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Η Πάρις Χίλτον κατέθεσε τη μαρτυ-
ρία της, για τη σεξουαλική κακοποί-
ηση που υπέστη όταν ήταν έφηβη, 
σε Ειδική Επιτροπή της Πολιτειακής 
Βουλής στη Γιούτα κατά τη συζήτηση 
σχεδίου νόμου για την προστασία 
των παιδιών από την κακοποίηση.
Η χρυσή κληρονόμος είχε συγκλο-
νίσει πριν από μερικούς μήνες, όταν 
εξομολογήθηκε πως υπέστη ψυχο-
λογική και σωματική κακοποίηση, 

ενώ βρισκόταν στο οικοτροφείο 
Provo Canyon στη Γιούτα, όπου την 
είχαν στείλει οι γονείς της.
Μάλιστα, πρόσφατα η ίδια πρωτο-
στάτησε σε διαμαρτυρία με πλακάτ 
έξω από το συγκεκριμένο σχολείο 
στη Γιούτα, μαζί με εκατοντάδες αν-
θρώπους που βίωσαν την ίδια κα-
κοποίηση.
Στην κατάθεσή της στην Ειδική Επι-
τροπή η Πάρις Χίλτον ανέφερε, με-

ταξύ άλλων:
«Εκείνο το μικρό δωμάτιο γεμάτο ση-
μάδια βασανισμών και ξεραμένου αί-
ματος, χωρίς αποχωρητήριο, είναι μια 
από τις πιο ζωηρές και τραυματικές 
μνήμες που έχουν στιγματίσει τη ζωή 
μου. Έδεναν τα παιδιά, τα χτυπούσαν, 
τα πετούσαν στους τοίχους, τα έπνι-
γαν και τα κακοποιούσαν σεξουαλικά. 
Είμαι απόδειξη ότι τα πλούτη δεν σε 
προστατεύουν από την βία».

Πάρις Χίλτον: Η μαρτυρία της για σεξουαλική κακοποίηση στο σχολείο

Γ
ια δύο ακόμη μεγάλες καταστροφές που θα 
μπορούσαν να πλήξουν ολόκληρο τον κό-
σμο προειδοποίησε ο αμερικανός επιχειρη-
ματίας και συνιδρυτής της Microsoft, Bill 

Gates.
Μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή με τον Derek 
Muller, στο κανάλι του YouTube «Veritasium», και 
αφού δήλωσε ότι δεν νιώθει καθόλου καλά για την 
«προφητεία» του το 2015, η οποία έμελλε να βγει 
αληθινή, τόνισε ότι δύο είναι οι μεγαλύτερες απει-
λές σε εύθετο χρονικό διάστημα.
Η πρώτη είναι η κλιματική αλλαγή, ενώ η δεύτερη 
-όπως είπε- είναι μια απειλή για την οποία οι άν-
θρωποι δεν συνηθίζουν ή φοβούνται να μιλούν. 
Πρόκειται για την βιο-τρομοκρατία.
Μιλώντας γι’ αυτή, ο Gates είπε ότι ένα άτομο μπο-
ρεί πλέον εύκολα να δημιουργήσει έναν θανατη-

φόρο ιό και οι πιθανότητες να χρειαστεί να αντιμε-
τωπίσουμε τέτοιου είδους ιούς είναι περισσότερες, 
από εκείνες να αντιμετωπίσουμε επιδημίες που 
προκαλούνται φυσικά όπως ο COVID-19.
Προσέθεσε, επίσης, ότι αν προκύψει μια καταστρο-

φή όπως αυτή, το ανθρώπινο είδος πιθανότατα θα 
μετρήσει έναν αριθμό θανάτων μεγαλύτερο από 
της τρέχουσας πανδημίας. Και δεδομένου ότι είναι 
ανθρωπογενές, θα έχει την πιθανότητα να συμβαί-
νει κάθε χρόνο.

Η Covid-19
Σχετικά με την κρίση της Covid-19, είπε ότι «δεν 
υπάρχει καλή αίσθηση» με κάτι τέτοιο.
«Οι αναπνευστικές ασθένειες είναι πολύ πιο τρο-
μακτικές, επειδή εξακολουθείτε να περπατάτε, να 
μπαίνετε σε αεροπλάνο, λεωφορείο, όταν είστε μο-
λυσματικοί. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες ασθέ-
νειες, όπως ο Έμπολα, που βρίσκεστε ως επί το 
πλείστον σε νοσοκομειακό κρεβάτι τη στιγμή που 
το ιικό φορτίο μολύνει άλλους ανθρώπους», είπε 
ο Γκέιτς.

Bill Gates : Ποιες είναι οι δύο καταστροφές 
που απειλούν άμεσα την ανθρωπότητα

Νέα προσωπική επίθεση κατά του 
Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μα-
κρόν εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόε-
δρος Ταγίπ Ερντογάν.
«Βλέπω πως το άτομο που ηγείται 
της Γαλλίας συνέχεια με στοχοποι-
εί και μου επιτίθεται. Εσύ τι δου-
λειά έχεις με μένα; Εσύ πρώτα να 
λογοδοτήσεις για την Αλγερία. Οι 
παππούδες σου σκότωσαν ένα εκα-
τομμύριο ανθρώπους στην Αλγερία.  
Εσύ να λογοδοτήσεις για την Ρου-
άντα, εκεί σκοτώσατε εκατοντάδες 
χιλιάδες», τόνισε ο Ερντογάν.
«Ο Μακρόν στέλνει μήνυμα και λέει 

‘η Τουρκία να αποσύρει τις δυνά-
μεις της από τη Λιβύη’. Εσύ αυτές 
τι συμβουλές να τις κρατήσεις για 
τον εαυτό σου. Να αποσύρετε πρώ-
τα αυτές τις δυνάμεις και μετά να 
συζητήσουμε μαζί σας», πρόσθεσε ο 
Ερντογάν.
Η φραστική επίθεση Ερντογάν κατά 
Μακρόν, έγινε μόλις δύο ώρες μετά 
την ανακοίνωση της τηλεφωνικής 
επικοινωνίας που είχαν οι διπλω-
ματικοί σύμβουλοι των ηγετών της 
Τουρκίας και της Γαλλίας για θέμα-
τα της Ανατολικής Μεσογείου και 
των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Ο γηραιότερος άνθρωπος της Ευρώ-
πης, η Γαλλίδα μοναχή αδελφή Αντρέ, 
κατάφερε να νικήσει την Covid-19 και 
θα γιορτάσει τα 117α της γενέθλια αυ-
τήν την εβδομάδα. Η Λουσίλ Ραντόν, 
που πήρε το όνομα αδελφή Αντρέ όταν 
εντάχθηκε σε ένα καθολικό φιλαν-
θρωπικό τάγμα το 1944, διαγνώστη-
κε θετική στον νέο κορωνοϊό στις 16 
Ιανουαρίου, στον οίκο ευγηρίας όπου 
διέμενε στην Τουλόν, στη νότια Γαλ-
λία. Απομονώθηκε από τους άλλους 
τρόφιμους, αν και δεν εκδήλωσε κανέ-
να σύμπτωμα. Ερωτηθείσα εάν φοβή-
θηκε που νόσησε από την Covid-19, η 
αδελφή Αντρέ απάντησε στο τηλεοπτι-
κό δίκτυο BFM: «Όχι, δεν φοβήθηκα, 
επειδή δεν φοβόμουν να πεθάνω… 
Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι μαζί 
σας, όμως εύχομαι να ήμουν κάπου 
αλλού, μαζί με τον μεγάλο αδελφό 
μου, τον παππού και τη γιαγιά μου.
Ο Νταβίντ Ταβελά, εκπρόσωπος 
Τύπου του οίκου ευγηρίας Sainte 
Catherine Labouré, λέει πως η αδελ-
φή Αντρέ τα πηγαίνει πολύ καλά. 
«Θεωρούμε ότι έχει αποθεραπευτεί. 
Είναι πολύ ήρεμη και ανυπομονεί να 

γιορτάσει τα 117α γενέθλιά της την 
Πέμπτη», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η αδελφή 
Αντρέ, που είναι τυφλή αλλά γεμά-
τη ζωή, θα γιορτάσει τα γενέθλιά 
της παρέα με μια μικρότερη ομάδα 
τροφίμων, σε σχέση με το σύνηθες, 
λόγω του νέου κορωνοϊού. «Στάθηκε 
πολύ τυχερή», συμπλήρωσε.
Η αδελφή Αντρέ, που γεννήθηκε στις 
11 Φεβρουαρίου του 1904, είναι ο 
δεύτερος γηραιότερος άνθρωπος του 
πλανήτη σύμφωνα με τον κατάλογο 
της οργάνωσης GRG (Gerontology 
Research Group). Ο πιο ηλικιωμέ-
νος άνθρωπος στον κόσμο είναι η 
Γιαπωνέζα Κάνε Τανάκα, που έκλει-
σε τα 118 στις 2 Ιανουαρίου.
Οι 20 γηραιότεροι άνθρωποι στον 
κόσμο, σύμφωνα με την ίδια λίστα, 
είναι γυναίκες. 

Νέα προσωπική επίθεση Ερντογάν κατά Μακρόν

Ο γηραιότερος άνθρωπος της 
Ευρώπης νίκησε τον κορωνοϊό
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