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Στις σχέσεις, τους κοινούς στόχους και τα συμφέροντα 
που ενώνουν την Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση  αλλά 
και το διάστημα του 2015, που επικράτησε «διχαστικός 
λαϊκισμός», αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, που 
πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, για τα 40 χρόνια από την 
ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και για 
την επίσημη έναρξη του δημοσίου διαλόγου στο πλαίσιο 

της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.
«Από την 1η Ιανουαρίου του 1981 η Ελλάδα ξαναβρίσκει 

την θέση της στην Ευρώπη έχοντας κοινά συμφέροντα και 
στόχους. Με αυτά τα λόγια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 
υποδεχόταν την ένταξη της Ελλάδος στις τότε Ευρωπαϊκές 
Οικονομικές Κοινότητες ως το 10ο μέλος της. Για τον 
ιστορικό ηγέτη με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ , 

«Πρωταγωνιστής στην Ε.Ε. 
η Ελλάδα με αξιοπιστία και ισχύ»

Ο πρωθυπουργός D. Ford και η κυβέρνησή 
του πρόκειται να προβούν σε ανακοίνωση 
«την επόμενη μέρα ή δύο». για το αν τα 
σχολεία θα ανοίξουν ξανά για λίγες εβδομάδες 
τον Ιούνιο

Ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος Δρ. David 

Ο Ford θα ανακοινώσει 
τις επόμενες δύο μέρες 

αν θα ανοίξουν τα 
σχολεία στο Οντάριο

Ανοίγουν ξανά τα σχολεία;

Williams και ο πίνακας επιστημονικών συμβουλών του 
Οντάριο υποστηρίζουν την επανέναρξη προσωπικών 
τάξεων σε κάθε περιοχή, αλλά ο Ford καθυστέρησε να 
πάρει την απόφαση, λέγοντας στους δημοσιογράφους 

την περασμένη εβδομάδα ότι θέλει τη “συναίνεση” των 
ειδικών πριν επιτραπεί στους μαθητές να επιστρέψουν 
στις τάξεις.
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Σε καλό κλίμα 
η συνάντηση 

Δένδια 
Τσαβούσογλου

Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις του Νίκου Δένδια 
και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, ενώ δεν έγιναν ερωτήσεις από τους 
δημοσιογράφους.

Οι δύο υπουργοί έφτασαν περπατώντας στο Υπουργείο 
Εξωτερικών από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου νωρίτερα 
είχε γίνει η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη.

Η συνάντηση μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου εξελίχθηκε σε εντελώς διαφορετικό κλίμα 
μετά και από τη συνομιλία στο Μαξίμου του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών.

Η αλλαγή κλίματος φάνηκε από το βράδυ της Κυριακής 

και το ανεπίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Νίκος Δένδιας 
στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου κάτω από τον βράχο της 
Ακρόπολης σε πολύ γνωστό εστιατόριο. Του γεύματος 
προηγήθηκε ένας πολύ θερμός εναγκαλισμός μεταξύ των 
δύο ανδρών.

Λίγο πριν και από το πρωί της Κυριακής ο Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου είχε περιοδεύσει στη Θράκη από την 
Κομοτηνή έως και την Ξάνθη, όπου συναντήθηκε με 
τους δύο ψευτομουφτήδες και άλλους παράγοντες της 
μουσουλμανικής μειονότητας, επισκέφθηκε το σχολείο 
Τζεμάλ Μπαϊάρ αλλά και το γενικό προξενείο της 
Τουρκίας στην Κομοτηνή. Όπως αναμενόταν, ο Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου προχώρησε σε δηλώσεις περί τουρκικής 
μειονότητας στη Θράκη, δηλώσεις που προκάλεσαν την 
άμεση αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών 
σε αυστηρό τόνο αλλά μέχρις εκεί.

Τελικά οι διπλωματικοί τόνοι κρατήθηκαν σε χαμηλό 
επίπεδο και την Κυριακή αλλά βεβαίως και τη Δευτέρα 
κατά τις διμερείς συναντήσεις αλλά και στις κοινές 
δηλώσεις στον Τύπο. Οι δηλώσει αυτές κράτησαν πολύ 
λίγο και περιορίστηκαν σε κοινότοπες αναφορές, σε 
οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και σε 
τεχνικής φύσης θέματα για να καταλήξουν σε αμοιβαία 
ανταλλαγή διπλωματικής αβροφροσύνης. Με λίγα λόγια, 

ΣΕΛΙΔΑ 6
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

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

Εγκαινιάζεται 
η Stavros 
Niarchos 

Foundation 
Library (SNFL)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ενας ανοιχτός εξωτερικός χώρος στο Mid-
town του Μανχάταν και από πάνω ένα ιδιαίτερο στέγαστρο 
που μοιάζει με καπέλο μάγου, μια μεγάλη, φωτεινή αίθουσα 
με πέντε επίπεδα γεμάτα βιβλία, ένα κέντρο εκπαίδευσης 
ενηλίκων, ένας όροφος ειδικά αφιερωμένος στα παιδιά 
και στους εφήβους, όπου μπορούν να παρακολουθήσουν 
τη διαδικασία ταξινόμησης των βιβλίων. Αυτά και πολλά 
περισσότερα περιμένουν τους κατοίκους και επισκέπτες 
της Νέας Υόρκης στη νεότερη Βιβλιοθήκη της πόλης.

Η Stavros Niarchos Foundation Library (SNFL), το πλήρως 
ανακαινισμένο και αναδιαμορφωμένο κεντρικό δανειστικό 
παράρτημα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης 
(NYPL), ανοίγει επίσημα τις πόρτες της την 1η Ιουνίου 
2021. Η μεταμόρφωση της Βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκε 
εν μέρει χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
(ΙΣΝ), συνολικού ύψους $55 εκατομμυρίων. Πρόκειται για 
τη δεύτερη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά στην ιστορία 
της NYPL.

«Είναι η Κεντρική Δανειστική Βιβλιοθήκη που η Νέα Υόρκη 
χρειαζόταν, ήθελε και έπρεπε να έχει εδώ και καιρό», 
δήλωσε ο πρόεδρος της NYPL, Αντονι Μαρξ (Anthony W. 
Marx). «Καθώς όλοι έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στην 
πολυαναμενόμενη ανάκαμψη, είναι σημαντικό οι δημόσιες 
υποδομές να είναι ισχυρές και να υπάρχει εύκολη και 
ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες. 
Δεν υπάρχει σημαντικότερο δημόσιο έργο από αυτό για 
την επίτευξη τούτων των στόχων».

«Αυτή η Βιβλιοθήκη είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται η 

Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή: Ενας πραγματικά ανοιχτός, 
δημόσιος χώρος, προσβάσιμος σε όλους, όπου οι 
άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας και καταβολών μπορούν 
να βιώσουν κάτι υπέροχο, να μάθουν και να κατανοήσουν 
περισσότερα για τον κόσμο μας, να χαράξουν νέους 
δρόμους που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή όλων», δήλωσε ο 
πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος. «Ο ουσιαστικά 
ενεργός δημόσιος χώρος, είναι χώρος τον οποίο οι 
άνθρωποι μπορούν να κάνουν πραγματικά δικό τους. Είναι 
ένας κοινός τόπος, όπου όλοι αισθάνονται πως ανήκουν 
πραγματικά, και η SNFL είναι ιδανικά σχεδιασμένη για να 
ενθαρρύνει ακριβώς αυτό. Ως πολίτες του κόσμου και ως 
μέρος αυτής της πόλης, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο 
περήφανοι και χαρούμενοι για όλα όσα έχει να προσφέρει 
η SNFL μέσα στα επόμενα χρόνια».

Η Βιβλιοθήκη άνοιξε μερικώς πριν από έναν χρόνο, 
προσφέροντας μια υπηρεσία δανεισμού εν μέσω της 

πανδημίας και τα μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης 
της Covid-19 παραμένουν εν ισχύ: ο ανοιχτός χώρος στην 
ταράτσα και το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων θα είναι 
κλειστά προς το παρόν, όπως επίσης δεν θα προσφέρονται 
ακόμη τα προγράμματα διά ζώσης.

Η υποστήριξη του ΙΣΝ για τη δημιουργία της SNFL βασίζεται 
στο μακροχρόνιο όραμα του Ιδρύματος που αφορά τη 
δημιουργία ζωντανών δημόσιων χώρων για όλους, μέσα 
από προσπάθειες όπως η Πρωτοβουλία Stavros Niarchos 
Foundation-Lincoln Center Agora Initiative. Η υποστήριξη 
των βιβλιοθηκών έχει αποτελέσει διαχρονικά κεντρικό 
άξονα της δράσης του ΙΣΝ, όπως καταδεικνύουν, μεταξύ 
άλλων, μια παλιότερη δωρεά προς την NYPL και η δωρεά 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος που οδήγησε στη 
μεταστέγασή της στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Εθνικός Κήρυξ     
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This year, due to the COVID-19 pandemic, the Hellenic Home will be 
celebrating its 40th Annual Walkathon virtually! This means, you can 
walk or run your 5K anytime between June 4 to June 14. Join us virtually 
and take steps toward making a difference in our seniors lives. 
 
Φέτος, λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, COVID-19, το Ελληνικό Σπίτι 

θα γιορτάσει το 40ο ετήσιο  «Walkathon» ψηφιακά! Αυτό σημαίνει ότι θα 

μπορείτε να περπατήσετε τα 5 χλμ. οποιαδήποτε στιγμή μεταξυ 4 και 14 

Ιουνίου. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, δηλώστε την συμμετοχή σας 

και περπατήστε μαζί μας εικονικά, κάνοντας τη διαφορά στις ζωές των 

ηλικιωμένων μας. 
  
Registration fees for each walker is $25.  

Together we can go the distance.

For more information, please contact Patty Agrapidis, Special Events 

and Annual Giving Coordinator at (416) 654-7718 ext. 2228 or at 

pagrapidis@hellenichome.org or visit our website at 

www.hellenichome.org.  

 

Το κόστος εγγραφής για κάθε συμμετέχοντα είναι $25. 
 Μαζί μπορούμε να διανύσουμε την απόσταση και να κάνουμε την διαφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνείστε με την 

Πάττυ Αγραπίδη, Συντονίστρια Ειδικών Εκδηλώσεων και Ετήσιων Ερανικών 

Εισφορών, στο (416) 654-7718 εσωτ. 2228 ή μέσω e-mail, 

pagrapidis@hellenichome.org, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 

www.hellenichome.org.

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT! 

Charitable Business Number 10747 6053 RROOO1.

 For donations $20.00 & over tax receipts will be issued. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ! 
Φιλανθρωπικός αριθμός επιχείρησης 10747 6053 RROOO1.

Για δωρεές $ 20.00 και πάνω θα εκδοθούν φορολογικές αποδείξεις 

Offical Sponsors
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Hellenic Home 
Ladies Auxiliary

Dr. George Christodoulou 

Walkathon
40th Annual Virtual
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δεν επαναλήφθηκαν αυτά που είχαν συμβεί στην Άγκυρα 
πριν από λίγες ημέρες κατά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια 
στην τουρκική πρωτεύουσα.

Στο παρασκήνιο αλλά προφανώς και κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης Μητσοτάκη-Τσαβούσογλου φαίνεται 
πως «κλείδωσε» και ένα ραντεβού μεταξύ του Έλληνα 
πρωθυπουργού και του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ 
Ερντογάν στο περιθώριο της Συνάντησης Κορυφής του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου. Πρόκειται για ένα 
ραντεβού το οποίο ενδεχομένως να καταλήξει, έστω και 
βραχυπρόθεσμα, σε μία εκτόνωση της έντασης τουλάχιστον 
όσον αφορά στο Αιγαίο και τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-
Τουρκίας. Όσον αφορά στο Κυπριακό ,τα πράγματα είναι 
πολυπλοκότερα και ακολουθούν μία διαφορετική πορεία, 
αφού για τον ίδιο τον Ταγίπ Ερντογάν τα θέματα των 
Κατεχομένων βρίσκονται πολύ ψηλά στην προσωπική του 
ατζέντα στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Συμφώνησαν ακόμη σε κοινή αναγνώριση 
πιστοποιητικών Covid για την ενίσχυση του τουρισμού.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε μεταξύ άλλων: 
«Αποφασίσαμε αμοιβαία αναγνώριση των εμβολιασμών 
με διαφορετικής προέλευσης εμβόλια. Έχουμε ήδη 
υπογράψει με άλλες χώρες όπως είναι η Ρουμανία και η 
Σερβία. Πιστεύουμε ότι η συμφωνία θα επηρεάσει θετικά 
τον τουρισμό».

zougla.gr

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Σε καλό κλίμα η 
συνάντηση Δένδια 

Τσαβούσογλου
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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

έκλεινε θριαμβευτικά ένα προσωπικό στοίχημα», 
ξεκίνησε ο πρωθυπουργός την ομιλία του. 

«Η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρώπη αποτελεί 
πλέον αδιαπραγμάτευτη συνιστώσα της ταυτότητας 
της χώρας μας. Ωστόσο η απόφαση αυτή πλούτισε 
και την Ευρώπη καθώς ήταν η πρώτη είσοδος 
χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου, που είχε βιώσει 
δικτατορικό καθεστώς. Έκτοτε η κοινή μας διαδρομή 
υπήρξε συναρπαστική», επεσήμανε και συνέχισε 
λέγοντας «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δημόσιο πεδίο 
που να μην ευεργετήθηκε με κάποιον τρόπο από 
την ένταξη στην Ένωση. Δεν έλειψαν ασφαλώς και 
οι στιγμές, που ο ρόλος της Ένωσης παρεξηγήθηκε 
κάτι που συνέτεινε και στην εκδήλωση της κρίσης της 
προηγούμενης 10ετίας».

«Η Ευρώπη είναι πολλά περισσότερα από ένα 
ταμείο. Είναι μία κοινή αντίληψη για τη ζωή, για 
την οικονομία και την κοινωνία, που προσφέρει 
δικαιώματα, αλλά γεννά και υποχρεώσεις», τόνισε ο 
πρωθυπουργός.

«Είχαμε μόνον ένα δυσάρεστο διάλειμμα, το 
2015 επεκράτησε ο διχαστικός λαϊκισμός, τότε που 
η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον γκρεμό, 
αλλά οι προοδευτικές δυνάμεις αντιστάθηκαν και 
συνέτριψαν τις δυνάμεις της δημαγωγίας», είπε στη 
συνέχεια.  

«Σήμερα η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής με 
αξιοπιστία και ισχύ», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός 
και ανέφερε ότι «η οικονομία της αναβαθμίζεται 
διαρκώς. Ενώ οι κινήσεις της στη διεθνή σκακιέρα 
φέρνουν παντού αποτελέσματα: στην υπεράσπιση 
των ευρωπαϊκών συνόρων και στην ανθρωπιστική 

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

συμβολή στο Μεταναστευτικό. Όπως και στις 
πρωτοβουλίες ειρήνης, που αναπτύσσονται στη 
Μεσόγειο της Ευρώπης».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε υπερήφανος 
γιατί, όπως είπε, μαζί με άλλους 8 ηγέτες, 
πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης. «Αυτό θα είναι και ο οδηγός 
μας, όλες τις επόμενες δεκαετίες. Όπως περήφανος 
νιώθω για τη συμβολή μας και σε δύο άλλα μεγάλα 
βήματα προς την μετά- Covid εποχή. Την από κοινού 
προμήθεια εμβολίων και την έκδοση του Ευρωπαϊκού 
Πιστοποιητικού Covid που θα επιτρέψει και πάλι 
στους πολίτες μας να ταξιδέψουν με ασφάλεια. Γιατί 

“Πρωταγωνιστής στην Ε.Ε. η Ελλάδα 
με αξιοπιστία και ισχύ”

αυτά ήταν, κατά τη γνώμη μου τα δύο κορυφαία 
επιτεύγματα της Ευρώπης για την υπέρβαση της 
υγειονομικής κρίσης», συμπλήρωσε.

«Μπορούμε να απαντήσουμε θετικά στην 
πρόκληση της γενιάς μας», υπογράμμισε.

«Και να κάνουμε πιο πράσινη, πιο παραγωγική 
και πιο δίκαιη την ήπειρό μας για εκείνους που την 
κατοικούν. Κυρίως για τις νέες και τους νέους μας, 
τις ανησυχίες και τα όνειρα των οποίων κανείς δεν 
μπορεί να αγνοεί. Η Ευρώπη ήταν πάντα εκεί για την 
Ελλάδα, όπως και η Ελλάδα είναι πάντα εδώ για την 
Ευρώπη», κατέληξε.

cnn.gr
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...
 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 

Xρήστος Μανίκης
Μοντρεάλ 29 Μαΐου 2021

Για να μην γίνουμε 
Πωσειδωνιάτες

Επί τη ευκαιρία και έτσι για την ιστορία, από την οποία 
πρέπει να διδασκόμαστε, έχει αποδειχτεί ότι εάν κάποιος 
Έλληνας πάψει να μιλάει Ελληνικά, και ταυτόχρονα 
αποκοπεί και από την Ορθόδοξή μας πίστη, αργά ή 
γρήγορα θα πάψει και να λέει ακόμα και το ότι «ο παππούς 
του μάλλον ήταν Ελληνας.»  Προς απόδειξη αυτού, θα σας 
αναφέρω το παράδειγμα των κατοίκων μιας άγνωστης 
σε πολλούς αποικίας των Μεγάρων που βρισκόταν στην 
σημερινή Νότια Ιταλία.  Η πόλη ονομαζόταν Ποσειδωνία 
και οι κάτοικοί της Ποσειδωνιάτες. Με το πέρασμα των 
χρόνων οι Πωσειδωνιάτες αναμείχτηκαν με τους κατοίκους 
των λαών με τους οποίους γειτόνευαν τους «Τυρρηνούς» ή 
και τους «Ρωμαίους» «και την τε φωνήν μεταβεβληκέναι». 
Δηλαδή, αναπόφευκτα ξέχασαν την μητρική τους γλώσσα.

Ετσι σύμφωνα με τον Αθήναιο τον Ναυκρατίτη, αφού 
ξέχασαν την Ελληνική γλώσσα, «βαρβαρώθηκαν.» (Από το 
“Πας μη Έλλην Βάρβαρος” υπό την επικρατούσα έννοια, 
«βάρβαρος», είναι αυτός που δεν μπορεί να ομιλήσει 
σωστά την Eλληνική γλώσσα).

Το προς αποφυγή παράδειγμά τους αναφέρεται σε 
πολλούς αρχαίους συγγραφείς. Ενας από αυτούς ο 
Αριστόξενος ο Ταραντίνος σε ένα από τα έργα του μεταξύ 
των άλλων, αφού  γράφει ότι:

 «Πράττουμε όμοια με τους ανθρώπους της Ποσειδωνίας 
που μένουν στον Τυρρηνικό Κόλπο, στους οποίους συνέβη 
ενώ ήταν αρχικά Έλληνες, να έχουν στο τέλος εκβαρβαριστεί 
τελείως και να έχουν γίνει Τυρρήνοι ή Ρωμαίοι και να έχουν 
αλλάξει τη γλώσσα τους και όλα τους τα έθιμα,» 

Προσθέτει ότι:
«… Μια, όμως, ελληνική γιορτή την διατηρούν ακόμη και 

σήμερα. Κατ’ αυτήν συγκεντρώνονται και αναθυμούνται τα 
αρχαία τους ονόματα και τις παραδόσεις τους, και θρηνούν 
την απώλειά τους ο ένας στον άλλον κι ύστερα, αφού έχουν 
κλάψει γι’ αυτά, αποχωρούν.» 

Εξ αιτίας αυτής της αναφοράς και του θρήνου τους, ο 
Κωνσταντίνος Καβάφης (1833-1933) φανερά συγκινημένος 
από τον πόνο που αισθάνονταν οι απόγονοι των αρχαίων 
Ελλήνων, κάθε φορά που θυμούνταν πως κάποτε ήταν κι 
εκείνοι ήταν Έλληνες και οι πρόγονοί τους γνώριζαν την 
ελληνική γλώσσα, έγραψε το ποίημα  «Ποσειδωνιάται.»

|Αυτό αρχίζει ως ακολούθως:
«Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδωνιάται
εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευμένοι
με Τυρρηνούς, και με Λατίνους, κι άλλους ξένους.»
Κατόπιν αναφέρεται στην νοσταλγία τους για τους 

προγόνους τους και την γλώσσα των προγόνων τους που 
αυτοί είχαν ξεχάσει και το μόνο που είχαν κρατήσει από 
αυτούς ήταν μια ελληνική γιορτί:

«Το μόνο που τους έμενε προγονικό
ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες,
με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους.»
Με την ολοκλήρωση των εορταστικών τους εκδηλώσεων, 

τους  φαντάζεται: 
«Κ’ είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής
τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται,
και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε,
που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι».
Κατόπιν τους φαντάζεται θλιμμένους να αποχωρούν από 

την εορταστική τους εκδήλωση: 
«Και πάντα μελαγχολικά τελείων’ η γιορτή τους.
Γιατί θυμούνταν που κι αυτοί ήσαν Έλληνες-
Ιταλιώται έναν καιρό κι αυτοί·
και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν,
να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά
βγαλμένοι - ω συμφορά! - απ’ τον Ελληνισμό».
Σήμερα, 29 Μαΐου 2021, που συμπίπτει με την θλιβερή 

επέτειο της Άλωσης της βασιλίδος των πόλεων» καθώς 
βλέπουμε την μία μετά την άλλη τις ανά τον κόσμο 
διάσπαρτες Ελληνικές παροικίες να ακολουθούν το 
παράδειγμα των «Πωσειδωνιατών,» χρέος έχουμε να 
ενισχύσουμε τα Ελληνικά μας σχολεία.  Αποτελούν το 
μοναδικό αντίδοτο αποτροπής, ή έστω ετεροχρονισμού 
αποτροπής του φαινομένου των «Πωσειδωνιατών,» και 
από την παροικία μας.

Διονύσιος Σολωμός: Εχω στο νου 
μου μόνο ελευθερία και γλώσσα

Δεν είναι τυχαίο και το ότι ο Διονύσιος Σολωμός, ο 
ποιητής του εθνικού μας ύμνου στο πεζό αριστούργημά 
του «Διάλογος», δίνει μεγάλη σημασία στην εκμάθηση της 
Ελληνικής μας γλώσσας. Σε αυτό μεταξύ των άλλων λέει 
και την περίφημη φράση: «Μήγαρις έχω τίποτε άλλο στο 
νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;».

Αναντίρρητα, η διατήρηση της Γλώσσας και η εθνική 
ελευθερία μας πάνε μαζί. Η γλώσσα είναι το σπαθί της 
ελευθερίας, κι απ’ την όψη της γλώσσας και της γραφής 
γνωρίζει κανείς το μέγεθος της ελευθερίας, που είναι άξιος 
να σηκώσει ένας λαός…».

«Tί τέλος πάντων είναι 
των Ελλήνων οι Κοινότητες 

στο εξωτερικό;»
«Πώς φτάσαμε στα σημερινά αδιέξοδα;» 

και «πού πήγαν τα χρήματα;»
14ον 
  Σύμφωνα με τα μηνύματα που λαβαίνω, είναι πολλοί 

εκείνοι, οι οποίοι με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουν να 
δουν και άλλες, εν πολλοίς άγνωστες «συμπτωματικές 
συμπτώσεις» μεταξύ των Ελληνικών Κοινοτήτων του 
Μοντρεάλ και του Τορόντο. Πρόκειται για συμπτώσεις 
που ομολογώ, μου ήταν παντελώς άγνωστες και όλως 
συμπτωματικά εντόπισα και επί εβδομάδες τώρα 
παρουσιάζω. Όμως εκτός αυτών των συμπτώσεων, μετ’ 
επιτάσεως υποβάλλω το θεωρητικό ερώτημα: 

«Tί τέλος πάντων είναι των Ελλήνων οι Κοινότητες 
στο εξωτερικό;» σε αυτό προσθέτω και τα αλληλένδετα 
οικονομικής φύσεως ερωτήματα: 

«Πώς έφτασαν οι δύο Κοινότητες στα σημερινά 
αδιέξοδα;» και τέλος «πού πήγαν τα χρήματα;»

Φρονώ, ότι προκειμένου να απαντηθεί το θεωρητικό 
ερώτημά μου, θα έπρεπε προ πολλού, ή μάλλον εξ 
αρχής της δημιουργίας των Ελληνικών Κοινοτήτων του 
εξωτερικού, να είχε γίνει ένας διάλογος, στον οποίο 
καλοπροαίρετα πέρα του θεσμού των Κληρικολαϊκών,  θα 
έπρεπε να είχαν συμμετάσχει, οι εκπρόσωποι των δύο 
φορέων που είναι:

*Η κατά καιρούς εν Καναδά διοικούσα εκκλησία (νύν 
Αρχιεπισκοπή), και *Οι κατά καιρούς διοικούντες τις 
Κοινότητες. 

Οι δύο αυτοί φορείς, εξ ορισμού ιδρύθηκαν για να 
υπηρετούν τους Ελληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς 
του Καναδά, ασχέτως αν για καθαρά πρακτικούς 
λόγους αποτελούν δύο ξεχωριστές νομικές οντότητες. 
Επαναλαμβάνω. Εξ ορισμού ιδρύθηκαν, για να υπηρετούν 
τους Ελληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς του Καναδά. 
Αλλωστε και οι κατά καιρούς εκπρόσωποί τους, αυτούς 
δηλαδή τους Ελληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς διατείνονται 
ότι υπηρετούν. Επομένως μέσω ενός καλόπιστου διαλόγου 
των εκπροσώπων των δύο αυτών φορέων, θα έπρεπε 
να είχαν οριοθετηθεί τα μεταξύ τους όρια προσφοράς 
υπηρεσιών προς τους Ελληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς.

Είναι οξύμωρο οι δύο αυτοί φορείς να συγκρούονται, και 
συχνά πέρα των άλλων, να προσφεύγουν στα δικαστήρια 
και να σπαταλούν χρήματα που συγκεντρώνονται από 
αυτούς που πρέπει να υπηρετούν και τους οποίους 
ουδέποτε ρωτούν να μάθουν τις επ’ αυτών απόψεις 
τους, που σίγουρα συνοψίζονται σε μία: «Βρέστε τα, 
μην μαλώνετε, μην πάτε στα δικαστήρια, γιατί όλα αυτά 
διώχνουν όχι μόνο τους νέους αλλά και εμάς, που επί 
τέλους δεν θέλουμε να ερίζετε μεταξύ για το ποίος από 
εσάς θα μας πρωτο-υπηρετήσει!!!»  

Φυσικά αυτοί οι «υπηρετούμενοι» δηλαδή οι Ελληνες 
Ορθοδόξοι Χριστιανοί, πέρα από του να καλούνται να 
ενισχύσουν οικονομικά και ηθικά αυτούς τους δύο φορείς, 
αγνοούν τους λόγους για τους οποίους, προκειμένου να 
τους προστατεύσουν «κόπτονται και διαρρηγνύουν τα 
ιμάτιά τους.» 

 Η συζήτηση περί οριοθέτησης αρμοδιοτήτων μπορεί 
να φαίνεται πολύπλοκη, αλλά γίνεται πολύ απλή όταν 
πραγματικά οι δύο φορείς θέλουν να κάνουν αυτό που 
λένε: δηλαδή να υπηρετήσουν, (δίνω ιδιαίτερη έμφαση 
στο υπηρετήσουν), τα ίδια άτομα από διαφορετική, αλλά 
παρόμοια σκοπιά.

Θα υπενθυμίσω ότι επ’ αυτού υπάρχει εύκολη λύση. 
Αρκεί να κατανοήσουμε τα λόγια του Σωτήρος Χριστού, 
αυτού, τού από τις μεταξύ μας σχέσεις μεγάλου απόντα, 
και να τα εφαρμόσουμε. Αλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι 
μιλάμε για υπηρεσία Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών 
και όπως και να το κάνουμε τα λόγια του Χριστού μας δεν 
πρέπει να αγνοούνται. Επί του προκειμένου είχε τονίσει 
στους μαθητές του που ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες:  «Εἴ 
τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων 
διάκονος» (Μρ. 9, 35).

Επ’ αυτού του θέματος θα επανέλθω επειδή πιστεύω ότι 
όπου μεταξύ δύο υπάρχουν συγκρούσεις και οι δύο έχουν 
μερίδιο ευθυνών. 

Και όπου υπάρχουν διαφορές, όταν υπάρχει καλή 
θέληση, όλες λύνονται.

Απουσιάζει η διαφάνεια
  
 Όμως σαν να μην έφταναν αυτές οι διαφορές, διαφορές 

διοικητικής κυρίως μορφής, ας πούμε και στους δύο φορείς, 
την εν Καναδά διοικούσα εκκλησία (νύν Αρχιεπισκοπή), 
και τις κατά καιρούς διοικούντες τις Κοινότητες,  η χρήση 
των οικονομικών τους κάθε άλλο παρά ικανοποιητική και 
σχετιζόμενη με την διαφάνεια  είναι.

Στο σημείο αυτό, θέλω να τονίσω ότι έλλειψη διαφάνειας 
παρατηρείται και στις άλλες Κοινότητες, αυτές στις 
οποίες ισχύουν οι ομοιόμορφοι κανονισμοί της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής, επί των οποίων θα αφιερώσω προσεχώς 
ιδιαίτερο κεφάλαιο. Σε αυτές όμως επικρατεί κάποιο 
διαφορετικό πνεύμα και συχνά οι καταγγελίες δεν γίνονται 
επώνυμες.

Αλλωστε σε αυτές τα χρήματα που διακινούνται είναι 

πολύ λιγότερα.
Ιδιαίτερο κεφάλαιο θα επιδιώξω προσεχώς να αφιερώσω 

και στα οικονομικά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, αφού και αυτά 
αφορούν τους Ελληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς τους 
οποίους κατά τα λεγόμενα όλων των αρμοδίων υπηρετούν 
μετά φόβου Θεού, αλλά και πίστεως.

Στα «στεγανά» και για συμβούλους 
και στις δύο Κοινότητες

Θα αφήσω για σήμερα στην άκρη τα «του Αντίποδα από 
το Τορόντο», ο οποίος παραδόξως την τελευταία εβδομάδα, 
έχει και μερικές αξιοπρόσεκτες απόψεις που πρέπει να 
απαντηθούν. Φυσικά εξακολουθεί τις απαράδεκτες ύβρεις 
κυρίως κατά του Αρχιεπισκόπου, και το βλακώδες Εσύ 
ο Χρήστος Μανίκης και κατ’ επέκταση φυσικά και κάθε 
άλλος έξω της «ομαδούλας που διοικεί τις Κοινότητες» και 
εκφράζουν διαφορετικές των δικών του απόψεων:

 «ΔΕΝ δικαιούμαι να αποκαλώ «ομάδα» το Δ. Συμβούλιο 
που νόμιμα εκλέξανε, αλλά μπορώ – αν δεν έχω να 
ασχοληθώ με κατι καλύτερο – να κρίνω τα όποια λάθη 
του, να τα επισημάνω και να τους τα παρουσιάσω, αλλά 
«ομαδούλα», ακατάλληλους ή άσχετους, ΔΕΝ δικαιούμαι να 
τους λέω, διότι αυτοί,  αυτή την «Ομαδούλα» γουστάρανε, 
αυτή εκλέξανε και μ’ αυτή πορεύονται, αφού με αυτή 
μπορούν να συντηρούν την εκατοντάχρονη Κοινότητά μας, 
παρά τις 40χρονες τρικλοποδιές του … κ.κ.Σωτηρίου…»

Όμως θα επανέλθω στα των παραδόξων ομοιοτήτων 
που παραδόξως συμπίπτει να είναι οι ίδιες. Λοιπόν αρχικά 
πάμε στην Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο.

Σύμφωνα με το «Οσα δεν έσβησε ο χρόνος» του Μιχάλη 
Μουρατίδη (σελίδα 340) αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι:

« Οι αναταράξεις που ακολούθησαν την «παραίτηση» 
Μενεγάκη, δημιούργησαν κενά  και μια κατάσταση 
λειτουργικής αδράνειας στην ΕΚΤ…»

«…Στο προσκήνιο αυτής της εκλογικής αναμέτρησης 
εμφανίστηκαν δύο νέες ομάδες, την «Ενωτική Κίνηση» με 
αρχηγό και υποψήφια πρόεδρο την Ελένη Ζουμπανιώτη και 
την ομάδα του ανθυποψηφίου της, καθηγητή κ. Γεωργίου 
Α. Γκέκα που, τελικά, και πλειοψήφησε κερδίζοντας την 
αναμέτρηση.

Μετά τις τυπικές διεργασίες, πρόεδρος της Κοινότητας 
ανεδείχθη ο κ. Γκέκας, ο οποίος παρέμεινε στην προεδρία 
μόνο για 16 ημέρες.

Παρότι σκανδαλωδώς σύντομο, το διάστημα αυτό που 
παρέμεινε στην προεδρία ήταν αρκετό, ώστε τα μέλη της 
Κοινότητας να μάθουν όλα εκείνα τα στοιχεία που, για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύπτονταν κάτω από ένα 
πέπλο μυστικότητας και αδιαφάνειας.

Προς τιμήν του, ο κ. Γκέκας, επιχείρησε να ρίξει φως 
και να φέρει στην επιφάνεια όλα εκείνα που οδήγησαν 
τον Οργανισμό στην δεινή  οικονομική κατάσταση που 
βρισκόταν και αν, τελικώς δεν ολοκλήρωσε αυτό του το  
εγχείρημα, οφείλεται στην εσπευσμένη του παραίτηση.»

Μετά από αυτά του βιβλίου που προανάφερα, για τα του 
ίδιου, ή περίπου του ίδιου χρονικού διαστήματος,  πάμε 
στην Ελληνική εφημερίδα του Τορόντο `Greek Press  της 
5ης Νοεμβρίου 2010. Εκεί βλέπουμε μια διαφορετική 
εικόνα. Στην σελίδα 4 φιλοξενείται ένα Δελτίο Τύπου της 
κας Ε. Ζουμπανιώτη που ήταν σύμβουλος της Κοινότητας. 
Αυτή ως αρχηγός της παράταξης «Ενωτικής Κίνησης» 
εκπροσωπούσε και άλλα 13 μέλη του Δ.Σ.» αναφέρεται 
στο προοίμιο.

Αφου σημειώσω ότι τον κ. Γκέκα, είχε αντικαταστήσει ο κ 
Κακαρέλης, αναφέρω ότι ο τίτλος της επιστολής είναι:  

Ο κ. Κακαρελης και το προεδρείο αρνήθηκε να 
ενημερώσει τους συμβούλους της ΕΚΤ.

Κατόπιν συνεχίζει:
«Την Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010, ΕΜΕΙΣ οι 

δεκατέσσερις (14) εκλεγμένοι σύμβουλοι ζητήσαμε από τον 
κ. Κακαρέλη, Γενικό Γραμματέα να μας ΔΩΣΕΙ γραπτώς 
κρίσιμες πληροφορίες όσον αφορά τις υποθέσεις της 
Κοινότητας. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει τις απαιτούμενες 
πληροφορίες όπως μας είχε υποσχεθεί με email “I have 
prepared the information requested and I would like to 
present, and meet with you on Thursday, October 28th 
2010 at 6:00pm.¨ (δηλαδή σε δική μας μετάφραση: Έχω 
ετοιμάσει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν και θα ήθελα να 
τις παρουσιάσω και να συναντηθώ μαζί σας την Πέμπτη 28 
Οκτωβρίου 2010 στις 6:00 μ.μ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) που εκλέγεται από τα μέλη 
της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο (Κοινότητα) είναι 
αρμόδιο για την καθημερινή διαχείριση της Κοινότητας. 
Σαν σύμβουλοι έχουμε την πρόσθετη ευθύνη να ζητούμε 
να ενημερωνόμαστε για όλες τις υποθέσεις της Ελληνικής 
Κοινότητας, έτσι ώστε  να λαμβάνουμε τις αποφάσεις που 
είναι για το καλό και τα συμφέροντα του οργανισμού.

Από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντα μας, στις 7 
Ιουνίου 2010, ως Δ.Σ δεν μας δώσανε την ευκαιρία να 
οργανωθούμε αποτελεσματικά (εκλογή των υπηρεσιακών 
συμβούλων, των Επιτροπών κλπ) για να διοικήσουμε την 
εταιρία. Μέχρι σήμερα κανέναν υπηρεσιακό συμβούλιο, 
ή επιτροπή έχει διαμορφωθεί κατάλληλα. Παρά τις 
προσπάθειες και την προθυμία μας να συνεργαστούμε 
μαζί, μία «ομάδα» τεσσάρων ατόμων (οι κ.κ. Κακαρέλης, 
Γεωργακόπουλος Αλέξης και Νικόπουλος) κρατούν την 
Κοινότητα σε «ομηρία) (hijacked) αναγκάζοντας μετά από 
αλεπάλληλες εσωτερικές προστριβές και διαμάχες μεταξύ 
των, τον εκλεγμένο πρόεδρο κ. Γκέκα σε παραίτηση, 
αγνοώντας κατά συρροήν και κατ΄ εξακολούθηση 
τις αποφάσεις του ΔΣ και να αρνούνται συστηματικά 
να πληροφορούν το Δ.Σ ώστε να μην έχουν καλέσει 
συνεδρίαση του Συμβουλίου των αντιπροσώπων και 
γενικά να μεταχειρίζονται τους συμβούλους με ασέβεια, 
περιφρόνηση  σαν δευτεροκλασάτους και παρείσακτους.»

Αυτό αναφέρεται στο πρώτο μέρος της επιστολής των 14 
της Αντιπολίτευσης στην ΕΚΤ.
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14 οι παρείσακτοι στην ΕΚΤ, 

11 στην ΕΚΜ
Βρισκόμαστε στον Οκτώβριο του 2003 στην Ελληνική 

Κοινότητα του Μοντρεάλ.
Πρόεδρος ήταν ο κ. Β. Κατσαμπάνη και Ταμίας η κα Α. 

Κουτράκη.
Η διοικούσα παράταξη είχε 13 συμβούλους και 11 είχε η 

Αντιπολίτευση ως «Ελπίδα 2000».
Οι της Αντιπολίτευσης λόγω του ότι δεν λάμβαναν 

απαντήσεις επί των ερωτήσεών τους έστειλαν την ακόλουθη 
επιστολή στα Αγγλικά. Η επιστολή υπογράφεται από την κα 
Β. Κομπογιάννη και εκπροσωπεί και τους άλλους 10.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
October 1, 2003
WITHOUT PREJUDICE
Ms. Annie Koutrakis, Treasurer Hellenic Community of 

Montreal
5777 Wilderton avenue Montreal, QC H3S 2V7
Dear Ms. Koutrakis,
The HCM by-law 8.05 states that: “All proceedings of the 

Community Executive Committee shall be subject to exam-
ination of the Community Directors and shall be reported to 
the Community Board of Directors when one or more Mem-
bers of the Community board of Directors so requests”.

We the undersigned therefore bring to your attention 
that your actions have put you in conflict with the HCM by-
laws. We have repeatedly requested from you to present 
to the BOD a statement of all the expenditures paid by the 
community for the New York trip of community members 
on February 1, 2003, but to no avail. The last time such a 
request was made was by Mrs. Kompogiannis and T. Va-
mianakis, both BOD members during the BOD meeting of 
August 23, 2003. At that juncture, you reported a $14,000 
(fourteen thousand dollars) expenditure. Which informa-
tion, in fact, was delayed by over six months. This unac-
ceptable time delay and incomplete information can no 
longer be tolerated and will not go unnoticed.

Η ανεπίσημη μετάφρασή της στα Ελληνικά είναι:
«Το άρθρο των Εσωτερικών Κανονισμών  8.05 της ΕΚΜ 

ορίζει ότι: «Όλες οι διαδικασίες της κοινοτικής εκτελεστικής 
επιτροπής υπόκεινται σε εξέταση και θα πρέπει να 
παρουσιάζονται στο κοινοτικό διοικητικό συμβούλιο όταν 
ένα ή περισσότερα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της το 
ζητούν ».

Ως εκ τούτου, οι υπογράφοντες σας ενημερώνουμε ότι οι 
ενέργειές σας φέρουν σε σύγκρουση με τους Εσωτερικούς 
Κανονισμούς της ΕΚΜ.  Ζητήσαμε επανειλημμένα από 
εσάς να παρουσιάσετε στο Διοικητικό Συμβούλιο μια 
αναφορά όλων των δαπανών που καταβλήθηκαν από 
την Κοινότητα για το ταξίδι των μελών της Κοινότητας 
στη Νέα Υόρκη την 1η Φεβρουαρίου 2003, αλλά χωρίς 
αποτέλεσμα. Την τελευταία φορά που υποβλήθηκε ένα 
τέτοιο αίτημα ήταν από την κα Κομπογιάννη και τον κ.Τ. 
Βαμιανάκης, που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης 
Αυγούστου 2003. Σε εκείνη τη στιγμή, αναφέρατε δαπάνες 
14.000 $ (δεκατέσσερις χιλιάδες δολάρια). Οι πληροφορίες,  
καθυστέρησαν να μας δοθούν περισσότερο από έξι μήνες. 
Αυτό είναι απαράδεκτα μεγάλο χρονικό διάστημα και οι 
ελλιπείς πληροφορίες δεν είναι πλέον ανεκτές και δεν θα 
περάσουν απαρατήρητες».

Διευκρινίζω και υπενθυμίζω ότι οι $14,000 που 
ξοδεύτηκαν στην Νέα Υόρκη, ήταν τότε που έφυγε από εδώ 
λεωφορείο για να παραλάβει κάποια υποτιθέμενη δωρεά  
$100.000 που ακόμα έρχονται και ποτέ δεν φτάνουν. 

Μετά από όλα αυτά αναρωτιέται κανείς, όχι πως 
γίνεται να παρατηρούνται τόσες ομοιότητες, αλλά πως 
μετά από τόσες ομοιότητες και τόσα στεγανά ακόμα  και 
για συμβούλους νομοτελειακά οι δύο Κοινότητες να μην 
οδηγηθούν σε οικονομικά αδιέξοδα. Όμως ας έχουμε 
πάντα στον νου μας ότι οι Κοινότητες μας διοικούνται από 
εθελοντές, που συχνά «πάνε πακέτο». 

Επί τέλους αίρονται 
μερικά μέτρα

Αισιόδοξα μηνύματα απελευθέρωσης 
από την πανδημία 

 Του Γεωργίου Καρύδη

 Επί τέλους άρχισε από χθες, η σταδιακή απελευθέρωση 
από τα δεσμά της πανδημίας του Κορωναϊού!

Είμαστε ελεύθεροι να τρώμε σε υπαίθριους χώρους 
εστιατορίων!

Επιτρέπονται οι εξωτερικές συγκεντρώσεις και οι 
έως και οκτώ ατόμων επισκέψεις σε συγγενικά, ή 
φιλικά σπίτια!

Επιτρέπεται τα ταξίδια σε όλο το Κεμπέκ.
Όλα αυτά καθ’ όσον συνεχίζονται ικανοποιητικά οι 

εμβολιασμοί, αλλά και υπό προϋποθέσεις!
Και προσοχή, γιατί αν δεν πάμε καλά, ενδέχεται να 

επανέλθουν!
Φυσικά, είμαστε ελεύθεροι να κυκλοφορούμε χωρίς 

περιορισμούς όλο το 24ωρο
Eν τω μεταξύ την Παρασκευή στο Κεμπέκ 

εντοπίστηκαν 419 νέα κρούσματα COVID-19, καθώς 
και τέσσερις ακόμη θανάτους. 

Συγκεντρωτικά, από την έναρξη της πανδημίας, 
έχουν επιβεβαιωθεί 369.318 κρούσματα και 11.118 
άτομα έχουν πεθάνει.

Υπάρχουν 385 άτομα στο νοσοκομείο (μείωση 
εννέα), εκ των οποίων 91 στην εντατική θεραπεία 
(μείωση πέντε).

Συνολικά σε όλη την Επαρχία έχουν γίνει 5.306.336 
εμβολιασμοί. 

Εκτός των άλλων επιτρέπονται έως 2.500 άτομα 
σε ένα μεγάλο θέατρο ή αρένα με καθορισμένα 
καθίσματα και μέτρα.

Ετσι η ομάδα Montreal Canadiens σήμερα θα 
αγωνιστεί κατά της ομάδος του Τορόντο (Maple 
Leafs), ενώπιον 2,500 θεατών.

Οσοι έχουν εμβολιαστεί με το πρώτο εμβόλιο της 
AstraZeneca-Oxford θα μπορούν να πάρουν μια 
δεύτερη δόση νωρίτερα από το αναμενόμενο - οκτώ 
εβδομάδες μετά την πρώτη.

Για παράδειγμα, ο υπουργός Υγείας Christian 

Dubé είπε ότι όποιος έλαβε την πρώτη δόση πριν 
από τις 3 Απριλίου μπορεί να πάρει τη δεύτερη δόση 
ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι εμβολιασμοί 
θα γίνονται σε ανοικτές σε κλινικές.

Όσοι εμβολιάστηκαν με άλλα εμβόλια για την 
πρώτη τους δόση πιθανότατα θα είναι σε θέση να 
εμβολιαστούν με την δεύτερη δόση μετά της 7ης  
Ιουνίου. Προτεραιότητα θα έχουν και πάλι τα άτομα 
που συγκαταλέγονται στις ομάδες προτεραιότητας.

Παρα την μερική άρση των μέτρων θα πρέπει 
να προσέχουμε γιατί οι επόμενες κινήσεις, δηλαδή 
η άρση περισσοτέρων, ή επαναφορά τους, θα 
εξαρτηθούν από το πως θα αντιδράσουν οι πολίτες 
και πόσο προσεκτικοί θα είναι.

Ετσι οι αρμόδιοι δεν κρύβουν όταν και κάπως 
δύσκολο λόγω των εμβολιασθέντων, αν εντοπιστεί 
και πάλι αύξηση των φορέων να επαναφέρουν τα 
μέτρα.

Προσοχή λοιπόν και μην ξεχνάτε ότι πέρα του 
ότι είναι και μέτρα αυτοπροστασίας ισχύουν οι 
κανονισμοί, του να φοράμε μάσκες σε κλειστούς 
χώρους, να πλένουμε συχνά  με αντισηπτικά υγρά τα 
χέρια μας, και να κρατάμε τις μεταξύ μας αποστάσεις 
των δύο μέτρων.

Τα μέτρα αυτά σύμφωνα με τους ειδικούς 
ενδεχομένως και να διατηρηθούν έως ότου το 
ποσοστό των πλήρως εμβολιασθέντων πολιτών 
υπερβεί τουλάχιστον το 70, ή  και το 75% του 
συνολικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με οδηγίες των αρμοδίων αρχών του 
Καναδά, ως πλήρως εμβολιασμένος θεωρείται 
όποιος έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του 
εμβολίου και έχουν περάσει 14 ημέρες από τότε που 
εμβολιάστηκε με το δεύτερο εμβόλιο

Πάντως λόγω του ότι ισχύει η κατάσταση της 
έκτακτης ανάγκης  τα μέτρα επιβάλλονται και 
αποσύρονται με διατάγματα και χωρίς να συζητούνται 
και να ψηφίζονται από την Εθνοσυνέλευση. 
Ως εκ τούτου τα κόμματα της Αντιπολιτεύσεως 
υπενθυμίζουν στην Κυβέρνηση ότι είναι καιρός να 
παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη επιστροφής στην 
κανονικότητα, γιατί αν περιμένει μέχρι το τέλος της 
πανδημίας δεν έχει νόημα.

Ελληνοκαναδικό Βήμα
Μοντρεάλ 29 Μαΐου 2021
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Για το σκοπό αυτό, ο Ford 
απηύθυνε  ανοιχτή επιστολή σε 
δεκάδες ιατρικούς εμπειρογνώμονες 
και ενδιαφερόμενους φορείς την π. 
Πέμπτη ζητώντας τη συμβολή τους σε 
πιθανό άνοιγμα των σχολείων.

Μιλώντας  στο Queen’s Park 
χθεςΔευτέρα, ο Ford είπε ότι η 
κυβέρνησή του εξακολουθεί να 
επανεξετάζει τις απόψεις των ειδικών 
και ότι όλο και πλησιάζει στη λήψη 
απόφασης.

Ο Williams είχε επισημάνει στο 
παρελθόν τη σημερινή ημερομηνία ως 

«κατάλληλη» στιγμή για να ανοίξουν 
ξανά τα σχολεία, με δεδομένο ότι ο 
αριθμός των ημερών διδασκαλίας που 
απομένουν για το ακαδημαϊκό έτος 
είναι περιορισμένος.

«Θα ανακοινωθεί αύριο ή μεθαύριο 
αν θα επιστρέψουν οι μαθητές 
στο σχολείο” υποσχέθηκε ο Ford 
υποσχέθηκε η Ford όταν ρωτήθηκε 
εάν είχε κάποια ενημέρωση για τους 
γονείς.

Τα σχολεία έκλεισαν από τα μέσα 
Απριλίου, αλλά με την επαρχία που 
σχεδιάζει να εισέλθει στην πρώτη 
φάση του σχεδίου επαναλειτουργίας 

Το ιστορικό χωριό της Χίου, τον Ανάβατο, 
«μια ζωντανή εικόνα του αφανισμού που 
προκάλεσε στο νησί η τρομερή σφαγή 
από τους Τούρκους την άνοιξη του 1822» 
τιμά σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων εκεί για τους νεκρούς της 
Σφαγής της Χίου με αφορμή τα 200 χρόνια 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ο ερημοποιημένος από τα χρόνια της 
σφαγής του συνόλου των κατοίκων του 
Ανάβατος, με τη μια και μοναδική πλέον 
γυναίκα μόνιμη κάτοικο του, «φρουρό» του 
καστροχωριού του Αιγαίου, αποτέλεσε τον 
πρώτο σταθμό της Προέδρου αμέσως μετά 
την άφιξη της στη Χίο.

Στο Ναό του Ταξιάρχη στο χωριό, η 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγινε δεκτή 
από τις αρχές του νησιού και παρέστη 
σε Αρχιερατικό μνημόσυνο στο ναό του 
Ταξιάρχη από το Μητροπολίτη Χίου κ. 
Μάρκο ο οποίος προσέφερε στην Πρόεδρο 
ένα καλάθι με άγρια φυτά από τη νησίδα 
Παναγιά, μια νησίδα ανατολικά των 
Οινουσσών.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου 
από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο 
κοινοτάφιο - Μνημείο των σφαγιασθέντων 
σε ύψωμα στην είσοδο του χωριού.

Αμέσως μετά, με δήλωση της η κ. 
Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στη Σφαγή 
της Χίου, «ένα τα τραγικότερα γεγονότα 
της νεότερης ελληνικής και ευρωπαϊκής 
ιστορίας, που συντάραξε την ευρωπαϊκή 
κοινή γνώμη, ενδυνάμωσε το κίνημα του 
φιλελληνισμού, ενέπνευσε Έλληνες και 
ξένους ζωγράφους, συγγραφείς, ποιητές, 
και εξακολουθεί και σήμερα να μας 
συγκλονίζει».

«Τιμάμε σήμερα, είπε η Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, τη μνήμη των 
χιλιάδων αδικοχαμένων μαρτύρων. Και 
ταυτόχρονα εξαίρουμε το ακατάβλητο 
πνεύμα όσων επέζησαν, όσων 
ξαναγύρισαν στο νησί και το αναγέννησαν 
από τις στάχτες του, υπακούοντας 
στην προτροπή του συμπατριώτη τους 
Αδαμάντιου Κοραή: ‘Ανακτήσατε και 

καταστήσατε λαμπροτέραν την πατρικήν 
γην. Το κάλλος και η ακμή της σημερινής 
Χίου τους δικαιώνει» κατέληξε η Πρόεδρος.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί προς την 
Πρόεδρο από τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου 
Παντελή Μπουγδάνο και ντο Δήμαρχο Χίου 
Σταμάτη Κάρμαντζη καθώς και επετειακή 
ομιλία από τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Στέλιο Καμπούρη και 
πολιτιστικό πρόγραμμα. Η εκδήλωση στην 
οποία την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο 
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου 
και βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, 
έκλεισε με ανάγνωση μαρτυριών από 
τις μέρες της Σφαγής και την ανάγνωση 
ονομάτων 50 σφαγιασθέντων του 1822, 

έως τις 14 Ιουνίου, οι φωνές για να 
επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις 
αυξήθηκαν.

Ο Ford, ωστόσο, έχει εκφράσει 
ανησυχίες για τον αυξημένο κίνδυνο 
μετάδοσης COVID-19 που σχετίζεται 
με το άνοιγμα των σχολείων. Ο 
επιστημονικός προβλέψεις έχουν 
προειδοποιήσει ότι η πλήρης 
επανέναρξη των σχολείων θα 
οδηγούσε σε αύξηση 6 έως 11% των 
ημερήσιων περιπτώσεων, αλλά το 
θεώρησε «διαχειρίσιμο», λαμβάνοντας 
υπόψη τα οφέλη που θα αποκομίσουν 
οι μαθητές αν επιστρέψουν στην τάξη.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
ερωτήσεων στο Queen’s Park τη 
Δευτέρα, ο υπουργός Παιδείας Ste-
phen Lecce φάνηκε να εκφράζει την 
πεποίθηση ότι τα σχολεία μπορούν 
να λειτουργήσουν με ασφάλεια, 
αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει εάν θα 
ανοίξουν ξανά πριν από το τέλος του 
ακαδημαϊκού έτους.

«Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο 
για να το κάνουμε αυτό σωστά, για 
να συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις 
και προφανώς για να παρέχουμε τη 
βεβαιότητα ότι όλοι οι γονείς και οι 
μαθητές στο Οντάριο αξίζουν να ειναι 
ασφαλείς», είπε.

Μέχρι στιγμής, οι τοπικοί ιατροί στο 
Peel, Τορόντο και York έχουν δηλώσει 
δημοσίως ότι θα υποστηρίξουν το 
άνοιγμα των σχολείων στις περιοχές  
τους.

τα ονόματα των οποίων αντλήθηκαν από 
τουρκικά κατάστιχα.

Η επίσκεψη στον Ανάβατο έκλεισε με 
ξενάγηση στον οικισμό και το κάστρο από 
την προϊσταμένη Αρχαιοτήτων Χίου Όλγα 
Βάσση.

Το μεσημέρι η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το πρόγραμμα 
της θα επισκεφθεί τη Μητρόπολη Χίου 
και τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική 
Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» όπου και 
το Λαογραφικό Μουσείο - Συλλογή 
Αργέντη. Στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική 
Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» βρίσκεται η 
σειρά εγκυκλοπαίδειας «Déscription de 
l’Égypte» (έκδοση 1809-1822), δώρο 

του Ναπολέοντα στον Κοραή για την 
συνεισφορά του στην μετάφραση των 
Γεωγραφικών του Στράβωνα.

Στη Βιβλιοθήκη βρίσκονται επίσης, η 
πρώτη σημαία που υψώθηκε κατά την 
απελευθέρωση της Χίου το 1912, χάρτες 
από τον 14ο μέχρι και τον 18ο αιώνα και 
περιηγητικά κείμενα που περιγράφουν το 
νησί και την ζωή στη Χίο από τον 8ο μέχρι 
τον 20ο αιώνα καθώς και χειρόγραφα του 
Αδαμάντιου Κοραή, τεκμήρια, χειρόγραφα 
και κειμήλια.

Στις 4 το απόγευμα η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας αναμένεται να αναχωρήσει 
από τη Χίο επιστρέφοντας στην Αθήνα.

Στις εκδηλώσεις για τους νεκρούς της Σφαγής 
της Χίου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ανοίγουν ξανά τα σχολεία;
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Το GENE Global Education Award 2020/2021 κατέκτησε 
το Γεωργικό Σχολείο Βόλου της Κιβωτού του Κόσμου, για 
το καινοτόμο παιδαγωγικό θεραπευτικό πρόγραμμά του 
επαγγελματικής κατάρτισης.

Θερμά συγχαρητήρια στον πατέρα Αντώνιο, ιδρυτή 
της Κιβωτού του Κόσμου και εμπνευστή όλων των 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που 
λειτουργούν σήμερα σε όλα τα παραρτήματα της Κιβωτού 
του Κόσμου, σε Πωγωνιανή, Βόλο, Χίο, Καλαμάτα, όπου 
υπάρχουν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις (τυροκομείο, 
μελισσοκομείο, οπωρώνας, οινοποιείο, αλευρόμυλος, 
θερμοκήπιο, κήπος με αρωματικά φυτά, φάρμα ζώων, 
ελαιοτριβείο, ελαιώνας, πετρόμυλος, τράπεζα σπόρων, 
εργαστήριο παρασκευής ζυμαρικών, εργαστήριο 
παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων, εργαστήριο 
παραγωγής ζωοτροφών).

Το χρηματικό έπαθλο της GENE, ύψους 10.000 ευρώ, 
έκαστο, απονέμεται σε πέντε από τις πιο εμπνευσμένες 
πρωτοβουλίες παγκόσμιας εκπαίδευσης της ΕΕ. Τα 
χρήματα προορίζονται για την υποστήριξη, βελτίωση ή /και 
την επέκταση του έργου τους, ενώ οι πρωτοβουλίες αυτές 
όχι μόνο θα συμπεριληφθούν στη συλλογή βραβείων 
GENE αλλά και θα λάβουν πιστοποιητικό αριστείας και 
αναγνώρισης. 

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της Γεωργικής Σχολής 
εστιάζει στην κατάρτιση και κατόπιν στον βιοπορισμό μετά 
την ενηλικίωση των παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές 
της Κιβωτού του Κόσμου.

John Makridis

Η Ελληνίδα γιατρός 
από την Πάτρα 
που ψηφίστηκε 

Γυναίκα της χρονιάς 
στην Ολλανδία

Η Πατρινή γιατρός Μαρία Θέμελη, είναι πρωτοπόρος 
στον τομέα της ανοσοθεραπείας για τη θεραπεία του 
καρκίνου. Ως ερευνητής, πρώτα στο Memorial Sloan Ket-
tering Cancer Center της Νεας Υόρκης και τώρα στο VUmc 
Amsterdam (Free University of Amsterdam Medical Center), 
ανέπτυξε μια μέθοδο για την παραγωγή λεμφοκυττάρων για 
την καταπολέμηση του καρκίνου χρησιμοποιώντας ως πηγή 
πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα.

Για αυτή την έρευνα βραβεύτηκε στο Διαγωνισμό που 
διοργάνωσε το περιοδικό VIVA στην Ολλανδία στην 
κατηγορία «Έξυπνα Κεφάλια».

Η Μαρία Θέμελη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. 
Αποφοίτησε πρώτη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Πατρών και στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή 
στον τομέα της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, με 
επιβλέποντα τον καθηγητή Αλέξανδρο Σπυριδωνίδη.

Αργότερα, μετακόμισε για μεταδιδακτορική εκπαίδευση 
στο Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering στη Νέα 
Υόρκη για να εργαστεί στο εργαστήριο του Dr. Michel Sad-
elain.

Στο εργαστήριό του εκπαιδευτηκε σε βάθος στον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και τις κλινικές 
εφαρμογές της ανοσοθεραπειας με λεμφοκύτταρα, των 
λεγομένων κυττάρων CAR-T. Η δουλειά της οδήγησε 
σε ανακαλύψεις υψηλού αντίκτυπου στον τομέα της 
ανοσοθεραπείας με κύτταρα CAR-T. Περιέγραψε για πρώτη 
φορά τη χρήση των πολυδύναμων βλαστικών κύτταρων ως 
πηγή για τη δημιουργία στο εργαστήριο κυττάρων CAR-T 
με αντικαρκινική δράση. Η μέθοδος αυτή έχει κατοχυρωθεί 
με πατέντα.

Για την έρευνα της έχει λάβει πολλές διακρίσεις όπως 
η υποτροφία Druckenmiller από το New York Stem Cell 
Foundation Το 2015 έλαβε μια υποτροφία Marie Curie από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και επέστρεψε στην Ευρώπη, στο τμήμα 
αιματολογίας στο VUmc Cancer Center του Άμστερνταμ, 
όπου πήρε πρόσφατα θέση επίκουρου καθηγητή. Στην 

ομάδα VUmc 
η ομάδα της 
έχει αναπτύξει 
και προληπτικά 
αξιολογήσει τη 
χρήση των CAR-T 
για τη θεραπεία 
του πολλαπλού 
μυελώματος. Συνε-
χίζει επίσης να 
βελτιώνει τη χρήση 
των πολυδύναμων 
κυττάρων ως 
απεριόριστη πηγή 
θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ώ ν 
κυττάρων CAR-T 
με στόχο την 
ευρύτερη εφαρμογή, 
προσβασιμότητα 
και αποτελεσμα-
τικότητα της μεθό-
δου.

Όπως επιση-
μαίνει, τον επιστημονικό τρόπο σκέψης τής τον έμαθαν 
πρώτα οι γονείς της και μετά το ελληνικό πανεπιστήμιο, η 
ιατρική σχολή Πατρών:

«Η αλήθεια είναι ότι πριν φύγω από την Ελλάδα είχα 
κάνει αίτηση σε ό,τι υποτροφία υπάρχει χωρίς αποτέλεσμα. 
Μην νομίζετε όμως ότι δεν με εξέπληξε και η βράβευσή μου 
στην Ολλανδία, διότι και εδώ πολλές φορές έχω συναντήσει 
περιπτώσεις όπου η ανάληψη θέσεων ή χρηματοδότηση 
είναι καθαρά θέμα γνωριμιών και networking. Και στην 
Αμερική το ίδιο. Αυτό που δεν έχω συναντήσει στην 
Ολλανδία είναι εκπτώσεις στα προσόντα, τέτοιες ώστε να 
γίνεται επικίνδυνο για την κοινωνία, κάτι που δυστυχώς έχω 
δει στην Ελλάδα».

Η ίδια σε ερώτηση που της έγινε για την παιδεία και την 
έρευνα στην Ελλάδα, είπε:

«Εγώ τελείωσα το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, δεν 
πλήρωσα για την εκπαίδευσή μου κι αυτό το οφείλω στον 
Έλληνα φορολογούμενο και βλέπω ότι με τα καλά του και τα 
άσχημα, αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα 
να εξάγει καταρτισμένους ανθρώπους και μπορούμε να 
αποφύγουμε την εξαγωγή των μυαλών μας, διότι ο λόγος 
που φεύγουν είναι πως δεν υπάρχει μέλλον μετά την 
εκπαίδευσή τους, και στην έρευνα και στο να ζήσουν αυτοί 
οι άνθρωποι”.

https://www.facebook.com/mthemeli

Ευρωπαϊκό βραβείο
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Βρώμη: Πέντε τρόποι που 
ενισχύουν το αδυνάτισμα

Η βρώμη δεν πρέπει να λείπει από τη 
διατροφή σας όταν θέλετε να χάσετε βάρος

Το πρωινό θεωρείται το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, ωστόσο το τι τρώτε παίζει 
εξίσου καθοριστικό ρόλο. Αν λοιπόν θέλετε να αποφύγετε την υπερφαγία και να ενισχύσετε 
το αδυνάτισμά σας, η βρώμη είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να ξεκινήσετε την ημέρα σας. 
Συνεχίστε το διάβασμα και θα καταλάβετε γιατί η βρώμη δεν πρέπει να λείπει από τη 
διατροφή σας όταν θέλετε να χάσετε βάρος.

5 λόγοι να βάλετε τη βρώμη στη διατροφή σας 
όταν θέλετε να χάσετε βάρος

1. Σας κρατάει χορτάτους για περισσότερη ώρα
Ένα φλιτζάνι με βρώμη περιέχει σχεδόν οκτώ γραμμάρια φυτικών ινών, βοηθώντας 

σας να παραμείνετε χορτάτοι για περισσότερη ώρα και να αποφύγετε το τσιμπολόγημα. 
Οι φυτικές ίνες παρατείνουν το αίσθημα κορεσμού, γιατί είναι δύσκολο να χωνευτούν 
από τον οργανισμό σας. Για να κάνετε τη βρώμη σας ακόμη πιο χορταστική, συνδυάστε 
τη με τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, όπως το γάλα αμυγδάλου, οι σπόροι τσία ή ο 
λιναρόσπορος.

2. Μπορεί να αντικαταστήσει λιγότερο υγιεινές πηγές υδατανθράκων
Θέλετε να κάνετε τις αγαπημένες σας συνταγές πιο υγιεινές; Η βρώμη είναι μια εύκολη 

προσθήκη σε όλα, από τα γλυκά έως τα πιάτα με βάση το κρέας. Για παράδειγμα, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βρώμη για να φτιάξετε σπιτικές μπάρες δημητριακών ή 
για να αντικαταστήσετε το ψωμί στα μπιφτέκια που φτιάχνετε.

3. Μπορεί να σταθεροποιήσει το σάκχαρο στο αίμα σας
Οι αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα μπορούν να σας κάνουν να νιώθετε 

πεινασμένοι, ευερέθιστοι και κουρασμένοι. Μάλιστα, σύμφωνα με μια μελέτη του 2021 
που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Metabolism, μεταξύ μιας ομάδας 1.070 ενηλίκων 
που μελετήθηκαν, τα άτομα με σημαντικές πτώσεις σακχάρου στο αίμα μετά τα γεύματα 
παρουσίασαν αύξηση 9% στην πείνα τους και κατανάλωσαν 312 περισσότερες θερμίδες 
κατά τη διάρκεια της ημέρας από ό,τι εκείνοι με λιγότερο έντονες αυξομειώσεις σακχάρου 
στο αίμα.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η βρώμη μπορεί να είναι η ιδανική τροφή για να αποφύγετε 
αυτές τις μεγάλες αυξομειώσεις σακχάρου και κατ’ επέκταση να διευκολύνετε την 
προσπάθειά σας για απώλεια βάρους. Η βρώμη περιέχει σύνθετους υδατάνθρακες, οι 
οποίοι αφομοιώνονται από τον οργανισμό πιο αργά από τους απλούς υδατάνθρακες, 
αποτρέποντας τις απότομες αυξομειώσεις σακχάρου.

4. Ενισχύει την ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος
Μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Genes (Basel) διαπίστωσε ότι οι πρεβιοτικές 

ίνες, όπως αυτές που εντοπίζονται στη βρώμη, μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση 
τόσο της ευαισθησίας στην ινσουλίνη όσο και του μεταβολισμού των λιπιδίων  του εντέρου. 
Όταν χωνεύονται, οι φυτικές ίνες βοηθούν στην ανάπτυξη καλών βακτηρίων στο έντερο 
και ένα υγιές μικροβίωμα μπορεί να προσφέρει βελτιωμένη ικανότητα απώλειας βάρους. 
Έτσι, η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες, όπως η βρώμη, θα μπορούσε 
να είναι ευεργετική για τη διαχείριση του βάρους σας.

5. Βελτιώνει την πέψη σας
Εάν η δυσκοιλιότητα εμποδίζει τις προσπάθειές σας για απώλεια βάρους, η βρώμη 

μπορεί να είναι το μόνο πράγμα που χρειάζεστε, καθώς περιέχει διαλυτές και αδιάλυτες 
ίνες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην πέψη. Η αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας 
θα μειώσει το νούμερο που βλέπετε να αναγράφεται στη ζυγαριά και θα σας κάνει να 
νιώθετε πιο ανάλαφροι.
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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!!!

ΚΟΣΜΟΣ
Ενισχύεται το μέτωπο 
υπέρ των κυρώσεων 

εις βάρος της Τουρκίας

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Προσχωρεί και η 
Σερβία στις κυρώσεις που έχει επιβάλλει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στην Τουρκία για τις παράνομες γεωτρήσεις της 
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, σύμφωνα 
με πληροφορίες της «Κ». Το πλαίσιο για τις συγκεκριμένες 
κυρώσεις υιοθετήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βάσει αυτού, επιβάλλεται 
απαγόρευση μετακινήσεων στην Ε.Ε. των ατόμων στα οποία 
έχουν επιβληθεί τα περιοριστικά αυτά μέτρα και πάγωμα 
των περιουσιακών τους στοιχείων (το πεδίο εφαρμογής των 
μέτρων επεκτείνεται πλέον και στη Σερβία). Τον περασμένο 
Φεβρουάριο, επιβλήθηκαν οι κυρώσεις αυτές σε δύο άτομα 
τουρκικής υπηκοότητας.

H Σερβία έχει καθεστώς χώρας υποψήφιας προς 
ένταξη στην Ε.Ε. από το Μάρτιο του 2012. Η εξωτερική της 
πολιτική, ωστόσο, ειδικά σε θέματα που αφορούν τη Ρωσία, 
συχνά δεν συμπορεύεται με τις κοινές ευρωπαϊκές θέσεις. 
Δεν συμμετείχε, για παράδειγμα, στην επιβολή κυρώσεων 
από την Ε.Ε. στη Μόσχα για την προσάρτηση της Κριμαίας, 
ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο καταψήφισε ψήφισμα της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που καταδίκαζε τη ρωσική 
κατοχή της περιοχής. Τον Οκτώβριο του 2019, η σερβική 
κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου 
με την υπό ρωσική ηγεσία Οικονομική Ένωση Ευρασίας 

(EAEU), προκαλώντας αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες. 
Την προσεχή Παρασκευή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα έχει συνάντηση, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, με την πρωθυπουργό της Σερβίας, 
Άνα Μπρνάμπιτς.  

Υπενθυμίζεται ότι με συντριπτική πλειοψηφία (631 
ψήφους υπέρ, 3 αρνητικές και 59 αποχές) εγκρίθηκε μη 
δεσμευτικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
καταδικάζει τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας στα 
Βαρώσια και ζητεί την επιβολή κυρώσεων κατά της Αγκυρας.

To ψήφισμα «καταδικάζει τις παράνομες δραστηριότητες 
της Τουρκίας» στην Αμμόχωστο, με το μερικό άνοιγμα των 
Βαρωσίων, που «υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
τις προοπτικές για μια ολοκληρωμένη λύση του κυπριακού 
προβλήματος», υιοθετώντας τη λογική της διχοτόμησης του 
νησιού.

Ζητείται από την Τουρκία «να αντιστρέψει την απόφαση 
αυτή και να αποφύγει μονομερείς ενέργειες». Παράλληλα, 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παραμείνει ενωμένο 
απέναντι στην Αγκυρα και «να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις 
ως απάντηση στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας».

Η Ε.Ε. διεκδικεί δισ. ευρώ 
από AstraZeneca

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Αποζημιώσεις που θα 
μπορούσαν ταχέως να φθάσουν τα δισεκατομμύρια ευρώ 
ζητεί η Ε.Ε. από την AstraZeneca, εφόσον η εταιρεία δεν 
ικανοποιήσει το αίτημα της πρώτης για την παράδοση 
90 εκατ. δόσεων του εμβολίου της κατά της COVID-19 
στο δεύτερο τρίμηνο (έως το τέλος Ιουνίου). Παράλληλα, 
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
περιμένει σημαντικά μειωμένες παραδόσεις και από την 
Johnson & Johnson κατά το δεύτερο τρίμηνο: 18-35 εκατ. 
αντί των αρχικών δεσμεύσεων για 55 εκατ. δόσεις.

Κατά την πρώτη ακροαματική διαδικασία σε δικαστήριο 
της βελγικής πρωτεύουσας στο πλαίσιο της αγωγής της 
Ε.Ε. κατά της AstraZeneca, η νομική εκπροσώπηση της 
ευρωπαϊκής πλευράς ανέφερε ότι θα ζητήσει 10 ευρώ 
ημερησίως για κάθε δόση που υπολείπεται από την 
απαιτούμενη ποσότητα, ξεκινώντας από την 1η Ιουλίου. 
H AstraZeneca «δεν προσπάθησε καν να σεβαστεί τη 
σύμβαση» που υπέγραψε, ισχυρίστηκε δικηγόρος της 
Ε.Ε. στην αγόρευσή του. Η αγγλοσουηδική εταιρεία, 
υπενθυμίζεται, παρέδωσε 30 εκατ. δόσεις στο πρώτο 

τρίμηνο, έναντι αρχικών δεσμεύσεων για 120 εκατ., ενώ 
ισχυρίζεται ότι θα παραδώσει 70 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο 
(έναντι αρχικών δεσμεύσεων για 180 εκατ.). Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ECDC, η AstraZeneca από τις αρχές Απριλίου 
έως το περασμένο Σαββατοκύριακο είχε παραδώσει μόνο 
23,1 εκατ. δόσεις στα κράτη-μέλη της Ενωσης.

Η Ε.Ε. ισχυρίζεται ότι η εταιρεία θα μπορούσε να είχε 
προμηθεύσει τα κράτη-μέλη από άλλες μονάδες παραγωγής 
που αναφέρονται στη σύμβαση προαγοράς μεταξύ των 
δύο μερών – ειδικά τα βρετανικά της εργοστάσια. Από την 
πλευρά της, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι κατέβαλε τις «βέλτιστες 
εύλογες προσπάθειες» για να πετύχει τους στόχους των 
παραδόσεων. Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. και με το εμβόλιο της Johnson & 
Johnson. Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις οφείλονται σε 
εμπλοκή στη μονάδα παραγωγής της Emergent BioSolu-
tions στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, το Βέλγιο αποφάσισε χθες την αναστολή 
της χορήγησης του εμβολίου της Johnson & Johnson για 
άτομα κάτω των 41 ετών (την ίδια πολιτική που έχει υιοθετήσει 
και για την AstraZeneca), μετά τον θάνατο γυναίκας κάτω 
των 40 ετών, που το είχε λάβει. «Η διυπουργική συνεδρίαση 
αποφάσισε να χορηγείται προσωρινά το εμβόλιο Janssen 
(Johnson & Johnson) μόνο σε άτομα από 41 ετών και άνω, 
καθώς εκκρεμεί μια πιο λεπτομερής ανάλυση σχετικά με τα 
οφέλη και τους κινδύνους του σκευάσματος από τον ΕΜΑ», 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι βελγικές αρχές, συγκεκριμένα, ζήτησαν από τον 
ΕΜΑ να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο περιστατικό και 
για όποια άλλα αντίστοιχα έχουν καταγραφεί ανά την Ε.Ε. 
μετά τη χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου. Επιπλέον, 
ζήτησαν να γίνει μια ανάλυση κόστους-οφέλους ανά ηλικιακή 
κατηγορία, όπως είχε γίνει προ εβδομάδων με το εμβόλιο 
της AstraZeneca.

kathimerini.gr
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Amazon 

McDonald’s 
και άλλες εταιρίες 

προσελκύουν 
εργαζομένους 
προσφέροντας 

ψηλότερες αμοιβές

Η Amazon είναι έτοιμη 
να προσθέσει 75.000 θέσεις 
εργασίας, και η McDonald's 

λέει ότι θα αυξήσει τους μισθούς 
καθώς η ανεργία στις ΗΠΑ 

συρρικνώνεται
Ο αγώνας για τους χαμηλόμισθους αρχίζει. Μερικοί 

από τους μεγαλύτερους εργοδότες των ΗΠΑ προσθέτουν 
δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις καθώς η οικονομία ανακάμπτει 
από την πανδημία του κορωνοϊού. Πολλοί αυξάνουν 
τους μισθούς ή δίνουν προνόμια για να προσελκύσουν 
εργαζόμενους από άλλες θέσεις εργασίας ή ακόμη και 
εκτός της αγοράς εργασίας.

Η Amazon.com Inc. ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι 
θα προσλάβει 75.000 περισσότερους εργαζόμενους 
και θα προσφέρει $1.000  μπόνους υπογραφής για 
ορισμένες θέσεις. Αυτό είναι το πλέον πρόσφατο κύμα 
προσλήψεων στη διάρκεια μιας χρονιάς που είδε τεράστια 
αύξηση θέσεων εργασίας στον γίγαντα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Η McDonald’s Corp. ανακοίνωσε ότι θέλει να 
προσλάβει 10.000 υπαλλήλους σε δικά της εστιατόρια 
(όχι franchise) τους επόμενους τρεις μήνες λέγοντας ότι 
θα αυξήσει τις αμοιβές σε αυτά τα καταστήματα. Η Chi-
potle Mexican Grill Inc., η Applebee’s και η KFC είναι 
μεταξύ των αλυσίδων που επιδιώκουν να προσλάβουν 
δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους καθώς αποκαθιστούν την 
λειτουργία εσωτερικών χώρων και επιδιώκουν για αυτό να 
αυξήσουν το προσωπικό.

Πολλές εταιρείες προσπάθησαν να βρουν διαθέσιμους 
εργαζομένους. Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις ότι πολλοί 
μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας για 
να καταλάβουν κάποιες από αυτές τις κενές θέσεις. Το 
υπουργείο Εργασίας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αιτήσεις 
για επιδόματα ανεργίας συνεχίζουν να μειώνονται εδώ και 
αρκετές εβδομάδες φτάνοντας σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ 
εν μέσω πανδημίας.

Η ζήτηση για εργαζόμενους είναι τόσο υψηλή που 
αυξάνονται και οι μισθοί. Οι μέσες ωριαίες αποδοχές για 
υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 21 σεντς 
φτάνοντας τα $30,17  τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα 
με πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου Εργασίας. Τα 
ωφέλη είναι αξιοσημείωτα επειδή η αύξηση προσλήψεων 
χαμηλόμισθων στον τομέα της εστίασης κανονικά θα 
ασκούσε καθοδική πίεση προς τον μέσο όρο ωρομισθίων, 
ανέφεραν οικονομολόγοι.

Η Amazon ανακοίνωσε ότι οι θέσεις ανειδίκευτων της 
προσφέρουν μέση αμοιβή $ 17 την ώρα, αύξηση $2 σε 
σχέση με το τυπικό αρχικό μισθό των $15  την ώρα. Η 
εταιρεία τον Απρίλιο είπε ότι αυξάνει τους μισθούς για 
περισσότερους από 500.000 ωρομίσθιους υπαλλήλους, 
δίνοντάς τους αυξήσεις μισθών μεταξύ 50 σεντς και $ 3 την 
ώρα, μια επένδυση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

«Η οικονομία αρχίζει να ανοίγει, και υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη για νέους υπαλλήλους σε πολλές διαφορετικές 
βιομηχανίες», είχε δηλώσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Amazon, Brian Olsavsky, τον Απρίλιο.

Η McDonald’s ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τους μισθούς 
για περισσότερους από 36.500 ωρομίσθιους εργαζόμενους 
σε καταστήματα της στις ΗΠΑ κατά 10% κατά μέσο όρο 
τους επόμενους μήνες. Η αλυσίδα ταχυφαγείων κατέχει 
ένα κλάσμα από τα 13.900 εστιατορίων της στις ΗΠΑ, το 
95%, περίπου, των οποίων λειτουργεί σαν franchise.

Η Εθνική Ένωση Ιδιοκτητών (Nation-
al Owners Association), σύνδεσμος που 
εκπροσωπεί τους αμερικανούς ιδιοκτήτες 
franchise, ανακοίνωσε στα μέλη της μέσω 
email, την Κυριακή, ότι οι ισχυρές πωλήσεις 
θα επιτρέψουν στους ιδιοκτήτες να επιλέξουν 
να αυξήσουν τις τιμές στα μενού για να 
αντισταθμίσουν τις υψηλότερες δαπάνες για 
αμοιβές και παροχές.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για το 
προσωπικό των εστιατορίων μας και μετά να 
το χρεώσουμε [στους πελάτες]», επισημαίνει η 
Ενωση.

Η Chipotle, η οποία δήλωσε τη Δευτέρα ότι 
θα αυξήσει τους μισθούς στα 2.800 εστιατόρια 
της $ 15 την ώρα κατά μέσο όρο μέχρι το 
τέλος του επόμενου μήνα, έχει αυξήσει τις 
τιμές στις παραγγελίες παράδοσης. «Είναι 
σε θέση να αντισταθμίσουν το κόστος της 
πληρωμής υψηλότερων μισθών χρεώνοντας 
λίγο περισσότερο για ένα μπουρίτο», δήλωσε ο 
Bill Ackman, διευθύνων σύμβουλος της Chipot-
le Pershing Square Capital Management LP, την Τετάρτη 
στην εκδήλωση της Wall Street Journal’s «Future of Eve-
rything».

Συνδικάτα και ακτιβιστές ζητάνε εδώ και χρόνια οι 
εταιρείες, όπως η Amazon και η McDonald’s, να ανεβάσουν 
τους μισθούς. Μια ομάδα που υποστηρίζεται από τα 
συνδικάτα που ονομάζεται “Fight for $15” είπε την Πέμπτη 
ότι η McDonald’s πρέπει να δεσμευτεί για αυτόν τον 
ελάχιστο μισθό σε όλα τα εστιατόρια της. Ο μέσος ωριαίος 
μισθός για έναν Αμερικανό εργαζόμενο σε ταχυφαγείο στα 
μέσα του 2020 ανήλθε σε $ 11,47, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Υπουργείου Εργασίας.

Η McDonald’s ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αυξήσει 
την αμοιβή στα καταστήματα της αφού εξέτασε τι 
πληρώνουν άλλα εστιατόρια και καθώς περισσότερες 
πολιτείες και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σκέφτονται να 
επιβάλουν την αύξηση των ελάχιστων μισθών.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν και άλλοι Δημοκρατικοί θέλουν 
να αυξήσουν το ομοσπονδιακό ελάχιστο ωρομίσθιο σε  
$15 από τα σημερινά $7,25. Η σχετική νομοθεσία έχει 
βαλτώσει στο Κογκρέσο λόγω προσκωλυμάτων από 
Ρεπουμπλικάνους και ορισμένους Δημοκρατικούς. Η 
ανοδική πίεση στους χαμηλότερους μισθούς, την ώρα 
που καλπάζει η οικονομική ανάκαμψη, δίνει σε πολλούς 
εργαζόμενους αμοιβές που 
πληρούν ή υπερβαίνουν τον 
στόχο χωρίς καν την ανάμειξη 
των πολιτικών. Η McDonald’s 
ανέφερε ότι αναμένει ότι ο 
μέσος μισθός στα εστιατόρια 
που κατέχει θα φτάσει τα $ 15 
την ώρα έως το 2024.

Η Walmart Inc., ο 
μεγαλύτερος ιδιωτικός 
εργοδότης της χώρας, 
αύξησε τους μισθούς για 
ορισμένους εργαζόμενους 
και σκοπεύει να εντάξει 
περισσότερους εργαζόμενους 
σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης. Η εταιρεία 
ξεκινά πολλούς από τους 1,3 
εκατομμύρια υπαλλήλους της 
στις ΗΠΑ με $ 11 την ώρα. 
Νωρίτερα φέτος, η Walmart 
ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει 
τους μισθούς για περίπου 
425.000 εργαζόμενους στις 
ΗΠΑ, αυξάνοντας το μέσο 
ωρομίσθιο σε πάνω από $ 15 
την ώρα, από έναν μέσο όρο 
των $ 14 που ίσχυεστις αρχές 
του 2020.

Η Walmart προωθεί 
προνόμια εργαζομένων, 
όπως ένα επιδοτούμενο 
πρόγραμμα πανεπιστημιακού 
πτυχίου $ 1 την ημέρα. Τον 
Απρίλιο, η Walmart είπε ότι 
σχεδίαζε να κάνει πλήρους 
απασχόλησης περίπου τα 
δύο τρίτα του ωρομίσθιου 
εργατικού δυναμικού της 
ως το τέλος του έτους. Το 
2016, περίπου το 53% των 
ωρομίσθιων εργαζομένων 
βρίσκονταν σε θέσεις 
πλήρους απασχόλησης, 
ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η Amazon ήταν μια από 
τις πρώτες εταιρείες με 
τεράστιο εργατικό δυναμικό 
που αύξησε τους μισθούς 
στα $ 15 την ώρα, ένα βήμα 

που έκανε η εταιρεία το 2018. Την ίδια στιγμή περίπου 
κατάργησε κάποιες αμοιβές κινήτρων και αμοιβών σε 
μετοχικά μερισμάτων.

Η εταιρεία δήλωσε ότι επικεντρώνεται στη βελτίωση 
των συνθηκών για τους εργαζόμενους αφού οι εργαζόμενοι 
σε μια αποθήκη της Amazon στην Αλαμπάμα ψήφισαν 
με μεγάλο περιθώριο εναντίον του συνδικαλισμού. Ο 
διευθύνων σύμβουλος Jeff Bezos είπε τον Απρίλιο 
ότι η Amazon χρειάζεται ένα καλύτερο όραμα για τους 
υπαλλήλους. Είπε επίσης ότι η εταιρεία θα εργαστεί για τη 
μείωση των εργατικών ατυχημάτων.

Μερικοί μικρότεροι εργοδότες δήλωσαν ότι μπορεί 
να είναι δύσκολο να ανταγωνιστείς τα κίνητρα που 
προσφέρουν οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι.

Η Karen Cate, επικεφαλής οικονομικός διευθυντής 
και επικεφαλής επιχειρήσεων της Thrive Market, ενός 
διαδικτυακού παντοπωλείου με περίπου 700 ωρομίσθιους 
υπαλλήλους, δήλωσε ότι η εταιρεία προσφέρει επιλογές 
μετοχών και πρόσφατα αποφάσισε να διατηρήσει μια 
αύξηση $ 2 ανά ώρα που έδωσε στους ωρομίσθιους 
υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Είναι δύσκολο να ανταγωνίζεσαι τους μεγάλους», είπε 
η κα Cate.

ot.gr
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

...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...

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
25η Μαρτίου 1821: 

Γιατί η Αϊτή ήταν η πρώτη 
χώρα που αναγνώρισε την 

Ελληνική Επανάσταση 

Όταν οι «Μεγάλες Δυνάμεις» της Ευρώπης έδειξαν να δυσφορούν με την κήρυξη 
της Ελληνικής Επανάστασης, ένα μικρό νησάκι στον δυτικό Ατλαντικό, η Αϊτή, 
έκανε τη διαφορά: Αναγνώρισε τον Πόλεμο των Ελλήνων και έστειλε βοήθεια!

Όταν οι «Μεγάλες Δυνάμεις» της Ευρώπης έδειξαν να δυσφορούν με την κήρυξη 
της Ελληνικής Επανάστασης, ένα μικρό νησάκι στον δυτικό Ατλαντικό, η Αϊτή, (στην 
τότε ελληνική γλώσσα του Κοραή «Χαΐτιον»), ήταν αυτό που πρώτο απάντησε θετικά 
στην έκκληση για βοήθεια, αλλά και αυτή πρώτη, η Αϊτή, ήταν που αναγνώρισε την 
Επανάσταση. 

Οι Ευρωπαίοι καταδίκασαν την Ελληνική Επανάσταση παρόλο που αυτή δεν ήταν 
κοινωνική, όπως όλες οι υπόλοιπες στη Γηραιά ήπειρο, αλλά εθνικοαπελευθερωτική. 
Γνώριζαν καλά, ο Μέτερνιχ και οι συν αυτώ ότι μια ενδεχόμενη διάλυση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, θα ανέτρεπε τις ισορροπίες στην Ευρώπη κάτι που κανείς δεν ήθελε.

Η ηγεσία των ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων και η Πελοποννησιακή Γερουσία 
αμέσως μετά την κήρυξη της Επανάστασης στην Α’ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου, 
υπογράφουν την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος, γεγονός που αποτελεί την 
πρώτη πράξη διεθνούς δικαίου της επαναστατημένης χώρας. Παράλληλα, επιφανείς 
Έλληνες που ζούσαν στο Παρίσι, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής, κοινοποίησαν έκκλησή 
τους προς την παγκόσμια κοινότητα, ζητώντας βοήθεια και συμπαράσταση. Η 
μοναδική «απάντηση» έφθασε από  το «Χαΐτιον», τη σημερινή Αϊτή. Η φτωχή Αϊτή 
ήταν η δεύτερη χώρα στο δυτικό ημισφαίριο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
που διακήρυξε την ανεξαρτησία της την 1η Ιανουαρίου 1804. Η χώρα έγινε η πρώτη 
ανεξάρτητη δημοκρατία Αφροαμερικανών και το μόνο κράτος που γεννήθηκε έπειτα 
από επιτυχημένη επανάσταση των δούλων. Μέχρι και το 1820 οι διαμάχες στην Αϊτή 
τόσο με τους Γάλλους και τους Ισπανούς όσο και για την ανάληψη της εξουσίας δεν 
έχουν σταματήσει.

Μέχρι που τελικά αναλαμβάνει την εξουσία ο μιγάς Ζαν Πιερ Μπουαγέ, ο οποίος 
συνέβαλε και στην ολοκληρωτική επιτυχία της επανάστασης στη χώρα του. Η χώρα 
παρέμενε φτωχή και μόλις είχε αρχίσει να ανακάμπτει από τις συνεχείς μάχες, όμως 
αυτό δεν σταμάτησε τον Μπουαγέ από το να εκφράσει ανοιχτά την στήριξη της χώρας 
του στον ελληνικό λαό και τον δίκαιο αγώνα του. Ο Αϊτινός πρόεδρος ήταν ο μόνος 
που απάντησε θετικά στην επιστολή που είχε αποστείλει ο Αδαμάντιος Κοραής 
και οι υπόλοιποι επιφανείς Έλληνες στην παγκόσμια κοινότητα. Ο Μπουαγιέ με 
απαντητική επιστολή στις 15 Ιανουαρίου 1822 αναγνωρίζει το δικαίωμα των Ελλήνων 
γι’ αυτοδιάθεση και μιλά με θερμά λόγια για την επανάσταση. Αποτελεί την πρώτη 
επίσημη αναγνώριση της ελληνικής επανάστασης και του ελληνικού κράτους: «Με 
μεγάλο ενθουσιασμό μάθαμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά να αρπάξει τα όπλα, 
για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση που της ανήκει ανάμεσα στα κράτη. 
Πολίτες, μεταφέρετε στους συμπατριώτες σας τις θερμότερες ευχές για απελευθέρωση, 
που σας στέλνει ο λαός της Αϊτής», έγραφε μεταξύ άλλων ο Ζαν Πιερ Μπουαγέ.

Ακολούθησε το Έθνος στο Google News! Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, 
με την υπογραφή του www.ethnos.gr

100 Αϊτινοί πέθαναν στο ταξίδι προς την Ελλάδα!
Η Αϊτή έστειλε στους Έλληνες 45 τόνους καφέ, προς πώληση, ώστε να αγοραστούν 

όπλα και πολεμοφόδια, αλλά το κυριότερο έστειλε και 100 Αϊτινούς εθελοντές. Οι 100 
ρωμαντικοί Αϊτινοί δεν έφθασαν ποτέ στην Ελλάδα! Πεθαίνουν από τις κακουχίες κατά 
τη διάρκεια του μεγάλου και επίπονου ταξιδιού από την άκρη του Ατλαντικού στα νερά 
της Μεσογείου. Η θυσία τους θεωρείται από τις πιο ηρωικές πράξεις που σημειώθηκαν 
από μη Έλληνες κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Να σημειώσουμε ότι η πρώτη 
από τις «Μεγάλες Δυνάμεις», που διαφοροποιήθηκε και στήριξε τους Έλληνες ήταν 
τελικά η Μεγάλη Βρετανία, η οποία αναγνώρισε την επανάσταση ενάμιση χρόνο μετά 
την Αϊτή!

Η Αϊτή σήμερα: Η Αϊτή μοιράζεται το νησί της Ισπανιόλας με την Δομινικανή 
Δημοκρατία στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Καραϊβικής. Το χερσαίο τμήμα της Αϊτής 
καταλαμβάνει 27.750 τ.χλμ.. Ο πληθυσμός της είναι 11.743.017 κάτοικοι, σύμφωνα με 
επίσημες εκτιμήσεις του 2020. Η Αϊτή παραμένει και σήμερα μια ελεύθερη χώρα, η οποία 
όμως συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα. Αποτελεί μια από τις χώρες με 
τα υψηλότερα ποσοστά  παιδικής θνησιμότητας, του χαμηλότερου προσδόκιμου ζωής, 
του υψηλότερου ποσοστού ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, του 
μεγαλύτερου ποσοστού αναλφαβητισμού και ανεργίας, των πιο βάρβαρων δικτατοριών. 
Τον Ιανουάριο του 2010 σεισμός μεγέθους 7 ρίχτερ ισοπέδωσε το μεγαλύτερο μέρος 
της χώρας στέλνοντας στο θάνατο τουλάχιστον 300.000 ανθρώπους και προκαλώντας 
τεράστιες καταστροφές με 1,6 εκατ. ανθρώπους να μένουν άστεγοι. Η Ελλάδα ήταν 
μια από τις πρώτες χώρες που απέστειλε βοήθεια στην Αϊτή.
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.
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Σε πλήρη εξέλιξη έχουν τα σχέδια 
τους για την καλοκαιρινή σεζόν οι 
μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας του 
πλανήτη, εστιάζοντας φέτος στη χώρα 
μας, η οποία προηγείται στην επανέναρξη 
των δραστηριοτήτων του κλάδου από 
οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Σύμφωνα με τους επικεφαλής ορισμένων 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας 
που μίλησαν στο 6ο Posidonia Sea Tourism 
Forum, η Μεσόγειος είναι αυτή τη στιγμή ο 
πρώτος προορισμός για κρουαζιέρες στο 
κόσμο με τον Πειραιά, να παρουσιάζει μια 
εικόνα ανάλογη αυτής της δεκαετίας του 1970, 
όταν όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης 
Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων 
Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) Γιώργος Κουμπενάς, οι 
αναχωρήσεις από το μεγαλύτερο ελληνικό 
λιμάνι να είναι περισσότερες από τις transit 
προσεγγίσεις.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας 
όπως η Carnival, Celebrity,  ΜSC, Τui είναι 
ήδη εδώ, ενώ άλλοι προορισμοί μόλις τώρα 
ανοίγουν όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της 
Clia κα. Μαρία Δελληγιάννη.

Οι  εταιρείες έχουν ήδη αναπτύξει 18 πλοία 
στην Ανατολική Μεσόγειο και σε άλλους 
ευρωπαϊκούς προορισμούς και σκοπεύουν 
να αυξήσουν τις δραστηριότητές τους με 28 
πλοία τον Ιούνιο και 50 τον Ιούλιο, προτού 
φτάσουν τον μέγιστο στόχο του καλοκαιριού 
για 60 κρουαζιερόπλοια σε πλήρη λειτουργία 
τον Αύγουστο, ειπώθηκε χαρακτηριστικά, 
ενώ τα σχέδια για την δρομολόγηση και 
άλλων είναι σε εξέλιξη εφόσον η ζήτηση το 
επιτρέψει.

Η Ελλάδα έχει επαινεθεί διεθνώς για 
τις προσπάθειές της να αναπτύξει ένα 
τουριστικό προϊόν ικανό να εμπνεύσει 
εμπιστοσύνη ως ασφαλής προορισμός 
που είναι πλήρως προετοιμασμένος να 
αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας. Η 
Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που πέτυχαν 
νωρίτερα από άλλες την επανέναρξη της 
κρουαζιέρας, τόνισε  ο Pierfrancesco Vago, 
Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών 
Κρουαζιέρας (CLIA) και Εκτελεστικός 
Πρόεδρος της MSC Cruises, μιλώντας χθες 
στους 500 εκπροσώπους του κλάδου από 
όλο τον κόσμο που συμμετείχαν διαδικτυακά 
στο φετινό  Φόρουμ.

Ήδη, περισσότεροι από 200.000 επιβάτες 
έχουν κάνει ταξίδια κρουαζιέρας με ασφάλεια 
από το τέλος του περασμένου καλοκαιριού 
και φέτος η Ανατολική Μεσόγειος δείχνει 
τον δρόμο της επανεκκίνησης νωρίτερα 
από άλλες περιοχές, κάτι που μπορεί να 
βοηθήσει την Ελλάδα να γίνει σε μόνιμη 
βάση χώρα επιβίβασης και αφετηρίας για 
κρουαζιέρες, σύμφωνα με τον κ. Vago.

Κρουαζιέρα μόνο 
με Ελλάδα η TUI

Είναι χαρακτηριστικό ότι η TUI μεταξύ 
Μαΐου και Οκτωβρίου φέτος προσφέρει ως 
μόνο προορισμό την Ελλάδα, όπως δήλωσε 
η Wybcke Meier, Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της TUI Cruises.

Η Tui ξεκίνησε εκ νέου την περασμένη 
εβδομάδα τα δρομολόγιά της από την Κρήτη 
και το σχέδιό της για αυτό το καλοκαίρι 
είναι να προσφέρει ταξίδια στην Ελλάδα με 
αφετηρία το Ηράκλειο, με δύο διαφορετικά 
δρομολόγια. «Αν αρθούν περαιτέρω οι 
ταξιδιωτικοί περιορισμοί, θα επιστρέψουμε 
και σε άλλα δρομολόγια» πρόσθεσε.

Επίσης, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της MSC Cruises, Gianni 
Onorato «το πράσινο πιστοποιητικό θα 
επιτρέψει σε περισσότερους Ευρωπαίους να 
επικεντρωθούν στην Ευρώπη και η Ελλάδα 
θα είναι ένας από τους κύριους προορισμούς 
για αυτούς».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι περισσότεροι 
Ευρωπαίοι θα στραφούν στην Ευρώπη 
για κρουαζιέρες αυτό το καλοκαίρι, καθώς 
είναι αποκομμένοι από διηπειρωτικούς 
προορισμούς λόγω περιορισμών στις 
αεροπορικές μεταφορές και ταξιδιωτικών 
πρωτοκόλλων. Όπως είπε, ορισμένες 
περιοχές όπως η Ασία και η Βόρεια Αμερική 
εξακολουθούν να είναι εκτός προγράμματος 
για τον τομέα κρουαζιέρας.

Σχέδια επέκτασης 
μέχρι Δεκέμβριο

Ο Michael Thamm, Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου Costa Group and Carnival 
Asia, συμφωνεί: «Η Ελλάδα είναι σταθερός 
πυλώνας για τους Γερμανούς, τους Ιταλούς 
και τους Γάλλους. Θέλουμε να επεκτείνουμε 
την παρουσία μας στην Ελλάδα πέρα από 
τη σεζόν, ίσως ακόμη και τον Δεκέμβριο. Και 
οι δύο εταιρείες μας έχουν επανεκκινήσει 
τα δρομολόγιά τους στην Ελλάδα, ενώ 
θα υπάρξουν περισσότερα πλοία που θα 
έρθουν στη χώρα».

Τέλος να σημειωθεί ότι ο κ. Μανώλης 
Αλευρόπουλος, Vice President της 
Marine Operations Celebrity Cruises Inc., 
αναφερόμενος στα οφέλη του home porting 
τόνισε ότι τα πλοία της Celebrity και της Royal 
Caribbean που θα ξεκινούν από ελληνικά 
λιμάνια μεταξύ των οποίων και το νεότευκτο 
Celebrity Apex που θα κάνει homeporting 
στον Πειραιά, αναμένεται να ξοδέψουν 

σε Έλληνες προμηθευτές πάνω από 8,4 
εκατ. δολ. μη συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών για καύσιμα και οι άλλες λιμενικές 
υπηρεσίες.

Ο Δήμος Πειραιά με περίπτερο 
στην έκθεση

Στο 6ο Posidonia Sea Tourism Forum,  
συμμετέχει και ο Δήμος Πειραιά, με εικονικό 
περίπτερο του Destination Piraeus στην 
ψηφιακή έκθεση της διοργάνωσης. Η 
έκθεση διαρκεί έως τις 10 Ιουνίου και οι 
επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε 
αυτήν μέσα από την πλατφόρμα https://
posidoniaforum2021.com

«O Πειραιάς, ως η πόλη με το μεγάλο 
λιμάνι της χώρας, η φυσική έδρα των 
Ελλήνων εφοπλιστών με τον μεγαλύτερο 
στόλο παγκοσμίως, αλλά και η βασική 

Οι Ευρωπαίοι επιλέγουν τα ελληνικά νησιά 

πύλη εισόδου και εξόδου για εκατομμύρια 
τουρίστες, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει 
από το διεθνές συνέδριο και την έκθεση 
Posidonia Sea Tourism Forum, σε μια 
ιδιαιτέρως κρίσιμη περίοδο, η οποία 
συμπίπτει με το άνοιγμα του τουρισμού 
και την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας», 
δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης 
Μώραλης και συμπλήρωσε: «Μέσω του 
Destination Piraeus, του Οργανισμού που 
έχουμε συστήσει για την τουριστική προβολή 
του Πειραιά, η πόλη μας θα είναι παρούσα 
με στόχο τη δικτύωση και την ενημέρωση 
των εκπροσώπων της κρουαζιέρας για 
το τουριστικό προϊόν του Πειραιά και τις 
προοπτικές ανάπτυξής του, όπως αυτές 
έχουν διαμορφωθεί, με βάση και τα νέα 
δεδομένα που έχει επιφέρει η υγειονομική 
κρίση».

ot.gr

Τι λένε οι επικεφαλής μεγάλων εταιρειών του κλάδου

ΤΑξΙΔΙΑ
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Μεσοπεντηκοστή 

Την εορτή της Μεσοπεντη-
κοστής την εορτάζουμε για την τιμή 
των δύο μεγάλων εορτών, δηλαδή 
του Πάσχα και της Πεντηκοστής, 
επειδή αυτή και ενώνει και 
συνδέει τις δύο αυτές εορτές. 
Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής 
θεσπίστηκε για τον εξής λόγο: 
Μετά το υπερφυές θαύμα που 
έκαμε ο Χριστός στο παράλυτο, 
οι Ιουδαίοι, σκανδαλισμένοι δήθεν 
για το Σαββάτου (διότι πράγματι, 
Σάββατο θεράπευσε ο Κύριος 
τον παράλυτο), Τον καταδίωκαν 
και ζητούσαν να τον σκοτώσουν.

Για το λόγο αυτό ο Ιησούς 
έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και 
πήγε στη Γαλιλαία, όπου και 
διέμενε στα όρη της περιοχής 
εκείνης με τους μαθητές Του. 
Εκεί έκανε το υπερφυές θαύμα 
του πολλαπλασιασμού των πέντε 
άρτων και των δύο ιχθύων, και 
έφαγαν και χόρτασαν πέντε 
χ ιλ ιάδες άνδρες,  χωρίς να 
υπολογίζονται στον αριθμό αυτό 
γυναίκες και παι διά.

Μετέπειτα, κατά την εορτή της 
Σκηνοπηγίας (ήταν δε και αυτή 
μεγάλη εορτή των Ιουδαίων), 
ο Ιησούς ανέβηκε και πάλι στα 
Ιεροσόλυμα και περπατούσε στα 

κρυφά. Στο μέσο όμως της εορτής ανέβηκε στο Ναό και δίδασκε· και όλοι έμεναν έκπληκτοι 
από τη διδαχή Του.

Αλλά, επειδή Τον φθονούσαν, έλεγαν: «Πώς αυτός ξέρει γράμματα, ενώ δεν έχει 
σπουδάσει;».

Αλλά ο Ιησούς, όντας πράγματι νέος Αδάμ, όπως εκείνος ο πρώτος ήταν κατάμεστος 
από σοφία, έτσι και Αυτός, όντας επιπλέον και Θεός, ήταν παντογνώστης (που βέβαια ο 
πρώτος Αδάμ δεν ήταν). Γόγγυζαν λοιπόν όλοι κατά του Χριστού και επιδίωκαν να Τον 
σκοτώσουν οπωσδήποτε.

Εκείνος δε, ελέγχοντάς τους ότι μάχονταν δήθεν υπέρ του Σαββάτου, είπε: «Γιατί ζητάτε 
να με σκοτώσετε;». Και στρέφοντας τη σκέψη των Ιουδαίων στο μωσαϊκό Νόμο, τους είπε 
επιπρόσθετα ότι δεν είχαν κανένα λόγο να θυμώνουν εναντίον του, επειδή θεράπευσε κατά 
την ημέρα του Σαββάτου τον παράλυτο, διότι και ο Μωυσής έχει νομοθετήσει ότι το Σάββατο 
μπορεί να καταλύεται, στη περίπτωση που πρόκειται για περιτομή, (όταν η όγδοη ημέρα 
από τη γέννηση του αρσενικού παιδιού, κατά την οποία έπρεπε αυτή να γίνει, συνέπιπτε 
με την ημέρα του Σαββάτου.

Και συνεχίζοντας ο Κύριος, είπε:
«Αν ένας άνθρωπος περιτέμνεται το Σάββατο, για να μην παραβιαστεί ο Νόμος του 

Μωυσή, εσείς θυμώνετε εναντίον μου, επειδή θεράπευσα έναν ολόκληρο άνθρωπο κατά 
την ημέρα του Σαββάτου;»).

Και βέβαια ο Κύριος έκαμε διάλογο πολλή ώρα με τους Ιουδαίους περί του θέματος αυτού 
και τους τόνισε ότι δοτήρας του Νόμου ήταν αυτός ο ίδιος και ότι ήταν ίσος προς τον Πατέρα.

Και αυτό το τόνισε ιδιαίτερα κατά την τελευταία και πιο επίσημη ημέρα της εορτής (λέγοντας 
τους: «Εάν κανείς διψάει, ας έλθει σ’ εμένα και ας πιει»).

Καμία πέτρα δεν άγγιξε τον Ιησού
Μετά ο Ιησούς τους είπε και πάρα πολλά άλλα, και ιδιαίτερα βαρυσήμαντα. Τότε εκείνοι 

πήραν στα χέρια τους πέτρες, για να τις ρίξουν καταπάνω Του, πλην όμως πέτρα δεν Τον 
άγγιξε ούτε κατ’ ελάχιστον. Και τούτο, διότι ο Ιησούς χάθηκε θαυματουργικά από τα μάτια 
τους και, περνώντας από ανάμεσά τους απαρατήρητος, έφυγε από το Ναό.

Φεύγοντας δε από εκεί ο Κύριος και διαβαίνοντας από το μέσο της πόλεως, είδε κάποιον 
που είχε γεννηθεί τυφλός και τον θεράπευσε, κάνοντας τα μάτια του να βλέπουν.

Πρέπει δε να ξέρουμε ότι οι μέγιστες εορτές των Ιουδαίων είναι τρεις: Πρώτη είναι η 
εορτή του Πάσχα, η οποία τελείται κατά τον πρώτο μήνα, προς ανάμνηση της διάβασης 
της Ερυθράς θάλασσας.

Δεύτερη είναι η Πεντηκοστή, η οποία θεσπίστηκε προς ανάμνηση της παραμονής τους 
στην έρημο επί πενήντα ημέρες, μετά τη διάβαση της Ερυθράς θάλασσας -πενήντα ημέρες, 
πράγματι, πέρασαν από τη διάβαση της Ερυθράς μέχρι που έλαβαν το μωσαϊκό Νόμο. 
(Συνολικά βέβαια στην έρημο έμειναν σαράντα χρόνια).

Η εορτή αυτή γίνεται και προς τιμήν του αριθμού εφτά, ο οποίος θεωρείται από αυτούς 
ιερός. Τρίτη είναι η εορτή της Σκηνο πηγίας, η οποία θεσπίστηκε προς ανάμνηση της σκηνής, 
την οποία ο Μωυσής κατασκεύασε και έστησε με αρχιτέκτονα τον Βεσελεήλ και έχοντας 
ως πρότυπο τη σκηνή που είδε (που του περιέγραψε ο Θεός) στη νεφέλη στο όρος Σινά.

Η εορτή αυτή διαρκεί εφτά ημέρες και, εκτός από τον παραπάνω λόγο, θεσπίστηκε και 
προς ανάμνηση της επί σαράντα χρόνια παραμονής των Εβραίων στην έρημο.

Αλλά και με τη συγκομιδή των καρπών σχετίζεται η εορτή της Σκηνοπηγίας. Τότε, λοιπόν, 
ενώ τελούνταν η εορτή αυτή, στάθηκε όρθιος ο Χριστός και έκραξε με φωνή μεγάλη:

«Εάν τις διψά, ερχέσθω προς με και πινέτω».
Εάν δηλαδή κάποιος αισθάνεται πόθο και δίψα, όχι για αγαθά υλικά και φθαρτά, αλλά για 

την εσωτερική γαλήνη και τη μακαριότητα της θείας ζωής, ας έρχεται προς έμενα διά της 
πίστεως και ας πίνει ελεύθερα. Πλησίον μου θα ικανοποιηθούν όλοι οι ευγενείς του πόθοι 
και θα βρει ανάπαυση η ψυχή του.

Ο Μεσσίας μεσίτης των ανθρώπων και του αιώνιου Πατέρα Του
Επειδή λοιπόν με τη διδασκαλία Του αυτή ο Χριστός απέδειξε ότι είναι Μεσσίας (δηλαδή 

χρισμένος από το Θεό Πατέρα βασιλέας και λυτρωτής), αφού έγινε μεσίτης και συμφιλιωτής 
των ανθρώπων και του αιώνιου Πατέρα Του, γι’ αυτήν ακριβώς την αιτία, εορτάζοντας την 
εορτή αυτή και ονομάζοντάς την Μεσοπεντηκοστή, ανυμνούμε και τον Μεσσία Χριστό, 
αλλά συνάμα δηλώνουμε και τη μεγάλη σημασία που έχει η εορτή αυτή ευρισκόμενη στο 
μέσο μεταξύ των δύο μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας, δηλαδή του Πάσχα και της 
Πεντηκοστής.

Νομίζω δε ότι για το λόγο αυτό θεσπίστηκε να γίνεται μετά την εορτή αυτή η εορτή της 
Σαμαρείτιδας, διότι και σ’ εκείνη την εορτή γίνεται λόγος για το Μεσσία Χριστό και περί 
ύδατος και δίψας, όπως και κατά την παρούσα εορτή της Μεσοπεντηκοστής.

Πέραν δε τούτου, κατά τον ευαγγελιστή Ιωάννη, ο διάλογος με τη Σαμαρείτιδα έγινε αρκετά 
πριν από τη θεραπεία του εκ γενετής τυφλού.

Με το άπειρό Σου έλεος, Χριστέ ο Θεός, ελέησέ μας. Αμήν.
ekklisiaonline.gr
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Μείωση στον αριθμό των 
εξαφανισμένων παιδιών, 
αλλά ταυτόχρονη αύξηση των 
εξαφανίσεων, που οφείλονται στην 
ευρεία χρήση του διαδικτύου που 
έφερε η πανδημία, καταγράφει το 
Χαμόγελο του Παιδιού το 2020, 
σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία που 
παρουσίασε με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας Εξαφανισμένων 
Παιδιών

Μείωση στον αριθμό των εξαφανισμένων παιδιών, αλλά 
ταυτόχρονη αύξηση των εξαφανίσεων, οι οποίες οφείλονται 
στην ευρεία χρήση του Διαδικτύου που έφερε η πανδημία, 
καταγράφει το Χαμόγελο του Παιδιού το 2020, σύμφωνα 
με τα ετήσια στοιχεία του, τα οποία παρουσίασε σήμερα, 
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εξαφανισμένων 
Παιδιών (25 Μαΐου).

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του οργανισμού, Κώστας 
Γιαννόπουλος, συνολικά το 2020 και το πρώτο τετράμηνο 
του 2021, δηλώθηκαν 122 εξαφανίσεις παιδιών. Ο αριθμός 
αυτός είναι μειωμένος σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα, οπότε τα εξαφανισμένα παιδιά ανήλθαν σε 163.

Ο Στέφανος Αλεβίζος, συντονιστής του Εθνικού Κέντρου 
για τα εξαφανισμένα και θύματα εκμετάλλευσης παιδιά του 
«Χαμόγελου του Παιδιού», εξήγησε μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ότι έχει παίξει ρόλο η πανδημία και ο περιορισμός 
μέσα στο σπίτι για τη μείωση των εξαφανίσεων, «βλέπουμε 
όμως ότι με το που γίνεται άρση του λοκντάουν, οι 
εξαφανίσεις αυξάνονται αριθμητικά», προσέθεσε.

Την ίδια ώρα, πάντως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 
ευρωπαϊκή Ομοσπονδία «Missing Children Europe» 
διαπιστώνει ότι το 2020 υπήρξε αύξηση 17% στις 
υποθέσεις που καταγγέλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Γραμμή 
σε όλες τις χώρες, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στην Ελλάδα, από τις 122 εξαφανίσεις παιδιών, οι 101 
αφορούσαν στο 2020 και οι 21 στο πρώτο τετράμηνο του 
2021. Συγκεκριμένα, από τις 101 εξαφανίσεις ανηλίκων 
του 2020, οι 64 ήταν φυγές, οι δέκα γονικές αρπαγές και οι 
26 εξαφανίσεις, ενώ σε μία περίπτωση υπήρξε εξαφάνιση 
ασυνόδευτου ανηλίκου.

Ο συνολικός αριθμός παιδιών προσφύγων και 
μεταναστών στις παραπάνω κατηγορίες ήταν 24 (οκτώ 
φυγές, 15 ανησυχητικές εξαφανίσεις και μία εξαφάνιση 
ασυνόδευτου).

Από τα 101 παιδιά, η πλειοψηφία ήταν ηλικίας 13-
18 ετών, τα 16 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 7-12 και 13 
παιδιά ήταν κάτω των έξι ετών. Τα 74 ήταν κορίτσια και τα 
27 αγόρια. Επίσης, 39 παιδιά συνεχίζουν να αναζητούνται 

από προηγούμενα έτη.
Το πρώτο τετράμηνο του 2021, τα περιστατικά 

εξαφανίσεων ανηλίκων ήταν 21, από τα οποία τα 14 φυγές, 
το ένα γονική αρπαγή, τα δύο αρπαγές από τρίτο πρόσωπο, 
τα τρία ανησυχητικές εξαφανίσεις και το ένα εξαφάνιση 
ασυνόδευτου ανηλίκου. Τα 15 από τα παιδιά ήταν κορίτσια, 
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (17) αφορούσε σε ηλικίες 
13-18 ετών. Έξι περιστατικά αφορούσαν σε παιδιά, 
πρόσφυγες και μετανάστες.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεβίζο, το προφίλ του παιδιού που 
εξαφανίστηκε τόσο το 2020 όσο και το 2021 ήταν κορίτσι, 
εφηβικής ηλικίας και ελληνικής καταγωγής. Ανάμεσα στις 
δύο χρονιές διαφοροποιείται όμως η αιτία φυγής καθώς, 
το 2020, αιτία ήταν οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια, ενώ 
το 2021 είναι η χρήση του διαδικτύου. «Ο περιορισμός 
στο σπίτι λόγω της πανδημίας και η αύξηση της χρήσης 
του διαδικτύου, μας δίνει το κλειδί για τις εξαφανίσεις 
των παιδιών», λέει ο ίδιος, ωστόσο, διευκρινίζει ότι «η 
πανδημία και το λοκντάουν είναι φαινόμενα εν εξελίξει, 
οπότε μένει να δούμε στο τέλος του χρόνου αν αυτή η τάση 
επιβεβαιώνεται ή όχι».

Σύμφωνα με τα πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις (116000) για 
το 2020, κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς έγιναν 10.421 
τηλεφωνικές κλήσεις, οι οποίες αφορούσαν σε δήλωση 
νέας εξαφάνισης (33%), πληροφορίες για παιδί που 
αναζητείται (46%) και πληροφορίες για τις δράσεις του 
οργανισμού για τις περιπτώσεις εξαφανίσεων ανηλίκων 
(21%).

Το πρώτο τετράμηνο του 2021 (Ιανουάριος- Απρίλιος), 
στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις έγιναν 
δεκτές 4.718 τηλεφωνικές κλήσεις, εκ των οποίων οι 
3.939 αφορούσαν σε δήλωση νέας εξαφάνισης (27,27%), 
πληροφορίες για παιδί που αναζητείται (61,82%) και 
πληροφορίες για τις δράσεις του οργανισμού για τις 
περιπτώσεις εξαφανίσεων ανηλίκων (11,45%). Όπως 
σχολιάζει ο κ. Αλεβίζος, οι κλήσεις το πρώτο τετράμηνο του 
2021 είναι ήδη οι μισές των κλήσεων που έγιναν το 2020.

Τα αντίστοιχα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για 
εξαφανίσεις παιδιών το 2020, που παρουσιάστηκαν στην 
εκδήλωση, αφορούν στη δήλωση 260 αγνοούμενων 
παιδιών από την οικία τους, από τα οποία βρέθηκαν τα 
232, και 992 αγνοούμενα ασυνόδευτα παιδιά, από τα οποία 
βρέθηκαν τα 414. Και τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, όπως και 
αυτά του «Χαμόγελου του Παιδιού», καταδεικνύουν οριακή 
μείωση των εξαφανίσεων παιδιών το 2020 σε σχέση με 
το 2019, το οποίο η διευθύντρια της Υποδιεύθυνσης 
Αναζητήσεων Αρχείων και Ταυτοτήτων της ΕΛΑΣ, Μαρία 
Τυλιγάδη, απέδωσε στην πανδημία του κοροναϊού.

Ωστόσο, η κυρία Τυλιγάδη επεσήμανε ότι τα στοιχεία 
δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα καθώς, όταν 
ο ανήλικος ανευρίσκεται, οι γονείς συχνά δεν δηλώνουν 
την ανεύρεσή του, ενώ όσον αφορά τους αλλοδαπούς 
ανήλικους οι γονείς συχνά αλλάζουν διευθύνσεις ή 
τηλέφωνα και είναι δυσχερής η επικοινωνία της αστυνομίας 
μαζί τους. Επίσης, όσον αφορά στα ασυνόδευτα παιδιά, 
οι αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, γιατί 
έχει διαπιστωθεί ότι κάποιοι φεύγουν από μια δομή και 

μετακομίζουν σε άλλη, όπου βρίσκονται συγγενείς ή φίλοι 
τους, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση των αρμόδιων για τη 
μετακίνηση αυτή. Το φαινόμενο αυτό, πάντως, πρόσθεσε 
ότι «είμαστε στην τελική φάση να το εξαλείψουμε».

Τέλος, το ποσοστό ανεύρεσης πανελλαδικά ανέρχεται σε 
89,23%, το οποίο σύμφωνα με την κυρία Τυλιγάδη είναι το 
μεγαλύτερο πανευρωπαϊκά και ένα από τα υψηλότερα σε 
όλο τον κόσμο.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο υφυπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, επεσήμανε ότι η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των 
εξαφανίσεων ανηλίκων «έγκειται στην πολυεπίπεδη και 
στενή συνεργασία μεταξύ συναρμόδιων υπουργείων, 
φορέων και ΜΚΟ, ώστε η διαχείριση τέτοιων περιστατικών 
να είναι η πλέον ενδεδειγμένη και να αποφέρει απτά 
αποτελέσματα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι με το σύμφωνο 
συνεργασίας μεταξύ υπουργείου και Χαμόγελου του 
Παιδιού, που υπογράφηκε τον Ιανουάριο 2020, η 
συνεργασία περιλαμβάνει πλέον υποθέσεις εξαφανίσεων 
ευάλωτων ενηλίκων 18-65 ετών.

Ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, 
υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις «είναι αρωγός και 
συμπαραστάτης του έργου του Χαμόγελου του Παιδιού, 
συμβάλλοντας ενεργά με προσωπικό, μέσα και υλικό, με 
σκοπό την ενίσχυση διαδικασιών ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης της κοινής γνώμης και ανάπτυξης ισχυρών 
μηχανισμών άμεσης επέμβασης για τη διαχείριση αυτού 
του ευαίσθητου φαινομένου».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία 
Βούλτεψη, τόνισε ότι «δίνουμε μεγάλη μάχη για την 
επανένωση των οικογενειών, γιατί σε πολλές περιπτώσεις 
άνθρωποι που φεύγουν από την Τουρκία παίρνουν μαζί 
τους ένα παιδί που δεν είναι δικό τους, επειδή θεωρούν 
ότι θα έχουν ευνοϊκή μεταχείριση και όταν φτάσουν στην 
Ελλάδα τα εγκαταλείπουν. Η δουλειά είναι πολύ σοβαρή 
και πολύ δύσκολη, υπάρχουν ασυνόδευτα παντού».

«Η ασφάλεια και η φροντίδα των παιδιών και οικογενειών 
τους δεν είναι αγώνας ταχύτητας, είναι ένας μαραθώνιος 
που χρειάζεται επιμονή και εντατική δουλειά που, στο δήμο 
Αθηναίων, γίνεται με μεγαλύτερη ένταση και μεθοδικότητα 
και με δομές που λειτουργούν για την προστασία όλων όσοι 
μας χρειάζονται. Στην Αθήνα πιστεύουμε ότι στο κομμάτι 
πρόνοιας και αλληλεγγύης, τα καλύτερα αποτελέσματα, τα 
φέρνουν οι κοινοί στόχοι και ο συντονισμός», ανέφερε ο 
δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, Χρήστο Μήττα, κάθε χρόνο στην Ευρώπη 
εξαφανίζονται 250.000 παιδιά, δηλαδή ένα παιδί ανά δύο 
λεπτά.

Τέλος, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, παρατήρησε ότι σε αυτό το πρόβλημα της 
εξαφάνισης παιδιών «πέραν της ευαισθητοποίησης 
πολιτών, σημαντικό είναι να αναλαμβάνουμε δράση, να 
γινόμαστε κοινωνοί μιας οργανωμένης προσπάθειας και 
το ρόλο αυτό στην Ελλάδα έχει αναλάβει το Χαμόγελο του 
Παιδιού, που δημιουργεί ένα πλέγμα προστασίας γύρω 
από το παιδί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι δείχνουν τα 
ετήσια στοιχεία

Χαμόγελο του 
Παιδιού: Μείωση 
εξαφανισμένων 
παιδιών, αύξηση 
της φυγής λόγω 

διαδικτύου
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«Η Ένωση αποκτά τεράστιο όφελος έχοντας την Ελλάδα 
στον πυρήνα της», υπογράμμισε σε βιντεοσκοπημένο 
μήνυμα της η πρόεδρος της Κομισιόν, στην εκδήλωση για 
τα 40 χρόνια από την προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΕ

«Ιδίως κατά τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε 
χαρακτηριστικά κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο 
πρόγραμμα εμβολιασμού της χώρας μας το οποίο 
χαρακτήρισε «από τα πιο αποτελεσματικά στην Ευρώπη».

«Η ΕΕ προμηθεύτηκε τα πιο ελπιδοφόρα εμβόλια για 
όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και οι ελληνικές αρχές 
οργάνωσαν ένα πρόγραμμα εμβολιασμών που αποτελεί 
αντικείμενο “φθόνου” από πολλές άλλες χώρες», ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη πως όσον αφορά στο ευρωπαϊκό 
πιστοποιητικό, η Ελλάδα και η ΕΕ εργάστηκαν χέρι-χέρι. 
«Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν 
ένας από τους πρώτους που προώθησαν την ιδέα να 
διευκολυνθούν οι μετακινήσεις, μεταξύ άλλων, για τους 
εμβολιασμένους πολίτες. Και μπορώ με περηφάνια να 
πω ότι το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό θα μπορεί να τεθεί σε 
ισχύ ήδη από τον Ιούνιο».

Όπως είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, από την πλευρά 
της, η Ελλάδα, με την προσχώρηση στην ΕΕ μπόρεσε 
να αναπτυχθεί, ενίσχυσε τους θεσμούς, ενώ η Ευρώπη 
άνοιξε νέους ορίζοντες στους Έλληνες πολίτες και 
μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκές επενδύσεις και υποδομές 
άλλαξαν την καθημερινή ζωή, και οι ελληνικές επιχειρήσεις 
απέκτησαν πρόσβαση στην ενιαία αγορά.

«Θέλουμε να δώσουμε στην Ελληνική οικονομία μία 
ώθηση», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής αναφερόμενη 

στο «Next Generation EU», το πρόγραμμα για την ανάκαμψη 
και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, από 
το οποίο 32 δισεκατομμύρια προγραμματίζονται για την 
ανάκαμψη της Ελλάδας. «Θέλουμε να επενδύσουμε στους 
ανθρώπους, σε δουλειές, στην ευημερία. Θέλουμε να 
επιτύχουμε μία καλύτερη ποιότητα ζωής για κάθε πολίτη» 
τόνισε.

«Από κοινού επενδύουμε για να αντιμετωπίσουμε την 
κρίση και να κάνουμε την Ένωσή μας πιο ψηφιακή και πιο 
πράσινη», σημείωσε.

Η κ. Φον ντερ Λάιεν συνεχάρη την Ελλάδα για τη διπλή 
επέτειο των 200 ετών από την επανάσταση για την 
ανεξαρτησία και τα 40 χρόνια από τη συμμετοχή της στην 
ΕΕ.
«Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο μεγάλος πολιτικός που 
σχεδίασε την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, είχε πει: “το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στην 
ενσωμάτωση και το μέλλον της Ελλάδας βρίσκεται σε μία 
ενωμένη Ευρώπη”. Τα λόγια αυτά παραμένουν σήμερα 
τόσο αληθινά όσο και πριν από 40 χρόνια» σημείωσε.

Κόστα: Η διαδικασία της ολοκλήρωσης 
της ΕΕ είναι ένας μαραθώνιος χωρίς τέλος

«Η διαδικασία της ολοκλήρωσης της ΕΕ είναι ένας 
μαραθώνιος χωρίς τέλος», ανέφερε στο βιντεοσκοπημένο 
μήνυμα του ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και 
προεδρεύων του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα.

«Αποτελεί ταυτόχρονα τιμή και ευχαρίστηση να τρέχουμε 
αυτόν τον μαραθώνιο μαζί Κυριάκο και με τον ελληνικό 
λαό, απογόνους άλλωστε του πρώτου μαραθωνοδρόμου», 

υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Ας συνεχίσουμε να ενώνουμε 
τις δυνάμεις μας ώστε να φέρουμε πιο κοντά το χτίσιμο 
αυτής της ολοένα και πιο στενής ένωσης μεταξύ των λαών 
μας και των κρατών μελών της».

Ο κ. Κόστα επεσήμανε πως η διεύρυνση των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων προς το Νότο, πρώτα με την Ελλάδα το 1981 
και μετά με την Ισπανία και την Πορτογαλία το 1986, 
υπήρξε ιδιαιτέρως επωφελής και για τις δύο πλευρές, 
καθώς ήταν το πιο ισχυρό πολιτικό μήνυμα υποστήριξης 
της διαδικασίας εκδημοκρατισμού που βρισκόταν σε 
εξέλιξη».

Από την πλευρά τους, ανέφερε, οι τρεις αυτές χώρες 
«υπήρξαν κοιτίδες έμπνευσης για τη γνώση, τη δημοκρατία, 
την επιστήμη και τον πολιτισμό», γιατί «από τις νότιες 
ακτές της η Ευρώπη άνοιξε δρόμους προς νέες ηπείρους 
και λαούς σε όλη τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό».

«Η ΕΕ τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Πορτογαλία, κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο 
από μια απλή τελωνειακή ένωση, ενιαία αγορά ή κοινό 
νόμισμα. Η Ευρώπη αποτελεί κυρίως μια ένωση κοινών 
αξιών και κοινής ευημερίας», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φον ντερ Λάιεν: Αντικείμενο 
«φθόνου» από πολλές χώρες το 

ελληνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα

«Η Ένωση αποκτά 
τεράστιο όφελος έχοντας 
την Ελλάδα στον πυρήνα 

της», υπογράμμισε 
σε βιντεοσκοπημένο 

μήνυμα της η πρόεδρος 
της Κομισιόν, στην 
εκδήλωση για τα 

40 χρόνια από την 
προσχώρηση της 
Ελλάδας στην ΕΕ
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[

Εδώ και 21 χρόνια η Θεοδώρα Χατζηιωάννου, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Ροκφέλερ, ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Για χρόνια 
έκανε έρευνα, μαζί με τον σύζυγό της, Πολ Ντ. Μπιενιάζ 
και τους συνεργάτες τους, πάνω στον ιό HIV-1 – το 
2014 έγινε η πρώτη ερευνητική ομάδα που κατάφερε να 
μολύνει μαϊμούδες με τον ιό, εξελίσσοντας σημαντικά τις 
έρευνες. Οταν όμως ξέσπασε η πανδημία, αποφάσισαν 
να δουλέψουν πάνω στον κορωνοϊό – «σκεφτήκαμε ότι 
μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς κάτι», λέει στην «Κ» 
η κ. Χατζηιωάννου. 

Η πιο πρόσφατη έρευνα του εργαστηρίου τους, τα 
ευρήματα της οποίας δεν έχουν δημοσιευθεί επίσημα 
ακόμα, οδήγησε σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα 
σχετικά με τα αντισώματα κατά του ιού. Διαπίστωσαν πως, 
ενώ έξι μήνες μετά τη νόσο, τα εξουδετερωτικά αντισώματα 
ανθρώπων που είχαν προηγουμένως περάσει κορωνοϊό, 
είχαν πέσει αρκετά, στον ένα χρόνο από τότε που 
κόλλησαν, τα εξουδετερωτικά αντισώματα δεν είχαν απλώς 
σταθεροποιηθεί αλλά είχαν βελτιωθεί, και όχι μόνο από 
την άποψη αποτελεσματικότητας εναντίον της ακίδας του 
ιού. «Τώρα μπορούν να εξουδετερώσουν και ιούς οι οποίοι 
έχουν μεταλλάξεις στην ακίδα· τα αντισώματα που είχαν 
πριν από ένα χρόνο δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν», 
αναφέρει. Ενα χρόνο μετά την ίωση, τα εξουδετερωτικά 
τους αντισώματα είναι πολύ καλύτερα.

– Πώς γίνεται αυτό;
– Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση – δεν ξέρουμε πώς 
αυτά τα ατομικά αντισώματα εξελίσσονται. Υπάρχει 
περίπτωση αυτό να γίνεται λόγω εκτεταμένης έκθεσης στο 
αντιγόνο ή ίσως παραμένει ένα μέρος του ιού στο σώμα 
σου κάπου και συνεχίζει να «εκπαιδεύει» τα αντισώματα 
ή ίσως αντιγόνο από τον ιό έχει φυλαχτεί σε μέρη του 
ανοσοποιητικού συστήματος, π.χ. στους λεμφαδένες, και 
αυτό εξακολουθεί να προκαλεί τα αντισώματα να γίνουν 
καλύτερα, γιατί βλέπουμε ότι όταν προσβάλλεσαι από τον 
ιό, ορισμένα από τα Β λεμφοκύτταρα τα οποία παράγουν 
τα αντισώματα, γίνονται λεμφοκύτταρα μνήμης. Bλέπουμε 
ότι τα λεμφοκύτταρα μνήμης που παρήγαγαν αντισώματα, 
τα οποία δεν ήταν πολύ αποτελεσματικά εναντίον του ιού, 
έχουν μειωθεί, αλλά τα κύτταρα μνήμης που δημιούργησαν 
εξουδετερωτικά αντισώματα έχουν αυξηθεί μετά ένα χρόνο. 
Η ερώτηση είναι αν όντως αναπαράγει αυτή την αντίδραση 
και ο εμβολιασμός.

– Τότε πώς κάποιοι που έχουν ήδη περάσει τον ιό είτε 
φαίνεται να μην έχουν αντισώματα ή ξανανοσούν;
– Εξαρτάται ποιο τεστ αντισωμάτων έκανες – με το 
πέρασμα του χρόνου διαβρώνεται η ικανότητά τους να 
δουν το ποσοστό εξουδετερωτικών αντισωμάτων που 
έχεις. Πάντως, πέφτουν πολύ τα αντισώματά σου μετά τον 
πρώτο μήνα, κατεβαίνουν σε χαμηλά επίπεδα, αν είσαι 
ήδη μετά την ίωση σε πολύ χαμηλό επίπεδο, υπάρχει 
περίπτωση μετά 3-4 μήνες να έχουν κατέβει τόσο πολύ 
που να μη τα βλέπουμε με τις τεχνικές που έχουμε, αλλά 
έχεις σίγουρα αυτά τα Β λεμφοκύτταρα μνήμης στον 

οργανισμό σου, οπότε αν αρρωστήσεις πάλι, ο οργανισμός 
θα θυμηθεί ότι το έχει ξαναδεί αυτό το αντιγόνο και θα 
αντιδράσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Δεν είσαι 
προστατευμένος όμως από την ίωση – μπορεί να είσαι 
προστατευμένος από τη βαριά νόσο.  

– Και φυσικά μπορείς να είσαι και φορέας.
– Φυσικά ενδέχεται να είσαι και φορέας, αυτό είναι το 
πρόβλημα τώρα.

– Τα Β λεμφοκύτταρα μνήμης λειτουργούν, αν έχει 
κανείς νοσήσει, και με άλλες μεταλλάξεις;
– Λειτουργούν ώς ένα βαθμό. Εκείνο όμως που δείχνει η 
έρευνά μας πολύ ξεκάθαρα είναι ότι αν αυτοί που είχαν 
νοσήσει πριν από ένα χρόνο κάνουν και τις δύο δόσεις 
εμβολίου τώρα (σ.σ. η έρευνα έγινε μόνο με όσους είχαν 
κάνει εμβόλια τεχνολογίας mRNA), τα εξουδετερωτικά 
τους αντισώματα ανεβαίνουν στα ύψη, και φυσικά και τα 
αντίστοιχα λεμφοκύτταρα. Είναι επίπεδα που δεν έχουμε 
ξαναδεί τόσο υψηλά, που πραγματικά δεν έχουν πρόβλημα 
να αντιμετωπίσουν όλες τις μεταλλάξεις.

– Οι εμβολιασμένοι που δεν είχαν κολλήσει;
– Αυτούς εξετάζουμε τώρα, εκείνο που δεν ξέρουμε είναι 
αν χρειάζεται αυτό το χρονικό διάστημα για να γίνουν τόσο 
καλά τα αντισώματα. Πρέπει να περάσει ένας χρόνος, 
πρέπει να περάσουν έξι μήνες; Είναι νωρίς ακόμα για να 
ξέρουμε. Πάντως, αυτοί που είχαν αρρωστήσει και πήραν 
τώρα και τις δύο δόσεις, ουσιαστικά έχουν πάρει τρεις 
δόσεις του ίδιου αντιγόνου, οπότε υπάρχει περίπτωση σε 
αυτούς που δεν το είχαν περάσει, να χρειαστεί 3η δόση, 
ίσως και 4η δόση, θα δούμε. Σε αυτούς που δεν είχαν 
κολλήσει πριν και τώρα έχουν εμβολιαστεί, βλέπουμε ότι 
γενικά τα επίπεδα εξουδετερωτικών αντισωμάτων είναι πιο 
ομοιόμορφα, ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο και σε 
μέσον όρο κάπως πιο υψηλά από αυτά που θα κάνεις μετά 
φυσική ίωση. Ο εμβολιασμός προκαλεί μια πιο ομοιόμορφη 
ανταπόκριση.

– Οσοι έχουν νοσήσει και έχουν κάνει και τις δύο 
δόσεις εμβολίου, πάλι μπορεί να είναι φορείς;
– Μπορεί, δυστυχώς. Δεν ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό. 
Προσωπικά πιστεύω, αλλά είναι εικασία, ότι αν βρεθείς 
αντιμέτωπος με ένα πολύ μεγάλο ιικό φορτίο, οι 
πιθανότητες να προσβληθείς υπάρχουν ακόμα. Τα εμβόλια 
αναπτύχθηκαν κυρίως για να σταματήσουν τη βαριά 
νόσο, για να αποφύγεις τη διασωλήνωση ή τον θάνατο. 
Μειώνουν και τη μετάδοση, γιατί γενικά μειώνεται το ιικό 
φορτίο, αλλά δεν την αποκλείουν. Το πρόβλημα είναι, αν 
έχεις ένα μέρος του πληθυσμού εμβολιασμένο και το άλλο 
μη εμβολιασμένο, ότι δεν είναι αρκετό για να σταματήσεις 
τη μετάδοση. Για αυτό η άρση των μέτρων πρέπει να γίνει 
πάρα πολύ προσεκτικά, και προσωπικά εγώ είμαι πάρα 
πολύ απογοητευμένη με το CDC, και οι περισσότεροι 
ιολόγοι που έχω συζητήσει συμφωνούν μαζί μου, ότι είναι 
πολύ πρόωρη η άρση όλων των μέτρων. Είναι πραγματικά 
μεγάλο τίμημα να φοράς μια μάσκα; Αν βγάλουμε τις μάσκες 
πρώιμα, θα ξανανέβουν τα νούμερα, θα αναγκαστούμε να 

πάμε ξανά σε lockdown.

– Θεωρείτε ότι είναι μόνο η μάσκα;
– Η μάσκα προστατεύει νομίζω αρκετά. Τώρα το καλοκαίρι 
έχουμε μια τεράστια ευκαιρία στην Ελλάδα, γιατί είναι 
καλός ο καιρός, είναι όλοι έξω, σε εξωτερικούς χώρους 
η μετάδοση χαμηλώνει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να 
δημιουργήσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να την 
αναχαιτίσουμε, γιατί δεν είναι μόνο ο εμβολιασμός, είναι 
και πόσο ο ιός κυκλοφορεί. Και αυτό είναι δύσκολο να 
το περιορίσεις μόνο με τον εμβολιασμό, ειδικά όταν στην 
Ελλάδα αυτή τη στιγμή οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ αργοί 
και μέχρι να φτάσουμε να εμβολιάσουμε τα παιδιά, έχουμε 
πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα.

– Οσον αφορά τα περιστατικά θρόμβωσης των 
εμβολίων Johnson & Johnson/AstraZeneca;
– Τα περιστατικά για εμένα είναι εξαιρετικά μικρά – η 
πιθανότητα να πάθεις θρόμβωση από την ίωση είναι πολύ 
μεγαλύτερη από ό,τι από το εμβόλιο.

– Είναι πιθανό τα ευρήματα της μελέτης σας να ισχύουν 
και για αυτά τα εμβόλια;
– Δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά εφόσον όλα 
σχεδόν τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή 
παραδίδουν το ίδιο αντιγόνο στον οργανισμό, πιστεύω 
ότι οι πιθανότητες να είναι παρόμοιες οι αντιδράσεις είναι 
πολύ υψηλές. 

Οι νέοι
– Τι συμβουλεύετε τον κόσμο;
– Να εμβολιαστούν και να προσέχουν ακόμα, να 
φορούν μάσκες σε εσωτερικούς χώρους και όχι μεγάλες 
συναθροίσεις.

– Σε νέους που δεν φοβούνται τόσο να κολλήσουν τι 
θα λέγατε;
– Οι πιθανότητες να νοσήσεις τόσο σοβαρά ώστε να 
χρειαστείς ΜΕΘ είναι μικρές όταν είσαι νέος, αλλά το 
ενδεχόμενο να αποκτήσεις μακροχρόνια προβλήματα; Οσο 
πληθαίνουν τα κρούσματα, αυξάνονται και οι περιπτώσεις 
και νέων που αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπτώσεις από την 
ίωση. Γιατί να το διακινδυνεύσεις;

– Μπορεί να κολλήσει κανείς στο αεροπλάνο;
– Με μάσκες όχι, είναι δύσκολο, πρέπει να έρθεις 
αντιμέτωπος με τεράστιο ιικό φορτίο για να περάσει τη 
μάσκα.

– Βοηθούν και τα rapid ή self tests στη μείωση της 
εξάπλωσης; 
– Ναι, κι αυτά βοηθούν. Είδα ότι το ξεκίνησαν στα 
σχολεία και για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είδαμε 
αμέσως πόσα κρούσματα βρέθηκαν. Αν αυτοί ήταν στο 
σχολείο, οι πιθανότητες να γίνει το ένα κρούσμα δέκα 
πολλαπλασιάζονται. Aυτό ακριβώς καταφέρνει 
το τεστ – να μειώσει την εξάπλωση του ιού. 
 

Δεν έχουμε την πολυτέλεια 
να αρνούμαστε τα εμβόλια

«Η μάσκα προστατεύει 
αρκετά. Τώρα το 

καλοκαίρι έχουμε μια 
τεράστια ευκαιρία 
στην Ελλάδα, γιατί 

είναι καλός ο καιρός, 
σε εξωτερικούς 

χώρους η μετάδοση 
χαμηλώνει πάρα 

πολύ, αλλά πρέπει να 
δημιουργήσουμε τις 
προϋποθέσεις για να 
την αναχαιτίσουμε», 

λέει η κ. Χατζηιωάννου

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ
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Παραπληροφόρηση ότι ο εμβολιασμός 
επηρεάζει τη γονιμότητα

– Πολλές γυναίκες φοβούνται να εμβολιαστούν γιατί 
δρομολογούν σε ένα χρόνο να τεκνοποιήσουν. 
– Δεν ξέρω πώς έχει διαδοθεί αυτός ο μύθος ότι τα εμβόλια 
επηρεάζουν τη γονιμότητα, αλλά δεν υπάρχει καμία τέτοια 
ένδειξη, για εμένα είναι εντελώς παράλογο να πιστεύεις κάτι 
τέτοιο. Φυσικά φταίει η παραπληροφόρηση. Το εμβόλιο το 
βάζεις στον οργανισμό σου, παράγεις το αντιγόνο, και μετά 
δεν μένει εκεί, φεύγει. Δεν το κουβαλάς μαζί σου εφ’ όρου 
ζωής, ποτέ κανένα εμβόλιο, τα αντισώματα μένουν, όχι το 
εμβόλιο.

– Σε αυτούς που λένε ότι τα εμβόλια δημιουργήθηκαν πολύ 
γρήγορα, τι απαντάτε;
– Επειδή εσείς το είδατε ότι έγινε πολύ γρήγορα, δεν 
σημαίνει ότι όντως έγινε πολύ γρήγορα. Χρόνια μελετάται 
αυτή η τεχνική (σ.σ. mRNA) και από τότε που εμφανίστηκε 
ο πρώτος SARS είχαν αρχίσει να εξετάζουν ποια είναι η 
καλύτερη μέθοδος για να παράγουν αντισώματα εναντίον 
του. Οπότε η προεργασία για το τωρινό εμβόλιο υπήρχε 
εδώ και χρόνια και ευτυχώς που προϋπήρχε, διαφορετικά 
δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελεσματικά εμβόλια. Αυτή τη 
στιγμή έχουν εμβολιαστεί εκατομμύρια άνθρωποι στον 
κόσμο, χωρίς σοβαρές παρενέργειες. Ενώ οι πιθανότητες 
να πεθάνεις ή να έχεις μακροχρόνια προβλήματα λόγω 
της ίωσης είναι τεράστιες. Προτιμάς να το διακινδυνεύσεις 
αυτό από κάτι το οποίο έχει δοκιμαστεί σε πάρα πολύ 
κόσμο; Αυτό για εμένα είναι ύβρις σε ένα βαθμό. Βλέπεις 
τι γίνεται στην Ινδία τώρα, που παρακαλάνε για εμβόλια, 
πεθαίνουν σωρηδόν, και εμείς που το έχουμε και έχεις τη 
δυνατότητα να το κάνεις από τους πρώτους, θα πεις «α 
όχι, δεν θέλω»; Δεν είμαστε σοβαροί. Η αμφισβήτηση των 
εμβολίων για εμένα είναι πολυτέλεια. Επιπλέον, επειδή 
είναι τόσο ασφαλή και έχουν γίνει δοκιμές στα παιδιά, εγώ 
θα εμβολιάσω τα παιδιά μου την άλλη εβδομάδα. Η κόρη 
μου μόλις έκλεισε τα 12.

– Οι εμβολιασμένοι που θα κολλήσουν μπορεί να 
έχουν και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της νόσου, 
π.χ. κόπωση κ.ά.;
– Θα δείξει, αλλά πιστεύω όχι. Εχω διαβάσει αδημοσίευτα 
στοιχεία από γιατρούς και ερευνητές, λένε ότι και αυτοί 
που έχουν μακροχρόνια συμπτώματα από την ίωση, όταν 
εμβολιάζονται, αυτά γίνονται καλύτερα. Αν ισχύει όντως, 
είναι ένας ακόμα λόγος να εμβολιαστείς, και σίγουρα 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υποφέρεις από 
μακροχρόνια προβλήματα όταν είσαι εμβολιασμένος, 
ακόμα κι αν προσβληθείς. 

– Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι η Ελλάδα άνοιξε τον 
τουρισμό;
– Δεν ξέρω σε τι το έχουν βασίσει. Δεν είναι δυνατόν να 
ανοίγεις έτσι, με 30% του πληθυσμού μόνο εμβολιασμένο 
(σ.σ. με την πρώτη δόση). Καταλαβαίνω ότι υπάρχει 
τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και πως μετά τόσο καιρό 
μέτρων και οικονομικής δυσχέρειας, πρέπει κάπως να 
κινηθεί η οικονομία. Είναι δύσκολο δίλημμα, πρέπει κάπως 
να είναι σίγουροι πως περιορίζεται η μετάδοση.

– Πέραν από τα τεστ τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την 
έλευση στη χώρα, φοράμε ακόμα μάσκες στον δρόμο 
και στους εσωτερικούς χώρους, υπάρχει απαγόρευση 
κυκλοφορίας από τις 12.30 το βράδυ και αποστάσεις 
στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων. Αλλά 
για κάποιους είναι λες και τελείωσε η πανδημία.
– Δεν τελείωσε η πανδημία – κάθε φορά που το πιστεύουμε 
αυτό, γίνεται χειρότερα. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. 
Για εμένα υπάρχουν πάντα δύο πτυχές. Η μία είναι η 
κυβέρνηση, να δίνει ένα σωστό και συνεπές μήνυμα. Από 
την άλλη όμως, υπάρχει πάντα και η ατομική ευθύνη. Η 
άρνηση εμβολιασμού, παραδείγματος χάριν – πραγματικά 
δεν μπορώ να την καταλάβω. Λες «δεν εμπιστεύομαι την 
επιστήμη», όμως αυτή μας έχει δώσει τον τρόπο ζωής 
που έχουμε αυτή τη στιγμή, πώς είναι δυνατόν να μην την 
εμπιστεύεσαι;

 
– Οσοι άρχισαν να εμβολιάζονται τον Ιανουάριο, μέχρι 
να το κάνουν το εμβόλιο και οι υπόλοιποι, μπορεί 
να χρειαστεί να εμβολιαστούν ξανά, οπότε να μη 
φτάσουμε ποτέ στην ανοσία;
– Εξαιρετική ερώτηση. Δεν ξέρουμε, δεν μπορώ να σας 
απαντήσω με σιγουριά και νομίζω κανένας αυτή τη στιγμή 
δεν ξέρει να απαντήσει με σιγουριά πόσο καιρό θα κρατήσει 
η ανοσία εναντίον της βαριάς νόσου. Ακόμα είναι αρχή, 
ξέρω ότι ο κόσμος δεν το βλέπει έτσι αλλά είναι η πρώτη 

φορά στην ιστορία που έχουμε μελετήσει την αντίδραση 
του ανοσοποιητικού στην ίωση και στον εμβολιασμό σε 
τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Μαθαίνουμε πράγματα τα 
οποία δεν τα ξέραμε μέχρι τώρα, και υπάρχουν φυσικά 
και πάρα πολλά άγνωστα. Για εμένα υπάρχει πιθανότητα 
να χρειαστεί επαναληπτικό, ίσως σε ένα χρόνο από την 
πρώτη δόση, αλλά φυσικά αν δεν έχουν εμβολιαστεί όλοι, 
δεν μπορείς να αρχίσεις να δίνεις 3η δόση.
– Πώς πιστεύετε ότι θα τελειώσει η πανδημία και πότε; 
– Το πότε θα εξαρτηθεί από τον κόσμο, και φυσικά από τα μέτρα 
που θα πάρει η κυβέρνηση, αν συμπεριφερθούμε σωστά, και 
μειώσουμε τη μετάδοση πάρα πολύ (σ.σ. σε σημείο να μη 
βρίσκουμε ιικό φορτίο στα λύματα, σημειώνει) και εμβολιαστεί 
ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων 
και των παιδιών βέβαια, τότε νομίζω έχουμε τη δυνατότητα να 
δούμε το φως στην άκρη του τούνελ.

kathimerini.gr
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Έδωσε σε άστεγο 

την κάρτα του να σηκώσει 
όσα χρήματα θέλει!

Ένα πρωτοφανές περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο 
Νιούκαστλ της Μεγάλης Βρετανίας κάνει τον γύρο του 
διαδικτύου, καθώς η απόφαση ενός άντρα να δώσει την 
αναληπτική του κάρτα σε έναν άστεγο για να σηκώσει όσα 
χρήματα επιθυμούσε εκείνος, έχει γίνει παγκόσμιο viral.

Πιο αναλυτικά, όλα ξεκίνησαν όταν ο Τζακ Φάντα, ένας 
εργάτης οικοδομής από την πόλη των ανθρακωρύχων 
έκανε το διάλειμμά του σε κατάστημα εστίασης κοντά στο 
κλαμπ όπου εργαζόταν.

Λίγο παραπέρα βρισκόταν μία παρέα νεαρών, οι οποίοι 
απολάμβαναν τα ποτά τους, όταν ένας άστεγος άντρας 
τους πλησίασε, ζητώντας τους παράλληλα χρήματα για να 
αγοράσει τρόφιμα.

Αρχικά, οι περισσότεροι από τους νεαρούς δίστασαν στη 
θέα του γενειοφόρου άστεγου, όμως όλα άλλαξαν άρδην 

όταν ένας από αυτούς, αφού έδωσε στον άστεγο την κάρτα 
ανάληψης της τράπεζας και τον κωδικό PIN του, λέγοντάς 
του να σηκώσει όσα χρήματα ήθελε από κοντινό ΑΤΜ.

Ο Φάντα δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του 
βλέποντας τον άστεγο να απομακρύνεται με την κάρτα 
και το PIN του γενναιόδωρου νεαρού, αρχίζοντας να 
καταγράφει το σκηνικό με το κινητό του τηλέφωνο, 
όμως όσα ακολούθησαν έκαναν την έκπληξή του ακόμη 
μεγαλύτερη.

Πιο συγκεκριμένα, λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος άστεγος 
επέστρεψε στο σημείο που καθόταν η παρέα των νεαρών, 
έχοντας ανά χείρας ένα χαρτονόμισμα των 20 λιρών αλλά 
και την απόδειξη της ανάληψης από το ΑΤΜ, ενώ στη 
συνέχεια παρέδωσε την κάρτα στον κάτοχό της κι έφυγε 
προς άγνωστη κατεύθυνση, ευχαριστώντας παράλληλα 
τον νεαρό άγνωστο συμπολίτη του για την γενναιόδωρη 
πράξη του.

Ιάπωνες… 
ο πιο στερημένος λαός 
στο θέμα του ύπνου!

Στις περισσότερες χώρες, αν κάποιος εργαζόμενος 
αποκοιμηθεί στη δουλειά το πιθανότερο είναι να του… 
κοστίσει. Αλλά στην Ιαπωνία, ο ύπνος εν ώρα εργασίας είναι 
συνήθης και κοινωνικά αποδεκτός. Στην πραγματικότητα, 
θεωρείται σημάδι επιμέλειας, καθώς «το άτομο είναι τόσο 
αφοσιωμένο στη δουλειά του, που δούλεψε μέχρι να 
εξαντληθεί».

Οι Ιάπωνες είναι ίσως ο πιο στερημένος λαός στον 
κόσμο στο θέμα του ύπνου. Μία μελέτη δείχνει ότι ένας 
μέσος Ιάπωνας κοιμάται μόνο 6 ώρες και 35 λεπτά κάθε 
μέρα. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι κοιμούνται κατά τη 
διάρκεια των μετακινήσεών τους, στη δουλειά τους, σε 
πάρκα, σε καφενεία, σε βιβλιοπωλεία, σε εμπορικά κέντρα 
και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο χώρο.

Η έλλειψη ύπνου ταλαιπωρεί τους Ιάπωνες σχεδόν 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Την εποχή εκείνη 
η Ιαπωνία βρισκόταν στο αποκορύφωμα μιας φάσης 
έκτακτης κερδοσκοπικής έκρηξης. Η καθημερινή ζωή ήταν 
αντίστοιχα ταραχώδης και οι άνθρωποι τηρούσαν αυστηρά 
χρονοδιαγράμματα για δουλειά ή ακόμα και για αναψυχή 
με αποτέλεσμα να μην έχουν καθόλου χρόνο για ύπνο.

Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου λοιπόν, της 

μεταπολεμικής οικονομικής άνθησης, που οι Ιάπωνες 
κέρδισαν τη φήμη του πιο εργατικού έθνους που δεν έχει 
χρόνο να κοιμηθεί. Οι άνθρωποι εργάζονταν για πολλές 
ώρες συνεχόμενες και κατάφερναν να τρώνε μόνο κατά 
τη διάρκεια της επιστροφή τους στο σπίτι. Αντίστοιχα, και 
οι φοιτητές ξενυχτούσαν για τη μελέτη των μαθημάτων 
με αποτέλεσμα να καταρρέουν κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων το επόμενο πρωί.

Αν και αντιφατικό, η ανοχή για τον ύπνο κατά τη 
διάρκεια συναντήσεων, μαθημάτων και κοινωνικών 
συγκεντρώσεων είναι ευρέως διαδεδομένη στην ιαπωνική 
κουλτούρα. Ωστόσο, υπάρχουν και μερικοί περιορισμοί 
στο πόσο δικαιολογημένος είναι κάποιος, αν αποκοιμηθεί 
στη δουλειά του. Εάν, για παράδειγμα, υπάρχει ένας νέος 
υπάλληλος στην εταιρεία πρέπει να δείξει πόσο ενεργός 
και εργατικός είναι για αυτό και δεν μπορεί ή τουλάχιστον 
δεν θα έχει ευνοϊκή μεταχείριση, αν αποκοιμηθεί. Αλλά 
αν πρόκειται για ένα εργαζόμενο ηλικίας 40 ή 50 ετών, τα 
περιθώρια είναι πιο ελαστικά.

Τα τελευταία χρόνια βέβαια, η πρακτική του ύπνου στη 
δουλειά έχει λάβει υποστήριξη από πολλούς εργοδότες σε 
όλο τον κόσμο από διάσημες εταιρείες όπως η Google, η 
Apple, η Nike, η BASF, η Opel, η Huffington Post και η 
Proctor & Gamble, οι οποίες παρέχουν ακόμα και ειδικά 
διαμορφωμένα δωμάτια για όσους θέλουν να πάρουν έναν 
υπνάκο όσο βρίσκονται στη δουλειά.
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Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
από την πρώτη στιγμή που 
ανέλαβε καθήκοντα προτιμά να 
κινείται αντισυμβατικά και να 
χρησιμοποιεί συχνά το παιχνίδι 
των συμβολισμών. Αυτόν τον 
τρόπο διάλεξε για να αφήσει το 
στίγμα της – και μέχρι τώρα δείχνει 
να το καταφέρνει

Μυρτώ Λιαλιούτη

Ορόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει μια 
περίεργη δυσκολία: για να μην περιφέρεται ως άδειο 
κουφάρι, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τη θέση 
πρέπει να συνειδητοποιήσει πως η θητεία του θα 
κριθεί αναπόφευκτα στο παιχνίδι των συμβολισμών. 
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου από την πρώτη στιγμή 
που ανέλαβε καθήκοντα φάνηκε όχι μόνο διατεθειμένη 
να παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά και να το 
διαμορφώσει.

Εγινε η πρώτη Πρόεδρος της Δημοκρατίας που 
άρχισε να αξιοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ακόμα και για να αναρτήσει μια φωτογραφία με τα 
βιβλία που διάβασε. Μέσω των σόσιαλ μίντια - και 
όχι μόνο - επέλεξε να πάρει θέση σε μια σειρά 
από ζητήματα: από τη συνάντησή της με τη Σοφία 
Μπεκατώρου ως την επίσκεψή της στο σπίτι των 
γονιών της Ελένης Τοπαλούδη ανέδειξε τα δικαιώματα 
των γυναικών και την ανάγκη καταπολέμησης της 
έμφυλης βίας, υπερασπίστηκε την ορατότητα της 
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και τα δικαιώματα των μεταναστών, 
μοίρασε φαγητό σε όσους το είχαν ανάγκη, έφερε ένα 
αδέσποτο γατάκι ως κατοικίδιο στο Προεδρικό Μέγαρο. 
Μια μη πολιτικός σε πολιτική θέση έμαθε πολύ νωρίς 
να κινείται αντισυμβατικά, εντός ωστόσο των ορίων 
του ρόλου της που δεν δίνουν πολλές δυνατότητες 
ευελιξίας. Αυτόν τον τρόπο διάλεξε για να αφήσει το 
στίγμα της - και μέχρι τώρα δείχνει να το καταφέρνει.

Σημεία της ιστορίας
 Αντέχει η ελληνική κοινωνία έναν Πρόεδρο που 

έχει άποψη; Οι προηγούμενοι της Σακελλαροπούλου, 
άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας και σίγουρα διαφορετικής 
νοοτροπίας, είχαν φτιάξει ένα προστατευτικό αλλά 
απρόσιτο θεσμικό κοστούμι, από το οποίο σπάνια 
έβγαιναν. Οι φορές που το έκαναν, που έλεγαν τη 

γνώμη τους ή έδειχναν την προτίμησή τους, ήταν κι 
αυτές που έχουν απομείνει από τις θητείες τους - αυτές 
που τις καθόρισαν, θετικά ή αρνητικά. Ο χειρισμός 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο Μακεδονικό, στην 
κρίσιμη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών το 1992, 
η άρνηση του Χρήστου Σαρτζετάκη να απονείμει 
χάρη στον Χρήστο Ρούσσο, η επιλογή του Κωστή 
Στεφανόπουλου να αρνηθεί στον αρχιεπίσκοπο 
Χριστόδουλο τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τις 
ταυτότητες, το σπάσιμο της φωνής του Κάρολου 
Παπούλια μετά τους τραμπουκισμούς στην παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου το 2011, η συνάντηση του 
Προκόπη Παυλόπουλου και του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν το 2017: όλα τους αποτελούν σημεία της 
πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, σημάδια των καιρών 
τους και των προσωπικοτήτων πίσω από ένα όνομα.

 
Οι haters
Ενδεχομένως λόγω φύλου (αλλά και γιατί ο 

Παυλόπουλος αντικαταστάθηκε πριν ολοκληρώσει 
δύο θητείες) η Σακελλαροπούλου, από την πρώτη 
στιγμή που ορκίστηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
απέκτησε ένα σταθερό δίκτυο επικριτών, το οποίο 
οι κακές γλώσσες συνδέουν με τον προκάτοχό της. 
Πρόκειται για μια κατά κύριο λόγο συντηρητική ομάδα 
σε επαφές και παρουσία σε παραδοσιακά και νέα 
Μέσα που επικρίνουν κάθε κίνησή της. Η χωροταξία 
του γραφείου της, μερικές φωτογραφίες της γάτας 
Καλυψώς, ακόμα και τα παπούτσια που φοράει έγιναν 
αφορμή για πρωτοσέλιδα και επιθέσεις, ενώ η σχέση 
της με την Εκκλησία μπήκε στο στόχαστρο. Ηταν λες 
και κάποιος περίμενε τη Σακελλαροπούλου στη γωνία, 
το κρακ στη δημόσια εικόνα που φιλοτέχνησε που 
θα την έκανε να σπάσει. Την περίοδο της απεργίας 
πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, η γκρίνια για την 
Πρόεδρο επεκτάθηκε και στο απέναντι στρατόπεδο: οι 
υποστηρικτές του αιτήματος του ισοβίτη τρομοκράτη 
της 17Ν τής ζητούσαν μετ' επιτάσεως να παρέμβει με 
μια δημόσια δήλωση στήριξης για τη μεταγωγή του στις 
φυλακές Κορυδαλλού. Εκείνη δεν το έκανε - και όσο οι 
μέρες περνούσαν και συνέχιζε στην ίδια τακτική, τόσο 
ο εκνευρισμός μεγάλωνε, με αποτέλεσμα οι αναρτήσεις 
της στο Facebook να γεμίσουν αρνητικά σχόλια. 
Πλέον «νεύρα» για τη Σακελλαροπούλου υπάρχουν 
και από τις δύο πλευρές του πολιτικού χάρτη. Μια 
ανάγνωση, πάντως, θέλει στους haters της Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου να αποτυπώνονται οι τεκτονικές 
αλλαγές που έγιναν στο πολιτικό σύστημα την 
τελευταία δεκαετία. Συντηρητικοί μιας συγκεκριμένης 
πτέρυγας της δεξιάς πολυκατοικίας συγκατοικούν με 
αριστερούς συγκεκριμένης προέλευσης, φτιάχνοντας 
ένα μείγμα κριτικής που υπερβαίνει τις ιδεολογικές 
διαφοροποιήσεις.

Η περίπτωση της κριτικής επί των εθνικών θεμάτων 

δεν είναι απολύτως ίδια, καθώς οι ειδικοί χειρισμοί 
που απαιτούνται φέρνουν διαφορετικές ισορροπίες. 
Οι θιασώτες των «αυστηρών μηνυμάτων» προς την 
τουρκική πλευρά επέκριναν σχεδόν προβλέψιμα τη 
Σακελλαροπούλου για την ποιότητα (αλλά, κυρίως, τη 
σφοδρότητα) των παρεμβάσεών της απέναντι στην 
Αγκυρα. Ακόμα όμως και μετριοπαθείς προοδευτικοί, 
που συμφωνούν μαζί της στα όσα έχει πει για την 
ισότιμη αντιμετώπιση των μεταναστών, της άσκησαν 
ηχηρή κριτική για τη φωτογραφία μπροστά από το 
τείχος στον Εβρο και για το μήνυμα που αυτή περνάει. 
Από κοντά και οι φωνές που την εξομοίωσαν με τον 
Ντόναλντ Τραμπ - οι οποίες, πάντως, εύλογα κόπασαν 
σχετικά σύντομα.

H φωτογραφία στον φράχτη
Η μια πλευρά είναι επικοινωνιακή: ένα Προεδρικό 

Μέγαρο που αποδεδειγμένα γνωρίζει να χειρίζεται 
συμβολισμούς δεν ήξερε τι θα συνέβαινε όταν θα 
απομονωνόταν αυτή η φωτογραφία από τις υπόλοιπες 
που τραβήχτηκαν σε αυτή την πρόσφατη επίσκεψη στη 
Βόρεια Ελλάδα; Η άλλη, όμως, είναι πολιτική: γιατί η 
Σακελλαροπούλου έπρεπε να κρύψει την επίσκεψη 
κάτω από το χαλί, επίσκεψη που καθιερωμένα κάνουν 
οι πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες σε παρόμοιες 
περιπτώσεις, σαν να μην υπήρξε ποτέ; Οι παρεμβάσεις 
της Σακελλαροπούλου διαχρονικά, ακόμα και πριν 
αναλάβει τη θέση που έχει σήμερα, δεν επιτρέπουν 
να κατηγορηθεί για ξενοφοβία: ως δικαστικός ανήκε 
σε εκείνους τους λίγους που διαφώνησαν με την 
κατάργηση του νόμου του 2010 για την ιθαγένεια, ενώ 
υπό την προεδρία της, το 2018, το ΣτΕ αποφάσισε 
πως τα προσφυγόπουλα μπορούν και πρέπει να 
εντάσσονται στις τάξεις των ελληνικών σχολείων. Οι 
ίδιοι που την κατηγορούν για έλλειψη πατριωτισμού κάτι 
θα βρουν να της προσάψουν και γι' αυτές τις επιλογές. 
Αντίθετα, όσοι συμφωνούσαν με αυτές τις κινήσεις 
τότε διαφωνούν με τη φωτογραφία σήμερα και της 
αποδίδουν αγωνία να γίνει αρεστή στην άλλη πλευρά. 
Ο μόνος τρόπος, πάντως, η Σακελλαροπούλου να γίνει 
αρεστή σε όλους είναι να παραμένει τις περισσότερες 
ημέρες της θητείας της σιωπηλή, όπως εκείνοι που 
προηγήθηκαν. Δεν φαίνεται όμως διατεθειμένη για κάτι 
τέτοιο, καθώς επιλογή της Ηρώδου Αττικού συνεχίζει 
να είναι η ανάδειξη μιας συγκεκριμένης βεντάλιας 
θεμάτων, που αναπόφευκτα θα αποτελέσουν θέμα 
για συζήτηση.

Τελικά, αντέχουμε έναν Πρόεδρο με άποψη; Ο 
τρόπος που ασκείται η κριτική στη Σακελλαροπούλου 
κρύβει από πίσω την απάντηση: η άποψη του εκάστοτε 
Προέδρου είναι σεβαστή μόνο όταν είναι σύμφωνη με 
τη δική μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, απλά δεν 
δικαιούται να έχει άποψη.

Μη πολιτικός σε πολιτική θέση
Μια Πρόεδρος με άποψη 
Η στάση της 
Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου 
και γιατί την 
πολεμούν
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Ο εισαγγελέας κατηγορεί 
την εταιρεία για κατάχρηση 
εξουσίας και παραβίαση των 
αρχών ανταγωνισμού, 
εκτιμώντας ότι πλουτίζει 
εις βάρος των καταναλωτών 
και των τρίτων πωλητών

Για παραβίαση των αρχών ανταγωνισμού κατηγορεί 
την Amazon, ο γενικός εισαγγελέας της Ουάσιγκτον, 
καταθέτοντας αγωγή εναντίον του τεχνολογικού 
κολοσσού με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας 
επειδή απαγορεύει σε τρίτους πωλητές να προσφέρουν 
φτηνότερα τα προϊόντα τους σε ανταγωνιστικές 
πλατφόρμες και τους επιβάλει υπέρογκες προμήθειες 
που φτάνουν ως και το 40% της τιμής.

Ο Καρλ Ρασίν στην αγωγή που κατέθεσε ισχυρίζεται 
πως οι κανόνες που επιβάλει η Amazon έχουν 
πυροδοτήσει ένα ντόμινο αυξήσεων σε προϊόντα 
λιανικής σε όλο το online λιανεμπόριο, γεγονός που 
λειτουργεί εις βάρος των καταναλωτών αλλά και των 
πωλητών.

«Η Amazon εκμεταλλεύεται την κυρίαρχη θέση της 
στις online πωλήσεις για να κερδίζει με κάθε κόστος. 
Μεγιστοποιεί τα κέρδη της εις βάρος των τρίτων 
πωλητών και των καταναλωτών υποχρεώνοντας 
τους να πληρώσουν πλασματικά ψηλότερες τιμές, 
ενώ ταυτόχρονα πλήττει τον ανταγωνισμό και 
την πρωτοπορία όλου του κόσμου παράνομα» 
σχολίασε ο εισαγγελέας, μέσω Twitter, αναγγέλλοντας 

την κατάθεση της 
αγωγής.

Θυμίζουμε πως 
η  ε τ α ι ρ ε ί α  έ χ ε ι 
βρεθεί ήδη και στο 
σ τ ό χ α σ τ ρ ο  τ ω ν 
αρμόδιων αρχών 
ανταγωνισμού της 
Ε.Ε. για τον τρόπο 
που συμπεριφέρεται 
στους Ευρωπαίους 
ε μ π ό ρ ο υ ς  π ο υ 
χρησιμοποιούν την 
π λ α τ φ ό ρ μ α  τ η ς 
για να διαθέσουν 
τα προϊόντα τους. 
Όμως, είναι η πρώτη 
φορά που θα βρεθεί 
στο εδώλιο για το ίδιο 
θέμα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες.

Αξίζει να σημειωθεί 
πως η αγωγή αφορά 
μόνο παραβιάσεις 
που αφορούν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της 
περιφέρειας της Κολούμπια (Ουάσιγκτον D.C.), όμως 
με δεδομένο και το αμερικανικό δίκαιο είναι σίγουρο 
πως θα ανοίξει τον Ασκό του Αιόλου για ανάλογες 
κινήσεις από τις εισαγγελικές αρχές και άλλων 
πολιτειών, αλλά πιθανότατα και των αρμόδιων αρχών 
σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια οι εισαγγελείς σε όλη 
τη χώρα έχουν πάρει… φωτιά, βγαίνοντας στο κυνήγι 
των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, όπως 
η Google και το Facebook, για antitrust υποθέσεις. 

ΗΠΑ: Αγωγή κατά της Amazon για 
παραβίαση των αρχών ανταγωνισμού

Μόνο η Google βρέθηκε αντιμέτωπη πέρυσι με τρεις 
διαφορετικές antitrust αγωγές, ενώ το Facebook 
σύρεται στα δικαστήρια από μια συμμαχία εισαγγελέων 
σε συνεργασία και με την ομοσπονδιακή αρχή του 
Federal Trade Commission.

Μάλιστα, και ο ίδιος ο Λευκός Οίκος έχει δείξει τις 
διαθέσεις του με το διορισμό της Λίνα Κάν, εκ των 
σκληρότερων επικριτών των αντιμονοπωλιακών 
πρακτικών, ως επίτροπο της Federal Trade 
Commission.
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