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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

Παρότι εξέπληξε ως προς την έντασή του το «θερμό 
επεισόδιο» Δένδια και Τσαβούσογλου δεν αποτελεί 
εξαίρεση ως προς τον τρόπο που διεξάγεται ενίοτε ο 
δημόσιος διάλογος ανάμεσα στα κράτη.

Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος 
Τζο Μπάιντεν που πολύ πρόσφατα δεν δίστασε να 
αποκαλέσει «δολοφόνο» τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ 
Πούτιν. Για να μην αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο 
συμπεριφερόταν σε διεθνείς συναντήσεις και ο προκάτοχός 
του Ντόναλντ Τραμπ. Και βέβαια από τη ρωσική πλευρά ο 
Σεργκέι Λαβρόφ το τελευταίο διάστημα έχει δείξει επίσης ότι 
δεν μασάει τα λόγια, π.χ. όταν αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Όσο για την τουρκική πλευρά, ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν έχει αξιοποιήσει με διάφορους τρόπους τη 
δημόσια αντιπαράθεση με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 
το περίφημο «one minute» στο Νταβός το 2009 και την 
αντιπαράθεσή του με τον Σιμόν Πέρες πάνω στο θέμα της 
συμπεριφοράς του Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων.

Δένδιας: 
Το τοπίο του 

ελληνοτουρκικού 
διαλόγου μετά το 

«θερμό επεισόδιο» 
με Τσαβούσογλου

Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Η Ανεξάρτητη Ερανική Επιτροπή καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη σωτηρία της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε 
ότι μέχρι την Τρίτη 13 Απριλίου, 2021 έχει συγκεντρωθεί 
το ποσό των $309,312.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στην τελευταία εβδομάδα 
έχει συγκεντρωθεί το ποσό των $89,456.
Σας υπενθυμίζουμε τους τρόπους με τους οποίους 
μπορείτε να προσφέρετε τη δωρεά σας:
1. Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ: http://www.greek-

community.org/Give.aspx
2. Με Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων (E-trans-

fer) στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στην εξής 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: officeman-
ager@togreekcom.org

 Πάντα αναγράφετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας 
ώστε να αποσταλλεί η απόδειξη.

3. Με επιταγή προς την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
 Διεύθυνση αποστολής: 30 Thorncliffe Park Dr.,
 Toronto, ON, M4H 1H8
4. Με πιστωτική κάρτα μέσω τηλεφώνου στο 
 416-425-2485
Θα θέλαμε να σας υπευνθυμίσουμε ότι αποδείξεις για 
φορολογική χρήση εκδίδονται για ποσά άνω των $25.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Συνεχίζεται η ερανική 
προσπάθεια δια τη 
διάσωση της ΕΚΤ

Με ηθικό ακμαίο, ελπίδα και αισιοδοξία συνεχίζει 
η ερανική επιτροπή την προσπάθεια συγκέντρωσης 
χρημάτων, ώστε να βγεί από το οικονομικό αδιέξοδο 
ο οργανισμός και να αποφευχθεί η πώληση μίας ή και 
δύο εκκλησιών, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονες 
αντιδράσεις μεταξύ των μελών της αλλά και ολόκληρο 
τον ελληνισμό της ευρύτερης περιοχής.

Δημοσιεύεται παρακάτω η ανακοίνωση της ΕΚΤ για 
την πορεία της ερανικής προσπάθειας:

Άρση των 
περιορισμών 
για την ψήφο 
των Ελλήνων 
του εξωτερικού

ΣΕΛΙΔΑ 6

Όμως, το να θεωρήσουμε ότι η ένταση στη διάρκεια 
μιας κοινής συνέντευξης δύο υπουργών είναι απλώς ένα 
σύμπτωμα μιας μετατόπισης των «ηθών» ως προς το τι 
θεωρείται αποδεκτή «διπλωματική» γλώσσα, μάλλον δεν 
επαρκεί για να κατανοήσουμε τα όσα έγιναν στην Άγκυρα 
και το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγιναν.

Η αποτύπωση πάγιων θέσεων των δύο χωρών
Μια πρώτη αναγκαία παρατήρηση είναι ότι αυτό 

που είδαμε είναι ακριβώς ο ελληνοτουρκικός διάλογος. 
Δηλαδή, είδαμε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση αυτά 
που συνήθως λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες.

Και αυτό σημαίνει ότι όντως η Τουρκία επιμένει στη δική 
της ανάγνωση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της 
θάλασσας σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα και τις ΑΟΖ, 
που δεν αναγνωρίζει αυτοτελή υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ 
στα νησιά αλλά μόνο στους ηπειρωτικούς όγκους εξ ου

ΣΕΛΙΔΑ 17

Οι Liberals παρατείνουν το βοήθημα για τον 
COVID-19 έχοντας κατά νου τις εκλογές

Ο πρώτος ομοσπονδιακός προϋπολογισμός για περισσότερα από 
δύο χρόνια παρατείνει το πρόγραμμα σωτηρίας από τον  COVID-19 
της Ottawa για εργαζόμενους και επιχειρήσεις που αγωνίζονται να 
επιβιώσουν αρκετούς μήνες, καθώς στοχεύει να οδηγήσει τον Καναδά 
έξω από την πανδημία μια για πάντα.

Στη πρώτη προσπάθεια της υπουργού Οικονομικών Chrystia 
Freeland στο σχέδιο προϋπολογισμού είναι εμφανής η προεκλογική 
πλατφόρμα με νέα έξοδα άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων 
για τα επόμενα τρία χρόνια εν μέσω καταστροφικών ελλειμμάτων. 
Το χρέος του Καναδά είναι τώρα πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια 
για πρώτη φορά, μετά το έλλειμμα των 354 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
που σημείωσε κατά  το έτος της πανδημίας ενώ αναμενόταν έλλειμμα 
155 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημοσιονομική περίοδο 2021-22. 
Αυτό ερμηνεύεται εν μέρει σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια 
σε νέες δαπάνες τα επόμενα τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών για τη διατήρηση των ομοσπονδιακών επιδοτήσεων μισθών 
και μισθωμάτων και της βοήθειας για απολυμένους εργαζόμενους, 
μέχρι τον Σεπτέμβριο που ισχύει τώρα, αντί για τον Ιούνιο.

Η Freeland προσβλέπει επίσης στον μετά την πανδημία Καναδά που 
θέλουν να δουν οι Φιλελεύθεροι, με το κόστος των παιδικών σταθμών 
σε 10 δολ την ημέρα, την ικανότητα να παράγει τα δικά του εμβόλια, 
με πρότυπα ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας και τις εξοπλισμένες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους και την τεχνολογία 
που χρειάζονται για να επιβιώσουν.

Όλα βέβαια συνοδεύονται από έναν αστερίσκο πανδημικού μεγέθους 
λόγω του ότι  τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά εάν 
καθυστερήσει η προμήθεια εμβολίων ή αποδειχθεί ότι δεν λειτουργούν 
τόσο καλά ενάντια σε νέες μεταλλάξεις του ιού.
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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

$220.000  to the projects.
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Την επιταγή που πρόσφερε ο Λόρδος Βύρωνας 
για να σώσει την Ελλάδα από τον τουρκικό ζυγό, 
αποκάλυψε ο Observer ρίχνοντας νέο φως στη 
γενναιοδωρία του ποιητή.

Η επιταγή αυτή προσφέρει επίσης την ανεξίτηλη 
απόδειξη της προσήλωσής του στον ελληνικό σκοπό 
της απελευθέρωσης, σχολιάζει σχετικά ο Guardian.

Στην επιταγή, ο Λόρδος Βύρωνας ορίζει ότι θα 
καταβληθούν 4.000 λίρες, περίπου 332.000 λίρες 
σε σημερινή αντιστοιχία στον Giovanni Orlando, 
εκπρόσωπο της προσωρινής κυβέρνησης που, 
ανήσυχος για την έκβαση του ελληνικού αγώνα, είχε 
προσεγγίσει τον Βρετανό για οικονομική βοήθεια.

Τα χρήματα προορίζονταν για την κάλυψη αναγκών 
έκτακτης ανάγκης, κυρίως την χρηματοδότηση 
στόλου για την υπεράσπιση του Μεσολογγίου από 
την πολιορκία των Αλβανών. Και οι δύο πλευρές 
συμφώνησαν ότι θα αποπληρωθεί έναντι ενός πολύ 
μεγαλύτερου δανείου, που θα οριστεί στο Λονδίνο.

«Λόγω της φήμης του, ο Λόρδος Βύρωνας ήταν 
πολύ στιβαρός», δήλωσε η δρ. Κριστίν Κένυον 
Τζόουνς, η οποία μελέτησε πολλά από τα χειρόγραφα 
του ποιητή κατά τη συγγραφή μιας νέας μελέτης για 
τα πορτρέτα του Βρετανού, Dangerous to Show.

«Αλλά σε αυτή (την επιταγή) φαίνεται πως είναι 
μια πρωτότυπη υπογραφή, που επισυνάπτεται σε 
ένα κείμενο ενός υπαλλήλου, όπου φαίνεται να έχει 
διορθώσει ο ίδιος ανυπόμονα. Ο τρόπος γραφής 
του Λόρδου Βύρωνα, όπως και η προσωπικότητά 
του, ήταν γρήγορος και ελεύθερος, οπότε υπάρχει 
μια αντίθεση μεταξύ του προσεκτικού χεριού του 
υπαλλήλου και της δικής του αυτοπεποίθησης 
στην τολμηρή υπογραφή» σχολιάζει σχετικά 

παρατηρώντας τα γράμματα «B» και «n».
Ωστόσο, παραμένει εξαιρετικό το γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο έγγραφο έμεινε απαρατήρητο στα 
αρχεία της χώρας για τόσα χρόνια, συμπληρώνει η 
δρ. Τζόουνς.

Ο Λόρδος Βύρωνας συμφώνησε για το δάνειο 
στην Κεφαλονιά, μέρος τότε των βρετανικών νησιών 
του Ιονίου, όπου ο ποιητής και η συντροφιά του με 
άλλους ταξιδιώτες είχαν σταματήσει στο δρόμο τους 

προς την Ελλάδα.
Η επιταγή, που αργότερα εξαργυρώθηκε στη 

Μάλτα, ελήφθη με τη μορφή ασημένιων ισπανικών 
δολαρίων και μεταφέρθηκε μέσα σε κορμούς στο 
Μεσολόγγι από τον ποιητή.

Τα χρήματα στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη 
χρηματοδότηση πολεμικών πλοίων.

«Η απαίτηση προήλθε από το νομοθετικό σώμα», 
έγραψε ο Πιέτρο Γκάμπα, ο Ιταλός λογιστής που ήταν 
με τον Λόρδο Βύρωνα και είχε παρακολουθήσει την 
ανταλλαγή στην Κεφαλονιά τον Νοέμβριο του 1823.

«Μια μοίρα 14 σκαφών, εννέα από την Ύδρα 
και πέντε από τις Σπέτσες, θα ριχνόντουσαν στη 

συνέχεια, αμέσως 
στη θάλασσα» 
γράφει.

Από την αρχή, ο 
Λόρδος Βύρωνας 
χρησ ιμοπο ίησε 
τη φήμη του για 
να διεθνοποιήσει 
τον αγώνα των 
Ελλήνων για 
την ελευθερία, 
ε μ π ν έ ο ν τ α ς 
ένα ετερόκλητο 
πλήρωμα ξένων 
φιλελλήνων να 
σ υ σ π ε ι ρ ω θ ε ί , 
τόσο εντός όσο και 
εκτός του πεδίου 
της μάχης.

Ο ρόλος του ως 
εκσυγχρονιστή, 

που αγκαλιάζει τις αξίες του Διαφωτισμού, ήταν 
αποφασιστικός για τον καθορισμό της πορείας μιας 
εξέγερσης, που σε αντίθετη περίπτωση μαστίζεται 
από ίντριγκες και εκρήξεις εμφυλίου πολέμου, 
σχολιάζει ο Guardian.

«Ο Λόρδος Βύρωνας βοήθησε την επανάσταση να 
επιλυθεί με τον τρόπο που έγινε, δημιουργώντας αυτό 
που τότε θα ήταν ένα προοδευτικό, σύγχρονο έθνος 
- κράτος», δήλωσε ο Roderick Beaton, ομότιμος 

Στο «φως» η επιταγή των 4.000 
λιρών που έδωσε ο Λόρδος Βύρωνας 
για την απελευθέρωση της Ελλάδας 200Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η 
Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

1821
2021Για την 

χρηματοδότηση 
του αγώνα

 της επανάστασης 
του 1821

καθηγητής σύγχρονων ελληνικών σπουδών στο 
King’s College του Λονδίνου.

«Η Ελλάδα δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων 
τμημάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έγιναν 
στον τίτλο μόνο ανεξάρτητα, αλλά διευθύνονταν επί 
της ουσίας από τοπικούς πολέμαρχους» αναφέρει.

Αλλά η προθυμία του Λόρδου Βύρωνα να λάβει 
μέρος (παραχωρώντας) ένα τόσο μεγάλο κομμάτι 
της προσωπικής του περιουσίας είχε επίσης άμεσο 
αντίκτυπο. Και αυτό σύμφωνα με τον Beaton  
βοήθησε στην αλλαγή της πορείας των γεγονότων.

«Η οικονομική του συνεισφορά ήταν ζωτικής 
σημασίας», δήλωσε ο ακαδημαϊκός του οποίου 
το βιβλίο, Byron’s War, θεωρείται ως ο οριστικός 
απολογισμός της συμμετοχής του ποιητή στην 
επανάσταση.

«Κανένας ιστορικός δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή 
σε αυτό το γεγονός, αλλά τα οθωμανικά - αλβανικά 
στρατεύματα που πολιορκούσαν το Μεσολόγγι 
εξαφανίστηκαν ξαφνικά μόλις έμαθαν ότι ο Λόρδος 
Βύρωνας δάνεισε αυτά τα χρήματα και ο στόλος 
έπλεε από την Ύδρα και τις Σπέτσες».

Το δάνειο του Λόρδου Βύρωνα, σε συνδυασμό με 
ένα δάνειο που αργότερα αντλήθηκε στο Λονδίνο, 
είχε ως αποτέλεσμα «να ανατρέψει τις ισορροπίες 
υπέρ της εκλεγμένης ελληνικής κυβέρνησης και 
εναντίον των πολέμαρχων».

Ο θάνατος του ποιητή τόσο νωρίς στην επανάσταση 
τον συνδέει άρρηκτα με την Ελλάδα, όπου σε αυτήν 
την επέτειο τονίζεται η ηρωική του θέση.

Ο ίδιος ο Λόρδος Βύρωνας είχε ορκιστεί ότι αν η 
Ελλάδα έπεφτε, «θα θαφτώ στα ερείπια».

Αντ’ αυτού, κατέληξαν τα δικά του «ερείπια» να 
αποσταλούν πίσω στην Αγγλία. «Πέθανε σε μια 
παράξενη γη, και ανάμεσα σε αγνώστους», έγραψε 
ο Γκάμπα.

«Έδωσα (στην Ελλάδα) τον χρόνο μου, την ουσία 
μου, την υγεία μου. Και τώρα της δίνω τη ζωή μου! 
Τι θα μπορούσα να κάνω περισσότερο;» φέρεται 
να είπε, ο Λόρδος Βύρωνας μία μόλις ημέρα πριν 
πεθάνει, σε μία στιγμή διαύγειας, ταλαιπωρημένος 
από πυρετό.

Με πληροφορίες του Guardian



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20216

Άρση 
των περιορισμών 

για την ψήφο 
των Ελλήνων 

του εξωτερικού
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Έφτασε η ώρα που όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες 
πολίτες θα μπορούν να ψηφίζουν από τον τόπο 
κατοικίας τους, χωρίς περιορισμούς!

Το πρώτο βήμα για την διευκόλυνση της ψήφου 
των Ελλήνων του εξωτερικού έγινε από την 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πριν 1,5 χρόνο 
με την ψήφιση του νόμου σχεδόν από το σύνολο 
των κομμάτων της Βουλής. Δυστυχώς, όμως, 
αυτή η ενισχυμένη πλειοψηφία που έπρεπε να 
επιτευχθεί για την ρύθμιση αυτή μας ανάγκασε να 
προχωρήσουμε σε συμβιβασμούς, προκειμένου να 
έχουμε την απαραίτητη συναίνεση των κομμάτων και 
να κάνουμε αυτό το σημαντικό πρώτο βήμα.

Χθες η Κυβέρνησή μας έκανε το δεύτερο βήμα 
καταθέτοντας νομοθετική πρωτοβουλία στη 
Βουλή για την πλήρη άρση των περιορισμών, 
που περιλαμβάνονται στο νόμο για την ψήφο των 
Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής 
τους.

Χαιρόμαστε που η αρμόδια Τομεάρχης για τον 
Απόδημο Ελληνισμό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
κ. Τζάκρη, αναγνώρισε πρόσφατα την αδικία προς 
τους Έλληνες του εξωτερικού υποσχόμενη, μάλιστα, 
πλήρη κατάργηση των υφιστάμενων περιορισμών. 
Μένει να φανεί στην πράξη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ όντως 
επιθυμεί την κατάργηση των περιορισμών στην ψήφο 
των Ελλήνων της ομογένειας και αν την στηρίξει με 
την ψήφο των βουλευτών του.

Εμείς καλούμε όλες τις κοινοβουλευτικές 
δυνάμεις να στηρίξουν την πρωτοβουλία μας και 
να αναγνωρίσουν στην πράξη τον σημαντικό ρόλο 
των Ελλήνων του εξωτερικού. Πέρα από κομματικές 
προτιμήσεις η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού 
αποτελεί υπόθεση εθνική και η μαζική συμμετοχή 
τους ενδυναμώνει την ίδια τη Δημοκρατία μας και 
ενισχύει την Πατρίδα μας.
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ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

Dear Friends of the Hellenic Home,

We would like to invite your support and participation to the Hellenic Home’s 40th Annual Walka-
thon.

This year, due to the COVID-19 pandemic, the Hellenic Home will be celebrating its 40th Annual 
Walkathon virtually! This means, you can walk or run your 5K anytime between June 4 to June 
14.  Join us virtually and take steps toward making a difference in our seniors lives. Our virtual 
Walkathon provides an opportunity to raise much needed funds while getting together in a safe 
and healthy way. Your support will help our seniors face the challenges of social isolation by being 
given opportunities to participate in various programming and innovative virtual interactions in a 
safe and caring environment. 

Your donation will enable the Home to continue to be at the forefront of our seniors changing 
needs. Help support our seniors through these unprecedented times by making every step count!

To participate in the virtual walkathon, simply press the link  https://raceroster.com/
events/2021/46569/40th-annual-virtual-walkathon. Show your support by reaching out to your 
friends, family and coworkers for sponsorship or donation. 

Registration fees for each walker is $25.  
If you have any questions, please contact Patty Agrapidis, Special Events and Annual Giving Co-
ordinator at (416) 654-7718 ext. 2228 or at pagrapidis@hellenichome.org. 

You may share pictures, videos and comments on social media using the hashtag #HHWalka-
thon2021. 

Together we can go the distance!
Patty Agrapidis
Coordinator, Special Events and Annual Giving
Hellenic Home for the Aged
33 Winona Drive, Toronto, Ontario   M6G 3Z7
Tel:  416-654-7718 ext. 2228
Cell: 416-821-2799
pagrapidis@hellenichome.org - www.hellenichome.org
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...
 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 

Χρήστος Α. Μανίκης
Μοντρεάλ 10 Απριλίου 2021

Από την Συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της Κοινότητας
της 13ης Απριλίου 2021

Διαδικτυακά και πάλι μέσω της πλατφόρμας Zoom 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021, η τακτική 
συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ. 
Τα προς συζήτηση θέματα ήταν και αυτήν την φορά αρκετά και 
σοβαρά, αφού από μια μεγάλη Κοινότητα σαν την δική μας, 
δεν λείπουν τα προβλήματα τα οποία, ακόμα και εν μέσω της 
πανδημίας του Κορωναϊού, καλούνται να λύσουν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Θα αποφύγω να αναφερθώ λεπτομερώς σε αυτά, αφού εν 
πολλοίς δημοσιεύονται στην σελίδα της Κοινότητος.

Θα αναφερθώ όμως σε δύο θέματα που νομίζω παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το πρώτο θέμα, είναι σχετικό με την πολυσυζητημένη 
Στέγη, αυτήν που περιμέναμε από την 1η Ιουλίου του 2020 
να περιέλθει στην ιδιοκτησία της Κοινότητος, αλλά ακόμα αυτό 
δεν έχει πραγματοποιηθεί. Πάντως ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ 
απαντώντας σε σχετική ερώτηση, «διαβεβαίωσε και εγγυήθηκε» 
για μια ακόμα φορά τα μέλη του Δ.Σ. και κατ’ επέκταση τα μέλη 
της ΕΚΜΜ, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι «η Στέγη δεν θα 
πάει χαμένη».»

Όταν, τονίζω το «όταν» όλα θα είναι έτοιμα θα καλέσει 
συνέντευξη τύπου και εκεί θα γίνει γνωστή η επικύρωση της 
μεταβίβασης.

Το δεύτερο θέμα είναι σχετικό με τα έργα που γίνονται στον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Ετοιμάζεται, αναφέρθηκε μία λεπτομερής έκθεση. Όταν 
ετοιμαστεί θα δοθεί και αυτή στην δημοσιότητα.

Σε ερώτηση αν τα έργα θα έχουν ελεγχθεί και από εξωτερικό 
ελεγκτή, η απάντηση ήταν δεν έχουμε πει ποτέ ότι θα 
προσλάβουμε εξωτερικό ελεγκτή και άλλωστε «δεν χρειάζεται.»

Πάντως για να επανέλθουμε στα της Στέγης θα τονίσω ότι 
απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση κατά πόσο η Στέγη 
θα περιέλθει στην Κοινότητα όχι μόνο έναντι ενός δολαρίου, 
αλλά και χωρίς χρέη. Ως τόσο θα επαναλάβω ότι σύμφωνα 
με πληροφορίες που είχα γράψει προ δύο εβδομάδων, 
πληροφορίες που ουδέποτε διαψεύστηκαν, συμπίπτει στο 
Δ.Σ. της Στέγης, Πρόεδρος να είναι ο υπεύθυνος Ακίνητης 
Περιουσίας της Κοινότητος κ. Αχιλλέας Νικόπουλος, η Ταμίας 
της Κοινότητος κα Βούλα Νεοφωτίστου να είναι Γραμματέας του 
Δ.Σ, της Στέγης, ενώ ο Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Αν. Κριλής 
να είναι Ταμίας της Στέγης.

Όλα αυτά μπορεί κάποιος να τα θεωρεί αρνητικά, αλλά 
σύμφωνα με τον κ. Κριλή είναι θετικά, επειδή έτσι θα εξασφαλιστεί 
καλύτερα η μεταβίβαση των τίτλων για την οποία θα μάθουμε 
προσεχώς. Αυτό το «προσεχώς» συνδέεται με μια συνέντευξη 
τύπου που θα γίνει «προσεχώς» για να γίνει η ανακοίνωση της 
μεταβίβασης. Ως εκ τούτου προσθέτουμε το «προσεχώς» στο 
«η Στέγη διοικείται επιδέξια» και αναμένουμε «πότε θα κάνει 
ξαστεριά πότε φλεβαρίσει» για να έρθει το «προσεχώς» και το 
άνευ χρεών και δεσμεύσεων, όπως επί χρόνια ακούγαμε!

Οργανώνεται η υπό τον Χρήστο Σύρρο
«Φιλική Εταιρεία» που αποβλέπει στην 

Διοίκηση της ΕΚΜΜ
Την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, διαδικτυακά μέσω Zoom 

παρακολουθήσαμε μια συνέντευξη τύπου που εξ ονόματος 
της ομάδος «Φιλική Εταιρεία» παρουσίασε ο κ. Χρήστος 
Σύρρος. Ο κ. Σύρρος ο οποίος δήλωσε ότι τον Ιούνιο του 
2022, θα διεκδικήσει την εκλογή του στην διοίκηση της ΕΚΜΜ, 
συνοδευόμενος από πολλούς συνεργάτες του, ανέλυσαν το 
όραμα τους για μια

Κοινότητα, στην οποία εκτός των άλλων σκοπεύουν να 
επαναφέρουν την διαφάνεια και την αξιοπιστία και να κάνουν 
πολλές διοικητικές τομές, με κύριο γνώρισμα τους την 
αποκέντρωση.

Πρωτίστως ο κ. Σύρρος είναι αξιέπαινος που εκδηλώνει 
ενδιαφέρον για την Κοινότητα και μάλιστα κατάφερε να 
αναθερμάνει το ενδιαφέρον και πολλών γνωστών κοινοτικών 
παραγόντων και επί πλέον να κινητοποιήσει και άλλους 
προκειμένου να δημιουργήσει μια αρκετά μεγάλη ομάδα 
συνεργατών που διαπνέονται από το ίδιο με αυτόν όραμα για 
την Κοινότητα, για τα Σχολεία, για τις Κοινωνικές υπηρεσίες 
για τους Ιερούς Ναούς. Γι’ αυτούς προσβλέπει στην πλήρη 
ενοριοποίσή τους σε σημείο που κάθε Εκκλησιαστική Επιτροπή 
που θα δημιουργηθεί θα αναλάβει όλα τα έξοδα λειτουργίας 
τους.

Οι στόχοι του σύμφωνα με το πρόγραμμα που μας είχε 
στείλει, και έχουν προετοιμάσει διάφορες επιτροπές είναι πολύ 
φιλόδοξοι και πολύ μεγαλόπνοοι.

Ευχάριστη η συμμετοχή του κ. Σύρρου στα Κοινοτικά, 
αφού μπορεί να συμβάλει στην προσέλευση περισσοτέρων 
συμπαροίκων στα Κοινοτικά.

Δεν θα σταθώ στο οργανόγραμμα που παρουσίασε. Όμως 
όπως έχω χαιρετίσει το ενδιαφέρον και οποιουδήποτε άλλου 
για τα κοινά, έτσι χαιρετίζω και την ανάμιξη του κ Σύρρου και 

των συνεργατών του, αφού αυτό από μόνο του προμηνύει ένα 
ενδιαφέρον για την εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου του 2022.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια του, μια 
προσπάθεια που βασίζεται στην συμμετοχή των μελών και την 
διαφάνεια των οικονομικών.

Πέρα των οραμάτων του που θέλει να δει να υλοποιούνται 
στην Κοινότητα, χαιρετίζω την δήλωσή του, ότι αν αναλάβει 
την Διοίκηση και χρειαστεί δεν θα διστάσει να προσφύγει όπου 
χρειαστεί.

Στα των Κοινοτήτων μας, συμπτώσεις 
επαναλαμβανόμενες…

7ον Αν και έχω τονίσει πολλές φορές, θα επαναλάβω το 
ότι «συμπτώσεις επαναλαμβανόμενες δεν είναι συμπτώσεις 
αλλά σκοπιμότητες.» Επί πλέον λόγω αιτήματος πολλών 
αναγνωστών που δεν πίστευαν τι διάβαζαν θα επαναλάβω τον 
πανομοιότυπο μπαμπούλα των κατασχέσεων των Τραπεζών 
που επικαλέστηκαν και επικαλούνται οι των διοικήσεων των δύο 
κοινοτήτων Τορόντο και Μοντρεάλ. Συγκεκριμένα οι διοικούντες 
την Κοινότητα του Μοντρεάλ, επεδίωξαν στις 14 Οκτωβρίου 
του 2018 να πείσουν τα μέλη, ότι η πώληση του οικοπέδου της 
Αγίας Τριάδος είναι μονόδρομος.

Παράλληλα και οι διοικούντες την Κοινότητα του Τορόντο, 
θεωρούν ως μονόδρομο την πώληση του ενός εκ των 
τεσσάρων Ιερών Ναών.

Ως κοινό παρονομαστή της διαφάνειας που ισχυρίζονται ότι 
διέπει και τις δύο Κοινότητες επικαλέστηκαν « ανεξάρτητους 
ελεγκτικούς φορείς παγκοσμίου αναγνώρισης».

Ιδού σε επανάληψη από την προηγούμενη εβδομάδα τα 
σχετικά κείμενα:

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, 2021 αναφέρει 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.greekcommu-
nity.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 έχω 
αναφερθεί πολλές φορές) 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.»

Επομένως όποιος δεν εμπιστεύεται αυτούς τους διεθνείς 
ελεγκτικούς φορείς, μάλλον θέλει το κακό των δύο Κοινοτήτων 
που θα πρέπει να προβούν στις πωλήσεις που προωθούν οι 
διοικήσεις τους, διοικήσεις οι οποίες κατά μία άλλη σύμπτωση 
είναι ολιγομελείς και επί χρόνια διοικούν εθελοντικά τις 
Κοινότητες.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ 

ΣΤΟΝ «ΑΝΤΙΠΟΔΑ» ΚΑΙ ΣΕ ΦΙΛΟ ΤΟΥ
7ον Με αφορμή την πρόσφατη αναφορά μου στα της 

Ελληνικής Κοινότητος του Τορόντο (ΕΚΤ), μία ιστοσελίδα 
του Τορόντο που φέρει τον τίτλο «Αντίποδας,» με περιέλουσε 

με πρωτοφανείς ύβρεις. Στο Φύλλο του Ελληνοκαναδικού 
Βήματος της 20ης Μαρτίου είχα παρουσιάσει μόνο μέρος των 
εναντίον μου ύβρεων.

Και λέω δημοσίευσα «μόνο, μέρος των εναντίον μου 
ύβρεων», επειδή το υπόλοιπο, είτε στρέφεται κατά του 
Αρχιεπισκόπου κ.κ. Σωτηρίου, (που λογικά και δεοντολογικά 
δεν υπήρχε κανένας λόγος για να τον αναμείξουν στις 
εναντίον μου επιθέσεις), είτε είναι τόσο υβριστικό που μόνο 
κατώτερης υποστάθμης ανθρωποειδή όντα, στους μεταξύ 
τους γρυλισμούς χρησιμοποιούν. Είχα αρκεστεί να σας 
παρουσιάσω τους τέσσερις τίτλους των εναντίον μου άρθρων, 
και να απαντήσω σε μια περίεργη και άκρως προσβλητική κατά 
των εκκλησιαζομένων και γενικά κατά των πιστών τοποθέτηση 
του «Αντίποδα».

Όμως τις απόψεις/υβρεολόγιο του «Αντίποδα» επικρότησε 
και ένας θαυμαστής του, ο οποίος φυσικά ανωνύμως 
μέσω παρέμβασής του, όχι μόνο εξαπέλυσε ένα ακόμα 
πιο βορβορώδες εναντίον μου υβρεολόγιο, αλλά αφού 
«αποκαλύπτει» ότι «ποτέ δεν έχω βοηθήσει κάποιο καλό 
σκοπό» και το «μόνο που σκέπτομαι είναι πως να’τα 
οικονομήσω,» για να με αποτελειώσει με αποκαλεί «ερπετό» 
και «φίδι με περικεφαλαία ....»

Για να μην έχουν και οι δυο τους την ψευδαίσθηση ότι μου 
«έκλεισαν το στόμα» κυρίως όμως για να τους πω ότι τις ύβρεις 
τις χρησιμοποιούν μόνο οι κενοί επιχειρημάτων συκοφάντες και 
λασπολόγοι, τους προκαλώ να σοβαρευτούν, και αν αντέχουν, 
να συμμετάσχουν σε έναν πολιτισμένο μέσω των σελίδων 
αυτής της εφημερίδος διάλογο.

Λοιπόν κ. «Αντίποδα,» μετά του ομοϊδεάτη σου ««Iδού η 
Ρόδος, ιδού και το πήδημα» όπως θα έλεγε και ο διάσημος 
μυθογράφος Αίσωπος στον μύθο του «Ἀνὴρ κομπαστής», 
δηλαδή «άνδρας υπερήφανος» που επί του προκειμένου 
σίγουρα θα μετέτρεπε τον τίτλο σε «Ἀνδρες υβριστές και 
συκοφάντες.»

Aφού υπενθυμίσω ακόμα στον «Αντίποδα» και τον ομοϊδεάτη 
του, ότι στην αρχαία Αθήνα, όποιος Αθηναίος πολίτης ήθελε 
να «αγορεύσει», δηλαδή να εκφράσει την άποψή του επί 
των απασχολούνταν την πόλη θεμάτων, ανταποκρινόταν στο 
κάλεσμα του υπευθύνου που διαλαλούσε ανά την πόλη στην 
διά πασών «τίς ἀγορεύειν βούλεται;» ανέβαινε στο βήμα της 
Πνύκας και υπεύθυνα και επώνυμα έλεγε την άποψή του, για 
οποιοδήποτε θέμα απασχολούσε την Πόλη/Δήμο. Ετσι όλοι 
ήξεραν ποιος και τι έλεγε επί των επίκαιρων θεμάτων.

Από αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι που 
ήθελαν «να αγορεύσουν» μιλούσαν επώνυμα και υπεύθυνα και 
χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα και όχι λάσπη, συκοφαντίες και 
ύβρεις…

Το κακό λοιπόν που κατά τον «Αντίποδα» και τους συν αυτώ 
έκανα, είναι ότι «αναμίχτηκα» στα της Ελληνικής Κοινότητας 
του Τορόντο, που φαίνεται ότι την θεωρούν βιλαέτι τους. Ως 
ανάμειξή μου «στα δικά τους βιλαέτια» θεωρούν την άποψη που 
εξέφρασα ότι «οι Ιεροί Ναοί δεν πωλούνται!» μια άποψη που 
πολύ πριν από εμένα έχουν εκφράσει πολλά μέσα ενημέρωσης 
του Τορόντο, ο Αρχιεπίσκοπος κ. κ. Σωτήριος, και σίγουρα το 
σύνολο των εκκλησιαζομένων στους τέσσερις Ιερούς Ναούς, 
οι οποίοι με το κεράκι που ανάβουν και τις δωρεές που 
κάνουν, τους έχουν κτίσει και τους συντηρούν και ποτέ δεν θα 
επιτρέψουν να τις πουλήσουν άτομα πολλά εκ των οποίων δεν 
ξέρουν ούτε και κατά που πέφτουν αυτές οι Εκκλησίες.

Θα μπορούσα να τους απαντήσω ότι δεν θα πρέπει να 
αγνοούν ότι είναι υποχρέωση των μέσων Ενημέρωσης Μέσων 
να «αναμειγνύονται» σε παρόμοια θέματα. Ομως επί του 
προκειμένου η ανάμειξή μου στα της ΕΚΤ, είναι αποτέλεσμα και 
των δύο επισήμων ανακοινώσεων της διοικούσας ομάδας της 
ΕΚΤ. Μέσω αυτών ενημερώνονται όλοι οι Έλληνες Ορθόδοξοι 
του Τορόντο και κατ’ επέκταση και όλου του Καναδά, ότι λόγω 
της δεινής οικονομικής κατάστασης που μία ολιγομελής ομάδα 
που επί χρόνια διαχειρίζεται τα της της ΕΚΤ, θα καλέσει τα μέλη 
της ΕΚΤ να αποφανθούν για το αν, «θα πουλήσουν έναν από 
τους τέσσερις Ιερούς Ναούς που ανήκουν στην Κοινότητα, ή θα 
αφήσουν την Τράπεζα, θα κατασχέσει και τους τέσσερις».

Όμως αντί να τοποθετηθούν επ΄αυτού και να καταγγείλουν 
όσους θέλουν να οδηγήσουν τα μέλη σε ψευτοδιλήμματα 
αυτού του τύπου, ο Αντίποδας και οι συν αυτώ, θα μπορούσαν 
να αντικρούσουν τις απόψεις μου και όχι να βρίσουν εμένα 
που τις έκανα. Και αυτό επειδή, στοιχειώδες γνώρισμα και 
βασικό στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού είναι: ασχέτως 
του μηνύματος που από αρχαιοτάτους χρόνους μετέφεραν και 
μεταφέρουν οι Αγγελιοφόροι, αυτούς τους σέβονταν εχθροί και 
φίλοι. Με πιο απλά λόγια: Μόνο ηλίθιοι θεωρούν υπεύθυνο 
τον Ταχυδρόμο που μας δίνει ένα γράμμα, ασχέτως του 
περιεχομένου αυτού του γράμματος.

Επαναλαμβάνω λοιπόν και πάλι τους τέσσερις τίτλους των 
άρθρων που μου αφιέρωσε ο Αντίποδας και αναρωτιέμαι προς 
τι όλο το εναντίον μου υβρεολόγιο, αφού ούτε καν αναφέρονται 
στο ποίες είναι οι απόψεις μου;

Απολαύστε και πάλι τους τίτλους:
«Μοντρεαλήτες …δημοσιογράφοι, συναγωνίζονται σε …

αληστεία Τοροντιανούς συναδέλφους των.!»
«Ενισχύσεις από Μόντρεαλ, στους εναντίων της Κοινότητας 

αγράμματους εκδότες.»
«Μνημεία ανευθυνότητας και ασχετοσύνης του εκδότη του Ε. 

Βήματος, κ. Χρ. Μανίκη, με θέμα την Κοινότητα Τορόντο.!»
{«Η ημιμάθεια χείρων εστί και αυτής ταύτης της αμαθείας...» 

κ. Μανίκη...}
Επαναλαμβάνω καταπληκτικοί τίτλοι, καταπληκτικό και το 

περιεχόμενο. Αν αφαιρέσεις από αυτά τις προσωπικές εναντίον 
μου και εναντίον άλλων ύβρεις, μένει ένα τίποτα, ή μάλλον 
το σκοτεινό και γεμάτες λάσπες πρόσωπο εκείνου που τις 
σοφίστηκε.

Φυλαχθείτε από το «ερπετό ΜΑΝΙΚΗ;;;; και την φυλλάδα 
του»

Για να δείτε το μέγεθος του εναντίον μου υβρεολογίου, ένα 
υβρεολογίου που προέρχεται από κάποιον που ολοφάνερα 
κυλιέται στον ίδιο βούρκο της «λίμνης των χοίρων» που 
κυλιέται και ο «Αντίποδας,» σας παρουσιάζω τα όσα προς 
υποστήριξη του «Αντίποδα» επί λέξει έγραψε:
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Τωρα ανακαλύψατε αυτό το ερπετό ΜΑΝΙΚΗ;;;; Με την 

φυλλάδα η οποία δεν έχει τίποτα το ‘Νεο’ να προσφέρει εκτός 
ψαλιδίσματα, ένα σωρό διαφήμισεις αγγελίες θανάτων 
και μνημοσυνων, τους «ποιητές» που πληρώνουν να 
δημοσιευτούν τα ποιήματα τους, αυτούς που γράφουν κάτι 
άρθρα εμετικά που κι’αυτοι πληρώνουν για δημοσίευση.... 
Ποτέ δεν έχει βοηθήσει κάποιο καλό σκοπό.... Χρέωνε 
κάθε ευδομαδα έναν παλαιοημερολογίτη Μόναχο να του 
δημοσιεύει δισέλιδα άρθρα μέχρι που ο φτωχός δεν είχε 
αλλά χρήματα και τον έδιωξε.... Ο κριτής της οικουμένης, 
υποδεικνύει στους ιερείς πως να λειτουργούν .... Επίσης 
«μέγας κήρυξ» σε μια ορθόδοξη αδελφότητα που τους 
κηρύττει κάθε Κυριακή.... Μέγας θεολόγος.... Αλλά φίδι με 
περικεφαλαία .... Το μόνο που σκευτεται είναι πως να’τα 
κονομησει.....Αυτά...!!! Επιτέλους ας ευχαριστούμε τον 
ΑΝΤΙΠΟΔΑ που τον έβγαλε στην φορα όπως του πρέπει....

Υ.Γ. Η ορθόδοξη αδελφότητα έκλεισε πριν μερικούς 
μήνες.»

Όταν διάβασα αυτά, έμεινα άφωνος. Γιατί άλλο να δέχεσαι 
κριτική επί των απόψεων που υποστηρίζεις και άλλο, εξ 
αιτίας της κριτικής που ασκείς, να σε βρίζουν προσωπικά 
και να φτάνουν στο σημείο να σε αποκαλούν «ερπετό» και 
«φίδι με περικεφαλαία» και να σου αραδιάζουν και μάλιστα 
με το «νί και με το σίγμα» όλα, ή μάλλον μικρό μέρος των 
όσων αυτός αφηρημένα και φανταστικά πιστεύει ότι εσύ 
έχεις κάνει, για να αποκτήσεις τον επαίσχυντο τίτλο του 
«ερπετού» και του «φιδιού με περικεφαλαία!!!»

Αγνωστέ μου ανώνυμε λιβελλογράφε, ας υποθέσουμε 
προς στιγμή, ότι όλα όσα μου αραδιάζεις «ως εκ καθέδρας 
του πάπα ομιλών» είναι αλήθεια. Όμως η αλήθεια δεν 
στηρίζεται σε υποθέσεις αλλά σε στοιχεία.

Είμαι έτοιμος να δημοσιεύσω λεπτομερώς όλα όσα 
ξέρεις ότι έκανα προκείμενου να με αποκαλείς «ερπετό» 
και «φίδι με περικεφαλαία.» Εσύ σίγουρα ως έτοιμος να 
ρίξεις πρώτος τον λίθο του αναθέματος σε ένα «ερπετό,» 
και σε ένα «φίδι με περικεφαλαία» που «ποτέ δεν έχει 
βοηθήσει κάποιο καλό σκοπό....» αφού το «μόνο που 
σκέπτεται είναι πως να’τα κονομήσει,» σίγουρα όχι μόνο 
θα είσαι απαλλαγμένος από όλες αυτές τις ποταπότητες 
και μικρότητες που μου αποδίδεις, αλλά θα έχεις να 
επιδείξεις και λαμπρά έργα φιλανθρωπίας, όπως εικάζω 
και ο ομογάλακτός σου «Αντίποδας».

Επομένως αφού θα κάνετε τον κόπο να αποκαλύψετε 
όσα ως «ερπετό» και «φίδι με περικεφαλαία» έχω κάνει 
«για να τα οικονομήσω», να παρουσιάσετε και τα δικά σας 
έργα.

Αυτό το ζητώ, προκειμένου οι επόμενες γενεές εμένα 
να με θεωρούν παράδειγμα προς αποφυγή ενώ εσάς 
παράδειγμα προς μίμηση!

Διαφορετικά όπως πολύ σωστά και πετυχημένα 
έγραψε κατά του «Αντίποδα» στην ιστοσελίδα του άλλος 
αναγνώστης:

Για πολλοστή φορά αποδεικνύεις αυτό που σου είχαν 
γράψει πριν λίγο μόλις καιρό στην Εδβομάδα: “το γουγίζειν 
εστί ασχημονείν”. Για όλα τ’ αλλά και το υβριστικό σου 
ύφος, όταν ένας άνθρωπος τσακώνεται μαζί σου, δίκιο έχει 
πάντα ο άνθρωπος, γιαυτό και, πολλες φορές, το χάνει... 
Εσείς, τα ζώα τι να χάσετε, αφού δεν έχετε ούτε γνώση του 
αντικειμένου, ούτε και μια έστω κάποια σοβαρότητα; Έχετε 
όμως γνώμη και αυτό είναι καλό για να σας κρατάει στη 
ζωή, αφού ακόμα κι’ αυτή, τη γνώμη σας δηλαδή, φοβάστε 
να την υπογράψετε! Τώρα, ποιος γαυγίζει και ποιος 
ασχημονεί ας το αφήσουμε στην κρίση των σοβαρών 
αναγνωστών.…»

Ως σημείωση τονίζω ότι η λέξη «γουγίζειν» προέρχεται 
από το πραγματικό όνομα του «Αντίποδα.»

Με αυτά και θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον την με 
επιχειρήματα απάντηση και όχι με ύβρεις του «Αντίποδα» 
και του ομογάλακτου του φίλου.

Ελληνοκαναδικο Βήμα
Μοντρεάλ
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Αν και εμβολιασμοί κατά της πανδημίας 
φέρνουν χαμόγελα και ελπίδες

Παραμένει σε υψηλά επίπεδα 
η διασπορά του ιού και 
ισχύουν όλα τα μέτρα

Του Γεωργίου Καρύδη

Απογοητευτικοί είναι οι αριθμοί που δείχνουν ότι μόνο 
την Παρασκευή εντοπίστηκαν 1,527 νέοι φορείς του COV-
ID-19 και οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία 
της Επαρχίας μας έφτασαν τους 664, εκ των οποίων 167 
νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ετσι από την αρχή της πανδημίας στο Κεμπέκ συνολικά 
έχουν καταγραφεί 334,071 φορείς και από αυτούς έχουν 
πεθάνει 10,785 άτομα.

Ως τόσο και ενώ οι φορείς που καταγράφονται δείχνουν 
ανοδική πορεία, τις τελευταίες 24 ώρες 74,927 άτομα 
εμβολιάστηκαν και έτσι ο αριθμός των εμβολιασμένων 
στην Επαρχία μας έφτασαν στους 2,223,775. Ο αριθμός 
αυτός αντιπροσωπεύει το 26% των κατοίκων.

Επί πλέον για να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί την 
Πέμπτη, διανεμήθηκαν στα Φαρμακεία 15,522 δόσεις. Ο 
αριθμός αυτός αποτελεί ημερήσιο ρεκόρ.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του τμήματος υγείας 
του Μοντρεάλ περισσότερο από το 75% του άνω των 
60 ετών πληθυσμού του Μόντρεαλ έχει κάνει το πρώτο 
εμβόλιο, αλλά το ποσοστό των από 55 ‘ως 60 ετών 
ποσοστό είναι χαμηλότερο.

Μετά από αυτά ο Υπουργός Υγείας του Κεμπεκ κ. Chris-
tian Dubé ενθαρρύνει τους Μοντρεαλίτες που είναι άνω 
των 55 χρόνων να εμβολιάζονται άφοβα και με το εμβόλια 
της AstraZeneca-Oxford το οποίο προς το παρόν διατίθεται 
σε άτομα ηλικίας από 55 έως 79. Αν περισσότερα άτομα 
εμβολιάζονται τώρα, τότε από το τέλος του επόμενου μήνα 
(Μαΐου), ενδέχεται να αρχίσουν οι εμβολιασμοί όλων, 
ασχέτως ηλικίας.

Όμως λόγω των ανησυχιών που εκφράζονται για τα 
εμβόλια της AstraZeneca-Oxford, περίπου 200.000 
δόσεις αυτού του εμβολίου παραμένουν αχρησιμοποίητες. 
Ο κ. Ντουμπέ είπε ότι η προσέλευση ανθρώπων για 
να εμβολιαστούν με αυτό το εμβόλιο θα επιταχύνει το 
χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού των κατοίκων

όλης της επαρχίας και έτσι μπορεί να επιτευχθεί ο 
στόχος του Πρωθυπουργού που είναι ως τις 24 Ιουνίου 
(εθνική ημέρα του Κεμπέκ) να έχουν εμβολιαστεί όλοι οι 
Κεμπεκιώτες.

Ο κ. Dubé υπενθύμισε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, 
αυτοκίνητα με μεγάφωνα θα διέρχονται στους δρόμους του 
Μοντρεάλ και θα καλούν τους κατοίκους να πάνε στις νέες 
κλινικές εμβολιασμού των περιοχών τους, προκειμένου να 
εμβολιαστούν με τα εμβόλια της AstraZeneca.

Εν τω μεταξύ ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Jus-
tin Trudeau δήλωσε την Τετάρτη ότι μέχρι την Ημέρα του 
Καναδά (1 Ιουλίου) ο Καναδάς θα έχει προμηθευτεί 44 
εκατομμύρια δόσεις εμβολίου. Ο αριθμός των δόσεων 
αυτών είναι κάτι πάρα πάνω από αρκετός για να 
εμβολιαστούν με την πρώτη δόση όλοι οι Καναδοί.

Επίσης την Τετάρτη, αξιωματούχοι της Health Can-
ada ανακοίνωσαν ότι μετά από εξετάσεις που έκαναν 

αποφάνθηκαν ότι το εμβόλιο της AstraZeneca, είναι 
ασφαλές και υπάρχει μόνο “πολύ χαμηλός κίνδυνος” 
θρόμβωσης του αίματος που σχετίζεται με το εμβόλιο. Ως 
εκ τούτου η χρήσης του είναι ασφαλής.

Αρχικά οι κλινικές εμβολιασμού με εμβόλια της Astra-
Zeneca που γίνονταν χωρίς τις διαδικασίες των ραντεβού, 
ήταν πολύ δημοφιλείς. Ετσι στην επαρχία χορηγήθηκαν 
περισσότερες από 140.000 δόσεις αυτού του εμβολίου για 
μια περίοδο 48 ωρών.

Ωστόσο, η ζήτηση έκτοτε έχει μειωθεί, με ορισμένους 
να υποδηλώνουν ότι υπάρχουν μακροχρόνιες ανησυχίες 
μεταξύ του κοινού σχετικά με την θρόμβωση του αίματος 
που ανά τον κόσμο έχουν αναφερθεί σε έναν πολύ μικρό 
αριθμό ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο As-
traZeneca.

Ακριβώς γι’ αυτό τις τελευταίες ημέρες, ορισμένα μέσα 
ενημέρωσης της επαρχία έχουν προβάλει φωτογραφίες 
κενών κέντρων εμβολιασμού.

Οι αρχές στο Μόντρεαλ προσπαθούν να αναζωπυρώσουν 
τον ενθουσιασμό για το εμβόλιο AstraZeneca COVID-19, 
αφού όπως

προαναφέραμε περίπου 200.000 δόσεις παραμένουν 
αχρησιμοποίητες στην επαρχία.

Γνωρίζαμε ότι η κακή δημοσιότητα θα καθιστούσε 
ορισμένους ανθρώπους διστακτικούς δήλωσε φανερά 
στενοχωρημένη η διευθύντρια της δημόσιας υγείας του 
Μόντρεαλ, Δρ. Ντρουίν.

Ως εκ τούτου η δήμαρχος της πόλης, Valérie Plante, 
την Πέμπτη μέσω tweet αφού τόνισε ότι η εκστρατεία 
εμβολιασμού δεν πηγαίνει όπως θα επιθυμούσαν οι αρχές, 
πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις για 
ραντεβού και σχεδόν καθόλου γραμμές αναμονής.

Καταλήγοντας πρόσθεσε ότι: Εάν πληροίτε τις 
προϋποθέσεις, πηγαίνετε τώρα για εμβολιασμό.
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΚΑΝΑΔΑΣ

και η αποτύπωση αυτής της οπτικής στο τουρκολιβυκό 
σύμφωνο. Ότι επιμένει στην πάγια θέση, ήδη από τη 
δεκαετία του 1970, ότι η Συνθήκη της Λωζάννης αδικούσε 
την Τουρκία. Ότι δεν έχει εγκαταλείψει το casus belli για την 
περίπτωση που η Ελλάδα εφαρμόσει το εκ του διεθνούς 
δικαίου δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών υδάτων 
στα 12 ν.μ. Ότι αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδα να 
υπερασπίζεται με παρουσία ενόπλων δυνάμεων την 
εδαφική ακεραιότητα των νησιών του Αιγαίου. Ότι θεωρεί 
ότι έχει λόγο για την κατάσταση της μουσουλμανικής 
μειονότητας στη Θράκη. Ότι υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» ως 
προς το καθεστώς βραχονησίδων και μικρών νησιών στο 
Αιγαίο. Ότι υποστηρίζει ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί 
στην κατεύθυνση μιας λύσης «δύο κρατών». Ότι επιμένει 
ότι ενώ η ίδια η Τουρκία φιλοξενεί εκατομμύρια πρόσφυγες, 
η Ελλάδα κάνει παράνομα push backs.

Και βέβαια όντως η Τουρκία σε όλο αυτό το διάστημα, 
ουδέποτε εγκατέλειψε την πάγια θέση της ότι μια 
ελληνοτουρκική διαπραγμάτευση θα πρέπει να είναι «εφ’ 
όλης της ύλης» και να μην επικεντρώνει απλώς στα θέματα 
της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, όπως επιμένει η 
ελληνική πλευρά. 

Από τη μεριά της η ελληνική πλευρά επιμένει ότι η  βασική 
διαφορά είναι τα θέματα που αφορούν την οριοθέτηση 
κυριαρχικών δικαιωμάτων σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα 
και όχι θέματα αμιγώς κυριαρχίας (έστω και εάν κάποιες 
φορές δίνεται και από την ελληνική πλευρά ο τόνος για 
συνολική συζήτηση). Ότι η επιλογή στρατιωτικοποίησης 
των νησιών ήταν αναγκαστική απάντηση στην τουρκική 
απειλή. Ότι η Ελλάδα σέβεται τα δικαιώματα της 
μουσουλμανικής μειονότητας όπως και των προσφύγων 
και ότι προφανώς θεωρεί αφετηρία το διεθνές δίκαιο. Ότι 
θέλει επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων 
του ΟΗΕ για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.

Η συγκυρία του διαλόγου
Ταυτόχρονα έχει σημασία να δούμε μέσα σε ποια 

συγκυρία ξεκινά αυτός ο διάλογος.
Από τη μια έχουμε μια ιδιαίτερη «στιγμή» ως προς την 

εξέλιξη της σύγχρονης Τουρκίας. Η «εποχή Ερντογάν» έχει 
οδηγήσει σε ένα αφήγημα που βλέπει την Τουρκία ως μια 
ισχυρή περιφερειακή δύναμη που πρέπει να γίνει σεβαστή. 
Πέραν της ιδεολογικής διάστασης αυτό αποτυπώνει και 
πραγματικές δυναμικές. Η Τουρκία παρεμβαίνει ενεργά σε 
μια σειρά γεωπολιτικές εντάσεις: έχει παρουσία στη Λιβύη, 
έχει κάνει εισβολή στη Συρία (με ανοχή ΗΠΑ και Ρωσίας), 
παρενέβη στη σύγκρουση Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, 
κάνει ανοίγματα στην Αφρική, διεκδικεί παρέμβαση ακόμη 
και στην ρωσοουκρανική σύγκρουση. Την ίδια στιγμή είναι 
σαφές ότι «διαβάζει» την παγκόσμια κατάσταση ως μια 
αναδυόμενη «πολυπολική» συνθήκη εντός της οποίας 
χωρίς να διαρρηγνύει τις σχέσεις με τη «Δύση» διεκδικεί να 
εκμεταλλευτεί τα ρήγματα που αναδεικνύονται στο διεθνές 
τοπίο.

Την ίδια στιγμή η Τουρκία δεν θέλει να αποκοπεί από την 
Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα (ενδεικτική η δυσμένεια 
εντός της Τουρκίας έναντι των «ευρασιανιστών) και γι’ 
αυτόν τον λόγο θέλει ταυτόχρονα να δείξει ότι «επιβάλλει 
όρους» αλλά και «δεν αρνείται τον διάλογο».

Αυτές οι παράμετροι εξηγούν γιατί η Τουρκία προσέρχεται 
με μια αλαζονική φαινομενικά αυτοπεποίθηση και υψηλών 
τόνων ρητορική, δεν αποφεύγει τις προκλήσεις, αλλά 
ταυτόχρονα θέλει να δείχνει ότι δεν σηκώνεται από το 
τραπέζι του διαλόγου, ακόμη και εάν με τη στάση της τον 
καθιστά ατελέσφορο. Εξηγεί ακόμη γιατί στο εσωτερικό 
της Τουρκίας ο τόνος ήταν ότι ήταν η ελληνική πλευρά που 
«προκάλεσε». 

Από τη μεριά της η ελληνική πλευρά προσέρχεται σε 
ένα διάλογο σε μεγάλο βαθμό επειδή θέλει να αποφύγει 
το κόστος «θερμής» κλιμάκωσης. Αυτό, άλλωστε, φάνηκε 
από τον τρόπο που το καλοκαίρι του 2020 «σιωπηρά» 
τροποποιήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής ως προς τις σεισμικές 
έρευνες της Τουρκίας εντός υδάτων που υπέρκεινται της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Προσέρχεται επίσης με ένα 
δεδομένο πλέγμα συμμαχιών, που π.χ. δεν μπορούν να 
συγκριθούν με την εποχή που ετίθετο ζήτημα ελληνικής 
καθοριστικής «συναίνεσης» σε μια ενταξιακή διαδικασία 
στην ΕΕ που ήταν «εθνικός στόχος» της Τουρκίας. 
Υπάρχουν, βέβαια, οι απειλές της ΕΕ για κυρώσεις, όμως 
είναι σαφές ότι μια σειρά από χώρες, με προεξάρχουσα 
τη Γερμανία θα θεωρούν «θετικό» οποιοδήποτε κλίμα δεν 
περιλαμβάνει μεγάλη συγκέντρωση πολεμικών πλοίων 
σε διαφιλονικούμενες περιοχές. Και αντίστοιχα, οι όποιες 
προσπάθειες για αναβάθμιση των σχέσεων της Ελλάδας 
με χώρες της περιοχής που είναι σε έστω και τακτική 
αντιπαράθεση με την Τουρκία, μπορεί να ασκούν πίεση, 
όμως δύσκολα μπορούν να έχουν άμεση επίδραση στον σε 
εξέλιξη διάλογο, την ίδια ώρα που η συνολικότερη εξέλιξη 

μετώπων όπως το Συριακό μπορεί να διαμορφώσει και 
νέες ισορροπίες.

Και όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα διεθνές τοπίο που 
σφραγίζεται από την όξυνση του «Νέου Ψυχρού Πολέμου», 
την αναμέτρηση της Δύσης με την Κίνα, το σταδιακό 
κλείσιμο του κύκλου που άνοιξε με την «Αραβική Άνοιξη», 
τη νέα διαπραγμάτευση γύρω από το Ιράν και βέβαια τα 
ανοιχτά ερωτήματα για την επόμενη μέρα της παγκόσμιας 
οικονομίας. Όλα, δηλαδή, τα στοιχεία μιας μεταβατικής 
εποχής. Και οι μεταβατικές εποχές πάντα γεννούν στους 
επιμέρους σχηματισμούς και νέους φόβους και πειρασμούς 
διεκδίκησης «νέων ισορροπιών».

Τα δύσκολα βήματα από εδώ και πέρα
Και οι δύο πλευρές δεν θέλουν ο διάλογος να σταματήσει 

εδώ. Αυτό φαίνεται από το ότι δεν διακυβεύθηκαν οι 
διερευνητικές. Αυτό δείχνει η διάθεση να πραγματοποιηθεί 
και συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη και Ερντογάν. Σε αυτό 
παραπέμπει η συνάντηση Δένδια και Ερντογάν, για την οποία 
μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση ή «διαρροή», πέραν 
της επιλογής του ίδιου του έλληνα ΥΠΕΞ να τη χαρακτηρίσει 
«εξαιρετική», γεγονός από μόνο του σημαντικό.

Η μεν Τουρκία κατανοεί ότι σε αυτή τη φάση είναι από 
τα εχέγγυα που πρέπει να δώσει προς τη Δύση για να 
διατηρήσει βαθμούς ελευθερίας σε άλλα πεδία, αλλά και 
για να μην κινδυνεύσει μεσοπρόθεσμα να βρεθεί απλώς 
με αξιώσεις χωρίς απτό αντίκρισμα. Η δε Ελλάδα, παρότι 
θα ήθελε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική και 
κοινωνική της ανασυγκρότηση, χρειάζεται έναν μηχανισμό 
που να αποτρέπει το ενδεχόμενο «θερμών επεισοδίων» με 
απρόβλεπτη εξέλιξη και να δρομολογήσει μια μεσοπρόθεσμη 
επίλυση των διμερών διαφορών.

Ωστόσο, δεν θα είναι εύκολη διαδικασία. Οι δύο χώρες 
προσέρχονται με διαφορετικές αφετηρίες, συνθήκες 
και επιλογές και με έναν μεταξύ τους συσχετισμό 
τροποποιημένο σε σχέση με παλαιότερα. Η Τουρκία έχει 
μεγάλες αντιθέσεις στο εσωτερικό της, ανοιχτά ερωτήματα 
για το οικονομικό της μοντέλο και την ανοιχτή πληγή του 
Κουρδικού. Όμως, θεωρεί ότι έχει ισχυροποιηθεί τις δυο 
τελευταίες δεκαετίες. Η Ελλάδα διατηρεί τη σταθερή θέση 
της στη Δύση, την ευρωπαϊκή ένταξη, τις νέες συμμαχίες. 
Όμως, είναι τραυματισμένη από τη δεκαετία του 2010 και 
τώρα ανασυγκροτεί την παρουσία της π.χ. στα Βαλκάνια και 
ουσιαστικά αναζητά βηματισμό.

Κυρίως, όμως, η δυσκολία και για την ελληνική πλευρά 
και με έναν τρόπο και για την τουρκική είναι ότι η όποια 
ευόδωση του διαλόγου σημαίνει έστω και μερική υποχώρηση 
από τα αφηγήματα που έχουν αρθρωθεί στο εσωτερικό 
τους. Είτε αυτό αφορά το «δεν συζητάμε τίποτα πέραν της 
υφαλοκρηπίδας» στο εσωτερικό της Ελλάδας, είτε το «θα 
επιβάλουμε να μας σεβαστούν ως ισχυρή δύναμη» στο 
εσωτερικό της Τουρκίας. Εύλογο επομένως να αναμένουμε 
αρκετές «θερμές» κοινές συνεντεύξεις ακόμη.

Δένδιας: 
Το τοπίο του 

ελληνοτουρκικού 
διαλόγου μετά το 

«θερμό επεισόδιο» 
με Τσαβούσογλου
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Προηγούμενες μελέτες έχουν συγκρίνει 
τα στοματικά βακτήρια αφενός νέων 
και γηραιότερων ανθρώπων και 
αφετέρου υγιών και ασθενών, αλλά η 
δική μας είναι η πρώτη που εξετάζει 
την πλούσια σε νιτρικά διατροφή 
με αυτό τον τρόπο», επισημαίνει η 
επικεφαλής συγγραφέας, καθηγήτρια 
Anni Vanhatalo και προσθέτει:

«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν 
ότι η προσθήκη πλούσιων σε νιτρικά 
τροφίμων στη διατροφή –στην 
προκειμένη περίπτωση του χυμού 
παντζαριού- μόλις για δέκα ημέρες 
μπορεί να τροποποιήσει σημαντικά 
και προς το καλύτερο την μικροβιακή 
ισορροπία στο στόμα. Η διατήρηση 
του υγιούς στοματικού μικροβιώματος 
μακροπρόθεσμα μπορεί να 
επιβραδύνει τις αρνητικές αγγειακές 
και γνωστικές αλλαγές που σχετίζονται 
με τη γήρανση».

Οι ερευνητές έκαναν αρκετά τεστ 
για να εντοπίσουν τις κοινότητες των 
στοματικών βακτηρίων που τείνουν να 
αφθονούν σε παρόμοιες καταστάσεις 
και διαπίστωσαν ότι μια κοινότητα 
(Prevotella-Veillonella) που έχει 
σχετιστεί με φλεγμονή μειώθηκε μετά 
τη λήψη συμπληρωμάτων νιτρικών, 
ενώ παρατηρήθηκε και μείωση του 
Clostridium difficile (που μπορεί να 
μολύνει το έντερο και να προκαλέσει 
διάρροια).

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι 
χρειάζονται περισσότερες έρευνες 
για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα 
και να προσδιορίσουν αν παρόμοιες 
επιδράσεις εντοπίζονται και σε άλλες 
ομάδες. «Οι συμμετέχοντές μας ήταν 
υγιείς, δραστήριοι ηλικιωμένοι με γενικά 
καλή αρτηριακή πίεση. Τα νιτρικά της 
διατροφής μείωσαν κατά μέσο όρο την 
αρτηριακή τους πίεση και τώρα θέλουμε 
να διερευνήσουμε τις αλληλεπιδράσεις 
ανάμεσα στα στοματικά βακτήρια 
και τη γνωστική λειτουργία για να 
κατανοήσουμε καλύτερα πως μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί η διατροφή για 
την καθυστέρηση της γνωστικής 
εξασθένησης στις μεγαλύτερες 
ηλικίες», καταλήγει η Δρ. Vanhatalo.

Ένας βαθυκόκκινος 
χυμός από ένα 
αγαπημένο λαχανικό 
φαίνεται ότι μπορεί να 
ενισχύσει την αγγειακή 
υγεία καθώς και την 
γνωστική λειτουργία, 
διασφαλίζοντας υγιή 
γήρανση.
 

Η κατανάλωση χυμού παντζαριού 
ενισχύει τα βακτήρια του στόματος που 
σχετίζονται με την αγγειακή υγεία και 
την εγκεφαλική λειτουργία, σύμφωνα 
με μία νέα μελέτη ανθρώπων ηλικίας 
70-80 ετών που δημοσιεύθηκε στο 
Redox Biology. Το παντζάρι –καθώς 
και άλλα τρόφιμα όπως το μαρούλι, το 
σπανάκι και το σέλινο- είναι πλούσιο 
σε ανόργανα νιτρικά και πολλά 
στοματικά βακτήρια παίζουν ρόλο 
στη μετατροπή αυτών των νιτρικών 
σε νιτρικό οξείδιο, το οποίο βοηθά 
στη ρύθμιση των αιμοφόρων αγγείων 
και της νευροδιαβίβασης (χημικά 
μηνύματα στον εγκέφαλο).

Οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι 
τείνουν να έχουν χαμηλότερη 
παραγωγή νιτρικού οξειδίου, πράγμα 
που σχετίζεται με χειρότερη αγγειακή 
(αιμοφόρα αγγεία) και γνωστική 
(εγκέφαλος) υγεία.

Σε αυτή τη νέα μελέτη από το 
Πανεπιστήμιο του Exeter, λοιπόν, 
26 υγιείς ηλικιωμένοι έλαβαν μέρος 
σε δύο περιόδους μελέτης δέκα 
ημερών με συμπληρώματα: η μία 
περιελάμβανε την κατανάλωση 
πλούσιου σε νιτρικά χυμού παντζαριού 
και η άλλη ενός εικονικού χυμού χωρίς 
νιτρικά. Και στις δύο περιπτώσεις, οι 
χυμοί καταναλώνονταν δύο φορές την 
ημέρα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλότερα 
επίπεδα βακτηρίων σχετικών με 
καλή αγγειακή και γνωστική υγεία 
και χαμηλότερα επίπεδα βακτηρίων 
που συνδέονται με ασθένειες και 
φλεγμονή. Επιπλέον, η συστολική 
αρτηριακή πίεση μειώθηκε κατά πέντε 
μονάδες (mmHg) μέσο όρο μετά την 
κατανάλωση του χυμού παντζαριού.

«Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά 
εντυπωσιακά, καθώς έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην υγιή γήρανση. 

Υ Γ Ε Ι Α

Ο κόκκινος χυμός που βελτιώνει την 
κυκλοφορία και δυναμώνει το μυαλό
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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
Η βασίλισσα Ελισάβετ μόνη
Η πιο συγκινητική εικόνα από την 

κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου

Η Βασίλισσα Ελισάβετ παίρνει τη θέση της μέσα 
στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του 
Γουίνσδορ για να αποχαιρετήσει τον σύζυγό της, τον 
πρίγκιπα Φίλιππο.

Η εικόνα της ωστόσο, να κάθεται μόνη της, στην άκρη, 
προκάλεσε σχόλια συμπόνιας από τους χρήστες των so-
cial media. Πολλοί ήταν εκείνοι που τη χαρακτήρισαν ως 
την πιο σπαρακτική εικόνα στην σημερινή τελετή.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος παντρεύτηκε την τότε πριγκίπισσα 
Ελισάβετ στις 20 Νοεμβρίου 1947 και μέχρι τον θάνατό του 
υπήρξε από τους μακροβιότερους συζύγους μονάρχη στον 
κόσμο. Από όλες τις εικόνες, που απαθανάτισαν σήμερα 
οι φωτογράφοι στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου ίσως 
αυτή της Ελισάβετ να ήταν η πιο συγκινητική.

Η Βασίλισσα κάθεται μόνη της σε μια σειρά από άδειες 
θέσεις. Αν δεν υπήρχε η πανδημία, αυτές θα ήταν γεμάτες 
και το παρεκκλήσι κατάμεστο από φίλους, συγγενείς και 
καλεσμένους από όλον τον κόσμο, που θα έσπευδαν να 

αποχαιρετήσουν τον Φίλιππο.
«Η έντονη αυτή εικόνα είναι μια ισχυρή υπενθύμιση 

του πόνου, που προκαλείται από την πανδημία και 
υπογραμμίζει το τραγικό χρέος πολλών στον κόσμο, που 
κλήθηκαν να κηδέψουν τους ανθρώπους που έχασαν 
αυτόν τον χρόνο, μόνοι τους», σχολιάζουν τοπικά Μέσα.

A68: Λιώνει το (πρώην) 
μεγαλύτερο παγόβουνο 

στον κόσμο
Το παγόβουνο που έγινε γνωστό ως το μεγαλύτερο στον 

κόσμο, πλέον έχασε το ρεκόρ του.
 Το A68, κάλυπτε μια έκταση περίπου 6.000 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων όταν αποκόπηκε από την Ανταρκτική το 2017.
Επί της ουσίας επρόκειτο για μια «μικρή χώρα» αν 

αναλογιστεί κανείς ότι το μέγεθός του ήταν το ίδιο με της 
Ουαλίας.

Όμως, οι δορυφόροι δείχνουν, ότι το αυτό το σούπερ 
- παγόβουνο έχει πλέον σχεδόν εξαφανιστεί. Χωρισμένο 
σε αμέτρητα μικρά θραύσματα πια, το Εθνικό Κέντρο 
Πάγου των ΗΠΑ λέει, ότι δεν αξίζει πλέον ούτε καν να το 
παρακολουθούν οι ειδικοί.

Ο Α68 «γεννήθηκε» από τον Larson C στην άκρη της 
χερσονήσου της Ανταρκτικής και για ένα χρόνο σχεδόν δεν 
είχε μετακινηθεί.

Στη συνέχεια άρχισε να κινείται βόρεια με αυξανόμενη 
ταχύτητα, ωθούμενο από δυνατά ρεύματα και ανέμους.

Το παγωμένο μπλοκ των δισεκατομμυρίων τόνων πήρε 
μια οικεία διαδρομή, γυρίζοντας προς τον Νότιο Ατλαντικό.

Πλησίαζε στην περιοχή που «πεθαίνουν» τα μεγάλα 
παγόβουνα. Εκεί σταματούν στα τοπικά ρηχά και είναι 
καταδικασμένα να λιώνουν σταδιακά.

Ωστόσο, η περίπτωση του A68 κατά κάποιον τρόπο 
κατάφερε να ξεφύγει από αυτή τη συγκεκριμένη μοίρα.

Το δικό του τέλος ήρθε από τα θερμά κύματα και τις 
υψηλότερες θερμοκρασίες του αέρα στον Ατλαντικό. Αυτό 
που συνέβη είναι ότι απλώς διαλύθηκε σε μικρότερα 
θραύσματα.

«Είναι εκπληκτικό το ότι το παγόβουνο A68 έζησε τόσο», 
δήλωσε ο Adrian Luckman, από το Πανεπιστήμιο Swan-
sea, στο BBC News.

«Αν σκεφτεί κανείς την αναλογία πάχους - είναι σαν 
τέσσερα κομμάτια χαρτιού Α4 να συσσωρεύονται το ένα 

πάνω στο άλλο. Άρα αυτό το πράγμα είναι απίστευτα 
ευέλικτο και εύθραυστο καθώς κινείται γύρω από τον 
ωκεανό. Αλλά τελικά έσπασε σε τέσσερα έως πέντε 
κομμάτια και στη συνέχεια αυτά με τη σειρά τους 
χωρίστηκαν» είπε.

Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν το A68 ως προϊόν 
μιας πολύ φυσικής διαδικασίας.

Η ιστορία του A68 έχει αφήσει παρακαταθήκη όμως 
στην έρευνα: τόσο για το πώς κατασκευάζονται τα επίπεδα 
πάγου όσο και για το πώς διαλύονται δημιουργώντας 
παγόβουνα.

«Ένα πράγμα που μάλλον αξίζει να αναφερθεί ως 
επιστημονικό αποτέλεσμα ήταν το ότι μάθαμε αρκετά 
για την αντοχή στη θραύση των ζωνών των διαφόρων 
επιφανειών, όπου οι εσωτερικοί παγετώνες ενώθηκαν για 
να σχηματίσουν τον πλωτό πάγο», σχολίασε ο Κρίστοφερ 

Σούμαν από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ της κομητείας 
της Βαλτιμόρης (UMBC) και Nasa-Goddard.

«Επειδή είχαμε νέους αισθητήρες ώστε να βλέπουν 
την εξέλιξη των ρήξεων πιο συχνά, είμαι βέβαιος ότι 
συλλέχθηκαν χρήσιμες πληροφορίες, που δεν θα 
μπορούσαμε να είχαμε την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό 
είναι μια πραγματική απόδειξη για τις επενδύσεις που 
γίνονται στον τομέα της παρατήρησης» πρόσθεσε.

Για να μπει στη λίστα των δυνητικά επικίνδυνων 
παγόβουνων του USNIC, ένα παγόβουνο πρέπει είτε να 
έχει έναν άξονα μεγαλύτερο από 18,5 χλμ ή μια έκταση 
τουλάχιστον 20 τετραγωνικών ναυτικών μιλίων (68,5 
τετραγωνικά χιλιόμετρα).

Κανένα από τα θραύσματα του A68 δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις. Το τελευταίο μεγάλο κομμάτι, γνωστό ως 
A68a, μετρήθηκε την Παρασκευή σε μόλις 3 ναυτικά μίλια.

Mε πληροφορίες του BBC
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Μεταπτυχιακός 

φοιτητής 
μετέγραψε το 

«Μονόγραμμα» 
του Ελύτη σε 
γραφή Braille

Η μεγάλη αγάπη του για τα άτομα με προβλήματα όρασης 
τον οδήγησε στην εκμάθηση της γραφής Braille. Η γνώση 
της, σε όλες τις γλώσσες πλην αυτών με χαρακτήρες-λέξεις 
όπως τα κινεζικά, τού γέννησαν την επιθυμία να νιώσει τη 
δύναμη αυτού του κώδικα.

«Μόλις έκλεισα τα μάτια μου μ’ ένα πανί, προσπάθησα να 
περάσω ένα ολόκληρο 24ωρο σαν άτομο με πρόβλημα 
όρασης. Ο χρόνος με κλειστά μάτια πέρασε πολύ εύκολα, 
σχετικά, καθώς με τη Braille μπορούσα να χειριστώ την 
τηλεόραση, τον υπολογιστή, αλλά δεν μπορούσα να κάνω 
κάτι το οποίο ήταν ζωτικής σημασίας για εμένα: να διαβάσω 
μόνος μου λογοτεχνία. Ούτε να μου διαβάσει κάποιος 
υπολογιστής, αλλά ούτε και να μου το διαβάσουν άλλοι».

Ο Απόστολος Γαρούφος, μεταπτυχιακός φοιτητής στις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και 
στην Ειδική Αγωγή και Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης, 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με προπτυχιακές 
σπουδές στην ελληνική φιλολογία και κατεύθυνση στις 
νεοελληνικές και βυζαντινές σπουδές, χρησιμοποιώντας 
ειδικό λογισμικό, μετέγραψε σε γραφή Braille το 
«Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελύτη.

Επόμενο εγχείρημα η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού 
προγράμματος, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε 
ιδιώτη να κάνει ο ίδιος μεταγραφές σε Braille.

Εξηγεί πώς γεννήθηκε η ιδέα εκμάθησης της Braille. «Η 
σκέψη μου για την εκμάθηση της Braille, μου ήρθε αφότου 
ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου στην Ειδική Αγωγή... Ήταν 
μια βαθιά μου ανάγκη, διότι αγαπάω πολύ τα άτομα με 
προβλήματα όρασης. Καθώς γνώρισα σε βάθος τη γραφή, 
όχι μόνο την ελληνική και την αγγλική που διδάσκεσαι, 
αλλά και όλες τις υπόλοιπες γλώσσες (πλην των γλωσσών 
με χαρακτήρες-λέξεις π.χ. κινεζικά κ.λ.π.), ήθελα να νιώσω 
τη δύναμη αυτού του κώδικα...» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
κ. Γαρούφος.

Ερωτηθείς για το κατά πόσο εύκολη είναι η μεταγραφή σε 
Braille ενός λογοτεχνικού έργου και η διασκευή βιβλίων 
για τυφλούς, διευκρινίζει πως μεταγραφές και εκτυπώσεις 
αυτών, γίνονται ήδη από διάφορους συλλόγους.

«Στην ουσία εγώ ήθελα να έχω ένα ηλεκτρονικό 
πρόγραμμα, το οποίο να κάνει αυτόματες μεταγραφές από 
ελληνικά και αγγλικά πρωτίστως, ώστε να το έχω σε πρώτη 
μορφή με τον κώδικα Braille. Η δεύτερη φάση είναι να γίνει 
η εκτύπωση. Με το λογισμικό που έχω δημιουργήσει, δεν 
χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος από μεταγραφές, αφού 
αυτό το κάνει αυτόματα. Βάζεις γραφή βλεπόντων και τη 
μεταγράφει αυτόματα».

Υπογραμμίζει το έλλειμμα στη διάθεση λογοτεχνικών 
βιβλίων σε γραφή Braille και ως εκ τούτου την αδυναμία 
επαφής με τη λογοτεχνία των ατόμων με προβλήματα 
όρασης. «Πολύ δύσκολα βρίσκει κάποιος βιβλία για άτομα 
με προβλήματα όρασης από το διαδίκτυο, παρά μόνο αν το 
ζητήσεις και σου το κάνουν για προσωπική χρήση...

Οι πλειονότητες στερούν από τις μειονότητες τα αυτονόητα, 
όπως είναι η ανάγνωση ενός βιβλίου ή περιοδικού, ή 
γενικότερα ενός κειμένου», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκτιμά πως η πρόσβαση σε λογοτεχνικά κείμενα των 
ατόμων με προβλήματα όρασης ή τυφλότητα είναι 
σημαντική. «Η εκπαίδευση είναι το πιο σημαντικό πράγμα 
σε αυτή τη ζωή. Ανοίγεις φτερά, απολαμβάνεις τον έρωτα 
και τη μυρωδιά των σελίδων. Θα πρέπει να υπάρξει μια 
σημαντική πρωτοβουλία και μια έξαρση εκδόσεων βιβλίων 
για τα άτομα αυτά. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου 
να απαντάει κάτι διαφορετικό στην ερώτηση “φαγητό ή 
λογοτεχνία”, φυσικά και θα επιλέξω το δεύτερο. Ίσως 

τελικά, εμείς κάνουμε τους τυφλούς, απέναντι στα άτομα με 
προβλήματα όρασης. Ενώ βλέπουμε πως ο συνάνθρωπος 
χρειάζεται το αυτονόητο, εμείς απλά κωφεύουμε και 
τυφλωνόμαστε από εγωισμό».

Το «Μονόγραμμα» δεν είναι το μοναδικό εγχείρημα 
μεταγραφής για τον κ. Γαρούφο.

«Στη σελίδα μου στο Facebook με τον τίτλο “MinaDot”, θα 
βρείτε πάρα πολλές μεταγραφές κειμένων και για μικρούς 
και για μεγάλους. Έχω μεταγράψει, για παράδειγμα τον 
Μικρό Πρίγκιπα. Το “Μονόγραμμα”, ήταν μία επιλογή λόγω 
του προπτυχιακού μου, της Φιλολογίας. Το πρώτο πτυχίο 
άξιζε ως πρωτόλειο έργο. Φυσικά και όποιος θέλει θα 
μπορέσω να του μεταγράψω ένα βιβλίο ή ένα παραμύθι», 
τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γαρούφος.

«Σε λίγο καιρό, το λογισμικό μου θ’ ανέβει στο διαδίκτυο, 
ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση σε ελεύθερες μεταγραφές. Η 
εφαρμογή “MinaDot” είναι ένα λογισμικό που δημιούργησα 
μαζί με τον καθηγητή μου, Τηλέμαχο Γούδα. Είναι ένα 
πρόγραμμα στον υπολογιστή που κάνει αυτόματες 
μεταγραφές. Βάζεις γραφή είτε στην ελληνική είτε στην 
αγγλική και έχεις το αποτέλεσμα της μεταγραφής. Εύκολα, 
λιτά και χωρίς να έχεις γνώση της Braille. Το συγκεκριμένο 
λογισμικό, μπορεί να κάνει χιλιάδες μεταγραφές σε 
δευτερόλεπτα. Η χρήση του είναι μέχρι στιγμής από εμένα, 
διότι επιδέχεται πολλών αλλαγών για να γίνει πιο εύχρηστο 
και θα διατεθεί ελεύθερα στο διαδίκτυο, μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα. Ωστόσο, προσωπικά κάνω αρκετές 
μεταγραφές. Είναι δηλαδή το πρόγραμμα σε χρήση».

Ο Απόστολος Γαρούφος, με καταγωγή από το Τσοτύλι 
Κοζάνης, δηλώνει τα τελευταία οκτώ χρόνια, «παιδί της 
Θράκης». «Είμαι ερωτευμένος με την Κομοτηνή και 
αγαπάω πολύ την Αλεξανδρούπολη. Οι δύο αυτές πόλεις 
μου έδωσαν κι από κάτι σημαντικό. Η μία τις σπουδές μου 
και η άλλη την επαφή μου με τη γραφή Braille».

Οδυσσέας Ελύτης, «Το Μονόγραμμα»
ΙΙΙ.

Έτσι μιλώ για σένα και για μένα

Επειδή σ’ αγαπώ και στην αγάπη ξέρω
Να μπαίνω σαν Πανσέληνος
Από παντού, για το μικρό το πόδι σου μες στ’ αχανή σεντόνια
Να μαδάω γιασεμιά -- κι έχω τη δύναμη
Αποκοιμισμένη, να φυσώ να σε πηγαίνω
Μεσ’ από φεγγαρά περάσματα και κρυφές της θάλασσαςστοές
Υπνωτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουνε

Ακουστά σ’ έχουν τα κύματα
Πώς χαιδεύεις, πώς φιλάς
Πώς λες ψιθυριστά το “τι” και το “ε”
Τριγύρω στο λαιμό στον όρμο
Πάντα εμείς το φως κι η σκιά

Πάντα εσύ τ’ αστεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό
πλεούμενο
Πάντα εσύ το λιμάνι κι εγώ το φανάρι το δεξιά
Το βρεμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα κουπιά
Ψηλά στο σπίτι με τις κληματίδες
Τα δετά τριαντάφυλλα, το νερό που κρυώνει
Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά
που μεγαλώνει
Το γερτό παντζούρι εσύ, ο αέρας που το ανοίγει εγώ
Επειδή σ’ αγαπώ καί σ’ αγαπώ
Πάντα εσύ τό νόμισμα καί εγώ η λατρεία που το εξαργυρώνει:

Τόσο η νύχτα, τόσο η βοή στον άνεμο
Τόσο η στάλα στον αέρα, τόσο η σιγαλιά
Τριγύρω η θάλασσα η δεσποτική
Καμάρα τ’ ουρανού με τ’ άστρα
Τόσο η ελάχιστη σου αναπνοή

Που πια δεν έχω τίποτε άλλο
Μες στους τέσσερις τοίχους, το ταβάνι, το πάτωμα
Να φωνάζω από σένα και να με χτυπά η φωνή μου
Να μυρίζω από σένα και ν’ αγριεύουν οι άνθρωποι
Επειδή το αδοκίμαστο και το απ’ αλλού φερμένο
Δεν τ’ αντέχουν οι άνθρωποι κι είναι νωρίς, μ’ ακούς
Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν αγάπη μου

Να μιλώ για σένα και για μένα.
ΙV.

Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν, μ’ ακούς
Δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα, μ’ ακούς
Τό χαμένο μου το αίμα και το μυτερό, μ’ ακούς Μαχαίρι
Σαν κριάρι που τρέχει μες στους ουρανούς
Και των άστρων τους κλώνους τσακίζει, μ’ακούς
Είμ’ εγώ, μ’ ακούς
Σ’ αγαπώ, μ’ ακούς
Σέ κρατώ καί σέ πάω καί σου φορώ
Το λευκό νυφικό τής Οφηλίας, μ’ ακούς
Πού μ’ αφήνεις, πού πας και ποιος, μ’ ακούς

Σου κρατεί το χέρι πάνω απ’ τους κατακλυσμούς
Οι πελώριες λιάνες και των ηφαιστείων οι λάβες
Θα’ ρθει μέρα, μ’ ακούς
Να μας θάψουν, κι οι χιλιάδες ύστερα χρόνοι
Λαμπερά θα μας κάνουν πετρώματα, μ’ ακούς
Να γυαλίσει επάνω τους η απονιά, μ’ ακούς
Των ανθρώπων
Και χιλιάδες κομμάτια να μας ρίξει

Στα νερά ένα – ένα, μ’ ακούς
Τα πικρά μου βότσαλα μετρώ, μ’ ακούς
Κι είναι ο χρόνος μιά μεγάλη εκκλησία, μ’ ακούς
Όπου κάποτε οι φιγούρες
Των Αγίων
Βγάζουν δάκρυ αληθινό, μ’ ακούς
Οι καμπάνες ανοίγουν αψηλά, μ’ ακούς
Ένα πέρασμα βαθύ να περάσω
Περιμένουν οι άγγελοι με κεριά και νεκρώσιμους ψαλμούς
Πουθενά δεν πάω, μ’ ακούς
Ή κανείς ή κι οι δύο μαζί, μ’ ακούς

Το λουλούδι αυτό της καταιγίδας καί, μ’ ακούς
Της αγάπης
Μιά για πάντα το κόψαμε
Και δέν γίνεται ν’ ανθίσει αλλιώς, μ’ ακούς
Σ’ άλλη γη, σ’ άλλο αστέρι, μ’ ακούς
Δεν υπάρχει τό χώμα , δεν υπάρχει ο αέρας
Που αγγίξαμε, ο ίδιος, μ’ ακούς

Και κανείς κηπουρός δεν ευτύχησε σ’ άλλους καιρούς

Από τόσον χειμώνα κι από τόσους βοριάδες, μ’ ακούς
Να τινάξει λουλούδι, μόνο εμείς, μ’ ακούς
Μές στή μέση της θάλασσας
Από το μόνο θέλημα της αγάπης, μ’ ακούς
Ανεβάσαμε ολόκληρο νησί, μ’ ακούς
Με σπηλιές και με κάβους κι ανθισμένους γκρεμούς
Άκου, άκου
Ποιος μιλεί στα νερά καί ποιος κλαίει – ακούς;

Ποιος γυρεύει τον άλλο, ποιος φωνάζει – ακούς;
Είμ’ εγώ που φωνάζω κι είμ’ εγώ που κλαίω, μ’ ακούς
Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ μ’ ακούς.

[Οδ. Ελύτης, Το Μονόγραμμα, Ίκαρος Αθήνα, 2008, σ.17-19]
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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...

Όπου κι αν κοιτάξει κανείς, σε οποιαδήποτε χώρα του 
Κόσμου, θα βρει Έλληνες επιτυχημένους σε διάφορους 
κλάδους και δραστηριότητες.

Ειδικότερα, στην business κοινότητα, εκατοντάδες 
Ελλήνων διαπρέπουν σε ανώτερες θέσεις μεγάλων 
πολυεθνικών εταιρειών. Πρόκειται για έμπειρα στελέχη, με 
βαθιά γνώση και εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πέραν από την υλοποίηση μια λαμπρής προσωπικής 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τα στελέχη αυτά έχουν 
μονίμως την ψυχή και τον νου τους στην Ελλάδα. Βλέπουν 
καλύτερα, ίσως, από εκεί ποια είναι τόσο τα θετικά όσο 
και τα αρνητικά στοιχεία της πατρίδας τους. Χαίρονται 
για τις επιτυχίες της Ελλάδας, αλλά και λυπούνται ακόμη 
περισσότερο όταν βλέπουν τα προβλήματα και τις 
παθογένειες. Ειδικά, όταν αυτές χρονίζουν.

Το σύνολο αυτών των Ελλήνων στελεχών του εξωτερικού 
επιθυμούν να θέσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους 
στη διάθεση της Ελλάδας, για να μπορέσει να ξεπεράσει 
υστερήσεις και ελλείψεις και να καταστεί ελκυστικός 
επενδυτικός προορισμός.

Κατ’ ανάλογο τρόπο, αναζητούν και αυτοί εφόδια και 
οπλοστάσιο επιχειρημάτων, για να τα χρησιμοποιήσουν 
στο εσωτερικό των εταιρειών τους, ώστε να προστεθεί 
η Ελλάδα στη βεντάλια των πιθανών επενδυτικών 
προορισμών για τις εταιρείες τους.

Η Ιδέα
Οργάνωση, σε ετήσια βάση, μιας συνάντησης με Έλληνες, 

ανώτερα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών στο 
εξωτερικό, για να συζητήσουν και να προτείνουν 
συγκεκριμένες προτάσεις προς την ελληνική 
πολιτεία για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της 
Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Οι Στόχοι
Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να γνωρίσει με 
άμεσο τρόπο πώς τα κεντρικά γραφεία πολυεθνικών 
εταιρειών αξιολογούν τις πολιτικές της Ελλάδας για 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Να επωφεληθεί η Ελλάδα από τις καλές 
πρακτικές άλλων χωρών στην προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων, μέσω της γνώσης και εμπειρίας των 
Ελλήνων – ανώτερων στελεχών που εργάζονται 
στο εξωτερικό.

Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να 
κινητοποιήσει τους Έλληνες – ανώτερα στελέχη 
του εξωτερικού, για να προωθήσουν την Ελλάδα 
στις εταιρείες τους ως επενδυτικό προορισμό, 
εφοδιάζοντάς τους με τις κατάλληλες πολιτικές και 
εργαλεία.

Να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες – ανώτερα 
στελέχη πολυεθνικών εταιρειών στο εξωτερικό να 
υποβάλουν προτάσεις πολιτικής στην πολιτεία, 
για να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως 
επενδυτικού προορισμού.
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πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.
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Ολοταχώς για το επίσημο άνοιγμα 
του ελληνικού τουρισμού την 14η Μαΐου 
βαδίζει η τουριστική βιομηχανία της 
Ελλάδας, σύμφωνα με φορείς του κλάδου.

Η αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας Χριστίνα Τετράδη 
κάνει λόγο για «μήνυμα ανοίγματος» 
που θα κάνει καλό στην εικόνα της 
χώρας διεθνώς. Μιλώντας στο Αθηναϊκό 
Πρακτορείο, ανέφερε ότι όσες αφίξεις 
έρθουν πριν από τις 14η Μαΐου είναι 
μια άσκηση ετοιμότητας στα ελληνικά 
αεροδρόμια.

Η Κωνσταντίνα Σβήνου, πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Ερευνών και Προβλέψεων 
(ΙΤΕΠ) εκτιμά ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο 
το γεγονός ότι «μπορεί κάποιος να έλθει 
Ελλάδα τις επόμενες ημέρες χωρίς να μπει 
σε διαδικασία καραντίνας, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί και μια πιλοτική προσπάθεια που 
καλό είναι που γίνεται πριν το επίσημο 
άνοιγμα της τουριστικής περιόδου την 14η 
Μαΐου».

Δεν περιμένουμε μαζικό άνοιγμα του 
τουρισμού πριν τις 14 Μαΐου, συμπλήρωσε, 
ωστόσο είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία 
να διαπιστωθεί πως θα λειτουργήσουν τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα στα αεροδρόμια 
και γενικότερα η ταξιδιωτική αλυσίδα.

Ποια νησιά θα δεχτούν 
τους πρώτους επισκέπτες

Για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Γραφείων 
Ελλάδας (FedaHatta) Λύσσανδρος 
Τσιλίδης, αφού σημειώνει ότι τα αεροδρόμια 
της Κω, της Μυκόνου, της Σαντορίνης, 
της Ρόδου της Κέρκυρας, της Αθήνας, 
της Θεσσαλονίκης των Χανίων και του 
Ηρακλείου είναι αυτά που θα υποδεχτούν 
τις πρώτες αφίξεις τουριστών πριν την 14η 
Μαίου, σημειώνει ότι αυτά είναι ήδη σε 
λειτουργία με προγραμματισμένες πτήσεις 
δρομολογίων.

Χωρίς καραντίνα οι τουρίστες 
από 32 χώρες

«Ο σκοπός ήταν και είναι να ανοίξει η 
χώρα και επ΄ ουδενί δεν είμαστε αρνητικοί 
σε αυτό», λέει ο πρόεδρος της FedHatta. 
Πάντα υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν 
τους όρους (εμβολιασμού, γρήγορα τέστ 
ανίχνευσης κλπ), επιβάτες από τα 27 
κράτη της ΕΕ, από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, 
τη Σερβία, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, θα μπορούν να πετούν 
στα εν λόγω αεροδρόμια χωρίς να 
χρειάζεται να παραμείνουν σε καραντίνα 
κατά την άφιξή τους.

Προϋπόθεση το άνοιγμα των 
μετακινήσεων

Φορείς του κλάδου σημειώνουν ότι 
πλέον η έλευση των τουριστών θα έχει 
νόημα αν συνοδευτεί από τη μετακίνηση 
από νομό σε νομό. Η κυρία Σβήνου και 
ως πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων 
στην Κω εκφράζει την απορία της πως 
θα έλθει ο ξένος επισκέπτης στο νησί του 
Ιπποκράτη, όταν το νησί δεν έχει πτήσεις 
τσάρτερ ακόμα. Από την πλευρά του και 
ο κ. Τσιλίδης εστιάζει στο απαραίτητο 
άνοιγμα των μετακινήσεων από νομό σε 
νομό προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
οι μεταφορές των λεωφορείων που 
μετακινούν τους ξένους επισκέπτες.

Σχετικά με τις παραμέτρους που 
συνδέονται με τις πρώτες αφίξεις των 
επισκεπτών της χώρας ο τουριστικός 
κλάδος, όπως αναφέρει ο κ. Τσιλίδης 
αναμένει τις ανακοινώσεις για τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα. Τι θα γίνει 
εφέτος με τις χωρητικότητες στα τουριστικά 
λεωφορεία, τι θα ισχύει για το γιώτιγκ και τις 
κρουαζιέρες, αλλά και με τα συνέδρια, είναι 
μερικά από τα ερωτήματα που απευθύνει ο 
κ. Τσιλίδης. Πάντως στα ξενοδοχεία φέτος 
σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα 
self tests στους εργαζόμενους,  αναφέρει 
η κυρία Σβήνου και καλεί το κράτος να 
προνοήσει για το κόστος αυτών, αφού αυτό 
καταγράφεται μεγάλο για τις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
ξενοδοχείο με 1.000 άτομα προσωπικό 
απαιτεί τουλάχιστον δαπάνη 30.000 ευρώ 
το μήνα για Self Tests.

«Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη της 
τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα φέτος 
περνάει από τα αχαρτογράφητα νερά της 
εξέλιξη της πανδημίας, των εμβολιασμών 
στις κύριες αγορές - δεξαμενές για την 
προσέλκυση τουριστών στην Ελλάδα, αλλά 
και τις πολιτικές που εφαρμόζει κάθε χώρα 
για τα ταξίδια. Αυτό που εξακολουθεί να 
ισχύει την δεδομένη χρονική στιγμή, είναι 
το γεγονός ότι οι κρατήσεις για την Ελλάδα 
θα είναι όχι “last minute αλλά last second” 
(τελευταίας στιγμής)» όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωσης 
Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης.

Σύμφωνα με την κυρία Σβήνου, 17 

Μαΐου, αναμένονται οι πρώτες πτήσεις 
της TUI στην Ελλάδα, ενώ η JET2 
αναμένεται στην Ελλάδα στις 24 Ιουνίου. 
Από την πλευρά της η κυρία Τετράδη 
ελπίζει ότι η εφετινή χρονιά η τουριστική 
σαιζόν μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι 

Ανοίγει ο τουρισμός στις 
14 Μαΐου: Ποια νησιά της Ελλάδας 

θα δεχτούν τους πρώτους επισκέπτες
Χωρίς καραντίνα τουρίστες από 32 χώρες

τον Νοέμβριο. Τέλος ο κ. Τσιλίδης δηλώνει 
αισιόδοξος αλλά όχι υπερ-αισιόδοξος, 
απόρροια των προβλημάτων που υπάρχουν 
στους εμβολιασμούς σε Γερμανία και Γαλλία, 
όπως αναφέρει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Σάββατο 

του 
Λαζάρου

Την ημέρα αυτή η 
Ορθοδοξία γιορτάζει το 
θαύμα της εκ νεκρών έγερσης 
του Λαζάρου, φίλου και 
πιστού μαθητού του Ιησού. 
Ο Λάζαρος υπήρξε στενός 
φίλος του Ιησού Χριστού, 
αδερφός της Μάρθας και 
της Μαρίας. Κατοικούσε στη 
Βηθανία, 3 χλμ. περίπου 
ανατολικά της Ιερουσαλήμ.
Ενώ ο Ιησούς βρισκόταν 

μακριά από τη Βηθανία, 
ο Λάζαρος ασθένησε. Οι 
αδερφές του ειδοποίησαν τον 
Ιησού για την κατάστασή του, 
ο Ιησούς όμως καθυστέρησε 
εσκεμμένα τη μετάβασή του 
στη Βηθανία.
Όταν έφθασε στο σπίτι 

μαζί με τους μαθητές Του, ο 
Λάζαρος ήταν ήδη νεκρός για 
τέσσερις ημέρες (Ιωάννης 
11:17). Ο Ιησούς όμως αφού 
προσευχήθηκε, τον ανάστησε λέγοντας την 
πασίγνωστη φράση: “Λάζαρε, δεύρο έξω”. 
(Ο Λάζαρος σηκώθηκε, βγήκε έξω από 
το μνήμα του με δεμένα τα πόδια και τα 
χέρια, και το πρόσωπό του περιτυλιγμένο 
με το σουδάριο (Ιωάννης 11:44). Το θαύμα 
αυτό του Ιησού έγινε η αιτία ν α πιστέψουν 
πολλοί από τους Ιουδαίους.
Η ανάσταση του Λαζάρου και η 

συγκέντρωση του πλήθους θορύβησε τους 
αρχιερείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι 
αποφάσισαν να θανατώσουν τον Ιησού, 
αλλά και το Λάζαρο. Δεν κατόρθωσαν 
όμως να το πράξουν για το Λάζαρο, τον 
Ιησού όμως αργότερα τον σταύρωσαν. 
Έξη ημέρες πριν από το Πάσχα, ο Ιησούς 
κάθισε σε δείπνο το οποίο δόθηκε γι Αυτόν. 
Μαζί του ήταν και ο Λάζαρος, ενώ πλήθος 
κόσμου είχαν πάει για να δουν όχι μόνο τον 
Ιησού, αλλά και τον αναστημένο Λάζαρο 
(Ιωάννης 12:9).
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Λάζαρος 

ήταν 30 ετών όταν ο Κύριος τον ανάστησε 
και μετά από το γεγονός της ανάστασης 
έζησε άλλα 30 χρόνια. Άλλη παράδοση 
επίσης αναφέρει ότι ο Λάζαρος μετά την 
ανάστασή του θέλοντας να αποφύγει το 
μίσος των αρχιερέων κατέφυγε στο Κίτιο 
της Κύπρου, όπου χειροτονήθηκε από 
τον Παύλο και το Βαρνάβα ως πρώτος 
επίσκοπος Κιτίου.
Ο φόβος και ο τρόμος για όσα γνώρισε 

στον άλλο κόσμο άφησαν τόσο βαθιά 
σημάδια στην ψυχή του Λάζαρου που, 
όπως λέει η παράδοση, μετά την Ανάστασή 
του, δε γέλασε παρά μόνο μια φορά. Είδε 
κάποιον χωρικό στο παζάρι να κλέβει 
μια στάμνα και να φεύγει κρυφά. Βρε τον 
ταλαίπωρο, είπε. Για ιδές τον πώς φεύγει 
με το κλεμμένο σταμνί. Ξεχνάει ότι κι 
αυτός είναι έ να κομμάτι χώμα, όπως και 
το σταμνί. Το ‘ένα χώμα κλέβει τ’ άλλο. 
Μα δεν είναι να γελούν οι πικραμένοι;” και 
χαμογέλασε.
Πέθανε στην Κύπρο και τον έθαψαν. 

Στη σαρκοφάγο όπου τοποθετήθηκαν τα 
λείψανα του, είναι γραμμένο στην εβραϊκή 
γλώσσα “Λάζαρος, ο τετραήμερος φίλος 
του Χριστού”.
Στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας, 

για να απεικονίσουν την Ανάσταση του 
Λάζαρου, να συμβολίσουν δηλαδή τη 
Νίκη του Χριστού απέναντι στο θάνατο, 
αλλά παράλληλα και για να υποδηλώσουν 
την ανάσταση της φύσης, έφτιαχναν ένα 
ομοίωμα του Λάζαρου. Την παραμονή της 
γιορτής ή, σε πολλά μέρη, ανήμερα την 
“πρώτη Λαμπρή”, τα παιδιά, κρατώντας 
το “Λάζαρο”, έκαναν τους αγερμούς τους. 
Γύριζαν στα σπίτια και τραγουδούσαν τα 
“λαζαρικά”, για να διηγηθούν την ιστορία 
του αναστημένου φίλου του Χριστού και να 
πουν παινέματα στους νοικοκυραίους.

Τα “λαζαρικά” από τόπο σε τόπο έχουν 
πολλές παραλλαγές. Σε κάποιες περιοχές, 
στο έθιμο έπαιρναν μέρος μόνο κορίτσια, οι 
“Λαζαρίνες” ή “Λαζαρίτσες”, έτσι έβρισκαν 
την ευκαιρία να γίνουν γνωστές και σαν 
υποψήφιες νύφες. Στην Αιτωλία, στο έθιμο 
έπαιρναν μέρος και τα αγόρια.
Στο Απόκουρο, τα αγόρια έψελναν τους 

Αγερμούς του Λαζάρου με ειδική κατασκευή 
τον Λάζαρο.
Στην Κύπρο συναντάμε το έθιμο της 

αναπαράστασης, στην αρχαιότερη μορφή 
του. Ο Θεός πεθαίνει στην ακμή της νιότης 
του και αμέσως ανασταίνεται, όπως ο 
Άδωνις στους αρχαίους Έλληνες. Έντυναν 
ένα παιδί με κίτρινα λουλούδια, έτσι ώστε 
ούτε το πρόσωπο του δε φαινόταν. Σε 
κάθε σπίτι που πήγαιναν, όταν άρχιζαν τα 
άλλα παιδιά να τραγουδούν, ξάπλωνε και 
υποκρινόταν το νεκρό, όταν όμως έλεγαν 
το “Λάζαρε δεύρο έξω” σηκωνόταν.
Το ίδιο έθιμο συναντάμε και στην Κω. 

Το παιδί που αναπαριστούσε το Λάζαρο, 
τυλιγμένο σε ένα σεντόνι, ήταν και αυτό 
στολισμένο με κίτρινα λουλούδια. Αμοιβή 
της παρέας για την αναπαράσταση τα αυγά 
για το δάσκαλο. Τα πιο μεγάλα παιδιά, οι 
“πρωτόσχολοι”, έπαιρναν την εικόνα του 
Λάζαρου, την έβαζαν πάνω σε μια ειδική 
κατασκευή που στόλιζαν με δεντρολίβανο 
- ήταν, λέει, η Βηθανία, η πατρίδα του 
-  και γύριζαν στις στάνες. Οι βοσκοί τους 
φίλευαν αυγά, τυριά και μυζήθρες για τις 
λαμπρόπιτες.
Για την ψυχή του Λάζαρου οι γυναίκες 

ζύμωναν ανήμερα το πρωί ειδικά κουλούρια, 
τους “λαζάρηδες”, τα “λαζαρούδια” ή και 
τα “λαζαράκια”. “Λάζαρο δεν πλάσεις, 
ψωμί δεν θα χορτάσεις” έλεγαν, μια 
και ο αναστημένος φίλος του Χριστού 
πίστευαν πως είχε παραγγείλει: “Όποιος 
ζυμώσει και δε με πλάσει, το φαρμάκι 
μου να πάρει”... “Στα “λαζαράκια” έδιναν 
το σχήμα ανθρώπου σπαργανωμένου, 
όπως ακριβώς παριστάνεται ο Λάζαρος 
στις εικόνες. Όσα παιδιά είχε η οικογένεια 
τόσους “λαζάρηδες” έπλαθαν και στη θέση 
των ματιών έβαζαν δυο γαρίφαλα.
Στη ΡΟΔΟ (ΙΑΛΥΣΟΣ). Το Σάββατο του 

Λαζάρου, τα παιδιά γυρίζουν από πόρτα 
σε πόρτα και τραγουδούν τον «Λάζαρο», 
συγκεντρώνοντας χρήματα και αυγά για 
τους ιερείς. Παλαιότερα, αυτή την ημέρα, 
κανένας γεωργός δεν πήγαινε στο χωράφι 
του να εργαστεί, γιατί όπως πίστευαν, ό,τι 
έπιαναν θα μαραινόταν. Επιτρεπόταν μόνο 
η συγκέντρωση ξερών κλαδιών για το 
άναμμα των φούρνων τη Μεγάλη Εβδομάδα 
για το ψήσιμο των κουλουριών. Την ημέρα 
αυτή επίσης, σε όλα τα σπίτια οι νοικοκυρές 
φτιάχνουν στριφτά κουλουράκια, «τα 
Λαζαράκια», συμβολίζοντας με τον τρόπο 
αυτό το σώμα του Λαζάρου που ήταν 
τυλιγμένο στο σάβανο.



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 25



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  202126

Του Γιάννη Κόντου

Σε κάθε δημόσια ή άλλη συζήτηση που γίνεται και 
αφορά την τραγική οικονομική κατάσταση της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο (ΕΚΤ), το πρώτο που επισημαίνεται 
εξ αρχής και με έμφαση από την πλευρά της σημερινής 
διοίκησης, των περί αυτής κινούμενων «αστέρων» καθώς 
και των «μονίμων εφέδρων» πλέον, είναι πως όλη αυτή 
η άβολη κατάσταση είναι αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης 
των διοικήσεων 2000 έως 2010, που είχαν για πρόεδρο 
το ίδιο πρόσωπο. Και ναι αυτό δεν είναι ψέμα. Όμως ας 
δούμε ποιοι είναι οι σημερινοί “μπροστάρηδες” του αγώνα 
επιβίωσης του οργανισμού και τι ρόλο έπαιξαν στα χρόνια 
της «κακοδιαχείρισης». 

Η ένοχη σιωπή και η οσμή απόκρυψης
Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς, υποστήριξαν με 

θέρμη την υπερφίαλη ιδέα ανέγερσης του νέου πανάκριβου 
πολιτιστικού κέντρου και «προσπέρασαν» την όποια 
κακοδιαχείριση συνέβαινε, μέχρι εκεί που δεν τους έπαιρνε 
άλλο. Κάποιοι δε, που σήμερα δείχνουν με το δάχτυλο 
ως φταίχτες του σημερινού οικονομικού αδιεξόδου τους 
“προηγούμενους”, τελείως μα τελείως τυχαία, υπήρξαν και 
αυτοί μέλη του Δ.Σ. των ίδιων διοικήσεων που κατηγορούν 
σήμερα και μάλιστα ορισμένοι είχαν παράλληλα και αυτή την 
ιδιότητα του δημοσιογράφου, που με τα γραφόμενα τους 
κατεύθυναν την ομογένεια, βαφτίζοντας το κρέας ψάρι.

Όλο αυτό το διάστημα της κακοδιαχείρισης, δεν έβγαζαν 
άχνα και κανείς τους δεν τόλμησε να σηκώσει ανάστημα 
μπροστά στον τότε “ισχυρό” πρόεδρο και να εκφέρει έστω 
την παραμικρή ένσταση. Για μια δεκαετία στις συνεδριάσεις 

του διοικητικού συμβουλίου μόνο το YES SIr ακουγόταν 
και στις γενικές συνελεύσεις σήκωναν το χεράκι τους να 
ψηφίσουν, όταν τ’ αφεντικό το επέτρεπε.

Κάπως έτσι όμως χειραγώγησαν και τον απλό κόσμο 
να πει το ΝΑΙ στο χαρακίρι του αστικού οργανισμού. Το 
απλό μέλος, του οποίου η ενημέρωση ήταν πολύ γενική 
και κατευθυνόμενη, βλέποντας τους 36 του ΔΣ ως μια 
γροθιά να υπερασπίζονται ακόμη και τις λανθασμένες 
αποφάσεις του προέδρου και τα καλοπληρωμένα ΜΜΕ 
από δίπλα να τον αποθεώνουν, έπεσε στην παγίδα. Γιατί 
για τέτοιες κακοδιαχειρίσεις απαραίτητα χρειάζεται ένα 
άλλοθι αλλά και να υπάρχει μια ασπίδα προστασίας των 
εμπλεκομένων απέναντι στα βέλη της δικαιοσύνης, όταν 
κάτι πάει στραβά, όπως και πήγε. Η υπερψήφιση δε, της 
λανθασμένης απόφασης του τότε ΔΣ να προχωρήσουν οι 
ερανικές και άλλες προσπάθειες, από τριακόσια μέλη μιας 
γενικής συνέλευσης υπερήλικων, ήταν υπεραρκετή για να 
χρησιμοποιείται από τότε μέχρι σήμερα ως ισχυρό τους 

άλλοθι.
Ας έρθουμε όμως και σε όσους δεν υπήρξαν μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων της περιοδου 2000-2010 και 
στεκόντουσαν απέναντι στις “διοικήσεις της δεκαετίας” 
με αντιπολιτευτική διάθεση. Τι έκαναν μετά την έρευνα 
και την έκδοση του πορίσματος «Γιάννη Δάγωνα», η 
οποία έχει καταγεγραμμένες ακόμη και κάποιες γκρίζες 
διαπραγματεύσεις, οι οποίες για να διαλευκανθούν θα 
χρειαζόντουσαν την έμπειρη ματιά ενός δικαστή και όχι 
την “αδιάφορη” των “αρίστων” της ΕΚΤ; Έπραξαν λοιπόν 
το χειρότερο που μπορούσαν να πράξουν, ώστε από τότε 
μέχρι και σήμερα να έχει πληγεί βάναυσα η αξιοπιστία της 
ΕΚΤ. Για να μη χρησιμοποιήσω την ορολογία που αρμόζει 
σε μια τέτοια στάση, θα πω επιεικώς πως … «δεν έδωσαν 
συνέχεια». 

Θέλετε να μάθετε ποιο ήταν το γελοίο επιχείρημά τους, 
προς στα μέλη της ΕΚΤ, για να μη προχωρήσει η υπόθεση 
στα δικαστήρια; Το δήθεν υψηλό κόστος που μπορεί να 
ξεπερνούσε και τις 100 χιλιάδες δολάρια. Δηλαδή ενώ 
ο οργανισμός, αποδεδειγμένα είχε ζημιωθεί περίπου 
$14.000.000, προβληματιζόντουσαν αν το χρέος θα γινόταν 
στη χειρότερη περίπτωση $14.100.000, προκειμένου ν’ 
αποδοθούν συγκεκριμένες ευθύνες και ορισμένα μέλη των 
διοικήσεων ίσως ν’ αναλάμβαναν και μέρος του σημερινού 
χρέους. 

Από την άλλη, είναι ολοφάνερο πως μια παραπομπή της 
υπόθεσης στα δικαστήρια ήταν σχεδόν αδύνατον να γίνει, 
αφού όλοι οι αναμεμιγμένοι με τον έναν ή άλλο τρόπο στα 
κοινά της “Αστικής Κοινότητας” είναι δεμένοι με ισχυρούς 
συγγενικούς ή φιλικούς ή ιδεολογικούς ή επιχειρηματικούς 
ή πολιτικούς δεσμούς. Άρα ποιος να τολμήσει να ζητήσει 
ευθύνες και από ποιον. Άσε που μια τέτοια δικαστική 
εκκρεμότητα θα ήταν και η αιτία να είχε στερηθεί η 
ομογένεια έναν ακόμη βουλευτή, αλλά και ένα δικαστικό 
λειτουργό, ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δόξασαν και με 
το παραπάνω την ΕΚΤ. Αυτό που το πας.

Τα επικοινωνιακά σφάλματα και η βεντέτα
Βέβαια ο σημερινός πρόεδρος που τότε δεν θεωρούσε 

οικονομικά συμφέρουσα ενέργεια το να εμπλακεί η ΕΚΤ σε 
ένα δικαστικό αγώνα, αν και θα είχε το δίκιο με το μέρος 
της, δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να την εμπλέξει από τον 
Οκτώβριο του 2017 σε μια δικαστική περιπέτεια με την 
Αρχιεπισκοπή Καναδά και μάλιστα δημοσιοποιώντας, 
με τρόπο απαράδεκτο και εκβιαστικό, την ομογενειακή 
διαφορά, σε ΜΜΕ παν-καναδικής εμβέλειας.   

Βέβαια ο καλός «Έλληνας και χριστιανός» όπως 
αποκαλεί τον εαυτό του κ. Γιάννης Φαναράς έχει βγει πάλι 
μπροστά και ικετεύει να επιλυθούν οι διαφορές ΕΚΤ και 
Αρχιεπισκοπής, ώστε να μη χρειαστεί να φτάσουν στα 
δικαστήρια. Καλά δεν τον ενημέρωσε κανείς τον άνθρωπο 
ότι εδώ και 3.5 χρόνια η ΕΚΤ πρώτη μήνυσε τον κ. Σωτήριο 
και την Αρχιεπισκοπή; Υποκριτικά λοιπόν ζητά να μη 
φτάσουν οι δυο οργανισμοί στα δικαστήρια, ενώ γνωρίζει 
πως ήδη έχουν αρχίσει να εκδίδονται οι πρώτες αποφάσεις 
και η ΕΚΤ καλείται να πληρώσει κάποιες πρώτες χιλιάδες 
δολάρια για τα δικαστικά έξοδα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν 
ο “διαμεσολαβητης” κ. Φαναράς είναι εκτός τόπου και 
χρόνου ή αυτά που λέει αποτελούν τακτική και μέρος της 
αποτυχημένης διαμεσολάβησής του, η οποία ολοφάνερα 
μπατάρει από την μια πλευρά.

Ισχυρίζεται επίσης πως «τα νέα παιδιά βλέπουν τι  
γίνεται με τις φαγωμάρες και δεν θέλουν να έχουν καμία 
σχέση με την ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ». Απορώ μετά την ομολογία του 
αυτή, πώς δεν του περνάει καθόλου από το μυαλό πως τα νέα 
παιδιά σίγουρα είναι δυσαρεστημένα από τους λανθασμένους 
χειρισμούς και τα επικοινωνιακά σφάλματα που γίνονται από 
την μεριά του “αστικού οργανισμού”. Αλλιώς θα έπρεπε να 
ήταν όλα “ζαβά” να εντοπίζουν το φταίξιμο στην Αρχιεπισκοπή, 
αλλά να γυρνούν την πλάτη στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Όμως τα νέα 
παιδιά είναι μια χαρά. Οι σκουριασμένες κεραίες ορισμένων 
δεν πιάνουν τα σήματά τους.

Επειδή μίλησα για την δημόσια τοποθέτηση του ενός 
εκ των δυο «εφέδρων», θα ήθελα ν’ αναφερθώ και στην 
τοποθέτηση του πρώην προέδρου του Οργανισμού 
γιατρού Τάσου Καραντώνη. Μέσα σε μια περιεκτική 
πρόταση φανέρωσε με ρεαλισμό όλη την πραγματικότητα 
που επικρατεί και που πρέπει να οδηγηθεί η διαφορά για 
να επιλυθεί. «Εγώ ως πρώην πρόεδρος και παλαίμαχος 
της ΕΚΤ είχαμε διαφωνίες με τον τότε Θεοφιλέστατο 
και σημερινό Αρχιεπίσκοπο, αλλά πάντοτε βρίσκαμε 
λύσεις. Ελπίζω πως και σήμερα δεν είναι αργά αν 
καθίσουμε στο τραπέζι να βρούμε μια λύση η οποία 
θα είναι για το καλό της Εκκλησίας, του Ελληνισμού, 
της Ομογένειας και των παιδιών μας», είπε λακωνικά, 
φανερώνοντας τόσο την εμπειρία του όσο και την σοφία 
που έχει αποκτήσει με την πάροδο των χρόνων.

Οι «σωτήρες», οι υπερβολές τους 
και ο Σωτήριος

Η κόντρα των ΔΣ της ΕΚΤ, με τον επικεφαλής της 
Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στον Καναδά, κρατάει πολλά 

Βάφτιζαν το κρέας ψάρι 
και έτρωγαν με ήσυχη συνείδηση οι καλόγεροι του μεσαίωνα

[
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χρόνια, όμως τα τελευταία έχει εξελιχθεί σε προσωπική 
βεντέτα του σύντεκνου Αντώνη. Θυμάμαι το ‘89 που ήρθα 
στον Καναδά είχα δεν είχα μια εβδομάδα, με πλησίασαν 
δυό-τρεις ομογενείς, να υπογράψω κάποιο ψήφισμα με 
το οποίο θα ζητούσαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
να διώξει τον Σωτήριο από τον Καναδά. Εγώ ακόμη δεν 
είχα πάρει χαμπάρι τι παιζόταν αφού δεν είχα προλάβει 
να ενημερωθώ από τους δικούς μου ανθρώπους, ούτε για 
την ύπαρξη Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, ούτε για την 
ύπαρξη Επισκοπής. Έτσι χάρη σε αυτούς τους ομογενείς 
έμαθα από τις πρώτες μέρες τόσο για την ύπαρξη των δύο 
Οργανισμών όσο και για την κόντρα τους.

Αφού λοιπόν πρώτα μου περιέγραψαν τι εστί Σωτήριος 
«στολίζοντας» τον, ώστε να καταλάβω περί ποιου πρόκειται, 
μου έδωσαν μια κόλλα χαρτί να γράψω τα στοιχεία μου. 
Τότε μου ήρθε να τους ρωτήσω «Τώρα εγώ θα πρέπει να 
εμπιστευτώ αυτά που μου λέτε για τον Σωτήριο μια και 
δεν τον γνωρίζω, αλλά και δεν έχω λόγο ν’ αμφισβητήσω 
την πρόθεση σας να τον αντικαταστήσετε με έναν 
άλλο που να έχει περισσότερα στοιχεία πνευματικού 
ηγέτη, όπως ισχυρίζεστε. Αν είναι έτσι που τα λέτε να 
υπογράψω, αλλά μήπως γνωρίζετε να μου πείτε ποιος 
θα είναι ο αντικαταστάτης του;» με κοίταξαν με απορία 
και μου είπαν. «Καλά ρε πατριώτη, ακόμη δεν στείλαμε 
τις υπογραφές στον Πατριάρχη πως να γνωρίζουμε 
ποιον θα μας στείλει;» Θυμάμαι η απάντηση μου δεν 
τους καλάρεσε. «Αν υποθέσουμε πως το Πατριαρχείο 
σας στέλνει κάποιον άλλον και στην πορεία δείτε πως 
δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που έχετε τώρα στο 
νου σας, γιατί τότε να έχω υπογράψει, ακόμη και με 
τις πιθανότητες μοιρασμένες, να τον αντικαταστήσει 
κάποιος άλλος, λιγότερο ικανός ή πνευματικός από 
ό,τι είναι ο Σωτήριος». Μου τράβηξαν το χαρτί από τα 
χέρια. «Καλά καταλάβαμε ... εσύ θέλεις να στον φέρουμε 
τον καινούργιο να τον δεις πρώτα», μου απάντησαν 
ειρωνικά και απομακρύνθηκαν.

Η προσωπική αυτή εμπειρία δείχνει την νοοτροπία 
και τον τρόπο σκέψης που διακατέχει ορισμένα μέλη του 
οργανισμού. Έχω την αίσθηση ότι στους κόλπους του 
«αστικού οργανισμού», που όμως είναι καταγεγραμμένος 
στα μητρώα του κράτους ως θρησκευτικός μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, τα περισσότερα από τα μέλη 
είναι αγνοί εθελοντές, οικογενειάρχες, φιλήσυχοι ομογενείς. 
Όμως ένας μικρός αριθμός, ας πουμε οι πιο «ζωηροί», 
διακατέχονται από μια τάση υπερβολής και υπεροψίας. 
Με απλά λόγια έχουν καβαλήσει το καλάμι και δεν λένε 
να κατέβουν. Η κόντρα αυτή ήταν και είναι τεχνητή και 
την προκαλούν οι «ζωηροί» στα πλαίσια ενός παιχνιδιού 
εξουσίας θα έλεγα. Κάποιες δε από τις πιο τρανταχτές 
υπερβολές που διαδίδουν είναι:

ΥΠΕΡΒΟΛΗ 1η. Διαδίδουν πως η ΕΚΤ έχει ιδρυθεί 
το 1909 ενώ στην πραγματικότητα είχε ιδρυθεί το 1953. 
Το 1909, αποδεδειγμένα πλέον, ιδρύθηκε μόνο μια 
ομογενειακή κοινότητα, με την ονομασία «Ελληνορθόδοξη 
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου» και η οποία συνεχίζει να 
υπάρχει μέχρι σήμερα και να προσφέρει υπηρεσίες 
θρησκευτικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές στα μέλη της. 
Μέχρι το 1953 ήταν η ΜΟΝΑΔΙΚΗ Κοινότητα στο Τορόντο. 
Ωστόσο ορισμένα μέλη θέλησαν ν’ αποσπαστούν από 
το σώμα της πρώτης και να δημιουργήσουν ακόμα μια 
κοινότητα. Θεμιτό και όχι σπάνιο αυτό που συνέβη. Κάπως 
έτσι δημιουργήθηκαν και οι επόμενες. Όμως αυτό δεν θα 
έπρεπε να ήταν ο λόγος όλες οι επόμενες να διεκδικήσουν 
ως ημερομηνία ίδρυσής τους, το 1909 ή το 1953. Θα 
λέγαμε όσοι το προέβαλαν αυτό ως επιχείρημα πως είναι 
για τα σιδερα. 

ΥΠΕΡΒΟΛΗ 2η.  Διαδίδουν πως η ΕΚΤ αντιπροσωπεύει 
150.000 ομογενείς κι ας κατοικούν στο Τορόντο, σύμφωνα 
με την στατιστική υπηρεσία του Καναδά, μόνο 57.420. Αυτό 
που δεν μας εξηγούν όλα αυτά τα χρόνια είναι, πώς με το έτσι 

θέλω αντιπροσωπεύουν ακόμη και χιλιάδες ομογενείς που 
είναι μέλη άλλων Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων του Τορόντο 
πχ. Αγίου Γεωργίου, Αγίου Νικολάου, Αγίων Πάντων, Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης και Μεταμόρφωσης; Ακόμη 
και εκεινους τους ομογενεις που δεν θέλουν ν’ ανήκουν 
πουθενά, δεν έχει καμία Κοινότητα Ορθόδοξη ή Αστική το 
δικαίωμα να τους αντιπροσωπεύει, πάρα την θέληση τους. 
Αλλά και να θέλω να συμμεριστώ αυτή την υπερβολή των 
“αστέρων”, οι αριθμοί και πάλι τους εκθέτουν δραματικά. 
Αν δεχτούμε λοιπόν πως η ΕΚΤ αντιπροσωπεύει 150.000 
ομογενείς, όπως ψευδώς διαδίδεται, το ελαχιστότατο 1% 
να είχε ορίσει στο καταστατικό της ως κατώτατο αριθμό 
απαρτίας σε μια Γενική Συνέλευση, θα έπρεπε να είναι τα  
1500 μέλη και όχι τα 100 μέλη όπως αναγράφεται σήμερα 
και αυτό από μόνο του αποτελεί φανερή και επικίνδυνη 
υποβάθμιση της Γενικής Συνέλευσης και του Οργανισμού.

Ο κ. Φαναράς καλό θα ήταν από τώρα να διευκρινίσει 
αν τα 2/3 ενός υποτυπώδους εκατονταμελούς σώματος 
θα αποφασίσει για το αν πουληθεί έστω μια εκκλησία, σε 
περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί το επιθυμητό ποσό από 
τον έρανο. Δηλαδή οι σύμβουλοι, οι οικογένειες τους και 
κάνα δύο φίλοι τους, θα έχουν τον τελευταίο λόγο, για ένα 
τέτοιο ζήτημα που αγγίζει τα όρια της προσβολής του 
θρησκευτικού και πολιτιστικού συναισθήματος της 
ομογένειας του Καναδά;  

ΥΠΕΡΒΟΛΗ 3η.  Διαδίδουν πως η περιουσία της ΕΚΤ 
είναι 50 εκατομμύρια, αν και στους ισολογισμούς οι ορκωτοί 
λογιστές την καταγράφουν από 13 έως 20 εκατομμύρια. Τα 
ποσά αυτά βέβαια είναι για να τα λέμε μεταξύ μας, αφού 
πάρα έξω η κοινοτική περιουσία εχει πολυ μικρότερη αξία. 
Όπως έχω γράψει ξανά, για έναν επιχειρηματία, όλη αυτή 
η περιουσία συρρικνώνεται στην αξία μόνο των οικοπέδων 
και ούτε δολάριο παραπάνω, δηλαδή 6-7 εκατομμύρια, 
σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2020 της ΕΚΤ.

ΥΠΕΡΒΟΛΗ 4η. Για να συσπειρώσουν, φανατίζοντας 
το ολιγάριθμο πλέον κοινό τους, ισχυρίζονται ότι για όλη 
αυτή την καταστροφή που βρήκε την ΕΚΤ φταίει ΜΟΝΟ 
ο Αρχιεπίσκοπος, λες και αυτός τους είπε να πάνε να 
φεσώσουν τον οργανισμό. Κυρίως όμως τους ενοχλεί 
ότι γύρω και δίπλα στην Εκκλησια του Καναδα στέκονται 
επιφανείς ομογενείς και μεγάλοι δωρητές. Βέβαια οι 
“αστέρες” αποδίδουν αυτή την προτίμηση στην Εκκλησία 
αποκλειστικά στο ότι ο Αρχιεπίσκοπος δήθεν τους «πουλάει 
παράδεισο».

Όμως αν αναλογιστούμε πως εδώ και δεκαετίες ένα 
σεβαστό ποσό των εσόδων της ΕΚΤ προέρχονταν όχι μόνο 
από την «μεταπώληση» του κεριού, αλλά ακόμη και από 
αυτά τα Θεία Μυστήρια που γίνονται στους 4 Ιερούς Ναούς 
της, θα τολμούσα να πω ότι  άλλος λίγο άλλος περισσότερο 
όλοι μας υπερβάλουμε κάπου κάπου, αλλά να υπερβάλουν 
και οι «μεταπωλητές του παραδείσου» και αυτοί που 
έχουν στήσει γραφείο τελετών, μέσα στο Πολυμενάκειο 
Πολιτιστικό Κέντρο είναι κομματάκι ξεφτίλα. Θα μου πουν 
κάποιοι που θυμούνται, στα χρόνια της κρίσης είχε στηθεί 
και ταξιδιωτικό γραφείο.  

ΥΠΕΡΒΟΛΗ 5η. Έχουν την απαίτηση, (δεν το λένε 
απλά το δείχνουν), να υπάρχει από την Αρχιεπισκοπή, 
άλλο καθεστώς αντιμετώπισης της “Αστικής Κοινότητας” 
από ότι ισχύει για όλες τις άλλες. Με άλλα λόγια, όλες 
οι ελληνορθόδοξες και μη Κοινότητες του Καναδά ας 
πληρώνουν στην Αρχιεπισκοπή κάθε χρόνο το χρηματικό 
ποσό που τους αναλογεί, αρκεί να απαλλαχτεί η ΕΚΤ. Ας 
πληρώνουν τους ιερείς τους όπως έχει συμφωνηθεί από 
συστάσεως Κοινοτήτων, αρκεί μόνο η ΕΚΤ να μη τους 
πληρώνει. Επίσης ας διαγραφούν τα 200 χιλιάρικα που 
χρωστάει από το 2015 και ας την ενισχύσει και με 5-6 
εκατομμύρια επιπλέον, έτσι για να πάρει μια ανάσα η ΕΚΤ 
για μερικά χρόνια και κάποιος άλλος “αστέρας” να βρεθεί 
στο μέλλον να την φέρει ξανά στα πρόθυρα της πτώχευσης. 
Ετσι σε δουλειά να βρισκόμαστε και σε λόγια. Εκτός πάλι 

αν εγγυηθεί ο κ. Φαναράς πως για τα επόμενα 100 χρόνια 
όλοι όσοι θα υπηρετήσουν τον ιστορικό οργανισμό δεν θα 
είναι “αστέρες” που θα κακοδιαχειριστούν ξανά και ξανά 
την περιουσία του. 

ΥΠΕΡΒΟΛΗ 6η και βάλε. Είναι οι ίδιοι που έκαναν 
εράνους για να χτιστεί το “πανάκριβο πολιτιστικό κέντρο” 
το οποίο θα χτιζόταν σε δύο φάσεις και που στο τέλος θα 
ξεπερνούσε τα 20.000.000 δολ. και οι οποίοι γνώριζαν 
από πρώτο χέρι πως στο ταμείο της ΕΚΤ υπήρχαν μόνο 
150.000 δολ. Ολοι οι άλλοι το μάθαμε όταν είχε επέλθει το 
μοιραίο. Είναι οι ίδιοι που συμμετείχαν στην επιτροπή για 
τη διερεύνηση της “κακοδιαχείρισης”, ώστε να αποδοθούν 
ευθύνες, που όμως στη συνέχεια άλλαξαν γνώμη και 
αποφάσισαν να μη δοθεί συνέχεια και να λήξει εκεί η 
υπόθεση. Είναι οι ίδιοι που κρέμασαν το πόρισμα ΔΑΓΩΝΑ 
στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ ως ταφόπλακα όλων όσων έγιναν 
πριν το 2011. Αν ανατρέξει κάποιος στην ιστοσελίδα της 
ΕΚΤ δεν θα βρει ούτε ανακοίνωση για την “εποχή της 
κακοδιαχείρισης”. Είναι οι ίδιοι που αποφάσισαν να 
πουλήσουν όλα τ’ ακίνητα για να εξαλειφθεί το χρέος και 
είναι οι ίδιοι που έβγαλαν πρόσφατα ανακοίνωση για 
πιθανή πώληση τουλάχιστον μιας εκκλησίας, με σκοπό να 
πειστούν τα μέλη της ΕΚΤ και όχι μόνο, για να βάλουν το χέρι 
στην τσέπη. Είναι οι ίδιοι που μετά τις πρώτες αντιδράσεις 
το γύρισαν σε “ερανική προσπάθεια κορωνοϊου”. Είναι 
οι ίδιοι που ζητούν σήμερα χρήματα για να καλυφθούν τα 
χρέη που δημιουργήθηκαν και με δική τους υπαιτιότητα. 
Τέλος, είναι οι ίδιοι που ενώ έχουν συμβάλει τα μέγιστα 
στην κατάντια του οργανισμού αυτοπαρουσιάζονται στον 
κόσμο ως οι “σωτήρες” του. Έλεος πια.

Το γκρίζο δεν ταιριάζει 
στην ελληνική παροικία

Τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο (ΕΚΤ), εδώ 
και μια δεκαετία τουλάχιστον είναι αναγκασμένα να ζουν 
σε μια αγωνιώδη, γκρίζα εποχή, χωρίς καμία προοπτική, 
χωρίς σαφήνεια όσον αφορά στο μέλλον του οργανισμού, 
κάτι που τους κάνει να μη ξέρουν τι να πράξουν και πως να 
συμπεριφερθούν.

Με όλα αυτά τα τραγελαφικά που συμβαίνουν εδώ 
και χρόνια, οι περισσότεροι από εμάς αναρωτιόνται, τι 
είναι τελικά η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο; Είναι το 
απελπιστικά χαμηλό επίπεδο ορισμένων που κινούνται 
στους κόλπους της εδώ και κάποιες δεκαετίες; Είναι 
αυτοί που κακοδιαχειρίστηκαν την περιουσία της και 
την οδήγησαν με την βοήθεια των «ρομαντικών» στην 
οικονομική, πολιτιστική χρεοκοπία; Είναι η διχόνοια μεταξύ 
των μελών της και οι υπερβολές των «ζωηρών» και των 
«αστέρων» με την ανοχή των ηγεσιών της;  

Μήπως Ελληνική Κοινότητα Τορόντο είναι η πολιτιστική 
και θρησκευτική κληρονομιά η οποία μέσα από την 
εθελοντική προσπάθεια διαιωνίζεται εδώ και δεκαετίες; 
Είναι όλα όσα θα παραλάβει από εμάς η νέα γενιά με 
υπερηφάνεια για να τα πάει 10 βήματα πιο μπροστά.

Από τις απαντήσεις μας σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα 
θα εξαρτηθεί το μέλλον της Ελληνικής Κοινότητας 
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Η πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Ψυχανάλυσης 

και Ψυχαναλυτικής 
Ψυχοθεραπείας, 

Χαρά Καραμανωλάκη 
μιλάει στην «Κ»

«Η ψυχαναλυτική εργασία χρειάστηκε να σταματήσει –έστω 
για λίγο– ή να συνεχισθεί μέσω τηλεφώνου ή της οθόνης 
ενός υπολογιστή, εν απουσία του σώματος, πολύτιμου 
εργαλείου για την ανίχνευση και κατανόηση ασυνείδητων 
φαινομένων», λέει η Χαρά Καραμανωλάκη. 
(Φωτ. ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ)

Μαριαλένα Σπυροπούλου
  
Στις 17-18 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το 
17ο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχανάλυσης 
και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΨΨΨ), με 
προσκεκλημένες ομιλήτριες τη διεθνούς φήμης 
ψυχαναλύτρια Μαρίλια Αϊζενστάιν-Αβέρωφ και την 
ιστορικό Κατερίνα Γαρδίκα. Τίτλος του συμποσίου είναι 
«Εργαζόμενοι ψυχαναλυτικά την εποχή του κορωνοϊού». 
Είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει πλήξει την ανθρωπότητα 
με πρωτοφανή τρόπο. Η ψυχανάλυση και η ψυχαναλυτική 
θεραπεία, που στόχο έχουν την ανάσυρση του 
ασυνειδήτου και τη θεραπεία των τραυμάτων, αναζητούν 
νέα εργαλεία, αποδεχόμενες το νέο παγκόσμιο τραύμα, 
για να στοχαστούν στη νέα εποχή. Η πρόεδρος της ΕΕΨΨ 
Χαρά Καραμανωλάκη μοιράζεται τις σκέψεις της με τους 
αναγνώστες της «Κ».

– Με τι τρόπους έχει αλλάξει η ψυχαναλυτική εργασία 
στην πανδημία; Τι καινούργιο καλείται να κάνει σήμερα 
ένας θεραπευτής ή ένας ψυχαναλυτής;
– Δύσκολη ερώτηση. Ας μη γελιόμαστε, η πανδημία της 
COVID-19 εισέβαλε στις ζωές μας και επέφερε βίαιες 
ανατροπές. Ανατροπές, που αναπόφευκτα επηρέασαν 
και την ψυχαναλυτική εργασία, η οποία χρειάστηκε 
να σταματήσει –έστω για λίγο– ή να συνεχισθεί μέσω 
τηλεφώνου ή της οθόνης ενός υπολογιστή, εν απουσία 
του σώματος, πολύτιμου εργαλείου, για την ανίχνευση 
και κατανόηση ασυνείδητων φαινομένων. Το σώμα του 
θεραπευόμενου από την πρώτη στιγμή της θεραπευτικής 
συνάντησης δίνει άρρητες πληροφορίες για όσα συμβαίνουν 
στον ψυχισμό του, τις οποίες ο θεραπευτής συχνά 
«ακούει» μέσω του δικού του σώματος. Αλλά και για όσους 
συνέχισαν να συναντούν τους θεραπευόμενους τους από 
κοντά, η χρήση των απαραίτητων προστατευτικών μέσων 
δήλωνε ότι το σώμα του άλλου, μέσω του αποτυπώματός 
του στο δωμάτιο, της αναπνοής, της φωνής, του κλάματος 
συνιστούσε έναν κίνδυνο, όχι μόνο φαντασιωτικό. Το 
πλαίσιο, δηλαδή τα σταθερά στοιχεία κάθε θεραπευτικής 

συνάντησης, δεν μπορούσε πια να εγγυηθεί την ασφάλεια 
της ενσώματης παρουσίας του θεραπευτικού ζεύγους, 
ενώ η αλλαγή του με την απουσία του σώματος συχνά 
διακινδύνευε την ουσία της. Εμπρός σε αυτήν τη νέα 
κατάσταση, ένα χρόνο μετά, ο ψυχαναλυτής χρειάζεται 
να βρει τους τρόπους, ώστε να διασφαλίσει το πλαίσιο 
εκείνο που θα αντέξει παλιά και πρωτόγνωρα άγχη και θα 
εγγυηθεί τη συνέχεια της ψυχαναλυτικής εργασίας, που 
παραμένει η ίδια, η εργασία με το ασυνείδητο.

– Πόσο εύκολο είναι να αποτιμήσουμε την τραυματική 
διάσταση της πανδημίας στους ανθρώπους από τη 
στιγμή κατά την οποία κανείς δεν έχει ορίζοντα πότε 
θα τελειώσει;
– Πόσο εύκολο είναι; Αφουγκράζομαι τα άγχη και τις 
αγωνίες των θεραπευομένων μου, αλλά και των ανθρώπων 
γύρω μου. Ο φόβος μην αρρωστήσεις, ο τρόμος όταν 
αρρωστήσεις για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, το να 
είσαι σε ένα νοσοκομείο χωρίς κάποιον δικό σου δίπλα 
σου, το να χάνεις έναν δικό σου χωρίς να μπορείς να τον 
αποχαιρετήσεις. Σκέφτομαι την αγωνία των ανθρώπων που 
δεν μπορούν να εργαστούν, τον φόβο αυτών που πρέπει 
να μπουν στο λεωφορείο για να πάνε στη δουλειά τους, την 
απόγνωση των καλλιτεχνών που αισθάνονται σαν η τέχνη 
τους να μην έχει καμιά αξία, ενώ σε δύσκολους καιρούς 
είναι περισσότερο αναγκαία. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα 
για τα παιδιά που μαθαίνουν τον κόσμο με μασκοφορεμένα 
πρόσωπα, για τους νέους που τους ζητάμε να στερηθούν 
τη χαρά και τα προνόμια της νιότης; Τι από αυτές τις 
τραυματικές εμπειρίες θα αποδειχθεί τραύμα με ανεξίτηλες 
επιπτώσεις και τι μπορεί να επανορθωθεί και εντέλει να 
αποδειχθεί κερδοφόρο και για ποιον ψυχισμό; Είναι 
δύσκολη μια τέτοια αποτίμηση. 

Οι ψυχαναλυτές εργάζονται με την ψυχική πραγματικότητα 
εντός όμως της εξωτερικής πραγματικότητας, που σήμερα 
αναμφίβολα βιώνεται τραυματικά. Τα φανερά ή κρυφά ίχνη 
που αφήνουν οι τραυματικές εμπειρίες έχουν επιπτώσεις, 
όμως πάντα σε ένα δεύτερο χρόνο, «εκ των υστέρων» 
όπως μας δίδαξε ο Φρόιντ, το τραύμα θα αποκτήσει νόημα, 
θα αποτιμηθεί η παθογενετική ισχύς του.

Μια στιγμή αλήθειας, αρκεί 
να μη μείνει ορφανή νοήματος

– Eχουν αλλάξει οι παθολογίες εν μέσω πανδημίας;
– Τις τελευταίες δεκαετίες καινούργιες παθολογίες 
κάνουν την εμφάνισή τους ή «παλιές» κλινικές εικόνες τις 
κατανοούμε ψυχαναλυτικά με άλλους τρόπους, έχοντας 
καινούργια εργαλεία. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν 
η πανδημία θα «αλλάξει» τις παθολογίες. Γνωρίζουμε 
όμως ότι σε περιόδους που η εξωτερική πραγματικότητα 
εισβάλλει στον ψυχισμό με έναν ωμό τρόπο ανατρέποντας 
βεβαιότητες, επιβάλλοντας στερήσεις, δημιουργώντας 
απώλειες, η επεξεργασία όσων συμβαίνουν είναι δύσκολη 
ή προσωρινά αδύνατη. Τότε πρώιμες άμυνες επικρατούν, 
όπως η άρνηση, η διχοτόμηση, η μανιακή υποτίμηση ή η 
παντοδυναμία. Τα παρανοϊκά άγχη αναζωπυρώνονται και 
θεωρίες συνωμοσίας επικρατούν, ενώ τα καταθλιπτικά 
άγχη μπορούν να οδηγήσουν σε απόσυρση, σε παραίτηση, 
σε μελαγχολία. Από την άλλη, ποια σκέψη παραμένει 

ζωντανή αν δεν αναρωτιέται και αμφιβάλλει, ποιος 
ψυχισμός εξελίσσεται αν δεν πενθήσει για τις ματαιώσεις 
και απώλειες που θα συναντήσει;

– Οι συνεδρίες που γίνονται μέσω του Διαδικτύου ή του 
τηλεφώνου είναι το ίδιο βοηθητικές;
– Θεραπείες μέσω τηλεφώνου ή Διαδικτύου 
πραγματοποιούνταν και πριν από κάποιους συναδέλφους. 
Δεν ανήκω σε αυτούς. Στην πανδημία, όμως, μετά το αρχικό 
μούδιασμα, η πλειονότητα των συναδέλφων τις υιοθέτησε. 
Αυτή η αναγκαστική εμπειρία οδηγεί σε διαπιστώσεις, που 
ακόμη δεν τις έχουμε κατανοήσει επαρκώς. Σε κάποιους 
θεραπευόμενους που η παρουσία του θεραπευτή 
δημιουργεί άγχος, αισθήματα ντροπής ή κατωτερότητας, 
πολλές φορές οι τηλεφωνικές ή διαδικτυακές συνεδρίες 
φαίνεται να λειτουργούν απελευθερωτικά. Ομως 
ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος το τηλέφωνο ή η οθόνη 
να γίνουν μια ασυνείδητη «κρύπτη» για όσα δεν μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη, η εμπειρία μου 
με θεραπευόμενους που θέλησαν να σταματήσουν 
τη θεραπεία για ένα μικρό διάστημα στην ένταση της 
πανδημίας, έως ότου μπορέσουμε να συναντηθούμε 
ενσώματα, είναι ότι οι συνδέσεις διατηρήθηκαν και ότι ο 
χρόνος αυτός δεν ήταν «χαμένος».

– Πόσο έχει επιβαρύνει όλο αυτό, πόσο έχει επηρεάσει το 
άγχος θανάτου τον ψυχισμό των θεραπευτών;
– Η αλλαγή του πλαισίου της θεραπείας, η απουσία του 
σώματος ή ένας τρόπος σωματικής παρουσίας που 
αποκαλύπτει επικινδυνότητα (τα καλυμμένα πρόσωπα, τα 
αντισηπτικά, οι αποστάσεις) έχουν επηρεάσει αναμφίβολα 
τους ψυχαναλυτές. Τα άγχη θανάτου εντείνονται, τα 
ναρκισσιστικά πλήγματα, οι απώλειες και τα πένθη 
προσδοκούν μια δυνατότητα επεξεργασίας. Χρειάζεται 
να καταφύγουν στο εσωτερικό τους πλαίσιο διατηρώντας 
το σταθερό, εμπρός στις εξωτερικές αλλαγές, να μην 
ξεχάσουν τον σκοπό της αναλυτικής συνάντησης, να 
μην καλύψουν οι θόρυβοι από τα ανοιχτά παράθυρα 
την ακρόαση του ασυνειδήτου. Χρειάζεται να κοπάσει η 
εσωτερική αναστάτωση για να μπορέσει ο αναλυτής να 
χρησιμοποιήσει τον ψυχισμό και το σώμα του προκειμένου 
να υποδεχθεί, να αντέξει, να κατανοήσει την ψυχαναλυτική 
διαδικασία. Θα σας εξομολογηθώ ότι στην πρώτη καραντίνα, 
υπό το κράτος της οδυνηρής έκπληξης και του άγνωστου, 
μετά μια μοναχική ημέρα στο ιατρείο μου καθισμένη στην 
οθόνη του υπολογιστή ή αντικρίζοντας για ώρα το ντιβάνι 
ή την καρέκλα άδεια απέναντί μου, μου ήταν απαραίτητο 
να γυρνάω στο σπίτι μου το βράδυ περπατώντας. Ας 
πούμε ότι ήταν η δική μου συνεδρία, όπου μπορούσα να 
αναλογιστώ για όσα είχα ή δεν είχα ακούσει στη διάρκεια 
της ημέρας, αλλά και για τη μοναξιά μου, τη βαρεμάρα, τον 
φόβο. Να αναμετρηθώ με τις αμφιβολίες που κατά στιγμές 
με κυρίευαν για το τι ακριβώς κάνω, τη σωματική απουσία, 
τη στέρηση του έως τότε αυτονόητου. Και περπατώντας, 
ήταν όλα γύρω μου τόσο περίεργα και τόσο γνώριμα 
συνάμα. Η αλλόκοτη αίσθηση ότι είσαι τελείως μόνη στους 
άλλοτε πολυσύχναστους δρόμους, χωρίς η ματιά σου να 
συναντά άλλον άνθρωπο, σαν σε ένα τοπίο μυστικό. Και 
από την άλλη, τα κτίρια ήταν πάντα εκεί, το Καλλιμάρμαρο 
στη θέση του, ο ίδιος αττικός ουρανός. Ηταν οι ίδιοι δρόμοι 
που περπατούσα πριν από την πανδημία, πριν ακόμη 
γίνω ψυχαναλύτρια, ήταν ο τόπος μου. Και έτσι τα άγχη, 
οι αμφιβολίες, τα αισθήματα ανημπόριας γίνονταν πιο 
ανεκτά, μιας και μπορούσα να ξανασυνδεθώ με τα «καλά 
εσωτερικά» μου αντικείμενα θα έλεγε η Μέλανι Κλάιν, 
με την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια που χαρακτηρίζει 
τη σχέση μαζί τους, να ξαναβρώ τη συνέχειά μου. Οι 
πανδημίες είναι ένα φαινόμενο με ιστορικότητα, όμως 
για τις δικές μας ζωές είναι μια πρωτόγνωρη τρομακτική 
εμπειρία, η οποία ταυτόχρονα μας ταρακουνά από μια θέση 
παντοδυναμίας, ψευδαίσθησης του ελέγχου της φύσης, 
λήθης του αναπότρεπτου του θανάτου στην ανθρώπινη 
μοίρα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια στιγμή αλήθειας, 
αρκεί να μη μείνει ορφανή νοήματος, έστω και εκ των 
υστέρων. Μια μικρή απόπειρα σε αυτή την κατεύθυνση θα 
είναι το Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχανάλυσης 
και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, για την ψυχαναλυτική 
εργασία την εποχή της πανδημίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ

Το ασυνείδητο 
και η 

πανδημία
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Ένα σχολείο δίπλα στη θάλασσα, θα μπορούσε να είναι 
το όνειρο κάθε παιδιού. Ωστόσο, για τους μαθητές ενός 
σχολείου στη Μούρθια, στην νοτιοανατολική Ισπανία, είναι 
η πραγματικότητα στην εποχή του κορωνοϊού. 

Μετά από έναν χρόνο τηλεκπαίδευσης εξαιτίας της 
πανδημίας, το εν λόγω σχολείο επιχείρησε να συνδυάσει 
έναν νέο τρόπο διδασκαλίας με τα οφέλη του καθαρού 
αέρα. 

Σε μονά θρανία και φορώντας μάσκες, στις αμμώδεις ακτές 
της Play de los Nietos, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Felix 
Rodriguez de la Fuente κάθονται μπροστά σε ένα φορητό 
μαυροπίνακα, παρακολουθώντας τα μαθήματά τους. 

Κάποιοι ξυπόλητοι μαθητές κουνούν τα δάχτυλα των 
ποδιών τους στην άμμο, ενώ παίζουν με τα ξυλόφωνα 
και άλλοι σκύβουν επάνω από τα βιβλία εργασιών τους, 
προσπαθώντας να τα προφυλάξουν από το αεράκι που 
φυσάει. 

«Είναι ασφαλές και τα παιδιά διασκεδάζουν», δήλωσε ο 
καθηγητής Αγγλικών, Χουάν Φρανσίσκο Μαρτίνεζ. «Αυτό 
που μαθαίνουν εδώ δεν το ξεχνούν», συμπλήρωσε. 

«Μου αρέσει να πηγαίνω στην παραλία», λέει ο εννιάχρονος 
Αντόνιο Φερνάντεθ και συνεχίζει «Προτιμώ να είμαι στην 
παραλία, επειδή νιώθω πιο χαλαρός και άνετος».

Ο Λουζ είναι δέκα ετών και δηλώνει πως του αρέσει, γιατί 
είναι στην παραλία με τους φίλους του. «Λατρεύω την 
παραλία, το καλοκαίρι έρχομαι πάντα εδώ για να κολυμπάω 
κάθε μέρα και μου αρέσει η άμμος», προσθέτει.

Τα μαθήματα αποτελούν μέρος ενός προγράμματος, 
γνωστού ως Fresh Air (Φρέσκος Αέρας), το οποίο στοχεύει 
στην καλύτερη ποιότητα αέρα για τα παιδιά στην Covid-19 
εποχή. 

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι ηλικίας 
από τριών έως δώδεκα ετών. Οκτώ τάξεις συμμετέχουν 
σε μαθήματα των 20 λεπτών και οι ομάδες εναλάσσονται 
σε διαφορετικά σημεία. Οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να 
προετοιμάζουν την παραλία στις 8 π.μ. 

Αξίζει να αναφερθεί πως δεν έχουν σημειωθεί κρούσματα 
κορωνοϊού μέχρι στιγμής, σε αυτό το τόσο ιδιαίτερο 
σχολείο.

Ισπανία: Ένα 
σχολείο δίπλα 
στη θάλασσα 
εξαιτίας του 
κορωνοϊού
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ηλεκτρονίων που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα 
ενός ατόμου, τα οποία εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία όταν αλλάζουν τα επίπεδα ενέργειας που 
χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για τη μέτρηση του χρόνου. 
Αυτές οι εκπομπές ποικίλλουν σε διαφορετικά επίπεδα 
βαρύτητας και μπορούν να μετρηθούν από συσκευές 
που ονομάζονται ρολόγια ατομικού πλέγματος, οι οποίες 
χρησιμοποιούν έναν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο 
κενού για την παρακολούθηση της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας. Οι θάλαμοι κενού συνήθως πιάνουν ένα 
ολόκληρο δωμάτιο, αλλά ο Καθηγητής Κατόρι και η ομάδα 
του κατάφεραν να σχεδιάσουν μια μονάδα στο μέγεθος 
ενός μεγάλου ψυγείου και να τη μεταφέρουν στην κορυφή 
του Skytree.

Για τον Κατόρι, τα αποτελέσματα δεν έχουν τόση αξία 
για τη μελέτη του χρόνου, αλλά για το τι θα μπορούσαν 
να σημαίνουν για την πρόβλεψη μελλοντικών φυσικών 
καταστροφών. Πιστεύει στο μέλλον ότι ένα εξαιρετικά 
ευαίσθητο ρολόι ατομικού πλέγματος θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση σεισμών ηφαιστειακής 
δραστηριότητας κάνοντας μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας.

Λύθηκε ένα από τα μυστήρια 
του Στόουνχεντζ

Βρετανοί επιστήμονες έλυσαν ένα από τα μυστήρια του 
Στόουνχεντζ, καθορίζοντας την προέλευση πολλών από 
τους μεγάλιθους που συγκροτούν το φημισμένο νεολιθικό 
μνημείο στο Γουίλτσαϊρ της Αγγλίας, χάρη σε ένα δείγμα 
που είχε φυλαχθεί επί δεκαετίες στις ΗΠΑ.

Από τη γεωχημική μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι 50 από 
τους 52 γκρίζους ψαμμιτικούς ογκόλιθους του Στόουνχεντζ 
προέρχονται από το ίδιο σημείο: μια τοποθεσία που 
αποκαλείται Γουέστ Γουντς και απέχει περίπου 25 
χιλιόμετρα.

Οι ψαμμιτικοί ογκόλιθοι τοποθετήθηκαν στο μνημείο 
γύρω στο 2500 π.Χ. Ο μεγαλύτερος έχει ύψος 9,1 
μέτρα και ο βαρύτερος ζυγίζει περίπου 30 τόνους. «Οι 
ψαμμιτικοί ογκόλιθοι αποτελούν τον εξωτερικό κύκλο και 
το κεντρικό τρίλιθο (δύο κάθετοι μεγάλιθοι που στηρίζουν 
έναν οριζόντιο). Είναι πελώριοι», είπε ο γεωμορφολόγος 
Ντέιβιντ Νας, του Πανεπιστημίου του Μπράιτον, που 
ήταν επικεφαλής της έρευνας η οποία δημοσιεύτηκε στην 
επιστημονική επιθεώρηση Science Advances.

«Το πώς μεταφέρθηκαν στο σημείο είναι αντικείμενο 
εικασιών. Δεδομένου του μεγέθους τους, είτε τους έσυραν, 
είτε τους μετακίνησαν με κυλινδρικές ράβδους μέχρι 
το Στόουνχεντζ. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή διαδρομή, 

όμως τουλάχιστον τώρα έχουμε μια αφετηρία και έναν 
τερματισμό», πρόσθεσε ο Νας.

Οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει στο παρελθόν ότι οι 
μικρότεροι μονόλιθοι προέρχονταν από το Πέμπροκσιρ της 
Ουαλίας, μια περιοχή που απέχει 250 χιλιόμετρα από το 
Στόουνχεντζ.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε ένα δείγμα 

ψαμμιτικού ογκόλιθου, το οποίο είχε αφαιρεθεί από το 
μνημείο στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν είχαν 
τοποθετηθεί μεταλλικές ράβδοι για να σταθεροποιήσουν 
έναν ραγισμένο μεγάλιθο. Το δείγμα αυτό δόθηκε ως 
αναμνηστικό στον Ρόμπερτ Φίλιπς, έναν άνδρα που 
εργαζόταν στην εταιρεία που είχε αναλάβει τα έργα 
συντήρησης. Ο Φίλιπς το πήρε μαζί του (έλαβε και τη 
σχετική άδεια εξαγωγής) όταν μετανάστευσε στις ΗΠΑ, 
το 1977. Έζησε στη Νέα Υόρκη, το Ιλινόι, την Καλιφόρνια 
και τέλος στη Φλόριντα. Αποφάσισε να το επιστρέψει στη 
Βρετανία το 2018 και την ίδια χρονιά πέθανε.

Οι ερευνητές ανέλυσαν αυτό το δείγμα –είναι μια 
διαδικασία που καταστρέφει την πέτρα και επομένως 
δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί στους μεγάλιθους– και 
καθόρισαν το γεωχημικό αποτύπωμα του ψαμμιτικού 
ογκόλιθου από τον οποίο προήλθε. Αυτό το αποτύπωμα 
ταίριαζε με τους ψαμμόλιθους του Γουέστ Γουντς και με 
όλους τους μεγάλιθους του Στόουνχεντζ, εκτός από δύο.

«Ελπίζω, αυτό που ανακαλύψαμε να βοηθήσει τον κόσμο 
να καταλάβει περισσότερα για την τεράστια προσπάθεια 
που καταβλήθηκε για την κατασκευή του Στόουνχεντζ», 
κατέληξε ο Νας.

Ο χρόνος περνά γρηγορότερα 
σε ουρανοξύστες και ψηλά 
κτήρια απ΄ ότι στο έδαφος

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο έδειξε 
ότι ο χρόνος περνά πιο γρήγορα, δηλαδή με διαφορετική 
ταχύτητα, στην κορυφή των ουρανοξυστών και άλλων 
ψηλών κτηρίων.

Μια ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Κβαντικής 
Χιντετόσι Κατόρι, ανέβηκε στην κορυφή του Tokyo 
Skytree, του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο στα 634 
μ., και διαπίστωσε ότι ο χρόνος περνούσε τέσσερα 
νανοδευτερόλεπτα πιο γρήγορα από ότι στο έδαφος.

Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι ο χρόνος περνά πιο 
γρήγορα στην ανώτερη ατμόσφαιρα όπου οι δορυφόροι 
GPS περιστρέφονται γύρω από τη Γη, αλλά η πρόσφατη 
έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο είναι η 
πρώτη για την οποία έγιναν μετρήσεις σε ουρανοξύστες ή 
σε άλλους χώρους που είναι ανοιχτοί στο κοινό.

Σύμφωνα με έκθεση του Ασάσι Σιμπαν (Asahi Shim-
bun), η διαφορά στην έλευση του χρόνου εξηγείται από τη 
θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, η οποία έδειξε ότι ο 
χρόνος συνδέεται με τη δύναμη της βαρύτητας στο σημείο 
όπου μετριέται.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο καταξιωμένος ιολόγος 
Πίτερ Πιοτ είναι διευθυντής 
του London School of Hygiene 
and Tropical Medicine και 
επιστημονικός σύμβουλος της 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
για τη διαχείριση της πανδημίας.

Γιάννης Παλαιολόγος
  
Ο Πίτερ Πιοτ είναι μια θρυλική μορφή της Ιολογίας. 
Διευθυντής σήμερα του φημισμένου London School of Hy-
giene and Tropical Medicine και επιστημονικός σύμβουλος 
της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη διαχείριση της 
πανδημίας, είναι ίσως πιο γνωστός ως ένας από τους 
επιστήμονες που ανακάλυψαν τον ιό του Εμπολα – στο 
Ζαΐρ, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ηταν επίσης ιδρυτικός 
εκτελεστικός διευθυντής της UNAIDS και αναπληρωτής 
γενικός γραμματέας του ΟΗΕ από το 1995-2008. Στην 
αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην «Κ», 
μιλάει για τα λάθη και τις επιτυχίες της Ε.Ε. στη διαχείριση 
της πανδημίας, το τι γνωρίζουμε για την αποτελεσματικότητα 
των εμβολίων, το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής στην 
κανονικότητα, τους λόγους που οδεύουμε προς μια «εποχή 
των πανδημιών» και άλλα πολλά.

– Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας σχετικά με την 
εξέλιξη της πανδημίας;
– Εχω δύο φόβους: ο ένας αφορά τον ιό και ο άλλος την 
κοινωνία. Σχετικά με τον ιό, ο μεγάλος μου φόβος είναι ότι 
θα μεταλλαχθεί σε τόσο ριζικό βαθμό που τα εμβόλια που 
έχουμε δεν θα λειτουργούν. Η πιθανότητα αυτή δεν είναι 
πολύ μεγάλη, αλλά θα μπορούσε να συμβεί. Ο άλλος μου 
φόβος είναι ότι θα υπάρξει εφησυχασμός στην κοινωνία. 
Κατανοώ ότι ο κόσμος έχει φτάσει στα όριά του – το ίδιο 
ισχύει και για εμένα. Μας λείπει η κοινωνική ζωή και η 
οικονομία υποφέρει. Αν όμως βιαστούμε να χαλαρώσουμε 
τα μέτρα, θα πληρώσουμε ένα πολύ βαρύ τίμημα σε 
ανθρώπινες ζωές.

– Η Ε.Ε. προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επικίνδυνων 
μεταλλάξεων. Πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια 
– σε επίπεδο επιστημονικό, ρυθμιστικό, αλλά και 
σχετικά με τις δυνατότητες παραγωγής;
– Ενα από τα διδάγματα αυτής της επιδημίας είναι ότι δεν 
μπορούμε να παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο. Υπάρχει 
τώρα μία πρωτοβουλία με ένα ελληνικό όνομα, HERA, 
που θα είναι αντίστοιχη της αμερικανικής BARDA και θα 
ενισχύσει την ανάπτυξη των νέων αυτών εμβολίων. Δεν 
μιλάμε μόνο για χρηματοδότηση της έρευνας συμμετέχουν 
οι ίδιες οι εταιρείες, είχαμε δύο συναντήσεις με τους 
διευθύνοντες συμβούλους τους, υπό τον συντονισμό 
της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η ρυθμιστική πτυχή που 
αναφέρατε είναι κρίσιμη: να μην σπαταλήσουμε χρόνο 
σε αχρείαστη γραφειοκρατία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων, που θεωρώ ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, 
εξετάζει τώρα τα κριτήρια για την έγκριση παραλλαγών 
των υφιστάμενων εμβολίων, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί 
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους χωρίς να 
χρειάζεται να περάσει ένας χρόνος κλινικών δοκιμών. 
Εχουμε ένα πρότυπο γι’ αυτό: το εμβόλιο για τη γρίπη.

Η διαδικασία πάει καλά, θα ενεργοποιηθεί τώρα και το 
ευρωπαϊκό δίκτυο κλινικών δοκιμών, και πιστεύω ότι 
έως το φθινόπωρο ή τον χειμώνα κάποια από αυτά τα 
εμβόλια δεύτερης γενιάς θα είναι έτοιμα. Η μεγαλύτερη 
πρόκληση, όπως έχουμε μάθει με επώδυνο τρόπο, θα 
είναι να παραχθούν σε επαρκείς ποσότητες. Πολλοί, εμού 
συμπεριλαμβανομένου, υποτιμήσαμε το μέγεθος της 
πρόκλησης αυτής.
 
– Επιστρέφοντας προς το παρόν στα εμβόλια πρώτης 
γενιάς: Τι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για τον βαθμό 
στον οποίο αποτρέπουν, εκτός από την εκδήλωση 
ασθένειας, και τη μετάδοση του ιού; Ποιες είναι οι 
εκτιμήσεις για τη διάρκεια της ανοσίας που προκαλούν 
τα εμβόλια;
– Είναι κατ’ αρχάς ξεκάθαρο ότι όλα τα διαθέσιμα εμβόλια 
είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην αποτροπή θανάτων, 
νοσηλειών και σοβαρών μορφών της νόσου γενικότερα. 
Αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Σημαίνει ότι σε λίγο καιρό, 

παρότι θα συνεχίσουν να σημειώνονται ξεσπάσματα 
μετάδοσης του ιού στην Ευρώπη, η θνησιμότητα θα είναι 
πολύ χαμηλή. Η αποτελεσματικότητα αυτή ισχύει και 
απέναντι στις πιο σημαντικές παραλλαγές του ιού – το 
βρετανικό και το νοτιοαφρικανικό στέλεχος.

Σχετικά με τη μετάδοση, πιθανότατα τα εμβόλια την 
αποτρέπουν στις περισσότερες αλλά όχι σε όλες τις 
περιπτώσεις. Περιμένουμε να προκύψουν περισσότερα 
δεδομένα. Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά το Ισραήλ, 
που έχει τον υψηλότερο δείκτη εμβολιασμού στον κόσμο. 
Η εικασία μου είναι ότι τουλάχιστον οι μισοί εμβολιασμένοι 
δεν θα μεταδίδουν πλέον τον ιό. Αλλά δεν έχουμε ακόμα 
σαφή εικόνα.

Το ίδιο ισχύει, ακόμα περισσότερο, και για το τρίτο, πολύ 
σημαντικό ερώτημα: τη διάρκεια της ανοσίας. Κάποιοι 
επιστήμονες μιλούν για μόλις έξι μήνες, άλλοι για 
τουλάχιστον τρία χρόνια. Πιθανότατα θα είναι μια μεικτή 
εικόνα. Σε άτομα άνω των 70 ετών, σαν εμένα, η ανοσία 
υποχωρεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι σε νεότερους, υγιείς 
ανθρώπους. Αυτό είναι σημαντικό στην περίπτωση της 
COVID-19, γιατί ξέρουμε ότι οι πιο ηλικιωμένοι είναι οι 
πιο ευάλωτοι. Ενας άλλος παράγοντας είναι η πιθανότητα 
εμφάνισης παραλλαγών που δεν θα καλύπτονται από τα 
εμβόλια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η κυβέρνηση αποφάσισε 
ότι το φθινόπωρο, πριν από την έναρξη της περιόδου των 
λοιμώξεων του αναπνευστικού, θα χορηγηθούν ενισχυτικές 
δόσεις των εμβολίων, χωρίς να είναι σαφές ακόμα αν 
αυτό αφορά μόνο τους πιο ευάλωτους ή τους πάντες. Η 
εκτίμησή μου πάντως είναι ότι τα εμβόλια θα μας παρέχουν 
προστασία για αρκετά χρόνια, εκτός αν προκύψει κάποια 
πολύ δυσάρεστη παραλλαγή του ιού – στην οποία 
περίπτωση θα χρειαστούμε τα εμβόλια δεύτερης γενιάς.

– Εχουμε καλύτερη εικόνα πλέον για το ποσοστό του 
πληθυσμού, ή του ενήλικου πληθυσμού, που πρέπει 
να εμβολιαστεί για να φτάσουμε τον στόχο της ανοσίας 
της αγέλης;
– Η ανοσία της αγέλης επιτυγχάνεται όταν έχουν 
εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει αρκετοί άνθρωποι, ώστε 
να περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα του ιού να 
εξαπλωθεί περαιτέρω. Η επιστημονική συναίνεση αρχικά 
κινείτο γύρω στο 70% του ενήλικου πληθυσμού. Ωστόσο 
τώρα, με το βρετανικό στέλεχος, κάποιοι μιλούν για 80%, 
ενώ ορισμένοι θεωρούν ότι πρέπει το ποσοστό να είναι 
επί του συνολικού πληθυσμού, γιατί τα παιδιά, παρότι 
σπάνια νοσούν, μεταδίδουν κι αυτά τον ιό. Προσωπικά, 
φοβάμαι ότι το ποσοστό θα αποδειχθεί αρκετά υψηλό – 
80% του συνολικού πληθυσμού ή παραπάνω. Για εμένα 
αυτό είναι κίνητρο για να εμβολιάσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερους ανθρώπους. Σε θερμά κλίματα, πάντως, 

ενδέχεται το ποσοστό να είναι κάπως χαμηλότερο· στα πιο 
κρύα μέρη ο κόσμος τείνει να συγκεντρώνεται περισσότερο 
σε εσωτερικούς χώρους, διευκολύνοντας τη διασπορά.  

– Πώς θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες στην 
Ευρώπη η πορεία επιστροφής σε κάποιας μορφής 
κανονικότητα;
– Ο κρίσιμος παράγοντας θα είναι η εμβολιαστική κάλυψη. 
Η Ελλάδα, παρεμπιπτόντως, βλέπω ότι τα πάει καλά με 
τους εμβολια-σμούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο τα πήγε πολύ 
άσχημα στον έλεγχο της διασποράς, μετρά πλέον 126.000 
νεκρούς – πολύ λίγες χώρες έχουν περισσότερους. Τα 
πήγε όμως πολύ καλά στην εκστρατεία εμβολιασμού. 
Εμβολιάζουν επτά ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και την 
Κυριακή του Πάσχα εμβολιάστηκαν 100.000 άτομα. Είναι 
σαν μια στρατιωτική επιχείρηση. Εως το τέλος Ιουνίου θα 
έχουν εμβολιαστεί όλοι οι ενήλικοι Βρετανοί με τουλάχιστον 
μία δόση.

Η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κάπως πιο πίσω. Εκτιμώ ότι 
μάλλον η επιστροφή στην κανονικότητα θα έλθει λίγο μετά 
το καλοκαίρι. Βέβαια, σε μέρη όπως η Ελλάδα, αν όντως 
έχει εμβολιαστεί το 57% του πληθυσμού της έως τα τέλη 
Ιουνίου, όπως προβλέπει η Κομισιόν, αυτό θα βοηθήσει 
πολύ. Και με τον καλό καιρό και τη μεταφορά της κοινωνικής 
ζωής σε υπαίθριους χώρους, θα είναι εφικτή μια μορφή 
κανονικότητας.

Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας την περίπτωση 
της Χιλής, όπου έχουν προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα 
τους εμβολιασμούς, παρ’ όλα αυτά αντιμετωπίζουν τώρα 
σημαντική έξαρση της επιδημίας. Κι αυτό γιατί χαλάρωσαν 
πρόωρα τα περιοριστικά μέτρα και ο ιός άρχισε να 
εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα.

 
Η «εποχή των πανδημιών»

– Μελετάτε μολυσματικές ασθένειες εδώ και σχεδόν πέντε 
δεκαετίες. Τι κάνει τον νέο κορωνοϊό να ξεχωρίζει; Γιατί 
έχουμε οδηγηθεί, από έναν κόσμο στον οποίο ο καθηγητής 
σας σάς έλεγε ότι «δεν υπάρχει μέλλον στη μελέτη των 
μολυσματικών νόσων», σε μια εποχή όπου η μία πανδημία 
διαδέχεται την άλλη με αυξανόμενη συχνότητα;  
– Από το 2014, μετά την επιδημία του Εμπολα, εκφωνούσα 
μια ομιλία με τίτλο: «Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη 
πανδημία;». Η απάντηση ήταν «όχι». Γνωρίζαμε, εμείς 
οι ιολόγοι, ότι θα ερχόταν σύντομα η επόμενη πανδημία 
και το εφιαλτικό σενάριο συνδύαζε μετάδοση μέσω του 
αναπνευστικού και υψηλή θνησιμότητα. Για τον Εμπολα δεν 
ανησυχούσα ποτέ πολύ. Η θνησιμότητα είναι πολύ υψηλή, 

Μια νέα κανονικότητα τον Ιούνιο



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 39

500 A Danforth Ave, Toronto
416 778.0500

500 A Danforth Ave, Toronto
416 778.0500

500 A Danforth Ave, Toronto
416 778.0500

500 A Danforth Ave, Toronto
416 778.0500

500 A Danforth Ave, Toronto
416 778.0500

αλλά για να τον κολλήσεις απαιτείται πολύ στενή επαφή – δεν 
μεταδίδεται επειδή είσαι στο λεωφορείο ή σε ένα εστιατόριο 
με κάποιον φορέα. Επιπλέον, ήταν κρίσιμο το γεγονός 
ότι ο νέος κορωνοϊός μεταδίδεται από ασυμπτωματικούς 
φορείς – όπως το HIV, παρεμπιπτόντως. Αλλά ξεχωρίζει 
επίσης εξαιτίας του τεράστιου οικονομικού αντίκτυπου 
και της φτώχειας, που είναι συνέπειες της αναστολής 
της οικονομικής δραστηριότητας για να περιοριστεί η 
εξάπλωσή του.Το εφιαλτικό σενάριο για το μέλλον είναι 
νέες επιδημίες ασθενειών εξίσου μεταδοτικών όσο η COV-
ID-19, αλλά πιο θανατηφόρων – ή ασθενειών κατά των 
οποίων δεν θα μπορέσουμε να παραγάγουμε εμβόλια. 
Φαίνεται ότι εισερχόμαστε σε αυτό που ο Τόνι Φάουτσι, 
αλλά κι εγώ, έχουμε αποκαλέσει «εποχή των πανδημιών», 
με ολοένα και συχνότερη μετάδοση ασθενειών από άγρια 
αλλά και οικόσιτα ζώα. Ζούμε σε δυσαρμονία με τη φύση. 
Φαινόμενα όπως ο υπερπληθυσμός, η αστικοποίηση, οι 
παγκόσμιες αλυσίδες προμήθειας τροφίμων, η αυξημένη 
κινητικότητα των ανθρώπων ανά τον κόσμο, όλα ευνοούν 
την εμφάνιση και τη διασπορά νέων ιών. Γι’ αυτό υπάρχει 
τεράστια ανάγκη για διεθνή συνεργασία, γιατί πλέον κάτι 
που συμβαίνει 5.000 χιλιόμετρα μακριά μπορεί πολύ 
γρήγορα να γίνει παγκόσμιο πρόβλημα.

Πιθανό να γίνει ενδημικός ο ιός, 
αλλά με χαμηλή θνησιμότητα

– Θα γίνει η COVID-19 μόνιμο κομμάτι της ζωής μας, 
όπως η γρίπη; Αν συμβεί αυτό, θα υποχωρήσει ο φόβος 
που προκαλεί, καθώς ένας συνδυασμός εμβολίων και 
θεραπειών θα καταστήσει τον ιό ακίνδυνο για υγιείς 
ανθρώπους;
– Είναι πολύ πιθανό να γίνει ενδημικός ο ιός, με άλλα λόγια 
να συνεχίσει να κυκλοφορεί, π.χ. στα παιδιά, με εποχικά 
ξεσπάσματα πιο έντονα στα πιο ψυχρά κλίματα. Αλλά η 
θνησιμότητα θα είναι πολύ χαμηλή. Ο μικρός αριθμός 
παραλλαγών που θα έχουν σημασία για την ανθρώπινη 
υγεία θα αντιμετωπιστεί με παραλλαγές των εμβολίων. 
Αλλά θεωρώ ότι η εξάλειψη του ιού είναι μια ψευδαίσθηση. 
Μόνο ένας ιός που προσβάλλει τους ανθρώπους έχει 
εξαλειφθεί: η ευλογιά.

Σχετικά με το άλλο σας ερώτημα: πριν από ένα 
χρόνο, νοσηλευόμενος με COVID-19 και λαμβάνοντας 

αναπνευστική υποστήριξη, θεωρούσα ότι σε ένα χρόνο 
θα έχουμε αποτελεσματικές θεραπείες αλλά μάλλον όχι 
εμβόλια. Τελικά συνέβη το αντίθετο. Η θεραπευτική αγωγή 
θα είναι σύνθετη υπόθεση. Τα αντιιικά, όταν προκύψουν, 
θα πρέπει να χορηγούνται στην αρχή της εμφάνισης των 
συμπτωμάτων – ιδανικά διά του στόματος, σκευάσματα 
που θα αγοράζονται από το φαρμακείο. Στη δεύτερη φάση 
θα χρειάζονται ανοσοτροποποιητικά φάρμακα, όπως η 
δεξαμεθαζόνη, που χαλιναγωγούν την αντίδραση του 
ανοσοποιητικού ώστε να μην προκαλέσει αυτό τη ζημιά. 
Και φυσικά υπάρχουν και οι θεραπείες με τα μονοκλωνικά 
αντισώματα, που όμως είναι πολύ στοχευμένες και δεν 
λειτουργούν απέναντι σε όλα τα στελέχη του ιού.

– Αυτή την εβδομάδα είχαμε νέες εξελίξεις σχετικά 
με τις σπάνιες παρενέργειες του εμβολίου της As-
traZeneca. Θα έπρεπε ο κόσμος να ανησυχεί για 
το συγκεκριμένο εμβόλιο; Σας ανησυχούν εσάς οι 
χειρισμοί των εθνικών εμβολιαστικών αρχών, που 
μοιάζουν να εντείνουν τον σκεπτικισμό απέναντι στο 
εμβόλιο στο όνομα της καταπολέμησής του;
– Είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Φαίνεται όντως ότι 
το εμβόλιο προκαλεί αυτά τα σπάνια θρομβοεμβολικά 
επεισόδια. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο με τα εμβόλια. Ενα 
άτομο στο ένα εκατομμύριο ανθρώπων που κάνουν το 
εμβόλιο για τον κίτρινο πυρετό πεθαίνει. Εγώ το έχω κάνει 
τρεις φορές και κάθε φορά είχα μια μικρή ανησυχία. Είναι 
κάτι που πρέπει να εξεταστεί πολύ σοβαρά, να δούμε ποιες 
ομάδες του πληθυσμού είναι πιο επιρρεπείς – φαίνεται ότι 
είναι κυρίως νεότερες γυναίκες.

Το πρόβλημα προκύπτει όταν πολιτικοί παίρνουν 
αποφάσεις που θα έπρεπε να λαμβάνονται με επιστημονικά 
κριτήρια. Το κρίσιμο ερώτημα είναι: πόσο ρίσκο είμαστε 
διατεθειμένοι να ανεχθούμε ως κοινωνία; Μιλάμε για ένα 
καλό εμβόλιο, το οποίο έχει ήδη σώσει πολλές ζωές, αλλά 
οι παρενέργειες, παρότι σπάνιες, είναι πραγματικές. Δεν 
αρκεί λοιπόν να μιλάμε απλώς για τη σχέση κόστους – 
οφέλους. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση για τυχόν 
ενδείξεις και συμπτώματα. Είχαμε π.χ. κάποια κρούσματα 
αναφυλαξίας με το εμβόλιο της Pfizer. Τα εμβολιαστικά 
κέντρα όμως ήταν προετοιμασμένα και δεν πέθανε κανείς.

Σε σχέση με τις αλλαγές πολιτικής των εμβολιαστικών 

αρχών, μπορεί να είναι όπως τα λέτε. Στην αρχή η οδηγία 
ήταν να μην χορηγείται στις μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα 
είναι η αντίθετη. Για διαφορετικούς λόγους φυσικά, αλλά 
έχει προκληθεί ευλόγως σύγχυση στον κόσμο. Πρέπει να 
είμαστε απολύτως διαφανείς και να εξηγήσουμε τι ακριβώς 
συμβαίνει. Δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι 
πάμε να κρύψουμε κάτι.

– Δεν έχει δικαιωθεί το Ηνωμένο Βασίλειο για τη 
στρατηγική της μιας δόσης; Δεν πρέπει να κινηθούν 
στην ίδια κατεύθυνση τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.;
– Ημουν επικριτικός απέναντι στη στρατηγική αυτή, με την 
εξαίρεση της AstraZeneca. Για τα εμβόλια των Pfizer-Bi-
oNTech και της Moderna δεν υπάρχουν δεδομένα για να 
υποστηρίξουν τη μεγαλύτερη χρονική απόσταση μεταξύ 
των δύο δόσεων. Και επειδή μιλάμε για μια εντελώς νέα 
τεχνολογία, το mRNA, είμαι υπέρ μιας πιο συντηρητικής 
προσέγγισης – η δεύτερη δόση να μη γίνεται μετά τις 
οκτώ εβδομάδες, που ήταν το μεγαλύτερο διάστημα που 
δοκιμάστηκε στις κλινικές δοκιμές.

– Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος της Ε.Ε. στη 
διαχείριση της πανδημίας; Ποια ήταν η μεγαλύτερη 
επιτυχία της;
– Η κοινή προμήθεια των εμβολίων, με διανομή βάσει 
πληθυσμιακών κριτηρίων, ήταν η σωστή επιλογή. Χωρίς 
αυτήν, τα μικρότερα κράτη-μέλη ίσως ακόμα και τώρα να 
μην είχαν εμβόλια – ή θα τα είχαν πληρώσει πολύ ακριβά. 
Η Κομισιόν επίσης κατάφερε να περιορίσει την αρχική 
κακοφωνία, όπου κάθε κράτος-μέλος δρούσε μονομερώς, 
κλείνοντας σύνορα και επιβάλλοντας απαγορεύσεις 
εξαγωγών ειδών προσωπικής προστασίας.

Από την άλλη, όπως προανέφερα, δεν δόθηκε αρκετό 
βάρος στο θέμα της παραγωγικής ικανότητας. Αν η Astra-
Zeneca είχε τηρήσει τις δεσμεύσεις της, η Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν θα θεωρείτο σήμερα ηρωίδα. Αλλά δεν ήμασταν 
έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στην 
παραγωγή. Επιπλέον, ορισμένα κράτη-μέλη ξεκίνησαν 
τους εμβολιασμούς μόλις στα μέσα Ιανουαρίου, ενώ τα 
εμβόλια ήταν διαθέσιμα αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Και 
έχουν υπάρξει και παραφωνίες στην επικοινωνία, με την 
Κομισιόν και ορισμένα κράτη-μέλη να βρίσκονται ενίοτε σε 
διαφορετικό μήκος κύματος.
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