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Μεγάλες διαδηλώσεις κατά του κλειδώματος της χώρας πραγματοποιήθηκαν  
το π. Σάββατο στο Τορόντο, το Μόντρεαλ, την Οτάβα, το Λονδίνο, το Γουίνιπεγκ, 
το Βανκούβερ και την Οτάβα ως μέρος της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας» 
στα πλαίσια μιας παγκόσμιας εκστρατείας.

Το Τορόντο είδε μια πρωτοποριακή διαμαρτυρία. Μια μεγάλη και διαφορετική 
ομάδα διαδηλωτών διαδήλωσε στο κέντρο του Τορόντο, ενώ φώναζαν συνθήματα 
κατά του αποκλεισμού.

Η αστυνομία εκτιμά ότι παρευρέθηκαν 5.000 άτομα. Ένα άτομο συνελήφθη 
μετά από διαμάχη με την αστυνομία.

Στις 13 Μαΐου, η κυβέρνηση Ford επέκτεινε το κλείδωμα του Οντάριο για 
δύο ακόμη εβδομάδες. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των νέων ημερήσιων 
περιπτώσεων μειώθηκε σταθερά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ο Ford 
ισχυρίστηκε ότι η παράταση ήταν απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ένα «πιο 
φυσιολογικό» καλοκαίρι.

Ενώ πολλές διαμαρτυρίες κατά του κλειδώματος μπόρεσαν να συνεχιστούν 
χωρίς παρέμβαση της επιβολής του νόμου, σε ορισμένα μέρη του Καναδά, οι 
διαδηλωτές δεν μπόρεσαν να διαμαρτυρηθούν ελεύθερα. Την Παρασκευή, 
ένας δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Σκοτίας παραχώρησε στην 
κυβέρνηση της επαρχίας διαταγή να εμποδίσει τους Καναδούς να διαμαρτυρηθούν 
για τους περιορισμούς και τους κατ ὀικον περιορισμούς του COVID-19.

Διαδηλώσεις για το Lockdown σε ολόκληρο τον Καναδά

Παλαιστινιακές σημαίες και πινακίδες «Ελεύθερη 
Παλαιστίνη» γέμισαν το Σάββατο το απόγευμα την πλατεία 
Nathan Phillips καθώς χιλιάδες συγκεντρώθηκαν υπέρ των 
ανθρώπων στη Γάζα.

Η διαμαρτυρία διοργανώθηκε από το Παλαιστινιακό Κίνημα 
Νεότητας. Παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 
επίσης σε όλη τη Βόρεια Αμερική και σε μέρη του κόσμου.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τη βία και τις αδικίες εναντίον 
του παλαιστινιακού λαού εν μέσω της αυξανόμενης 
σύγκρουσης μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της 
μαχητικής ομάδας της Χαμάς.

Οι εντάσεις άρχισαν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ όταν οι 
Παλαιστίνιοι διαμαρτυρήθηκαν για απόπειρες αποίκων να 
εκδιώξουν βίαια παλαιστινιακές οικογένειες από τα σπίτια 

Διαμαρτυρία αλληλεγγύης προς τους 
Παλαιστίνιους στο κέντρο του Τορόντο

τους και τα ισραηλινά αστυνομικά μέτρα στο Τζαμί Al-Aqsa, 
ένα συχνό σημείο ανάφλεξης που βρίσκεται σε ένα βουνό 
στην Παλιά Πόλη, σεβαστό από Μουσουλμάνους και 
Εβραίους.

Η Χαμάς έριξε ρουκέτες προς την Ιερουσαλήμ αργά τη 
Δευτέρα, πυροδοτώντας την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα. 
Έκτοτε, η Χαμάς έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 2.000 
πυραύλους, αν και οι περισσότεροι είτε έχουν πέσει ή έχουν 
υποστεί αναχαίτιση από αντιπυραυλικές άμυνες.

Τα πολεμικά αεροπλάνα και το πυροβολικό του Ισραήλ 
έχουν χτυπήσει εκατοντάδες στόχους γύρω από την 
αποκλεισμένη Γάζα, όπου ζουν περίπου δύο εκατομμύρια 
Παλαιστίνιοι.

Τουλάχιστον 145 Παλαιστίνιοι και οκτώ Ισραηλινοί έχασαν 
τη ζωή τους ως αποτέ-
λεσμα της εντεινόμενης 
σύγκρουσης.

“Είμαστε εδώ για να γί-
νουμε η φωνή και τα μάτια 
τους και να ενημερώσουμε 
όλο τον κόσμο ότι είμαστε 
εδώ για αυτούς”, είπε ένας 
διαδηλωτής.

Δεκάδες άνθρωποι που 
έφεραν ισραηλινές σημαί-
ες εμφανίστηκαν επίσης 
στην πλατεία Nathan 
Phillips. Οι αστυνομικοί 
χώρισαν τις δύο ομάδες 
σχηματίζοντας μια γραμμή 
μεταξύ τους.

Η αστυνομία έκλεισε 
δρόμους γύρω από την 
πλατεία Nathan Phillips 
λόγω της διαμαρτυρίας.

Associated Press

Donate 
now!

Όλοι μαζί 
μπορούμε!
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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

Θρήνος στη Γάζα
Τουλάχιστον 42 Παλαιστίνιοι 

σκοτώθηκαν χθες σε 
αεροπορικά πλήγματα που 
εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον 
της Λωρίδας της Γάζας, 
αναφέρουν οι παλαιστινιακές 
αρχές, με αποτέλεσμα ο αριθμός 
των ανθρώπων που έχουν χάσει 
τη ζωή τους από την περασμένη 
Δευτέρα να ανέρχεται πλέον σε 
188. Σύμφωνα με τον νεότερο 
απολογισμό του υπουργείου 
Υγείας στη Γάζα, 55 παιδιά 
βρίσκονται μεταξύ των νεκρών.

Οι εικόνες από τη Γάζα είναι συγκλονιστικές. Γονείς ανέσυραν νεκρά τα παιδιά τους 
από τα γκρεμισμένα κτήρια και τα μετέφεραν κλαίγοντας στα χέρια. Τα σωστικά συνεργεία 
έδωσαν σκληρές μάχες για να απεγκλωβίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τραυματίες 
από τα συντρίμμια και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο, αλλά το έργο τους ήταν 
εξαιρετικά δύσκολο. Σύμφωνα με βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι ισραηλινές 
βόμβες άνοιξαν μεγάλους κρατήρες στο δρόμο που οδηγεί στο νοσοκομείο της Γάζας, με 
αποτέλεσμα να δυσκολεύει αφάνταστα η διακομιδή των τραυματιών.  

Τουλάχιστον οκτώ παιδιά σκοτώθηκαν μονάχα σήμερα στις αεροπορικές επιδρομές σε 
μια συνοικία στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 1.230 Παλαιστίνιοι έχουν 
τραυματιστεί από την αρχή του νέου κύκλου βίας μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των 
παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, μεταξύ αυτών η Χαμάς, που ελέγχει τον 
θύλακα των 2 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τις τελευταίες 24 ώρες, ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε στη Γάζα 90 θέσεις της 
Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, όπως έκανε γνωστό, έπειτα από «βροχή» ρουκετών στο 
ισραηλινό έδαφος.

ΣΕΛΙΔΑ 6
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ANONYMOUS     $10,000.00 
ANONYMOUS     $5,000.00 
GALANIS; KONSTANDINOS   $5,000.00 
“KRANIAS; ANASTASIA  
IN MEMORY OF KONSTANTINOS KRANIAS” $5,000.00 
PAPARI; JOANNE  - BIOCHEM ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS INC    $5,000.00 
ECONOMOU; GEORGE & TOULA   $4,000.00 
THESSALON FEDERATION OF ONTARIO   $3,000.00 
M.G.B.E. INC o/a CARTER MANOR  $2,000.00 
STAVRIDIS; STEVE     $2,000.00 
TRIANTAFYLLOS PACE; BESSY  $2,000.00 
TRIANTAFYLLOS; PANAYOT   $2,000.00 
ALOUMANIS; ARETI  $1,000.00 
ASSOCIATION OF GREVENA & SUBURBS -
 THEODOROS ZIAKAS   $1,000.00 
BARBOPOULOS SMILIS; CONSTANTINA  $1,000.00 
CIVIC ATLANTIC ELECTRIC LTD   $1,000.00 
HATSIOS; MARKOS     $1,000.00 
KOUTSOUKOS; GEORGIOS    $1,000.00 
MAZOMENOS; ANNA AND NIKOLAOS   $1,000.00 
PAPADOLIAS; EFFIE     $1,000.00 
PAVLAKOS; CHRISAVGI    $1,000.00 
SKOURA VARVITSA BROTHERHOOD   $1,000.00 
SOCIETY POTAMIAS LACONIAS CO   $1,000.00 
TEPELENAS; JOHN     $1,000.00 
TSOULIS; ANN        $750.00 
BOULIAS; CHRISTOS       $650.00 
ANONYMOUS       $500.00 
ANONYMOUS        $500.00 
FANARAS; PAMELA        $500.00 
KANELLOS; KONSTANTINOS       $500.00 
OVERS; JULIA LIA        $500.00 
PLEVRITIS; MARIA       $500.00 
SAKATOS; STEVE & CHRISSOULA     $500.00 
TZORTZIS; GEORGE     $500.00 
KARAILIADIS; MARIA & ERICK      $400.00 
ASSN KOSMAS AITOLOS AITOLOACARNANIAS 
EVRITANIAS       $350.00 
NIKOPOULOS; NIKOS      $350.00 
GEORGOULIS; JIM & FAMILY      $300.00 
KOKALIARIS; GEORGE      $300.00 
LANIS; GEORGE       $300.00 
NIKOLAKAKOS; BILL       $300.00 
PELEGRIS; SPIROS       $300.00 
PRITSOLAS; CHRISTINA      $300.00 
VELONIS; GEORGE       $300.00 
DAGONAS; JOHN       $250.00 
SPEIS; NAPOLEON       $250.00 
KAKARELIS; GEORGE      $240.00 
ANDERSON; ANTONY      $200.00 
ANONYMOUS       $200.00 
COUTSOUGERAS; CHRISTINA      $200.00 
DACOURIS; MARY       $200.00 
ILIADIS; ILIAS      $200.00 
MOBILOS; JOHN       $200.00 
SOTIROPOULOS; VASSILIKI & NICK     $200.00 
SOUTOS; PANAGIOTIS      $200.00 
TA PIERIA HELENO-CANADIAN ASSOCIATION   $200.00 
TSALLAS; GEORGE       $200.00 
TSIMIDIS; NICK       $200.00 
BOZIOS; EFSTRATIOS      $150.00 
GIGIS; GEORGE       $150.00 
KOROMILOS; FLORENCE      $150.00 
 VASILIADIS; LARRY       $100.00 
ADAMADIOU; PORFIRI      $100.00 
ALEXIOU; MARIA       $100.00 
BARLAS; NIKO       $100.00 
BAZOS; PETER       $100.00 
BILIKOPOULOS; MARIA AND SHAUN     $100.00 
CHRISANTHOPOULOS; JOHN      $100.00 
DALACOSTAS; ENFROSYNE      $100.00 
DAVIOTON ASSOCIATION TO KASTRO     $100.00 
DOUKAS; KONSTANTINOS      $100.00 
FOTIADIS; MARIA       $100.00 
KAKARELIS; EVANGELOS and DIMITRA     $100.00 
KAVARATZIS; NICK       $100.00 
KOSSILOS; ELIE       $100.00 
LAMBERIS; BASILE       $100.00 
LEVENTAKI; ELENI       $100.00 
MITROTHANASIS; NICK     $100.00 
PROESTAKIS; MARIANTHE      $100.00 
THEODORAKAKOS; VOULA      $100.00 
TRAKAS; THEODOROS      $100.00 
TRIANTOS; DIMITRIOS     $100.00 
TSAKIRIDIS; PETER       $100.00 
VAZINTARIS; NIKOLAS      $100.00 
VIOPOULOU; ATHINA      $100.00 
GARDANIS; ANASTASIOS        $99.00 
YEOSTROS; MARY         $75.00 
KOUTSOUMBOU; THEODORA        $60.00 
CIMO; JESS         $50.00 
MILIONIS; VASILIOS        $50.00 
PAPAEVANGELOU; TRIANTFILLIA        $50.00 
PHILOS; PHOTIOS         $50.00 
RODOPOULOS; HELEN        $50.00 
THEODORE; KIKI         $50.00 
ANONYMOUS        $41.42 

Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Τα μέλη της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής θα ήθελαν να εκφράσουν 
τη βαθιά τους εκτίμηση σε όλους όσουν έχουν προσφέρει τη δωρεά 
τους σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για τη σωτηρία της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο.

Μέχρι την Τρίτη 11 Μαΐου, 2021 έχει συγκεντρωθεί το ποσό των $609,671 
από την γενναιόδωρη προσφορά 876 δωρητών!

Είμαστε αισιόδοξοι ότι με την υποστήριξή σας θα μπορέσουμε να 
επιτύχουμε τον στόχο μας ύψους $1.5 εκατομμυρίων δολλαρίων ή 
περισσότερο. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας.

Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε τη στήριξή σας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Σας υπενθυμίζουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να 
προσφέρετε τη δωρεά σας:
1. Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ: http://www.greekcommunity.org/Give.
aspx

2. Με Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων (E-transfer) στην Ελληνική 
Κοινότητα Τορόντο στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: of-
ficemanager@togreekcom.org

Πάντα αναγράφετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας ώστε να αποσταλλεί 
η απόδειξη. 

3. Με επιταγή προς την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο 
      Διεύθυνση αποστολής: 30 Thorncliffe Park Dr., 
      Toronto, ON, M4H 1H8

4. Με πιστωτική κάρτα μέσω τηλεφώνου στο 416-425-2485

Θα θέλαμε να σας υπευνθυμίσουμε ότι αποδείξεις για φορολογική χρήση 
εκδίδονται για ποσά άνω των $25.

Ανεξάρτητη 
Ερανική Επιτροπή

Δρ. Αναστάσιος 
Καραντώνης
Πρόεδρος

Γιάννης Αντωνόπουλος
Γιάννης Βαβίτσας
Γιώργος Βλαχάκης
Παναγιώτης Γαλάνης
Θεόδωρος Δάρμος
Αντώνης Λιόλιος
Γρηγόρης Καναργελίδης
Μάνος Μαραγκάγκης
Μιχάλης Μουρατίδης
Γιώργος Παπαδάκης
Γιάννης Φαναράς
Γιάννης Χριστόπουλος 

Σύμβουλοι Ex-Officio: 

Αντώνης Αρτεμάκης
Μάρθα Χέντυ
Μπέτυ Σκουτάκη
Κατερίνα Τσεκαρέα

Μήνυμα της Ανεξάρτητης Ερανικής 
Επιτροπής για τη σωτηρία 
της Ελληνικής Κοινότητας
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Στο Ισραήλ, 10 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί κι ένας 
στρατιώτης, έχουν σκοτωθεί έπειτα από ρίψεις ρουκετών 
από τη Γάζα, ενώ 282 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Εν τω μεταξύ, η Αίγυπτος άνοιξε τη συνοριακή διέλευση 
με τη Λωρίδα της Γάζας και έστειλε δέκα ασθενοφόρα στον 
παλαιστινιακό θύλακα υπό αποκλεισμό για να παραλάβουν 
και να διακομίσουν σε αιγυπτιακά νοσοκομεία ανθρώπους 
που τραυματίστηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς 
από τη Δευτέρα, ανέφεραν αξιωματούχοι των υπηρεσιών 
υγείας.

Το Κάιρο «άνοιξε κατ’ εξαίρεση τη διέλευση στη Ράφα για 
να επιτραπεί η είσοδος δέκα αιγυπτιακών ασθενοφόρων 
στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να διακομίσουν τραυματίες 
Παλαιστίνιους για να νοσηλευθούν στην Αίγυπτο», 
διευκρίνισε αξιωματούχος.

Η διέλευση της Ράφας είναι η μοναδική που συνδέει 
τη Λωρίδα της Γάζας με τον έξω κόσμο και δεν ελέγχεται 
από το Ισραήλ. Οι ισραηλινές αρχές επιβάλλουν εξαιρετικά 
σκληρό αποκλεισμό στον θύλακα εδώ και σχεδόν 15 
χρόνια.

Αξιωματούχος των αιγυπτιακών δυνάμεων ασφαλείας 
στα σύνορα διευκρίνισε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «κατ’ 
εξαίρεση» καθώς η συνοριακή διέλευση αυτή είναι κανονικά 
κλειστή κατά τις αργίες, συμπεριλαμβανομένης της εορτής 
Έιντ αλ Φιτρ, που άρχισε την Τετάρτη.

Θρήνος στη Γάζα

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 4
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ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

-Έλα Σκλάβε τι κάνεις;
-Όλα καλά μικρέ. Είδες ότι 

δεν άργησα; Όχι για να μην 
παραπονιέσαι.

-Σε βλέπω πολύ ευδιάθετο και 
ανεβασμένο ψυχολογικά Σκλάβε!

-Έτσι ακριβώς είναι μικρέ. Βλέπεις 
παρακολουθούμε όλοι εδώ πάνω 
την προσπάθεια που γίνεται εκεί 
κάτω για να σωθεί η κοινότητα και 
να αλλάξει σελίδα. Ήρθε η ώρα να 
παραδοθεί η σκυτάλη στην επόμενη 
γενιά.

Είμαι πεπεισμένος ότι με ένα 
φρέσκο, ξεκούραστο συμβούλιο και 
καινούργιες ιδέες η κοινότητάμας 
θα αρχίσει να αγκαλιάζει ξανά την 
παροικία μας και ιδιαίτερα τη νεολαία. 

-Συμφωνώ Σκλάβε, πρωταρχικός 
στόχος είναι να μαζευτούν τα λεφτά, 
για να ανασάνει ελεύθερα ή κοινότητα 
και όλα θα γίνουν. 

- Είναι βέβαιο μικρέ ότι σύντομα 
θα μαζευτεί το 1,5 εκατομμύριο. 
Αυτό όμως που θέλω να δω είναι 
αν θα βάλει το χέρι στη τσέπη 
ο Μητροπολίτης, έτσι ώστε να 
βοηθήσει και αυτός με τη σειρά του.

- Εγώ πιστεύω Σκλάβε ότι θα βάλει 
100 χιλιάρικα.

- Σου έχω πει μικρέ όταν έχει ήλιο 
να φοράς καπέλο....

- Που κολλάει αυτό Σκλάβε;

-Μάλλον σε έχει χτυπήσει ο 
ήλιος κατακέφαλα, γιαυτό και λες 
κουταμάρες.

Άκου εκεί 100 χιλιάρικα ο 
Μητροπολίτης.

- Έλα Σκλάβε...Τι είναι 100 χιλιάρικα 
για τον Μητροπολίτη.Στο κάτω κάτω 
τον Ελληνισμό της παροικίας μας θα 
βοηθήσει. 

-Τι να πω μικρέ. Να το δω και ας 
μην το πιστέψω.Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι η παροικία μας έχει 
πολλούς αξιοσέβαστους μεγαλο 
επιχειρηματίες, οι οποίοι είμαι 
βέβαιος ότι θα βοηθήσουν. 

Άλλωστε κάνεις μας δεν μπόρεσε 
να τα φέρει εδώ πάνω. Οι καλές 
πράξεις αλληλεγγύης μετράνε που 
αγκαλιάζουν  το είναι μας.

Εδώ πάνω μικρέ έχουμε πολλούς 
κοινοτικούς. Σκεφτόμαστε λοιπόν να 
κάνουμε με τη σειρά μας μια μικρή 
κοινότητα .Επίσης έχουμε και ένα 
κέντρο διασκέδασης. 

-Το θυμάμαι Σκλάβε.Μου το είχες 
αναφέρει κάποια στιγμή. Τι θέλεις να 
μου πεις όμως με αυτό;

-Όποιος κάνει δωρεά μικρέ πάνω 
από 2.500χιλ.στην κοινότητα θα έχει 
πρώτο τραπέζι πίστα όταν έρθει η 
ώρα να ανέβει εδώ πάνω. 

-Τώρα σοβαρολογείς Σκλάβε;Πώς 
θα το γράψω αυτό;

-Εσύ γράψε το μικρέ και 
όποιος θέλει μπορεί να το 
σκεφτεί και να αποφασίσει. 

-Έγινε Σκλάβε.Σε αφήνω γιατί 
έχω αρκετό τρέξιμο αυτές τις 
ημέρες. 

-Ότι πεις μικρέ, τα λέμε 
σύντομα. 

-Σου έχω πει Σκλάβε να μην 
το λες αυτό,γιατί ο νους μου 
πάει αλλού.

- Μην αγχώνεσαι μικρέ.Έχεις 
πολλά χρόνια ακόμα μπροστά 
σου. 

Donate 
now!

Όλοι μαζί 
μπορούμε!
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...
 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 

Xρήστος Μανίκης
Μοντρεάλ 15 Μαΐου 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 
ΤΗΣ  11ης ΜΑΪΟΥ 2021

Την περασμένη Τρίτη 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκε και 
πάλι μέσω της πλατφόρμας Zoom η τακτική συνεδρίαση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οπωσδήποτε θα πρέπει να αναγνωριστεί, ότι και εν 
μέσω της πανδημίας το σημερινό υπό τον κ. Ανδρέα Κριλή 
Δ.Σ. καταβάλλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κοινότητά μας.

Όμως εκτός αυτών που θα μπορούσαμε να τα 
χαρακτηρίσουμε και ως αυτονόητα, πριν ασχοληθώ και πάλι 
με πνεύμα κριτικής, ως θετικά θα τονίσω ότι ετοιμαζόμαστε 
για τον ραδιομαραθώνιο: «I Stand for our schools/ ΣΤΗΡΙΖΩ 
τα σχολεία μας” - Radio Marathon»

Η οργανωτική επιτροπή υπό τον Dr. Γιωργο Τσούκα 
εργάζεται εντατικά γι’ αυτό και από ότι γνωρίζω όλα τα 
Παροικιακά Μέσα Ενημέρωσης στηρίζουν την προσπάθεια 
που αρχίζει το Σάββατο 29 Μαΐου.

Καλή επιτυχία στην προσπάθεια ευχήθηκαν τόσο ο κ. 
Κριλής, όσο και όσοι εκ των μελών του Δ.Σ. μίλησαν.

Υπενθυμίζω ότι η έναρξη της εκστρατείας «ΣΤΗΡΙΖΩ τα 
σχολεία μας», γίνεται το Σάββατο, 29 Μαΐου 2021.

Ο ραδιομαραθώνιος θα διεξαχθεί από το CFMB 1280 
AM, το Radio Centre-Ville 102.3 FM και τους «Ακρίτες του 
Μόντρεαλ» 1610 ΑΜ.

Για κάθε πληροφορία ή για να κάνετε τις προσφορές σας 
τηλεφωνήστε στο 514 738 2421.

(Περισσότερα, για τον ραδιομαραθώνιο μπορείτε να βρείτε 
στην σελίδα της Κοινότητας.)

Επί πλέον θα πρέπει επίσης να αναφέρω και μια πολύ 
επαινετική τοποθέτηση που ήταν συγχρόνως και προτροπή, 
που έκανε ο Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσόκανος. Ο κ. 
Τσόκανος είπε κάτι το απλό. Απευθυνόμενος σε όλους 
τους συμπαροίκους έκανε προς αυτούς μια έκκληση: 
σκεφτείτε, είπε τους Ιερούς μας Ναούς και καθώς τώρα, 
λόγω των μέτρων που ισχύουν δεν μπορείτε να πάτε για 
να εκκλησιαστείτε, υπολογίστε το ποσό που θα σας στοίχιζε 
αν εκκλησιαζόσασταν και βρείτε τον τρόπο να τα στείλετε 
προκειμένου και οι Ιεροί μας Ναοί να στηριχτούν.

Ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο, τόνισε και ζήτησε από 
όλους να μην ξεχνούν ότι αν δεν στηριχθούν  από εμάς 
οι Εκκλησίες μας και τα Σχολεία μας θα αντιμετωπίσουν 
οικονομικά προβλήματα.

Επικροτώ πλήρως τα όσα είπε ο κ. Τσόκανος και συνιστώ 
και εγώ να μην ξεχνάμε ούτε τους Ιερούς Ναούς μας, ούτε 
και τα Σχολεία μας.

Κάτι άλλο το πολύ θετικό που αναφέρθηκε είναι ότι στις 
18 Ιουνίου θα γίνει η τελετή αποφοίτησης των έξη πρώτων 
μαθητών του Ημερήσιου Γυμνασίου της ΕΚΜΜ.

Άμποτε να στεριώσει και το Γυμνάσιο έτσι ώστε κάθε χρόνο 
να γίνονται ανάλογες ευχάριστες τελετές αποφοίτησης.

Μετά από αυτά τα θετικά, δυστυχώς θα επαναλάβω ότι 
ο κ. Κριλής για πολλοστή φορά, επανέλαβε τον εαυτόν του, 
όταν απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την Στέγη, όπου 
και ζητήθηκε καθαρισμός επίσημης ημερομηνίας μεταφοράς 
των τίτλων ιδιοκτησίας της στην ΕΚΜΜ, είπε το γνωστό 
«πολύ σύντομα θα έρθουν τα πολύ ευχάριστα νέα.»

 Επίσης αναφορά έγινε και στο θέμα της λειτουργίας της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μας παρέδωσε πόρισμα, θα το 
εξετάσουμε αρχικά στην Εκτελεστική Επιτροπή, κατόπιν θα 
το φέρουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά θα έρθει στην 
Γενική Συνέλευση, είπε.

 Την Γ.Σ. είπε, επιδιώκουμε μέσω Zoom να την 
πραγματοποιήσουμε αν και αυτό δεν είναι εύκολο.

Κατά τα άλλα όλα εξελίχθηκαν πολύ ήρεμα. 
Ως τόσο σχετικά με την «Στέγη» κρατάμε και πάλι το ότι 

«πολύ σύντομα θα έρθουν τα πολύ ευχάριστα νέα.»
Εν αναμονή αυτών, λοιπόν. 

«Tί τέλος πάντων είναι των 
Ελλήνων οι Κοινότητες 

στο εξωτερικό;»
«ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ 
ΑΔΙΕξΟΔΑ;» ΚΑΙ «ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ 

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;»
12ον Χωρίς να το καταλάβω προσπαθώντας να 

απαντήσω στα ερωτήματα «Tί τέλος πάντων είναι των 
Ελλήνων οι Κοινότητες στο εξωτερικό;» «Πώς φτάσαμε στα 
σημερινά αδιέξοδα;» και «πού πήγαν τα χρήματα;» χωρίς 
να το καταλάβω βρέθηκα αντιμέτωπος με την πρόκληση 

να γράψω και μέρος της ιστορίας της Κοινότητός μας. Και 
μάλιστα κατά συγκυρία, δυσάρεστη δυστυχώς συγκυρία, 
βρέθηκα αντιμέτωπος με την πρόκληση να επεκτείνω την 
ιστορική μου έρευνα και στην ΕΚΤ (Ελληνική Κοινότητα του 
Τορόντο). Γιατί δυστυχώς, ακόμα και από τα ελάχιστα εκ 
των πολλών στοιχείων που μέχρι τώρα έχω παρουσιάσει, 
φαίνεται καθαρά ότι οι κατά καιρούς μεταπολεμικές 
διοικήσεις των δύο  Κοινοτήτων, εν πολλοίς έχουν μια 
παρόμοια διαδρομή. Αυτή μεταξύ των άλλων συνίσταται 
στο ότι, παρ’ ότι κληρονόμησαν αξιόλογη προίκα από τους 
προπολεμικούς μετανάστες, νομοτελειακά και σαν να ήταν 
έτοιμες από καιρό,  βρέθηκαν στα πρόθυρα οικονομικής 
χρεοκοπίας και μάλιστα προκειμένου να την αποφύγουν, 
έφτασαν στο σημείο ως σωσίβια λέμβο να προωθούν 
πώληση ακίνητης τους περιουσίας.

Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι κατά μία περίεργη σύμπτωση, 
πάλι περίεργη σύμπτωση, σχεδόν όλες οι διοικήσεις και 
των δύο Κοινοτήτων επί μακρόν βρέθηκαν σε μετωπική 
σύγκρουση με την «Εκκλησία» που για πολλούς η λέξη/
θεσμός «Εκκλησία» είναι ταυτισμένη με τον σημερινό 
Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Σωτήριο. Αυτός λόγω μη μετάθεσής του, 
αλλά και λόγω μακροζωΐας του, επί χρόνια κατά την διάρκεια 
της ανέλιξής του στο σημερινό του αξίωμα, αποτελούσε και 
συνεχίζει να αποτελεί το κόκκινο πανί γι’ αυτές. Αρκεί και 
μόνο μια ματιά στις παροικιακές εφημερίδες και αυτά θα τα 
διαπιστώσει κανείς πολύ εύκολα.

Πολλοί, εκ των επικριτών του, είτε από άγνοια, είτε 
από σκοπιμότητα, όμως ολοφάνερα λανθασμένα, έχουν 
συνταυτίσει και προσωποποιήσει τον θεσμό «Εκκλησία,» 
«Εκκλησία του Χριστού» σωστότερα με το πρόσωπο του 
κ.κ. Σωτηρίου. Ετσι η όλη αντιπαράθεση περιπλέκεται 
«πολυμερώς και πολυτρόπως.»

Μάλιστα συχνά οι επιθέσεις κατά του προσώπου 
του κ.κ. Σωτηρίου στρέφονταν και κατά του πλήρως 
συνταυτισμένου με αυτόν θεσμού της «Εκκλησίας του 
Χριστού.» Ετσι που οι ύβρεις που δεχόταν, και δυστυχώς 
εξακολουθεί να δέχεται, είτε κατ’ευθείαν από εκείνους 
που διοικούσαν τις Κοινότητες, είτε από τους ανθρώπους 
τους, (νυν τύπου Αντίποδα στο Τορόντο), ήταν και είναι 
παντελώς ανεπίτρεπτες και απαράδεκτες, ακόμα και 
αν εκφράζονταν για το πιο ανυπόληπτο της οικουμένης 
πρόσωπο. Το περίεργο είναι ότι συχνά αυτοί οι βωμολόχοι 
υβριστές, που παριστάνουν τον θεματοφύλακα του 
θεσμού «Κοινότητα» το κάνουν με την ανοχή, αν όχι και 
με τα «εύγε» και το «χαρτζιλίκωμα» των υπευθύνων των 
Κοινοτήτων. Αυτό φαίνεται καθαρά από το γεγονός ότι οι 
διοικούντες τις Κοινότητες, δεν ενοχλούνται ούτε από τους 
εμετικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του προσωποιημένου 
με τον κ.κ. Σωτήριο θεσμού της Εκκλησίας, αλλά ούτε και 
εναντίον όσων τολμούν να εκφράσουν μία αντίθετη από 
τη δική τους άποψη, που «συμπτωματικά» και  πάλι, είναι 
εν πολλοίς σύμφωνη με την άποψη των διοικούντων, οι 
οποίοι για λόγους «καθωσπρεπισμού» και ευγένειας δεν 
μπορούν να εκφράσουν.  

Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο των συγκοινωνούντων 
δοχείων. Για να επιβεβαιωθούν αυτά που έγραψα, 
αρκεί έστω και μόνο μια διαχρονική ματιά σε διάφορες 
παροικιακές εφημερίδες, αφού είναι γνωστό ότι «τα γραπτά 
μένουν.»

Όμως ίσως αναρωτηθεί κανείς προς τι αυτός ο πρόλογος 
και πόσο σχετίζονται με την άποψη που έγραψα και στην 
οποία θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο, «σχεδόν όλες 
οι διοικήσεις και των δύο Κοινοτήτων επί μακρόν βρέθηκαν 
σε μετωπική σύγκρουση με τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο 
κ.κ. Σωτήριο;»

Τί είναι «Εκκλησία του Χριστού;»
Επιτρέψτε μου ως τόσο να διευκρινίσω το τί εστί ο 

όρος «Εκκλησία» που φυσικά και δεν έχει καμία σχέση 
με οποιοδήποτε πρόσωπο, ασχέτως του αξιώματος που 
κατέχουν στην λειτουργική δομή της «Εκκλησίας του 
Χριστού».

Ετσι απλά: «Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών.» 
Δηλαδή και οι κληρικοί και οι λαϊκοί. Κατ’ επέκταση και 
πιο απλοποιημένα, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει σε 
άρθρο του ο Αρχιμ. Κων/νος Σιαράπης: 

«Η Εκκλησία είναι το ζωντανό και πραγματικό σώμα του 
Χριστού, με κεφαλή τον ίδιο το Χριστό. Είναι η κοινωνία 
των πιστών. Είναι οι τελώνες και οι άγιοι, οι φαρισαίοι 
και οι μάρτυρες, οι πόρνες και οι όσιοι, οι ευσεβείς και 
οι αδιάφοροι. Όλοι αποτελούμε μέλη της Εκκλησίας του 
Χριστού, όχι επειδή συνεισφέρουμε οικονομικά, αλλά 
επειδή με το Βάπτισμά μας είμαστε γραμμένοι στα βιβλία 
του Ουρανού…. 

»Η Εκκλησία στη σημερινή εποχή είναι κτιριακά 
ανεπτυγμένη, αλλά πνευματικά αδυνατισμένη. Έχουμε 
αρκετούς Ναούς που είναι πραγματικά στολίδια. Εχουμε 
όμως χριστιανούς που είναι αναστημένα θαύματα; 
Χριστιανούς, όχι μόνο του Ναού, αλλά χριστιανούς του 
Χριστού;

Από το σπόρο ξεπετάγεται η ζωή, όχι από τά κλαριά και τα 
φύλλα. Ο Χριστιανισμός είναι σπερματική δύναμη και σοφία. 
Είναι η γνώση, η αγάπη, η ανθρωπιά και η διακονία «υπέρ 
της του κόσμου ζωής». 

(Βλέπετε ολόκληρο το άρθρο αυτό στο τέλος των Σχπό΄π 
του στην σελίδα 35 του σημερινού Φύλλου).

Είμαι βέβαιος ότι πολλοί εκ των όσων έχουν υπηρετήσει και 
υπηρετούν τις Κοινότητες, ξέρουν τι πραγματικά εστί ο όρος 
«Εκκλησία του Χριστού». Όμως σκόπιμα, ή για αλλότριους 
σκοπούς, αφήνουν  να καλλιεργείται η ιδέα ότι «Εκκλησία του 
Χριστού» είναι ο Αρχιεπίσκοπός Σωτήριος, (ή οποιοσδήποτε 
άλλος μία ημέρα τον αντικαταστήσει), καθώς και γενικά κάθε 
κληρικός. Ως εκ τούτου οι φανεροί εχθροί της «Εκκλησίας 
του Χριστού» καθώς και οι καμουφλαρισμένοι εχθροί της, 
κτυπώντας τον κ.κ. Σωτήριο κτυπούν τον θεσμό «Εκκλησία 
του Χριστού,» που ευκαίρως ακαίρως τα συνταυτίζουν και 
με πολλούς άλλους απαξιωτικούς χρακτηρισμούς όπως 
«Εκκλησία-Ιεροκρατία», «παπαδοκρατία», «σκοτεινή  
Ιεροκρατία».. κ.α.

Τί είναι οι «Δημοκρατικές 
Κοινότητες;»

 Σε αντίθεση με αυτόν τον κατ’ αυτούς απαρχαιωμένο 
και μεσαιωνικής προέλευσης θεσμό της «Εκκλησίας-
Ιεροκρατίας», έχουν θεσπίσει τον απαστράπτοντα 
θεσμό «Δημοκρατική Κοινότητα» η οποία μάλιστα 
πρέπει τουλάχιστον στα χαρτιά να διοικείται, από τους 
αντιπροσώπους του λαού - αφέντη. Σε αυτήν την 
«Δημοκρατική Κοινότητα», πάντα θεωρητικά, πρέπει 
να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, αφού έχουν θεσπιστεί 
Εσωτερικοί Κανονισμοί, εφαρμόζονται με θρησκευτική 
ευλάβεια οι δημοκρατικές διαδικασίες ακόμα και «στην 
τελευταία τους έκδοση τα  Robert’s Rules of Orders» 
και ο λαός μέσω των Γενικών Συνελεύσεων και των 
Εξελεγκτικών τους Επιτροπών, που πρέπει να λειτουργούν 
απρόσκοπτα, ελέγχει τις κατά καιρούς Διοικήσεις. Επί 
πλέον αυτές τις Διοικήσεις, αν δεν μας αρέσουν μέσω των 
εκλογικών διαδικασιών τις καταψηφίζουμε και εκλέγουμε τα 
άτομα που εμπιστευόμαστε αφού αυτά προέρχονται από 
εμάς και υπηρετούν εμάς.

Οπωσδήποτε αυτή πρέπει να είναι η δομή των 
«Δημοκρατικών Κοινοτήτων» και τα άτομα που κατά καιρούς 
εθελοντικά επανδρώνουν τα Δ.Σ. των «Δημοκρατικών 
Κοινοτήτων» προέρχονται από τον Λαό. ‘Ομως και οι 
Κληρικοί μας, ασχέτως βαθμού δεν προέρχονται από εμάς 
τον Λαό; Ή μήπως στον επί 20 και πλέον αιώνων θεσμό 
των κληρικών μας, των κληρικών μας όλων των βαθμίδων, 
δημιουργήθηκαν  κάστες, ή κάπου έγραφε ότι για να γίνει 
κάποιος κληρικός και κυρίως ανώτερος κληρικός, πρέπει 
να κατάγεται από πλούσια οικογένεια; Τουναντίον θα 
έλεγα ότι διαχρονικά σχεδόν όλοι οι κληρικοί μας, μηδέ 
των Πατριαρχών και των  Αρχιεπισκόπων εξαιρουμένων, 
προέχονται από αυτό που λέμε «λαϊκές οικογένειες.» 

Και σε τελική ανάλυση. Γιατί κάποιος απλός απόδημος, 
που το έφεραν οι καταστάσεις να μεταναστεύσει στο 
εξωτερικό, να εμπιστεύεται περισσότερο τον συμπάροικο 
που ως λαϊκός εκλέγεται να διοικήσει εθελοντικά μια 
«Δημοκρατική Κοινότητα», από έναν κληρικό που έχει την 
ίδια καταγωγή, αλλά από κάποιο παρεμφερές πνευματικό 
μετερίζι αποφασίζει να τον υπηρετήσει μέσω του θεσμού 
της Εκκλησίας του Χριστού»;

Προς τί η σύγκρουση; 
Προς τί «δύο πλευρές;»

 Θεωρητικά οι δύο θεσμοί  «Εκκλησία του Χριστού» και 
«Δημοκρατικές Κοινότητες» αποσκοπούν στην υπηρεσία 
των μελών τους που συμπίπτει να είναι τα ίδια, αφού 
απαραίτητη προϋπόθεση για να γραφτούν μέλη στα 
κατάστιχά τους,  είναι οπωσδήποτε το να είναι βαπτισμένοι 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν 
γίνονται μέλη ούτε στην «Εκκλησία του Χριστού,» ούτε στις 
«Δημοκρατικές μας Κοινότητες» (τουλάχιστον αυτής του 
Μοντρεάλ).

Το ερώτημα γίνεται πιο περίπλοκο από τη στιγμή, που θα 
πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι οι κληρικοί που υπηρετούν την 
«Εκκλησία του Χριστού» θα πρέπει να είναι «πέραν πάσης 
αμφιβολίας έντιμοι διαχειριστές των κοινοτικών χρημάτων» 
που περνούν από τα χέρια τους, όπως «έντιμοι και πέραν 
πάσης αμφιβολίας έντιμοι διαχειριστές των κοινοτικών 
χρημάτων που περνούν από τα χέρια τους» θα πρέπει να 
είναι και οι εθελοντικά διοικούντες τις  «Δημοκρατικές μας 
Κοινότητες.»

Μετά από όλα αυτά αναρωτιέται κανείς πως οι 
εκπρόσωποι δύο θεσμών που δημιουργήθηκαν για να 
υπηρετούν τα ίδια άτομα, βρήκαν τρόπο να ερίζουν, να 
συγκρούονται μεταξύ τους και μάλιστα ουκ ολίγες φορές 
να πηγαίνουν και στα δικαστήρια, έτσι ώστε με χρήματα 
εκείνων που υπηρετούν, να λύσουν τις μεταξύ τους 
διαφορές;

Επ’ αυτού του θέματος, θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω 
ότι ένα παρεμφερές πρόβλημα, πρόβλημα διαχωρισμού 
αρμοδιοτήτων, δημιουργήθηκε και μεταξύ των πρώτων 
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χριστιανών. Ναι των πρώτων Χριστιανών στα Ιεροσόλυμα. 
Βέβαια πολλοί, που αγνοούν τα της Αγίας Γραφής μπορεί 
διαβάζοντας αυτά και να μειδιούν, αλλά αν έκαναν τον κόπο 
να διαβάσουν το Αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζεται 
κάθε Κυριακή των Μυροφόρων (Πράξ. στ’ 1-7, σαν αύριο) 
στους Ιερούς μας Ναούς, (Βλέπετε την σελίδα 52 του 
σημερινού Φύλλου) θα έβλεπαν πόσο απλή είναι θα ήταν η 
λύση αν εκατέρωθεν υπήρχε έστω και λίγη καλή πρόθεση.

 Ομως δυστυχώς, επ’ αυτών των «δύο πλευρών» που 
καταφέραμε να διαχωριστούμε και ανάμεσά μας κτίσαμε ένα 
«τείχος του Βερολίνου» ένα «τείχος ντροπής» επί χρόνια 
εκδηλωθήκαν μίση και πάθη και σπαταλήσαμε χρόνο, 
χρήμα, φαιά ουσία και μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων μας 
ως ομογένεια. 

Μια γεύση από το παρελθόν
Θα σταθώ μόνο σε δύο χαρακτηριστικά στοιχεία από το 

παρελθόν. Νομίζω σκιαγραφούν την πραγματικότητα αφού 
όπως θα δείτε, περιχαράκωσαν και «εξουδετέρωσαν τα 
επίβουλα σχέδια του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου», 
από «τη εξουσία της λαϊκής κυριαρχίας του λαϊκού 
στοιχείου.». Θα τονίσω ότι αυτά αν και κάθε άλλο, παρά 
αποτελέσματα κάποιας ενδελεχούς έρευνας είναι δεν 
παύουν να είναι πολύ χαρακτηριστικά. 

Το πρώτο προέρχεται από πρωτοσέλιδο άρθρο του 
Ελληνοκαναδικού Βήματος της 4ης Ιουλίου του 1969. (Από 
τότε που το Ε. Βήμα ήταν στα χέρια του μακαρίτη Γιώργου 
Παπαδάκη.) 

Τότε, στην Παροικία του Μοντρεάλ, είχε ξεσπάσει μια 
αντιπαράθεση με τα παλαιά μέλη της Κοινότητας και 
τους νεομετανάστες. Αυτοί βάσει των τότε ισχυόντων 
Εσωτερικών Κανονισμών, μπορούσαν να γίνουν μέλη 
αλλά για να αποκτήσουν το δικαίωμα του «ψηφίζειν και 
ψηφίζεσθαι» θα έπρεπε να ήταν μέλη επί δύο χρόνια.

Για να λυθεί το θέμα είχε έρθει στο Μοντρεάλ ο τότε 
Αρχιεπίσκοπός Αμερικής Ιάκωβος. Ιδού πως αρχίζει το 
άρθρο που έφερε τον τίτλο:

«Ομογένεια και Εκκλησία
Η διάχυτη έξαψη, ο ερεθισμός, η εκρηκτική ατμόσφαιρα 

και αντίδραση με τας οποίας υπεδέχθη η εδώ ομογένειά 
μας την προπερασμένη εβδομάδα τον Αρχιεπίσκοπό 
μας και τα επίβουλα σχέδιά του για την εξουδετέρωση 
της εξουσίας και της κυριαρχίας του λαϊκού στοιχείου 
στην Κοινότητά μας και την υποκατάστασή τους από την 
ανεξέλεγκτη ιεροκρατία, εστόμωσε ολότελα και αχρήστευσε 
τα Αρχιερατικά σπαθιά.

Ετσι ο αγέρωχος βυζαντινός αητός καταπτοημένος με 
μαδημένα τα φτερά του και τσαλακωμένη την υπεροψία 
του, γύρισε ντροπιασμένος στη γερακοφωλιά του στην Νέα 
Υόρκη.»

Το άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο προέρχεται από την 
Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο.  

Και πάλι σύμφωνα με το βιβλίο «Οσα δεν έσβησε ο 
χρόνος» του Μιχάλη Μουρατίδη, σελίδα 247, ο κ. Λάζαρος 
Κασέκας, Πρόεδρος ενός Κοινοτικού Συνδυασμού που 
έφερε το όνομα «Ενωμένη Κοινότητα,»

έγραψε «με την ευκαιρία της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης, 
τους Ομοιόμορφους Κανονισμούς και την αποχή της ΕΚΤ» 
ένα άρθρο που έφερε τον τίτλο «Αυτό που μας χωρίζει με 
την εκκλησιαστική ιεραρχία είναι πιο βαθύ από αυτό που 
μας ενώνει.» Ο κ. Κασέκας, ο οποίος σύμφωνα με το βιβλίο 
είχε χρηματίσει και Γραμματέας της Κοινότητας αρχίζει το 
άρθρο του ως ακολούθως:

«H παραπάνω ανάγνωση μου, αναφέρεται στις δυό ρίζες 
του Νεοελληνικού Πολιτισμού Ελληνικότητα και Ορθοδοξία.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στις αντιθέσεις των 
Ελληνικών Κοινοτήτων του Καναδά και του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου μας.

Ο μεν έμπειρος αναγνώστης εύκολα θα εντοπίσει τις 
δυο αντίθετες πλευρές στην παραπάνω αντίθεση, ο δε 
λιγότερο έμπειρος πρέπει να προσέξει ότι αναφέρομαι στη 
διαφορά θέσεων μεταξύ Κοινότητας και ιεραρχών και όχι 
στην αντίθεση θέσεων μεταξύ Κοινότητας και θρησκείας.

Λαβή για τη σταχυολόγηση μερικών σκέψεων, σε αυτό 
το δοκίμιο παίρνω από το πολυσυζητημένο Κληρικολαϊκή 
Συνέδριο που θα γίνει σύντομα, με κύριο θέμα το νέο 
Καταστατικό Κοινοτήτων του Καναδά….»

Όπως βλέπετε από αυτά που γράφει, αφού χωρίζει τους 
αναγνώστες του άρθρου του σε «έμπειρους» και «λιγότερο 
έμπειρους» απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσο «η 
Μεγάλη Κοινότητα του Τορόντο πρέπει ή όχι να συμμετάσχει 
στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση» επαναλαμβάνει όπως λέει 
την γνωστή του θέση που είναι ΟΧΙ».

Αυτό το αιτιολογεί με το ακόλουθο σκεπτικό που 
εν πολλοίς, συμπτωματικά και πάλι απηχεί και όσα 
υποστήριζαν όσοι στην ΕΚΜΜ είχαν κάνει σημαία τους τον 
Νόμο 231:

«Η Κοινότητά μας είναι ένας αυτόνομος οργανισμός 
και οι μόνοι που μπορούν να συζητούν και αν θέλουν 
να αλλάξουν το καταστατικό της είναι τα ΜΕΛΗ της στις 
Γενικές τους Συνελεύσεις. Κανένας ΑΛΛΟΣ.»

Στην συνέχεια αφού αναλύει τους Ομοιομόρφους 
Κανονισμούς και συνιστά και στις άλλες «μικρότερες 
Κοινότητες ή Ενορίες να μην συμμετάσχουν στο 
Κληρικολαϊκό» αποφαίνεται ότι «το προτεινόμενο 
Επισκοπικό Καταστατικό εγκυμονεί κινδύνους για τον 
Ελληνισμό του Καναδά.»

Για τις υπόλοιπες θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
που γράφτηκε  στις 4 Μαΐου του 1988, μπορεί κανείς να 
συμφωνεί, ή να διαφωνεί αλλά δεν είναι του παρόντος.

Διάλογος μεταξύ «δύο πλευρών» 
και «αμοιβαία ειλικρίνεια»

  Επόμενο δεν είναι αφού γίναμε «δύο πλευρές» και 
ανάμεσά μας κτίσαμε ένα «τείχος ντροπής» και επί χρόνια 
εκδηλωθήκαν μίση και πάθη και σπαταλήσαμε χρόνο, 
αλλά και χρήμα στους δικηγόρους και τα δικαστήρια, να 
πανηγυρίσουμε όταν έστω και προς στιγμή τα βρίσκουμε:

Ετσι από επιστολή της Κοινότητας Μοντρεάλ, που 
φέρει ημερομηνία 29 Ιουλίου 1992 και υπογράφεται από 

τον τότε Πρόεδρο Κ. Γεωργουλή, διαβάζουμε τον επίλογο 
επί των επτά προτάσεων που μεταξύ του τότε Επισκόπου 
Σωτηρίου και του τότε Δ.Σ. συμφωνήθηκαν:

«Οι παραπάνω επτά προτάσεις οι οποίες είναι το 
αποτέλεσμα ενός διαλόγου των δύο

πλευρών, με στόχο την εξομάλυνση των προβλημάτων 
που είχαν προκύψει κατά το

παρελθόν, θα συνεχίσει πάνω στην βάση της αμοιβαίας 
ειλικρίνειας για την εξεύρεση

λύσεων και σε άλλα θέματα που απασχολούν τις δύο 
πλευρές.»

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και τώρα στο Τορόντο. Οι 
διαφορές μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και της ΕΚΤ 
είναι μεγάλες και έτσι δυστυχώς οι «δύο πλευρές»  έχουν 
προσφύγει στα δικαστήρια. Φυσικό είναι οι δικηγόροι να 
κάνουν πανηγύρι. 

Το συμπέρασμα αυτό βγαίνει είναι το γεγονός ότι την  
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, o κ. Γιάννης Φαναράς μέλος 
της ερανικής επιτροπής της ΕΚΤ, κατά την εμφάνισή του 
στο κανάλι Odyssey, απαντώντας στην ερώτηση του 
δημοσιογράφου Γιώργου Γαλάτση, κατά πόσο προσωπικά 
αυτός που χαίρει εκτιμήσεως και από τις δύο πλευρές 
προσπάθησε να συμβάλει στην επίλυση των διαφορών 
τους, απεκάλυψε ότι έχει καταβάλλει πολλές προσπάθειες 
γι’ αυτό. Κατόπιν πρόσθεσε ότι μεταξύ των δύο πλευρών 
υπάρχουν 13 διαφορές. Κατόπιν συζητήσεων είπε ότι οι 
11 λύθηκαν. Απομένουν πλέον μόνο δύο. Στην επί πλέον 
ερώτηση ποίες είναι αυτές οι διαφορές απέφυγε να τις 
αποκαλύψει.

Τελικά πού πάμε;
Μετά από όσα έγραψα νομίζω ότι εξ αρχής κάτι δεν πάει 

καλά με την όλη δομή της οργάνωσης των Αποδήμων 
Ελλήνων. Οφθαλμοφανέστατα ακόμα δεν έχουμε 
διευκρινίσει όχι μόνο τι εστί «Εκκλησία του Χριστού» 
και  τί «Δημοκρατικές Κοινότητες» αλλά ούτε και που 
βρίσκονται τα όρια μεταξύ των δύο εκπροσώπων των δύο 
θεσμών, που πράγμα περίεργο βασίζονται κυρίως στον 
εθελοντισμό ο οποίος λόγω των όσων συχνά γίνονται  
συνεχώς απαξιώνεται. Επόμενο είναι να έχουμε έριδες, 
«διαφορές 7 και 13 σημείων» και φυσικά να επιδιώκουμε 
μέσω πολυέξοδων δικαστικών αγωγών, να λύσουμε τις 
διαφορές μας.

Κατά τα  άλλα, θεωρούμε επίτευγμα το ότι «οι δύο 
πλευρές του Βερολίνου» προβαίνουν σε «Διάλογο με 
αμοιβαία ειλικρίνεια!!»

Αν αυτό δεν είναι η λογική του παραλόγου, ειλικρινά τι 
είναι παράλογο;
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ΝΟΜΟΣ 96: «ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ, ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ»

ΛΕΓΚΟ: ΔΕΝ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ 
ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Του Γεωργίου Καρύδη

Την Πέμπτη το πρωί, η κυβέρνηση του Κεμπέκ κατέθεσε 
προς ψήφιση το Νομοσχέδιο 96. Πρόκειται για ένα 
Νομοσχέδιο που προβαίνει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις 
στους νόμους που σχετίζονται με την προστασία της 
Γαλλικής γλώσσας. Μέσω του Νόμου 96 που φέρει τον 
τίτλο «Ενας νόμος που σέβεται τα Γαλλικά, την επίσημη 
και κοινή γλώσσα του Κεμπέκ» και κατατέθηκε στην 
Εθνοσυνέλευση της Επαρχίας από τον κ. Simon Jolin-
Barrette, ο υπεύθυνος υπουργός για την προστασία 
της Γαλλικής γλώσσας, τόνισε ότι το Νομοσχέδιο αυτό 
αποβλέπει στην ενίσχυση της χρήσης των γαλλικών στην 
επαρχία, με αλλαγές που προβλέπονται κυρίως στους 
τομείς των επιχειρήσεων, των μαθητών των CEGEP, και 
σε όσους εισέρχονται για μόνιμη διαμονή στην Επαρχία.

Σύμφωνα με τον κ. Simon Jolin-Barrette «αυτό το 
νομοσχέδιο επιβεβαιώνει ότι η μόνη επίσημη γλώσσα στο 
Κεμπέκ είναι η Γαλλική. Επιβεβαιώνει επίσης ότι τα Γαλλικά 
είναι η κοινή γλώσσα του έθνους του Κεμπέκ.»

Συνεχίζοντας ο Υπουργός, αφού τόνισε ότι αυτό ήταν 
«πολυαναμενόμενο και απαραίτητο» για την ενίσχυση 
των Γαλλικών Νομοσχέδιο, πρόσθεσε ότι «είναι καιρός να 
αντικατοπτριστεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, ότι 
η Γαλλική γλώσσα είναι η ψυχή του έθνους μας, και όταν 
αυτή ενισχύεται, όλο το Κεμπέκ γίνεται ισχυρότερο.»

Ο κ. Jolin-Barrette μέσω του 100 σελίδων Νομοσχεδίου, 
εκτός των άλλων προβλέπει την δημιουργία Υπουργείου 
Γαλλικής γλώσσας καθώς και τον διορισμό Επιτρόπου  
Γαλλικής Γλώσσας, που θα διορίζεται από την 
Εθνοσυνέλευση της Επαρχίας.

Ο Χάρτης της Γαλλικής Γλώσσας, κοινά γνωστός ως 
Bill 101, καθιερώθηκε πρωτίστως από τον Υπουργό 
της Κυβερνήσεως του Ρενέ Λεβάκ,  Camille Laurin και 
υιοθετήθηκε εν μέσω πολλών αντιδράσεων  το 1977. Βάσει 
εκείνου του Νόμου, μεταξύ άλλων, και πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων, τα παιδιά των μεταναστών θα έπρεπε να 
φοιτούν σε Γαλλικά σχολεία.

Με το νομοσχέδιο 99, που βασίζεται στον Νόμο 101, 
ο Χάρτης της Γαλλικής Γλώσσας γίνεται «θεμελιώδης» 

νόμος, που κατοχυρώνεται στο Καναδικό Σύνταγμα, με 
τα Γαλλικά να είναι η μόνη επίσημη γλώσσα και η κοινή 
γλώσσα του Κεμπέκ.

Το νομοσχέδιο θα επεκτείνει την χρήση των Γαλλικών 
σε  επιχειρήσεις που απασχολούν από 25 έως 49 
υπαλλήλους. Η κυβέρνηση θα δώσει στις επηρεαζόμενες 
επιχειρήσεις μια τριετή περίοδο χάριτος για προσαρμογή.

Μεταξύ των άλλων προβλέπονται η έκδοση τιμολογίων 
καθώς και οι άλλες «εμπορικές εκδόσεις» να είναι στα 
Γαλλικά.

Υπάρχουν περισσότεροι κανόνες για τις επιχειρήσεις 
σχετικά με τις εξωτερικές πινακίδες. 

Ο Επίτροπος Γλωσσών θα εξετάζει καταγγελίες 
σχετικά με την εφαρμογή των νέων γλωσσικών νόμων. 
Ο Jolin-Barrette είπε ότι το Office québécois de la 
langue française (OQLF) θα εξετάζει τις καταγγελίες 
που ενδεχομένως θα γίνουν εάν ένας πελάτης ενός 
καταστήματος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ικανοποιητικά 
στα Γαλλικά.

Έτσι, θα μπορείτε να καλέσετε το OQLF και να πείτε, 
«δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ στα γαλλικά»... το OQLF 
θα παρέμβει και θα βοηθήσει το κατάστημα να κάνει τις 
απαραίτητες αλλαγές.

Προκειμένου να μην δημιουργηθούν ανησυχίες ο 
πρωθυπουργός Francois Legault, διαβεβαίωσε τους 
αγγλόφωνους ότι τα δικαιώματά τους δεν παρακωλύονται.

Ο Νόμος 99 αν και αποβλέπει στην  προστασία 
των Γαλλικών δεν σχετίζεται  με τα δικαιώματα των 
Αγγλοφώνων του Κεμπέκ, είπε.

Όλα τα δικαιώματα των Αγγλοφώνων του Κεμπέκ θα 
προστατεύονται, επομένως θα έχουν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν στα Αγγλικά τις υπηρεσίες τόσο στην εκπαίδευση 
όσο και στην υγειονομική περίθαλψη, τόνισε ..

Ο Νόμος 99 σχετικά με τους Δήμους, όπου οι Αγγλόφωνοι 
είναι λιγώτεροι από το 50 τοις εκατό των κατοίκων προβλέπει 
ότι θα χάσουν το δικαίωμα να θεωρούνται δίγλωσσοι. 
Ωστόσο, μπορούν να διατηρήσουν αυτό το καθεστώς εάν 
υιοθετήσουν σχετική απόφαση.

Η Ένωση Δήμων προαστίων, που εκπροσωπεί 13 
από τους 15 δήμους με δίγλωσσο καθεστώς στο νησί του 
Μόντρεαλ, εξέδωσε δελτίο τύπου την Τετάρτη το απόγευμα 
ζητώντας τη διατήρηση της κατάστασης, ακόμη και σε μέρη 
όπου τα δημογραφικά στοιχεία έχουν αλλάξει.

«Για εμάς, η ισορροπία σημαίνει ενίσχυση της γαλλικής 
γλώσσας χωρίς να αφαιρούμε τα δικαιώματα των πολιτών σε 
δίγλωσσους δήμους», δήλωσε την Τετάρτη ο Beny Masella, 
δήμαρχος του Montreal West και επικεφαλής του συλλόγου.

Οπωσδήποτε με το Νομοσχέδιο 99 δημιουργείται μια νέα 
κατάσταση στο γλωσσικό ζήτημα του Κεμπέκ.

Οπωσδήποτε όμως οι αλλαγές τίποτα δεν θυμίζουν τα όσα 
ζήσαμε το 1997, αφού πλέον όλοι οι κάτοικοι του Κεμπέκ 
πιστεύουν ότι η Γαλλική γλώσσα πρέπει να προστατευθεί. 
Άλλωστε αν κάποιος μιλάει και τα Γαλλικά μόνο επί πλέον 
οφέλη θα έχει στην ζωή του.

Μοντρεάλ 15 Μαΐου 2021
Ελληνοκαναδικό Βήμα

ΚΑΝΑΔΑΣ
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Κατακόκκινες και ζουμερές, 
οι φράουλες προσφέρουν στον 
ουρανίσκο σου την απόλαυση που 
θέλει, ανεβάζουν την λίμπιντο και όλα 
αυτά προσθέτοντας στη σιλουέτα σου 
λίγες μόνο θερμίδες

Οι φράουλες αυτήν την περίοδο 
έχουν την τιμητική τους. Είναι στην 
εποχή τους και τώρα έχουν την 
καλύτερη γεύση.

Κατακόκκινες και ζουμερές, οι 
μικρές φράουλες προσφέρουν στον 
ουρανίσκο σου την απόλαυση που 
θέλει, ανεβάζουν την λίμπιντο και όλα 
αυτά προσθέτοντας στη σιλουέτα σου 
λίγες μόνο θερμίδες.

Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι 
έχεις αρκετούς λόγους για να τις 
απολαύσεις με το γιαουρτάκι σου και 
να αναβαθμίσεις το βραδινό σου σνακ.

Αν δεν σου αρκούν, παρακάτω θα 
βρεις μερικά από τα πιο δυνατά οφέλη 
της

Σύμμαχος στην δίαιτα
Μπορεί να είναι γλυκιά όμως 

πρόκειται για φρούτο. Από τη μία, 
μπορείς να την καταναλώσεις 
οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην 
ημέρα ως ένα άκρως γευστικό (και 
χορταστικό) ενδιάμεσο σνακ.

Από την άλλη, η γεύση της ικανοποιεί 
την επιθυμία σου για κάτι γλυκό.

Γεμάτη από φράουλες
Έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι ένα 

μπολάκι γεμάτο από καθαρισμένες 
φράουλες σε χορταίνει και μειώνει την 
όρεξη σου για τις επόμενες ώρες; Αυτή 
η ικανότητα οφείλεται στις φυτικές τους 
ίνες, που κατευνάζουν την επιθυμία 
για ατελείωτο τσιμπολόγημα, συνήθεια 
που όσο είσαι στο σπίτι αυξάνεται με 
γεωμετρική πρόοδο.

Ασπίδα για το ανοσοποιητικό
Πλούσια σε βιταμίνη C, η φράουλα 

θωρακίζει τον οργανισμό σου, 
προσφέροντας του την σπάνια αυτή 
βιταμίνη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα 
φλιτζάνι γεμάτο από φρεσκοκομμένες 
φράουλες αποδίδει περίπου το 
60% της ημερήσιας ποσότητας της 
συγκεκριμένης βιταμίνης που αυτή την 
εποχή χρειάζεσαι περισσότερο από 
ποτέ.

Τις φράουλες και τα μάτια σου
Τα αντιοξειδωτικά που συναντάμε 

στην φράουλα, όπως τα φλαβονοειδή 
βοηθούν στην αποφυγή παθήσεων 
στην περιοχή του ματιού σε πολύ 
μεγάλο βαθμό.

Χωρίς πίεση
Πλούσιες σε κάλιο, μειώνουν την 

αρτηριακή πίεση, σταθεροποιώντας τα 
επίπεδα πίεσης στο αίμα.

Νόστιμα και σταθερά
Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα, η 

συχνά κατανάλωση του κόκκινου αυτού 
φρούτου, μειώνει τις πιθανότητες να 
εμφανίσεις διαβήτη τύπου 2, αφού μία 
από τις ιδιότητες της είναι να διατηρεί 
σταθερό το σάκχαρο στο αίμα.

Καλό είναι να θυμάσαι
Επειδή αποτελεί ένα από τα πιο 

ευαίσθητα φρούτα, αυτό που πρέπει 
να προσέξεις είναι να τις καταναλώσεις 
όσο το δυνατόν πιο σύντομα από την 
ημέρα που θα τις αγοράσεις.

Φράουλες: Ο απολαυστικός 
σύμμαχος στην ανοιξιάτικη 

διατροφή μας

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

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

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
Η άγνωστη 

εξέγερση των 
γυναικών στο 

Ισραήλ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Μπιτζήλου

Εκατοντάδες γυναίκες της Ιερουσαλήμ 

εκφράζονται μέσω των social media με τον 
τρόπο της «σιωπηλής πλειοψηφίας» και 
διαμαρτύρονται για τη βία και την πολιτική 
ανυπακοή που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες 
ημέρες, καθώς η Ιερουσαλήμ αποτελεί 
θέατρο νέου κύκλου βίας.

Tο hashtag #NotInMyName, που 
ξεκίνησε την Πέμπτη το βράδυ στο Face-
book, εμφανίζει γυναίκες να δείχνουν την 
παλάμη τους, στην οποία είναι γραμμένη η 
εν λόγω φράση στα εβραϊκά, στα αγγλικά 
και στα αραβικά.

«Αυτή η κίνηση προήλθε από μια βαθιά 
επιθυμία που γεννήθηκε καθώς βλέπαμε 
τις εικόνες των βίαιων συγκρούσεων στους 
δρόμους της πόλης» δήλωσε η Ariel Marko-
se, η οποία ηγήθηκε της συγκεκριμένης 

ενέργειας.
«Αυτό είναι και το επίκεντρο της 

καμπάνιας: η αντίθετη εικόνα, το αντίθετο 
μήνυμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλούν 
για μένα, όχι στο όνομά μου» συνέχισε η 
Markose διευκρινίζοντας: «Η αστική βία 
δεν είναι η απάντηση, ανεξάρτητα από την 
πλευρά στην οποία βρίσκεσαι».

Η Markose, κάτοικος της γειτονιάς Kata-
monim, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, 
τόνισε ότι η ιδέα πυροδοτήθηκε από ένα 
μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
που δημοσιεύτηκε από τη φίλη της Heftzi 
Zion Moses και στο οποίο υπήρξε τεράστια 
ανταπόκριση.

Αρχικά η ομάδα οραματίστηκε μια 
διαμαρτυρία γυναικών, αλλά σύντομα 
συνειδητοποίησε ότι μια τέτοια προσπάθεια 
θα μπορούσε να αποτύχει εν μέσω των 
αλλεπάλληλων ταραχών στο Ισραήλ. 
Επιπλέον ήθελε να παρέχει έναν «χώρο» 
σε γυναίκες με παιδιά που πιθανόν να 
νιώθουν ανασφάλεια να κατέβουν σε 

διαμαρτυρία.
Έτσι η ομάδα δημιούργησε ένα group 

στο WhatsApp με μεγάλη απήχηση και 

τώρα ξεκίνησε μια δεύτερη προσπάθεια 
για να συμπεριλάβει ακόμα περισσότερες 
γυναίκες που μπορούν να μοιραστούν το 
μήνυμα.

Οι δημοσιεύσεις στο Facebook είναι και 
στις τρεις γλώσσες και δηλώνουν: «Όχι στο 
όνομά μου! Οι γυναίκες της Ιερουσαλήμ, 
από όλους τους τομείς, λέμε “όχι στο 
όνομά μας”. Από τα φρικτά γεγονότα που 
παρατηρούμε αυτές τις ημέρες, επιλέγουμε 
τη ζωή και λέμε “όχι” στη βία. Σας καλούμε 
όλους να συμμετάσχετε. Σήμερα, μαζί, 
σηκώνουμε τα χέρια μας για να πούμε ‘’όχι 
στο όνομά μου’’».

Το hashtag #NotInMyName, τόσο 
στα αραβικά όσο και στα εβραϊκά, έχει 
εκατοντάδες δημοσιεύσεις και χιλιάδες 
σχόλια, ορισμένα υποστηρικτικά και άλλα 
από εξτρεμιστές που δημοσιεύουν απειλές 
θανάτου.

Η Markose, η οποία ηγείται του project 
Model Jerusalem, το οποίο συγκεντρώνει 
«οπαδούς» του ακτιβισμού, είπε ότι δεν 
γνωρίζει γυναίκες από την Παλαιστίνη που 
να έχουν μοιραστεί τις εν λόγω θέσεις έως 
τώρα.

«Σε καιρούς διαμάχης, για μια Παλαιστίνια 
γυναίκα η έκφραση οποιασδήποτε 
πολιτικής φωνής ενάντια στη βία και την 
εξέγερση δεν αποτελεί πλειοψηφική άποψη 
και μπορεί να καταδικαστεί από τους γύρω 
της μερικές φορές σε σημείο τρομακτικό» 
δήλωσε η Markose.

«Υπάρχει μια τάση να θέλεις να 
‘’χτυπήσεις’’ όταν υπάρχει ορμή, ώστε να 
πετύχεις ισότητα. Εδώ όμως η αξία δεν 
είναι η ισότητα» συμπλήρωσε.

Η Markose πρόσθεσε ακόμα ότι η εν 
λόγω εκστρατεία είναι απολιτίκ και δεν 
έχει σκοπό να επηρεάσει την κυβερνητική 
πολιτική. «Από την άλλη πλευρά, υπάρχει 
μια ισχυρή τοπική κοινότητα των γυναικών 
της Ιερουσαλήμ που έχουν κάτι να πουν. 
Οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε 
κάτι πολύ καλό».

Γυναίκες όλων των ηλικιών κατακλύζουν 
τα social media με το hashtag #NotInMy-
Name:

Μεσανατολικό: 
Ο Μπάιντεν λέει 

πως η κυβέρνησή 
του εργάζεται για 
να αποκατασταθεί 
«διαρκής ηρεμία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
διαβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής ότι 
η κυβέρνησή του βρίσκεται σε επαφή με 
τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς 
και καταβάλλει προσπάθειες να τους πείσει 
να εργαστούν προς την αποκατάσταση 
διαρκούς ηρεμίας, συμπληρώνοντας πως 
οι δύο λαοί αξίζουν να ζουν με ασφάλεια.

«Πιστεύουμε επίσης ότι οι Παλαιστίνιοι 
και οι Ισραηλινοί αξίζουν εξίσου να ζουν 
με ασφάλεια και να απολαύουν εξίσου 
ελευθερία, ευημερία και δημοκρατία», 
ανέφερε ο Μπάιντεν σε βίντεο που είχε 
μαγνητοσκοπηθεί εκ των προτέρων και 
δόθηκε στη δημοσιότητα με την ευκαιρία 
της μουσουλμανικής γιορτής Έιντ αλ Φιτρ.

«Η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να 
συνομιλεί με τους Παλαιστίνιους και 
τους Ισραηλινούς και άλλους εταίρους 
στην περιοχή ώστε να κινηθούν προς 
την αποκατάσταση διαρκούς ηρεμίας», 
πρόσθεσε.
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σήμερα οι επετειακές εκδηλώσεις για 
τα θύματα των Ελλήνων του Πόντου 
και αναμένεται να κορυφωθούν στη 
Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου, την ημέρα της 
επετείου.

“Ημέρα μνήμης και μνημόσυνο για τις 
353.000 ψυχές που έμειναν στις χαμένες, 
αλλά όχι αλησμόνητες πατρίδες, αλλά και 
γι΄αυτούς που ήρθαν στην πατρίδα”, είπε, ο 
δήμαρχος Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης 
υπογραμμίζοντας πως θα φθάσουμε στην 
τελική δικαίωση.

Χαιρετισμό απηύθυνε, μεταξύ άλλων 
και η Χριστίνα Σαχινίδου, πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών 
Σωματείων (Π.Ο.Π.Σ.) η οποία ανέφερε 
πως οι Πόντιοι θα συνεχίσουν τον αγώνα 
τους μέχρι να δικαιωθούν και ζήτησε να 
μπει στην διπλωματική ατζέντα το θέμα 
της διεθνοποίησης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου.

Για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας 
μίλησε ο γενικός γραμματέας της Π.Ο.Π.Σ. 
και ιστορικός Κωνσταντίνος Σαμουρκασίδης 
ο οποίος ανέφερε πως ο αφανισμός των 
Χριστιανών και των Ελλήνων του Πόντου 
ήταν ένα οργανωμένο και προσχεδιασμένο 
έγκλημα.

Πάρκο 
Μνήμης για 
τα 353.000 
θύματα της 
ποντιακής 

γενοκτονίας
Το πρώτο στην Ελλάδα Πάρκο Μνήμης, 

για τα 353.000 θύματα της ποντιακής 
γενοκτονίας, δημιουργείται στο Κολχικό του 
Δήμου Λαγκαδά, με τις πρώτες συμβολικές 
δενδροφυτεύσεις που έγιναν σήμερα, στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης.

Τα δέντρα, κυπαρίσσια, που 
φυτεύτηκαν στη διάρκεια συγκινητικής 
τελετής, σχηματίζουν τον αριθμό “353”, 
με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής, 
ποντιακών συλλόγων,κ.α. φορέων, 
αποτελούν το σύμβολο της αθανασίας 
των ψυχών και της αιώνιας ζωής. Με 
τη συμβολική δεντροφύτευση, άρχισαν 

Στα ίδια επίπεδα παραμένουν τα ελληνικά 
πανεπιστήμια στη λίστα αξιολόγησης που 
δημοσιοποίησε για το έτος 2021-2022 το 
Κέντρο Παγκόσμιων Πανεπιστημιακών 
Κατατάξεων – Center for World University 
Rankings (CWUR).

Η κατάταξη δημοσιεύεται για δέκατη 
συνεχόμενη χρονιά και βασίστηκε στην 
αποτίμηση και βαθμολόγηση 19.788 ΑΕΙ 
παγκοσμίως, από τα οποία ξεχώρισαν τα 
καλύτερα 2.000.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των 2.000 ΑΕΙ 
βρέθηκαν 12 ελληνικά. Την πρώτη θέση 
καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
όντας στην 264 θέση.

Εμφανίζει μικρή βελτίωση σε σύγκριση 
με το 2020-2021, όταν ήταν στη θέση 
267. Ακολουθεί το ΑΠΘ, στη θέση 409 
από τη θέση 410 πέρυσι. Τρίτο στη σειρά 
είναι το ΕΜΠ, στη θέση 548 από την 
564. Τη δωδεκάδα συμπληρώνουν τα 
Πανεπιστήμια Ιωαννίνων (676 φέτος, 665 
πέρυσι), Κρήτης (702 – 664), Πατρών 
(790 – 768), Θεσσαλίας (1.103 – 1.090), 
Δημοκρίτειο Θράκης (1.352 – 1.316), 
Αιγαίου (1.374 – 1.399), Χαροκόπειο 
(1.581 – 1.512), Γεωπονικό (1.662 – 1.608) 
και το Πολυτεχνείο Κρήτης (1.713 – 1.742).

Οπως εξηγεί ο κ. Θάνος Δημόπουλος, 
πρύτανης του ΕΚΠΑ, που δημοσιοποίησε 
χθες τη λίστα, «η φετινή κατάταξη 
επιβεβαίωσε την υψηλή θέση και 

διάκριση παγκοσμίως για το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 
οποίο καταλαμβάνει τη 264η θέση ανάμεσα 
στα 2.000 καλύτερα ΑΕΙ.

Παράλληλα, βρίσκεται στη 217η θέση 
παγκοσμίως στον επιμέρους τομέα της 
ερευνητικής επίδοσης. Σημαντική βελτίωση 
παρουσιάζεται σε σχέση με την περυσινή 
ανακοίνωση, της επίδοσης του ΕΚΠΑ στον 
δείκτη για την απασχόληση αποφοίτων. 
Στο συγκεκριμένο κριτήριο, το ίδρυμα 
ανέβηκε μέσα σε ένα έτος 126 θέσεις (στη 
θέση 572 έναντι της 698ης το 2020-2021).

Η σημαντική αυτή βελτίωση πιστώνεται 
στο έργο που επιτελεί το Γραφείο 

Διασύνδεσης του ιδρύματος, το οποίο 
μεταξύ των άλλων προωθεί το brand 
name του ιδρύματος σε επιχειρήσεις 
και οργανισμούς μέσα από τις δράσεις 
διασύνδεσης με την αγορά εργασίας».

Διεθνώς, στην κατάταξη οι ΗΠΑ 
βρίσκονται στην κορυφή με 347 
πανεπιστήμια και 8 εξ αυτών στο τοπ 10 
των ΑΕΙ.

Ακολουθούν η Κίνα με 277, η Βρετανία 
με 95 και η Γαλλία με 79. Στην κορυφή 
της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το 
Χάρβαρντ, ενώ το Κέμπριτζ, το οποίο 
βρίσκεται στην 4η θέση, είναι και το 
κορυφαίο δημόσιο πανεπιστήμιο στην εν 
λόγω κατάταξη για έβδομη συνεχόμενη 
χρονιά.

Παγκόσμια διάκριση 
για 12 ελληνικά ΑΕΙ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πορεία διαμαρτυρίας κατά των 
ισραηλινών επιθέσεων στην Λωρίδα της 
Γάζας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

από την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή 
Ύφεση και Ειρήνη.

Οι διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν έξω 
από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη 
Λεωφόρο Μεσογείων και πορεύτηκαν 
προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

«Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε 
την αλληλεγγύη μας στον σκληρά 
δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό από τις 
εγκληματικές επιθέσεις του Ισραήλ που 
γίνονται με τις πλάτες των Αμερικανών, του 
ΝΑΤΟ, της ΕΕ. Απαιτούμε εδώ και τώρα 
η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει 
στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού 
κράτους, με βάση την ομόφωνη απόφαση 
της Βουλής του 2015. Απαιτούμε να 
απεμπλακεί η Ελλάδα από όλους τους 
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που βάζουν 
σε μεγάλους κινδύνους το λαό και τη χώρα 
μας» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. 
Κουτσούμπας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η λεωφόρος 
Μεσογείων παρέμεινε κλειστή στο ρεύμα 
προς Αθήνα από το ύψος της οδού 
Δημοκρατίας.

Κλειστή για την κυκλοφορία των 
οχημάτων ήταν και η Κατεχάκη και στα δύο 
ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της 
Μεσογείων έως την Κηφισίας.

kathimerini.gr

Πορεία κατά των ισραηλινών 
επιθέσεων στην Γάζα
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEOrGE VErrOS

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

(Νorth of Main Subway)

...έμπειρος ζαχαροπλάστης 
να εργαστεί στο γνωστό 
ζαχαροσπλαστείο του 

Scarborough
Kostas Bakery

- Ευχάριστο περιβάλλαον
- Μισθός ικανοποιητικός

Οι  ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στον κ. Κώστα Μαργαρώνη:  

647 -748-9229

Ζητείται...

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο Σκάρος, αυτός ο επιβλητικός βράχος 
μπροστά από τον γκρεμό της Καλντέρας, 
είναι στο μυαλό μου ο καλύτερος σιωπηλός 
μάρτυρας της ιστορίας της Σαντορίνης. 
Κάποτε ήταν μια πολύβουη καστροπολιτεία, 
με σπίτια, μοναστήρια και εκκλησίες. 
Ομως οι σεισμοί στα τέλη του 18ου 
αιώνα ανάγκασαν τους ανθρώπους να 
την εγκαταλείψουν και να εγκατασταθούν 
στα Φηρά, όπως φαντάζομαι ότι έκαναν 
και οι δικοί μου πρόγονοι. Το 1821 είχαν 
πλέον απομείνει εκεί ελάχιστοι κάτοικοι, 
αλλά σίγουρα θα είχαν προνομιακή θέα 
στη θάλασσα και στα καράβια του νησιού, 
που ταξίδευαν μέχρι την Αλεξάνδρεια και 
τη Μαύρη Θάλασσα. Κάποια από αυτά 
σήκωσαν την ελληνική σημαία για να 
πάρουν μέρος στον Αγώνα.

Αντίστοιχες γοητευτικές ιστορίες για 
τη συμμετοχή της Θήρας στον Αγώνα θα 
μάθουμε στα πολλά αφιερώματα που 
ετοιμάζονται από φορείς του νησιού για 
τη μεγάλη επέτειο. Εμπορική και ναυτική 
δύναμη η Σαντορίνη, πήρε μέρος στην 
Εθνεγερσία παρέχοντας οικονομική 
στήριξη και καράβια. Εκτός από τον δήμο, 
που ετοιμάζει και αυτός δράσεις –όπως ένα 
συνέδριο που θα ενταχθεί στο πλαίσιο του 
Ετους Ελλάδα – Ρωσία, τον Οκτώβριο–, 
μια πλειάδα φορέων δίνει το δικό της 
στίγμα στον εορτασμό.

H Θηραϊκή Εταιρεία Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών, το Ψηφιακό 
Αρχείο Θήρας (Santorini Archive Project), 
η Εστία Πύργου Καλλίστης, το Βιομηχανικό 
Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός», το 
Ναυτικό Μουσείο Οίας, το Ιδρυμα Λουκά 
και Ευάγγελου Μπελλώνια, σε συνεργασία 
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, 
την Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία, το Μέγαρο 
Γκύζη, το «Συμπόσιον» Κέντρο Πολιτισμού 
και άλλους πολιτιστικούς συλλόγους και 
φορείς της Σαντορίνης 
θα πραγματοποιήσουν 
δράσεις και εκθέσεις. 
Το κεντρικό αφιέρωμα 
θα ανοίξει αρχές 
Αυγούστου στο 
Βιομηχανικό Μουσείο 
Τομάτας και θα έχει 
τίτλο «Σαντορίνη και 
Επανάσταση του 
1821».

Στόχος είναι να 
παρουσιαστεί η ζωή 
στη Σαντορίνη πριν, 
κατά τη διάρκεια και 
αμέσως μετά την 
Επανάσταση, μέσα από 
πρωτότυπα έγγραφα, 
επιστολές, χάρτες, 
έργα τέχνης, χαρακτικά και αντικείμενα 
της περιόδου. Θα πραγματοποιηθεί με 
τη συμβολή παλαιογράφων, ιστορικών, 
χαρτογράφων, συλλεκτών, αρχαιολόγων 
και αρχιτεκτόνων. Το Ιδρυμα Μπελλώνια θα 
φιλοξενήσει ομιλίες, το Ναυτικό Μουσείο θα 

ανασύρει από τη λήθη τη ναυτική ιστορία 
του νησιού, αλλά ίσως η σπουδαιότερη 
προσπάθεια είναι εκείνη που αφορά τα 
αρχιτεκτονικά σπαράγματα της Σαντορίνης. 
Οπως επισημαίνει στη στήλη ο Λευτέρης 
Ζώρζος, του Ψηφιακού Αρχείου Θήρας, σε 
συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων και τον δραστήριο έφορο 
Δημήτρη Αθανασούλη, γίνεται προσπάθεια 

ανάδειξης, καταγραφής και προστασίας 
ορισμένων εκ των σημαντικών μνημείων 
της περιόδου (τέλος 18ου – αρχές 
19ου αιώνα). Θα προταθούν, μάλιστα, 
συγκεκριμένες δράσεις και εθελοντικοί 
καθαρισμοί σε μνημεία, περιοχές και 
μονοπάτια του νησιού. Η Σαντορίνη δεν 

είναι ο τουρισμός της, αλλά η μεγαλειώδης 
πορεία της στον χρόνο. Η εφετινή επέτειος 
μας δίνει την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε.

 Μαργαρίτα Πουρνάρα
athinaika@kathimerini.gr

Η Ελληνική Επανάσταση 
με… θέα την Καλντέρα 

της Σαντορίνης
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.
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ΤΑξΙΔΙΑ
Μια λίστα με τα 12 «ασφαλέστερα νησιά 

στην Ευρώπη για παραδεισένιες διακοπές 
που συνδυάζουν ασφάλεια και αναψυχή» 
ετοίμασε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Καλύτερων Προορισμών (EBD) και μέσα 
σε αυτά περιλαμβάνονται τρία ελληνικά και 
η Κύπρος.

Πρόκειται για νησιά που έχουν περάσει 
με ασφάλεια την κρίση του κορωνοϊού. 
Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, ετοιμάζεται 
μια επίσημη «πράσινη λίστα» σημείων 
διακοπών που θεωρούνται «ασφαλέστερα 
στην Ευρώπη» μαζί με την πιλοτική 
φάση του «διαβατηρίου εμβολιασμού» 
(Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πράσινο 
Πιστοποιητικό), που περιλαμβάνει μια 
σύντομη λίστα με τις συμμετέχουσες 
χώρες.

Το πιστοποιητικό, το οποίο θα εκδοθεί 
από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προτείνεται ως προσωρινό 
μέτρο διάρκειας 12 μηνών, θα επιτρέψει 
στους ταξιδιώτες σε όλη την ΕΕ, οι οποίοι 
είτε έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε 
πρόσφατο αρνητικό PCR τεστ, ή απόδειξη 
αυξημένης ανοσίας μετά από μόλυνση με 
τον ιό, να ταξιδέψουν ελεύθερα εντός των 
συνόρων της Ευρώπης.

Για όσους, λοιπόν, επιθυμούν να 
αρχίσουν τα ταξίδια, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Καλύτερων Προορισμών 
(EBD) έχει ετοιμάσει μια λίστα με τα 
«ασφαλέστερα νησιά στην Ευρώπη 
για παραδεισένιες διακοπές που 
συνδυάζουν ασφάλεια και αναψυχή 
αυτό το καλοκαίρι». Η επιλογή βασίζεται, 
μεταξύ άλλων παραγόντων, στον χαμηλό 
αριθμό κρουσμάτων κορωνοϊού κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας και τη στιγμή 
της δημοσίευσης αυτής της λίστας, την 
ύπαρξη χαρτών υγείας που εφαρμόστηκαν 
από τους τοπικούς αξιωματούχους και 
την αναγνώριση των πιστοποιητικών 
εμβολιασμού. Τα επιλεγμένα νησιά δεν 
απαιτούν καραντίνα για τους ταξιδιώτες 
που έχουν αρνητικό τεστ ή έχουν 
εμβολιαστεί. Και ποια είναι αυτά; Η 
Μαδέρα της Πορτογαλίας βρίσκεται στην 
κορυφή της κατάταξης, ενώ ακολουθούν 
τρία ελληνικά νησιά: οι Αντίπαξοι, η Κρήτη 
και η Κέρκυρα, καθώς και η Κύπρος. 
«Συνεχίζουμε να προτείνουμε σύνεση 
και συμβουλεύουμε τους αδύναμους 
ανθρώπους να καθυστερήσουν το ταξίδι 
τους έως ότου λάβουν και τις δύο δόσεις 
του εμβολίου», αναφέρει το EBD. Προτού, 
πάντως, ετοιμαστείτε για τις διακοπές 
σας σε κάποιον ευρωπαϊκό προορισμό, 
καλό είναι να επισκεφθείτε την ευρωπαϊκή 
ιστοσελίδα reopen.europa.eu, που παρέχει 
ταξιδιωτικούς κανονισμούς σε πραγματικό 
χρόνο για κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Η λίστα με τα 12 ασφαλέστερα νησιά 
Μαδέρα, Πορτογαλία, Πόρτο Σάντο, νησιά 
Μαδέιρα, Πορτογαλία, Αντίπαξοι, Ελλάδα 
Νήσος Κόρβο, Αζόρες, Πορτογαλία, Κρήτη, 
Ελλάδα, Φλόρες, Αζόρες, Πορτογαλία, 
Μάλτα, Κέρκυρα, Ελλάδα, Λα Γκομέρα, 
Κανάρια Νησιά, Κόρκουλα, Κροατία, 
Μινόρκα, Ισπανία, Κύπρος῍

Τι αναφέρει για τα ελληνικά νησιά ο 
οργανισμός EBD.
 
Αντίπαξοι 

Η ελληνική κυβέρνηση υπήρξε κινητήρια 
δύναμη στη διαδικασία αναγνώρισης 
διαβατηρίου εμβολιασμού και δημιουργίας 
σαφών προτύπων για ασφαλείς διαμονές 
στην Ευρώπη. Για την τουριστική περίοδο, 
η Ελλάδα έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα 
άρει τα lockdown και τις καραντίνες. Οι 
ταξιδιώτες με αρνητικό τεστ ή πιστοποιητικό 
εμβολιασμού θα μπορούν να απολαύσουν 
τις διακοπές τους στη χώρα.

Η παραλία Βουτούμι στους 
Αντίπαξους με τα εξωτικά νερά 
Η Ελλάδα έχει χιλιάδες μικρά νησιά 
για να ανακαλύψει κανείς και μεταξύ 
αυτών είναι μερικά από τα πιο όμορφα 
της Ευρώπης. Για την κατάταξη των 
ασφαλέστερων εξ αυτών στην Ευρώπη, 
το EBD χρησιμοποίησε τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα Covid-19 για να επιλέξει εκείνα 
που παρέμειναν στην πράσινη λίστα σε 
όλη την πανδημία. Και μεταξύ αυτών ήταν 
η Κέρκυρα και οι Αντίπαξοι.

Οι Αντίπαξοι -ένα μικρό νησί των 

Παξών, μόλις λίγα λεπτά με πλοίο 
από την Κέρκυρα- φημίζονται για τις 
παραλίες τους, μεταξύ των οποίων το 
Βουτούμι, με τα εξωτικά γαλαζοπράσινα 
νερά του. Οι μαγευτικές παραλίες με 
λευκή άμμο, τα κρυστάλλινα νερά και ο 
πληθυσμός των 20 μόνιμων κατοίκων 
δημιουργούν το τέλειο «μυστικό νησί» για 
διακοπές covid-free αυτό το καλοκαίρι. 
Να σημειωθεί πως άτομα που έχουν 
εμβολιαστεί πλήρως τουλάχιστον 14 
ημέρες πριν από την άφιξή τους και 
παρέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού 
δεν απαιτείται να έχουν αρνητικό PCR 
τεστ πριν από την αναχώρησή τους. 
 
Κρήτη

Στην 5η θέση της λίστας με τα ασφαλέστερα 
νησιά της Ευρώπης βρίσκεται η Κρήτη. 
Λιγότερο επηρεασμένη από τον κορωνοϊό 
σε σχέση με τις περισσότερες περιοχές 
της Ευρώπης, η Κρήτη έχει εφαρμόσει 
-σύμφωνα με το EBD- αποτελεσματικά 
μέτρα υγείας για να καλωσορίσει 
τους ταξιδιώτες αυτό το καλοκαίρι. 
Το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, το 
Ηράκλειο, το Ελαφονήσι με τις παραλίες 
με ροζ άμμο, η παραλία Βάι και τα καθαρά 
νερά της, το φαράγγι της Σαμαριάς, η 
παλιά πόλη του Ρεθύμνου ή η περίφημη 
«λιμνοθάλασσα του Μπάλου» είναι μερικοί 
από τους θησαυρούς που πρέπει να 
ανακαλύψετε σε αυτό το ελληνικό νησί. 
 
Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου 
στην Κρήτη

Μαζί με τα Κανάρια Νησιά (Τενερίφη, 
Φουερτεβεντούρα, Γκραν Κανάρια 
και Λανζαρότε) και τη Μάλτα, η 
Κρήτη έχει κηρυχθεί ασφαλής από 
το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών 
σε μια σημαντική ώθηση στις 
ελπίδες για διακοπές στο εξωτερικό. 
 
Κέρκυρα
Η ηθοποιός Άντζελα Γκερέκου, πρόεδρος 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 
περιγράφει το νησί της Κέρκυρας, τη 
γενέτειρά της, ως «προορισμό επαφής 
με τη φύση για μοναδικές και αυθεντικές 
εμπειρίες, έναν προορισμό που έχει δείξει 
τον δρόμο για μια βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον».

Η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα 
Η Κέρκυρα θεωρείται ένα από τα 
ομορφότερα νησιά του Ιονίου. Με 
τα απόκρημνα βουνά και τη γεμάτη 
θέρετρα ακτογραμμή, αντικατοπτρίζει 

Tρία ελληνικά νησιά στη λίστα με 
τα 12 ασφαλέστερα ευρωπαϊκά νησιά 

για παραδεισένιες διακοπές

μια πολιτιστική κληρονομιά που ορίστηκε 
από την ενετική, γαλλική και βρετανική 
κυριαρχία, πριν το νησί ενωθεί με την 
Ελλάδα το 1864.

 
Πηγή: iefimerida.gr 
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Η Αφρική ανθρωπίνως είναι  η 
πλέον αδικημένη ήπειρος από πλευράς 
διαδόσεως του σωτηριώδους λόγου του 
Θεού. Λόγοι φυσικών εμποδίων ή άλλες 
αρνητικές παράμετροι δεν διευκόλυναν 
το θείο κήρυγμα στα ενδότερά της, παρά 
μόνο, ως γνωστόν, στις βόρειες και βορειο-
ανατολικές περιοχές της. Ίσως ήταν 
και το σχέδιο της θείας Πρόνοιας να 
μεταλαμπαδευτεί η αληθινή Πίστη μόλις 
τον εικοστό αιώνα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία καθυστέρησε 
πολύ να κατέβει στην Αφρική. Ιδιωτικές 
προσπάθειες φλογερών Κληρικών από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, με τις ευλογίες 
των κατά τόπους ορθοδόξων Επισκόπων, 
εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη 
της Αφρικής και άναψαν μικρές εστίες 
πνευματικού φωτός. Μόνο, λοιπόν, αυτό το 
φως της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής είναι 
δυνατό να ζωογονήσει τον Αφρικανό και 
να τον απαλλάξει από τα βάσανά του, που 
σχετίζονται αποκλειστικά με τη μαγεία και 
την ειδωλολατρία.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αφρική, 
για όσους δεν την γνωρίζουν εμπειρικά 
και δογματικά, θεωρείται σαν μια από τις 
πολυάριθμες θρησκευτικές προτεσταντικές 
Κοινότητες. Εκπλήττονται όμως από τα 
θαυμαστά έργα που επιτελούνται μέσα σ’ 
Αυτήν με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. 
Οπότε βγάζουν πρόχειρα το συμπέρασμα, 
σύμφωνα με τη σταθερή θρησκευτική 
νοοτροπία τους, ότι οι ορθόδοξοι παπάδες 
είναι φοβεροί μάγοι. Είναι ανώτεροι απ’ 
όλους τους μάγους της Αφρικής!

Όχι μόνο ορθόδοξοι, αλλά και άνθρωποι 
άλλων θρησκειών και ειδωλολατρικών 
πεποιθήσεων προστρέχουν στους 
ορθόδοξους ιερείς μας για να λυτρωθούν 
από τα βάσανα της μαγείας. Ο ιθαγενής 
ιερέας μας π. Ιάκωβος Μπάνζα εργάζεται 
επί 20 χρόνια στο Κλιμάκιο του Κολουέζι 
(Κογκό). Έχει το θείο χάρισμα ν’ ανοίγει τις 
καρδιές των ανθρώπων. Κατ’ εντολήν τού 
υπευθύνου του Κλιμακίου μεταβαίνει για 
να επιλύσει μπερδεμένες δαιμονοδουλειές.

Κάποτε προσκλήθηκε από δύο ορθόδοξες 
οικογένειες της συνοικίας του Κολουέζι, 
διότι κάποιος νεαρός μάγος μόλις 12 ετών 
είχε μαγέψει δύο παιδιά τους. Συνομίλησε 
με τον νεαρό μάγο. Τον ρώτησε:

– Πώς κάνεις τα μαγικά σου;
– Εγώ έχω τέτοια δύναμη που, αν 

ακουμπήσω το δάκτυλό μου επάνω στο 
ρούχο αυτού που θέλω να βλάψω, αμέσως 
γίνεται αυτό που επιθυμώ.

– Δηλαδή, αν ακουμπήσεις επάνω και 
στα δικά μου ράσα, θα μπορέσεις να μου 
προκαλέσεις αυτό που θέλεις;

– Εσείς οι ορθόδοξοι ιερείς είστε όλο 
φωτιά. Αν ακουμπήσω επάνω σου, θα καώ. 
Θα χάσω τη δύναμή μου.

Κάποια άλλη φορά ο π. Ιάκωβος 
μου έλεγε ότι έκανε παρέα με κάποιον 
συμπατριώτη του μάγο. Μετά από πολλές 
συζητήσεις συμφώνησαν, όταν ο μάγος 
κάνει τις τελετές του να είναι παρών και 
ο π. Ιάκωβος, και όταν ο π. Ιάκωβος κάνει 
τις δικές του προσευχές να είναι παρών 
και ο μάγος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο 
μάγος δεν μπορούσε να σταθεί την ώρα 
που ο π. Ιάκωβος έκανε τις προσευχές του. 
Του έλεγε: «Δεν μπορώ να σταθώ. Κάτι με 
διώχνει…»

Εκεί στην Αφρική δεν ασχολούνται 
με τα μάγια μόνο οι μάγοι, αλλά πάρα 
πολλοί άνθρωποι. Ακόμη και μικρά παιδιά 
κάνουν σημεία και τέρατα με τη δύναμη 
του σατανά.

Οι μάγοι είναι τόσο καλά δασκαλεμένοι 
από τον αρχηγό τους διάβολο, ώστε 
ποτέ ή σπανίως θα ομολογήσουν τα 
μυστικά των σατανικών τους σχεδίων και 
τελετών. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα 
στις μάγισσες γυναίκες. Προτιμούν να 
πεθάνουν παίρνοντας τα μυστικά τους 
στον τάφο, παρά να τα εξομολογηθούν ή 
να τα κοινοποιήσουν στους άλλους.

Όταν αποκαλύφθηκαν από τον διάβολο 
οι τρεις μάγοι που είχαν σκοτώσει 
τον Κατόκα, φύλακα της φάρμας του 
Κλιμακίου Κολουέζι, τον Ιούλιο του 
1999, μόνο ένας απ’ αυτούς είπε τα εξής 
εξομολογητικά στον π. Μελέτιο: «Πριν μας 
βαπτίσετε, πάτερ, ήρθαν τα πνεύματα και 
μας είπαν τα εξής: “Δεν μας πειράζει αν 
αποφασίσατε να βαπτιστείτε. Μόνο ένα 
ζητάμε από εσάς: Να μη μας μαρτυρήσετε 
στον ορθόδοξο παπά. Μέχρι τώρα είδατε 
πώς σας βοηθούσαμε σε κάθε πρόβλημά 
σας. Μη προδώσετε τη φιλία μας. Έχετε 
κανένα παράπονο από εμάς;”»

Στο Μπραζαβίλ υπάρχουν αυτό τον 
καιρό τρεις ορθόδοξες ενορίες. Ο π. 
Ιάκωβος Μπάνζα από το πρωί μέχρι το 
βράδυ δέχεται δεκάδες ανθρώπους που δεν 
έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία μας. 
Δεν έρχονται να ζητήσουν υλική βοήθεια, 
όπως τούτο συμβαίνει στο Κολουέζι, 
αλλά πνευματική. Έρχονται να βρουν 
σανίδα σωτηρίας, διότι ο διάβολος, στα 
δίκτυα του οποίου είναι μπλεγμένοι, 
τους  έχε ι  οδηγήσει  σε  αδιέξοδο . 
Πραγματικά υποφέρει να τους βοηθήσει 
να εξομολογηθούν τα αμαρτήματά τους 
και τα παθήματά τους που σχετίζονται με 
τη μαγεία. Αναγκάζεται ο ίδιος να τους λέει 
ότι δήθεν στο παρελθόν, πριν βαπτιστεί, 
ήταν μεγάλος μάγος, ότι είχε σχέσεις όχι 
με μία αλλά με δύο και τρεις γυναίκες την 
ημέρα. Μ’ αυτό τον τρόπο παίρνουν θάρρος 
και του εκμυστηρεύονται τα μυστικά τους. 
Αρχίζουν να διηγούνται τα δικά τους 
αμαρτήματα. Έτσι αρχίζει η θεραπεία τους, 
η κατήχηση και η μελλοντική τους είσοδος 
δια του αγίου Βαπτίσματος στο Σώμα της 
Εκκλησίας μας.

Όταν πρόκειται να γίνουν βαπτίσεις, 
στους εξορκισμούς συμβαίνουν ενίοτε 
συνταρακτικά γεγονότα. Άνθρωποι που 
είχαν κάποια σχέση με τη μαγεία και δεν 
εξομολογήθηκαν καθαρά, πέφτουν κάτω. 
Φωνάζουν και τρέμουν στο άκουσμα 
των ευχών της Εκκλησίας μας. Ενώ, 
όταν προτίθεται ενώπιόν τους ο τίμιος 
Σταυρός, τρομάζουν, φοβούνται, θέλουν 
να γλυτώσουν δια της φυγής. Ομολογούν 
ότι αυτό το Σημείο τους καίει.

Κάποια χρονιά είχαμε στο Κολουέζι 
σεμινάριο για τους Κατηχητές μας. Ένας 
απ’ αυτούς, είχαμε ακούσει, ότι δεν είχε 
πλήρως απαρνηθεί στη ζωή του τη δύναμη 
της μαγείας. Κατά τη διάρκεια της θείας 
Λειτουργίας μιας Κυριακής κι ενώ γινόταν 
η Μεγάλη Είσοδος, ο Κατηχητής Χ. έπεσε 
κάτω σαν νεκρός.

Ένας άλλος Κατηχητής μας νόμισε 
ότι μπορεί να το έχει “δίπορτο”. Οσάκις 
υπάρχει ανάγκη να πηγαίνει και στον 
μάγο της περιοχής του. Το αποτέλεσμα 
ήταν να δαιμονιστεί. Ταλαιπωρήθηκε 
αρκετά. Οι άνθρωποι του χωριού του τον 
απέφευγαν. Άνθρωποι δαιμονισμένοι 
δεν έχουν θέση μέσα σε μια κοινωνία 
ανθρώπων. Γι’ αυτό οι Αρχές του τόπου 
τούς υποχρεώνουν να ζουν στα δάση, 
μακριά από άλλους ανθρώπους.

Με το θέλημα του Θεού θεραπεύθηκε ο 
Κατηχητής. Στο χωριό του ήταν και πάλι 
ανεπιθύμητος, διότι έλεγαν οι άνθρωποι 
ότι αυτός δεν είναι ο Ν. αλλά ξένο πνεύμα 
με τη μορφή του. Τον φοβούνταν λοιπόν 
και τον ανάγκαζαν να φύγει για το δάσος.

Στο Χωριό Μαπέντο, 30 χιλιόμετρα έξω 
από το Κολουέζι, υπάρχει μεγάλη δαιμονική 
σφηκοφωλιά. Συχνά διερχόμαστε από 
εκεί για το επόμενο χωριό Λουανκόκο, 
όπου είναι το μεγάλο αγρόκτημα της 
ιεραποστολής μας.

Ένα απόγευμα επέστρεφε ο π. Μελέτιος 
(νυν Επίσκοπος) από τη φάρμα και 
σταμάτησε στο ανωτέρω χωριό, διότι 
άκουσε φωνές και ταραχή. Ο πρόεδρος και 
μάγος του χωριού είχε καλέσει τους πάντες 
σε συνεδρίαση. Κατέβηκε ο π. Μελέτιος 
από το αυτοκίνητο κι άρχισε να πλησιάζει 
προς τη δαιμονική αυτή σύναξη κρατώντας 
ένα Σταυρό στο χέρι του. Ο μάγος του 
έβαλε τις φωνές:

– Μη πλησιάζεις. Θα μου καταστρέψεις 
τη δουλειά μου. Φύγε γρήγορα…

– Δεν θα σας ενοχλήσω. Απλά έρχομαι 
κοντά σας να σας χαιρετίσω.

– Όχι, όχι. Εσείς οι ορθόδοξοι παπάδες 
είστε μεγάλοι μάγοι. Μας εμποδίζετε, 
ακόμη και με την παρουσία σας!

Η μαγεία 
στην Αφρική

Μοναχός Δαμασκηνός 
Γρηγοριάτης
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Α
σφαλώς και είναι γνωστό πως εδώ και μια 
εικοσαετία τουλάχιστον, η αχίλλειος πτέρνα της 
Ελληνικής Κοινότητα Τορόντο επιεικώς είναι η 
κακοδιοίκηση.  

Δηλαδή η περίπτωση πλημμελούς ή ανεπαρκούς διοίκησης. 
Η έννοια της ανεπαρκούς/πλημμελούς διοίκησης μπορεί 
κάλλιστα να παραπέμπει και στην έννοια της κακής 
διαχείρισης, δηλαδή όταν λόγω κακοδιοίκησης επέλθει 
σπατάλη κοινοτικών πόρων λόγω κακού μάνατζμεντ.

Ποιός ευθύνεται για τη χρεοκοπία;

Είναι γνωστή σε όλους η φράση του Ουίνστον Τσώρτσιλ, η 
νίκη έχει πολλούς πατεράδες ενώ η ήττα είναι ορφανή.  
Κάτι ανάλογο ισχύει και με την χρεοκοπία της Ε.Κ.Τ.  
Η σημερινή Διοίκηση και η «Ανεξάρτητη» Επιτροπή που την 
σιγοντάρει, σε κάθε αναφορά που γίνεται για το σημερινό 
οικονομικό αδιέξοδο δείχνουν τις Διοικήσεις του χτες. Ενώ 
αυτή τα έχει κάνει όλα τέλεια. Κάλυψε, ξεπούλησε και πάλι 
“βοήθα Παναγιά”.

Μάλιστα σε ορισμένους “αστέρες” δεν τους έφτανε αυτό. 
Έπρεπε να εφεύρουν και την “αιτία της συμφοράς”. 

Έτσι τα πειθήνια όργανα του προέδρου, (κάτι σαν οπαδοί 
«θύρας 13), διαδίδουν στα φανερά και στα κρυφά, ό,τι πιο 
απίθανο έχει σκαρφιστεί νοσηρό μυαλό: Πως η επερχόμενη 
πτώχευση της Ε.Κ.Τ. ήταν ένα “Σχέδιο του Σωτήριου”, το 

οποίο ευχαρίστως δέχτηκε να εκτελέσει ο Μενεγάκης! 
Το ερώτημα είναι, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που 
να παραπέμπουν έστω και σε ενδείξεις περί “σχεδίου” και 
αν υπάρχουν γιατί εδώ και δέκα χρόνια δεν είδαν το φως 
της δημοσιότητας; Αυτή η δήθεν “αποκάλυψη”, η αίολη 
επιχειρημάτων, που αφορά τον Αρχιεπίσκοπο αλλά και τον 
πρώην Πρόεδρο, σηκώνει μέχρι και μηνυτήρια αναφορά. 
Είπαμε να γίνεται αυστηρή κριτική προς πάσα κατεύθυνση, 
αλλά όχι να λέμε ό,τι τερατούργημα μας κατέβει. 

Όμως για να δούμε ποιά ήταν η άποψη των ειδικών 
για το ποιός πραγματικά ευθύνεται για την χρεοκοπία 
της Ε.Κ.Τ. Ο σημερινός Αντιπρόεδρος και Ταμίας Νίκωνας 
Γεωργακόπουλος, αλλά και διάδοχος του Μενεγάκη στην 
προεδρία, σε συνέντευξή του στις 3 Δεκεμβρίου 2010, 
σχολιάζοντας το πόρισμα της συμβουλευτικής εταιρείας 
SECTOR, στην οποία είχε ανατεθεί έρευνα της οικονομικής 
κατάστασης του Οργανισμού, είχε πει τα εξής: «Ξέρετε όλοι 
πως πολλές δεκαετίες τώρα, η Κοινότητα δανείζεται 
κάθε χρόνο για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. 
Αυτό που πιθανόν δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι πως 
οι τράπεζες κάθε 5 περίπου χρόνια διπλασίαζαν την 
πιστωτική ικανότητα της Κοινότητας με αποτέλεσμα 
να φαίνεται πως έχουμε την άνεση να εκπληρώνουμε 
τις υποχρεώσεις μας, ενώ στην πραγματικότητα 
τα προγράμματα και οι δομές της Κοινότητας, μας 
έβαζαν μέσα». 

Άρα βλέπουμε ότι τα οικονομικά της Ε.Κ.Τ. υπέστησαν το 
απολύτως αναμενόμενο και φυσιολογικό. 

Ακόμη και ο πιο ισχυρός επιχειρηματικός όμιλος, αν 
λειτουργεί για δεκαετίες καλύπτοντας τις υποχρεώσεις 
του αποκλειστικά με δανεικά από τράπεζες, βρισκόμενος 

μονίμως στο “κόκκινο” το οποίο γίνεται όλο και πιο βαθύ 
χρόνο με τον χρόνο, είναι κάτι   παραπάνω από βέβαιο 
πως θα έρθει μια στιγμή που θα πάθει «οικονομική 
αφυδάτωση», όταν τα πιστωτικά ιδρύματα έστω και αργά 
θα του κλείσουν την «στρόφιγγα της χρηματοδότησης».  
Αυτό που απομένει στα παπαγαλάκια του Αρτεμάκη είναι 
ν’ αρχίσουν να διαδίδουν πλέον, πως και η Τράπεζα είναι 
“μέσα στο κόλπο” και οτι εκτελεί εντολές του Σωτηρίου, 
επειδή πιέζει την σημερινή Διοίκηση να αποπληρωθεί 
το υπόλοιπο των 4.500.000 δολ., το οποίο μετά από δέκα 
χρόνια και ενώ ξεπουλήθηκε όλη η ακίνητη περιουσία, 
πλην των εκκλησιών, δεν λέει να μηδενιστεί.

Τα εγκληματικά επικοινωνιακά λάθη

Το πιο κρίσιμο από τα λάθη των Διοικήσεων Μενεγάκη 
θεωρώ πως ήταν η υπέρμετρη προσδοκία του, την οποία 
καλλιέργησε και μετέδωσε στα μέλη της Ε.Κ.Τ. περί βοήθειας 
που θα ερχόταν από το σύνολο της ομογένειας του 
Τορόντο. Πριν δει οικονομικά δείγματα συμπαράστασης 
άρχισε να φορτώνει με εκατομμύρια χρέος την Ε.Κ.Τ. 

Μάταια τα μέλη στήριξαν τις ελπίδες τους στην ουτοπία 
των “150.000” ομογενών του Τορόντο. Αν και ο Μενεγάκης 
γνώριζε πως ο πραγματικός αριθμός ήταν κατά πολύ 
μικρότερος, τον επικαλέστηκε ως πραγματικό, χωρίς να 
δώσει δεκάρα για το τι λέει η Στατιστική Υπηρεσία, μόνο 
και μόνο για να διευκολύνει επικοινωνιακά το δικό του 
“πολιτικό παιχνίδι” που μόλις είχε αρχίσει. Και το πέτυχε. 

Οι μετά Μενεγάκη “αστέρες” θεώρησαν σωστό πως 

αφού αυτό το επικοινωνιακό τρικ έπιασε στην περίπτωση 
του βουλευτή είπαν να το συνεχίσουν. Με το να επιμένουν 
να διαδίδουν ψευδώς πως η Ε.Κ.Τ. αντιπροσωπεύει 150.000 
“ανύπαρκτους” ομογενείς, πίστεψαν πως θα έκαναν να 
φαντάζει ο «αστικός» οργανισμός πολύ πιο μεγάλος από 
οποιαδήποτε άλλη Ορθόδοξη Κοινότητα Τορόντο και 
περιχώρων. 

Το πρώτο επικοινωνιακό λάθος είχε διαπραχτεί, με 
τα μέλη των άλλων Κοινοτήτων να βλέπουν με επιφύλαξη 
τα καλέσματα των Διοικούντων τον “γίγαντα με τα γυάλινα 
πόδια”. 

Άλλο ένα επικοινωνιακό σφάλμα των Διοικήσεων 
Γεωργακοπούλου και Αρτεμάκη είναι ότι απάλλαξαν τους 
προηγουμένους “ΚΑΚΟδιαχειριστές” από τις ευθύνες τους. 

Το “συγχωροχάρτι” που δόθηκε έβαλε τα περισσότερα 
μέλη σε σκέψεις καχυποψίας για τους διαδόχους του 
Μενεγάκη, οι οποίοι “ελαφρά τη καρδία”, δέχτηκαν να 
παραλάβουν έναν υπερχρεωμένο μη κερδοσκοπικό 
Οργανισμό χωρίς “ν’ ανοίξει ρουθούνι”. 

Την καχυποψία διαδέχτηκε η απαξίωση αλλά και η 
αδιαφορία των μελών να παλέψουν για κάτι που έμοιαζε 
να είναι προσυμφωνημένο. 

Οι συζητήσεις μέσα στους κοινοτικούς χώρους που έδιναν 
και έπαιρναν, τον καιρό εκείνο, ήταν γύρω από το Πόρισμα 
Δάγωνα το οποίο κρεμάστηκε απλά στην ιστοσελίδα, έτσι 
για τα μάτια των Ιουδαίων, αποφεύγοντας επιμελώς 
να πέσει στα χέρια ενός έμπειρου δικαστή, γεγονός που 
θα δημιουργούσε κατά πάσα πιθανότητα, αναστάτωση 
σε φίλους, συγγενείς και συντρόφους. Όμως στον κόσμο 
δόθηκε ακόμη ένα λάθος μήνυμα, αυτό του εφησυχασμού 
και της αναβολής. 

Το πιο τραγικό «επικοινωνιακό ΦΑΟΥΛ» που έγινε με 
τον πλέον αδόκιμο, άτσαλο, τραμπούκικο τρόπο, ήταν η 
δικαστική διαμάχη που άνοιξε η Διοίκηση Αρτεμάκη με 
την Αρχιεπισκοπή Καναδά. 

Την στιγμή που η Ε.Κ.Τ. είχε ανάγκη και το τελευταίο 
“θρησκευόμενο” μέλος της, άνοιξε δικαστική διαμάχη με 
την Εκκλησία του Καναδά.
Για να φέρει σε πέρας την βεντέτα του ο “δημοκράτης” 
Πρόεδρος μάλιστα δεν δίστασε να ζητήσει από έκτακτη 
Γενική Συνέλευση (30 Σεπτεμβρίου 2018) ακόμη και ν’ 
αναβληθούν οι εκλογές, λόγω των εκκρεμών νομικών 
διαδικασιών με την Μητρόπολη. 
Στα χνάρια του Μενεγάκη βλέπετε. Έτσι και εκείνος ζητούσε 
μέσω τωνν ΜΜΕ να μην γίνουν εκλογές για να φέρει σε 
πέρας το «θεάρεστο» έργο του. Μια από τα ίδια λοιπόν 
οι δυο προεδρίες, αλλά σε πολύ πιο “συμπυκνωμένη 
συσκευασία” η τελευταία.   

Στ’ αλήθεια πίστεψε ο Αρτεμάκης πως θα υπήρχε κάποιος 
άλλος να πάρει την “καυτή πατάτα” από τα χέρια του; Γιατί 
αγχώθηκε; Πάλι ο ίδιος θα εκλεγόταν. Τέτοια ανασφάλεια 
δεν την κατανοώ. Να είναι ο μόνος υποψήφιος και να 
φοβάται να μη χάσει την επανεκλογή; 
Ο φόβος του “ντελικανή” του Τορόντο και των “εκλεκτών” 
του, για την διαφενόμενη μικρή προσέλευση μελών την 
ημέρα των εκλογών, μοιάζει να ειναι η πιο πιθανη αιτία για 
την “αναβολή”. Πράγματι είναι άβολο να διαδίδεις ψευδώς 
πως αντιπροσωπεύειες 150.000 ομογενείς και στο τέλος 
να προσέλθουν στις εκλογές άντε το πολύ καμμιά 300 
“προσώπατα”. Το άκρον άωτον της γελοιοποίησης.

Το ότι θεωρούνται ήδη από μεγάλη μερίδα ομογενών 
ως οι πιό “Ακατάλληλοι” Διοικούντες τον Οργανισμό από 
ιδρύσεως του, έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Για του λόγου 
το αληθές, προσέξτε την φράση με την οποία σφραγίζει 
τις εβδομαδιαίες ανακοινώσεις της η Ανεξάρτητη Ερανική 
Επιτροπή. Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε 
τη στήριξή σας. 

Όταν λοιπόν υπάρχει επίσημη παραδοχή πως τις 

____ του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΥ________________

πιο δύσκολες στιγμές της η Ε.Κ.Τ. της περνάει ΤΩΡΑ, είναι 
τελείως αντιφατικό να θεωρείται το σημερινό Διοικητικό 
Συμβούλιο το καλύτερο όλων των άλλων προηγούμενων. 
Απλός λογικός συνειρμός. 

Φυσικά ακόμη και αν απέτυχαν τόσο οι “σημερινοί”, 
όσο και οι προκάτοχοι τους στο βάθος των χρόνων, δεν 
σημαίνει οτι πήγαν εντελώς στράφι οι οποιεσδηποτε καλές 
προσπάθειες τους. 

Κάποτε ρώτησαν τον Thomas Edison πώς αισθάνεται 
έπειτα από 10.000 αποτυχημένες προσπάθειες να κάνει το 
γλόμπο φωτός ν΄ανάψει. Εκείνος αποκρίθηκε πως τελικά, 
ανακάλυψε 10.000 τρόπους με τους οποίους δεν ανάβει ο 
γλόμπος.

Οι 10.000 αποτυχημένες προσπάθειες όλων 
των Διοικήσεων της Ε.Κ.Τ. με τις οποίες ο δείκτης των 
οικονομικών της παραμένει  μονίμως στο κόκκινο, έγιναν. 

Ήρθε η ώρα μετά απο πολλές δεκαετίες να δοκιμάσουμε 
τον τρόπο με τον οποίο θ’ ανάψουμε τον λαμπτήρα 
της ελπίδας για να φωτιστεί περιμετρικά ο ιστορικός 
Οργανισμός, από “φωτεινές δέσμες” συμφιλίωσης, 
ανάκαμψης, προγραμματισμού, αναγέννησης.
Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό.  

O “κορωνοϊός” μας προσφέρει μια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία να απεγκλωβιστούμε από την «αποτυχημένη 
πολιτική της πεπατημένης» και να αναζητήσουμε 
νέες ιδέες εθελοντικής προσφοράς και διαχείρησης της 
πολιτιστικης και θρησκευτικής μας κληρονομιάς. Να 
δούμε, επιτέλους, «έξω από το κουτί»!

Ήγγικεν η ώρα, λοιπόν, να απεγκλωβιστούμε από τα 
δεσμά και να γίνουμε η ομογένεια του ΕΝΟΣ στρατόπεδου. 
Ας μη χάσουμε αυτή την ευκαιρία.

Οι “μεταπωλητές παραδείσου”, δεν φτάνει που έχουν μετατρέψει τα γραφεία της 
κοινότητας σε γραφείο κηδειών, αλλά προσπαθούν να “δελεάσουν” τα μέλη που 
θα ενδιαφερθούν για τέτοιου είδους υπηρεσίες με σκηνές που δεν έχουν καμμιά 
σχέση με την πραγματικότητα και την Ε.Κ.Τ. 
Στην σελίδα που έχει το “κοινοτικό γραφείο κηδειών” στο Facebook, ο επισκέπτης 
βλέπει μια εντυπωσιακή φωτογραφία που έχει αναρτηθεί από αρμόδιο “αστέρα”.  
Στο μέσον διακρίνεται ο Αρχιεπίσκοπος τον οποίον έχουν σύρει στα δικαστήρια 
(ε καλά, σιγά το πράγμα), περιστοιχισμένος από ένα μεγάλο αριθμό ιερέων, 
κάποιους από τους οποίους έχουν να τους πληρώσουν εδώ και 7 χρόνια (καλά 
δεν χάλασε και ο κόσμος) και το πιο τραγελαφικό είναι πως η επιμνημόσυνη 
δέηση γίνεται στον Ιερό Ναό του Άγιου Νικόλαου Σκάρμπορο και όχι σε Ιερό 
Ναό που ανήκει στην Ε.Κ.Τ. Τέσσερεις εκκλησίες έχουν η ξένη τους γυάλισε. 
Τώρα αυτό το παράδοξο πως να το ερμηνεύσουμε; Ως επικοινωνιακή γκάφα ή 
πρόβα για ξεπούλημα όλων των εκκλησιών της Ε.Κ.Τ.; 

 Βήματα αφύπνισης
Καιρός να  διδαχθούμε από τα λάθη μας
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Μυστηριώδες 
εγκεφαλικό 

σύνδρομο σπέρνει 
τον τρόμο

στους κατοίκους
Επί σειρά ετών, ο νευρολόγος από το Μόνκτον του 

Νιου Μπρούνσγουικ, βλέπει ασθενείς με συμπτώματα 
που παραπέμπουν στην ασθένεια Creutzfeldt-Jakob, ένα 
θανάσιμο εγκεφαλικό σύνδρομο που πλήττει έναν άνθρωπο 
στο εκατομμύριο ανά έτος και που μοιάζει με τη «νόσο των 
τρελών αγελάδων».

Όμως τα διαγνωστικά τεστ για το σπάνιο νευροεκφυλιστικό 
σύνδρομο εξακολουθούσαν να βγαίνουν αρνητικά, ενώ 
κάθε χρόνο εμφανίζονταν όλο και περισσότεροι ασθενείς με 
τα ίδια συμπτώματα – και ο Μαρέρο δεν μπόρεσε να βρει 
κάποια άλλη αιτία που να τα ερμηνεύει. Οι ομοσπονδιακές 
υγειονομικές αρχές χαρακτήρισαν πριν από ένα χρόνο 
τα συγκεκριμένα περιστατικά ως «συρροή που χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης».

Τώρα, ο Μαρέρο και άλλοι επιστήμονες και γιατροί από 
τον Καναδά και όλο τον κόσμο, κάνουν τους ντετέκτιβ αυτού 
του ιατρικού μυστηρίου, δίνοντας μάχη με το χρόνο για να 
λύσουν τον γρίφο του εγκεφαλικού συνδρόμου που έχει ήδη 
επηρεάσει 48 άτομα, εκ των οποίων τα έξι έχουν πεθάνει, στο 
Μόνκτον και την ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτό.

Οι ασθενείς της πάθησης, που προς το παρόν αποκαλείται 
«Συρροή Νευρολογικού Συνδρόμου Άγνωστης Αιτίας 
του Νιου Μπρούνσγουικ», έχουν ηλικία 18 έως 85 ετών. 
Τα συμπτώματα άρχισαν να εμφανίζονται το 2018 στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων, όμως υπάρχει και ένας 
ασθενής που αν και διαγνώστηκε πέρσι, άρχισε να εμφανίζει 
σημάδια της άγνωστης πάθησης το 2015.

«Είναι απίστευτο το πόσο υποφέρουν… γιατί δεν είναι μόνο 
σωματικό πρόβλημα», εξηγεί ο Μαρέρο, ο οποίος εργάζεται 
σε νοσοκομείο του Μόνκτον, μιλώντας στην Washington 
Post. «Οι ασθενείς υποφέρουν και από νευροψυχιατρική 
και ηθική άποψη, και τα φάρμακα δεν καταφέρνουν να τους 
ανακουφίσουν πλήρως».

Μια υγιέστατη κατά τα άλλα 75χρονη γυναίκα εμφανίστηκε 
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του 
τον περασμένο Ιούνιο. Επί σειρά μηνών, βίωνε ανεξήγητη 
απώλεια βάρους, και κάτι που περιέγραψε στην κόρη της ως 
«τρέμουλο» στο εσωτερικό του σώματός της. Ένιωθε βαριά 
τα πόδια της. Το ένα της χέρι έτρεμε ανεξέλεγκτα.

Η κόρη της εξηγεί ότι πλέον η μητέρα της είναι ένα από τα 
κρούσματα που διερευνούνται.

«Η μητέρα μου πέφτει για ύπνο το βράδυ και αναρωτιέται 
αν θα ξυπνήσει την επόμενη μέρα και, ακόμη και αν ξυπνήσει, 
αν θα είναι ακόμη σε θέση να περπατήσει ή να μιλήσει», 
περιγράφει στην Washington Post. «Επειδή δεν υπάρχουν 
απαντήσεις. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Δεν υπάρχει εξήγηση. 
Δεν υπάρχει τίποτα».

Οι ασθενείς βιώνουν πολλά διαφορετικά συμπτώματα, 
σημειώνει η Μαρέρο, τα οποία ξεκινούν συνήθως με 
γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, κατάθλιψη και μυϊκούς 
πόνους και σπασμούς. Αναπτύσσουν προβλήματα ύπνου, 
συμπεριλαμβανομένης μιας τόσο έντονης αϋπνίας, ώστε 
να κοιμούνται μόνο κάποια βράδια την εβδομάδα ή και 
καθόλου, ακόμη και ενώ λαμβάνουν αγωγή. Οι εγκέφαλοί 
τους ατροφούν.

Πολλοί αναφέρουν θολή όραση, προβλήματα μνήμης, 
απώλεια μαλλιών και προβλήματα με την ισορροπία. 
Ορισμένοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν 
παρηγορητική φροντίδα και τους χορηγούνται ισχυρά 
φάρμακα, υποφέρουν από ανεξέλεγκτους μυϊκούς σπασμούς. 
Άλλοι βιώνουν ραγδαία και ανεξήγητη απώλεια βάρους και 
μυϊκή ατροφία.

Ορισμένοι έχουν παραισθήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
και των «τρομακτικών παραισθήσεων στη διάρκεια του 
ύπνου», όπως αναφέρει ο Μαρέρο, που τους κάνουν εντέλει 
να φοβούνται να κοιμηθούν, αλλά και απτές παραισθήσεις, 

στο πλαίσιο των οποίων αισθάνονται λες και «τους 
περπατά» κάποιο έντομο. Ένα σύμπτωμα που είναι 
ιδιαιτέρως βάναυσο για τους οικείους των ασθενών, είναι 
η ψευδαίσθηση Capgras, δηλαδή η πεποίθηση ότι τα 
μέλη της οικογένειας του πάσχοντα έχουν αντικατασταθεί 
από απατεώνες.

«Η ταχύτητα στην εξέλιξη των συμπτωμάτων αυτών 
είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί», τονίζει στη Washington 
Post ο Μάικλ Στρονγκ, νευρολόγος και επικεφαλής των 
Καναδικών Ερευνητικών Ινστιτούτων Υγείας.

Η συρροή εντοπίστηκε από το σύστημα επιτήρησης 
της ασθένειας Creutzfeldt-Jakob της ομοσπονδιακής 
υπηρεσίας υγείας, που καταγράφει κρούσματα της 
συγκεκριμένης και άλλων ασθενειών που οφείλονται 
στην πρωτεΐνη πριόν. Εμφανίζονται όταν τα πριόν, 
δηλαδή πρωτεΐνες με μη φυσιολογική αναδίπλωση, 
συσσωρεύονται και προκαλούν με τη σειρά τους την 
απώλεια σχήματος των φυσιολογικών πρωτεϊνών 
του εγκεφάλου. Στο μικροσκόπιο, οι εγκέφαλοι των 
ανθρώπων και των ζώων με σύνδρομα που σχετίζονται 
με τα πριόν, θυμίζουν σπόγγους με μικρές οπές.

Ο Μισέλ Κουλτάρ, επικεφαλής του συστήματος 
επιτήρησης, δήλωσε ότι κάθε χρόνο λαμβάνει ειδοποιήσεις 
για αρκετά ύποπτα κρούσματα, όμως ελάχιστα είναι 
εκείνα που τελικά επιβεβαιώνονται. Το σύστημα έχει 
ταυτοποιήσει 36 «επιβεβαιωμένα και πιθανά» κρούσματα 
CJD στην περιοχή του Νιου Μπρούνσγουικ από το 1998 
μέχρι σήμερα.

Συνήθως, το σύστημα δεν ασχολείται περαιτέρω με 
τα κρούσματα που δεν επιβεβαιώνονται. Ο γιατρός που 
περιθάλπει τον εκάστοτε ασθενή, αναζητά μόνος του μια 
διάγνωση που να απαντά τα συμπτώματά του.

Το 2015, όμως, ο Μαρέρο αδυνατούσε να βρει εναλλακτική 
διάγνωση για ένα τέτοιο περιστατικό. Από το 2018 και 
έπειτα δε, όλο και περισσότεροι ασθενείς άρχισαν να 
εμφανίζονται έχοντας τέτοια συμπτώματα. Το 2019, υπήρξαν 
11 περιστατικά στην περιοχή του Νιου Μπρούνσγουικ, τα 
οποία αργότερα θα αναγνωρίζονταν ως μέρος της συρροής 
της άγνωστης νόσου. Το 2020, υπήρξαν 24. Ο Μαρέρο και 
ο Κουλτάρ θεώρησαν ότι ίσως έχουν να κάνουν με μια νέα 
ασθένεια.

«Λέμε ότι τα κρούσματα αντιστέκονται στη διάγνωση», 
εξηγεί ο Κουλτάρ στη Washington Post. «Έπρεπε πρώτα 
να διακρίνουμε αυτό το μοτίβο, πριν αρχίσουμε να κάνουμε 
λόγο για συρροή».

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι των συμπτωμάτων 
προηγείται μια διετής περίοδος «επώασης». Ακολουθούν 
κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν, εξετάζοντας τα 
πάντα, από περιβαλλοντικούς παράγοντες, μέχρι ταξιδιωτικά 
ιστορικά, μέχρι διατροφικές επιλογές, προσπαθώντας να 
βρουν την αιτία.

Ο Μαρέρο έχει κάνει αιματολογικές εξετάσεις στους ασθενείς 
του και τους έχει ελέγξει για να αποκλείσει τις ζωονόσους που 
είναι γνωστό ότι προκαλούν νευρολογικά συμπτώματα. Έχει 
εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο αυτοάνοσων νοσημάτων, 
μεταβολικών προβλημάτων και καρκίνων. Οι ασθενείς του 
έχουν υποβληθεί και σε γενετικά τεστ. Όμως ακόμη δεν έχει 
βρεθεί καμιά απάντηση.

Η εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού για αυξημένα 
επίπεδα πρωτεϊνικών ενδείξεων βοηθούν στη διάγνωση 
του CJD – όμως οι ασθενείς του Μαρέρο είναι αρνητικοί. Οι 
νεκροψίες εγκεφάλου σε τρεις από τους νεκρούς, που είναι 
η καλύτερη μέθοδος επιβεβαίωσης μιας διάγνωσης, δεν 
δείχνουν το παραμικρό σημάδι συνδρόμου που να συνδέεται 
με τα πριόν. Αυτή τη στιγμή διενεργούνται μοριακά τεστ στα 
συγκεκριμένα δείγματα.

Μια θεωρία είναι ότι το σύνδρομο προκαλείται από μια νέα 
διαταραχή των πριόν. Μια άλλη υποστηρίζει ότι αιτία είναι η 
έκθεση σε κάποια περιβαλλοντική τοξίνη.

Μια τοξίνη που μπήκε στο στόχαστρο είναι η β-μεθυλαμινο-
L-αλανίνη, η οποία παράγεται από κυανοβακτήρια. Το 
ίδιο ισχύει και για το δομοϊκό οξύ, μια φυσική τοξίνη που 
παράγεται από διάφορα είδη βρύων, και η οποία οδήγησε σε 
σειρά θανάτων στον Καναδά το 1987, μέσα από μολυσμένα 
θαλασσινά.

Στο Καρακέτ, μια πόλη περίπου 4.200 στην ευρύτερη 
περιοχή, ο δήμαρχος Κέβιν Χασέ δήλωσε ότι «το μεγαλύτερο 
πρόβλημα είναι το άγνωστο».

«Ο πληθυσμός είναι σε σοκ», τόνισε μιλώντας στη 

Washington Post. «ξέρουν ότι υπάρχει μια ασθένεια, για την 
οποία δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε σε τι οφείλεται, ούτε πώς να 
προστατευτούμε από αυτή».

Στο Μέιν, στην άλλη πλευρά των συνόρων με τις ΗΠΑ, δεν 
έχουν διαγνωστεί καθόλου τέτοια κρούσματα.

Αν και το Νιου Μπρούνσγουικ τα έχει πάει σχετικά καλά 
στην αντιμετώπιση του κοροναϊού, η πανδημία οδήγησε σε 
καθυστερήσεις στην έρευνα για τη μυστηριώδη νόσο.

Ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει τον 
εκνευρισμό τους για αυτό που αντιλαμβάνονται ως έλλειψη 
διαφάνειας εκ μέρους της κυβέρνησης. Το σύστημα 
επιτήρησης του CJD έφερε την περιοχή στο επίκεντρο των 
ερευνών το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο συντάχθηκε ένας 
πρόχειρος ορισμός της ασθένειας. Όμως ο πληθυσμός δεν 
ενημερώθηκε για τη συρροή μέχρι τα μέσα Μαρτίου, όταν 
το Canadian Broadcasting Corp. δημοσίευσε υπόμνημα 
για τα κρούσματα που είχε σταλεί τον ίδιο μήνα στο ιατρικό 
προσωπικό του Νιου Μπρούνσγουικ.

Όταν ένας ρεπόρτερ ρώτησε στη διάρκεια συνέντευξης 
τύπου για τον κοροναϊό αν οι αξιωματούχοι είχαν σκοπό 
να σχολιάσουν «την είδηση για αυτό το μυστηριώδες 
νευρολογικό σύνδρομο», η Τζένιφερ Ράσελ, η επικεφαλής 
ιατρική αξιωματούχος υγείας της επαρχίας, επιβεβαίωσε ότι 
περισσότερα από 40 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας υγείας του Νιου Μπρούνσγουικ 
δεν απάντησε σε ερώτηση για τους λόγους που τον κοινό δεν 
ενημερώθηκε για τη συρροή από επίσημα χείλη.

«Η υπηρεσία υγείας είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί 
στενά με τους συνεργάτες μας σε επαρχιακό και ομοσπονδιακό 
επίπεδο για να διερευνήσουμε και να ανακαλύψουμε όλες 
τις πιθανές αιτίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με τη διατροφή και την έκθεση σε περιβαλλοντικούς 
ή ζωικούς παράγοντες», δήλωσε η εκπρόσωπος, Άμπιγκεϊλ 
Μακάρθι.

Ο Κουλτάρ θεωρεί ότι η προσοχή που έχει λάβει πλέον η 
συρροή του επιτρέπει να αισιοδοξεί ότι «στο τέλος θα βρούμε 
μια απάντηση».

Ο Μαρέρο λέει στη Washington Post ότι προσπαθεί να 
ακούγεται αισιόδοξος όταν μιλά στους ασθενείς του και τις 
οικογένειές τους.

«Ο φόβος είναι κατανοητός», εξηγεί. «Όμως δουλεύουμε 
για την ελπίδα».

ΚΑΝΑΔΑΣ
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Ομόφωνα εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου οι μελέτες του δήμου Αθηναίων 
και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, για την 
ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Τοπογραφικό
Η υλοποίηση των μελετών δρομολογείται στο πλαίσιο της 

συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του δήμου Αθηναίων, 
με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης με αντικείμενο τον αρχαιολογικό χώρο της 
Ακαδημίας Πλάτωνος, που θα περιλαμβάνει:

Α. Την ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου 
της Ακαδημίας Πλάτωνος και του άλσους, ώστε να καταστεί 
ελκυστικός για τον επισκέπτη, με βάση σχετική μελέτη που 
κατατέθηκε από τον Δήμο Αθηναίων, καθώς και μελέτη της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών.

Β. Την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την 
εκπόνηση της μελέτης που θα οδηγήσει στην ανέγερση 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας, στον χώρο όπου 
έχει χωροθετηθεί από το 2002 και για το οποίο ήδη έχουν 
εκπονηθεί και εγκριθεί από το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού η κτηριολογική και η μουσειολογική μελέτη. 

Η υπουργός Πολιτισμού Λ. Μενδώνη με τον δήμαρχο 
Αθηναίων Κ. Μπακογιάννη

Σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη: «Αποτελεί σημαντική στιγμή για την Αθήνα και 
για την ιστορία της η έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο των μελετών, που αφορούν στην ανάπλαση 
του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος. Το 
ενδιαφέρον του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για 
την ανάπλαση και ανάδειξη της περιοχής της Ακαδημίας είναι 
έντονο και συστηματικό. Οι δύο μελέτες ανοίγουν στην πόλη 
και αναδεικνύουν τον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος συνδέεται 
με το Γυμνάσιο της Ακαδήμειας και τη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πλάτωνα, η οποία θεωρείται το πρώτο πανεπιστήμιο 
στον κόσμο. Το πρόγραμμα ανάπλασης σέβεται απολύτως 
την ιστορικότητα του χώρου και αναβιώνει το πνεύμα της 
πλατωνικής Ακαδημίας για την ταυτόχρονη αγωγή του 
πνεύματος και του σώματος».

«Παράλληλα με την ανάπλαση του αρχαιολογικού 
χώρου, προχωρούν και οι διαδικασίες για την ανέγερση 
του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας, ενός οράματος 
δεκαετιών. Στο νέο Μουσείο θα παρουσιάζεται η ιστορία 
της πόλης, μέσα από τα ευρήματα που έχει φέρει στο φως 
η αρχαιολογική έρευνα δεκαετιών, αριστουργήματα από 
τα σπλάχνα της πόλης των Αθηνών, τα οποία δεν είχαν τη 
δυνατότητα να εκτεθούν αλλού και να αφηγηθούν τη δική 
τους ιστορία», πρόσθεσε.

Όπως επεσήμανε η κ. Μενδώνη «βρισκόμαστε σε 
στενή συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων για αυτό το 
σχέδιο, το οποίο θα προσφέρει έναν νέο χώρο ιστορίας, 
γνώσης και πρασίνου σε μία περιοχή της πρωτεύουσας, η 
οποία χρειάζεται σημαντικές παρεμβάσεις πολιτισμού και 
αναψυχής, όπως αυτή που δρομολογείται για την Ακαδημία 

Πλάτωνος σε αγαστή συνεργασία του δήμου Αθηναίων 
και του υπουργείου Πολιτισμού. Τον δήμαρχο Κώστα 
Μπακογιάννη και τα στελέχη του δήμου ευχαριστώ πολύ για 
την αποτελεσματική συνεργασία. Μετά την γνωμοδότηση 
του ΚΑΣ δρομολογούμε από κοινού την υλοποίηση των 
έργων αποβλέποντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων της Αθήνας, αλλά και στην ανάδειξη ενός 
μοναδικής σημασίας αρχαιολογικού χώρου».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας 
Μπακογιάννης υπογράμμισε πως «η ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος και η 
δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας, 
πέρα από την ιστορική και πολιτιστική σημασία τους, 
δημιουργούν και μία μεγάλη ευκαιρία για ολόκληρη την 
περιοχή που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τα προηγούμενα 
χρόνια, λόγω της εγκατάλειψής της. Μας δίνεται η δυνατότητα 
να τη μεταμορφώσουμε σε έναν τόπο προορισμού και 
ανάπτυξης. Να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής 
και της καθημερινότητας των κατοίκων της και να γίνει 
η αφετηρία μας για μία διαδρομή που περνά μέσα από 
την επιχειρηματικότητα, τις νέες θέσεις εργασίας και τον 
εκσυγχρονισμό της. Είμαστε πολύ κοντά στην υλοποίηση 
μίας προγραμματικής δέσμευσής μας που τέθηκε ως 
στοίχημα για αυτήν την δημοτική αρχή από την πρώτη ημέρα 
ανάληψης των καθηκόντων μας. Από την ορκωμοσία μας 
που έγινε στον ιερό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος, δίνοντας 
έναν συμβολικό αλλά, ταυτόχρονα, και έναν ουσιαστικό 
χαρακτήρα που συνδέει το σπουδαίο παρελθόν της περιοχής 
με την προοπτική της αναγέννησής της για το μέλλον της και 
το μέλλον ολόκληρης της πόλης».

Υφιστάμενη κατάσταση
Τι προβλέπουν οι μελέτες
Οι δύο μελέτες αφορούν στο νότιο και ανατολικό τμήμα 

του αρχαιολογικού χώρου, που περιβάλλονται από τις 
οδούς Δράκοντος, Κρατύλου, Μοναστηρίου, Αλεξανδρείας, 
Πολυκράτους, Βασιλικών, Φάωνος και Διονύσου, έκτασης 60 
περίπου στρεμμάτων (Τομέας Γυμνασίου) και Μοναστηρίου, 
Τριπόλεως, Πλάτωνος και Ευκλείδου αντίστοιχα, έκτασης 10 
στρεμμάτων (Τομέας Περιστυλίου).

Στοχεύουν μέσα από ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις:
Στην ανάδειξη της αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας 

του χώρου, στην εκ νέου αποκάλυψη  ευρημάτων των 
παλαιών ανασκαφών και στη διενέργεια  σύγχρονης 
αρχαιολογικής έρευνας με την ευκαιρία της ενοποίησης των 
σκαμμάτων.

Στην ενίσχυση της αναγνωσιμότητας του αρχαιολογικού 
χώρου και την προστασία  και ανάδειξη των επιμέρους 
μνημείων, ως τμήματα ενός ευρύτερου αρχιτεκτονικού 
συνόλου.

Στη βελτίωση της προσβασιμότητας στα μνημεία και 
τη δημιουργία  συνέχειας μεταξύ του επιπέδου με τις 
αρχαιότητες και αυτού της σύγχρονης πόλης με το πάρκο.

Στην αναβάθμιση όλου του χώρου σε έναν αξιόλογο 
πνεύμονα πρασίνου και προορισμό περιπάτου και αναψυχής 

με τοπικό και υπερτοπικό χαρακτήρα
Στην ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών, 

της δημόσιας περιουσίας και ιδιαιτέρως της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Oι προτεινόμενες επεμβάσεις χωρίζονται σε 
δυο βασικές κατηγορίες:

Τις εργασίες που αναφέρονται στο επίπεδο 
των αρχαιολογικών ανασκαφών

Τις εργασίες που αναφέρονται στο 
υπερκείμενο επίπεδο πόλης με το πάρκο

Στο επίπεδο των αρχαίων καταλοίπων 
προβλέπεται  η ενοποίηση των επιμέρους 
σκαμμάτων με αποχωματώσεις, ανασκαφές, 
διαμόρφωση νέων πρανών με ήπια κλίση, γήινη 
μορφή και αποστράγγιση ομβρίων, καθώς και 
ταυτόχρονη απομάκρυνση δένδρων, όπου 
απαιτείται, τα οποία θα μεταφυτευθούν σε άλλα 
σημεία του πάρκου ή και θα φυτευθούν νέα άτομα, 
για να μη διασαλευθεί το υφιστάμενο ισοζύγιο 
πρασίνου στο πάρκο.

Συγκεκριμένα προτείνεται σε πρώτη φάση, 
η ενοποίηση των τριών από τα έξι υφιστάμενα 
σκάμματα στον Τομέα του Γυμνασίου, ώστε 
να αποκαλυφθεί το συνολικό περίγραμμα του 
μνημείου με την αποκάλυψη ενδεχομένως νέων 
αρχιτεκτονικών καταλοίπων και να αποκατασταθεί 
η σχέση του με τις γύρω λουτρικές εγκαταστάσεις. 
Σε δεύτερη φάση προτείνεται περαιτέρω 
ενοποίηση των λοιπών σκαμμάτων για την 
αποκατάσταση της σχέσης του Γυμνασίου με 
τα ρωμαϊκά κτίρια και τους αρχαίους τάφους 
που έχουν εντοπιστεί προς τα ανατολικά και 
νότια αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση και της 
φάσης αυτής θα αποκατασταθεί η εικόνα του 
συγκροτήματος του Γυμνασίου με την παλαίστρα 

και θα  αναδειχθεί το σύνολο των ορατών μνημείων και των 
νέων που ενδεχομένως θα βρεθούν.

Προτείνεται επίσης η δημιουργία πλατώματος στην 
προέκταση της οδού Τιμαίου, που θα λειτουργεί ως 
συνδετικός κρίκος μεταξύ του ιστού της σύγχρονης πόλης 
και των αρχαίων. Αντίστοιχες ακριβώς είναι οι εργασίες 
που προβλέπονται στον Τομέα του Περιστυλίου, ώστε να 
αποκαλυφθεί πλήρως η κάτοψη του μνημείου των κλασικών 
χρόνων και των αρχαίων καταλοίπων γύρω του. 

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων στις αρχαιότητες 
προτείνονται τέσσερις βασικές είσοδοι στον χώρο του 
Γυμνασίου με πρόβλεψη για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ 
και μια  είσοδος στο Περιστύλιο με πρόβλεψη ράμπας για 
τα ΑμεΑ, παράλληλα με την τοποθέτηση περίφραξης όμοιου 
τύπου με την υφιστάμενη στους άλλους δύο τομείς του 
αρχαιολογικού χώρου. Προβλέπονται επίσης τα απαραίτητα 
έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, 
φωτισμός ανάδειξης των αρχαιοτήτων και τοποθέτηση νέων 
ενημερωτικών πινακίδων.

Στο επίπεδο της πόλης, δηλαδή εντός του πάρκου, οι 
εργασίες είναι ήπιας μορφής και κλίμακας και περιορισμένου 
βάθους, με σεβασμό στην ιστορικότητα του τόπου και την 
πιθανή παρουσία αρχαίων στο υπέδαφος. Το υφιστάμενο 
ανάγλυφο διατηρείται στο σύνολό του.

Οι εργασίες στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνουν αναβάθμιση, 
επίστρωση και οριοθέτηση του δικτύου μονοπατιών 
με χρήση φυσικών υλικών, του χώρου της κεντρικής 
πλατείας που λειτουργεί ως πλατεία γειτονιάς, της παιδικής 
χαράς και του πλατώματος του υπαίθριου αμφιθεάτρου, 
ανανέωση και ενίσχυση του φωτισμού και του αστικού 
εξοπλισμού, δημιουργία νέων χώρων ανάπαυσης, 
σκάμματος παιχνιδιού ενηλίκων και υπαίθριας δανειστικής 
βιβλιοθήκης. Προβλέπεται επίσης, η αντικατάσταση των 
κατεστραμμένων πυλών με νέα ομοιόμορφα μεταλλικά 
θυρώματα, η κατασκευή χώρων υγιεινής, καθώς και νέες 
φυτεύσεις μεσογειακών θάμνων και δένδρων.

Ο αρχαιολογικός χώρος και οι έως σήμερα 
παρεμβάσεις σε αυτόν

Το άλσος της Ακαδήμειας ήταν από τα τρία σημαντικά 
άλση της αρχαίας Αθήνας. Ο αρχαιολογικός χώρος της 
Ακαδημίας Πλάτωνος συμπίπτει με τους αρχαίους «κήπους 
του Ακαδήμου», έναν κατάφυτο ειδυλλιακό τόπο στο δυτικό 
προάστιο της αρχαίας Αθήνας, όπου από τον 6ο π.Χ. αι. είχε 
ιδρυθεί το Γυμνάσιο της Ακαδήμειας, όπως τα αντίστοιχα 
Γυμνάσια του Λυκείου και του Κυνοσάργους στα Ανατολικά 
και Νοτιοανατολικά του αρχαίου άστεως αντίστοιχα.

Σε αυτόν τον χώρο, όπου υπήρχαν και ιερά των Μουσών, 
της Αθηνάς, του Διός Μορίου, του Ηφαίστου, του Ηρακλέους 
κ.ά., απέκτησε γη ο Πλάτων και ίδρυσε το 387 π.Χ. τη 
φιλοσοφική του σχολή, που ονομάστηκε εκ του τόπου 
Ακαδημία, προσφερόταν για την παιδεία και την άθληση 
συγχρόνως και θεωρείται το πρώτο πανεπιστήμιο της 
ανθρωπότητας. Από εδώ προκύπτει η ονομασία Ακαδημία 
για όλα τα πνευματικά-επιστημονικά ιδρύματα του σύγχρονου 

Αναδεικνύεται η Ακαδημία Πλάτωνος 
 Δημιουργείται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας

Στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και δήμου Αθηναίων

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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κόσμου, αλλά και η έννοια του πανεπιστημιακού campus 
διεθνώς. Η σχολή λειτούργησε επί αιώνες και έκλεισε το 
529 μ.Χ., με διάταγμα του Ιουστινιανού, όπως και οι άλλες 
φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας.

Σημαντικό τοπόσημο στην κυριολεξία αποτελεί η λίθινη 
στήλη του 500 π.Χ. με την επιγραφή «όρος της Ακαδήμειας», 
που βρέθηκε στη θέση της (κατά χώραν) σε σωστική 
ανασκαφή στην περιοχή και αποδεικνύει την ταύτιση του 
σημερινού κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου με την αρχαία 
Ακαδήμεια.

Η εξαιρετική σημασία του χώρου αποδεικνύεται και από το 
γεγονός ότι στην αρχαιότητα ο «δρόμος προς την Ακαδήμεια» 
συνέδεε το Δίπυλον, την επισημότερη και μεγαλύτερη πύλη 
των τειχών του αρχαίου άστεως στον Κεραμεικό, με την 
Ακαδημία του Πλάτωνος. Εκατέρωθεν του δρόμου αυτού 
είχε αναπτυχθεί το Δημόσιο Σήμα.

Από την εποχή του Μεσοπολέμου, οπότε άρχισαν οι έρευνες 
με δαπάνες του ομογενούς Παναγιώτη Αριστόφρονος υπό 
την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και κατά τις δεκαετίες 
του ’60, του ’80 και ιδιαιτέρως του ’90, οπότε με τη σύμπραξη 
του Υπουργείου Πολιτισμού και του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ έγιναν 
μαζικές απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών με αποτέλεσμα την 
εκτεταμένη μετεγκατάσταση κατοίκων, επαγγελματιών και 
βιοτεχνών, για να καταλήξουμε στη σημερινή εικόνα του 
αρχαιολογικού χώρου έκτασης περίπου 135 στρεμμάτων. 
Μέσα σε αυτόν εμπεριέχονται οι αρχαιότητες του Γυμνασίου, 
της «Ιεράς Οικίας», του Περιστυλίου και άλλα κατάλοιπα 
των προϊστορικών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, 
που ήλθαν στο φως και με τις έρευνες της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας και του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και 
ένας εκτεταμένος χώρος πρασίνου και αναψυχής για τους 
κατοίκους της περιοχής, ο οποίος διαμορφώθηκε από 
τον Δήμο Αθηναίων. Παρά τη βαρύνουσα σημασία του 
χώρου, που συμπίπτει με το αρχαίο αλσώδες προάστειο 
και το Γυμνάσιο της Ακαδήμειας, όπου ίδρυσε ο Πλάτων τη 
φιλοσοφική του σχολή, η σημερινή περιοχή γύρω από τον 
αρχαιολογικό χώρο αποτελεί μία από τις υποβαθμισμένες 
γειτονιές της δυτικής Αθήνας (μία από τις πέντε συνοικίες 
της 4ης Δ.Κ.), και μάλιστα παραγνωρισμένη ως προς την 
πολιτιστική της υπεραξία.

Η ευρύτερη περιοχή περικλείεται από μεγάλες αρτηρίες, 
Λ. Αθηνών, Κηφισού, Κωνσταντινουπόλεως και Λένορμαν. 
Με εφαλτήριο την οικουμενική ακτινοβολία του αρχαιολογικού 
χώρου, που σηματοδότησε την εξέλιξη της σύγχρονης 
δυτικής φιλοσοφίας και επιστήμης, το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού -από το 1999 κυρίως- δρομολόγησε 
συστηματικές παρεμβάσεις για την ανάπλαση και ανάδειξη 
του αρχαιολογικού χώρου και της γύρω περιοχής, καθώς 
αποτελεί και μία από τις πύλες εισόδου στην πρωτεύουσα.

Ειδικότερα:
Τοποθετήθηκε ενιαία περίφραξη 

του χώρου με ειδικό κιγκλίδωμα 
και πύλες εισόδου, σχεδιάστηκαν 
κα ι  εκ τελέστηκαν  από  τ ι ς 
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ 
δύο κοινοτικά προγράμματα, στο 
πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 
και του ΕΣΠΑ 2007-2013, που 
περιλάμβαναν σημαντικά έργα 
υποδομής, όπως η κατασκευή και 
διαμόρφωση νέων σύγχρονων 
αποθηκών αρχαιοτήτων και 
ε ρ γ α σ τ η ρ ί ω ν  σ υ ν τ ή ρ η σ η ς 
για τις ανάγκες της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών σε 
χώρους ελαφράς κατασκευής και 
στο παλιό πέτρινο υφαντουργείο 
με  παράλληλη  κατάργηση 
και κατεδάφιση παλαιών και 
α κ α τ ά λ λ η λ ω ν  α π ο θ η κ ώ ν , 
προσθέτοντας επιπλέον χώρο 
πρασίνου τεσσάρων στρεμμάτων 
στο άλσος και ενοποιώντας 
τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, 
έγιναν εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης των μνημείων, 
τοποθετήθηκαν νέα στέγαστρα 
στις αρχαιότητες και ενημερωτικές 
πινακίδες, βελτιώθηκαν και 
δημιουργήθηκαν νέες διαδρομές 
περιήγησης και δημιουργήθηκε 
ένα μικρό υπαίθριο θέατρο για 
εκδηλώσεις. 

Όπως τονίζεται, με το νέο 
πρόγραμμα  παρεμβάσεων 
που δρομολογούνται τώρα, το 
2021, θα επέλθει η ουσιαστική 
αναβάθμιση και αποκατάσταση 
των μνημείων του αρχαιολογικού 
χώρου και του πάρκου που το 
περιβάλλει, με βάση τις σύγχρονες 
αρχές για τη διαμόρφωση και 
ανάδειξη του μνημειακού και του 
φυσικού περιβάλλοντος, αντάξιου 
της οικουμενικής πολιτιστικής 
υπεραξίας της Ακαδημίας του 
Πλάτωνος. 

kathimerini.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Το νησί που κάθε έξι μήνες 

ανήκει σε άλλη χώρα!

Λιγότερο από έξι χιλιόμετρα πριν από το σημείο που 
το ποτάμι Bidasoa, κοντά στα γαλλο-ισπανικά σύνορα, 
αδειάζει στον Ατλαντικό Ωκεανό, βρίσκεται ένα μικρό νησί 
που ονομάζεται Pheasant (φασιανός). Στο ιστορικό νησί, 
το 1659, εκπρόσωποι από τη Γαλλία και την Ισπανία 
συναντήθηκαν και υπέγραψαν τη Συνθήκη των Πυρηναίων, 
που τελείωσε επίσημα τον Τριακονταετή Πόλεμο.

Η συνθήκη προέβλεψε επίσης ένα νέο σύνορο που 
εκτείνεται κατά μήκος των Πυρηναίων και στη συνέχεια 
ακολουθεί τον ποταμό Bidasoa στον Βισκαϊκό κόλπο στον 
Ατλαντικό Ωκεανό, λειτουργώντας σαν ένα φυσικό σύνορο 
μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Όπως συμβαίνει συνήθως με 
τα σύνορα που ακολουθούν την πορεία ενός ποταμού, τα 
γαλλο-ισπανικά σύνορα χωρίζουν τον ποταμό στη μέση. 
Θεωρητικά, τα σύνορα θα έπρεπε να χωρίζουν το νησί 
Pheasant στα δύο δίνοντας το μισό σε κάθε χώρα ή να 
το παρακάμπτουν αποδίδοντας την κυριαρχία σε μία από 
τις δύο όμορες χώρες. Ωστόσο η συνθήκη των Πυρηναίων 
προέβλεψε μια διαφορετική και κάπως παράδοξη ρύθμιση, 
σύμφωνα με την οποία ορίζεται συγκυριαρχία στο νησί.

Το παράδοξο έγκειται στο γεγονός ότι στο νησί δεν έχουν 
ταυτόχρονη κυριαρχία τα δύο κράτη αλλά εναλλάξ για μια 

περίοδο 6 μηνών. Έτσι για έξι μήνες το χρόνο, το νησί 
Pheasant είναι γαλλικό ενώ για τους επόμενους έξι ανήκει 
στην ισπανική επικράτεια.

Πριν από τον πόλεμο και την υπογραφή της συνθήκης, 
το καθεστώς του νησιού Pheasant ήταν απροσδιόριστο. 
Ως ουδέτερος χώρος χρησιμοποιήθηκε συχνά ως τόπος 
συνάντησης μεταξύ Γάλλων και Ισπανών ηγετών και 
ως χώρος όπου πραγματοποιούνταν οι ανταλλαγές 
αιχμαλώτων κατά τον πόλεμο. Ως αποτέλεσμα, στο νησί 
έγιναν πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα.

Το νησί Pheasant είναι ακατοίκητο, άλλωστε η έκτασή του 
είναι μόλις 6,5 στρέμματα, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται 
πλήθος προβλημάτων που θα μπορούσε να δημιουργήσει 
η συγκυριαρχία δύο χωρών.

Κάθε έξι μήνες αξιωματούχοι της Ισπανίας και της 
Γαλλίας συναντιούνται στο νησί σε μία τελετή παράδοση-
παραλαβής της κυριαρχίας του.

Ιστορικές συμπτώσεις 
που… ξεπερνούν 

τη φαντασία
Η ιστορία μερικές φορές παίζει τα δικά της παιχνίδια 

που κάνουν και τον πιο πραγματιστή να αναρωτηθεί 
εάν πρόκειται απλά για συμπτώσεις ή κάποια ανώτερη 
δύναμη έχει διάθεση για κόλπα. Ιστορικά γεγονότα που τη 
στιγμή που συνέβησαν είχαν μικρό ή καθόλου ενδιαφέρον 
απέκτησαν άλλο νόημα στη ροή της ιστορίας. Ας δούμε 
μερικά τέτοια παραδείγματα ιστορικών συμπτώσεων:

H «κατάρα» του Ταμερλάνου
Στις 20 Ιουνίου 1940 σοβιετικοί αρχαιολόγοι 

ανακάλυψαν τον τάφο του Ταμερλάνου, του τρομερού 
Μογγόλου κατακτητή, απογόνου του Τζένγκις Χαν. Μια 
προειδοποιητική επιγραφή ανέφερε: «Όποιος ανοίξει τον 
τάφο θα απελευθερώσει έναν εισβολέα πιο τρομερό από 
εμένα». Ο τάφος φυσικά ανοίχτηκε. Δύο ημέρες αργότερα 
ο Χίτλερ εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση!

Ο Χίτλερ γεννήθηκε 129 χρόνια μετά το Ναπολέοντα. 
Ανέλαβε την εξουσία 129 χρόνια μετά το Ναπολέοντα, 
εισέβαλε στη Ρωσία 129 χρόνια μετά το Ναπολέοντα και 
ηττήθηκε 129 χρόνια μετά το Ναπολέοντα.

Μια πινακίδα με νόημα
Η δολοφονία του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου 

της Αυστρίας αποτέλεσε την αφορμή για το ξέσπασμα 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το αυτοκίνητο στο οποίο 
δολοφονήθηκε έφερε την πινακίδα κυκλοφορίας III118. Ο 
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε επίσημα στις 11/11/18.

Διπλή παγίδα
Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ο 

βρετανικός στρατός μετέτρεψε ένα επιβατηγό πλοίο, το 
RMS Carmania, σε πολεμικό και μάλιστα καμουφλαρισμένο 
ώστε να μοιάζει με 
το γερμανικό 
επιβατηγό πλοίο 
SMS Trafalgar. 
Τίποτε παράξενο 
μέχρι εδώ. Το 
πολεμικό πλέον 
πλοίο βύθισε ένα 
γερμανικό πλοίο 
στα ανοιχτά της 
Βραζιλίας το 1914. 
Το πλοίο ήταν το 
πραγματικό SMS 
Trafalgar, το οποίο 
οι Γερμανοί είχαν 
καμουφλάρει ώστε 
να μοιάζει στο 
βρετανικό Carma-
nia!
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Ο Ινδός καθηγητής στο ΜΙΤ και κάτοχος Νομπέλ 
Οικονομικών 2019 Αμπχιτζιτ Μπάνερτζι μιλάει 
στην «Κ»

«Εχουμε βάλει στόχους που 
εστιάζουν περισσότερο στο ΑΕΠ 
παρά στην ευημερία, πρέπει πάντα 
να “πιάσουμε” κάποιον στόχο 
ανάπτυξης. Σίγουρα χάθηκε μεγάλο 
μέρος του ΑΕΠ με την πανδημία. 
Ισως όμως το πλήγμα να είναι ακόμη 
μεγαλύτερο, αν υπάρξει και αύξηση 
των ανισοτήτων», 
λέει ο κ. Μπάνερτζι.

ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
  
Το έργο του Αμπχιτζιτ Μπάνερτζι δεν περιλαμβάνει 

μεγαλεπήβολα μοντέλα για το ΑΕΠ ή για το διεθνές εμπόριο. 
O Ινδός καθηγητής Οικονομικών στο ΜΙΤ και κάτοχος του 
Νομπέλ Οικονομικών 2019, από κοινού με την Εσθερ Ντιφλό 
και τον Μάικλ Κρέμερ, αντίθετα με τους περισσότερους 
οικονομολόγους ασχολείται κυρίως με την έρευνα πεδίου. 
Το J-PAL, ο οργανισμός τον οποίο ο Μπάνερτζι και η Ντιφλό 
ίδρυσαν και διευθύνουν από το 2003, έχει πραγματοποιήσει 
μέχρι σήμερα περίπου 1.100 εμπειρικές έρευνες σε 90 
χώρες.

Τα ερωτήματα στα οποία απαντούν αυτές οι έρευνες 
μοιάζουν κάπως έτσι: πόσοι περισσότεροι θα εμβολιάσουν 
τα παιδιά τους στις ανατολικές επαρχίες της Ινδίας αν μαζί 
με τον εμβολιασμό πάρουν δώρο ένα κιλό φακές; Για να 
απαντηθούν με επιστημονικό τρόπο παρόμοιες ερωτήσεις 
χρειάζονται δεδομένα, τα οποία συνήθως τα συλλέγουν 
εκατοντάδες ερευνητές. Οργώνουν ολόκληρες περιοχές, 
βρίσκουν τα νοικοκυριά ή τα πρόσωπα στα οποία στοχεύει 
το κάθε πρόγραμμα και συμπληρώνουν επιτόπου εκτενή 
ερωτηματολόγια. Τα μέτρα περιορισμού της κίνησης λόγω 
της πανδημίας την περυσινή άνοιξη διατάραξαν αυτή τη 
δραστηριότητα σε πολλές χώρες. «Δεν θα έλεγα ότι η 
πανδημία μάς άφησε ανεπηρέαστους. Στην πορεία βρήκαμε 
κάποιες λύσεις, όπως οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις», λέει ο 
Αμπχιτζιτ Μπάνερτζι από το παράθυρο του Zoom.

Βρίσκεται στην Προβηγκία όπου εργάζεται το τελευταίο 
διάστημα, και εξηγεί με τη ζωηρή φωνή του ότι «οι 
τηλεφωνικές έρευνες βέβαια μας έφεραν νέα προβλήματα. 
Για παράδειγμα, μπορεί ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει σε 
ένα νοικοκυριό να είναι η ηλικιωμένη γυναίκα και αυτή να μην 
έχει δικό της τηλέφωνο, αλλά να έχει ο εγγονός της. Πρέπει 
τότε να βρούμε τον εγγονό και εκείνος να θέλει και να μπορεί 
να μας δώσει να μιλήσουμε στη γιαγιά».

Η Ευρώπη 
Τον τελευταίο, επεισοδιακό χρόνο ο κ. Μπάνερτζι ζει 

στη Γαλλία. Μαζί με την Ντιφλό, επίσης καθηγήτρια στο 
ΜΙΤ, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2015, δίνουν 
διαδικτυακές διαλέξεις σε όλο τον κόσμο για την προώθηση 
του βιβλίου τους «Καλά οικονομικά για δύσκολους καιρούς» 
(κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Επίκεντρο). Η 
άφιξη του κ. Μπάνερτζι στην Ευρώπη, λίγους μήνες μετά την 
απονομή του Νομπέλ, συνέπεσε περίπου με το ξέσπασμα 
της πανδημίας. Επομένως, ο 60χρονος καθηγητής είχε την 
ευκαιρία να παρακολουθήσει με μεγαλύτερη προσοχή τα 
μέτρα που έλαβαν οι ευρωπαϊκές χώρες για την οικονομία 
τους.

«Νομίζω ότι η Ευρώπη τα πήγε πολύ καλά στην οικονομική 
διαχείριση της πανδημίας», σχολιάζει. «Η βασική πολιτική 
των περισσότερων χωρών, δηλαδή η επιδότηση της 
εργασίας στη διάρκεια της κρίσης, μου φαίνεται απλή 
και σχετικά προστατευτική απέναντι στους ανθρώπους. 
Επιπλέον, στον βαθμό που γνωρίζω ιδιοκτήτες μικρών 
επιχειρήσεων στη Γαλλία, φαίνεται να είναι ευχαριστημένοι. 
Λένε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάστηκε να απολύσουν 
εργαζομένους. Το μακροοικονομικό σοκ θα ήταν πολύ ισχυρό 
εάν υπήρχε μαζική απώλεια θέσεων εργασίας. Αντίθετα, 
στις ΗΠΑ η επιπλέον οικονομική βοήθεια δόθηκε σε όσους 
έχασαν τη δουλειά τους, ένα λιγότερο αποτελεσματικό μέτρο 
που ίσως λειτουργεί και ως κίνητρο για απολύσεις».

Ασφαλώς, δεν τα βρήκε όλα σωστά αυτό το διάστημα 
στην Ευρώπη. Η κριτική του καθηγητή Μπάνερτζι εστιάζεται 
περισσότερο σε άλλες πτυχές της διαχείρισης της πανδημίας, 

πέρα από την οικονομική: «Η αρχή της πανδημίας ήταν μια 
έκπληξη για όλους και δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν 
ότι δεν αντέδρασε επαρκώς. Ομως αργότερα, ορισμένες 
κυβερνήσεις έχασαν σε αξιοπιστία. Για παράδειγμα, η 
διαχείριση της πανδημίας στη Γαλλία ήταν στην καλύτερη 
περίπτωση ανομοιογενής και επομένως η κυβέρνηση 
αντιμετωπίζεται πλέον συχνά με κυνισμό. Επίσης, δεν 
διασφαλίστηκε η έγκαιρη προμήθεια αρκετών εμβολίων 
από την Ε.Ε. Τα λάθη αυτά δημιουργούν απογοήτευση και 
απονομιμοποιούν τις κυβερνήσεις. Νομίζω ότι, στον βαθμό 
που η αξιοπιστία της κυβέρνησης είναι σημαντική, αυτό θα 
έχει συνέπειες».

Η εμπιστοσύνη
Επιστρέφει στο θέμα της αξιοπιστίας των κυβερνήσεων 

και της εμπιστοσύνης των πολιτών, σε διάφορα σημεία της 
συζήτησης. Τις ίδιες ημέρες οι τραγικές εικόνες από την 
πατρίδα του, την Ινδία, κάνουν τον γύρο του κόσμου. Η χώρα 
της Νότιας Ασίας αποτελεί πλέον το επίκεντρο της πανδημίας 
παγκοσμίως. Τα κρούσματα αυξάνονται ασταμάτητα και τα 
αποθέματα οξυγόνου εξαντλούνται σε πολλές περιοχές της 
χώρας.

«Η πανδημία είναι πλέον ανεξέλεγκτη στην Ινδία… 
Ομως δεν είναι μόνον η Ινδία. Το Μπανγκλαντές και το 
Πακιστάν κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Η Βραζιλία ζει 
μια καταστροφή. Η Ινδονησία δεν πάει καλά. Πρόκειται 
για τεράστιες και πολυπληθείς περιοχές του κόσμου. 
Ανησυχώ για τα ψυχολογικά σημάδια που θα αφήσει αυτή 
η κατάσταση», παρατηρεί ο κ. Μπάνερτζι.

Αμέσως μετά, δίνει ένα διαφωτιστικό παράδειγμα: «Πέρυσι 
την άνοιξη, όταν έγινε το lockdown στην Ινδία, εκατομμύρια 
εσωτερικοί μετανάστες που ταξίδευαν από τα χωριά στις 
πόλεις για να δουλέψουν ενημερώθηκαν για το κλείσιμο 
της οικονομίας μόλις τέσσερις ώρες πριν. Είχαν φτάσει στις 
πόλεις όταν συνειδητοποίησαν ότι έμειναν χωρίς δουλειά και 
χωρίς χρήματα – βασικά λιμοκτονούσαν. Πολλοί από αυτούς 
επέστρεψαν στα χωριά τους περπατώντας χιλιόμετρα. 

»Φέτος θυμούνται τι συνέβη πέρυσι και φοβούνται να 
φύγουν ξανά για δουλειά. Πολλοί έφτασαν στις πόλεις και 
πάλι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν με ασφυκτικά γεμάτα 
τρένα, κάτι που, φυσικά, θα μεταφέρει τον ιό στα χωριά. Αυτή 
η κατάσταση δημιουργεί ένα είδος οικονομικού πανικού σε 
εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα ξαναβρούν εύκολα 
το κουράγιο να φύγουν για την πόλη, να δουλέψουν στα 
εργοστάσια ή να ανοίξουν ένα μαγαζί».

Τον Δεκέμβριο, ο καθηγητής μαζί με την Ντιφλό και με τον 
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος 
στη Γαλλία, Ερβέ Μπερβίλ, δημοσίευσαν ένα άρθρο στην 
εφημερίδα Le Monde. Ζητούσαν από τις πλούσιες χώρες 
να στηρίξουν τον αναπτυσσόμενο κόσμο με ένα «νέο Σχέδιο 
Μάρσαλ», προκειμένου να επουλωθούν οι οικονομικές 
πληγές της πανδημίας.

«Οι αναπτυσσόμενες χώρες ξόδεψαν πολύ λιγότερα 
χρήματα για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες 
της πανδημίας», λέει ο κ. Μπάνερτζι, σχολιάζοντας την 
κατάσταση που διαμορφώνεται. «Οι πλούσιες χώρες 
ξόδεψαν περίπου 20% του ΑΕΠ σε πακέτα στήριξης. Η 
Ινδία, σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις, δαπάνησε 
μεταξύ 2% και 5%. Οι φτωχότερες χώρες ξόδεψαν 2%. Χωρίς 
επιπλέον στήριξη, θα δούμε μια πολύ σημαντική αύξηση της 
παγκόσμιας φτώχειας».

Ο γρίφος της ανάκαμψης
Πώς μπορεί όμως ο κόσμος να επανέλθει στην ανάπτυξη 

ύστερα από ένα τόσο μεγάλο σοκ, όπως αυτό της πανδημίας; 
«Αν τελειώσει η πανδημία σε αυτή τη φάση –κάτι όχι 
εντελώς βέβαιο, λόγω των μεταλλάξεων, κ.λπ.– το διεθνές 
οικονομικό σύστημα δεν βγαίνει βαθιά αλλαγμένο», εκτιμά 
ο καθηγητής. «Επιπλέον, η διοίκηση του Μπάιντεν είναι, 
σε γενικές γραμμές, λιγότερο πρόθυμη να αφήσει την 
παγκόσμια οικονομική τάξη να καταρρεύσει. Εχουμε χάσει 
μερικά τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και πάλι, είναι σαν 
να γυρίσαμε πίσω στο 2018. Δεν ήταν μια υπέροχη χρονιά, 
αλλά, συνολικά, η παγκόσμια οικονομία αναπτυσσόταν. Αν 
δεν υπάρχουν πιο βαθιές αλλαγές που σχετίζονται με την 
εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των κυβερνήσεων, τότε 
μπορούμε να το ξεπεράσουμε».

Ωστόσο, το 2020 πολλές χώρες του κόσμου «έγραψαν» 
αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ που παραπέμπουν 
σε πελώριο σοκ. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση η μείωση ήταν 
κατά 7,4%. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι περισσότερες 
προβλέψεις για την ανάκαμψη το 2021 δεν προμηνύουν 
γρήγορη ανάκτηση του χαμένου εδάφους. Είναι τα «μερικά 
τρισεκατομμύρια δολάρια» που χάθηκαν τόσο μικρό ποσό; 
Ο Αμπχιτζιτ Μπάνερτζι δεν μοιάζει να συμμερίζεται το άγχος 
των αριθμών: «Νομίζω ότι μερικά προβλήματα τα έχουμε 
δημιουργήσει μόνοι μας», λέει σκωπτικά.

«Εχουμε βάλει στόχους που εστιάζουν περισσότερο στο 
ΑΕΠ παρά στην ευημερία, πρέπει πάντα να “πιάσουμε” 
κάποιον στόχο ανάπτυξης. Σίγουρα χάθηκε μεγάλο μέρος του 
ΑΕΠ με την πανδημία. Ισως όμως το πλήγμα να είναι ακόμη 
μεγαλύτερο, αν υπάρξει και αύξηση των ανισοτήτων. Από 
την άλλη πλευρά, ίσως μεγάλο μέρος της απώλειας να έχει 

σχέση με την κατανάλωση και όχι με την παραγωγή. Θέλω να 
πω ότι το ΑΕΠ έχει σημασία, αλλά δεν γνωρίζω επακριβώς 
τι σημαίνει ποσοτικά. Αν η Ευρώπη είχε 10% λιγότερο ΑΕΠ, 
πόσο λιγότερο θα ευημερούσε; Αυτό δεν μπορώ να το πω».

Οικονομολόγοι… υδραυλικοί
Η επιφυλακτικότητα του Αμπχιτζιτ Μπάνερτζι απέναντι 

στο ΑΕΠ ως μοναδικό μέτρο της ευημερίας είναι μάλλον 
συνεπής προς το έργο του στο πεδίο των οικονομικών. Η 
προσέγγισή του είναι συνήθως αρκετά πιο ταπεινή. Μία από 
τις πλέον συζητημένες αναφορές στα «Καλά οικονομικά για 
δύσκολους καιρούς» (μεταξύ όσων δυσανασχέτησαν με 
αυτήν ήταν και ο Γιάνης Βαρουφάκης…) παρομοιάζει τους 
οικονομολόγους με τους υδραυλικούς. «Οι οικονομολόγοι 
μοιάζουμε με τους υδραυλικούς», γράφουν οι συγγραφείς 
και εξηγούν: «Λύνουμε προβλήματα με έναν συνδυασμό 
διαίσθησης βασισμένης στην επιστήμη, εικασιών με βάση 
την εμπειρία μας και καθαρού πειραματισμού».

O πειραματισμός είναι ίσως το βασικό συστατικό της 
ερευνητικής εργασίας του Αμπχιτζιτ Μπάνερτζι. Ως βασική 
μέθοδο χρησιμοποιεί κατά κόρον τις τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες δοκιμές (εν συντομία RCTs), την ίδια μέθοδο 
με την οποία συνήθως δοκιμάζονται τα εμβόλια και τα 
φάρμακα πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. Ασφαλώς, 
στα οικονομικά η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται για να 
αξιολογήσει ιατρικές θεραπείες, αλλά κατά πόσον διάφορα 
μέτρα πολιτικής –π.χ. κίνητρα ή αλλαγές στις διαδικασίες– 
έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η συνδρομή των «κουτσομπόληδων» 
στην αύξηση των εμβολιασμών

Πώς όμως λειτουργούν στην πράξη αυτά τα πειράματα; 
«Φαίνεται ότι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους 
να κάνεις κάποιον να εμβολιαστεί είναι να δώσεις τις 
απαραίτητες πληροφορίες σε αυτούς που ονομάζουμε 
“κόμβους πληροφοριών”, θα λέγαμε στους κουτσομπόληδες», 
λέει ο καθηγητής καθώς αναφέρεται στα αποτελέσματα ενός 
πειράματος, το οποίο σχεδίασε από κοινού με εννέα ακόμη 
ακαδημαϊκούς και πραγματοποιήθηκε στην Ινδία το 2017. 
Τα ευρήματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο τέλος 
Απριλίου, είναι αρκετά επίκαιρα υπό το φως της πανδημίας.

«Η ιδέα ήταν πολύ απλή: πηγαίνουμε στο χωριό και 
ρωτάμε “ποιοι είναι οι άνθρωποι που νομίζετε ότι είναι οι 
influencers, οι κουτσομπόληδες, εκείνοι που θα διαδώσουν 
πληροφορίες;”. Μετά πηγαίνουμε σε όσους μας υπέδειξαν 
και τους λέμε ότι “θα γίνει εμβολιασμός εκείνη την ημέρα και 
αν μπορείτε παρακαλώ διαδώστε το”. Και το έκαναν! Είδαμε 
σημαντικές αυξήσεις στα ποσοστά εμβολιασμού. Είναι 
εντυπωσιακό το πόση σημασία έχει να επιλέξεις το σωστό 
άτομο. Εάν δεν επιλέξεις τον σωστό κουτσομπόλη και απλώς 
επιλέξεις τυχαία κάποιον από το χωριό, είναι σχεδόν το ίδιο 
με το να μην κάνεις τίποτα».

Η διαχείριση της πανδημίας οπουδήποτε στον κόσμο έχει 
άλλωστε μεγάλη σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι 
Αρχές κάθε χώρας προσπαθούν συνεχώς να ενθαρρύνουν 
τις συμπεριφορές που συνδέονται με την ανάσχεση του ιού 
και να αποθαρρύνουν όσες ευνοούν τη μετάδοσή του. «Αυτές 
τις ημέρες μελετάμε τα αποτελέσματα κάποιων παρεμβάσεων 
στις ΗΠΑ και στην Ινδία, κυρίως επικοινωνιακών, που έγιναν 
στη διάρκεια της πανδημίας. Το γενικό συμπέρασμα από 
αυτά τα πειράματα είναι ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται», 
λέει ο καθηγητής.

«Παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούν τόσο πολλές 
πληροφορίες, φαίνεται ότι δεν είναι όλοι επαρκώς 
ενημερωμένοι και επομένως έχει νόημα η ενημέρωση. 
Κρύβεται μεγάλη αξία στο να σκεφτούμε νέους τρόπους για 
να κάνουμε τους ανθρώπους να αλλάξουν τη συμπεριφορά 
τους, να μην ταξιδεύουν, να φορούν μάσκες κ.λπ. Υπάρχουν 
ακόμη και ενδείξεις ότι οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να 
μειώσουν και τις μολύνσεις», καταλήγει.

Νέο «Σχέδιο Μάρσαλ» για την πανδημία
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που «διάβασε» 
(αλληλούχισε) πλήρη γονιδιώματα από σκελετούς που 
βρέθηκαν σε διάφορες αρχαιολογικές τοποθεσίες στην 
περιοχή του Αιγαίου και του ευρύτερου ελλαδικού χώρου, 
συγκεκριμένα τέσσερα από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 
και δύο από τη Μέση Εποχή του Χαλκού.

Ο Μινωικός πολιτισμός στην Κρήτη, ο Ελλαδικός πολιτισμός 
στην ηπειρωτική Ελλάδα και ο Κυκλαδικός πολιτισμός στα 
νησιά του Αιγαίου, παρά τις διαφορές τους στα ταφικά έθιμα, 
στην αρχιτεκτονική και στην τέχνη, είχαν γενετικές ομοιότητες 
στη διάρκεια της πρώιμης Εποχής του Χαλκού πριν περίπου 
5.000 χρόνια. Αυτή είναι η διαπίστωση μιας νέας διεθνούς 
επιστημονικής μελέτης ανάλυσης αρχαίου DNA της περιοχής 
από Έλληνες και ξένους ερευνητές, η οποία ρίχνει περισσότερο 
φως στην προέλευση των πρώτων σημαντικών πολιτισμών 
του Χαλκού στην Ευρώπη, στο ρόλο των μεταναστεύσεων 
και στην εμφάνιση των Ινδο-Ευρωπαϊκών γλωσσών. 
   Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που «διάβασε» (αλληλούχισε) 
πλήρη γονιδιώματα από σκελετούς που βρέθηκαν σε διάφορες 
αρχαιολογικές τοποθεσίες στην περιοχή του Αιγαίου και 
του ευρύτερου ελλαδικού χώρου, συγκεκριμένα τέσσερα 
από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού και δύο από τη Μέση 
Εποχή του Χαλκού. Ακόμη αναλύθηκαν τα μιτοχονδριακά 
γονιδιώματα από άλλα 11 άτομα της πρώιμης Εποχής του 
Χαλκού. Η ανάλυση όλων αυτών των γονιδιωμάτων επέτρεψε 
στους επιστήμονες να πραγματοποιήσουν δημογραφικές και 
στατιστικές αναλύσεις και να εξάγουν συμπεράσματα για τις 
ιστορίες των αρχαίων πληθυσμών της περιοχής. Η ανάγνωση 
αρχαίου DNA αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα 
λόγω της φθοράς ενός τόσο παλαιού βιολογικού υλικού. 
   Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Χριστίνα 
Παπαγεωργοπούλου του Εργαστηρίου Φυσικής 
Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και την 'Αννα-

Σαπφώ Μαλασπίνα του Τμήματος 
Υ πολο γ ι σ τ ι κ ή ς  Β ι ολο γ ί α ς  το υ 
Πανεπιστημίου της Λωζάννης και του 
Ελβετικού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό βιολογίας "Cel l " , 
συμπέραναν ότι οι πρώτοι πολιτισμοί που έχτισαν 
μνημειακά ανάκτορα και αστικά κέντρα στην Ευρώπη, 
είναι πιο ομοιογενείς γενετικά από ό,τι αναμενόταν. 
   Τα ευρήματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι σημαντικά, 
επειδή υποδηλώνουν ότι σημαντικές καινοτομίες όπως 
η ανάπτυξη αστικών κέντρων, η χρήση μετάλλων και το 
εντατικό εμπόριο, που συνέβησαν κατά τη μετάβαση από 
τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού, δεν οφείλονταν 
μόνο στη μαζική μετανάστευση από την Ανατολή προς το 
Αιγαίο, όπως ήταν έως τώρα η επικρατούσα αντίληψη, αλλά 
επίσης στην πολιτισμική συνέχεια των τοπικών γεωργικών 
νεολιθικών πληθυσμών του Αιγαίου. Οι πληθυσμοί του 
Αιγαίου της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, με βάση τα 
παλαιογενετικά δεδομένα, φαίνεται πως διαμορφώθηκαν σε 
σχετικά μικρό βαθμό από τις εξ ανατολών μεταναστεύσεις. 
   Από την άλλη, η μελέτη βρήκε ότι έως τη Μέση Εποχή του 
Χαλκού πριν 4.000 έως 4.600 χρόνια τα άτομα από το Βόρειο 
Αιγαίο είχαν πια σημαντικές γενετικές διαφορές σε σχέση με 
εκείνα κατά την Πρώιμη εποχή του Χαλκού. Αυτοί οι άνθρωποι 
είχαν κατά περίπου το ήμισυ (50%) κοινή καταγωγή με τους 
ανθρώπους από την Ποντο-Κασπιακή Στέπα, μια μεγάλη 
γεωγραφική περιοχή που εκτεινόταν ανάμεσα στους ποταμούς 
Δούναβη και Ουράλη και βόρεια της Μαύρης Θάλασσας. 
   Επίσης, με βάση τα γενετικά ευρήματα, οι σημερινοί 
Έλληνες είναι αρκετά όμοιοι γενετικά με εκείνους τους 
πληθυσμούς του Βορείου Αιγαίου του 2.000 π.Χ. Η μελέτη 
εκτιμά ότι τα μεταναστευτικά κύματα από τη μεγάλη στέπα 
βόρεια του Αιγαίου διαμόρφωσαν τη σημερινή Ελλάδα. Όλα 

αυτά τα πιθανά μεταναστευτικά κύματα, σύμφωνα με τους 
ερευνητές, προηγήθηκαν χρονικά της εμφάνισης της πιο 
πρώιμης μορφής της ελληνικής γλώσσας, υποστηρίζοντας 
έτσι τις θεωρίες σχετικά με την ανάδυση της Πρωτο-Ελληνικής 
γλώσσας και την εξέλιξη των Ινδο-Ευρωπαϊκών γλωσσών 
είτε στην Ανατολία είτε στη στέπα του Πόντου-Κασπίας. 
   Η Εποχή του Χαλκού στην Ευρασία χαρακτηρίστηκε από 
καθοριστικές αλλαγές στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 
επίπεδο, ορατές στην εμφάνιση των πρώτων μεγάλων 
αστικών κέντρων και ανακτόρων, που έθεσαν τα θεμέλια για 
τα σύγχρονα οικονομικά και πολιτικά συστήματα. Παρ' όλη 
όμως τη σημασία της κατανόησης της εμφάνισης αυτών των 
πρώτων ευρωπαϊκών πολιτισμών και της εξάπλωσης των 
Ινδο-Ευρωπαϊκών γλωσσών, σύμφωνα με τους ερευνητές, 
η γενετική προέλευση των πληθυσμών πίσω από αυτή την 
κομβική μετάβαση από τη Νεολιθική Εποχή σε εκείνη του 
Χαλκού, καθώς και η συμβολή τους στο σημερινό ελληνικό 
πληθυσμό, παραμένουν διαφιλονικούμενα ζητήματα. 
   Περαιτέρω μελέτες ανάλυσης ολοκληρωμένων γονιδιωμάτων 
μεταξύ της Μεσολιθικής και της Εποχής του Χαλκού στις 
περιοχές της Αρμενίας και του Καυκάσου ελπίζεται ότι θα ρίξουν 
περισσότερο φως στην προέλευση των μεταναστεύσεων προς 
το Αιγαίο και στο καλύτερο «πάντρεμα» των παλαιογενετικών 
δεδομένων με τα αρχαιολογικά και τα γλωσσολογικά. 
   Στη νέα μελέτη συμμετείχαν πολλοί άλλοι Έλληνες ερευνητές 
από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων της Κοζάνης και της Φλώρινας, 
καθώς επίσης τα πανεπιστήμια Δημοκρίτειο, Αριστοτέλειο και 
Αιγαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αρχαίο DNA «μίλησε»: 
Οι σημερινοί Έλληνες όμοιοι 

γενετικά με πληθυσμούς 
Β. Αιγαίου του 2.000 π.Χ
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