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Η Βουλή του Οντάριο τιµά 
τον Οικουµενικό Πατριάρχη

Στα 81 χρόνια που μεσολάβησαν από τα ξημερώματα εκείνης τής 
Δευτέρας, τής 28ΗΣ Οκτωβρίου του 1940, γράφτηκαν πάμπολλα 
κείμενα που αναφέρονται στα όσα διαδραματίστηκαν εκείνες τις ώρες. 
Στο τελεσίγραφο που επέδωσε εκ μέρους του Μουσολίνι, ο Ιταλός 
πρόξενος Εμμανουέλε Γκράτσι, η απάντηση του τότε πρωθυπουργού 

της Ελλάδος Ιωάννη Μεταξά, ήταν αρνητική. Η αξίωση των Ιταλών ήταν να έχουν 
«ελεύθερη διέλευση από την Ελλάδα». Η απάντηση που τους έδωσε ο τότε 
πρωθυπουργός της Ελλάδος περιορίστηκε στη λακωνική φράση «Donc, Mon-
sieur c’est la guerre» (δηλαδή: «άρα, κύριε, έχουμε πόλεμο»). Μια απάντηση 
που εξέφραζε την αδάμαστη θέληση και μαχητικότητα του Έλληνα και μέσα της 
περιέκλειε την περηφάνια ενός ολόκληρου λαού. Ήταν αυτή η απάντηση που, με 
τη σειρά της, πέρασε στην Ιστορία με χρυσά γράμματα.

Για τον Ιωάννη Μεταξά έχουν, επίσης, γραφεί πολλά εκ των οποίων σχεδόν όλα 
εστιάζουν στη δικτατορία που είχε επιβάλει. Η δικτατορία του, όμως, δεν αλλάζει 
το γεγονός ότι ήταν αυτός που αρνήθηκε να παραδοθεί στους Ιταλούς, όπως δεν 
αλλάζει και το γεγονός ότι ο Μεταξάς είχε προβλέψει τον επερχόμενο κίνδυνο 
και γι’ αυτό είχε προετοιμαστεί καταλλήλως. Αυτό εξάλλου, το παραδέχονται 
σχεδόν όλοι, ακόμα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Το περιγράφει στο βιβλίο του, 
«Τα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου 1939-1944», ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος 
ο οποίος –κι’ αυτό αξίζει να σημειωθεί– ήταν εξορισμένος από τον Μεταξά, 
θέτοντας ένα απλό ερώτημα:  «…διότι εάν ο Μεταξάς έλεγε ΝΑΙ, πώς ο λαός 
θα έλεγε ΟΧΙ;».

Σήμερα, η Ελλάδα, είναι και πάλι αντιμέτωπη με έναν δύστροπο, αναθεωρητικό 
και εξαιρετικά απειλητικό γείτονα, την Τουρκία. Με τη διαφορά πως αυτός ο 
προαιώνιος εχθρός, η Τουρκία, δεν ζητά «ελεύθερη διέλευση», αλλά αναζητά 
τρόπους να ακρωτηριάσει την Πατρίδα μας ή, στην καλύτερη περίπτωση, να την 
καταστήσει δορυφόρο της και να την μεταβάλει σε προτεκτοράτο της.

Scotiabank Toronto 
Waterfront Marathon

28 Οκτωβρίου

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940

ΣΕΛΙΔΕΣ 24,25

ΣΕΛΙΔΑ 5
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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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

To 2022 η Ελλάδα θα στείλει στο Τορόντο 
μια από τις πιο όμορφες και πολύτιμες 
Κόρες της, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί 
τα 80 χρόνια από τη σύναψη επίσημων 
διπλωματικών σχέσεων με τον Καναδά.

Τον Οκτώβριο του 2018, λίγες εβδομάδες 
μετά την άφιξή μου στο Τορόντο, είχα 
την τιμή να υποδεχθώ τον πρόεδρο του 
Acropolis Museum - Μουσείο Ακρόπολης 
καθηγητή κ. Δημήτριο Παντερμαλή, ο 
οποίος είχε προσκληθεί για να δώσει 
μια διάλεξη στο Royal Ontario Museum, 
κατόπιν ενεργειών του προκατόχου μου, 
αγαπητού συναδέλφου Alexandros Ioan-
nidis. Σε εκείνη την επίσκεψη συζητήσαμε 
πολύ το ενδεχόμενο να συμφωνηθεί 
μια προσωρινή ανταλλαγή εκθεμάτων 

μεταξύ των δύο μουσείων. Πράγματι, ο κ. 
Παντερμαλής περιηγήθηκε για πολλοστή 
φορά την ελληνική πτέρυγα του καναδικού 
μουσείου και εντόπισε δύο παναθηναϊκούς 
αμφορείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
ταξιδέψουν στην Ελλάδα για αυτό το 
σκοπό. Από την Αθήνα ήξερε ήδη ποιά 
ήθελε να στείλει: την εντυπωσιακή Αρχαϊκή 
Κόρη αρ. 670, μία από τις πιο όμορφες 
της συλλογής του Μουσείου Ακρόπολης, 
που διατηρεί ακόμη και σήμερα στοιχεία 
από τον αρχικό της χρωματισμό. Τα χέρια 
δόθηκαν με το διευθυντή του ROM κ. Josh 
Basseches, αλλά χρειάστηκε να περάσουν 
πάνω από δύο χρόνια για να υλοποιηθεί η 
συμφωνία. Η αρχική μας πρόθεση ήταν η 
άφιξη της Κόρης στο Τορόντο να ενταχθεί 
στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 
200 ετών από την έναρξη της ελληνικής 
επανάστασης, αλλά ενέσκηψε η πανδημία. 
Χάρη στις υπερεντατικές προσπάθειες 
των στελεχών των δύο Μουσείων έχουμε 

πλέον τις οριστικές ημερομηνίες: 
οι επισκέπτες ενός από τα 
μεγαλύτερα μουσεία του Καναδά 
θα μπορούν να θαυμάσουν από 
κοντά την Κόρη αρ. 670 στην 
κεντρική αίθουσα υποδοχής του 
ROM από τις 12 Μαρτίου 2022 
έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2022.  

H συγκυρία είναι ιδανική 
για πολλούς λόγους. Πρώτα 
απ’ όλα διότι, με την πολύτιμη 
υποστήριξη του Hellen-
ic Heritage Foundation, θα 
εκπονηθούν ειδικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα και εργαστήρια 
για μαθητές των σχολείων του 
Τορόντο, στα οποία εδώ και 
πολλά χρόνια και χάρη στις 
προσπάθειες της Greek Commu-
nity Of Toronto το μήνα Μάρτιο 

δίνεται ειδική έμφαση στη διδασκαλία 
στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού. 
Δεύτερον, διότι με πρόταση της ελληνικής 
καταγωγής κ. Effie Triantafilopoulos ο ίδιος 
μήνας έχει ανακηρυχθεί από τη βουλή του 
Οντάριο ως “μήνας ελληνικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς” σε όλη την πολιτεία. Τρίτον, 
διότι το 2022 συμπληρώνονται 80 χρόνια 
από την επίσημη σύναψη διπλωματικών 
σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Καναδά και 

η συνεργασία δύο εκ των πιο σημαντικών 
πολιτιστικών ιδρυμάτων των δύο χωρών 
είναι ένδειξη του βάθους και της ποιότητας 
που έχουν οι σχέσεις μας. Και τελευταίο, 
διότι ελπίζουμε όλοι ότι τότε επιτέλους θα 
έχουμε αρχίσει να βγαίνουμε  οριστικά από 
τη σκοτεινή αυτή περίοδο που μας έκλεισε 
στα σπίτια μας και μας απέκλεισε από τη 
δυνατότητα να εκτιμούμε την ομορφιά των 
έργων του ανθρώπου.

Το παρακάτω κείμενο αναδημοσιεύεται 
από την προσωπική σελίδα στο Face-
book του Γεν. Προξένου της Ελλάδας 
στον Καναδά κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη.

“To 2022 η Ελλάδα θα στείλει στο Τορόντο μια 
από τις πιο όμορφες και πολύτιμες Κόρες της...”
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
Δυστυχώς, το πολιτικό προσωπικό της 

Ελλάδος, δεν πείθει για την ετοιμότητά του 
να υπερασπιστεί την Ελλάδα. Υπάρχουν, 
μάλιστα, πολλοί που θεωρούν πως είναι 
«καλύτερα να έχουμε μερικά στρέμματα 
γης λιγότερα από εκείνα που μας ανήκουν, 
και να κοιμόμαστε τα βράδια ήσυχοι 
και ασφαλείς, παρά να έχουμε ότι μάς 
ανήκει και να μην μπορούμε να κλείσουμε 
μάτι από τον κίνδυνο κάποιας ξαφνικής 
επίθεσης κακόβουλων γειτόνων εναντίον 
μας»!

Ακόμη, δεν λείπουν και εκείνοι που 
ανερυθρίαστα μιλούν για την μεγάλη 
Τουρκία, ξεχνώντας ότι η …«μικρή(;!)» 
–μόνο στα δικά τους μάτια, προφανώς– 
Ελλάδα, έχει σχεδόν διπλάσια ακτογραμμή 
από αυτή των γειτόνων της, κατέχοντας 
την 9Η θέση παγκοσμίως, τη στιγμή που 
η Τουρκία ασθμαίνοντας και με το ζόρι 
βρίσκεται στη 17Η θέση.

Όπως δεν λείπουν και εκείνοι που είναι 
έτοιμοι να «θυσιάσουν» το Καστελλόριζο 
σήμερα, την Χίο αύριο την Σάμο λίγο 
αργότερα και, γιατί όχι, και την …Κρήτη εν 
ευθέτω χρόνω, για να μπορούν κάποιοι να 
…«κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια».

Μπροστά σ’ αυτές τις απειλές και 
καθημερινές προκλήσεις, η Δευτέρα τής 
28ΗΣ Οκτωβρίου του 1940 και η άρνηση 
του Ιωάννη Μεταξά να παραδοθεί στους 
Ιταλούς, καθίσταται περισσότερο επίκαιρη 
από ποτέ.

Τώρα, που ο «κόμπος έχει φτάσει στο 
χτένι», η απάντηση που πρέπει να δοθεί 
τόσο προς την Τουρκία όσο και προς 
όλους αυτούς τους επίδοξους «ειρηνιστές» 
και «πρόθυμους για κάποια λύση» είναι 
πως στην περίπτωση που η Πατρίδα 
απειληθεί η απάντηση πρέπει να είναι μία 
και μόνη: «Donc, Monsieur c’est la guerre» 
(δηλαδή: «άρα, κύριε, έχουμε πόλεμο»). 
Να δείξουμε πως εάν η Τουρκία ανοίξει την 
πόρτα, θα είμαστε «έτοιμοι να διαβούμε 
την πόρτα του φρενοκομείου», όπως είχε 

πει και ο Γεώργιος Παπανδρέου στον 
Λίντον Τζόνσον το καλοκαίρι του 1964.

Ήδη το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος 
έχει υποβάλει την Πατρίδα μας σε πολλές 
ταπεινώσεις. Ζήσαμε το γκριζάρισμα του 
Αιγαίου με τα Ίμια, ακούσαμε για το «Οruc 
Reis» που «το ‘χε πάρει ο άνεμος» και σε 
καθημερινή βάση τα διάφορα «συστημικά 
Μέσα Ενημέρωσης» μας βομβαρδίζουν 
με ειδήσεις για το δήθεν «αξιόμαχο» των 
τουρκικών δυνάμεων. Εκτιμήσεις για την, 
δήθεν, «υπεροχή» της Τουρκίας έναντι της 
Ελλάδος, από όλους εκείνους που είναι 
«για όλα πρόθυμοι» και, κατά παράξενη 
σύμπτωση, ξεχνούν τον αγώνα που 
έδωσε ο Ελληνικός Στρατός στον υβριδικό 
πόλεμο που εξαπέλυσε ο ισλαμοφασίστας 
Ερντογάν στον Έβρο ή παραλείπουν τον 
άθλο που κατόρθωσε ο αντιπλοίαρχος 
Ιωάννης Σαλιάρης όταν με την φρεγάτα 
«Λήμνος» εμβόλισε την τουρκική φρεγάτα 
και την έστειλε στα …αζήτητα.

Όπως τότε, την 28Η Οκτωβρίου τού 
1940, έτσι και σήμερα, η απάντηση προς 
όλους αυτούς τους ζηλωτές της «όποιας 
λύσης» και τους δήθεν «ειρηνιστές και 
πρόθυμους» πρέπει να είναι μία και μόνο 
μία: ΌΧΙ!

Αρκετά με τα παιχνίδια που διακυβεύεται 
η κυριαρχία της Πατρίδας, αρκετά με 
τις υποχωρήσεις απέναντι σε όσους 
επιβουλεύονται την ακεραιότητα της 
Ελλάδος, αρκετά με την ελευθερία της 
Ελλάδος, αρκετά με τον ενδοτισμό που 
δείχνουμε απέναντί σε ξένους «φίλους 
και εταίρους». Γιατί όπως είχε πει και ο 
Καζαντζάκης: «Αν λαχταράς τη λευτεριά, 
σε ξένους μην ελπίζεις∙ πάρ’ την ο ίδιος αν 
μπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις».

Χρόνια Πολλά, σε όλους τους Έλληνες, 
σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και 
σε όλους εκείνους που, όπως λέει και η 
Λίνα Νικολακοπούλου, η «Ελλάδα είναι τό 
βλέμμα μας και ο τρόπος πού κοιτάζουμε 
τον κόσμο».

Χρόνια Πολλά, Ελλάδα μας!

“ε”

Οι Κυρίες του Συλλόγου Αχαιών πραγματοποιούν και φέτος το 
ετήσιο (42ο) Φιλανθρωπικό Τσάι,προς ενίσχυση του ευαγούς 
ιδρύματος για παιδάκια με σωματικές και νοητικές αναπηρίες 
τής Πάτρας,«Κιβωτός της Αγάπης».

Οι ανάγκες του οποίου, με την πανδημία του Κορωνοϊού και 
της οικονομικής κρίσης είναι τόσο πιεστικές, που απειλούν 
ακόμα και αυτή την ύπαρξη του ιδρύματος.

Η ανθρωπιστική αυτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021,

στον Ι.Ναό του Αγίου Δημητρίου
Στην διάρκεια της Θ. Λειτουργίας θα υπάρχει μπροστά στην 

κυρία είσοδο ομάδα από τις Κυρίες αυτές, με ειδικά κουτιά για 
την προσφερόμενη βοηθειά σας.

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας οι εν λόγω Κυρίες θα 
μεταβούν πίσω, στο χώρο μεταξύ του Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου 
και της αίθουσας «καφετέρια» όπου θα παραμείνουν μέχρι τις 
5:00 το απόγευμα.

Θα τηρηθούν αυστηρά μέτρα προφύλαξης από την πανδημία.
Προσκαλείται όλη η ομογένεια και πάλι σε αυτό το ετήσιο 

φιλανθρωπικο κάλεσμα.
Η Οργανωτική επιτροπή.

42ο Ετήσιο 
Φιλανθρωπικό Τσάι 

των Κυριών του 
Συλλόγου Αχαιών

28 Οκτωβρίου
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Την Πέµπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, η βουλευτής 
της επαρχίας Οντάριο (Oakville North-Burling-
ton) κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου, η οποία είναι 
επίσης κοινοβουλευτικός Βοηθός του υπουργού 
Μακροχρόνιας Φροντίδας, έκανε δήλωση στη Βουλή 
του Οντάριο, προκειµένου να τιµήσει και να γιορτάσει 
τα τριάντα χρόνια από την εκλογή του Παναγιωτάτου 
Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, ως 
Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και Νέας 
Ρώµης.
Εκ µέρους των Ορθοδόξων Χριστιανών σε όλο τον 
Καναδά, η Αρχιεπισκοπή και οι ευλαβείς χριστιανοί 
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στην Βουλευτή κα Εφη 
Τριανταφυλοπούλου για την υπέροχη πρωτοβουλία 
και µαζί της συγχαίρουν τον Οικουµενικό Πατριάρχη 
Βαρθολοµαίο για αυτή την ιστορική επέτειο. Άξιος!

Ακολουθεί το κείµενο της δήλωσης:

Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος Α΄
Κα Έφη Ι. Τριανταφυλοπούλου: Σήµερα θα 

ήθελα να τιµήσω τον Παναγιώτατο Οικουµενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο Α΄, αρχιεπίσκοπο 
Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώµης και πνευµατικό 
ηγέτη των σχεδόν τριακοσίων εκατοµµυρίων 
ορθοδόξων χριστιανών παγκοσµίως.

Η 22α Οκτωβρίου 2021, σηµατοδοτεί την 30ή 
επέτειο από την εκλογή του ως αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης και ως 
Οικουµενικού Πατριάρχη. Είναι ο µακροβιότερος 
Πατριάρχης στην ιστορία της έδρας της 
Κωνσταντινούπολης, του πρώτου θρόνου της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Οραµατιστής ηγέτης και γεφυροποιός, ο 
Οικουµενικός Πατριάρχης έχει αυξήσει τη συνεργασία 
εντός της Ορθόδοξης κοινότητας και έχει προωθήσει 
το διάλογο και την ειρήνη µεταξύ όλων των 
θρησκειών. Είναι επίσης γνωστός για την προώθηση 
της θρησκευτικής ελευθερίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της καταπολέµησης της εµπορίας 
ανθρώπων.

Η Βουλή του Οντάριο 
τιµά τον Οικουµενικό 

Πατριάρχη
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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)

Ο υπουργός Εσωτερικών, 
Μάκης Βορίδης, στο πλαίσιο των 
προσπαθειών για την απλοποίηση της 
διαδικασίας της ψήφου των Ελλήνων 
του εξωτερικού και την ενίσχυση 
της συμμετοχής τους στις επόμενες 
εθνικές εκλογές, ενεργοποίησε τη 
σχετική εκστρατεία ενημέρωσης.

Στόχος της προωθητικής καμπάνιας, 
όπως έχει τεθεί από τον κ. Βορίδη, είναι 
η μεγιστοποίηση της επικοινωνιακής 
ωφέλειας και της επικοινωνιακής 
αποτελεσματικότητας προκειμένου να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή 
των κατοίκων του εξωτερικού στην 
επόμενη εκλογική διαδικασία.

Η ενημερωτική εκστρατεία επεξηγεί 
βήμα, βήμα τη διαδικασία εγγραφής 
των απόδημων Ελλήνων στους 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους καθώς 
και τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούν για να ασκήσουν το εκλογικό 
τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας 
τους.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα εγγραφής 
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 
έχουν όσοι Έλληνες του εξωτερικού: 
έχουν διαμείνει δύο έτη εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό 
διάστημα των τελευταίων 35 ετών, 
έχουν υποβάλει φορολογική 
δήλωση κατά το τρέχον ή το 

προηγούμενο φορολογικό έτος. 
Σημειώνεται ότι, η ενημερωτική 
εκστρατεία προβάλλεται σε 
ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του 

Το έργο του σχετικά µε την 
περιβαλλοντική προστασία, του χάρισε 
τον τίτλο «ο Πράσινος Πατριάρχης».

Το περιοδικό Time τον έχει 
χαρακτηρίσει ως έναν από τους πιο 
σηµαντικούς ανθρώπους με επιρροή 
στον κόσµο.

Μιλά έξι γλώσσες -ελληνικά, 
αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά 
και τουρκικά- και επίσης µιλά άπταιστα 
κλασσικά ελληνικά και λατινικά.

Το Οντάριο έχει µια ισχυρή και 
ζωντανή ορθόδοξη χριστιανική 

κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου 
και του εκπροσώπου του Πατριάρχη 
στον Καναδά, Σεβασμιωτάτου 
Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου.

Εκ µέρους όλων των µελών της 
Βουλής του Οντάριο, θα ήθελα να 
εκφράσω τα ειλικρινή συγχαρητήρια 
στον Παναγιώτατο για την ιστορική 
επέτειό του και την 30 χρονη διακονία 
του διεθνώς.

Εκ του Γραφείου της Ι. 
Αρχιεπισκοπής Καναδά

εξωτερικού και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, ενώ προβλέπεται και ο 
διαμοιρασμός έντυπου ενημερωτικού 
υλικού.

iefimerida.gr

Ψήφος αποδήμων: 
Ξεκίνησε η εκστρατεία 

ενημέρωσης για την ψήφο τους
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H ανεξάρτητη ερανική επιτροπή συνεχίζει με αποφασιστικότητα το έργο της για 
την συγκέντρωση του ποσού των 1,5 εκατομμυρίου δολλαρίων μέχρι το τέλος του 
έτους.  Μέχρι την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 2021 έχει συγκεντρωθεί συνολικά το 
ποσό των $1,136,504!

Αγαπητά μέλη και φίλοι,

H ανεξάρτητη ερανική επιτροπή συνεχίζει με αποφασιστικότητα το έργο της για 
την συγκέντρωση του ποσού των 1,5 εκατομμυρίου δολλαρίων μέχρι το τέλος του 
έτους.

Μέχρι την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 2021 έχει συγκεντρωθεί 
συνολικά το ποσό των $1,136,504!

Αναλυτικά:
Δωρεές:                                          $960,643
21ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ:          $77,000
Μαραθώνιος Scotiabank:                $39,644
Λαχειοφόρος Αγορά:                       $39,600
Καμπάνια GoFundMe:                     $19,617

Είμαστε ευγνώμονες σε όλους για
την πολύτιμη βοήθειά σας!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Σας υπενθυμίζουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να 
προσφέρετε τη δωρεά σας:

• Μέσω της νέας ιστοσελίδας: donate.greekcommunity.org
 
• Με Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων (E-transfer) στην 
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: officemanager@togreekcom.org
Πάντα αναγράφετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας ώστε να 
αποσταλλεί η απόδειξη.
 
• Με επιταγή προς την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
Διεύθυνση αποστολής: 30 Thorncliffe Park Dr., Toronto, ON, 
M4Η1H8
 
• Με πιστωτική κάρτα μέσω τηλεφώνου στο 416-425-2485.

Θα θέλαμε να σας υπευνθυμίσουμε ότι αποδείξεις για 
φορολογική χρήση εκδίδονται για ποσά άνω των $25.

Μήνυμα από την Ερανική Επιτροπή

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρόκειται 
να συνεδριάσει σήμερα εκτάκτως 
κεκλεισμένων των θυρών για να συζητηθεί 
το στρατιωτικό πραξικόπημα στο Σουδάν, 
δήλωσαν χθες Δευτέρα διπλωμάτες στο 
Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνεδρίαση οργανώνεται κατόπιν 
αιτήματος έξι δυτικών κρατών –Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιρλανδία, Νορβηγία, ΗΠΑ, 
Εσθονία και Γαλλία–, διευκρίνισαν οι ίδιες 
πηγές.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
μέσω βιντεοδιάσκεψης από το Χαρτούμ με 
δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ο ειδικός 
απεσταλμένος του ΟΗΕ στο Σουδάν, ο 
Γερμανός Φόλκερ Πέρτες, ανέφερε λίγο 
νωρίτερα ότι αναμένει να κληθεί να εκθέσει 
τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στο 
Σουδάν σήμερα στο ΣΑ.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι τα 15 κράτη 
μέλη θα δείξουν εκ νέου ενότητα, 

τονίζοντας πως οι ανακοινώσεις 
του Συμβουλίου τα τελευταία 
δυο χρόνια «λαμβάνονται υπόψη 
μάλλον σοβαρά» από τους 
παράγοντες στο Σουδάν.

Σύμφωνα με διπλωμάτες, 
μέλη του ΣΑ σκοπεύουν να 
ζητήσουν να υιοθετηθεί κοινή 
ανακοίνωση. Το κείμενο δεν 
αναμένεται να φθάσει στη ρητή 
καταδίκη του πραξικοπήματος, 
στην οποία προχώρησε ο 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, 
ο Αντόνιο Γκουτέρες· πιθανόν 

θα περιοριστεί να εκφράσει απλά την 
ανησυχία του Συμβουλίου.

Ο στόχος είναι να υιοθετηθεί από όλα τα 
μέλη, ωστόσο δεν είναι σίγουρο εάν θα το 
εγκρίνουν η Ρωσία και η Κίνα, διευκρίνισε 
διπλωμάτης.

Η Μόσχα χθες διαφοροποιήθηκε από 
τη γενική διεθνή κατακραυγή, κρίνοντας 
πως το στρατιωτικό πραξικόπημα ήταν «το 
λογικό αποτέλεσμα μιας αποτυχημένης 
πολιτικής» που συνοδεύτηκε από «ευρεία 
ξένη ανάμιξη», αψηφώντας την «απελπισία 
και την αξιοθρήνητη κατάσταση του 
μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού».

Ερωτηθείς σχετικά με τις διεθνείς 
αντιδράσεις, ο Φόλκερ Πέρτες κατέγραψε 
πως οι επικρίσεις είναι πιο σθεναρές από τις 
ΗΠΑ και την Ευρώπη αλλά πιο μετρημένες 
από γειτονικές χώρες, που ανησυχούν για 
τη σταθερότητα της περιφέρειας.

zougla.gr

Πραξικόπημα στο Σουδάν: 
Συγκαλείται εκτάκτως το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
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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

Τα πολύτιμα
«Με ρωτά η ψυχολόγος...» Αφηγούμαι, κι οι φίλες μου αλαφιασμένες με 
διακόπτουν. «Μην πεις πουθενά πως πας σε ψυχολόγο!» Γιατί η ψυχολόγος, 
η ψυχοθεραπεύτρια, η σύμβουλος ψυχικής υγείας, η ψυχαναλύτρια, η 
ψυχίατρος, ή όπως αλλιώς μπορεί να ονομάζεται, από τη στιγμή που στο 
πρώτο συνθετικό του επαγγέλματος περιλαμβάνεται η λέξη «ψυχή» αφυπνίζει 
αυτόματα το φόβο της οικογενειακής παθογένειας, τον τρόμο του κοινωνικού 
στίγματος, επειδή μέσα μας, οι συγκεκριμένες ειδικότητες ταυτίζονται με τους 
ψυχασθενείς. Με τον τρελό, το σαλό,  το ζαβό, το μουρλό, τον παλαβό, το 
λωλό –πλήθος επιθέτων περιθωριοποιούν και ξορκίζουν όποιον παρουσιάζει 
μια αποκλίνουσα συμπεριφορά. 

Κι όσο κι αν κατανοώ την ανησυχία των πολλών, έχω το εξής ερώτημα να θέσω. 
Μήπως, αν αντί να κρύβουμε το πρόβλημα, το είχαμε εγκαίρως αντιμετωπίσει, 
να το είχαμε ελαχιστοποιήσει αν δεν το είχαμε κιόλας απαλείψει; Αφού όταν 
μας πονά το δόντι απευθυνόμαστε στον οδοντίατρο, όταν υποφέρουν τ’ αφτιά 
μας στον ωριλά, όταν δυσλειτουργεί η καρδιά στον καρδιολόγο κ.ο.κ., όταν 
ασθενεί η ψυχή μας που θα στραφούμε; Στον κανένα; Όλη αυτή η αμηχανία με 
τις ψυχικές νόσους ενέχει κάτι το παράλογο, όταν μάλιστα στις μέρες μας είναι 
γενικά αποδεκτό αυτό που οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν διαπιστώσει, πως η 
ψυχική με τη σωματική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες! 

Με ρωτά λοιπόν η ψυχολόγος, «πώς αισθάνεσαι για...» Δύσκολη η απάντηση 
αφού συνηθίζουμε ν’ απωθούμε ότι μας πληγώνει. Οι αφρόντιστες πληγές 
μένουν άλυτοι γρίφοι μέσα μας που με τα χρόνια δένονται κόμποι δένοντας κι 

εμάς. Την πρώτη φορά που –προσπαθώντας ν’ απαντήσω στην ερώτηση της- 
καταδύθηκα στην άβυσσο των αχαρτογράφητων συναισθημάτων μου, ένιωσα 
σαν παιδάκι χαμένο σ’ ανήλιαγο δάσος. Με όλες τις ψυχοσωματικές αντιδράσεις 
παρούσες –άγχος, εφίδρωση, πανικό- περπατούσα στα χαμένα  παλεύοντας 
με τεράστια κλαδιά, πεσμένους κορμούς, έλη και λάσπες, να βρω το δρόμο 
μου. Σ’ αυτήν τη διαδρομή κι όποτε η κόπωση πήγαινε να με καταβάλλει, 
ρωτούσα τον εαυτό μου, «θέλεις στ’ αλήθεια να μάθεις όσα κρύβεις;» Κι η 
σκέψη, άθελα μου, ξέφευγε τότε απ’ τα δικά μου. Άγνωστο γιατί, χανόταν στην 
ανάμνηση του επίπλου της τουαλέτας που είχε η μαμά μου, με τον τριπλό 
καθρέφτη και τα πολλά μικρά συρταράκια, όλα κλειδωμένα. «Το περιεχόμενο 
τους είναι πολύτιμο» έλεγε, «και γι’ αυτό το κρατώ προστατευμένο». Κι εγώ, με 
τη σειρά μου,  προστάτευα απ’  όλους -συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού 
μου- τα «πολύτιμα» μου. Τα είχα κλειδώσει πετώντας το κλειδί. Μόνο που 
από τότε είχε περάσει τόσος πολύς καιρός που πλέον μου ήταν αδύνατο ν’ 
ανακαλέσω ποια ήταν αυτά τα «πολύτιμα», σε αντίθεση με τη γυναίκα που 
καθόταν απέναντι μου τείνοντας το αντικλείδι. Το έβλεπα κι ένιωθα την παιδική 
περιέργεια να επιστρέφει ολοζώντανη. Τόσο δυνατή, που τη θέση του φόβου 
αντικαθιστούσε η απόφαση να μάθω, να καταλάβω. 

Κι έτσι νικούσα την κόπωση και συνέχιζα να διασχίσω το σκοτεινό δάσος των 
κρυμμένων αναμνήσεων και των παγωμένων δακρύων, μέχρι τη μέρα που 
διέκρινα το πρώτο φως. Η πρώτη ηλιαχτίδα, ζεστή και φωτεινή, έσκισε το 
σκοτάδι κι ήρθε να με συναντήσει, να με ενθαρρύνει. Κι ακολούθησε κι άλλη κι 
άλλη, κι άλλη..., μέχρι τη λύτρωση. Μπορούσα πια ν’ ανοίξω όλα τα συρτάρια, 
να ιδώ και να χαϊδολογήσω τα πολύτιμα που έκρυβα. Άργησα ν’ ανακαλύψω 
πως πολύτιμα είναι αποκλειστικά τα συναισθήματα. Εκείνα τ’ ανεκδήλωτα, 
τα καταπιεσμένα, που κουκουλώσαμε κάτω απ’ τη φρίκη της απόρριψης και 
τελικά καταντήσαμε να μην αποδεχόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό.  Κάτω απ’ 
τα αρνητικά συναισθήματα των άλλων που επιτρέψαμε να γίνουν δικά μας, 
επειδή ήμασταν μικροί και κανείς δεν μας είχε μάθει πώς να προστατευόμαστε. 

Αποδεχόμενη τα πραγματικά μου συναισθήματα, αγκάλιασα για πρώτη φορά 
τον αληθινό μου εαυτό, κι όλα τα ανεξήγητα μεταμορφώθηκαν σε καταληπτά. 
Μπορούσα να κατανοήσω τον εαυτό μου και τους γύρω μου, μπορούσα να 
με συγχωρέσω και να τους συγχωρέσω, μπορούσα να μ’ αγκαλιάσω και να μ’ 
αγαπήσω. Μπορούσα να ενηλικιωθώ, να πετάξω τα βαρίδια που έσερνα και 
που μ’ εμπόδιζαν να ζήσω τη ζωή που εγώ ήθελα. Μπορούσα να με κοιτάξω 
στον καθρέφτη αφτιασίδωτη και να με δω όπως πραγματικά ήμουν, όμορφη! 

Κι όποτε δυσκολεύεται το μέσα μου –γιατί ζωή είναι αυτή και συχνά πυκνά μας 
δοκιμάζει- σταματώ ν’ αποσαφηνίσω το συναίσθημα. «Πώς αισθάνομαι για...» 
Μένω εκεί όσο χρειαστεί μέχρι να το ξεδιαλύνω. Για να ακολουθήσει η δράση 
πρέπει να ‘χω βρει πια είναι η σωστή, για μένα. Δεν επιτρέπω πλέον στον εαυτό 
μου να υποκύπτει σε πιέσεις κι απαιτήσεις άλλων. Έμαθα να προστατεύω τα 
πολύτιμα, έμαθα να ζω σε αρμονία με τα συναισθήματα μου. Κι όπου σταθώ 
κι όπου βρεθώ, δεν διστάζω να διακηρύξω πως την ποιοτική αλλαγή στη ζωή 
μου την οφείλω στην ψυχολόγο μου! Σ’ αυτήν που φώτισε τα σκοτάδια μου και 
μ’ έμαθε τι σημαίνει να ζεις! Να ζεις σε αρμονία με αυτό που πλάστηκες!
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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!!!

Μεσημέρι της Δευτέρας 25 
Οκτωβρίου και ύστερα από 12 ημέρες 
νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό», 
άφησε την τελευταία της πνοή η Φώφη 
Γεννηματά, πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. και 
θυγατέρα του ιστορικού στελέχους του 
ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Γεννηματά.

Η Φώφη Γεννηματά έδωσε πολυετή 
μάχη με τον καρκίνο. Η ασθένεια την 
ταλαιπωρούσε εδώ και πολλά χρόνια. 
Είχε καταφέρει -σε πρώτη φάση- να 
κερδίσει τις αρχικές μάχες, αλλά η 
ασθένεια επανήλθε. Με τη στάση της 
έδινε κουράγιο σε όσους πάσχουν από 
την ασθένεια.

Είχε κοινοποιήσει από νωρίς το 
πρόβλημα υγείας της, το οποίο 
συζητούσε με σοβαρότητα και 
αξιοπρέπεια. Πριν από 12 ημέρες 
η Φώφη Γεννηματά μεταφέρθηκε 
επειγόντως στον «Ευαγγελισμό», 
όπου διαπιστώθηκε υποτροπή της 
νόσου. Αμέσως, η ασθενής ξεκαθάρισε 
πως εγκαταλείπει την πολιτική κούρσα 
για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο ΚΙΝ.
ΑΛ. Το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας 
του τόπου εξέφρασε δημόσια τη λύπη 
και τη συμπάθεια προς το πρόσωπό 
της.

Όμως, ως φαίνεται και από το 
αποτέλεσμα, οι εξελίξεις ήταν 
ραγδαίες. Από το βράδυ της Κυριακής 
παρατηρήθηκε βαθμιαία επιβάρυνση 
της κατάστασής της. Το πρωί της 
Δευτέρας η κατάστασή της ήταν ήδη 
κρίσιμη και λίγες ώρες αργότερα η 
Φώφη Γεννηματά έχασε τη ζωή της.

Το Δελτίο Τύπου του νοσοκομείου 
αναφέρει τα εξής: 

«Σήμερα 25/10/2021 και ώρα 12.04 

μ.μ., στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, 
απεβίωσε η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ.   
Φώφη Γεννηματά, ύστερα από πολυετή 
μάχη και παρά τις προσπάθειες των 
θεραπόντων ιατρών.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυ 
πητήρια στους οικείους της».

Ποια ήταν η φώφη Γεννηματά

Η Φώφη Γεννηματά είχε γεννηθεί 
στους Αμπελόκηπους της Αθήνας 
το 1964 και ήταν κόρη του Γιώργου 
Γεννηματά, ιδρυτικού μέλους και 
υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Είχε φοιτήσει 
στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 
και στη συνέχεια σπούδασε Πολιτικές 
Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
απ’ όπου αποφοίτησε το 1987. Το 
1986, προτού αποφοιτήσει από το 
Πανεπιστήμιο, διορίστηκε υπάλληλος 
στην Εθνική Τράπεζα. Σε ηλικία 51 
ετών ήταν ήδη πρόωρα συνταξιούχος 
τραπεζικός υπάλληλος, κάτι για το 
οποίο είχε δεχτεί κριτική. Η σύνταξη 
αυτή ήταν σε αναστολή, γιατί είχε την 
ιδιότητα της βουλευτού.

Είχε παντρευτεί δύο φορές και είχε 
τρία παιδιά. Πρώτος σύζυγος της 
Φώφης Γεννηματά ήταν ο Αλέξανδρος 
Ντέκας, η εταιρεία του οποίου το 
1994 ανέλαβε από την Κτηματολόγιο 
Α.Ε. να υλοποιήσει το -για πρώτη 
φορά συντασσόμενο- Ελληνικό 
Κτηματολόγιο. Παντρεύτηκαν όταν η 
Φώφη ήταν 22 ετών και απέκτησαν 
μαζί μία κόρη. Ο δεύτερος σύζυγός της 
ήταν ο Ανδρέας Τσούνης, τον οποίο 
παντρεύτηκε το 2003.

Ο Α. Τσούνης είναι οδοντίατρος, 

ο οποίος εργαζόταν στο νοσοκομείο 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
«Ερρίκος Ντυνάν», από το οποίο 
παραιτήθηκε το 2014 - τη χρονιά που 
αυτό πέρασε στα χέρια της Τράπεζας 
Πειραιώς. Μαζί απέκτησαν μια κόρη 
και έναν γιο.

Βουλή των Ελλήνων

Το 2000 εξελέγη βουλευτής Α’ 
Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα 
γραμματέας του Προεδρείου της 
Βουλής. Παρέμεινε στο αξίωμα 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002, οπότε 
και ανέλαβε υπερνομάρχης. Στις 
εκλογές του Μαΐου του 2012 εξελέγη 
βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ. 
Παρέμεινε έως τις 19 Μαΐου 2012. 
Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 
εξελέγη βουλευτής Β’ Αθηνών, θέση 

στην οποία παραμένει και σήμερα. 
Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 
2015 επανεξελέγη στη Β’ Αθηνών. 
Στις εκλογές του 2019 επανεξελέγη 
βουλευτής στην περιφέρεια Β3 Νότιου 
Τομέα Αθηνών, με το Κίνημα Αλλαγής.

Υπερνομάρχης 
Αθηνών - Πειραιώς

Το 2002 εξελέγη υπερνομάρχης 
Αθηνών - Πειραιώς, θέση στην 
οποία επανεξελέγη το 2006. Την 
περίοδο 2003-2007 διετέλεσε 
πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. Το 2007 
παραιτήθηκε από τη θέση της 
προέδρου της Υπερνομαρχίας, για να 
θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής του 

Πέθανε η Φώφη Γεννηματά
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Γράφει ο  
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  
Παιδείας Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

H εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου έχει τεράστια σημασία για την ελληνική αλλά 
και την ευρωπαϊκή ιστορία από την περίοδο του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου μέχρι και 
σήμερα.  Ο ελληνισμός στη σύγχρονη εποχή έχει να ωφεληθεί από τη γνώση και τη 
μνήμη των ιστορικών συμβάντων που ανακαλούμε και τιμάμε ιδιαιτέρως κάθε χρόνο 
την ημέρα αυτή με παρελάσεις, σχολικές εορτές, ομιλίες, τραγούδια και θεατρικές 
παραστάσεις. Πρόκειται για μία εθνική επέτειο κατά την οποία γιορτάζουμε την 
ελευθερία, τη δημοκρατία, την αυτονομία και ανεξαρτησία κάθε ανθρώπου προσωπικά 
και κάθε λαού συλλογικά.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Ιωάννης Μεταξάς, όταν έλαβε την 28η 
Οκτωβρίου του 1940, τελεσίγραφο της Ιταλικής Κυβέρνησης που απαιτούσε την ελεύθερη 
διέλευση του ιταλικού στρατού από την ελληνοαλβανική επικράτεια προκειμένου στη 
συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του ελλαδικού χώρου, απάντησε 
στα γαλλικά την ιστορική φράση, «Alors, c’est la guerre» που σημαίνει «Λοιπόν, αυτό 
σημαίνει πόλεμος». Η άρνηση αυτή πέρασε στην ιστορία με τη λέξη «ΟΧΙ»! Δύο ώρες 
αργότερα η Ελλάδα μπήκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-41 ήταν τυπικά η πολεμική σύγκρουση μεταξύ 
Ελλάδας και Ιταλίας αλλά ουσιαστικά μεταξύ Ελλάδας και του άξονα Ιταλίας - Γερμανίας, 
η οποία διήρκεσε από τις 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι τις 31 Μαΐου 1941, όταν και 
ολοκληρώθηκε η κατάληψη της χώρας. Στις 6 Απριλίου 1941, οι Γερμανοί επιτέθηκαν 
στην Ελλάδα και τότε οι Έλληνες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν Γερμανούς και Ιταλούς 
μαζί. 

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος ήταν προϊόν της επεκτατικής πολιτικής του φασιστικού 
καθεστώτος του Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος έχοντας ως πρότυπο τις κατακτήσεις 
του Αδόλφου Χίτλερ, θέλησε να αποδείξει στους Γερμανούς συμμάχους του Άξονα 
ότι μπορεί και ο ίδιος να οδηγήσει την Ιταλία σε ανάλογες στρατιωτικές επιτυχίες. Η 
Ιταλία είχε ήδη κατακτήσει την Αλβανία από την άνοιξη του 1939, καθώς και πολλές 
βρετανικές βάσεις στην Αφρική, το καλοκαίρι του 1940, αλλά αυτές δεν ήταν επιτυχίες 
ανάλογες αυτών της ναζιστικής Γερμανίας. Ταυτόχρονα ο Μουσολίνι επιθυμούσε να 
ισχυροποιήσει τα συμφέροντα της Ιταλίας στα Βαλκάνια, που ένιωθε ότι απειλούνταν 
από τη γερμανική πολιτική.  

Μετά την άρνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού (με το περίφημο «όχι») να επιτρέψει 
την ελεύθερη διέλευση του ιταλικού στρατού από την ελληνοαλβανική μεθόριο, οι 
ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην 
Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός αντεπιτέθηκε και ανάγκασε τον ιταλικό σε υποχώρηση 
και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, σχεδόν το ένα τέταρτο του εδάφους της Αλβανίας 
είχε καταληφθεί από τους Έλληνες. Η αντεπίθεση των Ιταλών, το Μάρτιο του 1941, 
απέτυχε, με κέρδος μόνο μικρές εδαφικές εκτάσεις στην περιοχή της Χειμάρρας. Μετά 
την έναρξη της γερμανικής επίθεσης, οι Ιταλοί ξεκίνησαν και αυτοί νέα αντεπίθεση. Από 
τις 12 Απριλίου, ο ελληνικός στρατός άρχισε να υποχωρεί από την Αλβανία, για να μην 
περικυκλωθεί από τους προελαύνοντες Γερμανούς. Ακολούθησε η συνθηκολόγηση με 
τους Γερμανούς, στις 20 Απριλίου και με τους Ιταλούς, τρεις μέρες αργότερα, οι οποίες 
ολοκλήρωσαν τυπικά τον ελληνοϊταλικογερμανικό πόλεμο. 

Η απόκρουση της ιταλικής εισβολής αποτέλεσε την πρώτη νίκη των Συμμάχων 

κατά των δυνάμεων του Άξονα στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και 
ανύψωσε το ηθικό των λαών στη σκλαβωμένη Ευρώπη. Η νίκη των Ελλήνων επηρέασε 
την έκβαση ολόκληρου του πολέμου, μέχρι που λίγα χρόνια αργότερα απελευθερώθηκε 
η Ελλάδα με σκληρούς και επίμονους αγώνες από τον γερμανικό ζυγό. 

Η σθεναρή αντίδραση ενός μικρού λαού στις μεγάλες δυνάμεις του ιταλικού και 
γερμανικού επεκτατισμού και της επιβολής αυταρχικού καθεστώτος αποτελεί πρότυπο 
δημοκρατικού ήθους, ελευθερίας της σκέψης και του πνεύματος, και εμπνέει σε έναν 
αγώνα σεβασμού, αυτάρκειας και αυτονομίας κάθε λαού και κάθε κράτους.  Σ τ η 
σημερινή εποχή της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης που κυριαρχεί στα 
περισσότερα κράτη του κόσμου, ο αγώνας αυτός μπορεί και σήμερα να εμπνεύσει 
για τη δημιουργία ενός πολιτικού φρονήματος και μιας συναίσθησης των εννοιών της 
αλήθειας, της δικαιοσύνης και της ισότητας. Έτσι, η τιμή και μνήμη του ιστορικού «ΟΧΙ» 
αποκτούν σημαντική διάσταση για τον κάθε σύγχρονο Έλληνα, Ευρωπαίο και πολίτη 
του κόσμου.

Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο 
      

Ποιος θα μας φέρει λίγον ύπνο εδώ που βρισκόμαστε; 
Θα μπορούσαμε τότες τουλάχιστο να ιδούμε πως έρχεται τάχατε η μάνα 

μας βαστάζοντας στη μασχάλη της ένα σεντόνι λουλακιασμένο με μια ποδιά 
ζεστασιά και κατιφέδες από το σπίτι μας. Ένα φθαρμένο μονόγραμμα στην 
άκρη του μαντιλιού: ένας κόσμος χαμένος. 
Τριγυρίζουμε πάνω στο χιόνι με τις χλαίνες κοκαλιασμένες.
Ποτέ δεν βγήκε ο ήλιος σωστός απ’ τα υψώματα του Μοράβα, ποτέ δεν 

έδυσε ο ήλιος αλάβωτος απ’ τ’ αρπάγια της Τρεμπεσίνας.
Τρεκλίζω στον άνεμο χωρίς άλλο ρούχο, διπλωμένος με το ντουφέκι 

μου, παγωμένος και ασταθής. (Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζόμουνα στα 
ρυάκια της πατρίδας μου δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο).
Δε θα μου πήγαινε αυτή η προσβολή περασμένη υπό μάλης, δε θα μου 

πήγαινε αυτό το ντουφέκι αν δεν ήσουν εσύ, γλυκό χώμα που νιώθεις σαν 
άνθρωπος, αν δεν ήτανε πίσω μας λίκνα και τάφοι που μουρμουρίζουν αν 
δεν ήτανε άνθρωποι κι αν δεν ήταν βουνά με περήφανα μέτωπα, κομμένα 
θαρρείς απ’ το χέρι του θεού να ταιριάζουν στον τόπο, στο φως και το 
πνεύμα του.
Η νύχτα μας βελονιάζει τα κόκαλα μέσα στ’ αμπριά. εκεί μέσα μεταφέραμε 

τα φιλικά μας πρόσωπα και τ’ ασπαζόμαστε μεταφέραμε το σπίτι και 
την εκκλησιά του χωριού μας το κλουβί στο παράθυρο, τα μάτια των 
κοριτσιών, το φράχτη του κήπου μας, όλα τα σύνορά μας,  την Παναγία 
με το γαρούφαλο, ασίκισσα, που μας σκεπάζει τα πόδια πριν απ’ το χιόνι, 
που μας διπλώνει στη μπόλια της πριν απ’ το θάνατο.
Μα ό,τι κι αν γίνει εμείς θα επιζήσουμε. Άνθρωποι κατοικούν μες στο 

πνεύμα της Ελευθερίας αμέτρητοι, Άνθρωποι όμορφοι μες στη θυσία τους, 
Άνθρωποι. Το ότι πέθαναν, δεν σημαίνει πως έπαψαν να υπάρχουν εκεί, 
με τις λύπες, τα δάκρυα και τις κουβέντες τους.
Ο ήλιος σας θα ‘ναι ακριβά πληρωμένος. Αν τυχόν δεν γυρίσω, ας είστε 

καλά, σκεφτείτε για λίγο πόσο μου στοίχισε.
(Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζόμουνα στα ρυάκια της πατρίδας μου δεν 

ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο).
N. Βρεττάκος

Η 28η Οκτωβρίου
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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

Μetaverse: Ένας νέος διαδικτυακός 
κόσμος επικοινωνίας μέσω 
εικονικής και επαυξημένης 

πραγματικότητας
Σε πιθανό rebranding στοχεύει το Facebook

Μetaverse: Η λέξη που έγινε συνώνυμη με το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του διαδικτύου 
βρίσκεται στην επικαιρότητα, επειδή κυκλοφόρησαν φήμες για αλλαγή επωνυμίας 
της γνωστής διαδικτυακής πλατφόρμας Facebook. Μετά τις αυστηρές επικρίσεις των 
ρυθμιστικών αρχών και των νομοθετών για τις επιχειρηματικές της πρακτικές, η Fa-
cebook Inc σχεδιάζει να αλλάξει όνομα στο πλαίσιο ενός μεγάλου νέου στόχου, της 
δημιουργίας του «metaverse», ή ενός νέου διαδικτυακού κόσμου επικοινωνίας χρηστών 
μέσω «εικονικής και επαυξημένης μετασυμπαντικής πραγματικότητας».

Έτσι λοιπόν, η Facebook Inc σχεδιάζει να «επανεφεύρει» τον εαυτό της, αλλάζοντας 
όνομα, σε «metaverse» ή κάτι σχετικό στη βάση ενός ευρύ όρου που γενικά αναφέρεται 
σε κοινόχρηστα τρισδιάστατα περιβάλλοντα που συνδέονται με ένα αντιληπτό εικονικό 
σύμπαν, στα οποία αποκτά κανείς πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Η σχετική φημολογία 
προέκυψε μετά από δημοσίευμα του «The Verge» (που επικαλείται πηγή με άμεση 
γνώση του θέματος) και το οποίο αναπαρήγαγε το πρακτορείο REUTERS. Σύμφωνα με 
την -αδιευκρίνιστη ακόμα- πηγή αναμένεται σύντομα σχετική ανακοίνωση του ιδρυτή και 
διευθύνοντα συμβούλου του Facebook Mark Zuckerberg, πιθανόν πριν από το ετήσιο 
συνέδριο της εταιρείας «Connect» που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Οκτωβρίου.

Η λέξη «Metaverse» είναι ένα δημιούργημα του συγγραφέα 
επιστημονικής φαντασίας Neal Stephenson από το πρόθεμα 

«μετα»και την κατάληξη της λέξης «Universe»
Ο Zuckerberg είναι τόσο παθιασμένος με την ιδέα του «metaverse» που φέρεται 

να σκέφτεται να αλλάξει το όνομα του Facebook σε Metaverse ή κάτι παρόμοιο. 
Όπως αναφέρεται στο «Verge», ο Zuckerberg φιλοδοξεί το Facebook να μείνει στην 
ιστορία ως κάτι περισσότερο από μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος είχε δηλώσει 
στο Verge ότι θέλει να αλλάξει την πλατφόρμα, ώστε οι άνθρωποι να μην την βλέπουν 
πρωτίστως ως ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ως μια εταιρεία «μετασυμπαντικής 
δράσης». «Νομίζω ότι στο επόμενο κεφάλαιο της εταιρείας μας μέσα στα επόμενα 
πέντε χρόνια, θα περάσουμε αποτελεσματικά από μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε μια 
εταιρεία μετασυμπαντικής πραγματικότητας. Μπορείτε να σκεφτείτε το metaverse ως 
ένα ενσαρκωμένο διαδίκτυο, όπου αντί να βλέπετε απλώς περιεχόμενο - βρίσκεστε σε 
αυτό».

Το νέο εταιρικό όνομα του Facebook παραμένει ένα καλά φυλαγμένο μυστικό που 
το ξέρουν ελάχιστοι άνθρωποι. Μένει να αποδειχθεί αν τελικά όλα αυτά είναι αλήθεια ή 
απλά φημολογία. Πάντως μέσα στον Οκτώβριο του 2021 το Facebook ανακοίνωσε το 
στόχο δημιουργίας 10.000 νέων θέσεων εργασίας “αναβαθμισμένης ειδίκευσης” στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει στη διαμόρφωση της μετατροπής της πλατφόρμας.

Τι περικλείει ο όρος Μetaverse ή Μετασύμπαν;

Ο όρος «Μetaverse» που γίνεται ταχύτατα μια νέα λέξη-κλειδί στην τεχνολογία και 
τις επιχειρήσεις, είναι μια ψηφιακή πραγματικότητα που συνδυάζει πτυχές των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, του διαδικτυακού παιχνιδιού, της επαυξημένης πραγματικότητας 
(Augmented Reality), της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) και της τεχνολογίας 
των κρυπτονομισμάτων για να επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν εικονικά. 
Όπως αναφέρει το Vanity Fair «oι δυνανατότητες γύρω από αυτό είναι ατελείωτες, αλλά 
μπορούμε εύκολα να φανταστούμε πόσο δραστικά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο αλληλεπιδρούμε σήμερα. Ίσως με τον ίδιο τρόπο που οι κινητές συσκευές έχουν 
αλλάξει την κοινωνία μέχρι σήμερα. Στον νέο κόσμο του metaverse, δηλαδή, αντί να 
φιλοξενείτε μια εβδομαδιαία συνάντηση στο Zoom με όλους τους συναδέλφους σας, 
θα μπορούσατε να συναντιέστε σε μια φυσική αναπαράσταση του γραφείου σας, όπου 
κάθε άτομο μοιάζει με μια ψηφιακή έκδοση του εαυτού του, καθισμένο σε ένα ψηφιακό 
τραπεζάκι, πίνοντας ψηφιακό καφέ και “απολαμβάνοντας” ψηφιακά γλυκίσματα. Αν αυτό 
ακούγεται λίγο βαρετό, θα μπορούσατε να συναντιέστε ίσως κάπου αλλού, στο παρελθόν, 
ή στο μέλλον, σε ένα διαστημόπλοιο, ή σε έναν άλλο πλανήτη. Θα μπορούσατε να 
επιλέξετε να μην είστε ο εαυτός σας, αλλά κάποια μορφή ψηφιακού avatar, ένας λαγός, 
ένας δράκος ή ο,τιδήποτε άλλο».

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗ

Το ενδιαφέρον για το «Μetaverse» αυξήθηκε καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι 
εκτελούν τηλεργασία γεγονός που αύξησε τη ζήτηση για εφεύρεση τρόπων που θα 
κάνουν τη διαδικτυακή αλληλεπίδραση πιο ζωντανή.Φυσικά ο όρος είναι δημοφιλής στη 
Silicon Valley, εξάλλου η Microsoft έχει επίσης αναφερθεί στη σύγκλιση του ψηφιακού 
και φυσικού κόσμου.

Οι τρόποι με τους οποίους θα αποκτήσετε πρόσβαση στο metaverse θα είναι πιθανώς 
με την ευκολία με την οποία λειτουργούν οι εφαρμογές και το διαδίκτυο, όπου σηκώνετε 
το τηλέφωνό σας, πατάτε ένα κουμπί και μιλάτε με άτομα στο Facebook. Το metaverse 
θα πρέπει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο: ένα κλικ, αλλά θα υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι 
με τους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό. Για παράδειγμα, μπορείτε να 
φανταστείτε να εισάγετε ορισμένες πτυχές του στο smartphone σας ή στον υπολογιστή 
σας, αναπηδώντας από μια μετα-αντιστροφή εμπειρίας σε μια άλλη, όπως κάνετε με τις 
εφαρμογές σήμερα.

Επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα
Virtual and augmented reality

Η επαυξημένη πραγματικότητα επικαλύπτει οπτικά στοιχεία, ήχο και άλλες 
αισθητηριακές πληροφορίες σε πραγματικές ρυθμίσεις για να βελτιώσει την εμπειρία του 
χρήστη. Αντίθετα, η εικονική πραγματικότητα είναι εξ’ ολοκλήρου εικονική και ενισχύει 
τις φανταστικές πραγματικότητες. Με άλλα λόγια η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) 
χρησιμοποιεί μια ρύθμιση πραγματικού κόσμου, ενώ η εικονική (VR) είναι εντελώς 
εικονική. Οι χρήστες AR μπορούν να ελέγξουν την παρουσία τους στον πραγματικό 
κόσμο. Οι χρήστες VR ελέγχονται από το σύστημα. Η VR απαιτεί συσκευή ακουστικών, 
αλλά η πρόσβαση στην AR είναι προσβάσιμη με ένα smartphone. Η AR ενισχύει τόσο 
τον εικονικό όσο και τον πραγματικό κόσμο, ενώ η VR ενισχύει μόνο μια φανταστική 
πραγματικότητα.

Ο όρος «Μetaverse» μπορεί να αναφέρεται σε ψηφιακούς χώρους που γίνονται 
περισσότερο «ζωντανοί» με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας (VR) ή 
της επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Καθώς το μετασύμπαν μεγαλώνει, θα 
δημιουργήσει διαδικτυακούς χώρους όπου οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών είναι πιο 
πολυδιάστατες από ό,τι υποστηρίζει η τρέχουσα τεχνολογία. Αντί να βλέπουν απλώς 
ψηφιακό περιεχόμενο, οι χρήστες στο μετασύμπαν θα μπορούν να βυθιστούν σε έναν 
χώρο όπου ο ψηφιακός και ο φυσικός κόσμος συγκλίνουν.

Aνεξάρτητα από το τι θα γίνει με το Facebook, όλα όσα περικλείει ο όρος metaverse 
αναμένεται να αναπτυχθούν στο μέλλον. H εικονική πραγματικότητα έχει προχωρήσει 
πολύ τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε σε διάφορα βιβλία και ταινίες επιστημονικής 
φαντασίας οι ήρωες βρίσκονται σε «μετασύμπαντα» - εναλλακτικούς ψηφιακούς 
κόσμους που δεν διαφέρουν από τον πραγματικό φυσικό κόσμο. Xωρίς να είναι όμως ο 
φυσικός κόσμος, από τον οποίο με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και ανακαλύψεων 
απομακρυνόμαστε συνεχώς. Ίσως δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο όρος metaverse 
δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Neal Stephenson στο 
βιβλίο του Snow Crash (1992) για να περιγράψει έναν κόσμο εικονικής πραγματικότητας, 
όπου θέλουν να μπουν οι άνθρωποι-avatars για να ξεφύγουν από έναν κόσμο άχαρο 
και δυστοπικό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βγει προφητικός…

ILLUSTRATION BY QUINTON MCMILLAN. IMAGE FROM SHUTTERSTOCK/VANITY FAIR
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ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες βουλευτικές 
εκλογές. Ωστόσο, με απόφαση 
του Αρείου Πάγου που εξέτασε τη 
νομιμότητα της υποψηφιότητάς της, 
η Γεννηματά αποκλείστηκε από την 
εκλογική διαδικασία, λόγω κωλύματος, 
καθώς δεν μπορούσε να συμμετάσχει 
στις εκλογές κατά την προβλεπόμενη 
διάρκεια της θητείας της.

Κυβερνητικές θέσεις

Μετά τις εκλογές του 2009, 
επιλέχθηκε από τον τότε νεοεκλεγέντα 
πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου 
για τη θέση της υφυπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ανέλαβε 
καθήκοντα στις 7 Οκτωβρίου 2009 
και παρέμεινε έως τις 7 Σεπτεμβρίου 
2010.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 ανέλαβε 
αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 
Παρέμεινε εκεί έως τις 11 Νοεμβρίου 
2011.

Στις 11 Νοεμβρίου 2011 ανέλαβε 
αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών. 
Στις 27 Μαρτίου 2012 παραιτήθηκε 
από το αξίωμα της υπουργού, στην 
κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, 
για να αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου 
του ΠΑΣΟΚ.

Με τον ανασχηματισμό της 25ης 
Ιουνίου 2013 της κυβέρνησης του 
Αντώνη Σαμαρά, επιλέχθηκε για το 
αξίωμα της αναπληρώτριας υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, θέση την οποία 
διατήρησε έως τις επόμενες εκλογές 
του Ιανουαρίου του 2015.

Ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

Τον Ιούνιο του 2015 εξελέγη πρόεδρος 

του ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 51,7%, 
διαδεχόμενη τον Ευάγγελο Βενιζέλο. 
Στις 30 Αυγούστου 2015, εν όψει των 
βουλευτικών εκλογών, συμμετείχε 
στη δημιουργία της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης, που σχηματίστηκε 
από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 
Κίνημα (ΠΑΣΟΚ), τη Δημοκρατική 
Αριστερά (ΔΗΜ.ΑΡ.) και πλαισιώθηκε 
από διάφορες Κινήσεις Πολιτών, στο 
πλαίσιο της ανασυγκρότησης του 
χώρου της Σοσιαλδημοκρατίας και του 
δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Τον Ιούλιο του 2017 η πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, 
από το βήμα του Συνεδρίου της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης, 
ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός 
νέου ενιαίου κεντροαριστερού φορέα 
στην Ελλάδα πριν από το τέλος 
του έτους. Το καλοκαίρι του 2017, ο 
Σταύρος Θεοδωράκης, επικεφαλής 
του κόμματος Το Ποτάμι, αποφάσισε 
επίσης να συμμετάσχει στη δημιουργία 
του κόμματος.

Στις 12 Νοεμβρίου 2017, 
πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος 
των εκλογών για την ανάδειξη του 
επικεφαλής του νέου κόμματος, 
μεταξύ εννέα υποψηφίων. Επειδή 
κανένας από τους υποψηφίους δεν 
κέρδισε την απαιτούμενη πλειοψηφία, 
διεξήχθη και δεύτερος γύρος μεταξύ 
της Φώφης Γεννηματά και του Νίκου 
Ανδρουλάκη. Νικήτρια αναδείχθηκε 
η Φώφη Γεννηματά, με 56,75% των 
ψήφων.

Στις 28 Νοεμβρίου 2017 
ανακοινώθηκε το όνομα του 
Κινήματος Αλλαγής. Στις 2 Δεκεμβρίου 
2017 ανακοινώθηκε το εξαμελές 
Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, 
αποτελούμενο από τους Σταύρο 
Θεοδωράκη, Νίκο Ανδρουλάκη, Γιώργο 
Καμίνη, Θανάση Θεοχαρόπουλο, τον 
Γιώργο Παπανδρέου και την ίδια.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 17 Πέθανε 
η Φώφη 

Γεννηματά

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΥγΕΙΑ

Κοροναϊός – Πάνω από 90% 
η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της 

Pfizer/BioNTech και στους εφήβους

Διαπιστώθηκε ότι στους πλήρως εμβολιασμένους 
εφήβους, επτά έως 21 μέρες μετά τη δεύτερη 

δόση, ο κίνδυνος νόσου Covid-19 με συμπτώματα 
ήταν μειωμένος κατά 93% σε σχέση με τους 
ανεμβολίαστους συνομηλίκους τους, ενώ ο 

κίνδυνος λοίμωξης (ασχέτως συμπτωμάτων) 
ήταν μειωμένος κατά 90%.

Το εμβόλιο Pfizer/BioNTech κατά του κορονοϊού είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
και στους εφήβους, σύμφωνα με μια νέα ισραηλινο-αμερικανική μελέτη, 
την μεγαλύτερη έως τώρα στον κόσμο με βάση τα πραγματικά δεδομένα. 
Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
ενός εμβολίου Covid-19 σε μια ολόκληρη χώρα και η πρώτη που αφορά την 
πρόσφατη περίοδο κατά την οποία η παραλλαγή Δέλτα είναι κυρίαρχη.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ερευνών Clalit και του Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό 
περιοδικό «New England Journal of Medicine», ανέλυσαν στοιχεία για 94.354 
εμβολιασμένους εφήβους ηλικίας 12 έως 18 ετών μεταξύ Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 
2021, μια περίοδο που συμπίπτει με το τέταρτο κύμα λοιμώξεων, όταν η 
παραλλαγή Δέλτα είχε κυριαρχήσει στο Ισραήλ. Οι ερευνητές συνέκριναν με 
ισάριθμο αριθμό μη εμβολιασμένων εφήβων.

Διαπιστώθηκε ότι στους πλήρως εμβολιασμένους εφήβους, επτά έως 21 
μέρες μετά τη δεύτερη δόση, ο κίνδυνος νόσου Covid-19 με συμπτώματα 
ήταν μειωμένος κατά 93% σε σχέση με τους ανεμβολίαστους συνομηλίκους 
τους, ενώ ο κίνδυνος λοίμωξης (ασχέτως συμπτωμάτων) ήταν μειωμένος 
κατά 90%.

Αλλά και 14 έως 20 μέρες μετά την πρώτη δόση, ο κίνδυνος συμπτωματικής 
Covid-19 ήταν κατά 57% μικρότερος στους εμβολιασμένους, ενώ ο κίνδυνος 
λοίμωξης ήταν μειωμένος κατά 59% σε σύγκριση με τους μη εμβολιασμένους 
εφήβους. Δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα για να εκτιμηθεί η μείωση του 
κινδύνου στους εμβολιασμένους όσον αφορά τη βαριά νόσο, τη νοσηλεία και 
το θάνατο, καθώς όλες αυτά είναι σπάνια μεταξύ των εφήβων.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν πειστικά ότι μία εβδομάδα μετά τη 
δεύτερη δόση, αυτό το εμβόλιο είναι άκρως αποτελεσματικό στους εφήβους 
έναντι της συμπτωματικής Covid-19 και έναντι κάθε λοίμωξης», δήλωσε ο 
καθηγητής Ραν Μπάλιτσερ, διευθυντής του Ινστιτούτου Clalit και τόνισε ότι τα 
ευρήματα «συνιστούν ισχυρό επιχείρημα υπέρ της επιλογής του εμβολιασμού 
των εφήβων, ιδίως στις χώρες όπου ο ιός σήμερα είναι ευρέως εξαπλωμένος».

Πηγή: ΑΠΕ-MPE
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Εγινε την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 
ο Διεθνής Μαραθώνιος του Τορόντο 
«Scotiabank Toronto Waterfront 
Marathon» που συμπλήρωσε φέτος 
32 χρόνια. Ήταν ο πρώτος αγώνας με 
φυσική παρουσία μετά την εμφάνιση 
της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020. 
Σχεδόν 5.000 δρομείς συμμετείχαν 
στον Μαραθώνιο των 10 χλμ.

Με παλμό και ενθουσιασμό 
συμμετείχαν και οι δρομείς της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο με 
ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία νέων. 
Οι δρομείς κατέληξαν στο προαύλιο 
του κτιρίου. Ακολούθησε εκδήλωση 
με σύντομες ομιλίες, την απονομή 
των επάθλων στους νικητές  και 
προσφορά γλυκισμάτων και καφέ.

Η φετινή προσπάθεια απέφερε 
μέχρι στιγμής το ποσό των 42.000 
δολαρίων και όλα 
δείχνουν ότι ο αριθμός 
θα αυξηθεί και θα φτάσει 
στον επιδιωκόμενο στόχο 
που είναι $50.000.

Συγχαίρουμε τους 
συμμετέχοντες και 
ευχόμαστε να είναι όλοι 
υγιείς και να λάβουν 
μέρος και στον επόμενο 
Μαραθώνιο του Τορόντο. 

Scotiabank Toronto Waterfront Marathon
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Με μάσκα στις 

παρελάσεις
Συναγερμός για Βόρεια 
Ελλάδα, Πελοπόννησο 

και Δυτική Ελλάδα

Η ενημέρωση των διαπιστευμένων 
συντακτών με θέμα το εθνικό σχέδιο 
εμβολιαστικής κάλυψης για την CoViD-19, 
τον κοροναϊό, την εξέλιξη της πανδημίας, 
τις μεταλλάξεις, την προοπτική των 
εμβολίων, την κατάσταση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας από την Καθηγήτρια 
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο 
Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα 
Μαγιορκίνη, πραγματοποιήθηκε όπως 
κάθε Πέμπτη από το υπουργείο Υγείας.

Αρχικά η κ. Παπαευαγγέλου αναφέρθηκε 
στο επιδημιολογικό φορτίο της χώρας 
μας που έχει αυξηθεί σημαντικά -28%- 
με διαφοροποιήσεις σε σημεία της 

επικράτειας.
«Τα προβλήματα στη Βόρεια Ελλάδα 

παραμένουν με αύξηση κρουσμάτων 
σε Γρεβενά, Ημαθία και Μαγνησία,  ενώ 
σημαντική αύξηση του επιδημιολογικού 
φορτίου καταγράφεται για πρώτη φορά 
στο μεγαλύτερο μέλος της Πελοποννήσου, 
αλλά και στη Δυτική Ελλάδα.

Το επιδημιολογικό φορτίο της Θεσσα 
λονίκης παρουσιάζει μία σταθερότητα 

αλλά σε υψηλά 
επίπεδα, όπως 
είπε.Οι εισαγωγές 
α υ ξ ή θ η κ α ν 
τις τελευταίες 
εβδομάδες σε 
ποσοστό 30%. 
Στη Βόρεια 
Ελλάδα η 
πληρότητα στις 
ΜΕΘ κοροναϊού 
ξεπερνάει το 90% 
παρά το γεγονός 
ότι έχουν αυξηθεί 
οι διαθέσιμες 
κλίνες», ανέφερε.

Α υ τ ό 
που εντυπωσιάζει, όπως είπε, είναι 
ότι ενώ βλέπουμε επιβάρυνση του 
επιδημιολογικού φορτίου στη Βόρεια 
Ελλάδα, δεν παρατηρούμε αύξηση στους 
εμβολιασμούς.

«Πρόσφατα έγινε ένα βήμα προς 
την μεγαλύτερη κινητικότητα των 
εμβολιασμένων. Όμως δεν θα πρέπει 
να ξεχνάμε ότι και ο εμβολιασμένος 
μπορεί να κολλήσει. Όλοι θα πρέπει να 
κάνουμε τη χρήση κοινής λογικής και να 
τηρούμε τα μέτρα προστασίας», ανέφερε 
προσθέτοντας ότι όσο κυκλοφορεί ο ιός 
χρειάζεται προσοχή.

Όλοι μάσκα στις παρελάσεις
«Σε σχέση με τις παρελάσεις, επεσήμανε 

ότι όπου αυτές πραγματοποιηθούν θα 

πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας. 
Έτσι όσοι θα τις παρακολουθήσουν θα 
πρέπει να φορούν απαραιτήτως μάσκα» 
σημείωσε η κ. Παπαευαγγέλου και 
προειδοποίησε πως φέτος το χειμώνα η 
νοσηρότητα γενικά θα είναι πιο αυξημένη. 
Προέτρεψε όλους τους συνανθρώπους 
μας ευάλωτους ή μεγαλύτερης ηλικίας να 
εμβολιαστούν κατά της γρίπης.

Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από την 
πανδημία παραμένουν υπό μελέτη, αλλά η 
εμπειρία δείχνει από αυτούς που νόσησαν 
ότι για καιρό αντιμετωπίζουν προβλήματα. 
Σύμφωνα με νέα μελέτη, ένας στους δύο 
έχει χρόνια νοσήματα μετά από κοροναϊό.

Διαθήκη Μίκη 
Θεοδωράκη: 
Επιθυμία του 

να γίνει μουσείο 
το σπίτι στην 

Ακρόπολη

Συνολικά πέντε είναι οι διαθήκες του 

Μίκη Θεοδωράκη, που συμπληρώνουν η 
μία την άλλη. 

Το άνοιγμα της διαθήκης ανακοινώθηκε 
την περασμένη Δευτέρα, από την έδρα 
του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η πρώτη 
διαθήκη του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη 
συντάχθηκε το 2011, ενώ η τελευταία 
τον Απρίλιο του 2021, σύμφωνα με 
πληροφορίες του Mega. 

Ο μουσικοσυνθέτης κάνει αναφορά 
στον Νίκο Κουρή στη διαθήκη του, τον 
«αυτοαποκαλούμενο Θεοδωράκη», 
όπως αναφέρει, σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες. Τον ευχαριστεί για τη 
διάδοση του έργου του και προτρέπει 
τους οικείους του να του επιτρέψουν να 
συνεχίσει να το κάνει, χωρίς εμπόδια. 

Επίσης, προτρέπει να αφήσουν 
ανεμπόδιστα να διαδίδουν το έργο του 
και άλλους ανθρώπους που το πράττουν, 
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. 

Επιπλέον, επιθυμία του Μίκη 
Θεοδωράκη είναι το σπίτι στο οποίο 
διέμενε, στην περιοχή της Ακρόπολης, 
να μετατραπεί σε μουσείο, ενώ αφήνει το 
αυτοκίνητό του σε ίδρυμα. 

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη είναι η 
διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Κουρή και 
την Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Ο πρώτος, 
με εξώδικη πρόσκληση, κάλεσε την κόρη 
του μουσικοσυνθέτη να επισκεφθούν 
μαζί πραγματογνώμονα- γενετιστή, 
προκειμένου να γίνει τεστ DNA, 
προκειμένου «να εξακριβωθεί η βιολογική 
συγγένειά» τους. 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου έγινε δεκτή 
από το Πρωτοδικείο η αίτηση για 
προσωρινή διαταγή που κατέθεσε η 
Μαργαρίτα Θεοδωράκη κατά του Νίκου 
Κουρή, που ισχυρίζεται ότι είναι γιος του 
μουσικοσυνθέτη. Το δικαστήριο με την 
προσωρινή διαταγή του απαγορεύει να 
χρησιμοποιεί το επώνυμο Θεοδωράκης και 
θα έχει ισχύ μέχρι τη συζήτηση της αίτησης 
των ασφαλιστικών μέτρων της κόρης του 
μουσικοσυνθέτη, που θα εκδικαστεί στις 30 
Νοεμβρίου.

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.
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Η Μελβούρνη 

βγαίνει από το πιο 
παρατεταμένο

 lockdown παγκοσμίως

Η πόλη των 5 εκατομμυρίων κατοίκων έχει περάσει σε 
συνθήκες κατ’ οίκον απομόνωσης συνολικά 262 ημέρες.

Η Μελβούρνη βγαίνει από το πιο παρατεταμένο lock-
down παγκοσμίως.

Κλεισμένοι στα σπίτια τους από τις αρχές Αυγούστου, 
οι κάτοικοι στην Αυστραλία βγήκαν την Παρασκευή από 
το μεγαλύτερης διάρκειας lockdown που έχει επιβληθεί 
οπουδήποτε στον κόσμο για την αναχαίτιση της πανδημίας.

Ήταν το έκτο lockdown που επέβαλε η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας από την αρχή της κρίσης.

Από τον Μάρτιο του 2020, η Μελβούρνη των 5 
εκατομμυρίων κατοίκων έχει περάσει σε συνθήκες κατ’ 
οίκον απομόνωσης συνολικά 262 ημέρες, ή σχεδόν εννέα 
μήνες, , ξεπερνώντας τα lockdown των 234 ημερών στο 
Μπουένος Άιρες, αναφέρουν αυστραλιανά μέσα.

Η τοπική κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι το τελευταίο 
απαγορευτικό θα έληγε όταν η εμβολιαστική κάλυψη του 
πληθυσμού άνω των 16 ετών έφτανε το 70% στην πολιτεία 
της Βικτώριας, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Μελβούρνη.

Από την Παρασκευή, τα καφέ και τα μπαρ της 
Μελβούρνης μπορούν να εξυπηρετούν 20 πελάτες σε 
εσωτερικούς χώρους και 50 σε εξωτερικούς, ενώ στα 
κομμωτήρια επιτρέπονται μέχρι πέντε πελάτες.

Οι μάσκες παραμένουν υποχρεωτικές και στους 
εσωτερικούς και τους κλειστούς χώρους, σημειώνει το 
Reuters.

Η Αυστραλία κατάφερε σχεδόν να μηδενίσει τα 
κρούσματα Covid-19 το 2020, όμως το άκρως μεταδοτικό 
στέλεχος Δέλτα έφερε τρίτο πανδημικό κύμα τον φετινό 
Ιούνιο.

Παρά το Δέλτα, όμως, η Αυστραλία των 26 εκατομμυρίων 
κατοίκων έχει καταγράψει μόνο 152.000 κρούσματα και 
1.590 θανάτους, αριθμοί πολύ μικρότεροι σε σχέση με 
άλλες συγκρίσιμες χώρες.

Αφγανιστάν – Ταλιμπάν 
αποκεφάλισαν 

αθλήτρια του βόλεϊ και 
δημοσίευσαν εικόνες 

στο διαδίκτυο

Την Μαχτζαμπίν Χακίμι, αποκεφάλισαν οι Ταλιμπάν 
στην Καμπούλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η άτυχη κοπέλα 
ήταν ένα ανερχόμενο αστέρι στον χώρο του αθλητισμού 

που σφαγιάστηκε από τους τζιχαντιστές, όπως δήλωσε ο 
προπονητής της σε συνέντευξη του στην «The Persian In-
dependent».

Η είδηση του τραγικού θανάτου της κοπέλας, έγινε 
πρόσφατα γνωστή, καθώς οι Ταλιμπάν απειλούσαν την 
οικογένεια και όποιον άλλο γνώριζε προκειμένου να μην 
βγει το θέμα στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την DailyMail, ο προπονητής της άτυχης 
αθλήτριας, αποφάσισε να μιλήσει αφού οι Ταλιμπάν 
δημοσίευσαν της σοκαριστικές εικόνες στο διαδίκτυο.

«Όλες οι παίκτριες της ομάδας βόλεϊ βρίσκονται σε 
άσχημη κατάσταση, είναι απεγνωσμένες και φοβούνται», 
ανέφερε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο που έχει επιβληθεί 
στη χώρα, οι γυναίκες απαγορεύεται να αθλούνται, να 
μορφώνονται ή να εργάζονται.

Ωστόσο, αντικρουόμενες αναφορές στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ανέφεραν ότι η Μαχτζαμπίν σκοτώθηκε 
μυστηριωδώς μια εβδομάδα πριν από την κατάληψη της 
Καμπούλ από τους Ταλιμπάν.

Το πιστοποιητικό θανάτου που υποτίθεται ότι έδειχνε 
την ημερομηνία του θανάτου της τον Αύγουστο ενώ άλλοι 
ισχυρισμοί ανέφεραν ότι είχε αυτοκτονήσει.

Ο προπονητής είπε ότι ήταν ένα από τα δύο κορίτσια 
του αθλητικού ομίλου που δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από 
το Αφγανιστάν μετά την επέλαση των Ταλιμπάν στα μέσα 
Αυγούστου.

Τα δημοσιεύματα ότι αποκεφαλίστηκε έχουν προκαλέσει 
τρόμο μεταξύ άλλων αθλητών που έχουν σπεύσει να 
κρυφτούν.

Επιστρέφουν 
τα lockdown 

σε ευρωπαϊκές χώρες 
με χαμηλά ποσοστά 

εμβολιασμών

Ρωσία, Εσθονία, Λετονία, Ρουμανία 
βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο 

κύμα της πανδημίας – Για «πραγματική 
καταστροφή» μιλά ο ρουμάνος πρόεδρος
Ημία μετά την άλλη οι ανατολικές χώρες της Ευρώπης, 

οι οποίες «πληρώνουν» το τίμημα των χαμηλών ποσοστών 
εμβολιασμού.

Η Λετονία έγινε την Τετάρτη το πρώτο κράτος-μέλος της 
ΕΕ που οδηγήθηκε σε προσωρινό κλείσιμο οικονομικών 
δραστηριοτήτων, καθώς τα αυξημένα κρούσματα ασκούν 
ασφυκτική πίεση στο σύστημα υγείας. Βάζει λουκέτο 
σε μπαρ και καταστήματα, επιβάλλει απαγόρευση 
κυκλοφορίας και διατηρεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
για φοιτητές, ενώ και άλλες χώρες δεν απέχουν πολύ από 
αντίστοιχα μέτρα.

«Για τέσσερις εβδομάδες, όλοι θα περάσουμε σε 
πιο αυστηρό καθεστώς», δήλωσε ο πρωθυπουργός 
Κρίσγιανις Κάρινς, ανακοινώνοντας το νέο lockdown. Ο 
ίδιος προειδοποίησε τους ανεμβολίαστους ότι «στις 15 
Νοεμβρίου, θα επιστρέψουμε στα σημερινά δεδομένα, 
με τους υπάρχοντες σχετικούς περιορισμούς για τους μη 
εμβολιασμένους».

Από τη γειτονική Εσθονία λέγεται ότι μπορεί να 
ακολουθήσει εάν η κατάσταση επιδεινωθεί και εκεί.

Η, δε, Ρουμανία, όπου λιγότερο από το ένα τρίτο του 
19 εκατομμυρίων πληθυσμού της είναι εμβολιασμένο, 
έχει ήδη απευθυνθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
ζητώντας βοήθεια μετά το ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων 
και θανάτων που κατέγραψε τις προηγούμενες μέρες.

Οι αξιωματούχοι παρομοίασαν τον τελευταίο καιρό τις 
συνθήκες με τις σκηνές στην Ιταλία όταν ο ιός έφτασε 
για πρώτη φορά πέρυσι, ενώ, όπως επισημαίνουν οι 
συντάκτες του Bloomberg, η εσωτερική πολιτική κρίση που 
αντιμετωπίζει η χώρα περιπλέκει τις προσπάθειες εύρεσης 

και εφαρμογής λύσεων.

«Πραγματική καταστροφή»

 Ο ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις ακοίνωσε 
δεκαπενθήμερο κλείσιμο των σχολείων, ενώ απαγορεύεται 
η κυκλοφορία το βράδυ στους ανεμβολίαστους. Ταυτόχρονα 
επαναφέρεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους 
χώρους.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «πραγματική καταστροφή» και για 
«νέο κύμα της πανδημίας σε πλήρη εξέλιξη».

Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα στη Βουλγαρία, 
το κράτος μέλος της ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό 
εμβολιασμού -μόλις το 1/5 του πληθυσμού είναι 
εμβολιασμένο. Η κυβέρνηση έθεσε μέρα περιορισμού για 
την είσοδο σε εστιατόρια, καταστήματα και γκαλερί, ενώ θα 
κλείσουν και σχολεία.

Στην Πολωνία, οι αρχές παρακολουθούν την αύξηση 
των κρουσμάτων και μέχρι το τέλος της εβδομάδας 
αναμένονται αποφάσεις, εφόσον η κατάσταση συνεχίσει 
να επιδεινώνεται.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή 
για τους πιο διευρυμένους περιορισμούς από τον Μάιο 
και μετά, με τα κρούσματα και τους θανάτους να χτυπάνε 
αλλεπάλληλα ημερήσια ρεκόρ.

Ενέκρινε την πρόταση για την καθιέρωση στη χώρα 
ημερών αργίας από τις 30 Οκτωβρίου έως την 7η 
Νοεμβρίου, που έκανε η αντιπρόεδρος της ρωσικής 
κυβέρνησης Τατιάνα Γκόλικοβα, και η οποία αποσκοπεί να 
αναχαιτισθεί το κύμα της πανδημίας που πλήττει την χώρα, 
και κάλεσε τις περιοχές στις οποίες παρατηρείται έξαρση 
της πανδημίας να καθιερώσουν τις ημέρες αργίας ήδη από 
τις 23 Οκτωβρίου.

Τουρκία – Εν μέσω 
φτώχειας ο Ερντογάν 
αυξάνει τον μισθό του
Τι και αν η τουρκική οικονομία καταρρέει και μεγάλο 

μέρος των πολιτών της χώρας ζει στα όρια της φτώχειας, 
ο Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να αυξήσει τον μισθό του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ahvalnews, που επικαλείται 
την τουρκική εφημερίδα Sözcü, ο μισθός του τούρκου 
προέδρου θα αυξηθεί στις 100.750 τουρκικές λίρες 
μηνιαίως (10.915 δολάρια) το 2022, ως μέρος της 
πρότασης προϋπολογισμού που υπέβαλε το κυβερνών 
κόμμα AKP, προ ημερών.

Η μηνιαία αύξηση που θα λάβει ανέρχεται σε περίπου 
τέσσερις κατώτατους μισθούς στην Τουρκία.

Καθώς ο μισθός του Ερντογάν αναμένεται να αυξηθεί 
από τις 9.500 δολάρια, ο προεδρικός προϋπολογισμός θα 
μειωθεί στα 3,89 δισεκατομμύρια λίρες (420 εκατομμύρια 
δολάρια) από τα 4,39 δισεκατομμύρια του 2021.

tanea.gr
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Γίγας καπέλο-σομπρέρο 
για την κοινωνική 
αποστασιοποίηση

Τα περισσότερα εστιατόρια ανοίγουν και πάλι τις 
πόρτες τους στο κοινό, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει 
να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας ανάμεσα στους 
πελάτες. Πολλά καταστήματα στον κόσμο ανακαλύπτουν 
πρωτότυπες ιδέες για να το πετύχουν.  Αυτό έχει κάνει 
και η αλυσίδα Burger King, η οποία κατά την είσοδο 
των πελατών στο χώρο της τους προσφέρει τεραστίων 
διαστάσεων καπέλα.

Ορισμένοι παρομοιάζουν τα καπέλα που λανσάρει 
η εταιρία με σομπρέρο κι άλλοι με στέμμα, ωστόσο 
από όποια οπτική και να το δούμε το αποτέλεσμα είναι 
η διατήρηση των αποστάσεων μεταξύ των πελατών. 
Φορώντας τα τεράστια καπέλα οι πελάτες απέχουν 
σχεδόν 2 μέτρα  μεταξύ τους. «Θέλαμε να ενισχύσουμε 
τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής που ακολουθούνται 
στα εστιατόριά μας», δηλώνει εκπρόσωπος του Burger 
King. «Το καπέλο της κοινωνικής αποστασιοποιήσης 
είναι ένας διασκεδαστικός και παιχνιδιάρικος τρόπος για 
να υπενθυμίσουμε στους επισκέπτες μας να κρατούν 
αποστάσεις ενώ απολαμβάνουν το φαγητό τους».

Αυτή δεν είναι η μόνη ιδέα που ακολουθεί το Burger 
King για τις απαιτούμενες αποστάσεις. Στην Ιταλία, η 
αλυσίδα προσφέρει μπέργκερ με τριπλάσια ποσότητα 
ωμού κρεμμυδιού από το συνηθισμένο, θεωρώντας ότι η 
μυρωδιά του θα κρατήσει σε αποστάσεις τους επισκέπτες!

Ανατροπή από τους 
επιστήμονες: Αυτό είναι 

το μεγαλύτερο ηφαίστειο 
στον κόσμο

Επί δεκάδες χρόνια έστεκε υποτιμημένο στο αρχιπέλαγος 
της Χαβάης. Πλέον αυτό έρχεται να αλλάξει χάρη σε μια 
επιστημονική έρευνα που δίνει στο ηφαίστειο Puhahonu 
τη θέση που του αξίζει.

Με μόνο δύο κορυφές να προεξέχουν κάτι περισσότερο 
από πέντε μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, το 
σβησμένο πλέον ηφαίστειο Puhahonu στη βορειοανατολική 
Χαβάη δεν γεμίζει ιδιαίτερα το μάτι. Πόσο μάλλον όταν στο 

ίδιο αρχιπέλαγος τα ηφαίστεια Mauna Kea και Mauna Loa 
επισκιάζουν κάθε άλλο ηφαίστειο καθώς φτάνουν τα 4.000 
μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι επιστήμονες στο ερευνητικό Πανεπιστήμιο Hawai’i 
at Manoa κατάφεραν να αποδείξουν ότι τα φαινόμενα 
απατούν. Μία νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
«Earth and Planetary Science Letters» ενθρονίζει το Pu-
hahonu ως το μεγαλύτερο σβησμένο ηφαίστειο στον 
κόσμο, παίρνοντας τον τίτλο από το Mauna Loa.

Ερευνώντας τον πυθμένα του ωκεανού και 
χρησιμοποιώντας ποσοτικά μοντέλα, οι επιστήμονες 
κατάφεραν να καθορίσουν ότι το ηφαίστειο, το οποίο 
έχει μήκος περίπου 52 μέτρα και πλάτος 17 μέτρα, είναι 
διπλάσιο σε μέγεθος από το Mauna Loa. «Το Puhahonu 
είναι τεράστιο», λέει η μελέτη, tόσο πολύ που αναγκάζει 
τον φλοιό της Γης να βυθιστεί.

«Το βάρος (σ.σ. του ηφαιστείου) κάθεται πάνω στον 
φλοιό και δημιουργεί καθίζηση», λέει ο Μάικλ Γκαρσία, 
επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Όταν σχηματίζεται ένα γιγαντιαίο ηφαίστειο, ο ζεστός 
μανδύας ρέει μακριά υπό το βάρος επιτρέποντας στο 
ηφαίστειο να βυθιστεί».

Περίπου 1.000 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χονολουλού, 
το όνομα του Puhahonu σημαίνει «αναδυόμενη χελώνα», 
ενώ οι δύο κορυφές του πάνω από το επίπεδο της 
θάλασσας είναι γνωστές επίσης ως «μεγάλες κορυφές».

Για πρώτη φορά εντοπίστηκε το 1820 από τον Αμερικανό 

φαλαινοθήρα Maro, ενώ το πλήρωμα ενός ρωσικού σκάφος 
πάτησε για πρώτη φορά επάνω του το 1828.

Πλέον, το ηφαίστειο είναι μέρος του Ναυτικού Εθνικού 
Μνημείου Papahānaumokuākea, που ιδρύθηκε το 2006.

Μια μελέτη του 1974 αρχικά θεωρούσε το Pūhāhonu 
ως το μεγαλύτερο ηφαίστειο στην αλυσίδα της Χαβάης, 
έχοντας στη διάθεσή της περιορισμένα στοιχεία έρευνας.

Μετέπειτα μελέτες, οι οποίες εξέτασαν τόσο τι βρίσκεται 
επάνω όσο και τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Mauna Loa 
ήταν το μεγαλύτερο ηφαίστειο.

Το Pūhāhonu δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο ηφαίστειο 
στον κόσμο, αλλά είναι και το πιο ζεστό. Τα δύο στοιχεία 
είναι αλληλένδετα, λέει ο Γκαρσία.

«Ο όγκος και η θερμοκρασία πηγαίνουν χέρι με χέρι. 
Ο μεγάλος όγκος προέρχεται από ζεστό μάγμα. Είναι πιο 
πιθανό να εκραγεί εάν είναι ζεστό», δηλώνει ο Γκαρσία.

Μια ανάλυση πετρωμάτων από το ηφαίστειο 
χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα για τον προσδιορισμό της 
θερμοκρασίας του μάγματος και διαπιστώθηκε ότι ήταν 
περίπου 1.700 βαθμοί Κελσίου.
«Η εύρεση του μεγαλύτερου ηφαιστείου της Γης στον 21ο 
αιώνα είναι μια εκπληκτική ανακάλυψη, καθώς ξέρουμε 
περισσότερα για την επιφάνεια του Άρη από ό, τι βρίσκεται 
κάτω από τον ωκεανό στη Γη», επισημαίνει ο Γκαρσία.

Τεράστιο καρβέλι ψωμιού 
μήκους ενός μέτρου!

Η βιετναμέζικη επαρχία Αν Γκιάνγκ, είναι γνωστή στους 
ντόπιους όχι για τα εξαιρετικά αξιοθέατα, αλλά για τα 
τεράστια ψωμιά που παράγει ένας τοπικός φούρνος.

Όλα ξεκίνησαν το 2018, όταν ο ιστότοπος Brightside 
δημοσίευσε μια λίστα με τα πιο παράξενα φαγητά στον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένου ενός τεράστιου καρβελιού 
ψωμιού που ήταν πολύ δημοφιλές στην επαρχία Αν 
Γκιάνγκ του Βιετνάμ. Η είδηση αμφισβητήθηκε από 
πολλούς που υποστήριξαν ότι οι φωτογραφίες που 
έδειχναν το τεράστιο καρβέλι ψωμί ήταν αποτέλεσμα 
επεξεργασίας ή τραβήχτηκαν με συγκεκριμένο τρόπο 
ώστε να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ότι ήταν 
πολύ μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες φραντζόλες. Τα 
βιετναμέζικα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να δίνουν μεγάλη 
προσοχή στα γιγαντιαία ψωμιά και σύντομα όλος ο κόσμος 
γνώριζε για το διάσημο γιγαντιαίο ψωμί του Αν Γκιάνγκ.

Με μήκος τουλάχιστον 1 μέτρο και βάρος τουλάχιστον 
3 κιλά, το γιγαντιαίο ψωμί πωλείται συνήθως σε μεγάλες 
πλαστικές σακούλες, και κοστίζει περίπου 3€ το καρβέλι. 
Η γεύση τους σύμφωνα με μαρτυρίες είναι πολύ καλή και 
μετά το ψήσιμο οι αρτοποιοί το αλείφουν με βούτυρο και 
προσθέτουν σπόρους για περισσότερη γεύση.

Τα γιγαντιαία ψωμιά δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας 
παλιάς παράδοσης στο Αν Γκιάνγκ, αλλά το πνευματικό 
τέκνο ενός ντόπιου αρτοποιού που άρχισε να ζυμώνει 
μεγάλα ψωμιά για πλάκα. Ο Φαμ Τι Μπακ, όπως είναι το 
όνομά του, έχει δηλώσει ότι αρχικά ξεκίνησε να φτιάχνει τα 
ψωμιά στον ελεύθερο χρόνο του, αλλά όταν κατάλαβε ότι 
είχαν ζήτηση στο κοινό ξεκίνησε να παράγει μεγαλύτερες 
ποσότητες βάζοντάς τα στη βιτρίνα του φούρνου. Σύντομα 
και οι τουρίστες έμαθαν τα γιγαντιαία ψωμιά και άρχισαν να 
τα αγοράζουν ως αναμνηστικά.

Σήμερα, τα γιγαντιαία ψωμιά του Αν Γκιάνγκ είναι από τα 
πιο περίεργα φαγητά του Βιετνάμ και τα πιο αναγνωρίσιμα 
σύμβολα της ευρύτερης περιοχής.

Bράχος στη θάλασσα 
μοιάζει με πλοίο!

Ένας παράξενος βράχος βρίσκεται στα ανοιχτά της 
Κορσικής και προκαλεί το ενδιαφέρον των τουριστών. 
Ο λόγος; Το σχήμα του θυμίζει πλοίο που πλέει στη 
θάλασσα. Ο σχηματισμός υπάρχει εδώ εκατοντάδες 
χρόνια και ένας φάρος στο φηλότερο σημείο του βράχου 
συμπληρώνει ιδανικά την εικόνα, καθώς φωτίζεται όπως το 
φως του πλοίου ανάβει το βράδυ στο ψηλότερο σημείο του 
καταστρώματος.

Ο βράχος έλαβε το σχήμα αυτό μέσα στο πέρασμα των 
χρόνων, καθώς οι άνεμοι αλλά και το νερό διάβρωσαν 
διάφορα σηεμία του, δίνοντάς του το σχήμα πλοίου.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Λούβρο: 

«Παρίσι - Αθήνα 
Η γέννηση της 

νεότερης Ελλάδας 
1675-1919»

Η έκθεση στο Λούβρο «Παρίσι - Αθήνα. Γέννηση 
της σύγχρονης Ελλάδας (1675-1919)», η οποία 
εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα από τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Γαλλίας 
Εμανουέλ Μακρόν, στοχεύει να αναδείξει τις σχέσεις 
και τις συγγένειες που ενώνουν την Ελλάδα και τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό, ιδίως ακολουθώντας το νήμα 
των σχέσεων μεταξύ Παρισιού και Αθηνών, από τις 
πρώτες πρεσβείες του τέλους του 17ου αιώνα μέχρι 
τις εκθέσεις σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών στην 
«πόλη του φωτός».

Ο απερχόμενος διευθυντής του γαλλικού 
Μουσείου Ζαν-Λικ Μαρτινέζ, η διευθύντρια της 
Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, η 
διευθύντρια αρχαιολογικών Μουσείων, εκθέσεων 
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΥΠΠΟ 
Αναστασία Λαζαρίδου έχουν επιμεληθεί την έκθεση 
που θα κοσμεί την αίθουσα περιοδικών εκθέσεων 
«Ναπολέων» από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 
7 Φεβρουαρίου 2022.

Η μεγάλη ιστορική και εικαστική έκθεση 
περιλαμβάνει έργα από την Εθνική Πινακοθήκη, 

το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Μουσείο 
Μπενάκη και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής και Κυκλάδων, ανάμεσα σε άλλες. Η αφίσα 
της έκθεσης είναι χαρακτηριστική με το έργο του 
Ιάκωβου Ρίζου «Αθηναϊκή βραδιά, ή Στην ταράτσα» 
(1897), έργο, το οποίο ζωγραφίστηκε το 1897, και 
αποπνέει την ατμόσφαιρα της τέχνης της Μπελ Επόκ 
που αναπτύσσεται στο Παρίσι στα τέλη του 19ου 
αιώνα και τις αρχές του 20ού.

Μέσα από 356 έργα παρουσιάζονται οι απαρχές 
της φραγκικής/γαλλικής παρουσίας στον ελλαδικό 
χώρο μετά τη Δ΄ Σταυροφορία, οι καλλιτεχνικές αξίες 
στη μεταβυζαντινή Ελλάδα, ο ελληνικός αγώνας για 
εθνική ανεξαρτησία, τα ταξίδια Γάλλων πρέσβεων 
στην Ελλάδα και το φιλελληνικό κίνημα, η γαλλική 
επιστημονική αποστολή του Μορέως

Μεγάλο τμήμα της έκθεσης είναι αφιερωμένο στην 
Αθήνα των ετών 1834 - 1878, ως νέα πρωτεύουσα 
του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, και δη στην 
πολεοδομία και την αρχιτεκτονική της πόλης, στην 
ανάπτυξη του λεγόμενου «Αθηναϊκού κλασικισμού», 
στα ήθη της αθηναϊκής κοινωνίας, και στις επιδράσεις 
των ευρωπαϊκών καλλιτεχνικών τάσεων στους 
καλλιτέχνες της εποχής, καθώς και στην ίδρυση της 
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής.

Σε ξεχωριστή ενότητα παρουσιάζονται οι απαρχές 
της αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα -γαλλικές 
ανασκαφές στη Δήλο και τους Δελφούς, ενώ η 
τελευταία ενότητα επικεντρώνεται στην Αθήνα του 
τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού, 
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ειδικότερα στη σχέση των Ελλήνων καλλιτεχνών με 
τη νεοτερική τέχνη που έχει ως επίκεντρο το Παρίσι. 
Γίνεται, επίσης, αναφορά στο αναπτυσσόμενο 
ενδιαφέρον της εποχής για το βυζαντινό παρελθόν, 
μετά, ωστόσο, την απώλεια σημαντικού μέρους των 
βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Αθήνας 
στο πλαίσιο πολιτικών επιλογών σύνδεσης της 
Ελλάδας με το κλασικό παρελθόν της. Το εμβληματικό 
έργο του Φώτη Κόντογλου, ο «Λαοκόων», κλείνει την 
έκθεση.

Το Μουσείο του Λούβρου συνδέει την επέτειο 200 
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 
με ένα σημαντικότατο γεγονός για το ίδιο το Μουσείο.

Την πρώτη ημέρα του Μαρτίου του 1821 
υποδέχτηκε το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου, 
που είχε ανακαλυφθεί στο νησί τον Απρίλιο του 
1820. Αυτή η ημερολογιακή σύμπτωση είναι, όπως 
υπογραμμίζει το Μουσείο, πλήρης νοήματος. Από 
τη μία πλευρά δηλώνει την εξαιρετική θέση που 
κατέχει η αρχαία ελληνική τέχνη στις συλλογές 
του Λούβρου και από την άλλη τον μοναδικό ρόλο 
που διαδραμάτισε η Ελλάδα στη διαμόρφωση της 
πολιτιστικής ταυτότητας της Ευρώπης, και ειδικά της 
Γαλλίας.

Βεβαίως, η φήμη αλλά και η γοητεία που ασκούσε 
η αρχαιοελληνική αρχαιότητα στον ευρωπαϊκό 
πνευματικό κόσμο αποτέλεσε το έναυσμα για τη 
γνωριμία των Ευρωπαίων με τη νεότερη Ελλάδα. Οι 
Γάλλοι άρχισαν να ανακαλύπτουν τη χώρα από το 
τέλος του 17ου αιώνα. Η γνωριμία, ωστόσο, με τη 
μοντέρνα Ελλάδα του τίτλου της έκθεσης ξεκίνησε 
μετά τη γέννηση του νέου ελληνικού κράτους και 
εδραιώθηκε κατά τον 19ο αιώνα τόσο με την ανάπτυξη 
των αρχαιολογικών επιστημονικών αποστολών όσο 
και με την άνθηση του νεοκλασικισμού.

Με γνώση αλλά και συναίσθημα, η έκθεση 
δίνει έμφαση στους πολιτιστικούς, ιστορικούς και 
καλλιτεχνικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας.

Το Λούβρο στους Δελφούς
Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες (23/9), 

εγκαινιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο των 
Δελφών η έκθεση «Υπό το φως του Απόλλωνος: 
Το Λούβρο στους Δελφούς», παρουσία του Ζαν-Λικ 
Μαρτινέζ.

Συγκεκριμένα, είκοσι οκτώ αριστουργήματα του 
Λούβρου, από τον 14ο αι. π.Χ. έως τον 19ο αι., 
συνομιλούν με εκθέματα της μόνιμης έκθεσης του 
Μουσείου των Δελφών στο πλαίσιο ενός πρωτότυπου 
διαλόγου. Στόχος του εγχειρήματος αυτού είναι η 
μέθεξη του σημερινού περιηγητή του μαντείου με μία 
πλέον επίκαιρη προσέγγιση τόσο των ζητημάτων της 
δελφικής αρχαιολογίας όσο και της υπόστασης του 
Πύθιου Απόλλωνος, της έμπλεης πνευματικού και 
ουμανιστικού χαρακτήρα θρησκευτικής λατρείας του 
αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Οι ενότητες προσφέρουν μία νέα θεώρηση της 
σημασίας των Δελφών και δίνουν την ευκαιρία για 
έναν προσωπικό αναστοχασμό ως προς τον καίριο 
ρόλο του «απολλώνιου φωτός» στη διαμόρφωση του 
αρχαίου παρελθόντος, του σημερινού παρόντος και 
πολύ περισσότερο ενός άδηλου μέλλοντος.

Πηγή: naftemporiki
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Η Αρχαία Ελλάδα έδωσε τα φώτα στον δυτικό 
πολιτισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν είχε και 
κάποια σκοτεινά σημεία. Κι όταν λέμε σκοτεινά δεν 
εννοούμε αρνητικά, αλλά μερικά άλυτα μυστήρια 
που δεν έχουν βρει απάντηση μέχρι και σήμερα. Αν 
και είναι αρκετά περισσότερα, τα παρακάτω 5 είναι 
μάλλον τα σημαντικότερα.

Η τελετή αυτή που γινόταν από μια μυστική 
«αδελφότητα», όχι μόνο δεν έχει έρθει στο φως 
μέχρι τώρα, αλλά έδωσε και την έννοια στην 
λέξη «μυστήριο» όπως την ξέρουμε σήμερα. Τα 
Ελευσίνια Μυστήρια ήταν μια θρησκευτική γιορτή και 
μυστηριακή τελετή προς τιμήν της Θεάς Δήμητρας 
και της Περσεφόνης. Συνοδευόταν από μια σειρά 
κρυφών τελετών, με τις περισσότερες από αυτές να 
μας είναι άγνωστες.

Κι αυτό γιατί τα Μυστήρια ήταν έτσι σχεδιασμένα 
ώστε να παραμένουν μυστικά και οι συμμετέχοντες 
απαγορευόταν να αποκαλύψουν τι γινόταν σε αυτά. 
Μάλιστα λέγεται, πως όποιος αποκάλυψε έστω και 
κάτι, ρίσκαρε την ζωή του. Οι πήγες που αναφέρονται 
στα μυστήρια είναι ελάχιστες, οπότε μάλλον δεν θα 
μάθουμε ποτέ τι ακριβώς γινόταν σε αυτά.

Η ποίηση του Ομήρου

Ως γνωστόν, στον Όμηρο πιστώνονται η «Ιλιάδα» και 
η «Οδύσσεια», με τον ίδιο να θεωρείται ο αρχαιότερο 
γνωστός συγγραφέας. Παρολ’ αυτά παραμένει μια 
μυστήρια μορφή της ιστορίας, με το κύριο μυστήριο 
να περιστρέφεται γύρω από το αν ήταν ο μοναδικός 
συγγραφέας των δυο αυτών βιβλίων. Κάποιοι 
υποστηρίζουν πως δεν είναι ο συγγραφέας και της 
«Ιλιάδας» και της «Οδύσσειας», λόγω των διαφορών 
στο ύφος και τη γραφή των δυο έργων. Υποστηρίζουν 
δηλαδή πως ανήκουν σε διαφορετικούς συγγραφείς.

Έχει επίσης υποστηριχθεί, πως ακόμα και αν τα δυο 
έργα προήλθαν από τον Όμηρο, μάλλον προέκυψαν 
ως συλλογικές προσπάθειες, επειδή αρχικά είχαν 
συντεθεί μέσω της ομιλίας διάφορων ανθρώπων, 
με πιθανές επεξεργασίας κατά την διάρκεια της 
διαδικασίας.

Η χαμένη «Θεωρία της Κωμωδίας» 
του Αριστοτέλη

Η «Ποιητική» του Αριστοτέλη είναι το πρώτο έργο 
στην ιστορία που μιλάει για την ίδια τη γραφή. Ωστόσο 
ένα κομμάτι του παραμένει μυστήριο. Υπάρχει ο 
θρύλος ενός δεύτερου βιβλίου, το οποίο λέγεται 
ότι επικεντρωνόταν στην «θεωρία της κωμωδίας» 
του Αριστοτέλη, ως συνέχεια της «θεωρίας της 
Τραγωδίας» που αναφέρει στο πρώτο του βιβλίο.

Πρόκειται για ένα μεγάλο διάλογο μεταξύ των 
επιστημόνων για το αν αποτελεί αυθεντική δουλειά 
του ή όχι. Αν και αναφέρεται στη λίστα των έργων 
του σε μια πρώιμη βιογραφία του, δεν υπάρχουν 
άλλα στοιχεία για την ύπαρξή του. Εντούτοις, 
υπήρξε ή όχι, έχει αποτελέσει ένα μεγάλο κεφάλαιο 
πολλών υποθέσεων, ενώ αναφέρεται στο βιβλίο του 
Ουμπερτο Έκο «Το Όνομα του Ρόδου», στο οποίο η 
υποτιθέμενη ανακάλυψη αυτού του βιβλίου είναι ένα 
από τα πιο σημαντικά κομμάτια της πλοκής του.

Ο Θέσπις και η ζωή του

Ο Θέσπις πιστεύεται πως ήταν ο πρώτος που 
υποδύθηκε έναν άλλον άνθρωπο, άρα και ο πρώτος 
ηθοποιός της ιστορίας. Η επίδραση του στην ιστορία 
είναι τόσο μεγάλη, που στα αγγλικα η λέξη «thespi-
an» σημαίνει «ηθοποιός». Ωστόσο λίγα γνωρίζουμε 
για την ζωή και την καριέρα του. Το «Θέσπις» ήταν το 
αληθινό του όνομα; Υπήρξε;

Όλες οι πηγές που αναφέρονται σε αυτόν, 
συμπεριλαμβανομένης κι εκείνης του ποιητή 
Οράτιου, είναι μεταγενέστερες, οπότε δεν υπάρχουν 
κάποιες αναφορές την εποχή που έπαιζε στο θέατρο. 
Έτσι κάποιοι υποστηρίζουν πως ήταν ένας μύθος, 
για να συμβολίσει την αρχή της υποκριτικής στην 
θεατρική παράδοση της αρχαίας Ελλάδας, και όχι 
ένα υπαρκτό πρόσωπο.

Άλυτα μυστήρια της αρχαίας Ελλάδας που 
δεν έχουν βρει απάντηση μέχρι και σήμερα

Η καταστροφή του χρυσελεφάντινου 
αγάλματος του Δία

Το άγαλμα του Δία στην Ολυμπία ήταν ένα από τα 
7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Από αυτά μόνο η 
Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα στέκεται ακόμα όρθια 
σήμερα. Τα υπόλοιπα 6 έχουν χαθεί μέσα στον χρόνο. 

Το άγαλμα του Δία δημιουργήθηκε από τον Φειδία, 
τον διασημότερο γλύπτη της αρχαίας Αθήνας και η 
καταστροφή του παραμένει το μεγαλύτερο μυστήριο 
απ’ όλες τις καταστροφές των υπολοίπων.

Βρισκόταν στον Ναό του Δία στην Ολυμπία, ο οποίος 
καταστράφηκε από φωτιά. Κάποιοι υποστηρίζουν 
πως το άγαλμα χάθηκε τότε, αλλά υπάρχουν και 
εκείνοι που διαφωνούν, λέγοντας πως το άγαλμα 
αφαιρέθηκε από τον ναό πριν την πυρκαγιά και 
μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και 
καταστράφηκε σε μια διαφορετική πυρκαγιά.

Πηγές: e-daily, mysthrioskosmos
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