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Το HHF τιμά την πρώτη Ελληνική 
Κοινότητα στο Τορόντο

Αποκαλυπτήρια πλάκας στο κέντρο της πόλης

Το 2021 
σηματοδοτεί 

την 100η επέτειο 
για τον Καναδά

Από την τελευταία Παρασκευή του Οκτωβρίου κάθε 
χρόνο έως τις 11 Νοεμβρίου, οι Καναδοί φοράνε μια 
κόκκινη παπαρούνα στο πέτο. H 11η Νοεμβρίου είναι 
ημέρα μνήμης όλων εκείνων που έχασαν τη ζωή τους 
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ημέρα τιμής για τους 
βετεράνους που βίωσαν τα δεινά του. Αργότερα 
η επέτειος συνδέθηκε και με τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και γενικότερα με όσους έχασαν η ζωή τους 
σε πολέμους. Η Ημέρα Μνήμης, γνωστή και ως 
Ημέρα της Παπαρούνας “Poppy Day” εορτάζεται στα 
κράτη της Κοινοπολιτείας για να τιμήσει τα μέλη των 
ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Αν και ο Πόλεμος τελείωσε επίσημα τον Ιούνιο του 
1919 με την Συνθήκη των Βερσαλιών, ο εντέκατος 
μήνας και η εντεκάτη ημέρα του επιλέχθηκε ως 
ημέρα Μνήμης των πεσόντων. Η επιλογή της 
11ης Νοεμβρίου έγινε κατόπιν της ανακωχής που 
υπέγραψαν οι εκπρόσωποι της Γερμανίας με τις 
συμμαχικές δυνάμεις για να σταματήσουν επίσημα 
τις εχθροπραξίες του πολέμου «την εντεκάτη ώρα της 
εντεκάτης ημέρας του εντεκάτου μήνα» το 1918.Στον 
Καναδά η Ημέρα Μνήμης των πεσόντων άρχισε να 
γιορτάζεται το 1921, δύο χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση 
της Ημέρας Μνήμης στη Μεγάλη Βρετανία.

Επένδυση $100.000.000 
από την Επαρχιακή Κυβέρνηση

για τα Ιδρύματα Μακροχρόνιας Φροντίδας
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Συμπληρώσαμε 40 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνισμού. Είμαστε 
ένα από τα πρώτα ελληνικά φαρμακεία του Τορόντο. Χάρη στην 
προτίμησή σας και την αγάπη σας ξεχωρίσαμε. Γίναμε ένα από τα 
πιο δημοφιλή φαρμακεία. Το χρωστάμε σε σας. Σας ευχαριστούμε 
θερμά και σας προσκαλούμε κι αυτή τη χρονιά να συνεχίσετε να 
μας επισκέπτεσθε διότι θα έχουμε στο άμεσο μέλλον.... εκπλήξεις!!! 
Διαθέτουμε ειδικευμένο προσωπικό. Δε χρεώνουμε τα $2.00 για 
τους συνταξιούχους.  Διαθέτουμε τα πιο πολλά εμβόλια που 
κυκλοφορούν.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9πμ-6μμ

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

• Εκτελούμε συνταγές παντός είδους
• Δεχόμαστε όλες τις ασφάλειες
• Εχουμε μεγάλη ποικιλία σε βιταμίνες

• Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά
• Είδη για διαβητικούς
• Ηλεκτρικοί μετρητές για ζάχαρο

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

751 Pape Avenue, Toronto ON M4K 3T1
Δίπλα στο Pape Subway

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Την απόφαση της να διαθέσει 
100.000.000 δολάρια προκειμένου να 
μισθώσει επιπλέον 2000 νοσηλευτές 
για τα ιδρύματα μακροχρόνιας 
φροντίδας, ανακοίνωσε κυβερνητικό 
κλιμάκιο της Επαρχιακής Κυβέρνησης, 
αποτελούμενο από τον Υπουργό 
Μακροχρόνιας Φροντίδας  Rod Phil-
lips, την Υπουργό Κολλεγίων και 
Πανεπιστημίων Jill Dunlop και τη 
Βουλευτή Έφη Τριανταφυλλοπούλου.

Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη 27 
Οκτωβρίου στο Ελληνικό Σπίτι στο 
Winona Drive στο Τορόντο.

Παρόντες ήταν ο Σεβ. 
Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος,  
ο κ. Γιάννης Φαναράς, Πρόεδρος του 
Ελληνικού Σπιτιού και προεδρεύων 
του Διοικητικού Συμβουλίου και ο 
κ. Κώστας Κωστούρος, Διευθύνων 
Σύμβουλος του οργανισμού.

Ολοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην 
ανάγκη επιπλέον μέριμνας ώστε να 
βελτιωθεί ο τομέας  της μακροχρόνιας 
φροντίδας ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας.

“Είναι ανάγκη να τιμούμε, να 
βοηθάμε και να θυσιαζόμαστε για 
τους ηλικιωμένους μας, όπως και 
οι ίδιοι θυσιάστηκαν για εμάς όταν 
μεγαλώναμε τόνισε χαρακτηριστικά ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στην ομιλία 
του”. 

Το Ελληνικό Σπίτι και στις 
δύο τοποθεσίες είναι από τους 
οργανισμούς που αποτελούν τα 
στολίδια της ελληνικής παροικίας. Το 
έργο που επιτελείται είναι θαυμαστό 
και τόσο η διοίκηση ὀσο και το 
προσωπικό εργάζονται με αφοσίωση 
και επαγγελματισμό για την καλύτερη 
δυνατἠ φροντίδα των ηλικιωμένων 
μας.

Επένδυση $100.000.000 
από την Επαρχιακή Κυβέρνηση

για τα 
Ιδρύματα 

Μακροχρόνιας 
Φροντίδας
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Β. Μακεδονία: 
Οι εθνικιστές 

οι Πρέσπες και η 
αξιοπιστία ΗΠΑ-ΕΕ
Το σκηνικό στη γειτονική χώρα διολισθαίνει 

σε ένα αχαρτογράφητο περιβάλλον που 
επιβάλλει εγρήγορση της Αθήνας

Οπως είχε επισημανθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση 
της πρόθεσης του Ζόραν Ζάεφ να παραιτηθεί από 
πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, το σκηνικό 
στη γειτονική χώρα διολισθαίνει σε ένα αχαρτογράφητο 
περιβάλλον που επιβάλλει εγρήγορση της Αθήνας.
Ηδη, ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της 

αντιπολίτευσης, του εθνικιστικού VMRO-DPMNE, Χρίστιαν 
Μίτσκοσκι, κατέθεσε πρόταση μομφής κατά του κ. Ζάεφ.
Οι ΗΠΑ και η ΕΕ διαμηνύουν τις τελευταίες ημέρες την 

ανάγκη πλήρους σεβασμού της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
Το έκανε με τον πλέον ηχηρό τρόπο και ο πρέσβης των 
ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζεφ Πάιατ, στο πρόσφατο Thessaloniki 
Summit.
Ευρισκόμενος υπό πίεση, ο κ. Μίτσκοσκι φαίνεται να 

υιοθετεί μια θολή στάση που σε καμία περίπτωση δεν 
καλύπτει την Ελλάδα και αυτό πρέπει να το καταστήσουμε 
σαφές προς πάσα κατεύθυνση. Παίρνει αποστάσεις από 
την ευθεία απόρριψη της «απαράδεκτης», όπως την 
περιέγραφε μέχρι τώρα, Συμφωνίας των Πρεσπών, και 
δηλώνει πλέον ότι αναγνωρίζει μεν τη συμφωνία, ωστόσο 
σημειώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιεί τον όρο Βόρεια 
Μακεδονία. Αρνείται δηλαδή μια από τις βασικότερες 
πρόνοιές της.
«Δεν μπορείτε να περιμένετε από εμένα να επαναλαμβάνω 

σαν τον Ζόραν Ζάεφ τον προσδιορισμό (σ.σ.: Βόρεια). 
Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το κάνω. Όμως, τη Συμφωνία 
των Πρεσπών, που φέρνει μαζί της μια συγκεκριμένη 
πραγματικότητα στη Μακεδονία – είμαστε μέρος αυτής της 
Βουλής, συμμετέχουμε σε εκλογές στη χώρα, είμαστε μέρος 

μίας πραγματικότητας την οποία δυστυχώς υιοθέτησε 
ο Ζόραν Ζάεφ – δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, δεν 
μπορούμε να είμαστε υποκριτές και να λέμε ότι δεν είναι 
πραγματικότητα», ανέφερε ο κ. Μίτσκοσκι σε τηλεοπτική 
του συνέντευξη.
Η παραίτηση του κ. Ζάεφ μετά την ήττα του κυβερνώντος 

Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ήταν μια μάλλον 
υπερβολική αντίδραση σε ένα αποτέλεσμα τοπικών 
εκλογών. Ωστόσο, έχει ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό το 
οποίο είναι πλέον περίπλοκο αλλά και αβέβαιο.
Και να καταφέρουν οι εθνικιστές να σχηματίσουν 

κυβέρνηση συνασπισμού, δεν είναι βέβαιο ότι αυτή 
θα εξαντλήσει το υπόλοιπο των δυόμισι ετών της 
κοινοβουλευτικής θητείας καθώς θα στηρίζεται σε μια 
οριακή πλειοψηφία μίας ψήφου (61 έδρες σε σύνολο 120).
Σε ό,τι μας αφορά, είναι δεδομένο ότι στα διεθνή θέματα 

που μας απασχολούν, και όχι μόνον σε αυτά, ο σεβασμός 
του διεθνούς δικαίου αποτελεί σταθερά της ελληνικής 
προσέγγισης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η χθεσινή 
ανταλλαγή των οργάνων επικύρωσης της Συμφωνίας 
Οριοθέτησης των Θαλασσίων Ζωνών με την Ιταλία.
Αν, όντως, υπάρξει νέα ηγεσία στη Βόρεια Μακεδονία, 

πρέπει να της γίνει κατανοητό με τον πλέον απόλυτο 
τρόπο, ότι τόσο οι διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα όσο 
και η συνεργασία με την ΕΕ – συμπεριλαμβανομένου του 
οικονομικού και εμπορικού πεδίου – θα επιδεινωθούν.
Τη στιγμή που τα Σκόπια αναζητούν στήριξη στις 

Βρυξέλλες, η Αθήνα, που αποτελεί σήμερα την πιο ηχηρή 
υπέρμαχο της ένταξής τους στην Ενωση, θα ενεργήσει με 
γνώμονα τον σεβασμό μιας διεθνούς συμφωνίας η οποία 
έχει κυρωθεί και από τις δυο χώρες και έχει ήδη παράξει 
αποτελέσματα.
Υπό αυτό το πρίσμα, η Ελλάδα απαιτεί τη συνεπή χρήση 

της σύνθετης ονομασίας Βόρεια Μακεδονία στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό, κάτι που αποτελεί υποχρέωση της 
γειτονικής χώρας η οποία απορρέει από το διεθνές δίκαιο 
το οποίο κατισχύει του εθνικού Συντάγματος.
Το ζήτημα υπερβαίνει τις σχέσεις Αθηνών – Σκοπίων. Αν 

επιτραπεί στον κ. Μίτσκοσκι ουσιαστικά να παραβιάσει 
τις Πρέσπες, θα πληγεί η αξιοπιστία των ΗΠΑ και της ΕΕ 
σε όλη τη Βαλκανική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
επιρροή τους, και τη σταθερότητα, σε μια γεωπολιτικά 
πολύ ευαίσθητη περιοχή.

kathimerini.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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1ο Παγκόσμιο 
Πανομογενειακό Συνέδριο 

στη Θεσσαλονίκη 
(15-17.07.2022)

Τη διοργάνωση του 1ου Παγκόσμιου Πανομογενειακού 
Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη από τις 15 μέχρι και τις 
17 Ιουλίου 2022 με θέμα «Ο Αριστοτέλης συναντά 
τον Ιπποκράτη», ανακοίνωσαν ο Γενικός Γραμματέας 
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο 
Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, κ. Κυριάκος 
Αναστασιάδης και ο Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. 
Σταύρος Καλαφάτης.

Το πανομογενειακό συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο 
Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο και συνδιοργανώνεται από 
τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας 
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Υφυπουργό Εσωτερικών 
(Μακεδονίας-Θράκης), κ. Σταύρο Καλαφάτη, καθώς και 
από άλλους φορείς της περιοχής.

Ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε ότι «η επιλογή της 
Θεσσαλονίκης ως πόλης που θα φιλοξενήσει το μοναδικής 
κλίμακας και εμβέλειας συνέδριο εντάσσεται στη 
στρατηγική μας να καταστεί η συμπρωτεύουσα παγκόσμιο 
κέντρο της ελληνικής ομογένειας, ένα κόμβος για τους 
απανταχού Έλληνες και λίκνο σπουδαίων πρωτοβουλιών 
και συνεργασιών».

Ο κ. Χρυσουλάκης ενημέρωσε ότι το συνέδριο θα 
αναπτυχθεί σε επιμέρους θεματικές, οι οποίες θα αφορούν, 
μεταξύ άλλων, τους τομείς της Ιατρικής -όπου ήδη υπάρχει 
σχετική προετοιμασία από το Aristotle Medical Forum και 
το Hellenic Diaspora Medical Forum-, της Νεολαίας, των 
ΜΜΕ, των Εθνικοτοπικών οργανώσεων της Διασποράς 
αλλά και την ΠαΔΕΕ, την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική 
Ένωση Ελληνισμού, με στόχο την παρουσία διακεκριμένων 
εκπροσώπων διαφόρων πεδίων, τη γόνιμη ανταλλαγή 
απόψεων και τη σύσφιξη σχέσεων.

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και 
Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, 
κεντρικός πυλώνας προώθησης της Ελλάδας στο 
εξωτερικό και παράλληλα, συνδετικός κρίκος και σημείο 
αναφοράς με τον Απόδημο Ελληνισμό, φιλοδοξεί με 
τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πανομογενειακού 
Συνεδρίου να θέσει ισχυρά θεσμικά θεμέλια για την 
πολυεπίπεδη διασύνδεση της ομογένειας από όλον τον 
κόσμο. Η πραγματοποίηση παράλληλων συνεδρίων υπό 
την σκέπη του Πανομογενειακού επιτρέπει όχι μόνο τη 
σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων του 
εκάστοτε συνεδρίου, αλλά και μία άνευ προηγουμένου 
διεπιστημονική, διαθεματική διάδραση που μπορεί 
να οδηγήσει σε καινοτόμες συνέργειες των μελών του 
απόδημου ελληνισμού μεταξύ τους, αλλά και με την 
μητρόπολη, με στόχο την ανάδειξη του αξιολογότατου και 
πάντοτε αξιόμαχου δυναμικού που διαθέτει.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
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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

 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Εορτασμός της ημέρας 
του «OXI» στην 

Ελληνορθόδοξη Κοινότητα  
Αγίου Νικολάου Τορόντο. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία 

και τη Δοξολογία κατάθεση 
στεφάνου από τον Δημοτικό 

Σύμβουλο Νικόλαο Μαντά 
υπέρ των ηρωικώς  

πεσόντων στρατιωτών κατά 
τον  Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τιμώντας 
την 28η 

Οκτωβρίου 
1940

-Έλα Σκλάβε τι κάνεις;
-Τι να κάνω μικρέ, καλά είμαι.Τι 

γίνεται εκεί κάτω, είδα ότι αρχίσατε να 
μπαίνετε σε κανονικούς ρυθμούς!

- Κάτι πάει να γίνει Σκλάβε, έχουμε 
όμως ακόμα δρόμο μπροστά μας.

-Έμαθα μικρέ από τα facebookia,ότι 
η κοινότητα πάει για εκλογές.

-Σωστά Σκλάβε 12 Δεκεμβρίου 
έχουν εκλογές.

- Μήπως μικρέ γνωρίζεις ποιοι 
βάζουν υποψηφιότητα;

- Όχι Σκλάβε δεν έχω μάθει ακόμα.
Σύντομα όμως θα έχουμε νέα.

- Άντε μικρέ να δούμε τι θα γίνει.
Ελπίζω όλα να πάνε προς το καλύτερο.

-Ναι Σκλάβε όλοι το ευχόμαστε για 
να πάει μπροστά η κοινότητα.

Έλεγα μήπως ζητήσω από τον 
Αρχιεπίσκοπο να με κάνει άρχοντα, 
στην πορεία όμως άλλαξα γνώμη,γιατί 
μερικοί τελευταία έχουν ξεφτιλίσει την 
έννοια της λέξεως.

- Ξέρω ακριβώς που το πας μικρέ, 
γιατί βλέπουμε και εμείς εδώ πάνω τα 
post και τα σχόλια που κάνουν από το 
Heaven Net.

Τι να κάνουμε όμως ο καθένας μέχρι 
εκεί που φτάνει η μύτη του.

- Έχεις δίκιο Σκλάβε.Δεν μπορούμε 
βλέπεις να τα βάλουμε με τον Μεγάλο, 
επειδή δεν τους έδωσε παραπάνω 
μυαλό.

-Εδώ μικρέ θα διαφωνήσω μαζί σου.
Μυαλό τους έδωσε ο Μεγάλος το θέμα 
είναι πως το χρησιμοποιεί ο καθένας.

- Πάλι δίκιο έχεις Σκλάβε. Δεν μπορώ 
να σε πιάσω από πουθενά.

- Είδα μικρέ ότι το Halloween Party 
που κάνατε είχε επιτυχία.

-Δεν έχω παράπονο Σκλάβε.
Σημασία έχει ότι περάσαμε όμορφα.

-Είδα και τη νύφη μικρέ ντυμένη στα 
άσπρα με την ανθοδέσμη στο χέρι.
Να της πεις ότι σύντομα θα σκάσει 
μύτη ο γαμπρός.Βέβαια όταν είδα την 
πόντια ντυμένη μπατσίνα τρελάθηκα.
Γνωρίζουμε όλοι ότι σου έχει βάλει τα 
δύο πόδια σε ένα παπούτσι και καλά 
κάνει εδώ που τα λέμε, πρέπει όμως 
και εσύ να της περάσεις δαχτυλίδι, 
ειδάλλως σε βλέπω δεμένο με τις 

χειροπέδες.
-Έλα Σκλάβε αφού ξέρεις ότι εγώ 

κάνω κουμάντο.
- Κούνια που σε κούναγε μικρέ....

Καλού κακού ρώτα την πριν το 
γράψεις,γιατί δεν σε βλέπω καλά.

-Πολύ δούλεμα πέφτει Σκλάβε,ας 
αλλάξουμε καλύτερα συζήτηση.

- Είδα μικρέ ότι το Σάββατο ήσασταν 
στο Molon Lave και περάσατε καλά.

-Το είδες και αυτό Σκλάβε; Τελικά 
δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Όντως 
όμως περάσαμε όμορφα παρέα με 
τον Γιάννη Σισσάκη και τον Γιώργο 
Στριλιγκά, οι οποίοι κάνουν φοβερό 
κρητικό γλέντι και με την Έλενα Ηλιάδη 
στο λαϊκό ρεπερτόριο.

- Το μετά είναι το θέμα μικρέ....
Τι εννοείς Σκλάβε; Πήγαμε για ύπνο 

μετά.
-Μάλλον ήπιες πολύ μικρέ και δεν 

θυμάσαι καλά.
-Κατάλαβα Σκλάβε που το πας, 

το είδες και αυτό.Τι να κάνω όμως 
αφού μπήκαμε στο κέφι είπα να το 
συνεχίσουμε. Έτσι πρότεινα στα παιδιά 
να πάμε όλοι μαζί όπως ήμασταν στο 
μαγαζί. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου 
χάλασαν χατήρι.

-Καλά κάνατε μικρέ η ζωή θέλει 
καλοπέραση.

- Πρέπει να φύγω Σκλάβε.
- Έγινε μικρέ. Τράβα για ύπνο γιατί 

αύριο έχεις τρεχάματα.
-Έχω τόσα πολλά να κάνω Σκλάβε 

και έχω και τους άλλους να ασχολούνται 
μαζί μου χωρίς λόγο.

-Άστους αυτούς μικρέ και μην 
σπαταλάς τον χρόνο σου. Άλλωστε 
τέτοιου είδους άνθρωποι πάντα θα 
προσπαθούν να βάζουν τρικλοποδιές 
σε ανθρώπους που είναι ένα βήμα 
μπροστά. Αυτό να το θυμάσαι.

-Σοφά τα λόγια σου Σκλάβε.
Σε αγαπώ πολύ και μου λείπεις 
αφάνταστα.Υπάρχουν φορές που 
σε νιώθω γύρω μου,κοντά μου, μην 
νομίζεις πως δεν το καταλαβαίνω.

-Έγινε μικρέ... Πήγαινε να 
ξεκουραστείς, γιατί όπως είπα και πριν 
έχεις πολύ δουλειά αύριο.
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Eνα Halloween Party διαφορετικό από τα άλλα, με πολύ γέλιο, τρέλα και χορό. Οι 
μεταμφιέσεις έκλεψαν την παράσταση, ειδικά των δύο νικητών μας, οι οποίοι 
μοιράστηκαν το ποσό των $500.

Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για την bar woman μας Νικολέτα, η οποία 
καθήλωσε τους πάντες με την τσαχπινιά της και το θεϊκό κορμί της, τη νύφη μας που έψαχνε 
μανιωδώς όλο το βράδυ για γαμπρό και το όργανο της τάξεως, που παραμόνευε σε κάθε 
ατόπημά τους με τις χειροπέδες.

Μικροί και μεγάλοι έβαλαν τη φαντασία τους να δουλέψει, για να κάνουν την πιο 
φαντασμαγορική εμφάνιση. Η αλήθεια είναι ότι το πέτυχαν και με το παραπάνω.

Και του χρόνου να ευχηθούμε με υγεία.
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Η Νούλη Τσαγκαράκη γεννήθηκε στη Δράμα, μεγάλωσε 
στην Αττική, σπούδασε στην Αγγλία, έζησε στην Πάτρα και 
τελικά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Λάτρης της ζωής και των 
ταξιδιών, των προκλήσεων και των εξερευνήσεων, συνεχίζει, 
με  τις συλλογές των διηγημάτων της, την ενασχόλησή 
της με τα κοινωνικά θέματα, προσπαθώντας να φωτίσει τα 
προβλήματα που απορρέουν από την μετατόπιση αξιών που 
έχει σημειωθεί και τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους 
συνανθρώπους μας.

Ο,ΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΗΛΗ φΕΡΕΙ 
 ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑφΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑφΕωΣΝΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

Από τη ν απαξίωση στην αποθέωση
Την εποχή που μεγάλωνα το να είσαι παιδί δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, 
παιδιά είχαν όλοι. Δεν νοήσω καν άνθρωπος, όχι σαν οντότητα, σαν αξία. Γιατί 
το ζητούμενο ήταν αυτό ακριβώς, να αποδείξεις πως άξιζες! Άξιζες τον κόπο και 
τις θυσίες που έκαναν για να σε μεγαλώσουν. Και τούτη η αντίληψη, ανάλογα 
με το γονιό και το χαρακτήρα του, έμπαινε βαθιά μέσα μας, μας τυραννούσε 
σχεδόν. Πώς να εναντιωθείς μετά σ’ ένα γονιό που έβλεπες τι τράβαγε! Γιατί 
η ζωή ήταν δύσκολη τότε. Μεροδούλι μεροφάι. Κι εκείνοι εξοικονομούσαν 
απ’ το υστέρημα, μίσιαζαν τη μπουκιά τους για το παραπάνω το δικό μας. 
Ήταν πιο εύκολο να αντιδράσεις στους απαιτητικούς κι αυταρχικούς γονείς 
μ’ εξυπνάδες του τύπου, «δεν φταίω εγώ που με γέννησες» που πετάγαμε. 
Μα στους άλλους, τους κλειστούς, τους λιγόλογους, που τους έβλεπες να 
παιδεύονται οραματιζόμενοι ένα καλύτερο αύριο για σένα, δεν τολμούσες. 
Έσκυβες λοιπόν το κεφάλι κι ακολουθούσες τις δικές τους επιταγές, εκείνες 
που οι ίδιοι εκτιμούσαν πως θα σου εξασφάλιζαν ένα καλύτερο ζην. Κι αν εσύ 
τύχαινε να έχεις άλλα όνειρα, τα καταχώνιαζες βαθιά στο ερμάρι της ψυχής 
και πέταγες το κλειδί, από το φόβο μην μπεις στον πειρασμό να τ’ ανασύρεις 
και πικραθείς. Επειδή πρωτεύον ήταν να γεμίζει το στομάχι ξεφεύγοντας από 
το μόχθο και το άγχος του επιούσιου. Αυτό ήταν το όριο της ευτυχίας και της 
ατομικής επιτυχίας.
Την εποχή που μεγάλωνα τα δικά μου παιδιά, η ανέχεια σταδιακά μας εγκατέλειπε 
μέχρι που φτάσαμε -τη χρυσή εποχή του ΠΑΣΟΚ- να πραγματοποιούμε 
αδιανόητους ως τότε πόθους, όπως το να πάμε διακοπές φερ’ ειπείν. Κι αφού 
το χρήμα έρρεε άφθονο πια, βγάλαμε όλα μας τα απωθημένα στα παιδιά 
μας. Τα μπουκώσαμε με τόσα παιχνίδια και ρούχα που καταφέραμε να μην 

τους δίνουν καμία χαρά. Ικανοποιήσαμε κάθε επιθυμία τους πριν ακόμα 
γεννηθεί. Και φροντίσαμε να κάνουν δικά τους όλα τ’ ανεκπλήρωτα μας όνειρα. 
Προκειμένου δε να σιγουρέψουμε την επίτευξη των στόχων, δεν διστάσαμε 
να τα ενοχοποιήσουμε. «Εγώ που έκανα τόσα για σένα!» Τίποτα στ’ αλήθεια 
δεν είχαμε κάνει, πέρα απ’ το να πληρώνουμε. Κι όμως ανερυθρίαστα τους το 
χρεώσαμε ως δική τους απαίτηση. Στο όνομα της αγάπης και του χρήματος 
που δαπανήσαμε, εμείς, οι πρώην στερημένοι –τώρα που είχαμε γευτεί τη 
γλύκα του- το αναβαθμίσαμε σε πρωτεύουσα αξία.
Κι έτσι γέμισε η Ελλάδα από δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, επιστήμονες 
κάθε είδους, που στη μικρή αγορά της χώρας μας δεν μπορούσαν να 
απορροφηθούν και μεταβλήθηκαν σ’ εξαγώγιμο προϊόν. Πολλές μανάδες 
θέλησαν τότε να κρατήσουν κοντά τα παιδιά τους, να μην τα στερηθούν, αφού 
μπορούσαν να τα ζήσουν. Όγκωνε ο ανθρώπινος εγωισμός ενώ, παράλληλα, 
ατονούσε η ευθυκρισία. Το χρήμα μας έκανε να αισθανόμαστε πιο δυνατοί, πιο 
σίγουροι, μας παρείχε μια αυτοεκτίμηση που δεν διαθέταμε παλιότερα κι ένα 
κομπλεξικό εγώ σήκωνε σταδιακά μύτη. Ένα εγώ αποπροσανατολισμένο κι 
αυθάδικο.
Κι η σύγχυση συνεχίστηκε. Τα παιδιά των παιδιών μας είχαν τα πάντα 

-περισσότερα απ’ όσα πρόλαβαν να θελήσουν ή να ονειρευτούν- εκτός από 
μέτρο. Παιδιά που λατρεύτηκαν σαν μικροί θεοί. Παιδιά που αποθεώθηκαν 
σαν αυταξίες, που θεωρήθηκαν κι αντιμετωπίστηκαν ως τέλεια! Παιδιά 
που τους δικαιολογήθηκε η κάθε ανάγωγη πράξη, ο κάθε αγενής λόγος, η 
πλέον αναιδέστατη συμπεριφορά. Παιδιά χωρίς αξίες, χωρίς ιδεώδη, παιδιά 
παραπλανημένα.
Από την απαξίωση στην αποθέωση ο δρόμος ήταν μακρύς και οι επιπτώσεις 
ανάλογες. Κι από την αποθέωση στην ισορρόπηση μπορεί να αποδειχθεί 
ακόμα μακρύτερος. Μα οφείλουμε να τον διανύσουμε, αν θέλουμε να έχουμε 
αύριο πολίτες ελεύθερους κι υπεύθυνους. Γιατί τα παιδιά μας θα είναι για πάντα 
δικά μας, αλλά δεν θα είναι για πάντα μικρά. Θα είναι οι αυριανοί πολίτες. Κι 
αν πράγματι επιθυμούμε να ζήσουν σ’ έναν κόσμο καλύτερο, πρέπει να τους 
δώσουμε τα εφόδια να τον δημιουργήσουν.
Γιατί εμείς –όσο και να τ’ αγαπάμε, λάθος συνήθως - πάντα θα ονειρευόμαστε 
με τους όρους της δικής μας εποχής, ξεχνώντας πως οι εποχές τρέχουν και 
μας προσπερνούν.

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)
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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!!!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 21

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Λαϊκό-Κρητικό γλέντι 
στο Molon Lave

Μια πολύ ὀμορφη βραδιά με υπέροχο φαγητό, άφθονο 
καλό κρασί, καλή παρέα και πολύ γλέντι είχαμε το π. Σάββατο 
στην ταβέρνα Molon Lave στο Scarborough.

 Η Έλενα Ηλιάδη στο τραγούδι με γνωστά λαϊκά ακούσματα 
μαζί με την ορχήστρα του μαγαζιού και στη συνεχεία ο 
Γιάννης Σισσάκης και ο Γιώργος Στριλιγκάς στο κρητικό 
πρόγραμμα με τις υπέροχες μαντινάδες τους, δημιούργησαν 
μια διασκεδαστική  ατμόσφαιρα και ένα μοναδικό γλέντι. 

Η ταβέρνα Molon Lave έχει φέρει πραγματικά ένα άρωμα 
Ελλάδας και θυμίζει παλιές καλές εποχές. Βέβαια πρέπει να 
πούμε ότι καλό θα ήταν πριν επισκεφθείτε το συγκεκριμένο 
μαγαζί να κλείσετε το  τραπέζι σας γιατί είναι πάντα γεμάτο.

Αυτή την εβδομάδα Παρασκευή και Σάββατο θα υπάρχει 
ζωντανή μουσική, με τον ιδιοκτήτη Γιάννη να είναι πάντα εκεί 
για να σας υποδεχτεί, έτσι ώστε να περάσετε μία υπέροχη 
βραδιά.
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Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΕΣΙωΤΗ

Καναδά τυπωνόταν σε χιλιάδες αντίτυπα με το σύνθημα: “Αγόρασε ένα ομόλογο της 
νίκης”!

Σήμερα η Βασιλική Καναδική Λεγεώνα (Royal Canadian Legion) μοιράζει στους 
Καναδούς το poppy, την κόκκινη παπαρούνα των Flanders Fields. Εκτιμάται ότι κάθε 
χρόνο περίπου 20 εκατομμύρια παπαρούνες διανέμονται από τα υποκαταστήματά του 
Royal Canadian Legion σε όλο τον Καναδά.

Η ετήσια επέτειος της Ημέρας Μνήμης είναι μια ευκαιρία για τους Καναδούς να 
τιμήσουν τους νεκρούς του πολέμου και να θυμηθούν τις θυσίες τους. Πάνω από 
170.000 Καναδοί έχουν σκοτωθεί στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 
και σε άλλους πολέμους από το 1812 πολεμώντας για την ειρήνη, τις καναδικές αξίες 
και την ελευθερία. Μνημονεύοντας τη θυσία τους και ελπίζοντας πως ο πόλεμος και 
η εκμετάλλευση των παιδιών του κόσμου από τα εκάστοτε συμφέροντα και τη δίψα 
των μεγάλων για εξουσία κάποτε θα σταματήσει, ας φορέσουμε στο πέτο μια κόκκινη 
παπαρούνα. Μια παπαρούνα που συμβολίζει διαχρονικά τον πόνο κάθε στρατιώτη 
που τον στοίχειωσε ο θάνατος και μια ανοιχτή πληγή που στάζει ακόμα το αίμα της 
ανθρωπότητας.

Στα πεδία της Φλάνδρας
ανεμίζουν παπαρούνες 

ανάμεσα στους σταυρούς, σειρά-σειρά Σταυρούς 
που μαρτυρούν τη θέση μας εδώκαι στον ουρανό 

Οι κορυδαλλοί, άφοβα τραγουδώντας ακόμα, 
πετούν μα ίσα που ακούγονται μέσα στους κρότους των όπλων. 
Είμαστε οι νεκροί Λίγες μέρες πριν ζήσαμε, νιώσαμε την αυγή, 

είδαμε το ηλιοβασίλεμα να λάμπει
Αγαπήσαμε κι αγαπηθήκαμε και τώρα κειτόμαστε νεκροί στα 

πεδία της ΦλάνδραςΤο κατακόκκινο λουλούδι που έγινε το 
σύμβολο των νεκρών του πολέμου

Πώς όμως η ανοιξιάτικη παπαρούνα έγινε σύμβολο και μας θυμίζει μέχρι σήμερα, έναν 
αιώνα μετά τους νεκρούς στρατιώτες; Η άλικη σαν αίμα παπαρούνα που άνθισε στα 
κατεστραμένα πεδία των μαχών -εκεί που λίγο πριν κείτονταν τ’ άψυχα κορμιά των 
στρατιωτών- έγινε έμπνευση για έναν Καναδό στρατιώτη που βίωσε τον πόνο και τη 
φρίκη του πολέμου. Τα κατακόκκινα χωράφια της βελγικής φλάνδρας έγιναν στίχοι από 
τον Καναδό χειρούργο και αντισυνταγματάρχη John McCrae που μετά τη μάχη στο 
Ypres βίωσε τις απώλειες των συναδέλφων και του καρδιακού του φίλου, υπολοχαγού 
Alexis Helmer και έγραψε το περίφημο ποίημα “In Flanders Fields”.

Ο Καναδός γιατρός και Αντισυνταγματάρχης John McCrae έγραψε το ποίημα “In 
Flanders Fields” στις 3 Μαΐου 1915 μετά την κηδεία του φίλου και συναδέλφου του 
υπολοχαγού Alexis Helmer.

Το Flanders Fields είναι μια κοινή αγγλική ονομασία των πεδίων μάχης του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου στο Βέλγιο και τη Γαλλία.

Οι κόκκινες παπαρούνες που μόλις είχαν αρχίσει ν’ ανθίζουν ποτισμένες απ’ το αίμα των 
νεκρών πάνω στους τάφους έγιναν ποίημα που έφθασε στα πέρατα της οικουμένης.

Το ποίημα έμεινε στην ιστορία σαν ένα από τα πιο φημισμένα ποιήματα από τον 
πόλεμο. Οι αναφορές του στις κόκκινες παπαρούνες που φύτρωναν πάνω από τους 
τάφους των πεσόντων στρατιωτών είχαν ως αποτέλεσμα η παπαρούνα να γίνει ένα 
από τα πιο αναγνωρισμένα αναμνηστικά σύμβολα στον κόσμο για στρατιώτες που 
έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο. Το ποίημα και η παπαρούνα είναι εξέχοντα σύμβολα 
της Ημέρας Μνήμης σε όλη την Κοινοπολιτεία των Εθνών, ιδιαίτερα στον Καναδά, 
όπου το “In Flanders Fields” παραμένει ένα από τα πιο γνωστά εθνικά λογοτεχνικά 
έργα. Το ποίημα είναι επίσης ευρέως γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνδέεται 
με την Ημέρα των Βετεράνων και την Ημέρα Μνήμης.

Στις 8 Δεκεμβρίου του 2015 το ποίημα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο λονδρέζικο 
περιοδικό Punch. Συγκίνησε τη δασκάλα Moina Michael που ξεκίνησε να φτιάχνει 
και να πουλάει μεταξωτές παπαρούνες. Τα έσοδα προορίζονταν για τα θύματα του 
πολέμου. Ως αποτέλεσμα της άμεσης δημοτικότητάς του, στίχοι από το ποίημα 
χρησιμοποιήθηκαν σε προσπάθειες και εκκλήσεις για τη στρατολόγηση στρατιωτών 
και τη συγκέντρωση χρημάτων από πωλήσεις πολεμικών κρατικών ομολόγων. Στον 

Το 2021 σηματοδοτεί 
την 100η επέτειο για τον Καναδά
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εφορευτικής Επιτροπής

Δευτέρα 1η Νοεμβρίου, 2021

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο,
Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2021 στο Πολυμενάκειο 
Πολιτιστικό Κέντρο (30 Thorncliffe Park Drive), στις 2:30μ.μ. Κατά τη διάρκεια 
της συνέλευσης εκτός των άλλων θεμάτων θα παρουσιαστεί ο οικονομικός 
απολογισμός από τους ορκωτούς λογιστές του Οργανισμού.
Βάσει του καταστατικού της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, και υπό κανονικές 
συνθήκες, οι Γενικές Εκλογές διεξάγονται την 4η Κυριακή του Νοεμβρίου, κάθε 
εκλογικού έτους. Λόγω κορονοϊού και λοιπών εξελίξεων, κι έχοντας ως γνώμονα 
το συμφέρον του Οργανισμού και των μελών αυτού, αποφασίσαμε όπως:

- οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο θα διεξαχθούν την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, 2021 στο 
Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο

- οι κάλπες θα ανοίξουν στις 12:00μ.μ. και θα κλείσουν στις 7:00μ.μ.
- όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου μπορούν να προμηθευτούν την ειδική φόρμα από 
τα γραφεία της Κοινότητας ή από την ιστοσελίδα www.greekcommunity.org

- ο εκλογικός κατάλογος είναι στη διάθεση των μελών, στα γραφεία της 
Κοινότητας

- δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν μόνο τα μέλη, των οποίων τα ονόματα 
είναι καταγεγραμμένα στον κατάλογο των ψηφοφόρων

- δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν:
(α) όσοι έχουν συμπληρώσει το δεκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους, και
(β) όσοι έχουν ενεργή συνδρομή τουλάχιστον (3) μήνες πριν την ημέρα των 

εκλογών
- τα μέλη έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν τον εκλογικό κατάλογο προκειμένου 

να βεβαιωθούν ότι το όνομα και η διεύθυνσή τους είναι ορθά
- μέλη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον γενικό κατάλογο, αλλά δεν έχουν 

τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μπορούν να ανανεώσουν 
τη συνδρομή τους μέχρι τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, από τις 9:00π.μ. έως τις 
6:00μ.μ.

- τα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο είναι ανοιχτά από Δευτέρα ως 
Παρασκευή από τις 9:00π.μ. έως τις 5:00μ.μ. Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, τα 
γραφεία θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό μέχρι τις 6:00μ.μ.

- σε περίπτωση που η συνδρομή μέλους λήγει, φεριπείν στις 11 Δεκεμβρίου 
2021 και οι εκλογές είναι στις 12 Δεκεμβρίου 2021, το μέλη που επιθυμούν 
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα πρέπει να ανανεώσουν τη 
συνδρομή τους μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2021.

- οι ψηφοφόροι πρέπει να αποδείξουν την ταυτότητά τους. Ως αποδεικτικά 
στοιχεία μπορούν να παρουσιάσουν επίσημο κυβερνητικό έγγραφο (άδεια 
οδήγησης, διαβατήριο, κάρτα υπηκοότητας,OHIP, κ.λ.π.)

- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ψηφοφορία με εξουσιοδότηση

Ευχόμαστε οι καινούργιες ιδέες των νέων και οι γνώσεις των πεπειραμένων, να 
μας οδηγήσουν σε μια ΔΥΝΑΤΗ και ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΗ Κοινότητα, η οποία ανήκει σε 
όλους εμάς, στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής

Ειρήνη Κερογλίδου  Γιάννης φαναράς
Πρόεδρος   Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς του Τορόντο 
γιορτάζοντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της 
ελληνικής επανάστασης και θεωρώντας  πολύ σημαντικό 
να τιμήσει το κομμάτι αυτό της ελληνικής κληρονομιάς, 
υπέβαλε με επιτυχία αίτηση στο Heritage Toronto για  
άδεια τοποθέτητης μίας ιστορικής πλάκας στο κέντρο της 
πόλης.

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου, έγιναν τα αποκαλυπτήρια 
της πλάκας στο 170 Jarvis, ιστορική τιοποθεσία που 
συγκεντρώνονταν οι πρώτοι Έλληνες που ήρθαν στο 
Τορόντο.

Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Δημάρχου της πόλης 
κ. J. Tory, αξιωματούχων της κυβέρνησης και επίσημων 
καλεσμένων.

Μίλησαν, εκτός από τον Δήμαρχο κ. Tory, η επαρχιακή  
βουλευτής κα Εφη Τριανταφυλλοπούλου, η κα Σάντρα 
Γκιώνα στέλεχος του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς 
και  ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο York κ. 
Σάκης Γκέκας. 

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Γεν. Πρόξενος 
Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, η Βουλευτής J. Da-
brusin, η επαρχιακή βουλευτής κ. Eφη Τριανταφυλλοπούλου, ο επαρχιακός 
βουλευτής κ. Peter Tabuns, η Δημοτικός Σύμβουλος κ. Paula Fletcher, ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Μαντάς, ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης από την ΕΚΤ, 
ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο κ. Αντώνης Αρτεμάκης και η 
πρόεδρος του Heritage Toronto Λίζα Χαλαϊδόπουλος.

Η τοποθεσἰα 170 Jarvis είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του 
Τορόντο και του Καναδά. Δεν είναι αυστηρά κομμάτι της ελληνοκαναδικής 

ιστορίας, είναι η 
αφετηρία πολλών 
μεταναστών όταν 
άρχισε να άποκτά 
πολυπολιτισμικό 
χαρακτήρα  η 
κοινωνία αυτής 
της πόλης.

Το HHF τιμά την πρώτη Ελληνική Κοινότητα στο Τορόντο
Αποκαλυπτήρια πλάκας στο κέντρο της πόλης

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
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Παύλος Γερουλάνος: 

Στόχος η πολιτική 
κυριαρχία επί του 

ΣΥΡΙΖΑ και
 η εκλογική νίκη

 επί της ΝΔ

Ο υποψήφιος για την προεδρία 
του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος, σε 
συνέντευξή του στην εφημερίδα «Η 
Καθημερινή», ερωτηθείς αν τάσσεται υπέρ 
της επαναφοράς του ονόματος του ΠΑΣΟΚ 
και των συμβόλων του, με δεδομένο ότι 
στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είχε 
αντιταχθεί «ενσωμάτωσή» του στο Κίνημα 
Αλλαγής, απάντησε: «Τάχθηκα τότε και 
επιμένω σήμερα, υπέρ μιας ουσιαστικής 
πολιτικής διαδικασίας, το επιστέγασμα της 
οποίας θα είναι η αλλαγή ονόματος. Μιας 
διαδικασίας που περιλαμβάνει ένα συνέδριο 
θέσεων με ολοκληρωμένο προσυνεδριακό 
διάλογο, που θα μεταφράσει τις αρχές 
και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ σε θέσεις και 
προτάσεις που αφορούν την κοινωνία 
σήμερα. Μιας γενναίας αλλαγής του 
καταστατικού του κόμματος, που θα ανοίξει 
το κόμμα στην κοινωνία, με εργαλεία όπως 
η ηλεκτρονική ψηφοφορία και η λογοδοσία 
των στελεχών του. Μιας εξόρμησης σε 
όλη την Ελλάδα, που θα ενεργοποιήσει 
τις εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνίδες και 
Έλληνες που σήμερα απέχουν από την 
εκλογική διαδικασία και των εκατοντάδων 
στελεχών που σήμερα παραμένουν 
αδρανοποιημένα. Στο τέλος μιας τέτοιας 
διαδικασίας, αν το όνομα αποτελεί βάρος, 
μπορούμε να αποφασίσουμε την αλλαγή 
του».

Ως προς την ενδεχόμενη συμμετοχή 
σε κυβέρνηση, είτε με την ΝΔ, είτε με τον 
ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι «στόχος μου είναι να 
κυριαρχήσουμε πολιτικά επί του ΣΥΡΙΖΑ, 
και στη συνέχεια εκλογικά επί της Νέας 
Δημοκρατίας».

«Απόλυτη προτεραιότητα», υπογράμμισε 
στη συνέχεια, «να προχωρήσει η χώρα σε 

μία ριζική αποσυγκέντρωση της εξουσίας, 
ως προϋπόθεση για την διεύρυνση της 
παραγωγικής βάσης, την αλλαγή του 
παραγωγικού μας μοντέλου και την δίκαιη 
κατανομή του πλούτου».

«Σήμερα η κυβέρνηση με την ανοχή 
της αντιπολίτευσης, επενδύει τεράστια 
ποσά σε ένα μοντέλο που έχει παρέλθει, 
που μας έχει οδηγήσει ξανά και ξανά 
στην χρεοκοπία. Και το χειρότερο είναι 
ότι χρηματοδοτεί εκείνους που δεν έχουν 
τίποτα να χάσουν, που προστατεύουν το 
κεφάλαιό τους από το συστημικό ρίσκο 
της χώρας» ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο Π. Γερουλάνος, χαρακτηρίζοντας 
τη διαδικασία αυτή «θνησιγενή» και 
επισημαίνοντας πως «έτσι την επόμενη 
χρεοκοπία της χώρας θα την πληρώσουν 
μόνο τα μεσαία και χαμηλά στρώματα».

Σημείωσε, υπό μορφή ρητορικού 
ερωτήματος, «πώς θα κάνουμε 
αποσυγκέντρωση της εξουσίας και 
διεύρυνση του παραγωγικού μοντέλου, 
όταν τα δύο μεγάλα κόμμα αρνούνται να 
αποποιηθούν εξουσία;» καθώς, όπως 
εξήγησε, «το μεν κυβερνών κόμμα, 
ψήφισε το νόμο του ‘επιτελικού κράτους’ 
συγκεντρώνοντας όλη την εξουσία στο 
Μαξίμου, ο δε ΣΥΡΙΖΑ δεν χάνει ευκαιρία 
να καπελώνει θεσμούς, στους οποίους 
θα έπρεπε να μεταφερθεί εξουσία, όπως 
είναι οι ΟΤΑ, τα πανεπιστήμια και τα 
επιμελητήρια».

Αναφορικά με την υποψηφιότητά του 
μετά την απόσυρση της Φ. Γεννηματά, ο Π. 
Γερουλάνος είπε οτι «η Φώφη Γεννηματά 
αφήνει πίσω της μια προσωπική και μια 
πολιτική παρακαταθήκη. Σαν γυναίκα που 
νίκησε το φόβο, και σαν πολιτικός που 
αγωνίστηκε για την ενότητα του χώρου. 
Αυτή η παρακαταθήκη άλλαξε το πολιτικό 
σκηνικό στο χώρο μας και της το οφείλουμε. 
Από το 2009 έως σήμερα, 2 εκατομμύρια 
άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 
τις κάλπες, διότι νιώθουν ότι δεν 
εκπροσωπείται η φωνή τους. Θεώρησα 
λοιπόν ότι θα είναι συμφέρον για τον 
χώρο μας να παρουσιάσω τις θέσεις που 
ετοιμάζω καιρό, με μια εξαιρετική ομάδα 
συνεργατών και με αυτές τις θέσεις να 
διεκδικήσω την αρχηγία του κόμματός 
μου».

«Η πανδημία μπορεί να δημιουργήσει 
συνθήκες αποχής. Όμως, η περιορισμένη 
συμμετοχή θα απαξιώσει την όποια εκλογή 
αρχηγού. Θεώρησα λοιπόν αυτονόητο 
να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της 
ηλεκτρονικής ψήφου για όποιον το 
επιθυμεί» ανέφερε απαντώντας στην 
σχετική ερώτηση.

 Ο Π. Γερουλάνος κατέστησε σαφές, 
ότι δεν τέθηκε ενδεχόμενο, ούτε υπήρξε 
συζήτηση συμπόρευσής του με τον Γιώργο 
Παπανδρέου και τόνισε καταλήγοντας 
στη συνέντευξή του: «Εκτιμώ και σέβομαι 
τον Γιώργο Παπανδρέου, όπως και τους 
υπόλοιπους συνυποψήφιούς μου, αλλά 
ήταν σαφές εξαρχής, ότι θα τιμήσω τους 
χιλιάδες πολίτες που με την υπογραφή 
τους δήλωσαν την εμπιστοσύνη στις 
θέσεις και τις αξίες τις οποίες πρεσβεύω, 
βασικότερη των οποίων είναι η συνέπεια 
λόγου και πράξεων».

Παυλόπουλος: Τα 
μέσα αντιμετώπισης 

ενδεχόμενης άρνησης 
της Β. Μακεδονίας 

να εφαρμόσει 
τη Συμφωνία

Σε άρθρο του, με τίτλο «Οι πρόσφατες 
πολιτικές εξελίξεις στην Βόρεια Μακεδονία 
και οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις 
τους στην πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας 
των Πρεσπών», το οποίο δημοσιεύεται 
στον νομικό ιστότοπο constitutionalism.
gr, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
και Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Προκόπιος 
Παυλόπουλος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, 
και τα εξής:

«Οι εντελώς πρόσφατες πολιτικές 
εξελίξεις στην γείτονα Βόρεια Μακεδονία, 
οι οποίες προέκυψαν λόγω των 
αποτελεσμάτων των εκεί αυτοδιοικητικών 
εκλογών, θέτουν, από τώρα, σημαντικά 
ζητήματα για το μέλλον του πλήρους 
σεβασμού και της εξίσου πλήρους 
εφαρμογής, κατά το γράμμα και το πνεύμα 
των διατάξεών της, της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, μεταξύ Ελλάδας και της τότε 
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας, της 17ης Ιουνίου 2018.  Και 
τούτο διότι τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν 
μια σημαντική εκλογική ενδυνάμωση του 
άκρως αντιδραστικού «Δημοκρατικού 
Κόμματος για την Μακεδονική Εθνική 
Ενότητα» («VMRO-DPMNE»).

Α. Ενδυνάμωση, η οποία καθιστά 
πολύ πιθανή ιδίως την επικράτησή του 
στις βουλευτικές εκλογές στην Βόρεια 
Μακεδονία, οι οποίες μάλλον δεν θα 
αργήσουν να γίνουν αν ληφθεί υπόψη 
η «σοβούσα» εκεί σήμερα μεγάλη 
κυβερνητική αστάθεια.  Το ως να άνω 
Κόμμα όχι μόνο ήταν «απέναντι» στην 
σύναψη και κύρωση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών.  Αλλά και έχει, αδιαλείπτως, 
υποστηρίξει θέσεις οι οποίες «μαρτυρούν» 
ευθεία αμφισβήτηση του συνόλου του 

ρυθμιστικού περιεχομένου της Συμφωνίας 
αυτής, ή τουλάχιστον βασικών από τα «es-
sentialia negotii»  που εμπεριέχει.  Όπως 
είναι ιδίως η ριζική αναθεώρηση -και για 
λόγους αλλαγής του ονόματος- του τότε 
Συντάγματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας αλλά και η 
«Ρηματική» Διακοίνωση» περί ακριβούς 
προσδιορισμού της έννοιας του όρου «na-
tionality», ως σημαίνοντος όχι «εθνότητα» 
αλλ’ αποκλειστικώς «ιθαγένεια» («citizen-
ship»). 

Β. Με δεδομένο το γεγονός ότι, αν 
αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες τώρα και, 
πολύ περισσότερο, αν κερδίσει τις επόμενες 
βουλευτικές εκλογές το «Δημοκρατικό 
Κόμμα για την Μακεδονική Εθνική 
Ενότητα» («VMRO-DPMNE») μάλλον θ’ 
αμφισβητήσει, ευθέως και απροκαλύπτως, 
την εφαρμογή της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, χρήσιμο είναι η Ελλάδα να 
καταστήσει, από τούδε, σαφή τη θέση της 
μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο.  Κυρίως 
δε την θέση της, σύμφωνα με την οποία σε 
μια τέτοια περίπτωση θ’ ασκήσει, κατά την 
κρίση της, τα δικαιώματα που της παρέχουν 
πρωτίστως οι διατάξεις των άρθρων 56 και 
60 της Σύμβασης της Βιέννης, είτε για την 
καταγγελία της Συμφωνίας των Πρεσπών, 
είτε για την αποχώρηση από αυτή.  Είτε, 
επίσης, για λήξη της ως άνω Συμφωνίας ή 
για την αναστολή εφαρμογής της. 

Γ. Επιπλέον, είναι μάλλον επιβεβλημένο 
η Ελλάδα να διαμηνύσει και προς την 
Βόρεια Μακεδονία αλλά και προς τ’ 
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ότι αν το Κράτος αυτό υιοθετήσει τέτοιες 
«επικίνδυνους ατραπούς» δεν μπορεί, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να προσδοκά 
οιασδήποτε μορφής πρόοδο ως προς 
την Ευρωπαϊκή του προοπτική.  Επίσης, 
πρέπει ν’ αποκλεισθεί και οιαδήποτε 
πρόοδος ως προς την κύρωση, από την 
Βουλή των Ελλήνων, των πρόσθετων 
πρωτοκόλλων συνεργασίας στο πλαίσιο 
της Συμφωνίας των Πρεσπών.  Τέλος, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ 
πρέπει ν’ αντιληφθούν ότι η Ελλάδα δεν 
πρόκειται να υποχωρήσει, έστω και κατ’ 
ελάχιστο, ως προς την έναντι της Βόρειας 
Μακεδονίας υπεράσπιση των Εθνικών της 
Θεμάτων και των Εθνικών της Δικαίων, με 
βάση την Συμφωνία των Πρεσπών, ιδίως 
υπό το «πρόσχημα» της δήθεν σημασίας 
του Κράτους αυτού για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και για το ΝΑΤΟ. 

Πολλώ μάλλον όταν ισχύει το ακριβώς 
αντίστροφο: Ένα Κράτος, το οποίο 
παραβιάζει καταφώρως τις διεθνείς 
συμβατικές του υποχρεώσεις και 
εξαπατά προκλητικώς εκείνους που το 
εμπιστεύθηκαν όχι μόνο δεν «προσθέτει» 
στο κύρος και στην ισχύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του ΝΑΤΟ.  Όλως αντιθέτως 
συνιστά διεθνές «όνειδος» η παραμονή του 
στους κόλπους τους, υφ’ οιανδήποτε μορφή 
και εκδοχή. Οπότε η Ελλάδα με την κατά τ’ 
ανωτέρω στάση της υπερασπίζεται, κατ’ 
αποτέλεσμα, και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το ΝΑΤΟ, κατά τους καταστατικούς τους 
στόχους».

zougla.gr
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Ανάστατη η Αμερική 

με το δυστύχημα 
στο φεστιβάλ

Οχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί 
τραυματίστηκαν ποδοπατημένοι από 
το πλήθος κατά την εναρκτήρια βραδιά 
του μουσικού φεστιβάλ «Astroworld» 
την Παρασκευή, στο Χιούστον, με την 
αστυνομία να ανακοινώνει την έναρξη μιας 
ποινικής έρευνας για τα αίτια αυτής της 
τραγωδίας.

«Είδα ανθρώπους να πηδούν πάνω από 
διαχωριστικά εμπόδια, να μην μπορούν 
να αναπνεύσουν, ήταν φρικτό», είπε το 
Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκάβιν 
Φλόρες, από τους θεατές της συναυλίας 
του ράπερ Τράβις Σκοτ στο Χιούστον, που 
συνέβη το δυστύχημα.

Λίγο μετά τις 21:00 τοπική ώρα, το 
πλήθος του φεστιβάλ άρχισε να συνωθείται 
προς το μπροστινό μέρος της σκηνής, 
προκαλώντας πανικό και τραυματισμούς, 
μετά οι άνθρωποι άρχισαν να σωριάζονται, 
να χάνουν τις αισθήσεις τους, κάτι που 
προκάλεσε περαιτέρω πανικό, ανέφεραν 
οι Αρχές.

Ο 24χρονος Ραούλ Μάρκες είπε ότι 
είδε πολλούς να καταναλώνουν μεγάλες 
ποσότητες ποτών και ναρκωτικών κατά τη 
διάρκεια της συναυλίας.

«Ενθουσιάστηκαν και απλώς χόρευαν, 
και μετά όλα ξέφυγαν από τον έλεγχο και 
δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, κάποιοι 
έχαναν τις αισθήσεις τους εδώ κι εκεί», 
περιέγραψε. «Κάποιοι δεν τους ένοιαζε, 
πατούσαν πάνω τους, ήταν μια τρέλα».

Ο αρχηγός της 
αστυνομίας της πόλης, 
Τρόι Φίνερ, δήλωσε 
πως το τμήμα του 
ξεκίνησε μια ποινική 
έρευνα που ανέλαβαν 
ντετέκτιβ των τμημάτων 
ανθρωποκτονιών και 
δίωξης ναρκωτικών μετά 
από ανεπιβεβαίωτες 
αναφορές ότι κάποιος από 
το κοινό «έκανε ενέσεις 
σε άλλους ανθρώπους με 
ναρκωτικές ουσίες».

Ο δήμαρχος του 
Χιούστον Σιλβέστερ 
Τέρνερ είπε σε 
δημοσιογράφους το 
βράδυ του Σαββάτου 

ότι οι οχτώ νεκροί ήταν ηλικίας 14 έως 
27 ετών, και 25 άνθρωποι μεταφέρθηκαν 
στο νοσοκομείο, 13 από τους οποίους 
εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Νωρίτερα οι Αρχές τόνισαν ότι 
περισσότερα από 300 άτομα δέχθηκαν 
τις πρώτες βοήθειες στο σημείο για 
τραυματισμούς, πολλοί με μώλωπες.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας του Χιούστον, Σάμιουελ Πένια, 
σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε λίγο μετά 
το συμβάν, έξω από το πάρκο NRG, όπου 
έγινε η συναυλία, δήλωσε ότι 11 άτομα 
μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έχοντας 
υποστεί καρδιακή ανακοπή.

«Οι άνθρωποι προσπαθούσαν όπως, 
όπως να γλιτώσουν, ποδοπατήθηκαν και 
όταν κατάφερα να βγω σπρώχνοντας, είδα 
ανθρώπους στο έδαφος», δήλωσε στο 
Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος αυτόπτης 
μάρτυρας, ο Λόγκαν Μόρις.

Συνολικά, σχεδόν 50.000 άτομα είχαν 
συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν 
το φεστιβάλ «Astroworld» όπου είχαν 
κινητοποιηθεί περισσότεροι από 360 
αστυνομικοί και 240 φρουροί ασφαλείας.

«Εδώ και 30 χρόνια που πραγματο-
ποιούνται μεγάλες εκδηλώσεις σε αυτή 
την πόλη ή σε δομές της κομητείας, ποτέ 

δεν συνέβη κάτι τέτοιο», είπε στο CNN ο 
δήμαρχος του Χιούστον, Σιλβέστερ Τέρνερ.

«Θέλουμε πλήρη αναφορά για τι 
συνέβη», πρόσθεσε, λέγοντας ότι οι 
διοργανωτές και αυτόπτες μάρτυρες 
ανακρίνονται αυτή τη στιγμή.

«Οι σκέψεις μας είναι με τη μεγάλη 
οικογένεια του φεστιβάλ απόψε, ειδικά 
με αυτούς που χάσαμε και τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα», είπαν οι διοργανωτές της 
συναυλίας.

Ο Αμερικανός ράπερ Τράβις Σκοτ, 
ο οποίος άνοιξε το φεστιβάλ «Astrow-
orld» το 2018, είπε ότι είναι «απόλυτα 
συντετριμμένος» σε μια ανακοίνωση που 
έδωσε το Σάββατο στη δημοσιότητα.

Ο 30χρονος καλλιτέχνης, γεννημένος 
στο Τέξας, έχει προταθεί οχτώ φορές 
για τα βραβεία Grammy. Έχει ένα παιδί 
με την Κάιλι Τζένερ, μια από τις κόρες 
της οικογένειας Καρντάσιαν και σταρ 
τηλεοπτικών ριάλιτι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Houston 
Chronicle, ο Σκοτ διέκοψε επανειλημμένα 
την παράστασή του, καθώς έβλεπε θεατές 
κοντά στη σκηνή να διατρέχουν κίνδυνο.

Εικόνες από το πάρκο NRG που 
αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης εμφάνιζαν δεκάδες ανθρώπους 
να τρέχουν προς τις εξόδους, να περνούν 
από πάνω και να γκρεμίζουν ανιχνευτές 
μετάλλων, μπροστά σε ολιγάριθμους 
φρουρούς ασφαλείας που δεν μπορούσαν 
να συγκρατήσουν το πλήθος.

Πολλοί άνθρωποι εμφανίζονταν να 
πέφτουν στο έδαφος, χωρίς να έχει 
καταστεί σαφές μέχρι στιγμής, αν κατά τη 
στιγμή εκείνη σκοτώθηκαν κάποια από τα 
θύματα.

Άλλα βίντεο δείχνουν διασώστες να 
κάνουν καρδιοαναπνευστική ανάνηψη σε 
θεατές που είχαν χάσει τις αισθήσεις τους 
στη μέση του πλήθους, καθώς η συναυλία 
συνεχιζόταν.

zougla.gr

Ο Ζάεφ απαντά στην πρόταση 
μομφής της αντιπολίτευσης
«Θέτουν σε κίνδυνο 

τη Συμφωνία 
των Πρεσπών»

O πρωθυπουργός της Βόρειας 
Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, εμφανίστηκε 
λάβρος κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας 
πως με τις κινήσεις που γίνονται από 
πλευράς της, τίθενται σε κίνδυνο διάφορες 
συμφωνίες, μεταξύ των οποίων και των 
Πρεσπών.

Σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης τοποθετήθηκε για την πρόταση 
μομφής κατά της κυβέρνησής του και 
εμφανίστηκε λάβρος. Μάλιστα, έκανε λόγο 
πως πρόκειται για «μάταιη επιθυμία» από 
πλευράς των πολιτικών του αντιπάλων, 
που «ήταν έτοιμοι να οδηγήσουν τη χώρα 
στον κατήφορο και ο λαός να υποφέρει».

Η ανάρτηση του Ζόραν Ζάεφ αναφέρει: 
«Για να εξυπηρετήσουν την μάταιη 
επιθυμία τους για εξουσία, ήταν έτοιμοι να 
οδηγήσουν τη χώρα στον κατήφορο και ο 
λαός να υποφέρει.

Αυτές τις μέρες γινόμαστε μάρτυρες 
μιας προσπάθειας να τεθούν σε κίνδυνο 
η Συμφωνία των Πρεσπών, η Συμφωνία 
Καλής Γειτονίας με τη Βουλγαρία, η 

Συμφωνία της Οχρίδας, η κοινή και ισότιμη 
κοινωνία μας, η ειρήνη των πολιτών στο 
εσωτερικό και οι καλές σχέσεις μας με τους 
γείτονες.

Όμως αυτή η χώρα έχει τον λαό της, 
πολίτες δημοκράτες, αγωνιστές και 
πολιτικούς και κόμματα που δεν θα 
επιτρέψουν στον Μίτσκοσκι, τον Απασίεφ 
(σ.σ. αρχηγός του εθνικιστικού κόμματος 
“Levica”- Αριστερά) και τον Γκρούεφσκι 
να καταλάβουν και να καταστρέψουν ξανά 
τη χώρα.Ο σκοπός μας είναι και πολιτικός 
και κρατικός. Γνωρίζω ότι η πλειοψηφία 
των πολιτών μας και η πλειοψηφία των 
βουλευτών μας υποστηρίζουν περήφανα 
αυτόν τον σκοπό.

Η δημοκρατία, η ελευθερία, η αλληλεγγύη 
και η ενότητα είναι οι αξίες μας».

Στις 11 Νοεμβρίου η συζήτηση 
στη Βουλή για την πρόταση μομφής 
Επίσης, ο πρόεδρος της Βουλής της 
Βόρειας Μακεδονίας, Ταλάτ Τζαφέρι, όρισε 
πριν από λίγο συνεδρίαση του Σώματος 
για την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, στην οποία 
θα εξεταστεί η πρόταση μομφής κατά της 
κυβέρνησης που κατέθεσε η αντιπολίτευση.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11:00 
τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας) και 
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα μεσάνυχτα 
της ίδιας ημέρας με την ψηφοφορία που 
αναμένεται να διεξαχθεί. Για να εγκριθεί η 
πρόταση μομφής πρέπει να ψηφιστεί από 
τουλάχιστον 61 βουλευτές από τους 120 
που αριθμεί το σύνολο της Βουλής της 
χώρας.

iefimerida.gr

Σενεγάλη: 
Ένας οδοντίατρος 

δηλητηρίασε τα τρία 
μικρά παιδιά του 
και αυτοκτόνησε

Μια μακάβρια είδηση κυριάρχησε μέσα 
στο Σαββατοκύριακο στα μέσα ενημέρωσης 
της Σενεγάλης για έναν γιατρό από το 
Ντακάρ, σε διαδικασία έκδοσης διαζυγίου, 
ο οποίος φέρεται να δηλητηρίασε τα τρία 
παιδιά του πριν αυτοκτονήσει μέσα στην 
κλινική του.

Περιπτώσεις βίας κατά παιδιών, που 
προκαλούνται από τον χωρισμό των 
γονέων, σπάνια γίνονται γνωστά στη 
χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής. Εκτός 
από τον αποτρόπαιο χαρακτήρα αυτού 
του περιστατικού, η πράξη του πατέρα 
και το κοινωνικό υπόβαθρο των γονέων 
συνέβαλαν στο να κάνουν οι εφημερίδες 
πρωτοσέλιδο αυτή την υπόθεση.

Ο πατέρας, οδοντίατρος στο επάγγελμα, 
έκανε μια θανατηφόρα ένεση στα τρία 
παιδιά του - ένα αγόρι και δύο μικρά 
κορίτσια- πριν αυτοκτονήσει κόβοντας τις 
φλέβες του, ανέφεραν οι εφημερίδες.

Εν μέσω διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου, 
μοιραζόταν την επιμέλεια των παιδιών με 
τη γυναικολόγο σύζυγό του και έβλεπε τα 
παιδιά του τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα 
με τα μμε. Το Σάββατο πήγε και πήρε τα 
παιδιά του από το σπίτι της μητέρας τους 
πριν βάλει τέλος στη ζωή τους και στη δική 
του στην κλινική του στο Ντακάρ, τόνισαν 
εφημερίδες.

Τα πτώματα ανακαλύφθηκαν την 
Κυριακή και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 
για νεκροψία, όπως ανέφεραν.

Ερωτηθείς σήμερα, ο εκπρόσωπος της 
αστυνομίας Μουχάμεντ Γκιεγέ δεν έδωσε 
λεπτομέρειες για την υπόθεση. «Είμαστε 
στη φάση της έρευνας. Σε περιπτώσεις 
ανθρωποκτονιών, ξεκινούμε έρευνα», 
αρκέστηκε να απαντήσει.

Ο οδοντίατρος άφησε πίσω του ένα 
δεκασέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας που 
απευθυνόταν στη σύζυγό του, σύμφωνα με 
τον Τύπο, με ποικίλα μέσα ενημέρωσης να 
δημοσιεύουν ολόκληρο το σημείωμα.

Ο οδοντίατρος είπε ότι δεν θέλει 
«απογόνους από έναν γάμο χωρίς αγάπη».

«Μου είπες ότι ‘σκέφτηκες όλα τα πιθανά 
σενάρια’ προφανώς, υπάρχει ένα που σου 
ξέφυγε», έγραψε.
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Περίπου το 89 τοις εκατό του 
επιλέξιμου πληθυσμού είναι 
μερικώς εμβολιασμένο και 

περίπου το 84 τοις εκατό του 
επιλέξιμου πληθυσμού είναι 

πλήρως εμβολιασμένο

Για πρώτη φορά στην πανδημία 
της COVID-19, τα παιδιά δημοτικού 
σχολείου είναι πλέον η ομάδα που 
βλέπει τον μεγαλύτερο αριθμό νέων 
καθημερινών μολύνσεων, αναφέρει 
η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του 
Καναδά (PHAC). Μιλώντας σε 
συνέντευξη Τύπου στην Οτάβα την 
Παρασκευή, η Διευθύντρια Δημόσιας 
Υγείας Δρ Theresa Tam είπε ότι τα 
άτομα κάτω των 12 αντιπροσωπεύουν 
επί του παρόντος πάνω από το 20 τοις 
εκατό των ημερήσιων περιπτώσεων, 
παρόλο που αντιπροσωπεύουν μόνο 
το 12 τοις εκατό του πληθυσμού της 
χώρας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου 
στην Οτάβα την Παρασκευή, η 
Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας Δρ 
Theresa Tam είπε ότι τα άτομα κάτω 
των 12 αντιπροσωπεύουν επί του 
παρόντος πάνω από το 20 τοις εκατό 
των ημερήσιων περιπτώσεων, παρόλο 

που αντιπροσωπεύουν μόνο το 12 
τοις εκατό του πληθυσμού της χώρας, 
αναφέρει η National Post.

Η Tam πρόσθεσε ότι η 
υπερεκπροσώπηση δεν είναι 
“απροσδόκητη”, δεδομένου του 
“υψηλού επιπέδου εμβολιασμού σε 
άλλες ηλικιακές ομάδες”. Σύμφωνα 
με την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του 
Καναδά PHAC, υπάρχουν περίπου 
4,3 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 12 
ετών που δεν είναι εμβολιασμένα. 
Το CTV News Canada αναφέρει ότι 
την Τετάρτη, τα Κέντρα Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των 
ΗΠΑ ενέκριναν τη χρήση του εμβολίου 
της Pfizer για την COVID-19 για παιδιά 
ηλικίας πέντε έως 11 ετών.

Οι εμβολιασμοί στις ΗΠΑ ξεκίνησαν 
αυτήν την εβδομάδα. Παρόλο που 
ο Καναδάς έχει παραγγείλει 2,9 
εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου 
της Pfizer για παιδιά, εξακολουθεί να 
εκκρεμεί η έγκριση από τις ρυθμιστικές 
αρχές, αναφέρει η Global News.

Η Δρ Ταμ επιβεβαίωσε ότι η 
αναθεώρηση του εμβολίου από 
τη Health Canada παραμένει σε 
εξέλιξη και πιθανότατα θα περάσουν 
εβδομάδες, και όχι μήνες, μέχρι να 
λάβει απόφαση ο Οργανισμός. Η 
Ταμ προσπάθησε να διαβεβαιώσει το 
κοινό, λέγοντας ότι υπήρξαν κάποια 
κρούσματα σε σχολεία και παιδικούς 

σταθμούς, αλλά παραμένουν μικρά σε 
μέγεθος.

Πρόσθεσε ότι τα μικρότερα παιδιά 
εμφανίζουν πιο ήπιες λοιμώξεις από 
την COVID-19 από τους ενήλικες, αλλά 
υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις πιο 
σοβαρής ασθένειας. Σε νέες προβολές 
για την COVID-19 που κυκλοφόρησαν 
την Παρασκευή, οι αξιωματούχοι της 
η Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του 
Καναδά PHAC ζήτησαν αυξημένο 
εμβολιασμό μεταξύ εκείνων που 
αλληλεπιδρούν με παιδιά κάτω των 12 
ετών, προκειμένου να προστατευθούν 
από την COVID-19.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, 
πέρα   από την προστασία των ατόμων 
από σοβαρές εκβάσεις και τη μείωση 
της πίεσης στο σύστημα υγείας, η 

Τα παιδιά κάτω των 12 ετών 
αντιπροσωπεύουν πλέον την 
πλειοψηφία των κρουσμάτων

αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης 
σε ολόκληρη την κοινότητα είναι 
επίσης σημαντική για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης σε παιδιά που είναι 
πολύ μικρά για να εμβολιαστούν 
και ως εκ τούτου για τη μείωση της 
εξάπλωσης σε σχολεία και όχι μόνο», 
δήλωσαν αξιωματούχοι. Συνολικά, 
περισσότερες από 58,9 εκατομμύρια 
δόσεις εμβολίων COVID-19 έχουν 
χορηγηθεί σε ολόκληρο τον Καναδά 
από την έναρξη του εμβολιασμού τον 
περασμένο Δεκέμβριο.

Περίπου το 89 τοις εκατό του 
επιλέξιμου πληθυσμού είναι μερικώς 
εμβολιασμένο και περίπου το 84 τοις 
εκατό του επιλέξιμου πληθυσμού είναι 
πλήρως εμβολιασμένο.
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ΥγΕΙΑ

Το χάπι της Merck για τον Covid 
που ενέκρινε η Βρετανία 
-Τι είναι και πόσο βοηθά 

Ο εμβολιασμός έναντι της Covid-19 αποτελεί το σημαντικότερο όπλο για την ανάσχεση 
της πανδημίας. Ωστόσο, υπάρχει παράλληλα έντονη ερευνητική δραστηριότητα όσον 
αφορά στη διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς με Covid-19.

Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, 
Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα 
νεότερα δεδομένα.

 
Tι είναι η μολνουπιραβίρη

Πριν από λίγες ώρες οι ρυθμιστικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο έδωσαν έγκριση 
χορήγησης στο ερευνητικό φάρμακο μολνουπιραβίρη (molnupiravir της εταιρείας Mer-
ck) για τη χορήγηση σε ενήλικους ασθενείς με Covid-19. Πρόκειται για την πρώτη 
θεραπεία έναντι της Covid-19 που λαμβάνει έγκριση παγκοσμίως και χορηγείται από 
το στόμα.

Η έγκριση βασίστηκε σε δεδομένα κλινικής μελέτης, η οποία έδειξε ότι οι ασθενείς 
με COVID-19 που έλαβαν το συγκεκριμένο χάπι μολνουπιραβίρης είχαν σημαντικά 
μειωμένη πιθανότητα νοσηλείας και θανάτου. 

Για τη χορήγηση σε ενήλικους ασθενείς oι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα 
Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος 
(Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα. Oι ρυθμιστικές αρχές στο Ηνωμένο 
Βασίλειο έδωσαν έγκριση χορήγησης στο ερευνητικό φάρμακο μολνουπιραβίρη 
(molnupiravir) για τη χορήγηση σε ενήλικους ασθενείς με COVID-19. Πρόκειται για 
την πρώτη θεραπεία έναντι της COVID-19 που λαμβάνει έγκριση παγκοσμίως και 
χορηγείται από το στόμα.

Η μολνουπιραβίρη χορηγήθηκε στη δόση των 800mg δύο φορές την ημέρα για 5 
ημέρες, ενώ η θεραπεία ξεκίνησε εντός 5 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Η 
έγκριση βασίστηκε σε δεδομένα κλινικής μελέτης η οποία έδειξε ότι οι ασθενείς με COV-
ID-19 που έλαβαν το συγκεκριμένο χάπι μολνουπιραβίρης είχαν σημαντικά μειωμένη 
πιθανότητα νοσηλείας και θανάτου. Πιο συγκεκριμένα, μη νοσηλευόμενοι ασθενείς με 
διάγνωση COVID-19 ήπιας προς μέτριας σοβαρότητας που έλαβαν μολνουπιραβίρη 
είχαν σχεδόν 50% μειωμένη πιθανότητα να νοσηλευτούν ή να καταλήξουν. 
Οι ασθενείς είχαν συμπαραμαρτούντα νοσήματα όπως και επομένως είχαν υψηλό 
κίνδυνο να εμφανίσουν βαριά νόσο COVID-19. Επιπλέον, το φάρμακο είχε καλό προφίλ 
ασφαλείας. Η μολνουπιραβίρη είναι ένα αντι-ιικό φάρμακο και δρα εμποδίζοντας τη 
διαδικασία της αντιγραφής και τον πολλαπλασιασμό του SARS-CoV-2 στο ανθρώπινο 
σώμα. Το συγκεκριμένο φάρμακο βρίσκεται υπό διαδικασία επιταχυνόμενης 
αξιολόγησης από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ (FDA) και της Ευρώπης (EMA). 
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση, καθώς οι ειδικοί τονίζουν ότι η θεραπεία 
σε μορφή χαπιού είναι εύκολα προσβάσιμη από το ευρύ κοινό, εύκολα παράγεται σε 
μεγάλες ποσότητες και διανέμεται ακόμα και σε χώρες χαμηλής και μεσαίας κοινωνικο-
οικονομικής στάθμης που μπορεί να έχουν μειωμένη προσβασιμότητα σε εμβόλια. 
Τέλος, σημαντικό είναι να αποδειχθεί σε ποιο βαθμό η χρήση της μολνουπιραβίρης 
μπορεί δυνητικά να αποτρέψει τη μετάδοση του ιού SARS-CoV-2 από τους νοσούντες 
στους υγιείς.

Η μολνουπιραβίρη είναι ένα αντιιικό φάρμακο και δρα εμποδίζοντας τη διαδικασία 
της αντιγραφής και τον πολλαπλασιασμό του SARS-CoV-2 στο ανθρώπινο σώμα.

Το συγκεκριμένο φάρμακο βρίσκεται υπό διαδικασία επιταχυνόμενης αξιολόγησης 
από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ (FDA) και της Ευρώπης (EMA). Πρόκειται για 
μια πολύ σημαντική απόφαση, καθώς οι ειδικοί τονίζουν ότι η θεραπεία σε μορφή 
χαπιού είναι εύκολα προσβάσιμη από το ευρύ κοινό, εύκολα παράγεται σε μεγάλες 
ποσότητες και διανέμεται ακόμα και σε χώρες χαμηλής και μεσαίας κοινωνικο-
οικονομικής στάθμης, που μπορεί να έχουν μειωμένη προσβασιμότητα σε εμβόλια. 
Τέλος, σημαντικό είναι να αποδειχθεί σε ποιο βαθμό η χρήση της μολνουπιραβίρης 
μπορεί δυνητικά να αποτρέψει τη μετάδοση του ιού SARS-CoV-2 από τους νοσούντες 
στους υγιείς.

iefimerida.gr
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βράβευσε στη διάρκεια του συνεδρίου προορισμούς 
για τις δράσεις τους στην κατεύθυνση της αειφορίας. 
Με πρωτοβουλία του Δρα Μιχάλη Τοανόγλου, ιδρυτικού 
μέλους της ΕΠΟΤ, που εκπροσώπησε την Ελλάδα, η ΕΠΟΤ 
κατέθεσε την υποψηφιότητα για το χωριό Ασκληπιείο στην 
κατηγορία “Excellent Village Destination”.
Η πανδημία (COVID-19) ανάμεσα στα άλλα, κατέδειξε την 
ισχυρή σχέση του τουρισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Η μετατόπιση της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς προς τον 
αγροτικό τουρισμό αποτελεί πρόκληση για τους φορείς 
τουρισμού να επανεξετάσουν την ανάπτυξη με τρόπο 
που να είναι πιο περιεκτικός, βιώσιμος και 
ανθεκτικός. Η προστασία των 
φυσικών πόρων, οι 

νέες θέσεις εργασίας, η ανάπτυξη υποδομών 
και η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών 
είναι στο επίκεντρο. Αυτό επιστρέφει 
στις τοπικές κοινότητες και το συνολικό 
προορισμό, προσφέροντας ποιότητα ζωής 
από κάθε άποψη.
Την προετοιμασία της υποψηφιότητας 
υποστήριξε ο δραστήριος «Μορφωτικός 
Εξωραϊστικός Σύλλογος Ασκληπιείου», ο 
οποίος εκπροσωπήθηκε από τη Δρα Δέσποινα 
Χατζηδιάκου και η κα Άντα Καραγιάννη, 
πρόεδρος της ΕΠΟΤ. Το Ασκληπιείο – 
πήρε το όνομα του από το Ασκληπιείο που 
διατηρούσε κατά την αρχαιότητα- είναι από 
τα πιο χαρακτηριστικά χωριά της Ρόδου με 
500 κατοίκους, τη Βυζαντινή εκκλησία Dormi-
tion Παρθένου (1060) με σχήμα ελεύθερου 
σταυρού και τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, 
το εκκλησιαστικό μουσείο, το ελαιοτριβείο, το 

Βράβευση για το χωριό Ασκληπιείο 
ως “Excellent Village Destination” 

στο World Rural Tourism Conference

παραδοσιακό σπίτι, το βυζαντινό φρούριο σε βραχώδες 
ύψωμα. Όλα αυτά, προσφέρουν στους επισκέπτες εμπειρία 
αυθεντική και πληροφόρηση. Τελευταία, η περιοχή του 
Ασκληπιείου, παρουσιάζει ραγδαία τουριστική ανάπτυξη 
γύρω από τον παραθαλάσσιο οικισμό Κιοτάρι όπου 
υπάρχουν πολυτελή ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια 
και εστιατόρια.
Στο χωριό, εδώ και πολλές δεκαετίες, ο σύλλογος και οι 
κάτοικοι, οργανώνουν το «Αντάμωμα», σειρά εκδηλώσεων 
προς τιμήν των Αποδήμων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 
τη «Σκληπενή Σούστα», στοιχείο λαϊκού πολιτισμού. 
Έχουν διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία ένα προ-συνέδριο 
(2017) και το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων (2018), με 
στόχο να ανοίξει μια δυναμική επικοινωνία ανάμεσα στον 
ροδίτικο ελληνισμό της διασποράς και στον ντόπιο ροδίτη. 
Σημαντική διοργάνωση με τη συμμετοχή εκτός του τοπικού 
Συλλόγου, του Γραφείου Αποδήμων Ροδίων του Δήμου 
Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η ΕΠΟΤ με το ανωτέρω έργο, βασίστηκε στις αρχές της 
υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης που διέπουν τις 
δραστηριότητες του τουρισμού. Ανέδειξε δε τη συνεισφορά 
του στην κοινωνική, οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη του 
προορισμού σύμφωνα με τους στόχους που υπηρετεί. 
*Η ΕΠΟΤ Tourism Think-Tank είναι ένας ανεξάρτητος, 
εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής ιδιωτικός 
οργανισμός που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες, 
επαγγελματίες και Ακαδημαϊκούς του Τουρισμού.

 Πηγή:www.dimokratiki.gr

Με την υποστήριξη της ΕΠΟΤ, το χωριό Ασκληπιείο, 
απέσπασε βράβευση ως “Excellent Village Destination” στο 
διεθνές συνέδριο “Rural Tourism and Sustainable Develop-
ment Conference”. Η ΕΠΟΤ Tourism Think Tank συμμετείχε 
στο διεθνές συνέδριο “World Rural Tourism and Sustain-
able Development Conference” που πραγματοποιήθηκε 
στις 25 Σεπτεμβρίου. Κατέθεσε υποψηφιότητα και 
απέσπασε, στον αντίστοιχο διαγωνισμό πριν λίγες ημέρες, 
την πρώτη θέση και τη βράβευση για το χωριό Ασκληπιείο 
στη Ρόδο, στη θεματική “Excellent Village Destination”. Η 
διάκριση του παραδοσιακού αυθεντικού προορισμού στο 
διεθνές συνέδριο WRTC, έχει μεγάλο βάρος αφ’ ενός γιατί 
βασίζεται στις πολιτιστικές αξίες και στους ανθρώπους, 
αφ’ ετέρου γιατί ξεχώρισε ανάμεσα σε προτάσεις από 54 
χώρες και από επί πλέον 30 επαρχίες της Κίνας.
To World Rural Tourism Conference, είναι θεσμός 
που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και 
υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Τουρισμού. Ο 
Οργανισμός 



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  202128



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 29



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  202130



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 31



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  202132



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 33



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  202134
PERIERGA.GR

Το σκάφος που… 
μοιάζει να βυθίζεται!

Το περίεργο αυτό σκάφος είναι αποτέλεσμα της 
φαντασίας του Γάλλου καλλιτέχνη Julien Berthier. Αρχικά 
βρήκε ένα εγκαταλειμμένο σκάφος 6 μέτρων και το έκοψε 
στη μέση. Στη συνέχεια, ανακατασκεύασε το κύτος του με 

τέτοιο τρόπο που να μπορεί να επιπλέει υπό γωνία 45 
μοιρών, μοιάζοντας πάντα σαν να είναι έτοιμο να βυθιστεί.

Πριν το έργο του αποτελέσει μέρος μιας έκθεσης, ο ίδιος 
ο Julien Berthier το χρησιμοποίησε για μια κρουαζιέρα 
μικρής διάρκειας για να αποδείξει ότι η πρωτότυπη 
κατασκευή του είναι πλήρως αξιοποιήσιμη.

Φανταστική ζωγραφική με 
τη… βαρύτητα σαν πινέλο!

Είναι σχεδόν αδύνατον να πιστέψουμε ότι μπορεί κάποιος 
να δημιουργήσει τόσο όμορφους πίνακες ζωγραφικής 
χωρίς να χρησιμοποιήσει πινέλα ή βούρτσες για να 
απλώσει την μπογιά στον καμβά! Κι όμως, η Αμερικανίδα 
ζωγράφος  Amy Shackleton το κάνει χρησιμοποιώντας 
απλώς τους νόμους της βαρύτητας! Πώς γίνεται αυτό;

Η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα και κουραστική, 
αφού απαιτούνται περίπου 30 ώρες δουλειάς για κάθε έργο, 
αλλά το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει. Η καλλιτέχνις απλώνει 
την μπογιά στον καμβά με τη βοήθεια ενός μπουκαλιού και 

στη συνέχεια περιστρέφει τον καμβά, αφήνοντας το χρώμα 
να απλωθεί, αποδεικνύοντας πόσο ταλαντούχα είναι.

Ένα παράξενο φυτό με 
άνθη… έτοιμα να πετάξουν!
Η εμφάνιση του άνθους radiata Pecteilis θυμίζει ένα 

όμορφο λευκό πουλί που ετοιμάζεται να φύγει από τον 
βλαστό και να πετάξει στον ουρανό. Αυτός είναι πιθανώς 
ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι το ονομάζουν κοινώς 
ως το «λουλούδι ερωδιός». Η ομοιότητά του με το εν λόγω 
πτηνό είναι μεγάλη.

Σύμβολο της ομορφιάς και της καθαρότητας της ψυχής 
το λουλουδάκι αυτό είναι πολύ μικρό και ιδιαίτερα σπάνιο, 
ενώ απαντάται κυρίως σε κοιλάδες και απόκρημνες 
περιοχές. Βασικό χαρακτηριστικό του η ικανότητά του να 
αντέχει στην ξηρασία και σε κακές καιρικές συνθήκες κάτι 
που το καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Περίεργες δημόσιες 
τουαλέτες

Οι συγκεκριμένες 
τουαλέτες βρίσκονται στη 
Βασιλεία της Ελβετίας, 
μιας πόλης που αρχίζει 
να δημιουργεί παράδοση 
στο μοντέρνο design. Η 
ιδιομορφία της τουαλέτας 
αυτής είναι ότι είναι 
κατασκευασμένη από 
γυαλί μονής όψης που 
επιτρέπει σε όποιον είναι 
μέσα να βλέπει έξω ενώ 
απαγορεύει το αντίθετο. 
Κάτοικοι και επισκέπτες 
που χρησιμοποίησαν την 
τουαλέτα αναφέρουν ότι 
αισθάνθηκαν περίεργα, 
έστω κι αν ήταν βέβαιοι 
ότι κανένας δεν τους 
βλέπει. Εσείς θα τη 
χρησιμοποιούσατε; Περίεργες δημόσιες τουαλέτες

Χονγκ Κονγκ: Παγωτό με 
γεύση δακρυγόνου

Οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Χονγκ Κονγκ τον τελευταίο 
χρόνο δεν είναι ρόδινες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
οι περσινές διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης 
του Πεκίνου τους τελευταίους μήνες, με αφορμή ένα 
αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, βάσει του οποίου θα ήταν 
δυνατή η έκδοση υπόπτων από το Χονγκ Κονγκ στην 
ηπειρωτική Κίνα,  όπου το κομμουνιστικό κόμμα ελέγχει το 
δικαστικό σύστημα.

Οι πολίτες φοβήθηκαν πως ο νέος νόμος όχι μόνο 
θα χρησιμοποιείτο από τις αρχές για τη στοχοποίηση 
αντιφρονούντων και ακτιβιστών, αλλά θα σηματοδοτούσε 
το τέλος της πολιτικής της «μιας χώρας, δύο συστημάτων», 
διαβρώνοντας το καθεστώς πολιτικών δικαιωμάτων που 
απολάμβαναν οι πολίτες μετά την παράδοση της εθνικής 
κυριαρχίας από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι περσινές διαδηλώσεις στιγματίστηκαν από θερμά 
επεισόδια, αστυνομική βία και πολλά δακρυγόνα. Για 
αυτό, ενας παγωτατζής σκέφτηκε ότι θα ήταν μια καλή (και 
καινοτόμα) ιδέα να δημιουργήσει ένα παγωτό με γεύση 
δακρυγόνου. Και το κατάφερε.

Το νέο προϊόν αποτελείται κυρίως από καβουρδισμένο, 
αλεσμένο μαύρα πιπέρι, που θυμίζει έντονα την πικρή 
γεύση που πήραν οι διαδηλωτές τον περασμένο χρόνο.

Η νέα γεύση αποτελεί σημάδι υποστήριξης του κινήματος 
διαμαρτυρίας που έχει σταματήσει κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κοροναϊού , είπε ο άνθρωπος πίσω από 
την ιδέα.

Ο 31χρονος μίλησε ανώνυμα, φοβούμενος κυρώσεις 
από την Κίνα. Ο ιδιοκτήτης δοκίμασε διάφορα συστατικά, 
συμπεριλαμβανομένου του γουασάμπι και της 
μουστάρδας, σε μια προσπάθεια να αναπαράγει τη γεύση 
του δακρυγόνου πριν βρει μαύρο πιπέρι, το οποίο, είπε, 
πλησίασε τις ερεθιστικές στο λαιμό επιπτώσεις του αερίου.

«Ψήνουμε και στη συνέχεια αλέθουμε το μαύρο πιπέρι 
και τα κάνουμε σε στιλ ιταλικού τζελάτο.  Είναι λίγο καυτερό, 
αλλά επισημαίνουμε τη γεύση του, η οποία προκαλεί 
μια αίσθηση ερεθισμού στο λαιμό. Αισθάνεσαι σαν να 
αναπνέεις δακρυγόνο», σημειώνει ο 31χρονος.

Η κ. Wong, 32 ετών, που έζησε πέρυσι μια έντονη 
διαδήλωση με δεκάδες δακρυγόνα, δοκίμασε το παγωτό 
και το χαρακτήρισε «μια αναδρομή που μου θυμίζει πόσο 
επώδυνη ήταν εκείνη η μέρα, κάτι που δεν πρέπει να 
ξεχάσω». Κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών εκτοξεύθηκαν 
περισσότερα από 16.000 δακρυγόνα, σύμφωνα με τις 
αρχές του Χονγκ Κονγκ, πολλά σε πυκνοκατοικημένες 
περιοχές, γεμάτες με μικρά εστιατόρια και πολυκατοικίες.

Χαρτονόμισμα 100 δισ. 
δραχμών!!!

Στις 3 Νοεμβρίου του 1944, κυκλοφόρησε το μεγαλύτερο 
σε ονομαστική αξία ελληνικό χαρτονόμισμα. Πρόκειται για 
εκείνο των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών, το οποίο φέρει 
την υπογραφή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
Ξενοφώντα Ζολώτα. Ωστόσο, η ουσιαστική του αξία ήταν 
σχεδόν μηδαμινή.

100 δισ. δραχμέςΓενικά, κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, υπό την πίεση της οικονομικής 
κατάρρευσης της Ελλάδας και του υπερπληθωρισμού, η 
δραχμή γνώρισε τη μεγαλύτερη απαξίωση στην ιστορία 
της. Τυπώθηκαν χαρτονομίσματα με ονομαστική αξία 
ακόμα και δισεκατομμυρίων δραχμών, που η ανταλλακτική 
τους αξία όμως ήταν μηδαμινή.

Το χαρτονόμισμα των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών 
ακολούθησε τις εκδόσεις των 5, 25 και 200 εκατομμυρίων 
και 2 δισεκατομμυρίων. Σε σημερινές τιμές και με βάση τη 
χρυσή λίρα Αγγλίας, η πραγματική αξία του δεν θα πρέπει 
να ξεπερνούσε τα σημερινά 10 λεπτά του ευρώ. Τελικά, 
αποσύρθηκε λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του.

Στην μετακατοχική περίοδο, έγιναν δύο νομισματικές 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αποκτήσει η Ελλάδα 
ένα σταθερό νόμισμα. Η πρώτη έγινε τον Νοέμβριο του 
1944, οπότε η υποτιμημένη δραχμή αντικαταστάθηκε 
με μια νέα, με ισοτιμία που ορίστηκε σε 50.000.000.000 
παλιές δραχμές για κάθε 1 νέα. Η δεύτερη μεταρρύθμιση 
σημειώθηκε μία δεκαετία αργότερα, το 1954, όταν η 
δραχμή αντικαταστάθηκε ξανά με μία νεότερη με αναλογία 
1000 δραχμές προς 1 νέα.
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Της Ιουστίνης φραγκούλη-Αργύρη

 Σε κλίμα ιερής συγκίνησης παρακολούθησαν την Τρίτη 
οι μετρημένοι καλεσμένοι την τελετή των Θυρανοιξείων του 
Αγίου Νικολάου ακριβώς τριάντα χρόνια από την ενθρόνιση 
του Πατριάρχου Βαρθολομαίου στον Οικουμενικό Θρόνο 
και 20 χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση που 
κατέλυσε τους δίδυμους πύργους αφήνοντας ερείπια και 
3000 νεκρούς  στο Σημείο Μηδέν.

Η ιερά πομπή, προεξάρχοντος του Πατριάρχου 
Βαρθολομαίου με τον Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ 
εκ δεξιών και τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο εξ 
ευωνύμων καθώς και τους μητροπολίτες Προικονήσου 
Ιωσήφ και Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο και με 
άλλους ιερωμένους έφτασε ανάμεσα σε εξαπτέρυγα και σε 
κορίτσια που ντυμένα στα λευκά κρατούσαν στα χέρια τους 
καμμένα απομεινάρια ιερών βιβλίων και την κατεστραμμένη 
καμπάνα του Αγίου Νικολάου απο τη φονική επίθεση της 
Αλκάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου του θλιβερού έτους 2001.

Ανάμεσα σε ψαλμωδίες και στολισμένος με γιορτινό 
στεφάνι ανέβηκε ο Σταυρός στην κορυφή του τρούλου 
του Αγίου Νικολάου, απο όπου καθορείται όλόκληρη η 
τοποθεσία των πεσόντων στο Σημείο Μηδέν.

Με συγκίνηση στη φωνή του ο Πατριάρχης αφού έκανε 
τον Αγιασμό προ των θυρών του ναού ειπε χαρακτηριστικά:

«Στεκόμαστε Στεκόμαστε εδώ, ενώπιον του Ναού 
και του Εθνικού Προσκυνήματος του Αγίου Νικολάου, 
του Θαυματουργού Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, 
του οποίου η ιστορική έδρα στη Μικρά Ασία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της Παναγίας και Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας: του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως.

Στεκόμαστε εδώ σήμερα, μπροστά σε έναν ιερό ναό που 
ανορθώθηκε με πίστη και αφοσίωση, και εξαιρετικό μόχθο 
και εργασία.

 Στεκόμαστε εδώ σήμερα, καθώς γιορτάζουμε την 
Τριακοστή Επέτειο της Ενθρόνισής μας ως Διαδόχου του 
Αγίου Αποστόλου Ανδρέα, του Πρωτοκλήτου Μαθητή του 
Κυρίου Ιησού Χριστού.

Και βρισκόμαστε σήμερα εδώ, γιορτάζοντας την 
Πρωτοστατική εορτή του πνευματικού μας τέκνου, 
Σεβασμιωτάτου Ελπιδοφόρου, στον οποίο έχουμε 
εμπιστευτεί τις ελπίδες αυτής της Επισκοπής του 
Οικουμενικού Θρόνου σε αυτό το Μεγάλο Έθνος, την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

 Αυτό το Ιερό έδαφος της αμερικανικής εμπειρίας είναι 
όπου η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη θα πρωτοστατήσει 
στο να φανερώσει στον κόσμο ότι το καλό είναι ισχυρότερο 
από το κακό, ότι υπάρχει ζωή πέρα   από το θάνατο και ότι η 
αγάπη πάντα θα θριαμβεύει πάνω στο μίσος.

Ήρθαμε σε αυτό το σημείο για να ανοίξουμε τις Πόρτες 
για την Ελληνική Ορθοδοξία στην Αμερικανική Συνείδηση 
για ό,τι μπορεί να είναι το απαύγασμα στη θρησκεία.

 Ήρθαμε σε αυτό το σημείο για να ανοίξουμε τις Πόρτες 
για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την ιστορία, την παράδοση 
και την πνευματική του αποστολή.

Ήρθαμε σε αυτό το σημείο για να ανοίξουμε τις Πόρτες  
για την ιστορία των μεταναστών που ήρθαν σε αυτές 
τις ακτές στη σκιά της του Αγάλματος της Ελευθερίας., 
αναζητώντας μια νέα ζωή και νέες ευκαιρίες.

Ήρθαμε σε αυτό το μέρος για να ανοίξουμε τις Πόρτες  
προωθώντας την ένταξη, την ανεκτικότητα και την αμοιβαία 
κατανόηση μεταξύ όλων των λαών της πίστης και της καλής 
θέλησης.

Ήρθαμε σε αυτό το μέρος για να ανοίξουμε τις Πόρτες 
του Αγίου Νικολάου, του προστάτη όλων των απόδημων 
– από αυτούς που πέθαναν στις 9/11, μέχρι εκείνους που 
θρηνούν την απώλειά τους, μέχρι τους προσκυνητές που 
θα εισέλθουν σε αυτό το Εθνικό Ιερό.»

Μετά τις τρείς ερωτήσεις του Πατριάρχου και τις 
απαντήσεις έσωθεν από τον πατέρα Αλεξ Καρλούτσο 
(ψαλμός του Δαυίδ):

« ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι 
αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.

— [8] τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;
— Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν 

πολέμῳ.
[9] ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι 

αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.
— [10] τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;
— Κύριος τῶν δυνάμεων, αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς 

δόξης. (Ψαλμός του Δαυβίδ)»
άνοιξαν οι πύλες του Ναού όπου εισήλθαν , ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης, με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής 
κ. Ελπιδοφόρο,  τον π. Αλέξανδρο Καρλούτσο, ιεράρχες και 
επίσημους, στον ναό που εσωτερικά δεν έχει ολοκληρωθεί 
καθώς απομένουν τουλάχιστον ενός χρόνου εργασίες.

Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος του οποίου τα 
ονομαστήρια συνέπεσαν με τα θυρανοίξια σημείωσε, 

εξάλλου: «Ο Παναγιώτατος, ως ο παγκόσμιος ηγέτης της 
Ορθοδοξίας, μας φέρνει το δώρο του Αγίου Νικολάου 
καθαυτό. Τα λείψανα του Αγίου Νικολάου, η χείρα του, είναι 
εδώ, μπροστά μας. Αυτή η μέρα θα μνημονεύεται για πολύ 
καιρό ως η εκπλήρωση μιας αποστολής που ξεπερνάει πολύ 
τα όρια της ενορίας του Αγίου Νικολάου, της Αρχιεπισκοπής 
και ακόμη και του αμερικανικού κράτους. Είναι η αρχή μιας 
διακονίας και μιας αποστολής σε ολόκληρη την Οικουμένη, 
σηματοδοτώντας μια νέα εποχή της Ορθοδοξίας σε αυτό 
το ημισφαίριο και ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε, από την 
πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, 
που είχε θέσει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της 
ανοικοδόμησης του Αγίου Νικολάου.»

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η ιστορία της 
ανοικοδόμησης του ναού του Αγίου Νικολάου στο  Σημείο 
Μηδέν, που πέρασε από 40 κύματα, εμπλέκοντας 
οικονομικά σκάνδαλα και αδιαφάνειες είναι  έργο του 

Ισπανού αρχιτέκτονα Καλατράβα, καμωμένο από μάρμαρο 
Πεντέλης για να αποτελέσει τον εκκλησιαστικό Παρθενώνα 
των Ελλήνων του κόσμου , όπως χαρακτηριστικά είπε 
ο π. Άλεξ Καρλούτσος στον οποίο ανατέθηκε τελικά η 
αποπεράτωση του ναού μαζί με το Αρχοντα Ψαρό.

Ο ίδιος μιλώντας στους δημοσιογράφους σημείωσε 
ότι μετά το σοκ της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης 
Σεπτεμβρίου για την ανοικοδόμηση της εκκλησίας ανέλαβε 
πρωτοβουλία με τον τότε κυβερνήτη Τζορτζ Πατάκι,  τον 
Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής κ. Δημήτριο και τον 
αείμνηστο Μάικ Τζαχάρης κάνοντας πρώτη επαφή.

«Είναι μια προσπάθεια είκοσι ετών. Όλοι εργάστηκαν 
σκληρά για αυτό. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ήρθε την 
κατάλληλη στιγμή. Είχαμε συγκεντρώσει τα 40 εκατομμύρια 
δολάρια.

Ορισμένα χρήματα δεν δαπανήθηκαν σωστά. Έγιναν 
παραγγελίες που είτε δεν έπρεπε, είτε δεν ήταν απαραίτητες. 
Δαπανήσαμε επιπλέον 20 εκατομμύρια δολάρια, αλλά στο 
τέλος της ημέρας χτίσαμε αυτήν την εκκλησία στο όνομα 
του Θεού, τιμώντας την πίστη μας και τον πολιτισμό μας», 
είπε ο π. Αλέξανδρος, τονίζοντας πως, έστω και υπό αυτές 
τις αντίξοες συνθήκες, άπαντες είναι υπερήφανοι για το 
αποτέλεσμα.

Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρώην 
ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, ο ΥΦΥΠΕΞ της Ελλάδας Ανδρέας 
Κατσανιώτης, η πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, 
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Δρ Κωνσταντίνος Κούτρας, 
ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Αμερικής κ. Δημήτριος,ο 
αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Τζόν 
Κατσιματίδης, ο διάδοχος Παύλος Γλύξμπουργκ και 
άλλα στελέχη και επιχειρηματίες της ελληνοαμερικάνικης 
ομογένειας.

Επίκεντρο της Ορθοδοξίας ο Άγιος 
Νικόλαος στο Σημείο Μηδέν!

Τα θυρανοίξια 
από τον 

συγκινημένο 
Πατριάρχη 

Βαρθολομαίο
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σύγχρονου ΄Ελληνα καλλιτέχνη, του Χρήστου Μποκόρου, 
τα αριστουργήματα αυτά που είχαν εντελώς διαλυθεί, 
ανασυντέθηκαν σε φυσικό μέγεθος και παρουσιάζονται 
στο κοινό.

Στην τελευταία ενότητα της έκθεσης συναντά κανείς τα 
ευρήματα από τον τάφο ΙΙΙ, που ανήκει πιθανότατα στον 
Αλέξανδρο Δ΄, τον γιό του Μεγαλέξανδρου και της Ρωξάνης, 
που δολοφονήθηκε από τον Κάσσανδρο το 310 π.Χ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ασημένια τεφροδόχος 
με τα οστά του νεαρού νεκρού, πλαισιωμένη από τα 
αριστουργηματικά ελεφαντοστέινα ανάγλυφα της κλίνης.

Η μυθική αρχιτεκτονική των τάφων του Φιλίππου και 
του νεαρού εφήβου (λένε πως ήταν εγγονός του Μεγάλου 
Αλεξάδνρου), τα σημάδια του ατέλειωτου πλούτου 
σφραγισμένου με  τις χρυσές οστεοθήκες μα και τα στεφάνια 
και τα κοσμήματα, βρίσκονται εκεί για να διατρανώνουν 
σε όλους πως η Μακεδονία είναι ελληνική καθώς όλες οι 
επιγραφές είναι γραμμένες στην αρχαιοελληνική γλώσσα.

Αντιγράφω από τον χώρο των ευρημάτων για να δοθεί η 
πλήρης εικόνα της διαδικασίας της ταφής των Μακεδόνων 
βασιλέων:

‘Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, που στις Αιγές 
ήταν ακόμη ζωντανή τον 4ο προχριστιανικό αιώνα, ο 
νεκρός βασιλιάς, όπως και οι ήρωες του Ομήρου, κάηκε σε 
μεγαλοπρεπή νεκρική πυρά. Τα υπολείμματά της, μιαρά και 
ιερά συγχρόνως αφού ανήκαν στο νεκρό, ρίχτηκαν, όπως 
ήταν συνήθεια, επάνω από τον τάφο και μας δίνουν μια 
εικόνα εντυπωσιακής χλιδής που και μόνο αυτή θα έφτανε 
για να αποδείξει πως ο νεκρός ήταν «έξοχος άλλων».

Επάνω σε πόδια απο ωμά πλιθιά επιχρισμένα με 
λευκό κονίαμα, στήθηκε μνημειώδες ξύλινο οικοδόμημα, 
που όπως δείχνουν τα σιδερένια καρφιά και τα χάλκινα 
εξαρτήματα της πόρτας του, δεν υπολειπόταν σε μέγεθος 
και πολυτέλεια από τον ίδιο τον τάφο. Μέσα σ’ αυτόν τον 
νεκρικό οίκο, ξαπλωμένος σε περίτεχνη χρυσελεφάντινη 
κλίνη, φορώντας το χρυσό στεφάνι του, ο Φίλιππος 

παραδόθηκε στις φλόγες. Μαζί του ρίχτηκαν στην πυρά 
όπλα, φορεσιές, νεκρικά στεφάνια, μυροδοχεία γεμάτα 
πολύτιμα αρώματα, αγγεία γεμάτα λάδι και καρπούς, και 
θυσιάστηκαν ζώα-ανάμεσά τους σκυλιά και άλογα.

Μετά την καύση τα οστά του νεκρού συγκεντρώθηκαν 
προσεκτικά, πλύθηκαν με κρασί και τυλιγμένα σε πορφύρα 
εναποτέθηκαν σε λάρνακα χρυσή μαζί με το στεφάνι. Η 
λάρνακα ασφαλίστηκε σε μαρμάρινη σαρκοφάγο, η βαριά 
πόρτα έκλεισε και ο τάφος σφραγίστηκε για πάντα.

Το θνητό σώμα παραδίδεται στις φλόγες. Το πυρ εξαγνίζει 
καταλύοντας ό,τι φθαρτό. Σαν άλλος Ηρακλής ο νεκρός 
περνά στη σφαίρα του άφθαρτου, στον κόσμο των θεών 
και των ηρώων. Τα δώρα των ζωντανών, τα ρούχα του, 

τα όπλα του, τα στολίδια του, ό,τι αγάπησε 
και και ό,τι χρειάστηκε στη γήινη ζωή του, 
τον ακολουθούν στην πυρά. Η φωτιά έχει 
τη δύναμη να μετουσιώνει. Μέσα από το 
ολοκαύτωμα τα υλικά αντικείμενα μπορούν 
να παραδοθούν και πάλι χρήσιμα σε αυτόν 
που πέρασε στην άλλη μεριά.

Η μεγαλοπρέπεια της τελετής συνεπαίρνει 
το πλήθος, η κηδεία του εκλεκτού του 
αρχηγού, γίνεται υπόθεση όλων, το κοινό 
πένθος, ο θρήνος, ο πόνος που όλοι 
μοιράζονται οδηγεί στην κάθαρση, ο νεκρός 
γίνεται πρότυπο, σημείο αναφοράς, πόλος 
επανασύνδεσης των μελών της ομάδας. 
Απομένουν εκείνοι που έχασαν άνθρωπο 
δικό τους αγαπημένο, απομένει το δάκρυ 
τους και ο αναστεναγμός τους»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κείμενα-φωτογραφίες 

Της Ιουστίνης φραγκούλη-Αργύρη

 Όταν φτάσαμε στους τάφους της Βεργίνας, τίποτε δεν 
προμήνυε πως αυτή η συγκλονιστική ανακάλυψη του 
αρχαιολόγου Μανώλη Ανδρίνικου το 1977 θα μας άφηνε 
άφωνους από το μεγαλείο, την δύναμη και τον πλούτο που 
απέπνεε ο τάφος του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β.

 Με τη μέρα να λάμπει έξω στους 35 C, εμείς χωθήκαμε 
στον Αδη, όπως τον αναπαριστούν οι αρχαίες περιγραφές. 
Εκεί τυφλωθήκαμε απο το φως που αντανακλούσε το 
σκοτάδι καθώς το χρυσό σκευοφυλάκιο με τον ήλιο της 
Βεργίνας αλλά και τα ολόχρυσα στεφάνια των 24 καρατίων 
μα και η ίδια αρχιτεκτονική του τάφου του Μακεδόνα 
βασιλέα και των συναφών οικογενειακών τάφων κάλυπτε 
το σκοτάδι αναπαριστώντας την στιβαρή ιστορία του 
Φιλίππου του Β’, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

 Οσο κι αν ακούγεται οξύμωρη αυτη η αίσθηση, 
ήταν ωστόσο αληθινή. Λιποψυχήσαμε μπροστά στον 
ατέλειωτο πλούτο, τα απίστευτα κτερίσματα, το παλάτι που 

κατασκευάσθηκε για να ταφεί ο υπέρλαμπρος βασιλιάς της 
Μακεδονίας, ο οποίος είχε καθυποτάξει τις μεγαλύτερες 
πόλεις της αρχαίας Ελλάδας.

 Όπως αναφέρει ο καθηγητής Ανδρόνικος «Και τότε 
είδαμε κάτι που ήταν αδύνατο να φανταστώ, γιατί ποτέ 
δεν είχε βρεθεί τέτοιο οστεοδόχο σκεύος: μια ολόχρυση 
λάρνακα με ένα επιβλητικό ανάγλυφο αστέρι στο κάλυμμά 
της…»

“Αν η υποψία που έχεις, πως ο τάφος ανήκει στον 
Φίλιππο, είναι αληθινή -και η χρυσή λάρνακα ερχόταν να 
ενισχύσει την ορθότητα αυτής της υποψίας- κράτησες στα 
χέρια σου τη λάρνακα με τα οστά του. Είναι απίστευτη 
και φοβερή μια τέτοια σκέψη, που μοιάζει εντελώς 
εξωπραγματική”. Νομίζω πως δεν έχω δοκιμάσει ποτέ στη 
ζωή μου τέτοια αναστάτωση, ούτε και θα δοκιμάσω ποτέ 
άλλοτε…». (Μ. Ανδρόνικου, Το Χρονικό της Βεργίνας, 
ΜΙΕΤ, Αθήνα 1997).

 Με την αποκάλυψη των βασιλικών τάφων των Αιγών, 
το 1977, άρχισε αμέσως η συντήρηση των περίφημων 
τοιχογραφιών που τους διακοσμούσαν. Παράλληλα, 
δημιουργήθηκε επιτόπου εργαστήριο συντήρησης για την 
διάσωση και αποκατάσταση των εξαιρετικά σημαντικών 
κινητών ευρημάτων που περιείχαν.

Για την προστασία των βασιλικών τάφων κατασκευάστηκε 
το 1993 υπόγειο κτίριο που εγκιβωτίζει και προστατεύει 
τα αρχαία μνημεία, διατηρώντας σταθερές τις συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας, πράγμα απαραίτητο για την 
διάσωση των τοιχογραφιών.

Το κτίσμα αυτό εξωτερικά έχει τη μορφή χωμάτινου 
τύμβου, ενώ στο εσωτερικό του εκτίθενται από το 
Νοέμβριο του 1997 οι θησαυροί που βρέθηκαν μέσα στους 
βασιλικούς τάφους.

Το δέος μπροστά στο θάνατο, η αίγλη της βασιλικής 
λάμψης, η συγκίνηση που γεννά το τραγικό τέλος του 
βασιλικού οίκου των Τημενιδών, είναι ιδέες σύμφυτες με το 
χώρο των βασιλικών τάφων των Αιγών.

Οι ιδέες αυτές καθόρισαν το σενάριο της έκθεσης, ενώ 
οι βασικές αισθητικές επιλογές στηρίχτηκαν στην αντίληψη 
ότι σε ένα χώρο ουδέτερο και σκοτεινό πάμφωτα και θερμά 
πρέπει να κυριαρχούν μόνο τα αρχαία αντικείμενα.

Ο επισκέπτης που κατηφορίζει στον υπόγειο χώρο των 
τάφων ξεκινά την περιήγησή του με την αναπαράσταση της 

Μεγάλης Τούμπας, του μνημείου που σημάδευε τη θέση 
των βασιλικών ταφών και δεν υπάρχει πια.

Επιτύμβιες στήλες και ευρήματα από τάφους απλών 
Μακεδόνων, που μετά το θάνατό τους έγιναν γείτονες του 
βασιλιά, δίνουν το μέτρο σύγκρισης.

Ο κατεστραμμένος τάφος του 3ου αιώνα π.Χ., το 
γκρεμισμένο ηρώο, τόπος νεκρικής λατρείας των 
βασιλιάδων, η γοητεία και η θλίψη που αποπνέει η 
αρπαγή της Περσεφόνης προετοιμάζουν τον επισκέπτη να 
προσεγγίσει το νεκρό βασιλιά.

Τότε έρχεται στο προσκήνιο ο Φίλιππος. Τα λαμπρά όπλα 
δίνουν την αίσθηση της δύναμης του ηγεμόνα. Ο σωρός 
των υπολειμμάτων της νεκρικής πυράς που βρέθηκαν 
όλα μαζί ριγμένα επάνω στον τάφο θυμίζει το τραγικό 
ολοκαύτωμα και συγχρόνως υπαινίσσεται το πέρασμα σε 
μία άλλη διάσταση.

Ακολουθεί η χρυσή λάρνακα που περιείχε τα οστά 
του αφηρωισμένου βασιλιά Φιλίππου Β΄ και το στεφάνι 
βελανιδιάς που φορούσε ο νεκρός. Η χρυσή λάρνακα 
που ζύγιζε 11 κιλά είναι διακοσμημένη στο κάλυμμά της 
με το μακεδονικό αστέρι και στις πλευρές της με φυτικά 
κοσμήματα και επίθετους ρόδακες. Το χρυσό στεφάνι 
βελανιδιάς είναι το πιο βαρύτιμο στεφάνι που σώθηκε από 
την ελληνική αρχαιότητα. Αποτελείται από 313 φύλλα και 
68 βελανίδια. Ζυγίζει 714 γραμμάρια.

Στον ίδιο χώρο βρίσκεται η χρυσή λάρνακα με τα οστά 
της βασιλικής συζύγου και το χρυσοκέντητο ύφασμα που 
τα τύλιγε, και οι δυο χρυσελεφάντινες κλίνες, διαχρονικοί 
μάρτυρες των λαμπρών βασιλικών συμποσίων.

Οι κλίνες, που ήταν χρηστικά αντικείμενα, είχαν 
σκελετό από ξύλο και ήταν πλούσια διακοσμημένες με 
ελεφαντόδοντο, γυαλί και χρυσό. Κατασκευασμένες από 
το χέρι σπουδαίων αρχαίων καλλιτεχνών, αποτελούν δύο 
μοναδικά αριστουργήματα της ελληνικής μικροτεχνίας. 
Στην κλίνη του θαλάμου, στη ζωφόρο της μακριάς πλευράς, 
υπάρχει ανάγλυφη παράσταση βασιλικού κυνηγιού, στο 
οποίο συμμετέχει ο ίδιος ο Φίλιππος και ο νεαρός γιός του 
Αλέξανδρος μαζί με Μακεδόνες αυλικούς.

Στην κλίνη του προθαλάμου, που ήταν διακοσμημένη 
με ελεφαντοστέινα ανάγλυφα, σε όλες της τις πλευρές, 
στις μεγάλες ζωφόρους παριστάνονταν μάχες Ελλήνων 
και βαρβάρων. Με τη συμμετοχή ενός πολύ σημαντικού 

Οι τάφοι της Βεργίνας: Η λάμψη ενός βασιλείου που δεν πέθανε ποτέ!
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