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Η Ημέρα των Ευχαριστιών ή Thanksgiv-
ing Day είναι η ετήσια παραδοσιακή γιορτή 
που γιορτάζεται στις ΗΠΑ και στον Καναδά 
και η οποία ανοίγει την εορταστική περίοδο 
που ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα και 
την Πρωτοχρονιά.

H Ημέρα των Ευχαριστιών γιορτάζεται 
στον Καναδά την δεύτερη Δευτέρα του 
Οκτώβρη. Με τη γιορτή των Ευχαριστιών, 
που ανήκει στην κατηγορία των φεστιβάλ 
της σοδειάς, απονέμονται ευχαριστίες προς 
το Δημιουργό για τα αγαθά που αποκόμισε ο 
καθένας στο τέλος της σοδειάς.

Η πρώτη γιορτή των Ευχαριστιών 
γιορτάστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα σε 
περιοχές του σημερινού Καναδά.

Από τις αρχές του 17ου αιώνα ο 
εορτασμός άρχισε να γίνεται και σε 
περιοχές των σημερινών ΗΠΑ. Γενικά, η 
καθιέρωση του Τhanksgiving Day ξεκίνησε 
από τους πρώτους Ευρωπαίους αποίκους 
στην Αμερική. Οι απαρχές της ανάγονται 
στις γιορτές που διοργάνωναν οι πρώτοι 
άποικοι μόλις έφταναν στη νέα ήπειρο, ως 
ευχαριστήριο προς τον Δημιουργό για την 
ασφαλή άφιξή τους.

Στις 8 Οκτωβρίου 2021 συμπληρώθηκε 
μισός αιώνας από την διακήρυξη της 
πολυπολιτισμικότητας ως επίσημης 
κυβερνητικής πολιτικής του Καναδά. 
Ήταν 8 Οκτωβρίου του 1971, όταν ο 
πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού 
Pierre Elliott Trudeau, ως 15ος 
πρωθυπουργός του Καναδά, ανακοίνωνε 
την πολυπολιτισμικότητα ως επίσημη 
κυβερνητική πολιτική - την πρώτη του είδους 
της στον κόσμο - για την αναγνώριση της 
συμβολής της πολιτιστικής πολυμορφίας 
και της πολυπολιτισμικής ιθαγένειας στον 
καναδικό κοινωνικό ιστό. 

Η πολιτική πολυπολιτισμικότητας του 
Καναδά υλοποιήθηκε με βάση τις συστάσεις 

της Βασιλικής Επιτροπής 
για τη Διγλωσσία και τη 
Διπολιτισμικότητα. Αυτές οι 
συστάσεις έγιναν μετά από 

παρότρυνση διαφόρων 
ε θ ν ο π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ώ ν 

ομάδων σε όλο τον 
Καναδά,  ως υπεν-
θύμιση του μακρού 
και συνεχιζόμενου 
αγώνα για ισότητα 
στη χώρα αυτή. Η 
πολιτική προάγει τον 
σεβασμό της πο-

λιτισμικής ποικιλομορ-
φίας, αναγνωρίζει την 
ελευθερία όλων των 

μελών της καναδικής κοινωνίας 
να διατηρούν, να ενισχύουν 
και να μοιράζονται τη δική 
τους πολιτιστική κληρονομιά 
και θεωρεί την πολιτιστική 
συμβολή τους σε όλη τη χώρα 

ως ουσιαστική για τον Καναδά. 
Η πολιτική αυτή έλαβε συνταγματική 

κύρωση το 1982, με ρητή αναγνώριση 
ότι ο Καναδικός Χάρτης Δικαιωμάτων και 
Ελευθεριών θα πρέπει να ερμηνεύεται με 
τρόπο συνεπή με την πολυπολιτισμική 
κληρονομιά των Καναδών. Η 

Το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου, στο Uni-
versal Eventspace, το Ίδρυμα Ελληνικής 
Κληρονομιάς πραγματοποίησε εκδήλωση 
συγκέντρωσης χρημάτων για την υποστήριξη 
μιας νἐας πρωτοβουλίας, του μεγάλου έργου 
“Ἑλληνοκαναδικά Αρχεία του ΗHF”.

Εχοντας ήδη επιτύχει την έδρα της 
Νεοελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του 
York και πρόσφατα το Πρόγραμμα Ελληνικών 
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, με 
το έργο “Ἑλληνοκαναδικά Αρχεiα” το ΗHF 
διασφαλίζει την προώθηση του ελληνικού 
πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, 
της ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά 
ενώ θα αποτελέσει παρακαταθήκη και για την 
ιστορική κατάρτιση των γενεών  που έρχονται.

Εκδήλωση του HHF για την 
υποστήριξη νέου έργου

50ή Επέτειος της Διακήρυξης 
πολυπολιτισμικής πολιτικής 
                         του Καναδά
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Αξεπέραστη νοστιμιά 
σε κάθε πιάτο!
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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

Πενήντα Έλληνες οι οποίοι ζουν και 
εργάζονται στο εξωτερικό ως ανώτατα 
στελέχη επιχειρήσεων, αναμένεται 
να συναντηθούν στην Αθήνα στις 21 
Οκτωβρίου, για τη Διάσκεψη «Greeks 
Are Back». Κοινός τους σκοπός είναι να 
μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία 
τους προκειμένου η Ελλάδα να γίνει πιο 
ελκυστική σε ξένες επενδύσεις.

Ο ιθύνων νους και επικεφαλής της 
Public Affairs and Networks, Ανδρέας 
Γιαννόπουλος, μίλησε για την πρωτοβουλία 
στη δημοσιογράφο Μαρία Παππά για το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ποιος είναι ο στόχος της Διάσκεψης;
Στόχος είναι τα στελέχη να μοιραστούν τις 

γνώσεις και την εμπειρία τους. Να κάνουν 
συγκεκριμένες προτάσεις, εφαρμοσμένης 
πολιτικής. Δεν πρόκειται για ένα think tank 
που θα συζητεί αορίστως. Οι προστάσεις 
δεν θέλουμε να είναι φλύαρες. Ό,τι 
προτείνει η κάθε ομάδα θα αποτυπωθεί 
και συντεθεί σε ένα κείμενο που θα 
ονομαστεί «Πρωτοβουλία για τις ξένες 
επενδύσεις στην Ελλάδα». Αυτό το κείμενο 
θα σταλεί στην κυβέρνηση, στα κόμματα, 
σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, τα ΜΜΕ 
και σε άλλους θεσμικούς φορείς για να 
υπάρξει η ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα 
και γνωστοποίηση των προτάσεων. 
Επιπλέον, στόχος είναι αυτή η Διάσκεψη να 
γίνεται κάθε χρόνο. Του χρόνου θέλαμε να 
παρουσιάσουμε στην αρχή της Διάσκεψης 
τι από αυτά που θα προταθούν φέτος θα έχει 
υλοποιηθεί, τι θα βρίσκεται σε εξέλιξη και τι 
όχι. Είναι αυτό που αγγλιστί λέμε «account-
ability», η λογοδοσία, δηλαδή ο έλεγχος. 
Θα έχουμε άλλες ομάδες εργασίας, βέβαια, 

θα υπάρχει ένας πυρήνας των στελεχών 
που θα συμμετάσχουν φέτος αλλά θα 
προστεθούν και καινούριοι.

Εκτός από τα ανώτατα στελέχη των 
εταιρειών στη Διάσκεψη παίρνουν 
μέρος και στελέχη της κυβέρνησης;

Θα συμμετάσχουν ο υπουργός 
Οικονομικών, ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, θα είναι και ο πρόεδρος 
του ΣΕΒ. Αυτό θα είναι το προοίμιο για να 
μπούμε στο κυρίως θέμα της Διάσκεψης 
η οποία θα έχει έξι ομάδες εργασίας με 8 
-10 άτομα, η κάθε ομάδα. Μετά το πέρας 
των εργασιών, ο εισηγητής της κάθε 
ομάδας θα παρουσιάσει μια διαφάνεια με 
τα βασικά σημεία σε «bullet points» για 
το τι προτείνει κάθε ομάδα εργασίας σε 
σχέση με τι πρέπει να γίνει στις πράσινες 
επενδύσεις, στο φορολογικό πλαίσιο, στην 
προσέλκυση ταλέντων, στην καινοτομία, 
την έρευνα και ανάπτυξη, και φυσικά στη 
ψηφιακή μετάβαση, ώστε να γίνει η Ελλάδα 
ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Εκεί 
θα είναι και ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το Greeks 
Are Back;

Θα ξεκινούσα από μια θετική διαπίστωση. 
Η ιδέα μού γεννήθηκε όταν ζούσα και 
εργαζόμουν κι εγώ στο εξωτερικό, σε μια 
μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Όπου και να 
πήγαινα, στο πλαίσιο των επαγγελματικών 
μου δραστηριοτήτων, έβλεπα Έλληνες και 
μάλιστα σε υψηλόβαθμες θέσεις μεγάλων 
εταιρειών, παντού. Από τη ζύμωση και 
από τις κουβέντες που είχαμε ανάμεσα μας 
προέκυπτε πάντοτε στο τέλος η «έννοια» 
για την Ελλάδα. Δεν λέω «παράπονο» γιατί 

φυσικά όταν αγαπάς κάτι παραπονιέσαι, 
όποτε βλέπεις στραβά πράγματα. Όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι έχουν πραγματική 
ανιδιοτέλεια. Όλοι είμαστε πατριώτες στην 
Ελλάδα. Όταν ζεις στο εξωτερικό αυτή η 
έννοια και η αγάπη, γίνονται μεγαλύτερες 
γιατί ενισχύονται από την απόσταση που 
υπάρχει. ‘Αρα, η ιδέα ξεκίνησε από το ότι 
υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δυναμικό 
Ελλήνων, ανώτερων στελεχών στο 
εξωτερικό. Μόνο το Ισραήλ μπορεί να 
συγκριθεί με την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει 
πολλούς απόδημους Έλληνες και αυτοί οι 
άνθρωποι είναι σε υψηλόβαθμες θέσεις, 
σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες. Σκέφτηκα 
ότι θα ήταν χρήσιμο να μαζευτούν αυτοί οι 
άνθρωποι κάποια στιγμή. Να έρθουν πίσω 
και να επιστρέψουν αξία, μοιραζόμενοι τις 
γνώσεις, τις εμπειρίες, τις παραστάσεις για 
κάτι πολύ ειδικό: πώς μπορεί η Ελλάδα να 
γίνει ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. 
Δεν μιλάμε για «σοφούς» οι οποίοι ζουν 
εκτός συνόρων και θα έρθουν εδώ και θα 
δώσουν τα φώτα στους αδαείς που δεν 
ξέρουν τι τους γίνεται. Όμως, το λέω μετά 
λόγου γνώσεως, όταν συναναστρέφεσαι, 
στα κεντρικά μεγάλων εταιρειών, 
συναδέλφους σου και είσαι μέσα στα 
κέντρα των αποφάσεων, ξέρεις ποιοι είναι 
οι παράγοντες, ποια είναι τα κριτήρια που 
επικρατούν τελικά όταν πρόκειται μια χώρα 

να τοποθετηθεί στο χάρτη των πιθανών 
επενδυτικών επιλογών μιας εταιρείας.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα 
που χρειάζεται μεγάλο συντονισμό. 
Πόσο καιρό το οργανώνετε;

Ένα χρόνο τώρα το οργανώνουμε. Το 
ανακοινώσαμε τον Σεπτέμβριο 2020 και 
αυτό που χρειάστηκε πολύ χρόνο ήταν 
να φτάσουμε σε αυτό το «σώμα» των 
50 στελεχών. Είναι πολλοί Έλληνες στο 
εξωτερικό, αλλά έπρεπε να βρούμε και τους 
κατάλληλους ανθρώπους που θα ταίριαζαν 
σε κάθε ομάδα εργασίας. Υπήρξαν πολλές 
επικοινωνίες. Τον Σεπτέμβριο κάναμε έξι 
τηλεδιασκέψεις ανά ομάδα εργασίας, με 
στόχο να γνωριστούν οι συμμετέχοντες, 
να μην δει ο ένας τον άλλο πρώτη φορά 
στις 21 Οκτωβρίου, στην Αθήνα. Αυτοί 
οι άνθρωποι αφήνουν τις δουλειές τους 
ουσιαστικά, για κάτι που δεν εντάσσεται 
στα επαγγελματικά τους καθήκοντα και 
έρχονται στο περιθώριο του προσωπικού 
τους χρόνου. Συμμετέχουν με το νου και 
με την καρδιά. Δεν πρόκειται για στελέχη 
που έφυγαν στην κρίση. Έχουν υψηλές 
θέσεις εδώ και χρόνια. Έρχονται για να 
επιστρέψουν αξία στην πατρίδα τους 
με βάση την εμπειρία, τις γνώσεις και το 
συναίσθημα που έχουν για την Ελλάδα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Greeks are back: 
50 Έλληνες που διαπρέπουν στο 

εξωτερικό επιστρέφουν...
Θα συναντηθούν στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου
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Η κακοκαιρία 
«Αθηνά» χτύπησε την 
πυρόπληκτη Εύβοια

Η κακοκαιρία Αθηνά που πλήττει τη χώρα από την 
Πέμπτη, το τελευταίο 24ωρο «χτύπησε» το μεγαλύτερο 
μέρος της Βόρειας Εύβοιας όπου πρόσφατα 
δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές, δημιουργώντας 
μεγάλες καταστροφές.

Η σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά 
προβλήματα στον πυρόπληκτο Δήμο Μαντουδίου 
- Λίμνης - Αγίας Άννας καθώς και στα Βασιλικά 
του δήμου Ιστιαίας Αιδηψού. Κεντρικοί δρόμοι 
μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια πλημμύρισαν, ενώ 
προβλήματα σημειώθηκαν και στο επαρχιακό δίκτυο.

Εν τω μεταξύ, σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση 
βρίσκονται οι κάτοικοι, του Αχλαδίου αλλά και της 
Αγίας Άννας, όπου έχουν υπερχειλίσει ποταμοί και 
ρέματα.Ειδικά  παραλία Αχλαδίου καταστράφηκα 
ολοσχερώς.

«Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο» λέει 
 ο Δήμαρχος Μαντουδίου

«Μετά την καταστροφική φωτιά, ήρθε η 
καταστροφική πλημμύρα. Δεν έχει μείνει τίποτα 
όρθιο, παραλία Άννας, παραλία Αχλαδίου, έχουν 
καταστραφεί. Τα ποτάμια μπήκαν μέσα στα σπίτια. 
Η παραλία Αχλαδίου έχει μετατραπεί σε απέραντο 
ποτάμι. Έχουν κοπεί οι συνδέσεις σε όλα τα χωριά. 
Η κατάσταση είναι δραματική. Μέσα στο χωριό έχει 
φύγει ένα βουνό ολόκληρο. Έχουμε εκατοντάδες 
κλήσεις για άντληση υδάτων από σπίτια», δήλωσε ο 
δήμαρχος Μαντουδίου μιλώντας στο Open.

«Προσπαθούμε να δούμε εάν οι άνθρωποι είναι 
καλά. Είναι τρομερή η κατάσταση, δεν την έχουν 
ξαναδεί τα μάτια μου τέτοια κατάσταση, ούτε με 
τη φωτιά είχαμε δει τέτοιο τραγικό γεγονός. Όλη η 
περιοχή έγινε ένα ποτάμι. Έριξε από τις 12 το βράδυ 
έως τις 2:30, δεν έχει μείνει τίποτα. Αγία Άννα, Αχλάδι 
και Κοτσικιά, έχουν προβλήματα. Δεν έχει κανένας 
κοιμηθεί. Με μηχανήματα έργου βγάζουμε τον 

κόσμο από τα σπίτια τους», 
πρόσθεσε.

«Η πυροσβεστική όλη τη 
νύχτα προσπαθεί να μην 
έχουμε θύματα, οι ζημιές είναι 
ανυπολόγιστες. Ποτάμια που 
ήταν σχεδόν ρυάκια, έχουν γίνει 
σχεδόν 10 μέτρα», επισήμανε 
ο κ. Τσαπουρνιώτης.

Ο αντιπεριφερειάρχης 
της Π. Ε. Εύβοιας Γιώργος 
Κελαϊδίτης μιλώντας στο evi-
ma.gr δήλωσε: «Δεκάδες είναι 
τα πλημμυρισμένα σπίτια ενώ 
έχουν καταστραφεί πολλοί 
δρόμοι στο επαρχιακό δίκτυο 
από Ελληνικά προς Αγία Άννα 
και επειδή υπάρχει κίνδυνος 
από πλημμυρισμένα ρέματα 
θα κοπεί η κυκλοφορία. Οι δύο 
Δήμοι έχουν υποστεί μεγάλη 
καταστροφή και ξεκινάμε σε 
πρώτη φάση τον καθαρισμό 
στο επαρχιακό και δημοτικο 
οδικό δίκτυο. Στο Ψαροπούλι 
επίσης υπάρχουν δεκάδες 
πλημμυρισμένα σπίτια».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Νέα συμφωνία Ελλάδας
ΗΠΑ υπογράφεται 

την Πέμπτη 
-Τα σημεία «κλειδιά» 

Κυριάκος Μητσοτάκης 
και Νίκος Δένδιας

Συνάντηση στο Μαξίμου είχαν το μεσημέρι της Δευτέρας 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό 
Εξωτερικών Νίκο Δένδια, λίγο πριν από την αναχώρηση 
του τελευταίου για την Ουάσιγκτον, όπου θα πέσουν οι 
υπογραφές για την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Μητσοτάκης-Δένδιας συζήτησαν σήμερα τις τελευταίες 
λεπτομέρειες της αμυντικής συμφωνία με τις ΗΠΑ, 
λίγες ημέρες μετά την υπογραφή και επικύρωση της 
ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, την οποία 
χαιρέτισαν και οι ΗΠΑ.

Η συμφωνία, που θα υπογραφεί την Πέμπτη, πρόκειται 
ουσιαστικά για το δεύτερο τροποποιητικό πρωτόκολλο 
της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ-
Ελλάδας.

Η συμφωνία θα υπογραφεί στην Ουάσιγκτον από τους 
υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας-ΗΠΑ, Νίκο Δένδια και 
Αντονι Μπλίνκεν, θα έχει πενταετή ισχύ, ενώ στη συνέχεια 
θα ανανεωθεί επ’ αόριστον.

Τι αποκάλυψε ο Νίκος Δένδιας για τη συμφωνία 
Σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής», ο Νίκος 
Δένδιας αποκάλυψε ότι υπήρχαν προτάσεις από την 
αμερικανική πλευρά για διάφορες άλλες τοποθεσίες, 
για αμερικανικές βάσεις, πέρα από τη Σούδα, την 
Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκειο και τη Λάρισα, οι 
οποίες, όμως, όπως εξήγησε, δεν εξετάζονται σε αυτή 
την φάση, αλλά «η ίδια η συμφωνία αφήνει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο για την προσθήκη και άλλων τοποθεσιών στο 
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ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

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)

- Έλα επιτέλους Σκλάβε. που είσαι;
-Εδώ είμαι μικρέ. Μην αργήσω λίγο, 

κατευθείαν ξεκινάς την γκρίνια.
- Έχω μεγάλη στεναχώρια Σκλά 

βε,μην με παρεξηγείς. Δεν σε βλέπω 
όμως καλά, μου φαίνεσαι πολύ 
κουρασμένος!

-Μόνο κουρασμένος μικρέ..-ομμάτια 
είμαι. 

-Γιατί Σκλάβε;
-Σε καθημερινή βάση μικρέ, βγαίνει 

μια λίστα με όσους ανεβαίνουν εδώ 
πανω. Αφού λοιπόν είδα ότι πήρε τον 
ανήφορο ο κουμπάρος σου, ήθελα να 
είμαι από τους πρώτους στην πύλη για 
να τον υποδεχτώ.

-Μπράβο Σκλάβε, καλά έκανες.
-Πού το είδες το καλό μικρέ; Έχω 

να κοιμηθώ πέντε ολόκληρες ημέρες.
Έχουμε γυρίσει τα μισά ξενυχτάδικα 
εδώ πάνω, από την ώρα που έφτασε.

-Ήμουν σίγουρος γι'αυτό Σκλάβε.
Μεγάλος γλεντζές ο κουμπάρος μου 
και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα.Να του 
πεις ότι θα μας λείψει πολύ...

-Έννοια σου μικρέ και το ξέρει. Το 
μόνο που θέλει, είναι να είστε όλοι σας 
καλά.

-Καλό παράδεισο του ευχόμαστε 

όλοι εμείς Σκλάβε,που είχαμε την τύχη 
να τον έχουμε στην ζωή μας.

-Πες μου όμως μικρέ, γιατί είδα ότι 
πήγες στο Krinos την προηγούμενη 
εβδομάδα.

- Ναι Σκλάβε, μας είχανε καλέσει για 
να τιμήσουμε την Ολυμπιονίκη.

- Όλα ωραία μικρέ. Έχω όμως μία 
απορία! Πώς καταφέρατε εσύ και ο 
φίλος μου ο Αλεξάκης να μιλάτε για 
ψητά, αρνιά και κοντοσούβλια;

-Τι να κάνουμε Σκλάβε, είμαστε καλο 
φαγάδες.

- Αυτό δεν χρειαζόταν να μου το πεις 
μικρέ, φαίνεται άλλωστε. 

- Σταμάτα να με τσιτώνεις Σκλάβε και 
πες μου κανένα νέο.

-Τι να σου πω μικρέ.Έμαθα ότι θα 
γίνουν εκλογές στην κοινότητα,μέχρι 
τον Νοέμβριο. Αληθεύει ή είναι φήμες;

- Δεν γνωρίζω Σκλάβε. Θα μάθω 
όμως και θα σου πω.

- Εδώ που τα λέμε μικρέ,δεν υπάρχει 
άλλη λύση.

- Καλά τα λες Σκλάβε. Πες μου όμως, 
γιατί τον τελευταίο καιρό φεύγουν όλοι 
οι καλοί. Είναι άδικο....

-Δίκιο έχεις μικρέ, τις αποφάσεις 
όμως τις παίρνει ο Μεγάλος.

-Δεν έχω λόγια Σκλάβε..
-Να φανταστείς μικρέ, πριν από 

λίγες ημέρες, συνάντησα τον Ηρακλή 
τον φωτογράφο. Ξαφνιάστηκα,γιατί 
δεν είχα δει το όνομά του στην 
λίστα.Ρωτώντας τον, έμαθα ότι είχε 
πρόβλημα κατά την άνοδό του εδώ 
πάνω. Μέχρι και σε τέτοια θέματα, 
θάλασσα τα κάνετε εκεί κάτω.

-Σκλάβε μίλα με τον Μεγάλο μήπως 
δώσει την έγκρισή του να έρθουν ξανά 
πίσω όλοι οι καλοί.

- Είτε δώσει την έγκρισή του είτε όχι, 
κανένας δεν πρόκειται να κατέβει.

- Γιατί το λες αυτό Σκλάβε;
Διότι μικρέ είμαστε καλά εδώ πάνω, 

σε σύγκριση με εσάς εκεί κάτω,που 
ζείτε σε έναν κόσμο γεμάτο ψευτιά και 
υποκρισία.

- Ένα δίκιο το έχεις Σκλάβε.
Γενικότερα η κατάσταση που επικρατεί 
εδώ κάτω δεν είναι και η καλύτερη.

-  Σκλάβε αν με δεις σε καμιά 
λίστα,θέλω να μου το πεις. Γιατί γελάς 
όμως...είπα κάτι αστείο;
- Γελάω μικρέ, γιατί δύο φορές έσβησα 
το όνομά σου από την λίστα.Σιγά μην 
σε άφηνα να γλιτώσεις τόσο εύκολα.
- Φεύγω Σκλάβε, γιατί με δουλεύεις.
Από τα λεγόμενά σου καταλαβαίνω 
ότι έχω να τραβήξω πολλά ακόμα. 
Βλέπεις δεν σου έκανα και λίγα στο 
παρελθόν.
-Έτσι είναι μικρέ. Όσο ήμουν εκεί κάτω 
με παίδευες, τώρα ήρθε η σειρά σου.
- Το δέχομαι Σκλάβε....

μέλλον».
Αναφερόμενος στην επιλογή της 

Αλεξανδρούπολης, ο κ. Δένδιας 
υπογράμμισε τη σημασία της επιλογής 
μιας τοποθεσίας που βρίσκεται κοντά 
στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία, ενώ 
προσθέτει πως η Αλεξανδρούπολη, με 
τη δημιουργία και πλωτού τερματικού 
σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου, 
μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο για 
τα Δυτικά Βαλκάνια και για την ευρύτερη 
περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις 
ΗΠΑ, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Επίσης, επισήμανε ότι η επιλογή 
τοποθεσίας έχει να κάνει με τη δυνατότητα 
ταχείας μεταφοράς και στάθμευσης 
αμερικανικών δυνάμεων στη Βουλγαρία και 
στη Ρουμανία, παρακάμπτοντας τα Στενά. 

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη στρατηγική 
θέση της Ελλάδας και φαίνεται να έχουν 
αμφιβολίες αναφορικά με την Τουρκία», 
τονίζει.

Η άλλη τοποθεσία, στη νησιωτική 
Ελλάδα, σημειώνει ο υπουργός 
Εξωτερικών, θα διευκολύνει την ενίσχυση 
της παρουσίας και την ταχεία ανάπτυξη του 
αμερικανικού και του ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου.

Όπως αναφέρει, οι τοποθεσίες θα 
τελούν υπό ελληνικό έλεγχο και θα 
χρησιμοποιούνται τόσο από αμερικανικές 
όσο και από ελληνικές δυνάμεις. «Άρα οι 
επενδύσεις που θα κάνει η αμερικανική 
πλευρά αποτελούν όφελος και για τις δύο 
χώρες».

Ο Ν. Δένδιας τόνισε πως «η αμερικανική 
πλευρά ζήτησε εξαρχής να είναι πενταετούς 
διάρκειας, και τούτο προκειμένου να 
υπάρξει μια προοπτική σταθερότητας και 
να απελευθερωθούν τα κονδύλια από 
το Κογκρέσο για τον εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων»

iefimerida.gr
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    Καλό ταξίδι Κουμπάρε.
  Οτιδήποτε κι αν πω,οτιδήποτε κι αν γράψω,θα 
είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτό που νιώθω 
και αισθάνομαι.Το μόνο σίγουρο είναι, ότι θα 
μου λείπεις πολύ.
 Πραγματικά ήμουν τυχερός που σε είχα στην 
ζωή μου και ας ήταν για λίγο. Βλέπεις έφυγες 
νωρίς, μόλις στα 54 σου χρόνια.
  Ήσουν άντρας με όλη την σημασία της 
λέξεως. Δεν θυμάμαι ούτε μια φορά να μου 
χάλασες χατήρι. Πάντα με το χαμόγελο στα 
χείλη, δοτικός σε όλα σου και δυνατός μέχρι 
και την τελευταία στιγμή της ζωής σου.
  Είμαστε πολύ περήφανοι εγώ και η Δέσποινα 
που μας διάλεξες για κουμπάρους σου και 
ακόμα μεγαλύτερη είναι η τιμή μας να γίνουμε 

σύντομα οι νονοί του μικρού μας.
Θα είμαστε εκεί δίπλα του σε ότι κι αν 
χρειαστεί, αυτό σου το υπόσχομαι.
  Ποτέ δεν θα ξεχάσω τις όμορφες στιγμές 
που έχουμε ζήσει μαζί. Τα ατέλειωτα 
γλέντια μας, τα ατέλειωτα ξενύχτια μας 
και όλα αυτά που μας είχανε ενώσει.
  Κάποιος, κάποτε μου είχε πει, ότι 
ο άνθρωπος πεθαίνει μόνο όταν τον 
ξεχνάμε. Εσύ δεν πρόκειται να ξεχαστείς 
ποτέ. Θα είσαι πάντα εδώ μαζί μας.
  Αλλά και εκεί ψηλά που είσαι τώρα, θα 
ανταμώσουμε...
  Κουμπάρε μου με αυτά τα λίγα λόγια 
και με δάκρυα στα μάτια σου λέω το 
τελευταίο μου αντίο. Είμαι σίγουρος ότι 
θα έχουμε έναν ακόμη άγγελο να μας 
προσέχει από ψηλά.
  Σ’αγαπώ κουμπάρε μου......
Καλό παράδεισο!
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Η Νούλη Τσαγκαράκη γεννήθηκε στη Δράμα, μεγάλωσε 
στην Αττική, σπούδασε στην Αγγλία, έζησε στην Πάτρα και 
τελικά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Λάτρης της ζωής και των 
ταξιδιών, των προκλήσεων και των εξερευνήσεων, συνεχίζει, 
με  τις συλλογές των διηγημάτων της, την ενασχόλησή 
της με τα κοινωνικά θέματα, προσπαθώντας να φωτίσει τα 
προβλήματα που απορρέουν από την μετατόπιση αξιών που 
έχει σημειωθεί και τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους 
συνανθρώπους μας.

Ο,ΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΗΛΗ φΕΡΕΙ 
 ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑφΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑφΕΩΣΝΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

Τρύπα στην καρδιά
Πάνε κιόλας 15, 16 χρόνια αφότου είδα την καταπληκτική παράσταση «La 

Nonna» με το Δημήτρη Πιατά. Μόνο που η nonna, του Ρομπέρτο Κόσα, καμία 
σχέση δεν είχε με τη γιαγιά που όλοι –ποιος λίγο ποιος πολύ- έχουμε κατά 
νου. Αντιθέτως, ήταν μία βουλιμική, εγωπαθής μπαμπόγρια η οποία εξαθλίωνε 
οικονομικά και ηθικά την οικογένεια της προκειμένου να ικανοποιήσει τη 
λαιμαργία της.

Κάτι ανάλογο και αρκετά προγενέστερο, υπήρξε -στα καθ’ ημάς- «Ο 
Αχόρταγος» του Δημήτρη Ψαθά. Ο πένητας, Χρήστος Χρυσάφης, αν και θα 
κατορθώσει να περάσει στην απέναντι μεριά, εκείνη των πλουσίων, δεν θα 
καταφέρει ποτέ να κορέσει την απληστία του. Από ένας άνθρωπος που γύρευε 
απλά να χορτάσει την πείνα του, θα μεταλλαχθεί σ’ ένα ον αδηφάγο, που τίποτα 
δεν του είναι αρκετό.

Γραφικοί τύποι, ίσως σκεφτείτε. Κι όμως, αν τους παρατηρήσετε 
προσεχτικότερα, θα διαπιστώσετε πως αυτοί οι δήθεν «γραφικοί» που τους 
βλέπουμε ως ρόλους στο θέατρο ή στον κινηματογράφο και γελάμε, που 
διασχίζουν σελίδες βιβλίων ή δρόμους δίπλα μας, μόνο γραφικοί δεν είναι 
τελικά. Αντίθετα, πρόκειται για άτομα εγωπαθή, φίλαυτα, που προσπαθούν 
να καλύψουν την κενότητα τους μέσω της γαστριμαργίας τους. Κι όσο 
βαθύτερη η κενότητα, τόσο αποκρουστικότερη η πολυφαγία, για να μην πω 
η «ανθρωποφαγία» τους. Γιατί πώς αλλιώς να χαρακτηρίσω ανθρώπους που 
προκειμένου να «βολευτούν» δεν θα διστάσουν να παρκάρουν πάνω στη 

ράμπα των πεζών, να κλείσουν τη λωρίδα των Αμεα, να διπλοπαρκάρουν 
αδιαφορώντας αν ο άλλος μπορεί ή όχι να βγει, να συκοφαντήσουν, να 
ψευστούν, να λοιδορήσουν, να αρπάξουν, να δωροδοκήσουν, να εξαπατήσουν 
κ.ο.κ., φτάνει η πράξη τους να εξυπηρετεί τους ίδιους και τους σκοπούς τους. 
Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσω όλους όσους φέρονται με βίαιο, αλαζονικό, 
προσβλητικό κι εγωιστικό τρόπο.

Δεν ξέρω πόσο ακυρώθηκαν σαν παιδιά, πόσο τσουρουφλίστηκε η ψυχούλα 
τους από απόρριψη ή εγκατάλειψη, πόσο τραυματίστηκαν από έλλειψη 
αγάπης, στοργής, τρυφερότητας, ενδιαφέροντος ή αναγνώρισης. Ξέρω μόνο 
πως όσα κι αν κερδίσουν, κατακτήσουν, κλέψουν, καταχραστούν ή αρπάξουν, 
αυτή η τρύπα που χάσκει στην καρδιά τους δεν θα γεμίσει ποτέ.

Γι’ αυτό να μην ζηλεύετε ποτέ το «έχειν» και «κατέχειν» του άλλου, αφού δεν 
ξέρετε ούτε με ποιον τρόπο το απέκτησε, ούτε -πολύ περισσότερο- το αντίτιμο 
της ψυχής που πλήρωσε και πληρώνει. Κι ασφαλώς μην κολακευτείτε αν ένα 
τέτοιο άτομο σας προσεγγίσει, γιατί το μόνο βέβαιο είναι πως θέλει τα πάντα 
από σας, ενώ δεν έχει τίποτα να προσφέρει.
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Γράφει ο  
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  
Παιδείας Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Νέοι και Εκκλησία
Η προτροπή του Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου προς τους σεβαστούς Ιερείς 

της Εκκλησίας του Καναδά για την πνευματική επικοινωνία ενός εκάστου με τα 
παιδιά και τους νέους της κοινότητάς τους είναι και αξιόλογη και πρωτότυπη, 
αλλά ταυτόχρονα σημαντική. Τα λόγια του Αρχιεπισκὀπου μας και η εντολή 
του Κυρίου «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», δηλαδή «πηγαίνετε 
και διδάξετε όλα τα έθνη» (Ματθ. 28,19), μας δίνει την αφορμή και το καθήκον 
να διατυπώσουμε ορισμένες σκέψεις πάνω στο φλέγον ζήτημα «Νέοι και 
Εκκλησία». 

Κύριο γνώρισμα των νέων ανθρώπων είναι η αναζήτηση της αλήθειας και της 
δικαιοσύνης. Με κριτήριο αυτές τις πανανθρώπινες αξίες οι νέοι προσπαθούν να 
αυτο-προσδιοριστούν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν 
στην αρχή της ζωής τους. Πολλές φορές ξεκινούν με ενθουσιασμό και διάθεση 
αγωνιστικότητας, αλλά γρήγορα απογοητεύ-ονται από την έλλειψη αγάπης 
και κατανόησης που εισπράττουν από την κοινωνία. Η μόνη ελπίδα γνήσιας 
πραγματικής ζωής για κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα για τους νέους είναι η 
Εκκλησία. Και ο συνδετικός κρίκος των παιδιών και των νέων με την Εκκλησία 
επιτυγχάνεται μέσω του Κατηχητικού σχολείου. 

Τι προσφέρει, αλήθεια, το Κατηχητικό σχολείο; 
- Γνωριμία με τον Τριαδικό Θεό, με την πίστη μας, με τη γνήσια παράδοση της 

Εκκλησίας. 
- Πλούτο ψυχής, ικανοποίηση του νου, ευφροσύνη της καρδιάς, εγγύηση για 

την επιτυχία και ευτυχία στη ζωή. 
- Ουσιαστική προσέγγιση με την Ορθοδοξία και το χαρούμενο βίωμα της 

χριστιανικής ζωής. Στην Εκκλησία οι νέοι και οι νέες μπορούν να βιώσουν 
την αγάπη, τη χαρά, την προσφορά, την κοινωνικότητα, τη συνεργασία. 
Μπορούν να βρούν φίλους αληθινούς, ενώ συγχρόνως τους προσφέρεται η 
δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πλήθος δραστηριοτήτων. 

- Βιωματική εμπειρία της Εκκλησίας ως αγκαλιάς, της κοινότητας ως 
οικογένειας, του διπλανού ως αδελφού. 

Στην εκκλησία οι νέοι και οι νέες θα συνδεθούν με το θεοσύστατο μυστήριο 
της Θείας Ευχαριστίας, θα μυηθούν στο μυστήριο της θείας οικονομίας, 
δηλαδή στο μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Χριστού και της θεώσεως του 
ανθρώπου. Όμως όλη αυτή η ζωή του Χριστού δεν τελειώνει με την τέλεση της 
Θείας Ευχαριστίας, αλλά συνεχίζεται και στην προσωπική μας ζωή. Με τη Θεία 
Ευχαριστία γίνεται η έναρξη μιας άλλης εσωτερικής λειτουργίας. Οταν κοινωνεί 
κανείς του σώματος και του αίματος του Χριστού, κατόπιν προετοιμασίας, τότε 

δέχεται μέσα του τον Χριστό ως προφήτη και ως Αρχιερέα, και η λειτουργία 
αυτή συνεχίζεται. 

Ο Χριστός μέσα μας διδάσκει το τι πρέπει να κάνουμε, για να πορευόμαστε 
ορθά. Μας δίνει τη χάρη και την ενέργειά του, για να απελευθερωνόμαστε από 
όλες μας τις αδυναμίες και μας εμπνέει, για να προσευχόμαστε αδιάλειπτα στον 
Θεό. Ο Χριστός εξακολουθεί να διδάσκει, να θαυματουργεί και να ιερουργεί τη 
σωτηρία μας, και αυτό το έργο συνεχίζει και σήμερα η Εκκλησία. Στο Κατηχητικό 
ο νέος πρωτίστως βιώνει ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος “κατ’ εικόνα Θεού” 
και έχει τη δωρεά να υπάρχει με τον παρόμοιο τρόπο που υπάρχει ο Θεός, 
δηλαδή ότι είναι πρόσωπο, επειδή και ο Θεός είναι πρόσωπο. 

Το Κατηχητικό βοηθεί τον νέον άνθρωπο να κατανοήσει ότι το μίσος, 
το άγχος, το κενό, η πλήξη, η ζήλεια, ο πόλεμος, το κόμπλεξ, ο φόβος του 
θανάτου δεν είναι η 
πραγματική, η αληθινή 
ανθρώπινη φύση, αλλά 
είναι η έκπτωση από 
την πραγματική φύση 
που δημιούργησε ο 
Θεός και προήλθε από 
την απομάκρυνση του 
ανθρώπου από τον 
Θεό. Με τη βοήθεια 
του Κατηχητικού ο νέος 
θα οδηγηθεί από τη 
σωματική άθληση στην 
κατά Θεό άθληση, στο 
στάδιο των αρετών. 
Στην Εκκλησία ο νέος 
θα μάθει ότι πνευματική 
ζωή χωρίς πνευματικό 
πατέρα και καθοδηγητή 
δεν είναι δυνατόν να κατορθωθεί. Και τότε ο νέος αντλεί δύναμη, αγάπη, 
κουράγιο, αισιοδοξία, θετική αντιμετώπιση της ζωής και των δυσκολιών της, για 
να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και να ακολουθήσει ευτυχή και επιτυχημένη 
πορεία. 

Ο νέοι άνθρωποι επίσης αναζητούν διαπροσωπικές σχέσεις. Μέσα από τη 
βιωματική εμπειρία της εκκλησιαστικής και λειτουργικής ζωής οι νέοι και οι 
νέες μπορούν να δημιουργήσουν καταρχάς μία διαπροσωπική σχέση με τον 
ίδιο τον Χριστό, με τον πνευματικό καθοδηγητή και στη συνέχεια μεταξύ τους 
μέσω της διδαχής, της μαθητείας και της θρησκευτικής παιδείας. Το Κατηχητικό 
Σχολείο έχει ως στόχο την ενσωμάτωση των παιδιών και νέων στον χώρο και 
τη ζωή της Εκκλησίας, και πιο συγκεκριμένα της κοινότητας. Ως Σχολείο, το 
επιτυγχάνει αυτό μέσω της διδασκαλίας, της μετάδοσης του πνεύματος των 
Πατέρων της Εκκλησίας, της επαφής με το Ευαγγέλιο και την Αγία Γραφή, της 
συζήτησης και του διαλόγου πάνω σε ερωτήματα σύγχρονα, που προκύπτουν 
στην καθημερινότητά τους, και αφορούν τον ρόλο και τη σημασία της 
ελληνοχριστιανικής ορθοδόξου πίστης και παράδοσης. 

Στην εποχή μας, με όσα ζούμε και βιώνουμε, ένας από τους δρόμους για να 
αντιμετωπιστεί η πτώχευση, η παγκοσμιοποίηση και η πολλαπλή κρίση των 
σύγχρονων κοινωνιών και λαών είναι η δημιουργία πολιτιστικών προτάσεων 
βασισμένων στην ελληνική και ορθόδοξη παράδοσή μας παράλληλα με τη 
δημιουργία δυνατοτήτων συμμετοχής στους νέους ανθρώπους. Η Εκκλησία  
προσφέρεται. Αυτή είναι και η αποστολή της. Το Κατηχητικό σχολείο μπορεί 
να βοηθήσει και οι νέοι μπορούν να βρουν έναν οδηγό και ένα καταφύγιο 
αλληλεγγύης και ελπίδας.
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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

πολυπολιτισμικότητα κατοχυρώθηκε στη συνέχεια περαιτέρω το 1988 με το ψήφισμα 
του Καναδικού νόμου για την πολυπολιτισμικότητα, που εγκρίθηκε ομόφωνα από 
το Κοινοβούλιο. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση της πλήρους 
και δίκαιης συμμετοχής ατόμων κάθε προέλευσης στη διαμόρφωση μιας ισχυρής, 
διαφορετικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. 

Η ιδιαιτερότητα του Quebec
Η τότε πολιτική κίνηση του Pierre Elliott Trudeau, που έχει αποδειχθεί ως ένας από 

τους πιο δημοφιλείς πρωθυπουργούς στην μικρή σχετικά καναδική ιστορία, οφειλόταν 
κυρίως στις ανησυχίες της τότε κυβέρνησης πώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο 
ιδρυτικών λαών της χώρας (Γάλλων και Άγγλων) θα οδηγούσε τους Καναδούς πολίτες 
σε διχασμό λόγω των αποσχιστικών τάσεων που υπήρχαν. Η πολυπολιτισμικότητα 
λοιπόν ήταν μια τακτική που θα μπορούσε να ενισχύσει την καναδική ενότητα εφόσον 
θα δημιουργούσε μικρότερες κοινότητες ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες επαρχίες.

Από το 1971 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η πολυπολιτισμικότητα βασίστηκε 
σε μια σειρά προγραμμάτων για τη διαφύλαξη των πολιτισμών των μεταναστών 
χωρίς να εξετάζονται οι συνέπειες στην κοινωνική ενότητα. Από τη δεκαετία του ‘90 
η πολυπολιτιστική πολιτική του Καναδά έδωσε προτεραιότητα στην καταπολέμηση 
του ρατσισμού ο οποίος κατά ένα μεγάλο ποσοστό οφειλόταν στο ότι οι μετανάστες 
διατηρούσαν ανέπαφη την κουλτούρα της χώρας προέλευσης. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και μετά η πολιτική της πολυπολιτισμικότητας 
επικεντρώθηκε στις κοινές αξίες που απαιτεί η απόκτηση της καναδικής ταυτότητας, με 
βάση τη γνώση της λειτουργίας της καναδικής κοινωνίας, τους νόμους και τις ευθύνες 
του πολίτη, αλλά και με την απαίτηση να μπορούν οι μελλοντικοί υπήκοοι να μιλούν 
τουλάχιστον τη μία από τις δύο επίσημες γλώσσες, είτε γαλλικά είτε αγγλικά. Παράλληλα 
παροτρύνονταν να διατηρήσουν τις πολιτιστικές και θρησκευτικές τους ιδιαιτερότητες 
και την κουλτούρα της προέλευσής τους.

Σε όλα τα χρόνια της πρόσφατης ιστορίας του Καναδά ο κίνδυνος διάλυσης της 
Καναδικής Ομοσπονδίας ήταν υπαρκτός και πολλοί Καναδοί θυμούνται με δέος 
μέχρι σήμερα τα δημοψηφίσματα του 1980 και αργότερα του 1995 στο Quebec 
που η ενότητα της χώρας κρεμόταν στην κυριολεξία από μια κλωστή ειδικότερα στο 
δεύτερο δημοψήφισμα όταν το 49.42% του πληθυσμού της επαρχίας ψήφισε υπέρ της 
απόσχισης από τον Καναδά 

Αν και η πολυπολιτιστική πολιτική είχε αποδειχτεί αποτελεσματική για πολλά χρόνια, 
αυτό δεν σίγησε ποτέ ορισμένες φωνές της γαλλόφωνης επαρχίας του Quebec που 
διατηρούν σχεδόν απαράλλαχτες πεποιθήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι το Νοέμβριο του 2006 ο Συντηρητικός Πρωθυπουργός Stephen Harper για να 
κατευνάσει τις ανησυχίες των σκληροπυρηνικών του αποσχιστικού κινήματος του Que-
bec με πρότασή του στο Κοινοβούλιο καθιέρωσε  την ονομασία A Nation within a Nation. 
Έτσι τότε το Quebec αναγνωρίστηκε ως έθνος εντός του καναδικού έθνους. Κάτω από 
το ίδιο πρίσμα δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το πρόσφατο νομοσχέδιο Bill 96  (το οποίο 
αποτελεί την αναβάθμιση του Bill 101 αναφορικά με τη Γαλλική Γλώσσα) αντιγράφει 
ουσιαστικά τη διατύπωση του τότε πρώην πρωθυπουργού Harper: “Les Québécois for-
ment une nation” χωρίς να αναφέρεται πουθενά ότι “το Quebec αποτελεί έθνος”. Αν 
και αγγλικής καταγωγής Καναδοί εκφράζουν ακόμη ανησυχίες, σίγουρα η διατύπωση 
αποτελεί πολιτική σκοπιμότητα, για να μην θεωρηθεί ποτέ απειλή για την ομοσπονδία. 
Με το νομοσχέδιο κατοχυρώνεται ακόμη μια φορά η ιδιαιτερότητα του Quebec στο 
Σύνταγμα του Καναδά, αλλά σηματοδοτεί επίσης την αναγνώριση της συνταγματικής 
τάξης από την γαλλόφωνη επαρχία.

 
Δήλωση του Πρωθυπουργού Justin Trudeau

με την ευκαιρία της 50ής Επετείου 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προώθηση της συμφιλίωσης  παράλληλα με την ισχυρή 
πολιτική πολυπολιτισμικότητας  του Καναδά

 
Με την ευκαιρία της 50ής 

επετείου της πολυπολιτισμικότητας 
ο Πρωθυπουργός Justin Trudeau 
εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία, 
μεταξύ αλλων, ανέφερε ότι η 
καναδική αποτελεί μια κοινωνία 
που έχει ιδρυθεί από μετανάστες 
και είναι προς όφελος του κράτους 
να διαχειρίζεται τις εθνότητες και 
τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
που αποτελούν το καναδικό 
μωσαϊκό, με τη μεγαλύτερη δυνατή 
αμεροληψία για την αποφυγή 
κάθε προκατάληψης προς 
ορισμένες ομάδες. Ο κ. Trudeau 
τόνισε ότι «ενώ η πολιτική της 
πολυπολιτισμικότητας συνεχίζει 
να δίνει ζωντάνια στην καναδική 

κοινωνία, να αντικατοπτρίζει τις πολυπολιτιστικές της διαφορές και να εμπνέει ανθρώπους 
και χώρες σε όλο τον κόσμο, έχουμε ακόμη έργο να παράξουμε για να καταστήσουμε τον 
Καναδά, μια χώρα δίκαιη για όλους». 

 
“This year, several disturbing and divisive incidents motivated by hate have 

reminded us that prejudice, systemic racism, and discrimination continue to be a 
lived reality”

Φέτος πολλά ενοχλητικά και διχαστικά περιστατικά με κίνητρο το μίσος μας υπενθύμισαν 
ότι η προκατάληψη, ο συστηματικός ρατσισμός και οι διακρίσεις εξακολουθούν να είναι 
μια ζωντανή πραγματικότητα για αυτόχθονες, μαύρους, θρησκευτικές μειονότητες και 
φυλετικές κοινότητες. Υπάρχει ανάγκη αναγνώρισης των πλούσιων  πολιτιστικά λαών 
των Πρώτων Εθνών, των Métis και Inuit και της δέσμευσης του Καναδά τόσο για 
σεβασμό προς αυτούς, όσο και της συνθήκης που τους αφορά και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους. Καταλήγοντας ο Πρωθυπουργός, ανέφερε επίσης ότι απαιτείται να 
αντιμετωπίσουμε οδυνηρές αλήθειες για την ιστορία και την κοινωνία μας, να διδαχτούμε 
από αυτές, να λάβουμε μαζί ουσιαστική δράση για την αντιμετώπιση των συστημικών 
διακρίσεων και να διασφαλίσουμε ότι όλοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και θα μπορούν 
να συμμετέχουν ισότιμα στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή στον 
Καναδά».

Στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός έκανε επίσης αναφορά στα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν πολλοί Καναδοί πολίτες όσον αφορά στην κοινωνική και οικονομική 
συμμετοχή, τα οποία επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. 

Τονίζοντας ότι η πολυπολιτιστική πολυμορφία είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό 
της κληρονομιάς και της ταυτότητας των Καναδών, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι 
«διαφορετικές γενιές από όλο τον κόσμο, κάθε προέλευσης, εθνικότητας, θρησκείας, 
πολιτισμού και γλώσσας, έρχονται στον Καναδά με την ελπίδα να δημιουργήσουν σ’ αυτή 
τη χώρα το σπίτι τους. Σήμερα, εκτός από τους λαούς των Πρώτων Εθνών, Métis και Inuit, 
περισσότερες από 250 εθνότητες αποκαλούν τον Καναδά πατρίδα τους , γιορτάζουν την 
πολιτιστική τους κληρονομιά με υπερηφάνεια και βρίσκονται στο επίκεντρο της επιτυχίας 
μας ως μια ζωντανή, ευημερούσα και προοδευτική χώρα».

“On behalf of the Government of Canada, I invite all Canadians to find out more about 
multiculturalism in Canada, celebrate the cultural diversity that makes us who we are, 
and continue to learn from one another. By appreciating our differences as the source 
of our strength and resilience, we can build a truly inclusive, vibrant, and multicultural 
society.”

«Ο Καναδάς σήμερα κάνει προσπάθειες να είναι μια σεβαστή, ευημερούσα χώρα με 
κατανόηση χάρη στην τεράστια συνεισφορά των ανθρώπων όλων των εθνοτήτων που 
την αποκαλούν πατρίδα. Μια πολυπολιτισμική κοινωνία είναι ένα έργο σε εξέλιξη και 
πρέπει να συνεχίσουμε να προάγουμε τις αξίες του σεβασμού που θεσπίζει ο Καναδικός 
Νόμος για την Πολυπολιτισμικότητα και τον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», κατέληξε 
ο κ. Trudeau.

50ή Επέτειος της Διακήρυξης πολυ-
πολιτισμικής πολιτικής  του Καναδά

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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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!!!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από τον Αλέξανδρο Θεοδωρόπουλο

Η επέμβαση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
σε μια ηλικιωμένη γυναίκα με Αλτσχάιμερ στη Νέα Υόρκη, 
ανοίγει το δρόμο σε αυτή τη νέα μέθοδο που θα αρχίσει 
να εφαρμόζεται και σε ασθενείς με  ανίατες νευρολογικές 
παθήσεις όπως το Πάρκινσον, καρδιακές αρρυθμίες, αλλά 
και στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Με επικεφαλής την πανεπιστημιακή καθηγήτρια Ελίζα 
Κονοφάγου, η ομάδα κατάφερε μετά από 15 χρόνια 
εντατικών ερευνών και εφαρμογής σε πειραματόζωα, 
να αποδείξει την ασφάλεια της μεθόδου καθώς και τις 
θεραπευτικές δυνατότητες που προσφέρει σε διάφορους 
τομείς.

Αφού αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Σχολή, η Ελίζα 
Κονοφάγου σπούδασε Φυσικοχημεία στο Universite de 
Paris VI και πήρε Μάστερ στη Βιοϊατρική Μηχανική στο 
Imperial College του Λονδίνου. Αργότερα κατέκτησε και 
τον τίτλο του διδάκτορα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το 
Πανεπιστήμιο του Χιούστον στο Τέξας. 

Ακολούθησαν μεταδιδακτορικές σπουδές στην Ιατρική 
Σχολή του Harvard, όπου και έγινε λέκτορας, ενώ το 2003 
εκλέχθηκε επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας στη Σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών, όπως και επίσης στο τμήμα Ακτινολογίας του 
Columbia κατέχοντας τιμητικές θέσεις και στις δύο σχολές. 

Σήμερα διευθύνει το Εργαστήριο Υπερήχων και 
Ελαστικής Απεικόνισης του πανεπιστημίου Κολούμπια 
και είναι μέλος του νέου Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, 
Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) της Ελλάδας.

Παρόλο που η βραβευμένη ερευνήτρια πιστεύει πως 
ακόμα η ιατρική βρίσκεται μακριά από την ολοκληρωτική 
θεραπεία του Αλτσχάιμερ, η νέα αυτή μέθοδος που 
αξιοποιεί τους θεραπευτικούς υπερήχους έχει πολύ 
σημαντικά πλεονεκτήματα χωρίς καμία χειρουργική 
επέμβαση ή οποιαδήποτε άλλη επεμβατική τεχνική. 

«Το δύσκολο μέρος μιας πολύπλοκης και πολύχρονης 
πάθησης όπως το Αλτσχάιμερ είναι ότι εξελίσσεται σε 
διαφορετικές παθολογίες στη διάρκεια πολλών χρόνων 
και δεν ξέρουμε ακόμα όλα τα διαφορετικά στάδια, κυρίως 
λόγω έλλειψης διαγνωστικών μεθόδων για την ανίχνευση 
σε αρχικά στάδια. Επομένως, όταν εντοπίζεται η νόσος, 
είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο και βεβαίως πιο 
δύσκολο να σημειωθεί αποτελεσματική θεραπεία».

Αυτή η μη επεμβατική μέθοδος η οποία συνδυάζει 
διάφορους επιστημονικούς τομείς έχει ήδη λάβει την έγκριση 
του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA). Σύμφωνα με την καθηγήτρια, το πρωτότυπο 
αυτό σύστημα επιτυγχάνει την είσοδο φαρμάκων στον 
εγκέφαλο τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία 
του Αλτσχάιμερ και του Πάρκινσον όμως εξαιτίας του 
αιματοεγκεφαλικού φραγμού δεν μπορούν να περάσουν 
σε ικανοποιητική δόση. 

Όσον αφορά το Πάρκινσον, παρατηρήθηκε ότι με την 
καινούργια μέθοδο το φάρμακο μπορεί να διεισδύσει 
στην περιοχή του εγκεφάλου τουλάχιστον 2 με 7 φορές 
περισσότερο έχοντας ανάλογη αποτελεσματικότητα με 
αναπλήρωση της μορφολογίας και λειτουργικότητας των 
νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη, τη βασική ουσία που 
ελαττώνεται στον εγκέφαλο των ασθενών με Πάρκινσον. 

«Με την ασθενή που υποβλήθηκε στην επέμβαση 

αυτή, αποδείξαμε ότι γίνεται να ανοίξουμε αναίμακτα τον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό μέσα από τον οποίο θα μπορούν 
να περνούν φάρμακα τα οποία είτε δεν μπορούν μέχρι 
τώρα να περάσουν είτε περνούν σε πολύ χαμηλή δόση. 

Ο φραγμός ανοίγεται με ασφάλεια, δηλαδή χωρίς 
καμία παρενέργεια στον ασθενή ή χωρίς άλλη κρίσιμη 
επίδραση στον εγκέφαλο. Αυτό που μένει τώρα είναι 
να διαπιστώσουμε αν υπάρχει πιθανή επίδραση στο 
αμυλοειδές και για τη διαπίστωση αυτή για την ασφάλεια της 
μεθόδου συνεχίζουμε δοκιμές με άλλους πέντε ασθενείς».

Η νέα μέθοδος της Ελληνίδας ερευνήτριας που έχει 
δημοσιευτεί και στο Αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Sci-
ence Translational Medicine» απέδειξε ότι μπορεί να 
βοηθήσει και στην αντιμετώπιση της καρδιακής αρρυθμίας 
έχοντας συμπληρωματικό ρόλο. Σήμερα, η κύρια 
διαγνωστική τεχνική είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 
οποίο όμως δεν είναι πάντα ακριβές, αφήνοντας περιθώρια 
για υποκειμενικές ερμηνείες. 

Για την εφαρμογή της καινούργιας μεθόδου στην Ελλάδα, 
η Ελίζα Κονοφάγου είπε: «Νομίζω ότι η Ελλάδα που έχει 
τις σωστές προδιαγραφές για κλινικές μελέτες εφαρμογών 
καινοτομικών τεχνικών θα ήταν μία από τις ιδανικές χώρες 
για να υιοθετηθεί μια τέτοια ευέλικτη και αποτελεσματική 
μέθοδο. Μόλις λοιπόν ολοκληρώσουμε το πρώτο στάδιο 
διαπίστωσης και διευθέτησης του προφίλ ασφαλείας της 
μεθόδου μας σε ασθενείς, ευελπιστούμε να αρχίσουμε 
μελέτες και στην Ελλάδα».

Για το ερευνητικό της έργο η Ελίζα Κονοφάγου έχει 
βραβευθεί πολλές φορές στις ΗΠΑ. Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι έχει ακόμα πάρα πολλά να προσφέρει στην ιατρική!

impactalk.gr

Η Ελληνίδα καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής 
και Ραδιολογίας του Πανεπιστημίου Columbia 

επικεφαλής της πρώτης αναίμακτης 
επέμβασης με χρήση υπερήχων 

σε ασθενή  με Αλτσχάιμερ ΕΛΙζΑ  ΚΟΝΟΦΑγΟΥ
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ΥγΕΙΑ

Κορωνοϊός -ΕΚΠΑ: Οι τέσσερις 
συμβουλές των επιστημόνων 

για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού
 

Πώς θα ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σταυρούλα Πάσχου (Επίκουρη 
Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια 
Θεραπευτικής-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής 
Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν 
τους επιστημονικούς τρόπους, με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε 
καθημερινά το ανοσοποιητικό μας σύστημα έναντι της COVID-19.

 
Τέσσερις συμβουλές για γερό ανοσοποιητικό

 
Αρχικά, είναι πολύ σημαντικός ο ποιοτικός ύπνος. Οι περισσότεροι ενήλικες 
χρειάζονται 7 με 9 ώρες ύπνου. Το μεγαλύτερο διάστημα πρέπει να 
αφορά σε συνεχή ύπνο τη νύχτα. Υπάρχουν δεδομένα και για ευεργετικά 
αποτελέσματα της σιέστας, της μεσημβρινής δηλαδή ανάπαυσης που 
συνοδεύεται συνήθως από σύντομο ύπνο, περίπου 15 με 30 λεπτά. 
Η ελαχιστοποίηση του καθημερινού άγχους αποτελεί επιπρόσθετο 
ζητούμενο. Άγχος σημαίνει αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, μιας ορμόνης 
που εκκρίνεται από το επινεφρίδια. Αν αυτό ισχύει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την ανοσιακή μας απάντηση. 
 
Η καθημερινή φυσική δραστηριότητα για 30 τουλάχιστον λεπτά είναι επίσης 
πολύ ευεργετική. 

 
Τροφές και ανοσοποιητικό

 
Υπάρχουν και συγκεκριμένες τροφές που μπορούν να παίξουν ρόλο στην 
ενίσχυση της ανοσίας.
 
Η πρόσληψη φυτικών τροφών, όπως φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής 
άλεσης, όσπρια και ελαιόλαδο, έχει δειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
COVID-19 αλλά και τον κίνδυνο για σοβαρή νόσηση και ανάγκη για νοσηλεία. 
Τα εσπεριδοειδή, όπως μανταρίνια και πορτοκάλια, είναι εξαιρετική πηγή 
βιταμίνης C. Άλλη υψηλής αξίας τροφή είναι το γιαούρτι, καθώς μπορεί 
να επηρεάσει θετικά το εντερικό μικροβίωμα και να συμβάλει σε ένα υγιές 
ανοσοποιητικό σύστημα. Τέλος, οι ξηροί καρποί, όπως τα καρύδια και τα 
αμύγδαλα, είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης Ε, που μπορεί να βοηθήσει 
στην αποκατάσταση της κυτταρικής βλάβης και στη μείωση της φλεγμονής.  
 
Τα παραπάνω δεν αποτελούν «μαγικά» ενισχυτικά του ανοσοποιητικού 
μας συστήματος που θα αποτρέψουν την COVID-19. Απαιτείται μαζική 
προσέλευση στην εμβολιαστική διαδικασία και συμμόρφωση με τα λοιπά 
μέτρα που προτείνονται, όπως η χρήση μάσκας και οι αποστάσεις. Όμως, 
είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αλλαγές με ευεργετικά οφέλη που μπορούμε 
να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, ειδικά για το φθινόπωρο που 
διανύουμε και τον χειμώνα που έρχεται. 

iefimerida.gr
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Τα Ελληνοκαναδικά Αρχεία θα είναι το 
βασικό πρόγραμμα, η κεντρική πηγή για 
τους μελετητές, τις κοινοτικές οργανώσεις 
και το ευρύ κοινό που ενδιαφέρονται για 
την ιστορία των Ελλήνων στον Καναδά. Η 
πολύ θετική ανταπόκριση σε αυτό το έργο 
έχει ήδη οδηγήσει στη συλλογή πολύτιμου 
αρχειακού υλικού, όπως έγγραφα, 
φυλλάδια, εφημερίδες, βίντεο, φωτογραφίες 
και συνεντεύξεις που μπορούν τώρα να 
αποθηκευτούν και να ψηφιοποιηθούν με 
ασφάλεια, ώστε να μην χαθούν. 

Σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο York 
έχει ήδη δεσμευτεί να δώσει ένα εκατομμύριο 
δολάρια για την υποστήριξη αυτής της 
πρωτοβουλίας και είναι επίσης έτοιμο να 
προσφέρει ένα νέο μάθημα με βάση το υλικό 
και τα ευρήματα από τα αρχεία, ως μέρος 
του προγράμματος που προσφέρεται μέσω 
της έδρας Νεοελληνικών.

Το HHF έχει δεσμευτεί να συγκεντρώσει 
επιπλέον 1,400.000 δολάρια σε διάστημα 
πέντε ετών, το οποίο θα διατεθεί  για 
την υποστήριξη μόνιμου διευθυντή 
προγράμματος και θέσεων βοηθητικού 
προσωπικού, καθώς και την απαραίτητη 
χρηματοδότηση που απαιτείται για τη 
μετάφραση, επιμέλεια, αποθήκευση και 
ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού.

Μέχρι σήμερα, έχουν επιβεβαιωθεί 
υποσχέσεις ύψους περίπου 800.000 
δολαρίων, δηλαδή 60% του συνολικού 
στόχου συγκέντρωσης χρημάτων για την 
πλήρη υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε μια οικονομική 
δωρεά για την υποστήριξη αυτού του έργου 
ή έχετε ιστορικό υλικό το οποίο θα θέλατε 
να συνεισφέρετε, επικοινωνήστε απευθείας 
με το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση info@hhf.ca.

Εκδήλωση του HHF για την 
υποστήριξη νέου έργου
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Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης 
Μώραλης, απηύθυνε χαιρετισμό στην 
Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδας, που ξεκίνησε σήμερα  
τις  εργασίες  της,  στο Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά.

Ο κ. Μώραλης, κατά την ομιλία του, 
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διακήρυξη  
του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για τη δημιουργία νέου 
Δικαστικού Μεγάρου στον Πειραιά, η οποία 
αναρτήθηκε σήμερα στη διαύγεια.

Ο Δήμαρχος Πειραιά στον χαιρετισμό του, 
τόνισε μεταξύ άλλων, πως πρόκειται για 
μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, σημειώνοντας 
πως ο Πειραιάς και ο δικαστικός κόσμος 
δικαιούται ένα σύγχρονο, ασφαλές και 
λειτουργικό Δικαστικό Μέγαρο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Σήμερα 
είναι ακόμα μια ευχάριστη ημέρα για τον 
Πειραιά. Μετά από 35 χρόνια στασιμότητας 
και προσωρινής εγκατάστασης των 
Δικαστηρίων Πειραιά στο κτήριο της 
Σκουζέ, αναρτήθηκε στη διαύγεια 
η διακήρυξη  του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για τη 
δημιουργία νέου Δικαστικού Μεγάρου στα 
γεωγραφικά όρια του Δήμου Πειραιά, με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική 
εξέλιξη και ένα σημαντικό πρώτο βήμα, 
για το οποίο η σημερινή Δημοτική Αρχή 
έδινε «μάχη» για 7 χρόνια και οι πολίτες 
περίμεναν αρκετά χρόνια.

Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή 
μου και ελπίζω φυσικά εκτός της διακήρυξης, 
να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό  η 
διαδικασία για την επιλογή του κατάλληλου 
σημείου, στο οποίο  θα δημιουργηθεί το 
νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά.

Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε 
να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη, 
γιατί καμία φορά από τον παράδεισο 
στην κόλαση, είναι και από τη διακήρυξη 
έως την ολοκλήρωση ενός  έργου. Ο 
Πειραιάς δικαιούται ένα εμβληματικό 
Δικαστικό Μέγαρο, αντάξιο της πόλης, 
των Πειραιωτών και του Δικαστικού – 
Δικηγορικού κόσμου της πόλης».

«Αιχμή του δόρατος της 7ετούς 
συνεργασίας μου με τον Δικηγορικό 
Σύλλογο της πόλης, είναι η δημιουργία 
Δικαστικού Μεγάρου στον Πειραιά»

Αναφερόμενος ο κ. Μώραλης στη 
συνεργασία με τον Δ.Σ.Π., επεσήμανε: «Ο 
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά είναι ένας 
από τους κορυφαίους επιστημονικούς 
συλλόγους της πόλης μας. Τα τελευταία 
επτά χρόνια, έχουμε αναπτύξει με τον 

Μώραλης: Ο Πειραιάς δικαιούται 
ένα σύγχρονο, ασφαλές και 

λειτουργικό Δικαστικό Μέγαρο

Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Δικηγορικού Συλλόγου μια στενή και 
αγαστή συνεργασία, σε μια σειρά θεμάτων 
που αφορούν την πόλη, τους Πειραιώτες, 
αλλά και τον δικαστικό κόσμο του Πειραιά. 
Αιχμή του δόρατος φυσικά είναι οι κοινές 
μας διεκδικήσεις για τη δημιουργία 
Δικαστικού Μεγάρου στον Πειραιά και 
χαίρομαι που η κοινή αυτή προσπάθεια 
συνέβαλε ώστε να έχουμε τη θετική αυτή 
εξέλιξη».

Σημειώνεται, πως οι εργασίες της Ολομέ-
λειας των Προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδας, συμπίπτουν με τον 
εορτασμό των 100 χρόνων από τη σύσταση 
του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Μ. Θεοδωράκη: 
Δεν ξέρω αν 
θα πάω στο 
μνημόσυνο 

του πατέρα μου
Για το μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη 

μίλησε η κόρη του, Μαργαρίτα, τονίζοντας 
ότι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν 
θα μπορέσει να παρευρεθεί λόγω των 
οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει. 
Η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη βρέθηκε 
στην Αλεξανδρούπολη για την παρουσίαση 
του βιβλίου της με τίτλο «Αναμνήσεις ενός 
κοριτσιού». «Δεν μπορώ να πάω στον τάφο 
του. Και δεν ξέρω εάν θα πάω το Σάββατο 
στο μνημόσυνο. Δεν νομίζω ότι θα πάω. Πώς 
θα πάω; Δεν έχω οικονομική δυνατότητα 
να πάω», δήλωσε χαρακτηριστικά. 
Σημειώνεται ότι το 40ημερο μνημόσυνο 
του μεγάλου μουσικοσυνθέτη θα γίνει το 
Σάββατο στην Κρήτη, στον Γαλατά Χανίων, 
όπου και βρίσκεται η τελευταία κατοικία του. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Μίκης Θεοδωράκης 
πέθανε στα 96 του στις 2 Σεπτεμβρίου. 
Η ίδια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
σύμφωνα με το reportal.gr, πρόσθεσε: 
«εν πάση περιπτώσει, δεν έχω καταλάβει 
πώς πεθαίνει ένας πατέρας. Το κατάλαβα 
μόλις τον είδα το πρωί που πέθανε. Εκεί 
το κατάλαβα μέχρι που τον πήρανε στο 
ψυγείο στο Α’ νεκροταφείο και έζησα όλο 
αυτό το δράμα που ζει κάθε κόρη και 
κάθε γιος. Μετά, τον πήρανε, άρχισαν τα 
δικαστήρια και σαν να είναι κάτι ξένο». 
Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε, επίσης, 
για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να θρηνήσει 
μόνη της τον πατέρα της, ενώ αναφέρθηκε 
για μια ακόμα φορά στην υπόθεση με 
τον Νίκο Κουρή, τον «δήθεν γιο» του 
μουσικοσυνθέτη (όπως τον χαρακτήρισε). 
«Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη γιατί δεν 
κατάφερα να κλάψω τον πατέρα μου και 
να είναι δικός μου ο πατέρας, δικός μου ο 
τάφος του, να τον σκουπίσω, να του βάλω 
λουλουδάκια, να του ανάψω ένα καντήλι. 
Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι άλλοι. 
Υπάρχουνε πολλοί άλλοι που ασχολούνται 
με τον Μίκη Θεοδωράκη. Ε, τι να πω; Είναι 
λυπηρό», είπε η κ. Θεοδωράκη.

iefimerida.gr

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.
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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.
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Σύνδρομο της Αβάνας

Κρούσματα της 
μυστηριώδους 
πάθησης και 
στο Βερολίνο

Η αστυνομία ερευνά «φερόμενη 
επίθεση με ηχητικό όπλο εναντίον 

εργαζομένων 
της πρεσβείας των ΗΠΑ»

Η γερμανική αστυνομία επιβεβαίωσε την Παρασκευή 
ρεπορτάζ του Der Spiegel σύμφωνα με το οποίο η 
αστυνομία του Βερολίνου ερευνά φερόμενα κρούσματα 
του «συνδρόμου της Αβάνας» στην αμερικανική πρεσβεία.

Περίπου 200 αμερικανοί αξιωματούχοι σε όλο τον κόσμο 
έχουν εμφανίσει μέχρι σήμερα το μυστηριώδες σύνδρομο, 
το οποίο έγινε γνωστό το 2016 έπειτα από δεκάδες 
κρούσματα σε διπλωμάτες της αμερικανικής πρεσβείας 
στην Αβάνα της Κούβας, τα οποία οδήγησαν σε υποψίες 
για επίθεση με «όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας».

Οι αξιωματούχοι που επηρεάστηκαν ανέφεραν ότι 
εμφάνισαν πονοκέφαλο, ζάλη, απώλεια μνήμης και 
επίμονα συμπτώματα που παραπέμπουν σε διάσειση, ενώ 
ορισμένοι υποστήριξαν ότι άκουσαν περίεργους, ισχυρούς 
ήχους πριν από την αιφνίδια εκδήλωση των συμπτωμάτων.

Έκτοτε, ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί σε 
αμερικανικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, τη Ρωσία και πιο 
πρόσφατα στην Αυστρία, ενώ ένα παρόμοιο περιστατικό 
φέρεται να οδήγησε τον Αύγουστο σε αναβολή του ταξιδιού 
της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις στο Βιετνάμ.

«Επίθεση με ηχητικό όπλο»

Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Der Spiegel, η 
αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι διερευνά από τον 
Αύγουστο «φερόμενη επίθεση με ηχητικό όπλο εναντίον 
εργαζομένων της πρεσβείας των ΗΠΑ», χωρίς να δώσει 
λεπτομέρειες.

Το ξενοδοχείο Nacional στην 
Αβάνα της Κούβας ήταν μια από τις 

τοποθεσίες των πρώτων «επιθέσεων»

Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς, επισημαίνει 
το Reuters, δήλωσε τον Ιούλιο ότι περίπου 100 μέλη της 
υπηρεσίας του έχουν εμφανίσει σύνδρομο της Αβάνας.

Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν πρόκειται 
όντως για επιθέσεις ή για σύμπτωμα μαζικής υστερίας, 
ή αν οι αξιωματούχοι επηρεάστηκαν από εξοπλισμό 
παρακολούθησης που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία.

Πέρυσι, πάντως, έκθεση των αμερικανικών Εθνικών 
Ακαδημιών Επιστήμης κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα 
παράξενα συμπτώματα θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί 
από «κατευθυνόμενα μικροκύματα», αν και οι συντάκτες 
απέφευγαν να κάνουν λόγο για εσκεμμένες επιθέσεις.

«Αυτό το θεμιτό μέτρο θα έπρεπε να αποτελέσει 
αντικείμενο πρόσθετης και επαρκούς χρηματοδότησης 
στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», ζητούν οι υπουργοί της 
Αυστρίας, της Βουλγαρίας, τη Κύπρου, της Τσεχίας, της 
Δανίας, της Εσθονίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της 
Λιθουανίας, της Λετονίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας

in.gr

 Δώδεκα χώρες 
της ΕΕ ζητούν 

χρηματοδότηση για 
φράχτες στα σύνορα

Συνυπογράφει 
η Ελλάδα

Δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των 
οποίων η Ελλάδα, η Αυστρία, η Πολωνία και η Ουγγαρία, 
ζήτησαν από τις Βρυξέλλες να χρηματοδοτήσει η ΕΕ την 
κατασκευή φραχτών στα σύνορά τους για να εμποδίσουν 
την άφιξη μεταναστών, σύμφωνα με μια επιστολή που 
περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Θεμιτό μέτρο»

«Ένας φυσικό φράγμα φαίνεται ότι είναι ένα 
αποτελεσματικό μέτρο προστασίας των συνόρων, που 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλης της ΕΕ και όχι μόνο 
των χωρών μελών της πρώτης γραμμής» αναφέρουν οι 
υπουργοί Εσωτερικών των χωρών αυτών.

Υπογραμμίζουν επίσης ότι «η επιτήρηση των συνόρων 
δεν αποτρέπει τις απόπειρες παράνομης διέλευσης», 
σε αυτήν την επιστολή που στάλθηκε την Πέμπτη στον 
αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη 
Σχοινά και την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα 
Γιόχανσον.

«Αυτό το θεμιτό μέτρο θα έπρεπε να αποτελέσει 
αντικείμενο πρόσθετης και επαρκούς χρηματοδότησης 
στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», ζητούν οι υπουργοί της 
Αυστρίας, της Βουλγαρίας, τη Κύπρου, της Τσεχίας, της 
Δανίας, της Εσθονίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της 
Λιθουανίας, της Λετονίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας.

«Ισχυρή απάντηση 
στις υβριδικές απειλές»

Οι χώρες αυτές ζητούν επίσης «μια ισχυρή απάντηση 
για να αντιμετωπιστούν η εργαλειοποίηση της παράνομης 
μετανάστευσης και οι υβριδικές απειλές».

«Καμία τρίτη χώρα δεν θα έπρεπε να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιεί το σύστημα ασύλου μας για να ασκεί 
πολιτικές πιέσεις και να εκβιάζει την ΕΕ και τις χώρες 
μέλη ή να εκμεταλλεύεται την παρούσα κατάσταση στο 
Αφγανιστάν», προσθέτουν οι υπουργοί.

Πολλές χιλιάδες μετανάστες πέρασαν τους τελευταίους 
μήνες τα σύνορα της Λευκορωσίας με προορισμό χώρες 
της ΕΕ όπως η Λιθουανία, η Λετονία και η Πολωνία. Οι 
Βρυξέλλες κατηγορούν το καθεστώς του Λευκορώσου 
προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο ότι ενορχηστρώνει αυτό 
το μεταναστευτικό κύμα, σε αντίποινα για τις κυρώσεις που 
του έχουν επιβληθεί.

Η Πολωνία, όπως και η Λιθουανία, άρχισαν να 
κατασκευάζουν φράχτες από συρματοπλέγματα σε ένα 
τμήμα των συνόρων τους με τη Λευκορωσία. Η Ουγγαρία 
είχε τοποθετήσει έναν τέτοιο φράχτη στα σύνορά της με τη 
Σερβία κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2015.

Η επιστολή αυτή αναφέρθηκε στο Συμβούλιο Εσωτερικών 
Υποθέσεων που συνεδρίασε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Τον Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ταχθεί υπέρ 
της ανέγερσης ενός φράχτη μεταξύ της Λιθουανίας και 
της Λευκορωσίας, σημειώνοντας όμως ότι το έργο δεν 
πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Να μην επιβληθούν 
αμυντικοί περιορισμοί 

στην Τουρκία για 
τη στρατολόγηση 

παιδιών στρατιωτών 

Τον Ιούλιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε κατατάξει την 
Τουρκία στη λίστα με τις 15 χώρες που στρατολογούν 
παιδιά – στρατιώτες, στο πλαίσιο της έκθεσης που είχε 
εκπονήσει για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων (Hu-
man Trafficking Report).

Βάσει της σχετικής αμερικανικής νομοθεσίας, 
προβλέπεται ότι όλες οι χώρες που βρίσκονται σε αυτή 
τη μαύρη λίστα θα πρέπει, από την 1η Οκτωβρίου 2021, 
να βρεθούν αντιμέτωπες με περιοριστικά μέτρα, που θα 
αφορούν στην αδειοδότηση για την πώληση αμυντικού 
εξοπλισμού και την παροχή βοήθειας σε θέματα ασφαλείας. 
Η Τουρκία είναι η μοναδική νατοϊκή χώρα που έχει ενταχθεί 
σε αυτό το καθεστώς.

Η Τουρκία ωστόσο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, 
υπέβαλε πρόσφατα αίτημα για την αγορά νέων πολεμικών 
μαχητικών F-16.

Ωστόσο, η σχετική αμερικανική νομοθεσία (Child Status 
Protection Act) διαθέτει ένα «παραθυράκι», που επιτρέπει 
στο Λευκό Οίκο να απαλλάξει ορισμένες χώρες από τα 
περιοριστικά μέτρα, στην περίπτωση που αυτό κριθεί 
απαραίτητο για το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ.

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, αυτή τη διάταξη, ο Λευκός 
Οίκος ανακοίνωσε ότι απονέμει προεδρικό καθεστώς 
εξαίρεσης (waiver) στην Τουρκία, στο Ιράκ, στη Νιγηρία 
και στο Πακιστάν, προκειμένου να μην τους επιβληθούν 
οι προβλεπόμενοι περιορισμοί για το γεγονός ότι 
στρατολογούν παιδιά – στρατιώτες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η γέφυρα στο «στενότερο 
σημείο του κόσμου» στο 

νησί με το ελληνικό όνομα
Από τη μια πλευρά τα σκούρα νερά του Ατλαντικού, από 

τη άλλη τα τιρκουάζ νερά και η λευκή άμμος στις Μπαχάμες. 

Τα δύο εντελώς διαφορετικά τοπία χωρίζονται από μια 
μικρή γέφυρα και βράχους πλάτους μόνο 9 μέτρων, σε ένα 
σημείο που έχει χαρακτηριστεί το «στενότερο σημείο του 
κόσμου».

Η γέφυρα λέγεται Glass Window (γυάλινο παράθυρο) 
και βρίσκεται στο πανέμορφο νησί με το ελληνικό όνομα 
«Ελευθέρα» (Eleuthera) στις Μπαχάμες. Η γέφυρα πήρε 
το όνομά της από έναν πίνακα του Ουίνσλοου Χόμερ του 
1885 «Γυάλινο Παράθυρο», που είχε απαθανατίσει την 
φυσική πέτρινη αψίδα που έστεκε κάποτε εκεί όπου είναι 
τώρα η τσιμεντένια γέφυρα.

Περίπου μισό μίλι δυτικά της γέφυρας, βρίσκεται ένα άλλο 
αξιοθέατο: Τα «Λουτρά της Βασίλισσας» (Queen’s Bath). 
Είναι μια σειρά από φυσικές πισίνες που έχουν σχηματιστεί 
μέσα στους βράχους από τα κύματα που σκάνε εδώ και 
αιώνες από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το νησί Ελευθέρα, που βρίσκεται 80 χλμ ανατολικά του 
Νασάου (που είναι γνωστό για το πειρατικό του παρελθόν), 
δεν είναι το μόνο «ελληνικό» νησί στις Μπαχάμες. Λίγο πιο 
πέρα υπάρχει και η Άνδρος.

Τι συμβαίνει όταν 
πεθαίνουμε; 5 

συναρπαστικά στοιχεία!
Η φύση δεν είναι ευγενική με το ανθρώπινο σώμα μετά 

το θάνατό του. Αν και η παραδοσιακή φυσική αποσύνθεση 
έχει αντικατασταθεί από πιο σύγχρονες μεθόδους και 
ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει να καθυστερήσει τη 
διαδικασία, η αλήθεια παραμένει πικρή: η αποσύνθεση 

είναι σκληρή. Το 2003, οι αρχαιολόγοι κατάφεραν 
να ανακαλύψουν στοιχεία αρχαίων πολιτισμών, που 
έθαβαν τους νεκρούς τους στη βόρεια Ισπανία περίπου 
350.000 χρόνια πριν. Αυτό από μόνο του δίνει μία πρώτη 
εντύπωση για το γεγονός ότι ο άνθρωπος μάλλον πάντα 
προσπαθούσε να «αποχαιρετίσει» τους αγαπημένους του 
με έναν πιο …ανθρώπινο τρόπο. Τι συμβαίνει όμως κατά 
τη διάρκεια της αποσύνθεσης;

 
Τα ανθρώπινα κύτταρα ανοίγουν διάπλατα
Η διαδικασία κατά την οποία το ανθρώπινο σώμα 

αποσυντίθεται ξεκινάει μόλις λίγα λεπτά μετά το θάνατο. 
Όταν η καρδιά σταματά να χτυπά, ο άνθρωπος βιώνει 
την λεγόμενη «ψύχρα του θανάτου», όταν δηλαδή η 
θερμοκρασία του σώματος πέφτει περίπου 1,5 βαθμούς 
Κελσίου την ώρα μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία 
δωματίου. Σχεδόν αμέσως, το αίμα γίνεται πιο όξινο, καθώς 
συσσωρεύεται το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτή η διαδικασία 
προκαλεί τα κύτταρα να «ανοίξουν» διάπλατα, αδειάζοντας 
στην ουσία τους ιστούς από τα ένζυμα, τα οποία αρχίζουν 
να αφομοιώνουν τους ιστούς εκ των έσω.

Το εκρού του νεκρού
Η βαρύτητα κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της στο 

ανθρώπινο σώμα, από τις πρώτες κιόλας στιγμές μετά το 
θάνατο. Ενώ το υπόλοιπο σώμα γίνεται εκρού, τα πιο βαριά 
ερυθρά αιμοσφαίρια κινούνται στα μέρη του σώματος, που 
είναι πιο κοντά στο έδαφος. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει 
σταματήσει η κυκλοφορία του αίματος. Αποτέλεσμα αυτής 
της μετακίνησης είναι οι μωβ κηλίδες στα μέρη του σώματος 
που αγγίζουν το έδαφος (π.χ στην πλάτη αν το πτώμα είναι 
ξαπλωμένο ανάσκελα). Στην πραγματικότητα, τα σημάδια 
αυτά βοηθούν τον ιατροδικαστή για να εξακριβώσει την 
ώρα θανάτου.

Το ασβέστιο συστέλλει τους μυς
Πρόκειται για τη λεγόμενη νεκρική ακαμψία, κατά την 

οποία ένα νεκρό σώμα γίνεται σκληρό και δύσκολο να 
κινηθεί. Η νεκρική ακαμψία, σε γενικές γραμμές, ξεκινά 
μέσα σε περίπου τρεις έως τέσσερις ώρες μετά το θάνατο, 
κορυφώνεται στις 12 ώρες και εξαλείφεται μετά από 48 
ώρες. Γιατί συμβαίνει αυτό; Στις μεμβράνες των κυττάρων 
των μυών υπάρχουν κάποιες αντλίες, που ρυθμίζουν το 
ασβέστιο. Όταν αυτές οι αντλίες σταματούν να εργάζονται 
μετά το θάνατο, το ασβέστιο πλημμυρίζει τα κύτταρα, 
προκαλώντας τη συστολή και τη σκλήρυνση των μυών, 
άρα και τη νεκρική ακαμψία.

Τα όργανα αφομοιώνονται
Η σήψη είναι η διαδικασία που ακολουθεί της νεκρικής 

ακαμψίας. Αυτή η φάση μπορεί να καθυστερήσει, στην 

περίπτωση της ταρίχευσης, αλλά τελικά το σώμα θα 
υποκύψει κάποια στιγμή. Και η αιτία είναι τα ίδια τα 
ένζυμα που υπάρχουν στο πάγκρεας, τα οποία θα 
αναγκάσουν το όργανο να αρχίσει να αφομοιώνεται. Τα 
μικρόβια θα «επιτεθούν» ομαδικά σε αυτά τα ένζυμα, 
δίνοντας στο σώμα ένα πρασινωπό χρώμα, ξεκινώντας 
από την κοιλιά. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, «αυτοί που 
επωφελούνται αυτής της διαδικασίας είναι τα περίπου 100 
τρισεκατομμύρια βακτήρια που έχουν περάσει τη ζωή τους 
αρμονικά μέσα στα ανθρώπινα εντόσθια». Καθώς όμως τα 
βακτήρια αυτά προκαλούν τη διάσπαση του ανθρωπίνου 
σώματος, απελευθερώνουν πουτρεσκίνη και καδαβερίνη, 
τις ενώσεις δηλαδή που προσδίδουν τη μυρωδιά σε έναν 
νεκρό άνθρωπο.

Κέρινη επικάλυψη
Μετά τη σήψη, ακολουθεί η διαδικασία της παρακμής, 

η οποία είναι αρκετά γρήγορη και στην ουσία μετατρέπει 
το σώμα σε σκελετό. Ωστόσο, στη διαδικασία αυτή 
υπάρχουν διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες που παίζουν 
σημαντικό ρόλο. Εάν ένα σώμα έρχεται σε επαφή με κρύο 
έδαφος ή με νερό, μπορεί να αναπτυχθεί αδιπόκηρος ή 
πτωματόκηρος, ένα λιπαρό, κηρώδες υλικό που προκύπτει 
από την αλλοίωση των λιπιδίων κατά την αποσύνθεση 
των πτωμάτων. Ο αδιπόκηρος λειτουργεί ως φυσικό 
συντηρητικό για τα εσωτερικά όργανα, γεγονός που μπορεί 
να παραπλανήσει τους ερευνητές αναφορικά με την ακριβή 
ώρα θανάτου. Χαρακτηριστικό, αν και σπάνιο παράδειγμα, 
είναι η περίπτωση του πτώματος ενός άνδρα 300 ετών που 
βρέθηκε πρόσφατα στην Ελβετία.

Το πιο επικίνδυνο πτηνό 
στον πλανήτη!

Σύμφωνα με το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες το πιο 
επικίνδυνο πτηνό στον κόσμο είναι το περίφημο Casso-
wary, γνωστό στους περισσότερους για την ομορφιά του 
και τα εντυπωσιακά χρώματα που έχει στο κεφάλι και 
το λαιμό του αλλά και για τη μεγάλη ομοιότητά του με τη 
στρουθοκάμηλο.

Το Cassowary έχει εξαιρετικά ισχυρά πόδια, δυνατό 
ράμφος και αιχμηρά νύχια που αν το αποφασίσει εύκολα 

μπορεί να σας… ξεκοιλιάσει! Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα 
επιθετικό πτηνό με τους ανθρώπους, γι’ αυτό σε περίπτωση 
που το δείτε καλό θα ήταν να ξαπλώσετε στο έδαφος και να 
το αφήσετε να σας… προσπεράσει.

Σε καμία περίπτωση μη σκεφτείτε να τρέξετε, γιατί το 
Cassowary θα σας φτάσει πολύ γρήγορα, αφού μπορεί 
να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Κι αν αποφασίσετε 
να κολυμπήσετε για να του ξεφύγετε, απλώς σας 
ενημερώνουμε ότι είναι άριστος κολυμβητής! Άλλωστε δεν 
φέρει άδικα τα παρατσούκλια «Καρχαρίας της ξηράς» ή 
«Νίνζα των πτηνών».

Αν ποτέ, λοιπόν, βρεθείτε στην άγρια φύση, καλό θα 
ήταν να προσέχετε όχι μόνο τα άγρια ζώα και τα ερπετά 
αλλά και αυτά τα πανέμορφα πτηνά που αποτελούν τον 
Νο1 κίνδυνο για τους ανθρώπους!
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T-square –ή αλλιώς ταφ– είναι ένα από τα πιο βασικά 
όργανα που πιάνει κανείς στα χέρια του όταν θέλει να 
γίνει αρχιτέκτονας. Η  Έλενα Σίτη, η Φένια Δούκα και η 
Χριστίνα Αλεξοπούλου, με σπουδές στο Royal College of 
Art του Λονδίνου και στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ., 
δημιούργησαν ένα σύγχρονο επαγγελματικό χώρο, στον 
οποίο εμπνέονται, μελετούν, σχεδιάζουν και δημιουργούν.   

Κεντρική φιλοσοφία της T-square, η δημιουργία ενός 
νέου τρόπου συμπεριφοράς μέσα στο χώρο με στόχο 
την καλλιέργεια μιας νέας εμπειρίας. Δεν περιορίζονται 
απλώς στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αλλά προεκτείνουν 
τη μελέτη τους στη διέγερση και στην ικανοποίηση όλων 
των αισθήσεων που συμμετέχουν στα καθημερινά βιώματα 
μέσα σε ένα χώρο. Η αρχιτεκτονική συνδυάζεται με την 
τέχνη και τη γραφιστική, για να δώσει σχήμα και μορφή σε 
ένα νέο concept ανάλογα με τον εκάστοτε πελάτη.  

Η αρχιτεκτονική είναι η επιστήμη που περικλείει πολλούς 
διαφορετικούς «δρόμους» μέσα της όπως της τέχνης, της 
μηχανικής, των μαθηματικών, ακόμα και της φιλοσοφίας 
κατά τη γνώμη μου. Ποια πλευρά σας συγκινεί ιδιαιτέρως;

Η αρχιτεκτονική είναι πράγματι μια 
πολυδιάστατη επιστήμη την οποία 
για να την προσεγγίσεις πρέπει να 
μελετήσεις και να κατέχεις σε βάθος 
όλους τους παραπάνω τομείς. Αποτελεί 
για μας το κυρίαρχο μέσο έκφρασης 
και δημιουργίας.  Τα μαθηματικά, η 
φιλοσοφία, η γλυπτική και η τέχνη 
αποτελούν εργαλεία που ανάλογα 
την εποχή, τον χώρο καθώς και τα 
συναισθήματα, χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να αποδώσουν το όραμα 
του αρχιτέκτονα.

Ένας ακόμη πολύ σημαντικός 
τομέας που παίζει κυρίαρχο ρόλο 

στην αρχιτεκτονική δημιουργία είναι η ψυχολογία. Ως 
αρχιτέκτονας πρέπει να αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε πελάτη ξεχωριστά, να 
μπορείς δηλαδή να ψυχογραφείς – ψυχολογείς  τον κάθε 
διαφορετικό χαρακτήρα. Να μεταφράζεις τα «θέλω» του 
αρχικά στο χαρτί – σε σχέδιο και μετέπειτα στον χώρο σε 
πραγματικές διαστάσεις. Ταυτόχρονα, πρέπει να μπορείς 
μέσω του σχεδίου και της εικόνας να επικοινωνείς  την 
μοναδική κάθε φορά ιδέα – concept, τόσο στον πελάτη 
σου όσο και σε όλους τους εμπλεκομένους συνεργάτες, 
που βοηθούν στην υλοποίηση του project.
 
Με ποιον γνώμονα ξεκινάτε τη σχεδίαση ενός project: 
της αισθητικής σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια, της 
περιβαλλοντικής συνείδησης, των απαιτήσεων των 
ανθρώπων που σας καλούν;

Η έναρξη ενός project που περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική 
σύνθεση είναι ένα από τα πιο σημαντικά στάδια του 
σχεδιασμού. Στη φάση αυτή καλούμαστε να κατανοήσουμε 
τις ανάγκες των πελατών μας και να τις φιλτράρουμε 
μέσα από τις εμπειρίες, την αισθητική,  τα βιώματα και 
τις αξίες μας, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ικανοποιεί 

τις προσδοκίες των πελατών μας. Επίσης, ο σεβασμός 
απέναντι στο περιβάλλον αποτελεί αναλλοίωτη αξία από 
την αρχή της επαγγελματικής μας πορείας. 

Τρεις γυναίκες σε μια συνεργασία διαρκείας. Είναι 
εύκολη υπόθεση και πώς διαχειρίζεστε διαφωνίες; 
Υπάρχει καταμερισμός ρόλων;

Η συνεργασία μας έχει δομηθεί σε στέρεες βάσεις από τα 
φοιτητικά μας χρόνια, εποχή που βρήκαν κοινό τόπο τα 
οράματα και οι προσδοκίες μας. Στην εξέλιξη αυτής της 
σχέσης, οι ρεαλιστικοί στόχοι που θέταμε, μας βοήθησαν 
στο να κατανοούμε καλύτερα τα προβλήματα που 
συναντούσαμε και να μαθαίνουμε από αυτά. Σε επίπεδο 
ρόλων επιδιώκουμε να υπάρχουν διακριτοί ρόλο στο 
διοικητικό επίπεδο της εταιρίας, ενώ σε επίπεδο έργων 
διατηρούμε μια agile προσέγγιση. 

Πώς είναι η επαγγελματική παρουσία τριών γυναικών, 
και μάλιστα ιδιαιτέρως γοητευτικών στο σημερινό 
ανδροκρατούμενο κόσμο; 

Ο κλάδος των μηχανικών δεν διαφέρει από τους 
περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους, όπου συναντάμε 
ιδιαίτερα επιτυχημένες γυναίκες. Ο επαγγελματισμός 
και ο σεβασμός αποτελούν στοιχεία απαράβατα στις 
συνεργασίες μας.  

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αισθητική των 
μεγάλων πόλεων της Ελλάδας που κυριαρχούνται από 
το τσιμέντο – ειδικά της Αθήνας; Βλέπετε προοπτική ή 
μιλάμε για ένα άπιαστο όνειρο;

Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, ενεργειακό και 
περιβαλλοντολογικό. Οι πόλεις, όπως σωστά αναφέρετε, 
κυριαρχούνται από τσιμέντο και οι παρεμβάσεις που 
απαιτούνται είναι σύνθετες και ριζικές. Είναι πλέον σαφές, 

Αρχιτεκτονική στο τετράγωνο 
από 3 ευφυείς γυναίκες

[
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ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα 
που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως 
κοινωνία. Η χωροθέτηση των δημοσίων 
κτιρίων, το πράσινο, ο τρόπος μετακίνησης 
μας και άλλες πολλές παρεμβάσεις κρίνονται 
αναγκαίες για τη συνολική βελτίωση της 
αισθητικής των μεγάλων πόλεων της χώρας. 

Ποιες πόλεις αγαπάτε και για ποιους 
λόγους;

Τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που ζούμε και 
εργαζόμαστε, για τις μνήμες, τις εμπειρίες 
και τα βιώματα που έχουμε.  Ιδιαίτερη 
θέση για όλες μας έχει το Λονδίνο, όπου 
συναντηθήκαμε οι τρεις μας στην περίοδο 
των φοιτητικών μας χρόνων, ένας τόπος 
μαγικός και πολυπολιτισμικός, που μας 
έδωσε πολλά ερεθίσματα γύρω από την 
αρχιτεκτονική και τις τέχνες. 

Οι αγαπημένοι σας καλλιτέχνες από 
κάθε τομέα που αγαπάτε; – μουσική, 
κινηματογράφο, ζωγραφική, γλυπτική, 
λογοτεχνία…

Ξεκινώντας από την λογοτεχνία ξεχωρίζουμε 
την Μάργκαρετ  Ατγουντ, μια γυναίκα 
σύγχρονη, βραβευμένη με πολιτικό λόγο. 
Στις τέχνες, όπως η  γλυπτική, βρίσκουμε 
πολύ ιδιαίτερα τα έργα του Βαρώτσου για 
τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον και το φυσικό 
φως. Στη ζωγραφική μας κεντρίζει το ενδιαφέρον το έργο 
του Νταλί, γιατί είναι ένας πολύπλευρος καλλιτέχνης, που 
εκτός από τη ζωγραφική ασχολήθηκε με την αρχιτεκτονική, 
τον σχεδιασμό επίπλων και άλλα. Από σύγχρονους 
Έλληνες ζωγράφους, ξεχωρίζουμε το έργο του Φίλιππου 
Θεοδωρίδη, που πολλές φορές έχουμε ενσωματώσει σε 
δικούς μας χώρους. Στο κινηματογράφο και τη μουσική 
έχουμε πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες και μας είναι 
δύσκολο να ξεχωρίσουμε κάποιους.  

Ποια είναι, πιστεύετε, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα 
σας και ποια συμβουλή θα δίνατε σε νεότερους που 
προετοιμάζονται για το μέλλον; 

Η αρχιτεκτονική είναι ένα απαιτητικό επάγγελμα αλλά 

ταυτόχρονα πολύ  δημιουργικό. Η εργατικότητα, η επιμονή 
στον στόχο, η συνεργατικότητα και η διαρκής αναζήτηση 
γνώσης αποτελούν τα βασικά στοιχεία που θα προτείναμε 
στους σημερινούς νέους να έχουν δίπλα τους κατά την 
εξέλιξη τους. 

Σπουδάσατε και οι τρεις στην Αγγλία. Γιατί δεν 
παραμείνατε εκεί να δουλέψετε; 

Το αρχικό μας όραμα ήταν η δημιουργία ενός αρχιτεκτονικού 
γραφείου στη πόλη που μεγαλώσαμε και οι τρεις. Το 
Λονδίνο αποτελούσε πάντοτε το μέσο εκπλήρωσης του 
οράματος μας, αλλά την ίδια στιγμή κέρδισε και διατηρεί 
μέχρι και σήμερα ένα μέρος στις καρδίες μας. 

Τα ωραιότερα κτίρια του κόσμου;

ΚΟΙνΩνΙΑ

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υλοποιηθεί πολλά κτήρια 
με εντυπωσιακές μορφές που πολλά από αυτά έχουν 
αποτελέσει παγκόσμια landmarks. Χαρακτηριστικό είναι 
το Ηeyolar Aliyev Cultural Center στο Αζερμπαϊτζάν 
σχεδιασμένο από την ανεπανάληπτη Zaha Hadid με την 
εκπληκτική γλυπτική μορφή του.

Επίσης, αγαπημένη η Tate Modern των πολυσύνθετων 
Herzog & de Meuron, με τον μεγάλο επιβλητικό όγκο της, 
όπου η αλλαγή  χρήσης ενός βιομηχανικού κτηρίου και η 
μετατροπή του σε κέντρο τέχνης και πολιτισμού, δημιουργεί 
πάντα ένα απαράμιλλο δέος, τόσο για την αρχιτεκτονική 
όσο και για την τέχνη.

Μία Κόλλια
impactalk.gr
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Η συνεργατική ανασκαφική έρευνα του Τομέα Αρχαιολογίας 
του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Βρυόκαστρο της Κύθνου 
οδήγησε και φέτος το καλοκαίρι σε εξαιρετικά σημαντικά 
αποτελέσματα (υπενθυμίζεται ότι η πανεπιστημιακή 
ανασκαφή άρχισε το 2002).
 
Η πρώτη περίοδος του νέου πενταετούς ανασκαφικού 
προγράμματος (2021-25) διήρκεσε έξι εβδομάδες, από 
2 Ιουνίου έως 7 Αυγούστου. Η θέση ταυτίζεται με την 
αρχαία πόλη της Κύθνου που κατοικήθηκε αρχικά κατά την 
Πρωτοκυκλαδική περίοδο (3η χιλιετία) και στη συνέχεια 
ξανά αδιάκοπα από τον 12ο αιώνα π.Χ. έως τον 7ο 
αιώνα μ.Χ.. Οι φετινές εργασίες εστίασαν στην ανασκαφή 
ορισμένων κτιρίων της Ακρόπολης της αρχαίας πόλης. 
Προηγήθηκαν εκτεταμένοι καθαρισμοί από τη βλάστηση 
και απομάκρυνση διάσπαρτων λίθων που επέτρεψαν να 
αναγνωρισθούν πολυάριθμα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.

 
 

Η Νεκροπολη της Κύθνου από ψηλά
 
Τόσο η φύση των καταλοίπων όσο και τα λιγοστά 
ευρήματα επιτρέπουν να εικάσουμε ότι το Νότιο τμήμα 
της ακρόπολης προοριζόταν για ενδιαιτήματα ίσως 
στρατιωτικού χαρακτήρα. Ανασκάφτηκαν εν μέρει δύο 
κτιριακά συγκροτήματα (Κτίρια 1 και 2) που φαίνεται 
ότι οικοδομήθηκαν στα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια και 
παρέμειναν σε χρήση έως τουλάχιστον και την ελληνιστική 
περίοδο. Εδώ θα ήταν δυνατόν να αναζητηθεί και η έδρα 
της Μακεδονικής φρουράς που εγκατάστησε στην Κύθνο 
το 201 π.Χ. ο Φίλιππος Ε’
. 
Αντίθετα, το Βόρειο τμήμα του πλατώματος καταλαμβάνει 
ιερό, το οποίο είχε ταυτιστεί από την περίοδο των 
επιφανειακών ερευνών της δεκαετίας 1990, με βάση τον 
χαρακτήρα των επιφανειακών ευρημάτων, με ιερό της 
Δήμητρας.

 
Οι ανασκαφές 

και το Ιερό της Δήμητρας 

Στο ιερό αποκαλύφθηκαν φέτος τέσσερα κτίρια (αρ. 
3-6) και ένας αναλημματικός τοίχος στα Ανατολικά 
που συνδέει τα Κτίρια 3 και 4. Το Κτίριο 3, μήκους 
21 και πλάτους 8,50 μέτρων, με τραπεζιόσχημη 
τοιχοποιία και μνημειώδη είσοδο στο μέσον του επιμήκη 
Βόρειου τοίχου, χρονολογείται στην κλασική περίοδο. 
 
Το εσωτερικό του Κτιρίου 3 δεν έχει ακόμη ερευνηθεί 
πλήρως, και ως εκ τούτου δεν είναι γνωστή ακόμη 
ούτε η εσωτερική του διαρρύθμιση, ούτε η χρήση. 

Είναι αξιοσημείωτο ωστόσο ότι το μεγαλύτερο μέρος 
των αναθημάτων του ιερού προέρχεται από τις 
επιχώσεις εγκατάλειψης του εν λόγω οικοδομήματος. 
 
Στα Βορειοανατολικά ανασκάφτηκε το διμερές Κτίριο 4, 
διαστάσεων 7,50 Χ 5,70 μ., που αναμφίβολα ταυτίζεται με 
ναό, των κλασικών επίσης χρόνων (εικ. 3-4). Στο Δυτικό 
χώρο, δεξιά του μονολιθικού κατωφλιού της δίφυλλης 
θύρας, βρέθηκαν τρεις τελετουργικές θήκες από όρθια 
τοποθετημένες λίθινες πλάκες, τοποθετημένες εν μέρει μέσα 
σε στρώμα στάχτης που περιείχε πολλά καμένα οστά ζώων. 
 
Από το πίσω (Ανατολικό) δωμάτιο («άδυτο»), προέρχονται 
επίσης πολλά οστά μικρών ζώων, κυρίως όμως γνάθοι 
από χοιρίδια, ένα ψηλό στέλεχος είτε από θυμιατήριο, είτε 
από πολύμυξο τελετουργικό σκεύος, καθώς και μια λοπάδα 
(μαγειρικό σκεύος). Πολλά ακέραια ή σχεδόν ακέραια 
αναθήματα προέρχονται από τις επιχώσεις των δαπέδων 
και των δύο αιθουσών.

 
Το Ιερό που έφερε στο φως 

η ανασκαφή
 
Ανάμεσα στα δύο αυτά οικοδομήματα, πιθανόν κατά 
τους ύστερους ελληνιστικούς ή ρωμαϊκούς χρόνους, 
οικοδομήθηκαν τα δύο σχεδόν τετράγωνα κτίρια, 5 και 6, 
που έχουν αντικρυστές εισόδους. Το Δυτικό Κτίριο 6 (διαστ. 
4,85 Χ 4,25 μ.) διαμορφώνεται εσωτερικά σε τουλάχιστον 
τρία βαθμιδωτά επίπεδα, πιθανώς για την εξυπηρέτηση 
λατρευτικών σκοπών (ορισμένες ενδείξεις οδηγούν 
στην υπόθεση ότι το Κτίριο 3 δεν ήταν πλέον σε χρήση). 
 
Το Ανατολικό Κτίριο 5 (διαστ. 3,80 Χ 3,30 μ.) περιείχε ως 
γέμισμα κάτω από το δάπεδό του πολλούς ακέραιους 
λύχνους αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, 
καθώς και ποικίλα αναθήματα (κυρίως χάλκινα κοσμήματα 
και πήλινα ειδώλια). Τέλος, ανάμεσα στον κυρίως 
ναό (αρ. 4) και τα Κτίρια 5 και 3 διαμορφώνεται ένα 
ανάλημμα με είσοδο από τα Ανατολικά, που οριοθέτησε 
κάποια στιγμή, κατά την μακρόχρονη πορεία χρήσης 
του ιερού (7ο αιώνα π.Χ. έως 3ο – 4ο αιώνα μ.Χ.) έναν 
εκτεταμένο αποθέτη που περιείχε αναρίθμητα αναθήματα. 
 
Η ακριβής χρήση και η χρονολόγηση όλων των 
αποκαλυφθέντων οικοδομημάτων θα προσδιοριστεί 
όταν θα ολοκληρωθεί η μελέτη των ευρημάτων και 
των ανασκαφικών δεδομένων. Εν γένει, η έρευνα 
του εσωτερικού των κτιρίων οδήγησε στην εύρεση 
πολυάριθμων αναθημάτων. Ο κύριος όγκος προέρχεται 
ωστόσο από το επίμηκες Κτίριο 3 και από τον αποθέτη. 
 
Σημειώνουμε πολλές εκατοντάδες από πήλινα αρχαϊκά-
ελληνιστικά ειδώλια , πολλά από αυτά ακέραια (γυναικεία 
και παιδικά, λιγότερα ανδρικά, ιδιαίτερα ηθοποιών και 

συμποσιαστών, ερμαϊκές στήλες, χοιρίδια, χελώνες κ.ά.), 
εξίσου πολλούς λύχνους αρχαϊκών-ρωμαϊκών χρόνων 
και πολύμυξα τελετουργικά σκεύη, δακτυλιόσχημους 
«κέρνους» με επίθετα μικρογραφικά αγγεία, πλήθος 
επίθετων μικρογραφικών υδριών που έχουν αποκολληθεί 
από τελετουργικά σκεύη, εξαιρετικής ποιότητας κεραμεική, 
κυρίως Αττική μελανόμορφη και ερυθρόμορφη (υδρίες, 
κάλπεις κλπ.) (εικ. 8:5), αλλά και άλλων εργαστηριακών 
κέντρων (Κορινθιακά, Κυκλαδικά και Ανατολικού Αιγαίου). 
Στα αναθήματα συγκαταλέγονται και ορισμένα χάλκινα, 
αργυρά, οστέινα, και υάλινα κοσμήματα (εικ. 9), μαρμάρινα 
αγγεία (φιάλες, πυξίδες), κ.ά.
 
Αρκετά αγγεία ρωμαϊκών μάλλον χρόνων προερχόμενα 
από το εσωτερικό του ναού (Κτιρίου 4), ταυτίζονται ως 
τελετουργικά καθώς έχουν επιγραφές που χαράχθηκαν 
πριν την όπτηση και αποτελούν αφιερώματα γυναικών, 
ενώ επιβεβαιώνουν ότι το ιερό ήταν αφιερωμένο στη 
λατρεία τόσο της Δήμητρας όσο και της Κόρης.
 
Όπως αναμενόταν, πολλά από τα προαναφερθέντα 
αναθήματα παραπέμπουν έμμεσα ή άμεσα στη λατρεία 
των δύο θεοτήτων, καθώς και διάφορα μεμονωμένα 
ευρήματα όπως ένα ειδώλιο κιστοφόρου και ένα σπάραγμα 
μαρμάρινου χεριού αγαλματίου Κόρης (;) που κρατά δάδα.
 
Το νέο πενταετές ανασκαφικό πρόγραμμα στο Βρυόκαστρο 
Κύθνου διενεργείται υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή 
Κλασικής Αρχαιολογίας Αλεξάνδρου Μαζαράκη Αινιάνος 
και του Εφόρου Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Δρος Δημήτρη 
Αθανασούλη. Στις φετινές εργασίες συμμετείχαν 34 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων ΑΕΙ, καθώς και 
νέοι αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, συντηρητές, φωτογράφοι. 
 
Τις έρευνες στήριξαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η ΕΦΑ 
Κυκλάδων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής, ο Δήμος Κύθνου, και κυρίως ο κύριος Θανάσης 
Μαρτίνος. Σημειώνεται ότι το 2021 η «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ - 
Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου» 
αγόρασε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σημαντικές 
εκτάσεις στο Βρυόκαστρο που αφενός επέτρεψαν την 
απρόσκοπτη συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών 
και αφετέρου θα οδηγήσουν, ύστερα από 30 χρόνια 
ερευνών πεδίου, στην δημιουργία ενός οργανωμένου 
αρχαιολογικού χώρου, που θα λειτουργεί παράλληλα 
με το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, έργο εξαιρετικά 
σημαντικό για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Κύθνου, το οποίο υλοποιείται από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με χρηματοδότηση από 
το ΕΣΠΑ/Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Το μουσείο πρόκειται να 
εγκαινιαστεί εντός του 2022, συμπωματικά 20 χρόνια μετά 
την έναρξη των χερσαίων και ενάλιων ανασκαφών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Υπουργείου Πολιτισμού 
στην αρχαία πόλη του νησιού.

iefimerida.gr

Οσα εντόπισε η ανασκαφή στην Κύθνο: 
Το κτίριο που έμενε ο Φίλιππος το 201 π.Χ., σκεύη, ειδώλια



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια12 ΟκτωβριΟυ 2021 39



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 12 οκτωβριου  202140


