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Highway 13
Εύα Φραγκισκάκου

Έχετε ποτέ οδηγήσει σε ένα σκοτεινό, σκιώδη 
και μοναχικό δρόμο και αισθανθήκατε λίγο 
άβολα με την παραδοξότητα του; Εάν δεν έχετε 
νιώσει ακόμη το φόβο κατεβαίνοντας έναν άδειο 
αυτοκινητόδρομο, η ταινία μικρού μήκους High-
way 13 του Στάν Πάπούλκα θα σας αλλάξει γνώμη.

Η ταινία αναφέρεται στο 1962 και ακολουθεί τον 
Άλεξ και την Γκλέντα που ταξιδεύουν για ώρα 
ανυποψίαστοι σε ένα δρόμο που είναι γνωστός 
ως το Τρίγωνο των Βερμούδων του Βορρά. Οι δύο 
τους συναντούν μια χαμένη γυναίκα στη μέση του 
δρόμου, άλλα τη συνέχεια θα σας αφήσω να την 
ανακαλύψετε μόνοι σας, βλέποντας την ταινία.

Η ταινία Highway 13 είναι αφιερωμένη στον 
υπεύθυνο παραγωγής Αναστάσιο (Tομ) 
Μιχαλόπουλο. Ο Πρόεδρος και ιδρυτής του Coffee 
Time και Chairman’s Brands δυστυχώς απεβίωσε 
στις 21 Απριλίου του 2021, μια εβδομάδα 
πριν την ολοκλήρωση της ταινίας. Ο γνωστός 

3η συνεχόμενη 
θητεία για 

τον Trudeau
Δεν εξασφαλίζει 

αυτοδυναμία 

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Τζάστιν Τριντό, εξασφάλισε 
τρίτη συναπτή θητεία στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές 
που διεξήχθησαν τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, χωρίς να 
εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο 
όπως επιδίωκε μεν, αλλά τονίζοντας πως θεωρεί ότι οι 
ψηφοφόροι του έδωσαν «καθαρή εντολή» να κυβερνήσει.

Ο χαρισματικός ηγέτης των Φιλελεύθερων, γιος του πρώην 
πρωθυπουργού Πιερ Τριντό, ο οποίος βρίσκεται στην 
εξουσία από το 2019, αποφάσισε να κεφαλαιοποιήσει 
την καλή εικόνα της κυβέρνησής του στις δημοσκοπήσεις 
εξαιτίας του τρόπου που αντιμετώπισε την πανδημία του 
νέου κορονοϊού και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στα 
μέσα Αυγούστου. Ωστόσο δεν κέρδισε εντελώς το στοίχημα, 
τουλάχιστον ως προς τη διάστασή του που αφορούσε την 
ανάκτηση της πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο. Πρακτικά, 
επέστρεψε στην αφετηρία μετά την δύσκολη προεκλογική 
εκστρατεία.

«Μας στέλνετε ξανά στη δουλειά με τη σαφή εντολή να 
οδηγήσουμε τον Καναδά στην έξοδο από την περίοδο της 
πανδημίας και σε πιο φωτεινές μέρες», είπε ο κ. Τριντό στο 
μικρό πλήθος υποστηρικτών του σε αίθουσα ξενοδοχείου. 
«Αυτό που είδαμε σήμερα είναι πως εκατομμύρια Καναδοί 
επέλεξαν ένα προοδευτικό σχέδιο».

Τα τηλεοπτικά δίκτυα CBC και CTV προέβλεψαν ότι οι 
Φιλελεύθεροι θα έχουν μεν τις περισσότερες έδρες στη 
Βουλή των Κοινοτήτων αλλά όχι την πλειοψηφία των 170 
εδρών, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστούν υποστήριξη 
μικρότερων παρατάξεων για να κυβερνήσουν.

Το Πανεπιστήμιο York ανακοίνωσε 
μεγάλη δωρεά του HHF
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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

φιλάνθρωπος και επιχειρηματίας δεν 
είχε την ευκαιρία να δει ούτε έστω την 
ταινία στα πρώιμα της στάδια γιατί 
ήθελε να έχει τη χαρά και την εμπειρία 
να την απολαύσει μαζί με το κοινό.

Ο Παπούλκας είπε ότι η ιδέα να κάνουν 
ταινία ήταν του Μιχαλόπουλου. Ήθελε 
να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό 
και να αναδείξει ταλαντούχους 
Έλληνες. Βέβαια το είδος της ταινίας 
δεν ήταν ακριβώς αυτό που είχε στο 
μυαλό του. Το αρχικό σχέδιο που 
επρόκειτο να παράγουν ο Παπούλκας 
και ο Μιχαλόπουλος ονομαζόταν 
Beached, και αναφερόταν σε ένα 
άντρα που ξεβράζεται στην ακτή 
μιας απομονωμένης παραλίας χωρίς 
να γνωρίζει ποίος είναι ή από που 
προήλθε. Οι παραλιακές σκηνές της 
ταινίας ήταν να γυριστούν στο νησί 
Prince Edward και στην λίμνη Lou-
ise στην Αλμπέρτα. Όμως λόγω της 
πανδημία COVID οι μετακινήσεις 
και τα ταξίδια ήταν αδύνατα. Τότε 
αποφάσισαν να θέσουν σε αναμονή το 
Beached μέχρι το τέλος της πανδημίας 
και ο Παπούλκας πρότεινε να γράψει 
ένα σενάριο που θα μπορούσε να 
γυριστεί με όλες τις προφυλάξεις για 
COVID. Είπε στο Μιχαλόπουλο ότι τα 
εγκλήματα και τα υπερφυσικά θεάματα 
είναι οι τάσεις της εποχής και έτσι 
γεννήθηκε το Highway 13.

O Γιώργος Σκανδάλης ηθοποιός 
γεννημένος στο Τορόντο, υποδύεται 
τον Φρανκ στην ταινία. Θυμάται τον 

Μιχαλόπουλο ως έναν άνθρωπο 
γεμάτο πάθος, θερμό υποστηρικτή 
των τεχνών και οτιδήποτε σχετιζόταν 
με την ελληνική κληρονομία. «Μονό 
που τον θυμάμαι συγκινούμε. Ακόμα 
δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει φύγει» 
είπε ο Σκανδάλης ο οποίος πήγε στην 
Αλμπέρτα να γυρίσει την ταινία στους 
-30 C. « Το κενό της απουσίας του 
θα είναι αισθητό για μεγάλο χρονικό 
διάστημα από πολλούς ανθρώπους. 
Είμαι βέβαιος ότι θα ήταν πολύ 
χαρούμενος με το αποτέλεσμα της 
ταινίας.»

Η συν-πρωταγωνίστρια του Σκανδάλη, 
Τες Σπέτζος είπε ότι ο Μιχαλόπουλος 
είχε μεγάλη αίσθηση του χιούμορ και 

δεν φοβόταν να αναλάβει κινδύνους. « 
Ο Τομ θα μου έλεγε, αν

τουλάχιστον δεν προσπαθήσεις, δεν θα 
ξέρεις ποτέ.» είπε ο Σπέτζος, η οποία 
παίζει την Ρούμπι Ρόουαν στην ταινία. 
Είπε ότι υπήρχε κάτι στο χαρακτήρα 
της Ρούμπι που ήταν ενδιαφέρον και 
διασκεδαστικό. «Είναι αποφασιστική, 
με αυτό ήταν που κόλλησα και 
αποφάσισα να συμμετέχω.»

Ενώ ο Σπέτζος και το μεγαλύτερο 
μέρος των ηθοποιών γυρίσαν την 
ταινία για πάνω από τρεις ημέρες 
στην Αλμπέρτα, τα ειδικά εφέ και οι 
σκηνές φαντασμάτων γυρίστηκαν 
στο Τορόντο με τη βοήθεια του 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

θεατρικού συγκροτήματος της Νάνσυ 
Αθαν-Μυλώνα. Η Αθαν-Μυλωνά 
γνωρίζει τον Παπούλκα για πάνω 
από τριάντα χρόνια και ήταν πολύ 
ενθουσιασμένη να συμμετάσχει 
στο όραμά του. «Διαβάζοντας το 
σενάριο, μπόρεσα να δω μέσα από τις 
γραμμές το φανταστικό μυστήριο που 
επρόκειτο να ξεπηδήσει στην οθόνη, 
οπότε βλέποντας την ταινία και την 
σκηνοθετική προσέγγιση που του Σταν 
με έκανε να είμαι σίγουρή ότι αυτή η 
ταινία θα πήγαινε πολύ καλά», δήλωσε 
η Αθαν-Μυλώνα.

Τι ακολουθεί λοιπόν για τον 
σκηνοθέτη; Ο Παπούλκας λέει ότι 
έδωσε μια υπόσχεση στον φίλο του ότι 
η επόμενη ταινία θα ήταν το Beached 
ακολουθούμενη από την ιδέα του 
Μιχαλοπούλου για τους Έλληνες στο 
Λας Βέγκας. Ενώ ο Μιχαλόπουλος 
δεν είδε την ταινία πριν πεθάνει, 
Παπούλκας ήθελε να βεβαιωθεί ότι το 
τελευταίο έργο στο οποίο συμμετείχε ο 
φίλος του, θα το δει όλος ο κόσμος. Το 
Highway 13 έχει κερδίσει μέχρι στιγμής 
αναγνώριση από έξι διαφορετικά 
βραβεία ταινιών, όπως το Best Hor-
ror Film από το Art Film Awards και το 
Best Short Film στο Hong Kong Indie 
Film Festival. Θα προβληθεί επίσης 
στο Διεθνές Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου του Τορόντο (GIFFT) 
τον Οκτώβριο στο θέατρο Regent.

Μετάφραση Αναργύρου Ειρήνη

Highway 13
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Το επόμενο μεγάλο χρηματοδοτικό έργο 
του Ελληνικού Οργανισμού Κληρονομιάς 
ανακοίνωσε, την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, 
η πρόεδρος του Πανεπιστημίου του York 
Rhonda Lenton. Πρόκειται για το ποσό 
των 1,4 εκατομμυρίων δολλαρίων το οποίο 
δεσμεύεται ο οργανισμός HHF να καταβάλει 
για τη δημιουργία των Ελληνοκαναδικών 
Αρχείων (Greek Canadian Archives).

Τα Αρχεία, παλαιότερα γνωστά ως Greek 
Canadian History Project, ξεκίνησαν από τον 
Πρόεδρο της έδρας Νεοελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
York, Καθηγητή Σάκη Γκέκα, μαζί με τον τότε φοιτητή διδακτορικού 
Δρ. Χρ. Γράφο. 

Η μεγάλη αυτή δωρεά  θα βοηθήσει στην καθιέρωση των 
Αρχείων, ως κέντρο μελέτης της Ελληνοκαναδικής Ιστορίας με 
παγκόσμια εμβέλεια. 

Ο Οργανισμός Ελληνικής Κληρονομιάς πρωτοπόρος 
όπως πάντα στην προώθηση του Ελληνισμού στον Καναδά, 
ευελπιστεί και με τη βοήθεια της ομογένειας, στη συνέχιση του 
σημαντικού έργου που έχει ταχθεί να υπηρετεί χρηματοδοτώντας 
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες.

Το Πανεπιστήμιο York ανακοίνωσε 
μεγάλη δωρεά του HHF

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20216

Σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, το κυβερνών 
κόμμα οδεύει να εξασφαλίσει 156 έδρες, μία 
περισσότερη από ό,τι είχαν πριν από τις εκλογές, 
ανάμεσά τους 110 στις επαρχίες Οντάριο και 
Κεμπέκ, όπου εκλέγονται κάπου τα μισά μέλη του 
κοινοβουλίου.

Για «εκλογές της μέρας της μαρμότας» έκανε λόγο 
ο Τζέραλντ Μπάιερ, καθηγητής πολιτικής επιστήμης 
στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας.

Οι Συντηρητικοί προηγούνται σε 122 περιφέρειες 
και οδεύουν να κερδίσουν τη λαϊκή ψήφο, 
λαμβάνοντας το 34% των ψήφων έναντι ενός 32% 
των Φιλελεύθερων. Η ασυνέπεια αποδίδεται στο 
ότι το κυβερνών κόμμα εξασφάλισε περισσότερες 
ψήφους σε αστικά κέντρα και προάστια, που τους 
απέφεραν περισσότερες έδρες.

Ο ηγέτης της κεντροδεξιάς παράταξης Έριν Ο’ 
Τουλ, που νωρίτερα αναγνώρισε την ήττα του και 
είπε πως «τηλεφώνησε και συνεχάρη» τον κ. Τριντό, 
από την πλευρά του σημείωσε ως θετικό στοιχείο 
των εκλογών το ότι το ποσοστό των Συντηρητικών 
«αυξήθηκε σε όλη τη χώρα», προσθέτοντας όμως 
πως «σαφώς χρειάζεται να κάνουμε περισσότερη 
δουλειά για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των 
Καναδών». Πρόσθεσε πως έχει την πρόθεση να 
παραμείνει ηγέτης της παράταξης. «Η οικογένειά 
μου και εγώ είμαστε αποφασιστικά δεσμευμένοι στη 
συνέχιση αυτού του ταξιδιού για τον Καναδά», είπε 
σε υποστηρικτές του.

Το καναδικό δολάριο ανέβαινε έναντι του 
αμερικανικού στις ασιατικές αγορές συναλλάγματος 
αφού έγινε γνωστό το αποτέλεσμα, καθώς η νίκη 
των Φιλελεύθερων φάνηκε να καθησυχάζει τους 
επενδυτές που προεξοφλούν πως η πολιτική στήριξης 
της οικονομίας για να ξεπεράσει τον αντίκτυπο της 
πανδημίας του νέου κορονοϊού θα συνεχιστεί από τη 
νέα κυβέρνηση μειοψηφίας του Τζάστιν Τριντό.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρωθυπουργός 
καλούσε τους εκλογείς να ψηφίσουν στρατηγικά, 
επιχειρηματολογώντας πως η επάνοδος των 
συντηρητικών στην εξουσία θα ήταν συνώνυμη με 
οπισθοδρόμηση για τον Καναδά, ειδικά στο ζήτημα 
της κλιματικής αλλαγής.

3η συνεχόμενη 
θητεία για 

τον Trudeau
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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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
Την απόκτηση έξι πολεμικών σκαφών, 

τριών φρεγατών και τριών κορβετών, 
από τη Γαλλία ανακοινώνει μέσα στο 
επόμενο 24ωρο η Αθήνα στο πλαίσιο της 
δημοσιοποίησης διμερούς συμφώνου 
αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και 
Ελλάδας.

Πρόκειται για «game change» στα 
στρατηγικά δεδομένα του Αιγαίου και 
της Ανατολικής Μεσογείου, αφού η 
Γαλλία αναλαμβάνει πλέον στρατηγικό 
ρολό, με επίσημο χαρακτήρα, στην 
υποδιαμόρφωση νέας περιόδου της 
ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας. 
Το Παρίσι με αυτό τον τρόπο απαντά μέχρι 
ενός ορισμένου σημείου στην πρόκληση 
των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου 
που σύνηψαν στρατηγική συμμαχία με 
την Αυστραλία, ακυρώνοντας γιγαντιαίες 
αμυντικές συμφωνίες που είχε κλείσει το 
Παρίσι με την Καμπέρα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ 
Μακρόν, ο οποίος αντιμετωπίζει εκλογές 
μέσα στο 2022, ήταν εκ των πραγμάτων 
υποχρεωμένος να διασφαλίσει συμβόλαια 
κατασκευής αμυντικού υλικού έτσι ώστε 
οι μονάδες παραγωγής της γαλλικής 
πολεμικής βιομηχανίας να διατηρήσουν 
ανοιχτές τις αλυσίδες παραγωγής. Μόνο 
η ελληνογαλλική συμφωνία για την 
απόκτηση έξι πολεμικών σκαφών αγγίζει 
περίπου τα 5 δισ. ευρώ, ενδεχομένως και 
να τα ξεπερνά. Σε αυτά τα ποσά θα πρέπει 
να προστεθεί και η αγορά 18+6 μαχητικών, 
τύπου Rafale. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα 
πλέον είναι υποχρεωμένη να προμηθευτεί 
οπλικά συστήματα, ανταλλακτικά και 
αναλώσιμα όλων των τύπων και όλων 
των κατηγοριών από το γαλλικό αμυντικό 
οπλοστάσιο. Πρόκειται, δηλαδή, για μια 
γιγαντιαία συμφωνία μακρόχρονης πνοής, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη γαλλική 
αμυντική βιομηχανία.

Επιπροσθέτως, ας αναφερθεί ότι ο 
ελληνικός στρατός ξηράς προσανατολίζεται 
στην αγορά του νέου φορτηγού μεταφοράς 
υλικού και προσωπικού που θα 
αντικαταστήσει τα γνωστά Stager με νέα. 
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για 
την αγορά αυτή προκρίνεται το σύγχρονο 
στρατιωτικό όχημα της Renault. Μετά τον 
Στρατό Ξηράς θα ακολουθήσουν βεβαίως 
το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική 
Αεροπορία, που πρέπει να αλλάξουν 
τον στόλο φορτηγών που εξυπηρετεί τις 
ανάγκες τους.

Τι είναι οι φρεγάτες Belharra

Η φρεγάτα Belharra είναι εξοπλισμένη 
με την τελευταία λέξη της ευρωπαϊκής 
αμυντικής τεχνολογίας, συνδυάζοντας 
συστήματα κολοσσών της αμυντικής 
βιομηχανίας όπως η Thales, η MBDA, 
η Naval Group κ.ά. Όλα τα συστήματα 
φέρουν την αυστηρή πιστοποίηση του 
NATO και έχουν δοκιμαστεί σε συνθήκες 
μάχης σε όλα τα μεγάλα πολεμικά θέατρα 
επιχειρήσεων των τελευταίων ετών. 
Αυτή η διπλή ιδιαιτερότητα προσφέρει 
έτσι κορυφαίες δυνατότητες σε όλα τα 
είδη πολέμου, όπως ανθυποβρυχιακό, 
αντιπλοϊκό, αντιαεροπορικό, ασύμμετρο, 
αλλά και στο πεδίο του κυβερνοπολέμου.

Τα συστήματα τελευταίας γενιάς της 
φρεγάτας Belharra τής παρέχουν αυξημένη 
ικανότητα εντοπισμού, μικρότερους 
χρόνους αντίδρασης και καλύτερη 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Μάλιστα, το μεγαλύτερο 
άλμα στο επίπεδο ικανοτήτων 
έρχεται από την πρόσκτηση 
της ικανότητας προβολής 
ισχύος στην ξηρά, χάρη στο 
κορυφαίο πυραυλικό σύστημα 
Naval Cruise Missile (NCM), ο 
οποίος έχει βεληνεκές άνω των 
1.000 χιλιομέτρων. 

Για την προστασία της από 
τις εναέριες απειλές, η φρεγάτα 
Belharra είναι εξοπλισμένη 
με έως και 32 σίλο κάθετης 
εκτόξευσης αντιαεροπορικών/
αντιβαλλιστικών πυραύλων 
Aster 30 της MBDA. O Aster 
30 block 1 έχει δυνατότητα 
αναχαίτισης στόχου σε ύψος έως και 20 
χιλιόμετρα και σε απόσταση έως και 120 
χιλιόμετρα. 

Επίσης θα διαθέτει ένα ραντάρ AESA, 
το σύγχρονο SEA FIRE 500 της εταιρείας 
Thales, το οποίο υπόσχεται εμβέλεια 
500 χιλιομέτρων και υψηλές ικανότητες 
αποκάλυψης στόχων με χαμηλό RCS, 
καθώς και υπερηχητικά κινούμενων 
στόχων με stealth χαρακτηριστικά και 
υψηλή ευκινησία.

Για τον ανθυποβρύχιο πόλεμο, θα φέρει 
2 σόναρ, μια εξελιγμένη έκδοση του CAP-
TAS-4 της Thales και ένα πρωραίο σόναρ 
kingklip Mk2, καθώς επίσης και τορπίλες 
MU90 της Naval Group, με βεληνεκές 
πάνω από 12 χλμ., που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε ρηχά και βαθιά νερά.

Για τον αντιπλοϊκό πόλεμο, η φρεγάτα 
Belharra θα φέρει πυραύλους Exocet, 
ενώ επίσης θα είναι εξοπλισμένη με 
έναν πυργίσκο 76 χιλ. και όπλα 20 χιλ. 
κατασκευασμένα από τη Nexter.

Η φρεγάτα θα μπορεί να φέρει 
ελικόπτερα τύπου NH90, καθώς και UAV 
βάρους 700 κιλών.

Στο πεδίο του ηλεκτρονικού πολέμου, 
οι φρεγάτες Belharra είναι εξοπλισμένες 
με το σύστημα SENTINEL της Thales, το 
οποίο διαθέτει παρεμβολείς τελευταίας 
τεχνολογίας ικανούς να παρεμβάλλουν 
επικοινωνίες, βλήματα και αεροσκάφη.

Χάρη στην αρχιτεκτονική και την ευελιξία 
του συστήματος διαχείρισης μάχης SETIS 

της Naval Group, η φρεγάτα BELHARRA 
θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των 
τομέων του σύγχρονου ναυτικού πολέμου.

Οι κορβέτες τύπου «Gowind»
Πρόκειται για μια συμπαγή πλατφόρμα 

επιφανείας, εξοπλισμένη με ένα σύνολο 
υπερσύγχρονων, δοκιμασμένων σε 
πραγματικές συνθήκες, αντιαεροπορικών, 
αντιπλοϊκών και ανθυποβρυχιακών όπλων 
και συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα 
πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Η Gowind αξιοποιεί τα καλύτερα τεχνο-
λογικά επιτεύγματα που αναπτύχθηκαν 
και αξιοποιήθηκαν από τη Naval Group 
για μεγάλες φρεγάτες, προκειμένου 
να προβλεφθούν και να καλυφθούν 
μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Ενσωματώνει την τελευταία γενιά 
συστημάτων μάχης που ανέπτυξε η Na-
val Group, το σύστημα διαχείρισης μάχης 
SETIS και το «Panoramic Sensors and Intel-
ligence Module (PSIM)», έναν συνδυασμό 

ε ν σ ω μ α τ ω μ έ ν ο υ 
ιστού με τους αισθη-
τήρες του και το 
κέντρο επιχειρήσεων 
με εφεδρικούς χώ-
ρους, καθώς και 
υψηλό επίπεδο 
ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η ς , 
αυτοματοποίησης 
και φιλικότητας προς 
τον χρήστη των 
συστημάτων της Na-
val Group.

Η κορβέτα Gow-
ind είναι ήδη δο-
κιμασμένη στη 
θάλασσα και σε 
υπηρεσία με το 
ναυτικό της Αιγύπτου. 
Το πρώτο σκάφος 
ναυπηγήθηκε στη 
Γαλλία σε μόλις 38 
μήνες και άλλα τρία 

ναυπηγούνται εγχώρια.

Κίνηση ματ στο Αιγαίο
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

ΛΟγoΤΕχνΙΚΑ 

Η πιο θαρραλέα πράξη 
είναι να σκέφτεσαι*

Θυμάστε εκείνο το παλιό τραγούδι της Σώτιας Τσώτου(1) που είχε μελοποιήσει κι 
ερμηνεύσει ο Κώστας Χατζής;

«Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά 
και συ την πήρες σοβαρά και συ την πήρες σοβαρά

Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα μοιάζουν μυρμήγκια οι ανθρώποι 
το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει μ’ ένα μικρούλι τόπι

Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά αν τους κοιτάξεις 
θα σου φανούν τόσο ασήμαντοι που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις»

Έτυχε να το ακούσω τις προάλλες κι αναρωτήθηκα, γιατί άραγε δεν στρέφουμε το 
βλέμμα ψηλά; Στα όμορφα, στα ιδανικά, αλλά επιμένουμε να το κρατάμε χαμηλωμένο 
στα γήινα, στα φθαρτά, στα τετριμμένα;

Κάπου, κάποτε, είχα διαβάσει πως σχετίζεται με την πρωτόγονη κι ενστικτώδη 
συμπεριφορά αντιμετώπισης κινδύνου, όταν ο άνθρωπος επαγρυπνούσε ακόμα για 
τη φυσική του ύπαρξη, μα από τότε έχουν περάσει αιώνες και αιώνες... Κι όμως 
εξακολουθούμε να περπατάμε σκυφτοί, εξακολουθούμε να ασχολιόμαστε με το τι 
είπαν οι άλλοι για μας, τι γνώμη έχουν για μας, τι προσδοκούν από μας, τι εικόνα 
σχηματίζουν για μας... Και χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε οι «άλλοι» γίνονται ο 
κόσμος μας, ενσωματώνονται στο «εγώ» μας. Όμως οι άλλοι, οι όποιοι άλλοι, έχουν 

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

μόνο την αξία που εμείς τους δίνουμε!
Κάποιοι -απ’ αυτούς τους άλλους- εκτιμούν τους ανθρώπους που θεωρούν 

πετυχημένους, που έχουν οικονομική επιφάνεια, μόρφωση, κοινωνικό στάτους, 
χιούμορ ή, αντίθετα, τους περιφρονούν για ένα σωρό αντίστοιχους λόγους. Είναι 
τόσα πολλά και διαφορετικά τα κριτήρια, αφού -ευτυχώς- το ανθρώπινο είδος 
συμπεριλαμβάνεται στην ποικιλομορφία της φύσης. Άλλοι ψηλοί, άλλοι κοντοί, 
καστανοί, σωματώδεις ή όχι, κ.ο.κ. Το θέμα είναι πως διαφέρουμε. Όχι μόνο ως προς 
την εμφάνιση αλλά και ως προς τις προτιμήσεις.(2) Γιατί λοιπόν επιτρέπουμε να μας 
καθηλώνουν ανάγκες, απόψεις ή κοσμοθεωρίες που δεν είναι δικές μας; Γιατί, ακόμα 
και σήμερα, επιδιώκουμε να συνταχθούμε ο ένας πίσω απ’ τον άλλον, σαν στράτευμα; 
Γιατί σπαταλιόμαστε διεκδικώντας την αποδοχή όσων δεν μας τη δώσουν ποτέ; Όχι 
γιατί είναι κακοί, ή εχθρικοί απέναντι μας, αλλά γιατί απλώς βλέπουν τα πράγματα 
«αλλιώς». Κι αυτό το «αλλιώς» δεν πρέπει επ’ ουδενί να γίνει δικό μας, αν δεν μας 
αντιπροσωπεύει. Γιατί, λοιπόν, να σπαταλιόμαστε διεκδικώντας την αποδοχή των 
άλλων, όταν ο μόνος που έχουμε πραγματικά ανάγκη να μας αποδεχθεί είναι ο ίδιος 
μας ο εαυτός; Όχι, όμως, όπως τον διαμόρφωσε το οικογενειακό μας περιβάλλον, 
ούτε όπως πιθανόν τον φαντασιωνόμαστε ή φιλοδοξούμε να τον δούμε κάτω από 
τις επιρροές που έχουμε δεχθεί, αλλά όπως πραγματικά είμαστε. Η υγεία, εξάλλου, 
σωματική και ψυχική, καθώς και η ομορφιά, μόνο στην αυθεντικότητα βρίσκεται.

Όλοι οι άλλοι δεν πρέπει να λειτουργούν ως πρότυπα μίμησης, αλλά μόνο ως 
καθρέφτες.(3) Οι δικές τους συμπεριφορές και αντιδράσεις αντανακλούν πάνω μας 
προσφέροντας μας πολύτιμες γνώσεις. Μέσω της αμφίδρομης αυτής επικοινωνίας 
μαθαίνουμε κατ’ αρχήν τον εαυτό μας και τη λειτουργία του, ενώ παράλληλα 
συνειδητοποιούμε πως υπάρχει μια ευρεία γκάμα σκέψεων, ιδεών, αντιλήψεων, 
αντιδράσεων, κλπ. Από το εύρος των δυνατοτήτων που μας προσφέρεται, εμείς 
επιλέγουμε τι μας ταιριάζει, με μόνο κριτήριο τι μας κάνει να νιώθουμε ήρεμοι, 
ικανοποιημένοι, εν ειρήνη με τον εαυτό μας.

Αλλά για να φτάσουμε εκεί, πρέπει πρώτα να πετάξουμε τα φορτία που 
κουβαλάμε. Όλα τα «πρέπει» και τα «πως» που είναι ξένα. Να φιλτράρουμε όλα 
όσα μας έμαθαν από την αρχή. Μα πάνω απ’ όλα, πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι 
ψηλά, ν’ αντικρίσουμε ουρανό, να δούμε τα πράγματα από απόσταση για να τους 
δώσουμε τις πραγματικές τους διαστάσεις. Να λαχταρίσουμε το φτερούγισμα, την 
απογείωση, το ζην ελευθέρως. Να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να εκδηλωθεί και 
να μας αποκαλύψει -χωρίς φόβο και πάθος- ποιος αληθινά είναι και τι τον κάνει 
ευτυχισμένο. Να τον αγαπήσουμε όπως ακριβώς είναι, με τα προτερήματα και τα 
ελαττώματα του.

Να τον αγαπήσουμε για την αλήθεια του, και το κυριότερο, να τον ακούσουμε και 
να τον υπακούσουμε στα «θέλω» του. Πρέπει -επιτέλους- να του δώσουμε την αξία 
που του στερούμε. Πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία να λάμψει σαν μια θεϊκή, 
ξεχωριστή οντότητα, που όντως είναι!

(*) Ρήση της Κοκό Σανέλ
(1) Η ιστορία του τραγουδιού. Ο πραγματικός τίτλος του τραγουδιού είναι «από 
το αεροπλάνο» παρότι στη συνείδηση των περισσότερων έχει καταγραφεί ως 
«όταν κοιτάς από ψηλά» Οι στίχοι προέκυψαν από μία δυσάρεστη εμπειρία της 
Σώτιας Τσώτου η οποία επί χούντας συνελήφθη στο αεροδρόμιο και υποβλήθηκε σε 
εξαντλητική ανάκριση. Όταν μετά από ώρες ταλαιπωρίας την άφησαν να ταξιδέψει 
και πήρε την πτήση για Θεσσαλονίκη που ήταν και ο αρχικός της προορισμός, 
κοιτάζοντας από ψηλά την στρατοκρατούμενη εικόνα του αεροδρομίου έγραψε τους 
στίχους αυτούς που στη συνέχεια έγιναν μεγάλη επιτυχία
(2) Πολιτισμικές, αξιακές, θρησκευτικές, σεξουαλικές, διατροφικές κλπ.
(3) «Σε κοιτώ και μες τα μάτια σου βλέπω εμένα. 
Σε κοιτώ και στη συμπεριφορά σου αναγνωρίζω στοιχεία του χαρακτήρα μου, που 
δε θέλω να παραδεχτώ… 
Σε κοιτώ και μέσα στις λέξεις σου βρίσκω τις δικές μου κρυμμένες ιδέες, αυτές που 
έχω φυλάξει καλά γιατί δεν τόλμησα να τις φέρω στο φως. 
Σε κοιτώ και στον τρόπο που βαδίζεις, βλέπω το δικό μου κουρασμένο βήμα. 
Σε κοιτώ και βλέπω τον απόλυτο εγωισμό…άραγε κι εγώ έτσι σε πληγώνω κάθε 
φορά; 
Σε κοιτώ και βλέπω στα μάτια σου το θαυμασμό γι’αυτό που είμαι… 
Σε κοιτώ και βλέπω στα μάτια σου τη χαρά!»
Της Χαράς Μαρκατζίνου
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Γράφει ο  
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  
Παιδείας Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Νέα σχολική χρονιά, νέα αρχή
Νέα χρονιά, νέα αρχή, νέοι στόχοι και νέες εµπειρίες για όλους. Το µικρό παιδί που 
ξεκινάει το σχολείο και παίρνει τη τσάντα του για να αρχίσει ένα νέο στάδιο στη 
ζωή της παιδικής του ηλικίας, ο έφηβος που ξεκινάει το Γυµνάσιο ή το Λύκειο µε 
νέες ανησυχίες, ιδέες, όνειρα και αγωνίες, ο υποψήφιος για το Πανεπιστήµιο µε 
φιλοδοξία και αγώνα ξεκινά την τελική πορεία που θα του ανοίξει 
ορίζοντες επαγγελµατικής πορείας και εξέλιξης, ο δάσκαλος και ο 
καθηγητής που αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά µε καινοτόµες ιδέες 
και µεθόδους σχεδιάζει τρόπους να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
και να προωθήσει την πρωτοβουλία στους µαθητές του, και 
τέλος οι γονείς µε αγωνία, ενδιαφέρον, αγάπη και προστασία 
στρέφουν την προσοχή τους στα παιδιά τους επιδιώκοντας να 
τους εξασφαλίσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο απόκτησης 
γνώσεων ενώ παράλληλα τους συµπαραστέκονται στις νέες 
εµπειρίες τους.

Κάθε αρχή του σχολικού έτους είναι περίοδος ανακατατάξεων, 
οργάνωσης, ρυθµίσεων και παράλληλα εποχή ενθουσιασµού, 
ζωντάνιας, επιθυµιών και αναζητήσεων. Είναι δηλαδή µια 
δηµιουργική περίοδος που θέτει τα θεµέλια για µια ήρεµη, 
αρµονική και αποτελεσµατική χρονιά. Είναι η αρχή της 
επιτυχούς έκβασης στην πρόοδο, επίδοση και απόδοση τόσο 
των µαθητών όσο και των δασκάλων τους αλλά και των γονέων 
τους. Ακριβώς επειδή µπορεί να παίξει σηµαντικό και 
καθοριστικό ρόλο στην όλη πορεία της απόκτησης, 
ανάπτυξης και καλλιέργειας γνώσεων, εµπειριών 
και σχέσεων, είναι σηµαντικό να τονίσουµε µερικά 
σηµεία που θα µπορούσαν να συντελέσουν θετικά στη 
δηµιουργία ενός υγιούς και αρµονικού κλίµατος στην 
οικογένεια, το σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό πεδίο.

Δύο σηµαντικά σηµεία για την ανάπτυξη ουσιαστικών 
σχέσεων είναι η επικοινωνία και η κατανόηση. Πάνω 
σ’ αυτούς τους άξονες, αν κινηθούν όλοι από τους 
πιο µικρούς µέχρι τους µεγαλύτερους, τότε µπορούν 
να καλυφθούν οι ανάγκες από τη µια πλευρά και να 
αντιµετωπισθούν όλων των ειδών τα προβλήµατα από 
την άλλη. Τα παιδιά και οι νέοι χρειάζεται να αναπτύξουν 
µια ουσιαστική επικοινωνία µεταξύ τους και στο πλαίσιο 
αυτό να καλλιεργηθούν οι φιλίες που µπορούν να 
συνδέσουν και να µείνουν σταθερές για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα προσφέροντας ένα αίσθηµα αυτοεκτίµησης 
και κοινωνικής ένταξης. Οι φιλίες βασίζονται σε κοινά 
ενδιαφέροντα, αρχές και ιδανικά που µπορούν να 
αποτελέσουν την απαρχή µιας ουσιαστικής ανταλλαγής 
σκέψεων, προβληµατισµού και επικοινωνίας. Με τον 
τρόπο αυτό, οι νέοι µπορούν να βρουν τρόπο έκφρασης 
των προσωπικών τους απόψεων και σκέψεων, 

αναπτύσσοντας έτσι την προσωπικότητά τους σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο.

Επικοινωνία και κατανόηση χρειάζεται από τους δασκάλους στη σχέση τους µε 
τους µαθητές, άµεση εκδήλωση των στόχων για την επίτευξη των προγραµµάτων 
του σχολικού πλαισίου.  Ο ρόλος του δασκάλου είναι πολυσύνθετος, καθοριστικός 
και δύσκολος. Χρειάζεται να αντιληφθεί και να κατανοήσει τις ανάγκες, αδυναµίες 
και απαιτήσεις που προβάλλουν οι µαθητές και να µπορέσει να βρει τρόπους για 
να τις καλύψει µε απόλυτη αφοσίωση, αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον. Χρειάζεται 
να κερδίσει την απόλυτη εµπιστοσύνη τους για να τους µεταδώσει όχι µόνο 
γνώσεις αλλά σκέψεις, εµπειρίες, ιδέες, αρχές και πεποιθήσεις. Χρειάζεται να είναι 
πάντοτε κοντά στους νέους και µέσω της ανοιχτής επικοινωνίας και σύµπραξης 
να καθοδηγεί και να συµβουλεύει στον τρόπο εξέλιξης, προόδου και πορείας 
τους. Χρειάζεται να είναι πρότυπο αλλά και σηµείο αναφοράς, να µεταδίδει και 
να ενθαρρύνει, να αποτρέπει και να κρίνει, να ενισχύει την κριτική ικανότητα και 
δηµιουργικότητα των νέων.

Εξίσου καθοριστικός και σηµαντικός είναι και ο ρόλος των γονέων. Οι γονείς 
µεταφέρουν αρχές και κανόνες, οριοθετούν την συµπεριφορά, έχουν αξιώσεις και 
παράλληλα καθοδηγούν και συµβουλεύουν τα παιδιά τους µε διάθεση αγάπης 

και αληθινού ενδιαφέροντος. Είναι αναγκαίο να τίθενται όρια 
για τα παιδιά γιατί έτσι µόνο έχουν ένα σηµείο αναφοράς στη 
συµπεριφορά τους και στις επιδιώξεις τους. Είναι αναγκαίο 
όµως να υπάρχει και µία ισορροπία και αρµονία στις σχέσεις 
των γονέων µε τα παιδιά τους, χωρίς να εκφράζεται µία 
απόλυτη αυστηρότητα αλλά ούτε και απόλυτη παραχώρηση 
δικαιωµάτων και ελευθεριών. Στις σχέσεις αυτές είναι αναγκαίο 
να συνυπάρχουν οι υποχρεώσεις µε τα δικαιώµατα ώστε να 
επικρατεί σεβασµός και απόλυτη κατανόηση. Με το πνεύµα αυτό, 
οι γονείς χρειάζεται να «αφουγκράζονται» τις βαθύτερες ανάγκες 
και επιθυµίες των παιδιών τους, να χρησιµοποιούν τον διάλογο 
και την ανοικτή επικοινωνία και µε κατανόηση να προχωρούν 
στην ουσιαστική στήριξη των παιδιών τους. Η αγάπη δεν είναι 
πάντοτε αυτονόητη, χρειάζεται να εκφράζεται και να δηλώνεται 
µαζί µε την βεβαίωση ότι πάντοτε µπορούν τα παιδιά να µιλούν 
και να στηρίζονται στους γονείς τους, ακόµα κι αν εκπροσωπούν 
διαφορετικούς κόσµους ή διαφορετικές επιδιώξεις. Η 
διαφοροποίηση και η απόσταση λόγω διαφορετικών γενεών 

δεν είναι πάντοτε δεσµευτική και σίγουρα όχι αρνητική. 
Μέσω της συζήτησης και του διαλόγου, ανταλλάσσουν 
οι γονείς µε τα παιδιά τους τις σκέψεις τους και τα 
οράµατά τους. Μέσω της κατανόησης συµβάλλουν στην 
εκπλήρωση των δικών τους ξεχωριστών στόχων και 
παρέχουν µια διαρκή στήριξη.

Στην αρχή λοιπόν του φετινού σχολικού έτους, ερχόµαστε 
να µιλήσουµε για νέες αρχές και νέα οράµατα, για 
δηµιουργικότητα, πρωτοπορία, έκφραση, καινοτοµία 
µέσα στο πλαίσιο της σύµπραξης, ουσιαστικής 
επικοινωνίας και κατανόησης, συµπόρευσης και 
επίτευξης στόχων στη ζωή τόσο των µικρών παιδιών, 
όσο και των νέων, των εφήβων, των δασκάλων και των 
γονέων. Με τον τρόπο αυτό προσέγγισης και έκφρασης 
των ατοµικών και συλλογικών αναγκών αναπτύσσεται 
µία αρµονική ατµόσφαιρα στις σχέσεις µιας οικογένειας, 
ενός σχολικού περιβάλλοντος καθώς και ενός ευρύτερου 
κοινωνικού χώρου.

Με την ελπίδα όλα να κυλήσουν ομαλά με την πανδημία και 
σύντομα να επανέλθει η κοινωνία μας στην κανονικότητα 
των καθημερινών της ρυθμών, ευχόμαστε  καλή σχολική 
χρονιά σε όλους µε πολλά και όµορφα αποτελέσµατα σε 
κάθε τοµέα, σε κάθε ηλικία, σε κάθε χώρο.

Ι Θ Α Κ Η
Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, 
να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος,

γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,

τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου,

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου.
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.

Το φθάσιµον εκεί είν’ ο προορισµός σου.
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.

Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες  Ιθάκες τι σηµαίνουν.

 
(Από τα Ποιήµατα 1897-1933, Ίκαρος 1984)
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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.
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Το Ελληνικό Φαρμακείο  του Τορόν το που σας εξυπηρετεί  
σ τη γλώσσα σας με  συνέ πεια  α πό το 1975.

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

«Τιμάμε τους προγόνους μας, που με 
τον ακατάλυτο πόθο τους για ελευθερία 
πολέμησαν σκληρά για την αποτίναξη του 
τουρκικού ζυγού» τόνισε η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
από την Τρίπολη, όπου παρέστη στις 
εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο 
Δήμος Τρίπολης για τα 200 χρόνια από την 
«Άλωση της Τριπολιτσάς».

Η κυρία Σακελλαροπούλου, σε δήλωσή 
της μετά τη δοξολογία και την κατάθεση 
στεφάνων στο Μνημείο Αρχιερέων 
και Προκρίτων και στον ανδριάντα του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία 
Άρεως, επισήμανε ότι η κατάληψη της 
Τριπολιτσάς, λίγους μόνο μήνες μετά την 
έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, 

υπήρξε καθοριστικό γεγονός για την 
έκβασή του. «Η απόφαση του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη να αλώσει το διοικητικό 
και στρατιωτικό κέντρο των Οθωμανών 
αποδείχθηκε κορυφαίας στρατηγικής 
σημασίας, αφού εδραίωσε την Επανάσταση 
στην Πελοπόννησο, αναπτερώνοντας 
το ηθικό των εξεγερμένων Ελλήνων» 
σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «διακόσια 
χρόνια μετά, η πατρίδα μας, ένα σύγχρονο 
κράτος δικαίου στην καρδιά της ΕΕ, 
εγγυάται τη σταθερότητα και την ειρηνική 
συνύπαρξη στην ευρύτερη περιοχή, 
χωρίς να απεμπολεί τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας παρακολούθησε την 
παρέλαση και ξεναγήθηκε στην έκθεση 
έργων της Συλλογής Γαϊτανάρη και 
Ιώς Ντόλκα με τίτλο «Απεικονίσεις & 
Αναπαραστάσεις του ελληνόφωνου 
κόσμου-από τον 18ο στον 21ο αιώνα» στο 
Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

Συγκλονιστικές 
περιγραφές για 

το χτύπημα 
του Eγκέλαδου 

στην Κρήτη
Δεκάδες είναι οι μετασεισμοί στην Κρήτη, 

η οποία επλήγη το πρωί της Δευτέρας από 
ισχυρή σεισμική δόνηση 5,8 Ρίχτερ. Η 
έντονη σεισμική δραστηριότητα στοίχισε 
τη ζωή σε έναν άνθρωπο στο Αρκαλοχώρι, 
ενώ έχει καταστρέψει και πολλά σπίτια. 
Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις πρώτες 
εκτιμήσεις, τουλάχιστον 1.000 σπίτια είναι 
μη κατοικήσιμα στην ευρύτερη περιοχή του 

Ηρακλείου.
Στο Αρκαλοχώρι πραγματοποιείται 

έκτακτη σύσκεψη υπό την Πολιτική 
Προστασία και τον περιφερειάρχη, 
στην οποία θα αποφασιστεί το πού θα 
διανυκτερεύσουν οι κάτοικοι του χωριού, οι 
οποίοι δεν θα μείνουν ούτε το βράδυ στα 
σπίτια τους.

Το χωριό Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο 
μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. 
Κτήρια, δρόμοι και εγκαταστάσεις έχουν 
καταστραφεί, ενώ ο τρούλος της εκκλησίας 
του Προφήτη Ηλία κατέρρευσε, με 
αποτέλεσμα ένας 65χρονος άνδρας που 
πραγματοποιούσε εργασίες στον ναό να 
χάσει τη ζωή του. 

Τρεις άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα 
συντρίμμια και τα σωστικά συνεργεία 
έδωσαν πραγματική μάχη με τον χρόνο 
για τον απεγκλωβισμό τους. Συνολικά, οι 
τραυματίες από την ισχυρότατη δόνηση 
είναι έντεκα. Δύο φαίνεται να είναι με 
κατάγματα και επτά με εκδορές, ενώ όλοι 
διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και κέντρα 
υγείας.

Ο δήμαρχος Βιάννου Αρχάνων Μηνάς 
Σταυρακάκης μίλησε για σεισμό που 
σημειώθηκε στην Κρήτη και είπε πως 
πρόκειται για τον πιο ισχυρό εδώ και μισό 
αιώνα στην περιοχή, ενώ εξέφρασε την 
ανησυχία του για την ενεργοποίηση του 
περίφημου ρήγματος του Καστελλίου, το 
οποίο κόβει στη μέση το νησί.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οι ζημιές είναι 
μεγάλες. Δεν μπορώ να σας τα περιγράψω 
με λόγια. Έχουν καταστραφεί και παλιά και 
νέα κτήρια και, κατά την εκτίμησή μου, είναι 
θαύμα που δεν έχουμε θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό στον δήμο μας.

»Είμαι 50 ετών και σας λέω με 
βεβαιότητα πως η Κρήτη δεν έχει γνωρίσει 
τέτοιο σεισμό σε αυτό το διάστημα. Πάντα 
γίνονταν σεισμοί, αλλά στον υποθαλάσσιο 
χώρο. Αυτή τη φορά ήταν στο χερσαίο 
τμήμα και επιφανειακός και ενεργοποιήθηκε 
το ρήγμα του Καστελλίου, που πάντα ήταν 
στη σκέψη μας και το παρακολουθεί η 
επιστημονική κοινότητα. Ο σεισμός είχε 
πολύ μεγάλη επιτάχυνση. Φανταστείτε 

πως στην Αθήνα το 1999 ήταν 5,9 Ρίχτερ 
και έγιναν τεράστιες ζημιές. Θα έλεγα πως 
ήταν ανάλογος -αν όχι και μεγαλύτερος- 
και γι΄ αυτό σας λέω πως είναι θαύμα που 
έχουμε μόνο αυτές τις απώλειες. Είμαστε 
τυχεροί μέσα στην ατυχία μας.

»Δεν το συζητάμε, οι ζημιές είναι 
τεράστιες. Προτεραιότητα έχουν τα 
σχολεία. Ένα νηπιαγωγείο και ένα δύο 
ακόμα σχολεία είναι ακατάλληλα παρ΄ 
ότι ως δήμος τα είχαμε ενισχύσει όλα και 
τα είχαμε συντηρήσει. Το δημαρχείο έχει 
πάθει μεγάλες ζημιές, όπως και πολλά 
νέα σπίτια. Επίσης έχουμε μεγάλες ζημιές 
στην ηλεκτροδότηση και στην άρδευση. 
Μεγάλες ζημιές έχουμε και στην οδοποιία. 
Όλος ο μηχανισμός του δήμου είναι επί 
ποδός και με προτεραιότητα προσπαθούμε 
να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση».

Την ώρα του σεισμού ένας άνδρας 
οδηγούσε, με αποτέλεσμα να πέσουν 
βράχια πάνω στο όχημά του. Μέσα στο 
αυτοκίνητο ήταν και η σύζυγός του, όμως 
ευτυχώς κανένας από τους δύο δεν 
τραυματίστηκε σοβαρά.

«Είναι θαύμα αυτό που συνέβη. Θα 
πρέπει να ανάψουμε ένα κερί στην 
Παναγία. Εκεί ακριβώς στη στροφή άρχισε 
και κουνούσε το αυτοκίνητο, νόμιζα ότι 
με έπιασε λάστιχο, έκοψα ταχύτητα και 

πήγα δεξιά για να 
σταματήσω. Δεν 
πρόλαβα να 
σταματήσω και 
είδα τον βράχο 
που γύριζε, ένα 
σύννεφο σκόνης, 
δεν έβλεπα τίποτα, 
και βράχια που 
έπεφταν. Το μόνο 
που πάθαμε είναι 
ότι τραυματίστηκε 
-αλλά ευτυχώς 
ελαφρά- η γυναίκα. 
Από τον πανικό 
βγήκε από το 
αυτοκίνητο και 
τη χτύπησε μία 
πέτρα στο κεφάλι» 

δήλωσε ο οδηγός στο neakriti.
Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες και το 

βίντεο από τη στιγμή της σεισμικής δόνησης 
σε σούπερ μάρκετ στο Αρκαλοχώρι, όπου 
τα προϊόντα πέφτουν από τα ράφια το ένα 
μετά το άλλο.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού 
Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών Άκης Τσελέντης, αναλύοντας το 
φαινόμενο του φονικού σεισμού μεγέθους 
5,8 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, 
τονίζει ότι, όπως είχε προειδοποιήσει 
πρόσφατα και ο ίδιος, επρόκειτο για τον 
κύριο σεισμό, μιας και το συγκεκριμένο 
ρήγμα δεν μπορεί να «δώσει» περισσότερα 
από 6 Ρίχτερ.

Ωστόσο ο έμπειρος σεισμολόγος 
επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει γενική 
επιφυλακή, αφού αναμένονται μετασεισμοί 
μεγέθους έως και 5 Ρίχτερ, που μπορούν 
να προκαλέσουν προβλήματα.

Ξεκαθάρισε δε ότι το συγκεκριμένο 
ρήγμα δεν σχετίζεται με την πόλη του 
Ηρακλείου, εφιστά όμως την προσοχή 
στους κατοίκους όταν βρίσκονται στους 
στενούς δρόμους της πόλης.

Γεράσιμος Χουλιάρας στη Ζούγκλα: 
Είχαμε προειδοποιήσει από τον Ιούλιο 
τις τοπικές αρχές για τη σεισμική 
δραστηριότητα στην περιοχή

Στη Ζούγκλα μίλησε και ο διευθυντής 
Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου 
Αθηνών, δρ Γεράσιμος Χουλιάρας, ο οποίος 
εξήγησε πως οι ειδικοί παρακολουθούσαν 
τη σεισμική δραστηριότητα στο 
Αρκαλοχώρι από τον Ιούλιο και είχαν ήδη 
προειδοποιήσει εδώ και μήνες τις τοπικές 
αρχές για τους κινδύνους.

Επιπλέον διευκρίνισε πως υπήρχαν 
από το καλοκαίρι μικροπροβλήματα στην 
περιοχή και γι’ αυτό οι ειδικοί πρότειναν 
στις Αρχές να λάβουν κάποια προληπτικά 
μέτρα, αφού ήταν αδύνατο να προβλέψουν 
πότε θα γίνει ο κύριος σεισμός.

Τέλος, ο κ. Χουλιάρας προειδοποίησε 
πως θα υπάρχει έντονη μετασεισμική 
ακολουθία, καθώς ο σεισμός των 5,8 
Ρίχτερ ήταν αρκετά επιφανειακός.

zougla.gr

Η ΠτΔ στις εκδηλώσεις για την 
«Άλωση της Τριπολιτσάς»
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Θεόδωρος Καλμούκος
NATIONAL HERALD

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος 
βρέθηκε να σχοινοβατεί μια εβδομάδα 
σχεδόν τώρα και συγκεκριμένα από 
τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, που 
παρέστη στα εγκαίνια του «Τουρκικού 
Κέντρου» στη Νέα Yόρκη τα οποία 
έγιναν παρουσία του προέδρου της 
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
και του ηγέτη των κατεχομένων της 
Κύπρου, Ερσίν Τατάρ.

Το λεγόμενο «Τουρκικό Σπίτι» είναι ένας 
ουρανοξύστης 36 ορόφων απέναντι 
από το κεντρικό κτίριο του ΟΗΕ, στο 
οποίο στεγάζονται το προξενείο της 
Τουρκίας στη Νέα Υόρκη και η μόνιμη 
αντιπροσωπεία της στα Ηνωμένα 
Έθνη, ενώ ένας όροφος διατίθεται για 
το ψευδοκράτος των επί μισό αιώνα 
κατεχόμενων της Κύπρου.

Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο 
οι πονηροί Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν 
δεόντως την παρουσία του 
Ελπιδοφόρου ως μέρος το ασκεριού 
τους δίπλα στον Τατάρ και Ερντογάν 
διασπείροντας τις φωτογραφίες και τα 
βίντεο όχι μόνο μέσα στην Τουρκία, 
αλλά και σ’ όλο τον Κόσμο. Αναντίλεκτα 
και ήταν ένα σοβαρό ολίσθημα 
του Ελπιδοφόρου διότι πλέον δεν 
είναι ο Μητροπολίτης Προύσης 
και ο Ηγούμενος της Χάλκης που 
υποχρεωτικά έπρεπε να κάνει πέτρα 
την καρδιά και να σχοινοβατεί μπροστά 
στους σφαγείς της Κύπρου, της 
Ρωμιοσύνης της Κωνσταντινούπολης, 
της Ιμβρου και Τενέδου, του Πόντου, 
της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας για 
λόγους κατανοητούς και ανάγκης, αλλά 
είναι ο Αρχιεπίσκοπος του Ελληνισμού 
της Αμερικής.

Οχι λίγες φορές ο Πατριάρχης και οι 
ιεράρχες του Φαναρίου αναγκάζονται 
να φέρονται και συμπεριφέρονται 
φιλοφρόνως προς τους ολετήρες του 
Γένους διότι πρέπει να συμβιώσουν 
μαζί τους και να συνεχίσουν με κάθε 
τίμημα την παρουσία του ορατού 
Κέντρου ενότητας της Ορθοδοξίας στην 
Κωνσταντινούπολη, εκεί που ανήκει, 
που το έταξε ο Θεός και η Ιστορία, 
αλλά ο Ελπιδοφόρος θα μπορούσε να 
βρει μία εύλογο αιτία και να αποφύγει 
τη σχοινοβασία τη στιγμή που οι 
καταληψίες της Πόλης και της Κύπρου 
εξακολουθούν να επιβουλεύονται 
απροσχημάτιστα και σήμερα εδάφη και 
ύδατα της Ελλάδας και της Κύπρου.

Από την άλλη μεριά, κατανοώ ότι 
ο Ελπιδοφόρος έχει κατά νουν και 
στόχευση την Πατριαρχία και αυτονόητα 
θέλει να έχει αγαθές σχέσεις με τους 
αυθέντες και δεσπότες της Τουρκίας, 
οι οποίοι δυστυχώς, εξακολουθούν να 
έχουν λόγο και ρόλο στην εκλογή του 
Πατριάρχη μέσω της έγκρισης του 
καταλόγου των υποψηφίων. Όχι, δεν 
είναι κακό να έχει κάποιος φιλοδοξίες, 
αρκεί πάνω και πέρα από αυτές να 
τίθενται τα συμφέροντα της Ομογένειας 
και του Έθνους. Να συνειδητοποιήσει 
πως είναι Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, 
μεγάλη τιμή, αλλά και τεράστια ευθύνη. 
Τα άλλα είναι άκαιρα και αδόκιμα και 
ίσως και ανίερα...

Βέβαια θα μπορούσε να διαμηνύσει 
στον Ερντογάν πως την Αρχιεπισκοπή 
Αμερικής και τον Αρχιεπίσκοπό της 
θεσμικά έχουν επισκεφθεί Πρόεδροι 
και Αντιπρόεδροι της Αμερικής, 
Πρωθυπουργοί της Ελλάδος, Γενικοί 
Γραμματείς Ηνωμένων Εθνών, ηγέτες 
κρατών και αν ήθελε να δείξει την 

εκτίμησή του στον Αρχιεπίσκοπο να 
επισκεπτόταν ο ίδιος ο Ερντογάν ή ο 
υπουργός Εξωτερικών Νταβούσογλου 
την Αρχιεπισκοπή σαν κίνηση καλής 
θέλησης.

Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν 
από την Κυπριακή Παροικία και 
την ευρύτερη Ομογένεια ήταν 
αναμενόμενες γιατί υπάρχει ευαισθησία 
και φιλοπατρία και η φιλοπατρία 
είναι αρετή, όχι εθνικισμός που 
θέλουν οι εθνομηδενιστές. Ωστόσο, 
οι αντιδράσεις του Αναστασιάδη και 
του Μητσοτάκη να απαξιώσουν τον 
Ελπιδοφόρο όχι ως πρόσωπο, αλλά ως 
Αρχιεπισκοπικό θεσμό και ως Εξαρχο 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήταν 
όχι απλώς άκομψες αλλά απαράδεκτες 
και υποκριτικές.

Και εξηγούμαι: Στα εγκαίνια 
του «Τουρκικού Κέντρου» δεν 
παρευρέθηκε απλώς ο Γκουτέρες των 
Ηνωμένων Εθνών, αλλά εκφώνησε και 
λόγο διθυραμβικό για την Τουρκία και 
τον Ερντογάν, αλλά ο Αναστασιάδης 
και ο Μητσοτάκης όχι μόνο δεν τον 
απαξίωσαν αλλά έτρεχαν να τον 
συναντήσουν.

Είναι πικρή αλήθεια ότι ο Ελπιδοφόρος 
δεν συνηθίζει να συμβουλεύεται κι 
αυτό αποδεικνύεται μοιραίο διότι 
«άνθρωπος ασύμβουλος εαυτού 
πολέμιος». Ας αποφύγω για τώρα να 
αναφερθώ στους συμβούλους του 
ενταύθα και εν Ελλάδι. Αλλά ούτε και 
ο Αναστασιάδης και ο Μητσοτάκης 
φαίνεται πως έχουν πιο ευφυείς 
συμβούλους. Κάποια στιγμή θα 
πρέπει να δούμε και το ρόλο άλλων 
παρατρεχάμενων ανδρών τε και 
γυναικών ανηκόντων στο υπουργείο 
Εξωτερικών.

Θέλω να πιστεύω πως με αυτή 
την κρίση δόθηκε η ευκαιρία στον 
Ελπιδοφόρο να σκεφθεί, να στοχαστεί, 
να χαρτογραφήσει πρόσωπα και 
καταστάσεις, να αναθεωρήσει 
συμπεριφορές και αποφάσεις του, 
να χαράξει καινούργιες πορείες και 
προοπτικές, διότι βρίσκεται στην αρχή 
της Αρχιεπισκοπίας του και πρέπει να 
πετύχει διότι και πρέπει και μπορεί 
για το καλό της Αρχιεπισκοπής, της 
Ομογένειας και το δικό του. Δεν είναι 
ούτε τυχαίος ιεράρχης, ούτε τυχαίος 
άνθρωπος. Τόσο ο Μητσοτάκης όσο 
και ο Αναστασιάδης όντες αμφότεροι 
προσωρινοί στην εξουσία έπρεπε να 
είχαν καταλάβει πως ο Ελπιδοφόρος 
δεν είναι για πέταμα, έστω με αυτό 
του το ολίσθημα. Νομίζω πως με 
αυτό καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν 
χρειάζονται περισσότερα, διότι τρίβουν 
τα χέρια τους οι Τούρκοι όταν μας 
βλέπουν να τρώμε τις σάρκες μας 
μεταξύ μας.

Αναμφίβολα η δήλωση που έδωσε 
στη δημοσιότητα ο Ελπιδοφόρος 
αργά το απόγευμα της Πέμπτης είναι 
μια πρώτη εκζήτηση συγγνώμης, 
συναισθανθείς το ημαρτημένο της 
Δευτέρας στα τουρκικά εγκαίνια. Ιδού 
η ουσία της: «Λυπάμαι ειλικρινά για 
την οδύνη που άθελά μου προκάλεσα 
σε Κύπριους και Ελληνοαμερικανούς 
αδελφούς μου, ιδιαίτερα στο 
αγαπημένο μου ποίμνιο. Προσεύχομαι 
να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση 
στη μαρτυρική Κύπρο, όπως την 
προσδοκά ο κυπριακός λαός, με βάση 
το διεθνές δίκαιο και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, 
και εργάζομαι για αυτό το σκοπό».

Η σχοινοβασία του Ελπιδοφόρου
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πηνίου και αισθητήρες για την ανίχνευση υπεριωδών ακτίνων. 
(Πανεπιστήμιο Northwestern)

Η ομάδα των ειδικών ήθελε να σχεδιάσει συσκευές που θα 
έμεναν στον αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο, επιτρέποντάς 
τους να μεγιστοποιήσουν τη συλλογή σχετικών δεδομένων. Όταν 
το μικροσκοπικό φτερωτό τσιπάκι πέφτει στο κενό, τα φτερά του 
αλληλεπιδρούν με τον αέρα για να δημιουργήσουν μια αργή, 
σταθερή περιστροφική κίνηση.

“Νομίζουμε ότι νικήσαμε τη φύση. Τουλάχιστον με τη στενή 
έννοια ότι καταφέραμε να χτίσουμε δομές που πέφτουν με 
πιο σταθερές τροχιές και σε πιο αργές τελικές ταχύτητες από 
ισοδύναμους σπόρους που θα βλέπατε από φυτά ή δέντρα” , λέει 

ο Rogers. «Μπορέσαμε επίσης 
να κατασκευάσουμε αυτές τις πτητικές κατασκευές ελικοπτέρων 
σε μεγέθη πολύ μικρότερα από αυτά που βρίσκονται στη φύση».

Over the course of billions of years, nature has designed 
seeds with very sophisticated aerodynamics. We borrowed 
those design concepts, adapted them and applied them to 
electronic circuit platforms.”

John A. Rogers Bioelectronics pioneer

Ο John Rogers πιστεύει ότι αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να πέσουν από τον ουρανό μαζικά και να 
διασκορπιστούν για να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης μετά από διαρροή πετρελαίου 
ή για να παρακολουθούν τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

σε διαφορετικά υψόμετρα. Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε έναν νέο 
περιβαλλοντικό ρύπο, στην προσπάθειά μας να μετριάσουμε τις επιπτώσεις ενός άλλου.

Στο έγγραφο που περιγράφει το έργο 
τους, ο Rogers και η ομάδα του διατυπώνουν 
αυτές τις ανησυχίες και τονίζουν ότι “πρέπει 
να εξεταστούν προσεκτικά αποτελεσματικές 
μέθοδοι ανάκτησης και διάθεσης. Μία λύση που 
παρακάμπτει αυτά τα ζητήματα είναι η χρήση 
συσκευών κατασκευασμένων από υλικά που 
απορροφώνται φυσικά στο περιβάλλον μέσω 
χημικής αντίδρασης ή/και φυσικής διάσπασης 
σε καλοήθη τελικά προϊόντα.”

Ευτυχώς, το εργαστήριο του κ. Rog-
ers αναπτύσσει παροδικά ηλεκτρονικά που 
μπορούν να διαλυθούν στο νερό αφού δεν είναι 
πλέον χρήσιμα.

Χρησιμοποιώντας παρόμοια υλικά, ο ίδιος 
και η ομάδα του στοχεύουν στην κατασκευή 
ιπτάμενων μικροσυσκευών που θα μπορούσαν 
να υποβαθμιστούν και να εξαφανιστούν σε 
υπόγεια ύδατα με την πάροδο του χρόνου. 
“Αναγνωρίζουμε ότι η ανάκτηση μεγάλων 
συλλογών μικροεφαρμογών μπορεί να είναι 
δύσκολη. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανησυχία, 
αυτές οι συσκευές θα είναι περιβαλλοντικά 
απορροφήσιμες και θα διαλύονται φυσικά και 
ακίνδυνα.”

Η συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό Nature και άλλα επιστημονικά 
περιοδικά την περασμένη εβδομάδα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
βρεθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νorthwestern: https://news.northwestern.edu/sto-
ries/2021/september/microflier-winged-microchip-is-smallest-ever-human-made-flying-structure/

Ένα μικροτσίπ με φτερά είναι 
η μικρότερη ιπτάμενη δομή που 
έχουν φτιάξει ποτέ οι άνθρωποι

Τώρα, ίσως 
περισσότερο από 
ποτέ, μηχανικοί 
και επιστήμονες 
αντλούν έμπνευση 
από τη φύση για 
την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών. Αυτό 
ισχύει σίγουρα 
για τη μικρότερη 
ιπτάμενη δομή που 
έχουν κατασκευάσει 
οι άνθρωποι 
μέχρι σήμερα. 

Εμπνευσμένοι από τον τρόπο με τον οποίο τα δέντρα, όπως ο σφένδαμος διασκορπίζουν 
τους σπόρους τους με λίγη βοήθεια από ένα δυνατό αεράκι, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια 
σειρά από μικροσκοπικά ιπτάμενα μικροτσίπ, που το μικρότερο δεν ξεπερνά σε μέγεθος 
έναν κόκκο άμμου.

Αυτό το ιπτάμενο μικροτσίπ ή «μικροπτερύγιο» ευαισθητοποιείται από τον άνεμο και 
γυρίζει σαν ελικόπτερο προς το έδαφος. Τα μικροπτερύγια, που σχεδιάστηκαν από μια 
ομάδα στο Πανεπιστήμιο Northwestern του Ιλινόις, μπορούν να κατασκευαστούν με 
εξαιρετικά μικροσκοπική τεχνολογία, όπως αισθητήρες, πηγές ενέργειας, κεραίες για 
ασύρματη επικοινωνία, ακόμη και ενσωματωμένη μνήμη για αποθήκευση δεδομένων.

“Ο στόχος μας ήταν να προσθέσουμε πτητικές κινήσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα 
μικρής κλίμακας, με την ιδέα ότι αυτές οι δυνατότητες θα μας επιτρέψουν να διανείμουμε 
πολύ λειτουργικές, μικροσκοπικές ηλεκτρονικές συσκευές για παρακολούθηση 
του περιβάλλοντος, παρακολούθηση μόλυνσης, παρακολούθηση πληθυσμού ή 
παρακολούθηση ασθενειών”, λέει ο John A. Rogers , ειδικός στην Βιοηλεκτρονική 
επιστήμη, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της ανάπτυξης της νέας συσκευής.

Στη φωτογραφία διακρίνεται η κορυφή ενός μεγαλύτερου μικροπτερυγίου με κεραία 

LEXI WRITERS
Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ LEXI WRITERS

Μια λέξη μόνο φτάνει ν’ αλλάξει τα πάντα! Ο συνδυασμός των λέξεων στον 
προφορικό ή στο γραπτό λόγο μπορεί να γίνει κάτι πολύ συνηθισμένο ή ένα 
εκπληκτικό έργο τέχνης. Εμείς στη Lexi Writers μπορούμε να συνεργαστούμε 
μαζί σας και να δημιουργήσουμε ένα αριστούργημα γιατί αγαπάμε τις λέξεις. 
Αναλαμβάνουμε κάθε τι που θέλετε να γράψετε, να πείτε, ή να μεταφράσετε. 
Εμπιστευθείτε μας, είτε πρόκειται για μια ομιλία σε μια σημαντική στιγμή της 
ζωής και της καριέρας σας, μια επαγγελματική επιστολή ή το βιογραφικό σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο lexiwriters@gmail.com



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 23

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

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Θωμάς Νότας είναι 33 ετών και έχει στα χέρια του μια 
ιδιαίτερη φάρμα.  Εκεί οι αγελάδες πηγαίνουν … μόνες τους 
για άρμεγμα, την δουλειά την κάνει ένα ρομποτικό σύστημα, 
ενώ σε live χρόνο καταγράφονται μια σειρά από δεδομένα 
που αφορούν το εκάστοτε ζώο.

Πότε ξεκινήσατε την ενασχόληση σας με την 
φάρμα και πως προέκυψε αυτή η επαγγελματική σας 
δραστηριότητα;

Ξεκίνησα πριν 5 χρόνια όταν και κλήθηκα να την αναλάβω 
ως αποτέλεσμα φυσικής διαδοχής χωρίς ωστόσο να έχω την 
παραμικρή σχέση με το αντικείμενο. Η φάρμα δημιουργήθηκε 
το 1988 από τον πατέρα μου και τον θείο μου και πάντοτε 
καινοτομούσε, ιδιαίτερα στη γενετική και στη διατροφή, 
αποτελώντας ορόσημο για τα ελληνικά δεδομένα. Φιλοξένησε 
το 1ο φεστιβάλ γαλλικής αγελαδοτροφίας και συνεχίζει να 
επενδύει στον τομέα της γενετικής.

Πως ακριβώς λειτουργεί όλο αυτό το ρομποτικό 
σύστημα που έχετε στη φάρμα σας;

Λειτουργεί καταρχάς με κύριο γνώμονα τον απόλυτο 
σεβασμό του ζώου. Όλο το 24ωρο, η αγελάδα μπορεί να 
επισκεφθεί το ρομπότ όσες φορές θέλει και εκείνο θα κρίνει εάν 
πρέπει να αρμεχτεί ή όχι. Εάν είναι να αρμεχτεί, τότε η αγελάδα 
παραμένει στο ρομπότ και της χορηγείται άμεσα τροφή η 
οποία υπολογίζεται από πολλούς παραμέτρους. Στη συνέχεια 
το ζώο ζυγίζεται και το ρομπότ αναλαμβάνει τη διαδικασία 
πλυσίματος του μαστού με απολυμαντικό προετοιμάζοντας 
την αγελάδα για τη διαδικασία του αρμέγματος. Ακτίνες λέιζερ 
σκανάρουν τον μαστό για τον άμεσο εντοπισμό των θηλών 
ενώ δυο 3D κάμερες παρακολουθούν συνεχώς τις κινήσεις 
του ζώου ώστε σε κάθε άρμεγμα το ρομπότ να γίνεται ακόμα 
πιο γρήγορο στην παραπάνω διαδικασία. 

Μόλις τελειώσει το άρμεγμα, ψεκάζεται στις θηλές 
απολυμαντικό και γίνεται απευθείας πλήρης ανάλυση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος. Αξίζει να αναφερθεί 
πως στην όλη διαδικασία δεν παρεμβαίνει ποτέ άνθρωπος και 
η αγελάδα κυριολεκτικά το απολαμβάνει. Επίσης οι αγελάδες 
φορούνε περιλαίμια με τσιπάκι όπου παρακολουθείται 
συνεχώς η κινητικότητα και ο μηρυκασμός τους. Είναι 
πολύ σημαντικοί αυτοί οι δείκτες διότι παίρνουμε αναφορές 
σχετικά με πιθανούς οίστρους, ώρα γονιμοποίησης, κινητικά 
προβλήματα, προβλήματα στομάχου κτλ.

Άρα ουσιαστικά, μέσα σε μια τέτοια 
«τεχνολογική φάρμα», τι είναι αυτό 
που κάνει ο ιδιοκτήτης; Έχει μια 
επίβλεψη και όλα τα άλλα γίνονται 
από τα μηχανήματα;

Ναι, η κεντρική ιδέα αυτή είναι. Οι 
περισσότερες ώρες εργασίας είναι 
πλέον στο γραφείο όπου ο όγκος των 
δεδομένων που έρχεται είναι μεγάλος 
και σε συνεχή βάση. Χρειάζεται 
παρακολούθηση αρκετές φορές μέσα στη μέρα για να 
πετύχεις άριστα αποτελέσματα διότι τα δεδομένα στο κοπάδι 
μπορούν να αλλάξουν οπουδήποτε στιγμή. Άλλωστε μιλάμε 
για ζωντανούς οργανισμούς.

Πως είναι να κάνει κάποιος αυτή τη δουλειά και πως 
είναι το καθημερινό πρόγραμμα σας;

Σίγουρα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον διότι εμπλέκονται 
άμεσα ή έμμεσα πολλοί τομείς για να παραχθεί το γάλα. 
Είναι κάποιες φορές κουραστικό διότι εργαζόμαστε 365 το 
χρόνο με το ρομπότ να είναι κυριολεκτικά ασταμάτητο αφού 
αρμέγει όλο το 24ωρο. Μια τυπική μου μέρα ξεκινά γύρω στις 
7 το πρωί στο γραφείο, όπου θα αξιολογήσω τις αναφορές 
που μου στέλνει το ρομπότ και έπειτα θα εφαρμόσω τις 
όποιες αλλαγές, όπως μεταφορά ζώων σε άλλη ομάδα, 
εφαρμογή πρωτοκόλλων υγείας, αναπαραγωγή κτλ. 
Παράλληλα ετοιμάζεται το φαγητό των ζώων και γίνονται οι 
διάφοροι καθαρισμοί της φάρμας. Έπειτα μπορεί να γίνουν 
παραγγελίες ζωοτροφών, επιδιορθώσεις στη φάρμα και ίσως 
κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Έχετε καταφέρει να κλείσετε συνεργασίες και με ξένες 
εταιρίες. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η διεθνής 
παρουσία σας;

Συνεργαζόμαστε εδώ και περίπου 30 χρόνια στον τομέα 
της γενετικής με την Γαλλική εταιρία Evolution International και 
την αμερικανική World Wide Sires. Στον τομέα της διατροφής 
με την επίσης γαλλική Terrena οπού μας παρέχει μέσω και 
ενός κορυφαίου διατροφολόγου την ανάλογη υποστήριξη της 
διατροφής των ζώων που αρμέγονται στο ρομπότ. Επίσης 
με την ολλανδική Lely αφού το ρομπότ είναι το Lely Astro-
naut A5. Οι προαναφερθείσες εταιρίες είναι οι κορυφαίες 
παγκοσμίως στο είδος τους και μας έχουν επισκεφθεί κατά 

καιρούς ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας μας.

Παράλληλα, συμμετέχετε και σε ένα online δίκτυο 
μέσω του οποίου έρχεστε σε επαφή με συναδέλφους 
σας από άλλες χώρες. Πως ακριβώς λειτουργεί αυτό;

Όλα τα ρομπότ της ίδιας εταιρίας (Lely) σε όλον τον κόσμο 
συνδέονται σε ένα κοινωνικό δίκτυο και εκεί μπορώ να γίνω 
φίλος με οποιονδήποτε παραγωγό και να συγκρίνουμε 
τις αποδόσεις μας. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο, διότι κάθε 
παραγωγός έχει το δικό του τρόπο λειτουργίας της φάρμας του 
και μπορούμε να δούμε άμεσα και σε βάθος τα αποτελέσματα 
κάθε διαφορετικής τεχνικής που εφαρμόζεται.

Επίσης μπορούμε να συγκρίνουμε τις αποδόσεις με 
τους μέσους όρους κάθε χώρας. Με βάση την εικόνα που 
έχετε, υπάρχουν επαγγελματικές ευκαιρίες στο πεδίο που 
δραστηριοποιείστε; Μπορεί δηλαδή κάποιος να ανοίξει μια 
δική του φάρμα και να έχει καλά έσοδα, με ανάπτυξη σε βάθος 
χρόνου; Και μιλώ ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Kαι 
εσείς άλλωστε είστε 33 ετών.

Σαφώς και υπάρχουν ευκαιρίες και η τεχνολογική εξέλιξη 
του πρωτογενούς τομέα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει το 
επάγγελμα μας ακόμη πιο ενδιαφέρον, προκλητικό και 
κερδοφόρο. Τα έσοδα είναι αρκετά καλά παρόλο τη χαμηλή 
τιμή του γάλακτος και την αυξημένη τιμή των ζωοτροφών. 
Πρέπει να σημειωθεί πως το κόστος για τη δημιουργία μιας 
φάρμας αγελάδων είναι αρκετά υψηλό, περίπου €10.000/ζώο 
για το συνολικό στήσιμο της επιχείρησης. Δηλαδή μια τυπική 
φάρμα του δικού μας μεγέθους θα χρειαστεί μια επένδυση της 
τάξεως του €1.000.000 περίπου. Πέρα από το υψηλό κόστος 
χρειάζεται συνεχής ενημέρωση, επιμονή και υπομονή γιατί 
δουλεύουμε κάτω υπό όλες τις συνθήκες, όλες τις ημέρες του 
χρόνου.

Πηγή - itspossible.gr

33χρονος Λαρισαίος έφτιαξε 
μια ρομποτική φάρμα και οι αγελάδες 

πηγαίνουν μόνες τους για άρμεγμα
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Κορωνοϊός: Το αντιβιοτικό
που ίσως γράψει το τέλος 

της πανδημίας 
Η λήψη μολνοπιραβίρης σε ασθενείς με ήπια 

συμπτώματα εξαφανίζει εντελώς τον ιό σε πέντε μέρες
 

Σημαντικές ελπίδες για τη θεραπεία με αντιβιοτικό όσων έχουν ήδη 
κολλήσει κορωνοϊό δημιουργούν οι τελικές κλινικές μελέτες του φαρμάκου 
με μολνοπιραβίρη (molnupiravir), ενώ φαίνεται πλέον να λειτουργεί και 
προληπτικά, αποτρέποντας τη μόλυνση από τον SARS-CoV-2.

Μέχρι σήμερα χορηγούνται φαρμακευτικές αγωγές στα νοσοκομεία για την 
καταπολέμηση της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός, την Covid-19, 
αλλά το χάπι που ανέπτυξε η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Merck μπορεί 
να ληφθεί και στο σπίτι, όπως κάθε συνταγογραφημένο αντιβιοτικό.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο The ConversationΤο φάρμακο αυτό 
δείχνει να αναστέλλει επιτυχώς την αντιγραφή του RNA πολλών ιών, 
συμπεριλαμβανομένου και του νέου κορωνοϊού, καθώς και παλαιότερων, 
όπως ο SARS-CoV-1 και ο MERS.

Όταν ο κορωνοϊός αναπαράγεται, δημιουργεί αντίγραφο του δικού του 
RNA, αλλά το φάρμακο αυτό εισβάλλει στο νέο RNA δίνοντας του εντολή 
αυτοκαταστροφής, οδηγώντας τον ιό στον θάνατο και καθαρίζοντας τον 
ανθρώπινο οργανισμό από αυτόν.

Η εταιρία είχε ανακοινώσει τη δημιουργία του φαρμάκου από τον Μάρτιο. 
Πλέον έχουν προχωρήσει οι μελέτες σε ανθρώπους, με χορήγηση του 
φαρμάκου σε 202 συμπτωματικούς ασθενείς με Covid-19 (εκτός νοσοκομείο) 
και καταγράφεται ότι τρεις ημέρες μετά τη χορήγησή του ο ιός ελαττώνεται 
σημαντικά στον οργανισμό όσων εμφανίζουν ήπια συμπτώματα: Μόνο το 
2% όσων υποβλήθηκαν σε τριήμερη θεραπεία με 800 μικρογραμμάρια 
μολνοπιραβίρης είχαν ακόμη ιικό φορτίο, έναντι 17% όσων έλαβαν ομοίωμα 
(placebo) της θεραπείας.

Ακόμη καλύτερα, στις πέντε ημέρες από την έναρξη της θεραπείας όλοι 
(100%) όσοι έλαβαν είτε 400 είτε 800 μικρογραμμάρια του φαρμάκου 
εξαφάνισαν εντελώς τον κορωνοϊό απο τον οργανισμό τους, ενώ 11% όσων 
έλαβαν placebo εξακολουθούσαν να έχουν ιικό φορτίο.

Το συμπέρασμα των επιστημόνων, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι κλινικές 
μελέτες σε νοσηλευόμενους πλέον ασθενείς, είναι ότι όχι μόνο το φάρμακο 
καθαρίζει τον οργανισμό από τον κορωνοϊό, αλλά και εμποδίζει τη μετάδοσή 
του.

Το κέρδος από μια επιτυχή δοκιμή του φαρμάκου αυτού και όσων άλλων 
βασιστούν στην ίδια ουσία είναι τεράστιο: Το χάπι αυτό θα αρκεί να προλάβει 
τις περισσότερες περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας, αλλά και να παρεμποδίσει 
τη μετάλλαξη του ιού, καθώς ουσιαστικά τον υποχρεώνει να μεταλλάξει τον 
εαυτό του σε κάτι θνησιγενές, κάτι που θα μπορούσε να ονομαστεί ως… 
Μετάλλαξη Ωμέγα, η οποία θα βάλει τέλος στον εφιάλτη του κορωνοϊού.

 
Πηγή: https://www.skai.gr/news

ΥγΕΙΑ
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Αφγανιστάν: Ταλιμπάν 
κρέμασαν σορούς 

φερόμενων απαγωγέων
Tαλιμπάν στην πόλη Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, 

σκότωσαν τέσσερις φερόμενους απαγωγείς και κρέμασαν 
τις σορούς τους σε δημόσιο χώρο, ως μέσο αποτροπής, 
έγινε γνωστό από τοπικό κυβερνητικό αξιωματούχο.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Χεράτ, Σερ Άχμαντ 
Αμάρ, είπε πως οι άνδρες είχαν απαγάγει έναν ντόπιο 
επιχειρηματία και τον γιο του και σκόπευαν να τους 
μεταφέρουν εκτός της πόλης, όταν έγιναν αντιληπτοί 
από περιπολίες, οι οποίες είχαν στήσει σημεία ελέγχου 
περιμετρικά της πόλης.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά την οποία 
σκοτώθηκαν και οι τέσσερις άνδρες, ενώ τραυματίστηκε 
ένας στρατιώτης των Ταλιμπάν.

«Έφεραν τα πτώματά τους στην κεντρική πλατεία και 

τα κρέμασαν στην πόλη ως ένα μάθημα προς άλλους 
απαγωγείς», περιέγραψε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο 
απαχθέντες δεν τραυματίστηκαν.

Ο κάτοικος της Χεράτ Μοχάμαντ Ναζίρ είπε πως είχε βγει 
για ψώνια, κοντά στην πλατεία Μοστοφιάτ, όταν άκουσε 
από ένα μεγάφωνο μια ανακοίνωση με την οποία ζητείτο η 
προσοχή των πολιτών.

«Όταν πήγα πιο κοντά, είδα πως είχαν μεταφέρει ένα 
πτώμα με ένα φορτηγάκι, κατόπιν το κρέμασαν από έναν 
γερανό», αφηγήθηκε.

Βίντεο όπου διακρίνεται ένα πτώμα να κρέμεται από 
τον γερανό κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, ενώ φαίνεται και ένα σημείωμα που κάρφωσε 
κάποιος στο στήθος του νεκρού, το οποίο γράφει «Αυτή 
είναι η τιμωρία για την απαγωγή».

Στο βίντεο δεν διακρίνονται άλλες σοροί, όμως σε 
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρήστες λένε 
πως άλλα πτώματα κρεμάστηκαν σε άλλα σημεία της 
πόλης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Associated Press 
και δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα, ο υψηλόβαθμος 
αξιωματούχος των Ταλιμπάν, μουλάς Νοορούντιν 
Τουράμπι, δήλωσε πως η οργάνωση θα επαναφέρει 
τιμωρίες, όπως εκτελέσεις και ακρωτηριασμούς, 
προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη εγκλημάτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Παγκόσμια Ημέρα 
Μετανάστη: Έκκληση 
Φραγκίσκου για έναν 
κόσμο με λιγότερους 

αποκλεισμούς
Ο Πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε έκκληση για “έναν 

κόσμο με λιγότερους αποκλεισμούς” σήμερα, Κυριακή, 
από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας του Μετανάστη και του Πρόσφυγα.

“Καλούμαστε να οικοδομήσουμε έναν κόσμο με ολοένα 
λιγότερους αποκλεισμούς, που δεν αποκλείει κανέναν”, 

δήλωσε ο Πάπας από ένα παράθυρο του Αποστολικού 
Παλατιού, στο τέλος της παραδοσιακής προσευχής του 
Αγγέλου.

“Ενώνομαι με αυτούς που γιορτάζουν αυτή την ημέρα 
ανά τον κόσμο”, υπογράμμισε ο ποντίφικας χαιρετώντας 
στην πλατεία του Αγίου Πέτρου πολλές ξένες κοινότητες 
που κρατούσαν πανό.

“Είναι απαραίτητο να πορευτούμε μαζί, χωρίς φόβους, 
να σταθούμε δίπλα σε αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι: 
μετανάστες, πρόσφυγες, εκτοπισμένοι, θύματα εμπορίας, 
εγκαταλελειμμένοι”, δήλωσε ο Πάπας για τον οποίο η 
υποδοχή των προσφύγων είναι ένα από τα μείζονα θέματα 
του ποντιφικάτου του, το οποίο άρχισε το 2013.

Ο Πάπας, ο οποίος επίσης προέρχεται από οικογένεια 
Ιταλών μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στην Αργεντινή, 
κάλεσε τους πιστούς και τους τουρίστες να πάνε να δουν 
ένα μεγάλο γλυπτό από πηλό και χαλκό που εγκατέστησε 
στην πλατεία του Αγίου Πέτρου τον Σεπτέμβριο του 
2019, το οποίο αντιπροσωπεύει 140 μετανάστες από 
διάφορες χώρες, θρησκείες ή ιστορικές περιόδους, που 
στριμώχνονται σε μια βάρκα.

“Ας μην κλείνουμε τα μάτια στην ελπίδα τους”, αυτή της 
“καινούργιας μέρας”, δήλωσε ο Φραγκίσκος.

Ο Πάπας παλαιότερα είχε καταγγείλει γενικότερα “το 
κλείσιμο”, “τη ρίζα τόσων μεγάλων κακών της Ιστορίας, 
του απολυταρχισμού που συχνά παρήγαγε δικτατορίες και 
τόση βία ενάντια σε αυτό που είναι διαφορετικό”.
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Επιστροφή στην πατρίδα 

για 2 Καναδούς που 
κρατούνταν φυλακισμένοι 

για 1.000 ημέρες 
στην Κίνα

Οι δύο Καναδοί, που κρατούνταν για πάνω από 1.000 
ημέρες από το Πεκίνο, από τα τέλη του 2018 και αφέθηκαν 
χθες ελεύθεροι, επέστρεψαν στην πατρίδα τους όπου τους 
υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Οι δύο άνδρες, που αποφυλακίστηκαν λίγο μετά την 
αναχώρηση της οικονομικής διευθύντριας του τεχνολογικού 
κολοσσού της Huawei Μενγκ Ουάνγκζου, προσγειώθηκαν 
στο Κάλγκαρι, στο δυτικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα 
με τα πλάνα που πρόβαλε το τηλεοπτικό δίκτυο CTV, ο 
πρωθυπουργός τους αγκάλιασε στον τερματικό σταθμό, 
μόλις κατέβηκαν από το αεροσκάφος σήμερα το πρωί.

«Οι δύο άνδρες έζησαν για περισσότερες από 1.000 
ημέρες μια φρικτή δοκιμασία. Επέδειξαν αποφασιστικότητα, 
χάρη, προσαρμοστικότητα σε κάθε βήμα και αποτελούν 
έμπνευση για όλους εμάς», δήλωσε χθες ο Καναδός 
πρωθυπουργός ανακοινώνοντας ότι φεύγουν από την 
Κίνα.

Ο πρώην διπλωμάτης Μάικλ Κόβριγκ και ο επιχειρηματίας 
Μάικλ Σπέιβορ συνελήφθησαν τον Δεκέμβριο του 2018 
στην Κίνα για κατασκοπεία, προκαλώντας μια άνευ 
προηγουμένου διπλωματική κρίση μεταξύ της Οτάβας και 
του Πεκίνου.

Η κράτησή τους έγινε αντιληπτή από τον Καναδά ως 
μέτρο αντιποίνων μετά τη σύλληψη της οικονομικής 
διευθύντριας της Huawei Μενγκ Ουάνγκζου, έπειτα από 
αίτημα των ΗΠΑ.

Καναδάς-Κίνα: Ελεύθερη 
η οικονομική διευθύντρια 

της Huawei και δύο 
Καναδοί «κατάσκοποι»

Τερματίζοντας τη διαδικασία έκδοσής της στις ΗΠΑ, 
καναδικό δικαστήριο αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερη 
να επιστρέψει στην Κίνα η οικονομική διευθύντρια του 
κινεζικού κολοσσού των τηλεπικοινωνιών Huawei, Μενγκ 
Ουάνγκζου. Ταυτόχρονα οι κινεζικές αρχές απελευθέρωσαν 

«Πολλές θρησκευτικές κοινότητες και καθολικές 
επισκοπές υπηρέτησαν αυτό το σύστημα, το οποίο 
οδήγησε στην καταστολή των γλωσσών, του πολιτισμού 
και της πνευματικότητας των αυτόχθονων, χωρίς να 
σεβαστούν τον πλούτο της ιστορίας, των παραδόσεων και 
της σοφίας των αυτόχθονων λαών», τονίζεται.

Η δήλωση αυτή αναγνωρίζει, επιπλέον, τα «ιστορικά 
και συνεχή τραύματα, όπως και την κληρονομία των 
δοκιμασιών και των προκλήσεων που διατηρούνται ακόμη 
σήμερα για τους αυτόχθονες λαούς».

Συνολικά, περισσότεροι από 1000 ανώνυμοι τάφοι, 
κοντά σε παλιά οικοτροφεία της Καθολικής Εκκλησίας για 
αυτόχθονες, βρέθηκαν αυτό το καλοκαίρι, ρίχνοντας φως 
σε μια σκοτεινή σελίδα της καναδικής ιστορίας.

Οργανώσεις αυτόχθονων έχουν επανειλημμένως 
καλέσει τον πάπα να ζητήσει συγγνώμη.

Η δήλωση δημοσιεύτηκε μετά την ετήσια συνεδρίαση της 
Ολομέλειας της Συνόδου των Καθολικών Επισκόπων του 
Καναδά, που ζητούν μια αντιπροσωπεία αυτόχθονων γίνει 
δεκτή από τον πάπα Φραγκίσκο τον Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΜΠΕ

δύο Καναδούς πολίτες που είχαν συλληφθεί τον Δεκέμβριο 
του 2018 κατηγορούμενοι για κατασκοπεία, προφανώς σε 
αντίποινα για τη σύλληψη της Μενγκ.

 Η Μενγκ είχε συλληφθεί την 1η Δεκεμβρίου 2018 στο 
διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ κατόπιν αιτήματος της 
Ουάσινγκτον, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ 
ήθελε να την προσαγάγει σε δίκη για «τραπεζική απάτη», 
μεταξύ άλλων.

Η υπόθεση προκάλεσε μείζονα κρίση στις διπλωματικές 
σχέσεις ανάμεσα στον Καναδά και την Κίνα.

Η ακροαματική διαδικασία χθες στο Βανκούβερ, 
παρούσης της κυρίας Μενγκ, ολοκληρώθηκε μερικές ώρες 
μετά τη σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον 
και τη Huawei που επιτρέπει στην οικονομική διευθύντρια 
και κόρη του ιδρυτή, που ζούσε σε κατ’ οίκον κράτηση στον 
Καναδά από τα τέλη του 2018, να γυρίσει στην Κίνα.

Το καναδικό υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι η 
κυρία Μενγκ είναι ελεύθερη να επιστρέψει στην πατρίδα 
της.

Λίγη ώρα μετά την επιβίβαση της οικονομικής 
διευθύντριας της Huawei σε πτήση από το Βανκούβερ 
για τη Σεντζέν., ο Μάικλ Κόβριγκ και ο Μάικλ Σπέιβορ, 
δύο Καναδοί πολίτες που είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί 
στην Κίνα από τα τέλη του 2018, αφέθηκαν ελεύθεροι και 
επιστρέφουν αεροπορικώς στην πατρίδα τους, ανακοίνωσε 
ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό,

Την απόφαση της Κίνας χαιρέτισε εξάλλου ο υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν.

«Αυτοί οι δύο άνδρες έζησαν για πάνω από 1.000 ημέρες 
τρομερή δοκιμασία. Έδειξαν την αποφασιστικότητά τους, 
τη χάρη τους, την ανθεκτικότητά τους σε κάθε βήμα και μας 
ενέπνευσαν όλους», σχολίασε ο κ. Τριντό.

Καθώς πρόκειται για «επιχείρηση που βρίσκεται σε 
εξέλιξη, δεν μπορώ να δώσω λεπτομέρειες», πρόσθεσε 
μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Θέλω να ευχαριστήσω τους 
συμμάχους μας και τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο 
που επέδειξαν ακλόνητη αλληλεγγύη προς τον Καναδά και 
προς αυτούς τους δύο Καναδούς», συμπλήρωσε.

Ο πρώην διπλωμάτης Μάικλ Κόβριγκ και ο επιχειρηματίας 
Μάικλ Σπέιβορ συνελήφθησαν τον Δεκέμβριο του 2018 στην 
Κίνα και κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία, βαθαίνοντας τη 
διπλωματική κρίση άνευ προηγουμένου ανάμεσα στην 
Οτάβα και στο Πεκίνο.

Καθολική Εκκλησία 
του Καναδά: «Συγγνώμη 

από τους αυτόχθονες 
για τις κακοποιήσεις 
στα οικοτροφεία»

Συνολικά, περισσότεροι από 
1000 ανώνυμοι τάφοι, κοντά σε 

παλιά οικοτροφεία της Καθολικής 
Εκκλησίας για αυτόχθονες, βρέθηκαν 

αυτό το καλοκαίρι, ρίχνοντας 
φως σε μια σκοτεινή σελίδα 

της καναδικής ιστορίας

Οι επίσκοποι της Καθολικής Εκκλησίας του Καναδά 
ζήτησαν επίσημα συγγνώμη από τους αυτόχθονες λαούς, 
μετά την ανακάλυψη τους τελευταίους μήνες περισσότερων 
από 1000 ταφών, κοντά σε παλιά οικοτροφεία, σύμφωνα 
με μια δήλωση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Εμείς, οι Καθολικοί επίσκοποι του Καναδά, εκφράζουμε 
τη βαθιά λύπη μας και ζητάμε κατηγορηματικά συγγνώμη», 
δηλώνουν. Αναγνωρίζουν, επίσης «την οδύνη που βίωσαν 
στα οικοτροφεία» και τις «σοβαρές κακοποιήσεις τις οποίες 
διέπραξαν ορισμένα μέλη» της καθολικής κοινότητας.
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ΗΠΑ: Σολομοί σχεδόν 
«ψήθηκαν ζωντανοί 

στο νερό» εξαιτίας του 
πρόσφατου καύσωνα

Σολομοί στον Ποταμό Κολούμπια σχεδόν «ψήθηκαν» 
μέχρι θανάτου όταν, λόγω του πρωτοφανούς κύματος 
καύσωνα που σάρωσε τις βορειοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, 
η θερμοκρασία του νερού ανέβηκε επικίνδυνα, σύμφωνα με 
περιβαλλοντική οργάνωση που κατέγραψε το ενοχλητικό 
αυτό θέαμα.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα 
από τη ΜΚΟ Columbia Riverkeeper φαίνεται ένα κοπάδι 
κόκκινων σολομών που κολυμπούν στον παραπόταμο, με 
πληγές και κόκκινες και λευκές αλλοιώσεις στο δέρμα τους 
– αποτέλεσμα άγχους και έκθεσης σε ακραίες θερμοκρασίες, 
σύμφωνα με τους ειδικούς.

Όπως εξηγεί ο Μπρετ Βαντενχόιβελ, επικεφαλής της 
Columbia River, οι σολομοί ταξίδευαν αντίθετα στο ρεύμα 
από τον ωκεανό στο ποτάμι, προκειμένου να επιστρέψουν 
στις πατρογονικές περιοχές αναπαραγωγής τους, ώσπου 
ξαφνικά άλλαξαν πορεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κοπάδι έστριψε απότομα στο Little 
White Salmon River, έναν παραπόταμο του Κολούμπια, σε 
μια προσπάθεια να ξεφύγει από την καυτή ποτάμια περιοχή 
σαν από «φλεγόμενο κτήριο».

Την ημέρα που κινηματογραφήθηκε το βίντεο, η 
θερμοκρασία του ποτάμιου νερού είχε εκτιναχθεί στους 21 
βαθμούς κελσίου (όταν η αντίστοιχη νομοθεσία δεν προβλέπει 
τον υδράργυρο άνω των 20 βαθμών), θερμοκρασία φονική 
για τα ανάδρομα αυτά ψάρια στην περίπτωση παρατεταμένης 
έκθεσής τους.

Ο Βαντενχόιβελ συνέκρινε την κατάσταση που βίωσαν 
τα ψάρια με έναν άνθρωπο που προσπαθεί να τρέξει 
μαραθώνιο σε θερμοκρασίες άνω των 38 βαθμών.

«Η διαφορά είναι πως για τους σολομούς αυτό δεν είναι 
αναψυχή. Δεν έχουν επιλογή. Ή θα τα καταφέρουν ή θα 
πεθάνουν» προσθέτει.

Οι σολομοί στο βίντεο δεν θα μπορέσουν να αναπαραχθούν 
στο ποτάμι και αναμένεται να ψοφήσουν από ασθένειες 
και στρες που προκαλείται από τη ζέστη. Όπως αναφέρει 
ο Βαντενχόιβελ, είναι πρώιμο το όποιο συμπέρασμα για 
το πόσοι σολομοί πέθαναν ή θα αφανιστούν εξαιτίας των 
υπερβολικά ζεστών υδάτων.

Το δραματικό αυτό βίντεο είναι άλλη μια απόδειξη του 

τραγικού απολογισμού σε πανίδα και χλωρίδα του πρόσφατου 
καύσωνα που προκάλεσε το θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων 
σε Καναδά και βορειοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Η πρώτη φωτογραφία 
στο ίντερνετ

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν ο Παγκόσμιος Ιστός 
ήταν ακόμη κάτι καινούριο, μια ομάδα κοριτσιών από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής Έρευνας (CERN) – τον 
τόπο γέννησης του Παγκόσμιου Ιστού – είχαν δημιουργήσει 
ένα συγκρότημα και συνήθιζαν να παίζουν σε διάφορες 
εκδηλώσεις του οργανισμού. Το όνομα του συγκροτήματος 
ήταν «Les Horribles Cernettes» που μεταφράζεται ως τα 
«Απαίσια κορίτσια του CERN» ενώ και η θεματολογία των 
τραγουδιών τους σχετιζόταν με τον οργανισμό.

Μετά από μια συναυλία τους το 1992, στο πλαίσιο ενός 
φεστιβάλ του CERN, ο Τιμ Μπερνερς Λι, (ο εφευρέτης του 
WWW που τότε εργαζόταν ως συνεργάτης στο CERN) ζήτησε 
από την Σιλβάνο ντε Τζενάρο, μέλος του συγκροτήματος, 

μερικές σαρωμένες φωτογραφίες από «Τα κορίτσια του 
CERN» για να τις δημοσιεύσει στο σύστημα πληροφοριών 
που είχε μόλις εφεύρει – το «World Wide Web». Η κυρία 
Τζενάρο αν και δεν κατανοούσε απόλυτα τι είναι το WWW, 
σάρωσε μερικές φωτογραφίες, οι οποίες ανέβηκαν στο 
διάσημο «info.cern.ch» του Τιμ.

Το νόμισμα που δεν 
εκδίδεται από τράπεζα 

αλλά το αγοράζουν όλοι!
Το πιο πιθανό είναι πως πολλοί ίσως να μην γνωρίζετε καν 

την ύπαρξη του Krugerrand (Κρούγκεραντ), αλλά αποτελεί το 
χρυσό νόμισμα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως. 
Πρόκειται για το χρυσό Νόμισμα της Νοτίου Αφρικής που 
μέχρι το 1980 αντιπροσώπευε το 90% της παγκόσμιας 
αγοράς χρυσών νομισμάτων. Κόπηκε για πρώτη φορά το 
1967 και στην μία όψη του φέρει χαραγμένο το πρόσωπο 
του Paul Kruger, πρώτου προέδρου της Δημοκρατίας της 
Νοτίου Αφρικής (σχεδιασμένο από τον Otto Schultz) ενώ 
στην άλλη πλευρά αποτυπώνεται το springrock (εθνικό 
ζώο και σύμβολο της Νοτίου Αφρικής) (σχεδιάστηκε από 
το Coert Steynberg). Παράγεται στο Rand Refinery, ένα 
από τα μεγαλύτερα χυτήρια χρυσού παγκοσμίως έξω από 
Γιοχάνεσμπουργκ, και είναι διεθνώς αναγνωρίσιμο ενώ 
ρευστοποιείται άμεσα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Τη δεκαετία του 1970, για τους επενδυτές χρυσού ανά την 
υφήλιο, το χρυσό Krugerrand ήταν η πρώτη επιλογή ενώ 
μόνο την περίοδο 1974-1985 εκτιμάται πως μόνο στις ΗΠΑ. 
εισήχθηκαν 22 εκατομμύρια χρυσά νομίσματα. Ωστόσο, οι 
Γερμανοί είναι αυτοί που επιμένουν στην αγορά του, αφού 
στη χώρα μόνο πέρσι πουλήθηκε περίπου το 30% της 
παραγωγής του Rand Refinery. Η τιμή του στη γερμανική 
αφορά είναι περίπου 1.136 ευρώ, 20€ παραπάνω απ’ ό,τι 
μια αντίστοιχη ράβδος χρυσού.

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για νόμισμα αφού δεν 
εκδίδεται από κάποιο αναγνωρισμένο φορέα, δεν υπόκειται σε 
περιορισμούς και κανόνες και φυσικά δεν διαπραγματεύεται 
στις αγορές. Η πρακτική αξία του «νομίσματος» είναι η αξία 
της ποσότητας χρυσού που το αποτελεί.  Ο χρυσός αποτελεί 
ασφαλές καταφύγιο ειδικά σε περιόδους κρίσης. «Υπάρχει 
ιστορικά μια δυσπιστία απέναντι στα χαρτονομίσματα», 
εκτιμά ο διευθυντής μάρκετινγκ της Rand Refinery. Η 
οικονομική και ευρωπαϊκή κρίση μάλλον ενέτειναν αυτή τη 
δυσπιστία. Όπως τονίζει και εκείνος: «Τον χρυσό μπορείς 
να το αγγίξεις. Είναι ανεξάρτητος από κεντρικές τράπεζες 
και υπολογιστές».

Πώς μια γάτα ανακάλυψε 
νέο είδος πλαστικού!

Ο Βαυαρός χημικός Άντολφ Σπίτελερ ήταν τυχερός που 
κρατούσε μια γάτα στο εργαστήριό του στα τέλη του 19ου 
αιώνα: το κατοικίδιο ανακάλυψε πώς μπορεί κανείς να 
μετατρέψει το απλό γάλα σε επαναστατικό νέο πλαστικό. 
Ήταν το πλαστικό καζεΐνης, γνωστό και ως «γαλάλιθος», το 
δεύτερο πλαστικό που εφευρέθηκε μετά τη νιτροκυτταρίνη, η 
οποία παράγεται από φυτικό υλικό. Ο γαλάλιθος παρέμεινε 
δημοφιλής για δεκαετίες, και ήταν το υλικό από το οποίο 

παράγονταν εξαιρετικά κουμπιά για ρούχα, ή ακόμα και 
κοσμήματα. Η καζεΐνη είναι η κύρια πρωτεΐνη του γάλακτος 
(ή για την ακρίβεια μια οικογένεια συγγενικών πρωτεϊνών), 
η οποία ευθύνεται για το άσπρο χρώμα του και αποτελεί 
επίσης βασικό συστατικό του τυριού -πήρε μάλιστα το όνομά 
της από τη λατινική λέξη για το τυρί, caseus.

Ήταν ένα βράδυ του 1897 όταν ο Σπίτελερ (Adolf Spit-
teler, 1846 – 1940) άφησε στον πάγκο του εργαστηρίου 
του μια φιάλη φορμαλδεΰδης, εξιστορεί το περιοδικό Sci-
entific American. Στη διάρκεια της νύχτας, η απρόσεκτη 
γάτα έριξε το μπουκάλι και η φορμαλδεΰδη κύλησε στον 
πάγκο και έπεσε τελικά στο μπολ με το γάλα του ζώου. 
Όταν ο Σπίτελερ επέστρεψε το επόμενο πρωί, είδε ότι το 
γάλα είχε στερεοποιηθεί σε ένα σκληρό υλικό που θύμιζε 
κέρατο. Ουσιαστικά, η φορλμαλδεΰδη είχε προκαλέσει τον 
πολυμερισμό των μορίων καζεΐνης σε μακριές αλυσίδες, 
παρόμοιες με αυτές από τις οποίες αποτελούνται όλα τα 
πλαστικά.

Σε συνεργασία με έναν γερμανό τυπογράφο, τον Βίλχελμ 
Κρίσε, ο Σπίτελερ τελειοποίησε τη μέθοδο παραγωγής 
πλαστικού από καζεΐνη και ίδρυσε την Vereinigte Gummiware 
Fabriken, την πρώτη εταιρεία που παρήγαγε το νέο υλικό σε 
βιομηχανική κλίμακα. Το ερευνητικό δίδυμο κατέθεσε αίτηση 
για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1899. Σύντομα, εταιρείες στην 
Ευρώπη άρχισαν να πειραματίζονται με τον γαλάλιθο. Σε 
αντίθεση με άλλα πλαστικά, τα οποία μπορούν να χυθούν 
σε καλούπια, το πλαστικό καζεΐνης παραγόταν σε φύλλα ή 
ράβδους από τις οποίες σκαλίζονταν τα επιθυμητά σχήματα.

Μια από τις κυριότερες χρήσεις του ήταν στην παραγωγή 
κουμπιών για ρούχα, τα οποία ήταν πιο ανθεκτικά στο 
σιδέρωμα σε σχέση με άλλα υλικά. Ο γαλάλιθος γνώρισε τη 
δόξα τις δεκαετίες του 1920 και ’30, μέχρι που ο Δεύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος οδήγησε σε περιορισμούς της χρήσης 
γάλακτος σε μη βρώσιμα προϊόντα. Σήμερα, η καζεΐνη 
χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων και στη 
φαρμακοβιομηχανία.
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Διαφορετικό αντίκτυπο στην 
καταπολέμηση της πανδημίας 
φαίνεται να έχουν τα διάφορα 

εμβόλια που κυκλοφορούν 
ανά τον κόσμο

Διαφορετικό αντίκτυπο στην 
καταπολέμηση της πανδημίας φαίνεται 
να έχουν τα διάφορα εμβόλια που 
κυκλοφορούν ανά τον κόσμο, καθώς 
άλλες χώρες έχουν επιτύχει να ορθώσουν 
τείχος ανοσίας, χρησιμοποιώντας τα 
εγκεκριμένα και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σκευάσματα, ενώ άλλες δεν το 
έχουν επιτύχει, ίσως διότι επέλεξαν και 
άλλα εμβόλια για τον πληθυσμό τους.

Με εκατοντάδες εκατομμύρια 
εμβολιασμών ανά τον κόσμο, έχει αρχίσει 
πια να αναδύεται ένα συγκεκριμένο μοτίβο 
αποτελεσματικότητας: Σε χώρες όπως το 
Ισραήλ τα νέα κρούσματα ελαττώνονται 
καθώς αυξάνονται οι εμβολιασμοί, ενώ 
σε χώρες όπως οι Σεϋχέλλες (όπου το 
ποσοστό εμβολιασμού είναι το υψηλότερο 
στον κόσμο) οι μολύνσεις δεν σταματούν 
να αυξάνονται.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την 
επεκτεινόμενη παγκόσμια ανοσοποίηση 
καταδεικνύουν ότι τα σκευάσματα με 
τεχνολογία mRNA, όπως αυτά των Mod-
erna και Pfizer/BioNTech, είναι καλύτερα 
στην αποτροπή της μετάδοσης του 
κορωνοϊού από εμβολιασμένα άτομα. Αυτό 
αποτελεί πρόσθετο όφελος από τα εμβόλια 
αυτά, πέρα από εκείνο της αποτροπής της 
ασθένειας των εμβολιασμένων.

Άλλα εμβόλια, μολονότι αποτελεσματικά 
στην αποτροπή της σοβαρής ασθένειες ή 
του θανάτου από Covid-19, δεν φαίνεται να 
διαθέτουν αυτό το πρόσθετο πλεονέκτημα 
στον ίδιο βαθμό.

«Αυτό θα αποτελέσει αυξανόμενη 

τάση καθώς οι χώρες αρχίζουν να 
συνειδητοποιούν πως κάποια εμβόλια 
είναι καλύτερα από άλλα», δήλωσε 
στο πρακτορείο Bloomberg ο Νικολάι 
Πετρόφσκι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Φλίντερς της Αυστραλίας. Παρότι η χρήση 
οιουδήποτε εμβολίου «είναι καλύτερη από 
το τίποτα», όπως είπε, κάποια σκευάσματα 
«μπορεί να έχουν μόνο μικρό όφελος 
στην αποτροπή της μετάδοσης, ακόμη 
κι αν ελαττώνουν τον κίνδυνο θανάτου ή 
σοβαρής ασθένειας».

Το κρίσιμο κριτήριο
Η μελέτη εκατομμυρίων ανθρώπων που 

εμβολιάστηκαν στο Ισραήλ με το σκεύασμα 
των Pfizer/BioNTech δείχνει ότι οι δόσεις 
mRNA αποτρέπουν κατά πλέον του 90% 
τις ασυμπτωματικές μολύνσεις. Αυτό είναι 
σημαντικό, σύμφωνα με την επιδημιολόγο 
Ράινα Μάκινταϊρ του Πανεπιστημίου της 
Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ, διότι η 
ικανότητα ενός εμβολίου στην ανάσχεση 
της ασυμπτωματικής πρώτα μόλυνσης 
«αποτελεί το κριτήριο για το εάν είναι 
εφικτή η ανοσία της αγέλης».

Με τον όρο ανοσία της αγέλης 
χαρακτηρίζεται η κατάσταση όπου ο ιός 
δεν μπορεί πια να βρει ευάλωτο άτομο 
ώστε να συνεχίσει να μεταδίδεται.

Οι διαφορές στην αποτελεσματικότητα 
των εμβολίων ήδη οδηγούν σε προτιμήσεις 
υπέρ κάποιων σκευασμάτων από χώρες 
όπου είναι περισσότερα από ένα εμβόλια 
διαθέσιμα. Στις Φιλιππίνες τα κέντρα 
εμβολιασμού έλαβαν οδηγία να μην 
ανακοινώνουν ποιο εμβόλιο χορηγούν, 
μετά την εμφάνιση ογκώδους πλήθους σε 
ένα κέντρο ελπίζοντας να λάβουν όλοι το 
εμβόλιο της Pfizer.

Ισραήλ, ΗΠΑ, Μάλτα και Κατάρ έχουν 
πλέον τεράστια πρόοδο στον έλεγχο 
της μετάδοσης του κορωνοϊού έχοντας 

εμβολιάσει τον πληθυσμό σε μεγάλο 
ποσοστό με τη χρήση σκευασμάτων 
mRNA, στην πρώτη ευρεία εφαρμογή της 
τεχνολογίας αυτής που στέλνει μήνυμα 
στον κώδικα RNA του οργανισμού για τη 
δημιουργία αντισωμάτων κατά της Cov-
id-19 μέσω πρωτεϊνών.

Ωστόσο τα εμβόλια της τεχνολογίας 
αυτής προς το παρόν χρειάζονται απλή έως 
βαθιά κατάψυξη, κάτι που καθιστά πολύ 
δυσκολότερη τη μεταφορά και αποθήκευση 
σε χώρες με προβληματικές υποδομές. Για 
τον λόγο αυτό οι χώρες που βασίζονται σε 
άλλες τεχνολογίες, όπως το σκεύασμα της 
AstraZeneca και τα κινεζικά Sinopharm και 
Sinovac δείχνουν χαμηλότερο ποσοστό 
ελέγχου της μετάδοσης του ιού.

Στις κλινικές μελέτες τα παραδοσιακού 
τύπου εμβόλια, που περικλείουν 
ανενεργή μορφή του κορωνοϊού, έχουν 
αποτελεσματικότητα από 50% έως 80% 
στην αποτροπή της συμπτωματικής 
νόσησης, ενώ τα mRNA σκευάσματα 
παρουσιάζουν επιτυχία άνω του 90%.

Τόσο στις Σεϋχέλλες (που επέλεξε 
τα σκευάσματα AstraZeneca και Sinop-
harm) όσο και στη Χιλή (που βασίζεται σε 

μεγάλο βαθμό στο Sinovac), οι μολύνσεις 
δεν έχουν ανασχεθεί αποτελεσματικά 
και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία 
επανήλθαν. Βεβαίως δεν ευθύνεται για 
αυτό μόνο το σκεύασμα που χορηγείται 
αλλά και η τακτική κάθε κυβέρνησης, που 
ειδικά στη Χιλή απέτυχε παταγωδώς με 
το ανεξέλεγκτο άνοιγμα το καλοκαίρι (στο 
νότιο ημισφαίριο).

Πραγματική αισιοδοξία γεννά η 
τοποθέτηση της ελληνικής καταγωγής 
Ελένης Πετούση-Χάρις, ειδική στα 
εμβόλια στο Πανεπιστήμιο του Όκλαντ, 
στη Νέα Ζηλανδία: Εκτιμά ότι τελικά θα 
οδηγηθούμε σε τροποποιημένες εκδοχές 
των εμβολίων για την τελική νίκη επί του 
ιού, ενώ ήδη ορισμένες εταιρίες εργάζονται 
για την παραγωγή σκευάσματος σε ρινικό 
σπρέι που θα αποτρέπει την είσοδο του 
κορωνοϊού στο αναπνευστικό.

«Έχουμε κάποια σούπερ εμβόλια πέρα 
από κάθε προσδοκία. Έχουμε ήδη μάθει 
πολλά πράγματα, επομένως φανταστείτε 
πώς θα είναι τα επόμενα», τόνισε η κα 
Πετούση-Χάρις.

Πηγή: Bloomberg

Γιατί κάποιες χώρες βγήκαν 
πιο γρήγορα από την πανδημία 

– Ο ρόλος των εμβολίων mRNA

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
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Η Δρ. Γαλάνη είναι Καθηγήτρια 
Ογκολογίας και Διευθύντρια του τμήματος 
Μοριακής Ιατρικής και επικεφαλής του 
προγράμματος Γονιδιακής Θεραπείας και 
Ιοθεραπείας του Κέντρου για τον Καρκίνο 
της Mayo Clinic, καθώς και σύμβουλος του 
Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των 
Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) σε θέματα 
καινοτόμων θεραπευτικών μεθόδων. 

Η κ.Γαλάνη γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στην Καρδίτσα. Όλα όμως ξεκίνησαν 
όταν ήταν μικρή, μεγαλώνοντας μέσα 
στον κινηματογράφο  του πατέρα της και 
παρακολουθώντας ταινίες της εποχής. 
«Οι αδελφές μου και εγώ ήμασταν 
προνομιούχες: αντί να βλέπουμε τηλεόραση 
στο σπίτι, είχαμε το προσωπικό μας 
σινεμά. Ανάμεσα στις ταινίες που με είχαν 
συγκλονίσει ήταν η “Αποκάλυψη τώρα” 
του Κόπολα· ακόμα έχω στα αυτιά μου τη 
μουσική από τις “Βαλκυρίες” του Βάγκνερ. 
Κι επειδή τα “Αστέρια”, έτσι λεγόταν, ήταν 
το μοναδικό κινηματοθεάτρο της πόλης 
μας, όλοι οι σπουδαίοι θίασοι που έκαναν 
περιοδεία μετά τη Μεταπολίτευση έδιναν 
παραστάσεις εκεί. Ο χώρος φιλοξενούσε και 
διαλέξεις. Θυμάμαι τον μεγάλο παιδαγωγό 
και φιλόσοφο Ευάγγελο Παπανούτσο: και 
την ομιλία του, που με είχε καθηλώσει, και 
το πόσο προσηνής ήταν» έχει δηλώσει σε 
συνέντευξη της. 

Ενα καλοκαίρι, λίγο πριν τελειώσει  το 
Λύκειο, στην Καστανιά Αγράφων, όπου 
έκανε  διακοπές με την οικογένεια της, έγινε 
ένα αυτοκινητικό ατύχημα και υπήρχαν 
πολλοί τραυματίες. Εκεί συνειδητοποίησε  
πόσο σημαντικό είναι να έχει κανείς τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει, φροντίζοντας 
τους συνανθρώπους του – πόσo μάλλον αν 
αυτό αποδειχθεί σωτήριο για τη ζωή τους. 
Μέχρι τότε σκεφτόταν να ακολουθήσει 
κλασικές σπουδές αλλά συνειδητοποίησε 
ότι αυτό που τελικά την ενδιέφερε δεν 
ήταν η ακαδημαϊκή μελέτη των κλασικών 
συγγραφέων, αλλά πως θα είναι πιο κοντά 
στον άνθρωπο με την ιδιότητα του γιατρού. 
Έτσι σπούδασε  Ιατρική στην Ιατρική 
Σχολή της Αθήνας και ειδικεύτηκε στην 
αιματολογία-ογκολογία στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 

Ο δρόμος προς την Αμερική
 και το Yale 

¨Οι συμφοιτητές μου κι εγώ, για να 
κατακτήσουμε τη γνώση εις βάθος, 
ήταν λογικό να στραφούμε και προς το 
εξωτερικό: σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία, 
σε δημοσιεύσεις ξένων περιοδικών, στις 
τεχνολογικές εξελίξεις. Έτσι στο τέταρτο 
έτος, ο καθηγητής μου στη Χειρουργική 
Βασίλης Γολεμάτης, ο οποίος έχει 
εκπαιδεύσει και εμπνεύσει πολλούς 
Ελληνες επιστήμονες, κανόνισε για εμένα 
μερικά θερινά μαθήματα στο πανεπιστήμιο 
Yale. Εκεί με αξιολόγησαν στο ανώτερο 
1% των αριστούχων φοιτητών τους κι αυτό 
μου άνοιξε αρκετές πόρτες. Τα υπόλοιπα 
καλοκαίρια, το ίδιο. 

Ηταν η εποχή που στις Ηνωμένες 
Πολιτείες «ανέτειλε» η ανάλυση του 
ανθρώπινου γονιδιώματος. Διαισθανόμενη 
ότι αυτή η προσέγγιση θα μας επέτρεπε 
να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην 
αντιμετώπιση ασθενειών τις οποίες μέχρι 

τότε δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε 
με επιτυχία, εν μέρει επειδή δεν τις 
κατανοούσαμε, επέλεξα να ειδικευθώ στην 
Ογκολογία ¨ έχει δηλώσει σε συνέντευξη 
της.  
Οι επιτυχίες και η έρευνα της όμως δεν 
σταμάτησαν εκεί, το πρώτο φάρμακο 
ιοθεραπείας έχει ήδη εγκριθεί σε ΗΠΑ 
και Ευρώπη. Για να φτάσουμε όμως σε 
αυτό το σημείο  η κ.Γαλανη μέσα από 
την  Mayo Clinic στην Μινεσότα των 
ΗΠΑ -όπου έχει εξελιχθεί σε ένα από τα 
μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα του κόσμου 
για την ιοθεραπεία κατά του καρκίνου-  έχει 
αφιερωθεί παραπάνω από 20 χρόνια στην 
καταπολέμηση του καρκίνου με τη χρήση 
ιών. 
H ιοθεραπεία κατά του καρκίνου είναι 
μία θεραπευτική μέθοδος που βρίσκεται 
κυρίως σε πειραματικά στάδια, ενώ όπως 
ανέφερε σε συνέντευξη της η κ. Γαλάνη, 
το πρώτο κλινικό προιόν έχει πρόσφατα 
εγκριθεί σε ΗΠΑ και Ευρώπη για θεραπεία 
του μελανώματος.
Επί της ουσίας, η ιοθεραπεία χρησιμοποιεί 
τους ιούς για τη καταστροφή των 
καρκινικών κυττάρων.

Από την έρευνα στη θεραπεία 

Όπως έχει αναφέρει η ίδια σε παλαιότερη 
συνέντευξή της στην «Καθημερινή», η 
βασική αρχή της έρευνάς της κ. Γαλάνη 
στηρίζεται στην βασική λειτουργία των 
ιών. «Όταν ένας ιός προσβάλλει ένα 
κύτταρο, χρησιμοποιεί τους κυτταρικούς 
μηχανισμούς για να αναπαραχθεί και 
τελικά συνήθως σκοτώνει το κύτταρο. Κατά 
τον ίδιο τρόπο τροποποιημένοι ιοί μπορούν 
να εξουδετερώσουν αποτελεσματικά τα 
καρκινικά κύτταρα».

Αν και η σκέψη της χρήσης ιών κατά 
του καρκίνου δεν είναι νέα, αλλά έχει 
αρχίσει από τη δεκαετία του ’50, η κ. 
Γαλάνη υπογράμμιζε στην ίδια συνέντεξη 
πως η μεγάλη διαφορά του «τότε» με το 
«τώρα» είναι η δυνατότητα της επιστήμης 
να τροποποιήσει γενετικά τους ιούς, ώστε 
αυτοί να στοχεύουν συγκεκριμένα στα 
καρκινικά κύτταρα, επηρεάζοντας ελάχιστα 
-ή και καθόλου – τους υγιείς ιστούς. 
Γι’ αυτό και σημείωνε ότι «σε κλινικές 
δοκιμές ιοθεραπείας ανά τον κόσμο, 
έχουν χορηγηθεί ιοί σε χιλιάδες ασθενείς 
με καρκίνο, χωρίς να αναπτυχθούν οι 
ασθένειες που θα προκαλούσαν τα 
επιθετικά στελέχη αυτών των ιών. Είναι 
πιθανό οι ασθενείς, για ένα μικρό διάστημα 
μετά τη χορήγηση του ιού, να έχουν κάποιες 
παρενέργειες, όπως πυρετό ή πόνο 
στους μυς, παρόλα αυτά, η ανεκτικότητα 
αυτής της θεραπείας είναι καλύτερη και οι 
παρενέργειες πολύ λιγότερες σε σύγκριση 
με κάθε είδος χημειοθεραπείας».

Επίσης, τόνιζε πως μία σημαντική ακόμα 
«ιδιότητα» της συγκεκριμένης μεθόδου είναι 
πως με βάση όσα έχουν παρατηρηθεί στις 
κλινικές δοκιμές, η χρήση ιών «ξυπνάει» 

Η γιατρός 
που 

πολεμάει 
τον 

καρκίνο

το ανοσοποιητικό σύστημα, κάνοντάς το 
να αναγνωρίσει ξανά τα καρκινικά κύτταρα 
ως ξένα. «Με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος ο 
οργανισμός αναλαμβάνει να πολεμήσει 
μόνος του τον καρκίνο. Το πώς όμως ο 
ιός καταφέρνει να προκαλέσει μια τέτοια 
αντίδραση, είναι κάτι που διερευνούμε 
τώρα στο εργαστήριο και στις κλινικές μας 
έρευνες» σημείωσε.

Η γιατρός Ευανθία Γαλάνη στην 
πραγματικότητα δεν έχει αφήσει την 
Ελλάδα, έχει επιλέξει να προσφέρει τις 
υπηρεσίες της μοιράζοντας τον Χρόνο της 
μεταξύ Αθήνας και Μασαχουσετης. ¨Είκοσι 

οκτώ χρόνια μετά την αποφοίτησή μου από 
την Ιατρική Σχολή της Αθήνας, εξακολουθώ 
να νιώθω τον ίδιο ενθουσιασμό κάθε 
μέρα: βιώνω τη χαρά της ανακάλυψης, 
κάτι που έχει να κάνει αφενός με τον 
κεντρικό ρόλο που κατέχει η έρευνα στο 
πεδίο της δουλειάς μου, και αφετέρου 
με το απίστευτο προνόμιο που έχει κάθε 
γιατρός, να φροντίζει ανθρώπινες υπάρξεις 
και ενδεχομένως να αλλάζει τη ζωή τους 
δήλωσε σε συνέντευξη της. Η έρευνα και 
η προσφορά δε σταματούν ποτέ για εκείνη.

ellines.com 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΥΑΝΘΙΑ  ΓΑΛΑΝΗ



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  202138

Σαγήνευσε η αιθέρια Μόνικα Μπελούτσι 
τους θεατές στο Ηρώδειο στην πρώτη από 
τις τρεις εμφανίσεις της στην παράσταση 
«Μαρία Κάλλας: Επιστολές και αναμνήσεις». 
 
Έναν χρόνο μετά την αναβολή της πολυαναμενόμενης 
sold out εμφάνισής της στην Αθήνα, η Μόνικα 
Μπελούτσι, στην πρώτη της θεατρική εμφάνιση, 
υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα του Τομ Βολφ, 
στην πρεμιέρα στο Ηρώδειο, ήταν εντυπωσιακή. 
 
Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος 
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης με τη σύζυγό του 
Σία Κοσσιώνη και τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, 
Εκρέμ Ιμάμογλου, τον οποίο νωρίτερα είχε 
ξεναγήσει στην Ακρόπολη, η Νατάσα Παζαΐτη, ο 
Μάριος Φραγκούλης, η Αννα Βίσση, η Χριστίνα 
Παππά, η Μίνα Βαλυράκη, η Μαρίνα Πατούλη, 
o Λάκης Λαζόπουλος, η Εριέττα Κούρκουλου με 
τον σύζυγό της Βύρωνα Βασιλειάδη, η Μαρίνα 
Αμπράμοβιτς, ο Χρύσανθος Πανάς και πολλοί ακόμη. 
 
Οι δήμαρχοι των δύο πόλεων, κατά την 
άφιξή τους, χαιρέτησαν τη σύζυγο του 
πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, 
Νατάσα Παζαΐτη, ενώ ο κ. Μπακογιάννης 
συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Σία Κοσιώνη. 
 
Κατά την άφιξή τους, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε στον 
κ. Ιμάμογλου πληροφορίες για τον χώρο του αρχαίου 
θεάτρου και την παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστεί 
η Μόνικα Μπελούτσι, υποδυόμενη τη Μαρία Κάλλας. 
 
Η ερμηνεία της κυρίας Μπελούτσι βασίζεται στο 
ομώνυμο βιβλίο του Τομ Βολφ -σκηνοθέτη της 

παράστασης, αλλά και της πρόσφατης ταινίας 
«Maria by Callas»-, στο οποίο συγκέντρωσε 
περισσότερα από 350 αδημοσίευτα γράμματα 
της Ελληνίδας ντίβας της όπερας, γραμμένα από 
την Κάλλας στη διάρκεια 30 ετών (1946-1977). 
Το βιβλίο κυκλοφορεί και στη χώρα μας από τις 
Εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση Ανδρέα Παππά. 
 
Τη Μόνικα Μπελούτσι πλαισίωσε μουσικά η 
Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, 
υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Πέτρου. 

Η αισθαντική ερμηνεία από τη Μόνικα Μπελούτσι 
των αδημοσίευτων κειμένων και επιστολών της 
Ελληνίδας ντίβας της όπερας, υπό τον τίτλο 
«Maria Callas: Lettres & Mémoires» («Μαρία 
Κάλλας: Επιστολές και Αναμνήσεις») έκανε 
πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2019 στο θέατρο 
Marigny στο Παρίσι και συνεχίστηκε με μια 
μια sold out περιοδεία, όπου και αν ανέβηκε. 
 
Φέρνοντας στο φως κρυφές και άγνωστες 
πτυχές της Μαρίας Κάλλας, η Μόνικα 
Μπελούτσι ταξίδεψε το κοινό στη ζωή 
και την καριέρα της μεγάλης ντίβας. 
 
Από την παιδική της ηλικία στη Νέα Υόρκη 
ως τα χρόνια του πολέμου στην Αθήνα, και 
από τα πρώτα βήματα της καριέρας της ως 
τον γάμο της και τον κατοπινό της θυελλώδη 
έρωτα για τον Αριστοτέλη Ωνάση, σε μια ζωή 
που χαρακτηρίστηκε από επιτυχίες, δόξα, 
φήμη, σκάνδαλα και προσωπικές, σιωπηρές 
δοκιμασίες.

iefimerida.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάγεψε η Μόνικα Μπελούτσι 
ως «Μαρία Κάλλας»
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