
ΣΕΛΙΔΑ 6

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

ISSUE #1940 -  15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

ΣΕΛΙΔΑ 16

Μπαίνοντας στην πρώτη φάση 
επαναλειτουργίας της  η επαρχία του 
Oνταριο, μετά από αρκετούς μήνες 
αναστολής της λειτουργίας των χώρων 
εστίασης,  άνοιξαν την π. Παρασκευή 
οι εξωτερικοί χώροι σε καφετέριες και 
εστιατόρια.

Από νωρίς, ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι 
άρχισαν να ετοιμάζουν τα καταστήματά 
τους για την πρώτη ημέρα λειτουργίας 
και οι πρώτοι πελάτες κάθισαν στα 
τραπεζάκια που στήθηκαν έξω για να 
απολαύσουν τον καφέ τους και το φαγητό 
τους.

Τα πρώτα αυτά μέτρα χαλάρωσης 
και μεσούσης της καλοκαιρίας, έγιναν 
δεκτά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τον 
κόσμο μετά από πολύμηνο εγκλεισμό 
και οι παρέες ξεχύθηκαν σε όλες τις 
ανοικτές αυλές και τα patio που διαθέτει 
η πολυάνθρωποη πολιτεία του Τορόντο.

Η  ελληνική γειτονιά της Danforth  γέμισε  
και πάλι ζωή σαν τον παλιό καλό καιρό. 
Ο καλός καιρός παρέα με τη λαχτάρα για 
ζωή τράβηξαν τα πλήθη στις αυλές των 
εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και όπου 

Η κηδεία των τεσσάρων μελών της 
μουσουλμανικής οικογένειας έγινε το 
Σάββατο στο Ισλαμικό Κέντρο στο Lon-
don, Ont., σχεδόν μια εβδομάδα μετά το 
θάνατό τους σε μια επίθεση που κίνητρό 
της είχε το αντιμουσουλμανικό μίσος.

Μοιάζει γιορτή...
αλλού υπήρχε η δυνατότητα να νιώσουν 
όμορφα και περισσότερο να ανασάνουν 
ελεύθερα.  

Ο πεζόδρομος της Danforth σιγά- σιγά- 
θύμισε εποχές πριν την πανδημία Cov-
id-19. Τραπέζια και καρέκλες στήθηκαν 
ξανά στο γνωστό σημείο αναφοράς των 
Ελλήνων. Και ξαφνικά όλο αυτό μοιάζει με 
γιορτή...

Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο πλήγμα 
από τα περιοριστικά μέτρα το δέχτηκαν 
τα καταστήματα εστίασης με κατακόρυφη 
πτώση των εσόδων των εστιατορίων πολλά 
από τα οποία  προέβησαν σε μείωση του 
προσωπικού και αρκετά έβαλαν λουκέτο.  

Ευελπιστώντας ότι σιγά  σιγά αλλά 
σταθερά επιστρέφουμε  στην κανονικότητα, 
προτρέπουμε τους αγαπητούς αναγνώστες 
μας να υποστηρίξουν τα ελληνικά 
εστιατόρια της Danforth  και όπου αλλού, 
δίνοντας στους ιδιοκτήτες τους την ευκαιρία 
να βγουν από το λήθαργο της οικονομικής 
δυσπραγίας.

Το ένα χέρι νίβει το άλλο λέει ο σοφός 
λαός μας....σύντομα ο κακός εφιάλτης της 
πανδημίας θα είναι παρελθόν.

Η Madiha Salman, 44 ετών, ο σύζυγός 
της Salman Afzaal, 46 ετών, η 15χρονη 
κόρη τους Yumna Afzaal και η 74χρονη 
μητέρα του Salman Talat Afzaal έχασαν 
τη ζωή τους στις 6 Ιουνίου μετά από 
επίθεση φορτηγού ενώ αμέριμνοι έκαναν 

Στερνό αντίο για την οικογένεια 
των μουσουλμάνων

Τελικά το ραντεβού των Βρυξελλών δεν ήταν ένα σκληρό τετ-α-τετ. Στη συνάντηση 
προσήλθαν το δεξί χέρι του Τούρκου προέδρου, ο Ιμπραχίμ Καλίν αλλά και η Ελένη 
Σουρανή, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Λίγο πριν λήξει η συνάντηση και μέσω ΑΠΕ διέρρευσε η πληροφορία πως το 
κλίμα που επικράτησε ήταν θετικό αλλά και πως «έσπασε ο πάγος». Τουτέστιν 
μεθερμηνευόμενον οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αφήσουν πίσω τους τις 
εντάσεις του προηγούμενου καλοκαιριού και να προσχωρήσουν σε διαχειρίσιμες 
καταστάσεις, δηλαδή σε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Αυτά διέρρευσε η ελληνική πλευρά. 
Η τουρκική πλευρά παρέμεινε ωστόσο βουβή προφανώς αναμένοντας την εφ’ 
όλης της ύλης τοποθέτηση του Ταγίπ Ερντογάν μετά από την ολοκλήρωση της 
συνάντησής του με τον Τζο Μπάιντεν. Διότι ο μεν πρόεδρος της Τουρκίας είχε 
ανακοινώσει από νωρίς πως θα προβεί σε δηλώσεις ενώ ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει και αυτός από νωρίς πως δεν θα δώσει 
κάποια συνέντευξη Τύπου.

Πριν από το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν η Άγγελα Μέρκελ είχε συναντηθεί 
με τον Ταγίπ Ερντογάν και συζήτησαν μεταξύ άλλων και για το Κυπριακό. 
Προφανώς η καγκελάριος έκανε τη χάρη στην ελληνική διπλωματία να παρέμβει 

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

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

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

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

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

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

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

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

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σύσταση για την 
τροποποίηση προηγούμενης (σύστασης) σχετικά με μια 
συντονισμένη προσέγγιση στον περιορισμό της ελεύθερης 
κυκλοφορίας ως απάντηση στην πανδημία COVID-19. 
Η προσαρμογή ανταποκρίνεται στην εξελισσόμενη 
επιδημιολογική κατάσταση, τις συνεχιζόμενες εκστρατείες 
εμβολιασμού και την έγκριση του ψηφιακού πιστοποιητικού 
COVID της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να 
αποθαρρύνουν έντονα όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια προς 
και από «σκούρες περιοχές». Αυτό θα πρέπει επίσης να 
ισχύει για περιοχές με υψηλή επικράτηση των παραλλαγών 
ανησυχίας ή ενδιαφέροντος COVID-19 και για περιοχές με 
άγνωστη επικράτηση λόγω ανεπαρκούς αλληλουχίας. Τα 
άτομα που ταξιδεύουν από αυτές τις περιοχές θα πρέπει 
να εξακολουθούν να υποχρεούνται να έχουν αρνητικό τεστ 
και να μπαίνουν σε καραντίνα.

Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ζητούν 
από τα άτομα που ταξιδεύουν από μια πορτοκαλί ή κόκκινη 
περιοχή να έχουν αρνητικό τεστ. Εάν δεν διαθέτουν τέτοιο 
πιστοποιητικό, τα άτομα που ταξιδεύουν από μια κόκκινη 
περιοχή θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα έως ότου 
λάβουν αρνητικό τεστ και τα άτομα που ταξιδεύουν από 
μια πορτοκαλί περιοχή ενδέχεται να υποχρεωθούν να 
υποβληθούν σε τεστ μετά την άφιξη.

Τα παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να εξαιρούνται από 
την απαίτηση να υποβληθούν σε τεστ.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικών εμβολιασμού που εκδίδονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό για το ψηφιακό πιστοποιητικό 
COVID της ΕΕ δεν πρέπει να υπόκεινται σε τεστ ή 
καραντίνα εάν έχουν εμβολιαστεί πλήρως με εγκεκριμένο 
από τον EMA εμβόλιο και έχουν περάσει τουλάχιστον 14 
ημέρες από τον πλήρη εμβολιασμό. Τα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν επίσης να αίρουν αυτούς τους περιορισμούς 
μετά την πρώτη δόση μιας σειράς δύο δόσεων.

Όσοι έχουν αναρρώσει από κορονοϊό και έχουν 
πιστοποιητικό που αναφέρει ότι έχουν περάσει λιγότερες 
από 180 ημέρες από την ημερομηνία του θετικού 
αποτελέσματος του τεστ, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
τεστ ή καραντίνα.

Οι ανήλικοι δεν πρέπει να υποχρεώνονται να καραντίνα 

εάν το άτομο που τα συνοδεύει δεν απαιτείται να τεθεί σε 
καραντίνα, για παράδειγμα επειδή έχει εμβολιαστεί ή έχει 
αναρρώσει από covid.

Η επικαιροποιημένη σύσταση περιλαμβάνει δύο 
επιπλέον κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την 
εξέταση του εάν θα περιοριστεί η ελεύθερη κυκλοφορία: 
η ενημέρωση του εμβολιασμού και η επικράτηση των 
παραλλαγών COVID-19 που προκαλούν ανησυχία ή 
ενδιαφέρον.

Αυξάνει επίσης τα όρια για τη συμπερίληψη μιας 
περιοχής σε ένα από τα τέσσερα καθορισμένα χρώματα:

Πράσινο: εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι 
μικρότερο από 50 και το ποσοστό θετικότητας δοκιμής 
κάτω από 4%, ή εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών 
είναι μικρότερο από 75 και το ποσοστό θετικότητας είναι 
μικρότερο από 1%

Πορτοκαλί: εάν το ποσοστό των τελευταίων 14 ημερών 
είναι μικρότερο από 50 και το ποσοστό θετικότητας 
της δοκιμής είναι 4% ή μεγαλύτερο · εάν το ποσοστό 
ειδοποίησης 14 ημερών κυμαίνεται μεταξύ 50 και 75 και το 

ποσοστό θετικής δοκιμής είναι 1% ή μεγαλύτερο · ή εάν το 
ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι μεταξύ 75 και 200 
και το ποσοστό θετικής δοκιμής είναι μικρότερο από 4%

Κόκκινο: εάν το ποσοστό των τελευταίων 14 ημερών 
κυμαίνεται μεταξύ 75 και 200 και το ποσοστό θετικής 
δοκιμής είναι 4% ή μεγαλύτερο · ή εάν το ποσοστό των 
τελευταίων 14 ημερών κυμαίνεται μεταξύ 200 και 500

Σκούρο κόκκινο: το όριο για αυτό το χρώμα διατηρείται 
σε επίπεδα άνω των 500.

Όταν η επιδημιολογική κατάσταση σε μια περιοχή 
επιδεινώνεται γρήγορα, ιδίως λόγω της μεγάλης 
επικράτησης παραλλαγών ανησυχίας ή ενδιαφέροντος, τα 
κράτη μέλη θα μπορούν να επικαλεστούν το φρένο έκτακτης 
ανάγκης. Σε αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να απαιτούν από άτομα που έχουν εμβολιαστεί και 
αναρρώσει να υποβληθούν σε τεστ ή / και σε καραντίνα.

Το Συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή 
και υποστηριζόμενο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης 
και Ελέγχου Νόσων, θα πρέπει να επανεξετάσει την 
κατάσταση με συντονισμένο τρόπο.

Χωρίς καραντίνα όσοι έχουν πιστοποιητικό 
και έχουν εμβολιαστεί πλήρως
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

την απογευματινή τους βόλτα. Ο μόνος επιζών είναι ο 
εννιάχρονος Φαγιέζ. Άλλα μέλη της οικογένειας έφτασαν 
στο London από το Πακιστάν και την Αυστραλία για να 
παρευρεθούν στην τελετή.

Η αστυνομία είπε ότι η επίθεση ήταν προμελετημένη 
και πιστεύεται ότι η οικογένεια στοχεύτηκε λόγω των 
θρησκευτικών της πεποιθήσεων.

Ένας 20χρονος αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες 
για δολοφονία πρώτου βαθμού και μία για απόπειρα 
δολοφονίας.

Συγγενείς των μελών της άτυχης οικογένειας στον 
επικήδειο λόγο τόνισαν πόσο σημαντικό στάθηκε το 
γεγονός της μεγάλης υποστήριξης από φίλους και ξένους 
ώστε να αισθανθούν λιγότερο μόνοι μέσα στη μεγάλη τους 
θλίψη.

Ο πρέσβης του Πακιστάν στον Καναδά μιλώντας στην 
νεκρώσιμη τελετή, είπε ότι όλο το Πακιστάν στέκεται 
«δίπλα-δίπλα» με εκείνους που έχασαν τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα. “Οι καρδιές μας αιμορραγούν εξαιτίας της 
φρικαλεότητας που έπληξε αυτήν την υπέροχη, θαυμάσια 
οικογένεια”.

 Εν τω μεταξύ οι δολοφονίες έχουν προκαλέσει 
ανησυχίες σχετικά με την ισλαμοφοβία στον Καναδά και 
έχουν επισημάνει τους φόβους των μουσουλμάνων ότι θα 
μπορούσαν να γίνουν στόχος αν επιδεικνύουν την πίστη 
τους.

Ο Imam Aarij Anwer της μουσουλμανικής κοινότητας του 
London είπε στους πιστούς να βασιστούν στην πίστη τους 
για να ξεπεράσουν αυτή την τραγωδία.

“Πιστεύουμε ως μουσουλμάνοι στο πεπρωμένο, είτε 
είναι καλό είτε κακό”, είπε. “Πιστεύουμε ότι είναι για τον 
Θεό και είναι μέρος της σοφίας του. Αν μας βάλει σε μια 
δύσκολη κατάσταση, θα μας βάλει και στη κατάσταση 
θεραπείας που είναι η αποδοχή του πόνου μας.”

Ωστόσο το ενδιαφέρον του κόσμου έχει στραφεί 
στην εξέλιξη της υγείας του μικρού Fayez.  “Οι γιατροί  
περιμένουν να αναρρώσει και η μακροχρόνια υγεία του 
δεν θα κινδυνεύσει από αυτό που πέρασε, οπότε είμαστε 
πραγματικά χαρούμενοι γι ‘αυτό”,  σημειώνεται στο ιατρικό 
ανακοινωθέν.

Στερνό αντίο 
για την

 οικογένεια 
των 

μουσουλμάνων
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ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

-Σκλάβε που είσαι;
-Εδώ είμαι μικρέ.Πολύ χαρούμενο σε 

βλέπω αυτή τη φορά και ανυπομονώ 
να μάθω τι συμβαίνει εκεί κάτω. Αρκετοί 
είναι αυτοί οι οποίοι με ψάχνουν και 
με ρωτάνε εδώ πάνω. Οπότε πρέπει 
να τους κρατάω ενήμερους καθότι 
εκδότης πολλά χρόνια και με πάρα 
πολλές ιστορίες κοινοτικές, πιπεράτες 
και επαγγελματικές.

-Πράγματι είμαι χαρούμενος 
Σκλάβε,γιατί η ερανική επιτροπή τα 
πηγαίνει πολύ καλά. 

Ο κόσμος ανταποκρίνεται 
πρόθυμα και βοηθάει έμπρακτα στην 
προσπάθεια της να μπορέσει να 
εκπληρώσει τον στόχο της.

-Από εδώ πάνω μικρέ τα βλέπουμε 
λίγο διαφορετικά τα πράγματα απ’ότι 
εσείς εκεί κάτω. Συναντιόμαστε με 
πολλούς κοινοτικούς και βλέπουμε 
ότι, για άλλη μια φορά η διοίκηση της 
Κοινότητας, το πάει μόνο ....από τη 
δική της πλευρά.  Δεν την ενδιαφέρει 
η ενότητα της παροικίας.Μακάρι να 
κάνουμε λάθος.

Ο χρόνος θα το δείξει. 
-Τι είναι αυτά που λες Σκλάβε; Δεν 

έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο.Εύχομαι 
πραγματικά να κάνετε λάθος.Μπορεί 
όμως εσείς από εκεί πάνω να τα 
βλέπετε τα πράγματα πιο καθαρά 
γιατί δεν σας έχει κουράσει και δεν 
σας έχει θολώσει το μυαλό όλο αυτό 

που συμβαίνει με τον κορωνοϊό, όπως 
εμάς εδώ κάτω. 

-Τα λέω αυτά μικρέ γιατί δεν βλέπουμε 
ανάμεσα στους δωρητές ονόματα που 
στο παρελθόν πρωτοστατούσαν στους 
αγώνες της Κοινότητας, κυνηγώντας 
να πετύχουν την εκπλήρωση των 
σκοπών της ύπαρξής της.

-Σκλάβε εσείς έχετε την προστασία 
και την βοήθεια όλων των Αγίων μας 
εκεί πάνω και ασφαλώς οι σκέψεις 
και οι προτάσεις σας πρέπει να είναι 
καθαρές και αμερόληπτες.Γι’αυτό 
πρέπει να τις συμμεριστούν όλοι αυτοί 
που σήμερα διοικούν την παροικία, την 
Κοινότητα και την Εκκλησία.Πρέπει 
επιτέλους να τα βρουν πολιτισμένα, να 
σταματήσουν τις δικαστικές διαμάχες 
και να πάρει ο καθένας αυτό που του 
πήρε  ο ΑΛΛΟΣ.

-Αυτό μικρέ το ευχόμαστε όλοι μας.
Η παροικία του Τορόντο έχει μεγάλη 

ιστορία. Δεν της αξίζει να βρίσκεται επί 
50 χρόνια σχεδόν σε εμφύλιο ..... Θα τα 
πούμε όμως αναλυτικότερα μια άλλη 
φορά με λεπτομέρειες και γεγονότα. 

Ψάχνω να βρω εδώ πάνω όλους 
τους παλιούς κοινοτικούς. Οταν το 
καταφέρω θα κανονίσω να κάνουμε μια 
γενική συνέλευση με προεδρεύοντα 
τον Πολυμενάκο και με παπά για την 
προσευχή τον Σπυρογιαννάκη.

-Σκλάβε θέλεις να ανάψεις φωτιές 
ή πιστεύεις πως με αυτόν τον 

τρόπο θα ξυπνήσεις την παροικία 
που τελευταία μάλλον βρίσκεται σε 
χειμερία νάρκη; Μην ανησυχείς όμως 
γιατί προσπαθεί να την ζωντανέψει ο 
γιατρός Καραντώνης, δημιουργώντας 
την ερανική επιτροπή και συγχρόνως 
ψάχνει για νέα άτομα με όρεξη, τα 
οποία θα μπορέσουν να διοικήσουν 
την Κοινότητα. Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι θα έχουν την βοήθεια όλης της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ παροικίας.

Αναμένουμε τις εκλογές, οι οποίες 
θα γίνουν τον προσεχή Νοέμβριο.

-Εύχομαι μικρέ να γίνει έτσι ακριβώς 
όπως τα λες. Εμείς εδώ πάνω 
χαιρόμαστε περισσότερο από εσάς 
όταν σας βλέπουμε ενωμένους δίχως 
διχασμούς και δικαστικές διαμάχες. 

Άλλωστε είναι για το κοινό συμφέρον 
όλων, μα πάνω απ’ όλα με σεβασμό 
στην Ελλάδα και στην πολύχρονη 
ιστορία της.

-Σκλάβε γνώριζες ότι η ερανική 
επιτροπή ετοιμάζει να κυκλοφορήσει 
λαχείο;

-Τι εννοείς μικρέ;
-Την πρόταση Σκλάβε την έκανε ο 

Θ.Δάρμου και έγινε αποδεκτή από όλα 
τα μέλη.Θα εκδοθούν 2,500 χιλιάδες 
λαχεία και η αξία του καθενός θα 100 
δολάρια. 

Ο τυχερός ή η τυχερή που θα έχει 
στα χέρια της το πολυπόθητο λαχείο 
θα κερδίσει μια MERCEDES 220ss 
αξίας 50.000 χιλιάδων δολαρίων. 

-Τι μου λες μικρέ;Αυτή είναι μια πολύ 
καλή ιδέα.Ένα μεγάλο μπράβο στην 
επιτροπή γι’αυτή την καταπληκτική 
πρωτοβουλία.Αν ο κόσμος τελικά 
πεισθεί,που απ’ότι φαίνεται δείχνει 
να θέλει να βοηθήσει, σύντομα η 
ερανική επιτροπή θα πετύχει τον 

στόχο της συγκεντρώνοντας έτσι το 
ποσό του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων.
Θέλω να πιστεύω πως η επιτροπή θα 
μεριμνήσει  ώστε το θέμα του λαχείου 
να διεκπεραιωθεί σωστά, αφού λάβει 
όλα τα σωστά μέτρα που απαιτούνται. 

-Σαν να το τραβήξαμε αρκετά το σχοινί 
σήμερα μικρέ. Δεν πειράζει όμως, 
είναι από την αγάπη και το ενδιαφέρον 
όλων μας προς την Κοινότητά μας, 
την Ελλάδα μας, ασχέτως που αυτοί 
που την διοικούσαν και αυτοί που την 
διοικούν, δεν ήθελαν και δεν θέλουν 
ή δεν τους επιτρέπουν να εκτιμήσουν 
τους αγώνες των απόδημων για την 
Ελλάδα.

Οι μέχρι τώρα αποφάσεις τους 
δεν ευνοούν το γενικό συμφέρον της 
Πατρίδας μας. Εύχομαι σύντομα να 
το αντιληφθούν πριν να είναι αργά,με 
συνέπεια να χάσουν τον απόδημο 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ στο σύνολό του.

-Έχεις δίκιο Σκλάβε τα έχουμε 
ξαναπεί άλλωστε.Αρκετά σε κούρασα 
όμως για σήμερα.Στην επόμενή μας 
συνάντηση λέω να μιλήσουμε για 
εκείνες τις ωραίες δεκαετίες του 70’,του 
80’ και του 90’ με τα γεγονότα της 
κοινότητας, τα πιπεράτα της παροικίας, 
των επιχειρήσεων και οπωσδήποτε 
των ιερωμένων μας, της εποχής 
εκείνης. Έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο 
το κλίμα που το πήραμε  μονότερμα. 

-Με μεγάλη μου χαρά μικρέ, να 
θυμηθούμε εκείνα τα  ωραία, τα γεμάτα 
ζωή χρόνια.

Αχ και να ήξερες τι μου θύμισες 
τώρα....

Φύγε όμως τώρα, ξέρω πως έχεις 
αρκετή δουλειά. 

-Έγινε Σκλάβε.
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...
 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 

Xρήστος Μανίκης
Μοντρεάλ, 5 Ιουνίου 2021

«ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ»
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ 
Ο ΣΤΟΧΟΣ

Το σύνθημα της Ερανικής Επιτροπής «ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ» είναι απλό αλλά και περιεκτικό πολλών 
νοημάτων. Όλα τα παλαιά και νέα μέλη της Ερανικής 
Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρο Δρ. Γιώργο Τσούκα, ο Επίτιμος 
Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μούκας, αλλά και ο Πρόεδρος κ. 
Σταύρος Τσινάλης στοχεύουν στο να ξεπεράσουμε τον 
στόχο των $600.000 που έχουν θέσει.

Συμπαραστάτες τους, ένθερμοι συμπαραστάτες τους 
είναι όλα τα παροικιακά μέσα ενημέρωσης και φυσικά ο 
Πρόεδρος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο στόχος λοιπόν, πρέπει να επιτευχθεί. Όμως αυτό δεν 
εξαρτάται μόνο από αυτούς αλλά και από εμάς, τον καθένα 
από εμάς.

Αν οι πολλοί, εμείς οι πολλοί, δώσουμε έστω και από 
λίγα, ο στόχος θα ξεπεραστεί. Άλλωστε τα Σχολεία μας 
χρειάζονται την ηθικά και οικονομικά αρωγή μας. Για να 
μπορούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα Ελληνόπουλα 
της Παροικίας μας να μαθαίνουν την Ελληνική μας γλώσσα 
και όλα όσα ένα Ελληνικό Σχολείο τα διδάσκει.

Η προσπάθεια λοιπόν συνεχίζεται. Στο πλαίσιο 
αυτό οι δύο εβδομαδιαίες παροικιακές εφημερίδες «τα 
Ελληνοκαναδικά Νέα» και το «Ελληνοκαναδικό Βήμα» 
αποφάσισαν να δημοσιεύουν τον κατάλογο των δωρητών.

Αρκεί φυσικά να μας στέλνουν έτοιμη την σελίδα, όπου 
θα αναγράφεται ο κατάλογος των δωρητών και το ποσό 
που δώρισε έκαστος εκ των δωρητών.

Πιστεύουμε ότι για πολλούς λόγους και αυτό θα 
συντελέσει στην επιτυχή προσπάθεια.

Πάντως θυμηθείτε, ο έρανος για τα σχολεία μας 
συνεχίζεται. Το σύνθημα «Στηρίζω τα σχολεία μας» είναι 
απλό, αλλά μας υπενθυμίζει το χρέος μας να στηρίξουμε 
τα Σχολεία μας.

Ας μην αδιαφορήσουμε.

Γιατί τόσα μπερδέματα 
στα της Στέγης …

Ναι, επί τέλους! η Στέγη Ηλικιωμένων (επισήμως Foyer 
Hellénique pour Personnes Âgées), δηλαδή ένα ακίνητο 
20 και πλέον εκατομμυρίων αξίας, περιήλθε και επισήμως 
στην Κοινότητά μας.

Όμως όσο και αν καλωσορίζουμε την επίσημη 
ανακοίνωση της μεταφοράς της «Στέγης» δυστυχώς για 
μια ακόμα φορά γύρω από αυτήν την μεταφορά των τίτλων, 
δημιουργούνται πολλαπλές ερωτήσεις, αφού σημειώθηκαν 
και πολλά που είναι διαμετρικά αντίθετα από εκείνα που 
επί χρόνια μας έλεγαν οι αρμόδιοι της Στέγης.

Περιμένοντας τις πολλαπλές διευκρινήσεις που είναι 
υποχρεωμένη η Διοίκηση της Στέγης που ουσιαστικά 
απαρτίζεται από τα άτομα που διοικούν και την 
Κοινότητα απλώς θα υπενθυμίσω ότι ο αείμνηστος Ηλίας 
Αντωνόπουλου, πρώην Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της 
«Κοινότητος» καθώς και της «Στέγης» μεταξύ των άλλων 
προ αρκετών χρόνων είχε γράψει:

«*Στο καταστατικό της Στέγης καθορίζεται ότι τα μέλη του 
Δ/κού Συμβουλίου της δεν μπορούν να είναι συγχρόνως 
και μέλη του Δ/κού Συμβουλίου της ΕΚΜ».

«*Σκεπτόμενοι σωστά οι τότε αξιωματούχοι της 
Κοινότητος φρόντισαν να τοποθετήσουν στην πρώτη Δ/ση 
της Στέγης μέλη που είχαν να επιδείξουν δείγματα αγάπης, 
εθελοντισμού, και προσήλωσης προς την Κοινότητα, ενώ 
η διαδοχή αντικατάστασης μέλους επιλέγεται από το Δ/
κό Συμβούλιο της Στέγης, που φροντίζει να διέπεται από 
άτομα με τα ως άνω προσόντα.

Το Δ/κό Συμβούλιο της Στέγης είναι 9μελές. Τα 6 μέλη 
προέρχονται από άτομα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κοινότητος και τα 3 μέλη είναι ένοικοι του κτιρίου της 
Στέγης.»

«*Ας μην ξεχνάμε ότι η Στέγη αποτελεί ένα μεγάλο 
κεφάλαιο του Ελληνισμού του Μόντρεαλ και δεν πρέπει να 
γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικής.

Με σωστή δουλειά, και φροντίδα η Κοινότητά μας, μετά 
από 16 χρόνια θα έχει εξασφαλίσει μια περιουσία που δεν 
θα έχει οικονομικά προβλήματα, ένα οικοδόμημα αξίας 
περίπου 15 εκατομμυρίων ξεχρεωμένο, που θα είναι εξ’ 
ολοκλήρου περιουσία της Κοινότητος.»

Από άρθρο με τίτλο « Η ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΙΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΜ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΤΕΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ» του αείμνηστου Ηλία Αντωνόπουλου που 
υπογράφει με τον τίτλο του «Μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Στέγης Ηλικιωμένων».

(Βλέπετε και την επαναδημοσίευσή του στο 
Ελληνοκαναδικό Βήμα της 30ης Οκτωβρίου 2011.

Εκτός αυτού σε άρθρο του κ. Νίκου Παγώνη, πρώην 
Προέδρου και της Κοινότητος και της Στέγης (σε διαφορετικό 
χρονικό διάστημα φυσικά) με τίτλο «Η “ΣΤΕΓΗ” ΤΗΣ 
ΕΡΙΔΟΣ» μεταξύ των άλλων είχε αναφέρει και το ότι:

«… τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της “Στέγης” 
δεν θα μπορούσαν να είναι μέλη άλλων κοινοτικών ή 
ενοριακών διοικήσεων. Αυτά είναι σημεία που απορρίπτουν 
κατηγορηματικά τις απαιτήσεις του ΔΣ της ΕΚΜ, ότι η “Στέγη” 
ανήκει στην Κοινότητα και ότι πρέπει να διοικήται από το 
Διοικητικό της Συμβούλιο. Φυσικά οι ιδρυτές της “Στέγης”, 
Κοινοτικοί γαρ, δεν είχαν κανένα σκοπό να απομακρύνουν 
τον νεοϊδρυθέντα οργανισμό από τον Κοινοτικό κορμό 
και γι’ αυτό φρόντισαν να διορίζονται στο Διοικητικό της 
Συμβούλιο, μέλη φιλικά προς την Κοινότητα. Η φροντίδα 
αυτή καθιερώθηκε παραδοσιακά και έτσι κάθε φορά που θα 
χρειαστεί να αντικατασταθεί ένα από τα αποχωρούντα μέλη 
(το καταστατικό προβλέπει την εκ των έσω ανανέωση του 
ΔΣ), η επιλογή περιορίζεται σε κάποιο άτομο, του οποίου 
οι Κοινοτικές περγαμηνές δεν αμφισβητούνται καθόλου. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυτή η τακτική εξασφαλίζει στην 
ΕΚΜ τον έμμεσο έλεγχο της “Στέγης”, χωρίς να παραβιάζει 
τις διατάξεις της νομοθεσίας. Φυσικά η σημερινή Διοίκηση 
παρ’ όλο που δεν μπορεί να αμφισβητήσει το Κοινοτικό 
προσανατολισμό των μελών του ΔΣ της “Στέγης”, (είναι όλα 
πρώην μέλη της Κοινοτικής διοίκησης), δεν νοιώθει άνετα 
με την παρουσία τους, γιατί απλούστατα δεν μπορεί ούτε 
να τους κατευθύνει, αλλά ούτε και να τους ελέγχει, όπως 
επιθυμεί.

*Η “Στέγη” είναι ένα κεφάλαιο του Ελληνισμού του 
Μοντρεάλ και σαν τέτοιο δεν μπορεί να είναι αντικείμενο 
μικροπολιτικής και μισαλοδοξίας.

(Βλέπετε Ελληνοκαναδικό Βήμα 10 Mαρτίου 2002)
Οι ίδιοι είτε ως εκπρόσωποι της Στέγης, είτε ως 

εκπρόσωποι της Κοινότητας, μας διαβεβαίωναν ότι η Στέγη 
ξεχρεωμένη θα περιέλθει στην Κοινότητα.

Επομένως δεν βλέπω πως μπορεί να δικαιολογηθεί 
το δάνειο του 1.000.000 εκατομμυρίου, που συνήψε η 
Διοίκηση της Στέγης. Τα επιχειρήματα:

* να ξεχρεώσουμε την Κοινότητα (να τα βγάλουμε από 
την μία τσέπη και να τα βάλουμε στην άλλη, όπως πολύ 
σωστά αναφέρεται στην ανακοίνωση της Φιλικής Εταιρίας),

*τα χρειαζόμαστε για να κάνουμε εξωτερικές και 
εσωτερικές ανακαινίσεις δεν νομίζω ότι ευσταθούν αφού 
ήδη αναφέρθηκε ότι στα Ταμείο της Στέγης υπήρχαν 
χρήματα και έτσι θα μπορούσαν αυτά να είχαν τακτοποιηθεί.

Ασχέτως των άλλων όμως πιστεύω ότι όλα τα έξοδα 
που από εδώ και πέρα θα γίνονται στην Στέγη θα 
πρέπει να γίνονται σύμφωνα από τα προβλεπόμενα 
στους Εσωτερικούς κανονισμούς της ΕΚΜΜ και φυσικά 
να εξετάζονται από την Εξελεγκτική Επιτροπή και να 
αναφέρονται και στην Γενική Συνέλευση. Πάντως όσο 
και αν φαίνεται περίεργο, όλα δείχνουν ότι το όλο θέμα 
θα παρουσιάσει και πολλές επί πλέον αιτίες, αιτίες που 
αναπόφευκτα θα συζητηθούν πολύ.

«Τί τέλος πάντων είναι 
των Ελλήνων οι Κοινότητες 

στο εξωτερικό;»
«Πώς φτάσαμε στα σημερινά 
αδιέξοδα;» και «πού πήγαν τα 

χρήματα;»
16ον    Δεν ξέρω πόσοι παρακολουθείτε τα «Παροικιακά 

«καθώς και τα «Κοινοτικά μας» δρόμενα. Δεν ξέρω αν τα 
παρακολουθείτε αναμειγνυόμενοι κατά τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο σε αυτά, ή τα παρακολουθείτε εκ του μακρόθεν και 
έτσι από περιέργεια. Δεν ξέρω πόσοι προσέχουν και αυτά 
τα περί «τί τέλος πάντων είναι των Ελλήνων οι Κοινότητες 
στο εξωτερικό;» «Πώς φτάσαμε στα σημερινά αδιέξοδα;» 
και «Πού πήγαν τα χρήματα;» με τα οποία σε 16 συνέχειες 
ασχολούμαι. Δεν ξέρω πόσο σας προβληματίζουν οι ως 
επί το πλείστον εν πολλοίς άγνωστες «συμπτωματικές 
συμπτώσεις» μεταξύ των Ελληνικών Κοινοτήτων του 
Μοντρεάλ και του Τορόντο, που και πάλι, τί συμπτωματική 
σύμπτωση, οι διοικήσεις τους, υπό την αίγλη και τα 
φλάμπουρα της «αστικοποίησής τους» τις οδήγησαν στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Από όσα μου λένε πολλοί, πέρα από το να μου ζητούν 
να «συνεχίσω τις αποκαλύψεις των πεπραγμένων του 
παρελθόντος, αφού δυστυχώς εν πολλοίς με τον ίδιο 
περίπου τρόπο επαναλαμβάνονται και σήμερα» εκφράζουν 
και την απορία: μα καλά εμείς, τα μέλη, υπνωτισμένα 

είμασταν επί τόσα χρόνια και μετά από τόσα γεγονότα 
που γίνονταν μπροστά στα μάτια μας και δεν βλέπαμε; 
Δεν βλέπαμε «την κακοδιαχείριση» τόσων εκατοντάδων 
χιλιάδων δολαρίων, που υποτίθεται γίνονταν για εμάς, από 
μικρές ‘ομαδούλες’ εθελοντικά αυτόκλητων παραγόντων. 
Όμως και πάλι τί σύμπτωση, γίνονταν αλλά κρυφά από 
εμάς, αλλά ενίοτε και απροκάλυπτα μπροστά στα μάτια 
μας.

Θέλω να τονίσω, για να μην παρεξηγηθώ, ότι όχι μόνο 
δεν μηδενίζω το έργο πολλών, κατά κανόνα ανώνυμων 
εθελοντών αλλά τους εκφράζω και τις ευχαριστίες μου, 
αφού χάριν αυτών έχουμε αποκτήσει, όσα έχουμε σαν 
οργανωμένος Ελληνισμός.

Ως τόσο καθώς αναμοχλεύω εφημερίδες, έγγραφα, 
βιβλία, άρθρα και στοιχεία από το παρελθόν, πελαγοδρομώ 
από τα σταυροδρόμια που ανοίγονται μπροστά μου. Γιατί 
καθώς γράφω τούτα τα κείμενα αναπόφευκτα προστρέχω 
σε στοιχεία του παρελθόντος, τα οποία σημειώνω και 
διευκρινίζω, δεν βρίσκονται μόνο στο αρχείο της εφημερίδος 
αυτής, αλλά ουσιαστικά είναι γραμμένα και συχνά 
λεπτομερέστατα τόσο σε αυτήν την εφημερίδα, όσο και 
σε άλλες παροικιακές εφημερίδες και όποιος ενδιαφέρεται 
μπορεί να τα βρει είτε στα αρχεία του Δήμου του Μοντρεάλ, 
είτε στην βιβλιοθήκη της Ελληνικής Κοινότητος.

Πελαγοδρομώ και αναρωτιέμαι, με τι να ασχοληθώ 
πρώτα, αφού είναι άκρως ενδιαφέροντα:

*και οι συγκρούσεις «Εκκλησίας» και «Κοινότητας» 
ουσιαστικά διοικήσεων των δύο αυτών νομικών οντοτήτων, 
που ποτέ δεν συγκεκριμενοποιήσαν τα μεταξύ τους 
διοικητικά όρια. Οι εκπρόσωποί τους, αν και συχνά 
ενδύονταν θρησκευτικό, ιδεολογικό και πολιτικό μανδύα, 
είχαν σαν κοινό παρονομαστή των διαφορών τους τα 
ποσοστά διαμερισμού των εισπράξεων των εκκλησιών,

*και η διαχείριση των οικονομικών των Κοινοτήτων στα 
οποία εν πολλοίς επικρατούσε και δυστυχώς εξακολουθεί να 
επικρατεί σκότος, έρεβος, και μπέρδεμα που παραπέμπει 
σε ‘δημιουργική ασάφεια’,

*και οι συγκρούσεις των διαφόρων αρχηγικών και 
προσωποκεντρικών παρατάξεων, που συχνά οι διαφορές 
τους επιλύονταν στα δικαστήρια,

*και οι εκλογικές αναμετρήσεις, όπου πέρα της 
καιροσκοπικά θέσπισης του πρωτόγνωρου εκλογικού 
συστήματος 12 και 12, ποτέ δεν έγιναν αποδεκτά τα εκλογικά 
αποτελέσματα από τις παρατάξεις που διεκδικούσαν την 
διοίκηση,

*και οι ενδοκοινοτικές και παραταξιακές αντιπαραθέσεις 
για την «Στέγη» που πολύ επιτυχημένα από τον πρώην 
πρόεδρο της Στέγης καθώς και της ΕΚΜΜ κ. Ν. Παγώνη, 
είχε ονομαστεί «το μήλον της έριδος» (Ελληνοκαναδικό 
Βήμα 10 Mαρτίου 2002). Ετσι αυτές οι προ 35ετίας 
αρχικές έριδες, σήμερα έχουν πλέον πάρει μια πολλαπλώς 
περίεργη κλίση στεγανοποίησης των σχετικών με αυτήν. 
Ως εκ τούτου, μεταξύ των άλλων περιέργων φαινομένων, 
έκπληκτοι διαπιστώνουμε ότι αντί να παραδοθεί η Στέγη 
στην Κοινότητα την 1η Ιουλίου 2020 έναντι $1 δολαρίου, 
παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2021, με χρέος ενός 
εκατομμυρίου!

Επί πλέον, ενώ επί 35 χρόνια, οι κατά καιρούς 
διαχειριστές της «Στέγης» μας έλεγαν ότι «… τα μέλη του 
διοικητικού της συμβουλίου δεν θα μπορούσαν να είναι 
μέλη άλλων κοινοτικών ή ενοριακών διοικήσεων» έκπληκτοι 
διαπιστώνουμε ότι μεταξύ των δύο διοικητικών συμβουλίων 
επικρατεί το φαινόμενο των συγκοινωνούντων δοχείων, 
αφού σήμερα οι διοικούντες εθελοντικά την Κοινότητα, 
διοικούν εθελοντικά και την Στέγη, και το αντίθετο, οι 
διοικούντες την Στέγη διοικούν και την Κοινότητα.

Οι ιδρυτές των Κοινοτήτων 
πρωτίστως ίδρυσαν 

θρησκευτικές κοινότητες
Μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς το ότι οι ιδρυτές των 

Κοινοτήτων, πρωτίστως ίδρυσαν θρησκευτικές κοινότητες, 
αλλά ολοφάνερα αυτό δείχνουν τα στοιχεία.

Ετσι όπως δημοσίευσα και την περασμένη εβδομάδα, 
στο προοίμιο των Εσωτερικών Κανονισμών της Ελληνικής 
Κοινότητας του Τορόντο στο άρθρο C (γ) διαυγέστατα, 
απευθύνονται στους «Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς 
του Καναδά».

Ως εκ τούτου θέτουν ως σκοπό της ΕΚΤ εκτός των άλλων 
εθνικών ενδιαφερόντων να επιδιώκει:

«Να φέρει κοντά τους οπαδούς της Ελληνικής Ορθόδοξης 
πίστης για καλύτερη τήρηση, διατήρηση και διαιώνιση της 
αληθινής και αυθεντικής Ελληνικής Ορθόδοξης πίστης, 
παράδοσης και συμμόρφωσης με τα δόγματα, τους 
κανόνες, τις τελετές, τις διοικητικές αποφάσεις, τις χρήσεις 
και τα έθιμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (εδώ 
ονομάζεται «Εκκλησία») όπως έχουν διατυπωθεί και είναι 
σύμφωνα με την Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση και 
έχουν θεόπνευστα εκφραστεί από τις

Επτά Οικουμενικές Συνόδους της Μίας και Αδιαίρετης 
Εκκλησίας του Χριστού και των Συνόδων της και 
εκφράζεται από την αρχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινούπολης, που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη 
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της Τουρκίας».
(Σε ανεπίσημη μετάφραση.)
Ναι αλλά κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η ΕΚΜΜ 

(Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ) τα έχει 
παρακάμψει αυτά μέσω του Νόμου 231 που έχει ψηφιστεί 
το 1980 από την Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ και έχει 
μετατρέψει την ΕΚΜΜ σε αστική.

Μάλιστα, σύμφωνα με άρθρο του κ. Παγώνη, που είχε 
τίτλο «ΤΙ, ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ, ΕΙΜΑΣΤΕ;» το 2003 ο τότε 
πρόεδρος της ΕΚΜ Βασίλειος Κατσαμπάνης, μιλώντας 
σ’ επιτροπή της Ελληνικής Βουλής, υποστήριξε ότι «η 
αστική Κοινότητα του Μόντρεαλ έχει προοδεύσει», όχι 
γιατί προοδευτικές δυνάμεις είχαν αναλάβει την διοίκηση 
της, αλλά γιατί «έχει αστικοποιηθεί και κατά συνέπεια έχει 
ανεξαρτοποιηθεί από την Εκκλησία». (Ε.Βήμα, 2003)

Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εκείνους που είχαν κάνει 
φλάμπουρο τον Νόμο 231, αγνοούν ότι στο άρθρο 2 
παράγραφος γ και άρθρο 13 αυτού, μεταξύ των άλλων 
αναφέρεται στο Αρθρο 3 και ότι:

Η Κοινότης είναι μία εταιρία υπό την έννοιαν του αστικού 
Κώδικος, απολαμβάνει, όλων των τεχνικών εξουσιών μίας 
τοιαύτης εταιρείας και των ιδιαιτέρων εξουσιών της οποίας 
της απονέμει ο Νόμος αυτός,»

Και μέσω του Αρθρου 4, διευκρινίζεται ότι: Οι σκοποί 
της Κοινότητος είναι να εξασφαλίση την ανάπτυξιν της 
κουλτούρας του Ελληνικής καταγωγής πληθυσμού της 
περιοχής Μοντρεαλ,

Ενώ στην παράγραφο γ ( c ), αναφέρει και ότι (ως σκοπό 
της έχει: )

«Να διατηρήση και διαιωνήση την ελληνικήν ορθόδοξον 
πίστιν και παράδοσιν διαθοθείσαν παρά της εξουσίας 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
συμφώνως προς, το δόγμα και την πίστιν διακηρυχθείσαν 
και εφαρμοσθείσαν παρά της Ελληνικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας και συμφώνως προς την Εκκλησιαστικήν Αρχήν 
(και τους θρησκευτικούς κανόνας ορισθέντας παρά του 
Πατριαρχείου.»

Στο Αρθρο 13 αναφέρεται ακόμα και ότι:
«Ουδείς Κανονισμός αποσκοπών να ζητήση την 

τροποποίησιν της συνδέσεως της Κοινότητος με το 
Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως είναι 
έγκυρος εκτός εάν έχει νομίμως δοθή ειδοποίησις προς 
τον σκοπόν αυτόν εις τα Μελη της Κοινότητος και εκτός 
εάν ο Κανονισμός αυτός εκγριθή παρά του εννενήντα τοις 
εκατόν (90%) των παρόντων μελών εις την Γενικήν Ειδικήν 
Συνέλευσιν εις την οποίαν υπάρχει απαρτία.»
Αυτά αφιερώνονται σε όσους μιλούσαν για τα του Νόμου 
231, (και του αντίστοιχου 264 της Ελληνικής Ορθοδόξου 
Κοινότητος του Λαβάλ) που έτσι και αλλιώς έχουν σιωπηρά 
περιθωριοποιηθεί μετά την 10η Ιουνίου του 2010, όπου έγινε 
η μεταξύ των δύο Κοινοτήτων ένωση και δημιουργήθηκε η 
ΕΚΜΜ (Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ).
Μετά από αυτά, που σίγουρα πολλοί παρ’ ότι δεν είχαν 
γνώση γι’ αυτά είχαν γνώμη, θα υπενθυμίσω τα του 
Πλάτωνα: «`Οταν δεν έχεις ΓΝΩΣΗ δεν δικαιούσαι να έχεις 
ΓΜΩΜΗ.» Επομένως γιατί αυτοί που τα ήξεραν αυτά, δεν 
μας τα έλεγαν, γιατί ομολογώ και εγώ, έως προχθές που 
άρχισα αυτήν την έρευνα ΔΕΝ τα γνώριζα.

Ελληνοκαναδικο Βήμα 
Μοντρεαλ-11 Ιουνίου 2021

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι στο περιθώριο της 
συνόδου είχε μια «θετική και παραγωγική» συνάντηση 
με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
στο μεγαλύτερο μέρος της οποίας συζήτησαν πώς θα 
προχωρήσουν σε μια σειρά θεμάτων. Οι ομάδες τους 
θα εργαστούν τώρα πάνω στις λεπτομέρειες όσων 
συμφωνήθηκαν.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα κάνουμε πραγματική πρόοδο», 
σχολίασε.

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι η Ρωσία και η Κίνα επιδιώκουν 
να σπείρουν τη διχόνοια στη διατλαντική αλληλεγγύη, 
διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί τη διένεξη με τη 
Μόσχα. Προειδοποίησε όμως ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν 
αν η Ρωσία συνεχίσει τις επιζήμιες δραστηριότητές της 
και ότι η Ουάσινγκτον παραμένει δεσμευμένη στο άρθρο 
5 της ιδρυτικής Συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει 
τη στρατιωτική συνδρομή των μελών του Συμφώνου, αν 
κάποιο από αυτά δεχτεί επίθεση. Χαρακτήρισε μάλιστα 
«σταθερή και ακλόνητη» αυτή τη δέσμευση.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που θα έχει με τον 
Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Γενεύη αυτήν 
την εβδομάδα, ο Μπάιντεν την χαρακτήρισε «κρίσιμης 
σημασίας», προσθέτοντας ότι θα προτείνει στη Μόσχα να 
συνεργαστούν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, εφόσον το 
επιλέξει το Κρεμλίνο.

Ο Μπάιντεν είπε ότι ο Πούτιν είναι ένας «έξυπνος 
και σκληρός άξιος αντίπαλος». «Θα ξεκαθαρίσω στον 
πρόεδρο Πούτιν ότι υπάρχουν τομείς όπου μπορούμε 
να συνεργαστούμε αν το επιθυμεί. Αν επιλέξει να μην 
συνεργαστεί και ενεργεί όπως και στο παρελθόν, όσον 
αφορά την κυβερνοασφάλεια και ορισμένες άλλες 
δραστηριότητες, θα απαντήσουμε, θα απαντήσουμε με 
τον ίδιο τρόπο», είπε, προσθέτοντας ότι «θα ξεκαθαρίσει 
τις κόκκινες γραμμές του». Υπογράμμισε μάλιστα ότι «όλοι 

ηγέτες με ευχαρίστησαν σήμερα» για τη συνάντηση που 
πρόκειται να έχει με τον Πούτιν την Τετάρτη στην Ελβετία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι 
ο θάνατος του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης 
Αλεξέι Ναβάλνι θα ήταν μια «τραγωδία» που θα έβλαπτε 
τις σχέσεις της Ρωσίας με τον υπόλοιπο κόσμο και τις 
ΗΠΑ. «Ο θάνατος του Ναβάλνι θα ήταν άλλη μια ένδειξη 
ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να σεβαστεί τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα, θα ήταν μια τραγωδία, το μόνο 
που θα έκανε θα ήταν να βλάψει τις σχέσεις (της Μόσχας) 
με τον υπόλοιπο κόσμο», τόνισε.

Όσον αφορά την Ουκρανία ο Μπάιντεν είπε ότι θα 
πρέπει πρώτα να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να 
εκπληρώσει ορισμένα άλλα κριτήρια για να ενταχθεί 
στο ΝΑΤΟ. «Το γεγονός είναι ότι ακόμη χρειάζεται να 
καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Στο μεταξύ, θα κάνουμε ό,τι 
μπορούμε για να φέρουμε την Ουκρανία σε θέση ώστε να 
μπορεί να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα», ανέφερε, 
επισημαίνοντας ότι η ένταξη της χώρας, την οποία ζητά 
επιμόνως ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
δεν εξαρτάται από τον ίδιο αλλά θα είναι συλλογική 
απόφαση των 30 μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Για το Αφγανιστάν, ο Μπάιντεν είπε ότι θα πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας, ώστε η χώρα αυτή να μην ξαναγίνει ποτέ 
καταφύγιο τρομοκρατών που θα εξαπολύουν επιθέσεις στη 
Δύση. Πρόσθεσε ότι υπήρξε ομοφωνία στη σύνοδο για το 
θέμα της αποχώρησης των νατοϊκών στρατευμάτων από 
το Αφγανιστάν.

Τέλος, μιλώντας για την πανδημία, ο Μπάιντεν 
κάλεσε τους Αμερικανούς να μην εφησυχάζουν αλλά να 
εμβολιαστούν, καθώς ο αριθμός των νεκρών από την Cov-
id-19 στις ΗΠΑ αγγίζει τους 600.000. «Πλησιάζουμε σε ένα 
θλιβερό ορόσημο – σχεδόν 600.000 χαμένες ζωές λόγω 
της Covid-19 στην Αμερική. Για αυτό εξακολουθώ να λέω: 
αν δεν έχετε εμβολιαστεί, εμβολιαστείτε το συντομότερο 
δυνατόν».

Μπάιντεν: 
Θα ξεκαθαρίσω 
τις «κόκκινες 

γραμμές» 
στον Πούτιν
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ώστε ο πρόεδρος της Τουρκίας να αποφύγει ένα 
επιθετικό show κατά την προσεχή μετάβασή του 
στα Κατεχόμενα για την επέτειο της εισβολής του 
1974 όπως είναι προγραμματισμένο. Διότι στην 
Αθήνα υπάρχει η αίσθηση πως ο Ταγίπ Ερντογάν 
θα συμπεριφερθεί ως ταύρος εν υαλοπωλείω 
προκειμένου να ικανοποιήσει τους ακροδεξιούς 
συμμάχους του και τους υπερπατριώτες ψηφοφόρους 
του στην Τουρκία και στη Βόρειο Κύπρο.  

Άρα επί της ουσίας το περίφημο νέο «Μορατόριουμ» 
που επεδίωκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραντεβού 
των Βρυξελλών μόνον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα 
θα μπορούσε να είχε δεδομένου πως όλα τα άλλα 
ζητήματα επί των ελληνοτουρκικών εκκρεμοτήτων 
είναι απολύτως δυσεπίλυτα και οι διμερείς διαφορές 
επ’ αυτών είναι χαώδεις.

«Η συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη 
και τον Ταγίπ Ερντογάν αποτέλεσε ένα βήμα προς 
ένα πιο ήσυχο καλοκαίρι», τόνισαν κυβερνητικές 
πηγές αμέσως μετά το τετ α τετ των δύο ηγετών, που 
διήρκεσε 50 λεπτά. Σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, 
η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «σε καλό κλίμα 
και υπήρξε μία συμφωνία αμοιβαίας κατανόησης 
ότι η ένταση του 2020 δεν μπορεί να επαναληφθεί, 
ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει μία προσπάθεια 
να αποφευχθούν οι προκλήσεις, που ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε δύσκολα διαχειρίσιμες καταστάσεις».

Η «διαρροή» του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σύμφωνα λοιπόν με όσα διέρρευσαν από 
το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κατά την 
συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν διευκρινίστηκε, 
δε, ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες 
διαφορές σε μία σειρά ζητημάτων, με κυριότερο 
αυτό της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών στο 
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όμως αυτές 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του 
Διεθνούς Δικαίου και στο πλαίσιο συζητήσεων, όπως 
οι διερευνητικές επαφές, τα Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης και οι πολιτικές διαβουλεύσεις, ως 
το πλαίσιο συνεννόησης που μπορεί να οδηγήσει 

στην εκτόνωση της έντασης». Επισημάνθηκε επίσης 
πως η συζήτηση Μητσοτάκη-Ερντογάν επεκτάθηκε 
και στο προσφυγικό. Πιο συγκεκριμένα ειπώθηκε 
χαρακτηριστικά ότι «κυβερνητικές πηγές τονίζουν 
πως η συζήτηση των δύο ηγετών περιεστράφη και 
γύρω από το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Σταθερή 
θέση μας είναι πως μπορούμε να συνεργαστούμε 
με την Τουρκία στο συγκεκριμένο θέμα, αρκεί να 
αποφεύγονται οι προκλήσεις, όπως αυτές που 
βιώσαμε τον Μάρτιο του 2020».

Λίγο αργότερα, περί τις 21:10 ώρα Ελλάδος και 
κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Ταγίπ Ερντογάν 
προς τους δημοσιογράφους, ο Τούρκος πρόεδρος 
αναφέρθηκε για λίγα δευτερόλεπτα στη συνάντηση 
με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ο Ερντογάν ανέφερε 
πως η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα και πως 
συμφώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να τα 
λένε οι δυο τους» προκειμένου να επιλύονται τα 
προβλήματα μέσω διαλόγου. 

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Τουρκίας 
ανέφερε «έχουμε μπροστά μας έναν καλό χρόνο, 
στο Αιγαίο και άλλου, τα προβλήματα που υπάρχουν 
μπορούμε να τα λύνουμε οι δυο μας χωρίς να 
βάζουμε τρίτους στη μέση. Μπορεί να μου τηλεφωνεί 

αυτός ή να του τηλεφωνώ εγώ, οι σύμβουλοί μας 
να μας προτείνουν λύσεις και εμείς να λαμβάνουμε 
αποφάσεις». 

Μητσοτάκης: Αν και οι διαφορές 
παραμένουν, η συνεργασία είναι 

προς όφελος όλων

«Αν και οι διαφορές παραμένουν, η συνεργασία 
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι προς 
όφελος όλων. Συνεπώς ο διάλογος είναι πάντα 
σημαντικός» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο twitter, 
αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον πρόεδρο 
της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε στην 
ανάρτησή του η οποία έγινε στα αγγλικά:

«Συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν στη σύνοδο 
του ΝΑΤΟ σήμερα. Αν και παραμένουν οι διαφορές 
μεταξύ των δύο χωρών μας, η Ελλάδα και η Τουρκία 
είναι γείτονες και η συνεργασία σε θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος είναι προς όφελος όλων. Συνεπώς, ο 
διάλογος είναι πάντα σημαντικός».

zougla.gr

Συνάντηση διαρροών και βραχυπρόθεσμων επιδιώξεων
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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«Ο Ιπποκράτης 

ενώνει τους 
Έλληνες Γιατρούς 

του Κόσμου»
 ...ήταν το θέμα Webinar εργασίας των Ελληνικών 

Ιατρικών – Βιοϊατρικών Συλλόγων του εξωτερικού με το 
Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών που έγινε το π. 
Σάββατο.

Στόχος της διαδικτυακής ημερίδας ήταν να αναδειχθεί 
η δυναμική των Ελλήνων Ιατρών παγκοσμίως θέτοντας 
παράλληλα στο επίκεντρο τον Έλληνα πατέρα της Δυτικής 
Ιατρικής Ιπποκράτη.

Μάλιστα δυο ομιλητές από τη Μελβούρνη, ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινότητας, Βασίλης Παπαστεργιάδης 
και ο ταμίας της και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Ιατρών Αυστραλίας που πρότειναν το πρώτο συνέδριο 
για να αναδειχθούν οι διαχρονικές αξίες του Ιπποκράτη 
να γίνει στη Μελβούρνη, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. 
Αναλυτικότερα για τις προτάσεις τους θα αναφερθούμε σε 
προσεχή έκδοσή μας:

Μεταξύ των ομιλητών ήταν, φυσικά, ο Πρόεδρος του 
Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, Προέδρου 
ΙΣΑ, Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, 
ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κώστας Βλάσης, ο 
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελος 
Συρίγος κ.ά.

Πιο αναλυτικά το κυρίως πρόγραμμα περιλάμβανε:
1. Η καθιέρωση του αυθεντικού όρκου του Ιπποκράτη 

στην Γενέτειρα του. Ομιλητής: Αριστοτέλης Παυλίδης 
Πρόεδρος Διεθνούς Ιδρύματος της Κω. Τ. Υπουργός

2. Διήμερες Εκδηλώσεις για τον Ιπποκράτη στην 
Λάρισα. Ομιλητής: Αθανάσιος Γιαννούκας Καθηγητής 
Αγγειοχειρουργικής Ιατρικού Τμήματος– Πρόεδρος 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

3. Η ανάγκη κοινής δραστηριότητας δια την στήριξη 
των ιατρών μέσα από τους Ελληνικούς Ιατρικούς 
Συλλόγους του Εξωτερικού. Ομιλητές: Γιώργος Πατούλης, 

Κωνσταντίνος Πάντος, Κωνσταντίνος Κουσκούκης, 
Αντώνιος Πολυδώρου, Πατσουράκος Φώτιος.

4. Ο ρόλος των Ελληνικών Ιατρικών και Βιοϊατρικών 
Συλλόγων του εξωτερικού στην Ιατρική Εκπαίδευση 
και Ερευνητική δραστηριότητα Ελλήνων Ιατρών σε 
Πανεπιστήμια της Ελλάδος και της Αλλοδαπής.

Από την Αυστραλία μίλησε ο κ. Μαρίνης Πυρπυρής. 
Μίλησαν ακόμα Πρόεδροι-Αντιπρόεδροι και Γενικοί 
Γραμματείς των Ιατρικών Συλλόγων, Αμερικής, Καναδά, Μ. 
Βρετανίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ρουμανίας, Κύπρου.

5. Το ΙΚΥ στην υπηρεσία της προώθησης και αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων εκπαίδευσης των ιατρών. (Διασύνδεση 
Πανεπιστημίων). Ομιλητής: Μιχαήλ Κουτσιλιέρης 
Καθηγητής ΕΚΠΑ Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών

6. Διατήρηση σε Παγκόσμιο επίπεδο της Ηθικής και 

των Αξιών του Ιπποκράτη. Ομιλητής: Γιώργος Ντάγγας, Τ. 
Πρόεδρος Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Νέας Υόρκης

7. Ο ρόλος της Ελληνικής κοινότητας στην στήριξη των 
αποδήμων Ιατρών. Ομιλητής: Βασίλης Παπαστεργιάδης 
Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης

8. Ο ρόλος του ΕΟΤ στην Προβολή των Ελληνικών 
Ιατρικών & Βιοϊατρικών Συλλόγων του Εξωτερικού και 
την προβολή ενός νέου προορισμού Ιατρικού τουρισμού 
βασισμένου στον αυθεντικό όρκο του Ιπποκράτη στην Κω. 
Ομιλήτρια: Άντζελα Γκερέκου Πρόεδρος ΕΟΤ

9. Στήριξη των δράσεων των Ελληνικών Ιατρικών 
Συλλόγων του Εξωτερικού και προοπτική ουσιαστικής 
συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. 
Ομιλητής: Γιάννης Χρυσουλάκης Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού.

O Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο Δρ. Κωνσταντίνος Πάντος και ο Μαρίνης Πυρπυρής. Οι τρεις τους συνεργάζονται και στην 
παγκόσμια προώθηση των αξιών του Ιπποκράτη. Φώτο: «Νέος Κόσμος»
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ΥΓΕΙΑ

Εθισμός στη ζάχαρη: 
Πώς τον αντιμετωπίζουμε;

Αρχικά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε για ποιους λόγους πρέπει να περιορίσουμε 
τη ζάχαρη, τι θα κερδίσουμε και τι αλλαγές θα δούμε στο σώμα μας. Ο εθισμός στη 
ζάχαρη είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, που απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες τους 
επιστήμονες υγείας στις δυτικές κοινωνίες κυρίως.

Γιατί να κόψουμε τη ζάχαρη;
-Θα μπορέσεις να ελέγξεις καλύτερα το βάρος σου και θα απαλλαγείς από κενές 
θερμίδες που προσθέτουν τα απλά σάκχαρα στο ημερήσιο διαιτολόγιο. 
-Ο εθισμός στη ζάχαρη είναι πιο ισχυρός από τον εθισμό στην κοκαΐνη. Κατά την 
κατανάλωση ζάχαρης παρατηρείται μεγαλύτερη εγκεφαλική λειτουργία στο κέντρο 
επιβράβευσης του εγκεφάλου (που είναι υπεύθυνο και για τους εθισμούς).
-Μεγάλη ποσότητα κατανάλωσης ζάχαρης, συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο για 
αυξημένα τριγλυκερίδια, αυξημένη ινσουλινοαντίσταση και αύξηση αρτηριακής πίεσης.
-Τα αυξημένα σάκχαρα στο αίμα, οδηγούν στην αύξηση της ορμόνης της ινσουλίνης 
που είναι αναβολική ορμόνη και εντείνει την αποθήκευση λίπους. Είναι ένας από τους 
βασικούς λόγους που παχαίνουμε.
-Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση απλών σακχάρων (ζάχαρη κ.α.) 
προάγουν τη γήρανση των κυττάρων και του δέρματος.
-Προκαλεί μεγάλες αυξομειώσεις στα επίπεδα γλυκόζης με αποτελέσματα συχνές 
υπογλυκαιμίες που οδηγούν σε υπερκατανάλωση ζάχαρης.

Εθισμός στη ζάχαρη και απεξάρτηση
Το σώμα αντιδράει σε κάθε απότομη αλλαγή που κάνουμε στις συνήθειές μας, γιατί 
έτσι μας προστατεύει. Πόσες φορές έχεις κάνει δίαιτα και μετά από απότομη απώλεια 
βάρους, σταμάτησες να χάνεις κιλά, παρόλο που η δίαιτα ήταν εξαντλητική; Αυτό 
συνέβη επειδή το σώμα μας, αντιμετώπισε αυτήν την ξαφνική απώλεια, ως κίνδυνο και 
επιβράδυνε την διαδικασία.

Πώς μπορούμε να περιορίσουμε τη ζάχαρη; 
Βάλε περισσότερα μπαχαρικά στο μενού
Μπαχαρικά όπως κανέλα, κουρκουμάς κ.α σταθεροποιούν τα επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερη επιθυμία για γλυκό.
Δείτε συνταγές που έχουν μπαχαρικά για να τα εντάξετε στο μενού σας. Ο κουρκουμάς 
πάει πολύ με το κοτόπουλο και η κανέλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον καφέ, στο 
κρασί η ακόμα και στο κοκκινιστό κρέας.

Πρωτεΐνες, ο σύμμαχός σου
Η πέψη των πρωτεϊνών είναι πιο δύσκολη από ότι των υπόλοιπων στοιχείων. Έτσι 
νιώθουμε περισσότερη ώρα χορτάτοι με αποτέλεσμα να κρατάμε για περισσότερη ώρα 
σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
Επίσης ο συνδυασμός πρωτεϊνών με γλυκές τροφές αλλά και υδατάνθρακες μειώνει 
την αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Όταν πχ τρως ένα φρούτο, το συνδυάζεις με 
ξηρούς καρπούς – extra Tip: αν είναι μήλο μπορείς να βάλεις & κανέλα, όπως είπαμε 
παραπάνω.

Φρούτα: Τα γλυκά της φύσης
Τα φρούτα είναι τα γλυκά της φύσης, αλλά με την διαφορά ότι πολλά από αυτά έχουν 
και αρκετές φυτικές ίνες, που εμποδίζουν την απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. 
Είναι δηλαδή, σύνθετοι υδατάνθρακες. Προσοχή: Οι χυμοί δεν έχουν φυτικές ίνες και 
συνήθως έχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Αυτό συμβαίνει επειδή κατά το στύψιμο, 
καταστρέφονται οι φυτικές ίνες, αλλά κυρίως επειδή προστίθεται ζάχαρη.
Τα φρούτα που μπορούν να αντικαταστήσουν τα γλυκά και έχουν χαμηλό γλυκαιμικό 
δείκτη είναι: καρπούζι, πεπόνι, σύκα, σταφύλια, μούρα, φράουλες κ.α.

Η ζάχαρη που δε βλέπεις
Τέλος, θα πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε τις ετικέτες των τροφίμων. Δηλαδή, 
να διαβάζουμε τα συστατικά και να βλέπουμε αν υπάρχει πρόσθετη ζάχαρη. Από 
τα συσκευασμένα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά τουλάχιστον το 60% έχει 
πρόσθετη ζάχαρη.
Με ποιες ονομασίες θα δείτε τη ζάχαρη: Γαλακτόζη, Φρουκτόζη, Γλυκόζη, Δεξτρόζη, 
Εκχύλισμα Βύνης, Ινβερτοσάκχαρο, Λακτόζη, Μελάσα, Μαλτοδεξτρίνη, Ισχογλυκόζη, 
Σιρόπι Γλυκόζης, Σιρόπι Ρυζιού, Χυμός Ζαχαροκάλαμου.

Πηγή: Reyna.gr
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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
Τι θα ζητήσει 

ο Μπάιντεν από 
τον Ερντογάν για 
να “ξεπαγώσουν” 

οι σχέσεις 
ΗΠΑ - Τουρκίας

Για δεκαετίες, η Τουρκία θεωρείτο εταίρος στρατηγικής 
σημασίας από τους Αμερικανούς προέδρους. Ο Μπαράκ 
Ομπάμα επισκέφθηκε τη χώρα στο πρώτο επίσημο 
ταξίδι του στο εξωτερικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τακτική 
απευθείας επαφή με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν. Με τον Τζο Μπάιντεν, η φύση αυτής της σχέσης 
έχει αλλάξει.

“Πάγος”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να περάσουν τρεις μήνες 
πριν δεχθεί να μιλήσει με τον Ερντογάν στο τηλέφωνο, 
σηματοδοτώντας έναν υποβιβασμό της Τουρκίας στην 
κατάταξη της λίστας των φίλων της Αμερικής. Την επόμενη 
ημέρα, ο Μπάιντεν έσπασε με μια άλλη παράδοση 
των προέδρων των ΗΠΑ της σύγχρονης εποχής, 
χαρακτηρίζοντας τις σφαγές Αρμενίων στην οθωμανική 
εποχή της Τουρκίας ως “γενοκτονία”, έναν όρο ο οποίος 
πυροδοτεί έντονη εχθρότητα από πλευράς της Άγκυρας 
προς όποιον τον χρησιμοποιεί.

Άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν στέλνουν 
τα δικά τους μηνύματα Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι 
Μπλίνκεν επέλεξε να μην συνομιλήσει καθόλου με την 
Άγκυρα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης στρατιωτικής 
σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς.

Η απογοήτευση είναι αμοιβαία. Η τουρκική ηγεσία τα 
τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ 
με υποψία, με Τούρκους ανώτερους αξιωματούχους 

να ισχυρίζονται ότι η Αμερική βρισκόταν πίσω από την 
αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία του 
Ιουλίου του 2016.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπάιντεν και ο Ερντογάν πρόκειται 
να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση 
“πρόσωπο με πρόσωπο” στις 14 Ιουνίου, στο περιθώριο 
της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Τι μπορεί 
να περιμένει κανείς;

Ο Ερντογάν θα ξεδιπλώσει όλη την ατζέντα

Στην Άγκυρα, οι προσδοκίες είναι υψηλές. Η ελπίδα είναι 
ότι ο Ερντογάν θα είναι σε θέση να πείσει τον Μπάιντεν ότι 
οι χώρες τους έχουν αμοιβαία στρατηγικά συμφέροντα, τα 
οποία εξυπηρετούνται καλύτερα μέσω μιας προβλέψιμης, 
φιλικής διμερούς σχέσης. Αυτό, θα υποστηρίξει ο 
επικεφαλής του τουρκικού κράτους, απαιτεί από τις ΗΠΑ 
να αναλάβουν δράση ως προς τους υφιστάμενους τομείς 

διαφωνιών των δύο πλευρών.
Και αυτοί είναι πολλοί, συμπεριλαμβανομένης της 

απόκτησης από πλευράς Τουρκίας του πυραυλικού 
συστήματος αεράμυνας S-400 από τη Ρωσία, το οποίο 
οι ΗΠΑ θεωρούν ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια του ΝΑΤΟ, της σχέσης των ΗΠΑ με τις Συριακές 
Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), οι οποίες κατά την Τουρκία 
συνδέονται άρρηκτα με την “κουρδική τρομοκρατική 
οργάνωση” του PKK (σ.μ. Κόμμα Εργαζομένων 
Κουρδιστάν), της έλλειψης δράσης από την πλευρά των 
ΗΠΑ σχετικά με τα αιτήματα της Τουρκίας για έκδοση του 
Τούρκου αυτοεξόριστου ισλαμιστή ιεροκήρυκα Φετουλάχ 
Γκιουλέν, ο οποίος ζει στην Πενσιλβάνια και της δίωξης 
στη Νέα Υόρκη της τουρκικής τράπεζας Halkbank για 
φερόμενες παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Ο Ερντογάν φιλοδοξεί να εμπλέξει τον Μπάιντεν σε 
ευρείες διαπραγματεύσεις για όλα αυτά τα εκκρεμή 
ζητήματα.
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Προτεραιότητες

Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, φαίνεται να κινείται σε 
διαφορετικό μήκος κύματος. Η κυρίαρχη παγκόσμια οπτική 
της κυβέρνησης Μπάιντεν φαίνεται να επικεντρώνεται στον 
υπερδυναμικό ανταγωνισμό με την Κίνα και τη Ρωσία, ενώ 
ένας βασικός στόχος της εξωτερικής της πολιτικής είναι 
ο περιορισμός των αυταρχικών καθεστώτων. Από την 
άποψη αυτή, η Τουρκία δεν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο 
των στρατηγικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ 
και επομένως η επίλυση των παραπόνων της Άγκυρας δεν 
αποτελεί αμερικανική προτεραιότητα.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα του ίδιου του Ερντογάν. Η 
“θερμή” σχέση του με τον Τραμπ ήταν βέβαιο ότι θα τον 
καθιστούσε ύποπτο στα μάτια μιας κυβέρνησης των ΗΠΑ 
υπό τους Δημοκρατικούς. Το κλίμα σίγουρα επιδεινώνεται 
από το γεγονός ότι ο Μπάιντεν, ο οποίος επιθυμεί 
διακαώς να προωθήσει τις δημοκρατικές ελευθερίες τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, έχει δηλώσει στο 
πρόσφατο παρελθόν την πρόθεσή του να στηρίξει την 
αντιπολίτευση εντός Τουρκίας.

Παρά τις τρέχουσες, όχι πολλά υποσχόμενες περιστάσεις, 
οι δύο πρόεδροι ενδέχεται να καταφέρουν να σημειώσουν 
πρόοδο στο ζήτημα των S-400, το οποίο με τη σειρά του 
θα μπορούσε να γίνει η απαρχή μιας λιγότερο τεταμένης 
διμερούς σχέσης.

Το “κλειδί” είναι οι S-400

Η αμερικανική θέση έχει σκληρυνθεί μετά την έγκριση 
από το Κογκρέσο του Νόμου Εξουσιοδότησης για την 
Εθνική Άμυνα (NDAA), ο οποίος ορίζει ότι η Τουρκία πρέπει 
να “σταματήσει να κατέχει” το σύστημα των S-400 προτού 
αρθούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ. Ο πήχης τίθεται έτσι πολύ 
ψηλά για μια τουρκική ηγεσία η οποία έχει υπερασπιστεί 
αδιάκοπα την απόκτηση των S-400 ως ένδειξη των 
αυξανόμενων φιλοδοξιών και της στρατηγικής αυτονομίας 
της χώρας.

Ωστόσο, η Άγκυρα μπορεί να αποδεχθεί μια συμφωνία 
στην οποία θα της επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το 
σύστημα μόνο σε εξαιρετικά έκτακτες περιστάσεις κατά τις 
οποίες θα τίθεται σε κίνδυνο η τουρκική εθνική ασφάλεια. 
Η εγκατάσταση των S-400 στην αεροπορική βάση του 
Ιντσιρλίκ, η οποία χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, θα 
επιτρέψει την εύκολη παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
της Τουρκίας σε μια τέτοια περίπτωση.

Η πρόκληση θα είναι εν προκειμένω να επιτευχθεί ένας 
από κοινού συμφωνημένος ορισμός για το ποιες θα ήταν 
αυτές οι “έκτακτες περιστάσεις”, δεδομένης της φύσης 
των απειλών που αντιμετωπίζει η Τουρκία, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν συμβατικές, καθώς και υβριδικές και 
ασύμμετρες απειλές, όπως η τρομοκρατία και η ύπαρξη 
“αποτυχημένων κρατών” στη γειτονιά της.

Μια διπλωματικά ελκυστική επιλογή θα ήταν να συνδέσει 
κανείς τη χρήση του συστήματος με τις περιστάσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της Συνθήκης του Ατλαντικού 
- δηλαδή, περιστάσεις κατά τις οποίες τα μέλη του ΝΑΤΟ 
θα συμφωνούν ότι η εδαφική ακεραιότητα ή η ασφάλεια της 
Τουρκίας απειλείται ή ότι η χώρα δέχεται ένοπλη επίθεση. 
Αυτή η σύνδεση θα περιόριζε σημαντικά τις πιθανές 
περιπτώσεις χρήσης των S-400 μόνον έναντι πραγματικών 
και όντως επικείμενων απειλών.

Για να λειτουργήσει μια τέτοια συμφωνία, ο Μπάιντεν θα 
πρέπει να πείσει το Κογκρέσο να τροποποιήσει τον NDAA. 
Σε αντάλλαγμα, ο Ερντογάν θα πρέπει να αποδεχθεί 
πλήρως τους αυστηρούς όρους οι οποίοι θα ρυθμίζουν τη 
χρήση του συστήματος S-400 στο μέλλον.

Η πρόοδος ή η στασιμότητα σε αυτό το ζήτημα θα 
καθορίσει το αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης των 
δύο προέδρων - και ίσως το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ και 
Τουρκίας.

10. Ενεργοποίηση μηχανισμών προβολής των 
πεπραγμένων και επιστημονικών επιτευγμάτων των 
Ελληνικών Ιατρικών και Βιο-Ιατρικών συλλόγων του 
Εξωτερικού. Ομιλητής: Νίκος Βαφειάδης Δημοσιογράφος

Ενώ παρατηρήσεις και προτάσεις έκαναν ο Διευθυντής 
Σύνταξης του «Νέου Κόσμου», Σωτήρης Χατζημανώλης, 
και ο δημοσιογράφος Αναστάσιος Χατζηθεοφάνους από 
τον Καναδά.

Συντονίστρια ήταν η δημοσιογράφος Αιμιλία Σταθάκου.
Σε ανάρτησή του ο κ. Χρυσουλάκης αναφέρει:
Συμμετείχα με την ομιλία μου «Στήριξη των δράσεων 

των Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων του Εξωτερικού και 
προοπτική ουσιαστικής συνεργασίας με το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Ελλάδας» στη διαδικτυακή συνάντηση 
εργασίας των Ελληνικών Ιατρικών και Βιοϊατρικών 
Συλλόγων εξωτερικού με το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο 
Ινστιτούτο Ιατρών με θέμα «Ο Ιπποκράτης ενώνει τους 
Έλληνες ιατρούς σε όλο τον κόσμο».

Ενημέρωσα τους συμμετέχοντες για τη στήριξη 
των δράσεων των Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων της 
Ομογένειας και για την προοπτική ουσιαστικής συνεργασίας 
τους με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών.

Ένα ακριβώς χρόνο μετά την πρώτη μεγάλη 
πανομογενειακή τηλεδιάσκεψη που οργανώσαμε με τη 
συμμετοχή 100 ομογενών ιατρών από 25 χώρες, είχα 
την ευκαιρία να δώσω μια συνολική εικόνα του πλαισίου 

«Ο Ιπποκράτης ενώνει τους Έλληνες 
Γιατρούς του Κόσμου»

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 17
υποστηρικτικών δράσεων και συνεργειών που η Γενική 
Γραμματεία έχει προωθήσει με διάφορους αρμόδιους 
φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρετώντας 
τον πάγιο στόχο της για τη δημιουργία ενός πλήρους, 
συνολικού και λειτουργικού δικτύου των Ελλήνων ιατρών 
σε όλο τον κόσμο.

Τόνισα την αποφασιστικότητά μας να φέρουμε τον 
απόδημο ιατρικό κόσμο πιο κοντά στην Ελλάδα μέσω 
διασυνδέσεων «που θα αναδεικνύουν το επιστημονικό 
κεφάλαιο που διαθέτει η χώρα μας σε κάθε γωνιά 
του πλανήτη, θα πολλαπλασιάζουν τα οφέλη από την 
ανταλλαγή επαγγελματικής εμπειρίας και την ώσμωση 
των διαγνωστικών και θεραπευτικών εξελίξεων στα πιο 
σύγχρονα νοσοκομεία του κόσμου, θα μεταλαμπαδεύουν 
γνώσεις στις νεότερες γενιές επιστημόνων, θα βραβεύουν 
την αριστεία και θα ενθαρρύνουν τους νέους συναδέλφους 
στο χώρο της ιατρικής και των βιοεπιστημών».

Εξήγησα ότι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 
και Δημόσιας Διπλωματίας, ως ο κατεξοχήν αρμόδιος 
δημόσιος φορέας για το συντονισμό ενοποιητικών 
δράσεων με την Ομογένεια, υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία 
που λειτουργεί ως γέφυρα της πατρίδας μας με τους 
διακεκριμένους επιστήμονες της Ελληνικής Διασποράς 
και υπογράμμισα ότι απώτερος σκοπός μας πρέπει να 
είναι, ιδιαίτερα τώρα μετά τη δημοσιότητα που είχαν οι 
προσπάθειες και οι σημαντικές επιτυχίες ομογενών ιατρών 
και άλλων επιστημόνων μας στον αγώνα κατά του Cov-
id-19, «η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διεκδίκηση 
και κατοχύρωση για την πατρίδα μας ενός αξιοσέβαστου 
μεριδίου στον διεθνή ιατρικό ορίζοντα».
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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

Από τις επιφανέστερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης, ο αρχιστράτηγος 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γνωστός με το προσωνύμιο «Γέρος του Μοριά», 
πρωταγωνίστησε σε καίριες μάχες του Αγώνα.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας στις 3 
Απριλίου 1770 και ήταν γιος του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη και της Ζαμπίας, κόρης του 
Καπετάν Κωστάκη, προεστού από την Αλωνίσταινα Αρκαδίας. Στα παιδικά του χρόνια 
επηρεάστηκε από τη συμμετοχή του πατέρα του στην ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων 
που υποκινήθηκε από την Αικατερίνη Β΄ της Ρωσίας και τις διώξεις που υπέστησαν οι 
Έλληνες της Πελοποννήσου από τους Αλβανούς. Το 1780 ο πατέρας του σκοτώθηκε 
στη Μάνη σε συγκρούσεις με οθωμανικές δυνάμεις και ο Θεόδωρος μαζί με τη μητέρα 
και τα αδέρφια του κατέφυγαν στην Αλωνίσταινα. Αργότερα ακολούθησε τον θείο του 
Αναγνώστη στον Άκοβο της Μεγαλόπολης, όπου από το 1785 δρούσε ως ενεργό μέλος 
ένοπλης ομάδας για να αναδειχθεί γρήγορα σε ηγετική φυσιογνωμία των κλεφτών της 
ευρύτερης περιοχής.

Η καταδίωξη των κλεφτών από τις οθωμανικές στρατιωτικές δυνάμεις από το 
1805, εξανάγκασε τον Κολοκοτρώνη να περάσει το 1806 στην υπό ρωσική κυριαρχία 
Ζάκυνθο. Με την έλευση των Γάλλων στα Επτάνησα, μετακινήθηκε στο Βόρειο Αιγαίο 
όπου μετείχε σε επιδρομές εναντίον τουρκικών πλοίων. Επιστρέφοντας στα Επτάνησα, 
εντάχθηκε στο Ελληνικό Ελαφρύ Πεζικό του αγγλικού στρατού και πολέμησε εναντίον 
των Γάλλων μέχρι το 1816.

Τον Δεκέμβριο 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στο ναό του Αγ. Γεωργίου της 
Ζακύνθου.

Μετά από την επιστολή που του απηύθυνε ο Αλ. Υψηλάντης, ο Κολοκοτρώνης 
μετέβη στη Μάνη από όπου ξεκίνησε την οργάνωση της Επανάστασης. Στις 23 
Μαρτίου 1821, επικεφαλής 2000 ανδρών, μαζί με τον Νικηταρά και τον Παπαφλέσσα 
και υπό την ηγεσία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, κατέλαβε την Καλαμάτα. Το κύρος 
του Κολοκοτρώνη είχε αρχίσει να διαφαίνεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ οι 
νίκες και οι στρατηγικές του ικανότητες συνέβαλαν στην εδραίωση της Επανάστασης 
στην Πελοπόννησο την πρώτη χρονιά του Αγώνα. Η πρώτη μεγάλη νίκη ήταν η άλωση 
της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, ύστερα από εξάμηνη πολιορκία, η οποία 
υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, μολονότι είχαν αρχίσει να 
διαφαίνονται οι αντιπαλότητες μεταξύ στρατιωτικών και προκρίτων.

Μετά την πτώση της Τριπολιτσάς και των Φρουρίων Μονεμβασιάς και Νεοκάστρου, 
αποφασίστηκε η επανάληψη της πολιορκίας της Πάτρας∙ η αρχηγία δόθηκε στον 
Κολοκοτρώνη. Η αντιπαράθεση με τις ισχυρές οικογένειες των προκρίτων της Αχαΐας 
οδήγησε ωστόσο στη διάλυση της πολιορκίας. Με τη συντριβή του Δράμαλη στα 
Δερβενάκια ο Κολοκοτρώνης πέτυχε μια σημαντική νίκη και έφτασε στο απόγειο 
της δόξας του (26-28 Ιουλίου 1821). Οι οπλαρχηγοί στην Κόρινθο τον εξέλεξαν 
αρχιστράτηγο, απόφαση που επικύρωσε η Πελοποννησιακή Γερουσία. Στις 27 Μαΐου 
1823 ο Κολοκοτρώνης τοποθετήθηκε αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού. Παρά όμως τις 
στρατιωτικές επιτυχίες των επαναστατών, είχαν ξεκινήσει οι εμφύλιες συγκρούσεις. 
Ο Κολοκοτρώνης βρέθηκε στο στρατόπεδο των ηττημένων των εμφυλίων και 
μάλιστα έχασε τον γιό του Πάνο σε μάχη έξω από την Τρίπολη (13 Νοεμβρίου 1824). 
Ο ίδιος τέθηκε σε περιορισμό αρχικά στο Ναύπλιο και στη συνέχεια υπό κράτηση 
στην Ύδρα. Ωστόσο, μετά τις στρατιωτικές επιτυχίες του τουρκοαιγυπτιακού στρατού 
που είχε εισβάλει στην Πελοπόννησο υπό τον Ιμπραήμ με στόχο να καταστείλει την 
Επανάσταση, η κυβέρνηση αποφάσισε να απελευθερώσει τους ηττημένους και να 
τους χορηγήσει αμνηστία.

Το Εκτελεστικό ανέθεσε την αρχηγία των ελληνικών δυνάμεων στον Κολοκοτρώνη 
και τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Ο Κολοκοτρώνης συγκρότησε σώμα 6000 ανδρών 
τοποθετώντας σε καίριες θέσεις τον Δημήτριο Υψηλάντη και τον Μακρυγιάννη. 
Η κυριαρχία όμως των Αιγύπτιων στην Πελοπόννησο ήταν πραγματικότητα το 
φθινόπωρο του 1825, ενώ αυξανόταν συνεχώς ο αριθμός των «προσκυνημένων». 
Ελάχιστες περιοχές παρέμεναν ελεύθερες, όμως ο Κολοκοτρώνης συνέχιζε τις μάχες 
και εμψύχωνε τον πληθυσμό, με σκοπό να μην εξαπλωθεί το «προσκύνημα». Ο 
Κολοκοτρώνης ήταν εξάλλου μεταξύ εκείνων που υπέγραψαν τη λεγόμενη «πράξη 
υποταγής» που έθετε την Ελλάδα «υπό την μοναδικήν υπεράσπισιν της Μεγάλης 
Βρεττανίας» (24 Ιουλίου 1825).

Με δική του πρόταση, η συνέλευση της Τροιζήνας ψήφισε τον ορισμό του Ιωάννη 
Καποδίστρια ως πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας (1827). 

Στήριξε τον Καποδίστρια στα χρόνια της διακυβέρνησής του και μετά τη δολοφονία 
του (1831) μετείχε στην τριμελή Διοικητική Επιτροπή, μαζί με τον Ιωάννη Κωλέττη και 
τον Αυγουστίνο Καποδίστρια. Την εκλογή και την άφιξη του Όθωνα την αποδέχτηκε, 
όμως διαφώνησε με την πολιτική της Αντιβασιλείας, η οποία ήταν άλλωστε 
καχύποπτη απέναντί του και απέναντι στο ρωσικό κόμμα του οποίου αποτελούσε 
ηγετική φυσιογνωμία. Ο Κολοκοτρώνης κατηγορήθηκε για συνωμοσία εναντίον 
της Αντιβασιλείας και μαζί με άλλους καποδιστριακούς δικάστηκε με την κατηγορία 
της εσχάτης προδοσίας. Στις 25 Μαΐου 1834 καταδικάστηκε μαζί με τον Δημήτριο 
Πλαπούτα σε θάνατο, όμως, μετά την ενηλικίωση του, ο Όθωνας απένειμε χάρη στον 
Κολοκοτρώνη, ο οποίος ονομάστηκε στρατηγός και έλαβε το αξίωμα του συμβούλου της 
Επικρατείας. Ο Κολοκοτρώνης πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Αθήνα 
και το 1836 υπαγόρευσε τα απομνημονεύματά του στον Γ. Τερτσέτη∙ κυκλοφόρησαν 
το 1846 με τον τίτλο «Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 
1836». Απεβίωσε στις 3 Φεβρουαρίου 1843 σε ηλικία 73 ετών. Το 1930 τα οστά του 
διακομίστηκαν στο Στήλη Αρχιερέων και Προκρίτων στην Τρίπολη.

Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης
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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.
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∙

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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ΤΑξΙδΙΑ

Το ερχόμενο φθινόπωρο ένα τρένο θα 
επισκεφτεί 26 χώρες της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας 
μέσα σε 35 ημέρες. Πρόκειται για 
το εκθεσιακό τρένο Connecting Eu-
rope Express και μία πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 
πλαίσιο της ανακήρυξης του 2021 ως 

Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμου.
 
Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, σκοπός του προγράμματος 
είναι να αναδείξει τη δύναμη που έχει ο 
σιδηρόδρομος να συνδέει ανθρώπους 
και επιχειρήσεις και να γιορτάσει 
τους πολιτιστικούς, οικονομικούς 
και φυσικούς δεσμούς που έχουν 
αναπτυχθεί μεταξύ των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας 
παράλληλα έμφαση στις πολιτικές 
επενδύσεων στις μεταφορές και 
υποδομές.

Καθώς βέβαια το εύρος των 
σιδηροδρομικών γραμμών ποικίλει 
από χώρα σε χώρα, η σύνδεση 
όλης της Ευρώπης δεν θα ήταν 
δυνατή με ένα μόνο τρένο. Έτσι, θα 
χρησιμοποιηθούν τρία διαφορετικά 
τρένα. Το αρχικό τρένο κανονικού 
εύρους (1.435 χιλιοστά), το οποίο 
θα επισκεφτεί και την Ελλάδα, θα 
αποτελείται από έξι βαγόνια: δύο 
εκθεσιακά τα οποία θα παρουσιάζουν 
σιδηροδρομικές τεχνολογίες και 
καινοτομίες, ένα βαγόνι συσκέψεων, 
καθώς και βαγόνια με καθίσματα, 
εστιατόριο και κουκέτες. Ένα 
διαφορετικό τρένο “Ιβηρικού εύρους” 
(1.668 χιλιοστά) θα χρησιμοποιηθεί 
για την Ισπανία και την Πορτογαλία και 
ένα τρένο “Ρωσικού εύρους” (1.524 
χιλιοστά) θα ταξιδέψει στις χώρες της 
Βαλτικής.

Το ταξίδι θα ξεκινήσει στην Πορτογαλία 
στις 2 Σεπτεμβρίου, και μέσα στις 
επόμενες 35 μέρες το τρένο θα 
περάσει από 40 πόλεις 26 κρατών, 
καταλήγοντας στο Παρίσι στις 7 
Οκτωβρίου. Στις 14 Σεπτεμβρίου το 
τρένο θα φτάσει στην Αθήνα (μέσω 
Βόρειας Μακεδονίας) με ενδιάμεσες 
στάσεις σε Ειδομένη και Θεσσαλονίκη, 
ενώ την επόμενη μέρα θα αναχωρήσει 
προς Βουλγαρία και πάλι μέσω 
Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε στάση, θα προγραμματιστούν 

εκδηλώσεις που θα αναδεικνύουν το 
σημαντικό ρόλο του σιδηρόδρομου 
στην κοινωνία, αλλά και τις προκλήσεις 
προκειμένου να αυξηθεί το επιβατικό 
κοινό αλλά και τα εμπορεύματα 
που διακινούνται μέσω αυτού. Η 

Ο γύρος της Ευρώπης 
με τρένο σε 35 ημέρες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει 
επιπλέον 5 συνέδρια σε Λισαβόνα, 
Βουκουρέστι, Μπρνο (Τσεχία), 
Βερολίνο και Λουξεμβούργο.

Πηγή: athenstransport.com, rail-
waygazette.com



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 15 ΙΟΥΝΙΟΥ  202124

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ο Κώστας Καβιώτης των Καρυών
Όλοι οι Καρυώτες γνώριζαν τον Κώστα και του έδειχναν αγάπη και συμπάθεια.

Τον έβλεπαν να περιφέρεται στις Καρυές, να λειτουργήται τακτικά στο Πρωτάτο, 
να κάνη τις τρέλλες του, και όλοι ήταν σε απορία. Είναι τρελλός, πάσχει στα μυαλά 
του ή κάνει τον τρελλό και είναι δια Χριστόν σαλός; Το ήρεμο, φωτεινό, αν και άπλυτο 
πρόσωπό του, και μερικά σοφά και προορατικά που έλεγε, προβλημάτιζαν τους 
πατέρες. Ήταν ήσυχος, άκακος, δεν πείραζε κανέναν και δεν ζητούσε τίποτε από 
κανέναν. Αλλά ποιος ήταν ο Κώστας; Ήταν μοναχός ή λαϊκός; Αυτό ήταν μυστήριο 
ανεξιχνίαστο.

Γεννήθηκε στις 10-2-1898 στο Καλέντζι Δωδώνης της Ηπείρου από τον Σταύρο 
Αγγελή και την Ανθούλα. Ήρθε για μοναχός και έμενε για ένα διάστημα στο Διονυσίου 
ως δόκιμος. Ύστερα ήρθε στις Καρυές και έμενε σαν Καβιώτης (*) σ’ ένα ερειπωμένο 
κελλί στο Σαράι.

Φορούσε μία καλογερική σκούφια, είχε γένεια και μαλλιά, και απ’ αυτό φαινόταν 
σαν καλόγερος. Αντί για ράσα φορούσε ένα πανωφόρι, μία παλαιά χλαίνη. Τον 
χειμώνα κυκλοφορούσε σχεδόν γυμνός με ένα κουρέλι πάνω του μέχρι τα γόνατα, 
ενώ το καλοκαίρι φορούσε παλτό δεμένο στην μέση με σχοινί.

Ποτέ του δεν πλύθηκε και ποτέ του δεν έπλυνε τα ρούχα του. Όταν δεν έπαιρναν 
άλλη λίγδα, τα άπλωνε στην βροχή, πλένονταν μόνα τους και αφού στέγνωναν, τα 
φορούσε.

Πήγαινε στον παπα-Γαβριήλ τον Μακκαβό. Εκείνος τον λυπόταν, του έδινε φαγητό 
και έρριχνε μέσα στα ρούχα του σκόνη για τους ψύλλους που τον έτρωγαν.

Είχε ένα «μπακράτσι» (κονσερβοκούτι με ένα σύρμα για χερούλι), γι’ αυτό μερικοί 
τον αποκαλούσαν «μπακρατσά». Πήγαινε σε Κονάκια ή σε Κελλιά και περίμενε 
ώρες, μέχρι να ανοίξη την πόρτα μόνος του ο νοικοκύρης. Εκείνος καταλάβαινε 
και του έβαζε φαγητό στο μπακράτσι. Ό,τι του έδιναν, σούπα, γλυκά, σαλάτα, τα 
έβαζε όλα μαζί, και μερικές φορές συμπλήρωνε με νερό το «μπακράτσι» του. Έκανε 
μετάνοια, έλεγε ευχαριστώ και έφευγε.

Πήγαινε στο Κουτλουμούσι και καθόταν με τους πατέρες στην τράπεζα τελευταίος. 
Τέσσερις-πέντε μερίδες φαγητού τις ανακάτευε όλες και πότε ξεσπούσε σε δάκρυα με 
λυγμούς, πότε σε γέλια. Ο ηγούμενος παπα-Μακάριος τον είχε σε μεγάλη ευλάβεια 
και έλεγε σ’ ένα νέο καλογέρι που ήταν τραπεζάρης: «Τον Κώστα και τα μάτια σου. 
Να τον προσέχης και να του δίνης ό,τι ζητήσει».

Άλλες φορές τον έβλεπαν οι πατέρες να στέκεται στραμμένος προς το κοιμητήρι, 
απέναντι από το Πρωτάτο, για μία-δύο ώρες. Τον άκουγαν να ψιθυρίζη κάτι, να κάνη 
μορφασμούς, αλλά δεν καταλάβαιναν τι έλεγε. Μήπως έκανε προσευχή για τους 
κεκοιμημένους;

Το ίδιο έκανε και άλλες φορές. Καθόταν στον δρόμο και ψιθύριζε. Ήταν 
συνεπαρμένος, προσηλωμένος ο νους του σ’ αυτά που έλεγε μουρμουριστά. Οι 
πνευματικοί πατέρες πίστευαν ότι στιχολογούσε το Ψαλτήρι, ηρπάζετο ο νους του 
και δεν καταλάβαινε ότι τον πλησίασαν άνθρωποι. Όταν του μιλούσαν συνερχόταν, 
έκανε κάποιες χειρονομίες, καμμία σαλότητα και έφευγε, κρύβοντας την πνευματική 
του εργασία.

Ο Επίσκοπος Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος, που τον έζησε χρόνια στο Σαράι, 
προσπάθησε να μάθη περισσότερα για τον Κώστα και την ζωή του από καλή 
περιέργεια. Τον παρακολούθησε. Τον άκουσε να κάνη Εσπερινό, να τα λέη όλα απ’ 
έξω χωρίς βιβλίο και φως, και μάλιστα έψαλε το «Κύριε εκέκραξα…», τα αναστάσιμα 
τροπάρια και το Θεοτοκίον στον ήχο της Κυριακής εκείνης.

Κάποια φορά που είχε φύγει από το Κελλί του, πήγαν να το εξερευνήσουν 
αλλά έκπληκτοι βρήκαν τον Κώστα μέσα. Και ενώ ήταν αμήχανοι, τους είπε να 
προσκυνήσουν τέσσερις μεγάλες εικόνες ολόσωμες σε φυσικό μέγεθος. Του ζήτησαν 
συγγνώμη και αυτός τους είπε: «Στο καλό, ο Χριστός μαζί σας». Στο κελλί του δεν 
είδαν ούτε τραπέζι ούτε κρεββάτι ούτε κουβέρτες και μαξιλάρι, και φυσικά ούτε 
θέρμανση. Και ο χειμώνας στις Καρυές δεν βγαίνει εύκολα, ακόμη και με θέρμανση.

Όλα αυτά έκαναν τον άγιο Ροδοστόλου να σέβεται και να ευλαβήται πολύ τον 
γερω-Κώστα.

(*) Μοναχός που είναι γραμμένος στην Κοινότητα και μένει φιλοξενούμενος ή με 
μικρό ενοίκιο σε κάποιο Κελλί.

Από το βιβλίο: Από την ασκητική και ησυχαστική Αγιορειτική παράδοση, Άγιον 
Όρος 2011, σελ. 99.
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Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη
Δημοσιογράφος και Συγγραφέας

Ο Καναδάς συγκλονίζεται τις τελευταίες εβδομάδες από την 
αποκάλυψη ότι 215 λείψανα παιδιών βρέθηκαν θαμμένα σε 
ένα σχολείο αφομοίωσης των Ινδιάνων στην Κάμλουπς της 
Βρετανικής Κολομβίας. Η Καθολική Εκκλησία κατηγορείται 
για τη χρήση βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης αυτών 
των παιδιών.

Τα σχολεία αφομοίωσης (Residential schools) ιδρύθηκαν 
το 1880 με σκοπό να εκπαιδεύσουν και να εκχριστιανίσουν 
τα παιδιά των αυτόχθονων Ινδιάνων στις μεγάλες επαρχίες 
του Καναδά.

Η κυβέρνηση του Καναδά σε συνεργασία με την Καθολική 
Εκκλησία δημιούργησαν στα τέλη του 19ου αιώνα αυτά τα 
σχολεία, στα οποία κυριολεκτικά έσυραν ανήλικα παιδιά 
απάγοντάς τα από τις δικές τους αυτόχθονες κοινωνίες 
προκειμένου να τα αφομοιώσουν στην δυτικοευρωπαϊκή 
κουλτούρα.

Το τελευταίο σχολείο αφομοίωσης έκλεισε το 1997 μέσα σε 
γενική κατακραυγή.

Σύμφωνα με τις στατιστικές, 150.000 παιδιά αυτοχθόνων 
πληθυσμών του Καναδά απήχθησαν κυριολεκτικά από 
τις οικογένειές τους και σύρθηκαν παρά τη θέλησή τους  
στα σχολεία αφομοίωσης, τα οποία ήταν οικοτροφεία που  
διοικούσαν ιερείς της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Τα 
παιδιά παρέμεναν μέχρι την ενηλικίωσή τους σε αυτά τα 
σχολεία χωρίς το δικαίωμα να έρχονται σε επαφή με τις 
οικογένειές τους.

Αρχιτέκτονας αυτής της ιδέας ήταν ο περίφημος Ryerson 
ιερέας της Εκκλησίας των Μεθοδιστών και δάσκαλος. 

Το Πανεπιστήμιο που φέρει το όνομά του στο Τορόντο 
βανδαλίστηκε μετά την αποκάλυψη για τα λείψανα των 
215 παιδιών, το άγαλμά του γκρεμίστηκε και στη θέση 
του, οι διαδηλωτές τοποθέτησαν 215 ζευγάρια παιδικών 
παπουτσιών εις μνήμην των παιδιών που δολοφονήθηκαν 
από το σύστημα των σχολείων αφομοίωσης. 

Επίσης, οι καθηγητές του εν λόγω Πανεπιστημίου ζητούν 
την αλλαγή του ονόματος του πανεπιστημίου Ryerson 
καθότι θεωρείται πλέον ο βασικός υπεύθυνος αυτής της 
τραγικής πολυετούς ιστορίας.

Η Olson- Pitawanakwat αυτόχθων ακτιβίστρια είπε ότι η 
ανακάλυψη των λειψάνων ρίχνει φως στον όρο «πολιτιστική 
γενοκτονία». Σημείωσε ότι η Επιτροπή Αλήθειας και 
Συμφιλίωσης του Καναδά χρησιμοποίησε τον όρο στην 
έκθεσή της.  

«Υπάρχει δισταγμός εκ μέρους της καναδικής κυβέρνησης 
και του κοινού να συμφωνήσει με αυτή την ορολογία», είπε 
και πρόσθεσε: «Είναι μια κλήση αφύπνισης για αυτήν τη 
χώρα, τον Καναδά, που έχει δώσει τόσα καλά στον κόσμο 
του, και που όμως έχει συνεργήσει  σε μια πολύ θλιβερή 
και τραγική ιστορία ρατσισμού και  θεσμικού ρατσισμού 
που συνεχίζεται μέχρι σήμερα...Αυτούς τους δύο αιώνες 
υπήρχαν 130 σχολεία αφομοίωσης στον Καναδά όπου 
ίσως βρίσκονται θαμμένα χιλιάδες αυτόχθονα παιδιά».

Η ίδια επισήμανε ότι οι κοινότητες των αυτοχθόνων ζητούν 
πλέον να οριστεί η υπόθεση των σχολείων αφομοίωσης ως 
πολιτιστική γενοκτονία, τονίζοντας: «Η συγγνώμη δεν είναι 
τίποτα για εμάς. Μια συγγνώμη θα έπρεπε να είχε ζητηθεί 
πριν από χρόνια, όχι το 2021.»  

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Καρδινάλιος Τόμας Κόλινς, ο 
Ρωμαιοκαθολικός αρχιεπίσκοπος του Τορόντο, δήλωσε 
ότι η εκκλησία εργάζεται προς συμφιλίωση με τους 
αυτόχθονες πληθυσμούς όσον αφορά στην κακοποίηση 
που υπέστησαν τα παιδιά και οι οικογένειές τους κατά τη 
διάρκεια του σχολικού συστήματος αφομοίωσης.

Από τον 19ο αιώνα έως το τελευταίο σχολείο που έκλεισε 
το 1996, περισσότερα από 150.000 παιδιά των Πρώτων 
Εθνών υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν χριστιανικά 
σχολεία που χρηματοδοτήθηκαν από το κράτος ως 
μέρος ενός προγράμματος για την αφομοίωσή τους στην 

καναδική κοινωνία.

Οι ιερωμένοι είχαν πλήρη και ανεξέλεγκτο 
έλεγχο στα παιδιά των αυτοχθόνων 
αναγκάζοντάς τα να γίνουν Χριστιανοί, 
και να πάψουν να μιλούν τις μητρικές 
τους γλώσσες. Επρόκειτο για ένα βίαιο 
απογαλακτισμό από τις κοινωνίες τους 
τον οποίο πληρώνουν σήμερα με ισχυρό 
αντίτιμο οι φυλές των Πρώτων Εθνών.

Το Εθνικό Κέντρο Αλήθειας και 
Συμφιλίωσης εκτιμά ότι περίπου 4.100 
παιδιά πέθαναν στα σχολεία, με βάση 
τα αρχεία θανάτου, αλλά είπε ότι το 
πραγματικό σύνολο είναι πιθανότατα 
πολύ υψηλότερο. Το Κέντρο ανέφερε ότι 
μεγάλος αριθμός παιδιών αυτόχθονων 
που στάλθηκαν βίαια σε σχολεία 
αφομοίωσης δεν επέστρεψαν ποτέ στο 
σπίτι τους.  

Η κυβέρνηση του Καναδά διέταξε να είναι μεσίστιες 
οι σημαίες για τους φόνους των 215 μαθητών, ενώ ο 
πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό έκανε έκκληση 
στον πάπα Φραγκίσκο να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους της 
Καθολικής Εκκλησίας για την σεξουαλική κακοποίηση και 
τις μαζικές δολοφονίες των παιδιών που φοίτησαν με βία 
στα σχολεία αφομοίωσης. 

Ο πάπας Φραγκίσκος έκανε μια μικρή αναφορά πρόσφατα 
στο θέμα αλλά δεν ζήτησε ευθέως συγγνώμη, ανεβάζοντας 
το αντιεκκλησιαστικό μένος σε ολόκληρο τον Καναδά.

Πάντως, ο Καναδάς απ΄άκρη σε άκρη ζεί την εθνική 
ντροπή των σχολείων αφομοίωσης κλαίγοντας πάνω 
απ΄τα λείψανα των 215 παιδιών!

huffingtonpost.gr

Καναδάς: Τα σχολεία της ντροπής
ο Καναδάς απ΄άκρη σε άκρη 

ζεί την εθνική ντροπή 
των σχολείων αφομοίωσης

Ένας γονιός περπατά με το παιδί του μπροστά από ένα αυτοσχέδιο μνημείο στο σημείο που κάποτε ήταν ένα σχολείο 
αφομοίωσης των Ινδιάνων στην Κάμλουπς της Βρετανικής Κολομβίας και προ ημερών βρέθηκαν τα 215 λείψανα 

παιδιών.
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Γράφει η Zeynep Tufekci.

Μια περισσότερο μεταδοτική μετάλλαξη θα μπορούσε να 
καταστρέψει χώρες που δεν έχουν εμβόλια. 

Εάν οι ηγέτες σε παγκόσμια κλίμακα δεν ενεργήσουν 
άμεσα, το τέλος της πανδημίας της Covid-19 μπορεί να 
έρθει με μια φρικτή μορφή επίτευξης ανοσίας της αγέλης, 
καθώς περισσότερο μεταδοτικές μεταλλάξεις θα κερδίζουν 
έδαφος σε όλο τον κόσμο και θα σκοτώνουν εκατομμύρια 
ανθρώπους.

Υπάρχουν ανησυχητικές νέες ενδείξεις ότι η “ινδική” 
μετάλλαξη B.1.617.2 θα μπορούσε να είναι πολύ πιο 
μεταδοτική από τη “βρετανική” μετάλλαξη B.1.1.7, η οποία 
συνέβαλε σε μερικές από τις πιο θανατηφόρες αυξήσεις 
κρουσμάτων ανά τον κόσμο.

Σε χώρες με εκτεταμένο εμβολιασμό, όπως οι ΗΠΑ και η 
Βρετανία, μπορούμε να αναμένουμε ότι τα κρούσματα Cov-
id, οι νοσηλείες και οι θάνατοι θα συνεχίσουν να μειώνονται 
ή να παραμένουν χαμηλά, ειδικά αφού οι εργαστηριακές 
εξετάσεις και η εμπειρία δείχνουν ότι τα εμβόλια φαίνεται να 
προστατεύουν τους εμβολιασθέντες ενάντια και στις δύο 
μεταλλάξεις.

Ωστόσο, για μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου, 
η τελευταία ακόμη πιο μεταδοτική νέα μετάλλαξη θα 
μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική.

Θα μπορούσε να εξαπλωθεί γρήγορα σε μια περιοχή 
τυχαία. Πιθανόν να έφτασε εκεί πριν από άλλες μεταλλάξεις 
και να βρήκε έναν ευάλωτο πληθυσμό, ή να στάθηκε... 
τυχερή και να διεσπάρη σε μια μεγάλη πληθυσμιακή 
υποομάδα πολύ γρήγορα.

Ένα βασικό μέτρο που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενα 
ξεσπάσματα της πανδημίας για να διαπιστωθεί εάν μια 
μετάλλαξη ήταν πιο μεταδοτική ήταν να εξετάζει κανείς τα 
“δευτερεύοντα ποσοστά μεταδοτικότητας” σε περιβάλλον 
που δεν συνδέεται με ταξίδι - πόσα άτομα τα οποία έρχονται 
σε στενή επαφή με ένα μολυσμένο άτομο κολλούν τον ιό. 
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός αυτών των επαφών, 
τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα η μεταδοτικότητα 
μιας μετάλλαξης να είναι μεγαλύτερη.

Δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά δευτερογενούς 
“επίθεσης” που κυκλοφόρησαν στις 22 Μαΐου από 
βρετανική υπηρεσία δημόσιας υγείας υποδηλώνουν ότι η 
μετάλλαξη που πρωτοεμφανίστηκε στην Ινδία μπορεί να 
είναι σημαντικά πιο μεταδοτική μεταξύ στενών επαφών 
σε σχέση ακόμη και με την ήδη πολύ μεταδοτική B.1.1.7. 
Έκθεση της 27ης Μαΐου υποστηρίζει περαιτέρω τα 
ευρήματα.

Αυτά φαίνεται να υποστηρίζονται και από τα τρομερά 
ξεσπάσματα της πανδημίας στην Ινδία και το γειτονικό 
Νεπάλ, όπου είναι επίσης διαδεδομένη.

Μια μετάλλαξη με μεγαλύτερη μεταδοτικότητα αποτελεί 
τεράστιο κίνδυνο για άτομα χωρίς ανοσία είτε από 
εμβολιασμό είτε από προηγούμενη μόλυνση, ακόμη 
και αν η μετάλλαξη δεν είναι πιο θανατηφόρα από τις 
προηγούμενες “εκδόσεις” του ιού. Κάτοικοι χωρών όπως 
η Ταϊβάν ή το Βιετνάμ που είχαν σχεδόν αποφύγει την 
πανδημία και χώρες όπως η Ινδία και το Νεπάλ, που τα 
πήγαιναν σχετικά καλά μέχρι πρόσφατα, έχουν αρκετά 
μικρή “ασυλία” έναντι του ιού και είναι σε μεγάλο βαθμό 
μη εμβολιασμένες. Μια πιο μεταδοτική μετάλλαξη μπορεί 

να διασπαρεί με αστρονομική ταχύτητα σε έναν τόσο 
ανοσολογικά μη προετοιμασμένο πληθυσμό.

Η αυξημένη μεταδοτικότητα αποτελεί εκθετικού επιπέδου 
απειλή. Εάν ένας ιός που προηγουμένως μπορούσε να 
μολύνει κατά μέσο όρο τρία άτομα μπορεί τώρα να μολύνει 
τέσσερα, η αύξηση μοιάζει μικρή. Ωστόσο, εάν ξεκινήσετε 
με μόνον δύο μολυσμένα άτομα και στα δύο σενάρια, 
συνολικά, μετά από 10 γύρους μόλυνσης, η πιο μεταδοτική 
μετάλλαξη θα προκαλούσε 2,8 εκατομμύρια κρούσματα, σε 
σχέση με τα 177.000 κρούσματα  της λιγότερο μεταδοτικής.

Ηθικά και πρακτικά, αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
απαιτεί άμεση δράση: εκτεταμένος εμβολιασμός εκείνων 
που είναι πιο ευάλωτοι εκεί όπου η απειλή είναι μεγαλύτερη.

Η παραίτηση από τις πατέντες των εμβολίων αποτελεί 
καλή ιδέα, ωστόσο, εάν δεν συνδέεται με μια διαδικασία 
που αυξάνει πραγματικά την προσφορά εμβολίων, έχει 
αξία ελάχιστα μεγαλύτερη από σκέψεις και προσευχές 
μετά από μια τραγωδία. Αξιωματούχοι από όλες τις χώρες 
οι οποίες παράγουν εμβόλια πρέπει να συγκεντρωθούν σε 
μια επείγουσα σύνοδο προκειμένου να αποφασίσουν πώς 
θα διαχειριστούν όποια πλεονάζουσα ικανότητα έχουν να 
παραγάγουν περισσότερο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λόγω 
της απειλής της αυξημένης μεταδοτικότητας, και δεδομένου 
ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι όλα τα εμβόλια, 
ακόμη και οι κινεζικές και ρωσικές εκδοχές τους, είναι πολύ 
αποτελεσματικά κατά σοβαρής νόσου ή θανάτου, πρέπει 
να δοθεί έμφαση στην κατασκευή και διανομή του ύψιστου 
αριθμού δόσεων όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Εάν η επιλογή είναι μεταξύ μη εμβολίου και οποιουδήποτε 
εμβολίου, η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε ό,τι μπορεί 
να κατασκευαστεί ταχύτερα, ανεξάρτητα από διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, έθνος προέλευσης ή χώρες που δίνουν 
προτεραιότητα σε συμμάχους ή επίδοξους συμμάχους 
τους.

Η προμήθεια εμβολίων πρέπει να μετατοπιστεί τώρα 
στα σημεία του πλανήτη όπου η κρίση είναι στο χειρότερο 
σημείο της, εάν είναι απαραίτητο και μακριά από τις 
πλούσιες χώρες που έχουν αγοράσει το μεγαλύτερο μέρος 
της προσφοράς. Είναι φυσικά κατανοητό ότι κάθε έθνος 
θέλει να εμβολιάσει πρώτα τον δικό του πληθυσμό, ωστόσο 
μια χώρα με υψηλά επίπεδα εμβολιασμού, ειδικά μεταξύ 

των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού της, μπορεί 
να επιβραδύνει τον εμβολιασμό, ειδικά εάν είχε επίσης 
μεγάλα κύματα κρουσμάτων στο παρελθόν. Επιπλέον, τα 
πλεονάζοντα αποθέματα μπορούν να κατευθυνθούν όπου 
είναι αναγκαία, χωρίς καν να επιβραδύνουν τα υπάρχοντα 
προγράμματα εμβολιασμού.

Ήδη, υπάρχουν αναφορές ότι χώρες, από το Νεπάλ έως 
τις Φιλιππίνες και από τη Νότια Αφρική έως τη Νιγηρία 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επιπλέον ελλείψεις οξυγόνου, 
όπως την είδαμε στην Ινδία. Ο συγκεκριμένος παθογόνος 
παράγοντας έχει ένα ποσοστό θνησιμότητας όταν το 
οξυγόνο είναι διαθέσιμο ως θεραπεία και ένα μεγαλύτερο 
όταν δεν είναι - και θα ήταν μια ανείπωτη τραγωδία να 
υποστεί κανείς το τελευταίο φαινόμενο όταν βρισκόμαστε 
ήδη στο δεύτερο έτος της πανδημίας.

Όπως όλες οι πανδημίες, και η τωρινή θα τελειώσει 
είτε με εκατομμύρια -ίσως δισεκατομμύρια- μολυσμένους 
από τον ιό και εμβολιασμένους. Αυτή τη φορά, οι ηγέτες 
σε παγκόσμια κλίμακα έχουν επιλογή, αλλά λίγο χρόνο 
για να την κάνουν προτού εκείνη τούς επιβληθεί από τις 
συνθήκες.

* H Zeynep Tufekci είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια 
στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, αρθρογράφος 
στους The New York Times και συγγραφέας του βιβλίου 
“Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Net-
worked Protest”.

capital.gr

Η πιο πολύνεκρη φάση της πανδημίας 
μπορεί να βρίσκεται μπροστά μας
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Του Κώστα Ράπτη

Οι αντιδράσεις εκτός των συνόρων κράτησαν όσο 
κράτησαν. Όμως στο εσωτερικό της ίδιας της Τουρκίας 
η περσινή επαναμετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί προορίζεται να τροφοδοτεί αντιπαραθέσεις, και 
μάλιστα πολιτικές, για πολύ καιρό ακόμη.

“Όπως σεβόμαστε την ιστορία, έτσι και οι ιμάμηδες 
που υπηρετούν σε τεμένη θα πρέπει να σέβονται 
την ιστορία. Δεν υπάρχει θρησκευόμενο πρόσωπο 
που να τρέφεται από το μίσος και την οργή. 
Ανοίξατε την Αγία Σοφία για να προσβάλετε τον 
Ατατούρκ;” αναρωτήθηκε, απευθυνόμενος προς 
τους κυβερνώντες, ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, με αφορμή 
το κήρυγμα του ιμάμη Μουσταφά Ντεμίρκαν εντός 
της ιστορικής βασιλικής παρουσία και του ίδιου του 
Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

“Εξύβρισε τον ιδρυτή της Δημοκρατίας μας. Είθε 
ο Θεός να φέρει στον σωστό δρόμο όσους τα 
διαπράττουν αυτά και όσους τους ενθαρρύνουν” 
παρατήρησε από την πλευρά της η πρόεδρος του 
αντιπολιτευόμενου εθνικιστικού “Καλού Κόμματος” 
Μεράλ Άκσενερ, προσθέτοντας ότι η “Τουρκία 
κυβερνάται από μία νοοτροπία που καταφέρνει 
να διαιρέσει το έθνος ακόμη και στο άνοιγμα ενός 
τζαμιού”.

Αλλά και ο ηγέτης του συμπολιτευόμενου Κόμματος 
Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί δεν ήταν 
λιγότερο επικριτικός. “Η επίδειξη εχθρότητας προς 
τον Ατατούρκ με ιδεολογικά δόγματα, πρωτόγονη 
μισαλλοδοξία και ισχυρές προκαταλήψεις δεν 
υπηρετεί το έθνος, αλλά την προδοσία. Κανείς δεν 
μπορεί να τολμά να πληγώνει την εθνική μας ενότητα 
και να μηδενίζει τις ιστορικές μας φυσιογνωμίες με τα 
κηρύγματά του” τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντεμίρκαν κατά την προσευχή 
της 28ης Μαϊου στην Αγία Σοφία είχε αναφέρει ότι 
“σχεδόν για έναν αιώνα σε αυτόν τον χώρο δεν 
ακούστηκε το κάλεσμα για προσευχή στον Μωάμεθ, 

απαγορεύθηκε η προσευχή και μετατράπηκε σε 
μουσείο. Όσοι το έκαναν αυτό είναι τύραννοι, δεν 
υπάρχουν πιο άπιστοι από αυτούς”. Αλλά βέβαια 
η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσείο υπήρξε 
εμβληματική απόφαση του ίδιου του Κεμάλ Ατατούρκ.

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, καθώς οι βολές 
προς την μνήμη του θεμελιωτή της σύγχρονης 
Τουρκίας πολλαπλασιάζονται, με την ενθάρρυνση 
των κυβερνώντων, το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε 
η θεαματική αρχή έγινε πέρσι όταν κατά την πρώτη 
μετά οκτώμιση δεκαετίες μουσουλμανική προσευχή 
στην Αγία Σοφία, και πάλι παρουσία του Ερντογάν, 
ο διευθυντής της υπηρεσίας Θρησκευτικών 
Υποθέσεων Αλί Ερμπάς κήρυξε: “Η διαθήκη του 
δωρητή δεν αλλάζει. Όποιος την αλλάζει έχει επάνω 
του την κατάρα”. Δωρητής εν προκειμένω νοείται ο 
Μωάμεθ ο Πορθητής ο οποίος και αφιέρωσε τον ναό 
στην ισλαμική λατρεία.

Όλα αυτά εντάσσονται ασφαλώς στην γνωστή 
αντιπαράθεση κεμαλιστών και ισλαμιστών στην 
γείτονα, ωστόσο αποκαλύπτουν ακόμη συνθετότερες 
αντιφάσεις σχετικά με το πολιτικό παιχνίδι αλλά και την 
οικοδόμηση της σύγχρονης τουρκικής ταυτότητας.

Χαρακτηριστικό είναι το ότι τον Απρίλιο υποχρεώθηκε 
σε παραίτηση ο επικεφαλής ιμάμης της Αγίας Σοφίας 
και καθηγητής Ισλαμικού Δικαίου του Πανεπιστημίου 
του Μαρμαρά, Μεχμέτ Μποϊνούκαλιν έπειτα 
από τις αντιδράσεις που προκάλεσε, και εντός 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος 
κόμματος, η επιμονή του να παρεμβαίνει μέσω 
Twitter σε θέματα της τρέχουσας πολιτικής, από 
το ύψος των επιτοκίων και την χρήση του όρου 
“γυναικοκτονίες”, μέχρι την ανάγκη επαναφοράς στο 
τουρκικό Σύνταγμα του Ισλάμ ως επίσημης θρησκείας 
του κράτους.

Η αντίφαση είναι διπλή, διότι αφενός οι νοσταλγοί 
της οθωμανικής κληρονομιάς προϋποθέτουν εκείνη 
ακριβώς την πολιτική τάξη που έφερε και τους ίδιους 
στην εξουσία, και η οποία είναι από πολλές απόψεις 
αμετάκλητα “κεμαλική”, αφετέρου διότι οι αντίπαλοί 

τους συμμερίζονται και αυτοί την πεποίθηση ότι η 
ισλαμικότητα ορίζει τον εθνικά Τούρκο.

Η επιθυμία για ένα Ισλάμ περισσότερο ορατό 
στον δημόσιο χώρο, δεν φτάνει μέχρι του σημείου 
να αρνηθούν οι κυβερνώντες το κεκτημένο της 
κρατικοποίησης της θρησκείας, όπως την ενσαρκώνει 
η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων στην οποία 
υπάγονται όλοι οι υπηρετούντες σε τεμένη ιμάμηδες. 
Η διεκδίκηση αυτόνομου πολιτικού ρόλου από 
δημόσιους λειτουργούς, και μάλιστα θρησκευτικούς, 
αποτελεί σκάνδαλο και για τη σημερινή εξουσία.

Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο όπου ο πολύμορφος 
αστερισμός του πολιτικού Ισλάμ διαπερνάται από 
όλο και πιο έντονες αντιπαραθέσεις, με ολοένα και 
περισσότερους πιστούς να στρέφονται στις εκτός 
κρατικού ελέγχου ισλαμικές αδελφότητες και με 
τη διαφθορά των κρατούντων να κηλιδώνει την 
ισλαμιστική “υπόθεση”, ενώ αργά αλλά σταθερά η 
νεολαία εκκοσμικεύεται όλο και περισσότερο, παρά 
την φιλοδοξία του Ερντογάν να διαπλάσει μιαν 
“ευσεβή γενιά”.

Από την άλλη πλευρά, η ανάδυση ενός 
σύγχρονου τουρκικού έθνους από τους κόλπους 
των μουσουλμάνων υπηκόων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας (και μόνο αυτών) είναι το “μυστικό” 
που η κεμαλικού τύπου “κοσμικότητα” δεν μπορεί να 
απαλείψει.

Εξ ού και ο εθνικιστής Μπαχτσελί στηλιτεύει τους 
υβριστές του Ατατούρκ υποστηρίζοντας ότι χωρίς τον 
ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας δεν θα είχαν καν 
τεμένη να προσεύχονται και θα είχαν ενδεχομένως 
εκχριστιανιστεί. Ο Ερντογάν, πάλι, κατά τα πρόσφατα 
εγκαίνια τζαμιού στο Ζογκουλντάκ της Μαύρης 
Θάλασσας φρόντισε να επαναλάβει τους στίχους, 
που η απαγγελία τους του είχε κοστίσει την φυλάκιση 
τη δεκαετία του ‘90: “Οι μιναρέδες είναι οι ξιφολόγχες 
μας, οι θόλοι είναι τα κράνη μας, τα τζαμιά οι 
στρατώνες μας, και οι πιστοί είναι οι στρατιώτες μας”. 
Όμως οι στίχοι ανήκουν στον εθνικιστή κοινωνιολόγο 
και συνοδοιπόρο του Ατατούρκ, Ζιγιά Γκιοκάλπ.

Τι δείχνουν οι διαμάχες εντός Τουρκίας 
για την Αγία Σοφία
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Ομεγιστάνας του ομίλου Virgin Ρίτσαρντ Μπράνσον ίσως 

επιχειρήσει να προλάβει τον Τζεφ Μπέζος ως ο πρώτος 
δισεκατομμυριούχος που πετά στο Διάστημα με το δικό του 
υποτροχιακό σκάφος.

Το αφεντικό της Amazon ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα 
ότι θα εκτοξευτεί μέχρι το επίσημο όριο του Διαστήματος 
στις 20 Ιουλίου, 52η επέτειο της πρώτης προσσελήνωσης. 
Ο Μπέζος, ο αδελφός του Μαρκ και ο νικητής μιας 
διαδικτυακής δημοπρασίας θα επιβαίνουν στο σκάφος 
New Shepard της Blue Origin.

Θα είναι η πρώτη πτήση με ανθρώπους που 
πραγματοποιεί η διαστημική εταιρεία του Μπέζος, έπειτα 
από 15 δοκιμαστικές πτήσεις χωρίς επιβαίνοντες στον 
ουρανό του Τέξας.

Ο Μπράνσον έσπευσε να συγχαρεί τον Μπέζος μέσω 
Twitter, έδειξε όμως να προαναγγέλλει εξελίξεις καλώντας 
τους ακολούθους του να περιμένουν νέα ανάρτηση.

Την Τετάρτη, ο δικτυακός τόπος Parabolic Arc που 
παρακολουθεί την αεροδιαστημική βιομηχανία ανέφερε 
πως, σύμφωνα με πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, 
ο Μπράνσον δεν αποκλείεται να πετάξει πρώτος στο 
Διάστημα στην αμερικανική εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου.

Η εταιρεία διαστημικού τουρισμού του Μπράνσον, Vir-
gin Galactic, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι σκοπεύει 
να πραγματοποιήσει φέτος, πιθανώς το καλοκαίρι, 
δοκιμαστική πτήση του σκάφους SpaceShipTwo με 
τέσσερις επαγγελματίες πιλότους. Θα είναι το τελευταίο 
βήμα πριν από την πρώτη εμπορική πτήση, στην οποία 
έχει δηλώσει πως σκοπεύει να συμμετάσχει ο Μπράνσον.

Σύμφωνα με την πηγή του Parabolic Arc το σχέδιο 
μπορεί να αλλάξει έτσι ώστε η τελική δοκιμαστική πτήση 
να συμπεριλάβει τον Μπράνσον στη λίστα επιβατών. Για 
να γίνει όμως αυτό η Virgin Galactic θα πρέπει να λάβει 
άδεια «επαναχρησιμοποιούμενου εμπορικού σκάφους» 
από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA). Η 
σημερινή άδεια της εταιρείας επιτρέπει μόνο τις πτήσεις 
εργαζομένων της στο πλαίσιο δοκιμών.

Εκπρόσωπος της Virgin Galactic επανέλαβε ότι η τελική 
δοκιμαστική πτήση προγραμματίζεται για το καλοκαίρι ή 
τις αρχές του φθινοπώρου, χωρίς να διευκρινίσει αν στην 
πτήση θα επιβαίνει ο Μπράνσον.

Σε αντίθεση με το New Shepard της Blue Origin, το οποίο 
εκτοξεύεται και επιστρέφει στη Γη κατακόρυφα, το Space-
ShipTwo απογειώνεται στερεωμένο κάτω από τα φτερά 
ενός μητρικού αεροπλάνου και απελευθερώνεται σε μεγάλο 
ύψος για να αρχίσει την άνοδό του στην ατμόσφαιρα.

Ακόμα κι αν ο Μπράνσον πετάξει τελικά πριν από τον 
Μπέζος, πολλοί θα αμφισβητήσουν ότι πράγματι έφτασε 
στο Διάστημα.

Σύμφωνα με τον ορισμό της αμερικανικής FAA, το 
Διάστημα αρχίζει σε ύψος 50 χιλιομέτρων. Ωστόσο 
σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Αεροπορίας, το όριο του Διαστήματος βρίσκεται σε ύψος 

Τζεφ Μπέζος vs Ρίτσαρντ Μπράνσον: 
Τελικά ποιος θα ταξιδέψει πρώτος 

στο Διάστημα;
Το αφεντικό της Amazon προγραμματίζει να εκτοξευτεί στις 20 

Ιουλίου. Ο μεγιστάνας του ομίλου Virgin ίσως θέλει να τον προλάβει.

100 χιλιομέτρων, ύψος γνωστό και ως γραμμή Κάρμαν.
Το σκάφος της Virgin Galactic έχει πετάξει τρεις φορές 

πάνω από τα 50 χλμ, φέρεται όμως να μην μπορεί να 
φτάσει τη γραμμή Κάρμαν.

Το New Shepard αντίθετα έχει ξεπεράσει το ύψος των 
100 χλμ σε 12 από τις 15 δοκιμαστικές πτήσεις του.

tovima.gr
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Οι κρεμαστοί κήποι 

των Εμιράτων
ο Al Ain είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Αμπου 

Ντάμπι και η τέταρτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι 
γνωστή σαν η πόλη των κήπων εξαιτίας του πράσινου που 
κυριαρχεί στην πόλη αν και είναι χτισμένη σε ερημικό τοπίο.

Πρόσφατα κατέκτησε ένα ακόμη ρεκόρ που επιβεβαιώνει 
τον τίτλο της. Το Al Ain Paradise είναι ένα πάρκο στην πόλη 
και κατέχει το ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο κήπο με 
κρεμαστά λουλούδια στον κόσμο.

Τα πεύκα που γέρνουν 
προς τον Ισημερινό!

Τα περισσότερα δέντρα μεγαλώνουν κάθετα ευθεία, 
αλλά υπό δύσκολες συνθήκες, όταν απουσιάζει το φως ή 
υπάρχουν δυνατοί άνεμοι, μπορεί να αναπτυχθούν υπό 
γωνία. Το είδος πεύκου Araucaria columnaris ή πεύκο 
Cook -που ονομάστηκε από τον Captain James Cook- 
είναι ένα δέντρο ενδημικό στη Νέα Καληδονία, στην 
περιοχή Melanesia του νοτιοδυτικού Ειρηνικού Ωκεανού, 
αλλά και σε εύκρατες, υποτροπικές και τροπικές περιοχές 
σε όλο τον κόσμο. Μέχρι πρόσφατα, ωστόσο, κανείς δεν 
έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην κατεύθυνσή τους.

Ο Matt Ritter από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνιας ερεύνησε το πεύκο Cook για ένα βιβλίο που 
ετοιμάζει για τα αστικά δέντρα της Καλιφόρνιας, όταν 
συνειδητοποίησε ότι τα πεύκα είχαν κλίση πάντα νότια. Για 
να διαπιστώσει αν αυτό συμβαίνει παντού, επικοινώνησε 
με έναν συνάδελφο στην Αυστραλία και έκπληκτος έμαθε 
ότι αυτό συμβαίνει και εκεί – τα δέντρα στρέφονται προς 
τον Ισημερινό.

Έτσι ο Matt Ritter και η ομάδα του μελέτησαν 256 πεύκα, 
διάσπαρτα σε πέντε ηπείρους, σε γεωγραφικό πλάτος 7 ° 
και 35 ° βόρεια και 12 ° και 42 ° νότια. Διαπίστωσαν ότι τα 
δέντρα πάντα στρέφονταν προς τον Ισημερινό. Δεν είναι 
ξεκάθαρο γιατί τα πεύκα Cook παρουσιάζουν αυτή την 
ιδιόμορφη συμπεριφορά, αλλά οι ερευνητές αναφέρουν 

ότι οφείλεται στον φωτοτροπισμό – το ίδιο φαινόμενο 
που προκαλεί την στροφή των φυτών εσωτερικού χώρου 
προς τον ήλιο. Μάλλον τα πεύκα Cook στρέφονται για να 
συλλάβουν καλύτερα τις λοξές ακτίνες του ηλιακού φωτός 
σε μεγάλα υψόμετρα.

Μια παραλία χωρίς… 
θάλασσα!

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνηθίσει να 
χαρακτηρίζουμε ωραίες τις παραλίες όπου το μάτι χάνεται 
στο απέραντο γαλάζιο. Κι όμως, μια παραλία στην Ισπανία 
έρχεται για να μας αλλάξει γνώμη, και μάλιστα με το 
παραπάνω.

Η Playa de Gulpiyuri ή Gulpiyuri Beach είναι μια μικρή 
παραλία που βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου 
λιβαδιού(!), κοντά στην πόλη Llanes, στη βόρειο-κεντρική 
πλευρά της Ισπανίας, όπου δεν θα δείτε τον ωκεανό κατά 
μήκος των ακτών παρά μόνο μερικά βράχια από τα οποία 
ξεπηδά το νερό, καταλήγοντας σε μια πανέμορφη «ακτή»!

Η παραλία βρίσκεται 100 μέτρα από τη θάλασσα και 
συνδέεται με αυτήν με ένα δίκτυο υπόγειων σπηλιών, οι 
οποίες δημιουργούν έναν εντυπωσιακό κολπίσκο με ρηχά 
νερά, το μήκος του οποίου δεν ξεπερνά τα 40 μέτρα.

Παρόλα αυτά, τα κύματα είναι εντυπωσιακά, έτσι όπως 
έρχονται από το Βισκαϊκό Κόλπο και «ξεπηδούν» μέσα από 
τις σπηλιές, κάνοντας την εν λόγω παραλία έναν από τους 
πλέον αγαπημένους προορισμούς για μια δροσερή βουτιά.



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 37



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 15 ΙΟΥΝΙΟΥ  202138

Άνοιξε 
τις πύλες του 

στο κοινό 
το Ολυμπιακό 

Μουσείο 
Αθήνας

Άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό, το Ολυμπιακό Μουσείο 
Αθήνας, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι 
στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η μόνιμη έκθεσή του αναδεικνύει μέσα από μία χρονολογική 
αφήγηση, τους τρεις μεγάλους σταθμούς του Ολυμπιακού 
Ιδεώδους και τον ρόλο της Ελλάδας στην διαμόρφωσή του: 
η Γέννηση (Αρχαία Ολυμπία), η Αναβίωση (Αθήνα 1896) 
και η Επιστροφή των Αγώνων στην Ελλάδα (Αθήνα 2004).
Σημαντική παρακαταθήκη στις μόνιμες συλλογές 
του, αποτελεί η συνεισφορά των δωρητών, Ελλήνων 
ολυμπιονικών και παραολυμπιονικών, ιδιωτών συλλεκτών 
και μελών της ολυμπιακής οικογένειας, οι οποίοι 
παραχώρησαν μετάλλια και προσωπικό εξοπλισμό.

Η έκθεση του Ολυμπιακού Μουσείου της Αθήνας, 
αρθρώνεται μέσα από ενδιαφέρουσες στάσεις, διαδραστικά 
εκθέματα, animation, γραφιστικές απεικονίσεις, 
συνεντεύξεις, αντίγραφα από διεθνείς εκθέσεις και 
πρωτότυπο υλικό.

Διαγράφεται έτσι ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, 

όπως εξηγούσε στην ξενάγηση η διευθύντρια του 
Ολυμπιακού Μουσείου, Μαρία Παπαϊωάννου, με σημείο 
εκκίνησης την εποχή του μύθου και τους άθλους του 
Ηρακλή, τα ταυροκαθάψια της προϊστορικής Κρήτης και 
τους μικρούς πυγμάχους της Σαντορίνης, στην Γέννηση 
των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαία Ολυμπία.

Η συναρπαστική εικονική περιήγηση και αναπαραστάσεις 
των αγώνων των κριτών, των αθλητών και των νικητών, 
ως την εξέλιξη των ολυμπιακών αγώνων σε παγκόσμιο 

γεγονός της Μεσογείου κατά 
την αρχαιότητα, κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον του θεατή.

Στις ειδικά διαμορφωμένες 
αίθουσες, το ταξίδι 
συνεχίζεται με το όραμα του 
Πιερ ντε Κουμπερτέν για την 
Αναβίωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων και την κρίσιμη 
πρωτοβουλία του Δημήτρη 
Βικέλλα, που οδήγησε 
στην πραγματοποίησή 
τους στην Αθήνα, το 
1896. Η φωτογραφία του 
Καλλιμάρμαρου κυριαρχεί 
σε μια από τις αίθουσες 
του Ολυμπιακού Μουσείου 
της Αθήνας, σε εξαιρετικό 
τύπωμα. Όπως και το 
γραφείο του Δημήτρη 

Βικέλλα, από την οικία του στην Αθήνα, στη συμβολή των 
οδών Βαλαωρίτου και Κριεζώτου, όπου εγκαταστάθηκε εκεί 
μόνιμα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896.

Χορηγοί, δωρεές από τις μεγάλες ελληνικές κοινότητες του 
εξωτερικού, η καθοριστική βοήθεια του Γεωργίου Αβέρωφ, 
πλαισιώνουν την αίθουσα της Αναβίωσης των Ολυμπιακών 
Αγώνων.

Η περιδιάβαση στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας 
συνεχίζεται με πολλές ενδιάμεσες 
στάσεις πριν την ενότητα για την 
Επιστροφή των Αγώνων στην 
Ελλάδα το 2004.
Προηγείται η Μεσολυμπιάδα της 
Αθήνας το 1906 – η αποτυχημένη 
απόπειρα της Ελλάδας να 
καθιερωθεί ως μόνιμος τόπος 
διεξαγωγής των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Εντυπωσιάζει η 
αίθουσα με το χρονολόγιο των 
Ολυμπιακών Αγώνων και την 
ένταξη διαφόρων αθλημάτων σε 
αυτούς.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί 
η αίθουσα αφιερωμένη στους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες, με 
στολές και εξαρτήματα αθλητών, 
όπως οι μπάλες προπόνησης 
και η αγωνιστική ράμπα μπότσια 
του Γρηγόρη Πολυχρονίδη, 
από τη συμμετοχή του στους 
Παραολυμπιακούς του Πεκίνου 
το 2008, τα οποία δώρισε στο 
μουσείο ο πατέρας του αθλητή.

Η μεγάλη αίθουσα με τα αυθεντικά 
κοστούμια των Ολυμπιακών της 
Αθήνας του 2004, το μαγιό, η 
ζώνη και τα παπούτσια άρσης 
βαρών του Πύρρου Δήμα από 
το 1992 στην Βαρκελώνη, τα 

μετάλλια αλλά και οι άδειες προθήκες που περιμένουν να 
υποδεχτούν τα επόμενα, μας μεταφέρουν με αμεσότητα 
στο σήμερα.

Τo όραμα για τη δημιουργία ενός Ολυμπιακού Μουσείου 
στην Αθήνα είχε ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της 
διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.

Δημιουργήθηκε για να στεγάσει το σύνολο της ολυμπιακής 
κληρονομιάς της Ελλάδας αλλά και για να αναδείξει την 
Αθήνα ως ολυμπιακή πρωτεύουσα.

Η έναρξη λειτουργίας του μουσείου στις 14 Μαΐου 2021, 
σηματοδοτεί την επέτειο των 125 χρόνων από την πρώτη 
σύγχρονη Ολυμπιάδα στην Αθήνα το 1896 και την 
αναβίωση των Αγώνων στη σύγχρονη εποχή.

Το μουσείο βρίσκεται στον Α΄όροφο του Golden Hall, στο 
Μαρούσι και σε άμεση σύνδεση με το ΟΑΚΑ.

in.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Η μουσική «σκυταλοδρομία» για τον πανευρωπαϊκό 
εορτασμό του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827 – πέρυσι 
έκλεισαν 250 χρόνια από τη γέννησή του) που διοργάνωσε 
ο γαλλογερμανικός τηλεοπτικός σταθμός ΑRTE, σε 
συνεργασία με τη γερμανική κρατική τηλεόραση (ZDF), 
και με τη συμμετοχή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
υπήρξε αλησμόνητη για όλους τους μουσικόφιλους – και 
τους εν Ελλάδι, χάρη, κυρίως στην ιστορική συναυλία της 
Εβδόμης Συμφωνίας του Μπετόβεν στο Αρχαίο Θέατρο 
των Δελφών, με τον Θεόδωρο Κουρεντζή να διευθύνει την 
ορχήστρα musicAeterna και την χορεύτρια Σάσα Βαλτς 
να συμπράττει σε μια χορογραφία σχεδιασμένη ειδικά για 
αυτή τη βραδιά.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες μας λένε πως μόνον τη 
συναυλία στους Δελφούς παρακολούθησαν 350.000 
Γερμανοί τηλεθεατές (!).

Στον απόηχο της χθεσινής «μπετοβενιάνας», στεκόμαστε σε 
ένα σύντομο αλλά εξαιρετικό βίντεο από την προετοιμασία 
της συναυλίας, καθώς επίσης: λινκ με πρόσβαση σε 
ολόκληρη τη μουσική “σκυταλοδρομία”, φωτογραφίες από 
την γιγαντοοθόνη που στήθηκε σε κεντρική πλατεία των 
Δελφών (για την ακρίβεια, μπροστά από την είσοδο ενός 

Θέατρο Δελφών: 
350.000 Γερμανοί 

τηλεθεατές 
παρακολούθησαν 
τη συναυλία για 
τον Μπετόβεν

ναού) ειδικά για τους κατοίκους 
της πόλης.

Είναι μια συγκινητική εικόνα. Και, 
όχι τυχαία, μετά τη συναυλία, 
σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Κ», ο μαέστρος Θεόδωρος 
Κουρεντζής κατέβηκε στην πόλη 
των Δελφών και συνομίλησε με 
τους κατοίκους.

kathimerini.gr
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