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Τελευταίο αντίο...
στον Γιώργο Αζέλη

Κυριακή πρωί... 
Θλίψη προκαλεί  
στην παροικία 
η είδηση για τον 
ξαφνικό χαμό του 
ομογενή Γιώργου 
Αζέλη. Το μπουζούκι 
που λάτρευε σε όλη 
του τη ζωή, σίγησε 
για πάντα.
 Άνθρωπος  δοτικός, 
χαμογελαστός, 
καλοσυνάτος, πρό-
σχαρος ο Γιώργος. 
Αγάπη περίσσια είχε 
στη καρδιά του την 
οποία σκορπούσε 
απλόχερα και 
γενναιόδωρα  σε 
όσους ζούσαν δίπλα του, αλλά και στους φίλους που 
είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.
Δεν στάθηκε τυχερός στη μάχη του με τον θάνατο... δεν 
τα κατάφερε. Εφυγε νωρίς  αφήνοντας δυσαναπλήρωτο 
κενό στην οικογένειά του, αλλά και σε όλους εμάς που 
τον αγαπήσαμε για τον όμορφη ψυχή του.
Η μουσική συναυλία που ονειρευόταν να 
πραγματοποιήσει μέσα από το σύλλογο των μουσικών 
του Τορόντο που ήθελε να ιδρύσει, δεν θα γίνει για μας... 
Οι μελωδίες του μπουζουκιού του θα ηχήσουν στις πάνω 
γειτονιές, για όλους εκείνους που έφυγαν από κοντά μας 
και που από χτες βρίσκεται ανάμεσα τους. Εκεί που δεν 
υπάρχει λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή αιώνια!
Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 
Το χώμα της καναδικής γης που θα τον σκεπάσει ας είναι 
ανάλαφρο. Αντίο καλέ μας Γιώργο. Θα σε θυμόμαστε....

Μπήκε ο Δεκέμβρης ο γιορτινός και πολλές είναι οι γιορτές που γιορτάζει η 
Εκκλησία μας. Μετά την Αγ. Βαρβάρα και τον Αγ. Σάββα ήρθε και ο Αγ. Νικόλας, 
ο προστάτης των ναυτικών και κύριος των ανέμων και των τρικυμιών.
Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου έγινε πανηγυρικός εσπερινός και την επομένη, 
ανήμερα της γιορτής, Θ. Λειτουργία στον εορτάζοντα και πανηγυρίζοντα Ι. 
Ναό Αγ. Νικολάου Τορόντο από τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο κ. Σωτήριο και με τη 
συμμετοχή κλήρου και λαού. Ο Ι. Ναός φέτος με την άρση των περιοριστικών 
μέτρων για την πανδημία,  δέχτηκε τους ευλαβείς χριστιανούς και τίμησε 
όπως αρμόζει, τη μνήμη του λαοφιλή Αγίου της Εκκλησίας μας, στολισμένη 
και ντυμένη στα γιορτινά της. Μετά τις Ι. Ακολουθίες προσφέρθηκαν σε όλο το 
εκκλησίασμα γλυκίσματα και καφές στην αίθουσα του Ναού. Και του χρόνου 
με υγεία.

Έφυγε... 
ο Κώστας Παλάντζας

Ο γνωστός ομογενής 
Κώστας Παλάτζας έφυγε 
απ τη ζωή την Παρασκευή 
3 Δεκεμβρίου σε ηλικία 90 
ετών. Ο Κώστας Παλάντζας 
γεννήθηκε στην Καρδίτσα 
και μετανάστευσε στο 
Τορόντο σε ηλικία 30 
ετών. Εδώ εργάστηκε και 
απόκτησε την οικογένειά 
του.
Επί σειρά ετών 
ασχολήθηκε με τα κοινά. 
Διετέλεσε  πρόεδρος του 
Συλλόγου Καρδίτσας “Ο 
Καραϊσκάκης” και ήταν ενεργό μέλος της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 
Αιωνία του η μνήμη!

Η γιορτή του Αη-Νικόλα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΡΟΝΤΟ

 6 Δεκεμβρίου 2021

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο,

Σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε 
δεκαέξι (16) αιτήσεις υποψηφίων 
για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, εκ 
των οποίων οι δεκαπέντε (15) είναι 
έγκυρες και μια (1) άκυρη.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα 
με το ισχύον καταστατικό της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, οι 
15 υποψήφιοι εκλέγονται αυτόματα 
ως τα νέα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Νέα διοίκηση στην 
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής: Ειρήνη Κερογλίδου, Γιάννης Φαναράς, Σου 
Κεραμιδοπούλου, Θεοδώρα Κουτσουμπού, Ελένη Σωτηράκου.
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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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε ανοιχτές την 
κοινωνία και την οικονομία είναι ο εμβολιασμός. 
Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε lockdown» 
διεμήνυσε μέσω της συνέντευξής του στο αμερικανικό 
τηλεοπτικό δίκτυο CNN και τη δημοσιογράφο Κριστιάν 
Αμανπούρ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Μιλώντας για την απόφασή του να καθιερώσει υποχρεωτικό 
εμβολιασμό για τους πολίτες άνω των 60 ετών, ο 
πρωθυπουργός επισήμανε ότι «έκτοτε παρατηρείται 
μία σημαντική αύξηση στα ραντεβού για την α’ δόση της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας».
 
Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνησή του αρέσκεται 
να λαμβάνει προληπτικά μέτρα και η υποχρεωτικότητα του 
εμβολιασμού είναι το «ύστατο μέτρο», εκτιμώντας ότι έως 
τις 16 Ιανουαρίου, όταν και ξεκινά να ισχύει το διοικητικό 
πρόστιμο των 100 ευρώ μηνιαίως, η πλειονότητα των 
πολιτών άνω των 60 ετών θα έχει λάβει την απόφαση να 
προστατεύσει εαυτούς και τις οικογένειές τους.
 
«Είμαι φιλελεύθερος πολιτικός, δεν μου αρέσει η 
υποχρεωτικότητα, από θέση αρχής. Ωστόσο, πιστεύω 
ότι πήραμε τη σωστή απόφαση. Μόλις εμφανίστηκε η 
μετάλλαξη Ο, για την οποία δεν γνωρίζουμε ακόμη πολλά, 
είπαμε πως αυτή είναι η σωστή απόφαση και πρέπει να 
την πάρουμε τώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε, μάλιστα, και στη διεύρυνση του 
testing, επαναλαμβάνοντας ότι προ των Χριστουγέννων 
και μετά την Πρωτοχρονιά θα υπάρξουν δύο γύροι 
αυτοδιαγνωστικών τεστ για όλους, ώστε να εντοπιστούν 
οι ασυμπτωματικοί ασθενείς και να κρατηθούν ανοιχτές η 
κοινωνία και η οικονομία.

 
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε εκ 
νέου λόγο για πανδημία 
ανεμβολίαστων και τόνισε 
ότι στην Ελλάδα έχουν 
καταγραφεί περιορισμένες 
αντιδράσεις σε σχέση με 
όσα συμβαίνουν σε άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
 
Ερωτηθείς σχετικά, ο 
πρωθυπουργός σημείωσε 
πως στην Ελλάδα δεν 
έχουμε πολιτική συναίνεση 
γύρω από το ζήτημα της 
πανδημίας του κορωνοϊού 
και επέκρινε την απόφαση 
της αντιπολίτευσης να 
«πολιτικοποιήσει» την 
πανδημία, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για 
«μεγάλο λάθος».
 
Στο μέτωπο του Μεταναστευτικού, επ’ αφορμή και της 
πρόσφατης επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στη χώρα 
μας, αλλά και τη μετάβασή του στο Κέντρο Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης του Καρά Τεπέ στη Λέσβο, ο κ. Μητσοτάκης 
διαπίστωσε εκ νέου πως «δεν έχει υπάρξει επαρκής 
αλληλεγγύη σε επίπεδο ΕΕ σε ό,τι αφορά στην κατανομή 
των βαρών», τονίζοντας πως «υπάρχουν χώρες που 
θεωρούν πως το Μεταναστευτικό δεν είναι δικό τους 
πρόβλημα».
 
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως η Ελλάδα «προστατεύει 
τα σύνορά της με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα», 
την ώρα που επιχειρεί να εξουδετερώσει τα κυκλώματα 
των διακινητών, όπως σημείωσε.
 
«Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να σώζουμε 

ανθρώπινες ζωές στο Αιγαίο καθημερινά. Αυτό σημαίνει 
πως πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας και 
εν προκειμένω με την Τουρκία. Στο πρόσφατο παρελθόν, η 
Τουρκία επιχείρησε να εργαλειοποιήσει το Μεταναστευτικό. 
Τώρα έχουν υιοθετήσει διαφορετική τακτική και ορθά το 
έχουν κάνει. Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, όπως συνέβη 
το 2015, δεν αποτελεί τη λύση και δεν πρόκειται να γίνει 
ανεκτή από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη» υπογράμμισε ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης (ανεπίσημη 
μετάφραση από τα αγγλικά):
 
Christiane amanpour: O Έλληνας Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε υποχρεωτικό τον 
εμβολιασμό για όλους άνω των 60 ετών, διαφορετικά 
αντιμετωπίζουν μηνιαίο πρόστιμο 100 ευρώ. Λέει ότι 
προσωπικά προβληματίστηκε πολύ για να λάβει αυτή 

Μητσοτάκης στο CNN: Δεν είχαμε άλλη επιλογή 
από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
παραχωρεί συνέντευξη στην 
Κριστιάν Αμανπούρ του CNN

Όχι σε νέο lockdown
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την απόφαση, αλλά επιμένει ότι δεν είναι τιμωρία, απλώς 
ένα τίμημα για τη δημόσια υγεία. Ο Πρωθυπουργός, κ. 
Μητσοτάκης, είναι τώρα μαζί μου τώρα από την Αθήνα 
για μια αποκλειστική συνέντευξη. Καλώς ήρθατε στο 
πρόγραμμα, κ. Πρωθυπουργέ. Υποθέτω ότι η πρώτη 
ερώτηση είναι πώς καταλήξατε σε αυτή την απόφαση στην 
Ελλάδα; Ποιοί είναι ανεμβολίαστοι;
 
κυριάκος μητσοτάκης: Κατ’ αρχάς, Christiane, επιτρέψτε 
μου να επισημάνω ότι περισσότεροι από τρεις στους 
τέσσερις ενήλικες Έλληνες έχουν ήδη κάνει την πρώτη 
δόση του εμβολίου, αλλά αντιμετωπίζαμε μια κατάσταση 
όπου το 17% των ατόμων άνω των 60 ετών δεν είχαν 
ακόμη εμβολιαστεί. Και δυστυχώς, αυτοί είναι οι άνθρωποι 
που καταλήγουν στα νοσοκομεία μας. Φθάνουν να 
καταλαμβάνουν τη συντριπτική πλειονότητα των κλινών 
ΜΕΘ και δυστυχώς, αυτοί είναι οι άνθρωποι που χάνουν 
τη ζωή τους. Νομίζω ό,τι έχουμε κάνει ό,τι περνά από το 
χέρι μας για να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους να 
εμβολιαστούν.
 
Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης. 
Με πολύ σαφή και πειστικό τρόπο έχει ξεκαθαριστεί ότι 
κινδυνεύεις να αρρωστήσεις βαριά αν είσαι ανεμβολίαστος. 
Πήραμε λοιπόν την απόφαση να προχωρήσουμε στον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό, επιβάλλοντας μηνιαίο πρόστιμο. 
Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από τότε που 
πήραμε αυτή την απόφαση, έχουμε δει μια σημαντική 
αύξηση στα ραντεβού από άτομα αυτής της ηλικιακής 
ομάδας για να εμβολιαστούν. Ελπίζω λοιπόν ότι μέχρι τις 16 
Ιανουαρίου, όταν πρόκειται να ξεκινήσει να επιβάλλεται το 
πρόστιμο, η συντριπτική πλειονότητα αυτών των πολιτών 
θα έχει λάβει την απόφαση να εμβολιαστεί.
 
Δεν θα λάβουν όλοι αυτήν την απόφαση. Αλλά φαίνεται 
ότι η απόφαση για κάποιας μορφής υποχρεωτικότητα έχει 
ωθήσει αρκετούς να κάνουν το απαραίτητο βήμα για να 
προστατεύσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. 

Christiane amanpour: Επιτρέψτε μου λοιπόν να διαβάσω 
μερικά στατιστικά στοιχεία που δίνονται από την κυβέρνησή 
σας. Εννέα στους 10 θανάτους στην Ελλάδα από COVID 
αφορούν πολίτες άνω των 60 ετών και επτά στους 10 που 
διασωληνώνονται επίσης είναι 60 ετών και πάνω. Οκτώ 
στους 10 διασωληνωμένους είναι ανεμβολίαστοι. Λοιπόν, 
μπορώ να σας ρωτήσω, γιατί σας πήρε τόσο πολύ χρόνο 
για να εφαρμόσετε αυτή την ιδέα των προστίμων; Θέλω 
να πω, είπατε ότι ήταν μια απόφαση που σας βασάνισε 
προσωπικά, δεν θα μπορούσατε να την είχατε πάρει 
νωρίτερα;

κυριάκος μητσοτάκης: Κατ’ αρχάς, 
επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι τα 
στατιστικά στοιχεία δεν διαφέρουν από 
αυτά που βλέπετε σε κάθε άλλη χώρα. 
Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια 
πανδημία ανεμβολίαστων. Και αν 
μιλήσετε με κάποιον από τους ομολόγους 
μου, θα σας πουν ότι οι ανεμβολίαστοι 
είναι αυτοί που ασθενούν βαριά. Είναι 
αυτοί που καταλήγουν στα κρεβάτια των 
ΜΕΘ και, δυστυχώς, χάνουν τη ζωή τους.
 
Σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, πρέπει 
να λαμβάνουμε τα μέτρα με τρόπο 
προοδευτικό (κλιμακωτά). Και, φυσικά, 
ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι το 
τελικό μέτρο που μπορούμε να λάβουμε. 
Έχουμε ήδη επιβάλλει υποχρεωτικούς 
εμβολιασμούς στους υγειονομικούς και 
τώρα το επεκτείνουμε στα άτομα 60 
ετών και άνω. Θα ήθελα να επισημάνω 
ότι είμαστε η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα 
που το κάνει αυτό. Δεν θα εκπλαγώ, 
Christiane, αν και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. 
Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι 
πρέπει να συζητηθεί ο υποχρεωτικός 
εμβολιασμός. Φυσικά, κάθε χώρα 
είναι διαφορετική. Κάθε χώρα έχει 
διαφορετικούς συνταγματικούς 
περιορισμούς.
 
Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός. 
Δεν μου αρέσουν τα υποχρεωτικά 
μέτρα από τη φύση μου, αλλά πιστεύω 
ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση να 
προστατεύσω ανθρώπους που ξέρω ότι 
αν δεν εμβολιαστούν θα αρρωστήσουν 
και κάποιοι από αυτούς δυστυχώς θα 
χάσουν τη ζωή τους. Και αν, απλώς, 
κοιτάξουμε πόσο γρήγορα αυξήθηκαν τα ποσοστά 
εμβολιασμού, νομίζω ότι πήραμε τη σωστή απόφαση. 

Γενικά, προσπαθήσαμε να είμαστε μπροστά από την 
καμπύλη για τη λήψη αποφάσεων. Ήμασταν μια από τις 
πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που άνοιξαν τις ενισχυτικές 
εμβολιαστικές δόσεις σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι 
ειδικοί μας στην υγειονομική περίθαλψη έχουν μειώσει το 
διάστημα μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης εμβολιαστικής 
δόσης στους τρείς μήνες και επίσης, το πιστοποιητικό 

εμβολιασμού θα λήξει επτά μήνες μετά τη δεύτερη δόση. 
Έτσι, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
βεβαιωθούμε επίσης ότι οι άνθρωποι που έχουν ήδη 
εμβολιαστεί θα κάνουν την τρίτη ενισχυτική δόση. Καί 
είμαστε από τους πρωτοπόρους στην Ευρώπη στο να 
κάνουν οι πολίτες την τρίτη δόση.
 
Christiane amanpour: Λοιπόν, η απόδειξη είναι πάντα 
στην πράξη, και αν, όπως λέτε, οι άνθρωποι έχουν αυξήσει 
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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε 
τα ονόματα, κατ’αλφαβητική σειρά, του νέου Διοικητικού 
Συμβολίου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο:

Χρήστος Γεωργακόπουλος
Αθηνά Μελίντα Γκονζάλες
Μαρία Κόλλια
Παναγιώτα (Πέππη) Κονδύλη – Μίνου
Αθηνά Κρανιά
Σπύρος Κωνσταντάτος
Νικηφόρος Λαμπίρης
Γεώργιος Μανίκης
Δημήτριος Νικολακάκος
Παρασκευή (Μπέτυ) Σκουτάκη
Μιχάλης Στελλάτος
Ευγενία (Τζίνα) Τασσόπουλος
Αναστάσιος (Τάσος) Τζούρας
Αποστόλης Τόλιος
Κωνσταντίνος Φλέγκας

Αντι εκλογών, η παράδοση-παραλαβή από το 
απερχόμενο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, 2021 στις 
2:00μ.μ. στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Ευχαριστούμε θερμά.
Ειρήνη Κερογλίδου
Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής
Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής:
Σου Κεραμιδοπούλου, Θεοδώρα Κουτσουμπού, Ελένη 

Σωτηράκου, Γιάννης Φαναράς

Η Εβδομάδα εύχεται κάθε επιτυχία στη νέα διοίκηση και 
στην περαιτέρω πορεία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.   

Προσδοκώντας από τους νέους διοικούντες την καλύτερη 
δυνατή διαχείριση όλων των σημαντικών θεμάτων που 
αντιμετωπίζει ο οργανισμός, υποσχόμαστε ότι θα σταθούμε 
στο πλευρό τους προκειμένου να υποστηρίξουμε και να 
προβάλουμε τις εκδηλώσεις και τα προγράμματα της ΕΚΤ 
για τη διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, 
ως οφείλουμε...

Νέα διοίκηση στην 
Ελληνική Κοινότητα 

Τορόντο
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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

Με πρωτιά του Νίκου Ανδρουλάκη 
ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των 
εσωκομματικών εκλογών στο Κίνημα 
Αλλαγής, ενώ ακολουθεί, με διαφορά 
περίπου 9 μονάδων, ο Γιώργος 
Παπανδρέου. Οι δύο υποψήφιοι για την 
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ θα αναμετρηθούν στον 
δεύτερο εκλογικό γύρο την ερχόμενη 
Κυριακή.  Στην τρίτη θέση ο Ανδρέας 
Λοβέρδος.

Τη δέσμευσή του για ανανέωση του ΚΙΝΑΛ 
εξέφρασε ο Ν. Ανδρουλάκης.«Δύναμή μου 
η βάση της παράταξης» σημείωσε.

«Την άλλη Κυριακή όσοι μας τίμησαν 
με τη συμμετοχή τους και την ψήφο τους, 
αποφασίζουν για την τύχη της παράταξης» 
δήλωσε ο Γ. Παπανδρέου, ο οποίος 
ευχαρίστησε όλους και τους κάλεσε στη 
μάχη της ερχόμενης Κυριακής.

«Το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική 
παράταξη έχει μέλλον. Συνεχίζω δυνατά 
με σεμνότητα και ενότητα» είπε ο Ανδρέας 
Λοβέρδος. Ευχαρίστησε τους εκατοντάδες 

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Νίκη Ν. Ανδρουλάκη, 
με Γ. Παπανδρέου η «μάχη» στον β’ γύρο

χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν στις 
εσωκομματικές εκλογές.

Οι κάλπες έκλεισαν λίγο μετά τις 
8:00 το βράδυ ενώ, με απόφαση της 
ΕΔΕΚΑΠ, η ψηφοφορία παρατάθηκε σε 
ορισμένα εκλογικά τμήματα στην Αθήνα, 
τη Θεσσαλονίκη κι άλλες μεγάλες πόλεις 
καθώς ήταν μεγάλες οι ουρές όσων ήθελαν 
να ψηφίσουν και δεν ήταν δυνατόν να 
αποκλειστούν από τη ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τις τελικές εκτιμήσεις, η 
συμμετοχή έφτασε περίπου σε 276.000 
άτομα, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα 
212.000 άτομα που συμμετείχαν στην 
προηγούμενη εκλογική διαδικασία του 
2017.

Τα αποτελέσματα του α’ γυρου: 
Νίκος Ανδρουλάκης: 36,96%
Γιώργος Παπανδρέου: 27,82%
Ανδρέας Λοβέρδος: 26,03%
Παύλος Χρηστίδης: 3,25%
Χάρης Καστανίδης: 2,96%
Παύλος Γερουλάνος: 2,98%

σήμερα να υπερβούμε, της υπερβολικής 
γραφειοκρατίας και της διαρκούς χρήσης 
πιστοποιητικών στο χαρτί».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «όταν 
ο διαγωνισμός των νέων ταυτοτήτων 
ολοκληρωθεί, θα μπορούμε να λέμε ότι η 
ταυτότητά μας θα έχει περάσει πλήρως και 
στο κινητό μας».

Ο κ. Πιερρρακάκης τόνισε ότι το 
πρώτο τρίμηνο του 2022 όλα τα παιδιά 
θα αποκτήσουν ηλεκτρονικό βιβλιάριο 
υγείας, ενώ «τον Ιανουάριο, ξεκινάμε 
τη χορήγηση 656.500 ψηφιακών 
υπογραφών σε επαγγελματίες, λογιστές, 
δικηγόρους, συμβολαιογράφους, 
δημοσίους υπαλλήλους, σε πολίτες που 
θα το ζητήσουν», ενώ όσον αφορά στον 
τομέα της ταυτοποίησης ο κ. Πιερρακάκης 
σημείωσε ότι «ακολουθούμε μια στρατηγική 
ψηφιοποίησης της ταυτοποίησης, 
δηλαδή της παροχής υπηρεσιών με πολύ 
αυξημένο επίπεδο ασφαλείας από το σπίτι 
μας ή από τη δουλειά μας, από το κινητό, 
τον υπολογιστή ή το τάμπλετ. Ξεκινήσαμε 
το Μάρτιο του 2020 με την ψηφιοποίηση 
της εξουσιοδότησης και της υπεύθυνης 
δήλωσης, ίσως δυο πιο συχνές υπηρεσίες 
του ελληνικού κράτους, που είχαν τη 
διάσταση του γνησίου της υπογραφής στον 
πυρήνα τους. Συνεχίσαμε πριν από λίγες 
εβδομάδες με το γνήσιο της υπογραφής 
σε οποιοδήποτε έγγραφο, καθώς και στα 
ιδιωτικά συμφωνητικά». Μάλιστα, όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά «η πρόσβαση 
στις υπηρεσίες αυτές γίνεται με πρόσθετες 
μέριμνες ασφαλείας».

Τέλος, μιλώντας για τον χώρο της 
δικαιοσύνης επεσήμανε ότι «στο Σχέδιο 
Ελλάδα 2.0 υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι 
που αφορά έργα για την επιτάχυνση της 
Δικαιοσύνης μέσω της ψηφιοποίησης 
τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει να 
δημοπρατούνται και αισιοδοξούμε ότι θα 
αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των 
δικαστηρίων στον βαθμό που μπορούν».

protothema.gr

Πιερρακάκης: 
Έτοιμη να περάσει 

στα κινητά 
τηλέφωνα 

η νέα ταυτότητα
Το πρώτο τρίμηνο του 2022 όλα τα παιδιά 

θα αποκτήσουν ηλεκτρονικό βιβλιάριο 
υγείας - Στο ψηφιακό wallet θα προστεθούν 
υπηρεσίες όπως το δίπλωμα οδήγησης, 
βιβλιάριο υγείας και η ταυτότητα, σύμφωνα 
με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Για το επόμενο βήμα που έχει να 
κάνει με την αξιοποίηση του wallet στα 
κινητά τηλέφωνα, όπως ήδη έχει γίνει 
για τα ψηφιακά πιστοποιητικά covid-19 
έκανε λόγο ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης σε 
συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Όπως δήλωσε θα προστεθούν υπηρεσίες 
όπως το δίπλωμα οδήγησης, το βιβλιάριο 
υγείας και η ταυτότητα, «Η ταυτοποίηση, 
η ταυτότητά μας ουσιαστικά, θα πρέπει να 
περάσει στα κινητά μας τηλέφωνα. Αυτό 
συμβαίνει ήδη για τα πιο πολλά, ακόμα και 
για τη μεταφορά χρημάτων. Και συμβαίνει 
με μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι συνέβαινε 
στην κατάσταση που προσπαθούμε 
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τον εμβολιασμό τους, αυτό είναι καλό. Όλοι οι επιστήμονες 
στον τομέα της υγείας παγκοσμίως λένε ότι δεν υπάρχει 
διέξοδος από αυτήν την πανδημία χωρίς μια πολύ 
ευρύτερη εκστρατεία εμβολιασμού. Αλλά θέλω να δείξω 
ένα γράφημα επειδή είπατε ότι τα στατιστικά σας στοιχεία 
είναι παρόμοια με αυτά των γειτόνων σας στην Ευρώπη. 
Δεν ξέρω ποιους αποκαλείτε γείτονες, αλλά η Πορτογαλία 
έχει 81,6% του πληθυσμού της πλήρως εμβολιασμένο. Και 
μετά βλέπεις τις άλλες χώρες πιο χαμηλά κι εσείς είστε στο 
62,4%. Καταλαβαίνω λοιπόν γιατί χρειαζόσασταν ή γιατί 
θέλατε να το κάνετε αυτό.
 
Αλλά επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, γιατί αναπόφευκτα 
το πολιτικό παιχνίδι έτσι παίζεται, ο αρχηγός της 
αντιπολίτευσης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλ.Τσίπρας 
-και είμαι σίγουρη ότι το έχετε διαβάσει- είπε ότι αντί να 
διευρύνετε τα ποσοστά εμβολιασμού στον πληθυσμό, 
όπως όλοι ελπίζουν, θα έχουμε ένα κύμα αντιδράσεων 
που δεν θα βοηθήσει κανέναν. Το σχόλιό σας για 
αυτό; Μου είπατε στο μεταξύ ότι έχει ήδη αυξηθεί 
το ποσοστό εμβολιασμού. Ανησυχείτε καθόλου ότι 
μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις και διαμαρτυρίες 
όπως βλέπουμε στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και αλλού; 
 
κυριάκος μητσοτάκης: Είχαμε πολύ περιορισμένες 
διαμαρτυρίες, Christiane, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα 
πολύ, πολύ καλό σημάδι. Επίσης, επιβάλαμε σημαντικούς 
περιορισμούς στους μη εμβολιασμένους. Ήμασταν από 
τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ξεκαθάρισαν ότι «αν 
θέλετε να πάτε για φαγητό σε ένα εστιατόριο ή αν θέλετε να 
πάτε σινεμά, πρέπει να εμβολιαστείτε». Το αρνητικό τεστ 
δεν αρκεί.
 
Δυστυχώς, δεν είχαμε την ίδια πολιτική συναίνεση που 
υπήρχε σε άλλες χώρες. Η αντιπολίτευση επέλεξε να 
κάνει την πανδημία πολιτικό ζήτημα. Νομίζω ότι κάνουν 
μεγάλο λάθος γιατί παλεύουμε με το ίδιο πρόβλημα 
όπως και κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. Αλλά και πάλι, 
όπως είπατε, η απόδειξη είναι στην πράξη και πρέπει να 
δούμε τα ποσοστά εμβολιασμού να αυξάνονται. Είδαμε να 
αυξάνονται σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Πιστεύω 
λοιπόν ότι οι πολιτικές μας τελικά θα δικαιωθούν. Η 
άλλη πτυχή των πολιτικών μας, την οποία θα ήθελα να 
επισημάνω και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική, είναι 
βεβαίως η επέκταση των τεστ ακόμη περισσότερο.
 
Αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε ένα πρόγραμμα χορήγησης 
τεστ για ολόκληρο τον πληθυσμό. Κάθε Έλληνας πολίτης 
έχει δικαίωμα να λάβει ένα self-test. Θα κάνουμε το ίδιο 
αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά για να διασφαλίσουμε ότι 
θα εντοπίσουμε και πολίτες που είναι πιθανώς θετικοί αλλά 
δεν έχουν συμπτώματα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να 
κρατήσουμε τις οικονομίες μας ανοιχτές. Δεν σκοπεύουμε 
να επιβάλουμε lockdown.
 
Η ελληνική οικονομία πρόκειται να αναπτυχθεί σημαντικά 
φέτος. Τα στατιστικά στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο βγήκαν 
μόλις σήμερα, έχουμε αύξηση άνω του 13% στο ΑΕΠ μας. 
Ο τουρισμός μας πήγε πολύ καλά. Επομένως, αν θέλουμε 
να κρατήσουμε την οικονομία μας ανοιχτή και σε λειτουργία 
και να εξασφαλίσουμε ότι παράγεται αρκετός πλούτος για 
όλους τους Έλληνες, πρέπει να εμβολιαστούμε και να 
βεβαιωθούμε ότι τηρούμε τις βασικές προφυλάξεις, ότι 
κάνουμε τεστ και ότι φοράμε μάσκες.
 
Christiane amanpour: Όταν ξέσπασε η πανδημία, 
το 2020, ήσασταν από τους πρώτους που επέβαλαν 
αυστηρά μέτρα. Εκείνο το καλοκαίρι η Ελλάδα ήταν ο 
προορισμός που επέλεξαν πολλοί που δεν μπορούσαν 
να ταξιδέψουν οπουδήποτε αλλού. Και υπήρξε μεγάλη 
εισροή τουριστών στην Ελλάδα. Πώς εξηγείτε αυτή την 
επιτυχία, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν υπάρξει τόσο 
πετυχημένες στο να κρατήσουν ανοιχτή την οικονομία 
τους και να προστατεύσουν παράλληλα τη δημόσια υγεία; 

κυριάκος μητσοτάκης: Είχαμε ιδιαίτερα καλή επίδοση 
κατά το πρώτο κύμα, επειδή κλείσαμε την οικονομία πολύ 
γρήγορα. Τα πήγαμε λιγότερο καλά κατά το δεύτερο και 
το τρίτο κύμα, όπως άλλωστε συνέβη στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά όσον αφορά τον τουρισμό, νομίζω 
ότι επικοινωνήσαμε με απόλυτη σαφήνεια τους κανόνες. 
Θέλαμε οι επισκέπτες να έλθουν στην Ελλάδα με ασφάλεια 
και πολλοί ταξίδεψαν στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. Τα πήγαμε καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε. Και, 
ασφαλώς, τώρα θέλουμε να προετοιμαστούμε για μια ακόμα 
καλύτερη τουριστική σεζόν το 2022, με την προϋπόθεση 
ότι δεν θα έχουμε άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις.
 
Ακόμα όμως και με την παραλλαγή Όμικρον -δεν γνωρίζουμε 
ποιες θα είναι οι εξελίξεις- αυτό που γνωρίζουμε επί του 
παρόντος είναι ότι υπάρχει μόνον ένα αντίμετρο: τα εμβόλια. 
Όχι μόνο οι πρώτες δύο δόσεις αλλά και η ενισχυτική 
δόση. Εστιάζουμε λοιπόν σε αυτό. Επαναλαμβάνω όμως 
ότι, σε ό,τι αφορά την πανδημία, η σαφής επικοινωνία και 
η γρήγορη λήψη αποφάσεων είναι κρίσιμης σημασίας. 
 
Εάν για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί αλλαγή στάσης, 

αυτό συμβαίνει όταν τα δεδομένα σε οδηγούν σε 
αυτό το συμπέρασμα -κι εμείς δεν είχαμε σχεδιάσει 
να καταστήσουμε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό, αλλά 
εξετάσαμε τα δεδομένα, την παραλλαγή Όμικρον. Κρίναμε 
ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση και πρέπει να την 
λάβουμε αμέσως για να προστατεύσουμε τους πολίτες και 
να διασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε απώλειες οι οποίες θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν.
 
Christiane amanpour: Μιλώντας για την απώλεια ζωών, 
που είναι κάτι τραγικό, υπάρχουν σημαντικές απώλειες 
ζωών μεταξύ των μεταναστών και εκείνων που ζητούν άσυλο 
στην Ευρώπη. Πριν από λίγο καιρό, ανάμεσα στη Γαλλία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μάγχη, είχαμε το τραγικό 
συμβάν: 27 άνθρωποι, μεταξύ τους παιδιά, πνίγηκαν στην 
προσπάθειά τους να λάβουν άσυλο, που είναι δικαίωμά 
τους. Ο Πάπας, ασφαλώς, βρέθηκε στο ελληνικό νησί της 
Λέσβου και εξέφρασε μεγάλη ανησυχία -να πούμε ότι στη 
Λέσβο έχετε έναν πολύ μεγάλο καταυλισμό μεταναστών- 
μιλώντας ευρύτερα για τους παράλογους φόβους κάποιων 
χωρών έναντι των μεταναστών.
 
Και ανέφερε ότι «γινόμαστε μάρτυρες μιας υποχώρησης 
της δημοκρατίας στην Ευρώπη από ανθρώπους και 
πολιτικούς που παρασύρθηκαν από το λαϊκιστικό κύμα». 
Ποιό είναι το σχόλιό σας για αυτό; Διότι αν κοιτάξετε τη 
Βρετανία, αν κοιτάξετε τη Γαλλία, παρόλο που δεξιοί 
πολιτικοί αναφέρονται πολύ στους μετανάστες, στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχουν και τόσοι πολλοί, συγκριτικά 
μιλώντας, που φτάνουν σε αυτές τις χώρες.
 
κυριάκος μητσοτάκης: Η Ελλάδα υφίσταται τις συνέπειες 
μιας χώρας που βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
μας επισκέφτηκε ο Πάπας για δεύτερη φορά. Είμαι 
βέβαιος πως όταν πήγε στη Λέσβο, είδε μια κατάστασή 
σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με το 2016. Τώρα 
έχουμε οργανωμένες εγκαταστάσεις που προσφέρουν 
ανθρώπινες συνθήκες σε απελπισμένους ανθρώπους που 
φτάνουν στις ακτές μας. Αλλά νομίζω ότι είναι σωστό να 
επισημάνουμε ότι δεν υπήρξε αρκετή αλληλεγγύη όσον 
αφορά τον διαμοιρασμό των βαρών της μετανάστευσης.
 
Η Ελλάδα έχει χορηγήσει άσυλο σε περισσότερους από 
50.000 ανθρώπους κατά τα τελευταία χρόνια. Ήμασταν 
η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, Christiane, που υποδέχτηκε 
σημαντικό αριθμό γυναικών από το Αφγανιστάν. 
Φιλοξενούμε περισσότερες από 800 γυναίκες και τις 
οικογένειές τους στην Ελλάδα γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό 
ήταν το σωστό, να προσφέρουμε σε αυτές τις γυναίκες 
και τις οικογένειές τους προστασία από ένα καθεστώς 
που θα μπορούσε ενδεχομένως να προβεί σε διώξεις 
εναντίον τους. Ταυτόχρονα, υπερασπιζόμαστε τα σύνορά 
μας με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση.
 
Πρέπει να εξαλείψουμε τα δίκτυα των διακινητών. Πρέπει 
να σταματήσουμε τη διακίνηση ανθρώπων σε αυτές τις 
φρικτές συνθήκες. Και ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε 
είναι να ανοίξουμε νόμιμες όδους σε ανθρώπους που θα 
ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα, να έρθουν στην Ευρώπη 
όχι μόνο για να είναι ασφαλείς από τους κινδύνους του 
πολέμου και των διώξεων, αλλά και για να αναζητήσουν 
ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον. Δυστυχώς, δεν έχουμε 
σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη σε αυτό το ζήτημα. Και ναι, υπάρχουν 
ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούν ότι αυτό απλά δεν 
είναι δικό τους πρόβλημά. Και θέλουν πολύ απλά να το 

μετατρέψουν σε πρόβλημα των χωρών που εξαιτίας της 
γεωγραφικής τους θέσης τυγχάνει να βρίσκονται στα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Christiane amanpour: Επιτρέψτε μου να ακούσουμε 
αυτό το ηχητικό απόσπασμα από τον Πάπα, είναι ο 
ηθικός ηγέτης του κόσμου και έχει αναφερθεί στη δεινή 
θέση των προσφύγων σε όλη τη θητεία του. Ιδού τι 
είπε για τον πολιτισμό και τον κίνδυνο για τον πολιτισμό 
από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μετανάστες. 
 
[Πάπας Φραγκίσκος (προβολή αποσπάσματος βίντεο): «Η 
Μεσόγειος, που για χιλιετίες ένωσε διαφορετικούς λαούς και 
χώρες μακρινές, γίνεται ένα κοιμητήριο δίχως επιγραφές. 
Αυτός ο μεγάλος ταμιευτήρας, κοιτίδα τόσων πολιτισμών, 
μοιάζει σήμερα σαν καθρέπτης θανάτου. Σας παρακαλώ, 
ας σταματήσουμε αυτό το ναυάγιο πολιτισμού»]
 
Christiane amanpour: Επομένως αυτή είναι μια πολύ 
αιχμηρή αναφορά, και απλώς αναρωτιέμαι αν πιστεύετε 
ότι όχι μόνο ο πόλεμος αλλά και η κλιματική αλλαγή θα 
ωθήσει περισσότερους ανθρώπους στη μετανάστευση. 
Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε όσα λέει η Παγκόσμια 
Τράπεζα: 200 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν 
να γίνουν μετανάστες λόγω της αλλαγής στο κλίμα ή να 
εκτοπιστούν μέχρι το 2050. Και αναρωτιέμαι, τι σκέφτεστε 
όταν αναλογίζεστε αυτήν την πιθανότητα; Και είναι πλέον 
ένα ερώτημα που αφορά και την κλιματική αλλαγή, το 
κατά πόσον εσείς και όλοι οι άλλοι (ηγέτες) μπορείτε να 
διαχειριστείτε την κλιματική κρίση πριν συμβεί αυτό.
 
κυριάκος μητσοτάκης: Έχετε δίκιο όταν επισημαίνετε 
ότι εάν δεν αντιμετωπίσουμε τις γενεσιουργούς αιτίες 
της μετανάστευσης, η πίεση θα αυξάνεται. Και για να 
επιστρέψω στα λόγια του Πάπα, και τα ισχυρά μηνύματα 
σε αυτά, μπορώ να σας πω ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο 
μπορούμε καθημερινά για να σώσουμε ανθρώπους των 
οποίων η ζωή κινδυνεύει στη θάλασσα. Αλλά πρέπει επίσης 
να συνεργαστούμε με τους γείτονές μας. Και σε αυτή την 
περίπτωση, πρέπει να συνεργαστούμε με την Τουρκία.
 
Η Τουρκία στο παρελθόν έχει εργαλειοποιήσει τη 
μετανάστευση. Θυμάστε πολύ καλά τι συνέβη τον Μάρτιο 
του 2020. Νομίζω ότι ακολουθούν μια διαφορετική 
προσέγγιση τώρα, που είναι στη σωστή κατεύθυνση. 
Πρέπει να συνεργαστούμε για να εξαλείψουμε τα δίκτυα 
των διακινητών. Στην περίπτωσή μας μιλάμε για μια πολύ 
μικρή απόσταση ανάμεσα στις τουρκικές ακτές και τα 
ελληνικά νησιά και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να 
μειώσουμε σημαντικά τις αφίξεις, κατά περισσότερο από 
80% από τότε που ανέλαβα την Πρωθυπουργία.
 
Αυτό στέλνει επίσης ένα σήμα στους διακινητές, αλλά και 
σε αυτούς που απευθύνονται στους διακινητές: μην το 
δοκιμάσετε. Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ επικίνδυνο ταξίδι. 
Έτσι, εάν δεν εξαλείψουμε αυτά τα δίκτυα και ταυτόχρονα, 
προσφέρουμε νόμιμες οδούς, νόμιμα σημεία εισόδου 
για τη μετανάστευση, τότε η κατάσταση δεν πρόκειται να 
αντιμετωπιστεί. Αλλά και η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, 
αυτό που είδαμε το 2015, όταν ουσιαστικά ανοίγαμε τα 
σύνορά μας σε όλους, είναι κάτι που ξεκάθαρα δεν αποτελεί 
λύση. Και επίσης είναι κάτι που δεν θα γίνει δεκτό από την 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.
 
Christiane amanpour: Κύριε Πρωθυπουργέ, σας 
ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Συζητήσαμε 
σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ.

efimerida.gr

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 5

Μητσοτάκης στο CNN: Δεν είχαμε άλλη επιλογή 
από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό 
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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 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

Λατρεύω τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς!

(Μέρος β΄)

Λατρεύω τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκεί συναντάς όλων των ειδών τους 
ανθρώπους. Κόσμο που πιθανότατα να μην είχες την ευκαιρία να συναντήσεις 
πουθενά αλλού. Η πόρτα που ανοιγοκλείνει για να μπεις και να βγεις συνειρμικά 
με συνδέει με τη ζωή και το θάνατο, και το βαγόνι με τη γη που αδιακρίτως 
μας φιλοξενεί. Ναι, λατρεύω τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πάντα επιλέγω 
τις μεγάλες διαδρομές, αυτές που μου δίνουν το χρόνο να παρατηρήσω 
επαρκώς τους συνταξιδιώτες μου. Κρυφά, παραβατικά σχεδόν, το βλέμμα μου 
τους ψηλαφίζει προσπαθώντας να εξιχνιάσω τα μυστικά τους, να «διαβάσω» 
τη ζωή τους. Γιατί η ζωή καθενός εγγράφεται πάνω του. Αποτυπώνεται στο 
σώμα του -σώμα και ψυχή αδιαίρετη ενότητα- μην το ξεχνάμε. Και πόσα δεν 
έχω να μαντέψω καθώς η ματιά μου κρυφοκοιτάζει ένα ζευγάρι διάστικτα 
από πανάδες χέρια, με φλέβες εξογκωμένες και «κόμπους» στις αρθρώσεις, 
που αναπαύονται ακουμπισμένα στα πόδια ή ενώνονται μεταξύ τους αλληλο-
υποστηρικτικά.

Πόσα δεν έχω να υποθέσω αντικρίζοντας ένα ζευγάρι πρησμένων, γεμάτων 
κιρσούς ποδιών, να ξεχειλίζουν από στραβοπατημένα παπούτσια που τα 
κρατούν φυλακισμένα.

Πόσα δεν έχω να εικάσω προσέχοντας τα ξεχειλωμένα ή συρρικνωμένα 

σώματα. Τα σκαλισμένα από το χρόνο και τις κακουχίες πρόσωπα που πάνω 
τους έχει αποτυπωθεί η παραίτηση, η στωικότητα ή η απαντοχή.

Πόσα δεν έχω να παρατηρήσω παρακολουθώντας τις παρέες των νέων με 
τα μοντέρνα ντυσίματα και τα “look” που επιτάσσει η μόδα. Άλλοτε αδιάφορα, 
άλλοτε κακόγουστα, υπερβολικά, εκκεντρικά (μοντέρνα τα ονομάζουν εκείνοι). 
Ή καλαίσθητα, κομψά, σικάτα, φορές φορές υπερβολικά -τα Σαββατοκύριακα 
που βγαίνουν για διασκέδαση.

Κάποιες φορές μια παραφωνία από γραβατωμένους, κουστουμαρισμένους, 
γεμάτους αυτοπεποίθηση άντρες προσφέρει μια ευχάριστη αντίθεση σε σχέση 
με τη μόνιμη παρουσία λογής λογής επαιτών οι οποίοι νανουρίζουν τον κόσμο 
με τη μονότονη φωνή και την βαρετή επανάληψη των αιτιών που τους οδήγησε 
μέχρις εδώ. Αν και απευθύνονται στις ευαίσθητες ψυχές ολωνών, η μηδαμινή 
απήχηση που βρίσκουν είναι κυρίως από ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που 
ενώ η αντιληπτική τους ικανότητα φθίνει η ευαισθησία τους παραμένει οξύτατη.

Μην ξεχάσω ν’ αναφερθώ και στους λαθρεπιβάτες. Μετανάστες κυρίως ή 
νεαροί, δικοί μας, που θεωρούν την εισιτηριοδιαφυγή πράξη αντίστασης και 
μαγκιάς, όταν δεν είναι ανάγκης. Και σε κάποια ερωτευμένα ζευγάρια που 
η αγκαλιά τους ορίζει τη μικρή αλλά πολύτιμη επικράτεια τους ανάμεσα στο 
πλήθος. Ζευγάρια που διαλαλούν ή απλά απολαμβάνουν το αίσθημα τους.

Αραιά και που βλέπω οικογένειες. Αν έχουν μικρά παιδιά, η αφέλεια και ο 
αυθορμητισμός τους ομορφαίνει αμέσως το βαγόνι, σαν τις αμυγδαλιές όταν 
ανθίζουν στο καταχείμωνο.

Όλους τους συνταξιδιώτες μου τους παρατηρώ εξονυχιστικά μέχρι ν’ 
ανακαλύψω το τρωτό τους σημείο. Το ξεφτισμένο μανικιούρ της νεαρής 
ξανθομαλλούσας. Την τρύπα στο σακάκι του σαραντάρη, το περουκίνι ενός 
άλλου. Τις νάιλον κάλτσες της γιαγιάς που αφήνουν γυμνά τα γόνατα. Το 
μισάνοιχτο φερμουάρ στον καβάλο του παππού. Τα βρώμικα νύχια του νεαρού, 
μια ουλή στο μπράτσο ενός άλλου... Και τότε, με διαστροφική ικανοποίηση 
παίρνει μπρος η φαντασία μου. Μια ιστορία εξυφαίνεται στο μυαλό μου που 
απαντά σε υποθετικά ερωτήματα.

Πώς να ‘γινε άραγε η ουλή στο μπράτσο του νεαρού; Μα φυσικά όταν τον 
κάρφωσε με το μαχαίρι η κοπελιά του, που ανακάλυψε ότι παράλληλα έβγαινε 
και με τη ξανθομαλλούσα, αυτήν που δεν πρόλαβε να ξεβάψει τα νύχια της 
αφού έφυγε τρέχοντας σαν είδε την άλλη να επιτίθεται... Στη βιασύνη της, 
έπεσε πάνω στον ξάδελφο της. Από το αναπάντεχο σπρώξιμο του έπεσε 
το αναμμένο τσιγάρο που κρατούσε ανοίγοντας μια τρύπα στο σακάκι του. 
Θυμωμένος εκείνος, την πήρε στο κατόπι απαιτώντας μια συγγνώμη, ενώ ο 
παππούς με τη γιαγιά –που δεν κατάλαβαν τι είχε γίνει, αλλά ανησύχησαν 
όταν τον είδαν να κυνηγά την κοπέλα- έτρεξαν από πίσω του όπως όπως. Και 
ο άλλος ο νεαρός είναι το εγγόνι τους, που καθώς επέστρεφε από τη δουλειά 
του στο συνεργείο τους είδε να τρέχουν -ο ένας πίσω απ’ τον άλλον- και τους 
ακολούθησε ανήσυχος πριν προλάβει καν να πλυθεί.

Να πως βρέθηκαν όλοι αυτοί, μαζί κι εγώ, -ο Κλουζώ- στο ίδιο βαγόνι! 
Πήρα μπόλικη δουλειά για το σπίτι... Και γι’ άλλη μια φορά αισθάνθηκα την 
ικανοποίηση και την πληρότητα του ταξιδευτή. Να γιατί αγαπώ τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς. Γιατί με ταξιδεύουν γενικώς!

Μικρό δείγμα των λογοτεχνικών «ταξιδιών» μου είναι το παρακάτω κείμενο 
με τον τίτλο «Μοβ μαλλιά»

«Στο μετρό που ήμουν, εντοπίζω μια κοπέλα με μακριά, πυκνά, σγουρά 
μαλλιά βαμμένα μοβ. Αν και μας χώριζε μια απόσταση πέντε μέτρων 
περίπου, η μυρωδιά της λεβάντας με τύλιξε ολόκληρη. Εισέπνευσα λαίμαργα, 
νιώθοντας την απολαυστική ευωδιά να γαληνεύει κάθε μου κύτταρο. Κι εκεί 
που μια αδιάφορη διαδρομή είχε μεταλλαχτεί σε ηδονική ευχαρίστηση, η νεαρά 
-αδιαφορώντας για την όποια επίδραση θα είχε η κίνηση της- σηκώθηκε και 
κατέβηκε, παίρνοντας και τη μυρωδιά της λεβάντας μαζί!».
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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!!!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Εκφραση 
ψυχής
(FACEBOOK)

Είμαι 89. Η ζωή μου 
έχει τελειώσει. Θα 
ζήσω 1,2,3 χρόνια 
ακόμη.
Το δεύτερο μισό 
της ζωής ήταν 
πιο σημαντικό. 
Κανείς δεν με είπε 
χαρισματικό στο 
πρώτο μισό. 
Με λένε τώρα.
Υπάρχει μια 
αντίληψη ότι η 
νεότητα είναι 
σημαντική για 
τον άνθρωπο και 
κάνουμε ό,τι είναι 
δυνατόν για να 
επανέλθουμε σε 
αυτήν. Δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη ανοησία 

να θέλουμε να μοιάσουμε στην εποχή που ήμασταν ανώριμοι. Στο δεύτερο μισό της ζωής 
αποκτούμε χαρίσματα  εσωτερικά, ψυχικά που είναι πολύ σημαντικότερα από αυτά της 
νεότητας.
Έχω κι εγώ καρκίνο. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχω καρκίνο του προστάτη. Ξέρω ότι δεν θα 
πεθάνω από αυτό.
Ο καρκίνος μάλλον μ έχει ξεχάσει. Στον ψυχολόγο που πήγα είπα πως νομίζω ότι 
οφείλεται σε μια απώλεια. Με κοίταξε σα να με πέρασε για βλάκα.
Τα συναισθήματα που δεν εκφράστηκαν αποθηκεύονται στο σώμα. Έχουμε 
ψυχοσωματικές αρρώστιες γιατί είμαστε ψυχοσωματικοί.
Η αιτία του καρκίνου οφείλεται σε μια απώλεια. Το ξέρουμε από τον Ιπποκράτη. Ένας 
άνθρωπος θα νοσήσει επειδή είναι εχέμυθος, εσωστρεφής, πολύ κτητικός, έχει πολύ 
μεγάλη ανάγκη για έλεγχο, φόβο μην χάσει, μην χάσει ό,τι κατέχει.
Όσοι δεν αφήνουν να εκδηλωθεί η θλίψη για μια απώλεια απειλούνται πολύ σοβαρά.
Το υγιές πένθος αποκλιμακώνεται. Ένα πένθος δεν τελειώνει και δεν μπορεί να τελειώσει 
ποτέ. Μπορεί όμως να είναι υγιές, όχι παθολογικό.
Πρέπει να μιλήσετε πολύ σε ανθρώπους που σας ακούν με τα σωθικά τους.

Πατέρας φιλόθεος φάρος.
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ΑΣΠΑΣιΑ κουρΤεΣιωΤΗ

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

Η «Μαύρη Παρασκευή» που έχει 
πλέον καθιερωθεί παγκοσμίως, 

έχει τις ρίζες της στις ΗΠΑ 
και έρχεται την Παρασκευή 

αμέσως μετά την ημέρα των 
Ευχαριστιών. Σηματοδοτεί την 

έναρξη της εμπορικής περιόδου 
των Χριστουγέννων και συνδέεται 

με τις μεγάλες εκπτώσεις και 
προσφορές των εμπορικών 

καταστημάτων.
Τα τελευταία χρόνια φέρνει ανείπωτα κέρδη στους 

εμπόρους λιανικής πώλησης και έχει εμπνεύσει άλλου 
είδους αγοραστικές και καταναλωτικές μανίες όπως το 
Small Business Saturday/Sunday και το Cyber Monday.

Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του όρου “Black Friday” 
δεν αφορούσε τα ψώνια μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, 
αλλά την οικονομική κρίση: συγκεκριμένα, την κατάρρευση 
της αγοράς χρυσού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
στις 24 Σεπτεμβρίου 1869. Δύο περιβόητοι και αδίστακτοι 
χρηματιστές της Wall Street με κυβερνητικές διασυνδέσεις, 
ο Jay Gould και ο Jim Fisk, συνεργάστηκαν για να 
αγοράσουν όσο περισσότερο χρυσό μπορούσαν από το 
χρυσό της χώρας, ελπίζοντας να εκτοξεύσουν την τιμή 
στα ύψη και να το πουλήσουν με εκπληκτικά κέρδη. Η 
συνωμοσία τελικά αποκαλύφθηκε εκείνη την Παρασκευή 
του Σεπτεμβρίου, στέλνοντας το χρηματιστήριο σε 
ελεύθερη πτώση και χρεοκοπώντας τους πάντες, από τους 
βαρόνους της Wall Street μέχρι και τους αγρότες.

Η πιο διαδεδομένη όμως ιστορία πίσω από την 
παράδοση της Μαύρης Παρασκευής που σχετίζεται με τα 
ψώνια της Ημέρας των Ευχαριστιών την συνδέει με τους 
εμπόρους λιανικής πώλησης. Όπως αναφέρεται, μετά από 
ένα ολόκληρο έτος λειτουργίας με ζημίες τα καταστήματα θα 

έβγαζαν επιτέλους κέρδη.Το μαύρο και 
το κόκκινο χρώμα του μελανιού λέγεται 
ότι είναι υπεύθυνα για τη την παράδοση 
της Μαύρης Παρασκευής αφού με 
κόκκινο καταγράφονταν οι ημέρες με 
αρνητικό ισολογισμό πωλήσεων και με 
μαύρο οι ημέρες με θετικό απολογισμό. 
Οι επιχειρήσεις περνούσαν από το 
«κόκκινο – ζημία» στο «μαύρο – 
κερδοφορία» την επομένη της Ημέρας 
των Ευχαριστιών, επειδή οι αγοραστές 
ξόδευαν πολλά χρήματα σε εκπτωτικά 
εμπορεύματα πριν τις γιορτές των 
Χριστουγέννων. Αν και είναι αλήθεια 
ότι οι εταιρείες λιανικού εμπορίου 
συνήθιζαν να καταγράφουν τις ζημίες 
στο κόκκινο και τα κέρδη στο μαύρο 
όταν έκαναν τα λογιστικά τους, αυτή 

η εκδοχή της προέλευσης της Μαύρης Παρασκευής που 
είναι η επίσημα εγκεκριμένη θεωρείται και αυτή ανακριβής.

οι ερμηνείες πολλές, ανάλογα με 
τα οικονομικά συμφέροντα όμως 

πραγματικότητα 
και μύθος μπερδεύονται

Τα τελευταία χρόνια, ένας άλλος μύθος έχει εμφανιστεί 
που δίνει μια ιδιαίτερα ανατριχιαστική τροπή στις 
παραδοσιακές θεωρίες, υποστηρίζοντας ότι τον 18ο αιώνα 
οι ιδιοκτήτες φυτειών του Νότου μπορούσαν να αγοράσουν 
την επομένη της Ημέρας των Ευχαριστιών σκλάβους 

εργάτες με έκπτωση στα σκλαβοπάζαρα. Λέγεται ότι ήταν η 
ημέρα που οι δουλέμποροι αγόραζαν δούλους σε χαμηλή 
τιμή για να τους μεταπουλήσουν μετά από μήνες! Αυτές 
οι αγοραπωλησίες γίνονταν την τελευταία Παρασκευή 
κάθε Νοέμβρη, εποχή που είχε τελειώσει η συγκομιδή του 
καλαμποκιού και των άλλων καλλιεργειών της χρονιάς!

Αν και αυτή η εκδοχή για τις ρίζες της Μαύρης 
Παρασκευής έχει δικαιολογημένα οδηγήσει 
ορισμένους να καλέσουν σε μποϊκοτάζ της γιορτής 
του λιανεμπορίου, δεν έχει επικυρωθεί επίσημα ότι 
είναι ακριβής. Σίγουρα είναι πολλά τα οικονομικά 
συμφέροντα που παίζονται κάθε Black Friday -που 
θεωρείται το ξεκίνημα της κερδοφορίας μέχρι τα 
Χριστούγεννα- για να επικυρωθεί κάτι τέτοιο.

Άλλωστε όσο σκληρή κι αν ήταν η αλήθεια, 
οι μεγαλέμποροι θα έβρισκαν έναν τρόπο να 
επανεφεύρουν τη Μαύρη Παρασκευή και να τη 
μετατρέψουν σε κάτι που θα αντανακλούσε θετικά, αντί 
αρνητικά συναισθήματα, σε αυτούς και τους πελάτες 
τους. Σε αντίθεση με τον καταιγισμό μποϊκοτάζ που 
σημειώθηκε μετά το κίνημα Black Lives Matter και 
δημιούργησε ένα προσωρινό κύμα εναντίον διαφόρων 
προϊόντων που άφηναν έστω και μια υποψία ότι 
οι επωνυμίες τους είχαν σχέση με την περίοδο της 
δουλείας, δεν έγινε το ίδιο με την Μαύρη Παρασκευή. 
Πολλοί θα θυμούνται τις προτάσεις για αλλαγές 
επωνυμιών πριν ενάμιση χρόνο στη σειρά προϊόντων 
Aunt Jemima και Uncle Ben. Ο,τιδήποτε θύμιζε την 
πραγματικότητα και το ρατσιστικό παρελθόν έπρεπε 
να σβήσει. Ακόμα και η θρυλική ταινία “Όσα παίρνει ο 
άνεμος” λογοκρίθηκε γιατί περιείχε ρατσιστικές σκηνές 
με την ηρωίδα της ταινίας Σκάρλετ Ο’ Χάρα και την 

μαύρη ιδιόκτητη υπηρέτριά της.

Από το οικονομικό κραχ 
στην αγοραστική μανία

Οι διάφοροι μεγαλέμποροι δίνουν διάφορες χαρούμενες 
ερμηνείες για την ιστορία της Μαύρης Παρασκευής, 
ωστόσο, όπως λέει και τ’ όνομά της είναι μαύρη. Άλλη μια 

μαύρη εκδοχή είναι ότι τη δεκαετία του 1950, η αστυνομία 
της πόλης της Φιλαδέλφειας χρησιμοποιούσε τον όρο για 
να περιγράψει το χάος που ακολουθούσε την επομένη 
της Ημέρας των Ευχαριστιών, όταν ορδές αγοραστών 
και τουριστών από τα προάστια κατέκλυζαν την πόλη 
ενόψει του μεγάλου ποδοσφαιρικού αγώνα Στρατού-
Ναυτικού που γινόταν τα Σάββατα. Οι αστυνομικοί της 
Φιλαδέλφειας όχι μόνο δεν μπορούσαν να πάρουν ρεπό 
την ημέρα αυτή, αλλά έπρεπε να δουλεύουν σε πολύωρες 
βάρδιες για να αντιμετωπίσουν το επιπλέον πλήθος και 
την κίνηση. Οι κλέφτες καταστημάτων εκμεταλλεύονταν 
επίσης το αδιαχώρητο στα καταστήματα για να κλέψουν 
εμπορεύματα, αυξάνοντας τον πονοκέφαλο της επιβολής 
του νόμου.

Μέχρι το 1961, η “Μαύρη Παρασκευή” είχε επικρατήσει 
στη Φιλαδέλφεια, σε βαθμό που οι έμποροι και οι 
υποστηρικτές της πόλης προσπάθησαν ανεπιτυχώς να την 
αλλάξουν σε “Μεγάλη Παρασκευή” για να αφαιρέσουν τους 
αρνητικούς συνειρμούς. Ωστόσο, ο όρος δεν εξαπλώθηκε 
στις ΗΠΑ παρά μόνο αρκετά αργότερα, το 1985 που 
διαδόθηκε σε κοινή χρήση και σε εθνικό επίπεδο.

Έτσι η ιστορία της Μαύρης Παρασκευής διαδόθηκε, και 
πολύ σύντομα οι σκοτεινές ρίζες του όρου ξεχάστηκαν σε 
μεγάλο βαθμό. Έκτοτε, η μονοήμερη γιορτή των πωλήσεων 
μεταμορφώθηκε σε γεγονός διαρκείας τόσο στις ΗΠΑ όσο 
και διεθνώς και ενέπνευσε μάλιστα και άλλες “γιορτές 
λιανικής πώλησης”, όπως το Small Business Saturday/
Sunday και η Cyber Monday.

Η ιστορία της «Μαύρης Παρασκευής»
Τι σημαίνει και πώς έχει επικρατήσει ο όρος

Αυτή η γκραβούρα της δεκαετίας του 1870 απεικονίζει 
σκλαβωμένες γυναίκες και κορίτσια που βγαίνουν σε 
πλειστηριασμό ως ιδιοκτησία - Universal History Ar-
chive/Universal Images Group/Getty Images

Ενδεικτικός ο πίνακας της 24ης Σεπτεμβρίου 1869 με 
την κατάρρευση της τιμής του χρυσού Gold Room, 
New York
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Ο Οργανισμός Heritage Beyond Borders που 
ιδρύθηκε πριν από 14 χρόνια, σκοπό έχει να 
φέρει κοντά τα άτομα διαφορετικών εθνοτήτων 
και πολιτισμών που συγκροτούν τον καναδικό 
πληθυσμό.
Με στόχο την προώθηση της φιλελεύθερης σκέψης 
και την αύξηση της ανεκτικότητας σε όλο τον κόσμο, 
το Heritage Beyond Boarders στοχεύει  επίσης στη 
διάδοση του σεβασμού για τις εθνικές διαφορές, 
γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των πολιτισμών.
Στις 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μία 
πετυχημένη εκδήλωση για να γιορτάσει τα 14 χρόνια 
από την ίδρυσή του. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
χορευτικά διαφόρων εθνοτήτων.
 Η Ελληνική Κοινότητα συμμετείχε με τα δικά της 
χορευτικά.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε στη Mis-
sissauga, βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή τους τα 
χορευτικά και άλλα άτομα διαφορετικών εθνοτήτων 
για την προσφορά τους στα κοινά.
Από την Ελληνική Κοινότητα βραβεύτηκε η κα 
Ειρήνη Ντότσικα, από τον πρόεδρο του οργανισμού 
Νιλ Νάντα και την Ειρήνη Κερογλίδη σύμβουλο 
και ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού. Η κα Ντότσικα 
βραβεύτηκε για την πολυετή προσφορά της στα 
κοινά και ιδιαίτερα στο Ελληνικό Γηροκομείο όπου 
είναι πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος και 
πρόεδρος στο Σύλλογο Αχαιών Τορόντο.
Ηταν μια όμορφη βραδιά με γεύσεις, ρυθμό και 
χρώματα.

Πολιτισμός πέρα από τα σύνορα

Heritage Beyond 
Borders

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
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Το “Giving Tuesday” 
είναι ένα παγκόσμιο 
φιλανθρωπικό κίνημα 
που γίνεται αμέσως μετά 
τη Black Friday και την 
Cyber   Monday. 
Φέτος για το Giving 
Tuesday, η Επιτροπή 
Next Generation  του 

Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς 
(HHF) επέλεξε να υποστηρίξει το Hel-

Giving Tuesday
lenic Hope Center, το ίδρυμα για άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 
Είναι γνωστό ότι το Κέντρο Ελληνικής 
Ελπίδας παρέχει υποστήριξη και 
υπηρεσίες σε άτομα με σωματικές 
και αναπτυξιακές αναπηρίες και τις 
οικογένειές τους. Δυστυχώς η πανδημία 
έχει επηρεάσει τη δυνατότητα του 
Κέντρου να συνεχίσει να υποστηρίζει τα 
προγράμματα και τις δραστηριότητες του.

Η πρωτοβουλία του HHF να συγκεντρώσει 
χρήματα από δωρητές και υποστηρικτές 
ήρθε την κατάλληλη στιγμή.
Ο κόσμος άνοιξε την καρδιά του και 
πρόσφερε για τον ιερό αυτό σκοπό. 
Έτσι, με τη συνδρομή των $5000 από το 
διοικητικό συμβούλιο του HHF  και με τη 
προσφορά όλων των άλλων δωρητών, 
η Επιτροπή Επόμενης Γενιάς του HHF 
κατάφερε  να συγκεντρώσει το ποσό  των 

$11.470.
  Τα χρήματα θα διατεθούν εξ 
ολοκλήρου για τη βελτίωση του 
εξωτερικού χώρου του Κέντρου και τη 
βελτίωση της ζωής όλων των ατόμων 
και των οικογενειών τους που εξυπηρετεί 
το Κέντρο Ελληνικής Ελπίδας με τον 
καλύτερο τρόπο. 
Το ίδρυμα HHF για άλλη μια φορά πιστό 
στους σκοπούς που υπηρετεί εκτέλεσε 
την αποστολή του: την προώθηση του 
Ελληνισμού στον Καναδά.

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία ο στολισμός του 
Χριστουγεννιάτικου δένδρου των 
Αγνοουμένων μας, μία συνεργασία 
του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας 
και της Νέας Γενιάς των Απόδημων 
μας (ΝΕΠΟΜΑΚ), το περασμένο 
Σαββατοκύριακο, σε διάφορες 
χώρες που διαμένουν Κύπριοι 
της Διασποράς. Σκοπός ήταν η 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
για το ανθρωπιστικό θέμα των 
αγνοουμένων μας.
Το Σάββατο 04.12.2021 
πραγματοποιήθηκε ο στολισμός 
του δένδρου των Αγνοουμένων 
μας στο Λονδίνο και στο Τορόντο, 
ενώ την Κυριακή 05.12.2021, 

Στόλισαν Χριστουγεννιάτικα δένδρα 
για τους Αγνοουμένους 

οι Κύπριοι του εξωτερικού
πραγματοποιήθηκε ο στολισμός του 
δένδρου στο Γιοχάνεσμπουργκ.
«Η πρωτοβουλία της νέας γενιάς των 
Απόδημων μας είναι συγκινητική, 
αξιέπαινη και τους τιμά ιδιαίτερα. 
Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για 
την ευαισθητοποίηση τους, για ένα 
τόσο ανθρωπιστικό θέμα. Ένα θέμα 
που βασανίζει και προκαλεί πόνο σε 
εκατοντάδες συνανθρώπους μας, 
που έπειτα από 47 χρόνια ψάχνουν 
ακόμη να βρουν απαντήσεις», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος 
Προεδρίας Φώτης Φωτίου.
Καλούμε, ανέφερε ο κ. Φωτίου, 
τη Διεθνή Κοινότητα, να αναλάβει 
πρωτοβουλίες και να ασκήσει πίεση 
προς τον υπαίτιο της τραγωδίας, 

που δεν είναι άλλος 
από την Τουρκία, να 
συνεργαστεί για την 
επίλυση ενός καθ’ 
όλα ανθρωπιστικού 
θέματος.

Την ερχόμενη 
Πέμπτη θα 
πραγματοποιηθεί 
ο στολισμός του 
δένδρου στην Αθήνα, 
στην παρουσία 
του Επιτρόπου 
Προεδρίας Φώτη 
Φωτίου καθώς 
και του Προέδρου 
της Παγκύπριας 
Οργάνωσης 
Συγγενών Αδηλώτων 
Αιχμαλώτων και 
Αγνοουμένων και 
της Προέδρου 
της Πανελλήνιας 
Επιτροπής Γονέων 
και Συγγενών 
Αδήλωτων 
Αιχμαλώτων και 
Αγνοουμένων 
Κυπριακής 
Τραγωδίας.
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Σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση γεμάτη λάμψη, χρώμα, 
εορταστικές μελωδίες και χριστουγεννιάτικη μαγεία, ο 
Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης φωταγώγησε 
με την οικογένειά του το Χριστουγεννιάτικο δένδρο στον 
προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, δίνοντας 
το έναυσμα για την έναρξη των εορτών στην πόλη μας!

Ο Πειραιάς φόρεσε και επίσημα τα γιορτινά του και με 
τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δένδρου δεκάδες 
εντυπωσιακά πυροτεχνήματα φώτισαν τον Πειραϊκό 
ουρανό, δημιουργώντας  μια πανδαισία χρωμάτων. 
Ταυτόχρονα άναψαν και τα φώτα του Δημαρχείου Πειραιά, 
καθώς και οι γερανοί του Μετρό, δημιουργώντας μια 
μαγευτική εορταστική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης. 

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα καθόλη τη διάρκεια 
της βραδιάς στο φυσικό Χριστουγεννιάτικο δένδρο, το 
οποίο έχει εφέτος ύψος 19 μέτρα και είναι το πιο λαμπερό 
σε όλη τη χώρα, καθώς έχει στολιστεί με περισσότερα από 
100.000 λαμπάκια! Ο στολισμός του είναι εμπνευσμένος 
από μια αγαπημένη Χριστουγεννιάτικη ιστορία αυτή του 
«Καρυοθραύστη», ένα γλυκό μαγικό παραµύθι για µία 
κούκλα παιχνίδι, που ζωντανεύει στα όνειρα ενός μικρού 
παιδιού και μας μεταφέρει σε έναν παραμυθένιο κόσμο, 
όπου όλα είναι μαγικά! 

Η πόλη με τον εντυπωσιακό στολισμό της είναι πιο 
εξωστρεφής,  λαμπερή, φωτισμένη σε κάθε γειτονιά 
και στέλνει μήνυμα χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας στη 
δύσκολη αυτή περίοδο που εξακολουθούμε να βιώνουμε 
εξαιτίας της πανδημίας.

Την εκδήλωση παρουσίασε η κα Μπάγια Αντωνοπούλου.
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου 

Πειραιά με τις Χριστουγεννιάτικες μελωδίες της, έκανε την 
ατμόσφαιρα ακόμη πιο γιορτινή! 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, στον 
χαιρετισμό του, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Πιστοί και εφέτος στο ραντεβού μας μπροστά 
στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο ανάβουμε το 
Χριστουγεννιάτικο δένδρο, σηματοδοτώντας την έναρξη 
της εορταστικής περιόδου στην πόλη μας. Ο Πειραιάς 
είναι λαμπερός, φωτισμένος, γιορτινός, εξωστρεφής, όπως 
ακριβώς επιθυμούν οι Πειραιώτες. Ως Δημοτική Αρχή, 
κληθήκαμε και εφέτος να ισορροπήσουμε μεταξύ της 
πανδημίας που ταλαιπωρεί την παγκόσμια κοινότητα τα 
τελευταία 2 χρόνια και της επιθυμίας μας να δώσουμε ένα 
μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας στους πολίτες του Πειραιά,  
στους δημότες και σε όλη την Ελλάδα.  Στολίσαμε ακόμη 
περισσότερο την πόλη, προκειμένου να δημιουργήσουμε 
γιορτινό κλίμα σε κάθε γειτονιά. Άλλωστε τα Χριστούγεννα 
είναι μία γιορτή ελπίδας, αισιοδοξίας και αγάπης και 
ευχόμαστε το 2022  να  επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.

Ο Πειραιάς προοδεύει, ευημερεί, βρίσκεται σε 
αναπτυξιακή τροχιά. Παρά τα όποια προβλήματα,  το 
πρόσημο για την πόλη μας είναι θετικό και σε όλη την 
Ελλάδα  αναγνωρίζουν πλέον ότι ο Πειραιάς κάνει βήματα 
προόδου με την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών 
έργων, αλλά και με έργα και δράσεις σε κάθε γειτονιά,  για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. 

Τη νέα χρονιά θα έχουμε σε λειτουργία το Μετρό στην 
πόλη μας, ενώ θα έχουμε ολοκληρώσει εμβληματικές 
αναπλάσεις και μεγάλα έργα, τα οποία αποτελούσαν 
πάγιο αίτημα των Πειραιωτών επί δεκαετίες και νιώθουμε 

ιδιαίτερα υπερήφανοι γι΄ 
αυτό. Επιπλέον με μια 
πρώτη ομόφωνη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, 
το τελευταίο κτήριο-γιαπί 
της πόλης,  η Ράλλειος 
θα γίνει ένα εμβληματικό 
Δημαρχείο, αντάξιο της 
ιστορίας της πόλης και των 
Πειραιωτών.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που 
στον Πειραιά τα τελευταία 
χρόνια δημιουργήσαμε 
ένα «δίχτυ» κοινωνικής 
αλληλεγγύης  σε έναν κοινό 
σκοπό: να είμαστε δίπλα 
σε κάθε Πειραιώτη που 
έχει ανάγκη τη στήριξη και 
τη βοήθειά μας. Πρόκειται 
για μια συμμαχία μεταξύ 
Δήμου Πειραιά, φορέων, 
παραγωγικών τάξεων του 
Πειραιά, επιχειρήσεων, 
Οργανισμών, την οποία 
θα ενδυναμώσουμε ακόμη 
περισσότερο τη νέα χρονιά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τους Αντιδημάρχους 
Ανδριάνα Ζαρακέλη και 
Λεωνίδα Μανωλάκο, διότι 
είναι αυτοί που «σήκωσαν» 
περισσότερο από τους 
άλλους το βάρος του 
στολισμού της πόλης, καθώς 
και όλους όσοι συνέβαλαν 
στις χριστουγεννιάτικες 
δράσεις μας, οι οποίες 
διοργανώνονται και εφέτος 
τόσο στο κέντρο αλλά 
και σε όλες τις γειτονιές 
της πόλης, με στόχο να 
προσφέρουν στιγμές 
χαράς και διασκέδασης 
σε όλη την οικογένεια και 
κυρίως στα παιδιά που 
είναι οι πρωταγωνιστές των 
Χριστουγέννων.  Ευχαριστώ 
επίσης για την παρουσίαση 
της εκδήλωσης την Μπάγια 
Αντωνοπούλου. 

Εύχομαι υγεία σε όλους 
που είναι το ύψιστο αγαθό. 
Η νέα χρονιά να φέρει  στον 
καθένα ό,τι  επιθυμεί: οικογενειακή και επαγγελματική 
ευτυχία και πρόοδο για τη χώρα και την πόλη μας, τον 
Πειραιά.  Χρόνια πολλά σε όλους».

Η τελετή της φωταγώγησης του δένδρου μεταδόθηκε  με 
live streaming από την ιστοσελίδα christmasinpiraeus.gr 
και τα youtube και facebook του destination piraeus, όπου 
εκατοντάδες άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Πειραιάς – Ο Γιάννης Μώραλης φωταγώγησε 
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημοτικό Θέατρο

Το Χριστουγεννιάτικο δένδρο προέρχεται από το 
Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου, το πανέμορφο 
ορεινό χωριό της Κεντρικής Ελλάδος και δωρίστηκε στον 
Δήμο Πειραιά από το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης 
Πανεπιστημιακών Δασών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

in.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τουρκία: Οι πολίτες 

κάνουν ουρές 
για ψωμί και ο 

Ερντογάν ζητά την 
αναγνώριση των 

Κατεχομένων
Σε μία προσπάθεια να αποπροσα 

νατολίσει την κοινή γνώμη στην Τουρκία 
για την οικονομική κατάρρευση της χώρας 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επενδύει ξανά σε 
μία πάγια τακτική αποπροσανατολισμού, 
την εξωτερική πολιτική.

Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, ο Τούρκος 
πρόεδρος ζητά από φίλες χώρες την 
αναγνώριση του ψευδοκράτους. Μιλώντας 
στη Σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας που 
πραγματοποιήθηκε στο Τουρκμενιστάν, ο 
Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να αναγνωριστεί 
η κυρίαρχη ισότητα των Τουρκοκυπρίων 
και το διεθνές status τους.

Ουσιαστικά ζήτησε την αναγνώριση της 
αυτοαποκαλούμενης ΤΒΔΚ, γιατί, όπως 
ισχυρίστηκε, αυτό είναι ο μόνος τρόπος 
επίλυσης του κυπριακού.

Την ίδια ώρα, οι πολίτες στην Τουρκία 
που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανέχεια, 
λόγω της οικονομικής κρίσης, περιμένουν 
σε τεράστιες ουρές, προκειμένου να 
αγοράσουν ένα καρβέλι ψωμί, στη μισή 
τιμή.

Εδώ και αρκετό καιρό τρεις δήμοι, της 
Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης και 
της Άγκυρας προσφέρουν το λεγόμενο 
«φθηνό» ψωμί, και τις τελευταίες ημέρες οι 
πωλήσεις τους έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. 
Οι πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι 
με την ανέχεια, λόγω της οικονομικής 
κρίσης, περιμένουν σε τεράστιες ουρές, 

προκειμένου να αγοράσουν ένα καρβέλι 
ψωμί, στη μισή τιμή σε σχέση με αυτό που 
πωλείται στους φούρνους.

Ο αρμόδιος φορέας αποφάσισε να 
αυξήσει τα τέλη και τα πρόστιμα που 
επιβάλει το κράτος κατά 36,2%, με τον 
πληθωρισμό να κυμαίνεται στο 19%.

Το τουρκικό νόμισμα, που συνεχίζει 
να υφίσταται τη μια πτώση ρεκόρ πίσω 
από την άλλη, βυθίζει ακόμη πιο βαθιά 
τη χώρα στην οικονομική κρίση που 
βιώνει, φέρνοντας τους πολίτες στα 
όρια της εξαθλίωσης, με δεδομένο ότι ο 
καθαρός κατώτερος μισθός στη χώρα, 
συρρικνώθηκε στα μόλις 199 ευρώ.

Αρκετοί Τούρκοι ομολογούν πως 
δεν μπορούν να σταματήσουν να 
παρακολουθούν την πορεία της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και να κάνουν 
συνεχώς υπολογισμούς για τα έξοδά τους 
– υπολογισμούς που «αλλάζουν εκατό 
φορές την ημέρα».

Ευρωπαϊκό 
ψήφισμα για 

έναρξη κυρώσεων 
στην Τουρκία 

για την υπόθεση 
Καβαλά

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ψήφισε το 
βράδυ της Πέμπτης, υπέρ της έναρξης 
των διαδικασιών κυρώσεων κατά της 
Άγκυρας, λόγω της υπόθεσης του Τούρκου 
επιχειρηματία και φιλάνθρωπου Οσμάν 
Καβαλά, ο οποίος διώκεται από την 
κυβέρνηση Ερντογάν με κατηγορίες για 
κατασκοπεία και συμμετοχή στην οργάνωση 
του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 
2016 και είναι προφυλακιστέος από το 
2017. 

Για να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης απαιτείτο 
πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων. Στην 
ψηφοφορία της Πέμπτης, 32 από τα 47 
μέλη του Συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της 
έναρξης της διαδικασίας.

Το ψήφισμα αυτό έρχεται λίγες ημέρες 
μετά την απόφαση τουρκικού δικαστηρίου 
να παρατείνει την κράτηση του Καβαλά, 
προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις 
χώρες της Δύσης που παρακολουθούν την 
υπόθεση. Σημειώνεται ότι το θέμα αυτό έχει 
προκαλέσει διπλωματικές τριβές ανάμεσα 
στην Άγκυρα και τη Δύση: μεταξύ άλλων, 
οι πρέσβεις δέκα κρατών, ανάμεσά τους 
οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Γαλλία, ζήτησαν 
την άμεση απελευθέρωση του Οσμάν 
Καβαλά τον περασμένο μήνα, με βάση την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2019.

Μετά τη γνωστοποίηση του ψηφίσματος, 
η Άγκυρα κάλεσε το Συμβούλιο της 
Ευρώπης να σεβαστεί και να εμπιστευτεί 
τη δικαστική διαδικασία στην Τουρκία.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αναστολή των δικαιωμάτων 
ψήφου της Τουρκίας, απομονώνοντας 
ακόμη περισσότερο την Άγκυρα. 

Κηδεύτηκαν στη 
Βόρεια Μακεδονία 

τα θύματα του 
πολύνεκρου 

τροχαίου
Bαριά η σκιά στην Βόρεια Μακεδονία 

από την πολύνεκρη τραγωδία της 23ης 
Νοεμβρίου, όταν 45 άνθρωποι -εκ των 

οποίων τα 12 παιδιά- εγκλωβίστηκαν 
και απανθρακώθηκαν σε τουριστικό 
λεωφορείο, που τυλίχθηκε στις φλόγες, 
κατά την επιστροφή του από την 
Κωνσταντινούπολη, λίγο έξω από τη 
Σόφια. 

Οι σοροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν με 
δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη 
στο αεροδρόμιο των Σκοπίων, όπου 
βρίσκονταν οι συγγενείς τους για να 
ακολουθήσουν οι κηδείες.

Παρόντες στο αεροδρόμιο ήταν, μεταξύ 
άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της 
Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πεντάροφσκι, 
ο πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ και ο 
πρόεδρος της Βουλής, Ταλάτ Τζαφέρι.

Στην πολυήμερη διαδικασία 
ταυτοποίησης, με τη μέθοδο DNA, στην 
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, συμμετείχαν 
ειδικοί και καθηγητές Ιατροδικαστικής από 
τις δύο χώρες. Όλα τα θύματα ήταν πολίτες 
της Βόρειας Μακεδονίας.
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Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα 
της 23ης Νοεμβρίου στον αυτοκινητόδρομο 
“Στρούμα” (Στρυμόνας) στη Ν.Δ Βουλγαρία, 
σε απόσταση 40 χλμ. από τη Σόφια,

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν 
άγνωστα καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Ο πληθυσμός 
της γης πρόκειται 

να μειωθεί για 
πρώτη φορά, 
το 2100 λόγω 

υπογονιμότητας
H μείωση του πληθυσμού της γης 

είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε 
συναντήσει εδώ και εκατοντάδες 

χρόνια. Αυτή τη στιγμή 7,8 
δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν 
επάνω στη γη. Σε 40 χρόνια ο 

πληθυσμός αυτός θα εκτοξευτεί 
στα 9,7 δισεκατομμύρια ενώ μέχρι 
το 2100 θα υπάρξει μείωση στα 

8,8 δισεκατομμύρια.

Η έρευνα για τον πληθυσμό στη 
γη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό 
περιοδικό «The Lancet» και δείχνει την 
πρώτη μείωση του πληθυσμού της γης 
από τον 14ο αιώνα. Η έρευνα έγινε από 
την ομάδα του καθηγητή Παγκόσμιας 
Υγείας του Ινστιτούτου Μετρήσεων 
και Αξιολόγησης Υγείας, δρ Stein Emil 
Volset και είναι αποκαλυπτική.

Σήμερα στη γη ζουν 7,8 
δισεκατομμύρια άνθρωποι. Μέχρι 
το 2064 ο πληθυσμός θα εκτοξευτεί 
στα 9,7 δισεκατομμύρια ενώ μέχρι το 
2100 ο πληθυσμός θα μειωθεί στα 8,8 
δισεκατομμύρια. Η μείωση αυτή έχει 
να συμβεί από τον  14ο αιώνα τότε που 
η ανθρωπότητα είχε να αντιμετωπίσει 
χωρίς φάρμακα τη Μαύρη Πανώλη. 

Μάλιστα 23 χώρες στον κόσμο όπως 
η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ιαπωνία, 
η Ταϊλάνδη και η Νότια Κορέα θα 
συρρικνωθούν το 2100 στο 50% του 
πληθυσμού τους. Ακόμη και η Κίνα 
που σήμερα έχει 1,4 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους το 2100 θα έχει πέσει στα 
732 εκατομμύρια.

Όπως αναφέρει στη μελέτη του ο 
Stein Emil Volset: «Εάν η πρόβλεψή 
μας είναι σωστή, θα είναι η πρώτη 
φορά που η μείωση του πληθυσμού θα 
οφείλεται στη μείωση της γονιμότητας, 
σε αντίθεση με γεγονότα, όπως η 
πανδημία ή ο λιμός» 

Και συνέχισε: «Υπάρχουν δύο 
βασικοί παράγοντες: η βελτίωση 
της πρόσβασης στη σύγχρονη 
αντισύλληψη και η εκπαίδευση 
κοριτσιών και γυναικών. Αυτοί οι 
παράγοντες καθορίζουν το ποσοστό 
γονιμότητας. Ο μέσος αριθμός παιδιών 
που γεννά μια γυναίκα κατά τη διάρκεια 
της ζωής της είναι ο μεγαλύτερος 
καθοριστικός παράγοντας του 
πληθυσμού. Το παγκόσμιο συνολικό 
ποσοστό γονιμότητας προβλέπεται να 
μειώνεται σταθερά, από 2,37 το 2017 
σε 1,66 το 2100, πολύ πιο κάτω από το 
ελάχιστο ποσοστό (2,1 γεννήσεις ανά 
γυναίκα) που θεωρείται απαραίτητο 
για τη διατήρηση του πληθυσμού»

Η Αφρική και ο αραβικός 
κόσμος θα διαμορφώσουν 

το μέλλον μας

Ενώ ο αρχισυντάκτης του Lancet δρ 
Richard Horton συμπλήρωσε πως θα 
ζήσουμε κοσμογονικές αλλαγές τον 
αιώνα που διανύουμε: «Ο 21ος αιώνας 
θα δει μια επανάσταση στην ιστορία 
του ανθρώπινου πολιτισμού μας.  

Η Αφρική και ο αραβικός κόσμος θα 
διαμορφώσουν το μέλλον μας, ενώ η 
επιρροή της Ευρώπης και της Ασίας 
θα υποχωρήσει αισθητά. Μέχρι το 
τέλος του αιώνα, ο κόσμος θα αλλάξει, 
με τις Ινδία, Νιγηρία, Κίνα και ΗΠΑ να 
αποτελούν τις κυρίαρχες δυνάμεις. 
Θα είναι ένας νέος κόσμος, για τον 
οποίο θα πρέπει να προετοιμαστούμε 
σήμερα»

in.gr



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 7 δεκεμβριου  202126

ΥγΕΙΑ

Εμβόλια Moderna- Pfizer: 
Τι δείχνει η πρώτη 

μεγάλη σύγκριση της 
αποτελεσματικότητάς τους

Όλα τα mRNA εμβόλια είναι πολύ αποτελεσματικά και παρέχουν σημαντική 
προστασία, αλλά εκείνα της Moderna φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα σε σχέση 
με της Pfizer/BioNTech, σύμφωνα με την πρώτη απευθείας σύγκριση της 
αποτελεσματικότητάς τους που έκαναν Αμερικανοί επιστήμονες. Η σύγκριση 
βασίστηκε στην ανάλυση των ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων σχεδόν 450.000 
ανθρώπων που είχαν κάνει τα δύο εμβόλια κατά του κορωνοϊού.

Η μελέτη, με επικεφαλής τη δρα Μπάρμπρα Ντίκερμαν του Τμήματος 
Επιδημιολογίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο διεθνούς κύρους αμερικανικό ιατρικό περιοδικό 
«New England Journal of Medicine», δείχνει ότι το εμβόλιο της Moder-
na παρέχει περίπου 21% μικρότερο κίνδυνο λοίμωξης Covid-19 και 41% 
μικρότερο κίνδυνο νοσηλείας, σε σχέση με εκείνο των Pfizer/BioNTech.

«Και τα δύο εμβόλια είναι απίστευτα αποτελεσματικά, με σπάνιες περιπτώσεις 
λοιμώξεων breakthrough σε εμβολιασμένους. Όμως, άσχετα από το ποιο 
στέλεχος επικρατούσε -στην αρχή το Άλφα και μετά το Δέλτα- το εμβόλιο 
της Moderna ήταν ελαφρώς πιο αποτελεσματικό», δήλωσε ο αναπληρωτής 
καθηγητής Επιδημιολογίας Χουάν Κάζας της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ 
και του Νοσοκομείου Brigham & Women’ς της Βοστώνης.

Η αποτελεσματικότητα συγκρίθηκε με βάση πέντε δείκτες: Περιστατικά νόσου 
Covid-19, περιστατικά με συμπτώματα, νοσηλείες, εισαγωγές σε ΜΕΘ και 
θάνατοι από Covid-19. Η σύγκριση έγινε αρχικά σε 219.842 βετεράνους του 
στρατού των ΗΠΑ που είχαν εμβολιαστεί με Pfizer μεταξύ Ιανουαρίου-Μαΐου 
2021 και άλλους τόσους που είχαν εμβολιαστεί με Moderna.

Τις επόμενες 24 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό (σε μία περίοδο που 
επικρατούσε η παραλλαγή Άλφα), ο κίνδυνος λοίμωξης από κορονοϊό 
υπολογίστηκε σε 4,52 περιστατικά ανά 1.000 εμβολιασμένους ανθρώπους 
με Moderna έναντι 5,75 ανά 1.000 με Pfizer. Επίσης, σε σχέση με τους 
εμβολιασμένους με Moderna, στην ομάδα των εμβολιασμένων με Pfizer 
υπήρχαν περισσότερα περιστατικά νόσου Covid-19 με συμπτώματα (0,44 
ανά 1.000 άτομα), νοσηλειών (0,55/1.000), εισαγωγών σε ΜΕΘ (0,10/1.000) 
και θανάτων (0,02/1.000).

Ο χαμηλότερος κίνδυνος μετά από εμβόλιο Moderna επιβεβαιώθηκε σε 
μεγαλύτερο βάθος χρόνου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021), όταν πια επικρατούσε 
η παραλλαγή Δέλτα. Σε αυτήν τη σύγκριση, ο υπερβάλλων κίνδυνος 
διαγνωσμένης λοίμωξης Covid-19, σε διάστημα 12 εβδομάδων μετά τον 
εμβολιασμό, ήταν 6,54 περιστατικά ανά 1.000 ανθρώπους για το εμβόλιο της 
Pfizer, σε σχέση με εκείνο της Moderna.

«Δεδομένης της υψηλής αποτελεσματικότητας και των δύο εμβολίων Mod-
erna και Pfizer, που επιβεβαίωσε και η μελέτη μας, οποιοδήποτε από τα δύο 
συνίσταται στον καθένα ως επιλογή», ανέφερε η δρ Ντίκερμαν. Οι ερευνητές 
επεσήμαναν, πάντως, ότι χρειάζεται η περαιτέρω αξιολόγηση της συγκριτικής 
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των δύο mRNA εμβολίων.

in.gr
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«Χτύπησε» ρεκόρ ζέστης 
με 22,5 βαθμούς Κελσίου 

τον Δεκέμβριο

Όλο το καλοκαίρι υπέφερε λόγω του καύσωνα που έφερε 
ο ιστορικός «θόλος ζέστης» που την έπληξε, προκαλώντας 
μεγάλη ανησυχία στη χώρα και διεθνώς, περιοχή του 
δυτικού Καναδά κατέγραψε αυτή την εβδομάδα νέο ρεκόρ 
ζέστης: ο υδράργυρος έφθασε ως τους… 22,5° Κελσίου.

Η Πέντικτον, στο κεντρικό τμήμα της Βρετανικής 
Κολομβίας, της δυτικότερης επαρχίας του Καναδά, που 
δοκιμάζεται εδώ και μήνες από αλλεπάλληλα ακραία 
φαινόμενα, ήταν αυτή που κατέγραψε προχθές Τετάρτη 
(01/12) τη συγκεκριμένη θερμοκρασία.

«Πρόκειται για ρεκόρ, ή για να είμαστε πιο ακριβείς για 
ισοφάριση (προηγούμενου) ρεκόρ», διευκρίνισε ο Αρμέν 
Κάστελαν, μετεωρολόγος της Environment Canada.

Η θερμοκρασία αυτή είχε καταγραφεί ακόμη μια φορά 
στο παρελθόν, την 3η Δεκεμβρίου 1982, στο Χάμιλτον, στο 
Οντάριο, σύμφωνα με τον ίδιο ειδικό.

Η Πέντικτον, πόλη με περίπου 33.000 κατοίκους, απέχει 
μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από το Λίτον, δήμο σε 
απόσταση 250 χλμ. βορειοανατολικά του Βανκούβερ, 
που κατέγραψε στα τέλη του Ιουνίου το ιστορικό υψηλό 
θερμοκρασίας στον Καναδά –49,6° Κελσίου–, ενώ 
καταστράφηκε κατά το 90% εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς.

Στην Πέντικτον, το προηγούμενο ρεκόρ «ήταν 11,2 
βαθμοί το 2012, αλλά χθες η μέγιστη θερμοκρασία έφθασε 
τους 22,5°, είναι σίγουρο πως πρόκειται για ρεκόρ», 
εξήγησε ο Γκρέγκορι Γιανγκ, άλλος μετεωρολόγος της En-
vironment Canada.

Αυτή η περιοχή στην ενδοχώρα της Βρετανικής Κολομβίας 
υπέστη τις χειρότερες συνέπειες του «ιστορικού» θόλου 
ζέστης: έχασαν τη ζωή τους πάνω από 500 άνθρωποι, ενώ 
ξέσπασαν τεράστιες πυρκαγιές.

Από τον Σεπτέμβριο είχαμε «πολλή ζέστη» που «μας 
ήρθε από υποτροπικές» περιοχές, εξήγησε ο Αρμέν 
Κάστελαν, χαρακτηρίζοντας τη θερμοκρασία «πολύ 
εντυπωσιακή για οποιαδήποτε ημέρα οποιουδήποτε 
Δεκεμβρίου σε οποιαδήποτε τοποθεσία της χώρας».

Εδώ και περίπου μία εβδομάδα «ατμοσφαιρικό ρεύμα» 

χτυπάει το νοτιοδυτικό τμήμα της Βρετανικής Κολομβίας· 
πρόκειται για «το τρίτο τις τελευταίες τρεις εβδομάδες», 
πρόσθεσε.

Στην ίδια επαρχία, σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν 
καταστροφικές πλημμύρες από τα μέσα Νοεμβρίου. Οι 
αρχές συνδέουν τα φαινόμενα αυτά με τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι στην κλιματική αλλαγή 
οφείλονται τα κύματα ζέστης ή καύσωνα. Ο ακραίος 
καύσωνας του Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν 
τους 50° Κελσίου, θα ήταν «πρακτικά αδύνατον» να 
καταγραφεί αν δεν υπήρχε η υπερθέρμανση του πλανήτη, 
εξήγησαν επιστήμονες του World Weather Attribution.

Νέο κρούσμα με 
τη μετάλλαξη Όμικρον  

Έφτασαν τα 10 στη χώρα
Ακόμα ένα κρούσμα κορονοϊού με τη μετάλλαξη Όμικρον 

κατέγραψε ο Καναδάς.
Το νέο περιστατικό εντοπίστηκε στην πόλη Ντουρχάμ 

στην κεντρική περιφέρεια του Οντάριο, όπως ανακοίνωσαν 
οι τοπικές υγειονομικές αρχές. Πρόκειται για άτομο που 
είχε ταξιδέψει πρόσφατα σε χώρα της νότιας Αφρικής.

Με το σημερινό κρούσματα, οι μολύνσεις με τη μετάλλαξη 
Όμικρον στον Καναδά έφτασαν τα 10.

Κυρώσεις σε 
αξιωματούχους και εταιρείες 
στη Λευκορωσία από ΗΠΑ, 

ΕΕ και συμμάχους

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ, η Βρετανία και ο Καναδάς επέβαλαν 
ταυτόχρονα κυρώσεις σε δεκάδες αξιωματούχους, 
οργανισμούς και εταιρείες στη Λευκορωσία, με την ΕΕ 
να στοχεύει αυτούς που κατηγορούνται για συμμετοχή σε 
«υβριδική επίθεση» εναντίον της Ένωσης με μετανάστες.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το υπουργείο Οικονομικών των 
ΗΠΑ «ταυτοποίησαν τρία αεροσκάφη ως μπλοκαρισμένη 
περιουσία και όρισαν 32 άτομα και οντότητες, μεταξύ των 
οποίων λευκορωσικές κρατικές επιχειρήσεις, κυβερνητικούς 
αξιωματούχους και άλλα άτομα, που υποστηρίζουν το 
καθεστώς και διευκολύνουν την καταστολή από πλευράς 
του».

Η ΕΕ, στο μεταξύ, επέβαλε απαγορεύσεις ταξιδιών και 
«παγώματα» περιουσιακών στοιχείων σε 17 επιπλέον 
άτομα, μεταξύ των οποίων ανώτεροι αξιωματούχοι της 
συνοριοφυλακής και των ενόπλων δυνάμεων, κυβερνητικοί 
εκπρόσωποι και δικαστές.

Τα μέτρα έπληξαν επίσης αερογραμμές- μεταξύ των 
οποίων η κρατική Belavia- και ταξιδιωτικά γκρουπ που 
κατηγορούνται από την ΕΕ πως βοηθούν στη μεταφορά 
μεταναστών στη Λευκορωσία με σκοπό να τους βοηθήσουν 
να περάσουν στην Ένωση, κυρίως μέσω Πολωνίας, 
Λιθουανίας και Λετονίας.

Η Βρετανία είπε ότι είχε επιβάλει κυρώσεις «σε οκτώ 
άτομα από τη Λευκορωσία που είναι υπεύθυνο για 
καταστολή και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 
Επίσης πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία της OJSC Be-
laruskali, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς 
λιπάσματος ποτάσας, που είναι μεγάλη πηγή εσόδων από 
την κυβέρνηση της Λευκορωσίας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως «οι σημερινές 
ενέργειες επιδεικνύουν την ακλόνητη αποφασιστικότητά 
μας να δράσουμε απέναντι σε ένα κτηνώδες καθεστώς 
που καταπιέζει όλο και περισσότερο τους Λευκορώσους, 
υπονομεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα της Ευρώπης, 
και συνεχίζει να καταπιέζει ανθρώπους που επιδιώκουν 
μόνο να ζήσουν με ελευθερία».

Τουλάχιστον 8.000 μετανάστες, πολλοί εξ αυτών 
Ιρακινοί, έχουν εισέλθει στην ΕΕ χωρίς άδεια φέτος από 
τη Λευκορωσία, Η Λιθουανία και η Πολωνία κήρυξαν 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στα σύνορά τους για να 

σταματήσουν το πέρασμα ανθρώπων. Αρκετοί πέθαναν, 
παγιδευμένοι στα σύνορα Πολωνίας- Λευκορωσίας σε 
θερμοκρασίες υπό του μηδενός.

Με αυτό κατά νου, η ΕΕ στόχευσε τη Belavia, ενώ και η 
Cham Wing Airlines, που πραγματοποιεί πτήσεις από τη 
Συρία στη Λευκορωσία, είναι επίσης στο «στόχαστρο» της 
ΕΕ. Κατηγορείται ακόμη πως αύξησε τις πτήσεις από τη 
Δαμασκό στο Μινσκ το καλοκαίρι και έστησε νέα γραφεία 
στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας για την καλύτερη 
οργάνωση των μεταφορών.

Επίσης στη λίστα είναι η κρατική εταιρεία Tsentrku-
rort (τουρισμός), για την οποία η ΕΕ υποστηρίζει πως 
βοήθησε τουλάχιστον 51 Ιρακινούς να αποκτήσουν βίζες 
για τη Λευκορωσία και κανόνισε μεταφορά με λεωφορεία 
στα σύνορα. Οι εταιρείες Hotel Minsk και Hotel Plan-
eta κατηγορούνται επίσης για στέγαση μεταναστών που 
σκοπεύουν να φτάσουν στα σύνορα. Η ΕΕ στοχοποίησε 
επίσης το VIP Grup, υπηρεσία που ασχολείται με 
διαβατήρια και βίζες και εδρεύσει στην Κωνσταντινούπολη.

Καναδάς: Ναι στην 
απαγόρευση των 

«θεραπειών μετατροπής» 
για ΛΟΑΤΚΙ άτομα

Ομόφωνα υπέρ της απαγόρευσης των επονομαζόμενων 
«θεραπειών μετατροπής» για άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας 
τάχθηκε η Βουλή των Κοινοτήτων του Καναδά. Πρόκειται 
για ψυχιατρική θεραπεία με σκοπό να αλλάζει υποτίθεται 
τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου.

Οι Φιλελεύθεροι του Τζάστιν Τριντό πρότειναν το 
νομοσχέδιο, αλλά η ψήφισή του έφερε χειροκροτήματα 
και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Οι βουλευτές διέσχισαν 
το διάδρομο για να σφίξουν τα χέρια, ακόμη και να 
αγκαλιάσουν τους ομολόγους τους από την αξιωματική 
αντιπολίτευση, αναφέρει το CBC News. 

Τώρα το σχέδιο νόμου θα πρέπει να εγκριθεί από το 
άλλο σώμα του κοινοβουλίου της χώρας, τη Γερουσία. Η 
Βουλή είχε εγκρίνει προηγούμενη έκδοση του νομοσχεδίου 
τον Ιούνιο, αλλά η Γερουσία δεν πρόλαβε να το εξετάσει 
λόγω των εκλογών που κήρυξε ο Τριντό για τον περασμένο 
Σεπτέμβριο.

«Κανείς δεν μπορεί να συναινέσει στα βασανιστήρια. 
Είναι μια υπέροχη μέρα για τους επιζώντες» τόνισε ο Ράντι 
Μπουασονότ,  υπουργός Τουρισμού και σύμβουλος του 
πρωθυπουργού για θέματα της κοινότητας, εξηγώντας ότι 
πλέον «ξέρουν ότι κανείς άλλος δεν πρόκειται να περάσει 
αυτό που πέρασαν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχηγός του Συντηρητικού 
Κόμματος, Έριν Ο’τουλ, επέτρεψε στα μέλη της 
κοινοβουλευτικής ομάδας να ψηφίσουν ελεύθερα, 
αφήνοντάς τους δηλαδή να υπερψηφίσουν δηλαδή το 
κυβερνητικό νομοσχέδιο.

Η ομόφωνη στήριξη αιφνιδίασε την άλλη πλευρά, 
σύμφωνα με τον βουλευτή των Φιλελευθέρων, Σέιμους 
Ο’ρεγκάν. Αρκετοί συντηρητικοί βουλευτές είχαν 
εκφράσει ανησυχίες υποστηρίζοντας ότι η διατύπωση του 
νομοσχεδίου θα μπορούσε να «ποινικοποιήσει» ιδιωτικές 
συνομιλίες για τη σεξουαλικότητα ή την ταυτότητα φύλου 
μεταξύ παιδιών και δασκάλων, θρησκευτικών ηγετών ή 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Ωστόσο, ο ομοσπονδιακός υπουργός Δικαιοσύνης 
Ντέιβιντ Λαμέτι, έκρινε πως αυτές οι αντιρρήσεις ήταν 
αβάσιμες.



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 7 δεκεμβριου  202128



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια7 δεκεμβριου 2021 29



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 7 δεκεμβριου  202130



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια7 δεκεμβριου 2021 31



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 7 δεκεμβριου  202132

[

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΘΙΜΑ

O μήνας Δεκέμβριος, δέκατος κατά 
τo ρωμαϊκό ημερολόγιο μήνας του 
χρόνου, -πέρα από τις εορτές του 
Δωδεκαημέρου, των Χριστουγέννων, 
της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, 
περιλαμβάνει και άλλες μικρότερες μεν, 
αλλά σπουδαιότατες για την εθιμική 
ζωή μας εορτές. «Νικολοβάρβαρα» 
χαρακτηρίζει ο λαός μας το διάστημα από 
4 έως 6 Δεκεμβρίου, οπότε και οι εορτές 
της αγίας Βαρβάρας, της προστάτιδος 
των παιδιών από λοιμώδεις νόσους, του 
αγίου Σάββα και του αγίου Νικολάου, του 
προστάτη των ναυτικών. Πέρα από τις 
πολλές ονομαστικές εορτές πολλά είναι 
τα πανηγύρια που τελούνται τότε.

Ο λαός πιστεύει ότι κατά τις ημέρες 
αυτές αυξάνεται υπερβολικά το 
κρύο, η τελευταία καμπή του κρύου 
χειμώνα πριν το επερχόμενο χειμερινό 
ηλιοστάσιο, που οριοθετεί την έναρξη 
του μεγαλώματος της μέρας, άρα και 
τη σταδιακή – διστακτική στην αρχή – 
επέλευση της καρποφόρας άνοιξης. 
Ειδικά δε η εορτή του αγίου Νικολάου, με 
τις πολλές αγιολογικές παραδόσεις που 
τη συνοδεύουν κατά τόπους, αποτελεί 
και μετεωρολογικό και κλιματολογικό 
ορόσημο για την αγροτική και ναυτική ζωή του λαού 
μας.

Η εορτή της αγίας Άννας (9 Δεκεμβρίου) αποτελεί 
ευκαιρία για οικογενειακές συγκεντρώσεις, ενώ 
η εορτή του αγίου Σπυρίδωνα (12 Δεκεμβρίου), 
προστάτη των χρυσοχόων, των αγγειοπλαστών και 
των υποδηματοποιών, αλλά και των ναυτικών του 
Ιονίου και της Αδριατικής, λόγω της εναπόθεσης του 
άφθαρτου λειψάνου του στην Κέρκυρα, δίνει αφορμή 
και για ιαματικές παρεμβάσεις όσων πάσχουν από 

ασθένειες της ακοής. Στις 13 Δεκεμβρίου εορτάζει 
η αγία Λουκία, προστάτρια των ματιών, αλλά και ο 
άγιος Ευστράτιος, με πολλές ονομαστικές εορτές.

Τον άγιο Ελευθέριο (15 Δεκεμβρίου), λόγω της 
παρετυμολογικής ερμηνείας του ονόματος του, 
τιμούν ιδιαίτερα οι έγκυες γυναίκες, που περιμένουν 
με τη γέννα να «λεφτερωθούν», κάποτε με έθιμα 
που εντάσσονται στην κατηγορία της ευτοκικής 
ομοιοπαθητικής μαγείας. Τον άγιο Μόδεστο (16 
Δεκεμβρίου) τιμούν ως προστάτη των ζώων τους οι 
κτηνοτρόφοι, ραντίζοντας με τον αγιασμό της εορτής 
του τη γη και ταΐζοντας με τα εορταστικά κόλλυβα του 
τα ζώα, ώστε να στερεωθούν και να ευδοκιμήσουν. 
Γεωργοί και κτηνοτρόφοι, που τον θεωρούν 
συνάδελφο τους – παρά το ότι στην πραγματικότητα 
ήταν επίσκοπος και Πατριάρχης Ιεροσολύμων – 
τηρούν αυστηρή αργία κατά την εορτή του.

Τον θαυματουργό άγιο Διονύσιο της Ζακύνθου (17 
Δεκεμβρίου) τιμούν ιδιαιτέρως οι κάτοικοι του νησιού 
αυτού, όπου βρίσκεται το άφθαρτο σκήνωμα του, 
αλλά και όλων των Επτανήσων. Στις 20 Δεκεμβρίου, 
οπότε εορτάζει ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, 

παρετυμολογικά οι άνθρωποι «αγναντεύουν» 
τα Χριστούγεννα – που έρχονται, αλλά και το 
αισθητό μεγάλωμα της μέρας. Την αγία Αναστασία 
την Φαρμακολύτρια (22 Δεκεμβρίου) τιμούν ως 
θεραπεύτρια και ιαματική, στα μικρασιατικά μάλιστα 
πανηγύρια της πήγαιναν να προσευχηθούν και πολλοί 
μουσουλμάνοι, που ζητούσαν την θαυματουργική 
επέμβασή της.

Στις 23 Δεκεμβρίου εορτάζουν οι Άγιοι Δέκα της 
Κρήτης, οι οποίοι τιμώνται και στα Επτάνησα, 
λόγω της κρητικής παρουσίας  εκεί. Η εορτή της 

αγίας Ευγενίας (24   
Δεκεμβρίου), νηστήσιμη 
λόγω της παραμονής 
της Δεσποτικής Εορτής 
των Χριστουγέννων, 
δίνει ευκαιρία για 
οικογενειακές εόρτιες 
συνά ξεις. Αλλά και μετά 
τα Χριστούγεννα η εορτή 
του αγίου Στεφάνου (27 
Δεκεμ βρίου), προστάτη 
των νιόπαντρων ζευ-
γαριών που πρόσφατα 
« σ τ ε φ α ν ώ θ η  κ α ν » , 
τιμάται με προσκόμιση 
από αυ τούς στεφάνων 
και στεφανιών στους 
εορτάζοντες ναούς και τις 
πανηγυριζού σες μονές.

Πρέπει εδώ να σημειωθεί 
ότι ο Δεκέμ βριος εντάσσεται, στο μεγαλύτερο μέ-
ρος του, στη «Σαρακοστή των Χριστου γέννων», την 
περίοδο νηστείας που αρχίζει από τις 15 Νοεμβρίου 
και διαρ κεί ως την παραμονή της εορτής των 
Χριστουγέννων. Την πρώτη εβδομάδα, και μετά την 
εορτή του αγίου Διονυσίου (17 Δεκεμβρίου), κατ’ 
άλλους δε του αγίου Σπυρίδωνος (12 Δεκεμβρίου), 
η νηστεία είναι αυστηρή, ενώ μετά την εορτή των 
Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου) και ως 
το προαναφερθέν χρονικό όριο επιτρέπεται η 
κατανάλωση ψαριού, πλην Τετάρτης και Παρα σκευής, 
και ιδίως κατά τις μέρες εορτών σπουδαίων αγίων. 
Η παραμονή των Χριστουγέννων πάλι, η τελευταία 
ημέρα της νηστείας, είναι νηστεία και από λά δι, λόγω 
της μεγάλης δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων, 
εκτός και αν συ μπέσει ημέρες Σάββατο ή   Κυριακή, 
οπότε επιτρέπεται η κατανάλωση οίνου και ελαίου.

Η παραμονή της έναρξης της νηστείας, η εορτή του 
αγίου Φιλίππου (14 Νοεμ βρίου) θεωρείται αποκριά 
για τον λαό μας, καθώς λόγω της επερχόμενης νη-
στείας υπάρχει τότε εθιμικά καθιερωμέ νη κατανάλωση 
κρέατος σε όλα σχεδόν τα ελληνικά νοικοκυριά. Από 

λατρευτι κή άποψη τελείται κατά τη Σαρακοστή αυτή 
«σαρανταλείτουργο» ή «σαραντά ρι» στους ναούς, 
δηλαδή κάθε μέρα και θεία λειτουργία, με καθημερινή 
μνημό νευση των ψυχών των νεκρών κάθε οικο-
γένειας, μετά από ειδική συμφωνία με τον ιερέα, 
σχετικά με την αμοιβή του αλλά και με την προσκόμιση 
των ειδών που χρειάζονται για τη λειτουργία, όπως 
πρόσφορων, νάματος κ.λπ.

Γενικά, ο Δεκέμβριος είναι μήνας εορ ταστικός, 
λόγω και του ότι οι γεωργικές, κτηνοτροφικές και 
ναυτικές εργασίες είχαν κατά κανόνα διακοπεί από 
τίς αντίξοες καιρικές συνθήκες, και λαϊκοί άνθρωποι 
φρόντιζαν να περνούν βίο εορταστικό, ανανεωτικό 
των οικογενει ακών και  των κοινοτικών δεσμών, 
και παρηγορητικό για την επερχόμενη σκλη ρή 
εργασιακή πραγματικότητα της άνοιξης και του 
καλοκαιριού. Με τις κυ ριότερες γεωργικές ασχολίες, 
όπως η σπορά και η ελαιοσυγκομιδή, να έχουν 
τελειώσει, οι άνθρωποι εόρταζαν τους αγίους τους, 
αναθέτοντας τους την προστασία των κυριότερων 
βιολογικών και κοινωνικών  δραστηριοτήτων τους, 
και προετοιμάζονταν για το Δωδεκαήμερο, γεγονός 
που δίνει στον Δεκέμβριο εντελώς ιδιαίτερη θέση 
μέσα στον παραδοσιακό ετήσιο εορτολογικό κύκλο 
του λαού μας.

pemptousia.gr

Εθιμολογικά Δεκεμβρίου

Τίποτα δεν είναι πιο οικείο 
από δύο σκέψεις που ταυτίζονται

web...



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια7 δεκεμβριου 2021 33

Με την ονομασία αυτή είναι γνωστή η ένοπλη 
σύγκρουση, που έλαβε χώρα στην Αθήνα, μεταξύ του 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ από τη μία πλευρά και των κυβερνητικών 
και βρετανικών δυνάμεων από την άλλη.

Με την ονομασία αυτή είναι γνωστή η ένοπλη 
σύγκρουση, που έλαβε χώρα στην Αθήνα, μεταξύ του 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ από τη μία πλευρά και των κυβερνητικών 
και βρετανικών δυνάμεων από την άλλη. Ξεκίνησε 
στις 3 Δεκεμβρίου 1944 με την αιματηρή κατάληξη 
του συλλαλητηρίου της Πλατείας Συντάγματος και 
τελείωσε τυπικά με την υπογραφή της Συμφωνίας 
της Βάρκιζας στις 12 Φεβρουαρίου 1945. Ήταν το 
προανάκρουσμα του Εμφυλίου Πολέμου (1946 - 
1949), αν και για ορισμένους ιστορικούς η εμφύλια 
διαμάχη είχε ξεκινήσει πριν από την Απελευθέρωση.

Η αντιπαράθεση αυτή προήλθε από το κενό 
εξουσίας, που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα μετά 
την αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής 
τον Οκτώβριο του 1944. Το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, υπό την 
καταλυτική επιρροή του ΚΚΕ και με νωπές τις 
αντιστασιακές δάφνες της Κατοχής, είχε ένα καλά 
συγκροτημένο στρατιωτικό σώμα και διεκδικούσε 
μερίδιο στην εξουσία, αν όχι όλη την εξουσία. Απέναντί 
του οι αστικές δημοκρατικές δυνάμεις ήταν τελείως 
αδύναμες να του αντιπαρατεθούν, όντας σχεδόν 9 
χρόνια εκτός εξουσίας (Δικτατορία Μεταξά, Κατοχή), 
ενώ μεγάλο μέρος του κρατικού μηχανισμού έφερε τη 
στάμπα του δοσίλογου. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, 
η συνδρομή των Βρετανών, που ασκούσαν μεγάλη 
επιρροή στα ελληνικά πράγματα και ως συμμαχική 
δύναμη, ήταν εκ των ων ουκ άνευ για την επιβίωση 
της αστικής δημοκρατίας. Να μην ξεχνάμε ότι στην 
υπόλοιπη Ευρώπη και τον Ειρηνικό συνεχιζόταν με 
σφοδρότητα ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, με τη ζυγαριά 
να κλείνει αποφασιστικά υπέρ των Συμμάχων.

Στις 18 Οκτωβρίου 1944 έφθασε στην Αθήνα ο 
Γεώργιος Παπανδρέου και δύο μέρες αργότερα 
σχημάτισε την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, στην 
οποία συμμετείχαν και έξι ΕΑΜικοί Υπουργοί. Ένα 
από τα πρώτα ζητήματα που έπρεπε να επιλύσει η νέα 
κυβέρνηση ήταν η αποστράτευση των αντιστασιακών 
οργανώσεων και η δημιουργία εθνικού στρατού. Στις 
5 Νοεμβρίου ο Γεώργιος Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι 
ύστερα από τη συνεργασία που είχε με τον στρατηγό 
Σκόμπι (επικεφαλής των Βρετανικών Δυνάμεων στην 
Ελλάδα), ο ΕΛΑΣ και ο ΕΔΕΣ θα αποστρατεύονταν 
ως τις 10 Δεκεμβρίου 1944.

Όμως, η απόφαση αυτή δεν άρεσε στο ΚΚΕ, καθώς 
μία ενδεχόμενη αποστράτευση του ΕΛΑΣ θα του 
αφαιρούσε ένα ισχυρό χαρτί στην πρόθεσή του να 
επιβάλει στην Ελλάδα ένα κομμουνιστικό καθεστώς 
σοβιετικού τύπου. Οι διαπραγματεύσεις για την 
αποστράτευση των αντιστασιακών οργανώσεων 
ναυάγησαν στις 28 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 
οι Υπουργοί του ΕΑΜ αποχώρησαν από την 
κυβέρνηση Παπανδρέου. Ήταν φανερό ότι οι δύο 
πλευρές οδηγούνταν σε σύγκρουση, την οποία 
επιδίωκε το ΚΚΕ από τις 20 Νοεμβρίου με απόφαση 
του Πολιτικού του Γραφείου, σύμφωνα με νεώτερα 
στοιχεία.

Σε μία επίδειξη ισχύος, το ΕΑΜ διοργανώνει την 
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου ένα μεγάλο παναθηναϊκό 
συλλαλητήριο στην Πλατεία Συντάγματος, παρά 
την κυβερνητική απαγόρευση. Υπολογίζεται ότι 
πήραν μέρος πάνω από 100.000 άνθρωποι, ενώ 
κάποιοι ιστορικοί τους ανεβάζουν και στις 500.000. 
Το συλλαλητήριο βάφτηκε στο αίμα, καθώς οι 
διαδηλωτές δέχθηκαν καταιγισμό πυρών από την 
πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας, με αποτέλεσμα 
να σκοτωθούν 30 άτομα και να τραυματισθούν 148.

Για το ποιος ήρξατο χειρών αδίκων υπάρχουν τρεις 
εκδοχές: α) ότι πυροβόλησε κάποιος από το πλήθος, 
με αποτέλεσμα να απαντήσουν οι αστυνομικές 
δυνάμεις, β) ότι πυροβόλησε απρόκλητα η αστυνομία 
και γ) ότι τα πυρά ήταν βρετανικά για τη δημιουργία 
προβοκάτσιας. Χρόνια αργότερα, στις 12 Δεκεμβρίου 
1958, ο αστυνομικός διευθυντής Αθηνών κατά τη 
διάρκεια των «Δεκεμβριανών», Άγγελος Έβερτ 
(πατέρας του πολιτικού και αρχηγού της Ν.Δ. Μιλτιάδη 
Έβερτ), σε συνέντευξή στην εφημερίδα «Ακρόπολις» 

θα παραδεχτεί ότι ήταν αυτός 
που διέταξε τη βίαιη διάλυση 
της διαδήλωσης βάσει 
διαταγών που είχε λάβει, 
επειδή υπήρχε κίνδυνος 
κατάλυσης του κράτους.

Την επομένη, μετά τις κηδείες 
των θυμάτων, οι συγκρούσεις 
γενικεύτηκαν, με τη 
συμμετοχή στρατιωτικών 
δυνάμεων του ΕΛΑΣ. Το ΕΑΜ 
συγκρότησε νέα διαδήλωση, 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
κι άλλοι νεκροί. Το ίδιο 
βράδυ, ο πρωθυπουργός 
Γεώργιος Παπανδρέου 
υπέβαλε την παραίτησή του, 
αλλά μεταπείστηκε από τους 
Άγγλους και παρέμεινε στη 
θέση του. Η πλάστιγγα άρχισε 
να γέρνει με το μέρος του 
ΕΛΑΣ, που έλεγχε σχεδόν 
όλη την Αθήνα, εκτός από 
το κέντρο της πρωτεύουσας. 
Οι δυνάμεις του ανέρχονταν 
σε περίπου 20.000 άνδρες 
(10.000 μάχιμους και άλλους 
τόσους εφεδρικούς). Η 
κυβέρνηση Παπανδρέου 
μπορούσε να υπολογίζει 
σε περίπου 10.000 
μάχιμους, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονταν και οι 
άνδρες της εμπειροπόλεμης 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας, 
που είχε έλθει με δάφνες 
από το Ρίμινι με επικεφαλής τον συνταγματάρχη 
Θρασύβουλο Τσακαλώτο (θείο του υπουργού 
Οικονομικών και στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδη 
Τσακαλώτου) και φυσικά στη βρετανική δύναμη υπό 
τον υποστράτηγο Ρόναλντ Σκόμπι, που ήταν και η 
καλύτερα εξοπλισμένη απ’ όλους τους εμπλεκόμενους 
και αριθμούσε γύρω στους 5.000 άνδρες.

«Μη διστάσεις να ενεργήσεις σαν να ήσουν 
σε κατακτημένη πόλη, όπου γίνεται μία τοπική 
εξέγερση» τηλεγραφεί στον Σκόμπι ο βρετανός 
πρωθυπουργός Γουίνστον Τσόρτσιλ, που δεν 
διανοείτο ότι θα έχανε την Ελλάδα από τη σφαίρα 
επιρροής της Μεγάλης Βρετανίας. Την είχε κερδίσει 
με σκληρά παζάρια από τον Στάλιν στην περίφημη 
«Συμφωνία των Ποσοστών», που υπογράφτηκε στη 
Μόσχα στις 9 Οκτωβρίου, τρεις μέρες πριν από την 
αναχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα. Από 
την πλευρά του, ο σοβιετικός ηγέτης τήρησε το λόγο 
του, αποφεύγοντας να κατηγορήσει τον Τσόρτσιλ για 
ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, 
όπως έκαναν οι Αμερικανοί, αλλά δεν αποθάρρυνε 
την ηγεσία του ΚΚΕ, που δεν γνώριζε το «παζάρι της 
Μόσχας» και πίστευε βάσιμα σε συντροφική βοήθεια.

Η πρόθεση του ΕΛΑΣ στη Μάχη της Αθήνας 
ήταν να αφοπλίσει όσες αστυνομικές υπηρεσίες 
αντιστέκονταν, ώστε να αποδυναμώσει τον αντίπαλο. 
Ιδιαίτερα σκληρές μάχες δόθηκαν στην περιοχή 
Μακρυγιάννη για τον έλεγχο του Συντάγματος 
Χωροφυλακής που έδρευε εκεί (6 – 11 Δεκεμβρίου 
1944). Όταν οι Βρετανοί κατάλαβαν ότι τα πράγματα 
λάμβαναν άσχημη τροπή γι’ αυτούς, αποφάσισαν 
να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην Αθήνα, 
αποσπώντας μονάδες από το μέτωπο της Ιταλίας. 
Από τα μέσα Δεκεμβρίου, οι κυβερνητικές δυνάμεις 
άρχισαν σταδιακά να κερδίζουν έδαφος. Οι Βρετανοί 
με επίλεκτους στρατιώτες, άρματα μάχης και 
αεροπορία, αφού πρώτα εξουδετέρωσαν τη δύναμη 
του ΕΛΑΣ στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας 
και ιδιαίτερα στο προπύργιό του, την Καισαριανή, 
άρχισαν να εκκαθαρίζουν το κέντρο της πόλης, όπου 
συνήφθησαν ομηρικές οδομαχίες στα στενοσόκακα 
γύρω από την Πλατεία Ομονοίας, στου Ψυρρή και το 
Μεταξουργείο.

Ο Τσόρτσιλ πίστευε ότι το ελληνικό πρόβλημα δεν 
μπορούσε να λυθεί με στρατιωτικά μέσα, αλλά μόνο 

με πολιτικά. Γι’ αυτό, ανήμερα των Χριστουγέννων, 
ήλθε στην Αθήνα.

Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις στο Υπουργείο 
Εξωτερικών (26 – 27 Δεκεμβρίου), στις οποίες 
συμμετείχαν και εκπρόσωποι του ΕΑΜ, αποφασίστηκε 
να ζητηθεί από τον εξόριστο Βασιλιά Γεώργιο 
Β’ να ορίσει Αντιβασιλέα και συγκεκριμένα τον 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Δαμασκηνό (Παπανδρέου). 
Ήταν μία ευφυής κίνηση του άγγλου πολιτικού για 
να κρατήσει ενωμένες τις αστικές δυνάμεις, με 
τη γεφύρωση του χάσματος φιλομοναρχικών και 
βενιζελογενών δημοκρατικών.

Στα πολιτικά ζητήματα υπήρξε πλήρης διαφωνία. 
Ο Σιάντος απαίτησε να δοθούν στο ΕΑΜ σχεδόν 
τα μισά Υπουργεία, να διωχθούν από τον κρατικό 
μηχανισμό οι δοσίλογοι, να διαλυθεί η Χωροφυλακή, 
να γίνει δημοψήφισμα για το πολιτειακό το 
Φεβρουάριο και εκλογές τον Απρίλιο. Οι όροι, 
αρκούντως μαξιμαλιστικοί, απορρίφθηκαν απ’ όλους 
τους πολιτικούς, καθώς πίστευαν ότι θα οδηγούσαν 
σε κομμουνιστικοποίηση του κράτους. Το ΚΚΕ έδειξε 
αδιαλλαξία, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι η έλευση 
του Τσόρτσιλ στην Αθήνα ήταν ένδειξη αδυναμίας 
και δεν προχώρησε σ’ ένα συμβιβασμό, που θα 
του επέτρεπε να διασώσει τις δυνάμεις του και να 
αποκτήσει σημαντικό μερίδιο της εξουσίας.

Στις 30 Δεκεμβρίου, ο βασιλιάς ενέδωσε στις αφόρητες 
πιέσεις των Βρετανών και ανακοίνωσε το διορισμό 
του Δαμασκηνού ως Αντιβασιλέα και την πρόθεσή 
του να επιστρέψει στην Ελλάδα, μόνο αν το θελήσει 
ο λαός. Ο Γεώργιος Παπανδρέου παραιτήθηκε από 
την πρωθυπουργία και στις 3 Ιανουαρίου 1945 τον 
διαδέχθηκε ο Νικόλαος Πλαστήρας.

Στις 5 Ιανουαρίου 1945 οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Αθήνα, υπό την 
πίεση των υπέρτερων κυβερνητικών και βρετανικών 
δυνάμεων. Στις 11 Ιανουαρίου ο ΕΛΑΣ υπέγραψε 
ανακωχή με τους Βρετανούς και στις 12 Φεβρουαρίου 
1945 έληξαν και τυπικά τα «Δεκεμβριανά», με 
τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Το ΕΑΜ είχε ηττηθεί 
στρατιωτικά και πολιτικά.

sansimera.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Τα Δεκεμβριανά (1944)
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για χειρόγραφο 
του Άλμπερτ Αϊνστάιν

Σε τιμή ρεκόρ πουλήθηκε χειρόγραφο του Άλμπερτ 
Αϊνστάιν, στο οποίο προετοίμαζε τη γενική του θεωρία της 
σχετικότητας. Στο πλαίσιο της δημοπρασίας η τιμή του 
χειρόγραφου «εκτοξεύθηκε» κι πουλήθηκε τελικά έναντι 
11,6 εκατομμυρίων ευρώ (με τα έξοδα) στο Παρίσι.

Και κατά το παρελθόν έγγραφα του διάσημου φυσικού 
έχουν πουληθεί σε τιμές ρεκόρ, όπως μια χειρόγραφη 
επιστολή στην οποία απευθυνόταν στο Θεό αγγίζοντας 
τα 2,8 εκατ. δολάρια το 2018.  Τ0 2017 πουλήθηκε σε 
δημοπρασία έναντι 1,56 εκατ. δολαρίων στην Ιερουσαλήμ 
μια επιστολή που αναφερόταν στο μυστικό της ευτυχίας.

Πρόκειται για ιδιόχειρο χειρόγραφο 54 σελίδων 
γραμμένο το 1913 και το 1914 στη Ζυρίχη (Ελβετία) από 
τον γερμανικής καταγωγής φυσικό και τον συνεργάτη του 
και έμπιστο φίλο του Μισέλ Μπέσο.

«Τα επιστημονικά ιδιόχειρα χειρόγραφα του Αϊνστάιν 
αυτής της περιόδου και γενικότερα της περιόδου πριν 
από το 1919 είναι εξαιρετικά σπάνια», είχε υπογραμμίσει 
πριν από την πώληση ο οίκος Christie’s, όπου έγινε η 
δημοπρασία για τον οίκο Aguttes.

Πώς τα γουρούνια κάνουν 
τις πτήσεις ασφαλείς 

σε αεροδρόμιο 
του Άμστερνταμ

Το αεροδρόμιο Σχίπχολ στο Άμστερνταμ χρησιμοποιεί 
έναν απρόσμενο και άκρως φυσικό τρόπο ώστε 
να απομακρύνει τα πουλιά από την περιοχή και να 
διασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια για τα αεροπλάνα που 
προσγειώνονται και απογειώνονται από το αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο περιβάλλεται από μεγάλες εκτάσεις με 
φυτά, τα οποιά προσελκύουν πολλά είδη πτηνών, όπως 
πάπιες κ.α., και έχουν γινεί αφορμές για αεροπορικά 
ατυχήματα. Παρότι υπάρχουν σύγχρονοι και τεχνολογικά 
εξελιγμένοι τρόποι αντιμετώπισης και απομάκρυνσης 
των πτηνών από την περιοχή, όπως ακτίνες λέιζερ, οι 
υπεύθυνοι του αεροδρομίου επιστρατεύουν έναν ακόμα 
φυσικό τρόπο για ασφαλείς πτήσεις. 

Σε μια μικρή έκταση δίπλα στο αεροδρόμιο έχουν 
τοποθετήσει μερικά γουρούνια, 19 στο σύνολο, τα οποία 
τρώνε τα φυτά που προσελκύουν τα πτηνά και ταυτόχρονα 
δημιουργούν ένα λασπώδες περιβάλλον που λειτουργεί 
αποτρεπτικά στη συγκέντρωση πουλιών στην περιοχή. 
Το εγχείρημα φαίνεται ότι σημειώνει ευτυχία, παρότι τα 
γουρούνια έχουν τοποθετήθεί σε μια μικρή μόνο έκταση 
της περιοχής. Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου σχεδιάζουν 
να τοποθετήσουν περισσότερα γουρούνια για ασφαλείς 

πτήσεις το επόμενο διάστημα.
Ο αυξανόμενος αριθμός πτηνών στην Ολλανδία είναι 

μια συνεχής πρόκληση για τις αεροπορικές εταιρίες, ειδικά 
αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο οι πάπιες σήμερα στην 
Ολλανδία είναι 10 φορές περισσότερες από ότι το 1970.

Οι χήνες και τα υπόλοιπα πτηνά είναι επικίνδυνα για τις 
πτήσεις, αλλά είναι ζώα και πρέπει να ληφθούν σωστοί 
τρόποι για την απομάκρυνσή τους, επισημαίνουν οι 
υπεύθυνοι ασφαλείας του αεροδρομίου. Έτσι τα γουρούνια 
όχι μόνο τρώνε το φαγητό των πτηνών, αλλά τα κυνηγούν, 
κυρίως τις πάπιες, επιτελόντας αποτελεσματικά το ρόλο 
τους!

Όταν η φύση παγώνει 
είναι εκπληκτική!

Ο πάγος μπορεί να είναι επιζήμιος ή θανατηφόρος αλλά 
μπορεί επίσης να δημιουργήσει κατά λάθος μερικά από τα 
πιο όμορφα και συναρπαστικά… αξιοθέατα του χειμώνα.

Ο σχηματισμός πάγου εξαρτάται από ένα εκατομμύριο 
διαφορετικές μεταβλητές, ενώ η παραμικρή αλλαγή 
στην υγρασία, στη θερμοκρασία ή στην ταχύτητα του 

ανέμου μπορεί να δημιουργήσει όμορφα και παράδοξα 
αποτελέσματα. Μοτίβα περίεργα, σχήματα ξεχωριστά αλλά 
και μικρά παγωμένα κομψοτεχνήματα δημιουργούνται στη 
φύση και συμπληρώνουν με μοναδικό τρόπο το παγωμένο 
σκηνικό!

Το μικρότερο πουλί 
στον κόσμο έχει 

μέγεθος… μέλισσας!
Το μέγεθός του συγκρίνεται με αυτό των αγριομελισσών, 

ενώ είναι ελαφρύτερο από ένα κέρμα! Το Bee Humming-
bird είναι το μικρότερο πτηνό στον κόσμο, και μάλιστα με 
διαφορά!

Ενδημεί στην Κούβα και είναι ένα μικρό κολιμπρί το μήκος 
του οποίου είναι περίπου 5 εκατοστά, ενώ το βάρος του 
δεν ξεπερνά τα 2 γραμμάρια.Τα χρώματά του ποικίλλουν 
ανάλογα με το είδος, παρουσιάζοντας ροζ, πορτοκαλί και 
γαλάζια χρώματα στο φτέρωμά του.

Βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι μπορεί να πετάξει 
εμπρός και πίσω, ενώ μπορεί να κουνήσει τα φτερά 
του μέχρι 80 φορές το δευτερόλεπτο(!), γεγονός που ο 
άνθρωπος αντιλαμβάνεται σαν μια αχνή θαμπάδα.

Το μικροσκοπικό του μέγεθος του επιτρέπει να 
μετακινείται γρήγορα από το ένα λουλούδι στο άλλο, 
αριθμώντας περί τις 1.500 επισκέψεις σε άνθη ημερησίως!

Το Bee Hummingbird ήταν παλαιότερα πολύ διαδεδομένο, 
αλλά στις μέρες μας είναι σπάνιο, κινδυνεύοντας ακόμη και 
με εξαφάνιση. 

Ανεκτίμητης αξίας 
μωσαϊκό ήταν για 

50 χρόνια τραπεζάκι 
σαλονιού σε διαμέρισμα

Ένα ανεκτίμητης αξίας ρωμαϊκό μωσαϊκό, που κάποτε 
διακοσμούσε ένα πλοίο του αυτοκράτορα Καλιγούλα, 
χρησιμοποιούνταν για σχεδόν 50 χρόνια ως τραπεζάκι 
σαλονιού σε διαμέρισμα της Νέας Υόρκης.

Ο Dario Del Bufalo, Ιταλός ειδήμων στα αρχαία 
πετρώματα και το μάρμαρο, περιέγραψε πώς βρήκε το 
μωσαϊκό.

Στη Νέα Υόρκη το 2013, ο Dario Del Bufalo είχε δώσει μια 
διάλεξη και υπέγραφε αντίγραφα του βιβλίου του, «Porphy-
ry», σχετικά με το διάσημο πέτρωμα που χρησιμοποιούσαν 
πολύ οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Το βιβλίο περιείχε μια 
εικόνα του χαμένου μωσαϊκού, μέρος κάποτε ενός δαπέδου 
σε ένα από τα δύο τεράστια «πλοία για πάρτι» που διέταξε 
ο Καλιγούλας να πλέουν σε μια λίμνη κοντά στη Ρώμη και 
βυθίστηκε όταν σκοτώθηκε ο αυτοκράτορας.

Το μωσαϊκό μαζί με άλλες αρχαιότητες ανακτήθηκαν 
από τη λίμνη τη δεκαετία του 1930 και στεγάστηκαν σε ένα 
παραλίμνιο μουσείο. Το 1944, καθώς οι Ναζί υποχωρούσαν 
από την Ιταλία, τα πλοία και πολλοί άλλοι θησαυροί κάηκαν.

Σχεδόν 70 χρόνια μετά, καθώς υπέγραφε αντίγραφα 
του βιβλίου του, ο Del Bufalo άκουσε έναν άνδρα και 
μια γυναίκα να λένε ότι η γυναίκα είχε το μωσαϊκό που 
κοιτούσαν στη σελίδα.

«Υπήρχε μια κυρία κι ένας νεαρός άντρας με ένα 
περίεργο καπέλο που ήρθαν στο τραπέζι», είπε ο Del 
Bufalo στο CBS. «Και της λέει: «Τι όμορφο βιβλίο. Helen, 
κοίτα, αυτό είναι το μωσαϊκό σου». Και εκείνη είπε, «Ναι, 
αυτό είναι το μωσαϊκό μου»».

Ο Del Bufalo εντόπισε τον νεαρό άνδρα, ο οποίος 
επιβεβαίωσε ότι η «Helen» είχε το μωσαϊκό στο διαμέρισμά 
της στο Μανχάταν.

Ήταν η Helen Fioratti, έμπορος έργων τέχνης και 
ιδιοκτήτρια γκαλερί. Σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε 
στους New York Times το 2017, αυτή και ο σύζυγός της, 
ένας Ιταλός δημοσιογράφος, αγόρασαν το μωσαϊκό από 
μια ιταλική οικογένεια ευγενών τη δεκαετία του 1960. 

Όταν έφτασε στη Νέα Υόρκη, το ζευγάρι το μετέτρεψε σε 
τραπεζάκι.

«Ήταν μια αθώα αγορά», είπε η Fioratti. «Ήταν το πιο 
αγαπημένο μας πράγμα και το είχαμε για 45 χρόνια».

Το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν λέει ότι 
στοιχεία δείχνουν πως το μωσαϊκό κλάπηκε, πιθανώς κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Επιστρέφοντας 
στην Ιταλία, εκτέθηκε στο Museum of the Roman Ships στο 
Nemi τον φετινό Μάρτιο.

«Την λυπήθηκα πολύ», είπε ο Del Bufalo για την Fio-
ratti, «αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό, 
γνωρίζοντας ότι από το μουσείο στο Nemi λείπει το 
καλύτερο μέρος που πέρασε στους αιώνες, δια πυρός και 
σιδήρου, και τελικά θα μπορούσε να επιστρέψει. Είναι το 
μόνο πράγμα που ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω».

Ο Del Bufalo είπε ότι ήθελε να δημιουργήσει ένα 
αντίγραφο του μωσαϊκού για τη Fioratti ώστε να το κρατήσει 
στο διαμέρισμά της. «Νομίζω ότι η ψυχή μου θα ένιωθε 
λίγο καλύτερα», είπε.
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Το Santa Run θα συμβεί ξανά στην πόλη της Κομοτηνής την Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 

και φυσικά κρύβει έναν καλό, φιλανθρωπικό σκοπό από πίσω του που συνοδεύει το 
χαρμόσυνο μήνυμα των Χριστουγέννων.

Το Santa Run ότι χρήματα θα συγκεντρώσει θα τα διαθέσει στο παράτημα 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με χρόνια αναπηρία στην Κομοτηνή. 
Συγκεκριμένα τα χρήματα προορίζονται για την ανάπλαση του υπαίθριου χώρου του 
παραρτήματος, προκειμένου να αναβαθμιστεί για τα παιδιά.

Η Άρτεμις Τσολάκη μέλος της Οργανωτικής επιτροπής του Santa Run και εκπρόσωπος 
της Εθελοντικής Δράσης «Ο Αϊ Βασίλης άργησε μια μέρα» ενημέρωσε ότι το ποσό που 
θα συγκεντρωθεί γίνεται μέσω της προμήθειας στολής, ωστόσο φέτος υπάρχει και μια 
καινούργια προσθήκη.

«Έχουμε τυπώσει μαζί με την ΔΚΕΠΠΑΚ μάσκες κόκκινες που θα συνοδεύουν τα 
σκουφάκια. Επομένως η στήριξη θα έρθει η μέσω της αγοράς της στολής, είτε μέσω 
προμήθειας σκούφου με την αντίστοιχη μάσκα», τόνισε η κα Τσολάκη.

Επιπλέον όπως η ίδια πληροφόρησε «τα χρήματα θα δοθούν στο παράτημα 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με χρόνια αναπηρία στην Κομοτηνή. Πιο 
συγκεκριμένα θα διαμορφωθεί ο υπαίθριος χώρος σε ένα λειτουργικό, εκπαιδευτικό, 
αθλητικό χώρο για τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά βρίσκονται εκεί μετά από εισαγγελική εντολή 
επομένως είναι παιδιά που δεν έχουν γονείς ή οι γονείς τους τα έχουν αφήσει εκεί».

Κομοτηνή: Santa Run 2021

Είναι μικρούλα, όμορφη με ένα σκανταλιάρικο 
χαμόγελο. Η ιστορία της Αlba που γεννήθηκε με 
σύνδρομο Down, είναι από αυτές που σε γεμίζουν 
αισιοδοξία και σε κάνουν να βλέπεις τον κόσμο 
λίγο καλύτερο απ’ ότι είναι.
Η Alba δεν ήταν πάντα τόσο χαρούμενη, όπως 
φαίνεται στις φωτογραφίες. Δέχτηκε την πρώτη 
της απόρριψη, από την βιολογική της μητέρα όταν 

εκείνη ανακάλυψε πως το κοpιτσάκι γεννήθηκε με σύνδρομο 
Down.  Και δυστυχώς, δεν ήταν και η τελευταία….
Όταν το κοpιτσάκι ήταν μόλις 13 ημερών,  20 εν δυνάμει 
οικογένειες δεν δέχτηκαν να την υιοθετήσουν λόγω 
της γενετικής της διαταραχής. Παρόλο που στην Ιταλία 
είναι μεγάλο το ποσοστό των ζευγαριών που θέλουν να 
υιοθετήσουν, ελάχιστα από αυτά  εξετάζουν το ενδεχόμενο 
να πάρουν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες.
Μέχρι και το 2017 ο ιταλικός νόμος που αφορά τις 
νομοθεσίες δεν επέτρεπε σε ανθρώπους εκτός γάμου να 
υιοθετήσουν. Αλλά ακόμα, και όταν αργότερα, επιτράπηκε 
δεν ήταν εύκολη διαδικασία.
Ο Luca Trapanese ήθελε από μικρή ηλικία να γίνει πατέρας. 
Αποφάσισε, λοιπόν, να υιοθετήσει ένα παιδί ανεξάρτητα 
από το αν θα είχε κάποιο ”πρόβλημα”. Στην εφηβεία του 
ο Luca έχασε τον καλύτερο του φίλο από καρκίνο. Έμεινε 
δίπλα του μέχρι το τέλος και από τότε αποφάσισε ότι θέλει 
να βοηθάει όσους το έχουν ανάγκη.
Έκτοτε κάνει εθελοντική εργασία στην τοπική εκκλησία και 
βοηθάει ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες. 
Όταν λοιπόν του παρουσιάστηκε η ευκαιρία να υιοθετήσει 
ένα παιδί με σύνδρομο Down δεν φοβήθηκε. Αντίθετα 
γνώριζε μέσα του ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να 
προσφέρει την αγάπη, την στοργή και την φροντίδα που 
χρειάζεται ένα τέτοιο παιδί.

Ένα κοpιτσάκι με σύνδρομο 
Down επιτέλους υιοθετείται 
από έναν υπέροχο άνθρωπο
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας οικουμενικός δημιουργός. 
Ο όρος «οικουμενικός» δεν υπονοεί υποχρεωτικά πως ο 
Παπαδιαμάντης διαβάζεται αυτή τη στιγμή από εκατομμύρια 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το «οικουμενικός» πρέπει 
να συνδέεται και με το «διαχρονικός». Ο Παπαδιαμάντης 
είναι φανερό ότι ακόμα και στην τρίτη δεκαετία του 21ου 
αιώνα είναι σε θέση να συγκινεί και να καλεί την ύπαρξή 
του αναγνώστη να υποστεί «αλλοίωσιν αγαθήν».

Η οικουμενικότητα του Παπαδιαμάντη επαληθεύεται 
και από το ότι, αν και επέλεξε να ασχοληθεί σχεδόν 
αποκλειστικά με τα ήθη και τα έθιμά της εποχής του αλλά και 
να μείνει πνευματικά προσκολλημένος στο μικρό τόπο του 
νησί, τη Σκιάθο, περιέγραψε καταστάσεις πανανθρώπινες 
με τρόπο ενός μεγάλου δημιουργού. Ο Παπαδιαμάντης 
αγάπησε τον χρόνο και τον τόπο που βρέθηκε. Αυτό όμως 
δεν τον εμπόδισε να σπάσει τα όρια και των δύο.

Συχνά τον χαρακτηρίζουν Χριστιανό ή θρησκευόμενο 
ή Ορθόδοξο. Και όλα αυτά είναι σωστά μπορούν όμως 
να δημιουργήσουν και σύγχυση. Ο Παπαδιαμάντης 
έχει αγαπηθεί και από ανθρώπους με διαφορετικές 
κοσμοθεωρίες. Δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα 
αυτό, σε εποχές που επικρατεί η απολυτότητα και ο 
σεκταρισμός. Ίσως εδώ, έμμεσα, αποκαλύπτεται το 
μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης. Ο Παπαδιαμάντης είναι 
πιστός Χριστιανός και συγχρόνως σιωπηλός, βαθιά 
πνευματικός αλλά όχι κραυγαλέος, αφοσιωμένος στην 
γνήσια Πατερική ορθόδοξη πνευματικότητα  και, για 
αυτό, καθόλου εξουσιαστικός. Είναι όμως οπωσδήποτε 
και ένας αληθινός δημιουργός που υπερβαίνει όλες 
τις ετικέτες. Ζει ως συνειδητός ορθόδοξος χριστιανός, 
δημιουργεί όμως ως γνήσιος ποιητής. Το κριτήριο του για 
το που θα στραφεί η ματιά του και το τι θα τον συγκινήσει 
είναι καθαρά καλλιτεχνικό. Υπάρχουν τα θρησκευτικά 
ερεθίσματα, η ματιά του όμως έχει απλωθεί σε όλο το 
φάσμα της ζωής. Είναι, κυρίως, ο καλλιτέχνης, ο δεινός 
χειριστής της ελληνικής γλώσσας, ο αριστοτέχνης των 
περιγραφών της φύσεως, των καταστάσεων και των 
προσώπων. Ξέρει τι να πει, τι να αποσιωπήσει και τι να 
υπονοήσει. Είναι αναμφισβήτητα ένας γνήσιος διάκονος 
της πνευματικότητας και του κάλλους.

Όλοι οι μελετητές του Παπαδιαμάντη συμφωνούν πως 
θεμελιώδες κέντρο της δημιουργίας του είναι η κατάσταση 
της νοσταλγίας και ιδιαίτερα της νοσταλγίας των παιδικών 
του χρόνων. Το στοιχείο αυτό της ανάγκης για επιστροφή 
σε έναν χαμένο παράδεισο χαρακτηρίζει όλους τους 
μεγάλους δημιουργούς σε όλες τις μορφές της Τέχνης. 
Ο Παπαδιαμάντης συγχρόνως διακατέχεται από μία 

δεύτερη νοσταλγία, αυτήν του νησιού του, της Σκιάθου. 
Στενά συνδεδεμένη με το νησί του είναι και η νοσταλγία 
της παιδικής του ματιάς, αυτής της πρώτης ενατένισης του 
κόσμου.

Η πρώτη νοσταλγία, αυτή της χαμένης πατρίδας, έγινε η 
αιτία ώστε, όπου έστρεφε τη μάτια του, να αναγνωρίζει τα 
σημάδια ενός κόσμου που υπήρξε, χάθηκε και βρίσκεται 
εν αναμονή. Οι περιγραφές των τοπίων, πέρα από την 
ακρίβειά τους, χαρακτηρίζονται και από τον βαθύ πόθο 
ενός «ελθέτω». Και είναι η βαθιά θρησκευτικότητα του η 
οποία μεταβάλλει τον πόθο αυτό σε μία ανυπομονησία 
ερχομού τις υπεσχημένης Βασιλείας του Θεού. Για 
πολλούς, ο Παπαδιαμάντης δεν θέλησε ή δεν βρήκε 

το θάρρος να τιμήσει και να περιγράψει με μεγαλύτερη 
ενάργεια το ερχόμενο όπως το έκανε ο μέγας Ρώσος 
πνευματικός συγγενής του, ο Ντοστογιέφσκι. Ίσως όμως 
αυτό να απετέλεσε και μία συνειδητή του επιλογή στο να 
ετοιμάσει τις ψυχές των αναγνωστών του, όπως και τη δική 
του, στην κατάσταση της αναμονής και της έκπληξης.

Αν μας έχει δώσει κάποιο στοιχείο της ερχόμενης 
ανακαινισμένης φύσης, αυτό περιλαμβάνεται στο δεύτερο 
αντικείμενο της νοσταλγίας του, τη Σκιάθο. Αν ο κόσμος 
αποτελεί φανέρωση της σοφίας και του κάλλους ενός 
Δημιουργού, για τον Παπαδιαμάντη, η φανέρωση αυτή 
πραγματοποιείται σε αυτό το μικρό νησί των Σποράδων. 
Έτσι, η φυσική φανέρωση του τόπου μετατρέπεται σε 
πνευματική παρουσία, γι΄ αυτό και τα επίγεια ορατά 
καταυγάζονται από ένα υπερκόσμιο φως. Ο Παπαδιαμάντης 

είναι εντοπίος, αλλά όχι τοπικιστής. Έχει την δυνατότητα 
να μεταβάλλει τον μικρό τόπο σε οικουμένη, γι΄ αυτό και 
ουδέποτε το αναγνωστικό του κοινό δεν ενοχλήθηκε από 
αυτή την επίμον σχέση του με τη γενέτειρα του.

Έχουμε τέλος τη νοσταλγία της παιδικής του ματιάς, του 
εσωτερικού παιδικού του βλέμματος που αντικρίζει για 
πρώτη φορά το φως και την ομορφιά του κόσμου. Πίσω 
από τις βουνοκορφές, πίσω από το κύμα που σπάει στην 
αμμουδιά, πίσω από τα μυστικά περάσματα ανάμεσα 
στους βράχους, πίσω από τον αέρα και τον ήχο των 
κυμάτων, κρύβονται μυστικά νοήματα που συνθέτουν στο 
παιδικό του νου μία ολόκληρη ονειρική ιεραρχία. Αυτή την 

παιδική μάτια δεν ξέχασε ποτέ ο Παπαδιαμάντης, ακόμη 
και όταν ο συσσωρευμένος μόχθος της καθημερινής 
διαβίωσης, το βάρος της ενηλικίωσης και η εμπλοκή στην 
καθημερινότητα θέλησαν, όπως συνήθως γίνεται με όλους 
τους ανθρώπους, να τον απορροφήσουν εντελώς. Ο 
Παπαδιαμάντης όμως κατάφερε και κράτησε ανοιχτές τις 
ρωγμές επικοινωνίας με την παιδική του μάτια και ίσως γι΄ 
αυτό, τα βήματα του στην επιφάνεια της καθημερινότητας 
γινόντουσαν συχνά πολύ βαριά, αγγίζοντας τα όρια της 
ασκητικής, εξ ου και ο τίτλος «κοσμοκαλόγερος».

Όλη αυτή η νοσταλγία που δεν οδηγεί στην κατάθλιψη 
αλλά τελικά στην ελπίδα μιας αποκατάστασης των πάντων, 
συνθέτει ίσως τη γοητεία του έργου του, η οποία αφήνει τον 
αναγνώστη με συναισθήματα γλυκά με μία τάση έστω και 
προσωρινής αναχώρησης από τη σκληρή πραγματικότητα 
χωρίς όμως να τον κάνει να την αρνείται. Ο αναγνώστης 
του Παπαδιαμάντη, τελικά, πείθεται πως ένα μυστικό 
και υπόγειο ρεύμα γλυκασμού, που κινείται κάτω από τη 
σκληρή επιφάνεια της καθημερινότητας και που πολλοί το 
έχουν περιφρονημένο και καταδικασμένο, επιμένει να ρέει 
και να διαβεβαιώνει πώς, μιας άλλης ποιότητας ζωή είναι 
εφικτή.

Όλα τα προαναφερθέντα, και ιδιαίτερα τα της νοσταλγίας, 
έρχεται ο ίδιος να τα συμπυκνώσει και με την πένα του 
να τα εξυψώσει σε άλλες σφαίρες, μέσα από τις πρώτες 
γραμμές του διηγήματος του «Η Γλυκοφιλούσα»:

«Ας εισδύει μία μόνη ακτίς ηλίου, άμα τη ανατολή, διά 
του θαμβού φεγγίτου, εις τον πενιχρόν θάλαμον, με τους 
τέσσαρας τοίχους ασβεστωμένους λευκούς, με μίαν ψάθαν 
και επ’ αυτής μικρόν αμαυρόν κιλιμάκι στρωμένα επί 
του πατώματος, με δύο προσκεφαλάδες ακουμβημένας 
σύρριζα εις τους τοίχους, ένθεν και ένθεν της γωνίας του 
πυρός, όπου τέσσαρες ξηροί δαυλοί και δύο μεγάλα ξύλα 
ορθά καίουσι και βρέμουσιν επί της εστίας. Τοιούτος να 
είναι ο χειμερινός θάλαμος, έχων τα νώτα εστραμμένα 
προς βορράν και προς δυσμάς, συνεχόμενος με άλλον 
βορινόν θαλαμίσκον, όστις να είναι συγχρόνως δώμα και 
ηλιακωτόν και υπερώον. Κατεσκευασμένος με πλίνθους, 
με ξυλοτοίχους, στεγασμένος με ξύλα και με κεράμους, 
αφάτνωτος, ανώροφος, ευήλιος, αθέρμαστος, ευήνεμος, 
σχεδόν υπαίθριος, με το μόνον υψηλόν και πλατύ 
παράθυρον το απάδον εις όλον τον ρυθμόν του κτιρίου και, 
χάριν πολυτελείας, με πηχυαίαν ύαλον, διά ν’ απολαύει τις 
όρθιος, εις τα βασίλεια του Βορρά, την μεγάλην θέαν και 
την μεγάλην πάλην. Τοιαύτη θα ήτο, χωρίς να παραβώ την 
δεκάτην Εντολήν, η μόνη φιλοκτημοσύνη μου και η μόνη 
μου πλεονεξία.

Ο οικίσκος να είναι κτισμένος επί βράχου υψηλού, επί του 
μόνου υψηλού βορινού βράχου του προσφιλούς εις τας 
αναμνήσεις μου. Εκεί απλούται ατελείωτον το πέλαγος ανά 
την αχανή έκτασιν από ακτής έως ακτής και από κόλπου 
έως κόλπου και χαμηλώνει ο ουρανός εις την μίαν άκραν 
την απωτέραν, διά να περιπτυχθεί εγγύτερον την εσχατιάν 
των θαλασσών, ο σάπφειρος φιλών τον σμάραγδον, το 
βαθύχλωρον αντασπαζόμενον το γλαυκόν».

pemtousia.gr

Η νοσταλγία του Παπαδιαμάντη
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Μετά τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, 
ορισμένοι έλληνες του Πόντου έγιναν μουσουλμάνοι και 
αναγκάστηκαν να δεχτούν τουρκικά ονόματα. Συνεχίζοντας 
έτσι την πολυετή διαδικασία τουρκοποίησης. Ωστόσο, αυτό 
αρχίζει να αλλάζει…

Από τον οικισμό Γιαϊλά
Μια περίπτωση κατά την οποία τούρκος πολίτης 

διαπίστωσε ότι ήταν Ελληνας, είναι ο Γιάννης – Βασίλης 
Γιαϊλάλι.

Ο Γιάννης – Βασίλης Γιαϊλάλι (Ibrahim Yaylalı) γεννήθηκε 
το 1974 στον οικισμό Γιαϊλά του χωριού Ασάρ της Μπάφρας, 
στον νομό της Σαμψούντας.

Είναι πρώην τούρκος ριζοσπαστικός εθνικιστής, ο 
οποίος ήταν περήφανος για την εχθρότητά του προς τους 
Κούρδους και τους άλλους αυτόχθονες λαούς της Μικράς 
Ασίας.

Τον Απρίλιο του 1994 παρουσιάστηκε στον τουρκικό 
στρατό και κατατάχτηκε στις τουρκικές ειδικές δυνάμεις, 
όπου εκπαιδεύτηκε ως ελεύθερος σκοπευτής.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στάλθηκε στο Κουρδιστάν, 
όπου σε μάχη τραυματίστηκε και έπεσε αιχμάλωτος στα 
χέρια Κούρδων. Απελευθερώθηκε αφού κρατήθηκε για 2 
χρόνια και 8 μήνες.

Ο Γιαϊλάλι, ο οποίος γαλουχήθηκε από την τουρκο-
ισλαμική ρατσιστική ιδεολογία στην οικογένεια, το σχολείο 
και τον στρατό, υπέστη μεγάλη μεταμόρφωση κατά τη 
διάρκεια της αιχμαλωσίας του…

Η επιστολή
Κατά την αιχμαλωσία του από τους Κούρδους, ήρθε 

σε επαφή με την ιδεολογία του ηγέτη – υπόδειγμα του 
κουρδικού λαού, Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Επιπλέον, έμαθε 
από την επιστολή που το κράτος έστειλε στον πατέρα του, 
ότι ήταν Ελληνας.

Επιπρόσθετα, δημοσιογράφοι οι οποίοι είχαν έρθει σε 
επαφή με την οικογένειά του, αποκάλυψαν ότι ο παππούς 
του ήταν Ελληνας και λεγόταν Κωνσταντίνος και η γιαγιά 
του Παρασκευή. Από τον συνοικισμό Γιαϊλά του χωριού 
Ασάρ.

Σταθμός στη ζωή του ήταν η μέρα που ανακάλυψε 
την ελληνική του καταγωγή. Οταν αφέθηκε ελεύθερος 
αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του από Ιμπραήμ σε 
Γιάννης – Βασίλης.

Δηλώνοντας ότι επανάκτησε την ανθρωπιά και την 
ελευθερία του…

Στη συνέχεια επιδόθηκε σε αγώνα για την ειρήνη, με 
διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο στο Κουρδιστάν. Τότε 
συνελήφθη και έμεινε πάνω από τρεις μήνες έγκλειστος σε 
στρατιωτικές φυλακές της Τουρκίας.

Η φυγή προς την Ελλάδα
Συνελήφθη εκ νέου τον Απρίλιο του 2017 και φυλακίστηκε 

για ακόμα μία φορά, για δηλώσεις του ενάντια στην πολιτική 
του Ερντογάν καθώς πρωτοστατούσε με τη σύντροφό 
του, Μεράλ Γκεϊλανί, σε εκδηλώσεις κατά του τουρκικού 
κράτους.

Τον Ιούλιο του 2018 αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την 
εκδίκαση της υπόθεσής του, που ήταν προγραμματισμένη 
για τις 3 Δεκεμβρίου 2018, αλλά ζήτησε και πήρε αναβολή 
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019.

Με τη σύντροφό 
του Μεράλ Γκεϊλανί

Ετσι, για να μην οδηγηθεί ξανά στις φυλακές, ο Γιάννης 
Βασίλης Γιαϊλάλι πήρε την απόφαση να φύγει κρυφά από 
την Τουρκία και να έρθει στην Ελλάδα. Είχε προσπαθήσει 
και στο παρελθόν να έρθει νόμιμα, αλλά δεν του δόθηκε 
βίζα.

Το 2019 μπήκε σε βάρκα και κάτω από άγνωστες 
συνθήκες έφτασε στην Αλεξανδρούπολη. Οταν εντοπίστηκε 
από την αστυνομία έδειξε την ταυτότητά του, κατήγγειλε 
τις διώξεις που υπέστη και ζήτησε πολιτικό άσυλο, 
παραμένοντας αντιρρησίας συνείδησης και ακτιβιστής της 
ειρήνης.

Για όλες τις δραστηριότητές του στην Τουρκία δεχόταν 
καθημερινά απειλές για τη ζωή του. Τόσο από την τουρκική 
αστυνομία και στρατονομία, όσο και από άγνωστους με 
απειλητικά μηνύματα…

«Πλέον ή θα με σκότωναν ή στην καλύτερη περίπτωση 

για μένα θα καταδικαζόμουν σε ισόβια. Γι’ αυτόν τον λόγο 
επέλεξα να έρθω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, έστω 
και ως πρόσφυγας» λέει ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊλάλι.

«Οπως γνωρίζετε, είμαι απόγονος εκείνων που πριν 
2.800 χρόνια ήρθαν και ίδρυσαν όλες τις πόλεις στον 
Πόντο. Και ως απόγονος αυτών (τι ειρωνεία), 2.800 χρόνια 

μετά έρχομαι στον τόπο μου, στην πατρίδα μου, στην 
Ελλάδα ως φυγάς – ως πρόσφυγας. Λόγω του αγώνα 
που έκανα στην Τουρκία για τον ποντιακό λαό, τον λαό 
μας» προσθέτει.

Η Τουρκία και οι διώξεις
Ο Γιαϊλάλι δήλωσε ότι οι παρούσες πρακτικές της 

τουρκικής κυβέρνησης και η ένοχη ιστορική κληρονομιά, 
στην οποία βασίζονται οι διώξεις της Τουρκίας, δεν 
πρέπει να αγνοούνται. Τα εν λόγω εγκλήματα δεν 
μπορούν πλέον να κρυφτούν.

Βάσει αυτής της ένοχης ιστορίας, εφαρμόζονται 
συστηματικά πολιτικές σφαγής, απέλασης, λεηλασίας 
και βιασμού από το τουρκικό καθεστώς. Ολα αυτά 
σηματοδοτούν τη μεταφορά οθωμανικών πρακτικών 
στην Τουρκική Δημοκρατία.

«Εδώ και 150 χρόνια, αυτή η περιοχή είναι 
τουρκοποιημένη. Εκείνη την εποχή, οι Νέοι Οθωμανοί, οι 
Ισλαμιστές, πότε οι Ενωτικοί και πότε οι Κεμαλιστές που 
βγήκαν από τους Ενωτικούς, είχαν όλοι τον ίδιο σκοπό. 
Ποτέ τους δεν δοκίμασαν δημοκρατικές πρακτικές» 
επισημαίνει ο Γιαϊλάλι.

«Οι Ασσύριοι, οι Αρμένιοι και οι δικοί μου άνθρωποι, 
για τους οποίους έμαθα αργότερα, αποτέλεσαν όλοι 
θύματα του τουρκικού κράτους, όπως συνέβη και με 
τη Γενοκτονία των Ποντίων. Πρόκειται προφανώς για 
λαούς που δεν έχουν σχέση με τους Τούρκους και με τις 
πεποιθήσεις του σουνιτικού Ισλάμ» συμπληρώνει.

Και συνεχίζει: «Η συνεχιζόμενη επιθετική στάση 
εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου σήμερα είναι 
προφανής και γίνεται στα ίδια πλαίσια. Αυτό που 
συμβαίνει σήμερα είναι η διαιώνιση της 150χρονης 
πολιτικής τουρκοποίησης. Χρησιμοποιούν κάθε είδους 
βρόμικο μηχανισμό».

Η γενοκτονία της μνήμης
Τονίζοντας ότι όλα τα γειτονικά κράτη, όλοι οι λαοί και η 

Ευρώπη πρέπει να αντιληφθούν τον ρατσιστικό, φασιστικό, 
θρησκευτικό και οθωμανικό χαρακτήρα του τουρκικού 
κράτους, ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊλάλι τονίζει:

«Ολες οι χώρες και οι λαοί πρέπει να δουν αυτήν την 
πραγματικότητα και να ενεργήσουν ανάλογα. Ειδικά εμείς 
οι Ελληνες, η Ελλάδα, που υπέστη γενοκτονία από τους 
προγόνους αυτών των Τούρκων.

»Επίσης και οι Αρμένιοι και η Αρμενία πρέπει να 
επανεξετάσουν τις σχέσεις τους με το φασιστικό τουρκικό 
κράτος, αλλά και τις σχέσεις τους με τους Κούρδους.

»Η πρακτική του να αγνοούν τις γενοκτονίες και τις 
σφαγές και να συνεχίζουν τις ζωές τους όταν τυχαίνει να 
μην βρίσκονται στο στόχαστρο της Τουρκίας, έχει παρέλθει 
ανεπιστρεπτί».

Οι συγγενείς στην Ελλάδα
Τέλος, για τους συγγενείς του και τη νέα ζωή στην 

Ελλάδα, ο Γιάννης – Βασίλης Γιαϊλάλι επισημαίνει:
«Θέλω να ψάξω να βρω συγγενείς μου. Εμαθα ότι 

κάποιοι από το χωριό μου ήρθαν στην περιοχή της Δράμας. 
Θα ήθελα πολύ να τους συναντήσω.

»Θέλω να αρχίσω μια νέα ζωή στην Ελλάδα. Παράλληλα 
όμως θα συνεχίσω τον αγώνα μου για την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου».

Πηγή: lelevose.gr

Ιμπραήμ Γιαϊλάλι 
Η συγκλονιστική ιστορία του τούρκου 

εθνικιστή όταν έμαθε πως είναι Ελληνας
Ο Ιμπραήμ Γιαϊλάλι 
ήταν τούρκος 
ριζοσπαστικός 
εθνικιστής, περήφανος 
για την εχθρότητά του 
προς τους Κούρδους 
και τους άλλους 
αυτόχθονες λαούς 
της Μικράς Ασίας...
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