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Τελευταία ημέρα ήταν η Κυριακή για τη νυχτερινή 
απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς από τη Δευτέρα  28 
Ιουνίου παύει να ισχύει το μέτρο που είχε τεθεί σε ισχύ 
για την ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού.

Την ανακοίνωση είχε κάνει ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, 
στην ενημέρωση της περασμένης Τετάρτης.

Εκτός από την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας, 
από τις 28 Ιουνίου ισχύουν και τα παρακάτω μέτρα 
περαιτέρω χαλάρωσης.

-Εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι 
από την υποχρέωση διενέργειας self test σε χώρους 
εργασίας και οι αθλούμενοι σε γυμναστήρια, 15 ημέρες 

Τέλος στην απαγόρευση κυκλοφορίας
μετά από την ολοκλήρωση και της δεύτερης δόσης του 
εμβολιασμού.

-Στον χώρο της εστίασης, αυξάνεται το ανώτατο όριο 
παρουσίας στα δέκα άτομα ανά τραπέζι, από έξι άτομα 
που ισχύει σήμερα.

-Το ανώτατο όριο ατόμων σε δεξιώσεις που γίνονται 
σε εξωτερικούς χώρους θα είναι 300 άτομα, όπως έχει 
ήδη ανακοινωθεί και με τα υφιστάμενα υγειονομικά 
πρωτόκολλα.

-Στις οργανωμένες παραλίες ορίζεται μέγιστος 
αριθμός 120 ατόμων ανά 1.000 τ.μ. επιφανείας 

July 1st
    Happy Canada Day
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Από πολλούς θεωρείται ως η «γενέθλια ημέρα του 
Καναδά» και δεν είναι άλλη από την «Canada Day», 
που γιορτάζουμε κάθε χρόνο την 1η Ιουλίου, αν και 
η πλειονότητα των ιστορικών ισχυρίζονται ότι αυτός 
ο χαρακτηρισμός είναι μια υπεραπλουστευμένη 
αντιμετώπιση της Ιστορίας της χώρας μας. Βάσιμος 
ισχυρισμός, καθώς αυτό ήταν ένα από τα πρώτα 
βήματα που μετά οδήγησαν στη σύσταση του κράτους 
που δημιουργήθηκε και σήμερα γνωρίζουμε ως 
Καναδά..

Η επέτειος που γιορτάζεται αφορά στην 
Συνομοσπονδία που γεννήθηκε από την ένωση των 
τότε τριών αποικιών, δηλαδή, της Καναδικής Αποικίας, 
της Νέας Σκωτίας και του Νιου Μπράνσγουικ (που 
στα ελληνικά αποδίδεται ως «Νέα Βρουνσβίκη») και 
τέθηκε σε εφαρμογή με τον Συνταγματικό Νόμο που 
θεσπίστηκε την 1η Ιουλίου του 1867, εξ ου και ο 
εορτασμός της επετείου.

Έκτοτε, χρειάσθηκαν πολλά βήματα μέχρις 
ότου, ο νεοσυσταθείς Καναδάς, να μετατραπεί από 
βρετανική αποικία σε, έστω και μερικώς, ανεξάρτητο 
κράτος με λόγο στις αποφάσεις που έπαιρνε για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής ασφάλειας και 
καταστατικών αλλαγών.

Χρειάστηκαν άλλα 108 χρόνια, μέχρι το 1975, όταν 
θεσπίστηκε πλήρως η «Βρετανική Συμφωνία της 
Βορείου Αμερικής», για να υλοποιηθεί η ανεξαρτησία 
του Καναδά από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σήμερα, η 1η Ιουλίου, έχει θεσπιστεί ως επίσημη 
μέρα αργίας και εορτής που συμβολίζει τη δημιουργία 
του Καναδά και γιορτάζεται από άκρου εις άκρον 
σε όλη την επικράτεια, παρά τις αντιρρήσεις που 
προβάλλονται από τους αυτόχθονες της χώρας που, 
δικαίως, ισχυρίζονται ότι η δημιουργία του Καναδικού 
κράτους βασίστηκε επάνω στη δική τους εξόντωση και 
στις γενοκτονίες που υπέστησαν οι ινδιάνικες φυλές 
του Καναδά.

Οι διαμαρτυρίες της «Πρώτης Φυλής» των 
Αυτοχθόνων Καναδών, φέτος, πολλαπλασιάστηκαν 
καθώς σε μία πρώην αστική και κατοικήσιμη περιοχή, 
κατά τις εργασίες ανέγερσης σχολικού κτηρίου, 
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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

ανακαλύφθηκε ο ομαδικός τάφος περίπου 751 αυτοχθόνων 
παιδιών. Ήταν η δεύτερη μακάβρια ανακάλυψη που ήρθε 
στο φως, καθώς λίγες μόλις μέρες πριν, είχε ανακαλυφθεί 
άλλος ομαδικός τάφος, 215 παιδιών, στο Καμλούπς της 
Βρετανικής Κολομβίας στον Δυτικό Καναδά. Κατά τραγική 
ειρωνεία και αυτός ο ομαδικός τάφος, ανακαλύφθηκε 
επίσης σε πρώην κατοικήσιμη περιοχή κατά τα έργα 
ανέγερσης άλλου σχολικού κτηρίου.

Όπως ήταν φυσικό, αυτές οι μακάβριες ανακαλύψεις 
συγκλόνισαν την κοινή γνώμη και ξεσήκωσαν όλο τον 
αυτόχθονα πληθυσμό του Καναδά ενώ πολλοί, μεταξύ 
αυτών και πολιτικοί, ζήτησαν να αναβληθεί ο εορτασμός 
της «Ημέρας του Καναδά», αποδίδοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο έναν ελάχιστο σεβασμό και φόρο τιμής στα παιδιά 
που είχαν βρει τραγικό θάνατο. 

Ιδιαίτερα η ομάδα αυτοχθόνων με την ονομασία «Όχι 
άλλη αδράνεια», μέσω της ιστοσελίδας της, ανέφερε ότι 
«ο Καναδάς είναι ένα κράτος που θεμελιώθηκε επάνω 
στην διαγραφή των γενοκτονιών που διέπραξαν ενάντια 
στους αυτόχθονες, μεταξύ των οποίων πολλά θύματα ήταν 
αθώα παιδιά». Στην ίδια ανάρτηση, ανέφεραν ότι πλέον 
«δεν έχουν καμία πρόθεση να μένουν αδρανείς, τη στιγμή 
κατά την οποία οι υπόλοιποι Καναδοί, γιορτάζουν την 
βίαιη ιστορία του κράτους που δημιουργήθηκε». Θα ήταν, 
συνέχισε η ανάρτηση, αδύνατον για όλους τους αυτόχθονες 
να παραβλέψουν το πένθος τους για να «γιορτάσουν μια 
ημέρα που δεν τους εκπροσωπεί και που για εκείνους ήταν 
μια υπόμνηση γενοκτονίας».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Καναδά, 
Τζάστιν Τρυντώ, ανέφερε ότι κατά την επέτειο αυτής 

παραλίας με ελεγχόμενη είσοδο.
Επιπλέον, τη Δευτέρα ενδέχεται να ανακοινωθούν τα 

πέντε βασικά «προνόμια» για τους εμβολιασμένους που 
αναμένεται να είναι τα εξής:

- Ελεύθερη πρόσβαση σε κλειστούς χώρους χωρίς 
μάσκα.

- Μετακινήσεις και ταξίδια χωρίς τεστ.
- Είσοδος σε γήπεδα, θέατρα, σινεμά, συναυλίες, 

φεστιβάλ, μπαρ, εστιατόρια χωρίς περιορισμούς.
- Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι από τη Δευτέρα οι 

εμβολιασμένοι θα μπορούν να πηγαίνουν χωρίς self test 
στην εργασία τους και στο γυμναστήριο, αρκεί να έχουν 
περάσει 15 μέρες από τη δεύτερη δόση.

- Ελεύθερη διακίνηση σε χώρες της ΕΕ με το Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, που ενεργοποιείται την 1η 
Ιουλίου.

Μια γεύση για το πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα 
προνόμια στην πράξη έδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς 
ανακοίνωσε ότι πρόσβαση στο γήπεδο τη νέα χρονιά θα 

July 1st
Happy 

Canada Day

της «Ημέρας του 
Καναδά», «χρέος 
όλων των Καναδών 
είναι να δεσμευθούν 
ότι χρειάζονται πολλές 
προσπάθειες και 
πολλή δουλειά για 
να βελτιώσουμε τον 
Καναδά, ξεκινώντας 
από τον σεβασμό που 
οφείλουμε σε όλους όσοι 
δεν δύνανται ακόμη να 
γιορτάσουν αυτή την 
επέτειο και τείνοντας 
ευήκοα ώτα στις ανάγκες 
και την ιστορία τους».

Ήταν μία έμμεση 
αποδοχή ότι ο Καναδάς, έχει να διανύσει πολύ δρόμο 
ακόμα μέχρι να κατορθώσει να γιορτάζεται η επέτειος της 
δημιουργίας του από όλους τους Καναδούς και μέχρι να 

αποδοθεί η δικαιοσύνη που αρμόζει στους αυτόχθονες 
κατοίκους του, που έχουν υποστεί τα πάνδεινα.

Από τη Σύνταξη

μπορούν να έχουν μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν 
νοσήσει.

Φαίνεται, λοιπόν, πως το σχέδιο που εξετάζεται για την 
εστίαση και την ψυχαγωγία είναι το εξής: Οι υπεύθυνοι 
κινηματογράφων, θεάτρων, συναυλιών, φεστιβάλ, 
αθλητικών εκδηλώσεων θα μπορούν να επιλέγουν αν θα 
παρέχουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν αποκλειστικά 
σε εμβολιασμένους, οπότε και θα μπορούν να λειτουργούν 
χωρίς υγειονομικά πρωτόκολλα, δηλαδή με πληρότητα 
90% ή και 100%.

Αντίθετα, αν οι επιχειρηματίες επιλέξουν να απευθυνθούν 
σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους πολίτες, τότε θα 
ισχύουν τα πρωτόκολλα που υπάρχουν αυτή την στιγμή. 
Για παράδειγμα, στην εστίαση 70% πληρότητα, στα 
τραπέζια μέχρι 10 άτομα, εργαζόμενοι με μάσκες κ.λπ.

Από αυτό το μέτρο θα εξαιρεθούν οι χώροι στους οποίους 
είναι απαραίτητο να προσέλθει ένας πολίτης όπως δημόσιες 
υπηρεσίες, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ, καταστήματα, 
τράπεζες, ΜΜΜ κ.λπ. Σε αυτούς δεν θα υπάρχει διάκριση 
ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.

ZOUGLA.GR

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Τέλος στην απαγόρευση κυκλοφορίας
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Η πρέσβης της Ελλάδας 
παρασημοφόρησε 

δύο διακεκριμένους 
Αμερικανούς ακαδημαϊκούς

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος 
του Φοίνικα απένειμε η πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, 
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, σε δύο διακεκριμένους 
Αμερικανούς ακαδημαϊκούς.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβευτική 
Κατοικία στην Ουάσιγκτον, η κ. Παπαδοπούλου απένειμε 
εκ μέρους της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου, το παράσημο του Ταξιάρχη του 
Τάγματος του Φοίνικα στον διακεκριμένο ιστορικό και 
καθηγητή Donald Kagan, καθώς και στη βυζαντινολόγο και 
διευθύντρια του Κέντρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
για τη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού του Πανεπιστημίου 
της Καλιφόρνιας, Λος Άντζελες (UCLA), Sharon Gerstel. 

Η παρασημοφόρησή τους έγινε ως αναγνώριση της 
προσφοράς τους στη μελέτη και ανάδειξη του ελληνικού 
πολιτισμού. Στο δείπνο παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων 
στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως η υφυπουργός 
Εξωτερικών για Πολιτικές Υποθέσεις, Βικτόρια Νούλαντ. 
Επίσης, το «παρών» έδωσαν σημαντικοί πολιτικοί 
αναλυτές, όπως ο Robert Kagan του Ιδρύματος Brookings 
και ο Frederick Kagan του Ιδρύματος American Enterprise 
Institute, στελέχη σημαντικών ιδρυμάτων, όπως το Dum-
barton Oaks του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, καθώς και 
διακεκριμένα μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

 Εθνικός Κήρυξ

ομογενεια
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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 τι κάνεις;
-Όλα καλά μικρέ. Είδα ότι πήγες 

στο γηροκομείο, στα νιάτα. 
-Έτσι όπως τα λες.... Πήγαμε 

επίσκεψη στα αδέλφια σου. Μην 
αγχώνεσαι καθόλου, είναι και οι 
δύο τους καλά. Η αδελφή σου 
αδυνάτισε λίγο, αλλά κρατιέται 
πολύ καλά. Όσο για τον αδελφό 
σου δεν έχω λόγια,104 πήγε και 
είναι γεμάτος ζωή. Γερή κράση 
εδώ που τα λέμε και δεν μπορεί 
να συγκριθεί με κανέναν άλλο 
στην ηλικία του. Πόσοι άλλωστε, 
στα 104 τους χρόνια κάνουν σε 
καθημερινή βάση γυμναστική.
Φαντάζεσαι Σκλάβε να πάρω και 
εγώ από τον μπάρμπα μου και να φτάσω 
τα 100; Έχω άλλα 55 χρόνια γεμάτα.
Μπουμπούκι είμαι. 
-Έχεις ξεφύγει μικρέ. 
- Αν νομίζεις Σκλάβε ότι έχω ξεφύγει,τότε 

τι να πούμε για τον φίλο σου τον Γουγά.
Τρόπος του λέγειν, φίλος  δηλαδή. Μας 
είδε να γευματίζουμε στη Danforth και από 
εκείνη την ώρα έχει φαγωθεί να μάθει τι 
περιείχε το μενού. Μου μετέφεραν ότι μας 
σχολίασε στο f.b και η αλήθεια είναι ότι 
μπήκα στη διαδικασία να το διαβάσω,γιατί 
είπε, δήθεν, ότι μας είδε κάποιος 
συνεργάτης του.
Δεν ξέρω για ποιον συνεργάτη του μιλάει, 

γιατί εγώ είδα τον ίδιο αυτοπροσώπως.
Τώρα αν έχει κλωνοποιήσει τον ίδιο του τον 
εαυτό και τον παρουσιάζει ως συνεργάτη 
του, είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. 
Όσο για το κείμενό του στο f.b. φαίνεται 

να δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το 
περιεχόμενο του μενού μας. Το δικό μας  
μενού σίγουρα περιελάμβανε ορεκτικά, 
καλό κρασί και νοστιμότατα ψαρικά. 
Να πω εδώ ότι το γεύμα ήταν καθαρά 

προσωπικό, λόγω της φιλίας μου με τον 

Γιάννη Αντωνόπουλο και της Γεωργίας, 
που είναι πολλά χρόνια συνεργάτης της 
Εβδομάδας. Στην παρέα μας βρισκόταν και 
η σύζυγός μου. Οπότε καλό θα ήταν, όταν 
αναφέρεται σε γεγονότα ο "φίλος”  σου να 
τα λέει έτσι ακριβώς όπως είναι. Καμία 
σχέση δεν είχε η συνάντησή μας αυτή με τα 
όσα ανέφερε. Αλλοίμονο αν κάθε φορά που 
συναντιόμαστε με φίλους ή συνεργάτες, με 
τους οποίους συμπορευόμαστε χρόνια, να 
μας συνδέουν κατευθείαν με την κοινότητα 
ή τον Δεσπότη. 
- Μάλλον μικρέ είδε ότι κρατιέσαι στυλάκι 

και θέλει να συμπεριλάβει στο διαιτολόγιο 
του την συγκεκριμένη διατροφή. Γι'αυτό και 
το τόσο ενδιαφέρον για το μενού. 
-Σοβαρά το λες Σκλάβε; Το βλέπεις και 

εσύ ότι κρατιέμαι καλά;
-Για μοσχαράκι δεν είσαι καθόλου άσχημα 

μικρέ.Με δουλεύεις τώρα; Άκου εκεί 140 
κιλά στυλάκι. Κοίτα να χάσεις κανένα κιλό, 
γιατί σε λίγο καιρό δεν θα σου φτάνει ότι και 
να έχει το μενού.
-Τι να κάνω Σκλάβε, είμαι λίγο φαγανό 

παιδί. 
-Εγώ μικρέ ανησυχώ για την πόντια, γιατί 

μια μπουκιά την έχεις εδώ που τα λέμε. 
-Μην αγχώνεσαι για την πόντια Σκλάβε, 

μια χαρά είναι. 
-Τι σου βρήκε θέλω να ξέρω μικρέ...Την 

ομορφιά σου ή την εξυπνάδα σου; Ακόμα 
δεν μπορώ να καταλάβω πανάθεμά σε.
-Αν ρωτάς Σκλάβε, εννοείται ...και τα δύο. 
-Καλά λέω εγώ ότι έχετε ξεφύγει όλοι 

εκεί κάτω.Φταίει το εμβόλιο ξεκάθαρα, δεν 
εξηγείται αλλιώς. 
-Σκλάβε άστα τώρα τα προσωπικά θέματα 

και ας μιλήσουμε σοβαρά για τα κοινοτικά.
Ήρθε η ώρα νομίζω να βοηθήσετε με 
όποιον τρόπο μπορείτε την παροικία 
μας. Απ' ότι ακούω και αντιλαμβάνομαι 
και εγώ ο ίδιος, άρχισε να υπάρχει μικρή 
κούραση και δεν μπορώ να καταλάβω από 
που προέρχεται. Πληροφορούμαστε για 
συμπεριφορές ορισμένων που θυμίζουν 
παλιούς καιρούς. Πες μου όμως τώρα. 
Συνάντησες κανέναν εκεί πάνω.
- Βρήκα αρκετούς μικρέ. Οι περισσότεροι 

είναι κοινοτικοί λίγο αδιάφοροι και 
μερικοί από εκείνους και εκείνες που 
χρησιμοποίησε η τότε Επισκοπή και τώρα 
ιερά Μητρόπολη για να πάρει και να φτιάξει 
αυτά που τώρα έχει...Ίσως όμως τα πούμε 
όλα αυτά σε μια άλλη μας συνάντηση με 
λεπτομέρειες που τυχαίνει εγώ να γνωρίζω 
και από γεγονότα που αναφέρουν άλλοι 
που οι ίδιοι έζησαν από τις θέσεις που 
είχαν. 
-Με ποιούς συνομίλησες Σκλάβε και ποιο 

είναι το ενδιαφέρον τους για την παροικία 
μας;
-Πολλές χαρές και αγκαλιές μικρέ με 

τον Κώστα Μαυρίδη, με τον Παναγιώτη 
Σαμαρά,τον Άρη Παπαγεωργίου, τον 
Άγγελο Κόρο, τον Αντώνη Παλαμιώτη, 
τον Δημήτρη Μανταλά και τον Χρήστο 
Μαγκούτα. Για τον αγαπητό ΚΟΙΔΗ τι 
να σου πω, τρέλα λέμε. Αμέσως για τα 
ψηφοδέλτια μου είπε, τα θυμάται ακόμα 
βλέπεις. Από μακριά είδα τον Χρήστο 
Αντωνίου και τον Ηλία Γεωργαρέα, ο 
οποίος ήταν λίγο κατσούφης θα μπορούσα 
να πω, δεν γνωρίζω όμως το γιατί. Πολύ 
στεναχωρημένος μου φάνηκε ο Δημήτρης 
Κουμπρίδης. Νομίζω δεν κατάφερε να 
βρει ακόμα τον Γιώργο Παπαδόπουλο 
και το άλλο είναι ότι του πήραν εδώ 
πάνω τα άστρα των παρελάσεων και το 
σπουδαιότερο το κουμπούρι που είχε 
εκεί κάτω...Από κυρίες είδα την Πατ 
Φατούρου και τον Κοκκαλιάρη. Από αρκετή 
απόσταση διέκρινα την Λ.Καλλίνκο, τον Β. 
Αιδόνη.Επίσης είδα τον Παύλο Βοττέα που 
κράταγε ένα τσιγάρο κρυφά. Μιλήσαμε 
για την κοινότητα και τους ανέφερα το 
θέμα της λαχειοφόρου,που πρόκειται να 
κυκλοφορήσει η Ερανική Επιτροπή της 
Κοινότητας. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι 
με την απόφαση αυτή και όλοι έχουν να 
προτείνουν τρόπους για την προώθηση 
και την επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής.
Πιστεύουμε πως ίσως πρέπει να 

σκεφτεί η Ερανική Επιτροπή, εκτός από 
τα πρόσωπα που θα προμηθευτούν το 
λαχείο, να απευθυνθούν στις επιχειρήσεις, 
τις οργανώσεις και τους συλλόγους της 
παροικίας μας και την Κοινότητα, φυσικά, 
δίνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο κίνητρο 
το οποίο θα τους συμφέρει. Ίσως ξεκινήσει 
η Ερανική Επιτροπή με μια επιστολή προς 
όλους αυτούς που αναφέραμε, γραμμένη 
από έμπειρο του είδους, που να πείθει τον 
παραλήπτη σε ότι του προτείνει και του 
προσφέρει.Υπογεγραμμένη φυσικά από 
τον πρόεδρο της Ερανικής Επιτροπής,τον 
υπεύθυνο του λαχείου και τον πρόεδρο της 

Κοινότητας. 
-Σκλάβε πιστεύετε όλοι εσείς ότι αυτό είναι 

εύκολο να επιτευχθεί;
-Ναι μικρέ το πιστεύω. Αν φυσικά το 

πιστέψει πρώτα η Ερανική Επιτροπή, 
ενεργώντας γρήγορα και σωστά. Κατά 
τη δική μας ταπεινή γνώμη πρέπει να 
γίνουν κατάλογοι των οργανώσεων, των 
υπαρχόντων συλλογών και επίσης λίστες 
με τις επιχειρήσεις.Να ανακοινωθεί στα 
ΜΜΕ του Τορόντο με έξυπνο τρόπο και 
σε αυτό πιστεύουμε ότι μπορούν να 
βοηθήσουν ο κ. Φαναράς και ο γιατρός 
Καραντώνης.
Θα σου αναλύσω όμως όλο το σκεπτικό 

μας. Αν και εφόσον το κάθε σωματείο ή 
σύλλογος πάρει έναν αριθμό λαχείων, 
αυτά σε συγκεκριμένο χρόνο μπορεί 
να τα κληρώσει και θα τα πάρουν μόνο 
τα ενεργά μέλη τους. Θα προηγηθεί 
βέβαια  η ενημερωτική επιστολή προς 
τον σύλλογο της Ερανικής Επιτροπής της 
Κοινότητας και στη συνέχεια η επιστολή 
του συλλόγου προς τα μέλη, εξηγώντας 
τον σκοπό και τον τρόπο διεκπεραίωσης 
του όλου εγχειρήματος. Αυτό είναι ένα 
κίνητρο για τα μέλη του εκάστοτε συλλόγου 
ώστε να ανανεώσουν τις συνδρομές τους 
ελπίζοντας να κερδίσουν το αυτοκίνητο.
Με τις επιχειρήσεις τώρα, θα σταλεί πρώτα 

η επιστολή. Στην συνέχεια θα υπάρξει 
προσωπική επαφή από εκπροσώπους 
της Επιτροπής, εξηγώντας τον σκοπό του 
λαχείου και τον τρόπο που κάθε επιχείρηση 
θα τον εκτελέσει.
Αν σύλλογοι και επιχειρήσεις προβούν 

σε κληρώσεις, αυτές θα γίνουν πριν την 
ημερομηνία της κλήρωσης του λαχείου 
στις 31/12/21.
Το σκεπτικό μας για τις επιχειρήσεις είναι 

απλό.
Αν μια επιχείρηση πάρει 10 λαχεία θα 

εκδώσει 100 ή περισσότερα χαρτάκια 
με αριθμούς εις διπλούν, από τα οποία 
το ένα θα πηγαίνει στον πελάτη που 
πληρεί τους όρους που η ίδια έχει ορίσει 
και το άλλο με τον ίδιο αριθμό θα μπαίνει 
στην κληρωτίδα. Φυσικά το όλο θέμα θα 
πρέπει να προωθηθεί σωστά στα ΜΜΕ.
αναφέροντας τη συμμετοχή των ονομάτων 
των επιχειρήσεων και των συλλόγων από 
την Ελληνική Κοινότητα, ευχαριστώντας 
τους που στηρίζουν με τον τρόπο αυτό 
την ελληνική γλώσσα, τα γράμματα, τον 
ελληνικό πολιτισμό, την κουλτούρα μας, 
την θρησκεία και την παράδοση που μόνο 
η Ελληνική Κοινότητα προσφέρει στην 
παροικία του Τορόντο  για πολλά χρόνια 
τώρα.
-Πιστεύεις Σκλάβε ότι μπορούν να 

υλοποιηθούν όλα αυτά που προανέφερες;
Εγώ πάντως με την σειρά μου αν η 

Ερανική Επιτροπή αποφασίσει να το 
πραγματοποιήσει, είμαι πρόθυμος να 
βοηθήσω σε ότι μου ζητηθεί αφιλοκερδώς.
Αν και τελευταία μας ξεχνούν και δεν 
γνωρίζω το γιατί...
-Μπράβο μικρέ. Χαίρομαι πραγματικά 

που σκέφτεσαι γρήγορα και αποφασιστικά. 
Με έχεις ξεπεράσει το ομολογώ.Όπως και 
να έχει θα έχουμε και συνέχεια. Δεν ξέχασα 
τις υποσχέσεις για την γενική συνέλευση 
και τα πιπεράτα της παροικίας. 
-Αρκετά για σήμερα Σκλάβε, νομίζω σε 

κούρασα. 
-Δεν με κουράζεις ποτέ μικρέ. Ίσα ίσα 

παίρνω μεγάλη χαρά κάθε φορά που 
συναντιόμαστε.Τράβα τώρα και τα λέμε 
την επόμενη φορά. 
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Αν δεν ήταν interior designer, κατά πάσα πιθανότητα 
θα γινόταν ή γυμνάστρια ή μουσικός,  κρατώντας την 
οικογενειακή παράδοση. Η Ελίνα Χατζηχρόνογλου είναι 
ένα ταλαντούχο κορίτσι που ξεκίνησε από την Αθήνα, 
όπου και γεννήθηκε. ‘Εφτασε στο Λονδίνο να εργάζεται για 
το διάσημο αρχιτεκτονικό γραφείο της Zaha Hadid αφού 
πρώτα είχε πάρει το πρώτο της πτυχίο στη Σύρο και το 
δεύτερο στο Μιλάνο, πέρασε από το MIT και κατάφερε 
να κατακτήσει τον κόσμο του design. Μιλάει τέσσερις 
γλώσσες, έχει εργαστεί για κορυφαίους οίκους και όταν 
βρίσκει ελεύθερο χρόνο προτιμάει να τον γεμίζει με φίλους, 
ταξίδια και μαγειρική.

Η Ελίνα γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε σε μια 
οικογένεια με έντονα μουσικά ερεθίσματα από την 
πλευρά του πατέρα της όπου είναι Άρχων Υμνωδός του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και μελετητής-συγγραφέας της 
Βυζαντινής Μουσικής. Ο αδερφός της είναι Παγκόσμιος 
Πρωταθλητής στο Kick Boxing με πολλές διακρίσεις σε 
Ευρωπαϊκό αλλά και Παγκόσμιο επίπεδο.  Όταν ήταν μικρή 
δεν ήξερε με ποιο τομέα ήθελε να ασχοληθεί, για να φτάσει 
όμως στον “κόσμο” του design σίγουρα έπαιξε ρόλο η 
επιρροή της μητέρας της όπου με το μαθηματικό μυαλό και 
την εμπειρία της με τους εφήβους, της έδωσε το κίνητρο 
να κάνει την αρχή, αλλά και να δοκιμάσει τις δυνάμεις της. 

Το ταξίδι της στον κόσμο του design ξεκίνησε από το Τμήμα 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου και συνεχίστηκε στο Πολυτεχνείου 
του Μιλάνου, με μεταπτυχιακό στο Interior Design. Όταν 
έφυγε από την Ελλάδα, είχε στο πίσω μέρος του μυαλού 
της ότι θα επέστρεφε για δουλειά αλλά η Ιταλία την κέρδισε. 
Μόλις τελείωσε τις σπουδές της, η Ελίνα μετακόμισε στη 
Φλωρεντία όπου εργάστηκε ως Jr. Concept Designer για 
το Salvatore Ferragamo.

Λίγο πιο μετά σειρά είχε το Λονδίνο και το αρχιτεκτονικό 
γραφείο της Zaha Hadid. Στα 27 της πέρασε το κατώφλι 
του μεγάλου αρχιτεκτονικού γραφείου, «ένα γραφείο 
με πάρα πολλούς εργαζόμενους, με πολύ διαφορετικά 
υπόβαθρα, πολλές εθνικότητες, υπαλλήλους που έχουν 
σπουδάσει σε διαφορετικές χώρες», όπως έχει πει η ίδια 
σε συνέντευξή της. Ο μύθος μάλιστα λέει πως όποιος 
δουλέψει στο συγκεκριμένο γραφείο, είναι σα να κάνει μια 
πολύ σκληρή “στρατιωτική” θητεία και μετά από εκεί θα 
απολαύσει μια σχεδόν δεδομένη επιτυχία. Η Ελίνα κέρδισε 
αυτό το στοίχημα κάνοντας την καλύτερη δυνατή αρχή. 

Δύο χρόνια αργότερα, το ταλέντο της εντόπισε το ραντάρ 
του Calvin Klein και της έγινε πρόταση να μετακομίσει 
στο Άμστερνταμ, για τη δημιουργία ομάδας concept de-
sign. «Έχει νόημα να κοιτάς μόνο προς τα πάνω και όχι 
προς τα κάτω. Η θέση που μου προσφέρθηκε στον Cal-
vin Klein είναι κάτι που θα περίμενα από την καριέρα 
μου στα 40-45 μου και όχι τώρα. Δεν μπορούσα να πω 
“όχι”». Σε ένα Σαββατοκύριακο ξενοίκιασε το σπίτι της στο 

Λονδίνο και έφυγε στο Αμστερνταμ. Φεύγοντας, άφησε την 
υπογραφή της σε διάφορα έργα, ένα από τα οποία είναι 
το Opus Tower στο Dubai, ένα κτήριο 19 ορόφων που 
στεγάζει ξενοδοχείο, γραφεία, κατοικίες και εστιατόρια. 
Εκεί,ασχολήθηκε με το σχεδιασμό εσωτερικού χώρου των 
περισσότερων οικιστικών κτιρίων.  

Τα τελευταία χρόνια η ζωή της είναι στην Ελβετία. Ξεκίνησε 
με το σχεδιασμό των καταστημάτων και smoking lounge 
για τον οίκο Davidoff και τα τελευταία τεσσεράμιση 
χρόνια είναι διευθύντρια σχεδιασμού του εσωτερικού των 
καταστημάτων της  Swatch. 

Η επιστροφή στην Ελλάδα δεν της φαίνεται απίθανη και– 
όχι ακόμα, φυσικά! Εύχεται να επιστρέψει κάποια στιγμή. 
«Ίσως τη μέρα που η ελληνική αυθεντία δώσει τόπο στη 
αξιοκρατία, τη γνώση, την εξειδίκευση και την εμπειρία» 
έχει πει σε συνέντευξή της. Βέβαια, εδώ και χρόνια 
συνεργάζεται με ανθρώπους στη χώρα μας, όπως με το 
Στράτο Ζολώτα κρατώντας έτσι επαφή με την ελληνική 
πραγματικότητα και βελτιώνοντας, με το δικό της τρόπο, τη 
διαμόρφωση και της δικής μας καθημερινότητας. Άλλωστε 
το ταλέντο και η αισθητική  είναι κάτι που έχει σε μεγάλες 
ποσότητες γι αυτό και αξίζει μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες. 
Μία από τις συμβουλές που θα έδινε στον νεότερο εαυτό 
της είναι “Να πιστεύει πιο πολύ στον εαυτό της και να μην 
αφήσει άλλους ανθρώπους να επηρεάσουν την κρίση της 
και την πορεία προς τα όνειρά της».

Η Ελληνίδα designer που έχει σχεδιάσει τα 
καταστήματα της Calvin Klein και της Swatch

ΕΛΙνΑ ΧΑΤζΗΧρΟνΟγΛΟυ
εΛΛΗνΩν εΡγα
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υποσιτισμός, μετανάστευση, καύσωνες και πλημμύρες: 

Τι φέρνει η κλιματική κρίση στα επόμενα 30 χρόνια

Δεν είναι κάτι το καινούργιο αυτό που 
αναφέρει ο ΟΗΕ σε νέα του έκθεση 
για το μέλλον σχετικά με την κλιματική 
κρίση. Είναι όμως καινούργιο πως αυτό 
που φοβόμασταν θα ξεκινήσει νωρίτερα 
απ΄αυτό που περιμέναμε πριν από 5-6 
χρόνια

Πολλοί πίστεψαν πως αυτοί οι 17 
μήνες πανδημίας έδωσαν την ευκαιρία 
στο περιβάλλον να αναπνεύσει. Όμως, 
ακόμα κι αν θεωρήσουμε πως στους 
πρώτους μήνες αυτό όντως συνέβη, η 
ανθρωπότητα επανήλθε δριμύτερη για να 
τα διαλύσει ξανά όλα όσα είχαν βρει μια 
ευκαιρία να επαναρυθμιστούν.

Ο κύκλος της φύσης είναι συγκεκριμένος 
και χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα για να προσαρμοστεί στις 
αλλαγές. Η ανθρωπότητα έχει φροντίσει 
εδώ και 40 χρόνια ώστε αυτές οι 
αλλαγές να γίνονται με ταχύτητα που δεν 
προλαβαίνει η φύση να απορροφήσει κι 
αν μπορούσαμε να το πούμε σχηματικά, 
αυτή τη στιγμή οι ρυθμοί της ανθρώπινης 
ζωής βρίσκονται τουλάχιστον 4-5 αλλαγές 
πιο μπροστά από τη Γη.

Αυτό που έχει αλλάξει σύμφωνα με 
έκθεση επιστημόνων του ΟΗΕ είναι η 
απόσταση μας από το μη αναστρέψιμο 
σημείο. Το 2050 ήταν μέχρι το 2015 η 
χρονιά-ορόσημο, το σημείο εκείνο από 
το οποίο δε θα μπορούσε να υπάρξει 
επιστροφή αν ο άνθρωπος δεν άλλαζε με 
ραγδαίο τρόπο βασικά κομμάτια της ζωής 
του.

Ήδη την τελευταία τριετία παρατηρούμε 
τις έντονες μεταβολές του καιρού και 
καιρικά φαινόμενα που υπερβαίνουν όλο 

και πιο συχνά το νορμάλ για την εποχή 
τους. Παράλληλα, αυξάνονται διαρκώς οι 
γέφυρες με τις ασθένειες που μπορούν να 
εξελιχθούν σε θανατηφόρες πανδημίες.

Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική 
Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος, στα 
προσεχή 30 χρόνια, ως το 2051, το μενού 
περιλαμβάνει αυξανόμενη ένταση και 
συχνότητα σε καύσωνες και πλημμύρες,  
ενώ ο υποσιτισμός σε αρκετές περιοχές, 
όπως στη Μέση Ανατολή και την Ινδοκίνα 
ή στην Αφρική, θα επιφέρει τεράστια 
άνοδο στα μεταναστευτικά κύματα, 
καταστροφή των οικοσυστημάτων στους 
τόπους της ξηρασίας και της πείνας 
και τέτοια μετατόπιση πληθυσμών που 
τα εθνικά σύνορα και τα έθνη όπως τα 
ξέρουμε σήμερα, θα αλλάξουν.

Με την άνοδο της στάθμης των ωκεανών, 
υπολογίζεται ότι περί τα 150 εκατομμύρια 
άνθρωποι θα επηρεαστούν άμεσα, αφού 
θα κληθούν να εγκαταλείψουν τα παράλια 
και να μεταφερθούν στην εκάστοτε 
ενδοχώρα. Οι πλημμύρες θα μειώσουν 
τις διαθέσιμες εκτάσεις για καλλιέργεια, 
το οποίο θα οδηγήσει τον άνθρωπο 
στην αποψίλωση και των τελευταίων 
μερών στον πλανήτη που θα έχουν μείνει 
απείραχτα.

Οι καλλιέργειες έχουν μειωθεί ως 
και 10% τα τελευταία χρόνια, ενώ και 
η θαλάσσια ζωή σε τροπικές ζώνες θα 
αρχίσει να εκλείπει, αφού η καταστροφή 
των κοραλλιογενών υφάλων θα 
προκαλέσει νέκρωση σε πολλά τμήματα 
των θαλασσών και των ωκεανών. Έτσι, 
άνθρωποι και έθνη που ζουν από την 
αλιεία, βλέποντας πως οι ψαριές τους 

μειώνονται μέχρι και στο 70%, θα 
στραφούν έτι περισσότερο σε άλλες 
χώρες.

Στο λιγότερο ακραίο σενάριο, αυτό 
της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 
1.5 βαθμό, θα δούμε πλήρη εξαφάνιση 
των υφάλων που παγιδεύουν το 1/3 του 
διοξειδίου του άνθρακα και παράγουν το 
50% του οξυγόνου μας. Επιπλέον, οι πάγοι 
που θα λιώσουν, θα απελευθερώσουν 
το παγιδευμένο μεθάνιο, που είναι ένα 
ισχυρό αέριο που προκαλεί το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου.

Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερο  
αν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2 
βαθμούς, ένα σενάριο στο οποίο θα 
έχουμε ουσιαστικό αφανισμό για την 
πανίδα στους δύο πόλους της Γης. 
Πρόκειται για κάτι αλυσιδωτό, αφού η 
πρώτη αντίδραση της επαπειλούμενης 
ζωής θα είναι να κατέβει βορειότερα 
για να αναζητήσει φαγητό, να πάρει 
μερίδιο από ένα οικοσύστημα στο οποίο 
δεν ανήκει και αυτό να καταστρέψει 
καλλιέργειες και να μειώσει την τροφή 
άλλων οργανισμών που κι αυτοί με τη 
σειρά τους θα μεταναστεύσουν προς τα 
νότια και πάει λέγοντας.

Εδώ ενδεχομένως να έχουμε και μια 

αυτορρύθμιση της φύσης, αφού θα 
αυξηθούν οι μετακινήσεις εντόμων που 
μεταφέρουν θανατηφόρους ιούς και οι 
πανδημίες θα είναι συχνότατο φαινόμενο, 
ενώ πλημμύρες, καύσωνες, τυφώνες, 
μουσσώνες κλπ θα εμφανίζονται ανά 
πενταετία σε πολλές πόλεις.

Σε περίπτωση που έχουμε το χειρότερο 
σενάριο, αυτό μιας αύξησης 3 βαθμών, 
τότε θα δούμε και την πλήρη οικονομική 
καταστροφή στα μισά κράτη του κόσμου, 
με 136 παράκτιες πόλεις να κινδυνεύουν 
με διάλυση σημαντικών υποδομών της 
οικονομίας και σταδιακή ερήμωση.

Σας φαίνονται υπερβολικά όλα αυτά; 
Ίσως να είστε τυχεροί, γιατί μπορεί να 
μη ζείτε ως το 2050 για να καταλάβετε τι 
συνεισφορά είχατε στην κλιματική κρίση. 
Το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζετε να 
θεωρείτε πως βρίσκεστε σε έναν θρόνο 
και μπορείτε να ορίσετε το μέλλον όσων 
θα είναι ζωντανοί.

Ορισμένα από τα ρεαλιστικά και 
δυσοίωνα που αναφέρονται παραπάνω, 
δε μπορεί να τ΄αποφύγει ο άνθρωπος. 
Μπορεί όμως να τα μετριάσει και να 
αλλάξει τη μοίρα του για το υπόλοιπο του 
αιώνα, το οποίο οδεύει προς τον απόλυτο 
ζόφο με τα μέχρι στιγμής δεδομένα!
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Περισσότεροι 
από 750 τάφοι 

ανακαλύφθηκαν 
κοντά σε ένα 

οικοτροφείο για 
παιδιά αυτόχθονων

Περισσότεροι από 750 ανώνυμοι τάφοι ανακαλύφθηκαν, 
κατά τη διάρκεια των ερευνών στον χώρο ενός πρώην 
οικοτροφείου για παιδιά αυτόχθονων στο Σασκάτσουαν, 
στον δυτικό Καναδά, ανακοίνωσε σήμερα η επικεφαλής 
της ομάδας Καναδών αυτόχθονων Cowessess.

“Ξεκινήσαμε τις έρευνές μας με τη βοήθεια 
γεωραδιοεντοπιστή στις 2 Ιουνίου του 2021 και χθες 
εντοπίσαμε 751 τάφους χωρίς διακριτικά”, ανακοίνωσε η 
Κάντμους Ντελόρμ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, 
μετά τη νέα αυτή ανακάλυψη, στην κοινότητα Μαριεβάλ, τη 
δεύτερη σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα στο δυτικό 
τμήμα της χώρας.

“Δεν πρόκειται για μία κοινή τάφρο, πρόκειται για τάφους 
που δεν έχουν ταυτοποιηθεί”, συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας 
ότι “ορισμένοι είχαν ταυτοποιηθεί κατά το παρελθόν, όμως 

εκπρόσωποι της καθολικής Εκκλησίας αφαίρεσαν τις 
επιτύμβιες στήλες”, μια εγκληματική ενέργεια στον Καναδά, 
σύμφωνα με την ίδια.

Οι ανασκαφές περιμετρικά αυτού του παλιού σχολείου 
του Μαριεβάλ είχαν ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου, μετά την 
ανακάλυψη των λειψάνων 215 μαθητών που είχαν ταφεί 
σε έναν χώρο ενός άλλου παλιού οικοτροφείου για παιδιά 
αυτόχθονων, εκείνου του Κάμλουπς, στη Βρετανική 
Κολομβία, τη δυτικότερη επαρχία του Καναδά.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας 
Κυρίαρχων Αυτόχθονων Εθνών του Σασκάτσουαν, Μπόμπι 
Κάμερον, κατήγγειλε “ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, 
μια επίθεση κατά των Ομάδων Αυτόχθονων του Καναδά”.

“Το μοναδικό έγκλημα που έχουμε ποτέ διαπράξει 
είναι ότι γεννηθήκαμε αυτόχθονες”, σημείωσε, κατά 
τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης τύπου, καλώντας 
την κυβέρνηση και την Εκκλησία να συνεργαστούν.

“Θα βρούμε και άλλες σορούς και δεν θα σταματήσουμε 
παρά μόνο όταν θα έχουμε βρει όλα τα παιδιά μας”, 

Κοινή δήλωση ΕΕ 
ΗΠΑ, Βρετανίας 
και Καναδά κατά 

της Λευκορωσίας
Ο  συλληφθείς δημοσιογράφος Ρ. Προτάσεβιτς, που 
επέβαινε στο αεροσκάφος της Ryanair, το οποίο η 
Λευκορωσία ανάγκασε σε προσγείωση 

«Είμαστε ενωμένοι στη βαθιά ανησυχία μας για τις συνεχείς 
επιθέσεις του καθεστώτος Λουκασένκο στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το διεθνές 
δίκαιο» τονίζουν με κοινή δήλωσή τους ΕΕ, ΗΠΑ, Ηνωμένο 
Βασίλειο και Καναδάς.

«Σήμερα, έχουμε αναλάβε συντονισμένες κυρώσεις 
ως απάντηση στην αναγκαστική προσγείωση της 23ης 
Μαΐου της πτήσης της Ryanair μεταξύ δύο κρατών μελών 

της ΕΕ και της πολιτικά υποκινούμενης σύλληψης του 
δημοσιογράφου Ρoμάν Πρoτασέβιτς και της συντρόφου 
του Σοφία Σαπέγκα, καθώς και στη συνεχιζόμενη 
επίθεση εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών» σημειώνεται στην δήλωση.

« Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τις μακροχρόνιες 
δημοκρατικές φιλοδοξίες του λαού της Λευκορωσίας και 
είμαστε μαζί για να επιβάλουμε κόστος στο καθεστώς για 
την κατάφωρη παραβίαση των διεθνών δεσμεύσεων» 
υπογραμμίζεται.

«Είμαστε ενωμένοι ζητώντας από το καθεστώς να 
τερματίσει τις πρακτικές καταστολής εναντίον του λαού 
του. Είμαστε απογοητευμένοι που το καθεστώς επέλεξε να 
απομακρυνθεί από τις υποχρεώσεις του για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την τήρηση των δημοκρατικών αρχών και 
τη δέσμευση με τη διεθνή κοινότητα. Είμαστε περαιτέρω 
ενωμένοι στην έκκλησή μας για το καθεστώς Λουκασένκο 
να συνεργαστεί πλήρως με διεθνείς έρευνες για τα γεγονότα 
της 23ης Μαΐου» αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.

ΕΕ, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδάς ζητούν την 
άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, 
την εφαρμογή των συστάσεων της ανεξάρτητης αποστολής 
εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Μόσχας και την αρχή ενός ολοκληρωμένου 
και γνήσιου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των αρχών και των 
εκπροσώπων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της 
κοινωνίας των πολιτών, που διευκολύνεται από τον ΟΑΣΕ.

Πηγή: ΑΜΠΕ συμπλήρωσε.
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Υγεια
Ο κοροναϊός μειώνει την φαιά 

ουσία των ασθενών ακόμη 
και 6 μήνες μετά

Απάντηση στα κινητικά προβλήματα ή τις διαταραχές 
διάθεσης των ασθενών μετά τη νόσηση από κοροναϊό με 
πυρετό και ανάγκη για οξυγόνο, δίνει μελέτη που δείχνει 

μείωση της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου μας

Ασθενείς που έχουν νοσήσει από κοροναϊό και χρειάζονται οξυγόνο ή ανεβάζουν 
πυρετό, εμφανίζουν μείωση του όγκου της φαιάς ουσίας στον πρόσθιο λοβό του 
εγκεφάλου, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας της Georgia των ΗΠΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε με δεδομένα από 
ερευνητές του Πανεπιστημίου της Brescia στην Ιταλία.

Η μελέτη ανακάλυψε μείωση της φαιάς ουσίας, προκαλώντας μεγαλύτερη δυσχέρεια 
στους ασθενείς (βαθμό αναπηρίας), ακόμη και έξι μήνες μετά την έξοδό τους από το 
νοσοκομείο.

Στενές επαφές... εγκληματικού τύπου: 
6 υποθέσεις που συγκλόνισαν

Η φαιά ουσία είναι ζωτική για την επεξεργασία πληροφοριών από τον εγκέφαλό 
μας, και οποιαδήποτε ανωμαλία έχει επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι 
νευρώνες λειτουργούν και επικοινωνούν μεταξύ τους. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο 
επιστημονικό περιοδικό Neurobiology of Stress, υποδεικνύει ότι η φαιά ουσία στον 
πρόσθιο λοβό,  θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια βασική περιοχή του εγκεφάλου 
που εμπλέκεται στην ασθένεια από κοροναϊό, πέρα από τις βλάβες που εμφανίζονται 
κλινικά, όπως για παράδειγμα το εγκεφαλικό.

Οι ερευνητές ανέλυσαν 120 τομογραφίες ασθενών με νευρολογικές παθήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και 58 με οξεία μορφή COVID-19. Ο Ενρίκο Πρέμι και οι 
συνεργάτες του από την Μπρέσκια της Ιταλίας, παρείχαν τα δεδομένα για τη μελέτη. 
Από την πλευρά του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Τζόρτζια, πραγματοποίησαν την 
μελέτη η Κουαϊκουάι Ντουάν φοιτήτρια στο Ινστιτούτο και ο Βινς Καλχούν διευθυντής 
του Κέντρου Μεταφραστικής Έρευνας σε Δεδομένα Νευροαπεικόνισης του Ινστιτούτου 
(TReNDS).

Η Κ. Ντουάν, επεσήμανε ότι η επιστήμη έχει δείξει ότι η δομή του εγκεφάλου επηρεάζει 
τη λειτουργία του και η μη φυσιολογική απεικόνιση αναδύθηκε ως κύριο χαρακτηριστικό 
της COVID-19. Προηγούμενες μελέτες εξέταζαν πώς επηρεάζεται ο εγκέφαλος από 
τη νόσο, βάσει ενός μόνο παράγοντα. Η συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιεί μια 
πολυπαραγοντική προσέγγιση βάσει δεδομένων για τη σύνδεση αυτών των αλλαγών 
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του COVID-19 (για παράδειγμα πυρετός και έλλειψη 
οξυγόνου ) και το αποτέλεσμα (επίπεδο αναπηρίας)».

Η ανάλυση έδειξε ότι οι ασθενείς με υψηλότερα επίπεδα αναπηρίας είχαν μικρότερο 
όγκο φαιάς ουσίας σε όλα τα σημεία του μετωπιαίου λοβού, έξι μήνες μετά την έξοδο 
από το νοσοκομείο, όταν ελέγχονταν για αγγειακές παθήσεις του εγκεφάλου. Ο όγκος 
της φαιάς ουσίας σε αυτήν την περιοχή μειώθηκε επίσης σημαντικά σε ασθενείς που 
έλαβαν θεραπεία με οξυγόνο σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν έλαβαν θεραπεία 
με οξυγόνο. Οι ασθενείς με πυρετό είχαν σημαντική μείωση του όγκου της φαιάς ουσίας 
στην κατώτερη και μεσαία κροταφική έλικα και στην ατρακτοειδή έλικα σε σύγκριση 
με ασθενείς χωρίς πυρετό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το COVID-19 μπορεί να 
επηρεάσει το μετωπιαίο-χρονικό δίκτυο μέσω του πυρετού ή της έλλειψης οξυγόνου.

Μειωμένη φαιά ουσία στις μετωπικές έλικες εμφανίζεται επίσης σε ασθενείς με 
σύγχυση σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς σύγχυση. Αυτό υπονοεί ότι οι αλλαγές της 
φαιάς ουσίας στην μετωπική περιοχή του εγκεφάλου μπορεί να υποκρύπτουν τις 
διαταραχές της διάθεσης που συνήθως εμφανίζονται από ασθενείς με COVID-19.

«Οι νευρολογικές επιπλοκές τεκμηριώνονται όλο και περισσότερο για ασθενείς 
με COVID-19», δήλωσε ο Vince Calhoun, επικεφαλής της μελέτης, διευθυντής του 
TReNDS και διακεκριμένος Καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Πολιτείας 
της Georgia.

«Μείωση της φαιάς ουσίας εμφανίζεται και σε άλλες διαταραχές της διάθεσης όπως 
η σχιζοφρένεια και πιθανότατα σχετίζεται με τον τρόπο που η φαιά ουσία επηρεάζει τη 
λειτουργία των νευρώνων».

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι οι αλλαγές στο δίκτυο των μετοπικών-
κροταφικών λοβών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες για τον 
προσδιορισμό της πιθανής πρόγνωσης του COVID-19 ή την αξιολόγηση των 
θεραπευτικών επιλογών για την ασθένεια.

Προοπτικά, οι ερευνητές ελπίζουν να επαναλάβουν τη μελέτη σε μεγαλύτερο μέγεθος 
δείγματος που περιλαμβάνει πολλούς τύπους απεικόνισης εγκεφάλου εγκεφαλικών 
σαρώσεων και διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών με COVID-19
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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
Το “πείραμα” της 

γερμανίας: 1.200 ευρώ 
μισθός για τρία χρόνια, 

χωρίς καμία υποχρέωση

Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση, 
122 επελέγησαν. Από την 1η Ιουνίου οι συμμετέχοντες 
μπορούν να λαμβάνουν 1200 ευρώ κάθε μήνα για τρία 
χρόνια. Δεν πρόκειται για νέο νόμο, αλλά για ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα, που στόχο έχει τη διερεύνηση της επίδρασης 
ενός άνευ όρων βασικού εισοδήματος στα άτομα που το 
λαμβάνουν.

Όπως εξηγεί ο Γιούργκεν Σουπ, επικεφαλής της 
πρωτοποριακής έρευνας από το Γερμανικό Ινστιτούτο 
Oικονομικών Ερευνών: “Ερευνούμε, για την ώρα σε πρώτη 
φάση, τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα 
ενός εισοδήματος άνευ όρων. Διαθέτουν μια οικονομική 
ασφάλεια για δύο χρόνια ύψους 1.200 ευρώ. Τι θα κάνουν 
με αυτά τα χρήματα; Θα τα ξοδέψουν ή θα βάλουν κάτι 
στην άκρη γιατί στη ζωή πάντα μπορεί κάτι να συμβεί και 
πρέπει να έχουν μια οικονομική κάλυψη;”

Καμία προϋπόθεση, καμία υποχρέωση 

Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα 
για την προσωπική και οικονομική τους κατάσταση και 
επιτρέπεται να εργάζονται όσο θέλουν κατά τη διάρκεια 
του πειράματος. Μοναδική τους υποχρέωση είναι “να 
συμπληρώσουν ονλάιν επτά ερωτηματολόγια κατά τη 
διάρκεια των τριών ετών της έρευνας” όπως αναφέρει 
η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα χρήματα 
προέρχονται από 150.000 ιδιώτες δωρητές και δεν 
φορολογούνται.

Η όλη ιδέα ξεκίνησε από το μη κερδοσκοπικό σωματείο 
“Το βασικό εισόδημά μου” με έδρα στο Βερολίνο. Τα μέλη 
του είναι πεπεισμένα ότι ένα τέτοιο βασικό εισόδημα σε 
όλους τους πολίτες θα μπορούσε να λύσει πολλά από 
τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής. Ο Γιούργκεν Σουπ 
αναφέρει χαρακτηριστικά: “Ίσως θα είχα περισσότερο 
θάρρος να πάρω κάποιες αποφάσεις, να γίνω ελεύθερος 
επαγγελματίας, να αλλάξω επάγγελμα ή να αποκτήσω νέες 
δεξιότητες.”

Ρεαλιστική προσπάθεια ή ουτοπία;

Η συζήτηση για ένα βασικό εισόδημα για όλους είναι 
παλιά και έχει λάβει, όπως αναμενόταν, έντονο ιδεολογικό 
χαρακτήρα. Οι πολέμιοι της ιδέας ενός βασικού εισοδήματος 
θεωρούν ότι πρόκειται για μια “ουτοπία” ή κάνουν λόγο για 
“αριστερές φαντασιώσεις”. Πάντως και ο Μίχαελ Μπομάιερ 
από το σωματείο “Το βασικό εισόδημά μου” παραδέχεται 
ότι τα αποτελέσματα του πειράματος παραμένουν ανοιχτά 
και ακόμη ασαφή. “Είμαι κάπως ανήσυχος γιατί φυσικά 
από αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα μπορεί να προκύψει ότι 
το βασικό εισόδημα δεν έχει τελικά την επιτυχία, που εμείς 
στην έρευνά μας θεωρούμε ότι μπορεί να έχει” αναφέρει ο 
Μπρόμαιερ χαρακτηριστικά.

Όπως συμπληρώνει και ο επικεφαλής του πειράματος 
Γιούργκεν Σουπ σίγουρα με ένα τέτοιο πείραμα δεν 
λύνονται όλα τα προβλήματα. Αλλά βοηθά στο να δοθούν 
κάποιες απαντήσεις σχετικά με το τι κάνουν οι άνθρωποι 
με τα χρήματα που διαθέτουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
αντίστοιχο πείραμα έχει διεξαχθεί και στη Φιλανδία, με τα 
συμπεράσματά του όμως να παραμένουν διφορούμενα. 
Αντίστοιχη έρευνα, χρηματοδοτούμενη μάλιστα με 
δημόσιο χρήμα, διεξήχθη και στον Καναδά, διακόπηκε 
όμως γρήγορα για πολιτικούς λόγους. Στη Γερμανία μέχρι 
στιγμής κανένα μεγάλο κόμμα δεν στηρίζει την ιδέα ενός 
άνευ όρων βασικού εισοδήματος.

Μεγάλη φωτιά στο 
κεντρικό Λονδίνο

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις 
φλόγες στο κεντρικό Λονδίνο, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά 
κοντά σε σταθμό του μετρό, ενώ σημειώθηκαν εκρήξεις και 
πυκνός καπνός κάλυψε τον ουρανό. 

Συγκεκριμένα, 10 οχήματα της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας του Λονδίνου με 70 πυροσβέστες έσπευσαν για 

την κατάσβεση της φωτιάς, που ξέσπασε στον σταθμό  “El-
ephant and Castle”, όπως μεταδίδεται σε βρετανικά ΜΜΕ 
και στα social media από πολίτες που βρίσκονταν στην 
περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα ενεργοποιήθηκαν ενισχύσεις 
των πυροσβεστικών δυνάμεων, και έτσι επιχείρησαν 15 
οχήματα με 100 πυροσβέστες. 

Περί τις 18:00 (ώρα Ελλάδας), 4 ώρες περίπου αφού 
ξέσπασε, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ανακοίνωσε η 
Πυροσβεστική του Λονδίνου, προσθέτοντας πως οι 
πυροσβέστες θα παραμείνουν στο σημείο για τις «επόμενες 
ώρες», ενώ αρκετοί δρόμοι είναι ακόμη αποκλεισμένοι. 
Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν, ένας 
αξιωματικός της αστυνομίας και ένας πολίτης έλαβαν τις 
πρώτες βοήθειες από διασώστες, καθώς «εισέπνευσαν 
καπνό». Οι Αρχές αργότερα γνωστοποίησαν πως έξι άτομα 
έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο του περιστατικού, 
ενώ ένα εξ αυτών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. 

Η στιγμή της έκρηξης:

Η έκρηξη από άλλη οπτική γωνία, όπως δημοσιεύτηκε 
σε βίντεο στον λογαριασμό της Πυροσβεστικής στο Twitter:
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Η πυροσβεστική υπηρεσία είπε: «Παρακαλώ αποφύγετε 
την περιοχή και κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα».

Δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα μετέβησαν 
στο σημείο, ενώ οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή και ο 
σταθμός “Elephant and Castle” έκλεισε μετά την εκκένωσή 
του, ενώ εκκενώθηκαν και παρακείμενα κτήρια.

Τρεις εμπορικές μονάδες τυλίχθηκαν στις φλόγες, όπως 
και 4 αυτοκίνητα κι ένας τηλεφωνικός θάλαμος.

Μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο μάλιστα 
αναφέρουν πως σημειώθηκαν και εκρήξεις, ενώ στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες και 
βίντεο που δείχνουν τον μαύρο καπνό που έχει προκύψει, 
αλλά και το ξέσπασμα της φωτιάς. Η Πυροσβεστική 
ανέφερε πως δέχτηκε περίπου 50 κλήσεις σχετικά με την 
πυρκαγιά, που ξεκίνησε σε συνεργείο αυτοκινήτων δίπλα 
στο μετρό.

Οι Αρχές απομάκρυναν τους πολίτες επειγόντως από 
τον σταθμό αφού ξέσπασε η φωτιά και κάλεσαν τον κόσμο 
να μην πλησιάζει στην περιοχή. Για την ώρα, δεν είναι 
γνωστή η ακριβής αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς. 

Μάρτυρες στο Twitter αναφέρουν ότι η πυρκαγιά έχει 
ξεκινήσει σε κατάστημα επισκευής αυτοκινήτων που 
βρίσκεται κοντά στον σταθμό.

Σε ανακοίνωση της υπηρεσίας σιδηροδρόμων (Net-
work Rail) αναφέρεται πως υπήρξαν προβλήματα με 
καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια εξαιτίας της 
πυρκαγιάς. 

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του 
Λονδίνου είπε ότι τέσσερα αυτοκίνητα έπιασαν φωτιά σε 
γκαράζ κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η αστυνομία 
ανέφερε πως το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως 
σχετιζόμενο με τρομοκρατία.

Δραματικές εικόνες δείχνουν έναν αστυνομικό να 
διασώζει δύο παιδιά από τη φωτιά αφού ξέσπασε στον 
σταθμό, κρατώντας τα στα χέρια του και απομακρύνοντάς 
τα από το σημείο.

Αναστασιάδης: Δεν θα 
προχωρήσουμε σε νέα 
μέτρα για τον κορωνοϊό

Το κράτος δεν θα προχωρήσει σε νέα μέτρα που θα 
αποστερήσουν την ελευθερία των πολιτών, ωστόσο, όλοι 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο εμβολιασμός είναι 
καθήκον πατριωτικό, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό 
Μέγαρο, μετά τη σύσκεψη που είχε με την επιστημονική 
συμβουλευτική ομάδα για τον κορωνοϊό, ο Πρόεδρος Ν. 
Αναστασιάδης, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της αύξησης 
των κρουσμάτων και ερωτηθείς τι θα αποφασιστεί 
περαιτέρω, ανέφερε ότι «βεβαίως δεν είναι εδώ που 
θα αποφασιστεί κατά τη σημερινή συνεδρία με τους 
επιστήμονες. Οι αποφάσεις θα ληφθούν, αφού εξετάσει μια 
διυπουργική επιτροπή τα κίνητρα και τα αντικίνητρα που 
πρέπει να δοθούν.

Η διαπίστωση είναι μία. Ότι υπάρχει μια έξαρση και 
ιδιαίτερα ο κίνδυνος προέρχεται από τη μετάλλαξη Δέλτα 
του ιού.

Αυτό το οποίο απαιτείται, και πρέπει να το 
συνειδητοποιήσουν όλοι ανεξαίρετα, είναι ο εμβολιασμός. 
Οι νέοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι άτρωτοι. 
Μαγκιά δεν είναι να μην εμβολιάζεσαι, μαγκιά είναι να 
εμβολιάζεσαι και να προστατεύεσαι.

Δεν μπορεί το 70% κάτω των 40 χρόνων να είναι 
ανεμβολίαστοι. Δεν επιτρέπεται να αγνοούν ότι 9 στους 10 
που εισάγονται στα νοσηλευτήρια είναι ανεμβολίαστοι. Είναι 
μια εκ των ων ουκ άνευ πράξη που οφείλουν να λάβουν 
όλοι υπόψη και απευθύνομαι και προς επαγγελματίες, 
είτε της βιομηχανίας σίτισης, είτε της ξενοδοχειακής 
ή της νοσηλευτικής. Γενικότερα, οφείλει ο καθένας να 

συνειδητοποιήσει τις ευθύνες απέναντι στους συμπολίτες 
του.

Δεν είναι διατεθειμένο το κράτος να προχωρήσει σε 
νέα μέτρα που θα αποστερήσουν την ελευθερία. Αρκετές 
θυσίες υπέστη ο κόσμος, αρκετές οικονομικές θυσίες έχουν 
υποστεί πολλοί. Όμως, αν θέλουμε να προστατεύσουμε 
και την υγεία που είναι το πρώτιστο, και την οικονομία 
που είναι συνακόλουθο, θα πρέπει επιτέλους, όλοι μα όλοι 
να συνειδητοποιήσουμε, ότι είναι καθήκον πατριωτικό ο 
εμβολισμός και η διαφώτιση».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχει το δικαίωμα 
για μη εμβολιασμό, ο Πρόεδρος απάντησε «το δικαίωμα 
είναι δεδομένο, όμως, πρέπει να καταλάβετε».

Σε ερώτηση αν υπάρχει η σκέψη να φέρουν ειδικό 
βραχιολάκι οι μη εμβολιασμένοι, ο Πρόεδρος είπε «θα το 
σκεφτούμε».

Τέλος, ερωτηθείς αν τίθεται θέμα εντατικοποίησης των 
ελέγχων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «όλα θα 
ληφθούν υπόψη και όλα θα εφαρμοστούν».

Η ρωσία ανακοίνωσε 
ότι στη χώρα έχουν 

εμβολιασθεί έως σήμερα 
23 εκατ. άνθρωποι

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι στη χώρα έχουν εμβολιασθεί 
έως σήμερα 23 εκατ. άνθρωποι 

Στη Ρωσία περίπου 23 εκατομμύρια άνθρωποι, από τα 
144 που είναι ο πληθυσμός της χώρας, έχουν εμβολιαστεί 
κατά του κορωνοϊού, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός 

Υγείας Μιχαήλ Μουράσκα, επισημαίνοντας ότι δεν έχει 
καταγραφεί ούτε ένα περιστατικό θανάτου μετά από 
εμβολιασμό.

«Στην χώρα μας δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα ούτε 
ένα θανατηφόρο περιστατικό που να σχετίζεται απευθείας 
με τον εμβολιασμό», επισήμανε.

Ο Μουράσκα προσέθεσε ότι υπήρξαν περιστατικά 
επιπλοκών μετά από εμβολιασμό, όμως αυτά σχετίζονταν 
άμεσα με ασθένεια που ήταν γνωστή κατά τον εμβολιασμό. 
«Κάθε περιστατικό μελετάται, γι αυτό και κάθε επιπλοκή 
που εμφανίζεται…οπωσδήποτε εξετάζεται από επιτροπή», 
δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Αναφερόμενος σε όσους αμφισβητούν την σημασία του 
εμβολιασμού, ο Μουράσκα είπε ότι μπορούν να αλλάξουν 
γνώμη μετά την έγκριση του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτηθείς για το ποιες είναι οι 
πιθανές χρονικές προθεσμίες για την έγκριση του ρωσικού 
εμβολίου Sputnik-V από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ρώσος 
υπουργός Υγείας είπε ότι η όλη διαδικασία προχωράει με 
βάση το χρονοδιάγραμμα.

Ο Μουράσκα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ένα ποσοστό 
των Ρώσων να επέλεξε να εμβολιαστεί με ξένα εμβόλια. 
«Στην κοινωνία μας υπάρχει μια εμμονή με τα ξένα. Είναι 
όμως αλήθεια ότι τώρα πολλοί βλέπουν ότι ορισμένα δικά 
μας προϊόντα είναι καλύτερα», κατέληξε.

Νωρίτερα η αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης 
Τατιάνα Γκόλικοβα δήλωσε ότι έως τις 23 Ιουνίου είχαν 
κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου 20,7 εκατομμύρια 
άνθρωποι, ενώ και τις δύο δόσεις 16,7 εκατομμύρια.

zougla.gr
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

...έμπειρος ζαχαροπλάστης 
να εργαστεί στο γνωστό 
ζαχαροσπλαστείο του 

Scarborough
Kostas Bakery

- Ευχάριστο περιβάλλαον
- Μισθός ικανοποιητικός

Οι  ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στον κ. Κώστα Μαργαρώνη:  

647 -748-9229

ζητείται...

αΦιεΡΩμα
Η Μάχη 

της Γραβιάς
Δόθηκε στις 8 Μαΐου 1821 και 

έληξε με ήττα των Οθωμανικών 
δυνάμεων του Ομέρ Βρυώνη 

από τους Έλληνες επαναστάτες 
υπό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο.

Μετά την ήττα των Ελλήνων στην 
Αλαμάνα (23 Απριλίου 1821), άνοιξε 
διάπλατα ο δρόμος για τους Τούρκους 
πασάδες Ομέρ Βρυώνη και Κιοσέ 
Μεχμέτ προς την Ανατολική Στερεά 
και την Πελοπόννησο. Ο μαρτυρικός 
θάνατος του Αθανάσιου Διάκου είχε 
αφήσει χωρίς ικανό αρχηγό τους 
εξεγερμένους ραγιάδες. Ο φόβος κυρίευσε τα ήδη επαναστατημένα κέντρα (Λιβαδιά, 
Σάλωνα και Αττική), όπου είχε χυθεί αίμα ντόπιων Τούρκων. Όλοι ανέμεναν να 
ξεσπάσει η χωρίς οίκτο οργή των δύο πασάδων. Η Επανάσταση κινδύνευε σοβαρά 
ένα μήνα μετά την εκδήλωσή της και σώθηκε χάρη στις στρατιωτικές ικανότητες του 
Οδυσσέα Ανδρούτσου και τους κακούς υπολογισμούς του Ομέρ Βρυώνη.

Ο ελληνικής καταγωγής αλβανός πασάς, αντί να προελάσει προς τις καταπτοημένες 
περιοχές της Ανατολικής Στερεάς και να διεκπεραιωθεί το ταχύτερο δυνατό στην 
Πελοπόννησο, έκρινε ότι έπρεπε να ενισχύσει τις δυνάμεις του, προτού περάσει 
τον Ισθμό. Θεώρησε ότι με το να προσεταιριστεί του Έλληνες οπλαρχηγούς, τους 
οποίους γνώριζε από την Αυλή του Αλή Πασά, θα προκαλούσε την παράλυση των 
Πελοποννησίων ανταρτών. Με αυτή τη λογική είχε προτείνει και στον Αθανάσιο Διάκο 
να ενταχθεί στις δυνάμεις του, αλλά αυτός είχε αρνηθεί. Ο Ομέρ Βρυώνης δεν είχε 
αντιληφθεί την έκταση και την έννοια του ελληνικού ξεσηκωμού. Πίστευε ότι επρόκειτο 
για μια απλή ανταρσία, που θα ήταν εύκολο να κατασταλεί και όχι για τον ξεσηκωμό 
ενός ολοκλήρου έθνους, που διεκδικούσε την ελευθερία και την αυτοδιάθεσή του.

Την εποχή εκείνη βρισκόταν στην Ανατολική Στερεά ο τρομερός και φοβερός 
Οδυσσέας Ανδρούτσος, παλιός αρματολός της περιοχής, ο οποίος είχε πέσει σε 
δυσμένεια του σουλτάνου, ως άνθρωπος του Αλή Πασά. Από το 1818 ήταν μέλος της 
Φιλικής Εταιρείας και ένθερμος υποστηρικτής του Αγώνα. Ο Ομέρ Βρυώνης βρήκε 
μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να τον προσεταιρισθεί, επειδή γνώριζε πολύ καλά 
τις στρατιωτικές του ικανότητες. Του έγραψε μια επιστολή ως παλιός φίλος και του 
ζήτησε τη σύμπραξή του κατά των ελλήνων ανταρτών, με πλήθος υποσχέσεων και 
δόλωμα την οπλαρχηγία ολοκλήρου της Ανατολικής Στερεάς. Του πρότεινε, μάλιστα, 
να συναντηθούν στη Γραβιά και συγκεκριμένα σε ένα μικρό πλινθόκτιστο χάνι. Ο 
Ανδρούτσος απεδέχθη την πρόσκληση κι έσπευσε στην περιοχή με άλλο σκοπό κατά 
νου.

Η διαφωνία στο πολεμικό συμβούλιο στο Χάνι της γραβιάς
Αμέσως συγκάλεσε πολεμικό συμβούλιο στο Χάνι της Γραβιάς, με τη συμμετοχή 

των οπλαρχηγών Δυοβουνιώτη και Πανουργιά. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
ο Ομέρ Βρυώνης θα κατήρχετο στην Πελοπόννησο, όχι δια του Ισθμού, αλλά δια 
του Γαλαξειδίου. Διαφώνησαν, όμως, ως προς το σχέδιο αντιμετώπισής του. Ο 
Ανδρούτσος πρότεινε να δώσουν τη μάχη στο Χάνι, ενώ οι Δυοβουνιώτης και 
Πανουργιάς το έκριναν ακατάλληλο, επειδή ήταν πλινθόκτιστο και ευρίσκετο σε 
ανοικτό πεδίο. Εν τω μεταξύ, ο Ομέρ Βρυώνης με 9.000 άνδρες πλησίαζε στη Γραβιά 
και είχε πληροφορηθεί την παρουσία του Ανδρούτσου στο χάνι με μικρή δύναμη. Δεν 
ανησύχησε, όμως, πιστεύοντας ότι ο Ανδρούτσος θα έκανε αποδεκτή την πρότασή 
του.

Σε μια δεύτερη σύσκεψη των ελλήνων οπλαρχηγών, που δεν είχαν στη διάθεσή τους 
πάνω από 1200 άνδρες, λύθηκε η διαφωνία τους. Αποφάσισαν ο μεν Δυοβουνιώτης 
με τον Πανουργιά να πιάσουν τις γύρω περιοχές, ο δε Ανδρούτσος να χτυπήσει τον 
εχθρό από το χάνι σε μια οπωσδήποτε παράτολμη ενέργεια. Μαζί του βρέθηκαν 117 
άνδρες, που μετέτρεψαν το πλινθόκτιστο κτίριο σε οχυρό με πρόχειρα έργα.

Το πρωί της 8ης Μαΐου 1821, ο Ομέρ Βρυώνης με τον στρατό του πλησίασε σε 
απόσταση βολής από το χάνι και αμέσως δέχτηκε καταιγισμό πυρών. Κατάλαβε ότι 
ο παλιός του φίλος δεν πήγε εκεί με φιλικούς σκοπούς, αλλά για να τον πολεμήσει. 
Πρώτα διέταξε να γίνει επίθεση κατά των ανδρών του Δυοβουνιώτη και του Πανουργιά, 
τους οποίους διασκόρπισε στα γύρω βουνά, όπως και στη Μάχη της Αλαμάνας. Στη 
συνέχεια, επικεντρώθηκε στο Χάνι και τον Ανδρούτσο.

Έκανε μια απόπειρα να τον μεταπείσει, στέλνοντας ένα δερβίση ως αγγελιοφόρο. 
Η αποστολή του ιερωμένου είχε τον λόγο της. Ο Ομέρ Βρυώνης γνώριζε ότι ο 
Ανδρούτσος ήταν Μουσουλμάνος Μπεκταξής. Ο δερβίσης προχώρησε έφιππος προς 
το Χάνι, αλλά ξαφνικά δέχθηκε μια σφαίρα στο μέτωπο κι έπεσε άπνους. Οι Οθωμανοί 
επιτέθηκαν κατά κύματα στο Χάνι. Ο Ανδρούτσος και οι άνδρες του κρατούσαν γερά. 
Ο Ομέρ Βρυώνης εξεμάνη με την ανικανότητα των αξιωματικών του και διέταξε και 
νέα επίθεση κατά το μεσημέρι. Και αυτή απέτυχε.

Τις πρώτες ώρες του δειλινού διέταξε κατάπαυση του πυρός, συνειδητοποιώντας 
ότι είχε διαπράξει ένα ακόμη λάθος. Από υπερβολική εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του 
και υποτιμώντας την ανδρεία των Ελλήνων είχε εκστρατεύσει χωρίς πυροβολικό. 
Αποφάσισε να αποσύρει προσωρινά τις δυνάμεις του και να διατάξει να του φέρουν 
κανόνια από τη Λαμία. Ήταν αποφασισμένος το πρωί της επόμενης ημέρας να 
ισοπεδώσει το Χάνι, με τους αυθάδεις υπερασπιστές του. Την κίνηση αυτή του 
Ομέρ Βρυώνη μάντεψε ο Ανδρούτσος και γύρω στις δύο τα ξημερώματα της 9ης 
Μαΐου επεχείρησε με τους 110 άνδρες του ηρωική έξοδο. Οι έξι είχαν σκοτωθεί κατά 
τη διάρκεια της ολοήμερης μάχης. Αιφνιδίασαν τις τουρκικές φρουρές που είχαν 
περικυκλώσει το Χάνι και χάθηκαν μέσα στα σπαρτά.

Η Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς στοίχισε στον Ομέρ Βρυώνη πάνω από 300 νεκρούς 
και 200 τραυματίες Κυρίως, όμως, προκάλεσε κλονισμό στο ηθικό του στρατού του 
και τον δικό του δισταγμό για το αν έπρεπε να συνεχίσει την εκστρατεία του. Για 
λίγο καιρό, τουλάχιστον, ένας σοβαρός κίνδυνος για την Πελοπόννησο εξέλιπε. Ο 
Οδυσσέας Ανδρούτσος αναγνωρίσθηκε απ’ όλους ως αναμφισβήτητος ηγέτης της 
Ανατολικής Στερεάς.

Πηγή: https://www.sansimera.gr
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.
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ΤαξιΔια

Παραλίμνιες βόλτες με ηλεκτρικό 
τρενάκι, διαδρομές με το καράβι 
στη λίμνη και street food festival με 
γεύσεις από την τοπική γαστρονομία 
που έρχεται το Φθινόπωρο: Η 
Καστοριά αλλάζει πρόσωπο, “φοράει 
τα καλά” της και διεκδικεί δυναμικά 
να αναβαθμίσει τη θέση της στην 
τουριστική αγορά. Στα σχέδια του 
δημάρχου Γιάννη Κορεντσίδη, όμως, 
περιλαμβάνονται κι άλλες ουσιαστικές 
αλλαγές και δράσεις, καθώς όπως 
λέει, ο τουρισμός και ο πολιτισμός 
είναι ψηλά στην ατζέντα. Η Καστοριά 
είναι ένας προορισμός απαράμιλλης 
ομορφιάς άλλωστε, που “πουλάει” 
από μόνος του, όπως επισημαίνει, 
για αυτό τα σημεία στα οποία δίνει 
βαρύτητα με σκοπό να δημιουργηθεί 
ένα προϊόν με διαχρονικότητα, είναι οι 
υποδομές.

Η πόλη είναι χτισμένη πάνω στη 
χερσόνησο της λίμνης ανάμεσα 
στα βουνά Βίτσι και Γράμμο. Έχει 
τουρισμό κυρίως τους χειμερινούς 
μήνες, τις γιορτές των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς με κορύφωση 
τις ημέρες των Θεοφανίων, στα 
γνωστά σε όλους Ραγκουτσάρια, 
όπως ονομάζεται το καρναβάλι 
της Καστοριάς. Τα χρώματα και 
οι εναλλαγές εικόνων ανά μέρα 
και ανά εποχή, όμως, η φύση, 
τα πλακόστρωτα σοκάκια της 
παλιάς πόλης, τα αρχοντικά, οι 
γραφικές γωνιές, οι βυζαντινές και 
μεταβυζαντινές εκκλησίες είναι μόνο 
ορισμένοι από τους λόγους για να την 
επισκεφθεί κανείς καθόλη τη διάρκεια 
του χρόνου.

«Η Καστοριά είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη βυζαντινή πόλη μετά την 
Κωνσταντινούπολη. Διαθέτει περίπου 
80 βυζαντινές εκκλησίες, κάθε μία 
ξεχωριστή. Ένα ταξίδι στο χρόνο που 
ολοκληρώνεται με τη ξενάγηση του 
επισκέπτη στο βυζαντινό μουσείο, 
για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα 
περήφανοι», επισημαίνει ο δήμαρχος 
Καστοριάς.

Από τα πιο δημοφιλή μέρη για τον 
επισκέπτη είναι το σπήλαιο του 
Δράκου, στην παραλίμνια οδό, λίγο 
πιο πέρα η Μονη Μαυριώτισσας, 
το Ενυδρείο και το αρχοντικό 
Τσιατσιαπά.

Μέσα στα άμεσα σχέδια του δήμου 
είναι να τεθεί εκ νέου τον άλλο 
μήνα σε λειτουργία το ανενεργό τα 
τελευταία πέντε χρόνια καραβάκι που 
έκανε βόλτες τους επισκέπτες στην 
λίμνη ενώ σχεδιάζεται η εγκατάσταση 
ενός ηλεκτρικού τρένου για την 
εσωτερική παραλίμνια διαδρομή.

Όπως αναφέρει ο κ. Κορεντσίδης, 
κύριο μέλημα του δήμου είναι η 
αναδιάρθρωση των τουριστικών 
υποδομών με ενοποίηση των 
διαφορετικών νομικών προσώπων 
σε μια εταιρία, με ενιαίο 
εισιτήριο για τον επισκέπτη ενώ 
συγχρόνως δρομολογούνται έργα 
ασφαλτόστρωσης και καλλωπισμού 
των δρόμων. Όλα τα έργα θα γίνουν 
με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών 
εργαλείων.

Η Καστοριά διαθέτει συνολικά 
περί τις 3.000 κλίνες. Εκδηλώσεις 
όπως οι αγώνες κωπηλασίας που 
διοργανώνονται τον επόμενο μήνα 
γεμίζουν τα καταλύματα και για 
αυτό ο αθλητικός τουρισμός είναι 
μια θεματική μορφή τουρισμού 
στην οποία θα επενδύσουν ακόμη 
περισσότερο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δημοτική 
αρχή θέλει να αναδείξει και ένα 
ακόμη μεγάλο και σημαντικό 
πλεονέκτημα της πόλης που είναι η 
γαστρονομία της. Τοπικά προϊόντα 
και παραδοσιακές συνταγές 
θα έχουν την τιμητική τους στο 
φεστιβάλ που διοργανώνεται το 
Φθινόπωρο. Μια γαστρονομική 
γιορτή με ένα διαφορετικό αέρα, 
ένα street food festival, με φαγητό 
στο χέρι που θα δώσει την ευκαιρία 
στους παραγωγούς και τους 

καταστηματάρχες της περιοχής 
να αναδείξουν τα προϊόντα και 
τις συνταγές τους. Συνδυαστικά ο 
επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει και 
τα κρασιά της περιοχής, οποιαδήποτε 
στιγμή του χρόνου στα δύο 
επισκέψιμα οινοποιεία της περιοχής 

Η Καστοριά αλλάζει πρόσωπο και ετοιμάζεται 
να υποδεχτεί περισσότερους τουρίστες

το κτήμα Στεργίου και το κτήμα 
Μάγγελ που εντάσσονται στις οινικές 
διαδρομές των Δρόμων του Κρασιού 
της Βόρειας Ελλάδας και αποτελούν 
τμήμα της διαδρομής του Κρασιού 
των Λιμνών.

Πηγή: ΑΠΕ
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ΘΡΗΣΚεια

Η θεοδίδακτη αγάπη
Η απεριόριστη αγάπη, ακόμη και προς τα άψυχα, αποκαλύπτει τα θεία μυστήρια, 

καθώς διαβεβαιώνει ο στάρετς Ζωσιμάς του Ντοστογιέφσκυ.
Μας μυεί ο στάρετς: «Ν’ αγαπάτε τον άνθρωπο ακόμη και αν αμάρτησε, γιατί 

αυτή είναι η εικόνα της θείας αγάπης, και δεν υπάρχει πιο μεγάλη από αυτήν σε 
ολόκληρη τη γη. Ν’ αγαπάτε όλη τη δημιουργία στο σύνολό της και στα στοιχεία που 
την αποτελούν, κάθε φυλλαράκι, κάθε ακτίνα ήλιου, τα ζώα, τα φυτά. Αγαπώντας 
το κάθε τι θα καταλάβετε το θείο μυστήριο των πραγμάτων. Και από τη στιγμή που 
θα το καταλάβετε αυτό, θα μπορείτε να τα αναγνωρίζετε πάντα, την κάθε μέρα. Και 
θα καταλήξετε ν’ αγαπάτε τον κόσμο ολόκληρο με μια παγκόσμια αγάπη» (Αδελφοί 
Καραμαζώφ, Βιβλίο Έκτο, 3, 7). Ποιος σύγχρονος οικολόγος θα ίσχυε να εκφρασθεί 
έτσι; Οικολογία μάλιστα στη σωστή της βάση, όχι δηλαδή σαν αυτοσκοπός, αλλά προς 
αναγωγή στις υψηλές, πνευματικές σφαίρες.

Η αγάπη προς τον Πατέρα διέρχεται δια του Υιού. «Ουδείς έρχεται προς τον πατέρα 
ει μη δι’ εμού», δήλωσε ο Σωτήρας (Ιω. 14.6). Και η αγάπη προς τον Υιό διέρχεται δια 
των αδελφών· είμαστε οι πάντες ένα, εν Χριστώ Ιησού (Γαλ. 3.28). Επομένως «όποιος 
αγαπάει τον Κύριο, αγάπησε προηγουμένως τον αδελφό του· γιατί το δεύτερο είναι 
απόδειξη του πρώτου… Όποιος διατείνεται πως αγαπάει τον Κύριο και οργίζεται κατά 
του αδελφού του, μοιάζει με όποιον τρέχει στον ύπνο του» (Κλίμαξ 30.15).

Ας αφήσουμε δε και το ότι τρεφόμενοι όλοι από το ένα και το ίδιο άγιο Ποτήριο με 
τη Σάρκα και το Αίμα του Θεανθρώπου, αποδεικνύουμε πως ακριβώς είμαστε όλοι 
ένα σώμα: «Ότι εις άρτος, εν σώμα οι πολλοί εσμέν· οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου 
μετέχομεν» (Α’ Κορ. 10.17).

Μια φορά κάποιος νομικός, εγκρατής του Μωσαϊκού Νόμου, πλησίασε τον Λυτρωτή 
και πειράζοντάς Τον ρώτησε ποια ήταν η μεγαλύτερη εντολή του Μωυσή. Ο Χριστός 
του απάντησε με δυο χωρία της Πεντατεύχου του Μωυσή (Δευτ. 6.5 και Λευϊτ. 19.18). 
Παρενέβαλε και δικά Του σχόλια για να τονίσει τη σπουδαιότητά τους:

«Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και 
εν όλη τη διανοία σου. αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. δευτέρα δε ομοία αυτή· 
αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν (Ματθ. 22. 37-39).

Ο νομικός δεν ρώτησε για (τη) δεύτερη εντολή, μα ο μέγας Διδάσκαλος έκρινε 
απαραίτητο να την επισυνάψει στην πρώτη αδιάσπαστα. Αληθινά, χωρίς την αγάπη 
προς τον άνθρωπο η αγάπη προς τον Θεό είναι λειψή ή μάλλον κίβδηλη. Η αγάπη 
προς τον Θεό εξωτερικεύεται και αντικατοπτρίζεται στην αγάπη προς τον άνθρωπο, 
που είναι εικόνα του Θεού (Γεν. 1.26).

Είπε ο Σωτήρας: «Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε» (Ιω. 14.15). 
Δεσπόζει δε η νέα εντολή: «Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους» (Ιω. 
13.34). Η αγάπη δεν είναι μια κάποια εντολή, αλλά η (κατ’ εξοχήν) εντολή. «Αύτη εστίν 
η εντολή η εμή, ίνα αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα υμάς» (Ιω. 15.12). Αυτό το 
«καθώς» βυθομετρείται και αξιολογείται στον αμέσως επόμενο στίχο (13): «Μείζονα 
ταύτης αγάπην ουδείς έχει, ίνα τις την ψυχήν αυτού θη υπέρ των φίλων αυτού». Μα 
ο «Χριστός… υπέρ ασεβών απέθανε. μόλις γαρ υπέρ δικαίου τις αποθανείται» (Ρωμ. 
5.6-7).

Παροτρύνει σχετικά και ο απόστολος: «Περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός 
ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών» (Εφ. 5.2), καίτοι είμασταν 
αμαρτωλοί. Κατ’ ακολουθίαν και μεις οφείλουμε ν’ αγαπάμε όχι μόνο τους φίλους και 
τους καλούς. Η αγάπη δεν περιχαρακώνεται αμυντικά, δεν περιορίζεται σε χώρους και 
πεδία φιλικά, «συμμαχικά», δεν στοχεύει μόνο στους «δικούς». Επίσης δεν εξαρτάται 
από την ανταπόκριση που βρίσκει ή δεν βρίσκει.

Χάρις λοιπόν στην καινή, καινούργια, διδαχή του Χριστού και κυρίως στο 
παράδειγμά Του είμαστε «θεοδίδακτοι εις το αγαπάν» (Α’ Θεσ. 4.9). Δίνεται έτσι στον 
ιερό Αυγουστίνο το δικαίωμα να διατυπώσει την κλασσική του ρήση «Αγάπα και κάνε 
ό,τι θέλεις» (Παπίνι – Μουστάκη, Αυγουστίνος, Αθήναι 1953, σελ. 98). Η αγάπη είναι 
σοφός δάσκαλος και πανεπιστήμων καθηγητής.

Για να επανέλθουμε στην προσταγή της αγάπης, τα δυο νέα στοιχεία-ειδοποιές 
διαφορές, δηλαδή η κυριακή αγάπη υπέρ Εαυτόν καθώς και η προς όλους κατεύθυνσή 
της, δίνουν «καινά» την αρχαία εντολή του Μωσαïκού Νόμου (Λευϊτ. 19.18).

Αντίστροφα τώρα, η αγάπη προς τον ορατό, απτό άνθρωπο μεταβάλλεται σε σκάλα 
της αγάπης προς τον αόρατο, άψαυστο Θεό. «Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και 
τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστης εστίν· ο γαρ μη αγαπών τον αδελφόν ον εώρακε, 
τον Θεόν ον ουχ εώρακε πώς δύναται αγαπάν; και ταύτην την εντολήν έχομεν απ’ 
αυτού, ίνα ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού» (Α’ Ιω. 4.20-21): Η 
αγάπη προς τον Θεό προϋποθέτει αναπόδραστα την αγάπη προς το πλάσμα Του, 
τον άνθρωπο.

Αλλά και παλίνδρομα, η αγάπη προς τον πλησίον διέρχεται δια του Κυρίου. Για να 
μιλήσουμε μεταφορικά, ο Θεός είναι ο ήλιος, εγώ το φεγγάρι, ο άλλος η γη. Όσο πιο 
πολύ στραμμένος είμαι προς τον ήλιο, ας πούμε πανσέληνος, τόσο πιο πολύ φωτίζω 
τη γη αντανακλώντας το φως που δανείζομαι από τον ήλιο. Αληθινά, η αγάπη προς 
τον άνθρωπο είναι θείο δώρο, δάνειο του Κυρίου!

Ιερομόναχος Ιουστίνος
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ΣΥνενΤεΥξΗ
υποχρέωση 

να μη 
βλάψουμε 

άλλους
Για τους εμβολιασμούς, 

το κοινό όφελος και την ευθύνη 
του καθενός μιλάει στην «Κ» 

η καθηγήτρια Βιοηθικής 
Εφη Βαγενά

«Ως πολίτες έχουμε την υποχρέωση να μη βλάψουμε 
τον άλλον. Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, η ηθική 
υποχρέωση της μη βλάβης των άλλων ανθρώπων 
απορρέει από το γεγονός ότι ζούμε σε ένα κοινωνικό 
σύνολο, σε μεγάλη μεταξύ μας εγγύτητα. Η 
υποχρέωση αυτή ισχύει για όλους, όμως αυξάνεται 
ανάλογα με τον κοινωνικό ή επαγγελματικό ρόλο 
του καθένα· είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος 
είναι ο αριθμός των ανθρώπων ή του ευάλωτου 
πληθυσμού με τον οποίον έρχεται κάποιος σε 
επαφή», λέει στην «Κ» η Εφη Βαγενά, πρόεδρος 
της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, 
καθηγήτρια Βιοηθικής στο Eλβετικό Oμοσπονδιακό 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης.

Η κ. Βαγενά περιγράφει το ηθικό πλαίσιο στο οποίο 
στηρίζεται η γνωμοδότηση της επιτροπής σχετικά με 
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών και 
των εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. 
«Ο εμβολιασμός είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας. 
Υπάρχει η ηθική της κλινικής ιατρικής, στο κέντρο 
της οποίας είναι ο ασθενής που απολαμβάνει μεγάλη 
αυτονομία, κανένας δεν μπορεί να τον υποχρεώσει 
να ακολουθήσει μια θεραπεία που δεν επιθυμεί. 
Υπάρχει η ηθική της κλινικής έρευνας, στην οποία 
μπορεί να συμμετάσχει μόνο οικειοθελώς όποιος 
δεχθεί να δοκιμάσει ένα νέο φάρμακο ή ένα εμβόλιο. 
Υπάρχει και η ηθική της δημόσιας υγείας, όπου οι 
ισορροπίες αλλάζουν. Στόχος της είναι η βελτίωση της 
υγείας, όχι μόνο του μεμονωμένου ατόμου, αλλά όλου 
του πληθυσμού, παράλληλα με την προστασία των 
δικαιωμάτων του πολίτη. Η αυτονομία του ασθενούς 
παραμένει σημαντική, όμως το κοινό καλό, το κοινό 
όφελος έρχεται στο προσκήνιο. Συχνά μέσα στην 
κακοφωνία των διαδικτυακών ψευδοεπιχειρημάτων 
δημιουργείται μια σύγχυση για το πώς μπορεί να 
επιτευχθεί η ισορροπία. Η ηθική της δημόσιας υγείας 
σέβεται τα ατομικά δικαιώματα, αλλά υπενθυμίζει 
και τις υποχρεώσεις μας προς το κοινωνικό σύνολο. 
Συνυπολογίζει την έννοια της αλληλεγγύης και την 
αρχή της αναλογικότητας. Π.χ., ένα μέτρο πρέπει να 
είναι ανάλογο του προβλήματος, ούτε περισσότερο 
αυστηρό ούτε πιο ελαστικό. Ενας εύκολος τρόπος 
να αντιληφθεί κανείς την ηθική υποχρέωση του 
εμβολιασμού είναι να μπει στη θέση του άλλου, 
του ευάλωτου, που μπορεί να γίνει ο παραλήπτης 
της βλάβης. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι για 
ιατρικούς λόγους δεν επιτρέπεται να εμβολιαστούν. 
Οι υπόλοιποι θα έπρεπε, ιδανικά, να αποδεχτούν τη 
σύσταση για εμβολιασμό, εφόσον πληρούνται όλα 
τα κριτήρια ασφάλειας και αποτελεσματικότητας που 
έχουμε θέσει· θα έπρεπε να υπάρχει εμπιστοσύνη 
στην επιστημονική διαδικασία, στον τρόπο που 
διαχειρίζονται οι πολιτείες την έγκριση των φαρμάκων 
και των εμβολίων».

Αν κάτι χρήσιμο θα μπορούσε να βγει από την 
πανδημία, «που δεν έχει πολλά καλά να αφήσει 
πίσω της, είναι ότι έφερε το ευρύ κοινό εγγύτερα στον 
τρόπο εξέλιξης της επιστήμης, στις αποφάσεις και τις 

δημόσιες πολιτικές που στηρίζονται σε επιστημονικά, 
συνεχώς εξελισσόμενα δεδομένα, εμφάνισε και τον 
ρόλο της βιοηθικής στη λύση προβλημάτων που 
αφορούν όλους», σημειώνει.

Η κ. Βαγενά έχει θέσει για την επιτροπή τρεις στόχους. 
«Τον συμβουλευτικό ρόλο της προς την πολιτεία σε 
ερωτήματα που αυτή θέτει ή που η επιτροπή θεωρεί 
ότι πρέπει να τεθούν και να αναλυθούν. Τη διεύρυνση 
του δημόσιου διαλόγου σε θέματα της βιοηθικής και 
τεχνοηθικής, προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί 
ένα κλίμα όπου το κοινό να μπορεί να αντιληφθεί 
περίπλοκα ζητήματα και να θέσει ερωτήματα. Και 
εκείνον της εξωτερίκευσης των προβληματισμών και 
συζητήσεων που διεξάγονται στον ελληνικό χώρο 
της βιοηθικής, πέρα από τα ελληνικά σύνορα».
Σύμφωνα με την κ. Βαγενά, η Ελλάδα έχει την εξής 
ιδιαιτερότητα. «Σε σύγκριση με άλλες χώρες που 
είναι υπερδυνάμεις στην έρευνα και την τεχνολογία, 
είναι χώρα όχι τόσο παραγωγός όσο καταναλωτής 
των επιστημονικών και τεχνολογικών προϊόντων 
και δέχεται διαφορετικές προκλήσεις. Εχει σημασία 
η φωνή της να ακουστεί και να αποκτήσει λόγο 
και διεθνή συμβολή στη γενικότερη πορεία της 
τεχνολογίας και της επιστήμης, ώστε να μην 
προχωρά μόνο με βάση τις επιλογές των άλλων 
χωρών. Η Ελλάδα έχει τις δικές της πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες, τη δική της κουλτούρα, τις δικές της 
κοινωνικές αρετές, ιδέες και ανάγκες. Θα πρέπει να 
τις επικοινωνήσει και να επηρεάζει την επιστημονική 
πρόοδο, όχι απλά να λαμβάνει το έτοιμο πακέτο 
σκέψης που διαμορφώνεται διεθνώς, αλλά να 
συμμετέχει στη δημιουργία του. Βασικός στόχος είναι 
πρώτα η χαρτογράφηση των ηθικών προκλήσεων 
από την οπτική της ελληνικής κοινωνίας μέσα 
από τον ευρύτερο διάλογο με τους φορείς και τους 
πολίτες. Είναι ένα όραμα για πιο έντονη παρουσία 
της ελληνικής θεώρησης στον χώρο της βιοηθικής 
και της επιστημονικής προόδου, είτε πρόκειται για 
τη διαμόρφωση του προβληματισμού είτε για το πώς 
αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις».

Προτεραιότητες
Αντικείμενο της κ. Βαγενά είναι η ανάδειξη και 
προστασία των αξιών που διασφαλίζουν την 
ανθρώπινη ευημερία και κοινωνική πρόοδο· η 
ενίσχυση της συμμετοχής της ηθικής σε κρίσιμες 
για τη χώρα και την ανθρωπότητα αποφάσεις, όχι 
θέτοντας εμπόδια στην καινοτομία και την αλλαγή, 
αλλά παρέχοντας μια σωτήρια πυξίδα για υπεύθυνη 
και ουσιαστική πρόοδο· η πρόταση λύσεων σε 
κρίσιμα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τα 
άλματα στη βιοτεχνολογική έρευνα, τις γονιδιωματικές 
τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα 
δεδομένα στις ιατρικές εφαρμογές και τη δημόσια 
υγεία.

«Στη βιοτεχνολογική και βιοϊατρική έρευνα κρίσιμη 
είναι η σωστή τεκμηρίωση της ασφάλειας και 

της αποτελεσματικότητας της νέας ανακάλυψης. 
Αν επιφέρει κάποια βελτίωση στους ασθενείς 
και πόση. Η σύζευξη μοριακής βιολογίας και 
υπολογιστικών τεχνικών δημιουργεί το ερώτημα, 
κατά πόσο οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγξουν 
την τεκμηρίωση του προϊόντος, πώς μπορούν να 
μετρήσουν το αποτέλεσμα που θα έχει στην ποιότητα 
ζωής των ασθενών, το κοινωνικό και οικονομικό του 
κόστος, όταν αυτό περάσει όλα τα στάδια ελέγχων και 
εισαχθεί προς χρήση στην ιατρική. Το άλλο μεγάλο 
ερώτημα είναι, ποιος είναι ο απώτερος στόχος της 
βιοτεχνολογίας, πέρα από τη βελτίωση της υγείας 
και την κατανόηση του μηχανισμού της ζωής. Η 
μακροζωία; Πόση; Η βελτίωση των ικανοτήτων μας; 
Πόσο; Πώς μπορούμε να συμμετέχουμε συλλογικά 
στη διαμόρφωση της επιστημονικής πορείας;».
Στο ερώτημα αν η βιοηθική θέτει όρια στην καινοτομία, 
απαντά: «Η βιοηθική συχνά προσλαμβάνεται ως 
φρένο στην πρόοδο. Η επιστήμη και η τεχνολογία 
παρομοιάζονται με ένα βαρέλι που τρέχει στον 
κατήφορο και οι βιοηθικοί και οι νομικοί τρέχουν 
πίσω του για να το σταματήσουν. Δεν συμφωνώ, 
δεν θεωρώ ότι η βιοηθική πρέπει να έχει ως στόχο 
να αστυνομεύει, να κλείνει τον δρόμο. Στόχος της 
είναι να επισημαίνει κινδύνους και να χαρτογραφεί 
επιλογές. Γιατί να σταματήσουμε κάτι που παράγει 
όφελος; Η βιοηθική θέτει προβληματισμούς και 
ερωτήματα. Πού οδηγεί μια έρευνα; Ποιο κοινωνικό 
πρόβλημα λύνει και ποιο δημιουργεί; Μια λαμπρή 
επιστημονική ιδέα μπορεί να οδηγήσει σε προϊόντα 
που οξύνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Η βιοηθική 
προωθεί μια κατεύθυνση της επιστήμης ώστε να 
παραχθεί ουσιαστική κοινωνική πρόοδος. Διότι ο 
απώτερος στόχος της επιστήμης και της τεχνολογίας 
είναι η συμβολή τους στη βελτίωση των εμπειριών 
και της ζωής μας, στην εναρμονισμένη σχέση μας με 
το φυσικό περιβάλλον, στην ευημερία και κοινωνική 
συνοχή».

Να ακούγεται η εμπεριστατωμένη 
άποψη, όχι το δυνατότερο μεγάφωνο

«Το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να εκφράσει σε ένα 
πολύ μεγάλο κοινό την άποψή του είναι σημαντικό. 
Από την άλλη, δημιουργείται σύγχυση. Δύσκολα 
φθάνει κανείς στην εμπεριστατωμένη άποψη, 
υπερισχύει η πιο δυνατή φωνή, εκείνος που διαθέτει 
το μεγαλύτερο μεγάφωνο, άρα και τον ισχυρότερο 
απόηχο», λέει η κ. Βαγενά για τον κυκεώνα απόψεων 
στον υπερσυνδεδεμένο κόσμο μας.
Το πρόβλημα είναι ότι «μέσα σε αυτήν την κακοφωνία 
δεν είναι ορατός ο σωστός δρόμος. Αλλά 

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και 
Τεχνοηθικής, καθηγήτρια Βιοηθικής στο Ελβετικό 

Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης, 
Εφη Βαγενά.
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δημιουργούνται και άλλα φαινόμενα, οι θεωρίες 
συνωμοσίας, οι αρνήσεις, η πόλωση, που εμποδίζει 
τις κοινωνίες να λειτουργήσουν. Δύσκολη η έξοδος, 
όμως είμαι γενικά αισιόδοξη. Η πανδημία μάς 
βοήθησε να δούμε καθαρότερα το πρόβλημα. Μας 
έδειξε ότι κοστίζει ζωές, πλήττει τη δημοκρατία, την 
κοινωνική πρόοδο».

Μια έντονη κινητικότητα των τεχνολογικών κολοσσών 
παρατηρείται στον χώρο της ηθικής. «Οι big tech, οι 
οποίοι στοχεύουν στη διαμόρφωση κατευθύνσεων 
και τάσεων, προωθούν τη δική τους προοπτική 
και επιλογές, μας προτείνουν ethics influenc-
ers ή global ethics leaders (πολύ βαρύς τίτλος, θα 
ταίριαζε ίσως στον Πλάτωνα ή στον Αριστοτέλη), 
οι οποίοι γνωμοδοτούν για θέματα ηθικής. Για τους 
ακαδημαϊκούς είναι δύσκολο να έχουν την ίδια 
προβολή. Από τη μία καλωσορίζω το ενδιαφέρον 
των τεχνολογικών γιγάντων στην ηθική, από την 
άλλη με ανησυχεί η ασυμμετρία και η παγίωση 
μιας μορφής ηθικού προβληματισμού που ευνοεί 
τους τεχνολογικούς γίγαντες, με κόστος για την 
κοινωνία. Οι big tech, ακόμη, έχουν αναπτύξει 
έντονη και ποικίλη δραστηριότητα γύρω από την 
ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Διοργανώνουν 
συνέδρια, δημιουργούν κέντρα ηθικής της 
τεχνολογίας, εκδίδουν συστάσεις, προκειμένου να 
διαμορφώσουν τα στάνταρντ της τεχνοηθικής που 
ίσως τους εξυπηρετούν καλύτερα. Προβαίνουν σε μια 
αυτορρύθμιση που δύσκολα εγγυάται ότι θα επιφέρει 
την κοινωνική πρόοδο που επιθυμούμε. Εναπόκειται 
πλέον στα κράτη να νομοθετήσουν υπέρ μιας 
μεγαλύτερης υπευθυνότητας από τους παράγοντες 
της τεχνολογίας. Η ευρωπαϊκή κοινότητα κινείται ήδη 
προς αυτήν την κατεύθυνση».

Ενα ενδιαφέρον παράδειγμα της διαφοράς δυνάμεων 
ανάμεσα σε τεχνολογικούς κολοσσούς και κρατικές 
υπηρεσίες αποτελεί εφαρμογή στα κινητά που 
χρησιμοποιήθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
για την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων. «Αφορούσε 
την αποστολή αυτόματου μηνύματος από εκείνους 
που ήρθαν σε επαφή με κρούσμα, ώστε να το 
γνωρίζει όποιος εκτέθηκε στο ίδιο περιβάλλον και να 
υποβληθεί σε τεστ ή να μπει σε καραντίνα. Κάποια 
από τα τεχνικά στάνταρντ τέθηκαν από την Google 
και την Apple και όποια αλλαγή επιθυμούσε να κάνει 
η αρμόδια υγειονομική αρχή θα έπρεπε να έχει τη 
συγκατάθεσή τους. Η ασυμμετρία που προέκυψε 
αφορούσε όχι μόνο το γεγονός ότι η υγειονομική 
αρχή υπόκειται στον κοινωνικό έλεγχο, ενώ οι 
τεχνολογικές υπερδυνάμεις δεν ελέγχονται, αλλά και 
το ότι αυτές διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από 
τη δημόσια αρχή, υπερέχουν αυτής τεχνολογικά. Δεν 
θα έπρεπε να απορρίψουμε τη συμβολή τους, αλλά 
πρέπει να τη διαχειριστούμε. Η σωστή χρήση τέτοιων 
εφαρμογών θα μπορούσε να αποφέρει μεγάλα οφέλη 
στο σύστημα υγείας».

Οι δύο προκλήσεις
Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος 
εκτυλίσσεται με φόντο δύο μεγάλα προβλήματα: 
την κλιματική αλλαγή και τις κοινωνικές ανισότητες 
που αυξήθηκαν κατά την πανδημία. Από αυτά δεν 

μπορεί να αποσυνδεθεί κανένα από τα τεχνολογικά 
ή βιοϊατρικά διλήμματα που ζητούν συγκεκριμένες 
λύσεις. Η σύνταξη εδραιωμένων συστάσεων αποτελεί 
μια δεξιότητα με την οποία η κ. Βαγενά ήρθε σε επαφή 
νωρίς στην καριέρα της τα χρόνια που εργάστηκε 
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου «ως πολύ 
νέα βιοηθικός τότε, βρέθηκα σε μια πραγματικότητα 
όπου δεν αρκούσε η θεωρητική προσέγγιση του 
προβλήματος, απαιτούνταν έμπρακτες λύσεις». 
Εκεί μυήθηκε στον τρόπο που τίθενται τα διεθνή 
στάνταρντ, στη σημασία της διαβούλευσης, στον 
ρόλο της διπλωματίας στην παγκόσμια διακυβέρνηση 
και ειδικά στον χώρο της υγείας. Στη συνέχεια, 
ένας εντελώς νέος ορίζοντας άνοιξε όταν κατά τη 
συνεργασία της με το Berkman Klein Center for In-
ternet & Society του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ 
βρέθηκε στον χώρο των νομικών και φιλοσόφων 
της πληροφορικής και διαδικτυακής τεχνολογίας, 
που έθεταν παρόμοια με αυτήν ερωτήματα, αλλά 
προσέθεταν σημαντικές διαστάσεις. Αυτό όχι μόνον 
αποτέλεσε έμπνευση για μεγάλο μέρος της δουλειάς 
της, αλλά και την οδήγησε σε ζητήματα τα οποία 
πρώτη εκείνη ανέδειξε στην ηθική της ψηφιακής 
τεχνολογίας στην υγεία. Ωστόσο, την πλήρη 
ελευθερία ερευνητικών κινήσεων της προσέφερε το 
Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης. 
Η υψηλή τεχνολογία που παράγει της δίνει συνεχώς 
νέα ερεθίσματα και καινούργιους προβληματισμούς.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία
Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη προόδου 
στην υγεία, όμως εγείρει πολλά ηθικά ζητήματα 
καθώς παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ζωή. Σύντομα, 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα εκδώσει 

σύσταση για τη χρήση της στον τομέα της υγείας. Η 
κ. Βαγενά ήταν η πρόεδρος της ομάδας των ειδικών 
που συνέταξαν τη σύσταση. «Η τεχνητή νοημοσύνη 
υπεισέρχεται στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι 
γιατροί, στην πρόληψη ασθενειών, στη διαχείριση 
χρόνιων παθήσεων, στη ρομποτική φροντίδα 
ασθενών κ.ά. Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι 
τα δεδομένα στα οποία εξασκείται ο αλγόριθμος 
συχνά φέρουν τις ανθρώπινες προκαταλήψεις, τις 
οποίες αυτοματοποιούν, οδηγώντας σε ακατάλληλες 
αποφάσεις που διαιωνίζουν τις διακρίσεις εις βάρος 
πολιτών. Εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι το 
πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την πολύ 
σημαντική σχέση γιατρού – ασθενούς. Η σύσταση 
του ΠΟΥ ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις αφενός να 
προστατεύσουν τον χώρο της υγείας από την 
κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης, αφετέρου να 
διευκολύνουν τη χρήση της όταν αποσκοπεί στη 
βελτίωση της υγείας όλων των πολιτών και στην 
καθολική υγειονομική κάλυψη».

Τασούλα Επτακοίλη

Η διαφορά δυνάμεων ανάμεσα σε τεχνολογικούς κολοσσούς και κρατικές 
υπηρεσίες φάνηκε στην εφαρμογή στα κινητά, που χρησιμοποιήθηκε σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων. Google και 
Apple ήταν πάνω από τις υγειονομικές αρχές. Φωτ. EPA / IAN LANGSDON
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Ο Κωστής Γκοτσίνας μιλάει για 
τη χρήση ουσιών στην Ελλάδα 
του Μεσοπολέμου, με αφορμή 

το σχετικό βιβλίο του

Εψαξε σε βιβλιοθήκες, αρχεία και εφημερίδες του 19ου 
και του 20ού αιώνα. Ανακάλυψε συναρπαστικές ελληνικές 
ιστορίες, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το υλικό 
για κινηματογραφικά σενάρια: Μία από τις πιο διάσημες 
σπείρες του Μεσοπολέμου, που είχε επικεφαλής τρία 
αδέλφια ελληνικής καταγωγής, διακινούσε ναρκωτικά από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Κίνα, χρησιμοποιώντας 
τρένα και ατμόπλοια. Ή ότι το 1936 αποκαλύφθηκε, 
έπειτα από παρακολούθηση και θεαματική αστυνομική 
επιχείρηση, ένα παράνομο εργαστήριο παραγωγής 
ηρωίνης που λειτουργούσε στο κέντρο της Αθήνας.

Ο ιστορικός Κωστής Γκοτσίνας, ερευνητής – 
επιστηµονικό µέλος του Τµήµατος Νεότερων και 
Σύγχρονων Σπουδών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, 
μετά πολυετή έρευνα, ολοκλήρωσε το βιβλίο του «Επί 
της ουσίας. Ιστορία των ναρκωτικών στην Ελλάδα (1875-
1950)», το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες (συνέκδοση 
των ΠΕΚ και της Γαλλικής Σχολής Αθηνών). Η συζήτηση 
μαζί του εξηγεί γιατί το βιβλίο δεν είναι μόνον η ιστορία 
της εµφάνισης ενός νέου κοινωνικού φαινομένου στην 
Ελλάδα του προηγούμενου αιώνα.

– Γιατί ένας ιστορικός ασχολείται με το θέμα των 
ναρκωτικών;

– Λόγω του Μεσοπολέμου. Με ενδιέφερε από παλιά 
αυτή η περίοδος καμπής για την ελληνική κοινωνία. 
Η Ελλάδα πριν από τους Βαλκανικούς και τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια μικρή αγροτική χώρα με 
αρκετά κατάλοιπα του οθωμανικού παρελθόντος. Μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο και τον Εμφύλιο ήταν ένα κράτος 
με διπλάσια έκταση και πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, 
νέες κοινωνικές σχέσεις, προβληματισμούς και θεσμούς. 
Ξεκίνησα λοιπόν μελετώντας πώς αναπτύχθηκε στην 
Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο η εγκληματολογία, μια 
επιστήμη που εξετάζοντας την παραβατικότητα επιδίωκε 
να αντιμετωπίσει κάποια νέα κοινωνικά φαινόμενα που 
προέκυπταν. Στα πλαίσιο αυτής της έρευνας, διαπίστωσα 
ότι κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα τα ναρκωτικά 
απαγορεύτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε πολλές χώρες του 
πλανήτη και αποφάσισα να καταπιαστώ με την ελληνική 
περίπτωση. 

– Μέσα από ποιες πηγές προσεγγίσατε την έρευνά σας;
– Η χρήση ναρκωτικών παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα: 

είναι μια προσωπική συνήθεια που κατά κανόνα οι 
άνθρωποι δεν κοινοποιούν, ειδικά από τη στιγμή που έγινε 
παράνομη. Επομένως, για να μελετήσω το φαινόμενο, 

έπρεπε να συνδυάσω διάφορες πηγές. Οι πιο προσιτές 
ήταν οι επίσημες εκθέσεις που έστελνε η Ελλάδα στην 
Κοινωνία των Εθνών για τα ναρκωτικά, οι επίσημες 
εγκληματολογικές στατιστικές που αρχίζουν να εκδίδονται 
τη δεκαετία του 1920, και ορισμένα, λίγα, βιβλία με θέμα 
τα ναρκωτικά, την αστυνομία ή την εγκληματικότητα. 
Αυτά μου έδωσαν μια πρώτη εικόνα και από εκεί και 
πέρα, για να τη συμπληρώσω, δούλεψα με αστυνομικά 
αρχεία, διπλωματικά έγγραφα, δημοσιεύματα σε ιατρικά 
και ψυχιατρικά περιοδικά, και τον ημερήσιο Τύπο. Σκοπός 
μου ήταν να καταλάβω πώς αντιλαμβάνονταν την εμπορία 
και την κατανάλωση ναρκωτικών οι Αρχές και ο ιατρικός 
κόσμος, αλλά επίσης πώς τη βίωναν τα ίδια τα πρόσωπα 
που έκαναν χρήση, μέσα από λογοτεχνικά κείμενα ή από 
τα ρεμπέτικα τραγούδια.

– Στο βιβλίο φαίνεται πως, και στην Ελλάδα των 
αρχών του 20ού αιώνα, χρήση ουσιών δεν έκανε μόνον 
ο κόσμος του περιθωρίου, αλλά επίσης οι «νέοι καλών 
οικογενειών» και η «άσωτη νεολαία» όπως έγραφαν οι 
εφημερίδες της εποχής. 

– Εκείνο που υπήρξε καθοριστικό στο θέμα της 
«τοξικομανίας» όπως τότε ονομάστηκε το φαινόμενο, ήταν 
η αλλαγή του νομικού καθεστώτος γύρω από τα ναρκωτικά. 
Αυτό επηρέασε τόσο τις πρακτικές των ανθρώπων όσο και 
τις «αναπαραστάσεις» της χρήσης. Οταν σκεφτόμαστε 
τη χρήση ναρκωτικών στην Ελλάδα πριν από περίπου 
έναν αιώνα, δύο εικόνες έρχονται κυρίως στο μυαλό μας: 
του μάγκα που καπνίζει χασίς με τον ναργιλέ του ή ενός 
μέλους της «καλής» κοινωνίας που καταναλώνει κάποια 
λευκή σκόνη. Φυσικά τέτοιου τύπου χρήσεις υπήρξαν, 
όπως ξέρουμε από τα ρεμπέτικα ή από περιστατικά 
που απέκτησαν δημοσιότητα, σαν την υπόθεση της 
«κοκαϊνομανούς μητέρας» με την οποία ξεκινάει το 
βιβλίο. Οπως προκύπτει, όμως, από την έρευνα, στην 
πραγματικότητα η κατάσταση ήταν πιο ρευστή. Τι να 
σκεφθούμε, για παράδειγμα, για την κόρη «ευυπόληπτης» 
οικογένειας που επισκέπτεται μεταμφιεσμένη τεκέδες 
στον Κορυδαλλό, για έναν ποιητή σαν τον Λαπαθιώτη, 
που δοκιμάζει από χασίς μέχρι μορφίνη, για τραυματίες 
πολέμου που εθίζονται στα οπιούχα ή για γυναίκες που 
καταναλώνουν συστηματικά βαρβιτουρικά και άλλα 
ηρεμιστικά φάρμακα;

«Ενα σαββατιάτικο απόγευμα, λίγες μέρες μετά την 
Πρωτοχρονιά του 1928, οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες 
απολάμβαναν τον περίπατό τους στην οδό Σταδίου, 
όταν ξαφνικά ήχησαν παιδικά κλάματα από ψηλά. Οι 
διαβάτες απορημένοι αναζήτησαν την πηγή τους και σε 
έναν εξώστη του ξενοδοχείου «Παλλάς», στη συμβολή 
των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λω, αντιλήφθηκαν 
μια ημίγυμνη γυναίκα. Στην αγκαλιά της κρατούσε ένα 
κοριτσάκι και ετοιμαζόταν να πηδήξει μαζί του στο κενό. 
Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο άρχισε να 
φωνάζει προσπαθώντας να αποτρέψει την υποψήφια 
αυτόχειρα: «- Κακούργα! Κακούργα! Λυπήσου τουλάχιστον 
το παιδί!… – Τραβήξου μέσα, φόνισσα!» Ταυτόχρονα, 
αστυνομικοί και υπάλληλοι του ξενοδοχείου ανέβηκαν 
στον τρίτο όροφο και έσπασαν την κλειδωμένη πόρτα του 
δωματίου της γυναίκας. Παρά τη σθεναρή της αντίσταση 

κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν και την οδήγησαν 
πρώτα στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια σε 
νευρολογική κλινική. Την επόμενη μέρα οι εφημερίδες 
της πρωτεύουσας αφιέρωσαν αναλυτικά ρεπορτάζ στην 
υπόθεση, υποστηρίζοντας πως η νεαρή γυναίκα ήταν 
«κοκαϊνομανής» και ότι η εξάρτησή της, σε συνδυασμό με 
οικονομικά προβλήματα, την είχε οδηγήσει στην απόπειρα 
αυτοκτονίας. 

Το περιστατικό δεν είχε προλάβει να ξεχαστεί, 
όταν τον Φεβρουάριο του 1928 κυκλοφόρησε στην 
Αίγυπτο το σύγγραμμα του Αλέξανδρου Συγκελάκη «Τα 
μεγάλα κοινωνικά δηλητήρια». Σε αυτό, ο Αιγυπτιώτης 
αφροδισιολόγος παρουσίαζε με τρόπο εκλαϊκευμένο 
τους κινδύνους που έκρυβαν ουσίες όπως ο καπνός, το 
οινόπνευμα, το χασίς, το όπιο, η μορφίνη, η κοκαΐνη, η 
ηρωίνη, ο αιθέρας, το χλωροφόρμιο, αλλά και ο καφές και το 
τσάι, που ίσως σήμερα ξενίζουν με τη συμπερίληψή τους σε 
αυτόν τον κατάλογο. Αν αυτά ήταν τα «μεγάλα δηλητήρια», 
ο προσδιορισμός «κοινωνικά» αντικατόπτριζε την άποψη 
ότι οι εν λόγω ουσίες έχουν κατακλύσει την κοινωνία 
προκαλώντας χρόνιες και καταστρεπτικές δηλητηριάσεις 
«που αποτελούν σήμερα αληθινές κοινωνικές πληγές». 
Ειδικά για την κοκαΐνη, ο γιατρός υποστήριζε πως η χρήση 
της είχε πάρει τελευταία τρομακτικές διαστάσεις, ιδίως στις 
μεγαλουπόλεις, και περιέγραφε ως εξής την επίδρασή της:

Με τον καιρό η μνήμη εξασθενεί καθώς και η θέλησις, και 
οι κοκαϊνομανείς δεν μπορούν να πάρουν καμιά απόφαση 
και είναι ανίκανοι για κάθε προσπάθεια. Ο χαρακτήρας 
με τον καιρό αλλάζει· χάνουν κάθε αίσθημα αγάπης και 
αφοσιώσεως, είναι αδιάφοροι και προς τους γονείς και 
προς τους συγγενείς και τους φίλους των. Χάνουν κάθε 
αίσθημα ηθικής και καθήκοντος· πολλές φορές καταντούν 
και εγκληματίαι. […] Πολλοί από τους δυστυχισμένους 
αυτούς καταλήγουν στο φρενοκομείο, […] το κοινόν 
εντευκτήριον όλων των δηλητηριομανών.

Οι παραπάνω αράδες δεν γράφτηκαν βέβαια για την 
«κοκαϊνομανή» γυναίκα του ξενοδοχείου «Παλλάς». 
Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση του περιστατικού της 
οδού Σταδίου, όπως παρουσιάστηκε στα ρεπορτάζ των 
εφημερίδων, και των προειδοποιήσεων για τους κινδύνους 
της «κοκαϊνομανίας» σε ένα σύγγραμμα εκλαϊκευμένης 
ιατρικής στην άλλη όχθη της Μεσογείου δεν ήταν τυχαία. 
Από τα τέλη του 19ου αιώνα, η χρήση ουσιών όπως το 
όπιο, το χασίς, η μορφίνη ή η κοκαΐνη είχε προκαλέσει 
ανησυχίες σε πολλές χώρες ανά την υφήλιο, ανησυχίες 
που οδήγησαν σε μια σειρά διεθνείς διασκέψεις στις αρχές 
του 20ού αιώνα με σκοπό τον περιορισμό της χρήσης 
ναρκωτικών. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918) 
επιτάχυνε αυτή τη διαδικασία, επειδή πολλές κυβερνήσεις 
με ενισχυμένες εξουσίες λόγω της εμπόλεμης κατάστασης 
υιοθέτησαν αυστηρά μέτρα για τον έλεγχο διαφόρων 
ουσιών. Τα μέτρα αυτά όχι μόνο δεν ήταν προσωρινά, 
αλλά γενικεύτηκαν με την επιστροφή της ειρήνης. 
Παράλληλα, καθώς τα αποθέματα οπιοειδών και άλλων 
φαρμακευτικών σκευασμάτων που είχαν συγκεντρώσει 
οι πρώην αντίπαλοι έβρισκαν τον δρόμο τους στην 
αγορά, άρχισαν να διαδίδονται νέες ψυχαγωγικές χρήσεις 
αλκαλοειδών όπως η ηρωίνη και η κοκαΐνη.»

Μάρω Βασιλειάδου

ναρκωτικά «κοινωνική νόσος» 
   με ιστορία
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Πώς τα 

social media 
διαμορφώνουν 

αρνητές εμβολίων
Σχεδόν οι μισοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που 

χρησιμοποιούν ως πρωταρχικό μέσο ενημέρωσης τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αρνητικά προσκείμενοι 
προς το εμβόλιο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Eu-
rofound, υπηρεσίας της Ε.Ε. που διεξάγει πανευρωπαϊκά 
ερωτηματολόγια. Βάσει της έρευνας, το 27% των 
Ευρωπαίων δεν θέλει να εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού. 
Παρόλο που η διστακτικότητα διαφέρει ανάλογα με 
πολλούς παράγοντες, μία από τις βασικές διαχωριστικές 
διαφορές αφορά την έκταση της χρήσης των social media. 

Το 40% όσων απάντησαν πως η βασική πηγή 
ενημέρωσής τους είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή 
τα blogs δήλωσε πως δεν είναι πιθανό να εμβολιαστεί, σε 
αντίθεση με όσους ενημερώνονται από τα παραδοσιακά 
μέσα – ραδιόφωνο, τηλεόραση ή τον Τύπο. Κάτω από 
το ένα πέμπτο αυτών των ομάδων δήλωσε πως δεν θα 
εμβολιαστεί.

«Ακόμα και όταν οι επιπτώσεις παραγόντων όπως η 
ηλικία, το φύλο και η κατάσταση υγείας ληφθούν υπόψη, οι 
διαφορές που βλέπουμε με τις βασικές πηγές ενημέρωσης 
είναι στατιστικά σημαντικές», γράφουν οι Sanna Nivakoski 
και Massimiliano Mascherini. Από ό,τι φαίνεται, η άρνηση 
των εμβολίων είναι επίσης συνήθης μεταξύ ανθρώπων 
που περνούν πολύ χρόνο στα social media.

Αυτό που έχουμε δει είναι ότι μπορεί να γίνει μια 
συσχέτιση», λέει στην «Κ» ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, 
διευθυντής περιεχομένου τού μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού ερευνών διαΝΕΟσις. «Η μεγαλύτερη 
πλειοψηφία αρνητών ενημερώνεται κυρίως από social 
media, οι πιο ηλικιωμένοι, οι οποίοι είναι σε μεγαλύτερο 
ποσοστό υπέρ των εμβολίων, ενημερώνονται κυρίως από 
την τηλεόραση», τονίζει, συμπληρώνοντας όμως πως, 
σύμφωνα με τις έρευνές τους, οι αρνητές των εμβολίων 
στην Ελλάδα πλέον φαίνεται να είναι γύρω στο 11%.

Ο Νίκος Παναγιώτου, αναπληρωτής καθηγητής στο 
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, αναφέρει 
στην «Κ» πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν 
τη δημιουργία κλειστών κοινοτήτων στις οποίες 
διατυπώνονται συχνά ισχυρισμοί που είναι δύσκολο να 
επαληθευθούν. Ο ίδιος τονίζει πως μεγάλες εταιρείες, 
όπως το Facebook και το YouTube, άργησαν να λάβουν 
μέτρα κατά της παραπληροφόρησης, ενώ σημαντικό ρόλο 
παίζει και η έλλειψη εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά μέσα 
ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Digital News Report 2021 του Reuters 
Institute, το media market της Ελλάδας χαρακτηρίζεται, 
εκτός άλλων, από έλλειψη εμπιστοσύνης στις ειδήσεις, 
ενώ η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως κύριου 
μέσου ενημέρωσης είναι πολύ υψηλή.

Ψευδείς ειδήσεις
Επίσης, έρευνα που διεξάγουν στο πανεπιστήμιο από 

τον Απρίλιο του 2020 έχει δείξει πως στην Ελλάδα, αλλά 
και σε άλλες χώρες, οι μέθοδοι παραπληροφόρησης που 
χρησιμοποιούνται στα social media είναι παρεμφερείς – 
«ψευδεπίγραφη επιστημοσύνη, διαστρέβλωση δηλώσεων 
και ένταση στον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται αυτού 
του είδους τα στοιχεία», λέει ο κ. Παναγιώτου. Σε μια 
ομάδα κατά των εμβολίων έναντι της COVID-19 στο Face-

book αναρτώνται ψευδείς ειδήσεις, όπως ότι αεροπορικές 
εταιρείες απαγορεύουν την είσοδο εμβολιασμένων, ή 
αποτυπώνονται με μεγάλη συχνότητα αντιεμβολιαστικές 
απόψεις, όπως «όχι στο εμβόλιο, όχι στο microchip, 
αντισταθείτε».

«Δεν είναι για πρόβατα» – έτσι περιγράφεται το γκρουπ. 
«Πάντοτε μας προσελκύει αυτός που αρνείται, αυτός 
που μιλάει για σεναριολογίες», λέει στην «Κ» ο Στέλιος 
Παπαθανασόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. «Ιδίως στα 
social media, που είναι κατεξοχήν μέρη λαϊκισμού, πάντα 
μας προσελκύει η λογική του παρασκηνίου και μας ελκύουν 
οι φωνές που λένε πως κάτι κρύβεται πίσω από αυτό». 

Παρ’ όλα αυτά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου 
είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν echo chambers, 
διαδικτυακά περιβάλλοντα στα οποία ανακυκλώνονται 
απόψεις με τις οποίες ο κάθε χρήστης συμφωνεί, οι απόψεις 
που διατυπώνονται, ειδικά σχετικά με ζητήματα υγείας, 
συνήθως προϋπάρχουν. «Δεν θα έλεγα ότι οδηγούν σε μια 
διστακτικότητα», αναφέρει στην «Κ» ο Αλέξης Ρουτζούνης, 
ερευνητικός διευθυντής της Κάπα Research. «Οι ήδη 
διστακτικοί», σημειώνει, «καταφεύγουν στα social media 
για να επιβεβαιώσουν τη διαμορφωμένη άποψή τους».

kathimerini.gr

Σύμφωνα 
με έρευνα 

του Eurofound 
το 27% των 
Ευρωπαίων 
δεν θέλει να 

εμβολιαστεί κατά 
του κορωνοϊού.
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γιατί πετάμε κέρματα 
στα σιντριβάνια;

Δεν είναι ασυνήθιστο θέαμα, μπροστά σε ένα σιντριβάνι ο 
περαστικός ή ο επισκέπτης θα βάλει αυτόματα το χέρι στην 
τσέπη του, θα βγάλει ένα κέρμα και θα το ρίξει μέσα στο 
νερό, κάνοντας παράλληλα μια ευχή. Πώς όμως προέκυψε 
συνήθεια του να πετάμε κέρματα στα σιντριβάνια που 
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα;

Από τα αρχαία χρόνια, επειδή το νερό ήταν δυσεύρετο, 
είχε συνδεθεί με τα θεία και πάντα αντιμετωπιζόταν ως 
θεϊκό σημάδι και δείγμα ευεργεσίας. Την περίοδο της 
ειδωλολατρίας κάθε πηγή αποτελούσε σημείο επικοινωνίας 
με τους θεούς και συχνά οι πιστοί άφηναν δώρα για να τους 
ευχαριστήσουν και για να έχουν μια καλή σχέση μαζί τους.

Τρόφιμα και κοσμήματα ήταν αυτά που προτιμούσαν 
να προσφέρουν, ενώ στην πορεία του χρόνου αυτά 
αντικαταστάθηκαν με χρήματα. Οι πιστοί έδιναν χρήματα 
ως αντάλλαγμα στους θεούς τους για να πιάσει η ευχή τους 
ή για να γίνει πράξη αυτό που ζητούσαν. Είναι άλλωστε 
γνωστή η σχέση αυτή συναλλαγής που υπάρχει από το 
παρελθόν των ανθρώπων με τους θεούς, εξ ου και οι 
θυσίες στους βωμούς και οι προσφορές…

γιατί η πλατεία Αμερικής 
λεγόταν πλατεία Αγάμων;
Το 1887 τότε που η περιοχή των Πατησίων ακόμα 

ήταν εξοχική, στο σημείο στο οποίο έκανε τέρμα ο 

Το παλαιότερο κλειστό 
μπουκάλι κρασιού 

παραμένει σφραγισμένο 
από τον 4ο αιώνα

Το κρασί έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία στη ζωή 
των ανθρώπων που προηγείται ακόμα και των γραπτών 
αρχείων γι’ αυτό. Δεν έχουν απομείνει φιαλίδια από 
την πρώιμη αυτή εποχή, αλλά ένα μπουκάλι κρασί, 
που παραμένει μάλιστα σφραγισμένο θεωρείται ως το 
παλαιότερο. Γνωστό ως Römerwein ή “Το κρασί του Spe-
yer” είναι τουλάχιστον 1.650 ετών, αφού χρονολογείται τον 
4ο αιώνα, μεταξύ 325 μ.Χ. και 359 μ.Χ.. Η χωρητικότητά του 
είναι 1,5 λίτρα και ανακαλύφθηκε στη σημερινή Γερμανία 
κατά την ανασκαφή τάφου ενός Ρωμαίου ευγενή.

Δεν είναι βέβαιο τι θα συμβεί με το κρασί εκτεθεί στον 
αέρα, οπότε παραμένει σφραγισμένο με ένα πώμα 
κατασκευασμένο από κερί και ελαιόλαδο. Αυτό το απίστευτο 
κομμάτι της ιστορίας εκτίθεται τώρα στο Ιστορικό Μουσείο 
του Speyer, όπου μόνο ένας άνθρωπος έχει την ευθύνη 
του, γιατί όλοι οι άλλοι «απλά φοβούνται», αναφέρεται στον 
Τύπο.

ιπποτροχιόδρομος, υπήρχε ένα μικρό καφενείο, στο οποίο 
σύχναζε μια παρέα ώριμων Αθηναίων, που όλοι τους, χωρίς 
εξαίρεση, ήταν άγαμοι. Μόνον ένας άπ’ αυτούς, κάποιος 
Γεώργιος Περπινιάς, γύρω στις αρχές της Άνοιξης του 1887 
αποσκίρτησε και παντρεύτηκε, αλλά την επόμενη στιγμή 
κατάλαβε πως η γυναίκα του ήταν φοβερά δύστροπη. Έτσι 
το επόμενο πρωί τη φόρτωσε σε ένα κάρο μαζί με όλα τα 
πράγματά της και την έστειλε πίσω στους γονείς της για να 
επανέλθει δριμύτερος στη συντροφιά των αγάμων.

Αυτό έγινε αμέσως πρώτο θέμα στην Εφημερίδα των 
Κυριών την οποία έβγαζε η Καλλιρρόη Παρρέν και η 
οποία είχε ήδη προτείνει, να ψηφισθεί ένας νόμος που να 
φορολογεί όλους του άγαμους άνδρες από τριάντα χρονών 
και πάνω, επειδή υπήρχαν πολλές ανύπαντρες γυναίκες 
που ήθελαν να κάνουν οικογένεια και δεν έβρισκαν 
γαμπρούς.

Η πλατεία μέχρι τότε δεν είχε κανένα επίσημο όνομα. 
Ονομάστηκε Πλατεία Αγάμων στις αρχές της δεκαετίας 
του 1890, οπότε και έγινε ο τόπος διαμαρτυρίας των 
αγάμων λίγο πριν την πτώχευση του 1893, όταν το κράτος 
επιχείρησε για πρώτη φορά να φορολογήσει τους άγαμους, 
και επίσης όσους σύχναζαν σε οίκους ανοχής ή παρόμοια 
στέκια, με την δικαιολογία ότι οι παντρεμένοι πληρώνουν 
περισσότερους φόρους επειδή έχουν οικογένειες, 
υπολογίζοντας πως με την φορολογία αυτή θα αύξανε 
κατά πολλά εκατομμύρια δραχμές τις εισπράξεις του και 
θα καταπολεμούσε το δημογραφικό πρόβλημα. Το 1927 
έλαβε το σημερινό της όνομα προς τιμήν των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής για το φιλελληνισμό τον οποίο 
είχαν επιδείξει οι κάτοικοί τους.
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Το ιστορικό αρχείο 
του γενικού 

Προξενείου Τορόντο
Τους τελευταίους μήνες, όποτε βρίσκω το χρόνο, 

κατεβαίνω με έναν παλιό “διπλωματικό μάρσιπο” στο 
υπόγειο του κτηρίου, όπου στεγάζεται το Γενικό Προξενείο 
μας, ανοίγω ένα από τα συρτάρια αυτών των φοριαμών 
και μεταφέρω το περιεχόμενό του στα γραφεία μας. Εδώ οι 
φάκελοι πρώτα καταγράφονται και μετά μπαίνουν σε κουτιά 
ανά έτος. Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή, το ιστορικό 
αρχείο θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Διπλωματικού και 
Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου 
θα ψηφιοποιηθεί, θα αποχαρακτηριστεί σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και θα διατεθεί στην ιστορική έρευνα. 

Δυστυχώς οι φοριαμοί δεν έχουν κάποια εξωτερική 
σήμανση και δεν μπορώ να ξέρω τί περιέχουν πριν τους 
ανοίξω. Άλλες φορές βρίσκω φακέλους με έγγραφα που 
θα μπορούσαν απλά να είχαν καταστραφεί μετά την 
παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου: παλιές εγκύκλιοι 
της διοίκησης, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων κ.α. Κάποιες 
φορές, όμως, μέσα στο φοριαμό κρύβεται ένας θησαυρός, 
που μπορεί να είναι πολύτιμος για έναν ιστορικό ερευνητή. 

Αφιερώνω παραπάνω χρόνο από όσο ίσως χρειάζεται 
για την καταγραφή και για αυτό το έργο μένει πίσω, διότι δεν 
μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να διαβάσω πολλά 
από αυτά τα έγγραφα. Και είναι αλήθεια ότι συναντάει 
κανείς τα πάντα: έχοντας την πολυτέλεια της απόστασης 
χρόνου, γελάω με τις μικρές ιστορίες κατασκοπίας και την 
καχυποψία που καλλιέργησε ο ψυχρός πόλεμος, θαυμάζω 
την οξυδέρκεια των παρατηρήσεων κάποιων παλιών 
διπλωματών, αλλά και συγκινούμαι όταν ξαφνικά, στο πιο 
αναπάντεχο σημείο, συναντώ τις ιστορίες μεταναστών που 
η ζωή τους είναι μικρό επεισόδιο στο μεγάλο δράμα που 
έζησε ο τόπος μας και οι ανθρωποί του τον περασμένο 
αιώνα. 

Οι δύο τελευταίοι φοριαμοί άνοιξαν ένα παράθυρο σε 
μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της 
ιστορίας της χώρας μας. Και όσο ηρωϊκή 
υπήρξε η στάση κάποιων ανθρώπων, 
τόσο δυστυχώς εθελόδουλη υπήρξε η 
στάση κάποιων στελεχών της κρατικής 
διοίκησης που με ζήλο διεκπεραίωσαν το 
έργο της στρατιωτικής δικτατορίας. Έξι (6) 
υπογραφές μέτρησα σε μια αλληλουχία 
εγγράφων, για να επιτραπεί η μετανάστευση 
ενός ομογενούς μας από τον Καναδά στις 
ΗΠΑ....

Η ιστορία δεν πρέπει να μένει άλλο 
κλεισμένη σε αυτά τα μεταλλικά κουτιά. 
Αν υπάρχουν φοιτητές και φοιτήτριες στο 
Τορόντο, με πολύ καλά ελληνικά, που θα 
μπορούσαν από τον επόμενο Σεπτέμβριο 
να αφιερώσουν από κάποιες ώρες την 
εβδομάδα, ώστε να τελειώσουμε την 
καταγραφή - πάντα υπό την αίρεση ότι οι 
υγειονομικές συνθήκες δεν θα επιβάλουν 
ξανά τη λήψη περιοριστικών μέτρων - ας 
επικοινωνήσουν στο toronto@mfa.gr.

Αναδημοσίευση από την προσωπική 
σελίδα στο Facebook του Γενικού 

Προξένου της Ελλάδας στο Τορόντο 
κ. Βίκτωρος Μαλιγκούδη
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Επιστήμονες εξετάζουν εάν είναι 
δυνατόν, να χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικά εμβόλια για την πρώτη 
και τη δεύτερη δόση. Εκτός από 
τα προφανή υλικοτεχνικά οφέλη, 

θα μπορούσε επιπρόσθετα να 
προσφέρει ισχυρότερη ανοσία.

Ενώ είναι πλέον πολύ εύκολο να λάβει κανείς το εμβόλιο 
στις περισσότερες δυτικές χώρες, η διάθεση εμβολίων 
σε άλλα μέρη του κόσμου είναι αργή ή ασυνεπής λόγω 
ελλείψεων, άνισης πρόσβασης και ανησυχιών σχετικά με 
την ασφάλεια τους.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι μια προσέγγιση συνδυασμού 
εμβολίων, θα βοηθήσει στην ανακούφιση αυτών των 
ζητημάτων και θα δημιουργήσει περισσότερη ευελιξία στα 
σχήματα ανοσοποίησης που είναι διαθέσιμα.

Σε όλο τον κόσμο, οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν 
υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη των 
εμβολίων. Η Pfizer-BioNTech και η Moderna δημιούργησαν 
εμβόλια mRNA ενώ η Oxford-AstraZeneca και η Johnson 
& Johnson πορευτήκαν αυτό που ονομάζεται ιικοί φορείς. 
Το εμβόλιο της Novavax βασίζεται σε πρωτεΐνες.

Έτσι, η ανάμιξη εμβολίων θα μπορούσε να σημαίνει κάτι 
περισσότερο από την αλλαγή φαρμακευτικής εταιρείας - 
όπως πχ από το Pfizer για τη δόση ένα έως το Moderna 
για τη δόση δύο. Μπορεί να αξιοποιηθεί ένας διαφορετικός 
τρόπος, προκειμένου να διεγείρει την ανοσολογική 
απόκριση εάν επιλέξει κανεις πχ μια πρώτη δόση Astra-
Zeneca και μια δεύτερη δόση Moderna;

Τα πιο προφανή οφέλη από τον συνδυασμό διαφόρων 
ειδών εμβολίων είναι υλικοτεχνικά - οι άνθρωποι μπορούν 
να λάβουν όποιο είναι διαθέσιμο χωρίς να ανησυχούν. Με 
την επιτάχυνση της παγκόσμιας διάθεσης εμβολίων, ο 
συνδυασμός και η εναλλαγή εμβολίων θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στον τερματισμό της πανδημίας. Επιπρόσθετα, 
οι ερευνητές ελπίζουν ότι ο συνδυασμός διαφορετικών 
εμβολίων θα μπορούσε να προκαλέσει μια πιο ισχυρή, 
μακροχρόνια ανοσοαπόκριση σε σύγκριση με τη λήψη 
και των δύο δόσεων ενός και του αυτού εμβολίου. Αυτή 
η προσέγγιση μπορεί επίσης να προστατεύσει καλύτερα 
τους ανθρώπους από αναδυόμενες μεταλλάξεις.

Όπως είναι γνωστό, κάθε φαρμακευτική εταιρεία 
χρησιμοποίησε ελαφρώς διαφορετικές περιοχές της 
πρωτεΐνης της ακίδας του SARS- CoV-2, στις συνθέσεις 
τους. Είναι η πρωτεΐνη του ιού στην οποία ανταποκρίνεται 
το ανοσοποιητικό μας σύστημα, οπότε η έκθεση σε 
διαφορετικά τμήματα της πρωτεΐνης (της ακίδας) θα έπρεπε 
να σημαίνει ότι το σώμα μας θα δημιουργήσει μια σειρά 
από αντίστοιχα αντισώματα που μπορούν να αποτρέψουν 
μελλοντική μόλυνση. Το εύρος των αντισωμάτων θα 
έπρεπε στη συνέχεια να παρέχει καλύτερη προστασία 
και να αυξάνει την πιθανότητα να προστατευτούμε από 
μεταλλάξεις που φέρουν αλλαγές στην πρωτεΐνη των 
ακίδων.

Γνωρίζουμε επίσης, ότι διαφορετικές τεχνολογίες 
εμβολίων ενεργοποιούν μοναδικές πτυχές του 
ανοσοποιητικού μας συστήματος χάρη στον τρόπο με τον 
οποίο παρουσιάζουν το τμήμα της πρωτεΐνης των ακίδων.

Τα εμβόλια Pfizer και Moderna αποτελούνται από ένα 
μικρό απόσπασμα mRNA, γενετικό υλικό που περιέχει 
τη συνταγή για να φτιάξει μια περιοχή της πρωτεΐνης της 

ακίδας του  SARS-CoV-2. Τυλιγμένο σε παχύ περίβλημα, 
το mRNA γλιστράει μέσα στα κύτταρα του εμβολιασμένου 
ατόμου, όπου κατευθύνει την παραγωγή της ιικής 
πρωτεΐνης. Το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου τότε 
αναγνωρίζει την ξένη πρωτεΐνη - ακίδα και παράγει 
αντισώματα εναντίον της.

Αρκετά άλλα εμβόλια κορωνοϊού βασίζονται σε έναν 
ιικό φορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ερευνητές 
τροποποίησαν έναν αδενοϊό που συνήθως προκαλεί το 
κοινό κρυολόγημα ώστε να παραδώσει τις οδηγίες DNA 
για την παραγωγή ενός τμήματος της πρωτεΐνης - ακίδας 
του SARS-CoV-2. Ο τροποποιημένος ιός είναι ασφαλής 
επειδή δεν μπορεί να αναπαραχθεί μέσα στον οργανισμό 
μας. Μαζί με αυτά της Johnson & Johnson και της Astra-
Zeneca, άλλα παραδείγματα εμβολίων ιικών φορέων που 
χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, περιλαμβάνουν το εμβόλιο 
Sputnik V της Ρωσίας και το CanSino Biologics της Κίνας.

Πάντως είναι γνωστό ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
μπορεί να αναπτύξει ανοσοαπόκριση στο ίδιο το εμβόλιο 
του ιικού φορέα, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει την 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι του κορωνοϊού.  
Οι ειδικοί ελπίζουν ότι ο συνδυασμός πλατφορμών 
εμβολίων - συνδυάζοντας για παράδειγμα, ένα εμβόλιο που 
βασίζεται σε mRNA με ένα διαφορετικό που περιλαμβάνει 
έναν ιικό φορέα για τη δεύτερη δόση - θα μπορούσε να 
μειώσει αυτόν τον κίνδυνο.

Σε όλο τον κόσμο, διεξάγονται μελέτες σε ζώα και 
ανθρώπους για τη διερεύνηση της ασφάλειας, των 
τύπων ανοσοαπόκρισης που δημιουργούνται, καθώς 
και της διάρκειας ανοσίας, όταν ένα άτομο λαμβάνει δύο 
διαφορετικές δόσεις εμβολίων κορωνοϊού.

Αποτελέσματα από μια ισπανική μελέτη που 
περιελάμβανε περισσότερα από 600 άτομα, έδειξαν ότι ο 
εμβολιασμός με τον ιικό φορέα AstraZeneca ως πρώτη 
δόση και της Pfizer-BioNTech με βάση το mRNA ως 
δεύτερη, πυροδοτεί μια ισχυρή ανοσοαπόκριση ενάντια 
στον ιό.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας γερμανικής 
μελέτης - που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί - διαπίστωσαν ότι 
η λήψη του εμβολίου AstraZeneca πρώτα, ακολουθούμενη 
από το εμβόλιο Pfizer, είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
περισσότερων προστατευτικών αντισωμάτων και παρείχε 
καλύτερη προστασία έναντι μεταλλάξεων, σε σύγκριση με 
δύο δόσεις AstraZeneca.

Η μελέτη Com-CoV στο Ηνωμένο Βασίλειο διερευνά 
επίσης την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της 
παροχής ενός συνδυασμού των εμβολίων AstraZen-
eca και Pfizer-BioNTech. Τα προκαταρκτικά ευρήματα 
δείχνουν ότι τα άτομα που έλαβαν μία δόση από το 
καθένα ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν ήπιες έως μέτριες 
παρενέργειες, από εκείνους που έλαβαν δύο δόσεις του 
ίδιου εμβολίου. Τα τελικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης, 
συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας αυτής της 
προσέγγισης, αναμένονται περί το τέλος Ιουνίου του 2021. 
Η διευρυμένη μελέτη Com-CoV2 δοκιμάζει και άλλους 

συνδυασμούς εμβολίων Covid-19. Συγκεκριμένα την 
πλατφόρμα mRNA της Moderna και αυτήν των πρωτεϊνών 
της Novavax.

Οι αναδυόμενες μεταλλάξεις του κορωνοϊού, είναι ένας 
από τους πιο επιτακτικούς λόγους για να εξετάσει κανείς το 
ενδεχόμενο συνδυασμού εμβολίων. Η χορήγηση εμβολίων 
που στοχεύουν διαφορετικές παραλλαγές του ιού, θα 
μπορούσε να παράσχει ευρεία συλλογική ανοσία και να 
περιορίσει την εμφάνιση νέων, πιθανώς πιο επικίνδυνων 
στελεχών.

Είναι πιθανό, ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως να 
χρειαστούν μια τρίτη δόση για να αντιμετωπίσουν τις 
γενετικές διαφορές σε νέες μεταλλάξεις του ιού. Η αλλαγή 
πλατφόρμας για αυτή την ενισχυτική δόση - για παράδειγμα, 
εάν ο πρώτος γύρος ήταν ιογενής, η εναλλαγή σε mRNA ή 
σε εμβόλιο πρωτεΐνης - θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης.

Τα εμβόλια γρίπης προστατεύουν συνήθως από 
πολλαπλά στελέχη του ιού της γρίπης - αλλά αυτά 
συνήθως παρασκευάζονται από την ίδια εταιρεία. Στο 
μέλλον, αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
εμβόλια που περιέχουν πολλαπλές περιοχές του SARS-
CoV-2 για προστασία έναντι διαφόρων παραλλαγών, ή 
περιοχών τόσο των πρωτεϊνών του κορωνοϊού όσο και των 
πρωτεϊνών της γρίπης, προστατεύοντας από τους δύο ιούς 
με μία μόνο λήψη.

Προς το παρόν, ωστόσο, τα Κέντρα Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων στις ΗΠΑ επιτρέπουν την ανάμιξη 
των εμβολίων Pfizer και Moderna με βάση το mRNA, μόνο 
σε «εξαιρετικές καταστάσεις», όπως στην περίπτωση 
περιορισμένης παροχής εμβολίων ή εάν ένα άτομο δεν 
γνωρίζει ποιο εμβόλιο έλαβε αρχικά.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας του Καναδά ενέκρινε 
πρόσφατα τη μίξη διαφορετικών εμβολίων, εάν η 
περιορισμένη προσφορά εμποδίζει κάποιον να πάρει τη 
δεύτερη δόση του ίδιου εμβολίου ή εάν κάποιος ανησυχεί 
για μια δεύτερη δόση AstraZeneca λόγω των παρενεργειών 
που έχουν γνωστοποιηθεί.

Οι χώρες της ΕΕ πάντως, αναμένουν περαιτέρω 
αποτελέσματα μελετών, πριν επιτρέψουν την ανάμιξη 
δόσεων εμβολίων.

Fast Company/Σύνταξη-Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

“Κοκτέιλ” εμβολίων για ισχυρότερη ανοσία
εΠιΣΤΗμΗ
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ΠοΛιΤιΣμοΣ
Από την ΕΟΚΑ 
στην είσοδο 

στην Ευρώπη
Η πολυσήμαντη αξία της 
δημοσίευσης του αρχείου 

του Τάσσου Παπαδόπουλου.
Η δημοσίευση των τεσσάρων τόμων του «Αρχείου 

Παπαδόπουλου» αποτελεί καμπή στην εξέλιξη της 
κυπριακής ιστοριογραφίας. Καθιστά άμεσα διαθέσιμο 
στους ερευνητές ένα υλικό τεράστιας έκτασης, που αφορά 
διάφορους τομείς της κυπριακής δημόσιας σφαίρας: 
κυπριακός αγώνας της δεκαετίας του 1950, στον οποίο 
ο Παπαδόπουλος αναδείχθηκε σε ηγετικό στέλεχος της 
ΕΟΚΑ, συγκρότηση του κράτους μετά το 1960, εσωτερική 
πολιτική σκηνή, κοινωνική πολιτική (ο Παπαδόπουλος, 
αφού υπηρέτησε ως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ανέλαβε και το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας, 
και μετά το Υγείας), εξωτερική πολιτική και Κυπριακό, την 
αγωνιώδη προσπάθεια να επιβιώσει το κράτος μετά το 
τρομερό πλήγμα της τουρκικής εισβολής, και φυσικά υλικό 
από τη θητεία του Παπαδόπουλου στην προεδρία της 
Δημοκρατίας το 2003-2008. Ο κάθε τόμος έχει τον δικό του 
επιμελητή, και καλύπτονται οι περίοδοι, αντίστοιχα, 1934-
1974 (επιμ. Χαράλαμπος Αλεξάνδρου), 1974-1991 (επιμ. 
Λυκούργος Κουρκουβέλας), 1991-2003 (επιμ. Μιχάλης 
Κοντός) και 2003-2008 (επιμ. Γιώργος Κέντας). Ολοι 
οι επιμελητές είναι νέοι και δυναμικοί επιστήμονες που 
εργάστηκαν υπό την εποπτεία του Πέτρου Παπαπολυβίου, 
ενός από τους σημαντικότερους ειδικούς της σύγχρονης 
ελληνικής ιστορίας. 

Στον κάθε τόμο δημοσιεύονται από 46 (ο τρίτος) έως 96 
έγγραφα (ο τέταρτος), ενώ προηγείται εκτενής εισαγωγή 
του επιμελητή του, η οποία αναλύει το βασικό πλαίσιο της 
εποχής και τη δράση του Παπαδόπουλου στη διάρκειά 
της. Είναι αναγκαίο να επισημανθεί η αυστηρή τήρηση των 
κανόνων της ιστορικής επιστήμης και της παρουσίασης 

πρωτογενών πηγών. Από 
την άλλη πλευρά –και τούτο 
(φυσικά) δεν έχει λεχθεί 
ρητά ούτε στους τόμους 
ούτε και κατά τη δημόσια 
συζήτηση για το έργο στην 
Κύπρο– είναι φανερό στον 
έμπειρο παρατηρητή ότι 
για να συνταχθεί και να 
ολοκληρωθεί μια τέτοια 
δημοσίευση χρειάστηκε 
εργασία πραγματικά 
γιγάντια, μεγάλη δέσμευση 
και πραγματικό μεράκι 
από την πλευρά του 
γενικού επιμελητή, των 
επιμέρους επιμελητών 
και των στελεχών του 
Κέντρου Παπαδόπουλου, 
μεταξύ των οποίων πρέπει 
οπωσδήποτε να αναφερθεί 
το όνομα του εκτελεστικού 
διευθυντή του, Χρύση 
Παντελίδη. 

Ασφαλώς, το «Αρχείο 
Παπαδόπουλου» εστιάζει στον ρόλο και στη δράση ενός 
ανθρώπου ο οποίος είχε κορυφαία συμβολή στην ιστορία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπηρέτησε ως πρόεδρός 
της, διαχειρίστηκε το σχέδιο Ανάν και υπέγραψε την 
προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως ένα δημοσίευμα 
απλώς βιογραφικού χαρακτήρα. Προσφέρει μείζονος 
βαρύτητας υλικό που αφορά την κυπριακή ιστορία στο 
σύνολό της και θα συμπληρώσει το ήδη διαθέσιμο από 
άλλες πηγές. Επιπλέον, όσο και εάν είναι φυσικό ο τέταρτος 
τόμος (που αφορά την προεδρία και το σχέδιο Ανάν) να 
συγκεντρώνει το αυξημένο ενδιαφέρον των παρατηρητών, 
το έργο στο σύνολό του παρουσιάζει πρωτογενές υλικό 
για μια τεράστια περίοδο και για ένα πολύ μεγάλο φάσμα 
θεμάτων, για πολλά από τα οποία οι διαθέσιμες πηγές έως 
σήμερα ήταν εξαιρετικά ισχνές. Η δημοσίευση ενός τέτοιου 
έργου λειτουργεί πάντοτε ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη 
της ιστορικής μελέτης, ενώ –ίσως το σημαντικότερο, από 
μεθοδολογική άποψη– δίνει τεράστια ώθηση στην υπεύθυνη 
έρευνα, τη βασισμένη στις πηγές. Αυτό είναι εξαιρετικά 
σημαντικό και από την άποψη της πολιτικής κουλτούρας: 
η εμφάνιση του έργου αναμένεται να ενδυναμώσει την 
τάση για επιστημοσύνη, να βοηθήσει στην απομάκρυνση 

από το σύνηθες (στο πλαίσιο του Κυπριακού) πλαίσιο της 
συνωμοσιολογίας και του κουτσομπολιού, ενώ θα δώσει 
την ευκαιρία στους ερευνητές να βασιστούν σε πρόσθετες 
πηγές της ελληνικής κυπριακής πλευράς, αναστρέφοντας 
την ατυχή (αν και αναγκαστική) τάση να αναζητείται υλικό 
σχεδόν αποκλειστικά σε ξένα αρχεία, ειδικά τα βρετανικά.

Είναι αυτονόητο ότι το έργο δεν ενσωματώνει το σύνολο 
του αρχειακού υλικού που έχει εναποτεθεί στο Κέντρο 
Μελετών «Τάσσος Παπαδόπουλος». Προσφέρει όμως μια 
συνολική και έντιμη εικόνα για τον ενημερωμένο αναγνώστη, 
καθώς και μια ένδειξη του τι θα μπορέσει να αναζητήσει 
ο πιο ειδικευμένος ερευνητής στη δική του προσπάθεια. 
Το αρχείο δεν είναι η «ιστορία». Είναι η προϋπόθεση για 
τη συγγραφή της. Και κανένα βιβλίο δεν εμπεριέχει όλη 
την «ιστορία». Αλλά λίγα ενσωματώνουν τόσο μεγάλο 
τμήμα της, και μάλιστα με όρους αδιαπραγμάτευτα 
επιστημονικούς. Δεν θα ήταν υπερβολή να σημειωθεί ότι η 
δημοσίευση αυτή μπορεί να λειτουργήσει και ως πρότυπο 
για την ανάληψη ανάλογων προσπαθειών και στο μέλλον.

* Ο κ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου είναι καθηγητής στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
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