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Ο Αλέξανδρος Χαρμαντάς και ο Ιάσονας Ροδόπουλος παρέλαβαν 
υποτροφίες για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές από τον 

πρόεδρο του HHF κ. Τ. Λουράκη

Ετήσιο 
χριστουγεν-
νιάτικο 
δείπνο του 
Ιδρύματος 
Ελληνικής 
Κληρονομιάς

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

Guardian: 
«Δώστε τα Γλυπτά 

του Παρθενώνα 
πίσω στην Ελλάδα 

δεν υπάρχουν άλλες 
δικαιολογίες»

Εκστρατεία στήριξης υπέρ 
της επιστροφής των Γλυπτών 
από Guardian και Telegraph

«Μια μέρα μια βρετανική κυβέρνηση θα επιστρέψει τα 
Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα. Το μόνο ερώτημα 
είναι: ποιος θα κερδίσει τoν αθάνατo έπαινο και τις 
ευχαριστίες της Ελλάδας; διερωτάται σε άρθρο γνώμης ο 
Guardian.
Την ίδια ώρα, η Telegraph αναφέρει ότι σε ερώτημα της 

εταιρείας δημοσκοπήσεων YouGov η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων (56%) δήλωσε πως τα Γλυπτά πρέπει να 
εκτίθενται στην Ελλάδα, ενώ μόλις ένας στους πέντε (20%) 
απάντησε πως πρέπει να παραμείνουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.
Ο προφανής υποψήφιος ήταν σίγουρα ο Μπόρις 

Τζόνσον. Το 1986, ο μελετητής μελετητής τότε κλασικών 
κειμένων κάλεσε την Ελληνίδα υπουργό Πολιτισμού Μελίνα 
Μερκούρη να μιλήσει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 
δεσμευόμενος να τη βοηθήσει να αποκαταστήσει τη δόξα 
του Παρθενώνα, αναφέρει στο άρθρο του ο Simοn Jerkins 
στον Guardian.
Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα αυτό έγινε μία ακόμα 

υπόσχεση του Τζόνσον: οι λέξεις έχουν σημασία μόνο την 
εποχή που λέγονται, συνεχίζει.

Πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων μέτρων σήμερα, και 
η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα “μαύρο” ρεκόρ και με στοιχεία 
που προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό για την 
πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.

Το τελευταίο 24ωρο, 105 ασθενείς με κορονοϊό έχασαν 
τη ζωή τους από επιπλοκές της νόσου, αριθμός που 
αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για το 2021. Ουσιαστικά τη 
Δευτέρα ανακοινώθηκαν 112 θάνατοι, καθώς σύμφωνα με 
την έκθεση του ΕΟΔΥ, πραγματοποιήθηκε ενσωμάτωση 
θανάτων που καταγράφηκαν με καθυστέρηση στο Εθνικό 

Πρεμιέρα 
εφαρμογής των 
νέων μέτρων
με “μαύρο” ρεκόρ 

ημερήσιων θανάτων 
για το 2021

Μητρώο COVID19.
Την ίδια στιγμή, οι διασωληνωμένοι ασθενείς ξεπέρασαν 

τους 600 (608 συγκεκριμένα), γεγονός που καταδεικνύει 
την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με την οποία βρίσκονται 
αντιμέτωπα τα νοσοκομεία της επικράτειας. Είναι ενδεικτικό 
εξάλλου, ότι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει πως το “όριο” 
των 600 διασωληνωμένων ασθενών αποτελεί ένα ηχηρό 
“καμπανάκι” για τις αντοχές του ΕΣΥ. Την ίδια στιγμή, τα 
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Συμπληρώσαμε 40 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνισμού. Είμαστε 
ένα από τα πρώτα ελληνικά φαρμακεία του Τορόντο. Χάρη στην 
προτίμησή σας και την αγάπη σας ξεχωρίσαμε. Γίναμε ένα από τα 
πιο δημοφιλή φαρμακεία. Το χρωστάμε σε σας. Σας ευχαριστούμε 
θερμά και σας προσκαλούμε κι αυτή τη χρονιά να συνεχίσετε να 
μας επισκέπτεσθε διότι θα έχουμε στο άμεσο μέλλον.... εκπλήξεις!!! 
Διαθέτουμε ειδικευμένο προσωπικό. Δε χρεώνουμε τα $2.00 για 
τους συνταξιούχους.  Διαθέτουμε τα πιο πολλά εμβόλια που 
κυκλοφορούν.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

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

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

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

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

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Διψήφιες διαφορές μεταξύ πρωθυπουργού 
και αρχηγού της αντιπολίτευσης στα 
ερωτήματα για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της οικονομίας και της 
πανδημίας - Επιβεβαιώνεται η δημοσκοπική 
άνοδος του ΚΙΝΑΛ, «ντέρμπι» μεταξύ  
Λοβέρδου και Ανδρουλάκη
Ακόμα πιο αυστηρά μέτρα για τους 
ανεμβολίαστους ζητεί η πλειοψηφία 
της κοινής γνώμης, σύμφωνα με τη 
δημοσκόπηση της ALCO για το Open, 
επιβεβαιώνοντας κατά τα άλλα την 
κυριαρχία ΝΔ και Κυριάκου Μητσοτάκη. 

 Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, 
και τα δύο μεγάλα κόμματα εμφανίζουν 
πτώση , ωστόσο το κυβερνών κόμμα 
προηγείται με 9,7 μονάδες , ποσοστό με το 
οποίο καταγάφεται και το Κίνημα Αλλαγής, 
δύο εβδομάδες πριν από τον πρώτο γύρο 
της εκλογής νέας ηγεσίας. 

Σημαντικά είναι τα ποσοστά με τα οποία 
καταγράφεται προσωπικά ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο οποίος προηγείται με 15 
μονάδες του Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα 
ποιος από τους δύο πολιτικούς μπορεί 
να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά 
τα προβλήματα της οικονομίας, με την 
διαφορά να ανεβαίνει στις 17 μονάδες 
στο ερώτημα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας.  

Στο ερώτημα ποιον εμπιστεύονται 
περισσότερο ως πρωθυπουργό, ο 
κ. Μητσοτάκης έχει προβάδισμα 12 
ποσοστιαίων μονάδων, με τον Αλέξη 
Τσίπρα να  υπολείπεται και του  «Κανένα», 
στην σχετική μέτρηση. 

Σημειώνεται ότι όπως έχει καταγραφεί 
και σε άλλες μετρήσεις, περίπου 6 στους 
10 Ελληνες επιθυμούν την εξάντληση της 
4ετίας, ενώ το 48% απαντά ότι τα  μέτρα 
για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα 
βοηθήσουν «λίγο, αρκετά ή πολύ» την 
οικογένειά του. 

«Ναι» στα μέτρα για 
τους ανεμβολίαστους

Mε rapid test να μπαίνουν   ανεμβολίαστοι, 
ακόμα και στα σούπερ μάρκετ , ζητούν 
πάνω από έξι στους δέκα, ενώ το 67% 
συμφωνεί με το σχετικό μέτρο για την 
είσοδο στις εκκλησίες. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι η κοινή γνώμη εμφανίζεται πιο αυστηρή 
στη λήψη μέτρων για τους ανεμβολίαστους

Ντέρμπι στο  ΚΙΝΑΛ
Η εταιρεία δημοσιεύει τις απαντήσεις που 
έλαβε σχετικά με την καταλληλότητα κάθε 
υποψηφίου για την ηγεσία, από εκείνους 

Δημοσκόπηση ALCO: 
Με 9,7 μονάδες μπροστά η ΝΔ 

Rapid test και στα σούπερ μάρκετ για τους ανεμβολίαστους θέλει το 62%

που δήλωσαν ότι είναι πολύ ή αρκετά 
πιθανό να ψηφίσουν στις εσωκμματικές 
εκλογές. Το αποτέλεσμα είναι στα όρια  
του στατιστικού λάθους, με τον Νίκο 
Ανδρουλάκη  να προηγείται  κατά μία 
μονάδα του Ανδρέα Λοβέρδου, ενώ ο 
Γιώργος Παπανδρέου  εμφανίζεται καθαρά 
τρίτος.

protothema.gr
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Από την προσωπική σελίδα στο FB 
της προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού δεν εξαντλείται 
σ’ ένα εικοσιτετράωρο υπενθύμισης και 
ευαισθητοποίησης. Καταλαμβάνει όλες 
τις ημέρες του χρόνου, απαιτεί συνεχή 
εγρήγορση. «Δεν υπάρχει βαθύτερη 
αποκάλυψη της ψυχής μιας κοινωνίας από 
τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τα 
παιδιά της» έχει πει ο Νέλσον Μαντέλα. Και 
είναι αλήθεια. Παιδιά που αναγκάζονται να 
δουλέψουν υπό άθλιες συνθήκες από την 
πιο τρυφερή τους ηλικία, που εμπλέκονται 
σε εμπόλεμες συγκρούσεις, που 
γνωρίζουν την εκμετάλλευση, τη βία και 
την υποδούλωση, που γίνονται αντικείμενα 
κακοποίησης κάθε είδους, είναι ο καθρέφτης 
της οδυνηρής πραγματικότητας σε πολλές 
χώρες του πλανήτη. Ακόμη όμως και στα 
πιο προηγμένα κράτη έχουμε δυστυχώς 
φαινόμενα παραβίασης των δικαιωμάτων 
του παιδιού. Στην βεβαρημένη από την 

πανδημία και τις κοινωνικοοικονομικές της 
επιπτώσεις περίοδο που διανύουμε, μέσα 
στην ένταση μιας πολύμορφης κρίσης 
που βιώνουμε, παιδιά παραμελούνται, 
εγκαταλείπονται, κινδυνεύουν από 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, 
κακοποιούνται. Παιδιά τραυματισμένα 
και φοβισμένα, που πενθούν τους γονείς 
που δεν έχουν - ή τους έχουν μη έχοντάς 
τους, πράγμα που είναι χειρότερο -, που 
αδυνατούν να διαχειριστούν τον πόνο και 
το συναισθηματικό κενό χωρίς στήριγμα 
και φροντίδα. 

Αλλά δεν είναι μόνα. Τα παιδιά με τα 
οποία συναντήθηκα σήμερα στο παιδικό 
χωριό SOS της Βάρης, αγόρια και κορίτσια 
κάθε ηλικίας που έχουν στερηθεί τη γονική 
παρουσία, βρήκαν στα πρόσωπα των 
φροντιστών τους σεβασμό, ασφάλεια, 
ενεργό ενδιαφέρον για την εξέλιξή τους. 
Βρήκαν μια οικογένεια. Αντλούν καθημερινά 
αποθέματα αγάπης, δημιουργούν δεσμούς, 
ενισχύουν την ατομικότητά τους μέσα στην 
οργανωμένη ομαδικότητα. Προετοιμάζονται 
ηθικά, κοινωνικά και επαγγελματικά για 
μια αυτόνομη, ανεξάρτητη, εκπληρωμένη 

ζωή. Στα σχεδόν 
πενήντα χρόνια της 
λειτουργίας τους, τα 
παιδικά χωριά SOS 
μετατρέπουν την 
παιδική ηλικία, το 
επίκεντρο του ψυχικού 
βίου κάθε ανθρώπου, 
σε έναν τόπο φωτεινό, 
γεμάτο ελπίδα. Ας 
βοηθήσουμε όλοι, 
με όποιον τρόπο 
μπορούμε, ώστε αυτό 
το φως να μην σβήσει 
ποτέ από τη ζωή 
κανενός παιδιού.

Παγκόσμια Ημέρα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού
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2021 Scotiabank marathon
Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, ο κ. John C. Fanaras, 
πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού 
Σπιτιού και ο επιχειρηματίας κ. Πήτερ Τσιχλιάς, 
πρόεδρος της εταιρίας Dion Neckwear,  συμμετείχαν 
στον Μαραθώνιο της Scotiabank προκειμένου να 
συγκεντρώσουν χρήματα για τους ηλικιωμένους μας. 
 
Το Ελληνικό Σπίτι θα ήθελε να εκφράσει την 
ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή του σε όλους όσοι 
πρόσφεραν και υποστήριξαν τους δύο δρομείς μας. 
Με την υποστήριξή τους φέτος, συγκεντρώσαμε 
πάνω από $47.000.
 
Τα τελευταία 10 χρόνια, οι κ.κ. Γιάννης Φαναράς 
και Πήτερ Τσιχλιάς έχουν συγκεντρώσει πάνω από 
$240.000 μέσω του Scotiabank Marathon.
 
Συγχαίρουμε και τους δύο δρομείς μας και επαινούμε 
το πάθος και την αφοσίωσή τους στο Ελληνικό Σπίτι.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
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ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

ημερήσια κρούσματα παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα, καθώς σε μία ημέρα 
επιβεβαιώθηκαν 7.287 νέες μολύνσεις, 
αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί 
σημαντικά τα επόμενα 24ωρα.

Οι σκληροί δείκτες της πανδημίας είναι 
αμείλικτοι και φανερώνουν ότι το τέταρτο 
κύμα της πανδημίας σφυροκοπά τη χώρα 
μας. Από την κυβέρνηση επισημαίνουν ότι 
την άλλη εβδομάδα θα επαναξιολογηθούν 
από την Επιτροπή των ειδικών τα νέα 
υγειονομικά μέτρα, που τέθηκαν σε 
εφαρμογή για τους ανεμβολίαστους 
πολίτες. Οι όποιες εισηγήσεις θα γίνουν 
με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, 
που θα έχουν στα χέρια τους οι ειδικοί.

Προς το παρόν, πάντως, σημειώνουν 
ότι όχι μόνο δεν υπάρχει εισήγηση για 
lockdown αλλά ούτε καν τάση εισήγησης 
για “γενικό απαγορευτικό”. Σε δηλώσεις 
του στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, 
ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, είπε 
χαρακτηριστικά ότι απαγορευτικό δεν 
θα γίνει για επιστημονικούς λόγους και 
σημείωσε πως έχει εμβολιαστεί το 73% 
του ενήλικου πληθυσμού, το οποίο και 
δεν κινδυνεύει με βαριά νόσηση. “Ούτε 
στην (επιστημονική) επιτροπή πλέον 
καταγράφεται τάση εισήγησης για lock-
down” είπε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς για 
τα στοιχεία της πανδημίας, ο υπουργός 
Υγείας τόνισε ότι τώρα θα αυξάνονται και τα 
νούμερα. Το καλό σενάριο, όπως εξήγησε, 
θέλει την κορύφωση των κρουσμάτων 
κορονοϊού στην πρώτη εβδομάδα του 
Δεκεμβρίου και το κακό σενάριο προβλέπει 
να γίνεται “πικ”, μετά τα Χριστούγεννα.

Η εξέλιξη των εμβολιασμών αποτελεί ένα 
σημείο “κλειδί” για τις όποιες αποφάσεις. 
Σύμφωνα και με τα όσα ανέφερε ο 
υπουργός Υγείας, η νεολαία έχει νιώσει 
“ασφυκτική πίεση” από τα πρόσφατα 
μέτρα και φαίνεται πως “έχει τσιμπήσει”, 
ενώ η τρίτη δόση πάει πάρα πολύ καλά. 
Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, 
δεν καταγράφεται ενδιαφέρον για την 
πρώτη δόση από τους πολίτες ηλικίας 
άνω των 60 ετών. Αυτό το στοιχείο είναι 
αποθαρρυντικό, καθώς οι ειδικοί έχουν 
κάνει επανειλημμένα εκκλήσεις στους 
συνανθρώπους μας μεγάλης ηλικίας 
να σπεύσουν να εμβολιαστούν, καθώς 
αυτές οι ηλικιακές ομάδες διατρέχουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν βαριά 
από κορονοϊό και να χρειαστούν νοσηλεία 
και διασωλήνωση.

Το ενδεχόμενο ενός lockdown είναι το 
χειρότερο δυνατό σενάριο, που από την 
κυβέρνηση διαψεύδουν με κατηγορηματικό 
τρόπο. Αφήνουν να εννοηθεί πως εάν 
τυχόν ληφθούν κι άλλα μέτρα, αυτά θα 
αφορούν στους ανεμβολίαστους πολίτες, 
ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει 
το τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, που επίσης δοκιμάζονται από 
το τέταρτο πανδημικό κύμα. Η Αυστρία 
είναι η πρώτη χώρα που επέστρεψε σε 
“γενικό απαγορευτικό”, ενώ προς την ίδια 
κατεύθυνση φαίνεται πως κινείται και η 
Γερμανία, όπως εξάλλου προανήγγειλε 
η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ σήμερα, 
λέγοντας ξεκάθαρα πως “δεν είναι επαρκή 
τα ισχύοντα μέτρα”.

Εκπρόσωπος ΔΙΣ: Η Εκκλησία δεν έχει 
τα πρόσωπα για να ελέγxει ποιος θα μπει 
ή δεν θα μπει στους ναούς

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς 
Συνόδου, μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος 
κκ. Τιμόθεος, μίλησε στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο 
Χατζηνικολάου, για τις αποφάσεις της 
ΔΙΣ, για τον έλεγχο πιστών στην είσοδο 
των ναών και τις παραιτήσεις μελών 
εκκλησιαστικών συμβουλίων, αλλά και για 
τη στάση της Εκκλησίας και τα μέτρα για 

τον κορονοϊό.
“Η Εκκλησία δεν έχει τη δυνατότητα να 

διενεργεί ελέγχους στην είσοδο των ναών 
για το ποιος θα μπει ή δεν θα μπει. Τα μέλη 
των εκκλησιαστικών συμβουλίων είναι 
άνθρωποι ευυπόληπτοι  και εθελοντές 
που δεν προτίθενται να μπουν σ’ αυτήν τη 
διαδικασία. Ήδη υπάρχουν εκκλησιαστικοί 
σύμβουλοι που έχουν υποβάλει την 
παραίτησή τους γιατί δεν θέλουν να 
μπουν στη διαδικασία να δημιουργούν 
προβλήματα με τους ανθρώπους” τόνισε 
ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου.

Στην παρατήρηση ότι υπάρχει αντίφαση 
με τα όσα είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος κκ. 
Ιερώνυμος με την απόφαση της ΔΙΣ να μην 
γίνονται έλεγχοι των rapid test στην είσοδο 
των ναών, ο κκ Τιμόθεος επεσήμανε ότι 
όπως αναφέρεται και στο ανακοινωθέν της 
Ιεράς Συνόδου “η Εκκλησία συμπαρίσταται 
στο έργο της Πολιτείας για να 
προσπαθήσουμε όλοι να προφυλαχθούμε 
με όποιον τρόπο μπορούμε περισσότερο.

Η Εκκλησία κάνει έκκληση και προτρέπει 
και παρακαλεί τους ιερείς και τους πιστούς 
της να κάνουν το εμβόλιο και να είναι 
προσεκτικοί και για τον εαυτό τους και 
για τους άλλους” ενώ υπενθύμισε ότι 
αρχές Νοεμβρίου είχε κάνει υποδείξεις να 
γίνεται προαιρετικά διαγνωστικός έλεγχος 
για όσους μπαίνουν στους ναούς όπως 
και σε άλλους χώρους και επανέλαβε την 
απόφαση της ΔΙΣ, ότι “δεν είναι δυνατόν να 
ελεγχθούν από την Εκκλησία” τα rapid test 
των πιστών.

“Από την αρχή εφαρμόσαμε τους 
νόμους, κλείσαμε τους ναούς και κάναμε 
πράγματα για τα οποία η Εκκλησία έχει 
κατηγορηθεί και δίχασε το ποίμνιο… 
Δεν έχει τα πρόσωπα η Εκκλησία για 
να μπορέσει να ασκήσει έλεγχο στους 
χριστιανούς για το ποιος θα μπει ή δεν θα 
μπει στους ναούς, εδώ δεν το κάνουν σε 
άλλους χώρους που υπάρχει μεγαλύτερος 
συνωστισμός και δημιουργούνται πολλά 
περισσότερα προβλήματα, μέσα στους 
ναούς τηρούνται επακριβώς τα μέτρα με 
την προσπάθεια όλων των ανθρώπων της 
εκκλησίας…

Η διάθεση της Ιεράς Συνόδου και του 
Αρχιεπισκόπου είναι έκκληση, πρόσκληση 
και παράκληση να αναλάβει ο καθένας 
την ευθύνη του και να προσέξει τον 
εαυτό του και τους άλλους”, επεσήμανε ο 
εκπρόσωπος ΔΙΣ.

Κορονοϊός: Τα μέτρα που ισχύουν 
από σήμερα

Από σήμερα έχουν τεθεί σε ισχύ τα 
νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον 
Πρωθυπουργό. Στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η απόφαση για 
τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας, τα οποία θα 
ισχύουν για το διάστημα από τη Δευτέρα, 
22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και 
τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 
06:00.

Το πρώτα μέτρα προστασίας είναι 
η χρήση προστατευτικής μάσκας σε 
όλους τους εσωτερικούς χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων και των χώρων 
εργασίας και σε όλους τους εξωτερικούς 
χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός. 
Τήρηση αποστάσεων ενάμισι μέτρου 
μεταξύ των ατόμων (ένα άτομο ανά 2 τ.μ.) 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους 
και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο 
είτε μικτούς.

Ο αριθμός των εργαζομένων με 
τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση 
των καθηκόντων των εργαζομένων και τις 
ανάγκες κάθε υπηρεσίας και η προσέλευση 
των εργαζομένων πραγματοποιείται 
σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες και τις οδηγίες του αρμόδιου 
Προϊσταμένου.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται 
κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, 
κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. 
Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής 
επίδειξης κατά την είσοδο πιστοποιητικού 
εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης 
ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού 
ελέγχου για κορονοϊό (PCR ή rapid test). 
Οι ανήλικοι από τεσσάρων έως και 17 ετών 
δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά 
δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου (self-test). Εξαιρούνται από 
την εφαρμογή του παρόντος σημείου 
απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, 
ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, 
που δεν επιδέχονται αναβολής.

Οι συνεδριάσεις των συλλογικών 
οργάνων και οι συναντήσεις εργασίας 
πραγματοποιούνται, μέσω τηλεδιάσκεψης 
ή μέσω φυσικής παρουσίας με τη 
συμμετοχή έως επτά ατόμων.

Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό, 
εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες 
περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, 
εξαιρουμένων των τραπεζών και των 
περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να 
προγραμματισθεί ραντεβού [επιχειρήσεις 
ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων 
(ΕΛΤΑ), ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.]. Ειδικώς ως 
προς τις τράπεζες, το κοινό εισέρχεται 
κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά 
την είσοδο, πιστοποιητικού εμβολιασμού 
ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης 
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για 
κορονοϊό (PCR ή rapid test). Οι ανήλικοι 
από τεσσάρων έως και 17 ετών δύνανται 
να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση 
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(self-test).

Δικαστήρια,εισαγγελίες, έμμισθα, άμισθα 
υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία 
και υποκαταστήματα του φορέα “Ελληνικό 
Κτηματολόγιο”

Κατά την είσοδο οι πολίτες υποχρεούνται 
να επιδεικνύουν, πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης 
ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού 
ελέγχου για κορονοϊό (PCR ή rapid test). 
Οι ανήλικοι από τεσσάρων έως και 17 ετών 
δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, 
δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου (self-test).

Οι θρησκευτικοί λειτουργοί και 
οι ιεροψάλτες εξαιρούνται από την 
υποχρεωτική χρήση μάσκας αποκλειστικά 
και μόνο κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής 
τελετής.

Τα πρόσωπα εισέρχονται προς τον 
σκοπό συμμετοχής σε κάθε είδους 
θρησκευτική τελετή κατόπιν υποχρεωτικής 
επίδειξης κατά την είσοδο πιστοποιητικού 
εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης, 
ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού 
ελέγχου για κορονοϊό (PCR ή rapid test). Οι 
ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών δύνανται 
να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση 
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(self-test).

Στις επιχειρήσεις λιανεμπορίου και 
κομμωτήρια οι πελάτες εισέρχονται με την 
επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή 
πιστοποιητικού νόσησης, ή βεβαίωσης 
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για 
κορονοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test). 
Οι ανήλικοι 4-17 ετών με αρνητικό 
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, συνεχίζεται η 
δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων 
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, 
ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και 
λυκείων γενικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης) με τα μέτρα που ήδη ισχύουν.

enikos.gr

Πρεμιέρα εφαρμογής των νέων μέτρων
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Βαρύτατη ποινική δίωξη σε βάρος 48 
ατόμων για τα πλαστά πιστοποιητικά 
εμβολιασμού στην Καρδίτσα - Δίωξη για 
διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά του 
αντιεμβολιαστή δικηγόριυ Νίκου Αντωνιάδη
Τον δρόμο προς τη Δικαιοσύνη παίρνουν 
οι υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν το 
τελευταίο διάστημα, με αιχμή του δόρατος 
απάτες, αλλά και διασπορά ψευδών 
ειδήσεων αναφορικά με την πανδημία και 
τον εμβολιασμό για την προστασία από τον 
κορωνοϊό, καθώς επιλαμβάνονται άμεσα 
των υποθέσεων, μετά και τις σχετικές 
οδηγίες του Αρείου Πάγου, οι κατά τόπους 
εισαγγελικοί λειτουργοί.

Μετά την ανίχνευση δεκάδων πλαστών 
πιστοποιητικών, με «πηγή» το Κέντρο 
Υγείας στον Παλαμά Καρδίτσας το 
περασμένο καλοκαίρι, για «κύκλωμα» που 
δρούσε ως εγκληματική οργάνωση κάνουν 
λόγο οι εισαγγελικές αρχές που ερευνούν 
διεξοδικά την υπόθεση, στην οποία φέρεται 
ότι ξεπλένεται ακόμη και μαύρο χρήμα.

Υπενθυμίζεται ότι στον Παλαμά Καρδίτσας 
ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον 34 πλαστά 
πιστοποιητικά εμβολιασμού, ενώ 
«πρωταγωνίστρια» στην υπόθεση ήταν 
44χρονη διοικητική υπάλληλος του Κέντρου 
Υγείας, που φέρεται να παρακολουθούσε 
τη ροή προσέλευσης των ραντεβού 
στην ημερήσια λίστα του εμβολιαστικού 
κέντρου και, όταν υπήρχαν κάποια 
εμβόλια αδιάθετα, τότε έβαζε στις πρώτες 
θέσεις της λίστας αναμονής τα άτομα 
της επιλογής της, ώστε να εμφανιστούν 
ως εμβολιασθέντα με αδιάθετες δόσεις, 
καταστρέφοντας στη συνέχεια τα εμβόλια 
που περίσσευαν στ’ αλήθεια.

Αναφορικά με τους εικονικά 
εμβολιασμένους στον Παλαμά Καρδίτσας, 
πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην 
πλειοψηφία για άτομα του συγγενικού και 
στενού περιβάλλοντος της υπαλλήλου, 
αντιεμβολιαστές που επιθυμούσαν να μην 
προβούν σε εμβολιασμό, αποφεύγοντας, 
ωστόσο, περιορισμούς και τυχόν κυρώσεις.

Μετά την αποκάλυψη των πλαστών 
πιστοποιητικών, η αρμόδια εισαγγελική 
αρχή προχώρησε στην άσκηση βαρύτατης 
ποινικής δίωξης κατά 48 προσώπων, 
ενώ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 

βαριά κακουργήματα και πλημμελήματα. 
Συγκεκριμένα, τα κακουργήματα αφορούν, 
όπως μετέδωσε το protothema.gr, τον 
στενό πυρήνα της «οργάνωσης», περίπου 
τέσσερα με πέντε άτομα και περιλαμβάνουν 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εγκληματική 
οργάνωση και δωροληψία. Όσον αφορά 
στα πλημμελήματα, αυτά αφορούν σε 
αδικήματα, όπως η δωροδοκία, η συνέργεια 
σε δωροδοκία, ψευδή βεβαίωση, χρήση 
ψευδούς βεβαίωσης και πλαστογραφία.

Για την υπόθεση των εικονικών 
εμβολιασμών στον Παλαμά Καρδίτσας, 
άλλωστε, είχε διατάξει από την πρώτη 
στιγμή ποινική προκαταρκτική έρευνα ο 
προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών 
Λάρισας, Σταμάτης Δασκαλόπουλος, ενώ 
ο φάκελος υπόθεσης διαβιβάστηκε -μετά 
την απαγγελία κατηγοριών- σε τακτικό 
ανακριτή στο Πρωτοδικείο της Καρδίτσας, 
προκειμένου αυτός να καλέσει τους 
κατηγορουμένους να απολογηθούν, κατά 
περίπτωση, για τα αδικήματα που τους 
αποδίδονται.

Το δεδομένο, μάλιστα, ότι στο εμβολιαστικό 
κέντρο του Παλαμά Καρδίτσας είχαν 
καταχωρηθεί 31.296 εμβολιασμοί μέχρι 
την στιγμή που αποκαλύφθηκε η υπόθεση, 
όταν η κωμόπολη αριθμεί 6.000 κατοίκους, 
είχε θορυβήσει ιδιαίτερα τις Αρχές, ενώ 
είχε επιληφθεί της έρευνας και κλιμάκιο 
Επιθεωρητών της Διεύθυνσης Εσωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, που μετέβη 
επί τόπου, για να εξετάσει εις βάθος τα 
δεδομένα.

Μάλιστα, ξετυλίγοντας το κουβάρι 
της υπόθεσης, από τα 34 πλαστά 
πιστοποιητικά με «κοιτίδα» τον Παλαμά 
Καρδίτσας, έχουν εντοπιστεί τέσσερα 
πλαστά πιστοποιητικά στο Νοσοκομείο 
Γ. Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης, τα 
οποία είχαν στην κατοχή τους μία μόνιμη 
διοικητική υπάλληλος -συγγενής πρώτου 
βαθμού με την «πρωταγωνίστρια» 
της υπόθεσης διοικητική υπάλληλο 
στον Παλαμά- μία νοσηλεύτρια και δύο 
τραυματιοφορείς, άλλα τρία στην Κοζάνη, 
όπου το ένα εντοπίστηκε σε νοσηλεύτρια 
στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο και τα άλλα 
δύο σε Κέντρα Υγείας του νομού, αλλά και 
ένα πλαστό πιστοποιητικό στο Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Πανελλαδικές έρευνες
Εκτός από το Κέντρο Υγείας στον 
Παλαμά Καρδίτσας, σε εξέλιξη βρίσκονται 
αντίστοιχες έρευνες και σε άλλες πόλεις 
της χώρας, μετά την σχετική παραγγελία 
που είχε δώσει ο εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, με στόχο την προστασία της 
δημόσιας υγείας. Παράλληλα, ενδελεχείς 
ελέγχους πραγματοποιούσε από το 
καλοκαίρι και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, 
όταν «χτυπούσε» στο λογισμικό της 
σύστημα κάποιο από τα «ύποπτα» σημεία 
στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, όπως:

· Μεγάλη αυξομείωση του αριθμού των 
εμβολιασμένων την ίδια περίοδο από 
μήνα σε μήνα σε κάθε εμβολιαστικό 
κέντρο

· Καταχωρήσεις σε περίεργες ώρες

· Πολλές αδιάθετες δόσεις

· Αλλαγή στο πρόγραμμα ραντεβού, 
με ξαφνικές προσθήκες μπροστά στην 
τρέχουσα λίστα

· Εμβολιασμός σε εμβολιαστικό κέντρο 
που απέχει αρκετά από τον μόνιμο 
τόπο κατοικίας.

«Φρένο» στις ψευδείς ειδήσεις
Εκτός από την ανίχνευση πλαστών 
πιστοποιητικών, δίωξη για διασπορά 
ψευδών ειδήσεων μέσω Διαδικτύου 
που αφορούν στην πανδημία και τον 
εμβολιασμό, ασκήθηκε στην περίπτωση 
του αντιεμβολιαστή δικηγόρου, Νίκου 
Αντωνιάδη.

Η ποινική δίωξη, η οποία ασκήθηκε από 
την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, 
αφορά στο αδίκημα της διασποράς 
ψευδών ειδήσεων μέσω Διαδικτύου κατ’ 
εξακολούθηση, ενώ ο εν λόγω δικηγόρος 
δηλώνει αρνητής της πανδημίας, αλλά 
και του εμβολίου και υποστηρίζει ότι η 
διασωλήνωση των ασθενών με κορωνοϊό 
γίνεται χωρίς λόγο.

Πλέον, μετά την άσκηση της δίωξης, η 
σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στην 
Εισαγγελία Εφετών, προκειμένου ο 
κατηγορούμενος δικηγόρος να δικαστεί 
από Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων 
λόγω της ειδικής δωσιδικίας, καθώς 
πρόκειται για δικηγόρο στο επάγγελμα.

Στην υπόθεση του δικηγόρου είχε 
προηγηθεί η διενέργεια κατεπείγουσας 
εισαγγελικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε με 
αφορμή ηλεκτρονικά αρχεία που διαβίβασε 
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών η Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα οποία ο 
δικηγόρος εμφανίζεται να αναπτύσσει τις 
επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία απόψεις 
του.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, 
είχε διαταχθεί πρόσφατα η σύλληψη του 
κατηγορουμένου, με τη διαδικασία του 
αυτοφώρου, πλην όμως αυτός αφέθηκε 
ελεύθερος, λόγω ειδικής δωσιδικίας.

Έτσι, η σχετική δικογραφία επέστρεψε 
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, η οποία 
και προχώρησε στην άσκηση της ποινικής 
δίωξης που είναι σε βαθμό πλημμελήματος

protothema.gr.

Σφίγγει ο δικαστικός κλοιός για τους 
αντιεμβολιαστές: Στο στόχαστρο πλαστά 

πιστοποιητικά και fake news
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

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

Λατρεύω τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς!

(Μέρος α΄)
Λατρεύω τα μέσα μαζικής μεταφοράς! Και ναι, ξέρω, παραδέχομαι πως η 
ατμόσφαιρα εκεί μέσα είναι από δυσάρεστη έως αποπνιχτική κάποιες φορές. 
Πως περισσότερο θυμίζουν σαρδελοκούτια παρά βαγόνια συρμών 21ου αιώνα 
σε πολιτισμένη χώρα. Σε τίποτα από όλες τις ενστάσεις που πιθανόν να έχετε 
δεν θα διαφωνήσω, αλλά… Υπάρχει πάντα ένα «αλλά» που με ξεστρατίζει από 
την κοινή λογική. Αλλά, παρά τα προαναφερθέντα, εκεί συναντάς ένα σωρό 
κόσμο που είναι σίγουρο πως δεν θα είχες την ευκαιρία να συναντήσεις πουθενά 
αλλού. Και «γιατί θα πρέπει να τον συναντήσω;» πιθανόν να ρωτήσετε. Όπως 
έκανε και κάποια γνωστή μου απορώντας, «γιατί να υποβάλλω τον εαυτό μου 
σ’ αυτήν τη δοκιμασία;» Η απάντηση κρυβόταν στη λέξη «δοκιμασία» που είχε 
χρησιμοποιήσει. Γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας δοκιμάζονται καθημερινά, και 
αυτούς μόνο εκεί μπορείς να τους περιεργαστείς, να τους παρατηρήσεις.

Να μπεις για λίγο -έστω και θεωρητικά- στα παπούτσια τους. Αν όχι για να 
τους συμπονέσεις, ας είναι μόνο για να νιώσεις τυχερός, ευνοημένος. Ας είναι 
μόνο για να απολαύσεις αυτό που κατέκτησες ή σου δόθηκε. Γιατί βλέπω 
γύρω μου ανθρώπους ευνοημένους από τη ζωή, όχι μόνο να μην χαίρονται 
το «έχει» τους, αλλά αντίθετα, να επιδίδονται εμμονικά σ’ ένα μαραθώνιο 
αβγατίσματος του, λες και τους έχουν υποσχεθεί να ζήσουν εκατό ζωές και 

όχι μία. Παράλληλα, επιδεικνύουν μια συγκαλυμμένη –ή μη- περιφρόνηση σε 
όλους τους «κατώτερους», πάντα για την οικονομική επιφάνεια μιλώντας.

Θυμάμαι μια γυναίκα που είχα γνωρίσει παλιά από «καλή» οικογένεια της 
Αθήνας -με μόνιμο, εσώκλειστο, υπηρετικό προσωπικό - να μου διηγείται 
το χαστούκι που έφαγε από τη μητέρα της όταν την άκουσε να απευθύνεται 
στην οικιακή βοηθό αποκαλώντας την «υπηρέτρια». «Το άκουσα από κάποια 
κορίτσια όταν πρωτοπήγα σχολείο και μου έκανε εντύπωση. Εμείς, μέχρι τότε, 
τους μιλάγαμε πάντα στον πληθυντικό και τις προσφωνούσαμε με το όνομα 
τους δίπλα στο κυρία. Κυρία Μαρία... Φυσικά και δεν τόλμησα να το επαναλάβω. 
Μόνο σαν μεγάλωσα κατάλαβα το λόγο που είχε βγει εκτός εαυτού η μητέρα 
μου. Γιατί εμείς, στο σπίτι, είχαμε μάθει να σεβόμαστε τον κάθε ένα».

Ο σεβασμός ήταν –και είναι- λοιπόν το κλειδί των αρμονικών σχέσεων. Και 
τον σεβασμό τον δημιουργούσε η καλλιέργεια που διέθετε η παλιά αστική ή 
μεγαλοαστική τάξη. Άνθρωποι μορφωμένοι, με πτυχία, ξένες γλώσσες, μουσική 
και θεατρική παιδεία. Άνθρωποι που είχαν μια άλλη θεώρηση του κόσμου, που 
τοποθετούσαν τον άνθρωπο ως ψηφίδα στην απεραντοσύνη του, και όχι ως 
κυρίαρχο, μοναδικό ον.

Την τελευταία 30ετία, ο νεοπλουτισμός που αναδύθηκε κουβαλούσε, δυστυχώς, 
την ασχήμια του ακαλλιέργητου, του αγενή, του συμπλεγματικού! Αν όμως είσαι 
απαίδευτος, αν δεν έχεις μάθει να σέβεσαι τον εαυτό σου, πως θα σεβαστείς 
τον οιονδήποτε άλλον που δεν διαθέτει μεγαλύτερο εισόδημα από το δικό σου! 
Όταν, μάλιστα, η αξία του ανθρώπου είχε ήδη αρχίσει να μετατοπίζεται από την 
ποιότητα, στον κορβανά του. Κι έτσι, εξ ιδίων κρίνοντας, οι νεόκοποι λεφτάδες, 
πίστωσαν με περισσή αξία τους εαυτούς τους. Ψήλωσαν οι μύτες, αισθάνθηκαν 
πως όλα και όλοι τους ανήκουν, και πια δεν καταδέχονται να χαμηλώσουν το 
βλέμμα. Ίσως, βέβαια, και να τους φοβίζει το κενό που μπορεί ν’ αντικρίσουν, 
επειδή κατά βάθος ξέρουν πως ούτε σπουδαίοι, ούτε αξιοσέβαστοι είναι. Κι 
όσοι συνωθούνται γύρω τους από συμφέρον ή ανάγκη το κάνουν.

Για όλους μας, μα ιδιαιτέρα για την κάστα των νεόπλουτων που βγάζει 
εξανθήματα μπροστά στην ένδεια των άλλων, που καυχιέται για τις ικανότητες 
της θεωρώντας όλους τους υπόλοιπους υποδεέστερους, θα ήθελα να υπάρχει η 
υποχρέωση της εθελοντικής εργασίας. Όχι για πολύ, μια ώρα την εβδομάδα θα 
αρκούσε για να καταλάβουν πως αυτός ο «άχρηστος» που μαζεύει τα σκουπίδια, 
που καθαρίζει τα πεζοδρόμια, που οδηγεί μες την κίνηση, που βρέχει-χιονίζει 
του φέρνει τον καφέ, το φαγητό ή το δέμα εκεί που βρίσκεται, που καθαρίζει το 
σπίτι ή περιποιείται την κήπο του, μόνο ανεπρόκοπος, αχαΐρευτος, ρεμπεσκές 
ή ηλίθιος δεν είναι. Αν, λοιπόν, κάποιος τους υποχρέωνε να φορέσουν για 
λίγο τα παπούτσια όσων περιφρονούν, ίσως να καταλάβαιναν πως είναι 
απλά εργαζόμενοι που αξίζουν το σεβασμό, γιατί χωρίς αυτούς κανείς δεν θα 
μπορούσε να επαίρεται ή να απολαμβάνει των προνομίων του ξέγνοιαστος.

Ναι, θα έπρεπε όλους, μα όλους ανεξαιρέτως, να μας υποχρέωναν σε 
εθελοντική εργασία. Όχι πολύ, μια ώρα την εβδομάδα θα αρκούσε, φτάνει 
να μας ανέθεταν τις χειρότερες δουλειές. Να καθαρίσουμε τις δημόσιες 
τουαλέτες, τα κελιά των φυλακισμένων, να ξύσουμε τις πατημένες τσίχλες 
από τα πεζοδρόμια, να μαζέψουμε τα περιττώματα των ζώων που κάποιοι 
«φιλόζωοι» δεν καταδέχονται να κάνουν... Ναι, θα αρκούσε για να κρατάμε 
σε καταστολή εκείνο το διαολάκι του εγωισμού που καραδοκεί να σηκώσει 
κεφάλι. Θα αρκούσε για να κρατιέται ενεργή η ενσυναίσθηση που ενώνει, 
δημιουργώντας κοινωνίες δυναμικές, δεμένες, αρμονικές. Κοινωνίες που 
όλοι χωρούν ισάξια, και επιφανείς αναδεικνύονται οι πολίτες κατά το ήθος, το 
πλήθος των χαρισμάτων και την κοινωνική τους προσφορά, αποκλειστικά!

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)
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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
Η πρέσβης της Ελλάδας 

στον Καναδά επισκέπτεται 
την Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά
Σύντομη επίσκεψη στην πόλη του Τορόντο πραγματοποίησε 
η πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά κ. Κωνσταντίνα 
Αθανασιάδου. Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου επισκέφθηκε την 
Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά συνοδευόμενη από τον Γενικό 
Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη. 
Οι επίσημοι επισκέπτες συναντήθηκαν και με τους φοιτητές 
της Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο. Στη φωτογραφία ο Σεβ. 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος με την Πρέσβη κ. Κ. Αθανασιάδου, 
τον Γεν. Πρόξενο κ. Β. Μαλιγκούδη, τον διευθυντή της 
Θεολογικής Ακαδημίας, Θεοφ. Επίσκοπο Πατάρων κ. 
Αθηναγόρα, τον π. Παναγιώτη Αυγερόπουλο και τους 
φοιτητές της Ακαδημίας.

Χειροτονία
Η χειροτονία του Διακόνου Ευάγγελου Αναστασιάδη σε πρεσβύτερο τελέστηκε χθες Δευτέρα στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος 
Τορόντο, από τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ. Σωτήριο. Στην τελετή συμμετείχε ο Θεοφ. Επίσκοπος Πατάρων 
Αθηναγόρας, ιερείς της περιοχής Τορόντο και περιχώρων, οι μαθητές της Θεολογικής Ακαδημίας, η οικογένεια του 
νεοχειροτονηθέντος, φίλοι και γνωστοί. Ο π. Ευάγγελος Αναστασιάδης από σήμερα 23 Νοεμβρίου θα είναι ο νέος ιερατ. 
προϊστάμενο του Ι.Ν. Αγ. Τριάδος. Άξιος!
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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

Ποιός είπε ότι η “Εβδομάδα” δεν έχει και μικρούς αναγνώστες;
Σ’ αυτή την έκδοση η σελίδα μας είναι αφιερωμένη στους μικρούς μας φίλους

με ένα παραμύθι που εκτός από ενδιαφέρον, είναι και πολύ διδακτικό. 

Η Σκούπα που ήθελε να γίνει Σφουγγαρίστρα
είναι μια ιστοριούλα που δημοσιεύεται για πρώτη φορά στην “Εβδομάδα” 

και διδάσκει ότι ο καθένας μας είναι μοναδικός
και όλοι έχουμε ίσες ευκαιρίες για αγάπη και χαρά στη ζωή μας!

Απολαύστε το μαζί με τα παιδιά και τα εγγονάκια σας.
Είναι και μια ευκαιρία πρακτικής για τα ελληνικά τους.
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Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου, το 
Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς 
πραγματοποίησε το Ετήσιο 
Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του 
για άλλη μια φορά στην αίθουσα 
εκδηλώσεων Palais Royale.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
επίσημοι προσκαλεσμένοι, 
δωρητές και πολλοί αξιωματούχοι 
μεταξύ των οποίων: ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Καναδά κ. Σωτήριος, η Εξοχ. 
Πρέσβης της Ελλάδας στον 
Καναδά κ. Κωνσταντίνα 
Αθανασιάδου, ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στο 
Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης,  
ο Εμπορικός Ακόλουθος κ. 
Διονύσης Πρωτόπαπας, η 
πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας York Region κ. Ελένη 
Μπαρμπαλιά, ο πρόεδρος του 
Ελληνικού Συμβουλίου Εμπορίου 
κ. Βασίλειος Τσιάνος και o 
pρόεδρος του Παμμεσσηνιακού 
Συλλόγου κ. Γεώργιος - Παύλος 
Βλαχάκης.

Ο πρόεδρος του HHF κ. Τόνυ 
Λουράκης, στην ομιλία του καλωσόρισε 
τους καλεσμένους και αναφέρθηκε στα 
έργα και τις πρωτοβουλίες με τις οποίες 
ενασχολείται το Ίδρυμα όλη τη διάρκεια του 
έτους, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης 
του πρώτου Ελληνικού Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Τορόντο (GIFFT) και 
της έναρξης της πρόσφατα σημαντικής 
πρωτοβουλίας του HHF “Ελληνοκαναδικά 
Αρχεία  του HHF” που θα διασφαλίσει 
την καταγραφή της πλούσιας ιστορίας 
της ελληνικής διασποράς στον Καναδά, η 
οποία θα ψηφιοποιηθεί και θα διατηρηθεί 
κατάλληλα, ώστε να μπορεί να μελετηθεί 
από τις επόμενες γενιές στο μέλλον. Από τα 
1,4 εκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται 
για την πλήρη χρηματοδότηση αυτής της 
πρωτοβουλίας, σχεδόν 1,2 εκατομμύρια 
δολάρια συγκεντρώθηκαν από δεσμεύσεις 
χορηγών ενώ το υπόλοιπο αναμένεται να 
συγκεντρωθεί πριν το τέλος του έτους.

Άλλα αξιοσημείωτα επιτεύγματα για το 
2021 ήταν τα αποκαλυπτήρια της ιστορικής 
πλάκας που έγιναν σε συνεργασία με τον 

οργανισμό Heritage Toronto για να τιμηθεί 
το σπίτι της πρώτης ελληνορθόδοξης 
κοινότητας στο Τορόντο που βρίσκεται στην 
οδό Jarvis 170. Το HHF συνέχισε επίσης, 
περπατώντας να κάνει τις ιστορικές του 
περιηγήσεις και κυκλοφόρησε μια σειρά 
podcast με τίτλο «The Idea of   Greece», η 

οποία έχει πλέον πάνω 
από 5.000 εγκαταστάσεις 
(download) παγκοσμίως.

Σε ιδιαίτερη ανακοίνωση, 
ο πρόεδρος αναφέρθηκε 
λεπτομερώς σε μια 
ειδική έκθεση που θα 
πραγματοποιηθεί στο 
Βασιλικό Μουσείο του 
Οντάριο. Ένα ανεκτίμητης 
αξίας άγαλμα, δανεισμένο 
από το μουσείο της 
Ακρόπολης, γνωστό ως 
“Kόρη 670”, το οποίο 
χρονολογείται από το 510 
π.Χ., θα ταξιδέψει στο 

Τορόντο τον προσεχή Μάρτιο, και θα τεθεί 
στον εκθεσιακό χώρο μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 2022. Πρόκειται για μια ειδική έκθεση 
που δημιουργήθηκε σε συνεργασία 
του Ελληνικού κράτους, του μουσείου 
Ακρόπολης και του μουσείου ROM. Την 
υπερηφάνια του εξέφρασε ο πρόεδρος 
που το HHF  θα είναι ο βασικός χορηγός 
αυτής της σημαντικής συνεργασίας. Το HHF 
στα πλαίσια της διοργάνωσης αυτής της 
πρωτοβουλίας θα διαθέσει δωρεάν εισιτήρια 
για τους μαθητές των ελληνικών σχολείων 
καθώς και ένα podcast δύο επεισοδίων για 
την “Κόρη” και την ιστορική της σημασία.

Ωστόσο, δύο μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
από το Πανεπιστήμιο του York ήταν οι 
αποδέκτες δύο ξεχωριστών Υποτροφιών 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του HHF: ο 
Αλέξανδρος Χαρμαντάς και ο Ιάσονας 
Ροδόπουλος.

Επίσης, βραβεύτηκαν και αναγνωρίστηκαν 
για την υποδειγματική τους προσφορά στον 
Ελληνισμό και την Ελληνική Κοινότητα 

γενικότερα, πέντε πρώην μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του HHF, τα οποία 
αναγνωρίστηκαν στην εκδήλωση ως Επίτιμα 
Ισόβια Μέλη του HHF: Γιάννης Δαγώνας, 
Γιώργος Ντάνος, Μπιλ Κανελλόπουλος, 
Τέρυ Τσιάνος και Ανδρέας Παπαδάκος. 

Ιδιαίτερα ευχάριστο ήταν το γεγονός να 
είναι παρόντες κάποιοι από τους παραλήπτες 
και το HHF ζήτησε από τις οικογένειές τους 
να εκπροσωπήσουν τους άλλους όπου ήταν 
δυνατόν.

Ετήσιο χριστουγεννιάτικο δείπνο του 
Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς
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Επισκεπτόμενος το Λονδίνο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, 
ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον 
προκάλεσε να κάνει ένα «φανταστικό πραξικόπημα για τη 
δημόσια διπλωματία».

Ο Τζόνσον προσποιήθηκε ότι η απόφαση ανήκει στο 
Βρετανικό Μουσείο και δεν είχε καμία σχέση μαζί του.

«Όποιος έχει δει το άλλο μισό της ζωφόρου του Παρθενώνα, 
που τώρα εκτίθεται στο υπέροχο Μουσείο της Ακρόπολης της 
Αθήνας, θα συμφωνήσει ότι αυτός ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός 
θησαυρός δεν πρέπει να τεμαχιστεί και να μοιραστεί μεταξύ 
Αθήνας και Λονδίνου» συνεχίζει.

Ανήκει εκεί που δημιουργήθηκε, ακτινοβολεί στο ελληνικό 
φως και απλώνεται μπροστά στον αρχικό ναό του. Το μισό από 
αυτό δεν πρέπει να κάθεται, παγωμένο και εκτός πλαισίου, σε 
ένα ζοφερό μαυσωλείο του Bloomsbury, σχολιάζει ο Jerkins.

Το μέλλον των Γλυπτών έχει γίνει αντικείμενο πρόσφατα σε 
μια ευρύτερη συζήτηση για την πολιτιστική ταυτότητα και την 
αποκατάσταση.

Το Βρετανικό Μουσείο έχει υποστηρίξει εδώ και καιρό, 
για ένα διάστημα σθεναρά, ότι η συγκέντρωση παγκόσμιων 
αντικειμένων κατά τη διάρκεια δύο αιώνων βρετανικής 
αυτοκρατορίας ευχαριστεί και εκπαιδεύει τους τουρίστες στο 
Λονδίνο.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν λεηλατήθηκαν, αλλά 
αποσπάστηκαν από την Ακρόπολη μεταξύ 1801 και 1805 
από τον Βρετανό πρεσβευτή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
Λόρδο Έλγιν, με άδεια από τους τότε κατακτητές της Ελλάδας, 
τους Τούρκους. Κανείς δεν ρώτησε τους Έλληνες, αλλά κατά 
τα άλλα ήταν νόμιμο.

Το Βρετανικό Μουσείο διαμαρτύρεται τώρα ότι ό,τι έχει, 
το συντηρεί με προσοχή. «Ναι, κόντεψε να καταστρέψει 
τα Γλυπτά όταν τα καθάρισαν με συρμάτινες βούρτσες το 
1938, αλλά τουλάχιστον ήταν ασφαλή από τον πόλεμο και τη 
ρύπανση» σχολιάζει ο Jerkins.

Όλος ο κόσμος μπορεί να φτάσει στο Λονδίνο για να τα δει, 
αντί να ταξιδεύει σε μια μακρινή βαλκανική πρωτεύουσα, λέει 
το μουσείο.

Ωστόσο, ο κόσμος προχωρά. Οι 
πολιτισμοί λαχταρούν τις πατρίδες, τα 
περιβάλλοντα, τις ταυτότητές τους. Τα 
μουσεία σε όλη την Αφρική και την Ασία 
βελτιώνονται.

Επιδιώκουν να ανακαλύψουν ξανά και 
να ερμηνεύσουν τις αρχαίες αφηγήσεις 
τους. Σίγουρα πρέπει να σεβαστούμε 
παρά να εμποδίσουμε αυτήν την επιθυμία. 
Μπορεί να μην υπάρχουν κανόνες που να 
διέπουν την αποκατάσταση μουσειακών 
αντικειμένων, αλλά οι συναλλαγές μεταξύ 
των λαών απαιτούν ιδιότητες ευγένειας, 
γενναιοδωρίας και κοινής λογικής.

«Για να είμαστε δίκαιοι, τα δυτικά 
μουσεία ανταποκρίνονται. Το Παρίσι 
επιστρέφει λεηλατημένα αντικείμενα στη 
νοτιοανατολική Ασία και τη Σενεγάλη. Τα 
χάλκινα του Μπενίν επιστράφηκαν στη 

Νιγηρία από το Κέμπριτζ, το Αμπερντίν, τη Γερμανία και τη 
Γαλλία.

Το Βρετανικό Μουσείο επέστρεψε βασιλικά κοσμήματα 
στην Κεϋλάνη τη δεκαετία του 1930 και στη Βιρμανία το 1964. 
Επέστρεψε ακόμη και μέρος της γενειάδας της Σφίγγας στην 
Αίγυπτο. Για την παράκαμψη κανόνων που απαγορεύουν την 
«αποπροσχώρηση», αυτές οι κινήσεις συχνά χαρακτηρίζονται 
ως «μόνιμα δάνεια».

Το 1941, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 
Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών θεώρησε την επιστροφή 
των Γλυπτών του Παρθενώνα ως χειρονομία υποστήριξης 
στον ελληνικό εθνικισμό.

Το Βρετανικό Μουσείο έχει συζητήσει κατά καιρούς να τα 
δανείσει στην Αθήνα για έκθεση, αλλά δεν εμπιστεύεται τους 
Έλληνες να τα επιστρέψουν.

Ούτε συγκινείται από τις ελληνικές προσφορές πολυτελών 
αντικειμένων που δανείζονται ως αντάλλαγμα, όπως η χρυσή 
μάσκα του Αγαμέμνονα, συνεχίζει ο Jerkins.

Η ηλεκτρονική τρισδιάστατη εκτύπωση και χαρακτική 
που πρωτοστάτησε στην Ιταλία και στο Ινστιτούτο 
Ψηφιακής Αρχαιολογίας της Οξφόρδης μπορεί τώρα να 
αναδημιουργήσει με μικροσκοπική ακρίβεια αρχαία κτίρια και 
αγάλματα, χρησιμοποιώντας ακόμα και την αρχική πέτρα.

Υπάρχουν σχέδια για «επανεκτύπωση» του Ναού του Baal 
της Παλμύρας, που καταστράφηκε από το Ισλαμικό Κράτος 
το 2015, και για αναπαραγωγή μνημείων, που χάθηκαν 
τραγικά στη Μοσούλη και τη Νιμρούντ.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα μπορούσαν πλέον 
να αναπαραχθούν από τα πρωτότυπα, ακόμα κι αν οι 
τεχνοκριτικοί μπορούν να τα απορρίψουν ως πλαστά και «όχι 
το ίδιο πράγμα».

Αυτό εγείρει το ερώτημα «ποιο μουσείο, το Λονδίνο ή η 
Αθήνα, θα πρέπει να πάρει τα πρωτότυπα. Έχει πραγματικά 
σημασία;» διερωτάται ο αρθρογράφος.

«Μπορούμε να θαυμάσουμε τη δεύτερη χύτευση ενός 
αγάλματος του Ροντέν ή την τέταρτη «έκδοση» ενός έργου  
του Ρέμπραντ όσο το πρωτότυπο;. Ποιος νοιάζεται;» ρωτά ο 
αρθρογράφος.

Σε αυτό υπάρχει μόνο μία απάντηση: οι Έλληνες νοιάζονται. 

Η χαμένη ζωφόρος του Παρθενώνα στην αρχική της 
κατάσταση είναι μια υπενθύμιση της ταπείνωσης της χώρας 
από τους Τούρκους και από έναν Βρετανό αριστοκράτη.

Νιώθουν ότι αυτές οι πέτρες είναι δικές τους, όπως ακριβώς 
η Πέτρα του Σκόουν ανήκει στη Σκωτία και το Στόουνχεντζ θα 
«ανήκε» σε κάθε Βρετανό, αν ο Αυτοκράτορας Κλαύδιος είχε 
αποφασίσει να το φέρει πίσω στη Ρώμη.

ελληνικής τέχνης, μπορούν: η τεχνολογία μπορεί να τους 
το επαναλάβει, όπως τώρα αντιγράφει διάσημα αγάλματα σε 
όλη την Ευρώπη. Ας επιστρέψουν όμως τις πέτρες» όπως 
λέει χαρακτηριστικά.

Αυτό το ζήτημα, τόσο σημαντικό για τους Έλληνες αλλά όχι 
για τους Βρετανούς, θα μπορούσε να λυθεί με καλή θέληση 
σε μια στιγμή.

Ακριβώς μια τέτοια διαπραγμάτευση για τα μάρμαρα ζήτησε 
τον Σεπτέμβριο η Unesco και απορρίφθηκε από τη Βρετανία. 
Εάν απαιτείται ένα «διαρκές δάνειο» ή μια νομοθετική πράξη 
του κοινοβουλίου, ας γίνει.

Εάν απαιτούνται χρήματα, συγκεντρώστε τα. Ο Τζόνσον 
είναι αδύναμος στο να απορρίψει το αίτημα της Αθήνας ως 
κάτι που δεν είναι της αρμοδιότητάς του. Το μουσείο είναι 
κρατικός θεσμός. Αντί να τηρήσει την υπόσχεσή του και να 
κάνει το σωστό για τα Γλυπτά, έκανε άλλη μια αναστροφή και 
την ακολούθησε» καταλήγει ο Guardian.

Την ίδια ώρα η Telegraph αναφέρει ότι σε ερώτημα της 
εταιρείας δημοσκοπήσεων YouGov η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων (56%) δήλωσε πως τα Γλυπτά πρέπει να 
εκτίθενται στην Ελλάδα, ενώ μόλις ένας στους πέντε (20%) 
απάντησε πως πρέπει να παραμείνουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Το άρθρο υπογράφει ο Associated Editor της εφημερίδας 
Gordon Rayner, ο οποίος υπέγραψε το περασμένο 
Σαββατοκύριακο τη συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού 
μέσω της οποίας παρουσιάστηκε εκ νέου στο βρετανικό κοινό 
το ελληνικό αίτημα.

Η Telegraph υπογραμμίζει ότι η πίεση δεν έρχεται μόνο 
από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και από την UNESCO.

Ο βραχίονας του ΟΗΕ για πολιτιστικά ζητήματα, συνεχίζει 
η Telegraph, έχει επικρίνει έντονα τις συνθήκες υπό τις οποίες 
εκτίθενται τα Γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ πρόσφατα 
έκρινε ότι το ζήτημα της επιστροφής τους είναι διακρατικό, 
«υπονομεύοντας την έτοιμη δικαιολογία του Μπόρις Τζόνσον 
ότι υπουργοί δεν μπορούν να αναμειχθούν στο θέμα διότι τα 
Μάρμαρα ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο».

Η ελληνική θέση, τονίζει η βρετανική εφημερίδα, ενισχύεται 
επίσης από την εντεινόμενη τάση στους κόλπους μεγάλων 
ευρωπαϊκών μουσείων υπέρ της επιστροφής αρχαιοτήτων 
και τεχνουργημάτων τα οποία έχουν παρθεί από τρίτες χώρες.

«Υπάρχει αναμφίβολα μία στροφή προς την κατεύθυνση 
αυτή, μουσεία στην Ευρώπη και αλλού αλλάζουν τη στάση 
τους όσον αφορά τον επαναπατρισμό», δήλωσε στην Tele-
graph o Αλεξάντερ Χέρμαν, συγγραφέας του βιβλίου «Resti-
tution: The Return of Cultural Artifacts».

Η τάση αυτή «έχει ενισχυθεί πραγματικά τα τελευταία πέντε 
χρόνια και άλλες χώρες με αποικιοκρατικό παρελθόν, όπως η 
Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, όλες κινούνται 
προς τα εκεί», προσέθεσε.

«Το Βρετανικό Μουσείο είναι φανερά πίσω από τις εξελίξεις», 
σημειώνει από την πλευρά της στην Telegraph η ηθοποιός 
Τζάνετ Σούζμαν, επικεφαλής της βρετανικής επιτροπής για 
την επιστροφή των Γλυπτών, η οποία περιλαμβάνει πολλούς 
από τους κορυφαίους κλασικιστές του Ηνωμένου Βασιλείου 
και συγκροτήθηκε το 1983, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας 
της Μελίνας Μερκούρη.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι τα επιχειρήματα του Βρετανικού 
Μουσείου δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα 
και θυμίζουν «παιδικές συμπεριφορές, με τη λογική ”εγώ το 
βρήκα είναι δικό μου».

«Όποιος επισκέπτεται το μουσείο στην Αθήνα μπορεί να δει 
ότι τα Γλυπτά θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί», συμπληρώνει.

Με πληροφορίες του Guardian/Telegraph/ΑΠΕ

Guardian: «Δώστε τα Γλυπτά του 
Παρθενώνα πίσω στην Ελλάδα δεν 

υπάρχουν άλλες δικαιολογίες»

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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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.

To CNN εξηγεί 
γιατί η πανδημία 

καλπάζει 
στην Ευρώπη

Ο ρόλος των ανεμβολίαστων 
και τα έξτρα μέτρα 

Το CNN σε ανάλυσή του επιχειρεί να 
αναλύσει γιατί παρότι ο εμβολιασμός 
στην Ευρώπη έχει προχωρήσει η ήπειρος 
μαστίζεται από το 4ο κύμα πανδημίας του 
κορωνοϊού.

Το CNN αναλύει γιατί μολονότι ο 
εμβολιασμός έχει προχωρήσει αρκετά 
(οι κοινωνίες όμως δεν έχουν φθάσει 
στα επιθυμητά επίπεδα ανοσίας), ο ιός 
κυκλώνει πάλι την Ευρώπη και τα μέτρα 
σε διάφορες χώρες επανέρχονται. Εξηγεί 
το πώς οι ανεμβολίαστοι δεν βοηθούν να 
σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης αλλά 
αντίθετα βοηθούν στην εξάπλωση και πώς 
βοήθησε κάποιες χώρες το γεγονός ότι 
έγινε συνήθεια η μάσκα και οι αποστάσεις 
και άλλες δεν βοηθήθηκαν από την έντονη 
κοινωνικότητα των λαών τους

Τα μέτρα επανέρχονται 
στην Ευρώπη

Η Ιρλανδία εισήγαγε απαγόρευση 
κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα στον 
κλάδο της φιλοξενίας νωρίτερα αυτή την 
εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι έχει ένα 
από τα καλύτερα ποσοστά εμβολιασμού 
στην Ευρώπη. Στην Πορτογαλία – ο 
φθόνος της Ευρώπης – όπου το 87% του 
συνολικού πληθυσμού είναι εμβολιασμένο 

– η κυβέρνηση 
σκέφτεται νέα μέτρα 
καθώς ο αριθμός των 
κρουσμάτων ανεβαίνει.

Την ίδια ώρα, η 
Βρετανία υπομένει ένα 
μακρύ και επίπονο 
κύμα λοιμώξεων 
παρά το γεγονός πως 
ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον 
διατυμπανίζει συχνά 
το προβάδισμα 
της χώρας του στη 
χορήγηση εμβολίων. 
Στην Ολλανδία, πάλι, 

νέοι περιορισμοί έχουν τεθεί σε ισχύ, 
προκαλώντας διαμαρτυρίες που έγιναν 
βίαιες στο Ρότερνταμ χθες το βράδυ.

Το εμβόλιο λειτουργεί αλλά 
γιατί αυξάνονται τα κρούσματα; 
Όλα αυτά συμβαίνουν παρά το 
γεγονός ότι τα εμβόλια λειτουργούν και 
λειτουργούν καλά. Κάποιοι όμως μπορεί 
να αναρωτιούνται γιατί τα κρούσματα 
αυξάνουν. Να αναρωτιούνται πώς γίνεται 
να αυξάνονται τα κρούσματα ενώ λειτουργεί 
το εμβόλιο.

Τα σημάδια σε Αυστρία και Γερμανία 
όπου τα κρούσματα έχουν εκτοξευτεί στα 
ύψη τις τελευταίες ημέρες – δείχνουν τους 
κινδύνους του εφησυχασμού. Η Αυστρία 
θα μπει σε γενικό lockdown τη Δευτέρα, 
λίγες ημέρες αφότου υπέβαλε μερικό lock-
down σε μη εμβολιασμένους.

«Το εμβόλιο συνεχίζει να παρέχει 
πολύ καλή προστασία – η ανοσία 
έναντι σοβαρών ασθενειών και θανάτου 
διατηρείται σε υψηλό επίπεδο» δήλωσε 

στο CNN ο Τσαρλς Μπάνγκαμ, καθηγητής 
ανοσολογίας και συνδιευθυντής του 
Ινστιτούτου Λοιμώξεων του Imperial Col-
lege του Λονδίνου. «Αλλά γνωρίζουμε 
ότι η παραλλαγή Δέλτα είναι πολύ πιο 
μολυσματική» είπε. «Ταυτόχρονα, 
υπήρξαν αλλαγές στην κοινωνία και τη 
συμπεριφορά… και σε πολλές χώρες, 
ορισμένες από τις προφυλάξεις, δεν 
τηρούνται και τόσο αυστηρά».

iefimerida.gr

Κορυφαίος διεθνώς επιδημιολόγος: 
Αυτό ήταν μοιραίο 

λάθος στην 
αντιμετώπιση 
της πανδημίας

Για «διάρρηξη» από την ίδια την 
κοινωνία του κοινωνικού συμβολαίου, 

που αφορά στην διασφάλιση της υγείας 
μας, αλλά και για το παγκόσμιο σφάλμα 
της πολιτικοποίησης του εμβολίου μίλησε 
ο κορυφαίος διεθνώς επιδημιολόγος 
Dorry Segev, στο ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Web Summit, 
που πραγματοποιήθηκε στην Λισαβόνα, 
όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Ο Ισραηλινός καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Johns Hopkins των 
ΗΠΑ και ένας από τους κορυφαίους 
επιδημιολόγους του πλανήτη ανέφερε ότι 
«αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο 
είναι ότι αν όλοι φορούσαμε μάσκες και 
εμβολιαζόμασταν,  μέσα σε ένα μήνα θα 
είχε εξαφανιστεί ο κορονοϊός. Αυτό θα 
μπορούσε να είχε γίνει και πριν έξι μήνες. 
Μπορεί να γίνει και σήμερα, μπορεί και σε 
τρεις μήνες. Αν το 100% των ανθρώπων 
τηρούσε αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, όλα 
θα είχαν τελειώσει».

Για το ζήτημα της άρνησης εμβολιασμού 
ανέφερε ότι «υποχρεώσεις προστασίας 
της δημόσιας Υγείας υπήρχαν ανέκαθεν 
σε όλα τα κράτη. Τουλάχιστον, αν δίναμε 
τη δυνατότητα επιλογών στους πολίτες, 
τότε ενδέχεται αυτοί να έκαναν κάτι και 
να έπαιρναν κάποιες αποφάσεις, αντί να 
εμφανίζουν αυτή την άρνηση σε όλα, όπως 
σήμερα συμβαίνει. Για παράδειγμα, για 
να μπει κάποιος σε λίστα μεταμόσχευσης 
πρέπει να περάσει από δεκάδες ιατρικές 
αξιολογήσεις και καμία από αυτές δεν είναι 
ευχάριστη. Πρέπει να κάνει έναν σημαντικό 
αριθμό εμβολίων, εκ των οποίων όλα είναι 
υποχρεωτικά. Δεν υπήρξε ποτέ κανένα 
κίνημα ενάντια σε αυτό. Όταν όμως 
προσθέσεις σε αυτή τη λίστα το εμβόλιο 
κατά της Covid-19 αρκετοί είναι αυτοί που 
χάνουν το μυαλό τους».

Ο Dorry Segev παραλλήλισε τον 
κίνδυνο για τους άλλους από την επιλογή 
ορισμένων να μην φορέσουν μάσκα ή 
να μην εμβολιάζονται στο όνομα της 
«προσωπικής ελευθερίας», με αυτόν  από 
την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. 
Τόνισε ότι «κάναμε ένα μεγάλο λάθος στην 
πανδημία. Πολιτικοποιήσαμε τη δημόσια 
υγεία. Μέσα από αμφιλεγόμενα μηνύματα 
και από την καλλιέργεια της έχθρας 
δημιουργήσαμε ένα πολύ εξαγριωμένο 
πολιτικό κίνημα, το οποίο θα κάνει ό,τι 
περνά από το χέρι του για να παέι ενάντια 
στα μέτρα δημόσιας υγείας. Δεν ξέρω πώς 
το κάναμε αυτό, αλλά το κάναμε».Επέκρινε, 
δε, τη διάδοση παραπλη ροφόρησης από 

[
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άτομα– καθοδηγητές γνώμης, τόσο μέσω 
των ΜΜΕ, όσο και μέσω των social media.

«Όταν σημαντικοί άνθρωποι 
παραπληροφορούν, τότε 
δεν μιλάμε για ελευθερία

 του λόγου»
Χαρακτηριστικά, τόνισε: «Χρειαζόμαστε 

υπευθυνότητα. Οι ηγέτες, οι γιατροί, τα 
μέσα ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, χρειάζεται σοβαρότητα. Όταν 
σημαντικοί άνθρωποι παραπληροφορούν 
δεν μιλάμε για ελευθερία του λόγου. Γίνεται 
μόνο για προσωπικό όφελος. Πρέπει να 
είμαστε υπόλογοι για τις πληροφορίες 
που μεταδίδουμε, ενώ ακόμη και οι γιατροί 
που μοιράζονται θεωρίες συνωμοσίας θα 
πρέπει να ελέγχονται για τη νομιμότητα ή 
όχι του να διατηρούν την άδεια άσκησης 
του επαγγέλματός τους», σημείωσε.

«Οι μάσκες μας δίνουν 
ελευθερία, δεν μας 

την αφαιρούν»
«Οι μάσκες μας δίνουν ελευθερία, δεν 

μας την αφαιρούν. Αν φοράμε μάσκα, 
μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. 
Αν δεν το κάνουμε, είμαστε περιορισμένοι 
σε επιλογές» είπε ακόμα. Και συνέχισε 
λέγοντας: «Δεν ξέρουμε ποιος κινδυνεύει. 
Υπάρχουν εκατομμύρια ευάλωτοι άνθρωποι 
γύρω μας, όπως άνθρωποι που έχουν 
εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. 
Δεν πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους 
που θα έπρεπε να είναι στο σπίτι, αλλά για 
άτομα με μια εντελώς φυσιολογική ζωή».

«Δεν είμαστε 100% ασφαλείς 
με εμβόλιο, μάσκα, τεστ 

αλλά πιο προστατευμένοι»
«Δεν είμαστε 100% ασφαλείς με το 

εμβόλιο, αλλά είμαστε πιο προστατευμένοι. 
Δεν είμαστε 100% ασφαλείς με τη μάσκα, 
αλλά είμαστε πιο προστατευμένοι. Τα τεστ 
δεν είναι 100% αξιόπιστα, αλλά αποτελούν 
έναν καλό δείκτη ελέγχου της κατάστασης. 
Δεν θα είμαστε ποτέ 100% σίγουροι 
και πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά», 
πρόσθεσε με νόημα.                  enikos.gr

Βασίλισσα 
Ελισάβετ: Η 74η 
επέτειος γάμου 

χωρίς τον πρίγκιπα 
Φίλιππο

Η 95χρονη βασίλισσα Ελισάβετ θα 
περάσει μόνη της τη σημερινή ημέρα, που 
είναι η 74η επέτειος γάμου της. Αυτή τη 
φορά, ο πρίγκιπας Φίλιππος δεν θα είναι 
στο πλευρό της. Έχουν πλέον περάσει 
επτά μήνες από τον θάνατό του και αυτή η 
ημέρα αναμένεται να είναι αρκετά δύσκολη 
για την Ελισάβετ.Η 95χρονη το τελευταίο 

διάστημα έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση 
σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, 
ιδιαίτερα μετά τη διανυκτέρευσή της σε 
νοσοκομείο του Λονδίνου και την ακύρωση 
προγραμματισμένου ταξιδιού. Η Ελισάβετ 
παντρεύτηκε τον Φίλιππο Μαουντμπάτεν 
στις 20 Νοεμβρίου του 1947.Η βασίλισσα 
Ελισάβετ επιστρέφει σταδιακά στα επίσημα 
καθήκοντά της καθησυχάζοντας τις 
ανησυχίες που έχουν προκληθεί για την 
κατάσταση της υγείας της, ιδίως μετά την 
πρόσφατη διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.

Τόσο στο μήνυμά της στη Διάσκεψη του 

ΟΗΕ για το Κλίμα όσο και στη δήλωσή 
της που ανέγνωσε ο γιος της πρίγκιπας 
Έντουαρντ στη Γενική Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Αγγλίας η βασίλισσα στάθηκε 
στο γεγονός ότι ο χρόνος φέρνει φθορά και 
επεσήμανε ότι “κανείς από εμάς δεν μπορεί 
να επιβραδύνει το πέρασμα του χρόνου”, 
σαφείς αναφορές στην ηλικία της και την 
κατάπτωση που έρχεται με τα χρόνια. 
Άλλωστε, η βασίλισσα είναι ήδη 95 ετών και 
πλέον δεν μπορεί να αντεπεξέρχεται στο 
βαρύ πρόγραμμα όπως στο παρελθόν.

Κι ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ στην πρώτη 
της επίσημη υποχρέωση την Τετάρτη 17 
Νοεμβρίου έδειχνε γερή και ευδιάθετη, κατά 
την υποδοχή στο Κάστρο του Ουίνδσορ του  
στρατηγού Νικ Κάρτερ, γιατροί εντόπισαν 
στα χέρια της το πρόβλημα υγείας που 
αντιμετωπίζει, καθώς αυτά ήταν έντονα 
μωβ. κάτι που δείχνει κακό κυκλοφορικό. 
Αυτό οφείλεται στο κρύο, που προκαλεί 
στένωση στα αιμοφόρα αγγεία και τις 
αρτηρίες, περιορίζοντας τη ροή του αίματος 
και μειώνοντας το οξυγόνο στην καρδιά.

Ο δρ Τζέι Βέρμα, από το Ιατρικό Κέντρο 
Σαίξπηρ, είπε στη Metro.co.uk: “Μπορεί 
να πρόκειται για το φαινόμενο Raynaud ή 
να οφείλεται σε πραγματικά κρύα χέρια. Το 
μωβ αυτό είναι λόγω της αποοξυγόνωσης 
του αίματος”

Σύμφωνα με το NHS, το φαινόμενο 
Raynaud είναι κάτι κοινό και δεν προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα. Μπορεί να 
υποχωρήσει σε μερικά λεπτά ή ώρες αν 
κάποιος κρατά ζεστά τα χέρια του. Και 
το 2019 η βασίλισσα είχε φωτογραφηθεί 
με μωβ χέρια. Σύμφωνα με τον γενικό 
παθολόγο Τζιουζέπε Αραγόνα, υπάρχουν 
αρκετές ιατρικές εξηγήσεις γιατί επέστρεψε 
αυτή η πιο σκούρα απόχρωση.

“Μπορεί να οφείλεται σε διάφορους 
λόγους: σε κακή κυκλοφορία αίματος, σε 
εύθραυστο δέρμα, σε έντονες φλέβες, 
σε μώλωπες, σε διαρροή αίματος στον 
ιστό κάτω από το δέρμα που προκαλεί το 
χρώμα. Θα μπορούσε να είναι κυάνωση 
που εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει αρκετό 
οξυγόνο στο αίμα”.

Νέες προκλήσεις 
Ακάρ: «Οι Έλληνες 

παριστάνουν 
τα θύματα»

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της 
ελληνικής πλευράς, προέβη σήμερα ο 
υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί 
Ακάρ, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι 
«επανειλημμένα [και] συνεχόμενα κάνει 
προβοκάτσιες, επιθετικές δηλώσεις και 
ενέργειες που αυξάνουν την ένταση 
και, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, 
διαστρεβλώνει τα γεγονότα και παραπλανεί.

«Με εγωιστικές δηλώσεις προσπαθεί να 
προβάλλει τον εαυτό της», πρόσθεσε.

Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι μέσω αυτών 
των ενεργειών, οι Έλληνες «προσπαθούν 
να δείξουν πως εκείνοι είναι θύματα λες 
και υπάρχει κάποια κίνηση που θα κάνει 
η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας, σαν να 
υπάρχει μια επίθεση της Τουρκίας».

«Αυτό το φέρνουν συνέχεια στην 
επικαιρότητα. Προσπαθούν να δείξουν 
πως η Ελλάδα είναι το θύμα και η Τουρκία 
η επιτιθέμενη χώρα. Όμως και η ιστορία 
και οι σημερινές εξελίξεις ξεκάθαρα 
δείχνουν πως εκείνοι είναι αυτοί που 
έχουν επεκτατική πολιτική και επιθετική 
πολιτική», υποστήριξε ο Ακάρ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το προσφυγικό 
– μεταναστευτικό, ο Τούρκος υπουργός 
Άμυνας ανέφερε ότι «οι προσπάθειες της 
ελληνικής ακτοφυλακής να τρυπήσει τα 
φουσκωτά των αθώων απροστάτευτων 
ανθρώπων στη μέση της θάλασσας, 
όπως και να τους πυροβολούν, αυτό είναι 
πραγματικά ένα μεγάλο έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας».

«Είναι ασυνειδησία, δεν μπορούμε να το 
καταλάβουμε. Μα λυπεί αν το βλέπουμε. 
Σε ένα τέτοιο κλίμα, να διαστρεβλώνουν τα 
γεγονότα και να επιτίθενται στην Τουρκία 
δεν είναι ηθικό δεν είναι νόμιμο», είπε.

kathimerini.gr
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ΥγΕΙΑ

Ο καρκίνος του πνεύμονα 
αντιμετωπίζεται με 
πρώιμη διάγνωση

Εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του 
πνεύμονα με «Διαδρομές στο Lefko» και επίκεντρο 

τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την εξατομικευμένη 
διάγνωση και θεραπεία της νόσου

Περισσότερα από 7.000 νέα περιστατικά καρκίνου πνεύμονα καταγράφονται στη 
χώρα μας κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να αποτελεί την πιο συχνή μορφή καρκίνου 
στους άνδρες και την τρίτη συχνότερη στις γυναίκες.

Με αφορμή τον μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα, 
τον Νοέμβριο, η Roche Hellas συνεχίζει το ταξίδι της εκστρατείας ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη νόσο, παρουσιάζοντας τη νέα πρωτότυπη δράση «Διαδρομές 
στο Lefko», με κεντρικό μήνυμα τη φράση #foramelefko.

Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία, που ανοίγει έναν σταθερό και άμεσο δίαυλο 
επικοινωνίας ανάμεσα στον ιατρικό κόσμο και το κοινό για αυτή τη σοβαρή νόσο.

Εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας από την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, μέσα 
από συνεντεύξεις τους, ενημερώνουν για τις εξελίξεις και τονίζουν τη σημασία της 
πρόληψης και της έγκαιρης και σωστής διάγνωσης για την αντιμετώπιση του καρκίνου 
του πνεύμονα.

Με πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη, η Σοφία Λαμπάκη, Πνευμονολόγος από την 
Πνευμονολογική Κλινική του ΑΠΘ και το Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας Χημειοθεραπειών 
στο νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”, μιλάει για τη σημασία του προσυμπτωματικού 
ελέγχου και της πρώιμης διάγνωσης. Συνεχίζοντας στην Αθήνα, η Έλενα Λινάρδου, Δρ 
Imperial College London, Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθύντρια της Δ΄ Ογκολογικής 
Κλινικής του Metropolitan, λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με την 
εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα.

Οι «Διαδρομές στο Lefko» είναι προσβάσιμες σε όλους μέσα από την ιστοσελίδα www.
foramelefko.gr, όπου ο επισκέπτης μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 
με τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αντιμετώπισης του 
καρκίνου του πνεύμονα, και θα συνεχιστούν με περισσότερους σταθμούς και νέους 
καλεσμένους.

Ο Ιατρικός Διευθυντής της Roche Hellas Σωκράτης Κουλούρης, με αφορμή την 
παρουσίαση της νέας δράσης ανέφερε ότι «Τα τελευταία 125 χρόνια, η Roche βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας για την ανάπτυξη κλινικά διαφοροποιημένων 
θεραπειών έναντι σοβαρών νόσων, συμβάλλοντας ώστε οι ασθενείς να ζουν 
περισσότερο και καλύτερα. Ωστόσο, η καινοτομία, και στην περίπτωση του καρκίνου 
του πνεύμονα, προχωρά χέρι – χέρι με τη σωστή ενημέρωση σχετικά με τη σημασία 
της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της κατάλληλης αντιμετώπισης. Με τον 
εμπλουτισμό των δράσεων της εκστρατείας #foramelefko σε συνεργασία με τους 
εταίρους μας, ευελπιστούμε ότι θα βάλουμε ένα ακόμα λιθαράκι προκειμένου να 
ακουστεί ακόμα πιο δυνατά το μήνυμα της ενημέρωσης και της εγρήγορσης έναντι του 
καρκίνου του πνεύμονα».

Η καμπάνια #foramelefko
Η καμπάνια «Φοράμε λευκό», αποτελεί μια πρωτοβουλία της Roche Hellas και 
τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καρκίνου, του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών 
Αθηνών, της FairLife, και της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Με δημιουργικό όχημα το λευκό, το χρώμα της διαφάνειας, της καθαρότητας, της ελπίδας, 
αλλά και διεθνές χρώμα-σύμβολο της εκστρατείας ενάντια στον καρκίνο του πνεύμονα, 
σκοπός της εκστρατείας #foramelefko είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για 
την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Μια εκστρατεία 
που προσκαλεί να «φορέσουμε» όλοι λευκό, να αναγνωρίσουμε τη σημασία 
της ενημέρωσης και της εγρήγορσης και να εκφράσουμε δυνατά το μήνυμα 
πως ο καρκίνος του πνεύμονα αντιμετωπίζεται.

in.gr
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«Πρόκειται για καταστροφή» δήλωσε ο Χένρι Μπράουν, 

δήμαρχος του Άμποτσφορντ, μία από τις σοβαρότερα 
πληγείσες περιοχές, βλέποντας τις απεγνωσμένες 

προσπάθειες διάσωσης των ζώων.
«Όταν βλέπω τα μοσχάρια κάτω από το νερό και 

μετά να τα πετάν’ πάνω στις βάρκες για να τα σώσουν, 
από τη μία σκίζεται η καρδιά μου. Από την άλλη, είμαι 
τόσο εντυπωσιασμένος από την αγροτική μας κοινότητα 
που συνασπίστηκε για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον» 
πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμμένες πλημμύρες, 
αλλά και κατολισθήσεις. Σε μία από αυτές, μία γυναίκες 
έχασε τη ζωή της ενώ άλλοι δύο άνθρωποι αγνοούνται.

Ανακάλυψη: Οι Βίκινγκς 
βρίσκονταν στον Βόρειο 

Καναδά πριν από 
1.000 χρόνια

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι Βίκινγκς βρίσκονταν 
στο L’Anse aux Meadows το 1.021, σύμφωνα με μια 
πρόσφατη μελέτη.

Από τη δεκαετία του 1960, οι αρχαιολόγοι συλλέγουν 
υλικό για να αποδείξουν ότι οι Σκανδιναβοί αποβιβάστηκαν 
και εγκαταστάθηκαν για τουλάχιστον μερικά χρόνια 
στη Βόρεια Νέα Γη του Καναδά, πολύ πριν ο Κολόμβος 
ανακαλύψει την Αμερική. Οι νέες τεχνικές γεωχημικής 
χρονολόγησης δείχνουν σήμερα ότι οι Σκανδιναβοί 
βρίσκονταν στον Βόρειο Καναδά (στο Πάρκο L’Anse aux 
Meadows) ακριβώς πριν από 1.000 χρόνια.

Σήμερα μέσω της επιστήμης αποδεικνύεται ότι στο 
L’Anse aux Meadows, οι Βίκινγκς κατασκεύασαν κατοικίες 
και εργαστήρια ξυλείας και άφησαν πίσω τους τρόφιμα, 
εργαλεία και κομμάτια οικοδομικού υλικού τα οποία 
ανέλυσαν οι επιστήμονες. Πότε ακριβώς ήταν όμως εκεί;

Η πιο πρόσφατη απάντηση προέρχεται από τον 
Ήλιο και την ηλεκτρομαγνητική του σχέση με τη Γη. 
Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη λογοτεχνία και την 
ιστορία -όπως τις ιστορίες του Vinland από το Σκανδιναβικά 
Έπος- και από χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα των 
θραυσμάτων ξύλου και των οστών, οι ερευνητές αρχικά 
υπολόγισαν ότι οι Βίκινγκς ήταν επισκέπτες ή έποικοι στο 
L’Anse aux Meadows μεταξύ 970 και 1030. Πολλοί μάλιστα 
πρότειναν την άποψη ότι οι Βίγκικς έζησαν εκεί τρία έως 
δέκα χρόνια, με μια ομάδα να ισχυρίζεται ότι μπορεί το 
χρονικό διάστημα να ήταν ακόμη και έως εκατό χρόνια.

ΚΑνΑΔΑΣ
Μια μυστηριώδης 

νευρολογική ασθένεια 
έχει εμφανιστεί 
στον Καναδά

Έχουν καταγραφεί επισήμως 
48 κρούσματα

Τα κρούσματα μιας μυστηριώδους νευρολογικής 
ασθένειας στον ανατολικό Καναδά έχουν προκαλέσει 
διαμάχη μεταξύ των γιατρών σχετικά με το αν σχετίζονται 
μεταξύ τους ή αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Όταν ο Ρότζερ Έλις αρρώστησε πριν από δύο χρόνια, 
η οικογένειά του έσπευσε στο νοσοκομείο, φοβούμενη ότι 
θα πάθαινε καρδιακή προσβολή. Οι γιατροί απέκλεισαν 
γρήγορα ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πράγματι λίγες μέρες 
αργότερα άρχισε να παθαίνει επιληπτικές κρίσεις. 

Τις επόμενες εβδομάδες, ο 64χρονος συνταξιούχος 
μηχανικός από τον ανατολικό Καναδά γινόταν όλο και 
πιο ανήσυχος και αποπροσανατολισμένος ενώ συχνά 
επαναλάμβανε όσα έλεγε. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε 
ραγδαία. Στους πρώτους τρεις μήνες στο νοσοκομείο, έχασε 
60 κιλά, έτρωγε μέσω σωλήνα και άρχισε να χρησιμοποιεί 
αναπηρικό καροτσάκι. 

Οι γιατροί μπερδεύτηκαν. Απέκλεισαν την επιληψία, 
το εγκεφαλικό επεισόδιο, τη νόσο Creutzfeldt-Jakob, την 
αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα και τον καρκίνο. Ο Ρότζερ πέρασε 
τελικά περισσότερο από ένα χρόνο στο νοσοκομείο πριν 
μεταφερθεί σε οίκο ευγηρίας.

Ο 64χρονος παραμένει στο γηροκομείο με την οικογένειά 
του να θεωρεί πλέον ότι νοσεί από μια μυστηριώδη 
νευρολογική ασθένεια που έχει κάνει την εμφάνισή της στην 
ευρύτερη περιοχή τους τελευταίους μήνες. Τα κρούσματα 
εμφανίστηκαν κυρίως στην αραιοκατοικημένη περιοχή του 
Νιού Μπράνσγουικ και έχουν πραγματικά παραξενέψει 
τους ειδικούς.

Το μυστήριο έχει προκαλέσει μια σφοδρή διαμάχη μεταξύ 
αξιωματούχων της υγείας που θεωρούν ότι τα κρούσματα 
δε σχετίζονται μεταξύ τους και άλλους που εκτιμούν ότι 
οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή ρύπους.

Τα θύματα βιώνουν ανεξήγητους πόνους, σπασμούς 
και αλλαγές συμπεριφοράς, είπε ο νευρολόγος, Άλιερ 
Μαρέρο. Στη συνέχεια, πολλοί έδειξαν σημάδια γνωστικής 
εξασθένησης, μυϊκής απώλειας, δοντιών που τρίζουν και 
τρομακτικών παραισθήσεων. 

Μέχρι στιγμής, 48 κρούσματα της ασθένειας έχουν 
καταγραφεί επίσημα. Ωστόσο, αξιωματούχοι που είναι 
εξοικειωμένοι με την εν λόγω έρευνα είπαν στον Guardian 
ότι ο αριθμός των προσβεβλημένων ανθρώπων ξεπερνά 
μάλλον τους 100. Οι αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας 
παρακολουθούσαν τα κρούσματα για σχεδόν ένα χρόνο 
και δε φάνηκε να βρίσκονται κοντά στον λόγο για τον οποίο 
εκδηλώνουν τα προαναφερθέντα συμπτώματα.  

Η υπουργός Υγείας του Νιού Μπράνσγουικ, Ντόροθι 
Σέφαρντ, ανακοίνωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι μια 
επιδημιολογική έκθεση δε βρήκε σημαντικές ενδείξεις 
ότι οποιαδήποτε γνωστή τροφή, συμπεριφορά ή 
περιβαλλοντικός παράγοντας μπορεί να ευθύνεται.

Τη συνέντευξη Τύπου ακολούθησε ένα αμφιλεγόμενο 
επιστημονικό άρθρο που παρουσιάστηκε στην Καναδική 
Ένωση Νευροπαθολόγων που υποστήριξε ότι οκτώ θάνατοι 
που αποδίδονται στο σύμπλεγμα ήταν «λανθασμένες 
διαγνώσεις» γνωστών ασθενειών, όπως το Αλτσχάιμερ και 
ο καρκίνος.

Οι κάτοικοι έμαθαν για πρώτη φορά για το μυστηριώδη 
ασθένεια πριν από σχεδόν ένα χρόνο, όταν ένα υπόμνημα 
που διέρρευσε από την υπηρεσία δημόσιας υγείας της 
επαρχίας ζήτησε από τους γιατρούς να είναι σε επιφυλακή 
για συμπτώματα παρόμοια με τη νόσο Creutzfeldt-Jakob 
(CJD), μια σπάνια, θανατηφόρα ασθένεια του εγκεφάλου.

Οι υγειονομικές αρχές 
εγκρίνουν το εμβόλιο των 

Pfizer/BioNTech για 
παιδιά 5 έως 11 ετών

Οι καναδικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 
ότι ενέκριναν τη χρήση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech 
κατά της Covid για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.

“Έπειτα από πλήρη ανεξάρτητη επιστημονική εξέταση, το 
υπουργείο (Υγείας) διαπίστωσε ότι τα οφέλη του εμβολίου 
αυτού για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών υπερτερούν των 
κινδύνων”, αναφέρει το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση.

Η δοσολογία του εμβολίου για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 
11 ετών μειώθηκε στα 10 μικρογραμμάρια ανά ένεση, είναι 
δηλαδή τρεις φορές χαμηλότερη από την τυπική δόση. 
Οι δόσεις θα πρέπει να χορηγούνται “σε διάστημα τριών 
εβδομάδων”, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας του Καναδά, 
που δεν αναφέρει ακόμη την ημερομηνία έναρξης της 
εκστρατείας εμβολιασμού.

Κατά τη διάρκεια της κλινικής δοκιμής, σύμφωνα με 
το ΑΜΠΕ,  η ανοσοαπόκριση των παιδιών από 5 έως 11 
ετών ήταν συγκρίσιμη με εκείνη των νέων από 16 έως 25 
ετών. Το εμβόλιο ήταν αποτελεσματικό κατά 90,7% για 
την πρόληψη της Covid-19 στα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 
ετών και καμιά σοβαρή παρενέργεια δεν καταγράφηκε, 
διευκρινίζει ακόμη το υπουργείο.

Η συμμαχία Pfizer/BioNTech είχε καταθέσει την αίτησή 
της για την έγκριση του εμβολίου της στις 18 Νοεμβρίου, 
στηριζόμενη σε δεδομένα δοκιμών που διενεργήθηκαν σε 
2.268 παιδιά της ηλικιακής ομάδας.

Αλλού στον κόσμο, ένας μικρός αριθμός χωρών, μεταξύ 
τους το Ισραήλ και ο Καναδάς έχουν εγκρίνει μέχρι τώρα 
το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech για τα παιδιά. Η Κίνα, τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Καμπότζη και η Κολομβία 
άρχισαν επίσης να εμβολιάζουν παιδιά κάτω των 12 ετών 
αλλά με κινεζικά εμβόλια.

Αγρότες έσωσαν δεκάδες 
αγελάδες από τις 

πλημμύρες με τζετ σκι
Ένας μικρός «στόλος» από τζετ σκι, κανό, φουσκωτά 

και βάρκες επιστρατεύτηκε στον Καναδά για τη διάσωση 
δεκάδων αγελάδων που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά 
νερά πλημμυρών που πλήττουν σφοδρά τη Βρετανική 
Κολομβία.

Η συγκεκριμένη περιοχή δέχτηκε μέσα σε ένα 24ωρο 
κατακλυσμιαίων βροχοπτώσεων όγκο νερού ενός μήνα.

Αγρότες και κάτοικοι της περιοχής, με κίνδυνο της δικής 
τους ζωής, αγωνίστηκαν να σώσουν τις αγελάδες καθώς 
γρήγορα το νερό ξεπέρασε τα κεφάλια των ζώων που 
παρασύρθηκαν από τους χειμάρρους.
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«Δεν υπάρχουν Ελγίνεια Μάρμαρα. 
Υπάρχουν Γλυπτά του Παρθενώνα, 
όπως υπάρχει ο Δαβίδ του Michael 
Angelo». Με 3.200 λέξεις η Μελίνα 
Μερκούρη συγκλόνιζε τη Βρετανία 

-και τον νυν πρωθυπουργό, 
Μπόρις Τζόνσον- στην Οξφόρδη

Το συναίσθημα, μαζί με τη μοναδική δύναμη της 
εξιστόρησης, η παράθεση ιστορικών αναφορών ως 
καταπέλτες, η διαρκής επίκληση του ηθικού ζητήματος 
διατρέχουν αυτή την ιστορική ομιλία.

Η Μελίνα Μερκούρη, το 1986, ως υπουργός Πολιτισμού, 
πήγε στην Οξφόδρη να μιλήσει σε ένα debate για το ζήτημα 
των Γλυπτών του Παρθενώνα, που είχε κάνει σημαία της 
πολιτικής της.

Είχε προηγηθεί το 1982 η ομιλία της στο Μεξικό, στην 
αρμόδια επιτροπή της UNESCO, όπου και επισήμως 
άνοιξε το ζήτημα της διεκδίκησης σε διεθνές επίπεδο. 
Αποσπάσματα είναι κοινά. Ομως έχει ενδιαφέρον ότι αυτή 
τη φορά πήγε στην καρδιά του ζητήματος, στο Λονδίνο, 
στάθηκε στην Οξφόρδη ανάμεσα σε διανοούμενους και τους 
μελλοντικούς ηγέτες της χώρας και μίλησε με το γνωστό της 
πάθος, ζητώντας συγγνώμη για την προφορά της, λέγοντας 
ότι θυμίζει έναν εκφωνητή «που μιλάει σαν να ‘χει τα Ελγίνεια 
Μάρμαρα στο στόμα του».

Στο κοινό βρισκόταν, ως πρόεδρος μάλιστα της Oxford 
Union, που διοργάνωσε τη συζήτηση, και ο φοιτητής τότε, 
πρωθυπουργός σήμερα Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος σήμερα 
νωρίς το απόγευμα ώρα Ελλάδας θα δεχθεί τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη στην Downing Street.

Ακολουθεί η ιστορική ομιλία της Μελίνας Μερκούρη.
«Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα Μέλη, Κυρίες και Κύριοι 

Καταρχήν επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Oxford Union 
που έφερε το θέμα αυτό για συζήτηση και ευχαριστώ που 
με προσκαλέσατε. Νομίζω ότι θα ήταν καλό αυτό το βράδυ 
ν΄ακουστεί μια ελληνική φωνή. Μια φωνή έστω με τη φτωχή 
μου προφορά. Την ακούω και μορφάζω. Θυμάμαι εκείνο 
που είπε κάποτε ο Brendan Behan για κάποιο εκφωνητή 
“Μιλάει σαν να΄χει τα Ελγίνεια Μάρμαρα στο στόμα του.” 
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το μεγάλο αριθμό 
Βρετανών πολιτών που συνηγόρησαν υπέρ των θέσεων 
της κυβέρνησης με τα αξιότιμα μέλη και των δύο σωμάτων 
του κοινοβουλίου που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και 
συμπάθεια για το αίτημα της επιστροφής των μαρμάρων. 
Και βεβαίως εκφράζω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου στη 
Βρετανική Επιτροπή για την Eπιστροφή των Mαρμάρων του 
Παρθενώνα, για τις προσπάθειες της να αποκαλύψει την 
αλήθεια στο βρετανικό λαό.

Υπάρχουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Δεν υπάρχουν 
Ελγίνεια Μάρμαρα. ‘Οπως:

υπάρχει ο Δαβίδ του Michael Angelo,
υπάρχει η Αφροδίτη του Da Vinci,
υπάρχει ο Ερμής του Πραξιτέλη,
υπάρχουν οι Ψαράδες στη θάλασσα του Turner,
υπάρχει η Capella Sixtina.

Δεν υπάρχουν Ελγίνεια Μάρμαρα

Ξέρετε, λένε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε ένας θερμόαιμος 
λαός. Να σας πω κάτι, είναι αλήθεια. Και είναι γνωστό πως 
δεν αποτελώ εξαίρεση. Γνωρίζοντας τι σημαίνουν τα γλυπτά 
αυτά για τον ελληνικό λαό δεν είναι εύκολο να μιλήσω 
ψύχραιμα για το πως πάρθηκαν τα Μάρμαρα από την 
Ελλάδα, αλλά θα προσπαθήσω. Το υπόσχομαι.

Ενας από τους διακεκριμένους καθηγητές σας με 
συμβούλεψε να εξιστορήσω το πώς πάρθηκαν τα μάρμαρα 
από την Αθήνα και έφθασαν στις βρετανικές ακτές. 
Ισχυρίστηκα ότι αυτό είναι αρκετά γνωστό, αλλά μου είπε ότι 
ακόμη και αν υπάρχει και ένα άτομο σε αυτό το ακροατήριο 
στο οποίο τα γεγονότα αυτά είναι ασαφή, το ιστορικό πρέπει 
να ειπωθεί. Ετσι θ’ αρχίσω όσο μπορώ σύντομα.

H εμφάνιση του λόρδου Έλγιν

Βρισκόμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Ναπολέων 
σκέφτεται να αποπειραθεί να εισβάλει στην Αγγλία. 
Αποφασίζει να μην το πράξει. Αντί αυτού εισβάλει στην 
Αιγυπτο αποσπώντας την από την τουρκική κυριαρχία, 
γεγονός που δυσαρεστεί πολύ τους Τούρκους. Διακόπτουν 
τις διπλωματικές σχέσεις με τη Γαλλία και κυρήσσουν 
πόλεμο. Η Βρετανία βρίσκει ότι αυτή είναι μια πρώτης 
τάξεως στιγμή να διορίσει πρεσβευτή στην Τουρκία.

Τα καθήκοντα αναλαμβάνει ο λόρδος Elgin. Μόλις έχει 
παντρευτεί την όμορφη Mary Nisbett και τελειώνει το ωραίο 
εξοχικό του. Ο αρχιτέκτονας του του μιλάει για τα θαύματα 
της ελληνικής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής και του λέει 
πως θα ήταν μια θαυμάσια ιδέα να κάνει αντίγραφα από τα 
πραγματικά έργα στην Αθήνα. “Θαυμάσιο πράγματι”, λέει ο 
Elgin. Αρχίζει να συγκροτεί μια ομάδα ανθρώπων που θα 
μπορούσαν να κάνουν αρχιτεκτονικά σχέδια με επικεφαλής 
έναν ικανό ζωγράφο που δεν ήταν άλλος από τον ιταλό Gio-
vanni Lusieri.

Δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να μη σας πω 
ένα ανέκδοτο. Ο Elgin είχε προηγουμένως πλησιάσει τον 
Turner. Ναι, τον Turner. Ο νεαρός ζωγράφος ενδιαφέρθηκε 
και ο Elgin θέτει τους παρακάτω όρους. Το κάθε σχέδιο 
και σκίτσο που θα έκανε ο Turner θα περιερχόταν στην 
κυριαρχία του και στον ελεύθερο χρόνο θα έκανε μαθήματα 
σχεδίου στη Λαίδη Elgin. “Okay” λέει ο Turner, “αλλά τότε θα 
ήθελα 400 λίρες το χρόνο”. “Οχι”, λέει ο Elgin, “είναι πολλά, 
πάρα πολλά”. ΄Ετσι έγιναν τα πράγματα χωρίς τον Turner. 
Τέλος του ανέκδοτου.

Εφημέριος της ομάδας του Elgin ήταν ο αιδεσιμότατος 
Philip Hunt. Δεν θα μιλήσω με πολύ σεβασμό γι’ αυτόν. Αν 
είχα να εξαιρέσω του λόρδο Elgin ο αρχι-απατεώνας στην 
υπόθεση, όπως τη βλέπω, ήταν ο αιδεσιμότατος Hunt, αλλά 
γι’ αυτόν θα μιλήσω αργότερα. Οι Elgins γίνονται δεκτοί στην 
Κωνσταντινούπολη με μεγαλοπρέπεια. Ανταλλάσσονται 
πλούσια δώρα. Οι άνεμοι του πολέμου είναι ευνοϊκοί για 
τους Βρετανούς και ο Σουλτάνος είναι ικανοποιημένος. Ας 
στραφούμε τώρα στην Ελλάδα. Την Ελλάδα εκείνη που για 
400 τόσα χρόνια βρίσκεται κάτω από τον οθωμανικό ζυγό.

Η ομάδα των καλλιτεχνών του Elgin φθάνει στην Αθήνα. 
Οι Τούρκοι έχουν ορίσει δύο κυβερνήσεις, μια πολιτική και 
μια στρατιωτική. Πολλά έχουν ειπωθεί και συνεχίζονται να 
λέγονται για το πόσο λίγο ενδιαφέρον εκδήλωναν οι Τούρκοι 
για τους θησαυρούς της Ακρόπολης. Εν τούτοις, χρειάστηκαν 
6 μήνες για να επιτραπεί η είσοδος στην ομάδα του Elgin. 
Αλλά τα κατάφεραν με 5 λίρες , στο χέρι του στρατιωτικού 
κυβερνήτη, για κάθε επίσκεψη. Αυτό εγκαινίασε μια 

διαδικασία δωροδοκίας και διαφθοράς των αξιωματικών 
που δεν θα σταματούσε μέχρι να συσκευαστούν και να 
φορτωθούν τα μάρμαρα για την Αγγλία.

Ομως όταν στήθηκαν οι σκαλωσιές και τα αντίγραφα ήταν 
έτοιμα να γίνουν, ξαφνικά έφθασαν φήμες για προετοιμασία 
στρατιωτικής δράσης των Γάλλων. Ο Τούρκος κυβερνήτης 
διέταξε την ομάδα του Elgin να κατέβει απο την Ακρόπολη. 
Με 5 λίρες την επίσκεψη ή όχι, η πρόσβαση στην Ακρόπολη 
ήταν απαγορευμένη. Μόνον ένας τρόπος υπήρχε για να τους 
επιτραπεί η είσοδος ξανά. Να χρησιμοποιήσει ο Elgin την 
επιρροή του πάνω στον σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη, 
να αποσπάσει ένα έγγραφο, το λεγόμενο φιρμάνι, που θα 
διέταζε τις Αρχές των Αθηνών να επιτρέψουν τη συνέχιση 
των εργασιών.

Ο ρόλος του αιδεσιμότατου Hunt

Ο αιδεσιμότατος Hunt πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη 
να συναντήσει τον λόρδο Elgin. Ζητά στο έγγραφο να 
αναφέρεται ότι οι καλλιτέχνες -παρακαλώ, προσέξτε το αυτό- 
είναι αποκλειστικά στην υπηρεσία του Βρετανού πρεσβευτή. 
Ο Elgin επισκέπτεται τον σουλτάνο και αποσπά το φιρμάνι. 
Το κείμενο του εγγράφου είναι μάλλον ύπουλα συντεταγμένο. 
Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω τις εντολές που δόθηκαν 
από τον σουλτάνο και που αφορούν τη συζήτησή μας. 
 
Παραθέτω:

“Οι καλλιτέχνες να μη συναντήσουν αντίδραση στο να 
περπατήσουν, να επιθεωρήσουν, να μελετήσουν τις μορφές 
και τα κτίρια που επιθυμούν να σχεδιάσουν ή να αντιγράψουν, 
ή στο να τοποθετήσουν σκαλωσιές γύρω από τον αρχαίο 
ναό, ή στο να αντιγράψουν σε ασβεστόλιθο ή σε γύψο τα 
αναφερόμενα κοσμήματα και μορφές ή στο να σκάψουν, αν 
το βρίσκουν αναγκαίο, σε αναζήτηση επιγραφών ανάμεσα 
στα απορρίμματα. Ούτε να παρεμποδιστούν απο το να 
πάρουν οποιαδήποτε κομμάτια από πέτρες με επιγραφές 
ή με μορφές”.

(Η μετάφραση του Hunt που παρουσιάστηκε αργότερα 
στην Εξεταστική Επιτροπή λέει «Qualche pezzi di pietra» 
-«μερικά κομμάτια από πέτρα»). Οι εντολές αυτές δόθηκαν 
στους κυβερνήτες και το σημείο αυτό τονίζεται στο φιρμάνι, 
“χάριν των λαμπρών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες” 
και παραθέτω ξανά: “Ιδιαίτερα αφού δεν βλάπτουν τα 
αναφερόμενα κτίρια επιθεωρώντας τα, μελετώντας τα και 
σχεδιάζοντάς τα”.

Πριν καλά καλά φθάσει το φιρμάνι στην Αθήνα, γίνεται μιά 
φοβερή επίθεση πάνω σ΄ένα οικοδόμημα που μέχρι σήμερα 
θεωρείται από πολλούς, η ευγενέστερη και ωραιότερη από 
τις ανθρώπινες δημιουργίες.

Οταν έγινε η έφοδος στην πύλη των Καρυάτιδων ο 
πυρετός ανέβηκε τόσο που ο αιδεσιμότατος Hunt έριξε 
την ιδέα να μετακινηθεί όλο το κτίριο, αν από τη βρετανική 
πολεμική μηχανή μπορούσε να αποσταλεί ένας άνθρωπος 
γι’ αυτό. Ο Elgin ανατρίχιασε με την ιδέα και ζήτησε να σταλεί 
ένα καράβι. Το αίτημα δεν θεωρήθηκε εξωφρενικό, αλλά 
εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε διαθέσιμο καράβι. (Φαντάζεστε 
τι θα γινόταν αν υπήρχε).

Λόρδος Βύρων για Έλγιν: Ο πλιατσικολόγος 
Για να αφηγηθώ όλη την τερατωδία χρειάζεται αρκετός χρόνος 
και αρκετή ψυχραιμία. Οι λέξεις “λεηλασία”, “ερήμωση”, 
“αχαλίνωτη καταστροφή”, “αξιοθρήνητη συντριβή και 
συμφορά” δεν είναι δικές μου για να χαρακτηριστεί το 
γεγονός. Ειπώθηκαν από τους σύγχρονους του Elgin. Ο 

Η ιστορική ομιλία της Μελίνας Μερκούρη 
για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

[
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Horace Smith αναφέρεται στον Elgin σαν τον “ληστή των 
μαρμάρων”. Ο Lord Byron τον αποκάλεσε πλιατσικολόγο. 
Ο Thomas Hardy χαρακτήρισε αργότερα τα μάρμαρα σαν 
“αιχμάλωτους σε εξορία “.

Η κυβέρνησή μου έχει ζητήσει την επιστροφή των 
μαρμάρων του Παρθενώνα. Μας το αρνήθηκαν. Ας 
σημειωθεί ότι δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το αίτημα αυτό. 
Επιτρέψτε μου να απαντήσω τα μόνιμα επιχειρήματα 
ενάντια στην επιστροφή και να ασχοληθώ με αυτά ένα προς 
ένα.

Τα μάρμαρα πάρθηκαν με νόμιμη διαδικασία. Ρωτώ αν η 
δωροδοκία και εξαχρείωση των αξιωματικών δεν αντιτίθενται 
στη “νόμιμη διαδικασία”. Οταν ορίστηκε η Εξεταστική 
Επιτροπή, μελετώντας την πρόταση να αγοραστούν τα 
μάρμαρα, ο Elgin υπέβαλε έναν αναλυτικό πίνακα των 
δαπανών για τη απόκτησή τους. Παραθέτω απόσπασμά 
του: “Τα εμπόδια, οι διακοπές και οι αποθαρρύνσεις που 
δημιουργήθηκαν από τις ιδιοτροπίες και τις προκαταλήψεις 
των Τούρκων”... και υποβάλλει κονδύλι 21.902 λιρών 
για δώρα στις αρχές των Αθηνών. Είναι νόμιμο ποσό. 
Και βεβαίως θα πρέπει να ρωτήσουμε: Είναι νόμιμο να 
διαπραγματεύεται με τους Τούρκους για το πιο πολύτιμο 
από τα ελληνικά υπάρχοντα όταν η Ελλάδα βρίσκεται κάτω 
από τουρκικό ζυγό;

Παραμένει ένα δεύτερο επιχείρημα παρά το ότι έχει 
έκτοτε αμφισβητηθεί από πολλούς Βρετανούς περιηγητές 
στην Ελλάδα την εποχή αυτή.”Οι αδαείς και δεισιδαίμονες 
Ελληνες ήταν αδιάφοροι για την τέχνη και τα μνημεία τους”.

Αυτό βέβαια υπονοεί ότι ήταν τυφλοί, ασυνείδητοι και 
άκαρδοι. Ποιοι; Οι Ελληνες που πολύ μετά του Περικλή 
δημιούργησαν τα θαύματα της Βυζαντινής Τέχνης. Οι 
Ελληνες που, ακόμα και κάτω από την Οθωμανική κατοχή, 
δημιούργησαν σχολές τέχνης και χειροτεχνίας. Οι ΄Ελληνες 
που παρά 400 χρόνια τουρκικής κατοχής, διατήρησαν με 
πείσμα τη γλώσσα και τη θρησκεία τους. Οι ίδιοι ΄Ελληνες 
που κατά τον αγώνα για την ανεξαρτησία τους έστειλαν 
στους Τούρκους στρατιώτες βόλια να χρησιμοποιηθούν 
εναντίον τους. Ναι, εναντίον τους.

Οι Τούρκοι στρατιώτες κλεισμένοι στην Ακρόπολη 
έμειναν από πολεμοφόδια και άρχισαν να καταστρέφουν 
τις κολώνες για να αφαιρέσουν το μολύβι να κάνουν με 
αυτό βόλια. Οι Έλληνες τους έστειλαν πολεμοφόδια με το 
μήνυμα: “Να τα βόλια, μην αγγίξετε τις κολώνες”

Μόλις έγινε ανεξάρτητη η Ελλάδα, ένα από τα πρώτα 
νομοθετικά διατάγματα πού πέρασαν από την ελληνική 
κυβέρνηση ήταν εκείνο για την προστασία και συντήρηση 
των εθνικών μνημείων. Είναι αυτό αδιαφορία; Θεωρούμε 
αυτή την κατηγορία τερατώδη. Θα έχετε σίγουρα ακούσει, 
αλλά επιτρέψτε μου να επαναλάβω τι είπε ένας γέρος 
καρδιοπαθής Ελληνας στον J.C. Hobhouse.”Παίρνετε τους 
θησαυρούς μας. Σας παρακαλώ, να τους φυλάξετε καλά. Μια 
μέρα θα τους ζητήσουμε πίσω”. Μπορούμε να πιστέψουμε 
ότι ο άνθρωπος αυτός μιλούσε για λογαριασμό του;

Ποιος θα διεκδικήσει τα λείψανα των προγόνων μας; 
Τώρα τελευταία έχει προταθεί μια καινούργια θεωρία... 
Ωραίο και αυτό... Ο κύριος Gavin Stamp, που θα έχω 
την τιμή να τον συναντήσω απόψε, έχει την άποψη ότι οι 
σύγχρονοι Ελληνες δεν είναι απόγονοι του Περικλή. Μας 
πήραν τα μάρμαρα. Ποιος θα διεκδικήσει τα λείψανα των 
προγόνων μας;

Ως Υπουργός Πολιτισμού προσκαλώ τοv κύριο Stamp 
να έρθει στην Αθήνα. Θα του οργανώσω εκπομπή σε ώρα 
μεγάλης ακροαματικότητας στην τηλεόραση για να μιλήσει 
στους Ελληνες δημοσιογράφους και τον ελληνικό λαό για 
την ταυτότητά του.

Επιχείρημα τρίτο. Αν τα μάρμαρα επιστραφούν, αυτό 
θα αποτελέσει ένα προηγούμενο που μπορεί να οδηγήσει 
στην εκκένωση των μουσείων. Συγχωρέστε με, αλλά αυτό 
είναι κοινή κολακεία. Ποιος πρόκειται να ζητήσει και ποιος 
πρόκειται να επιτρέψει το άδειασμα των μουσείων;

Επιτρέψτε μου να δηλώσω, για άλλη μια φορά, 
ότι πιστεύουμε πως οπουδήποτε και αν βρίσκονται τα 
μουσεία, αποτελούν ζωτική κοινωνική και πολιτιστική 
ανάγκη και πρέπει να προστατεύονται. Εχω επανειλημμένα 
δηλώσει ότι ζητούμε ένα αναπόσπαστο μέρος κτιρίου που 
ακρωτηριάστηκε. Σε όλο τον κόσμο το ίδιο το όνομα της 
πατρίδας μας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον Παρθενώνα.

Ζητούμε απλώς κάτι μοναδικό, κάτι απαράμιλλο, κάτι 
ιδιαίτερο της ταυτότητάς μας. Αγαπητοί φίλοι, αν υπήρχε ο 
παραμικρός κίνδυνος για τα μουσεία, τότε γιατί το Διεθνές 
Συμβούλιο των Μουσείων πρότεινε μια ανοιχτόμυαλη στάση 
στα μέλη του.

Επιχείρημα τέταρτο. Αυτή είναι η πρόσφατη σοδειά. 
Μόλυνση. Μόλυνση πάνω από την Ακρόπολη. Τι σας λέει 
αυτό; Οταν το Λονδίνο αντιμετώπιζε το σοβαρό πρόβλημα 
μόλυνσης, υπήρξαν κραυγές πανικού για τα μάρμαρα; 
Βεβαίως όχι. Για τον απλούστατο λόγο ότι τα μάρμαρα 
ήταν στεγασμένα στο Βρετανικό Μουσείο. Εμείς δεν 
προφασιζόμαστε ότι τα γλυπτά θα επανατοποθετηθούν. 
Νομίζουμε ότι αυτό δεν γίνεται, αλλά η κυβέρνησή μου έχει 
διατυπώσει ότι την ημέρα που θα επιστραφούν τα μάρμαρα 
στην Αθήνα θα υπάρχει έτοιμο να τα δεχθεί ένα όμορφο 
μουσείο με τα πιό προηγμένα συστήματα ασφάλειας και 
συντήρησης, δίπλα στην Ακρόπολη. Μπορώ να προσθέσω 
ότι είμαστε περήφανοι για τις συνεχιζόμενες εργασίες στην 
Ακρόπολη.

Η δουλειά αυτή παρουσιάστηκε σ΄ένα συμβούλιο 
κορυφαίων αρχαιολόγων απ΄όλο τον κόσμο που 
προσκλήθηκαν στην Αθήνα ειδικά. Ο έπαινος ήταν ομόφωνος 
και ενθουσιαστικός. Από τότε έχει παρουσιαστεί στις 
περισσότερες ευρωπαίκές πόλεις. Με χαρά την υποδέχθηκε 
και το Βρετανικό Μουσείο. Οι Financial Times αναφέρθηκαν 
στην ποιότητα της εργασίας αυτής και την παραδειγματική 
ικανότητα των Ελλήνων συντηρητών. Ζήτησα να υπάρχουν 
αντίγραφα στη διάθεση όσων από σας ενδιαφέρονται. Το 
μόνιμο επιχείρημα των Βρετανών είναι ότι μετακινώντας τα 
μάρμαρα, τα έσωζαν από τη βαρβαρότητα των Τούρκων. 

Το να αρνηθώ το βανδαλισμό των Τούρκων θα με έβαζε 
σε δύσκολη θέση, αλλά γεγονός είναι ότι οι Τούρκοι δεν 
έδωσαν άδεια στο να μετακινηθούν γλυπτά από τα μνημεία 
και τους τοίχους της Ακρόπολης και ότι με την ευλογία του 
αιδεσιμότατου Hunt μετακινήθηκαν, κατά βάρβαρο τρόπο.

Παραθέτω ένα από τα γράμματα του Lusieri προς τον 
Elgin: ‘’Εχω την ευχαρίστηση να σας ανακοινώσω την 
απόκτηση της έκτης μετόπης, εκείνης με τον Κένταυρο 
που απαγάγει τη γυναίκα. Με το έργο αυτό είχαμε πολλά 
προβλήματα από κάθε άποψη, και αναγκάστηκα να γίνω λίγο 
βάρβαρος”. Σε άλλο γράμμα ελπίζει ότι, “οι βαρβαρισμοί που 
ήμουνα υποχρεωμένος να διαπράξω ελπίζω να ξεχαστούν”.

Ο Edward Dodwell έγραψε: “Ενιωσα την απερίγραπτη 
ταπείνωση να είμαι παρών όταν ο Παρθενώνας 
απογυμνώνονταν από τα λαμπρότερα γλυπτά του. Είδα 
ορισμένες μετόπες της ακραίας νότιας πλευράς του ναού 
να σέρνονται κάτω. Ηταν σφηνωμένες ανάμεσα στις 
τριγλύφους με μια εσοχή και προκειμένου να τις σηκώνουν, 
ήταν απαραίτητο να ρίξουν στο έδαφος το θαυμάσιο γείσο 
με το οποίο καλύπτονταν. Η νοτιοανατολική πλευρά του 
αετώματος μοιράστηκε την ίδια τύχη”.

Δεν μπορούμε παρά να καταραστούμε το βάρβαρο 
πνεύμα που τους παρότρυνε να θρυμματίσουν και να 
ακρωτηριάσουν, να λεηλατήσουν και να ανατρέψουν τα 
λαμπρά έργα που είχε αναθέσει ο Περικλής και που είχε 
εκτελέσει η απαράμιλλη μεγαλοφυία του Ικτίνου και του 
Φειδία.

Την ώρα που τα Γλυπτά έπεφταν στο χώμα 
Ενας άλλος μάρτυρας, ο Robert Smirke, γράφει: “Ταράχθηκα 
ιδιαίτερα όταν είδα την καταστροφή που γινόταν με το 
γκρέμισμα των αναγλύφων της ζωοφόρου. Κάθε πέτρα 
καθώς έπεφτε έσειε το έδαφος με το ασήκωτο βάρος της και 
ο βαθύς υπόκωφος ήχος που έκανε έμοιαζε σαν αγωνιώδες 
βογγητό του πληγωμένου πνεύματος του ναού. Αυτά σχετικά 
με τη βαρβαρότητα”.

Το 1816 ορίζεται η Εξεταστική Επιτροπή για να μελετήσει 
την πρόταση του Elgin. Τα μάρμαρα είχαν ήδη εκτεθεί σε 
διάφορους χώρους και αποθήκες.

Ο Elgin αντιμετώπιζε δυσκολίες στο να πουλήσει τα 
μάρμαρα στην Κυβέρνηση. Η Επιτροπή είχε να αποφασίσει: 
Με ποια διαδικασία αποκτήθηκε η συλλογή. Κάτω από 
ποίες προύποθέσεις εκχωρήθηκε η δικαιοδοσία. Ποιά ήταν 
η αξία των μαρμάρων σαν έργα τέχνης. Τι ποσό θάπρεπε 
να διατεθεί για την πιθανή αγοράτους. Αν διαβάσετε την 
έκθεση, θα δείτε ότι το βάρος πέφτει στο πόσο καλά ήταν τα 
μάρμαρα και τι θα ‘πρεπε να πληρώσουν για την απόκτησή 
τους. Αλλά προκειμένου να υποδειχθεί η αγορά τους 
έπρεπε να βρεθεί μια κομπίνα. Οτι δηλαδή οι διαδικασίες 
της συναλλαγής ήταν σωστές και ότι τα μάρμαρα πάρθηκαν 
από τον Elgin τον ιδιώτη και όχι κάτω από την επιρροή του 
ως Βρετανού Πρεσβευτή.

Διαβάζω από την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής: 
“Ο Κόμης Aberdeen σε απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο 
το κύρος και η επιρροή μιας δημόσιας θέσης ήταν κατά τη 
γνώμη του αναγκαία για να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση 
αυτών των μαρμάρων απάντησε ότι δεν νομίζει πως ένας 
ιδιώτης θα μπορούσε να έχει καταφέρει ότι κατάφερε ο Elgin.” 
(O Κόμης Aberdeen συλλέκτης ο ίδιος, ήταν στην Ελλάδα 
την εποχή αυτή και σε θέση να γνωρίζει τα πράγματα.)

Διαβάζω από την έκθεση: “Ο Doctor Hunt, καλά 
πληροφορημένος πάνω σ’ αυτό το θέμα, όταν ερωτήθηκε, 
έδωσε την παρακάτω απάντηση. ‘Ενας βρετανός πολίτης, 
μη πρεσβευτής , δεν θα μπορούσε να αποσπάσει ένα τέτοιο 
φιρμάνι με τόσο εκτεταμένες δικαιοδοσίες από την τουρκική 
κυβέρνηση.’”

Διαβάζω από την έκθεση: “Οι επιτυχίες του βρετανικού 
στρατού στην Αίγυπτο και η αναμενόμενη απόδοση της 
επαρχίας αυτής στην Πύλη, είχε σαν αποτέλεσμα μιά πολύ 
θετική μεταστροφή προς το έθνος μας στις συνειδήσεις 
όλου του κόσμου.” Κι ακόμα ακούστε αυτό το πόρισμα 
της Εξεταστικής Επιτροπής: “Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
ο Λόρδος Elgin έβλεπε τον εαυτό του σ΄ένα ρόλο τελείως 
διαφορετικό από εκείνο της επίσημης θέσης του. Αλλά το 
κατά πόσο η κυβέρνηση από την οποία απέσπασε την άδεια 
τον έβλεπε ή όχι έτσι, είναι ερώτημα που μπορεί ν΄απαντηθεί 
μόνο με εικασίες μή έχοντας συγκεκριμένη μαρτυρία”. (Αν 
αυτό δεν είναι διφορούμενος λόγος τότε τί είναι;) Απουσία 
συγκεκριμένης μαρτυρίας;

Παραθέτω απόσπασμα εγγράφου του λόρδου El-
gin προς την Επιτροπή: “Είχα να διαπραγματευθώ με τις 
μεγαλύτερες προσωπικότητες του κράτους”.

Μπορούσε πράγματι η Επιτροπή να πιστεύει ότι ένας 
απλός πολίτης μπορούσε να φτάσει στο να διαπραγματεύεται 
με τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του τουρκικού κράτους;

Ο λόρδος Elgin μιλάει στην Επιτροπή για την 
ευγνωμοσύνη που αισθάνθηκε επειδή του παραχωρήθηκε 
πλοίο της Αυτού Μεγαλειότητος για τη μεταφορά των 
κιβωτίων με τα μάρμαρα. Μπορούσε ένας απλός πολίτης να 
έχει στη διάθεσή του ένα βασίλειο, οπλιταγωγό; Ερώτηση 
της Επιτροπής προς τον Αιδεσιμώτατο Hunt: “Φαντάζεστε 
ότι το φιρμάνι έδωσε την άδεια να μετακινηθούν μορφές και 
τμήματα γλυπτών από τους ναούς ή θα πρέπει νάταν θέμα 
ιδιωτικής διαπραγμάτευσης με τις τοπικές αρχές”; Ο Hunt 
απαντά: “Αυτή ήταν η ερμηνεία που υποχρεώθηκε να δώσει 
ο κυβερνήτης των Αθηνών.” Πείσθηκε από ποιόν; Από έναν 
ιδιώτη; Απουσία συγκεκριμένης μαρτυρίας; Απο έναν ιδιώτη 
ή από έναν Πρεσβευτή; Λοιπόν ας δούμε το ίδιο το φιρμάνι. 
Η άδεια δόθηκε στον Λόρδο Elgin. Παραθέτω: “Χάριν της 
φιλίας ανάμεσα στην Υψηλη και Αιώνια Οθωμανική Αυλή και 
εκείνη της Αγγλίας”.

Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα Μέλη, Κυρίες και Κύριοι. Με 
όλο το σεβασμό, νομίζω ότι η απόφαση της Επιτροπής ότι ο 
λόρδος Elgin έδρασε σαν ιδιώτης είναι είτε πολύ αφελής είτε 
αμφίβολης πίστης. Ομως αυτό έγινε πριν 170 χρόνια.. Αυτή 
είναι μια διαφορετική Αγγλία. Διαφορετικές είναι οι αντιλήψεις 
για τις έννοιες Αυτοκρατορία και κατάκτηση. Επικρατεί 
διαφορετική ηθική. Θα ήταν ενδιαφέρον να ξέραμε ποιο θα 
ήταν το πόρισμα μιας Εξεταστικής Επιτροπής σήμερα αν 
λαβαίναμε υπόψη τη μαρτυρία εκείνων που κλήθηκαν να 
καταθέσουν ενώπιον της και τις κρίσεις εκείνων που δεν 
κλήθηκαν. Θα έβαζα ένα μικρό στοίχημα, ακόμα και μεγάλο, 
ότι το πόρισμα θα ήταν διαφορετικό.

Εχω πάρει πολύ χρόνο και ξέρω πως η συζήτηση είναι 
αυτή που θα αγγίξει τις συνειδήσεις. Ελπίζω η συζήτηση να 
προκαλέσει μερικές ερωτήσεις. Θέτω μερικές από αυτές. 
Τα μάρμαρα πάρθηκαν κακώς; Και αν κακώς πάρθηκαν, 
είναι σωστό να κρατούνται; Ακόμα, αν είναι σωστό το ότι 
πάρθηκαν, είναι λάθος να επιστραφούν; Τι βαρύτητα θα 
πρέπει να δοθεί στο επιχείρημα ότι αν δεν τα είχε πάρει 
ο Elgin, άλλος Αγγλος ή Γάλλος θα τα είχε πάρει; Πειράζει 
που το 95% του ελληνικού λαού μπορεί ποτέ να μη δει τα 
λαμπρότερα έργα της ελληνικής δημιουργίας; Είναι δυνατόν 
μια ελεύθερη Ελλάδα να είχε επιτρέψει τη μετακίνηση των 
μαρμάρων;

Διαβάστε τον Τσώρτσιλ, κυρίες και κύριοι 
Η Αγγλία και η Ελλάδα είναι φίλες χώρες. Αγγλικό αίμα 
έτρεξε στα ελληνικά χώματα στη διάρκεια του πολέμου 
κατά του φασισμού. Και οι Ελληνες έδωσαν τη ζωή τους για 
να προστατεύσουν τους Αγγλους πιλότους. Διαβάστε τον 
Churchill, μιλάει για το πόσο σημαντικός ήταν ο ελληνικός 
ρόλος στην αποφασιστική νίκη στην έρημο κατά του 
Ρόμελ. Το περασμένο καλοκαίρι έγινε ένα αφιέρωμα στον 
Σαίξπηρ στο Αμφιθέατρο που βρίσκεται στους πρόποδες 
της Ακρόπολης. Το Covent Garden έπαιξε το Μάκβεθ του 
Βέρντι. Το Εθνικό σας θέατρο ήρθε με τον Κοριολάνο. Ηταν 
αξέχαστες βραδιές. Οχι μόνο για την υψηλή ποιότητα των 
παραστάσεων αλλά επίσης για την εκπληκτική επικοινωνία 
ανάμεσα στους βρετανούς καλλιτέχνες και το ελληνικό κοινό.

Ο Ian McKellen ας με συγχωρέσει αν μιλήσω για τα 
δάκρυά του από συγκίνηση καθώς και για εκείνα των 
συναδέλφων του καλλιτεχνών καθώς το ελληνικό κοινό 
επευφημούσε. Τα δάκρυα αυτά είχαν να κάνουν με την 
επαφή ανάμεσα στους λαούς, με φιλία, με τον Σαίξπηρ, που 
παρουσιάζονταν σε αυτό τον ιερό χώρο. Ηταν θαυμάσια, 
αξέχαστα. Στο όνομα αυτής της φιλίας, σας λέμε, έγινε μια 
αδικία που μπορεί τώρα ν’ αποκατασταθεί.

Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνουν για μας τα μάρμαρα 
του Παρθενώνα. Είναι η υπερηφάνεια μας, είναι οι θυσίες 
μας. Είναι το ευγενέστερο σύμβολο τελειότητας. Είναι φόρος 
τιμής στη δημοκρατική φιλοσοφία. Είναι οι φιλοδοξίες μας 
και το ίδιο το όνομά μας. Είναι η ουσία της ελληνικότητας. 
Είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι θεωρούμε όλη την πράξη 
του Elgin σαν άσχετη, προς το παρόν. Λέμε στη Βρετανική 
Κυβέρνηση: Κρατήσατε αυτά τα γλυπτά για δύο σχεδόν 
αιώνες. Τα φροντίσατε όσο καλύτερα μπορούσατε, γεγονός 
για το οποίο και σας ευχαριστούμε. Ομως τώρα, στο 
όνομα της δικαιοσύνης και της ηθικής, παρακαλώ δώστε 
τα πίσω. Ειλικρινά, πιστεύω ότι μια τέτοια χειρονομία εκ 
μέρους Μεγάλης Βρετανίας θα τιμούσε πάντα το όνομά της. 
Ευχαριστώ».

iefimerida.gr
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Άσβηστη φλόγα καίει αιώνια 
πίσω από καταρράκτη!

Ένα παράξενο φαινόμενο παρατηρείται στο Chestnut 
Ridge Park στη Νέα Υόρκη και ειδικότερα στο σημείο που 
ονομάζεται Eternal Flame Falls ή «Οι Καταρράκτες της 
Αιώνιας Φλόγας».

Στη βάση ενός καταρράκτη σιγοκαίει μια αιώνια 
φλόγα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα στους 
επισκέπτες, εγείροντας, όμως, και πολλούς θρύλους γύρω 
από τη δημιουργία της, που -όπως πιστεύεται- σχετίζεται 
με μυστηριακές δυνάμεις που υπάρχουν στην περιοχή.

Μέσα σε μια σπηλιά από σχιστόλιθο παραμένει 
αναμμένη μια φλόγα 3-8 εκατοστών πίσω από τους 
ορμητικούς καταρράκτες, δημιουργώντας ένα παράξενο 
σκηνικό που οφείλεται στην «παρουσία ξωτικών και 
νεραϊδών που έρχονται εδώ για να ξεκουραστούν», όπως 
αναφέρει σε βιβλίο του ο Bruce Kershner.

Η επεξήγηση βέβαια του φαινομένου δεν αφορά στα 
ξωτικά του δάσους και στις νεράιδες αλλά στο γεγονός 
ότι κάτω από τα πετρώματα της σπηλιάς υπάρχει φυσικό 
αέριο που διαχέεται στον κλειστό χώρο, η μυρωδιά του 
οποίου είναι, μάλιστα, ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή.

Πέρα από όλα αυτά, όμως, η διατήρηση μιας άσβηστης 
φλόγας σε ένα τέτοιο υγρό περιβάλλον, που καίει όλο 
το χρόνο, αποτελεί ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που 
προσελκύει πλήθος επισκεπτών.

Το «μαρτύριο» ενός… 
ερωτευμένου γάτου

Η συγκινητική 
ιστορία αγάπης 
που απαθανάτισε 
ο φακός δεν 
είναι καθόλου 
συνηθισμένη, αφού 
πρωτίστως αφορά 
ζώα και δεύτερον 
έχει να κάνει 
με τα τρυφερά 
συναισθήματα 
ενός γάτου. Ο 
κεραμιδόγατος 

που βλέπετε «ερωτεύτηκε» μια γάτα σε κάποια διπλανή 
κατοικία από τη δική του. Για να φτάσει, όμως, κοντά της 
πρέπει να περνά καθημερινά ορισμένα φυσικά… εμπόδια 
που τον καθιστούν -αν μη τι άλλο- «μάρτυρα του έρωτα».

Από το ένα πεζούλι στο άλλο υπάρχουν κατά μήκος 
μεταλλικά σύρματα που προεξέχουν, καθιστώντας το 
περπάτημα μια άκρως επίπονη διαδικασία για το γάτο 
μας. Στο τέλος του παραπετάσματος, όμως, βρίσκεται η 
αγαπημένη του, και έτσι ο «ερωτευμένος» γάτος αψηφά 
τον πόνο καθημερινά για να φτάσει κοντά της! Άλλωστε 
οι μεγαλύτεροι έρωτες ξεκίνησαν μέσα σε δύσκολες 
συνθήκες και χρειάστηκε υπομονή και επιμονή για να 
διατηρηθούν…

Οι… δίδυμοι πύργοι 
της Τσεχίας

Στο βορρά της Τσεχίας, σε μια περιοχή που είναι 
γνωστή σαν «ο παράδεισος της Βοημίας», βρίσκονται τα 
ερείπια του πιο διάσημου κάστρου της χώρας και ενός 
από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα της Ευρώπης.

Το κάστρο Trosky κατασκευάστηκε στο δεύτερο μισό 
του 14ου αιώνα, όταν η χώρα αλλά και η ευρύτερη 
περιοχή της Ευρώπης, εμπλέκονταν συχνά σε διαμάχες 
μεταξύ αντίπαλων λαών, για την προστασία των κατοίκων 
των κοντινών χωριών από επιδρομές αλλά και για την 
εποπτεία της περιοχής.

Στις κορυφές του περίεργου αυτού γεωλογικού 
σχηματισμού, αποτέλεσμα ηφαιστειακής δράσης, 
χτίστηκαν δύο πύργοι με διάφορα κτήρια ανάμεσά τους 
και τρεις γραμμές τειχών τριγύρω τους. Το ύψος του 

ψηλότερου από τους πύργους είναι 57 μέτρα ενώ ο πιο 
χαμηλός φτάνει τα 47 μέτρα. Η θέση τους και το ύψος 
τους, επέτρεπε την πλήρη εποπτεία της κατά τα άλλα 
επίπεδης περιοχής και ταυτόχρονα τους έκανε σχεδόν 
απρόσιτους σε οποιαδήποτε επίθεση.

Από τότε η κατοχή του κάστρου πέρασε στα χέρια 
πολλών από τους ηγέτες της χώρας οι οποίοι συχνά το 
χρησιμοποιούσαν σαν κατοικία τους και άρχισε να χάνει 
τη στρατηγική του σημασία.

Καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά το 1648 κατά τη 
διάρκεια ενός ακόμα πολέμου και εγκαταλείφτηκε στην 
τύχη του.

Στα μέσα του 19ου αιώνα ξεκίνησαν κάποια έργα 
για την αποκατάστασή του, τα οποία όμως ποτέ δεν 

ολοκληρώθηκαν. Κατασκευάστηκε μια σκάλα που οδηγεί 
στον ψηλότερο από τους δύο πύργους.

Σήμερα βρίσκεται υπό την εποπτεία ενός ινστιτούτου 
για τη φροντίδα των ιστορικών μνημείων της χώρας και 
αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο για την περιοχή.

Ο ναός με τις τίγρεις!

Το «Wat Pha Luang Ta Bua» ή αλλιώς ο ναός με τις 
τίγρεις, είναι ένας βουδιστικός ναός που βρίσκεται στην 
Ταϊλάνδη. Ιδρύθηκε το 1994 σαν μοναστήρι στη μέση ενός 
δάσους, το οποίο θα παρείχε καταφύγιο σε άγρια ζώα.

Το 1999 οι μοναχοί έλαβαν το πρώτο τους τιγράκι, 
το οποίο όμως δεν κατάφεραν να μεγαλώσουν αφού 
απεβίωσε λίγο καιρό μετά. Οι κάτοικοι των κοντινών 
χωριών ωστόσο συνέχισαν να τους στέλνουν και 
άλλα τιγράκια που έβρισκαν μόνα στο δάσος, αφού οι 
μητέρες τους κατά πάσα πιθανότητα είχαν σκοτωθεί από 
λαθροθήρες.

Ο ναός σήμερα φιλοξενεί μεταξύ άλλων άγριων ζώων 
πάνω από 15 ενήλικες τίγρεις και κάποια μικρά. Περνούν 
τις περισσότερες ώρες τους σε ειδικά κλουβιά και μια 
φορά κάθε μέρα οδηγούνται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο στον οποίο μπορούν να περιφέρονται ελεύθερα.

Οι τουρίστες που επισκέπτονται το ναό, συνήθως 
παρακολουθούν τις τίγρεις από ασφαλή απόσταση αλλά 
δε λείπουν και οι πιο τολμηροί που μπαίνουν στον ίδιο 
χώρο με τις τίγρεις για να παίξουν και να φωτογραφηθούν 
μαζί τους. Σύμφωνα με τους μοναχούς, είναι σχετικά 
ασφαλές αφού στην ιστορία του ναού, έχει συμβεί μόλις 
μία σοβαρή επίθεση!

Ο πιο σκληρός αγώνας 
του κόσμου

Ο μαραθώνιος της άμμου, όπως είναι η επίσημη 
ονομασία του, διοργανώνεται μία φορά κάθε χρόνο στο 
Μαρόκο της Αφρικής.

Όσοι πάρουν μέρος σε αυτόν, καλούνται να διανύσουν 
μια απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων (που ισοδυναμεί 
με περίπου 5,5 κανονικούς μαραθώνιους αγώνες) σε μία 
από τις πιο αφιλόξενες ερήμους του πλανήτη, τη Σαχάρα.

Ο αγώνας διαρκεί συνήθως 6 ή 7 ημέρες, κατά τις 
οποίες οι συμμετέχοντες τρέχουν κάτω από θερμοκρασίες 
που αγγίζουν τους 50 βαθμούς Κελσίου, κουβαλώντας 
μάλιστα σε σακίδιο στην πλάτη τους ό,τι μπορεί να 
χρειαστούν, όπως τροφή, ρουχισμό και φυσικά σκηνές τις 
οποίες στήνουν οι ίδιοι κάθε βράδυ για να κοιμηθούν. Το 
νερό διανέμεται σε μερίδες, μόνο σε συγκεκριμένα σημεία 
κατά τη διαδρομή.

Για να γίνει κανείς δεκτός στον – τουλάχιστον – 
περίεργο αυτό αγώνα, θα πρέπει να πληρώσει εκτός από 
τα δικά του έξοδα (ταξιδιωτικά εισιτήρια, εξοπλισμό κλπ) 
και ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό σαν συμμετοχή. Το 
σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώνονται κάθε φορά 
από τις συμμετοχές και χορηγίες, δίνονται σε διάφορες 
φιλανθρωπικές οργανώσεις της Αφρικής.

Ίσως ακούγεται παράδοξο αλλά δεν μπορείτε να 
πετάξετε με μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές 
εταιρείες στον κόσμο. Μπορεί να μην γνωρίζετε καν 
την ύπαρξή της, αφού δεν μεταφέρει επιβάτες αλλά 
εμπορεύματα. Η FedEx Express είναι η αεροπορική 
εταιρεία της FedEx, ενός από τους μεγαλύτερους 
μεταφορείς στον κόσμο. Η αεροπορική εταιρεία FedEx 

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο 
που δεν δέχεται επιβάτες

Express, με έδρα το Μέμφις στο 
Τενεσί των ΗΠΑ, διαθέτει έναν 
τεράστιο στόλο 391 αεροσκαφών, 
που την κατατάσσει ένατη στη 
σχετική λίστα.

Η εταιρεία ταξιδεύει σε 
περισσότερους από 375 
προορισμούς (η Turkish Airlines, 
η οποία πετά σε περισσότερες 
χώρες από οποιαδήποτε άλλη 
αεροπορική εταιρεία, εξυπηρετεί 
μόνο 302), μεταφέροντας 
καθημερινά περίπου 5,5 
εκατομμύρια πακέτα. Αυτό είναι 
σαν το σύνολο του πληθυσμού 
της Φινλανδίας να έστειλε ένα 
δέμα κάθε 24 ώρες.

Η FedEx, που ιδρύθηκε 
το 1971, χρησιμοποιεί έναν 

αριθμό διεθνών αεροδρομίων εκτός από το Μέμφις, με 
ευρωπαϊκές βάσεις στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Μιλάνο 
και στη Βόννη. Πώς είναι τα αεροσκάφη της; Ακριβώς 
όπως τα επιβατικά μόνο που δεν υπάρχουν καθίσματα.

Οι μόνοι άνθρωποι στο αεροσκάφος είναι οι πιλότοι και 
ίσως ένας μηχανικός πτήσης.
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Κλέψαμε τον Παρθενώνα 
και το ξέρουμε...
Νομίζω ότι είναι 
πολύ κουτοί οι Άγγλοι που ξεκινούν 
να έρθουν να δουν την Ακρόπολη,
αφού την έχουν 
στο Βρετανικό Μουσείο.

Tζόρτζ Μπέρναρ Σω

Απόσπασμα από συνέντευξη
στην εφημερίδα ‘’Βραδυνή’’ (1931)
Πηγή: paliaathina. com

Το σήκωσαν κυριολεκτικά 
στα χέρια τους...

Το βιβλιοπωλείο October Books στο Σαουθάμπτον 
έπρεπε μετά από 15 χρόνια να αλλάξει έδρα. Το ενοίκιο 
αυξήθηκε και οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να το αντέξουν. 
Δεν δανείστηκαν από τράπεζα, μάζεψαν 510.000 λίρες 
από φίλους με δωρεές και δάνεια και αγόρασαν ένα νέο 
κτίριο 150 μέτρα από την παλιά διεύθυνση. Έπρεπε να 
γίνει και η μετακόμιση: χιλιάδες βιβλία,  τα ράφια και τα 
έπιπλα. Η τοπική κοινότητα ήταν πάλι εκεί, 250 άνθρωποι 
σχημάτισαν αλυσίδα και σε λίγες ώρες η μετακόμιση 
τελείωσε για να ανοίξει το βιβλιοπωλείο στη νέα του 
διεύθυνση αύριο.

Κάθε βράδυ κοιμάσαι 
μ’ έναν θησαυρό....

...αυτή την πολυσήμαντη αυριανή σου μέρα.

Τάσος Λειβαδίτης
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Από τις 17 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες του Μουσείου 
Επιστημών μπορούν να εξερευνήσουν την αναζήτηση 
γνώσης των αρχαίων Ελλήνων στην έκθεση Ancient 
Greeks: Science and Wisdom (Αρχαίοι Έλληνες: 
Επιστήμη και Σοφία), που θα διαρκέσει έως τις 5 
Ιουνίου 2022.

Σπάνια και ιστορικά αντικείμενα που δεν έχουν εκτεθεί 
ποτέ πριν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκαλύψουν 
πώς οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι αμφισβητούσαν, 
συλλογίζονταν και συζητούσαν τον φυσικό κόσμο.

Μια σειρά από ειδικές εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν το 2022 για να συμπληρώσουν 
την έκθεση, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων με 
πάνελς εμπειρογνωμόνων, προβολής ταινιών και 
βραδιάς ζωντανής μουσικής.

Η έκθεση «Οι Αρχαίοι Έλληνες: Επιστήμη και Σοφία» 
αποτελούν μέρος του πολιτιστικού προγράμματος 
του Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας για τον εορτασμό 
των 200 ετών από την Ελληνική Ανεξαρτησία.

Η δωρεάν έκθεση στο Μουσείο Επιστημών θα 
ταξιδέψει τους επισκέπτες σε μια οδύσσεια μέσα 
στο χρόνο δίνοντας παράλληλα στους επισκέπτες 
μια μοναδική ευκαιρία να δουν σπάνια και 
αξιοσημείωτα αντικείμενα και να ανακαλύψουν την 
πιο πρόσφατη επιστημονική έρευνα που έχει γίνει 
σε αυτόν τον αρχαίο πολιτισμό, αποκαλύπτοντας 
πόσο η περιέργεια και η έρευνα ήταν κεντρικές στην 
αρχαιοελληνική κατανόηση του σύμπαντος, όπως 
είναι για τους επιστήμονες σήμερα.

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι αυτοπροσδιορίζονταν 
ως «εραστές της σοφίας» και, γι’ αυτούς, η τέχνη, η 
θρησκεία και η επιστήμη ήταν αχώριστες. Στράφηκαν 
στους θεούς και τις Μούσες για πνευματική έμπνευση 
καθώς προσπαθούσαν να κατανοήσουν τον κόσμο 
γύρω τους αλλά και να αμφισβητήσουν τη λειτουργία 
του.

Αυτή η έκθεση που έχει χαρακτηριστεί «κόσμημα» θα 
ζωντανέψει αυτές τις ιδέες με ιστορικούς θησαυρούς 

και θα ταξιδέψει τους επισκέπτες από τα μυστηριώδη 
βάθη της θάλασσας και στον υπέροχο νυχτερινό 
ουρανό. Οι επισκέπτες μπορούν να πλεύσουν στις 
επικίνδυνες θάλασσες με το άγαλμα του Ερμή, 
προστάτη των ταξιδιωτών και των εμπόρων, 
που ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο στα ανοιχτά των 
Αντικυθήρων. Μπορούν να απολαύσουν τον ήχο 
που συνόδευε την αρχαία ελληνική ζωή με τη χαμένη 
μουσική του αυλού μέσα από διαδραστικές οθόνες και 
βλέποντας ένα αποκλειστικό βίντεο που αναπαράγει 
τους αρχαίους ήχους του. Μπορούν ακόμη και να 
ατενίσουν το έναστρο σύμπαν μέσα από τα μάτια 
των αρχαίων Ελλήνων με μια όμορφη και σπάνια 
ασημένια σφαίρα που απεικονίζει τους γνωστούς 
αστερισμούς και ένα βυζαντινό ηλιακό ημερολόγιο 
– τον   δεύτερο παλαιότερο γνωστό μηχανισμό με 
οδοντωτούς τροχούς στον κόσμο.

Με τις σύγχρονες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν 
να ταξιδεύουμε στο χρόνο όπως ποτέ άλλοτε, οι 
επισκέπτες θα ακούσουν επίσης τους επιστήμονες 
που εργάζονται σήμερα για να ρίξουν νέο φως στον 
αρχαίο ελληνικό κόσμο, σε μια σειρά αποκλειστικών 
ταινιών μικρού μήκους.

Την έκθεση «Αρχαίοι Έλληνες: Επιστήμη και Σοφία» 
συνοδεύει μια σειρά εκδηλώσεων από συζητήσεις με 
πάνελ που διερευνούν πώς η αρχαία ελληνική σκέψη 
επηρέασε τη σύγχρονη αστρονομία μέχρι τη χρήση 
σύγχρονης τεχνολογίας και βιντεοπαιχνιδιών για την 
αναπαράσταση των αρχαίων ελληνικών κόσμων. 
Όπως και μια ειδική προβολή του The Killing of 
a Sacred Deer (Ο θάνατος του ιερού ελαφιού) του 
Γιώργου Λάνθιμου και μια βραδιά ζωντανής μουσικής 
που ζωντανεύει τους χαμένους ήχους του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου.

Ο Sir Ian Blatchford, Διευθύνων Σύμβουλος και 
Διευθυντής του Ομίλου Μουσείων Επιστημών, 
δήλωσε: «Η περιέργεια ήταν μια ισχυρή δύναμη 
στην ώθηση της πνευματικής προσπάθειας στον 
αρχαίο ελληνικό κόσμο και είναι μια δύναμη που 
μοιράζονται τόσο οι επιστήμονες όσο και το κοινό των 
μουσείων μας σήμερα. Χαίρομαι που οι επισκέπτες 
μπορούν να συμμετάσχουν μαζί μας σε μια οδύσσεια 
εξερεύνησης σε αυτή τη συναρπαστική εποχή με 
οδηγό μια πραγματικά αξιόλογη συλλογή ιστορικών 
θησαυρών.

 Χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη επιστήμη και την 
αφήγηση για να φέρουν τις αρχαίες ιδέες, τους ήχους 
και τις λέξεις τους στον κόσμο του 2021, ελπίζω ότι 
οι επισκέπτες αυτής της εντυπωσιακής έκθεσης θα 
νιώσουν ότι οι Θεοί, οι Μούσες και οι επιστήμονες του 
αρχαίου ελληνικού κόσμου είναι ακόμα ζωντανοί!».

Σχολιάζοντας τα εγκαίνια της έκθεσης, ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης 
δήλωσε: Η έκθεση «Αρχαίοι Έλληνες: Επιστήμη 
και Σοφία προσφέρει ένα μοναδικό παράθυρο στη 
σοφία που διαμόρφωσε την επιστήμη της Αρχαίας 
Ελλάδας και μια νέα εικόνα σε ορισμένες από τις 
καινοτομίες που σήμερα μας οδηγούν σε μεγαλύτερη 
κατανόηση αυτού του παρελθόντος. Είναι επίσης μια 
αξιοσημείωτη συνεργασία όχι μόνο μεταξύ Ελλάδας 
και Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά μεταξύ του Μουσείου 
Επιστημών και ορισμένων από τα πιο σημαντικά 
μουσεία και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης.»

Η Jane Desborough, Επικεφαλής Επιμελήτρια 
της έκθεσης δήλωσε: «Αυτό που είναι πραγματικά 
ιδιαίτερο για την αρχαία ελληνική επιστήμη είναι 
ότι πολλές από τις ιδέες της έχουν συλληφθεί και 
επιβιώσει σε αντικείμενα τέχνης, το οποίο είναι 
αποτέλεσμα της ολιστικής τους ματιάς, στην οποία 
η επιστήμη, η τέχνη και η θρησκεία θεωρούνταν 
αχώριστες. Και τώρα οι σημερινοί επιστήμονες 
χρησιμοποιούν τεχνικές αιχμής για να αποκαλύψουν 
νέες πληροφορίες για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, οι 
οποίες θα εξερευνηθούν σε όλη την έκθεση».

Αρχαίοι Έλληνες, Επιστήμη και Σοφία: 
Η Επιστήμη στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο σε μια μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Μουσείο Επιστήμης 
ανοίγει μια νέα έκθεση 

εξερευνώντας την επιστήμη 
στον αρχαίο ελληνικό κόσμο
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θα εξερευνήσουν πέντε βασικούς τομείς του φυσικού 
κόσμου στους οποίους έστρεψαν την προσοχή 
τους οι αρχαίοι Έλληνες, από τις θάλασσες και τους 
ζωικούς κόσμους μέχρι το ανθρώπινο σώμα, τη 
μουσική και το σύμπαν:

Στον τομέα  Perilous Seas, οι επισκέπτες μπορούν να 
ανακαλύψουν πώς οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύασαν 
τα πλοία για να ταξιδεύουν πιο μακριά, πιο γρήγορα 
και να επεκτείνουν την πολιτιστική και πνευματική 
τους εμβέλεια. Τα εμπορικά τους πλοία ήταν 
σημαντικά για τη μεταφορά όχι μόνο ελληνικών 
αγαθών και πολιτιστικών προϊόντων για εμπόριο, 
αλλά και φιλοσοφιών, θρησκειών και πολιτισμών 
σε γειτονικές περιοχές. Τα καταγάλανα νερά της 
Μεσογείου φιλοξενούν επίσης μια συναρπαστική 
ποικιλία θαλάσσιας ζωής και στο Animal Worlds οι 
επισκέπτες μπορούν να εμβαθύνουν στο μυαλό 
φιλοσόφων όπως ο Αριστοτέλης, που προσπάθησαν 
να κατανοήσουν τους κύκλους ζωής των ζώων μέσω 
συστηματικών μελετών.

Στον τομέα  The Mathematical Body οι επισκέπτες 
μπορούν να εξερευνήσουν πώς αντιλαμβάνονταν 
οι αρχαίοι Έλληνες το «ιδανικό σώμα», που 
προσωποποιούνταν από τους νικητές αθλητές 
που συμμετείχαν στους Πανελλήνιους Αγώνες. Οι 
επισκέπτες μπορούν ακόμα, να ξαναφανταστούν τους 
ήχους του αρχαίου ελληνικού κόσμου με την Αρμονική 
Μουσική καθώς εξερευνούν πώς ο Πυθαγόρας και 
οι ακόλουθοί του προσπάθησαν να εξηγήσουν τη 
μουσική με μαθηματικούς όρους, ενώ στο StarryCos-
mos, οι επισκέπτες μπορούν να κοιτάξουν τα αστέρια 
μέσα από τα μάτια των αρχαίων Ελλήνων για να 
μάθουν πώς προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν 
και να διαμορφώσουν τον νυχτερινό ουρανό.

Η περιέργεια και η έρευνα ήταν τόσο κεντρικά στην 
αρχαία ελληνική κατανόηση του σύμπαντος όσο 
και για τους επιστήμονες σήμερα. Οι επισκέπτες 
μπορούν να ανακαλύψουν τα συναρπαστικά 
σύγχρονα επιστημονικά έργα που συνεχίζουν να 
ρίχνουν νέο φως στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, σε 
μια σειρά αποκλειστικών ταινιών μικρού μήκους που 
παρουσιάζονται στην έκθεση.

Ερευνητές από το έργο «Black Sea Map» στο 
Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον θα οδηγήσουν 
τους επισκέπτες στα παρασκήνια καθώς δοκιμάζουν 
ένα μοντέλο του αρχαιότερου γνωστού ανέπαφου 
αρχαιοελληνικού ναυαγίου που ανακάλυψαν 
στην κοίτη της Μαύρης Θάλασσας. Ο Δρ Στέφαν 
Χάγκελ, μουσικολόγος από την Αυστριακή Ακαδημία 
Επιστημών, θα ανασυνθέσει τους ήχους του 
αρχαίου αυλού χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό 
ειδικού λογισμικού και ενός οργάνου, αντίγραφου 
που βασίζεται σε μια πρωτότυπη αναβίωση. Η Δρ 
Μαγδαληνή Αναστασίου, Φυσικός στο Αστεροσκοπείο 
Θεσσαλονίκης, αναλύει σαρώσεις του παγκοσμίου 
φήμης μηχανισμού των Αντικυθήρων για να εξηγήσει 
πώς η κατανόησή μας για την πολυπλοκότητα και 
τις δυνατότητές του έχει μεταμορφωθεί μέσω των 
πρόσφατων ευρημάτων.

Η έκθεση περιλαμβάνει διεθνή δάνεια από γνωστά 
ιδρύματα όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
στην Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού 
Πολιτισμού, Musée du Louvre στο Παρίσι, Kun-
sthistorischesMuseum Βιέννης, τη συλλογή Nicolas 
and Alexis Kugel, Μουσείο Reiss Engelhorn στη 
Γερμανία,Kunstsammlungen Antike der Ruhr-Univer-
sität Bochum, και το Reading Museum.

Σειρά Εκδηλώσεων
Συνοδεύοντας την έκθεση Ancient Greeks: Science 
and Wisdom θα υπάρχει μια σειρά από ζωντανές 
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο IMAX: 
The Ronson Theatre του Μουσείου Επιστημών το 
2022, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων σε πάνελ 
και ζωντανών μουσικών παραστάσεων.

• From Athens to Andromeda: When Ancient Greece 
Looked to the Stars (Από την Αθήνα στην Ανδρομέδα: 
Όταν οι Αρχαίοι Έλληνες κοίταζαν τα άστρα) (Πέμπτη 
20 Ιανουαρίου 2022, 19.30 – 20.45).

Γίνετε μέλος μιας ομάδας ειδικών για να μάθετε για τα 
άλματα που έκαναν τα αρχαία ελληνικά μυαλά στον 

τομέα της αστρονομίας και τα όρια που ξεπέρασαν, 
από τον προσδιορισμό των μυστικών του σύμπαντος 
μέσω των μαθηματικών μέχρι την αξιοσημείωτη 
ανακάλυψη του παλαιότερου αναλογικού υπολογιστή 
στον κόσμο. Το πάνελ περιλαμβάνει: τον καθηγητή 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο UCL, 
Andrew Gregory, τον δημοσιογράφο Dr Jo March-
ant, τη Φυσικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Δρ Μαγδαληνή Αναστασίου, τον  
Πρώην Αντιπρόεδρος της Βασιλικής Αστρονομικής 
Εταιρείας, Δρ Simon Mitton, ενώ το πάνελ συντονίζει 
η δημοσιογράφος, Sarah Cruddas.

Από την αποκάλυψη χαμένων ναυαγίων μέσω 
σόναρ και υποβρυχίων έως την αναδημιουργία 
τηςαρχαίας αρχιτεκτονικής μέσω καθηλωτικών 
και πρωτοποριακών βιντεοπαιχνιδιών, οι νέες 
τεχνολογίες μας επιτρέπουν να βαδίσουμε στα 
χνάρια των αρχαίων πολιτισμών όπως ποτέ άλλοτε. 
Γίνετε μέλος μιας ομάδας ειδικών στο Μουσείο 
Επιστημών για να εξερευνήσετε πώς η σημερινή 
τεχνολογία μας επιτρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω 
στο χρόνο καθώς ρίχνει νέο φως στην αρχαία ιστορία 
μας. Το πάνελ περιλαμβάνει: την ανθρωπολόγο, 
Καθηγήτρια Alice Roberts,  την καθηγήτρια Ναυτικής 
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον 
Δρ Helen Farr, τον συγγραφέα Καθηγητής Michael 
Scott και προγραμματιστές από το Assassin’s Creed 
της Ubisoft.

• The Killing of a Sacred Deer and Panel Discus-

sion ( Ο θάνατος του Ιερού Ελαφιού) (Τετάρτη 30 
Μαρτίου2022, 19.30 – 22.00).

Από τον υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη Γιώργο 
Λάνθιμο (The Favourite, The Lobster), μια ιστορία 
βουτηγμένη στην ελληνική τραγωδία, τον υπαρξιακό 
τρόμο, το χιτσκοκικό ψυχόδραμα και το καθηλωτικό 
σασπένς. Το «The Killing of a Sacred Deer» 
ανατρέπει τις προσδοκίες σε κάθε βήμα. Η προβολή 
συνοδεύεται από συζήτηση μεταξύ μιας ομάδας 
φημισμένων κλασικιστών που θα συζητήσουν τη 
σημασία της μυθολογίας στον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό και την επιρροή της στην αφήγηση μέχρι 
σήμερα.

• Ζωντανά: Μια Βραδιά Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής 
(Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, 19.30 – 21.30).

Γίνετε μέλος του Μουσείου Επιστημών για μια βραδιά 
ζωντανής μουσικής που προβάλλει χαμένους ήχους 
από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο που ζωντανεύουν 
μερικοί από τους καλύτερους ερμηνευτές αρχαίων 
οργάνων στον κόσμο,  χρησιμοποιώντας ειδικά 
σχεδιασμένο λογισμικό για την αναδημιουργία 
αρχαίων ήχων. Με οικοδεσπότη την ανθρωπολόγο 
Mary Ann Ochota, η βραδιά θα περιλαμβάνει επίσης 
ομιλίες για τη μουσική στην Αρχαία Ελλάδα και την 
επαναφορά αυτής της μουσικής στη ζωή στον 21ο 
αιώνα.

lifo.gr

Διαβρωμένο από τη θάλασσα άγαλμα του Ερμή που ανακαλύφθηκε στο ναυάγιο των Αντικυθήρων. © Science Museum.

Ορειχάλκινα εξαρτήματα από βυζαντινό φορητό ηλιακό ρολόι. © Science Museum.
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