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Παρότι απέχουμε πολύ από την 
πλήρη κατάργηση των περιορισμών της 
καραντίνας που εφάρμοσαν οι Αρχές της 
Επαρχίας του Οντάριο, λόγω κορωνοϊού, 
από τη 19η Μαΐου έχει ήδη αρχίσει η 
μερική άρση και η σταδιακή χαλάρωση των 
μέτρων και αρκετές επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου και υπηρεσιών αρχίζουν την 
επαναλειτουργία τους, αλλά υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις.

Η καταγραφή κρουσμάτων του covid-19 
εξακολουθεί να γίνεται καθημερινά (μέχρι 
τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές 
τα κρούσματα στην Επαρχία του Οντάριο 
πλησίαζαν τις 24 χιλιάδες ενώ οι θάνατοι 
πλησιάζουν τις δύο χιλιάδες), ωστόσο, 
όπως δείχνουν οι αριθμοί, αυτή η καμπύλη 
αρχίζει να δείχνει μια εμφανή κάμψη τόσο 
στα κρούσματα όσο και στους θανάτους. 

Την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού τίμησαν και φέτος 
οι απανταχού Έλληνες Πόντιοι.

Στο Τορόντο η Αδελφότητα Ποντίων 
«Παναγία Σουμελά», υπό την ηγεσία του 
προέδρου της Κυριάκου Κωνσταντινίδη, 
του επίτιμου προέδρου Νικολάου 
Χριστοφορίδη και των μελών του Δ. 
Σ.  Παρασκευά Κεφσενίδη και Τάσου 
Ιωαννίδη, τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση 
στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου και στον Ι.Ν. 
Αγ. Γεωργίου ενώ Τρισάγιο τελέστηκε 
από τον π. Τριαντάφυλλο Πορφύρη και 

κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του 
Ποντιακού Ελληνισμού στο East York για 
την ανάπαυση των 353.000 ψυχών των 
Ελλήνων του Πόντου.

“Πολλοί από εμάς μάθαμε από τους 
παππούδες μας τις προσωπικές τους 
ιστορίες κατά τη διάρκεια αυτών των 
φρικτών στιγμών. Αυτές οι ιστορίες 
παραμένουν στις καρδιές και στο μυαλό 
μας μέχρι σήμερα. Για αυτόν τον λόγο, όλοι 
μαζί έχουμε υποχρέωση απέναντί τους:

Ημέρα Μνήμης...

Με αυτά τα δεδομένα, που συνοδεύονται 
από τις ανοδικές θερμοκρασίες του Μαΐου, 
την ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) και την ατομική ευθύνη 
που έχουν επιδείξει και επιδεικνύουν οι 
πολίτες, η Κυβέρνηση του Οντάριο δείχνει 
να αναθαρρεί, επιτρέποντας τη λειτουργία 
πολλών επιχειρηματικών τομέων εφόσον, 
φυσικά, πληρούν τις προϋποθέσεις. 
Μια από τις βασικές προϋποθέσεις 
είναι η τοποθέτηση προστατευτικών 
διαχωριστικών μπροστά σε όλες τις 
ταμειακές μηχανές (πλέξιγκλας Plexi-
glas), η αυστηρή τήρηση της απόστασης 
των δύο μέτρων μεταξύ των πελατών και 
ο ελεγχόμενος αριθμός πελατών εντός 
καταστημάτων βάσει των τετραγωνικών 

Σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων
Επέκταση των έκτακτων μέτρων μέχρι την 29η Μαΐου

Μητσοτάκης: Θα φτιάξουμε 
το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΟΥ STAR
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τώρα
που η ζωή 
επέστρεψε 
στους 
κανονικούς 
της 
ρυθμούς

eurovintage.com ~ info@eurovintage.com

Μιά ζωή 
ρετσίνα 
αλλά μόνο...
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

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

- Σκλάβε έχω πολλά να σου πω... 
Εδώ κάτω, γίνονται περίεργα και 
παράξενα πράγματα. Δεν ξέρω από 
που να πρωτοαρχίσω..

Λένε, ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν 
να ανοίγουν τα μαγαζιά.  Επιτέλους, 
γιατί δεν μας βλέπω καλά.

-Τι εννοείς μικρέ, όταν λες, ότι 
δεν μας βλέπω καλά; Εγώ μια χαρά 
είμαι... Σου υπενθυμίζω,ότι μπορείς 
να τα βγάζεις πέρα μόνος σου.. 
Γι'αυτό,να μην χρησιμοποιείς τον 
πληθυντικό...

Δεν με ψήνεις να κατέβω κάτω,ούτε 
και υπάρχει περίπτωση να με βάλεις 
και πάλι να τρέχω.  Αυτά τελείωσαν...
Άσε που βρήκα την ησυχία μου εδώ 
πάνω..

- Ηρέμησε Σκλάβε, δεν εννοούσα 
αυτό...

- Ναι μικρέ ξέρω... Πες μου όμως, 
γι'αυτά τα παράξενα που έλεγες. 

- Τι να σου λέω... Έχει γίνει μια 
παντρειά τώρα τελευταία, με έναν 
αστυνομικό και έναν επιχειρηματία. 

-Αστυνομικός είπες μικρέ; Πρόσε-
χε...

- Μην αγχώνεσαι Σκλάβε... Αστυνο-
μικός από Ελλάδα... Έχει γίνει ένα 
τέλειο ντουέτο...

Που θα καταλήξει όλο αυτό, θα το 
δούμε εν καιρώ...

- Κοίτα μικρέ... Όταν γίνονται 
τέτοιου είδους παντρειές, δύο 
πράγματα μπορούν να συμβούν. 
Καταλήγουν ή στο δρόμο, ή στην 
φυλακή. 

- Δεν πιστεύω Σκλάβε. Αυτό που 
πιστεύω είναι, ότι θα μαζέψουν όλο 
το χρήμα και μόλις γεμίσουν και τα 
υπόλοιπα μπαούλα, θα αρχίσουν 
τα δύσκολα. Δεν θα ξέρουν τι 
να τα κάνουν... Τους βλέπω να 
τρελαίνονται. 

Το άλλο δεν στο είπα... για να δεις 
πόσο έχουν ξεφύγει τα πράγματα...!!

Ιδιοκτήτης κάποιου μαγαζιού, 
έκανε τα κορίτσια στην μπάντα και 
κάνει κονσομασιόν ο ίδιος...

Το περίεργο του πράγματος είναι, 
ότι δουλεύει καλύτερα σε σύγκριση με 
τις κοπέλες... Τον κερνάνε αβέρτα...

Αμ ο άλλος, ο γαμπρός που 
ατύχησε με την αγαπητικιά και 
ερωτεύτηκε το σκυλάκι..!!!

- Α μικρέ... δεν πάτε καλά εκεί 
κάτω... Καλά λέω εγώ, ότι ο 
κορωνοιός χτυπάει τον εγκέφαλο..

- Άστα να πάνε Σκλάβε. 
Να σου πω και το άλλο μη 

ξεχάσω.... 
Κάποιοι καλοθελητές της παροικίας 

προσπάθησαν να μου βάλουν 
τρικλοποδιά -δεν μπόρεσαν φυσικά 

να τα καταφέρουν- για κάποιες 
κρατικές διαφημίσεις....

Τους συμβουλεύω να κρατήσουν 
όλη αυτή την ενέργεια που ξοδεύουν 
για να μου κάνουν κακό... Ας την 
αξιοποιήσουν στους εαυτούς 
τους, μήπως και γίνουν καλύτεροι 
άνθρωποι. 

Σίγουρα θα χρειαστεί πολλή 
περισσότερη ενέργεια για να το 
καταφέρουν. Δεν πειράζει όμως, η 
προσπάθεια μετράει...

Ειλικρινά έχω έχω βαρεθεί με τις 
κακίες και τα ψέμματά τους.

- Άστους μικρέ.... Έτσι και αλλιώς 
τις πήρες τις διαφημίσεις, οπότε θα 
σκάσουν από το κακό τους...

- Δεν υπήρχε περίπτωση, να μην 
τις πάρω Σκλάβε...

-Αχ μικρέ...πολλά έχουν να δουν 
ακόμα τα μάτια σου. 

Ελπίζω μόνο να μην μας βγει 
μάγος ο κορωνοιός..

- Τι θέλεις να πεις Σκλάβε....;
- Εννοώ μικρέ, μην φύγει και πάρει 

μαζί του και την κοινότητα...
Τώρα τελευταία δεν ακούγονται 

καθόλου...
Αναρωτιέμαι μήπως έχουν 

εξαφανιστεί ήδη...  Πολύ ησυχία 
επικρατεί και δεν μου αρέσει...

-Σκλάβε, αν έχουν κάποιο πονηρό 
σκοπό,τώρα είναι η ευκαιρία τους....

Είναι η  καλύτερη εποχή, μιας και 
όλοι ασχολούνται με τον Covid-19..

Δεν έχουμε, παρά να περιμένουμε  
να δούμε, τι θα γίνει..

Τέλος πάντων...Την επόμενη φορά 
θέλω να μου πεις τα νέα σου...

Μ’ αυτά και μ’ αυτά δεν μου είπες 
τίποτα. 

- Έγινε μικρέ... Μιλάμε αργότερα...
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Γράφει ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΟλΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  Παιδείας
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Εκπαιδευτικά...

Στο κέντρο της ορθόδοξης λατρείας 
βρίσκεται η Παναγία, η μητέρα του 
Ιησού Χριστού, η Μαρία που γέννησε 
τον Υιό του Θεού. Την τιμούμε, την 
γιορτάζουμε, την προσκυνούμε ως 
μητέρα όλων των ανθρώπων. Πάντα 
επικαλούμαστε την Παναγία στις 
προσευχές και τις δύσκολες στιγμές 
μας, ζητώντας τη βοήθεια και την 
προστασία της.

Ο ρόλος της μητέρας είναι 
ξεχωριστός και μοναδικός γιατί 
συντελεί στο μυστήριο της δημιουργίας 
του ανθρώπου. Πρόκειται για ένα θείο 
δώρο, ένα υπερφυσικό φαινόμενο, 
τη γέννηση ενός νέου ανθρώπου. 
Συνάμα πρόκειται και για μία μεγάλη 
ευθύνη, ένα έργο ζωής, μία αποστολή 
μέσα στην κοινωνία. 

Κάθε μητέρα καλείται να παίξει 
τον πρωταρχικό ρόλο στην παιδεία 
και την ανατροφή, τη διαμόρφωση 
προσωπικότητας και χαρακτήρα, την 
κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών 
της. 

Σ’ επίπεδο παιδείας η μητέρα μπορεί 
να βοηθήσει στο ν’αποκτήσει κάθε 
παιδί αρχές και αξίες στις οποίες θα 
θεμελιώσει τη ζωή του, να κατανοήσει 
τη σημασία της ελευθερίας, της 
δικαιοσύνης, της αγάπης, της 
δημοκρατίας ώστε να μπορέσει να 
αγωνιστεί για τη διατήρηση των 
αγαθών αυτών. 

Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει 
ένα παιδί από τη μητέρα του είναι η 
γλώσσα, δηλαδή το μέσο επικοινωνίας 
με τους γύρω του, γι’ αυτό και η κάθε 
γλώσσα που μιλά κανείς άπταιστα 
ονομάζεται μητρική. Η μητέρα φέρνει 
το παιδί σ’επαφή με τον πολιτισμό, 
την καταγωγή του, την ιστορία και 
το περιβάλλον στο οποίο ανήκει. 
Το οριοθετεί μέσα στον κόσμο και 
του δίνει τη δυνατότητα επαφής και 
επικοινωνίας με τους γύρω του. Το 
προσφέρει το σημείο της αφετηρίας 
για να ξεκινήσει τη δική του πορεία 
και να εξελιχθεί μέσα στο ευρύτερο 
πολιτισμικό σύνολο.

Από τη μητέρα μαθαίνει το παιδί 
και τη θρησκευτική του ταυτότητα και 
αποκτά έτσι την πίστη στο Θεό και κατ’ 
επέκταστη στους ανθρώπους. Βρίσκει 
ορίζοντες μακρινούς και εφόδια που 
θα το βοηθήσουν ν’ αναπτυχθεί και να 
δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα 
στο μέλλον.

Όσον αφορά την προσωπικότητα και 
το χαρακτήρα του παιδιού, η μητέρα 
μπορεί να συντελέσει σημαντικά 
στην ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης και 
αυτόνομης φύσης, στην απόκτηση 
αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης, 
αυτοσεβασμού, πρωταρχικά στάδια 
ανάπτυξης του ανθρώπου που θα 
τον οδηγήσουν στις άρτιες σχέσεις με 
τους γύρω του. Η μητέρα μπορεί να 
βοηθήσει το παιδί να δημιουργήσει το 
δικό του, ξεχωριστό χαρακτήρα με τις 
δικές του ιδιαιτερότητες, δίνοντάς του 

ταυτόχρονα τα αισθήματα της χαράς, 
της πλήρωσης και της ευτυχίας. 

Τα συναισθήματα της μάνας, η 
αγάπη, η προσφορά και η αφιέρωσή 
της στο παιδί αποτελούν τα πιο ισχυρά 
εφόδια που θα το βοηθήσουν να 
ανταπεξέλθει σε κάθε δυσκολία στη 
ζωή του. Η μητέρα αποτελεί το σύμβολο 
της προστασίας και σιγουριάς για κάθε 
παιδί κι αυτό συνδέεται με την απόλυτη 
αγάπη της μητέρας προς αυτό, όπως τη 
νιώθει κι εκφράζει διαρκώς κι αενάως. 
Η μητρική αγάπη προσφέρει τη 
λύτρωση από κάθε φόβο, ανασφάλεια 
και αδυναμία. Αποτελεί το στήριγμα σε 
κάθε φάση, δυσκολία ή πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει το παιδί στη ζωή του.

Η συμβολή της μητέρας στην 
κοινωνική συμπεριφορά κάθε 
ανθρώπου, την ομαλή ένταξή του 
στο ευρύ κοινωνικό σύνολο και 
την απόκτηση ενός αυτόνομου και 
ιδιαίτερου κοινωνικού ρόλου είναι 
πολύ μεγάλη. Με βάση τις αξίες, τις 
ιδέες και αρχές, τις πεποιθήσεις και 
τα συναισθηματικά του στηρίγματα 
που παίρνει κάθε άνθρωπος από 
τη μητέρα του μπορεί να αναλάβει 
ένα ρόλο σημαντικό, ωφέλιμο, ένα 
ρόλο δημιουργίας, προσφοράς και 
συμβολής στην κοινωνική πρόοδο κι 
εξέλιξη.

Η μητέρα ευνοεί και ενθαρρύνει 
ανθρώπους δυναμικούς, ικανούς, 
προικισμένους, έξυπνους κι ενάρετους 
να βοηθήσουν τους συνανθρώπους 

τους και να έχουν πρωτοπορία μέσα 
στο κοινωνικό σύνολο. Η μητέρα 
μπορεί να συντελέσει σε μια αρμονική 
και ισορροπημένη κοινωνία, σε μια 
κοινωνία αγάπης και ομόνοιας. Η 
μητέρα μπορεί να συντελέσει στην 
ειρήνη και την ευημερία, στην ισότητα 
και ισονομία των ανθρώπων.

Πώς είναι δυνατό να παίζει η 
μητέρα τέτοιο ρόλο σε προσωπικό και 
κοινωνικό επίπεδο; Η μητέρα αποτελεί 
το σημείο αναφοράς, την αφετηρία, την 
πηγή κάθε αγαθού και συμφοράς των 
ανθρώπων. Στη μητέρα αποδίδονται 
όλες οι ευθύνες για κάθε σκέψη 
και ενέργεια, για την ύπαρξη και τη 
δημιουργία ανθρώπινων μορφών. Στη 
μητέρα αποδίδονται όλες οι αιτίες και 

τ’ αποτελέσματα των πράξεων και της 
ζωής των ανθρώπων. Είναι λοιπόν 
πολύ σημαντικός ο ρόλος της και πολύ 
μεγάλη η ευθύνη της. Το ίδιο σημαντική 
και ανιδιοτελής είναι και η αγάπη της 
για τα παιδιά της. Σ’αυτήν την αγάπη 
χρωστούμε την ύπαρξή μας, σ’αυτήν 
την παρουσία και την οντότητα 
χρωστούμε τη ζωή μας. Για τη ζωή 
που μας χαρίζει η μητέρα οφείλουμε 
αναγνώριση, εκτίμηση και ευχαριστία. 
Ένα ευχαριστώ για το συνεχές 
ενδιαφέρον, την ολοκληρωτική αγάπη, 
το απόλυτο δόσιμο, την αυτοθυσία, τη 
δημιουργία, την προσφορά.

Χρόνια Πολλά σε όλες τις Μητέρες!

Η Γιορτή της Μητέρας

Μητέρα, μάνα Παναγιά
Γεννήτρα της ζωής γλυκειά μου,
Δέξου δυο λόγια ταπεινά, 
Βγαλμένα απ΄ την καρδιά μου.

Δείγμα ευγνωμοσύνης μας
Τιμώντας το όνομά σου,
Για ό,τι έκανες για μας
Γιορτάζουμε τα παιδιά σου.

Εσένα σ’ ούπρεπε θεά
Να είναι τα’ όνομά σου,
Χωρίς εσένα όλα νεκρά
Φέρνεις ζωή στα σωθικά σου.

Κάθε ζωντανό πάνω στη γη
Υπάρχει γιατί υπάρχεις συ,
Είσαι εσύ που συντηρείς
Γενιές γενιών σε διαδοχή.

Χωρίς τη θεία σου στοργή
Κάθε μωρό πάνω στη γη,
«Ευαίσθητο λουλούδι»
Δεν θ’ άμοιαζε αγγελούδι.

Έχεις ατέλειωτ’ υπομονή
Μα και φροντίδα περισσή,

Γιατί χρειάζεται τόση
Για ένα βρέφος να τρανώσει.

Είναι μανούλα τα φιλιά
Και το γλυκό νανούρισμά σου,
Που δίνουν αγγελουδένια ομορφιά
Στα κοιμισμένα τα μωρά σου.

Ποιος άραγε εξέχασε
Το τρυφερό σου χάδι;
Τι κρίμα σ’ όποιον έλαχε
Απ’ ορφανιά να το χάσει!

Τα πρώτα μας τα βήματα 
Για το χαμόγελό σου,
Τα πρώτα μας τα γράμματα
Έργο είναι δικό σου.

Εσύ φύτεψες μέσα μας
Την πίστη, την πατρίδα,
Έβαλες μες στις φλέβες μας
Κάθε αρετής αχτίδα.

Αν τύχαινε κι’ αρρωσταίναμε
Κολλούσες στο προσκεφάλι,
Εμείς πίναμε φάρμακο
Και εσύ έπινες το φαρμάκι.

Ήσουν για μας παράδειγμα
Σε κάθε μας τρικυμία,
Φάρος εσύ και ίνδαλμα
Σκορπούσες κάθε δυσκολία.

Μέσα μας στα στήθια μας χτυπά
Κομμάτι απ’ την καρδιά σου,
Βγάζεις απ’ το στόμα την μπουκιά 
Να δώσεις στα παιδιά σου.

Και αν ο Χάρος σ’ αδικεί
Και τη ζωή την παίρνει του παιδιού σου,
Τότε στο μνήμα προσκεφάλι παρατείς
Των φυλλοκαρδιών τους παλμούς σου!

Μαζί σου το φως χαιρετίζουμε
Ανοίγοντας τα μάτια στη ζωή,
Μάνα και Παναγιά ψιθυρίζουμε
Πριν η φωνή μας φύγει και σβηστεί.

Χαρίσματα αναρίθμητα
Σου χάρισε ο Θεός μας,
Και έτσι σου έπρεπε, σωστά,
Σε βάπτισε μικρό δημιουργό μας.

Ανδρέας Γρουμπός 
London, Ontario
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Στη Νέα Υόρκη του 1939 όλοι φορούσαν καπέλο

Θρησκεία
Η αγάπη 

ου λογίζεται 
το κακόν

Η αγάπη δεν βλέπει και δεν 
διαπιστώνει να γίνεται κακό εναντίον 
μας. Όλα καλά και άγια! Μα είναι 
δυνατό; Είναι! Η τέτοια θεώρηση 
αποτελεί οπωσδήποτε μια πολύ 
υψηλότερη από τα μέτρα μας 
κατάσταση. Μα είναι εφικτή!

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα από 
τη σαρκική αγάπη, «αφού τίποτε 
δεν εμποδίζει να φέρνουμε τα 
παραδείγματα των αρετών και από τα 
αντίθετα» (Κλίμαξ 26.31). Λοιπόν ας 
πάρουμε δυο εραστές. Αν ο άνδρας 
βλάψει τη γυναίκα ή το αντίστροφο, 
το θιγμένο μέρος «ου λογίζεται το 
κακόν», το παρατρέχει. Σκέφτεται πως 
μόνο εξωτερικά, μόνο επιφανειακά 
πρόκειται για βλάβη, και πως η όλη 
ιστορία είναι αστείο ή αφορά σε καλό.

Η αγάπη δηλαδή για το άλλο 
πρόσωπο δεν αφήνει περιθώρια να 
πάει η σκέψη στο κακό. Δικαιολογεί 
τα πάντα. Νομίζει – και δεν λαθεύει – 
ότι όποιος αγαπάει ό,τι και αν κάνει, 
το κάνει από αγαθά ελατήρια και για 
αγαθούς σκοπούς. Η αγάπη έχει 
απορροφήσει κάθε τι άλλο, και τη 
λογική ακόμη.

Το ίδιο συμβαίνει και με την αντίθετη 
αγάπη, την πνευματική. «Ου λογίζεται 
το κακόν», έστω και αν εκείνος που το 
διαπράττει δεν είναι φίλος αλλά εχθρός! 
Αυτό είναι το βάθος της χριστιανικής 
αγάπης! Δεν το αντικρίζει σαν κακό, 
αλλά σαν καλό, ή τουλάχιστον σαν 
ουδέτερο.

Επίσης ενδέχεται να εκλάβει την 
οποιασδήποτε μορφής προσβολή σαν 
αφορμή να ξεσκεπασθεί κάποιο κρυφό 
πάθος του, οπότε πάλι «ειρηνεύει» και 
μάλιστα ευχαριστεί και ευγνωμονεί. Ο 
κάτοχος της ανόθευτης αγάπης δεν 
καταλογίζει κακό στους άλλους παρά 
μόνο στον εαυτό του!

Το απώτερο ζητούμενο λοιπόν κατά 
τον άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο 
είναι να τους βλέπεις όλους σαν ένα, 
σαν τον Χριστό! Όλους να τους βλέπεις 
καλούς. Να μισείς την αμαρτία και 
όχι τον αμαρτωλό αδελφό (Κεφάλαια 
Πρακτικά και Θεολογικά 61). Να μισείς 
τον διάβολο, που υποβάλλει στον 
αδελφό τα άνομα.

Αν οι κακίες και οι αρετές υπάρχουν 
σε συνάρτηση με τον Θεό και τον 
πλησίον και τον εαυτό μας, τότε 
η αγάπη μας προς τον Θεό και η 
αντανάκλασή της, δηλαδή η αγάπη μας 
προς τον αδελφό, παίζουν βασικώτατο 
ρόλο. Αν δεν υπήρχε ο Θεός και ο 
συνάνθρωπος, θα φθάναμε να πούμε 
ότι εμείς ως αυθύπαρκτες μονάδες 
ελάχιστες δυνατότητες θα είχαμε για 
αρετή ή κακία. Οι αρετές και οι κακίες 
αντικατοπτρίζονται συνηθέστατα στον 
Θεό και στον πλησίον.

Άρα κάθε πάθος είναι αντίπαλο και 
καταλυτικό της αγάπης. Επομένως 
ο αγαπών έχει πια χάσει και σκέψη 
και σχέση με αμαρτία. Έτσι εξηγείται 
η θέση της Κλίμακος «αγάπη είναι 
κυρίως η απόθεση παντοίας εναντίας 

εννοίας· αν βέβαια η αγάπη “ου 
λογίζεται το κακόν”» (Λ’ δ’).

Γι’ αυτό ακριβώς από την αγάπη 
«όλος ο νόμος και οι προφήται 
κρέμανται» (Ματθ. 22.40)· γι’ αυτό 
ακριβώς «πλήρωμα νόμου η αγάπη», 
όπως επισφραγίζει η προς Ρωμαίους. 
«Ο γαρ αγαπών τον έτερον νόμον 
πεπλήρωκε· το γαρ ου μοιχεύσεις, 
ου φονεύσεις, ου κλέψεις, ουκ 
επιθυμήσεις και ει τις ετέρα εντολή, 
εν τούτω τω λόγω ανακεφαλαιούται, 
εν τω αγαπήσεις τον πλησίον σου ως 
σεαυτόν. η αγάπη τω πλησίον κακόν 
ουκ εργάζεται· πλήρωμα ουν νόμου η 
αγάπη» (13.8-10).

Όλες οι αναγκαστικές ψυχρές εντολές 
της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία ζητούσε 
εξωτερική και χονδροειδή αρετή, 
«σαρκική» κατά την παύλεια έκφραση 
(πρβλ. Β’ Κορ. 1.12), μεταβάλλονται 
με την αγάπη σε αυθόρμητες ζεστές 
πνευματικές εκδηλώσεις, ξεχειλίσματα 
καρδιάς ζέουσας.

Η ατόφια αγάπη μαρτυρεί εξάπαντος 
προοδευμένη ζωή. Αγάπη και πάθη 
είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. 
Όταν έχουμε πολλά πάθη, έχουμε 
λίγη αγάπη. Είναι πνευματικός νόμος 

η συνάρτησή τους. Η αγάπη είναι το 
επιστέγασμα των αρετών.

Στο πρώτο στάδιο της «απαθείας», 
όταν δηλαδή ατονούν τα πάθη, έχουμε 
πληθώρα αγάπης. Στο δεύτερο στάδιο, 
που η ψυχή καθίσταται θεοφόρα, 
έχουμε τέλεια αγάπη. Σύμφωνα με 
τον άγιο Μάξιμο (Περί Θεολογίας, 
Εκατοντάς Ε’ 37) η «αγαθή συνείδηση 
επιφέρει τη δύναμη της αγάπης, αφού 
δεν έχει καμιά παράβαση εντολής». 
Μα ποια δεν έχει; η αγαθή συνείδηση ή 
η αγάπη; Όπως και αν έχει το πράγμα, 
η αγάπη (προς ανθρώπους και Θεό) 
ταυτίζεται με την αγαθή συνείδηση!

Η αγάπη είναι η ενοίκηση στην ψυχή 
της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, 
είναι η θεία παρουσία κατά το «ο Θεός 
αγάπη εστί». Εκείνο δε που χωρίζει 
τον Θεό της αγάπης από την ψυχή 
είναι τα πάθη, κατά τη διευκρίνιση του 
προφήτη Ησαΐα: «Τα αμαρτήματά σας 
χωρίζουν μεταξύ σας και μεταξύ του 
Θεού» (59.2).

Επομένως ανάλογα με τον βαθμό 
που μειώνουμε τις κακίες, έρχεται 
η αγάπη, και αυτή με τη σειρά της 
τρέπει σε φυγή τις κακίες. Όσο έδαφος 
της ψυχής μας χάνει υποχωρώντας 

η κακία, τόσο το κερδίζει η αγάπη, 
που ανδρίζεται περισσότερο και 
«παίρνει πάνω της», για να πολεμήσει 
ακόμη πιο νικηφόρα την κακία. Γι’ 
αυτό υποστήριξαν, στηριζόμενοι στα 
θεόπνευστα γραπτά του Θεολόγου 
Ιωάννη, ότι η αγάπη οδηγεί σε σχετική 
αναμαρτησία.

Θέλεις τώρα να εξακριβώσεις αν και 
πόσο αγαπάς πραγματικά; Κοίταξε 
αν απαρνείσαι το εγώ σου για να 
το δώσεις στον συνάνθρωπο. Είναι 
ουσιωδέστατο, είναι η επίτευξη της 
εκπληρώσεως του θείου θελήματος. 
«Ο γαρ πας νόμος εν ενί λόγω 
πληρούται, εν τω, αγαπήσεις τον 
πλησίον σου ως σεαυτόν» (Γαλ. 5.14).

Εξέτασε λοιπόν τι ανυστερόβουλο 
τίμημα κατέβαλες στον βωμό και στον 
λογαριασμό της αγάπης. Ο βαθμός 
της βγαίνει με συντελεστές, με τα 
«μόρια» της ποσότητας και κυρίως 
της ποιότητος της θυσίας χάριν του 
αγαπώμενου και μόνο.

Νομίζεις και λες ότι αγαπάς τον άλλο. 
Δες την πράξη. Παραιτείσαι υπέρ 
αυτού; Του καλύπτεις τα σφάλματα; 
Είσαι αμνησίκακος απέναντί του; Τον 
εξυπηρετείς και υπηρετείς; και όλα τα 
συναφή.

Όλα δε τούτα επί μονίμου βάσεως, 
όχι ευκαιριακά και παροδικά, σε στιγμές 
ευφορίας και ενθουσιασμού, ασταθών 
παλιρροιακών συναισθημάτων, που 
ίσως τα φουσκώνει δολερά ο ίδιος ο 
διάβολος.

koinoniaorthodoxias.org

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες....
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ΑΠΟ ΣΕλΙΔΑ 1
Είναι καθήκον μας να γνωρίσουμε 

αυτές τις ιστορίες στην επόμενη γενιά.
Είναι καθήκον μας να τους διδάξουμε 

τα έθιμα και τις τελετές μας.
 Είναι καθήκον μας να ενημερώσουμε 

την επόμενη γενιά για τον πλούτο της 
ιστορικής τους γενεαλογίας.

 Είναι καθήκον μας να τους διδάξουμε 
ποντιακή μουσική και χορό.

Είναι καθήκον μας να μιλάμε τη 
διάλεκτό μας στην επόμενη γενιά, έτσι 
ώστε να μπορεί να ακούγεται εσαεί.

Αλλά πάνω απ’ όλα είναι καθήκον μας 
να μην παραμείνουμε στην αναζήτηση 
της αναγνώρισης της γενοκτονίας μας.

Πρέπει να θυμόμαστε τους 
υπεύθυνους, αυτούς που έλαβαν 
μέρος και εκείνους που επέτρεψαν να 
γίνουν τέτοιες ωμότητες.

Είναι μια ανάμνηση που δεν 
δημιουργεί αισθήματα μίσους. Εξαιτίας 
του πολιτισμού μας, του ήθους και των 
αρχών μας δεν επιδιώκουμε εκδίκηση, 
αλλά αντ’ αυτού, δικαιοσύνη για τις 
353000 ελληνικές  ψυχές τω Ποντίων” 
είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων 
στην ομιλία του ο πρόεδρος Κυριάκος 
Κωνσταντινίδης.

Εξάλλου, με ενός λεπτού σιγή και με 
την ομόφωνη δήλωση «δεν ξεχνάμε», 
η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε την 
ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου.

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κατερίνα Σακελαροπούλλου στο 
μήνυμά της για την Ημέρα Μνήμης 
υπογραμμίζει:

«Η ανάληψη της ευθύνης για 
ειδεχθείς πράξεις του παρελθόντος 
και η ειλικρινής μεταμέλεια αποτελούν 

δείγμα γενναιότητας και ευθύνης 
ηγετών, που προσβλέπουν σε ένα 
μέλλον ειρηνικής συνύπαρξης και 
ευημερίας των λαών» τονίζει η 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου στο μήνυμά της για 
την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου.

«Σήμερα τιμούμε τα εκατοντάδες 
χιλιάδες θύματα των Ελλήνων 
του Πόντου, που χάθηκαν πριν 
από έναν αιώνα» σημειώνει η κ. 
Σακελλαροπούλου και υπενθυμίζει ότι 

Ημέρα Μνήμης...
«η Ελλάδα, καθώς και άλλες χώρες, 
έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία 
αυτή, αποτίοντας με τον τρόπο αυτό 
τον ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης 
στη θυσία του ποντιακού ελληνισμού». 
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι 
«οφείλουμε να αναλογιστούμε 
την τεράστια συμβολή και ενεργό 
συμμετοχή των διασωθέντων 
Ελλήνων του Πόντου στην ανόρθωση 
του ελληνικού κράτους υπό εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες, στην οικονομική 
ανάταση, καθώς και στην άνθηση της 

ελληνικής παιδείας και του πολιτισμού 
κατά τον 20ο αιώνα».

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας επισημαίνει ότι «η 
διεθνής κοινότητα έχει χρέος να φέρνει 
στο φως και να καταδικάζει ενέργειες 
αποτρόπαιης βαρβαρότητας, όπως 
η συστηματική εξολόθρευση αθώων 
πολιτών, προκειμένου όχι μόνο να 
διαφυλαχθεί η μνήμη των θυμάτων 
αλλά και να αποτραπούν παρόμοια 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 
στο μέλλον».
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

Οι εκκλησίες μας 
χρειάζονται 

τη βοήθειά μας
Οφείλουμε να 

τις ενισχύσουμε 
Με το σύνθημα, «οι Εκκλησίες μας 

χρειάζονται τη βοήθειά μας» η Διοίκηση της 
Κοινότητος υπενθυμίζει το χρέος όλων μας 
προς τους Ιερούς μας Ναούς. Ναι, οι ιεροί 
μας ναοί εξακολουθούν να παραμένουν 
κλειστοί, αφού έτσι, για λόγους υγείας, 
αποφάνθηκε η Κυβέρνησή μας. Όμως 
αυτός, ο ιδιότυπος κατά των πιστών 
διωγμός, εκτός των άλλων επέφερε και 
μεγάλες οικονομικές απώλειες για την 

Κοινότητα, και τις Εκκλησίες μας, όπως 
αναφέρεται και στην ανακοίνωση που 
δημοσιεύεται στην σελίδα της Κοινότητος. 
(Βλέπετε σελίδα 46). 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κάθε 
χρόνο «η περίοδος από την 25η Μαρτίου 
μέχρι και το Πάσχα είναι η πιο παραγωγική, 
αφού αποφέρει στους Ι. Ναούς, το 37% του 
ετήσιου εισοδήματός τους.»

Αυτό όμως, σύμφωνα και με τα όσα 
ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ 
Ανδρέας Κριλής, στην πρόσφατη τακτική 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
συνετέλεσε ώστε «οι συνθήκες κάτω από 
τις οποίες λειτουργεί η Κοινότητα, να είναι 
εξαιρετικά δύσκολες…»

Γι’ αυτό, η Διοίκηση θέτοντας, όλους 
τους συμπάροικους προ των ευθυνών 
τους, αφού τους υπενθυμίζει ότι «οι 
εκκλησίες μας χρειάζονται τη βοήθειά μας» 
προτρέπει τους συμπαροίκους και κυρίως 
τους εκκλησιαζομένους  να ενισχύσουν 
τους ιερούς μας ναούς.

Μπορείτε σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
«να κάνετε μια διαδικτυακή δωρεά στο 
«HCGM Keep the Faith During COVID-19 
Fund».

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορείτε 
να τους δείτε στην Σελίδα της Κοινότητος 
(Σελίδα 46).

Για όσους δεν ξέρουν από αυτά, 
ανακοινώνει έναν πιο απλό τρόπο:   

«Στείλετε την δωρεά σας ταχυδρομικώς, 
με επιταγή στο όνομα του Ι. Ναού που 
επιθυμείτε, στα αγγλικά. Στον φάκελο θα 
πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση της 
Κοινότητας που είναι: HCGM, 5777 Wilder-
ton, Montreal, QC, H3S 2V7.» 

Επίσης, αν κατοικείτε σε μικρή 
απόσταση από τον Ι. Ναό της περιοχής 
σας, μπορείτε να βάλετε την επιταγή σε 
έναν φάκελο και να τον ρίξετε κατευθείαν 
στο γραμματοκιβώτιό του.

Οποιοδήποτε ποσό μπορείτε να 
δωρίσετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δωρεές 

μεγαλύτερες των $25 θα λάβουν 
φορολογική απόδειξη από την ΕΚΜΜ».

Στην έκκληση της Διοίκησης, έκκληση 
απόλυτα επίκαιρη και λογική, προσθέτουμε 
για μια ακόμα φορά και την δική μας 
έκκληση. 

Μην αδιαφορείτε, μην καθυστερείτε, μην 
το αναβάλλετε «για μετά» ή «για αύριο.» Ο 
καθένας μας στο μέτρο των δυνατοτήτων 
του, ας ενεργήσει ανάλογα, αλλά 
σύντομα. Ας ενισχύσει τις Εκκλησίες μας, 
τουλάχιστον με το ποσό που θα ξόδευε αν 
πήγαινε στις εκκλησίες,  κατά το διάστημα 
που αυτές είναι κλειστές. Το χρωστάμε 
αυτό το ποσό στους Ιερούς Ναούς μας 
που οφείλουμε να φροντίσουμε έτσι ώστε 
να παραμείνουν ανοικτοί. 

Όμως και αυτή την φορά θα προσθέσω 
και κάτι πιο πρακτικό που μου υπέδειξε 
κάποιος συμπάροικος, ο και «Πελοπίδας» 

λεγόμενος και από την χώρα της 
«Προβατίδας» καταγόμενος:

«Καλές είναι οι εκκλήσεις σου και οι 
«ιστότοποι της ΕΚΜΜ, hcgm.org και να 
κάντε κλικ στο κουμπί «Donate Now», 
που βρίσκεται πάνω αριστερά στην αρχική 
σελίδα, αλλά εμείς οι πιο ηλικιωμένοι, και 
από Προβατίδα και χωριά καταγόμενοι δεν 
τα πολυξέρουμε αυτά.

Γι΄αυτό γράψε απλά προς κάθε 
ενδιαφερόμενο: «Επειδή είναι ανάγκη, 
μεγάλη ανάγκη, πάρτε έναν φάκελο, 
φτιάξτε μια επιταγή, περάστε από μια 
κλειδαμπαρωμένη εκκλησία, κάντε τον 
Σταυρό σας και ρίξτε στο γραμματοκιβώτιο 
την επιταγή. Λογικό είναι να ζητήσετε να σας 
στείλουν και την απόδειξη που χρειάζεται, 
για τις φορολογικές σας δηλώσεις».

Ετσι απλά, «ας κάνει ο καθένας μας το 
χρέος του» μου είπε.  

Συμφωνώντας απόλυτα μαζί του, σας 
επαναλαμβάνω την έκκληση της Διοίκησης  
και σας τα γράφω απλά, αφού πιο απλά δεν 
γίνεται. Είναι ανάγκη ενεργείστε τώρα. Οι 
ιεροί μας ναοί αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες. Σίγουρα, δεν θα ήθελε να δει 
κανένας «πωλητήριο» για κάποιον εκ των 
Ιερών μας Ναών!

Όμως θα τονίσω ότι δεν κινδυνεύουν 
μόνοι οι ιεροί ναοί της Κοινότητος αλλά και 
οι περιφερειακοί ιεροί μας ναοί.

Οπωσδήποτε και αυτοί χρειάζονται την 
οικονομική ενίσχυση, κυρίως των ενοριτών 

τους. 
Επί πλέον θα επαναλάβω και πάλι ότι 

δεν θα πρέπει να  ξεχάσουμε και την Ιερά 
Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτισσας. 
Εύκολα, πολύ εύκολα γίνεται αντιληπτό 
ότι και αυτή αντιμετωπίζει οικονομικές 
δυσκολίες, αφού λόγω καραντίνας 
καθίσταται δύσκολη η πρόσβαση των 
πιστών σε αυτήν.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων 
δημοσιεύω την διεύθυνση και τον αριθμό 
τηλεφώνου της Ιεράς Μονής και ο καθένας 
ας αναλογιστεί, τί, και πόσα σαν Έλληνες 
και Χριστιανοί του Καναδά, κινδυνεύουμε 
να χάσουμε και ας ενεργήσει κατά 
συνείδηση:
Monastere Vierge Marie La 
Consolatrice
827, chemin de la Carriere
Brownsburg – Chatham, Quebec 
J8G1K7
Τηλ.: 450-533-5313 / 533-1170.

ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ 
ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ 

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ
Η ηρεμία πριν 

ξεσπάσει η καταιγίδα; 
Λόγω Κορωνοϊού και καραντίνας, λόγω 

Πάσχα και κλεισίματος των Ιερών μας 
Ναών, λόγω ακύρωσης των εκδηλώσεων 
των Συλλόγων μας, λόγω μάλλον και 
ακύρωσης των ταξιδιών στην Πατρίδα,  η 
παροικιακή μας ζωή βρίσκεται κυριολεκτικά 
σε χειμερία νάρκη. Ουσιαστικά ο μόνος 
μεταξύ μας σύνδεσμος επικοινωνίας είναι 
η αγωνία για τους αυξανόμενους φορείς 
του Κορωνοϊού, και ο από κάθε άποψη 
απαράδεκτος αριθμός θανάτων στα κρατικά 
Γηροκομεία CHSLD, στα οποία  ζούσαν και 
πολλοί ηλικιωμένοι συμπατριώτες μας.  

 Φυσικά παραμένει και η δορυφορική 
τηλεόραση και όλων των άλλων σχετικών 
μέσων ενημέρωσης, μέσω των οποίων 
πληροφορούμεθα τα νέα από την Ελλάδα 
και έτσι καταφέραμε να ξέρουμε ακόμα 
και τι καιρό θα κάνει και …την ερχομένη 
εβδομάδα στην Πατρίδα καταγωγής μας, 
αλλά δεν ξέρουμε τι καιρό κάνει έξω από 
το παράθυρο του τόπου που ζούμε.

Όμως σταθερός σύνδεσμος επικοινωνίας  
και διαφορών μας παραμένει αυτός των 
Παροικιακών Μέσων Ενημέρωσης, που 
αναμοχλεύουν, ιχνηλατούν και φέρνουν 
στην επιφάνεια θέματα όπως τα «Κοινοτικά 
μας» ασχέτως αν μιλάμε και γράφουμε, 
αλλά φαίνεται σαν να μην υπάρχει φωνή, 
και ακρόαση από τους διοικούντες την 
Κοινότητα, για να λάβουμε απαντήσεις, 
απαντήσεις που σχετίζονται με αριθμούς 
και όχι με υποθέσεις, θεωρίες και 
διαδικαστικά.

 Βέβαια φέρνουν στην επιφάνεια και 
τις διαφορές για το θέμα της ανάγνωσης 
και ερμηνείας, της περί των Κογκρέσων 
μας δικαστικής απόφασης. Επ΄αυτής 
ακούστηκε και η του Κώστα Πάππα 
νεοφανής ερμηνεία, «χάσαμε μόνο το 
2.97%, αλλά κερδίσαμε όλα τα άλλα» 
ασχέτως αν αυτό το 2,97% είναι η 
πεμπτουσία της υπόθεσης, αφού ακόμα 
και για να κάνει κάποιος μια δικτατορία 
αρκεί να καταργήσει, ή ακόμα και «να 
βάλει προσωρινά στον γύψο» δύο, τρία 
άρθρα του Συντάγματος. Πάντως είναι 
πλέον βέβαιο ότι η επί χρόνια αταλάντευτα 
το Εθνικό διοικούσα παρέα νομικά έχασε 
παταγωδώς την καρέκλα. Αλλωστε το ένα 
πόδι αυτής της καρέκλας, ήταν το δοτό 
επαρχιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ που 
απαρτιζόταν κυρίως από ημετέρους, πολύ 
ημετέρους που  καταργήθηκαν και με 
δικαστική βούλα και υπογραφή.

Πολλοί ισχυρίζονται, ότι εξ αιτίας αυτής 
της επικρατούσης νηνεμίας, η Παροικία 

μας βρίσκεται  σε μόνιμη χειμερία νάρκη, 
μια χειμερία νάρκη που μετά το πέρασμα 
του Κορωνοϊού θα παγιωθεί.

Προσωπικά δεν συμμερίζομαι αυτήν την 
άποψη, δεδομένου ότι σίγουρα μετά τον 
Κορωνοϊό θα ξεσπάσει θύελλα και αυτή θα 
είναι πολυμέτωπη.

Η «ΣΤΕΓΗ 
ΗλΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

‘EΣTIA’ ΣΤΟ λΑΒΑλ»
είναι έτοιμη και 
σας περιμένει

Μέσα σε όλα αυτά δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε ότι πλησιάζει και η 1η Ιουλίου 
που είναι η ημέρα των μετακομίσεων. 
Φέτος λόγω του Κορωνοϊού και των όσων 
έχουν δημιουργηθεί είναι πολλοί εκείνοι 
που ακόμα δεν έχουν βρεί κάποιο άλλο 
διαμέρισμα για να μετακομίσουν.

Γι’ αυτούς, αλλά και για εκείνους που δεν 
είναι ευχαριστημένοι εκεί που διαμένουν, 
υπάρχει ακόμα μία ιδανική λύση.

Πρόκειται για το νεόκτιστο κτίριο 
«Ηλικιωμένων η Εστία» που βρίσκεται στο 
Λαβάλ, και συγκεκριμένα στο 3270 ST-
ELZEAR.  

Αυτό, όπως έχουμε γράψει και άλλες 
φορές κατά το παρελθόν, είναι  νεόκτιστο, 
πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές 
ασφαλείας, έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
και διαθέτει 10 ορόφους και 141 υπέροχα 
ηλιόλουστα, ασφαλέστατα και ευάερα 
διαμερίσματα.

Διαθέτει, προς ενοικίαση ακόμα τώρα 
μερικά διαμερίσματα και είναι έτοιμα για 
άμεση εγκατάσταση.

Αν και υπάρχουν και διαμερίσματα με 
την εμπορική τιμή, τα περισσότερα από 
αυτά είναι επιδοτούμενα από το κράτος 
και έτσι για τους χαμηλόμισθους είναι πολύ 
συμφερτικά.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη 
μερικοί συμπάροικοι, έχουν εγκατασταθεί 
σε αυτά και έχουν μόνο θετικά  να πουν γι’ 
αυτό το υπέροχο κτίριο, που έχει όλες τις 
σύγχρονες ευκολίες.

Βεβαίως όλα λειτουργούν σύμφωνα 
και με τους αυστηρούς περί Κορωνοϊού 
κανονισμούς, αλλά μέχρι τώρα όλα πάνε 
θαυμάσια και δεν έχει σημειωθεί κανένα 
κρούσμα. Άλλωστε πρέπει να τονίσουμε ότι 
το κτίριο αυτό δεν είναι κρατικό Γηροκομείο, 
αλλά Στέγη Ηλικιωμένων και είναι 
κατάλληλο για άτομα που είναι αυτόνομα, 
δηλαδή μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε 
διαμέρισμα διαθέτει σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, ντουλάπια, μπαλκόνι, αρκετούς 
κοινόχρηστους χώρους και πολλά άλλα.

Κοντολογίς έχει πολλές ευκολίες, ευκολίες 
που καλό θα είναι κάθε ενδιαφερόμενος 
να φροντίσει να τις πληροφορηθεί και 
ακόμα να το  επισκεφτεί, να το εξετάσει 
με τα ίδια του τα μάτια και να τις δει. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν 
την ιστοσελίδα της Στέγης που είναι: info@
residenceestia.org  ή να τηλεφωνήσει στον 
αριθμό: 450-688-3270.

Κατά τα άλλα δεν θα χάσει κανείς αν 
εξετάσει την περίπτωση μετακόμισης 
σε αυτό, αφού σαν όλους τους άλλους 
ενοίκους που ήδη έχουν εγκατασταθεί 
στην «Στέγη Εστία»υτό, σίγουρα ενδέχεται 
να βρει σε αυτό το διαμέρισμα των ονείρων 
του…

Χρήστος Μανίκης
Μοντρεάλ 23 Μαΐου 2020

Σχόλια Επικαιρότητες
Ελληνοκαναδικό Βήμα
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Οι ειδικοί προειδοποιούν: 
σεβαστείτε τα μέτρα, υπάρχει 
κίνδυνος επαναφοράς τους
Αν και σταδιακά αποσύρονται τα 

μέτρα που έχουν επιβληθεί, ο κίνδυνος 
εξάπλωσης της πανδημίας του Κορωνοϊού 
παραμένει, και  οι ειδικοί προειδοποιούν 
ότι, ακόμα δεν έχει εντοπιστεί ούτε πως 
εξαπλώνεται ο ιός στην χώρα, ούτε  και γιατί 
τα επίπεδα των περιπτώσεων παραμένουν 
υψηλά, κυρίως στις επαρχίες που έχουν 
πληγεί περισσότερο. Εν τω μεταξύ:

Όχι, ο κίνδυνος του ιού  παραμένει και 
δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Αλλωστε 
μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, μέχρι 
(22 Μαΐου 2020), τα στοιχεία δείχνουν ότι:

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
Κορωνοϊού στον Καναδά ανέρχονταν σε 
81,765. Από αυτά είχαν πεθάνει 6,180 
άτομα..

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
στο Κεμπέκ ανέρχονταν σε 46,141. Από 
αυτά είχαν πεθάνει 3, 865 άτομα. Αυτά 
παρουσιάζουν αύξηση κατά 646 και 65 
αντίστοιχα από την προηγούμενη ημέρα.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στο 
Μοντρεάλ, που εξακολουθεί να παραμένει 
το επίκεντρο του Κορωνοϊού στον Καναδά 
ανέρχονταν σε 23,413. Από αυτά είχαν 
πεθάνει 2,454 άτομα.

Οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι στα 
Γηροκομεία του Μοντρεάλ ανέρχονταν σε 
1,041 άτομα.

Στα Νοσοκομεία του  Μοντρεάλ 
βρίσκονταν 1,479. Ο αριθμός αυτός, 
συγκριτικά με την προηγούμενη ημέρα 
ήταν μειωμένος κατά 25 άτομα. Σε αυτά 
συγκαταλέγονται και 171 άτομα που 
βρίσκονται  διασωληνωμένα (στις ΜΕΘ). 

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
Κορωνοϊού στο Οντάριο ανέρχονταν σε 
24,628. Από αυτά είχαν πεθάνει 2,021 
άτομα.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
Κορωνοϊού στο Τορόντο ανέρχονταν σε 
9,357. Από αυτά είχαν πεθάνει 732 άτομα.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
Κορωνοϊού στην B.C. ανέρχονταν σε 
2,479. Από αυτά είχαν πεθάνει 152 άτομα.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
Κορωνοϊού στην Αλμπέρτα ανέρχονταν σε 
6,768. Από αυτά είχαν πεθάνει 132 άτομα.

Στην Ελλάδα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
του Κορωνοϊού ανέρχονταν σε 2,853. Από 
αυτά είχαν πεθάνει 168 άτομα.

Ως τόσο, δεν επιτυγχάνονται οι 
κυβερνητικοί στόχοι των δοκιμαστικών 
ελέγχων κυρίως στο  Κεμπέκ και το 
Οντάριο, τις δύο πολυπληθέστερες και 
περισσότερο πληγωμένες από τον ιό 
Επαρχίες του Καναδά, όπου ο αριθμός των 
φορέων παραμένει σταθερά υψηλός.

Οι αρμόδιοι του Οντάριο και του Κεμπέκ 
βλέπουν ανήσυχοι τα ποσοστά των 
νέων περιπτώσεων να  παραμένει στο 
υψηλότερο επίπεδο, ενώ εντοπίζονται 
καθημερινά εκατοντάδες νέοι φορείς και 
επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με τις πηγές 
της λοίμωξης, αφού δεν έχει εντοπιστεί η 
πηγή της μόλυνσης τους.

Προ αυτής της κατάστασης ο βετεράνος 
του SARS και του H1N1, Δρ Michael 
Gardam, ειδικός για τις μολυσματικές 
ασθένειες και επικεφαλής του προσωπικού 
στο νοσοκομείο Humber River στο Τορόντο 
δήλωσε ότι «είναι τρομακτικό. Υπάρχει 
μεγάλη αίσθηση αβεβαιότητας.» 

Την ίδια στιγμή στο Κεμπέκ, ο αριθμός 
των νέων κρουσμάτων παραμένει ο 
υψηλότερος στη χώρα, καθώς μόνο 
την Πέμπτη, αναφέρθηκαν  720 νέες 
περιπτώσεις και 82 νέοι θάνατοι.

Ως εκ τούτου η επιδημιολόγος Dr. 
Nimâ Machouf, τονίζει ότι κατά την 
γνώμη της το Μοντρεάλ, δεν είναι έτοιμο 
για την απόσυρση των μέτρων που 
ανακοινώνονται. Είναι ακόμα νωρίς 
πρόσθεσε, φανερά ανήσυχη.

Παρ ‘όλα αυτά, το Κεμπέκ προχωρά με 
την απόσυρση ορισμένων μέτρων. Ως τόσο 
όπως προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός 
του Κεμπέκ κ. François Legault, σιγά σιγά 
κερδίζουμε τον έλεγχο επί του ιού, αν και 
ο αγώνας δεν έχει ακόμα κερδηθεί. Τα 
στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν 
είναι καιρός εφησυχασμού, τόνισε για να 
προσθέσει ότι: 

Παρά την επανάληψη ορισμένων 
δραστηριοτήτων, οι Κεμπεκιώτες θα 
πρέπει ακόμη να είναι προσεκτικοί και να 
σέβονται τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία, 
αφού «αυτή η κρίση δεν έχει τελειώσει.»

Ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, τόνισε 
ακόμα ότι «ο ιός εξακολουθεί να κινείται 
όχι μόνο στο Μόντρεαλ, αλλά και σε όλο 
το Κεμπέκ. Πρέπει να συνεχίσουμε να 
προστατεύουμε τον εαυτό μας, τηρώντας 
τους κανονισμούς και συγχρόνως να 
προστατεύουμε και τους άλλους που είναι 
κοντά μας.

Ως εκ τούτου, προειδοποίησε, ότι, εάν 
επανέλθει η κατάσταση στην προηγούμενη 
της  μορφή, θα πρέπει όχι μόνο να 
πατήσουμε φρένο στην απόσυρση των 
μέτρων, αλλά και να επανέλθουμε στην 
καραντίνα.»

Συνεχίζοντας τις προειδοποιήσεις του 
και για να γίνει απόλυτα αντιληπτός από 
όλους, χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα 
από αγώνα χόκεϊ που είναι το εθνικό σπορ 
του Καναδά.

«Δεν είναι καιρός να υποπέσουμε τώρα 
σε ένα ανόητο πέναλτι και να χάσουμε τον 
αγώνα,» είπε.

Παράλληλα ο Διευθυντής Δημόσιας 
Υγείας του Κεμπέκ, Δρ. Horacio Arruda, 
(ο αντίστοιχος Σωτ. Τσιόρδας του Κεμπέκ) 
δήλωσε ότι δεν είναι ακόμα ικανοποιημένος 
με τον αριθμό των ατόμων που εξετάζονται 
δοκιμαστικά στην επαρχία, αφού είναι 
πολύ χαμηλότερος του στόχου των 20.000  
δοκιμών ημερησίως.

Και, λόγω του χαμηλού αριθμού των 
εξεταζομένων, τα τελευταία δεδομένα 
δημόσιας υγείας της επαρχίας δεν 
παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά 
με το γιατί και μετά από μήνες καραντίνας 
εξαπλώνεται ο ιός, όπως είπε για να 
προειδοποιήσει ότι:

Δεν έχουμε χάσει τον έλεγχο, αλλά η 
κατάσταση είναι πολύ εύθραυστη.

Μάλιστα ο Dr.  Arruda υπενθύμισε ότι δεν 
αποκλείονται περιπτώσεις επανάληψης 
τοπικών αναφλέξεων της νόσου, όπως 
αυτής την περασμένη εβδομάδα στο 
εργοστάσιο κρέατος Cargill στο Cham-

bly. Υπενθυμίζουμε το εργοστάσιο 
επεξεργασίας κρέατος Cargill στο Chambly 
υποχρεώθηκε να κλείσει προσωρινά την 
περασμένη εβδομάδα (από την Τετάρτη 
ως και την Παρασκευή), δεδομένου ότι 
τουλάχιστον 64 εργαζόμενοι σε αυτό, ή 
το 13% του εργατικού του δυναμικού, 
βρέθηκαν θετικοί στον ιό το COVID-19.

Πρόκειται για έναν ύποπτο ιό. Είναι 
ακόμα παρόν στο Κεμπέκ. Δεν έχει 
εξαφανιστεί και αυτό είναι κάτι που πρέπει 
να το καταλάβουμε. Δεν είμαστε πλέον 
σε παύση, ανοίγουμε σταδιακά, αλλά θα 
πρέπει να τηρούμε τους κανονισμούς και 
να σεβόμαστε τις φυσικές αποστάσεις 
είπε ο Dr.  Arruda, απευθυνόμενος κυρίως 
σε όσους φαίνεται να ξεχνούν, ή να 
παραβλέπουν τον κίνδυνο.

Παρά την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες 
που εκφράζονται, το Κεμπέκ προχωρά 
στην σταδιακή απόσυρση ορισμένων 
μέτρων. Ετσι:

Από  την Παρασκευή, (χθες 22 Μαΐου 
2020) θα μπορούν να συγκεντρώνονται σε 
ανοικτούς χώρους έως και δέκα άτομα από 
τρεις διαφορετικές οικογένειες εφ’ όσον 
όμως διατηρούν φυσική απόσταση.

Επί πλέον από την 1η Ιουνίου, η επαρχία 
θα επιτρέψει την επανέναρξη ορισμένων 
υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας, όπως 
οδοντιατρικές κλινικές και θεραπεία μασάζ.

Από την 1η Ιουνίου θα ανοίξουν τα 
κομμωτήρια, τα κουρεία, οι υπηρεσίες 
μανικιούρ και άλλες υπηρεσίες 
περιποίησης ομορφιάς, αλλά όχι στις 

Αποσύρονται σταδιακά  
τα μέτρα αλλά ο κίνδυνος 
του Κορωνοϊού παραμένει

Σταδιακή άρση 
των περιοριστικών μέτρων

ευρύτερες  περιοχές του Μόντρεαλ και 
στην πόλη Joliette.

«Το άνοιγμα αυτών των υπηρεσιών, 
θα πρέπει να γίνεται διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την προστασία όλων - την 
προστασία των εργαζομένων και των 
πελατών. Θα υπάρξουν αυστηρά μέτρα 
πρόληψης», δήλωσε την Τετάρτη η 
υπουργός Υγείας Danielle McCann. 

Οι ημερήσιες παιδικές κατασκηνώσεις 
θα επιτρέπεται να ανοίξουν μετά την 22α 
Ιουνίου.

Ο στρατηγικός σύμβουλος της Δημόσιας 
Υγείας του Κεμπέκ, Δρ Richard Mas-
sé, (ο αντίστοιχος Χαρδαλιάς) δήλωσε 
ότι οι επισκέψεις σε αυτού του είδους 
τα καταστήματα  παροχών υπηρεσιών 
μπορούν να πραγματοποιηθούν με 
ασφάλεια εάν τόσο οι εργαζόμενοι σε αυτά, 
όσο και οι πελάτες τηρούν τους κανόνες.

«Εάν τηρούνται τα μέτρα, θα 
εξασφαλίζεται  ένα πολύ καλό επίπεδο 
προστασίας», τόνισε για να προσθέσει 
ότι αυτό θα συμβάλει και στο σταδιακό 
άνοιγμα και άλλων υπηρεσιών.

Εν τω μεταξύ το ποσοστό του αριθμού 
των επιβεβαιωμένων φορέων ανά 10,000 
κατοίκους μέχρι την 19η Μαΐου ήταν για μεν 
το Laval 113, άτομα ενώ για το Μοντρεάλ 
112. Τρίτη και σε μεγάλη απόσταση ήταν η 
περιοχή Lanaudière με 70.

Στις υπόλοιπες περιοχές τα ποσοστά 
ήταν πολύ χαμηλότερα. Χαρακτηριστικά 
ήταν μόλις 17 στην περιοχή της επαρχιακής 
μας πρωτεύουσας (Capitale-Nationale).

Του Γεωργίου Καρύδη
Ελληνοκαναδικό Βήμα, Μοντρεάλ

μέτρων του καταστήματος, ούτως ώστε 
να τηρείται η προαναφερθείσα απόσταση.

Ο Πρωθυπουργός του Οντάριο 
ανακοίνωσε ότι τα Μέτρα Έκτακτης Ανάγκης 
θα επεκταθούν, τουλάχιστον μέχρι την 29η 
Μαΐου και δεν θα επαναλειτουργήσουν  
καταστήματα που ανήκουν στον χώρο της 
εστίασης, της καφεστίασης και των μπαρ, 
εκτός εάν αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν 
να παράσχουν υπηρεσίες διανομής (de-
livery and take away). Επίσης δεν θα 
επαναλειτουργήσουν και θα παραμείνουν 
κλειστά τα σχολεία, που έχουν κλείσει από 
τις 13 Μαρτίου και, τουλάχιστον προς το 
παρόν, κλειστοί θα παραμείνουν και οι 
παιδικοί σταθμοί και τα κέντρα φροντίδας 
προς άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως και 
τα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου 
έχει διαπιστωθεί ανησυχητική έξαρση 
κρουσμάτων.

Όπως δήλωσαν ο Πρωθυπουργός της 
Επαρχίας του Οντάριο κ. Ντάγκ Φορντ 
και η Υπουργός Υγείας Κριστίν Έλλιοτ, 
«πρώτιστη μέριμνά μας είναι η ασφάλεια 
των παιδιών μας και η φροντίδα των 
ηλικιωμένων μας και δεν θα προβούμε σε 

καμία παρακινδυνευμένη κίνηση που θα 
τους θέσει σε κίνδυνο». Συμπληρωματικά 
ο κ. Ντάγκ Φορντ, πρόσθεσε ότι 
«διαβεβαιώνουμε όλους τους γονείς 
ότι τα παιδιά τους θα συνεχίσουν να 
εκπαιδεύονται, ασφαλή και στο σπίτι τους, 
μέσω τηλεκπαίδευσης και ότι σχεδιάζουμε 
προσεκτικά τα επόμενα βήματα που θα 
ακολουθήσουνε καθώς ‘‘ξανανοίγουμε’’ 
σταδιακά την οικονομία μας».

Τέλος, ο κ. Ντάγκ Φορντ ανακοίνωσε 
την ίδρυση μίας Ανέξαρτητης και 
υπερκομματικής Επιτροπής που θα 
επιτηρεί την πορεία της πανδημίας του 
covid-19 και βάσει των πορισμάτων της θα 
λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα 
για να ανασταλεί η διασπορά του ιού. Όπως 
δήλωσε ο κ. Φορντ «καθ’ όλη τη διάρκεια 
του πρώτου σταδίου της καραντίνας, η 
συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, 
επέδειξε ιδιαίτερη σχολαστικότητα στην 
τήρηση των μέτρων και όλων των κανόνων 
υγιεινής. Δείξαμε ότι είμαστε μια υπεύθυνη 
κοινωνία που σεβόμαστε τους ανθρώπους 
γύρω μας εφαρμόζοντας τους κανόνες και 
ότι προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες, 
γεγονός που μας δίνει την ανάλογη ψυχική 
αντοχή και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε 
στη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων».

“ε”
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Φωτογράφος και η γυναίκα 
του φύτεψαν 2 εκατομμύρια 
δέντρα σε 20 χρόνια 
και επέστρεψαν 
πίσω ακόμη και 
τα ζώα

Σύμφωνα με τον 
Οργανισμό Τροφίμων και 
Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών, 129 εκατομμύρια 
εκτάρια δάσος, έκταση ίση 
με το μέγεθος της Νότιας 
Αφρικής έχουν χαθεί για 
πάντα από τη γη από το 
1990. Κάθε χρόνο επίσης 
χάνεται σε δάσος μία 
περιοχή ίση με το μέγεθος 
του Παναμά.

Το 15% των εκπομπών 
αερίου του θερμοκηπίου 
προέρχεται από την 
αποψίλωση των δασών. 
Αμέτρητα είδη φυτών και 
ζώων χάνουν τον οικότοπό τους κάθε ημέρα, εξέλιξη 
που είναι απόλυτα καταστροφική για τον πλανήτη 
μας και δεν μπορούμε πολύ απλά να επιτρέψουμε 
να συνεχιστεί.

Τι μπορείς όμως να κάνει μπροστά στη μεγάλη 
καταστροφή; Μπορεί να γίνει κάτι από τον καθένα 
ώστε να υπάρξει διαφορά προς το καλύτερο; Ο 
Βραζιλιάνος φωτογράφος Sebastião Salgado και η 
γυναίκα του Lélia Deluiz Wanick Salgado αποφάσισαν 
να δείξουν πως μια μικρή ομάδα παθιασμένων και 
αφοσιωμένων ανθρώπων μπορεί να αντιστρέψει την 
αποψίλωση των δασών και να ξεκινήσει πετυχημένες 
προσπάθειες αναδάσωσης.

Ο Salgado είναι ένας ιδιαίτερα αναγνωρισμένος 
και πετυχημένος φωτογράφος, ο οποίος έχει κερδίσει 
κάθε σημαντικό βραβείο στο φωτορεπορτάζ και έχει 
κυκλοφορήσει πολλά βιβλία. Στη δεκαετία του ’90 
εξουθενωμένος σωματικά και συναισθηματικά από 
τη γενοκτονία στη Ρουάντα, επέστρεψε στην πατρίδα 
του στη Βραζιλία, σε μια περιοχή που κάποτε ήταν 
ένα πλούσιο τροπικό δάσος. Αντικρίζοντας το θέαμα 
σοκαρίστηκε, καθώς η περιοχή είχε γίνει άγονη και 
είχε μείνει χωρίς άγρια ζωή. Παρόλα αυτά η γυναίκα 
του Lelia πίστευε ότι μπορούσε ο τόπος να βρει πάλι 
τη χαμένη του ομορφιά.

«Η γη ήταν τόσο άρρωστη όσο εγώ – τα πάντα 
ήταν κατεστραμμένα», δήλωσε ο Salgado στον 
Guardian το 2015. «Μόλις το 0,5% της γης ήταν 
καλυμμένο από ΄δέντρα. Τότε η σύζυγός μου είχε μια 
υπέροχη ιδέα να φυτεύσουμε και να ζωντανέψουμε 
το δάσος. Και όταν αρχίσαμε να το κάνουμε, τότε όλα 
τα έντομα, τα πουλά και τα ψάρια επέστρεψαν. Χάρη 
στην αύξηση των δέντρων, αναγεννήθηκα κι εγώ «.

Ο Sebastiao και η Lelia ίδρυσαν το ινστιτούτο Ter-
ra, μια μικρή οργάνωση που έχει φυτέψει από τότε 
4 εκατομμύρια φυτά και έχει αναστήσει το δάσος. 
«Ίσως έχουμε λύση», ανέφερε ο Salgado. «Υπάρχει 
μια οντότητα στον πλανήτη μας που μπορεί να 
μετατρέψει το διοξείδιο του άνθρακα σε οξυγόνο, που 
είναι το δέντρο. Πρέπει να ξαναφυτέψουμε τα δάση.»

Ωστόσο σημειώνει ότι η αναδάσωση πρέπει να 
είναι προσεκτική: «Χρειαζόμαστε δάση από γηγενή 
δέντρα. Διαφορετικά τα ζώα δεν πρόκειται να έρθουν 
και τα δάση θα παραμείνουν σιωπηλά.»

Αφού εξασφάλισαν να φυτευθούν μόνο γηγενή 
φυτά, η περιοχή γνώρισε αξιοσημείωτη ανάπτυξη 
τα επόμενα 20 χρόνια. Η άγρια ζωή επέστρεψε και 
εκεί όπου υπήρχε θανατηφόρα σιωπή, τώρα υπάρχει 
μια «κακοφωνία» από καλέσματα πουλιών και 
ζουζουνίσματα εντόμων.

Συνολικά έχουν επιστρέψει 172 είδη πουλιών, 
όπως και 33 είδη θηλαστικών, 293 είδη φυτών, 15 
είδη ερπετών και 15 είδη αμφίβιων. Ένα ολόκληρο 
οικοσύστημα ξαναχτίστηκε από το μηδέν.

Το πρότζεκτ ενέπνευσε εκατομμύρια κόσμου, 
καθώς έδωσε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα 
οικολογική δράσης που δείχνει πόσο γρήγορα το 
περιβάλλον μπορεί να επανέλθει με συλλογικές και 
μελετημένες δράσεις.

Πηγή: boredpanda

Ειδήσεις.... Κ      σμος
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Του Θεοδώρου Καλμούκου 
(Εθνικός Κήρυκας)

Συμπληρώνεται ένας χρόνος 
από την εκλογή τού από Προύσης 
Ελπιδοφόρου στην Αρχιεπισκοπικό 
Θρόνο της Αμερικής. Θυμάμαι ήταν 
Σάββατο 11 Μαΐου πέρυσι όταν με την 
πρόταξη του Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου, η περί Αυτόν Ιερά 
Σύνοδος εξέλεξε τον Ελπιδοφόρο 
ποιμένα και διδάσκαλο της εν Αμερική 
Εκκλησίας.

Η αλλαξοαρχιεπισκοπία οφείλω να 
τονίσω πως άργησε να γίνει παρόλο ότι 
η Αρχιεπισκοπή Αμερικής είχε βρεθεί 
δυστυχώς σε ολοσχερή πτώχευση 
και δεν εννοώ μόνο οικονομική με 

τους γνωστούς υπεύθυνους της 
«καταστροφής» της και από καμάρι 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας που όφειλε 
να είναι, είχε γίνει η αισχύνη της 
δυστυχώς. Τουλάχιστον οι υπεύθυνοι 
της συμφοράς ας κρύβονται 
και ας σιωπούν, κι αυτό βέβαια 
ισχύει για τον ίδιο τον Δημήτριο, 
τους ιεράρχες και τους λαϊκούς 
(διορισμένοι επί το πλείστον) των 
επιτροπών, συμπεριλαμβανομένης 
της οικονομικής και του λεγόμενου 
Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου.

Πριν ένα χρόνο με την εκλογή 
του χαμογελαστού και προσηνή 
Ελπιδοφόρου γεννήθηκε και 
μεσσηνιακή ελπίδα για τη «σωτηρία» 

της Αρχιεπισκοπής και των Ιδρυμάτων 
της, καθότι ως Πρώτος καλείται όχι 
απλά να συντονίζει και προεδρεύει, 
αλλά να χαράσσει καινούργιες 
πορείες, γραμμές και προοπτικές, 
δηλαδή να είναι μπροστάρης. Και 
επειδή μιλούμε πλέον για «σωτηρία», 
ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος 
δεν μπορεί εκ των πραγμάτων και 
δεν έχει δικαίωμα να αποτύχει διότι 
θα σημάνει το ιστορικό μας τέλος. 
Και μιας που αναφέρθηκα σ’ αυτό 
θυμάμαι εκείνο το οποίο μου έλεγε ο 
μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος, 
κατά τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες 
συνήθως το εσπέρας των Σαββάτων, 
πως «αν δεν προσέξετε θα έχετε 
ημερομηνία λήξεως» στην Αμερική.

Βέβαια είναι γνωστό ότι ο 
Ελπιδοφόρος ερχόμενος στην Αμερική 
έπεσε ο άνθρωπος όχι απλώς μέσα σε 
ένα χάος, αλλά κυριολεκτικά σε έρεβος, 
αφού να σκεφθεί κανείς ότι ούτε σπίτι 
δεν βρήκε να μείνει ο άνθρωπος καθότι 
ο Δημήτριος -αλήθεια πού διαμένει 
αυτός;- και τα σαΐνια του πούλησαν 
την οικία του συγχωρεμένου του 
Ιακώβου στην περίοπτη θέση του 
Rye στην είσοδο της επιφανούς 
Λέσχης (Country Club) αντί πινακίου 
φακής, όταν οι τιμές στην Αγορά 
Ακινήτων βρίσκονταν στο πιο χαμηλό 
επίπεδό τους. Ναι, το πούλησαν για 
τρία εκατομμύρια δολάρια εκ των 
οποίων, όπως ελέχθη, έδωσαν 750 
χιλιάδες για να φτιάξουν την οροφή 
της Αρχιεπισκοπής ενώ τα υπόλοιπα 
$2.250.000 δεν εμφανίσθηκαν ποτέ, 
πουθενά και σε καμία οικονομική 
αναφορά. Γι’ αυτό είναι περίεργο να 
ακούει κανείς τη δικαιολογία από τα 
μέλη της Επαρχιακής Συνόδου ότι δεν 
γνώριζαν. Αστεία πράγματα, φτηνές 

Ανάλυση: Επέτειος εκλογής Ελπιδοφόρου δικαιολογίες.

Ακόμα και τα κτίρια των Γραφείων 
της Αρχιεπισκοπής τα βρήκε 
υποθηκευμένα στην τράπεζα για λήψη 
δανείου, φοβερό! Τη δε Θεολογική 
Σχολή την βρήκε «μικρόν προ του 
τέλους της», δηλαδή έτοιμη να κλείσει 
κι αν δεν παρενέβαινε ο ίδιος με τη 
βοήθεια του Γεωργίου Καντώνη, ο 
οποίος σήμερα είναι ο πρόεδρός 
της, θα θρηνούσαμε την απώλεια της 
αναγνώρισης.

Είχε μεγάλη ανάγκη η Αρχιεπισκοπή 
Αμερικής από ελπίδα, όραμα, 
προοπτική, ανάταση και αναπτέρωση, 
έξοδο από την απελπισία και την 
απόγνωση στην οποία είχε περιέλθει 
όση προσπάθεια κι αν καταβάλλεται 
από κατευθυνόμενους παλαιούς 
και όψιμους, να επιχρυσωθούν τα 
ερείπια της Αρχιεπισκοπής, του Αγίου 
Νικολάου, της Σχολής και άλλα. 
Οταν η πραγματικότητα βοά και 
στενάζει, φαντάζει κανείς γραφικός 
προσπαθώντας να παίξει μαζί της με 
τον στροβιλισμό της αλήθειας της.

Να το επαναλάβω για άλλη μία φορά 
πως η επιτυχία του Ελπιδοφόρου είναι 
μονόδρομος και θα είναι επιτυχία της 
Εκκλησίας και της Ομογένειάς μας.

Είμαι βέβαιος ότι δεν λανθάνει της 
γνώσης του ότι θα χρειασθεί πολλή 
δουλειά για να επανέλθει η Εκκλησία 
σε τροχιά ανόδου, αυτή που της 
ανήκει. Αλλωστε συγκροτείται από 
ένα πλήρωμα πραγματικά πιστών, 
φιλότιμων και καλών ανθρώπων, οι 
οποίοι γνωρίζουν από εθελοντισμό 
και προσφορά, αρετές οι οποίες 
διακρίνουν τον Ελληνισμό της 
Αμερικής. Εναν Ελληνισμό που του 
αξίζουν τα καλύτερα και οι καλύτεροι 
να είναι ηγέτες του. Και ο Ελπιδοφόρος 
μπορεί να αναδειχθεί ένας τέτοιος 
ηγέτης.

POSTED BY: XPONIKA MAY 24, 2020

Το Antonov, το μεγαλύτερο 
αεροσκάφος στον κόσμο, έφτασε στο 
αεροδρόμιο του Mirabel βόρεια του 
Μόντρεαλ το πρωί της π. Κυριακής 
για παράδοση ιατρικού εξοπλισμού, το 
δεύτερο σε λιγότερο από ένα μήνα.

Αυτή τη φορά, μετέφερε ένα πολύτιμο 
φορτίο 130 τόνων προστατευτικών 
σακακιών για την καναδική κυβέρνηση. 
Το αεροσκάφος πέταξε από την 
Τιαντζίν της Κίνας, πριν κάνει μια 
ενδιάμεση στάση στο Άνκορατζ της 
Αλάσκας.

Αυτό το τύπου φορτίου μεταφέρεται 

κανονικά δια 
θαλάσσης, αλλά 
η έκτακτη ανάγκη 
δικαιολογεί τη 
μεταφορά του 
α ε ρ ο π ο ρ ι κ ώ ς 
κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, 
εξηγεί ο Marco 
P r u d ’ h o m m e , 
πρόεδρος της No-
linor Aviation.

Κουτιά από 
σακάκια γεμίζουν 
από το πάτωμα 
μέχρι την οροφή. 
Όλα τα φορτία 
στοιβάχτηκαν με 
το χέρι, χωρίς 
παλέτες, για να 
μεγιστοποιήσουν 
το χώρο στο 
Αντόνοφ και να 

μην το φορτώσουν άσκοπα.
“Μόλις έφτασε το αεροπλάνο, το 

εκτελωνιάσαμε και αρχίσαμε την 
εκφόρτωση. Περίπου 10 φορτηγά θα 
γεμίσουν σήμερα, μια γεμάτη 10 έως 
12ωρη μέρα εργασίας”, προβλέπει 
αυτός που συντονίζει τη λειτουργία.

To μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο 
προσγειώθηκε στο Montreal-Mirabel

Ο κ. Prud’homme λέει ότι η 
πρόσληψη είναι μία από τις δυσκολίες 
μιας τέτοιας επιχείρησης. “Είναι μια 
δουλειά που χρειάζεται χέρια. Πρέπει 
να βρεθούν γεροί άνθρωποι για να το 
ξεφορτώσουν, όλη την Κυριακή κάτω 
από τον ήλιο.»

Το Antonov AN-225, ένας 
Μαστόδοντας 300 τόνων που 
μετακινείται με έξι κινητήρες, είναι 
το μόνο αεροσκάφος του είδους 
που κατασκευάστηκε ποτέ της 
μεταγενέστερης σοβιετικής εποχής.

Στις αρχές του μήνα, η άφιξή του 
στο Mirabel προσέλκυσε την προσοχή 
πολλών λατρών της αεροπορίας.

greektimes.ca
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Παρασκευή και Σάββατο ζωντανή 
ελληνική μουσική.
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε 
416 778.0500
Ζητήστε τη Σούλα ή τον Χρήστο

Αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις 
μέχρι και 60 ατόμων

CATERING AVAILABLE
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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

Σε ένδειξη βαθύτατης και 
έμπρακτης ευγνωμοσύνης 
στους γνωστούς-
άγνωστους ήρωες της 
πρώτης γραμμής για 
την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, η Πρεσβεία 
μας στην Οττάβα, στο 
όνομα της Πατρίδας 
μας και της Ελληνικής 
Κοινότητας (https://www.
helleniccommunity.com/), 
έφερε και δώρισε στο 
Νοσοκομείο Carleton 
Queensway (https://www.
qch.on.ca/) λιχουδιές της 
ασύγκριτης και μοναδικής 
Υγιεινής Ελληνικής  
Διατροφής. 

“Ευχαριστώ ολόψυχα 
την εταιρία Krinos Foods 
(https://www.krinos.com/) 
γιατί ολόψυχα στήριξε τη 
πρωτοβουλία και το μήνυμα 
που σήμερα στέλνουμε προς 
πάσα κατεύθυνση”.
Δ. Αζεμόπουλος
Πρέσβης της Ελλάδας 
στον Καναδά

Δημοσκόπηση: 
Οι μισοί Καναδοί 

θέλουν τα σύνορα με 
τις ΗΠΑ 

να παραμείνουν 
κλειστά μέχρι 

το τέλος του 2020

Οι Καναδοί είναι περισσότερο από 
ανήσυχοι με οποιαδήποτε πρόταση να 
ανοίξουν ξανά τα σύνορα του Καναδά με τα 
σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών στα τέλη 
Ιουνίου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Το κλείσιμο των συνόρων πρόκειται να 
λήξει στις 21 Ιουνίου και μια δημοσκόπηση 
από την Ένωση Καναδικών Μελετών 
(ACS) διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισοί 
Καναδοί (47 τοις εκατό) αισθάνονται ότι τα 
σύνορα πρέπει να παραμείνουν κλειστά 
μέχρι το τέλος του έτους, με την Αλμπέρτα 
(60 τοις εκατό) και το Κεμπέκ (55 τοις 
εκατό) αισθάνονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι 
για το θέμα.

Οι Καναδοί, φαίνεται, έχουν επίσης 
χάσει την εμπιστοσύνη στους γείτονές 
τους στο νότο. Τον Νοέμβριο του 2019, η 
ACS βρήκε το 58 τοις εκατό των Καναδών 
εμπιστεύονταν τους Αμερικάνους, αλλά 
μέχρι το τέλος Απριλίου 2020, ήταν στο 34 
τοις εκατό.

Ένα πράγμα στο οποίο οι πολίτες και 

στις δύο πλευρές των συνόρων φαίνεται 
να συμφωνούν είναι το ποιος θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνος για την άρση των 
περιοριστικών μέτρων.

Στις ΗΠΑ, το 45 τοις εκατό των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμούν να το 
πράξει η κρατική κυβέρνηση, ενώ μόλις 
το 25 τοις εκατό θεώρησε ότι πρέπει να 
εξαρτάται από τη διοίκηση του Προέδρου 

Donald Trump.
Στον Καναδά, το 55 τοις εκατό (68 

τοις εκατό στο Κεμπέκ) δήλωσε ότι οι 
επαρχιακές κυβερνήσεις πρέπει να το 
κάνουν, ενώ το 31 τοις εκατό πιστεύει ότι 
ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό πρέπει 
να το πράξει.

Με το Μόντρεαλ και το Λαβάλ που 
επλήγησαν εξαιρετικά σκληρά από την 

πανδημία του COVID-19, 73 τοις εκατό 
των Κεμπεκιοτών που συμμετείχαν 
στην έρευνα, δήλωσε η χαλάρωση των 
περιοριστικών μέτρων θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στην κάθε περιοχή.

Η έρευνα διεξήχθη στο διαδίκτυο και 
ερωτήθηκαν 1.526 Καναδοί και 1.004 
Αμερικανοί από τις 8 έως τις 10 Μαΐου.

XPONIKA MAY 22, 2020
greektimes.ca



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια26 ΜΑIOY 2020 15

Καβάλα: Έφτιαξαν το 
παγκάκι του κορονοϊού 

που τηρεί τις αποστάσεις 
επικαιρότητα

Μπορεί οι άνθρωποι να μην τηρούν πάντοτε 
τις… αποστάσεις και τα μέτρα ασφαλείας κατά της 
εξάπλωσης και της διάδοσης του κορονοϊού, ωστόσο 
ένα παγκάκι… μπορεί!

Το «παγκάκι του κορονοϊού» που βρίσκεται στον 
Κεχρόκαμπο στήθηκε από μια ομάδα εθελοντών που 
αποφάσισε -σε μια συμβολική κίνηση- να υπενθυμίσει 
με χιουμοριστικό τρόπο στον κόσμο πως οφείλουμε 
να τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας εν μέσω 
πανδημίας.

Το «παγκάκι του κορονοϊού» κόπηκε με τέτοιο τρόπο 
ώστε να κάθονται μόνο δύο άτομα και τοποθετήθηκε 
στην πλατεία του χωριού, την πρώτη ημέρα άρσης 
των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Οι φωτογραφίες με το «παγκάκι του κορονοϊού» 
τα τελευταία 24ωρα «κυκλοφόρησαν» στο διαδίκτυο 
με δεκάδες ΜΜΕ να αναδημοσιεύουν την είδηση 
της δημιουργίας του. Δείτε μερικά μόνο από τα 
δημοσιεύματα με «πρωταγωνιστή» το παγκάκι του 
Κεχροκάμπου.

Πηγή:  proininews.gr
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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)

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο 
κατ’ όνομα υπήρχε τις παραμονές 
της Άλωσης. Ήταν περιορισμένη, 
κυρίως, στην περιοχή γύρω από την 
Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες 
σκόρπιες περιοχές, όπως το Δεσποτάτο 
του Μυστρά. Οι θρησκευτικές έριδες, οι 
εμφύλιες διαμάχες, οι σταυροφορίες, 
η επικράτηση του φεουδαρχισμού 
και η εμφάνιση πολλών και 
επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά 
της είχαν καταστήσει την πάλαι ποτέ 
Αυτοκρατορία ένα «φάντασμα» του 
ένδοξου παρελθόντος της.

Το Βυζάντιο σ’ εκείνη την κρίσιμη 
στιγμή της ιστορίας του με την 
οθωμανική λαίλαπα προ των 
πυλών του, δεν μπορούσε να 
ελπίζει παρά μόνο στη βοήθεια 

της καθολικής Ευρώπης, η οποία 
όμως ήταν μισητή στους κατοίκους 
της Κωνσταντινούλης. Η ύπαρξη 
«Ενωτικών» και «Ανθενωτικών» 
δίχαζε τους Βυζαντινούς. Ωστόσο, ο 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε μία 
απέλπιδα προσπάθεια, στέλνοντας 
πρεσβεία στον πάπα Νικόλαο Ε’ για 
να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε 
και πάλι ως όρο την Ένωση των 
Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το 
αίτημα του αυτοκράτορα να στείλει 
στην Κωνσταντινούπολη ιερείς, 
προκειμένου να πείσουν τον λαό για 
την αναγκαιότητα της Ένωσης.

Οι απεσταλμένοι του Πάπα, 
καρδινάλιος Ισίδωρος και ο 
αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης Λεονάρδος, 

29 Μαΐου 1453: «Η Πόλις εάλω»

o
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

λειτούργησαν στην Αγία Σοφία, 
προκαλώντας την αντίδραση του 
κόσμου, που ξεχύθηκε στους δρόμους 
και γέμισε τις εκκλησίες, όπου 
λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με 
επικεφαλής τον μετέπειτα πατριάρχη 
Γεννάδιο Σχολάριο. Το σύνθημα που 
κυριαρχούσε ήταν «Την γαρ Λατίνων 
ούτε βοήθειαν ούτε την ένωσιν 
χρήζομεν. Απέστω αφ’ ημών η των 
αζύμων λατρεία».

Το μίσος για τους Λατίνους δεν 
απέρρεε μόνο από δογματικούς 
λόγους. Η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει 
τη βαρβαρότητα που επέδειξαν οι 
Σταυροφόροι στην Πρώτη Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης το 1204, ενώ 
αντιδρούσε στην οικονομική διείσδυση 
της Βενετίας και της Γένουας, που είχε 
φέρει στα πρόθυρα εξαθλίωσης τους 
κατοίκους της Αυτοκρατορίας, αλλά 
και στην καταπίεση των ορθοδόξων 
στις περιοχές, όπου κυριαρχούσαν οι 
καθολικοί.

Αντίθετα, οι Οθωμανοί φαίνεται ότι 
συμπεριφέρονταν καλύτερα προς 
τους χριστιανούς. Πολλοί χριστιανοί 
είχαν υψηλές θέσεις στην οθωμανική 
διοίκηση, ακόμη και στο στράτευμα, 
ενώ κυριαρχούσαν στο εμπόριο. Οι 

χωρικοί πλήρωναν λιγότερους φόρους 
και ζούσαν με ασφάλεια. Έτσι, στην 
Κωνσταντινούπολη είχε σχηματισθεί 
μία μερίδα που διέκειτο ευνοϊκά προς 
τους Οθωμανούς. Την παράταξη αυτή 
εξέφραζε ο Λουκάς Νοταράς με τη 
φράση «Κρειττότερον εστίν ειδέναι εν 
μέση τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον 
Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν».

Από τις αρχές του 1453 ο Μωάμεθ 
προετοιμαζόταν για την κατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης. Με έδρα την 
Ανδριανούπολη συγκρότησε στρατό 
150.000 ανδρών και ναυτικό 400 
πλοίων. Ξεχώριζε το πυροβολικό του, 
που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο για εκείνη 
την εποχή και ιδιαίτερα το τεράστιο 
πολιορκητικό κανόνι, που είχαν φτιάξει 
Σάξωνες τεχνίτες. Στις 7 Απριλίου, 
ο σουλτάνος έστησε τη σκηνή του 
μπροστά από την Πύλη του Αγίου 
Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την 
πολιορκία της Κωνσταντινούπολης.

Ο αγώνας ήταν άνισος για 
τους Βυζαντινούς, που είχαν να 
αντιπαρατάξουν μόλις 7.000 άνδρες, οι 
2.000 από τους οποίους μισθοφόροι, 
κυρίως Ενετοί και Γενουάτες, ενώ στην 

Πόλη είχαν απομείνει περίπου 50.000 
κάτοικοι με προβλήματα επισιτισμού.

Η Βασιλεύουσα περιβαλλόταν από 
ξηράς με διπλό τείχος και τάφρο. Το 
τείχος αυτό, που επί 1000 χρόνια είχε 
βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη να 
αποκρούσει νικηφόρα όλες τις επιθέσεις 
των εχθρών της, τώρα ήταν έρμαιο του 
πυροβολικού του σουλτάνου, που από 
τις 12 Απριλίου άρχισε καθημερινούς 
κανονιοβολισμούς.

Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές 
φορές να σπάσουν την αλυσίδα 
που έφραζε τον Κεράτιο κόλπο και 
προστάτευε την ανατολική πλευρά της 
Κωνσταντινούπολης. Στις 20 Απριλίου 
ένας στολίσκος με εφόδια υπό τον 
πλοίαρχο Φλαντανελλά κατορθώνει 
να διασπάσει τον τουρκικό κλοιό μετά 
από φοβερή ναυμαχία και να εισέλθει 
στον Κεράτιο, αναπτερώνοντας τις 
ελπίδες των πολιορκούμενων.

Ο Μωάμεθ κατάλαβε αμέσως ότι 
μόνο το πυροβολικό του δεν έφθανε 
για την εκπόρθηση της Πόλης, εφόσον 
παρέμεινε απρόσβλητος ο Κεράτιος. 
Με τη βοήθεια ενός ιταλού μηχανικού 
κατασκεύασε δίολκο και τη νύχτα της 
21ης προς την 22α Απριλίου, περίπου 
70 πλοία σύρθηκαν από τον Βόσπορο 

προς τον Κεράτιο. Η κατάσταση για 
τους πολιορκούμενους έγινε πλέον 
απελπιστική, καθώς έπρεπε να 
αποσπάσουν δυνάμεις από τα τείχη 
για να προστατεύσουν την Πόλη από 
την πλευρά του Κεράτιου, όπου δεν 
υπήρχαν τείχη.

Η τελική έφοδος των Οθωμανών 
έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου 1453. 
Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του 
Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν 
ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν 
μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που 
νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια 
τις προτάσεις συνθηκολόγησης του 
Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. 
Αφού έσφαξαν τους υπερασπιστές 
της Πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι 
προέβησαν σε εκτεταμένες λεηλασίες 
και εξανδραποδισμούς. Το βράδυ, 
ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε 
πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και 
προσευχήθηκε στον Αλλάχ «αναβάς 
επί της Αγίας Τραπέζης», όπως 
αναφέρουν οι χρονικογράφοι της 
εποχής.

Πηγή: sansimera
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Η πλατεία Ομονοίας στην Αθήνα, όπως φαίνεται σήμερα
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Την πρόθεσή του να δημιουργηθεί 
στη χώρα ένα νέο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας, υπογράμμισε 
το απόγευμα της Δευτέρας ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας 
ότι αυτό αποτελεί πρώτη 

προτεραιότητα της κυβέρνησης. 
Ο πρωθυπουργός εξήρε την 
προσωπικότητα του Σωτήρη 

Τσιόδρα, ξεκαθαρίζοντας 
ότι ακόμη και μετά το πέρας 

της υγειονομικής κρίσης, 
θα παραμείνει «στενότατος 
σύμβουλός του για θέματα 

δημόσιας υγείας».

Ο κ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε των 
μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση στο 
πλαίσιο της αποτροπής της διασποράς 
του κορωνοϊού, υπογραμμίζοντας την 
ανάγκη να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, 
οι αποστάσεις και οι συστάσεις ούτως 
ώστε να παραμείνει καλή η επιδημιολογική 
εικόνα στη χώρα μας.

Επιπρόσθετα τόνισε πως «αφήσαμε τα 
δύσκολα πίσω μας».

«Οι πολίτες υπέστησαν ένα οικονομικό 
κόστος για να διασφαλίσουν τη Δημόσια 
Υγεία. Προφανώς και κάναμε τη δύσκολη 
δουλειά για να επανέλθουμε σε μια νέα 
κανονικότητα, για να λειτουργήσει η 
οικονομία. Θα αρχίσουμε να ανοίγουμε 
σταδιακά για τουρίστες από τις 15 Ιουνίου, 
αλλά προσπαθούμε να προβλέψουμε 
τι θα γίνει σε 5 εβδομάδες από τώρα. 
Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ανοίξουμε 
για τουρίστες από αντίστοιχες χώρες 
με ίδια επιδημιολογικά στοιχεία, γι αυτό 
και κάνουμε δειγματοληπτικά τεστ», 
υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Όσο πιο αποτελεσματικά 
προστατέψουμε τη δημόσια υγεία, τόσο 
πιο γρήγορα θα επανέλθει η ανάπτυξη».

«Τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν 
στο σχολείο»

«Αυτή είναι η ασφαλέστερη στιγμή 
για να ανοίξουμε δημοτικά και παιδικούς 
σταθμούς. Τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν 
στο σχολείο. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα 
οι έξι μήνες για να μείνουν τα παιδιά εκτός 
σχολείου. Δεν υπήρχε αντεπιχείρημα για 
το άνοιγμα των Δημοτικών, την ώρα που 
η επιτροπή λοιμωξιολόγων εισηγήθηκε 
θετικά», υπογράμμισε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για 
την επανελειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

Για το ενδεχόμενο 
ενός νέου lockdown

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε πως σε 
περίπτωση που η Ελλάδα βρεθεί εκ 
νέου μπροστά σε ένα δεύτερο κύμα του 
κορωνοϊού, τότε σίγουρα θα είναι πιο 
προετοιμασμένη, ενω προανήγγειλε 
καταστάσεις «ελεγχόμενων και 
στοχευμένων lockdown».

Ειδικότερα, είπε πως «το δεύτερο 
κύμα, εφόσον έρθει θα είναι διαφορετικό. 
Πλέον έχουμε τα μέτρα ατομικής ευθύνης. 
Στο πρώτο κύμα δεν τα γνωρίζαμε, δεν 
γνωρίζαμε τη σημασία χρήσης μάσκας. Εάν 
χτυπήσει το δεύτερο κύμα θα είμαστε πολύ 
πιο έτοιμοι, τόσο στο Σύστημα Υγείας, όσο 
και σε μέτρα προστασίας. Δεν φτάσαμε καν 
να αγγίξουμε την πληρότητα των κλινών 
ΜΕΘ. Θα έχουμε καλύτερα θεραπευτικά 
πρωτόκολλα, ίσως να έχουμε και εμβόλια. 
Θα μπορούμε επίσης να παρέμβουμε πιο 
έξυπνα, χωρίς γενικευμένα lockdown».  

«Του χρόνου το Φθινόπωρο θα είμαστε 
πιο ασφαλείς, ακόμη και εάν επιστρέψει 
ο κορωνοϊός. Από τον Ιανουάριο 
παρακολουθήσαμε την κατάσταση στην 

Κίνα. Και όταν είδαμε τα πρώτα κρούσματα 
στην Ιταλία, καταλάβαμε πως μια ανοιχτή 
Ελλάδα δεν θα ήταν νησίδα ασφαλείας. 
(…) Ακυρώσαμε τα καρναβάλια, πριν 
καν υπάρξουν τα πρώτα κρούσματα. 
Πήρα την απόφαση να κάνουμε αμέσως 
το lockdown. Εάν το είχαμε κάνει δύο 
εβδομάδες αργότερα, τότε θα είχαμε πολλά 
περισσότερα θύματα. Αμφιταλαντεύτηκα 
μία ημέρα. Ήταν σαφές ότι θα πηγαίναμε 
σε lockdown και προτίμησα να το κάνουμε 
άμεσα. Η κοινωνία συμπαρατάχθηκε μαζί 
μας, το πήραμε πατριωτικά. Για πρώτη 
φορά έχουμε τόσο καλά δημοσιεύματα 
από το εξωτερικό.Αν δεν είχαμε πάρει 
τα μέτρα θα είχαμε σενάριο της Ιταλίας 
με εκατοντάδες νεκρούς, σε υπερθετικό 
βαθμό», είπε.

Συνέχισε δε λέγοντας: «Σώσαμε ζωές, 
θα ήταν τα πράγματα πολύ χειρότερα εάν 
είχαμε αργήσει να πάρουμε τα μέτρα. Μέχρι 
στιγμής τα πράγματα πάνε καλά, αλλά δεν 
έχουμε τελειώσει ακόμα. Με ανησύχησαν 
οι εικόνες στις πλατείες και ένας από τους 
λόγους που επισπεύσαμε το άνοιγμα τις 
εστίασης είναι να διασκεδάζει ο κόσμος 
οργανωμένα και όχι ανοργάνωτα».

Στο τραπέζι μείωση εισφορών 
και φοροελαφρύνσεις

«Θα υπάρχει και άλλο πακέτο 
φοροελαφρύνσεων όταν επιστρέψουμε 
στην κανονικότητα. Πάντως στόχος 
μας είναι η μείωση των εισφορών. Θα 
μπορούμε να ανακοινώσουμε το σχέδιό 
μας μετά το καλοκαίρι. Αλλά όλα θα 
εξαρτηθούν από τη δημοσιονομική μας 
κατάσταση, τα χρήματα που θα λάβουμε 
από την Ευρώπη, τους δημοσιονομικούς 
στόχους που θα μπουν από το 2021», 
ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για το μεταναστευτικό 
Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό ο 

πρωθυπουργός είπε: «Δεν κάναμε κάποιο 
στρατηγικό λάθος στην αντιμετώπιση 
των δύο κρίσεων – υγειονομική και 
μεταναστευτική- που αντιμετωπίσαμε».

Μιλώντας για τον Έβρο είπε πως 
«ελήφθησαν ακαριαίες αποφάσεις». 

«Σφραγίσαμε τα σύνορα, στείλαμε 
μήνυμα στην ΕΕ, φέραμε την ηγεσία της 
Ένωσης στα σύνορα και στείλαμε ένα 
μήνυμα προς όλους. Έμαθα πώς πρέπει 
να παίρνει κανείς γρήγορες αποφάσεις 
όταν ο χρόνος πιέζει», συνέχισε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

Για τον Έβρο: Δεν συνέβη 
απολύτως τίποτα - Η συνοριακή 

γραμμή δεν μετακινείται
Σε ερώτηση για τα όσα διαδραματίζονται 

τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του 

Έβρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτίμησε 
ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα, ούτε κάτι 
άξιο λόγου, με φόντο τη συζήτηση που 
έγινε στα social media.

Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση 
λέγοντας ότι «κακώς έσπευσε να 
εκμεταλλευθεί την όλη συζήτηση, διότι 
στην ουσία υιοθέτησε μια πιο ακροδεξιά 
ρητορική».

«Ξέρετε πολύ καλά ότι τα χερσαία 
σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία 
είναι απολύτως καθορισμένα, βάσει της 
Συνθήκης της Λωζάννης (1923) και των 
Πρωτοκόλλων του 1926 που ακολούθησαν.  
Ξέρετε, επίσης, ότι η κοίτη του Έβρου παίζει 
παιχνίδια... μετακινείται. Η συνοριακή 
γραμμή, όμως, δεν μετακινείται. Είναι ίδια. 
Λόγω της αλλαγής της στάθμης του Έβρου 
υπάρχουν τμήματα ανατολικά του ποταμού, 
τα οποία είναι ελληνικά εδάφη, όπως 
υπάρχουν και τμήματα δυτικά του Έβρου, 
τα οποία είναι τουρκικά. Αυτά είναι τεχνικά 
ζητήματα και δεν είναι αυτή μια συνοριακή 
διαφορά που υπάρχει με την Τουρκία και 
δεν λέει και η Τουρκία ότι είναι», δήλωσε 
εμφατικά ο πρωθυπουργός.

Είπε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε 
μπήκαν Τούρκοι στρατιώτες σε ελληνικά 
εδάφη στον Έβρο, ενώ υποστήριξε ότι το 
όλο ζήτημα προέκυψε από μια νευρικότητα 
που υπάρχει από πλευράς της Τουρκίας 
σχετικά με την πρόθεση της Ελλάδας να 
ενισχύσει το φράχτη στις Καστανιές και 
να χτίσει κι ένα νέο φράχτη στο τμήμα των 
Φερών.

«Είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας να 
το κάνουμε και θα το κάνουμε. Έχουμε 
ενημερώσει την Τουρκία, με ρηματική 
διακοίνωση ότι θα το κάνουμε. Το κάνουμε 
λίγο εντός του ελληνικού εδάφους, όπως 
έγινε ακριβώς και με το φράχτη στις 
Καστανιές, για να μην υπάρχει καμία 
απολύτως αμφιβολία για το πού μπαίνει 
ο φράχτης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι 
απεμπολούμε - προσοχή - το έδαφος που 
μεσολαβεί ανάμεσα στο φράχτη και τη 
συνοριακή γραμμή. Θα κινηθούμε πολύ 
γρήγορα, ο φράχτης αυτός θα γίνει, η 
χώρα έχει κερδίσει ως κεκτημένο να φυλάει 
τα σύνορά της», επισήμανε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις, ανέφερε πως δεν βρίσκονται 
στο σημείο που θα ήθελε ο ίδιος, «αλλά», 
όπως τόνισε, «αυτό γίνεται χωρίς δική 
μας υπαιτιότητα», ενώ είπε ότι οι δίαυλοι 
επικοινωνίας με τον Τούρκο πρόεδρο, 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι «καθαρά 
διπλωματικοί».

«Συζητήσαμε με την ΕΕ 
για πολλά δισ. ευρώ»

«Η Ευρώπη κινήθηκε γρήγορα σε αυτή 
την κρίση σε σχέση με τις προηγούμενες 
κρίσεις. Η ΕΚΤ βοήθησε τις τράπεζες, 
συμμετέχουμε στα προγράμματα 
ποσοτικής χαλάρωσης. Οι δημοσιονομικοί 
στόχοι πήγαν περίπατο και για φέτος 
και εκτιμώ και του χρόνου. Το πόσα θα 
λάβουμε, δεν ξέρω. Δεν θα κάνω καμία 
πρόβλεψη για την ύφεση, Αλλά έχοντας 
κάνει κάποιες βόλτες στην αγορά, είδα μια 
συγκρατημένη αισιοδοξία. Συζητήσαμε 
για πολλά δισεκατομμύρια, και θα έρθουν 
να προστεθούν στο πακέτο ύψους 24 
δισ. που είχαμε ανακοινώσει πρόσφατα», 
υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Με φοβίζουν οι επιπτώσεις 
της κρίσης στη μεσαία τάξη»

Ο πρωθυπουργός δεν έκρυψε 
την ανησυχία του για τις οικονομικές 
επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.

Είπε σχετικά: «Με φοβίζουν οι επιπτώσεις 
της κρίσης στη μεσαία τάξη. Για πρώτη 
φορά όμως βοηθήσαμε την αγορά, με την 
επιστρεπτέα προκαταβολή, με τη βοήθεια 
στο νοίκι. Θα ήθελα οι τράπεζες να μην 
είναι τόσο αυστηρές. Είμαι πάντα ανοιχτός 
σε προτάσεις. Δεν πρέπει όμως να μπούμε 
σε πλειοδοσία παροχών, ανεύθυνη. Εάν 
υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις, 
είμαι ο πρώτος που θα τις συζητήσει με 
την αντιπολίτευση. (…) Δώσαμε χρήματα, 
αλλά τα δώσαμε σωστά, όπως είπε και η 
Κομισιόν».

Επιπλέον, ανέφερε πως η πορεία της 
ανεργίας θα εξαρτηθεί και από την πορεία 
τουρισμού.

«Δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο τραγική 
η κατάσταση. Θα έχουμε τουρίστες. 
Βοηθήσαμε τους ξενοδόχους, ήρθε ώρα 
να πάρουν το ρίσκο τους», υποστήριξε ο 
πρωθυπουργός.

«Ούτε ανασχηματισμός, 
ούτε εκλογές»

Ερωτηθείς για τα ενδεχόμενα 
ανασχηματισμού της κυβέρνησης ή 
πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπήρξε 
κατηγορηματικός: «Ούτε ανασχηματισμός, 
ούτε εκλογές. Η ελληνική κοινωνία 
περιβάλλει την κυβέρνηση με εμπιστοσύνη 
και την περιβάλλει επίσης επιειδή γνωρίζει 
πως δεν είμαι λαϊκιστής».

Πρόσθεσε, μάλιστα,  πως ο ίδιος δεν 
σκοπεύει να σπαταλήσει το πολιτικό 
κεφάλαιο που έχει σωρεύσει η κυβέρνηση.

cnn.gr

Μητσοτάκης: Θα φτιάξουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
Απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

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

Η πανδημία του κορωνοϊού γεννά… 
ιδέες, όπως φαίνεται και από την ιδέα 
που είχαν σε έναν εμπορικό κέντρο της 
Ταϊλάνδης, για να μην απαιτείται από 
τους πελάτες να πατούν τα κουμπιά του 
ανελκυστήρα.

Τι έκαναν; Τοποθέτησαν ένα πεντάλ.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του 

το Reuters, οι πελάτες του Bangkok’s 
Seacon Square είδαν, μετ ΄εκπλήξεως, 
τον μηχανισμό μπροστά και εντός του 

«Χωρίς χέρια»: Πατέντα εμπορικού 
για να μην πατούν τα κουμπιά 

στα ασανσέρ

ανελκυστήρα. Την αρχική σαστιμάρα 
διαδέχθηκε η ευγνωμοσύνη για την ιδέα 
που τους κρατάει πιο ασφαλείς.

«Έκαναν καλή δουλειά. Νιώθω πολύ πιο 
ασφαλής καθώς χρησιμοποιούμε τα χέρια 
μας για να κάνουν διάφορά, όλη την ώρα», 
σημείωσε πελάτης.

«Τώρα που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τα πόδια μας, είναι 
εκπληκτικό».

cnn.gr
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Ο Δωρητής του Νοσοκομείου 
Αμαλιάδας και πρόεδρος του Συλλόγου 
Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας κ. 
Ανδρέας Παπαδάκος, προχώρησε τις 
προηγούμενες ημέρες σε άλλη μία δωρεά, 
που ενισχύει και θωρακίζει τον Αξονικό 
τομογράφο του Νοσοκομείου Αμαλιάδας. 

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη κ. 
Φαρμάκη στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας 
προκειμένου να δει από κοντά τις 
εργασίες που υλοποιούνται για την 
λειτουργική ολοκλήρωση του ισόγειου 
και υπογείου της Νέας πτέρυγας 
και την Δωρεά του κ. Παπαδάκου 
.Η περιφέρεια ανταποκρινόμενη 
άμεσα στο τεκμηριωμένο αίτημα του 
Δήμου Ηλιδας και του Νοσοκομείου 
Αμαλιάδας ,προχώρησε σε 
χρηματοδότηση π/Υ 234.000€ για την 
υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών 
και προμήθεια Η/Μ για την λειτουργική 
ολοκλήρωσή του...

Σε λειτουργία 
ο σύγχρονος 

Αξονικός 
Τομογράφος

 

 Θέμα χρόνου είναι η λειτουργία 
του σύγχρονου αξονικού τομογράφου 
στη Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας 
καθώς πραγματοποιήθηκαν οι 
πρώτες δοκιμές του μηχανήματος ενώ 
έχει ξεκινήσει και η εκπαίδευση του 
προσωπικού.

Ο σύγχρονος αξονικός τομογράφος 
και το νέο ψηφιακό ακτινολογικό 
μηχάνημα αποτελούν δωρεές του 
Αναπληρωτή Δημάρχου Ήλιδας 
κ. Ανδρέα Παπαδάκου και η 
εγκατάστασης τους στον χώρο της 
Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας 
έγινε τον περασμένο Δεκέμβρη… 
Χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί 
μήνες προκειμένου ο Αξονικός 
τομογράφος να αρχίσει να λειτουργεί 
καθώς απαιτούνταν μία σειρά από 
αδειοδοτήσεις πριν την έναρξη της 
λειτουργίας του. Το νέο σύγχρονο 
μηχάνημα έρχεται ουσιαστικά να 

Άλλη μία δωρεά Ανδρέα Παπαδάκου
“Λειτουργία Αξονικού Τομογράφου από 4/5/20 

επίσημος τραπεζικός λογαριασμός”

Αγόρασε και δώρησε έναν Εκχυτή 
σκιαγραφικού υλικού, ο οποίος λόγω της 
πανδημίας του Covid -19 θα παραληφθεί 
και εγκατασταθεί σε λίγες μέρες. Έτσι 
μετά από την εκπαίδευση προσωπικού 
από την εταιρία που παραλήφθηκε ο 
Αξονικός τομογράφος, έχουν ξεκινήσει 

από τη Δευτέρα 4/5/2020 οι πρώτες 
αξονικές τομογραφίες στον κόσμο της 
Ηλείας, από τους Ακτινολόγους Ιατρούς 
του Νοσοκομείου και τους ειδικευμένους 
χειριστές του Αξονικού τομογράφου.

Μαζί με τα καλά νέα από τα έργα της 
νέας πτέρυγας και την ενεργοποίηση του 

Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας 
(Σ.Φι.Ν.Α.) ο Ανδρέας Παπαδάκος θα 
προχωρήσει και σε άλλες δωρεές μαζί 
με φίλους και φίλες από το εσωτερικό 
και το εξωτερικό της χώρας, που θέλουν 
και μπορούν να βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, 
αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 
Γι’ αυτό και δημιουργήθηκε ειδικός 
διεθνής λογαριασμός τραπέζης στο 
όνομα του Συλλόγου, με αριθμό IBAN: 
GR0301725160005516099568121 στην 
τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για να μπορούν οι 
Δωρητές και οι Δωρήτριες με διαφάνεια 
και ταχύτητα, να βοηθούν χρηματικά 
τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων 
Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Την πρώτη 
κατάθεση – δωρεά την έκανε ο ίδιος ο 
Ανδρέας Παπαδάκος με κατάθεση 1000€ 
στο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. 
Επίσης στο λογαριασμό αυτό θα 
κατατίθενται οι συνδρομές των μελών και 
κάθε είδους έσοδα στο σύλλογο, έτσι ώστε 
να ενισχυθεί και να θωρακιστεί η διαφάνεια 
και να δοθεί το έναυσμα στην κοινωνία της 
Αμαλιάδας και της ευρύτερης περιοχής, 
ότι ο μοναδικός στόχος του Συλλόγου είναι 
το Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Επομένως 
μπορείτε άμεσα να εγγράφεστε στο 
Σ.ΦΙ.Ν.Α. ηλεκτρονικά με 10€ κατάθεση 
στο λογαριασμό και παραλαμβάνετε την 
απόδειξη μέλους από τα γραφεία μας.

Τέλος μετά τα εγκαίνια των νέων 
γραφείων του Συλλόγου – άλλη μία 
παραχώρηση του Ανδρέα Παπαδάκου – 
θα ξεκινήσει δυναμική καμπάνια “Η Υγεία 
των ανθρώπων είναι πάνω από όλα”. 
Γιατί αυτό που θέλουμε να τονίσουμε 
είναι οτι το Νοσοκομείο Αμαλιάδας είναι 
ο βασικότερος κρίκος να έχουν Υγεία οι 
πολίτες της Αμαλιάδας και της ευρύτερης 
περιοχής.

protinewselias.gr

ενισχύσει σημαντικά την δομή υγείας 
της Αμαλιάδας καθώς μειώνεται 
ουσιαστικά η ταλαιπωρία των ασθενών 
της Ηλείας που έπρεπε να μεταβαίνουν 
στο Νοσοκομείο του Πύργου για μία 
εξέταση!

Αναφερόμενη στην εγκατάσταση 
και την λειτουργία του αξονικού 
τομογράφου η διοικήτρια της ΝΜ 
Αμαλιάδας Ειρήνη Αγγελάκου 

επεσήμανε: «Η έναρξη της λειτουργίας 
του αξονικού τομογράφου βρίσκεται 
στο τελικό της στάδιο. Τις τελευταίες 
ημέρες γίνεται εκπαίδευση στο 
προσωπικό που θα δουλέψει τον 
αξονικό από ειδικό της Siemens. Η 
εκπαίδευση θα κρατήσει μέχρι το τέλος 
της εβδομάδας. Επίσης, ετοιμάζουμε 
την κατάλληλη διαμόρφωση των 
χώρων για τον χειριστή, για τον 
ακτινολόγο-ακτινοδιαγνώστη κτλ. 

a

Θα εγκατασταθούν τα κατάλληλά 
προγράμματα στους υπολογιστές. Η 
αξονική τομογραφία θα αποθηκεύεται 
σε cd και δίδεται στους ασθενείς. 
Παράλληλα βρισκόμαστε σε αναμονή 
του εγχυτή σκιαγραφικού, επίσης 
δωρεά του κ. Ανδρέα Παπαδάκου. Όλα 
είναι δρομολογημένα προκειμένου 
να λειτουργήσει άμεσα ο αξονικός 
τομογράφος. Πιστεύω πως μέχρι το 
τέλος του μήνα θα είμαστε έτοιμοι».
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Guardian: 
Η Ελλάδα 

θέλει 
μεγαλύτερο 

κομμάτι 
από την 

τουριστική 
πίτα

Στο άρθρο του βρετανικού Guard-
ian σχετικά με τον τουρισμό και το φετινό 
καλοκαίρι στη Γηραιά Ήπειρο, με τίτλο «η 
Ευρώπη σχεδιάζει διακοπές στο σπίτι, 
μετά τα lockdown για τον νέο κορωνοϊό» 
επισημαίνεται:

«Την ώρα που η Ιταλία, η Γαλλία και η 
Ισπανία παραμένουν επιφυλακτικές και 
αναζητούν εγχώριους τουρίστες, η Ελλάδα 
ελπίζει να κεφαλαιοποιήσει τη διαχείρισή 
της στην κρίση, ανοίγοντας τις πόρτες της 
τον Ιούλιο».

Στο άρθρο, σημειώνεται αρχικά η 
πραγματικότητα αναφορικά με τον 
τουρισμό και τις φετινές καλοκαιρινές 
διακοπές σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ 
αυτών και η Ελλάδα.

«Καθώς η Βρετανία προετοιμάζεται για 
πλήθος κρατήσεων, εφόσον η κυβέρνηση 
επιτρέψει τις διακοπές εντός της χώρας 
αυτό το καλοκαίρι, και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες κινούνται με στόχο να σώσουν 
τις τουριστικές βιομηχανίες τους, που 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του 
ΑΕΠ».

Κατόπιν, γίνεται μια καταγραφή της 
κατάστασης σε χώρες όπως η Γαλλία, που, 

σύμφωνα με τον Guardian, «ως η πλέον 
δημοφιλής χώρα παγκοσμίως για τους 
τουρίστες, έχει πληγεί σκληρότερα από 
τους περισσότερους λόγω της πτώσης 
των παραθεριστών», της Ιταλίας, για την 
οποία η βρετανική εφημερίδα γράφει ότι 
«η κυβέρνηση ελπίζει να σώσει τη θερινή 
περίοδο» και της Ισπανίας, όπου, όπως 
τονίζεται στο άρθρο, «η ΥΠΕΞ της χώρας, 
Αράνχα Γκονζάλες Λάγια, προειδοποίησε 
στα τέλη Απριλίου ότι η χώρα θα ξανα-
ανοίξει στους τουρίστες μονάχα «όταν 
βρεθεί σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλειά 
τους».

Όπως αναφέρει ο Guardian, «στην 
Ελλάδα και την Κύπρο, το ένα πέμπτο του 

εργατικού δυναμικού απασχολείται στον 
τουρισμό, σχεδόν το διπλάσιο από τον 
μέσο όρο της ΕΕ, με τη βιομηχανία (αυτή) 
να αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό των 
οικονομιών τους».

Στη συνέχεια, η Helena Smith γράφει:
«Πέρυσι, η Ελλάδα υποδέχθηκε τον 

αριθμό ρεκόρ των 33 εκατομμυρίων 
τουριστών, τρεις φορές περισσότερους από 
τον πληθυσμό της. Φέτος, αξιωματούχοι 
της βιομηχανίας παραδέχονται ότι θα είναι 
τυχεροί εάν πετύχουν το ένα τρίτο από τον 
αριθμό αυτόν. Με το 65% των ξενοδοχείων 
να βρίσκεται αντιμέτωπο με τη χρεοκοπία, 
η χώρα θέλει να κεφαλαιοποιήσει την 
πετυχημένη διαχείριση της πανδημίας. 

Μαζί με την Κύπρο, η Ελλάδα αναδύθηκε 
με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά 
μόλυνσης και απολογισμούς νεκρών στην 
Ευρώπη, αφού επέβαλε μέτρα καθολικού 
lockdown νωρίς».

Η βρετανική εφημερίδα παραθέτει και τις 
δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού:

«Εάν τα πράγραμα εξελιχθούν σύμφωνα 
με το σχέδιο, θα ανοίξουμε έως την 1η 
Ιουλίου. Η τουριστική πίτα της Ευρώπης 
θα είναι πολύ μικρότερη, όμως αυτό το 
καλοκαίρι θέλουμε μεγαλύτερο κομμάτι 
από αυτή».

Πηγή: – Guardian  – ΑΜΠΕ –
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