χώρος καταλαμβανόταν 
από σπίτια με μικρές εσωτερικές αυλές, μαζί με 
καταστήματα και εργαστήρια.

Το 86 π.Χ., η γειτονιά καταστράφηκε από τα 
στρατεύματα του Ρωμαίου στρατηγού Σύλλα και 
εγκαταλείφθηκε για αρκετά χρόνια.

Ωστόσο, στα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ. η αρχαία 
γειτονιά κάτω από την Ακρόπολη γνώρισε μια 
αναβίωση.

Τα σπίτια έγιναν μεγαλύτερα και τα περισσότερα 
είχαν περίστυλες αυλές, με δωμάτια με πολύχρωμες 
τοιχογραφίες, μερικές φορές με μωσαϊκό δάπεδο, 
μαζί με ιδιωτικές τουαλέτες. Οι πλούσιοι είχαν ακόμη 
και τα δικά τους μπάνια.

Καταστροφή και αναγέννηση
Αυτή η εποχή ακμής διακόπηκε το 267 μ.Χ., όταν 

η περιοχή ήταν μεταξύ εκείνων που καταστράφηκαν 
από τους Ερούλους (Heruli), μια γερμανική φυλή από 
το βορρά που εισέβαλε στην πόλη και κατέστρεψε τα 
περισσότερα από τα κτίρια και τα έργα τέχνης της.

Ωστόσο, η αρχαία γειτονιά αναδιοργανώθηκε ξανά 
στα τέλη του τέταρτου έως τις αρχές του πέμπτου 
αιώνα μ.Χ.

Όλα τα σπίτια εκείνη την εποχή είχαν περιστυλικές 
αυλές, αλλά ο χαρακτήρας και οι διαστάσεις τους 
ήταν διαφορετικοί. Δίπλα σε μικρότερα σπίτια, 
πιθανώς μεσοαστών, χτίστηκαν μεγαλύτερα και 
πολυτελέστερα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών επαύλεων πλούσιων πολιτών.

Γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα τα περισσότερα 
σπίτια επισκευάστηκαν και εξακολουθούσαν να 
κατοικούνται. Τη θέση των δύο βιλών κατέλαβε ένα 
πολυτελές κτίριο με ψηφιδωτά και ιδιωτικό μπάνιο. 
Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι αυτό ήταν πιθανότατα 
η έδρα ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου ή τοπικού 
άρχοντα, με πρόσβαση στην αυτοκρατορική αυλή.

Στις αρχές του επόμενου αιώνα, το συγκεκριμένο 
κτίριο απέκτησε μια νέα πτέρυγα με πρωτοποριακά 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.

Η προσθήκη αυτή, καθώς και η συνέχιση της 
κατοίκησης κάποιων παλαιότερων σπιτιών και 
η ανέγερση νέων, αποδεικνύει ότι η αστική ζωή 
συνεχίστηκε, σε μια εποχή που η Αθήνα και ο 
πληθυσμός της θεωρούνταν σε περίοδο παρακμής.

Στα τέλη του έκτου αιώνα κάποια κτίρια 
καταστράφηκαν και άλλα υπέστησαν ζημιές. 
Ιδρύθηκαν όμως εργαστήρια, τα οποία λειτούργησαν 
τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 8ου αιώνα.

Φαίνεται ότι η περιοχή είχε εγκαταλειφθεί για 
αρκετά χρόνια και στη συνέχεια ερημώθηκε. Ωστόσο, 
νέα σπίτια εμφανίστηκαν τον 10ο-12ο αιώνα, και 
κατοικήθηκαν μέχρι την οριστική εγκατάλειψη του 
χώρου στις αρχές του 13ου αιώνα μ.Χ.

περιήγηση στην αρχαία γειτονιά
Η αρχαία γειτονιά έχει ξαναζωντανέψει, ωστόσο, 

καθώς άνθρωποι του 21ου αιώνα από όλο τον κόσμο 
μπορούν να περπατήσουν πάνω σε γυαλί στους 
δρόμους της και να θαυμάσουν τα απομεινάρια της.

Το «Περπατώντας στην αρχαία γειτονιά του 
Μουσείου της Ακρόπολης» είναι μια ξενάγηση που 
παρέχεται από το Μουσείο της Ακρόπολης στους 
επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να περπατήσουν 
στο τζάμι πάνω από τους αρχαίους δρόμους και να 
κοιτάξουν προς τα κάτω την ανασκαμμένη γειτονιά 
από έναν ημιώροφο.

Οι αρχαιολόγοι ξεναγούν τους επισκέπτες στους 
δρόμους και τα κτίρια που απλώνονται κάτω από το 
Μουσείο σαν ένα γιγάντιο έκθεμα από μόνο του.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν τα δρομάκια 
της αρχαίας γειτονιάς στην πλαγιά της Ακρόπολης, 
να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά στα σπίτια 
με τις αυλές και τα πηγάδια τους και να δουν τα 
εντυπωσιακά αρχοντικά με τα ιδιωτικά λουτρά τους.

Μπορούν επίσης να εξετάσουν τα εργαστήρια με 
τις δεξαμενές νερού τους και να κάνουν μια βόλτα 
στο χρόνο, βυθιζόμενοι στην καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων που έζησαν στη σκιά της Ακρόπολης για 
πάνω από 4.500 χρόνια.

arxaia-ellinika.blogspot.com/

τα μυστικά 
της αρχαίας 
γειτονιάς 
κάτω 
από την 
Ακρόπολη
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μυστικός 
Υμηττός: 
ο άγνωστος 
ανώνυμος 
Ελληνικός ναός

Ανάμεσα σε ερείπια, αρχαίες κολόνες, σπασμένα 
μάρμαρα και δωρικά άνθη, στις πλάγιες που κάποτε 
περπατούσαν η Αφροδίτη, η Δήμητρα και η Άρτεμις, 
συναντήσαμε έναν Ελληνικό ναό χωρίς όνομα, που η 
ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Μόλις 370 μέτρα νοτιοδυτικά της Ιεράς Μονής 
Καισαριανής, σε ένα ύψωμα με πανοραμική θέα στον 
Σαρωνικό βρίσκεται ένα σύμπλεγμα  ερειπωμένων 
ναών. Το συγκρότημα του «Λόφου των Ταξιαρχών»

.Το ανατολικό άνοιγμα θύρας στο βόρειο τοίχο του 
αγίου Μάρκου (νότιο του βυζαντινού ναού).

Από την Μονή Καισαριανής, ένα αναφορικό 
μονοπάτι μας οδήγησε στον λόφο ταξιάρχων, εκεί 
στο κέντρο του λόφου, υπάρχουν τα ερείπια μίας 
παλιάς εκκλησίας. 

Η εκκλησία είναι η μόνη που σώθηκε από τις 
υπόλοιπες τέσσερις. οι περισσότεροι την ξέρουν ως 
φραγκομονάστηρο, η του Αγίου Μάρκου, χτίστηκε 
το 6ο αιώνα και μετετράπηκε σε Λατινική εκκλησιά 
από τους ενετούς το 1687 όταν και κατέλαβαν την 
Αθηνά. Οι ενετοί δεν έμειναν πολύ, λίγους μήνες 
αργότερα εγκατέλειψαν την Αθηνά και οι μονάχοι 
της μονής Καισαριανής, την άφησαν να καταρρεύσει 
ονομάζοντας την κοροϊδευτικά φραγκομονάστηρο.

Στο εσωτερικό του ναού  
Η αρχαία ιστορία αυτού του τόπου, δεν είναι 

γνωστή πολλά ακούγονται για τον εγκαταλελειμμένο 
ναό και δεν λείπουν και αυτοί που ισχυρίζονται πως 
είναι στοιχειωμένος. 

Ο μυστηριακός ναός κρύβει μέσα του ιστορίες 
αιώνων, που δύσκολα θα αποκαλύψει στον 
περαστικό, στο εσωτερικό του η ατμόσφαιρα είναι 
επιβλητική, ίσως να βοηθάει σε αυτό και η πετρά που 
είναι χτισμένος.

Η σωζόμενη απόληξη του βόρειου τοίχου του αγίου 
Μάρκου (νότιου του βυζαντινού ναού) προς τα δυτικά.

Στον περίβολο του ναού, το πρώτο πράγμα που θα 
δει ο επισκέπτης είναι οι αρχαίες κολόνες που έχουν 
τοποθετηθεί σαν γεμίσματα ανάμεσα στους τοίχους, 
πράγμα που μας βάζει σε σκέψεις σχετικά με το τι θα 

μπορούσε να υπάρχει σαν κτίσμα, πριν κάποιοι να το 
διαμελίσουν στα κομμάτια που βλέπουμε σήμερα...

Πολύ αργότερα, κατά την ύστερη Τουρκοκρατία 
ανηγέρθη ένα ναΰδριο στην βορειοδυτική πλευρά των 
θεμελίων της βασιλικής, το οποίο δεν παρουσιάζει 
κανένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. 

Ένα ναΰδριο στην βορειοδυτική πλευρά 
των θεμελίων της βασιλικής

Ο Υμηττός έχει οπωσδήποτε να διηγηθεί τις δικές 
του παράξενες ιστορίες, στα αμέτρητα μονοπάτια του 
μπορούμε να συναντήσουμε όλη την αρχαία Αθήνα, 
που μόνο αυτός ξέρει να την φυλάει ανά τους αιώνες 
καλά κρυμμένη μέσα στην πυκνή του βλάστηση, 
τις αρχαίες πήγες και τα κτίσματα που δεν έχει 
καταγράψει η ιστορία...

Αποστολή - Φωτογραφίες: Χάρης Ντάκ
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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.


