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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού 
Οίκου, ο Δημοκρατικός Πρόεδρος των ΗΠΑ  
Joe Biden θα υποδεχθεί στις 18 Νοεμβρίου 
τον Καναδό Πρωθυπουργό Justin Trudeau 
και τον Μεξικανό Πρόεδρο Andrés Ma-
nuel López Obrador στην Ουάσιγκτον. Ο 
Αμερικανός Πρόεδρος θα φιλοξενήσει στο 
Λευκό Οίκο την πρώτη Σύνοδο των Ηγετών 
της Βορείου Αμερικής μετά από εκείνη του 
2016 επί προεδρίας Donald Trump. 

Οι τρεις ηγέτες θα επιβεβαιώ σουν τους 
ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των χωρών τους 
και θα επικεντρωθούν πρωτίστως στην 
εμπορική συνεργασία σε σχέση με την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, σε ζητήματα 
κλιματικής αλλαγής και οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας και σε μια περιφερειακή 
προσέγγιση του μεταναστευτικού, ένα 
ιδιαίτερα καυτό θέμα μεταξύ του Μεξικού 

Σύνοδος Κορυφής των ηγετών 
ΗΠΑ - Καναδά - Μεξικού στην Ουάσιγκτον

UNESCO-75 χρόνια 
από την ίδρυσή της 

Το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του 
Παρθενώνα έθεσε στην ομιλία του 

ο πρωθυπουργός
Το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα 

στην Ελλάδα έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης στην ομιλία του στην εορταστική εκδήλωση 
για τη συμπλήρωση 75 ετών από την ίδρυση της UNESCO.

«Δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος μεταξύ των εθνών, 
αν δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ των πολιτισμών, κάτι που 
προϋποθέτει σεβασμό για την ιστορία, την κληρονομιά και 
την ταυτότητα του κάθε έθνους. Κατά τη γνώμη μου, αυτό 
σημαίνει ότι τα εμβληματικά μνημεία, που είναι άρρηκτα 

και των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
συνόδου θα πραγματοποιηθούν επίσης και 
διμερείς συναντήσεις μεταξύ Biden-Trudeau 
και Biden-Obrador.

Ο Joe Biden  φιλοδοξεί «να χαράξει  νέα 
πορεία συνερ-γασίας με τον Καναδά και 
το Μεξικό, ενώ παράλληλα εργάζεται για 
να διορθώσει τις εταιρικές σχέσεις που 
επλήγησαν επί προεδρίας Τrump», σύμφωνα 
με την ανακοίνωση της Αμερικανικής 
Προεδρίας.

Η επίσκεψη του Καναδού Πρωθυπουργού 
στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί λίγες 
ημέρες μετά την άρση των ταξιδιωτικών 
περιορισμών που επέβαλαν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες σε επισκέπτες από δεκάδες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και του 
Μεξικού. 

Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου
Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973 ήταν η κορυφαία 
αντιδικτατορική εκδήλωση και ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της 

Χούντας των Συνταγματαρχών.
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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

συνδεδεμένα με την ταυτότητα ενός έθνους, θα πρέπει να 
αποτελούν υπόθεση του έθνους αυτού.

Ας εξετάσουμε το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, 
τα οποία αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελούν ίσως τη σημαντικότερη συμβολική σύνδεση 
ανάμεσα στους σύγχρονους Έλληνες και τους προγόνους 
τους», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι κατά το μεγαλύτερό 
της μέρος, η συλλογή αυτή, εκτίθεται στο Μουσείο της 
Ακρόπολης, λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Παρθενώνα. 
«Το ότι μπορεί κανείς να δει στο σημείο αυτό, στη γενέτειρά 
τους, τα Γλυπτά του Παρθενώνα, οπτικά συνδεδεμένα 
με το μνημείο που τους προσδίδει την οικουμενική τους 
ακτινοβολία, είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία», 
συνέχισε και υπογράμμισε: «Ωστόσο, όσο ένα μέρος 
της συλλογής παραμένει «εξόριστο» στο Λονδίνο, αυτή 
η διάσταση δεν θα μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως. Για το 
λόγο αυτό, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο τα Γλυπτά του 
Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να επανενωθούν 
με το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής των Γλυπτών του 
Παρθενώνα που βρίσκεται στην Αθήνα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, έγινε ένα κομβικό βήμα 
από την Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για την 
Προώθηση της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών.

Για πρώτη φορά, υιοθέτησε ομόφωνα μια απόφαση που 
αναγνωρίζει ότι ‘η υπόθεση έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα 
και, ως εκ τούτου, η υποχρέωση επιστροφής των Γλυπτών 
του Παρθενώνα αφορά απολύτως την κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου’»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε πως το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα πρέπει να προχωρήσει σε έναν καλόπιστο 
διάλογο με την Ελλάδα.

«Και τους ζητώ να το κάνουν. ‘Αλλωστε, φέτος 
συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα 
για την Ανεξαρτησία της Ελλάδας. Δεν θα μπορούσε να 
υπάρξει καλύτερη στιγμή από αυτή για την επιστροφή 
του τμήματος που λείπει και την επανένωση Γλυπτών του 
Παρθενώνα, στoν τόπο που γεννήθηκαν, την Ελλάδα», 

τόνισε.

Για τον εορτασμό της 
75ης επετείου από την 
ίδρυση της UNESCO στην 
έδρα της στο Παρίσι, ο 
πρωθυπουργός ανέφερε 
ότι είναι εξαιρετική ευκαιρία 
«να επαναβεβαιώσουμε 
την προσήλωση 
των χωρών μας στο 
ιδρυτικό πνεύμα αυτού 
του τόσο σημαντικού 
Διεθνούς Οργανισμού: 
την οικοδόμηση της 
ειρήνης ανάμεσα στους λαούς μέσω της ανταλλαγής και 
αμοιβαιότητας των ηθικών και πνευματικών αρετών, όπως 
θα έλεγε ο Αριστοτέλης».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα ήταν ένα 
από τα ιδρυτικά μέλη της UNESCO.

«Δεν είναι μόνο η εμπιστοσύνη μας στις αρχές της 
πολυμερούς συνεργασίας που εξηγεί την αφοσίωσή μας. 
Είναι και η πεποίθησή μας ότι δεν γίνεται να υπάρξει ούτε 
ειρήνη, ούτε ευημερία χωρίς διάλογο ανάμεσα στα έθνη 
γύρω από αυτούς τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες: την 
παιδεία, την επιστήμη και τον πολιτισμό», πρόσθεσε.

Πιστεύουμε, είπε, στην εκπαίδευση που είναι ο μόνος 
τρόπος να αντιληφθεί κανείς τη λειτουργία ενός κόσμου 
που γίνεται όλο και πιο περίπλοκος.

Πιστεύουμε επίσης, είπε, στις αναρίθμητες δυνατότητες 
που προσφέρουν η επιστήμη και η τεχνολογία και 
αναφέρθηκε στα εγκαίνια του project «Αρχαία Ολυμπία: 
Κοινός Τόπος» αυτή την εβδομάδα.

«Μια μοναδική συνεργασία με τη Microsoft που 
αξιοποιεί τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και ανοίγει 
νέους δρόμους για μια εντελώς καινούρια εμπειρία στο 
πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την πολιτιστική 
μας κληρονομιά και όσα αυτή συμβολίζει.

Μπορεί πλέον κανείς να βιώσει το μέγεθος και το βάθος 
της Ολυμπίας, όπως ήταν στο παρελθόν, στον ίδιο τον 

αρχαιολογικό χώρο ή εξ αποστάσεως, από οποιοδήποτε 
σημείο στον κόσμο, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα 
εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας», συμπλήρωσε.

Επιπλέον είπε ότι μιλάμε για την αξιοποίηση της 
καινοτομίας με στόχο να ανοίξουμε νέους δρόμους για 
τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και τη 
δυνατότητα των πολιτών να έρθουν σε επαφή με αυτή -μια 
αποστολή ολοένα και μεγαλύτερης ζωτικής σημασίας, σε 
μια εποχή μεγάλων αλλαγών.

«Γιατί η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση του περιβάλλοντος 
και οι διεθνείς συγκρούσεις επηρεάζουν το παρόν μας και 
διαμορφώνουν το μέλλον μας. Έχουν ωστόσο και σοβαρές 
επιπτώσεις στο κοινό μας παρελθόν. Οι αλλαγές στο 
περιβάλλον και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν 
μια άμεση και αυξανόμενη απειλή για τα σπουδαία μνημεία 
του πολιτισμού. Είναι αυτή η απειλή που μάς έπεισε για 
την ανάγκη να αναλάβουμε δράση, κι έτσι πήραμε την 
απόφαση να παρουσιάσουμε μια πρωτοβουλία που 
θεωρούμε σημαντική και η οποία ονομάζεται ‘Αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική 
και φυσική κληρονομιά’», υπογράμμισε ενώ ευχαρίστησε 
την UNESCO για την ανεκτίμητη στήριξή της στην 
πρωτοβουλία της Ελλάδας και τόνισε την προσήλωσή μας 
στον τρίτο πυλώνα της, τον πολιτισμό.

cityportal.gr

UNESCO-75 χρόνια 
από την ίδρυσή της 

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που 
ο Γιώργος Ξεκομηνός εγκαταστάθηκε 
στην Ελλάδα. Ο καλός φίλος, ο θερμός 
πατριώτης, ο καλοσυνάτος άνθρωπος, 
με τη γλυκύτητα του χαρακτήρα και τη 
ζεστασιά της καρδιάς του έφυγε για το 
μεγάλο ταξίδι.

Κατά καιρούς επισκεπτόταν το 
Τορόντο και έσμιγε στα γνωστά και 
γνώριμα μέρη  με αγαπημένους φίλους 
και είχε ατέλειωτες συζητήσεις πάντα 
γύρω από τα κοινοτικά. Για πολλά 
χρόνια ασχολήθηκε με τα κοινά της 
παροικίας μας. Καλός και ευχάριστος 
συνομιλητής, πολύ καλός γνώστης της 
ελληνικής, με κρίση και ευθύτητα στο 
λόγο του και με αμείωτο ενδιαφέρον 
για την Ελληνική Κοινότητα. 

Εφυγε ο Γιώργος Ξεκομηνός

Τα τελευταία χρόνια είχε επιστρέψει 
και έμενε μόνιμα στο Τορόντο. 

Η είδηση του θανάτου του έφερε 
θλίψη στην παροικία. 

Στην φωτογραφία ο Γιώργος 
Ξεκομηνός με τον αείμνηστο  Βασίλη 
Σκλάβο και άλλους ομογενείς στο 
εστιατόριο Palace κατά την επίσκεψή 
του στο Τορόντο το 2013. Ο   Βασίλης 
Σκλάβος είχε  πάντα όμορφες και 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί του 
κάθε φορά που τον συναντούσε.

Η εφημερίδα μας εκφράζει τα θερμά 
της συλλυπητήρια στους συγγενείς 
του. Ας είναι ελαφρύ το χώρα που 
θα τον σκεπάσει και αιώνια να είναι η 
μνήμη του.
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Διεθνής διάκριση 
για την Ελλάδα στην 

εκπαιδευτική πολιτική
Μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας αποτελεί 

η συμπερίληψη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως στη Συμβουλευτική 
Ομάδα Υψηλού Επιπέδου (High Level Advisory 
Group) της σύμπραξης φορέων του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη με τίτλο ‘Αποστολή 4.7’.

Η Υπουργός περιλήφθηκε στην εν λόγω επιτροπή 
κατόπιν πρότασης των κ.κ. Stefania Giannini, 
Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας της UNESCO, 
αρμόδιας για θέματα εκπαίδευσης και Καθηγητή Jef-
frey Sachs, Προέδρου του Δικτύου του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(SDSN).

Η συγκεκριμένη σύμπραξη, η οποία τελεί υπό 
την αιγίδα του 8ου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, 
Ban Ki-Moon, και της Γενικής Διευθύντριας της 
UNESCO, Audrey Azoulay, ξεκίνησε τις εργασίες 
της το Δεκέμβριο του 2020, ως μία διεθνής 
πρωτοβουλία που προάγει τη συνεργασία μεταξύ 
ηγετών, ακαδημαϊκών, οργανώσεων πολιτών και 
επιχειρήσεων, προκειμένου να επιταχύνει την 
επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 4.7 
παγκοσμίως. Ο στόχος αυτός επιδιώκει ως το 2030 τη 
διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν 
τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που 
χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, 
της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της 
μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, 
καθώς και μέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού 
στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα, με τα βραβευμένα 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Εργαστήρια Δεξιοτήτων, 
αναγνωρίστηκε ότι κινείται δυναμικά σε αυτή την 
κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας στα παιδιά της χώρας 
όλα αυτά τα εφόδια που τους είναι απαραίτητα για 
να αποτελέσουν ενεργούς, υπεύθυνους πολίτες του 
κόσμου.
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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
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• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

- Πού είσαι πάλι Σκλάβε, άρχισαν 
τα  κρύα; Έρχομαι στη βδομαδιάτικη 
συνάντησή μας και δεν εμφανίζεσαι.
Εδώ να δεις τι πάθαμε. Μήπως να 
ανέβω επάνω να δω τι συμβαίνει;

- Εδώ είμαι μικρέ.Σταμάτα τα χαζά 
σου,  κάθε φορά που καθυστερώ. Έχω 
και εγώ τα δικά μου εδώ πάνω.

- Μόλις είπα Σκλάβε να ανέβω 
επάνω,  κατευθείαν εμφανίστηκες.

-Έλα μικρέ σοβαρέψου επιτέλους, 
ορεξάτος μου ήρθες.

- Σκλάβε και εσύ από κέφια δεν πας 
πίσω.Για λέγε τι έγινε;

- Εννοείται μικρέ...Άλλωστε περνάμε 
τέλεια εδώ πάνω. Αν και ο Μεγάλος 
μας έχει πει να μην το διαδίδουμε.

-Γιατί Σκλάβε;
-Γιατί πιστεύει, ότι ο λόγος που 

ανηφορίζουν όλοι είναι αυτός.
Άστα αυτά τώρα και πες μου τι 

γίνεται με την κοινότητα. Έμαθες 
τελικά ποιοι βάζουν υποψηφιότητα για 
την προεδρία;

- Δεν γνωρίζω τίποτα Σκλάβε.
Έτσι μου έρχεται να βάλω εγώ 
υποψηφιότητα για πρόεδρος.

- Κοίτα να μην κάνεις και το τρίτο 
εμβόλιο μικρέ.

-Τι δουλειά έχει το εμβόλιο με αυτό 
που λέω Σκλάβε;

-Για να λες εσύ μικρέ, ότι θέλεις να 
κατέβεις για την προεδρία, σημαίνει ότι 
οι πρώτες δύο δόσεις που έκανες σε 
πείραξαν στον εγκέφαλο.

- Έλα τώρα Σκλάβε με αδικείς. Εδώ 
έγινε πρόεδρος ο Νίκωνας...

-Τώρα μεταξύ μας μικρέ, ένα δίκιο το 
έχεις.

-Τέλος πάντων Σκλάβε. Για πες μου 
αν είδες κάτι από κει ψηλά που ίσως 
μου διέφυγε.

-Τι να σου πω μικρέ. Δεν ξέρω αν 
άκουσες για εκείνον που ανέβηκε 

εδώ πάνω και μετά από λίγες ημέρες 
κατέβηκε.

-Όχι Σκλάβε ποιός;
-ΑΥΤΟΟΟΣ ΜΙΚΡΕ........
-Δεν πας καλά Σκλάβε. Δεν μου 

φτάνει η νύφη και ο Τζίμης από το 
Barcode,τώρα έχω και εσένα να με 
δουλεύεις.

-Τι να κάνουμε μικρέ, λίγο 
καλαμπούρι δεν βλάπτει. Άλλωστε 
πρέπει να ανεβάσουμε το ηθικό της 
νύφης μας, μπας και βρει κανέναν 
γαμπρό.

Βλέπω ότι ο Γιάννης Σεισάκης και 
ο Γιώργος Στριλιγκάς κάνουν πάταγο 
από την ημέρα που πάτησαν το πόδι 
τους στο Τορόντο. Από το Megas στο 
Molon Lave,  έπειτα στο μαγαζί σου και 
τώρα σε πριβέ τραπεζώματα φίλων.

- Ναι Σκλάβε έτσι είναι... Έγινε 
γλέντι τρικούβερτο στο σπίτι του φίλου 
μας Αντώνη Κατσούλη. Μας είχε 
καλέσει και εμάς, δυστυχώς όμως δεν 
μπορέσαμε να πάμε.

- Φαίνεται κιμπάρης ο φίλος σας.
- Ναι Σκλάβε, μάγκας και γλεντζές 

και όλη η παρέα του φυσικά.
- Έτσι είναι οι σωστοί άντρες μικρέ.
- Σωστά Σκλάβε.Δεν σου είπα όμως 

και τα νέα μου.Έπιασα το λαχείο.
-Το ήξερα μικρέ,απλά περίμενα να 

μου το πεις. 
- Αφου γνωρίζεις Σκλάβε,ότι δεν σου 

κρύβω ποτέ τίποτα. 
- Μην το συνεχίζεις μικρέ...δεν σε 

συμφέρει.
- Οτι πεις... Φεύγω όμως μήπως 

και κοιμηθώ νωρίς. Είμαι πολύ 
κουρασμένος.

- Περίμενε λίγο μικρέ θέλει να σου 
μιλήσει κάποιος.

- Ποιός Σκλάβε;
- Έλα κουμπάρε μου εγώ είμαι.
- Αν είναι δυνατόν.

Τι μας έκανες κουμπάρε μου.Γιατί 
πήρες τον ανήφορο τόσο νωρίς;

-Άστα αυτά κουμπάρε μου. Όλα 
γίνονται για κάποιο λόγο.Το μόνο 
που θέλω είναι να είστε καλά.Να 
πεις στην αγάπη μου, την γυναικάρα 
μου, ότι είμαι πάντα δίπλα της, σε 
κάθε της βήμα. Να προσέχει τον 
άντρακλά μας και να χαμογελάει.

Όσο για σένα κουμπάρε, μην 
ξεχάσεις ποτέ αυτά που είπαμε την 
τελευταία φορά που μιλήσαμε στο 
τηλέφωνο.

- Αυτό εννοείται κουμπάρε μου, σου 
δίνω τον λόγο μου.

- Σε αφήνω...Αν πάρει χαμπάρι ο 

Μεγάλος, ότι με άφησε ο πατέρας σου 
να σου μιλήσω,θα βρούμε όλοι τον 
μπελά μας.

-Έγινε κουμπάρε. Να ξέρεις ότι μας 
λείπεις πολύ.
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Η Νούλη Τσαγκαράκη γεννήθηκε στη Δράμα, μεγάλωσε 
στην Αττική, σπούδασε στην Αγγλία, έζησε στην Πάτρα και 
τελικά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Λάτρης της ζωής και των 
ταξιδιών, των προκλήσεων και των εξερευνήσεων, συνεχίζει, 
με  τις συλλογές των διηγημάτων της, την ενασχόλησή 
της με τα κοινωνικά θέματα, προσπαθώντας να φωτίσει τα 
προβλήματα που απορρέουν από την μετατόπιση αξιών που 
έχει σημειωθεί και τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους 
συνανθρώπους μας.

Ο,ΤΙ δΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΗΛΗ φΕΡΕΙ 
 ΤΗΝ ΥπΟΓΡΑφΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑδΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑφΕωΣΝΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος
«Να είσαι ταπεινή», έλεγε η μάνα μου και με τράβαγε πίσω. Όποτε 
ήθελα να τρέξω, να προσπεράσω, να χυθώ μπροστά..., ένα χέρι με 
τράβαγε πίσω. Πίσω πάντα. Ακόμα και στις παρελάσεις! Όχι γιατί ήμουν 
κοντή, αλλά γατί συνήθισα να μην φαίνομαι. Πάντα στα σκοτάδια, στις 
σκιές. Καταλαβαίνεις; Δεν με προσπερνούσαν επειδή ήταν καλύτεροι 
μου, αλλά γιατί εγώ το επέτρεπα.

Κι έφτασε η ηλικία που συνειδητοποίησα πως η ζωή δεν είναι απέραντη. 
Έχει τέλος, και το τέλος δεν είναι μακριά. Και πρέπει να προλάβω, να 
προλάβω να διορθώσω όσες μαλακίες έχω επιτρέψει να γίνουν εις 
βάρος μου! Αν βρίζω; Και βέβαια βρίζω! Ξέρεις πόσες βρισιές κατάπια 
εγώ γιατί έπρεπε να σκέφτομαι τι θα πουν οι άλλοι; Οι άλλοι, που δεν 
προβληματίστηκαν ποτέ για το τι θα σκεφτώ ή τι θα πω εγώ! Ναι, 
λοιπόν, βρίζω. Χυδαιολογώ και το ευχαριστιέμαι. Δεν είναι τυχαίο που 
ο άνθρωπος σκαρφίστηκε ένα σωρό μπινελίκια! Ωραίος τρόπος για 
να εκτονώνεσαι, κι αναίμακτος! Ενώ σήμερα που εκπολιτιστήκαμε κι 
εξευγενιστήκαμε αρκούντως, μας είναι πιο εύκολο να στείλουμε τον 
άλλον στα θυμαράκια απ’ ότι να τον ξεχέσουμε πατόκορφα.

Βρίζω και σπρώχνω. Με δύναμη, να παραμερίσω το ντουνιά, να βγω 
μπροστά, να φανώ. Να διεκδικήσω λίγο από το φως και την προβολή 
που μου έπρεπε. Είναι γελοίο, το ξέρω. Στην ηλικία μου κάποια 

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)

πράγματα είναι γελοία, αλλά χέστηκα. Μου είναι τελείως αδιάφορο αν 
γίνομαι γελοία, γιατί τώρα, που το ασυνείδητο έγινε συνειδητό, δεν θέλω 
να με βρει η στερνή ώρα με παράπονα κι απωθημένα. Γι’ αυτό πηδάω 
σαν το κατσίκι σ’ όποιο γλέντι βρεθώ, κι ας μην σκαμπάζω από χορό. 
Γι’ αυτό τραγουδάω στο δρόμο αν μου έρθει. Γι’ αυτό σταματώ πάντα 
να χαϊδολογήσω και να πω δυο κουβέντες γλυκές στο δεντρολίβανο της 
γειτονιάς.

Γι’ αυτό πετιέμαι και διεκδικώ αυτό που μου ανήκει μένοντας πιστή στα 
συναισθήματα μου. Σέβομαι και τα δικά σου, αλλά δεν θα τα ικανοποιήσω 
εγώ. Γι’ αυτό και Μου επιτρέπω πια να σε προσπεράσει. Να σε σπρώξει 
εν ανάγκη -αν μου κλείνεις το δρόμο ή πας να μου βάλεις τρικλοποδιά 
για να μ’ εμποδίσεις. Επιτέλους, καρπώνομαι αυτό που μου ανήκει! 
Ποιο; Το μερίδιο μου στη ζωή! Κι είμαι ευτυχισμένη!

Γελοία; Κουκουρίκου; Σαλεμένη; Συμπληρώστε όσους χαρακτηρισμούς 
θέλετε, δεν με νοιάζει. Γιατί πάνω και πέρα από όλα, κατάφερα τελικά 
να γίνω ένας ευτυχισμένος άνθρωπος!
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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!!!

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Το συγκεντρωθέν ποσό ξεπέρασε 
τις 20,000 δολάρια

Ο καιρός την περασμένη Κυριακή 7 Νοεμβρίου 
ήταν θεϊκό χαμόγελο.

Ένας λαμπρός φθινοπωρινός ήλιος λάμπρυνε τον 
πεντακάθαρο ουρανό, στο πανέμορφο Τορόντο, ο 
οποίος με το βαθύ γαλανό του χρώμα έφερνε στον 
νου τη μακρυνή φωτεινή Πατρίδα.

Το ίδιο όμως φωτεινή ήταν και η ανταπόκριση της 
ομογένειας του Τορόντο στο 42ο ετήσιο ανθρωπιστικό 
κάλεσμα των Κυριών τού «Συλλόγου Αχαιών» με 
αποτέλεσμα το συγκεντρωθέν πόσο για την ενίσχυση 
του ευαγούς ιδρύματος της Πάτρας για παιδιά με 
νοητικές και σωματικές αναπηρίες  «Κιβωτός της 
Αγάπης», να ξεπεράσει τις 20,000 δολάρια.

Από νωρις το πρωί οι ακούραστες αυτές Κυρίες 
βρίσκονταν πανέτοιμες ακριβώς δίπλα στη κύρια 
είσοδο του Ι.Ν.του Αγίου Δημητρίου.

Ο κόσμος κατέφθανε τηρώντας τους περιορισμούς 
που έχει επιβάλλει η πανδημία του Κορωνοϊού, 
έριχνε τον «οβολό» του και στην συνέχεια εισέρχετο 
στην εκκλησία, για τον κυριακάτικο εκκλησιασμό. 

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας οι Αχαιές Κυρίες 
πέρασαν στο πίσω μέρος του Ι.Ναου και παρέμειναν 
μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, για τους όποιους 
«καθυστερημένους» δωρητές ,η πλειονότητα των 
οποίων γενικά, ήταν Κυρίες της παροικίας μας.

Στο τέλος έγινε η καταμέτρηση των χρημάτων και 
το πόσο άγγιξε τις 20,000 δολάρια, το οποίο σίγουρα 
ξεπεράστηκε με κάποιες δωρεές που έγιναν τις μέρες 
που ακολούθησαν.

Οι οργανώτριες κυρίες ,με αισθήματα χαράς και 
συγκίνησης, θα ήθελαν εγκάρδια να ευχαριστήσουν 
αυτόν τον υπέροχο κόσμο της Ελληνικής 
Ομογένειας του Τορόντο, για την μαζική, κάθε 
φορά, συμπαραστασή του σε αυτή τη θεάρεστη 
ανθρωπιστική προσπάθεια.

Θα ήθελαν επίσης, με τον προσήκοντα σεβασμό 

να ευχαριστήσουν δημόσια τους Ιερατικώς 
Προϊστάμενους καθώς και τα Συμβούλια των 
Φιλοπτώχων των Ι.Ναών,του Αγίου Νεκταρίου και 
Αγίου Κοσμά.

Επίσης θερμές ευχαριστίες απευθύνουν, 
στα παροικιακά ΜΜΕ,ό πως το τηλεοπτικό και 
ραδιοφωνικό συγκρότημα «Odyssey» του κ.Γιάννη 
Μανιατάκου και τους εκδότες των εφημερίδων 
«Έβδομαδα» κ.Λευτέρη Σκλάβο και «Hellas News» 

κ.Θανάση Κουρτέση.
Με τα ίδια αισθήματα, θερμά ευχαριστούν τον 

πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρηματιών της Dan-
forth-(BIA) Greek Town on the Danforth,  κ.Ντίνο 
Βοϊδονικόλα.

Και τέλος θερμές ευχαριστίες απευθύνουν για την 
παραχώρηση του χώρου και στην Ελληνική μας 
Κοινότητα.

Μάκης Ανδρικόπουλος

42ο ΕΤΗΣΙΟ φΙΛΑΝΘΡωπΙΚΟ «ΤΣΑΪ» ΤωΝ ΚΥΡΙωΝ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΧΑΙωΝ
Ξεπέρασε κάθε προσδοκούμενη επιτυχία
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Η Βορειοαμερικανική Εμπορική Συμφωνία 
NAFTA που μετονομάστηκε USMCA

Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας 
Αμερικής NAFTA (North American Free Trade Agree-
ment), μεταξύ του Μεξικού των HΠΑ και του Καναδά, 
υπογράφτηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικανό 
Πρόεδρο George Bush,  τον Καναδό Πρωθυπουργό 
Brian Mulroney και τον Μεξικανανό Πρόεδρο Carlos 
Salinas στο Σαν Αντόνιο του Τέξας στις 17 Δεκεμβρίου 
1992. Με τη Συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 1994, εξέλειψαν οι φόροι στα εμπορευόμενα 
προϊόντα μεταξύ των ΗΠΑ του Καναδά και του Μεξικού 
και προστατεύθηκαν τα πνευματικά δικαιώματα, οι 
ευρεσιτεχνίες και οι εμπορικές επωνυμίες μεταξύ αυτών 
των τριών κρατών-μελών.

Η αρχική συμφωνία, σταθμός για τις τρεις χώρες είχε 
συμβάλει στην τεράστια αύξηση του εμπορίου μεταξύ 
των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού 
και αναδιαμόρφωσε ουσιαστικά τις οικονομικές σχέσεις 
της Βόρειας Αμερικής. Εκτός από την οικονομική 
συμβολή της τόσο στην περιφερειακή όσο και στην 
παγκόσμια οικονομία, η NAFTA διαδραμάτισε επίσης 
σημαντικό ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις και στην 
προώθηση της πολιτικής σταθερότητας στην περιοχή.

Μετά τα δύο πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης 
Trump η NAFTA, κατόπιν πολλαπλών γύρων 
διαπραγματεύσεων που είχαν σημαδέψει τις σχέσεις 
ΗΠΑ-Καναδά, αναθεωρήθηκε ως Συμφωνία ΗΠΑ-
Μεξικού-Καναδά (USMCA) και υπογράφηκε από τον 
πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump, τον τότε 
Πρόεδρο του Μεξικού Enrique Peña Nieto και τον 
Πρωθυπουργό του Καναδά Justin Trudeau στις 30 
Νοεμβρίου 2018. Κατόπιν τροποποιήθηκε στις 10 
Δεκεμβρίου 2019 μέσω πρωτοκόλλου τροποποίησης 
που συμφωνήθηκε από τις τρεις χώρες.   

H αναθεώρηση της NAFTA είχε αποτελέσει τότε 
κύριο στόχο του Προέδρου Trump, ο οποίος την είχε 
χαρακτηρίσει ως «τη χειρότερη εμπορική συμφωνία 
όλων των εποχών». Αμέσως μετά την εκλογή του, 
πρότεινε στο Κογκρέσο την επαναδιαπραγμάτευση 
της NAFTA στο πλαίσιο του σχεδίου του για τη μείωση 
του εμπορικού ελλείμματος, απειλώντας Καναδά και 
Μεξικό ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρούσαν από τη NAFTA 
εφόσον δεν πραγματοποιούνταν ριζικές αλλαγές. Έτσι 
ξεκίνησε ένας μαραθώνιος διαπραγματεύσεων που 
είχε προκαλέσει τριγμούς στην κυβέρνηση Trudeau. 
Ο Trump είχε μια προφανή δύσκολη σχέση με τον 
Καναδό Πρωθυπουργό, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει 
«ανέντιμο και αδύναμο» -και όχι μόνο όταν οι δύο 
χώρες βρίσκονταν στην περίοδο μεγάλων εντάσεων 
σχετικά με τις εμπορικές διαμάχες. 

Σε μία ύστατη προσπάθεια ο πρωθυπουργός Trudeau 
είχε καταφέρει να διασωθεί η τριμερής συμφωνία 
για ελεύθερη ζώνη εμπορίου, η οποία κινδύνευσε 
να καταρρεύσει έπειτα από περίπου 25 χρόνια. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, 
ο Καναδός πρωθυπουργός, εξερχόμενος από το 
έκτακτο υπουργικό συμβούλιο το οποίο είχε συγκληθεί 
για να εξεταστούν οι όροι της εμπορικής συμφωνίας, 
αρκέστηκε να πει απλά ότι «ήταν μια καλή ημέρα για 
τον Καναδά». Οι όροι της Συμφωνίας δεν ήταν σαφείς, 
εκτιμήθηκε όμως ωστόσο ότι περιέχουν διατάξεις-

LEXI WRITERS

ΑπΟ ΣΕΛΙδΑ 1 κλειδιά όσον αφορά τη γαλακτοκομική βιομηχανία του 
Καναδά και τις εξαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Αν μη τι 
άλλο, ο Καναδάς είχε καταφέρει να εξασφαλίσει ορισμένες 
δικλείδες ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία του σε 
περίπτωση μελλοντικών δασμών, ωστόσο οι αμερικανικοί 
δασμοί σε χάλυβα και αλουμίνιο παραμένουν.

Σε αντίθεση με την απλά «καλή μέρα» του Trudeau, 
o Trump χαιρέτησε ενθουσιωδώς  την USMCA 
επισημαίνοντας ότι «είναι μια καταπληκτική συμφωνία για 
τις τρεις χώρες που διορθώνει τις ελλείψεις και τα λάθη 
της NAFTA, ανοίγει αγορές στους αγρότες μας και τη 
βιομηχανία μας, περιορίζει τους δασμολογικούς φραγμούς 
προς τις ΗΠΑ και θα φέρει πιο κοντά τρία μεγάλα κράτη 
απέναντι στον ανταγωνισμό από τον υπόλοιπο κόσμο». 
Η τροποποιημένη USMCA επικυρώθηκε από το Μεξικό 
τον Ιούνιο του 2019, από τις ΗΠΑ στις αρχές του 2020 
και από τον Καναδά στις 13 Μαρτίου 2020 (λίγο πριν το 
κοινοβούλιο του Καναδά αναστείλει τη λειτουργία του για 
έξι εβδομάδες λόγω του κορονωϊού). 

Σε αντίθεση με τη NAFTA, στο κεφάλαιο 34 της USM-
CA περιλαμβάνεται ρήτρα λήξης ισχύος. Τα κράτη μέλη 
κατέληξαν σε 16ετή λήξη. Κάθε έξι χρόνια, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς θα διεξάγουν κοινή 
επανεξέταση και θα αποφασίζουν αν θα παρατείνουν τη 
διάρκεια της συμφωνίας για άλλα 16 χρόνια.

Ο Biden μπορεί να μην είναι ο Trump,
όμως οι κίνδυνοι για τα οικονομικά συμφέροντα 

του Καναδά δεν έχουν εξαφανιστεί

Όταν ανακοινώθηκε ότι εξελέγη στις ΗΠΑ ο Joe Biden, 
ο στενός κύκλος του Πρωθυπουργού Trudeau ένιωσε 
ανακούφιση εφόσον ο Trump θα αποτελούσε πλέον 
παρελθόν και οι σχέσεις με τον μεγαλύτερο εμπορικό 
εταίρο του Καναδά θα γίνονταν πλέον πιο φυσιολογικές. 
Ωστόσο εκ των υστέρων, φαίνεται ότι ίσως θα έπρεπε ο 
Καναδάς να διατηρήσει κάποιες από τις στρατηγικές που 
χρησιμοποιήθηκαν με τον Donald Trump. Η υποτιθέμενη 
“συγγένεια” μεταξύ των Φιλελευθέρων του κ. Trudeau και των 
Δημοκρατικών του κ. Biden δεν οδήγησε σε μια απρόσκοπτη 
σχέση. Οι δύο χώρες δεν μπόρεσαν να συντονίσουν 
αποτελεσματικά την επαναλειτουργία των συνόρων αν και 
υπάρχει μεταξύ τους η Συμφωνία “Across the Borders” με 
σκοπό την αποτελεσματική διακίνηση εμπορευμάτων και 
συγχρόνως την ασφαλή διακίνηση πολιτών.

Όταν ο Καναδός Πρωθυπουργός  μεταβεί στην 
Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα για τη σύνοδο 
κορυφής των ηγετών ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, θα 
διαπιστώσει ότι οι κίνδυνοι για τα οικονομικά συμφέροντα 
του Καναδά δεν έχουν εξαφανιστεί. Ο Biden δεν είναι Trump, 
αλλά εξακολουθεί να είναι ένας ηγέτης που προσπαθεί να 
τιθασεύσει τον οικονομικό εθνικισμό σε μια τρομακτικά 
διχασμένη πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. 

Δεν είναι μόνο οι διατάξεις για το Buy American στα 
μεγάλα νομοσχέδια δαπανών που τρέχουν στο Κογκρέσο. 
Αντί για τους απειλητικούς δασμούς του Trump, υπάρχουν 
προτάσεις να δοθούν στους Αμερικανούς αγοραστές 
αυτοκινήτων ισχυρά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών 
οχημάτων αμερικανικής κατασκευής, γεγονός που θα 
ενθάρρυνε τις αυτοκινητοβιομηχανίες να δημιουργήσουν 
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ, 
αντί στον Καναδά.

“Αυτή είναι μεγαλύτερη απειλή από ότι ήταν οι απειλές 
του Τrump”, δήλωσε ο Flavio Volpe, Πρόεδρος της Ένωσης 
Κατασκευαστών Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων του Καναδά. 

Το κίνητρο των 12.500 δολαρίων 
για τα ηλεκτρικά οχήματα σε 
νομοσχέδιο που βρίσκεται 
τώρα ενώπιον του Κογκρέσου 
παραβιάζει την εμπορική 
συμφωνία USMCA, υποστήριξε 
ο κ. Volpe, και θα λειτουργήσει 
ουσιαστικά ως δασμός 33% 
που θα αποθαρρύνει τους 
Αμερικανούς καταναλωτές να 
αγοράζουν αυτοκίνητα καναδικής 
κατασκευής.

Έτσι λοιπόν είναι αρκετά 
σαφές ότι υπάρχει ακόμη κάποια 
απόσταση μεταξύ του Καναδά 
και της Αμερικής υπό την ηγεσία 
Biden. «Είναι ξεκάθαρο ότι 
οι σχέσεις Καναδά-ΗΠΑ δεν 
τακτοποιούνται αυτόματα», 
δήλωσε η Maryscott Greenwood, 
πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ 
στον Καναδά και Διευθύνουσα 
Σύμβουλος του Canadian Ameri-
can Business Council.

Η απόσταση μεταξύ των δύο 
παραδοσιακών εμπορικών 
εταίρων δεν μειώθηκε αρκετά 

στην μετά-Trump εποχή. Ο Καναδάς δεν κατάφερε 
να εφαρμόσει μια δυναμική πολιτική προώθησης των 
στόχων του. Σοβαρό μειονέκτημα γι’ αυτό αποτέλεσε το 
γεγονός ότι οι ανώτεροι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού 
Trudeau αδυνατούσαν να ταξιδέψουν στην Ουάσιγκτον 
για σημαντικές συναντήσεις με νομοθέτες μετά την 
ανάληψη  της προεδρίας από τον Biden λόγω των 
εμποδίων που δημιουργήθηκαν με τον κορωνοιό. Η 
μεταβατική περίοδος σημαδεύτηκε από την εισβολή 
στο Κογκρέσο στις 6 Ιανουαρίου και ο Biden ανέλαβε 
μια διχασμένη χώρα και επικεντρώθηκε στην εσωτερική 
πολιτική. Οι σύμβουλοι του κ. Trudeau εξακολουθούν να 
προσπαθούν να προσεγγίσουν τους συμβούλους του 
Αμερικανού Προέδρου, αλλά μέχρι πρόσφατα κυρίως 
μέσω τηλεφώνου και χωρίς καμία προσωπική επαφή.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρόεδρος έχει την εξουσία 
να διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες, αλλά τα 
μέλη του Κογκρέσου έχουν την εξουσία να ψηφίζουν 
τις συμφωνίες αυτές. Η καναδική κυβέρνηση πρέπει να 
πείσει τους Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων των 
συμμάχων τους ότι η μείωση των τιμών για τα ηλεκτρικά 
οχήματα είναι απαραίτητη για την αποφυγή της εμπορικής 
ζημίας και προς το συμφέρον τους σύμφωνα και με τις  
εξαγγελίες της «πράσινης ανάπτυξης» των ΗΠΑ. 

Ανεξάρτητα από το αν η καναδική κυβέρνηση καταφέρει 
να προωθήσει αποτελεσματικά τους στόχους της στην 
επερχόμενη τριμερή Σύνοδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής αποτελούν διαχρονικά τον παραδοσιακό 
εταίρο του Καναδά και τον κύριο εισαγωγέα του, αφού 
απορροφούν ποσοστό άνω του 95% των συνολικών 
εξαγωγών ενέργειας της χώρας. 

Σύνοδος Κορυφής των ηγετών 
ΗΠΑ - Καναδά - Μεξικού στην Ουάσιγκτον

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 Writers 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
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

Συνεργαζόμαστε με όλες τις 
ασφάλειες: 
Drug Benefit, Workers' 
Compensation Board, Blue Cross,  
Veterans, Assure  κ.ά.

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

Δωρεάν μέτρηση αρτηριακής Δωρεάν μέτρηση αρτηριακής 
πίεσης
 
Δεν χρεώνουμε τα $2 στους 
συνταξιούχους

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

ΑΝΟΙΚΤΑ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
από 9:00 π.μ. μέχρι 6:00 μ.μ.
Σάββατα:απο 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

698 Danforth Ave, 
Toronto ON M4J 1L1
Tel: 416 463-1195 
Fax: 416 463-1196

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

Το Ελληνικό Φαρμακείο  του Τορόν το που σας εξυπηρετεί  
σ τη γλώσσα σας με  συνέ πεια  α πό το 1975.

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

Ο πρωθυπουργός 
του Καναδά τιμά 
την 30η επέτειο 
ενθρόνισης του 
Οικουμενικού 

Πατριάρχη
Συγχαρητήρια επιστολή του 

Πρωθυπουργού του Καναδά Εξοχ. 
Justin Trudeau για την 30η επέτειο 
ενθρόνισης του Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίου.

Σεβασµιώτατε και φίλοι,
Είµαι στην ευχάριστη θέση 

να εκφράσω τους θερµότερους 
χαιρετισµούς και τα συγχαρητήριά 
µου µε την ευκαιρία της 30ης επετείου 
από την εκλογή και ενθρόνιση του 
Οικουµενικού Πατριάρχη.

Επί τριάντα χρόνια ο 
Παναγιώτατος, Αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώµης 
και Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολοµαίος, υπηρέτησε ως ο 
πρώτος πνευµατικός ηγέτης των 300 εκατοµµυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών σε όλο 
τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων και των µελών της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής 
Καναδά.

Σε αυτό το διάστηµα, εργάστηκε για να προωθήσει το µήνυµα της αγάπης και της ειρήνης 
και για να προάγει σηµαντικές αξίες και θρησκευτικές παραδόσεις.

Αυτό το ορόσηµο προσφέρει στους Ορθόδοξους Χριστιανούς την ευκαιρία να 
επαναβεβαιώσουν τη βαθιά τους θρησκευτική πίστη και να συλλογιστούν τα γεγονότα που 
έχουν διαµορφώσει την ιστορία και την κληρονοµιά της Εκκλησίας τους.

Είµαι βέβαιος ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί στον Καναδά θα χαρούν µε τις 
πολλές εορταστικές εκδηλώσεις που έχουν προγραµµατιστεί για να σηµατοδοτήσουν αυτή 
την ειδική περίσταση.

Παρακαλώ δεχθείτε τις καλύτερες ευχές µου για µια αξέχαστη γιορτή.
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΝΑΔΑ

Μαθήματα ζωής
Στέλιος Πρασσάς, ετών 90. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία αθλητής που τερμάτισε στον 
Μαραθώνιο της Αθήνας. Σε κάθε τερματισμό τον περιμένουν τα εγγόνια του. Έτσι, 
έγινε και σήμερα.  Μαζί έκαναν τα τελευταία βήματα της χαράς! 
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εΠΙΚΑΙΡΟτΗτΑ

Φωτογραφίζονται φορώντας κουκούλες και κρατώντας 
σιδερογροθιές, ρόπαλα και μαχαίρια. Δημοσιοποιούν 
τις εικόνες σε λογαριασμούς που έχουν δημιουργήσει 
στο Instagram. Μέσω chat κανονίζουν πότε και πού 
θα επιτεθούν στους αντιπάλους τους. Καταγράφουν 
τους ξυλοδαρμούς με τα κινητά τους τηλέφωνα και 
αναρτούν τα βίντεο σε λογαριασμούς που διατηρούν 
στα social media. «Οπλισμένοι όλοι αύριο». «Αύριο 
σφαγείο». «Να το κάνουμε viral το βίντεο».

Οι συμμορίες ανηλίκων αποτελούν μια νέα 
πραγματικότητα για την πρωτεύουσα. Αυτό μαρτυρούν 
οι συχνές το τελευταίο διάστημα συλλήψεις μαθητών 
για συμμετοχή σε βίαιες συμπλοκές, ληστείες και 
«πάσες» (διακίνηση) ναρκωτικών.

Η πιο πρόσφατη υπόθεση αφορά τη σύλληψη 
τεσσάρων αγοριών 15 έως 17 ετών για συμμετοχή σε 
συμμορία που είχαν ονομάσει Colonos Hooligans. Με 
παρόμοια επωνυμία (Colonos family) διατηρούσαν 
λογαριασμό στο Instagram, όπου φυσικά αναρτούσαν 
φωτογραφίες τους σε «σκληρές» πόζες. Πρόκειται για 
Ελληνες, καθώς και δεύτερης γενιάς μετανάστες από 
την Αλβανία και τη Ρουμανία, όλοι τους μεγαλωμένοι 
στη φτωχική συνοικία του Κολωνού. Οι περισσότεροι 
χρησιμοποιούσαν κωδικό ασφαλείας στα κινητά τους 
το τετραψήφιο 1312. Πρόκειται για αριθμό που στην 
αγγλική αλφαβήτα σχηματίζει το αρκτικόλεξο ACAB 
ήτοι «All Cops Are Bastards».

Στους λογαριασμούς τους δεν υπάρχει τίποτα που 
να μαρτυράει την οπαδική ή την πολιτική τους 
ταυτότητα, με εξαίρεση ίσως μια φωτογραφία στην 
οποία υπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο τα λογότυπα 
«Colonos Family» και «Σύνδεσμος Φίλων Εθνικής 
Ελλάδος – SI.FI.EE». O εν λόγω σύνδεσμος και ο 
λογαριασμός του στα social media ακολουθείται και 
είναι συνδεδεμένος με ομάδες που κινούνται στον 
χώρο της Ακροδεξιάς.

Οι πρώτες τους αναρτήσεις στα social media ξεκινούν 

στα τέλη του 2018 με φωτογραφίες τους (πάντα με 
σβησμένα πρόσωπα) και φράσεις – λεζάντες, όπως 
«τους δρόμους τους εκπροσωπούν τα αλάνια του 
Κολωνού». Εκείνο που τους έβαλε στο ραντάρ της 
αστυνομίας και τελικά οδήγησε στη σύλληψή τους 
ήταν ο τραυματισμός από χτύπημα με μαχαίρι ενός 
16χρονου μαθητή με καταγωγή από τη Βουλγαρία, 
την 25η Οκτωβρίου, στο 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών.

Το πρωί εκείνης της ημέρας 4-5 μέλη της ομάδας 
επιτέθηκαν στο προαύλιο του σχολείου στον 16χρονο 
και έναν 17χρονο Ελληνα, που όπως προέκυψε 
ήταν ο βασικός στόχος της επίθεσης. Ο τελευταίος 
όμως κατάφερε να τους ξεφύγει τρέχοντας, έχοντας 
δεχθεί μόνο μερικές γροθιές και κλοτσιές. Αντίθετα, 
ο 16χρονος με καταγωγή από τη Βουλγαρία 
εγκλωβίστηκε, έπεσε στο έδαφος και δέχτηκε 
μαχαιριά στον θώρακα. Το χτύπημα του προκάλεσε 
αιμοπνευμοθώρακα και χρειάστηκε να νοσηλευθεί 
στον «Ευαγγελισμό».

Το συμβάν καταγγέλθηκε αρχικά στο Τ.Α. Κολωνού 
και τελικά αποφασίστηκε η έρευνα να ανατεθεί 
στην Ασφάλεια Αθηνών. Δύο εβδομάδες αργότερα 
οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στα σπίτια των τριών 
βασικών μελών της συμμορίας στον Κολωνό 
και κατάσχεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Από 

την επεξεργασία του ιστορικού των μεταξύ τους 
συνομιλιών μέσω εφαρμογών, όπως το Viber και 
το WhatsApp, που είχαν εγκατεστημένες στα κινητά 
τους, αλλά και το αρχείο φωτογραφιών, οι αστυνομικοί 
ταυτοποίησαν ακόμα τρεις επιθέσεις σε ανηλίκους 
και την αρπαγή, με την απειλή μαχαιριών, κινητών 
από άλλους τρεις ανηλίκους στο κέντρο της Αθήνας.

symmories-anilikon-me-machairia-kai-instagram0
Για τους αστυνομικούς, τα κινητά τηλέφωνα των 
κατηγορουμένων ήταν ένα είδος «μαύρου κουτιού» 
ικανό να αποκαλύψει με λεπτομέρειες τη δράση 
τους. «Κλέψαμε ένα iphone8 και ένα A70 Sam-
sung. Τώρα». Ο διάλογος στο chat ακολούθησε την 
προαναφερθείσα αρπαγή κινητών από ανηλίκους. 
Αντίστοιχα, δύο ημέρες πριν από την αιματηρή 
επίθεση στο ΕΠΑΛ γράφουν στο chat:
– Ετοιμαστείτε, ξεκινάει πόλεμος.

– Θα τους γ… με.

– Εγώ να δεις τι θα τους κάνω μόλις τους πιάσω.

Βίντεο και φωτογραφίες από την επίθεση βρέθηκαν 
στα κινητά τους τηλέφωνα. Μετά τις απολογίες 
τους, την Πέμπτη, στον ανακριτή τρεις από τους 
συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και 
πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Ανησυχία
Μερικές εβδομάδες νωρίτερα, την 23η Οκτωβρίου, 
μια ακόμα σκληρή συμμορία ανηλίκων με έδρα 
το Παγκράτι, τον Βύρωνα και την Καισαριανή 
εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας 
Αθηνών. Συνελήφθησαν 12 άτομα ηλικίας 14 έως 
19 ετών. Οι περισσότεροι είναι παιδιά οικονομικών 
μεταναστών από την Αλβανία, τη Γεωργία, την 
Αίγυπτο, που πάντως γεννήθηκαν και μεγαλώνουν 
στην Ελλάδα. Οπως και η συμμορία του Κολωνού, 
είχαν και αυτοί βαφτίσει την ομάδα τους «Stras-
senbande» (γερμανικά σημαίνει «συμμορία του 
δρόμου»).

Εκαναν επιθέσεις και ληστείες σε βάρος ανηλίκων, 
χτυπούσαν διανομείς φαγητού αρπάζοντάς 
τους τις παραγγελίες, κάπνιζαν και διακινούσαν 
μικροποσότητες κάνναβης. Κατέγραφαν κάθε τους 
δραστηριότητα με τα κινητά τους τηλέφωνα και 
αναρτούσαν φωτογραφίες στο Instagram. Συχνά 
προκαλούσαν τους αντιπάλους τους ποζάροντας 
κοντά στα στέκια τους και γράφοντας αντί λεζάντας 
λέξεις και φράσεις, όπως «είστε πουθενάδες».

Το πιο εντυπωσιακό και ανησυχητικό είναι ότι οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς είχαν… προλάβει να 
συλληφθούν από δύο και τρεις φορές την περίοδο 
2020-2021. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 
αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., το διάστημα Ιανουαρίου – 
Αυγούστου 2021, 218 ανήλικοι ξυλοκοπήθηκαν και 
211 ληστεύθηκαν από μέλη συμμοριών ανηλίκων.

Γιάννης Σουλιώτης
kathimerini.gr

Συμμορίες ανηλίκων 
με μαχαίρια 

και Ιnstagram

«Οπλισμένοι 
όλοι, αύριο 

σφαγείο»
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σκοπευτές στα γύρω κτίρια. Στις 16 Νοεμβρίου μεγάλες 
αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον του πλήθους 
που ήταν συγκεντρωμένο έξω από το Πολυτεχνείο, 
με γκλομπς, δακρυγόνα και σφαίρες ντουμ-ντουμ. 
Οι περισσότεροι διαλύθηκαν. Όσοι έμειναν έστησαν 
οδοφράγματα ανατρέποντας τρόλεϊ και συγκεντρώνοντας 
υλικά από νεοανεγειρόμενες οικοδομές, και άναψαν 
φωτιές για να εξουδετερώσουν τα δακρυγόνα. Αργότερα, η 
αστυνομία έκανε χρήση όπλων, χωρίς όμως να πετύχει το 
στόχο της, την καταστολή της εξέγερσης.

Τα άρματα μάχης
Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, όταν διαπίστωσε ότι η 
αστυνομία αδυνατούσε να εισέλθει στο Πολυτεχνείο, 
αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το στρατό. Κοντά στο 
σταθμό Λαρίσης συγκεντρώθηκαν τρεις μοίρες ΛΟΚ και μία 
μοίρα αλεξιπτωτιστών από τη Θεσσαλονίκη. Τρία άρματα 
μάχης κατέβηκαν από του Γουδή προς το Πολυτεχνείο. 
Τα δύο στάθμευσαν στις οδούς Τοσίτσα και Στουρνάρα, 
αποκλείοντας τις πλαϊνές πύλες του ιδρύματος και το άλλο 
έλαβε θέση απέναντι από την κεντρική πύλη. Η Συντονιστική 
Επιτροπή των φοιτητών ζήτησε διαπραγματεύσεις, αλλά το 
αίτημά τους απορρίφθηκε.

Στις 3 τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου το άρμα που 
βρισκόταν απέναντι από την κεντρική πύλη έλαβε εντολή 
να εισβάλλει. Έπεσε πάνω στην πύλη και την έριξε, 
παρασέρνοντας στο διάβα του μία κοπέλα που ήταν 
σκαρφαλωμένη στον περίβολο κρατώντας την ελληνική 
σημαία. Οι μοίρες των ΛΟΚ, μαζί με ομάδες -μυστικών 
και μη- αστυνομικών, εισέβαλαν στο Πολυτεχνείο και 
κυνήγησαν τους φοιτητές, οι οποίοι πηδώντας από 
τα κάγκελα προσπάθησαν να διαφύγουν στους γύρω 
δρόμους. Τους κυνηγούσαν αστυνομικοί, πεζοναύτες, 
ΕΣΑτζήδες. Αρκετοί σώθηκαν βρίσκοντας άσυλο στις γύρω 
πολυκατοικίες, πολλοί συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν 
στη Γενική Ασφάλεια και στην ΕΣΑ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, 
στις 17 Νοεμβρίου συνελήφθησαν 840 άτομα. Όμως, 
μετά τη Μεταπολίτευση, αξιωματικοί της Αστυνομίας, 
ανακρινόμενοι, ανέφεραν ότι οι συλληφθέντες ξεπέρασαν 
τα 2400 άτομα. Οι νεκροί επισήμως ανήλθαν σε 34 άτομα. 
Στην ανάκριση που διενεργήθηκε το φθινόπωρο του 1975 
εναντίον των πρωταιτίων της καταστολής εντοπίστηκαν 21 
περιπτώσεις θανάσιμου τραυματισμού. Ωστόσο, τα θύματα 
πρέπει να ήταν πολύ περισσότερα, διότι πολλοί βαριά 
τραυματισμένοι, προκειμένου να διαφύγουν τη σύλληψη, 
αρνήθηκαν να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος κήρυξε 
στρατιωτικό νόμο, αλλά στις 25 Νοεμβρίου ανατράπηκε 
με πραξικόπημα. Πρόεδρος ορίστηκε ο αντιστράτηγος 
Φαίδων Γκιζίκης και πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης 
ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος. Όμως ο ισχυρός άνδρας 
του νέου καθεστώτος ήταν ο διοικητής της Στρατιωτικής 
Αστυνομίας, ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης, που επέβαλλε 
ένα καθεστώς σκληρότερο από εκείνο του Παπαδόπουλου.

Η δικτατορία κατέρρευσε στις 23 Ιουλίου του 1974, αφού 
είχε ήδη προηγηθεί η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 
Ο Γκιζίκης και ο αντιστράτηγος Ντάβος, διοικητής του Γ’ 
Σώματος Στρατού, κάλεσαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή 
να επιστρέψει στην Ελλάδα για να επαναφέρει τη 
δημοκρατική διακυβέρνηση.

.sansimera.gr

Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 
1973 ήταν η κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση και 
ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της Χούντας των 
Συνταγματαρχών, η οποία από τις 21 Απριλίου 1967 είχε 
επιβάλλει καθεστώς στυγνής δικτατορίας στη χώρα.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου 
1973, όταν ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές της Αθήνας και 
συγκεντρώθηκαν στο Πολυτεχνείο. Ζητούσαν την 
κατάργηση του Ν.1347, ο οποίος προέβλεπε την 
υποχρεωτική στράτευση όσων ανέπτυσσαν συνδικαλιστική 
δράση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η αστυνομία, 
παραβιάζοντας το πανεπιστημιακό άσυλο, εισήλθε στο 
χώρο του ιδρύματος, συνέλαβε 11 φοιτητές και τους 
παρέπεμψε σε δίκη με την κατηγορία της «περιύβρισης 
αρχής». Οι 8 καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές, ενώ 
περίπου 100 άλλοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τις 
σπουδές τους και να ντυθούν στο χακί.

Κατάληψη στο κτίριο της Νομικής
Επτά ημέρες μετά τα πρώτα γεγονότα του Πολυτεχνείου, 
στις 21 Φεβρουαρίου οι φοιτητές κατέλαβαν το κτίριο της 
Νομικής σχολής στην Αθήνα, προβάλλοντας τα συνθήματα 
«Δημοκρατία», «Κάτω η Χούντα» και «Ζήτω η Ελευθερία». 
Η αστυνομία επενέβη και πάλι για να καταστείλει την 
εξέγερση, αλλά η βίαιη εκδίωξη των φοιτητών από το 
κτίριο της Νομικής ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την 
αγωνιστικότητά τους.

Η εξέγερση που ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου του 
1973 επρόκειτο να αποτελέσει την κορύφωση των 
αντιδικτατορικών εκδηλώσεων. Το πρωί εκείνης της 
ημέρας οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο 

του Πολυτεχνείου και 
αποφάσισαν την κήρυξη 
αποχής από τα μαθήματα, 
με αίτημα να γίνουν εκλογές 
για τους φοιτητικούς 
συλλόγους τον Δεκέμβριο 
του ίδιου έτους και όχι στα 
τέλη του επόμενου χρόνου, 
όπως είχε ανακοινώσει το 
καθεστώς.

Ακολούθησαν συνελεύσεις 
φοιτητών στην Ιατρική και 
στη Νομική σχολή. Μάλιστα, 
οι φοιτητές της Νομικής 
εξέδωσαν ψήφισμα, με 
το οποίο ζητούσαν την 
ανάκληση των αποφάσεων 
της Χούντας για τη 
διεξαγωγή των φοιτητικών 
εκλογών, εκδημοκρατισμό 
των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων, αύξηση των 
δαπανών για την παιδεία στο 
20% του προϋπολογισμού 
και ανάκληση του Ν.1347 

για την αναγκαστική στράτευση των φοιτητών.

Όσο περνούσε η μέρα άρχισαν να μαζεύονται ολοένα και 
περισσότεροι φοιτητές στο Πολυτεχνείο, αλλά και άλλοι 
που πληροφορήθηκαν το νέο. Η αστυνομία αποδείχθηκε 
ανίκανη να εμποδίσει την προσέλευση του κόσμου. 
Το απόγευμα πάρθηκε η απόφαση για κατάληψη του 
Πολυτεχνείου. Οι πόρτες έκλεισαν και από τότε άρχισε η 
οργάνωση της εξέγερσης. Το πρώτο βήμα ήταν η εκλογή 
Συντονιστικής Επιτροπής, στην οποία μετείχαν 22 φοιτητές 
και 2 εργάτες, με σκοπό να καθοδηγήσει τον αγώνα. 
Επιπλέον, δημιουργήθηκαν επιτροπές σε όλες τις σχολές 
για να οργανώσουν την κατάληψη και την επικοινωνία με 
την ελληνική κοινωνία.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός
Για το σκοπό αυτό άρχισε να λειτουργεί ένας ραδιοφωνικός 
σταθμός, αρχικά στο κτίριο του Χημικού και αργότερα στο 
κτίριο των Μηχανολόγων, με εκφωνητές τη Μαρία Δαμανάκη 
και τον Δημήτρη Παπαχρήστου. Επιπλέον, στο Πολυτεχνείο 
εγκαταστάθηκαν πολύγραφοι, που δούλευαν μέρα - νύχτα, 
για να πληροφορούν τους φοιτητές και τον υπόλοιπο 
κόσμο για τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και 
των φοιτητικών συνελεύσεων. Συγκροτήθηκαν συνεργεία 
φοιτητών, που έγραφαν συνθήματα σε πλακάτ, σε 
τοίχους, στα τρόλεϊ, στα λεωφορεία και στα ταξί, για να τα 
γνωρίσουν όλοι οι Αθηναίοι. Στο Πολυτεχνείο οργανώθηκε 
εστιατόριο και νοσοκομείο, ενώ ομάδες φοιτητών 
ανέλαβαν την περιφρούρηση του χώρου, ξεχωρίζοντας 
τους ενθουσιώδεις και δημοκράτες Αθηναίους από τους 
προβοκάτορες.

Η πρώτη αντίδραση του δικτατορικού καθεστώτος ήταν να 
στείλει μυστικούς πράκτορες να ανακατευθούν στο πλήθος 
που συνέρρεε στο Πολυτεχνείο και να ακροβολήσει 

Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 23



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  202124 ΚΟΣΜΟΣ
Μήνυση Ερντογάν 

κατά ελληνικής 
εφημερίδας 

και τεσσάρων 
δημοσιογράφων

Ερντογαν
Μήνυση κατά της εφημερίδας 

“Δημοκρατία” και τεσσάρων 
δημοσιογράφων της υπέβαλε στην 
εισαγγελία της Άγκυρας ο Τούρκος 
Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εφημερίδας, 
“η δίωξη έφτασε στην Ελλάδα και 
κοινοποιήθηκε μέσω της διαδικασίας της 
δικαστικής συνδρομής” και στρέφεται 
συγκεκριμένα κατά του διευθυντή της 
εφημερίδας, Δημήτρη Ριζούλη, του 
βασικού αρθρογράφου, Μανώλη Κοττάκη, 
και των δύο διευθυντών σύνταξης, Ανδρέα 
Καψαμπέλη και Γιώργου Πατρουδάκη.

Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά τα 
εξής:

 “Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν διώκει την εφημερίδα 
“Δημοκρατία” και θέλει να καταδικάσει 
τέσσερα στελέχη της σε φυλάκιση στην 
Τουρκία, που μπορεί να φτάσει και τα πέντε 
χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που αρχηγός 
ξένου κράτους στρέφεται κατά ελληνικής 
εφημερίδας, και μάλιστα για πολιτικούς 
λόγους, όπως ξεκάθαρα προκύπτει από 
το κείμενο της μηνύσεως που απέστειλε η 
εισαγγελία της ΄Αγκυρας.

Η δίωξη έφτασε στην Ελλάδα και 
κοινοποιήθηκε στη “Δημοκρατία” μέσω της 
διαδικασίας της δικαστικής συνδρομής. Η 
μήνυση του κ. Ερντογάν στρέφεται κατά 
του διευθυντή της “Δημοκρατίας” Δημήτρη 
Ριζούλη, του βασικού αρθρογράφου της 
εφημερίδας Μανώλη Κοττάκη, του οποίου 
το κείμενο αποτέλεσε την αφορμή για 
το εκδικητικό ξέσπασμα του Τούρκου 
Προέδρου, και των δύο διευθυντών 
σύνταξης, Ανδρέα Καψαμπέλη και Γιώργου 
Πατρουδάκη.

Ο Τούρκος εισαγγελέας Ερντίντς Χακάν 

Οζνταμπάκογλου, αφού έλαβε σχετική 
μήνυση από τον δικηγόρο του Τούρκου 
Προέδρου δρ. Χουσεΐν Αΐδιν, κατηγορεί 
τους τέσσερις δημοσιογράφους για “το 
έγκλημα της εξύβρισης του προέδρου” 
με βάση το κατάπτυστο άρθρο 299 του 
τουρκικού ποινικού κώδικα που έχει 
καταγγελθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
και αποτελεί το βασικό νομικό εργαλείο 
για την εξόντωση των αντιπάλων του κ. 
Ερντογάν.

Αφορμή της δίωξης είναι το πρωτοσέλιδο 
της 18ης Σεπτεμβρίου του 2020 με τίτλο 
“siktir git”, που εξέφρασε την αγανάκτηση 
της πλειονότητας των Ελλήνων για μία 
σειρά υβριστικών αναφορών τόσο από τον 
ίδιο τον Ερντογάν όσο και από υπουργούς 
ή συμβούλους του, την περίοδο των 
παράνομων ερευνών του “Oruc Reis”.

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι το 
επίσημο νομικό κείμενο που παραδόθηκε 
στις Ελληνικές Αρχές, βρίθει προκλήσεων 
και αλυτρωτικών αναφορών. Αφενός 
αναφέρεται το Αιγαίο Πέλαγος ως “θάλασσα 
των νησιών”, αφετέρου η τουρκική πλευρά 
κατηγορεί τους δημοσιογράφους της 
“Δημοκρατίας” ότι δημιουργούν εμπόδια 
στις βλέψεις του κ. Ερντογάν στην 
Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο.

Η “Δημοκρατία” αρνείται να συμμετάσχει 
στις σχετικές νομικές διαδικασίες που 
στηρίζονται στη μήνυση-παρωδία του 
Ερντογάν και θεωρεί τιμή της ότι η τουρκική 
ηγεσία χαρακτηρίζει την εφημερίδα μας 
εμπόδιο στα επεκτατικά και επικίνδυνα 
σχέδιά της”.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Αποκάλυψη: 
Κατάσχεση 

ποσότητας-μαμούθ 
κοκαΐνης με 

ελληνικό άρωμα
Κινηματογραφική επιχείρηση των Αρχών 

της Γαλλίας και της Σενεγάλης, οδήγησε σε 
κατάσχεση ποσότητας-μαμούθ κοκαΐνης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 17 
Οκτωβρίου 2021 σε θαλάσσια περιοχή του 
ατλαντικού ωκεανού, περίπου 220 μίλια 

ανοιχτά των ακτών της Σενεγάλης. 
Στην περιοχή αυτή, όπου έπλεαν πλοία 

του πολεμικού ναυτικού της Γαλλίας 
και πετούσαν γαλλικά αεροσκάφη, 
εντοπίστηκε σκάφος με την ονομασία «La 
Rosa», στο οποίο επέβαιναν μέλη διεθνούς 
κυκλώματος ναρκωτικών. 

Μετά από επιχείρηση πάνοπλων 
Γάλλων, ακινητοποιήθηκαν οι διακινητές 
και κατασχέθηκαν δύο τόνοι καθαρής 
κοκαΐνης, ενώ συνελήφθησαν τα πέντε 
μέλη του πληρώματος του σκάφους. 

Όπως αποκαλύπτεται, η επιτυχία είχε 
ελληνικό… άρωμα.

Το σκάφος με τα ναρκωτικά είχε περάσει 
από την Ιεράπετρα Κρήτης, όπου οι 
Έλληνες λιμενικοί είχαν την πληροφορία 
ότι μεταφέρει κοκαΐνη.

Το ελληνικό Λιμενικό, χρησιμοποιώντας 
τεχνικά μέσα, άρχισε να παρακολουθεί 
το σκάφος, έδωσε την κατάλληλη στιγμή 
την πληροφορία στις γαλλικές Αρχές 
και έτσι κατέστη εφικτό να συλληφθούν 
οι διακινητές και να κατασχεθούν τα 
ναρκωτικών.

Οι διακινητές είχαν τοποθετήσει την 
κοκαΐνη μέσα σε αδιάβροχους σάκους.

O αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 
της Γαλλίας θα επισκεφτεί τον Έλληνα 
υπουργό Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη, 
στην Αθήνα και θα του μεταφέρει τις 
ευχαριστίες του για την καθοριστική 
συμβολή των ελληνικών Αρχών στην 
υπόθεση που θεωρείται από τους Γάλλους 
εξαιρετικά σημαντική.
kathimerini.gr

Δραπέτευσαν τρεις 
κρατούμενοι από 

τη φυλακή με τους 
πιο επικίνδυνους 

εγκληματίες 
Τρεις «επικίνδυνοι εγκληματίες», 

ανάμεσά τους κι ένας τζιχαντιστής που είχε 
σχέση με την επίθεση στο πανεπιστήμιο 
της Γκαρίσα στην οποία 148 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν το 2015, δραπέτευσαν από 
την πιο αυστηρά φρουρούμενη φυλακή 
της Κένυας, ανακοίνωσε η αστυνομία. 
Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών 
υποσχέθηκε ανταμοιβή 60 εκατομμυρίων 
σελινίων Κένυας (σχεδόν 468.000 ευρώ) 
σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες 
που θα οδηγήσουν στη σύλληψή τους. 

Σιγή ιχθύος για το πώς 
κατάφεραν να αποδράσουν. 
Δεν δόθηκε καμιά εξήγηση για τον τρόπο 
με τον οποίο ο Μοχάμεντ Αλί Αμπικάρ, ο 
Τζόζεφ Τζούμα Οντχιάμπο και ο Μουσάραφ 
Αμπντάλα δραπέτευσαν από τη φυλακή 
υψίστης ασφαλείας του Καμιτί, στην οποία 
κρατούνται κοντά στο Ναϊρόμπι οι πιο 
επικίνδυνοι φυλακισμένοι της Κένυας.

Ο γενικός επίτροπος των φυλακών 
Γουίκλιφ Ογκάλο δήλωσε ότι επισκέφθηκε 
το σημείο για να «διαπιστώσει τις συνθήκες 
που οδήγησαν σε αυτό το θλιβερό 
συμβάν».

«Το θέμα τέθηκε υπόψη όλων των 
υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας με 
στόχο να εντοπιστούν και να συλληφθούν 
οι φυγάδες», δήλωσε χωρίς να δώσει 
περισσότερες πληροφορίες για την 
απόδραση. «Θέλω να πω στους πολίτες 
ότι πρόκειται για επικίνδυνους εγκληματίες 
στους οποίους δεν πρέπει να δοθεί 
καταφύγιο».

iefimerida.gr

Ουκρανία: 
Διπλασιάστηκαν 
οι αποτεφρώσεις 

στο Κίεβο 
Οι αποτεφρώσεις νεκρών στο Κίεβο 

έχουν διπλασιαστεί από το καλοκαίρι, 
ως αποτέλεσμα του κύματος του νέου 
κορωνοϊού που πλήττει την Ουκρανία 
ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο 
το μοναδικό αποτεφρωτήριο της 
πρωτεύουσας.

«Το καλοκαίρι, είχαμε περίπου 60 
αποτεφρώσεις κατά μέσο όρο ανά ημέρα. 
Σήμερα, έχουμε 100 με 120», δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του αποτεφρωτηρίου, Αντρέι 
Γιαστσένκο.

Τον Οκτώβριο, έγιναν περισσότερες 
από 2.800 αποτεφρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων 600 ανθρώπων 
που πέθαναν από Covid-19, είπε, έναντι 
1.400 τον Αύγουστο.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού 
Πρακτορείου είδαν σήμερα δύο νεκρικές 
πομπές μπροστά από το αποτεφρωτήριο 
του Κιέβου, ένα επιβλητικό τσιμεντένιο 
κτίριο που βρίσκεται στο ιστορικό 
νεκροταφείο στην συνοικία Μπαϊκόβε, 
κοντά στο κέντρο της πόλης. Κατά τη 
διάρκεια κάθε αποτέφρωσης, από το 
κτίριο έβγαινε πυκνός γκρίζος καπνός που 
κάλυπτε μέρος του νεκροταφείου.

Με μάσκες στο πρόσωπο, συγγενικά 
πρόσωπα των θανόντων μοίραζαν κεριά 
μπροστά από το κτίριο, ενώ λευκά βαν 
κουβαλούσαν νέα φέρετρα, τα οποία 
μεταφέρονταν γρήγορα μέσα στο κτίριο.

Λόγω της μεταδοτικότητας του ιού, οι 
θρησκευτικές λειτουργίες και οι τελετές με 
ανοιχτά φέρετρα μέσα στο αποτεφρωτήριο 
απαγορεύονται για τα άτομα που έχουν 
πεθάνει από Covid-19, εξήγησε ο 
Γιαστσένκο.

Ως αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού 
θανάτων, το αποτεφρωτήριο παραμένει 
ανοιχτό περισσότερες ώρες κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, 
μερικές φορές μέχρι τα μεσάνυχτα, 
πρόσθεσε.

Με 442 θανάτους που συνδέονται με τον 
κορωνοϊό να καταγράφονται σε 24 ώρες, η 
Ουκρανία με ένα αποδυναμωμένο δημόσιο 
σύστημα υγείας έγινε σήμερα η δεύτερη 
χώρα στον κόσμο με τους περισσότερους 
ημερήσιους θανάτους λόγω του ιού, πίσω 
από τη Ρωσία (1.211).

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει το χειρότερο 
κύμα της πανδημίας εδώ και εβδομάδες, 
που επιδεινώνεται από την πιο μεταδοτική 
παραλλαγή Δέλτα.

Συνολικά, η χώρα των σχεδόν 45 
εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταγράψει 
3,2 εκατομμύρια κρούσματα του νέου 
κορωνοϊού, και περισσότερους από 77.000 
θανάτους.

ZOUGLA.GR
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Η πρωτεύουσα της Αργολίδας 
βρίσκεται στην 5η θέση 

της σχετικής λίστας

Η γοητεία της πρώτης πρωτεύουσας 
της Ελλάδας, του Ναυπλίου, δεν 
άφησε ασυγκίνητο το CNN, που την 
κατατάσσει σε μία από τις ομορφότερες 
πόλεις της Ευρώπης.

Το Ναύπλιο αποτελεί έναν από 
τους πιο δημοφιλείς προορισμούς 
της χώρας και η αρχοντική του 
ομορφιά παραμένει αξεπέραστη. 
Οι πεζόδρομοι, οι πλατείες και τα 
νεοκλασσικά σπίτια μεταφέρουν την 
αίγλη του παρελθόντος στο παρόν, 
κάνοντας το Ναύπλιο να μένει 
χαραγμένο στο μυαλό των ταξιδιωτών.

Την ρομαντική και αρχοντική διάθεση 
του Ναυπλίου ανακάλυψε και το CNN 
κατατάσσοντας την πρωτεύουσα της 
Αργολίδας στην 5η θέση των 15 πιο 
όμορφων πόλεων της Ευρώπης.

«Το πανέμορφο Ναύπλιο γεφυρώνει 
το Αιγαίο με την Πελοπόννησο, με 
το βενετσιάνικο κάστρο να χώνεται 
μέσα στο νερό (στην πραγματικότητα 
υπάρχουν τρία κάστρα για επίσκεψη 
εδώ) και μια όμορφη Παλιά Πόλη 

που ξεχειλίζει από πίσω από τα 
παλιά τείχη», γράφει το CNN. «Αυτή 
ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της 
σύγχρονης Ελλάδας, επομένως 
υπάρχουν πράγματα που μπορείτε 
να κάνετε», σημειώνει, προσθέτοντας 
ότι οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν 
μπάνιο, αλλά και να επισκεφθούν το 
αρχαιολογικό μουσείο.

Οι 15 πιο όμορφες πόλεις της 
Ευρώπης

Giethoorn, Ολλανδία, Γκιμαράες, 
πορτογαλία, Roscoff, Γαλλία, Ro-
scoff, Ιταλία, Ναύπλιο, Ελλάδα, 
Μόσταρ,Βοσνία-Ερζεγοβίνι, Mazara 
del Vallo, Σικελία, Clovelly, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Dinkelsbühl, Γερμανία, 
Κόρτσουλα, Κροατία, Kenmare, 
Ιρλανδία, πιράν, Σλοβενία, Reine, 
Νορβηγία, Regencos, Ισπανία, 
Τάρνοου, πολωνία

Το ειδυλλιακό και ερωτικό Ναύπλιο 
αποτελεί δημοφιλή προορισμό 
για διακοπές όλο το χρόνο. Τρία 
κάστρα-σύμβολα, μουσεία με 
ανεκτίμητους θησαυρούς, ιστορικές 
εκκλησίες, πανέμορφα νεοκλασικά και 
πλακόστρωτα καλντερίμια μυρωμένα 

με βουκαμβίλιες σε ταξιδεύουν σ’ 
άλλες εποχές. Οργανωμένες, καθάριες 
παραλίες αλλά και μικροί, παρθένοι 
όρμοι σε αγκαλιάζουν αφήνοντας 
ανεξίτηλο στη μνήμη το ταξίδι σου στην 
πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος.

Το Ναύπλιο, πρωτεύουσα του νομού 
Αργολίδας με τη μεγάλη και λαμπρή 
του ιστορία αλλά και την εξαίσια 
φυσική του ομορφιά θεωρείται ένας 
από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς 
προορισμούς στον κόσμο. Χιλιάδες 
τουρίστες κάθε χρόνο επισκέπτονται 
την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος 
που τους θυμίζει κάτι από την ιταλική 
Νάπολι ή τη Φλωρεντία μιας και το 
βενετσιάνικο στοιχείο είναι έντονο σε 
κάθε βήμα.

Μέσα στα γραφικά στενά της πόλης 

απλώνεται όλη η ιστορία της σαν 
ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό που την 
προστατεύουν στοργικά τα 3 κάστρα 
της. Πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια, 
μουσεία με μοναδικούς θησαυρούς, 
βυζαντινές εκκλησίες που σημάδεψαν 
τη Νεότερη ιστορία και οθωμανικά 
τεμένη εναρμονίζονται πλήρως με το 
μεθυστικό άρωμα που αναδύουν οι 
βουκαμβίλιες.

Πέραν των πολλών μνημείων η πόλη 
διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα 
λιμάνια της Πελοποννήσου, αλλά 
και καθάριες παραλίες -που έχουν 
αποσπάσει γαλάζιες σημαίες- για τους 
λάτρεις της κολύμβησης.

Μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης

Το CNN αποθεώνει το Ναύπλιο: 
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ΥγεΙΑ

Καθιστική ζωή 
Μικρά αλλά θαυματουργά tips 
για σωστή στάση του σώματος

Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να προστατευτούμε από την καθιστική ζωή;

O κορμός είναι η περιοχή του σώματός μας που τελικά παραμένει πιο 
παραμελημένη και αγύμναστη, ιδίως αυτή την εποχή, που λόγω COVID-19 
μένουμε πολλές ώρες σπίτι. Η δουλειά γραφείου και η τηλεργασία εντείνουν 
ακόμα περισσότερο το φαινόμενο. Όμως, καλό είναι να θυμόμαστε ότι το 
κάθισμα έρχεται σε αντίθεση με τη φύση του ανθρώπινου σώματος, το οποίο 
είναι σχεδιασμένο για να κινείται.

Ως εκ τούτου, η πολύωρη καθιστική ζωή κουράζει τους μυς που κρατούν τη 
σπονδυλική στήλη, προκαλεί πονοκεφάλους και ενοχλήσεις στον αυχένα, 
πόνους και ακαμψία στη ράχη και στη μέση. Μάλιστα βάσει μελετών, η 
οσφυαλγία είναι ο πιο συχνός πόνος παγκοσμίως. Υπάρχει τρόπος για να τον 
αποφύγουμε και ταυτόχρονα να προσαρμοστούμε σε μία ακόμα πρόκληση 
του κοροναϊού;

Τα λάθη που επιβαρύνουν τη μέση και τον κορμό μας
• Η έλλειψη κίνησης
Δεν κινούμαστε αρκετά εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής (αυτοκίνητο, 
κλιματιστικά, τηλεχειριστήρια στο τραπέζι, ασανσέρ κ.λπ.) αλλά και της 
καραντίνας λόγω COVID-19.

• Λανθασμένη στάση σώματος όταν καθόμαστε
Ιδιαίτερα αν δουλεύουμε μπροστά στον υπολογιστή ώρες χωρίς ενδιάμεσα 
διαλείμματα.

• Το άγχος που σφίγγει και κάνει άκαμπτους τους μυς
• Οι δουλειές του σπιτιού με λάθος τρόπο
Το σήκωμα χαλιών, το άπλωμα ρούχων, το σιδέρωμα, το πλύσιμο του 
προσώπου κ.ά. θέλουν και αυτά τον τρόπο τους.

Τι μπορούμε να κάνουμε:
* Καθόμαστε σωστά
Οταν δουλεύουμε στον υπολογιστή, τα πόδια μας πρέπει να πατάνε καλά στο 
πάτωμα, και οι μηροί με τις γάμπες να σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών, για να 
κυκλοφορεί καλύτερα το αίμα. Ιδανικά, καθόμαστε σε μία εργονομική καρέκλα 
που υποστηρίζει τη μέση, την πλάτη και τον αυχένα.

* Κάνουμε στρέτσινγκ ανά τακτά χρονικά διαστήματα
Κινούμε σε τακτά διαστήματα τον λαιμό, τα χέρια και τους ώμους μας ενώ 
καθόμαστε στο γραφείο, στον καναπέ ή στο αυτοκίνητο.
Κάθε μία ώρα σηκωνόμαστε από τη θέση μας και κάνουμε κάποιες απλές 
ασκήσεις στρέτσινγκ:
α) Τεντώνουμε τα χέρια μας μπρος-πίσω.
β) Τεντώνουμε τη σπονδυλική στήλη και τον λαιμό μας και σηκώνουμε το 
κεφάλι μας. Φανταζόμαστε ότι μια νοητή κλωστή τραβάει την κορυφή του 
κεφαλιού μας προς τα πάνω.
γ) Γέρνουμε το κεφάλι μας δεξιά και αριστερά, χωρίς να σηκώνουμε τους 
ώμους.

* περπάτημα ή τζόγκινγκ
Ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά, αλλά με ρυθμό και διάρκεια 30-40΄.

* ποδήλατο
Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, αρκεί να έχουμε μια σταθερή ροή κίνησης και να 
μην κάνουμε παύσεις, για περίπου 20΄.

*Αερόβια άσκηση μέσα στο σπίτι
Ενας έξυπνος τρόπος να αυξήσουμε τη δραστηριότητά μας είναι να 
συνδυάσουμε έναν αεροβικό τρόπο εκγύμνασης, να κάνουμε διάδρομο ή 
στατικό ποδήλατο την ώρα που βλέπουμε τηλεόραση.

in.gr
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Διεθνές βραβείο στον 
Καναδά για την ταινία 

«Let me Breathe» 
του Θωμά Σίδερη

Το τέταρτο διεθνές βραβείο της μέσα στο 2021 κέρδισε η 
ταινία «Let me Breathe» του δημοσιογράφου της ΕΡΤ και 
του Πρώτου Προγράμματος Θωμά Σίδερη.

Μετά τα βραβεία στα Φεστιβάλ της Φλόριντα και 
της Πενσυλβάνια και μετά την απονομή του βραβείου 
Torch στον δημιουργό της ταινίας -η πρώτη φορά που 
απονεμήθηκε σε μη Αμερικανό πολίτη, η κριτική επιτροπή 
του Vancouver Black Film Festival στον Καναδά απένειμε 
στο ντοκιμαντέρ τιμητική διάκριση για την υπεράσπιση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ταινία θα προβληθεί στο Βανκούβερ, στις 27 και 28 
Νοεμβρίου στο Historic Theatre, «The Cultch».

Βασίζεται στην αφήγηση της μαύρης δημοσιογράφου 
Joyce Davis, που γεννήθηκε στον βαθύ αμερικανικό 
νότο στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Με αφορμή τις 
ρατσιστικές συμπεριφορές και επιθέσεις εκείνων των 
ταραγμένων χρόνων, η ταινία φέρνει στο φως το βαθύ 
κοινωνικό ρήγμα στις ΗΠΑ που διαπερνά την αμερικανική 
κοινωνία, φτάνοντας μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, 
τις ρατσιστικές δολοφονίες της περιόδου 2011-2014, 
την ανάπτυξη του κινήματος Black Lives Matter και τη 
δολοφονία του George Floyd.

Γιατρός διέγνωσε 
“κλιματική αλλαγή” σε 
ασθενή και εξηγεί γιατί

Για πρώτη, ίσως, φορά στα χρονικά, γιατρός έκανε 
διάγνωση για ηλικιωμένη ασθενή ότι πάσχει από 
“κλιματική αλλαγή”. Ποια ήταν τα συμπτώματα και πώς το 
δικαιολόγησε.

Πιθανόν για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά, 
γιατρός στον Καναδά διέγνωσε ότι ασθενής πάσχει από 
“κλιματική αλλαγή” και όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση 
κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ο Δρ. Κάιλ Μέριτ, που εργάζεται στη Βρετανική 
Κολομβία, είναι υπεύθυνος για την περίεργη διάγνωση, 
η οποία έγινε για ηλικιωμένη ασθενή που ταλαιπωρείται 
από άσθμα. Το περιστατικό συνέβη μετά τον καύσωνα του 
περασμένου καλοκαιριού και έγινε γνωστό αυτές τις μέρες. 
Τότε μάλιστα, η αστυνομία απέδωσε δεκάδες αιφνίδιους 
θανάτους εν μέρει στις υψηλές θερμοκρασίες και έτσι ο 
γιατρός δεν είχε κανέναν ενδοιασμό για την διάγνωσή του.

Ο Μέριτ εξήγησε στο Glacier Media ότι η ασθενής είναι 
γύρω στα 70 και έχει διαβήτη. “Έχει καρδιακή ανεπάρκεια, 

μένει σε ένα τρέιλερ, χωρίς κλιματισμό. Όλα τα προβλήματα 
της υγείας της έχουν επιδεινωθεί. Και παλεύει να παραμείνει 
ενυδατωμένη” δήλωσε και πρόσθεσε: “Αν δεν εξετάσουμε 
την υποκείμενη αιτία και απλώς αντιμετωπίσουμε τα 
συμπτώματα, απλώς θα συνεχίσουμε να μένουμε όλο και 
πίσω. Προσπαθώ να επεξεργαστώ αυτό που βλέπω”.

Τον περασμένο Ιούνιο στη Βρετανική Κολομβία ο 
υδράργυρος ανέβηκε μέχρι τους 49,6 βαθμούς Κελσίου, 
κάτι που “πρακτικά είναι αδύνατο” χωρίς την κλιματική 
αλλαγή, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Συμμορίες που ελέγχουν μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας 
Πορτ-ο-Πρενς έχουν αποκλείσει οδικούς άξονες που 
οδηγούν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις καίριας σημασίας, 
προκαλώντας τεράστια προβλήματα εδώ και αρκετούς 
μήνες στον εφοδιασμό με καύσιμα.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Καναδά συνέστησαν 
στους πολίτες τους οι οποίοι ζουν στην Αϊτή να 
προγραμματίσουν την αποχώρησή τους από τη χώρα της 
Καραϊβικής, όπου ένοπλες συμμορίες επεκτείνουν τον 
έλεγχό τους και έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα 
φοβερή έλλειψη καυσίμων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παροτρύνει «τους αμερικανούς 
πολίτες να σχεδιάσουν την αναχώρησή τους από 
την Αϊτή άμεσα με εμπορικά μέσα», ανέφερε μήνυμα 
της αμερικανικής πρεσβείας στο Πορτ-ο-Πρενς που 
αναρτήθηκε στον ιστότοπό της τη νύχτα της Τετάρτης προς 
Πέμπτη, προειδοποιώντας πως θα ήταν μάλλον «απίθανο» 
να μπορέσει να τους προσφέρει βοήθεια εάν εξέλιπαν τα 
εμπορικά μέσα μεταφοράς.

«Η κατάσταση επιδεινώνεται και εξελίσσεται με μεγάλη 
ταχύτητα. Εάν βρίσκεστε στην Αϊτή και η παρουσία σας 
δεν είναι απόλυτα απαραίτητη, εξετάστε το ενδεχόμενο 
να φύγετε εάν μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια», 
υπογράμμισε από τη δική της πλευρά η καναδική πρεσβεία 
σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στους 
πολίτες της χώρας στην αϊτινή επικράτεια.

Συμμορίες που ελέγχουν μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας 
Πορτ-ο-Πρενς έχουν αποκλείσει οδικούς άξονες που 
οδηγούν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις καίριας σημασίας, 
προκαλώντας τεράστια προβλήματα εδώ και αρκετούς 
μήνες στον εφοδιασμό με καύσιμα.

«Οι γενικευμένες ελλείψεις καυσίμων μπορεί να 
περιορίσουν απαραίτητες υπηρεσίες σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, ειδικά την πρόσβαση σε τράπεζες, στις 
υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων, στα τμήματα επειγόντων 
περιστατικών νοσοκομείων, στο διαδίκτυο και στις 
τηλεπικοινωνίες, καθώς και σε μέσα μεταφοράς δημόσιας 
και ιδιωτικής χρήσης», σημειώνεται στην ανακοίνωση της 
πρεσβείας των ΗΠΑ.

Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τα μέσα ενημέρωσης 
έχουν τελευταία μειώσει δραστικά τη λειτουργία τους σε 
όλη την Αϊτή, καθώς αδυνατούν να βρουν καύσιμα για τις 
γεννήτριες που τροφοδοτούν με ηλεκτρισμό τις κεραίες 
τους και τις εγκαταστάσεις τους.

Οι τράπεζες δεν ανοίγουν πλέον παρά τρεις ημέρες 
την εβδομάδα, κάτι που συνεπάγεται ατελείωτες ουρές 

αναμονής μπροστά στα υποκαταστήματά 
τους.

Η ενεργειακή κρίση προκαλεί επίσης 
δυσχέρειες στη λειτουργία των λιγοστών 
νοσοκομείων στην πάμφτωχη χώρα.

Για καιρό κυρίαρχες σε φτωχές συνοικίες 
της αϊτινής πρωτεύουσας, οι βαριά οπλισμένες 
συμμορίες επεκτείνονται τους τελευταίους 

ΗΠΑ και Καναδάς 
απευθύνουν σύσταση 

στους πολίτες τους 
να φύγουν από την Αϊτή

μήνες και έχουν πολλαπλασιάσει τις απαγωγές.
Μια από τις ισχυρότερες απειλεί να σκοτώσει ομάδα 

ιεραποστόλων και μελών των οικογενειών τους -16 πολίτες 
των ΗΠΑ και έναν πολίτη του Καναδά-, που απήγαγε τη 
16η Οκτωβρίου ανατολικά του Πορτ-ο-Πρενς, εάν δεν 
λάβει τα 17 εκατομμύρια δολάρια που απαιτεί για λύτρα.

Πηγή: ΑΠΕ
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Τη στιγμή που η 
αντιπαράθεση της 
πολωνικής κυβέρνησης με 
την Ευρώπη δεν βρίσκεται 
καν κοντά στην επίλυση, 
η Ένωση υποστηρίζει 
επιλογές της χώρας που 
έρχονται σε πλήρη αντίθεση 
με τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
του 2015

Τη στροφή 180 μοιρών που πραγμα 
τοποίησε η ΕΕ στις σχέσεις της με την 
πολωνία σχολιάζει ανάλυση των Times 
της Νέας Υόρκης.

Η αμερικανική εφημερίδα παρατηρεί ότι κατά 
τη διάρκεια της αυξημένης ροής προσφύγων 
το 2015, όταν εκατομμύρια αιτούντες άσυλο 
έφτασαν στην Ευρώπη, η ΕΕ «σχεδόν 
διχοτομήθηκε», καθώς τη στιγμή που πολλά 
κράτη-μέλη προσφέρθηκαν να υποδεχτούν 
τους πρόσφυγες, άλλα, όπως η Πολωνία και 
η Ουγγαρία, αρνήθηκαν να αναλάβουν την 
οποιαδήποτε ευθύνη.

Διαβάστε επίσης: Πολωνία – Για κίνδυνο στρατιωτικής 
κλιμάκωσης προειδοποιούν οι ειδικοί – Ρωσικά 
βομβαρδιστικά περιπολούν στη Λευκορωσία
Και παρά το γεγονός ότι, όπως παρατηρούν οι Times, 
η σημερινή κατάσταση στα σύνορα της Πολωνίας 
με τη Λευκορωσία φέρνει στην επιφάνεια μνήμες 
εκείνης της περιόδου, οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι 
αυτή τη φορά επιμένουν ότι τα κράτη-μέλη πρέπει 
να παραμείνουν ενωμένα και να υπερασπιστούν τα 
ευρωπαϊκά σύνορα, τονίζοντας ότι δεν θα επιτραπεί 
ξανά η «ανεξέλεγκτη» ροή μεταναστών.

«Κατασκευασμένη» κρίση
Σύμφωνα με την Ευρώπη, η διαφορά της σημερινής 
κατάστασης – που αφορά εξάλλου συντριπτικά 
μικρότερο αριθμό αιτούντων άσυλο – διαφέρει με 
εκείνη του 2015, επειδή η κρίση έχει «κατασκευαστεί» 
από τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ 
Λουκασένκο, ως αντίδραση στις κυρώσεις που 
επέβαλε στη χώρα του η ΕΕ, μετά τις καταγγελίες για 
νοθεία στις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου του 
2020 και για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η περιοχή μεταξύ της Πολωνίας και της Λευκορωσίας 
δεν βιώνει αυτή την κρίση ως αποτέλεσμα της 
μετανάστευσης, αλλά είναι μέρος της επιθετικότητας 
του Λουκασένκο προς την Πολωνία, τη Λιθουανία και 
τη Λετονία, με σκοπό την αποσταθεροποίηση της 
Ευρώπης», δήλωσε στη διάρκεια του καλοκαιριού η 
Ίλβα Γιόχανσον, η ευρωπαία επίτροπος εσωτερικών 
υποθέσεων.

Η κρίση ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου, όταν 
αυξανόμενοι αριθμοί μεταναστών, με προέλευση 
κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής, άρχισαν 
να συγκεντρώνονται στα σύνορα της Πολωνίας, της 
Λετονίας και της Λιθουανίας, με τις τρεις χώρες να 
κατηγορούν τη Λευκορωσία ότι τους καθοδηγεί στο 
σημείο. Οι ροές πλέον έχουν αυξηθεί σημαντικά, 
με την Πολωνία να εκτιμά ότι περίπου 4.000 άτομα 
βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα στη «νεκρή 
ζώνη» μεταξύ των δύο χωρών.

Ανάμεσά τους και γυναίκες, παιδιά και ασθενείς, που 
υποφέρουν από το κρύο και τις κακουχίες. Από το 
καλοκαίρι, τουλάχιστον δέκα άτομα έχουν χάσει τις 
ζωές τους στην περιοχή.
Τόσο η Πολωνία όσο και η Λευκορωσία έχουν κηρύξει 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν ενισχύσει 
τη φύλαξη των συνόρων τους, ενώ λευκορωσικές 
δυνάμεις φέρονται να βοηθούν τους μετανάστες 
να περάσουν τα σύνορα προς την Ευρώπη. Οι 
δημοσιογράφοι και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις 
έχουν αποκλειστεί από τις περιοχές πλησίον των 
συνόρων, όμως τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γεμίσει 
από ανατριχιαστικές εικόνες αιτούντων άσυλο πίσω 
από τα συρματοπλέγματα, τις οποίες συχνά διακινεί 
η ίδια η Λευκορωσία, σύμφωνα με τους Times.

«Παιχνίδι εξουσίας»
Την Τετάρτη, ο Χάικο Μάας αποκάλεσε τις τακτικές του 
Λουκασένκο «κυνικό παιχνίδι εξουσίας» και δήλωσε 
ότι ο εκβιασμός που επιδιώκει δεν θα πετύχει. Στην 
Ουάσινγκτον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, συναντήθηκε με τον πρόεδρο 
των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και δήλωσε ότι αυτό που 
συμβαίνει στα σύνορα της Λευκορωσίας είναι 
«υβριδική επίθεση και όχι μεταναστευτική κρίση».

Όπως αναφέρουν οι Times, η υποστήριξη της ΕΕ 
προς την Πολωνία είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακή, τη 
στιγμή που η ΕΕ βρίσκεται σε έντονη αντιπαράθεση 
με την ακροδεξιά πολωνική κυβέρνηση, που αρνείται 
την κυριαρχία του ευρωπαϊκού επί του εθνικού 
δικαίου, αλλά και για ζητήματα καταπάτησης της 
ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας στη χώρα. 
Εξαιτίας της αντιπαράθεσης αυτής, οι Βρυξέλλες 
κρατούν δεσμευμένα κονδύλια δισεκατομμυρίων 
ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία κανονικά 
θα έπρεπε να διοχετευτούν προκειμένου η χώρα να 
σχεδιάσει την επόμενη ημέρα από την πανδημία.

«Αλληλεγγύη και ενότητα»
Οι δηλώσεις του Σαρλ Μισέλ, του προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, περί αλληλεγγύης προς 
την Πολωνία – η οποία ενδέχεται να μεταφραστεί και 
σε κονδύλια για την ενίσχυση των συνόρων – κατά 
τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της χώρας, 

Ματέους Μοραβιέτσκι, αποτελεί ένδειξη του ότι για 
τις Βρυξέλλες, η αντιπαράθεση με τη Λευκορωσία 
προηγείται.

«Η Πολωνία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση, 
θα έπρεπε να απολαμβάνει την αλληλεγγύη και 
την ενότητα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 
δήλωσε ο Μισέλ. «Πρόκειται για μια υβριδική επίθεση, 
μια βάναυση επίθεση, μια βίαιη επίθεση και μια 
ξεδιάντροπη επίθεση», πρόσθεσε. «Και μπροστά σε 
μια τέτοια κατάσταση, η μόνη κατάλληλη αντίδραση 
είναι να δράσουμε αποφασιστικά, με ενότητα και σε 
σύμπνοια με τις θεμελιώδεις αρχές μας».

Ένα πολύπλευρο πρόβλημα
Η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ 
κάλεσε τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, 
για να τον παροτρύνει να ασκήσει πιέσεις στη 
Λευκορωσία, προκειμένου η δεύτερη να σταματήσει 
τις «απάνθρωπες και απαράδεκτες πράξεις της 
στα σύνορα με την Πολωνία», σύμφωνα με τον 
εκπρόσωπό της.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, υποστηρίζει τον 
Λουκασένκο με χρήματα και στρατιωτικές δυνάμεις. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, ανέφερε το Κρεμλίνο, ο 
Πούτιν είπε στη Μέρκελ ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι 
για το ζήτημα και ότι η ΕΕ θα πρέπει να απευθυνθεί 
απευθείας στον Λουκασένκο. Πράγμα που οι 
Βρυξέλλες αρνούνται να κάνουν.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η θέση τους είναι 
εύκολη. Η ΕΕ είναι αντιμέτωπη με ένα πολύπλευρο 
πρόβλημα: από τη μία, επιθυμεί να δείξει αλληλεγγύη 
στην Πολωνία για τη φύλαξη των συνόρων της, αλλά 
και να φανεί συνεπής με τις ανθρωπιστικές της αξίες, 
να υπερασπιστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και να 
αποφύγει την περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης. Το 
τελευταίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς στην 
ανησυχία για το ενδεχόμενο η κατάσταση να εξελιχθεί 
σε στρατιωτική σύγκρουση, προστέθηκαν και οι 
απειλές του Λουκασένκο ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα 
του σημαντικού αγωγού που μεταφέρει φυσικό 
αέριο στην ΕΕ από τη Ρωσία μέσω της χώρας του, 

Πολωνία – Πού οφείλεται η «αναπάντεχη» στήριξη 
της ΕΕ στην χώρα την οποία απειλεί με κυρώσεις

εΠΙΚΑΙΡΟτΗτΑ

[
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σε μια περίοδο που η Ένωση βιώνει τις 
συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.

Εκατέρωθεν απειλές
Ως αντίδραση, οι Βρυξέλλες βρίσκονται 
σε συζητήσεις για την επιβολή νέου 
γύρου κυρώσεων, ενδεχομένως ήδη 
από την ερχόμενη Δευτέρα, εις βάρος 
λευκορώσων αξιωματούχων αλλά 
και αερογραμμών που μεταφέρουν 
αιτούντες άσυλο από τη Μέση Ανατολή 
προς το Μινσκ.

Ελάχιστοι, όμως, είναι εκείνοι 
που πιστεύουν ότι οι κυρώσεις θα 
μεταπείσουν το Λουκασένκο, που δεν 
έδειξε να κλονίζεται ούτε από τους 
προηγούμενους γύρους τους, ιδίως από 
τη στιγμή που η στάση του φέρεται να 
αποτελεί αντίδραση προς την τιμωρία 
της Ευρώπης.

«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κρίση 
για την ΕΕ, όχι μόνο για την Πολωνία», 
τονίζει στους Times ο Πιοτρ Μπούρας, 
ερευνητής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Διεθνών Σχέσεων με έδρα τη Βαρσοβία. 
«Πρόκειται για μια κρίση ασφαλείας, 
που θα μπορούσε να επιδεινωθεί πολύ 
περισσότερο αν οι πολωνοί 
και λευκορώσοι φρουροί 
ανταλλάξουν πυρά. Και 
παράλληλα πρόκειται 
για μια πολύ σοβαρή 
ανθρωπιστική κρίση, 
επειδή η Ευρώπη δεν 
μπορεί να αποδεχτεί ότι 
υπάρχουν άνθρωποι που 
λιμοκτονούν και πεθαίνουν 
από το κρύο στα σύνορά 
της».

Δεδομένου του χαρακτήρα 
της κρίσης, τονίζει ο 
Μπούρας, οι Βρυξέλλες θα 
πρέπει να τη διαχωρίσουν 
από την αντιπαράθεσή τους 
με την Πολωνία. «Ό,τι κι αν 
σκεφτόμαστε για την κρίση 
του πολωνικού κράτους 
δικαίου, η ΕΕ θα πρέπει να 
δράσει για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων της».

Γιατι η Πολωνία 
αρνείται τη βοήθεια 

της Ευρώπης;
Όμως η πολωνική κυβέρνηση, η οποία πλέον 
δεν κατέχει καθαρή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, 
αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα, προσθέτει 
ο Μπούρας στην αμερικανική εφημερίδα. «Το 
πρόβλημα δεν είναι ότι η ΕΕ δεν θέλει να βοηθήσει 
την Πολωνία λόγω του κράτους δικαίου», εξηγεί. 
«Πρόκειται για το αντίστροφο: είναι πολύ δύσκολο για 
την πολωνική κυβέρνηση να δεχτεί την υποστήριξη 
των ευρωπαϊκών θεσμών τη στιγμή που βρίσκονται 
σε ανοιχτή αντιπαράθεση σε άλλο μέτωπο. Και η 
κυβέρνηση θέλει να αυτοπαρουσιαστεί ως ο μόνος 
σωτήρας και υπερασπιστής των Πολωνών».

Η ΕΕ έχει προσφέρει στην Πολωνία την υποστήριξη 
της Frontex, η οποία έχει γιγαντωθεί μετά το 2015, 
εξηγεί ο Καμίνο Μορτέρα-Μαρτίνεζ, ερευνητής του 
Κέντρου για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση, με έδρα 
τις Βρυξέλλες. Και οι Βρυξέλλες διαθέτουν επίσης 
προσωπικό επιφορτισμένο με τον έλεγχο αιτούντων 
άσυλο, που θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν.

Ζήτημα ανεξέλεγκτης δράσης;
Όμως η Πολωνία αρνήθηκε και τις δύο προσφορές 
κα επιμένει να κρατά σφραγισμένα τα σύνορά της. 
Μια αιτία είναι η διαμάχη με τις Βρυξέλλες. Η άλλη, 
είναι προφανώς η απροθυμία της Βαρσοβίας για 
ευρωπαϊκή επιτήρηση των πράξεών της στα σύνορα, 

αναφέρει στους Times ο Λουίτζι 
Σκατσιέρι, ερευνητής του Κέντρου 
για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση 
με έδρα το Λονδίνο. Φυσικά, αν 
πιστέψει κανείς τις εκατοντάδες 
καταγγελίες για επαναπροωθήσεις στα ελληνικά 
σύνορα με την ανοχή ή και την υποστήριξη της Fron-
tex, η τελευταία ανησυχία της Πολωνίας μπορεί να 
μην είναι παρά σύνδρομο καταδίωξης.

Απροθυμία της ΕΕ να δεχθεί 
αιτήσεις για άσυλο

Ταυτόχρονα, ούτε η Βαρσοβία ούτε οι Βρυξέλλες 
επιθυμούν τη διενέργεια ελέγχου των στοιχείων 
των ανθρώπων που βασανίζονται στα σύνορα, 
καθώς θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση θα έδινε 
στον Λουκασένκο το κίνητρο να συνεχίσει – και σε 
άλλους μετανάστες την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να 
φτάσουν στην Ευρώπη μέσω αυτής της οδού.

«Η ανησυχία εκ μέρους της κυβέρνησης, και η αιτία 
για την τόση αυστηρότητά τους, είναι ότι αν κινηθούν 
διαδικασίες εισόδου αυτών των ανθρώπων, θα 
δημιουργηθεί ένα αφήγημα ότι πρόκειται για ένα 
μέρος στο οποίο άνθρωποι από το Ιράκ και τη 
Συρία μπορούν να αιτηθούν άσυλο στην Ευρώπη, 
μέχρι που οι αριθμοί τους δεν θα περιορίζονται 

στους σημερινούς 4.000 αλλά θα φτάσουν τους 
30.000», εξηγεί στους Times ο Μίχαλ Μπαρανόβσκι, 
διευθυντής του παραρτήματος του German Marshall 
Fund στη Βαρσοβία.

Έτσι προκύπτει το αδιέξοδο που περιέγραψε ο 
Σκατσιέρι. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, υποστηρίζει 
ότι οι κυρώσεις εις βάρος αεροπορικών εταιρειών θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του αριθμού 
των μεταναστών. Και αν τα σύνορα παραμείνουν 
κλειστά και συνεχίσουν να ενισχύονται, λιγότεροι θα 
είναι εκείνοι που θα τολμούν το ταξίδι.

Κάποια στιγμή, προσθέτει, ο Λουκασένκο «θα 
καταλάβει ότι οι υπερβολικά μεγάλοι αριθμοί 
μεταναστών στη Λευκορωσία θα προκαλέσουν 
εγχώρια προβλήματα».

Φυσικά, μέχρι όλες οι πλευρές να κατανοήσουν τα 
εκάστοτε μηνύματα και να συνειδητοποιήσουν τα 
ακριβή όρια της δυνατότητάς τους για ελιγμούς, 
δεκάδες ακόμη άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή 
τους στα παγωμένα σύνορα των δύο κρατών.

in.gr
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Ξενοδοχείο-φυλακή 
στη Γερμανία

Βρίσκεται στην πόλη Καϊζερσλάουτερν της Γερμανίας 
και είναι μια παλιά φυλακή που έχει μετατραπεί σε ένα 
κανονικό ξενοδοχείο. Το όνομά του είναι Alcatraz, από την 
πιο γνωστή φυλακή του κόσμου.

Τα δωμάτια είναι πραγματικά κελιά με σιδερένια 
κρεβάτια, μπάρες στα παράθυρα και ένα μικρό χώρο 

για μπάνιο. Στους φιλοξενούμενους του ξενοδοχείου 
μοιράζονται πυτζάμες με ρίγες, όπως αυτές των 
κρατούμενων, τις οποίες μπορούν να φοράνε κατά τη 
διάρκεια της νύχτας για να μπουν ακόμα περισσότερο στο 
κλίμα της φυλακής.

Τι έτρωγαν καθημερινά 
οι Αρχαίοι Έλληνες;

Αν καλούσαμε για δείπνο μερικά από τα σπουδαιότερα 
μυαλά της αρχαίας Ελλάδας, όπως τον Ηρόδοτο, τον 
Ηρακλή και τον Αριστοφάνη, σίγουρα θα τους ξαφνιάζαμε 
με τον πλούτο και την ποικιλία των τροφών που θα τους 
προσφέραμε. Κι αυτό γιατί πολλές από τις σημερινές 
τροφές ήταν εντελώς άγνωστες στην εποχή τους, ενώ 
οι συνήθειές μας όσον αφορά τη διατροφή διαφέρουν 
σημαντικά.

Πρώτα απ’ όλα σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν 
οι σύγχρονοι διατροφολόγοι σχετικά με τα οφέλη 
ενός πλουσιοπάροχου πρωινού, οι αρχαίοι Έλληνες, 
ξεκινούσαν τη μέρα τους με ένα πολύ λιτό γεύμα, το 
οποίο περιελάμβανε λίγο κριθαρένιο ψωμί, βουτηγμένο 
σε ανέρωτο κρασί, μαζί με ελιές και σύκα. Ένα επίσης 

σύνηθες 
πρωινό ήταν ο 
«κυκεώνας», 
ένα ρόφημα 
από βρασμένο 
κριθάρι, 
αρωματισμένο με 
μέντα ή θυμάρι, 
που πίστευαν ότι 
έχει θεραπευτικές 
ιδιότητες.

Το μεσημέρι 
συνήθιζαν να 
τρώνε ψάρια, 
όπως τσιπούρες, 
μπαρμπούνια, 
σαρδέλες και 
χέλια, όσπρια και 
κυρίως φακές, 
φασόλια, ρεβίθια, 
μπιζέλια και 
κουκιά, ψωμί, 
τυρί, ελιές, αυγά, ξηρούς καρπούς και φρούτα.

Μια ακόμα αντίθεση με τη σημερινή εποχή παρατηρείται 
και σε ό,τι αφορά το δείπνο, καθώς αν και σήμερα οι 
γιατροί συμβουλεύουν να είναι ιδιαίτερα ελαφρύ, οι 
πρόγονοί μας το θεωρούσαν το πιο σημαντικό και μεγάλο 
γεύμα της ημέρας. Συνοδευόταν και από επιδόρπια, 
τα λεγόμενα “τραγήματα”, που μπορεί να ήταν φρούτα 
φρέσκα ή ξηρά, κυρίως σύκα, καρύδια και σταφύλια ή 
γλυκά με μέλι.

Οι αρχαίοι έδειχναν ιδιαίτερη προτίμηση στο χοιρινό 
και το μοσχάρι, ενώ σπανιότερα έτρωγαν κατσίκι και 
αρνί. Επίσης αγαπούσαν πολύ και το κυνήγι, κυρίως τις 
τσίχλες, τα ορτύκια και τα ελάφια. Αγαπούσαν όμως και 
τα σαλιγκάρια, τα οποία οι Κρητικοί έτρωγαν από την 
εποχή του Μίνωα. Μπορεί τα φρούτα και τα λαχανικά να 
είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθημερινό τους τραπέζι, 
ωστόσο δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ποικιλία όση σήμερα.

Μπορεί να μην υπήρχαν φρούτα όπως τα πορτοκάλια, 
τα μανταρίνια, τα ροδάκινα και οι μπανάνες, αλλά μεγάλη 
ζήτηση είχαν τα αχλάδια, τα ρόδια, τα μήλα, τα σύκα, 
μούρα, τα κεράσια και τα δαμάσκηνα. Όσον αφορά τα 
λαχανικά, οι Αθηναίοι τα καλλιεργούσαν στους κήπους 
τους και είχαν ιδιαίτερη αγάπη στους βολβούς, τα 
μαρούλια, τα αγγούρια, τον αρακά, τις αγκινάρες, τα βλίτα, 
το σέλινο, τον άνηθο και το δυόσμο.

Άλλα πάλι, όπως τα μανιτάρια, το μάραθο, τα 
σπαράγγια, ακόμα και τις τρυφερές τσουκνίδες, τα 
αναζητούσαν στις ακροποταμιές και τα χωράφια. Μεγάλη 
αγάπη είχαν και στο ψωμί, αφού συνήθιζαν μάλιστα να 
φτιάχνουν αρκετά είδη, από λαγάνες, σιμιγδαλένιους 
άρτους και ψωμί από χοντράλευρο, μέχρι ψωμί από κεχρί.

Τα ράφια της κουζίνας ενός αρχαίου ελληνικού 
σπιτιού έπρεπε να είναι πάντα εφοδιασμένα με διάφορα 
μπαχαρικά και καρυκεύματα, όπως ρίγανη, βασιλικό, 
δυόσμο, θυμάρι, κάρδαμο, κόλιανδρο, κάππαρη και 
σουσάμι, τα οποία συνήθιζαν να προσθέτουν για να 
κάνουν πιο γευστικά τα πιάτα τους.

Τα περισσότερα φαγητά ήταν ιδιαίτερα ελαφριά, καθώς 
γίνονταν ψητά στο φούρνο και στη σούβλα, ενώ το ίδιο 
ίσχυε και για τα γλυκά, καθώς, αφού δεν υπήρχε η ζάχαρη 
και το κακάο, παρασκευάζονταν από αλεύρι , φρούτα ξερά 
ή φρέσκα και μέλι. Κάθε γεύμα φυσικά το συνόδευαν με 
κρασί, ενώ από το τραπέζι δεν έλειπε ποτέ το ελαιόλαδο, 
το οποίο θεωρούσαν δώρο της θεάς Αθηνάς στην πόλη 
τους.

Σε κάθε περίπτωση οι αρχαίοι ήταν λιτοδίαιτοι. Γι’ 
αυτό άλλωστε και είχαν αυτοχριστεί ‘μικροτράπεζοι’ και 
‘φυλλοτρώγες’. Κατανάλωναν μεγάλη ποικιλία τροφών, 
αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες, καθώς θεωρούσαν ότι 
στόχος του φαγητού ήταν να τέρψει τον ουρανίσκο και όχι 
να χορτάσει το στομάχι.

Οι πιο σκληροπυρηνικοί των Ελλήνων ήταν 
οι Σπαρτιάτες που ακόμη και στη διατροφή τους 
ακολουθούσαν τη λακωνική λιτότητα με το καθημερινό 
τους διαιτολόγιο να περιλαμβάνει μια κούπα από 
«μέλανα ζωμό» και ένα κομμάτι ψωμί, ενώ σε ιδιαίτερες 
περιστάσεις και γιορτές βραστό χοιρινό, λίγο κρασί και 
πίτα.

Περίεργες πληροφορίες 
σχετικά με την μπύρα

Είναι το δημοφιλέστερο αλκοολούχο ποτό παγκοσμίως 
με εκατομμύρια φανατικούς λάτρεις σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Η μπύρα είναι επίσης ένα από τα αρχαιότερα 
ποτά. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία, 

παράξενες 
πληροφορίες, 
για το ποτό 
που πιθανόν 
δε γνωρίζουμε 
αλλά έχουν 
αρκετό 
ενδιαφέρον.

Ο φόβος του 
άδειου ποτηριού 
μπύρας 
ονομάζεται 
cenosillicapho-
bia.

Τον τίτλο του 
Παγκόσμιου 
Πρωταθλητή 

γρήγορης κατανάλωσης μπύρας κατέχει ο Steven Pet-
rosino, από το Cumberland της Pennsylvania, ο οποίος 
κατανάλωσε 1 λίτρο μπύρα σε 1,3 δευτερόλεπτα.

Στη Φινλανδία, το βραβείο στον ετήσιο διαγωνισμό 
«κουβαλήματος» της συζύγου, είναι το βάρος της συζύγου 
σε μπύρα!

Για την κατασκευή του ναού Wat Pa Maha Chedi 
Kaew της Ταϊλάνδης, χρησιμοποιήθηκαν1,5 εκατομμύρια 
μπουκάλια μπύρας.

Οι Βίκινγκς πίστευαν ότι στον Παράδεισο θα υπάρχει 
μία τεράστια κατσίκα, που θα βγάζει μπύρα!

Το 1814, στους δρόμους του Λονδίνου  χύθηκαν 
400.000 γαλόνια μπύρας, όταν μία δεξαμενή εξερράγη.

Όταν ο George Washington ήταν πρόεδρος, είχε μία 
προσωπική αποθήκη μπύρας στο Mount Vernon.

Το 0,7% του πληθυσμού της γης, μεθάει με μπύρα. 
Πρόκειται για 50.000.000 ανθρώπους.

Η πιο δυνατή μπύρα του κόσμου ονομάζεται «Snake 
Venom» και έχει 67,5% περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Όταν χτίζονταν οι Αιγυπτιακές Πυραμίδες, οι εργάτες 
πληρώνονταν με 1 γαλόνι μπύρας τη μέρα.

Στον κόσμο υπάρχουν 400 διαφορετικά είδη μπύρας, Το 
Βέλγιο διαθέτει τις περισσότερες μάρκες μπύρας.

Στη Ρωσία, η μπύρα δεν θεωρούταν αλκοολούχο ποτό 
έως 2013.

Οι κατσαρίδες μπορούν να 
επιβιώσουν μιας πυρηνικής 
καταστροφής;

Αποτελεί ένα από τα απεχθέστερα έντομα του πλανήτη, 
ειδικά για τους λαούς της Δύσης. Η ανθεκτικότητά της 
έχει οδηγήσει στο μύθο ότι θα αντέξει και σε περίπτωση 

πυρηνική καταστροφής.
Το ζήτημα είναι ότι αντέχουν περισσότερο από τους 

ανθρώπους όπως όλα τα έντομα λόγω της απλούστερης 
κατασκευής τους. Η ραδιενέργεια που αντέχουν είναι έξι 
με δεκαπέντε φορές περισσότερη από όσο ο άνθρωπος, 
που σημαίνει ότι αντέχουν ως ένα σημείο στην έκθεση 
στην ραδιενέργεια. Στην περίπτωση αυτή όμως, 
αξιοσημείωτη είναι η σφήκα Habrobracon που αντέχει 180 
φορές περισσότερη ραδιενέργεια!
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Ο Κώστας Γκελαούζος είναι ο νικητής 
του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου 
της Αθήνας με χρόνο 2:16:50. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε δεκτός 
με χειροκροτήματα από τον κόσμο 
που βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο 
Στάδιο. Η επίδοση του Κώστα 
Γκελαούζου αποτελεί ατομικό ρεκόρ 
και καλύτερη επίδοση Έλληνα 
αθλητή στην κλασική διαδρομή. 
Ο Γκελαούζος με την επίδοσή του 
κατέρριψε το ρεκόρ διαδρομής που 
κατείχε ο Νίκος Πολιάς από τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 με 
2:17.56. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
Έλληνας αθλητής έσπασε το σερί των 
αθλητών από την Κένυα που τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια είχαν τερματίσει 
πρώτοι στην κλασική διαδρομή. 
Ο Κώστας Γκελαούζος φωτογραφήθηκε 
με τη σημαία του Παναθηναϊκού καθώς 
είναι ο σύλλογος που τον στηρίζει. 
Παράλληλα αφιέρωσε τη νίκη του στον 
συναθλητή του, Παναγιώτη Καρσΐσκο, ο 
οποίος βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό 
τέσσερις μέρες πριν τον Μαραθώνιο. 
 
Λίγο μετά τη νίκη του, μίλησε στην 
κάμερα της ΕΡΤ τονίζοντας ότι για τον ίδιο 
«κάθε τερματισμός είναι μια νέα αρχή». 
 
«Ρίσκαρα πολύ. Πέρασα αρκετά 
γρήγορα που μου στοίχισε. Το πίστεψα, 
το χρώσταγα στον κόσμο. Τους 
ευχαριστώ όλους, μου έδωσαν κίνητρο 
να καταφέρω αυτό που κατάφερα. 
Εύχομαι και του χρόνου να είμαστε εδώ 
με νέο ρεκόρ και περισσότερο κόσμο. 
Για μένα κάθε τερματισμός είναι μια 
νέα αρχή. Θέλω να δω τα λάθη μου και 
να ανεβάσω κι άλλο το επίπεδό μου, 
τόσο για την Ελλάδα όσο και για το 
εξωτερικό» ήταν η πρώτη του δήλωση. 
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο 
Παναγιώτης Μπουρίκας, ο οποίος 
τερμάτισε σε 2:22,33. Τρίτος τερμάτισε ο 
Χαράλαμπος Πιτσώλης με χρόνο 2:24,05.

iefimerida.gr

Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: 
Νικητής ο Γκελαούζος με κορυφαία 

επίδοση Έλληνα αθλητή 

«Έσπασε» το σερί των Κενυατών o Κώστας Γκελαούζος

εΠΙΚΑΙΡΟτΗτΑ
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Η δέσμευση περισσότερων από 100 
χωρών να σταματήσουν την αποψίλωση 
των δασών, για να έχει αποτέλεσμα, θα 
πρέπει να μετατραπεί σε πράξη. 
Και αυτό δεν είναι δεδομένο

Ποια είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο ως προς τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – του βασικού αερίου 
ρύπου που ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή – μετά την 
Κίνα και τις ΗΠΑ; Η απάντηση είναι η αποψίλωση των 
τροπικών δασών.

Η φαινομενικά παράδοξη αυτή φράση έρχεται να 
υπογραμμίσει πόσο μεγάλη είναι η επίπτωση της συνεχούς 
αποψίλωσης των τροπικών δασών στο περιβάλλον. 
Γιατί ισοδυναμεί ουσιαστικά με την προσθήκη στην 
ατμόσφαιρα του διοξειδίου του άνθρακα που κανονικά θα 
απορροφούσαν τα δάση.

Η σημασία των δασών
Η σημασία των δασών στο περιβάλλον είναι τεράστια. 

Και δεν περιορίζεται στο ότι είναι απλώς ένας από τους 
βασικούς μηχανισμούς απορρόφησης διοξειδίου του 
άνθρακα, στοιχείο που επίσης σημαίνει ότι τα δάση θα 
είναι εξαιρετικά κρίσιμα όταν καταφέρουμε να μηδενίσουμε 
τις εκπομπές άνθρακα γιατί θα συμβάλλουν στη σταδιακή 
απορρόφηση των μεγάλων συσσωρευμένων όγκων 
διοξειδίου του άνθρακα από την εποχή της βιομηχανικής 
επανάστασης.

Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η μείωση των 
τροπικών δασών ευθύνεται σήμερα για το 8% των 
παγκοσμίων εκπομπών αερίων που προκαλούν την 
κλιματική αλλαγή, μπορούν να αποτελέσουν το 23%, ως 
προς την έννοια των άμεσων μέτρων που απαιτούνται 
μέχρι το 2030, καθώς η θετική τους επίπτωση μπορεί να 
αφορά μέχρι τότε έως και 7,1 γιγατόνους διοξειδίου του 
άνθρακα, δηλαδή το άθροισμα των εκπομπών διοξειδίου 
άνθρακα της Ρωσίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ιαπωνίας το 2014.

Ή για να δώσουμε ένα άλλο μέτρο σύγκρισης: τα 4,2 
εκατομμύρια εκτάρια τροπικών δασών που χάθηκαν 
ανάμεσα στο 2019 και το 2020, μια έκταση συγκρίσιμη με 
αυτή της Ολλανδίας, σημαίνουν ότι χάθηκε η δυνατότητα 
απορρόφησης διοξειδίου άνθρακα που θα αναλογούσε 
στις ετήσιες εκπομπές 570 εκατομμυρίων αυτοκινήτων, 
αριθμού υπερδιπλάσιου των αυτοκινήτων που κινούνται 
στους αμερικανικούς δρόμους.

Τα δάση επίσης είναι ένα από τα φυσικά μέσα που έχουμε 
για την αντιμετώπιση της ίδιας της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη. Κάθε 100 λίτρα νερού στη διαπνοή ενός δέντρου, 
ισοδυναμούν με δύο κλιματιστικά που δουλεύουν για μία 
μέσα (που θα απαιτούσαν για το ίδιο αποτέλεσμα δροσιάς 
70 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας).

Από την άλλη, η αποψίλωση των δασών μπορεί να 
οδηγήσει στην αύξηση των τοπικών θερμοκρασιών 
κατά έναν βαθμό Κελσίου  στους τροπικούς και στις 
εύκρατες ζώνες και να αυξήσει την ημερήσια διακύμανση 
θερμοκρασίας κατά σχεδόν 2 βαθμούς Κελσίου στους 
τροπικούς και κατά 2,85 βαθμούς στην εύκρατη ζώνη.

Γιατί επιταχύνεται 
η αποψίλωση των δασών

Η μείωση του όγκου των δασών είναι μια χαρακτηριστική 
πλευρά ενός στρεβλού παγκόσμιου μοντέλου οικονομικής 
ανάπτυξης.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ορισμένα 
αγροτικά προϊόντα που είναι κομβικά για τη βιομηχανία. 
Αυτά είναι η σόγια, το φοινικέλαιο, το κακάο και ο καφές.

Μόνο που για να παραχθούν αυτά τα προϊόντα 
μεγάλες εκτάσεις των τροπικών δασών μετατρέπονται 
σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε αυτό βοήθησε τόσο η 
παγκόσμια ζήτηση όσο και το γεγονός ότι κυβερνήσεις το 
είδαν ως μοχλό ανάπτυξης και προσέφεραν σημαντικές 
επιδοτήσεις στην παραγωγή τέτοιων προϊόντων.

Στην ίδια κατεύθυνση και η μεγάλη ζήτηση για 
βιοκαύσιμα που επίσης σε χώρες όπως η Βραζιλία 
θεωρήθηκε ότι μπορούσε να απαντηθεί με την μετατροπή 

τμήματος του τροπικού δάσους του Αμαζονίου σε εκτάσεις 
καλλιεργούμενες για βιοκαύσιμα.

Επιπλέον, κάθε βήμα προς την «αξιοποίηση» των δασών 
με αυτόν τρόπο, όπως είναι π.χ. η κατασκευή δρόμων για 
την κίνηση μεγάλων οχημάτων επίσης καταλήγει στο να 
μειώνεται ακόμη περισσότερο η συνολική δασική κάλυψη.

Παράλληλα, εξακολουθεί να υπάρχει εντατική 
υλοτόμηση, με όρους που την καθιστούν μη βιώσιμη. 
Μάλιστα, ακόμη και τα προϊόντα παράνομης υλοτόμησης 
καταλήγουν στις μεγάλες αγορές των ΗΠΑ και της ΕΕ, με 
αποτέλεσμα να συντηρείται  ο φαύλος κύκλος. Σε ορισμένα 
μέρη υπάρχει ακόμη και μεγάλη χρήση των δέντρων ως 
καύσιμης ύλης για τη θέρμανση. Παράλληλα, οι μεγάλες 
δασικές πυρκαγιές, που έχουν γίνει πιο συχνές εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής, επίσης μειώνουν τις δασικές εκτάσεις.

Όλα αυτά διαμορφώνουν όχι μόνο μια τεράστια απειλή 
για το περιβάλλον και την επιβίωση του πλανήτη, αλλά 
πλήττουν καίρια τις κοινότητες που για μεγάλο διάστημα 
συνυπάρχουν αρμονικά με το δάσος.

Οι πρωταθλητές της καταστροφής 
των δασών

Η χώρα στην οποία καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση 
των δασών κάθε χρόνο, είναι αυτή που έχει στην έκτασή 
τους και μεγάλο μέρος ενός από τα σημαντικότερα τροπικά 
δάση: η Βραζιλία.

Στη Βραζιλία η καταστροφή 
συμβαίνει με δύο τρόπους, 
είτε μέσα από τη μετατροπή 
δασών σε καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις με συστηματικό 
τρόπο, είτε μέσα από 
τεράστιες δασικές πυρκαγιές 
που σε μεγάλο βαθμό είναι 
αποτέλεσμα ακριβώς της 
αποψίλωσης των δασών (π.χ. 
όταν καίγονται οι παρακείμενες 
αγροτικές εκτάσεις για να 
προετοιμαστούν για τον 
επόμενο κύκλο καλλιέργειας).

Αλλά και σε άλλα σημεία 
της Νότιας Αμερικής τα 
πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα 
καλά. Οι μεγάλες πυρκαγιές 
τα προηγούμενα χρόνια στη 
Βολιβία, που αφετηρία είχαν 
προσπάθεια να μετατραπούν 
δάση σε καλλιεργήσιμη 
έκταση οδήγησαν σε 
μεγάλες απώλειες δασών. Η 
συμφωνία ειρήνης ανάμεσα 
στην κυβέρνηση της 
Κολομβίας και το αντάρτικο 
FARC είχε ως αποτέλεσμα 
ένα «κενό εξουσίας» σε 
δασικές περιοχές που αύξησε 
την αποψίλωση.

Υποχώρηση της 
αποψίλωσης φάνηκε να 
καταγράφουν τα τελευταία 
χρόνια χώρες όπως η 
Ινδονησία και η Μαλαισία, 
αν και τα προηγούμενα η 
αποψίλωση ήταν πολύ μεγάλη. 
Αρκεί να αναλογιστούμε ότι η 
Μαλαισία έχει χάσει σχεδόν το 
ένα πέμπτο των πρωτογενών 
δασών της από το 2001 και 
σχεδόν το ένα τρίτο από τη 
δεκαετία του 1970.

Σε άλλες περιπτώσεις 
η καταστροφή των δασών 
οφείλεται περισσότερο στον 
τρόπο που μικροκαλλιεργητές 
προσπαθούν να αυξήσουν 
την καλλιεργήσιμη έκτασή 
τους και αυξήσουν το 
εισόδημά τους αλλά και για 

να καλύψουν ενεργειακές ανάγκες. Αυτό για παράδειγμα 
συμβαίνει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου 
χάθηκαν το 2020 490.000 εκτάρια δασών

Οι αποφάσεις στην COP26
Σε συμβολικό επίπεδο η απόφαση περισσότερων 

από 100 ηγετών, που εκπροσωπούν τις χώρες όπου 
βρίσκεται πάνω από το 85% των δασών του πλανήτη, να 
υπογράψουν μια διακήρυξη για το τέλος της αποψίλωσης 
των δασών έως το 2030, αναμφίβολα έχει σημασία.

Βεβαίως η διακήρυξη δεν περιλαμβάνει κάποια 
συγκεκριμένα πρακτικά βήματα για το πώς θα υλοποιηθεί 
και την ίδια στιγμή, όπως και με ανάλογες διεθνείς 
διακηρύξεις, έχει το πρόβλημα ότι περιλαμβάνει μια 
μεταβατική περίοδο που με τους σημερινούς ρυθμούς θα 
σημαίνει πολύ μεγάλες απώλειες δασών.

Παράλληλα, υπάρχει το πραγματικό πρόβλημα της 
ειλικρίνειας των ηγετών που υπογράφουν τις σχετικές 
διακηρύξεις. Αρκεί να σκεφτούμε ότι ο αρνητής της 
κλιματικής αλλαγής και ένθερμος υποστηρικτής των 
συμφερόντων που επιβουλεύονται το δάσος του Αμαζονίου 
πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο περιλαμβάνεται 
στους υπογράφοντες της σχετική διακήρυξη.

Αντίστοιχα, οι πόροι που δεσμεύτηκαν για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο δεν αφορά 
απλώς την προστασία των δασών αλλά και την αναζήτηση 
εναλλακτικών αναπτυξιακών προοπτικών ώστε να μην 
φαντάζει το δάσος ως πλουτοπαραγωγική πηγή, είναι 
επίσης μάλλον συμβολικοί.

Δώδεκα κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να προσφέρουν 
συνολικά 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε αναπτυξιακή 
βοήθεια ανάμεσα στο 2021 και το 2025 και πέντε κυβερνήσεις 
και 17 φιλανθρωπικές οργανώσεις δεσμεύτηκαν να δώσουν 
1,7 δισεκατομμύρια δολάρια (παρότι ο στόχος ήταν τα 
2 δισεκατομμύρια) για την υποστήριξη των ιθαγενών 
πληθυσμών σε δασικές περιοχές.

Ούτως ή άλλως οι δεσμεύσεις βοήθειας προς τον 
αναπτυσσόμενο κόσμο για τη συμβολή στη αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής είναι κάπως συμβολικές. Ο 
πρόεδρος Μπάιντεν για παράδειγμα παρουσίασε τη 
δέσμευση να δίνουν οι ΗΠΑ τρία δισεκατομμύρια δολάρια 
κάθε χρόνο από το 2024 και μετά στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, ως τη μεγαλύτερη δέσμευση των ΗΠΑ στον 
περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
στις πιο ευάλωτες χώρες. Μόνο που το ποσό αυτό είναι 
πολύ χαμηλό, εάν αναλογιστούμε ότι μόνο οι ίδιες οι ΗΠΑ 
ξοδεύουν κάθε χρόνο υπερπολλαπλάσια ποσά για να 
αντιμετωπίζουν τις ίδιες επιπτώσεις στο δικό τους έδαφος: 
η αρμόδια ομοσπονδιακή αρχή πολιτικής προστασίας, 
η FEMA ξόδεψε μόνο τους περασμένους 12 μήνες και 
χωρίς να είναι πολύ ισχυρές οι φετινές τροπικές θύελλες, 
50,2 δισεκατομμύρια δολάρια ή 3 δισεκατομμύρια κάθε 22 
μέρες.                                          

Παναγιώτης Σωτήρης -   in.gr

Γιατί τα δάση χρειάζονται κάτι 
παραπάνω από απλές «δεσμεύσεις»

Κλιματική αλλαγή
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Μπορείτε να περιηγηθείτε ψηφιακά στην 
Αρχαία Ολυμπία παίρνοντας μια πρώτη 
γεύση του έργου. Επιτρέπει στους θεατές 
σε όλο τον κόσμο να εξερευνήσουν την 
Αρχαία Ολυμπία όπως ήταν πριν από 
περισσότερα από 2.000 χρόνια μέσω 
διαδραστικής εφαρμογής, χάρη στη 
χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης 
και επαυξημένης πραγματικότητας

Η Αρχαία Ολυμπία αναβιώνει ψηφιακά χάρη στη 
συνεργασία της τεχνολογίας και της αρχαιολογίας. Το έργο 
εγκαινιάστηκε νωρίτερα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη, παρουσία της προέδρου της Δημοκρατίας 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου και είναι το αποτέλεσμα της 
συνέργειας του υπουργείου Πολιτισμού και της Microsoft.

«Σήμερα, εδώ στην Ολυμπία, κάνουμε ένα πρώτο μεγάλο 
όχι απλά ελληνικό αλλά παγκόσμιο βήμα. Να δείξουμε 
πως ο αρχαίος πολιτισμός, οποιοσδήποτε πολιτισμός, 
μπορεί να συναντηθεί με την τεχνολογία για να δώσει 
τελικά στον επισκέπτη μια τελείως διαφορετική δυνατότητα 
να αντιληφθεί πραγματικά τι συνέβαινε σε αυτόν τον ιερό 
χώρο τόσους αιώνες πριν», δήλωσε ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μπορείτε να περιηγηθείτε ψηφιακά στην Αρχαία Ολυμπία 
μέσω υπολογιστή στο βίντεο που ακολουθεί παίρνοντας 
μια πρώτη γεύση του έργου.

Πώς πήρε σάρκα 
και οστά το έργο

Ο Πρωθυπουργός έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν, 

εξηγώντας το πώς πήρε 
«σάρκα και οστά» αυτή η ιδέα. 
«Πριν από 21 μήνες, ήταν 
Ιανουάριος του 2020, λίγο πριν 
η πανδημία χτυπήσει την πόρτα 
του πλανήτη, συναντήθηκα για 
πρώτη φορά, στο Οικονομικό 
Φόρουμ του Νταβός, με τον 
πρόεδρο της Microsoft, τον κ. 
Brad Smith. Συζητήσαμε τότε 
για πολλά, για τη δυνατότητα 
της εταιρείας να επενδύσει στην 
πατρίδα μας. Έπεσε όμως τότε 
και στο τραπέζι, από εμένα, η ιδέα να συνεργαστούμε με 
την Microsoft σε ένα εμβληματικό πρότζεκτ το οποίο πάντα 
τριγυρνούσε στο μυαλό μου εδώ και πολλά χρόνια: πώς 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία 
και να αναδείξουμε με νέο τρόπο την πολιτιστική μας 
κληρονομιά».

«Η Microsoft συμφώνησε αμέσως, αγκάλιασε αυτή την ιδέα 
και φυσικά, κύριε Δήμαρχε, ο τόπος τον οποίο διαλέξαμε 
από κοινού ήταν -στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον- 
αυτονόητος. Η Ολυμπία, ως παγκόσμιο σύμβολο των 
πανανθρώπινων αξιών που πρεσβεύει ο κλασικός 
Ελληνισμός», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

««Όραμά μου είναι αντίστοιχες εμπειρίες να μπορέσουμε 
να δρομολογήσουμε για όλους τους σημαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. 
«Τώρα που αποδείξαμε πια ότι αυτό το όραμα μπορεί 
να γίνει πράξη, τώρα που γεφυρώσαμε το χάσμα το 
οποίο μπορεί στο παρελθόν να χώριζε τον κόσμο των 
κλασικών σπουδών από τον κόσμο της τεχνολογίας. Η 
πρόκληση είναι μπροστά μας και σας διαβεβαιώνω ότι 
θα την αγκαλιάσουμε με θέρμη» επεσήμανε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

Ένας Κοινός Τόπος χάρη στη συνεργασία 
αρχαιολογίας και τεχνολογίας

Το έργο στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, με τίτλο 
«Αρχαία Ολυμπία: Κοινός Τόπος» είναι το αποτέλεσμα της 

συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και της Microsoft, με τη 
χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης 
και επαυξημένης πραγματικότητας.

Επιτρέπει στους θεατές σε όλο τον κόσμο 
να εξερευνήσουν την Αρχαία Ολυμπία 
όπως ήταν πριν από περισσότερα 
από 2.000 χρόνια μέσω διαδραστικής 
εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω 
περιήγησης στην ψηφιακή μορφή του 
ιστορικού χώρου σε υπολογιστή, καθώς 
και μέσω της έκθεσης του Microsoft Ho-
loLens 2, που στεγάζεται στο Ολυμπιακό 
Μουσείο Αθηνών.

Το έργο αποκαθιστά ψηφιακά 27 μνημεία, 
μεταξύ αυτών το Στάδιο, τους ναούς του 
Δία και της Ήρας και το εργαστήριο του 

Φειδία, ενώ επιτρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει 
στους δρόμους του ιερού σε μια από τις πιο σημαντικές 
περιόδους της Ιστορίας.

«Αναδεικνύει τον μοναδικό και 
εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο»

«Με την ψηφιακή αναπαράσταση του πανελλήνιου ιερού 
της Αρχαίας Ολυμπίας, η πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και 
οι αξίες του Ολυμπισμού, της ειρήνης, της αρμονίας, της 
αριστείας, της ευγενούς άμιλλας, γίνονται προσβάσιμες 
σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, μέσω της χρήσης 
τεχνολογίας αιχμής. Το έργο Ψηφιακής Διατήρησης της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Αρχαίας Ολυμπίας μέσω της 
χρήσης τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και Μεικτής 
Πραγματικότητας, που υλοποιήθηκε μέσω πολιτιστικής 
χορηγίας της Microsoft, προβάλλει και αναδεικνύει τον 
μοναδικό και εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 
Ολυμπίας, συμβάλλει στην έρευνα και αποτύπωση των 
μνημείων, υποστηρίζει τον τουρισμό και την εξωστρέφεια 
της χώρας ως μιας σύγχρονης και ισχυρής δημοκρατίας 
με μεγάλο ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν και 
αναμφισβήτητη αναπτυξιακή δυναμική», δήλωσε η 
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

«Το έργο για την ψηφιακή διατήρηση της Αρχαίας 
Ολυμπίας αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα στον τομέα 
της αναδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Φέρνει κοντά 
τον ανθρώπινο παράγοντα και την τεχνολογία αιχμής 
και προσκαλεί τις επόμενες γενιές να εξερευνήσουν το 
παρελθόν μας με νέους τρόπους», δήλωσε ο Brad Smith, 
Πρόεδρος της Microsoft, σε μήνυμά του που μεταδόθηκε 
κατά τη διάρκεια των εγκαινίων.

«Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την 
εμπιστοσύνη και τη μεγάλη συνεργασία που χρειάστηκε 
για να γίνει πραγματικότητα αυτό το έργο. Ανυπομονώ να 
εξερευνήσω τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 
μπορούμε να συνεργαστούμε για να αξιοποιήσουμε 
ακόμη περισσότερους κοινούς λόγους για να ενισχύσουμε 
τον τουρισμό, την εκπαίδευση και το εμπορικό σήμα της 
Ελλάδας στον υπόλοιπο κόσμο», ανέφερε ο Θεοδόσης 
Μιχαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής για τη Microsoft 
Ελλάδας Κύπρου και Μάλτας.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συνόδευσε την Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας στη ξενάγηση που έγινε στον αρχαιολογικό 
χώρο από τους μαθητές του Γυμνασίου Αρχαίας Ολυμπίας 
και την Προϊσταμένη της εφορείας αρχαιοτήτων Ηλείας 
Ερωφίλη Κόλλια.

Ψηφιακή αναβίωση 
της Αρχαίας 
Ολυμπίας 

Το «θαύμα» 
από τη συνεργασία 

τεχνολογίας και 
αρχαιολογίας
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