
Τα πρόσφατα οικο-
νομικά προβλήματα 
της Ελληνικής Κοι-
νότητας Τορόντο  και  
το ενδεχόμενο πώ-
λησης, τουλάχιστον 
μίας εκ των εκ-
κλησιών της, για να 
ανταπεξέλθει του 
οικονομικού αδιεξό-
δου της ήταν φυσικό 
να μονοπωλήσουν 
το ενδιαφέρον  της 
Τοροντιανής Ομογέ-

νειας το τελευταίο διάστημα. 
Με τον covid-19, τα περιοριστικά μέτρα που 

επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
και την συνακόλουθη οικονομική συρρίκνωση 
που επήλθε, ήταν φυσικό επόμενο το οικονομικό 
πρόβλημα του Οργανισμού να διογκωθεί και 
να οδηγηθούμε στο δυσάρεστο ενδεχόμενο της 
πώλησης μίας εκ των εκλλησιών του.

Σε μια ύστατη προσπάθεια διεξόδου, το Διοικητικό 
Συμβούλιο και ορισμένοι παράγοντες αποφάσισαν 
τη σύσταση μίας 16μελούς Ερανικής Επιτροπής 
με προεδρεύοντα τον γιατρό Τάσο Καραντώνη, για 
να συλλεχθεί το άμεσο ποσόν του περίπου $1,5 
εκατομμυρίου που, προς το παρόν, θα επιτρέψει 
στην Κοινότητα, πρώτον να αποφύγει την πώληση 
της περιουσίας της, δεύτερον να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει τα άμεσα έξοδά της και τρίτον να 
μπορέσει να θέσει τα θεμέλια για μια –ακόμη– νέα 
αρχή.

Σε μια ουσιαστική συνέντευξη που είχαμε με ένα 
από τα μέλη της Ερανικής Επιτροπής στα γραφεία της 
«Εβδομάδας», τον Γιάννη Αντωνόπουλο, το πρώτο 
συμπέρασμα ήταν πως τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
επιτρέπουν μια μεγάλη νότα αισιοδοξίας.
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Η Επιτροπή, μέσα σε ελάχιστες μέρες από την 
σύστασή της και απ’ ό,τι ανακοίνωσε στο τακτικό 
Δελτίο Τύπου που δημοσιεύει κάθε εβδομάδα, έχει 
ήδη συλλέξει ένα πολύ σημαντικό ποσόν που μέχρι 
τώρα ανέρχεται στις $543.705. (Αναλυτική λίστα με 
τα ονόματα των δωρητών δείτε στις σελίδες 4,5). 
Σύμφωνα με την προσωπική εμπειρία του κ. 
Αντωνόπουλου, η ανταπόκριση είναι πολύ θετική, 
αρκεί να αναφερθεί ότι μέχρι στιγμής από τα 45 άτομα  
που ο ίδιος έχει προσεγγίσει έχουν ανταποκριθεί τα 
43, εκ των οποίων 5 είναι μη ελληνικής καταγωγής.

Αν κρίνουμε από την ανταπόκριση της Ομογένειας 
αλλά και την επιμονή που δείχνουν τα μέλη της 
Επιτροπής ο στόχος του ενάμισι εκατομμυρίου είναι  
εφικτός.

Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που η Ομογένεια 
δηλώνει δυναμικά παρούσα σε τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες και ερανικές εκστρατείες, άλλοτε για να 
ξεκινήσουν ή για να θεμελιωθούν διάφορα έργα και 
άλλοτε για να υποστηρίξει την ίδια την Κοινότητα από 
τέτοιου είδους οικονομικά αδιέξοδα. Τα παραδείγματα 
είναι πάμπολλα στην πολύχρονη ιστορία της.

Παραδείγματα που εξέφραζαν τη θέληση των 
τοροντιανών ομογενών να έχουν μια εύρωστη 
Κοινότητα που ευημερεί και λειτουργεί ως 
οργανισμός-ομπρέλα του τοροντιανού Ελληνισμού.

Ο Ελληνισμός συνέδραμε πάντα με προθυμία 
κάθε φορά που καλούνταν να συμμετάσχει στα 
διάφορα δρώμενα της Κοινότητας και συνεισέφερε 
γενναιόδωρα ακόμα και από το υστέρημά του, για 
να καλύψει τις ανάγκες της και να δημιουργήσει 
των «Ελλήνων τις κοινότητες που φτιάχνουν άλλο 
γαλαξία», όπως τραγουδούσε και ο Σαββόπουλος.

Και για να χρησιμοποιήσουμε το σύνθημα αυτής 
της εκστρατείας, ο Ελληνισμός φαίνεται πως, για 
ακόμη μια φορά, θα δείξει ότι «ενωμένοι και όλοι μαζί 
μπορούμε».

ΤΑ υΠΟλΟιΠΑ ΜΕλΗ ΤΗΣ ΕρΑνιΚΗΣ ΕΠιΤρΟΠΗΣ ΤΑ ΟΠΟιΑ ΔΕν ΕχΟυν φωΤΟΓρΑφιΕΣ ΕινΑι: kakagIannIS yIannIS- papadakIS gEorgE-vavITSaS john

anTonopoULoS john BarBaLIaS hELEn ChrISTopoULoS john

darMoS ThEodoroS FanaraS john
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LIoLIoS anTonIS MaragakIS ManoS
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ
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Le Monde: «Στην 
Ακρόπολη, αρχαιολόγοι 

και ιστορικοί μιλούν 
για ιεροσυλία»

Μετά τη Liberation, και η Le Monde 
μιλά για αισθητική καταστροφή

  

Μετά το άρθρο της γαλλικής εφημερίδας Liberation, 
και η Le Monde ασχολείται με το θέμα της παρέμβασης 
στην Ακρόπολη. Αναφέρεται εκτενώς στα έργα που 
πραγματοποιούνται στον ιερό Βράχο, με καθόλου 
κολακευτικά σχόλια.

«“Akropolis SOS”. Είναι η κραυγή, η απελπισμένη 
κραυγή, που σήμερα φέρνει κοντά τους λάτρεις της 
Ακρόπολης, οι οποίοι αντιδρούν στο έργο ανακαίνισης 
που επικυρώθηκε στις 3 φεβρουαρίου από το ελληνικό 
υπουργείο Πολιτισμού και αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το 
φθινόπωρο.

Στα επίκεντρο, η μαρμάρινη ανακατασκευή της σκάλας 
των Προπυλαίων που οδηγούσε στην κορυφή, εργασία 
που στα μάτια τους συνιστά  παρέκκλιση από την 
πολιτιστική κληρονομιά αλλά και ιστορική παρερμηνεία», 
αναφέρει το δημοσίευμα της Le Monde με τίτλο «Στην 
Ακρόπολη, αρχαιολόγοι και ιστορικοί μιλούν για ιεροσυλία» 
και υπότιτλο «Αισθητική καταστροφή», το οποίο υπογράφει 
η Roxana Azimi.

«Οι ίδιοι άνθρωποι είχαν εναντιωθεί στο τσιμέντωμα 
που ξεκίνησε το 2020, καθώς θεωρούν ότι καταστρέφει 
την αισθητική των ερειπίων, χωρίς να διευκολύνει την 
πρόσβαση σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.  

Προτού να είναι πολύ αργά, 133 κορυφαίοι επιστήμονες 
διεθνούς φήμης προτρέπουν, με ανοιχτή επιστολή, το 
ελληνικό κράτος να αναστείλει την ενέργειά  του, που 
θεωρείται ασεβής και επικίνδυνη» αναφέρει επίσης το 
άρθρο, το οποίο, στη συνέχεια, επικεντρώνεται στην 
ιστορική σημασία της Ακρόπολης.

https://www.naftemporiki.gr/



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια11 ΜΑΙΟΥ 2021 7

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

Έχει αναφερθεί ότι ο Ελληνισμός 
στην πόλη μας είναι κοντά στις 120 
χιλιάδες. Τα εγγεγραμμένα μέλη της 
Κοινότητας είναι αυτή τη στιγμή 2.452 
και γίνεται αύξηση των μελών μέρα με 
τη μέρα. 

Όπως προαναφέραμε, παρότι ο 
αγώνας για να ξεπεραστεί αυτός ο 
σημερινός σκόπελος είναι δύσκολος, 
τα πρώτα μηνύματα από την Ερανική 
Επιτροπή είναι περισσότερο από 
αισιόδοξα.

Ευελπιστούμε ότι ο σκοπός 
θα επιτευχθεί και ταυτόχρονα θα 
λειτουργήσει ως σκαλοπάτι για να γίνει 
το πρώτο βήμα για δομικές αλλαγές 
στον Οργανισμό που αυτή τη φορά 
θα πρέπει να αγκαλιάσει όλο τον 
τοροντιανό ελληνισμό όπως ακριβώς 
τώρα ζητά τη συνδρομή «όλων για να 
μπορέσουμε» αλλά και να παραδώσει 
τη σκυτάλη στη νέα γενιά.

Είναι ένα εγχείρημα που χρειάζεται 
σωστή τεχνική και ικανά άτομα με 

όραμα, που θα θέλουν ειλικρινά 
να διοικήσουν χρηστά. Που πρώτο 
μέλημά τους θα είναι η προσέλκυση του 
κόσμου και η έξοδος της Κοινότητας 
από το σημερινό της αδιέξοδο. Με 
λίγα λόγια όσο και αν ευημερούν οι 
«αριθμοί», χωρίς τον ανθρώπινο 
παράγοντα, χωρίς την παρουσία του 
Ελληνισμού, θα είναι αδιάφορο. Εκεί 
πρέπει να εστιάσει η παρούσα αλλά 
και η μελλοντική Διοίκηση.

Ο κ. Αντωνόπουλος ιδιαίτερα 
χαρούμενος και ενθουσιασμένος για 
την μέχρι τώρα πορεία της ερανικής 
προσπάθειας, επιθυμεί να εκφράσει 
τις ευχαριστίες και  την ευγνωμοσύνη 
του σε όλους τους επιχειρηματίες 
της παροικίας μας, τους ιδιώτες, τις 
κυρίες της Πρόνοιας, τους εθελοντές 
και εθελόντριες που πλαισιώνουν την 
επιτροπή. Επίσης τα μέλη της Ερανικής 
Επιτροπής και τέλος, ευχαριστεί 
θερμά τον πρόεδρο της Ερανικής 
Επιτροπής κ. Τάσο Καραντώνη που 
με τις ακούραστες προσπάθειες και 
ενέργειές του έχει ήδη εξασφαλίσει την 
επιτυχία  του εράνου.

Ευχαριστεί ιδιαίτερα την Εβδομάδα 
και τον εκδότη της Ελευθέριο Σκλάβο 
για τη συμπαράστασή του στις κρίσιμες 
στιγμές που διέρχεται η Ελληνική 
Κοινότητα Τορόντο. 

Προτρέπει τους ομογενείς που 
έχουν τη δυνατότητα, να δείξουν την 
αγάπη και την υποστήριξή τους στη 
προσπάθεια αυτή.

Ολοι μαζί μπορούμε

30 Thorncliffe Park Drive, 
Toronto, ON, M4H 1H8

T: 416-425 2485 

officemanager@togreekcom.org
www.greekcommunity.org 

Facebook.com/GreekCommunity 
Instagram: @GreekCommunity

“Η Ερανική 
Επιτροπή ευχαριστεί 

την Ομογένεια του 
Τορόντο για την 

θερμή υποστήριξη 
και την αμέριστη 
συμπαράσταση”.

ΑΠΟ ΣΕλιΔΑ 1



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 11 ΜΑΙΟΥ  20218



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια11 ΜΑΙΟΥ 2021 9



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 11 ΜΑΙΟΥ  202110



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια11 ΜΑΙΟΥ 2021 11



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 11 ΜΑΙΟΥ  202112



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια11 ΜΑΙΟΥ 2021 13



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 11 ΜΑΙΟΥ  202114

[

Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...
 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 

«Tί τέλος πάντων είναι των Ελλήνων 
οι Κοινότητες στο εξωτερικό;»

«Πώς φτάσαμε στα σημερινά 
αδιέξοδα;» και «πού πήγαν 

τα χρήματα;»
11ον Όπως ήδη έχω γράψει, στην προσπάθειά μου, να 

απαντήσω στο ερώτημα:
 «Tί τέλος πάντων είναι των Ελλήνων οι Κοινότητες στο 

εξωτερικό;» βρέθηκα ενώπιον ενός άλλου ερωτήματος:  
 «Πώς φτάσαμε στα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα;» 

Γιατί οι δύο μεγάλες των Ελλήνων Κοινότητες στον Καναδά, 
έφτασαν  στα πρόθυρα της οικονομικής χρεοκοπίας και 
«πού πήγαν τα χρήματα,» αφού «χρήματα υπήρχαν,»  
και οπωσδήποτε «μαζί ΔΕν τα φάγαμε;» Ετσι έκπληκτος 
μεταξύ των άλλων πληροφορούμεθα ότι: 

Στην μέν Ελληνική Κοινότητα του Μοντρεάλ σύμφωνα με 
το επίσημο πόρισμα τής Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου, υπό 
τον Auditor Mathew T. Sargusingh (εξωτερικό ελεγκτή), και 
ολοκληρώθηκε το 1999, διαπιστώθηκε ότι: 

«Το καθολικό λογιστικό βιβλίο του Ταμείου Ελληνικού 
Κοινοτικού Κέντρου που θα ήταν το κλειδί για την παροχή 
των απαιτούμενων πληροφοριών για τον ικανοποιητικό 
έλεγχο του κόστους αυτών των δύο κέντρων, (του 
Μοντρεάλ και το συγκρότημα της νότιας Ακτής) δυστυχώς 
δεν ήταν δυνατόν να εντοπισθεί,»

Στην δε Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο  για το έργο του 
Πολιτιστικού της Κέντρου σύμφωνα, με τα αναφερόμενα 
στο βιβλίο «Οσα δεν έσβησε ο χρόνος» που βασίζονται στο 
“Glynn Report”, τα της κατασκευής του εκεί «Πολιτιστικού 
Κέντρου»:  «..από την πρώτη ανάγνωση των πορισμάτων 
είναι εμφανές ότι αντιμετωπίστηκε «ερασιτεχνικά»…. 
και υπήρξε ελλιπής σχεδιασμός και παντελής απουσία 
προγραμματισμού έτσι και εκτός των άλλων, ενώ είχε 
κοστολογηθεί στα 8,6 εκατομμύρια, ξοδεύτηκαν 9,2 
εκατομμύρια, δηλαδή 600.000 δολάρια περισσότερα του 
συνολικού προϋπολογισμού για να κατασκευαστεί μόλις το 
56% του έργου».

Όπως ήδη είχα γράψει δεν είχα πρόθεση να ασχοληθώ 
με τα της Κοινότητας του Τορόντο αφού απλούστατα δεν 
τα γνώριζα. 

Όμως καθώς προσπαθούσα να απαντήσω στα 
ερωτήματα που προανάφερα προέκυψε η συγκλονιστική 
είδηση που αναφερόταν μέσω  2 ανακοινώσεων της υπό 
τον Πρόεδρο της ΕΚΤ κ. Αρτεμάκη  ολιγομελούς ομάδος 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (Ελληνικής 
Κοινότητας του Τορόντο). Στις ανακοινώσεις αυτές, μεταξύ 
των άλλων, όμορφα διανθισμένων πληροφοριών, υπήρχε 
και η συγκλονιστική είδηση:

Η οικονομική κατάσταση της Ελληνικής Κοινότητος 
Τορόντο (ΕΚΤ) είναι τόσο τραγική, που ή θα υποχρεωθούν 
να πουλήσουν την μία από τις τέσσερις εκκλησίες που ως 
περιουσιακά στοιχεία έχει η Κοινότητα ή θα κατασχεθούν 
όλες!!!

Ευτυχώς που από ότι δείχνουν τα πράγματα, βάσει του 
εράνου που άρχισε και συνεχίζεται με επιτυχία, θα βρεθούν 
τα χρήματα που χρειάζονται και έτσι θα αποτραπεί «το 
άγος», ή πιο απλά «η ντροπή» όλων των Ελλήνων του 
Καναδά, να υποχρεωθεί η ΕΚΤ ή να πουλήσει μία Εκκλησία, 
ή η Τράπεζα να προβεί σε κατάσχεση και των τεσσάρων.

Αρχικά είχα  σκοπό να περιοριστώ στα της δικής μας 
Κοινότητος, και να επεκταθώ κατόπιν και στα της πάλαι ποτε 
ΕΟΚλ (Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του λαβάλ). Αυτή 
υπενθυμίζω, είχε αρκετές οικονομικές εκκρεμότητες όταν 
ενώθηκε με την Ελληνική Κοινότητα του Μοντρεάλ, Μετά 
την ένωση της ΕΚΜ και της ΕΟΚλ πλέον συναποτελούν 
την ΕΚΜΜ (Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ). 
Γι΄ αυτές, τις αρκετές εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων 
εκκρεμότητες, καθώς και του θέματος της εκεί «Στέγης,» 
η τότε διοίκηση Βασίλη Μπαλαμπάνου είχε δεσμευτεί να 
πραγματοποίηση εξονυχιστικό έλεγχο, κάτι που περιέργως 
ουδέποτε έγινε, ή τουλάχιστόν εμείς οι κοινοί θνητοί δεν 
μάθαμε τίποτα, αν και γι’ αυτό τον σκοπό ασχολήθηκε επί 
μακρόν, η τότε προσωρινή Γενική Διευθύντρια κα Πελαγία 
Αδαμίδου.

ΤΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ  ΠΟΥ ΚΑΗΚΕ 

ΤΟΝ ΑΠΡIΛΙΟ ΤΟΥ 2015 
Το συνολικό οικονομικό κόστος για τα έργα της εκ 

θεμελίων ανοικοδόμησης του ιερού ναού της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στο Μοντρεάλ, που κάηκε ολοσχερώς στις 

12 Απριλίου του 2015 παραπέμπουν σε επτασφράγιστο 
μυστικό, αφού παραδόξως δεν έχουν γίνει πλήρως γνωστά.

Όμως και εδώ είναι το περίεργο σε μία συνέντευξη τύπου 
που παρεχώρησε  στον Μιχάλη και την Σούλα Τελλίδη  τον 
Μάρτιο του 2020 στο CFMB ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητος  κ. Κριλής αντί να ρίξει φως στα οικονομικά 
στοιχεία τα συσκότισε πλήρως αφού μεταξύ των άλλων 
είχε πει και  ότι: 

«πρέπει αυτό το θέμα να κλείσει και να λήξει, διότι τα 
χρήματα ξοδεύτηκαν, η Εκκλησία λειτουργεί κανονικά και 
ο καθένας κάνει τα σχόλιά του. Δε μπορούμε να φέρουμε 
πίσω αυτά τα χρήματα και δε μπορούμε να ξαναχτίσουμε 
την Εκκλησία ή να την κλείσουμε. Η ανοικοδόμηση της 
Εκκλησίας μας κόστισε 3,2 εκατομμύρια, η ασφάλεια μας 
ήταν 2,8 εκατομμύρια και καταφέραμε με διαπραγματεύσεις 
να μας δώσει στο τέλος 3,2 εκατομμύρια. Πολλοί λένε πως 
πήγε τέσσερα, πέντε εκατομμύρια, όμως τα ποσά αυτά 
είναι λανθασμένα. Συνεχίζεται η διακόσμηση, διότι δεν 
ήταν μέσα στον προϋπολογισμό της ασφάλειας. Ο ιερέας 
εξακολουθεί να αγοράζει υλικά και να την εξοπλίζει …»

Στην ερώτηση που εν συνεχεία υποβλήθηκε «Όταν τη 
μία μέρα λέτε 3.2, την άλλη 4.6 και κατόπιν 5  εκατομμύρια 
οφείλετε κάποιες εξηγήσεις…» απάντησε ακόμα πιο 
δικολαβικά:

Δεν έχω τον απολογισμό μπροστά μου. Μπορεί ο κ. 
Καρύδης ο κ. Μαύρος και ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει. 
Αυτό που ξέρω και θέλω είναι να τελειώσει αυτή η υπόθεση.

Εν συνεχεία με πατερναλιστικό ύφος, πρόσθεσε:
«Το θέμα είναι ότι πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτή 

η συζήτηση που ενοχλεί την Παροικία. Εγινε η δαπάνη και 
προχωράμε μπροστά. Η διοίκηση κοιτάζει τι μπορεί να 
κάνει από δω και πέρα».

Θα επαναλάβω, τα υπό αυτόν λεχθέντα:
«να τελειώσει αυτή η υπόθεση» και «να σταματήσει 

επιτέλους αυτή η συζήτηση που ενοχλεί.»
 Πολλοί μπορεί να μου πουν αυτά τα έχω ξαναγράψει. 

Αλλωστε  η  συνέντευξη στον Μιχάλη και την Σούλα Τελίδη 
στο C.F.M.B., δημοσιεύτηκε  απομαγνητοφωνημένη στα 
Ελληνοκαναδικά νέα (13 Μαρτίου 2020, σελίδα 30) και 
επαναδημοσιεύτηκε και στο Ελληνοκαναδικό Βήμα. Όμως 
παρ’ ότι τα έχω ξαναγράψει, επειδή δεν έχουμε νεότερα 
από τα της κατασκευής της Κοίμησης, τα επαναλαμβάνω 
αφού:

1.φαίνεται ότι σε αυτήν την Παροικία ξεχνάμε εύκολα 
ακόμα και πολύ σπουδαία για την Κοινότητά μας  πράγματα, 
όπως για παράδειγμα μια μικρή ολιγομελής παρέα/
διοίκηση, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, έκτισε το 
Κοινοτικό Κέντρο χωρίς άδεια ποτών και χωρίς φυσικά να 
ενημερώσει γι’ αυτό τα μέλη της Γ.Σ. «το κυρίαρχο σώμα» 
από τα οποία ζητούσε την έγκριση της κατασκευής του! 

2.Αν και υπάρχει πόρισμα Εξελεγκτικής Επιτροπής για 
τα της ανοικοδόμησης του ιερού ναού, αυτό όχι μόνο 
καταβλήθηκαν προσπάθειες, με πρωτόγνωρα διαδικαστικά 
τερτίπια να απαξιωθεί και να μην έρθει σε Γενική Συνέλευση 
και να δοθεί στην δημοσιότητα, αλλά ολοφάνερα επιδιώκεται 
να θαφτεί οριστικά στην λήθη των μελών και να πεταχτεί 
στον κάλαθο των αχρήστων με το γνωστό παράγωγο του 
«ωχαδερφισμού» που είναι «ας προχωρήσουμε ό,τι έγινε, 
έγινε…. Αλλωστε αυτοί που μας διοικούν είναι εθελοντές. 
Επομένως ας μην τους ενοχλούμε!» και,

3.Γιατί παραδόξως κάτι ανάλογο είχε προηγηθεί και στην 
Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο, αφού τον Απρίλιο του 
2000, (άλλη σύμπτωση, «τον Απρίλιο» είχε αποτεφρωθεί 
και ο εκεί Καθεδρικός ναός της Παναγίας.     

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΗΚΕ 

ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2000
Και πάλι από το βιβλίο «Οσα δεν έσβησε ο χρόνος» 

(σελίδα 317) αντιγράφουμε μερικά από όσα γίνονταν 
στην ΕΚΤ εκείνη την εποχή κατά την οποία συμπίπτει η 
αποτέφρωση και ανοικοδόμηση μιας Εκκλησίας, καθώς και 
η προσπάθεια κατασκευής ενός Πολιτιστικού Κέντρου:

«…μετά τις εκλογές της 28ης νοεμβρίου 1999, αρχίζει 
μια νέα εποχή για την Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο: «Η 
ΕΠΟχΗ ΜΕνΕΓΑΚΗ»…

…Δυστυχώς η Διοίκηση, εκ του τελικού αποτελέσματος, 
κατάφερε να διαψεύσει κάθε θετική προσδοκία και όλες τις 
προεκλογικές υποσχέσεις που αφειδώς έδινε για το μέλλον 
της Κοινότητας….

.…Μεγάλο μερίδιο ευθύνης, λοιπόν, φέρουν οι 
στενοί συνεργάτες καθώς και οι «συμβουλάτορες» του 
Προέδρου αλλά πολύ περισσότερο, μια μεγάλη μερίδα του 
Ελληνόφωνου Παροικιακού Τύπου, ο οποίος έπαψε να 
παίζει τον πραγματικό του ρόλο, που λογικά θα έπρεπε να 
είναι ο προφανής, να ασκεί, δηλαδή, έλεγχο στην εξουσία, 
αναδεικνύοντας ή και επικρίνοντας τις λάθος ενέργειες….»

«…Τα πρώτα σύννεφα, φάνηκαν τον Απρίλιο του 2000, 
όταν μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε τον Καθεδρικό ναό της 
Παναγίας. Οι εργασίες αναστύλωσης ξεκίνησαν τάχιστα 
και ο ναός επαναλειτούργησε τον ιούνιο του 2003, αλλά 

με αλλαγές και προσθήκες που δεν είχαν προβλεφθεί στον 
αρχικό σχεδιασμό. Το τελικό κόστος των 7,2 εκατομμυρίων 
που απείχε πολύ από τον αρχικό προϋπολογισμό, είχε 
δημιουργήσει πολλά ερωτήματα και κατά πολλούς, 
θεωρήθηκαν υπέρογκες χρεώσεις. Επικεφαλής της 
επιτροπής του όλου έργου ήταν ο αντιπρόεδρος της 
Κοινότητας κ. χρ. Γερονικολός.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εκκλησίας, ζήτησε 
εξηγήσεις για τα αυξημένα κονδύλια και, τελικώς, η έλλειψη 
συνεργασίας μεταξύ του επικεφαλής αναστύλωσης 
του ναού χρήστου Γερονικολού και του Προέδρου του 
διοικητικού Συμβουλίου της εκκλησίας, Σωτηρίου νικολάου, 
οδήγησαν τον πρόεδρο της εκκλησίας σε παραίτηση για 
«προσωπικούς λόγους.»

Κοινό γνώρισμα: οι αλλαγές 
και οι προσθήκες

Ο Μιχάλης Μουρατίδης που έγραψε το περί της ΕΚΤ 
βιβλίο «Όσα δεν έσβησε ο χρόνος» που είναι έκδοση 
της ΕΚΤ, μέσω αυτής της σύντομης αναφοράς του, 
παρακάμπτει, ή μάλλον για να λέμε τα πράγματα με το 
όνομά τους, ολοφάνερα προσπαθεί να καμουφλάρει και να 
σκεπάσει πολλά. Μεταξύ των άλλων, αξιοπρόσεκτη είναι 
«μια μικρή λεπτομέρεια». Σύμφωνα με αυτήν:

 «στο έργο αναστύλωσης του Καθεδρικού ναού της 
Παναγίας στο  Τορόντο, όπου το τελικό κόστος των 
7,2 εκατομμυρίων που απείχε πολύ από τον αρχικό 
προϋπολογισμό, έγιναν αλλαγές και προσθήκες που δεν 
είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό…»

Δεν ξέρω αν μετρήθηκαν αυτές «οι αλλαγές και 
προσθήκες», αλλά οι αλλαγές και οι προσθήκες που έγιναν 
για την εκ θεμελίων ανοικοδόμηση του ιερού ναού της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μοντρεάλ, μετρήθηκαν και 
έφτασαν στις 79 (εβδομήντα εννέα.)

 Επόμενο είναι λοιπόν να παραμένει αναπάντητη η 
από τον Μάρτιο του 2020 ερώτηση προς τον Πρόεδρο 
της ΕΚΜΜ: «Όταν τη μία μέρα λέτε 3.2, την άλλη 4.6 και 
κατόπιν 5  εκατομμύρια οφείλετε κάποιες εξηγήσεις…» 
απάντησε:

Δεν έχω τον απολογισμό μπροστά μου. Μπορεί ο κ. 
Καρύδης ο κ. Μαύρος και ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει. 
Αυτό που ξέρω και θέλω είναι να τελειώσει αυτή η υπόθεση.

Μα καλά, δεν ιδρώνει κανενός το αυτί;

Σε αυτά που γράφω, νομίζω ότι κάποιος αρμόδιος, 
που ενδεχομένως να αισθάνεται και θιγόμενος, ή και 
αδικούμενος θα πρέπει να απαντήσει. Κυρίως όμως ο 
Πρόεδρος της ΕΚΜΜ, ο οποίος αφού επί τέλους «πάρει 
τον απολογισμό μπροστά του,» ή να διαψεύσει τα 
οικονομικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, 
ή να τα αιτιολογήσει, αφού σε οικονομικής φύσεως θέματα 
«η σιωπή, δεν είναι πάντοτε χρυσός».

Οφείλει να απαντήσει, για το αν κόστισε $ 3.2,  ή $4.6 ή 
$5  εκατομμύρια, έτσι ώστε «ο καθένας να μην γράφει ό,τι 
θέλει» γιατί αυτοί που τα έγραψαν έκαναν κάποιον έλεγχο 
και γι’ αυτό τα γράφουν. 

Οφείλει ακόμα να απαντήσει ποια Γενική Συνέλευση 
ενέκρινε το επί πλέον της αποζημίωσης από την ασφάλεια 
ποσό, αφού και επ’ αυτού ενδεχομένως να υπάρχει 
καταπάτηση των Εσωτερικών Κανονισμών, κάτι που 
φαίνεται ότι αυτό, διαχρονικά στην Κοινότητά μας αποτελεί 
κανόνα και όχι εξαίρεση.

Οφείλει να απαντήσει ποίος και υπό ποία ιδιότητα 
προέβαινε σε αλλαγές τόσων σχεδίων και κατά πόσο 
κάποιος ευθύνεται γι’ αυτές; 

Οφείλει ακόμα να φροντίσει ώστε να φέρει στην επόμενη 
Γενική Συνέλευση το περί της ανοικοδόμησης του ιερού 
ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου πόρισμα της Ελεγκτικής 
Επιτροπής, αφού ας μην γελιόμαστε, αυτά δεν θα τα 
μάθουν ποτέ τα μέλη της ΕΚΤ, ούτε από: 

«την εταιρία KPMG» η οποία σύμφωνα με την ολιγομελή 
ομάδα που διοικεί την ΕΚΤ είναι «ανεξάρτητος ελεγκτικός 
φορέας παγκοσμίου αναγνώρισης, και μια φορά τον χρόνο 
πραγματοποιεί αναλυτικό λογιστικό έλεγχο»

Ούτε και τα μέλη της ΕΚΜΜ από
« την εταιρία Ernst & Young, η οποία σύμφωνα με την 

ολιγομελή ομάδα που διοικεί την ΕΚΤ είναι μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες Ορκωτών λογιστών στον κόσμο.»

Αλλωστε ας μην ξεχνάμε, οι επί αμοιβή αυτοί Ελεγκτές 
αυτών των εταιριών μπορεί να «συντάσσουν μία έκθεση δια 
της οποίας πιστοποιούν την εγκυρότητα του ισολογισμού 
και του απολογισμού» αλλά ποτέ δεν θα ασχοληθούν, αφού 
δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους άλλωστε, με το αν 
έγιναν, «αλλαγές και προσθήκες που δεν είχαν προβλεφθεί 
στον αρχικό σχεδιασμό…»

Οι επί αμοιβή αυτοί Ελεγκτές, δεν θα μας πουν ποτέ αν 
οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί έγιναν όπως θα έπρεπε, ή τα 
έργα έγιναν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν 
για ανάλογα έργα, ούτε και φυσικά θα απαντήσουν στο:

«Πώς φτάσαμε στα σημερινά αδιέξοδα;» Γιατί οι δύο 
μεγάλες των Ελλήνων Κοινότητες στον Καναδά, έφτασαν  
στα πρόθυρα της οικονομικής χρεοκοπίας και «πού πήγαν 
τα χρήματα,» τα οποία επί χρόνια ουσιαστικά εν λευκώ τα 

Xρήστος Μανίκης
Μοντρεάλ 8 Μαΐου 2021
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διαχειρίζονται ολιγομελείς ομάδες εθελοντών, εθελοντών 
που επί χρόνια, θεωρητικά τουλάχιστον προσφέρουν 
αόκνως τις εθελοντικές τους υπηρεσίες στα μέλη τα οποία 
σε πολλές περιπτώσεις σκόπιμα τα κρατούν στο σκότος 
της άγνοιας.

Ποίοι και γιατί ενοχλούνται από τις 
πολλαπλές «κραυγαλέες συμπτώσεις» 

μεταξύ των Κοινοτήτων  Μοντρεάλ 
 και Τορόντο;

11 β Οσοι έχουν διαβάσει έστω και μέρος των όσων 
έχω αποκαλύψει σχετικά με τις «κραυγαλέες συμπτώσεις» 
μεταξύ των Ελληνικών Κοινοτήτων του Μοντρεάλ και 
του Τορόντο, συμφωνούν ότι σε πολλές πτυχές τους, 
τόσο οι ομοιότητες όσο και τα αποτελέσματα είναι … 
«σκανδαλωδώς» πανομοιότυπα.

Περιέργως όσο ερευνώ το θέμα συναντώ και άλλες 
«κραυγαλέες και σκανδαλώδεις συμπτώσεις,» που θα 
παρουσιαστούν προσεχώς.

Μετά από αυτά, θα περίμενα από όσους δεν συμφωνούν 
μαζί μου, να εξέφραζαν τις αντιρρήσεις τους υπεύθυνα 
και επώνυμα. Θα σεβόμουν και θα δημοσίευα απόψεις 
και από εκείνους που δεν συμφωνούν μαζί μου, αλλά 
για διαφόρους λόγους θα προτιμούσαν να εκφράσουν τις 
αντιθέσεις τους ανώνυμα.

Το να με βρίζουν όμως κουκουλοφορούντες και ανώνυμα 
και ούτε καν να αναφέρονται σε αυτά που γράφω, είναι ας 
αρκεστούμε να πούμε περίεργα και μάλλον πρωτότυπα. 
Αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουν το θάρρος να εναντιωθούν 
με επιχειρήματα στις απόψεις μου, αλλά θρασύδειλα με 
υβρίζουν με εκφράσεις που χρησιμοποιούν μόνο γελοία και 
ανθρωποειδή υποκείμενα που είναι χωμένα μέχρι το λαιμό 
στον βούρκο της συκοφαντίας;

 Δυστυχώς όλοι αυτοί οι θρασύδειλα φερόμενοι, βρήκαν 
την φιλόξενη γι’ αυτούς ιστοσελίδα του «Αντίποδα» στο 
Τορόντο, και άρχισαν τις εναντίον μου συκοφαντίες. Καλά 
βρε «Αντίποδα» («Στραβόξυλο» στην δημοτική), μόνο 
σε ύβρεις εναντίον όσων μισείς βασίζεις την αναισχυντία 
σου και την λόξα σου; λίγη ντροπή, λίγο φιλότιμο, λίγη 
τσίπα από εκείνα που προσπαθούσε να σου εμφυσήσει 
το περιβάλλον σου όταν ήσουν μικρός, δεν απόμεινε στα 
φυλλοκάρδια σου; Τί πετυχαίνεις με το να φιλοξενείς ύβρεις 
και συκοφαντίες ανωνύμων λιβελλογράφων, που φαίνεται 
ότι σε επισκιάζουν σε ποταπότητα και αναισχυντία;  

Όμως και πάλι θα υπενθυμίσω σε εσένα και τους 
ομογάλακτους σου λασπολόγους από το Μοντρεάλ και 
το Τοροντο την …ταμπακέρα. Και ταμπακέρα επί του 
προκειμένου είναι οι ομοιότητες και οι σκανδαλώδεις 
συμπτώσεις κακοδιαχείρισης που οδηγούν τις δύο 
Κοινότητες προς τον γκρεμό της ντροπής και της 
χρεοκοπίας!.

Θα υπενθυμίσω ακόμα ότι εμείς εδώ, ναι μεν δεν 
παραλάβαμε ακόμα την «Στέγη» αλλά ως μέλη παραλάβαμε 
το πόρισμα του Auditor Mathew T. Sargusingh (εξωτερικού 
ελεγκτή) και έτσι συχνά αποσπώ αποσπάσματα από αυτό.

Εσείς, ερώτηση υποβάλλων ως μέλη της ΕΚΤ έχετε στα 
χέρια σας το “Glynn Report?” Αλήθεια εσύ κ. Αντίποδα 
το έχεις στα χέρια σου;  ΄Μίλησες επ’ αυτού ή μήπως επί 
χρόνια,  κατά το «Όσα δεν έσβησε ο χρόνος,» έπασχες 
και εσύ, από την εκκωφαντική «σιωπή» της συντριπτικής 
πλειονότητας του Ελληνόφωνου Παροικιακού Τύπου, 
καθ’όσον, όπως ευρέως φημολογούνταν, είχαν 
ενσωματωθεί στη μισθοδοσία της Κοινότητας;»

Εκτός των άλλων, αυτή η  περί των πρώτων συννέφων 
αναφορά, σύμφωνα με την οποία: «το τελικό κόστος 

των 7,2 εκατομμυρίων που απείχε πολύ από τον αρχικό 
προϋπολογισμό, είχε δημιουργήσει πολλά ερωτήματα 
και κατά πολλούς, θεωρήθηκαν υπέρογκες χρεώσεις. 
Επικεφαλής της επιτροπής του όλου έργου ήταν ο 
αντιπρόεδρος της Κοινότητας κ. χρ. Γερονικολός.» 

Εξ αιτίας αυτών «των υπέρογκων χρεώσεων», 
σύμφωνα με τα «όσα δεν έσβησε ο χρόνος» ο Πρόεδρος 
του διοικητικού Συμβουλίου της εκκλησίας, υπέβαλλε την 
παραίτησή του για «προσωπικούς λόγους.»

Καλά γι’ αυτά κ. Αντίποδα, και εσείς οι εκ του Μόντρεαλ 
υβριστές μου, δεν έχετε να πείτε τίποτα, ή προτιμάτε δια 
της μεθόδου «του Γογγισμού» να το παρακάμψετε; 

Α, ναι, πάλι από το «όσα δεν έσβησε ο χρόνος» στην 
«ανυπαρξία του αντιπολιτευτικού λόγου προστέθηκε και η 
«σιωπή» της συντριπτικής πλειονότητας του Ελληνόφωνου 
Παροικιακού Τύπου, καθ’όσον, όπως ευρέως 
φημολογούνταν, είχαν ενσωματωθεί στη μισθοδοσία της 
Κοινότητας».

Χειρότεροι των Φαρισαίων, οι 
Σαδδουκαίοι και τα τριάκοντα αργύρια!

Όμως «Αντίποδα» ας πάμε και στους ομογάλακτούς 
σου, σε ποταπότητα και φρασεολογία υβριστές, τις ύβρεις 
των οποίων φιλοξενείς, επειδή έτσι πιστεύεις ότι πετάς την 
μπάλα εκτός γηπέδου.

ιδού τι ακριβώς μεταξύ των άλλων και με την ίδια 
ορθογραφία επί λέξει γράφουν και λέω γράφουν γιατί το 
κείμενο αυτό, ολοφάνερα  προέρχεται από δύο πολύ στενά 
και σε πολλά επίπεδα συνεργαζομένων λασπολόγων: 

«;;;; Το επίθετο που σου έδωσα ‘φίδι με περικεφαλαία’ 
σου ταιριάζει καθως πρέπει..... Αλλά ξέχασα να σου 
δόσω και ‘φίδι με περικεφαλαία’ γυρίζεις σαν και αυτούς 
αγιότητερος των Αγίων και κρίνεις τους πάντες....

Κάποτε ο κυρ Αντώνης βρέθηκε στο σπίτι ΔΟυ και είδε ότι 
στην κρεβατοκάμαρα σου στον τοίχο πίσω από το κρεβάτι 
σου έχεις γεμίσει από το ταβάνι και κάτω εικόνες, μάλλον 
για να κανεις την νυκτερινή σου προσευχή ..... Έχω και 
αλλα περιμένω μετά από την κονσέρβα με τα σκουλίκια βα 
ανοίξεις και το κουτί της Πανδώρας και τα λέμε ξανά....!!!»

Ο εναντίον μου λίβελλος, προέρχεται από ανώνυμο 
λασπολόγο. Δεν θα έκανα τον κόπο ούτε καν να σκεφτώ 
ποίος το έγραψε. Όμως καθώς τον διάβαζα, ο νους μου 
ζωγράφησε τους αισχρούς συκοφάντες. Ενδεχομένως 
να πέφτω έξω αλλά εκείνη η αναφορά που γίνεται στον 
απλό «κυρ Αντώνη», που λίγοι πέρα του πατέρα ενός εκ 
των συκοφαντών μου γνώριζαν, παραπέμπει σε αυτούς. 
Ο ένας από αυτούς με μισεί λόγω των όσων γι’ αυτόν είχα 
αποκαλύψει κατά το παρελθόν. Και οι τότε αποκαλύψεις 
μου, στάθηκαν αφορμή να τον εξωπετάξουν από μια 
τεμπελοαπασχόληση και πλουσιοπάροχα αμειβόμενη 
εργασία που υποκριτικά επί χρόνια προσποιείτο ότι έκανε. 
Ετσι σε συνεργασία με κάποιον άλλο που θεωρείται 
σπουδαίος χαμαιλέοντας και κατά καιρούς χρημάτισε 
πολυθεσίτης εθελοντής, εθελοντής που καυχιέται ότι από 
όπου περνάει σπέρνει διχόνοια και μίσος, με αποκάλεσαν 
«φίδι με περικεφαλαία» και μάλιστα πρόσθεσαν ότι «μου 
αξίζει και ο τίτλος του φαρισαίου».

Θα ξαφνιάσω, μάλλον ευχάριστα και τους δύο 
κουκουλοφόρους της ντροπής. ναι ανώνυμοι λασπολόγοι, 
που λόγω του εναντίον μου μίσους, «αφήσατε στον τόπο 
του εγκλήματος την ταυτότητά σας,» είμαι έτοιμος να 
αποδεχτώ και τους δύο τίτλους που μου αποδίδετε. Αρκεί 
φυσικά, να παρουσιάσετε και όσα συνηγορούν για την 
κατάκτησή τους.

Όμως και οι δύο και κυρίως ο ένας από αυτούς θα πρέπει 

να γνωρίζει καλά ότι, ναι μεν ο Σωτήρας μας χριστός 
κατήγγειλε και ελεεινολόγησε τους φαρισαίους, αλλά ήταν 
κατά πολύ αυστηρότερος προς τους Σαδδουκαίους. Αυτή, 
ίσως άγνωστη σε πολλούς τάξη, ήταν μία άλλη μερίδα του 
ιουδαϊκού κατεστημένου της εποχής του χριστού.  Στο 
Ματθαίου 22/ΚΒ 29 αναφέρεται ότι «ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· 
πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ 
Θεοῦ.»

ναι σύγχρονοι Σαδδουκαίοι λασπολόγοι, πλανάσθε! 
Πλανάσθε και εσείς και οι πάσης φύσεως Σαδδουκαίοι, 
αν νομίζετε ότι οι προσωπικές εναντίον μου ύβρεις σας, 
θα με σταματήσουν από τις περίεργες συμπτώσεις  που 
αποκαλύπτω και ολοφάνερα ενοχλούν την αξιέπαινη 
συνομοσπονδία των επί χρόνων εθελοντών των 
Κοινοτήτων Μοντρεάλ και Τορόντο.

Πλανάσθε αν νομίζετε, ότι με το να ασχολείστε 
προσωπικά με εμένα, ή για να ανοίξετε ευρύτερο κύκλο 
αντιπαράθεσης  μπερδεύετε και τα επαγγελματικά της κας 
Τελλίδου που και αυτή συμπίπτει να ζητάει το αυτονόητο, 
δηλαδή ενημέρωση και διαφάνεια.

 Πλανάστε αν έτσι νομίζετε ότι προσφέρετε τις καλές 
σας υπηρεσίες σε όσους υπηρετείτε αφού «ευρέως 
φημολογείται ότι έχετε ενσωματωθεί στη μισθοδοσία των 
Κοινοτήτων υμών».

Α, ναι σύγχρονοι «λασπολόγοι όλων των Κοινοτήτων 
ενωθείτε», αλλά να θυμάστε ότι o αείμνηστος Γέρος του 
Μωριά  έλεγε ότι μόνο τα δέντρα που κάνουν καρπούς 
πετροβολάνε και επί πλέον εκτός των φαρισαίων και των 
Σαδδουκαίων στα του θείου δράματος, που πρόσφατα 
αξιωθήκαμε να ζήσουμε και πάλι, καθοριστικός παράγων 
ήταν και τα τριάκοντα του ιούδα αργύρια της προδοσίας. 

Πάντως καταλήγοντας θα επικαλεστώ και πάλι το ιερό 
Ευαγγέλιο: « εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ 
κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις;» (ιωαν. 18,23). 

Αυτά του χριστού μας ενώπιον του Καϊάφα λόγια, επί του 
προκειμένου μπορεί να τροποποιηθούν με το «αν κάτι το 
ψευδές έγραψα, διαψεύστε το, αν αυτά που έγραψα έχουν 
βάση» ελάτε όλοι μαζί, αποφεύγοντας τις λασπολογίες και 
τις ύβρεις να εργαστούμε έτσι ώστε με ευγενή άμιλλα και 
επιχειρήματα στων Ελλήνων τις Κοινότητες του εξωτερικού 
να πλημμυρίσει το φως της διαφάνειας…

Το αξίζουν τα πάντα ευκολόπιστα και πάντα προδομένα 
μέλη των Κοινοτήτων μας…

Και κατι σαν υστερόγραφο. Ας θυμούνται ακόμα και 
εκείνοι που λόγω της εκ συμφέροντος πώληση έρωτα: Ο 
ιούδας δεν κολάστηκε επειδή πρόδωσε τον χριστό, αλλά 
επειδή δεν μετανόησε μετά την επαίσχυντη πράξη της 
προδοσίας του.

Με αυτά και θερμές ευχές και χριστός Ανέστη σε 
φίλους αλλά κυρίως σε όσους με θεωρούν εχθρό τους, 
επειδή συχνά τα γραφόμενά μου που απλά και μόνο, 
περιστρέφονται γύρω από τα αυτονόητα τους χαλούν τον 
ύπνο. 
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Παρά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα σε όλες τις επαρχίες 
του Καναδά, γιορτάστηκε και φέτος σύμφωνα πάντα με το 
τελετουργικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας το Άγιο Πάσχα. 
Το Άγιο Πάσχα, η περίοδος δηλαδή της Μεγάλης Εβδομάδας, 

με τα άγια πάθη, τον επιτάφιο και με το αποκορύφωμα αυτής 
την  Ανάσταση, γιορτάστηκε με κάθε λαμπρότητα δίνοντας την 
ευκαιρία σε ορισμένους μόνο χριστιανούς να παρακολουθήσουν 
τις τελετές μέσα στις εκκλησίες, στους περισσότερους όμως μέσα 
από τις οθόνες των τηλεοράσεων. Οι περισσότερες εκκλησίες 
είχαν ζωντανή μετάδοση των ι. Ακολουθιών, φέρνοντας έστω 
και  μ’ αυτό τον τρόπο στα σπίτια των πιστών το μήνυμα της 
Αγάπης του εσταυρωμένου και της Ανάστασής Του.
Εξάλλου σε πολλές εκκλησίες όπως της Ελληνικής Κοινότητας 

Τορόντο και αλλού, οι πιστοί πήραν το Άγιο φως περιμένοντας 
μέσα στα αυτοκίνητά τους που  είχαν κατακλύσει όλους τους 
χώρους στάθμευσης. 
Και έτσι με αυτές τις καινοτόμες συνθήκες και σύμφωνα πάντα 

με τα μέτρα που ορίζει η κυβέρνηση για τον κορωνοϊό, πέρασε 
ένα ακόμα Πάσχα, υπό την απειλή του ιού που ευχόμαστε να 
μας εγκαταλείψει το συντομότερο δυνατό.

Πάσχα 2021
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Δευτέρα 3 Μαϊου και ο Αγ. Γεώργιος, η Μητέρα των Εκκλησιών 
γιοορτάζει. λιγοστοί οι πιστοί λόγω των περιοριστικών μέτρων για την 
πανδημία.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος τελεί την Θ. λειτουργία 
με τη βοήθεια του π. Τριαντάφυλλου, ιερατ. προϊσταμένου του ι.ν. 
Αγ. Γεωργίου. Μετά το τέλος της Θ. λειτουργίας ο Αρχιεπίσκοπος  σε 
μια σεμνή τελετή απένειμε το οφφίκιο του Άρχοντος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου στον πρόεδρο της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Αγ. 
Γεωργίου, κ. Γρηγόρη Καράκουλα.

Ο κ. Γρηγόρης  Καράκουλας υπηρετεί επι σειρά ετών με αγάπη και 
σεμνότητα από τη θέση του προέδρου, τον ι. ναό και μαζί με τους 
άξιους συνεργάτες του και τον ιερατ. Προϊστάμενο π. Τριαντάφυλλο 
έχουν καταφέρει η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου να λειτουργεί και να 
διοικείται αρμονικά και με υποδειγματικό τρόπο.

Ο κ. Γρηγόρης Καράκουλας, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
του York, άριστος οικογενειάρχης και  πατέρας τριών παιδιών. Είναι 
επίσης πρόεδρος της Πατριαρχικής Θεολογικής Σχολής Τορόντο.

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι 
ευγενική προσφορά του κ. Γιώργου 
Μάνου.

Τιμή στον πρόεδρο του 
Ι.Ναού Αγ. Γεωργίου Τορόντο
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Η έξυπνη τεχνολογία πίσω από 
τα εμβόλια Pfizer / BioNTech 
και Moderna που ουσιαστικά 
λέει στα κύτταρά μας ποιες 

πρωτεΐνες πρέπει να παράγουν 
για να δημιουργήσουν 

αντισώματα κατά του Covid-19 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να αντιμετωπιστεί πλήθος από 

ασθένειες
Ηιστορία του mRNΑ, βάσει του οποίου 

δημιουργήθηκε το πρώτο εμβόλιο για τον 
κορoναϊό, πιθανότατα δεν θα τελειώσει με 
τον Covid-19. Η δυναμική του εκτείνεται 
πολύ πέραν της πανδημίας και, ίσως, λένε 
επιστήμονες, είναι η «ιατρική επανάσταση» 
που θα φέρει τις λύσεις για πολλές από τις 
σοβαρές ασθένειες που μας ταλανίζουν.
Το συνθετικό mRNA, η έξυπνη τεχνολογία 

πίσω από τα εμβόλια Pfizer / BioNTech 
και Moderna – ο αγγελιαφόρος RNA που 
είναι «αντίγραφο» της συνταγής για την 
κατασκευή μιας πρωτεΐνης -, μπορεί να 
ακούγεται σαν νέα ανακάλυψη. Πριν από 
έναν χρόνο, σχεδόν κανένας στον κόσμο δεν 
ήξερε τι ήταν το εμβόλιο mRNA επειδή καμία 
χώρα στον κόσμο δεν το είχε εγκρίνει ποτέ. 
Μερικούς μήνες αργότερα, η ίδια τεχνολογία 
οδήγησε στις δύο ταχύτερες δοκιμές 
εμβολίων στην ιστορία της επιστήμης.
Ομως, όπως τόσες άλλες ανακαλύψεις, 

και αυτή προετοιμαζόταν επί δεκαετίες. 
Εχει περάσει σχεδόν μισός αιώνας από τα 
χρόνια της δεκαετίας του ’70, όταν η Καταλίν 
Καρικό, επιστήμονας από την Ουγγαρία, 
πρωτοστάτησε στην έρευνα mRNA. 
Ενδιάμεσα, στον αγώνα για την ανάπτυξη 
αυτής της τεχνολογίας, καταστράφηκαν 
αρκετές σταδιοδρομίες και χρεοκόπησαν 
πολλές εταιρείες.
Το όνειρο του mRNA επέζησε εν μέρει 

επειδή η βασική του αρχή ήταν απίστευτα 
απλή και όμορφη: το καλύτερο εργοστάσιο 
φαρμάκων στον κόσμο μπορεί να βρίσκεται 
μέσα στον καθένα μας.
Οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε πρωτεΐνες 

σχεδόν για κάθε σωματική λειτουργία: το 
mRNA, o αγγελιαφόρος ριβονουκλεϊκού 
οξέος, λέει στα κύτταρά μας ποιες πρωτεΐνες 
πρέπει να παράγουν.
Με το επεξεργασμένο από τους ανθρώπους 

mRNA θα μπορούσαμε θεωρητικά να 
ελέγξουμε την κυτταρική μηχανική για να 
φτιάχνουμε σχεδόν οποιαδήποτε πρωτεΐνη. 
Θα μπορούσαμε να παραγάγουμε μαζικά 
μόρια που εμφανίζονται φυσικά στο σώμα 
για την επισκευή οργάνων ή τη βελτίωση 
της ροής του αίματος. Ή θα μπορούσαμε 
να ζητήσουμε από τα κύτταρά μας να 
«μαγειρέψουν» μια πρωτεΐνη εκτός μενού, 
την οποία το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
θα μάθαινε να αναγνωρίζει ως εισβολέα και 
να καταστρέφει. Ολα αυτά, θεωρητικά.
φέτος, μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο Yale 

κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια 
παρόμοια τεχνολογία που βασίζεται σε RNA 
για τον εμβολιασμό κατά της ελονοσίας, ίσως 
της πιο μοιραίας ασθένειας στον κόσμο, 
καθώς σκοτώνει 400.000 άτομα κάθε χρόνο. 
Επειδή το mRNA είναι τόσο εύκολο στην 
επεξεργασία, η εταιρεία Pfizer ανακοίνωσε 
ότι σχεδιάζει να το χρησιμοποιήσει κατά της 
εποχικής γρίπης, η οποία μεταλλάσσεται 
συνεχώς και σκοτώνει εκατοντάδες χιλιάδες 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. 
Η εταιρεία που συνεργάστηκε με την 
Pfizer πέρυσι, η BioNTech, αναπτύσσει 
εξατομικευμένες θεραπείες που θα 
δημιουργήσουν πρωτεΐνες κατά παραγγελία, 
οι οποίες σχετίζονται με συγκεκριμένους 
όγκους, για να διδάξουν στον οργανισμό 
να καταπολεμήσει τον καρκίνο σε 
προχωρημένα στάδια. Σε δοκιμές ποντικών, 
έχει αποδειχθεί ότι οι συνθετικές θεραπείες 
mRNA επιβραδύνουν και αντιστρέφουν 
τα αποτελέσματα της σκλήρυνσης κατά 
πλάκας. «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος, 
περισσότερο από πριν, ότι το mRNA μπορεί 
να αλλάξει τα πάντα», λέει στο «Atlantic» ο 
Τολντζλέμ Τουρετζί, επικεφαλής ιατρός της 
BioNTech.
Μιλάμε βέβαια για δισεκατομμύρια δολάρια. 

Οι υποσχέσεις του mRNA κυμαίνονται από 
τα ακριβά, ακόμα πειραματικά, φάρμακα 
έως εκείνα που θα είναι ευρείας λήψης αλλά 
μπορεί να προκαλέσουν κερδοσκοπικά 
φαινόμενα. Ομως η προηγούμενη χρονιά 

Ανοίγει ο δρόμος και για τον καρκίνο;
Εμβόλια mRNA: Η ιατρική επανάσταση που έφερε ο κορoναϊός

μάς θύμισε ότι η επιστημονική πρόοδος 
μπορεί να συμβεί ξαφνικά, έπειτα από 
μεγάλες περιόδους προετοιμασίας. «Στον 
κόσμο της επιστήμης, η τεχνολογία mRNA 
μπορεί να είναι η είδηση της χρονιάς», λέει ο 
Τζον Μασόλα, διευθυντής του Ερευνητικού 
Κέντρου Εμβολίων στο Εθνικό ινστιτούτο 
Αλλεργίας και λοιμωδών νοσημάτων. 
«Μέχρι τώρα δεν ξέραμε εάν θα έχει 
αποτελέσματα. Τώρα ξέρουμε».

Πρώτος ο καρκίνος
Πρώτος στη λίστα των προς αντιμετώπιση 

ασθενειών, ο καρκίνος. Οι επιστήμονες 
γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν μόνο ένα εμβόλιο για τον 
καρκίνο, επειδή δεν είναι μια απλή ασθένεια, 
αλλά ένας συνδυασμός περισσότερων 
από 100 ασθενειών, τις οποίες συνήθως 
ονομάζουμε από το μέρος του σώματος από 
το οποίο προέρχονται. Τι θα γινόταν όμως 
αν μπορούσαμε να απαντήσουμε σε αυτούς 
τους εκατοντάδες καρκίνους με τον δικό μας 
σχηματισμό θεραπειών που θα εκπαίδευαν 
το σώμα να επιτεθεί σε έναν συγκεκριμένο 
όγκο;
Αυτή είναι η ιδέα πίσω από την έρευνα 

σχετικά με τον καρκίνο – ανοσοθεραπεία 
της BioNTech. λειτουργεί κάπως έτσι: 
για κάθε ασθενή με καρκίνο, η εταιρεία 
παίρνει ένα δείγμα ιστού από έναν όγκο και 
πραγματοποιεί γενετική ανάλυση. Με βάση 
αυτό το τεστ, η BioNTech σχεδιάζει ένα 
εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA, το οποίο 
υποδεικνύει στα κύτταρα του ασθενούς να 
παραγάγουν πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη 
συγκεκριμένη μετάλλαξη του συγκεκριμένου 
όγκου. Το ανοσοποιητικό σύστημα μαθαίνει 
να ψάχνει και να καταστρέφει παρόμοια 
καρκινικά κύτταρα σε όλο το σώμα.
Αυτός ο κύκλος ανάλυσης και σχεδιασμού 

δεν διαφέρει τόσο πολύ από τον τρόπο 
με τον οποίο η BioNTech και η Moderna 
ανέλυσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα 
την αλληλουχία του ιού SARS-CoV-2, 
αναγνώρισαν την ακίδα πρωτεΐνης 
για επίθεση και κατέληξαν σε μια 
αποτελεσματική απάντηση. «Ελπίζουμε 
πως ό,τι έχουμε μάθει από τον Covid-19 
σχετικά με την παραγωγή mRNA μπορεί να 
το χρησιμοποιήσουμε σε εξατομικευμένες 
θεραπείες για καρκίνο», εξηγεί ο Τολντζλέμ 
Τουρετζί της BioNTech.

Κλινικές δοκιμές
Προς το παρόν, η εταιρεία βρίσκεται σε 

κλινικές δοκιμές για εξατομικευμένα εμβόλια 
για «κάθε στερεό καρκίνο», όπως λέει, 
συμπεριλαμβανομένων του μελανώματος, 
του καρκίνου του μαστού και του καρκίνου 
των ωοθηκών. Ανάλυση του 2021 από 
ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βόρειας 
Καρολίνας στο περιοδικό «Molecular Can-
cer» επεσήμανε ότι αυτές οι θεραπείες για 
τον καρκίνο αναπτύσσονταν πολύ αργά τα 
τελευταία χρόνια, αλλά ότι η ανακάλυψη 
σχετικά με τον Covid-19 συνέπεσε με «πολλά 
υποσχόμενες» κλινικές δοκιμές σε εμβόλια 
κατά του καρκίνου. «Οραματιζόμαστε», 
κατέληξαν, «την ταχεία πρόοδο των 
εμβολίων mRNA για την ανοσοθεραπεία 
κατά του καρκίνου στο εγγύς μέλλον».
Ο θρίαμβος του mRNA, από τις πρώτες 

προσπάθειες έως τη σημαντική ανακάλυψη, 
οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. χωρίς 
τις πρώτες προσπάθειες της Καταλίν Καρικό 
να φτιάξει την τεχνολογία mRNA, δεν θα 
είχαν δημιουργηθεί εταιρείες όπως η Mod-
erna ή η BioNTech. χωρίς την κρατική και 
ιδιωτική χρηματοδότηση, οι εταιρείες θα 
είχαν χρεοκοπήσει πριν από το 2020. χωρίς 
τις αποτυχίες της έρευνας για τη δημιουργία 
εμβολίου για τον ιό HIV που ανάγκασε τους 
επιστήμονες να διερευνήσουν νέους τομείς, 
θα βρισκόμασταν ακόμα στο σκοτάδι για το 
πώς δουλεύει αυτή η τεχνολογία. χωρίς μια 
διεθνή ομάδα επιστημόνων να ξεκλειδώνουν 
τα μυστικά της ακίδας πρωτεΐνης του 
κορωνοϊού πριν από κάποια χρόνια, δεν θα 
γνωρίζαμε αρκετά ώστε να σχεδιαστεί ένα 
εμβόλιο που θα νικούσε τον ιό πέρυσι. Η 
τεχνολογία mRNA φύτρωσε από πολλούς 
σπόρους.



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια11 ΜΑΙΟΥ 2021 19



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 11 ΜΑΙΟΥ  202120

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
Εφιάλτης ο «μαύρος 
μύκητας»  επιτίθεται 

σε ασθενείς που έχουν 
αναρρώσει από κορονοϊό

Ο  Δρ. Ακσέι 
νάιρ,, χειρουργός 
ο φ θ α λ μ ί α τ ρ ο ς 
στο  Μουμπάι της 
ινδίας περίμενε για 
να χειρουργήσει 
μια 25χρονη, που 
είχε αναρρώσει 
πριν από τρεις 
εβδομάδες από 
κορονοϊό.

Κατά τη χειρουρ-
γική επέμβαση, 

ένας ωτορινολαρυγγολόγος είχε αναλάβει την ασθενή, 
η οποία έχει διαβήτη. Εβαλε ένα σωλήνα στην μύτη της  
και αφαιρούσε ιστούς με βλεννομυκητίαση: Πρόκειται 
για σπάνια αλλά επικίνδυνη και επιθετική περίπτωση 
μόλυνσης, η οποία επηρεάζει τη μύτη, τα μάτια και μερικές 
φορές τον εγκέφαλο.

Όταν ο συνάδελφός του τελείωσε, ο Δρ. νάιρ ξεκίνησε 
μια τρίωρη διαδικασία προκειμένου να αφαιρέσει το μάτι 
της ασθενούς.

«Θα αφαιρέσω το μάτι της για να της σώσω τη ζωή. Έτσι 
γίνεται με αυτή τη μόλυνση», ήταν τα λόγια του Δρ. νάιρ 
στο BBC.

Την ώρα δηλαδή που ο κορονοϊός χτυπά αλύπητα 
την ινδία οι γιατροί στη χώρα μιλούν για μια έξαρση 
περιστατικών μιας σπάνιας μόλυνσης – η οποία είναι 
γνωστή  και ως ο «μαύρος μύκητας» – σε ασθενείς που 
αναρρώνουν από κορονοϊό, αλλά και σε όσους έχουν 
αναρρώσει πλήρως.

Τι είναι όμως η βλεννομυκητίαση; Πρόκειται για μια πολύ 
σπάνια μόλυνση που προκαλείται από έκθεση σε ένα 
μύκητα, ο οποίος συναντάται συχνά στο χώμα, τα φυτά, 
την κοπριά και σε σαπισμένα φρούτα και λαχανικά.

«Βρίσκεται παντού και συναντάται κυρίως στο χώμα 
και στον αέρα ακόμη και στη μύτη και τη βλέννα υγιών 
ανθρώπων», τονίζει ο Δρ. νάιρ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά επηρεάζει τις 
ρινικές κοιλότητες, τον εγκέφαλο και τους πνεύμονες και 
μπορεί να είναι και θανατηφόρος σε διαβητικούς ή σε 
άτομα με αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα όπως 
ασθενείς με καρκίνο ή άτομα με HIV/AIDS.

Η συγκεκριμένη μόλυνση η οποία έχει δείκτη θνητότητας 
50%, μπορεί να προκαλείται από τη χρήση στεροειδών, 
που είναι μια σωτήρια θεραπεία για βαριά νοσούντες με 
Covid-19 λένε οι γιατροί.

Τα  στεροειδή περιορίζουν τη φλεγμονή στους πνεύμονες 
σε ασθενείς με Covid. Από την άλλη όμως , μειώνουν και τα 
επίπεδα ανοσίας του οργανισμού και αυξάνουν το ζάχαρο 
τόσο σε διαβητικούς όσο και σε μη διαβητικούς ασθενείς 
Covid.

Ο Δρ. νάιρ εργάζεται σε τρία νοσοκομεία στη Μουμπάι, η 
οποία είναι μια από τις πόλεις της ινδίας που έχουν δεχθεί 
το χειρότερο πλήγμα από το δεύτερο κύμα του κορονοϊού.

Τον Απρίλιο όπως τονίζει είδε περίπου 40 ασθενείς που 
υπέφεραν από αυτή τη μυκητίαση. Πολλοί από αυτούς 
ήταν διαβητικοί που είχαν αναρρώσει από Covid-19 
χωρίς να νοσηλευτούν. Έντεκα από αυτούς χρειάστηκε να 
υποβληθούν σε επέμβαση για να τους αφαιρεθεί το ένα 
μάτι.

Από τον Δεκέμβριο ως τον φεβρουάριο, έξι από 
τους συναδέλφους του σε πέντε πόλεις, τη Μουμπάι, τη 
Μπανγκαλόρε, το χιντεραμπάντ, το Δελχί και την Πούνε, 
ανέφεραν 58 περιπτώσεις τις συγκεκριμένης μόλυνσης.

να σημειωθεί πως οι περισσότεροι από τους ασθενείς 
προσβλήθηκαν περίπου 12 με 15 ημέρες μετά την 
ανάρρωση από τον κορονοϊό.

Εμβόλια: Τέλος από την ΕΕ 
το AstraZeneca 
-Μακρόν: «Αλλα εμβόλια 

είναι πιο αποτελεσματικά» 

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαιρέτισε 
τη σημερινή απόφαση της ΕΕ να μην παραγγείλει νέα 
εμβόλια κατά του κορωνοϊού από την AstraZeneca. 
Απαντώντας σε ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο Στρασβούργο, ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε με 
θετικά λόγια για την εν λόγω απόφαση, καθώς 
θεωρεί αποτελεσματικότερα κάποια άλλα εμβόλια 

έναντι των νέων παραλλαγών της Covid-19. 
«Αυτή τη στιγμή, εμβολιάζουμε με αυτό το εμβόλιο (σ.σ.: 
AstraZeneca) στη Γαλλία και στην Ευρώπη. Πρέπει 
να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί θα μας 
βοηθήσει να βγούμε από την κρίση», είπε ο Μακρόν. 
«Αλλά για μελλοντικές παραγγελίες, προκειμένου να 
ανταποκριθούμε συγκεκριμένα σε παραλλαγές του ιού, 
βλέπουμε ότι άλλα εμβόλια είναι πλέον πιο αποτελεσματικά, 
οπότε αυτό σηματοδοτεί έναν ευρωπαϊκό ρεαλισμό τον 
οποίο καλωσορίζω», πρόσθεσε.

 
Μπρετόν: Τέλος οι παραγγελίες νέων 

εμβολίων προς την AstraZeneca

νωρίτερα ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς 
Τιερί Μπρετόν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ανανέωσε την παραγγελία της για τα εμβόλια της AstraZen-
eca κατά της πανδημίας του κορωνοϊού για μετά τον ιούνιο. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον προηγούμενο μήνα 
ενεργοποίησε νομικές ενέργειες κατά της AstraZen-
eca για τη μη τήρηση του συμβολαίου της, αναφορικά 
με την παράδοση των εμβολίων της κατά της 
πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και για την απουσία 
ενός «αξιόπιστου» σχεδίου από την εταιρεία για τη 
διασφάλιση της εμπρόθεσμης παράδοσης των εμβολίων. 
υπενθυμίζεται ότι η νότια Αφρική σταμάτησε νωρίτερα 
φέτος τη χρήση του εμβολίου AstraZeneca, αφού τα 
προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν ότι μπορεί να είναι ελάχιστα 
αποτελεσματικό έναντι της παραλλαγής που κυριαρχεί στη 
χώρα.
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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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γεννήθηκε στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης 
κατά την επίσκεψη της μητέρας της στον φυλακισμένο 
πατέρα της, στις 11 Μαΐου το 1771.Καταγωγή από 
την Ύδρα,αψήφησε κάθε ανοησία περί της θέσης 
της γυναικός στην εποχή της για την πατρίδα της.Η 
μόνη γυναίκα που  μετά θάνατον της απένειμαν τον 
τίτλο της «ναυάρχου», έναν τίτλο με παγκόσμια 
μοναδικότητα για γυναικεία μορφή.

Έδωσε όλη της την περιουσία, συντήρησε 
και εξόπλισε τον ελληνικό στόλο, καθώς ήταν 
και πλοίαρχος σε ένα από τα καράβια της, τον 
Αγαμέμνων.

Η Μπουμπουλίνα, έχοντας γίνει ήδη μέλος της 
φιλικής Εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη, που 
προετοίμαζε την ελληνική επανάσταση, και όντας η 
μόνη γυναίκα που μυήθηκε σε αυτή, στον κατώτερο 
βαθμό μύησης αφού οι γυναίκες δεν γίνονταν δεκτές.

Καθώς γυρνούσε στις Σπέτσες, αγόραζε μυστικά 
όπλα και πολεμοφόδια από τα ξένα λιμάνια, τα 
οποία μετά έκρυψε στο σπίτι της, ενώ ξεκίνησε την 
κατασκευή του πλοίου Αγαμέμνων, της ναυαρχίδας 
της, η οποία ολοκληρώθηκε το 1820. Για τη 
ναυπήγηση του Αγαμέμνονα καταγγέλθηκε στην 
υψηλή Πύλη ότι ναυπήγησε κρυφά πολεμικό πλοίο, 
αλλά η Μπουμπουλίνα κατάφερε να ολοκληρώσει 
την κατασκευή του δωροδοκώντας τον απεσταλμένο 
Τούρκο επιθεωρητή στις Σπέτσες και πετυχαίνοντας 
την εξορία αυτών που την κατήγγειλαν.Μετά την 
κατάληψη του ναυπλίου από τους Έλληνες στις 30 
νοεμβρίου 1822, το νεοσύστατο κράτος της έδωσε 
κλήρο στην πόλη ως ανταμοιβή για την προσφορά 
της στο έθνος και η Μπουμπουλίνα εγκαταστάθηκε 
εκεί. Στα τέλη του 1824, η Ελλάδα υποφέρει από 
τον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο, όπου η Κυβέρνηση 
Κουντουριώτη (η κυβέρνηση των Πλοιάρχων 
των νησιών) υπερισχύει του συνασπισμού των 
Προεστών και των Στρατιωτικών της Πελοποννήσου, 
με αποτέλεσμα ο Πάνος Κολοκοτρώνης, που 
διατελούσε φρούραρχος ναυπλίου, να δολοφονηθεί 
και ο Κολοκοτρώνης να συλληφθεί και να φυλακιστεί 
μαζί με άλλους οπλαρχηγούς σε ένα μοναστήρι 
της Ύδρας, τον Προφήτη Ηλία. Η Μπουμπουλίνα 
αντέδρασε και ζήτησε την αποφυλάκιση του 
Κολοκοτρώνη, λόγω του σεβασμού που έτρεφε 
προς αυτόν. Τότε η ίδια κρίνεται επικίνδυνη από την 

Κυβέρνηση και συλλαμβάνεται δύο 
φορές από το υπουργείο Αστυνομίας 
με εντολή να φυλακιστεί. Τελικά 
η Μπουμπουλίνα εξορίστηκε στις 
Σπέτσες χάνοντας τον κλήρο γης 
που το Κράτος της είχε παραχωρήσει 
στο ναύπλιο.Το 1825 και ενώ η 
Μπουμπουλίνα ζούσε στις Σπέτσες, 
πικραμένη από τους πολιτικούς και 
την εξέλιξη του Αγώνα και έχοντας 
ξοδέψει όλη την περιουσία της στον 
πόλεμο, η Ελλάδα βρέθηκε ξανά σε 
μεγάλο κίνδυνο. Στις 12 φεβρουαρίου 
ο Αιγύπτιος ναύαρχος ιμπραήμ 
Πασάς με έναν τουρκοαιγυπτιακό 
στόλο, αποβιβάζεται στο λιμάνι της 
Πύλου στην Πελοπόννησο με 4.400 
άντρες, σε μια τελευταία προσπάθεια 
να σταματήσει την επανάσταση. Η 
Μπουμπουλίνα, παραμερίζοντας 
την δυσαρέσκειά της για τους 
πολιτικούς και καθοδηγούμενη μόνο 
από την φιλοπατρία της, άρχισε να 
προετοιμάζεται για νέες μάχες όταν 
έρχεται όμως τότε το άδοξο τέλος της, 
στις 22 Μαΐου 1825.

Ο μικρότερος γιος της 
Μπουμπουλίνας, από τον πρώτο 
της γάμο, ερωτεύεται την κόρη των 
Κουτσαίων, μιας πολύ πλούσιας 
οικογένειας που δυστυχώς δεν 
εγκρίνει αυτό το γάμο επειδή 
η Μπουμπουλίνα είχε ξοδέψει 
όλη της την περιουσία και είχε 
παραπέσει οικονομικά. Ο γιος της 
λοιπόν κλέβει την Ευγενία Κουτσή 
και πηγαίνουν μαζί στο σπίτι του 
πρώτου άντρα της Μπουμπουλίνας, 
του Δημήτριου Γιάννουζα. Το 
μαθαίνει αυτό η Μπουμπουλίνα και 
πάει να δει τι συμβαίνει. Μετά από 
λίγο καταφθάνουν και οι Κουτσαίοι. Αρχίζει μια 
οικογενειακή διαμάχη όπου ο ιωάννης Κούτσης 
πυροβολεί την Μπουμπουλίνα. Η σφαίρα την 
πετυχαίνει στο μέτωπο και την αφήνει απευθείας 

Λασκαρίνα-Μπουμπουλίνα

νεκρή.Έτσι η Μπουμπουλίνα, που αφιέρωσε όλη 
της τη ζωή για την απελευθέρωση του έθνους της, 
σκοτώθηκε άδοξα σε μια συμπλοκή.
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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...

Του Γεωργίου Καρύδη

Ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ κ. Fran-
çois Legault ανακοίνωσε ότι τις επόμενες 
εβδομάδες, θα παρουσιάσει έναν οδικό 
χάρτη πορείας που θα δείχνει τα βήματα 
που θα ακολουθηθούν προκειμένου να 
επανέλθει η Επαρχία στους κανονικούς 
της ρυθμούς. ως τόσο τόνισε, ότι αυτό θα 
εξαρτηθεί και από το ποσοστό των πολιτών 
που εμβολιάζονται.

Παράλληλα η δήμαρχος του Μόντρεαλ 
Valérie Plante, εξέφρασε την επιθυμία 
από την 1η ιουνίου να επαναρχίσουν την 
λειτουργία τους τα μπάρ και οι εξωτερικοί 
χώροι των Εστιατορίων (terrasses) εάν 
φυσικά το επιτρέπουν οι υγειονομικές 
υπηρεσίες της Επαρχίας.

Όμως ο Επαρχιακός υπουργός υγείας 
κ. Dubé συνέστησε στους εκπροσώπους 
των Δήμων να μην βιάζονται και να 
περιμένουν έως ότου η Επαρχία 
ανακοινώσει το πρόγραμμα της σταδιακής 
επαναλειτουργίας όλων των κλάδων 
που επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα 
παραμένουν κλειστοί.

Αναγνωρίζω, είπε ο υπουργός υγείας 
ότι οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί και θα 
χαίρονταν αν έβλεπαν την επαναλειτουργία 
των εξωτερικών χώρων των εστιατορίων. 
Όμως όλα πρέπει να γίνουν με σύνεση.

Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν 
ότι η χαλάρωση των περιορισμών θα 
μπορούσε να αρχίσει από την στιγμή που 
θα εμβολιαστεί το 75% του συνολικού 
πληθυσμού.

Ο στόχος μπορεί να πραγματοποιηθεί 
νωρίτερα και όχι αργότερα, καθώς το 
Κεμπέκ επιτέλους παίρνει σταθερά 
αυξημένη προσφορά εμβολίων, σύμφωνα 
με τον κ. ντουμπέ.

“Το επαναλαμβάνω αυτό. Η εξίσωση 
είναι απλή. Οσο αυξάνονται τα ποσοστά 
των εμβολιασμένων συμπολιτών μας, τόσο 
μεγαλύτερη ευελιξία στα μέτρα δημόσιας 
υγείας θα έχουμε. Πάντως πρέπει να 
εμβολιαστούμε, συμπλήρωσε, ο υπουργός 
υγείας του Κεμπέκ.

Όλα δείχνουν ότι οι εμβολιασμοί 
προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς 
αφού όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή 

οι υγειονομικοί παράγοντες της Επαρχίας 
μας, την Πέμπτη εμβολιάστηκαν 104.742 
άτομα που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός 
των ανά την Επαρχία μας εμβολιασθέντων 
με την πρώτη δόση ανέρχεται σε 3.550.899 
που αντιπροσωπεύει το 40,1% του γενικού 
πληθυσμού.

Επίσης έγινε γνωστό ότι την Πέμπτη 
εντοπίστηκαν 919 νέοι φορείς και 
έτσι από την αρχή της πανδημίας οι 
καταγεγραμμένοι φορείς ανέρχονται σε 
356.216. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις 
5 Μαΐου είχαν πραγματοποιηθεί 41.431 
αναλύσεις. Δυστυχώς όμως χθες είχαμε 7 
επί πλέον θανάτους και έτσι από τότε που 
ξέσπασε η πανδημία, συνολικά 10.974 
συνάνθρωποι μας έχουν πέσει θύματα του 
Κορωναϊου.

Επί πλέον έγινε γνωστό ότι οι 
νοσηλευόμενοι μειώθηκαν για τρίτη 
συνεχόμενη ημέρα, και έτσι την Πέμπτη 
στα νοσοκομεία του Κεμπέκ νοσηλεύονταν 
συνολικά 574 άτομα. Από αυτούς, 139 
άτομα βρίσκονταν σε θαλάμους εντατικής 
θεραπείας. Ο αριθμός αυτός ήταν 
μειωμένος κατά 5 ασθενείς συγκριτικά με 
την προηγούμενη ημέρα.

Από ότι δήλωσε ο κ. λεγκό, σύντομα θα 
γίνονται δεκτοί για λήψεις εμβολίων και 
άτομα ηλικίας 12 έως και 17 ετών, ενώ 
από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν 
να εκδίδονται πιστοποιητικά λήψης 
εμβολιασμού.

Πάντως οι εισαγγελείς του Κεμπέκ, 
μέχρι τώρα δεν έχουν επιβάλλει πρόστιμα 
για τα άτομα που άμα την επιστροφή 
τους στην χώρα, αρνούνται να πάνε σε 
καραντίνα ξενοδοχείων, όπως επιβάλλει 
ομοσπονδιακός νόμος

Η Επαρχία μέχρι τώρα έχει παραλάβει 
περισσότερα από 4,1 εκατομμύρια δόσεις 
εμβολίων, ενώ έχουν παραληφθεί 217.500 
χιλιάδες δόσεις από τις 225.900 δόσεις 
της εταιρίας Moderna. Οι υπόλοιπες 
δόσεις αυτής της εταιρίας, αναμένονται να 
παραδοθούν μέχρι και τις 10 Μαΐου.

Η αρμόδια υπηρεσία του Κεμπέκ, 
ενέκρινε το εμβόλιο Pfizer COVID-19 για 
εφήβους και σκοπεύει να διαθέσει την 
πρώτη του δόση σε άτομα ηλικίας 12 έως 

17 ετών πριν από το τέλος ιουνίου.
Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, 

ο υπουργός υγείας Κρίστιαν ντουμπέ 
δήλωσε ότι είναι πιθανό να διατεθεί η 
δεύτερη δόση του εμβολίου το φθινόπωρο 
λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία.

Καθώς από την Πέμπτη έχουν αρχίσει να 
κλείνουν ραντεβού εμβολιασμών και άτομα 
άνω των 35 ετών, η Επαρχία έχει ήδη 
ανακοινώσει από τις επόμενες εβδομάδες 
ένα πρόγραμμα για τη διάθεση εμβολίων 
σε όλους τους ενήλικες.

ως τόσο θα υπενθυμίσω για μια ακόμα 
φορά: Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το 

Η πανδημία στο Κεμπέκ: 
Φαίνεται κάποιο φως ελπίδας
Παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα. Απαραίτητη 

η επιτάχυνση των εμβολιασμών

πρόβλημα θα πρέπει να ακολουθούμε τις 
εντολές των αρμοδίων. Αυτές συνίστανται 
στον εμβολιασμό, στην χρήση μασκών, 
στην τήρηση των μεταξύ μας αποστάσεων, 
στο τακτικό πλύσιμο των χεριών καθώς και 
στην αποφυγή των συνωστισμών.

Κατά τα άλλα και ενώ από την Δευτέρα 
μετατέθηκε το ωράριο της καραντίνας από 
τις 8:00, στις 9:30, ενώ παραμένουν τα 
ίδια, σχετικά με τους ιερούς ναούς μέτρα. 
Αυτά ως γνωστό είναι να παραβρίσκονται 
σε αυτούς μέχρι 25 άτομα και να σέβονται 
τις μεταξύ τους αποστάσεις.

Μοντρεάλ 8 Μαΐου 2021
Ελληνοκαναδικό Βήμα

Η επαρχία του Κεμπέκ θα χρησιμοποιεί 
μόνο γαλλικά, με εξαιρέσεις, στις γραπτές 
επικοινωνίες του με νομικά πρόσωπα 
εγκατεστημένα στο Κεμπέκ το αργότερο 
στις 5 Μαΐου 2022, δήλωσε ο υπουργός 
αρμόδιος για τη γαλλική γλώσσα, Simon 
Jolin-Barrette. “Έχουμε μια ημερομηνία”, 
δήλωσε σε κοινοβουλευτική επιτροπή την 
Πέμπτη.
Μέχρι τότε, η κυβέρνηση θα καθορίσει, με 
κανονισμό, “τις περιπτώσεις, τις συνθήκες 
ή τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί άλλη γλώσσα, εκτός από 
τη Γαλλική, σε γραπτές ανακοινώσεις”.
Η αποκλειστική χρήση των Γαλλικών στις 
επικοινωνίες των κυβερνητικών, δημοτικών 
και σχολικών τμημάτων και οργανισμών 
καθώς και των ιδρυμάτων υγείας και 
κοινωνικών υπηρεσιών θα επιβεβαιώσει, 
σύμφωνα με τον κ. Jolin-Barrette, το 
επίσημο καθεστώς της γαλλικής γλώσσας 
στο Κεμπέκ. “Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα 
στη γλωσσική αναβίωση του Κεμπέκ”, 
προειδοποίησε ο εκλεγμένος Caquiste εν 
αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου 
του για την ενίσχυση της γαλλικής γλώσσας 
στο Κεμπέκ. “Το έθνος του Κεμπέκ είναι 
γαλλόφωνο”, επέμεινε αφού αποφάσισε 

να εφαρμόσει το άρθρο 1 του νόμου 
για την τροποποίηση του χάρτη 
της γαλλικής γλώσσας (νόμος 
104) που εγκρίθηκε ομόφωνα 
από την Εθνοσυνέλευση το 2002. 
Η ανακοίνωση του Simon Jolin-
Barrette αναμενόταν για σχεδόν 
20 χρόνια από τον πρόεδρο της 
Imperatif français, Jean-Paul Per-
reault. “χρειάστηκαν 19 χρόνια για 
να ανακοινωθεί τελικά με διάταγμα 
η έναρξη ισχύος του άρθρου 1 ! 

Το άρθρο 1 ! Δεκαεννέα χρόνια ! Αρκετές 
διαδοχικές κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει 
τίποτα εκτός από το να ενισχύσουν, μέσω 
της αδράνειας τους, τη διαγραφή μας [και 
να συμμετάσχουν] στην υποχώρηση της 
εθνικής μας γλώσσας”, τόνισε την Πέμπτη.
Μεταξύ 2002 και 2021, καμία κυβέρνηση 
δεν εφάρμοσε το Άρθρο 1 του νόμου 104. 
“Η γήρανση του άρθρου για σχεδόν 20 
χρόνια από προηγούμενες κυβερνήσεις 
συνέβαλε στην αυξανόμενη γενίκευση της 
θεσμικής διγλωσσίας ασυμβίβαστης με ένα 
έθνος του οποίου η μόνη επίσημη γλώσσα 
είναι η γαλλική”, δήλωσε ο Jolin-Barrette.
Σχεδόν το 40% του προσωπικού των 
τμημάτων και των οργανισμών που 
απαιτείται να επικοινωνούν γραπτώς με 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στο 
Κεμπέκ ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιεί 
γλώσσα διαφορετική από τη γαλλική, 
σύμφωνα με το Ανώτερο Συμβούλιο της 
Γαλλικής Γλώσσας (2019).
Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί μόνο γαλλικά 
όχι μόνο στις γραπτές επικοινωνίες της 
με νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στο 
Κεμπέκ, αλλά και με άλλες κυβερνήσεις.

greektimes.ca

Το Κεμπέκ θα χρησιμοποιήσει 
αποκλειστικά τη γαλλική γλώσσα στις 

γραπτές επικοινωνίες του εντός ενός έτους

ΚΑΝΑΔΑΣ
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

5
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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)
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«Το μεγάλο στοίχημα του ελληνικού 
τουρισμού» είναι ο τίτλος του αφιερώματος 
των New York Times για την επανεκκίνηση 
στις 15 Μαΐου του τουρισμού στην Ελλάδα. 

«χαλαρώνει τα μέτρα, κάνοντας άνοιγμα 
στους Ευρωπαίους», αναφέρει η 
αρθρογράφος των NYT Paige McCla-
nahan, αναλύοντας τους λόγους που η 
Ελλάδα ανοίγει τα σύνορά της παρά την 
πίεση στα νοσοκομεία. Όπως τονίζει είναι 
ένα δύσκολο, αλλά απαραίτητο εγχείρημα 
καθώς ότι ο τουρισμός παραμένει η βαριά 
βιομηχανία της Ελλάδας.

Αν και η Ελλάδα, όπως σημειώνει η 
αμερικανική εφημερίδα, είναι πρώτη που 
ανοίγει τον τουρισμό ακόμα και για τους 
μη-Ευρωπαίους, ωστόσο δεν είναι η 
μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αποφάσισε να πάρει αυτό το ρίσκο 
και να κινηθεί ταχύτερα συγκριτικά με τα 
περισσότερα μέλη του ευρωπαϊκού μπλοκ.

«Ο τομέας του τουρισμού αντιπροσωπεύει 
το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού 
της χώρας και περισσότερο από το 20 
τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος - γι’ αυτό και η απόφαση της 
επανεκκίνησης έχει τη συναίνεση όλων 
πολιτικών παραγόντων της χώρας», 
αναφέρεται στο άρθρο.

Σημαντικό, ωστόσο, για την εφημερίδα 

ΤΑξΙΔΙΑ

είναι το γεγονός πως, παρόλο που το 
αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών 
πρόσθεσε πρόσφατα την Ελλάδα στην 
κατηγορία 4 (μην ταξιδεύετε), η χώρα 
μας τηρεί τα πρωτόκολλα και τα μέτρα, 
τα οποία, σε συνδυασμό με τις καιρικές 
συνθήκες, θα βοηθήσουν στο να νιώσουν 
οι τουρίστες ασφαλείς.

Το άρθρο σημειώνει επίσης πως σε 
αντίστοιχο άνοιγμα προχωρούν η 
Κύπρος και η Κροατία, αμφότερες έτοιμες 
να υποδεχτούν εμβολιασμένους και 
αρνητικούς στον κορονοϊό επισκέπτες. 
Ανάλογες κινήσεις για τη Γαλλία έχει 
προαναγγείλει ο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ 
ομοίως κινούνται και διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες εκτός Ε.Ε., όπως η ισλανδία, το 
Μαυροβούνιο και η Σερβία.

Η εφημερίδα τονίζει ότι αυτή τη στιγμή 
επιτρέπεται η είσοδος σε ταξιδιώτες που 
μπορούν και «παρέχουν απόδειξη για 
εμβολιασμό Covid ή μια αρνητική δοκιμή 
PCR που πραγματοποιήθηκε έως και 
72 ώρες πριν από την άφιξή τους. Οι 
επισκέπτες που ταξιδεύουν μπορεί επίσης 
να υποβληθούν σε τυχαίες, υποχρεωτικές 
γρήγορες δοκιμές στο αεροδρόμιο. Όποιος 
έχει θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει να μπει 
καραντίνα σε ένα ελληνικό ξενοδοχείο μαζί 
με τους ταξιδιώτες του για τουλάχιστον 
10 ημέρες, με έξοδα της ελληνικής 
κυβέρνησης».

New York Times: Πατάει «γκάζι» η Ελλάδα 
στις 15 Μαΐου - Το μεγάλο στοίχημα του τουρισμού

Σύμφωνα με το άρθρο από τις 28 Μαΐου, 
η Delta Air Lines επαναπρογραμματίζει 
την απευθείας πτήση μεταξύ του 
Διεθνούς Αεροδρομίου John F. Kennedy 
της νέας υόρκης και της Αθήνας, ενώ 
θα ακολουθήσουν στις αρχές ιουνίου οι 
American Airlines, United και Emirates 
προσφέροντας άμεση εξυπηρέτηση από 
τα αεροδρόμια της νέας υόρκης.

Οι απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα από 
το Σικάγο, την Ουάσινγκτον ντουλς, την 
Ατλάντα και τη φιλαδέλφεια θα είναι επίσης 
διαθέσιμες online για τη θερινή περίοδο. 
ωστόσο αυτό που προβληματίζει τους 

Έλληνες και Αμερικανούς πράκτορες είναι 
ότι οι κρατήσεις θα είναι της τελευταίας 
στιγμής, οπότε δεν μπορούν ακριβώς να 
προβλέψουν την ενδεχόμενη πληρότητα.

Όπως αποκαλύπτει η νυΤ - κάτι που 
δεν έχει γίνει επισήμως γνωστό στην 
Ελλάδα - στις 15 Μαΐου θα ανοίξουν εκτός 
από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα 
μουσεία. Μαζί με αυτά θα ανοίξουν και 
άλλες δραστηριότητες ενώ όταν γραφόταν 
το κείμενο υπολόγιζαν ότι θα έχουν ήδη 
ανοίξει τα εστιατόρια και τα καφέ που ήταν 
κλειστά από τον νοέμβριο.
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Που είναι ο Θεός στη ζωή σου; 
Σε κάθε περίοδο κρίσης, που περνά η 
ανθρωπότητα μέσα στην ιστορία της, 
λογικό είναι να επικρατεί αναταραχή και 
αγωνία στις ψυχές όλων.

Το ζήτημα είναι πώς μπορεί ο καθένας 
προσωπικά ή συλλογικά να αντιμετωπίσει, 
πρώτα την ταραχή του και έπειτα, με 
καθαρό μυαλό, την υπάρχουσα κρίση.

Η πανδημία, που μας ταλαιπωρεί όλον 
αυτόν τον καιρό, σίγουρα έχει προκαλέσει 
σε όλους ταραχή, αγωνία. Κάποιοι 
βρίσκουν την ευκαιρία να προκαλούν 
τρόμο, επικαλούμενοι δήθεν «επερχόμενα 
δεινά». Η συνωμοσιολογία ταλαιπωρεί και 
αγχώνει, αντί να ηρεμεί.

Οι υποτιθέμενες «προφητείες» των 
νεοφανών αγίων, που εμφανίζονται πάντα 
σε τέτοιες καταστάσεις, προκαλούν μόνο 
τρόμο και αναστάτωση. Είμαι σίγουρος, ότι 
το μόνο που δεν ήθελαν οι άγιοι είναι να 
τρομοκρατούν. Αντιθέτως, επειδή είχαν την 
χάρη του Θεού, αυτήν μετέδιδαν με το λόγο 
και την προσευχή τους, ειρηνεύοντας τον 
κόσμο και εδραιώνοντας την πίστη του.

Μέσα σε όλο αυτό, το κλίμα της αγωνίας, 
της ταραχής, του φόβου, του τρόμου, που 
διακατέχεται ο άνθρωπος, γεννάται ένα 
εύλογο ερώτημα: πού είναι ο Θεός στην 
ζωή σου;

ως χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε φως 
και παράδειγμα με την ζωή μας.
Ταιριάζει η απελπισία, ο τρόμος;
Πού είναι ο Θεός στην ζωή μας;

Μας καταλαμβάνει πανικός και τον 
μεταδίδουμε.
Πού είναι ο Θεός στην ζωή μας;

Ακούμε για τα «επερχόμενα δεινά» ότι 
δήθεν πλησιάζουν και κυριαρχεί ο τρόμος!
Πού είναι ο Θεός στην ζωή μας;

Μήπως, τελικά, έχουμε πίστη μόνο στον 
εαυτό μας και γι’ αυτό μας πιάνει φόβος, 
γιατί, όσο και να την κρύβουμε, γνωρίζουμε 
την αδυναμία μας;

Όλοι οι άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας 
μάς διδάσκουν για την πρόνοια του Θεού 
και την εμπιστοσύνη, που πρέπει να 
δείχνουμε σ’ Αυτόν.

Έλεγε χαρακτηριστικά ο άγιος Πορφύριος 
ο Καυσοκαλυβίτης:
«Ξέρετε, αυτό που λέει η Γραφή “και αι 
τρίχαι της κεφαλής υμών ηριθμημέναι 
εισί”, είναι πραγματικότητα. Έτσι είναι. 

Τίποτε στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. 
Ο Θεός φροντίζει ακόμη και για τις πιο 
μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν 
αδιαφορεί για εμάς, δεν είμαστε μόνοι στον 
κόσμο. Μας αγαπά πολύ, μας έχει στο 
νου του κάθε στιγμή και μας προστατεύει. 
Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μη 
φοβόμαστε τίποτε».

Όταν ο Θεός μεριμνά για όλα τα πτηνά και 
τα ζώα, τα φυτά και όλη την δημιουργία Του, 
είναι δυνατόν να αφήσει εκτός το κορυφαίο 
δημιούργημα Του, τον άνθρωπο;

Όταν τα πάντα στην ζωή μας λειτουργούν 
σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γιατί 
άραγε τόσος φόβος;

Η διδασκαλία του χριστού ήταν η αγάπη 
προς όλους, πιστοποιώντας με την 
σταυρική Του θυσία την αγάπη που 
κήρυττε, καλώντας όσους θέλουν να τον 
ακολουθήσουν, να αγαπήσουν και αυτοί. 
Ταιριάζει σε χριστιανούς να οργίζονται 
και να εξαπολύουν κατάρες στους δήθεν 
«διώκτες της πίστης»; Το «άφες αυτοίς…», 
που ακούστηκε πάνω στον Σταυρό πολύ 
γρήγορα ξεχάστηκε ή, μάλλον καλύτερα, 
μας «ξεβολεύει».

φτιάξαμε μια Ορθοδοξία στα μέτρα 
μας, επικαλούμενοι του ιερούς κανόνες 
συνεχώς σαν «απειλή», παρουσιάζουμε 
τον Θεό ως διώκτη και τιμωρό των «κακών 
και των απίστων», κατά την προσωπική 
μας άποψη πάντα.

Πού είναι τελικά ο Θεός στην ζωή μας; 
Ο Θεός της αγάπης, της ειρήνης, της 
καταλλαγής γεμίζει την ζωή μας με θάρρος, 
πίστη, χαρά, φως, συναλληλία και ελπίδα.

Στην περίοδο της κρίσης αυτά είναι τα 
«όπλα» μας, που διώχνουν τον φόβο και 
την ταραχή, δίνοντας κουράγιο και ελπίδα, 
ώστε να διαχειριστούμε την κρίση και να 
την ξεπεράσουμε αλώβητοι.

Η χαρά, η ελπίδα, η παρηγοριά, το 
παράδειγμα, η υπομονή, η αγάπη προς 
τον πλησίον, είναι ομολογία πίστης, που 
μαρτυρούν ότι, τελικά υπάρχει ο Θεός στην 
ζωή μας.

Έχοντας πίστη στον Θεό, ελπίζουμε σ’ 
Αυτόν χωρίς φόβο, αλλά με χαρά και 
αγάπη.

+αρχ. Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος 

Ι. Μ. του Εσφιγμένου

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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Τον Νοέμβριο ολοκληρώνεται και τυπικά η θητεία 
μιας διοίκησης που ήταν πρωτοφανής για τα 
“κοινοτικά” χρονικά της Ελληνικής Παροικίας. 

Μετά από μια δεκαετία 2000 - 2010 αλαζονικής 
και υπερφίαλης διοίκησης από τον “βουλευτή” και τον 
“δικαστή” που την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια πριν 
το πλοίο Ε.Κ.Τ. χτυπήσει στα βράχια της αναξιοπιστίας, 
είχαμε μία διοίκηση συνεργασίας ΚΑΚΟ-διαχειριστών 
με τους υποτιθέμενους ΚΑΛΟ-διαχειριστές, έτσι, στα 
κουτουρού. Η συμμαχία αυτή διοίκησε τον οργανισμό 
για μια ακόμη δεκαετία  2011 - 2021.   

Εκ του αποτελέσματος και μετά την πολύ επικίνδυνη 
κλίση προς τα κάτω που έχει πάρει ο δείκτης των 
οικονομικών της ΕΚΤ, θα αναδειχθεί ίσως και η 
χειρότερη διοίκηση που έχει περάσει τα τελευταία 
35 χρόνια. Χειρότερη ακόμη και από αυτή του 
“προέδρου της δεκαετίας” ή αλλιώς του “προέδρου της 
κακοδιαχείρισης”. Ποιός το φανταζόταν!

Γιατί οι διοικήσεις 2000-2010 ναι μεν φόρτωσαν 
στους κουρασμένους ώμους της Ε.Κ.Τ ένα υπέρογκο 
χρέος, αλλά οι Διοικήσεις 2011-2021, πάλεψαν αλλά 
δεν τα κατάφεραν και στο τέλος, την έφεραν στο χείλος 
της πτώχευσης, μ’ ένα μη βιώσιμο χρέος κοντά στα 8 
εκατομμύρια δολ. αλλά και με “κουτσουρεμένη” την 
ακίνητη περιουσία της μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο. 
Επίσης την έφεραν σ’ αυτή την απελπιστική θέση, με 
ανοικτές δικαστικές υποθέσεις και πολύ λιγότερα μέλη 

στο πλάι της για να της συμπαρασταθούν.  
Η Ιστορία τελικά θα είναι αμείλικτη μαζί τους.   
Υπάρχουν πολλά που μπορεί κανείς να καταλογίσει 

στους σημερινούς κυβερνώντες την Ε.Κ.Τ. και τα οποία 
τα περισσότερα μέλη της είτε δεν τα θυμούνται, είτε δεν 
τα έχουν πληροφορηθεί από κανέναν μέχρι σήμερα.  

Κατ’ αρχάς οι Διοικήσεις 2011-2021 ευθύνονται για 
την τακτική “απαλλαγής” των «ΚΑΚΟ-διαχειριστών» από 
τις ευθύνες τους, με αποτέλεσμα η Ε.Κ.Τ. να απαξιωθεί 
από την πλειοψηφία των μελών της. 

Οι υποτιθέμενοι ΚΑΛΟ-διαχειριστές, ανέλαβαν την 
διοίκηση της Ε.Κ.Τ με την υπόσχεση να τραβήξουν τον 
πολύπαθο οργανισμό από το χείλος του γκρεμού. Αφού 

τον υποχρέωσαν να κουβαλάει για μια δεκαετία τον 
σταυρό της πτώχευσης, παράλληλα “σκότωναν” τμήμα 
τμήμα την ακίνητη περιουσία του για να καλύψουν τις 
υποχρεώσεις, κυρίως προς την τράπεζα. 

Μέχρι που φθάσαμε στον Μάρτιο του 2021 και 
ξαφνικά χτύπησαν συναγερμό, ενημερώνοντας τα μέλη 
πως έχει αρχίσει η κατρακύλα της και άντε βάλτε όλοι 
ένα χεράκι να μη μας γκρεμοτσακιστεί και διαλυθεί. 
Τότε ήταν που άρχισαν την “εκφοβιστική πολιτική” 
για πώληση έως και δύο εκκλησιών, αλλά ξαφνικά το 
γύρισαν στον “έρανο κορονοϊού”.   

Είναι ολοφάνερο πως όχι μόνο απέτυχαν στην αποστολή 
τους αλλά έφεραν την Ε.Κ.Τ. σε ακόμη πιο δυσχερή θέση 
απ’ ότι ήταν το 2010. 

Όμως οι “αστέρες του ξεπουλήματος”, αντί να 
παραδεχτούν πως δεν τα κατάφεραν, όρισαν μια 
επιτροπή, “ανεξάρτητη” μεν, αλλά “κολλητών” δε, 
την τοποθέτησαν ως εμπροσθοφυλακή και εκείνη με 
την σειρά της άρχισε να τους “πλέκει το εγκώμιο” και 
όλοι μαζί να αυτοθαυμάζονται! 

Σε κάθε ευκαιρία πέταγαν και κάποιες μπηχτές για 
όσους - και είναι πάρα πολλοί - δεν παίρνουν πλέον στα 

σοβαρά τα μεγάλα λόγια τους και δεν εμπιστεύονται 
τις απεγνωσμένες και ριψοκίνδυνες αποφάσεις τους, 
με τις οποίες υποθάλπτεται το μέλλον του ιστορικού 
οργανισμού.  

Τρεις λαλούν και δυό χορεύουν
Ακόμη και η ελληνική επιστημονική κοινότητα τους 

φταίει και την έβαλαν στο στόχαστρο. 
Σε άρθρο του στον “Ελληνικό Τύπο”, ο γραμματέας 

της Ε.Κ.Τ. επί προεδρίας Μενεγάκη, ένας από τους 
βασικούς υπαίτιους της “κοινοτικής τραγωδίας”, 
γράφει: «Ας αναρωτηθεί η επιστημονική ελληνική 
κοινότητα της παροικίας μας (γιατροί, δικηγόροι, 
μηχανικοί, κλπ.) πως κάποτε ξεκίνησαν με κύριους 
πελάτες τους τον ελληνισμό, αρκετοί από τους 
οποίους έγιναν γνωστοί στο ξεκίνημα τους από 
την Ελληνική Κοινότητα». 

Απ’ ότι φαίνεται ο εν λόγω “επαγγελματίας 
κοινοτικός”, εξ ιδίων κρίνει τ’ αλλότρια. Όμως οι 
ελληνοκαναδοί γιατροί, δικηγόροι κλπ. δεν ανήκουν 
στην κατηγορία των “κοινοτικών κοράκων”, που κατά 
καιρούς έστησαν τα γραφεία τους στους χώρους της 
ΕΚΤ, επειδή έκαναν μπίζνες αποκλειστικά με ομογενείς. 
Δεν το συνεχίζω, σταματώ εδώ. 

Σ’ ένα άλλο σημείο της γεμάτης επιχειρημάτων 
αρθρογραφίας του γράφει. “Η λύση είναι απλή. Απλή 
και εύκολη στα λόγια αλλά δύσκολη στη πράξη. Για 
φανταστείτε το παρακάτω σενάριο. Γνωρίζουμε 
πως είμαστε περίπου 150.000 Έλληνες στο 
Μητροπολιτικό Τορόντο. Ας υποθέσουμε πως ο 
αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 35.000 οικογένειες, 
άσχετα σε ποια εκκλησία εκκλησιάζονται. Αν 
15.000 οικογένειες ανανέωναν τη συνδρομή τους 
κάθε χρόνο στην ΕΚΤ, φέρνοντας το έσοδο των 
$2,400,000 ετησίως ($160 η οικογένεια το χρόνο) 
με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις της Κοινότητας, 
δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα, τότε η 
Κοινότητα θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερα 
προγράμματα Παιδείας και Πολιτισμού για τα 
παιδιά μας. Τόσο απλά...”  

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΞΥΠΝΗΣΕ! Καμαρώστε σκεπτικό ενός 
από τους πιο μεγάλους “αστέρες” της Ε.Κ.Τ, ο οποίος 
το 2009 ήταν ένας από αυτούς που σχεδίαζαν 
πολιτιστικό κέντρο επί χάρτου και ζητούσε χρήματα 
από την ομογένεια για να πραγματοποιηθεί, κάτι πολύ 
δύσκολο στην πράξη, όπως περίτρανα αποδείχτηκε. 

Μετά από χρόνια έρχεται να μας αραδιάσει πάλι 
εύκολες λύσεις στα λόγια, έτσι για να πει κάτι, αλλά που 
δεν έχουν καμία πιθανότητα να πραγματοποιηθούν. 
Φανταστείτε οι μικρότερου βελινεκούς “αστέρες” τι 
μυαλά κουβαλούν.  

Σε ποιό σημείο λέμε, “φτάνει ως εδώ”;  Ποιό είναι το όριό μας; 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ 2011 - 2021 

Σενάρια “κοινοτικής” φαντασίας

Τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Καναδά  κατά την τελευταία απογραφή (2016), 
είναι τα πλέον αξιόπιστα και  εκθέτουν όσους ψευδώς και με 
σκοπιμότητα διαδίδουν ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ 
εκπροσωπεί 150.000 ελληνοκαναδούς, δηλαδή τρεις φορές 
περισσότερους από όσους υπάρχουν και μάλιστα με το έτσι 
θέλω εκπροσωπούν και ομογενείς που είναι μέλη σε μια απο 
τις άλλες πέντε ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ του Τορόντο. 

Η επιμονή επίσης να διαδίδουν ψεύτικη ημερομηνία ίδρυσης 
της ΕΚΤ και ένα σωρό άλλες υπερβολές, σε συνάρτηση με 
την κακοδιαχείρηση που υπέστη καθώς και το ξεπούλημα της 
ακίνητης περιουσίας της, είναι οι λόγοι που δημιουργήθηκε η 
καχυποψία προς τις διοικήσεις της ΕΚΤ και η απομάκρυνση 
απο τους  κόλπους της μεγάλου αριθμού μελών της.

____ του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΥ________________

Δέκα χρόνια αργότερα, δηλαδή “την χρυσή εποχή 
του δίδυμου των κοντών”, η πραγματική αξία της 
ακίνητης περιουσίας είναι γύρω στα 8.000.000 δολ (σε 
τιμές 2009). Τι βλέπουμε λοιπόν; Αν και “ξεπούλησαν” 
13.000.000 δολ. περιουσία, η οποία με τα σημερινά 
δεδομένα θα ανερχόταν στα 25 με 30 εκατομμύρια, τα 
οικονομικά βρίσκονται πάλι στον ίδιο παρανομαστή. 
Στο κόκκινο της απόγνωσης. Απίστευτο και όμως 
αληθινό. 

Τώρα που δεν υπάρχει κάτι άλλο να “βγάλουν στο 
σφυρί”, πλην των εκκλησιών, σταμάτησαν να κάνουν 
“θαύματα” και το έριξαν στην “ζητιανιά”. 

Σε τέτοια “θαύματα” και χειρότερα, μέχρι και ο φίλος 
ο Χρηστάρας τα καταφέρνει, αν δεν ήταν φυσικά τόσο 
πολύ απασχολημένος με τη συγγραφή δοκιμίων και 
είχε αναλάβει  την προεδρία. 

Με πράξεις και όχι με λόγια 
Μακάρι να βγούμε ψεύτες και να είναι τα πράγματα 

όπως τα λέει η επιτροπή και το Δ.Σ. Γιατί και για για εμένα 
όπως για τους τους περισσοτέρους ομογενείς η Ελληνική 
Κοινότητα Τορόντο είναι μια εθνική ιδέα πέρα και πάνω 
από πρόσωπα. Δεν ήταν ο Μενεγάκης, ο Γερονικολός, 
ο Κακαγιάννης και όσοι την χρησιμοποίησαν. Ούτε ο 
Αρτεμάκης, ο Γεωργακόπουλος, ο Φαναράς, η Σκουτάκη 
και ο κάθε “αστέρας” της. Αυτοί είναι οι συνεχιστές 
της κακοδιαχείρισης της περιουσίας και μ’ αυτούς τα 
βάζουμε και επ’ ουδενί με τον ιστορικό Οργανισμό για 
τον οποίο θα επιθυμούσαμε να έχει τελείως διαφορετική 
πορεία και τύχη και γι’ αυτό θ’ αγωνιζόμαστε. 

Μόνοι μας το 2010 εναντίον όλων βλέποντας την 
καταστροφή που ερχόταν, μόνοι μας και τώρα για 
να σταματήσει το κακό που την βρήκε. Όποιος θέλει 
ακολουθεί. 

Βέβαια εκεί που έφτασαν τα πράγματα ΕΝΑ μένει 
στο ΔΣ και τους “επιτρόπους” να πράξουν, για να 
πείσουν ακόμη και τα πιό δύσπιστα μέλη για τις καλές 
προθέσεις τους και να βοηθήσουν τον οργανισμό να 
ανακτήσει την χαμένη αξιοπιστία του. 

Να πράξουν αυτό που κατά την γνώμη τους έπρεπε 
να είχε πράξει η Αρχιεπισκοπή και δεν το έπραξε, με 
τον τρόπο που θέλουν και τους βολεύει.  Ας γίνουν 
εκείνοι το φωτεινό παράδειγμα όλων μας παίρνοντας 
στις πλάτες τους το χρέος του Οργανισμού μια και ο 
κόσμος ακόμη είναι ανήμπορος ή δεν είναι έτοιμος ν’ 
ανταποκριθεί στα καλέσματά τους, τόσο μετά το πρώτο 
σοκ που έπαθε το 2010, όσο και μετά την “μπλόφα” 
που ξεστόμισαν πρόσφατα οι “αστέρες”, για πώληση 
Ιερού Ναού. 

Οι περισσότεροι ομογενείς που συμμετέχουν στην 
επιτροπή “έχουν πρόσωπο” στις τράπεζες. Πέντε-έξι 
δε απ’ αυτούς μπορούν μαζί να εγγυηθούν ακόμη και 
διπλάσιο ποσό από το σημερινό χρέος. Ας υποθηκεύσουν 
λοιπόν τις περιουσίες τους, αφού όπως υποστηρίζουν το 
χρέος της Ε.Κ.Τ. είναι βιώσιμο το δε μέλλον της πολλά 
υποσχόμενο και ας εγγυηθούν στην τράπεζα για μια 
5ετια ή 10ετια την αποπληρωμή του απο την Ε.Κ.Τ. 

Αν όπως λένε πιστεύουν πως τα δέκα τελευταία 
χρόνια έγινε “θαύμα Θεού”  οι περιουσίες τους δεν 
πρόκειται να κινδυνεύσουν. Έτσι από την μια θα 
βοηθήσουν τον οργανισμό να βγει από την δύσκολη 
θέση μετά από μερικά χρόνια, από την άλλη η πράξη 
τους αυτή θα εμπνεύσει τα μέλη, ενώ στην συνείδηση 
του Ελληνισμού του Καναδά και όχι απλά του Τορόντο 
θα θεωρηθούν εθνικοί ευεργέτες.  

Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα, κυρίες και 

Παρουσιάζοντας για πολλοστή φορά αλλοιωμένα 
τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Καναδά, όσον 
αφορά στον πραγματικό αριθμό των ελληνοκαναδών του 
Τορόντο, κάνει πάλι “σενάρια κοινοτικής φαντασίας”. 

Ονειρεύεται 15.000 οικογένειες, ακόμη και αν δεν 
υπάρχουν, ακόμη και αν ανήκουν σε άλλη ελληνορθόδοξη 
κοινότητα, να δίνουν $160 “χαράτσι” κάθε χρόνο στην 
Ελληνική Κοινότητα, για να μαζευτούν στο κουβεντιαστό 
και στο άψε σβήσε 2.400.000 δολ. Μήπως γνωρίζει 
κάποιος, τι πίνει και δεν μας δίνει; 

Θα ήταν καλυτέρα τουλάχιστον να μη μιλούν οι 
πρώην “ΚΑΚΟ-διαχειριστές”, γιατί το μόνο που 
κάνουν είναι να δυσκολεύουν την προσπάθεια της 
ερανικής επιτροπής, αν και στα παχιά λόγια και στις 
υπερβολές και αυτή δεν πάει πίσω.  

Για τα σχόλια του διαμεσολαβητή κ. Φαναρά, ο 
οποίος μας έκανε να πιστέψουμε ότι δεν έχει ιδέα πως 
πριν από 4 χρόνια περίπου, ο φίλος του ο Αρτεμάκης 
μήνυσε την Αρχιεπισκοπή και όχι μόνο, αλλά και ότι 
κινείται εντός, εκτός και γύρω από αυτήν, αναφέρθηκα 
σε προηγούμενο άρθρο μου.  

Κακοί διαπραγματευτές ή θαυματοποιοί;
Πριν τρεις εβδομάδες, άλλο ένα εκλεκτό μέλος της 

επιτροπής, εμφανίστηκε στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο 
τηλεοπτικό 15λεπτο, για να επαναλάβει μ’ άλλα λόγια 
τα ίδια που είχαν πει οι σύντροφοι, τις περασμένες 
ημέρες.  

Ο λόγος για την εκλεκτή κ. Μπέτυ Σκουτάκη η οποία 
μετά το “λιβάνισμα” του οργανισμού, έστρεψε το 
“θυμιατήρι” της προς τις “εικόνες” των δυο τελευταίων 
προέδρων, λέγοντας: «Οι διοικήσεις του Νίκωνα 
Γεωργακόπουλου και του Αντώνη Αρτεμάκη 
καλέστηκαν να διαχειριστούν πολύ δύσκολες 
καταστάσεις και φτάσαμε σε ένα σημείο το 2020 
να μπορούμε ν’ αναπνεύσουμε. Αλλά ήρθε αυτή η 
πανδημία και μας έφερε πάλι πίσω. Θέλω να πω το 
2010 μόνο οι δόσεις ήταν 87.906 δολάρια, μήνας 
μπαίνει μήνας βγαίνει. Είναι Θεού θαύμα πως οι 
διοικήσεις των προαναφερόμενων προέδρων 
κατάφεραν να την φέρουν εκεί που την φέρανε 
και θεωρώ πως είναι βιώσιμη».  

Καλά κυρία Μπέτυ. Δεν χρειάζεται να υποβαθμίζεις 
τα θαύματα του Θεού, μόνο και μόνο για να αναδείξεις 
τα φιλαράκια σου. 

Χωρίς καμία συστολή, παρουσίασε στον κόσμο τις 
απελπισμένες επιλογές τους ως “Θεού θαύμα”. Βγήκε 
και είπε πιό λίγη και από την μισή αλήθεια. Μίλησε 
γενικά και αόριστα πως η μηνιαία δόση προς τις 
τράπεζες έχει μειωθεί απ’ ότι ήταν το 2010. Φυσικά για 
να γίνει κάτι τέτοιο εννοείτε πως πρώτα μειώθηκε το 
χρέος προς τις τράπεζες. Όμως δεν αναφέρθηκε στο 
ποιο σημαντικό. Τον τρόπο με τον οποίο μειώθηκε το 
χρέος. 

Οι μέντορες της λοιπόν, που τόσο θαυμάζει, 
“ξεπουλήσανε” όλη την ακίνητη περιουσία της Ε.Κ.Τ., 
πλην εκκλησιών και μάλιστα σε τιμές Black Friday!  Το 
ημιτελές πολιτιστικό κέντρο, το κτίριο των κοινωνικών 
υπηρεσιών, τα σπίτια στο οικόπεδο του Ι.Ν. της Παναγίας 
και κάτι άλλα ψιλά, πήγαν υπέρ της μείωσης του χρέους 
που όμως δεν έγινε αισθητή. 

Όπως δε ομολογούν μέχρι τέλους του χρόνου θα 
ξεπεράσει τα 6.500.000 δολ., ενώ περίπου 1.200.000 
δολ. επιπλέον είναι η οφειλή της Ε.Κ.Τ. προς τους ιερείς 
(μισθοί 7 χρόνων) και ποιός ξέρει τι άλλα. 

Το 2009 η πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας 
της E.K.T. ήταν 21.000.000 δολ.

κύριοι “Ανεξάρτητοι Επίτροποι” και Σύμβουλοι. 
Αν όμως δεν αναληφθεί μια τέτοια πρωτοβουλία, 

τούτο θα σημαίνει ότι όλο αυτό τον καιρό μέσα από τα 
ΜΜΕ και τα social media μας σερβίρουν υπερβολές 
βιωσιμότητας, που ούτε οι ίδιοι τις πιστεύουν. 

Υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία  
Σε περίπτωση όμως που δεν ευοδωθεί και αυτό  

το σενάριο, η πώληση Ιερού Ναού όχι μόνο δεν 
θα αποτελεί λύση, αλλά θα γίνει η αφορμή για ν’ 
ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως για να καταπιούν 
πρώτα αυτούς που θα υποστηρίξουν μια τέτοια 
πρόταση και πολύ σύντομα να έρθει και το τέλος του 
Ιστορικού Οργανισμού. Μπορεί να διαφωνούμε για την 
ημερομηνία ίδρυσης του, αλλά για την ημερομηνία του 
τέλους του θα είμαστε όλοι μάρτυρες, αν ο μη γένοιτο 
πουληθεί εκκλησιά.

Άρα το μόνο πιο πιθανό και ρεαλιστικό σενάριο 
είναι να επανεξεταστεί η πρόταση της Αρχιεπισκοπής 
και μάλιστα το συντομότερο. Έτσι οι εκκλησίες δεν θα 
πουληθούν, θα διατηρηθούν οι ίδιοι χώροι, αίθουσες, 
τάξεις κλπ, ως έχουν, ώστε ως πραγματικός Αστικός 
Οργανισμός πλέον και όχι ως θρησκευτικός που 
επίσημα είναι σήμερα, να συνεχίσει τόσο τα πολιτιστικά 
όσο και εκπαιδευτικά προγράμματα του.

Κυρίως όμως τα μέλη θα αισθανθούν ακόμη πιο 
ασφαλή να επιστρέψουν σ’ ένα περιβάλλον όπου η 
“βεντέτα του σύντεκνου”, που τόσο κακό έκανε στην 
Ε.Κ.Τ., θ’ αποτελεί απλά μια ιστορική μαύρη σελίδα και 
παράδειγμα προς αποφυγή.  

Ας μη ξεχνάμε ότι κανείς από τους ηγέτες του 
ελληνισμού αποχωρώντας δεν θα πάρει τίποτα μαζί 
του. Στις θέσεις τους θα μείνουν τόσο οι εκκλησίες, όσο 
και οι όποιες άλλες εγκαταστάσεις. 
Το θέμα είναι όσο περνούν τα χρόνια τα περιουσιακά 
στοιχεία του απόδημου ελληνισμού να μη ξεπουλιόνται 
το ένα μετά το άλλο, γεγονός που θα φανερώνει την 
ανικανότητα των Διοικήσεων και θα αποτελεί σημάδι 
συρρίκνωσης και αφανισμού. 

Χρέος και επιδίωξη μας θα πρέπει να είναι η διατήρηση 
τους σε καλή κατάσταση και να αποτελέσουν σταθερό 
έδαφος για νέες επιτεύξεις προόδου. “Τρώγε την 
πρόοδο και με τα φλούδια και με τα κουκούτσια 
της”, μας προτρέπει να κάνουμε ο Νομπελίστας μας 
Οδυσσέας Ελύτης.  

Αποτελεί αυτοκτονικό ιδεασμό την ώρα που είσαι 
εξαντλημένος μέχρι θανάτου από την πείνα και την 
δίψα, που προέκυψαν από τις δικές σου απερίσκεπτες 
επιλογές, να μην αποδέχεσαι έστω ένα ποτήρι νερό 
για να κρατηθείς στη ζωή, επειδή δεν είχες ποτέ καλές 
σχέσεις μ’ εκείνον που στο προσφέρει. 

Ακόμη δε χειρότερο είναι να του ζητάς και τα ρέστα 
για την κατάντια σου, ενώ το λογικό και γενναίο θα 
ήταν να δεις εσύ την δεν έκανες σωστά, ώστε να μη 
τα επαναλάβεις.
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Δέκα χρόνια αργότερα, δηλαδή “την χρυσή εποχή 
του δίδυμου των κοντών”, η πραγματική αξία της 
ακίνητης περιουσίας είναι γύρω στα 8.000.000 δολ (σε 
τιμές 2009). Τι βλέπουμε λοιπόν; Αν και “ξεπούλησαν” 
13.000.000 δολ. περιουσία, η οποία με τα σημερινά 
δεδομένα θα ανερχόταν στα 25 με 30 εκατομμύρια, τα 
οικονομικά βρίσκονται πάλι στον ίδιο παρανομαστή. 
Στο κόκκινο της απόγνωσης. Απίστευτο και όμως 
αληθινό. 

Τώρα που δεν υπάρχει κάτι άλλο να “βγάλουν στο 
σφυρί”, πλην των εκκλησιών, σταμάτησαν να κάνουν 
“θαύματα” και το έριξαν στην “ζητιανιά”. 

Σε τέτοια “θαύματα” και χειρότερα, μέχρι και ο φίλος 
ο Χρηστάρας τα καταφέρνει, αν δεν ήταν φυσικά τόσο 
πολύ απασχολημένος με τη συγγραφή δοκιμίων και 
είχε αναλάβει  την προεδρία. 

Με πράξεις και όχι με λόγια 
Μακάρι να βγούμε ψεύτες και να είναι τα πράγματα 

όπως τα λέει η επιτροπή και το Δ.Σ. Γιατί και για για εμένα 
όπως για τους τους περισσοτέρους ομογενείς η Ελληνική 
Κοινότητα Τορόντο είναι μια εθνική ιδέα πέρα και πάνω 
από πρόσωπα. Δεν ήταν ο Μενεγάκης, ο Γερονικολός, 
ο Κακαγιάννης και όσοι την χρησιμοποίησαν. Ούτε ο 
Αρτεμάκης, ο Γεωργακόπουλος, ο Φαναράς, η Σκουτάκη 
και ο κάθε “αστέρας” της. Αυτοί είναι οι συνεχιστές 
της κακοδιαχείρισης της περιουσίας και μ’ αυτούς τα 
βάζουμε και επ’ ουδενί με τον ιστορικό Οργανισμό για 
τον οποίο θα επιθυμούσαμε να έχει τελείως διαφορετική 
πορεία και τύχη και γι’ αυτό θ’ αγωνιζόμαστε. 

Μόνοι μας το 2010 εναντίον όλων βλέποντας την 
καταστροφή που ερχόταν, μόνοι μας και τώρα για 
να σταματήσει το κακό που την βρήκε. Όποιος θέλει 
ακολουθεί. 

Βέβαια εκεί που έφτασαν τα πράγματα ΕΝΑ μένει 
στο ΔΣ και τους “επιτρόπους” να πράξουν, για να 
πείσουν ακόμη και τα πιό δύσπιστα μέλη για τις καλές 
προθέσεις τους και να βοηθήσουν τον οργανισμό να 
ανακτήσει την χαμένη αξιοπιστία του. 

Να πράξουν αυτό που κατά την γνώμη τους έπρεπε 
να είχε πράξει η Αρχιεπισκοπή και δεν το έπραξε, με 
τον τρόπο που θέλουν και τους βολεύει.  Ας γίνουν 
εκείνοι το φωτεινό παράδειγμα όλων μας παίρνοντας 
στις πλάτες τους το χρέος του Οργανισμού μια και ο 
κόσμος ακόμη είναι ανήμπορος ή δεν είναι έτοιμος ν’ 
ανταποκριθεί στα καλέσματά τους, τόσο μετά το πρώτο 
σοκ που έπαθε το 2010, όσο και μετά την “μπλόφα” 
που ξεστόμισαν πρόσφατα οι “αστέρες”, για πώληση 
Ιερού Ναού. 

Οι περισσότεροι ομογενείς που συμμετέχουν στην 
επιτροπή “έχουν πρόσωπο” στις τράπεζες. Πέντε-έξι 
δε απ’ αυτούς μπορούν μαζί να εγγυηθούν ακόμη και 
διπλάσιο ποσό από το σημερινό χρέος. Ας υποθηκεύσουν 
λοιπόν τις περιουσίες τους, αφού όπως υποστηρίζουν το 
χρέος της Ε.Κ.Τ. είναι βιώσιμο το δε μέλλον της πολλά 
υποσχόμενο και ας εγγυηθούν στην τράπεζα για μια 
5ετια ή 10ετια την αποπληρωμή του απο την Ε.Κ.Τ. 

Αν όπως λένε πιστεύουν πως τα δέκα τελευταία 
χρόνια έγινε “θαύμα Θεού”  οι περιουσίες τους δεν 
πρόκειται να κινδυνεύσουν. Έτσι από την μια θα 
βοηθήσουν τον οργανισμό να βγει από την δύσκολη 
θέση μετά από μερικά χρόνια, από την άλλη η πράξη 
τους αυτή θα εμπνεύσει τα μέλη, ενώ στην συνείδηση 
του Ελληνισμού του Καναδά και όχι απλά του Τορόντο 
θα θεωρηθούν εθνικοί ευεργέτες.  

Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα, κυρίες και 

Παρουσιάζοντας για πολλοστή φορά αλλοιωμένα 
τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Καναδά, όσον 
αφορά στον πραγματικό αριθμό των ελληνοκαναδών του 
Τορόντο, κάνει πάλι “σενάρια κοινοτικής φαντασίας”. 

Ονειρεύεται 15.000 οικογένειες, ακόμη και αν δεν 
υπάρχουν, ακόμη και αν ανήκουν σε άλλη ελληνορθόδοξη 
κοινότητα, να δίνουν $160 “χαράτσι” κάθε χρόνο στην 
Ελληνική Κοινότητα, για να μαζευτούν στο κουβεντιαστό 
και στο άψε σβήσε 2.400.000 δολ. Μήπως γνωρίζει 
κάποιος, τι πίνει και δεν μας δίνει; 

Θα ήταν καλυτέρα τουλάχιστον να μη μιλούν οι 
πρώην “ΚΑΚΟ-διαχειριστές”, γιατί το μόνο που 
κάνουν είναι να δυσκολεύουν την προσπάθεια της 
ερανικής επιτροπής, αν και στα παχιά λόγια και στις 
υπερβολές και αυτή δεν πάει πίσω.  

Για τα σχόλια του διαμεσολαβητή κ. Φαναρά, ο 
οποίος μας έκανε να πιστέψουμε ότι δεν έχει ιδέα πως 
πριν από 4 χρόνια περίπου, ο φίλος του ο Αρτεμάκης 
μήνυσε την Αρχιεπισκοπή και όχι μόνο, αλλά και ότι 
κινείται εντός, εκτός και γύρω από αυτήν, αναφέρθηκα 
σε προηγούμενο άρθρο μου.  

Κακοί διαπραγματευτές ή θαυματοποιοί;
Πριν τρεις εβδομάδες, άλλο ένα εκλεκτό μέλος της 

επιτροπής, εμφανίστηκε στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο 
τηλεοπτικό 15λεπτο, για να επαναλάβει μ’ άλλα λόγια 
τα ίδια που είχαν πει οι σύντροφοι, τις περασμένες 
ημέρες.  

Ο λόγος για την εκλεκτή κ. Μπέτυ Σκουτάκη η οποία 
μετά το “λιβάνισμα” του οργανισμού, έστρεψε το 
“θυμιατήρι” της προς τις “εικόνες” των δυο τελευταίων 
προέδρων, λέγοντας: «Οι διοικήσεις του Νίκωνα 
Γεωργακόπουλου και του Αντώνη Αρτεμάκη 
καλέστηκαν να διαχειριστούν πολύ δύσκολες 
καταστάσεις και φτάσαμε σε ένα σημείο το 2020 
να μπορούμε ν’ αναπνεύσουμε. Αλλά ήρθε αυτή η 
πανδημία και μας έφερε πάλι πίσω. Θέλω να πω το 
2010 μόνο οι δόσεις ήταν 87.906 δολάρια, μήνας 
μπαίνει μήνας βγαίνει. Είναι Θεού θαύμα πως οι 
διοικήσεις των προαναφερόμενων προέδρων 
κατάφεραν να την φέρουν εκεί που την φέρανε 
και θεωρώ πως είναι βιώσιμη».  

Καλά κυρία Μπέτυ. Δεν χρειάζεται να υποβαθμίζεις 
τα θαύματα του Θεού, μόνο και μόνο για να αναδείξεις 
τα φιλαράκια σου. 

Χωρίς καμία συστολή, παρουσίασε στον κόσμο τις 
απελπισμένες επιλογές τους ως “Θεού θαύμα”. Βγήκε 
και είπε πιό λίγη και από την μισή αλήθεια. Μίλησε 
γενικά και αόριστα πως η μηνιαία δόση προς τις 
τράπεζες έχει μειωθεί απ’ ότι ήταν το 2010. Φυσικά για 
να γίνει κάτι τέτοιο εννοείτε πως πρώτα μειώθηκε το 
χρέος προς τις τράπεζες. Όμως δεν αναφέρθηκε στο 
ποιο σημαντικό. Τον τρόπο με τον οποίο μειώθηκε το 
χρέος. 

Οι μέντορες της λοιπόν, που τόσο θαυμάζει, 
“ξεπουλήσανε” όλη την ακίνητη περιουσία της Ε.Κ.Τ., 
πλην εκκλησιών και μάλιστα σε τιμές Black Friday!  Το 
ημιτελές πολιτιστικό κέντρο, το κτίριο των κοινωνικών 
υπηρεσιών, τα σπίτια στο οικόπεδο του Ι.Ν. της Παναγίας 
και κάτι άλλα ψιλά, πήγαν υπέρ της μείωσης του χρέους 
που όμως δεν έγινε αισθητή. 

Όπως δε ομολογούν μέχρι τέλους του χρόνου θα 
ξεπεράσει τα 6.500.000 δολ., ενώ περίπου 1.200.000 
δολ. επιπλέον είναι η οφειλή της Ε.Κ.Τ. προς τους ιερείς 
(μισθοί 7 χρόνων) και ποιός ξέρει τι άλλα. 

Το 2009 η πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας 
της E.K.T. ήταν 21.000.000 δολ.

κύριοι “Ανεξάρτητοι Επίτροποι” και Σύμβουλοι. 
Αν όμως δεν αναληφθεί μια τέτοια πρωτοβουλία, 

τούτο θα σημαίνει ότι όλο αυτό τον καιρό μέσα από τα 
ΜΜΕ και τα social media μας σερβίρουν υπερβολές 
βιωσιμότητας, που ούτε οι ίδιοι τις πιστεύουν. 

Υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία  
Σε περίπτωση όμως που δεν ευοδωθεί και αυτό  

το σενάριο, η πώληση Ιερού Ναού όχι μόνο δεν 
θα αποτελεί λύση, αλλά θα γίνει η αφορμή για ν’ 
ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως για να καταπιούν 
πρώτα αυτούς που θα υποστηρίξουν μια τέτοια 
πρόταση και πολύ σύντομα να έρθει και το τέλος του 
Ιστορικού Οργανισμού. Μπορεί να διαφωνούμε για την 
ημερομηνία ίδρυσης του, αλλά για την ημερομηνία του 
τέλους του θα είμαστε όλοι μάρτυρες, αν ο μη γένοιτο 
πουληθεί εκκλησιά.

Άρα το μόνο πιο πιθανό και ρεαλιστικό σενάριο 
είναι να επανεξεταστεί η πρόταση της Αρχιεπισκοπής 
και μάλιστα το συντομότερο. Έτσι οι εκκλησίες δεν θα 
πουληθούν, θα διατηρηθούν οι ίδιοι χώροι, αίθουσες, 
τάξεις κλπ, ως έχουν, ώστε ως πραγματικός Αστικός 
Οργανισμός πλέον και όχι ως θρησκευτικός που 
επίσημα είναι σήμερα, να συνεχίσει τόσο τα πολιτιστικά 
όσο και εκπαιδευτικά προγράμματα του.

Κυρίως όμως τα μέλη θα αισθανθούν ακόμη πιο 
ασφαλή να επιστρέψουν σ’ ένα περιβάλλον όπου η 
“βεντέτα του σύντεκνου”, που τόσο κακό έκανε στην 
Ε.Κ.Τ., θ’ αποτελεί απλά μια ιστορική μαύρη σελίδα και 
παράδειγμα προς αποφυγή.  

Ας μη ξεχνάμε ότι κανείς από τους ηγέτες του 
ελληνισμού αποχωρώντας δεν θα πάρει τίποτα μαζί 
του. Στις θέσεις τους θα μείνουν τόσο οι εκκλησίες, όσο 
και οι όποιες άλλες εγκαταστάσεις. 
Το θέμα είναι όσο περνούν τα χρόνια τα περιουσιακά 
στοιχεία του απόδημου ελληνισμού να μη ξεπουλιόνται 
το ένα μετά το άλλο, γεγονός που θα φανερώνει την 
ανικανότητα των Διοικήσεων και θα αποτελεί σημάδι 
συρρίκνωσης και αφανισμού. 

Χρέος και επιδίωξη μας θα πρέπει να είναι η διατήρηση 
τους σε καλή κατάσταση και να αποτελέσουν σταθερό 
έδαφος για νέες επιτεύξεις προόδου. “Τρώγε την 
πρόοδο και με τα φλούδια και με τα κουκούτσια 
της”, μας προτρέπει να κάνουμε ο Νομπελίστας μας 
Οδυσσέας Ελύτης.  

Αποτελεί αυτοκτονικό ιδεασμό την ώρα που είσαι 
εξαντλημένος μέχρι θανάτου από την πείνα και την 
δίψα, που προέκυψαν από τις δικές σου απερίσκεπτες 
επιλογές, να μην αποδέχεσαι έστω ένα ποτήρι νερό 
για να κρατηθείς στη ζωή, επειδή δεν είχες ποτέ καλές 
σχέσεις μ’ εκείνον που στο προσφέρει. 

Ακόμη δε χειρότερο είναι να του ζητάς και τα ρέστα 
για την κατάντια σου, ενώ το λογικό και γενναίο θα 
ήταν να δεις εσύ την δεν έκανες σωστά, ώστε να μη 
τα επαναλάβεις.
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Γράφει ο λεωνίδας Κουμάκης

Όλα τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων 
επιβεβαιώνουν ότι η Τουρκία αρχίζει να υφίσταται με 
σοβαρά τραύματα, τις συνέπειες των καταστροφικών 
φαντασιώσεων εσπευσμένης «ανασύστασης» 
οθωμανικής αυτοκρατορίας μέσα στον εικοστό 
πρώτο αιώνα, και μάλιστα μέχρι το έτος 2023.

Ο ρ. Τ. Ερντογάν, με την χρησιμοποίηση ενός 
ακόμα εντυπωσιακού πυροτεχνήματος (Κανάλι 
Κωνσταντινούπολης) και στόχο να πετύχει ένα 
λυτρωτικό αποπροσανατολισμό από την αφόρητη 
πίεση που δέχεται, πέτυχε τα ακριβώς αντίθετα 
αποτελέσματα:

Οι αντιδράσεις μέσα στην Τουρκία έφθασαν μέχρι 
του σημείου «πρόβλεψης» άσχημου τέλους για 
τον ίδιο, ανάλογου με εκείνο του Αντνάν Μεντερές 
που απαγχονίστηκε το 1961, στο δε εξωτερικό στο 
ρητορικό ερώτημα της αναπληρώτριας προέδρου 
της επιτροπής διεθνών υποθέσεων της ρωσικής 
Δούμας «Πως θα φαινόταν στην Τουρκία εάν έχανε 
την Κωνσταντινούπολη;»

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά:

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021: Στο πλαίσιο της 
παραδοσιακής πολιτικής των Τούρκων ισλαμιστών 
& φασιστών για συνεχή Fake news (στην Τουρκία 
σύμφωνα με το Forbes, το 49% των «ειδήσεων» που 
κυκλοφορούν από επίσημους είναι Fake News), η 
Τουρκία «κατηγόρησε» την Ελλάδα για «απάνθρωπες 
πρακτικές εναντίον των προσφύγων», για «καταπίεση 
Τούρκων», δηλαδή κάποιων πρακτόρων της στην 
Ελληνική Θράκη, χωρίς να λείπει και η ακραία 
καλλιέργεια μίσους από τον ντεβλέτ Μπαχτσελή, 
το φασιστικό δεκανίκι του Ερντογάν στην τουρκική 
εξουσία («Οι Έλληνες σκότωναν μωρά στις κοιλιές 
των μανάδων τους»).  

Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 ιδιαίτερα ενοχλημένο 
το Τουρκικό υΠΕΞ από την έκθεση των ΗΠΑ για 
τα  ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, έσπευσε 
να την χαρακτηρίσει «Μη αντικειμενική». Η έκθεση 
καταλογίζει στην Τουρκία βαρύτατη παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (δολοφονίες, 
βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις κ.α.π).

Τρίτη, 06 Απριλίου 2021 Ο Μουσταφά Ακιντζί που 
δεν ήταν τυφλά υπάκουος απέναντι στο παλάτι 
του σουλτάνου (αντικαταστάθηκε φυσικά από τον 
δουλικό Ερσίν Τατάρ) και σε σχέση με την πενταμερή 
για το Κυπριακό, δήλωσε πως «Η λύση δύο κρατών 

… αποτελεί έναν ενδιάμεσο σταθμό στον δρόμο που 
οδηγεί στην προσάρτηση της Κύπρου στην Τουρκία».

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2021 Με αφορμή την 
«μεταχείριση» της Ούρσουλα φον ντερ λάιεν στην 
Άγκυρα, ο ιταλός πρωθυπουργός Μάριο ντράγκι, 
αποκάλεσε τον ρ.Τ. Ερντογάν «δικτάτορα», στο 
πλαίσιο επίσκεψης του στην λιβύη.  Ο Ερντογάν 
θεώρησε,  τον προσεκτικά επιλεγμένο σε τόπο 
και χρόνο χαρακτηρισμό «παντελή αναίδεια και 
χυδαιότητα», αλλά ο Μάριο ντράγκι αρνήθηκε 
κατηγορηματικά να κάνει οποιαδήποτε «διορθωτική» 
δήλωση. Αντίθετα, κάλεσε την Τουρκία «να φύγει 
αμέσως από την λιβύη».

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 Ο Ερντογάν ανακοίνωσε 
πως θα μοιράσει δωρεάν «πατάτες και κρεμμύδια» 
στις δοκιμαζόμενες από την φτώχεια λαϊκές μάζες, 
ενώ το «δεξί του χέρι» στην βιομηχανική παραγωγή 
Fake news στην Προεδρία της Τουρκίας φαχρετίν 
Αλτούν «κατηγόρησε» την Ελλάδα πως (δήθεν) 
αποτελεί καταφύγιο για τρομοκρατικές οργανώσεις, 
για οργάνωση επιθέσεων αυτοκτονίας κατά της 
Τουρκίας, για εγκατάλειψη στον θάνατο προσφύγων 
στα νερά του Αιγαίου και για διάφορες άλλες ανοησίες.

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 Από την Άγκυρα ο ρ. Τ. 
Ερντογάν δήλωσε στο πλαίσιο υποδοχής διορισμένης 
αποστολής από την λιβύη, ότι το μνημόνιο Τουρκίας-
λιβύης ισχύει, ενώ από την λιβύη ο Έλληνας υΠΕΞ 
συμφώνησε με τους εκλεγμένους εκπρόσωπους 
της Ανατολικής λιβύης πως το μνημόνιο Τουρκίας-
λιβύης είναι παράνομο. Ο πρώην επίτροπος 
μετανάστευσης της ΕΕ, Έλληνας πολιτικός Δημήτρης 
Αβραμόπουλος σε ραδιοφωνική παρέμβαση του, 
αποδοκίμασε τον χαρακτηρισμό «δικτάτορας» για τον 
ρ.Τ. Ερντογάν, διότι ο Ερντογάν «είναι εκλεγμένος». 
Προφανώς ο πρώην επίτροπος, στην προσπάθεια 
του να υποστηρίξει τον φίλο του, «ξέχασε» πως και ο 
Αδόλφος χίτλερ εκλεγμένος ήτανε, αλλά βύθισε την 
ανθρωπότητα σε ποταμούς αίματος αθώων, όπως 
ακριβώς κάνει σήμερα και ο Τούρκος φίλος του… 

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021  Μια είδηση – πανικός 
για τον ρ.Τ. Ερντογάν και την αυλή του: Σύμφωνα με 
επίσημη ανακοίνωση του Κρεμλίνου «Έτοιμοι για 
διάλογο δήλωσαν Πούτιν και Μπάιντεν σε τηλεφωνική 
τους επικοινωνία». Αν η συζήτηση φθάσει και στον 
Ερντογάν τότε τα πράγματα για την Τουρκία θα 
γίνουν ακόμα χειρότερα…

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 Στους πανηγυρισμούς 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου πως «Ξεκινά νέα εποχή 
στις σχέσεις Τουρκίας – Αιγύπτου»,  η αντίδραση της 
Αιγύπτου ήταν μάλλον παγωμένη: «Πρώτα πρέπει 

να φύγετε από την λιβύη και να μας παραδώσετε 
όσους εμπλέκονται σε τρομοκρατικές πράξεις από 
την Μουσουλμανική Αδελφότητα». Ο Ερντογάν 
χαρακτήρισε «Αναιδείς και χυδαίες» τις δηλώσεις 
«του τύπου που λέγεται ντράγκι» αποδεικνύοντας 
πόσο αγχώθηκε για τον χαρακτηρισμό, όσον 
αφορά την δημόσια εικόνα του μέσα και έξω από 
την Τουρκία. Η μεγάλη όμως έκπληξη της ημέρας 
ήρθε το απόγευμα στην κοινή συνέντευξη τύπου 
του Έλληνα υΠΕΞ με τον Τούρκο ομόλογο του, 
μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης τους στην 
Άγκυρα. Εθισμένος σε περιφρόνηση αυτών που 
συμφωνούνται και προσδοκώντας στην συνηθισμένη 
σιωπή της ελληνικής πλευράς, ο Τούρκος υΠΕΞ στην 
προσφώνηση του, «κατηγόρησε» την Ελλάδα για 
δήθεν «καταπίεση» των «Τούρκων» που ζουν στην 
Ελλάδα. Ο Έλληνας υΠΕΞ απάντησε αποστομωτικά, 
με συνέπεια να ακολουθήσει ένας ιστορικός 
«διάλογος» μπροστά σε πολλά εκατομμύρια Ελλήνων 
και Τούρκων τηλεθεατών, που γκρέμισε μέσα σε λίγα 
λεπτά την καθημερινή τουρκική προπαγάνδα.

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 Στον απόηχο της 
συνάντησης κορυφής Τουρκίας-Ουκρανίας στην 
Κωνσταντινούπολη (9 Απριλίου 2021), με τουρκικές 
υποσχέσεις για «στρατηγική συνεργασία», «μη 
αναγνώριση της προσάρτησης της Κριμαίας από 
την ρωσία» και την συνεχιζόμενη πώληση τουρκικών 
drones στην Ουκρανία, η εκπρόσωπος Τύπου του 
ρωσικού υΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε πως «Η 
ρωσία ελπίζει ότι η Τουρκία άκουσε την προειδοποίηση 
του ρώσου υΠΕΞ Σεργκέι λαβρόφ, για την ανάγκη 
να αναλυθούν οι πολεμοχαρείς δηλώσεις του Κιέβου 
και να μην τροφοδοτούνται οι μιλιταριστικές διαθέσεις 
της ουκρανικής κυβέρνησης».

Σάββατο, 17 Απριλίου 2021 Προφανώς για 
«αντιπερισπασμό» στο κάζο που έπαθε ο 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ζωντανή μετάδοση 
μέσα στην Άγκυρα και τις απροκάλυπτες ρωσικές 
«προειδοποιήσεις», ο ρ. Τ. Ερντογάν εξαπέλυσε μια 
ακόμα εμπρηστική επίθεση εναντίον του ισραήλ το 
οποίο κατηγόρησε ότι είναι «εχθρός του ισλάμ».

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 Σκάνδαλο σύμφωνα 
με το οποίο υπολογίζεται ότι «εξανεμίστηκαν» 2 
δισεκατομμύρια δολάρια Τούρκων πολιτών με την 
μέθοδο κρυπτονομισμάτων, υποχρέωσε την Κεντρική 
Τράπεζα της Τουρκίας να απαγορεύσει την άμεση ή 
έμμεση χρήση ή ρευστοποίηση τους. Πρωταγωνιστής 
του σκανδάλου φέρεται ο (εξαφανισμένος) φατίχ 
Οζέρ ο οποίος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με 
κορυφαία πρόσωπα της τουρκικής εξουσίας – μεταξύ 
τους (φυσικά) και ο υπουργός εσωτερικών Σουλειμάν 
Σοιλού.

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021  Δύσκολη μέρα για τον 
Ερντογάν. Με μια ασυνήθιστα σκληρή ταξιδιωτική 
οδηγία του State Department, οι Αμερικανοί πολίτες 
καλούνται να μην ταξιδεύουν στην Τουρκία την ώρα 
που η Ελλάδα ανακοίνωνε το άνοιγμα του τουρισμού 
της. Ελλάδα και Σ. Αραβία υπέγραψαν συμφωνία για 
Patriot, ενώ ΗΠΑ και 6 ακόμα χώρες συμμετείχαν σε 
μεγάλη στρατιωτική άσκηση της Ελλάδος. ρωσικά 
μαχητικά ισοπέδωσαν βάση «τρομοκρατών» στην 
Συρία (βλ. τούρκων βασιβουζούκων) με πληροφορίες 
για πολλούς νεκρούς. Το ΕΔΑΔ δικαίωσε τον Κεμάλ 
Κιλιτσντάρογλου για καταδίκες του από τα «υπάκουα» 
τουρκικά δικαστήρια, την ώρα που η εκστρατεία 

Ο 
Ερντογάν 

υπό 
πολιορκία

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α : Η αποσύνθεση της Τουρκίας 
συνεχίζεται κανονικά εν μέσω ενός καταστροφικού 
τρίτου κύματος πανδημίας που σαρώνει ολόκληρη 
την Τουρκία και πλήθους ποικίλων προβλημάτων 
μέσα και έξω από την χώρα.

Η αντίδραση του ρ. Τ. Ερντογάν στην αναγνώριση 
της γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ θυμίζει 
περισσότερο τον τίτλο κωμωδίας του Ουίλιαμ 
Σαίξπηρ «Η Στρίγγλα που έγινε Αρνάκι» και καθόλου 
τους έξαλλους λεονταρισμούς άλλων εποχών για το 
ίδιο θέμα, από τον ίδιο άνθρωπο.

Ίσως, εκτός από τα αναρίθμητα προβλήματα, το 
άνοιγμα του φακέλου της προσωπικής τράπεζας 
του Τούρκου προέδρου (Halkbank) στις ΗΠΑ να 
καταπραΰνει τις αντιδράσεις του και να εξηγεί την 
άμεση αποδοχή της πρότασης να συναντηθεί, στο 
περιθώριο της συνόδου του νΑΤΟ, με τον πρόεδρο 
των ΗΠΑ.

Δέκα οκτώ χρόνια τώρα στην εξουσία, είναι η πρώτη 
φορά που ο ρ. Τ. Ερντογάν αισθάνεται τόσο έντονα 
τα σημάδια κατάρρευσης. Τα μέτωπα, μέσα και έξω 
από την Τουρκία, είναι τόσο πολλά ώστε η πορεία της 
Τουρκίας προς την συντριβή παραμένει αταλάντευτα 
σταθερή.

Μέχρι την πλήρη κατάρρευση όμως, πάντα θα 
υπάρχουν οι πιθανότητες απόπειρας «εξόδου» από 
την πολιορκία και την ασφυκτική πίεση με επικίνδυνες 
«πρωτοβουλίες».

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 
ιΗΑ εκφράζουν 

αποκλειστικά 
τους συγγραφείς 
– μέλη του ιΗΑ. 

Η ιστοσελίδα του 
ιΗΑ δεν λογοκρίνει, 
ούτε επεμβαίνει σε 

άρθρα – κείμενα 
των μελών του 

ιΗΑ. 
https://professors-

phds.com/

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
της αντιπολίτευσης «Που πήγαν τα χαμένα 128 
δις» (υποτίθεται ότι δαπανήθηκαν για την στήριξη 
της τουρκικής λίρας) παίρνει τεράστιες κοινωνικές 
διαστάσεις. Τέλος ο Ενγκίν Αλτάι, βουλευτής της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ευχήθηκε στον πρόεδρο 
Ερντογάν… να μην έχει το τέλος του Μεντερές!

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 Η ισοτιμία της τουρκικής 
λίρας με το ευρώ, μετά από έξη περίπου μήνες, 
ξεπέρασε και πάλι το ψυχολογικό όριο 1 ευρώ προς 
10 τουρκικές λίρες. Οι Η.Π.Α. ανακοίνωσαν επίσημα 
την έξωση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των 
F-35, με ολέθρια αποτελέσματα για πολλούς τομείς 
της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας. Σύμφωνα 
με το Sputnik, στην Τουρκία σημειώθηκε ρεκόρ 
θανάτων από κορονοϊό (362 θάνατοι σε μία μέρα), 
αλλά και νέων κρουσμάτων (61.927), σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώνουν οι τουρκικές 
αρχές. Η υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας 
εκδιώχτηκε εσπευσμένα, όταν αποκαλύφτηκε ότι είχε 
συνάψει εμπορική συμφωνία τροφοδοσίας με εταιρία 
του συζύγου της. Τέλος, έγινε γνωστό πως για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά, ο καλύτερος πιλότος του νΑΤΟ 
(Best Warrior) ήταν Έλληνας.

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 Ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον ρ.Τ. 
Ερντογάν, τον ενημέρωσε για την απόφαση του να 
αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων και τον 
κάλεσε σε κατ΄ ίδιαν συνάντηση, στο περιθώριο της 
συνόδου του νΑΤΟ, τον ιούνιο. Η Τουρκία, πιθανόν 
για «αντιπερισπασμό», εξαπέλυσε στρατιωτική 
επιχείρηση εναντίον των Κούρδων του ιράκ, λίγες 
ώρες πριν τις ανακοινώσεις Μπάιντεν αλλά μέχρι 
τις 30 Απριλίου σημείωσε παταγώδη αποτυχία 
με «τίμημα» (τουλάχιστον) 57 νεκρούς Τούρκους 
στρατιώτες. 

Σάββατο, 24 Απριλίου 2021 Σε μια ιστορική στιγμή 
ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζόζεφ ρόμπινετ Μπάιντεν 
τζούνιορ, αναγνώρισε την Αρμενική γενοκτονία της 
οθωμανικής εποχής, με τα εξής -μεταξύ άλλων- 
λόγια: «Ξεκινώντας στις 24 Απριλίου 1915, με τη 
σύλληψη Αρμενίων διανοουμένων και ηγετών της 
κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη από οθωμανικές 
αρχές, ενάμισι εκατομμύριο Αρμένιοι απελάθηκαν, 

σφαγιάστηκαν ή οδηγήθηκαν στον θάνατό τους 
σε μια εκστρατεία εξόντωσης». Η αναγνώριση 
της Αρμενικής γενοκτονίας σε συνδυασμό με την 
χρησιμοποίηση της λέξεως «Κωνσταντινούπολη» 
αντί «ισταμπούλ», αποτελούν πολύ ισχυρά μηνύματα 
απέναντι στην σημερινή Τουρκία.

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 Σε ανακοίνωση του 
φιλοκουρδικού κόμματος της Τουρκίας (HDρ) 
αναφέρεται πως «Η Τουρκία δεν αντιμετώπισε 
την Αρμενική Γενοκτονία για 106 χρόνια…» 
αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά γιατί οι 
ισλαμιστές και οι φασίστες της Τουρκίας, μαζί με 
άλλους παντουρκιστές,  λυσσομανούν προκειμένου 
να θέσουν το HDρ εκτός νόμου. Τέλος, έγινε γνωστή 
η έκθεση Απριλίου του ΔνΤ, σύμφωνα με την 
οποία η Τουρκία έχει το 14ο υψηλότερο ποσοστό 
πληθωρισμού στον κόσμο με  13,6%.

30 Απριλίου 2021 Διάλογος κουφών και στην 
πενταμερή διάσκεψη της Γενεύης για το Κυπριακό, 
με αποκλειστική ευθύνη της Τουρκίας, η οποία 
διαγράφοντας εντελώς όλες τις μέχρι τώρα 
συζητήσεις δεκαετιών και όλες τις αποφάσεις του 
Ο.Η.Ε., απαίτησε την δημιουργία δύο ανεξάρτητων 
κρατών στην Κύπρο (το ένα προτεκτοράτο 
της) και “συμμετοχή” στον φυσικό πλούτο του 
δεύτερου! Ο ΓΓ του Ο.Η.Ε. στον δικό του κόσμο, 
ανακοίνωσε “επανάληψη” των συζητήσεων σε 2-3 
μήνες. Μοναδική ευκαιρία για Κύπρο και Ελλάδα 
να επιστρέψουν στις ρίζες του προβλήματος 
με αυτονόητες για κάθε Ευρωπαίο προτάσεις: 
Απόσυρση τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από το 
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, χώρας μέλους 
της ΕΕ, κατάργηση κάθε έννοιας “εγγυήσεων“, 
απόσυρση των εποίκων που μεταφέρθηκαν στην 
Κύπρο για την αλλοίωση της πληθυσμιακής 
σύνθεσης του νησιού (82% χριστιανοί Κύπριοι και 
18% μουσουλμάνοι Κύπριοι & ξένοι) και εφαρμογή 
του κοινοτικού κεκτημένου σε ολόκληρη την Κύπρο. 
Τέλος, με επερώτηση της τουρκικής αντιπολίτευσης 
ο ρ. Τ. Ερντογάν ερωτάται που βρίσκονται 159 τόνοι 
χρυσού – υπενθυμίζεται ότι με ειδικό νόμο (Μάρτιος 
2021) κάθε κοσμηματοπώλης στην Τουρκία όφειλε να 
καταθέσει στις κρατικές τράπεζες μισό κιλό χρυσού 
(αξίας 24.000 Ευρώ περίπου).
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Πώς βγήκε η έκφραση 

είναι «από τζάκι»

Στη διάρκεια της ιστορίας οι κατά καιρούς διοικήσεις 
βρίσκουν διάφορους δίκαιους και άδικους φόρους να 
επιβάλλουν στους πολίτες ώστε να γεμίσουν τα συνήθως 
άδεια κρατικά ταμεία. Εκτός από το εισόδημα συχνά 
καταφεύγουν στην επιβολή τεκμαρτών φόρων, δηλαδή 
φόρων με βάση κάποια αντικειμενικά προκαθορισμένα 
κριτήρια, για τον πλούτο που διαθέτει κάποιος.

Στη σύγχρονη εποχή κάτι τέτοιο μπορεί να είναι το 
αυτοκίνητο, το κινητό ή η πισίνα, παλιότερα ωστόσο τα 
κριτήρια ήταν διαφορετικά.

Το αναμμένο τζάκι, για παράδειγμα, ήταν ένδειξη πλούτου. 
Γράφει ο Καζαντζάκης στο «Ο χριστός ξανασταυρώνεται»: 
…δίπλα από τους ανθρώπους που κρυώνουν και πεινούν 
<…> [είναι] άλλοι που τρων τον αβλέμονα, κι είναι πάντα 
αναμμένα τα τζάκια τους.

Στα βυζαντινά χρόνια ο αυτοκράτορας νικηφόρος Α, 
(802-811 μ.χ.), επανέφερε έναν παλαιότερο δασμό, το 
φόρο του καπνού. φυσικά, όχι του άγνωστου τότε στης 
Ευρώπη τσιγάρου, αλλά του καπνού που βγαίνει από τις 
καμινάδες. Ο φόρος αναφερόταν στις κατοικίες ακτημόνων 
εκείνη την εποχή.

Αργότερα ο αυτοκράτορας ιωάννης Τσιμισκής (969–976 

μ.χ.) επέκτεινε το φόρο στις πόλεις και ανάλογα με τον 
αριθμό των καπνοδόχων, που είχε κάθε σπίτι. Ο κάθε 
οικογενειάρχης φορολογείτο ανάλογα με τον αριθμό των 
τζακιών που είχε στο σπίτι του, αποτελούσαν τεκμήρια 
πλούτου. Ο φόρος ονομαζόταν «καπνικόν».

Κάπως έτσι προέκυψε η φράση είναι «από τζάκι», από 
ευκατάστατη δηλαδή οικογένεια.

υπεύθυνος για τη συλλογή των φόρων ήταν ένας 
κρατικός υπάλληλος, εφοριακός της εποχής, που 
ονομαζόταν «καπνικάριος». Ένα τέτοιος υπάλληλος 
έχτισε την Εκκλησία της Παναγίας της Καπνικαρέας ή 
Καπνικαρέα, στην οδό Ερμού στο κέντρο της Αθήνας.

Ένα 
άγαλμα 

του 
Προμηθέα 

στο 
Τόκυο!

Το μακρινό Τόκυο, 
η πρωτεύουσα της 
ιαπωνίας, δεν είναι 
σίγουρα το πρώτο 
μέρος που μας έρχεται 
στο μυαλό όταν μιλάμε 
για τον Προμηθέα. 
Όμως σε μια τόσο 
απομακρυσμένη από 
την Ελλάδα περιοχή και με τόσο διαφορετικό πολιτισμό θα 
συναντήσουμε ένα άγαλμα του Προμηθέα. Το άγαλμα του 
Προμηθέα στο Τόκυο βρίσκεται έξω από τα γραφεία της 
πετρελαϊκής εταιρείας JX Holdings κοντά στο σταθμό Ni-
hombashi του μετρό.

Ο Προμηθέας ήταν ένας από τους Τιτάνες στην αρχαία 
ελληνική μυθολογία, ο οποίος σύμφωνα με το μύθο έδωσε 
τη φωτιά στον άνθρωπο, την οποία έκλεψε από το θεό 
Ήφαιστο. Όταν ο Δίας έφτιαξε την Πανδώρα, αιτία όλων 
των κακών για τον άνθρωπο, και αποφάσισε να κάνει 
κατακλυσμό για να τιμωρήσει του ανθρώπους ο Προμηθέας 
ενημερώνει το Δευκαλίωνα (γιό του αδερφού του Επιμηθέα) 
και τον προτρέπει να φτιάξει μια κιβωτό. Πράγματι όταν έγινε 

ο κατακλυσμός, σώθηκε ο Δευκαλίωνας με την γυναίκα του 
Πύρρα που δημιούργησαν το Γένος των Ηρώων (τέταρτο 
γένος) και την ανθρωπότητα.

Ο Προμηθέας λοιπόν χάρισε την ελπίδα στον άνθρωπο 
και πράγματι στη βάση του αγάλματος στο Τόκυο 
αναφέρεται η λέξη ελπίδα! Στην ιαπωνία αναφέρονται 
πολλοί στην πυρηνική ενέργεια σαν «δεύτερη φωτιά» και 
μετά το πυρηνικό ατύχημα στη φουκουσίμα η λέξη ελπίδα 
απέκτησε ιδιαίτερη σημασία.

Το πρώτο προγαμιαίο 
συμβόλαιο «υπογράφτηκε» 

πριν 4.000 χρόνια
Μια σημαντική ανακάλυψη έγινε στην Τουρκία που μας 

πηγαίνει πίσω 
στον χρόνο 4.000 
έτη και μας βοηθά 
να κατανοήσουμε 
στοιχεία για τον 
γάμο και την 
οικογένεια. Πρό-
κειται για ένα 
σ υ μ φ ω ν η τ ι κ ό 
που βρέθηκε 
χαραγμένο σε 
πηλό και περιέχει 
σαφείς όρους σε 
περίπτωση που η 
γυναίκα δεν μπορεί 
να κάνει παιδί.

Είναι γραμμένοο σε σφηνοειδή γραφή, ένα από τα 
αρχαιόοτερα είδη γραφής στον κόσμο και αναφέρει τι 
θα γίνει σε περίπτωση που μια γυναίκα δεν μπορεί να 
τεκνοποιήσει μέσα στα δύο πρώτα χρόνια του γάμου 
της.  Τότε «μια σκλάβα θα αναλάβει να γίνει η παρένθετη 
μητέρα, η οποία μάλιστα θα απελευθερωθεί μόλις φέρει 
στον κόσμο αγόρι.

«Με αυτό τον τρόπο διασφάλιζαν ότι στην περίπτωση 
της ατεκνίας μιας γυναίκας θα υπήρχε διάδοχος», 
αναφέρουν οι επιστήμονες. «Ήταν ένα είδος προγαμιαίου 
συμβολαίοου εάν κάτι πήγαινε στραβά αλλά και η πρώτη 
αναφορά σε θέματα γονιμότητας που σημαίνει ότι ακόμα 
και πριν από 4.000 χρόνια ήταν κάτι ποου απασχολούσε 
τις οικογένειες», συμπλήρωσε.
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Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς

Γιορτή της Μητέρας σήμερα και φέρνουμε στην 
επιφάνεια άγνωστα τεκμήρια για μια λαϊκή παράδοση. 
Οι περισσότεροι γνωρίζουμε το ποίημα με την 
περιπέτεια της καρδιάς της μάνας. Την ξερίζωσε ο γιος 
της για να ικανοποιήσει την επιθυμία της μάγισσας ή 
της νεράιδας που ήθελε για ερωμένη του. Για να του 
δώσει φιλί, ζήτησε να ρίξει την καρδιά της μάνας του 
στα σκυλιά της. Εκείνος παράφορος από έρωτα και 
μεθυσμένος, ικανοποίησε την επιθυμία της. Έπραξε 
το αδιανόητο. Αλλά επιστρέφοντας, ταραγμένος 
όπως ήταν, έπεσε. Τότε η ξεριζωμένη καρδιά της 
μάνας σκίρτησε για το παιδί της, ανησύχησε και το 
ρώτησε: «Μη χτύπησες παιδί μου πουθενά;».

Ο Ζαν Ρισπέν
Αυτή είναι η συγκλονιστική παράδοση, την οποία 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακούσαμε ως 
παιδιά, χωρίς να γνωρίζουμε πως το πέρασμά της 
στην Ελλάδα οφείλεται σε έναν Γάλλο φιλέλληνα 
ποιητή, δραματουργό και μυθιστοριογράφο. Στον 
ακαδημαϊκό Ζαν ρισπέν (Jean Richepin, 1849-1926). 
ως ποίημα περιλήφθηκε στο βιβλίο του «La Glu», το 
οποίο εκδόθηκε στο Παρίσι το 1881. Ο συγγραφέας 
αναφέρεται σε «ένα πολύ παλιό γαλλικό τραγούδι», 
το οποίο παρουσιάζει να αποδίδει ένας βετεράνος 
ναύτης που εκπροσωπεί τη λαϊκή σοφία, σε κάποιον 
που δεν σεβόταν την μητέρα του.

Από την Αλγερία
Αξίζει, λοιπόν, να παρουσιάσουμε τον άνθρωπο 
που γέννησε ή άκουσε και μετέδωσε τον θρύλο 
με τον οποίο έχουν μεγαλώσει και συγκινηθεί 
γενιές και γενιές. Εξάλλου, είναι ενδιαφέρουσα η 
προσωπικότητα του αλγερινής καταγωγής Ζ. ρισπέν. 
Ήταν γιος στρατιωτικού γιατρού και εκπαιδεύθηκε 
στην Ecole Normale των Παρισίων. Μετά την 
αποφοίτησή του κατατάχθηκε και πολέμησε μεταξύ 

των «ελευθέρων σκοπευτών» στον γαλλογερμανικό 
πόλεμο (1870). Επέστρεψε στο Παρίσι και ανέπτυξε 
συνεργασίες με εφημερίδες και περιοδικά, αφού 
προηγουμένως μετήλθε επαγγέλματα όπως του 
ναύτη, του φορτοεκφορτωτή και του ηθοποιού.

Στην καταγωγή και τα επαγγέλματα αυτά πρέπει 
να αναζητηθεί η διαμόρφωση της φιλολογικής του 
ιδιοφυΐας. Το πρώτο βιβλίο του (1876) θεωρήθηκε ως 
προσβλητικό για τη δημοσία αιδώ και του στοίχισε 
μηνιαία φυλάκιση και πρόστιμο. Αρεσκόταν να 
διαφημίζει πως κατάγεται από Τσιγγάνους και ήταν 
ρεαλιστής μέχρι ωμότητας. Καταδίκαζε τα κοινωνικά 
άτοπα. Η γλώσσα του ήταν αχαλίνωτη, με ποιητική 
δύναμη και η στιχουργία του ξερή και παταγώδης.

Η πρώτη μετάφραση
Διεθνώς έχουν διεξαχθεί συζητήσεις για την 
παράδοση αυτή με την καρδιά της μάνας. Πολλοί 
υποστηρίζουν πως οι ρίζες της βρίσκονται στη 
δημοτική ποίηση και ο Ζ. ρισπέν ήταν εκείνος που 
τη μετέφερε στο χαρτί. Από εκείνον την παρέλαβαν 
ευαίσθητες πένες και τη μετέφεραν για να ριζώσει 
στις δικές τους τοπικές παραδόσεις. Το πρωτότυπο 
που είχε δημοσιεύσει ο ρισπέν δεν είχε τίτλο, αλλά 
του αποδόθηκε αργότερα από βιογράφους του 
συγγραφέα. Σύντομα πέρασε σε όπερες, διηγήματα 
αλλά και στον κινηματογράφο ήδη από τη δεκαετία 
1920. Σχολιάστηκε επανειλημμένα και μεταφέρθηκε 
σε τοπικές λαογραφικές αναφορές σε όλα τα μήκη 
και πλάτη του κόσμου. Στους νεότερους Έλληνες η 
παράδοση έφθασε μέσω της σπουδαίας ποιητικής 
παραλλαγής του Αγγέλου Βλάχου (1917).

Την παραλλαγή αυτή μελοποίησε ο πατέρας της 
ελληνικής οπερέτας νικόλαος χατζηαποστόλου. Εν 
τω μεταξύ δημοσιεύθηκε και σε σχολικά βιβλία, μέσω 
των οποίων έφθασε και στα τελευταία χρόνια. Πλην 
όμως σώζεται και μία παλαιότερη εκδοχή. Αυτή είναι 
η πρώτη που εμφανίστηκε στην Ελλάδα και η πλέον 
πιστή μετάφραση του ποιήματος που δημοσίευσε 

ο ρισπέν. Η πρώτη αυτή μετάφραση («Εκ του 
Γαλλικού»), είδε το φως το 1899 στην εφημερίδα 
«Εστία», χωρίς να αναφέρονται τα ονόματα των 
δημιουργών, δηλαδή του ποιητή ρισπέν και του 
μεταφραστή που ήταν και τότε ο Άγγελος Βλάχος.

Όπως και να συνέβη, η υπόθεση πέρασε στα χείλη 
του ελληνικού λαού. Η φρικτή θυσία, η αιώνια μάνα, ο 
παθιασμένος γιος και η σπαραγμένη καρδιά βρήκαν 
τη θέση τους στην καθημερινότητα. ντύθηκαν με 
συμβολισμούς οι οποίοι τροφοδότησαν τις γενιές 
που ακολούθησαν. Πέρασαν στις αφηγήσεις των 
ηλικιωμένων αλλά και στα προσφυγικά μοιρολόγια. 
Κατέλαβαν τη θέση τους στην ευαίσθητη ψυχή 
των παιδιών και πλημμύρισαν συναισθήματα τις 
παραδοσιακές οικογενειακές εστίες. Η τελευταία 
παραλλαγή αποδόθηκε το 2005 από τον συνθέτη και 
τραγουδιστή Παντελή Θαλασσινό.

Ο Ρισπέν στην Αθήνα
Όσο για τον ρισπέν απολάμβανε γενικότερα τη 
θερμή αποδοχή των Ελλήνων. Όταν ανακηρύχθηκε 
Ακαδημαϊκός (1908), ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου 
έσπευσε να γράψει πως ήταν ο «ποιητής των ζητιάνων, 
των αστέγων και των απάχηδων», ένας κοινωνιστής, 
αλτρουιστής και επαναστάτης. Προσέθετε πως το 
έργο του ρισπέν είναι μία επανάσταση κατά πολλών 
καθεστώτων, καλλιτεχνικών, κοινωνικών και ηθικών.

Ο σπουδαίος Γάλλος επισκέφτηκε και την Αθήνα τον 
Μάρτιο 1912. Έδωσε σειρά διαλέξεων στο δημοτικό 
θέατρο, παρουσία της βασιλικής οικογένειας. Μία 
εξ αυτών είχε ως θέμα την «Αθηναϊκή Ψυχή». 
Ξεδιπλώνοντας τον ρομαντισμό του, σε συνδυασμό 
με την ιδιαίτερη αγάπη για κάθετι το ελληνικό, ανέφερε 
πως η Ελλάς είναι ένα υπερεξαίσιο και αδαμάντινο 
άνθος που λαμπρύνει την ανθρωπότητα και πως 
«όταν η γη θα ξεψυχά στο διάστημα η τελευταία λέξη 
της θα είναι: Αθήνα!». Εκείνη την εποχή τιμήθηκε 
από τον βασιλέα Γεώργιο Α΄ με τον Ταξιάρχη του 
Ελληνικού Τάγματος του Σωτήρος.

Η καρδιά της μάνας: «Μη χτύπησες παιδί μου;»
Η ιστορία του γαλλικού ποιήματος που πέρασε στην ελληνική παράδοση
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ανακριβές και μεροληπτικό το ρεπορτάζ για το 
τσιμέντο» απαντά το υπουργείο Πολιτισμού προς τη 
γαλλική εφημερίδα Liberation, για το δημοσίευμά της 
σχετικά με το τσιμέντωμα στην Ακρόπολη, κάτι που έχει 
προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός Ελλάδας 
εδώ και καιρό.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι το ρεπορτάζ περιέχει 
ανακρίβειες και μεροληπτικές θέσεις, ενώ αναφέρει ότι 
ο δημοσιογράφος Fabien Perrier, που το υπογράφει, 
«όταν υποστηρίζει αβίαστα και με περισσή ευκολία την 
προσωπική του άποψη, ότι η Ακρόπολη κινδυνεύει να 
καταστραφεί για πάντα, πρέπει να είναι σε θέση να την 
τεκμηριώσει».

Επιπλέον, χαρακτηρίζει αναξιόπιστους την πρόεδρο του 
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Δέσποινα Κουτσούμπα, 
και τον αρχιτέκτονα, Τάσο Τανούλα, που μίλησαν στο 
Γάλλο δημοσιογράφο, τον οποίο εγκαλεί γιατί δεν έχει 
καταγράψει «την άποψη των υπευθύνων μελετητών, οι 
οποίοι είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, διεθνώς, 
με μακρά και πολύ επιτυχημένη θητεία στο αναστηλωτικό 
έργο της Ακρόπολης».

Αναφορικά με το ατύχημα που είχε πολίτης με αναπηρικό 
καροτσάκι στην Ακρόπολη, το υπουργείο επισημαίνει ότι 
δεν συνέβη στους τσιμεντένιους διαδρόμους, αλλά «στο 
ξύλινο deck στα Προπύλαια» και σημειώνει ότι «είναι 
απορίας άξιον πώς βρέθηκε εκεί ο συμπολίτης μας με το 
αναπηρικό καρότσι, καθώς δεν ενδείκνυται η κυκλοφορία 
τροχήλατων αμαξιδίων στο συγκεκριμένο ξύλινο δάπεδο, 
το οποίο έχει αναβαθμούς». Προσθέτει μάλιστα ότι 
«παραμένει αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η Ακρόπολη 
είναι σήμερα απολύτως προσβάσιμη στο σύνολο της 
κοινωνίας, της κοινωνίας των τριών τρίτων». 

Το υπουργείο Πολιτισμού έδωσε στη δημοσιότητα 
την απαντητική επιστολή στη γαλλική εφημερίδα για το 
ρεπορτάζ, έπειτα από αίτημα δημοσιογράφων, όπως 
αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Τι έγραφε η Liberation
«Ακρόπολη, τσιμενταρισμένη και παραμορφωμένη 

ομορφιά» είναι ο τίτλος του άρθρου της Liberation, 
στο οποίο καταγράφεται η παρέμβαση της υπουργού 
Πολιτισμού, λίνας Μενδώνη και της κυβέρνησης στον 
ιερό Βράχο, με ένα συνονθύλευμα τσιμέντου, «που 
δείχνει ασέβεια απέναντι σε ένα μνημείο της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς».

«Στο πιο επισκέψιμο μνημείο στην Ελλάδα, με το 
πρόσχημα της αποκατάστασης και βελτίωσης της 
προσβασιμότητας του μνημείου, κινδυνεύουν να 
μεταμορφώσουν τον λόφο στην καρδιά της Αθήνας για 
πάντα», υπογραμμίζεται στο άρθρο – παρέμβασή της Lib-
eration. 

Παράλληλα, το άρθρο αναφέρει τις δηλώσεις της 
πρόεδρου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, 
Δέσποινας Κουτσούμπα και του αρχιτέκτονα, Τάσου 
Τανούλα, ο οποίος επί 44 χρόνια εργάστηκε για την 
αποκατάσταση της Ακρόπολης.

Και οι δύο περιγράφουν με μελανά χρώματα τις 
παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι αλλοιώνουν τον χαρακτήρα 

του μνημείου.
Όπως εξηγεί η κυρία Κουτσούμπα στη γαλλική 

εφημερίδα, για τα έργα που πραγματοποιήθηκαν 
τοποθετήθηκε οπλισμένο σκυρόδεμα στους αρχαίους 
βράχους και, στη συνέχεια, καλύφθηκε με τσιμέντο. Τώρα, 
η κορυφή του λόφου, 157 μέτρα πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας, «μοιάζει περισσότερο με ποδηλατόδρομο ή 
πίστα για σκέιτμπορντ, παρά με έναν ιστορικό χώρο για να 
θαυμάσετε τις αρχαιότητες».

Ο αρχιτέκτονας, Τάσος Τανουλάς, περιγράφει το σοκ 
του, όταν επισκέφθηκε την Ακρόπολη μετά το πέρας των 
εργασιών. «Όταν ήμουν υπεύθυνος για το έργο, το κάναμε 
με το χέρι», θυμάται μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα, 
προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «από σεβασμό για το 
μέρος, από σεβασμό για τις πέτρες».

Τώρα όλα φαίνεται να έχουν γίνει με σχεδόν βιομηχανικό 
τρόπο, όπως είπε καταλήγοντας ότι «χρησιμοποίησαν 
βαριά μηχανήματα, που έβλαψαν τις εγκαταστάσεις».

Επίθεση Μενδώνη στη Liberation για το άρθρο 
«Ακρόπολη, τσιμενταρισμένη 

και παραμορφωμένη ομορφιά»
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