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Για να γιορτάσουν τα 200 
χρόνια της Ελληνικής 

Επανάστασης η 
Αρχιεπισκοπή Καναδά 
και η Κυβέρνηση του 

Οντάριο ανακοινώνουν 
την ίδρυση Μουσείου 

Ελληνοκαναδικής 
Κληρονομιάς

Μουσείο Ελληνοκαναδικής 
Κληρονομιάς στον Καναδά

Η Αρχιεπισκοπή Καναδά γιορτάζοντας 
τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης 
ιδρύει Μουσείο Ελληνοκαναδικής Κλη-
ρονομιάς. Οικονομικά συμβάλλει η Κυ-
βέρνηση του Οντάριο με το ποσό των 
τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων δολαρίων 
($325.000).

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα 25 
Μαρτίου 2021 ο Πρωθυπουργός του 
Οντάριο Doug Ford με την Υπουργό 
Κληρονομιάς, Αθλητισμού, Τουρισμού και 
Πολιτισμού Lisa MacLeod σε διαδικτυακή 
συνεδρίαση με τον Αρχιεπίσκοπο Σωτή-
ριο, τους βουλευτές της Επαρχιακής 

Στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου υπάρχουν 
οργανωμένες ελληνικές κοινότητες γιορτάστηκε η επέτειος για 
τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 
χωρίς να λείψει η λαμπρότητα που απαιτεί μια τόσο σημαντική 
επέτειος.

Ανήμερα της επετείου της 25ης Μαρτίου  στην Αθήνα 
πραγματοποιήθηκε στρατιωτική παρέλαση παρουσία επίσημων 
επισκεπτών και έγινε η έπαρση της σημαίας στον ιερό βράχο της 
Ακρόπολης. 

Παρελάσεις  περιορισμένης συμμετοχής λόγω της πανδημίας 
έγιναν και στο εξωτερικό καθώς και διαδικτυακές εκδηλώσεις.  Στα 
γαλανόλευκα ντύθηκαν εμβληματικά κτίρια ανά τον κόσμο. Για 
μία ολόκληρη μέρα  η Ελλάδα ξανάζησε ώρες δόξας.  Μέσα από 
οθόνες τηλεφώνων και υπολογιστών ζήσαμε ώρες υπερηφάνειας 
και συγκίνησης. Η μεγίστης σημασίας για την Ελλάδα επέτειος 
δεν αφορά μονάχα τους Ελληνες. Ένα κομμάτι της Ελλάδας 
βρίσκεται μέσα σε όλους μας. Ο αγώνας των ηρώων του 1821, 
το εξαιρετικό θάρρος και το σθένος που επέδειξαν  άνοιξε τον 
δρόμο για την εθνική ανεξαρτησία κι άλλων λαών. Έγινε φωτεινό 
παράδειγμα προς μίμηση. “ο κόσμος είναι η Ελλάδα που 
διαστέλλεται. Η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται», 
έγραψε ο Βίκτωρ Ουγκώ. Αυτή την Ελλάδα ας κρατήσουμε μέσα 
μας και τα ιδανικά που εκπορεύονται από την ελευθερία που 
μας κληρονόμησαν. Η “Θεική φλόγα που άναψε στη ψυχή των 
Ελλήνων” να μείνει άσβεστη για να φωτίζει το όραμά μας για την 
Ελλάδα του αύριο. “Και το ταξίδι των Ελλήνων συνεχίζεται....”.

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει

«Η Ελλάδα δεν έχει μόνο ένδοξο 
παρελθόν, αλλά και ένα πολλά υποσχόμενο 
μέλλον. Αφήσαμε πίσω μας τα χρόνια της 
κρίσης. Αυτή είναι μια χώρα που αποπνέει 
μια νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης»,τόνισε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διαδικτυακή 
επετειακή εκδήλωση προκειμένου να 
τιμηθεί η επέτειος των 200 ετών από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 
στη Βουλή των Κοινοτήτων του Καναδά, 
παρουσία του Πρωθυπουργού του 

Καναδά, Τζαστίν Τριντό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε 

στους νέους: «Είναι πολύ σημαντικό για 
φιλελεύθερους πολιτικούς όπως εσύ και 
εγώ. Ιδίως μετά την πανδημία, θα πρέπει 
να είμαστε βέβαιοι πως δεν θα υπάρξει 
μια νέα γενιά νικητών και ηττημένων. Ο 
COVID-19 κατέστησε σαφές πως μπορεί 
να πιστεύει κανείς στην οικονομία της 
ελεύθερης αγοράς, αλλά υπάρχουν στιγμές 

Μητσοτάκης σε Τρουντό: 
Θέλουμε οι Καναδοί να μετέχουν 
στο success story της Ελλάδας

ΣΕΛΙΔΑ 18
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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

Για την 200η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης 
ο Παμμεσηνιακός Σύλλογος Τορόντο διοργάνωσε 
μια θαυμάσια διαδικτυακή συναυλία, επιλέγοντας 
τοπικούς καλλιτέχνες που τραγούδησαν 
παραδοσιακά, ρεμπέτικα, μοντέρνα και παλιά λαϊκά 
τραγούδια από κάθε περιοχή της Ελλάδας. 

Η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του You-
tube. Ηταν μια εκδήλωση απόλυτα επιτυχημένη 
την οποία παρακολούθησαν ζωντανά την οποία 
παρακολούθησαν πάνω από 10.000 άτομα, 
Μεσσήνιοι και μή... 

Ο Παμμεσηνιακός Σύλλογος πρωτοπόρος και 
καινοτόμος όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία 
χρόνια έβαλε και πάλι την ιδιαίτερη πινελιά 
του προσφέροντας ένα μουσικό θέαμα που 
ομολογουμένως έχει λείψει σε όλους μας, λόγω των 
περιοριστικών μέτρων της πανδημίας.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη σε όλους τους 
Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα και στη διασπορά.

Συγχαρητήρια σε όλους. 

Διαδικτυακή συναυλία από τον
Παν-Μεσσηνιακό Σύλλογο Τορόντο

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ο εορτασμός  των 200 ετών από την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821 στον Καναδά 
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο φύλλο της 11ης ιανουαρίου 2021 στο 
δημοσίευμα με τίτλο “με αγάπη οι αρκάδες...” 
στην παράγραφο αναφορικά με τα ονόματα 
των επιχειρήσεων που πρόσφεραν οικονομική 
βοήθεια στην Ελληνική Κοινότητα τορόντο, εκ 
παραδρομής γράφτηκε λανθασμένα το όνομα  
ενός  εκ των ιδιοκτητών του Laird Drive Auto. το 
όνομα είναι Νέαρχος Χατζηνικολάου ... Ζητούμε 
συγνώμη για το τυπογραφικό αυτό λάθος.

Πλήρης ημερών έφυγε από κοντά μας ο Γεώργιος 
Κοκκόρης, Άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
και επί σειρά ετών ο διατελέσας πρόεδρος της 
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Αγ. Νικολάου Τορόντο.
Από τους πρωτεργάτες της Κοινότητας Αγ. Νικολάου, 
εργάτης ακούραστος και με πίστη και αγάπη στο Θεό.
Φιλήσυχος, καλοσυνάτος, πράος, με το χαμόγελο στα 
χείλη κάθε Κυριακή ήταν πάντα παρών στην είσοδο 
της εκκλησίας να καλοδέχεται τους πιστούς.
Η κηδεία του έγινε χτες Δευτέρα στην εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου.
Αιωνία του η μνήμη!

Γεώργιος Κοκκόρης
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

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

Κυβέρνησης, Έφη Τριανταφυλλοπούλου, 
Χριστίνα Μίτα και Άρη Babikian και τον 
Άρχοντα, Οστιάριο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, Ευάγγελο Σωτηρόπουλο.

Ο Πρωθυπουργός Ford είπε: « «Το 
Οντάριο φιλοξενεί µια περήφανη και 
διαρκώς αναπτυσσόµενη ελληνική 
κοινότητα. Αυτό το Μουσείο θα έχει 
έναν προορισµό, να γιορτάζεται η 
ελληνική κληρονοµιά και ο πολιτισµός, 
εδώ στο Τορόντο. Το πλεονέκτηµα της 
επαρχίας µας είναι η πολυµορφία µας 
και η πολιτιστική µας κληρονοµιά, γι’ 
αυτό είναι τώρα η κατάλληλη στιγµή 
που κάνουµε αυτή τη σηµαντική 
ανακοίνωση, για να σηµατοδοτήσουµε 
τον Μήνα της Ελληνικής Κληρονοµιάς 
και την 200ή επέτειο της Ελληνικής 
Ανεξαρτησίας».

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος απα-
ντώντας είπε: «Εκ μέρους των 
Ελληνικών Κοινοτήτων του Οντάριο 
και όλου του Καναδά, διαβιβάζω την 
ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον 
πρωθυπουργό Ford, την υπουργό 

Μουσείο Ελληνοκαναδικής 
Κληρονομιάς στον Καναδά

AΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

-Έλα Σκλάβε,τι κάνεις;
-Καλά είμαι μικρέ.Εσείς τι κάνετε εκεί 

κάτω;
-Τι να κάνουμε Σκλάβε, Τρέχουμε και 

δεν φτάνουμε...
Από την μία μας κλείνουν, από την 

άλλη μας ανοίγουν και φτου κι απ’ την 
αρχή. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και 
γενικότερα τι να περιμένουμε.

-Καλά έχετε κάψει λάδια εκεί 
κάτω,απ’ότι φαίνεται.

Τουλάχιστον μικρέ, μου έφυγε το 
άγχος για τον Αρχιεπίσκοπο.Τώρα 
που άνοιξαν ξανά οι εκκλησίες θα 
γυρίζει ο δίσκος....

Τον έβλεπα πολύ χλωμό τελευταία 
και όσο παρέμεναν κλειστές. Ησύχασα 
τωρα.

  Έμαθα και τα νέα όσον αφορά την 
κοινότητα. Οργανώθηκε επιτροπή για 
να μαζευτούν τα χρήματα, μήπως και 
σωθεί η κατάσταση. 

-Ναι Σκλάβε το έμαθα και γω. Ακόμα 
δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, για 
να μπορέσουμε να το βάλουμε στην 
εφημερίδα.

Ωστόσο το πληροφορήθηκα από 
άτομα που εμπλέκονται άμεσα και 
είναι αξιοσέβαστα.

Εύχομαι πραγματικά να τα 
καταφέρουν.

Η Εβδομάδα θα είναι δίπλα τους, σε 
ό,τι κι αν χρειαστούν.

-Τι άλλα μικρέ;
-Γενικότερα όπως τα ξέρεις Σκλάβε.

Είχαμε την επέτειο των 200 χρόνων 
από την Ελληνική Επανάσταση.

Όλος ο πλανήτης ντύθηκε στα χρώ-
ματα της γαλανόλευκής μας, τιμώντας 
με αυτόν τον τρόπο την συμβολή των 
ελλήνων στην παγκόσμια ιστορία και 
φυσικά για την ελευθερία τους. 

-Ναι μικρέ, το είδαμε και εμείς από 
εδώ πάνω.

-Μεταξύ μας όμως Σκλάβε. Δεν 
είναι λίγο ειρωνικό να γιορτάζουμε την 
ελευθερία μας, όταν την ίδια στιγμή 
είμαστε μαντρωμένοι στα σπίτια μας 
λόγω της κατάστασης;

Μόνο ελεύθερος δεν αισθάνεται 
ο κόσμος. Δεν υποφέρεται άλλο η 
κατάσταση...

- Βλέπω μικρέ ότι τα έχεις παίξει, 
δίχως μπουζούκια και τις νυχτερινές 
εξόδους σου.

-Ναι Σκλάβε περνάω μαρτύριο.
Μην γελάς, είναι σοβαρό το θέμα. 
-Θα το αντέξεις μικρέ.Εδώ άντεξες 

άλλα κι άλλα, σε αυτό θα κολλήσεις;
-Εντάξει Σκλάβε... Παίζεις με τον 

πόνο μου τώρα, αλλά το προσπερνάω.
Τέλος πάντων.Φεύγω γιατί έχω 

δουλειές με φούντες στο μαγαζί... λένε 
ότι θα μας ανοίξουν σύντομα. 

Θα τα πούμε την επόμενη φορά που 
θα έρθω.

-Δεν αναφέρθηκες όμως μικρέ στην 
κυρία που πέρασε τις προάλλες από 
το μαγαζί, για να σε συγχαρεί για τα 

κα MacLeod, τον πρώην Υπουργό 
Οικονομικών κ. Rod Phillips καθώς και 
τα Μέλη της Βουλής του Ονταριο, Έφη 
Τριαναταφυλοπούλου, Χριστίνα Μίτα 
και Άρη Μπαπικιάν, για την υποστήριξη 
του Μουσείου Ελληνοκαναδικής 
Κληρονομιάς το οποίο θα συνεχίζει 
ανά τους αιώνες την ελληνοχριστιανική 
παράδοση.

Σκοπός του Μουσείου Ελληνοκα-
ναδικής Κληρονομιάς είναι να συγκεν-
τρώσει αντικείμενα ελληνοκαναδικής 
ιστορικής αξίας. Το έργο θα τελειώσει 
εντός του 2022.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή πιστεύει ότι 
αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να 
αποτίσει φόρο τιμής στους ήρωες της 
Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και 
στους αρχαίους σοφούς προγόνους 
μας. Όλοι μαζί για την κατάκτηση της 
κορυφής.

Όλοι μαζί να συνεχίσουμε την ιστορία 
των αρχαίων ελλήνων προγόνων μας 
και των ηρώων της Επανάστασης. Όλοι 
μαζί ενωμένοι ως καναδοί ελληνικής 
καταγωγής και χριστιανοί ορθόδοξοι 
βαθειά θρησκευόμενοι.

ουρανοκατέβατα.
-Α ναι έχεις δίκιο. Η πλάκα είναι ότι, 

μου είπε να τους τα χώνω περισσότερο, 
όπως έκανες εσύ με τα κεντρίσματα.

-Τι μου θύμισες μικρέ...! Ήταν όμως 
κάποια από τα κεντρίσματά μου πολύ 
πετυχημένα.

-Αυτό οφείλω να στο αναγνωρίσω 
Σκλάβε.Ο τρόπος που έγραφες ήταν 

μοναδικός.
 Ξέχασα όμως να σου πω για τον 

άλλο, που καταλάθος τον γράψαμε 
βλάχο και όχι νιάρχο.Είπε πως θα μας 
κάνει μήνυση.

-Πες του μικρέ, να την στείλει 
κατευθείαν εδώ πάνω.

- Εντάξει Σκλάβε...Τα λέμε σύντομα.
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...
 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 

Για να μην ξεχνάμε 
εκείνους που 
θυσιάστηκαν 

και για την δική μας 
ελευθερία

1821 - 2021
Τιμώντας σήμερα τα 200 χρόνια από την 

επέτειο της έναρξης της επαναστάσεως, 
θα αναφερθώ εν συνεχεία εκτενέστερα στα 
γεγονότα εκείνης της εποχής. Επιτρέψτε 
όμως να αρχίσω από μια τελετή που 
έγινε στην Αθήνα, 50 χρόνια μετά την 
επανάσταση, δηλαδή προ 150 χρόνων.

Ηταν 25 Μαρτίου του 1872. Στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων που γίνονταν, και στις 
οποίες ανάμεσα στους συμμετέχοντες 
ήταν έστω και λίγοι εναπομείναντες 
από εκείνα τα γεγονότα, στα προπύλαια 
του Πανεπιστημίου Αθηνών έγιναν 
τα αποκαλυπτήρια της προτομής του 
εθνομάρτυρα πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄. 

Το ιδιαίτερα συγκινητικό μαρτύριό του, 
που έγινε στις 10 Απριλίου του 1821, 
ανήμερα της ημέρας του Πάσχα και το 
κρέμασμα του σώματός στου την Ωραία 
Πύλη του πατριαρχικού ναού, καθώς και 
τα όσα άλλα επακολούθησαν και στα 
οποία κατά το παρελθόν έχουμε αναφερθεί 
πολλές φορές, προκαλούν ρίγη συγκίνησης 
σε κάθε Ελληνα που τα διαβάζει.

Ετσι για την ιστορία, στις 25 Απριλίου 
του 1871, το λείψανο του Γρηγορίου Ε 
μεταφέρθηκε στην Αθήνα και εναποτέθηκε 
στη Μητρόπολη. Στις 8 Απριλίου του 1921, 
ο Γρηγόριος Ε΄ ανακηρύχθηκε Άγιος και η 
μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 
Απριλίου.

Πάμε λοιπόν στην 25η Μαρτίου του 
1872. Σε μία στροφή από το συγκλονιστικό 
και με πολλαπλά μηνύματα ποίημα που 
εμπνεύστηκε και απήγγειλε ο Αριστοτέλης 
Βαλαωρίτη, αναφέρονται και τα ακόλουθα: 

«…Το λείψανό σου το φτωχό, το 
ποδοπατημένο,

τ’ ανάστησε η αγάπη μας κι εδώ 
μαρμαρωμένο

θα στέκει ολόρθο, ακλόνητο κι αιώνιο θε 
να ζήσει,

να ’ναι φοβέρα αδιάκοπη σ’ Ανατολή και 
Δύση…»

Νομίζω ότι αυτά ταιριάζουν απόλυτα 
όχι μόνο στον μαρτυρικό μας Πατριάρχη, 
για τον οποίο γράφτηκε, αλλά και στην 
Ελλάδα, η οποία μετά από 400 χρόνια 
σκλαβιάς που την είχαν μετατρέψει σε 
φτωχό λείψανο, αναστήθηκε και πλέον 
στέκει ολόρθα, ακλόνητη κι αιώνια θε να 

ζήσει, να ’ναι φοβέρα αδιάκοπη σ’ Ανατολή 
και Δύση…»

Μια αναδρομή σε 
εκείνα τα γεγονότα

Έχουν περάσει 200 χρόνια από εκείνη 
την ιστορική στιγμή όπου κάτω από το 
λάβαρο της επαναστάσεως που ευλόγησε 
ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός 
στην Αγία Λαύρα,  ξεσηκώθηκαν οι επί 
400 και πλέον χρόνια ραγιάδες, για να 
πετύχουν την χιλιάκριβη την ελευθερία, 
που όλοι λαχταρούσαν και ο καθένας από 
αυτούς έλεγε «αν δεν την αποκτήσω τί με 
ωφελεί να ζήσω;»

Τα συνθήματά τους «για του Χριστού 
την πίστη την αγία και της Πατρίδας την 
Ελευθερία» και «Ελευθερία ή Θάνατος» 
είναι και σήμερα επίκαιρα, αφού είναι 
διαχρονικά.

Μετά από ποταμούς αιμάτων και 
ανυπολόγιστες θυσίες κατάφεραν να 
ελευθερώσουν μια μικρή μόνο περιοχή, 
μια περιοχή που απείχε πολύ από τα 
φιλόδοξα όνειρα των επαναστατών. Αυτοί 
πάντα ονειρεύονταν να ελευθερώσουν 
ακόμα και την Κωνσταντινούπολη και 
να επανασυστήσουν την Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία. Γι’ αυτήν άλλωστε μαζί 
με το πένθιμο μήνυμα «Εάλω η Πόλις» 
που ακούστηκε σαν έπεσε η Πόλη εκείνη 
την αποφράδα Τρίτη της 29ης Μαΐου του 

1453, σαν μήνυμα χαρμολύπης, άρχισε  
ελπιδοφόρο να ψιθυρίζεται και με το 
πέρασμα του χρόνου, ως ήχος ποταμών 
πολλών να ακούγεται το «σώπασε κυρα-
Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις πάλι με 
χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα ‘ναι.»  

1821, 2021. 200 χρόνια από τότε. 
Οφείλουμε κάθε ημέρα, κάθε χρόνο και 
κυρίως τώρα που γιορτάζουμε την 200η 
επέτειο της επανάστασης, να σκύψουμε 
ευλαβικά και να μελετήσουμε τα γεγονότα, 
τιμώντας όλους όσους θυσιάστηκαν για να 
ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

Οφείλουμε να σκύψουμε ευλαβικά και να 
δούμε ψύχραιμα, όχι μόνο όσα από αυτούς 
μας κάνουν υπερήφανους, αλλά και τα λάθη 
τους και τα πάθη τους, γιατί άνθρωποι ήταν 
και αυτοί και να αγωνιστούμε έτσι ώστε να 
τα αποφύγουμε, γιατί κατά τον Εθνικό μας 
ποιητή Διονύσιο Σολωμό συχνά πολλοί 
από αυτούς ενήργησαν υπό το πνεύμα της 
διχόνοιας:

«Η Διχόνοια που βαστάει ένα σκήπτρο 
η δολερή, καθενός χαμογελάει, πάρ’ το, 
λέγοντας, και συ. Κειο το σκήπτρο που σας 
δείχνει Έχει αλήθεια ωραία θωριά, μην το 
πιάστε, γιατί ρίχνει εισέ δάκρυα θλιβερά. 
Από στόμα οπού φθονάει, παλληκάρια, 
ας μην ‘πωθή, πως το χέρι σας κτυπάει 
του αδελφού την κεφαλή. Μην ειπούν στο 
στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά: Εάν 
μισούνται ανάμεσά τους δεν τους πρέπει 
ελευθεριά.» (Στίχοι 144-147).

Εχουν γραφτεί πολλά, για εκείνη την 
επανάσταση, για εκείνον τον γενικό 

ξεσηκωμό. Μίλησαν οι πρωταγωνιστές του 
αγώνα και πολλοί ειδικοί έσκυψαν για να 
εξετάσουν τα της παράτολμης επανάστασης.

Από όλα αυτά αξιοπρόσεκτα και νομίζω 
επιγραμματικά νομίζω, είναι τα σταράτα 
λόγια του θρυλικού Κολοκοτρώνη:

”Όταν πήραμε τα όπλα ο κόσμος μας 
έλεγε τρελούς. Ημείς, αν δεν είμεθα τρελοί, 
δεν εκάναμε την επανάσταση….” 

Νομίζω ότι σε αυτά συμπυκνώνεται 
το νόημα, του πόσο δύσκολο ήταν αυτό 
που τόλμησαν από κοινού να κάνουν όλοι 
οι Ελληνες, ασχέτως σε πιο μέρος της 
απέραντης και πανίσχυρης τότε Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας ζούσαν, αφού όλοι ζούσαν 
υπό το πυκνό σκοτάδι της σκλαβιάς και όλοι 
ανεπιφύλακτα προτιμούσαν «καλυτέρα να 
ζήσουν μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 
χρόνια σκλαβιάς και φυλακή».

ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΗΡΩΕΣ
 ΤΟΥ 1821 ΑΥΤΟΙ 

ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝ
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στους Αγωνιστές 

του 1821, δημοσιεύουμε αποσπάσματα 
από κείμενα που γράφτηκαν από τα χέρια 
των αγωνιστών. Σε πολλά από αυτά 
δεν κρύβουν τις δυσκολίες, τις πολλές 
δυσκολίες που συναντούσαν. Αυτές από 
κοινού με την διχόνοια, που αναπόφευκτα 
ξέσπασε, συχνά έφεραν την επανάσταση 
στα πρόθυρα της παταγώδους αποτυχίας.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα 
«Απομνημονεύματά του» που υπαγόρεψε 
στον λόγιο Γεώργιο Τερτσέτη, και τα οποία 
αποτελούν πολύτιμη πηγή για την Ελληνική 
Επανάσταση, ομολογεί ότι σαν είδε ότι τα 
πάντα χάνονται:

«Ήταν μια εκκλησία εις τον δρόμον, η 
Παναγία στο Χρυσοβίτσι, και το καθησιό 
μου ήτο όπου έκλαια την Ελλάς. Σίμωσα, 
έδεσα το άλογό μου σ’ ένα δένδρο, μπήκα 
μέσα και γονάτισα. Παναγιά μου, είπα απ’ 
τα βάθη της καρδιάς μου, και τα μάτια μου 
δάκρυσαν. Παναγιά μου βοήθησε και τούτη 
τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν. 
Έκανα τον Σταυρό μου, ασπάσθηκα την 
εικόνα της, βγήκα από το εκκλησάκι, 
πήδηξα στο άλογό μου κι έφυγα. Σε 
λίγο μπροστά μου ξεπετάγονταν οκτώ 
αρματωμένοι, ο εξαδελφός μου ο Αντώνης 
Κολοκοτρώνης και επτά ανήψια του. 

– Κανείς δεν είναι στην Πιάνα, μου είπε 
ο Αντώνης. Ούτε στην Αλωνίσταινα. Είναι 
φευγάτοι. 

-Ας μη είναι κανείς αποκρίθηκα. Ο τόπος 
σε λίγο θα γιομίση παλικάρια… Ο Θεός 
υπέγραψε την λευτεριά της Ελλάδος και 
δεν θα πάρη πίσω την υπογραφή του».

Ακόμα αναφέρει κάτι το ιδιαίτερα 
συγκλονιστικό και αξιοπρόσεκτο. Σύμφωνα 
με αυτό οι Ελληνες, ουδέποτε κατά το πυκνό 
σκοτάδι της σκλαβιάς δεν συμβιβάστηκαν 
με τον εχθρό και ο πόλεμος κατά των 
Τούρκων ήταν συνεχής. Ιδού τι περί αυτού  
είπε στον Αγγλο  Στρατηγό Hamilton:

«Εμείς, καπετάν Άμιλτον, δεν εκάμαμε 
ποτέ συμβιβασμό με τους Τούρκους. 
Άλλους έκοψαν, άλλους σκλάβωσαν με 
το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, ζήσαμε 
ελεύθεροι από γενεά σε γενεά. Ο βασιλιάς 
μας (ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος) 
εσκοτώθη, δεν έκαμε καμιά συνθήκη 
με τους Τούρκους. Η φρουρά του είχε 
παντοτινό πόλεμο με τους Τούρκους και 
δύο φρούρια ήσαν ανυπόταχτα. Η φρουρά 
του είναι οι κλέφτες και τα φρούρια η Μάνη, 
το Σούλι και τα βουνά.»

(Θ. Κολοκοτρώνη, «Απομνημονεύματα», 
εκδ. Αφών Τολίδη).

Η ημερομηνία 
25η Μαρτίου 

καθιερώθηκε το 1838
«Η ημερομηνία της 25ης Μαρτίου 

ως ημέρα έναρξης της επανάστασης 
καθιερώθηκε το 1838 με το Βασιλικό 

Διάταγμα 980 / 15(27)-3-1838 από την 
Κυβέρνηση του Όθωνα.

Η 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού, 
είχε οριστεί ως ημέρα έναρξης της Ελληνικής 
Επανάστασης, κατα του Τουρκικού ζυγού, 
από τον αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας 
Αλέξανδρο Υψηλάντη «ως ευαγγελιζομένη 
την πολιτικήν λύτρωσιν του ελληνικού 
έθνους».Η ημερομηνία αυτή θεωρήθηκε 
ως σημείο αναφοράς από τις πρώτες ήδη 
ημέρες της Επανάστασης, και μάλιστα 
ως έναρξη ειδικής χρονολόγησης, ακόμα 
και σε περιοχές που είχαν επαναστατήσει 
νωρίτερα. Τουλάχιστον από το 1823 
εθεωρείτο στην Πελοπόννησο ως ημέρα 
έναρξης της επανάστασης.

Πρώτος ο Παναγιώτης Σούτσος πρότεινε 
το 1834 την καθιέρωση εορτασμού της 
Ελληνικής Επανάστασης την 25η Μαρτίου, 
αναφέροντας ότι ήταν η μέρα γενίκευσης 
της επανάστασης στην Πελοπόννησο και 
αναγέννησης της Ελλάδας, σε υπόμνημα 
το οποίο ο Ιωάννης Κωλέττης υπέβαλε 
στον Όθωνα ως πρόταση σχεδίου νόμου. 
Ο ίδιος είχε γράψει ποίημα με τον τίτλο “Η 
25 Μαρτίου ή τα γενέθλια της Ελλάδος”. 
Αναφέρει ότι ο «περίφημος Γερμανός» (cel-
ebre Germanos) κήρυξε την Επανάσταση 
στις 17 Μαρτίου 1821 στην Αγία Λαύρα, 
και ότι η επανάσταση γενικεύτηκε στην 
Πελοπόννησο την 25 Μαρτίου την οποία 
και θεωρεί ως εναρκτήρια ημερομηνία μιας 
νέας εποχής για την Ελλάδα. Λέει μάλιστα 
ότι υπήρχε προφητεία των μοναχών 
του Μεγάλου Σπηλαίου ότι σ’ αυτή την 
ημερομηνία θα συνέβαινε αναγέννηση 
της Ελλάδος, και ότι οι Οθωμανοί της 
Πελοποννήσου το γνώριζαν και κάθε χρόνο 
αυτή την ημερομηνία έπαιρναν έκτακτα 
μέτρα ασφαλείας (Διαμαντής, σ. 314). 

Το 1836 τιμήθηκε η 25η Μαρτίου σε 
συνδυασμό με τα Καλάβρυτα και τον Π. 
Πατρών Γερμανό με χάλκινο μετάλλιο 
που κόπηκε με την ευκαιρία του γάμου 
του βασιλιά Όθωνα και της Αμαλίας. Σ’ 
αυτό εικονίζεται η θρυλική σκηνή, με τον 
Γερμανό να κρατά υψωμένη σημαία και 
σταυρό και δύο ένοπλους αγωνιστές σε 
κίνηση ορκωμοσίας ή χαιρετισμού. Φέρει 
την επιγραφή «ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ 
ΚΑΙ ΥΨΩΣΩ ΑΥΤΟΝ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 25 
ΜΑΡΤ. 1821» (το απόφθεγμα είναι από την 
Έξοδο, ιε’, 2). Η άλλη όψη του μεταλλίου 
εικονίζει τον Γερμανό.

Ο εορτασμός «εἰς τὸ διηνεκὲς» 
της Επανάστασης την 25η Μαρτίου 
καθιερώθηκε το 1838 με το Βασιλικό 
Διάταγμα 980 / 15(27)-3-1838 [24][25] της 
Κυβέρνησης Όθωνος και συγκεκριμένα 
του Γεώργιου Γλαράκη, γραμματέα 
της Επικρατείας (υπουργού) επί των 
Εκκλησιαστικών, Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 
και Εσωτερικών. 

Ο πρώτος εορτασμός στην Αθήνα 
όπου συμμετείχαν ο Βασιλιάς Όθων 
και η Βασίλισσα Αμαλία, πολιτικές και 
στρατιωτικές αρχές και πλήθος λαού, 
έγινε στον Ναό της Αγίας Ειρήνης. Ο 
Μητροπολιτικός Ναός των Αθηνών 
θεμελιώθηκε την 25 Δεκ. 1842 και 
αφιερώθηκε στον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου για να τιμηθεί η 25 Μαρτίου 
1821.

Το 1839, ο Αμβρόσιος Φραντζής 
αναφέρει ότι η 25η Μαρτίου ήταν ημέρα 
«ρητή και εμφυτευμένη εις τας καρδίας των 
Πελοποννησίων κτλ. ως ημέρα ενάρξεως 
της Ελληνικής επαναστάσεως».

 Αυτά τα στοιχεία βρήκα και βασίζομενος 
σε αυτά και πλήθος άλλων θα τονίσω:

Πέρα από τις τοπικές εορτές, που πρέπει 
να γίνονται, ας μην βλέπουμε το δέντρο και 
αποφεύγουμε να δούμε το δάσος:

1821 – 2021. 200 χρόνια από τότε.
Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821 * Ζήτω η 

Ελλάδα* Ζήτω οι απανταχού Έλληνες.

Ελληνοκαναδικό Βήμα Μοντρεάλ
26 Μαρτίου 2021
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Το υπουργείο Εξωτερικών του 
Καναδά ανακοίνωσε σήμερα 
ότι επιβάλλει νέες κυρώσεις σε 
εννέα Ρώσους αξιωματούχους 
για «σοβαρές και συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Ρωσία», 
προκαλώντας την αντίδραση 
του Κρεμλίνου που ανακοίνωσε 
ότι ο Καναδάς θα λάβει την «ανάλογη 
απάντηση».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά 
δήλωσε ότι οι κυρώσεις είναι μέρος των 
διπλωματικών προσπαθειών για να 
ασκηθούν πιέσεις σε υψηλόβαθμους 
Ρώσους αξιωματούχους για την «απόπειρα 
δολοφονίας» και τη φυλάκιση του επικριτή 
του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι αλλά και τις 
διώξεις των πολιτών που συμμετείχαν σε 
διαδηλώσεις συμπαράστασης.

«Ο Καναδάς θα συνεχίσει να εντείνει 
τις πιέσεις στη ρωσική κυβέρνηση για την 
άνευ όρων απελευθέρωση του κ. Ναβάλνι 
και των υποστηρικτών του, που κρατούνται 
παράνομα» δήλωσε ο Καναδός υπουργός 
Εξωτερικών Μαρκ Γκαρνό σε ανακοίνωση 
του, στην οποία προστίθεται ότι «οι 
«σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ρωσίας 
δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Στην ανακοίνωση του υπουργείου 
Εξωτερικών του Καναδά αναφέρεται 
επίσης ότι «η Ρωσία διώκοντας τον Ναβάλνι 
συνεχίζει να δείχνει την περιφρόνηση της 
στην έννοια του κράτους δικαίου και την 
επιθυμία της να καταπατήσει τα δικαιώματα 

του λαού της. Οι πιέσεις στους ειρηνικούς 
διαδηλωτές και οι συλλήψεις περισσότερων 
των 10 χιλιάδων διαδηλωτών μιλούν για 
μια συνεχιζόμενη πολιτική που στρέφεται 
εναντίον της φωνής της αντιπολίτευσης 
και των ανθρώπων, την οποία θεωρούν 
απειλή».

Ο Καναδάς ανακοίνωσε επίσης ότι 
οι κυρώσεις είναι στην ίδια κατεύθυνση 
με τις κυρώσεις που έχουν ήδη λάβει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες.

Οι σύμμαχοι του Ναβάλνι ανακοίνωσαν 
την Τρίτη ότι σχεδιάζουν για την άνοιξη πολύ 
μεγαλύτερες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας 
κατά του Κρεμλίνου

Η Ρωσία θα δώσει «ανάλογη απάντηση» 
στις κυρώσεις που αποφάσισε να 
επιβάλλει ο Καναδάς σε εννέα Ρώσους 
αξιωματούχους, δήλωσε ο εκπρόσωπος 
τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι 
Πεσκόφ.

Σε ερώτημα του πρακτορείου TASS αν 
θα υπάρξει συμμετρική απάντηση από την 
Μόσχα για τις ενέργειες αυτές της Οτάβα, 
ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε «θα 
υπάρξει ανάλογη απάντηση».

Πηγή: ΑΜΠΕ

Την παραμονή της 25ης Μαρτίου, 200η 
επέτειος της Διακήρυξης της ανεξαρτησίας 
της Ελλάδας, εισήχθη στη Βουλή των 
Κοινοτήτων του Καναδά ψήφισμα που 
ζητούσε την επιστροφή των Μαρμάρων 
του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Η πρόταση εισήχθη από την 
Ελληνοκαναδή βουλευτή Νίκη Άστον 
και υποστηρίχθηκε από την βουλευτή 
Εμμανουέλλα Λαμπροπούλου, τον 
βουλευτή Πίτερ Φραγκισκάτο και την 
βουλευτή Άννα Κουτράκη. Έλαβε 
υποστήριξη από τους Φιλελεύθερους, το 
Μπλοκ Κεμπεκουά, το Νέο Δημοκρατικό 
Κόμμα και το Πράσινο Κόμμα, αλλά δεν 
έλαβε την ομόφωνη υποστήριξη που 
απαιτείται για να περάσει.

“Σήμερα στείλαμε ένα σαφές μήνυμα 
από τον Καναδά συγχαίροντας την Ελλάδα 
για την 200η επέτειο της ανεξαρτησίας και 
ζητώντας την επιστροφή των Μαρμάρων 
του Παρθενώνα.” είπε η Νίκη Άστον.

Την εισαγωγή του ψηφίσματος χαιρέτισε 
ο Πρόεδρος της Καναδικής Επιτροπής για 
την αποκατάσταση των Μαρμάρων του 
Παρθενώνα Στιβ Άστον. “Οι Έλληνες έχουν 
δώσει πολλά στον κόσμο. Είναι καιρός να 
δώσουμε κάτι πίσω. Ας επιστρέψουμε τα 
μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα 
όπου ανήκουν.

Η Νίκη Άστον δήλωσε ότι ο αγώνας 
για την επιστροφή των Μαρμάρων του 

Παρθενώνα στην Ελλάδα θα συνεχιστεί. 
“Είμαι απογοητευμένος που το ψήφισμα 
δεν πέρασε σήμερα. Αλλά είμαστε 
στην καλή πλευρά της ιστορίας και θα 
επικρατήσουμε.”

“Υποστηρίζω πλήρως την πρόταση 
που ζητά να επιστραφούν τα μάρμαρα 
στη νόμιμη θέση τους και θα προχωρήσω 
παρόμοια πρόταση στη Γερουσία του 
Καναδά με την πρώτη ευκαιρία να το 
πράξω.”- Συντηρητικός Γερουσιαστής 
Λεωνίδας Χουσάκος

“Είμαι απογοητευμένη που η πρόταση 
δεν έλαβε ομόφωνη συναίνεση στη Βουλή 
των Κοινοτήτων. Χρειάστηκε η Ελλάδα 400 
χρόνια για να ανακτήσει την ανεξαρτησία 
της και αν χρειαστεί να γίνουν άλλες λίγες 
προσπάθειες, θα συνεχίσουμε τον αγώνα. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να σεβαστεί 
την ιστορική και πολιτιστική σημασία για 
την Ελλάδα, τον κοινό μας σύμμαχο και 
στενό φίλο, και να διαπραγματευτεί την 
επιστροφή των μαρμάρων στους νόμιμους 
ιδιοκτήτες τους, τον λαό της Ελλάδας.”- 
Βουλευτής Άννα Κουτράκη

“Τι τέλεια ευκαιρία είναι η διακοσαετία 
για την επιστροφή των Μαρμάρων του 
Παρθενώνα στην Αθήνα, όπου ανήκουν. 
Έχοντας αποκοπεί από τον Παρθενώνα 
το 1801-1802, όταν η Ελλάδα ήταν υπό 
Οθωμανική κατοχή, φέτος παρουσιάζει μια 
συμβολική ευκαιρία να επιστρέψει ένα τόσο 

Κυρώσεις 
σε εννέα 

Ρώσους για 
τον Ναβάλνι 

από τον 
Καναδά

Μπλοκαρίστηκε πρόταση 
στο Καναδικό Κοινοβούλιο 
ζητώντας την επιστροφή 

των Γλυπτών του Παρθενώνα

σημαντικό μέρος της ελληνικής ιστορίας στη 
νόμιμη θέση της. Σε μια κοινή προσπάθεια, 
ζητάμε από το Ηνωμένο Βασίλειο και το 
Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο να κάνουν 
το σωστό και να αναγνωρίσουν ότι αυτά τα 
ιστορικά αντικείμενα ανήκουν και πρέπει 
να επιστραφούν στον λαό της Ελλάδας.”- 
Βουλευτής Εμμανουέλλα Λαμπρόπουλου

“Τα μάρμαρα του Παρθενώνα αποτελούν 

ουσιαστικό κομμάτι της αρχαίας και 
πολιτιστικής ιστορίας της Ελλάδας. 
Ερχόμαστε μαζί για να ζητήσουμε την 
επιστροφή τους, ένα αποτέλεσμα που 
εδώ και καιρό ζητείται από τους Έλληνες 
πολίτες και την ευρύτερη διασπορά.”- 
Βουλευτής Πίτερ Φραγκισκάτος

cnn.gr
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ΑΘΗΝΑ. Eνα εγκάρδιο κλίμα μεταξύ 
του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν 
και του Ελληνα πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, σκιαγραφούν 
οι διάλογοι που είχαν οι δύο άνδρες 
στην τηλεφωνική του επικοινωνία την 
Πέμπτη, όπως αυτοί περιγράφονται 
στον αθηναϊκό Τύπο της Κυριακής.

«Αν χρειαστείς κάτι, πάρε τηλέφωνο, 
είμαι εδώ να βοηθήσω», φέρεται να 
είπε, κατά πληροφορίες, ο κ. Μπάιντεν 
στον Ελληνα Πρωθυπουργό, σύμφωνα 
με δημοσίευμα της «Καθημερινής». 
Πρόκειται για μια τοποθέτηση ιδιαίτερα 
σημαντική, καθώς ουδείς μπορεί να 
προεξοφλήσει τη στάση της Αγκυρας 
τους επόμενους μήνες, παρά το 
γεγονός ότι κατά τους τελευταίους 
μήνες υπάρχει μια ύφεση στην 
προκλητικότητά της.

«Πότε θα έρθεις στην Ουάσιγκτον;» 
φέρεται εξάλλου να ρώτησε σε 
άλλο σημείο της τηλεφωνικής τους 
επαφής ο Αμερικανός Πρόεδρος τον 
κ. Μητσοτάκη με τον τελευταίο να 
απαντά: «Όποτε με καλέσεις».

Από το γραφείο του Ελληνα 
Πρωθυπουργού μεταφέρεται πως 
ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε την 
Ελλάδα κρίσιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, 
με ενεργή δράση για την ειρήνη και την 
ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής 
Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και 

των Δυτικών Βαλκανίων.

«Δεν περιμέναμε 
τόσο θερμή συνομιλία» 
εκμυστηρεύθηκε πρόσωπο 
με γνώση της συζήτησης 
που είχε ο κ. Μητσοτάκης με 
τον Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα 
εξάλλου με την εφημερίδα το 
«Πρώτο Θέμα».

Οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν 
επίσης στη συζήτησή τους στη 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη 
Σούδα και το Κυπριακό.

Σύμφωνα εξάλλου με 
άλλο συνεργάτη του Ελληνα 
Πρωθυπουργού, τον οποίο επίσης 
επικαλείται η ίδια εφημερίδα «η 
συζήτηση ήταν πολύ καλύτερη από 
ό,τι μπορείτε να φανταστείτε».

H τηλεφωνική επικοινωνία του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν, την περασμένη Πέμπτη, 
μπορεί να είχε ως αφορμή την εθνική 
επέτειο, αλλά συμπεριέλαβε όλη 
την καυτή περιφερειακή ατζέντα, 
σηματοδοτώντας την κρίσιμη για την 
Αθήνα «επιστροφή» της Ουάσιγκτον 
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου.

Κατά τη συνομιλία, αξιολογήθηκε η 
στάση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ 

Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και το ζήτημα 
του Κυπριακού.

Αναφορικά με την ευρύτερη 
γεωπολιτική «σκακιέρα», μέρος της 
συζήτησης εστίασε και στο θέμα της 
«Κίνας», ενώ δεν συζητήθηκε το 
θέμα της Ρωσίας. Ο Πρωθυπουργός, 
σύμφωνα με την «Καθημερινή», 
φέρεται να ανέφερε πως η Ελλάδα 
δεν θα προμηθευτεί το σύστημα 5G 
από την Κίνα, αλλά πρόσθεσε πως η 
παρουσία της Cosco στο λιμάνι του 
Πειραιά είναι μια πραγματικότητα που 
δεν μπορεί να ανατραπεί.

Στην τηλεφωνική συνομιλία 
Μητσοτάκη - Μπάιντεν είχε κάνει 
αναφορά την Παρασκευή και η 

Μπάιντεν σε Μητσοτάκη: 
Αν χρειαστείς κάτι 
πάρε με τηλέφωνο

κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία 
Πελώνη η οποία μίλησε για «μια πολύ 
θερμή συζήτηση που έγινε σε εξαιρετικό 
κλίμα και η οποία αποτυπώνει και το 
άριστο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται 
οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις».

Ερωτηθείσα για ενδεχόμενη 
επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην 
Ουάσιγκτον, η κ. Πελώνη σημείωσε ότι 
«είναι λογικό μια τέτοια επίσκεψη να 
λάβει χώρα εντός του 2021, εφόσον το 
επιτρέψουν οι εξελίξεις της πανδημίας 
και επειδή έχουμε και το ορόσημο 
των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση».

Εθνθκος Κήρυκας
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που το κράτος θα πρέπει να αναλάβει δράση και 
ουσιαστικά να παρέμβει για θέματα που οι ιδιωτικές 
αγορές δεν μπορούν αντιμετωπίσουν. Όλοι μάθαμε 
την αξία να έχουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας 
που είναι σε θέση να προσφέρει δωρεάν και 
ποιοτική περίθαλψη σε όλους. Είναι ένα σημαντικό 
κληροδότημα που μας άφησε ο COVID-19 και το 
οποίο θα μείνει μαζί μας».

Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στην 
πανδημίας υπογράμμισε ότι: «με ανησυχεί 
ιδιαίτερα η νεότερη γενιά. Έχω την αίσθηση πως 
κάποιες φορές αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους 
ως χαμένους αυτής της μνημειώδους αλλαγής 
που λαμβάνει χώρα. Υποχρέωσή μας είναι, όταν 
σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, να εστιάσουμε 
στους νέους και να διασφαλίσουμε πως η ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς που οραματιζόμαστε αφορά 
και αυτούς. Πρόκειται για μια διαφορετική γενιά. 
Σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να 
μιλήσουμε τη δική τους γλώσσα και αυτό θα είναι 
μια σημαντική πρόκληση για εμάς, να κάνουμε 
την πολιτική και τις δημόσιες υπηρεσίες κάτι που 
αφορά τη νέα γενιά».

«Θα ήθελα να σε συγχαρώ για τα βήματα που 
έκανες σε θέματα όπως η Ισότητα των Φύλων. 
Ξεκάθαρα στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα φτάσει 
στο σημείο αυτό, αλλά παραμένει ένα σημαντικό 
ζήτημα και στη δική μας ατζέντα. Σε ό,τι αφορά 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στην εποχή 
μετά την πανδημία, ο ηγετικός σας ρόλος σε θέματα 
όπως η Κλιματική αλλαγή, είναι ένα θέμα που 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μέσω συλλογικής 
δράσης. Έχουμε λάβει τολμηρές πρωτοβουλίες να 
απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα για την 
παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και πλέον οι 
προσδοκίες είναι μεγαλύτερες πως θα σημειώσουμε 
πολύ καλή επίδοση στη δύσκολη διαδρομή προς 
μία οικονομία μηδενικών εκπομπών».

«Η ελληνική κοινότητα του Καναδά είναι πυλώνας 
της κοινωνίας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός του 
Καναδά, Justin Trudeau, προσθέτοντας πως 
η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 
εκδήλωση αποτελεί «απόδειξη των δεσμών και 
των κοινών αξιών που εδώ και γενιές έχουν φέρει 
κοντά τις δυο χώρες μας». «Οι Καναδοί ελληνικής 
καταγωγής εμπλουτίζουν την κουλτούρα μας, την 
επιχειρηματικότητά μας, αλλά και την καινοτομία, 
την επιστήμη και βεβαίως τις τέχνες μας. Αυτή η 
κοινότητα έχει ενισχύσει τους δεσμούς μας με την 
Ελλάδα, κάτι που θα επιτρέψει να εργαστούμε 
από κοινού για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο 
μέλλον για όλους», συμπλήρωσε ο Καναδός 
Πρωθυπουργός. «Μέσα από πολλές συζητήσεις 
που έκανα με τον Κυριάκο, συνειδητοποίησα που 
βρισκόμαστε και οι δύο σε σημαντικά ζητήματα, 
όπως η ισότητα των δύο φύλων, η αναγνώριση 
της διαφορετικότητας που είναι πολύ σημαντική, 
η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, η 
συμπεριληπτική οικονομία. Αυτά είναι τα ζητήματα 
που έχουν την μεγαλύτερη σημασία, πολύ 
μεγαλύτερη σε σχέση με το τι θα πουν οι ειδήσεις 
μια μέρα», τόνισε.

«Θέλουμε οι Καναδοί, και κυρίως οι Καναδοί 
ελληνικής καταγωγής, να μετέχουν στο success sto-
ry της Ελλάδας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
προσθέτοντας ότι: «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι 
με το τέλος της πανδημίας η ελληνική οικονομία 
θα σημειώσει ανάπτυξη σαφώς πάνω από τον 
μέσο όρο της Ε.Ε. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, 
αγαπητέ Justin, που πολλές καναδικές εταιρείες 
θα αποτελέσουν μέρος αυτού του success story. 
Έχουμε πολύ σημαντικές καναδικές επενδύσεις 
στην Ελλάδα και θα προέτρεπα περισσότερες 
καναδικές επιχειρήσεις να δουν την Ελλάδα ως 
μια επενδυτική ευκαιρία. Πρόσφατα είχαμε την 
ευκαιρία να “ξεμπλοκάρουμε” μια επένδυση από την 
Eldorado Gold και να υπογράψουμε νέα συμφωνία 
με την εταιρεία που ανοίγει την προοπτική για τη 
δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας 
στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να είναι η 
αρχή μιας πολύ εποικοδομητικής συνεργασίας και 
στο οικονομικό μέτωπο».

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός τόνισε:
«Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Πρωθυπουργέ 

του Καναδά, αγαπητέ Justin. Κυρίες και κύριοι. 
Αγαπητή Emmanuella, Αγαπητή Julia. Είναι τόσο 
μεγάλη τιμή και προνόμιο το γεγονός ότι συμμετέχω 
σε αυτόν τον ψηφιακό εορτασμό μιας πολύ 
ξεχωριστής μέρας για όλους τους Έλληνες, αλλά 
και για όλους τους Καναδούς ελληνικής καταγωγής. 
Την προηγούμενη Πέμπτη, είχαμε το προνόμιο 
να εορτάσουμε 200 χρόνια από την έναρξη του 
ελληνικού Απελευθερωτικού Αγώνα (Greek War of 
Independence). Ήταν, όντως, μια πολύ συγκινητική 
τελετή. Νομίζω πως νιώσαμε πραγματικά 
περήφανοι για τα επιτεύγματά μας ως έθνος. Αλλά, 

ταυτόχρονα, αγαπητέ Justin ξέρεις ότι αυτοί οι 
καιροί είναι καιροί στοχασμού. Είναι μια ευκαιρία 
να κοιτάξουμε την ιστορία μας ουσιαστικά επαρχίας 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία κατάφερε 
να μετατραπεί σε μια απόλυτα Δυτική, σύγχρονη 
χώρα που μοιράζεται κοινές δημοκρατικές αξίες με 
τον Καναδά. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στην 
ελληνοκαναδική κοινότητα, στους 3.000 Καναδούς 
ελληνικής καταγωγής που είναι περήφανοι για 
την καταγωγή τους ενώ ταυτόχρονα νιώθουν και 
περήφανοι που είναι Καναδοί. Justin, γνωρίζω 
σε τι βαθμό πάντα συνεισέφερες και με πόσο 
ενθουσιασμό συμμετείχες πάντα στην ετήσια 
παρέλαση που λαμβάνει χώρα στο Μόντρεαλ, 
ακόμα και πριν γίνεις Πρωθυπουργός και γνωρίζω 
ότι είσαι πραγματικός φίλος της Ελλάδας και ότι 
για σένα έχει ιδιαίτερη αξία αυτή η σχέση. Είναι 
μεγάλη μου τιμή το γεγονός ότι συμμετέχω σε αυτή 
την ψηφιακή εκδήλωση. Οι χώρες μας έχουν τόσα 
κοινά. Η ελληνοκαναδική κοινότητα είναι πάντα εκεί 
για να μας υπενθυμίζει τους κοινούς μας δεσμούς 
και μια από τις πρώτες προτεραιότητες που έθεσα 
όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Πρωθυπουργός 
πριν από 20 μήνες ήταν η ενίσχυση των δεσμών της 
Ελλάδας με τη Διασπορά μας. Έχουμε λάβει σειρά 
πρωτοβουλιών σε πολλά μέτωπα. Στο ψηφιακό 
μέτωπο προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε όσο 
το δυνατόν περισσότερο τους Έλληνες που ζουν 
στο εξωτερικό να παραμείνουν σε επαφή με το 
ελληνικό κράτος. Γνωρίζουμε πως τα Προξενεία 
μας χαρακτηρίζονται από γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, αλλά η τεχνολογία προσφέρει μια νέα 
ευκαιρία διάδρασης με το ελληνικό κράτος όποτε 
είναι απαραίτητο και μάλιστα απρόσκοπτα, χωρίς 
τη γραφειοκρατική ταλαιπωρία που αυτό συχνά 
συνεπάγεται. Επίσης, λάβαμε την πρωτοβουλία να 
δώσουμε, τουλάχιστον στους Έλληνες που άφησαν 
τη χώρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, το δικαίωμα ψήφου από τον μόνιμο τόπο 
διαμονής τους. Μέχρι να περάσουμε αυτόν τον 
νόμο, έπρεπε κανείς να επιστρέψει στην Ελλάδα 
για να μπορέσει να ψηφίσει. Οι Έλληνες που 
έφυγαν στο εξωτερικό τώρα έχουν την ευκαιρία 
συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της χώρας χωρίς 
να κάνουν αυτό το μεγάλο ταξίδι. Θεσπίσαμε νέες 
ψηφιακές πλατφόρμες για να βοηθήσουμε Έλληνες 
δεύτερης και τρίτης γενιάς, αλλά και τους Καναδούς, 
Αμερικανούς, Αυστραλούς των οποίων η μητρική 
είναι η αγγλική, να παραμείνουν σε επαφή με 
την ελληνική γλώσσα. Και να χρησιμοποιήσουν 
την τεχνολογία για να μάθουν ελληνικά και να 
παραμείνουν σε επαφή με τη χώρα καταγωγής 
τους. Πάντα προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε, 
ειδικά νεαρούς Καναδούς, να ταξιδέψουν στην 
Ελλάδα τα καλοκαίρια και να ζήσουν τη χώρα 
καταγωγής τους. Και γνωρίζω ότι για τα παιδιά, 
τους εφήβους, αυτό το πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα 
έχει πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά τους. 
Υπάρχουν πολλά που μπορούμε ακόμα να 
κάνουμε ώστε να ενισχύσουμε τους δεσμούς 
ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Και εννοείται πως 
οι Ελληνοκαναδοί, αγαπητέ Justin, είναι η φυσική 
γέφυρα που μας ενώνει. Είναι μεγάλη μου τιμή 
που συμμετέχω σε αυτή την ψηφιακή εκδήλωση, 
γιορτάζοντας αυτή την πράγματι ξεχωριστή στιγμή 
για τη χώρα μας. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα 
να επισημάνω είναι πως η Ελλάδα δεν έχει μόνο 
ένδοξο παρελθόν, αλλά και ένα πολλά υποσχόμενο 
μέλλον. Αφήσαμε πίσω μας τα χρόνια της κρίσης. 
Αυτή είναι μια χώρα που αποπνέει μια νέα αίσθηση 
αυτοπεποίθησης. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι 
με το τέλος της πανδημίας η ελληνική οικονομία 
θα σημειώσει ανάπτυξη σαφώς πάνω από τον 
μέσο όρο της Ε.Ε. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, 
αγαπητέ Justin, που πολλές καναδικές εταιρείες 
θα αποτελέσουν μέρος αυτού του success story. 
Έχουμε πολύ σημαντικές καναδικές επενδύσεις 
στην Ελλάδα και θα προέτρεπα περισσότερες 
καναδικές επιχειρήσεις να δουν την Ελλάδα ως 
μια επενδυτική ευκαιρία. Πρόσφατα είχαμε την 
ευκαιρία να “ξεμπλοκάρουμε” μια επένδυση από την 
Eldorado Gold και να υπογράψουμε νέα συμφωνία 
με την εταιρεία που ανοίγει την προοπτική για τη 
δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας 
στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να είναι 
η αρχή μιας πολύ εποικοδομητικής συνεργασίας 
και στο οικονομικό μέτωπο. Επομένως, θέλουμε 
οι Καναδοί, και κυρίως οι Καναδοί ελληνικής 
καταγωγής, να μετέχουν στο success story της 
Ελλάδας. Και ελπίζω ότι κάποια στιγμή στο 
μέλλον, γιατί όχι το 2022, όταν θα είμαστε πλέον 
σε θέση να γιορτάσουμε και με φυσική παρουσία 
την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, να είμαι και 
εγώ παρών στους υπέροχους εορτασμούς σας. Δεν 
μπορούσαμε να το κάνουμε -όπως είπες αγαπητέ 
Justin- τα τελευταία 2 χρόνια, σίγουρα η επόμενη 
φορά θα είναι θεαματική. Γιατί να μην γιορτάσουμε 
την επέτειο από κοινού.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1

Μητσοτάκης σε Τρουντό: 
Θέλουμε οι Καναδοί να μετέχουν 
στο success story της Ελλάδας
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

Στη διάθεση σας και αυθεντικός χαλβάς Φαρσάλων για μοναδικές γεύσεις!!!

265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

Στη διάθεση σας και αυθεντικός χαλβάς Φαρσάλων για μοναδικές γεύσεις!!!

ΚΟΣΜΟΣ
«Πειραματική» 
συναυλία στη 

Βαρκελώνη: 5.000 
θεατές με μάσκες, 
τεστ, αλλά χωρίς 

αποστάσεις

Αγκαλιάστηκαν, χόρεψαν, 
τραγούδησαν… Λάτρεις της ροκ μουσικής 
παρέστησαν σε μια sold-out συναυλία το 
Σάββατο το βράδυ στη Βαρκελώνη, αφού 
είχαν κάνει rapid tests για την Covid-19, σε 
μια δοκιμαστική μουσική παράσταση, που 
έγινε με την άδεια των αρχών και μπορεί 
να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση των 
ζωντανών μουσικών εκδηλώσεων στην 
Ισπανία και πέραν αυτής.

Οι περίπου 5.000 θεατές στη συναυλία 
του ισπανικού συγκροτήματος Love of 
Lesbian ήταν υποχρεωμένοι να φορούν 
μάσκες, αλλά όχι να κρατούν κοινωνικές 

αποστάσεις στο γήπεδο Παλάου Σαν 
Ζόρντι.

«Ήταν εντυπωσιακό. Νιώθαμε ασφαλείς 
ανά πάσα στιγμή. Ήμασταν στην πρώτη 
σειρά και ήταν κάτι που μας είχε λείψει 
πολύ», δήλωσε μετά τη συναυλία ο 
29χρονος Σαλβαδόρ, υπεύθυνος δημοσίων 
σχέσεων. «Είμαστε πολύ περήφανοι που 
είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε 
αυτή. Ελπίζουμε ότι θα είναι η πρώτη από 
πολλές».

Σε σουρεαλιστικές σκηνές μετά από ένα 
χρόνο κοινωνικών αποστάσεων, οι φαν 
χόρεψαν ο ένας δίπλα στον άλλο, αλλά 
η θάλασσα από πρόσωπα καλυμμένα 

με μάσκες 
θύμιζε πως 
η κατάσταση 
απέχει από μια 
επιστροφή στην 
κανονικότητα.

Ο ι 
υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ο ί 
έ λ ε γ χ ο ι 
στην είσοδο 
καθυστέρησαν 
την έναρξη της 
σ υ ν α υ λ ί α ς , 
αλλά δεν 
χάλασαν το 
ε ο ρ τ α σ τ ι κ ό 
πνεύμα.

« Κ α λ ώ ς 
ήλθατε σε μια 

από τις πιο συναρπαστικές συναυλίες 
της ζωής μας!», είπε ο τραγουδιστής του 
συγκροτήματος Σάντι Μπαλμές, με το 
πλήθος να ζητωκραυγάζει.

Η συναυλία που έγινε με την άδεια 
της κυβέρνησης ήταν μια δοκιμή για το 
αν παρόμοιες εκδηλώσεις μπορούν να 
ξεκινήσουν ξανά.

«Θα είναι ασφαλέστερο να είσαι στο 
Παλάου Σαν Ζόρντι από το να περπατάς 
στο δρόμο», δήλωσε στο Reuters νωρίτερα 
χθες Σάββατο ο συνδιοργανωτής της 
συναυλίας, Ζόρντι Χερερουέλα.

Τα τεστ πριν από τη συναυλία έγιναν 

σε τρεις τοποθεσίες της Βαρκελώνης 
και πραγματοποιήθηκαν από 80 μέλη 
νοσηλευτικού προσωπικού που φορούσαν 
πλήρη ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

Μέχρι το μεσημέρι, τρία από τα 2.400 
άτομα που είχαν ήδη εξεταστεί βρέθηκαν 
θετικά και ένα είχε έρθει σε επαφή με 
κρούσμα, δήλωσε ο δρ Ζοζέπ Μαρία 
Λίμπρε, γιατρός που επέβλεψε τη 
διεξαγωγή των τεστ. Αυτοί δεν μπόρεσαν 
να παραστούν στη συναυλία και θα τους 
επιστραφούν τα χρήματα.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν τα 
αποτελέσματα των τεστ αντιγόνου μετά 
από 10 έως 15 λεπτά μέσω μιας εφαρμογής 
στις συσκευές κινητών τηλεφώνων τους. Τα 
τεστ και μια μάσκα συμπεριλαμβάνονταν 
στην τιμή του εισιτηρίου.

«Πιστεύω ότι σήμερα κάναμε κάτι 
πραγματικότητα, δηλαδή να δείξουμε στον 
κόσμο ότι ο πολιτισμός είναι ασφαλής», 
δήλωσε ο 49χρονος Ραμόν.

Οι ΗΠΑ προσφέρουν 
βοήθεια στην 

Αίγυπτο για να 
ανοίξει ξανά η 

Διώρυγα του Σουέζ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες 

να βοηθήσουν την Αίγυπτο για να 
αποκολληθεί το τεράστιο πλοίο μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων που έχει μπλοκάρει 
εδώ και τέσσερις ημέρες τη Διώρυγα του 
Σουέζ.

Η Ουάσιγκτον προτίθεται να στείλει μια 
ομάδα ειδικών του Πολεμικού Ναυτικού, που 
θα μπορούσαν να φτάσουν πολύ γρήγορα 
στην περιοχή, ανέφεραν την Παρασκευή 
πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Προσφέραμε τη βοήθειά μας στις 
αιγυπτιακές αρχές για να ανοίξει η Διώρυγα 

του Σουέζ», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου 
του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι. «Οι συζητήσεις 
συνεχίζονται και ελπίζω ότι σύντομα θα 
είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα», 
πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης 
του αμερικανικού στρατού (Centcom), 
Μπιλ Έρμπαν, σημείωσε ότι το Πεντάγωνο 
ήδη σχεδιάζει μια πιθανή αποστολή. 
«Προσφέραμε βοήθεια στην Αίγυπτο, 
είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και θα 
εξετάσουμε κάθε συγκεκριμένο αίτημα 
που θα λάβουμε», είπε. «Συνεχίζουμε να 
παρακολουθούμε την κατάσταση, αλλά δεν 
έχουμε κάτι να προσθέσουμε όσον αφορά 
κάποια συγκεκριμένη βοήθεια επί του 
παρόντος» εξήγησε.

Η Κεντρική Διοίκηση, που καλύπτει 
την περιοχή της Μέσης Ανατολής, είναι 
υπεύθυνη και για την προστασία των 
θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή αυτήν.

Αν η Αίγυπτος ζητήσει βοήθεια, οι 
Αμερικανοί ειδικοί θα μπορούσαν να 
φτάσουν ακόμη και το Σάββατο, από το 
Μπαχρέιν όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος. Προς 
το παρόν δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα.

Οι ΗΠΑ είναι επίσης έτοιμες να παράσχουν 
συμβουλές για θέματα ασφαλείας στις 
ναυτιλιακές εταιρείες που θα αποφασίσουν 
να αποφύγουν τα πλοία τους το Σουέζ και 
να περιπλεύσουν την Αφρική. Σε μια τέτοια 
περίπτωση θα περάσουν από ζώνες όπου 
δρουν πειρατές. Όμως, ούτε ο 5ος Στόλος, 
ούτε η Ναυτική Επιχειρησιακή Δύναμη, 
ένας διεθνής ναυτικός συνασπισμός που 
εδρεύει επίσης στο Μπαχρέιν, είναι σε 
θέση να συνοδεύσουν όλα τα πλοία που 
έχουν μπλοκαριστεί στο Σουέζ. «Μπορούμε 
σίγουρα να τους συμβουλεύσουμε, 
αλλά όχι και να τα συνοδεύσουμε όλα», 
σημείωσε ένας Αμερικανός στρατιωτικός 
αξιωματούχος.

Το Ever Given, ένα πλοίο μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων, μήκους 400 μέτρων, 
έχει κλείσει από την Τρίτη τη Διώρυγα, απ’ 
όπου περνάει σχεδόν το 10% του διεθνούς 
θαλάσσιου εμπορίου.

ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP
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Μια σταλιά 
ευτυχίας 

που λέγεται 
Ελλάδα...

Όταν έφτανε η εθνική γιορτή της 25ης 
Μαρτίου μου άρεσε να κατεβαίνω με 
φίλους στη Δημητσάνα και να κάνω βόλτες 
στα Κωλοκοτρωνέικα. Ο τόπος έχει ακόμα 
και σήμερα φύση επαναστατική – όποιος 
δεν έχει περπατήσει στα Λαγκάδια, στη 
Στεμνίτσα, στο Ζιγοβίτσι, στην Ελάτη, 
στη Νεστάνι, στην Καρύταινα χάνει 
πραγματικά. Μόνο εκεί μπορείς ακόμα 
να καταλάβεις κομμάτι την ιστορία της 
Ελληνικής Επανάστασης, της οποίας 
την επέτειο των διακοσίων χρόνων 
γιορτάζουμε σήμερα. Εκεί, στην καρδιά του 
Μωριά, καταλαβαίνεις γιατί ξεσηκώθηκαν 
οι Ελληνες. Γιατί στη σκιά του Μαίναλου 
ακόμα και σήμερα ο αέρας σου ψιθυρίζει 
τη θέληση για ελευθερία – τη λεφτεριά της 
απόλαυσής του. Οι Ελληνες ξεσηκώθηκαν 
για τον τόπο τους κι αν είσαι Ελληνας 
καταλαβαίνεις, γιατί αισθάνονταν πάντα 
τον τόπο αυτόν δικός τους και μόνο, 
ακόμα και στη σκλαβιά τους. Ο τόπος 
και οι Ελληνες είναι παλιότερος από την 
Ελλάδα μας, στην οποία ο ξεσηκωμός 
έδωσε κρατική υπόσταση. Εκεί στο Μωριά 
νοιώθεις ακόμα ότι ο τόπος είναι δικός σου 
γιατί σου ταιριάζει. Και σου ταιριάζει γιατί 
μόνο εσύ μπορείς να τον τιμάς και να τον 
χαίρεσαι.

Τα μυστικά του αγώνα
Σας μιλάω εκ πείρας: μην προσπαθείτε 

να καταλάβετε τους ήρωες του 1821 – 
δεν θα βγάλετε άκρη μαζί τους. Οταν 
ήμουν ακόμα δεκαοκτώ χρονών είχα 
αφιερώσει κάτι μήνες από τη ζωή μου 
για να μάθω τα ανδραγαθήματα των 
ηρώων της επανάστασης, παρακινημένος 
από το στίχο του Χριστιανόπουλου, που 
αναρωτιόταν με τη γλυκιά του ειρωνεία 

γιατί ο Μακρυγιάννης το τσάκισε το χέρι 
του. Παράτησα γρήγορα την έρευνα γιατί 
φούντωνε μέσα μου η απογοήτευση. Οι 
ήρωες, θυμόσοφοι και λεβέντες, ξεχωριστοί 
κι αγέρωχοι, είχαν όλοι και μια δεύτερη 
ζωή που σε οδηγούσε στο συμπέρασμα 
ότι είναι καλύτερα να τους αφήσεις στην 
ησυχία τους. Άλλοι απαιτούσαν από το 
νεοσύστατο ελληνικό αποζημιώσεις και 
χρήματα, άλλοι πρωταγωνίστησαν σε 
εμφύλιους, άλλοι τυφλώθηκαν από τη 
ματαιοδοξία τους, άλλοι έκαναν σημαία 
τους την πίκρα τους – ευτυχώς όχι όλοι. 
Μια από τις πιο τραγικές μορφές του 
αγώνα, αλλά και πολύ εμβληματικός, ήταν 
ο περίφημος Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. 
Πρωτοεπαναστάτης στην Αερόπολη, μέλος 
της πρώτης Εθνοσυνέλευσης, μεγάλος 
μαχητής, αλλά και ιντριγκαδόρος και 
πατέρας του ανθρώπου που σκότωσε τον 
Καποδίστρια – λατρεύτηκε, τιμήθηκε και 
φυλακίστηκε. Δεν ήθελα να ξέρω τέτοιες 

ιστορίες: άφησα τους Νικηταράδες να 
χορεύουν με το γιό της Αννας της Κομνηνής. 
Κι έμαθα να παρατηρώ τους συμβολισμούς 
της ομορφιάς του τοπίου, την Ελλάδα 
για την οποία όλοι αυτοί πολεμήσανε. Σε 
αυτή την Ελλάδα κρύβονται τα μυστικά του 
ξεσηκωμού και του αγώνα.

Κάτι από τη γοητεία του παράδεισου
Οι ιστορικοί λένε πως τα πρώτα τριάντα – 

σαράντα χρόνια της ιστορίας του ελληνικού 
κράτους που ξεκινά με την Επανάσταση 
μπορεί να δεις όλα όσα ακολούθησαν. 
Μεγαλειώδεις νίκες και καταθέσεις 
ψυχής. Συγκινητικές προσπάθειες, που 
υποχρέωσαν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη 
να στρέψει την προσοχή της εδώ. Γενναίες 
ρήξεις και απαιτήσεις για Σύνταγμα. Αγάπη 
για τον τόπο κι αγωνία για το μέλλον του. 
Αλλά μπορείς να δεις και εμφυλίους και 
ατελείωτες αντιπαραθέσεις. Και υποτέλεια. 
Και λαϊκισμούς της κακιάς ώρας. Και 
δάνεια και χρεοκοπίες και διχασμούς. Και 
ήττες εθνικές που κρύβονται κάτω από το 
μαξιλαράκι της εθνικής λήθης. Χαρά στον 
Ελληνα που ελληνοξεχνά, που λέει και το 
τραγούδι.

Είναι αλήθεια ότι το μέλλον μας ήταν 
προδιαγραμμένο; Πως η επανάσταση 
ήταν απλά το άνοιγμα του δρόμου προς 
ένα είδος εθνικής ατελείωτης πάλης με το 
χειρότερο εαυτό μας; Όχι δεν τα πιστεύω 
αυτά - κι όχι γιατί διακόσια χρόνια μετά 
αντέχουμε. Ο λόγος που διαφωνώ με 
αυτές τις μοιρολατρικές εκτιμήσεις έχει 
να κάνει με το ότι πολλές από τις εθνικές 
μας κρίσεις δεν είναι ούτε αποκλειστικά 
δικές μας, ούτε οφείλονται σε κάποιο 
κακό γονίδιο που μας ταλαιπωρεί, ούτε 
έχουν να κάνουν με ιστορικές αδυναμίες 
που μας καταδιώκουν και από τις οποίες 
δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είναι απλά 
γνήσιες ελληνικές περιπέτειες, γεγονότα 
που διαδραματίζονται σε μια χώρα 
που έχει τοποθετηθεί παράξενα μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης. Είναι μικρά κεφάλαια 
μια σύνθετης ιστορίας που είναι η δική μας 
ιστορία, η ιστορία που ακόμα και με τις 
πικρές της σελίδες μας ξεχωρίζει.

Δεν θα μπορούσαν ποτέ να ήταν όλα 
καλά σε αυτό τον μικρούλη τόπο για τον 
οποίο οι Ελληνες ξεσηκώθηκαν. Και δεν 
θα μπορούσαν ποτέ να είναι όλα άθλια 
σε ένα τόπο που αν τον περπατήσεις, 
καταλαβαίνεις πως κουβαλά κάτι από τη 
γοητεία του Παράδεισου.

Τύχη, ανεμελιά και τρέλα
Τι καταλαβαίνω εγώ; Ότι προσπαθώντας 

να ισορροπήσουμε μεταξύ μιας 
πραγματικότητας που κουβαλάμε στο 
μονίμως φορτωμένο από σκέψεις μυαλό 
μας και μιας ευλογημένης ομορφιάς που 
μας περιβάλει, είμαστε πάντα έτοιμοι 
για όλα γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί 
είμαστε Ελληνες. Με ελαττώματα αλλά 
και καταβολές. Με ιστορία, αλλά και με 
βαρύ παρελθόν. Με απαιτήσεις που της 
γεννά η τύχη που έχουμε να ζούμε εδώ 
που ζούμε, αλλά και με ανεμελιά και με 
ροπή στο πανηγύρι και με ωραία τρέλα. 
Με προσφορά στον κόσμο, ίσως κομμάτι 
μεγαλύτερη από την προσφορά στον 
εαυτό μας.

Στα διακόσια χρόνια μετά τον ξεσηκωμό 
η Ελλάδα έδωσε στον κόσμο επιστήμονες 

αξιοζήλευτους. Λαμπρούς συνθέτες, 
νομπελίστες ποιητές, διανοούμενους 
και ήρωες, πολλούς ήρωες. Ξεκίνησε 
σαν μια σταλιά τόπος κατοικημένος 
από ανθρώπους που έψαχναν τον 
αυτοπροσδιορισμό τους στη βαλκανική 
γειτονιά κι έγινε μια ευρωπαϊκή χώρα, με 
τα καλά της και τα λάθη της. Αντιμετώπισε 
καταστροφές με δυσκολίες, αλλά σηκώθηκε 
και στάθηκε στα πόδια της. Διοργάνωσε 
τρεις Ολυμπιάδες, έγινε έμπνευση για 
να γραφτούν τραγούδια και ποιήματα, 
αγαπήθηκε από πολλούς που εδώ δεν 
γεννήθηκαν κι έγινε τόπος προορισμού 
για εκατομμύρια ανθρώπους που θεωρούν 
όνειρο ζωής να την επισκεφτούν: αυτό ίσως 
είναι και το πιο μεγάλο της κατόρθωμα. Η 
εξωστρέφεια της απλόχερης ομορφιάς 
της, η δύναμη της εικόνας της, ο τρόπος 
που ξυπνά στον ξένο την ανάγκη να τη 
γνωρίσει. Ενίοτε και να την κατακτήσει, 
πριν το βάλει στα πόδια μπλέκοντας με 
τους αληθινούς μοναδικούς αυτόχθονες 
ιδιοκτήτες της.

Διακόσια χρόνια μετά τον ξεσηκωμό 
είμαστε πατριώτες γιατί δίνουμε στον 
πατριωτισμό μας περιεχόμενο που έχει 
να κάνει περισσότερο με την ομορφιά του 
τόπου και λιγότερο με ιδεολογίες. Είμαστε 
πατριώτες γιατί ακόμα κι όταν από την 
Ελλάδα λείπουμε μας τραβά σαν μαγνήτης. 
Γιατί την κουβαλάμε παντού, με αρχαιότητες 
και ορθοδοξίες, στην καρδιά μας αλλά και 
στους γαλαξίες του μέλλοντος που θα μας 
βρει πάντα εδώ. Ωραίους και ανέμελους. 
Με το δικαίωμα να τσακωνόμαστε και να 
γλεντάμε. Και μεταξύ μας και με όποιον την 
τρέλα μας την γουστάρει και τη σέβεται.

Μην τσιμπάτε…
Και οι διχασμοί; Οι εμφύλιοι; Το 

γονίδιο της φυλής που μας οδηγεί στο να 
τρωγόμαστε μεταξύ μας, ακόμα κι εν καιρώ 
επαναστατικού μεγαλείου; Μην τσιμπάτε 
μωρέ. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που 
να μην αιματοκυλίστηκε σε εμφυλίους, να 
μην γνώρισε διχόνοιες και να μην πλήρωσε 
ακριβά πολιτικούς, αλλά και θρησκευτικούς 
διχασμούς, που εμείς τουλάχιστον ποτέ 
δεν είχαμε. Οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, 
ακόμα και οι Φινλανδοί και οι Πολωνοί 
και οι Ρώσσοι αιματοκυλίστηκαν μεταξύ 
τους. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε για 
χρόνια ενωμένο μόνο στη φαντασία των 
βασιλιάδων του, οι Ανατολικοευρωπαίοι 
ακόμα προσπαθούν να επουλώσουν 
πληγές, οι άλλοι Βαλκάνιοι πήραν τα 
όπλα για να σκοτωθούν μεταξύ γιατί δεν 
μιλούσαν ούτε καν την ίδια γλώσσα. Παντού 
έγινε ότι εδώ. Αλλά πουθενά δεν υπάρχει 
Μάνη, νησιά σαν πετραδάκια στέμματος, 
Δημητσάνα, Ολυμπος, Χαλκιδική, Ηπειρος, 
Πήλιο, Κρήτη, Θεσσαλονίκη ξημερώματα 
και βράχος της Ακρόπολης, που ακόμα 
τώρα αναδίδει φως.

Γιορτάζοντας σεμνά την επέτειο ας 
παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε ούτε αιώνια 
δυστυχείς, ούτε καταραμένοι από τους 
Θεούς – άλλωστε ακόμα και Θεούς έχουμε 
φτιάξει. Είμαστε ανθεκτικοί, είμαστε ωραίοι, 
είμαστε κακομαθημένοι και καλομαθημένοι 
από την ομορφιά που μας περιβάλει, 
αυτήν που αποκαλούμε πατρίδα. Κι αυτήν 
γιορτάζουμε. Εμείς οι Ελληνες… 

thekarpetshow.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.

5
1

Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

Η Τζένιφερ Μπάρκλεϊ έκανε 
ένα... tour στο νησιωτικό 

σύμπλεγμα και μεταφέρει τις 
εντυπώσεις της

Την ζωή της στην άγρια ελληνική 
ύπαιθρο των Δωδεκανήσων περιγράφει 
σε εκτενές της ταξιδιωτικό ρεπορτάζ η 
ταξιδιωτική συντάκτρια του Guardian, 
Τζένιφερ Μπάρκλεϊ.

«Η λέξη Δωδεκάνησα σημαίνει “Δώδεκα 
Νησιά”, περίπου είκοσι κατοικημένα 
νησιά σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα 
στη νοτιοδυτική γωνία της Τουρκίας (και 
άλλα 100 ακόμη που είναι ακατοίκητα). 
Αν ανατρέξουμε 50 χρόνια στο παρελθόν, 
θα δούμε ότι αυτά τα νησιά ήταν εντελώς 
διαφορετικά σε σχέση με σήμερα», τονίζει 
ο Guardian.

«Στο νότιο μισό της Τήλου, πάνω στους 
λόφους υπάρχει το Μικρό Χωριό, η πρώην 
πρωτεύουσα του νησιού. Ήταν ερημωμένο 
μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα και πλέον 
είναι ακατοίκητο, όπως και ο μικρότερος 
οικισμός Γέρα ή το Πάνω Μερί. Υπάρχουν 
επίσης διάσπαρτα αγροκτήματα και 
αγροτικές κατοικίες σε αυτόν τον τόπο 
που κανείς δεν έχει ζήσει εδώ και πολλά 
χρόνια, με τα ίσια πέτρινα χωρίσματα και 
τα τζάκια των κατοικιών να έχουν μείνει 
ακόμη ανέπαφα», τονίζει.

Στη γειτονική Νίσυρο, «ένα νησί που έχει 
διαμορφωθεί από τις εκρήξεις του ηφαίστειο 
στο κέντρο του, τα ερημικά σπηλάδια, 
κατοικίες μέσα σε σπήλαια, έχουν πέτρινες 
καμάρες για να τα στηρίξουν. Παράλληλα 
με την ακτογραμμή, βρίσκονται δύο μεγάλα 
ξενοδοχειακά συγκροτήματα που έχουν 
κατασκευαστεί πριν έναν αιώνα για να 
μπορούν οι επισκέπτες να απολαύσουν τα 
θεραπευτικά γεωθερμικά νερά του νησιού 
-όμως πλέον, είναι ερημικά. Από τη άλλη 
πλευρά του νησιού, ένα μικρό λιμανάκι 
που περιβάλλεται από μαύρη λάβα είναι 
πλέον ένα ειδυλλιακό μέρος για κολύμπι».

«Η Χάλκη, ένα από τα μικρότερα 
κατοικημένα νησιά της Ελλάδας, μοιάζει 
τεράστια και άγρια   όταν περπατάτε πίσω 
από το λιμάνι της και κατευθύνεστε προς 
στο ερημωμένο Χωριό ή προς το τραχύ 
βουνό που είναι διάσπαρτο με σφαιρικές 
πέτρινες καλύβες για τους βοσκούς», 
συνεχίζει στο οδοιπορικό της η Μπάρκλεϊ.

«Ακόμα και τα μεγαλύτερα, πιο 
πολυσύχναστα νησιά διαθέτουν μερικές 
ασυνήθιστες, ερημικές τοποθεσίες. 
Στη βορειοδυτική ακτή της Ρόδου, η γη 
μετατρέπεται απότομα από αστική σε 
αγροτική και οι λόφοι του νησιού είναι 
γεμάτοι από μαστιχόδεντρα και θυμαριές. 
Τα κατσίκια περιπλανιούνται ανέμελα, ενώ 
οι θάμνοι με κάπαρη και τα πολυάριθμα 
αμπέλια φτάνουν μέχρι τις κεντρικές οδικές 
αρτηρίες, ενώ το κέντρο του νησιού είναι 
στεγασμένο κάτω από ένα πυκνό δάσος», 
αναφέρει η ταξιδιωτική συντάκτρια.

Η Κως επίσης εκπλήσσει τον επισκέπτη 

της. «Το χειμώνα, όταν τα ξενοδοχεία 
είναι κλειστά, είδα πρόβατα να βόσκουν 
γύρω από αλυκές, κοντά σε μια λίμνη που 
συχνάζουν φλαμίνγκο. Έμεινα στο χωριό 
Πυλί, περπάτησα μέσα από διαφορετικά 
χωριουδάκια και, ενώ περίμενα το κάθε 
ερημικό χωριό να μοιάζει πολύ με το 
επόμενο, διαψεύστηκα καθώς κάθε 
ένα οφείλει την ξεχωριστή του ομορφιά 
στο γύρω περιβάλλον», τονίζεται στο 
ρεπορτάζ.

Οι άνθρωποι σε αυτά τα νησιά, όπως 
επισημαίνει, βιοπορίζονταν από την 
καλλιέργεια της γης. «Τα σπίτια δεν 
κατασκευάζονταν αποκλειστικά από 
πέτρα, αλλά από ασβέστη που φτιαχνόταν 
μέσα σε κλιβάνους, αξιοποιώντας την 
αιολική ενέργεια των γύρω ανεμόμυλων 
ή συσσωρεύοντας βρόχινο νερό μέσα σε 
τεράστιες δεξαμενές. Πολλές από αυτές 
τις τοποθεσίες διατήρησαν ανέπαφες 
τις παραδόσεις τους για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ως αποτέλεσμα της απομόνωσής 
τους. Σε απομακρυσμένες, αγροτικές 
τοποθεσίες στη βόρεια Κάρπαθο, 
συνάντησα άτομα που φτιάχνουν κρασί 
και τυρί και δερμάτινες μπότες με απλές 
μεθόδους, με τον τουρισμό να υποστηρίζει 

έναν σχεδόν χαμένο τρόπο ζωής», 
προσθέτει.

«Οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων ζούσαν 
από τη γη, ωστόσο επιπλέον ζούσαν και 
από την αλιεία καθώς βρίσκονται σε ένα 
σταυροδρόμι μέσα στη Μεσόγειο, άρα 
πολλοί ευδοκίμησαν και στην ναυπηγική 
βιομηχανία. Η Κάσος ήταν ένα από αυτά 
τα νησιά. Όταν τα πλοία της εντάχθηκαν 
στον πόλεμο για την ελληνική ανεξαρτησία, 

η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντέδρασε 
σφαγιάζοντας όλα τα αρσενικά του 
νησιού και στέλνοντας τα γυναικόπαιδα 
στα σκλαβοπάζαρα. Όμως, όπως 
περιπλανώμαι σε χωριουδάκια όπως η 
Παναγία, με τις έξι εκκλησιές της, χαίρομαι 
να ανακαλύπτω διαρκώς ερημικά σπίτια 
καπεταναίων», καταλήγει το οδοιπορικό 
της Μπάρκλεϊ.

newsbast.gr

Οδοιπορικό του Guardian στα Δωδεκάνησα: 
«Η ζωή μου στην άγρια ελληνική ύπαιθρο»
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έφυγε από 
την Πόλη και, όπως ξέρουμε, πήγε όχι 
απλώς στο Άγιον Όρος αλλά σε ερημικό 
μέρος του Αγίου Όρους και έκραζε: 
«Παναγία μου, φώτισόν μου το σκότος». 
Έλεγε λοιπόν ο άγιος Γρηγόριος ότι μία 
είναι η εντολή: η μετάνοια η αληθινή. Διότι 
εκείνος ο οποίος θα δει τι σκοτάδι έχει μέσα 
του, τι αντίδραση, τι ξηρασία, τι αναισθησία 
έχει μέσα του, αυτός θα κράζει: «Φώτισέ 
με». Γιατί ακριβώς μόλις έρχεται το φως, 
φεύγει το σκοτάδι. Και μόλις φύγει το φως, 
έρχεται πάλι το σκοτάδι.

Δεν ξέρω αν ζήσατε τέτοιες καταστάσεις. 
Όσοι κάναμε στην ύπαιθρο, έχουμε τέτοιες 
προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Έβγαινε 
ο ήλιος τον Μάρτιο μήνα, και είχε μια 
ζεστασιά. Μόλις όμως κρυβόταν ο ήλιος 
πίσω από τα σύννεφα, και αν συνέβαινε 
να έχει και χιόνι κάτω, πάγωναν όλα 
και ήταν ολοσκότεινα. Αμέσως δηλαδή 
δημιουργείται άλλη κατάσταση. Σ’ αυτή την 
περίπτωση ακόμη και προκειμένου για το 
σώμα του θα ήθελε κανείς να ξαναβγεί ο 
ήλιος για να τον ζεστάνει, θα ήθελε να βρει 
φωτιά για να ζεσταθεί.

Όταν συνειδητοποιήσεις στην πράξη, 
βιωματικά τι σημαίνει να λείπει από μέσα 
σου το φως του Θεού και να ασφυκτιάς 
μέσα στο σκοτάδι, τότε κράζεις: «Κύριέ 
μου, φώτισόν μου το σκότος». «Υπεραγία 
Θεοτόκε, φώτισόν μου το σκότος». Σε 
όλα τα γραπτά του ο άγιος Γρηγόριος ο 
Παλαμάς υποστήριζε ότι δεν πιστεύουμε 
απλώς θεωρητικά, αλλά ότι όντως έρχεται 
μέσα στον άνθρωπο το φως του Θεού. Όχι 
θεωρητικά· αληθινά.

Νιώθει κανείς το φως αυτό, το ζει, το βιώνει, 
το χαίρεται, και εκχύνεται το φως αυτό και 
προς τα έξω. Όντως έρχεται η χάρη, όντως 
έρχεται το φως του Θεού, όντως έρχεται ο 
ίδιος ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο. Και 
χρειάστηκε να τα πει και να τα γράψει αυτά 
ο άγιος, ακριβώς διότι βρέθηκαν οι δυτικοί, 
οι οποίοι δεν τα πιστεύουν αυτά, αλλά και 
εδώ, κυρίως στην Πόλη, υπήρχαν κάποιοι 
οι οποίοι μπορεί να ήταν ορθόδοξοι 
χριστιανοί, αλλά ήταν δυτικόπληκτοι και τα 
έβαλαν μαζί του.

Και γι’ αυτό λοιπόν το «Κύριε Ιησού Χριστέ, 
ελέησόν με» δεν είναι μια θεωρητική 
προσευχή. Λέγοντας πάλι και πάλι την 

ευχή, είναι, αν επιτρέπεται να πούμε, όπως 
βάζει κανείς μέσα του μία-μία τις μπουκιές 
τρώγοντας και αισθάνεται ότι έφαγε. Δεν 
είναι απλώς θεωρητικά τα πράγματα, αλλά 
έχει κανείς μέσα του τον Χριστό. Γι’ αυτό 
εν σχέσει με τις άλλες αρετές, όπως λέει 
ο άγιος, κυρίως με την αρετή αυτή, που 
λέγεται προσευχή, τελεσιουργείται αυτή η 
σύγκραση του ανθρώπου και του Θεού.

Όπως, αν επιτρέπεται να πούμε, βάζεις σε 
ένα κατάλληλο σκεύος το λεμόνι, βάζεις και 
το λάδι και, αν προσέξεις, καίτοι τα έβαλες 
μαζί, είναι χωριστά, δεν αναμείχθηκαν, και 
θα χρειαστεί πολύ να το χτυπήσεις το υγρό 
αυτό για να αναμειχθεί για τα καλά το λεμόνι 
με το λάδι. Έτσι κατ’ αναλογίαν, λέγοντας 
την ευχή, γίνεται αυτή η σύγκραση. Όντως 
δηλαδή κανείς εισέρχεται στη χάρη του 
Θεού και όντως δέχεται τη χάρη του Θεού. 
Δεν είναι απλώς μια αρετή εξωτερική.

Βέβαια, εδώ που τα λέμε, τελικά όλες οι 
αρετές οδηγούν εκεί, στην προσευχή, 
δια της οποίας γίνεται η σύγκραση του 
ανθρώπου και του Θεού, καθώς εκείνος 
που θα κάνει υπομονή, θα κάνει και 
προσευχή, εκείνος που θα αγαπά, θα 
κάνει και προσευχή ή εκείνος ο οποίος θα 
ταπεινώνεται, θα κάνει και προσευχή, και 
είναι όλες οι αρετές μαζί.

Παρακαλώ πολύ να μην αρκεστούμε 
απλώς στα θεωρητικά, στα συνηθισμένα, 
απλώς στο ότι είμαστε χριστιανοί, και 
αφήνουμε μέσα στην καρδιά μας να είναι 
οτιδήποτε άλλο. Μέσα στην καρδιά μας να 
πιστέψουμε στον Χριστό, μέσα στην καρδιά 
μας να αγαπήσουμε τον Χριστό. Όλο τον 
εαυτό μας να τον δώσουμε στον Χριστό 
με πίστη απόλυτη, και ο Κύριος, όπως 
έκανε με όλους τους αγίους, θα κάνει και μ’ 
εμάς. Θα μας δώσει πνευματικά, ουράνια 
βιώματα, θα μας δώσει την αληθινή ζωή.

Και εδώ που τα λέμε, τότε αρχίζει κανείς 
να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, από τη 
ρουτίνα. Καθώς γλυκαίνεται η ψυχή από 
τη θεία ζωή που δίνει ο Κύριος, ορμά και 
μάλιστα ακαρτέρητα, αν επιτρέπεται να 
πούμε, ορμά όσο μπορεί περισσότερο 
προς τον Χριστό.

Από το βιβλίο: π. Συμεών Κραγιοπούλου, 
“Θέλεις να αγιάσεις;”, Νοέμβριος, Πανόραμα 

Θεσσαλονίκης, 2019, σελ. 195.

Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 
“Παναγία μου φώτισόν μου το σκότος”

π. Συμεών Κραγιόπουλος (†)
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...έμπειρος ζαχαροπλάστης 
να εργαστεί στο γνωστό 
ζαχαροσπλαστείο του 

Scarborough
Kostas Bakery

- Ευχάριστο περιβάλλαον
- Μισθός ικανοποιητικός

Οι  ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στον κ. Κώστα Μαργαρώνη:  

647 -748-9229

Ζητείται...

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

Πελοπόννησο και στους προγόνους μας από τη Μεσσηνία και τις γύρω περιοχές. 
Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα του Ελληνορθόδοξου  
Πάσχα. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες τις επόμενες εβδομάδες. 
Όλα τα έσοδα από το βιβλίο ($20)  θα διατεθούν για τις φιλανθρωπικές προσπάθειες 
που υποστηρίζουν οι Μεσσήνιοι του Τορόντο εδώ και δεκαετίες. Η ανθολογία μπορεί 
να χαρισθεί ως ένα υπέροχο δώρο σουβενίρ σε όλες τις οικογένειες φίλων που 
αγαπούν την Ελλάδα, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους.
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Του Γιάννη Κόντου

Με ενδιαφέρον διάβασα στον παροικιακό 
τύπο τις επιστολές που αντάλλαξαν το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Τορόντο, καθώς και ο ομογενής κ. Μιχάλης 
Μουρατίδης με τον κ. Σάκη Γκέκα, καθηγητή 
Ιστορίας, στο Πανεπιστήμιο York, του 
Τορόντο.

Όσοι ασχολούνται με τα ομογενειακά 
δρώμενα και ενημερώνονται γι’ αυτά από 
τον παροικιακό τύπο γνωρίζουν τόσο την 
αιτία όσο και την αφορμή, για τις οποίες 
χύθηκε τόσο μελάνι.

Από την μια μεριά, ο Μιχάλης Μουρατίδης, 
ο αγαπητός του Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΡΟΝΤΟ, από την άλλη 
άκρη το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
και στη μέση ο καθηγητής να προσπαθεί 
με διπλωματία να διατηρήσει ισορροπίες 
στον παραλογισμό που προέκυψε, πως μια 
«μητέρα» είναι δυνατόν να έχει «γεννηθεί» 
χρόνια μετά την γέννηση της «θυγατέρας» 
της! Δηλαδή με άλλα λόγια, «η αλεπού 100 
και το αλεπουδάκι 101».

Προσωπικά θα σταθώ στην επιστολή 
του κ. Μιχάλη Μουρατίδη προς τον κ. 
καθηγητή, η οποία κατά την γνώμη μου 
βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ως εκ 
θαύματος, μέσα από μία διαπίστωση του 
ιδίου αναδεικνύεται η αλήθεια, αν και είναι 
ολοφάνερο πως κάτι τέτοιο δεν ήταν στις 
προθέσεις του.

Στην επιστολή του, προσπάθησε έμμεσα 
να υπερασπιστεί την γνωστή θέση του, 
την οποία αναμασούν και όσοι “τυφλά” 
εμπιστεύονται τις “ιστορικές” του γνώσεις, η 
οποία δεν είναι άλλη από εκείνη που βλέπει 
ως «μητέρα» των κοινοτήτων του Τορόντο, 
τον οργανισμό που ακούει στο όνομα 
«GREEK COMMUNITY OF TORONTO» 
και ο οποίος κατά την άποψη του βαδίζει 
στα 112 χρόνια, με έτος ιδρύσεως το 1909.

Επειδή η άποψή του αυτή δεν είναι πλέον 
απλά προφορική, αφού υπάρχει τυπωμένη 
μέσα στο βιβλίο του, καταλαβαίνω πως 
υπήρξε ένας λόγος επιπλέον ν’ αντικρούσει 
τον ισχυρισμό της Ε.Ο.Κ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
που και αυτή διεκδικεί τον τίτλο της 
«μητέρας κοινότητας».

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνορθόδοξης 
Κοινότητας, φαίνεται πως αποφάσισαν να 
διορθώσουν την «ιστορική ανακρίβεια» 

του κ. Μιχάλη Μουρατίδη, ισχυριζόμενα 
πως έχουν ιστορικά ντοκουμέντα που 
αποδεικνύουν πως η πρώτη Ελληνική 
Κοινότητα στο Τορόντο ιδρύθηκε το 1909 με 
την ονομασία «St. George Greek Orthodox 
Community of Ontario», ενώ η Κοινότητα με 
την ονομασία «Greek Community of Toron-
to» ιδρύθηκε το 1953.

Ας δούμε όμως ποια είναι η φράση κλειδί 
από τα λεγόμενα του κ. Μιχάλη Μουρατίδη 
που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του και 
εδραιώνει την θέση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Απαντώντας λοιπόν στον καθηγητή 
Σάκη Γκέκα γράφει ανάμεσα σε άλλα: 
“Η σημερινή Ελληνική Κοινότητα 
τορόντο είναι η συνέχεια της Ελληνικής 
ορθόδοξης Κοινότητας αγίου Γεωργίου 
που ιδρύθηκε το 1909”.

Επομένως, εδώ ομολογεί ότι η 
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα του Αγίου 
Γεωργίου ιδρύθηκε το 1909. Επίσης το ότι 
θεωρεί την Ε.Κ. Τορόντο “συνέχεια” της 
Ε.Ο.Κ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αυτό και μόνο 
δείχνει ποια κοινότητα ήταν η πρώτη και 
ποια η δεύτερη.

Τώρα το περί «συνέχειας» μοιάζει να 
είναι τελείως αδόκιμος όρος όσον αφορά 
στην συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν γίνεται 
καν να μιλάμε για διάδοχη κατάσταση, 
αφού η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα του 
Αγίου Γεωργίου από την ίδρυση της που 
είναι το 1909 μέχρι και σήμερα συνεχίζει 
να υπάρχει και να προσφέρει ανελλιπώς 
προς την ομογένεια και μάλιστα χωρίς να 
αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Είναι ηλίου φαεινότερο πως ο κ. 
Μουρατίδης με την σύνταξη αυτής της 
«επιστολής» ανέλαβε να φέρει σε πέρας 
«αποστολή». Έτσι σε άλλη παράγραφο 
υποτιμώντας την νοημοσύνη του καθηγητή 
έγραψε το άστοχο και ατυχές παράδειγμα: 
«Δεν σας κάνει (κ. καθηγητά) εντύπωση 
ότι ο νέος οργανισμός “Greek Commu-
nity of Toronto”, το 1953, προέκυψε από 
γενική συνέλευση των μελών της ήδη 
υπάρχουσας κοινότητας, πορευμένη 
με τα ίδια φυσικά πρόσωπα στην 
ηγεσία του και όχι από την ενέργεια και 
πρωτοβουλία κάποιας άλλης ομάδας 
Ελλήνων;»

Όχι δεν κάνει εντύπωση και δεν 
αποτελούν απόδειξη οι ισχυρισμοί με τα 
ένα σωρό «ναι μεν αλλά». Ναι μεν η 
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο το 1953 ήταν 

ενας νέος οργανισμός, αλλά αποφασίστηκε 
η ίδρυση της σε μια Γενική Συνέλευση 
της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ που ιδρύθηκε το 1909, και ναι 
μεν ιδρύθηκαν οι δυο κοινότητες με 44 
χρόνια διαφορά, αλλά τα φυσικά πρόσωπα 
του νέου οργανισμού ήταν πριν το 1953 και 
μέλη της Ε.Ο.Κ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Άλλωστε πως αλλιώς θα γινόταν να μην 
είναι όλοι μέλη της ίδιας κοινότητας, αφού 
πριν το ‘53 υπήρχε μόνο μια κοινότητα στο 
Τορόντο. Ουσιαστικά έγινε μια διάσπαση 
της πρώτης και μοναδικής μέχρι τότε 
Κοινότητας. Κοντά στην ιστορική αλήθεια 
μοιάζει να είναι η άποψη, πως μετα το 
1953 και μέχρι σήμερα, στην παροικία 
του Τορόντο δραστηριοποιούνται δύο 
κοινότητες, όμως σε παράλληλες πορείες. 
Η πρώτη να συνεχίζει ως Ελληνορθόδοξη, 
όπως ξεκίνησε, ενώ η Ε.Κ.Τορόντο ως 
«Αστική» της οποίας μέλη μπορούν να 
γίνουν και μη Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Ο έμπειρος λοιπόν επιστολογράφος κ. 
Μουρατίδης, ο οποίος έχει συμβάλλει και 
αυτός με τον τρόπο του στην συρρίκνωση 
του αστικού οργανισμού, προσπάθησε 
σε λίγες παραγράφους από την μία να 
«ξεσυμμορφώσει» τον καθηγητή Σάκη 
Γκέκα που έδειξε «συμμορφούμενος» 
προς τα επιχειρήματα της Ε.Ο.Κ. ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ και από την άλλη να υποδείξει 
πλαγίως προς όλους μας, εθελοντές και 
απλούς αναγνώστες, πως καλό θα είναι να 
σταματήσουμε να ψάχνουμε για την αλήθεια 
(κάθε διαφορετική άποψη από την δική του 
την θεωρεί «τερτίπια», όπως γράφει) και 
πως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε 
όλοι, είναι να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και 
να βοηθήσουμε οικονομικά για πολλοστή 
φορά όχι απλά την καταχρεωμένη, άλλα την 
σχεδόν πτωχευμένη Ελληνική Κοινότητα 
Τορόντο από την «κακοδιαχείριση» των 
διοικήσεων της τελευταίας δεκαετίας.

Ο κ. Μουρατίδης και οι καμιά διακοσαριά 
ακόμη φαίνεται να πιστεύουν πως ο κάθε 
εύπορος ομογενής ή ο κάθε Σύλλογος 
που έχει μικρές ή μεγάλες καταθέσεις, ή 
οποιοσδήποτε ομογενής που έχει λίγα 
διαθέσιμα χρήματα για να βοηθήσει 
εθελοντικές ανάγκες και σκοπούς, τα 
έχουν με μοναδικό σκοπό να τα διαθέτουν, 
κάθε λίγο και λιγάκι, αποκλειστικά για 
να καλύπτουν τα τεράστια ελλείμματα 
που προκύπτουν από τις ανεξιχνίαστες 
κακοδιαχειρίσεις των διοικούντων και 
μάλιστα μας συνιστά να το κάνουμε χωρίς 
αμφισβητήσεις και προϋποθέσεις. Με 
άλλα λόγια «δίδου και μη έρευνα».

Το να υπάρχουν το 2021 ομογενείς που 
θεωρούν ως μοναδικό θεματοφύλακα 
του ελληνισμού τον αστικό οργανισμό και 
ως «βιλαέτια» όλες τις άλλες κοινότητες, 
πρώτον δεν τους τιμά, αλλά κυρίως δεν τους 
βοηθά να δουν τα γεγονότα με ρεαλισμό.

Ας κάνουν την αυτοκριτική τους για να δουν 
κατάματα τα μεγάλα λάθη που έγιναν από 
τον φανατισμό ορισμένων “παραγόντων” 
τους, που κατά βάθος ήθελαν μια κοινότητα 
στα δικά τους μικρά μέτρα. Τότε μόνο θα 
βρουν την λύση, που σίγουρα δεν είναι η 
εκποίηση των εκκλησιων ή με άλλα λόγια 
της ίδιας της ιστορίας του οργανισμού. 
Μόνο τότε υπάρχει ελπίδα να γίνει το θαύμα 
και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ, 
που αποτελεί έναν ιστορικό οργανισμό 
με αδιαμφισβήτητα σημαντική προσφορά 
στον ελληνισμό, να κερδίσει την χαμένη 
εμπιστοσύνη της ομογένειας, ώστε να βρει 
τα πατήματα της, την ηρεμία της και τέλος 
την αίγλη και το κύρος που της αρμόζει.

Το ότι τα τελευταία χρόνια στις Γενικές 
Συνελεύσεις του Οργανισμού έχει ορισθεί 
ως απαρτία ο αριθμός των 100 ατόμων 
αυτό και μόνο δείχνει, τόσο τον βαθμό 
συρρίκνωσης όσο και την επικίνδυνη 
πορεία του προς ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Ναι μεν, αλλά...
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ΑφΙΕΡωΜΑ

Χρήστος Παρίδης

θα μπορούσε να πει κανείς, περίπου με βεβαιότητα και 
μια δόση βαθιάς εκτίμησης για ένα τέτοιο επίτευγμα, ότι 
είναι η ώρα του Μουσείου Μπενάκη. Ότι η έκθεση «1821 
– Πριν και Μετά» αποτελεί την κορύφωση μια μεγάλης 
διαδρομής του σημαντικού αυτού οργανισμού και τη 
δικαίωση του ιδρυτή του Αντώνη Μπενάκη. Γιατί μπορεί να 
αποφασίστηκε και να οργανώθηκε με αφορμή της επετείου 
των 200 χρόνων από την Επανάσταση, αλλά καταφέρνει 
να συγκεντρώσει και να αφομοιώσει την ιστορία ενός 
τόπου και μιας κοινωνίας μέσα από την αγωνία ενός 
μικρού λαού να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι σε μια 
παντοδύναμη αυτοκρατορία. Όπως και την αντιπαράθεσή 
του με όλες τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, τεράστιας 
επιρροής σε επίπεδο πολιτικό και στρατιωτικό, κράτη και 
αυτοκρατορίες που διαφέντευαν τα θαλάσσια και τα γήινα 
σύνορα του τότε κόσμου.

Τρεις όροφοι, 2.500 τετραγωνικά μέτρα, 1.200 εκθέματα, 
τρεις ενότητες με υποενότητες, 8 μήνες διάρκεια. Αυτή είναι 
η σύνθεση της μεγαλύτερης σε μέγεθος, έκταση και χρόνο 
έκθεσης που οργάνωσε ποτέ το Μπενάκη, γράφοντας, 
κατά κάποιον τρόπο, ιστορία. Μια έκθεση που καλύπτει 
ως αφήγηση έναν σκληρό και αιματοβαμμένο αγώνα για 
ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση, που διήρκεσε περισσότερο 
από εκατό χρόνια. Μέσα από αυτή, ιστορία και τέχνη 
ξεδιπλώνονται παράλληλα και αλληλοσυμπληρώνονται, 
αποκαλύπτοντας σωρεία μικρότερων και μεγαλύτερων 
γεγονότων, όλα όσα συνέβαιναν προτού ξεσπάσει η 
Επανάσταση, όλα όσα ακολούθησαν την ίδρυση του 
νέου κράτους και τη σταδιακή του ένταξη στο ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι.

Οι τρεις όροφοι αποτελούνται από τρεις ενότητες που 
καλύπτουν συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Η πρώτη 
ξεκινάει από τα Ορλωφικά. το 1770, και φτάνει μέχρι το 
1821, οπότε ξεσπάνε οι πρώτες μάχες στον Μοριά, η 
δεύτερη καλύπτει τα γεγονότα και τα πρόσωπα που 
σηματοδοτούν τον αγώνα και τις μάχες μέχρι την άφιξη 
στην Ελλάδα του Ιωάννη Καποδίστρια και τις προσπάθειές 
του να ιδρύσει ένα σύγχρονο, οργανωμένο κράτος, και η 
τρίτη ενότητα ξεκινάει με την άφιξη του δεκαεπτάχρονου 
Όθωνα το 1832, ακολουθεί την έξωσή του, τον ερχομό του 
Γεωργίου Α’ και τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του, για να 
φτάσει στο 1880 και την προσάρτηση της Θεσσαλίας στα 
ελληνικά εδάφη.

Ολόκληρο το κτίριο του Μπενάκη της Πειραιώς 138, 
όλοι οι εκθεσιακοί του χώροι, ξεκινώντας από τον δεύτερο 
όροφο, κατεβαίνοντας στον πρώτο και φτάνοντας στο 
ισόγειο, έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να αναδείξουν την 
ιστορία μιας ιδέας, ενός πολέμου και μιας αναγέννησης. Τη 
μανιασμένη πίστη μιας υπόδουλης, μικρής σε πληθυσμό 
κοινότητας ανθρώπων, διάσπαρτης σε βορρά και νότο, 
δύση αλλά και ανατολή, σε βουνά, λαγκάδια και νησιά, 
ότι μπορεί να διεκδικήσει την ελευθερία της, σύμφωνα 
με τις επιταγές της εποχής, όπως εκφράζονταν μέσω 
του Διαφωτισμού και του οράματος των Ελλήνων της 
διασποράς, έως τη δικαίωσή της.

Η συλλογή του ίδιου του Αντώνη Μπενάκη, ο 
περίφημος τρίτος όροφος της Κουμπάρη, πολύτιμα 
κειμήλια των αγωνιστών του ’21 που ο ίδιος συνέλεξε 
ή του εμπιστεύτηκαν, μέρος της οποίας μεταφέρθηκε 
στην Πειραιώς, αποτελεί τη μαγιά και την αφετηρία της 
θεαματικής σε μέγεθος και πλούτο έκθεσης. Με αρωγούς 
τρεις τράπεζες και τις συλλογές τους, την Τράπεζα της 
Ελλάδος, την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank, στήθηκε 
μια εποποιία της παλιγγενεσίας, η οποία είναι έτοιμη να 
υποδεχτεί το κοινό, όταν οι υγειονομικές αρχές επιτρέψουν 
το άνοιγμα των μουσείων.

Η έξωσις των πρώτων βασιλέων της Ελλάδος Όθωνος 
και Αμαλίας. Χρωμολιθογραφία, 50x71 εκ. Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία, αρ. ταυτ. 4948-56.

Οι τρεις όροφοι αποτελούνται από τρεις ενότητες που 
καλύπτουν συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Η πρώτη 
ξεκινάει από τα Ορλωφικά. το 1770, και φτάνει μέχρι το 
1821, οπότε ξεσπάνε οι πρώτες μάχες στον Μοριά, η 
δεύτερη καλύπτει τα γεγονότα και τα πρόσωπα που 
σηματοδοτούν τον αγώνα και τις μάχες μέχρι την άφιξη 
στην Ελλάδα του Ιωάννη Καποδίστρια και τις προσπάθειές 
του να ιδρύσει ένα σύγχρονο, οργανωμένο κράτος, και η 

τρίτη ενότητα ξεκινάει με την άφιξη του δεκαεπτάχρονου 
Όθωνα το 1832, ακολουθεί την έξωσή του, τον ερχομό του 
Γεωργίου Α’ και τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του, για να 
φτάσει στο 1880 και την προσάρτηση της Θεσσαλίας στα 
ελληνικά εδάφη.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα αποτέλεσε το πλαίσιο όχι 
μόνο της οργάνωσης του υλικού που είχαν στη διάθεσή 
τους οι επιμελητές Τάσος Σακελλαρόπουλος και Μαρία 
Δημητριάδου αλλά και τον καμβά πάνω στον οποίον 
εργάστηκαν οι σκηνογράφοι της έκθεσης Ναταλία Μπούρα 
και Παύλος Θανόπουλος. Οι τελευταίοι, σηματοδοτώντας 
τους χώρους με διαφορετικούς χρωματισμούς, έτσι ώστε 
να δώσουν σε καθεμία ενότητα τη δική της ταυτότητα, 
δημιούργησαν δωμάτια που το ένα οδηγεί στο άλλο, 
αποκαλύπτοντας πτυχές και υποενότητες και προτείνοντας 
την αίσθηση μιας θεατρικότητας στη γραμμική ιστορική 
αφήγηση.

Η κ. Μπούρα εξηγεί: «Εμείς πήραμε όλο το υλικό και 
το εντάξαμε σε μια αφήγηση μέσα στον χώρο και καθώς 
πρώτη φορά είχαμε να κάνουμε με μια τόσο μεγάλη έκθεση 
που, λόγω επετείου, καλύπτει όλο το κτίριο, θέλαμε να μη 
γίνει κουραστική, να κρατάμε το ενδιαφέρον του κοινού, 
ώστε να τη δει μέχρι τέλους. Αποφασίσαμε οι τοίχοι να 
έχουν διαφορετικό χρώμα για να προσδώσουμε σε κάθε 
ενότητα και κάθε όροφο μια ταυτότητα, μέσα από την οποία 
θα είναι εύκολο να καταλάβει ο επισκέπτης πού βρίσκεται.

Έτσι, ξεκινάμε με το κόκκινο, που είναι η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, συνεχίζουμε στον πρώτο όροφο με γκρι, 
που είναι ο Αγώνας και αντανακλά μια δύσκολη περίοδο, 
αλλά με το που βγαίνεις στο ηρώο, αντικρίζεις ένα 
πιο φωτεινό χρώμα, που είναι απομίμηση μαρμάρου, 
γιατί έχει επιτευχθεί πια ο σκοπός. Είναι η περίοδος 
μετά το 1827, όπου είναι συγκεντρωμένοι οι ήρωες, 
οι πρωταγωνιστές των γεγονότων, και εκεί θέλαμε ο 
επισκέπτης να νιώσει μια ανάταση, ότι βρίσκεται σε ένα 
χαρμόσυνο περιβάλλον. Τέλος, επιλέξαμε το μπλε για το 
ισόγειο, όπου παρουσιάζεται η σύσταση του νέου κράτους. 
Επίσης, δημιουργήσαμε αναπαραστάσεις των δύο αυλών, 
του Όθωνα και του Γεωργίου. Οι φιγούρες της αυλής 
του Γεωργίου είναι ενταγμένες σε ένα νεοκλασικό κτίριο, 
ντυμένες με αυθεντικές ενδυμασίες. Ο στόχος μας ήταν 
να παρουσιαστούν όλα με έναν τρόπο εύληπτο, δηλαδή ο 
επισκέπτης να καταλάβει τη χρήση των αντικειμένων και τι 
ρόλο έπαιζαν στην καθημερινή ζωή».

Ο κ. Θανόπουλος συμπλήρωσε: «Προσπαθήσαμε 
να κάνουμε αναπαραστάσεις, αντί να τα βάλουμε όλα 
σε μία προθήκη. Με έναν τρόπο θέλαμε να τα κάνουμε 
να ζωντανέψουν. Έτσι, αποφασίσαμε να δώσουμε μια 
θεατρική διάσταση στην όλη διαδικασία. Άλλωστε, μας 
ενδιαφέρει το παρασκήνιο, το πώς βλέπει κανείς κάθε θέμα 
και από τις δύο όψεις του. Το στοίχημα ήταν πώς το υλικό 
που είχαμε στη διάθεσή μας θα εντασσόταν στον χώρο σαν 
να είναι τρισδιάστατο, ώστε να δένουν όλα αρμονικά. Εν 
τέλει, παρ’ όλη την πολυπλοκότητά τους, όλα βρίσκονται 
στη θέση τους».

Τονική οξυγραφία με τίτλο «Το καραβάνι / Επιστροφή 
από τα Βαλκάνια» από την έκδοση Luigi Mayer, Interesting 
views in Turkey, Λονδίνο 1819.

Πρώτη Ενότητα
Η πρώτη ενότητα αποτελεί ένα είδος εισαγωγής και 

ως εκ τούτου είναι η μικρότερη σε έκταση, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι είναι λιγότερο σημαντική ή υποδεέστερη σε 

τεκμήρια και εκθέματα. Αντιθέτως, αποκαλύπτεται σε αυτήν 
ένας ολόκληρος κόσμος που δεν μας είναι τόσο γνώριμος 
όσο η εποχή της Επανάστασης. Ξεκινάει από τον δέκατο 
όγδοο αιώνα, εποχή κατά την οποία κυριαρχούσαν τρεις 
αυτοκρατορίες, η Οθωμανική, η Ρωσική και η Αυστριακή, 
οπότε γίνονται και οι πρώτες αποτυχημένες απόπειρες 
για ανεξαρτησία των υπόδουλων λαών της βαλκανικής, 
ιδίως των Ελλήνων, οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή 
είχαν κεντρικό ρόλο στη διοίκηση των Οθωμανών, ενώ η 
διασπορά σταδιακά αντιλαμβανόταν την προοπτική της 
απελευθέρωσης της πατρογονικής γης.

Η έκθεση ξεκινάει με πτυχές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, της καθημερινότητας τόσο των χριστιανών 
όσο και των μουσουλμάνων, και συνεχίζει με τους 
ξένους περιηγητές, οι οποίοι μεταφέρουν στην Ευρώπη 
εντυπώσεις από τον ελλαδικό χώρο, εικόνες από τη 
ζωή των κατοίκων του ‒ το ενδιαφέρον τους για τους 
σύγχρονους Έλληνες οφειλόταν στο παρελθόν τους, ενώ 
οι ίδιοι οι περιηγητές κατέγραφαν και περιέγραφαν ήθη 
και έθιμα που συναντούσαν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών 
τους. Ανάμεσα στα εκθέματα περιλαμβάνονται χρηστικά 
αλλά και πολυτελή αντικείμενα, λιθογραφίες διαφορετικών 
εθνικών ομάδων, όπως οι Αρμένιοι, οι Εβραίοι, οι Τούρκοι, 
υπέροχα χάλκινα σφυρήλατα σκεύη, πολυτελή πιάτα και 
κουτάλες οθωμανικής προέλευσης, καλύμματα σέλας 
αλόγων υψηλής οθωμανικής τέχνης, χρυσά νομίσματα, 
πορτρέτα της ανώτερης τάξης, έπιπλα αρχοντικής 
προέλευσης.

Παράλληλα, αναδεικνύονται το εμπόριο και η θάλασσα 
και ο τρόπος που η παιδεία, μαζί με την Εκκλησία, 
συνηγορεί στην έκδοση βιβλίων που σταδιακά επηρεάζουν 
τη διασπορά όσον αφορά το αίτημα για εθνική αφύπνιση. 
Οι ρωσοτουρκικοί πόλεμοι, τα Ορλωφικά, ο Αλή Πασάς, οι 
αρματολοί και οι κλέφτες, οι Σουλιώτες και η Ήπειρος, και, 
φυσικά, ο Ρήγας Φεραίος, το πρόσωπο που ενέπνευσε 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τον Αγώνα, και η 
ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, που οδήγησε στον ξεσηκωμό 
του Μάρτη του ’21, αποτελούν τους βασικούς σταθμούς 
της εισαγωγικής αυτής ενότητας του δευτέρου ορόφου.

Ο συνεπιμελητής της έκθεσης κ. Σακελλαρόπουλος 
εξηγεί: «Η έκθεση βασίζεται στη λογική ανάδειξης των 
ζητημάτων της περιόδου αυτής των εκατό ετών, τα οποία ο 
επισκέπτης βλέπει και, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα ήδη 
ξέρει, και μπορεί να δει και νέα στοιχεία, να τα πάρει μαζί 
του σαν σκεπτικό. Συγκροτήσαμε μια έκθεση ιστορική με 
αντικείμενα τέχνης, χωρίς τη νωθρότητα που έχει για έναν 
επισκέπτη μια αμιγώς ιστορική έκθεση. Ο επιστήμονας 
απευθύνεται σε συναδέλφους του, εδώ όμως συμβαίνει 
αυτό που λέει ένας από τους δασκάλους μου, ο Βασίλης 
Παναγιωτόπουλος, ότι “το δυσκολότερο που έχεις να 
κάνεις ως ιστορικός είναι προϊόντα υψηλής εκλαΐκευσης”.

Η έκθεση ξεκινάει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, για 
να καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είμαστε περιούσιος 
λαός, αλλά δεν ήμασταν μόνοι στον κόσμο. Δηλαδή 
υπήρχαν τρεις αυτοκρατορίες, η Ρωσική, η Οθωμανική 
και η Αυστριακή. Με μια εικόνα από ένα φρούριο στα 
Δαρδανέλια του τέλους του δέκατου όγδοου αιώνα θέλαμε 
να δείξουμε τη συμμετοχή των Ελλήνων στη διοίκηση. 
Ακολουθεί μια παρουσίαση του πώς γίνονται οι Έλληνες 
γνωστοί στη Δύση. Στην ουσία αυτό συμβαίνει μέσω των 
περιηγητών, οπότε έχουμε μια σειρά από πολύ ωραία 

Μια ξενάγηση στην επετειακή 
έκθεση για τον εορτασμό των 
200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση

1821 Πριν και Μετά: Η μεγαλύτερη έκθεση 
που διοργάνωσε ποτέ το Μουσείο Μπενάκη



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια30 μαρτιου 2021 35

αντικείμενα και βιβλία περιηγητών.
Επίσης, έχουμε την ανάδειξη του ελληνικού εμπορίου 

μέσω των αναγκών που δημιουργούνται στο ρωσικό 
κράτος λόγω του Ρωσοτουρκικού Πολέμου. Υπάρχουν 
αρκετά δώρα πλούσιων εμπόρων, όπως εγχάρακτα πιάτα, 
προς μοναστήρια, φτιαγμένα σε καλά εργαστήρια, από 
καλά υλικά ‒ εξαρτάται, βέβαια, και από το σινάφι το οποίο 
τα έχει χαρίσει. Όλα τα οθωμανικά αντικείμενα προέρχονται 
από την ανώτερη τάξη, τα πιο λαϊκά αντικείμενα δύσκολα 
επιβιώνουν. Αναφερόμαστε στην παιδεία, που είναι κι 
αυτή συνδεδεμένη με τους Έλληνες εμπόρους, διότι 
έπρεπε να έχουν μορφωμένα στελέχη στις επιχειρήσεις 
τους, κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή πολλών 
βιβλίων. Έχουμε εντάξει και μια ενότητα για τον Κοραή, 
όπου υπάρχει και ο ανδριάντας του από τον γλύπτη Γιάννη 
Παππά. Το μοντέλο σε ένα από τα προσχέδια που τον 
συνοδεύουν είναι ο Μόραλης.

Η κ. Δημητριάδου προσθέτει: «Παρουσιάζουμε την 
προεπαναστατική εκκλησία, αρτοφόρια, εικόνες της 
εποχής, μια κολυμπήθρα από τη Συλλογή του Περδίου. 
Μετά περνάμε σε καθαρά ιστορικά γεγονότα, δηλαδή 
στον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο και στα Ορλωφικά, και στο 
πώς αυτά επηρεάζουν την Ελλάδα. Έχουμε τα όπλα του 
Δασκαλογιάννη, ο οποίος στην εξέγερση της Κρήτης 
βασανίζεται και γδέρνεται από τους Τούρκους, αντικείμενα 
Ελλήνων στρατιωτών που ήταν στην υπηρεσία των 
Βρετανών στα Επτάνησα.

Επίσης, όλη την περίοδο των Ορλωφικών και 
της προεπανάστασης στην Πελοπόννησο, που έχει 
μεγαλύτερη ένταση, το οικόσημο της οικογένειας Μπενάκη, 
που έλαβε μέρος στα Ορλωφικά, την προμετωπίδα-
πορτρέτο του Αλεξέι Ορλώφ, δάνειο από συλλέκτη, και την 
ενότητα του Αλή Πασά, που αφορά τον ρόλο που έπαιξε 
στην Επανάσταση, καθώς στην αυλή του μεγαλώνουν και 
μαθαίνουν να πολεμάνε μια σειρά από ήρωες. Ο Βύρωνας 
πέρασε επίσης αποκεί, ο ιστορικός Φίνλεϊ, ο Καραϊσκάκης 
‒ υπάρχουν χειρόγραφα, τα σκουλαρίκια και η καρφίτσα 
της κυρα-Βασιλικής.

Περιλαμβάνονται, ακόμα, πολλά κειμήλια αγωνιστών, 
όπως το ταμπούρι του Κατσαντώνη, πορτρέτο του 
πατέρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, μία χαλκογραφία του 
Βελισσαρίδη με κλέφτικα δίστιχα τραγούδια, που δείχνει 
πώς λειτουργούσε ο κόσμος των όπλων εκείνη την εποχή, 
ο Ρήγας Φεραίος του Θεόφιλου, που ανήκει στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, και ένα μεγάλο χαρακτικό του Ρήγα από 
τη Βάσω Κατράκη, που μας παραχώρησε η κόρη της. Η 
ενότητα κλείνει με τη Φιλική Εταιρεία, στην οποία έχουμε 
συγκεντρώσει πολλά σπάνια τεκμήρια»

 Δεύτερη ενότητα
Η δεύτερη ενότητα ακολουθεί την Επανάσταση χρόνο με 

τον χρόνο, από το 1821 έως το 1827, και η χρονολογική 
αφήγηση είναι απολύτως συνεπής με τα σημαντικότερα 
πολεμικά και πολιτικά γεγονότα, όπως και με τις θεσμικές 
εξελίξεις του ελληνικού Αγώνα. Μια ιστορική διήγηση που 
φωτίζει όλα όσα γνωρίζουμε, από τη στιγμή που ξεσπάει 
η Επανάσταση έως τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου και τα 
αμέσως επόμενα καθοριστικά χρόνια, μέχρι τη διεθνή 
αναγνώριση του ελληνικού κράτους και τη διακυβέρνηση 
του Ιωάννη Καποδίστρια.

Καθώς η έκθεση αποτελεί έναν διάλογο μεταξύ 
επιστήμης και τέχνης, αποκαλύπτεται μια σειρά από 
τεκμήρια που βρίσκουν το αντίστοιχό τους σε έργα τέχνης 
και αλληλοσυμπληρώνονται. Το ενδιαφέρον για τον 
επισκέπτη είναι ότι σε όσα είχε πιθανόν την τύχη να έχει 
δει στο Μπενάκη της οδού Κουμπάρη προστίθενται άπειρα 
νέα τεκμήρια που για πολλά χρόνια βρίσκονταν κρυμμένα 
στις αποθήκες του, περιμένοντας την ευκαιρία να βγουν 
στο φως.

ΣΕΛιΔ. 38,39



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 30 μαρτιου  202136
perierga.grperierga.gr
Δίσεκτα έτη: Γιατί 

θεωρούνται γρουσούζικα;
Με την έλευση του νέου έτους, δεν είναι λίγοι αυτοί που 

αγχώνονται για το αν θα είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο, καθώς 
είναι δίσεκτο και θεωρούν ότι αυτό συνδέεται με… γρουσουζιά.

Δίσεκτα χαρακτηρίζονται τα έτη που έχουν 366 ημέρες αντί 
για 365. Αυτό συμβαίνει διότι η ετήσια περιφορά της Γης γύρω 
από τον Ήλιο δεν έχει διάρκεια 365 ημερών ακριβώς, αλλά 365 
ημερών, έξι ωρών, εννέα λεπτών και εννέα δευτερολέπτων 
κατά μέσο όρο.

Στόχος των δίσεκτων ετών είναι η εναρμόνιση του τροπικού 
έτους με το καθημερινό – πολιτικό έτος των ημερολογίων, 
δηλαδή να αποφευχθεί σε βάθος χρόνου να έχουμε καλοκαίρι 
τον Ιανουάριο και χειμώνα τον Ιούνιο!

Η ιστορία της… γρουσουζιάς φαίνεται πως ξεκίνησε το 600 
π.Χ. όταν οι Ρωμαίοι έφτασαν να γιορτάζουν τις καλοκαιρινές 
γιορτές του θερισμού μέσα στον ημερολογιακό χειμώνα και 
αποφάσισαν να λάβουν δράση για να αναστρέψουν την 
κατάσταση.

Τη λύση βρήκε ο Ιούλιος Καίσαρας προσθέτοντας στο 
ημερολόγιο ορισμένες μέρες σε κάθε έτος, ώστε να συμβαδίζει 
η μέτρηση του χρόνου με τις εποχές. Την αποστολή ανέθεσε 
στους ιερείς, οι οποίοι, όμως, εκμεταλλεύτηκαν αυτό το 
προνόμιο: προσέθεταν μέρες, αναλόγως των συμφερόντων 
τους με σκοπό να παραμένουν περισσότερο στην εξουσία οι 
ευνοούμενοί τους, φτάνοντας έτσι μερικές φορές στο σημείο 
τα έτη να έχουν μέχρι και 450 ημέρες!

Όταν ο Καίσαρας αντιλήφθηκε ότι οι προσπάθειές του 
απέβησαν άκαρπες, ανέθεσε τη λύση του προβλήματος σε 
φιλόσοφους και μαθηματικούς. Αυτός που βρήκε τη λύση ήταν 
ο Έλληνας αστρονόμος Σωσιγένης, ο οποίος πρότεινε να 
υιοθετήσει το ημερολόγιο του Πτολεμαίου του Γ’, δηλαδή αυτό 
που ισχύει και σήμερα.

Αργότερα, οι Ρωμαίοι φέρεται πως αποφάσισαν να 
αφαιρέσουν άλλη μία μέρα από τον Φεβρουάριο και να τη 
μεταφέρουν στον Αύγουστο προς τιμήν του Αυτοκράτορά 
τους.

Και αυτός φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι ο λόγος που ο 
δεύτερος μήνας του χρόνου έχει μία μέρα λιγότερη.

Μάλιστα, το να αφαιρέσουν τελικά μια μέρα από τον 
Φεβρουάριο δεν ήταν τυχαίο, καθώς ο μήνας αυτός, ήταν 
ο μήνας των νεκρών, της μετάνοιας και του ηθικού τους 
απολογισμού.

Όσον αφορά τον Φεβρουάριο και έχοντας υπόψιν τις 

λαϊκές δοξασίες, οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι τον μήνα της 
εξιλέωσης κυκλοφορούσε ανάμεσα τους ο Άδης, ο οποίος 
μοίραζε δεινά στη δύστυχη ανθρωπότητα. Γι’ αυτό και αυτόν 
τον μήνα δεν ξεκινούσαν εργασίες με μακροχρόνια διάρκεια, 
όπως φύτευση αμπελιών, θεμελίωση σπιτιών ή γάμοι.

Όταν οι Έλληνες κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους, μια 
σειρά παραδόσεων κληρονόμησε η κουλτούρα του λαού 
μας, ανάμεσά τους και το «γρουσούζικο δίσεκτο έτος».

Βέβαια, οφείλουμε να τονίσουμε ότι ανά τα χρόνια δεν έχει 
παρατηρηθεί κάποια παραπάνω κακοτυχία ή δυσάρεστα 
γεγονότα κατά τα δίσεκτα έτη.

Γιατί οι χαρακτήρες της 
Disney φοράνε γάντια;

Ας ξεδιαλύνουμε το μυστήριο των λευκών γαντιών στους 
χαρακτήρες της Disney κάνοντας κάποιες ενδιαφέρουσες 
αποκαλύψεις. Ο Μίκυ Μάους ήταν ο πρώτος χαρακτήρας 
της Disney που φόρεσε λευκά γάντια. Στο πρώτο καρτούν 
με τον τίτλο Plane Crazy το 1928, τα χέρια του Μίκυ ήταν 

μαύρα. Πήρε αυτό το περίφημο αξεσουάρ από το 1929 στο 
The Opry House. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν 3 λόγοι 
για τους οποίους ο Walt Disney φόρεσε λευκά γάντια στους 
χαρακτήρες του.

1. Χρόνος. Η διαδικασία των σκίτσων έγινε πιο 
αποτελεσματική και γρήγορη, δεδομένου ότι δεν χρειαζόταν 

να ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο σε λεπτομέρειες. Ζωγράφιζαν 
μεγάλα κεφάλια και μάτια, με λεπτά και μακριά άκρα με 
τέσσερα δάχτυλα.

2. Αντίθεση. Οι σκιτσογράφοι μπόρεσαν να εστιάσουν 
στα χέρια και τα πόδια των ασπρόμαυρων χαρακτήρων και 
τις χειρονομίες τους καθώς πλέον υπήρχε αντίθεση στην 
ασπρόμαυρη εικόνα.

3. Πιο ανθρώπινος. Στη βιογραφία του, ο Walt Disney 
παραδέχθηκε ότι «Δεν θέλαμε ο Μίκυ Μάους να έχει τα χέρια 
ποντικιού, έπρεπε να είναι σαν άνθρωπος. Γι ‘αυτό και του 
έδωσα γάντια.» Αυτό το τέχνασμα ήταν τόσο επιτυχημένο 
που υιοθετήθηκε ακόμη και από τους αντιπάλους της Dis-
ney. Όπως μπορείτε να δείτε και παραπάνω, ο Woody 
Woodpecker και ο Bugs Bunny, χαρακτήρες από την Univer-
sal Pictures και τη Warner Brothers, φοράνε λευκά γάντια.

Η… λύση κατά της μέθης 
σε αρχαίο πάπυρο!

Ο ηλικίας περίπου 1.900 ετών ιατρικός πάπυρος είχε 
βρεθεί, μαζί με τουλάχιστον 500.000 άλλους, στην αρχαία 
αιγυπτιακή πόλη της Οξυρρύγχου πριν από σχεδόν έναν 
αιώνα. Η μετάφρασή του έγινε μόλις πρόσφατα και ο πάπυρος 
φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη Σάκλερ του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης, στη Βρετανία.

Ανάμεσα σε άλλες θεραπείες και συνταγές, το κείμενο -ένα 
ελληνιστικό αμάλγαμα ελληνικής και αιγυπτιακής σοφίας- 
παρέχει συμβουλές για το ξεμέθυσμα, το οποίο προφανώς 
ανέκαθεν συνιστούσε ένα πρόβλημα για τους ανθρώπους 
που έπιναν ένα ποτηράκι παραπάνω.

Η οδηγία στον μεθυσμένο ήταν να πλέξει φύλλα 
αλεξανδρινής χαμαιδάφνης (Ruscus racemosus L.) και να 
τα φορέσει… κολάρο γύρω από τον λαιμό του. Το εν λόγω 
φυτό θεωρείτο κατάλληλο για θεραπεία του πονοκέφαλου και 
κατ’ επέκταση για τα μεθεόρτια του μεθυσιού. Το κατά πόσο 
κάποιος ξεμεθούσε -πολύ περισσότερο όταν δεν το έπινε, 
αλλά το φορούσε σαν κολιέ- αυτό είναι άλλο θέμα.

Η μετάφραση και παρουσίαση στο ευρύ κοινό των 
παπύρων της Οξυρρύγχου είναι μία αργή και κοπιώδης 
εργασία. Μόλις εκδόθηκε ο τόμος υπ. αρ. 80, που περιέχει τη 
μετάφραση 30 ιατρικών παπύρων, μεταξύ των οποίων αυτός 
με τις συμβουλές για το μεθύσι.

Όπως δήλωσε η καθηγήτρια Βίβιαν Νάτον πρόκειται 
για «τη μεγαλύτερη συλλογή ιατρικών παπύρων, που έχει 
δημοσιευτεί μέχρι σήμερα». Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 
θεραπείες (;) για τις αιμορροϊδες, το έλκος, τα χαλασμένα 
δόντια, κολλύρια για τα μάτια κ.α., ενώ δεν λείπουν και 
περιγραφές για οφθαλμιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις 
(μάλλον χωρίς αναισθητικό…).
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Μέσα από τις πολεμικές συρράξεις, τις κρίσιμες μάχες 
μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών, ξεχωρίζουν πρόσωπα, 
ενώ έρχονται στην επιφάνεια αντιπαραθέσεις και εμφυλιακές 
συγκρούσεις, μέχρι που η αποφασιστική παρέμβαση των 
Μεγάλων Δυνάμεων στο Ναυαρίνο σώζει την Επανάσταση. 
Στην ενότητα κυριαρχεί το πάνθεον των ηρώων και των 
ηρωίδων του Αγώνα, το οποίο περιλαμβάνει προσωπικά 
αντικείμενα, πορτρέτα και οτιδήποτε επιβεβαιώνει τη φήμη 
που ακολουθεί τις προσωπικότητες που στοίχειωσαν 

την εποχή, ενώ έργα τέχνης του δέκατου ένατου και του 
εικοστού αιώνα προσθέτουν αίγλη και ειδικό βάρος στα 
πρόσωπα πίσω από τον θρύλο.

Οι πρώτες ενθαρρυντικές νίκες, όπως η Άλωση της 
Τριπολιτσάς και η ήττα του οθωμανικού στρατού στα 
Δερβενάκια, οι σφαγές αμάχων στη Χίο και στα Ψαρά, η 
ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου, ο αγώνας της Κρήτης 
και άλλων περιοχών, εκτός Πελοποννήσου και Ρούμελης, 
παρότι σε αυτές οι συνθήκες και οι πληθυσμιακές αναλογίες 
δεν ευνοούσαν τη συμμετοχή στον Αγώνα, και η συμμετοχή 
των νησιωτών, που μετέτρεψαν τα εμπορικά τους πλοία 
σε πολεμικά, όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν το μεγάλο 
καμβά μέσα από τον οποίον ξεπετάγονται εικόνες, αριθμοί, 
λέξεις. Μια βασική υποενότητα της δεύτερης ενότητας 
αφορά τον φιλελληνισμό, όπως εκφράστηκε σε Ευρώπη 
και Αμερική, καθορίζοντας τις εξελίξεις σε πολιτικό αλλά 
και κοινωνικό επίπεδο. Οι εθνοσυνελεύσεις, η ψήφιση του 
Συντάγματος, η έλευση του Καποδίστρια, η προσπάθειά 
του να δημιουργήσει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος αλλά 
και η θλιβερή κατάληξή του ολοκληρώνουν την αφήγηση.

Στη θαυμαστή απόπειρα που έκαναν προκειμένου 
να συνομιλήσει η τέχνη με την Ιστορία, οι επιμελητές 
και μουσείο παρουσιάζουν σπάνια αποκτήματα που το 
ευρύτερο κοινό θα δει για πρώτη φορά: πολλά έγγραφα 
που είναι αδύνατο να εκτεθούν σε μόνιμη βάση, όπως το 
Διάταγμα του 1822 για τη λήξη της δουλείας στην Ελλάδα 
ή η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη «Μάχου υπέρ 
πίστεως και πατρίδος» με την οποία κηρύσσει την έναρξη 
της Επανάσταση, το γιαταγάνι του Δράμαλη κ.ά.

Αλλά ενδιαφέροντα στοιχεία που απαρτίζουν την ενότητα 
είναι η σημαία του Κολοκοτρώνη με τον τίτλο «Ή ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
Ή ΘΑΝΑΤΟΣ», όπως και πάρα πολλά τεκμήρια της 

συμμετοχής του ναυτικού, όπως μια χάρτινη υδατογραφία-
σηματολόγιο της ναυαρχίδας «Θεμιστοκλής», όπου κάθε 
τύπος σημαίας συμβολίζει σε ποια κατάσταση βρίσκεται το 
πλοίο (εμπλοκή ή συνάντηση με άλλα πλοία), το τηλεσκόπιο 
του Υδραίου ναυάρχου Γιακουμάκη Τομπάζη, η σημαία του 
αγώνα της Ύδρας με την επιγραφή «Ή ΝΙΚΗ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ», 
μια οβίδα κανονιού οθωμανικού πλοίου από τα Ψαρά, αλλά 
και το διάσημο πορτρέτο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας 
κατά την πολιορκία του Ναυπλίου από τον Peter von Hess. 
Εξαιρετικοί πίνακες ναυμαχιών, όπως η «Έξοδος του 
Άρεως» και η «Αποβίβαση του Καραϊσκάκη στο Φάληρο», 
και οι δύο του Κωνσταντίνου Βολανάκη, η «Ναυμαχία της 

Μεθώνης», άγνωστου καλλιτέχνη, 
και αρκετές παραλλαγές της 
αναπαράστασης της ναυμαχίας του 
Ναυαρίνου αποτελούν μερικά από 
τα αριστουργήματα που εκτίθενται 
στο πλαίσιο αυτής της ενότητας.

Σειρά έργων έντονου ακαδημαϊκού 
ρεαλισμού, τα περισσότερα 
φιλοτεχνημένα μετά το 1830, 
εκπλήσσουν με τη δραματικότητά 
τους. Μερικά από αυτά είναι η 
«Μάχη στο Μανιάκι», αγνώστου, 
τα «Δερβενάκια», ο «Θάνατος του 
Καραϊσκάκη» του Έκτορα Δούκα, 
η «Έξοδος του Μεσολογγίου» του 
Alexis Joseph Perignon και η «Σφαγή 
της Χίου» του Vassili Chudakov. 
Θαυμάσια ζωγραφικά έργα έχουμε 
και από τον αυτοδίδακτο Παναγιώτη 
Ζωγράφο, ο οποίος σε ορισμένες 
περιπτώσεις είχε δίπλα του τον 
Μακρυγιάννη να του περιγράφει 
μάχες στις οποίες συμμετείχε.

Το φιλελληνικό κίνημα 
παρουσιάζεται μέσα από 
προσωπικά αντικείμενα φιλελλήνων 
που ήρθαν και πολέμησαν, έργα 

ζωγραφικής, όπλα, βιβλία, γκραβούρες και εκδόσεις, 
κεντήματα και ρολόγια, χρηστικά αντικείμενα κάθε λογής, 
ενώ η περίφημη «Μάχη των Ελλήνων», η δεκαέξι μέτρων 
ταπισερί του Jean-Julien Deltil που κοσμούσε αρχοντικά 
ευρωπαϊκών πόλεων και έχουμε δει μερικώς στην 
Κουμπάρη, παρουσιάζεται πρώτη φορά ολόκληρη. Υπ’ 
όψιν ότι η εταιρεία που την κατασκεύασε υπάρχει ακόμα 
και μπορείς να παραγγείλεις την ίδια ακριβώς σύνθεση.

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γκάμα 
προσωπικών αντικειμένων των αγωνιστών και αγωνιστριών, 
καθώς είναι αξιοσημείωτο το ότι επιβίωσαν μέχρι τις μέρες 
μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις γκέτες και το βελούδινο 
χρυσοκεντημένο γιλεκάκι του Μάρκου Μπότσαρη, ένα έργο 
του Θεόφιλου του 1933, που τον αναπαριστά, μια παλάσκα 
με αναπαράσταση της σύλληψης του Αθανάσιου Διάκου, τη 
σπάθα «Ασήμω», όπως την αποκαλούσαν, του Οδυσσέα 
Ανδρούτσου, τη σφραγίδα του Γεώργιου Καραϊσκάκη, το 
τάσι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και απόσπασμα των 
απομνημονευμάτων του, την παλάσκα και τον ντουλαμά 
του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ένα αραβικό γιαταγάνι, 
λάφυρο του Γιακουμάκη Τομπάζη, το πορτρέτο της Μαντώς 
Μαυρογένους από τον Θεόδωρο Βρυζάκη, ασημένια 
κύπελλα με το μονόγραμμα του Υψηλάντη, την πυξίδα και 
το γραφειάκι του Ανδρέα Μιαούλη, ένα χειρόγραφο και τη 
σφραγίδα του Διονύσιου Σολωμού, όπως και τη γνωστή 
προσωπογραφία του, και την πιστόλα του λόρδου Βύρωνα. 
Η υποενότητα του Βύρωνα αποτελείται από ποικιλία 
προσωπικών αντικειμένων και ζωγραφικών έργων, όπως 
και από αναμνηστικά που δείχνουν πόσο γιγαντώθηκε η 
φήμη του μετά τον θάνατό του.

Εντυπωσιακή υποενότητα αποτελεί και εκείνη που 
είναι αφιερωμένη στον 
Ιωάννη Καποδίστρια, 
όπου αναδεικνύεται η 
προσωπικότητα και η 
τιτάνια προσπάθειά του να 
τιθασεύσει έναν λαό και να 
οργανώσει μια κοινωνία, 
μέρος της οποίας είχε 
βολευτεί, απολαμβάνοντας 
προνόμια. Μια σειρά από 
θαυμάσια εκθέματα, όπως 
το ακρόπρωρο της λέμβου 
του πλοίου «Ελένη», με το 
οποίο έφτασε στην Αίγινα, 
το τιμητικό του δίπλωμα 
του Πανεπιστημίου της 
Κρακοβίας, ένα ακριβές 
αντίγραφο (ανάθεση του 
Ιδρύματος Rothschild) του 
περίφημου πορτρέτου του 
από τον σερ Thomas Law-
rence, το οποίο βρίσκεται 
στο ανάκτορο του Γουίνσορ, 
πλαισιώνουν τον αγώνα του 
να ιδρύσει το νέο κράτος 
από τον Ιανουάριο του 
1828 έως τον Οκτώβριο 

του 1831, όταν δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο. Σχετικά 
τεκμήρια έχουν παραχωρηθεί από τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους: χαρτονομίσματα 5 και 10 φοινίκων, χάρτες, 
διαβατήρια, διπλώματα, δικαστικά έγγραφα, έγγραφα 
για την οργάνωση των σχολείων, αλλά και προσωπικά 
αντικείμενα του Καποδίστρια, κουτιά, ταμπακοθήκες, ένας 
μικρός χαρτοφύλακας, όσα πρόλαβε να αγοράσει και να 
διασώσει ο Αντώνης Μπενάκης.

Από τα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα της ίδιας περιόδου 
είναι η κάτοψη της Επιδαύρου και ο «Ταΰγετος από 
τη Σπάρτη», σχέδια της γαλλικής αποστολής, όπως 
καταγράφονται στο βιβλίο του Guillaume-Abel Blouet. 
Η αποστολή είχε ολόκληρο επιτελείο από γεωγράφους, 
βοτανολόγους, αρχιτέκτονες, που όλοι μαζί κατέγραψαν 
μνημεία, κτίσματα, τη χλωρίδα, την πανίδα, τη γεωγραφία 
στην Αττική, στον Μοριά και στις Κυκλάδες. Είναι φανερό 
ότι η Ευρώπη είχε στρέψει το ενδιαφέρον της στο νέο 
κράτος και στο πώς θα μπορούσε να κερδίσει από αυτό…

Άγνωστος καλλιτέχνης, Η ναυμαχία της Σάμου (6 
Αυγούστου 1824). Υδατογραφία σε χαρτί, 51x72 εκ. 
Μουσείο Μπενάκη 24115. Δωρεά Ελένης Σταθάτου.

 
Τρίτη ενότητα, ισόγειο:

Η τρίτη ενότητα, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση 
και μέγεθος και καλύπτει όλο το ισόγειο της Πειραιώς 
138, σηματοδοτείται από την άφιξη του Όθωνα και τη 
μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα, γεγονός που 
έδωσε τη βασική ώθηση για την εξέλιξη της σύγχρονης 
Ελλάδας. Λόγω του ότι ο βασιλιάς ήταν σχεδόν έφηβος 
και δεν μπορούσε να ασκήσει μόνος του την εξουσία, 
ακολούθησε η περίοδος της αντιβασιλείας που άφησε το 
αποτύπωμά της στη συγκεκριμένη εποχή, και τεκμήριά 
της περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα. Οργανώνονται 
οι βασικές υποδομές του οθωνικού κράτους, ξεκινά η 
διαδικασία ώστε η Εκκλησία να γίνει αυτοκέφαλη, ιδρύεται 
το Πανεπιστήμιο, γίνεται ο γάμος του Όθωνα με την 
Αμαλία ‒ γενικά, επιχειρείται η μετατροπή της Αθήνας σε 
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Οι Βαυαροί ήταν ενθουσιασμένοι, καθώς η νέα 
πρωτεύουσα αποτελούσε πόλη-σύμβολο και είχε αρχαίο 
παρελθόν. Αναζητούσαν τα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων 
παντού, αλλά ήταν σαφώς απογοητευμένοι από τους 
σύγχρονους Έλληνες. Χτίζονται τα ανάκτορα και η Αμαλία 
φτιάχνει τον Βασιλικό (Εθνικό) Κήπο, ξεκινάει μια σειρά 
μεγάλων και φιλόδοξων έργων, προωθείται η αρχαιολογία, 
ιδρύεται η Αρχαιολογική Υπηρεσία, ενώ οι Γάλλοι κάνουν 
ανασκαφές στη Δήλο και στους Δελφούς, και οι Γερμανοί 
στην Ολυμπία.

Τα σημαντικά θέματα της εποχής είναι η οικονομία, 
η παιδεία, ο αλυτρωτισμός. Με την Επανάσταση της 
3ης Σεπτεμβρίου και το Σύνταγμα του 1844 ξεκίνησε η 
αντίστροφη μέτρηση για τη βασιλεία του Όθωνα, που 
κατέληξε στην εκθρόνιση και την εξορία του το 1862. 
Η άφιξη του νέου βασιλιά Γεωργίου Α’ πυροδότησε νέες 
εξελίξεις, ενώ ο γάμος του με την Όλγα, που ήταν ορθόδοξη 
Ρωσίδα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο και το κράτος άρχισε να 
διαμορφώνεται εκ νέου. Την ίδια περίοδο παραχωρήθηκαν 
στην Ελλάδα τα Επτάνησα.

Η ιδιαιτερότητα αυτής της ενότητας έγκειται στο ότι το 
κοινό θα δει για πρώτη φορά πρώιμο φωτογραφικό υλικό 
από τους αρχαιολογικούς χώρους, τα νέα κτίσματα που 
ανεγείρονται στην πρωτεύουσα, όπως και τα πολεοδομικά 
τους σχέδια, ακόμα και οικοδομημάτων που δεν έγιναν 
ποτέ. Επιβάλλεται η αισθητική του νεοκλασικισμού και η 
Αθήνα σταδιακά προσομοιάζει σε δυτικοευρωπαϊκή πόλη, 
όπως ακριβώς η μόδα και οι συνήθειες, κάνοντας το άλμα 
από τη φουστανέλα στο φράκο. Η ενότητα ολοκληρώνεται 
με θέματα που αφορούν τις πολιτικοκοινωνικές και 
θεσμικές εξελίξεις αλλά και με αναφορές στο φαινόμενο 
του αλυτρωτισμού, στην Κρητική Επανάσταση του 1866 
και στην προσάρτηση της Θεσσαλίας, ενώ κλείνει με τη 
διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου.

Στην υποενότητα «Όθωνας» προσφέρονται τόσο 
ιστορικά τεκμήρια όσο και έργα τέχνης, όχι απαραίτητα 
άγνωστα στο ευρύ κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η «Άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο», όπως και η «Υποδοχή 
του βασιλέα Όθωνα της Ελλάδας στην Αθήνα», και τα δύο 
αντίγραφα του Νικόλαου Φερεκείδη από πίνακες του Peter 
von Hess, τα οποία βρίσκονταν στα Ανάκτορα του Μονάχου. 
Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν το διαβατήριό του, το 
πορτρέτο του ως εφήβου, ο θυρεός του και το μαντήλι με 
τα μέλη της αντιβασιλείας.

Η υποενότητα αυτή αναπτύσσεται με εκθέματα σχετικά 
με την οργάνωση της εκπαίδευσης: τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια του Αρσακείου, σχολικά βιβλία, η ίδρυση της 
Σχολής Χιλλ το 1831 και φωτογραφίες μαθητριών της, η 
πρώτη κουνιστή καρέκλα που ήρθε στην Ελλάδα και έφερε 
μαζί της η Fanny Hill, σύζυγος του ιεραπόστολου John Hill, 
στοιχεία σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονταν στις 
τέσσερις πανεπιστημιακές σχολές, την Ιατρική, τη Νομική, 
τη Φιλοσοφική και τη Θεολογία, και φωτογραφίες από την 
ανέγερση της Ακαδημίας.

Η αναπαράσταση της Αυλής του Όθωνα, συμπληρώνεται 
με έπιπλα, σχέδια του Βασιλικού Κήπου, πορτρέτα και 
φωτογραφίες κυριών της Αυλής, όπως η Ρόζα Μπότσαρη, 
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το κοντογούνι της Φωτεινής Μαυρομιχάλη, ενδυμασίες 
τύπου Αμαλίας και, φυσικά, με ζωγραφικά πορτρέτα και 
λιθογραφίες της ίδιας της Αμαλίας. Το πιο συγκινητικό όμως 
είναι τα κηδειόσημα των αγωνιστών, που σηματοδοτούν 
το φυσικό τους τέλος και παρατίθενται μαζί με τα μετάλλιά 
τους.

Το εμβληματικό έργο «Η Επανάσταση της 3ης 
Σεπτεμβρίου 1843» του Henry Martens συνοδεύει την πένα 
με την οποία ο Όθωνας υπέγραψε το πρώτο Σύνταγμα της 
Ελλάδας μετά το 1843 και ένα χειρόγραφο αντίγραφο του 
Συντάγματος με χρυσοτυπία του 1844. Σπάνιο κομμάτι 
υφάσματος από εκλογικό σάκο των εκλογών του 1859, με 
σφραγίδες από βουλοκέρι, επιβεβαιώνει τις δημοκρατικές 
διαδικασίες της συνταγματικής μοναρχίας. Μεγάλο 
ενδιαφέρον έχει και μια λιθογραφία του Σωτήριου Χρηστίδη 
του 1854, όπου ο Όθωνας προτρέπει τους υπασπιστές του 
να πολεμήσουν για την απελευθέρωση των υπόδουλων 
Ελλήνων. Αν και ανεπιθύμητος πια από το λαό, ο ίδιος 
είχε εντρυφήσει στη Μεγάλη Ιδέα. Δε θα έμενε πολύ ακόμα 
στην Ελλάδα όμως.

Η τέχνη του δεύτερου μισού του δέκατου ένατου αιώνα 
συνέδεε την Επανάσταση με την ιστορική μνήμη μέσω 
του συμβολισμού. Οι Έλληνες ζωγράφοι στηρίζονται σε 
μαρτυρίες αγωνιστών που επέζησαν και ακολουθούν 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς οι περισσότεροι έχουν 
σπουδάσει στο Μόναχο και στην Ευρώπη γενικότερα. Με 
αυτόν τον τρόπο αναπαράγουν συγκινητικές ατμόσφαιρες. 
Ενδεικτικά, αναφέρουμε τον διάσημο «Όρκο των αγωνιστών 
στην εκκλησία της Αγίας Λαύρας» του Θεόδωρου Βρυζάκη, 
του 1851, το «Ελληνόπουλο» του Κ.Γ. Παπαγιαννάκη, του 
1837, τον «Αγωνιστή» και τη «Δόξα» (που σύντομα θα 
κοσμεί το προεδρικό μέγαρο) του Νικόλαου Γύζη.

Η Αθήνα γίνεται από τα αγαπημένα θέματα των 
ζωγράφων αλλά και των φωτογράφων, που αποτυπώνουν 
μια πόλη ειδυλλιακή, άλλοτε σε πανοραμική εκδοχή 
και άλλοτε επικεντρώνοντας στα αρχαία της ερείπια. 
Παράλληλα, θα δούμε σχέδια πόλεων όπως ο Πειραιάς, 
η Σύρος και η Πάτρα, αλλά και εικόνες ανασκαφών από 
τη Δήλο, τους Δελφούς και την Ολυμπία που οργάνωναν η 
Γαλλική και η Γερμανική Σχολή.

Η Επανάσταση του 1862 έστειλε τον Όθωνα στη 
Γερμανία και έφερε από τη Δανία τον Γεώργιο Α’, που θα 
αποδεικνυόταν ο μακροβιότερος βασιλιάς των Ελλήνων. 
Η Αυλή δεν φοράει πια καθημερινά παραδοσιακά ρούχα, 
παρά μόνο σε περιστάσεις όπως η δοξολογία της 
Πρωτοχρονιάς, και τόσο οι κυρίες της τιμής όσο και οι 
υπασπιστές και το βασιλικό ζεύγος ντύνονται φράγκικα. Το 

πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
το αποδεικνύει περίτρανα. 
Αντιθέτως, οι Αθηναίοι, 
όπως αποτυπώνονται σε 
φωτογραφίες της εποχής, 
φοράνε ακόμα φουστανέλα 
‒ οι φωτογραφίες τους 
πωλούνταν και ως 
καρτ ποστάλ. Δείγματα 
παρουσιάζονται στην 
έκθεση, μαζί με αναρίθμητα 
ζωγραφικά πορτρέτα αστών 
της εποχής.

Μία από τις πολλές 
υποενότητες αφιερώνεται 
στο φαινόμενο της ληστείας. 
Οι ληστείες και οι απαγωγές 
ταξιδιωτών, Ελλήνων και 
ξένων, που συχνά κατέληγαν 
σε δολοφονίες, χαρακτήρισαν 
μια ολόκληρη εποχή. Κατά 
μία άποψη, ήταν η λαϊκή 
αντίδραση στην αδιαφορία 
του κράτους για τους 
αγωνιστές της Επανάστασης. 
Μαρτυρία της αποδοχής 
του φαινομένου αποτελεί η 
λαϊκή μούσα. Ένα κασελάκι, 
του οποίου το καπάκι έχει 
θέμα τη ληστεία και το έργο 
του Θεόφιλου «Ο λήσταρχος 
Χρήστος Νάτσιας Νταβέλης το 1855» το αποδεικνύουν.

Κουτάκια φιλελληνικής θεματολογίας με ταμπάκο –πολλά 
από αυτά με τη μορφή του Λόρδου Βύρωνα‒ δείχνουν πώς 
αποτυπώθηκε η Επανάσταση σε αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης. Μαντίλια, πιάτα, βάζα, κεντήματα, σπιρτόκουτα (της 
περιόδου της χούντας, όταν γιορτάστηκαν τα 150 χρόνια 
της επετείου) και αργότερα νομίσματα και χαρτονομίσματα 
πρόσφατης κοπής διαιωνίζουν στο συλλογικό θυμικό την 
εποποιία των ένδοξων Ελλήνων του ’21 μέχρι σήμερα.

Η μεγαλειώδης έκθεση ολοκληρώνεται με έργα του 
εικοστού αιώνα, εμπνευσμένα από την Επανάσταση. Από 
τον Θεόφιλο μέχρι τον Τσαρούχη και από τον Ζογγολόπουλο 
μέχρι τον Τάσσο αλλά και τον Εγγονόπουλο και τον Μποστ, 
η γκάμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τον σύγχρονο 
θεατή. Μια ξεχωριστή πινελιά στην έκθεση δίνουν οι τρεις 

παραλλαγές των εγκαινίων της διώρυγας του ισθμού της 
Κορίνθου από τον Κωνσταντίνο Βολανάκη.

Παρόλο που είναι και οι τρεις ταυτόσημες, η μόνη τους 
διαφορά είναι μια βάρκα. Στη μία δεν υπάρχει καν, στις 
άλλες δύο, όπου υπάρχει, η διαφορά είναι στο χρώμα της 
ομπρέλας που κρατάει μία κυρία που βρίσκεται μέσα στη 
βάρκα! Οι τρεις πίνακες ανήκουν στις τρεις τράπεζες που 
συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση της έκθεσης, η 
οποία τελειώνει με έναν ιδιαίτερο χώρο, όπου φυλάσσεται 
η αυθεντική παρτιτούρα της δεύτερης μελοποίησης του 
Ύμνου στην Ελευθερία που συνέθεσε το 1843 ο Νικόλαος 
Μάντζαρος.

Η έκθεση αφιερώνεται στους Άγγελο Δεληβορριά και 
Μαρίνο Γερουλάνο. Συνοδεύεται από έναν εντυπωσιακό 
κατάλογο.
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