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Η ελπίδα ζει
Μια ανοιξιάτικη αύρα, μια νότα αισιοδοξίας 

και ελπίδας, νέα πνοή φέρνει η 16χρονη 
Παρασκευή Paris στην Ερανική Επιτροπή 
και στη προσπάθεια που καταβάλλει να 
συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό για τη 
διάσωση της ΕΚΤ.  

Σε συζήτηση που είχε με τον παππού 
της (ο οποίος τυχαίνει να είναι μέλος 
της Επιτροπής) αυθόρμητα και με τον 
ενθουσιασμό της νιότης, του είπε ότι θα  
ήθελε πολύ να βοηθήσει και η ίδια στην 
προσπάθεια αυτή.  Έτσι κι έγινε. Από την 
Τρίτη 18 Μαΐου, αφού  ήρθε σε επαφή με 
φίλους και γνωστούς και τους ανακοίνωσε 
την επιθυμία της να συγκεντρώσει χρήματα 
για την Ελληνική Κοινότητα, δέχθηκε πάνω 
από 17 δωρεές συγκεντρώνοντας το ποσό 
των  $3.100. 

Μεγάλη η χαρά για την οικογένεια της 
Παρασκευής. Συγκινητικό και άξιο μίμησης 
το παράδειγμά της. Δίνει ανάσα και πνοή, 
αλλά και αισιοδοξία για την επίτευξη του 
στόχου. Η ελπίδα ζει...Όλοι μαζί μπορούμε!

Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού, που έπεσαν θύματα της πολιτικής της εθνοκάθαρσης, 
που έθεσε σε εφαρμογή το κίνημα των Νεοτούρκων υπό τον Κεμάλ 
Ατατούρκ, τέλεσε την Κυριακή 23 Μαΐου η Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο 
Παναγία Σoυμελά. Η επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο π. Τ. Πορφύρης 
στο Μνημείο του Ποντιακού Ελληνισμού στο East York. Παρέστησαν 
ο πρόεδρος κ. Κ. Κωνσταντινίδης και εκπρόσωποι της Αδελφότητας, ο 
Δημ. Σύμβουλος κ. Ν. Μαντάς και ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας κ. Β. 
Μαλιγκούδης. Μετά την εκφώνηση ομιλιών, έγινε κατάθεση στεφάνων.

Επιμνημόσυνη 
δέηση για 
τα θύματα της 
γενοκτονίας 
του Ποντιακού 
Ελληνισμού

Για άλλη μια φορά ο Πρόεδρος κ. Βοϊδονικόλας 
και το συμβούλιο του GreekTown B.I.A., μετά 
από μεγάλη προσπάθεια και σε συνεργασία με το 
Νοσοκομείο Michael Garron, στάθηκαν αντάξιοι 
των προσδοκιών μας.

Κατάφεραν να οργανώσουν Pop-up κλινική 
εμβολιασμού COVID-19 στην καρδιά της Dan-
forth, ώστε να μπορέσουν να εμβολιαστούν όλα 
τα μέλη τους, οι επιχειρηματίες, οι υπάλληλοι των 
επιχειρήσεων και της ευρύτερης περιοχής, χωρίς 
καμία απολύτως χρονοβόρα διαδικασία.

Με αυτή τους την πρωτοβουλία, κατάφεραν 
μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να εμβολιαστούν 
632 συμπολίτες μας. Απώτερος σκοπός αυτής της 
προσπάθειας του Greek Town Bia είναι να επανέλθει 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται η περιοχή της 
Danforth στην κανονικότητά της, έτσι ακριβώς όπως 
ήταν πριν την πανδημία. 

Το μήνυμα που έστειλαν οι αρμόδιοι του συμβουλίου  
του ΒΙΑ είναι ότι, η ασφαλής μετάβαση στην μετά Covid 
εποχή με τη Danforth γεμάτη κόσμο, τις επιχειρήσεις να 
σφύζουν από ζωή με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, 
είναι η προτεραιότητά τους.

Αξιόλογη πρωτοβουλία
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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

Εθνικός Κήρυξ
Του Θεοδώρου Καλμούκου     

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο Αρχιγραμματέας της Επαρχιακής 
Συνόδου και Εκκλησιάρχης της Θεολογικής Σχολής του 
Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας 
Ζηλιασκόπουλος, κατόπιν υποδείξεως του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου, εκλέχτηκε παμψηφεί από την 
Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Επίσκοπος 
της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ναζιανζού.

Ο νεοεκλεγείς Επίσκοπος Αθηναγόρας κανονικά θα 
υπάγεται στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, θα λογίζεται δικός 
του βοηθός Επίσκοπος, και θα υπηρετεί κατ’ ανάθεση στην 

Αρχιεπισκοπή Αμερικής, ως Αρχιγραμματέας της Ιεράς 
Επαρχιακής Συνόδου και επίσης ως Εκκλησιάρχης της 
Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης.

Πληροφορίες του «Ε.Κ.» αναφέρουν ότι η χειροτονία 
του εψηφισμένου Επισκόπου Ναζιανζού Αθηναγόρα θα 
γίνει στον ναό του Τιμίου Σταυρού της Θεολογικής Σχολής 
Βοστώνης, το Σάββατο 5 Ιουνίου, από τον Αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής Ελπιδοφόρο.

Λίγη ώρα μετά την εκλογή του ο εψηφισμένος Επίσκοπος 
Ναζιανζού Αθηναγόρας δήλωσε στον «Εθνικό Κήρυκα» τα 
εξής: «Δοξάζω το όνομα του Αγίου Θεού για την σημερινή 
ιερή και ιστορική εξέλιξη στην πορεία της ιερατικής μου 
ζωής. Ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας την Α. Θ. Παναγιότητα 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Πατέρα και Δεσπότη της 
Εκκλησίας και του Γένους μας κ.κ. Βαρθολομαίο για την 
πολλή του αγάπη προς το ταπεινό μου πρόσωπο να 
εισηγηθεί την εις Επίσκοπο εκλογή μου και ιδιαίτερα 
να καταστώ Βοηθός Επίσκοπος της Παναγιότητάς του. 
Επικαλούμαι τις ευχές και προσευχές των Αγίων Συνοδικών 
Αρχιερέων για την αγάπη και εμπιστοσύνη τους, καθώς 
και του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. 
Ελπιδοφόρου, υπό την πνευματική επιστασία του οποίου 
διακονώ στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού 
Βοστώνης και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής».

Ποιος είναι ο νέος Επίσκοπος Ναζιανζού
Ο εψηφισμένος Επίσκοπος Ναζιανζού, Αθηναγόρας 

Ζηλιασκόπουλος (του Δημητρίου και της Φωτεινής), 
γεννήθηκε το 1970 στο Reutlingen της Γερμανίας. 
Μεγάλωσε στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Κατάγεται από 
το Θούριο Ορεστιάδος και τη Βλάστη Κοζάνης. πτυχιούχος 
Γερμανικής Φιλολογίας και Θεολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές σπουδές 
στο Τμήμα Γερμανικών Σπουδών και Παιδαγωγικών 
στο Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt, 
μεταπτυχιακό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας του ΑΠΘ.

Παρακολούθησε πρόγραμμα BΑ Συγκριτικής 

Θρησκειολογίας, πρόγραμμα Bachelor Φιλοσοφίας, 
μαθήματα Ευαγγελικής και Ρωμαιοκαθολικής Θεολογίας και 
το πρόγραμμα MA Ισλαμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο 
της Φραγκφούρτης. Το 2012 ανεκηρύχθη Διδάκτωρ του 
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ 
(θέμα διδακτορικής διατριβής: H στάση της Ευαγγελικής 
Εκκλησίας της Γερμανίας στις εγκυκλίους του Πάπα μετά 
το 1965).

Οι σχέσεις με τη Pωμαιοκαθολική Εκκλησία μετά τη 
Β’ Βατικάνεια Σύνοδο). Εργάστηκε ως μεταφραστής, ως 
εκπαιδευτικός, ως λέκτορας στο Ανώτατο Τεχνικό Ιδρυμα 
Darmstadt. Το 1992 εκάρη μοναχός. Το 1997 χειροτονία 
σε διάκονο και το 1998 σε πρεσβύτερο στον Ιερό Ναό του 
Προφήτου Ηλιού Φραγκφούρτης της Ιεράς Μητροπόλεως 
Γερμανίας από τον Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο.

Το 2000 χειροθεσία σε Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού 
Θρόνου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Από το 1997 
έως το 2017 υπηρέτησε στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας. 
Διακόνησε στις ενορίες Αγίου Νεκταρίου Neuss, Salva-
torkirche (ο ιστορικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος) 
Μονάχου και στην ενορία Προφήτου Ηλιού Φραγκφούρτης 
όπου εργάστηκε για την ανέγερση νέου ναού. Ιδρυσε 
ορθόδοξο παρεκκλήσιο στο διεθνές αεροδρόμιο της 
Φραγκφούρτης.

Διετέλεσε μέλος των αντιπροσωπειών του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου στο θεολογικό διάλογο των Ορθοδόξων 
με τις προτεσταντικές Εκκλησίες της Leuenberger 
Konkordie (GEKE) και στη 2η Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκών 
Εκκλησιών στο Σιμπίου της Ρουμανίας. Αρχιερατικός 
επίτροπος Εσσης και Ρηνανίας Παλατινάτου (2005-
2017), πανεπιστημιακός ιερέας στη Φραγκφούρτη, μέλος 
των Συμβουλίων Χριστιανικών Εκκλησιών Εσσης και 
Βαυαρίας, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Χριστιανικών 
Εκκλησιών Φραγκφούρτης, πρόεδρος του Συμβουλίου 
των Θρησκειών Φραγκφούρτης, μέλος της Διαχριστιανικής 
Ομοσπονδιακής Επιτροπής Μεταναστών Γερμανίας 
και πρόεδρος της Διάσκεψης ορθοδόξων κληρικών 
Φραγκφούρτης. Από τον Αύγουστο 2017 μέχρι τον 
Αύγουστο 2019 διηκόνησε στην Αρχιεπισκοπή Καναδά 
ως διευθυντής της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής 
Ακαδημίας Τορόντο, ως καθηγητής Θρησκειολογίας, ως 
διευθυντής γραφείων της Ιερής Μητρόπολης Τορόντο, ως 
προϊστάμενος του ιερού ναού Αγ. Ιωάννου Θεολόγου και ως 
πνευματικός. Την 26η Αυγούστου 2019 μετατέθηκε, μετά 
από αίτημα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, 
στη Θεολογική Σχολή Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη όπου 
διακονεί ως πανεπιστημιακός ιερέας, ενώ πρόσφατα 
διορίσθηκε Αρχιγραμματέας της Επαρχιακής Συνόδου της 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Ο Αρχιγραμματέας της Επαρχιακής 
Συνόδου Αμερικής εκλέχτηκε 

Επίσκοπος Ναζιανζού
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Όλοι μαζί μπορούμε
Η Ερανική Επιτροπή που εργάζεται για τη διάσωση 
της ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη. Δεν διοικείται από την 
κοινοτική ηγεσία. Αποτελείται από αξιόλογα μέλη, με 
πρόεδρο τον καταξιωμένο γιατρό Τάσο Καραντώνη 
και με στόχο να συγκεντρώσει $1.500.000, ώστε 
η νέα διοίκηση που θα εκλεγεί τον Νοέμβριο να 
μη χρειαστεί να αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα.
Πάντα υπήρχε και θα υπάρχει δυσαρέσκεια ως προς 
τον τρόπο που διοικούν οι εκάστοτε διοικήσεις. Είναι 
φυσιολογικό.  Γι αυτό η ανανέωση είναι απαραίτητη. 
Υπάρχουν ικανά άτομα που θα παραλάβουν τη 
σκυτάλη για ένα νέο ξεκίνημα.
Ο Ελληνισμός έχει γράψει την ιστορία του μέσα από 
την Ελληνική Κοινότητα και μέσα από τις πολλαπλές 
υπηρεσίες της: σχολεία, εκκλησίες, πολιτιστικά, 
θέατρο, παρελάσεις, φεστιβάλς, κοινωνικές 
υπηρεσίες, εθνικές εκδηλώσεις, συλλαλητήρια και 
πολλές άλλες. Χιλιάδες οικογένειες τελούν μυστήρια, 
εκκλησιάζονται στις εκκλησίες της και τα παιδιά αλλά 
και τα εγγόνια τους  φοιτούν στα ελληνικά σχολεία 
της. 

Ανεξάρτητη 
Ερανική Επιτροπή

Δρ. Αναστάσιος 
Καραντώνης
Πρόεδρος

Γιάννης Αντωνόπουλος
Γιάννης Βαβίτσας
Γιώργος Βλαχάκης
Παναγιώτης Γαλάνης
Θεόδωρος Δάρμος
Αντώνης Λιόλιος
Γρηγόρης Καναργελίδης
Μάνος Μαραγκάγκης

Βουλή: 
Υπερψηφίστηκε 

στην Επιτροπή το 
νομοσχέδιο για το 
εκλογικό δικαίωμα 

των ομογενών
Έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία με τη 

στήριξη ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση 
Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜεΡΑ5

Ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η 
συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου 
Εσωτερικών για την «άρση περιορισμών για την εγγραφή 
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων 
εξωτερικού».

Τα κόμματα εμμένουν στις αρχικές τους θέσεις και δεν 
διαφαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, πεδίο ευρύτερης 
συναίνεσης, ώστε στην Ολομέλεια να υπερψηφιστεί από τα 
2/3 των βουλευτών, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία με τη στήριξη 
ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και ΕΛ.ΛΥ., ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜεΡΑ5 το 
καταψήφισαν.

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε την ανοιχτή πρόσκληση 
του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, να αποδεχθεί 
να υπολογίζεται η ψήφος των ομογενών στο συνολικό 
εκλογικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσει άμεσα συζήτηση 
πάνω σε τεχνικά θέματα και να συναινέσουν στην ψήφιση 
ενός νέου εκλογικού νόμου που θα δίνει το δικαίωμα σε 
όλους τους Έλληνες ομογενείς να ψηφίζουν χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις.

Με δεδομένες τις θέσεις των έξι κοινοβουλευτικών 
κομμάτων, έτσι όπως εκφράστηκαν, δεν φαίνεται 
να επιτυγχάνεται συναίνεση για να συγκεντρωθεί ο 
απαιτούμενος αριθμός των 200 βουλευτών που απαιτείται 
για την Ολομέλεια. Σημειώνεται ότι η κοινοβουλευτική 
δύναμη της ΝΔ είναι 158 βουλευτές, του ΣΥΡΙΖΑ 86, το 
ΚΙΝΑΛ έχει 22 βουλευτές, το ΚΚΕ 15, η ΕΛ.ΛΥ. 10 και το 
«ΜεΡΑ25» 9 βουλευτές.

Ο υπουργούς Εσωτερικών μίλησε «για πολιτικούς όρους 
με ξεκάθαρες και σταράτες θέσεις, αλλά και εξηγημένες 
και συνεννοημένες κουβέντες με τις οποίες πρέπει να 
γίνει η συζήτηση μεταξύ των κομμάτων, για το εκλογικό 
δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού». «Πρέπει να 
απαντηθεί ξεκάθαρα και να αποσαφηνιστούν οι θέσεις 
όλων των κομμάτων. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κάποιου 
είδους περιορισμοί στο εκλογικό δικαίωμα των ομογενών. 
Πρέπει να πάρουν όλοι θέση πάνω σε μεγάλα στρατηγικά 
ζητήματα που πρέπει να λυθούν με διάλογο, δημόσια, 
ανοιχτά, καθαρά και ξάστερα. Εγώ είμαι πρόθυμος για 
πολλές συζητήσεις, συγκεκριμένες όμως και δημόσια και 
όχι κάτω από το τραπέζι», επισήμανε χαρακτηριστικά ο 
υπουργός Εσωτερικών και συμπλήρωσε:

«Αν αυτό που απασχολεί το ΣΥΡΙΖΑ είναι αν θα κάνουμε 

εκλογικές περιφέρειες ομογενών και θα εκλέγονται εκεί 
οι ομογενείς, ανοίγουμε τώρα τη συζήτηση, αλλά η 
ψήφος τους θα πρέπει να μετρά παντού. Αν αυτό είναι 
το θέμα σας, σταματάμε τη συζήτηση εδώ. Σκεφτείτε το 
μέχρι την Ολομέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όλοι οι Έλληνες του 
εξωτερικού χωρίς περιορισμούς. Συμφωνώ και εγώ. Λέει 
να δούμε πώς θα εκπροσωπούνται, θέλουμε εκλογικές 
περιφέρειες. Εγώ ως εκεί το συζητάω, αλλά δεν θα λέτε 
ότι δεν θα προσμετράται στο εκλογικό αποτέλεσμα. Μόλις 
μου το πείτε αυτό, σταματάει η συζήτηση εδώ και ξεκινάμε 
συζήτηση για τα τεχνικά θέματα, για το πόσες εκλογικές 
περιφέρειες, πόσες έδρες, σταυρούς μη σταυρούς και ό,τι 
άλλο θέλετε. Η συζήτηση του νομοσχεδίου είχε ιδιαίτερη 
αξία γιατί αποσαφηνίστηκαν απολύτως οι θέσεις των 
κομμάτων που ενδεχομένως δεν ήταν καθαρές. Όλοι 
ξέρουμε ότι ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΕΛ.ΛΥ. δεν θέλουν περιορισμούς, 
το είπαν καθαρά».

Και ο κ. Βορίδης κατέληξε: «Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία 
σήμερα ώστε με καθαρό τρόπο να αποσαφηνίσουμε τις 
θέσεις μας, να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας και να 
δώσουμε το εκλογικό δικαίωμα στο σύνολο των Ελλήνων 
πολιτών και των εντός και των εκτός των τειχών».

Ο εισηγητής της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος συντάχθηκε 
με την πρόταση του κ. Βορίδη τονίζοντας: «Διαβλέπω 
δυνατότητες σύγκλισης, αρπάξτε τη δυνατότητα που 
έδωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, αφού λέτε ότι 
πρέπει η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού να είναι 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Έχετε μέχρι τη συζήτηση 
στην Ολομέλεια χρόνο να μπορέσετε να συμβάλετε στην 
ιστορική ευκαιρία να δώσουμε αυτό που μας ζητούν 
διαχρονικά οι ομογενείς μας».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος 
κατηγόρησε τον υπουργό ότι «προσπαθεί να θολώσει 
τα νερά, νομίζοντας ότι θα κερδίσει τις εντυπώσεις». «Η 
θέση εξαρχής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι υπέρ του να 
αρθούν οι όροι και περιορισμοί στο εκλογικό δικαίωμα 
των Ελλήνων εξωτερικών, να δημιουργηθούν εκλογικές 
περιφέρειες ομογενών και να μην προσμετράται η ψήφος 
τους στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα» ανέφερε ο κ. 
Κατρούγκαλος.

Όπως υποστήριξε «στη Γαλλία εφαρμόζεται το κλειστό 
σύστημα που σταθμίζει διαφορετικά την ψήφο των 
ομογενών» και προσέθεσε ότι «το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει νομολογήσει ότι δεν 
παραβιάζεται η ισότητα της ψήφου».

«Ισχύει επίσης και το άλλο μοντέλο στάθμισης μέσω 
κριτηρίων των περιορισμών. Εσείς στον προηγούμενο 
νόμο του 2019 που ψηφίσατε, αποδεχτήκατε το ενδεχόμενο 
αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος», είπε ο κ. 

Κατρούγκαλος και κατέληξε «Ένας συμβιβασμός αποτελεί 
πράγματι ένα μίνιμουμ αποδοχής θέσεων. Η αρχική μας 
θέση ήταν και είναι η δυνατότητα εκλογής ανά περιφέρεια 
με ενιαίο ψηφοδέλτιο και χωρίς να προσμετράται στο 
συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, και σε αυτό εμείς δεν 
υποχωρούμε. Εφόσον προσχωρήσετε στη θέση μας, θα 
ψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Αλλά δεν νομίζω ότι το λέτε 
σοβαρά. Προφανώς και θα συζητήσουμε στην Ολομέλεια. 
Κατά το σύνταγμα προϋπόθεση για να ψηφιστεί ο νόμος 
χρειάζεται την υποστήριξη των 2/3 της Βουλής και φάνηκε 
ότι αυτή δεν υπάρχει. Θα συνεχιστεί στην Ολομέλεια, 
αλλά ο εισηγητικός χαρακτήρας που αποτυπώθηκε στην 
Επιτροπή δεν εξασφαλίζει την αναγκαία συνταγματική 
πλειοψηφία».

Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Εσωτερικών του 
ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, καταλόγισε σκοπιμότητες 
στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «θέλει να κρατά ανοικτό 
στην επικαιρότητα το θέμα της ψήφου των ομογενών για 
να περιχαρακώσει και εντός και εκτός του ακροατήριο της».

Η εισηγήτρια του ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη, κάλεσε το 
ΣΥΡΙΖΑ να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του υπουργού 
Εσωτερικών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε σήμερα 
μία εξέλιξη. Ο κ. Βορίδης έριξε το «γάντι» στο ΣΥΡΙΖΑ, 
λέγοντας ότι σταματά τη συζήτηση και δεν το φέρνει 
στην Ολομέλεια, θα το συζητήσει εξ αρχής αν δεχτεί να 
προσμετράται στο εκλογικό αποτέλεσμα η ψήφος των 
αποδήμων. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να πάμε παραπέρα 
τη συζήτηση. Πρέπει όλα τα κόμματα να απαντήσουμε, να 
το σκεφτούμε σοβαρά και να αποφασίσουμε».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας, τόνισε ότι 
το κόμμα του διαφωνεί ριζικά με το ΣΥΡΙΖΑ που απορρίπτει 
το ενιαίο ψηφοδέλτιο ισχυριζόμενο ότι έτσι κομματικοποιείται 
η ψήφος των αποδήμων και προσέθεσε ότι η θέση αυτή 
είναι βαθιά αντιδραστική. Παράλληλα, επέμεινε στη θέση 
του κόμματος του, ότι πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχει 
ισχυρός κοινωνικός ή οικονομικός δεσμός στο δικαίωμα 
ψήφου των ομογενών.

«Η θέση μας είναι κρυστάλλινη. Ψήφος για όλους τους 
Έλληνες του εξωτερικού χωρίς όρους και προϋποθέσεις», 
δήλωσε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Κώστας 
Χήτας.

Θετική στην πρόσκληση του υπουργού Εσωτερικών 
εμφανίστηκε η ειδική αγορήτρια του ΜεΡΑ25, Φωτεινή 
Μπακαδήμα, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα της από 
την αρχή είχε ταχθεί υπέρ των εκλογικών περιφερειών 
ομογενών και υπέρ της ισοτιμίας της ψήφου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μιχάλης Μουρατίδης
Γιώργος Παπαδάκης
Γιάννης Φαναράς
Γιάννης Χριστόπουλος 

Σύμβουλοι Ex-Officio: 

Αντώνης Αρτεμάκης
Μάρθα Χέντυ
Μπέτυ Σκουτάκη
Κατερίνα Τσεκαρέα

Αξίζει λοιπόν να εμπιστευτούμε την ομάδα της 
Ερανικής Επιτροπής και να υποστηρίξουμε το έργο 
της, η επίτευξη του οποίου θα βοηθήσει ουσιαστικά 
τον οργανισμό να βγει απο τη δύσκολη θέση και 
συνεχίσει την προσφορά του.
Ολοι μαζί μπορούμε. Η Κοινότητα είναι όλων μας 
και δική μας. 
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Νικητής στο Όπεν 
της Λιόν ο Τσιτσιπάς
Τον δεύτερο φετινό τίτλο του στο ATP Tour και έβδομο 

συνολικά στην καριέρα του, πανηγύρισε στη Λιόν ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε στον 
τελικό του τουρνουά του Βρετανού Κάμερον Νόρι (Νο 49 
στον κόσμο) με 6-3, 6-3 μέσα σε 69 λεπτά και κατέκτησε 
το τρόπαιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα και 250 βαθμούς 
στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Τσιτσιπάς ήταν ανώτερος και το απέδειξε, ελέγχοντας 
το παιχνίδι και κάνοντας break στο σερβίς του αντιπάλου 
του σε κρίσιμα σημεία και των δύο σετ. Στο δεύτερο, 
μάλιστα, ο Βρετανός προηγήθηκε 3-2, αλλά ο Στέφανος 
πήρε τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ και «έκλεισε» το ματς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πανηγύρισε την 33η νίκη 
του για φέτος, που τον διατηρεί στην κορυφή της λίστας 
του φετινού Tour της ATP. Το ρεκόρ του είναι 33-8 και 
συνοδεύεται από δύο τίτλους! Παράλληλα, έχει παίξει 
τουλάχιστον στα προημιτελικά στα 9 από τα 10 φετινά 
τουρνουά του. Η προηγούμενη φορά που κέρδισε τουρνουά 
ήταν στην επίσης χωμάτινη επιφάνεια του Μόντε Κάρλο.

Ο επόμενος σταθμός για τον Στέφανο είναι το Παρίσι και 
το Γκραν Σλαμ του Ρολάν Γκαρός. Την Πέμπτη (27/5) θα 
μάθει το «μονοπάτι» του στη γαλλική πρωτεύουσα!

Μετά το τέλος του τελικού ο Τσιτσιπάς χαρακτήρισε 
απίθανη μάχη τον αγώνα με τον Κάμερον Νόρι. Αναλυτικά 
όσα δήλωσε: «Ήταν μια απίθανη μάχη. O Νόρι έπαιξε 
πολύ καλό τένις, κέρδισε πολύ καλούς παίκτες όπως ο Τιμ. 
Μένει ταπεινός και συνεχίζει να δουλεύει. Συγχαρητήρια. 
Ερχόμενος εδώ δεν ήξερα τι να περιμένω. Ξέρω ήταν 
δύσκολο να έρθει ο κόσμος να μας δει το προηγούμενο 
διάστημα. Έχουμε χάσει αυτή την ατμόσφαιρα και είναι 
καλό που υπήρχε σήμερα. Είμαι ευγνώμων που έπαιξα 
κοντά σε κόσμο, το γαλλικό κοινό με υποστηρίζει.

Πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και 
στους χορηγούς, είναι πολύ ωραίο μέρος εδώ, για 
να ανταγωνιστούμε. Είναι μέσα στο δάσος. Θέλω να 
ευχαριστήσω τους πάντες στην ομάδα μου που πιστεύουν 
στην εξέλιξη και τον γυμναστή μου. Έχω εδώ και καιρό 
τη βάση μου εδώ στη Γαλλία και ευχαριστώ την ακαδημία 
Μουράτογλου που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια».

zougla.gr
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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

«Καμπανάκι» για την παγκόσμια ανισότητα στον εμβολιασμό 
κατά του κορωνοϊού έκρουσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατά τη διάρκεια της 
ετήσιας διάσκεψης των χωρών μελών του.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους απηύθυνε έκκληση 
προς τα κράτη – μέλη να υποστηρίξουν μαζικά 
πρωτοβουλίες, προκειμένου να έχει εμβολιαστεί 
τουλάχιστον το 10% του πληθυσμού όλων των χωρών 
παγκοσμίως έως τον Σεπτέμβριο, και το 30% έως το τέλος 
του έτους.

Παράλληλα, ο ίδιος έκανε λόγο για «σκανδαλώδη 
ανισότητα» στον διαμοιρασμό των εμβολίων, η οποία, 

όπως είπε, έχει ως αποτέλεσμα 
να μην υποχωρεί η πανδημία.  

Όπως είπε, «πάνω από το 
75% όλων των εμβολίων έχουν 
χορηγηθεί μόνο σε 10 χώρες».

Ο Τέντρος κάλεσε επίσης τις 
εταιρίες παρασκευής εμβολίων 
να δώσουν στον COVAX το 
δικαίωμα πρώτης άρνησης 
σε ό,τι αφορά νέους όγκους 
εμβολίων, ή να υποσχεθούν το 
50% των όγκων τους στον CO-
VAX φέτος.
Νωρίτερα, σε δραματικούς 
τόνους, είχε μιλήσει και ο γενικός 
γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτέρες, τονίζοντας πως ο 
κόσμος βρίσκεται «σε πόλεμο» 
εναντίον της covid-19, ζητώντας 
από τη διεθνή κοινότητα πέρα 

από την αλληλεγγύη, να εισέλθει «σε μια οικονομία 
πολέμου» για να σταματήσει την εξάπλωση του ιού.

«Η πανδημία έχει προκαλέσει ένα τσουνάμι από 
δεινά. Περισσότερες από 3,4 εκατομμύρια ζωές έχουν 
χαθεί. Περίπου 500 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
έχουν καταστραφεί, χιλιάδες δισεκατομμύρια δολάρια 
έχουν αφαιρεθεί από τον τζίρο εταιρειών», δήλωσε ο 
Γκουτέρες. «Οι πιο ευάλωτοι είναι αυτοί που υποφέρουν 
περισσότερο και φοβάμαι ότι αυτό δεν έχει τελειώσει», 
πρόσθεσε.

Mε πληροφορίες από Reuters

Έκκληση ΠΟΥ: Να εμβολιαστεί το 10% 
του πληθυσμού όλων των χωρών 

έως τον Σεπτέμβριο
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Ο έρανος για τα Σχολεία μας 
αρχίζει το ερχόμενο Σάββατο
Πρέπει και πάλι να τα 

ενισχύσουμε
  Μπορεί είτε ως κοινωνία, είτε ως άτομα να 

μας απασχολούν πολλά θέματα. Όμως παρά 
ταύτα δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τον έρανο που 
γίνεται για τα Σχολεία της Κοινότητός μας. Όπως 
και οι προηγούμενες, έτσι και η φετινή οργανωτική 
επιτροπή που τελεί υπό τον Dr. Γιώργο Τσούκα 
εργάζεται εντατικά για την επιτυχία του στόχου που 
έχει θέσει και είναι η συγκέντρωση του ποσού των 
$600.000

Από ότι γνωρίζω όλα τα Παροικιακά Μέσα 
Ενημέρωσης στηρίζουν την προσπάθεια που αρχίζει 
το ερχόμενο Σάββατο 29 Μαΐου και έχει ως σλόγκαν 
της «ΣΤΗΡΙΖΩ τα σχολεία μας».

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 στον αριθμό: 514 738 2421.

Θυμηθείτε τα Σχολεία μας, στα οποία πλέον φοιτούν 
παιδιά της δεύτερης, της τρίτης αλλά και τέταρτης 
γενιάς χρειάζονται την οικονομική μας ενίσχυση. Ας 
μην περάσουμε αδιάφοροι στην έκκληση που κάνουν 
τα μέλη ακούραστα εργαζόμενης οργανωτικής 
επιτροπής.

Αξιέπαινη η προσπάθεια της 
«Φιλικής Εταιρείας» και του 
Χρήστου Σύρρου για «την 
επανεξέταση της δομής της 

Κοινότητός μας»
 Είναι κοινό μυστικό, ότι η Κοινότητά μας 

αντιμετωπίζει όχι μόνο οικονομικής αλλά και δομικής 
φύσεως προβλήματα. Εξ ίσου κοινό μυστικό είναι 
ότι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινοτικά, συνεχώς 
μειωνόμαστε. Ως εκ τούτου, είναι αξιέπαινοι όσοι 
δεν διστάζουν να καταπιαστούν με την «μελέτη 
της λεπτομερούς επανεξέτασης της δομής της 
λειτουργίας της…» όπως ακριβώς κάνει η παροικιακή 
ομάδα «Φιλική Εταιρεία,» αρχηγός της οποίας είναι ο 
γνωστός πρώην επαρχιακός υπουργός κ. Χρήστος 
Σύρρος.

Λόγω των μελετών που ήδη έχει κάνει η «Φιλική 
Εταιρεία» έχει δημοσιοποιήσει πολλές από τις 
δομικές αλλαγές που φιλοδοξεί να κάνει, αν φυσικά 
κερδίσει τις επόμενες κοινοτικές εκλογές, οι οποίες 
αν όλα εξελιχθούν ομαλά θα γίνουν τον Ιούνιο του 
2022. 

Το θέμα των δομικών αλλαγών στην Κοινότητα 
έχει κατ’ επανάληψη απασχολήσει και πολλά από 
τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια. Όμως τις 
περισσότερες φορές οι αλλαγές είτε έμειναν στα 
χαρτιά, είτε δεν προχώρησαν πολύ. Ετσι η Κοινότητα 
μας που πλέον είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός, 
εξακολουθεί να διοικείται από εθελοντές, και μάλιστα 
συχνά μόνιμους, όπως ακριβώς γινόταν και όταν προ 
110 και πλέον χρόνια ιδρύθηκε.

Το ευχάριστο στην προκειμένη περίπτωση είναι 
ότι ο κ. Σύρρος έχει αρχίσει έναν διάλογο, με όσους 
έχουν προτάσεις επί των αλλαγών που η «Φιλική 
Εταιρεία» προτείνει να γίνουν. Ετσι ο καθ’ ένας, 
ακόμα και αν διαφωνεί για πολλά από όσα πρεσβεύει 
η Φιλική Εταιρεία  μπορεί να εκφράσει την άποψή 
του.

Δυστυχώς αυτές οι συζητήσεις, οι οποίες υπό 
φυσιολογικές συνθήκες θα γίνονταν σε ανοικτές 
συγκεντρώσεις, τώρα λόγω της πανδημίας μόνο 
μέσω διαδικτυακών διαβουλεύσεων μπορούν να 
γίνουν. Πληροφορούμαι ότι παρά τις δυσκολίες των 

διοργανώσεων μέχρι σήμερα έχουν γίνει 6 τέτοιες 
διαδικτυακές συναντήσεις και έχουν συμμετάσχει σε 
αυτές σχεδόν 150 άτομα. 

Φυσικά έχουν διοργανωθεί και άλλες που ως είδους 
συνεντεύξεων γίνονταν μόνο με τους εκπροσώπους 
των Παροικιακών Μέσων Ενημέρωσης.  

Μία από αυτές τις διαδικτυακές συναντήσεις έγινε 
στις 12 Μαΐου. Ελπίζουμε να επανέλθει η κοινωνία 
μας σύντομα στην φυσιολογική της ζωή, έτσι ώστε 
και οι συγκεντρώσεις της «Φιλικής Εταιρείας» αλλά 
και της Κοινότητας οι πολυαναμενόμενες Γενικής της 
Συνελεύσεως να διεξαχθούν όπως επί τόσα χρόνια 
ξέραμε.

Ως τόσο, ασχέτως πανδημίας και άλλων εμποδίων, 
θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η Φιλική Εταιρεία του κ. 
Σύρρου και των συνεργατών του, αφού μέσω αυτής 
ακούγεται μια ακόμα φωνή οργανωμένων μελών 
της ΕΚΜΜ. Εκτός αυτού, γίνονται συζητήσεις για 
το θέμα «Κοινότητα», αναμοχλεύεται το ενδιαφέρον 
πολλών συμπαροίκων  και ενδεχομένως μέσω αυτής 
τον προσεχή Ιούνιο να προέλθει μια νέα δυναμική 
Διοίκηση της Κοινότητας.

Για τους ενδιαφερόμενους να μάθουν περισσότερα 
και να συμμετάσχουν στον διάλογο που μέσω της 
Φιλικής Εταιρείας έχει αρχίσει υπενθυμίζω ότι η 
ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι: www.filikieteria.ca 

Πότε θα έχουν τα μέλη της ΕΚΜΜ 
το πόρισμα της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής και σε ποίες εκ των 
δραστηριοτήτων του Δ.Σ. 
θα επικεντρώνεται αυτό;

Όπως είναι σε όλους γνωστό, σε έναν οργανισμό, 
που έχει πολλαπλές δραστηριότητες, δραστηριότητες 
στις οποίες συγκαταλέγονται και δοσοληψίες 
οικονομικής φύσεως, απαραίτητος μοχλός ομαλής 
λειτουργικότητας και διαφάνειας, είναι και η λειτουργία 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε κάθε μικρό ή μεγάλο οργανισμό, σε κάθε μικρό 
ή μεγάλο σύλλογο ακόμα και σε κάθε κυβερνητική 
υπηρεσία λειτουργεί ο θεσμός της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής. Μάλιστα στις δημόσιες υπηρεσίες, η 
υπηρεσία αυτή είναι υπερκομματική και ο πρόεδρός 
της ονομάζεται επίτροπος διοίκησης. (Τόσο στα 
Αγγλικά, όσο και στα Γαλλικά ο πρόεδρος της 
ονομάζεται ombudsman).

Συχνά-πυκνά, η δημοσίευση των πορισμάτων  των 
Επιτρόπων Διοίκησης προκαλούν και πολιτικούς 
σεισμούς, αφού όπως και να το κάνουμε η διαχείριση 
των οικονομικών πόρων του κράτους, ενδέχεται να 
παραπέμπει και σε σκάνδαλα.

Διαχρονικά δυστυχώς στην Κοινότητά μας, κατά 
γενική ομολογία ο θεσμός αυτός σπάνια λειτούργησε 
με ικανοποιητικό τρόπο.

Αυτήν την φορά πάντως το πόρισμα της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής, για πολλούς λόγους 
αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα το θέμα 
του πορίσματος της Ε.Ε. συζητήθηκε στην τελευταία 
Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Επ’ αυτής την περασμένη εβδομάδα είχα γράψει 
τα ακόλουθα:

«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».

Το ίδιο θέμα περιγράφεται, στο σημερινό Φύλλο της 
σελίδας της ΕΚΜΜ, (σελίδα 42), Σε αυτήν γίνεται και 
λεπτομερέστερη περιγραφή για τα της Συνεδρίασης 
και σας προτρέπω να την παρακολουθείτε. Επειδή 
αυτή η σελίδα συντάσσεται από το τμήμα δημοσίων 
σχέσεων της ΕΚΜΜ, σας παρουσιάζω, την σχετική 
αναφορά:

Ο Πρόεδρος είπε: “Έχουμε πληροφορηθεί από 
την Εξελεγκτική Επιτροπή ότι είναι έτοιμοι να 
παρουσιάσουν την αναφορά στους αξιωματούχους 

της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Μετά θα την παρουσιάσουν στα υπόλοιπα μέλη 

της Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και τέλος, στα μέλη μας.”

Εν αναμονή λοιπόν για τα περαιτέρω.

«Tί τέλος πάντων είναι 
των Ελλήνων οι Κοινότητες 

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

τα χρήματα;»
13ον 
 Φαίνεται ότι οι ερωτήσεις που υποβάλλω 

συγκίνησαν ακόμα και τον «Αντίποδα.» Ετσι μέσω 
δύο άρθρων του προσπάθησε να απαντήσει για το 
«Tί τέλος πάντων είναι των Ελλήνων οι Κοινότητες 
στο εξωτερικό;» «Πώς φτάσαμε στα σημερινά 
αδιέξοδα;» και «πού πήγαν τα χρήματα;» 

Αφησε λοιπόν στην άκρη «το ισχυρότερό του 
όπλο» που είναι αυτό της ακατάσχετης λασπολογίας 
και φορώντας την προβιά του δήθεν ευγενούς 
αρθρογράφου, προσπαθεί να μου απαντήσει με 
επιχειρήματα. Μόνο που είναι πολύ έωλα, στερούνται 
σοβαρότητας και προ παντός δεν απαντούν επί των 
ερωτήσεων που υποβάλλω.

Αν και από ότι φαίνεται δεν αντέχει να αναδημοσιεύει 
τις απόψεις μου, (σταμάτησε στο 9ο),  δεν απαντά 
επί της ουσίας των ερωτημάτων μου και κυρίως 
επί του μεγάλου αριθμού «των συμπτώσεων» που 
εντελώς «συμπτωματικά,» και κατά «σύμπτωση» 
συνέβησαν. Γι’ αυτούς φαίνεται ότι ισχύει ο ορισμός: 
Κάθε «σύμπτωση» που και στις δύο Κοινότητες 
εντοπίζεται, όσο και αν βοά εκκωφαντικά ότι είναι 
ίδια, απλά είναι  συμπτωματική …«σύμπτωση,» και 
οι ομοιότητες είναι τυχαίες. 

Προκειμένου οι ασυναρτησίες του, να μην 
θεωρηθούν ως σοβαροφανή επιχειρήματα, θα 
δημοσιεύσω τις απόψεις του και επ΄αυτών θα 
απαντήσω.

Κοινότητα Τορόντο: 
Ολοι μαζί μπορούμε

Πρωτίστως όμως θα πρέπει να συγχαρώ τους 
ομογενείς του Τορόντο, οι οποίοι σύμφωνα με 
«Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής,» 
που έχει ως σύνθημά της «Όλοι μαζί μπορούμε» 
μέχρι και την Δευτέρα 17  Μαΐου, από 924 δωρητές, 
είχαν συγκεντρώσει το ποσό των $641.961.

Σίγουρα οι ομογενείς του Τορόντο, μπορούν να 
πετύχουν τον στόχο τους που είναι «η συγκέντρωση 
του ποσού του $1.5 εκατομμυρίου δολλαρίων ή και 
περισσότερα,» έτσι ώστε «να αποτραπεί η πώληση 
μία εκκλησίας, και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, 
η Τράπεζα να προβεί στην κατάσχεση και των 
τεσσάρων.» 

Στην ανακοίνωση τα μέλη της Επιτροπής αφού 
«ευχαριστούν αυτούς που ήδη συμμετείχαν στον 
έρανο, προτρέπει και άλλους να τους μιμηθούν». 

Επί πλέον υπενθυμίζουν «τους τρόπους με τους 
οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν 
τη δωρεά σας. Οι τρόποι είναι:

«Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ: http://www.greek-
community.org/Give.aspx 

Με Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων (E-trans-
fer) στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στην εξής 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: officeman-
ager@togreekcom.org

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

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

Τέλος στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι, 
«εκδίδονται  αποδείξεις για φορολογική χρήση, για 
ποσά άνω των $25.»

Καταλήγοντας επαναλαμβάνουν το σύνθημά τους 
που είναι:

«Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε τη 
στήριξή σας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! »

Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...
 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 

Xρήστος Μανίκης
Μοντρεάλ 22 Μαΐου 2021



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια25 ΜΑΙΟΥ 2021 15ΚΑΝΑΔΑΣ

Του Γεωργίου Καρύδη

Επιστροφή προς την κανονικότητα, φαίνεται ότι 
σηματοδοτεί η από την ερχόμενη Παρασκευή  28 
Μαΐου σταδιακή άρση ορισμένων εκ των μέτρων 
που θεσπίστηκαν στις 14 Μαρτίου και στόχευαν στον 
περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωναϊού. Μεταξύ 
των μέτρων που αίρονται συγκαταλέγονται η άρση της 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες, το δικαίωμα να ανοίξουν οι υπαίθριοι χώροι 
των εστιατορίων όπου θα μπορούν να κάθονται στο 
ίδιο τραπέζι δύο άτομα από διαφορετικές οικογένειες 
με τα παιδιά τους, αλλά μόνο σε ανοικτούς χώρους 
(σε teracce δηλαδή και όχι εντός των αιθουσών)  οι 
συναθροίσεις έως και οκτώ ατόμων σε ανοικτούς 
χώρους (αυλές, κήπους) αλλά θα τηρούν το μέτρο 
των αποστάσεων, θα επιτρέπεται η ελεύθερη 
διακίνηση σε όλη την Επαρχία καθώς και οι υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις συναθροίσεις έως 2,500 
ατόμων σε θέατρα ή αρένες.

Εν τω μεταξύ στο ότι η κατάσταση βελτιώνεται 
το επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί των ασθενών που 
βρίσκονται στα Νοσοκομεία της Επαρχίας μας, 
αφού μειώθηκαν για εβδόμη συνεχή ημέρα. Ετσι 
την Παρασκευή οι νοσηλευόμενοι ανέρχονταν σε 
437 (23 λιγότεροι από την προηγούμενη ημέρα) ενώ 
οι νοσηλευόμενοι στις ΜΕΘ, Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας ανέρχονταν σε 106 (ένας λιγότερος από 
την προηγούμενη ημέρα). Οι αριθμοί αυτοί είναι  οι 
χαμηλώτεροι από την 12η Οκτωβρίου, τότε που 
όλα έδειχναν ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας θα 
υποχωρήσει και δεν θα επεκταθεί, όπως δυστυχώς 
επεκτάθηκε. 

Πάντως από την αρχή της πανδημίας τα 
καταγεγραμμένα ως φορείς του ιού άτομα στο 
Κεμπέκ, ανέρχονται σε 

366,394. Από αυτούς έχουν πεθάνει 11,075,ενώ  
348,694 αποθεραπεύτηκαν, 6,625 έχουν τώρα τον 
ιό, αλλά  πολλοί από αυτούς έχουν τεθεί σε κατ’ 
οίκον καραντίνα και τελούν υπό παρακολούθηση στα 
σπίτια τους.

  Εν τω μεταξύ συνεχίζονται με ικανοποιητικούς 
αριθμούς οι εμβολιασμοί. Μέχρι την Πέμπτη το 
βράδυ το σύνολο των εμβολιασθέντων στο Κεμπέκ, 
τουλάχιστον με το ένα εμβόλια ανερχόταν σε  
4,747,192 . Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 52.4% 
του πληθυσμού της Επαρχίας.

Η Κυβέρνηση του Κεμπέκ επιδιώκει τον εμβολιασμό 
των εφήβων, ηλικίας 12 έως 17 ετών, προκειμένου 
να εμβολιαστούν οι μαθητές για να επιστρέψουν το 
επόμενο φθινόπωρο στα σχολεία υπό κανονικές 
συνθήκες.

Ο υπουργός Υγείας Christian Dubé αναφερόμενος 

στο θέμα του εμβολιασμού των νέων, είπε ότι εάν οι 
μαθητές εμβολιαστούν με το πρώτο εμβόλιο έως τα 
μέσα Ιουνίου, θα είναι έτοιμοι για το δεύτερο εμβόλιο 
τον Αύγουστο και έτσι θα είναι πλήρως ασφαλείς για να 
επιστρέψουν το Φθινόπωρο κανονικά στα σχολεία τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της  κυβερνήσεως άτομα 
ηλικίας 12-17 ετών από την Παρασκευή (χθες)  θα 
μπορούσαν να πάνε σε κλινικές με τις οικογένειές 
τους. Αυτές οι κλινικές βρίσκονται στο αεροδρόμιο 
Trudeau του Μόντρεαλ και στην πίστα αγώνων Gilles 
Villeneuve.

Από την επόμενη Τρίτη, τα παιδιά θα μπορούν να 
κλείνουν ραντεβού μέσω του Clicsanté.

Για δύο εβδομάδες, από 7 έως 18 Ιουνίου, θα 
οργανωθούν εκστρατείες εμβολιασμού με σχολεία. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, νοσηλευτικό προσωπικό θα 
πηγαίνει στα σχολεία για να εμβολιάσει τους μαθητές, 
ή οι  μαθητές, μέσω λεωφορείων θα μεταφέρονται σε 
κοντινά κέντρα εμβολιασμού.

Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι από τις 28 Μαΐου, 
οι εσωτερικές παραστάσεις (θέατρα, κινηματογράφοι) 
θα επαναρχίσουν και θα επιτρέπεται η συμμετοχή 
έως και 2,500 θεατές, πλην όμως αυτοί θα κάθονται 
σε προκαθορισμένες θέσεις. Οι εσωτερικοί χώροι θα 
διαιρούνται σε μικρότερους χώρους στους οποίος 
η χωρητικότητα θα ανέρχεται σε 250 άτομα που θα 
μπαίνουν και θα βγαίνουν από ξεχωριστές πόρτες.

Οπωσδήποτε τα  μέτρα που από την προσεχή 
Παρασκευή αίρονται είναι πολύ λίγα. Δίνουν όμως 
την ελπίδα ότι απελευθερωνόμαστε από τα δεσμά 
της σκλαβιάς που μας επιβλήθηκαν λόγω κοροναϊού.

 Όμως ακόμα και μετά την μικρή άρση των μέτρων 
θα πρέπει να προσέχουμε γιατί οι επόμενες κινήσεις, 
άρση περισσοτέρων, ή επαναφορά τους, θα 
εξαρτηθούν από το πως θα αντιδράσουν οι πολίτες 
και πόσο προσεκτικοί θα είναι.

Ετσι οι αρμόδιοι δεν κρύβουν ότι αν εντοπιστεί και 
πάλι αύξηση των φορέων να επαναφέρουν τα μέτρα.

Προσοχή λοιπόν και μην ξεχνάτε ότι πέρα του 
ότι είναι και μέτρα αυτοπροστασίας ισχύουν οι 
κανονισμοί, του να φοράμε μάσκες σε κλειστούς 
χώρους, να πλένουμε συχνά  με αντισηπτικά υγρά τα 
χέρια μας, και να κρατάμε τις μεταξύ μας αποστάσεις 
των δύο μέτρων.

Τα μέτρα αυτά σύμφωνα με τους ειδικούς 
ενδεχομένως και να διατηρηθούν έως ότου το 
ποσοστό των πλήρως εμβολιασθέντων πολιτών 
υπερβεί τουλάχιστον το 70, ή  και το 75%.

Σύμφωνα με οδηγίες των αρμοδίων αρχών του 
Καναδά, ως πλήρως εμβολιασμένος θεωρείται 
όποιος έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του 
εμβολίου και έχουν περάσει 14 ημέρες από τότε που 
εμβολιάστηκε με το δεύτερο εμβόλιο

Πάντως λόγω του ότι ισχύει η κατάσταση της 
έκτακτης ανάγκης  τα μέτρα επιβάλλονται και 
αποσύρονται με διατάγματα και χωρίς να συζητούνται 
και να ψηφίζονται από την Εθνοσυνέλευση. 
Ως εκ τούτου τα κόμματα της Αντιπολιτεύσεως 
υπενθυμίζουν στην Κυβέρνηση ότι είναι καιρός να 
παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη επιστροφής στην 
κανονικότητα, γιατί αν περιμένει μέχρι το τέλος της 
πανδημίας δεν έχει νόημα.

Αίρονται από την ερχόμενη Παρασκευή 
ορισμένα από τα μέτρα κατά της πανδημίας

Υποχωρούν οι φορείς, αυξάνονται οι εμβολιασθέντες
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Βραβείο Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκοσμίου 
Πολίτη όσον αφορά στην Ποιότητα και τις Καλές Πρακτικές 
στην Ευρώπη έλαβαν τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» από το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του 
Παγκόσμιου Πολίτη GENE (Global Education Network Europe).

Τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21ου αιώνα» του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υλοποιούνται μέσω του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής φέτος πιλοτικά σε 218 
σχολεία της χώρας, το προσεχές σχολικό έτος θα ενταχθούν 
στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείων, 
Δημοτικών και Γυμνασίων όλης της χώρας, εισάγοντας στα 
σχολεία θεματικές όπως η ρομποτική, η επιχειρηματικότητα, η 
σεξουαλική αγωγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η οδική 
ασφάλεια. Η καινοτόμος αυτή δράση βραβεύτηκε στο πλαίσιο 
του διαγωνισμού του Δικτύου GENE για το έτος 2020-2021 
με το Βραβείο Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου 
Πολίτη όσον αφορά στην Ποιότητα και τις Καλές Πρακτικές στην 
Ευρώπη. Το βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 
των 10.000 ευρώ, που θα δοθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής για την υλοποίηση της δράσης. Επιπλέον, το 
πρωτοπόρο πρόγραμμα των Εργαστηρίων  Δεξιοτήτων θα 
δημοσιευθεί στη συλλογική έκδοση του Δικτύου με καλές 
πρακτικές για την Ποιότητα στην Παγκόσμια Εκπαίδευση (GENE 
Award 2021 Compendium of Quality in Global Education).

Στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού, άλλη μία εκπαιδευτική 

πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
του ΙΕΠ έλαβε τιμητική διάκριση: το πρόγραμμα «Εισαγωγή 
των Αγγλικών στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα» (In-
troducing English in Pre-Primary Schools in Greece) καθώς 
και η υλοποίηση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανοιχτά Σχολεία για Ανοικτές 
Κοινωνίες» (Open Schools for Open Societies - OSOS). Και 
τα δύο αυτά προγράμματα έλαβαν Πιστοποιητικά Εθνικής 
Αναγνώρισης για την Ποιότητα στην Εκπαίδευση.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα 
του Παγκόσμιου Πολίτη GENE (Global Education Network Eu-
rope) δημιουργήθηκε το 2001 με στόχο την προώθηση και την 
ανταλλαγή απόψεων σε θέματα πολιτικών μάθησης στον τομέα 
της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη. 
Το Δίκτυο GENE εργάζεται για την επίτευξη περισσότερων 
και καλύτερων πολιτικών εκπαίδευσης, μέσα από μια σειρά 
διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί κατ’ εξοχήν τα τελευταία 
χρόνια.

Το βραβείο για τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», αλλά και τις 
τιμητικές διακρίσεις για την εισαγωγή δραστηριοτήτων στα 
Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο και το πρόγραμμα «Ανοικτά Σχολεία 
για Ανοικτές Κοινωνίες», θα παραλάβει κατά τη διαδικτυακή 
τελετή απονομής ο πρόεδρος του ΙΕΠ  κ. Γιάννης Αντωνίου.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως 
δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά η αναγνώριση 
των πρακτικών της χώρας μας ως οδηγού των ευρωπαϊκών 
εξελίξεων στον τομέα της εκπαίδευσης. Εφοδιάζοντας τα 
παιδιά μας με δεξιότητες του 21ου αιώνα, δεξιότητες ζωής, 
ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης, οι 
οποίες προάγουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, 
τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ενσυναίσθηση, τον 
ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό, τους δίνουμε 
τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν 
πολύπλευρες γνώσεις, ικανότητες και κλίσεις, να γίνουν 
ενεργοί πολίτες, να οικοδομήσουν το μέλλον που οι ίδιοι 
επιθυμούν. Η νέα γενιά μας μπορεί, πρέπει, αξίζει να 
απολαμβάνει αναβαθμισμένη, σύγχρονη εκπαίδευση που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ραγδαία εξελισσόμενου 
κόσμου - και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε 
εντατικά τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ θερμά την 
Υφυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και όλα τα στελέχη του 
Υπουργείου που συνέδραμαν σε αυτήν την προσπάθεια και 
βεβαίως τον Πρόεδρο, το ΔΣ και τα στελέχη του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την άριστη συνεργασία και την 
εξαιρετική δουλειά.»

Ευρωπαϊκή Βράβευση των «Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων» του Υπ. Παιδείας

Τιμητική διάκριση και για την πρωτοβουλία εισαγωγής αγγλικών στο νηπιαγωγείο
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Η έξυπνη τεχνολογία πίσω από τα 
εμβόλια Pfizer / BioNTech και Moderna 
που ουσιαστικά λέει στα κύτταρά μας 
ποιες πρωτεΐνες πρέπει να παράγουν για 
να δημιουργήσουν αντισώματα κατά του 
Covid-19 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
αντιμετωπιστεί πλήθος από ασθένειες

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

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

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

Το όνειρο του mRNA επέζησε εν μέρει 
επειδή η βασική του αρχή ήταν απίστευτα 
απλή και όμορφη: το καλύτερο εργοστάσιο 
φαρμάκων στον κόσμο μπορεί να βρίσκεται 
μέσα στον καθένα μας.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε πρωτεΐνες 
σχεδόν για κάθε σωματική λειτουργία: το 
mRNA, o αγγελιαφόρος ριβονουκλεϊκού 
οξέος, λέει στα κύτταρά μας ποιες 
πρωτεΐνες πρέπει να παράγουν.

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

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

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

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

Πρώτος ο καρκίνος
Πρώτος στη λίστα των προς 

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

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

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

Κλινικές δοκιμές
Προς το παρόν, η εταιρεία βρίσκεται 

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

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

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

που έφερε ο κορoναϊός
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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
Ιταλία - Τραγωδία 

από πτώση τελεφερίκ: 
Ανεβαίνουν 

στους 13 οι νεκροί 

Τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη 
Βερμπάνο στην Ιταλία, όταν μία καμπίνα 
τελεφερίκ που μετέφερε τουρίστες, μεταξύ 
των οποίων και παιδιά, έπεσε στο βουνό 
με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 
άτομα.
Δύο παιδιά εννέα και πέντε ετών 

τραυματίστηκαν σοβαρά από την πτώση 
καμπίνας τελεφερίκ έξω από τη λίμνη 
Ματζιόρε, στη βορειοδυτική Ιταλία.
Οι νεκροί είναι δεκατρείς. Το ατσάλινο 

νήμα του τελεφερίκ κόπηκε σε απόσταση 
τριακοσίων μέτρων από τον σταθμό 
αποβίβασης, που βρίσκεται σε υψόμετρο 
χιλίων πεντακοσίων μέτρων.
Η καμπίνα, όπως έκαναν γνωστό οι 

πυροσβέστες, έπεσε σε δασώδη περιοχή, 
κάτι που δυσχεραίνει τις προσπάθειες 
των πυροσβεστών και της Πολιτικής 
Προστασίας.
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι 

συλλυπήθηκε τις οικογένειες των θυμάτων 
και παρακολουθεί διαρκώς τις επιχειρήσεις 

για εντοπισμό άλλων επιζώντων.
Το τελεφερίκ της γραμμής Στρέσα-

Ματαρόνε ανεβαίνει στο βουνό, σε 
υψόμετρο 1.491 μέτρων, από όπου η θέα 
στη λίμνη είναι μαγευτική. Τέθηκε ξανά σε 
λειτουργία στις 24 Απριλίου μετά το lock-
down.
Από το 2014 έως το 2016, το τελεφερίκ είχε 

κλείσει. Η εταιρεία Leitner το ανακαίνισε, με 
συνολικό κόστος τεσσάρων εκατομμυρίων 
ευρώ, γράφει η Repubblica.
Το τελεφερίκ κάνει ένα ταξίδι περίπου 

είκοσι λεπτών από τη λίμνη στο Μοταρόνε 
και κάθε νέα διαδρομή αναχωρεί ανά 20 
λεπτά.

newsbomb.gr

Ισραήλ: Ανοίγουν 
και πάλι τα σύνορα 
για μικρές ομάδες 
ξένων τουριστών
Το Ισραήλ άνοιξε και πάλι τα σύνορά 

του στους ξένους τουρίστες έπειτα από μία 
μείωση των μολύνσεων COVID-19, αλλά 
είπε πως θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου 
να αρχίσουν να έρχονται επισκέπτες και να 
αναζωογονήσει την τουριστική βιομηχανία.

Στη βάση μιας χαλάρωσης των 
περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω 
κορονοϊού, η κυβέρνηση προχώρησε με 
το σχέδιό της να αρχίσει να επιτρέπει την 
είσοδο μικρών ομάδων τουριστών από 
χώρες που χρησιμοποιούν εμβόλια τα 
οποία έχει εγκρίνει.

Ξένες αεροπορικές εταιρίες 
επαναλαμβάνουν επίσης τις πτήσεις που 
είχαν αναστείλει όταν Παλαιστίνιοι μαχητές 
άρχισαν να εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον 
του Ισραήλ αυτό τον μήνα. Μια κατάπαυση 
του πυρός έχει οδηγήσει τώρα σε μια 
παύση των εχθροπραξιών, βοηθώντας 

τη χώρα να μπορέσει να εκπληρώσει τον 
στόχο της για έναρξη σήμερα του σχεδίου.

Όμως η εγγραφή για το σχέδιο του 
υπουργείου Τουρισμού ξεκίνησε μόλις 
την περασμένη εβδομάδα και έτσι ο 
αριθμός των επισκεπτών θα είναι αρχικά 
περιορισμένος.

“Δεν είναι πιθανό οι πρώτες ομάδες 
να φθάσουν πριν από τις αρχές Ιουνίου”, 
δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου 
Τουρισμού.

Ο τουρισμός το 2019 έφθασε στο 
ύψος ρεκόρ των 4,55 εκατ. επισκεπτών, 
συμβάλλοντας με 23 δισεκ. σέκελ (7,1 
δισεκ. δολάρια ΗΠΑ) στην οικονομία 
του Ισραήλ, κυρίως μέσω μικρών και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Βάσει ενός πιλοτικού 
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
που αναμένεται να 
συνεχιστεί έως τις 15 
Ιουνίου, το Ισραήλ 
έδωσε το πράσινο 
φως σε επισκέψεις 20 
ομάδων πέντε έως 30 
τουριστών από χώρες 
όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, η Βρετανία 
και η Γερμανία.

Άλλες 20 ομάδες 
επιλέγηκαν να 
είναι σε κατάσταση 
αναμονής αν κάποιος 
από τους πρώτους 
20 ταξιδιωτικούς 
πράκτορες δεν 
ανταποκριθεί στους 
όρους του Ισραήλ.

Η υπουργός Τουρισμού Όριτ Φάρκας-
Χακόχεν δήλωσε πως το υπουργείο 
εργάζεται προκειμένου να επιτρέψει σε 
περισσότερους τουρίστες να εισέλθουν 
ώστε να “αποκαταστήσει την τουριστική 
βιομηχανία και να φέρει ξανά πίσω 
στη δουλειά εκατοντάδες χιλιάδες 
εργαζομένους”.

Οι αρχές του Ισραήλ πιστεύουν πως το 

να περιορίσουν αρχικά τον τουρισμό σε 
μικρές ομάδες είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να ελέγξουν και να συγκρατήσουν την 
εξάπλωση της COVID-19, ιδιαίτερα των 
νέων παραλλαγμένων στελεχών του ιού 
SARS-CoV-2 που προκαλεί την ασθένεια. 
Το σχέδιο είναι να αυξηθεί ο αριθμός των 
ομάδων τον Ιούνιο και να επιτραπεί σε 
μεμονωμένους τουρίστες να αρχίσουν να 
έρχονται τον Ιούλιο.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να δείξουν 
αρνητικό τεστ PCR πριν από την πτήση και 
να υποβληθούν σε τεστ και κατά την άφιξη.

Το Ισραήλ έχει εμβολιάσει πλήρως 
περίπου το 55% του πληθυσμού του 
και οι μολύνσεις COVID-19 έχουν πέσει 
κατακόρυφα.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, ο πρόεδρος 
της ισραηλινής αεροπορικής εταιρίας El 
Al Νταβίντ Μπρόντετ είπε σήμερα ότι θα 
παραιτηθεί. Η κυβέρνηση ενέκρινε πακέτο 
διάσωσης ύψους 210 εκατ. δολαρίων για 
την El Al αυτόν τον μήνα υπό τον όρο 
μεγάλων μειώσεων των δαπανών και 
εισφοράς περισσότερων χρημάτων από 
τους ιδιοκτήτες της εταιρίας.

newsbomb.gr
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Η Άννα Ντουντουνάκη 
λίγο μετά το χρυσό της 
στα 100μ. πεταλούδα στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
κολύμβησης και ο 
προπονητής της 
Τάσος Καράμπελας 
μίλησαν στο SPORT 24 
και τη Μαρία Καούκη για 
την τεράστια επιτυχία 
τους στη Βουδαπέστη.

Το πρώτο ευρωπαϊκό χρυσό της 
Ελλάδας στην κολύμβηση ήρθε από 
ένα κορίτσι που τρώει πέντε πιάτα 
γαμοπίλαφο στην καθισιά της, έπαιρνε 
πακέτο της μαμάς με καλτσούνια 
και μπουρέκια στο Λονδίνο, διαβάζει 
ατελείωτες ώρες, μαζεύει στοίβα 
τα πτυχία και διαθέτει τόνους 
αυτοπεποίθησης.

Η Άννα Ντουντουνάκη, πτυχιούχος της 
νομικής με μεταπτυχιακό στο Λονδίνο 
ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει το 
μέγεθος της επιτυχίας της, αν και 
πίστευε ότι μπορεί να βρεθεί στο 
βάθρο.

“Ναι, ξέρω ποια είναι η Madama But-
terfly της Ελλάδας. Έχω μάθει. Η κυρία 
Έλλη Ρουσσάκη”, είπε στο SPORT 
24 η κορυφαία Ελληνίδα κολυμβήτρια 
που ειδικεύεται στην πεταλούδα, όπως 
και η θρυλική Ρουσσάκη. Η Αννα είναι 
η επόμενη Madama Butterfly που 
ντύνεται στα γαλανόλευκα.

Παρεμπιπτόντως, η Butterfly της 
θρυλικής όπερας ήταν Γιαπωνέζα και 
δεν έχει καμία απολύτως σχέση με 
τη δική μας, τη μεθοδική Χανιώτισσα 
που ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο.

“Δεν έχω λόγια γι’ αυτή την επιτυχία. 
Δεν περίμενα το χρυσό μετάλλιο, όμως 
το ήθελα πολύ. Εννοώ ήθελα πολύ να 
είμαι στο βάθρο. ‘Όμως ήξερα ότι είναι 
μια μεγάλη ευκαιρία που δεν έπρεπε να 
χάσω. Απουσίαζε από τη διοργάνωση 
η Σιούστρομ και εγώ έχω δουλέψει 

πάρα πολύ. Έχω φτάσει σε ένα πολύ 
καλό επίπεδο. Πάντως, καλύτερα 
που έγινε έτσι. Γενικά δεν θέλω να 
περιμένουν από μένα κάτι, διότι αυτό 
είναι καταπιεστικό. Με βοηθάει πολύ 
στον αγώνα. Όταν φτάνει η ώρα αυτή 
είμαι απελευθερωμένη”.

Η 25χρονη κολυμβήτρια είχε ένα λόγο 
παραπάνω να νιώθει χαρούμενη γι’ 
αυτό το χρυσό: “Χάρηκα πολύ επειδή 
ήταν μπροστά ο προπονητής μου, ο 
κ. Τάσος Καράμπελας. Ξέρω ότι είχε 
δει και τις προηγούμενες επιτυχίες μου 
και είχε χαρεί, αλλά είναι αλλιώς όταν 
είναι μπροστά και βλέπει από κοντά 
την κούρσα”.

Ο Τάσος Καράμπελας τής ζήτησε να 
κοιμηθεί νωρίς, διότι οι υποχρεώσεις 
της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της 
Βουδαπέστης δεν έχουν τελειώσει. 
“Με την Άννα κάναμε μια τεράστια 
προσπάθεια και πολλές θυσίες, λόγω 
των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε 
αυτή τη χρονιά. Είμαστε μαζί τέσσερα 
χρόνια και οι δύο απουσιάζαμε πολύ 
από τις οικογένειές μας. Κάθε χρόνο 
χτίζαμε και από κάτι και βλέπαμε 
τη βελτίωση. Είναι ένα παιδί που 
παράλληλα σπουδάζει και τα 
καταφέρνει. Είναι υπόδειγμα παιδιού 
που δείχνει ότι όταν θέλεις πραγματικά 
μπορείς να πετύχεις όλους τους 
στόχους σου”.

Τι άλλο κάνει; “Εκμεταλλεύτηκα το άνευ 
που είχα ως αθλήτρια και σπουδάζω 
τώρα και στην ΑΣΟΕΕ, Οικονομικά. 
Παράλληλα, κάνω κι ένα διδακτορικό 
πάνω στο Αθλητικό Δίκαιο και στα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σκέφτηκα ότι 
αφού δεν μπορώ να δουλέψω λόγω 
του πρωταθλητισμού ας σπουδάσω 
κάτι επιπλέον, καθώς το διάβασμα 
προσαρμόζεται πιο εύκολα στο 
πρόγραμμά μου.

Βέβαια, όλα αυτά τώρα έχουν πάει 
λίγο πίσω, επειδή είναι Ολυμπιακή 
χρονιά και θέλω πολύ να πάω καλά 
και στο Τόκιο. Μακάρι να τα καταφέρω. 
Το λιγότερο που θέλω από μένα είναι 
ένα ατομικό ρεκόρ”. Στο άκουσμα της 
λέξης τελικός ενθουσιάστηκε. Ξέρει 
ότι δεν είναι εύκολο, αλλά γι’ αυτήν 
είναι πιθανό: “Η αλήθεια είναι ότι έχω 
μεγάλη αυτοπεποίθηση και αυτό το 
έχω κερδίσει μέσα από τις σπουδές 
μου και το γεγονός ότι μπορώ να τα 
συνδυάζω όλα”.

Όλα συνδυάζονται ειδικά πάνω σε 
ένα κρητικό τραπέζι. “Τρελαίνομαι 
για το γαμοπίλαφο. Μπορώ να φάω 
πέντε πιάτα. Και για τα μπουρέκια 
τρελαίνομαι και τα καλιτσούνια και τις 
σφακιανές πίτες. Τη σεζόν 2018-2019 
που ήμουν στο Λονδίνο λόγω των 
σπουδών – και έκανα πιο συντηρητική 

ΑΝΝΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ: 
Η αυτοπεποίθησή μου 

έρχεται από τα πτυχία μου
προετοιμασία επειδή δεν ήταν εύκολο 
εκεί- έπαιρνα πακέτα με τα κρητικά 
φαγητά της μαμάς”, είπε γελώντας η 
Χανιώτισσα πρωταθλήτρια Ευρώπης 
του ΝΟΧ. Ξέρει βέβαια ότι το καλύτερο 
μπουρέκι έχει μέσα Ολυμπιακό 
μετάλλιο.

Μαρία Καούκη

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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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
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Ηγετική μορφή της Μάνης και της 
Πελοποννήσου κατά την τελευταία 
εικοσαετία της Τουρκοκρατίας και εκ των 
πρωταγωνιστών στον Αγώνα του 1821.

Γόνος της ιστορικής οικογένειας της 
Μάνης, ο Πέτρος Μαυρομιχάλης γεννήθηκε 
στις 6 Αυγούστου 1773 στο Λιμένι, επίνειο 
της Τσίμοβας (σημερινής Αρεόπολης). Ήταν 
το πρώτο από τα επτά παιδιά του Ηλία ή 
Πιέρρου Μαυρομιχάλη (1730 - 1800) και 
της Αικατερίνης Κουτσογρηγοράκη, κόρης 
επιφανούς οικογένειας της Μάνης.

Σε νεαρή ηλικία νυμφεύθηκε την Άννα 
Μπενάκη, κόρη του προεστού της Καλαμάτας 
Παναγιώτη Μπενάκη, με την οποία απέκτησε 
έξι παιδιά.

Από την εφηβική του ηλικία διακρίθηκε 
για την ευφυΐα του και τη γενναιότητά του και 
κατά την περίοδο του διωγμού των κλεφτών 
της Πελοποννήσου, στις αρχές τού 19ου 
αιώνα, έσωσε πολλούς και τους βοήθησε 
να διαφύγουν στα Επτάνησα. Μετά τη 

Συνθήκη του Τίλσιτ (1807), όταν οι Γάλλοι κατέλαβαν τα Επτάνησα, σε συνεργασία με τον Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη προσπάθησε να προκαλέσει το ενδιαφέρον του Ναπολέοντα για την προετοιμασία 
και την οργάνωση εξέγερσης για την απελευθέρωση της Πελοποννήσου.

Η ανάμιξή του στα δημόσια πράγματα της Μάνης και κυρίως η επέμβασή του για την άμβλυνση των 
αντιθέσεων των ισχυρών οικογενειών της περιοχής κατά την τελευταία πριν από την Επανάσταση 
δεκαετία, υπήρξε καθοριστική και αποκαλυπτική των ηγετικών του προσόντων, που αποδείχθηκαν 
κυρίως μετά την άνοδό του στο αξίωμα του μπέη της Μάνης το 1815, εξ ου και το Πετρόμπεης, όνομα 
με το οποίο είναι γνωστός. Το αξίωμα αυτό, είχε θεσμοθετηθεί από την οθωμανική διοίκηση, μετά 
τον τερματισμό των Ορλοφικών και το κατείχε πάντα ένας επιφανής μανιάτης.

Στην άνοδό του στο αξίωμα του Μπας-Μπογού (Ηγεμόνα), όπως ήταν ο επίσημος τίτλο του, 
καθοριστικός ήταν ο ρόλος ενός εξισλαμισθέντα Μαυρομιχάλη, του Σουκιούρ Μεχμέτ Μπέη, που ήταν 
ανώτατος αξιωματικός του οθωμανικού ναυτικού. Ο Πετρόμπεης ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του 
στις 22 Ιουνίου 1816 κι έθεσε ως πρωταρχικό σκοπό του την κατάπαυση των εμφυλίων σπαραγμών, 
την αποκατάσταση της γαλήνης και της ειρηνικής ζωής και την καταστολή της πειρατείας.

Στις 2 Αυγούστου 1818 ο Μαυρομιχάλης μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στις Κιτριές από τον 
καλαματιανό έμπορο Κυριάκο Καμαρινό, όπως προκύπτει από τον κατάλογο των Φιλικών που 
συνέταξε ο Παναγιώτης Σέκερης. Έχει, όμως, διατυπωθεί και η άποψη ότι η μύησή του έγινε από 
τον Ηλία Χρυσοσπάθη. Κατά τον Σέκερη, ο Πετρόμπεης, εκτός από την αρχική οικονομική εισφορά 
του, υποσχέθηκε ότι θα διαθέσει «5.000 γρόσια και είκοσι χιλιάδας οπλοφόρους πλην πτωχούς».

Παρά τον αρχικό του ενθουσιασμό, δυσπιστούσε στις πληροφορίες του Περραιβού και του 
Παπαφλέσσα για την ενίσχυση από τη Ρωσία και για την ύπαρξη άφθονων οικονομικών μέσων. Οι 
επιφυλάξεις του ενισχύθηκαν μετά τη δολοφονία του Καμαρινού, που τον είχε στείλει να συναντήσει 
τον Καποδίστρια, και από τις άκαρπες προσπάθειές του να λάβει έγκυρες πληροφορίες από 
την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας. Όταν, όμως, έφθασαν στη Μάνη οι δύο γιοι του, Αναστάσιος 
και Γεώργιος, που είχαν κρατηθεί στην Κωνσταντινούπολη ως όμηροι, και διαπίστωσε ότι η 
Επανάσταση είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά και οργανωτικά, έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία 
του απελευθερωτικού Αγώνα.

Τον Ιανουάριο του 1821 άρχισε την οργανωτική προετοιμασία και συνεννοήθηκε με τους 
προκρίτους της Καλαμάτας για τις ενέργειες που θα οδηγούσαν στην απελευθέρωση της πόλης. Στις 
23 Μαρτίου με δύο χιλιάδες ενόπλους κατέλαβε την Καλαμάτα και εκδίωξε την τουρκική φρουρά. Την 
ίδια μέρα στην απελευθερωμένη πόλη σχηματίστηκε η «Μεσσηνιακή Γερουσία», η πρώτη διοικητική 
οργάνωση του επαναστατημένου Ελληνισμού, που απηύθυνε αμέσως την ιστορική προκήρυξη προς 
τις ευρωπαϊκές Αυλές, με την οποία εξέθετε τους λόγους που οδήγησαν στην Επανάσταση. Άλλη 
προκήρυξη απηύθυνε ως πρόεδρος της «Μεσσηνιακής Γερουσίας» ο Μαυρομιχάλης προς τους 
Αμερικανούς, που με τη φροντίδα του Κοραή στάλθηκε μεταφρασμένη στον φιλέλληνα καθηγητή του 
Χάρβαρντ Έντουαρντ Έβερετ και δημοσιεύθηκε στις αμερικανικές εφημερίδες.

Μετά την έναρξη της Επανάστασης και ως τη Συνέλευση των Καλτεζών (20-26 Μαΐου), της οποίας 
εκλέχθηκε πρόεδρος, ο Πετρόμπεης παρέμενε στη Μεσσηνία. Από το καλοκαίρι του 1821 η ανάμιξή 
του στα πολιτικά πράγματα έγινε εντονότερη, ενώ αξιόλογη υπήρξε η συμμετοχή του στις πολεμικές 
επιχειρήσεις. Μετά την Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (20 Δεκεμβρίου 1821 - 16 Ιανουαρίου 
1822), εκλέχθηκε αντιπρόεδρος του Βουλευτικού Σώματος, πρόεδρος της Β’ Εθνοσυνέλευσης του 
Άστρους (10-30 Απριλίου 1823), πρόεδρος του Βουλευτικού και πρόεδρος τού Εκτελεστικού (10 
Μαΐου - 31 Δεκεμβρίου 1823).

Τον Απρίλιο του 1826 ορίστηκε μέλος της «Διοικητικής Επιτροπής τής Ελλάδος», που κυβέρνησε 
την επαναστατημένη Ελλάδα έως τον Απρίλιο του 1827. Έλαβε μέρος στη Γ’ Εθνοσυνέλευση της 
Τροιζήνας (9 Μαρτίου - 5 Μαΐου 1827 και δέχθηκε με ανακούφιση την εκλογή του Καποδίστρια, 
με την πεποίθηση ότι θα επανερχόταν η πειθαρχία και θα επιτυγχανόταν η συμφιλίωση των 
αντιμαχόμενων παρατάξεων. Παρά το γεγονός, όμως, ότι μετά την άφιξη του Καποδίστρια διορίστηκε 
μέλος της Προεδρίας του «Πανελληνίου» και μέλος της Γερουσίας, οι φιλικές σχέσεις της οικογένειάς 
του με τον Κυβερνήτη της Ελλάδας δεν διατηρήθηκαν πολύ.

Το Πάσχα του 1830, όταν ο αδελφός τού Πετρόμπεη, Τζανής ή Κατσής, στασίασε στην Τσίμοβα 
εναντίον του νομάρχη Μεσσηνίας, Ιωάννη Γενοβέλη, ο οποίος επεδίωκε να εκμηδενίσει την επιρροή 
των Μαυρομιχαλαίων στη Μάνη, ο Πετρόμπεης υποχρεώθηκε να παραμένει υπό παρακολούθηση 
στο Ναύπλιο. Προσφέρθηκε, όμως, να μεταβεί στη Μάνη και να επιβάλει την τάξη. Ο Καποδίστριας 
δεν του έδωσε άδεια και ο Πετρόμπεης δραπέτευσε τον Φεβρουάριο του 1831. Δια μέσου της 
Ζακύνθου προσπάθησε να φθάσει στη Μάνη, αλλά το πλοιάριο στο οποίο επέβαινε εξώκειλε λόγω 
τρικυμίας στο Κατάκωλο, όπου συνελήφθη από τον Κανάρη και φυλακίστηκε στο Ναύπλιο ως 
υπόδικος με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.

Η συνάντηση Μαυρομιχάλη - Καποδίστρια, που έγινε με τη μεσολάβηση του ρώσου ναυάρχου 
Ρίκορδ, δεν είχε αποτέλεσμα και επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις των δύο ανδρών, 
καθώς ο Κυβερνήτης συμπεριφέρθηκε περιφρονητικά στον υπερήφανο Μανιάτη. Η δολοφονία 
του Καποδίστρια από το γιο του Γεώργιο και τον αδελφό του Κωνσταντίνο (27 Σεπτεμβρίου 1831) 
αποτέλεσε τη δραματική κατάληξη της αντίθεσης Καποδίστρια - Μαυρομιχαλαίων. Η εκτέλεση τού 
γιου του στις 11 Οκτωβρίου 1831 τον συγκλόνισε, καθώς ερχόταν να προσθέσει έναν ακόμη νεκρό 
στους άλλους της οικογένειάς του που είχαν πέσει ηρωικά στα πεδία των μαχών.

Τον Μάρτιο του 1832 αποφυλακίστηκε με διαταγή του Αυγουστίνου Καποδίστρια, ύστερα από τη 
μεσολάβηση του γερμανού φιλέλληνα Ειρηναίου Θειρσίου (Friedrich Thiersch). Στην περίοδο που 
ακολούθησε, ο Πετρόμπεης μεσολάβησε μεταξύ των Καποδιστριακών και των «Συνταγματικών» 
για την αποτροπή νέου εμφύλιου πολέμου. Κατά την πρώτη περίοδο της βασιλείας του Όθωνα 
διορίστηκε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικράτειας (1835-1843) και μετά την Επανάσταση 
της 3ης Σεπτεμβρίου πληρεξούσιος Ζυγού (Οιτύλου) στην Α’ Εθνική Συνέλευση (1843-1844).

Ο Πέτρος «Πετρόμπεης» Μαυρομιχάλης πέθανε στις 17 Ιανουαρίου 1848 στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε με τιμές αντιστρατήγου εν ενεργεία.

SanSimera.gr
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.
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ΤΑξΙΔΙΑ

«Σύμφωνα με την κατάταξη 
των ελληνικών περιφερειών στον 
ευρωπαϊκό δείκτη Regional Competi-
tiveness Index (RCI) που στηρίζονται 
κατ’ εξοχήν στον τουρισμό, η Κρήτη 
(250/263), τα Ιόνια Νησιά (256/263), το 
Νότιο Αιγαίο (259/263), και το Βόρειο 
Αιγαίο (268/268) καταλαμβάνουν 
τις τελευταίες θέσεις από άποψη 
ανταγωνιστικότητας στο σύνολο 
των ευρωπαϊκών περιφερειών κι ας 
θεωρούνται περιζήτητοι προορισμοί 
(οι αριθμοί στην αντίστοιχη παρένθεση 
εμφανίζουν την κατάταξη).

Όσον αφορά την κατάταξη της 
χώρας στον Παγκόσμιο Τουριστικό 
και Ταξιδιωτικό Δείκτη από πλευράς 
ανταγωνιστικότητας, και παρ’ όλο που 
βρισκόμαστε στην 25η θέση από τις 
140 χώρες, έχουμε πολλά περιθώρια 
εξέλιξης στους τομείς της βελτίωσης 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ως 
προς τη νομοθεσία, το κτηματολόγιο, 
τη γραφειοκρατία, τη βελτίωση των 
πρακτικών απασχόλησης (ειδικά όταν 
πρόκειται για προσωρινή εργασία 
μας κατατάσσει στην 97η θέση – η 
άτυπη απασχόληση στον τουρισμό 
μειώνει την εμπιστοσύνη στο brand της 
Ελλάδας), τη μεγαλύτερη χρήση των 
b2b ηλεκτρονικών και διαδικτυακών 
υπηρεσιών και την επέκταση των 
δεικτών για b2b υπηρεσίες που 
μας βρίσκει στην 94η θέση, την 
αποτελεσματικότητα των στρατηγικών 
για την προβολή της χώρας καθώς 
η αξιολόγηση του brand σε διεθνές 
επίπεδο πρέπει να ξεκολλήσει από 
τις χαμηλές βαθμολογίες της 82ης 
θέσης, και την ανταγωνιστικότητα της 
τιμής (τόσο της βενζίνης όσο και της 
συνολικής αγοραστικής δύναμης) που 
θέλει ισχυρή θέληση (120 και 111, 
αντίστοιχα) διότι επηρεάζονται από ένα 
πλήθος παραγόντων, που δεν ανήκουν 
μόνο στην σφαίρα του τουρισμού».

Τα παραπάνω παρουσιάστηκαν 
από την δρ Βενετία Κουσία, γενική 
διευθύντρια του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας στην 

εκδήλωση που διοργάνωσε πρόσφατα 
το CompeteGR με θέμα: Τουρισμός ή 
Φιλοξενία.

 Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, 
στην εκδήλωση συμμετείχαν η 
Βίκυ Λοΐζου γενική γραμματέας 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, 
ο Αλέξανδρος Βασιλικός, πρόεδρος 
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
και CEO του Ομίλου AIROTEL, ο 
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, CEO 
Aldemar Resorts και ο Σίμος 
Αναστασόπουλος, πρόεδρος του 
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.

Η Βίκυ Λοΐζου επεσήμανε ότι η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
στον τουρισμό είναι καθοριστική και 
στηρίζεται τόσο σε μεταρρυθμίσεις 
και επενδύσεις όσο και στη διαρκή 
αξιολόγηση του market intelligence.

«Να θυμίσω ότι μεσοπολεμικά 
λειτoυργούσε στην Κάρπαθο βάση 
υδροπλάνων της Air France και 
εμείς ακόμα το συζητάμε», σχολίασε 
ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου, Αλέξανδρος Βασιλικός, 
προσθέτοντας ότι «δεν επιτρέπεται να 
περνάνε οι δεκαετίες μόνο με εξαγγελίες 
– οφείλουμε στις επόμενες γενιές να 
δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που 
απαντά στις απαιτήσεις της εποχής».

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος 
Αγγελόπουλος τόνισε ότι ο 
τουρισμός είναι επιστέγασμα πολλών 
διαφορετικών προσπαθειών της 
οικονομίας και υπάρχει μία σχέση 
αλληλεξάρτησης με άλλους τομείς με 
τους οποίους μόνο μαζί θα χτίσουμε 
την ανταγωνιστικότητά μας. Σημείωσε 
δε ότι ο τουρισμός μας δίνει την 
δυνατότητα να αποσυνδέσουμε 
την ανταγωνιστικότητα από την 
ανάπτυξη και οφείλουμε να δούμε εκ 
νέου το ζήτημα της ανανέωσης της 
εμπιστοσύνης σε ένα προϊόν και όχι την 
αναγκαστική ανανέωση του προϊόντος.

Ο Σίμος Αναστασόπουλος 
εξέφρασε την άποψη ότι «η ικανότητα 
κάθε περιοχής να αξιοποιήσει τις 
δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά 

Η Ελλάδα στην 25η θέση ανταγωνιστικότητας 
ανάμεσα στις 140 χώρες

της σε περιφερειακό επίπεδο, 
ξεπερνώντας κεντρικά μοντέλα που 
τελικά περιορίζουν και εγκλωβίζουν 
προοπτικές, είναι καταλύτης για την 
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας 
ευρύτερα στην οικονομία». Έδωσε 

δε τη διάσταση της περιφερειακής 
ανάπτυξης που, σύμφωνα με το 
Συμβούλιο, αποτελεί κύριο μοχλό για 
τη βελτίωση των δεικτών της εθνικής 
οικονομίας.

analitis.gr
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Με παρρησία να πλησιάζουμε 
τον Θεό

Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Αναφερόμενοι στη θεραπεία του παραλύτου οι Ευαγγελιστές Μάρκος και 
Λουκάς λένε ότι οι άνθρωποι που τον έφεραν δεν μπόρεσαν να μπουν 
στο σπίτι όπου βρισκόταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξαιτίας του όχλου. Γι’ 
αυτό άνοιξαν τη στέγη και κατέβασαν τον παράλυτο μαζί με το κρεβάτι του 
στη μέση μπροστά στον Ιησού.

Σίγουρα όταν αυτοί έβγαζαν τη στέγη, λάσπη και σκόνη έπεφτε πάνω σ’ 
αυτούς που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, και στον Κύριο Ιησού Χριστό. 
Άλλος στη θέση του θα αγανακτούσε, θα έλεγε να σταματήσουν, θα 
έβριζε. Εκείνος όμως δεν είπε ούτε μία λέξη. Αντί να τους επιτιμήσει, τους 
έκανε μεγάλη ευεργεσία, θεράπευσε τον ασθενή, είπε ότι συγχωρούνται οι 
αμαρτίες του και τον πρόσταξε να πάρει το κρεβάτι του και να πάει σπίτι.

Προσέξτε λοιπόν πώς ενεργούσαν εκείνοι οι άνθρωποι. Χωρίς να 
λογαριάζουν κανένα και τίποτα, με παρρησία και τόλμη πλησίαζαν τον 
Χριστό. Η σκέψη ότι κάνουν ένα πράγμα ανήκουστο δεν τους σταμάτησε 
και δεν τους εμπόδισε να χαλάσουν τη στέγη. Με πόθο καρδιάς ζητούσαν 
τον Κύριο, γιατί είχαν μέσα τους τη φλόγα της πίστεως και γνώριζαν ότι 
Αυτός μπορεί να κάνει το θαύμα, ότι θα λάβουν αυτό που πιστεύουν.

Έτσι και έγινε. Ο Κύριος είπε πως για την πίστη τους ο παράλυτος θα γίνει 
καλά.

Πολλούς ασθενείς που Τον πλησίασαν με πίστη θεράπευσε ο Χριστός 
και πάντα επαινούσε την παρρησία με την οποία Τον πλησίαζαν οι 
δυστυχισμένοι άνθρωποι. Θυμηθείτε τη Χαναναία, την ειδωλολάτρισσα 
γυναίκα, η οποία όταν είδε τον Χριστό έπεσε στα πόδια του και Τον ικέτευε: 
«Ελέησόν με, Κύριε… η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται» (Ματθ. 15:22). 
Αλλά ο Κύριος δεν της απάντησε ούτε λέξη και προχωρούσε μπροστά.

Εκείνη όμως Τον ακολουθούσε και Τον παρακαλούσε φωνάζοντας όλο και 
πιο δυνατά. Και τόσο επίμονα τον παρακαλούσε που τελικά οι απόστολοι 
έχασαν κάθε υπομονή και Του είπαν: «Απόλυσον αυτήν». Και τι είπε 
τότε ο Χριστός σ’ αυτή τη γυναίκα; Της είπε: «Ουκ έστι καλόν λαβείν τον 
άρτον των τέκνων και βαλείν τοις κυναρίοις» (Ματθ. 15:26). Και αυτή Του 
απάντησε κάτι που έκανε τον Κύριο να θαυμάσει το απίστευτο βάθος της 
πίστεως αυτής της γυναίκας, την ελπίδα και την αγάπη που είχε.

«Ναι, Κύριε, στ’ αλήθεια είμαι σαν ένα σκυλί γιατί λατρεύω τα είδωλα 
αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι 
των κυρίων αυτών». Όταν το άκουσε ο Κύριος της απάντησε: «Ω γύναι, 
μεγάλη σου η πίστις! γενηθήτω σοι ως θέλεις. Και ιάθη η θυγάτηρ αυτής 
από της ώρας εκείνης» (Ματθ. 15:28).

Τόσο μεγάλη ήταν η πίστη και η παρρησία αυτής της δυστυχισμένης 
γυναίκας, η οποία δεν γνώριζε τον αληθινό Θεό. Και την παρρησία αυτή 
την εκτίμησε πολύ ο Χριστός.

Πάντα με πολλή παρρησία πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό. Να τον 
ικετεύουμε σαν τα μικρά παιδιά που περιμένουν βοήθεια από τη μητέρα 
τους και απλώνουν προς αυτήν τα μικρά τους χεράκια. Να Τον ικετεύουμε 
σαν ένας φτωχός που πεθαίνει της πείνας και ήρθε να παρακαλέσει τον 
άνθρωπο που είναι γνωστός για την ευσπλαχνία του να τον βοηθήσει. Να 
Τον ικετεύουμε σαν τη Χαναναία γυναίκα που με επιμονή παρακαλεί τον 
Χριστό και σηκώνει σ’ Αυτόν τα χέρια της. Τον ικετεύει με παρρησία γιατί 
πιστεύει και ξέρει ότι θα λάβει αυτό που ζητά, πιστεύει και γι’ αυτό παίρνει 
βοήθεια.

koinoniaorthodoxias.org

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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Το βιβλίο KALAMATA ’21 είναι 
μια ανθολογία, παραγωγής του 
ΠανΜεσσηνιακού Συλλόγου Τορόντο 
για να γιορτάσει τα διακόσια χρόνια 
από την  Ελληνική Ανεξαρτησία. 
Επέλεξα ορισμένα ημερολόγια και 
περιοδικά από την περίοδο 1821-
1827 για να αντικατοπτρίσω αυτό που 
εξέφραζαν οι πραγματικοί ήρωες της 
εποχής. Πρόκειται για μια εισαγωγή 
στην κρίσιμη χρονική στιγμή (1821) 
που οι Έλληνες ή θα καθιερώνονταν 
ως ένα σύγχρονο έθνος στην 
Ευρώπη, ή θα εξαφανίζονταν εντελώς 
από τη Μεσόγειο, όπου ήταν σχεδόν 
μέχρι το 1826.

Αν και υπήρχε η ιδέα για 
κινηματογραφική ταινία, τελικά οι 
σκέψεις μεταφέρθηκαν σε αυτό 
το βιβλίο όταν τον Μάρτιο του 
2020 συνειδητοποιήσαμε ότι το να 
ταξιδέψαμε  στην Καλαμάτα για 
τη συνέχιση της έρευνας και για 
κάποια ντοκιμαντέρ θα ήταν αδύνατο 
λόγω της πανδημίας. Ο Πρόεδρος 
του Παμμεσσηνιακού Συλλόγου 
Γιώργος Βλαχάκης και τα υπόλοιπα  
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ομόφωνα αποφάσισαν ότι έπρεπε 
να δημιουργήσουμε ένα έργο για 
να αντικατοπτρίσουμε τον ρόλο των 
προγόνων μας στην επανάσταση. 
Έτσι φτάσαμε σε αυτό το αναμνηστικό 
βιβλίο ΚΑΛΑΜΑΤΑ ‘21, τον μήνα Μάιο.

KALAMATA ‘21
Ο Παμμεσσηνιακός Σύλλογος Τορόντο προκειμένου να 
γιορτάσει τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης κυκλοφόρησε το βιβλίο ΚΑΛΑΜΑΤΑ ‘21. 

Ο συγγραφέας του βιβλίου Διονύσης Κορομηλάς σε 
μία σύντομη συνέντευξη αναφέρθηκε στους λόγους 

για τους οποίους ο Σύλλογος πήρε την αξιόλογη αυτή 
πρωτοβουλία της έκδοσης του βιβλίου, 

αλλά και στο περιεχόμενό του.

Αν και το βιβλίο απαριθμεί λιγότερες 
από 100 σελίδες, πιστεύω ότι οδηγεί 
στο  σωστό δρόμο τον αναγνώστη 
της ιστορίας, ή απλά και τον 
θαυμαστή της Ελλάδας, να δει πόσο 
τραγικά  ήταν τα γεγονότα αυτής της 
δεκαετίας του 1820. Οι περισσότερες 
από τις γνωστές υπερδυνάμεις 
συμμετείχαν με όλα τα πολιτικά 
σχέδια και τις θέσεις και φυσικά 
ήρθαν στην επιφάνεια παλιοί φόβοι 
και μίση σε κάθε πεδίο μάχης στην 
Ελλάδα, είτε στις άγριες απόκρημνες 
χαράδρες, είτε σε όλες τις ακτές που 
περιβάλλουν την ηπειρωτική Ελλάδα 
και όλα τα ιστορικά νησιά της.

Προσβλέπεται στο μέλλον, με την 
ένθερμη αφοσίωση και υποστήριξη 
του Παν-Μεσσηνιακού Συλλόγου 
να εξερευνήσει την πλούσια ιστορία 
τους, να γίνει η ψηφιοποίηση 
δεκάδων σπάνιων βιβλίων και υλικών 
που εξασφάλισα στην Ελλάδα κατά 
τη διάρκεια της έρευνας. Πολλά 
από αυτά είναι ανέκδοτα, πολύ 
σπάνια και θα είναι ένας θησαυρός 
πληροφοριών για το πώς οι 
Έλληνες και οι Ευρωπαίοι ιστορικοί 
αντιλήφθηκαν την Επανάσταση του 
1821 στις δεκαετίες 1940, 1950, 1960 
ακόμη και μέχρι σήμερα, που έχουν 
γίνει νεότερες μεταφράσεις.

Ο Γιώργος Βλαχάκης υπήρξε 
ένθερμος υποστηρικτής αυτού 
του έργου  με το αρχειακό υλικό 
και ευελπιστούμε μέσα στο 2022 
οποιοσδήποτε από όλο τον κόσμο 
να μπορεί να πληκτρολογήσει την 

ιστοσελίδα μας www.panmessinian.ca 
και να ξεκινήσει την προσωπική του 
ανακάλυψη της μεσσηνιακής ιστορίας. 
Προς το παρόν  το βιβλίο μπορεί να 
αγοραστεί με διαφορετικούς τρόπους 
και κυρίως μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου info@panmessinian.
ca. Στοιχίζει $20 το καθένα και  είναι 
ο πιο σύντομος τρόπος για να το 
αποκτήσετε.

Ελπίζω ότι παγκόσμια επιστρέφουμε 
σε μία καλύτερη και ασφαλέστερη 
κανονικότητα και ότι πολλοί από τους 
ελληνοκαναδούς ομογενείς  θα είναι 

σε θέση να επιστρέψουν στην Ελλάδα 
και να ανακαλύψουν την ιστορία της 
που παραμένει διαχρονική σε αυτό 
τον όμορφο τόπο. Ισως να χρειαστεί 
να περιμένουμε μέχρι και το 2022, 
αλλά μέχρι τότε μπορώ να πω με 
υπερηφάνεια ότι οι Μεσσήνιοι του 
Τορόντο έκαναν το καλύτερο δυνατό 
για να αποτίσουν φόρο τιμής στους 
αγωνιστές του 1821. 
Εύχομαι σε όλους 
τους αναγνώστες 
της εφημερίδας 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ένα καλό 
και ασφαλές καλοκαίρι!

“ ”   
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Τα μονοπάτια περιπάτου θα 
αναβαθμιστούν, το αναπαυτήριο του 
Πικιώνη θα αποκατασταθεί, τα μνημεία 
θα αναδειχθούν, ενώ ενισχύονται η 
ασφάλεια των χώρων και η προστασία 
των επισκεπτών 

Αγαπήθηκε όσο λίγοι ελεύθεροι χώροι της πρωτεύουσας 
κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Οι Αθηναίοι ανακάλυψαν 
ξανά τους Δυτικούς Λόφους και έβαλαν τα δασικά μονοπάτια 
στο καθημερινό τους πρόγραμμα είτε για έναν περίπατο τις 
καθημερινές ή για πικνίκ το Σαββατοκύριακο, παίρνοντας 
ανάσες από την ομορφιά των πευκόφυτων μονοπατιών αλλά 
βλέποντας και τα αδύναμα σημεία τους.

Το υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Αθηναίων θα 
υλοποιήσουν από κοινού ένα μεγάλο έργο ανάπλασης των 
τριών λόφων της Πνύκας, των Νυμφών και των Μουσών, 
ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ. Την περασμένη Τρίτη, το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε το πλαίσιο των 
εργασιών, οι οποίες θα πρέπει τώρα να εξειδικευθούν σε 
επίπεδο μελετών.

Οι πόροι θα διατεθούν από το ΥΠΠΟ και τον δήμο, 
ενώ το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τεσσάρων 
ετών. Οι εργασίες που θα γίνουν από τους δύο φορείς θα 
αναβαθμίσουν τα 650 στρέμματα πρασίνου, θα αναδείξουν 
τα μνημεία και θα κάνουν τον χώρο πιο ασφαλή για τους 
επισκέπτες. Παρόμοιας κλίμακας παρέμβαση στους Δυτικούς 
Λόφους έχει να γίνει από το 2004.

«Η σημασία των λόφων της Πνύκας, των Νυμφών και 
των Μουσών – Φιλοπάππου για την Αθήνα είναι τεράστια. 
Οχι μόνο από άποψη ιστορική και αρχαιολογική, αλλά και 
ως ένας χώρος, μοναδικός θα έλεγα, δάσους και πρασίνου, 
ένας πνεύμονας στο ιστορικό κέντρο της πόλης», λέει στην 
«Κ» η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και προσθέτει 
πως μέλημα των δύο φορέων είναι η καθαριότητα και η 
ασφάλεια του χώρου που είναι ανοικτός και επισκέψιμος όλο 

το εικοσιτετράωρο. «Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικά 
χρόνια στο σημείο εκείνο βρήκε τον θάνατο ένα πολύ νέο 
παιδί. Μέσα λοιπόν στον προγραμματισμό μας και στη 
συνεργασία την οποία καθιερώνουμε με τον Δήμο Αθηναίων 
πρώτιστο μέλημά μας είναι και η ασφάλεια των επισκεπτών 
του χώρου», σημειώνει. Ο θάνατος ενός 25χρονου που 
έπεσε θύμα ληστών το 2018 είχε εμφανίσει τα κενά στην 
αστυνόμευση και στη φύλαξη της περιοχής.

Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης του 
Εθνικού Κήπου, ενώ παράλληλα δρομολογείται η διπλή 
ανάπλαση της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Αναπαυτήριο Πικιώνη
Για την υλοποίηση του έργου, το ΥΠΠΟΑ και ο Δήμος 

Αθηναίων θα υπογράψουν μια προγραμματική σύμβαση 
πολιτισμικής ανάπτυξης, όπως θα γίνει και στην περίπτωση 
της Ακαδημίας Πλάτωνος, διάρκειας τεσσάρων ετών, ώστε 
ο κάθε φορέας να γνωρίζει τα έργα και τις ευθύνες που του 
αναλογούν.

Το μεγάλο έργο της ανάπλασης διαχωρίζεται σε πέντε 
μικρότερα έργα που μαρτυρούν και τις αλλαγές που θα 
δουν οι Αθηναίοι στους Δυτικούς Λόφους. Οι λιθόστρωτες 
διαδρομές του Δημήτρη Πικιώνη θα αποκατασταθούν 
και θα επισκευαστούν τα δύο βοηθητικά κτίσματα του 
αναπαυτηρίου που σχεδίασε ο σπουδαίος αρχιτέκτονας. 
Ο δήμος έχει ξεκινήσει διαβούλευση με την ΕΤΑΔ 
προκειμένου να του παραχωρηθεί η διαχείριση του 
αναπαυτηρίου με στόχο, όπως μας λέει ο δήμαρχος 
Κώστας Μπακογιάννης, να αποκατασταθεί στην αρχική 
του μορφή και να επαναλειτουργήσει ως αναπαυτήριο – 
αναψυκτήριο με σεβασμό στο όραμα του Πικιώνη.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η συντήρηση και 
ανάδειξη μνημείων, όπως το Διατείχισμα, η Κρήνη της 
Πνύκας, οικιστικά κατάλοιπα των αρχαίων Δήμων Μελίτης 
και Κοίλης λαξευμένα στους βράχους και η επισκευή του 
μικρού ναού του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη. Επίσης, 
προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης των διαδρόμων 
περιπάτου με έμφαση στην προσβασιμότητα των ατόμων 
με αναπηρία, αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού των 

λόφων, επισκευή των δικτύων (άρδευσης, 
πυρόσβεσης, ηλεκτροδότησης), εργασίες 
στερέωσης επικίνδυνων τμημάτων βράχων και 
πρανών, δημιουργία γεωχωρικής υποδομής.

Η παρέμβαση στους Δυτικούς Λόφους της 
Αθήνας συμπληρώνει τον μεγάλο χάρτη της 
ανάπλασης των κυριότερων πράσινων εκτάσεων 
της πρωτεύουσας που έχουν αξία, όχι μόνο 
αισθητική και πρακτική, αλλά πολιτισμική και 
ιστορική. Παράλληλα με τους τρεις λόφους 
δρομολογείται η διπλή ανάπλαση της Ακαδημίας 
Πλάτωνος, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες 
αναβάθμισης του Εθνικού Κήπου. Τα τρία 
εμβληματικά έργα συμπληρώνονται από τις 
εργασίες ανάπλασης που έχουν προγραμματιστεί 
στους λόφους Λυκαβηττού και Στρέφη. 
«Θέλουμε να ξανακερδίσουμε τους αστικούς μας 
πνεύμονες», σημείωσε ο κ. Μπακογιάννης για τις 
εργασίες αναβάθμισης των ελεύθερων χώρων 
της Αθήνας.

Περίπτερο Γεωργίου Α΄
Στην Ακαδημία Πλάτωνος, το ΚΑΣ ενέκρινε πρόσφατα 

δύο μελέτες αναβάθμισης των 135 στρεμμάτων του 
αρχαιολογικού πάρκου και ανάδειξης των μνημείων. Η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών θα συνεχίσει μετά 
πολλά χρόνια τις ανασκαφές στο σημείο (Γυμνάσιο, 
Περιστύλιο), ενώ οι αρχαιολογικοί χώροι θα οριοθετηθούν 
και θα μπουν νέες σημάνσεις. Οι μελέτες προβλέπουν 
επίσης τη δημιουργία νέων εισόδων με ράμπες για την 
πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, νέο φωτισμό, 
αναβάθμιση των μονοπατιών και της παιδικής χαράς, 
χώρους υγιεινής και ανάπαυσης. Η προγραμματική 
σύμβαση των δύο φορέων θα προβλέπει και τον 
διαγωνισμό για την ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Αθήνας. Στον Εθνικό Κήπο οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει 
και μέσα στο καλοκαίρι θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για 
την αποκατάσταση των κτιρίων του κήπου μετά την έγκριση 
των μελετών από το ΚΣΝΜ. Κτίσματα όπως το λεγόμενο 
περίπτερο του Γεωργίου A΄ θα επισκευαστούν και θα 
γίνουν χώροι πολιτισμού. Στο μεταξύ, επιδιορθώνονται 
τα μονοπάτια, θα τοποθετηθεί νέα σήμανση και αστικός 
εξοπλισμός (φώτα, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων), θα 
γίνουν εργασίες επισκευής του παραδοσιακού συστήματος 
άρδευσης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2022.

Σάκης Ιωαννίδης

Αλλάζουν 
όψη οι λόφοι 
της Αθήνας
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Δεν μπορεί να αποφασιστεί θετική ατζέντα για τις σχέσεις 
της Τουρκίας με την Ε.Ε., την ώρα κατά την οποία η Αγκυρα 
επιμένει σε λύση δύο κρατών, υπογραμμίζει ο πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σε 
συνέντευξή του στην «Κ», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο 
άσκησης βέτο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χρειάζεται, όπως 
λέει, καλή προετοιμασία για να καταστεί δυνατή μία δεύτερη 
σύνοδος και επιβεβαιώνει πως συνεχίζονται οι σχεδιασμοί 
στο Βαρώσι.

– Εχουμε λόγο να χαιρόμαστε από το αποτέλεσμα της 
Γενεύης αν λάβουμε υπόψη ότι η τουρκική πλευρά 
επιμένει σε λύση δύο κρατών; 

– Ουδείς ανέφερε ότι απέδωσε ή ότι πετύχαμε κατά την 
πενταμερή σύνοδο στη Γενεύη. Αυτό που είπαμε είναι ότι 
έγινε σωστή διαχείριση με την έννοια ότι παρά τις ακραίες 
θέσεις που υπέβαλε η τουρκική πλευρά στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων, έγινε κατορθωτό να αποφευχθεί το 
ναυάγιο. Καθορίστηκε μία νέα άτυπη διάσκεψη, με την 
προσδοκία ότι στο μεσοδιάστημα, είτε ο γενικός γραμματέας 
είτε κι άλλοι παράγοντες θα μεσολαβήσουν, ούτως ώστε, 
να κατανοήσει η τουρκική πλευρά το ακατόρθωτο του 
εγχειρήματός της.
 
– Το 2017, ωστόσο, φύγαμε από το Κραν-Μοντανά με εν 
πολλοίς δεδομένη τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, 
είχαμε ειδικό απεσταλμένο και κατοχυρωμένο το πλαίσιο 
Γκουτέρες. Σήμερα, θα αποτελέσει διαπραγματευτική 
νίκη να πετύχουμε κάτι από όλα αυτά…

– Δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας αλλά να πετύχουμε το τι 
προβλέπουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι 
ζήτημα να κινηθούμε μέσα στο πλαίσιο, που καθορίζουν οι 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να πω επίσης ότι 
δεν φύγαμε από το Κραν-Μοντανά όπως κάποιοι κακόβουλα 
επιχειρούν να ισχυριστούν. Ο Αντόνιο Γκουτέρες έλεγε πως 
κατά το τέλος της Συνόδου διαπιστώθηκε ότι τα πλείστα 
ζητήματα που αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση, 
δηλαδή την αποτελεσματική συμμετοχή και την πολιτική 
ισότητα, είχαν συμφωνηθεί. Για καθαρά λόγους αβρότητας 
και διπλωματίας είναι που είπε ότι και οι τρεις εγγυήτριες 
δυνάμεις ήταν εποικοδομητικές, προκειμένου να διατηρηθεί 
ο διάλογος εν ζωή. Αυτό αποτελεί γνωστή τακτική των Η.Ε. 
Ενα εύλογο ερώτημα για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω, 
είναι σε ποιο σημείο η Τουρκία υπήρξε εποικοδομητική, 
όταν στα θέματα εγγυητικών δικαιωμάτων και παρουσίας 
στρατού, η εμμονή της με βάση το μόνο έγγραφο που 
κατατέθηκε, ήταν η συνέχιση αναλόγων δικαιωμάτων με 
μόνη υποχώρηση το δικαίωμα αναθεώρησης σε 15 χρόνια. 
Οπως αντιλαμβάνεστε, για να καταργηθεί μία συνθήκη, θα 
πρέπει να συναινέσουν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Συνεπώς, με τις γνωστές θέσεις της Τουρκίας, αντί της 
συμφωνίας για οριστικό τερματισμό, θα είχαμε συνέχιση 
των εγγυητικών δικαιωμάτων και της μόνιμης παρουσίας 
τουρκικού στρατού. Κατ’ αντίθεση η Ελλάδα, και πολύ ορθά, 
επέμενε όπως και εμείς σε ορισμό ημερομηνίας οριστικού 
τέλους ανάλογων δικαιωμάτων.

Η δική μας πλευρά ήταν εκείνη που υπέβαλε και για τα έξι 
σημεία των παραμέτρων του Πλαισίου Γκουτέρες γραπτές 
εισηγήσεις.
 
– Η διαφορά είναι ότι τότε η συζήτηση ήταν οι εγγυήσεις. 

Σήμερα η τουρκική πλευρά δεν μετακινείται από τη λύση 
δύο κρατών, καταδεικνύοντας σοβαρό πισωγύρισμα 
στη διαδικασία. 

– Δεν ήταν μόνο οι εγγυήσεις αλλά και όσα έχω προαναφέρει. 
Αυτό που αποδεικνύεται είναι ποιοι φέρουν την ευθύνη 
διαχρονικά της μη λύσης του Κυπριακού. Οι επιδιώξεις της 
Τουρκίας ήταν καλά γνωστές εδώ και δεκαετίες.

Οι θέσεις της Τουρκίας για λύση δύο κρατών, να μου 
επιτρέψετε να πω είναι ένα άλμα στο κενό. Είναι μία θέση 
που δεν γίνεται αποδεκτή ούτε από τη διεθνή κοινότητα, ούτε 
την Ε.Ε., αλλά και είναι εντελώς εκτός των όρων εντολής του 
γ.γ. του ΟΗΕ. Η άρνηση είτε της διεθνούς κοινότητας είτε 
της Ε.Ε. δεν είναι τυχαία. Μια ανάλογη λύση θα άνοιγε το 
κουτί της Πανδώρας και θα οδηγούσε σε ντόμινο αρνητικών 
εξελίξεων σε πολλές χώρες.
 
– Βεβαίως, ο Αντόνιο Γκουτέρες μίλησε για 
τετραγωνισμό του κύκλου, δίδοντας την αίσθηση 
ότι θα τα βρούμε κάπου στη μέση, μεταξύ διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας και λύσης δύο κρατών. Εσείς 
πώς το ερμηνεύσατε; 

– Η φράση αυτή έδειχνε την πρόθεση του γ.γ. να εμείνει 
στη διαδικασία των συνομιλιών. Αυτό που δεν μπορώ να 
διανοηθώ είναι ότι ο γ.γ. μπορεί να εισηγηθεί κάτι εκτός των 
όρων εντολής του. Και βεβαίως δεν ήταν κάποια αναφορά 
που έκανε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αλλά αργότερα 
στις δηλώσεις του.
 
– Εισήγηση για να τα βρούμε στη μέση έκανε βεβαίως 
και το Ηνωμένο Βασίλειο με την περιβόητη βρετανική 
πρωτοβουλία. Σωστά; 

– Εχουμε ήδη απαντήσει στη βρετανική πρωτοβουλία και τις 
βρετανικές θέσεις, ότι είναι μη αποδεκτές και απορριπτέες.
 
– Η λύση ποια είναι για εσάς; Η αποκεντρωμένη 
ομοσπονδία; Επειδή αρχηγοί κομμάτων σας 
κατηγορούν πως δεν έχετε εξηγήσει λεπτομερώς 
και με σαφήνεια τι εμπίπτει στην αποκεντρωμένη 
ομοσπονδία… 

– Για κάποιους που δεν θέλουν να είναι σαφής η θέση, θα 
παραμείνει ασαφής. Για όσους θέλουν να κατανοήσουν, 
έχει ήδη γίνει από τη νομική συμβουλευτική ομάδα σχετικό 
έγγραφο και έχουν διά ζώσης ενημερωθεί και συνεπώς 
αδίκως ισχυρίζονται ότι δεν γνωρίζουν. 
 
– Τι προνοεί δηλαδή; 

– Προνοεί περιορισμό των εξουσιών της κεντρικής 
κυβέρνησης με ανάθεση εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων 
της κεντρικής στις πολιτείες και στόχο έχει να μειωθούν 
οι ανησυχίες ότι η μία κοινότητα θα επιβληθεί επί της 
άλλης. Κάτι που διασφαλίστηκε το 2014 με την κοινή 
διακήρυξη, ή και με άλλες πρόνοιες που κατοχυρώνουν 
την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Παράλληλα, μειώνονται 
οι εστίες τριβών ή οι ανησυχίες για παρέμβαση στην καθ’ 
ημέρα ζωή των πολιτών.

– Είναι όντως η πολιτική ισότητα η μεγάλη σας ανησυχία 
στις διαπραγματεύσεις; 

– Δεν είναι η μόνη. Να μην παραγνωρίζουμε την ασφάλεια, 
το εδαφικό και το περιουσιακό και τη διατήρηση της 
δημογραφικής σύνθεσης της Κύπρου.
Σε ό,τι αφορά την πολιτική ισότητα δεν είναι αυτή καθεαυτή 
το πρόβλημα, αλλά η αξίωση για θετική ψήφο σε κάθε 
απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι αντί να έχουμε πολιτική ισότητα, 
θα έχουμε πολιτική ανισότητα. 

Εκείνο που θα συμβαίνει στο τέλος είναι η μία κοινότητα να 
ελέγχει το σύνολο της επικράτειας, όπως θα ήταν ανάλογα 
αρνητικό αν αξιώναμε εμείς οι αποφάσεις να λαμβάνονται 
αποκλειστικά κατά πλειοψηφία. Θα κυβερνούσε η 
πλειοψηφία και θα εξουδετέρωνε την πολιτική ισότητα. 
 
– Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έχει πει πολλά για το 
τι συζητήσατε σε συναντήσεις σας και επειδή έχετε 
αναφέρει πως έχετε τα πρακτικά της συνάντησης, 
ίσως είναι καλό να τα δώσετε στη δημοσιότητα για να 
διαλυθεί η όποια σκιά; 

– Η όλη πολιτεία μου διαψεύδει τα όσα ισχυρίζεται ο κ. 
Τσαβούσογλου. Ο ίδιος ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών 
σε μερικές τουλάχιστον συνεντεύξεις του όταν ρωτήθηκε 
τι διημείφθη μεταξύ μας είπε πως του μετέφερα όσα και 
δημοσίως αναφέρω. Αργότερα είναι που άλλαξε το αφήγημά 
του.

– Δηλαδή; 

– Η συζήτηση περιεστράφη στις επιλογές που προσφέρονται 
αλλά και στο τι θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τις δύο 
πλευρές.
 
– Και η δική σας θέση ποια ήταν; 

– Οτι απορρίπτουμε τα δύο κράτη, που έβαλε ο ίδιος στη 
συζήτηση. Εκείνο που πρότεινα ήταν την αποκέντρωση 
εξουσιών. Οι εκ των υστέρων αναφορές του κ. Τσαβούσογλου 
εμπίπτουν στις μεθόδους προπαγάνδας που μετέρχεται η 
Τουρκία.

– Με όλα αυτά που βλέπουμε είναι δεδομένη η δεύτερη 
άτυπη πενταμερής ή υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις 
μέχρι να φτάσουμε εκεί; 

– Σίγουρα θα πρέπει να γίνει καλή προετοιμασία. Αυτό που 
έχει σημασία είναι η αποφασιστικότητα του γ.γ. να συνεχίσει 
τις προσπάθειες προκειμένου να καταστεί δυνατή, μία 
δεύτερη σύνοδος.
 
– Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τους 
σχεδιασμούς στο Βαρώσι να συνεχίζονται. Αυτό δεν 
ανατρέπει δεδομένα; 

– Χωρίς αμφιβολία κάθε βήμα για νέα τετελεσμένα αποτρέπει 
και έναν διάλογο που θα μπορούσε να οδηγήσει…
 
– Ισχύει δηλαδή…

– Αναπτύσσονται διάφοροι σχεδιασμοί από πλευράς της 
Τουρκίας και του καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων όπως 
ο αποχαρακτηρισμός της στρατιωτικής ζώνης. Επί του 
παρόντος οι σχεδιασμοί σίγουρα υπάρχουν.
 
– Θα υπάρξει και στο μεσοδιάστημα, ωστόσο, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την τελωνειακή αναβάθμιση 
της Τουρκίας και τις σχέσεις της με την Ε.Ε. Η δική μας 
θέση ποια θα είναι; 

– Ηδη με επιστολή μου γνωστοποιώ στους αρχηγούς των 
κρατών-μελών, από τη μία την εκτροπή της Τουρκίας με 
την αξίωση για λύση κρατών και από την άλλη πως με 
ανάλογες θέσεις, δεν θεωρώ ότι μπορεί να συζητηθεί ή 
να αποφασιστεί η θετική ατζέντα στις σχέσεις Τουρκίας – 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ο Νίκος Αναστασιάδης 
στην «Κ»: 

Ολα ανοικτά για βέτο 
στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο

«Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έθεσε θέμα δύο κρατών και το απέρριψα. Αυτό που πρότεινα ήταν αποκέντρωση εξουσιών», 
λέει ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης.
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Όμορφα Λόγια
 

Μοναδικός Σερ Άντονι Χόπκινς:
”Άσε τους ανθρώπους που δεν είναι έτοιμοι να σε 
αγαπήσουν. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που 
θα πρέπει να κάνεις στη ζωή σου και θα είναι και το πιο 
σημαντικό. 
Σταμάτα να κάνεις δύσκολες συζητήσεις με ανθρώπους 
που δεν θέλουν να αλλάξουν. Σταμάτα να εμφανίζεσαι για 
ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για την παρουσία σου. 
Ξέρω ότι το ένστικτό σου είναι να κάνεις ό, τι μπορείς για να 
κερδίσεις την εκτίμηση για τους γύρω σου, αλλά είναι μια 
ορμή που σου κλέβει το χρόνο, την ενέργεια, την ψυχική 
και σωματική υγεία.
Όταν αρχίζεις να παλεύεις για μια ζωή με χαρά, ενδιαφέρον 
και δέσμευση, δεν θα είναι όλοι έτοιμοι να σε ακολουθήσουν 
σε εκείνο το μέρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
αλλάξεις αυτό που είσαι, σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις 
ανθρώπους που δεν είναι έτοιμοι να έρθουν μαζί σου.
Εάν προσβληθείς, ξεχαστείς ή αγνοηθείς από τους 
ανθρώπους στους οποίους δίνεις το χρόνο σου, δεν κάνεις 
χάρη στον εαυτό σου, συνεχίζοντας να προσφέρεις την 
ενέργεια σου και τη ζωή σου. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν είσαι για όλους και δεν είναι όλοι 
για σένα.
Αυτό είναι που κάνει τόσο ξεχωριστό το να βρίσκεις τους 
ανθρώπους με τους οποίους έχεις φιλία, ή όταν η αγάπη 
ανταποδίδεται. 
Όσο περισσότερο χρόνο ξοδεύεις προσπαθώντας να 
αγαπήσεις  κάποιον που δεν αξίζει, τόσο περισσότερο 
χρόνο χάνεις στερώντας από τον εαυτό σου την δυνατότητα 
αυτής της σύνδεσης με κάποιον άλλον.
Υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον 
πλανήτη και πολλοί από αυτούς θα σε συναντήσουν, στο 
επίπεδο ενδιαφέροντος και δέσμευσης που θέλεις.
Όσο περισσότερο παραμένεις εμπλεκόμενος με άτομα 
που σε χρησιμοποιούν ως μαξιλάρι, επιλογή υπόβαθρου 
ή θεραπευτή για τη συναισθηματική τους θεραπεία, τόσο 
περισσότερο μένεις μακριά από την κοινότητα που θέλεις.
Ίσως αν σταματήσεις να εμφανίζεσαι, να μην σε ψάχνουν. 
Ίσως αν σταματήσεις να προσπαθείς, η σχέση θα 
τελειώσει. Ίσως αν σταματήσεις να στέλνεις μηνύματα, το 

τηλέφωνό σου θα παραμείνει σκοτεινό 
για εβδομάδες.
Αυτό δεν σημαίνει ότι κατέστρεψες τη 
σχέση, σημαίνει ότι το μόνο πράγμα 
που κρατάς ήταν η ενέργεια που έδωσες 
μόνο για να την κρατήσεις. Αυτό ΔΕΝ 
είναι ΑΓΑΠΗ, είναι προσκόλληση...
 Ή ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ είναι να θέλεις να 
δώσεις μια ευκαιρία σε όσους δεν 
το αξίζουν! Αξίζεις πολλά, υπάρχουν 
άνθρωποι που δεν θα έπρεπε 
να υπάρχουν στη ζωή σου, θα το 
παρατηρήσεις.
Το πιο πολύτιμο πράγμα που έχεις 
στη ζωή σου είναι ο χρόνος και η 
ενέργεια σου καθώς και τα δύο είναι 
περιορισμένα. Ότι δίνεις σε χρόνο και 
ενέργεια θα καθορίσει την ύπαρξη σου.
Όταν το συνειδητοποιείς αυτό, 
αρχίζεις να καταλαβαίνεις γιατί είσαι 
τόσο ανήσυχος όταν περνάς χρόνο 
με ανθρώπους, σε δραστηριότητες, 
σε μέρη ή καταστάσεις που δεν σου 
ταιριάζουν και δεν πρέπει να είναι γύρω 
σου, σου κλέβουν ενέργεια.
Κάνετη ζωή σου ασφαλές καταφύγιο, 
όπου επιτρέπονται μόνο “συμβατοί′′ 
άνθρωποι μαζί σου.
Δεν είσαι υπεύθυνος για να σώσεις 
κανέναν. Δεν είσαι υπεύθυνος για 
να τους πείσεις να βελτιωθούν. Δεν 
είναι δουλειά σου να υπάρχεις για 
ανθρώπους και να τους δίνεις τη ζωή 
σου!
Η μόνη σου υποχρέωση είναι να 
συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ο κύριος 
του πεπρωμένου σου και να δεχτείς 
την αγάπη που πιστεύεις ότι σου αξίζει.
Αποφάσισε ότι αξίζεις μια πραγματική 
φιλία, μια πραγματική δέσμευση 
και μια πλήρη αγάπη με υγιείς και 
ευημερούμενους ανθρώπους. 
Μετά περίμενε και δες πόσο θα αρχίσουν να αλλάζουν τα 
πάντα και θα αλλάξουν, αυτό είναι σίγουρο, θα έρθουν με 
θετική και καλή ενέργεια άνθρωποι. 

Μην σπαταλάς χρόνο με ανθρώπους που δεν αξίζουν. 
Η αλλαγή θα σου δώσει  αγάπη,  εκτίμηση, ευτυχία και 
προστασία στη θέση που σου αξίζει.”

facebook
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Το κορίτσι που έπεσε 

από… τον ουρανό 
και επέζησε!

Στις 24 Δεκεμβρίου του 1971 η 17χρονη μαθήτρια 
Λυκείου ταξίδευε με τη μητέρα της, Μαρία, από τη Λίμα 
με προορισμό την Πουκάλπα του Περού, με σκοπό 
να συναντήσει τον πατέρα της, που εργαζόταν εκεί ως 
βιολόγος.

Η πτήση 508 της LANSA πετούσε 3,2 χιλιόμετρα πάνω 
από τροπικό δάσος του Αμαζονίου όταν βρέθηκε σε πολύ 
κακές καιρικές συνθήκες. 

Κατάμαυρα σύννεφα, συνεχείς αναταράξεις και κεραυνοί 
δημιούργησαν ένα σκηνικό τρόμου, μέχρι που ένας 
από τους κεραυνούς χτύπησε κατευθείαν τη δεξαμενή 
καυσίμων στο δεξί φτερό του αεροπλάνου. Παρότι αυτή 
δεν ανατινάχθηκε, το χτύπημα ήταν τόσο ισχυρό που το 
δεξί φτερό αποκολλήθηκε από το σώμα του αεροσκάφους, 
με φυσική συνέπεια να αρχίσουν όλα (σαν ντόμινο) να 
διαλύονται στον αέρα.

Το επόμενο πράγμα που θυμάται η Γιουλιάνε Κέπκε 
είναι να ξυπνάει μέσα στο δάσος, δεμένη ακόμα στη 
θέση της και γύρω της να πέφτουν από τον ουρανό 
Χριστουγεννιάτικα δώρα. Η κλείδα της ήταν σπασμένη, το 
χέρι της τραυματισμένο και το δεξί της μάτι κλειστό λόγω 
πρηξίματος, αλλά ήταν ζωντανή.

Αφού περιπλανήθηκε για λίγο στα συντρίμμια 
προσπαθώντας ανεπιτυχώς να βρει τη μητέρα της (σ.σ. 

στις 12/1/72 έμαθε ότι κι αυτή επέζησε της πτώσης, αλλά 
πέθανε αργότερα λόγω των τραυμάτων της) έβαλε στην 
τσέπη της ένα κουτί καραμέλες που βρήκε εύκαιρο και 
πήρε την πιο σοφή απόφαση της ζωής της: Να φύγει από 
εκεί και να ψάξει για βοήθεια.

Η 17χρονη είχε μάθει από τους γονείς της ότι όταν 
βρίσκεσαι σε κατάσταση κινδύνου σε τέτοιο περιβάλλον, 
αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ψάξεις για πηγή νερού 
και να την ακολουθήσεις. Τα ποτάμια που συναντούσε ήταν 
η σωτηρία και ο δρόμος της.

Εννέα μέρες βασανιστικής πεζοπορίας (κατά την πτώση 
η Κέπκε έχασε το ένα της παπούτσι κι έτσι είχε δέσει στο 
άλλο πρόχειρα μια φούστα), αποφυγής κροκόδειλων, 
φιδιών και αγρύπνιας αργότερα, η 17χρονη κατάφερε να 
φτάσει στην ακτή του ποταμού Σεμπόνια. Εκεί βρήκε τη 
μηχανή μιας βάρκας, από την οποία άντλησε τη βενζίνη 
και με αυτή απολύμανε την πληγή στο χέρι της η οποία είχε 
γεμίσει με σκουλήκια και τσιμπήματα εντόμων.

Την επόμενη μέρα ξυλοκόποι που σύχναζαν στην 
περιοχή, την βρήκαν. Αφού της έδωσαν φαγητό και 
τις πρώτες βοήθειες, κατόρθωσαν την επομένη να την 
μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Πουκάλπα. Είχε σωθεί. 
Η μόνη από τους 86 επιβάτες και το εξαμελές πλήρωμα 
που τα κατάφερε. Η Κέπκε επέστρεψε στο σημείο της 
πτώσης του αεροπλάνου το 1998, ενώ το 2010 δήλωσε ότι 
«έβλεπα εφιάλτες για πολλά χρόνια, έχοντας ταυτοχρόνως 
να αντιμετωπίσω τη θλίψη για την απώλεια της μητέρας 
μου. Η σκέψη “γιατί ήμουν η μοναδική επιζήσασα;” με 
στοιχειώνει. Και θα με στοιχειώνει για πάντα».

Η μοναδική ιστορία της Κέπκε αποτυπώθηκε το 2000 
στο ντοκιμαντέρ Wings of Hope του σκηνοθέτη Βέρνερ 
Χέρτζογκ ο οποίος μάλιστα -ώ ειρωνεία της τύχης!- είχε 
κλείσει θέση στη μοιραία εκείνη πτήση της παραμονής των 
Χριστουγέννων του 1971, αλλά την ακύρωσε την τελευταία 
στιγμή.

Οι βοσκοί της Γαλλίας του 
19ου αι. περπατούσαν 

με ξυλοπόδαρα!
Η περιοχή Landes της νοτιοδυτικής Γαλλίας, που 

συνορεύει με τον Βισκαϊκό Κόλπο, καλύπτεται από ένα 
μεγάλο πευκοδάσος. Στην πραγματικότητα, είναι το 
μεγαλύτερο «δάσος θαλάσσιας πεύκης» στην Ευρώπη – το 
«θαλάσσιο πεύκο» είναι ένα είδος που προέρχεται από την 

περιοχή της Μεσογείου. Αλλά πριν από εκατό χρόνια, το 
τοπίο έμοιαζε πολύ διαφορετικό. Αντί για τα δάση, υπήρχε 
μια μεγάλη επίπεδη πεδιάδα που χανόταν στον ορίζοντα.

Αυτή η πεδιάδα ήταν καλυμμένη με θάμνους και ήταν 
ιδανική τοποθεσία για τη δημιουργία βοσκοτόπων για 
πρόβατα. Γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, περίπου 
ένα εκατομμύριο πρόβατα υπήρχαν στην περιοχή. Τα 
πρόβατα φρόντιζαν βοσκοί που περπατούσαν πάνω σε 
ξυλοπόδαρα. Η χρήση τους είχε αρκετά πλεονεκτήματα. 
Επέκτεινε το οπτικό τους πεδίο επιτρέποντάς τους να 
παρακολουθήσουν τα κοπάδια των προβάτων από μακριά.

περπατούσαν με ξυλοπόδαρα!
Τα ψηλά ξυλοπόδαρα αύξαναν επίσης το βήμα τους 

επιτρέποντάς τους να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις σε 
λιγότερο χρόνο. Το πιο σημαντικό, όμως, ήταν πως έτσι 
μπορούσαν να διασχίσουν ευκολότερα το βρεγμένο και 
λασπωμένο έδαφος μετά από βροχές.

Τα ξυλοπόδαρα ήταν περίπου 1,5 μ. ψηλά και είχαν μια 
βάση με ιμάντα πάνω στην οποία στηρίζονταν τα πέλματα. 
Το κάτω μέρος που στηρίζεται στη γη ήταν συνήθως πιο 
πλατύ για διευκόλυνση στο περπάτημα. Ένα ξύλινο ραβδί 
τούς βοηθούσε στην ισορροπία. Πολλοί βοσκοί, μάλιστα, με 
το πέρασμα του χρόνου ανέπτυξαν εξαιρετικές δεξιότητες 
κάνοντας ελιγμούς και ακροβατικά.

Η χρήση τους σταδιακά μειώθηκε εξαιτίας της αύξησης 
της βλάστησης στην περιοχή, ενώ τα πεύκα που 
αντικατέστησαν τα άλλα δέντρα μεταμόρφωσαν το τοπίο 
και την τοπική οικονομία, περιορίζοντας κατά πολύ την 
εκτροφή των προβάτων. Μαζί με όλα αυτά εξαφανίστηκε 
και η εικόνα των βοσκών πάνω στα ξυλοπόδαρα.
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  Ο σερ Μάικλ Λουέλιν-Σμιθ γνωρίζει από παλιά την 
Ελλάδα. Ηδη από το 1965 είχε δημοσιεύσει μια μελέτη 
για την Κρήτη («The Great Island: A Study of Crete»), 
αλλά ήταν το 1973 με την έκδοση του εμβληματικού 
σήμερα «Το όραμα της Ιωνίας. Η Ελλάδα στη Μικρά 
Ασία, 1919-1922» (εκδ. ΜΙΕΤ) που συνδέθηκε το 
όνομά του. Το βιβλίο σήμερα θεωρείται περίπου 
κλασικό και οπωσδήποτε θεμελιώδες σε κάθε 
βιβλιογραφία σχετική με την περιπέτεια της Ελλάδας 
στη Μικρά Ασία. Αργότερα ακολούθησαν και άλλα 
βιβλία με ελληνικό ενδιαφέρον: το «Οι Ολυμπιακοί 
του 1896 στην Ελλάδα» και «Αθήνα.

Πολιτιστική και λογοτεχνική ιστορία». Αμφότερα είχαν 
κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις της Εστίας. Από 
τον ίδιο εκδοτικό οίκο αναμένεται να κυκλοφορήσει 
προσεχώς και η δίτομη βιογραφία του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, έργο που ο σερ Μάικλ Λουέλιν-Σμιθ 
δουλεύει αρκετά χρόνια τώρα. 

Δεν είναι να απορεί κάποιος για την ενασχόλησή του 
ειδικά με τον Βενιζέλο. Οχι τόσο επειδή είναι γνώστης 
της ελληνικής ιστορίας και κουλτούρας, αλλά και 
επειδή έζησε στο παλαιό σπίτι του Βενιζέλου, στην 
οδό Πλουτάρχου, ως πρέσβης του Ηνωμένου 
Βασιλείου στην Ελλάδα (από το 1996 έως το 1999 – 
είχε ήδη προηγηθεί η θητεία του ως γενικού προξένου 
στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του ’80). 

Αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό κυκλοφορεί ο πρώτος 
τόμος της βιογραφίας («Venizelos. The Making of a 
Greek Statesman, 1864-1914», εκδ. Hurst & Com-
pany, Λονδίνο, 2021), ο οποίος καλύπτει τα πρώτα 
χρόνια της ζωής του Βενιζέλου έως και το ξέσπασμα 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, τον ρωτήσαμε 
αν σκοπεύει του χρόνου να ολοκληρώσει τον 
δεύτερο τόμο, ώστε να συμπέσει με τα εκατόχρονα 
της Μικρασιατικής Καταστροφής, αλλά ήταν 
αρνητικός: έχει αρκετή δουλειά ακόμη να κάνει. 
Οπότε υπομονή. Η συνομιλία που ακολουθεί είναι 
συνδυασμός τηλεφωνικής συζήτησης και ανταλλαγής 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τον σερ Μάικλ Λουέλιν-
Σμιθ.
 
– Οταν το 2019 η «Κ» διένειμε τη βιογραφία 
«Ελευθέριος Βενιζέλος, o άνθρωπος, o ηγέτης» 
του Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη (Παπαδή), γενικού 
διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 
στην παρουσίαση που προηγήθηκε δεν ήταν 
λίγοι εκείνοι που έλεγαν, μεταξύ σοβαρού και 
αστείου, ότι «θα τρίζουν τα κόκαλα του Γεωργίου 

Βλάχου», ιδρυτή της εφημερίδας και ένθερμου 
αντιβενιζελικού. Εκατό χρόνια μετά, πολλά έχουν 
αλλάξει. Η Ιστορία, τελικώς, κινείται με έναν δικό 
της, μυστηριώδη τρόπο ή απλώς ο Βενιζέλος 
κέρδισε οριστικά τις εντυπώσεις στο συλλογικό 
ασυνείδητο του Ελληνα;

– Ναι, η Ιστορία όντως ακολουθεί μυστηριώδη 
μονοπάτια, αλλά, όχι, δεν θα έλεγα ότι ο Βενιζέλος 
κέρδισε οριστικά. Η συζήτηση γύρω από το όνομά 
του συνεχίζεται ακόμα, όπως συμβαίνει και με 
άλλα ιστορικά πρόσωπα. Ολο και περισσότεροι 
αναγνωρίζουν ότι, μολονότι υπήρξε μεγάλος πολιτικός, 
διέπραξε και σφάλματα. Συνολικά, όμως, ήταν 
ένας γίγας της πολιτικής. Οσον αφορά τον Γεώργιο 
Βλάχο, βλέπετε ότι όπως αλλάζουν οι κοινωνίες, έτσι 
αλλάζουν και οι εφημερίδες. Το ότι μπορεί να τρίζουν 
τα κόκαλα του Βλάχου είναι μια καλή σκέψη! Είχε 
καταφέρει κάτι σπάνιο για δημοσιογράφο: έγραψε 
δύο βασικά άρθρα στην «Καθημερινή» που έγιναν 
διάσημα και πολλοί τα θυμούνται ακόμη: το «Οίκαδε» 
και το «Οι Πομερανοί». Και φυσικά, υπάρχει και 
εκείνη η ανοιχτή επιστολή του στον Χίτλερ. 
 
– Μερικά χρόνια πριν, ο αείμνηστος Αντώνης 
Καρκαγιάννης είχε δημοσιεύσει σειρά άρθρων 
στην «Κ» όπου ουσιαστικά ισχυριζόταν ότι ήταν 
σφάλμα του Βενιζέλου να στείλει τον ελληνικό 
στρατό στη Σμύρνη. 

– Συμφωνώ. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος του 
Βενιζέλου. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η συζήτηση 
ανάβει ακόμα τα αίματα στην Ελλάδα. Η ουσία είναι 
πως τα επιχειρήματα που έθεσε ο Ιωάννης Μεταξάς 
ήδη από το 1915, αναδεικνύοντας τις τεράστιες 
δυσκολίες που ενείχε η ιδέα της κατάληψης της 
δυτικής Μικράς Ασίας, αποδείχθηκαν σωστά σε 
πολιτικό, οικονομικό, εθνολογικό, δημογραφικό, 
γεωγραφικό, στρατιωτικό επίπεδο. Φυσικά, είναι 
εύκολο να το λέμε αυτό σήμερα εκ των υστέρων. 
Ομως δεν ήταν λίγοι εκείνοι που το υποστήριζαν: ο 
Μεταξάς το 1915, Βρετανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι 
το 1919. 
 
– Πώς αποφασίσατε τώρα να γράψετε τη 
βιογραφία του Βενιζέλου;

– Ο Βενιζέλος με ενδιαφέρει από πολύ παλιά – για 
την ακρίβεια, απ’ όταν έγραφα το διδακτορικό μου 
στην Οξφόρδη τη δεκαετία του ’60, που αποτέλεσε 
και τη βάση για το βιβλίο μου «Το όραμα της Ιωνίας». 
Το ότι έζησα στο σπίτι του Βενιζέλου ως πρέσβης, 
το γεγονός αυτό ανανέωσε το ενδιαφέρον μου. Δεν 
υπάρχει κάποια ειδική συγκυρία ως προς τον χρόνο 
που αποφάσισα να εκδώσω τη βιογραφία. Ολο κι όλο 

είχε να κάνει με το πότε θα την τελειώσω. Ομως το 
γεγονός ότι συμπίπτει με τα διακόσια χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση, άρα υπάρχει μια προσοχή 
στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σίγουρα βοηθάει. Οπως 
θα βοηθήσει, ελπίζω, και η επικείμενη εκατονταετία 
από τα γεγονότα στη Μικρά Ασία, του χρόνου. 
Παρεμπιπτόντως, θα κυκλοφορήσει νέα έκδοση του 
«Οράματος της Ιωνίας» στα αγγλικά τον προσεχή 
Οκτώβριο.

– Πρόκειται για μια κατ’ ουσίαν πολιτική 
βιογραφία; Και κάτι ακόμα: πόσο δυσκολευτήκατε 
με την έρευνα, με τα αρχεία;

– Το βιβλίο, σε μεγάλο βαθμό, είναι, και πρέπει να είναι, 
πολιτικό. Κι αυτό διότι αφότου έγινε πρωθυπουργός, 
ο Βενιζέλος δεν είχε σχεδόν καθόλου χρόνο για 
τις ιδιωτικές επιδιώξεις του. Ηταν πολιτικό ζώο. 
Καλύπτω την οικογένειά του, τους φίλους του (αν και 
συνήθως οι πολιτικοί έχουν ελάχιστους αληθινούς 
φίλους), τα ενδιαφέροντά του, στη λογοτεχνία, στα 
παραδοσιακά τραγούδια (λάτρευε τα τραγούδια 
της πατρίδας του, τα ριζίτικα) κ.λπ. Οσον αφορά τα 
αρχεία, υπάρχει πλούσιο υλικό στο Αρχείο Βενιζέλου 
στο Μουσείο Μπενάκη, όπως και στο Ιδρυμα 
Βενιζέλου στα Χανιά. Υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία 
πάνω στον Βενιζέλο και προσπάθησα να διαβάσω 
όσα μπορούσα. Πολύτιμα ήταν τα κείμενα της 
Πηνελόπης Δέλτα και τα ημερολόγια του Μεταξά. 
Δεν ερεύνησα τον ελληνικό Τύπο όσο θα ήθελα, με 
εξαίρεση, εν μέρει, τις δημοσιογραφικές απόπειρες 
του ίδιου του Βενιζέλου στην Κρήτη, τα άρθρα του 
Βλάχου στην «Καθημερινή» και του Λαμπράκη στο 
«Ελεύθερο Βήμα». Οφείλω πολλά σε σύγχρονους 
ιστορικούς, όπως τον Μαυρογορδάτο, τον Βερέμη, 
τη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη, όπως και στο προσωπικό 
του Ιδρύματος Βενιζέλου, του φωτογραφικού 
αρχείου του Μουσείου Μπενάκη και στον Φιλολογικό 
Σύλλογο «Χρυσόστομος» για τη βοήθειά τους στην 
εικονογράφηση. 

Ηταν φιλοδυτικός, αλλά είχε στενή 
σχέση και με την ελληνική παράδοση

– Οι Ελληνες διχάζονται ανάμεσα σε εκείνους 
που ασπάζονται μια πιο δυτική, ευρωπαϊκή 
πορεία της χώρας και σε όσους προτιμούν 
μια πιο καθαρή ελληνικότητα της χριστιανικής 
ορθόδοξης παράδοσης. Ο Βενιζέλος πού 
στέκεται ανάμεσα στα δύο αυτά ρεύματα;

– Βλέπω τον Βενιζέλο ως ένα φιλοδυτικό, όχι ως 
κάποιον που προτιμούσε την πιο «ανατολίτικη» 

«Γίγας της πολιτικής, αλλά και με λάθη»
Ο σερ Μάικλ Λουέλιν-Σμιθ 
μιλάει στην «Κ» για τη 
νέα, δίτομη βιογραφία του 
Ελευθερίου Βενιζέλου

«Ο Βενιζέλος ήθελε 
να εκσυγχρονίσει την 
Ελλάδα, όπως έδειξε 
με τις συνταγματικές 
και νομοθετικές 
μεταρρυθμίσεις που 
έκανε από το 1911 
έως το 1915».
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φυσιογνωμία της χώρας. Ωστόσο, όπως και σχεδόν 
όλοι οι Ελληνες, ήταν και ο ίδιος ένας συνδυασμός 
και των δύο. Το ίδιο ισχύει και για τις ελληνικές 
εφημερίδες. Εξάλλου, η «Καθημερινή» εκφράζει κάθε 
εβδομάδα μια μη δυτική άποψη του κόσμου μέσω 
του κ. Χρήστου Γιανναρά. O Βενιζέλος ήθελε να 
εκσυγχρονίσει την Ελλάδα, κάτι που φάνηκε μέσα από 
τις συνταγματικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις 
από το 1911 έως το 1915. Θαύμαζε το παράδειγμα 
της Αγγλίας και της Γαλλίας, κυρίως τη βρετανική 
κοινοβουλευτική δημοκρατία, η οποία εκείνη την 
εποχή ήταν ισχυρή. Την ίδια στιγμή, είχε πολύ γερή 
αίσθηση της «συμβατικής», παραδοσιακής ελληνικής 
νοοτροπίας, όπως και της Ορθοδοξίας.  
 
– Πιστεύετε ότι υποστήριζε τη Βρετανία από 
προσωπική πεποίθηση ή επειδή θεωρούσε πως 
αυτό ήταν προς όφελος της Ελλάδας;

– Ο Βενιζέλος συμπαθούσε τους Βρετανούς και 
εκτιμούσε τον βρετανικό τρόπο διακυβέρνησης, 
περιλαμβάνοντας σε αυτό την αποικιοκρατική 
εξουσία. Τα πήγαινε καλά με τον Λόιντ Τζορτζ. Οι 
δοσοληψίες του, ωστόσο, με τη Βρετανία, όπως 
συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα στην 
πολιτική, ήταν ζήτημα πολιτικών συμφερόντων. 
Θεωρούσε πως ήταν ζωτικής σημασίας η πρόσδεση 
της Ελλάδας σε μια ισχυρή, παγκόσμια δύναμη, 
έτσι ώστε να προωθήσει τα ελληνικά συμφέροντα. 
Η γαλλική γλώσσα τού ταίριαζε πιο πολύ από την 
αγγλική, γι’ αυτό και επέλεξε τη Γαλλία ως τόπο 
εξορίας. 
 
– Αναφέρατε προηγουμένως τον Μεταξά. Ποια 
ήταν η σχέση του με τον Βενιζέλο;

– Αλλο μεγάλο ζήτημα – και σύνθετο εξαιτίας του 
παράξενου και περίπλοκου χαρακτήρα του Μεταξά. 
Ηταν σχεδόν το αντίθετο του Βενιζέλου. Παρά τις 
διαφωνίες τους, όμως, ο ένας σεβόταν τον άλλο. 
Το ότι έδωσε στον Μεταξά τη θέση του Πρώτου 
Υπασπιστού τον βοήθησε να μάθει πολλά για το 
ελληνικό στράτευμα εκ των έσω. Μιλούσαν πολύ 

ειλικρινά ο ένας στον άλλο. 
Αργότερα ψυχράνθηκαν 
αλλά ο αλληλοσεβασμός 
πιστεύω ότι παρέμεινε. 
Δείτε τι είπε ο Μεταξάς στον 
Γούναρη τον Μάρτιο του 
1921, όταν ο τελευταίος 
τού πρότεινε επιτελική 
θέση στη Μικρά Ασία: «Σε 
τελική ανάλυση, αν είναι 
να έρθει ο Βενιζέλος για να 
σωθεί η Ελλάδα, ας έρθει ο 
Βενιζέλος». 

«Θεωρούσε πως ήταν 
ζωτικής σημασίας η 
πρόσδεση της Ελλάδας 
σε μια ισχυρή, παγκόσμια 
δύναμη, έτσι ώστε να 
προωθήσει τα ελληνικά 
συμφέροντα».
 – Θαυμάζετε τον Βενιζέλο. 
Θαυμάζετε και κάποιον 
από τους αντιπάλους του;

– Τον σέβομαι βαθιά, δεν 
παύει να με συναρπάζει. 
Οπως έχω ήδη πει, πήρε 
τη λάθος απόφαση στη 
Μικρά Ασία. Δεν τρέφω 
τα ίδια αισθήματα για 
τους αντιπάλους του. Ο 
Γούναρης ήταν ενδιαφέρον 
πολιτικός αλλά απέτυχε και 
κατέληξε σε προσωπική 
τραγωδία. Ο Τσαλδάρης, όπως και ο Βενιζέλος, 
απέτυχε να ξεπεράσει τον Διχασμό. Και ο Μεταξάς, 
παρά τη δικτατορία, εν μέρει εξιλεώθηκε χάρη στο 
«Οχι» το 1940. 
 
– Του χρόνου συμπληρώνονται 100 χρόνια 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Υπάρχουν 
μαθήματα που μπορούμε να αντλήσουμε; 

– Τα μαθήματα της Ιστορίας συνήθως παραπλανούν. 
Ενα μάθημα είναι: μακριά από τον διχασμό και, όπως 
είπαν για τον Ναπολέοντα, μην εισβάλεις στη Ρωσία. 
Οσον αφορά την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε: μην 
εισβάλετε στην Τουρκία! Σε κάθε περίπτωση, είναι 
μια πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή και μια αληθινά 
τεράστια συζήτηση.

Ηλίας Μαγκλίνης
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