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Πραγματοποιήσθηκε και φέτος, την 
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου η έπαρση της 
Κυπριακής σημαίας στο Επαρχιακό 
Κοινοβούλιο του Οντάριο με την ευκαιρία 
της 61ης επετείου από την ανακήρυξη της 
ανεξαρτηρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η τελετή έγινε παρουσία της προέδρου 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά κ. 
Χριστίνας Αμυγδαλίδη, του Εξοχ. Ύπατου 
Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στον Καναδά κ. Βασιλείου Φιλίππου, 
του Γεν. Προξένου της Ελλάδας κ. Β. 

Μαλιγκούδη, των Βουλευτών κ.κ. A. Ba-
bikian και P. Tabuns, του Γεν. Προξένου της 
Σερβίας κ. V. Petkovic, του Υποπροξένου 
της Πολωνίας κ. Μ. Pszczolkowski, του 
Επίτιμου Προξένου της Κύπρου κ. Δ. 
Σούδα, της προέδρου του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου-Καναδά, κ. 
Μ. Χέντη, η οποία εκπροσώπησε και 
την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο, της 
προέδρου της Κυπριακής Κοινότητας 

61η επέτειος της 
ανεξαρτησίας της ΚύπρουΗ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και 

υπουργός Οικονοµικών Chrystia Free-
land δήλωσε στους δηµοσιογράφους στην 
Ουάσιγκτον στις 14 Οκτωβρίου ότι εξετάζει 
τα επόµενα βήµατα της κυβέρνησης 
τώρα που πρόκειται να λήξουν ορισµένες 
βασικές χρηµατοδοτήσεις για επιχειρήσεις 
και ιδιώτες. (CBC)

Ορισµένες χρηµατοδοτήσεις για την παν-
δηµία, της οµοσπονδιακής κυβέρνησης για 
άτοµα και επιχειρήσεις πρόκειται να λήξουν 
αυτή την εβδοµάδα. Οι περισσότερες 
από αυτές µπορούν να παραταθούν 
βραχυπρόθεσµα  χωρίς τη θέσπιση νέας 
νοµοθεσίας.

Επιχειρήσεις και βιοµηχανίες 
που γνωρίζουν το επερχόµενο 
τέλος της οικονοµικής υποστή-
ριξης για την πανδηµία, υπο-
στηρίζουν ότι χρειάζονται ακόµη 
για να διατηρηθεί η οικονοµική 
σταθερότητα και ότι θα πρέπει 
η οµοσπονδιακή κυβέρνηση να 
αναλάβει δράση τώρα.

Η κ. Chrystia Freeland, 
δήλωσε στο CBC σε συνέντευξή 
της που µεταδόθηκε το π. 
Σάββατο, ότι η επαναλειτουργία 
της καναδικής οικονοµίας 
βαδίζει καλά και ότι η χώρα 
βρίσκεται σε διαφορετική φάση 
όσον αφορά µε την πανδηµία. 

“Χαίροµαι για τον αριθµό 
θέσεων εργασίας της περασµέ-
νης εβδοµάδας και είναι πιθανό 
να ανοίξουµε πάλι, οπότε αυτή 
είναι µια διαφορετική φάση από 

τη φάση που βρισκόµασταν όταν τέθηκαν 
αυτά τα προγράµµατα. Τώρα εξετάζουµε τα 
κατάλληλα προγράµµατα για τα σηµερινά 
δεδοµένα», είπε η κ. Freeland.

Υπογράμμισε ότι το τµήµα της και ο 
πρωθυπουργός Justin Trudeau είχαν 
διαβουλεύσεις µε οικονοµολόγους, επιχει-
ρήσεις και εργατικές οµάδες για τα 
επόµενα βήµατα, επεσήµανε όμως και την 
αβεβαιότητα που επικρατεί για το µέλλον.

“Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι όλοι µας σε 
ολόκληρο τον κόσµο ήµασταν κακοί στις 
προβλέψεις για την πορεία του κορωνοϊού. 

Η Κυβέρνηση εξετάζει αν θα 
επεκταθούν οι επιδοτήσεις

Άναψε η Ολυμπιακή 
Φλόγα στην 

Αρχαία Ολυμπία 
για τους χειμερινούς 
Αγώνες στο Πεκίνο
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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

καναδασ
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Ωστόσο πρέπει να έχουµε µια αρκετά 
ευέλικτη προσέγγιση ώστε να µπορούµε 
να ανταποκριθούµε σε απρόβλεπτες εξελί-
ξεις”,  τόνισε η υπουργός.

Πέντε προγράµµατα έχουν προγραµ-
µατιστεί να ολοκληρωθούν στις 23 
Οκτωβρίου. Τρία από αυτά παρέχουν 
βοήθεια σε ιδιώτες, ενώ τα άλλα δύο 
παρέχουν ειδική βοήθεια σε επιχειρήσεις.

Υποστήριξη για επιχειρήσεις
Τα προγράµµατα επιδότησης ενοικίασης 

έκτακτης ανάγκης του Καναδά (CERS) και 
επιδότησης µισθών έκτακτης ανάγκης του 
Καναδά (CEWS) λήγουν και τα δύο την 
Κυριακή, αλλά µπορούν να παραταθούν 
από το οµοσπονδιακό υπουργικό 
συµβούλιο έως τις 30 Νοεµβρίου. Η 
παράταση αυτών των προγραµµάτων µετά 
την ηµεροµηνία αυτή θα απαιτούσε την 
εισαγωγή νέας νοµοθεσίας.

Ενώ αυτές οι δύο επιδοτήσεις πρόκειται 
να λήξουν στις 23 Οκτωβρίου, η προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων για κάθε περίοδο 
απαίτησης είναι έξι µήνες µετά το τέλος 
της ίδιας της περιόδου απαίτησης - έτσι 
οι επιχειρήσεις µπορούν να διεκδικήσουν 
µισθούς που καταβλήθηκαν την τελευταία 
εβδοµάδα του προγράµµατος έως 21 
Απριλίου.

Η κυβέρνηση επεκτείνει τα 
προγράµµατα αποκατάστασης 
της πανδηµίας και υποστηρίζει 

τις επιχειρήσεις
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

εκστρατείας  οι Φιλελεύθεροι υποσχέθηκαν 
να παράσχουν στην τουριστική βιοµηχανία 
αµοιβές και ενοίκια “έως και  75 % των 
εξόδων τους για να τους βοηθήσουν να 
ξεπεράσουν το χειµώνα”. Η κυβέρνηση 
δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά 
µε αυτές τις υποστηρίξεις.

Η Καναδική Οµοσπονδία Ανεξάρτητων 
Επιχειρήσεων (ΚΟΑΕ) και το Καναδικό 

Εµπορικό Επιµελητήριο θέλουν αυτές 
οι επεκτάσεις να ισχύουν για όλες τις 
επιχειρήσεις στον Καναδά.

“Η επέκταση αυτών των προγραµµάτων 
έως τον Νοέµβριο πρέπει να είναι 
άµεση προτεραιότητα της Βουλής στην 
πρώτη της συνεδρίαση, ακολουθούµενη 
από νοµοθεσία για την εισαγωγή 
προγραµµάτων για τους τοµείς που 
έχουν πληγεί περισσότερο,  δήλωσε η 
εκπρόσωπος του επιµελητηρίου Alla Dri-
gola Birk στο CBC News. “Οι επιχειρήσεις 
χρειάζονται υποστήριξη και σιγουριά τώρα, 
όχι αναδροµική πληρωµή µήνες από 
τώρα”.

Αργή επιστροφή στην ανάπτυξη
Το CFIB δήλωσε ότι ένας µεγάλος αριθµός 

µικρών επιχειρήσεων εξακολουθούν να 
αγωνίζονται λόγω του τέταρτου κύµατος 
της πανδηµίας. Είπε ότι µόνο το 76% 
τοις εκατό των µικρών επιχειρήσεων είναι 
πλήρως ανοιχτές, το 45%   είναι πλήρως 
στελεχωµένο και µόνο το 49% αποφέρει 
κανονικά έσοδα.

“Κανένας ιδιοκτήτης επιχείρησης δεν 
περιµένει κυβερνητική υποστήριξη για 
πάντα, αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι έχει 
κάπου να βασιστεί µέχρι να αρθούν 
όλοι οι περιορισµοί και να µπορέσει να 
λειτουργήσει ξανά πλήρως” είπε η Corinne 
Pohlmann του CFIB σε δήλωση στα µέσα 
ενηµέρωσης την περασµένη εβδοµάδα.

Το CFIB δήλωσε ότι επιθυµεί την 
επέκταση των επιδοτήσεων µισθωµάτων 
και µισθών έως τις 31 Μαρτίου 2022. 
Επιθυµεί επίσης να παραταθεί το 
Πρόγραµµα Προσλήψεων Ανάκαµψης 
του Καναδά, το οποίο έχει λήξει στις 
20 Νοεµβρίου, την ίδια ηµεροµηνία. Η 
ικανοποίηση αυτού του αιτήµατος θα 
ήταν δύσκολη για την κυβέρνηση των 

Φιλελευθέρων, η οποία ανακοίνωσε 
την Παρασκευή ότι το Κοινοβούλιο θα 
επιστρέψει µέχρι τις 22 Νοεµβρίου - δύο 
ηµέρες µετά το τέλος του προγράμματος 
προσλήψεων. 

Υποστήριξη για άτομα
Τρία προγράμματα υποστήριξης 

για άτομα λήγουν επίσης αυτήν την 
εβδομάδα. Το επίδομα αποκατάστασης 
του Καναδά (CRB), το επίδομα ασθένειας 
αποκατάστασης του Καναδά (CRSB) και 
το επίδομα φροντίδας αποκατάστασης του 
Καναδά (CRCB) πρόκειται να λήξουν στις 
23 Οκτωβρίου.

Και τα τρία αυτά προγράμματα 
μπορούν να παραταθούν μεμονωμένα ή 
συλλογικά έως τις 20 Νοεμβρίου με εντολή 
υπουργικού συμβουλίου. Η παράτασή τους 
πέραν της ημερομηνίας αυτής χρειάζεται 
την εισαγωγή νέας νομοθεσίας.

Ενώ το NDP και οι Πράσινοι ζήτησαν 
παράταση αυτών των παροχών, το 
CFIB θέλει να τα δει να προσαρμόζονται 
ανάλογα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
αποτρέψουν τους ανθρώπους από την 
επιστροφή στην εργασία τους.

Οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για ομοσπονδιακή επιδότηση 
ενοικίου από έκτακτη ανάγκη από τη 
Δευτέρα.

Σε μια πρόσφατη επιστολή προς την 
Freeland, το CFIB ανέφερε ότι το επίδομα 
ανάκαμψης του Καναδά συμβάλλει στην 
αυξανόμενη έλλειψη διαθεσιμότητας 
μερικής απασχόλησης σε όλο τον Καναδά.

«Ενώ αναγνωρίζουμε ότι πολλοί 
εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι 
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ενδέχεται να 
εξακολουθούν να απαιτούν παροχές CRB, 
πολλοί εργαζόμενοι με μερική απασχόληση 

Η Κυβέρνηση εξετάζει αν θα 
επεκταθούν οι επιδοτήσεις

κερδίζουν περισσότερα από το πρόγραμμα 
από ό,τι όταν εργάζονται», αναφέρεται 
στην επιστολή.

Η ομάδα θέλει η κυβέρνηση των 
Φιλελευθέρων να αλλάξει το πρόγραμμα 
για να διασφαλίσει ότι κανένας που 
λαμβάνει το CRB δεν κερδίζει περισσότερα 
από ό,τι εάν θα επέστρεφε στη δουλειά. 
Το CFIB θέλει επίσης υπαλλήλους που 
ανακαλούνται να εργαστούν για να 
αναλάβουν τις παλιές τους δουλειές ή να 
αποδείξουν ότι αναζητούν εναλλακτική 
εργασία.

Το επίδομα ανάκαμψης 
είναι απαραίτητο

Η Bea Bruske, πρόεδρος του Καναδικού 
Εργατικού Κογκρέσου, διαφωνεί. Είπε 
ότι το επίδομα ανάκαμψης του Καναδά 
δεν εμποδίζει τους εργαζόμενους να 
επιστρέψουν στις δουλειές τους και 
εξακολουθεί να είναι  απαραίτητο.

“Πολλοί από τους ανθρώπους που 
λαμβάνουν αυτό το επίδομα αυτή τη στιγμή 
είναι άτομα που εργάζονται σε ξενοδοχεία 
και καταλύματα και διάφορες άλλες  τύπους 
θέσεις εργασίας” είπε.

“Όταν μιλάτε για άτομα που εργάζονται 
στο λιανικό εμπόριο, ναι, μπορεί να 
επιστρέφουν στη δουλειά τους, αλλά αν 
εργάζονται 10 ώρες την εβδομάδα σε 
σύγκριση με 35 ώρες την εβδομάδα, είναι 
μια σημαντική διαφορά στην αμοιβή τους”.

Η Μπρούσκε είπε ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι θέλουν να επιστρέψουν στην 
εργασία τους αλλά δεν μπορούν επειδή 
οι παιδικοί σταθμοί δεν λειτουργούν 
κανονικά. Είπε επίσης ότι τα άτομα με 
ηλικιωμένα μέλη στην οικογένεια που 
χρειάζονται φροντίδα μπορεί να φοβούνται 
για την ασφάλειά τους σε ιδρύματα και να 
επιλέγουν να μείνουν σπίτι μαζί τους.

«Μέχρι να επιστρέψουμε στην πλήρη 
απασχόληση, όπου οι άνθρωποι έχουν 
μόνιμες θέσεις και πληρώνονται έναν 
βιώσιμο μισθό, θα είναι δύσκολο γι’ αυτούς 
να επιστρέψουν στη δουλειά τους”.
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Χειροτονία τελέστηκε την π. Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, 
στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου. Πρόκειται για τον δευτεροετή 
φοιτητή της Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο, Ευάγγελο 
Αναστασιάδη, ο οποίος χειροτονήθηκε Διάκονος από 
τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ. Σωτήριο. 

Στην τελετή συμμετείχαν ιερείς της περιοχής Τορόντο 
και περιχώρων, ο Επίσκοπος Πατάρων Αθηναγόρας, ο 
Επίσκοπος Ζηνουπόλεως Ιάκωβος, φίλοι και συγγενείς. 

Την σεμνή τελετή ακολούθησε δείπνο που προσφέρθηκε 
από την οικογένεια του νεοχειροτονηθέντος Διακόνου, 
στο πολιτιστικό Κέντρο της ι. Αρχιεπισκοπής. Άξιος!  

Χειροτονία Διακόνου
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Τορόντο κ. Ειρ. Ραμφαλη, του προέδρου της Κυπριακής 
Κοινότητας Mississauga κ. Α. Μηνά και του πρ. προέδρου 
κ. Ν. Κόκκινου,  του εκπροσώπου του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσου και της Ελληνοκαναδικής Ομοσπονδίας του 
Οντάριο κ. Α. Μπαξεβανίδη και μελών της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας.

Την Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά εκπροσώπησε ο 
Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας.

Η Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά κ. 
Χριστίνα Αμυγδαλίδη, στην ομιλία της για την σημαντική 
αυτή επέτειο μεταξύ άλλων είπε:

«Γιορτάζοντας την Ημέρα Εθνικής Ανεξαρτησίας της 
Κύπρου, καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην πόλη μας 
τον Εξοχ., Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στον Καναδά, Δρ Βασίλειο Φιλίππου. Συγχαίρουμε την 
Κυπριακή Κυβέρνηση για την ίδρυση της Πρεσβείας 
μας στην Οτάβα. Η ίδρυση της πρεσβείας μας στην 
Οτάβα ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών και 
προώθησε την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Δρ Βασίλειο Φιλίππου, 
διαπιστευμένο στον Καναδά, για τη σημαντική συμβολή 
του στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και 
την προώθηση ενός θετικού διαλόγου μεταξύ Κύπρου και 
Καναδά.

Η Κύπρος με την ανεξαρτησία της δεσμεύτηκε στις 
βασικές αρχές του Συντάγματός της που εγγυώνται τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των πολιτών της. 
Επιπλέον, οι Κύπριοι που ζουν στον Καναδά, με τη 
σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους, συνέβαλαν στην 
οικονομική ευημερία της καναδικής κοινωνίας γενικότερα. 
Ο Καναδάς και η Κυπριακή Δημοκρατία απολαμβάνουν 
μια δυναμική και φιλική σχέση, βασισμένη σε κοινές αξίες 
δικαίου, δημοκρατίας, ελευθερίας, ειρήνης, ασφάλειας και 
ανεξαρτησίας.

Η φιλία μεταξύ του Καναδά και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ξεκινά πριν από πολλά χρόνια από τη 
δημιουργία της ειρηνευτικής επιχείρησης του Καναδά 
στην Κύπρο. Η φετινή ανεξαρτησία ήρθε μαζί με την 
ελπίδα για όλο τον λαό της Κύπρου που ελπίζει μέσω 
διαπραγματεύσεων να βρεθεί μια δίκαια και ειρηνική λύση 
ώστε η Κύπρος θα γίνει για άλλη μια φορά ελεύθερο και 
κυρίαρχο Έθνος».

Τους εθνικούς ύμνους Κύπρου, Καναδά απήγγειλε η 
Εφη Σωτηροπούλου.

61η επέτειος 
της ανεξαρτησίας 

της Κύπρου

ΠαΡΟΙκΙα
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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

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)

Ολοκληρώθηκε, στην Αρχαία 
Ολυμπία, η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής 
Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες 
του 2022, που θα φιλοξενηθούν 
στο Πεκίνο (4-20 Φεβρουαρίου). 
Η Τελετή πραγματοποιήθηκε στην 
Αρχαία Ολυμπία, σύμφωνα με το 
παραδοσιακό τελετουργικό, αλλά 
χωρίς την παρουσία κοινού, λόγω 
των περιοριστικών μέτρων για την 
Covid-19. Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε 
λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της 
Δευτέρας 18 Οκτωβρίου 2021 από 
τις ακτίνες του ήλιου στον ναό της 
Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία, λίκνο των 
αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. 

Παρόντες, ήταν η Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος της 
ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, εκπρόσωποι της 
ελληνικής και της κινέζικης Ολυμπιακής 
Επιτροπής και διαπιστευμένοι 
δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με όσα γράφει ο Γιώργος 
Διακογιάννης για το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η 
δεύτερη διαδοχική (σ.σ. προηγήθηκε η 
Αφή της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο) και τρίτη στην 
Ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών 
Αγώνων, η παραδοσιακή Τελετή 
διεξήχθη χωρίς την παρουσία θεατών. 
Η πρώτη φορά, συνέβη το 1984, όταν 
η Ελλάδα θέλησε με τον τρόπο αυτόν, 
να διαμαρτυρηθεί για τον εμπορικό 
χαρακτήρα των Ολυμπιακών Αγώνων 
στο Λος Άντζελες.

Η ηθοποιός Ξανθή Γεωργίου, ως 
Ελληνίδα ιέρεια, άναψε την Φλόγα με 
τον παραδοσιακό τρόπο, χάρη στις 
ακτίνες του ήλιου που περνούσαν από 
ένα κάτοπτρο.

Τρεις ακτιβιστές, υπέρμαχοι των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εισήλθαν 
στον χώρο του αρχαίου  σταδίου και 
ναού όπου ανάβει παραδοσιακά η 
Ολυμπιακή Φλόγα και προσπάθησαν 
να ξεδιπλώσουν ένα πανό αμέσως 
μετά την Αφή, όμως απομακρύνθηκαν 
από τους άνδρες ασφαλείας.

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
που ζούμε ακόμα, οι Χειμερινοί 
Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου 
2022 θα είναι μια σημαντική στιγμή 
για να φέρουμε τον κόσμο κοντά 
σε ένα πνεύμα ειρήνης, φιλίας και 
αλληλεγγύης.

Όπως έχει δείξει, σαφώς, η 

παγκόσμια πανδημία του κορωνο-
ϊού, δεν μπορούμε παρά να αντι-
μετωπίσουμε με αλληλεγγύη τις πολλές 
προκλήσεις αυτού του κόσμου. Δεν 
υπάρχει ειρήνη χωρίς αλληλεγγύη», 
δήλωσε χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος 
της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ.

Άναψε η Ολυμπιακή Φλόγα στην Αρχαία Ολυμπία 
για τους χειμερινούς Αγώνες στο Πεκίνο

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση κορυφώθηκαν 
οι επετειακές εκδηλώσεις για την επέτειο Ανεξαρτησίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετά το πέρας της παρέλασης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, δήλωσε στα ΜΜΕ ότι, «γιορτάζουμε 
σήμερα την 61η επέτειο από την εγκαθίδρυσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός κράτους που δημιουργήθηκε 
ως αποτέλεσμα των αγώνων για αποτίναξη του αποικιακού 
ζυγού.

Τιμή και δόξα σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την 
απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Τιμή και δόξα σε όσους υπερασπίστηκαν την κυριαρχία και 
ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν δοκιμάστηκε.

Τιμή και δόξα σε όσους υπερασπίστηκαν την εδαφική 
ακεραιότητα κατά την τουρκική εισβολή το 1974.

Είναι καλά γνωστό πως για 61 χρόνια περάσαμε 
δοκιμασίες, ξεκινήσαμε από μια φτωχή αποικία, για να 
είμαστε σήμερα ένα ευρωπαϊκό σύγχρονο κράτος με δομές, 
με θεσμούς, με διεθνείς σχέσεις, με ισχυρότατη τη βάση του 
διεθνούς δικαίου να υπεραμύνεται και να υπερασπίζεται της 
κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα ένιωθα πιο ευτυχής αν σήμερα συνεόρταζαν μαζί μας 
και οι Τουρκοκύπριοι.

Λυπούμαι διότι οι μεθοδεύσεις ή οι παρεμβάσεις εκείνων που 
ανέλαβαν να υπερασπιστούν την Κυπριακή Δημοκρατία, 
οδήγησαν στα τραγικά φαινόμενα που καταγράφονται 
σήμερα.

Εύχομαι να συνειδητοποιήσουν το συντομότερο, τον 
δύσκολο δρόμο που τους επέλεξε να ακολουθήσουν, 
όχι η δική τους βούληση, αλλά η βούληση όσων θέλουν 
να μετατρέψουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε τουρκικό 
προτεκτοράτο.

Θέλω να συγχαρώ θερμά την Εθνική Φρουρά, γενικότερα 
τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να ενισχυθεί 
η αποτρεπτική μας δύναμη και είναι με καμάρι και με 
περηφάνεια που σήμερα παρακολουθήσαμε όλοι τον 
συνεχή εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς που, 
επαναλαμβάνω, ο ρόλος της δεν είναι παρά αποτρεπτικός 
της όποιας επιβουλής, από όπου και αν προέρχεται.

Χρόνια πολλά και εύχομαι σύντομα να είμαστε σε θέση 
να γιορτάζουμε απαλλαγμένοι από την κατοχή και την 
επιβουλή που καταγράφεται από την Τουρκία».

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος 
από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου κατέθεσε στεφάνι 
στα Φυλακισμένα Μνήματα, στη συνέχεια στο Μνημείο 
Αντιστασιακών στο πάρκο Προεδρικού και στον ανδριάντα 
του Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ στον προαύλιο χώρο του 
Προεδρικού Μεγάρου.

Εξάλλου, μετά την παρέλαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
και η σύζυγος του κα Άντρη Αναστασιάδη παρέθεσαν 
δεξίωση στους επικεφαλής των Διπλωματικών Αποστολών 
στην Κύπρο.

Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη 
στρατιωτική παρέλαση για την 1η Οκτωβρίου, ο κ. 
Υπουργός είπε ότι «γιορτάζουμε σήμερα την 61η επέτειο 
της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και τιμούμε 
όσους αγωνίστηκαν και θυσίασαν τη ζωή τους για την 
προάσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Η πληγή από την κατοχική δύναμη είναι ακόμη ανοικτή, ο 
εισβολέας είναι ακόμη στα χώματά μας για να μας θυμίζει 
ότι ο αγώνας προς τελική δικαίωση συνεχίζεται.

Η Κύπρος, ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, με 
εξαιρετικές σχέσεις με τα όμορα κράτη και στιβαρές 
αμυντικές συνεργασίες εντός και εκτός ΕΕ, στέλνει 
μήνυμα σταθερότητας και ειρήνης με βάση το διεθνές 
δίκαιο. Παράλληλα, η Εθνική Φρουρά βρίσκεται σε πορεία 
συνεχούς αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ώστε να φέρει 
σε πέρας την αποστολή της που δεν είναι άλλη από την 
προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Με την ευκαιρία χαιρετίζω την πρόσφατη ιστορική αμυντική 
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα για την εμπέδωση συνθηκών ειρήνης 
και ασφάλειας στη Μεσόγειο, αλλά και για τη στρατιωτική 
αυτονομία της ΕΕ.

Η παρουσία του φίλου Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. 
Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Αρχηγού των Ενόπλων 
Δυνάμεων της Ελλάδας, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου 
αποδεικνύουν τους διαχρονικούς δεσμούς των δύο χωρών 
και το κλίμα σύμπνοιας, ενότητας και ομοψυχίας με το 
οποίο πορευόμαστε. Τους συγχαίρω για τη συμφωνία 
με τη Γαλλία, καθώς η αμυντική ενίσχυση της Ελληνικής 
Δημοκρατίας είναι πάντοτε καλά νέα για τον Κυπριακό και 
τον απανταχού Ελληνισμό.

Για ακόμα μια χρονιά η στρατιωτική παρέλαση διεξήχθη 
με υψηλό φρόνημα, εργατικότητα και επαγγελματισμό. 
Εκφράζω την ευαρέσκειά μου στον Αρχηγό, αντιστράτηγο 
Δημόκριτο Ζερβάκη και στο προσωπικό της Εθνικής 
Φρουράς, στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά 
και σε όλους όσοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην 
επιτυχία.

Καταλήγοντας ευχαριστώ θερμά τους Πρέσβεις και τους 
Ακόλουθους Άμυνας για την εδώ τους παρουσία. Χρόνια 
πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία, χρόνια πολλά σε 
όλους».

Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας κ. Νίκος 
Παναγιωτόπουλος εκπροσώπησε σήμερα την Ελληνική 

Κυβέρνηση στη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 
Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας τον χαιρετισμό 
της οποίας δέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη 
στρατιωτική παρέλαση για την 1η Οκτωβρίου, ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας είπε ότι «με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση 
συμμετέχουμε σήμερα στους εορτασμούς της 61ης επετείου 
της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η φετινή επέτειος έχει ξεχωριστή σημασία καθώς συμπίπτει 
με τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την έναρξη της 
Επανάστασης για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, την 
Εθνική Παλιγγενεσία, την ανεξαρτησία της Ελλάδας και τη 
σύσταση του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Στη μεγάλη αυτή επέτειος για την Ελλάδα, τους Έλληνες, 
τον Ελληνισμό και το Έθνος μας τιμούμε όλους τους ήρωες 
του ’21, τιμούμε επίσης τους Κύπριους αδελφούς μας, 
αυτούς που πολέμησαν με αυταπάρνηση και ηρωισμό στο 
πλευρό των Ελλήνων, με λαμπρό παράδειγμα την ηρωική 
φάλαγγα των Κυπρίων και έδωσαν το αίμα τους κατά το 
’21. Στη μάχη των Αθηνών, στην έξοδο του Μεσολογγίου 
και αλλού.

Σήμερα, λοιπόν, κατά την επέτειο της Ανεξαρτησίας 
υποκλινόμαστε και αποτίνουμε φόρο τιμής σε όλους τους 
Κυπρίους και Ελλαδίτες που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν 
για να την ελευθερία και ανεξαρτησία του Κυπριακού 
Ελληνισμού. Τιμούμε τους τραυματίες, τους αγνοούμενους 
και τους μαχητές που αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία της 
Κύπρου.

Είναι μακρύς ο κατάλογος των Κυπρίων ηρώων που 
έδωσαν τη ζωή τους. Καραολής, Δημητρίου, Αυξεντίου, 
Παλληκαρίδης. Αργότερα Ισαάκ, Σολωμού, πάρα πολλοί. 
Η θυσία τους παραμένει επίκαιρη πάντοτε και χαράσσει 
τον δρόμο για την κοινή πορεία που έπρεπε και πρέπει να 
ακολουθήσουμε για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση 
του Κυπριακού. Μια λύση απολύτως εναρμονισμένη με το 
διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, με πλήρη 
κυριαρχία, πλήρη ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα.

Η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα της Ευρώπης που σκίζεται 
από ένα εσωτερικό τείχος, αυτό που σκίζει το έδαφος της 
και τις καρδιές μας.

Η Ελλάδα βρισκόταν, βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντοτε 
στο πλευρό της Κύπρου για τη δικαίωση του αγώνα της. Και 
αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο κυπριακός λαός.

Η Ελλάδα και η Κύπρος, η Κύπρος και η Ελλάδα, ως κράτη 
μέλη της ΕΕ, συντονίζουμε τις ενέργειες μας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. 
Παράλληλα ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ανάπτυξη 
ευρύτερων περιφερειακών συνεργασιών, αποτελώντας 
πυλώνες ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας 
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Από την άλλη μεριά η αναθεωρητική, αποσταθεροποιητική 
και παραβατική στάση της Τουρκίας απαιτεί τη συνεχή 
επαγρύπνηση μας καθώς και την ενίσχυση της αποτρεπτικής 
ισχύος των ενόπλων δυνάμεων μας. Καταβάλλουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το 
πλαίσιο θα συνεχίσουμε αλλά και θα εμβαθύνουμε τη διμερή 
αμυντική συνεργασία μας η οποία βασίζεται στην αδελφική, 
στρατηγική σχέση μας με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε 
πρόκλησης και απειλής.

Τελειώνοντας, θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ για αυτή 
τη μεγαλειώδη παρέλαση, τα αξιόμαχα στελέχη της Εθνικής 
Φρουράς και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που με 
υψηλό φρόνημα και αίσθημα καθήκοντος αποτελούν άξιους 
συνεχιστές των αγώνων του Ελληνισμού και υπερασπιστές 
της ελευθερίας και ανεξαρτησίας της Κύπρου. Χρόνια 
πολλά σε όλους».

Εντυπωσιακή παρέλαση για την 
61η επέτειο από την εγκαθίδρυση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας 
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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

Ευμάρεια κι ευημερία
Ανακαλώ την εποχή που τίποτα δεν ήταν για πέταμα, επειδή τίποτα δεν 
περίσσευε. Τότε που όλοι ήμασταν οικολόγοι χωρίς καν να το ξέρουμε. Που τα 
γυάλινα μπουκάλια επιστρέφονταν, που πηγαίναμε για ψώνια με το διχτάκι μας 
–πλαστικό δεν ξέραμε-  που τρώγαμε την επομένη το φαγητό που περίσσευε, 
που τα ρούχα και τα παπούτσια επιδιορθώνονταν ξανά και ξανά έως ότου 
ακουστεί η στενάχωρη φράση «δεν παίρνει άλλο» από τα χείλη του ειδικού, για 
να πάρουμε κι εμείς απόφαση το οριστικό τέλος.  
Αλλά ούτε οι άνθρωποι περίσσευαν. Από τον πιο μικρό μέχρι το γηραιότερο, 
κάπου ο καθένας ήταν χρήσιμος κι έτσι όλοι αισθάνονταν σημαντικοί κι ωφέλιμοι, 
κανείς δεν ένιωθε άχρηστος, ξοφλήμενος. Κάποια ρούχα θα μπάλωνε η γιαγιά, 
κάποια σούπα θα μαγείρευε, κάποια εγγόνια θα απασχολούσε μαζί με τον 
παππού. Τα παιδιά έκαναν τα θελήματα, και ούτω καθεξής.  
Προϊόντος του χρόνου, μέρες αφθονίας και ευφορίας ανέτειλαν. Σταδιακά 
συνειδητοποιήσαμε πως, πέραν  ελαχίστων πραγμάτων, δεν χρειαζόταν να 
φυλάμε κάτι μην τυχόν και χρειαστεί, γιατί η αντικατάσταση του ήταν εύκολη 
πλέον, «είχαμε λεφτά» κι έτσι μπορούσαμε απλά να το πετάμε. Όχι μόνο 
επειδή είχε «φάει τα ψωμιά του», αλλά γιατί εμείς το είχαμε βαρεθεί. Και 
πράγμα περίεργο, αρχίσαμε να βαριόμαστε όλο και πιο εύκολα. Κι όχι μόνο 
τα πράγματα, αλλά και τους ανθρώπους. Ούτε τη γιαγιά είχαμε ανάγκη πια, 
ούτε τον παππού, ούτε το γείτονα. Μπορούσαμε να πληρώνουμε για να 
καλύπτουμε τις όποιες ανάγκες μας. Κάποιοι φίλοι απέμειναν μόνο, αναγκαίοι 
κοινωνικά και όχι συναισθηματικά οι περισσότεροι. Πάψαμε να συνδεόμαστε, 
κι όλα ανεξαιρέτως-αντικείμενα και ψυχές- έγιναν αναλώσιμα.

Καθώς άλλαζαν οι μέρες, άλλαζαν και οι συνήθειες μεταβάλλοντας την 
ψυχοσύνθεση μας. Η ευμάρεια εξέθρεψε τα πιο ταπεινά μας ένστικτα. Κανείς 
δεν χρειαζόταν να προσπαθήσει για τίποτα πια αφού τα είχε «καταφέρει»,  
είχε γίνει ο ίδιος ένας μικρός θεός!  Μπορούσε να έχει οτιδήποτε –ή και 
οποιονδήποτε- επιθυμούσε,  φτάνει να διέθετε παχουλό πορτοφόλι. Κι αφού 
μεθύσαμε από υπέρμετρες δόσεις καταναλωτισμού, διαπιστώνουμε τώρα ότι 
κάτι δεν πάει καλά. 
Ότι οι μεταξύ μας σχέσεις έγιναν δυσλειτουργικές. Και πώς να μην γίνονταν, 
αφού ξεχάσαμε πως οι άνθρωποι δεν είναι πράγματα προς χρήση! Σήμερα 
σε θέλω, σ’ έχω ανάγκη, αύριο δεν σε γνωρίζω. Μπορεί να είμαστε φθαρτοί, 
όμως ούτε αναλώσιμοι ούτε καταναλώσιμοι είμαστε. Κι εμείς, δυστυχώς, 
στην περίοδο της οικονομικής άνεσης, μόνο στη «χρήση» και στο «πέταγμα» 
εκπαιδευτήκαμε. Παραβλέψαμε την «καλλιέργεια» των σχέσεων, τις 
συναισθηματικές «επενδύσεις». Και ναι, καταφέραμε να κατακτήσουμε την 
ευμάρεια, την οικονομική άνεση δηλαδή, αλλά η ευημερία και η ευδαιμονία 
συνεχίζουν να παραμένουν οι μεγάλες απούσες στις ζωές των περισσοτέρων 
μας. 
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 Oλα τα είχαν σκεφθεί, εκτός από το πώς 
θα αντιδρούσαν όταν ερχόταν η ώρα της 
νίκης. Οταν αυτό για το οποίο πάλευαν τα 
τελευταία χρόνια γινόταν πραγματικότητα. 
Κάπως έτσι, όταν ήρθε η 1η Οκτωβρίου, 
η μέρα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου 
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων με το οποίο υιοθετήθηκε και 
στην Ελλάδα ο θεσμός του Προσωπικού 
Βοηθού των ΑμεΑ, τα μέλη του i-living, 
οργανισμού που προωθεί την ανεξάρτητη 
διαβίωση των ανθρώπων με αναπηρία στη 
χώρα μας, απλώς ευχαρίστησαν όσους 
στάθηκαν στο πλευρό τους και έζησαν τη 
στιγμή χωρίς τυμπανοκρουσίες. 

Για όσους δεν γνωρίζουν, Προσωπικός 
Βοηθός είναι ο άνθρωπος που υποστηρίζει 
τα άτομα με αναπηρία στις καθημερινές 
τους δραστηριότητες –και όχι μόνο– και 
πάντα σύμφωνα με τις επιλογές και τα 
ενδιαφέροντά τους, με στόχο την ενίσχυση 
της ανεξάρτητης διαβίωσής τους. Το 
πρόγραμμα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται 
πιλοτικά στις αρχές του νέου έτους. 
Αρχικά θα ενταχθούν 1.000 χρήστες, ενώ 
στόχος είναι άλλοι 1.000 να ενταχθούν την 
επόμενη χρονιά. 

H υφυπουργός Εργασίας Δόμνα 
Μιχαηλίδου ανέφερε ότι για την υλοποίηση 
του προγράμματος έχουν διασφαλιστεί 
πόροι ύψους 42 εκατ. ευρώ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, αλλά και 320 εκατ. ευρώ για τη 
μετέπειτα καθολική πανελλαδική εφαρμογή 
του. Οπως διευκρίνισε, πρόσβαση στις 
υπηρεσίες του Προσωπικού Βοηθού 
θα έχουν όλα τα άτομα με αναπηρία, 
ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας. 
Τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα 
υπολογίζεται ότι ανέρχονται στο 8%-10% 
του πληθυσμού. 

«Σήμερα κερνάω», έγραψε απλώς 
στο προσωπικό της προφίλ στο Fa-
cebook η γενική γραμματέας του i-liv-
ing Αντωνία Τρικαλιώτη, η οποία έχει 
γεννηθεί με κινητική αναπηρία. Οντως 
κέρασε. Το 2013 η κ. Τρικαλιώτη ήταν 
ανάμεσα στους αναπήρους από την 
Ελλάδα που συμμετείχαν στο Freedom 
Drive στο Στρασβούργο, ένα συνέδριο 
με θέμα την ανεξάρτητη διαβίωση και τα 
δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. 
Εξι εξ αυτών (Αντωνία Τρικαλιώτη, 
Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Δημήτρης 
Καραναστάσης, Εύα Λαμπάρα, Καμίλ 
Γκουνγκόρ, Μαριάννα Διαμαντοπούλου) 
ίδρυσαν επιστρέφοντας τον i-living, με 
στόχο να φέρουν και στη χώρα μας 
θεσμούς όπως ο Προσωπικός Βοηθός. 

«Από το 2002 που πρωτοσυνάντησα 
τους όρους “ανεξάρτητη διαβίωση” 
και “προσωπικός βοηθός” έμαθα πως 
πρόκειται για κατοχυρωμένα δικαιώματα 
που ήδη οι ανάπηροι σε πολλές χώρες 
απολάμβαναν μέσω θεσμοθετημένων 
παροχών για δεκαετίες», λέει στην «Κ». 

«Τόσο εγώ όσο και οι συνεταίροι μου 
γνωρίζαμε πως η θεσμοθέτηση του 
Προσωπικού Βοηθού είναι υποχρέωση 
της χώρας, που απορρέει από την κύρωση 
της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των 
Ανθρώπων με Αναπηρία του ΟΗΕ, και 
ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια ειδικά 
προσανατολισμένα σε αυτή την παροχή 

που η χώρα ή δεν τα λάμβανε ή εντέχνως 
τα χρησιμοποιούσε σε άλλους σκοπούς. 
Συνεπώς ήταν κάτι που η Ελλάδα δεν θα 
μπορούσε να αποφεύγει για πάντα. Δεν 
κυνηγούσαμε ανεμόμυλους».
Για την επίτευξη του στόχου τους, για 
τον οποίο εργάζονταν όλοι εθελοντικά, 
και χωρίς κανενός είδους επιδότηση, 
ξεκίνησαν να οργώνουν την Ευρώπη για 
να συμμετέχουν σε συνέδρια, συζητήσεις, 
workshops με θέμα την ανεξάρτητη 
διαβίωση. Ακόμα και αυτά τα ταξίδια 
πρόσφεραν πολύτιμες πληροφορίες στην 
ομάδα από την Ελλάδα. Δεν είναι μόνον 
ότι διαπίστωναν με πικρία ότι σε πολλές 
πόλεις οι άνθρωποι με κινητικές βλάβες 
κινούνται με την ίδια άνεση όπως στο 
σαλόνι τους. 

«Στα ταξίδια μου που αφορούν τον i-
living έχω την τύχη να έρχομαι σε επαφή 
με Ευρωπαίους αναπήρους και να ρίχνω 
κλεφτές ματιές στον τρόπο που ζουν. Σε 
αυτόν τον τομέα οι διαφορές είναι χαοτικές 
και δεν καλύπτονται με κανέναν τρόπο. Το 
να μην υπάρχει ράμπα σε ένα ελληνικό 
πεζοδρόμιο θα σε αναγκάσει να κάνεις 
τον γύρο του τετραγώνου ή να κινείσαι 
ρισκάροντας στον δρόμο, το να μην υπάρχει 
όμως κανείς το πρωί για να σε βοηθήσει 
να σηκωθείς και να ξεκινήσεις τη μέρα σου 
δεν ξεπερνιέται με κανέναν τρόπο», λέει 
χαρακτηριστικά η κ. Τρικαλιώτη.

Η οικογένεια
Στην Ελλάδα τα άτομα με αναπηρία 
βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στη 
βοήθεια από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον. «Δεν έχουν όμως όλοι οι 
άνθρωποι οικογένειες ή δεν μπορούν 
όλες οι οικογένειες να βοηθήσουν, με 
αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να ζουν 
σε τρισάθλιες συνθήκες σε ιδρύματα ή στα 
σπίτια τους, με την ελάχιστη βοήθεια που 
μπορούν οι ίδιοι να καλύψουν οικονομικά. 
Ας πάρουμε όμως το αισιόδοξο σενάριο 
πως υπάρχουν μέλη της οικογένειας 
που είναι διατεθειμένα να αφιερώσουν 
τη ζωή τους στηρίζοντας τις ανάγκες του 
ανάπηρου μέλους. Πέρα από αυτό το 
κοινωνικό κόστος, η συγγενική σχέση 
διαφέρει υπερβολικά και σε πολλά έρχεται 
σε αντίθεση με την επαγγελματική σχέση 
που θα έχει κάποιος με τον Προσωπικό του 
Βοηθό. Με αποτέλεσμα η συγγενική σχέση 
να διαταράσσεται. Από την πλευρά τώρα 
του αναπήρου, θα πρέπει να καταπιέσει τις 
ανάγκες και τις επιλογές του, σύμφωνα με 
τις δυνατότητες της οικογένειας.

Δεν θα πάει να ζήσει εκεί όπου επιθυμεί, 
αλλά εκεί όπου ζει αυτό το μέλος της 
οικογένειας που ανέλαβε άτυπα τον 
ρόλο του υποστηρικτή του, δεν θα πέσει 
για ύπνο όταν επιθυμεί, αλλά όταν 
μπορεί η οικογένεια κ.λπ. Εν ολίγοις ο 
ανάπηρος δεν θα έχει το δικαίωμα του 
αυτοπροσδιορισμού, αφού οι επιλογές 
του εξαρτώνται περισσότερο από την 
οικογένεια παρά από τον ίδιο. Από την 
άλλη, ο Προσωπικός Βοηθός είναι ένας 
εργαζόμενος που έχει κάνει μια συμφωνία 
με τον ανάπηρο εργοδότη του, έχει ένα 
ορισμένο ωράριο κι αμοιβή, και δεν 
εκφέρει λόγο στις σωστές ή τις λάθος 
επιλογές του ανάπηρου χρήστη. Αν ο 
Προσωπικός Βοηθός διαφωνεί και δεν 
επιθυμεί να συντελέσει, εντός του ωραρίου 
του, σε έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, 

Ενας προσωπικός 
βοηθός πλάι τους
Στις αρχές του νέου έτους ξεκινάει 
πιλοτικά πρόγραμμα υποστήριξης 

ατόμων με αναπηρία
Στόχος η ανεξάρτητη διαβίωσή τους

έχει το δικαίωμα να λύσει τη συνεργασία, 
ο μπαμπάς, η μαμά και οι λοιποί έχουν 
άποψη, όπως ισχύει και για τα μη ανάπηρα 
ενήλικα άτομα. Προσωπικά προσπαθώ 
να διαμορφώνω το πρόγραμμά μου 
έτσι ώστε να κουράζω όσο το δυνατόν 
λιγότερο την ηλικιωμένη μητέρα μου, 
ενώ για παράδειγμα δεν θα έχω κανέναν 

λόγο να μην κάνω μπάνιο κάθε μέρα ή να 
μην ξενυχτήσω όταν θα υποστηρίζομαι 
από Προσωπικούς Βοηθούς, αν ποτέ 
αποκτήσω, αφού αυτές ακριβώς θα είναι 
κάποιες από τις επαγγελματικές τους 
υποχρεώσεις».

kathimerini.gr
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Γράφει ο  
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  
Παιδείας Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

H οργάνωση της µελέτης και του χρόνου των παιδιών µας κατά τα µαθητικά τους χρόνια 
αποτελεί πολλές φορές πηγή πολλών προβληµάτων και δυσκολιών, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργείται το αίσθηµα της απογοήτευσης, θυµού, ανασφάλειας και έντονου άγχους. 
Πολλές φορές τα παιδιά και οι έφηβοι παρουσιάζουν έντονα µία τάση αναβλητικότητας και 
προχειρότητας ή ακόµα και επιλεκτικής µνήµης όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους στο 
σχολείο. Στο σηµείο αυτό, οι γονείς µπορούν να παίξουν αποφασιστικό και θετικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της αίσθησης της υπευθυνότητας, της σωστής οργάνωσης χρόνου και 
καθηκόντων καθώς και στην ήρεµη διεξαγωγή όλων των στόχων που θέτουν τα παιδιά.

Γεγονός είναι ότι τα παιδιά δεν γεννιούνται γνωρίζοντας πώς να µελετούν και πώς 
να χειρίζονται τον ελεύθερό τους χρόνο. Αυτό είναι κάτι που το διδάσκονται. Πολλοί 
ειδικοί παιδαγωγοί έχουν προσφέρει χρήσιµες συµβουλές, οι οποίες όλες αποσκοπούν 
στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.  Οι στρατηγικές µελέτης αναφέρονται σε τεχνικές ή 
µεθόδους που έχουν ως κύριο στόχο να βοηθήσουν τους µαθητές να αναπτύξουν και 
να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες µελέτης, ώστε να είναι σε θέση αφενός 
να κατανοήσουν και να χειριστούν όλες τις πληροφορίες που µελετούν και αφετέρου να 
ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εργασίες τους.

Ο τρόπος οργάνωσης του χώρου, του χρόνου, της ύλης και των εργασιών είναι καλό να 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής ρουτίνας των παιδιών. Είναι απαραίτητο 
να υπάρχει µία µικρή ξεκούραση, έστω και µισής ώρας, προτού ξεκινήσει η διαδικασία 
της µελέτης. Είναι καλό τα παιδιά να µελετάνε συγκεκριµένη ώρα και σε συγκεκριµένο 
χώρο κάθε µέρα, έτσι ώστε το διάβασµα να γίνει συνήθεια και ρουτίνα.

Ο χώρος που διαβάζει το παιδί πρέπει να είναι τακτοποιηµένος, µε αρκετό φυσικό 
φως ή µε ξεκούραστο για τα µάτια τεχνητό φως, χωρίς πολλά πράγµατα τριγύρω για να 
µην αποσπάται η προσοχή του και γενικότερα ένα ευχάριστο περιβάλλον. Το δωµάτιο θα 
πρέπει να είναι συµµαζεµένο και ήσυχο για να βοηθάει το παιδί να οργανώνει καλύτερα 
τη σκέψη του.

Ο χρόνος της µελέτης πρέπει να είναι προκαθορισµένος και ο ίδιος κάθε µέρα, όσο 
φυσικά το επιτρέπουν οι συνθήκες και το γενικότερο πρόγραµµα των παιδιών. Είναι καλό 
πάντως να ξεκινούν πρώτα µε τις σχολικές τους υποχρεώσεις έτσι ώστε να έχουν προς 
το τέλος της ηµέρας τους ελεύθερο χρόνο για να µπορέσουν να ασχοληθούν µε ό,τι τους 
ευχαριστεί ή να ξεκουραστούν ή και κατά περιπτώσεις να διασκεδάσουν.

Ένα σχέδιο οργάνωσης της ύλης µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά πρώτον στο να τεθούν 
όλοι οι στόχοι και δεύτερον στο να δοθούν οι απαραίτητες προτεραιότητες. Έτσι π.χ. είναι 
καλό να ξεκινήσει ο µαθητής / η µαθήτρια τη µελέτη του µε τις πιο απαιτητικές εργασίες 
και να προχωρήσει στις πιο πρακτικές και συνεπώς ευκολότερες. Τελειώνοντας µία µία 
τις εργασίες ελέγχουν παράλληλα ο µαθητής / η µαθήτρια αν έχει ολοκληρωθεί καθεµία 
ώστε να προχωρήσει στην επόµενη. Ανάλογα µε το περιεχόµενο των εργασιών µπορεί 
να οργανώσει την ύλη που έχει να µελετήσει µε κάποιο σχεδιάγραµµα, µε πλαγιότιτλους, 
µε περιλήψεις και χρήση σηµαντικών λέξεων-κλειδιών.

Η επανάληψη πάντοτε µπορεί να αποβεί πολύ αποτελεσµατική γιατί οργανώνεται 
καλύτερα η σκέψη, τίθενται τα ερωτήµατα και οι συσχετισµοί και αποκτά ο µαθητής / 
η µαθήτρια µια συνολική εικόνα. Αυτό µπορεί να γίνει σε µορφή ερωτήσεων το πρωί 
της επόµενης ηµέρας ή ακόµα και καθοδόν για το σχολείο στο πλαίσιο µιας συζήτησης 
µεταξύ γονέως και παιδιού. Οι γονείς µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά κάνοντας την 
επανάληψη των εργασιών και της µελέτης κάθε βράδυ.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης των εργασιών που έχει το παιδί να κάνει στο σπίτι είναι και 
η πρόβλεψη και οργάνωση της µελέτης ολόκληρης της εβδοµάδας ή πιθανώς και ακόµα 

Η οργάνωση του χρόνου και 
της μελέτης παιδιών και εφήβων

µεγαλύτερου χρονικού διαστήµατος, και σ’ αυτό οι γονείς µπορούν να παίξουν σηµαντικά 
βοηθητικό ρόλο. Π.χ. όταν τα παιδιά γνωρίζουν πότε έχουν να κάνουν ένα επαναληπτικό 
τεστ, µπορούν να το προετοιµάζουν σταδιακά λίγη ώρα κάθε µέρα, ώστε να µπορέσουν 
µε άνεση να ανταπεξέλθουν τη δεδοµένη ηµεροµηνία του τεστ. Πολύ περισσότερο 
βέβαια αποτελεσµατικό θα είναι αυτό όταν έχουν περισσότερα από ένα τεστ µέσα σε µία 
περίοδο τριµήνου. Ακόµα, µια πολύ καλή ευκαιρία είναι να εκµεταλλευτούν οι γονείς τα 
Σαββατοκύριακα για να ενθαρρύνουν το παιδί τους να εργασθεί σε κάποιο project ή test 
που γνωρίζει ότι έχει για την επόµενη ή µεθεπόµενη εβδοµάδα.

Καθώς όλοι γνωρίζουµε ο ρόλος των δασκάλων είναι µοναδικός και πρωταρχικής 
σηµασίας, και οι γονείς µπορούν να συντελέσουν θετικά στον ρόλο αυτό και στο έργο 
των δασκάλων. Έτσι, µπορούν να ενηµερώνουν οι ίδιοι τους δασκάλους σε περίπτωση 
που το παιδί τους αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα είτε κατανόησης είτε οργάνωσης της 
δουλειάς τους. Οι γονείς µπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τους µαθητές να ζητήσουν 
συνάντηση µε τον δάσκαλο / τη δασκάλα για να συζητήσουν κάποιες απορίες ή να 
προσκοµίσουν ένα σχεδιάγραµµα (outline) µιας εργασίας και να το συζητήσουν µε τον 
εκπαιδευτικό ώστε να ξέρουν αν βαδίζουν στον σωστό δρόµο. Σε ορισµένα σχολεία 
υπάρχουν συγκεκριµένες ώρες γραφείου για τον κάθε δάσκαλο, οπότε αυτό διευκολύνει 
τους µαθητές να δώσουν κάποιο ραντεβού συνάντησης.

Σηµαντικά στοιχεία για την επιτυχή έκβαση της µελέτης και της οργάνωσης του χρόνου 
είναι η σωστή διατροφή και ξεκούραση των παιδιών. Επαρκής νυχτερινός ύπνος! Τα 
παιδιά πρέπει να κοιµούνται τουλάχιστον 9 ώρες για να καλύπτονται οι βιολογικές και 
αναπτυξιακές αλλαγές που συµβαίνουν στο σώµα τους. Ο επαρκής ύπνος τα βοηθάει 
να έχουν ένα ξεκούραστο µυαλό έτοιµο για δράση. Σωστή διατροφή! Είναι καλό να 
αποφεύγουν τα παιδιά αυτό που αποκαλούµε ορισµένες φορές ‘junk food’ και να µην 
παραλείπονται γεύµατα. Τα παιδιά σκέφτονται και αποδίδουν καλύτερα όταν τρέφονται 
σωστά. Για παράδειγµα, ένα καλό πρωινό δίνει ενέργεια τόσο στο µυαλό όσο και στο 
σώµα. Μικρά ενδιάµεσα γεύµατα συντελούν στη συντήρηση της ενέργειας καθ’ όλη την 
ηµέρα.

Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που διασπούν την προσοχή των παιδιών και 
λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση της µελέτης 
των παιδιών. Η τηλεόραση, το internet, τα video games, τα τηλέφωνα, το τάµπλετ κ.α., 
λειτουργούν ως παράγοντες αναβλητικότητας και καθυστέρησης της µελέτης. Το µόνο 
που θα καταφέρουν να κάνουν στο τέλος αυτού του είδους οι δραστηριότητες είναι να 
εξουθενώσουν σωµατικά και πνευµατικά το παιδί µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να έχει τη 
µέγιστη απόδοση. Όµως, ο προγραµµατισµός µπορεί να συµπεριλαµβάνει τέτοιου είδους 
δραστηριότητες µετά την ολοκλήρωση της µελέτης και των εργασιών που έχουν τα παιδιά 
να εκπονήσουν. Είναι πολύ σηµαντικό και απαραίτητο για την ευδιαθεσία και την καλή 
ψυχική υγεία του παιδιού να υπάρχει, έστω και λίγος ανάλογα προς την ηλικία, ελεύθερος 
χρόνος. Ο χρόνος δηλαδή που το παιδί θα µπορέσει να χαλαρώσει, να ηρεµήσει και να 
ασχοληθεί µε κάτι που το ενδιαφέρει, που το ευχαριστεί και το διασκεδάζει. Μπορεί αυτό 
να είναι να παίξει ποδόσφαιρο, να ακούσει µουσική, να δει λίγο τηλεόραση, να παίξει 
κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι, όλα πάντα σε ελεγχόµενο χρονικό πλαίσιο. Είναι όµως 
βασικό να αισθάνεται το παιδί ότι πέρα από τις υποχρεώσεις του έχει και τη δυνατότητα 
το ίδιο να κάνει αυτό που επιθυµεί. Αυτή η δυνατότητα δίνει ένα αίσθηµα πληρότητας 
και ικανοποίησης. Και για να µπορούν οι µαθητές να έχουν τον ελεύθερο αυτό χρόνο, 
είναι απαραίτητο να έχουν ακολουθήσει ένα οργανωµένο πρόγραµµα χρόνου και τρόπου 
µελέτης.

Συµπερασµατικά,  είναι θεµελιώδες να συνειδητοποιήσουν οι γονείς πως πρέπει να 
µαθαίνουν τα παιδιά τους να βάζουν προτεραιότητες στην καθηµερινή τους ρουτίνα, 
στην οργάνωση των µαθηµάτων τους και της µελέτης τους. Είναι σηµαντικό γιατί έτσι τα 
παιδιά µπορούν να µάθουν πώς να πετύχουν στο µέλλον. Προτεραιότητά τους πριν τη 
διασκέδαση είναι το σχολείο, όπως και για τους γονείς είναι η δουλειά. Η επιβράβευση 
και η ενθάρρυνη είναι τέλος δύο άλλες πλευρές απαραίτητες για την ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης και της επιτυχίας των παιδιών. Όταν ολοκληρώνεται µια εργασία είναι 
καλό να επιβραβεύουµε το παιδί για την προσπάθειά του και τον τρόπο που εργάστηκε 
για να τελειώσει τα µαθήµατα! Έτσι, δηµιουργούνται κίνητρα και στόχοι που πάντα τα 
παιδιά θα µαθαίνουν να βάζουν στη ζωή τους µε σκοπό την επιτυχία.
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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 Writ-
ers μπορούμε να συνεργαστούμε 
μαζί σας και να δημιουργήσουμε ένα 
αριστούργημα γιατί αγαπάμε τις λέξεις. 
Αναλαμβάνουμε κάθε τι που θέλετε να 
γράψετε, να πείτε, ή να μεταφράσετε. 
Εμπιστευθείτε μας, είτε πρόκειται για 
μια ομιλία σε μια σημαντική στιγμή 
της ζωής και της καριέρας σας, 
μια επαγγελματική επιστολή ή το 
βιογραφικό σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο lexiwrit-
ers@gmail.com

Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει
επιχειρήσεις και νοικοκυριά 

σε όλο τον πλανήτη
Πλήττονται ιδιαίτερα οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος

Οι Καναδοί μόλις άρχισαν να παίρνουν μια γεύση από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας 
που ο υπόλοιπος κόσμος αντιμετωπίζει εδώ και μήνες. Οι περισσότερες καναδικές 
επαρχίες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με τα νοικοκυριά χαμηλόμισθου 
εισοδήματος να πλήττονται δυσανάλογα. Οι τιμές φυσικού αερίου έχουν ξεπεράσει 
σχεδόν κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο Winnipeg, ενώ ο κύριος διανομέας φυσικού αερίου 
της Βρετανικής Κολομβίας Fortis BC προειδοποίησε τους πελάτες του το Σεπτέμβριο 
ότι ο μέσος λογαριασμός πρόκειται να αυξηθεί μεταξύ 9 και 12% από αυτό το μήνα. 
Στο Οντάριο η μεγαλύτερη εταιρεία φυσικού αερίου, Enbridge, έχει υποβάλει αίτηση στη 
ρυθμιστική αρχή της επαρχίας για να αυξήσει το ποσό που χρεώνει στους καταναλωτές 
από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Η μέση λιανική τιμή της βενζίνης στον Καναδά έφτασε τα 1,45 δολάρια το λίτρο 
την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η εταιρεία λιανικών 
αναλύσεων Kalibrate. Πρόκειται για αύξηση που ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 
$143,6, που είχε καταγραφεί τον περασμένο Αύγουστο. Όπως αναφέρει το καναδικό 
ειδησεογραφικό δίκτυο CBC η μέση τιμή είχε ξεπεράσει τα $1,40 το λίτρο για πρώτη 
φορά το 2008 και στη συνέχεια τα $1,41 το 2014.

Στο ίδιο μήκος κύμματος βρίσκονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες όπου η μέση τιμή ενός 
γαλονιού κανονικής βενζίνης έφθασε στα $ 3,25 πρόσφατα από $1,72 τον περασμένο 
Απρίλιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ως παραγωγός ενέργειας έχουν γλιτώσει 
από τις χειρότερες συνέπειες της κρίσης, ακόμη και όταν οι τιμές της βενζίνης είχαν 
αγγίξει τα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, η υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησης 
Biden υπέβαλε πρόταση την περασμένη εβδομάδα να πουληθεί μέρος του στρατηγικού 
αποθέματος πετρελαίου των ΗΠΑ ή να απαγορευτούν οι εξαγωγές αργού πετρελαίου.

Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε όλο τον πλανήτη. Στην 
Ινδία οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στα πρόθυρα της εξάντλησης του άνθρακα 
και η Κίνα έχει κηρύξει προσωρινή ανακωχή στον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο με την 
Αυστραλία, λόγω των τεράστιων αναγκών της για άνθρακα. Στην πολυπληθέστερη χώρα 
του κόσμου διάφορα λιμάνια έχουν τεθεί σε αδράνεια ή υπολειτουργούν με μειωμένη 
χωρητικότητα και η τιμή των εμπορευματοκιβωτίων έχει εκτοξευθεί στα ύψη με τιμές 
δεκαπλάσιες από την προ-πανδημίας εποχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο έλλειψης ενεργειακών 
προμηθειών για τον επερχόμενο χειμώνα, ενώ στην Αγγλία οι τιμές του φυσικού αερίου 
έχουν αυξηθεί κατά 700% και τα βενζινάδικα ξεμένουν από καύσιμα. Οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής, της γαλλικής και της 
ισπανικής έχουν εγκρίνει έκτακτα μέτρα για να βοηθήσουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά να 
αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση και το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Η γαλλική 
κυβέρνηση τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε «ασπίδα» στις τιμές για την πρόληψη 
περαιτέρω αυξήσεων στην τιμή του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 
η ισπανική προσπαθεί να περιορίσει τα «υπέρογκα κέρδη» των ενεργειακών εταιρειών.

Ορισμένοι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ συγκλίνουν σε μια τυποποιημένη λύση 
για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ άλλοι επικρίνουν τις πολιτικές του μπλοκ για τις 
αυξήσεις των τιμών, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίου.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, κατηγόρησε άμεσα την ΕΕ για τις 
αυξήσεις και ζήτησε από το μπλοκ «να αλλάξει πολιτική». Σε απάντηση ο επικεφαλής του 
κλίματος της ΕΕ, Φρανς Τίμερμανς είπε ότι όσοι κατηγορούν την Πράσινη Συμφωνία του 
μπλοκ το κάνουν για «ιδεολογικούς λόγους» και ότι η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα 
θα βοηθήσει να τερματιστούν οι κρίσεις τιμών και όχι να επιδεινωθούν. Παράλληλα, ο 
Επίτροπος της ΕΕ για την Ενέργεια, Kadri Simson, επισήμανε στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο την επικινδυνότητα που μπορεί να έχει η ενεργειακή κρίση για την 
ανάκαμψη της Ευρώπης αν αφεθεί ανεξέλεγκτη.

Η μόνη ίσως που μπορεί να επωφεληθεί από την ενεργειακή κρίση είναι η Ρωσία, της 
οποίας τα τεράστια ενεργειακά αποθέματα θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα της 
ΕΕ εάν εισήγαγε περισσότερο ρωσικό φυσικό αέριο.

Η πράσινη ενεργειακή επανάσταση

«Η ξαφνική ενεργειακή κρίση που πλήττει τον κόσμο απειλεί ήδη τις στρεσαρισμένες 
αλυσίδες εφοδιασμού, προκαλώντας γεωπολιτικές εντάσεις και εγείροντας ερωτήματα 
σχετικά με το αν ο κόσμος είναι έτοιμος για την πράσινη ενεργειακή επανάσταση όταν 
αντιμετωπίζει πρόβλημα να τροφοδοτηθεί αυτή τη στιγμή», έγραψε πρόσφατα η Wash-
ington Post. Καθώς αναμένεται η Διεθνής Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στο τέλος 
του μήνα, οι υποστηρικτές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λένε ότι η κρίση δείχνει 
την ανάγκη να απομακρυνθούμε περισσότερο από τον άνθρακα, το φυσικό αέριο και το 
πετρέλαιο, καθώς οι τιμές αυτών των προϊόντων αυξάνονται.

Ποιοί είναι όμως οι λόγοι αυτής της παγκόσμιας 
ενεργειακής κρίσης;

Όπως έγραψε πρόσφατα το Bloomberg σε άρθρο γνώμης τα προβλήματα της 
παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού είναι πολύ σοβαρότερα από ό,τι είχε μέχρι πρόσφατα 
γίνει αντιληπτό από τους οικονομολόγους. Δυστυχώς δεν υπάρχει σαφής λόγος γι’ αυτή 
την ενεργειακή κρίση και επομένως δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα, ούτε γνωρίζει κανείς 
πότε θα βελτιωθεί η κατάσταση. Η εξήγηση που δίνεται από τους οικονομολόγους είναι 
ότι αφενός βασικά κέντρα της παγκόσμιας οικονομίας έχουν πληγεί από την πανδημία, 
ενώ οι μεταφορές, η ενέργεια και το διεθνές εμπόριο αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα μεγάλα 
προβλήματα.

Εργασιακή ανασφάλεια, κρατικά επιδόματα, καθυστερήσεις στα εμπορικά 
δίκτυα - Βασικά σε πολλά μέρη του κόσμου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, 
καθώς δεν υπάρχει πλέον σιγουριά στο εργασιακό τους μέλλον. Σημαντικό επίσης είναι 
ότι τα κρατικά επιδόματα που δίνουν οι περισσότερες κυβερνήσεις λόγω της πανδημίας 
τους εξασφαλίζουν την επιβίωση, επομένως δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος εργασίας. 
Παράλληλα η γενική ανασφάλεια που επικρατεί έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση 
οικονομικών συναλλαγών, η οποία με τη σειρά της προσθέτει περαιτέρω καθυστερήσεις 
στα εμπορικά δίκτυα.

“Πράσινες” μορφές ενέργειας - Μια άλλη βασική πηγή του προβλήματος της 
ενεργειακής κρίσης οφείλεται στο ότι πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει τη μετάβαση σε 
“πράσινες” μορφές ενέργειας χωρίς όμως προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει επαρκείς 
εναλλακτικές λύσεις.

Η πανδημία και οι συνέπειες συγκεκριμένων πολιτικών - Γενικότερα σε διεθνές 
επίπεδο η αιτία που αποδίδεται για την ενεργειακή κρίση, που ήταν σε κάποιο ποσοστό 
αναμενόμενη, είναι η πανδημία. Πολλοί όμως υποστηρίζουν ότι αυτή η τεράστια φούσκα 
που έσκασε ξαφνικά μπροστά σε όλους μας, υπονομεύοντας δραστικά την ποιότητα της 
ζωής μας, ήταν το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών και περιοριστικών μέτρων που 
ακολούθησαν η μία μετά την άλλη οι περισσότερες κυβερνήσεις του πλανήτη

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗ

Στην επερχόμενη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή θα 
συζητηθούν λύσεις συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων 
και της απομάκρυνσης από τον άνθρακα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, 
καθώς οι τιμές αυτών των προϊόντων αυξάνονται.

Η διάσκεψη που φιλοξενείται από το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με την 
Ιταλία, θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου 2021 
στην Πανεπιστημιούπολη Εκδηλώσεων της Σκωτίας, στη Γλασκώβη.
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Εβδομήντα επτά χρόνια 
συμπληρώθηκαν από την 
απελευθέρωση της Αθήνας από τον 
ναζιστικό ζυγό, μια ημέρα που έχει 
γραφτεί με ανεξίτηλη συγκίνηση στη 
μνήμη όσων την έζησαν. Στις 9.15 της 
12ης Οκτωβρίου 1944 η γερμανική 
φρουρά της Ακρόπολης υπέστειλε τη 
σημαία με τη σβάστικα, βάζοντας τέλος 
σε μία από τις σκληρότερες κατοχές 
που έχει γνωρίσει ο τόπος, 1.624 
ημέρες κατά τις οποίες οι Ελληνες 
γνώρισαν την ταπείνωση, τον λιμό, την 
απανθρωπιά.

Γονείς και παππούδες περιγράφουν 
αυτήν τη μοναδική ψυχική ανάταση, 
την οποία εμείς οι νεότεροι μόνο 
με τη φαντασία μας μπορούμε 
να προσεγγίσουμε. Η μητέρα 
μου, κοριτσάκι τότε, θυμάται την 
έκρηξη χαράς στους δρόμους, τα 
τραγούδια, τους πανηγυρισμούς. Ο 
πατέρας μου, που είχε πολεμήσει 
και παρασημοφορηθεί στην πρώτη 
γραμμή του μετώπου της Αλβανίας, 
την περιέγραφε ως τη στιγμή της 
υπέρτατης δικαίωσης, που έφερε 
δάκρυα χαράς σε όσους είχαν επιζήσει 
από τις σκληρές μάχες στην Πίνδο, 
αλλά δεν είχαν δει λευτεριά.

Αναπόφευκτη ήταν η συγκίνηση στον 
Ιερό Βράχο αλλά και στο Μνημείο 
του Αγνωστου Στρατιώτη χθες, 
όπου έλαβε χώρα η σεμνή τελετή 

Συγκίνηση στον Ιερό Βράχο κατά τον εορτασμό 
της απελευθέρωσης της Αθήνας

εορτασμού της σημαντικής επετείου. 
Η γαλανόλευκη ανέβηκε στον ιστό με 
φόντο έναν βροχερό αττικό ουρανό. 
Τη σημαία έφεραν τα μέλη του Λυκείου 
Ελληνίδων, μαζεύοντας με χάρη 
τις φούστες από τις παραδοσιακές 
στολές τους για να ανεβούν τα 
σκαλοπάτια. Ενας εύζωνος έκανε την 
έπαρση και ακολούθησε η ανάκρουση 
του Εθνικού Υμνου μπροστά στην 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον 
δήμαρχο Αθηναίων καθώς και σε 
πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους πολλοί 
τουρίστες που κρατούσαν ομπρέλες 
και έτυχε να βρεθούν εκείνη τη στιγμή 
στην Ακρόπολη. Ο Αγγελος Συρίγος, 
ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, 
απηύθυνε χαιρετισμό.

Επειτα από λίγο οι επίσημοι πήγαν 
στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, 

όπου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατέθεσε 
στεφάνι και δήλωσε: «Γιορτάζουμε 
σήμερα την απελευθέρωση της 
Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, 
μια λαμπρή και χαρμόσυνη ημέρα για 
τον λαό μας. Η 12η Οκτωβρίου του 
1944 υπήρξε ορόσημο ελπίδας και 
ανάτασης, σύμβολο εθνικής ενότητας 
και ομοψυχίας. Είναι μια ημέρα τιμής 
και μνήμης όσων αγωνίστηκαν και 
θυσιάστηκαν για την ελευθερία, αλλά 

και απερίφραστης καταδίκης για τους 
υποστηρικτές και τους νοσταλγούς του 
φασισμού και του ναζισμού» Δήλωση 
έκανε και ο υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Δένδιας, στο Twitter: 
«Εβδομήντα επτά χρόνια από το τέλος 
της μακράς νύχτας της γερμανικής 
κατοχής στην Αθήνα και το ξημέρωμα 
της “πιο όμορφης, πιο ελαφριάς 
μέρας του κόσμου”, όπως έγραψε ο Γ. 
Σεφέρης. Η Ελλάδα ήταν και πάλι στη 
σωστή πλευρά της Ιστορίας»
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Είναι γρίπη 
ή κορωνοϊός: 

Πώς θα 
ξεχωρίσετε τα 
συμπτώματα 
-Τα 7 «SOS»
 

Είναι γρίπη ή κορωνοϊός; 
Σύμφωνα με τους ειδικούς, κατά 
τη φετινή σεζόν των... ιώσεων θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τα 
συμπτώματα. Το ζήτημα έχει αρχίσει να προβληματίζει τους ειδικούς στην Ελλάδα και 
τον κόσμο, καθώς η σταδιακή άρση των μέτρων ενδεχομένως να οδηγήσει σε ένα νέο 
ξέσπασμα της γρίπης τον χειμώνα.

Σε δημοσίευμά  της, η «Wall Street Journal» φιλοξενεί τις απόψεις επιστημόνων και ιατρών, 
οι οποίοι αναμένουν μια «δύσκολη σεζόν» για τη γρίπη. Φέτος, όπως όλα δείχνουν, η γρίπη 
και ο κορωνοϊός θα συνυπάρξουν, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα υγειονομικά συστήματα. 
«Πολλά από τα συμπτώματα της γρίπης και του κορωνοϊού είναι παρόμοια. Πυρετός, 
κόπωση, πόνοι είναι συμπτώματα που μπορούν να παρατηρηθούν και στις δύο 
περιπτώσεις. Τα συχνά πιο ήπια συμπτώματα του κορωνοϊού σε εμβολιασμένους 
-κάποιες φορές περιλαμβάνουν συνάχι ή φταρνίσματα- αναμένεται να κάνουν πιο 
δύσκολο το να ξεχωρίσει κάποιος τις δύο ασθένειες, ακόμα και να τις διαχωρίσει από το 
κοινό κρυολόγημα ή τις αλλεργίες», αναφέρει η «WSJ».

Ο Κάμερον Γουλφ, από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Duke, λέει χαρακτηριστικά 
ότι «μπορεί κάποιος να νομίσει ότι είναι απλώς συνάχι ή αλλεργία. Θα μπορούσε όμως 
να είναι και μια breakthrough μόλυνση (σ.σ.: μόλυνση εμβολιασμένου».

Γρίπη ή κορωνοϊός: Τα 7 «SOS» των ειδικών 

Η «Wall Street Journal» χώρισε το δημοσίευμα στα 7 ερωτήματα-SOS και τις 
απαντήσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ανά τον κόσμο.

Ακολουθούν τα επτά ερωτήματα και οι αντίστοιχες απαντήσεις από την ομάδα της 
WSJ και τους ειδικούς:

1) Τι διαφορές έχουν οι breakthrough μολύνσεις (σε εμβολιασμένους) 
με κορωνοϊό με τη γρίπη, το κοινό κρυολόγημα ή άλλες ασθένειες; 
Τα συμπτώματα του κορωνοϊού σε εμβολιασμένους είναι συνήθως πιο ήπια ενώ 
διαρκούν λιγότερο απ’ ό,τι στους ανεμβολίαστους. Αυτή η μειωμένη ένταση μπορεί να 
κάνει τα συμπτώματα να μοιάζουν με αυτά της γρίπης ή του κοινού κρυολογήματος. Οι 
breakthrough μολύνσεις περιλαμβάνουν συμπτώματα όπως το συνάχι, η κόπωση και 
ο βήχας.

Ένα σύμπτωμα όμως που είναι συνήθως συνδέεται με τον κορωνοϊό είναι η 
απώλεια γεύσης ή όσφρησης. «Τα κλινικά συμπτώματα και σημάδια της γρίπης και 
του κορωνοϊού είναι ουσιαστικά πανομοιότυπα. Αυτό που τα διαφοροποιεί είναι η 
απώλεια όσφρησης και γεύσης» απαντά ο Ντάνιελ Ούσλαν, από το UCLA Health. 
Παρά ταύτα, συνεχίζει το δημοσίευμα, η μόλυνση με κορωνοϊό δεν πυροδοτεί πάντα 
απώλεια γεύσης ή όσφρησης. Επομένως, δεν θα πρέπει να σκέφτεστε ότι είστε… Cov-
id-free αν διατηρείτε αυτές τις αισθήσεις σας. Είναι σημαντικό να κάνετε τεστ, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του γιατρού σας, ώστε να διαπιστώσετε την αιτία των συμπτωμάτων.

2) Τι μπορεί να σηματοδοτεί η περίοδος επώασης για μια πιθανή ασθένεια; 
Με την αρχικό στέλεχος του κορωνοϊού, τα συμπτώματα συνήθως έπαιρναν περισσότερο 
για να εκδηλωθούν απ’ ό,τι συμβαίνει με τη γρίπη. Επομένως, αν αρρωσταίνατε πολύ 
σύντομα μετά την έκθεσή σας σε άτομο με συμπτώματα, τότε αυτό θα σήμαινε ότι 
ήταν πιθανότερο να έχετε γρίπη. Παρά ταύτα, με την επικρατούσα μετάλλαξη Δέλτα, τα 
συμπτώματα εκδηλώνονται πιο σύντομα.

«Είναι δύσκολο να βασιστεί κάποιος στην περίοδο επώασης. Δεν νομίζω ότι αυτό 
ισχύει πλέον», απαντά ο Γουλφ.

3) Ποιες οι διαφορές μεταξύ της γρίπης και του κορωνοϊού στα παιδιά; 
Σύμφωνα με τον οδηγό της WSJ, όπως και στους ενήλικες έτσι και στα παιδιά είναι 
δύσκολο να εντοπίσει κάποιος τις διαφορές ανάμεσα στον κορωνοϊό και τη γρίπη. 
Τα παιδιά που μολύνονται είτε με γρίπη είτε με κορωνοϊό εμφανίζουν πιο συχνά 
γαστρεντερολογικά προβλήματα στο ξεκίνημα της ασθένειας, εξηγεί η Φλορ Μουνιόζ, 
παιδίατρος με ειδικότητα στα λοιμώδη νοσήματα από το Texas Children’s Hospital του 
Χιούστον.

Τα παιδιά, στα οποία τα συμπτώματα από κορωνοϊό προχωρούν, συνήθως 
αναπτύσσουν ήπια συμπτώματα του ανώτερου αναπνευστικού, προσθέτει, καλώντας 
τους γονείς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του γιατρού τους.

4) Πρέπει να κάνω τεστ και για γρίπη και για κορωνοϊό; 
Οι γιατροί συστήνουν να κάνετε τεστ και για τους δύο ιούς, αν έχετε συμπτώματα. 
Ένα μοριακό (PCR) τεστ -που γίνεται σε ιατρείο, φαρμακείο ή και αλλού και το οποίο 
επεξεργάζεται σε εργαστήριο- παραμένει η πιο ακριβής μέθοδος για να διαγνωστεί 
η Covid-19. Αρκετά αξιόπιστα για όσους εμφανίζουν συμπτώματα και πιο εύχρηστα, 
όμως, είναι και τα rapid (self) test που πωλούνται στα φαρμακεία. Τα rapid test δίνουν 
αποτέλεσμα σε περίπου 15 λεπτά και μπορεί ο καθένας να αγοράσει ένα κιτ για να το 
κάνει στο σπίτι.

Αν το rapid test είναι αρνητικό και συνεχίσετε να έχετε συμπτώματα, τότε θα πρέπει 
να κάνετε και ένα μοριακό, λέει ο Δρ. Ούσλαν. Ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει τεστ και 
για άλλες ασθένειες, όπως η γρίπη.

5) Μπορούν τα τοπικά στατιστικά ασθενειών να μας βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε 
τα συμπτώματά μας; Οι υγειονομικές υπηρεσίες αναρτούν συχνά νέα δεδομένα για μια 
σειρά ασθενειών. Τα στατιστικά στοιχεία για την περιοχή στην οποία μένουμε δείχνουν 
πότε παρατηρείται αύξηση σε κρούσματα γρίπης καθώς και για άλλους ιούς, όπως ο 
RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) που φέτος έκανε την εμφάνισή του νωρίτερα 
από άλλες χρονιές. Αν ένας ιός βρίσκεται σε κυκλοφορία σε αρκετά υψηλά επίπεδα, 
τότε είναι πιο πιθανό να έρθετε σε επαφή με αυτόν, επισημαίνουν οι ειδικοί.

6) Μπορεί κάποιος να έχει ταυτόχρονα δύο μολύνσεις, όπως γρίπη και κορωνοϊό; 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, είναι πιθανό να μολυνθεί κάποιος με 
περισσότερους από έναν ιούς ταυτόχρονα -αν και δεν είναι τόσο σύνηθες όσο η 
απλή («μονή») νόσηση. Αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί σε παιδιά που βρίσκονται σε 
περιβάλλοντα όπως τα σχολεία, όπου οι ιοί έχουν κυκλοφορία, λέει η Δρ Μουνιόζ

«Μπορεί να γίνει ταυτόχρονη μόλυνση με δύο ιούς, ειδικά στα παιδιά. Ο RSV και ο 
αδενοϊός μπορούν να προκαλέσουν πιο σοβαρά συμπτώματα απ’ ό,τι στους ενήλικες», 
προσθέτει.

7) Πρέπει να κάνω εμβόλιο και για τον κορωνοϊό και για τη γρίπη; 
«Ναι», είναι η απάντηση των ιατρών. Μάλιστα, το CDC έχει ανακοινώσει ότι τα εμβόλια 
για τη γρίπη και τον κορωνοϊό μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα.

iefimerida.gr”

ΥγΕΙα
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

ΕΡΕΥνα
Οι παράγοντες 
που μπορούν 

να επιταχύνουν
το γήρας

Η ιδέα της «γήρανσης» εν μία νυκτί μετά 
από ένα τραυματικό γεγονός ακούγεται 
σαν σχήμα λόγου - αποτυπώθηκε όμως 
περίφημα με τη Μαρία Αντουανέτα, 
την τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας. 
 
Τα μαλλιά της φέρεται να άσπρισαν το 
βράδυ πριν εκτελεστεί με λαιμητόμο 
κατά τη διάρκεια της Γαλλικής 
Επανάστασης, σε ηλικία 38 ετών. 
 
Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει πλέον 
ότι το γήρας από τη μια μέρα στην 
άλλη και άλλες μορφές ταχείας 
γήρανσης είναι ένα βιολογικό γεγονός. 
 
Μια αμερικανική μελέτη διαπίστωσε 
ότι οι νέες μητέρες που κοιμόντουσαν 
λιγότερο από επτά ώρες τη νύχτα στους 
πρώτους έξι μήνες του μωρού τους 
ήταν βιολογικά τρεις έως επτά χρόνια 
μεγαλύτερες από εκείνες που είχαν 
επτά ή περισσότερες ώρες ξεκούρασης, 
όπως αναφέρθηκε στο περιοδικό 
Sleep Health τον περασμένο μήνα. 
 
Ασφαλώς υπάρχουν και κάποιοι 

σταθεροί παράγοντες πίσω από 
τη γήρανση (ουσιαστικά, σταδιακή 
βλάβη στα κύτταρα). Είναι οι γνωστοί 
ένοχοι - το κάπνισμα, η υπερβολική 
κατανάλωση αλκοόλ, το υπερβολικό 

βάρος και η αδράνεια - που 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 9,2 % 
της γήρανσης. Τα δυσάρεστα γεγονότα 
της ζωής, όπως η ανεργία, η απώλεια 
ενός παιδιού ή η διάγνωση μιας 
ανίατης ασθένειας αντιπροσωπεύουν 
άλλο 9%, σύμφωνα με μια μελέτη σε 
2.339 ενήλικες ηλικίας 50 ετών και 
άνω από το Πανεπιστήμιο Yale στις 
ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε το 2019. 
 
Οι ερευνητές καθορίζουν επίσης τη 
βιολογική ηλικία - μια αντανάκλαση 
του τι συμβαίνει σε κυτταρικό επίπεδο 
- μετρώντας μια σειρά δεικτών στο 
αίμα συμπεριλαμβανομένων των 
λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία 
αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Κανονικά, η ανοσολογική 
λειτουργία μειώνεται με την ηλικία - 
το πόσο καλά λειτουργεί είναι ένας 
δείκτης της βιολογικής ηλικίας.
 
Τα γονίδια, ωστόσο, παίζουν τον 
πιο σημαντικό καθοριστικό ρόλο, 
διαπιστώνουν οι επιστήμονες
. 
Ωστόσο, ενώ ο Peter Joshi, γενετιστής 
και συνεργάτης του Chancellor στο 
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, 
συμφωνεί ότι τα γονίδια παίζουν ρόλο, 
λέει ότι ο τρόπος ζωής και τα γεγονότα 
της ζωής μπορεί να έχουν πολύ 
μεγαλύτερη επιρροή
. 
Κορυφαίοι ειδικοί αποκαλύπτουν 
στη DailyMail τους παράγοντες που 
μπορούν να επιταχύνουν τη γήρανση, 
είτε σε σχετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα είτε σε μακροπρόθεσμο, 
καθώς και συμβουλές για τον τρόπο 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων
. 
Γιατί τα μαλλιά ασπρίζουν από το σοκ 
Το σταδιακό γκριζάρισμα των μαλλιών 
- λόγω απώλειας της χρωστικής 
μελανίνης που παρέχει το χρώμα της - 
είναι ένα κοινό σημάδι γήρανσης.
 
Αλλά για ορισμένους, ειδικά εκείνους 
που έχουν βιώσει σοκ ή τραυματικά 
γεγονότα στη ζωή, η διαδικασία 

κάθε άλλο παρά σταδιακή είναι 
- μια κατάσταση γνωστή στους 
δερματολόγους ως σύνδρομο Marie 
Antoinette.
 
Είναι, ωστόσο, σπάνιο (και διαρκεί 
περισσότερο από μια νύχτα), αλλά 
χάρη σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό Nature το 2020 έχουμε 
μια σαφέστερη ιδέα για την αιτία του. 
 
Σε μια μελέτη σε ποντίκια, μια ομάδα 
στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στις 
ΗΠΑ διαπίστωσε ότι οι αγχωτικές 
καταστάσεις ενεργοποιούν τα 
νεύρα που αποτελούν μέρος της 
απόκρισης «μάχη ή φυγή» στο 
τμήμα του νευρικού συστήματος που 
είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των 
αυτόματων λειτουργιών του σώματος. 

Αυτό προκαλεί μόνιμη βλάβη στα 
βλαστοκύτταρα των μελανοκυττάρων 
στα θυλάκια των τριχών, τα οποία 
παίζουν βασικό ρόλο στην παραγωγή 
της χρωστικής μελανίνης.
 
Η χημική νοραδρεναλίνη, η οποία 
απελευθερώνεται από τα νεύρα 
όταν κάποιος βρίσκεται υπό 
έντονο στρες, βλάπτει οριστικά τη 
δεξαμενή των βλαστοκυττάρων των 
μελανοκυττάρων.
 
Αλλά σε μια άλλη πρόσφατη μελέτη, 
οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Co-
lumbia Vagelos College of Physicians 
and Surgeons στις ΗΠΑ διαπίστωσαν 
ότι ενώ το άγχος γκριζάρει τα μαλλιά, 
η μείωση του στρες θα μπορούσε να 
ανατρέψει τη διαδικασία.
 
Εν τω μεταξύ, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, το πρόωρο γκριζάρισμα 
των μαλλιών σε νεότερους ανθρώπους 
πιστεύεται ότι καθορίζεται από τα 
γονίδια. Μπορεί επίσης να οφείλεται 
σε ανεπάρκεια βιταμινών.
 
Μια μελέτη του 2015 που δημοσιεύθηκε 

Πώς γερνάς από τη μια μέρα στην άλλη 

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

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

στο περιοδικό Development από 
ερευνητές του Πανεπιστημίου του 
Εδιμβούργου διαπίστωσε ότι οι 
ανεπάρκειες βιταμίνης D3, B12 και 
χαλκού μπορούν να συμβάλλουν 
στη γκρίζα τρίχα και μπορούν να 
αντιστραφούν με συμπληρώματα.
 
Η χειρουργική επέμβαση μπορεί 
να επιταχύνει τη γήρανση 
Η χειρουργική και η αναισθησία 
μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
να επιταχύνει τη διαδικασία γήρανσης 
και να έχει «καταστροφική επίδραση 
στον εγκέφαλο», λέει ο Chris Fox, 
καθηγητής κλινικής ψυχιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο του Έξετερ, ο οποίος 
διεξάγει έρευνα σε αυτό.
 
«Οι περισσότεροι άνθρωποι που 
κάνουν χειρουργική επέμβαση 
ή αναισθησία δεν θα έχουν 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από 

αυτό, αλλά υπάρχουν μερικοί που 
φαίνεται να επηρεάζονται-μερικοί 
ηλικιωμένοι ασθενείς θα εμφανίσουν 
ήπια γνωστικά προβλήματα και θα 
βγουν με άνοια».
 
«Η άνοια είναι ένα σημάδι γήρανσης 
του εγκεφάλου, οπότε η θεωρία είναι 
ότι η χειρουργική επέμβαση μπορεί 
να συμβάλει στην επιτάχυνση της 
διαδικασίας γήρανσης του εγκεφάλου», 
προσθέτει.
 
Ο καθηγητής Fox λέει ότι αυτός 
ο πιθανός κίνδυνος αναισθησίας 
είναι μεγαλύτερος εάν είστε στην 
εντατική. Δεν συμβαίνει σε όλους, 
αλλά όσο περισσότερο βρίσκεστε 
στην εντατική τόσο πιο αισθητά 
είναι τα μακροπρόθεσμα γνωστικά 
προβλήματα.
 
«Αλλά μπορούμε να ελαχιστοποιή-

σουμε τις πιθανότητες 
αυτού, αποτρέποντας 
την αφυδάτωση και 
ελαχιστοποιώντας τη 
χρήση φαρμάκων με 
μεγάλη ηρεμιστική 
δράση όπου είναι 
δυνατόν», λέει.
 
Η απώλεια βάρους 
επιταχύνει τη γήρανση 
του δέρματος 
Τα δυσάρεστα 
γεγονότα της ζωής 
όπως το πένθος, το 
διαζύγιο ή η απώλεια 
εργασίας μπορούν 
να επιταχύνουν τη 
γήρανση του δέρματος, 

λέει η Dr Justine Hextall, σύμβουλος 
δερματολόγος στην κλινική Tarrant 
Street στο Arundel, στο Δυτικό Σάσεξ.
 
Μια μελέτη του 2010, η οποία 
παρακολούθησε 118 γυναίκες ηλικίας 
40 έως 45 ετών επί εννέα χρόνια, 
αμφισβήτησε το σενάριο ότι η 
γήρανση του δέρματος είναι σταδιακή, 
αποκαλύπτοντας ότι μπορεί να λάβει 
χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 
Ο ερευνητής Rajiv Grover, σύμβουλος 
πλαστικού χειρουργού στην κλινική του 
Λονδίνου, διαπίστωσε ότι έως και το 
35% της γήρανσης του δέρματος που 
συνήθως θα διαρκέσει μια δεκαετία θα 
μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
να συμβεί μόλις σε ένα χρόνο.

iefimerida.gr
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Για πρώτη φορά η ανθρωπότητα 
καταφέρνει να κοιτάξει στο εσωτερικό 
ενός άλλου πλανήτη, να τον 
χαρτογραφήσει και να χρησιμοποιήσει 
αυτή τη γνώση για να κατανοήσει 
καλύτερα και την ιστορία της Γης. 
Ο Γιώργος Τσακυρίδης είναι ο 
Έλληνας μηχανικός διαστήματος 
που εργάστηκε στην κατασκευή του 
τρυπανιού που προσεδαφίστηκε στον 
κόκκινο πλανήτη και μας προσέφερε 
αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες. 
 
Στα τέλη του Ιουλίου, σε τρία 
ξεχωριστά επιστημονικά άρθρα, 
ανακοινώθηκαν τα πρώτα 
συμπεράσματα της αποστολής του In-
Sight της NASA στον Άρη. Για πρώτη 
φορά η ανθρωπότητα καταφέρνει να 
κοιτάξει στο εσωτερικό ενός άλλου 
πλανήτη, να τον χαρτογραφήσει και να 
χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για να 
κατανοήσει καλύτερα και την ιστορία 
της Γης. Ο Γιώργος Τσακυρίδης είναι 
ο Έλληνας μηχανικός διαστήματος 
που εργάστηκε στην κατασκευή του 
τρυπανιού που προσεδαφίστηκε στον 
κόκκινο πλανήτη και μας προσέφερε 
αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες. 
 

«Ο ρομποτικός προσεδαφιστής In-
Sight, ο οποίος πάτησε τον κόκκινο 
πλανήτη τον Νοέμβριο του 2018, 
αποσκοπεί σε μια διεξοδική μελέτη 
του εσωτερικού του Άρη, μέσω 
μιας πλειάδας επιστημονικών 
φορτίων. Σε περίπου δυο χρόνια 
λειτουργίας ο γεωλογικός σταθμός 
έχει συλλέξει δεδομένα που αφορούν 
την σεισμική δραστηριότητα και την 
αξονική ταλάντωση του Άρη. Στόχος 
της επιστημονικής ομάδας είναι η 
αποκρυπτογράφηση της εσωτερικής 
δομής του πλανήτη» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο κ. Τσακυρίδης. «Σε αντίθεση με τους 
δορυφόρους, ένας προσεδαφιστής ή 
ένα rover πραγματοποιούν μετρήσεις 
επί τόπου. Το InSight όμως, δεν έχει 
την δυνατότητα κίνησης, όπως ο Cu-
riosuty και η Persy (άλλες αποστολές 
της NASA). Οι διαστημικές αποστολές 
διαμορφώνονται κ σχεδιάζονται με 
βάση τα επιστημονικά ερωτήματα 
που επιχειρούν να απαντήσουν. 
Συνήθως χρησιμοποιούμε rovers όταν 
επιθυμούμε να ψάξουμε για ζωή και 
να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες 
που βρίσκονται στο έδαφος. Σίγουρα 
τα κινούμενα ρομποτάκια είναι 

περισσότερο εντυπωσιακά από ένα 
ακίνητο σκάφος, τόσο λειτουργικά, 
όσο και σχετικά με την διαδικασία της 
προσεδάφισης -αφού, προφανώς, δεν 
“προσγειώνουμε” στον Άρη» εξηγεί ο 
μόλις 36 ετών μηχανικός διαστήματος.
 
Από τις 4 έως τις 10 Οκτωβρίου, 
ο ΟΗΕ έχει ορίσει την παγκόσμια 
εβδομάδα Διαστήματος ως μια διεθνή 
γιορτή της επιστήμης, της τεχνολογίας 
και της συνεισφοράς τους στη 
βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και 
ο κ. Τσακυρίδης έχει κάθε λόγο να 
αισθάνεται υπερήφανος. «Για εμένα, 
ως μέλος της ομάδας που δούλεψε για 
την κατασκευή του, το InSight αποτελεί 
και την πραγματοποίηση ενός ονείρου, 
ότι πιο κοντινό στο παιδικό μου 
όνειρο να γίνω αστροναύτης. Σαν 
εκείνα τα όνειρα που κάνεις παιδί́, 
όταν πιστεύεις πως θα αλλάξεις 
τον κόσμο». Ο κ. Τσακυρίδης 
συνεργάστηκε συγκεκριμένα με την 
ομάδα της Γερμανικής Εταιρείας 
Διαστήματος (DLR) στην κατασκευή 
του τρυπανιού-θερμομέτρου με το 
ψευδώνυμο “τυφλοπόντικας” και ενώ 
η διαδρομή μέχρι τα αστέρια είναι 
μοναχική, η δουλειά που απαιτείται για 
να φτάσουμε εκεί, όπως ο ίδιος λέει, 
είναι αυστηρά ομαδική. «Η συμμετοχή 
μου σε αυτή την αποστολή με έφερε 
σε άμεση επαφή με το αίσθημα 
της ικανοποίησης, αλλά και της 
ευθύνης ενός τέτοιου εγχειρήματος. 
Προκλήσεις υπήρξαν πολλές, τόσο 
σε επιστημονικό επίπεδο, όσο και σε 
προσωπικό» λέει ο κ. Τσακυρίδης. 
 
Ο “τυφλοπόντικας” δεν κατάφερε να 
φτάσει στον αρχικό στόχο των 3 μέτρων 
βάθος και σταμάτησε στα 40 εκατοστά. 
«Καθώς τεστάραμε το τρυπάνι, το 2015, 
ανακαλύψαμε πως για συγκεκριμένη 
σύσταση εδάφους (την οποία τότε 
θεωρήσαμε το χειρότερο δυνατό 
σενάριο) και κάτω από συγκεκριμένες 
συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης 
ο “τυφλοπόντικας” αδυνατεί να 
εισχωρήσει στο έδαφος στο επιθυμητό 
βάθος. Δυστυχώς, το ατυχέστερο αυτό 
σενάριο αποτέλεσε τελικά μέρος της 
πραγματικότητας που συναντήσαμε 
τρία χρόνια αργότερα, το 2018, με 
τον InSight πλέον προσεδαφισμένο 
στην επιφάνεια του Άρη. Συνολικά 

μιλάμε για μια προσπάθεια χιλιάδων 
ανθρώπων, όλων των εθνικοτήτων 
και με διαφορετικά background, η 
οποία διήρκησε πάνω από 6 χρόνια. 
Σε μια εποχή που προάγει όλο και 
περισσότερο την ταχύτητα και το 
εφήμερο, είναι δύσκολο να μένεις 
πιστός στον στόχο σου. Η ανταμοιβή 
(οποία και αν είναι αυτή) στον 
επιστημονικό κλάδο έρχεται μετά από 
πολύ κόπο και χρόνο και σίγουρα 
δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση. 
Αυτές οι αποστολές βασίζονται στην 
ομαδική δουλειά, τη συνεργατικότητα 
και τη συλλογική προσπάθεια. Το one 
man show στην επιστήμη, δεν υπάρχει 
πια (αν υπήρξε ποτέ)» υπογραμμίζει 
ο Έλληνας μηχανικός διαστήματος. 
 
Οι λόγοι που οδήγησαν την 
επιστημονική κοινότητα να στρέψει 
το βλέμμα στον κόκκινο πλανήτη 
είναι αρκετοί. «Αυτό που κάνει τον 
Άρη ξεχωριστό είναι η αυξημένη 
πιθανότητα ύπαρξης σε αυτόν 
εξωγήινης ζωής, αλλά και η δυνατότητα 
που μας δίνει για εξερεύνηση επί 
τόπου: βρίσκεται σε “απόσταση” 6 
μηνών από την Γη, η σύσταση και η 
θερμοκρασία της ατμόσφαιρας του 
μπορούν να είναι συμβατές με την 
υπάρχουσα τεχνολογία και επιπλέον 
και το κόστος των αποστολών είναι 
βιώσιμο» τονίζει ο κ. Τσακυρίδης. 
 
Από την συγκεκριμένη αποστολή, η 
ανθρωπότητα μπορεί να περιμένει 
ότι θα αποκαλύψει μερικά από τα 
μυστικά της Γης. «Η χαρτογράφηση 
του εσωτερικού του Άρη, ο οποίος 
ανήκει στους βραχώδεις πλανήτες 
(όπως και η δίκη μας Γη) μας επιτρέπει 
να κατανοήσουμε την διαδικασία 
σχηματισμού αυτής της οικογένειας 
ουρανίων σωμάτων. Η Γη, λόγω 
των τεκτονικών πλακών, έχει σβήσει 
μεγάλο μέρος της ιστορίας της. Από 
την άλλη, το φεγγάρι, είναι αρκετά 
μικρό και οποιαδήποτε πληροφορία 
από εσωτερική του δραστηριότητα 
έχει πλέον “χαθεί”. Θα λέγαμε πως ο 
Άρης αποτελεί τη χρυσή τομή μεταξύ 
του μεγέθους ενός πλανήτη και της 
εσωτερικής του δραστηριότητας. 
Ουσιαστικά μελετώντας τον κόκκινο 
πλανήτη ξεκλειδώνουμε αναπάντητα 

NASA- Τσακυρίδης -Έλληνας 
Μηχανικός Διαστήματος: 

Τι είναι αυτό που κάνει τον 
πλανήτη Άρη ξεχωριστό; 
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ερωτήματα που αφορούν και τον σχηματισμό 
της δίκης μας Γης» σημειώνει ο κ. Τσακυρίδης, 
προσθέτοντας μια φιλοσοφική διάσταση «Σε μια 
Γη που παλεύει να επιβιώσει, η εξερεύνηση του 
διαστήματος αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια -ad as-
tra per espera. Όμως οφείλουμε, τόσο στους εαυτούς 
μας, όσο και στις γενιές που θα ακολουθήσουν, να 
δώσουμε την ευκαιρία αυτής της εξερεύνησης (εν μέρη 
και επειδή είναι μια πολύ όμορφη και διασκεδαστική 
διαδικασία). Θεωρώ πως πρέπει να διατηρήσουμε 
το λεγόμενο cosmic perspective, διαφορετικά 
κινδυνεύουμε να επιστρέψουμε σε εποχές 
σκοταδισμού και παιδιάστικου εγωκεντρισμού». 
 
Ο κ. Τσακυρίδης δεν εκτιμά ότι είναι πιθανό στο 
κοντινό μέλλον η ανθρωπότητα να καταφέρει να 
μετοικήσει σε άλλο πλανήτη, ούτε ότι αυτή μπορεί 
να είναι μια προτεινόμενη λύση στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η Γη, όπως η κλιματική κρίση. 
Σχετικά με τις επανδρωμένες αποστολές στον Άρη, ο 
μηχανικός διαστήματος αναφέρει ότι «τα ρομποτικά 
μέσα αποτελούν για την ώρα μια περισσότερο 
αποτελεσματική και ασφαλή λύση. Μην ξεχνάμε πως 
οι άνθρωποι είναι αρκετά ευάλωτοι σε βιολογικό αλλά 
και σε ψυχικό επίπεδο. Πάντως, για την ώρα δεν 
έχουμε τα μέσα για μια επανδρωμένη αποστολή στον 
Άρη που θα επέστρεφε με ασφάλεια πίσω στη γη, 
γεγονός που φανερώνει και μια διαφορετική οπτική 
του θέματος, περισσότερο ηθική. Ποιος θα αναλάβει 
το βάρος μιας τέτοιας απόφασης; Νομίζω πως η 
ματαιοδοξία μερικών δισεκατομμυριούχων δεν είναι 
το κατάλληλο κίνητρο για ένα τόσο σημαντικό βήμα». 
 
Για την κούρσα των δισεκατομμυριούχων και τις 
εμπορικές-τουριστικές αποστολές στο διάστημα, 
ο Γιώργος Τσακυρίδης λέει ότι πρόκειται για έναν 
ανταγωνισμό υπό την αμερικανική παροιμία «the 
one with the most toys wins, δηλαδή αυτός με τα 
περισσότερα παιχνίδια κερδίζει. Μακροπρόθεσμα 
είναι πολύ θετικό ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το 
διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια 
υπερβολή που αφορά λίγους. Σε κάποιο βαθμό 
χρειάζεται και αυτό, γιατί όντως προχωράει η 
τεχνολογία, όπως την δεκαετία του ’60, ο ψυχρός 
πόλεμος έδωσε ώθηση στον διαστημικό κλάδο». 
Ωστόσο, όπως προσθέτει ο ίδιος, «προφανώς και 
πρέπει να συνεχίσει η εξερεύνηση του διαστήματος, 
προφανώς πρέπει να γίνονται οι μελέτες, πότε, 
πώς και αν θα μπορέσουμε ποτέ να μετοικίσουμε 
κάποιον άλλο πλανήτη αλλά νομίζω ότι θα πρέπει 
να αρχίσουν να διοχετεύονται χρήματα στο να 
προστατεύσουμε τον δικό μας. Η Γη είναι πολύ 
καλύτερη για τον άνθρωπο, οπότε νομίζω ότι η 
προσπάθεια που πρέπει να γίνει είναι να σώσουμε 
τη Γη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να 
σταματήσουμε να επενδύουμε στην εξερεύνηση». 
 
Πρόσφατα, ο κ. Τσακυρίδης πέρασε στη δεύτερη 
φάση του καλέσματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος (ESA) για νέους αστροναύτες, αν 
και, βεβαίως, η διαδικασία έχει ακόμα αρκετές 
δοκιμασίες. Η αγάπη του για το διάστημα ξεκίνησε 
μάλλον με ανορθόδοξο τρόπο, από τα τραγούδια του 
David Bowie που άκουγε η μητέρα του, τον Ziggy 
Stardust και, αργότερα, από την τηλεοπτική σειρά X-
Files. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης 
όπου προετοιμαζόταν για το άλμα στο διάστημα. 
Όπως λέει ο ίδιος, «η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει 
πολύ καλή μόρφωση, κυρίως όσον αφορά το 
θεωρητικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα αν θες να 
εξασκήσεις το συγκεκριμένο επάγγελμα ή θα μείνεις 
στον κλάδο της φυσικής και της αστρονομίας, άρα 
θα το επιδιώξεις μέσω μιας ακαδημαϊκής διαδρομής, 
ή εάν θέλεις να γίνεις μηχανικός διαστήματος, 
θα πρέπει να το επιδιώξεις στο εξωτερικό». 
 
Μια από τις “δυσκολότερες συζητήσεις” που έχει 
κάνει ήταν με ένα 11χρονο αγόρι που τον κάλεσε 
για να του ζητήσει συμβουλές πώς μπορεί να 
γίνει κι εκείνο μηχανικός διαστήματος. «Είχε την 
αθωότητα του παιδιού και πολλές ερωτήσεις ήταν 
αφοπλιστικές. Αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις σε 
παιδί, σημαίνει πως δεν το ξέρεις επαρκώς και με 
έβαλε σε μια διαδικασία πολλά πράγματα να τα ψάξω 
περισσότερο, πώς μπορώ να τα απλοποιήσω για να 
τα μεταφέρω σε άλλους». Θυμάται ότι και εκείνος 
ήθελε να εξερευνήσει το διάστημα από μικρός 
αλλά, λέει, «ήταν αρκετά συνηθισμένο όταν ήμουν 
παιδί, δεν ήμουν κάτι διαφορετικό σε αυτό». Μόνο 
που εκείνος έκανε το όνειρο του πραγματικότητα. 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισπανία: Τουλάχιστον 
οκτώ νεκροί 

μετανάστες έπειτα 
από ναυάγιο ανοικτά 

της Κάδιθ
Τα πτώματα τεσσάρων μεταναστών ανασύρθηκαν το 
Σάββατο, αυξάνοντας σε τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και 
17 αγνοούμενους τον απολογισμό ναυαγίου στα ανοικτά 
της Κάδιθ, στη νότια Ισπανία, όχι μακριά από το Μαρόκο, 
ανακοίνωσαν οι ισπανικές υπηρεσίες έρευνας και 
διάσωσης στη θάλασσα.
«Κατά τη διάρκεια της ημέρας (…) βρέθηκαν τέσσερα 
πτώματα», ανέφερε εκπρόσωπος των υπηρεσιών αυτών, 
καθώς οι έρευνες θα συνεχιστούν σήμερα στη ζώνη 
ανοικτά του ακρωτηρίου Τραφάλγκαρ.

Το πλεούμενο βρισκόταν περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά 
του ακρωτηρίου Τραφάλγκαρ όταν άρχισε η επέμβαση 
των ισπανικών υπηρεσιών διάσωσης. Είχαν ειδοποιηθεί 
το βράδυ της Πέμπτης.

Τρεις επιζήσαντες διασώθηκαν λίγο πριν από τις 21:00 
(τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας) καθώς το –κάθε άλλο 
παρά αξιόπλοο– πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθιζόταν.

Δύο άνδρες βρίσκονταν ακόμη μέσα σε αυτό, μαζί με το 
πτώμα ενός τρίτου ανθρώπου, ενώ μια γυναίκα διασώθηκε 
στο νερό και ανασύρθηκαν ακόμη τρία πτώματα από τη 
θάλασσα.

Σύμφωνα με τα πρόσωπα που επέζησαν, στο πλοιάριο 
επέβαιναν αρχικά 28 μετανάστες. Δεν είναι γνωστό ακόμη 
ούτε ποιες ήταν οι εθνικότητές τους, ούτε το από πού 
αναχώρησαν.

Τραγωδίες αυτού του είδους επαναλαμβάνονται αέναα 
στα ανοικτά της Ισπανίας, όπου προσπαθούν να φθάσουν 
μετανάστες, παρά τον κίνδυνο, αποπλέοντας κυρίως από 
τις μαροκινές και τις αλγερινές ακτές. Η Ισπανία είναι 
γενικά ενδιάμεσος σταθμός για τους μετανάστες αυτούς, 
που θέλουν τις περισσότερες φορές να πάνε σε άλλα 
ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γαλλία ή η Γερμανία.

Από τον Ιανουάριο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου έφθασαν διά 
θαλάσσης στην Ισπανία ή στα αρχιπελάγη των Βαλεαρίδων 
και των Καναρίων νήσων 27.136 μετανάστες, σύμφωνα με 
τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Εσωτερικών 
στη Μαδρίτη. Πρόκειται για αλματώδη αύξηση (+53,8%) 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποιήθηκαν από 
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στα τέλη 
Σεπτεμβρίου, το 2021 είναι «η φονικότερη χρονιά στη 
μεταναστευτική οδό προς την Ισπανία» στα χρονικά, 
με τουλάχιστον 1.025 ανθρώπους να πεθαίνουν στην 
προσπάθειά τους να φΤάσουν στην ισπανική επικράτεια, 
είτε στην ηπειρωτική χώρα ή στα αρχιπελάγη.

Η θαλάσσια οδός προς τα Κανάρια, στον Ατλαντικό Ωκεανό, 
είναι ιδιαίτερα φονική: τουλάχιστον 785 άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους προσπαθώντας να φθάσουν στα νησιά αυτά 
από την Αφρική το διάστημα από τον Ιανουάριο ως τον 
Αύγουστο του 2021, κατά τους αριθμούς του ΔΟΜ, που 
αποτελεί μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Η ΜΚΟ Caminando Fronteras, η οποία επικαλείται 
μαρτυρίες μεταναστών και των οικογενειών τους, εκτιμά 
από την πλευρά της πως πάνω από 2.000 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται προσπαθώντας να 
φθάσουν στα Κανάρια νησιά το 2021.

grtimes.gr

Αϊτή: Τουλάχιστον
 15 μέλη αμερικανικής 

ιεραποστολής 
απήχθησαν 

από συμμορία
Μέλη αμερικανικής ιεραποστολής απήχθησαν από 
συμμορία σε ανατολικό προάστιο του Πορτ-ο-Πρνς, έγινε 
γνωστό από πηγές στις αϊτινές δυνάμεις ασφαλείας.
Από 15 έως 17 αμερικανοι πολίτες, ανάμεσα στους οποίους 
παιδιά των οικογενειών των ιεραποστόλων, βρίσκονται 
στα χέρια της ένοπλης συμμορίας, η οποία εδώ και μήνες 
πολλαπλασιάζει τις απαγωγές και τις κλοπές στη ζώνη 
που βρίσκεται ανάμεσα στην πρωτεύουσα της Αϊτής και 
τα σύνορα με τη Δομινικανή δημοκρατία, διευκρίνισε μία 
από τις πηγές, η οποία δεν ήταν χθες το βράδυ σε θέση να 
διευκρινίσει αν έχουν ήδη ζητηθεί λύτρα.

«Η ευημερία και η ασφάλεια των αμερικανών πολιτών στο 
εξωτερικό είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές μας 
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Γνωρίζουμε αυτές τις πληροφορίες 
και δεν έχουμε τίποτε να προσθέσουμε προς το παρόν», 
σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της 
αμερικανικής κυβέρνησης.

Το Reuters μεταδίδει πως, συμφωνα με αξιωματούχους 
των δυνάμεων ασφαλείας που επικαλούνται οι New York 
Times, τα μέλη της ιεραποστολής απήχθησαν από ένα 
λεωφορείο που κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο, όπου 
θα άφηναν μερικά μέλη της ομάδας πριν συνεχίσουν προς 
άλλο προορισμό στην Αϊτή.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αϊτή δεν απάντησε σε αίτημα 
για σχόλιο σχετικά με την απαγωγή.

Οι ένοπλες συμμορίες, που ελέγχουν εδώ και χρόνια τις 
πιο φτωχές συνοικίες της αϊτινής πρωτεύουσας, έχουν 
επεκτείνει την εξουσία τους στο Πορτ-ο-Πρενς και τα 
περίχωρά του.

Περισσότερα από 600 κρούσματα απαγωγής έχουν 
καταγραφεί τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021, έναντι 231 
κατά την ίδια περίοδο του 2020, σύμφωνα με το Κέντρο 
Ανάλυσης και Έρευνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που 
έχει την έδρα του στην αϊτινή πρωτεύουσα.

Εδώ και χρόνια μια βαθιά πολιτική κρίση παραλύει την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Αϊτής. Η δολοφονία 
στις 7 Ιουλίου του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ από ένοπλους 
κομάντο στην ιδιωτική κατοικία του βύθισε ακόμη 
περισσότερο στην αβεβαιότητα τη χώρα της Καραϊβικής.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
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Ιστορικές συμπτώσεις 
που… ξεπερνούν 

τη φαντασία

Η ιστορία μερικές φορές παίζει τα δικά της παιχνίδια 
που κάνουν και τον πιο πραγματιστή να αναρωτηθεί 
εάν πρόκειται απλά για συμπτώσεις ή κάποια ανώτερη 
δύναμη έχει διάθεση για κόλπα. Ιστορικά γεγονότα που τη 
στιγμή που συνέβησαν είχαν μικρό ή καθόλου ενδιαφέρον 
απέκτησαν άλλο νόημα στη ροή της ιστορίας. Ας δούμε 
μερικά τέτοια παραδείγματα ιστορικών συμπτώσεων:

Στις 20 Ιουνίου 1940 σοβιετικοί αρχαιολόγοι 
ανακάλυψαν τον τάφο του Ταμερλάνου, του τρομερού 
Μογγόλου κατακτητή, απογόνου του Τζένγκις Χαν. Μια 
προειδοποιητική επιγραφή ανέφερε: «Όποιος ανοίξει τον 
τάφο θα απελευθερώσει έναν εισβολέα πιο τρομερό από 
εμένα». Ο τάφος φυσικά ανοίχτηκε. Δύο ημέρες αργότερα 
ο Χίτλερ εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση!

Η ιστορία επαναλαμβάνεται
Ο Χίτλερ γεννήθηκε 129 χρόνια μετά το Ναπολέοντα. 

Ανέλαβε την εξουσία 129 χρόνια μετά το Ναπολέοντα, 
εισέβαλε στη Ρωσία 129 χρόνια μετά το Ναπολέοντα και 
ηττήθηκε 129 χρόνια μετά το Ναπολέοντα.

Μια πινακίδα με νόημα
Η δολοφονία του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου 

της Αυστρίας αποτέλεσε την αφορμή για το ξέσπασμα 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το αυτοκίνητο στο οποίο 
δολοφονήθηκε έφερε την πινακίδα κυκλοφορίας III118. Ο 
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε επίσημα στις 11/11/18.

Διπλή παγίδα
Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ο βρετανικός 

στρατός μετέτρεψε ένα επιβατηγό πλοίο, το RMS Carma-
nia, σε πολεμικό και μάλιστα καμουφλαρισμένο ώστε να 
μοιάζει με το γερμανικό επιβατηγό πλοίο SMS Trafalgar. 
Τίποτε παράξενο μέχρι εδώ. Το πολεμικό πλέον πλοίο 
βύθισε ένα γερμανικό πλοίο στα ανοιχτά της Βραζιλίας 
το 1914. Το πλοίο ήταν το πραγματικό SMS Trafalgar, το 
οποίο οι Γερμανοί είχαν καμουφλάρει ώστε να μοιάζει στο 
βρετανικό Carmania!

Γιατί η ιταλική ομάδα 
Βερόνα έχει την ονομασία 

«Ελλάς Βερόνα»;
Το να υπάρχει επιρροή από την αρχαία Ελλάδα σε 

ονόματα ομάδων, δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο. Με 
πιο γνωστή τον Άγιαξ (Αίαντας) υπάρχουν και άλλα 
παραδείγματα όπως οι Ολυμπίκ Λυόν, Ολυμπίκ Μαρσέιγ, 
Σπάρτα Πράγας κ.α. Η ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα Βερόνα 
όμως έχει συμπεριλάβει το λέξη Ελλάς στο όνομά της 
χωρίς να έχει άμεση σχέση με το ελληνικό στοιχείο, όπως 
για παράδειγμα η Ελλάς Μελβούρνης στην Αυστραλία. Ας 
δούμε όμως πώς προέκυψε το όνομα Ελλάς Βερόνα.

Η ομάδα της Βερόνα ιδρύθηκε το 1904 (ή 1903 κατ’ 
άλλους), εποχή που το ποδόσφαιρο στην Ιταλία ήταν 
ουσιαστικά υπόθεση των βιομηχανικών πόλεων, του 
Τορίνο, του Μιλάνου και της Γένοβας. Το άθλημα, βέβαια, 
γινόταν όλο και πιο δημοφιλές, με αποτέλεσμα μια παρέα 
μαθητών στο λύκειο Scipione Maffei της Βερόνα να 
αποφασίσει να ιδρύσει μια ποδοσφαιρική ομάδα.

Οι μαθητές, δεν είχαν τα χρήματα που χρειάζονταν για τις 
πρώτες ανάγκες της δημιουργίας συλλόγου, με αποτέλεσμα 
να ζητήσουν την βοήθεια του Ντέτσιο Κορούμπολο, 
καθηγητή στο σχολείο τους, ο οποίος δίδασκε αρχαία 
λογοτεχνία. Ο Κορούμπολο δέχθηκε με χαρά να βοηθήσει 

τους μαθητές του και μάλιστα τους πρότεινε και το όνομα: 
Associazione Calcio Hellas.

Ο καθηγητής επέλεξε το Hellas λόγω της αγάπης του 
για την Ελλάδα, με την ονομασία να αλλάζει το 1929, όταν 
δημιουργήθηκε το εθνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, σε 
A.C. Verona, για να επανέλθει το Hellas με την μετονομασία 
σε Ελλάς Βερόνα το 1958, όταν αποφασίστηκε η ομάδα να 
επιστρέψει πιο κοντά στις ρίζες της.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την περίοδο 1985-85 η Ελλάς 
Βερόνα κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας.

Πρωτότυπο εξάρτημα στα 
αυτοκίνητα του 1930 για 
την ασφάλεια των πεζών!
Από τότε που ο Λονδρέζος Bridget Driscoll έγινε ο 

πρώτος πεζός που πέθανε σε ένα ατύχημα στον δρόμο το 

1896, οι εταιρείες προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα 
των θανάτων από αυτοκίνητα. Έτσι τη δεκαετία του ’30 
δημιουργήθηκε μια καινοτόμα και πρωτότυπη ιδέα: μια 
συσκευή που σχεδιάστηκε για να μειώσει τους θανάτους 

των απρόσεκτων πεζών στον δρόμο.
Η συσκευή εγκαινιάστηκε το 1931 και ήταν ένα 

κομμάτι ύφασμα που δίπλωνε μέσα σε μια θήκη, η οποία 
τοποθετείτο στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και 
μόλις γινόταν σύγκρουση με πεζό άνοιγε αυτόματα και τον 
προστάτευε. Στην ουσία ενεργούσε σαν προφυλακτήρας 
τον οποίο ενεργοποιούσε ο οδηγός μέσα από το όχημα 
μόλις καταλάβαινε ότι θα επέρχετο σύγκρουση με πεζό. 
Ωστόσο η συσκευή δεν ήταν και τόσο τέλεια, αφού αν το 
όχημα έτρεχε πολύ ή ο οδηγός δεν προλάβαινε να τραβήξει 
το μοχλό, ο πεζός είχε σοβαρό πρόβλημα.

Φυσικό θαύμα ίσως έρθει 
ξανά στην επιφάνεια!

Πριν 131 χρόνια, ένα φυσικό θαύμα του κόσμου 
θεωρήθηκε ότι χάθηκε σε μια ηφαιστειακή έκρηξη. Η 
ακριβής τύχη για τις Ροζ και Λευκές Αναβαθμίδες στη 
λίμνη Rotomahana της Νέας Ζηλανδίας ήταν άγνωστη, 
αλλά τώρα δύο ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν 
επιβιώσει και θα μπορούσαν να ανασκαφούν για να τις 
θαυμάσει ο κόσμος για άλλη μια φορά.

Κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1800, επισκέπτες 
από όλο τον πλανήτη ήρθαν να δουν τις ροζ και λευκές 
ταράτσες, τις δεξαμενές που καταλήγουν στη λίμνη Ro-
tomahana. Αλλά το 1886, κοντά στο όρος Tarawera 

δημιουργήθηκε μια μεγάλη έκρηξη, ενώ η έρευνα έδειξε ότι 
οι ταράτσες είτε καταστράφηκαν είτε βυθίστηκαν στη λίμνη. 
Αλλά οι ερευνητές Rex Bunn και Dr. Sascha Nolden έχουν 
άλλη άποψη. Σύμφωνα με αυτούς, οι αναβαθμίδες μπορεί 
να βρίσκονται 10 μόλις μέτρα κάτω από λάσπη και τέφρα.

Ο Bunn είπε στο The Guardian ότι η κυβέρνηση της 
δεκαετίας του 1800 δεν έψαξε ποτέ την περιοχή, οπότε 
δεν γνωρίζουμε το ακριβές γεωγραφικό μήκος και πλάτος 
όπου βρίσκονταν. Αλλά οι δύο ερευνητές επέστρεψαν σε 
αδημοσίευτα στοιχεία του 1859 από τον γεωλόγο του 19ου 
αιώνα Ferdinand von Hochstetter για να προσδιορίσουν 
το πού θα μπορούσαν να είναι σήμερα οι φημισμένες 
ταράτσες. Πιστεύουν, μάλιστα, πως μπορεί να είναι σε καλή 
κατάσταση, ικανές να αποκατασταθούν. Τώρα ελπίζουν να 
ξεκινήσουν την εξερεύνηση του χώρου, αν εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση.
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Χάρη στις συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες της 
Ελλάδας η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO 
για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις 
Χώρες Προέλευσης (ICPRCP) εξέδωσε για πρώτη 
φορά Απόφαση (Decision) και όχι μόνο Σύσταση (Rec-
ommendation), σχετικά με το ζήτημα της επιστροφής 
των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Με 
την Απόφαση (22.COM 17), η οποία υιοθετήθηκε 
ομόφωνα στην 22η Σύνοδο της Επιτροπής τον 
περασμένο Σεπτέμβριο, αναγνωρίζεται το δίκαιο 
αίτημα της χώρας μας και για πρώτη φορά καλείται 
το κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου να προσέλθει σε 
διάλογο με την Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς 
αναδεικνύεται ο διακυβερνητικός χαρακτήρας του 

ζητήματος και ασκείται πίεση στη βρετανική κυβέρνηση 
να ασχοληθεί η ίδια με το ζήτημα, το οποίο μέχρι 
σήμερα υποβαθμιζόταν από τη βρετανική πλευρά 
ως μια διαφορά αρμοδιότητας κατ’ αποκλειστικότητα 
μόνον του Βρετανικού Μουσείου. Με την απόφαση 
αναγνωρίζονται οι ιστορικές, πολιτιστικές, νομικές και 
ηθικές διαστάσεις του ζητήματος της επανένωσης 
των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Τα περισσότερα Κράτη δε υποστήριξαν με θέρμη το 
ελληνικό αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών, 
εκφράζοντας ταυτόχρονα την απογοήτευσή τους για 
την καθυστέρηση στην επίλυση του ζητήματος.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά από τις πολυετείς 
και επίπονες προσπάθειες των διπλωματικών και 

νομικών του στελεχών, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Πολιτισμού και το Μουσείο της Ακρόπολης, κατάφερε 
μέσω της Ειδικής Νομικής του Υπηρεσίας να θέσει 
με αποφασιστικότητα το ζήτημα και να ζητήσει από 
τα μέλη της Επιτροπής να υιοθετήσουν πλέον μια 
Απόφαση με ισχυρή διατύπωση. Επισημαίνεται 
ότι το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του 
Παρθενώνα συζητείται διαρκώς στην Επιτροπή από 
το 1984, όταν τέθηκε για πρώτη φορά από την τότε 
Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, χωρίς όμως 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα λόγω των αλλεπάλληλων 
αρνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου να προσέλθει σε 
διάλογο.

Υπενθυμίζεται ότι η αίθουσα που φιλοξενεί τα Γλυπτά 
του Παρθενώνα παραμένει κλειστή από τις αρχές 
του 2020, καθώς έχει υποστεί φθορές από εισροή 
υδάτων.

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού και

Δημόσιας Διπλωματίας

ΠΟΛΙΤΙσΜΟσ
Οι συντονισμένες 

διπλωματικές ενέργειες 
της Ελλάδας οδήγησαν 
στην πρώτη σημαντική 
Απόφαση της UNESCO 

για την επιστροφή 
των Γλυπτών 

του Παρθενώνα
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Η Αριστοτέλους 
στη Θεσσαλονίκη, 

ανάδειξη χωρίς 
αναίρεση

Η βραβευμένη πρόταση 
για την ανάπλαση της πόλης

ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ*
  
Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά 
του 1917 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πλήρους 
ανασχεδιασμού μιας πολυπολιτισμικής πόλης. Στον πυρήνα 
του νέου αστικού σχεδιασμού, ο εμβληματικός άξονας της 
Αριστοτέλους σχεδιάστηκε πριν από έναν αιώνα με το 
όνομα «Λεωφόρος της Κοινωνίας των Εθνών»από τον 
Γάλλο αρχιτέκτονα Ερνέστ Εμπράρ, ως μεγάλη χειρονομία, 
ενσωματώνοντας ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά της 
κλασικής ευρωπαϊκής πολεοδομίας. Η κοσμοπολίτικη 
παιδεία του Εμπράρ δεν απέκλειε την προσαρμογή στο 
πνεύμα του τόπου. Οδήγησε σε μια εκλεκτική νεοβυζαντινή 
εικονογραφία, σύμφωνη με το αίτημα φωτισμένων αστών 
της περιόδου με επικεφαλής τον Ελευθέριο Βενιζέλο και 
τον υπουργό Συγκοινωνίας Αλέξανδρο Παπαναστασίου.

Η μεγάλη χειρονομία του κεντρικού άξονα δεν υλοποιήθηκε 
συνολικά, αποδομήθηκε μερικώς και ενσωμάτωσε στοιχεία 
του αστικού παλίμψηστου. Ωστόσο, είναι μοναδικό ιστορικό 
σύνολο με επείγουσες ανάγκες ανάδειξης. Η απόφαση του 
δήμου να αναπλάσει την πλατεία και την οδό Αριστοτέλους 
αποτελεί σημαντική χειρονομία αναβάθμισης της μοναδικής 
ταυτότητας της νεότερης Θεσσαλονίκης. Η μνημειακή 
λεωφόρος είναι πολύτιμο πολιτισμικό αγαθό και αποτελεί 
τον σημαντικότερο δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης. 
Κάθε επέμβαση προϋποθέτει μιαν προσεκτική ανάγνωση. 
Η ανάπλαση του άξονα πρέπει να σέβεται τα συστατικά 
του στοιχεία. Παράλληλα οφείλει να είναι σύγχρονη, 
υποδηλώνοντας την εποχή μας.

Στην παρούσα συγκυρία, εξακολουθούν να επικρατούν 
στην παγκόσμια αρχιτεκτονική σκηνή συχνά υπερβολικές 
μετανεωτερικές εκφράσεις. Η επίμονη οικονομική κρίση 
και η πανδημία μεταβάλλουν το σκηνικό, αλλά η αλλαγή 
παραδείγματος δεν έχει ακόμη μορφοποιηθεί.

Η έκθεση των προτάσεων που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό 
για την Αριστοτέλους δημιουργεί προβληματισμούς. Κατά 
την άποψή μου, οι περισσότερες δεν συνειδητοποιούν 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου και επιχειρούν με 
υπερβολικό τρόπο να προσδώσουν ένα υπερβολικό στίγμα 
των δημιουργών τους.

Στη βραβευμένη πρόταση, η διαίρεση σε 
«δωμάτια»δημιουργεί όρια, που ανατρέπουν την προοπτική 
συνέχεια του άξονα από τον Ολυμπο στην Ανω Πόλη. Ετσι, 
ένα «φοινικόδασος»στην Εγνατία διακόπτει τη συνέχεια 
και αποκρύπτει το μοναδικό μέτωπο που υλοποιήθηκε 
με τα πρωτότυπα σχέδια του Εμπράρ (Εμπορικό – 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Κτίριο Ισραηλιτικής Κοινότητας). 
Η κεντρική λωρίδα πρασίνου, που διασώζεται από τον 
αρχικό σχεδιασμό, καταργείται και οι δενδροφυτεύσεις 

υλοποιούνται σε απόσταση μόλις 5 μ. από τις μοναδικές 
προσόψεις, που έτσι αποκρύπτονται.

Στην πλατεία Αριστοτέλους προτείνεται ένας κεντρικός 
χώρος «καθρέφτης»με ρηχά νερά και ατμούς, που απαιτούν 
δύσκολη διαχείριση. Η εκτεταμένη χρήση νερού δεν έχει 
κλιματικό νόημα στο θαλάσσιο μέτωπο. Είναι ενδεχομένως 
χρήσιμη ψηλότερα στον άξονα. Το σύνολο πλαισιώνεται με 
συμπαγή στέγαστρα από μπετόν και φοίνικες εμπρός από 
τις προσόψεις.

Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν σε πολλές προτάσεις 
που δημοσιοποιήθηκαν, γεγονός που δείχνει τη 
συνθετότητα του προβλήματος. Ωστόσο, η αναγκαία 
επέμβαση στην Αριστοτέλους θα ήταν λάθος να εκφυλιστεί 
σε μικροπολιτική διαμάχη, με τη συνήθη, στη μικροκοινωνία 
της Θεσσαλονίκης, άρνηση των πάντων. Στο πλαίσιο μιας 
δημιουργικής διαλεκτικής, οι τοπικές αρχές μπορούν να 
συμβάλουν σε μια ανασύνταξη των επιλύσεων, θέτοντας 
σε πρώτη προτεραιότητα την αποκατάσταση του ιστορικού 
τοπίου με σύγχρονους, αλλά μινιμαλιστικούς χειρισμούς.

kathimerini.gr

ΠΟΛΙΤΙσΜΟσ
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Η ιστορία δύο αδελφών στη 
Ζάμπια και η «κληρονομιά» τους 

στις μέρες μας
H ιστορία μοιάζει με παραμύθι, αλλά δεν είναι. Eνα 
ελληνικό «ανεξάρτητο κράτος» στα βάθη της Αφρικής, 
μια ελληνική «φυλή» στα απέραντα δάση, ένας Κρητικός 
επαναστάτης (ο Ζορμπάς της ζούγκλας) που πάλευε με 
τα θηρία και σκότωνε κροκόδειλο με το ρόπαλο και ένας 
ελληνορθόδοξος δεσπότης που πασχίζει σήμερα να 
περισώσει τα αποτυπώματα της ελληνικής παρουσίας στη 
Μαύρη Ηπειρο συνιστούν τις βασικές συντεταγμένες της.

Ηταν, λοιπόν, μια φορά και έναν –όχι πολύ μακρινό, το 
1894– καιρό, στα Μάλια της Κρήτης, ένας νέος ονόματι 
Νικόλαος Βλαχάκης, γνωστός για την επαναστατική δράση 
εναντίον των Οθωμανών.

Καθώς το αίσθημα της απελευθέρωσης στο νησί φούσκωνε, 
ο Βλαχάκης, μην αντέχοντας την καταδυνάστευση και 
όντας στόχος των Τούρκων, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
την πατρίδα καταζητούμενος. Με μια ελληνική σημαία, την 
εικόνα της Παναγίας και ένα αντίγραφο της Αγίας Γραφής 
στον «ντορβά» διέφυγε στη Μικρά Ασία και από εκεί, αφού 
διήνυσε, άλλοτε με τα πόδια και άλλοτε με τα μέσα της 
εποχής, πάνω από 11.500 χλμ., έφθασε στη Μοζαμβίκη.

Μέσα από τρομερά αντίξοες συνθήκες, περπατώντας 
πάνω από 2.000 χλμ. αφιλόξενων περιοχών στη ζούγκλα, 
ανάμεσά τους το αποκαλούμενο «Πέρασμα του διαβόλου» 
όπου ελάχιστοι εξ όσων επιχειρούσαν να το διαβούν 
επιβίωναν, κατέληξε στο Τσιρούντου της τότε Ροδεσίας, 
κάπου στα σημερινά σύνορα Ζάμπιας και Ζιμπάμπουε.

«Με την έλευση του Βλαχάκη και του αδελφού του 
κατέφθασε και η Ορθοδοξία στην περιοχή» αφηγείται στην 
«Κ» ο μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης κ. Ιωάννης. 
«Ταπεινοί και απλοί άνθρωποι που, χωρίς ίσως να το 
έχουν συνειδητοποιήσει, έγιναν η “καλή γη” στην οποία 
καρποφόρησε το Ευαγγέλιο και ρίζωσε στη συνέχεια ο 
ελληνισμός».

Με το που εγκαταστάθηκε στη νέα του «πατρίδα» στη 
ζούγκλα, ο Νικόλαος Βλαχάκης για να επιβιώσει επιδόθηκε 
στο κυνήγι άγριων θηρίων, δούλεψε σε ορυχεία και 
ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία. Ηταν τέτοια η σωματική 
του ρώμη που λέγεται πως σκότωνε κροκόδειλους με 
ρόπαλο, ενώ είχε σώσει από τη μανία των άγριων θηρίων 
πολλούς ιθαγενείς.

Σήμερα οι απόγονοί τους ανέρχονται σε 3.500 άτομα, 
διασκορπισμένα όχι μόνο στην Αφρική, αλλά σε ολόκληρο 
τον κόσμο.

Οι φήμες για τα κατορθώματά του διέτρεξαν τη ζούγκλα 
και τον κατέστησαν ξακουστό στις φυλές της περιοχής, 
οι οποίες τον ανέδειξαν σε άτυπο ηγέτη τους! Ως γνήσιος 
Κρητικός ο Βλαχάκης δεν έπαψε, όμως, να αισθάνεται 

αφόρητη μοναξιά δίχως δικό του «αίμα» πλάι του κι έτσι 
επέστρεψε στις αρχές του 1900 στην πατρίδα, απ’ όπου 
επέστρεψε με τον μικρότερο αδελφό του, Δημήτριο.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην κατοχή της 
τοπικής ελληνορθόδοξης μητρόπολης, άμα τη επιστροφή 
τους οι Βλαχάκηδες εγκαταστάθηκαν σ’ ένα μικρό νησάκι 
ονόματι Κανίμα, στην αχανή κοίτη του ποταμού Ζαμβέζη, 
όπου ίδρυσαν, όπως οι ίδιοι φέρονται να έλεγαν με 
περηφάνια, «ανεξάρτητο ελληνικό κράτος» στην Αφρική, 
υψώνοντας μάλιστα καταμεσής του νησιού την ελληνική 
σημαία.

«Η καλή φήμη, οι άριστες σχέσεις με τους ιθαγενείς και 
η εργατικότητά τους δεν πέρασαν απαρατήρητες από 
τον ιδρυτή της Ροδεσίας, Σέσιλ Ρόουντς, ο οποίος τους 
παραχώρησε μια αρκετά μεγάλη έκταση γης για να την 
καλλιεργούν. Εκεί, τα δύο αδέλφια δημιούργησαν την 
περίφημη φάρμα “Δήμητρα” και ασχολήθηκαν με την 
καλλιέργεια του καπνού. Ταυτόχρονα συνέχισαν και οι δύο 
να ασχολούνται με το κυνήγι άγριων ζώων και μάλιστα με 
μεγάλη επιτυχία. Αυτό τους έκανε γνωστούς σ’ όλη την 
περιοχή. Αποτελούσαν τα δύο αδέλφια από την Κρήτη 
μοναδική περίπτωση Ευρωπαίων που συμβίωναν με τους 
ιθαγενείς κάτω από τις ίδιες συνθήκες».

Με τιμές αρχηγού

Εκεί, ζώντας ευτυχισμένοι και σε αρμονία με τους 
ντόπιους, έκαναν οικογένεια με ιθαγενείς συζύγους, μέχρι 
τις 13 Απριλίου του 1913, όταν ο Νικόλαος Βλαχάκης, 
σε μια μέχρι θανάτου πάλη μ’ ένα λιοντάρι στο δάσος, 
τραυματίστηκε βαριά και τρεις μέρες αργότερα υπέκυψε, 
βυθίζοντας στο πένθος τις φυλές, που τον ενταφίασαν με 
τιμές αρχηγού, τοπικού βασιλιά δηλαδή, στην κορυφή ενός 
λόφου, απέναντι από το «ανεξάρτητο ελληνικό κράτος»

Ο «σπόρος»του Νικόλαου Βλαχάκη, όμως, είχε φυτρώσει 
για τα καλά στη ζούγκλα. Ο αδελφός του εξακολούθησε 
να μένει στο νησί, τηρώντας την ορθόδοξη πίστη και τις 
παραδόσεις μέσα στη φάρμα τους και φροντίζοντας να 
μεταδώσει στα παιδιά του την Ορθοδοξία και τη δέουσα 
μόρφωση και ανατροφή. «Τα τριάντα δύο παιδιά του –ο 
Νικόλαος άφησε πίσω του μια κόρη–έφεραν όλα ελληνικά 
ονόματα, όπως Νικόλαος, Στέφανος, Αθηνά, Ξενοφών, 
Θέκλα, Κλεοπάτρα, Καλλιόπη, Κωνσταντίνος, Αννα κ.λπ, 
το ίδιο και τα εγγόνια και τα δισέγγονα, τα πιο πολλά από τα 
οποία φέρουν τα ονόματα των δύο πρώτων Βλαχάκηδων».

Με τον θάνατο, στις 17 Σεπτεμβρίου 1939, και του 
Δημητρίου, ο κύκλος των δύο πρωτοπόρων Κρητικών 
της ζούγκλας έκλεισε, η κληρονομιά τους όμως παραμένει 
ζωντανή. Οι απόγονοί τους, που εμφανίζονται ως 
μέλη της «φυλής των Βλαχάκηδων» και φέρουν με 
καμάρι το επώνυμο αυτό, ανέρχονται σε 3.500 άτομα, 
διασκορπισμένα όχι μόνο στην Αφρική, αλλά σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Διατηρούν ως εξ αίματος συγγενείς μεταξύ τους 
επαφές, με σημείο αναφοράς τους τάφους των προγόνων 
τους και την ελληνορθόδοξη ιεραποστολή στη Ζάμπια, 
όπου το όνομα Βλαχάκης παραμένει μύθος.

Μάλιστα, ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας της 
Ζάμπιας και θεωρούμενος ως ο πατέρας όλων των 
κινημάτων ανεξαρτησίας στην αφρικανική ήπειρο, Κένεθ 
Καούντα, σε δημόσια ομιλία απένειμε στους Βλαχάκηδες 
τον τιμητικό τίτλο της 64ης ης φυλής της Ζάμπιας»!

Το «χωριό» και η αναζήτηση 
χρηματοδότησης

Με την άφιξή του στη Ζάμπια ο μητροπολίτης κ. Ιωάννης 
θεώρησε χρέος του να μην αφήσει να χαθούν στον χρόνο 
τα ίχνη «των περιώνυμων Βλαχάκηδων, των πρώτων 
Ελλήνων που κατέφυγαν στα βάθη της υποσαχάριας 
πτέρυγας του αφρικανικού Νότου και που, φέρνοντας 
μαζί τους τα ιερά και τα όσια του Γένους, έγιναν ένα με 
τους ιθαγενείς και δημιούργησαν μια νέα, ξεχωριστή φυλή, 
χωρίς ποτέ να ξεχάσουν την πατρίδα».

Το υπό ίδρυση ιεραποστολικό κέντρο θα περιλαμβάνει ιερό 
ναό, πνευματικό κέντρο, κλινική, σχολείο και τεχνική σχολή.

Ετσι, προχώρησε στον σχεδιασμό «χωριού» στην περιοχή 
όπου εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι Βλαχάκηδες, με την 
ίδρυση ιεραποστολικού κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει 
κατ’ αρχάς ιερό ναό, πνευματικό κέντρο, κλινική, σχολείο 
και τεχνική σχολή.

«Εως τώρα έχει πραγματοποιηθεί η νομική διαδικασία 
για την αγοραπωλησία και τη μεταβίβαση γης από τον 
απόγονο του ιστορικού γένους των Βλαχάκηδων, Har-
ris Vlahakis, στην Ιερά Μητρόπολη Ζάμπιας και έχουν 
χαραχθεί τα όρια του οικοπέδου. Επίσης, έχει εκπονηθεί 
αρχιτεκτονικό σχέδιο του ιεραποστολικού κέντρου και 
ενδεικτική τιμολόγηση εργασιών».

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 
κ. Θεόδωρος Β΄ έθεσε πέρυσι τον θεμέλιο λίθο του έργου 
και τώρα ο μητροπολίτης κ. Ιωάννης έχει αποδυθεί σε 
αγώνα για την εξεύρεση χρηματοδοτών. «Θα αποτελέσει 
μια προσφορά ιστορικής σημασίας για τον τόπο και 
τους ανθρώπους του όχι μόνο για τους απογόνους 
των Βλαχάκηδων, αλλά και για τον κάθε άνθρωπο που 
έχει την αγαθή διάθεση να γνωρίσει τον Χριστό. Μέχρι 
σήμερα, οι λατρευτικές ανάγκες των πιστών της περιοχής 
εξυπηρετούνται σε υπαίθριο χώρο κάτω από υπόστεγο, 
το οποίο με τη βοήθεια και την αγάπη του Κυρίου άντεξε 
τις έντονες βροχοπτώσεις του τροπικού κλίματος» 
λέει και απευθύνει έκκληση σε όλους όσοι έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να ενισχύσουν την πρωτοβουλία 
της ιεραποστολής, ώστε να περατωθεί το έργο στη μνήμη 
των σημαιοφόρων του ελληνικού πνεύματος και της 
Ορθοδοξίας αδελφών από την Κρήτη.

Σταύρος Τζίμας
kathimerini.gr

Βλαχάκηδες, η ελληνική «φυλή» της Αφρικής
κΟΙνΩνΙα
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