
158 O’connor Drive Toronto ON M4J 2S4   •  info@greekweeklynews.com Tel. 416.751-0570

ISSUE #1930 -  13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

ΣΕΛΙΔΑ 4

H σύγχυση και ο εφησυχασμός στην αντιμετώπιση του 
Covid-19 σημαίνει ότι η πανδημία απέχει πολύ ακόμη 
από το τέλος της, αλλά μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο «σε 
μερικούς μήνες», με τα κατάλληλα, δοκιμασμένα μέτρα 
δημόσιας υγείας, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ 
Γκεμπρεγεσούς.

«Και εμείς θέλουμε να δούμε τις κοινωνίες και τις 
οικονομίες ν’ ανοίγουν, τα ταξίδια και το εμπόριο να 
ξαναρχίσουν», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης 
των δημοσιογράφων. «Δεν θέλουμε να βλέπουμε 
καραντίνες χωρίς τέλος. Αλλά αυτή τη στιγμή, οι 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε πολλές χώρες είναι 
υπερφορτωμένες και οι άνθρωποι πεθαίνουν - και αυτό 
μπορεί να αποφευχθεί εντελώς».

«Η πανδημία απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της. 
Ωστόσο έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι. 
Η μείωση των κρουσμάτων και των θανάτων κατά τη 

Η κυβέρνηση Ford σκέφτεται να κρατήσει  τα σχολεία 
σε ολόκληρη την επαρχία κλειστά μετά το τέλος του 
διαλείμματος του Απριλίου και τα μαθήματα να γίνονται 
διαδικτυακά, λένε πηγές.

Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει  
προκειμένου να συζητήσει εάν θα κλείσει όλα τα 
υπόλοιπα σχολεία λόγω της ραγδαίας αύξησης 
των κρουσμάτων COVID-19 που έχουν φτάσει και 
σπάσει ρεκόρ πολλές φορές την τελευταία εβδομάδα. 
Από τα τέλη Φεβρουαρίου, στα σχολεία στην επαρχία 
είχε σημειωθεί το 9-11% των λοιμώξεων όλων των 
μεταλλαγμένων ενεργών περιπτώσεων κορωνοϊού.

Αυτἠ τη στιγμή στο 27%  όλων των σχολείων υπάρχει 
τουλάχιστον μία ενεργή περἰπτωση μεταξύ των μαθητών 
και του προσωπικού αν και από  την π.  Δευτέρα 
περισσότερα από 1.000 σχολεία που έχουν ήδη κλείσει

Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, αξιωματούχοι 
υγείας στο Τορόντο, το Peel και Quelph διέταξαν να 
κλείσουν όλα τα σχολεία λόγω της πρόσφατης αύξησης 
των περιπτώσεων με την πεποίθηση ότι δεν μπορούσαν 
πλέον να εντοπίσουν και να να απομονώσουν έγκαιρα 
τα περιστατικά στο σχολείο.

Μόλις χθες, ο υπουργός Παιδείας Stephen Lecce σε 

Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο 
να κλείσει όλα τα σχολεία του Οντάριο

διάρκεια των πρώτων δύο μηνών δείχνει 
ότι αυτός ο ιός και τα παραλλαγμένα 
στελέχη του μπορούν να σταματήσουν», 
πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η μετάδοση 
οφείλεται σε «σύγχυση, εφησυχασμό και 
ασυνέπεια στα μέτρα δημόσιας υγείας».

Ο Τέντρος είπε ότι σε ορισμένες 
χώρες, παρά τη συνεχιζόμενη μετάδοση, 
τα εστιατόρια και τα νυχτερινά κέντρα 
είναι γεμάτα και οι αγορές είναι ανοιχτές 
και γεμάτες από κόσμο και ότι μόνο λίγοι 
άνθρωποι λαμβάνουν προφυλάξεις.

«Μερικοί άνθρωποι φαίνεται να 
ακολουθούν την προσέγγιση ότι εάν 
είναι σχετικά νέοι, δεν έχει σημασία 
να προσβληθούν από τον Covid-19», 
δήλωσε.

ΠΟΥ: «Η πανδημία απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της»

Η Αυστρία και δώδεκα άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συμφώνησαν σε επτά κριτήρια 
για τη θέσπιση ενός «πράσινου 
διαβατηρίου» για τον τουρισμό, 
με στόχο αυτό να εφαρμοστεί 
ταχύτερα και όσο πιο ομοιόμορφα 
γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και 
αυτές οι επτά προτεραιότητες θα 
διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, αναφέρει η Αυστριακή 
υπουργός Τουρισμού, Ελίζαμπετ 
Κέστινγκερ, σε σημερινές δηλώσεις 
της στο Αυστριακό Πρακτορείο 
Ειδήσεων (ΑΡΑ).

Μετά από πρόσκληση της ίδιας, για 
πρώτη φορά η Αυστρία, η Ελλάδα, η 
Κύπρος, η Βουλγαρία, η Κροατία, 
η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η 
Μάλτα, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η 

Ισπανία και η Ιταλία συζήτησαν τις προτεραιότητες για την 
εφαρμογή του «πράσινου διαβατηρίου» σε τηλεδιάσκεψή 
τους στις 29 Μαρτίου. Δύο εβδομάδες αργότερα, τα 
13 κράτη-μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν ότι το «πράσινο 
διαβατήριο» θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο 
έως τον Ιούνιο, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την 
ελευθερία ταξιδιού ενώ η πανδημία συνεχίζεται.

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά 
αντιμετωπίζονται ισότιμα και ότι δεν θα υπάρχει διάκριση, 
καθώς δεν πρέπει να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός 
από την «πίσω πόρτα», και αυτό πρέπει να επιτευχθεί 
μέσω μιας ασφαλούς και φιλικής προς τον χρήστη τεχνικής 
λύσης, αναφέρεται στον κατάλογο προτεραιοτήτων που 
διαβιβάστηκε στο ΑΡΑ.

Όπως αναφέρεται περαιτέρω, πρέπει να διατηρηθεί 
η εθνική ελευθερία επιλογής έναντι των πρόσθετων 
ελευθεριών μέσω του «πράσινου διαβατηρίου», οι 
οποίες θα πρέπει να φαίνονται σε μια κοινή πλατφόρμα, 

Η συμφωνία της Ελλάδας 
και άλλων 12 χωρών για 
το «πράσινο διαβατήριο» 

επιστολή του προς τους γονείς 
έγραψε ότι ήθελε τα σχολεία να 
παραμείνουν ανοιχτά κατά τη 
διάρκεια της εντολης της επαρχίας 
να μείνουμε σπίτι,  «εκτός από 
εκείνες τις περιοχές όπου οι 
τοπικές μονάδες δημόσιας υγείας 
έχουν κατευθύνει τα σχολεία στις 
περιοχές τους να στραφούν στην 
ηλεκτρονική μάθηση“.

Ο πρωθυπουργός Doug Ford, 
Διευθύνων Σύμβουλος Υγείας 
Dr. David Williams, η υπουργός 
Υγείας Christine Elliot και ο 
υπουργός Παιδείας Stephen Lec-
ce προγραμματίζουν να μιλήσουν 
για την απόφαση σε συνέντευξη 
Τύπου που έχει προγραμματιστεί 
για αύριο.
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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

Το φάρμακο PF-
07321332 αναμένεται 
να χορηγείται ως χάπι 
σε ασθενείς εκτός 
νοσοκομείου, εφόσον 
αποδειχθεί ασφαλές 
και δραστικό μετά από 
τις κλινικές δοκιμές. Θα 
μπορεί να λαμβάνεται 
προληπτικά από 
ανθρώπους που έχουν 
εκτεθεί στον ιό, με τα 
πρώτα σημάδια της 
λοίμωξης.

Λεπτομέρειες σχετικά με 
τo φάρμακο PF-07321332, για το οποίο 
προγραμματίζονται κλινικές δοκιμές 
Φάσης Ι, ανακοίνωσε η φαρμακευτική 
εταιρεία Pfizer την Τρίτη 6 Απριλίου, κατά 
τη διάρκεια του εαρινού Συμποσίου 
Φαρμακοχημείας της Αμερικάνικης 
Χημικής Εταιρείας.

Ο καθηγητής Οργανικής Χημείας-Φαρμα-
κοχημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Κόκοτος 
αναφέρει ότι το υποψήφιο αυτό φάρμακο 
αποτελεί τον πρώτο αναστολέα της κύριας 
πρωτεάσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 
που χορηγείται από το στόμα για την 
αντιμετώπιση της COVID-19. Η αναστολή 
αυτού του ενζύμου εμποδίζει τη διάσπαση 
μεγάλων πρωτεΪνών σε τμήματα που είναι 
απαραίτητα για την αναπαραγωγή του ιού.

Το φάρμακο PF-07321332 αναμέ-νεται 
να χορηγείται ως χάπι σε ασθενείς εκτός 
νοσοκομείου, εφόσον αποδειχθεί ασφαλές 
και δραστικό μετά από τις κλινικές δοκιμές. 
Θα μπορεί να λαμβάνεται προληπτικά από 
ανθρώπους που έχουν εκτεθεί στον ιό, με τα 
πρώτα σημάδια της λοίμωξης. Η συνέχιση 
της πανδημίας COVID-19 επιβάλλει την 
ανακάλυψη ενός αποτελεσματικού αντι-
ιικού φαρμάκου, το οποίο θα συμπληρώσει 
τα οφέλη του εμβολιασμού.

Η ανακάλυψη του PF-07321332 αποτελεί 
αποτέλεσμα πρωτοφανούς προσπάθειας 
210 ερευνητών που ξεκίνησε εξαρχής κατά 
τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας. 
Τα πρώτα 7 mg παρασκευάστηκαν το 
τέλος Ιουλίου 2020. Τα πολύ υποσχόμενα 
φαρμακολογικά αποτελέσματα οδήγησαν 
στη σύνθεση 100 g  έως το τέλος 
Οκτωβρίου 2020, ενώ εντός του επόμενου 
μήνα,  οι χημικοί ανέπτυξαν μέθοδο για τη 
σύνθεση 1 kg.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Σεπτέμ-βριο 
2020 έχουν ξεκινήσει κλινικές δοκιμές 
(τώρα σε φάση Ιβ) άλλου αναστολέα της 
κύριας πρωτεάσης του κορωνοϊού SARS-
CoV-2 (που είχε αναπτυχθεί το 2004 για 
την αντιμετώπιση του SARS), το οποίο 
όμως είναι κατάλληλο για χορήγηση 
ενδοφλέβια σε ασθενείς που νοσηλεύονται 
σε νοσοκομείο.

Η συνεχιζόμενη πανδημία απαιτεί 
επιτακτικά, επιπρόσθετα από την ανάπτυξη 
και χρήση εμβολίων, την ανάπτυξη 
πραγματικά αποτελεσματικού αντιικού 
φαρμάκου για στοχευμένη θεραπεία, το 
οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
όπλο επίσης για πιθανές μελλοντικές 
πανδημίες.

 
Πηγή: skai.gr\

Νέα θεραπεία για τον κορωνοϊό;
Ξεκινούν κλινικές δοκιμές για φάρμακο 

που χορηγείται από το στόμα

Η πανδημία έχει φτάσει σε 
«κρίσιμο σημείο» με λοιμώξεις 
που αναπτύσσονται εκθετικά, 
προειδοποίησε ο διεθνής οργανισμός. 
«Βρισκόμαστε τώρα σε ένα κρίσιμο 
σημείο της πανδημίας. Η πορεία 
αυτής της πανδημίας αναπτύσσεται 
με ταχύ ρυθμό, εκθετικά, με αύξηση 
9% των κρουσμάτων την περασμένη 
εβδομάδα, έβδομη συνεχόμενη 
εβδομάδα αυξητικής τάσης και με 
5% αύξηση των θανάτων. Δεν είναι 
η κατάσταση στην οποία θέλουμε 
να βρισκόμαστε 16 μήνες μετά την 
έναρξη της πανδημίας, ενώ διαθέτουμε 
αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου», 
δήλωσε η Μαρία Βαν Κέρκοβ, τεχνική 
επικεφαλής της καταπολέμησης του 
Covid-19 στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας στην ίδια συνέντευξη Τύπου 
στη Γενεύη.

Η Ινδία ξεπέρασε τη Βραζιλία και 
έγινε η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο 
αριθμό μολύνσεων παγκοσμίως 
μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς 

βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μαζικό 
δεύτερο κύμα, έχοντας χορηγήσει 
περίπου 105 εκατομμύρια δόσεις 
εμβολίου σε έναν πληθυσμό 1,4 
δισεκατομμυρίου κατοίκων.

«Την περασμένη εβδομάδα 
καταγράψαμε τον τέταρτο μεγαλύτερο 
αριθμό κρουσμάτων μέσα σε μια 
εβδομάδα, έως τώρα. Αρκετές χώρες 
της Ασίας και της Μέσης Ανατολής 
σημείωσαν μεγάλη αύξηση του αριθμού 
των κρουσμάτων. Και αυτό, παρά το 
γεγονός ότι περισσότερες από 780 
εκατομμύρια δόσεις εμβολίου έχουν 
χορηγηθεί παγκοσμίως], πρόσθεσε ο 
ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Μάλιστα επανέλαβε για μια ακόμη 
φορά ότι τα εμβόλια είναι «ζωτικής 
σημασίας και ισχυρά» εργαλεία, αλλά 
κάλεσε τα κράτη και τους πολίτες να 
συνεχίσουν να ακολουθούν πάντα τα 
μέτρα που λειτουργούν: κοινωνική 
αποστασιοποίηση, μάσκα, υγιεινή 
των χεριών, αερισμός των χώρων, 
διαγνωστικό τεστ, ιχνηλάτηση 
επαφών, απομόνωση, καραντίνα.

ZOUGLA.GR

ΠΟΥ: «Η πανδημία απέχει 
πολύ ακόμη από το τέλος της»
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«Το πιο σπαρακτικό θέαμα είναι τα σκλαβωμένα 
γυναικόπαιδα που έφεραν από τη Χίο. Αγόρια και 
κορίτσια σέρνονται στους δρόμους δεμένα το ένα 
με το άλλο και οδηγούνται στα σκλαβοπάζαρα. 
Κοπέλες κρατούσαν στο χέρι ένα χαρτί με το 
όνομα των Τούρκων κυρίων τους που έμειναν 
στην Χίο. Μη μπορώντας να τις συνοδέψουν οι 
ίδιοι, τις έστειλαν στη διεύθυνση των σπιτιών 
τους στην Πόλη, ως σκλάβες...».

Αυτά μετέδιδε το τηλεγράφημα του Ολλανδού διπλωμάτη 
Gaspar Testa από την Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 
1822.

Οι θηριωδίες των Τούρκων 
στην Χίο είχαν αφήσει το νησί 
ρημαγμένο. Πτώματα, ερείπια και 
ένα τοπίο που μύριζε στάχτη και 
αίμα. Και μπορεί στον υπόλοιπο 
κόσμο τα παραπάνω να έγιναν 
γνωστά από περιγραφές και 
αφηγήσεις με λίγες εβδομάδες 
καθυστέρηση, οι μεγάλες πόλεις 
της Μικράς Ασίας όμως, είδαν 
από κοντά τα χιλιάδες «ζωντανά 
λάφυρα» των Τούρκων.

Τα «ζωντανά 
λάφυρα» 

Οι τεσκερέδες
Εξαθλιωμένα γυναικόπαιδα 

από το νησί στοιβάζονταν σε 
πλοία και μεταφέρονταν στις 
αγορές της Σμύρνης και της 
Κωνσταντινούπολης, όπου 
πωλούνταν ως δούλοι σε 
εξευτελιστικές τιμές, όπως 
αναφέρει η Μηχανή του Χρόνου.

Μέχρι την 1η Μαΐου του 1822, 
στην Χίο είχαν εκδοθεί πάνω 
από 41.000 έγγραφα ιδιοκτησίας 
σκλάβων – οι λεγόμενοι 
«τεσκερέδες».

Σύμφωνα με την γαλλόφωνη 
εφημερίδα της Σμύρνης Specta-
teur Oriental, έως τις 10 Μαΐου στο τελωνείο της Σμύρνης 
είχαν καταβληθεί δασμοί για 40.000 σκλάβους.

Η μοίρα των ανθρώπων αυτών ήταν τραγική. Ακόμα 
τραγικότερη ήταν η πορεία τους μέχρι τα σκλαβοπάζαρα.

Οι θηριωδίες των Τούρκων

Στις 30 Μαρτίου του 1822, όταν ξεκίνησε το πρώτο 
γιουρούσι, ο Οθωμανικός στρατός είχε σαφείς εντολές. Ο 
Σουλτάνος είχε διατάξει να σφαγιαστούν οι πάντες, εκτός 
από τα αγόρια 3-12 ετών και οι γυναίκες από 12 ως 40. Αυτοί 
θα αιχμαλωτίζονταν με προορισμό τα σκλαβοπάζαρα. Οι 
περιγραφές των όσων εκτυλίχθηκαν τις επόμενες ημέρες 
είναι φρικιαστικές.

Νεαρές κοπέλες βιάζονταν δημόσια στους δρόμους και 
νιόπαντρες μπροστά στους συζύγους τους, οι οποίοι εν 
συνεχεία σφαγιάζονταν. Άλλες τις βίαζαν μπροστά στους 
γονείς τους κι έπειτα έκοβαν τα γεννητικά όργανα των 
ανδρών.

Στις γυναίκες άνω των 40 έβαζαν φωτιά και τις άφηναν να 
καούν ζωντανές. Στις έγκυες έσκιζαν τις κοιλιές και έβγαζαν 
τα έμβρυα, ενώ τα μικρά παιδιά τα πετούσαν με δύναμη 
στα βράχια. Η μανία των εισβολέων δεν είχε προηγούμενο.

Πολλοί τούρκοι στρατιώτες έκοβαν τα κεφάλια των 
χριστιανών κι έπειτα έγλυφαν το σπαθί τους. Με αυτήν την 
κίνηση πίστευαν ότι κέρδιζαν μία θέση στον παράδεισο. 
Άλλους τους κρεμούσαν από τα δέντρα του νησιού για 
παραδειγματισμό. Κομμένα ανθρώπινα μέλη και σοροί 
ήταν διάσπαρτοι στους δρόμους, ενώ η θάλασσα είχε 
κοκκινήσει από το αίμα.

Ο καπνός από τα σπίτια που καίγονταν είχε σκεπάσει 
όλη τη Χίο, ενώ οι φλόγες έκαναν τη νύχτα να μοιάζει με 
μέρα.

Αρκετές Χιώτισσες, προτίμησαν το θάνατο από την 
ατίμωση και την σκλαβιά. Αυτοκτονούσαν πέφτοντας στον 
γκρεμό. Ορισμένες σκοτώθηκαν υπερασπιζόμενες τα 
παιδιά, τα αδέρφια και τους άντρες τους. Ακόμα και από 
αυτές που αιχμαλωτίστηκαν, κάποιες πέθαναν κάνοντας 
απεργία πείνας.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος από την Χίο 
Παναγιώτης Ξενάκης στην «Μηχανή του Χρόνου»: «Μετά 
το 1822, η Χίος ήταν για χρόνια ένα απέραντο έρημο 
κοιμητήριο. Το πρώην νησί της μαστίχας, των γιασεμιών 
και των εσπεριδοειδών και απ’ άκρη σ’ άκρη ήταν καταχνιά 
και σκοτάδι και θάνατος για χρόνια».

Τα Σκλαβοπάζαρα

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το μέγεθος των 
απωλειών. Αγγλικές πηγές αναφέρουν ότι ο πληθυσμός 
του νησιού προ ολοκαυτώματος ανερχόταν σε 110.000. 
Από αυτούς, γλίτωσαν διαφεύγοντας ή μένοντας για να 
καλλιεργούν μαστίχα, μόλις 20.000. Περί τους 45.000 

σφαγιάστηκαν και οι υπόλοιποι πωλήθηκαν ως δούλοι.
Ο ιερέας Welsh της αγγλικής πρεσβείας στην 

Κωνσταντινούπολη κατέγραψε τα όσα είδε τις ημέρες 
εκείνες στο σκλαβοπάζαρο της πόλης του: «Οι Τούρκοι 
μεταχειρίζονταν τις Χιώτισσες με την εσχάτη καταφρόνηση. 
Τις εξέταζαν, τις πασπάτευαν όπως οι χασάπηδες τα αρνιά, 
και τις αγόραζαν 100 γρόσια με 3 λίρες το κεφάλι. Κάπου 
500 Χιώτισσες πωλήθηκαν στην ψαραγορά».

Παρόμοιες εικόνες εκτυλίχθηκαν και στην Σμύρνη. 
Αλυσοδεμένα παιδιά και γυναίκες σέρνονταν σαν ζώα 
στους δρόμους. Πολλές είχαν δεμένο στο χέρι τους 
ένα χαρτί με το όνομα του κυρίου τους, καθώς είχαν 
αγοραστεί ήδη από κάποιον Τούρκο στρατιώτη στην Χίο. 
Αδυνατώντας να τις μεταφέρουν οι ίδιοι, τις στοίβαζαν σαν 
εμπόρευμα κατά εκατοντάδες σε πλοία και μόλις έφταναν 
στο λιμάνι της Σμύρνης, οι τελωνειακές αρχές φρόντιζαν 
για την αποστολή τους στο σπίτι του αφέντη.

Από την άλλη, οι αιχμάλωτοι που «εκτίθεντο» στα 
σκλαβοπάζαρα ήταν αφημένοι στα χέρια της θεάς τύχης. 
Πολλοί αγοράζονταν από φανατικούς μουσουλμάνους που 
ήθελαν να τους σφαγιάσουν, προκειμένου να κερδίσουν 
μία θέση στον παράδεισο. Η μοίρα τους ήταν τραγική 
καθώς είχαν την ίδια κατάληξη με τους συμπατριώτες τους, 
έχοντας όμως περάσει απάνθρωπα βασανιστήρια στο 
ενδιάμεσο.

Αρκετοί προωθήθηκαν σε παζάρια άλλων πόλεων. 
Υπάρχουν καταγραφές για Χιώτες αιχμαλώτους που 
έφτασαν στα σκλαβοπάζαρα της Μέσης Ανατολής, της 
Αιγύπτου, ακόμα και της Λιβύης.

Πολλές κοπέλες έγιναν παλλακίδες σε χαρέμια, άλλες 
πωλήθηκαν ως σκλάβες σε Οθωμανούς. Την ίδια μοίρα 
είχαν και τα αγόρια. Εν προκειμένω όμως, όσα δεν 
πωλήθηκαν ως δούλοι, εξισλαμίστηκαν. Έτσι, πολλά 
κατέληξαν να υπηρετούν σε υψηλές θέσεις της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας.

Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν ο Μουσταφά 
Χασναντάρ του γένους Στραβελάκη, που έγινε μεγάλος 
βεζίρης της Τύνιδας. Ο Ετχέμ πασάς υπήρξε επίσης παιδί 
που αιχμαλωτίστηκε στη μεγάλη σφαγή.

Τα παιδιά που σώθηκαν

Τα τραγικά γεγονότα της Χίου συγκλόνισαν Ευρώπη 
και Αμερική. Για πολλές εβδομάδες, ο ευρωπαϊκός Τύπος 
μετέδιδε καθημερινά πληροφορίες και περιγραφές για 
την τύχη των κατοίκων, τις σφαγές, τις λεηλασίες και την 
πώληση των γυναικόπαιδων στα σκλαβοπάζαρα.

Πολλοί Έλληνες της διασποράς, συγκλονισμένοι από 
τα γεγονότα, ήθελαν απεγνωσμένα να βοηθήσουν τους 
επιζώντες.

Χαρακτηριστικό είναι ένα γράμμα που έστειλε ο Κοραής 
στον Βαρβάκη, παρακαλώντας τον να δώσει χρήματα για 
να αγοράσουν αιχμάλωτους Χιώτες:

«Φαντάσου ότι βλέπεις τον Χριστόν, επάνω εις τον 
Σταυρόν βρεγμένον με τα αίματά του και φωνάζοντα προς 
σε, τα πατρικά ούτα λόγια: Υιέ μου Βαρβάκη, πολλαί 
χιλιάδες αιχμαλώτων βαπτισμένων εις το όνομά μου, 
κινδυνεύουν την ώραν ταύτην να με αρνηθώσιν και να 
εναγκαλισθώσιν την βδελυράν θρησκείαν του Mωάμεθ. 
Iδού ο καιρός, βαφτισμένε εις το όνομά μου, αγαπητέ 
υιέ, να σώσης τους βαπτισμένους αδελφούς σου από τον 
τουρκικόν μολυσμόν».

Πράγματι, η ιδέα της εξαγοράς 
αιχμαλώτων ευοδώθηκε και πολλοί 
εύποροι Έλληνες και φιλέλληνες 
έσπευσαν να βοηθήσουν. 
Οργανώθηκαν επιτροπές 
που αγόραζαν τα ορφανά, τα 
περιέθαλπαν και τους προσέφεραν 
στέγη και εκπαίδευση.

Ακόμη όμως και φτωχοί 
άνθρωποι, κυρίως Χιώτες, έδωσαν 
τον δικό τους αγώνα προκειμένου 
να εντοπίσουν και να αγοράσουν 
τους συγγενείς τους από τα 
σκλαβοπάζαρα. Στις περιπτώσεις 
που αυτό στάθηκε δυνατό, η 
επανένωση των οικογενειών ήταν 
συγκινητική.

Όταν ο Σουλτάνος αντιλήφθηκε 
αυτές τις πρακτικές, αφενός έδωσε 
εντολή να «εκτοξευτούν» οι τιμές των 
σκλάβων, αφετέρου απαγόρευσε 
την εξαγορά τους από Έλληνες.

Η λύση που βρήκαν οι Χιώτες ήταν 
να δρομολογούν τις αγοραπωλησίες 
μέσω ξένων πρεσβειών ή με τη 
βοήθεια φιλελλήνων Ευρωπαίων. 
Εν τέλει, με αυτόν τον τρόπο 
σώθηκαν αρκετά παιδιά από τον 
εξισλαμισμό, την σκλαβιά ή και τον 
θάνατο.

Παιδιά που μετά την 
απελευθέρωση, μεγάλωσαν σαν 

προσφυγάκια στην Ελλάδα, εργάστηκαν σκληρά και 
ευεργέτησαν τον τόπο τους. Λαμπρά παραδείγματα ο 
Αλέξανδρος Πασπάτης, που εξελίχθηκε σε μεγάλο γιατρό 
και βυζαντινολόγο και υπήρξε ιδρυτής του Ελληνικού 
Φιλολογικού Συλλόγου στην Αθήνα, ο Λουκάς Ράλλης, 
που έγινε δήμαρχος του Πειραιά και ο Αλέξανδρος 
Κοντόσταυλος, που εξελίχθηκε σε σημαντική πολιτική 
προσωπικότητα του 19ου αιώνα.

Η διακίνηση δούλων από τη Χίο διήρκεσε μήνες. 
Σύμφωνα με τη γαλλόφωνη εφημερίδα της Σμύρνης Spec-
tateur Oriental, έως τα μέσα του Μαΐου του 1822, στο 
τελωνείο της Σμύρνης είχαν καταβληθεί δασμοί για 40.000 
σκλάβους.

Οι αγοραπωλησίες σταμάτησαν οριστικά στις 19 Ιουνίου, 
ύστερα από επέμβαση της αδελφής του Σουλτάνου, στην 
οποία ανήκε η Χίος ως φέουδο.

Το δράμα των σκλάβων 
εμπνέει τους καλλιτέχνες

Οι φριχτές εικόνες από τη σφαγή και από τους 
εξαθλιωμένους σκλάβους δεν ξεγράφτηκαν ποτέ ούτε από 
την συλλογική μνήμη.

Μεγάλοι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες σοκαρίστηκαν τόσο 
από τις περιγραφές που φιλοτέχνησαν σπουδαία έργα 
εμπνευσμένοι από την Χίο. Ο διάσημος πίνακας του Ντε 
Λα Κρουά εκτίθεται μέχρι σήμερα σε περίοπτη θέση στο 
Λούβρο.

Το ποίημα του Βίκτωρα Ουγκώ με τίτλο «Το 
Ελληνόπουλο» είναι μια συγκλονιστική καταγραφή.

Ανάμεσα στα διάσημα έργα τέχνης είναι και το αμερικανικό 
άγαλμα του 19ου αιώνα: η «Ελληνίδα Σκλάβα». Ο γλύπτης 
Χάιραμ Πάουερς ξεκίνησε να το σκαλίζει μία 20ετία μετά 
τα τραγικά γεγονότα. Απεικονίζει μία γυμνή νεαρή γυναίκα, 
με αλυσίδες στα χέρια. Ανάμεσα στα δεσμά της, κρατά ένα 
μικρό σταυρουδάκι, ενώ στηρίζεται σε έναν κιονίσκο.

Ο Πάουερς αναφέρει: «οι Τούρκοι απήγαγαν τη σκλάβα 
από ένα ελληνικό νησί, κατά την περίοδο της Ελληνικής 
Επανάστασης. Ο πατέρας της, η μητέρα της και πιθανόν 
όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα είχαν εξολοθρευτεί από 
τον εχθρό. Η ίδια κρατήθηκε ζωντανή ως πολύτιμο λάφυρο 
πολέμου».

» Τώρα βρίσκεται ανάμεσα σε βάρβαρους ξένους, 
έχοντας τη δυστυχία να θυμάται κάθε λεπτομέρεια από 
τα καταστροφικά γεγονότα που την οδήγησαν σ’ αυτή 
την κατάσταση. Στέκει εκτεθειμένη στα βλέμματα των 
ανθρώπων που απεχθάνεται και αναμένει τη μοίρα της με 
έντονο άγχος, το οποίο μετριάζεται από την πίστη της στην 
καλοσύνη του Θεού».

» Συγκεντρώστε όλα αυτά τα βάσανα μαζί, και προσθέσετε 
σε αυτά το σθένος και την υποταγή που αισθάνεται ένας 
Χριστιανός. Δεν περισσεύει χώρος για ντροπή».

TANEA.GR

Κωνσταντινούπολη 
1822: Το δράμα 

των Ελλήνων στα 
σκλαβοπάζαρα

Ο διάσημος πίνακας του Ντελακρουά με θέμα τη 
σφαγή της Χίου, φιλοτεχνημένος το 1824
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ενώ τα δεδομένα υγείας των επί μέρους πολιτών δεν θα 
αποθηκεύονται σε κεντρική βάση δεδομένων σε επίπεδο 
Ε.Ε., αλλά θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο στο κράτος-
μέλος και πουθενά αλλού. Ο στόχος είναι, εξάλλου, να 
αναπτυχθεί μια διασυνοριακή λύση με τρίτες χώρες και να 
υπάρξει στενή συνεργασία με τον ταξιδιωτικό και τουριστικό 
κλάδο για την εισαγωγή του «πράσινου διαβατηρίου».

Τι θα περιλαμβάνει το «πράσινο διαβατήριο»

«Το “πράσινο διαβατήριο” δείχνει με μια ματιά αν κάποιος 
έχει εμβολιαστεί, έχει αποθεραπευτεί ή έχει κάνει τεστ και 
με έναν ενιαίο κωδικό QR, αυτό πρέπει να εφαρμοστεί με 
απλό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενώ η απόφαση σχετικά με το ποιες είναι οι 
λεπτομέρειες ως προς τις διευκολύνσεις, λαμβάνεται 
φυσικά από κάθε κράτος-μέλος», τονίζει στις δηλώσεις της 
στο ΑΡΑ η Αυστριακή υπουργός Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, το «πράσινο διαβατήριο», το οποίο 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να είναι έτοιμο προς 
χρήση από την 1η Ιουνίου, φέρεται ότι θα περιλαμβάνει 
τρία πιστοποιητικά, δηλαδή για τον εμβολιασμό, για το 
διαγνωστικό τεστ (PCR ή γρήγορο τεστ αντιγόνου) ή για 
ανάρρωση (το νωρίτερο 20 ημέρες μετά από το πρώτο 
θετικό τεστ PCR).

Το ψηφιακό έγγραφο θα εκδίδεται δωρεάν, θα ισχύει 
για όλη τη διάρκεια της πανδημίας και θα έχει υψηλό 
επίπεδο προστασίας δεδομένων, καθώς θα περιέχει μόνο 
τα πιο σημαντικά και σχετικά με τον Covid προσωπικά 
δεδομένα (π.χ. ταυτοποίηση του ατόμου, εμβόλιο που 
χρησιμοποιήθηκε, αριθμό παρτίδας, ημερομηνία και 
τόπος του εμβολιασμού/τεστ). Δεν θα υπάρχει κεντρική 
Τράπεζα Δεδομένων σε επίπεδο Ε.Ε. και η κατοχή του 
πιστοποιητικού δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση 
για την άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας ή τη χρήση 
υπηρεσιών μεταφοράς.

Τη θερμή υποστήριξή της στη θέσπιση ενός «πράσινου 
διαβατηρίου» που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η Αυστριακή υπουργός Τουρισμού είχε εκφράσει 
ήδη τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο ίδιος, ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας, 
Σεμπάστιαν Κουρτς, είχε τοποθετηθεί νωρίτερα υπέρ 
της πρότασης του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη για την καθιέρωση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού 
εμβολιασμού, επισημαίνοντας ότι «χρειάζεται ένα πράσινο 
διαβατήριο για όποιον έχει εμβολιαστεί ή που μόλις πέρασε 
τον κορωνοϊό και ως εκ τούτου έχει ανοσία, ή έχει κάνει ένα 
νέο τεστ».

AΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Η συμφωνία της 
Ελλάδας και άλλων 

12 χωρών για το 
«πράσινο διαβατήριο» 
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East
 Unit 26
(289) 316-0568
margaronis@allstate.ca

R

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Εμπορικό σήμα    που χρησιμοποιείται υπό την άδεια της Ασφαλιστικής AllstateR

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

-Άντε πάλι Σκλάβε...Τι κάνεις τόση 
ώρα;

Σε περιμένω να μιλήσουμε.
-Εντάξει μικρέ,δεν πειράζει.
Τις ώρες που σε περίμενα εγώ δεν 

τις φτάνεις με τίποτα. Είδες που ο 
καιρός έχει γυρίσματα...!

-Τι εννοείς Σκλάβε; Εδώ κάτω ή εκεί 
πάνω;

-Εκεί κάτω μικρέ φυσικά...
-Εντάξει το πήρα το μήνυμα Σκλάβε. 
Βλέπεις τίποτα από κει πάνω;
Έχουμε κανένα καινούργιο νέο που 

δεν το αντιλήφθηκα;
-Ήρεμα τα πράγματα μικρέ.
Είδα όμως ότι μαζεύτηκαν κάμποσοι 

και κάνουν προσπάθεια να μαζευτούν 
τα λεφτά για την κοινότητα. 

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι τα πάνε 
καλά.

Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο 
γι’αυτή τους την πρωτοβουλία.

-Συμφωνώ Σκλάβε, αλλά το θέμα δεν 
είναι μόνο να μαζευτούν τα χρήματα.

Είναι να γίνουν και οι όποιες αλλαγές 
χρειάζονται, έτσι ώστε να μην φτάσει 
ξανά σε αυτό το σημείο η κοινότητα.

Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή,  ώστε 
η κοινότητα να έχει την οικονομική της 
ανεξαρτησία.

- Όλα θα γίνουν μικρέ, αρκεί να 
υπάρχει θέληση. Έχουν γίνει πολλά 
λάθη στο παρελθόν, αυτό δεν μπορεί 
να το αμφισβητήσει κανείς.

Με λίγη προσπάθεια, με 

υπευθυνότητα και σοβαρότητα, όλα θα 
πάνε κατευχήν.

-Μιλούσα Σκλάβε με κάποιον, ο 
οποίος είχε δώσει μια τιμή για κάποιες 
δουλειές στο υπόγειο στον Άγιο 
Δημήτριο.

Η τιμή που έδωσε ήταν 15.000 και 
έμαθε μετέπειτα ότι πούλησαν την 
δουλειά, πάνω από 80.000.

Τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Ας 
ευχηθούμε ότι αυτές οι πονηροδουλειές 
έχουνε τελειώσει.

Είδα επίσης την συνέντευξη 
που έδωσε ο αγαπητός γιατρός κ. 
Καραντώνης και ο κ. Φαναράς.

- Μικρέ πολύ δηλητήριο έριξε ο φίλος 
μου ο Φαναράς για τον Μητροπολίτη 
και τη Μητρόπολη στη συνέντευξη. 
Τελικά δεν μας είπε, ο Μητροπολίτης 
και η Μητρόπολη πήγαν την ΕΚΤ 
στα δικαστήρια ή η ΕΚΤ πήγε τον 
Μητροπολίτη, τους παπάδες και τις 
φιλοπτωχίνες στα δικαστήρια; Ξέρω 
ότι όλες τις συκοφαντίες εναντίον 
του Μητροπολίτη τις πέταξε έξω ο 
δικαστής και όχι μόνο αυτό, πλήρωσε 
και τα έξοδα των δικηγόρων η ΕΚΤ.

Ο φίλος μου ο Φαναράς είπε και 
κάτι για κάποια ποσά που είσπραξε 
η Μητρόπολη από τα μυστήρια... που 
εδώ που τα λέμε δεν είναι αλήθεια. 

Θυμάσαι μικρέ τότε που έγραφα 
εναντίον του Μητροπολίτη; Τι κέρδισα; 
Έτσι και τώρα,  εκείνος μένει πάντα 
στη θέση του και καμμία από τις 

συκοφαντίες δεν κόλλησε. 
- Σκλάβε αυτό που δεν μπορώ 

να καταλάβω  είναι γιατί δεν βγαίνει 
κάποιος να μας πει ξεκάθαρα τους 
λόγους που φτάσαμε σε αυτό το 
σημείο.

- Δίκιο έχεις μικρέ, ό,τι και να πεις.
-Για τον άλλον ξέχασα να σου πω 

Σκλάβε...
Ένας γνωστός σου, όποτε ανεβάζω 

κάτι στο Facebook για την goalbet  
πάντα έχει κάτι να πει.

-Μήπως αναφέρεσαι μικρέ σε αυτόν 
που φοράει καπέλο  στην φωτογραφία 
του προφίλ του στο Facebook;

-Πουλιά στον αέρα πιάνεις Σκλάβε...
Που το κατάλαβες;

-Τους ξέρω όλους αυτούς, απ’ έξω κι 
ανακατωτά. Από την καλή και απ’ την 
ανάποδη δηλαδή.

Μην ασχολείσαι με δαύτον. 
Είναι καραγκιόζης με περικεφαλαία.
Τον πείραξαν τα χνάρια τα δικά 

μου... Όταν του κουβαλούσα όλα τα 
μηχανήματα που χρειαζόταν το 1988 
κάτω στην Ελλάδα ήμουν καλός...

Μην δίνεις σημασία μικρέ σε τέτοια 
λαμόγια.

Το καπέλο το φοράει για να κρύβεται 
από πολλούς εδώ πάνω...

-Δεν ασχολούμαι Σκλάβε. Δεν 
χαμπαριάζω άλλωστε από τέτοια 
ανθρωπάκια.

- Παρατηρώ όμως μικρέ την πορεία 
της goalbet... βλέπω πόσο πολύ 
ανέβηκε από τότε που πρωτοξεκίνησε. 

-Δόξα τω Θεώ Σκλάβε.  Σκέψου 
μόνο ότι τον μήνα Μάρτιο πληρώσαμε 
πάνω από 765.000 σε jackpots.

Δεν έχω παράπονο θα ήμουν 
αχάριστος αν έλεγα το αντίθετο. 

Είναι δυνατό site. Όποιος μπαίνει 
στην goalbet.ca δύσκολα φεύγει.

-Το πρόβλημα τους είναι ακριβώς 
αυτό μικρέ.

Όσο σε βλέπουν να ανεβαίνεις και 
να προχωράς μπροστά, τόσο αυτοί 
θα αφηνιάζουν και θα βγάζουν τη χολή 
τους.

- Αυτοί δεν με απασχολούν καθόλου 
Σκλάβε. 

Το χειρότερο είναι να έχεις 
ανθρώπους γύρω σου που πιστεύεις 
ότι είναι εντάξει απέναντί σου και αντ’ 
αυτού να διαπιστώνεις ότι ενώ σε 
κοιτούν στα μάτια την ίδια στιγμή σου 
ρίχνουν πισώπλατες μαχαιριές. 

-Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά 
μικρέ. 

Πες μου όμως για αυτό που 
ετοιμάζεις. Πότε θα το ανακοινώσεις;

-Όχι ακόμα Σκλάβε. Δεν είμαι έτοιμος 
προς το παρόν,αν και είμαι σε καλό 
δρόμο.

  Το άλλο δεν σου το είπα...
Με προσέγγισε ένας κτηματομεσίτης. 
Ενδιαφέρθηκε μου είπε ένας πελάτης 

του να αγοράσει την εφημερίδα.
Δεν μου ανέφερε το όνομά του, αν 

και τον ρώτησα.
Του είπα βέβαια, πως αν υπήρχε 

περίπτωση να την πουλήσω θα το 
έκανα υπό έναν όρο. Να παραμείνει η 
επάνω δεξιά γωνία με την φωτογραφία 
σου, ως έχει.

Απ’ ότι κατάλαβα δεν του άρεσε....
Γιατί γελάς Σκλάβε; Είπα κάτι αστείο;
-Τελικά μικρέ κουβαλάς μεγάλη τρέλα. 

Παραπάνω απ’όσο φανταζόμουν.
- Καλό είναι αυτό Σκλάβε ή κακό;
- Για σένα είναι καλό. Για τους 

άλλους που έχουν φαγωθεί μαζί σου 
δεν ξέρω...

-Τέλος πάντων Σκλάβε. Ήρθε η ώρα 
να φύγω... θα τα πούμε πάλι σύντομα. 

-Έγινε μικρέ.
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...
 ΣΧοΛια-επικαιροτητεΣ... 

ΑΡΧΙΣΕ Ο ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ Ο Δρ. ΤΣΟΥΚΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ
«Η Ελλάς προώρισται να ζήση και θα ζήση.» Tην ιστορική 

αυτή ρήση την είχε πει ο αείμνηστος Χαρίλαος Τρικούπης 
όταν όλα έδειχναν ότι η Ελλάδα θα εξαφανιστεί, λόγω 
των πολλαπλών κινδύνων που αντιμετώπιζε μετά την 
πτώχευση του 1893 και τον ατυχή πόλεμο του 1897. Εκτοτε 
η Ελλάδα πέτυχε πολλά και καθώς πρόσφατα γιορτάσαμε 
τα 200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης του 1821, 
όλα δείχνουν ότι «προορίζεται» ως κυματοθραύστης να 
αντιμετωπίζει με επιτυχία κάθε κίνδυνο, κυρίως τους εξ 
ανατολών προερχομένους, που δυστυχώς συχνά καλείται να 
αντιμετωπίσει.  

Την ρήση του Τρικούπη, λίγο διαφοροποιημένη ως «Η 
Κοινότητά μας και τα Σχολεία μας προορίζονται να ζήσουν 
και θα ζήσουν» αναλογιζόμουν καθώς έβλεπα τον Πρόεδρο 
της Ερανικής Επιτροπής, γιατρό Τσούκα να μιλάει με τόση 
θέρμη και ενθουσιασμό για την αποστολή του που την θεωρεί 
ιερή, αφού πρόκειται για τα Σχολεία μας που αποτελούν το 
φυτώριο της νέας γενιάς των Ελλήνων του Μοντρεάλ.

Η συνέντευξη του δόθηκε την Τρίτη 6 Απριλίου μέσω 
διαδικτύου φυσικά. Τα όσα είπε ο dr Τσούκας καθώς και οι 
συνεργάτες του που εκ του μακρόθεν τον «περιστοίχιζαν» 
μόνο αισιοδοξία για επίτευξη του στόχου συγκέντρωσης 
πλέον των $600.000 δημιουργεί.

Δημιουργεί ακόμα και βεβαιότητα ότι υπάρχουν πάρα 
πολλοί νέοι και πολλά υποσχόμενοι επαγγελματίες Έλληνες 
που αισθάνονται τιμή και υπερηφάνεια για την καταγωγή 
τους και είναι έτοιμοι να πλαισιώσουν με ενθουσιασμό την 
ομάδα του, τα σχολεία μας, την Κοινότητά μας….

Όμως ας μην ξεχνάμε ότι ένας αγώνας κερδίζεται μόνο 
από εκείνους που συμμετέχουν σε αυτόν. Και επί του 
προκειμένου όλοι μας μπορούμε να συμμετάσχουμε στον 
αγώνα, που άρχισε προσφέροντας στον κοινό σκοπό που 
είναι η ενίσχυση των Σχολείων μας, έστω και με μικρά ποσά.

Υπενθυμίζοντας ότι την περσινή χρονιά, αν και ήταν 
δύσκολη λόγω της πανδημίας, η υπό τον Dr Τσούκα 
επιτροπή εράνου, συγκέντρωσε 350.000, ποσό δηλαδή πολύ 
ικανοποιητικό. μεταδίδουμε με χαρά την είδηση της έναρξης 
της φετινής καμπάνιας και συγχρόνως υπενθυμίζουμε ότι για 
μια ακόμα φορά τα Σχολεία μας χρειάζονται την οικονομική 
μας ενίσχυση. Επομένως ας μην αδιαφορήσουμε, αφού στα 
Σχολεία μας διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και επί πλέον σε 
αυτά σφυρηλατούνται τα ελληνοχριστιανικά μας ιδανικά.

Με την ευκαιρία θα υπενθυμίσω μια υπέροχη περί της 
Ελληνικής μας γλώσσας ρήση του Εθνικού μας ποιητή 
Διονυσίου Σολωμού. Προέρχεται από τον “Διάλογο ποιητή 
και σοφολογιώτατου:”

«Εκατάλαβα• θέλεις να ομιλήσουμε για τη γλώσσα• μήγαρις 
έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» 

Η Επιτροπή Εράνου που απαρτίζεται από παλαιά μέλη, 
που έμπρακτα και επί χρόνια έχουν αποδείξει την αγάπη 
τους για τα Σχολεία και την Κοινότητα, πλαισιωμένη και 
με νέα που έχουν ζήλο, ενθουσιασμό αλλά και ιδέες και 
γνωριμίες με πολλούς από τους έχοντες και κατέχοντες 
συμπάροικους, μπορούν να πετύχουν πολλά. Σε αυτούς 
πρώτα αλλά και στον καθένα από εμάς κατόπιν εναπόκειται 
να γίνουμε αρωγοί τους και να ενισχύσουμε τα Σχολεία μας.

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΙ ΤΟΡΟΝΤΟ
6ον
“H Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο (ΕΚΤ) αντιμετωπίζει 

μεγάλα οικονομικά προβλήματα και βρίσκεται προ του 
διλλήματος, ή να πουλήσει μία από τις τέσσερις εκκλησίες 

της, ή να κατασχεθούν και οι τέσσερις που έχει.”
 Εξ αιτίας αυτής της πολύ ανησυχητικής είδησης, που 

μέσω δύο ανακοινώσεων έδωσε στη δημοσιότητα η 
διοίκηση της ΕΚΤ, θεώρησα σκόπιμο να ασχοληθώ με τα 
της εκεί Κοινότητος.  Διάβασα τοπικές εφημερίδες, ρώτησα 
γνωστούς και φίλους, και με οδηγό μου στο ιστορικό 
παρελθόν της, το βιβλίο «Όσα δεν έσβησε ο χρόνος» του 
Μιχάλη Μουρατίδη που έχει εκδοθεί από την ΕΚΤ, πιστεύω 
ότι μπόρεσα να σχηματίσω μια καθ΄όλα αντικειμενική, 
γνώμη.

Από την πρώτη στιγμή, έκπληκτος είδα ότι πολλά από 
όσα είχαν γίνει και γίνονται στην Ελληνική Κοινότητα του 
Τορόντο, μου ήταν γνωστά, αφού εν πολλοίς είναι ίδια και 
απαράλλακτα με εκείνα που είχαν γίνει κατά καιρούς και 
εξακολουθούν να γίνονται και στην Ελληνική Κοινότητα 
του Μοντρεάλ. Με άλλα λόγια, διαπίστωσα, ότι είμαστε στο 
ίδιο έργο θεατές και μόνο τα ονόματα των ανά Κοινότητα 
πρωταγωνιστών διαφέρουν.

Αυτό το έχω τονίσει και στα προηγούμενα μου άρθρα και 
μάλιστα έχω παρουσιάσει αρκετές απτές και καταπληκτικές 
ομοιότητες, οι οποίες καθώς προχωρεί αυτή η έρευνα 
θα διαπιστωθεί ότι οι ομοιότητες επαναλαμβάνονται με 
καταπληκτικό τρόπο και έτσι φρονώ ότι από πολλούς 
δεν θα φύγει η εντύπωση, ότι επιβεβαιώνεται απόλυτα ο 
ορισμός ότι «συμπτώσεις επαναλαμβανόμενες δεν είναι 
συμπτώσεις, αλλά σκοπιμότητες». 

Ετσι εν τάχει ας περιγράψουμε και πάλι το κοινό τοπίο. Δύο 
Κοινότητες, οι δύο μεγαλύτερες Ελληνικές Κοινότητες του 
Καναδά, παρ’ ότι είχαν κληρονομήσει αξιόλογη περιουσία 
από τους προ του πολέμου Έλληνες, σαν έπεσαν στην 
διοίκηση, των μετά τον πόλεμο μεταναστών, βρέθηκαν στην 
δίνη πολλών διαφορών και αντιπαραθέσεων. Και αυτές 
είχαν το άρωμα των κομματικών, πολιτικών, παραταξιακών, 
διοικητικών, αλλά και προσωπικών διαφορών, Εκτός 
αυτών δεν αποφεύχθηκαν και τα οικονομικά σκάνδαλα. 
Αυτά δυστυχώς ήταν και πολλά και μεγάλα. 

Και όλα αυτά  παρ΄ ότι οι Εσωτερικοί τους κανονισμοί 
προβλέπουν απόλυτη διαφάνεια, αφού επιβάλλουν 
να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκλογές, να 
παρουσιάζονται ενώπιον των μελών λεπτομερείς ετήσιοι 
Οικονομικοί Απολογισμοί, να λειτουργούν Εξελεγκτικές 
Επιτροπές τα μέλη των οποίων δικαιούνται να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και τους φακέλους  και πολλά 
άλλα που έμειναν στα χαρτιά αφού σχεδόν ουδέποτε 
έγιναν σεβαστά.  Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα, την με 
πικρία και αγανάκτηση απομάκρυνση πολλών μελών των 
δύο Κοινοτήτων και τον αναπόφευκτο οικονομικό μαρασμό 
τους.

Επί πλέον οι επί χρόνια Διοικήσεις και των δύο 
Κοινοτήτων, έχοντας κάνει μία «επανάσταση εν ποτηρίω,» 
είχαν χαρακτηρίσει και τις δυο Κοινότητες «αστικές» και 
είχαν κηρύξει την διοικητική απελευθέρωσή τους από τον 
«απαρχαιωμένο θεσμό της Εκκλησίας», ξεχνώντας φυσικά 
ότι στο εξωτερικό οι Κοινότητες, έχουν ως ομφάλιο λώρο 
τις εκκλησίες γύρω από τις οποίες και στενά συνδεδεμένες 
με αυτές λειτουργούν οι Κοινότητες.  Αλλωστε 
οφθαλμοφανέστατα από την στιγμή που θα αποκοπεί 
αυτός ο ομφάλιος λώρος οι Κοινότητες μετατρέπονται σε 
απλούς Συλλόγους και μάλιστα σε Συλλόγους που δεν 
είναι ούτε καν σαν αυτούς που γνωρίζουμε και αποκαλούμε 
εθνικοτοπικούς. Μία Κοινότητα από την στιγμή που θα 
αποκοπεί από την Εκκλησία μπορεί να είναι μια ας πούμε 
πολιτιστική οργάνωση (βλέπε ΕΠΟΚ στο Μοντρεάλ), ή μία 
συνδικαλιστική Οργάνωση (βλέπε στο Μοντρεάλ Εργατικό 
Σύλλογο), ή μία εκπαιδευτική Οργάνωση, (βλέπε στο 
Μοντρεάλ Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων).

Επί πλέον οι Διοικήσεις και των δύο Κοινοτήτων, παρά τα 
όσα κατά του θεσμού της Εκκλησίας έλεγαν, επιτιθέμενοι 
όχι μόνο στο πρόσωπο του νυν Αρχιεπισκόπου και των 
κληρικών προς τους οποίους όταν έχουμε στοιχεία, έχουμε 
δικαίωμα να ασκούμε κριτική), αλλά τονίζω και κατά του 
θεσμού, πολλοί εκ των οποίων, δεν έκρυβαν την εχθρότητά 
τους, προς αυτούς, αλλά ΔΕΝ έπαυαν να διαφεντεύουν, 

ως απόλυτοι κυρίαρχοι τις εισπράξεις των Ιερών Ναών.
Μάλιστα δε, ιδιαίτερη εχθρότητα είχαν δείξει και κατά 

των Φιλοπτώχων, τις εισπράξεις των οποίων επεδίωκαν 
να ελέγχουν.

Όμως μπροστά μας βρίσκεται μία συγκλονιστική είδηση. 
Σύμφωνα με αυτήν: “H Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο 
(ΕΚΤ) αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα και 
βρίσκεται προ του διλλήματος, ή να πουλήσει μία από τις 
τέσσερις εκκλησίες της, ή να κατασχεθούν και οι τέσσερις 
που έχει.”

Επομένως ας πάμε σε αυτό το θέμα.

Και οι δύο διοικήσεις επικαλούνται την διαφάνεια
Πριν προχωρήσω στην εξέταση του θέματος, θέλω να 

διευκρινίσω ότι από εδώ και στο εξής δεν θα συνταυτίζω 
τις ολιγομελείς ομάδες που  διοικούν τις Κοινότητες με τον 
όρο «Κοινότητα», αφού οι αποφάσεις για την πώληση των 
ακινήτων ήταν και είναι απόφαση μιας ολιγομελούς ομάδας 
και όχι του συνόλου των μελών που περικλείεται στην ιερή 
λέξη «Κοινότητα.» Πάντως αυτά που αντιμετωπίζει τώρα 
(Απρίλιος 2021) η ολιγομελής ομάδα που επί χρόνια διοικεί 
την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο (ΕΚΤ), τα αντιμετώπισε 
τον Οκτώβριο του 2018 και η ολιγομελής ομάδα που επί 
χρόνια διοικούσε και εξακολουθεί να διοικεί την ΄Ελληνική 
Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ). Χωρίς να υπονοώ 
οτιδήποτε, αφού συμπτώσεις μπορεί να παρουσιάζονται 
παντού, θα παρουσιάσω τις ομοιότητες καθώς και τις 
διαφορές. Τα συμπεράσματα επαφίονται σε κάθε έναν από 
εσάς, που μου κάνετε την τιμή να διαβάζετε αυτό το κείμενο, 
που σχετίζεται με το ερώτημα «Τί είναι των Ελλήνων οι 
Κοινότητες στο εξωτερικό» επί του οποίου προσπαθώντας 
να απαντήσω, διαπιστώνω ότι άλλο είναι η θεωρητική επ’ 
αυτού απάντηση και άλλο τα όσα εν τη εφαρμογή τους, και 
εν ονόματι του εθελοντισμού έχουν γίνει.

Αρχικά πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η μία μεταξύ τους 
διαφορά έγκειται στο ότι η μεν ολιγομελής ομάδα που επί 
χρόνια διοικεί την ΕΚΤ επιδιώκει να πωλήσει μία Εκκλησία 
που λειτουργεί, ενώ η ολιγομελής ομάδα που επί χρόνια 
διοικούσε και εξακολουθεί να διοικεί ΕΚΜΜ επεδίωκε να 
πουλήσει έναν χώρο στον οποίον υπήρχε Εκκλησία και 
πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να κτιστεί σε αυτόν τον 
χώρο πάλι εκκλησία.

Ετσι προκειμένου η διοικούσα την ΕΚ του Τορόντο 
ομάδα να προετοιμάσει το έδαφος, (να ρίξει δηλαδή στάχτη 
στα μάτια των μελών) μεταξύ των άλλων στην επιστολή 
που έδωσε στην δημοσιότητα στις 15 Φεβρουαρίου, 
2021αναφέρει ότι:

- Η Διαφάνεια είναι κύρια προτεραιότητα για την ΕΚΤ. 
Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός η ΕΚΤ υποχρεούται 
να πραγματοποιεί λογιστικό έλεγχο μια φορά το χρόνο. 
Η εταιρία KPMG, ως ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας 
παγκοσμίου αναγνώρισης, πραγματοποιεί αναλυτικό 
λογιστικό έλεγχο μια φορά το χρόνο και παρέχει τις 
οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στα 
μέλη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης προς 
έγκριση. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα της ΕΚΤ:

http://www.greekcommunity.org/ViewSiteContent.aspx/
About_Us.

Σε αντιπαράθεση στα της ΕΚΜΜ, όταν η ολιγομελής 
ομάδα που την διοικεί αποφάσισε να πουλήσει το οικόπεδο 
της Αγίας Τριάδος, σε κείμενο που με την μορφή των 
ερωτήσεων και των απαντήσεων έδωσε στην δημοσιότητα 
στις 2 Οκτωβρίου 2018, δηλαδή λίγες μόνο ημέρες πριν την 
Γ.Σ  της 14ης Οκτωβρίου 2018, στην υποθετική ερώτηση 
«ποιος βεβαιώνει την ακρίβεια των οικονομικών στοιχείων 
της ΕΚΜΜ» έδωσε επί λέξη την ακόλουθη απάντηση:

«Κάθε χρόνο τα οικονομικά στοιχεία της ΕΚΜΜ 
ελέγχεται από την εταιρία Ernst & Young, και «μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες Ορκωτών Λογιστών στον κόσμο. Οι 
Ελεγκτές αυτοί, συντάσσουν μία έκθεση δια της οποίας 
πιστοποιούν την εγκυρότητα του ισολογισμού και του 
απολογισμού. Η έκθεση αυτή στην συνέχεια παρουσιάζεται 
στην Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΚΜΜ….»

Με άλλα λόγια, αφού στην ΕΚΤ, ελέγχονται από έναν 
«ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα παγκοσμίου αναγνώρισης» 
και στα της ΕΚΜΜ ελέγχονται από «μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες Ορκωτών Λογιστών στον κόσμο» και 
«παρουσιάζονται στα μέλη κατά τη διάρκεια της Γενικής 
Συνέλευσης προς έγκριση» κάθε αμφισβήτηση πρέπει να 
την πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων.

Αλλωστε όπου συναντάς «μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες Ορκωτών Λογιστών στον κόσμο» και «η έκθεση 
της στην συνέχεια παρουσιάζεται στην Γενική Συνέλευση 
των μελών» όλα επί των προκειμένων συνηγορούν ότι 
στις δύο Κοινότητες μας, η διαφάνεια είναι δεδομένη και 
πλήρως εξασφαλισμένη. Οπωσδήποτε είναι και αυτή μία 
άποψη!!

Και μην μου πει κάποιος ότι τα μέλη των Γ.Σ. δεν ήταν 
πλήρως ενημερωμένα για τον σταδιακό τρελό χορό 
των χρεών και την τρελή πορεία προς την άβυσσο της 
χρεοκοπίας και δεν τα είχαν αποδεχτεί και μάλιστα μετά 
ενθέρμων χειροκροτημάτων.  

Τώρα γιατί άλλα αναφέρονται στα πορίσματα: 
Γιάννη Δάγωνα και Glynn Report στο Τορόντο και Αθ. 
Δημητρακόπουλου και Mathew T. Sargusingh στο 
Μόντρεάλ (σε αυτά αναφέρθηκα λεπτομερώς την 
προπερασμένη εβδομάδα) είναι άλλο θέμα. Αλλωστε 
έναντι αυτών, υπερισχύουν κατά κράτος και «ο φορέας 
παγκοσμίου αναγνώρισης» και η  «μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες Ορκωτών Λογιστών στον κόσμο.»

ΑΝ ΔΕΝ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΕΡΧΕΤΑΙ 
“Ο ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ” ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩN

Στην επιστολή της 15ης  Φεβρουαρίου, 2021, η διοικούσα 
την ΕΚ του Τορόντο ομάδα μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι:

Χρήστος Α. Μανίκης
Μοντρεάλ 10 Απριλίου 2021
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Η απόφαση να τεθεί ένα από τα κτήρια της ΕΚΤ προς 

πώληση ήταν κάθε άλλο παρά εύκολη. Μετά από ενδελεχή 
έλεγχο και αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής 
κατάστασης καθώς και της διαθέσιμης ταμειακής ροής 
μέχρι το τέλος της χρονιάς, το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε 
τη γνώμη μιας ανεξάρτητης συμβουλευτικής επιτροπής. 
Έτσι λήφθηκε η απόφαση να τεθεί ένα από τα ακίνητα 
προς πώληση.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε περίπτωση που 
το χρέος δεν εξυπηρετηθεί, η τράπεζα έχει το δικαίωμα 
να κατασχέσει και τα τέσσερα ακίνητα της ΕΚΤ. Αυτό δε 
μπορούμε να το επιτρέψουμε!

 Η τρέχουσα διοίκηση αντιμετωπίζοντας πρωτοφανείς 
συνθήκες και έχοντας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
να ξεπεράσει τα λάθη του παρελθόντος καθώς και τις 
προκλήσεις που ακολούθησαν ένα τεράστιο χρέος, 
αναγκάζεται να θέσει σε πώληση ένα από τα ακίνητά της. 

Με αυτά που ανακοινώνει  η διοικούσα ομάδα την ΕΚΤ, 
μέλη της οποίας ασκούν εξουσία και πλέον των 10 (δέκα) 
χρόνων, μας λένε τα παραπάνω τα οποία σας παρακαλώ 
να τα διαβάσετε πολλές φορές και με προσοχή για να τα 
καταλάβετε ότι παρομοιάζουν με την του αρχαίου ιστορικού 
Ξενοφώντα ρήση:

«Λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και κέραμοι ατάκτως 
ερριμμένα ουδέν εστι». Δηλαδή «Πέτρες και τούβλα και 
ξύλα και κεραμίδια που είναι πεταμένα εδώ κι εκεί δεν 
χρησιμεύουν σε τίποτα».

Βλέπετε οι διοικούντες, που μάλλον εκ παραδρομής δεν 
αναφέρουν σε πια συνεδρίαση Δ.Σ. και πόσοι παρευρέθηκαν 
σε αυτήν, κλήθηκαν να αποφανθούν «επί μιας δύσκολης 
απόφασης». Όμως «έκαναν ενδελεχή έρευνα», «ζήτησαν 
γνώμη ανεξάρτητης συμβουλευτικής επιτροπής» και έτσι 
εν πλήρη αγωνία σίγουρα θα θυμήθηκαν, ότι:

«Σύμφωνα με το Καταστατικό, (αχ αυτό το Καταστατικό 
ποσό συχνά εν ονόματί του γίνονται, όσα αισχρόν εστί και 
λέγειν) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουμε ηθική 
και νομική υποχρέωση να στηρίξουμε τα συμφέροντα της 
ΕΚΤ και θα απευθυνθούμε σε εσάς να πάρετε την τελική 
απόφαση.

Στο παρελθόν αντιμετωπίσαμε και καταφέραμε να 
ξεπεράσουμε σημαντικά εμπόδια. Η τρέχουσα κατάσταση 
όμως είναι διαφορετική από οτιδήποτε έχουμε βιώσει 
στο παρελθόν. Είναι πολύ λυπηρό να βρισκόμαστε στη 
δυσάρεστη θέση να σκεφτούμε την πώληση ενός από τα 
πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μας, αλλά η εναλλακτική 
είναι πολύ χειρότερη,

Δεδομένου ότι «η ίδια η επιβίωση της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο κρέμεται από μια λεπτή κλωστή»,

Αφού «αν  σε περίπτωση το χρέος δεν εξυπηρετηθεί, 
η τράπεζα έχει το δικαίωμα να κατασχέσει και τα τέσσερα 
ακίνητα της ΕΚΤ. Αυτό δε μπορούμε να το επιτρέψουμε!»

(Από τις ανακοινώσεις της 8ης και 15ης Φεβρουαρίου, 
που δημοσιεύτηκαν ολόκληρες στην εφημερίδα μας στις 20 
και στις 27 Φεβρουαρίου).

Και στο Μοντρεάλ ο «Μπαμπούλας των Τραπεζών» 
εν όψει: «Φανταστείτε, τι ΘΑ μπορέσει να συμβεί….»

Καθώς διάβαζα αυτήν την πλήρους κινδύνων αναφορά 
της διοικούσας ομάδας της ΕΚΤ και είδα ανάγλυφο τον 
μέγα κίνδυνο της κατάσχεσης από την Τράπεζα είτε της 
μίας, είτε και των τεσσάρων Ιερών Ναών του Τορόντο, 
θυμήθηκα ότι τον «Μπαμπούλα των κατασχέσεων της 
Τράπεζας τον είχε επικαλεστεί και η διοικούσα ομάδα της 
ΕΚΜΜ, όταν συζητούσαμε την πώληση του οικοπέδου της 
Αγίας Τριάδος. Μόνο, που εδώ στο Μοντρεάλ υπάρχει 
μια μεγάλη διαφορά. Δεν τον επικαλέστηκαν μόνο προ 
της Γ.Σ. αλλά και μετά την τρίτη, τονίζω τρίτη παταγώδη 
αποτυχία της προσπάθειας πώλησης του οικοπέδου της 
Αγίας Τριάδος.

Συγκεκριμένα όπως έγραφα στο Ε. Βήμα της 27ης 
Οκτωβρίου 2018, στις 23 Οκτωβρίου έγινε μία Συνεδρίαση 
του Δ.Σ. στην αίθουσα του Τιμίου Σταυρού.

Σε αυτήν μεταξύ των άλλων έγινε αναφορά και στα 

της Γ.Σ. που είχε προηγηθεί.  Όπως ήταν επόμενο στην 
αναφορά του ο τότε Πρόεδρος κ. Παγώνης εξέφρασε την 
δυσαρέσκειά του με πολλά από όσα έγιναν. Τα όσα είπε, 
γράφτηκαν λεπτομερώς από το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
της ΕΚΜΜ. Αυτό  οπωσδήποτε τελεί υπό την έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Προσωπικά σήμερα αποσπώ 
μέρος μόνο εκείνης  της αναφοράς, αφού όπως έγραφα 
θεωρώ πολύ σοβαρά τα όσα είχε πει ο κ. Παγώνης. Οι 
ενδιαφερόμενοι, καθώς και εκείνοι που ενδεχομένως να την 
έχουν ξεχάσει μπορούν να επισκεφτούν τις σελίδες  40-41 
της ιστοσελίδας του Ελληνοκαναδικού Βήματος της 27ης 
Οκτωβρίου 2018. Παρεμπιπτόντως έχουν δημοσιευτεί και 
στα Ελληνοκαναδικά Νέα της 26ης Οκτωβρίου 2018. 

Εδώ αρκούμαι  να επαναδημοσιεύσω μια πρόβλεψη, 
«σενάριο» το είχε αποκαλέσει ο κ. Παγώνης ο οποίος αφού 
αρχικά τόνισε ότι:  

 «Με πολύ μεγάλη έκπληξη είδε ότι μια απλή εμπορική 
συναλλαγή εξελίχθηκε σε έναν αγώνα ενάντια σ’ αυτόν τον 
Οργανισμό. …»

εν συνεχεία περιέγραψε με μελανά χρώματα το μέλλον 
της ΕΚΜΜ που έφτασε «στο παρά ένα» για να γινόταν 
λαμπρό, αν τα μέλη συμφωνούσαν με την πρότασή του και 
αποφάσιζαν να πουλήσουν το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος. 
Αμέσως κατόπιν μ»εταξύ των άλλων είπε:

«Λοιπόν, ας υποθέσουμε πως μπορεί να εξελιχθεί ένα 
σενάριο. Δεν πουλάμε. Του χρόνου ανοίγει το δάνειο που 
έχουμε με την Τράπεζα του Μοντρεάλ. Τα επιτόκια, για όσους 
τα παρακολουθούν, γιατί οι περισσότεροι δεν είναι ενήμεροι 
αλλά έχουν γνώμη, θα ανέβουν 1% με 2% επάνω. Έχουν 
ήδη αρχίσει να ανεβαίνουν. 1% είναι $75.000 παραπάνω 
το χρόνο και 2% είναι $150.000 παραπάνω, σε τόκους. Η 
Κοινότητα θα πρέπει να ψάξει να βρει αυτά τα χρήματα, 
για να πληρώνει τους επιπλέον τόκους. Ανησυχώ, αν θα 
μπορέσει η Κοινότητα να ανταπεξέλθει, αν θα μπορέσει να 
τα βρει. Η Τράπεζα θα κοινοποιήσει ειδοποίηση, γνωστή 
ως 60 ημερών, που στην ουσία σημαίνει ότι αν η Κοινότητα 
δεν πληρώσει μέσα σε αυτό το διάστημα, θα υποχρεωθεί 
να αναζητήσει άλλον δανειστή. Εντός 60 ημερών, είναι 
αδύνατον η ΕΚΜΜ να διαπραγματευτεί με άλλους 
δανειστές, με άμεσο αποτέλεσμα η Τράπεζα να επιδιώξει 
κατάσχεση του εμφυτευτικού μισθώματος, το οποίο μαζί 
με το Κοινοτικό Κέντρο και το παράρτημα ΙΙ του σχολείου 
«Σωκράτης-Δημοσθένης» έχουν υποθηκευτεί.

Φανταστείτε, λοιπόν, τι θα μπορέσει να συμβεί. Η 
Τράπεζα θα προσφύγει στους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, 
που σήμερα, ως γνωστόν, προσφέρουν $10.000.000 για 
το μίσθωμα και θα ικανοποιηθεί με το να εισπράξει το 
οφειλόμενο ποσό, το οποίο θα είναι μεταξύ $7,500,000 
και $8.000.000. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Εκεί μπορεί να 
οδηγηθούμε. Αναρωτιέμαι. Γιατί ενδιαφερόμαστε για την 
Κοινότητα 35 χρόνια μετά και όχι για την Κοινότητα του 
σήμερα; Γιατί πρέπει να είναι καταδικασμένη να μην μπορεί 
να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει; Γιατί να μην 
μπορούμε να προσλάβουμε εξειδικευμένο προσωπικό, 
ώστε οι υπηρεσίες μας να γίνουν πιο αποτελεσματικές;

Τι θέλουμε να είναι αυτή η Κοινότητα; Πόσο μεγάλη τη 
θέλουμε να είναι; Τι υπηρεσίες θέλουμε να προσφέρει; 
Με αυτά σας αφήνω όλους να αναλογιστούμε τις ευθύνες 
μας».

Τα ανωτέρω αποτελούν πιστή αναφορά μέρους των 
λεγομένων του κ. Παγώνη στις  23 Οκτωβρίου 2018. 
Βλέπετε και εδώ γίνεται, ή μάλλον είχε προηγηθεί αναφορά 
στον «Μπαμπούλα των Τραπεζών.» Αξιοπρόσεκτο είναι ότι 
καταλήγοντας μας παραπέμπει «όλους να αναλογιστούμε 
τις ευθύνες μας». 

Ναι «πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας»

Προσωπικά, έκτοτε μετά δηλαδήαπό εκείνη την ιστορική 
Γ.Σ. καθημερινά αναλογίζομαι τις ευθύνες μου, και 
αισθάνομαι δικαιωμένος που επί τρεις φορές τάχτηκα κατά 
της πώλησης του οικοπέδου της Αγίας Τριάδος.

Ετσι από το Μοντρεάλ, επιμένω να ζητώ όλα σε 
όλες τις Κοινότητες στις οποίες συμπεριλαμβάνω και 

τις Περιφερειακές, και τους Συλλόγους να γίνονται με 
διαφάνεια, και όχι μόνο να μην εφησυχάζουμε, αλλά να 
ανησυχούμε περισσότερο όταν μας παραπέμπουν, στο ότι 
οι έλεγχοι γίνονται από: 

 «μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες Ορκωτών Λογιστών 
στον κόσμο. Οι Ελεγκτές αυτοί, συντάσσουν μία έκθεση δια 
της οποίας πιστοποιούν την εγκυρότητα του ισολογισμού 
και του απολογισμού. Η έκθεση αυτή στην συνέχεια 
παρουσιάζεται στην Γενική Συνέλευση των μελών….»

Αυτά ολοφάνερα θυμίζουν το άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Ετσι από το Μοντρεάλ, που τονίζω έχουμε δει το έργο 

με τον «Μπαμπούλα των Τραπεζών», σε πρώτη προβολή, 
προκαλώ, προσκαλώ και προτρέπω τους Έλληνες του 
Τορόντο να ενισχύσουν την προσπάθεια της «Ανεξάρτητης 
Επιτροπής Εράνου» (μία ανακοίνωσή της δημοσιεύεται 
στην σελίδα 37 του σημερινού Φύλλου) η οποία μέχρι την 
6η Απριλίου είχε συγκεντρώσει το ποσό των $222.856 
δολαρίων, να γραφτούν μέλη στην Κοινότητα και όταν 
κληθούν να ψηφίσουν κατά της πώλησης ενός Ιερού Ναού 
και να πουν το ΟΧΙ, γιατί «οι Ιεροί Ναοί δεν πωλούνται» και 
οπωσδήποτε επί των πωλήσεών τους δεν μπορεί να έχουν 
λόγο (μόνοι τους θα έπρεπε να ζητούσαν να εξαιρεθούν)  
και άτομα που δεν ξέρουν κατά που πέφτουν αυτές, αφού 
σε αυτές δεν έχουν ανάψει ούτε και ένα κεράκι…

Παράλληλα προσκαλώ και τους εδώ Ελληνες, ασχέτως 
της πανδημίας του Κορωναϊού, να παρακολουθούν τα 
της Κοινότητας μας, να απαιτούν τα πάντα να γίνονται με 
διαφάνεια, να ζητούν να μαθαίνουν και τί γίνεται με την 
«Στέγη» και γιατί καθυστερεί η μεταβίβαση των τίτλων 
ιδιοκτησίας της στην Κοινότητά μας, στην οποία σύμφωνα 
με τις εξ αρχής υποσχέσεις των καθ’ ύλη αρμοδίων, 
θα έπρεπε να είχε παραδοθεί στην Κοινότητα από τη 
1η Ιουλίου του 2020. Επί πλέον να μην ξεχνούν ότι οι 
Κοινότητες ανήκουν στα μέλη τους και οι μικρές ομάδες, 
ναι οι πολύ μικρές ομάδες που επί χρόνια τις διοικούν, δεν 
είναι ιδιοκτήτες τους αλλά διαχειριστές τους και οφείλουν να 
ενημερώνουν επί όλων των θεμάτων τα μέλη τους, η γνώμη 
των οποίων σε κάθε Γενική Συνέλευση θα πρέπει να γίνεται 
σεβαστή και να μην λοιδορείται, όπως προσεχώς θα δείτε 
ότι ενίοτε γίνεται από μερικούς που πιστεύουν ότι διαθέτουν 
«το αλάθητο του πάπα» επί των κοινοτικών θεμάτων. 

Κατά τα άλλα η απάντηση στο ερώτημα «τι είναι των 
Ελλήνων οι κοινότητες στο εξωτερικό» μας παραπέμπει 
σε πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά ξεχασμένες σελίδες των 
Κοινοτήτων μας και ιδιαίτερα των ομογάλακτων υποτίθεται 
«αστικών» Κοινοτήτων του Τορόντο και του Μοντρεάλ, από 
τις οποίες σύμφωνα με τα πορίσματα των Γιάννη Δάγωνα 
και Glynn Report στο Τορόντο και Αθ. Δημητρακόπουλου 
και Mathew T. Sargusingh στο Μόντρεάλ πολλά από 
όσα έγιναν δεν τιμούν πολλούς από αυτούς που ενώ 
παρουσιάζονται ως εθελοντές, πόρρω απέχουν από τα να 
ενεργούν με διαφάνεια, που είναι το χαρακτηριστικότερο εν 
των προτερημάτων των εθελοντών τους οποίους φυσικά 
παντού και πάντοτε πρέπει να τιμούμε.
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Του Γεωργίου Καρύδη

Την Πέμπτη το απόγευμα ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ 
κ. François Legault  με αφοπλιστική ειλικρίνεια, δήλωσε 
μεταξύ άλλων ότι:  Δεν είχαμε άλλη επιλογή από του 
να επιβάλλουμε αυστηρούς περιορισμούς, κατόπιν να 
τους αποσύρουμε και έπειτα να  τους επαναφέρουμε. 
Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά προκαλούν ανησυχία στον 
κόσμο, αλλά αποβλέπουμε στο να βρούμε  μια ισορροπία. 
Όταν επιβάλλουμε τα μέτρα αποβλέπουμε στο να  
προστατεύσουμε τη σωματική υγεία των ανθρώπων, 
όταν τα αποσύρουμε στοχεύουμε στο να βοηθήσουμε την 
ψυχική τους υγεία. 

Αν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος από την 
αντιμετώπιση της πανδημίας στο Κεμπέκ, υπάρχει ένα 
άτομο που φταίει και αυτός είμαι εγώ. Μερικοί άνθρωποι 
πιστεύουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί, άλλοι 
λένε ότι δεν είναι αρκετοί. Θα ήθελα να ικανοποιήσω τους 
πάντες, αλλά αυτό δεν είναι δυνατό. 

Αν και λαμβάνω όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται 
με την πανδημία βασιζόμενος στις υποδείξεις των 
αρμοδίων του τμήματος δημόσιας υγείας της επαρχίας, ότι 
αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη.

Καταλαβαίνω, πρόσθεσε ότι ο Κεμπεκιώτες μπορεί να 
είναι απογοητευμένοι από το πόσο συχνά αλλάζουν στην 
Επαρχία περιορισμοί, αλλά πιστεύει ότι η κυβέρνηση τους 
προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται 
από ημέρα σε ημέρα.

Ετσι μεταξύ των άλλων μέτρων που ανακοίνωσε είπε 
ότι από την Κυριακή «και έως νεωτέρας ανακοίνωσης» 

επανέρχεται στο Μοντρεάλ και το Λαβάλ το μέτρο της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας από τις 8:00 το απόγευμα, 
ως τις 5:00 το πρωϊ και παραμένουν σε ισχύ  τα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης που είχαν επιβληθεί  πρόσφατα σε άλλες 
περιοχές.

Οι αλλαγές στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 
είναι απαραίτητες,  καθώς οι περιπτώσεις COVID -19 
συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την επαρχία λόγω 
των πιο μεταδοτικών παραλλαγών της νόσου, τόνισε.

Το Κεμπέκ ανέφερε 1.609 νέα περιστατικά την Πέμπτη 
και εννέα επί πλέον θανάτους.

Από την έναρξη της πανδημίας, έχουν επιβεβαιωθεί 
321.411 κρούσματα. Από αυτούς 10.718 άνθρωποι έχουν 
πεθάνει.

Την Πέμπτη στα Νοσοκομεία του Κεμπέκ νοσηλεύονταν 
566 άτομα. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κατά 23 
συγκριτικά με την προηγούμενη ημέρα. Από αυτούς 132 
άτομα νοσηλεύονταν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ).  Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κατά 9 συγκριτικά με 
την προηγούμενη ημέρα. 

Την Τετάρτη εμβολιάστηκαν 47.769 άτομα, ενώ συνολικά 
από τις 14 Δεκεμβρίου που άρχισαν οι εμβολιασμοί έχουν 
εμβολιαστεί 1.685.046.  

Την περασμένη εβδομάδα, η επαρχιακή κυβέρνηση 
επέβαλε «ειδικά μέτρα έκτακτης ανάγκης» στην Πόλη του 
Κεμπέκ, καθώς και στις πόλεις Lévis και  Gatineau. 

Τα μέτρα σε αυτές τι πόλεις περιελάμβαναν την 
επαναφορά της απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά τις 8 μ.μ. 
το κλείσιμο δημοτικών και γυμνασίων, το κλείσιμο των μη 
απαραίτητων επιχειρήσεων. Αυτά θα ισχύουν τουλάχιστον 
έως τις 18 Απριλίου.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Δεν είμαστε 

προστατευμένοι από τις μεταλλάξεις  της νόσου που 
βρίσκεται σε έξαρση και είναι πολύ πιο μεταδοτική και πιο 
επικίνδυνη, είπε ο κ. Λεγκό.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την από τις 8:00 
απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Μόντρεαλ και το Λαβάλ 
ως προληπτικό μέτρο, καθώς τα κρούσματα  και στις δύο 
πόλεις αυξάνονται πολύ. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι πολύ 
πυκνοκατοικημένες όπως είπε.

Ωστόσο, ο Legault πρόσθεσε ότι δεν σκέφτεται να κλείσει 
σχολεία σε καμία από τις δύο αυτές πόλεις. Ερωτηθείς γιατί 
όχι, ανέφερε ότι και αυτό θα μπορούσε να συμβεί σύντομα, 
αλλά επανέλαβε ότι αυτό πρέπει να γίνει  ως έσχατη λύση.

«Δεν μπορείς να φτιάξεις το χιόνι πριν πέσει», είπε 
χαρακτηριστικά για να προσθέσει ότι «Όταν κοιτάζουμε το 
Μόντρεαλ, δεν βλέπουμε μεγάλη αύξηση. Οι αριθμοί των 
φορέων παραμένουν σταθεροί. Πριν κλείσουν τα σχολεία, 
η κατάσταση θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρή.

Εάν τα σχολεία μπορούν να παραμείνουν ανοικτά έστω 
και για μία ή δύο εβδομάδες, είναι πολύ σημαντικό για τα 
παιδιά μας, είπε.

Εν τω μεταξύ  ο διευθυντής δημόσιας υγείας του Κεμπέκ, 
Δρ. Horacio Arruda, δήλωσε ότι ο ιός εξαπλώνεται ραγδαία 
σε μερικές περιοχές κυρίως λόγω των παραλλαγών και 
ορισμένων εκδηλώσεων όπου συγκεντρώνονται πολλά 
άτομα.

Λόγω των επικοινωνιών πολλοί άνθρωποι μετακινούνται 
από το ένα μέρος στο άλλο και έτσι μεταδίδουν την νόσο 
και σε άλλους ανθρώπους σε άλλες περιοχές. Αυτό 
παρατηρείται κυρίως στους τόπους εργασίας και τα 
σχολεία. Αυτό συμβάλλει κατά πολύ στην διασπορά του 
ιού, δήλωσε dr. o Arruda. “

Σε ότι αφορά την εκστρατεία εμβολιασμού στο Κεμπέκ, 
τόσο ο κ.  Legault όσο και ο υπουργός Υγείας του Κεμπέκ 
dr Christian Dubé τόνισαν ότι διεξάγονται με επιτυχία 
εκφράζοντας σύγχρονος την ικανοποίησή τους από το ότι 
πολλά άτομα δεν διστάζουν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο 
Astrazeneca, το οποίο σε πολλές χώρες οι άνθρωποι τα 
αποφεύγουν, φοβούμενοι παρενέργειες.

Πάντως λόγω της αύξησης των θυμάτων,  οι προβλέψεις 
των εμπειρογνωμόνων  της επαρχίας αναφέρουν ότι 
κατά τις επόμενες τρεις εβδομάδες, οι  νοσηλευόμενοι 
σε Νοσοκομεία εκτός του θα φτάσουν σε οριακό στάδιο 
χωρητικότητας εκτός εάν μειωθούν τα τρέχοντα ποσοστά 
μόλυνσης.

Ως τόσο  για μια ακόμα φορά θα τονίσουμε, ακολουθάτε 
πιστά τους κανονισμούς, φοράτε μάσκα στους κλειστούς 
χώρους, πλένετε τακτικά τα χέρια σας και αποφεύγετε τους 
συνασπισμούς.

Αυτά έως ότου αυξηθούν περισσότερο οι εμβολιασθέντες, 
είναι ο καλύτερος τρόπος άμυνας κατά του Κοροναϊού 
που δυστυχώς όλα δείχνουν ότι ήρθε για να μείνει για να 
ταλαιπωρήσει περισσότερο την ανθρωπότητα.

Μοντρεάλ 10 Απριλίου 2021
Ελληνοκαναδικό Βήμα

καΝαΔαΣ
Άνιση η μάχη 

με τον Κορωναϊό
Αλλάζει από στιγμή 
σε στιγμή σε στιγμή 

το «τι ισχύει και 
δεν ισχύει..» 

Επιστροφή στα εντός, 
εκτός και επί τα αυτά...
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Κάθε χρόνο, πέντε εκατομμύρια 
θάνατοι παγκοσμίως οφείλονται 

σε έλλειψη φυσικής 
δραστηριότητας, αφού τα μη 

δραστήρια άτομα παρουσιάζουν 
20-30% μεγαλύτερο κίνδυνο 
θανάτου από οποιοδήποτε 

νόσημα, αναφέρει η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία

Κάθε χρόνο, πέντε εκατομμύρια θάνατοι 
παγκοσμίως οφείλονται σε έλλειψη φυσικής 
δραστηριότητας, αφού τα μη δραστήρια 
άτομα παρουσιάζουν 20-30% μεγαλύτερο 
κίνδυνο θανάτου από οποιοδήποτε νόσημα, 
αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ), με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Φυσικής Δραστηριότητας (6 
Απριλίου).

Παρά το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ορίσει 
ελάχιστα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας 
με βάση την ηλικία, τουλάχιστον ένας στους 
4 ενήλικες παγκοσμίως δεν τα τηρεί.

Η φυσική δραστηριότητα αναφέρεται 
σε κάθε μορφή κίνησης, που μπορεί να 
παραχθεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
χώρους, κατά την ενασχόληση στο σπίτι, 
στην εργασία ή στον ελεύθερο χρόνο του 
ατόμου και διακρίνεται σε χαμηλής, μέτριας 
και υψηλής έντασης.

Τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας 
και ιδιαίτερα όταν αυτή είναι συστηματική 
(π.χ. βάδιση, ποδηλασία, ενασχόληση 
με αθλήματα) είναι πολυάριθμα και 
περιλαμβάνουν τη βελτίωση της 
κατάστασης του καρδιοαναπνευστικού και 
μυοσκελετικού συστήματος, τη βελτίωση 
της λειτουργικής κατάστασης του ατόμου 
και τον έλεγχο του σωματικού βάρους. 

Σύμφωνα με την ΕΠΕ, η έλλειψη 
φυσικής δραστηριότητας είναι ακόμα πιο 
έντονη μεταξύ των ασθενών με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα, καθώς η 
δύσπνοια, η μυϊκή αδυναμία και η κατάθλιψη 
περιορίζουν συχνά τον ασθενή στο σπίτι.

Το τελευταίο έτος, η πανδημία του 
νέου κοροναϊού και τα αναγκαία μέτρα 
περιορισμού (lockdown) που επιβλήθηκαν 
για τον έλεγχο της μετάδοσης του ιού, 
οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό 
της σωματικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα 
μεταξύ των ευπαθών ομάδων, όπως είναι 
οι ασθενείς με χρόνιες πνευμονοπάθειες, 
με δυσμενείς βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία 
τους, αναφέρει η ΕΠΕ.

Υπογραμμίζει ότι η φυσική δραστηριότητα, 
ακόμα και κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες 
συνθήκες είναι αναγκαία. Φυσικά, προσθέτει, 
όταν αυτή συνδυάζεται με θεραπευτική 
άσκηση, δηλαδή με εξατομικευμένη, 
δομημένη και επαναλαμβανόμενη σωματική 
δραστηριότητα, όπως αυτή που προσφέρει 
ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών 
υγείας στο πλαίσιο της πνευμονικής 
αποκατάστασης, τα αποτελέσματα της 
οποίας είναι πολλαπλάσια, με μείωση της 
συμπτωματολογίας και των παροξύνσεων 
της νόσου, ελάττωση των ημερών 
ασθένειας, ενίσχυση της ικανότητας 
αυτοεξυπηρέτησης και τελικά βελτίωση της 
ποιότητας ζωής.

Όπως αναφέρει η ΕΠΕ, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, τα προγράμματα 
πνευμονικής αποκατάστασης έχουν 
ενταχθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας 
και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών.

«Δυστυχώς, στην Ελλάδα, λειτουργούν σε 
ορισμένα μόνο δημόσια ιδρύματα και δεν 
αποζημιώνονται, με αποτέλεσμα να είναι 
διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
ασθενών. Επομένως, τώρα, εξαιτίας των 
αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας, 
η ενίσχυση αυτών των προγραμμάτων 
είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ», 
καταλήγει η Επιστημονική Ομάδα 
«Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία του 
Αναπνευστικού Συστήματος-Πνευμονική 
Κυκλοφορία-Αποκατάσταση» της ΕΠΕ.

ΥΓεια

Η αιτία για το θάνατο 5 εκ. 
ανθρώπων κάθε χρόνο
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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!!!

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

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

κοΣΜοΣ
Στο 33,1% εκτινάχθηκε 

ο ρυθμός ανάπτυξης στις 
ΗΠΑ το γ΄ τρίμηνο

Με έναν θεαματικό ρυθμό 33,1% σε ετήσια βάση, έναν 
ρυθμό που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ από το 1947 που 
ξεκίνησε η καταγραφή των στατιστικών μεταβολής του 
ΑΕΠ, ανέκαμψε το τρίτο τρίμηνο η αμερικανική οικονομία, 
αντιστρέφοντας σε μεγάλο βαθμό την κατάρρευση που 
της είχε προκαλέσει τους αμέσως προηγούμενους μήνες η 
πανδημία.

Η θεαματική αύξηση του ΑΕΠ καταγράφηκε καθώς 
άρχισαν και πάλι να λειτουργούν οι επιχειρήσεις της ενώ 
εισέρρεε από παντού χρήμα από τη δέσμη μέτρων που 
ενέκρινε η Ουάσιγκτον για τη στήριξη επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν 
χθες, η οικονομία της υπερδύναμης σημείωσε ρυθμό 
ανάπτυξης 7,4% σε τριμηνιαία βάση, ποσοστό που με 
αναγωγή ανέρχεται στο 33,1% σε ετήσια βάση.

Το άλμα της ανάκαμψης είναι ευθέως ανάλογο της απότομης 
πτώσης που είχε σημειώσει το ΑΕΠ της υπερδύναμης και 
συνάδει με τις προβλέψεις των οικονομολόγων για εκτίναξη 
32%, έστω κι αν τις ξεπέρασε ελαφρώς. Σημειωτέον ότι μόλις 
πριν από τρεις μήνες οι προβλέψεις μιλούσαν για ανάπτυξη 
18%. Ισχυρός μοχλός που έδωσε ώθηση στη μεγαλύτερη 
οικονομία του κόσμου ήταν οι προσωπικές δαπάνες των 

Αμερικανών που εκτινάχθηκαν κατά 40,7%, καταγράφοντας 
ακόμη ένα ρεκόρ. 

Ο εντυπωσιακός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ καθιστά σαφές 
ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σταθεροποιείται 
και βρίσκεται πάλι σε ανοδική πορεία. Οι οικονομικοί 
αναλυτές  προειδοποιούν, πάντως, πως η ανάπτυξη θα είναι 
ενδεχομένως πολύ πιο περιορισμένη, ίσως και ασταθής, τους 
επόμενους μήνες, δεδομένου, άλλωστε, ότι το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας αποδεικνύεται βαρύτατο και τα κρούσματα 
αυξάνονται καθημερινά.

Σε ό,τι αφορά, άλλωστε, τις προσδοκίες για τόνωση της 
αμερικανικής οικονομίας από ακόμη μία δέσμη μέτρων, 
οι ελπίδες τείνουν να εξανεμισθούν, καθώς οι συνομιλίες 
ανάμεσα στα δύο κόμματα του Κογκρέσου και στον Λευκό 
Οίκο έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Ενας πρόσθετος λόγος για ανησυχία ή έστω επιφυλα-
κτικότητα είναι πως στα μισθολόγια των επιχειρήσεων 
οι υπάλληλοι είναι κατά 11 εκατομμύρια λιγότεροι σε 
σύγκριση με τα προ της πανδημίας επίπεδα. Ως εκ τούτου 
οι περισσότεροι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν πως θα 
χρειαστεί να περάσουν αρκετοί μήνες για να σημειωθεί 
πλήρης ανάκαμψη του αμερικανικού ΑΕΠ.

Οπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο Μάικλ Φερόλι, 
οικονομολόγος της JPMorgan Chase, «στον βαθμό που 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η επαναλειτουργία της 
οικονομίας οδήγησε στη θεαματική ανάπτυξη του τρίτου 
τριμήνου, έχουμε λόγο να είμαστε επιφυλακτικοί καθώς ήδη 
έχουμε ανοίξει τα πάντα και δεν περιμένουμε περαιτέρω 
τόνωση από αυτό, ενώ έχουμε αρχίσει και πάλι να 
αναστέλλουμε κάποιες δραστηριότητες εξαιτίας του δεύτερου 
κύματος».

Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το τι θα 
ακολουθήσει το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Πράγματι, ακόμη 
και με τη θεαματική αυτή ανάπτυξη-ρεκόρ, το ΑΕΠ της 
υπερδύναμης παραμένει σε επίπεδα κατά 35% χαμηλότερα 
από τα προ της πανδημίας. Εξαιτίας της πανδημίας, 
άλλωστε, παραμένουν κλειστές επιχειρήσεις και χάνονται 
θέσεις εργασίας στους ζωτικούς τομείς του τουρισμού και 
των εστιατορίων. Παράλληλα με την είδηση για το ΑΕΠ, 
δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία που φέρουν τις αιτήσεις 
για επίδομα ανεργίας να έχουν μειωθεί την περασμένη 
εβδομάδα περισσότερο από όσο είχαν προβλέψει οι 
οικονομολόγοι.

Οπως ήταν αναμενόμενο, τα στοιχεία που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα μόλις πέντε ημέρες πριν από τις προεδρικές 
εκλογές της 3ης Νοεμβρίου έδωσαν στον πρόεδρο Τραμπ 
το τέλειο έναυσμα για να θριαμβολογήσει. Σε μήνυμά του 
στο Τwitter τόνισε πως πρόκειται για «τη μεγαλύτερη και την 

καλύτερη ανάπτυξη στην ιστορία της χώρας» και προσέθεσε 
πως ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν «θα τα 
καταστρέψει όλα» αυξάνοντας τους φόρους.

Η Μόσχα διακόπτει 
τακτικές και έκτακτες 
πτήσεις προς Τουρκία 

και Τανζανία
Η Ρωσία διακόπτει όλες τις αεροπορικές συνδέσεις, 

κανονικές και έκτακτες (τσάρτερ), με την Τουρκία κατά το 
διάστημα από 15 Απριλίου έως την 1η Ιουνίου με περαιτέρω 
αξιολόγηση της κατάστασης, ανακοίνωσε η αρμόδια για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας αντιπρόεδρος της ρωσικής 
κυβέρνησης Τατιάνα Γκόλικοβα.

«Αποφασίσαμε να περιορίσουμε την τακτική και έκτακτη 
αεροπορική σύνδεση, που πραγματοποιείται από τα ρωσικά 
διεθνή αεροδρόμια προς και από αεροδρόμια της Τουρκικής 
Δημοκρατίας», είπε η Τ.Γκόλικοβα εξαιρώντας μόνο τις 
απαιτούμενες ειδικές πτήσεις για τη λειτουργία της εταιρείας 
«Holding Titan-2», η οποία κατασκευάζει τον πυρηνικό 
σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ‘Ακουγιου, τις 
πτήσεις για την απομάκρυνση των Ρώσων τουριστών, που 
ήδη κάνουν τις διακοπές τους στην Τουρκία.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι θα διατηρηθούν μόνον στη 
βάση της αμοιβαιότητας δύο τακτικές πτήσεις μεταξύ 
Μόσχας και Κωνσταντινούπολης, Η Ρωσίδα αντιπρόεδρος 
δήλωσε ότι επίσης διακόπτονται οι πτήσεις προς την 
Τανζανία και υπογράμμισε ότι «με τον πλέον προσεκτικό 
τρόπο θα παρακολουθούμε την κατάσταση και εφόσον 
αυτή σταθεροποιηθεί, τότε θα ενημερώσουμε άμεσα τους 
πολίτες μας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν 
τουριστικά πακέτα προς αυτά τα δύο κράτη». «Συνιστάται 
στους τουριστικούς πράκτορες της Ρωσία να διακόψουν 
τη δραστηριότητά τους ως προς την πώληση πακέτων για 
ταξίδια στην Τουρκία» για το προαναφερθέν διάστημα με 
σκοπό την αποφυγή της εισαγωγής στη Ρωσία της νέας 
παραλλαγής του ιού.

Νωρίτερα η επικεφαλής της συναρμόδιας υπηρεσίας για 
την προστασία των καταναλωτών ‘Αννα Ποπόβα δήλωσε σε 
ρωσικά ΜΜΕ ότι η βρετανική μετάλλαξη του κορωνοϊού είναι 
κυρίαρχη στο έδαφος της Τουρκίας και έχει καταγραφεί και 
στις 81 επαρχίες της.
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Του Δημήτρη Ριζούλη

Ήταν ένας ήρωας ανάμεσά μας. Ενας εθνικός ευεργέτης 
που δεν διεκδικούσε καμία δόξα και κανένα αξίωμα. 
Ενας ευπατρίδης με την πραγματική έννοια του όρου, 
που διέθεσε όλη την περιουσία του στη χώρα που τον 
γέννησε και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όσο κι αν επεδίωξε 
να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Θεός 
του επεφύλαξε ένα τέλος που του άξιζε. Αρκούσε ένα 
πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» για να 
μάθουν όλοι οι Έλληνες τον μέγα πατριώτη.
Με αφορμή αυτό το δημοσίευμα, λίγο πριν κλείσει τα μάτια 
του, η ελληνική Πολιτεία τον τίμησε με κάθε επισημότητα 
για την προσφορά του.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Βουλή, το υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας αλλά και ο απλός λαός απέδωσαν στον 
Ιάκωβο Τσούνη την τιμή που του έπρεπε. Σαν να περίμενε 
να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος για να κλείσει τα μάτια του 
και να παραδώσει την αγνή ψυχή του. Προσφέροντάς μας 
όχι μόνο την περιουσία του, αλλά κυρίως το παράδειγμά 
του.

Ο Ιάκωβος Τσούνης άφησε την τελευταία του πνοή 
το Σάββατο στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου 
νοσηλευόταν. Ηταν 97 ετών! Η «δημοκρατία» είχε 
παρουσιάσει εκτενή αφιερώματα για τη ζωή και το 
παράδειγμά του.

Γεννήθηκε στην Εγλυκάδα Πατρών το 1924. Ηταν το 
13ο παιδί της οικογένειας του Κωνσταντίνου Τσούνη και 
της Μαρίας, με καταγωγή από τη Βλασιά Καλαβρύτων. 
Απόγονοι των αγωνιστών Πετμεζαίων, των Λονταίων και 
των Δημακοπουλαίων, που ξεχώρισαν για την προσφορά 
τους στο έθνος.

Ο Ιάκωβος Τσούνης ήταν μόλις 16 ετών όταν αποφάσισε 
(πλαστογραφώντας την ηλικία του στα σχετικά έντυπα) 
να φορέσει τη στρατιωτική στολή και να πολεμήσει στα 
βουνά της Αλβανίας. Η περίπτωση του έφηβου πολεμιστή 
έγινε μάλιστα αντικείμενο θαυμασμού από το BBC και 
έλαβε μεγάλη δημοσιότητα. Από εκείνη την τρυφερή ηλικία 
έβαζε πάνω απ’ όλα την πατρίδα. Μεγάλωσε με πατρικές 
νουθεσίες, «Να μην ξεχνάς τις ρίζες σου», «Τα λεφτά που 
έχεις δεν σου ανήκουν», τις οποίες μετέδωσε και στη δική 
του οικογένεια.

«Η τελευταία επιθυμία μου είναι να φύγω ξυπόλητος από 
τη ζωήν, όπως ξεκίνησα στην αρχή της σταδιοδρομίας μου, 
όταν πεινούσα» έλεγε πριν από λίγους μήνες συγκινητικά 
ο Τσούνης, που συνήθιζε να υπογράφει ως «ένας μικρός 
και ασήμαντος ανθρωπάκος, αλλά γνήσιος απόγονος των 
πολεμιστών του 1821».

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι η παροιμιώδης σεμνότητα 
αυτού του μεγάλου ευεργέτη, ο οποίος ουδέποτε διεκδίκησε 
τον δημόσιο έπαινο, παρότι δώρισε στις Ένοπλες Δυνάμεις 
την περιουσία του, ύψους 23.000.000 ευρώ!

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη συνεισφορά του 
Τσούνη στην Ορθοδοξία και την Εκκλησία της Ελλάδος, 
αναλαμβάνοντας δαπάναις του τις ανεγέρσεις ναών σε 
θέρετρα αξιωματικών, σε τόπους όπου έπεσαν άνδρες 
των Ενόπλων Δυνάμεων (Οθρυς) μέχρι και στη μακρινή 
Ιαπωνία!

Τιμήθηκε γι’ αυτό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, 
το Πατριαρχείο Αντιοχείας, την Εκκλησία της Ελλάδος 
κ.ά. Σημαντική ήταν και η δημιουργία μουσείου στη 
γενέτειρά του, το Αίγιο, στο οποίο -υπό την εποπτεία της 
Μητροπόλεως Αιγιαλείας- φυλάσσονται κειμήλια των 
Λονταίων, των Πετμεζαίων και του Παπαφλέσσα.

Στα 215 περίπου εκθέματα περιλαμβάνονται 100 
περίπου εικόνες, χειρόγραφα, ιερά σκεύη, ιερά καλύμματα, 
άμφια, χρυσοκέντητος Επιτάφιος, αντιμήνσια, παλιές 
σφραγίδες, μολυβδόβουλα, σιγίλλια και πόρπες, 
χειρόγραφες επιστολές, φουστανέλες και όπλα αγωνιστών 
της Επανάστασης του 1821. Επίσης σπάνια προσωπικά 
αντικείμενα μεγάλων ηγετών, όπως η ξύλινη φιάλη του 
Στρατηγού Μακρυγιάννη, τηλεφωνική συσκευή του 
Ελευθέριου Βενιζέλου, τα αργυρά σκεύη του Εθνάρχη 
Μακαρίου κ.ά.

Άγνωστη είναι, τέλος, η έκταση του κοινωνικού έργου του, 
αφού βρισκόταν μια ζωή δίπλα στον πάσχοντα άνθρωπο.

Ο Ιάκωβος Τσούνης βοήθησε 
ανωνύμως από φτωχούς 
μέχρι τη χήρα Τσόρτσιλ!

Ο Ιάκωβος Τσούνης ήταν από πολύ φτωχή οικογένεια 
και αγωνίστηκε σκληρά στη ζωή του. Άρχισε να εργάζεται 
από τα μαθητικά του χρόνια ως υδραυλικός, βοηθός 
εκτελωνιστή και καφετζής! Κι όμως τα κατάφερε χάρη στην 
ευφυΐα του και τη σκληρή δουλειά. Με την προϋπηρεσία 
του εκτελωνιστή ανέλαβε τη διακίνηση δεμάτων από 
Ελληνες της Αμερικής, επένδυσε όσα χρήματα έβγαλε σε 
ακίνητα, ομόλογα και μετοχές, και στη συνέχεια έκανε τα 
πρώτα βήματα στη ναυτιλία.
Πρώτα συμμετέχοντας σε εταιρία διάλυσης πλοίων (1956) 
και χρόνια αργότερα (1965) αποκτώντας τα πρώτα δικά 
του εμπορικά πλοία. Η διορατικότητά του τον οδήγησε να 
δει το μέλλον της ναυτιλίας εγκαίρως και να στρέψει εκεί 
όλο το ενδιαφέρον του. Σταδιακά δημιούργησε έναν στόλο 
13 πλοίων που έφεραν τα ονόματα μελών της οικογένειάς 
του. Το πρώτο του πλοίο έφερε το όνομα του πατέρα του, 
Κωνσταντίνου.

Ο καφετζής έγινε λοιπόν μεγιστάνας, αλλά ποτέ δεν 
άλλαξε τις αρχές του. Ένας άλλος αυτοδημιούργητος 
«Ωνάσης», που επέλεξε όμως να μείνει άγνωστος και 
ταπεινός. Στη δεκαετία του ’70 ρευστοποίησε μέρος της 
εφοπλιστικής περιουσίας του και εξασφάλισε μεγάλα κέρδη 
που στη συνέχεια επένδυσε με άλλο τρόπο. Έτσι απέφυγε 
τη μεγάλη κρίση της ναυτιλίας εκείνα τα χρόνια, έχοντας 
πάλι διαβλέψει εγκαίρως τον κίνδυνο.

Όλα αυτά τα χρόνια αφανώς προέβη σε τεράστιες 
αγαθοεργίες χωρίς να αποκαλύπτει ότι ο ίδιος βρίσκεται 
πίσω από τις δωρεές. Τα πακέτα και οι φάκελοι είχαν την 
ένδειξη «ανώνυμος». Το 1963 παντρεύτηκε την Αννα Φωκά 
και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κώστα και την Αθηνά.

Στη ζωή του γνώρισε μεγάλες προσωπικότητες. Από 
τον Μάο Τσε Τουνγκ έως τον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Μάλιστα 
στη χήρα του Τσόρτσιλ είχε προσφέρει ένα σημαντικό 
ποσό για την ενίσχυσή της, όταν αντιμετώπιζε οικονομικά 
προβλήματα μετά τον χαμό του μεγάλου Βρετανού πολιτικού. 
Συνδέθηκε επίσης με σημαντικές προσωπικότητες της 
Εκκλησίας. Ιδιαίτερη είναι η σχέση του με τον μητροπολίτη 
πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιο. Ο Ιάκωβος Τσούνης 
έλεγε μια ζωή: «Επιθυμώ να είμαι χρήσιμος και ωφέλιμος 
στους ανθρώπους και στην πατρίδα και όχι ευχάριστος και 
άριστος». Όσο κι αν δεν ήθελε να το παραδεχτεί, υπήρξε 
και άριστος και άξιος! Η Ελληνική Πολιτεία τον τίμησε όπως 
του άξιζε, έστω και με καθυστέρηση. Στις 24 Φεβρουαρίου 
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας του απένειμε το Παράσημο 
του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής.

Παρόντες ήταν ο υπουργός και ο υφυπουργός Εθνικής 

Ι. Τσούνης: 
Έφυγε ο σεμνός 
πατριώτης που 
διέθεσε όλη την 
περιουσία του 
στην πατρίδα

Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Αλκιβιάδης 
Στεφανής, καθώς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος. Μάλιστα το χειροφίλημα του κ. 
Στεφανή στον μεγάλο ευεργέτη αποτυπώθηκε ως μια 
ιστορική στιγμή συγκίνησης. Στον λόγο της η Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου στάθηκε στο παράδειγμα που έδωσε 
σε όλους τους Έλληνες.

«Τιμώ τον πατριώτη που διακρίθηκε για την προσφορά 
του στην πατρίδα ήδη από την εφηβική του ηλικία. Τον 
ρέκτη επιχειρηματία που δεν επαναπαύθηκε στις επιτυχίες 
του, αλλά έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία όσων έχουν 
ανάγκη, ενισχύοντας το έργο συλλόγων, ιδρυμάτων, 
επιτροπών και φορέων. Τον φύλακα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας, δραστήριο συλλέκτη εθνικών και 
εκκλησιαστικών κειμηλίων, τα οποία προσέφερε στους 
συμπατριώτες του, δημιουργώντας το μουσείο που φέρει 
το όνομά του στην πόλη του Αιγίου. Και πάνω απ’ όλα τον 
εθνικό ευεργέτη που ακολουθώντας τη μακρά παράδοση 
των εθνικών δωρητών όχι μόνο έχει ήδη ενισχύσει 
σημαντικά τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά προτίθεται να 
κληροδοτήσει σε αυτές το σύνολο της ακίνητης περιουσίας 
του» ανέφερε.

Η πολιτική ηγεσία υποκλίθηκε 
στον μεγάλο ευεργέτη

Απέραντη θλίψη σκόρπισε σε όλη τη χώρα ο θάνατος 
του Ιάκωβου Τσούνη, του εθνικού μας ευεργέτη, ο οποίος, 
πρόσφατα, ως τελευταία πράξη αγάπης προς τις Ένοπλες 
Δυνάμεις, κληροδότησε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας 
του σε αυτές. Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία του τόπου 
εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια, αποτίοντας 
ταυτοχρόνως φόρο τιμής στο ήθος και στην προσφορά του 
εφοπλιστή και βετεράνου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με 
την Κατερίνα Σακελλαροπούλου να επισημαίνει με ανάρτησή 
της στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο Ιάκωβος Τσούνης, «εθνικός 
ευεργέτης, γνήσιος πατριώτης και φιλάνθρωπος, με το ήθος 
και τη μεγάλη προσφορά του ιδίως στις Ένοπλες Δυνάμεις, 
αφήνει στη χώρα μια σπουδαία κληρονομιά» και να σημειώνει 
ότι «η απώλειά του προκαλεί θλίψη σε όλους τους Έλληνες. 
Τον αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη».

Μάλιστα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνόδευε 
την ανάρτησή της με φωτογραφία από την πρόσφατη 
παρασημοφόρηση του Ιάκωβου Τσούνη με τον Μεγαλόσταυρο 
του Τάγματος της Τιμής. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός 
ανέφερε, με δήλωσή του, πως «η Ελλάδα αποχαιρετά, 
σήμερα, ένα άξιο τέκνο της. Και όλοι σκύβουμε με σεβασμό 
στη μνήμη του αληθινού ευπατρίδη Ιάκωβου Τσούνη».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού εξέφρασε τα 
συλλυπητήρια στους οικείους του, ανέφερε πως η 
πατρίδα θα ευγνωμονεί για πάντα τον άνθρωπο που 
υπηρέτησε τη χώρα από τα 15 του χρόνια, πολεμώντας 
στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, και που στάθηκε δίπλα της, 
«σταθερός και σεμνός ευεργέτης, για δεκαετίες ολόκληρες. 
Και λίγο πριν από τη δύση της μακράς και δημιουργικής 
ζωής του, δώρισε το σύνολο της περιουσίας του στις 
Ένοπλες Δυνάμεις».

Το δε Κίνημα Αλλαγής έκανε λόγο για έναν γνήσιο 
πατριώτη και ένα αφοσιωμένο τέκνο της πατρίδας μας. «Ο 
Πανάγαθος Θεός ας αναπαύει την ψυχή του, αυτού του 
ταπεινού “ανθρωπάκου”, όπως ο ίδιος ήθελε να χαρακτηρίζει 
τον εαυτό του» ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά η σχετική 
ανακοίνωση του κόμματος. Την ίδια ώρα, τον ευπατρίδη 
αποχαιρέτησε και η Ελληνική Λύση, επισημαίνοντας 
πως, χωρίς να ζητήσει καμιά ανταπόδοση, άφησε το 
σύνολο της περιουσίας του στην Ελλάδα, δίνοντας μία 
κολοσσιαία δωρεά στις Ενοπλες Δυνάμεις και έκλεισε τα 
μάτια του. Σημείωσε επίσης πως «το έθνος τού οφείλει, το 
κράτος ας του αποδώσει τις πρέπουσες τιμές, τις οποίες 
ο ίδιος ποτέ δεν επεδίωξε». Αξίζει να σημειωθεί πως 
χθες ο δημοτικός σύμβουλος στη Θεσσαλονίκη Ιωάννης 
Νασιούλας απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον δήμαρχο 
της πόλης Κωνσταντίνο Ζέρβα, προτείνοντας να εισηγηθεί 
στο Δ.Σ. του δήμου την ονοματοδοσία οδού στο όνομα του 
εκλιπόντος.

dimokratia.gr
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Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Αργεντινή αλλά ως τον θάνατό της, τον 
περασμένο χρόνο, δεν σταματούσε να 
εργάζεται αδιάκοπα για τη διάδοση 
του ελληνικού πολιτισμού στην πόλη 
όπου είδε το πρώτο φως της ζωής, 
στη Ρεσιστένσια, πρωτεύουσα της 
επαρχίας Τσάκο.

Η Ρόζα Ψευτούρα- Ορτέγα υπήρξε 
ο «φάρος» του ελληνικού πολιτισμού 
σ’ αυτή την απομακρυσμένη περιοχή 
της αργεντίνικης γης, μια περιοχή 
άγρια, δύσκολα προσβάσιμη, καθώς 
μεγάλη έκταση του νομού καλύπτεται 
από ζούγκλα. Έκανε τους κατοίκους 
της ν’ «αγκαλιάσουν» την Ελλάδα 
και τον ελληνικό πολιτισμό κι εκείνοι 
ως «αντίδωρο» αποφάσισαν να 
δώσουν -μετά θάνατον- το όνομά της 
σε κεντρική πλατεία της πόλης και η 
επίσημη τελετή ονοματοδοσίας, σε μια 
τελετή προσαρμοσμένη στις συνθήκες 
της πανδημίας και τους υγειονομικούς 
κανόνες, θα πραγματοποιηθεί απόψε 
(στις 7μμ τοπική ώρα). «Μέσα σ’ αυτό 
το περιβάλλον, αυτή η σπουδαία 
γυναίκα μιλούσε συνεχώς για την 
Ελλάδα, την ελληνική ιστορία και 
τον ελληνικό πολιτισμό, τις αξίες του 
οποίου φρόντισε να διδάξει στους 
μαθητές της από όποια βαθμίδα της 
εκπαίδευσης κι αν υπηρέτησε. Τους 

έμαθε την ελληνική γλώσσα, τους 
παραδοσιακούς μας χορούς, τα ήθη 
και τα έθιμα», εξηγεί στο Αθηναϊκό/
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η 
Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου, πρόεδρος της 
Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης 
«Νόστος» του Μπουένος Άιρες, της 
οποίας η εκλιπούσα υπήρξε επίτιμο 
μέλος.

«Μάζεψε τους λίγους Έλληνες της 
περιοχής και τους γηγενείς φιλέλληνες, 
που αγκάλιασαν τον πολιτισμό μας. 
Ακούραστη, γενναία, σπουδαία, 
διέδωσε την Ελλάδα σ’ αυτό το 
φτωχό και ξεχασμένο μέρος του 
κόσμου», συμπληρώνει με συγκίνηση 
η κ. Τσαρδίκου «ξεδιπλώνοντας» 
ορισμένες μόνο από τις πτυχές της 
δράσης της Ρόζας Ψευτούρα- Ορτέγα.

«Ζούσε και ανέπνεε 
για την Ελλάδα»

Αυτή την πολυσχιδή δράση της 
γυναίκας που έκανε τους συμπολίτες 
της ν’ αγαπήσουν την Ελλάδα, 
υπογραμμίζει και ο γενικός γραμματέας 
Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου 
Ελληνισμού Γιάννης Χρυσουλάκης, 
ο οποίος θα δώσει διαδικτυακό 
«παρών» στην τελετή τιμώντας τη 
μνήμη της Ρόζας Ψευτούρα- Ορτέγα 
που, όπως υπογραμμίζει, «ζούσε και 

ανέπνεε Ελλάδα».
«Υπήρξε ένας φάρος 

πολιτισμού στα μέρη αυτά τα 
μακρινά», λέει ο κ. Χρυσουλάκης 
εξαίροντας το έργο της αλλά και 
τη συγκινητική, όπως τονίζει, 
πρωτοβουλία των τοπικών αρχών 
να δώσουν τ’ όνομα της σε μια 
όμορφη γωνιά της πόλης όπου 
γεννήθηκε και μεγάλωσε.

«Το πρόσωπό της το φώτιζε 
ένα διαρκές χαμόγελο, γιατί 
ήταν άνθρωπος αισιόδοξος και 
δυνατός. Φυσικά, αγαπούσε άλλο 
τόσο και την Αργεντινή, την οποία 
φρόντιζε πάντοτε, με κάθε τρόπο, 
να διασυνδέει με την Ελλάδα 
μας», σημειώνει ο ΓΓ Απόδημου 
Ελληνισμού, επισημαίνοντας 
παράλληλα πως η πρωτοβουλία 
μετονομασίας της πλατείας 
αποδεικνύει «πως η Ροσίτα 
πέτυχε τον στόχο της να φέρει 
πιο κοντά αυτές τις δύο μακρινές 
μεταξύ τους χώρες. Με αυτή σας 
την κίνηση σήμερα, ικανοποιείτε 
την ανεκπλήρωτη ανάγκη και τον 
διακαή πόθο της Ροσίτα, όπως και 
κάθε ομογενούς: ενώνετε τις δυο της 
αγάπες σε έναν και μόνο τόπο».

Η αγάπη για την Ελλάδα, 
κληρονομιά από τον μετανάστη 

πατέρα της

Η Ρόζα Ψευτούρα- Ορτέγα γεννήθηκε 
στη Ρεσιστένσια, στις 27 Απριλίου του 
1935 και πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου 
του 2020, αφήνοντας πίσω της 
σημαντικό έργο καθώς υπήρξε ιδρύτρια 
και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
της Ρεσιστένσιας, ενώ ίδρυσε και την 
Ένωση Ξένων Κοινοτήτων Τσάκο.

Καθηγήτρια Γεωγραφίας στο Εθνικό 
Πανεπιστήμιο del Noreste, όταν 
συνταξιοδοτήθηκε με τον τίτλο της 
αντιπρύτανη πήρε ως «προίκα» για 
το υπόλοιπο της ζωής της τις τιμές 
των συναδέλφων της αλλά πρωτίστως 
την αγάπη των μαθητών της. Την 
ίδια αγάπη με την οποία την είχαν 
περιβάλει και οι μαθητές δημοτικών και 
γυμνασίων της περιοχής, στα οποία 
δίδαξε προτού μεταπηδήσει στον χώρο 
του Πανεπιστημίου.

Την αγάπη της για την Ελλάδα την 
κληρονόμησε από τον πατέρα της, 
Δημήτρη Ψευτούρα, Έλληνα μετανάστη 
από τους Λιβανάτες Φθιώτιδας, ο 
οποίος κουβαλούσε πάντα στην 
καρδιά του τη μακρινή πατρίδα του 
και φρόντισε την αγάπη αυτή για την 
Ελλάδα να τη μεταλαμπαδεύσει στην 
κόρη του κι αυτή, με τη σειρά της, στους 
συμπολίτες της, στη Ρεσιστένσια, με 
μια σειρά δράσεις, όπως τα διάφορα 
συνέδρια και διαλέξεις, τη συγκρότηση 
της ομάδας χορού «Να χαρείς», αλλά 
και τα μαθήματα ελληνικής μαγειρικής.

«Όλα τα κατόρθωσε με το πείσμα 
της, το χαμόγελό της, το μεράκι 
της», υπογραμμίζει η κ. Τσαρδίκου 
επισημαίνοντας ωστόσο πως έφυγε 
με το παράπονο πως δεν μπόρεσε ν’ 
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια που 
τόσο ποθούσε η καρδιά της.

Οι φιλέλληνες κάτοικοι 
της Ρεσιστένσια

Τον φιλελληνισμό των κατοίκων της 
Ρεσιστένσια, αυτόν που «καλλιέργησε» 
καθ’ όλη την πορεία της ζωής της η 
Ρόζα Ψευτούρα- Ορτέγα, χαιρετίζει ο ΓΓ 
Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου 
Ελληνισμού. «Η χώρα σας μπορεί να 
βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, 
όμως είναι ένα με την Ελλάδα, χάρη 
στις ίδιες υψηλές αξίες και τα ιδεώδη 
με τα οποία πορεύεται», υπογραμμίζει.

«Τα χρώματα της σημαίας των 
χωρών μας έχουν το λευκό της ειρήνης 
και το γαλάζιο της ελευθερίας. Αγαπάμε 
και οι δύο τη μουσική και τον χορό. 
Εσείς το ταγκό, εμείς το χασάπικο. Μας 
δένει ένας αόρατος δεσμός που αψηφά 
χιλιόμετρα και αποστάσεις», τονίζει 
-μεταξύ άλλων- ο κ. Χρυσουλάκης 
και με αφορμή την επέτειο των 200 
χρόνων από την Επανάσταση του 
1821 αναφέρεται στους αγώνες 
των δύο χωρών για την ελευθερία: 
«Και οι δυο λαοί μας τιμούμε το 
φρόνημα αντίστασης σε κάθε μορφής 
αυθαιρεσία και ανελευθερία. Ειδικά 
φέτος, οι Έλληνες μετράμε διακόσια 
χρόνια πορείας γεμάτη αγώνες κάθε 
μορφής, διακόσια χρόνια ελευθερίας 
που θεμελιώθηκε πάνω στο αίμα 
των ηρώων μας. Διακόσια χρόνια 
ευγνωμοσύνης».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αργεντινή: Η γυναίκα-φάρος 
του ελληνικού πολιτισμού στη 
Ρεσιστένσια αποκτά πλατεία 

με το όνομά της

οΜοΓεΝεια
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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.
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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)
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«Αγκαλιασμένη» από γαλάζια νερά, 
πλακόστρωτα σοκάκια, μυρωδιές από 
φαγητό που παραπέμπουν σε στιγμές 
οικογενειακές, όμορφες παραλίες για κάθε 
γούστο και μια χώρα χτισμένη στο ψηλό 
σημείο του νησιού να σε καλωσορίζει. 
Κάπως έτσι υποδέχεται η Σκύρος τους 
επισκέπτες της, με το γλυκό του κουταλιού 
και τα σκυριανά αλογάκια της έτοιμα να 
ξεναγήσουν τους ταξιδιώτες στις ομορφιές 
του νησιού.

Σύμφωνα με ένα μετα-Ομηρικό μύθο, η 
Θέτις έκρυψε στη Σκύρο το γιο της Αχιλλέα, 
για να τον εμποδίσει να πάει να πολεμήσει 
στην Τροία. Ντυμένος με γυναικεία 
ρούχα και με το όνομα Πύρρα, επιβίωσε 
κρυμμένος ανάμεσα στις κόρες του βασιλιά 
Λυκομήδη κάνοντας μάλιστα κι ένα γιο, τον 
Νεοπτόλεμο, με τη πριγκίπισσα.

Λίγο καιρό αργότερα ο Οδυσσέας 
έφτασε στο νησί μεταμφιεσμένος σε 
μικροπωλητή και ενώ όλα τα κορίτσια 
έδειχναν το ενδιαφέρον τους στα υφάσματα 
και στα αρώματα, το μόνο «κορίτσι» που 
ενδιαφέρθηκε για τα όπλα ήταν η Πύρρα, 
με αυτό τον τρόπο αποκάλυψε ο Οδυσσέας 
τον Αχιλλέα και τον πήρε μαζί του στην 
Τροία. Ένας άλλος μύθος αναφέρει πως 
ο Αχιλλέας λεηλάτησε το νησί της Σκύρου 
για να τιμωρήσει τον Λυκομήδη για τη 
δολοφονία του Θησέα βασιλιά της Αθήνας.

Το ταξίδι ξεκινάει από την πρώτη στιγμή 
που αντικρίζει ο επισκέπτης το λιμάνι 
της Λιναριάς, απλόχερα το νησί χαρίζει 
την ομορφιά του, βουνό και θάλασσα 
συνδυασμένα με τρόπο επιδέξιο και 
ισορροπημένο.

Η αιγαιοπελαγίτισσα Σκύρος είναι 
το μεγαλύτερο και νοτιότερο νησί του 
συμπλέγματος των Σποράδων, η μοναχική 
της θέση μέσα στο πέλαγος την κάνει να 
μοιάζει με πετρωμένο καράβι που ταξίδεψε 
στο χρόνο και έριξε άγκυρα στα γαλάζια 
νερά. Μια ανάσα μακριά από την Εύβοια 
κάνει την πρόσβαση εύκολη στο νησί, οι 
ταξιδιώτες έχουν την επιλογή να ταξιδέψουν 
με καράβι αλλά και αεροπορικώς αφού το 
νησί διαθέτει αεροδρόμιο.

Περπατώντας στη χώρα (όπως τη λένε 
οι ντόπιοι) οι μυρωδιές από το γιασεμί και 
το βασιλικό συνεπαίρνουν τον ταξιδιώτη, οι 
«ασπρισμένες» αυλές των σπιτιών μοιάζουν 
με καμβάδες που περιμένουν το χέρι ενός 
ζωγράφου να τους δώσει χρώματα. Λίγα 
βήματα πιο πέρα, η πλατεία Μπρουκ έτοιμη 
να υποδεχτεί τους «καλεσμένους» και να 
τους χαρίσει μια βόλτα στον χώρο χρόνο 
μέσω του Αρχαιολογικού Μουσείου της. Η 
πόλη της Σκύρου συμβιώνει αρμονικά με 
την παράδοση δίνοντας χώρο για κάθε τι 
νέο έχοντας όλη τη γνώση της ιστορίας και 
των εθίμων της.

Το νησί, κατά το μεγαλύτερο μέρος, 

είναι ορεινό κυρίως στα νοτιοανατολικά, 
όπου υπάρχουν τα όρη Κόχυλας, Κουμάρι, 
Πιριώνες και Φανόφτης. Μέσα στη μαγική 
σύνθεση αυτή οι παραλίες και τα νερά της 
Σκύρου δίνουν την ευκαιρία στον ταξιδιώτη 
να κολυμπήσει σε παραμυθένια γαλάζια 
νερά, σε ακτές -σχεδόν απάτητες- όπως οι 
παραλίες Γυρίσματα, Καλαμίτσα, Πεύκος 
αλλά και το Σαρακήνικο, ένα μικρό νησάκι 
γνωστό και ως λημέρι των πειρατών, όπου 
μπορεί να επισκεφθεί κάποιος με καραβάκι 
από τη Ληναριά και να απολαύσει τα 
τιρκουάζ νερά με τη λευκή άμμο

Το μαγικό είναι πως οι επιλογές στο νησί 
είναι τόσες πολλές που μπορεί κάποιος 
να βρεθεί από το να κάνει ορειβασία 
μέχρι καταδύσεις χωρίς καν να χρειαστεί 
να μετακινηθεί ιδιαίτερα. Πολλοί είναι 
αυτοί που επισκέπτονται το νησί και 
για γαστρονομικούς λόγους αφού είναι 
γνωστό για τις αστακομακαρονάδες του, 
το κατσικάκι λεμονάτο ή κοκκινιστό αλλά 
και το τυροπιτάρι του φτιαγμένο από 
ντόπιο τυρί. Η γεύση του φαγητού στο νησί 
είναι διαφορετική κι αυτό γιατί οι πρώτες 
ύλες είναι σχεδόν όλες αποκλειστικά από 
τον τόπο και φέρνουν στον ουρανίσκο 
αναμνήσεις από άλλη εποχή. Τα γλυκά 
όπως οι λουκουμάδες που φτιάχνουν 
οι γυναίκες του νησιού τηγανίζονται και 
σερβίρονται ζεστοί με μέλι και κανέλα.

Το νησί κρατά σταθερά τις παραδόσεις του 
όχι μόνο στα φαγητό αλλά και στα ήθη και 
έθιμά του. Την περίοδο της Αποκριάς γεμίζει 
από κόσμο κάθε ηλικίας όπου επισκέπτεται 
τη Σκύρο για να παρακολουθήσει τις 
ιδιαίτερες εκδηλώσεις των μεταμφιεσμένων 
σε «Γέρους», «κορέλες» και «φράγκους». 
Οι εντυπωσιακές ενδυμασίες, οι απαγγελίες 
σατυρικών στίχων από ερασιτέχνες 
ποιητές, η διονυσιακή διάθεση συνθέτουν 

μια ατμόσφαιρα εορταστική στο νησί, αυτός 
είναι ένας ακόμη λόγος για να επισκεφτεί 
κανείς τη Σκύρο και τις υπόλοιπες εποχές 
εκτός από το καλοκαίρι.

Το νησί πέρα από τις “φανερές” 
ομορφιές του έχει και πολλές κρυμμένες 
όπως οι σπηλιές με τα γαλάζια νερά, εκεί 
που μπορεί να κολυμπήσει κανείς και να 
βρει πολλά κοχύλια. Οι εικόνες από τους 
σταλακτίτες και τα χρώματα που αλλάζει 
το νερό ανάλογα με το φως δημιουργούν 
έναν κόσμο αλλοτινό. Το καραβάκι φεύγει 
καθημερινά από το λιμάνι της Λιναριάς και 
φτάνει ως τις σπηλιές και τον πετρόχτιστο 
Φάρο στο “Λιθάρι”.

Οι επιλογές στο νησί της Σκύρου δε 
σταματούν, μέσα σε ένα καταπράσινο 
τοπίο με πεύκα και ελιές, που φτάνουν 
ως τη θάλασσα, βρίσκεται η Ατσίτσα, 
ένα μικρό χωριό με χαρακτηριστικό 
αξιοθέατο του τους πέτρινους πυλώνες, 
απομεινάρια της σιδηροδρομικής γραμμής 

που κατασκεύασαν στις αρχές του 1900 
και χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά 
σιδηρομεταλλευμάτων από τα ορυχεία στο 
βουνό.

Το ταξίδι στο χρόνο και στις εποχές 
είναι ανεξάντλητο αφού σε πολλές γωνιές 
του νησιού μπορεί να συναντήσει κανείς 
βυζαντινές εκκλησίες, διατηρητέα μνημεία 
της Βυζαντινής περιόδου, ενώ το μοναστήρι 
του Αγίου Γεωργίου σκαρφαλωμένο πάνω 
στο βράχο στέκει αγέρωχο στο πέρασμα 
των αιώνων και μαρτυρά ιστορίες από τη 
ζωή της Σκύρου.

Ανάμεσα στους μύθους και στην Ιστορία 
που κουβαλάει αυτός ο τόπος έχει χώρο 
και αγκαλιά ανοιχτή για να υποδεχτεί κάθε 
ταξιδιώτη. Φεύγοντας από τη Σκύρο μπορεί 
να κρατήσει κανείς στις αποσκευές του, το 
γαλάζιο των νερών, τις γεύσεις του σπιτικού 
φαγητού και την φιλοξενία των Σκυριανών. 
Οι εικόνες αυτού του νησιού μένουν για 
πάντα ζωντανές στη μνήμη.

Το παραδοσιακό νησί που ταξιδεύει στο χρόνο
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ΘρηΣκεια

Η ελευθερία ως φοβερό δώρο Θεού
π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Μάθαμε ένα Θεό που καθορίζει την 
τύχη των ανθρώπων, που αποφασίζει 
ερήμην μας για το τι θα μας συμβεί, 
που αποκαλύπτεται ως κυρίαρχος 
του σύμπαντος κόσμου.  Μπροστά 
σε τέτοιο Θεό ποιος μπορεί να σταθεί 
αμφισβητώντας Τον ή αρνούμενός 
Τον, χωρίς φόβο για συνέπειες;  Αλλά 
και ένα τέτοιο Θεό ή τον αποδέχεσαι 
και υποτάσσεσαι ή τον απορρίπτεις.  
Αυτός είναι ο Θεός όλων των 
θρησκειών.

Η καθ’ ημάς Ανατολή, όμως, που 
βασίζεται στην Ορθόδοξη διδασκαλία 
και παράδοση, μας μιλά για ένα 
Θεό Τριαδικό, γι’ αυτό και Αγάπη.  Η 
αληθινή αγάπη είναι ταυτόσημη με 
την ελευθερία.  Επειδή η δική μας 
αγάπη συνήθως περικλείεται στα 
όρια του οίκτου ή του υπερβολικού 
ενδιαφέροντος για το αγαπώμενο 
πρόσωπο, δυσκολευόμαστε να 
οριοθετήσουμε την ελευθερία με την 
αγάπη, γι’ αυτό και επεμβαίνουμε στον 
τρόπο ζωής του άλλου «από αγάπη, 
για το καλό του».  Ή ταυτίζουμε την 
ελευθερία με την αδιαφορία.

Ο Θεός που είναι Αγάπη (Α΄Ιω. 4,8) 
σέβεται τέλεια την ελευθερία μας, ακόμα 
κι αν αυτή εκφραστεί αρνητικά για την 
ίδια την ύπαρξή μας.  Η επέμβασή Του 
κατά την παράβαση της εντολής από 
τους πρωτοπλάστους, θα σήμαινε 
την κατάργηση του «κατ’ εικόνα» 
που τους χάρισε κι άρα «δημιουργία 
οποιουδήποτε άλλου α-λόγου όντος 
και όχι πάντως, ανθρώπου»[1].  Το 
ίδιο, ασφαλώς, συνεχίζεται και με μας 
ως πρόσωπα – άνθρωποι και όχι ζώα.  
Η επέμβασή Του σε κάθε απόφασή μας 
να ενεργήσουμε κατά πώς θέλουμε κι 
όχι κατά πώς Εκείνος θέλει για μας – 
που σίγουρα, ως Αγάπη, θα είναι υπέρ 
μας – καταργεί το αυτεξούσιό μας, 
το μεγάλο και όντως φοβερό δώρο 
που μας προίκισε.  «Ο Θεός τίποτε 
δεν επιβάλλει στον άνθρωπο δια της 
βίας – παρόλο που είναι κτίσμα Του 
– ούτε την αγάπη προς Αυτόν, ως 
προς Πατέρα.  Αποκαλύπτεται στον 
άνθρωπο ‘καθώς εστιν’, επιτρέποντας 
σε αυτόν να αντιδράσει ελεύθερα»[2].  

Η τελική απόφαση να ζήσει αγαπητικά 
μαζί του ή όχι, αιώνια, είναι του 
ανθρώπου, αφού ο Θεός αγαπά το ίδιο 
όλους κι άρα θέλει όλοι να σωθούν.  
Άλλωστε, η αναγκαστική βίωση του 
Παραδείσου – που είναι κοινωνία 
αγάπης εν ελευθερία – θα σήμαινε 
κόλαση.

Αν «ο Θεός μπορεί να τα κάνει όλα 
εκτός ένα: να αναγκάσει τον άνθρωπο 
να Τον αγαπήσει», είναι αυτονόητο 
πόσο βάρος έχει η ελευθερία μας, 
που καθορίζει την αιώνια πορεία μας.  
Βέβαια, η ελευθερία που ενγχωρεί στον 
κάθε άνθρωπο δεν είναι αδιαφορία και 
άρνηση ευθυνών, κατά τη δική μας 
συμπεριφορά και θεώρηση.  Η αγάπη 
Του συνεχώς κινείται προς τον καθένα, 
με τρόπο που κατανοεί, στέλλοντάς του 
μηνύματα και ποτέ διαταγές, ώστε να 
μπορεί να θεωρήσει ακόμα και τυχαία 
τα διάφορα συμβάντα, ώστε να μην 
νιώσει πιεστικό το ενδιαφέρον Του.  Να 
γιατί αρνείται, τις περισσότερες φορές, 
το θαύμα, όταν αυτό θα αναγκάσει τον 
άνθρωπο να Τον πιστέψει.

Όπως όλα τα βιώματα κατανοούνται 
εμπειρικά, έτσι και το δώρο της 
ελευθερίας μας, στην ουσιαστική του 
διάσταση.  Γιατί, όσο και να δεχτήκαμε, 
ως άνθρωποι, τέτοιο δώρο, η 
κατανόηση και ανάπτυξή του χρειάζεται 
άσκηση, για να μεταβούμε από την 
αστάθεια στην «τέλεια σταθερότητα 
που θα εμφανιστεί στην αιωνιότητα ως 
έσχατο δώρο του Σωτήρος Θεού»[3].

[1] Νίκου Ι. Νικολαϊδη, Θέματα 
Πατερικής Θεολογίας, 
Θες/νίκη 2009,  6.268

[2] Αρχιμ. Σωφρονίου, Οψόμεθα τον 
Θεόν καθώς εστί, Έσσεξ, 2016, 6.176

[3] Αρχιμ. Σωφρονίου, Οψόμεθα τον 
Θεόν καθώς εστί, Έσσεξ, 2016, 6.94

Πηγή: Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος

Tags: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΕΟΣ
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...έμπειρος ζαχαροπλάστης 
να εργαστεί στο γνωστό 
ζαχαροσπλαστείο του 

Scarborough
Kostas Bakery

- Ευχάριστο περιβάλλαον
- Μισθός ικανοποιητικός

Οι  ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στον κ. Κώστα Μαργαρώνη:  

647 -748-9229

Ζητείται...

Εθνικός Κήρυξ
Του Χριστόδουλου Αθανασάτου     

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το μεγαλείο και η 
διαχρονικότητα του συμβολισμού του 
Παρθενώνα αλλά και η σπουδαιότητα 
της παγκόσμιας κληρονομιάς των 
εκθεμάτων στο Μουσείο της Ακρόπολης, 
αναδείχθηκαν στην ψηφιακή ξενάγηση 
που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του 
προέδρου του Επιμελητηρίου, Μάρκου 
Δρακωτού, και των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία συντονίστηκε 
οργανωτικά από την εκτελεστική 
διευθύντρια, Αλεξάνδρα Σπύρου-Μητσάκη.

Η ξενάγηση στους χώρους του 
Μουσείου έγινε αυτοπροσώπως από τον 
πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, 
Δημήτρη Παντερμαλή, ο οποίος γνωρίζει 
σπιθαμή προς σπιθαμή τους χώρους, τα 
αρχαιολογικά ευρήματα, τα σπάνια γλυπτά, 
όπως επίσης την ιστορική και οικουμενική 
σημασία τους.

«Μου αρέσουν όλα τα εκθέματα στο 
Μουσείο και εκπλήσσομαι κάθε φορά 
που συνειδητοποιώ ότι αυτά τα αρχαία 
ευρήματα έχουν κάθε φορά να μας πουν 
κάτι καινούργιο» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο 
Δημήτρης Παντερμαλής.

Μετά το πέρας της ψηφιακής ξενάγησης, 
ο κ. Παντερμαλής απάντησε ζωντανά σε 
ερωτήσεις του κοινού, με συντονίστρια την 
δημοσιογράφο του «Cosmos FM», Σύλβια 
Παπαποστόλου-Κίνζελ.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος 
του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, Μάρκος Δρακωτός, 
αναφέρθηκε στον οικουμενικό χαρακτήρα 
της Ακρόπολης και του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού, εστιάζοντας και στο “Φως”, 
που ήταν το τίτλος της εκδήλωσης.

“Η εκδήλωση αυτή είναι πέρα από τον 
πολιτισμό.  Αφορά στην ελπίδα.  Μας 
πηγαίνει σε ένα μονοπάτι φωτός, που έχει 
οδηγήσει τον κόσμο αυτόν για αιώνες και 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να το κάνει 
και για τους επόμενους”, τόνισε, μεταξύ 
αλλων, ο κ. Δρακωτός.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. 
Ελπιδοφόρος έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο 
μήνυμα με φόντο το μοναδικό ομοίωμα 
του Παρθενώνα, στο Νάσβιλ του 
Τενεσί, χαρακτηρίζοντας το Μουσείο της 
Ακρόπολης “ένα από τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα της σύγχρονης Ελλάδας”.

“Το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του 
σύγχρονου ελληνικού κράτους, τα 200 
χρόνια του οποίου γιορτάζουμε φέτος”, 
είπε μεταξύ άλλων, ενώ έδωσε το σύνθημα 
για την επιστροφή των Γλυπτών του 

Παρθενώνα, τονίζοντας ότι αποτελούν 
“σάρκα από την σάρκα” των επιτευγμάτων 
που συγκροτούν τον αρχαιολογικό χώρο 
της Ακρόπολης.

Από την πλευρά του, ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, 
Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, είπε πως, εάν 
χαρακτήριζε την Ακρόπολη με μια λέξη, 
αυτή θα ήταν το “όραμα”.

“Εμείς οι Έλληνες, έχουμε βαπτιστεί 
δυο φορές: Μια φορά στην ορθόδοξη 
πίστη και μια δεύτερη, στην πολιτιστική 
μας κληρονομιά.  Θυμάμαι τι σήμαινε να 
έρθω σε επαφή με την κληρονομιά μας.  
Θυμάμαι, κοιτάζοντας την Ακρόπολη από 
το σπίτι μου, να σκέφτομαι πόσο μεγάλο 
προνόμιο είχα, να βλέπω αυτήν τη θέα”, 
ήταν τα λόγια του, προσθέτοντας πως το 
αίσθημα υπερηφάνειας που εκπέμπει η 
Ακρόπολη είναι έντονο και, ασφαλώς, 
δεν είχε καμία σχέση με την έννοια της 
αλλαζονείας.

«Το σύμβολο του 
δυτικού πολιτισμού»

Πριν από την έναρξη της ξενάγησης, η 
ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός, 
Χρύσα Αβράμη, έδωσε τον λόγο σε 
γνωστούς Ελληνες, ομογενείς και 
φιλέλληνες, προκειμένου να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους για την Ακρόπολη και 
το κορυφαίο μνημείο του Παρθενώνα.

Απαντες, εστίασαν στην αναλλοίωτη αξία 
της στον χρόνο, αλλά και τα διαχρονικά 
μηνύματα που εκπέμπει, τα οποία 
ανέκαθεν διέθεταν οικουμενικό χαρακτήρα.

«Είναι το πιο εμβληματικό μνημείο 

των τελευταίων 25 αιώνων. Για μένα, 
η Ακρόπολη αποτελεί την μεγαλύτερη 
έκφραση της ανθρώπινης ευφυΐας 
και φαντασίας», ανέφερε η Μαρέβα 
Μητσοτάκη, σύζυγος του Ελληνα 
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος 
Νίκος Αλιάγας χαρακτήρισε τον Παρθενώνα 
ως «σύμβολο της αντίστασης στον χρόνο», 
ενώ η δημοφιλής ομογενής ηθοποιός, Ρίτα 
Ουίλσον έκανε λόγο για «αντανάκλαση της 
πανέμορφης χώρας της Ελλάδας».

«Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο και πιο 
εμβληματικό από αυτό το οικοδόμημα, 
που στέκεται στην κορυφή του λόφου της 
Ακρόπολης», τόνισε η Ρίτα Ουίλσον.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων 
σύμβουλος της «Paramount», Τζέιμς 
Γιαννόπουλος, πρόσθεσε πως «η 
Ακρόπολη είναι ένα μνημείο των μεγάλων 
επιτευγμάτων του ανθρώπου στην Τέχνη 
και την Αρχιτεκτονική, αποτελώντας μια 
σημαντική αντιπροσώπευση της σπουδαίας 
κληρονομιάς της Αρχαίας Ελλάδας», με 
τον ομογενή κινηματογραφιστή, Φαίδωνα 
Παπαμιχαήλ να συμπληρώνει πως 
«όταν βλέπει την Ακρόπολη, νοιώθει ότι 
επιστρέφει σπίτι του».

Στην βαθιά συμβολική σημασία της 
Ακρόπολης αναφέρθηκε ο ομογενής 
διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Δρ 
Αλβέρτος Μπουρλάς.

«Το θαύμα της Ακρόπολης 
αντιπροσωπεύει τον αθηναϊκό πολιτισμό. 
Συμβολίζει ακόμη την δύναμη της 
επιστήμης, την δύναμη του πολιτισμού 
και την δύναμη της δημοκρατίας», είπε 
ο Δρ Μπουρλάς, με τον εφοπλιστή 

Ιωάννη Κουμάνταρο να κάνει λόγο για 
«αναγνώριση του Ελληνισμού».

«Στα μάτια μου, η Ακρόπολη, σύμβολο 
της πόλης από ψηλά, είναι η αναγνώριση 
του Ελληνισμού», είπε ο κ. Κουμάνταρος.

Ο χρυσός ολυμπιονίκης του 1996, 
Ιωάννης Μελισσανίδης, τόνισε πως 
η Ακρόπολη σημαίνει για τον ίδιο ό,τι 
σημαίνει και η Ελλάδα, δηλαδή «το 
απόλυτο μαθηματικό, αρχιτεκτονικό και 
πολύμορφο ανθρώπινο θαύμα, το πιο 
όμορφο σύμβολο του δυτικού πολιτισμού».

Η Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της 
UNESCO, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, 
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην σημασία 
της επιστροφής των Γλυπτών του 
Παρθενώνα, συμπληρώνοντας πως η ίδια 
εξακολουθεί να καταβάλει προσπάθειες για 
να συνεισφέρει στην επίτευξη του σκοπού 
αυτού.

«Η Ακρόπολη είναι ένα αιώνιο 
σύμβολο τελειότητας, μια απόδειξη ότι 
η ανθρωπότητα μπορεί να επιτύχει το 
αδύνατο», δήλωσε η κ. Βαρδινογιάννη.

Ο επιστήμονας Ιωσήφ Σηφάκης ανέτρεξε 
στην πνευματική επιρροή που είχε για 
τον ίδιο η επίσκεψη στην Ακρόπολη, 
επισημαίνοντας πως «οι αναμνήσεις από 
τις επισκέψεις παραμένουν ζωντανές», 
ενώ με ιδιαίτερα συναισθηματικό τόνο 
μίλησε ο δημοφιλής ερμηνευτής, Γιώργος 
Νταλάρας.

«Από παιδί η θέα της Ακρόπολης με 
σκεπάζει. Είναι ο ουρανός μου, ένας ναός 
στο σχήμα του ουρανού, που λέει και ο 
Ελύτης. Εκεί ακουμπάει η καρδιά και η 
σκέψη μας» τόνισε, μεταξύ άλλων.

Στην ψηφιακή εκδήλωση καταγράφηκε 
συμμετοχή από κάθε γωνιά του Πλανήτη.

Μια σπάνια ξενάγηση στο 
Μουσείο της Ακρόπολης
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Ένας τρόπος υπάρχει για να μη σου 
κλέψουν την ιστορία. Να τη μάθεις. 
Για να κρίνεις δε τα ιστορικά γεγονότα 
όσο γίνεται πιο αντικειμενικά πρέπει 
να έχεις μια απόσταση από αυτά.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, 10 χρόνια αργότερα, η οικονομική θέση 
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο (ΕΚΤ), φαίνεται να είναι 
πολύ χειρότερη απ’ ότι ήταν 10 χρόνια πριν.    

Για την σημερινή διοίκηση του οργανισμού και τους 
“αστέρες” γύρω της, το ότι παρέλαβαν “καμένη γη” και ότι 
τελευταία εμφανίστηκε και η πανδημία φαίνεται ν’ αποτελούν 
τα άλλοθι που χρειάζονται για να μπορέσουν να συνεχίσουν 
να παίρνουν αποφάσεις ξεπουλήματος της κοινοτικής 
περιουσίας και κατ’ επέκταση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της.   

Τα γεγονότα απέδειξαν πως οι σημερινοί διοικούντες είναι 
πιο ανεπαρκείς από τους προηγούμενους.  

Γιατί αν το καλοσκεφτείς οι προηγούμενες διοικήσεις 
αν “σκότωναν” όλα τα ακίνητα της ελληνικής κοινότητας 
και είχαν βγάλει στο “σφυρί” μία ή δύο εκκλησίες, όπως 
επιθυμεί να πράξει η σημερινή διοίκηση, θα είχαν χτίσει 
το “πανάκριβο πολιτιστικό κέντρο”, χωρίς δανεισμούς, 
υποθήκες, συνεχή ζητιανιά, δεν θα χρωστούσαν σε κανέναν 
ούτε δολάριο και θα διοικούσαν ακόμη…Σιγά το δύσκολο ... 
ευκολάκι για τον καθένα.  

Το σοκ που υπέστησαν τα μέλη του οργανισμού βλέποντας 
την ΕΚΤ, ξαφνικά το 2010 βυθισμένη στα χρέη, κλόνισε την 
εμπιστοσύνη τους, με αποτέλεσμα να μετριασθεί απότομα 
τόσο το ενδιαφέρον τους να προσφέρουν οικονομικά, 
πιστεύοντας πως τα χρήματα τους θα χανόντουσαν σε μια 
μαύρη τρύπα, όσο και εθελοντικά πιστεύοντας από τότε 
αλλά και μέχρι σήμερα, πως δεν υπάρχει “γιατρειά”, αλλά 
…παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Οι 
τέσσερις εναλλαγές προσώπων στην προεδρία μέσα στο 
2010 ήταν τα πρώτα σημάδια ότι το καράβι ΕΚΤ, πήγαινε 
ακυβέρνητο και μαρτυρούσαν την παρακμή καθώς και το 
αδιέξοδο που είχε περιέλθει η ΕΚΤ. Μετά την «φυγή» του 
«προέδρου της δεκαετίας», παρατώντας στα δύσκολα τον 
οργανισμό, ο τότε αντιπρόεδρος έγινε πρόεδρος και αφού 
και αυτός την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια, ήρθε η ακόμη 
πιο σύντομη προεδρία του καθηγητή Γιώργου Γκέκα, ο 
οποίος έφυγε μόλις συμπλήρωσε 16 ημέρες, δηλαδή έμεινε 
τόσο όσο χρειάστηκε για να καταγραφεί στη λίστα των 
προέδρων του οργανισμού.   

Ο τέταρτος που ανέλαβε «κυβερνήτης» και στέριωσε ήταν 
ο Ν. Γεωργακόπουλος, ο οποίος φάνηκε να έχει πρόθεση να 
διευθετήσει όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες προς τρίτους 
μαζί και αυτήν της Μητρόπολης, αλλά δεν κατάφερε και 
πολλά. Ενδεικτικό της δεινής οικονομικής κατάστασης της 
ΕΚΤ ήταν η λυπηρή διαπίστωση ότι δεν υπήρχαν χρήματα 
να πληρωθούν ούτε τα κεριά! Το πιο σημαντικό που έγινε 
επί θητείας του, ήταν η σύγκληση γενικής συνέλευσης, 
τόσο για ενοποίηση των χρεών όσο και για την  μείωση 
των μελών του Δ.Σ. από 36 σε 21 μέλη. Μία αναγκαστική 
απόφαση που όμως δείχνει ξεκάθαρα το μειωμένο 
ενδιαφέρον των μελών του οργανισμού να προσφέρουν 
τις εθελοντικές υπηρεσίες τους. Σήμερα το Δ.Σ. απαρτίζεται 
από ακόμη λιγότερα μέλη. Στη λήξη λοιπόν αυτής της 
αποκαρδιωτικής από προσέλευση συνέλευσης, μόλις και 
μετά βίας επιτεύχθηκε απαρτία, αξέχαστη θα μείνει και η 
αμίμητη δήλωση του προεδρεύοντος κ. Μιχάλη Μουρατίδη 
πως «η αξιοπιστία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο 
επανήλθε». Παρά την πεποίθησή του αυτή έχουν περάσει 
10 χρόνια και η αποκατάσταση της χαμένης αξιοπιστίας του 
ιστορικού οργανισμού είναι το πρώτο και μεγάλο ζητούμενο.    

Το 2013 ο Ν. Γεωργακόπουλος παραχωρεί την προεδρική 
καρέκλα στον κ. Αντώνη Αρτεμάκη, ενώ εκείνος από τότε 
μέχρι σήμερα κατέχει τις θέσεις, του αντιπροέδρου και του 
ταμία. Η προσπάθεια να απαλλάξουν την ΕΚΤ από το χρέος 
ήταν η υπόσχεσή τους. Όμως δεν διευκρινίσαν επαρκώς και 

ξεκάθαρα πως στο πίσω μέρος του μυαλού τους πίστευαν 
ότι για να το καταφέρουν θα έπρεπε να ξεπουληθούν 
εκτός από τα κτίρια του οργανισμού και η ζώσα ιστορία και 
παράδοση του οργανισμού.   

Έτσι αμέσως μετά την ανάληψη των προεδρικών του 
καθηκόντων ο κ. Αρτεμάκης άρχισε το ξεπούλημα των 
κτιρίων της ΕΚΤ και δεν άφησε ούτε σκαλοπάτι απούλητο 
έτσι για ενθύμιο ή για να έχουν τα μέλη κάπου να κάτσουν 
να κλάψουν βρε αδερφέ. Λίγα χρόνια αργότερα έρχεται να 
ζητήσει εκβιαστικά και την πώληση δύο εκκλησιών … «αν 
δεν θέλουμε να χαθούν όλες».   

Αλλά για να δούμε ποιο είναι αυτό που δεν μας 
φανερώνουν ο Αντώνης Αρτεμάκης και οι περί αυτόν 
αστέρες και για ποιον λόγο το αποκρύπτουν;    

Μας είπαν λοιπόν πως μπορεί να χρειαστεί να πουληθούν 
μία έως δύο εκκλησίες (δεν μας ξεκαθαρίζουν ποιες) για να 
εξοφληθεί το χρέος της ΕΚΤ που είναι 4.5 εκατομμύρια δολ 
ώστε να αρθεί η υποθήκη από την τράπεζα. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις του Δ.Σ. του οργανισμού, ακόμη 2.000.000 δολ. 
θα προστεθούν στο παθητικό, μέχρι το τέλος του 2021.  

Κάνοντας απλά μια υπόθεση εργασίας, ας δούμε ποια  
εκκλησία θα μπορούσε να πουληθεί ώστε να απαλλαχθεί 
μια και καλή ο ιστορικός οργανισμός από τον βραχνά του 
χρέους. Ανατρέχοντας στον δημοσιευμένο ισολογισμό του 
2020 στην σελίδα 9, υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος αναλύει 
πόσο κοστίζει η περιουσία της κοινότητας (Γη, κτίριο και 
έπιπλα)  και ποια είναι η καθαρή αξία της.   

Πριν πάμε στους αριθμούς που ποτέ δεν λένε ψέματα, 
ας δούμε ποιοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποψήφιοι 
αγοραστές ενός Ορθοδόξου Ναού. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη πως για ένα τέτοιο μοναδικό και ξεχωριστό 
αρχιτεκτονικό οικοδόμημα οι ενδιαφερόμενοι θα είναι 
μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού.  

1. Στην καλύτερη των περιπτώσεων ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούσαν να είναι οι Ελληνορθόδοξοι του παλαιού 
ημερολόγιου, όμως οι πιθανότητες για να έχουν να 
διαθέσουν το χρηματικό ποσό που ζητάει η ΕΚΤ είναι πάρα 
μα πάρα πολύ μικρές.  

2. Ένα άλλο χριστιανικό δόγμα – καθολικοί, κόπτες, κλπ. 
θα τολμούσε να ενδιαφερθεί για έναν ορθόδοξο ναό; Η 
απάντηση είναι πως οι πιθανότητες είναι μηδενικές, γιατί 
οι ενδιαφερόμενοι θα απαιτούσαν σημαντική έκπτωση από 
την αρχική τιμή πώλησης, για να καλύψουν τα εκατομμύρια 
που θα δαπανούσαν, αφού τόσο η εσωτερική διαρρύθμιση 
όσο και η εξωτερική δεν θα πρέπει να θυμίζει Ορθόδοξο 
Ναό.   

3. Η λιγότερο συμφέρουσα για την κοινότητα πρόταση, 
λογικά θα ερχόταν από κάποιον επιχειρηματία, ο οποίος 
φυσικά θα ενδιαφερόταν μόνο για τη γη. Είναι σχεδόν 
βέβαιο πως η κατεδάφιση του ναού θα στοίχιζε αρκετές 
εκατοντάδες χιλιάδες δολ, κόστος που θα αναλάμβανε με 
τον ένα η τον άλλο τρόπο η ΕΚΤ. Σύμφωνα λοιπόν με τους 
ορκωτούς λογιστές η γη του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας 
αξίζει 1.500.000 δολ., του Αγ. Δημήτριου 2.000.000 δολ., της 
Αγίας Ειρήνης 660.000 δολ και του Αγίου Ιωάννη 1.850.000 
δολ. Δηλαδή όλες οι εκκλησίες να πουληθούν ως οικόπεδα 
φθάνουν δεν φθάνουν για να καλύψουν το μέχρι τώρα χρέος 
του οργανισμού. Άρα οι πιθανότητες και για αυτό το σενάριο 
τείνουν προς το μηδέν.  

4. Περισσότερες πιθανότητες από τις προηγούμενες 
περιπτώσεις θα έδινα στο να εμφανιστεί κάποιος Ιμάμης και 
να κάνει μια αξιοπρεπή προσφορά. Γι’ αυτούς είναι πιο απλά 
τα πράγματα. Δυο χέρια πράσινη μπογιά για να καλύψουν 
τις αγιογραφίες και το τζαμί θα είναι σχεδόν έτοιμο. Εδώ 
ολόκληρη Αγιά Σοφιά κατάφεραν να μετατρέψουν σε χώρο 
λατρείας τους. Θεωρητικά εδώ οι πιθανότητες μπορεί 
να αγγίζουν το 25% και ίσως και παραπάνω, όμως και οι 
πιθανότητες να εξαφανιστούν από προσώπου γης όσα μέλη 
της ΕΚΤ θα υπερψήφιζαν μια τέτοια πρόταση, θα μπορούσε 
να αγγίξει και το 99%.  

5. Η πρόταση της Αρχιεπισκοπής ν’ αναλάβει το χρέος της 
Κοινότητας (από 4.500.000 δολ θα υπερβεί τα 6.000.000 
δολ στο τέλος του χρόνου), έχει από την πρώτη στιγμή 
απορριφθεί από τους σκληροπυρηνικούς της ΕΚΤ, οι οποίοι 
διαδίδουν πως αποτελεί εκμετάλλευση να παραχωρηθεί 
μια περιουσία “50.000.000” δολ για να εξαγορασθεί μόνο 

το χρέος. Σιγά βρε λεβέντες. Κόψτε κάτι. Αν και τα επίσημα 
στοιχεία αναφέρουν πως όλη η περιουσία του αστικού 
οργανισμού είναι $20.000.000 (μαζί με τα συρραπτικά 
και τις σακούλες σκουπιδιών υπολογισμένα), οι διάφοροι 
φαφλατάδες, προτιμούν να εκτίθενται και να λένε ό,τι τους 
κατέβει. Όμως για όλες τις υπερβολές που ακούγονται από 
τους ανευθυνοϋπεύθυνους της παροικίας θα έχουμε την 
ευκαιρία να αναφερθούμε σε προσεχή έκδοση.  

Είμαι σίγουρος ότι μια παρόμοια ανάλυση την έχει κάνει 
η σημερινή διοίκηση της ΕΚΤ και αφού διαπίστωσαν ότι 
φαντάζει χλωμό.... να πραγματοποιηθεί  δηλαδή ένα από τα 
4 παραπάνω σενάρια, κατέληξαν στην απεγνωσμένη λύση 
της ζητιανιάς. Μάζευε και ας είναι και ρόγες, σκέφτηκαν 
και έριξαν στην μάχη τις εφεδρείες, τον πρώην πρόεδρο 
γιατρό Τάσο Καραντώνη και τον πρόεδρο του Ελληνικού 
Σπιτιού κ. Γιάννη Φαναρά, που ως συνήθως λειτουργούν ως 
«πυροσβέστες».   

Βέβαια τι να σου κάνουν και αυτοί; Πάρα τις προσπάθειες 
τους δεν φαίνεται οι κόποι τους να φέρνουν το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, λέει ο λαός. 
Όταν στην έναρξη της ερανικής προσπάθειας (23 Μαρτίου) 
συγκεντρώνονται 185.000 δολ και μετά από 14 ημέρες οι 
νέες προσφορές δεν ξεπερνούν τις 40.000 δολ., μπορεί 
κάποιος που παρατηρεί τα γεγονότα από απόσταση να 
πει με βεβαιότητα στους αστέρες της ΕΚΤ ότι η αξιοπιστία 
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο ΔΕΝ επανήλθε ακόμη 
και ας μην επαναπαύονται. Με τέτοιους ρυθμούς για να 
συγκεντρωθούν τα 4.500.000 δολ. θα χρειαστούν το λιγότερο 
5 χρόνια. Θα έχει κατασχέσει η τράπεζα την περιουσία και 
εκείνοι ακόμη θα διεξάγουν εράνους. 

Το να μη δουλευόμαστε μεταξύ μας και οι διοικήσεις να 
παρουσιάζουν τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για να επανέλθει η χαμένη εμπιστοσύνη 
των ομογενών προς την ΕΚΤ.  

Βέβαια πέρα από την πλάκα, το δίκαιο είναι να δώσουμε 
λίγο χρόνο ακόμη και να παραμείνουμε σε στάση αναμονής. 
Αν σύντομα φανεί πως είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί το 
ποσόν που έχει βάλει ως στόχο η “ανεξάρτητη” επιτροπή και 
η διοίκηση του οργανισμού, τότε όλα θα έχουν πάει καλά, 
γιατί έμπρακτα ένας σημαντικός αριθμός ομογενών θα έχει 
πει την τελευταία λέξη.   

Αν πάλι κάπου η ερανική προσπάθεια δεν προχωρήσει με 
τον ρυθμό που απαιτεί η περίσταση, θα πρέπει να πέσουν 
στο τραπέζι και να εξετασθούν ρεαλιστικά, χωρίς πείσματα, 
υπερβολές και αγκυλώσεις, λύσεις που έχουν πρώτο μέλημα 
τη διάσωση της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
της ΕΚΤ. Υπάρχουν τέτοιες λύσεις.   

Όπως στην Ελλάδα κανείς δεν διανοήθηκε το 2012 να 
πουλήσει έστω μια κολώνα από την Ακρόπολη για να μειώσει 
το υπέρογκο χρέος της, έτσι και εδώ στην Μικρή Ελλάδα, 
δεν θα έπρεπε κανείς όχι μόνο να έχει ξεστομίσει σαν ιδέα 
την πώληση Ιερού Ναού, όπως έγινε, αλλά ούτε καν να έχει 
σκεφτεί ένα τέτοιο μακάβριο σενάριο.   

Γιατί όπως ο βράχος της Ακρόπολης χωρίς τον Παρθενώνα 
θα ήταν ένα μάτσο κοτρόνες έτσι και μια ελληνική παροικία 
στην ξενιτιά χωρίς τα ιερά ή πολιτιστικά μνημεία της, θα 
ήταν «λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και κέραμοι ατάκτως 
ερριμμένα». Γιατί όλη αυτή η κληρονομιά η οποία ξεπήδησε 
μέσα από τις δεκαετίες, έχει δημιουργηθεί μετά από 
αγώνες και στερήσεις των προγόνων μας. Και αυτή τους η 
υπερπροσπάθεια ... είναι ανεκτίμητη.

Του Γιάννη Κόντου
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Εντονη είναι και φέτος η παρουσία 
των ελληνικής καταγωγής δισεκατομμυριούχων στον 
σχετικό κατάλογο που καταρτίζει σε ετήσια βάση το 
περιοδικό «Forbes».

Συνολικά συναντά κανείς 19 δισεκατομμυριούχους 
που στις φλέβες τους ρέει αίμα ελληνικό και των 
οποίων οι περιουσίες κυμαίνονται από 1 έως 6,9 
δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρώτος στον σχετικό άτυπο κατάλογο των ελληνικής 
καταγωγής δισεκατομμυριούχων και νούμερο 380 
στην παγκόσμια κατάταξη του «Forbes» είναι ο Τζιμ 
Ντέιβις (Jim Davies), της «New Balance», με έδρα 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιουσία που ανέρχεται 
σε 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακολουθεί ο Τομ 
Γκόρης (Tom Gores) με περιουσία που ανέρχεται στα 
5,7 δισεκατομμύρια δολάρια (θέση 486). Πιο κάτω, 
στην θέση 1008 συναντά κανείς τον αδελφό του, Αλεκ 
Γκόρη (Αlec Gores) με περιουσία που υπολογίζεται 
στα 3 δισεκατομμύρια.

Αμέσως μετά, στην θέση 1.064 του «Forbes» συναντά 
κανείς την Ελληνοκύπρια Μαρίτσα Λάζαρη, που έχει 
έδρα το Λονδίνο και περιουσία που ανέρχεται στα 2,9 
δισεκατομμύρια δολάρια. Στην θέση 1.111 βρίσκεται 
ο Τζον Κατσιματίδης του οποίου η περιουσία, 
σύμφωνα πάντα με το «Forbes», ανέρχεται στα 2,8 
δισεκατομμύρια δολάρια. Στην ίδια θέμα, με ίδια 
περιουσία (2,8 δισεκατομμύρια δολάρια) βρίσκεται ο 
Φίλιππος Νιάρχος.

Λίγο πιο κάτω, στην θέση 1.174 βρίσκεται ο Τζον Πολ 
Ντε Τζόρια (John Paul De Joria) με 2,7 δισεκατομμύρια 
περιουσία, και στην θέση 1.205 ο Ντιν Μητρόπουλος 
(Dean Metropoulos) με 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τριακόσια εκατομμύρια λιγότερα από τον 
Μητρόπουλο διαθέτει ο Αριστοτέλης Μυστακίδης 
(2,3 δισεκατομμύρια δολάρια) που βρίσκεται στην 
θέση 1.362, ενώ στην θέση 1.580 βρίσκει κανείς τον 

Γιώργο Αργυρό (George Argyros) και την οικογένειά 
του με 2 δισεκατομμύρια περιουσία.

Στη συνέχεια, στα 1,8 δισεκατομμύρια υπολογίζεται 
η περιουσία του Τζέιμι Ντάιμον (Jamie Dimon) που 
βρίσκεται στην θέση 1.750, και αμέσως σχεδόν μετά 
(στην θέση 1.833) είναι ο Ιβάν Σαββίδης με περιουσία 
που εκτινάχθηκε στα 1,7 δισεκατομμύρια. Στην θέση 
2.035 βρίσκεται ο Τζορτζ Μάρκους (George Marcus) 
με 1,5 δισεκατομμύρια και λίγες θέσεις πιο κάτω, στο 
2.141 βρίσκονται από κοινού ο Τεντ Λεόνσις (Theo-
dore Leonsis) και η οικογένεια Βαρδινογιάννη με 
περιουσία που υπολογίζεται από το «Forbes» στα 
1,4 δισεκατομμύρια.

Ακολουθεί στην θέση 2.378 ο Στέλιος Χατζηιωάννου 
με περιουσία 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια και στην 
θέση 2.524 ο αδερφός του, Πόλυς Χατζηιωάννου 
με περιουσία 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην ίδια 
θέση (2.524) με ίδια περιουσία (1,1 δισ. δολάρια) 
βρίσκεται ο Γιώργος Γιανκόπουλος (George Yanco-
poulos) της Regeneron.

Στην τελευταία θέση του άτυπου ελληνικού καταλόγου 
και στην θέση 2.674 του «Forbes» με περιουσία 1 δισ. 
δολαρίων συναντά κανείς την Κλέλια Χατζηιωάννου 
(την αδελφή των Πόλυ και Στέλιου Χατζηιωάννου).

Παραμένει πρώτος ο Μπέζος - 
Περισσότεροι φέτος 

οι δισεκατομμυριούχοι

Εν τω μεταξύ, ο φετινός κατάλογος περιλαμβάνει 
660 περισσότερους δισεκατομμυριούχους σε σχέση 
με το 2020 (συνολικά 2.775 φέτος). Αθροιστικά, 
οι πλουσιότεροι του Πλανήτη αξίζουν 13,1 τρισ. 
δολάρια, ήτοι 8 τρισ. δολάρια περισσότερα σε σχέση 
με τον κατάλογο του 2020.

Ο Τζεφ Μπέζος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του 
Κόσμου για τέταρτο διαδοχικό έτος, με περιουσία 
177 δισ. δολαρίων, αυξημένη κατά 64 δισ. δολάρια 
σε σχέση με πέρυσι χάρη στην άνοδο της μετοχής 
της Amazon. Ο Ελον Μασκ εκτοξεύτηκε στη θέση 
Νο 2 με περιουσία 151 δισ. δολαρίων, κερδίζοντας 
επιπλέον το εντυπωσιακό ποσό των 126,4 δισ. 
δολαρίων από πέρυσι, που είχε καταλάβει την 31η 
θέση με περιουσία 24,6 δισ. δολαρίων. Βασικός 
λόγος η άνοδος της μετοχής της Tesla κατά 705%. Ο 
Γάλλος μεγιστάνας των ειδών πολυτελείας Μπερνάρ 
Αρνό διατήρησε την τρίτη θέση, με την περιουσία του 
να διπλασιάζεται σχεδόν στα 150 δισ. δολάρια, από 
76 δισ. δολάρια.

Οι υπόλοιποι που συμπληρώνουν τους δέκα 
πρώτους:

Ο επικεφαλής της Amazon, Τζεφ Μπέζος 
(AP Photo/Cliff Owen, File).

Ο κ. Τζον Κατσιματίδης. 
Φωτογραφία αρχείου: Ε.Κ./Κώστας Μπέη

Εντονη 
η παρουσία 

των ομογενών 
στον κατάλογο 
των δισεκατομ-

μυριούχων 
του «Forbes»

- Μπιλ Γκέιτς (Microsoft) 124 δισ. δολάρια
- Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Facebook) 
   97 δισ. δολάρια
- Γουόρεν Μπάφετ (Berkshire Hathaway) 
   96 δισ. δολάρια
- Λάρι Ελισον (Oracle) 93 δισ. δολάρια
- Λάρι Πέιτζ (Google) 91,5 δισ. δολάρια
- Σεργκέι Μπριν (Google) 89 δισ. δολάρια
- Μουκές Αμπάνι (Reliance Industries) 
   84,5 δισ. δολάρια

Εθνικός Κήρυξ
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Λαμπάδες με 
φιλανθρωπικό 
σκοπό για το 
Πάσχα 2021

Το Πάσχα πλησιάζει και οι νονοί προετοιμάζονται για τα 
πασχαλινά δώρα. Μεταξύ άλλων είναι μια καλή ευκαιρία να 
συνδυάσουμε το πιο βασικό δώρο την πασχαλινή λαμπάδα 
προσφέροντας ταυτόχρονα σε κάποιο φιλανθρωπικό 
σκοπό. Πολλοί φιλανθρωπικοί οργανισμοί ενισχύουν την 
προσπάθειά τους δημιουργώντας με μεράκι πασχαλινές 
λαμπάδες για παιδιά και ενήλικες. Προσφέροντας μια 
πασχαλινή λαμπάδα από φιλανθρωπικό οργανισμό 
όχι μόνο ενισχύουμε τη δράση τους οργανισμού αλλά 
ταυτόχρονα στέλνουμε ένα μήνυμα προσφοράς και 
αλληλεγγύης στον αποδέκτη της λαμπάδας.

Σας παραθέτουμε μερικά φιλανθρωπικά ιδρύματα που 
πωλούν πασχαλινές λαμπάδες στο ηλεκτρονικό τους 
κατάστημα.

 
Χαμόγελο του Παιδιού
Ένας οργανισμός με δράσεις που βοηθάνε όλα τα παιδιά 
που έχουν ανάγκη, αντιμετωπίζουν προβλήματα βίας ή 
υγείας, ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχιας. 
πασχαλινές λαμπάδες από το χαμόγελο του παιδιού.

Make a wish Ελλάδας
Το Make-A-Wish εκπληρώνει ευχές παιδιών με πολύ 
σοβαρές ασθένειες. Μια ευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του ταξιδιού για τη θεραπεία και έρευνες καταδεικνύουν ότι 
τα παιδιά στα οποία έχει εκπληρωθεί η ευχή τους, μπορούν 
να ανακτήσουν τη σωματική και συναισθηματική δύναμη 
που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή 
ασθένεια. Πασχαλινές λαμπάδες του Make a Wish

Η Φλόγα
Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια 

«Η Φλόγα» συμπαραστέκεται στα παιδιά που νοσούν από 
καρκίνο και τις οικογένειές τους
και αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και 
κοινωνική φροντίδα τους. Πασχαλινές λαμπάδες από τη 
Φλόγα

ΕΛΕΠΑΠ
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκα ταστάσης 
Ανα πήρων Προσώπων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.) είναι το πρώτο 
φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο για παιδιά με κι-
νητικές ανα πηρίες. Πασχαλινές λαμπάδες ΕΛΕΠΑΠ

ΑΜΥΜΩΝΗ
Η Αμυμώνη παρέχει εκπαίδευση, φροντίδα και θεραπείες 
σε παιδιά και ενήλικες με προβλήματα όρασης και 
πρόσθετες αναπηρίες καλύπτοντας όλο το ηλικιακό 
τους φάσμα, στηρίζοντας παράλληλα με κάθε τρόπο τις 
οικογένειές τους. Πασχαλινές λαμπάδες από την Αμυμώνη

Παιδικά χωριά SOS
Κάθε Παιδικό Χωριό SOS είναι μια μεγάλη οικογένεια που 
αγκαλιάζει με αγάπη και φροντίδα τα παιδιά που για κάποιο 
λόγο δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τους βιολογικούς 
τους γονείς. Πασχαλινές λαμπάδες από τα παιδικά χωριά 
SOS

ΛΑΜΨΗ
O Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές 
Ασθένειες Β. Ελλάδος «ΛΑΜΨΗ» φροντίζει για την ιατρική 
και παιδιατρική φροντίδα των παιδιών που πάσχουν 
από κακοήθη νοσήματα, την οργάνωση εξειδικευμένων 
ιατρικών μονάδων και την ηθική, κοινωνική και οικονομική 
συμπαράσταση για τη θεραπεία, αγωγή, εκπαίδευση και 
κοινωνική επανένταξη των παιδιών. Πασχαλινές λαμπάδες 
από τη Λάμψη.
 
Καλό Πάσχα σε όλους!
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Παράθυρα γίνονται… 
μπαλκόνια με το πάτημα 

ενός κουμπιού!
Η ολλανδική αρχιτεκτονική εταιρεία Hofman Dujardin έχει 

αναπτύξει ένα καινοτόμο παράθυρο που μεταμορφώνεται 
σε μπαλκόνι με το πάτημα ενός κουμπιού. Η βραβευμένη 
σχεδίαση είναι στο στάδιο της παραγωγής με τα πρώτα 
μοντέλα να έχουν ήδη τοποθετηθεί σε διαμερίσματα στο 
Άμστερνταμ.

Η χρήση είναι απλή και δίνει τη δυνατότητα σε σημεία 
κατοικιών όπου δεν ενδείκνυνται να υπάρχουν μπαλκόνια 
αλλά μόνο παράθυρα, τα τελευταία να μεταμορφώνονται 
και να δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να απολαύσει τη 
θέα σε εξωτερικό χώρο. Η εφαρμογή αναμένεται να βγει 
και εκτός χώρας, αφού αρκετοί είναι οι ενδιαφερόμενοι να 
προωθήσουν την ιδέα.

Γιατί ο κρύος και 
ο ζεστός καφές έχουν 

διαφορετική γεύση
Όταν αφήνουμε ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ να κρυώσει, 

πιθανόν έχουμε παρατηρήσει ότι δεν έχει τόσο καλή γεύση 
όσο ο αγαπημένος -σε πολλούς από εμάς- κρύος καφές 
(cold brew). Ούτε και ο ζεστός καφές που ρίχνουμε πάνω σε 
πάγο για να φτιάξουμε 
στα γρήγορα ένα 
υποκατάστατο του 
κρύου καφέ έχει τόσο 
καλή γεύση.

Ο ζεστός και κρύος 
καφές διαφέρουν 
σε θερμοκρασία και 
γεύση, ωστόσο οι 
ερευνητές αρχίζουν 
να ανακαλύπτουν 
ακόμη περισσότερες 
διαφορές.

Ο κρύος καφές 
είναι νέα τάση και 
δεν έχει μελετηθεί 
τόσο εκτεταμένα όσο ο ζεστός καφές, είπε η Νίνι Ράο, 
καθηγήτρια Χημείας στο Πανεπιστήμιο Τόμας Τζέφερσον 
στην Φιλαδέλφεια, η οποία μαζί με την συνάδερφό της 
Μέγκαν Φούλερ, άρχισαν να ερευνούν τον κρύο καφέ.

Οι δυο τους μελέτησαν με ποιόν τρόπο οι μέθοδοι 
παρασκευής και οι τρόποι με τους οποίους ψήνονται οι 
κόκκοι καφέ, επηρεάζουν την καφεΐνη, την οξύτητα και τις 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες του αποτελέσματος.

Γιατί λοιπόν ο κρύος και ο ζεστός καφές έχουν 
διαφορετική γεύση;

Ο κρύος καφές είναι χημεία
«Η παρασκευή καφέ είναι μια πολύ περίπλοκη 

διαδικασία. Ο ίδιος ο καφές είναι ένα πολύ περίπλοκο 
ρόφημα», λέει η Ράο. «Όλοι οι παράγονες παρασκευής 
καφέ – η θερμοκρασία νερού, το μέγεθος του κόκκου, ο 
χρόνος παρασκευής και ο τύπος του φίλτρου, επηρεάζουν 
την γεύση του καφέ. Λίγη κατανόηση της χημείας μπορεί 
να βοηθήσει τους καταναλωτές να βελτιώσουν την γεύση 
του κρύου καφέ που φτιάχνουν στο σπίτι τους», λέει ο 
ερευνητής της Ενωσης Specialty Coffee, Πίτερ Τζουλιάνο.

Ο ζεστός καφές έχει υψηλότερα 
επίπεδα αντιοξειδωτικών

Σύμφωνα με έρευνα του 2018 που δημοσιεύτηκε στον 
ιστότοπο Scientific Reports, ο ζεστός καφές διατηρεί 
υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών από τον κρύο. Ο 
τύπος του ψημένου καφέ που επιλέγουμε, καθορίζει τα 
επίπεδα αντιοξειδωτικών. Η Ράο λέει ότι ο ζεστός και ο 
κρύος καφές είχαν παρόμοια αντιοξειδωτικά επίπεδα όταν 
ήταν ελαφρώς καβουρδισμένοι.

Η θερμοκρασία δημιουργεί πικρία και οξύτητα
Όταν το χλωρογενικό οξύ (CGA) στον άψητο καφέ 

θερμαίνεται κατά τη 
διαδικασία ψησίματος, 
τότε διασπάται σε κινικό 
και καφεϊκό οξύ, τα οποία 
έχουν ακόμα πιο έντονη, 
στυπτική γεύση. Και όσο 
περισσότερο παραμένει ο 
καφές στην θερμότητα, τόσο 
πιο έντονη είναι η γεύση 
καθώς αναπτύσσονται αυτά 
τα οξέα. Αυτό σημαίνει ότι ο 
ζεστός καφές τείνει να έχει 
περισσότερο πικρή και όξινη 
γεύση από τον κρύο, ακόμα 
κι αν παρασκευάζεται από 
κόκκους.

Τα επίπεδα του καφέ είναι περίπου τα ίδια
Και η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να βελτιώσει την 

ψυχική εγρήγορση, την μνήμη και την σωματική απόδοση, 
δηλώνουν οι ειδικοί. Η μεγάλη κατανάλωση καφέ μπορεί 
να προκαλέσει πονοκέφαλο, αϋπνία, άγχος ή πεπτικά 
προβλήματα. Οι μέθοδοι παρασκευής ζεστού και κρύου 
καφέ δεν επηρεάζουν την ποσότητα καφεΐνης, πιο πολύ 
την επηρεάζει η ποσότητα νερού που βάζουμε. Το λιγότερο 
νερό, παράγει ένα φλιτζάνι με περισσότερο, πιο πυκνό καφέ.

Πώς η χημεία μπορεί να βοηθήσει 
να φτιάξουμε καλύτερο καφέ στο σπίτι

Η αναλογία νερού – καφέ επηρεάζει την ένταση του 
καφέ και εν τέλει την γεύση του. Για να βρούμε το δικό μας 
φλιτζάνι, θα πρέπει να πειραματιστούμε με διαφορετικές 
ποσότητες καφέ και νερού, όπως επίσης και διαφορετικές 
μεθόδους. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το πρώτο και βασικό λάθος 
που κάνουμε όταν φτιάχνουμε καφέ στο σπίτι είναι η χρήση 
πολύ λίγου καφέ. Η Ράο προτείνει να χρησιμοποιήσουμε 
μια κλίμακα για την ζύγιση του καφέ, καταγράφοντας την 
αναλογία που προτιμούμε και την απαραίτητη χημεία στις 
μεθόδους παρασκευής του.
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ΣΥΝεΝτεΥξη

Το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο 
που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην 
ενεργειακή μετάβαση και σίγουρα 
είναι απαραίτητο για να μπορέσουν 
να ενσωματωθούν οι ΑΠΕ 
(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) στο 
ενεργειακό μείγμα, τονίζει η κ. Γκάλλι 
στην πρώτη από την ανάληψη των 
καθηκόντων της συνέντευξη στην 
«Κ».
Χρύσα Λιάγγου

Από τον Φεβρουάριο, το τιμόνι του Διαχειριστή Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) έχει αναλάβει η κ. 
Μαρία Ρίτα Γκάλλι. Βρίσκεται στον χώρο της ενέργειας από 
το 1997 και ήταν μέχρι πρότινος στέλεχος της Snam, ενώ 
έπαιξε ηγετικό ρόλο στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του 
ΔΕΣΦΑ ως πρόεδρος της κοινοπραξίας SENFLUGA, που 
ελέγχει σήμερα την εταιρεία. 

«Η πρόκληση του να είναι κάποιος διευθύνων σύμβουλος 
σε μια εταιρεία είναι η ίδια και για τους άνδρες και για 
τις γυναίκες», δηλώνει στην πρώτη από την ανάληψη 
των καθηκόντων της συνέντευξη στην «Κ» η κ. Γκάλλι. 
Η ενεργειακή μετάβαση είναι μια πρόκληση αλλά και 
παράλληλα μια μεγάλη ευκαιρία για μια εταιρεία όπως ο 
ΔΕΣΦΑ, τονίζει. Μιλάει επίσης για τον ρόλο του φυσικού 
αερίου στην ενεργειακή μετάβαση αλλά και για το μέλλον 
των υποδομών φυσικού αερίου, το οποίο, όπως τονίζει, 
συνδέεται με τη μεταφορά και άλλων καθαρών καυσίμων, 
όπως το υδρογόνο, το βιομεθάνιο ή τα συνθετικά καύσιμα. 

Για τα νέα έργα επέκτασης του συστήματος στη Δυτική 

Μακεδονία και την Πάτρα, που βγήκαν εκτός λίστας του 
Ταμείου Ανάκαμψης, ο ΔΕΣΦΑ αναζητεί εναλλακτικές 
μορφές χρηματοδότησης, είτε μέσω του ΕΣΠΑ είτε μέσω 
τραπεζικών δανείων. Οι νέες υποδομές φυσικού αερίου 
FSRU Aλεξανδρούπολης και Διώρυγα Gas δεν είναι 
ανταγωνιστικές της Ρεβυθούσας, ενώ το project της 
υπόγειας αποθήκης Καβάλας, που διεκδικεί ο ΔΕΣΦΑ 
από κοινού με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με την κ. Γκάλλι 
θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και 
της ευρύτερης περιοχής. Η διευθύνουσα σύμβουλος του 
ΔΕΣΦΑ μιλάει επίσης στην «Κ» για τον ρόλο της Ελλάδας 
ως κόμβου φυσικού αερίου, τις εξαγωγές φορτίων προς τη 
Βουλγαρία που έγιναν μέσα στο 2020 και το ρεκόρ ζήτησης 
στην εγχώρια αγορά, αλλά και το ρεκόρ κερδοφορίας, το 
οποίο θα επιτρέψει στο μέλλον τη μείωση των τελών για 
τους καταναλωτές.
 
– Δεν βλέπουμε εύκολα γυναίκες στα υψηλότερα 
κλιμάκια εταιρειών. Πώς είναι για μια γυναίκα να 
αναλαμβάνει μια τέτοια θέση;

– Εργάζομαι στον τομέα της ενέργειας από το 1997, και 
μέσα σε αυτά τα αρκετά χρόνια έχω δει τις συνθήκες να 
αλλάζουν. Σίγουρα, το ’97 το να εργάζεται μια γυναίκα 
στον χώρο του αερίου και του πετρελαίου ήταν μια μεγάλη 
πρόκληση. Σήμερα, ολοένα και περισσότερες γυναίκες 
εργάζονται στον τομέα της ενέργειας και έχουν αρχίσει 
να αποκτούν περισσότερη τεχνογνωσία και εμπειρία στα 
ενεργειακά θέματα, καθώς και περισσότερες ευθύνες και 
ηγετικούς ρόλους. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον βλέπουμε 
περισσότερες νέες κοπέλες να στρέφονται στους τομείς 
των θετικών επιστημών, που αποτελούν τα βασικά εφόδια 
για να εργαστεί οποιοσδήποτε στην ενέργεια. Η πρόκληση 
του να είναι κάποιος διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία 
είναι η ίδια και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Είναι 
διαφορετική, βεβαίως, η ευθύνη τού να είσαι CEO. Και, 
σαφώς, αισθάνομαι την ευθύνη που φέρει ο ρόλος. Ωστόσο, 
μπορώ και βασίζομαι σε μια εξαιρετική διοικητική ομάδα και 
αυτό είναι πολύ χρήσιμο στο να μπορώ να αντιλαμβάνομαι 
τις προκλήσεις τού να διοικεί κανείς μια τέτοια εταιρεία. 
Θα πρέπει να πω, επίσης, ότι ως γυναίκα δεν είχα κάποια 
διαφορετική αντιμετώπιση από τους συναδέλφους μου 
στον ΔΕΣΦΑ. Αναλαμβάνοντας καθήκοντα διευθύνουσας 
συμβούλου στον ΔΕΣΦΑ, διαπίστωσα ότι είναι σε εξέλιξη 
ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της 
εταιρείας, καθώς και πάρα πολλές ευκαιρίες για την ίδια 
την εταιρεία και το προσωπικό της.
 
– Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι η ενεργειακή 
μετάβαση. Πώς την αντιμετωπίζει ο ΔΕΣΦΑ;

– Η ενεργειακή μετάβαση είναι από μόνη της σίγουρα μια 
πρόκληση. Για μια εταιρεία όπως ο ΔΕΣΦΑ είναι παράλληλα 
και μια μεγάλη ευκαιρία. Το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο 
που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση 
και σίγουρα είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να 
ενσωματωθούν οι ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) στο 
ενεργειακό μείγμα και να μπορέσουν να εξισορροπηθούν 
οι απώλειες που προκύπτουν από την ηλιακή και αιολική 
ενέργεια. Το φυσικό αέριο έχει, κατ’ αρχάς, ένα σαφέστατο 
πλεονέκτημα από την άποψη ότι μπορεί να αποθηκευτεί. 
Μπορεί να διασφαλίζει την επάρκεια ενέργειας ακόμη 
και όταν δεν έχουμε ήλιο ή όταν δεν φυσάει. Και σίγουρα 
είναι η μόνη διαθέσιμη λύση για να μπορέσουμε να 

απανθρακοποιήσουμε 
κλάδους που είναι δύσκολο 
να εξηλεκτριστούν. Εχουμε 
κάποιες βαριές μορφές 
βιομηχανίας, όπως είναι 
αυτή του σιδήρου, του 
τσιμέντου κ.λπ., που 
χρειάζονται πολύ υψηλή 
θερμότητα, η οποία δεν 
μπορεί να παραχθεί από 
άλλες πηγές ενέργειας, 
και εκεί το φυσικό αέριο 
δίνει τη λύση. Οι αγωγοί 
φυσικού αερίου μπορούν 

να βοηθήσουν στη μετάβαση, καθώς το φυσικό αέριο είναι 
άμεσα διαθέσιμο, άφθονο, οικονομικό και πιο βιώσιμο 
σε σχέση με άλλα ορυκτά καύσιμα. Ακόμη, στο μέλλον 
οι αγωγοί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη 
μεταφορά άλλων καθαρών καυσίμων, όπως το υδρογόνο, 
το βιομεθάνιο ή τα συνθετικά αέρια.
 
– Αυτό σημαίνει ότι η Ε.Ε. μπορεί να εγκρίνει την κατ’ 
εξαίρεση χρηματοδότηση έργων;

– Ο ρόλος των υπαρχόντων αγωγών φυσικού αερίου 
αναγνωρίζεται ευρέως στην Ε.Ε. ως στρατηγικός για 
τη μετάβαση στα πράσινα αέρια. Ορισμένα κριτήρια θα 
έπρεπε να λένε ότι δεν απορρίπτονται τα έργα τα οποία 
έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν για να μεταφέρουν 
ανανεώσιμα αέρια. Αυτά ουσιαστικά έχουν ένα προφίλ που 
λέγεται «do-no-harm projects», δηλαδή δεν επιβαρύνουν. 
Η συζήτηση είναι ανοικτή, και αυτό που προσπαθούμε 
να κάνουμε είναι να αναδείξουμε και να πείσουμε ότι οι 
εταιρείες και οι ενώσεις ενεργειακών εταιρειών χρειάζονται 
τις υποδομές του φυσικού αερίου προκειμένου να 
μεταβούμε στην επόμενη μέρα. Εχουν θετικό αντίκτυπο 
και δεν βλάπτουν, αλλά αντιθέτως ευνοούν την ενεργειακή 
μετάβαση.
 
– Αρα το μέλλον αυτών των υποδομών περνάει μέσα 
από τη δυνατότητα μεταφοράς και ανανεώσιμων 
καυσίμων.

– Ναι. Ολες οι εταιρείες φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή 
δουλεύουν προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι υποδομές 
φυσικού αερίου θα είναι έτοιμες για τη μεταφορά 
βιομεθανίου ή υδρογόνου, αρχικά σε μείγμα με το φυσικό 
αέριο και αργότερα στο μέλλον για τη μεταφορά καθαρού 
υδρογόνου.
 
– Πώς θα προχωρήσουν τα έργα επέκτασης του 
συστήματος στη Δυτική Μακεδονία και στην Πάτρα 
μετά την απένταξή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης;

– Διερευνούμε και προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικούς 
τρόπους χρηματοδότησης, είτε μέσω του τρέχοντος ΕΣΠΑ 
είτε μέσω τραπεζικών δανείων, ώστε να διασφαλίσουμε 
ότι τα συγκεκριμένα έργα θα λάβουν τη χρηματοδότηση 
που απαιτείται για να υλοποιηθούν. Σαφέστατα, το 
σημαντικότερο όφελος από τη χρηματοδότηση έργων, 
όπως αυτά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης του ΕΣΠΑ, είναι 
ότι το κόστος τους θα είναι χαμηλότερο για τους τελικούς 
χρήστες.
 
– Οσον αφορά στο κομμάτι της συμμετοχής μας στο FSRU 
Αλεξανδρούπολης έχουμε ήδη υπογράψει σύμβαση για το 
20% του μετοχικού κεφαλαίου της Gastrade, της εταιρείας 
που αναπτύσσει το έργο, και η σύμβαση  έχει υποβληθεί 
προς έγκριση στην Ε.Ε., όπως προβλέπεται από τη 
νομοθεσία. Πέρυσι και πρόπερσι τα ποσοστά της ζήτησης 
φυσικού αερίου ήταν πάρα πολύ υψηλά. Η Ρεβυθούσα 
λειτούργησε στο 100% την προηγούμενη χρονιά και 
σαφώς η ζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά 
καλύπτει και τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής των 
Βαλκανίων. Συνεπώς, θα πρέπει να δει κανείς τα νέα έργα 
σε σχέση και με τις ανάγκες τις ευρύτερης περιοχής. Το 
FSRU Αλεξανδρούπολης θα προμηθεύει κατά κύριο λόγο 
τη Βουλγαρία, καθώς και τις άλλες χώρες των Βαλκανίων 
μέσω του IGB. 

Οσον αφορά άλλες υποδομές, όπως η Διώρυγα GAS, η 
ίδια η αγορά θα κρίνει την ανταγωνιστικότητά τους. Η 
Διώρυγα GAS θα πρέπει, ούτως ή άλλως, να διενεργήσει 
ένα market test και σαφώς είναι σημαντικό εάν η ίδια η 
αγορά δείξει το ενδιαφέρον της για το κλείσιμο ποσοτήτων. 
Τα περισσότερα terminals διασφαλίζουν τη διαφοροποίηση 
των πηγών προμήθειας, αυξάνουν τη ρευστότητα της 
αγοράς και σίγουρα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο 
στις τιμές. Γι’ αυτό και υποστηρίζουμε πάντοτε έργα που 
ενισχύουν το σύστημα φυσικού αερίου.

Τα υψηλά κέρδη της εταιρείας οδηγούν 
σε μείωση των λογαριασμών 

– Είστε και ένας από τους δύο διεκδικητές του έργου 
μετατροπής του κοιτάσματος φυσικού αερίου στην 
Καβάλα σε υπόγεια αποθήκη. Πώς «κουμπώνει» το 
έργο αυτό με τους υπόλοιπους τερματικούς σταθμούς;

Με το βλέμμα στην πράσινη ενέργεια 
τα σχέδια για τους αγωγούς

Η ενεργειακή μετάβαση 
είναι από μόνη της 
σίγουρα μια πρόκληση. 
Για μια εταιρεία όπως ο 
ΔΕΣΦΑ είναι παράλληλα 
και μια μεγάλη ευκαιρία, 
λέει η κ. Γκάλλι.
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– Η αποθήκευση ενέργειας είναι βασικό στοιχείο για 
την ενίσχυση του περιφερειακού ενεργειακού ρόλου και 
της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, καθώς και της 
ευρύτερης περιοχής, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει 
την ενεργειακή ζήτηση των βιομηχανικών και οικιακών 
χρηστών και να ισορροπήσει το σύστημα. Η ενίσχυση του 
εθνικού συστήματος φυσικού αερίου με την προσθήκη 
μιας εγκατάστασης αποθήκευσης ανοίγει τον δρόμο για τη 
μελλοντική ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων.

– Με τα σημερινά δεδομένα των υποδομών φυσικού 
αερίου στην ευρύτερη περιοχή, κρίνεται ότι η Ελλάδα 
μπορεί πράγματι να αναδειχθεί σε έναν κόμβο φυσικού 
αερίου;

– Με τη λειτουργία του ΤΑΡ, αλλά και πριν από τον ΤΑΡ, 
το 2019, εξήγαμε για πρώτη φορά φυσικό αέριο μέσω του 
μετρητικού συνοριακού σταθμού του Σιδηροκάστρου στον 
Βορρά, οπότε θα έλεγε κανείς ότι αυτή η τάση είναι πολύ 
πιο επίκαιρη από ποτέ. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ 
καλή θέση, η οποία ενισχύεται με τις εξαγωγές φυσικού 
αερίου και βοηθάει το σύνολο της ευρύτερης περιοχής με 
τις ροές φυσικού αερίου από διάφορες πηγές.
 
– Ανακοινώσατε ρεκόρ ζήτησης φυσικού αερίου το 2020 
και αντίστοιχες είναι οι προβλέψεις του διαχειριστή για 
το 2021. Ο πρόεδρος της εταιρείας μίλησε προσφάτως 
και για ρεκόρ κερδοφορίας το 2020. Στοχεύει ο ΔΕΣΦΑ 
να επιστρέψει ένα μέρος αυτών των κερδών στην 
κατανάλωση μειώνοντας τα τέλη χρήσης;

– Το 2020 ήταν μια πολύ καλή χρονιά, όχι μόνο για την 
εσωτερική κατανάλωση, αλλά και επειδή έγιναν πολλές 
εξαγωγές φορτίων LNG στη Βουλγαρία. Αυτό, επίσης, 
ήταν εντυπωσιακό και για ακόμη έναν λόγο: οι τιμές για 
το LNG ήταν πολύ χαμηλές εξαιτίας των επιπτώσεων 
της πανδημίας στις αγορές της Ασίας και αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες LNG να μεταφερθούν 
μέσω της Ρεβυθούσας σε άλλες αγορές των Βαλκανίων. Τα 
έσοδά μας είναι ρυθμιζόμενα από τη ΡΑΕ. Αυτό σημαίνει 
ότι αν το 2020 ήταν μια ειδική χρονιά, όπου τα έσοδα ήταν 
υψηλότερα από τα ρυθμιζόμενα έσοδα, αυτά θα δοθούν 
πίσω μέσω χαμηλότερων εσόδων στο μέλλον. Υπάρχει 
ένας συγκεκριμένος μηχανισμός που διασφαλίζει ότι αν 
υπάρχουν περισσότερα έσοδα κάποια χρονιά, αυτά να 
επιστρέφονται στον τελικό καταναλωτή, και αν τα έσοδα 
είναι χαμηλότερα από το προβλεπόμενο, να υπάρχει η 
αντίστοιχη κάλυψη.

LNG για μικρά πλοία και έργα επέκτασης 
στη Δ. Μακεδονία

– Ο ΔΕΣΦΑ έχει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο γύρω 
στο μισό δισ. ευρώ. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της 
εταιρείας; 

– Υπάρχουν τρεις κατηγορίες έργων στο δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ.

Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με τον σταθμό LNG 
της Ρεβυθούσας και, ουσιαστικά, τις επενδύσεις που θα 
ανοίξουν την αγορά για το LNG Μικρής Κλίμακας (Small 
Scale LNG). Το έργο αυτό θα επιτρέψει τη χρήση LNG και 
τη μεταφορά του σε καταναλωτές που βρίσκονται μακριά 
από το δίκτυο και, επίσης, θα χρησιμοποιηθεί και ως 
καύσιμο για τα φορτηγά βαριάς χρήσης. Επιπροσθέτως, το 
LNG θα μπορεί να μεταφορτώνεται σε μικρά πλοία για τη 
χρήση του ως ναυτιλιακό καύσιμο και μελλοντικά βεβαίως 

να υπάρξει και δυνατότητα τροφοδότησης των νησιών και 
αντικατάστασης του ντίζελ.
Η δεύτερη κατηγορία έργων αφορά νέους μετρητικούς 
σταθμούς στην Αμπελιά και στους Κήπους, οι οποίοι 
είναι απαραίτητοι για την ενδυνάμωση δικτύου φυσικού 
αερίου και τη διευκόλυνση της διασύνδεσης με τον TAP και 
μελλοντικά της διασύνδεσης με το FSRU Αλεξανδρούπολης 
και τον IGB, ώστε να διασφαλίσει την έγχυση στο σύστημα 
αερίου που προέρχεται από διαφορετικές πηγές.

Στην τρίτη κατηγορία έργων περιλαμβάνονται τα έργα 
ανάπτυξης. Ουσιαστικά, υπάρχουν δύο εθνικά έργα: ο 
αγωγός στη Δυτική Μακεδονία και ο αγωγός στην περιοχή 
της Πάτρας, που θα δώσουν τη δυνατότητα σε νέες 
περιοχές να προμηθευθούν φυσικό αέριο και ουσιαστικά 
να αντικαταστήσουν τη χρήση του άνθρακα ως καυσίμου. 
Πρόκειται για τα έργα που συμβάλλουν στους στόχους 
για την απολιγνιτοποίηση. Το τρίτο από αυτά είναι διεθνές 
έργο και αφορά τη διασύνδεση της χώρας με τη Βόρεια 
Μακεδονία.
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