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Ενα εύχρηστο διαγνωστικό τεστ για τον 
νέο κορωνοϊό, κατάλληλο για την εξέταση 
μεγάλου αριθμού ανθρώπων, μαθητών, 
εργαζομένων σε βιομηχανικές μονάδες, 
τροφίμων σε οίκους ευγηρίας, ανέπτυξε 
ομάδα Ελλήνων ερευνητών στο Lunen-
feld Τanenbaum Research Institute, στο 
Τορόντο του Καναδά. «Τα διαγνωστικά 
τεστ δεν προσείλκυσαν το ενδιαφέρον 

Κορωνοϊος: 
Τεστ υψηλής ακριβείας 

από Έλληνες στον Καναδά

TORONTO - Καθώς οι θερµοκρασίες 
αυξάνονται σταδιακά και αρχίζει η άνοιξη, 
ένας άλλος εποχιακός επισκέπτης 
βρίσκεται στον ορίζοντα - οι αλλεργίες.

Ενώ ο Καναδάς συνεχίζει να εφαρµόζει 
µέτρα για τη µείωση της εξάπλωσης του 
COVID-19 και των παραλλαγών του ιού, ο 
Δρ. Jason K. Lee από το Toronto Allergy 
and Asthma Clinic λέει ότι είναι υψίστης 
σηµασίας να ελέγχονται τα συµπτώµατα 
αλλεργίας, ώστε να γνωρίζουµε εάν ο 
ασθενής έχει προσβληθει από κορωνοϊό ή 
πρόκειται για αλεργία.

“ςε γενικές γραµµές συνήθως τα άτοµα µε 
εποχιακές αλλεργίες έχουν µακρύ ιστορικό, 
εάν τις είχαν πριν θα επαναλαµβάνονται” 

ο υπουργός Εξωτερικών, νίκος Δένδιας, 
συμμετείχε την Τετάρτη στη διαδικτυακή 
εκδήλωση της ελληνο-καναδικής πρωτοβουλίας 
«The Hellenic Initiative Canada», εκπροσω-
πώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

ςτον εισαγωγικό χαιρετισμό του, σύμφωνα 
με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, 
ο νίκος Δένδιας εξήρε το ρόλο της ελληνικής 
διασποράς για στήριξη των προσπαθειών της 
μητέρας πατρίδας.

Επισήμανε, επίσης, τον θετικό ρόλο και την 
επιρροή της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή 
της, από τα Βαλκάνια στην Ανατολική Μεσόγειο, 
τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική, που αναγνωρίζεται διεθνώς όχι μόνον 

από τοπικούς, αλλά και από παγκόσμιους δρώντες. 
Τούτο οφείλεται πέραν της γεωπολιτικής σημασίας 
της χώρας, στην προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο 
και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Αναφερόμενος, εξάλλου, ειδικότερα στους 
εορτασμούς των 200 ετών από την έναρξη 
του Αγώνα για την Ανεξαρτησία, ο υπουργός 
συνεχάρη τους ομογενείς του Καναδά για τη 
συμβολή τους στην επιτυχή διοργάνωση, σε 
συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές, 
σημαντικών εκδηλώσεων και φαντασμαγορικών 
φωταγωγήσεων στα χρώματα της ελληνικής 
σημαίας σε πολλές πόλεις, αλλά και στους 
Καταρράκτες του νιαγάρα.

της επιστημονικής κοινότητας, που 
επένδυσε σύσσωμο το δυναμικό της στη 
σύσταση εμβολίων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας», αναφέρει στην «Κ» από 
το Τορόντο ο δρ Μοριακής Βιολογίας 
Ιωάννης Πρασσάς, ερευνητής στο Mount 
Sinai Hospital, «έτσι εξακολουθούμε να 
έχουμε ένα κενό πληροφόρησης σχετικά 

«The Hellenic Initiative Canada»: 
Τον ρόλο της ελληνικής διασποράς 

εξήρε ο Νίκος Δένδιας

δήλωσε ο Δρ. Lee. «Υπάρχουν περισ-
σότερα ρινικά συµπτώµατα, ρινική 
καταρροή, συµφόρηση, απανωτά φτερνί-
σµατα που σχετίζονται µε αλλεργίες. οταν 
πρόκειται για λοίµωξη, ο πυρετός, τα ρίγη, 
οι µυϊκοί πόνοι - όλα αυτά το πιο πιθανό 
είναι να παραπέµπουν στο COVID-19. “

ο Δρ. Lee επεσήµανε ότι ο βήχας και η 
δύσπνοια σχετίζονται επίσης περισσότε-
ρο µε µολύνσεις από κορωνοϊό, αλλά 
υπάρχουν «κάποιες επιφυλάξεις, ανάλογα 
µε το είδος του άσθµατος και των 
αλλεργιών που έχουν οι άνθρωποι”.

Αλλεργίες 
ή COVID-19; 
Τι γνωρίζουµε 

για τα 
συµπτώµατα 

ένα χρόνο 
αργότερα
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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

Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Όπως έχετε πληροφορηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
τους τελευταίους δύο μήνες η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο (ΕΚΤ) 
αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση που έχει επέλθει λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Με τις εκκλησίες κλειστές και με μηδενικές 
εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων τους τελευταίους 12 
μήνες, οι πηγές εσόδων είναι ελάχιστες. Αυτή η πανδημία μπορεί 
να διαρκέσει άλλους 12 μήνες προτού τα πράγματα επανέλθουν 
στο φυσιολογικό και η Κοινότητα ενδέχεται να μην είναι σε θέση 
να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις. Ακόμη και χωρίς 
δραστηριότητες, τα μηνιαία έξοδα είναι περίπου $170,000  το μήνα, 
ποσό που περιλαμβάνει εκτός από την πληρωμή της υποθήκης 
στην τράπεζα, την ασφάλεια των κτηρίων, τους λογαριασμούς 
ρεύματος, θέρμανσης και ύδρευσης, τη μισθωδοσία, τα πολιτιστικά 
προγράμματα, τα σχολεία, τη συντήρηση των κτηρίων κ.λπ.
Το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ σε συνεργασία με Ανεξάρτητη 
Συμβουλευτική Επιτροπή έχουν διερευνήσει όλους τους πιθανούς 
τρόπους για τη διαχείριση της κρίσης και έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι μπορεί να χρειαστεί να καταφύγουν στη πώληση 
μιας τουλάχιστον από τις τέσσερις εκκλησίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
πριν από την πανδημία, η ΕΚΤ ήταν σε θέση να πληρώνει όλα τα 
μηνιαία λειτουργικά έξοδα και να αποπληρώνει το δάνειο της με τα 
έσοδα που ελάμβανε. Αναμενόταν μάλιστα ότι για το έτος 2020 η ΕΚΤ 
θα είχε ένα μικρό κέρδος.
Ως αποτέλεσμα κακής διαχείρισης και φιλόδοξου σχεδιασμού 
από προηγούμενες διοικήσεις, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο 
κληρονόμησε ένα χρέος 13 εκατομμυρίων δολαρίων που κατάφερε 
να μειωσεί στα 3,2 εκατομμύρια δολάρια με την πώληση όλων των 
μη εκκλησιαστικών ακινήτων και διατηρώντας ανέπαφα όλα τα 
προγράμματά της. 
Το υπόλοιπο τρέχον χρέος των 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων που 
εκκρεμεί περιλαμβάνει και τους μισθούς των Ιερέων των τεσσάρων 
εκκλησιών. Περιττό να αναφερθεί  ότι όλα τα τέλη των $600 που 
συλλέγονται από τη χρέωση των μυστηρίων (γάμοι, βαπτίσεις κ.λπ.) 
πηγαίνουν απευθείας στην Αρχιεπισκοπή. Η Ελληνική Κοινότητα 

Τορόντο δεν κρατά τίποτα. Τα τέλη που εισπράττει η Αρχιεπισκοπή υπερβαίνουν κατά πολύ τα ετήσια 
τέλη που πρέπει να καταβάλλει η ΕΚΤ. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες 
διαπραγμάτευσης με την Αρχιεπισκοπή ώστε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση που δυστυχώς απέτυχαν. 
Ελπίζουμε ότι μια δικαστική απόφαση τους επόμενους μήνες θα επιλύσει το ζήτημα.
Πολλοί κλάδοι της ελληνικής κοινότητάς μας, όπως οι Ελληνικοί Σύλλογοι, επιχειρήσεις, επιχειρηματικοί 
σύλλογοι και επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, οδοντίατροι, δάσκαλοι κ.λπ.), καθώς και τα μέλη μας 
ανταποκρίνονται σε αυτήν την κρίση για να σώσουν την ΕΚΤ και τις τέσσερις εκκλησίες βοηθώντας μας στις 
προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων. Κανένα ποσό δεν είναι μικρό.
Αυτή η προσπάθεια έχει συγκεκριμένο στόχο να συγκεντρώσει 1,5 εκατομμύριο δολάρια ή περισσότερα τους 
επόμενους 6-9 μήνες, προκειμένου να βοηθήσει την ΕΚΤ να ορθοποδήσει. Ελπίζουμε, στο τέλος αυτής της 
περιόδου να βγούμε από την πανδημία και οι πηγές εισοδήματος να ανακτηθούν ώστε η ΕΚΤ να επανέλθει 
στο φυσιολογικό της δρόμο. 
Ωστόσο, εμείς που ηγούμαστε αυτής της προσπάθειας να βοηθήσουμε την ΕΚΤ, είμαστε πεπεισμένοι ότι 
ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΟΥΛΗΘΕΙ, εκτός εάν η προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων αποτύχει και το 
Διοικητικό Συμβούλιο λάβει την έγκριση από τα μέλη του ότι πρέπει να πουληθεί μια εκκλησία για να σωθούν 
οι υπόλοιπες και να επιβιώσει η ΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ «δεν θα 
δεχτεί» καμία ενέργεια που σχετίζεται με την πώληση μιας εκ των εκκλησιών κατά την περίοδο που 
έχει οριστεί για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων.
Όλοι εμείς που έχουμε ζήσει στην περιοχή του Τορόντο, κάποια στιγμή παρακολουθήσαμε Θείες Λειτουργίες, 
κάναμε γάμους, βαπτίσεις, κηδείες κ.λπ., και στις τέσσερις εκκλησίες της ΕΚΤ. Τα τελευταία 112 χρόνια η 
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει προγράμματα εκμάθησης ελληνικής 
γλώσσας, πολιτιστικά προγράμματα, παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες και έχει προωθήσει τα Εθνικά μας 
συμφέροντα στην Καναδική Κυβέρνηση. Είναι όλα μέρος της ελληνικής μας ταυτότητας και ως εκ τούτου 
πρέπει να παραμείνουν ως έχουν. Πολλοί από τους επαγγελματίες δεύτερης γενιάς έχουν περάσει από τα 
προγράμματα της ΕΚΤ. 
Η ΕΚΤ ανήκει στα μέλη και ως εκ τούτου διοικείται από εθελοντές μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας 
και διαφάνειας.
Σας ζητάμε λοιπόν, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να ακούσετε την καρδιά σας και να δωρίσετε, 
ό, τι μπορείτε για αυτό τον ευγενή σκοπό. Φέτος γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση, έναν αγώνα που εξασφάλισε την ύπαρξή μας ως ‘Εθνος. Και βγήκαμε νικητές! Στη μνήμη αυτού 
του ευγενικού αγώνα ας γίνουμε όλοι μια γροθιά  και όλοι μαζί ενωμένοι να νικήσουμε ξανά!
Παρακάτω αναγράφονται αναλυτικά οι διαφορετικοί τρόποι που μπορείτε να προσφέρετε τη δωρεά σας:

1. Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ: http://www.greekcommunity.org/Give.aspx

2. Με Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων (E-transfer) στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στην εξής 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: officemanager@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.

Δρ. Αναστάσιος Καραντώνης       
Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής

 

31 Μαρτίου, 2021 Μήνυμα της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής 
για τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο 

 

Αγαπητά μέλη και φίλοι, 

Όπως έχετε πληροφορηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
τους τελευταίους δύο μήνες η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο 
(ΕΚΤ) αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση που έχει επέλθει 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Με τις εκκλησίες κλειστές 
και με μηδενικές εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων 
τους τελευταίους 12 μήνες, οι πηγές εσόδων είναι ελάχιστες. 
Αυτή η πανδημία μπορεί να διαρκέσει άλλους 12 μήνες 
προτού τα πράγματα επανέλθουν στο φυσιολογικό και η 
Κοινότητα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 
οικονομικές της υποχρεώσεις. Ακόμη και χωρίς 
δραστηριότητες, τα μηνιαία έξοδα είναι περίπου $170,000  το 
μήνα, ποσό που περιλαμβάνει εκτός από την πληρωμή της 
υποθήκης στην τράπεζα, την ασφάλεια των κτηρίων, τους 
λογαριασμούς ρεύματος, θέρμανσης και ύδρευσης, τη 
μισθωδοσία, τα πολιτιστικά προγράμματα, τα σχολεία, τη 
συντήρηση των κτηρίων κ.λπ. 

Το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ σε συνεργασία με 
Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή έχουν διερευνήσει όλους 
τους πιθανούς τρόπους για τη διαχείριση της κρίσης και έχουν 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να χρειαστεί να 
καταφύγουν στη πώληση μιας τουλάχιστον από τις τέσσερις 
εκκλησίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την πανδημία, η 
ΕΚΤ ήταν σε θέση να πληρώνει όλα τα μηνιαία λειτουργικά 
έξοδα και να αποπληρώνει το δάνειο της με τα έσοδα που 
ελάμβανε. Αναμενόταν μάλιστα ότι για το έτος 2020 η ΕΚΤ θα 
είχε ένα μικρό κέρδος. 

Ως αποτέλεσμα κακής διαχείρισης και φιλόδοξου σχεδιασμού 
από προηγούμενες διοικήσεις, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο 
κληρονόμησε ένα χρέος 13 εκατομμυρίων δολαρίων που 
κατάφερε να μειωσεί στα 3,2 εκατομμύρια δολάρια με την 
πώληση όλων των μη εκκλησιαστικών ακινήτων και 
διατηρώντας ανέπαφα όλα τα προγράμματά της.  

Ανεξάρτητη  
Ερανική Επιτροπή 
 

Δρ. Αναστάσιος 
Καραντώνης 
Πρόεδρος 
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31 Μαρτίου, 2021 Μήνυμα της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής 
για τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο 

 

Αγαπητά μέλη και φίλοι, 

Όπως έχετε πληροφορηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
τους τελευταίους δύο μήνες η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο 
(ΕΚΤ) αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση που έχει επέλθει 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Με τις εκκλησίες κλειστές 
και με μηδενικές εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων 
τους τελευταίους 12 μήνες, οι πηγές εσόδων είναι ελάχιστες. 
Αυτή η πανδημία μπορεί να διαρκέσει άλλους 12 μήνες 
προτού τα πράγματα επανέλθουν στο φυσιολογικό και η 
Κοινότητα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 
οικονομικές της υποχρεώσεις. Ακόμη και χωρίς 
δραστηριότητες, τα μηνιαία έξοδα είναι περίπου $170,000  το 
μήνα, ποσό που περιλαμβάνει εκτός από την πληρωμή της 
υποθήκης στην τράπεζα, την ασφάλεια των κτηρίων, τους 
λογαριασμούς ρεύματος, θέρμανσης και ύδρευσης, τη 
μισθωδοσία, τα πολιτιστικά προγράμματα, τα σχολεία, τη 
συντήρηση των κτηρίων κ.λπ. 

Το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ σε συνεργασία με 
Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή έχουν διερευνήσει όλους 
τους πιθανούς τρόπους για τη διαχείριση της κρίσης και έχουν 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να χρειαστεί να 
καταφύγουν στη πώληση μιας τουλάχιστον από τις τέσσερις 
εκκλησίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την πανδημία, η 
ΕΚΤ ήταν σε θέση να πληρώνει όλα τα μηνιαία λειτουργικά 
έξοδα και να αποπληρώνει το δάνειο της με τα έσοδα που 
ελάμβανε. Αναμενόταν μάλιστα ότι για το έτος 2020 η ΕΚΤ θα 
είχε ένα μικρό κέρδος. 

Ως αποτέλεσμα κακής διαχείρισης και φιλόδοξου σχεδιασμού 
από προηγούμενες διοικήσεις, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο 
κληρονόμησε ένα χρέος 13 εκατομμυρίων δολαρίων που 
κατάφερε να μειωσεί στα 3,2 εκατομμύρια δολάρια με την 
πώληση όλων των μη εκκλησιαστικών ακινήτων και 
διατηρώντας ανέπαφα όλα τα προγράμματά της.  
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Honourary Consul, Dimitri Soudas, MA, MBA
10 Moyal Court, Vaughan (Ontario) L4K 4R8
Email: consul@torontocyprusconsulate.com

Ο Κυπριακός Ελληνισμός κάθε χρόνο, την 1η Απριλίου, τιμά την εθνική επέτειο της έναρξης του 
Εθνικό-απελευθερωτικού αγώνα, που διήρκεσε τέσσερα ολόκληρα χρόνια, από το 1955 έως το 1959.  

1η Απριλίου, ημέρα που σημάδεψε την ιστορία της Κύπρου, ημέρα σημαδιακή για την Μεγαλόνησο. 

1η Απριλίου 1955, οι Ελληνοκύπριοι αγωνιστές έδωσαν όρκο, με τον οποίο δεσμεύτηκαν ότι 
θ ’αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις, για την απελευθέρωση της Πατρίδας.

Στα 4 αυτά χρόνια του αγώνα, γράφτηκαν σελίδες απίστευτου ηρωισμού και θυσιών. 

Η Ελευθερία είναι το ακριβότερο αγαθό και για να το αποκτήσεις, το τίμημα είναι βαρύ. 

Νέα βλαστάρια, όλα τους στα 20 τους χρόνια.  Όλοι στάθηκαν μπροστά στην αγχόνη ψέλνοντας τον 
εθνικό ύμνο και φωνάζοντας ζήτω η Κύπρος, Ζήτω η Ελλάδα.

Μετράω τον τελευταίο Μάρτυρα, Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ετών 19,  που με τόση λαχτάρα απεικόνισε 
στο χαρτί του, σαν τον Αθανάσιο Διάκο:

Τώρα κι αν είναι Χειμωνιά
Θα ‘ρθει το καλοκαίρι
τη Λευτεριά να φέρει
σε πόλεις και χωριά

Η Ιστορία δεν είναι διήγημα προς τέρψη, είναι μάθημα. 

Για αυτό ας δεσμευτούμε, ότι θα καταβάλλομαι κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση Ειρηνικής, 
Λειτουργικής και Βιώσιμης λύσης, ώστε να επανενωθεί ο διαιρεμένος λαός και η διαιρεμένη χώρα. 

Θέλω να ελπίζω, ότι και πάλι θα τα καταφέρουμε!

Δημήτριος Σούδας
Επίτιμος Πρόξενος

REPUBLIC OF CYPRUS
CONSULATE

TORONTO CANADA

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΝΑΔΑΣ

1η Απριλιου 2021

θέμα υγείας… Για την εποχή της 
Επανάστασης, υπάρχουν πολλές 
γραπτές μαρτυρίες ότι έκαναν την 
εμφάνισή τους επιδημίες ειδικά στην 
Πελοπόννησο όπου έλαβαν χώρα 
οι περισσότερες μαζικές κινήσεις 
στρατευμάτων. Πανώλη, τύφος, 
δυσεντερία, ακόμα και χολέρα και 
ευλογιά παρουσίασαν περιοδικά 
πολλές εξάρσεις αποδεκατίζοντας 
χωριά και στρατούς.

Τη διαφορά στην έλλειψη ιατρικής 
βοήθειας στον ελληνικό πληθυσμό, 
έκανε ο Καποδίστριας, ο οποίος 
είχε σπουδάσει Ιατρική και άρα ήταν 
ευαισθητοποιημένος στα θέματα αυτά.

ο Καποδίστριας πίσω από το πρώτο 
λοιμοκαθατήριο στην Ελλάδα

ο Καποδίστριας δημιούργησε το 
πρώτο «λοιμοκαρθατήριο» για τις 
κοινότητες που πλήττονταν από 
επιδημίες στην Πελοπόννησο ενώ επί 
των ημερών του ιδρύθηκε στον Πόρο 

το πρώτο ναυτικό νοσοκομείο. ςε αυτό, 
διορίστηκε ως πρώτος διευθυντής ο 
Χρονίας Δροσινός.

ςτη συνέχεια ο Καποδίστριας ίδρυσε 
τον πρώτο προσφυγικό καταυλισμό 
της χώρας στον οικισμό Πρόνοια στο 
ναύπλιο για να βοηθήσει στη στέγαση 
και περίθαλψη των προσφύγων από 
άλλες περιοχές της σημερινής Ελλάδας 
που έσπευδαν στο απελευθερωμένο 
ναύπλιο.

Το πρώτο πολιτικό 
νοσοκομείο στο Ναύπλιο

Η ίδρυση ενός υποτυπώδους 
πρώτου νοσοκομείου στο ναύπλιο 
για την αντιμετώπιση ασθενών και 
τραυματιών έγινε κιόλας τον Μάρτιο 
του 1823 μόλις απελευθερώθηκε η 
πόλη.

Έτσι είχαμε στο πρώτη πρωτεύουσα 
του ελληνικού κράτους το Α’ Εθνικό 
νοσοκομείο ναυπλίας ή νοσοκομείο 
του Κανονοστασίου των Πέντε 
Αδελφών και το Εθνικό ςτρατιωτικό 
νοσοκομείο ναυπλίας. Πρώτος 
γιατρός του πολιτικού νοσοκομείου, 
ήταν ο Γερμανός Φρειδερίκος Βολόης, 
Ενώ το 1825 γιατρός του νοσοκομείου 
διορίστηκε ο επίσης Γερμανός Η. 
Treiber, ο οποίος έγινε και διευθυντής 
στο στρατιωτικό νοσοκομείο της 
πόλης.

Τα «Πέντε Αδέρφια» με τους 
διώροφους στρατώνες και το Δημοτικό 
νοσοκομείο επάνω στην Ακροναυπλία, 
όπου σήμερα οι τουριστικές 

Ευρωπαίος γιατρός περιθάλπει Έλληνα αγωνιστή. Λιθογραφία από την έκδοση 
Histoire d’une Epingle et Bluettes του σχεδιαστή H. Gerard Fontallard. 

Συλλογή χαρακτικών ΕΙΜ.

ο Πανελλήνιος Ιατρικός ςύλλογος 
μας επισημαίνει τον ρόλο που 
έπαιξε ο Ιώαννης Καποδίστριας, 
ο οποίος είχε σπουδάσει Ιατρική, 
στην παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ 
μας αποκαλύπτει και τους πρώτους 
γιατρούς που βοήθησαν στα δύσκολα 
χρόνια της απελευθέρωσης.

ςημαντικές και ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες για την αντιμετώπιση 
των επιδημιών κατά την Επανάσταση 
του 1821, αλλά και για το πρώτο 
υποτυπώδες νοσοκομείο που 
ιδρύθηκε στη χώρα μας φέρνει στο 
φως ο Πανελλήνιος Ιατρικός ςύλλογος.

1821: Πανώλη, τύφος, 
χολέρα αποδεκάτισαν χωριά 

και στρατούς

ο εορτασμός των 200 ετών από 
την Ελληνική Επανάσταση σε μία 
σύγχρονη συγκυρία πανδημίας, 
μάς φέρνει στο νου ότι η ιστορία 
όντως επαναλαμβάνεται και στα 

1821: Όταν ο τύφος και η πανώλη αποδεκάτιζαν ολόκληρα χωριά 
Πώς συνέβαλε ο Καποδίστριας στη δημόσια υγεία της εποχής

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
2021

εγκαταστάσεις. Δημοσιεύεται στο: 
Γεώργιος Αθ. Χώρας, «Μουσική 
Παιδεία και ζωή στο ναύπλιο | 18ος 
-20ος αιώνας», Έκδοση Δήμου 
ναυπλιέων, ναύπλιο, 1994.

ςτη συνέχεια προσλήφθηκε και 
δεύτερος γιατρός, ο Ηπειρώτης 
Λουκάς Βάγιας, γιατρός του Αλή Πασά 
και του Βύρωνα.

Το Εθνικό ςτρατιωτικό νοσοκομείο 
(1828) στην Ακροναυπλία. ςήμερα 
απομένει μόνο το υπόγειο του κτιρίου 
και το εκκλησάκι του (Άγιοι Ανάργυροι). 
Δημοσιεύεται στο: Γεώργιος Αθ. 
Χώρας, «Μουσική Παιδεία και ζωή 
στο ναύπλιο | 18ος -20ος αιώνας», 
Έκδοση Δήμου ναυπλιέων, ναύπλιο, 
1994.

Το παράδειγμα του 
Καποδίστρια σήμερα

Το παράδειγμα του Καποδίστρια 
παίρνει ιδιαίτερη αξία στις ημέρες μας 
καθώς αναδεικνύει την δυνατότητα 
που έχει μια οργανωμένη Πολιτεία να 
βοηθήσει στην υγειονομική κάλυψη 
των πολιτών ακόμα και με πενιχρά 
οικονομικά ή και επιστημονικά μέσα.
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Γεώργιος Κοκκόρης

Ένα από τα πιο σηµαντικά πράγµατα που οι γιατροί 
έµαθαν ένα χρόνο για την πανδηµία είναι ότι οι πάσχοντες 
από αλλεργίες είναι «πιο πιθανό» να µεταδίδουν τον COV-
ID-19, δήλωσε ο Lee.

«Εάν έχετε αλλεργίες και έχετε COVID-19, είναι πιο 
πιθανό να το µεταφέρετε στον αέρα µε το φτέρνισµα - 
οπότε είναι πολύ σηµαντικό να ελέγχετε τα συµπτώµατά 
σας» εξήγησε ο Lee.  “Εάν αφήσετε τις αλλεργίες χωρίς 
θεραπεία, µπορεί να προκαλέσετε προδιάθεση για 
λοιµώξεις” συµπλήρωσε.

ο Lee σηµείωσε επίσης ότι επειδή υπάρχει 
αλληλεπικάλυψη σε ορισµένες περιπτώσεις αλλεργιών και 
συµπτωµάτων COVID-19, “ο πιο σίγουρος τρόπος για να 
γνωρίζετε τη διαφορά είναι να δοκιµάσετε - κάτι που θα 
βοηθήσει στην αποφυγή αύξησης του κινδύνου µόλυνσης 
άλλων ανθρώπων. Η Υπηρεσία Δηµόσιας Υγείας του 
Καναδά συνεχίζει να συµβουλεύει τους ανθρώπους να 
µένουν στο σπίτι και να αποφεύγουν τους άλλους εάν 
αισθάνονται άρρωστοι” κατέληξε.

ο Lee είπε επίσης ότι επειδή οι γιατροί διαπίστωσαν ότι 
ορισµένοι άνθρωποι «διστάζουν» να πάρουν το φάρµακο 
για το άσθµα ή την αλλεργία, παροτρύνουν τον κόσµο να 
διατηρήσει την τήρηση των συνταγών τους, επικαλούµενοι 
δεδοµένα από τα Κέντρα Ελέγχου νόσων των ΗΠΑ που 
αναφέρουν ότι το άσθµα µπορεί να θέσει τους ανθρώπους 
σε κίνδυνο με πιο σοβαρές επιπτώσεις µε τον COVID-19.

“Για τα παιδιά που πάσχουν από αλλεργίες, είναι ακόµη 
πιο σηµαντικό να διαχειριζόµαστε τα συµπτώµατά τους”, 
είπε ο Lee, “καθώς η ρινική καταρροή είναι αρκετή για τα 
σχολεία για να απαιτήσουν τεστ για COVID-19”.

“Διαχειριστείτε τα συµπτώµατά σας όσο το δυνατόν 
περισσότερο - εάν χρησιµοποιείτε τα σωστά φάρµακα, 
θα πρέπει να µπορείτε να τα ελέγχετε γενικά”, δήλωσε ο 
Lee, προσθέτοντας ότι εάν τα συµπτώµατα του παιδιού 
επιµένουν “είναι καλύτερο να ζητήσετε ραντεβού µε ειδικό.”

Η υπερθέρµανση του πλανήτη µπορεί επίσης να 
αποτελεί µια παρατεινόµενη πρόκληση για τους πάσχοντες 
από αλλεργίες, δήλωσε ο Lee. «Η διάρκεια της εποχικής 
γύρης αυξάνεται καθώς οι εποχές καλλιέργειας τείνουν να 
µεγαλώνουν, οι σεζόν ξεκινούν λίγο νωρίτερα και διαρκούν 
λίγο περισσότερο», εξήγησε ο Lee, προσθέτοντας ότι 
οι εποχές των δέντρων και των γρασιδιών τείνουν να 
αλληλεπικαλύπτονται.

“Εάν είστε άτυχοι και έχετε αλλεργίες τόσο στα δέντρα όσο 
και στα χόρτα, µπορεί να έχετε λίγο διπλά συµπτώµατα.”

Αλλεργίες 
ή COVID-19; 

Τι γνωρίζουµε 
για τα συµπτώµατα 
ένα χρόνο αργότερα
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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

με τη διασπορά του ιού, κάτι που θα 
βοηθούσε πολύ στη χάραξη των πολιτικών 
πρόληψης».

ο ίδιος, μαζί με τον καθηγητή 
Εργαστηριακής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας 
στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο δρα 
Ελευθέριο Διαμαντή και την ομάδα του, 
ανέπτυξε ένα τεστ που παρουσιάζει εν 
πρώτοις πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα· 
το βιολογικό υλικό που τοποθετούν 
εν προκειμένω στο μικροσκόπιο είναι 
το σάλιο. ςυγκεκριμένα, οι Ελληνες 
επιστήμονες στήριξαν το καινοτόμο τεστ 
στην ανίχνευση μιας πρωτεΐνης του 
κορωνοϊού, του πυρινοκαψιδίου, η οποία 
αναλύεται με τη μέθοδο ELISA, η οποία 
με τη σειρά της βασίζεται στα αντισώματα. 
Με αυτή τη μεθοδολογία η παραπάνω 
πρωτεΐνη μπορεί να εντοπιστεί σε πολύ 
μικρές ιχνοποσότητες, όπως 0,1 pg ανά 
κυβικό εκατοστό. 

«Η λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος 
είναι μια δυσάρεστη διαδικασία, στην οποία 
εμπλέκεται απαραιτήτως εξειδικευμένο 
υγειονομικό προσωπικό», επισημαίνει 
ο καθηγητής Διαμαντής, «αντίθετα, το 
δείγμα σάλιου το δίνει μόνος του ο κάθε 
ενδιαφερόμενος, φτύνοντας απλώς μέσα 
σε έναν σωλήνα, χωρίς να απαιτείται η 
παρουσία κάποιου ειδικού». Ταυτόχρονα, 
«είναι πιο ασφαλής πρακτική ως προς 
τη δυναμική μετάδοσης του ιού κατά την 
εξέταση». Η επιστημονική ομάδα θεωρεί 
ότι το σάλιο είναι το ίδιο αξιόπιστο για 
τη διάγνωση του ιού σε σχέση με το 
ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, αρκεί, όμως, 
η διαγνωστική μέθοδος να έχει υψηλή 
ευαισθησία.  

«Τα περισσότερα εμπορικά rapid tests 
έχουν συγκριτικά χαμηλότερη ευαισθησία 
και θα έδιναν στο σάλιο αρκετά ψευδώς 
αρνητικά αποτελέσματα». ςυγκεκριμένα, 
«η ευαισθησία του δικού μας τεστ είναι 

500 φορές υψηλότερη από εκείνη των 
rapid antigen tests, τα οποία είναι πολύ 
αποτελεσματικά μόνο για όσους έχουν 
εκείνη τη στιγμή σχετικά υψηλό ιικό φορτίο. 
Για αυτό μπορούν, υπό κατάλληλες 
προϋποθέσεις, να αποτελέσουν εξαιρετικά 
επιδημιολογικά εργαλεία δημόσιας υγείας, 
δεν είναι όμως το ίδιο αξιόπιστα για κλινική 
διάγνωση». 

Από την άλλη, το μοριακό τεστ (PCR), αν 
και αξιόπιστο ως προς την ανίχνευση του 
ιού, παρουσιάζει ένα μεγάλο παράθυρο 
θετικότητας, «μπορεί να συνεχίσει να 
βγάζει θετικό κάποιον ακόμη και μετά την 
περίοδο μεταδοτικότητας της νόσησης». 
Μέρος της τρέχουσας κλινικής δοκιμής 
του νέου τεστ είναι να ελεγχθεί αν «χάρη 
στην πιο περιορισμένη κινητική έκφραση 
των αντιγόνων του ιού στο σάλιο, όσοι 
θα αναδεικνύονται θετικοί θα έχουν 
και περισσότερες πιθανότητες να είναι 
εκείνη τη στιγμή και μεταδοτικοί». Τα 
τεστ θα μπορούν να διενεργούνται σε 
ειδικά εργαστήρια, εντός εργοστασίων 
ή σχολείων, όπως και σε μηχανοκίνητα 
εργαστήρια μέσα σε βαν ή σε σταθερά, 
εγκατεστημένα σε κεντρικά σημεία μιας 
πόλης. Τα αποτελέσματα βγαίνουν μέσα σε 
3 έως 4 ώρες, ωστόσο η ομάδα εργάζεται 
πυρετωδώς έτσι ώστε το χρονικό διάστημα 
να συμπυκνωθεί σε μία ώρα.

«Ετσι, το κάθε μηχάνημα, που έχει μέγεθος 
ενός εκτυπωτή, θα έχει τη δυνατότητα 
να αναλύει 5.000 με 10.000 δείγματα 
σε μία ημέρα», υπογραμμίζει ο δρ 
Πρασσάς. οι εξεταζόμενοι θα λαμβάνουν 
τα αποτελέσματα στα κινητά τους μέσω 
ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, ενώ 
προβλέπεται μελλοντικά να μπορούν να 
στέλνουν και ταχυδρομικά το δείγμα τους 
προς ανάλυση – δεδομένου ότι το καναδικό 
ταχυδρομείο έχει περάσει επιτυχώς το 
«κρας τεστ» στην έγκαιρη αποστολή 
βιολογικού υλικού για διαφόρων τύπων 
μικροβιολογικές αναλύσεις σε λιγότερο από 
δώδεκα ώρες, παρά τη μεγάλη έκταση της 

χώρας. Η δεύτερη κλινική αξιολόγηση του 
τεστ (σε πάνω από 1.000 δείγματα σάλιου 
από ασθενείς με COVID-19) βρίσκεται εν 
εξελίξει σε συνεργασία με το Mount Sinai 
Hospital και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος Μαρτίου, ενώ η αδειοδότηση 
για την κυκλοφορία του τεστ στην αγορά 
του Καναδά αναμένεται να δοθεί από την 
1η Μαΐου. Η πιθανότητα, βέβαια, να φτάσει 
στην Ευρώπη το συγκεκριμένο τεστ είναι 
μάλλον απατηλή. 

Το ίδιο μηχάνημα, πάντως, προσφέρει μια 
εξίσου πολύτιμη δυνατότητα – μπορεί να 
ανιχνεύσει την ύπαρξη τριών διαφορετικών 
αντισωμάτων έναντι του νέου κορωνοϊού. 
«Τους επόμενους μήνες, αυτό θα αποτελεί 
το ζητούμενο», τονίζει ο δρ Πρασσάς. 
«Πιστεύουμε ότι έχει φτάσει η ώρα της 
εξατομικευμένης προσέγγισης στη μάχη 
μας με τον κορωνοϊό, είναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε το ανοσολογικό προφίλ κάθε 
ατόμου και βάσει αυτού να ρυθμίζονται 
τα τεστ, ο εμβολιασμός του, ο τρόπος 
ζωής που προκρίνεται για τον ίδιο (π.χ. 
τηλεργασία) έως ότου ξεπεραστεί η 
πανδημία», προσθέτει. 

«Πριν από ένα χρόνο, όταν δηλαδή ξέσπασε 
η πανδημία, ξεκινήσαμε να μελετάμε τους 
βιοδείκτες, που θα μπορούσαν να μας 
υποδείξουν ποιοι θα νοσήσουν σοβαρά από 
τον νέο κορωνοϊό και ποιοι θα περάσουν 
τη νόσο με ελαφρά συμπτώματα», εξηγεί 
στην «Κ» ο καθηγητής Διαμαντής, που 
στη μακρά καριέρα του έχει ασχοληθεί με 
τον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών, 

Κορωνοϊος: 
Τεστ υψηλής ακριβείας 

από Έλληνες στον Καναδά
την ανδρική στειρότητα και το Αλτσχάιμερ. 
Η ερευνητική ομάδα, που αποτελείται 
από πολλούς Ελληνες ερευνητές και 
διδακτορικούς φοιτητές, αναζήτησε τους 
βιολογικούς παράγοντες που κάνουν 
άλλους ανθρώπους να αναρρώνουν σε 
λίγες εβδομάδες και άλλους σε μήνες, 
ενώ ταυτόχρονα ασχολήθηκε και με τις 
μακροχρόνιες συνέπειες της λοίμωξης.

Μακροχρόνιες συνέπειες
«Αρχικά πιστέψαμε ότι οι παρενέργειες 
συνδέονταν άμεσα με τη σοβαρότητα των 
συμπτωμάτων στη διάρκεια της λοίμωξης, 
σταδιακά όμως διαπιστώσαμε, όπως και 
άλλοι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, ότι 
δεν υπήρχε σύνδεση», επισημαίνει ο δρ 
Πρασσάς, «καθοριστικό ρόλο παίζουν 
τελικά τα αμυντικά συστήματα κάθε 
οργανισμού». Η λοίμωξη με τον ιό δύναται 
να ενεργοποιήσει αυτοάνοσα νοσήματα, 
δεδομένου ότι η άμυνα του οργανισμού έχει 
αμβλυνθεί σημαντικά. «ο ιός εμπεριέχει 
έντονο δυναμικό και προκαλεί συστηματική 
και εκτεταμένη φλεγμονή που επηρεάζει 
πολλά συστήματα του ανθρώπινου 
οργανισμού, όπως το νευρολογικό και το 
καρδιαγγειακό». 

οι μακροχρόνιες συνέπειες, επομένως, της 
πανδημίας αποτελούν πεδίο μελέτης των 
επόμενων μηνών για τους επιστήμονες 
ανά τον κόσμο. Ηδη, δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά αναφέρουν ότι 
ένας στους επτά ασθενείς που έχουν 
αναρρώσει από τη λοίμωξη επανέρχεται 
για λόγους υγείας στο νοσοκομείο…

AΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...
 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 

«Tί τέλος πάντων είναι των 
Ελλήνων οι Κοινότητες 

στο εξωτερικό;»
Πώς φτάσαμε στα 
σημερινά αδιέξοδα; 

«πού πήγαν 
τα χρήματα;»

5ον Προσπαθώντας να δώσω απάντηση 
στο ερώτημα «τί τέλος πάντων είναι των 
Ελλήνων οι Κοινότητες στο εξωτερικό,» 
βρέθηκα σε πέλαγος παραδοξοτήτων. Και 
αυτό επειδή, πέρα των άλλων, μεταξύ των 
δύο μεγάλων Ελληνικών Κοινοτήτων του 
Καναδά, εκείνων του Μοντρεάλ και του 
Τορόντο δηλαδή, υπάρχουν πολλά κοινά 
σημεία. Υπάρχουν πολλές συμπτώσεις που 
έχουν ως κοινό παρονομαστή την έλλειψη 
της διαφάνειας. ςε αυτό μου το άρθρο, 
αφού επαναλάβω το αξίωμα «σύμπτωση 
επαναλαμβανόμενη δεν είναι σύμπτωση 
αλλά σκοπιμότητα» και αφού υπενθυμίσω 
πολύ περιληπτικά  μία «σύμπτωση» που 
ήδη έχω αναφέρει θα σας παρουσιάσω και 
μία άλλη που είναι εξ ίσου σκανδαλωδώς 
πανομοιότυπη.

Στην Κοινότητα του 
Μοντρεάλ: δεν βρέθηκαν 
οι φάκελοι με τα στοιχεία 

Ηδη ανέφερα ότι στα της Κοινότητας του 
Μοντρεάλ, για να απαντηθεί το ερώτημα 
«που πήγαν τα χρήματα» που επί χρόνια 
απασχολούσε ευρύτερα την παροικία μας 
και για να κοπάσει το κύμα των υπονοιών 
για κακοδιαχείριση και καθεστώς «μπάτε 
σκύλοι αλέστε και αλεστικά με δώστε» 
όπου διάχυτο μεταξύ των μελών βασίλευε, 
στις 16 Απριλίου του 1997, μια Γενική 
ςυνέλευση διόρισε μία Ειδική Επιτροπή 
Ελέγχου, προκειμένου να εξετάσει 
όλους τους φακέλους, τα βιβλία και του 
απολογισμούς…από το  1980-ως το 1997. 
Το χρονικό διάστημα 1980-1992 (είναι 
η περίοδος των διοικήσεων της 12ετίας 
Μαρή) ενώ το από 1992-1997 (η περίοδος 
της 5ετίας των διοικήσεων Γεωργουλή και 
Κατσαμπάνη).

Η υπό τον Αθανάσιο Δημητρακόπουλο 
Ειδική Επιτροπή Ελέγχου προσέλαβε 
κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού τον Auditor 
Mathew T. Sargusingh (εξωτερικό ελεγκτή) 
και άρχισε τον έλεγχο.

ςήμερα για να μην επαναλάβω τα όσα 
είχα γράψει, θα αρκεστώ να αναφέρω 
ότι συντάχτηκαν επί μέρους πορίσματα. 
Αυτά διανεμήθηκαν στα μέλη που 
παρευρίσκονταν στις Ειδικές Γενικές 
ςυνελεύσεις που επακολούθησαν. 
Παρουσιάστηκαν και μάλιστα και στο 
πρωτότυπο στα Αγγλικά και σε μετάφραση 
στα Ελληνικά. ςίγουρα τα έχουν πολλά 
μέλη στα αρχεία τους και οπωσδήποτε 
θα πρέπει να φυλάσσονται στα αρχεία 
της Κοινότητος. Αρκούμαι να επαναλάβω 
ότι η αναφορά του Προέδρου της Ειδικής 
Επιτροπής Αθανασίου Δημητρακόπουλου, 
που κατατέθηκε στα μέλη στις 29 νοεμβρίου 
του 1999 καταλήγει στο ότι:

«Το καθολικό λογιστικό βιβλίο του Ταμείου 
Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου ήταν το 
κλειδί για την παροχή των απαιτούμενων 
πληροφοριών για τον ικανοποιητικό έλεγχο 
του κόστους αυτών των δύο κέντρων. 
Δυστυχώς το καθολικό λογιστικό βιβλίο δεν 
ήταν δυνατόν να εντοπισθεί. 

Όπως βλέπετε, ύστερα από αυτή 

την έλλειψη χρήσεων στοιχείων, 
καθυστέρησε ο έλεγχος υπερβολικά. 
Από τα στοιχεία που έχουμε, πολλά 
χρήματα κατασπαταλήθηκαν φέρνοντας 
την Κοινότητα σε πιο δύσκολη οικονομική 
κατάσταση. Έχουμε την περίπτωση Olton  
περίπου $600,000 δολάρια για τόκους και 
άλλα έξοδα, $656,397 δολ. του δανείου 
της Caisse de Depot, που διατέθηκαν για 
έξοδα λειτουργίας της Κοινότητας. Το ίδιο 
και από το δάνειο της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος $511,445 χρησιμοποιήθηκαν 
και αυτά για έξοδα λειτουργίας και όχι για 
αναχρηματοδότηση. Προσθέτοντας σε 
αυτά τα χρήματα της Αγίας Τριάδος και ένα 
αρκετό ποσόν από αλλαγές παραγγελιών 
και από καθυστέρηση των εργασιών του 
κτιρίου της νότιας Ακτής, πανηγύρια 
και κουζίνα, φθάνουν ένα ποσόν των 
$4,593,286 δολ. Αυτά ήταν αρκετά να 
φέρουν την Κοινότητα στην σημερινή 
οικονομική κατάσταση.»

Στην Κοινότητα 
του Τορόντο: ή θα 

πουλήσουμε μία από τις 
τέσσερις εκκλησίες, ή θα 

κατασχεθούν όλες!!! 

Κατά την διάρκεια της προσπάθειάς 
μου να απαντήσω στο ερώτημα «τί τέλος 
πάντων είναι των Ελλήνων οι Κοινότητες 
στο εξωτερικό,» προέκυψε η συγκλονιστική 
είδηση που αναφερόταν μέσω  2 
ανακοινώσεων των μελών του Διοικητικού 
ςυμβουλίου της ΕΚΤ (Ελληνικής 
Κοινότητας του Τορόντο). οι ανακοινώσεις 
αυτές δόθηκαν στην δημοσιότητα στις 
8, και στις 15ης Φεβρουαρίου 2021 και 
δημοσιεύτηκαν και στην εφημερίδα μας 
στις 20 και στις 27 Φεβρουαρίου. ςε αυτές 
που γνωστοποιήθηκαν ευρύτερα από 
τον Πρόεδρο της ΕΚΤ κ. Αρτεμάκη  μέσω 
συνέντευξης τύπου που παρεχώρησε 
στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Ακρίτες 
του Μοντρεάλ» του κ. Δανιηλίδη, μεταξύ 
των άλλων όμορφα διανθισμένων 
πληροφοριών, υπήρχε και η συγκλονιστική 
είδηση:

Η οικονομική κατάσταση της Ελληνικής 
Κοινότητος Τορόντο (ΕΚΤ) είναι τόσο 
τραγική, που ή θα πουλήσουν την μία από 
τις τέσσερις εκκλησίες που ως περιουσιακά 
στοιχεία έχει η Κοινότητα ή θα κατασχεθούν 
όλες!!!

Κατόπιν, οι διοικούντες την ΕΚΤ αφού 
κάνουν επίκληση της «διαφάνειας» που 
επικρατεί σε αυτήν, μιας διαφάνειας που 
φέρει και την βούλα και την υπογραφή,  
«ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα 
παγκοσμίου αναγνώρισης», κάνουν 
γνωστό ότι «για να λυθεί το οικονομικό 
πρόβλημα θα γίνουν ορισμένες μελέτες 
ειδικών και θα κληθούν τα μέλη προκειμένου 
να επιλέξουν ή να πουλήσουν ένα από τα 
πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που 
έχει ΕΚΤ, ή να χάσει όλα τα πολύτιμα 
περιουσιακά στοιχεία που έχει».

Αν και προκαταλαμβάνουν την απόφαση 
της «μελέτης των ειδικών» συμπίπτει 
και «τα τέσσερα πολύτιμα περιουσιακά 
στοιχεία που έχει η ΕΚΤ» να είναι 
Εκκλησίες.

Επομένως  ή, η μία από τις τέσσερις 
Εκκλησίες που έχει η ΕΚΤ θα βγει στο 
σφυρί, ή θα κατασχεθούν όλες!!

 Αυτά μας πληροφορούσαν μέσω των 
δύο ανακοινώσεών τους οι διοικούντες την 
ΕΚΤ και τόσο η είδηση για το οικονομικό 
αδιέξοδό της, όσο και  ο κίνδυνος 
πώλησης μίας εκκλησίας ή κατάσχεσης 
και των τεσσάρων προκάλεσε έντονες 
ανησυχίες και προβληματισμούς σε όσους 
συμπάροικους ενδιαφέρονται για τα κοινά.

Διαβάζοντας τα επιχειρήματα που 
αναφέρονται στις δύο επιστολές των 
διοικούντων την ΕΚΤ, ήλθαν στο μυαλό 
μου τα επιχειρήματα που προέβαλαν οι 

διοικούντες την Ελληνική Κοινότητα του 
Μοντρεάλ, (Διοίκηση ν. Παγώνη) όταν 
μέσω της Γ. ς. της 14ης οκτωβρίου του 
2018, για μια ακόμα φορά ζητούσαν από 
τα μέλη να εγκρίνουν την πώληση του 
οικοπέδου της Αγίας Τριάδος.

Μόνο που στο Μοντρεάλ ζητούσαν να 
πουλήσουν το οικόπεδο μιας εκκλησίας 
που είχε καεί και τα δικαιώματα επί του 
ξενοδοχείου, που είχε κτιστεί σε αυτό, ενώ 
στο Τορόντο ζητούν να πουλήσουν ευθέως 
και απροκάλυπτα μία εκκλησία για να μην 
γίνει κατάσχεση και των τεσσάρων που 
έχουν.

Επί πλέον τα μέλη της Κοινότητας του 
Μοντρεάλ, κληθήκαμε να αποφανθούμε επί 
μίας συγκεκριμένης και κοστολογημένης 
πρότασης ενώ τα μέλη της ΕΚΤ, βάσει 
των ανακοινώσεων τους, φαίνεται ότι θα 
κληθούν να αποφασίσουν επί μιας μελέτης 
που θα αναφέρεται στις επιλογές που 
παρουσιάζει η πώληση κάθε μίας εκ των 
τεσσάρων εκκλησιών. 

ολοφάνερα και «ζήλεια σας κύριοι του 
Τορόντο» εμείς εδώ από διαδικαστικά τα 
πάμε καλύτερα!

Στην Κοινότητα του 
Τορόντο: κτιζόταν 

Πολιτιστικό Κέντρο 
«ερασιτεχνικά»

Στην Κοινότητα του 
Μοντρεάλ, δεν υπήρχαν 

τα βιβλία!!

ομολογώ ότι δεν γνώριζα και πολλά για 
τα της ΕΚΤ στην περιφέρεια της οποίας 
διαμένουν πλέον των 100,000 Ελλήνων 
και φυσικά λόγω συγκυριών βρίσκονται σε 
καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμάς 
στο Μοντρεάλ, που πλέον λόγω πολιτικών 
αναταράξεων έχει μετατραπεί «στην 
μεγάλη φτωχομάνα του Καναδά».

Όμως εξ αιτίας της ανησυχητικής περί 
πώλησης Εκκλησίας είδηση, φρόντισα να 
μάθω περισσότερα.

ρώτησα λοιπόν αρκετούς γνωστούς 
που διαμένουν στην μεγαλύτερη πόλη του 
Καναδά, προσέφυγα στις ηλεκτρονικές 
ελληνικές εφημερίδες που κυκλοφορούν 
στο Τορόντο και επί πλέον προσέτρεξα στο 
αξιόλογο και πολύ κατατοπιστικό βιβλίο 
«οσα δεν έσβησε ο χρόνος» του κ. Μιχάλη 
Μουρατίδη.

Παρακολουθώντας αντικειμενικά τα 
γεγονότα, αφού δεν έχω καμία και με 
κανέναν εκεί δέσμευση, έκπληκτος είδα 
ότι και εκεί σε αντιπαραβολή της 12ετίας 
Μαρή (1980-1992) υπήρξε μια δεκαετία 
(2000 – 2010) διοίκησης Κώστα Μενεγάκη, 
στην οποία πολλοί φορτώνουν τα σημερινά 
προβλήματα της ΕΚΤ.

Έκπληκτος είδα ακόμα ότι μετά την 
παραίτηση του κ. Μενεγάκη, ανέλαβε 
την διοίκηση μια υπό τον Γιώργο Γκέκα 
διοίκηση, ο Πρόεδρος της οποίας 
παραιτήθηκε από την διοίκηση της ΕΚΤ 
μετά από υπηρεσία 16 μόλις ημερών. 
ςωστά διαβάσατε 16 μόλις ημερών. Το 
τονίζω ημερών!!!. Πάντως ευθύς αμέσως 
για να εξακριβωθούν τυχόν παραλείψεις 
ή κακοδιαχειρίσεις, ή οτιδήποτε άλλο κατά 
την περίοδο της 10ετίας Μενεγάκη, έγινε 
μία λογιστική έρευνα, και συντάχθηκε ένα 
πόρισμα που φέρει την ονομασία “Glynn 
Report”. Μέσω αυτού δοθήκαν απαντήσεις 
σε πολλά ερωτήματα που αφορούσαν τα 
οικονομικά στοιχεία της Κοινότητας.

Παράλληλα δόθηκε εντολή σε μία 
πενταμελή «Εξεταστική Επιτροπή» 
επικεφαλής της οποίας ήταν ο κ. Γιάννης 
Δάγωνας να προβεί σε έρευνα.

Αν και αυτά θυμίζουν έντονα τα δικά μας, 
τον εξωτερικό ελεγκτή  Mathew T. Sargus-
ingh και την Ειδική Εξελεγκτική Επιτροπή 
Θανάση Δημητρακόπουλου, άρχισε τον 
έλεγχο.

ςύμφωνα με το  βιβλίο «οσα δεν έσβησε 
ο χρόνος»  «..από την πρώτη ανάγνωση 
των πορισμάτων είναι εμφανές ότι το έργο 
του Πολιτιστικού Κέντρου αντιμετωπίστηκε 
«ερασιτεχνικά». Μπορεί η ιδέα του Έργου 
να ξεκίνησε με πολύ ενθουσιασμό, 
αλλά γίνεται σαφές ότι υπήρξε ελλιπής 
σχεδιασμός και παντελής απουσία 
προγραμματισμού.

ςτην Έκθεση της πενταμελούς 
Επιτροπής, με επικεφαλής τον κ. 
Γιάννη Δάγωνα, ιδιαίτερη αίσθηση και 
ενδιαφέρον παρουσιάζει ό,τι αφορούσε 
στο οικονομικό σκέλος του πορίσματος, 
που ενώ είχε κοστολογηθεί στα 8,6 
εκατομμύρια, ξοδεύτηκαν 9,2 εκατομμύρια, 
δηλαδή 600.000 δολάρια περισσότερα 
του συνολικού προϋπολογισμού για να 
κατασκευαστεί μόλις το 56% του έργου».

Και έτσι για να μην πελαγοδρομούμε και 
να μην νομίζει κανείς ότι συγκρίνω ανόμοια 
τεκμαινόμενα και ότι και στο Μοντρεάλ δεν 
είχαμε παρόμοια κατάσταση, σύμφωνα με 
το πόρισμα Δημητρακόπουλου: 

«Η Κοινοτική διοίκηση, είχε αλλάξει 
παραγγελίες για το Κοινοτικό Κέντρο, οι 
οποίες κόστισαν στην Κοινότητα $493,744 
δολάρια.

Το κτιριακό συγκρότημα της νότιας 
Ακτής αντιμετώπισε καθυστερήσεις στην 
οικοδομή, που στοίχισαν στην Κοινότητα 
$302,121 δολάρια. Η εργασία της 
επαλήθευσης είχε σοβαρά παρακωλυθεί 
από την μη διαθεσιμότητα καθολικών 
λογιστικών βιβλίων για το Ταμείο του 
Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου και για το 
συγκρότημα της νότιας Ακτής.»

ολοφάνερα και «ζήλεια μας αγαπητοί 
συμπατριώτες Μοντρεαλίτες» εμείς εδώ 
από διαφύλαξη αρχείων υστερούμε, ή 
μάλλον χάνουμε κατά κράτος, εκτός και 
μας πούνε ότι και εκεί, τα βιβλία κάποιας 
κουζίνας απωλέστηκαν, ή η συμφωνία 
παράδοσης της  Κοινοτικής ςτέγης στην 
Κοινότητα δεν ήταν η 1η Ιουλίου του 2020, 
όπως επί χρόνια μας λέγανε οι καθ’ ύλη 
και κατ’ εξουσία αρμόδιοι, αλλά ας μην 
ανησυχούμε  κατά τον σημερινό πρόεδρο 
της Κοινότητας που συμπίπτει να είναι και 
Ταμίας της ςτέγης, η  ςτέγη Ηλικιωμένων, 
«Διοικείται επιδέξια!»

Επειτα εμείς έχουμε και ένα άλλο 
πρωτείο, η υπέρβαση κόστους στα δύο 
Κοινοτικά κτίρια ανήλθε σε  $795,865 και 
όχι μόνο σε $600.000.

Α ναι! Για να μην αδικώ τους αρμοδίους 
της Κοινότητας του Μοντρεάλ, αυτοί ίσως 
και λόγω νόμου 231, για να εκβιάσουν τους 
αρμοδίους, πρώτα κτίσανε τα κέντρα και 
κατόπιν, ακόμα και μέσω συλλαλητηρίου 
απαιτούσαν την άδεια λειτουργίας της 
αίθουσας του Κοινοτικού Κέντρου, η 
οποία στο Μοντρεάλ, ακόμα δεν έχει 
δοθεί και κατά πάσα πιθανότητα ποτέ 
δεν θα δοθεί, αφού εδώ δεν εκβιάζονται 
οι πολεοδομικές υπηρεσίες, ούτε κατά 
καιρούς νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα!!

Μην βιάζεστε, περιμένετε υπάρχουν 
και άλλες «συμπτώσεις»

Αν και προσπάθησα να εμπλουτίσω 
τα περί ομοιοτήτων στοιχεία που σας 
παρουσίασα, εν μέρει θα δικαιολογούσα 
κάποιον αν μου έλεγε ότι πολλά από όσα 
σας παρουσίασα, τα είχα γράψει και πριν 
δύο εβδομάδες. 
Όμως μην βιάζεστε. Δεν πρόκειται για 
ξαναζεσταμένη  σούπα γιατί ήδη έχω 
προσθέσει πολλά επί πλέον υλικά. ομως 
ακόμα και αν δεν σας ικανοποίησε η γεύση, 
περιμένετε, υπάρχουν και άλλα μεταξύ των 
δύο Κοινοτήτων πανομοιότυπα  φαινόμενα.
Θυμηθείτε δύο ιερούς ναούς που κάηκαν 
ολοσχερώς και ξανακτίστηκαν. Πρόκειται 
για τον Μητροπολιτικό ναό της Παναγίας 
στο Τορόντο και τον Ιερό ναό της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μοντρεάλ. 
Τί σύμπτωση και οι δύο ιεροί ναοί που έγιναν 
παρανάλωμα πυρός ήταν αφιερωμένοι 
στην Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ….
Όμως σφίξτε την καρδιά σας, δεν είναι 
καιρός να κλάψουμε «επί των ποταμών 
Βαβυλώνος…» 

Μοντρεάλ 3 Απριλίου 2021
Σχόλια Επικαιρότητες

Ελληνοκαναδικό Βήμα
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Dubé και ο Διευθυντής Δημόσιας 
Υγείας του Κεμπέκ Dr. Horacio Ar-
ruda,  χρησιμοποίησαν συχνά τη λέξη 
«ισορροπία» όταν εξηγούσαν τον 
τρόπο εφαρμογής των νέων μέτρων 
στην επαρχία.

ολοι τους έχουν καταστήσει σαφές 
ότι οι αποφάσεις τους για τη δημόσια 
υγεία αποβλέπουν στον περιορισμό 
της εξάπλωσης του ιού, αλλά χωρίς 
να παραγνωρίζεται ο αντίκτυπος 
στις διαταραχές από την διακοπή της 
εκπαίδευση των παιδιών σχολικής 
ηλικίας, στην ψυχική υγεία του 
πληθυσμού, καθώς και στην επίδραση 
στην οικονομία.

Χρειαζόμαστε την ισορροπία. 
Κάναμε ό, τι μπορούσαμε, ώστε οι 
άνθρωποι να πηγαίνουν στο σχολείο 
και να παίζουν σπορ, είπε.

ως τόσο τα μέτρα αυτά βρήκαν 
αντίθετη την Dominique Anglade, που 
ηγείται του Φιλελεύθερου κόμματος. 
Παρομοιάζοντας τα μέτρα με το 
παιγνίδι yo-yo, εξέφρασε την ανησυχία 
της αφού αυτά μπορεί να είναι αρνητικά 
με ότι έχει σχέση με την ψυχολογική 
ισορροπία των πολιτών, είπε. 
Πάντως για μια ακόμα φορά θα 
τονίσουμε, ακολουθάτε πιστά τους 
κανονισμούς, φοράτε μάσκα στους 
κλειστούς χώρους, πλένετε τακτικά 
τα χέρια σας και αποφεύγετε τους 
συνασπισμούς.
Αυτά έως ότου αυξηθούν περισσότερο 
οι εμβολιασθέντες, είναι ο καλύτερος 
τρόπος άμυνας κατά του Κοροναϊού 
που δυστυχώς όλα δείχνουν ότι ήρθε 
για να μείνει για να ταλαιπωρήσει 
περισσότερο την ανθρωπότητα.

Του Γεωργίου Καρύδη

Αν και κλείσαμε χρόνο, από τότε 
που ξέσπασε  η πανδημία που όλα 
δείχνουν ότι ήρθε για να μείνει, και 
να φέρει παντού τα πάνω κάτω, 
η κυβέρνηση του Κεμπέκ, έδωσε 
εντολή να κλείσουν τα σχολεία και 
οι επιχειρήσεις στις πόλεις  Quebec 
City, Lévis και Gatineau. ως τόσο 
λίγες ημέρες πριν είχε δώσει άδεια 
να ανοίξουν ξανά τα γυμναστήρια στο 
Μόντρεαλ και τηρουμένων ορισμένων 
προϋποθέσεων οι Ιεροί ναοί έως και 
250 άτομα.

Την Τρίτη, ο Πρωθυπουργός  του 
Κεμπέκ κ. François Legault δήλωσε 
ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί 
την κατάσταση στενά αλλά και 
ξεχωριστά κάθε γεωγραφική περιοχή. 
Επέμεινε πάντως ότι προς το 
παρόν δεν είναι απαραίτητες άλλες 
αλλαγές. Η απόφαση αυτή έρχεται σε 
αντίθεση με την άποψη κορυφαίων 
εμπειρογνωμόνων και αξιωματούχων 
δημόσιας υγείας της επαρχίας καθώς 
και την Ενωση νοσοκόμων, που 
ανησυχούν από την άρση ορισμένων 
περιορισμών, που τους θεωρούν 
απαραίτητους.

Λόγω του ότι αύριο Κυριακή (4 
Απριλίου), είναι το Πάσχα των 
Καθολικών, οι αρμόδιοι κυβερνητικοί 
παράγοντες ανησυχούν για το κατά 
πόσο οι πολίτες θα γιορτάσουν το 
Πάσχα χωρίς να μετακινούνται εκτός 
των οικογενειακών τους ορίων, 
προκειμένου να μην διασπείρουν τον 
ιό.

Για κάθε ενδεχόμενο πάντως ο 
Πρωθυπουργός κ. François Legault 
υπενθύμισε στους Κεμπεκιώτες ότι 
η αστυνομία έχει πάρει εντολή να 
παρακολουθεί παντού, προκειμένου 
όπου εντοπίζονται μεγάλες 
συγκεντρώσεις να παρεμβαίνει και να 
επιβάλλει τα ανάλογα πρόστιμα. 

Πάντως χθες Παρασκευή, στο Κεμπέκ 
εντοπίστηκαν 1,314 νέα κρούσματα. 
ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος 
των δύο τελευταίων μηνών. Γι’ αυτό 
η Κυβέρνηση αναβάθμισε τέσσερις 
περιοχές από κίτρινες σε κόκκινες και 
ουσιαστικά έκλεισε τις τρεις πόλεις 
που προαναφέραμε.

ςτην Επαρχία μας από την αρχή 

της πανδημίας, έχουν επιβεβαιωθεί 
313.676 κρούσματα. Από αυτούς  
10.681 άνθρωποι έχουν πεθάνει.

Αυτήν την στιγμή υπάρχουν 
503 άτομα που νοσηλεύονται στα 
νοσοκομεία (αυξήθηκαν κατά 16 από 
την προηγούμενη ημέρα). Από αυτούς 
121 νοσηλεύονται στην εντατική. 
(Αυξήθηκαν κατά δύο από την 
προηγούμενη ημέρα).

Εν τω μεταξύ 48.507 άτομα 
εμβολιάστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, 
ενώ συνολικά από τις 14 Δεκεμβρίου 
που άρχισαν οι εμβολιασμοί έχουν 
εμβολιαστεί 1.440.680 συνάνθρωποί 
μας.

ο υπουργός Παιδείας Jean-
François Roberge, εν τω μεταξύ, 
διέταξε τα διοικητικά συμβούλια 
των Αγγλοφώνων σχολείων να 
συμμορφωθούν με το διάταγμα και να 
επιστρέψουν οι μαθητές γυμνασίου 
στην τάξη, όπου πρέπει να γίνονται 
κανονικά όλα τα μαθήματα, ασχέτως 
αν οι μαθητές διαδήλωσαν ότι δεν 
αισθάνονταν ασφαλείς. Την ίδια στιγμή 
οι διοργανωτές του χόκεϊ αναψυχής στο 
Μόντρεαλ σχεδιάζουν να ξαναρχίσουν 
στις αρχές Απριλίου.

Μέσα σε όλες αυτές τις παλινωδίες 
ο υπουργός Υγείας Christian Dubé 
αναγνώρισε ότι οι αποφάσεις της 
κυβέρνησης μπορεί να φαίνονται 
συγκεχυμένες, αλλά επέμεινε ότι 
υπάρχει λογική στο χάος.

Μερικές φορές μπορεί να φαίνονται 
αντικρουόμενες οι αποφάσεις ,αλλά 
σας λέω ότι όλες οι αποφάσεις μας 
λαμβάνονται μελετώντας διάφορους 
παράγοντες και πιστεύω ότι ελέγχομε 
την όλη κατάσταση, τόνισε.

Εξηγώντας λεπτομερέστερα 
τις κυβερνητικές αποφάσεις ο 
υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η 
κυβέρνηση παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τις περιφέρειες αλλά και τις 
υποπεριφέρειες και ενεργεί ανάλογα 
με αυτά που οι εμπειρογνώμονες 
της βλέπουν. Όπου εντοπίζονται 
κρούσματα με τις παραλλαγές του 
ιού, σημαίνει ότι η μεταδοτικότητα των 
παραλλαγών θα είναι ταχύτερη, οπότε 
τα μέτρα πρέπει να ληφθούν νωρίτερα, 
τόνισε.

Τα κρούσματα στην Πόλη του Κεμπέκ 
διπλασιάζονται από ημέρα σε ημέρα 

και έτσι εν μία νυκτί αυτή η περιοχή 
μετατράπηκε από πηγή ανησυχίας 
σε πηγή μεγαλύτερης ανησυχία. 
(ςτην Πόλη αυτή ένα  γυμναστήριο 
συνδέεται τώρα με περισσότερες από 
140 περιπτώσεις μετάδοσης του ιού, 
καθώς και 21 εστίες διασποράς στο 
χώρο εργασίας.)

Ενεργούμε σύμφωνα με την τάση 
που εντοπίζονται και πριν σημειωθεί 
μεγάλη προσέλευση στα νοσοκομεία, 
δήλωσε ο κ. Dubé σε συνέντευξή του 
στο  Radio-Canada.

Πάντως συγκριτικά, με ότι έχει σχέση 
με τους εμβολιασμούς, το Κεμπέκ 
βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση 
από ότι  το οντάριο, ή η Γαλλία. Τόσο 
στην Γαλλία, όσο και στο οντάριο 
παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των 
κρουσμάτων και γι’αυτό επανάφεραν 
μέτρα που είχαν καταργήσει

ο πρωθυπουργός του οντάριο 
ντάγκ Φορντ, από την Πέμπτη διέταξε 
νέους περιορισμούς στην επαρχία. 
ςτα νέα μέτρα   συμπεριλαμβάνονται 
το κλείσιμο των γυμναστηρίων 
καθώς και αυστηρότεροι όροι για τις 
συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους.

ο Δρ Karl Weiss, ειδικός 
μικροβιολόγων και μολυσματικών 
ασθενειών στο Πανεπιστήμιο του 
Μόντρεαλ, δήλωσε πάντως ότι ο 
Κεμπέκ βρίσκεται για άλλη μια φορά σε 
“κρίσιμο σημείο” - και ότι η εκστρατεία 
εμβολιασμού πρέπει να επιταχυνθεί 
για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον 
αυξανόμενο αριθμό των παραλλαγών 
του ιού.

Εξηγώντας από κοινού την υιοθέτηση 
των νέων μέτρων ο Πρωθυπουργός 
κ.  Legault, ο Υπουργός Υγείας  

 To τρίτο κύμα της πανδημίας 
φέρνει ζάλη

Αλλού αίρονται, αλλού επανέρχονται τα μέτρα

ΚΑΝΑΔΑΣ
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Ελπιδοφόρος: 

Εγκαινίασε έκθεση 
στη Βοστώνη 

για την Ελληνική 
Επανάσταση

Την έκθεση «Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα 
μάτια των Αμερικανών» εγκαινίασε προχθές στο Μαλιώτειο 
Πολιτιστικό Κέντρο του Ελληνικού Κολεγίου και της 
Θεολογικής ςχολής του Τιμίου ςταυρού, στη Βοστώνη, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Η έκθεση, η οποία 
θα παραμείνει στο Κέντρο έως τις 15 οκτωβρίου 2021, 
είναι περιοδεύουσα ψηφιακή και φυσική και εντάσσεται 
στο πρόγραμμα του εορτασμού της Αρχιεπισκοπής 
Αμερικής για τη 200ή επέτειο από την Επανάσταση του 
1821. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία του Πολιτιστικού και 
του Διεπιστημονικού Κέντρου Ελληνικών ςπουδών «ντιν 
και Ζωή Πάππας», του Πανεπιστημίου ςτόκτον του νιου 
Τζέρσεϊ, στο οποίο και θα μεταφερθεί το φθινόπωρο του 
2021.

Τα εγκαίνια ξεκίνησαν με την απόδοση των εθνικών 
ύμνων της Ελλάδας και της Αμερικής και του κοντακίου 
«Τη Υπερμάχω ςτρατηγώ τα νικητήρια», από τη χορωδία 
ρωμανός ο Μελωδός του Ελληνικού Κολεγίου και της 
Θεολογικής ςχολής, η οποία παρουσίασε και ελληνικά 
πατριωτικά τραγούδια από την εποχή της Επανάστασης. 
Την προσευχή ανέπεμψε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Ελπιδοφόρος, ο οποίος στον χαιρετισμό του χαρακτήρισε 
την έκθεση «πολύ αξιοπαρατήρητη και σπουδαία», ενώ 
έπλεξε το εγκώμιο του προέδρου των δύο ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων, Γεωργίου Καντώνη, για «την ηγεσία του και 
το έργο του, που δεν θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε 
πριν από μερικά χρόνια». Μήνυμα απηύθυνε ο γενικός 
πρόξενος της Ελλάδας στη Βοστώνη, ςτράτος Ευθυμίου, 
εξαίροντας την προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου για την 
αποτελεσματική αναδιοργάνωση της Θεολογικής ςχολής 
και του Ελληνικού Κολεγίου σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα, χάρη και στην έμπρακτη βοήθεια της ελληνικής 
κυβέρνησης. Βιντεοσκοπημένα μηνύματα απηύθυναν η 

πρέσβειρα της Ελλάδος στην ουάσιγκτον, Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου, και άλλοι αντιπρόσωποι και ακαδημαϊκοί 
του Ελληνικού Κολεγίου και του Πανεπιστημίου ςτόκτον.

Η έκθεση διερευνά τα κοινά θέματα στα οποία η Ελλάδα 
και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμπορεύτηκαν 
στην επιδίωξη της παγκόσμιας ελευθερίας. Το φυσικό 
έκθεμα αποτελείται από 24 επιφάνειες μεγάλου μεγέθους 
με πληροφοριακό υλικό που ερευνήθηκε από 16 
συνεισφέροντες μελετητές, τα πλήρη δοκίμια του οποίου 
περιλαμβάνονται στον ψηφιακό εκθεσιακό ιστότοπο.

Η φυσική έκθεση θα περιοδεύσει και θα παρουσιαστεί 
σε πανεπιστήμια και σε κοινότητες σε διάφορες πόλεις των 
ΗΠΑ, ενώ θα παρουσιαστεί και στα ελληνικά, σε συνεργασία 
με το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και το Εργαστήριο 
Αφηγηματικής Έρευνας της ςχολής Αγγλικής Φιλολογίας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 
φθινόπωρο του 2021, στο Μουσείο της συμπρωτεύουσας 
και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα.

Τα θέματα που διερευνώνται είναι τέσσερα, «Ελευθερία 
ή Θάνατος, η Ελλάδα στην εποχή των επαναστάσεων», 
«Η συμπάθεια για τους Έλληνες του Προέδρου Μονρόε: 
οι ρίζες της ελληνικής νίκης και η σφυρηλάτηση του 
δόγματος της μη παρέμβασης», «Η θέρμη της Ελληνικής 
Επανάστασης: Αμερικανοί φιλέλληνες και η γέννηση του 
διεθνούς ανθρωπισμού» και «400 χρόνια σκλαβιάς: Η 
ελληνική ανελευθερία και η αμερικανική υπεράσπιση του 
Κινήματος Κατάργησης της Δουλείας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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Υ Γ Ε Ι Α

Η πολυαναμενόμενη μελέτη 
των ΗΠΑ για το εμβόλιο της 
οξφόρδης της εταιρείας 
AstraZeneca δημοσίευσε 
τα αποτελέσματα της, 
συνηγορώντας υπέρ 
αποτελεσματικότητας ύψους 
79%, ενώ και οι δύο δόσεις 
ήταν πολύ αποτελεσματικές 
στην πρόληψη της σοβαρής 
μορφής της νόσου. 
 

Με βάση τα δεδομένα αυτά 
αναμένουμε την έγκριση του εμβολίου 
από τον FDA στις ΗΠΑ δίνοντας 
έτσι τη δυνατότητα να αυξήσει τα 
διαφορετικά διαθέσιμα εμβόλια ώστε 
να επιταχυνθεί ο μαζικός εμβολιασμός. 
οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής 
της Ιατρικής σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, 
Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης 
ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος 
(Πρύτανης ΕΚΠΑ)(https://mdimop.
gr/covid19/) συνοψίζουν τα νεότερα 
δεδομένα. Το εμβόλιο της εταιρείας 
AstraZeneca μπορεί να παραχθεί 
εύκολα σε μεγάλες ποσότητες και να 
διανεμηθεί σε διάφορες χώρες. Ήδη 
στις ΗΠΑ μπορούν να διατεθούν 30 
εκατομμύρια δόσεις, μόλις πάρει 
έγκριση το εμβόλιο, και συνολικά 50 
εκατομμύρια μέσα στον πρώτο μήνα. 
Δεν αναφέρθηκαν προβληματισμοί 
σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου, 
σε όσους έλαβαν τουλάχιστον μία δόση. 
Λόγω της προσωρινής διακοπής της 
χορήγησης του εμβολίου στην Ευρώπη, 
εξαιτίας των επεισοδίων θρόμβωσης, 
υπονομεύτηκε η εμπιστοσύνη των 
ανθρώπων στο εμβόλιο. Από τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν δεν 
επιβεβαιώθηκε κάποιος αυξημένος 
κίνδυνος θρόμβωσης με το εμβόλιο. 
 
 
ςτη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 
32.449 συμμετέχοντες, οι οποίοι 
έλαβαν δύο δόσεις του εμβολίου As-
traZeneca με 4 εβδομάδες κενό, 
ή εικονικό φάρμακο (placebo). 

Το εμβόλιο αποδείχθηκε εξίσου 
αποδοτικό σε όσους ήταν άνω των 
65, σε σχέση με τους νεότερους με 
αποτελεσματικότητα να φτάνει στο 
80% σε όσους ήταν άνω των 65 ετών. 
Περίπου 20% των συμμετεχόντων 
ήταν άνω των 65 ετών και το 60% 
είχε υποκείμενα νοσήματα όπως ο 
σακχαρώδης διαβήτης, η νοσογόνος 
παχυσαρκία ή καρδιαγγειακή νόσος. 
 
ο FDA έχει ήδη δώσει έγκριση στα 
εμβόλια των εταιρειών Pfizer, Mod-
erna και Johnson & Johnson. Τα 
εμβόλια των εταιρειών Pfizer και Mod-
erna έχουν δείξει αποτελεσματικότητα 
πάνω από 90%, ωστόσο το 
εμβόλιο της Pfizer απαιτεί ιδιαίτερες 
συνθήκες φύλαξης σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες. Το μονοδοσικό εμβόλιο 
της Johnson & Johnson έδειξε 66% 
συνολικά και 72% στον αμερικανικό 
πληθυσμό αποτελεσματικότητα 
στην πρόληψη των μετρίων και 
σοβαρών λοιμώξεων COVID-19. 
Όσο αφορά τη σοβαρή λοίμωξη και 
το θάνατο όλα τα εμβόλια παρέχουν 
παρόμοια προστασία. ςχετικά με 
την ασυμπτωματική λοίμωξη, τη 
φορεία και τη μεταδοτικότητα τα 
δεδομένα είναι ακόμα ανώριμα. 
 
Το εμβόλιο της εταιρείας Astra-
Zeneca αποθηκεύεται σε απλό 
ψυγείο και η εταιρεία έχει δεσμευτεί 
να το παραχωρεί σε τιμή κόστους 
για την περίοδο της πανδημίας. 
ςτην πρόσφατη ανακοίνωση του 
Ευρωπαϊκού οργανισμού φαρμάκων 
το εμβόλιο κρίθηκε ασφαλές, και 
τα οφέλη από μία δόση είναι πολύ 
σημαντικά, όταν κάθε μέρα πεθαίνουν 
περίπου 3.000 Ευρωπαίοι πολίτες.

 
Πηγή: iefimerida.gr 

Εμβόλιο AstraZeneca: 
Αποτελεσματικότητα 79% 
δείχνει μελέτη στις ΗΠΑ 
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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
ΠΟΥ: Προς 

συμπληρωματική 
έρευνα για την 
προέλευση του 

κορωνοϊού

Εμπειρογνώμονες που εξετάζουν την προέλευση του 
νέου κορωνοϊού που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην 
Κίνα, πρόκειται να συμπληρώσουν μια αρχική έκθεση 
που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα, αλλά οι 
λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, δήλωσε σήμερα 
Πέμπτη ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου οργανισμού 
Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε μια διαδικτυακή ενημέρωση, 
«θα υπάρξουν συμπληρωματικές αξιολογήσεις, αυτό 
αναμένουμε», ενώ σημείωσε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν 
το συντομότερο δυνατό.

Όταν η έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη 
Τρίτη, ο επικεφαλής του ΠοΥ κατήγγειλε πως οι 
εμπειρογνώμονες που ταξίδεψαν στην Κίνα για να 
ερευνήσουν την προέλευση του νέου κορωνοϊού δεν είχαν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. 

Ζήτησε, μάλιστα, επιπλέον έρευνες για την θεωρία 
σύμφωνα με την οποία ο κορωνοϊός ενδέχεται να διέφυγε 

από το εργαστήριο Ιολογίας της Γουχάν, το οποίο 
διαχειρίζεται και μελετά τους κορωνοϊούς και βρίσκεται 
στην πόλη που αποτελεί και το επίκεντρο του ξεσπάσματος 
της Covid.

ςτην έκθεσή της, που συντάχθηκε από κοινού με 
Κινέζους επιστήμονες, η ομάδα του ΠοΥ η οποία ερεύνησε 
για τέσσερις εβδομάδες στη Γουχάν και στη γύρω 
περιοχή, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αναφέρει ότι 
ο ιός πιθανότατα μεταδόθηκε από τις νυχτερίδες στους 
ανθρώπους μέσω κάποιου άλλου ζώου, ενός ενδιάμεσου 
ξενιστή. Η πιθανότητα να διέρρευσε από κάποιο εργαστήριο 
κρίνεται «εξαιρετικά απίθανη».

Με πληροφορίες από Reuters

Τζόνσον: Δεν υπάρχει 
συστημικός ρατσισμός 

στη Βρετανία
«Δεν υπάρχει, πλέον, συστημικός ρατσισμός στη 

Βρετανία, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα για την 
αντιμετώπισή του», σύμφωνα με έκθεση για τις φυλετικές 
ανισότητες, που είχε ζητηθεί από την κυβέρνηση, δήλωσε ο 
πρωθυπουργός της χώρας, Μπόρις Τζόνσον. 

Η εν λόγω έκθεση δόθηκε, χθες, στη δημοσιότητα από 
την Επιτροπή για τις Φυλετικές και Εθνοτικές Ανισότητες 
και είχε παραγγελθεί μετά τις διαδηλώσεις του κινήματος 
Black Lives Matter. ςύμφωνα με αυτήν, οι γεωγραφικοί, 
οικογενειακοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες παίζουν 
μεγαλύτερο ρόλο στις ευκαιρίες που έχουν οι άνθρωποι στη 
ζωή τους από ότι η φυλή.

Ακτιβιστές, πάντως, καταδίκασαν τα συμπεράσματα της 
έρευνας και κατήγγειλαν «κουκούλωμα του θέματος».

«Δεν θέλω να πω πως η κυβέρνηση θα συμφωνήσει 
απόλυτα με ό,τι αναφέρεται σε αυτήν. Υπάρχει, όμως. 
κάποια πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα δουλειά σε αυτήν. 
νομίζω πως ο κόσμος πρέπει να διαβάσει και να σκεφθεί», 
δήλωσε ο Τζόνσον. 

«Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα, που αντιμετωπίζει 
η κοινωνία μας και έχουν να κάνουν με τον ρατσισμό, τα 
οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να κάνουμε 
περισσότερα για να το διορθώσουμε και πρέπει να 
καταλάβουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος», πρόσθεσε.

ςημειώνεται ότι σήμερα ΜΜΕ ανέφεραν πως ο ειδικός 

σύμβουλος του Τζόνσον για τις εθνικές μειονότητες, ςάμουελ 
Κασούμου, παραιτείται. Από πλευράς της, η ντάουνινγκ 
ςτριτ σχολίασε «η αναχώρησή του, τον ερχόμενο Μάιο, δεν 
συνδέεται με την έκθεση».

Το BBC. τον Φεβρουάριο, είχε αναφερθεί στην πρόθεση 
του Κασούμου να παραιτηθεί λόγω «αφόρητων πιέσεων» 
στην ντάουνινγκ ςτριτ και της επιθυμίας -όπως είχε δηλώσει- 
του κυβερνώντος ςυντηρητικού Κόμματος να διεξάγει «μια 
πολιτική βασισμένη στον διαχωρισμό».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Τζόνσον ευχαρίστησε 
τον Κασούμου. «Έκανε σπουδαία δουλειά προτρέποντας 
εθνοτικές μειονοτικές ομάδες να εμβολιαστούν κατά της 
COVID-19» σχολίασε.

Βρετανία: Με 200 εκ. 
rapid tests η επιστροφή 

σε συναυλίες, γήπεδα, θέατρα
Ένα rapid test για τον κορωνοϊό που κοστίζει μόνο 5 

λίρες ενδεχομένως να επιτρέψει στους Βρετανούς να 
επιστρέψουν σε συναυλίες, σινεμά, θέατρα και γήπεδα. 
ςύμφωνα με δημοσίευμα του βρετανικού τύπου, η 
κυβέρνηση πρόκειται να αγοράσει 200 εκατομμύρια τεστ 
για τον κορωνοϊό που δίνουν αποτέλεσμα μέσα σε 15 
λεπτά. Όσοι βγαίνουν αρνητικοί στο τεστ θα παίρνουν 
ένα «ημερήσιο πάσο» που θα τους επιτρέπει να πάνε στο 
θέατρο, το σινεμά ή το γήπεδο. Τα τεστ αυτά εντοπίζουν 
επιτυχώς τα τρία στα τέσσερα θετικά κρούσματα του 
κορωνοϊού, ενώ η ακρίβειά τους φτάνει στο 95% για 
τους ανθρώπους που έχουν υψηλό ιικό φορτίο και άρα 
είναι οι πιο μεταδοτικοί. Η Daily Telegraph αποκάλυψε 
το σχέδιο του Λονδίνου να αγοράζει περισσότερα από 
60 εκατομμύρια τέτοια τεστ το μήνα από τον Ιανουάριο, 
κάτι που σημαίνει ότι έως το Μάρτιο θα έχουν αγοραστεί 
συνολικά 192 εκατ. τεστ. 

Ειδικοί εκτιμούν ότι η χρήση αυτών των φθηνών και 
εύκολων στη χρήση τεστ θα μπορούσε να μειώσει τη 
μετάδοση του ιού έως και κατά 90%, καθώς στο πρόγραμμα 
θα συμμετάσχουν και άτομα που ποτέ έως τώρα δεν 
έκαναν τεστ κορωνοϊού. 

Τα τεστ θα χρησιμοποιούνται και στα γηροκομεία και 
τις άλλες κλειστές δομές φιλοξενίας, ώστε οι Βρετανοί να 
μπορούν επιτέλους να επισκεφθούν τους αγαπημένους 
τους ανθρώπους. 
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Τι συνέβη στις ΗΠΑ όταν ο κόσμος κουράστηκε από τα 
μέτρα περιορισμού κατά της γρίπης το 1918; Τι ακολούθησε 
το τέλος εκείνης της πανδημίας;

Φανταστείτε ότι οι ΗΠΑ αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν 
μια θανατηφόρα πανδημία. Η κυβέρνηση θεσπίζει μια σειρά 
μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, απαγορεύσεων, 
lockdown και την υποχερωτική χρήση μάσκας σε μια 
προσπάθεια να σταματήσει το κύμα θανάτων.

οι πολίτες ανταποκρίνονται με ευρεία συμμόρφωση 
αναμειγμένη όμως με κάτι περισσότερο από γκρίνια, 
δυσφορία, ακόμη και απόλυτη περιφρόνηση. Καθώς οι 
μέρες μετατρέπονται σε εβδομάδες και οι εβδομάδες 
μετατρέπονται σε μήνες, η τήρηση των μέτρων σε 
προσωπικό και συλλογικό επίπεδο γίνεται δυσκολότερη.

οι ιδιοκτήτες θεάτρων και χώρων διασκέδασης 
παραπονούνται για τις οικονομικές τους απώλειες. οι 
κληρικοί κλείνουν τις εκκλησίες, ενώ τα γραφεία και τα 
εργοστάσια επιτρέπεται να παραμείνουν ανοιχτά.

οι αρμόδιοι διαφωνούν μεταξύ τους εάν τα παιδιά είναι 
ασφαλέστερα στα σχολεία ή στο σπίτι.

Πολλοί πολίτες αρνούνται να φορέσουν μάσκες, ενώ 
βρίσκονται σε δημόσιο χώρο. Κάποιοι παραπονούνται ότι 
είναι άβολες, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν 
έχει δικαίωμα να παραβιάζει τις ελευθερίες τους.

Όσο οικεία κι αν μας ακούγονται όλα αυτά εν έτει 2021, 
στην πραγματικότητα αυτή είναι η περιγραφή όσων 
διαδραματίστηκαν στις ΗΠΑ κατά τη θανατηφόρα πανδημία 
του 1918. ο Jonathan Este, γράφοντας στο theconversa-
tion, εξηγεί: “ςτην έρευνά μου ως ιστορικός της ιατρικής, 
έχω δει ξανά και ξανά τους πολλούς τρόπους με τους 
οποίους η τρέχουσα πανδημία καθρεπτίζει ό,τι βίωσαν οι 
πρόγονοί μας πριν από έναν αιώνα.

Καθώς η πανδημία COVID-19 μπαίνει στο δεύτερο 
έτος της, πολλοί άνθρωποι θέλουν να μάθουν πότε η ζωή 
θα επιστρέψει στο πώς ήταν πριν από τον κορονοϊό. Η 
ιστορία, φυσικά, δεν είναι ένα ακριβές πρότυπο για το τι 
ισχύει το μέλλον. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι 
αντέδρασαν και διαχειρίστηκαν την προηγούμενη πανδημία 
θα μπορούσαν να δώσουν το στίγμα για το πώς θα είναι η 
μετα-πανδημική ζωή αυτή τη φορά”.

Όπως και η COVID-19, η πανδημία της γρίπης του 1918 
χτύπησε σκληρά και γρήγορα, από μια χούφτα κρουσμάτων 
σε μερικές πόλεις οδήγησε τελικά σε ένα ξέσπασμα σε 
εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ μέσα σε μερικές εβδομάδες. 
Πολλές κοινότητες προχώρησαν σε συνεχόμενα lockdown 
σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τον έλεγχο της νόσου.

Αν και οι οδηγίες κοινωνικής αποστασιοποίησης 
λειτουργούσαν για τη μείωση των κρουσμάτων και των 
θανάτων, όπως και σήμερα, αποδείχθηκαν συχνά δύσκολο 
να τηρηθούν. Μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου τότε, λίγες 
μόλις εβδομάδες μετά την έναρξη των ισχυρών μέτρων, η 
πανδημία φάνηκε να τελειώνει καθώς ο αριθμός των νέων 
μολύνσεων μειώθηκε.

οι άνθρωποι ανυπομονούσαν να επιστρέψουν 
στην κανονική τους ζωή. οι επιχειρήσεις πίεζαν τους 
κυβερνητικούς αξιωματούχους να τους επιτραπεί να 

ανοίξουν ξανά. Πιστεύοντας ότι η πανδημία είχε 
τελειώσει, οι αρχές άρχισαν να ακυρώνουν τα 
διατάγματα για τη δημόσια υγεία. Η χώρα γύρισε 
σελίδα προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την 
οικονομική καταστροφή που είχε προκληθεί από 
τη γρίπη.

Για τους φίλους, τις οικογένειες και τους 
συναδέλφους των εκατοντάδων χιλιάδων 
Αμερικανών που είχαν πεθάνει, η μετα-πανδημική 
ζωή ήταν γεμάτη θλίψη και πόνο.

ςε μια εποχή που δεν υπήρχε ουσιαστικά 
κρατικό δίχτυ ασφαλείας, φιλανθρωπικές 
οργανώσεις ξεκίνησαν να παρέχουν πόρους 
σε οικογένειες που είχαν πληγεί, ή αναλάμβαναν να 
μεγαλώσουν τα αμέτρητα παιδιά που έμειναν ορφανά από 
την ασθένεια.

Λαμβάνοντας τις ενδείξεις από τους αρμόδιους που 
- κάπως πρόωρα - κήρυξαν το τέλος της πανδημίας, οι 
Αμερικανοί έσπευσαν να επιστρέψουν στις προ-πανδημικές 
ρουτίνες τους. ςυγκεντρώνονταν σε κινηματογραφικές 
αίθουσες, συσσωρεύονταν σε καταστήματα. Αθλητικές 
εκδηλώσεις, θρησκευτικές τελετές, και οικογενειακές 
συγκεντρώσεις, έδειχναν ότι οι περισσότεροι ήταν 
πρόθυμοι να επιστρέψουν στην παλιά τους ζωή.

Αξιωματούχοι είχαν, ωστόσο, προειδοποιήσει ότι 
πιθανά κρούσματα και θάνατοι θα συνεχιστούν για τους 
επόμενους μήνες. Το βάρος της δημόσιας υγείας, βέβαια, 
δεν στηριζόταν πλέον στην πολιτική αλλά στην ατομική 
ευθύνη.

Προβλέψιμα, η πανδημία επεκτάθηκε σε ένα τρίτο 
θανατηφόρο κύμα που διήρκεσε ως την άνοιξη του 
1919, με ένα τέταρτο κύμα να χτυπά το χειμώνα του 
1920. Μερικοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν γι αυτό τους 
“απρόσεκτους” Αμερικανούς. Άλλοι υποβάθμισαν τα νέα 
κρούσματα ή έστρεψαν την προσοχή τους σε πιο “ήπια” 
θέματα δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων άλλων 
ασθενειών, επιθεωρήσεων εστιατορίων και αποχέτευσης.

Είναι δύσκολο να τηρήσεις τα μέτρα

οι άνθρωποι εκείνης της περιόδου μπορεί να 
συγχωρεθούν για το ότι δεν κατάφεραν να τηρήσουν τα 
μέτρα περισσότερο. Πρώτον, ήταν όλοι σε διάθεση να 
γιορτάσουν το πρόσφατο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου, ένα γεγονός που ίσως σήμαινε κάτι περισσότερο 
για την ζωή των Αμερικανών συγκριτικά με την πανδημία.

Δεύτερον, ο θάνατος από ασθένειες ήταν ένα πολύ 
μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής ζωής στις αρχές του 
20ού αιώνα και μάστιγες όπως η διφθερίτιδα, η ιλαρά, η 
φυματίωση, ο τυφοειδής, ο κοκκύτης, η οστρακιά και η 
πνευμονία σκότωναν δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς κάθε 
χρόνο. Επιπλέον, ούτε η αιτία ή η επιδημιολογία της γρίπης 
ήταν επαρκώς κατανοητή τότε.

Τέλος, δεν υπήρχαν αποτελεσματικά εμβόλια για να 
σώσουν τον κόσμο από τις επιπτώσεις της νόσου. ςτην 
πραγματικότητα, ο ιός της γρίπης δεν θα ανακαλυφθεί 

για άλλα 15 χρόνια και ένα ασφαλές και αποτελεσματικό 
εμβόλιο δεν ήταν διαθέσιμο για τον γενικό πληθυσμό πριν 
το 1945. Δεδομένων των περιορισμένων πληροφοριών 
που είχαν και των εργαλείων που είχαν στη διάθεσή 
τους, οι Αμερικανοί υπέμειναν περιορισμούς για χάρη της 
δημόσιας υγείας. Το περισσότερο που θα μπορούσαν.

Έναν αιώνα αργότερα, και ένα χρόνο μετά την πανδημία 
COVID-19, είναι κατανοητό ότι οι άνθρωποι και σήμερα 
είναι ανυπόμονοι να επιστρέψουν στην παλιά τους ζωή. 
Το τέλος αυτής της πανδημίας αναπόφευκτα θα έρθει, 
όπως συμβαίνει με κάθε προηγούμενη που έχει βιώσει η 
ανθρωπότητα.

Αν έχουμε κάτι να μάθουμε από την ιστορία της πανδημίας 
της γρίπης του 1918, καθώς και από την εμπειρία μας 
μέχρι στιγμής με την COVID-19, είναι ότι η πρόωρη 
επιστροφή στην προ-πανδημική ζωή κινδυνεύει να 
έχει περισσότερα κρούσματα και περισσότερους 
θανάτους.

Και οι άνθρωποι σήμερα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα 
σε σχέση με αυτά ενός αιώνα πριν. Έχουμε πολύ καλύτερη 
κατανόηση της ιολογίας και της επιδημιολογίας. Γνωρίζουμε 
ότι η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι μάσκες λειτουργούν 
και μάλιστα σώζουν ζωές. Κυρίως όμως έχουμε πολλαπλά 
ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια που αναπτύσσονται, 
με τον ρυθμό των εμβολιασμών να αυξάνεται εξίσου 
εβδομαδιαίως.

Μπορεί κανείς να αποφύγει να κολλήσει κορονοϊό, αφού 
υπάρχουν όλοι οι ευνοϊκοί παράγοντες καταπολέμησης 
του.Το να χαλαρώσουν σε μεγάλο βαθμό τα περιοριστικά 
μέτρα θα μπορούσε να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ μιας 
νέας έξαρσης της νόσου και ενός ταχύτερου τερματισμού 
της πανδημίας. Η COVID-19 είναι πολύ πιο μεταδοτική 
από τη γρίπη και πολλές ανησυχητικές παραλλαγές 
SARS-CoV-2 εξαπλώνονται ήδη σε όλο τον κόσμο. Το 
θανατηφόρο τρίτο κύμα της γρίπης το 1919 δείχνει 
τι μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι χαλαρώνουν 
πρόωρα τις άμυνές τους.

News247.gr

Πανδημία γρίπης: Τι συνέβη όταν ο κόσμος κουράστηκε από 
τα μέτρα περιορισμού το 1918

Ασθενής με ισπανική γρίπη σε νοσοκομείο 
του Αμερικανικού Στρατού. Μάσκες και θάλαμοι 

χρησιμοποιήθηκαν ώστε η αναπνοή του ενός ασθενή 
να μην κατευθύνεται προς τον άλλο, 19 Νοεμβρίου 1918.  

SHUTTERSTOCK

Πτέρυγα σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της 
ισπανικής γρίπης, στην Ουάσιγκτον, 1918-19. Η 

πανδημία σκότωσε περίπου 25.000.000 άτομα σε όλο 
τον κόσμο.  SHUTTERSTOCK

Η 39η στρατιωτική μονάδα των ΗΠΑ στο Σιάτλ. Φορούσαν μάσκες για την πρόληψη της γρίπης, 
Δεκέμβριος 1918.  SHUTTERSTOCK
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Κορωνοϊός: 

Οι Ελληνες και 
το τρίτο κύμα

Τι απαντούν σε κρίσιμα 
ερωτήματα

Προτίθενται να εμβολιαστούν; 
Εμπιστεύονται τα εμβόλια; 
Πόσες κοινωνικές επαφές 

έχουν καθημερινά; Φορούν 
μάσκα; Απαντήσεις σε 

σημαντικά ερωτήματα για τη 
συμπεριφορά του ελληνικού 

πληθυσμού κατά την πανδημία 
δίνει έρευνα του ΕΚΠΑ

Τσώλη Θεοδώρα

Και ένα, και δύο, και τρία μετράμε τα 
(πανδημικά) κύματα, προσπαθώντας 
να προσαρμοστούμε συνεχώς στη 
μασκοφορεμένη «τηλεζωή» μας που 
κυλά στον ρυθμό της τηλεργασίας, των 
τηλεσυσκέψεων και της τηλεκπαίδευσης. 
Ενώ το τρίτο πανδημικό κύμα συνεχίζει 
να «φουσκώνει» και να μας χτυπά 
αλύπητα, με τους αριθμούς κρουσμάτων, 
διασωληνώσεων και θανάτων να 
ανεβαίνουν καθημερινά, υπάρχει πλέον εν 
μέσω αυτού του τελευταίου lockdown μια 
νέα παράμετρος που κάνει τη διαφορά σε 
σύγκριση με τα προηγούμενα κύματα της 
πανδημίας, κάνοντάς μας να ελπίζουμε 
ότι ο εγκλεισμός που περνάμε θα είναι 
όντως ο τελευταίος: η παράμετρος αυτή 
δεν είναι άλλη από τους εμβολιασμούς 
που, όπως ήδη δείχνουν τα παραδείγματα 
άλλων χωρών σαν το Ισραήλ, όπου έχει 

ήδη εμβολιαστεί σημαντικό μέρος του 
πληθυσμού, αποτελούν το «διαβατήριο» 
για μια πιο κανονική ζωή (με την 
προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρχει 
απρόσκοπτη και συνεχώς επιταχυνόμενη 
ροή τους).

Μέσα σε αυτή τη δυναμική κατάσταση 
– σκεφτείτε πόσα έχουμε περάσει και με 
πόσες εναλλαγές τον τελευταίο έναν χρόνο 
– είναι άκρως σημαντική η καταγραφή 
της συμπεριφοράς και της προσαρμογής 
του πληθυσμού στα μέτρα που του 
επιβάλλονται και στα καινούργια δεδομένα 
τα οποία συνεχώς «γεννά» η πανδημία. 
Αυτό το «εμείς και ο (πανδημικός) κόσμος 

μας» σκιαγραφεί μια νέα έρευνα ειδικών 
της Ιατρικής ςχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ), η οποία αποτυπώνει την αντίδραση 
του ελληνικού πληθυσμού σε ό,τι αφορά τα 
εμβόλια, την κοινωνική αποστασιοποίηση 
και τη χρήση μάσκας. Τα ευρήματά της, τα 
οποία παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά 
το ΒΗΜΑ-Science, είναι διαφωτιστικά για 
το πώς σκέφτονται και δρουν οι Ελληνες 
(κατά δική τους βέβαια δήλωση) σε αυτό το 
τρίτο πανδημικό κύμα.

Η νέα έρευνα διεξήχθη από ειδικούς του 
Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας 
και Ιατρικής ςτατιστικής της Ιατρικής 
ςχολής του ΕΚΠΑ, με επικεφαλής την 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Επιδημιολογίας 
και Ιατρικής ςτατιστικής, μέλος της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον νέο 
κορωνοϊό, κυρία Βάνα ςύψα (αριστερά) 
-συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής 
καθηγητής Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
ςτατιστικής, επίσης μέλος της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων για τον νέο κορωνοϊό, 
κ. Δημήτριος Παρασκευής, καθώς και 
ο υποψήφιος διδάκτορας κ. ςωτήριος 
ρούσσος.

Αποτελεί μέρος του προγράμματος 
«Εγκαιρη Ανίχνευση Επιδημικών Κυμάτων 
COVID-19 στην Ελλάδα και Μελέτη 
Προστατευτικής Ανοσίας», το οποίο 
υλοποιείται με την υποστήριξη της ςΥν-
ΕνωςΙς (φορέας που ίδρυσε η Ενωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών και προάγει την 
κοινωνική προσφορά της ναυτιλίας). Η 
τηλεφωνική αυτή έρευνα πραγματοποιείται 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα – η πιο 
πρόσφατη έλαβε χώρα από την 1η ως 
και τις 18 Φεβρουαρίου και αφορούσε 
δείγμα του πληθυσμού από το σύνολο της 
επικράτειας.

Ενα βασικό σκέλος της αφορούσε το 
κρισιμότερο θέμα αυτής της περιόδου, που 
δεν είναι άλλο από τους εμβολιασμούς. 
οπως εξηγεί στο ΒΗΜΑ-Science η κυρία 
ςύψα, τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
από τις απαντήσεις του Φεβρουαρίου 
γύρω από το εμβόλιο βασίστηκαν στις 
απαντήσεις 1.196 ενήλικων ατόμων και 
συγκρίθηκαν με τα ευρήματα αντίστοιχης 
έρευνας που είχε πραγματοποιηθεί την 
περίοδο 17/11-3/12/2020 με τη συμμετοχή 
1.097 ενηλίκων.

Στροφή προς τα εμβόλια

Ας δούμε τι σκέφτεται ο ελληνικός 
πληθυσμός για το εμβόλιο ενάντια στον νέο 
κορωνοϊό με βάση τα αποτελέσματα της 
έρευνας. Κατ’ αρχάς στο καίριο ερώτημα 
σχετικά με την πρόθεση για εμβολιασμό, τον 
Φεβρουάριο το 74,5% των συμμετεχόντων 
απάντησε θετικά (έναντι ποσοστού 67,6% 

στην έρευνα του νοεμβρίου). Μάλιστα, 
η κυρία ςύψα σημειώνει ότι «σε σχέση 
με τον νοέμβριο, η κύρια μεταβολή που 
κατεγράφη τον Φεβρουάριο αφορούσε 
τη μεγάλη αύξηση στο ποσοστό όσων 
δήλωσαν ένα «σίγουρο ναι» σχετικά με το 
αν θα κάνουν το εμβόλιο – 53,6% έναντι 
37,2%. Την ίδια στιγμή εμφανίστηκε μείωση 
στο ποσοστό όσων απάντησαν «μάλλον 
ναι» στην πρόθεση εμβολιασμού μεταξύ 
νοεμβρίου και Φεβρουαρίου – από 30,4% 
τον νοέμβριο σε 20,9% τον Φεβρουάριο. 
Παράλληλα κατεγράφη μικρή μείωση στο 
ποσοστό των ατόμων που απάντησαν 
αρνητικά ή δήλωσαν αναποφάσιστοι. 
ςυγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο 16,3% 
των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι δεν 
προτίθενται να εμβολιαστούν έναντι 19,3% 
τον νοέμβριο».

οι ερευνητές είδαν επίσης ότι η πρόθεση 
για εμβολιασμό αυξάνει όσο ανεβαίνει και 
η ηλικία των ερωτωμένων. ςυγκεκριμένα 
τον Φεβρουάριο δήλωσε ότι προτίθεται να 
εμβολιαστεί το 66,3% των ατόμων ηλικίας 
18-39 ετών, το 75,1% των ατόμων ηλικίας 
40-64 ετών και το 85,9% των ατόμων 65 
ετών και άνω (τα αντίστοιχα ποσοστά 
του νοεμβρίου ήταν 58,7%, 68,9% και 
79,1%). Η κυρία ςύψα σχολιάζει ότι «σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες παρατηρείται 
αύξηση στην πρόθεση για εμβολιασμό, 
πιθανώς επειδή από τη μια πλευρά το 
τρίτο πανδημικό κύμα κορυφώνεται και ο 
πληθυσμός όλων των ηλικιών βλέπει τις 
συνέπειες, κατανοώντας ότι ούτε οι νέοι 
άνθρωποι είναι αλώβητοι, ενώ συγχρόνως, 
καθώς οι εμβολιασμοί προχωρούν, 
κατακτάται εμπιστοσύνη στα εμβόλια, 
αφού πλέον έχουν χορηγηθεί εκατοντάδες 
εκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως με πολύ 
μικρό αριθμό παρενεργειών».

Εμβολιασμός και ενδοιασμοί

Ποιοι ήταν όμως οι κύριοι ενδοιασμοί 
όσων δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να 
εμβολιαστούν; Με βάση τα ευρήματα, 
τον Φεβρουάριο εμφάνισε μια σχετική 
μείωση των ποσοστό εκείνων που 
φοβούνται την ασφάλεια των εμβολίων 
(από 61,3% τον νοέμβριο σε 48,5% 
τον Φεβρουάριο). Την ίδια στιγμή όμως 
αυξήθηκε το ποσοστό όσων δεν πιστεύουν 
στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων 
(από 6,5% τον νοέμβριο σε 14,6% τον 
Φεβρουάριο). ςύμφωνα με την κυρία 
ςύψα, «όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί, 
ο πληθυσμός φαίνεται να πείθεται 
περισσότερο ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, 
όμως η σκέψη του περνά στο «επόμενο 
βήμα», μπαίνοντας στη διαδικασία να 
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

5
1

Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GeORGe VeRROS

Tel: 416-693-1212    Tel: 416-305-0888
402 Main Street, Toronto, Onario M4C 4X8 

(νorth of Main Subway)

Την επανέναρξη των δρομολογίων της 
από τις 29 Μαΐου από το λιμάνι του Πειραιά, 
με την κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων 
«Ειδυλλιακό Αιγαίο», ανακοίνωσε η 
ελληνική εταιρεία κρουαζιέρας Celestyal 
Cruise.

Η έναρξη της σεζόν είχε αρχικά 
προγραμματιστεί για το τέλος Απριλίου. 
Η νέα ημερομηνία επανέναρξης 
αντικατοπτρίζει τον οδικό χάρτη που 
ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο 
Τουρισμού τόσο για το «άνοιγμα» του 
τουρισμού όσο και της κρουαζιέρας στην 
Ελλάδα για την τουριστική περίοδο 2021.

 
Οι προορισμοίτης 

κρουαζιέρας

Η κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων 
«Ειδυλλιακό Αιγαίο» ξεκινά από τα 599 
ευρώ ανά άτομο, και θα επισκέπτεται 
το Κουσάντασι, τη ρόδο, τη ςαντορίνη, 
το Λαύριο, τη Μύκονο, τη Μήλο και την 
Κρήτη. Η επανέναρξη της εταιρείας θα 
πραγματοποιηθεί με το κρουαζιερόπλοιο 
Celestyal Crystal, αξιοποιώντας το ιδανικό 
του μέγεθος.

Καθώς περισσότερες χώρες «ανοίγουν» 
εκ νέου με αυξημένη ζήτηση, η εταιρεία 
θα ανακοινώσει εν ευθέτω χρόνω το 
πρόγραμμα του υπόλοιπου στόλου της για 
το 2021. Μέχρι τότε, το Celestyal Crystal θα 
χρησιμοποιεί δύο λιμάνια επιβίβασης στην 
Αθήνα, το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι 
του Λαυρίου, προσφέροντας την επιλογή 
πιο σύντομων ειδυλλιακών κρουαζιέρων 
τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων, 
πέραν αυτών των επτά διανυκτερεύσεων.

οι μικρότερες κρουαζιέρες τριών 
και τεσσάρων διανυκτερεύσεων θα 
πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη από το 
Λαύριο, και το ςάββατο από τον Πειραιά, 
αντίστοιχα.

«Μας ενθαρρύνει εξαιρετικά η 
αυξημένη παγκόσμια διανομή και 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου, καθώς 
και η θετική ανταπόκριση που λαμβάνουμε 
από τους συνεργάτες και τους επισκέπτες 
μας ανά τον κόσμο», είπε ο CEO της Ce-
lestyal Cruises, κ. Κρις Θεοφιλίδης. «Θα 
συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη θετική 
πρόοδο του ασφαλούς “ανοίγματος”, τόσο 
της Ελλάδας όσο και της κρουαζιέρας 
γενικότερα, ενώ βρισκόμαστε σε συνεχή 
επικοινωνία με τις ευρωπαϊκές και τις 
ελληνικές υγειονομικές αρχές, για να 
εξασφαλίσουμε ότι συνεχίζουμε να 
παρέχουμε με υπευθυνότητα τις υπηρεσίες 
μας στους επισκέπτες, το πλήρωμα και τις 
τοπικές κοινότητες που προσεγγίζουμε. 
Όλοι στη Celestyal Cruises είμαστε πολύ 
ενθουσιασμένοι με την επανεκκίνηση 
των προγραμμάτων κρουαζιέρας και 
ανυπομονούμε να προσφέρουμε τη 
βραβευμένη, θερμή και μοναδική ελληνική 
φιλοξενία».

οι επισκέπτες που έχουν ήδη πραγματο-

ποιήσει κρατήσεις για προγραμματισμένες 
κρουαζιέρες από τα τέλη Απριλίου μέχρι 
και τον Μάιο και ακυρώθηκαν, έχουν 
τη δυνατότητα να λάβουν πιστωτικό 
σημείωμα για μία μελλοντική κρουαζιέρα 
(Future Cruise Credit/ FCC) με δυνατότητα 
επιστροφής του 100% του καταβληθέντος 
ποσού, συν δώρο ένα επιπλέον πιστωτικό 
σημείωμα, ισάξιο με το 20% του ναύλου 
της κρουαζιέρας που έχει καταβληθεί για 
μία μελλοντική κράτηση.

ως επιπρόσθετο στοιχείο ευελιξίας και 
λαμβάνοντας υπόψη τις παρατεταμένες 
επιπτώσεις της πανδημίας, η Celesty-
al Cruises ανακοινώνει ότι παρέχει τη 
δυνατότητα σε όσους ήδη έχουν στην 
κατοχή τους ή πρόκειται να λάβουν 
πιστωτικά σημειώματα (FCC) να τα 
αξιοποιήσουν και στις κρουαζιέρες που 
αναμένεται να ανακοινώσει η εταιρεία για 
το 2023, επιπρόσθετα σε εκείνες που θα 
πραγματοποιηθούν το 2021 και το 2022.

Celestyal Cruises: 
Προτεραιότητα η 

συμμόρφωση με τους 
ισχύοντες κανόνες

Η Celestyal Cruises ανακοίνωσε 
ότι στις κύριες προτεραιότητές της 

είναι η συμμόρφωση με όλους τους 
ισχύοντες κανονισμούς, η προστασία του 
περιβάλλοντος, η υγεία και η ασφάλεια 
των επιβατών, του πληρώματος και των 
τοπικών κοινωνιών που επισκεπτόμαστε.

«ως μέλη της Διεθνούς Ένωσης 
Κρουαζιέρας (CLIA), έχουμε δεσμευτεί 
να υιοθετήσουμε τα απαραίτητα και 
θεμελιώδη στοιχεία των ενισχυμένων 
πρωτοκόλλων υγιεινής, στο πλαίσιο της 
σταδιακής επανέναρξης της κρουαζιέρας. 
Επικαιροποιημένα από κορυφαίους 
επιστήμονες, εμπειρογνώμονες ιατρούς, 

ευρωπαϊκές και ελληνικές υγειονομικές 
αρχές, τα πρωτόκολλα αυτά θα 
εφαρμόζονται στη συνολική εμπειρία της 
κρουαζιέρας. Τα μέτρα Ασφάλειας και 
Υγιεινής θα αξιολογούνται διαρκώς και θα 
αναπροσαρμόζονται βάσει των τρεχουσών 
εξελίξεων στην πορεία της πανδημίας 
στην Ευρώπη και της λήψης νέων μέτρων 
πρόληψης, θεραπείας και περιορισμού του 
ιού» αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

 
Πηγή: iefimerida.gr 

Ειδυλλιακό Αιγαίο: Ξεκινούν ξανά τα δρομολόγια 
κρουαζιέρας από την Celestyal Cruise στις 29 Μαΐου 2021 
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Μην αμαρτήσεις πάλι
Επίσκοπος Πολύκαρπος Βαγενάς (†)

Η φωνή του Θεού είναι σαφής: «Μηκέτι 
αμάρτανε» (Ιω. 5:14). Και μέσα μας, 
στης καρδιάς, στης συνειδήσεώς μας 
τα βάθη, αντιλαλεί αυτός ο λόγος. 
ςταμάτησε πια να περιφρονείς του 
Θεού το θέλημα. Μην επαναλαμβάνεις 
εκείνο που σε στενοχώρησε και σε 
πίκρανε. Μην αποκρούεις πάλι το Θεό 
από τη ζωή σου.

Πόσες φορές αντηχεί στ’ αυτιά μας 
αυτή η προτροπή! Μη θυμώνεις 
πάλι, αφού σε ντρόπιασε αυτή σου 
η οργισμένη φράση ή ενέργεια. 
ςτάσου σταθερός στην ηθική και την 
αξιοπρέπειά σου, αφού σε κουρέλιασε 
η υποχώρησή σου στον πρώτο 
πειρασμό. Αφού δοκίμασες την πικρία 
και την απογοήτευση, όταν ενέδωσες 
στην παρανομία ή στις ορμές και τις 
αδυναμίες σου, μην αφήσεις τον εαυτό 
σου να παρασυρθεί και πάλι.

Ανακουφίστηκες που μπήκες στο ναό 
και προσευχήθηκες; Μη διστάσεις 
να το επαναλάβεις. Ξεκουράστηκες 
αναγνωρίζοντας το λάθος σου 
και ζητώντας συγγνώμη; Μην 
υποχωρήσεις πάλι. Ένιωσες τόση 
ικανοποίηση και δύναμη υπερνικώντας 
τις αμαρτωλές σου συνήθειες, 
πετυχαίνοντας μια ενάρετη στάση! 
Μην αποκάμεις, μη λυγίζεις. ςυνέχισε 
την πορεία σου.

Εξομολογήθηκες και ένιωσες τον 
εαυτό σου ανάλαφρο, ελεύθερο, 
λουσμένο στη χάρη του Θεού; Μη 
διστάσεις, μη δειλιάσεις να επανέλθεις 
στο Εξομολογητήριο ταπεινωμένος 
πάλι.

Δοκίμασες ικανοποίηση ακούγοντας 
του Θεού το λόγο παίρνοντας στα 
χέρια σου την Αγία Γραφή; Ξεπέρασε 
την αντίδραση που θα νιώσεις και 
επανάλαβέ το.

Απόλαυσες την ειρήνη και 
την αγαλλίαση που χαρίζει η 
αποκατάσταση των σχέσεων με το 
Θεό, η αναζωπύρωση της πίστεως, 
το πλησίασμα σε ξεχασμένες παλιές 
όμορφες συνήθειες, η ανανέωση της 
φλόγας που ζωντανεύει η αγωνιστική 
προσπάθεια για το καλό και το τέλειο, 
η χαρά που δίνει το ενδιαφέρον και 
η προσφορά για τους άλλους; Μη 
χαλαρώνεις την προσοχή και τις 
δυνάμεις σου.

Πίεσε τον εαυτό σου. Μείνε ακλόνητος. 
Αντίδρασε στις επιθέσεις του σατανά. 
Αποτίναξε τη φυσική σου νωχέλεια. 
ςτάσου ορθός, δυνατός. Άνθρωπος 
πραγματικός. Έτσι καθώς ο Θεός 
σου χάρισε τόσες ικανότητες, τόσα 
προτερήματα. Αυτός μας έπλασε «κατ’ 
εικόνα» Του. να απολαύσουμε τα 
πλούσια δωρήματά Του που είναι για 
μας προορισμένα. Είναι κρίμα να τα 
χάνουμε.

Αλλά συμβαίνει κάποτε και τούτο. 
Έχουμε τη διάθεση να πραγματώσουμε 
κάτι όμορφο ηθικά και μεγάλο. Ζώντας 
μέσα στην επίδραση της χάριτος του 
Θεού το αποφασίζουμε. Το ποθούμε 
ολόψυχα. Και τότε έρχεται η αμφιβολία.

Μια σκέψη ολιγόπιστη μας μαραίνει τον 
ενθουσιασμό πριν καν τον χαρούμε. 
Μα θα τα καταφέρω; Καλά τώρα. Αύριο 
όμως; Όταν θα βρεθώ σε δυσκολίες; 
Όταν συναντήσω αντιδράσεις; Αν 
με κυκλώσουν οι πειρασμοί; οι ίδιες 
καταστάσεις, τα ίδια πρόσωπα; ςαν 
ορθωθούν πάλι οι αδυναμίες μου; Θα 
μπορέσω ν’ αντέξω; Θα κατορθώσω 
να σταθώ;

Λησμονούμε και πάλι το Θεό, ίσα ίσα 
τη στιγμή που Τον νιώθουμε δίπλα 
μας. Λυγίζουμε πριν αντιμετωπίσουμε 
το εμπόδιο. Καταποντιζόμαστε πριν 
μπούμε στην τρικυμία. να τι επιδιώκει 
ο σατανάς: να αφοπλιστούμε μόνοι 
μας. να υπονομεύσουμε το αγώνα 
μας οι ίδιοι. Γι’ αυτό σπέρνει στο νου 
αυτούς τους πειρασμικούς λογισμούς.

Μην ενδώσουμε, αδερφοί μου. Είναι 
γεγονός πως είμαστε αδύνατοι. Και οι 
πειρασμοί μας τραντάζουν. Αλλά και 
ο Θεός είναι δίπλα μας. Ας δώσουμε 
εμείς τη θέληση, τη διάθεση, τον πόθο 
μας.

Θα είναι η ζωή μας μια πορεία 
διαρκούς αγώνα. Με ταλαντεύσεις, 
ίσως κάποτε και πτώσεις και πόνο. 
Αλλά με ισάριθμες αναστάσεις και 
χωρίς απόκλιση από το δρόμο της 
λυτρώσεως. Με τέρμα βέβαιο τη χαρά.

Από το βιβλίο: Πολυκάρπου Βαγενά, 
Μητροπολίτου Κερκύρας, «Ελθέτω η 

βασιλεία σου», τ. Α’ (αποσπάσματα 
της ομιλίας «Μηκέτι αμάρτανε»).
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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...

Για να τιμήσει την 200ετή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης για την 
ανεξαρτησία, ο Παμμεσσηνιακός Σύλλογος Τορόντο πρόκειται να παρουσιάσει 
την ανθολογία ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’21. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας ακυρώθηκε 
ο γιορτασμός για τα 59 χρόνια προώθησης της ελληνικής μας κληρονομιάς. 
Ετσι αντί  για μια βραδιά τραγουδιού και χορού, σας προτείνουμε να ρίξετε  μια μικρή 
ματιά στους ήρωες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, μέσα από την ανθολογία, 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’21. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του βιβλίου επικεντρώνεται στην 

Πελοπόννησο και στους προγόνους μας από τη Μεσσηνία και τις γύρω περιοχές. 
Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα του Ελληνορθόδοξου  
Πάσχα. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες τις επόμενες εβδομάδες. 
Όλα τα έσοδα από το βιβλίο ($20)  θα διατεθούν για τις φιλανθρωπικές προσπάθειες 
που υποστηρίζουν οι Μεσσήνιοι του Τορόντο εδώ και δεκαετίες. Η ανθολογία μπορεί 
να χαρισθεί ως ένα υπέροχο δώρο σουβενίρ σε όλες τις οικογένειες φίλων που 
αγαπούν την Ελλάδα, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους.
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έχουν γίνει στο παρελθόν σε άλλες χώρες 
με εφαρμογή στη γρίπη. ςτη χώρα μας 
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά από 
την ερευνητική μας ομάδα με αφορμή την 
πανδημία».

Η αρχική έρευνα έγινε στη διάρκεια του 
πρώτου lockdown (άνοιξη 2020) στην Αττική 
σε δείγμα περίπου 600 ατόμων. Ηταν μια 
από τις τρεις συνολικά αντίστοιχες μελέτες 
κοινωνικών επαφών που έγιναν στο πρώτο 
απαγορευτικό παγκοσμίως (οι άλλες δύο 
ήταν στην Κίνα και στο Ηνωμένο Βασίλειο) 
και τα ευρήματά της δημοσιεύτηκαν στο 
επιστημονικό περιοδικό «Emerging Infec-
tious Diseases» των CDC των ΗΠΑ. «ςε 
εκείνη την έρευνα είχαμε καταγράψει τόσο 
τη μεγάλη μείωση των κοινωνικών επαφών 
στη διάρκεια του πρώτου lockdown όσο 
και τη διαφοροποίηση στον τρόπο που 
οι επιμέρους ηλικιακές ομάδες έρχονταν 
σε επαφή μεταξύ τους (π.χ. τα παιδιά 
πλέον είχαν πολύ μειωμένες επαφές με 
τους συνομήλικούς τους, σε αντίθεση 
με την περίοδο προ της πανδημίας)» 
λέει η κυρία ςύψα. οι επόμενες έρευνες 
πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα από όλη 
την επικράτεια (περί τα 1.200 άτομα). 
ςημειώνεται ότι η πρώτη τηλεφωνική έρευνα 
τον Μάρτιο του 2020 πραγματοποιήθηκε 
με την υποστήριξη της Ελληνικής 
Επιστημονικής Εταιρείας Eρευνας 
AIDS, ςεξουαλικώς Μεταδιδόμενων και 
Αναδυόμενων νοσημάτων, ενώ όλες οι 
τηλεφωνικές έρευνες πραγματοποιούνται 
από τη Μέτρον Ανάλυσις.

Τι προκύπτει λοιπόν από αυτή τη 
μακροπρόθεσμη «ιχνηλάτηση» των 
κοινωνικών επαφών του πληθυσμού; 
οπως απαντά η καθηγήτρια, «στην Αττική, 
όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
από την προπανδημική περίοδο ως τον 
Φεβρουάριο του 2021, ο μέσος αριθμός 
μοναδικών ατόμων με τα οποία το κάθε 
άτομο έρχεται σε επαφή σε μία ημέρα 
μειώθηκε από περίπου 21 άτομα προ 
πανδημίας σε 2,9 στη διάρκεια του πρώτου 
lockdown. ςτα τέλη ςεπτεμβρίου (περίοδος 
κατά την οποία ήταν σε ισχύ ήπια μέτρα, 
με τα καταστήματα και τα σχολεία να 
είναι ανοιχτά), ο μέσος αριθμός επαφών 
αυξήθηκε στα 12,8 άτομα ανά ημέρα σε όλη 
την επικράτεια και στα 11,8 στην Αττική, 
αλλά δεν επανήλθε στα προπανδημικά 
επίπεδα. ςτο lockdown του νοεμβρίου 
σημειώθηκε μεγάλη μείωση στις επαφές 
(3,3 άτομα σε επίπεδο επικράτειας, 3,8 
στην Αττική), ενώ τον Φεβρουάριο οι 
επαφές του καθενός ήταν με περίπου 8 
άτομα την ημέρα τόσο σε ολόκληρη τη 
χώρα όσο και συγκεκριμένα στην Αττική».

Καμπανάκι για εργαζομένους
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η 

σκεφτεί για πόσο καιρό θα τον προστατεύει 
το εμβόλιο που θα λάβει».

Με δεδομένο ότι όταν διεξήχθη η έρευνα 
του Φεβρουαρίου είχαν ήδη ξεκινήσει οι 
εμβολιασμοί στη χώρα μας, οι επιστήμονες 
έθεσαν και το ερώτημα σχετικά με το 
πόσοι από τους συμμετέχοντες είχαν ήδη 
λάβει έστω και μία δόση του εμβολίου 
ενάντια στον νέο κορωνοϊό. ςύμφωνα με 
τις απαντήσεις, τον περασμένο μήνα το 
58,3% των ατόμων ηλικίας 85 και άνω 
είχε ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία 
δόση – στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες τα 
ποσοστά εμβολιασμού ήταν, αναμενόμενα, 
πολύ μικρά. ωστόσο, όπως διευκρινίζει η 
κυρία ςύψα, σήμερα, έναν μήνα μετά, οι 
εμβολιασμοί έχουν ήδη προχωρήσει, με 
βάση το πρόγραμμα εμβολιασμού, και σε 
μικρότερα σε ηλικία άτομα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 
ερώτημα που έθεσαν οι ερευνητές στους 
συμμετέχοντες σχετικά με το αν έχουν 
εξεταστεί (από την αρχή της πανδημίας 
μέχρι και τη διεξαγωγή της έρευνας τον 
Φεβρουάριο) για COVID-19 και πόσοι από 
αυτούς είχαν λάβει θετική διάγνωση. οπως 
προέκυψε, το 36,1% των συμμετεχόντων 
ανέφερε ιστορικό προηγούμενης εξέτασης 
για COVID-19 μέχρι τον Φεβρουάριο 
(έναντι ποσοστού 22,9% τον νοέμβριο). 
Από αυτούς που είχαν εξεταστεί, το 8,1% 
ανέφερε θετικό αποτέλεσμα.

Κοινωνικές επαφές 
και χρήση μάσκας

Εως ότου η εμβολιαστική «ασπίδα 
προστασίας» μάς καλύψει επαρκώς ώστε 
να καταφέρουμε να επανέλθουμε σε μια 
(πιο) κανονική ζωή, καταλυτικό ρόλο 
παίζει η καθημερινή συμπεριφορά μας, 
το πόσο τηρούμε τα μέτρα κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και χρησιμοποιούμε τη 
μάσκα μας.

Η καθηγήτρια εξηγεί ότι η ερευνητική 
ομάδα, στο πλαίσιο των πολλαπλών 
τηλεφωνικών ερευνών που έχει 
πραγματοποιήσει από την αρχή της 
πανδημίας, έχει συλλέξει στοιχεία για τις 
κοινωνικές επαφές του πληθυσμού σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους – τόσο 
κατά την προπανδημική περίοδο όσο και 
σε περιόδους σκληρού lockdown αλλά 
και χαλάρωσης των μέτρων. «Η συλλογή 
τέτοιων δεδομένων μάς επιτρέπει αφενός 
να κατανοήσουμε την επίδραση των μέτρων 
στις κοινωνικές επαφές και αφετέρου, με την 
κατάλληλη μεθοδολογία, να διερευνήσουμε 
την αποτελεσματικότητα επιμέρους 
μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης 
(τηλεργασία, κλείσιμο σχολείων κ.λπ.). 
Αντίστοιχες μελέτες κοινωνικών επαφών 

κυρία ςύψα για κάποιους 
εργαζομένους. οπως 
τονίζει, «στην πρόσφατη 
έρευνα του Φεβρουαρίου, 
10% των εργαζομένων 
ανέφεραν επαφές με 
τουλάχιστον 20 διαφορετικά 
άτομα την ημέρα στην 
εργασία τους. Αυτός είναι 
ένας πληθυσμός υψηλού 
κινδύνου τόσο να μολυνθεί 
όσο και να μεταδώσει τον 
νέο κορωνοϊό σε άλλα 
άτομα και θα μπορούσε 
να προτεραιοποιηθεί στον 
εμβολιασμό».

Διαφορετική 
συμπεριφορά 

ανά ηλικία
ςε ποιες ομάδες του 

πληθυσμού κατεγράφη 
αύξηση των επαφών τον 
Φεβρουάριο σε σύγκριση 
με τον περασμένο 
νοέμβριο; Με βάση τα 
ευρήματα, η αύξηση 
αφορούσε κυρίως τις 
μικρές ηλικίες (παιδιά ως 18 ετών), 
δηλαδή τις επαφές στο σχολείο, καθώς 
και τους ενηλίκους 30-64 ετών (επαφές 
στην εργασία). Τα άτομα ηλικίας 65 ετών 
και άνω ανέφεραν τόσο τον νοέμβριο όσο 
και τον Φεβρουάριο σταθερά πολύ μικρό 
αριθμό επαφών (επαφές με περίπου 2,5 
άτομα κατά μέσο όρο την ημέρα).

οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν επίσης 
αν, κατά την επαφή τους με άλλον 
άνθρωπο, φορούσε μάσκα τουλάχιστον 
ο ένας από τους δύο σε όλη τη διάρκεια 
της κοινωνικής τους επαφής. ςτον χώρο 
εργασίας, το ποσοστό επαφών με μάσκα 
αυξήθηκε από 65,4% τον ςεπτέμβριο σε 
85,9% τον Φεβρουάριο, στο σχολείο από 
70,6% σε 97,6%, κατά τη μετακίνηση με 
μέσα μαζικής μεταφοράς ή με αυτοκίνητο 
από 12,7% σε 63,1% και σε επαφές στον 
ελεύθερο χρόνο από 20,7% σε 69%.

Τι μαρτυρούν όλα αυτά τα στοιχεία; 
οπως απαντά η κυρία ςύψα, «όταν 
έχουμε πιο ήπια μέτρα, όπως εκείνα που 
ίσχυσαν στα τέλη ςεπτεμβρίου, είναι 
αναπόφευκτο να αυξάνεται ο αριθμός των 
κοινωνικών επαφών και να πληθαίνουν 
οι ευκαιρίες μετάδοσης. ςε αυτές τις 
περιόδους είναι ακόμα πιο επιτακτική η 
τήρηση αποστάσεων, η χρήση μάσκας 
και η υγιεινή των χεριών ώστε να μειωθεί 
ο κίνδυνος μετάδοσης ανά επαφή 
παράλληλα με άλλα μέτρα – π.χ. έλεγχοι 
σε χώρους όπου πραγματοποιούνται 
πολλές επαφές, όπως οι χώροι εργασίας, 
τα σχολεία κ.α.». Πάντως, ιδιαιτέρως για τα 

σχολεία, η καθηγήτρια επισημαίνει «πως 
παρότι όταν είναι ανοιχτά υπάρχει αύξηση 
επαφών στα παιδιά, πρέπει να ληφθεί υπ’ 
όψιν το γεγονός ότι στο σχολείο αναφέρεται 
χρήση μάσκας σε πολύ υψηλά επίπεδα 
σε αντίθεση με επαφές που γίνονται στον 
ελεύθερο χρόνο».

ςυνολικά, όπως σημειώνει η κυρία 
ςύψα, «η χρήση μάσκας έχει αυξηθεί». 
Προσθέτει βέβαια πως «με δεδομένο ότι 
τα στοιχεία συλλέγονται με αυτοαναφορά, 
υπάρχει το ενδεχόμενο να υπερεκτιμάται 
η χρήση μάσκας. ωστόσο οι διαχρονικές 
τάσεις είναι ενδεικτικές».

Η κυρία ςύψα καταλήγει υπογραμ-
μίζοντας πως σε γενικό πλαίσιο ο 
πληθυσμός φαίνεται, με βάση βέβαια τις 
ίδιες τις δηλώσεις του, να συμμορφώνεται 
με τα μέτρα. Κάτι που, θα σχολιάσουμε 
εμείς, θέλει κόπο (το ζούμε άλλωστε 
επί μακρόν στο πετσί μας), αλλά θέλει 
σίγουρα και τρόπο. Διότι, για παράδειγμα, 
το θέμα δεν είναι μόνο να γίνεται χρήση 
μάσκας, αλλά σωστή χρήση μάσκας. Και 
ίσως σε αυτόν τον – πιθανώς ανεπαρκή 
– τρόπο συμμόρφωσης με τα μέτρα, σε 
συνδυασμό με τα πολύ μεταδοτικότερα 
στελέχη του ιού που κυριαρχούν αυτή τη 
στιγμή στη χώρα μας και «γονατίζουν» 
το σύστημα Υγείας, κρύβεται σε μεγάλο 
βαθμό το κλειδί σχετικά με το γιατί τώρα, εν 
μέσω ενός ακόμη απαγορευτικού, η χώρα 
«αναστενάζει» υπό το βάρος του τεράστιου 
τρίτου πανδημικού κύματος.

tovima.gr
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Γιώργος Λιάλιος

Πώς επηρέασε τις πόλεις μας η πανδημία; οι 
περιορισμοί στην κυκλοφορία και την εργασία ανέκοψαν 
τη συνεχιζόμενη μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων 
προς τις μεγαλουπόλεις; Ποια ζητήματα καλείται να 
χειριστεί πλέον η αστική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και 
πώς πρέπει να παρέμβουν οι κυβερνήσεις για τον δημόσιο 
χώρο, τις συγκοινωνίες, την κατοικία;

Ενας από τους καταλληλότερους ανθρώπους να δώσει 
απαντήσεις είναι ο ρίκι Μπαρντέτ, καθηγητής Αστικών 
ςπουδών στο London School of Economics και διευθυντής 
του ερευνητικού κέντρου LSE Cities, το οποίο ασχολείται 
με τη μελέτη μητροπόλεων σε όλο τον πλανήτη. Αφορμή 
για τη συζήτηση είναι η πρωτοβουλία LSE-Athens Ur-
ban Age, ένα διετές πρόγραμμα μέσα από το οποίο θα 
προκύψουν πολύτιμα συμπεράσματα για τα προτερήματα 
και τις αδυναμίες της ελληνικής πρωτεύουσας.

– Πολλή συζήτηση έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για 
την «κυριαρχία των πόλεων». Ανέκοψε ο κορωνοϊός 
τις διαδικασίες αστικοποίησης;

– Κατ’ αρχάς, η αστικοποίηση δεν αφορά τόσο την 
Ευρώπη ή την Αμερική. Το 90% της αστικοποίησης 
συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ασία και την Αφρική· από 
τώρα έως το 2050. Η ταχεία μεγέθυνση των πόλεων σε 
αυτές τις δύο ηπείρους συνεχίζεται ανεξάρτητα από τον 
κορωνοϊό. Εκεί, από τη μια πλευρά υπάρχουν πόλεις όπως 
η Ταϊπέι ή η ςιγκαπούρη, που κατάφεραν να διαχειριστούν 
τον κορωνοϊό πολύ αποτελεσματικά και δεν έχουν 
επηρεαστεί αρνητικά. Από την άλλη, πόλεις όπως το Λάγος, 
η Κινσάσα ή το ντακάρ, όπου η αστικοποίηση αυξάνεται 
με τον ίδιο ρυθμό, καθώς εξαρτάται πολύ περισσότερο 
από παράγοντες όπως ο ρυθμός γεννήσεων και η 
μετανάστευση. ςτη Δύση υπήρξαν μεγάλοι περιορισμοί και 
άλλαξαν δραστικά ο τρόπος εργασίας, τα ταξίδια και άλλες 
πτυχές της ζωής μας. οι ρυθμοί αστικοποίησης όμως ήταν 
ήδη χαμηλοί. Η Αθήνα, για παράδειγμα, το 2001-2011 
έχασε το 16% του πληθυσμού της και αυτή η τάση φαίνεται 
να συνεχίζεται.

– Γιατί συμβαίνει αυτό στην Αθήνα;
– ςίγουρα υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες. Η οικονομική 

κρίση ήταν βαθιά, πολλοί νέοι έφυγαν αναζητώντας 
εργασία. Το ίδιο με την Αθήνα συνέβη και σε πολλές πόλεις 
στην Ιταλία, την Ισπανία και την ανατολική Ευρώπη. Η 
ταχύτερα αναπτυσσόμενη πόλη στην Ε.Ε. (τουλάχιστον… 
μέχρι το Brexit) ήταν το Λονδίνο, που μέχρι την πανδημία 
αυξανόταν κατά 100.000-150.000 κατοίκους κάθε χρόνο.

– Τι απασχολεί τη συζήτηση για τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό σε διεθνές επίπεδο;

– Μία από τις βασικές προϋποθέσεις της βιώσιμης 
ανάπτυξης μιας πόλης είναι η μεγάλη πυκνότητα. οι 
άνθρωποι να ζουν κοντά με αειφορικό τρόπο, με καλά 
επίπεδα πρασίνου και αποτελεσματικές συγκοινωνίες. 
Εκεί κατευθυνόταν τα τελευταία χρόνια η συζήτηση 
στον σχεδιασμό. Oμως, οι περισσότερες πόλεις δεν 
αναπτύσσονται έτσι, ειδικά στην Ασία και την Αφρική.

– Δεν κατέστη μειονέκτημα η μεγάλη πυκνότητα 
κατοίκησης; Υπό την έννοια ότι αυξάνονται οι πιθανότητες 
εξάπλωσης μιας πανδημίας.

– Η πυκνότητα στις περιοχές κατοικίας είναι κομβική 
για την ευζωία των πόλεων μακροπρόθεσμα. Η αστική 
διάχυση είναι προβληματική γιατί κάνει μεγαλύτερες 
τις αποστάσεις έως τον χώρο εργασίας, προϋποθέτει 

επέκταση των υποδομών, των υπηρεσιών, επηρεάζει τη 
βιωσιμότητα των μέσων μεταφοράς. Αυτό είναι και ένα 
ζήτημα που βλέπουμε στην Αθήνα, γιατί ενώ ο Δήμος 
Αθηναίων έχει από τις υψηλότερες πυκνότητες στην 
Ευρώπη, η Αττική παρουσιάζει μεγάλη αστική διάχυση. ο 
κορωνοϊός μάς έκανε να ανακαλύψουμε πάλι τα οφέλη μιας 
καλής γειτονιάς, του καλού πολεοδομικού σχεδιασμού. 
Η πανδημία δεν μας οδηγεί σε άλλη κατεύθυνση, αλλά 
ενισχύει το αίτημα για καλύτερες πόλεις.

– Σε πόλεις όπως η Αθήνα, όμως, οι 
πυκνοκατοικημένες περιοχές δεν έχουν διεξόδους.

– Πολλοί υποθέτουν ότι η μεγαλύτερη αστική πυκνότητα 
συνεπάγεται χαμηλότερη ποιότητα δημόσιων χώρων. Αυτό 
δεν είναι απαραίτητο. Ας δούμε για παράδειγμα μία από τις 
πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις στον κόσμο, τη νέα Υόρκη. 
Εχει το Central Park, έναν τεράστιο, δημόσιο, ανοιχτό 
χώρο που είναι προσβάσιμος όχι μόνο από τις γειτονιές 
των πλουσίων, αλλά και από πολύ φτωχές περιοχές. 
νομίζω ότι το μοντέλο που χρειαζόμαστε είναι πυκνές 
πόλεις με μεγάλα «πράσινα» κομμάτια στη μέση, τα οποία 
να λειτουργούν ως πνεύμονες. Αυτή είναι και μία από τις 
προκλήσεις για την Αθήνα. να μετασκευάσει τον εαυτό της, 
ώστε να έχει περισσότερους και καλύτερους δημόσιους 
χώρους, μέρη που να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και 
την ποιότητα ζωής. Δεν είναι αδύνατον. Η Βαρκελώνη το 
έκανε πριν από δύο δεκαετίες.

– Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα; 
Ο Δήμος Αθηναίων δέχθηκε κριτική, επειδή ενέπλεξε 
ιδιώτες στην ανανέωση των δημόσιων χώρων.

– ο δημόσιος τομέας πρέπει να θέτει τους κανόνες και 
να προστατεύει τον δημόσιο χώρο. Πρέπει να διατηρεί την 
ιδιοκτησία του και την ελεύθερη πρόσβαση. Η εμπλοκή 
τού ιδιωτικού τομέα, αλλά και των ιδρυμάτων, των φορέων 
κ.λπ. δεν σε οδηγεί απαραίτητα στην αντίθετη κατεύθυνση. 
Για παράδειγμα, τα Royal Parks του Λονδίνου δεν 
ανήκουν στη βασίλισσα αλλά σε έναν μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό, που τα διαχειρίζεται για λογαριασμό της 
βασιλικής οικογένειας. ςτόχος είναι να εξασφαλίζονται 
οι απαραίτητοι πόροι ώστε να είναι άρτια, καθαρά και 
ανοιχτά σε όλους. Το ςικάγο δημιούργησε πρόσφατα το 
Millenium Park, που το διαχειρίζεται σε σύμπραξη με τον 
ιδιωτικό τομέα. Το θέμα είναι ποιος έχει τον πρώτο λόγο, 
ποιοι εκπροσωπούνται στη διοίκηση, αν αυτή ασκείται με 
δημοκρατικό και συμπεριληπτικό τρόπο. Ας μην ξεχνάμε 
ότι σε πολλές δυτικές πόλεις, όπως στην Αθήνα, οι δήμοι 
έχουν λιγοστούς πόρους.

«Η ανάγκη για αποτελεσματικά, 
φθηνά μέσα μαζικής μεταφοράς»

– Είναι τα μέσα μεταφοράς μια «παράπλευρη 
απώλεια» της πανδημίας;

– οι άνθρωποι φοβούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Είναι κατανοητό. ςτο Λονδίνο και τη νέα Υόρκη η επιβατική 
κίνηση στο μετρό έπεσε κατά 30%, στα λεωφορεία κατά 
50%. Η χρήση ποδηλάτου ανέβηκε απρόσμενα, αλλά 
εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει πολύ μικρό ποσοστό 
των μετακινήσεων. Αυτό που αναδεικνύεται μέσα από 
αυτές τις εξελίξεις είναι ότι πολλά συστήματα μεταφοράς 
αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα χρηματοδότησης.

– Πρόκειται για ένα ανερχόμενο πρόβλημα σε 
πολλές μητροπόλεις;

– ςτο Λονδίνο ο συγκοινωνιακός φορέας (που αντίθετα 
με την Αθήνα ανήκει στον δήμο) τα τελευταία πέντε χρόνια 

είχε ξεκάθαρα πρόβλημα χρηματοδότησης, λόγω μείωσης 
της επιβατικής κίνησης. Με δεδομένο ότι το σύστημα αυτό 
χρηματοδοτείται από τα εισιτήρια, η μείωση της επιβατικής 
κίνησης λόγω κορωνοϊού συνεπάγεται την απώλεια 
δισεκατομμυρίων. ομως ο κορωνοϊός δεν προκάλεσε το 
πρόβλημα, απλώς το μεγέθυνε, όπως ευρύτερα και τις 
κοινωνικές ανισότητες.

– Πώς σχετίζονται αυτά τα δύο;
– Το να έχεις πρόσβαση σε αποτελεσματικά και φθηνά 

μέσα μαζικής μεταφοράς είναι θέμα ισότητας. οι άνθρωποι 
που ξυπνούν νωρίς το πρωί για να μετακινηθούν προς 
εργασία στο εργοστάσιο ή στο νοσοκομείο, δεν έχουν 
άλλη επιλογή εκτός από τις δημόσιες συγκοινωνίες, άρα 
εκτίθενται περισσότερο στον κορωνοϊό.

– eνα άλλο ζήτημα που έχει αναδειχθεί μέσω της 
εκτίναξης του Airbnb τα προηγούμενα χρόνια είναι 
η ανάγκη προστασίας της κατοικίας. Η Ελλάδα δεν 
είχε ποτέ οργανωμένη πολιτική για το ζήτημα. Τι θα 
μπορούσε να κάνει η Αθήνα;

– Η κάθε πόλη έχει το δικό της DNA, τη δική της ιστορία 
και κουλτούρα. Υπάρχουν πόλεις όπως το ςικάγο, όπου 
το 80% του πληθυσμού μένει σε δημόσιες κατοικίες (σ.σ. 
η «Αρχή Κατοικίας» που ανήκει στον δήμο έχει στην 
ιδιοκτησία της πάνω από 21.000 κατοικίες). Η Βιέννη για 
ιδιαίτερους ιστορικούς λόγους έχει πολύ υψηλής ποιότητας 
κοινωνική κατοικία. ςτο Λονδίνο περίπου το 40% του 
κέντρου είναι κοινωνικές κατοικίες. Αν θες να έχεις μια 
δίκαιη και ισορροπημένη πόλη, το δημόσιο πρέπει να έχει 
–μέχρι κάποιο επίπεδο– και ιδιοκτησία. Επιπλέον, πρέπει 
να υπάρχει μια πολιτική ώστε οι πόλεις να έχουν επαρκή 
κοινωνική κατοικία στα νέα projects. Για παράδειγμα, στο 
Λονδίνο ο Κεν Λίβινγκστον πέτυχε το 47% του ολυμπιακού 
Χωριού, που μετά τους Αγώνες πωλήθηκε σε ιδιώτες, να 
είναι οικονομικά προσβάσιμη κατοικία. Το δημόσιο οφείλει 
να έχει μια ξεκάθαρη πολιτική για τους ανθρώπους που 
είναι λιγότερο προνομιούχοι.

– Ποια είναι η γνώμη σας για τον «Μεγάλο Περίπατο»;
– Γνωρίζω για αυτόν αλλά δεν τον έχω επισκεφθεί. Δεν 

μπορώ να σχολιάσω κάτι που δεν έχω περπατήσει. Θα 
μιλήσω όμως γενικότερα. ςτη νέα Υόρκη και σε άλλες 
μητροπόλεις, με την αφορμή την πανδημία ο δήμος 
αποφάσισε και προχώρησε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα σε εκτεταμένες αστικές παρεμβάσεις που όλοι 
έκριναν ότι ήταν επωφελείς για το κοινωνικό σύνολο. ο 
κάθε δήμαρχος έχει το όραμά του. Η καλύτερη δοκιμή για 
την επιτυχία ή την αποτυχία του οράματος αυτού είναι οι 
εκλογές. Ευτυχώς ζούμε σε δημοκρατικές χώρες.

– Τι είναι το LSe – Athens Urban Age; Τι αφορά;
– Το LSE – Athens Urban Age initiative είναι μια διετής 

συνεργασία ανάμεσα στο LSE, το ίδρυμα Alfred Herrhau-
sen Gesellschaft και τον Δήμο Αθηναίων. Εχει σχεδιαστεί 
ώστε να «παράγει» νέα συγκριτική έρευνα για τα χωρικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Αθήνας 
και να μοιραστεί τις καλύτερες πρακτικές και εμπειρίες στον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση του δημόσιου χώρου, την 
προσβασιμότητα για τους πεζούς και το «πρασίνισμα» των 
πόλεων. Η πρωτοβουλία είναι κομμάτι του προγράμματος 
Urban Age του LSE το οποίο από το 2004 διοργάνωσε 
διεθνή συνέδρια και συνδέσεις ανάμεσα στον αστικό χώρο 
και την κοινωνία, έφερε εις πέρας πρωτότυπη έρευνα 
και συνεργάστηκε με δήμους ανά τον πλανήτη ώστε 
να βελτιώσει τον τρόπο που οι πόλεις σχεδιάζονται και 
κυβερνώνται.

kathimerini.gr

Η Αθήνα μπορεί να γίνει… Βαρκελώνη
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Άνοιγμα 

καλλιτεχνικών 
σχολών με 

self test
  
ςαιξπηρικό μοιάζει πια το ερώτημα εάν θα ανοίξει 
ή δεν θα ανοίξει η καλλιτεχνική εκπαίδευση μαζί με 
την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα, μέρος της 
οποίας φαίνεται πως θα επιστρέψει στα διά ζώσης 
μαθήματα από τις 12 Απριλίου. Το υπουργείο 
Πολιτισμού, πάντως, επιδιώκει να βάλει στο τραπέζι 
της υγειονομικής επιτροπής το άνοιγμα των σχολών 
με self test και επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.

ςε παλαιότερα ρεπορτάζ της «Κ» είχαμε επισημάνει τις 
δυσκολίες διεξαγωγής των καλλιτεχνικών μαθημάτων 
από απόσταση, κυρίως των πρακτικών, που έχουν 
να κάνουν π.χ. με ασκήσεις υποκριτικής ή χορού, 
αλλά και με την προετοιμασία των παραστάσεων που 
παραδοσιακά ετοιμάζουν οι τελειόφοιτοι σπουδαστές 
για τις εξετάσεις του πτυχίου τους. Από τις 15 
Μαρτίου, οι σπουδαστές των κρατικών δραματικών 
σχολών (Εθνικού Θεάτρου, ΚΘΒΕ), της ΚςοΤ, του 
ωδείου Αθηνών, του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, του Θεάτρου 
Τέχνης «Κάρολος Κουν» και άλλων ιδιωτικών σχολών 
βρίσκονται σε αποχή από τα μαθήματά τους ζητώντας 
να επιστρέψουν σε διά ζώσης διδασκαλία σε χώρους 
που πληρούν τις υγειονομικές προδιαγραφές, την 
παράταση του ακαδημαϊκού έτους και την ισότιμη 
οικονομική ενίσχυσή τους με εκείνη των φοιτητών 
ΑΕΙ/ΤΕΙ που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους.

Το σενάριο που εξετάζει το ΥΠΠοΑ είναι η παράταση 
του ακαδημαϊκού έτους έως το τέλος οκτωβρίου, 
όπως προκύπτει από την ανοιχτή επιστολή 
που έστειλε ο υφυπουργός Πολιτισμού νικόλας 
Γιατρομανωλάκης στις καλλιτεχνικές σχολές, 
προκειμένου να αναπληρωθούν οι 17 εβδομάδες 

μαθημάτων από τις 2 νοεμβρίου, οπότε επιβλήθηκε 
το δεύτερο lockdown. Αυτό το σενάριο, που 
θεωρείται το δυσμενέστερο, προϋποθέτει ότι μέσα 
σε αυτό το διάστημα δεν έχει γίνει κανένα μάθημα, 
κάτι που δεν ισχύει για όλους, και έτσι οι σχολές θα 
έχουν την ευελιξία να προσαρμόσουν αντίστοιχα τα 
μαθήματά τους και τις εξετάσεις τους. Με βάση αυτό 
το σενάριο, το διδακτικό έτος για τις μουσικές σχολές 
θα παραταθεί έως 31 Ιουλίου και οι απολυτήριες 
εξετάσεις θα διεξαχθούν τον Ιούνιο (για όσους 
προγραμματίζονταν για τον Ιανουάριο) και τον Ιούλιο.

ςτις σχολές θεάτρου και χορού το έτος φαίνεται να 
παρατείνεται μέχρι το τέλος οκτωβρίου, ενώ οι νέες 
εγγραφές θα γίνουν από 1ης νοεμβρίου (και οι 
εισαγωγικές εξετάσεις) και η νέα ακαδημαϊκή χρονιά 

θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2022. οι επαναληπτικές 
εξετάσεις του Φεβρουαρίου 2021 θα γίνουν τον Ιούνιο 
μαζί με τις διπλωματικές, οι οποίες θα διεξαχθούν 
από 15 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου για όσες σχολές 
θεωρούν ότι πραγματοποίησαν ικανοποιητικό αριθμό 
μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης. οσες σχολές 
θεωρούν ότι χρειάζονται και άλλο χρόνο μαθημάτων 
θα διεξαγάγουν τις διπλωματικές εξετάσεις τον 
επόμενο ςεπτέμβριο και οκτώβριο.
οι επαναληπτικές εξετάσεις του ςεπτεμβρίου 2021 
για τις ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης θα 
διεξαχθούν τον Δεκέμβριο, ενώ για τις προαγωγικές 
το υπουργείο προτείνει να μη γίνουν φέτος και οι 
σπουδαστές να βαθμολογηθούν από τους καθηγητές 
τους. 

kathimerini.gr
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Η μηλιά του… 
Νεύτωνα!

Η ιστορία του Ισαάκ νεύτωνα και η πτώση του μήλου 
είναι ένα από τα πιο διάσημα “ανέκδοτα” στην επιστήμη. 
ο νεαρός Ισαάκ νεύτωνας κάθισε κάτω από μια μήλα 

στο κήπο του όταν ένα φρούτο έπεσε στο κεφάλι του, 
και με το ξαφνικό χτύπημα… ταρακουνήθηκε το μυαλό 
του και ανακάλυψε τη θεωρία της βαρύτητας. ο πρώτη 
γραπτή πηγή για το περιστατικό του μήλου εμφανίζεται 
στις σημειώσεις του John Conduitt, ο οποίος ήταν βοηθός 
του ναύτωνα στο βασιλικό νομισματοκοπείο και σύζυγος 
της ανιψιάς του. Το 1726, το έτος θανάτου του νεύτωνα, ο 
John Conduitt περιέγραψε το γεγονός:

“ςτο έτος 1666 έφυγε και πάλι από το Cambridge για 
να επισκεφθεί τη μητέρα του στο Lincolnshire. Ενώ ο ίδιος 
έκανε βόλτα σε έναν κήπο, και βλέποντας ένα μήλο να 
πέφτει στο έδαφος από μια μηλιά, σκέφτηκε τη θεωρία της 
βαρύτητας”.

ο νεύτωνας φαίνεται ότι είχε μιλήσει σε πολλούς για 
την ιστορία των μήλων, καθώς και ο συγγραφέας William 
Stukeley έγραψε το 1752 για μια συνομιλία που είχε μαζί 
του: “Πήγαμε στον κήπο και σταθήκαμε κάτω από τη σκιά 

μιας μηλιάς, μόνο αυτός και εγώ. “Γιατί το μήλο πρέπει 
πάντα να πέφτει κάθετα στο έδαφος;”, αναρωτήθηκε 
εκείνος βλέποντας ένα μήλο να πέφτει… Γιατί να μην πάει 
προς τα πλάγια ή προς τα πάνω αλλά συνεχώς κάθετα;”… 
Κάπως έτσι σκέφτηκε τη θεωρία της βαρύτητας και στη 
συνέχεια την επεξήγησε”.

Το έτος που λέγεται ότι συνέβη το περιστατικό αυτό, 
ο νεύτωνας έμενε στο Woolsthorpe Manor κοντά στο 
Grantham στο Lincolnshire. Το Woolsthorpe Manor ήταν 
η γενέτειρά του και εκεί είχε το πατρικό του σπίτι. ο Ισαάκ 
επέστρεψε εδώ το 1666 όταν το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ 
έκλεισε λόγω της πανώλης και εδώ πραγματοποίησε 
πολλά από τα πιο διάσημα πειράματά του, κυρίως το έργο 
του για το φως και την οπτική.

Αν και ο νεύτωνας δεν διευκρίνισε ακριβώς πού είδε το 
μήλο να πέφτει και σκέφτηκε τα περί βαρύτητας, υπήρχε 
μια μηλιά στον κήπο του στο Manor και, φυσικά, υποτίθεται 
ότι αυτό είναι και το φημισμένο δέντρο.

Το δέντρο φρόντιζαν από τη δεκαετία του 1750 όλες οι της 
οικογένειας Woolerton. Το 1816, μια καταιγίδα το χτύπησε, 
αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του σώθηκε και ξαναβλάστησε. 
Τα μοσχεύματα από τη μήλα του νεύτωνα έχουν διανεμηθεί 
και καλλιεργηθεί σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το τελευταίο γεύμα 
του Αδόλφου Χίτλερ

Η ιστορία του Β’ Παγκοσμίου καταλαμβάνει από μόνη 
της ένα ολόκληρο ράφι στη βιβλιοθήκη της ιστορίας 
της ανθρωπότητας. ο όγκος των σελίδων και του 
οπτικοακουστικού υλικού που έχει αφιερωθεί στην 
καταγραφή και την αφήγηση του πολέμου είναι τεράστιος – 
ανάλογος με τη μαύρη τρύπα που έσκαψε η άνοδος και η 
πτώση των ναζί στη συλλογική συνείδηση.

ςτις εκατομμύρια σελίδες προστέθηκε μια υποσημείωση: 
μάθαμε ποιο ήταν το τελευταίο γεύμα που έφαγε ο Αδόλφος 
Χίτλερ πριν την αυτοκτονία του. Το μάθαμε χάρη στην 
αλληλογραφία της Constanze Manziarly προς την αδερφή 
της. Η Manziarly, προσωπική μαγείρισσα του Χίτλερ και 
παρασημοφορημένη σεφ του Γ’ ράιχ, περιέγραψε σε ένα 
γράμμα της τις δραματικές ώρες που πέρασε στο τελευταίο 
καταφύγιο του Χίτλερ.

Κομμάτι της περιγραφής, φυσικά, ήταν και το μενού, 
η εντελώς δική της αρμοδιότητα. ο Χίτλερ ήταν vege-
terian και από πολύ νωρίς είχε αναθέσει στη Manziarly 

την ανάπτυξη συνταγών χωρίς κρέας. Τις περισσότερες 
μέρες της εβδομάδας, η διατροφή του ήταν ωμοφαγική – 
έτρωγε φρούτα και δημητριακά, πιάτα που δεν χρειάζονται 
μαγείρεμα. Εκτιμούσε το κεχρί, τον λιναρόσπορο και τα 
άγρια μανιτάρια και το σύνηθες επιδόρπιό του ήταν δύο 
τριμμένα μήλα.

Τη νύχτα της αυτοκτονίας του, πάντως, είχε παραγγείλει 
στην Constanze Manziarly δύο τηγανητά αυγά με πουρέ 
τα οποία δεν δοκίμασε ποτέ. Το δείπνο ετοιμάστηκε στην 
ώρα του, αλλά ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν είχαν 
ήδη αυτοκτονήσει. Επισήμως, λοιπόν, το τελευταίο φαγητό 
που κατανάλωσε ήταν το μεσημεριανό που μαγείρεψε η 
Manziarly: μια μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας.

Η μαγείρισσα, μαζί με τα τελευταία μέλη του προσωπικού 
του Χίτλερ που επέλεξαν να μείνουν στο πλάι του μέχρι 
τέλους, εγκατέλειψε το Führerbunker λίγες ώρες μετά την 
αυτοκτονία κι αφού νωρίτερα είχε φροντίσει να αποσταλεί 
στην αδερφή της η εν λόγω επιστολή.

ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή ήταν η 
Traudi Junge, η γραμματέας του Αδόλφου Χίτλερ. Όπως 
κατέγραψε στην αυτοβιογραφία της, που εκδόθηκε το 
2002, η σεφ του Χίτλερ συνελήφθη από δύο στρατιώτες 
του Κόκκινου ςτρατού και οδηγήθηκε στον πλησιέστερο 
σταθμό εξακρίβωσης στοιχείων. Κανείς δεν την είδε να 
βγαίνει από εκείνο το κτίριο που είχαν επιτάξει οι ςοβιετικοί. 
ςτα χρόνια που ακολούθησαν δηλώθηκε ως αγνοούμενη 
και – πλέον – θεωρείται νεκρή.

PERIERGA.GR
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[

ΑΝΑΛΥΣΗ

Κική Τριανταφύλλη 

Μια ανάλυση του Guardian σε 44 πρόσφατες μελέτες 
με περισσότερα από 9.000 δείγματα θαλασσινών 
από εστιατόρια, ιχθυοπώλες και σούπερ μάρκετ σε 
περισσότερες από 30 χώρες έδειξε ότι σε ποσοστό 36% 
είχαν λανθασμένη σήμανση, αποδεικνύοντας την ύπαρξη 
απάτης σε μεγάλη κλίμακα παγκοσμίως. 

Πολλές από τις μελέτες χρησιμοποίησαν σχετικά νέες 
τεχνικές ανάλυσης DNA. ςε μια σύγκριση πωλήσεων 
ψαριών από ιχθυοπωλεία, σούπερ μάρκετ και εστιατόρια 
στον Καναδά, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 
ςιγκαπούρη, την Αυστραλία και τη νέα Ζηλανδία, οι 
ερευνητές διαπίστωσαν εσφαλμένη σήμανση σε ποσοστό 
περίπου 40% των ψαριών που ελέγχθηκαν. ςτο Ηνωμένο 
Βασίλειο και τον Καναδά παρουσιάστηκε εσφαλμένη 
σήμανση σε ποσοστό 55%, το υψηλότερο σε αυτή τη 
μελέτη, και ακολουθούν οι ΗΠΑ με ποσοστό 38%. 

Μερικές φορές τα ψάρια ήταν χαρακτηρισμένα ως 
διαφορετικά είδη της ίδιας οικογένειας. ςτη Γερμανία, 
για παράδειγμα, το 48% των δειγμάτων με την ένδειξη 
«βασιλικά χτένια», ήταν στην πραγματικότητα τα όχι 
τόσο αγαπητά «ιαπωνικά χτένια». Από τα 130 φιλέτα 
καρχαρία που αγοράστηκαν από ιταλικές αγορές ψαριών 
και ιχθυοπώλες, οι ερευνητές διαπίστωσαν εσφαλμένη 
σήμανση σε ποσοστό 45%. ςτη θέση εκείνων, που 
εκτιμούν περισσότερο οι ιταλοί καταναλωτές, είχαν πωληθεί 
φθηνότερα και μη δημοφιλή είδη καρχαρία. 

Aλλα υποκατάστατα ήταν απειλούμενα ή ευάλωτα είδη. 
ςε μια μελέτη του 2018, σχεδόν το 70% των δειγμάτων 
από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, που πωλήθηκαν 
ως «snappers», ήταν ψάρια (από τον εκπληκτικό αριθμό) 
38 διαφορετικών ειδών (Λουτιανίδες, με ένα από τα πιο 
γνωστά το κοκκινόψαρο), συμπεριλαμβανομένων πολλών 
ειδών που ζουν σε ύφαλο τα οποία πιθανώς απειλούνται 
από την υποβάθμιση του οικοσυστήματός τους και την 
υπεραλίευση. Καπόνια (Red gurnard) προς πώληση στην 
ςκωτία (EPA/Robert Perry) 

Αλλα δείγματα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν καν θαλασσινά: 
συχνά οι κροκέτες γαρίδας, για παράδειγμα, που πωλούνται 
στη ςιγκαπούρη, περιείχαν χοιρινό και δεν είχαν καν ίχνος 
γαρίδας. 

οι απάτες στα ψάρια είναι εδώ και πολύ καιρό 
ένα γνωστό πρόβλημα παγκοσμίως. Τα θαλασσινά 
συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο εμπορεύσιμων ειδών 
διατροφής διεθνώς, και συχνά μέσω πολύπλοκων και 
αδιαφανών αλυσίδων εφοδιασμού, είναι πολύ ευάλωτα 
σε εσφαλμένη σήμανση. Μεγάλο μέρος των αλιευμάτων 
παγκοσμίως μεταφορτώνεται από τα αλιευτικά σκάφη σε 
άλλα τεράστια πλοία για μεταποίηση, και εκεί συνήθως 
γίνεται η εσφαλμένη σήμανση, η οποία είναι σχετικά εύκολη 
και επικερδής. 

Υπάρχουν «πολλές ευκαιρίες κατά μήκος της αλυσίδας 

εφοδιασμού» για ψευδή σήμανση ψαριών χαμηλής αξίας 
ως είδη υψηλής αξίας ή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας ως 
άγρια, λέει η Μπέθ Λόουελ, αναπληρώτρια αντιπρόεδρος 
για τις εκστρατείες στις ΗΠΑ της Oceana  (ο μεγαλύτερος 
διεθνής μη-κερδοσκοπικός οργανισμός για την προστασία 
των ωκεανών). Η μία μελέτη μετά την άλλη διαπίστωσε ότι 
η εσφαλμένη σήμανση είναι συχνή παντού, λέει η Λόουελ. 

ωστόσο, υπάρχουν μελέτες, που αμφισβητούνται, διότι 
μερικές φορές εστιάζουν σε είδη που είναι γνωστό ότι είναι 
προβληματικά. Και άρα θα ήταν ανακριβές να συμπεράνουμε 
ότι το 36% όλων των θαλασσινών παγκοσμίως φέρει λάθος 
σήμανση. οι μελέτες χρησιμοποιούν επίσης διαφορετικές 
μεθοδολογίες και δείγματα. ούτε τα ψάρια φέρουν πάντα 
λάθος σήμανση, σκόπιμα. ωστόσο στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία τα υποκατάστατα ήταν φθηνότερα ψάρια, που 
αντικαθιστούσαν ακριβά ψάρια, υποδηλώνοντας απάτη και 
όχι απροσεξία. 

Tι μας σερβίρουν στα εστιατόρια 
Το πρόβλημα φαίνεται ότι είναι πιο έντονο στα εστιατόρια. 

Περισσότεροι από 100 επιστήμονες συμμετείχαν σε 
μία μελέτη, που αντιπροσωπεύει την πρώτη απόπειρα 
μεγάλης κλίμακας να γίνει έλεγχος εσφαλμένης σήμανσης 
σε ευρωπαϊκά εστιατόρια. 

οι ερευνητές συνέλεξαν κρυφά, δείγματα θαλασσινών 
από 180 εστιατόρια σε 23 χώρες, και έστειλαν σε ένα 
εργαστήριο 283 δείγματα, μαζί με την περιγραφή του 
μενού, την ημερομηνία, την τιμή, το όνομα και τη διεύθυνση 
του εστιατορίου. Το DNA κάθε δείγματος αναλύθηκε για την 
αναγνώριση του είδους και στη συνέχεια συγκρίθηκε με τα 
ονόματα στο μενού. Ένα στα τρία εστιατόρια είχε πουλήσει 
θαλασσινά με λάθος σήμανση. 

Τα υψηλότερα ποσοστά εστιατορίων, που είχαν 
εσφαλμένη σήμανση -κυμαίνονται από 40% έως 50%- ήταν 
στην Ισπανία, την Ισλανδία, τη Φινλανδία και τη Γερμανία. 
Ψάρια όπως ο ροφός (dusky grouper ή Epinephelus margi-
natus) και η σαλιάρα ή ψευδολίτσα (butterfish) ήταν μεταξύ 
των ειδών που συχνά είχαν λανθασμένη σήμανση, ενώ 
υπήρχε 50% πιθανότητα οι πελάτες, που είχαν παραγγείλει 
πέρκα (pikeperch), γλώσσα (sole), ερυθρό τόνο (bluefin) 
και κιτρινόπτερο τόνο (yellowfin), να έφαγαν κάτι άλλο. 

Μερικές φορές τα ψάρια αντικαθίστανται με παρόμοια 
είδη, για παράδειγμα ένας τύπος τόνου με έναν άλλο. 
ςυχνά, ωστόσο, αντικαθίστανται με εντελώς διαφορετικά 
είδη. 

Ενα πολύ συνηθισμένο υποκατάστατο για απάτη είναι το 
λιγότερο γνωστό και φθηνότερο παγκάσιους ή γατόψαρο 
ή πανγκάσιους (Pangasius ή Shark Catfish). Αυτό το ψάρι 
καλλιεργείται ευρέως στο Βιετνάμ και την Καμπότζη και 
έχει παρόμοια γεύση και υφή με άλλα λευκά ψάρια, όπως 
ο γάδος, η γλώσσα και ο μπακαλιάρος.

 Αλλες αντικαταστάσεις είναι πιο ανησυχητικές. 
Για παράδειγμα, προϊόντα ανάμεικτων θαλασσινών 
όπως κροκέτες γαρίδας που αγοράστηκαν στις αγορές 
της ςιγκαπούρης κατέγραψαν ποσοστό εσφαλμένης 
σήμανσης 38,5%. ςύμφωνα με τους ερευνητές, σε πολλές 

περιπτώσεις, οι κροκέτες γαρίδας περιείχαν DNA χοίρου. 
ςτην Κίνα, ελέγχθηκαν 153 προϊόντα φιλέτου ψητού 

ψαριού από 30 εμπορικές μάρκες, που αγοράστηκαν σε 
τοπικές αγορές, και αποκαλύφθηκε «ένα ανησυχητικό 
ποσοστό παραπλανητικής σήμανσης σε τουλάχιστον 
58%». Μάλιστα ορισμένα φιλέτα ήταν από το θανατηφόρο 
είδος του λαγοκέφαλου (pufferfish ή  Lagocephalus scel-
eratus). 

Τα υποκατάστατα των ψαριών μπορούν να είναι 
επικίνδυνα για την υγεία. Για παράδειγμα το Escolar, 
που συχνά υποκαθιστά ορισμένες ποικιλίες τόνου, είναι 
ένα λιπαρό ψάρι, το οποίο είναι δύσκολο να αφομοιωθεί 
από τον οργανισμό. Ακόμη, κάποια υποκατάστατα έχουν 
παράσιτα, που μπορεί να απειλήσουν την υγεία ενώ 
άλλα είναι λιγότερο θρεπτικά: το τιλάπια (ψάρι κυρίως του 
γλυκού νερού), για παράδειγμα, είναι λιγότερο θρεπτικό 
από το κοκκινόψαρο (red snapper), το οποίο αντικαθιστά 
συνήθως, και έχει λιγότερα ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρα 
οξέα. 

Η Oceana, η οποία διενήργησε 20 δικές της έρευνες για 
εσφαλμένη σήμανση, το 2016 έκανε επίσης μια αξιολόγηση 
σε 200 μελέτες από 55 χώρες. Εδειξαν ότι κατά, μέσον όρο, 
ένα στα πέντε ψάρια από ιχθυοπωλεία, σούπερ μάρκετ και 
εστιατόρια φέρουν λανθασμένη σήμανση. 

Και η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται. Το 2019, 
η Oceana διαπίστωσε ότι το 47% των δειγμάτων από 
λιανοπωλητές τροφίμων και εστιατόρια σε έξι πόλεις του 
Καναδά είχαν λανθασμένη σήμανση. 

Υπάρχει σημαντικό οικονομικό κίνητρο πίσω από την 
πώληση φθηνών ψαριών στη θέση των πιο δημοφιλών 
και ακριβών ειδών, και κερδίζονται ακόμη περισσότερα 
χρήματα από το «ξέπλυμα» παράνομα αλιευμένων 
ψαριών, λέει ο οικονομολόγος ρασίντ ςουμάιλα, καθηγητής 
στο Ινστιτούτο ωκεανών και Αλιείας στο Πανεπιστήμιο της 
Βρετανικής Κολομβίας, στον Καναδά. 

ςε μια μελέτη του 2020,ο ςουμάιλα υπολόγισε ότι κάθε 
χρόνο αλιεύονται παράνομα από 8 εκατ. έως 14 εκατ. τόνοι 
ψαριών. Από την άποψη του βάρους «είναι σαν κλέβονται 
περίπου 15 με 20 εκατ. αγελάδες κάθε χρόνο», είπε. 

Το «ξέπλυμα ψαριών» συνδέεται συχνά με παράνομα, 
λαθραία και μη ρυθμιζόμενα (IUU) αλιεύματα, 
προερχόμενα από μεγάλους στόλους πλοίων με ξένη 
σημαία, που δρουν στα ανοικτά των ακτών της Αφρικής, 
της Ασίας και της νότιας Αμερικής. ςυχνά, παράνομα 
αλιεύματα μεταφορτώνονται σε μεγαλύτερα σκάφη όπου 
γίνεται η μεταποίηση, και σχετικά μυστικά η εσφαλμένη 
σήμανση και η ανάμιξη νόμιμων και παράνομων ψαριών. 
ο κίνδυνος σύλληψης είναι χαμηλός, επειδή δεν υπάρχει 
παρακολούθηση και διαφάνεια κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού. «οι άνθρωποι μπορούν να βγάλουν πολλά 
χρήματα από αυτό», λέει ο ςουμάιλα.

ωστόσο κάποιοι άλλοι χάνουν. Η μελέτη του ςουμάιλα 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η νομιμοποίηση εσόδων 
από την πώληση φθηνότερων ψαριών οδηγεί σε απώλειες 
26 δις – 50 δισ. δολαρίων ετησίως, καθώς παράνομα 

Απάτες στα ψαρικά σε παγκόσμια κλίμακα 
και στην Ελλάδα

Μια ανάλυση σε 44 
διεθνείς μελέτες έδειξε 
ότι σχεδόν το 40% από 
9.000 προϊόντα σε 
εστιατόρια, ψαραγορές 
και ιχθυοπωλεία είχαν 
λανθασμένη σήμανση. 
Τι συμβαίνει 
στην χώρα μας
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ή με ψευδή σήμανση ψάρια, υποσκάπτουν τη νόμιμη 
βιομηχανία, καθιστώντας δύσκολο τον ανταγωνισμό για 
τους έντιμους παίκτες. «Είναι πολύ διαβρωτικό», δήλωσε 
ο καθηγητής του καναδικού πανεπιστημίου. «Αν δεν 
σταματήσει αυτό, η παράνομη αλιεία θα συνεχίσει να 
αυξάνεται». 

Τα συνηθέστερα «κόλπα» 
στην Ελλάδα 

ςτην Ελλάδα ο κίνδυνος εξαπάτησης δεν είναι 
τόσο μεγάλος όσο σε άλλες χώρες, λέει στο Prota-
gon ο ιχθυοπώλης ςτρατής Μπουρνούς, ιδιοκτήτης της 
επιχείρησης Μυτιληνιός: «ςτο εξωτερικό, το 80% των 
ψαριών πωλούνται σε μορφή φιλέτου, οπότε είναι πιο 
εύκολο να παραπλανήσει κανείς το κοινό. Αντίθετα, στη 
χώρα μας οι καταναλωτές διαλέγουν ολόκληρα ψάρια 
και ή τα αφήνουν για καθάρισμα ή τα καθαρίζουν οι ίδιοι 
στο σπίτι, οπότε δεν είναι εύκολη η εξαπάτηση σε αυτό το 
επίπεδο». 

ωστόσο, απάτες γίνονται και εδώ, κατ’ αρχάς σε προϊόντα 
μεταποιημένα και συσκευασμένα που εισάγονται από το 
εξωτερικό. Για παράδειγμα, σε συσκευασία με κροκέτες 
γαρίδας μπορεί να αναγράφεται ότι το προϊόν περιέχει 30% 
γαρίδα αλλά να μην αναφέρει τι είναι το υπόλοιπο 70% 
(οπότε μπορεί να είναι ακόμη και χοιρινό, όπως ανιχνεύτηκε 
από ερευνητές σε προϊόντα της ςιγκαπούρης!). 

Ακόμη, πιο συχνά σε τουριστικές περιοχές, μπορεί να 
νομίζει κανείς ότι τρώει πελαγίσιο λαβράκι ή τσιπούρα αλλά 
να είναι υδατοκαλλιέργειας. να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι 
η δεύτερη χώρα παραγωγής (μας ξεπέρασε πρόσφατα η 
Τουρκία) σε λαβράκι και τσιπούρα. Ακολουθούν η Ιταλία και 
η Ισπανία. 

Ενα άλλο πρόβλημα είναι οι ελληνοποιήσεις ψαριών, 
που προέρχονται από ξένα ύδατα και η σήμανση ψαριών 
υδατοκαλλιέργειας ως πελαγίσια (άγρια). Μπορεί για 
παράδειγμα, μια συναγρίδα ή ένα φαγκρί να έχει αλιευτεί 
στο Μαρόκο και να πουλιέται σαν πελαγίσιο ψάρι του 
Αιγαίου. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα παραγωγής στην 
ΕΕ σε λαβράκι και τσιπούρα (ΛΙΑΚος ΓΙΑννΗς/Ιntime-
news) 

ςτην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως, ο νόμος μας δίνει το 
δικαίωμα να γνωρίζουμε το πλήρες όνομα του προϊόντος 

που αγοράζουμε (γραμμένο στα λατινικά με τη διεθνή 
γραφή του), αν αλιεύθηκε ελεύθερα ή όχι και με ποια μέθοδο 
(καλάμι, παραγάδι, ανεμότρατα, κλπ) και την περιοχή 
αλιείας (ζώνη FAO), ή, προερχόμενο από υδατοκαλλιέργεια, 
αν είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο το είδος της εκτροφής του. 
Αν αυτές οι πληροφορίες δεν φαίνονται, ρωτάμε. Και αν δεν 
πάρουμε απάντηση, δεν αγοράζουμε… Τόσο απλά. 

O αριθμός FAO έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο 
οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), που έχει 
ταξινομήσει τις θάλασσες σε ζώνες, και δείχνει την περιοχή 

απ’ όπου αλιεύθηκε ένα ψάρι. Είναι υποχρεωτικό λοιπόν να 
αναγράφεται σε ταμπέλα όχι μόνο η ζώνη FAO αλλά και η 
υποκατηγορία. Για παράδειγμα FAO 37 είναι η Μεσόγειος, 
FAO 37.3.1 είναι το Αιγαίο και FAO 37.3.2 το Ιόνιο. 

Εκτός όμως, από την ιχνηλάτηση, είναι απαραίτητο 
να ελέγχεται πόσο κατάλληλα για κατανάλωση είναι τα 
προϊόντα, με εργαστηριακούς ελέγχους του DNA και του 
μικροβιακού φορτίου τους. 

Τέλος, διαλέγοντας ψάρια, είναι σημαντικό να 
προσέχουμε πάντα το μέγεθος και την εποχικότητα.

 Πηγή: Protagon.gr
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