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

ISSUE #1941 -  22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

Oταν ρωτούσαν το 2004 τον Δημήτρη Παπαϊωάννου γιατί 
κάποιος να προτιμήσει την Αθήνα, εκείνος έλεγε με τη 
γνωστή ευθύτητά του: «Είναι μια τερατώδης, χαοτική πόλη. 

OTTAWA - Οι πλήρως εμβολιασμένοι Καναδοί και 
μόνιμοι κάτοικοι που επιστρέφουν στον Καναδά θα 
μπορούν  να αποφύγουν την υποχρεωτική καραντίνα.

Το πρώτο στάδιο χαλάρωσης των περιορισμών στα 
σύνορα που ισχύουν εδώ και 15 μήνες, θα ξεκινήσει 
στις 11:59 μ.μ. στις 5 Ιουλίου.

Θα  ισχύει μόνο για άτομα που έχουν ήδη δικαίωμα 
να ταξιδέψουν στον Καναδά, συμπεριλαμβανομένων 
των πολιτών, των μόνιμων κατοίκων και των γηγενών 
(Indian Act).

Oι ταξιδιώτες πρέπει να έχουν κάνει και τις δύο 
δόσεις του εγκεκριμένου εμβολίου από το υπουργείο 
Υγείας του Καναδά και να έχουν κάνει COVID-19 τεστ 
72 ώρες πριν την άφιξη με αρνητικό αποτέλεσμα. Τέλος 
να υποβληθούν σε δεύτερο τεστ κατά την άφιξη και να 
έχουν σχέδιο καραντίνας σε περίπτωση που το τεστ 
άφιξης είναι θετικό.

Όλοι οι άλλοι ταξιδιώτες που φτάνουν αεροπορικώς 
στον Καναδά θα πρέπει να παραμείνουν σε ξενοδοχείο 
μέχρι και τρεις ημέρες σε αναμονή των αποτελεσμάτων 
του τεστ που θα κάνουν. Στη συνέχεια αν το τεστ βγει 
θετικό θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα στο σπίτι 
μέχρι να συμπληρωθούν συνολικά14 ημέρες.

Τα παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί θα μπορούν 
να επιστρέψουν στο σπίτι με τους γονείς τους, αλλά 
πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες 
και να κάνουν ένα δεύτερο τεστ οκτώ ημέρες μετά την 
άφιξή τους στο σπίτι.

Ωστόσο, ο υπουργός Μεταφορών Omar Alghabra 
δήλωσε ότι η κυβέρνηση τερματίζει την απαγόρευση 
πτήσεων από το Πακιστάν, αλλά παρατείνει την 
απαγόρευση πτήσεων από την Ινδία για τουλάχιστον 
έναν ακόμα μήνα.

Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο 
Απρίλιο, όταν πάρα πολλοί άνθρωποι που έφτασαν από 
αυτές τις χώρες έδειχναν θετικό τεστ στον κορωνοϊό.

The Canadian Press -21 Ιουνίου 2021

Από 5 Ιουλίου 
ο Καναδάς 

άρει τα μέτρα 
καραντίνας 

στα ξενοδοχεία

Μια φωτογραφία κάνει την Αθήνα 
να ακτινοβολεί ξανά

Δεν θα γίνει ίσως ποτέ το πολιτισμένο μέρος όπου θα 
έρχεσαι με τα παιδιά σου. Πρέπει όμως να την επισκέπτεσαι 
για τη θαυμάσια, φρενήρη ενέργειά της και τα μνημεία της». 
Αυτά τα δύο τελευταία στοιχεία της προσωπικότητάς της 
αποδείχθηκαν τα πιο ανθεκτικά της σύγχρονης ταυτότητάς 
της. Ο,τι και αν της συνέβη, η Αθήνα κράτησε τον ομφάλιο 
λώρο με το παρελθόν και κυρίως την ικμάδα της, ένα είδος 
ακαταπόνητης ζωντάνιας των ανθρώπων της. 

Oι 545 ελληνικές 
παραλίες 

με «Γαλάζια Σημαία»
ΣΕΛΙΔΑ 21ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΕΛΙΔΑ 6
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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

συχνά εκείνοι ή η αυλή τους, που κινδυνεύει να χάσει 
τα περισσότερα, τους διατηρεί στον θρόνο όσο γίνεται 
περισσότερο, άσχετα με το κενό ηγεσίας που δημιουργείται.

Οταν λοιπόν έφτασε η μέρα της γιορτής της 95ης επετείου 
των γενεθλίων του Αρχιεπισκόπου, ένας από τους στενούς του 
συνεργάτες, κι αυτός μεταξύ των δελφίνων, στην προσφώνησή 
του του ευχήθηκε «να τα εκατοστήσει».

Ητανε, είπαμε, 95 ετών.
Σας ευχαριστώ πολύ άγιε αδερφέ, του απάντησε ο 

Αρχιεπίσκοπος.
Ελπίζω να είστε καλά στην υγεία σας να τα γιορτάσουμε 

μαζί.
Και έτσι μπήκε τέλος στα περί διαδοχής του.
Η ιστορία αυτή, που μάλλον είναι πραγματική, μας βοηθά να 

καταλάβουμε τα περί της διαδοχής των θρησκευτικών ηγετών.
Ετσι, στην περίπτωση που η υγεία ενός ηγέτη βρίσκεται 

σε φθίνουσα ή σε άσχημη κατάσταση, τότε βέβαια είναι 
αναπόφευκτο -και ίσως και επιβεβλημένο- να συζητείται το 
θέμα της διαδοχής του.

Το ίδιο κι αν η θητεία του είναι προβληματική, αποτυχημένη, 
αν δημιουργεί κινδύνους για το ποίμνιο υπό την δικαιοδοσία 
του.

Σε αντίθετη περίπτωση, όμως, το να εγείρεται ένα τέτοιο 
θέμα από το πουθενά, δεν ζημιώνει μόνο το κοινό που 
παραπλανάται, ούτε και μόνο τον θεσμό, για τον οποίο 
ανοίγονται ερωτήματα.

Εκθέτει, επιπλέον, και τους εμπνευστές των σεναρίων 
διαδοχής, που με τον άλφα ή βήτα τρόπο τα προωθούν.

Προβαίνω στην εισαγωγή αυτή για να σας πω ότι καθώς 
έφτασα στο Φανάρι, την προηγούμενη Τετάρτη, 9 Ιουνίου, 
φρέσκο στο μυαλό μου ήταν το ουρανοκατέβατο πρωτοσέλιδο 
δημοσίευμα της αθηναϊκής ιστορικής εφημερίδας, «Εστία», με 
τίτλο «Η διαδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη».

Ο «Εθνικός Κήρυκας» επέλεξε να μην ασχοληθεί με το 
δημοσίευμα αυτό για τον λόγο ότι είναι σαφές πως στερείται 
εγκυρότητας.

Ομως, αφού ήμουνα εκεί, παρακολουθούσα να δω αν 
υπήρχε καμία τέτοια ένδειξη ή αν γινόντουσαν παρασκηνιακές 
συζητήσεις σχετικά με αυτό το θέμα.

Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι, όχι μόνο δεν υπάρχει καμία 
τέτοια ένδειξη, αλλά το αντίθετο μάλιστα συμβαίνει.

Βρήκα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, σχεδόν 
όπως τον άφησα στην τελευταία μας συνάντηση, πριν περίπου 
δύο χρόνια.

Τόσο στον Εσπερινό, όσο και στη Λειτουργία για την 
ονομαστική του εορτή εντυπωσιάστηκα από την αντοχή του.

Ενώ εμείς, για παράδειγμα, οι εκκλησιαζόμενοι καθίσαμε 
περί τις πέντε φορές για να ξεκουραστούμε, ο κ. Βαρθολομαίος 
κάθισε μόνο από μία φορά στην κάθε περίπτωση, και αυτή για 
ένα πιο σύντομο χρονικό διάστημα από εμάς, παρά την μεγάλη 

διάρκεια των Ακολουθιών.
Αργότερα, στην κατ’ ιδίαν συνάντησή μας είχα την ευκαιρία 

να διαπιστώσω ότι δεν είχε αλλάξει σε τίποτα από τις 
προηγούμενες συναντήσεις μας.

Και βγαίνοντας από το γραφείο του είδα ότι περίμεναν να 
τον συναντήσουν, αρκετοί άνθρωποι, από διάφορα μέρη του 
Κόσμου.

Συνεργάτες του, δε, μου είπαν ότι τώρα εργάζεται 
περισσότερο από ποτέ. Του αρέσει. Το Πατριαρχείο είναι η 
ζωή του.

Αυτά περί της υγείας του.
Από την άλλη πλευρά, αυτή της αξιολόγησης της 30ής 

του ποιμαντορίας, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι χαίρει 
μεγαλύτερης εκτίμησης και σεβασμού σε διεθνές επίπεδο τώρα 
από ποτέ πριν.

Εκτελεί με 
παραδειγματικό τρόπο 
και αποτελεσματικότητα 
τα καθήκοντά του και 
ενεργεί ως ασπίδα 
προστασίας των 
συμφερόντων και 
των δικαίων του 
Πατριαρχείου και της 
Ορθοδοξίας έναντι 
έξωθεν προκλήσεων.

Κάτω λοιπόν από 
αυτές τις συνθήκες, 
είναι ανεξήγητη 
η βιασύνη του 
δημοσιεύματος και 
όσων κρύβονται πίσω 
από αυτό.

Και τα μεν γεγονότα 
θα αποδείξουν ότι το 
δημοσίευμα στερείται 
εγκυρότητας, η βιασύνη 
όμως όσων εκφράζουν 
διαμέσου αυτού τους 
ευσεβείς τους πόθους, 
προκαλεί αρνητικές 
εντυπώσεις γι’ αυτούς 
τους ίδιους.

Κι αυτό είναι κρίμα.

 Σχόλιο του Αντώνη 
Η. Διαματάρη 
Εθνικός Κήρυξ    

Ευσεβείς πόθοι 
τα περί διαδοχής 
Βαρθολομαίου

 

Ο Αρχιεπίσκοπος μιας βαλκανικής χώρας πλησιάζει την 95η 
επέτειο των γενεθλίων του. Παρ’ όλα αυτά, η υγεία του είναι 
καλή.

Διάφοροι δελφίνοι, φιλόδοξοι διάδοχοι, άρχισαν όμως να 
αδημονούν.

Μα πότε επιτέλους, έλεγαν, θα συνταξιοδοτηθεί να 
ξεκουραστεί, να απολαύσει και εκείνος λίγο τη ζωή του, μακριά 
από τις φουρτούνες της καθημερινότητας;

Εκαναν σχέδια επί σχεδίων. Μοίραζαν υποσχέσεις. 
Μετρούσαν τα κουκιά.

Δεν υπάρχει, όπως είναι γνωστό, όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης για τους ανώτατους κληρικούς. Πεθαίνουν, 
όπως λέγεται, στον θρόνο τους.

Ακόμα και όταν η υγεία τους έχει σοβαρά διασαλευτεί 
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Το ντεφιλέ του οίκου Dior έρχεται να επιβραβεύσει αυτή 
την ιδιότυπη αντοχή που επέδειξε η ελληνική πρωτεύουσα 
σε δύσκολες καταστάσεις που προηγήθηκαν και να 
εγκαινιάσει μια νέα περίοδο ακτινοβολίας. Σε επίπεδο 
συμβολισμού, μια τέτοια διοργάνωση τη στιγμή που 
ο πλανήτης ξαναβρίσκει τον βηματισμό του μετά την 
πανδημία και ανοίγεται στις απολαύσεις είναι η πιο τρανή 
επιβεβαίωση: Η Αθήνα είναι φτιαγμένη από πολύτιμα 
υλικά που δεν χάνουν την αξία τους και υποδέχεται –
ως μαθημένη οικοδέσποινα– στις λευκές μαρμάρινες 
αναβαθμίδες του Σταδίου, προσωπικότητες από όλον τον 
κόσμο, σε μια συγκυρία σπουδαία και για την ίδια, μιας και 
η πρωτεύουσα εορτάζει τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση.

Με την καρδιά του πάντα να χτυπά σε γαλλικό έδαφος, 
ο Dior παρουσίαζε τις συλλογές του σε διάφορα μέρη του 
κόσμου ως μια αναγνώριση των πολιτισμικών αναφορών 
που αποτέλεσαν μαγιά για την έμπνευσή του. Το 1951 
έκανε την ιστορική φωτογράφιση στην Ακρόπολη, με τον 
φωτορεπόρτερ Ζαν-Πιερ Πεντρατζινί να απαθανατίζει 
οκτώ βραδινά φορέματα για λογαριασμό του γαλλικού Par-
is Match. (O Γαλλοελβετός πέθανε πέντε χρόνια αργότερα, 
το 1956, καθώς τραυματίστηκε θανάσιμα καλύπτοντας την 
εξέγερση στη Βουδαπέστη κατά της ΕΣΣΔ.) Και τότε η 
Αθήνα ήταν μια πόλη που βρισκόταν σε μια αναγέννηση, 
μόλις δύο χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου 
και με τις πληγές της Κατοχής ακόμα ανοιχτές. Ωστόσο, 
πλανιόταν στον αέρα ένα είδος αισιοδοξίας ότι τα χειρότερα 
πέρασαν.

Μια φωτογραφία από εκείνη την αξιομνημόνευτη 
επίδειξη έπεσε στα χέρια της Μαρία-Γκράτσια Κιούρι, της 
Ιταλίδας νυν διευθύντριας του οίκου, και πυροδότησε την 
ιδέα να ξαναγίνει κάτι στην Αθήνα. Μετά ένα διάστημα 
που τα ντεφιλέ παγκοσμίως παρουσιάζονταν αναγκαστικά 
διαδικτυακά, η επανεκκίνηση γίνεται στην Αθήνα για 
να σημάνει μια νέα αρχή. Ταυτόχρονα η Κιούρι έχει 
ήδη χαρτογραφήσει τους σημαντικότερους Ελληνες 
παραδοσιακούς μάστορες, μιας και ο οίκος δίνει μεγάλη 
έμφαση στη δημιουργικότητα και στις τεχνικές. Θα 
τολμούσε να πει κανείς ότι το ντεφιλέ στο Καλλιμάρμαρο 
δείχνει το συνολικότερο και το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον 
του οίκου για τη χώρα μας.

kathimerini.gr

ΕΠΙΔΕΙΞΗ DIOR:
Μια φωτογραφία 
κάνει την Αθήνα 

να ακτινοβολεί ξανά
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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

Σε αναβάθμιση της επίσημης εφαρμογής του 
ΕΟΤ «Visit Greece App» προχώρησε το υπουργείο 
Τουρισμού, ενσωματώνοντας τον κατάλογο με τις 
545 παραλίες ανά την Ελλάδα, οι οποίες έχουν 
βραβευτεί με «Γαλάζια Σημαία».

Δεδομένου ότι η Ελλάδα κατέχει τη 2η θέση 
παγκοσμίως, ανάμεσα σε 49 χώρες, με κριτήριο 
τον συνολικό αριθμό των παραλιών με «Γαλάζια 
Σημαία», η προσθήκη του σχετικού καταλόγου 
στο «Visit Greece App» κρίθηκε ως απολύτως 
απαραίτητη. Πλέον, κάθε χρήστης της εφαρμογής θα 
έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες 
που χρειάζεται ώστε να προγραμματίζει εκδρομές 
και διακοπές σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες ανά την 
Ελλάδα, επιλέγοντας άμεσα και εύκολα προορισμούς 
από το σχετικό κατάλογο στο «Visit Greece App».

Υπενθυμίζεται ότι η απονομή της «Γαλάζιας 
Σημαίας» σε οποιαδήποτε παραλία γίνεται κατόπιν 
αυστηρής αξιολόγησης και ισχύει για 12 μήνες. 
«Γαλάζιες Σημαίες» δικαιούνται να φέρουν παραλίες 
οι οποίες πληρούν 33 διαφορετικά κριτήρια, τα οποία 
αφορούν στην ασφάλεια των λουομένων, στην 
καθαριότητα, στην οργάνωση, στην πληροφόρηση, 
στην προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και 
του παράκτιου χώρου, στις ενέργειες περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης κ.ά. Ωστόσο, το βασικό κριτήριο 
για τις «Γαλάζιες Σημαίες» είναι η καθαρότητα της 
θαλάσσιας ζώνης: Αποδεκτές γίνονται παραλίες, 
αποκλειστικά και μόνο, με «εξαιρετική» ποιότητα 
υδάτων.

Καθώς η «Γαλάζια Σημαία» λειτουργεί, εκ 
των πραγμάτων, σαν εγγύηση κορυφαίας και 
ολοκληρωμένης ποιότητας, χρησιμοποιείται 
ευρύτατα ως δείκτης επιλογής προορισμού, τόσο από 
τουριστικούς οργανισμούς, «tour operators» κ.λπ., 
όσο και από μεμονωμένους τουρίστες. Ως εκ τούτου, 
η πρόσβαση στον κατάλογο των 545 ελληνικών 
παραλιών με «Γαλάζια Σημαία» διευκολύνει ακόμη 
περισσότερο την προώθηση της Ελλάδας ως 
ελκυστικού και ασφαλούς προορισμού, ιδιαίτερα 
για τους ξένους επισκέπτες οι οποίοι προτιμούν τη 

θάλασσα.
Με την ενσωμάτωση των «Γαλάζιων Σημαιών» στο 

«Visit Greece App», για πρώτη φορά από το 1992, 
αναδεικνύεται το σημαντικό έργο που επιτελεί η 
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), 
ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος 
«Γαλάζια Σημαία» στη χώρα.

Η εφαρμογή «Visit Greece App» αποτελεί μία 
πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού και του 
ΕΟΤ, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη 

Mastercard, την Eurobank και τη Warply. Πρόκειται 
για το κατεξοχήν χρηστικό, ψηφιακό εργαλείο για τους 
επισκέπτες της Ελλάδας, καθώς παρέχει ταξιδιωτικές 
πληροφορίες, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, 
προτάσεις κλπ, καθώς και οδηγίες σχετικά με τον Cov-
id-19 για τουρίστες. Το «Visit Greece App» διατίθεται 
δωρεάν μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων 
«App Store» και «Google Play».

naftemporiki.gr

Στο «Visit Greece App» 
οι 545 ελληνικές παραλίες 

με «Γαλάζια Σημαία»

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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 Του Θεοδώρου Καλμούκου     

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο κ. Παντελής, γνωστός ευρύτερα ως 
Λάκης Βίγκας, ο οποίος είναι ο εκ των ηγετικών 
στελεχών της Ρωμιοσύνης της Κωνσταντινούπολης 
με συνέντευξή του στον «Εθνικό Κήρυκα» μίλησε με 
θάρρος και παρρησία για τα θέματα των Ελλήνων 
της Κωνσταντινούπολης, της άλλοτε Βασιλεύουσας 
Πόλης. Μίλησε για την πανδημία, τα θύματά της, την 
εφιαλτική συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού το 
οποίο θεωρεί το σοβαρότερο πρόβλημα επιβίωσης, 
για τα ιδρύματα, τις κοινότητες, τη συμβίωσή τους με 
τους Τούρκους σε μία πόλη που φτάνει τα δέκα οκτώ 
εκατομμύρια.

Ολόκληρη η συνέντευξη έχει ως εξής:

«Εθνικός Κήρυκας»: Πώς αντιμετώπισε και 
αντιμετωπίζει ακόμα η Ομογένεια της Πόλης την 
πανδημία του κορωνοϊού;
Λάκης Βίγκας: Καταρχάς, θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε 
προσφέροντάς μου βήμα επικοινωνίας με την 
ελληνική ομογένεια της Αμερικής.
Οσον αφορά στο ερώτημά σας μπορούμε να πούμε 
ότι η δοκιμασία της πανδημίας για την Oμογένειά 
μας ήταν μεγάλη. Εκτός από την πρωτόγνωρη 
αγωνία και τον φόβο που κυριάρχησε, κληθήκαμε 
να αντιμετωπίσουμε και τις οικονομικές συνέπειες 
ως απόρροια της γενικότερης κατάστασης καθώς 
και τα αισθήματα μοναχικότητας και απομόνωσης 
που βίωναν οι άνθρωποι, κυρίως, της τρίτης ηλικίας. 
Σε μία κοινότητα της οποίας ο πληθυσμός είναι το 
μείζον πρόβλημα, η απώλεια κάθε συνανθρώπου 
μας, εκτός από τον φυσικό πόνο, εντείνει και έναν 
προβληματισμό για τη μελλοντική πορεία και 
παρουσία του Ελληνισμού στην Τουρκία. Ωστόσο, 
αυτή η δοκιμασία μάς δίδαξε ότι ένα βασικό 
αντίδοτο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
μαζί με την επιστήμη, είναι και η αλληλεγγύη. Γι ́ 
αυτό, ως κοινότητες, δώσαμε προτεραιότητα στη 
συμπαράσταση των συνανθρώπων μας άνω των 
65, οι οποίοι δέχθηκαν και πρακτική και ψυχολογική 
στήριξη, πάντα με το προσωπικό ενδιαφέρον των 
μελών των κοινοτήτων μας.
 
«Ε.Κ.»: Υπάρχει κάποιος αριθμός κρουσμάτων 

και θανάτων ανάμεσα στη Ρωμιοσύνη της Πόλης;
Λ. Βίγκας: Υπολογίζουμε ότι τα θύματα της πανδημίας 
είναι περίπου 25 στο σύνολο της Ομογένειάς μας. Όσο 
για τα κρούσματα δεν το γνωρίζω, γιατί οι περισσότεροι 
ανάρρωσαν στα σπίτια τους με τη φαρμακευτική 
αγωγή και την καθοδήγηση του υπουργείου Υγείας. 
Υπήρξαν και σοβαρές περιπτώσεις που, ευτυχώς, το 
ξεπέρασαν μετά την περίθαλψή τους στα νοσοκομεία. 
Θεωρώ ότι η μέριμνα των κρατικών φορέων και των 
τοπικών δήμων υπήρξε καταλυτική, και τώρα που 
οι εμβολιασμοί έχουν επιταχυνθεί, επανερχόμαστε 
σιγά-σιγά στην κανονική μας ζωή.

«Ε.Κ.»: Μιλώντας για αριθμούς και επειδή κατά 
καιρούς λέγονται διάφορα μεγέθη, ποιος θα 
λέγατε πως είναι ο πιο ακριβής αριθμός των 
Ελλήνων της Πόλης σήμερα; Υπάρχουν νέοι;
Λ. Βίγκας: Είναι το πλέον μείζον πρόβλημά μας, 
το οποίο αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο 
με τις δικές μας δυνάμεις. Οι αριθμοί μας εδώ και 
αρκετά χρόνια επιδεινώνονται και δεν έχουν ληφθεί 
μέτρα αποκατάστασης. Το μέγεθος του πολιτισμού 
μας και της ιστορίας μας καθώς και το κύρος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι τόσο γνωστά και 
συνεχώς βρίσκονται στο προσκήνιο με επακόλουθο 
το πληθυσμιακό μας πρόβλημα, δυστυχώς, να 
περνά απαρατήρητο. Από πλευράς μου προσπαθώ 
να αναδείξω το μέγεθος του προβλήματος τόσο στην 
τουρκική κοινωνία όσο και στην ελληνική, διότι αυτή η 
συρρίκνωση που αντιμετωπίζουμε μας οδηγεί σε μια 
αβεβαιότητα. Το ΣΥΡΚΙ, το συντονιστικό όργανο της 
Ομογένειας, ξεκίνησε από το 2020 μια πληθυσμιακή 
απογραφή σε Πόλη, Σμύρνη και Ίμβρο. Οι προβλέψεις 
μας είναι ότι, στην καλύτερη περίπτωση, δε θα 
υπερβούμε τα 2.500 άτομα. Όσο για τους νέους μας, 
αποτελούν το 20% του πληθυσμού μας.
 
«Ε.Κ.»: Εχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μια 
παλιννόστηση από εκείνους που είχαν φύγει ή 
και απελαθεί;
Λ. Βίγκας: Η πραγματική παλιννόστηση έγινε 
στην Ίμβρο με την επαναλειτουργία των σχολείων 
μας ύστερα από μισό αιώνα. Η συλλογική δράση 
των φορέων γύρω από αυτό το όραμα και η 
κατανόηση των πολιτικών των δύο χωρών μάς 

επέτρεψαν να δημιουργήσουμε τα δεδομένα για να 
επαναπατριστούν αρκετές οικογένειες. Το στοίχημα, 
όμως, της Ίμβρου θέλει δουλειά, διότι πρέπει να 
συνεχίσει να εμπνέει και τις υπόλοιπες εστίες της 
Ομογένειας στην Τουρκία. Πρέπει να βρεθούνε και 
να εφαρμοστούν τρόποι που θα συμβαδίζουν με τις 
προδιαγραφές και τις συνθήκες της Πόλης μας, οι 
οποίες είναι διαφορετικές σε σύγκριση με αυτές της 
Ιμβρου. Εμείς ως ντόπιοι συνεχίζουμε να τρέφουμε 
την ελπίδα και το όραμα της πληθυσμιακής μας 
ανάπτυξης αλλά είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε 
πολιτική βοήθεια, σταθερό προγραμματισμό και 
εμπιστοσύνη. Ο προβληματισμός και η ανασφάλεια 
του πληθυσμού πρέπει να μετατραπεί σε έναν 
βιώσιμο προορισμό με συγκεκριμένη αναπτυξιακή 
στρατηγική.

«Ε.Κ.»: Οι υπάρχοντες Ρωμιοί με τι επαγγέλματα 
ασχολούνται;
Λ. Βίγκας: Εχουμε εκπροσώπους σε διάφορα 
επαγγέλματα όπως εκπαιδευτικούς, μουσικούς, 
επαγγελματίες στα ναυτιλιακά, στον τουρισμό, σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμπορίου και βιομηχανίας.
«Ε.Κ.»: Η ερώτηση που ακολουθεί καλοπροαίρετη 
εκ προοιμίου, αλήθεια τι θα απογίνουν όλες αυτές οι 
περιουσίες, οι ναοί, τα πολιτιστικά κέντρα, τα σχολεία;
Λ. Βίγκας: Είναι μια ερώτηση που απασχολεί πολλούς 
εδώ και 50 χρόνια. Σήμερα, σε σχέση με το παρελθόν, 
έχουμε πολύ μικρότερο πληθυσμό αλλά έχουμε και τη 
βοήθεια της ψηφιακής εφαρμογής και του διαδικτύου 
καθώς, επίσης, και τη στήριξη και τη συνεργασία με 
εξειδικευμένες εταιρείες. Όλα αυτά μας βοηθούν να 
ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινότητάς μας. 
Το σύστημα του διοικητικού μας οργανογράμματος 
είναι ένα πεπαλαιωμένο μοντέλο, που έχει τις βάσεις 
του στην περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
(το γνωστό vakıf). Η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι 
αντιλήψεις της κοινωνίας και η μετεξέλιξη του 
εθελοντισμού μάς οδηγούν σε νέες προκλήσεις και 
ανάγκες. Ετσι, απαραίτητο είναι να μεταρρυθμιστεί 
το σύστημα σε ένα νέο μοντέλο που θα μπορέσει να 
το διευθύνει η Ομογένεια μέσα από δημοκρατικούς 
θεσμούς, πλαισιωμένο με ένα αξιοκρατικό και 
θεσμικό σύστημα σε συνεργασία με εταιρείες 

Το ηγετικό στέλεχος της Ομογένειας της 
Κωνσταντινούπολης Λάκης Βίγκας στον «Ε.Κ.»
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εξειδικευμένης τεχνογνωσίας. Οπωσδήποτε, οι 
τελικές αποφάσεις και η κατεύθυνση θα δίνονται 
από τους εκπροσώπους του Πατριαρχείου και της 
Ομογένειας.

«Ε.Κ.» Πώς είναι η συμβίωση των Ρωμιών της 
Πόλης με τους Τούρκους συμπολίτες σας;
Λ. Βίγκας: Θα έλεγα ότι είναι άριστη. Δεν υπάρχουν 
αντιπαραθέσεις, φοβίες, απειλές και ανασφάλειες 
όπως στο παρελθόν. Η νέα κοινωνία της Τουρκίας δε 
μας γνωρίζει όσο πρέπει και προσπαθεί να έρθει πιο 
κοντά μας μέσα από τις εξωστρεφείς πολιτιστικές 
μας εκδηλώσεις και τα κοινωνικά προγράμματα. 
Ευτυχώς, υπάρχει μια διάθεση υποστήριξης από 
διάφορες κοινωνικές τάξεις της χώρας.

«Ε.Κ.»: Πώς συντηρούνται οικονομικώς οι 
κοινότητες και τα ιδρύματα, όπως λόγου χάρη το 
νοσοκομείο και ο οίκος ευγηρίας του Βαλουκλή;
Λ. Βίγκας: Τα περισσότερα από τα ιδρύματά μας 
έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους μια ακίνητη περιουσία 
και συντηρούνται με την αξιοποίηση αυτών. 
Δυστυχώς, θα έλεγα, δεν έχουμε άλλους πόρους, 
κάτι που επιβάλλεται να δημιουργήσουμε για να 
αντιμετωπίσουμε κρίσεις, όπως αυτή που διανύουμε 
τώρα, γιατί σε τέτοιες περιόδους πολλοί ενοικιαστές 
αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιό τους. Για 
τη βιωσιμότητα της κοινότητάς μας, η σταθερή 
ροή των εισοδημάτων είναι βασικός παράγοντας. 
Το Βαλουκλή είναι το μεγαλύτερο ίδρυμά μας με 
σημαντική ιστορία και πορεία και ταυτόχρονα με 
πολυδιάστατη λειτουργία αλλά και υποχρεώσεις. 
Οι ανάγκες του οίκου ευγηρίας καλύπτονται από το 
ίδρυμα, κυρίως πάλι από τα εισοδήματα της ακίνητης 
περιουσίας του.
 
«Ε.Κ.»: Πώς συντηρούνται οικονομικώς οι 
κοινότητες; Πώς μισθοδοτούνται οι ιερείς;
Λ. Βίγκας: Από την ακίνητη περιουσία των 
κοινοτήτων. Όσες οι κοινότητες δεν διαθέτουν κάποια 
περιουσία, οι γειτονικές κοινότητες τις στηρίζουν από 
το περίσσευμά τους. Ο ιερός κλήρος πληρώνεται, 
κυρίως, από το Πατριαρχείο.

«Ε.Κ.»: Πώς συμπεριφέρονται οι τουρκικές Αρχές 
στις κοινότητες, τα ιδρύματα, το Πατριαρχείο;
Λ. Βίγκας: Τα τελευταία χρόνια η σχέση με τις αρχές 
και τους δήμους είναι πολύ ευγενικές, πολιτισμένες 
και υπάρχει διάθεση για εξυπηρέτηση. Τουλάχιστον 
εμείς με παρρησία εκφράζουμε δημόσια τις ανάγκες 
μας και τις αντιθέσεις μας σε ό,τι πιστεύουμε ότι είναι 
αυτονόητο δικαίωμά μας, όπως το θέμα των εκλογών 
στα ιδρύματα που είναι από τα βασικά αιτήματα που 
υποβάλλουμε τακτικά.

«Ε.Κ.»: Οι Ρωμιοί της Πόλης έχουν συντάξεις, 
ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το 
τουρκικό κράτος;
Λ. Βίγκας: Ναι, όσοι δικαιούνται συντάξεις, έχουν 
ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Για όσους δεν 

έχουν, προβλέπονται μικρά βοηθήματα 
και επιδόματα από δήμους αλλά τους 
στηρίζουν και οι κοινότητές μας.

«Ε.Κ.»: Για τη μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας και της Μονής της Χώρας σε 
τζαμί τι θα μας λέγατε;
Λ. Βίγκας: Προσωπικά θα έλεγα ότι 
είναι θλιβερό το εγχείρημα αυτό. Δεν 
συνάδει ούτε στη βακουφική παράδοση, 
που θεωρεί ότι είναι απαραβίαστη η 
επιθυμία του ιδρυτού του μνημείου, εν 
προκειμένω του Ιουστινιανού, αλλά 
ούτε και στην πολυπολιτισμικότητα 
της Πόλης και στη σύγχρονη κοινωνία. 
Εξυπηρέτησε, ίσως, πολιτικούς και 
συμβολικούς σκοπούς. Με τον ίδιο 
τρόπο θα αντιδρούσα στη μετατροπή 
ενός τεμένους ή μιας συναγωγής σε 
εκκλησία ή κάτι άλλο.

«Ε.Κ.»: Πώς μπορεί να 
σταδιοδρομήσει ένας νέος ηλικιακά 
Ελληνας της Πόλης;
Λ. Βίγκας: Οπως ο κάθε νέος σε μια 
μεγαλούπολη, θα μπορούσε να βρει 
μια θέση στον επιχειρηματικό κόσμο με 
ποικίλες ευκαιρίες, είτε στον ακαδημαϊκό 
και καλλιτεχνικό κόσμο εξίσου.

«Ε.Κ.»: Εσείς με τι είδους επιχειρήσεις 
ασχολείσθε;
Λ. Βίγκας: Εχω τη δική μου επιχείρηση 
που διανύει το 25ο έτος της δράσης 
της στον τομέα εισαγωγών και 
εκπροσωπήσεων ξένων εταιρειών 
με αντικείμενο τη φαρμακευτική 
βιομηχανία.

Εθνικός Κήρυξ Ο Λάκης Βίγκας καθισμένος στα σκαλιά της Μεγάλης 
τους Γένους Σχολής σκέπτεται και αγωνιά για το μέλλον 
της Ρωμιοσύνης της Πόλης λόγω της συρρίκνωσης των 
αριθμών. ΦΩΤΟΓΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΑΚΗΣ ΒΙΓΚΑΣ
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Κανείς δεν μπορεί 

να μείνει για 
πάντα νέος λένε 
οι επιστήμονες

Δεν φαίνεται βιολογικά εφικτό να μπει 
πραγματικό «στοπ» στη διαδικασία 

της γήρανσης, σύμφωνα με νέα 
επιστημονική έρευνα

  
Η αιώνια νεότητα και η αθανασία μάλλον θα παραμείνουν 

αυτό που ήσαν πάντα: μύθοι.
Εδώ και χρόνια αρκετοί επιστήμονες σε όλο τον κόσμο 

-με την υποστήριξη κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και 
επενδυτών- κυνηγούν το όνειρο της επιβράδυνσης ή 
και της αναστροφής της διαδικασίας της γήρανσης, με 
τη βοήθεια της γενετικής, της τεχνητής νοημοσύνης και 
άλλων μεθόδων. Σήμερα η σχετική «βιομηχανία» δαπανά 
γύρω στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό που 
αναμένεται να εκτιναχθεί στα 610 δισ. δολάρια έως το 2025.

Όμως, οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβραδύνουν 
σημαντικά τον ρυθμό που γερνάνε και πεθαίνουν, επειδή 
φαίνεται να υπάρχουν ανυπέρβλητοι βιολογικοί περιορισμοί 
για κάτι τέτοιο, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική 
μελέτη. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι πιθανότατα δεν 
πρόκειται ποτέ -παρ’ όλη την επιστημονική πρόοδο- να 
γίνουν αθάνατοι ή, έστω, μαθουσάλες. 

Η μελέτη
Ερευνητές από 14 χώρες, με επικεφαλής τη δρα Σούζαν 

‘Αλμπερτς του Πανεπιστημίου Ντιουκ της Β.Καρολίνα, 
εξέτασαν τη λεγόμενη «υπόθεση του σταθερού ρυθμού 
γήρανσης», σύμφωνα με την οποία ένα είδος γερνάει με 
ένα σχετικά αμετάβλητο ρυθμό.

Οι επιστήμονες συνέκριναν στοιχεία γεννήσεων και 
θανάτων από τους ανθρώπους και άλλα πρωτεύοντα, 
βρίσκοντας ότι υπάρχει ένα γενικό πρότυπο γήρανσης 
και θνητότητας, κοινό σε όλα τα είδη. «Τα ευρήματα 

μας υποστηρίζουν τη θεωρία ότι, αντί να επιβραδύνεται 
ο θάνατος, σήμερα περισσότεροι άνθρωποι ζουν 
περισσότερο χάρη σε μια μείωση των θανάτων στις 
νεότερες ηλικίες», δήλωσε ο Χοσέ Μανουέλ Αμπούρτο 
του Κέντρου Δημογραφικής Επιστήμης Leverhulme του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

«Αυτό σημαίνει», πρόσθεσε, «ότι υπάρχουν βιολογικοί 
μάλλον, παρά περιβαλλοντικοί, παράγοντες που τελικά 
ελέγχουν την μακροζωία. Αν επιβεβαιωθούν οι στατιστικές, 
οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, όσο η υγεία και οι συνθήκες 
ζωής τους βελτιώνονται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 
μακροζωία σε ένα ολόκληρο πληθυσμό. Παρόλα αυτά, είναι 
ξεκάθαρα ορατή σε όλα τα είδη μια απότομη αύξηση των 
θανάτων, όσο τα χρόνια περνάνε και έρχεται η γήρανση».

«Τα ευρήματα μας επιβεβαιώνουν ότι, στους ιστορικούς 

πληθυσμούς, το προσδόκιμο ζωής ήταν χαμηλό, επειδή 
οι άνθρωποι πέθαιναν νέοι. Όμως όσο συνεχίζονταν οι 
ιατρικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές βελτιώσεις, το 
προσδόκιμο ζωής αύξανε. Ολοένα περισσότεροι άνθρωποι 
ζουν πολύ περισσότερο σήμερα. Όμως η πορεία προς το 
θάνατο σε μεγάλη ηλικία δεν έχει αλλάξει. Η μελέτη μας 
δείχνει ότι η εξελικτική βιολογία καθορίζει τελικά τα πάντα 
και, μέχρι στιγμής, οι ιατρικές εξελίξεις είναι ανίκανες να 
νικήσουν αυτούς τους βιολογικούς περιορισμούς», τόνισε 
ο Αμπούρτο.

 Η δημοσίευση της μελέτης έγινε στο περιοδικό “Nature 
Communications”, σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν».

 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αντισώματα για τουλάχιστον 
ένα έτος έχουν οι πλήρως 

εμβολιασμένοι δείχνει έρευνα

Η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, από την αρχή των εμβολιασμών 
του ελληνικού πληθυσμού, ξεκίνησε εκτενή προοπτική μελέτη καταγραφής της 
ανοσολογικής απόκρισης στον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 σε υγιείς λήπτες, 
αλλά και ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες ή καρκίνο υπό διάφορες θεραπείες. 
Σκοπός της προοπτικής μελέτης που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» 
είναι η εκτίμηση της κινητικής των αντισωμάτων έναντι του RBD της πρωτεΐνης Spike 
(S-RBD) και των εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NAbs) έναντι του ιού SARS-CoV-2 σε 
υγειονομικούς, σε ηλικιωμένους άνω των 80 ετών, και σε ασθενείς με νεοπλασματικές 
παθήσεις μετά τον εμβολιασμό τους με το εμβόλιο mRNA της Pfizer. Τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα, που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, συνοψίζουν οι 
καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευάγγελος 
Τέρπος, Ιωάννης Τρουγκάκος και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ).

Στη μελέτη μετείχαν αρχικά 255 υγειονομικοί και 112 εθελοντές ηλικίας άνω των 
80 ετών, χωρίς γνωστή κακοήθη νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Τα 
αντισώματα προσδιορίστηκαν τις ημέρες 1 (D1, πρώτη δόση του εμβολίου), D8, D22 
(δεύτερη δόση), D36 και D50 για τους υγειονομικούς και τις ημέρες D1, D22 και D50 
για τους ηλικιωμένους.

Οι υγειονομικοί, οι οποίοι στην έναρξη της μελέτης δεν είχαν αντισώματα έναντι 
της πρωτεΐνης S-RBD του ιού την D1, στη συνέχεια παρουσίασαν αύξηση των 
αντισωμάτων τη D22, έφτασαν το ζενίθ μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου (D36) 
και παρουσίασαν ήπια πτώση τη D50. Ωστόσο, όλοι οι υγειονομικοί είχαν τιμές πάνω 
από την τιμή που χαρακτηρίζει υψηλούς τίτλους αντισωμάτων για αυτήν τη μέθοδο, 
σύμφωνα με το FDA. Όσον αφορά τα NΑbs, αυτά παρουσίασαν σημαντική αύξηση τη 
D22 και έφτασαν τη μέγιστη τιμή τους μετά τη δεύτερη δόση (D36) και παρέμειναν σε 
υψηλές τιμές τη D50 (διάμεση τιμή εξουδετέρωσης ≥95%). Η αύξηση του τίτλου των S-
RBD IgG αντισωμάτων ήταν μικρότερης τάξης μεγέθους στα άτομα ηλικίας 51-70 ετών 
συγκριτικά με αυτά ηλικίας 20-50 ετών, τις ημέρες D22 και D36. Αυτή η παρατήρηση 
ίσχυε και για τα NΑbs.

Οι ηλικιωμένοι άνω των 80 ετών εμφάνισαν τους χαμηλότερους τίτλους αντισωμάτων 
συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, οι ηλικιωμένες γυναίκες 
είχαν υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων τη D22 και D50 συγκριτικά με τους ηλικιωμένους 
άνδρες. Γενικά, όλοι οι υγειονομικοί (25-70 ετών) και το 90% των ηλικιωμένων άνω των 
80 ετών, την ημέρα 50, είχαν εξουδετερωτικά αντισώματα σε πολύ υψηλούς τίτλους. 
Αυτό το αποτέλεσμα δηλώνει την υψηλή αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού και 
δείχνει ότι οι υγιείς συμπολίτες μας δεν χρειάζεται να κάνουν εξετάσεις αντισωμάτων, 
καθώς η πιθανότητα να μην έχουν αναπτύξει υψηλούς τίτλους είναι σχεδόν μηδενική.

Η έγκαιρη, βάσει των διαθέσιμων μελετών, δεύτερη δόση του εμβολίου είναι 
απαραίτητη για όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά κυρίως για τους πιο ηλικιωμένους. 
Το επίπεδο παραγωγής αντισωμάτων έναντι του ιού φαίνεται να είναι, ανεξαρτήτως 
ηλικιακής ομάδας, πιο υψηλό στις γυναίκες και μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία.

Οι υγειονομικοί που είχαν αντισώματα έναντι του ιού την ημέρα 1, δηλαδή είχαν εκτεθεί 
στον ιό, με την πρώτη δόση του εμβολίου όλοι ανέπτυξαν εξουδετερωτικά αντισώματα 
ήδη την ημέρα 8 και διατήρησαν πολύ υψηλές τιμές (>90%) πριν τη δεύτερη δόση. Άρα 
όσοι έχουν αντισώματα την ημέρα 1, χρειάζονται μόνο μία δόση του εμβολίου για να 
πετύχουν υψηλούς τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει 
ότι αν κάνουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου, όπως όλοι οι υγειονομικοί στη μελέτη, θα 
έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα. Κανείς από τους υγειονομικούς με αντισώματα την 
ημέρα 1 δεν είχε κάποια παρενέργεια από τις δύο δόσεις του εμβολίου.

Μετά από πρόσφατη ανάλυση των αντισωμάτων 3 μήνες μετά τη δεύτερη δόση 
του εμβολίου διαπιστώθηκε μικρή μείωση του τίτλου των αντισωμάτων αλλά το 95% 
των υγειονομικών εξακολουθεί να έχει προστατευτικούς τίτλους εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων.

Παράλληλα πραγματοποιείται μελέτη σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, 
όπως πολλαπλούν μυέλωμα (ν=276), λεμφώματα (ν=170), χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (ν=106) και συστηματική αμυλοείδωση (ν=86). Τα αποτελέσματά δείχνουν ότι 
το 40% των ασθενών με τα παραπάνω νοσήματα δεν αναπτύσσουν εξουδετερωτικά 
αντισώματα. Αυτά τα νοσήματα, από τη φύση τους, συνοδεύονται από σοβαρή 
ανοσοκαταστολή, ενώ και οι θεραπείες που χορηγούνται επηρεάζουν σημαντικά τη 
χημική ανοσολογική ανταπόκριση, δηλαδή την παραγωγή αντισωμάτων. Ιδιαίτερα 
αυτοί που λαμβάνουν θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν το CD20, 
το CD38 και το BCMA, αναπτύσσουν εξουδετερωτικά αντισώματα μετά τον εμβολιασμό 
σε μικρά ποσοστά (κάτω του 20%).

Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών που δεν 
αναπτύσσουν αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2, όπως αναφέρουν οι καθηγητές 
του ΕΚΠΑ. Δεν γνωρίζουμε, σημειώνουν, εάν μία πιθανή τρίτη δόση του ίδιου ή 
άλλου εμβολίου θα ήταν αποτελεσματική. Μελέτες για την προληπτική χορήγηση 
μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του ιού, κάθε μήνα, είναι σε εξέλιξη με στόχο την 
προφύλαξη αυτών των ασθενών.

«Εάν κρίνουμε από τα αποτελέσματα σε Έλληνες ασθενείς που νόσησαν από 
COVID-19 και το 75% διατήρησε τα εξουδετερωτικά αντισώματα τουλάχιστον 
οκτώ μήνες μετά το πρώτο σύμπτωμα, είναι πολύ πιθανό τα αντισώματα από 
τον εμβολιασμό να κρατήσουν για τουλάχιστον ένα έτος. Αυτό προκύπτει από το 
γεγονός ότι οι εμβολιασθέντες αναπτύσσουν τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων 
πολύ υψηλότερους ακόμη και από όσους νόσησαν από COVID-19 και χρειάστηκαν 
νοσηλεία», τονίζουν.

Η έρευνα της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ θα συνεχιστεί με τη μελέτη όλων των 
εμβολίων και την αποτελεσματικότητά τους μέχρι και 18 μήνες μετά την πρώτη δόση 
τους.

ΥΓΕΙΑ
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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!!!

ΚΟΣΜΟΣΚΟΣΜΟΣ
Αρθηκαν και οι τελευταίοι 
περιορισμοί της Πολιτείας 

στη Νέα Υόρκη
 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Τα υποχρεωτικά μέτρα της Πολιτείας, 
τα οποία αποδείχθηκαν σωστά και βοήθησαν, από αυτήν 
την στιγμή κιόλας χαλαρώνουν και παύουν να είναι 
υποχρεωτικά». Με αυτή την ανακοίνωση, εν μέσω ενός 
πανηγυρικού σκηνικού, ο Κυβερνήτης Νέας Υόρκης, 
Άντριου Κουόμο (Andrew Cuomo) ανακοίνωσε, το 
μεσημέρι της Τρίτης, την άρση της υποχρεωτικότητας όλων 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων και περιορισμών που 
είχαν επιβληθεί από την Πολιτεία, με αφορμή την επίτευξη 
του στόχου του 70% των εμβολιασμένων, που έχουν λάβει 
τουλάχιστον την πρώτη δόση.

«Δεν είμαστε πια στα σπίτια φοβισμένοι να βγούμε έξω. 
Δεν είμαστε πια στα σπίτια απολυμαίνοντας ό,τι μπορεί 
να μολυνθεί. Η ζωή δεν είναι απλά για την επιβίωση. Είναι 
για να βλέπεις ανθρώπους, να έχεις επαφή μαζί τους, να 
αγαπάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυβερνήτης.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας έγινε γνωστό ότι 
η Πολιτεία Νέας Υόρκης έφτασε το ποσοστό 70% για 
τους -τουλάχιστον μερικώς- εμβολιασμένους ενήλικες, 
επιβεβαιώνοντας τις σχετικές εκτιμήσεις του κ. Κουόμο. 
Πρόκειται για έναν εθνικό στόχο, τον οποίο η Νέα Υόρκη 
κατάφερε να πετύχει πρώτη, παρά το γεγονός ότι 
ξεκίνησε από μειονεκτική θέση και αποτέλεσε, επί μήνες, 
το επίκεντρο της πανδημίας, τόσο για τις ΗΠΑ, όσο και 

παγκοσμίως.
«Αυτό που ζήσαμε ήταν τρομακτικό. Ηταν μια περίοδος 

που μας άλλαξε ατομικά και ως κοινωνία. Μια τραυματική 
περίοδος, την οποία κανένας δεν θα ξεχάσει -και δεν πρέπει 
να ξεχάσει. Είχαμε τον υψηλότερο δείκτη θετικότητας στις 
ΗΠΑ- σήμερα έχουμε τον χαμηλότερο. Αυτό είναι γεγονός, 
είναι δεδομένο. Τα δεδομένα δεν έχουν πολιτική ιδεολογία. 
Τα δεδομένα αυτά, λοιπόν, λένε ότι φτάσαμε στο 70% 
των εμβολιασμένων ενήλικων. Η Νέα Υόρκη έκανε κάτι 
ξεχωριστό. Από χειρότεροι, πήγαμε στους πρώτους», 
τόνισε ο κ. Κουόμο.

Πλέον, από το μεσημέρι της Τρίτης δεν υπάρχουν οι 
περιορισμοί χωρητικότητας σε χώρους όπως τα εστιατόρια, 
τα γυμναστήρια, τα γήπεδα και τα εμπορικά κέντρα, όπως 
επίσης και στις κοινωνικές εκδηλώσεις, σε ιδιωτικούς και 
δημόσιους χώρους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις δεν είναι 
πλέον υποχρεωμένες να προχωρούν σε προληπτικά 
μέτρα όπως η λήψη θερμοκρασίας ή η ιχνηλάτηση, ενώ 
χαλαρώνει το αυστηρό πρωτόκολλο απολύμανσης.

«Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θα αποχωριστώ το 
αντισηπτικό μου. Μου αρέσει. Αλλά πλέον τα πάντα 
είναι στην διακριτική ευχέρεια του άλλου», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Κουόμο.

Αναφορικά με την χρήση μάσκας, διευκρινίστηκε πως 
η Πολιτεία Νέας Υόρκης ευθυγραμμίζεται με τις 
αντίστοιχες οδηγίες του CDC. Έτσι, η μάσκα θα 
εξακολουθήσει να είναι υποχρεωτική σε χώρους 
όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα νοσοκομεία, τα 
σχολεία, τους οίκους ευγηρίας και τα σωφρονιστικά 
καταστήματα.

Παλλαϊκές αντιδράσεις 
στη Βραζιλία κατά 
του Μπολσονάρου

Στη Βραζιλία, που έγινε χθες η δεύτερη χώρα 
παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ που ξεπέρασε το όριο 
τω 500.000 νεκρών από την Covid-19, η πρόσφατη 
αύξηση των ημερήσιων θανάτων επιβεβαιώνει την 
άφιξη ενός τρίτου κύματος.

Ο τελευταίος απολογισμός του υπουργείου Υγείας 
κάνει λόγο για 500.800 νεκρούς, εκ των οποίων 
2.301 που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Αυτήν την εβδομάδα, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος 

ημερήσιων θανάτων ξεπέρασε τους 2000 για πρώτη φορά 
από τις 10 Μαΐου, σε αυτήν τη χώρα των 212 εκατομμυρίων 
κατοίκων.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη στις 19 από τις 27 πολιτείες 
της Βραζιλίας, με πληρότητα άνω του 80% στις κλίνες των 
ΜΕΘ και 90% σε οκτώ εξ αυτών.

Η εκστρατεία εμβολιασμού στη Βραζιλία ξεκίνησε με 
καθυστέρηση, στα μέσα Ιανουαρίου και μόλις το 29% του 
πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση και το 11,36% 
έχει εμβολιαστεί πλήρως.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει παλλαϊκές 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του προέδρου 
Μπολσονάρου. Το Σάββατο δεκάδες χιλιάδες πολίτες 
διαδήλωσαν σε διάφορες πόλεις, κατά της πολιτικής 
της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Η μεγαλύτερη διαδήλωση έγινε στην πρωτεύουσα Σάο 
Πάολο. Μεταξύ άλλων στα συνθήματά τους στα πανό 
οι διαδηλωτές ανέγραφαν “Ψωμί, Παιδεία, Εμβόλια 
και Παιδεία” και “Έχουμε μισό εκατομμύριο λόγους να 
διώξουμε τον Μπολσονάρου”.

Ως γνωστόν, ο Μπολσονάρου είναι σκεπτικιστής του 
κορωνοϊού, ενώ επανειλημμένα έχει παραβιάσει ο ίδιος τα 
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και χρήσης μάσκας.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. «Μπαμπά σ’ αγαπώ πολύ», 
«πατερούλη μου χρονιά πολλά» και «μπαμπάκα είσαι ο 
καλύτερος του κόσμου» είναι κάποιες από τις γλυκές ευχές 
στις κάρτες που έχουν στα χέρια τους οι ανθοπώλες και με 
τις οποίες θα συνοδεύσουν το μπουκέτο ή τη γλάστρα που 
θα παραλάβουν οι μπαμπάδες την ημέρα της γιορτής του 
πατέρα. Μάλιστα, οι ανθοπώλες της Θεσσαλονίκης έκαναν 
εδώ και λίγες μέρες μια καμπάνια για να υπενθυμίσουν την 
Ημέρα του Πατέρα, Κυριακή (20 Ιουνίου).

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 
FM» ο ανθοπώλης Μανώλης Σύλλης, μέλος ΔΣ του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, σημείωσε 
πως γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από 
τους ανθρώπους του χώρου να «ανεβάσουν» τη γιορτή 
του πατέρα. Ενημερώνουν τους φίλους και πελάτες και 
έχουν φτιάξει ειδικές ανθοσυνθέσεις για να μην μείνει 
παραπονεμένος ο μπαμπάς αλλά ούτε και ο ...δύο φορές 
μπαμπάς, δηλαδή ο παππούς.

«Φέτος έχουμε φτιάξει μια αφίσα αφιερωμένη στη γιορτή 
του πατέρα, η οποία βρίσκεται ήδη στα ανθοπωλεία, οπότε 
περνώντας ο κόσμος μπορεί να τη δει και να θυμηθεί 
τη γιορτή. Επιπλέον είναι αρκετοί αυτοί που έχουν ήδη 
παραγγείλει μπουκέτα και γλάστρες, που την Κυριακή θα 
σταλούν στους μπαμπάδες ή θα παραλάβουν τα παιδιά 
από το ανθοπωλείο της γειτονιάς- εννοείται με συνοδεία 
ενήλικα», τονίζει ο κ. Σύλλης.

Όπως συμπληρώνει, φέτος είναι μεγαλύτερο το 
ενδιαφέρον σε σχέση με άλλες χρονιές, με τους πελάτες να 
ζητούν λίγο πιο σκούρα χρώματα σε σχέση με αυτά που θα 
επέλεγαν για τη μαμά, γι’ αυτό επιλέγουν γαλάζια λουλούδια 
ή γλάστρα διακοσμημένη με θαλασσιές κορδέλες.

Η γιορτή του πατέρα μπορεί να μην έχει ακόμη το 
εκτόπισμα της αντίστοιχης γιορτής για τις μητέρες, ωστόσο 
όλο και περισσότερα είναι τα παιδιά που θα χαρίσουν 
λουλούδια στον μπαμπά, όπως προκύπτει από την κίνηση 
στα ανθοπωλεία.

Η παγκόσμια ήμερα για τον πατέρα είναι μια γιορτή που 
συνήθως βρίσκεται εκτός σχολικής περιόδου. Ωστόσο, 
φέτος, λόγω παράτασης της σχολικής χρονιάς, υπάρχει 
η κινητοποίηση από τους δάσκαλους στους μαθητές 
δημοτικού και τις ευχετήριες κάρτες φτιάχνονται παρέα 
παιδιά και εκπαιδευτικοί.

Η Ημέρα του Πατέρα γιορτάζεται την τρίτη Κυριακή 
του Ιουνίου, υπενθυμίζοντας πως ο ρόλος του είναι πολύ 
σημαντικός. Όπως λένε βέβαια οι ανθοπώλες, είναι 
όμορφες οι παγκόσμιες ημέρες αλλά ακόμη πιο όμορφο να 
αγαπάμε και το δείχνουμε στους δικούς ανθρώπους κάθε 
μέρα.

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων     

Γαλάζιες 
ανθοδέσμες 
για τη γιορτή 
του πατέρα 

ετοίμασαν οι 
Θεσσαλονικείς 

ανθοπώλες

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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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

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης 
αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους ήρωες της 
Ελληνικής Επανάστασης του 
1821 κατορθώνοντας μέσω της 
πυρπόλησης της Τουρκικής 
Ναυαρχίδας να προκαλέσει 
τον θαυμασμό ολόκληρης της 
Ευρώπης για τη μικρή κουκίδα 
επάνω στο χάρτη με το όνομα 
Ελλάδα που αντιμαχόταν τον 
τουρκικό ζυγό.

Παρά τις αντιπαραθέσεις για τον 
τόπο καταγωγής του, αν πρόκειται 
για την Πάργα ή τα Ψαρά, ο 

Κανάρης έχει μείνει στην ιστορία ως 
βέρος Ψαριανός μιας και όλη του 
η δράση είναι συνδεδεμένη με το 
νησί, ενώ και η οικογένειά του έμεινε 
στα Ψαρά. Λέγεται ότι γεννήθηκε 

μεταξύ του 1790 και 1793 στα Ψαρά από τον Ψαριανό Δημογέροντα Μικέ Κανάριο και 
την Μαρώ Μπουρέκα ενώ έχασε τον πατέρα του σε πολύ μικρή ηλικία και μη έχοντας 
άλλη διέξοδο άρχισε να δουλεύει σε πλοία άλλων συγγενών του κυρίως του θείου του 
Δημήτρη Μπουρέκα. Μάλιστα σε ηλικία μόλις 20 ετών ανέλαβε καπετάνιος του πλοίου 
και ταξίδεψε σε όλη τη Μεσόγειο, ενώ δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκε τη Δέσποινα 
Μανιάτη, κόρη γνωστής ναυτικής οικογένειας των Ψαρών, με την οποία απέκτησαν 
και εφτά παιδιά, έξι αγόρια και ένα κορίτσι.

Όντας καπετάνιος ο Κανάρης ταξίδεψε στην Οδησσό αρχικά το 1820 και παρόλο 
που γνώριζε για τη Φιλική Εταιρεία δεν έγινε μέλος της, αν και με το ξέσπασμα της 
Ελληνικής Επανάστασης εκουσίως προσπάθησε με όσα μέσα διέθετε να βοηθήσει 
στον αγώνα κυρίως κάνοντας επιδρομές στα Μικρασιατικά παράλια αρχικά και έπειτα 
εντασσόμενος στα πυρπολικά του στόλου των Ψαρών.

Το θάρρος και η τόλμη που τον ξεχώριζε έμειναν ιδιαίτερα γνωστά από το μεγάλο 
του ανδραγάθημα να πυρπολήσει την τουρκική ναυαρχίδα του πασά Καρά Αλή στη 
Χίο, τον Ιούνιο του 1822, ως αντίποινα για τη σφαγή στο νησί. Μαζί με τον Πιπίνο, ο 
Κανάρης είχε ως στόχο να πυρπολήσει την τουρκική ναυαρχίδα ενώ ο Πιπίνος την 
αντιναυαρχίδα των Τούρκων. Η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία και 2000 Οθωμανοί 
βρήκαν τραγικό θάνατο εκείνη τη νύχτα, ενώ η αντιναυαρχίδα τους υπέστη σημαντικές 
ζημιές.

Η φήμη του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και ξένοι λογοτέχνες και συγγραφείς 
ανέδειξαν την ηρωική του στάση ανάμεσα στους οποίους και ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο 
Λόρδος Βύρωνας αλλά και ο ιστορικός Τόμας Γκόρντον. Ο Κανάρης δεν θα έμενε όμως 
εκεί. Λίγο αργότερα θα καταφέρει να πυρπολήσει την αντιναυαρχίδα του τουρκικού 
στόλου όντας αγκυροβολημένη στο λιμάνι της Τενέδου, τον Οκτώβριο του 1822, να 
καταστρέψει μια τουρκική φρεγάτα στη Σάμο το 1824 αλλά και να καταφέρει να πλήξει 
σημαντικά τον αιγυπτιακό στόλο στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας παραπλανώντας τον 
εχθρό και υψώνοντας Ρώσικη σημαία με αποτέλεσμα να μη γίνει αρχικά αντιληπτός και 
να επιφέρει ζημιές. Αν και η επιχείρηση λόγω των καιρικών συνθηκών δεν στέφθηκε με 
απόλυτη επιτυχία, η συμμετοχή του Κανάρη ήταν ζωτικής σημασίας καθώς, αν ο ίδιος 
δεν έπαιρνε τη γενναία απόφαση να χτυπήσει τον στόλο των Αιγυπτίων θα εκινείτο 
εναντίον της επανάστασης εντός μικρού χρονικού διαστήματος με απρόβλεπτες 
συνέπειες για τον ελληνικό αγώνα.

Η συμβολή του στην επιτυχία της ελληνικής επανάστασης στάθηκε αναμφισβήτητη 
και αυτό έγινε αντιληπτό και μετά το τέλος της, όταν κατάφερε να αναλάβει σημαντικές 
πολιτικές θέσεις. Ήδη από το 1826 είχε αναλάβει κυβερνήτης του νέου πλοίου Ελλάς 
και το 1827 αντιπροσώπευσε τα Ψαρά στην Εθνοσυνέλευση του 1827 στην Τροιζήνα. 
Μετά την ανάδειξη του Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, ο Κανάρης 
διορίστηκε φρούραρχος της Μονεμβασιάς και βοήθησε στην αντιμετώπιση των 
ανταρτών σε Μάνη και Ύδρα αλλά μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, η οποία τον 
απογοήτευσε αποσύρθηκε στη Σύρο.

Με τον διορισμό ωστόσο του Όθωνα ως Βασιλιά της Ελλάδας, ο Κανάρης έφτασε 
μέχρι το βαθμό του ναυάρχου, ενώ διορίστηκε υπουργός Ναυτικών στην κυβέρνηση 
Ανδρέα Μεταξά και στην κυβέρνηση του Ιωάννη Κωλέττη αλλά και στην κυβέρνηση 
του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου το 1854.

Ωστόσο, οι απόψεις του ήταν αντίθετες με εκείνες του βασιλιά και όταν το 1862 του 
δόθηκε εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης πρότεινε πρόσωπα που ο Όθωνας δεν 
αποδέχτηκε με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης στον Ιωάννη 
Κολοκοτρώνη και ο Κανάρης να συνταχθεί με την αντιπολίτευση.

Μετά την έξωση του Όθωνα έγινε μέλος της τριανδρίας υπό τον Δημήτριο Βούλγαρη 
και τον Μπενιζέλο Ρούφο σχηματίζοντας προσωρινή κυβέρνηση. Μάλιστα ταξίδεψε 
μαζί με άλλους μέχρι τη Δανία προσφέροντας τον ελληνικό θρόνο στον βασιλιά 
Γεώργιο Α’ και ανέλαβε υπουργός Ναυτικών στην κυβέρνηση Ρούφου αλλά και 
δύο φορές Πρωθυπουργός, ενώ κατόπιν αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική 
σκηνή έχοντας ήδη φτάσει 75 ετών. Η επανάκαμψή του έγινε κατά τη διάρκεια του 
Ρωσοτουρκικού Πολέμου σχηματίζοντας οικουμενική κυβέρνηση λόγω της ιδιαίτερης 
εκείνης περιόδου για να αφήσει όντας εν ενεργεία Πρωθυπουργός την τελευταία του 
πνοή στις 2 Σεπτεμβρίου του 1877.

Το μοναδικό θάρρος και η ξεχωριστή εθνική συνείδηση του Κωνσταντίνου Κανάρη 
αποτέλεσε το κυριότερο γνώρισμα του που έμεινε αναλλοίωτο μέσα στους αιώνες. 
Ακόμα και αν οι νεότεροι δεν θυμούνται ή δεν γνωρίζουν την πολιτική του σταδιοδρομία 
σίγουρα θυμούνται την ανδρεία του Μπουρλοτιέρη όπως όλοι τον γνωρίζουν της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Κωνσταντίνος
Κανάρης
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

5
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ΤΑξΙδΙΑ

Η SARONIC FERRIES (Κοινοπραξία 
Πλοίων Σαρωνικού) υποδέχεται και 
πάλι τον κόσμο στον Σαρωνικό, 
ανακοινώνοντας στον ιστότοπο www.
sf.gr τα δρομολόγια της για όλη την 
καλοκαιρινή περίοδο.

Οι επιβάτες των πλοίων της 

Κοινοπραξίας μπορούν να 
μετακινούνται καθημερινά από 
τον Πειραιά για την Αίγινα, το 
Αγκίστρι, τον Πόρο και τα Μέθανα 
γνωρίζοντας αυτούς τους τόσο 
όμορφους, κοντινούς και ταυτόχρονα 
ανεξερεύνητους και ενδιαφέροντες 
προορισμούς.

Το προηγούμενο διάστημα τα πλοία 
της SARONIC FERRIES συνέχιζαν 
να εξυπηρετούν τις ανάγκες των 
κατοίκων αλλά και των εργαζόμενων 
στην περιοχή. Τώρα, μετά την άρση 
της απαγόρευσης των μετακινήσεων 
και ιδιαίτερα με την έναρξη της 
θερινής περιόδου, ο Σαρωνικός 
θα αποτελέσει την πιο ώριμη 
πρόταση σύντομης απόδρασης 
για όλους όσοι στερήθηκαν το 
προηγούμενο διάστημα μια πρώτη 
γεύση καλοκαιριού, με απόλυτη 
προτεραιότητα την ασφάλεια και την 
άνεση.

Στο πολύ σύντομο ταξίδι για τους 
τέσσερεις προορισμούς, οι επιβάτες 
μπορούν να απολαύσουν τον 
ήλιο και τον θαλασσινό αέρα στα 
καταστρώματα των πλοίων ενώ για 
τους εσωτερικούς χώρους η SARON-
IC FERRIES έχει φροντίσει για  την 
αυστηρή συντήρηση των συστημάτων 
εξαερισμού και για την τήρηση όλων 
των υγειονομικών κανόνων.

Επιπλέον, οι επιβάτες μπορούν να 
επιλέξουν μέσα από το www.sf.gr την 
ηλεκτρονική έκδοση του εισιτηρίου 
τους για εκτύπωση στο σπίτι ή 
προβολή στο κινητό τηλέφωνο, 
αποφεύγοντας ουρές και αναμονή 
στα εκδοτήρια και πραγματοποιώντας 
ανέπαφα όλες τις διαδικασίες έως και 
την επιβίβαση τους στα πλοία.

Πιο κοντά από ποτέ 
τα παραθεριστικά κέντρα 

του Σαρωνικού
Οι κοντινοί προορισμοί της SARONIC 
FERRIES προσφέρουν την απόλυτη 
φετινή πρόταση για οικογενειακές 
διακοπές ή μονοήμερες αποδράσεις.

Τα πυκνά, καθημερινά δρομολόγια 
των ΕΓ/ΟΓ πλοίων ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ΕΛΛΑΣ, ΑΧΑΙΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΕΛΛΑΣ και ΦΟΙΒΟΣ επιτρέπουν σε 
όλους τους τύπους των ταξιδιωτών 
να ανακαλύψουν τα μυστικά του 
Σαρωνικού κάνοντας ποδαρικό 
στο ελληνικό καλοκαίρι ακόμα και 
αν έχουν στη διάθεση τους ένα 
Σαββατοκύριακο, μια ημέρα ή ακόμα 
και λίγες ώρες.
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Για ποιους λόγους 
παραχωρούνται οι πειρασμοί

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Γι’ αυτό παραχωρεί ο Κύριος στους αγίους, που τον αγαπούν, αιτίες, για ταπείνωση 
και για συντριβή της καρδιάς, η οποία επιτυγχάνεται με επίπονη προσευχή, για να 
πλησιάσουν κοντά Του με ταπείνωση. Και πολλές φορές τους προκαλεί φόβο με τα 
σωματικά παθήματα, και με ολισθήματα στις αισχρές και βρομερές ενθυμήσεις, με 
ονειδισμούς και προσβολές και ραπίσματα· και άλλοτε, με αρρώστιες και αδυναμίες 
σωματικές ή με τη φτώχεια, με έλλειψη των αναγκαίων για τη συντήρηση του σώματος 
και, ακόμη, με τρομερό φόβο και εγκατάλειψη, και με φανερό πόλεμο του διαβόλου. 
Μερικές φορές τους ανθρώπους Του ο Κύριος τους κάνει να ταπεινωθούν και με 
διάφορα άλλα πράγματα.

Όλα αυτά γίνονται, για να μη νυστάξουν και πέσουν στην αμέλεια· ή μπορεί να 
συμβαίνουν, για να βρει την ψυχική του υγεία ο αγωνιστής, την οποία έχασε εξαιτίας των 
αμαρτιών του, ή για να προφυλαχθεί φοβούμενος τα μελλοντικά δεινά. Ώστε η ανάγκη 
είναι που φέρνει τους πειρασμούς στους ανθρώπους και τους κάνει ωφέλιμους. Δε 
λέω όμως ότι πρέπει ο άνθρωπος να χαυνωθεί με τη θέλησή του από τους αισχρούς 
λογισμούς, για να τους ενθυμείται και να βρει, έτσι, πρόφαση για ταπείνωση· ούτε λέω 
να ζητήσει να εισέλθει στους διάφορους άλλους πειρασμούς. Αλλά θέλω να πω ότι 
πρέπει ο άνθρωπος, ενώ κάνει το καλό, να είναι πάντοτε προσεκτικός, και να φυλάει 
την ψυχή του από την αμαρτία, και να συλλογίζεται ότι είναι κτιστός και, επομένως, 
εύκολα μπορεί να πέσει.

Κάθε κτιστός (άνθρωπος) χρειάζεται τη δύναμη του Θεού να τον βοηθήσει, και όποιος 
χρειάζεται τη βοήθεια του άλλου, έχει κάποια φυσική αδυναμία. Και όποιος έχει 
συναίσθηση της ασθένειας και της αδυναμίας του, είναι ανάγκη να ταπεινωθεί και να 
ζητήσει, για να πάρει αυτό που του χρειάζεται απ’ αυτόν που έχει να του το δώσει. 
Εάν λοιπόν από την αρχή ήξερε και έβλεπε την ασθένειά του, ποτέ δε θα τον έπιανε 
αμέλεια· και άμα δεν είχε αμέλεια, δε θα κοιμόταν ξένοιαστος, και δε θα παραδινόταν 
στα χέρια αυτών που τον πληγώνουν με τις θλίψεις, για να τον ξυπνήσουν τελικά από 
την αμέλειά του.

Λοιπόν, ο πορευόμενος στο δρόμο του Θεού πρέπει να τον ευχαριστεί για όλες τις 
θλίψεις που τον βρίσκουν, και να κατηγορεί και να ατιμάζει τον αμελή εαυτό του, και 
να ξέρει ότι ο Κύριος, που τον αγαπά και τον φροντίζει, δε θα του παραχωρούσε τα 
λυπηρά, για να ξυπνήσει το νου του, αν δεν έδειχνε κάποια αμέλεια. Ακόμη μπορεί 
να επέτρεψε ο Θεός κάποια θλίψη, διότι ο άνθρωπος έχει υπερηφανευθεί, οπότε ας 
το καταλάβει και ας μην ταραχθεί κι ας μην εγκαταλείψει το στάδιο και τον αγώνα, 
αλλ’ ας βρίσκει την αιτία στον εαυτό του, ώστε το κακό να μη γίνει διπλό, δηλαδή να 
υποφέρει και να μη θέλει να θεραπευθεί. Στο Θεό, που είναι η πηγή της δικαιοσύνης, 
δεν υπάρχει αδικία. Αυτό να μην περάσει από το νου μας. Ας είναι δοξασμένο το 
όνομά Του εις τους αιώνας. Αμήν. (85-6)

Όταν η θεία χάρη δει ότι ο άνθρωπος άρχισε να έχει ιδέα για τον εαυτό του και να 
υψηλοφρονεί, αμέσως παραχωρεί οι πειρασμοί του να γίνουν πιο δυνατοί και να τον 
νικήσουν, μέχρι να μάθει ότι είναι αδύναμος και να καταφύγει στο Θεό και να τον 
κρατήσει κοντά του με ταπείνωση. Και με αυτό τον τρόπο έρχεται ο άνθρωπος στα 
μέτρα της τέλειας πίστης και της τέλειας ελπίδας του Υιού του Θεού, και υψώνεται για 
να φτάσει την αγάπη. Διότι ο άνθρωπος γνωρίζει πόσο θαυμαστή είναι η αγάπη του 
Θεού προς αυτόν, όταν βρεθεί ανάμεσα σε μεγάλες δυσκολίες, που τον αποκόπτουν 
από την ανθρώπινη ελπίδα. Και τότε δείχνει ο Θεός σ’ αυτόν τη σωτήρια δύναμή 
Του. Ο άνθρωπος ποτέ του δε θα μάθει τη θεϊκή δύναμη ζώντας στην άνεση και στην 
καλοπέραση. Και ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τη σωτήρια ενέργειά Του με τρόπο αισθητό, 
παρά σε τόπους ήσυχους και έρημους, και σε τόπους όπου δε συναντάς παρέες και 
πολλές κουβέντες και θορύβους από τη συγκατασκήνωση με άλλους ανθρώπους.

Να μην απορήσεις λοιπόν όταν, στην αρχή της ενάρετης εργασίας σου ως μοναχού, 
αυξάνουν οι σκληρές και δυνατές θλίψεις και στενοχώριες, και σε περικυκλώνουν από 
παντού· διότι ούτε καν ονομάζεται αρετή, εκείνη που πάνω στην εκτέλεσή της δεν 
ακολουθείται από δύσκολα έργα. Γιατί η αρετή ονομάσθηκε αρετή από τις δυσκολίες 
που συναντά. Έτσι είπε ο άγιος Ιωάννης. Είναι σύνηθες, λέει, για την αρετή να υπόκειται 
σε δυσκολίες. Λέει μάλιστα ο μακαριστός Μάρκος ο Μοναχός, πως «εκείνη η εργασία 
είναι αξιόμεμπτη, που κινείται μέσα στα δεσμά της άνεσης. Καθε εκτελούμενη αρετή, 
όταν γίνεται σύμφωνα με την εντολή του αγίου Πνεύματος, ονομάζεται σταυρός». Γι’ 
αυτό, όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με το φόβο του Κυρίου και με την αγιαστική δύναμη 
του Ιησού Χριστού, θα διωχθούν (Β’ Τιμ. 3:12). Διότι είπε ο Κύριος: «Όποιος θέλει να 
με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό ταυ, και τότε ας 
με ακολουθήσει» (Μάρκ. 8:34). «Όποιος δε θέλει να ζήσει στην άνεση, θα χάσει μεν 
τη ζωή της καλοπέρασης για το όνομά μου, όμως θα σώσει την ψυχή του» (Μάρκ. 
8:35). Γι’ αυτό λοιπόν πρόλαβε και έβαλε μπροστά σου το όραμα του σταυρού, για να 
αποφασίσεις να πεθάνεις, και τότε θα μπορέσεις να Τον ακολουθήσεις. (72-3)

Από το βιβλίο: Κωνσταντίνου Καρακόλη, Ανθολόγιο από την ασκητική εμπειρία του 
Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», σελ. 109.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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Η ενασχόλησή του με τη σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 
είναι τόσο συστηματική, που ειδικά εν μέσω της 
200ετηρίδας της Ελληνικής Επανάστασης μια 
συζήτηση με τον Μαρκ Μαζάουερ έχει πολλαπλό 
ενδιαφέρον. Εξάλλου, ως μέλος της Επιτροπής 
«Ελλάδα 2021», ο Βρετανός ιστορικός και καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης έχει 
βάλει το λιθαράκι του στον σχεδιασμό της εθνικής 
επετείου. 

Αυτές τις μέρες επισκέφθηκε την Ελλάδα 
προκειμένου να μιλήσει στην κεντρική εκδήλωση 
του υπουργείου Δικαιοσύνης για τα διακόσια χρόνια 
από το 1821. Η εκδήλωση προλογίστηκε από τον 
επίκουρο καθηγητή Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κώστα Γιαβή και 
σε αυτήν συμμετείχαν με ομιλίες τους η Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο 
υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας. 

Ο τίτλος της διάλεξης του Μαρκ Μαζάουερ ήταν 
«Μορφές δικαιοσύνης στην Ελληνική Επανάσταση», 
ωστόσο, στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο Βρετανός 
ιστορικός καταπιάνεται με πολύ περισσότερες 
πτυχές του Αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία 
και ψηλαφίζει αρκετές πλευρές της σύγχρονης 
πρόσληψής του: η ανθεκτικότητα της ελληνικής 
κοινωνίας του 1821, η προσήλωσή μας στους ήρωες 
της εποχής, αλλά και οι ευκαιρίες που προσφέρει μια 
εθνική επέτειος είναι μερικές από αυτές.

– Ποια ερωτήματα πρέπει να θέτουμε όταν 
αποτιμάμε μια εθνική επέτειο ως την 200ετηρίδα 
της Ελληνικής Επανάστασης;
– Μια εθνική επέτειος δεν είναι φυσικό γεγονός, αλλά το 
προϊόν μιας πολιτικής απόφασης, άλλοτε συλλογικής, 
άλλοτε όχι και τόσο. Με το πέρασμα του χρόνου, 
τέτοιοι εορτασμοί ενδέχεται να εδραιωθούν, ενώ άλλοι 
ίσως εξαφανιστούν ή καταργηθούν. Ποιος γιορτάζει 
σήμερα τα αποβατήρια του βασιλιά Οθωνα; Εχουν 
ξεχαστεί εδώ και καιρό. Ωστόσο, προηγήθηκαν της 
καθιέρωσης της 25ης Μαρτίου ως εθνικής εορτής. Η 
200ετηρίδα της Ελληνικής Επανάστασης προσφέρει 
μια σπάνια ευκαιρία για να αποστασιοποιηθούμε 
από τις ιδιαίτερα εφήμερες ενασχολήσεις που 
συνήθως μας ταλανίζουν και να σκεφτούμε εντός 
μιας πολύ πιο μακροπρόθεσμης προοπτικής, που 
σήμερα ίσως είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Η λήψη 
πληροφοριών και ειδήσεων είναι πλέον ακόμα πιο 
καταιγιστική· είναι όλο και πιο δυσεύρετες οι στιγμές 
αναστοχασμού και περισυλλογής πάνω στη σημασία 
των γεγονότων, καθώς όλοι πρέπει να αντιδρούν 
άμεσα σε αυτά. Επιπλέον, χάνουμε σταδιακά τη 
συνήθεια να «σκεπτόμαστε με την Ιστορία», όπως 
το έθεσε ο ιστορικός Καρλ Σόρσκε. Επομένως, η 
200ετηρίδα είναι μια ευκαιρία για εξοικείωση με εκείνη 
τη ριζοσπαστική τομή με το παρελθόν, την οποία 
αντιπροσωπεύει η εγκαθίδρυση της ανεξάρτητης 
Ελλάδας. Είναι μια ευκαιρία για διερεύνηση του τι 
ακριβώς σήμαινε η ανεξαρτησία αυτή και για μια 
καταγραφή της πορείας που η χώρα διένυσε έκτοτε. 

Κατ’ αναλογίαν, είναι και μια ευκαιρία να σκεφτεί 
κανείς λίγο το μέλλον. Τείνουμε να προσεγγίζουμε 
παρόμοιες στιγμές με βάση δύο άξονες: α) Ηταν 
επιτυχημένες ή αποτυχημένες; β) Πρέπει να 
αισιοδοξούμε ή να απαισιοδοξούμε για το μέλλον; 
Νομίζω ότι όπως κάθε σχέση, η σχέση μας με την 
Ιστορία παραείναι περίπλοκη και πολύπλευρη για να 
βασιστεί σε τέτοιες διχοτομίες. Hδη επωφελούμαστε 
από μια σειρά πολύ σημαντικών εκθέσεων και 
εκδόσεων που θα αποτελέσουν ισχυρά τεκμήρια της 
σημασίας της περίστασης.

– Στο ομότιτλο έργο του, ο Eρικ Χόμπσμπαουμ 
υποστήριξε ότι οι εθνικές επέτειοι και 
τελετουργίες εντάσσονται εν πολλοίς σε αυτό 
που ονόμασε «επινόηση της παράδοσης». Είναι 
κάτι το αναπόφευκτο, με δεδομένο τον έτσι κι 
αλλιώς ενοποιητικό ρόλο που ασκεί η έννοια του 
έθνους στο παρελθόν; Αντιμετωπίσατε παρόμοια 
ερωτήματα ως μέλος της επιτροπής «Ελλάδα 
2021»;
– Ο Χόμπσμπαουμ και άλλοι μας βοήθησαν να 
αντιληφθούμε πόσα έχουμε κληρονομήσει από μια 
εμμονή του 19ου αιώνα με την Ιστορία και από την 
ανάγκη της να δημιουργεί παραδόσεις εκεί που 
δεν μπορούσαν να βρεθούν ή και να κατασκευάζει 
ολόκληρους μύθους από θραύσματα και απομεινάρια. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι παραδόσεις είναι 
επινοημένες ή ότι η αίσθηση του παρελθόντος είναι 
μια νεωτερική επινόηση. Σημαίνει όμως, για να το 
θέσω κάπως θεωρητικά, ότι πρέπει να προσέχουμε 
ώστε να μην μπερδεύουμε το ουσιαστικό και αιώνιο 
με το γίγνεσθαι: έχουμε κληρονομήσει διάφορες 
έννοιες του Ελληνισμού και της Ελλάδας από το 
παρελθόν, που σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 
έχουν αλλάξει νόημα και σημασία.

– Γράφετε ένα νέο βιβλίο για την Επανάσταση 
του 1821. Eχετε εντοπίσει καινούργιες τάσεις 
στη σχετική ιστοριογραφία που παράγεται το 
τελευταίο διάστημα και, αν ναι, σε ποια σχολή θα 
ταξινομούσατε τη δική σας μελέτη; Ποιο είναι το 
κεντρικό επιχείρημά της;
– Το πρώτο που πρέπει να ειπωθεί είναι ότι η 
ακαδημαϊκή ιστορία ευδοκιμεί στην Ελλάδα όσο σε 
ελάχιστες χώρες ανάλογου μεγέθους – ή και σε καμία 
άλλη αντίστοιχη. Στον 19ο αιώνα γράφτηκαν ορισμένα 
κλασικά έργα για την Ελληνική Επανάσταση· σήμερα 
ωστόσο, κανένας σοβαρός μελετητής δεν μπορεί να 
γράψει για το αντικείμενο χωρίς να λάβει υπόψη του τα 

έργα που δημοσιεύθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία 
20 με 30 χρόνια. Γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από 
όσα κάποτε για τα οικονομικά της Επανάστασης, 
για την οθωμανική διάσταση του ζητήματος η οποία 
καλύπτει κάθε πτυχή του, για τον πόλεμο που 
διεξήχθη στη θάλασσα, για τη Φιλική Εταιρεία, για 
τα μέλη της και για όσα σκέπτονταν. Το βιβλίο μου 
λοιπόν θα συνιστά εν μέρει ένα έργο συνθετικό, 
αλλά και ένα είδος φόρου τιμής στη δουλειά των 
Ελλήνων συναδέλφων μου. Την ίδια στιγμή ελπίζω 
ότι θα προσφέρει μια φρέσκια και ενδιαφέρουσα 
ματιά. Η ιστορία του 1821 είναι με αρκετούς τρόπους 
μια πολύ περίπλοκη ιστορία. Νομίζω ότι αυτός είναι 
ένας από τους λόγους που εξηγούν την τάση μας να 
προσηλωνόμαστε στους ήρωες – γιατί κάνουν τα 
πάντα πολύ πιο κατανοητά. Στην πραγματικότητα, 
η Επανάσταση πραγματοποιήθηκε σποραδικά, σε 
πολλές διαφορετικές περιοχές. Αρχίζουμε μάλιστα 
με ένα αποτυχημένο ξεκίνημα, υπό τον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη. Και στο τέλος, το καλοκαίρι του 1827 
οι Eλληνες αντιμετώπιζαν την πιθανότητα της 
ολοκληρωτικής ήττας και δεν θα είχαν κερδίσει την 
ελευθερία τους χωρίς τη συμμαχική στήριξη. Τι 
άλλο μας δείχνει όμως αυτό; Oτι για έξι χρόνια οι 
Eλληνες –τουλάχιστον στον Μοριά, στα νησιά και 
σε κάποιες περιοχές της Ρούμελης– είχαν αντέξει 
για πολύ μεγαλύτερο διάστημα απ’ ό,τι μπορούσε 
να φανταστεί οποιοσδήποτε στην Ευρώπη το 1821. 
Αυτή η αντοχή, αυτή η ανθεκτικότητα, αυτό το σθένος 
της ελληνικής κοινωνίας μου δίνει την εντύπωση του 
βασικού στοιχείου της όλης υπόθεσης και είναι εκείνο 
που με συναρπάζει περισσότερο απ’ όλα.

Η Ελληνική Επανάσταση 
ουσιαστικά τελείωσε το 1922

– Το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από 
τη Μικρασιατική Καταστροφή. Τι είδους 
αναστοχασμός θα σας ενδιέφερε ως ιστορικό με 
δεδομένο ότι θα μνημονευθεί όχι μια εθνική νίκη, 
αλλά μια ήττα;
– Οταν συγκεντρώνονται πολλές μαζί, οι ενθυμητικές 
επέτειοι κινδυνεύουν να χάσουν την επιρροή 

Μαρκ Μαζάουερ στην «Κ»: 
Το 1821 ξεκίνησε με μια μεγάλη ήττα…

Συνέντευξη με 
τον Βρετανό ιστορικό...

Η αποτίμηση της εθνικής 
επετείου, οι ήρωες του 
Αγώνα, τα έθνη-κράτη 

και η πανδημία

«Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη». Πίνακας 
(1841) του Λουντοβίκο Λιπαρίνι, Δημοτικό 

Μουσείο Τεργέστης.
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τους. Ωστόσο, η Μικρασιατική Καταστροφή ήταν 
ολοφάνερα μια στιγμή κομβική για την ανάδυση του 
σύγχρονου ελληνικού κράτους. Θα μπορούσε σχεδόν 
να πει κανείς ότι μόνο τότε, έναν αιώνα μετά το 1821, 
έλαβε στ’ αλήθεια τέλος η Ελληνική Επανάσταση. Ο 
ανθρώπινος πόνος ήταν απέραντος, ενώ ανάλογης 
σημασίας ήταν για το κράτος και οι προκλήσεις που 
έθετε το προσφυγικό ζήτημα. Ειδικά η κοινωνία της 
Βόρειας Ελλάδας θα είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά 
χωρίς αυτήν την τεράστια μετακίνηση πληθυσμών. 
Με εντυπωσιάζουν ακόμα δύο μακροπρόθεσμες 
συνέπειες εκείνων των γεγονότων. Η πρώτη είναι ότι 
μετασχηματίστηκαν οι σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων: 
παλιοί δεσμοί έσπασαν, καθώς οι μεν μουσουλμάνοι 
αποχώρησαν από την Ελλάδα, οι δε ορθόδοξοι 
χριστιανοί από την Ανατολία και τη Μαύρη Θάλασσα· 
άλλοι δεσμοί ενισχύθηκαν, όταν η Ελλάδα δέχθηκε 
μια νέα ροή πληθυσμών που είχαν συνυπάρξει 
επί αιώνες με τους μουσουλμάνους γείτονες και 
που συχνά μιλούσαν την τουρκική γλώσσα το ίδιο 
καλά, αν όχι καλύτερα από την ελληνική. Η δεύτερη 
συνέπεια είναι ότι η Μικρασιατική Καταστροφή 
προανήγγειλε μια νέα σχέση μεταξύ έθνους και 
επικράτειας. Το παλιό ιδεώδες ήταν η αρπαγή όσο 
μεγαλύτερης επικράτειας γινόταν, λες και η ίδια 
η γη ήταν το έπαθλο· σήμερα ζούμε σε έναν πολύ 
διαφορετικό κόσμο, που ενδεχομένως να ξεκίνησε 
εκείνη τη χρονική στιγμή.

– Από τον Ντέιβιντ Χάρβεϊ μέχρι τον Κρεγκ 
Καλχούν, οι απόψεις για τη σημασία των εθνών-
κρατών στον 21ο αιώνα ποικίλλουν. Τι πιστεύετε 
εσείς για τη θέση αυτών των «φαντασιακών 
κοινοτήτων» σε έναν παγκοσμιοποιημένο 
πλανήτη;
– Κατά τη γνώμη μου, το πιο εντυπωσιακό είναι 
το πόσο ισχυρά παραμένουν σήμερα τα έθνη. 
Ενσωματώνουν προσλήψεις της πολιτικής 
κοινότητας οι οποίες δεν εξαλείφονται εύκολα, ίσως 
επειδή έχουν συνδεθεί με μια ολοένα και μεγαλύτερη 
διεύρυνση της κοινωνικής συμμετοχής στο πολιτικό 
και το οικονομικό πεδίο. Η παγκοσμιοποίηση φέρνει 
τα έθνη αντιμέτωπα με μια τεράστια πρόκληση. 
Ωστόσο, οι πολιτικοί στοχαστές του 19ου αιώνα είχαν 
αντιληφθεί κάτι που σήμερα συχνά μας διαφεύγει: ότι 
οι εθνικές πολιτικές και η διεθνής συνεργασία δεν 
είναι αντιθετικές, αλλά συμπληρωματικές μεταξύ 
τους. Οι μικρές χώρες, που βρίσκονται στο έλεος 
των μεγαλύτερων, το γνωρίζουν εκ πείρας. Ενόψει 
βέβαια της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ακόμα και 
οι μεγάλες χώρες είναι πλέον μικρές.

– Και η πανδημία; Να αναμένουμε ότι θα ενισχύσει 
πιο κοσμοπολίτικες τάσεις, βασισμένες στη 
διαπίστωση της ευαλωτότητας του είδους μας, 
ή ότι θα μας κάνει πιο εθνικά εσωστρεφείς; 
Μπορεί η δημόσια υγεία, ως πολιτική αλλά και 
ως συλλογικός στόχος, ως έννοια ακόμα, να 
οδηγήσει σε κοινωνίες πιο συμπεριληπτικές;
– Εζησα την πανδημία στο Μανχάταν και είδα 
στιγμές πολύ ισχυρής κοινωνικής αλληλεγγύης, 
ενώ ταυτόχρονα κάποιοι προσπαθούσαν να 
απομονωθούν και να αγνοήσουν τους γύρω τους. Με 

τον καιρό, οι τελευταίοι αντιλήφθηκαν ότι αυτό ήταν 
αδύνατον. Είδα λοιπόν την πανδημία να ενισχύει 
αντιλήψεις για το κοινό καλό και για την κοινωνική 
αλληλεγγύη, οι οποίες για πολλά χρόνια είχαν 
υποχωρήσει. Ελπίζω ότι είναι κάτι που θα συνεχιστεί. 
Οταν όμως οι κρίσεις φτάνουν στο τέλος τους, αυτά 
τα διδάγματα είναι που λησμονιούνται γρηγορότερα.

Ο θεσμός της Δικαιοσύνης
– Την περασμένη Πέμπτη δώσατε μια διάλεξη 
με θέμα τις μορφές Δικαιοσύνης στην Ελληνική 
Επανάσταση. Τι θα λέγατε σχετικά σε έναν 
Eλληνα πολίτη που ενίοτε είναι καχύποπτος 
απέναντι στον θεσμό της Δικαιοσύνης της χώρας 
του; Εντοπίζεται η λεγόμενη «κακοδαιμονία» της 
Ελλάδας στις απαρχές του ελληνικού κράτους;
– Ποιος λατρεύει τους θεσμούς, ειδικά τους 
κρατικούς; Ελάχιστοι άνθρωποι τους ερωτεύονται. 
Αυτό που θεωρώ ότι μας δείχνει η ιστορία του 1821 
είναι το πώς υποφέρει μια κοινωνία όταν βρίσκεται 
ανάμεσα σε θεσμούς, όταν οι παλιοί θεσμοί έχουν 
πάψει να λειτουργούν και οι νέοι δεν έχουν ακόμα 
αποκτήσει υπόσταση. Το οθωμανικό κράτος είχε 
καταρρεύσει· το νέο κράτος της βαυαρικής μοναρχίας 

δεν είχε ακόμα συλληφθεί ως όραμα. Ηταν αυτό το 
κενό μια καλυτέρευση της κατάστασης; Ρωτήστε 
τους χωρικούς της κεντρικής Ρούμελης, που 
βρίσκονταν στο έλεος οποιουδήποτε οπλαρχηγού 
και οποιασδήποτε ένοπλης ομάδας κατείχε εξουσία 
εκείνη την περίοδο. Το έργο της οικοδόμησης των 
δικαστικών θεσμών ήταν δύσκολο και μετά το 
1821 έμενε πίσω προς όφελος του πιο λαμπερού 
και δημόσιου εγχειρήματος της εγκαθίδρυσης των 
άλλων δύο μορφών της κρατικής εξουσίας. Μεταξύ 
των κειμένων των επαναστατικών Συνταγμάτων από 
τη μια και των όσων σήμαινε στην πραγματικότητα 
η Δικαιοσύνη από την άλλη, στη δεκαετία του 1820 
υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα και αυτό είναι που με 
ενδιαφέρει ως ιστορικό.

Νικόλας Ζώης “Κ”

«Για έξι χρόνια, οι Eλληνες –τουλάχιστον στον Μοριά, στα νησιά και σε 
κάποιες περιοχές της Ρούμελης– είχαν αντέξει για πολύ μεγαλύτερο διάστημα 

απ’ ό,τι μπορούσε να φανταστεί οποιοσδήποτε στην Ευρώπη το 1821»
λέει ο Μαρκ Μαζάουερ.
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Ο πρόεδρος της Biogen Στέλιος 
Παπαδόπουλος μιλάει στην «Κ» 
για το νέο φάρμακο που γεννά 

ελπίδες θεραπείας
Στην Ελλάδα, το φάρμακο αναμένεται 

να κυκλοφορήσει μέσα στο 2022. 
Θα πραγματοποιείται ενδοφλέβια 

έγχυση στον ασθενή σε νοσοκομείο 
μία φορά τον μήνα

Παύλος Παπαδόπουλος

Οι νέοι υποτιμούν την ασθένεια. Τι μπορεί να σημαίνει 
η «απώλεια πνευματικών ικανοτήτων»; Πόσο άσχημη 
μπορεί να είναι η απώλεια μνήμης; Κι όμως, όσο περνούν 
τα χρόνια γινόμαστε μάρτυρες της ζωής ανθρώπων που 
υποφέρουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ο ασθενής δεν χάνει 
μόνο τη μνήμη αλλά και την ικανότητα να περπατάει, να 
τρέφεται και να αυτοσυντηρείται. Επιστρέφει σε κατάσταση 
βρεφικής ηλικίας εγκλωβισμένος στο σώμα ενός 
ηλικιωμένου.

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας. 
Η άνοια πλήττει 200.000 ανθρώπους στην Ελλάδα. Ο 
αριθμός θα τριπλασιαστεί στα επόμενα 30 χρόνια, εκτός 
εάν ένα νέο φάρμακο σταματήσει την εξέλιξη της νόσου ή 
προσφέρει θεραπεία. Για θεραπεία δεν μπορούμε ακόμα να 
μιλήσουμε. Αλλά το φάρμακο Aducanumab που έλαβε άδεια 
την περασμένη Δευτέρα από τον Οργανισμό Φαρμάκων 
και Τροφίμων των ΗΠΑ, και θα κυκλοφορήσει με την 
ονομασία Aduhelm, αποτελεί σταθμό στην αντιμετώπιση 
του Αλτσχάιμερ γιατί σε σημαντικό αριθμό ασθενών μπορεί 
να επιβραδύνει τόσο καίρια την εξέλιξη της νόσου ώστε 
να κατορθώσει ο καθένας να διατηρήσει τις περισσότερες 
δεξιότητές του μέχρι να συναντήσει το φυσικό τέλος του. 
Να μη χαθεί μέσα στον ίδιο του τον εγκέφαλο, μέσα στις 
μνήμες από την παιδική του ηλικία που συγχέονται με το 
παρόν, μέσα στους εφιάλτες που βλέπει χωρίς να κοιμάται 
και τους εκλαμβάνει ως πραγματικές απειλές ή, στο τέλος, 
μέσα στο κενό, στη λήθη και στην πλήρη απώλεια μνήμης, 
κίνησης και έκφρασης.

Ο Στέλιος Παπαδόπουλος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Biogen. Είναι ο Eλληνας που θεωρείται 
πατριάρχης της βιοτεχνολογίας στις ΗΠΑ. Θεσσαλονικιός, 

γόνος προσφύγων από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. 
Μεγάλωσε στην επιχείρηση μπαχαρικών του πατέρα του 
που τον ήθελε επιστήμονα. Eγινε δεκτός στο Πολυτεχνείο. 
Η μητέρα του, η οποία τον καμαρώνει μέχρι σήμερα, 
στήριξε την απόφασή του να φύγει στις ΗΠΑ στο τέλος του 
1966. Σπούδασε Μαθηματικά, Φυσική και Βιολογία. Τον 
Ιούλιο του 2020 έδωσε μια αυτοβιογραφική συνέντευξη 
στην Τασούλα Επτακοίλη, σε «Γεύμα με την Κ». Προ 
ημερών όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης έκαναν 
πρώτο θέμα το νέο φάρμακο κατά του Αλτσχάιμερ της Bio-
gen. Η «Κ» βρήκε τον κ. Παπαδόπουλο στο σπίτι του στη 
Θεσσαλονίκη, που επισκέφθηκε για λίγες ημέρες.

«Η ασθένεια επηρεάζει συναισθηματικά, ιατρικά, ηθικά και 
οικονομικά όλη την κοινωνία», λέει. «Η δική μας θεραπεία 
δεν είναι η οριστική θεραπεία. Είναι όμως το πρώτο βήμα. 
Είναι ένας σταθμός στην αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ». 
Μέχρι τώρα οι θεραπείες αφορούσαν την καταπολέμηση 
των συμπτωμάτων. Το Aduhelm είναι το πρώτο φάρμακο 
που φτάνει στον εγκέφαλο και καταπολεμά τη συσσώρευση 
πλακών βήτα αμυλοειδούς, που από πολλούς επιστήμονες 
θεωρείται ως μία από τις κυριότερες αιτίες της νόσου. «Το 
βήτα αμυλοειδές δημιουργείται από την ατελή κοπή μιας 
πρωτεΐνης και σταδιακά συσσωρεύεται στον εγκέφαλο 
σχηματίζοντας ινίδια και πλάκες, ίσως και από την ηλικία 
των 30 και μετά» εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος. «Τα πρώτα 
συμπτώματα, οι διαταραχές μνήμης εμφανίζονται δεκαετίες 
μετά».

Ο πρόεδρος της Biogen αναφέρεται στη διαμάχη για 
τα αίτια της νόσου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι 
επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι πλάκες βήτα αμυλοειδούς 
είναι αποτέλεσμα και όχι αιτία της ασθένειας. Κατ’ αυτούς 
μια πιο πιθανή αιτία είναι η πρωτεΐνη Ταυ, η οποία επίσης 
δημιουργεί εμπλοκές. «Το Aduhelm είναι ένα αντίσωμα που 
αναγνωρίζει όχι απλώς το μόριο του βήτα αμυλοειδούς, 
αλλά και τις πλάκες και τις διαλύει. Πιθανό είναι να 
επενεργεί σε έναν βαθμό και στα ινίδια της πρωτεΐνης Ταυ. 
Τα αποτελέσματα των κλινικών ερευνών θα δημοσιευθούν 
σε επιστημονικά περιοδικά μέσα στο επόμενο εξάμηνο». Η 
ουσία είναι ότι η Αμερικανική Επιτροπή Φαρμάκων (FDA) 
εκτίμησε ότι σε έναν στατιστικά σημαντικό αριθμό ασθενών 
σε πρώιμο στάδιο, το Aduhelm είναι το πρώτο φάρμακο 
που υπόσχεται να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου.

Το αντίσωμα
Ο κ. Παπαδόπουλος λέει ότι το φάρμακο παραλίγο να 
απορριφθεί. Το αντίσωμα ανακαλύφθηκε από τη μικρή 
ελβετική εταιρεία Neurimmune Therapeutics, η οποία 
μελέτησε τα αντισώματα ανθρώπων που όπως λέμε «τα 
έχουν 400» έως τα 100. Εκτίμησε ότι αυτή η αδιατάρακτη 
διαύγεια ίσως οφείλεται σε ένα αντίσωμα που διαθέτουν 
και το οποίο αποτρέπει τη συσσώρευση πλακών στον 

εγκέφαλο. Το 2007 η Biogen αγόρασε τα δικαιώματα και 
άρχισε να εργάζεται επάνω στο αντίσωμα. Η πρώτη κλινική 
μελέτη άρχισε το 2011. Τον Αύγουστο του 2015 ξεκίνησαν 
δύο μεγάλες κλινικές μελέτες. Μια ανεξάρτητη επιτροπή 
ειδικών μελέτησε τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν 
έως το τέλος του 2018 και αρχικά εκτίμησε ότι δεν είναι 
επαρκή για να συνεχιστούν οι κλινικές μελέτες. Αυτή η 
απόφαση ανακοινώθηκε στις 22 Μαρτίου 2019. Ομως, 
μέσα στο τρίμηνο αυτό η συνεχιζόμενη θεραπεία έφερε 
θετικό αποτέλεσμα σε ασθενείς που έλαβαν την υψηλότερη 
δόση. Η FDA εξέτασε τα νέα δεδομένα και αποφάσισε την 
περασμένη Δευτέρα με τη διαδικασία επιταχυνόμενης 
έγκρισης (accelerated approval) να εγκρίνει το πρώτο 
φάρμακο για το Αλτσχάιμερ έπειτα από δύο δεκαετίες. 
Ζήτησε παράλληλα από την Biogen να πραγματοποιήσει 
νέα κλινική δοκιμή για τη μέγιστη επιβεβαίωση της 
αποτελεσματικότητάς του.

Ποιοι θα μπορούν να λάβουν τη θεραπεία; Ολοι όσοι 
έχουν διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ και ο γιατρός τους 
πιστεύει ότι θα τους ωφελήσει, ανεξάρτητα σε ποιο 
στάδιο της ασθένειας βρίσκονται. Ο κ. Παπαδόπουλος 
εκτιμά ότι όσοι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο είναι 
αμφίβολο αν θα ωφεληθούν, αφού η συσσώρευση πλακών 
μπορεί να έχει προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στα 
εγκεφαλικά κύτταρα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σαφείς 
διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα στάδια. Στην Ελλάδα, 
το φάρμακο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2022. 
Θα πραγματοποιείται ενδοφλέβια έγχυση στον ασθενή 
σε νοσοκομείο μία φορά τον μήνα. Μέσα σε 18 μήνες 
υπολογίζεται ότι θα εκκαθαρίζεται η συσσώρευση πλακών, 
αλλά μπορεί να ενδείκνυται να συνεχιστεί η θεραπεία για 
περισσότερο χρόνο. Σε κάποιους ασθενείς εμφανίστηκε 
μία παρενέργεια. Πονοκέφαλος. Παρουσιάστηκε φλεγμονή 
στον εγκέφαλο, που όμως θεωρείται φυσιολογικό 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, αντίστοιχο με ό,τι συμβαίνει 
κατά την εκκαθάριση καρκινικών όγκων. 

Κόστος – όφελος
Το κόστος της θεραπείας ορίστηκε στα 56.000 δολάρια 
ετησίως (περίπου 46.000 ευρώ). Θεωρήθηκε υψηλή. 
Ασκήθηκε κριτική. Ο κ. Παπαδόπουλος αναγνωρίζει την 
κριτική, αλλά επισημαίνει ότι η επένδυση της εταιρείας, 
η οποία συμπεριλαμβάνει την κατασκευή εργοστασίου 
στην Ελβετία, υπερβαίνει μέχρι σήμερα τα 3 δισ. δολάρια. 
Αλλωστε, και μόνο το οικονομικό κόστος του Αλτσχάιμερ σε 
κάθε οικογένεια και στο κράτος είναι αισθητά υψηλότερο. Η 
δημόσια ασφάλιση και οι ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται 
να καλύψουν σεβαστό ποσοστό της θεραπείας αυτής. Το 
ψυχολογικό και οικονομικό όφελος από το γεγονός ότι για 
πολλούς ασθενείς θα επιβραδυνθεί η εξέλιξη της νόσου 
είναι ανυπολόγιστο. Πρόκειται πράγματι για έναν σταθμό 
στην αντιμετώπιση της ασθένειας.

Σταθμός στη μάχη με το Αλτσχάιμερ
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Ο FDA καλείται 
να αποφασίσει 
για το φάρμακο 

για το 
Αλτσχάιμερ

Οταν ο Φιλ Γκούτις (Phil Gutis) διαγνώστηκε με τη 
νόσο Αλτσχάιμερ στα αρχικά στάδια στα 54 χρόνια 
του, εγγράφηκε αμέσως σε μια κλινική δοκιμή για ένα 
πειραματικό φάρμακο, αλλά είχε λίγη ελπίδα να βοηθηθεί. 
Με την πάροδο του χρόνου, όμως, άρχισε να αισθάνεται 
καλύτερα, ο εγκέφαλός του λιγότερο ταραγμένος.

«Υπήρχε απλώς μια ομίχλη που θυμάμαι να έχω πριν 
από δύο χρόνια που δεν αισθάνομαι ότι έχω τώρα», 
δήλωσε ο Γκούτις, ο οποίος λαμβάνει μηνιαίες εγχύσεις 
φαρμάκου που ονομάζεται «aducanumab» για πέντε 
χρόνια, εκτός από μια μικρή διακοπή.

Τώρα, ελπίζει ότι άλλοι με την ασθένεια θα έχουν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν το φάρμακο. Αλλά ανησυχεί ότι η 
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, η οποία σκέφτεται εάν 
θα εγκρίνει το φάρμακο, θα το απορρίψει, εκτροχιάζοντας 
την αγωγή και θέτοντας σε κίνδυνο την ικανότητά του να 
λαμβάνει τη θεραπεία.

«Θα γίνει πάλι θολός ο κόσμος μου;» αναρωτιέται ο 
Γκούτις, ο οποίος ζει στο Νιου Χόουπ της Πενσυλβάνια, 
με τον σύζυγό του και είναι πρώην δημοσιογράφος. «Δεν 
θέλω να πάω προς τα πίσω».

Μέχρι τις 7 Ιουνίου, η FDA αναμένεται να λάβει μία από 
τις πιο σημαντικές αποφάσεις της εδώ και χρόνια: εάν 
θα εγκρίνει το φάρμακο για ήπια διανοητική εξασθένηση 
ή άνοια πρώιμου σταδίου που προκαλείται από το 
Αλτσχάιμερ. Θα ήταν η πρώτη θεραπεία που πωλήθηκε 
ποτέ για να επιβραδύνει την επιδείνωση της λειτουργίας 

του εγκεφάλου που προκαλείται από την ασθένεια, όχι 
μόνο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Και θα ήταν 
η πρώτη νέα θεραπεία για το Αλτσχάιμερ από το 2003.

Το φάρμακο είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα, μια 
πρωτεΐνη που παράγεται στο εργαστήριο και μπορεί 
να επικολληθεί σε ουσίες - σε αυτήν την περίπτωση, 
συστάδες αμυλοειδούς βήτα, μια κολλώδη ένωση πλάκας 
που πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι βλάπτουν την 
επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων και 
τελικά τα σκοτώνουν. Η θεραπεία έχει σχεδιαστεί για να 
προκαλέσει ανοσοαπόκριση που αφαιρεί τις πλάκες.

Η έγκριση δεν είναι καθόλου σίγουρη. Ενώ όλοι 
συμφωνούν ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη για νέες θεραπείες 
-περίπου 6,2 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν Αλτσχάιμερ, 
ένας αριθμός που αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως 
το 2050- η ακατάστατη, περίπλοκη ιστορία του φαρμάκου 
πυροδοτεί μια μάχη μεταξύ ερευνητών, γιατρών, ασθενών 
και υποστηρικτών σχετικά με το εάν το η φαρμακευτική 
αγωγή λειτουργεί και τι πρέπει να κάνουν οι ρυθμιστές.

Οι υποστηρικτές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 
γιατρών που θεραπεύουν ασθενείς με Αλτσχάιμερ και 
ομάδες υποστηρικτών, όπως η Ενωση Αλτσχάιμερ και το 
Us Against Alzheimer’s, αναγνωρίζουν ότι τα δεδομένα 

κλινικών δοκιμών του φαρμάκου δεν είναι καθόλου 
τέλεια. Αλλά λένε ότι θα βοηθούσε ορισμένους ασθενείς 
και υποστηρίζουν ότι η έγκριση θα ξεκινήσει μια εποχή 
αυξημένης έρευνας και επενδύσεων σε θεραπείες για 
μια προοδευτική, τερματική ασθένεια που προκαλεί 
ανυπολόγιστη δυστυχία και κοστίζει στην κοινωνία 
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

«Αυτό θα μας δώσει μια νέα βιολογική βάση για να 
συνεχίσουμε», δήλωσε ο Στέφεν Σάλογουεϊ (Stephen Sal-
loway), διευθυντής Νευρολογίας για το πρόγραμμα μνήμης 
και γήρανσης στο Butler Hospital στο Πρόβιντενς Ρόουντ 
Αϊλαντ και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brown.

Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα δεδομένα 
δοκιμής του φαρμάκου υπολείπονται πολύ για να 
αποδείξουν ότι λειτουργεί. Σημειώνουν ότι μία από τις 
δοκιμές στα τέλη του σταδίου ήταν θετική και η άλλη ήταν 
αρνητική – όχι απόλυτα πειστικά στοιχεία. Σε μια πικρόχολη 
συνάντηση το περασμένο φθινόπωρο, μια συμβουλευτική 
επιτροπή της FDA συνέστησε να μην εγκριθεί και επέπληξε 
σκληρά το προσωπικό της FDA για αυτό που ονόμασε 
υπερβολικά θετική άποψη.

Εθνικός Κήρυξ
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Οδηγώντας πάνω 
στον ωκεανό!

Ο δρόμος Overseas Highway συνδέει τα Florida Keys, 
ένα αρχιπέλαγος 1.700 νησιών που εκτείνεται βορειοδυτικά 
της Φλόριντα, με την ηπειρωτική χώρα, μετά από μία 
εκπληκτική διαδρομή τεσσάρων περίπου ωρών πάνω από 
τον ωκεανό!

Στην ουσία πρόκειται για ένα σύνολο 42 γεφυρών από 
νησί σε νησί, συνολικού μήκους 205 χιλιομέτρων, που 
συνθέτουν έναν από τους πλέον εντυπωσιακούς δρόμους 
στον κόσμο, ο οποίος κατασκευάστηκε το 1938.

Λόγω της φυσικής ομορφιάς των νησιών, που 
συγκέντρωναν ολοένα και περισσότερους επισκέπτες, 
κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, και της ανάγκης 
για ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά, που μέχρι τότε γινόταν 
μόνο από τη θάλασσα, αποφασίστηκε η κατασκευή ενός 
αυτοκινητοδρόμου… πάνω στον ωκεανό.

Το πιο όμορφο θαλασσινό τοπίο απλώνεται δεξιά κι 
αριστερά, καταγάλανα νερά και εντυπωσιακοί ύφαλοι, 
κατάλευκες παραλίες αλλά και απίστευτες ανατολές και 
ηλιοβασιλέματα σε κάθε σημείο του δρόμου, κάνουν χωρίς 
αμφιβολία τους οδηγούς να θέλουν να μείνουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο… δρόμο.

Άλλωστε δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν τον 
αυτοκινητόδρομο Overseas Highway σαν… τουριστικό 
προορισμό, προκειμένου να απολαύσουν την ασυνήθιστη  
διαδρομή! Highlight: Μια στάση στην άκρη του δρόμου 
θαυμάζοντας τον ιδιαίτερο «χορό» των δελφινιών πάνω 
στο νερό… επιβάλλεται, και με το παραπάνω!

O «δηλητηριώδης κήπος» 
του Alnwick

Ο κήπος Poison Garden Alnwick ανήκει στο ομώνυμο 
κάστρο που βρίσκεται στο Northumberland της Βρετανίας 
και διαθέτει στο εσωτερικό του μερικά από τα πιο επικίνδυνα 
φυτά στον κόσμο, εξ ου και η ονομασία του!

Πάνω από 100 ποικιλίες διάφορων φυτών, που η 
καλλιέργειά τους θεωρείται παράνομη ή είναι επικίνδυνα 
για τον άνθρωπο, προκαλώντας ακόμη και θάνατο, 
μπορούν οι επισκέπτες να βρουν σε αυτόν τον παράξενο 
κήπο, συμπεριλαμβανομένων ναρκωτικών ουσιών και 
γνωστών δηλητηρίων.

Για παράδειγμα, παπαρούνες που χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή του οπίου, το δηλητηριώδες Atropa Bella-
donna (γνωστό και ως θανατηφόρος στρύχνος), το Strych-
nos Nux Vomica (που χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
της στρυχνίνης), το ερυθρόξυλο κόκα (από όπου παράγεται 
η κοκαΐνη), κώνειο, κάνναβη και πολλά ακόμη.

Ο κήπος Poison Garden προστέθηκε μόλις το 2000 
στο μεγάλο κήπο του Alnwick, ο οποίος πρωτοξεκίνησε 
να διαμορφώνεται από το 1750. Τα δηλητηριώδη και 
επικίνδυνα φυτά ήταν μια ιδέα της δούκισσας του North-
umberland, η οποία εμπνεύστηκε τη δημιουργία του από 

έναν κήπο που είχε επισκεφθεί στην Πάντοβα της Ιταλίας.
Σε όλο το μήκος και το πλάτος του κήπου υπάρχουν 

προειδοποιητικές πινακίδες για την επικινδυνότητα των 
φυτών, ενώ απαγορεύεται οι επισκέπτες να αγγίζουν, να 
μυρίζουν ή να κόβουν οτιδήποτε. Επιπλέον, ορισμένα 
φυτά βρίσκονται σε περιφραγμένους χώρους έτσι ώστε να 
αποτρέπεται ακόμη και η πιθανή κλοπή τους.

Τέλος, ειδικές ταμπέλες κοντά στα φυτά ενημερώνουν 

για το είδος, την ποικιλία και την οικογένεια στην οποία 
ανήκουν, αλλά και για τις δηλητηριώδεις ουσίες που 
περιέχουν σε φύλλα, βλαστούς ή άνθη.

Ατρόμητος πιτσιρικάς 
δε φοβάται το λιοντάρι

Ατρόμητος πιτσιρικάς δε φοβάται το λιοντάριΜία βόλτα 
στο ζωολογικό κήπο που θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε 
τραγωδία, αν η άγρια και πεινασμένη λέαινα δε βρισκόταν στο 
κλουβί της. Ήθελε να φάει το μικρό θαυμαστή της.

Πίστεψε ότι βρήκε το καλύτερο γεύμα και έκανε τα αδύνατα 
δυνατά για να βρεθεί στο πιάτο της. Η λέαινα υπολόγιζε όμως, 
χωρίς το άθραυστο προστατευτικό γυαλί που τη χώριζε από 
το χαριτωμένο αγοράκι. Το μικρό αγοράκι, γνωστός μόνο ως 
Trent, επισκέφθηκε μαζί με την οικογένειά του το Cheyenne 
Mountain Zoo στο Κολοράντο για να θαυμάσει από κοντά τα 
άγρια θηρία της ζούγκλας.

Όλα εξελίσσονταν ομαλά, μέχρι τη στιγμή που ο μόλις 
ενός έτους μπόμπιρας, βρέθηκε έξω από το κλουβί με τα 
λιοντάρια. Ήταν ενθουσιασμένος, χτυπούσε παλαμάκια και 
χαιρόταν πάρα πολύ που έβλεπε από τόσο κοντά τα ζώα που 
πρωταγωνιστούσαν στα παραμύθια του.Εξίσου χαρούμενη 
φάνηκε να είναι και η λέαινα, η οποία βρισκόταν στην άλλη 
πλευρά του κλουβιού, και πίστεψε, για μία στιγμή μόνο, ότι θα 
κάνει το πιο γευστικό δείπνο που έχει κάνει ποτέ.

Το τεράστιο ζώο περπατά πάνω κάτω και είναι απόλυτα 
ταραγμένο. Όταν το παιδάκι βάζει το πρόσωπό του στο τζάμι, 
πιστεύει ότι έχει έρθει η κατάλληλη ώρα και επιτίθεται στο 
»απροστάτευτο» θήραμά του. Το παχύ διαχωριστικό σταματά 
την προσπάθειά της και επιστρέφει άπραγη στη φωλιά της.

Δεν το βάζει κάτω και δευτερόλεπτα αργότερα, σε μία 
απίστευτη επίδειξη του φυσικού ενστίκτου της, πηδά πάνω 
στο τζάμι, δείχνει τα νύχια της και αφήνει ορθάνοικτο το στόμα 
της σε μία απέλπιδα προσπάθεια να καταβροχθίσει το μικρό 
αγόρι.Αν και οι περισσότεροι θα περίμεναν το αγοράκι να 
κλαίει γοερά και να τρέχει να κρυφτεί στην αγκαλιά των γονιών 
του, αυτό είναι ευτυχισμένο και σε καμία περίπτωση δε δείχνει 
να φοβάται. Ο ατρόμητος μικρός στέκεται εκεί και συνεχίζει 
να κοιτά με χαμόγελο τη μεγάλη πεινασμένη γάτα που τον 
πλησιάζει.

Το αγοράκι έγινε διάσημο, όταν οι γονείς του αποφάσισαν 
να αναρτήσουν στο διαδίκτυο το βίντεο που τράβηξαν στο 
ζωολογικό πάρκο και μέσα σε λίγες ημέρες έχει δεκάδες χιλιάδες 
επισκέψεις. Κάποιοι από αυτούς που το παρακολούθησαν, 
σχολιάζουν »Αυτό δείχνει την τεράστια δύναμη αυτών των 
απίστευτων ζώων.»
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Νίκος Βατόπουλος
  
Ψηλό σαν μια πενταώροφη πολυκατοικία σε δύο οικόπεδα, 
επιβλητικό και μοναδικό από κάθε άποψη, το μνημείο 
«Ο Χορός του Ζαλόγγου» είναι κομμάτι της φύσης της 
Ηπείρου, στεφανώνει απόκρημνες πλαγιές, υποβάλλει με 
τον συμβολισμό του. Κορυφαία δημιουργία του Γιώργου 
Ζογγολόπουλου, το μνημείο είναι ένα τεχνικό και διανοητικό 
επίτευγμα, που αυτές τις ημέρες συμπληρώνει 60 χρόνια 
ζωής. Η επέτειος αυτή συμπίπτει συμβολικά με την κήρυξή 
του ως Μνημείου Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
το ΥΠΠΟΑ. «Είναι δικαίωση τόσο για τον μεγάλο Ελληνα 
καλλιτέχνη, Γιώργο Ζογγολόπουλο, όσο και αναγνώριση 
της καλλιτεχνικής αξίας του ίδιου του μνημείου», λέει ο 
Νίκος Θεοδωρίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίου 
Ζογγολόπουλου.

Τα εγκαίνια του μνημείου του Ζαλόγγου έγιναν τον Ιούνιο 
του 1961 με μεγάλη επισημότητα, με παρόντες τους τότε 
βασιλείς Φρειδερίκη και Παύλο, μέλη της κυβέρνησης Κ. 
Καραμανλή, εκπροσώπους της Εκκλησίας και πλήθος 
κόσμου. Σχέδια του Γιώργου Ζογγολόπουλου για τον 
«Χορό του Ζαλόγγου».
ena-symvolo-tis-elladas-o-choros-toy-zaloggoy2Η κήρυξη 
έγινε έπειτα από αίτημα του ιδρύματος, τον Αύγουστο του 
2020, προς τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης 
Νεωτέρων Μνημείων, καθώς το μνημείο του Ζαλόγγου 
«είναι από τα πρώτα παραδείγματα εφαρμογής των 
αρχών του μοντερνισμού στη μνημειακή γλυπτική της 
μεταπολεμικής Ελλάδας». Ορατό από απόσταση 30 χλμ., 
το μνημείο του Ζαλόγγου διακρίνεται από τα ανοικτά της 
Κέρκυρας, αλλά και από τον μοναδικό χώρο της αρχαίας 
Κασσώπης, προσφέροντας μεγαλειώδες και υποβλητικό 
θέαμα. «Παρ’ όλον το τραχύ και μεγαλειώδες θέαμα των 
ηπειρωτικών βουνών και την εκτεταμένην έννοιαν της 
θαλάσσης του Ιονίου Πελάγους, δημιουργείται ένα αίσθημα 
ισορροπίας και γαλήνης», είχε γράψει ο ίδιος ο Γιώργος 
Ζογγολόπουλος.

Η κατασκευή του αποτελεί άθλο. Οπως λέει ο Νίκος 
Θεοδωρίδης, «το εσωτερικό του μνημείου είναι 
κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και το 
περίβλημα με τις μορφές των γυναικών αποτελείται από 
4.300 όγκους λευκής ηπειρώτικης πέτρας που βρήκε και 

επέλεξε ο καλλιτέχνης σε νταμάρι σε απόσταση 160 χλμ. 
από το εργοτάξιο του μνημείου. Η πέτρα μεταφέρθηκε σε 
όγκους και σε διαστάσεις 50x25x20 εκ. λαξεύονταν in situ. 
Ολοι αυτοί οι εκατοντάδες τόνοι των υλικών έπρεπε να 
ανέβουν  με τα χέρια στο εργοτάξιο».

Παλλαϊκή προσφορά εργασίας
Ο ίδιος ο Ζογγολόπουλος κατασκεύασε αρχικά ένα 
αναβατόριο, αλλά για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε η 
μεταφορά των υλικών να γίνει μόνο με ανθρώπους και ζώα. 

Το εργοτάξιο δούλευε πυρετωδώς από το 1954 έως το 1960. 
«Η προσφορά εργασίας ήταν παλλαϊκή. Στρατιώτες, αλλά 
και γυναίκες και άνδρες, κάτοικοι των χωριών Καμαρίνας, 
Ζαλόγγου, Κρυοπηγής Πρεβέζης, με τα ζώα τους, αλλά 
και με τα χέρια και στους ώμους τους επί έξι χρόνια κάθε 
άνοιξη, ανεβαίνοντας το δύσβατο μονοπάτι ανάμεσα από 
βράχια, θάμνους και φίδια, κουβαλούσαν νερά, τσιμέντα, 
αμμοχάλικα, σίδερα και πέτρες στο εργοτάξιο ψηλά στον 
βράχο, όπου ο Ζογγολόπουλος με εργάτες, τεχνίτες 
και λιθοξόους κατασκεύαζε το έργο του», εξηγεί ο Νίκος 
Θεοδωρίδης.

Ο «Χορός του Ζαλόγγου» είναι ένα από τα πρώτα δείγματα 
εφαρμογής των αρχών του μοντερνισμού στη μνημειακή 
γλυπτική της μεταπολεμικής Ελλάδας.
Ενα τέτοιο έργο μνημειακών διαστάσεων σε μια τόσο 
δύσβατη περιοχή απαιτούσε μέριμνα για συντήρηση. 
Αυτή η διάσταση απασχολούσε το Ιδρυμα Γεωργίου 
Ζογγολόπουλου από τη σύστασή του, το 2004, και 
αποτέλεσε προτεραιότητα εξαρχής, με πρωτοβουλία της 
γεν. γραμματέως Υβόννης Θεοδωρίδου (που εκτελούσε 
τότε και χρέη διευθύντριας). 

Σε συνεργασία με τον Δήμο Ζαλόγγου και την Περιφέρεια 
Ηπείρου, με ενέργειες του ιδρύματος, εξασφαλίστηκαν 
κονδύλια και οι εργασίες αποκατάστασης άρχισαν το 
2007. «Η επισκευή και αποκατάσταση του μνημείου από 
τεχνίτες, καλλιτέχνες και φοιτητές συντηρητές, καθώς και 
η νέας τεχνολογίας αντικεραυνική προστασία, διήρκεσε 
πέντε χρόνια και έγινε με υποδείξεις, μελέτες και επιστασία 
του διευθυντή του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου και 
αρχιτέκτονα, Αγγελου Μωρέτη», λέει ο Νίκος Θεοδωρίδης. 

«Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες των εργασιών της 
αποκατάστασης του μνημείου, που πραγματοποιήθηκε 
έπειτα από δεκάδες ταξίδια του Αγγελου Μωρέτη στο 
εργοτάξιο της επισκευής, υπάρχουν στα αρχεία του 
ιδρύματος». 

Το μνημείο, παρά τη δυσχερή πρόσβαση, επισκέπτονται 
30.000-35.000 άτομα ετησίως και η ανάβαση γίνεται μόνο 
από ένα μονοπάτι με 410 σκαλοπάτια που είχε σχεδιάσει 
ο Πάτροκλος Καραντινός. Σύμφωνα με το Ιδρυμα 
Ζογγολόπουλου, είναι απαραίτητη η κατασκευή τελεφερίκ. 
Ο «Χορός του Ζαλόγγου» ως μνημείο εθνικής μνήμης 
αποκτά ειδική σημασία στο πλαίσιο των 200 ετών από την 
Επανάσταση, καθώς αναφέρεται σε ένα προεπαναστατικό 
γεγονός στα όρια του θρύλου, που έχει περάσει με πολλές 
μορφές στο λαϊκό υποσυνείδητο.

Ο ίδιος ο Ζογγολόπουλος είχε δημιουργήσει ορειχάλκινα 
αντίγραφα του μνημείου σε κλίμακα 1/10, τα οποία 
βρίσκονται στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Εθνική 
Γλυπτοθήκη, στο Μουσείο Μπενάκη και στην Υπαίθρια 
Δημόσια Γλυπτοθήκη Ψυχικού.

Κορυφαία δημιουργία του Γιώργου Ζογγολόπουλου, 
ο «Χορός του Ζαλόγγου».Ένα σύμβολο της Ελλάδας 

ο «Χορός του Ζαλόγγου»
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 Η Ημέρα του Πατέρα (20 Ιουνίου 2021) μπορεί να 
προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα για πολλούς. 
Βλέποντας διαφημίσεις ευτυχισμένων οικογενειών μπορεί 
να ανακαλέσει κανείς δύσκολες στιγμές και κατεστραμμένες 
σχέσεις για κάποιους. Για άλλους, η ημέρα μπορεί να 
προκαλέσει τις νοσταλγικές σκέψεις για γονείς που έχουν 
χαθεί από καιρό, γράφει ο Τζόελ Κρίστενσεν (Joel Chris-
tensen) του Brandeis University, για το «The Conversa-
tion».

Για να συνεχίσει, δίνοντας δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αντλημένα από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία.

Στο τέλος του ομηρικού έπους της «Ιλιάδας», ο Πρίαμος, 
βασιλιάς της Τροίας, ικετεύει τον Αχιλλέα, δολοφόνο του 
γιου του Εκτορα, του σπουδαιότερου πολεμιστή της πόλης, 
να του παραδώσει το σώμα του για να το θάψει. Οταν ο 
Αχιλλέας παραμερίζει τον περίφημο θυμό και την οργή του 
και συμφωνεί, οι δυο τους ξεσπάνε σε κλάματα. Ο Πρίαμος 
θρηνεί τον χαμό του γιου του, ενώ ο Αχιλλέας σκέφτεται 
πως δεν θα ξαναδεί τον πατέρα του.

Η «Οδύσσεια», το άλλο έπος του Ομήρου, φέρνει και αυτή 
μαζί έναν πατέρα και έναν γιο. Μετά από 10 χρόνια στον 
πόλεμο και στις περιπέτειές του στη θάλασσα, ο Οδυσσέας 
επιστρέφει στην πατρίδα του την Ιθάκη και ενώνεται και πάλι 
με μια σειρά από πρόσωπα, καταλήγοντας με τον πατέρα 
του, τον Λαέρτη. Αλλά, παριστάνει πως είναι κάποιος άλλος 
και ψεύδεται για το που βρίσκεται ο γιος του.

Οταν ο Λαέρτης ξεκινά να κλαίει για τη συνεχιζόμενη 
απουσία του γιου του, ο Οδυσσέας χάνει τον έλεγχο τον 
συναισθημάτων του και φωνάζει το όνομά του, χωρίς 

ωστόσο ο πατέρας του να τον πιστέψει. 
Επειτα, αποκαλύπτει ένα σημάδι που 
απέκτησε ως παιδί, αλλά και πάλι ο Λαέρτης 
έχει αμφιβολίες. Ομως μετά, ο Οδυσσέας 
δείχνει τα δέντρα στους οπωρώνες τους 
και ξεκινά να ανακαλεί τους αριθμούς και 
τα ονόματά τους, όπως του τα είχε διδάξει ο 
πατέρας του.

Από την εποχή του Αριστοτέλη, οι διερμηνείς 
αμφισβητούσαν το τελευταίο βιβλίο της 
«Οδύσσειας». Κάποιοι αναρωτήθηκαν γιατί 
ο Οδυσσέας ήταν τόσο σκληρός με τον 
πατέρα του, ενώ άλλοι υποβάθμισαν τη 
σημασία της επανένωσης των πατέρα και 
γιου. Γιατί να σπαταληθεί τόσος πολύτιμος χρόνος στην 
αφήγηση μιλώντας για δέντρα, όταν το κοινό περιμένει 
να ακούσει εάν ο Οδυσσέας θα υποφέρει στα χέρια των 
οικογενειών των οποίων οι γιοι σκοτώθηκαν;

Βρισκόμουν στην ίδια σύγχυση, λέει ο συγγραφέας του 
άρθρου το οποίο αναδημοσιεύει το «Associated Press», 
όταν έχασα τον ίδιο μου τον πατέρα, τον Τζον, σε πολύ 
μικρή ηλικία, 61 ετών. Διαβάζοντας και διδάσκοντας την 
«Οδύσσεια» κατά την ίδια περίοδο που τον έχασα, ενώ την 
ίδια στιγμή απέκτησα δύο παιδιά, άλλαξε ο τρόπος με τον 
οποίο κατανοούσα τη σχέση πατέρα – γιου σε αυτά τα δύο 
ποιήματα. Συνειδητοποίησα ότι στην τελευταία σκηνή αυτό 
που χρειαζόταν ο Οδυσσέας από τον πατέρα του ήταν κάτι 
πιο σημαντικό: η άνεση του να είσαι γιος.

Οι πατεράδες καταλαμβάνουν υπερβολικό μέγεθος στους 
αρχαιοελληνικούς μύθους. Είναι βασιλείς και πρότυπα και 

πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις που δεν μπορούν 
να υπερβούν. Στα ελληνικά έπη, οι πατεράδες είναι δείγμα 
απουσίας και εκτοπισμού. Οταν ο Αχιλλέας μαθαίνει ότι ο 
φίλος του ο Πάτροκλος πέθανε, κλαίει και λέει πως πάντοτε 
φανταζόταν να επιστρέφει σπίτι του μαζί του και να τον 
συστήνει στον γιο του, Νεοπτόλεμο και τον πατέρα του 
Πηλέα.

Η πιο ανθρώπινη στιγμή του πρίγκηπα της Τροίας Εκτορα 
είναι όταν γελά με το κλάμα του γιου του όταν αντικρύζει τη 
ματωμένη πανοπλία του.

Ο θρήνος του Πριάμου για τον Εκτορα συμβολίζει τον θρήνο 
όλων των γονέων όταν τα παιδιά τους χάνονται πρώιμα.

Δεν νομίζω ότι τα είχα καταλάβει όλα αυτά πριν χάσω 
τον πατέρα μου ή γίνω εγώ ο ίδιος πατέρας, μαρτυρά ο 
συγγραφέας.

Πηγή: «Associated Press»

Οι αρχαίοι Ελληνες για 
την ξεχωριστή σχέση 

πατέρα–γιου
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