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“          Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Προ πολλού οι λαοί της 
Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων 
και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, 

αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις 
δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής 
πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν.
Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, 
οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες μας 
περιμένωσιν· ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! η 

200 χρόνΙΑ μΕτΑ την ΕπΑνΑΣτΑΣηΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πολύ ξαφνικά και απρόσμενα έφυγε για 
το ταξίδι χωρίς επιστροφή ο αγαπητός σε 
όλους Σταύρος Μενεγάκης. Καταξιωµένος 
επιχειρηματίας, πατέρας και παππούς 
ο Σταύρος αφήνει το δικό του στίγμα 
στην ελληνική παροικία.  Το μεγαλείο της 
λεβέντικης καρδιάς του, η αξιοπρέπεια 
και η γενναιοδωρία που τον διέκριναν, ο 
ανθρωπισμός του, η αγάπη του για δικούς 
και φίλους, αλλά και για τον άγνωστο 
περαστικό διαβάτη, και πάνω απ’ όλα για την 
Ελλάδα, την Ομογένεια και την αγαπημένη 
του Σκούρα Λακωνίας θα παραμένουν πάντα 
σημεία αναφοράς.  Με ιδιαίτερη δύναμη, 
απλότητα και γλαφυρότητα αγκάλιασε με 
αγάπη τη ζωή, τον άνθρωπο, τη νεολαία, την 
όμορφη οικογένειά του, τους φίλους του και 
τη γενέτειρά του.

Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό 
Παναγίας (136 Sorauren Ave) την Πέμπτη 
18 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωϊ.

Αιωνία του η μνήμη!

ΣτΑύρόΣ 
μΕνΕγΑκηΣ

έφυγε νωρίς...

Πατρίς μας προσκαλεί!
Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, 
απορεί διά την ακινησίαν μας, ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα 
τα Όρη τής Ελλάδος από τον Ήχον τής πολεμικής μας 
Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την τρομεράν κλαγγήν των 
Αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάση τας ανδραγαθίας 
μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι 
φύγει απ’ έμπροσθέν μας.

Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος

Η ανακοινωθείσα πρόθεση της Ελληνικής 
Κοινότητος, για εκποίηση μέρους (ή Κύριος 
οίδε τί επιπλέον) της περιουσίας της, 
όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε μέσω του 
Δελτίου Τύπου που διένειμε, ήταν φυσικό 
να δημιουργήσει θόρυβο στην ομογένεια, 
αλλά και πολλά ερωτηματικά.

Χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι αυτή η 
εξέλιξη ήταν «κεραυνός εν αιθρία» —οι 
ετήσιοι προϋπολογισμοί εξάλλου το είχαν 
προαναγγείλει και διατυπώσει με πλήρη 
σαφήνεια— το γεγονός είναι ότι πολλοί 
εκπλαγήκαμε. Εκπλαγήκαμε για την αυτή 
καθαυτή ανακοίνωση των λιγότερων από 
600 λέξεις, αλλά και για την ευκολία και το 
ύφος, με την οποία διατυπώθηκε.

Και εξηγούμαστε: στην εν λόγω 
ανακοίνωση των 11 παραγράφων, οι 
«υπεύθυνοι»-«ιθύνοντες» (επιλέξτε 
εσείς τη χρήση ή μη των εισαγωγικών) 
παρέθεταν τους λόγους ύπαρξης και τον 
ρόλο της Κοινότητας,

-τα χρέη της και όπως έχουν 
διαμορφωθεί,
-την οικονομική αδυναμία του Οργα-
νισμού να ανταπεξέλθει στις οικονομικές 

Εκποίηση της κοινοτικής περιουσίας 

υποχρεώσεις του
-την (εμείς, επιμένουμε να τη θεω-
ρούμε) πρόφαση της πανδημίας του 
covid-19, ως τον μοναδικό «ένοχο» 
για τη δεινή οικονομική θέση του 
Οργανισμού
- την πρόθεσή τους για εκποίηση της 
κοινοτικής περιουσίας
-και τη σημασία και σημαντικότητα 
...«της κλωστής»(!).
Σε ό,τι αφορά στον ρόλο και τους 

λόγους ύπαρξης της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο, είναι κοινό 
μυστικό ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια, 
ο Οργανισμός, είχε περιέλθει σε 
κατάσταση μακάριας ...ύπνωσης και 
ελλιπούς ...φαντασίας.

Με την πρόφαση του οικονομικού 
χάους που παρεδόθη από τη διοίκηση 
Μενεγάκη, η Ελληνική Κοινότητα, 
διατήρησε κάποιες υπηρεσίες από 
τα παλιά (όπως για παράδειγμα τα 
σχολεία), και σε ό,τι φορούσε τα 
υπόλοιπα περιόρισε την παρουσία 
της σε ένα καλοκαιρινό «φέστιβαλ», 

Σε φωτογραφία που ανέβασε η 
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση στο Twitter, 

βλέπουμε την Ακρόπολη να στέκει 
φωτεινή μέσα στο κατάλευκο τοπίο. 

«There is a light that never goes 
out» («Υπάρχει ένα φως που δεν 
σβήνει ποτέ») αναφέρει η λεζάντα 

της φωτογραφίας, την οποία τράβηξε 
ο Σταύρος Πετρόπουλος της Alaska 
Films. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός 

είναι ο τίτλος ενός από τα πιο γνωστά 
κομμάτια των Smiths.

τη προτροπή και των συστάσεων της
 “Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής”

χιονισμένη Ακρόπολη... «Ένα φως που δεν σβήνει ποτέ»
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Από ΣΕΛΙΔΑ 1

στις ετήσιες παρελάσεις και εσχάτως στο 
«πεθαμεναντζίδικο» γραφείο που ίδρυσε.

Στον κοινωνικό στίβο, δηλαδή στα 
πραγματικά, καθημερινά προβλήματα 
του Ελληνισμού, η Κοινότητα έλαμψε 
δια της θορυβώδους …απουσίας της, με 
πιθανή εξαίρεση το τμήμα της «Πρόνοιας» 
που, έστω και υποτυπωδώς, υπό την κα 
Σκουτάκη, παρήγε κάποιο έργο όλο αυτό 
το διάστημα.

Ήταν αυτό το έργο επαρκές; Το 
αποτέλεσμα έδειξε πως δεν ήταν. Και 
αυτό απεδείχθη από τα ίδια τα μέλη της, 
η πλειονότητα των οποίων έστρεψε την 
πλάτη της και απομακρύνθηκε από τους 
κόλπους της.

Εκ μέρους των «ιθυνόντων» του 

Οργανισμού, ο κύριος  λόγος που 
απομακρύνθηκε από την Κοινότητα ο 
Ελληνισμός οφείλονταν στη δεύτερη και 
τρίτη γενιά Ελληνο-καναδών που, πλέον, 
δεν «ασχολούνται με τα “ελληνικά” θέματα». 
Αυτή, όμως, η δικαιολογία δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από μια επιδερμική και άκρως 
παραπειστική ανάγνωση του θέματος.

Ειδικά, αν κάποιος αναλογιστεί το κύμα 
των νέο-αφιχθέντων Ελλήνων που έχουν 
έρθει ή επιστρέψει από την Ελλάδα, λόγω 

των οικονομικών δεινών που έπληξαν 
την πατρίδα μας. Για όλους αυτούς, που 
είχαν την ανάγκη και την άμεση στήριξη 
του Οργανισμού, η Κοινότητα επέλεξε 
να είναι απούσα και με ελλιπέστατη αν 
όχι ανύπαρκτη συμβολή. Θα μπορούσε 
να πράξει διαφορετικά; Προφανώς, ναι. 
Υπήρχε τρόπος να δημιουργήσει αυτά που, 
πραγματικά, χρειάζονταν και εξακολουθεί 
χρειάζεται ο τοροντιανός Ελληνισμός; Κατά 
την ταπεινή μας άποψη, και πάλι, ναι.

Αντ’ αυτού, η Κοινότητα, στράφηκε 
σε άλλες αμφίβολες δραστηριότητες 
—«οικονομικά επωφελείς», κατά τα 
λεγόμενα των «υπευθύνων»— όπως το 
προαναφερόμενο «πεθαμεναντζίδικο». 
Σε ό,τι δε, προτείναμε, ιδιωτικά ή μέσω 
άρθρων μας, η στερεότυπη και —κατ’  
εμάς— ανερμάτιστη απάντηση ήταν ότι: 
«δεν υπάρχουν οι οικονομικοί πόροι».

Αυτή η στερεότυπη απάντηση, μάς 
φέρνει στα χρέη της Κοινότητας, όπου η 
απάντηση προς τους «ιθύνοντες» είναι 
«πως αν δεν μπορείς να ανταποκριθείς 
στις προκλήσεις, κάθεσαι σπιτάκι σου» και 
δεν διεκδικείς τα όποια κοινοτικά αξιώματα, 
εκτός αν… (αφήνουμε στην κρίση του 
κάθε αναγνώστη να συμπληρώσει τα 
αποσιωπητικά όπως και με ό,τι επιθυμεί).

Σε ό,τι αφορά στο σήμερα και στις 
επικλήσεις των (με πολλά εισαγωγικά) 
«υπευθύνων» για τις επιπτώσεις της 
πανδημίας του κορωνοϊού στα οικονομικά 
της Κοινότητας, όπως είπαμε και σε 
προηγούμενο άρθρο μας, η άποψή μας 
είναι πως πρόκειται για προφάσεις της «εν 
πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσης» ηγεσίας 
της Κοινότητας και ουδέν άλλο. Με λίγα 
λόγια και τελείως επιγραμματικά, εν καιρώ 
πανδημίας, είδαν τον covid-19 ως «παπά» 
και είπαν να θάψουν πεντέξι (για να μην 
ξεφύγουμε και από το «πεθαμενατζίδικο» 
της Κοινότητας αλλά και τις εκκλησίες που 
θέλουν να εκποιήσουν).

Για να παραθέσουμε και την άλλη 
άποψη, υπήρξε και ένα «υπερασπιστικό» 
κείμενο για τα πεπραγμένα της τωρινής 
διοίκησης, του εξαίρετου φίλου και 
συμπαθούς, Γιάννη Κακαγιάννη. 
Δυστυχώς, η υπεραπλουστευμένη λογική 
τού «τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι και έξι 
το λαδόξυδο», όπως και οι αφηρημένες 
αναφορές του σε «κάποιες» αστοχίες, 
«κάποια» λάθη και «κάποιες» λανθασμένες 
εκτιμήσεις, μάλλον θυμηδία προκάλεσαν 
και, αντίθετα απ’ ό,τι υπολόγιζε, μάλλον 
δεν έπεισαν πολλούς για να μην πούμε 
κανένα. Κυρίως, όμως, δεν έπεισε γιατί δεν 
έκανε καμία συγκεκριμένη αναφορά στο τί 
ακριβώς πήγε λάθος και στο τί έφταιξε που 
η Κοινότητα έφτασε σ’ αυτά τα οικονομικά 
χάλια.

Όπως επίσης, δεν έγινε και καμία 
αναφορά στις επιχορηγήσεις και 
επιδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί από 
την Επαρχιακή Κυβέρνηση του Οντάριο ή 
από την Ομοσπονδιακή του Καναδά.

Για όλα αυτά, που πρέπει να 
δημοσιοποιηθούν και να γίνουν γνωστά σε 
όλο τον Ελληνισμό, τηρήθηκε η «άκρα του 
τάφου σιωπή».

Αντιθέτως, η Διοίκηση του Οργανισμού 
υπήρξε λαλίστατη στο δεύτερο Δελτίο 
Τύπου που απέστειλε όπου, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, προσπάθησε να μεταθέσει το βάρος 
της τελικής απόφασης, για την εκποίηση 
των ακινήτων, σε μία «Ανεξάρτητη 
Συμβουλευτική Επιτροπή».

Με άλλα λόγια, φάνηκε σαν να επιχειρεί 
να απεκδυθεί των ευθυνών της και από ‘κει 
όπου για όλα ευθύνονταν ο covid-19, τώρα, 
η Διοίκηση, θα προσπαθήσει να καλυφθεί 
πίσω από τις «συστάσεις-προτροπές» 
που θα προτείνει η «Συμβουλευτική 
Επιτροπή» ενώ ο Ελληνισμός θα μείνει με 
την ...«κλωστή».

Αναφερόμαστε σε εκείνη την «κλωστή» 
που αναγραφόταν στην ακροτελεύτια 
πρόταση του προηγούμενου Δελτίου της 
Κοινότητας, όπου η ...αντοχή της θα έκρινε 
και το μέλλον του Οργανισμού!

Όπως καταλαβαίνει και ο πλέον 
αισιόδοξος αναγνώστης, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, προκοπή δεν βλέπουμε, καθώς, 
ακόμα και στην περίπτωση που οι 
«υπεύθυνοι» της Κοινότητας επιλέξουν 
την γνωστή για την αντοχή της κλωστή 
…«Πεταλούδα-Ντε μι σε», υπάρχει 
σοβαρό ενδεχόμενο και η «κλωστή» —ως 
πεταλούδα— να πετάξει και η περιουσία 
της Κοινότητας να εκποιηθεί και ο 
τοροντιανός Ελληνισμός να μείνει αμανάτι 
και με την «κλωστή» στο χέρι.

Από τη σύνταξη

Εκποίηση της κοινοτικής περιουσίας 
τη προτροπή και των συστάσεων της

 “Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής”
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15 Φεβρουαρίου, 2021
 
Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 8ης 
Φεβρουαρίου, 2021 σχετικά με την 
πιθανή πώληση ενός από των ακινήτων 
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο 
(ΕΚΤ), θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε 
όλους για το ενδιαφέρον και την 
ανταπόκριση.  Το διοικητικό συμβούλιο 
με αίσθημα ευθύνης στα μέλη θα ήθελε 
να διευκρινήσει τα παρακάτω:

-         Η Διαφάνεια είναι κύρια 
προτεραιότητα για την ΕΚΤ. Ως μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός η ΕΚΤ 
υποχρεούται να πραγματοποιεί 
λογιστικό έλεγχο μια φορά το χρόνο. 
Η εταιρία KPMG, ως ανεξάρτητος 
ελεγκτικός φορέας παγκοσμίου 
αναγνώρισης, πραγματοποιεί αναλυτικό 
λογιστικό έλεγχο μια φορά το χρόνο και 
παρέχει τις οικονομικές καταστάσεις, οι 
οποίες παρουσιάζονται στα μέλη κατά τη 
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης προς 
έγκριση.
Οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ:
http://www.greekcommunity.org/ViewS-
iteContent.aspx/About_Us
 
-         Η απόφαση να τεθεί ένα από τα 
κτήρια της ΕΚΤ προς πώληση ήταν κάθε 
άλλο παρά εύκολη. Μετά από ενδελεχή 
έλεγχο και αξιολόγηση της τρέχουσας 
οικονομικής κατάστασης καθώς και της 

διαθέσιμης ταμειακής ροής μέχρι το τέλος 
της χρονιάς, το διοικητικό συμβούλιο 
ζήτησε τη γνώμη μιας ανεξάρτητης 
συμβουλευτικής επιτροπής. Έτσι λήφθηκε 
η αποφαση να τεθεί ένα από τα ακίνητα 
προς πώληση. Η τρέχουσα διοίκηση 
αντιμετωπίζοντας πρωτοφανείς συνθήκες 
και έχοντας καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια να ξεπεράσει τα λάθη του 
παρελθόντος καθώς και τις προκλήσεις 
που ακολούθησαν ένα τεράστιο χρέος, 
αναγκάζεται να θέσει σε πώληση ένα  από 
τα ακίνητά της.
 
-         Η Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή 
αποτελείται από τέσσερα αμερόληπτα 
άτομα που προσέφεραν εθελοντικά τον 
χρόνο και την εμπειρία τους ώστε να 
παρέχουν συμβουλές σε αυτό το θέμα.  Τα 
μέλη της επιτροπής είναι τα εξής: Ιωάννης 
Φαναράς (Επιχειρηματίας και Πρόεδρος 
του Ελληνικού Γηροκομείου στο Τορόντο), 
Γρηγόριος Καναργελίδης (Συνέταιρος 
της δικηγορικής εταιρείας Blake, Cassels 
& Graydon LLC), Κυριάκος Κακούλης 
(Μεσίτης, Πρόεδρος της HomenLife/Vision 
Realty), Lorne Persiko (Συνέταιρος της 
Regiis Mortgage Investment Corporation).
 
-         Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
έτους η ΕΚΤ υπέβαλλε αιτήσεις για 
όλες τις διαθέσιμες επιχορηγήσεις 
(Ομοσπονδιακές κι Επαρχιακές) και δάνεια 
που αφορούν τους μη-κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς.  Τα χρήματα που λήφθηκαν 
ήταν μια μικρή ανακούφιση για τις 
καθημερινές δραστηριότητες, αλλά δε 

συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίλυση του 
προβλήματος.
 
-         Όλες οι προσπάθειες συγκέντρωσης 
χρημάτων, με τις πιο πρόσφατες την 
διαδικτυακή εκστρατεία για τη στήριξη 
των Ελληνικών σχολείων που ξεκίνησε 
τον περασμένο Ιούνιο καθώς και η 
συμμετοχή μας στον εικονικό μαραθώνιο 
που διοργάνωσε η Scotiabank τον 
Οκτώβριο, δεν απέδωσαν τα απαιτούμενα 
αποτελέσματα.
 
Καλωσορίζουμε πάντα όλους όσους 
θέλουν να στηρίξουν την κοινότητά μας 
προσφέροντας τη βοήθεια τους ως 
ακολούθως:

1.      Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ:  http://
www.greekcommunity.org/Give.aspx
2.      Με Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων 
(E-transfer) στην Ελληνική Κοινότητα 
Τορόντο στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: officemanager@togreek-
com.org
Πάντα αναγράφετε το όνομα και τη 
διεύθυνσή σας ώστε να αποσταλλεί η 
απόδειξη.
3.      Με επιταγή προς την Ελληνική 
Κοινότητα Τορόντο
      Διεύθυνση αποστολής: 30 Thorncliffe 
Park Dr., Toronto, ON, M4H 1H8
4.      Με πιστωτική κάρτα μέσω τηλεφώνου 
στο 416-425-2485

Θα θέλαμε να σας υπευνθυμίσουμε 
ότι αποδείξεις για φορολογική χρήση 

εκδίδονται για ποσά άνω των $25.

-         Καμία απόφαση δε θα ληφθεί 
χωρίς την έγκρισή σας. Όταν λάβουμε 
τις προσφορές για την πώληση των 
ακινήτων θα πραγματοποιηθεί Γενική 
Συνέλευση, όπου θα παρουσιαστούν 
αναλυτικά τα ευρήματα.  Στη συνέχεια 
θα ακολουθήσει ψηφοφορία ώστε να 
ληφθεί η τελική απόφαση.
Δεν έχει επιλεγεί να τεθεί προς πώληση 
ένα συγκεκριμένο ακίνητο, αυτό θα 
καθοριστεί στην Γενική Συνέλευση. Είναι 
σημαντικό να τονίσουμε ότι σε περίπτωση 
που το χρέος δεν εξυπηρετηθεί, η 
τράπεζα έχει το δικαίωμα να κατασχέσει 
και τα τέσσερα ακίνητα της ΕΚΤ. Αυτό δε 
μπορούμε να το επιτρέψουμε!
 
-         Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι 
η αποπληρωμή του συνολικού χρέους 
ύψους $4,5 εκατομμυρίων δολαρίων, 
η αναπλήρωση του παθητικού των 
$2,0 εκατομμυρίων δολαρίων που 
υπολογίζεται μέχρι το τέλος του 
έτους, η βελτίωση και διεύρυνση των 
υπηρεσιών και προγραμμάτων μας, 
και η δημιουργία νέων πηγών εσόδων. 
Ο απώτερος σκοπός μας είναι η ΕΚΤ 
να καταστεί ένας υγιής και ζωντανός 
οργανισμός παρέχοντας ένα καλύτερο 
μέλλον σε όλους τους Ελληνοκαναδούς 
στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο.  
Αναλυτικό σχέδιο δράσης θα 
παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση 
ώστε να γνωρίζουν όλοι πως θα μοιάζει 
η ΕΚΤ στο μέλλον.
 
Ελπίζουμε να είστε δίπλα μας και να 
ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο μαζί και 
ενωμένοι.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την 
υπομονή και την υποστήριξή σας.
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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

η πΑρόΙκΙΑ ΘρηνΕΙ!
ΕΦύγΕ Από τη ΖΩη 

ό ΣτΑύρόΣ μΕνΕγΑκηΣ 
Πλήγμα ο θάνατος του Σταύρου στην Καλoσύνη,την Ευγένεια και το Χαμόγελο 

της Χαράς. Διότι όλα αυτά ήταν ο εκλειπών. Καλός, ευγενικός και πάντα 
χαμογελαστός. Ήταν επίσης ο καλύτερος Φίλος, για όλους εμάς τους αμέτρητους 
τυχερούς που τον γνωρίσαμε.

Προσπαθώ να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου και να γράψω δυο λόγια στερνά 
για τον αγαπημένο Φίλο και μπαίνει στη μέση το στρίγγλισμα του τηλεφώνου, το 
οποίο μού έφερε το φοβερό μαντάτο:

«Πέθανε ο Σταύρος Μενεγάκης»!
Δυσκολεύτηκα πολύ να το πιστέψω. Ήταν τόσο γεμάτος ζωή!
Ήρθε στο Τορόντο από το Μοντρεάλ, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε,πριν 

από 30 περίπου χρόνια. Δόθηκε αμέσως στον Ελληνισμό του Τορόντο,ενώ 
είχε ήδη αφήσει το στίγμα του και στην εκεί Ελληνική Παροικία,προσφέροντας 
πολύτιμες υπηρεσίες.

Ήταν παντού παρών σε όλες τις Εκδηλώσεις της Ελληνικής Κοινότητας, ενώ 
διετέλεσε για πολλά χρόνια, Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της 
«Παναγίας» και ως απλό δραστήριο μέλος δε έλειψε ποτέ από τον Ιερο Ναό.

Στα πρώτα παιδικά του χρόνια έμεινε μαζί με τον αδέλφό του Κώστα, για κάποιο 
χρονικό διάστημα  στο χωριό των γονιών του, τη Σκούρα Λακωνίας και καμάρωνε 
με τα τέλεια ελληνικά του, για την Σπαρτιατική καταγωγή του. Απεριόριστη ήταν η 
αγάπη του για όλη την Ελλάδα και τό ’δειχνε με καμάρι.

Δεν διέπλευσε τον ποταμό Αχέροντα για το τελευταίο του ταξίδι ο Σταύρος 
Μενεγάκης. Τον μετέφερε στα ολόλευκα φτερά του ο Ίακχος και τον κατέβασε 
σιγά, σιγά στην αντίπερη όχθη, στη γειτονιά των Μακάρων και των Διαλεχτών.

Στην αγαπημένη του οικογένεια, τη συζυγό του Αικατερίνη και τις κόρες του 
Παναγιώτα και Μαρία, την οποία οικογένεια όλ’ αυτά τα χρόνια περιβάλαμε με 
αγάπη  και απέραντη εκτίμηση, συμμετέχοντας στον πόνο της, εκφράζω τα θερμά 
μου συλλυπητήρια και οι αναμνήσεις του υπέροχου αυτού ανθρώπου, ας γίνουν 
στήριγμα ελπίδας και συμπαράστασης.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια απευθύνω και στούς δύο αδέλφούς του 
εκλειπόντος. Τον Κώστα και τον Δημήτρη.

Σταύρο μας! Όσο ζούμε θα ζεις και Εσύ μέσα στις καρδιές μας!
Αιωνία σου η Μνήμη!

Μάκης Ανδρικόπουλος
(Από την προσωπική του σελίδα στο Facebook)

Καλό ταξίδι φίλε μου
Έφυγες πολύ νωρίς, σκορπίζοντας σε όλους τη θλίψη. Ήσουν 
μοναδικός, πάντα με τον καλό λόγο και με το χαμόγελο στα χείλη.
Θα μας λείψεις. Αγαπήθηκες από όλη την παροικία μας, γιατί 
πραγματικά το άξιζες. Θα έχουμε έναν ακόμη άγγελο να μας 
προστατεύει από κει ψηλά. Με δάκρυα στα μάτια σε αποχαιρετώ 
μέχρι να ανταμώσουμε και πάλι.

Λευτέρης Σκλάβος
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«η ελληνική διπλωματία 
έχει πλούσια και 
ένδοξη ιστορία”

«Η ελληνική διπλωματία έχει πλούσια και ένδοξη ιστορία”
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και 
Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών 
Γ. Χρυσουλάκης συμμετείχε με χαιρετισμό του στη 
διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας (ΕΙΠΔ) με αφορμή 
την ημέρα γέννησης του Ιωάννη Καποδίστρια.

Στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «Η ελληνική 
διπλωματία έχει πλούσια και ένδοξη ιστορία. Οι γενιές των 
διπλωματών μας ήταν πάντοτε αρωγοί στην επίτευξη των 
στόχων της εθνικής εξωτερικής πολιτικής, χειρίστηκαν με 
αυταπάρνηση σύνθετα προβλήματα και συνέβαλαν στην 
ενίσχυση της ειρήνης και της περιφερειακής και διεθνούς 
ασφάλειας.

Αυτή η παράδοση της διπλωματικής υπηρεσίας συνεχίζεται 
και σήμερα από τους διπλωμάτες μας και τους υπαλλήλους 
του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου γης, στις Διπλωματικές 
και Προξενικές μας Αρχές και, φυσικά, στην Κεντρική 
Υπηρεσία. Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωσή τους 
συνεισφέρουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
πλέον σύνθετων προβλημάτων εξωτερικής πολιτικής».

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο κ. Νίκος Κανέλλος, 
Πρέσβυς ε.τ., ο κ. Μιχάλης Σπινέλλης, Πρέσβυς ε.τ., ο κ. 
Γιάννης Αμανατίδης, πρώην ΥφΥΠΕΞ, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙ.
ΖΑ, ο κ. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής Διεθνών 
Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο και ο κ. Κώστας Υφαντής, 
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τη 
συζήτηση συντόνισε η Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΕΙΠΔ, κα 
Μαρία Παπαμιχαήλ.

orthodoxianewsagency.gr
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

-Σκλάβε ήμουν σίγουρος ότι με 
περιμένεις, γι’αυτό ήρθα σήμερα, να 
τα πούμε. Θέλω την συμβουλή σου και 
την άποψή σου, γιατί επικρατεί ένας 
χαμός εδώ κάτω. 

-Ναι μικρέ σε περίμενα, γιατί 
είμαι κι εγώ πολύ στεναχωρημένος, 
απογοητευμένος και πολύ αγανακτι-
σμένος... Από την ώρα που 
κυκλοφόρησαν τα νέα για την κοινότητα, 
δεν μπορούμε να ησυχάσουμε εδώ 
πάνω. 

- Ήμουν σίγουρος Σκλάβε. Κι ο 
κόσμος εδώ κάτω έχει ξεσηκωθεί.

-Μα είναι δυνατόν μικρέ; Πάνε να 
πουλήσουν την περιουσία που ο 
ελληνισμός της παροικίας μας μόχθησε 
να αποκτήσει και που μας πήρε μια 
ολόκληρη ζωή για να τα καταφέρουμε.

Με ποιο δικαίωμα λοιπόν βγάζουν 
στο σφυρί  την περιουσία που ανήκει 
σε όλους εμάς, χωρίς να κοιτάξουν 
όλες τις παραμέτρους;

Τώρα εξηγείται για ποιο λόγο 
έδιωχναν  με τον τρόπο τους τον κόσμο  
από την κοινότητα.

Για να έχουν ελεύθερο το πεδίο και 
να κάνουν ό,τι θέλουν ανενόχλητοι.

Για να μην πω για τον άλλον τον 
αντιπρόεδρο, που έδωσε συνέντευξη 
στο CBC.

Βγήκε στο γυαλί για να πει 
αερολογίες, κινδυνολογώντας και 
ξεφτυλίζοντας τον ελληνισμό, χωρίς 
ίχνος ντροπής.

Πώς βγαίνεις και λες στα ξένα 
κανάλια ρε ανεκδιήγητε, ότι αντιπρο-
σωπεύετε 150.000 Έλληνες; Τους 
ρωτήσατε όλους αυτούς τους 150.000 
Έλληνες πριν πάρετε την απόφαση να 
βγάλετε την ανακοίνωση;

Αν όντως ήταν έτσι, μόνο από τις 
συνδρομές και τις δωρεές, θα έπρεπε 
η κοινότητα να έχει 15 εκατομμύρια  
δολάρια το χρόνο στο ταμείο της. 

Πραγματικά έχει ξεφύγει η κλίκα της 
συμφοράς.

Με το έτσι θέλω, πάνε να τα 
ρημάξουν όλα. Βρωμάει η υπόθεση, 
απ’ όπου κι αν τη πιάσεις...

Είπανε ότι έχουμε συνολικό χρέος 
4,5 εκατομμύρια. Ναι, αλλά δεν μας 
είπανε αυτά τα οποία μαζέψανε που 
έχουν πάει και πόσο πίσω είμαστε 
στις πληρωμές των δόσεων. Αν και 
εφόσον πληρώνονται οι δόσεις στην 
ώρα τους, καμία τράπεζα στον κόσμο 
δεν πρόκειται να σε ενοχλήσει... Είναι 
γνωστό τοις πάσι αυτό.

Θέλω όμως μικρέ να πω κι εγώ 
σε όλους αυτούς που πάνε να 
καταστρέψουν όλα όσα με πολύ κόπο, 
μεράκι και αγάπη καταφέραμε πολλοί 
από εμάς εδώ πάνω να κάνουμε για 
την κοινότητα, ότι  κανείς δεν κατάφερε 
να τα φέρει μαζί του.

Δεν χρειαζόμαστε ούτε και θέλουμε 
προέδρους να το παίζουν μάγκες στον 
Αρχιεπίσκοπο και από την άλλη να 
ξεπουλάνε την περιουσία του λαού.

Δηλαδή για δικηγόρους και δικαστή-
ρια υπάρχουν λεφτά να πληρώνει η 
κοινότητα; Ντροπή τους!

Το καλύτερο που έχετε να κάνετε, 
κύριοι, είναι να παραιτηθείτε ομαδικώς 
και να αναλάβει ένα επιμελητήριο 
να βάλει τα πράγματα σε σειρά. 
Να γίνει ένα καινούργιο συμβούλιο, 
με ανθρώπους που θέλουν να 
δουλέψουν, για το κοινό συμφέρον, 
της κοινότητας και του ελληνισμού της 
παροικίας. 

Ποτέ δεν είναι αργά. Υπάρχουν 
πολλά τρανά παραδείγματα, από 
διάφορους οργανισμούς της παροικίας 
που αλλάζοντας διοίκηση βρέθηκαν να 
κάνουν θαύματα...

Έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό 
κύριοι;

Κύριε Αρτεμάκη δεν είσαι ικανός, 
ούτε μπορείς να λέγεσαι πρόεδρος 
της ελληνικής κοινότητας... Το έχεις 
αποδείξει αυτό με το παραπάνω.

- Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι 
Σκλάβε. Πραγματικά λυπάμαι με όλη 
αυτή την κατάσταση και ας λένε ότι 
είμαι αρχιεπισκοπικός. Η αλήθεια 
είναι, ότι έχω να δω τον Αρχιεπίσκοπο 
και να του μιλήσω από τότε που ήρθε 
να σε αποχαιρετήσει Σκλάβε.

Πέρασαν 2 χρόνια. 
Κάποιοι λένε, ότι είμαι ενάντια 

στη κοινότητα. Θα ευχόμουν όμως, 
όλοι αυτοί που με κακολογούν να 
αγαπούσαν την Κοινότητα, όσο την 
αγαπώ εγώ.

Όχι ότι έχω υποχρέωση να τους 
δώσω εξηγήσεις, θέλω όμως να πω 
ότι μεγάλωσα μέσα στην κοινότητα. 
Εχω πολλές όμορφες αναμνήσεις να 
θυμάμαι...τα caravans και τα festivals. 
Τον μεγάλο ξεσηκωμό για την Ottawa 
για το Μακεδονικό... τότε που φύγανε 

50 λεωφορεία.
Τα πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόν 

και τους χορούς της νεολαίας του 
Αγ. Ιωάννη. Και φυσικά έχει μείνει 
ανεξίτηλη στο μυαλό μου η στιγμή 
που πέθανε ο Πολυμενάκος και 
ενώ ήμασταν διακοπές, εσύ Σκλάβε 
γύρισες πίσω στο Τορόντο.

Έχω τόσες αναμνήσεις...θα 
μπορούσα να γράφω ώρες ατελείωτες 
για τις στιγμές που έζησα μέσα στην 
κοινότητα και τους συναισθηματικούς 
δεσμούς που με δένουν μαζί της.

Αυτό που δεν καταλαβαίνουν 
κάποιοι είναι ότι, όταν αναφέρομαι 
στην κοινότητα αμέσως στο μυαλό μου 
έρχεσαι εσύ Σκλάβε. Ξέρω πόσο την 
αγαπούσες και πόσο την πονούσες. 
Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει 
αυτό. 

-Έχεις δίκιο μικρέ..Πρέπει όμως να 
ξέρεις, ότι αυτή η κοινότητα με βοήθησε 
να σας κρατήσω ελληνόπουλα, με 
τα ελληνικά ήθη και  έθιμα και τις 
ελληνικές παραδόσεις.

-Ναι Σκλάβε...Εγώ ήμουν από τους 
τυχερούς. Αυτή την κοινότητα θέλω και 
για τα δικά μου παιδιά. 

-Μην αγχώνεσαι μικρέ... Πίσω έχει η 
αχλάδα την ουρά.  Όλο αυτό έγινε για 
καλό...Ο κόσμος ξεσηκώθηκε και ίσως 
ήρθε η ώρα των μεγάλων αλλαγών. 

-Μακάρι Σκλάβε να είναι έτσι όπως 
τα λες. Καλά τα είπαμε. Τώρα που 
θα τα γράψω όμως, θα πέσουν να με 
φάνε... 

- Μικρέ όταν έχεις σημαία σου την 
αλήθεια, δεν έχεις κανένα λόγο να 
φοβάσαι.Έχεις κάποιο προσωπικό 
όφελος γι’αυτά που γράφεις;

- Εννοείται πως όχι, Σκλάβε.
-Τότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
-Ότι πεις  εσύ...
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

[

ύποχρέωσή μας να 
ενδιαφερόμαστε για 
την κοινότητά μας
Σίγουρα είναι υποχρέωση όλων ημών, 

των Ελληνικής καταγωγής κατοίκων του 
Μοντρεάλ, να ενδιαφερόμαστε για την 
Κοινότητά μας και όλα τα Κοινοτικά μας 
θέματα, αφού μέσω αυτής συμβάλουμε 
στην διατήρηση των Ιερών μας Ναών, 
των Σχολείων μας, καθώς και όλων των 
άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από 
την Κοινότητα, βασικός σκοπός της 
οποίας είναι, μέσα στην πανσπερμία των 
λαών που ζούμε να μας διατηρήσει, έτσι 
όπως είμαστε, δηλαδή ξεχωριστούς και 
«ανάδελφους!»

Ενδιαφέρομαι για την Κοινότητα, μεταξύ 
των άλλων σημαίνει παρακολουθώ τα της 
Κοινότητας και κάθε χρόνο ανανεώνω 
την συνδρομή μου, η οποία για τους 
ηλικιωμένους είναι μόλις $25 δολάρια τον 
χρόνο.

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης 
τόσο το «Ε. Βήμα», όσο και τα «Ε. 
Νέα» παρέχουν κάθε εβδομάδα μία 
σελίδα δωρεάν, προκειμένου η Διοίκηση 
της Κοινότητος, να ενημερώνει τους 
συμπαροίκους για θέματα που αφορούν 
την Κοινότητα. Αυτή η σελίδα είναι 
ανεξάρτητη του δικαιώματος του κάθε 
παροικιακού ενημερωτικού μέσου, να 
ασκεί την κατά το δοκούν κριτική προς το 
εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτήν την εβδομάδα στην σελίδα 
της Κοινότητος (σελίδα 39) μπορείτε 
να διαβάσετε τα της Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε την 
περασμένη Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021.

Επειδή λοιπόν τα της Συνεδριάσεως 
αναφέρονται στην Σελίδα της Κοινότητος 
δεν θα τα επαναλάβω και εδώ.

Όμως εδώ θα γράψω μερικά από 
όσα δεν αναφέρονται στην Σελίδα της 
Κοινότητος, ή μάλλον αναφέρονται με 
το απλό και κάπως απροσδιόριστο: 
«ακολούθησαν ερωτήσεις από μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και από 
τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης.»

Επίκαιρες ερωτήσεις από 
τον κ. ηλία χοντρονικόλα 

και όχι μόνο
Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το: 

«ακολούθησαν ερωτήσεις από μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και από 
τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης», ο κ. Ηλίας Χονδρονικόλας 
που θεωρητικά είναι ο μοναδικός 
Σύμβουλος της άτυπης αλλά υπαρκτής και 
συνεχώς αυξανόμενης Αντιπολίτευσης,  
υπέβαλε μερικές επίκαιρες ερωτήσεις, 
ερωτήσεις που ως ένα σημείο, άλλαξαν 
το ήρεμο κλίμα που έως εκείνη την ώρα 
επικρατούσε στην Συνεδρίαση, η οποία και 
πάλι έγινε διαδικτυακά στην πλατφόρμα 
Zoom .

Οι κυριότερες από τις ερωτήσεις του 
ήταν:

Τι γίνεται με την «Στέγη» και γιατί, παρ’ 
ότι τυπικά από 1ης Ιουλίου 2020 ανήκει 
στην Κοινότητα, στον Προϋπολογισμό 
που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο 
Δ.Σ. δεν αναφέρονται έσοδα από τη Στέγη;

Η απάντηση ήταν ότι η «Στέγη» 
παραμένει ανεξάρτητη και ως εκ τούτου 
η Κοινότητα, ούτε έσοδα αλλά ούτε και 
έξοδα μπορεί να αναφέρει ακόμα.

Πάντως επαναλήφθηκε από τον κ. 
Πρόεδρο ότι προχωρούν οι διαδικασίες 
«και σύντομα» επαναλαμβάνω «σύντομα» 
και τυπικά θα περιέλθει στην Κοινότητα.

Αξιοπρόσεκτες ήταν και οι ερωτήσεις 
που υπέβαλε ο κ. Δημ. Κατσαούνης 
ο οποίος είναι Γραμματέας Δημοσίων 
Σχέσεων. Ο κ. Κατσαούνης δεν αρκέστηκε 

να παρουσιάσει μόνο τα πεπραγμένα της 
Γραμματείας του, όπου μεταξύ των άλλων: 

συντόνισε μια ανοιχτή συζήτηση με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής 
Γλώσσας, στην οποία συν των άλλων 
συμμετείχαν και μαθητές από όλα τα 
παραρτήματα του Σχολείου Σωκράτης-
Δημοσθένης και των σχολείων Ελληνικής 
Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης που 
γιόρτασαν και την Ημέρα των Τριών 
Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου, 

δεν αρκέστηκε να αναφέρει τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες της 
Γραμματείας των Δημοσίων Σχέσεων να 
διοργανώσει εν μέσω της πανδημίας τις 
εκδηλώσεις για την 200η ετήσια επέτειο 
από την έναρξη της ηρωϊκής επανάστασης 
του 1821, και να ζητήσει συμπαραστάτες 
στην προσπάθειά του, αλλά με πολύ 
διακριτικό τρόπο, αναρωτήθηκε κατά 
πόσο προκειμένου να πετύχουμε την 
πολυπόθητη διαφάνεια:

 *Αν είναι νόμιμο να αναρτήσουμε 
στην ιστοσελίδα της Κοινότητος τον 
Προϋπολογισμό, και

*Να παρουσιάζουμε λεπτομερώς στην 
ιστοσελίδα της Κοινότητος και τα των 
έργων που γίνονται στον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου, τα των μειοδοτικών 
διαγωνισμών, το κόστος ανά έργο, το 
πόρισμα ειδικού εξωτερικού εκτιμητή, 
προκειμένου να ελεγχθούν, αν όλα έγιναν 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές…

Οι απαντήσεις που έδωσε ο κ. 
Πρόεδρος παρέπεμψαν και πάλι σε ένα 
απροσδιόριστο «σύντομα,» που «ως 
φύλλο συκής» καλύπτει κάθε περί «Στέγης» 
ερώτηση, για το πότε θα μεταφερθεί η 
ιδιοκτησία της Κοινότητα. 

Πάντως, στην απάντησή του επανέλαβε 
και ένα άλλο «σύντομα.» Αυτό σχετίζεται 
με προηγούμενη υπόσχεσή του, ότι 
«σύντομα» θα δοθεί στην δημοσιότητα 
και κατατοπιστικό φυλλάδιο, όπου θα 
αναγράφονται αναλυτικά όλα τα σχετικά 
με τα έργα που έγιναν και γίνονται στον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.   
Αυτό, τόνισε θα είναι κατά το πρότυπο της 
έκδοσης του κατατοπιστικού φυλλαδίου, 
μέσω του οποίου παρουσιάστηκαν  τα 
των εξόδων της κατασκευής του Ιερού 
Ναού της Κοιμήσεως τις Θεοτόκου, το 
οποίο πρέπει να τονίσουμε παραμένει 
παγωμένο στα έξοδα μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2017, και του ποσού των $3,222.037,00 
παρ΄ότι σύμφωνα με τους επίσημους 
Απολογισμούς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019, 
που ανέλαβε η σημερινή Διοίκηση, είχε  
φτάσει στο ποσό των $5,176, 507,00. α

Έντονη συζήτηση για 
τα όρια των δικαιωμάτων 

των Συμβούλων
 Στο πλαίσιο των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις του κ. Χοντρονικόλα και της 
υποβολής και προς αυτόν ερωτήσεις για 
το: *κατά πόσο δικαιούται να παραχωρεί 
συνεντεύξεις ως μέλος του Δ.Σ. και να 
ασκεί κριτική προς αποφάσεις του Δ.Σ. και 
επί πλέον να  εκφράζει απόψεις αντίθετες 
των επισήμων της Διοίκησης,

Επακολούθησε μια συζήτηση στην 
οποία για μια ακόμα φορά εκφράστηκαν 
απόψεις ανάλογες, όχι μόνο εκείνων που 
έχουν εκφραστεί πολλές φορές και κατά το 
παρελθόν στο Δ.Σ.  της Κοινότητος, αλλά 
εκφράζονται και όπου υπάρχουν ομάδες, 
κόμματα, ή παρατάξεις που ασκούν 
εξουσία και παράλληλα υπάρχουν, δρουν 
και ασκούν κριτική και δομικά ή αυθόρμητα 
εκφραζόμενες αντιπολιτευτικές φωνές.

Δηλαδή ουσιαστικά επακολούθησε 
μια συζήτηση θεωρητική, αλλά 
με συγκεκριμένες βολές κατά της 
Αντιπολίτευσης, που εντός του Διοικητικού 
Συμβουλίου εκφράζεται σήμερα μόνο από 
τον κ. Χονντρονικόλα. 

Δεν πρέπει να διαφεύγει της 
προσοχής μας, ότι γενικά και διαχρονικά 
η Αντιπολίτευση στον Κοινοτικό μας 

χώρο ήταν, είναι και παραμένει διαρκής. 
Αυτή άλλοτε οργανωμένα και άλλοτε 
υποτυπωδώς κινείται και εκδηλώνεται στο 
Δ.Σ., στις Γενικές Συνελεύσεις, μέσω των 
Παροικιακών Μέσων Ενημέρωσης και 
γενικότερα στην Παροικία μας.

Η συζήτηση είχε ως επίκεντρο, το που 
αρχίζουν και που τελειώνουν τα όρια 
εξάσκησης κριτικής από την Αντιπολίτευση 
και έγινε με  ιδιαίτερη ένταση. Κατ’ αυτήν 
που τονίζουμε έγινε  σε φορτισμένη 
ατμόσφαιρα, ναι μεν εκφράστηκαν τα λογικά 
παράπονα των εθελοντών συμβούλων και 
τονίστηκε ότι οι εθελοντικά προσφέροντες 
τις υπηρεσίες του δεν είναι πλουσιοπάροχα 
αμειβόμενα πολιτικά πρόσωπα και πρέπει 
η κριτική να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, αλλά 
επαναβεβαιώθηκε και από Συμβούλους 
που ανήκουν στην διοικούσα ομάδα ότι και:

* στην Κοινότητά μας ισχύουν ό,τι και σε 
όλες τις  δημοκρατικά δομημένες κοινωνίες, 
όπου η φωνή της Αντιπολίτευσης δεν 
απαγορεύεται αλλά δικαιωματικά ακούγεται 
και προς αυτήν πρέπει να παραχωρούνται 
δικαιώματα και να δίνονται απαντήσεις. 
Επομένως δεν μπορεί να ασκείται κριτική 
επί του αναφαίρετου δικαιώματός της να 
ασκεί κριτική.

Εξυπακούεται ότι οι ασκούντες κριτική 
(άτομα, ομάδες, ενημερωτικά μέσα) πρέπει 
να ενεργούν προσεκτικά, αφού ισχύει 
πάντα το αξίωμα ότι και «οι κρίνοντες 
κρίνονται από τον κυρίαρχο λαό».

Θετικά τα στοιχεία του 
προϋπολογισμού αφού 
μειώνεται το κοινοτικό 

μας χρέος
Οπωσδήποτε είναι θετικά τα στοιχεία 

του Οικονομικού Προϋπολογισμού, αφού, 
επαναλαμβάνοντας αυτά που είχα γράψει 
και την περασμένη εβδομάδα, τονίζω ότι:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε 
η Ταμίας κα Βούλα Νεοφωτίστου για το 
οικονομικό έτος από 1ης Ιουλίου 2020, έως 
και 30ης Ιουνίου 2021:

*Τα έσοδα προβλέπονται μειωμένα 
κατά $1,5 εκατομμύρια, αλλά κάλλιστα 
μπορούν να αιτιολογηθούν αφού οι 
Ιεροί μας Ναοί παραμένουν κλειστοί και 
κανένας δεν γνωρίζει πότε και υπό ποίους 
περιορισμούς θα ανοίξουν, καθώς και αν 
θα γίνουν και υπό ποίους περιορισμούς  
θα γίνουν τα καθιερωμένα πανηγύρια και 
οι καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

*Προβλέπεται ότι τα συνολικά έσοδα 
αναμένονται σε περίπου $14,36 
εκατομμύρια, ενώ τα συνολικά έξοδα 
$14,97 εκατομμύρια, όσα ακριβώς και το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Επομένως 
το λειτουργικό έλλειμμα της Κοινότητος, 
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου 
$614.000.

*Όμως λόγω της αναμενόμενης 
νέας επιχορήγησης του $1 περίπου 
εκατομμυρίου με το όποιο μέσω του 
Ομοσπονδιακού Προγράμματος CEWS 
θα ενισχυθεί η Κοινότητα, θα έχουμε 
πλεόνασμα περίπου $386.000. 

*Σύμφωνα με προχθεσινές δηλώσεις 
της Ταμία η πρόσθετη επιχορήγηση μέσω 
του ομοσπονδιακού προγράμματος CEWS 
έχει εγκριθεί και μια επιταγή 1.064.000 
δολαρίων θα κατατεθεί στον λογαριασμό 
της ΕΚΜΜ στις 12 Φεβρουαρίου.

* Ετσι η Κοινότητα θα μειώσει το μεν 
μέσω της πιστωτικής γραμμής της χρέος 
(line of credit) κατά $380.000, το δε 
συσσωρευμένο της χρέος  κατά $293.000. 

Σημειώνουμε ότι βάσει των στοιχείων 
του τελευταίου ανεπίσημου Οικονομικού 
Απολογισμού που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2020, (δεν έχει εγκριθεί ακόμα) το μεν 
χρέος μέσω της πιστωτικής γραμμής 
ανερχόταν σε $2.145.305, το δε 
συσσωρευμένο χρέος σε  $9.865.000 (σε 
αυτό συμπεριλαμβάνεται και το χρέος της 
πιστωτικής γραμμής .)

Tον αμέσως προηγούμενο οικονομικό 

χρόνο, το συνολικό χρέος ανερχόταν σε 
$10.043.000. 

Σε όλα αυτά τα ποσά, δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα $7.000.000 
περίπου εκατομμύρια προς το Ελληνικό 
Δημόσιο. 

Σημειώνουμε επίσης ότι και ο 
προηγούμενος Οικονομικός Απολογισμός 
και πάλι λόγω της επιχορήγησης μέσω της 
οικονομικής ενίσχυσης του Προγράμματος 
CEWS που ανερχόταν σε $1.352,000, 
άφησε πλεόνασμα ύψους $300.000.

Επαναλαμβάνω, ότι σύμφωνα με την 
Ταμία και τα όσα είχε αναφέρει στην 
Συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου, ως 
έξοδα προβλέπονται «όσα ακριβώς και 
το προηγούμενο οικονομικό έτος» παρ΄ 
ότι είναι γνωστό ότι η μεν μισθοδοσία των 
Νεωκόρων, έχει οριστικά διακοπεί από την 
20η Μαρτίου 2020  (εξ ου και όλοι σχεδόν 
παραιτήθηκαν προκειμένου να βρουν άλλη 
εργασία για να ζήσουν), η δε μισθοδοσία 
των ιερέων διακόπηκε από  την 10η Μαΐου 
2020. Βέβαια, και οι ιερείς ως εργαζόμενοι, 
κατά το πρώτο πεντάμηνο έπαιρναν την 
κρατική επιχορήγηση που δικαιούνταν, 
και η Κοινότητα έστω και με μεγάλη 
καθυστέρηση, συμπλήρωσε το ποσό των 
$1.000 τον μήνα που έπρεπε να καταβάλει 
προς αυτούς, αλλά όλα δείχνουν ότι λόγω 
των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, μόνο 
από αυτές τις περικοπές, η Κοινότητα θα 
έχει ένα αρκετά μεγάλο οικονομικό όφελος. 
Πως λοιπόν βάσει του Προϋπολογισμού 
«ως έξοδα προβλέπει όσα ακριβώς και το 
προηγούμενο οικονομικό έτος;»

Λεπτομέρεια, ίσως θα πει κάποιος, 
αλλά η «λεπτομέρεια» αυτή πέρα του 
σημαντικού οικονομικού για την Κοινότητα 
οφέλους, παραπέμπει στην αγωνία των 
νεωκόρων και των κληρικών για το πως ως 
οικογενειάρχες θα συντηρηθούν, αλλά και 
πως οι Ιεροί Ναοί ως κτίρια θα παραμείνουν 
λειτουργικοί. Εδώ και πάλι πρέπει να 
τονιστεί, και υποχρεωτικά και ως είδους 
ενός ευχαριστώ, πρέπει να επαναληφθεί 
ότι παραμένουν σε άριστη κατάσταση 
λόγω της θυσίας των ιδίων των κληρικών, 
του αγώνα μελών των οικογενειών τους, 
αλλά και λίγων ανθρώπων, κυρίως των 
κυριών των Φιλοπτώχων, που αθόρυβα 
επιτελούν έναν αξιέπαινο άθλο.

Σε μια εποχή που τιμούμε και βραβεύουμε 
πολλούς και διαφόρους, συχνά όχι πάντα 
και τόσο δίκαια, αφού ό,τι λάμπει δεν είναι 
πάντα χρυσός, καλό είναι να κάνουμε μνεία 
και να πούμε και ένα ευχαριστώ σε αυτά 
τα άτομα που η λαίλαπα της πανδημίας, 
άθελά τους οπωσδήποτε, τα μετέτρεψε σε 
«μυρίπνοα άνθη της παροικίας μας.»

Στα της Στέγης; 
«Στέγη επί άκμονος 
και Στέγη ουδαμού» 

 Οι αρχαίοι ημών σοφοί πρόγονοι, τους 
οποίους συχνά πρέπει να επικαλούμεθα, 
μεταξύ των άλλων έλεγαν ότι:

«Σφύρα επί άκμονος και σκεύος 
ουδαμού». Το αξίωμα αυτό αναφερόταν σε 
κάποιον σιδερά που επειδή δεν είχε δουλειά 
να κάνει, κτυπούσε με το σφυρί του την 
βάση στην οποία έπρεπε να τοποθετήσει 
ένα αντικείμενο, αλλά δεδομένου ότι δεν 
υπήρχε αντικείμενο, αεροκοπανούσε.

Κάτι ανάλογο θαρρώ κάνει και ο 
Πρόεδρος όταν αναφέρεται στην Στέγη. 
«Σύντομα» μας λέει θα τακτοποιηθεί η 
μεταβίβαση, αλλά δεδομένου ότι αυτό το 
«σύντομα» είναι απροσδιόριστο και δεν 
έχει καταληκτική ημερομηνία, μένουμε 
στην υπόσχεση του «σύντομα» το οποίο 
θυμίζει τον αρχαίο σιδερά, ή το πολύ απλό 
και πολύ γνωστό μας «μηδέν μείον μηδέν, 
ισούται με μηδέν,» ή «τρέχα γήρευε και 
νικολοκαρτέρα!!»

Σε αυτό αν προσθέσουμε και  ότι στον 
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Προϋπολογισμό της Κοινότητος έστω και 
με αστερίσκο δεν γίνεται καμία αναφορά, 
οδηγούμεθα  στο συμπέρασμα ότι 
τουλάχιστον μέχρι την 30η Ιουνίου του 
2021, που λήγει το οικονομικό έτος της 
ΕΚΜΜ, η Κοινότητα δεν θα έχει κανένα 
εισόδημα από την Στέγη και επομένως, 
η Στέγη ΔΕΝ θα έχει μεταβιβαστεί στην 
Κοινότητα.

Εύχομαι οι σκέψεις μου να διαψευστούν 
αλλά αν σε αυτές προσθέσω τα της 
αναφοράς του Προέδρου της ΕΚΜΜ κ. 
Ανδρέα Κριλή, που αποσπώ από την  
σελίδα «των Νέων της Κοινότητας,» 
που είναι το επίσημο Δελτίο Τύπου του 
Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με 
αυτά: 

«…από την 1η Ιουλίου έχουν ξεκινήσει 
οι διαδικασίες για τη μεταφορά των τίτλων 
ιδιοκτησίας στην Κοινότητα. «Πρέπει να 
καταλάβουμε ότι είναι μια διαδικασία που 
απαιτεί χρόνο.

Δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα και 
γρήγορα». Η συμφωνία ορίζει ότι η Στέγη 
πρέπει να έρθει στην Κοινότητα εντός 60 
ημερών. «Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στην 
παροικία για το θέμα αυτό. Ειδικά αυτή τη 
δύσκολη στιγμή, θα θέλαμε να περάσει η 
Στέγη στην Κοινότητα νωρίτερα, αλλά ως 
υπεύθυνη Διοίκηση θέλουμε να τα κάνουμε 
όλα σωστά».

(Δηλώσεις Προέδρου της Ε.Κ.Μ.Μ κ. 
Ανδρέας Κριλής στην Συνεδρίαση του Δ.Σ. 
της 14ης Ιουλίου 2020),  

Και αν σε αυτά, για μια ακόμα φορά 
υπενθυμίσω ότι, η έως και την 19η Ιουνίου 
2020 Πρόεδρος της Στέγης κ. Δήμητρα 
Κωσταρίδου, σε συνέντευξη που είχε 
παραχωρήσει στον πρόγραμμα CFMB, (7 
Μαρτίου 2020, στον Μιχάλη και την Σούλα 
Τελλίδη), είχε τονίσει, ότι:

 «…από την 1η Ιουλίου του 2020, η 
Στέγη Ηλικιωμένων  (Foyer Hellenique 
pour personnes Agees) περιέρχεται στην 
πλήρη κατοχή της Κοινότητας έναντι ενός 
δολαρίου,»

Τότε είτε βρισκόμαστε μπροστά σε 
ένα υπό κατασκευή «γεφύρι της Αρτας» 
όπως έγραψα την περασμένη εβδομάδα, 
ή ενώπιον ενός σιδερά που εφαρμόζει το 
«Σφύρα επί άκμονος και σκεύος ουδαμού», 
ή μάλλον η «Στέγη επί της περιουσίας της 
Κοινότητος μεταβιβαζόμενη, αλλά Στέγη 
ουδαμού!!» 
Με την ευκαιρία υπενθυμίζω ότι το κτίριο της 
Στέγης, απαρτίζεται από 80 διαμερίσματα, 
από τους χώρους που καταλαμβάνουν 
τα γραφεία της Κοινότητας, την  αίθουσα 
της Μικρής Βουλής, την μικρή γωνιακή 
αίθουσα εκδηλώσεων, καθώς και το 
υπόγειο Πάρκινγκ.
Σύμφωνα πάντα  με τα όσα είχε αναφέρει 
η κα Κωσταρίδου στις 7 Μαρτίου 2020 
(αναφέρω συχνά τις ημερομηνίες επειδή 
είναι σημαντικές και πρέπει να μην τις 
ξεχνάμε), τα ετήσια καθαρά έσοδα που 
θα έχει η Κοινότητα από την Στέγη, 
υπολογίζονται σε $200.000 περίπου.

Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι 
τώρα τα ετήσια μεικτά έσοδα πλησιάζουν 
τις $700.000 (επτακόσιες χιλιάδες) και 
επομένως τα καθαρά έσοδα μπορεί να 
αυξηθούν και πολύ πάνω των $200.000.
Αναλογιζόμενος εκείνο το συχνά 
επαναλαμβανόμενο «Σύντομα» πόση 
διάρκεια χρόνου θα έχει, αρκούμαι σε αυτά.

και πάλι μια φωνή από το όχι 
και τόσο μακρινό παρελθόν 

της κοινότητας μας
Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα την 
ερχόμενη εβδομάδα, αφού πολλά από 

Του γεωργίου καρύδη

Καθώς φαίνεται ότι υποχωρεί το κύμα 
του Κορωνοϊού στην Επαρχία μας και 
σταδιακά ανοίγουν όλο και περισσότερες 
επιχειρήσεις και υπηρεσίες, οι αρμόδιοι 
παράγοντες ανησυχούν από το γεγονός 
ότι μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 48 
επιβεβαιωμένα ή υποθετικά κρούσματα 
που σχετίζονται με την μετάλλαξη του 
θανατηφόρου ιού στην περιοχή του 
Μόντρεαλ.

Η κατάσταση λόγω αυτής της μετάλλαξης 
είναι πολύ εύθραυστη, δήλωσε ο Υπουργός 

συγκριτικά με την προηγούμενη ημέρα), 
ενώ 137 ατόμων νοσηλεύονταν στην  
εντατική (μείωση κατά 6 συγκριτικά με την 
προηγούμενη ημέρα).

Επί πλέον την Πέμπτη εμβολιάστηκαν 
4.432 άτομα και έτσι από τις 14 Δεκεμβρίου 
που άρχισαν οι εμβολιασμοί έχουν 
εμβολιαστεί 280.612 άτομα. Ο αριθμός 
αυτός  αντιπροσωπεύει μόλις το 2,9% του 
πληθυσμού.

Ο διευθυντής δημόσιας υγείας του 
Κεμπέκ dr. Horacio Arruda, αναφερόμενος 
στο κατά πόσο τα στοιχεία είναι 
αντικειμενικά είπε ότι με τα διαθέσιμα 
δεδομένα είναι επί του παρόντος αδύνατο 
να είμαστε πιο ακριβείς, ή να προβλέψουμε 
αν θα εμφανιστούν άλλες περιπτώσεις.

«Αν με ρωτήσετε για το αν υπάρχουν 
περισσότερα θύματα από όσα εντοπίζουμε, 
η απάντηση είναι πιθανώς ναι», δήλωσε 
ο dr. Arruda σε δημοσιογράφους για να 
προσθέσει  ότι οι δοκιμές δείχνουν ότι 
οι τρέχουσες επιλογές εμβολίου είναι 
πολύ αποτελεσματικές στη θεραπεία της 
παραλλαγής του του ιού από το Ηνωμένο 
Βασίλειο Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι 
αυτή που έχει δει το Κεμπέκ.

Πάντως όπως ανέφερε την Πέμπτη ο 
Υπουργός Υγείας του Κεμπέκ κ. Chris-
tian Dubé από την ερχόμενη εβδομάδα, η 
Κυβέρνηση του Κεμπέκ θα επιταχύνει τους 
εμβολιασμούς στην περιοχή του Μοντρεάλ, 
όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη διάδοση 
της μετάλλαξης του ιού, και τα άτομα που 
διαπιστώνεται ότι είναι θετικοί στον Cov-
id-19 θα εξετάζονται και για το αν είναι 
θετικοί και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή 
μετάλλαξής του.

Μάλιστα πρόσθεσε, ότι επειδή η 
προμήθεια των εμβολίων είναι υπόθεση 
της Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως 
ασκεί «διακριτική πίεση» προκειμένου 
να  επιβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμα για 
περισσότερες δόσεις. Το Κεμπέκ περιμένει 
την πραγματοποίηση των υποσχέσεων 
της Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως για 
προμήθεια 1,3 εκατομμυρίων εμβολίων 
μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Μοντρεάλ 13 Φεβρουαρίου 2021
Ελληνοκαναδικό Βήμα

εκείνα που σφυρηλάτησαν, κατά κανόνα 
αρνητικά την Κοινότητα, πρέπει να 
φέρουμε στην επικαιρότητα προκειμένου 
να τα θυμόμαστε εμείς οι παλαιοί που τα 
ζήσαμε και να τα μαθαίνουν οι νεότεροι.
Γι αυτό επαναλαμβάνω αυτό που έγραψα 
αρχικά:
«Είναι υποχρέωση όλων ημών, των 
Ελληνικής καταγωγής κατοίκων του 
Μοντρεάλ, να ενδιαφερόμαστε για την 
Κοινότητά μας και όλα τα Κοινοτικά μας 
θέματα, αφού μέσω αυτής συμβάλουμε 
στην διατήρηση των Ιερών μας Ναών, 
των Σχολείων μας, καθώς και όλων των 
άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από 

την Κοινότητα, βασικός σκοπός της 
οποίας είναι, μέσα στην πανσπερμία των 
λαών που ζούμε να μας διατηρήσει, έτσι 
όπως είμαστε, δηλαδή ξεχωριστούς και 
«ανάδελφους!»
Ενδιαφέρομαι για την Κοινότητα, μεταξύ 
των άλλων σημαίνει παρακολουθώ τα 
της Κοινότητας και κάθε χρόνο ανανεώνω 
την συνδρομή μου, η οποία για τους 
ηλικιωμένους είναι μόλις $25 δολάρια τον 
χρόνο.

Μοντρεάλ 13 Φεβρουαρίου 2021
Σχόλια Επικαιρότητες

Ελληνοκαναδικό Βήμα

Υγείας του Κεμπέκ κ. Christian Dubé για να 
προσθέσει ότι η εμφάνιση της μπορεί να 
αλλάξει την όλη κατάσταση. 

Δεν θέλω να προκαλέσω πανικό, αλλά 
θέλω να είμαι όσο πιο ειλικρινής είναι 
δυνατόν.

Εν τω μεταξύ στο  Κεμπέκ αναφέρθηκαν 
την Παρασκευή 984 νέα περιστατικά και 25 
επί πλέον θάνατοι. 

Στην Επαρχία μας από την έναρξη της 
πανδημίας, έχουν επιβεβαιωθεί 274.831 
φορείς και έχουν πεθάνει 10.173..

Την ίδια στιγμή νοσηλεύονταν 849 
άτομα στο νοσοκομείο (μείωση κατά 25 

Αν και μειώνονται οι φορείς του ιού, 
αυξάνονται οι ανησυχίες λόγω μετάλλαξής του

Παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα, καθώς και 
οι εκκλήσεις για της αυστηρή εφαρμογή τους
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Από ΣΕΛΙΔΑ 1
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

200 χρόνια μετά την ΕπανάστασηΟι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης 
ενασχολούνται εις την αποκατάστασιν 
της ιδίας ευδαιμονίας· και πλήρεις 
ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς των 
Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι 
την ελευθερίαν της Ελλάδος.

Ημείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής 
αρετής και του παρόντος αιώνος, είμεθα 
Εύελπεις, να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν 
αυτών και βοήθειαν· πολλοί εκ τούτων 
φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά να 
συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθήτε, ω 
φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν Κραταιάν δύναμιν 
να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! Θέλετε ιδή 
και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς, 
οίτινες, παρακινούμενοι από την δικαίαν 
μας αιτίαν, να στρέψωσι τα Νώτα προς 
τον εχθρόν και να ενωθώσι με ημάς· ας 
παρρησιασθώσι με ειλικρινές φρόνημα, 
η Πατρίς θέλει τους εγκολπωθή! Ποίος 
λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς σας 
Βραχίονας; ο άνανδρος εχθρός μας είναι 
ασθενής και αδύνατος. Οι στρατηγοί μας 
έμπειροι και όλοι οι ομογενείς γέμουσιν 
ενθουσιασμού! ενωθήτε λοιπόν, ω 
ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες! ας 
σχηματισθώσι φάλαγκες εθνικαί, ας 
εμφανισθώσι Πατριωτικαί λεγεώνες, 
και θέλετε ιδή τους παλαιούς εκείνους 
Κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν 
εξ ιδίων, απέναντι των θριαμβευτικών μας 
Σημαίων! Εις την φωνήν της Σάλπιγκός 
μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και Αιγέου 
πελάγους θέλουσιν αντηχήση· τα Ελληνικά 
πλοία, τα οποία εν καιρώ ειρήνης ήξεραν 
να εμπορεύωνται, και να πολεμώσι, 
θέλουσι σπείρη εις όλους τους λιμένας του 
τυράννου με το πυρ και την μάχαιραν, την 
φρίκην και τον θάνατον...

Ποία ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήση 
εις την πρόσκλησιν της Πατρίδος; Εις την 
Ρώμην ένας του Καίσαρος φίλος σείων 
την αιματομένην χλαμύδα του τυράννου 
εγείρει τον λαόν. Tι θέλετε κάμη Σεις ω 
Έλληνες, προς τους οποίους η Πατρίς 
γυμνή δεικνύει μεν τας πληγάς της και 
με διακεκομμένην φωνήν επικαλείται την 

βοήθειαν των τέκνων της; Η θεία πρόνοια, 
ω φίλοι Συμπατριώται, ευσπλαγχνισθείσα 
πλέον τας δυστυχίας μας ηυδόκησεν 
ούτω τα πράγματα, ώστε με μικρόν κόπον 
θέλομεν απολαύση με την ελευθερίαν 
πάσαν ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από 
αξιόμεμπον αβελτηρίαν αδιαφορήσωμεν, 
ο τύραννος γενόμενος αγριώτερος θέλει 
πολλαπλασιάση τα δεινά μας, και θέλομεν 
καταντήση διά παντός το δυστυχέστερον 
πάντων των εθνών.

Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω 
Συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν 
μας κατάστασιν! ίδετε εδώ τους Ναούς 
καταπατημένους! εκεί τα τέκνα μας 
αρπαζόμενα διά χρήσιν αναιδεστάτην 
της αναιδούς φιληδονίας των βαρβάρων 
τυράννων μας! τους οίκους μας 
γεγυμνωμένους, τον αγρούς μας 
λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεεινά 
ανδράποδα!

Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον 
αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν 
την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη 
την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, 
δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, 
και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, 
και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την 
ασεβή των ασεβών Καταφρόνησιν.

Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, όστις 
ανδρειοτέρως υπερασπισθή τα δίκαια 
της Πατρίδος, και ωφελιμοτέρως την 
δουλεύση. Το έθνος συναθροιζόμενον 
θέλει εκλέξη τους Δημογέροντάς του, και 
εις την ύψιστον ταύτην Βουλήν θέλουσιν 
υπείκει όλαι μας αι πράξεις...

Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν 
φρόνιμα, oι πλούσιοι ας καταβάλωσιν 
μέρος της ιδίας περιουσίας, oι ιερoί 
ποιμένες ας εμψυχώσωσι τον λαόν με το 
ίδιόν των παράδειγμα, και oι πεπαιδευμένοι 
ας συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Oι δε εν 
ξέναις αυλαίς υπουργούντες στρατιωτικοί 

και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας 
ευχαριστίας εις ην έκαστος υπουργεί 
δύναμιν, ας ορμήσωσιν όλοι εις το 
ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν 
στάδιον, και ας συνεισφέρωσιν εις την 
πατρίδα τον χρεωστούμενον φόρον, και 
ως γενναίoι ας ενοπλισθώμεν όλοι άνευ 
αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον 
όπλον της ανδρείας και υπόσχομαι 
εντός ολίγου την νίκην και μετ’ αυτήν 
παν αγαθόν. Πoίoι μισθωτοί και χαύνοι 
δούλοι τολμούν να αντιπαραταχθώσιν 
απέναντι λαού, πολεμούντος υπέρ της 
ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες oι Ηρωικοί 
αγώνες των προπατόρων μας· Μάρτυς η 
lσπανία, ήτις πρώτη και μόνη κατετρόπωσε 
τας αηττήτους φάλαγκας ενός τυράννου.

Με την Ένωσιν, ω Συμπολίται, με το 
προς την ιεράν Θρησκείαν Σέβας, με την 
προς τους Νόμους και τους Στρατηγούς 
υποταγήν, με την ευτολμίαν και 
σταθηρότητα, η νίκη μας είναι βεβαία και 
αναπόφευκτος, αυτή θέλει στεφανώση μέ 
δάφνας αειθαλείς τους Ηρωικούς αγώνας 
μας, αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους 
θέλει χαράξη τα ονόματα ημών εις τον 
ναόν της αθανασίας, διά το παράδειγμα 
των επερχομένων γενεών. Η Πατρίς θέλει 
ανταμείψη τα ευπειθή και γνήσιά της τέκνα 
με τα βραβεία της δόξης και τιμής· τα δε 
απειθή και κωφεύοντα εις την τωρινήν της 
πρόσκλησιν, θέλει αποκηρύξη ως νόθα και 
Ασιανά σπέρματα, και θέλει παραδώση 
τα ονόματά των, ως άλλων προδότων, 
εις τον αναθεματισμόν και κατάραν των 

μεταγενεστέρων.
Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω 

Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την 
ελευθερίαν εις την κλασικήν γην της 
Ελλάδος! Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ 
του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών! 
Ας πολεμήσωμεν εις τους τάφους των 
Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να μάς 
αφήσωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και 
απέθανον εκεί! Το αίμα των τυράννων είναι 
δεκτόν εις την σκιάν τον Επαμεινώνδου 
Θηβαίου, και του Αθηναίου Θρασυβούλου, 
οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα 
τυράννους, εις εκείνας του Αρμοδίου και 
Αριστογείτωνος, οι οποίοι συνέτριψαν 
τον Πεισιστρατικόν ζυγόν, εις εκείνην 
του Τιμολέοντος, όστις απεκατέστησε 
την ελευθερίαν εις την Κόρινθον και 
τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας 
τον Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του 
Λεωνίδου και των τριακοσίων, οίτινες 
κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθμήτους 
στρατούς των βαρβάρων Περσών, 
των οποίων τους βαρβαροτέρους και 
ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις 
ημάς σήμερον, με πολλά μικρόν κόπον, να 
εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου.

Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι η Πατρίς Μας 
Προσκαλεί!

Αλέξανδρος Υψηλάντης
Την 24ην Φεβρεαρίου 1821 
Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου

sansimera.gr
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ό Θεός δρα μόνο θεραπευτικά
π. Δημητρίου Μπόκου

Ὅπως ὁ γιατρὸς πολεμάει καὶ 
ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα τὴν ἀρρώστια, 
ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ βάζει τὴν 
ἀρρώστια μέσα στὸ σῶμα, ἔτσι καὶ 
ὁ Θεός. «Ἀναιρεῖ τὸ κακόν», ἀλλὰ 
δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ προκαλεῖ τὸ 
κακό. Γιὰ τὶς τομὲς (ἐγχειρήσεις), 
τοὺς καυτηριασμοὺς καὶ τοὺς 
ἀκρωτηριασμοὺς ποὺ κάνει ὁ γιατρός, 
δὲν εἶναι ὁ ἴδιος αἴτιος ἀλλὰ ἡ νόσος. 
Ἔτσι καὶ «οἱ τῶν πόλεων ἀφανισμοί» 
καὶ ὅλα τὰ ἄλλα κακὰ ἔχουν ὡς αἰτία 
τὴν ἀμετρία τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ 
ὄχι τὸν Θεό. Ὁ γιατρὸς μάχεται τὴν 
ἀρρώστια καὶ ὄχι τὸν ἄρρωστο, ἔστω 
καὶ ἂν τοῦ προκαλεῖ πόνους καὶ ὀδύνη, 
καὶ μάλιστα θεωρεῖται καὶ εὐεργέτης 
του, ἐπειδὴ μὲ αὐτὰ τὸν θεραπεύει. 
Ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς εἶναι ὄντως ἀγαθός, 
ἐπειδὴ μὲ τὶς δοκιμασίες περιορίζει τὴν 
ἀμετρία τοῦ κακοῦ καὶ ἐξασφαλίζει σὲ 
ὅλους τη σωτηρία. Ὁ γιατρὸς ὅσο κι ἂν 
ταλαιπωρεῖ, δὲν τιμωρεῖ τὸν ἄρρωστο. 
Ὅ,τι κάνει, εἶναι γιὰ νὰ τὸν θεραπεύσει. 
Ἔτσι καὶ ὁ Θεός. Εἶναι ἀρρώστια ἡ 
ἁμαρτία καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀσθενής. 
Ὅ,τι κάνει ὁ Θεός, εἶναι γιὰ νὰ τὸν 
θεραπεύσει, ὄχι νὰ τὸν τιμωρήσει. 

Οἱ δοκιμασίες ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς 
εἶναι οἱ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις του 
γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ κακοῦ. Εἶναι τὸ 
χειρουργικό του νυστέρι μὲ τὸ ὁποῖο 
ἐπεμβαίνει θεραπευτικά. Ἐπεμβαίνει ὁ 
Θεός, δὲν ἀφήνει τὸ κακὸ ἀνεξέλεγκτο. 
Ποτὲ ὅμως δὲν δρᾶ τιμωρητικά, 
ἀλλὰ μόνο γιὰ νὰ ὠφελήσει τὸν 
ἁμαρτάνοντα. Γιὰ νὰ διορθώσει καὶ νὰ 
περιορίσει τὸ κακὸ ἀπὸ τὸ ὁποῖο νοσεῖ 
ὁ ἄνθρωπος. «Μᾶλλον οὐδὲ κολάζει, 
ἀλλὰ διορθοῦται μόνον» (Ἅγιος Ἰω. ὁ 
Χρυσόστομος). Ἀκόμα καὶ ὁ θάνατος 
τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ποὺ φαίνεται σὰν 
τιμωρία Θεοῦ, εἶναι εὐεργεσία πρὸς 
τὸν ἁμαρτάνοντα. Ὅταν ἐξαντληθεῖ 
κάθε ἄλλο μέσο γιὰ διόρθωσή του, 
ὅταν ἀποκλεισθεῖ κάθε πιθανότητα 
μετανοίας του, ὁ παντογνώστης Θεὸς 
τοῦ ἐπιφέρει θάνατο, «ἵνα μὴ τὸ κακὸν 
ἀθάνατον ᾗ». Γιὰ νὰ σταματήσει 
κάποτε νὰ ἁμαρτάνει καὶ αὐτός. Νὰ μὴ 
συνεχίζει ἐπ’ ἄπειρον νὰ ἐπιβαρύνει τὴ 
θέση του. 

[Μιὰ ἀναγκαία παρένθεση ἐδῶ: 
Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ἡ ἁγιογραφικὴ 

καὶ πατερικὴ γλώσσα εἶναι 
ἀνθρωπομορφική, συγκαταβατικὴ 
στὴν ἀνθρώπινη ἀσθένεια. Ἡ χρήση 
τῶν ὅρων «τιμωρία», «κόλαση», 
«θυμὸς ἢ ὀργὴ Θεοῦ», ὅπως καὶ 
πολλῶν ἄλλων συναφῶν, εἶναι 
ἐντελῶς καταχρηστική. Ἀπευθύνεται 
πρὸς τὸν ἄνθρωπο ποὺ πνευματικὰ 
βρίσκεται στὸ ἐπίπεδο τοῦ δούλου 
ἢ τοῦ μισθωτοῦ, γιὰ νὰ τὸν διεγείρει 
στὴ μετάνοια. Δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν 
πραγματικὴ φύση τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι 
τέλειος, ἀπαθής, δὲν ὀργίζεται καὶ δὲν 
ἔχει καμμιὰ τιμωρητικὴ διάθεση μέσα 
του. Κάθε ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ εἶναι 
καθαρὰ θεραπευτικὴ καὶ παιδαγωγική, 
γίνεται μόνο ὅταν ἀπὸ αὐτὴν πρόκειται 
νὰ προκύψει πνευματικὴ ὠφέλεια 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ Θεὸς εἶναι «ὁ 
βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα 
οἰκονομῶν καὶ τὸ συμφέρον πᾶσιν 
ἀπονέμων». Μὲ βαθειὰ σοφία καὶ 
ἀπέραντη ἀγάπη ἐνεργεῖ καὶ οἰκονομεῖ 
τὰ πάντα γιὰ τὸ καλό μας. Κυβερνᾶ 
τὸν κόσμο, ἐπεμβαίνει, περιορίζει καὶ 
ἐλέγχει τὸ κακό, ἀλλὰ πάντα μὲ ἀγάπη. 
Οἱ ἐνέργειές του εἶναι διορθωτικὲς καὶ 
θεραπευτικές, ποτὲ τιμωρία, ἀκόμα καὶ 
γιὰ τὸν ἀμετανόητο, ὅπως ἀναφέρθηκε 
παραπάνω. Εἶναι γιατρός, πατέρας, 
παιδαγωγός, ἀλλὰ ποτὲ τιμωρὸς μὲ 
τὸ νομικὸ πνεῦμα τῆς ἀνθρώπινης 
δικαιοσύνης, ποὺ ἀπαιτεῖ τὴν τυφλὴ 
ἐφαρμογὴ τοῦ σχήματος «παράβαση-
τιμωρία». 

«Ὁ Θεὸς δὲν τιμωρεῖ, ὁ ἄνθρωπος 
αὐτοτιμωρεῖται, ἀπομακρυνόμενος 
ἀπὸ τὸν Θεό. Εἶναι, ἂς ποῦμε, ἐδῶ 
νερό, ἐκεῖ φωτιά. Εἶμαι ἐλεύθερος νὰ 
διαλέξω. Βάζω τὸ χέρι μου στὸ νερό, 
δροσίζομαι. Τὸ βάζω στὴ φωτιά, 
καίγομαι» (Ἅγιος Πορφύριος). Μέσα 
στὸ πνεῦμα αὐτὸ ὁ Θεὸς εἶναι καὶ ὁ 
τελικὸς κριτὴς τῶν πάντων, ἀλλὰ ἡ 
κρίση του δὲν εἶναι τιμωρία, ὅπως 
φρονοῦν μερικοί, μεταφέροντας 
στὸν Θεὸ τὸν τρόπο τῆς ἀνθρώπινης 
δικαιοσύνης. «Ὁ Θεὸς οὐ κολάζει τινὰ 
ἐν τῷ μέλλοντι», ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος 
διαλέγει ἐλεύθερα ἂν θὰ μετέχει ἢ ὄχι 
στὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ. «Ἔστιν οὖν ἡ μὲν 
μετοχὴ τοῦ Θεοῦ τρυφή, ἡ δὲ ἀμεθεξία 
κόλασις» (Ἅγ. Ἰω. ὁ Δαμασκηνός)]. 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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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
ό γηραιότερος 
άνθρωπος της 

Ευρώπης νίκησε 
τον κορωνοϊό - 

Ο γηραιότερος άνθρωπος της Ευρώπης, 
η Γαλλίδα μοναχή αδελφή Αντρέ, κατάφερε 
να νικήσει την Covid-19 και θα γιορτάσει 
τα 117α της γενέθλια αυτήν την εβδομάδα.   
Η Λουσίλ Ραντόν, που πήρε το όνομα 
αδελφή Αντρέ όταν εντάχθηκε σε ένα 
καθολικό φιλανθρωπικό τάγμα το 1944, 
διαγνώστηκε θετική στον νέο κορονοϊό 
στις 16 Ιανουαρίου, στον οίκο ευγηρίας 
όπου διέμενε στην Τουλόν, στη νότια 
Γαλλία. Απομονώθηκε από τους άλλους 
τρόφιμους, αν και δεν εκδήλωσε κανένα 
σύμπτωμα.   Σε ερώτηση αν φοβήθηκε που 
νόσησε από την Covid-19, η αδελφή Αντρέ 
απάντησε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM: 

«Όχι, δεν φοβήθηκα, επειδή δεν 

φοβόμουν να πεθάνω... Είμαι χαρούμενη 
που βρίσκομαι μαζί σας, όμως εύχομαι να 
ήμουν κάπου αλλού, μαζί με τον μεγάλο 
αδελφό μου, τον παππού και τη γιαγιά μου.   

Ο Νταβίντ Ταβελά, εκπρόσωπος Τύπου 
του οίκου ευγηρίας Sainte Catherine 
Labouré, λέει πως η αδελφή Αντρέ τα 
πηγαίνει πολύ καλά. «Θεωρούμε ότι έχει 
αποθεραπευτεί. Είναι πολύ ήρεμη και 
ανυπομονεί να γιορτάσει τα 117α γενέθλιά 
της την Πέμπτη».   Σύμφωνα με τον ίδιο, 
η αδελφή Αντρέ, που είναι τυφλή αλλά 
γεμάτη ζωή, θα γιορτάσει τα γενέθλιά της 
παρέα με μια μικρότερη ομάδα τροφίμων, 
σε σχέση με το σύνηθες, λόγω κορωνοϊού. 
«Στάθηκε πολύ τυχερή», συμπλήρωσε.   
Η αδελφή Αντρέ, που γεννήθηκε στις 11 
Φεβρουαρίου του 1904, είναι ο δεύτερος 
γηραιότερος άνθρωπος του πλανήτη 
σύμφωνα με τον κατάλογο της οργάνωσης 
GRG (Gerontology Research Group). Ο 
πιο ηλικιωμένος άνθρωπος στον κόσμο 
είναι η Γιαπωνέζα Κάνε Τανάκα, που 
έκλεισε τα 118 στις 2 Ιανουαρίου.   

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reu-
ters Πηγή: www.lifo.gr

Η αποστολή του ΠΟΥ 
στην Κίνα ολοκληρώθηκε 

η διαμάχη για 
την προέλευση 
της πανδημίας 

συνεχίζεται
Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της 

έρευνας του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας στην κινεζική πόλη Γουχάν από 
όπου ξεκίνησε η πανδημία, οι ΗΠΑ 
ανακοίνωσαν ότι θα ελέγξουν τα δεδομένα 
που συγκεντρώθηκαν, ενώ η Κίνα ζήτησε 
από την Ουάσιγκτον να προσκαλέσει τον 
ΠΟΥ για έρευνα και στο δικό της έδαφος.

Έπειτα από δύο εβδομάδες ερευνών, 
η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ 
ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα στοιχεία που 
συλλέχθηκαν δεν αλλάζουν τη γενική 
εικόνα για την πανδημία, αν και δεν μπορεί 
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο ιός να 
έφτασε στην Κίνα από άλλη χώρα.

Lockdown : Όλα τα μέτρα που θα 
ισχύουν από αύριο στην Αττική

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, το 
οποίο προωθεί την ιδέα ότι ο πανδημικός 
κορωναϊός εισήχθη στη χώρα, ζήτησε 
ανεξάρτητη έρευνα του ΠΟΥ στις ΗΠΑ.

«Ελπίζουμε ότι η αμερικανική πλευρά θα 
ακολουθήσει, όπως και η Κίνα, μια ανοιχτή 
και διαφανή στάση, και θα καλέσει ειδικούς 
του ΠΟΥ στις ΗΠΑ για να ερευνήσουν 
την προέλευση του ιού» δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ Ουάνγκ 
Ουενμπίν.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις της 
εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Τζεν 
Ψάκη, η οποία επισήμανε ότι η κυβέρνηση 
Μπάιντεν δεν συμμετείχε «στον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση» της έρευνας στην Κίνα 
και σκοπεύει να διενεργήσει ανεξάρτητο 
έλεγχο στα ευρήματα και τα δεδομένα της 
αποστολής.

«Οι ΗΠΑ θα εξετάσουν ανεξάρτητα τα 
δεδομένα του ΠΟΥ; Ο ΠΟΥ είναι που 
πρέπει να εξετάσει τα δεδομένα των ΗΠΑ» 
δήλωσε ο Χου Σινζίν, αρχισυντάκτης της 
σκανδαλοθηρικής κινεζικής εφημερίδας 
Global Times, σχολιάζοντας τις εξελίξεις 
στην εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης 
Weibo.

Ανακοινώνοντας την Τρίτη τα 
προκαταρκτικά συμπεράσματα της 
έρευνας στη Γουχάν, ο Πίτερ Μπεν 
Έμπαρεκ, επικεφαλής της αποστολής του 
ΠΟΥ, απέρριψε τη θεωρία ότι ο κοροναϊός 
απέδρασε από το Ινστιτούτο Ιολογίας της 
Γουχάν. Δεν απέκλεισε όμως το ενδεχόμενο 
ο SARS-CoV-2 να έφτασε στην Κίνα με 
μολυσμένα κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως 
επιμένει εδώ και καιρό το Πεκίνο.

Τα συμπεράσματα του ΠΟΥ «διαψεύδει 
πλήρως τη θεωρία συνωμοσίας που 

επικαλούνται ορισμένα ‘γεράκια’ στις ΗΠΑ 
όπως ο τέως υπουργός Εξωτερικών Μάικ 
Πομπέο, ο οποίος κατηγορεί το Ινστιτούτο 
Ιολογίας της Γουχάν ότι απελευθέρωσε 
τον ιό» γράφουν η Global Times, η οποία 
ανήκει στην Λαϊκή Ημερησία του κινεζικού 
καθεστώτος.

Ο Πομπέο πράγματι είχε δηλώσει ότι 
υπάρχουν «σημαντικές ενδείξεις» ότι ο ιός 
απέδρασε από εργαστήριο.

Η νέα κυβέρνηση υπό τον Τζο Μπάιντεν 
έχει πάρει αποστάσεις από τη θεωρία.

πορτογαλία: 
ό τουρισμός 

«βούτηξε» στα 
επίπεδα της 

δεκαετίας του 1980
 

Ο κάποτε ισχυρός κλάδος του τουρισμού 
στην Πορτογαλία κατέγραψε πέρυσι 
τις χειρότερες επιδόσεις από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1980, καθώς η 
πανδημία του κορωνοϊού και τα lock-
down που επιβλήθηκαν σε όλο τον κόσμο 
καθήλωσαν στο έδαφος τα αεροσκάφη 
και κράτησαν μακριά τους επισκέπτες. 
Η εθνική στατιστική υπηρεσία INE 
ανακοίνωσε ότι λιγότεροι από τέσσερα 
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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)

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

5
1

εκατομμύρια ξένοι τουρίστες έμειναν σε 
πορτογαλικά ξενοδοχεία το 2020, μια 
μείωση σχεδόν 76% σε σχέση με το ρεκόρ 
των 16,4 εκατ. το 2019, ενώ ο αριθμός 
των διανυκτερεύσεων από μη κατοίκους 
μειώθηκε κατά 75%, στα 12,3 εκατομμύρια, 
το χαμηλότερο επίπεδο από το 1984. 
Οι διανυκτερεύσεις από Βρετανούς 
-μια από τις μεγαλύτερες ξένες αγορές 
της Πορτογαλίας- μειώθηκαν κατά 78% 
συγκριτικά με έναν χρόνο νωρίτερα. 
Υπήρξε επίσης τεράστια μείωση στην 
κινεζική και την αμερικανική αγορά, με 
βουτιά κατά 82% και 87%, αντίστοιχα. 
Τα συνολικά έσοδα των ξενοδοχείων 
μειώθηκαν κατά 66% πέρυσι, σύμφωνα 
με την INE, με τον εγχώριο τουρισμό 
να περιορίζει εν μέρει τις απώλειες.  
Η Πορτογαλία, μια χώρα περίπου 
10.000.000 κατοίκων, είχε καλύτερες 
επιδόσεις σε σχέση με άλλες χώρες 
στην Ευρώπη στο πρώτο κύμα της 
πανδημίας, αλλά το 2021 ήρθε με μια 
καταστροφική αύξηση στα κρούσματα και 
τους θανάτους, οδηγώντας στην επιβολή 
αυστηρού lockdown τον περασμένο μήνα. 
Σχεδόν 15.321 άνθρωποι έχουν χάσει 
τη ζωή τους εξαιτίας της νόσου COV-
ID-19 στην Πορτογαλία, με το σύνολο 
των περιστατικών να φθάνει τα 785.756. 
Η Πορτογαλία παρέτεινε το Σάββατο 
την αναστολή πτήσεων από και προς 
τη Βραζιλία και τη Βρετανία έως την 1η 
Μαρτίου, επιτρέποντας πτήσεις μόνο 
για ανθρωπιστικούς λόγους και τον 
επαναπατρισμό πολιτών.

iefimerida.gr 

Συναγερμός στην 
ΕΕ: προειδοποίηση 

για πλαστά 
εμβόλια κατά του 

κορωνοϊού

Η OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπο-
λέμησης της Απάτης) προειδοποίησε τις 
κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ να 

είναι σε επιφυλακή έναντι προσφορών για 
εμβόλια κατά του κορωνοϊού.

Αυτές οι προσφορές είναι πολύ συχνά 
ψεύτικες και πρέπει να αναφέρονται, 
τονίζει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από 
την υπηρεσία.

Ο Βίλε Ιτάλα, γενικός διευθυντής 
της OLAF, τόνισε: «Ακούμε αναφορές 
για απατεώνες που προσφέρονται να 
πουλήσουν εμβόλια σε κυβερνήσεις σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Αυτές οι προσφορές 
διατίθενται σε πολλές διαφορετικές μορφές. 
Για παράδειγμα, οι απατεώνες μπορεί 
να προσφέρουν να πουλήσουν μεγάλες 
ποσότητες εμβολίων, να παραδώσουν 
ένα δείγμα για να εξοφλήσουν την 
πρώτη προκαταβολή και στη συνέχεια να 
εξαφανιστούν με τα χρήματα. Μπορούν να 
παραδώσουν παρτίδες ψεύτικων εμβολίων. 
Ή μπορεί ψευδώς να ισχυρίζονται πως 
εκπροσωπούν νόμιμη επιχείρηση και ότι 
κατέχουν ή έχουν πρόσβαση σε εμβόλια».

Συμπληρώνει ότι «όλες αυτές οι αξιώσεις 
έχουν ένα κοινό: είναι ψευδείς. Είναι 
φάρσες οργανωμένες για να εξαπατήσουν 
τις εθνικές αρχές, που επιδιώκουν να 
εντείνουν τον ρυθμό εμβολιασμού για να 
διατηρήσουν τους πολίτες τους ασφαλείς. 
Πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο 
δυνατό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 
OLAF έχει προσθέσει ένα επιπλέον στρώμα 
στη συνεχιζόμενη έρευνά μας για ψεύτικα 
προϊόντα προστασίας από την COVID -19, 
με σκοπό την αντιμετώπιση του παράνομου 
εμπορίου εμβολίων COVID-19 που 
πιθανώς πραγματοποιούνται με παράνομη 
εισαγωγή τους στο έδαφος της ΕΕ ή /και 
μέσω της εμπορίας πλαστών φαρμάκων». 
«Θα συνεργαστούμε για να βρούμε 
την ταυτότητα των δραστών» 
Παράλληλα, ο κύριος Βιτάλα σημειώνει 
ότι «τώρα θα μοιραστούμε ενεργά τις 
πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά 
με αυτές τις απόπειρες απάτης με τους 
αξιόπιστους εταίρους μας στην ΕΕ, στα 
κράτη-μέλη και σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Θα συνεργαστούμε μαζί τους για να 
αποτρέψουμε αυτές τις απάτες και να 
βοηθήσουμε τις υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου να προσδιορίσουν την πραγματική 
ταυτότητα των ατόμων και των εταιρειών 
πίσω από αυτές τις απόπειρες, που 
θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη 
υγεία και τα δημόσια οικονομικά 
σε μια εποχή μεγάλης δυσκολίας». 
Στις 19 Μαρτίου 2020, η OLAF 
ξεκίνησε επίσημη έρευνα σχετικά με το 
παράνομο εμπόριο μασκών προσώπου, 
ιατρικών συσκευών, αντισηπτικών, 
φαρμάκων και εξαρτημάτων για τεστ που 
συνδέονται με την πανδημία COVID-19. 
Μέχρι στιγμής, η έρευνα της OLAF οδήγησε 
στον εντοπισμό περισσότερων από 1.000 
ύποπτων φορέων εκμετάλλευσης και στην 
κατάσχεση ή κράτηση περισσότερων 
από 14 εκατομμυρίων αντικειμένων. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, 
αντισηπτικά χεριών που περιέχουν μεγάλο 

όγκο μεθανόλης, κακές μάσκες προσώπου 
και πλαστά κιτ τεστ. Δεν έχουν καταγραφεί 
ακόμη κατασχέσεις πλαστών εμβολίων.
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ΕΕ: η κίνα 
εκθρόνισε τις 

ηπΑ το 2020 ως ο 
βασικός εμπορικός 

της εταίρος

Η Κίνα έγινε για πρώτη φορά ο βασικός 
εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2020, ξεπερνώντας τις 
ΗΠΑ, χάρη στη γρήγορη ανάκαμψη 
της οικονομίας της, που επηρεάστηκε 
λιγότερο από την πανδημία του κορωνοϊού 
από αυτές των εταίρων της στη Δύση. 
Για το σύνολο της περασμένης χρονιάς, 
το εμπόριο της ΕΕ με την Κίνα ανήλθε 
στα 586 δισ. δολάρια (αν προστεθούν 
οι εξαγωγές και οι εισαγωγές), έναντι 
555 δισ. για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η 
ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat. 
«Κατά το έτος 2020, η Κίνα ήταν ο κύριος 
εταίρος της ΕΕ», ανέφερε η Eurostat 
σε ανακοίνωση. Αν και η ΕΕ ήταν ήδη 
ο βασικός εμπορικός εταίρος της Κίνας 

από το 2004 -έχοντας τότε ξεπεράσει την 
Ιαπωνία-, είναι η πρώτη φορά που ισχύει 
και το αντίθετο, δηλαδή η Κίνα εκθρόνισε 
τις ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το αποτέλεσμα 
οφείλεται σε αύξηση των ευρωπαϊκών 
εισαγωγών που προέρχονται από την 
Κίνα (+5,6% το 2020 συγκριτικά με 
το 2019), καθώς και των ευρωπαϊκών 
εξαγωγών προς την ασιατική χώρα 
(+2,2%). Παράλληλα, το εμπόριο με τις 
ΗΠΑ κατέγραψε σημαντική μείωση σε ό,τι 
αφορά τις εισαγωγές (-13,2%) όσο και τις 
εξαγωγές (-8,2%). 

Αφού υπέστη πλήγμα από την πανδημία 
Covid-19 το πρώτο τρίμηνο, η κινεζική 
οικονομία ανέβασε και πάλι γρήγορα 
ταχύτητα, ενώ η κατανάλωση ξεπέρασε στα 
τέλη του έτους ακόμα και το επίπεδο που 
ήταν πριν από έναν χρόνο, ενισχύοντας 
τις ευρωπαϊκές πωλήσεις, κυρίως στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και τα προϊόντα 
πολυτελείας.

Η ΕΕ είδε το εμπορικό της έλλειμμα 
να επιδεινώνεται με την Κίνα 
Οι εξαγωγές της Κίνας προς την Ευρώπη 
ευνοήθηκαν από την ισχυρή ζήτηση 
για ιατρικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικά 
προϊόντα. Η ΕΕ είδε το εμπορικό της 
έλλειμμα να επιδεινώνεται με την Κίνα. 
Πέρασε από τα -164,7 δισ. ευρώ το 2019 
στα -181 δισ. την περασμένη χρονιά. Την 
ίδια ώρα, το πλεόνασμα με τις ΗΠΑ έμεινε 
σταθερό γύρω στα 151 δισ. ευρώ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι 
πλέον μέλος της ΕΕ, είναι τώρα ο τρίτος 
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος, πίσω 
από την Κίνα και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι 
ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τη χώρα 
μειώθηκαν κατά 13,2% την περασμένη 
χρονιά και οι εισαγωγές κατά 13,9%.

Συνολικά, η ΕΕ κατέγραψε αύξηση στο 
εμπορικό της πλεόνασμα το 2020 έναντι 
του υπόλοιπου κόσμου, στα 217,3 δισ. 
ευρώ έναντι 191,5 δισ. το 2019. Το ποσό 
είναι ακόμα μεγαλύτερο για τις 19 χώρες 
της ευρωζώνης: πλεόνασμα 234,5 δισ. 
ευρώ την περασμένη χρονιά έναντι 221 
δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

iefimerida.gr
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Οξυδερκής εμπειρογνώμων για την 
εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και 
των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ο Νίκολας 
Ντάνφορθ συνεργάστηκε με το German 
Marshal Fund των ΗΠΑ, το Woodrow Wil-
son International Center και το Ελληνικό 
Iδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Ζει και εργάζεται 
στην Ουάσιγκτον και μόλις ολοκλήρωσε 
ένα κείμενο πολιτικής (policy brief) για την 
Τουρκία για το Brookings Institution. Μέσα 
στο 2021 πρόκειται να κυκλοφορήσει το 
πρώτο του βιβλίο με τίτλο: «The Remaking 
of Republican Turkey: Memory and Mo-
dernity since the Fall of the Ottoman Em-
pire» (Η αναδιαμόρφωση της Δημοκρατίας 
της Τουρκίας: Μνήμη και νεωτερικότητα 
μετά την πτώση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας). Καθώς η Τουρκία έχει 
εξελιχθεί σε θέμα εξωτερικής πολιτικής 
πρώτης γραμμής στην Ουάσιγκτον, μιλάει 
στην «Κ» για τις ευαίσθητες ισορροπίες σε 
σειρά από κρίσιμα ζητήματα.
 

– Ο Ερντογάν επιχειρεί να επανατοποθετήσει την 
Τουρκία στην παγκόσμια σκηνή. Πόσο μακριά μπορεί 
να φτάσει;
– Μεγάλο μέρος της ρητορικής του Ερντογάν επικεντρώνεται 
στη μετατροπή της Τουρκίας σε μια μεγάλη δύναμη. 
Προκαλεί την ευρωπαϊκή ηγεμονία και υπερασπίζεται 
τα δικαιώματα των καταπιεσμένων που κατά αυτόν είναι 
οι μουσουλμάνοι. Είναι ένα όραμα ισλαμιστικό όσο και 
αντιιμπεριαλιστικό.
 
– Θέλει πραγματικά να αναβιώσει μια εκδοχή του 
οθωμανικού παρελθόντος;
– Στην πραγματικότητα αυτό που οραματίζεται μοιάζει 
πιο κοντά σε ένα αμερικανικό ή ρωσικό παλιομοδίτικο 
μοντέλο ισχύος του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα. Για 
παράδειγμα, ο Ερντογάν αναφέρεται συχνά στον ΟΗΕ. 
Λέει ότι η Τουρκία δεν υπήρξε ποτέ μέλος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλλά ο ΟΗΕ είναι μια καινοτομία του 
20ού αιώνα. Επίσης, στην Τουρκία γίνεται λόγος για την 
ίδρυση τουρκικών στρατιωτικών βάσεων σε ξένες χώρες. 
Ομως αυτά είναι πρωτοβουλίες των δυνάμεων του 20ού 
αιώνα.
 
– Θεωρεί ότι η Τουρκία μπορεί να είναι μια δύναμη που 
αντισταθμίζει την επιρροή της Γαλλίας στη σκηνή της 
Μεσογείου; 
– Η Γαλλία είναι χριστιανικό και κοσμικό έθνος. Ο Μακρόν 
έχει αντιισλαμιστικές απόψεις και η Γαλλία έχει μακρά 
αποικιακή ιστορία στη Μέση Ανατολή. Είναι εύκολο για τον 
Ερντογάν να τοποθετείται ενάντια στη Γαλλία.
 
– Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι πολύ 
δύσκολο για τον Ερντογάν να κερδίσει τις προεδρικές 
εκλογές του 2023. Γιατί λοιπόν επικρατεί απαισιοδοξία 

ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή του εκκρεμούς προς 
την επικράτηση των κοσμικών και εκσυγχρονιστικών 
δυνάμεων στην Τουρκία;
– Φαίνεται ότι έχει μειωθεί η υποστήριξή του. Αλλά το ίδιο 
φαινόταν στις δύο τελευταίες εκλογές. Πολλοί προβλέπουν 
ότι δεν μπορεί να κερδίσει σε μια πραγματικά δίκαιη εκλογική 
αναμέτρηση. Αλλά ο Ερντογάν ξέρει να υπολογίζει την 
ελάχιστη αντιδημοκρατική συμπεριφορά που απαιτείται για 
να κερδίζει. Μέχρι στιγμής διατηρεί την εξουσία χωρίς να 
έχει εγκαταλείψει εντελώς μια προσποίηση δημοκρατίας. 
Εχει πολλούς άσους στο μανίκι του.
 
– Τι συμβαίνει στο Κυπριακό; Πιστεύετε ότι ο Ερντογάν 
κινείται πραγματικά προς μια λύση δύο κρατών στην 
Κύπρο ή πρόκειται απλώς για ρητορικά σχήματα;
– Οι διαπραγματεύσεις που πρόκειται να ξεκινήσουν 
είναι απίθανο να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα. Οι 
τουρκικές προσδοκίες είναι ασυμβίβαστες με οποιαδήποτε 
λύση στην οποία θα συμφωνούσαν η διεθνής κοινότητα και 
η ελληνική πλευρά. Ο στόχος των διαπραγματεύσεων αυτή 
τη στιγμή είναι η αγορά χρόνου καθώς η νέα προεδρία 
Μπάιντεν αρχίζει να κινείται.

– Θα μπορούσε μια πιθανή κατάρρευση των υπό 
έναρξη διαπραγματεύσεων να χρησιμοποιηθεί από 
την Τουρκία ως μια άριστη δικαιολογία για τη μονομερή 
διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βόρειας Κύπρου;
– Σίγουρα φαίνεται πιθανό ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις 
θα καταρρεύσουν και θα υπάρξουν νέες συζητήσεις και 
πιέσεις για την ανεξαρτησία της Βόρειας Κύπρου. Αλλά δεν 
ξέρω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει μήπως ότι από ολόκληρο 
τον κόσμο μόνο η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν και η μισή 
Λιβύη θα αναγνωρίσουν μια Τουρκική Δημοκρατία της 
Βόρειας Κύπρου;
 
– Η Ουάσιγκτον τι θα κάνει;
– Οταν η Λευκωσία απέρριψε το σχέδιο Ανάν το 2004, 
υπήρχε μεγάλη συμπάθεια για τη Βόρεια Κύπρο στην 
Ευρώπη και στην Ουάσιγκτον. Οι Τούρκοι υπεύθυνοι 
εξωτερικής πολιτικής προσπάθησαν να αξιοποιήσουν 
αυτό το κλίμα. Αλλά σήμερα, ύστερα από μια τέτοια 
συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά, ακόμη και αν 
υπάρχει πραγματική συμπάθεια για τη Βόρεια Κύπρο, δεν 
πρόκειται να προσφέρει πολλά στο διπλωματικό επίπεδο.
 
– Στο πρόσφατο κείμενο πολιτικής σας για το 
Ινστιτούτο Brookings με τίτλο «Μεταξύ συνεργασίας και 
περιορισμού», προτείνατε στις ΗΠΑ να κινηθούν γύρω 
από την Τουρκία προκειμένου να την περιορίσουν. Τι 
σημαίνει αυτό στην πράξη;
– Σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεργαστούν με άλλους 
εταίρους στην περιοχή, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, για 
να βοηθήσουν στον περιορισμό αυτής της προκλητικής 
συμπεριφοράς, αφήνοντας ταυτόχρονα την πόρτα ανοικτή 
στον διάλογο και στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. 
Πιστεύω ότι η αμυντική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ 
και της Ελλάδας θα συνεχιστεί. Επίσης, θα συνεχιστεί η 
διπλωματική υποστήριξη των ΗΠΑ για το φόρουμ φυσικού 
αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.
 
– Πώς μπορεί η Ουάσιγκτον να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά την Αγκυρα όταν ο Ερντογάν γνωρίζει 
ότι η Δύση δεν αντέχει να χάσει την Τουρκία;
– Υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες στην Ουάσιγκτον 
μήπως η Δύση χάσει την Τουρκία. Υπάρχουν άνθρωποι 
κοντά στον πρόεδρο Μπάιντεν που ανησυχούν πολύ. Αλλά 
ο Ερντογάν ίσως τείνει να υπερβεί το όριο. Ναι, κάποιοι 
ανησυχούν για την απώλεια της Τουρκίας, αλλά εάν το 

όριο ξεπεραστεί, εάν όλοι στην Ουάσιγκτον αποφασίσουν 
ξαφνικά ότι η Τουρκία έχει ήδη χαθεί, τότε ο Ερντογάν χάνει 
κάθε διαπραγματευτική δύναμη.
 
– Ποια είναι λοιπόν η επόμενη πράξη στο έργο;
– Για πολύ καιρό στην Ουάσιγκτον πίστευαν ότι μια 
καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στον Ερντογάν θα 
βελτίωνε τις σχέσεις. Αποδείχθηκε ότι αυτό δεν ισχύει. 
Υπήρχαν επίσης άνθρωποι που εκτιμούσαν ότι μόλις 
δεχθεί την απειλή κυρώσεων, θα συμμορφωθεί. Ούτε 
αυτό ισχύει. Αντίθετα, είναι πολύ πιο πιθανό να δούμε 
μια πολύ περίεργη κατάσταση στην οποία η Τουρκία θα 
προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα χαρτιά που διαθέτει 
εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Αλλά 
στο τέλος η ζωή θα γίνει πολύ δύσκολη για την Τουρκία εάν 
αποξενώσει τους πάντες. Ο Ερντογάν γνωρίζει ότι σε αυτή 
την περίπτωση οι αντιδράσεις θα είναι πολύ μεγάλες και 
δεν θα μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Πιστεύω λοιπόν ότι 
αυτό που πρόκειται να δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα 
είναι ένας πολύ έντονος και κάπως εχθρικός χορός μεταξύ 
Τουρκίας και Δύσης. Δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω.
 
– Περιγράφετε ένα γεωπολιτικό ταγκό. 
– Θα είναι πιο επιθετικό από αυτό. Θα είναι ένα βίαιο ταγκό.
 
– Ολοι θέλουν να μάθουν τι θα προσφέρουν οι ΗΠΑ 
στην Τουρκία για να εγκαταλείψει τους S-400. 
– Η Ουάσιγκτον δεν πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν 
ανταμοιβές για να συμπεριφέρεται σωστά ένας σύμμαχος 
στο ΝΑΤΟ. Οι ανταμοιβές για την Τουρκία για την 
εγκατάλειψη των S-400 θα είναι η άρση των κυρώσεων. 
Και αν τα πράγματα πάνε καλά, τότε η συμμετοχή της 
Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 
μπορεί να επανεξεταστεί.
 
– Ιδού η ανταμοιβή. Τα F-35.
– Oχι τώρα, όχι σε αυτό το σημείο. Αλλά μακροπρόθεσμα, 
εάν οι S-400 εγκαταλειφθούν και άλλες αλλαγές συμβούν, 
μπορεί να συζητηθεί αυτό το θέμα.
 
– Θα αποδεχθεί η Τουρκία την παραπομπή των 
διαφορών σχετικά με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ 
στο Αιγαίο στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης;
– Η σύντομη απάντηση είναι «όχι».
 
– Γιατί όχι;
– Αυτό είναι το πρόβλημα που προκαλεί το τουρκολυβικό 
σύμφωνο. Με το σύμφωνο αυτό, η Τουρκία έβαλε στο 
τραπέζι διεκδικήσεις με τρόπο επιθετικό και ταυτόχρονα 
σήκωσε πολύ το θέμα για εσωτερική κατανάλωση. Ετσι, 
έχει βρεθεί σε μια θέση από την οποία δεν νομίζω ότι 
μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε απόφαση θα ήταν 
αποτέλεσμα μιας δίκαιης διαιτησίας.
 
– Περιμένετε ίσως κάποια σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας 
και Ελλάδας;
– Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει βίαιη σύγκρουση. Αλλά 
νομίζω ότι είναι κακό σημάδι ότι μιλάμε ακόμη και για αυτό.

Ιστορία και σκοπιμότητα
– Ποιο είναι το κύριο μήνυμα του υπό έκδοση βιβλίου 
σας με τίτλο «Η αναδημιουργία της Δημοκρατίας της 
Τουρκίας: Μνήμη και νεωτερικότητα μετά την πτώση 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας»;
– Μια πτυχή του βιβλίου είναι το πώς η Ιστορία ξαναγράφεται 
για να ταιριάζει με τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις. Για 
παράδειγμα, το 1953 η Τουρκία γιόρτασε τα 500 χρόνια 
της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης. Καθώς τον 
προηγούμενο χρόνο είχε μόλις προσχώρησε στο ΝΑΤΟ, 
η οθωμανική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, μιας 
δυτικής πόλης, παρουσιάστηκε ως έκφραση του φιλοδυτικού 
προσανατολισμού της Τουρκίας. Υπήρξαν αναλύσεις για το 
πώς η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης βοήθησε στην 
εκδήλωση της Αναγέννησης στην Ευρώπη και επίσης ότι 
διέσωσε την Ελλάδα από τη ρωσική κυριαρχία επειδή 
οι Οθωμανοί προστάτευσαν την Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησία από τους Ρώσους. Υποθέτω ότι η Ιστορία θα 
γράφεται και θα ξαναγράφεται για πάντα, προκειμένου να 
ταιριάζει με τις εκάστοτε γεωπολιτικές πραγματικότητες.

kathimerini.gr

Θα δούμε ένα 
βίαιο ταγκό 

μεταξύ Δύσης 
και τουρκίας
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Γεννημένη στο αγαπημένο της χωριό Σκλήθρο της Ελλάδας, η Μαρία ήταν η 
νεότερη από τέσσερις κόρες. Ηρθε στον Καναδά το 1957 και παντρεύτηκε την ίδια 
χρονιά. Απέκτησε δύο γιους, τον Χρήστο και τον Γιάννη Περιβολάρη που έγιναν 
το κέντρο της ζωής της. Δούλεψε σκληρά για να προσφέρει στους γιους της ένα 
καλό σπίτι. 

Η Μαρία ήταν περήφανη γιαγιά έξι εγγονών που αγαπούσε πάρα πολύ. Έκανε 
συχνά δωρεές σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις και οργανισμούς, κυρίως 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Τορόντο και τις 
Ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Γεωργίου 
στο Σκλήθρο της Ελλάδας. Η Μαρία διηύθυνε για 30 χρόνια τη γνωστή εταιρία 
Peters Aluminium στο Τορόντο με τον αφοσιωμένο σύζυγό της και δια βίου 
σύντροφο, Κώστα Ακράνη.

Η Μαρία πέθανε ειρηνικά στις 5 Φεβρουαρίου.  Αφήνει πίσω της τον σύζυγό 
της Κώστα, τον  γιο της Chris Perivolaris (Lillian), τα εγγόνια της Philip (Anya), Ma-
ria (Steven), Theodor, Michael (Christine), Vicki (Stefan), Joanna και τα δισέγγονα 
Ada, Zoé και Yanni.

Η Μαρία θα λείψει πολύ από την αγαπημένη της οικογένεια και τους φίλους της. 

Ας είναι η μνήμη της αιωνία
Αντί λουλουδιών, γίνονται δεκτές δωρεές στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 
στη μνήμη της Μαρίας. https://www.greekcommunity.org/Give.aspx
Λόγω του COVID, η κηδεία θα γίνει ιδιωτικά την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 στις 12.30 π.μ. στον Ι.Ν. 
Αγ. Δημητρίου. Η τελετή θα είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/c/GreekCom-
munityofToronto/live

Ηλιάνα Μάγρα

Οταν ο Nadir Arber επέστρεψε στο Ισραήλ μετά το 
μεταδιδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας 
Υόρκης το 1998, ξεκίνησε να κάνει εργαστηριακή έρευνα 
πάνω στο γονίδιο CD24, μια πρωτεΐνη που καταστέλλει το 
ανοσοποιητικό σύστημα. 

Δεκαετίες αργότερα, ο κόσμος άλλαξε με την αρχή της 
πανδημίας του κορωνοϊού, εξαιτίας της οποίας έχουν 
χάσει τη ζωή τους πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι 
παγκοσμίως. Τον Απρίλιο του 2020, λίγους μήνες μετά την 
εμφάνιση της πανδημίας, ο κ. Arber, καθηγητής Ιατρικής 
και διευθυντής του Integrated Cancer Prevention Center 
στο Tel Aviv-Sourasky Medical Center (Ichilov) πλέον, 
είχε μια ιδέα που μπορεί να έχει οδηγήσει σε μια σωτήρια 
θεραπεία.

«Το βασικό σημείο εστίασης του εργαστηρίου μου είναι 
ο καρκίνος – ένας από τους τρόπους που τα καρκινικά 
κύτταρα αποφεύγουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι 
με το να εκφράζουν το CD24», λέει στην «Κ» ο κ. Arber. 
«Αυτό μας έδωσε την ιδέα πως μπορεί να έχουμε το τέλειο 
φάρμακο, γιατί έχουμε έναν τρόπο να καταστείλουμε το 
ανοσοποιητικό σύστημα» σε ασθενείς με κορωνοϊό που 
νοσούν βαριά.

Ο κ. Arber εξηγεί πως όταν κάποιος νοσήσει με κορωνοϊό 
μπορεί να περάσει από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, τα 
συμπτώματα θυμίζουν γρίπη και δεν χρειάζεται θεραπεία. 
Ομως, σε ένα 5% με 7% του πληθυσμού, τονίζει ο ίδιος, 
μετά πέντε με επτά ημέρες, η κατάστασή τους χειροτερεύει 
απότομα και σημαντικά λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας 
που έχει προκληθεί από την υπερδιέγερση του 
ανοσοποιητικού συστήματος, μια «καταιγίδα κυτοκίνης», 
όπως αποκαλεί ο κ. Arber το φαινόμενο. «Ακριβώς τότε 
θέλουμε να παρέμβουμε, για να αποτρέψουμε αυτή την 
επιδείνωση», λέει στην «Κ». Ο τρόπος με τον οποίο το 
καταφέρνουν είναι μέσω των εξωσωμάτων, μικροσκοπικά 
σακίδια που μεταφέρουν υλικά μεταξύ των κυττάρων, 
τα οποία στην προκειμένη περίπτωση μεταφέρουν 
την πρωτεΐνη CD24 στους πνεύμονες ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η «καταιγίδα κυτοκίνης». «Ξέρουμε πώς να 
απομονώσουμε αυτά τα εξωσώματα», αναφέρει ο κ. Ar-
ber, «να τα συγκεντρώσουμε και να τα αναγκάσουμε να 
εκφράσουν το CD24». 

Σε 30 ασθενείς
Οι προσπάθειές τους έχουν μέχρι στιγμής επιφέρει πολύ 
αισιόδοξα αποτελέσματα. Το φάρμακο, το οποίο είναι 
εισπνεόμενο, έχει μέχρι στιγμής δοκιμαστεί σε 30 ασθενείς 

που περνούσαν τη νόσο βαριά – οι 29 θεραπεύτηκαν εντός 
3-5 ημερών. «Σε όλους το φάρμακο ήταν πολύ ασφαλές, 
δεν υπήρξε ούτε μισή παρενέργεια», συμπληρώνει. Ο κ. 
Arber λέει πως ξαφνικά, μέσα σε 2-3 ημέρες, οι ασθενείς 
άρχισαν να λένε πως νιώθουν καλύτερα, ξεκίνησαν και 
πάλι να περπατούν ή να κάνουν μπάνιο – «οι περισσότεροι 
πήραν εξιτήριο μέσα σε 3 με 5 ημέρες». Τα αισιόδοξα 
αποτελέσματα τους ώθησαν να προχωρήσουν στις φάσεις 
2 και 3 των κλινικών δοκιμών, κατά τις οποίες περισσότεροι 
άνθρωποι θα πάρουν το φάρμακο, ενώ κάποιες από αυτές 
είναι υπό συζήτηση να γίνουν και στην Ελλάδα. 

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη 
στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό 
πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, γνωστοποιήθηκε 
πως ο Ελληνας πρωθυπουργός έχει ζητήσει τη συμμετοχή 
ελληνικών νοσοκομείων στις κλινικές δοκιμές, κάτι που 
είναι πιθανό να συμβεί, όπως λέει στην «Κ» ο κ. Arber. Ο 
ίδιος τονίζει πως υπάρχει διεθνής ζήτηση για το φάρμακο, 
καθώς μετά τη διάδοση των νέων της θεραπείας στον 
Τύπο, το τηλέφωνό του δεν έχει σταματήσει να χτυπάει – 
πρωθυπουργοί και πρόεδροι κρατών παγκοσμίως ζητούν 
το φάρμακο. Η Ελλάδα φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα. 

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει πολύ καλή σχέση με 
τον δικό σας πρωθυπουργό, οπότε και αυτό βοηθάει», 
σημειώνει ο κ. Arber, αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς να πει 
πότε θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι δοκιμές στη χώρα, και 
ειδικά πότε, αν είναι επιτυχημένες οι κλινικές δοκιμές της 
θεραπείας, θα μπορούσε ο ευρύς πληθυσμός να ελπίζει σε 
εισπνοές του «θαυματουργού», όπως το χαρακτήρισε ο κ. 
Νετανιάχου τη Δευτέρα, φαρμάκου. 

Εύκολα χορηγούμενη
Η θεραπεία έχει και άλλα θετικά στοιχεία. Αρχικά, είναι 
εύκολα χορηγούμενη –τρία με τέσσερα λεπτά εισπνοών μία 
φορά την ημέρα– και μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και στο 
σπίτι. Δεύτερον, είναι φθηνή – «το μεγαλύτερο πλεονέκτημα 
είναι ότι μπορώ να το παράγω αποτελεσματικά, γρήγορα 
και φθηνά», λέει στην «Κ» ο κ. Arber, ο οποίος δηλώνει 
πως, για ένα γιατρό, το να είναι επιτυχής η θεραπεία που 
σκέφθηκε και ανέπτυξε είναι «ό,τι καλύτερο». «Είμαστε 
πολύ χαρούμενοι», αναφέρει ο ίδιος. «Θεωρούμε πως με 
αυτό τον τρόπο θα ξεκινήσουμε να επιστρέφουμε στην 
κανονική ζωή που όλοι μας αξίζουμε».

ό Ισραηλινός που ανακάλυψε 
το φάρμακο για τον κορωνοϊό

«Το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα 
είναι ότι μπορώ 
να το παράγω 
αποτελεσματικά, 
γρήγορα και φθηνά», 
λέει στην «Κ» 
ο Nadir Arber
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Υ Γ Ε Ι Α

Δυστυχώς υπάρχουν πολλά είδη 
καρκίνου και το καθένα έχει την δική του 
θεραπεία, το μόνο κοινό τους όμως είναι 
ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι αυτοί 
προκαλούνται λόγω του σύγχρονου 
τρόπου ζωής. Ο καρκίνος όμως είναι 
μια ασθένεια που υπήρχε ήδη από την 
αρχαιότητα και σε κάθε μέρος του πλανήτη 
αντιμετωπιζόταν διαφορετικά.

Ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που έδωσε 
το όνομα του στην εν λόγω πάθηση, 
παρομοιάζοντας τους όγκους με καβούρια, 
ενώ σύμφωνα με επιστημονικές πηγές 
έχει ανακαλυφθεί ένα είδος καρκίνου που 
χτυπούσε στα οστά, το οστεοσάρκωμα, το 
οποίο έφεραν τα οστά του κεφαλιού και του 
αυχένα μουμιών από την αρχαία Αίγυπτο.

Επιπλέον, ο καρκίνος αναφέρεται και 
σε πάπυρο της αρχαίας Αιγύπτου που 
χρονολογείται στα 1600 π.Χ., στον οποίο 
αναγράφονται οκτώ είδη όγκων στο 
στή8ος και τους οποίους θεράπευαν 
με καυτηριασμό. Ακόμα, αναφέρεται 
ότι ο καρκίνος δεν είχε θεραπεία, ενώ 
αποτελούσε την τιμωρία των Θεών για 
τους ασεβείς και αμαρτωλούς. Αυτός όμως 
που κατέγραψε πρώτος τον καρκίνο ως 
νόσο, ήταν ο Ιπποκράτης στα κείμενα του. 
Ο ίδιος μάλιστα περιέγραφε στα γραπτά 
του συμπτώματα του καρκίνου του μαστού 
που είχαν γυναίκες ασθενείς του.

Όσον αφορά για τις θεραπείες που έδινε 
σε όσους νοσούσαν, ήταν συνταγές όπως 
ο χυμός από πικραγγούρια που βοηθούσε 
στον καρκίνο του πεπτικού συστήματος,  η 
«ψίχα της κολοκύνθης» ή ενός «σικύου», 
αναμειγμένα με κερήθρα και νερό, για 
τοπική χρήση κατά του καρκίνου της 
μήτρας.

Άλλες ιστορικές πηγές που αφορούν την 
εμφάνιση και τη θεραπεία του καρκίνου, 
αναφέρονται σε γραπτά του Ηροδότου, ο 
οποίος ανέφερε ότι η Άτοσσα, μητέρα του 
Δαρείου, Βασιλιά των Περσών, έπασχε 
από καρκίνο του μαστού και θεραπεύτηκε 
από τον Έλληνα γιατρό Δημοκίδη, ο οποίος 
εργαζόταν για την περσική αυλή.

Σχετικά με τα είδη του καρκίνου, οι 
αρχαίοι Έλληνες τα διέκριναν σε 
«κρυπτά» και «επιφανειακά», «εν τω 
βάθει» και «επιπολής», «ανέλκωτα» και 
στον «ηλκωμένα», «σύμφυτα» και «μη 
σύμφυτα» και υποστήριζαν ότι όλα αυτά 
προέρχονται από από τη «μέλαινα χολή» 
και τον «μελαγχολικό χυμό». Μάλιστα, 

η ιδέα των χυμών έφτασε και μέχρι τη 
Ρωμαϊκή Εποχή, την οποία και υιοθέτησε 
και διέδωσε ο γνωστός γιατρός Γαληνός.

Ο Γαληνός ήταν αυτός που εισήγαγε 
πρώτος τον όρο του «όγκου» και την 
καθιέρωση του στην επίσημη ιατρική 
ορολογία, επεξηγώντας το βάρος και το 
φορτίο που φέρει το σώμα εξαιτίας της 
εμφάνισης του καρκίνου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως, παρουσιάζουν 
οι τρόποι θεραπείας του καρκίνου, 
βασισμένοι σε κάποια βότανα που 
χρησιμοποιούνταν όπως τα εξής: 
ασκληπιάς, ακαλύφη ή κνίδη, αριστολοχία, 
δρακοντιά, ερύσιμον, ερέβινθος, 
ελλέβορος, ερίκης καρπός, ελατήριον 
ή σίκυς άγριος στρύχνου χυλός και 
επίθυμον. Ως αντικαρκινικά φάρμακα 
χρησιμοποιούνταν και οι ποτάμιοι καρκίνοι, 
η καδμεία, ο λιθάργυρος, ο μόλυβδος και η 
χαλκίτις.

Στην περίπτωση που αποτύγχανε η 
θεραπεία με τις φαρμακευτικές ουσίες, οι 
αρχαίοι Έλληνες γιατροί κατέφευγαν σε 
εγχείρηση. Βέβαια, ο Γαληνός πρότεινε 
τη χειρουργική θεραπεία μόνον για τους 
καρκίνους «επιπολής». Πριν από αυτήν 
χορηγούνταν τα κατάλληλα φάρμακα για 
την κάθαρση του μελαγχολικού χυμού 
και στη συνέχεια αφαιρούνταν ο όγκος 
«ξυραφίοις πεπυρωμένοις ομού τέμνουσι 
και διακαίουσιν», δηλαδή με ένα είδος 
θερμοκαυτήρος, ώστε να αποφεύγεται η 
αιμορραγία.

Ωστόσο, η επίγνωση των υποτροπών 
μετά την επέμβαση φαίνεται από τη 
φράση του Ιπποκράτη που έλεγε: 
«Θεραπευόμενοι γαρ απόλλυνται ταχέως, 
μη θεραπευόμενοι δε πολύν χρόνον 
διατελέουσι». Επίσης, ένας άλλος τρόπος 
αντιμετώπισης του καρκίνου, σύμφωνα 
πάντα με τον Ιπποκράτη, ήταν με τη χρήση 
κολπικών πεσσών, τους οποίους κάλυπτε 
με διάφορα βότανα και τους τοποθετούσε 
στον κόλπο της γυναίκας ασθενούς.

Μάλιστα, η θερμότητα των πεσσών είχε 
και καταπραϋντικές ιδιότητες, αφού μείωνε 
τον πόνο. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο 
Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε μεταλλικά 
αντικείμενα που διέστελλαν τον τράχηλο 
της μήτρας.

Δυστυχώς, ο καρκίνος είναι μια πάθηση 
που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα από 
αρχαιοτάτων χρόνων και απόδειξη 
αποτελούν όλα τα παραπάνω.

πως αντιμετώπιζαν τους 
καρκίνους οι αρχαίοι Έλληνες;
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...έμπειρος ζαχαροπλάστης 
να εργαστεί στο γνωστό 
ζαχαροσπλαστείο του 

Scarborough
Kostas Bakery

- Ευχάριστο περιβάλλαον
- Μισθός ικανοποιητικός

Οι  ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στον κ. Κώστα Μαργαρώνη:  

647 -748-9229

Ζητείται...

taxidia.gr
Η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι μεταξύ των 
πιο σημαντικών τουριστικών προορισμών 
και αυτό το καλοκαίρι, εκτιμά ο γερμανικός 
ταξιδιωτικός κολοσσός TUI, ενώ «έκρηξη 
ταξιδιών» κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
αναμένουν τόσο ο εντεταλμένος της 
γερμανικής κυβέρνησης για τον Τουρισμό, 
Τόμας Μπαράις, όσο και ο επικεφαλής των 
τουριστικών πρακτόρων της Γερμανίας, 
Νόρμπερτ Φίμπιγκ, σύμφωνα με την BILD.

«Την πρώτη ζήτηση για ταξίδια θα τη 
δούμε να εκδηλώνεται από το Πάσχα. Από 
τον Μάιο υπολογίζουμε μεγαλύτερο αριθμό 
ταξιδιών στο εξωτερικό και το καλοκαίρι 
η διάθεση των Γερμανών για ταξίδια θα 
είναι και πάλι μεγάλη» δηλώνει στην 
εφημερίδα ο πρόεδρος του Γερμανικού 
Ταξιδιωτικού Συνδέσμου DRV, Νόρμπερτ 
Φίμπιγκ, συμμεριζόμενος την άποψη του κ. 
Μπαράις, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες, 
μιλώντας στο Reuters, προέβλεψε «έκρηξη 
ταξιδιών» ήδη από το καλοκαίρι.

«Ασφαλώς και το 2021 θα είναι έτος κρίσης» 
πρόσθεσε ο αρμόδιος της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης για τον Τουρισμό, για να 
διευκρινίσει ότι οι ελπίδες του βασίζονται 
στο καλοκαίρι και γενικότερα στο δεύτερο 
μισό του έτους.

Τα ταξίδια πιθανότατα αρχικά θα είναι και 
πάλι δυνατά εντός της Γερμανίας και της 
Ευρώπης και σε μεταγενέστερο χρονικό 
διάστημα προς απομακρυσμένους 
περιορισμούς στο εξωτερικό, συνέχισε 
ο κ. Μπαράις και πρόσθεσε ότι με τους 
αυξανόμενους εμβολιασμούς και τα 
περισσότερα γρήγορα τεστ, τα ταξίδια 
θα μπορούσαν και πάλι να καταστούν 
σταδιακά και πάλι εφικτά. Οι Γερμανοί 
έχουν μεγάλη λαχτάρα να ταξιδέψουν, 
εκτιμά ο ίδιος.

Οι δηλώσεις του Γερμανού πολιτικού 
προκάλεσαν ικανοποίηση στον τουριστικό 
κλάδο που πλήττεται ιδιαίτερα από τις 
συνέπειες της πανδημίας. «Αυτή η δήλωση 
του κ. Μπαράις είναι σημαντική για εμάς 
και δίνει προοπτική στους ταξιδιωτικούς 
πράκτορες, τα ταξιδιωτικά γραφεία, τις 
αεροπορικές εταιρείες και τα ξενοδοχεία» 
ανέφερε το στέλεχος της TUI.

Ο ταξιδιωτικός όμιλος επιβεβαίωσε ακόμα 
τη διάθεση των Γερμανών να ταξιδέψουν, 
επισημαίνοντας ότι οι δικές του αναλύσεις 
αγοράς δείχνουν τεράστια επιθυμία του 
κόσμου να μπορέσει να ταξιδέψει και πάλι 
με χαλαρότητα, έπειτα από τη δύσκολη 
περίοδο.

Η TUI εκτιμά ότι οι πιο σημαντικοί 
καλοκαιρινοί προορισμοί θα μπορούσαν 
να είναι η Ισπανία, η Ελλάδα, η Τουρκία, 
η Κύπρος και η Πορτογαλία, ενώ μεγάλη 
ζήτηση προβλέπεται και για προορισμούς 
με οδική πρόσβαση, όπως η Αυστρία, η 
Ιταλία και η Κροατία.

Ο εκπρόσωπος της TUI προειδοποιεί 
μάλιστα ότι για τις διακοπές Ιουλίου-
Αυγούστου σε κάποιες περιοχές της 
Μεσογείου είναι πολύ πιθανό οι θέσεις στα 
αεροπλάνα να κλειστούν πολύ γρήγορα. 
Εντός Γερμανίας, θα υπάρχει ζήτηση για 
τις ακτές της Βαλτικής και την περιοχή των 
λιμνών του Μεκλεμβούργου. 
Ο πρόεδρος των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων 
ωστόσο επισημαίνει ότι ακόμη και μια 
έκρηξη στα ταξίδια το καλοκαίρι δεν 
θα φέρει πίσω τον χαμένο τζίρο των 
προηγούμενων μηνών: «Όσοι δεν είχαν τη 
δυνατότητα να πάνε χειμερινές διακοπές, 
δεν μπορούν τώρα να το αντισταθμίσουν. 
Γι’ αυτό και μεγάλο μέρος του χαμένου 
τζίρου λόγω του lockdown δεν θα είναι 
δυνατόν να αντισταθμιστεί.

»Η ανάκαμψη των ταξιδιωτικών 

επιχειρήσεων θα διαρκέσει πολύ» 
προβλέπει ο κ. Φίμπιγκ, αν και από την 
πλευρά της κυβέρνησης ο κ. Μπαράις δεν 
θεωρεί ότι θα υπάρξει κύμα πτωχεύσεων 
στον κλάδο, καθώς, όπως εξηγεί, η 
ταξιδιωτική βιομηχανία μπήκε στην 
κρίση του κορωνοϊού έπειτα από δέκα 

χρόνια ραγδαίας ανάπτυξης. «Ελπίζω 
να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε 
σχετικά γρήγορα μια προοπτική» ανέφερε. 
Αν συμβεί αυτό, πολλές επιχειρήσεις 
θα θυμηθούν και πάλι τις παλιές τους 
επιτυχίες, τόνισε ο Τόμας Μπαράις.

TUI: Ελλάδα και κύπρος μεταξύ 
των σημαντικότερων τουριστικών 

καλοκαιρινών προορισμών
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  Στα λευκά ξύπνησε μεγάλο μέρος της 
Αττικής, ειδικά τα βόρεια προάστια. 
Η χιονόπτωση προκάλεσε σειρά 
προβλημάτων, ωστόσο φιλοτέχνησε κι 
ένα όμορφο -σε κάποιες περιπτώσεις- 
σκηνικό που αξίζει να αποτυπωθεί.

Η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας 

Xιονισμένη Αττική 
«Μήδεια» θα δώσει χιονοπτώσεις 
ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας από 
τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη έως 
το απόγευμα της 16ης Φεβρουαρίου. 
Βροχές ή χιονόνερο αναμένονται στις 
Σποράδες, στα νησιά του Κεντρικού 
και Νοτίου Αιγαίου καθώς και στις 
παράκτιες περιοχές της Κρήτης.
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ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΦΛΕΡΗ 

Ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ είναι ο μικρότερος μήνας του χρόνου 
όχι μόνο για αριθμητικούς αλλά και για… αυτοκρατορικούς 
λόγους. Ούτε λίγο ούτε πολύ για όλα φταίει ο Ιούλιος 
Καίσαρ. Γιατί μπορεί το 365 να μη διαιρείται ακριβώς διά 
του 12, ωστόσο η αρχική σκέψη των αστρονόμων οι οποίοι 
δημιούργησαν το Ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν να υπάρχουν 
επτά μήνες με 30 ημέρες και πέντε με 31. Μόνο που όταν 
άρχισαν να δίνουν ονόματα στους μήνες το θέμα έγινε 
περίπλοκο…

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οταν ο 
Ιούλιος Καίσαρ επέστρεψε θριαμβευτής στη Ρώμη το 46 
π.Χ., ανάμεσα στα θέματα τα οποία έπρεπε να ρυθμίσει 
ήταν και η μέτρηση του χρόνου. Ως τότε οι Ρωμαίοι 
χρησιμοποιούσαν ένα ημερολογιακό σύστημα που είχε μεν 
12 μήνες, αλλά στο οποίο από καιρού εις καιρόν έπρεπε 
να προστίθενται ημέρες ή και μήνες έτσι ώστε αυτό να 
διατηρείται σε συμφωνία με τις εποχές. Την ευθύνη για την 
παρεμβολή των ημερών είχαν οι ιερείς.

Αλλά ο απολυταρχισμός των ιερέων, οι οποίοι άλλοτε 
αύξαναν το μήκος του έτους προκειμένου να παραμένουν 
στην εξουσία οι ευνοούμενοί τους συγκλητικοί και άλλοτε το 
μείωναν ώστε να τελειώνει γρήγορα η θητεία των αντιπάλων 
τους, είχαν καταστήσει το υπάρχον ημερολογιακό σύστημα 
μη λειτουργικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το έτος 46 π.Χ. 
διήρκεσε 445 ημέρες, δεδομένου ότι αναγκάστηκαν να 
προστεθούν τόσες ημέρες ώστε αυτό να ευθυγραμμιστεί 

με την εαρινή ισημερία. Ο Καίσαρ ονόμασε αυτό το έτος 
ultimus annus confusionis (τελευταίο έτος σύγχυσης) και 
κάλεσε τους καλύτερους φιλοσόφους και μαθηματικούς της 
εποχής προκειμένου να δημιουργηθεί το νέο ημερολόγιο.

Στο βιβλίο του David Edwin Duncan «Καλαντάρι» 
(εκδόσεις Ενάλιος) αναφέρεται ότι ανάμεσα στους 
προσκεκλημένους του αυτοκράτορα ήταν και ο Σωσιγένης, 
αλεξανδρινός αστρονόμος, τον οποίο ο Καίσαρ είχε γνωρίσει 
στο παλάτι της Κλεοπάτρας και με τον οποίο είχε συζητήσει 
τις πιθανές μετατροπές του ημερολογιακού συστήματος. 
Μετά από εισήγηση του Σωσιγένη αποφασίστηκε να 
υιοθετηθεί το ημερολόγιο του Πτολεμαίου Γ’, σύμφωνα με 
το οποίο ένα έτος 365 ημερών ίσχυε για τρία χρόνια και 
στη συνέχεια υπήρχε ένα έτος με 366 ημέρες. Και ενώ όλα 
τα προβλήματα φάνηκαν να λύνονται, δημιουργήθηκαν 
καινούργια όταν έπρεπε να δοθούν ονόματα στους μήνες. 
Ο πρώτος μήνας του έτους ήταν ο Μάρτιος, αφιερωμένος 
στον θεό του πολέμου, ο οποίος όμως συμβόλιζε και 
τις δυνάμεις της φύσης. Ετσι μια σειρά από γιορτές 
αφιερωμένες σε αυτόν ήταν προγραμματισμένες για να 
γιορταστεί ο ερχομός της άνοιξης. Προφανώς ο πρώτος 
μήνας του έτους δεν μπορούσε παρά να έχει 31 ημέρες.

Ο δεύτερος μήνας ονομάστηκε Απρίλιος από το aper-
ire (ανοίγω) προκειμένου να συμβολίσει την έξοδο των 
φυτών από τη γη και αφιερώθηκε στην Αφροδίτη. Μετά 
από πολλές διαφωνίες αποφασίστηκε να αποτελείται από 
30 ημέρες. Η εναλλαγή των 31 ημερών με 30 συνεχίστηκε 
για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, οι οποίοι αφιερώθηκαν στις 

θεές Μαία και Ηρα αντίστοιχα.
Η έμπνευση όμως για την ονοματολογία φαίνεται πως δεν 

ήταν αρκετή και στους επόμενους μήνες δόθηκαν ονόματα 
αριθμών. Ετσι αρχικά ο Ιούλιος ήταν ο Quirinalis (πέμπτος 
μήνας). Αλλά ο Μάρκος Αντώνιος αποφάσισε να του δώσει 
το όνομα του Ιουλίου, αναμορφωτή του ημερολογίου. Και 
βεβαίως διατήρησε τις 31 ημέρες του. Ωστόσο δημιούργησε 
και μια παράδοση. Ετσι, όταν το όνομα του Αυγούστου 
δόθηκε στον έκτο μήνα, το διαμέτρημα του ανδρός δεν 
επέτρεπε στον μήνα αυτό να είναι μικρός και ο Αύγουστος 
απέκτησε επίσης 31 ημέρες. Και επειδή ο Ιανουάριος 
έπρεπε να έχει 31 ημέρες δεδομένου ότι ήταν αφιερωμένος 
στον Ιανό, τον προστάτη της Ετρουρίας, δεν απέμειναν 
παρά 28 ημέρες για τον Φεβρουάριο, τον τελευταίο μήνα 
του χρόνου. Το γεγονός ότι αυτός ειδικά ο μήνας δεν θα είχε 
πολλές ημέρες δεν δυσαρέστησε καθόλου τους Ρωμαίους, 
δεδομένου ότι όχι μόνο ήταν αφιερωμένος στους νεκρούς 
αλλά κατά τη διάρκειά του έπρεπε και οι ίδιοι να κάνουν τον 
ηθικό απολογισμό τους και να αφιερώνονται στη μετάνοια. 
Ακόμη και το όνομα του μηνός σημαίνει εξιλέωση (Feb-
ruare). Τόσο πολύ επιθυμούσαν οι Ρωμαίοι να τελειώσει 
γρήγορα ο Φεβρουάριος ώστε, προκειμένου να διατηρούν 
την αίσθηση ότι ο μήνας δεν έχει ποτέ περισσότερες από 
28 ημέρες, όταν έπρεπε να έχει 29 δεν προσέθεταν την 
παραπάνω ημέρα στο τέλος αλλά διπλασίαζαν την έκτη 
ημέρα του (bi sextus).

tovima.gr

γιατί ο Φεβρουάριος έχει 28 ημέρες
Το Ρωμαϊκό ημερολόγιο, ο Ιούλιος Καίσαρ και οι αστρονόμοι 

Σπιτικά Bagels
Είτε αλμυρά είτε γλυκά, είναι τέλεια!!

Σαν πρωινό σαν βραδινό, για κάτι γρήγορο 
ελαφρύ΄ αλλά και χορταστικό.

 
ΥΛΙΚΑ
 10-12 bagels
300 ml χλιαρό νερό
500 γρ. αλεύρι γ.ο.τ.χ
8 γρ. ξηρή μαγιά
2 κ.σ. ζάχαρη
1 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. μαγειρική σοδα
Λίγο ηλιέλαιο
Λευκό σουσάμι
Παπαρουνόσπορος
Κολοκυθόσπορος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε μπολ βάζουμε το νερό, την ζάχαρη και την μαγιά. 

Ανακατεύουμε και σκεπάζουμε με ζελατίνα. Αφήνουμε 
10’ να ενεργοποιηθεί. Στον κάδο του μίξερ ανακατεύουμε 
το αλεύρι και το αλάτι και προσθέτουμε σιγά σιγά το νερό 
ανακατεύοντας. Μόλις η ζύμη γίνει ενιαία και ελαστική 
ρίχνουμε λίγο ηλιέλαιο στα χέρια μας και ζυμώνουμε 
ελαφρώς. Αφήνουμε σε λαδωμένο μπολ για 1-2 ώρες 
ή όσο θέλουμε μέχρι να φουσκώσει ικανοποιητικά το 
ζυμάρι μας.
Σε αλευρωμένη επιφάνεια ζυμώνουμε λίγο το ζυμάρι 
και κόβουμε σε 10 κομμάτια. Πλάθουμε σε μπαλίτσες 
και τοποθετούμε πάνω σε λαδόκολλα. Αφήνουμε 30’ 
να φουσκώσουν. Μετά πολύ προσεκτικά για να μην 
ξεφουσκώσουν, κάνουμε μια τρύπα στη μέση με 
αλευρωμένο αντίχειρα.
Σε κατσαρόλα βράζουμε νερό και προσθέτουμε τη 
σόδα. Ρίχνουμε 2 ζυμαράκια τη φορά και αφήνουμε 
να βράσουν για 30’’ από κάθε μεριά. Βγάζουμε και 
ακουμπάμε σε χαρτί κουζίνας για να φύγουν τα νερά.
Μεταφέρουμε σε λαδόκολλα και αλείφουμε με το αυγό. 
Ρίχνουμε σουσάμι, παπαρουνόσπορο & κολοκυθόσπορο 
σε όσα bagels θέλουμε και ψήνουμε στους 180 βαθμούς 
αέρα για 20-25’ ή μέχρι να χρυσαφίσουν.
Μόλις τα βγάλουμε, τα αφήνουμε να κρυώσουν πάνω σε 
σχάρα και είναι έτοιμα!!

Η συνταγή της “εβδομάδας”
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Το Bloomberg, αναφέρει τους πιθανούς συνεργάτες 

της Apple στο μεγαλόπνοο πρότζεκτ του κολοσσού να 
κατασκευάσει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 
σήμα το χαρακτηριστικό «δαγκωμένο μήλο».   Σύμφωνα 
με τις πρώτες πληροφορίες η Apple, «τρέχει» να λανσάρει 
το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο το αργότερο έως το 
2024. Το επτασφράγιστο Project Titan έχει αποκτήσει 
μεγάλη δυναμική τους τελευταίους μήνες και στην κλειστή 
ομάδα στελεχών της Apple έχουν προστεθεί πολλά πρώην 
στελέχη της Tesla, τα οποία εργάζονται πυρετωδώς υπό 
την επίβλεψη του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης της Ap-
ple.   

Το πιθανότερο είναι η Apple να αναζητήσει πολλούς 
συνεργάτες - έναν κύριο κατασκευαστή για την «αλυσίδα» 
του οχήματος και πολλούς περιφερειακούς για την παροχή 
βασικών εξαρτημάτων.   

Οι ακόλουθες εταιρείες είναι οι πιθανές υποψήφιες, 
όπως αναφέρει το Bloomberg.   

Foxconn 
Η Foxconn Technology Group έχει ήδη στενή σχέση 

με την Apple. Για περισσότερο από μια δεκαετία, υπήρξε 
ο μεγαλύτερος συνεργάτης παραγωγής της αμερικανικής 
εταιρείας, για την πλειονότητα των iPhone και ένα μεγάλο 
κομμάτι των Macs και iPads παγκοσμίως.   

Τεράστια συγκροτήματα της Foxconn απασχολούν πάνω 
από ένα εκατομμύριο άτομα σε όλη την Κίνα και ο κύριος 
βραχίονας, η Hon Hai Precision Industry, παρουσίασε το 
πρώτο σασί ηλεκτρικών οχημάτων και μια πλατφόρμα 
λογισμικού που θα βοηθήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες 
να κυκλοφορήσουν τα μοντέλα στην αγορά γρηγορότερα. 
Σχεδιάζει επίσης να λανσάρει μια μπαταρία στερεάς 
κατάστασης έως το 2024 - χρονιά ορόσημο για τα σχέδια 
της Apple. Στις αρχές του 2020, η ταϊβανέζικη εταιρεία 
που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Terry Gou, 
ανακοίνωσε ένα σχέδιο κοινοπραξίας με την Fiat Chrysler 
Automobiles για την ανάπτυξη και κατασκευή ηλεκτρικών 
οχημάτων στην Κίνα. Τον Ιανουάριο υπέγραψε συμφωνία 
με την κινεζική εταιρεία εκκίνησης EV Byton για τη μαζική 
παραγωγή του πλήρως ηλεκτρικού μοντέλου M-Byte SUV 
έως το πρώτο τρίμηνο του 2022. 

Magna International   Η Canada’s Magna είναι ο 
τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής στον κόσμο με πολυετή 
εμπειρία, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας ολοκληρωμένα 
οχήματα για μία σειρά από εταιρείες. Η Magna παράγει τα 
πάντα, από σασί και καθίσματα αυτοκινήτου έως αισθητήρες 
και λογισμικό για την υποστήριξη του οδηγού.   Οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της BMW 
και της Jaguar Land Rover, συνεργάζονται με τη μονάδα 
Magna Steyr για την εξωτερική παραγωγή στο εργοστάσιό 
της στο Graz της Αυστρίας. Η Magna προωθεί επίσης τις 

υπηρεσίες μηχανικής και 
κατασκευής σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις EV. Το 
περασμένο φθινόπωρο, 
συμφώνησε να παράσχει 
στη Fisker μια πλατφόρμα 
EV για το Ocean SUV και 
πρόσθεσε χαρακτηριστικά 
αυτόνομης οδήγησης σε νέα 
συμφωνία τον Ιανουάριο του 
2021.  

Τον Δεκέμβριο 2020, 
επένδυσε περίπου 450 
εκατομμύρια δολάρια σε 
μια κοινοπραξία με την LG 
Electronics της Κορέας για 
την κατασκευή ηλεκτρικών 
κινητήρων. Επεκτείνει 
επίσης το κατασκευαστικό 
της αποτύπωμα στην Κίνα 
κατασκευάζοντας το ArcFox 
Alpha-T για το Beijing Au-
tomotive Group. Η Magna 
έχει το πλεονέκτημα μιας προηγούμενης σχέσης με την 
Apple. Οι δύο εταιρείες ήταν σε διαβουλεύσεις για την 
κατασκευή του αυτοκινήτου της Apple, πριν από περίπου 
πέντε χρόνια.   

Hyundai/Kia Η Hyundai και η θυγατρική της Kia, έχουν 
προσελκύσει τη μεγαλύτερη προσοχή μέχρι στιγμής φέτος, 
εν μέρει εξαιτίας της επιβεβαίωσης από τη Hyundai, τον 
περασμένο μήνα, ότι ήταν σε συζητήσεις με την Apple. 
Αργότερα ωστόσο, άγνωστο γιατί, διέψευσε τις φήμες που 
η ίδια είχε επιβεβαιώσει.    

Η Hyundai και η Kia διαθέτουν δυο εργοστάσια στις ΗΠΑ, 
στην Αλαμπάμα και στη Τζόρτζια. Η νέα, ειδική πλατφόρμα 
που αναπτύσσει για τα ηλεκτρικά οχήματα θα εγγυάται 
εμβέλεια οδήγησης άνω των 500 χιλιομέτρων και θα είναι 
σε θέση να επαναφορτίζει μπαταρίες αυτοκινήτων έως το 
80% σε 18 λεπτά

 Nissan / Renault Αν και δεν θεωρείται βασική 
υποψήφια, η Nissan έχει πολλά χαρακτηριστικά που 

θα μπορούσαν να αποδειχτούν ευεργετικά για την Ap-
ple. Η Nissan έχει ήδη μια κοινή πλατφόρμα ηλεκτρικών 
οχημάτων με τη Renault, που θα χρησιμοποιηθεί για το 
συμπαγές SUV της Ariya που θα κυκλοφορήσει αργότερα 
μέσα στη χρονιά. Όταν ρωτήθηκε αν η ιαπωνική εταιρεία 
θα ήταν πρόθυμη να κατασκευάσει αυτοκίνητα για την Ap-
ple, ο διευθύνων σύμβουλος Makoto Uchida απάντησε ότι 
η Nissan «έχει το DNA για να κάνει πράγματα που οι άλλοι 
δεν θα κάνουν». 

Stellantis Η παραγωγική ικανότητα της Stellantis την 
φέρνει στο τραπέζι των υποψηφίων, σε μία περίοδο που 
δραστηριότητες του Ομίλου Fiat και PSA στην Ευρώπη 
έχουν πληγεί από την πτώση των πωλήσεων και υπάρχει 
ελεύθερο πεδίο στα εργοστάσια.  Ο διευθύνων σύμβουλος 
Κάρλος Ταβάρες δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στις 19 Ιανουαρίου ότι η Stellantis είναι ανοιχτή 
σε συνεργασία με την Apple ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία 
τεχνολογίας στα EV. 

Bloomberg/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Πηγή: www.lifo.gr

Bloomberg: ποιος θα κατασκευάσει το 
πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Apple; 

Η Apple θέλει να κυκλοφορήσει το πρώτο της όχημα έως το 2024 
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«Παραμόνευε» 4 ώρες για να βγάλει 
αυτή τη φωτογραφία και 

απέσπασε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό     
Κασδτοριά Το «καβγαδάκι» ανάμεσα σε ένα ζευγάρι αλκυόνες που αιχμαλώτισε με 

τον φωτογραφικό του φακό ο Κύριλλος Σαμαράς, του απέφερε την πρώτη θέση στον 
πανελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας «Wild Seasons Photo Competition».   

Πρόκειται για τον μοναδικό τακτικό διαγωνισμό φωτογραφίας άγριας ζωής στην Ελλάδα 
και διενεργείται τα τελευταία πέντε χρόνια τις τέσσερις εποχές του έτους, ενώ τα βραβεία 
της κατηγορίας «Πουλιά» είναι προσφορά της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.   

Το πρώτο βραβείο στο φετινό φθινοπωρινό διαγωνισμό κέρδισε ο επαγγελματίας 
φωτογράφος Κύριλλος Σαμαράς, ο οποίος, όπως λέει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), «παραμόνευε» για περισσότερες από τέσσερις 
ώρες για το βραβευμένο κλικ με τις μικροαψιμαχίες ανάμεσα στο «ζευγάρι» αλκυόνες!   
«Αγαπώ πολύ τη φύση και ασχολούμαι πολλά χρόνια με τη φωτογραφία άγριας ζωής. 
Για τη συγκεκριμένη φωτογραφία βρήκα ένα σημείο στα περίχωρα της Καστοριάς, κοντά 
στη λίμνη, όπου εντόπισα ότι πετούσαν αλκυόνες και “κατασκήνωσα” επί ώρες μέχρι να 
κάνω τη λήψη αρχές Σεπτεμβρίου», εξηγεί, επισημαίνοντας πως είναι ιδιαίτερα σημαντική 
η έρευνα σε έναν βιότοπο προκειμένου ο φωτογράφος να κατανοήσει τις συνήθειες ειδών 
της άγριας ζωής για να καταφέρει να τα απαθανατίσει.   

«Ειδικά για τα πουλιά, υπάρχουν είδη που είναι στόχοι κυνηγών, όπως οι πάπιες, που 
είναι εξαιρετικά φοβισμένες και μόλις σηκώνεις τον φακό, τον εκλαμβάνουν ως απειλή, σα 
να σηκώνεις το όπλο και εξαφανίζονται. Για τις δε αρκούδες που έχει τύχει να φωτογραφίσω 
στην Καστοριά, πρέπει να είσαι εξαιρετικά προσεκτικός γιατί μπορεί να σε καταλάβουν 
από μακριά και γι΄αυτό πρέπει να έχεις πάντα κόντρα τον αέρα για να μη σε μυρίσουν», 
αναφέρει ο κ. Σαμαράς.   Σημειώνεται ότι οι ζεστές μέρες που διανύουμε μέσα στο χειμώνα 
και αποκαλούνται «αλκυονίδες», αποδίδονται -σύμφωνα με τη μυθολογία- στον Δία, ο 
οποίος τις «έδωσε» προκειμένου να επωάζει με ασφάλεια τα αυγά της η Αλκυόνη. Πηγή: 
www.lifo.gr

Όταν κοιτάς από ψηλά 
μοιάζει η γη με ζωγραφιά!

Ο Klaus Leidorf είναι 
επαγγελματίας φωτογράφος 
και πιλότος που κατάφερε να 
συνδυάσει τις δυο… ειδικότητές 
του με τον καλύτερο τρόπο όχι 
μόνο προς τέρψιν του ιδίου 
αλλά και των υπολοίπων. Έτσι 
συχνά πυκνά παίρνει τους… 
ουρανούς και απαθανατίζει τη 
Γη από ψηλά, εντοπίζοντας τις 
πιο παράξενες λεπτομέρειες 
επί εδάφους. Εντυπωσιακές 
αεροφωτογραφίες που μοιάζουν 
με επιτυχημένα καρτποστάλ ή με 
μαγικούς πίνακες επαγγελματία 

τοπιογράφου.
Το μυστικό βρίσκεται «στο μεράκι που έχω, στην τόλμη, στην καλή όραση, στην αγάπη 

για τη φωτογραφία αλλά και στην ικανότητά μου να κρατώ σταθερό το αεροπλάνο για 
μια καλή λήψη», λέει ο ίδιος χαριτολογώντας σχετικά με το χόμπι του. Ειδικότητά του; 
Οι αεροφωτογραφίες στη Βαυαρία και τη νότια Γερμανία «όπου τα τοπία φτάνουν και 
περισσεύουν και είναι από τα ωραιότερα σε ευρωπαϊκό έδαφος», επεξηγεί ο ίδιος.

ό μοναδικός «μπαμπάς» στη γη που… 
γεννάει τα μωρά του!

Ο ιππόκαμπος ή αλλιώς το γνωστό «αλογάκι της 
θάλασσας» είναι ένας παράξενος θαλάσσιος οργανισμός. 
Όχι μόνο γιατί μένει με την ίδια «γυναίκα» όλα τα χρόνια 
της ζωής του αλλά κυρίως γιατί το αρσενικό… γεννάει τα 
«μωρά» της οικογένειας!

Μάλιστα καλά διαβάσατε! Ο ιππόκαμπος κυοφορεί (αν 
μπορούμε να το θέσουμε τοιουτοτρόπως!) τα αβγά και όταν 
φτάσει η κατάλληλη στιγμή φέρνει στον κόσμο τα μικρά… 
ιπποκαμπάκια, περιχαρής και υπερήφανος πατέρας!

Πιο συγκεκριμένα, την εποχή της αναπαραγωγής το 
ζευγάρι των ιππόκαμπων κάθεται το ένα δίπλα στο άλλο, 
λες και φιλιούνται! Στην πραγματικότητα, όμως, η θηλυκή 

«ιπποκαμπίνα» μεταφέρει τα αβγά της σε μια «τσέπη» που έχει το αρσενικό κάτω από την 
ουρά του, όπου μένουν εκεί μέχρι να φτάσει η πολυπόθητη στιγμή της γέννησης.

Ο αρσενικός ιππόκαμπος, λοιπόν, μένει… έγκυος και μετά από 10 έως 60 μέρες 
«εγκυμοσύνης» (ανάλογα με το είδος) η κοιλιά του έχει φουσκώσει επικίνδυνα! Όλα τα 
σημάδια δείχνουν ότι η ώρα του… τοκετού έφτασε.

Τότε το αρσενικό πιάνεται από ένα φύκι και, κάνοντας εξωθητικές κινήσεις, τα πρώτα 
ιπποκαμπάκια αρχίζουν να βγαίνουν από την κοιλιά του! Η διαδικασία μπορεί να κρατήσει 
από δύο έως τρεις μέρες, μέχρι να βγουν όλα τα μωρά (πάνω από 1.500!), ενώ το θηλυκό 
παρακολουθεί διακριτικά τη «γέννα».

Από τα παράξενα της φυσης που αποδεικνύουν, όμως, ότι… «μάνα δεν είναι μόνο μία!». 
Άλλωστε, όπως θα δείτε και στο ακόλουθο βίντεο ο… πατέρας ιππόκαμπος τα καταφέρνει 
μια χαρά!

καρπούζι: Από πού προέρχεται το όνομά του;
Το καρπούζι είναι ο 

ορισμός του καλοκαιριού, 
καθώς πολλοί συνδυάζουμε 
την κατανάλωσή του με την 
ξενοιασιά του θέρους και των 
διακοπών.

Η επιστημονική 
ονομασία του φρούτου είναι 
«Κίτρουλλος ο εριώδης» (Cit-
rullus lanatus). Στα ελληνικά 
το φρούτο λέγεται και 
«υδροπέπων», μια λέξη που 
νοηματικά συνδέεται με την 
αγγλική λέξη «watermelon». 

Η λέξη όμως που 
χρησιμοποιούμε για να 
περιγράψουμε το ζουμερό 
φρούτο είναι το «καρπούζι» 
που προέρχεται από την 
τουρκική λέξη «karpuz», η οποία με την σειρά της ανάγεται στην περσική λέξη «xarbuz». 
Στην Κύπρο, επικρατεί και η αραβική ονομασία του καρπουζιού που είναι «παττίχα».

Το φρούτο ανήκει στην πολυπληθή οικογένεια των κολοκυνθοειδών κι ενώ σήμερα 
μπορεί κανείς να το απολαύσει παντού αφού η παραγωγή του είναι διαδεδομένη σε όλο τον 
κόσμο, κάποτε το πλεονέκτημα να γευτούν καρπούζι είναι μόνο στη νότια Αφρική, καθώς 
αυτή ήταν η χώρα προέλευσής του.

Το καρπούζι όπως και τα περισσότερα φρούτα είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα 
ενώ περιέχει περίπου 90% νερό. Κάτι που κάνει το καρπούζι ξεχωριστό είναι ότι αποτελεί 
ιδανικό ταίρι για τη φέτα… όσο παράξενο κι αν ακούγεται!

περίεργο σπίτι σε σχήμα 
φωτογραφικής μηχανής

Ένας Ινδός άντρας 
έχει εμμονή με τη 
φωτογραφία και 
έχει ονομάσει τους 
τρεις γιους του με 
εμβληματικές μάρκες 
φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν 
μηχανών – Canon, 
Nikon και Epson. 
Η αγάπη του για 
τη φωτογραφία δεν 
περιορίστηκε μόνο εκεί, 
για αυτό και αγόρασε 
ένα τριώροφο οίκημα 
σε σχήμα τεράστιας 
φωτογραφικής μηχανής. Ο Ράβι Χονγκάλ, ένας 49χρονος επαγγελματίας φωτογράφος 
από το Μπέλγκαουμ της Ινδίας, που βρήκε κάποιους πραγματικά μοναδικούς τρόπους 
για να επιδείξει το πάθος του για την τέχνη της φωτογραφίας και δεν δίστασε να ξοδέψει 
περίπου 95.000 $ σε σπίτι σχήματος vintage φωτογραφικής μηχανής, που έχει παράθυρο 
σε σχήμα φακού, φλας και ακόμη και κάρτα μνήμης!

Σύμφωνα με τον τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο All About Belgaum, ο Ράβι Χονγκάλ 
έχει εμμονή με τη φωτογραφία από την παιδική της ηλικία. Η αγάπη του για τη φωτογραφία 
μετουσιώθηκε σε μια η επιχείρηση και έτσι άνοιξε το δικό του μαγαζί που διατηρεί μέχρι 
σήμερα.  Λέγεται μάλιστα ότι και το εσωτερικό του σπιτιού είναι σχεδιασμένο ως διαφορετικά 
μέρη μιας κάμερας.

Σπάνια χρυσή τίγρης εντοπίστηκε 
ζωντανή μετά από χρόνια

Μια χρυσή τίγρης εντοπίστηκε στο εθνικό 
πάρκο Καζιράνγκα της Ινδίας και έχει 
αποτελέσει θέμα συζήτησης για τη χώρα 
αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα, αφού 
έχει γίνει viral. Πιστεύεται ότι είναι η μόνη 
ζωντανή, χρυσή τίγρης στην Ινδία.

Η τίγρης απαθανατίστηκε από τον 
φωτογράφο άγριας ζωής Μαϊρές Χέντρ, 
έπειτα από αρκετά χρόνια, καθώς τα ίχνη 
της είχαν χαθεί και οι επιστήμονες δεν ήταν 
σίγουροι ότι είναι ακόμα ζωντανή. Το ζώο 
είναι θηλυκό και ένα από τα σπάνια του πλανήτη λόγω του χρυσού χρώματος, λόγω ενός 
«υπολειπόμενου γονίδιο». Η χρυσή τίγρης έχει κόκκινες και καφέ ρίγες και ένα απαλό 
χρυσό χρώμα.
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Για χειρονομία ευγενούς προσφοράς και 
υψηλού εθνικού συμβολισμού έκανε λόγο 
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, κατά την παράδοση 
στην Προεδρία της Δημοκρατίας του πίνακα 
του Νικόλαου Γύζη «Δόξα» από τον μέχρι 
σήμερα κάτοχό του, Δημήτρη Γκέρτσο.   

Ειδικότερα, η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας παραλαμβάνοντας τον 
πίνακα τόνισε οτι «με μεγάλη χαρά και 
συγκίνηση υποδεχόμαστε σήμερα στο 
Προεδρικό Μέγαρο τον πίνακα του 
Νικολάου Γύζη ‘’Δόξα’’, δωρεά του ως 
σήμερα κατόχου του έργου, κ. Δημήτρη 
Γκέρτσου» και πρόσθεσε ότι ο Δημήτρης 
Γκέρτσος αποχωρίστηκε ένα πολύτιμο 
οικογενειακό κειμήλιο με τη σκέψη, όπως 
ο ίδιος χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι ένας 
πίνακας με τόσο «μεγάλη εθνική διάσταση 
και αναγνώριση, δεν μπορούσε να του 
ανήκει».   

Όπως σημείωσε η κ. 
Σακελλαροπούλου, «η “Δόξα” είναι μια από 
τις πλέον αναγνωρίσιμες παραστάσεις 
που συνδέονται με την εικονογραφία του 
Αγώνα της Ανεξαρτησίας και έχει ταυτιστεί 
με την εικόνα της Ελλάδας. Μιας Ελλάδας 
ηρωϊκής που αγωνίζεται και δεν πτοείται 
στη δυσκολία, αναγεννάται και πορεύεται 
στην Ιστορία ελεύθερη και περήφανη».   
Eurokinissi   

Τέλος, τόνισε ότι «η δωρεά της “Δόξας” 
είναι μια προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. 
Ενδυναμώνει τη σχέση του πολίτη με τους 
θεσμούς, συνδέει τον ιδιωτικό χώρο με τη 

δημόσια σφαίρα και υπογραμμίζει το ρόλο 
που μπορεί να παίξει η υψηλή τέχνη στην 
αυτογνωσία μας».   

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης 
Γκέρτσος, συγκινημένος από τα λόγια 
της Προέδρου, την ευχαρίστησε για την 
τιμή και δήλωσε: «Εγώ απλά είχα μια 
σκέψη η οποία μου ήρθε σχεδόν σαν 
καθήκον. Να μην περπατά η “Δόξα” 
μονάχη σε ένα σπίτι, αλλά ανάμεσα στους 
Έλληνες. Πόσο μάλλον στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας. Εδώ πρέπει να σας πω ότι 
η προσωπικότητα της Προέδρου μας με 
ενέπνευσε στο να προχωρήσω τελικά σε 
αυτή την κίνηση. Εσείς την αποδεχτήκατε, 
όχι μόνο την αναγνωρίσατε, αποδώσατε 
στη “Δόξα” την ανώτερη τιμή. Αισθάνομαι 
και εγώ μια περηφάνια που θα βρίσκεται 
σ΄αυτό το χώρο και σήμερα νομίζω πιο 

κΑτΕρΙνΑ ΣΑκΕΛΛΑρόπόύΛόύ:

Από σήμερα, το θρυλικό έργο του Νικολάου Γύζη «Δόξα» ανήκει σε όλους τους Έλληνες. 
Με μια χειρονομία υψηλού εθνικού συμβολισμού, ο κάτοχος του πίνακα κ. Δημήτρης 
Γκέρτσος τον δώρισε στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συνοδεύοντας τη 
δωρεά του με λίγα σεμνά και στοχαστικά λόγια - «Αισθάνθηκα την επιθυμία να μην 
“περπατά η Δόξα μονάχη” σε ένα σπίτι, αλλά ανάμεσα στους Έλληνες στον χώρο του 
ανώτατου θεσμού της χώρας», είπε χαρακτηριστικά – εμπλούτισε το περιεχόμενο της 
σχέσης του πολίτη με τους θεσμούς. Η χειρονομία του δεν τον συνδέει μόνο με την 
μακρά παράδοση των ελλήνων δωρητών προς το έθνος. Τον καθιστά καθοδηγητικό 
πρότυπο καθώς στην προσφορά του συνδυάζονται η ηθική γενναιοδωρία και η 
κοινωνική ευθύνη, το πατριωτικό ήθος και η δημοκρατική ευαισθησία.

Η «Δόξα» του Γύζη, ήδη από την εποχή που δημιουργήθηκε, στα τέλη του 19ου αιώνα, 
έχει εγγραφεί στη συλλογική μνήμη ως σύμβολο της Ελλάδας που προχωρεί προς 
το μέλλον αγέρωχη και ακατάβλητη, προσπερνώντας ήττες ή καταστροφές. Είναι 
μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες παραστάσεις που συνδέονται με την εικονογραφία 
του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, τη μορφοποίηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, 
την εικόνα της Ελλάδας ως ιδέας. Μεγαλόπρεπη, λευκοντυμένη, φτερωτή, βαδίζει 
αποφασιστικά στο φρυγμένο έδαφος κάτω από έναν βαρύ ουρανό, ωθούμενη από 
το όραμα ενός μέλλοντος που κερδίζεται με αγώνες. Ο συμβολισμός της υπερβατικής, 
απόλυτα επιβλητικής και κυρίαρχης αυτής μορφής γίνεται ακόμα πιο ισχυρός σήμερα, 
διακόσια χρόνια μετά την επανάσταση του 1821. Δωρεά και επέτειος συμπίπτουν για 
να τονίσουν το νόημα της αγωνιστικότητας, της προσπάθειας, της αδάμαστης θέλησης 
για ένα αύριο θεμελιωμένο στις αξίες που μας κληροδότησαν οι ηρωικοί πρόγονοί μας.

παραδόθηκε στην προεδρία 
της Δημοκρατίας ο πίνακας 
«Δόξα» του νικολάου γύζη

ευτυχής από όλους θα ήταν ο ίδιος ο 
Νικόλαος Γύζης. Να είστε καλά».   Euro-
kinissi   

Υπενθυμίζεται, ότι ο Νικόλαος Γύζης 
ζωγράφισε την “Δόξα” λίγο πριν από την 
εκπνοή του 19ου αιώνα, συλλαμβάνοντάς 
την ως ενσάρκωση της Δόξας του 
Διονυσίου Σολωμού και εμπνεόμενος 
από το επίγραμμα «Η καταστροφή των 
Ψαρών» (1825) του εθνικού μας ποιητή.   
Eurokinissi   

Η ελαιογραφία, ιδεαλιστική δημιουργία 
της ύστερης περιόδου του ζωγράφου, είναι 
ένας από τους δύο ζωγραφικούς πίνακες 

με το ίδιο θέμα και τον ίδιο τίτλο, ο μόνος, 
ωστόσο, ο οποίος ήταν προσιτός, αφού 
ο έτερος, που ανήκε στη Συλλογή των 
Ανακτόρων, είναι αφανής εδώ και χρόνια. 
Αγορασμένος πριν από 100 περίπου 
χρόνια από τον παππού του κ. Γκέρτσου, 
Βαγγέλη Παπαστράτο με προτροπή της 
συζύγου του Καίτης Δαμβέργη, μιας από 
τις πρώτες γυναίκες που φοίτησαν στη 
Σχολή Καλών Τεχνών, κληροδοτήθηκε στη 
μοναχοκόρη τους Χάρι και στον σύζυγό της 
Θανάση Γκέρτσο και έμεινε στην οικογένεια 
επί δεκαετίες. 

Πηγή: www.lifo.gr

Επιθυμία 
του Δημήτρη 

Γκέρτσου να μην 
περπατά η «Δόξα» 

μονάχη σε ένα σπίτι, 
αλλά ανάμεσα στους 

Έλληνες
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ΕΡΕΥΝΑ

Περισσότεροι από 
8 εκατομμύρια

 πρόωροι θάνατοι 
ενηλίκων καταγράφηκαν 

παγκοσμίως το 2018

Η ρύπανση που προκαλείται από την 
ενέργεια των ορυκτών καυσίμων ήταν 
υπεύθυνη για περισσότερα από 8 
εκατομμύρια πρόωρους θανάτους το 2018, 
δηλαδή για το θάνατο του 20% των ενηλίκων 
στον κόσμο.    Αυτό έδειξε, μεταξύ άλλων, 
έρευνα του Πανεπιστημίου του Harvard 
και τριών βρετανικών πανεπιστημίων που 
δημοσιεύεται σήμερα στην επιστημονική 
επιθεώρηση Environmental Research.   
Κίνα και Ινδία μοιράζονται το ήμισυ 
αυτού του απολογισμού, δηλαδή 
περί τα 4 εκατομμύρια θανάτους, ενώ 
ακόμη ένα εκατομμύριο αντιστοιχεί στο 
Μπανγκλαντές, την Ινδονησία, την Ιαπωνία 
και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με 
την μελέτη.   Και το τοξικό κοκτέιλ των 
μικροσωματιδίων που προκαλεί η καύση 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και κυρίως 
άνθρακα είναι υπεύθυνο για τουλάχιστον 
το ένα τέταρτο των πρόωρων θανάτων σε 
5-6 ασιατικές χώρες.   «Κάνουμε συχνά 
λόγο για την καύση ορυκτών καυσίμων 
στο πλαίσιο των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) και της κλιματικής 
αλλαγής. Παραβλέπουμε τις πιθανές 
συνέπειες στην υγεία», δήλωσε ένας 
εκ των συντακτών της μελέτης, ο Joel 
Schwartz, του Chan School of Public 
Health του Πανεπιστημίου του Harvard.   

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, η 
ατμοσφαιρική ρύπανση μειώνει κατά δύο 
χρόνια, κατά μέσο όρο, το προσδόκιμο 
ζωής. Στην Ασία, την πλέον επιβαρυμένη 
περιοχή του πλανήτη, το προσδόκιμο 
ζωής μειώνεται κατά τέσσερα χρόνια στην 
Κίνα, έναντι 8 μηνών στην Ευρώπη.   Η 
νέα μελέτη διπλασιάζει τις προηγούμενες 
εκτιμήσεις για τον αριθμό των θανάτων 
που προκαλεί η ρύπανση που προέρχεται 
από την ενέργεια των ορυκτών καυσίμων.   
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, η ατμοσφαιρική ρύπανση (στην 
οποία περιλαμβάνεται η ρύπανση που 
προκαλείται από το μαγείρεμα ή την 
θέρμανση των νοικοκυριών), σκοτώνει 
7 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. 
Τα 4,2 εκατομμύρια των θανάτων αυτών 
συνδέεται με την εξωτερική ρύπανση.   Τα 
τελευταία δεδομένα του παρατηρητηρίου 
«Global Burden of disease», το οποίο 
καταγράφει τα αίτια την θνησιμότητας στον 
κόσμο, είναι αντίστοιχα.   Οι δύο εκτιμήσεις 
βασίζονται σε στοιχεία δορυφόρων και 
δείγματα επιφανείας για τον υπολογισμό 
των συγκεντρώσεων μικροσωματιδίων 
PM2,5.   
Αλλά οι εκτιμήσεις αυτές δεν επιτρέπουν 
να καθορισθεί αν τα μικροσωματίδια αυτά 
προέρχονται από την καύση ορυκτών 
πηγών ενέργειας ή από τον καπνό των 
δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με την 
Loretta Mickley, εκ των συντακτών της 
έρευνας, ειδική στην αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στο Κλίμα και την Χημεία στο 
Χάρβαρντ.   «Με τα δορυφορικά δεδομένα, 
δεν βλέπουμε ορισμένα κομμάτια του 
παζλ».   Για την εξειδίκευση των δεδομένων, 
οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο 
τρισδιάστατο της χημείας της ατμόσφαιρας 

που χωρίζει την Γη σε τετράγωνα έκτασης 
50 ή 60 τετραγωνικών χιλιομέτρων 
συνδυαζόμενο με δεδομένα εκπομπών 
CO2 από διάφορους τομείς (βιομηχανία, 
αεροπορία...) και σε προσομοιώσεις της 
κυκλοφορίας του αέρα της NASA.   Μετά 
τον υπολογισμό της συγκέντρωσης 
των μικροσωματιδίων PM2,5, εστίασαν 
στις επιπτώσεις τους στην υγεία. 
Πρόσφατες έρευνες που υποτίμησαν 
την απειλή αυτή, ανέπτυξαν νέο μοντέλο 
κινδύνου.   Σε σύγκριση με άλλα αίτια 
πρόωρων θανάτων, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση, που προκαλεί καρδιακές και 

Ένας στους 5 θανάτους οφείλεται 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση 

πνευμονικές νόσους, σκοτώνει 19 φορές 
περισσότερους ανθρώπους κάθε χρόνο 
από την ελονοσία, 9 φορές περισσότερους 
από το AIDS και 3 φορές περισσότερους 
από το αλκοόλ.   Οι συντάκτες της μελέτης 
δηλώνουν πως ελπίζουν ότι τα ευρήματά 
τους θα ενισχύσουν τα κίνητρα ώστε οι 
κυβερνήσεις να επιταχύνουν την στροφή 
προς τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Πηγή: www.lifo.gr
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