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Ο Αθανάσιος Διάκος 
σηκώνει τη σημαία 
της επανάστασης

Εγγονός ενός ντόπιου κλέφτη ο 
Αθανάσιος Διάκος  ήταν ένα παιδί το οποίο 
σε μικρή ηλικία στάλθηκε από τους γονείς 
του στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου κοντά στην Αρτοτίνα της 
Φωκίδας. Σκοπός ήταν να γαλουχηθεί 
και να εκπαιδευτεί. Τελικά ο Αθανάσιος 
Διάκος σε ηλικία 17 ετών έγινε μοναχός και 
λόγω της αφοσίωσής του στη χριστιανική 
πίστη και της ιδιοσυγκρασίας του, έγινε 
πολύ γρήγορα διάκος. Αποτέλεσε ένα 
από τα πλέον σημαντικά πρόσωπα της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

200 χρΟνΙΑ ΑπΟ την ΕΛΛηνΙκη ΕπΑνΑΣτΑΣη

Οι πρόσφατες σοβαρές εξελίξεις, σε ό,τι 
αφορά στην πρόθεση της Διοίκησης της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο (ΕΚΤ) 
να εκποιήσει μέρος της κοινοτικής 
περιουσίας της, αλλά και οι παρεμβάσεις 
που έγιναν, μάς αναγκάζουν να 
επανέλθουμε στο θέμα. Είναι μια 
επαναφορά που αιτιολογείται και από 
την κρισιμότητα της κατάστασης, αλλά 
και από τα όσα λέγονται.

Κατ’ αρχάς, οφείλουμε να σταθούμε 
στην πρόταση που κοινοποίησε ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος μέσω του 
μηνύματος που απέστειλε. Προς 
στιγμήν, μάλιστα, διαβάζοντας τον 
τίτλο και τις πρώτες τέσσερεις-πέντε 
προτάσεις του μηνύματος, φτάσαμε στο 
σημείο να αναθαρρήσουμε, ελπίζοντας 
σε μία «σωτήρια» παρέμβασή του. Ο 
ελπιδοφόρος τίτλος του μηνύματος, 
ήταν αυτό ακριβώς που ο τοροντιανός 
Ελληνισμός ήθελε να ακούσει: ότι οι «Οι 
εκκλησίες δεν πωλούνται [αλλά] Σώζονται 
και διατηρούνται [και ότι] ο Ελληνισμός 
ενωμένος μεγαλουργεί». Οι δε πρώτες 

τέσσερεις-πέντε προτάσεις του, που 
αναφέρονταν στα «διοικητικά λάθη» 
και στην ανάγκη να «συγχωρήσουμε, 
να ξεχάσουμε το παρελθόν και να 
προχωρήσουμε ενωμένοι μπροστά», 
ήταν μια νότα ελπίδας, που μας βρήκε 
απόλυτα σύμφωνους, καθώς έδειχνε 
προθέσεις συνεννόησης.

Αλλά φευ, σύντομα διαψευστήκαμε, 
καθώς η αναθάρρησή μας διήρκεσε 
όσα λίγα δευτερόλεπτα χρειάστηκαν για 
να φτάσουμε στη δεύτερη παράγραφό 
του, όπου ο Αρχιεπίσκοπος ανέλυε το –
διαχρονικό θα λέγαμε– …«μεγαλόπνοο» 
σχέδιό του, για διάλυση και μετατροπή 
της Ελληνικής Κοινότητας σε μικρές 
ενορίες, όπου η Εκκλησία θα είχε τον 
πρώτο και τελευταίο λόγο και η Κοινότητα 
θα λειτουργούσε ως …κέντρο διακίνησης 
των εντολών του.

Ο Αρχιεπίσκοπος δε, έφτασε στο σημείο 
να προβάλει και τους «λογιστικούς» 
υπολογισμούς του, βάσει των 

Επιεικώς απαράδεκτη 
η πρόταση «σωτηρίας» 
από τον Αρχιεπίσκοπο 

Σωτήριο

Οι εκτελέσεις των 13 Τούρκων 
στρατιωτών από το ΡΚΚ μπορεί να 
προκάλεσαν το ξέσπασμα  του ίδιου του 
Ερντογάν και αξιωματούχων του. Εξάλλου 
η υπόθεση είχε κόστος στο εσωτερικό. Η 
διελκυστίνδα κυβέρνησης αντιπολίτευσης 
για τις ευθύνες συνεχίζεται ακόμη με 
αμείωτη ένταση.

Όμως από την ορκωμοσία του νέου 
προέδρου των ΗΠΑ διακρίνεται η 
αναζήτηση εξόδου από το αδιέξοδο στο 
οποίο έχουν περιέλθει οι σχέσεις των 
δύο χωρών με την αγορά των S-400. 
Από τη ρητορική του «δεν αγοράσαμε το 
αμυντικό σύστημα για να το καταστήσουμε 
παροπλισμένο», έχουμε ήδη φτάσει 
στην προθυμία για παραμονής του με το 
μοντέλο των S-300 στην Κρήτη.

Θα εκτονωθεί η ένταση Ελλάδας-
τουρκίας;

Οι πιέσεις των ΗΠΑ για προσέγγιση στην 

ανατολική Μεσόγειο και τα ελληνοτουρκικά 
αποτελούν ένα ακόμη πεδίο σύγκρουσης 
όπου η Άγκυρα ακολουθεί την ίδια τακτική. 
Καλεί σε διάλογο και ζητά από την Ελλάδα 
αποφυγή κινήσεων που προκαλούν ένταση 
και σχεδόν παράλληλα εκδίδει ΝΑVTEX με 
πιο πρόσφατη αυτή για το «Τσεσμέ» μέχρι 
τις 2 Μαρτίου συντηρώντας ουσιαστικά 
ζωντανές τις πάγιες θέσεις για εφ΄ όλης της 
ύλης διάλογο.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν 
ισορροπίες στο εσωτερικό και η διεθνής 
συγκυρία θα οδηγήσουν σε πρόσφορο 
έδαφος για πλήρη εκτόνωση της 
ψυχροπολεμικής κατάστασης στις σχέσεις 
Ελλάδας-Τουρκίας ή αν σύντομα θα μιλάμε 
και πάλι για άκαρπες προσπάθειες. Είναι 
σίγουρο ότι η απάντηση σε σημαντικό 
βαθμό θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη 
των σχέσεων της Άγκυρας με τον 
υπερατλαντικό της στρατηγικό εταίρο.

Ερντογάν: Μια στο καρφί 
και μια στο πέταλο

Μαγευτικό το θέαμα βλέποντας τους 
καταρράκτες του Νιαγάρα και τα παγω-
μένα τους νερά να θυμίζουν σταλαγμίτες 
και σταλακτίτες.

Φωτογραφικό υπερθέαμα
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Οι γνώμες που εκφράζονται στα 
ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ 
ανάγκη και τις θέσεις της «Εβδομάδος».

Η εφημερίδα διατηρεί το δικαίωμα να 
απορρίπτει επιστολές ή συνεργασίες 
αναγνωστών.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση υλικού 
χωρίς την άδεια του εκδότη.

O «ψυχρός πόλεμος» ΗΠΑ και Τουρκίας 
και η απειλή κατάρρευσης της τουρκικής 
οικονομίας, δημιουργούν σοβαρούς 
προβληματισμούς και στην Ελλάδα. Μία 
εβδομάδα πριν από την έξοδο από το 
πρόγραμμα προσαρμογής και η ελληνική 
οικονομία δεν δείχνει ευρωστία, δεν δείχνει 
ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της και 
να αντιμετωπίσει κρίσεις όπως αυτή στη 
γειτονική χώρα.

Η βουτιά άνω του 3% προ ημερών 
στο Χρηματιστήριο και η εκτόξευση του 
επιτοκίου των ομολόγων στο 4,3%, δείχνει 
ότι η Ελλάδα μπορεί να επηρεαστεί 
πολυεπίπεδα από την αναταραχή στην 
Τουρκία.

Ειδικά αν προκύψει το ενδεχόμενο 
πτώχευσης και προσφυγής στο ΔΝΤ 
κανείς δεν ξέρει ποιες μπορεί να είναι 
οι επιπτώσεις, οικονομικές αλλά και 
γεωπολιτικές.

Όπως αναφέρουν τα «Νέα», η ελληνική 

κυβέρνηση, αλλά και οι υπόλοιπες 
πολιτικές δυνάμεις της χώρας δεν εύχονται 
μια ολική κατάρρευση της τουρκικής 
οικονομίας, η οποία ουδόλως μπορεί 
να αποκλειστεί αν ο τούρκος πρόεδρος 
επιμένει να αγνοεί βασικούς κανόνες 
λειτουργίας των σύγχρονων οικονομιών. 
Την ίδια στιγμή, μέσα από αυτή τη δύσκολη 
κατάσταση θα μπορούσαν να προκύψουν 
ευκαιρίες για την ελληνική εξωτερική 
πολιτική, αλλά αυτές δεν θα πρέπει να 
επιδιωχθεί να δραχτούν με τρόπο ακραία 
οπορτουνιστικό.

Ο Ερντογάν επιδιώκει να αξιοποιήσει για 
εσωτερικούς πολιτικούς λόγους την πίεση 

της Ουάσιγκτον μέσω των κυρώσεων 
ώστε να διαμορφώσει μια ατμόσφαιρα 
πολιορκίας της Τουρκίας. Με τον τρόπο 
αυτόν θέλει να σφυρηλατήσει ένα συμπαγές 
εσωτερικό μέτωπο. Ωστόσο, η επιτυχία 
αυτής της στρατηγικής προϋποθέτει τη 
χρήση σκληρής εθνικιστικής ρητορικής 
που εξάπτει τα λαϊκά πάθη – ό,τι ακριβώς 
συνέβη και την επαύριο της αποτυχημένης 
απόπειρας πραξικοπήματος το 2016. 
Σε αυτή την περίπτωση, η κατάσταση 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεφύγει από 
κάθε έλεγχο και η… φωτιά να κάψει και 
τους γείτονες της Τουρκίας, άρα και την 
Ελλάδα».

Αυτό σημαίνει ότι μια Τουρκία σε αστάθεια 
οικονομική αλλά και απομονωμένη από 
παραδοσιακούς συμμάχους όπως οι 
ΗΠΑ, μπορεί να μοιάζει με πληγωμένο 
θηρίο και να θελήσει να εξωτερικεύσει τα 
προβλήματά της.

Ηδη στο Αιγαίο η κατάσταση είναι 
επικίνδυνη με τη μάχη της τσιπούρας να 
είναι καθημερινή. Αλλωστε και ο ίδιος ο 
τούρκος ΥΠΕΞ φρόντισε να διατηρήσει το 
πολεμικό κλίμα κατηγορώντας την Ελλάδα 
για την ένταση που υπάρχει ξανά τις 
τελευταίες εβδομάδες.

Μεγάλη είναι η ανησυχία που επικρατεί 
και για τις επιπτώσεις στην ελληνική 
οικονομία. Ο πρώτος φόβος αφορά 
στις εξαγωγές καθώς μια προβληματική 
Τουρκία θα οδηγήσει σε περιορισμός των 
εισαγωγών ελληνικών προϊόντων.

Η γειτονική χώρα αποτελεί τον τρίτο 
μεγαλύτερο προορισμό με αξία εξαγωγών 

Γιατί η Ελλάδα τρέμει 
ένα κραχ στην τουρκία
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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
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και το πρόσωπο το οποίο σήκωσε 
τη σημαία της Επανάστασης στις 
29 Μαρτίου του 1821, μια πράξη η 
οποία έμεινε στην ιστορία. Πού έγινε 
αυτό; Σε μια περιοχή της Ελλάδας 
που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην 
Επανάσταση, δηλαδή στη Λιβαδειά.

Η μεγάλη και καθοριστική έκρηξη 
της Επανάστασης στη περιοχή 
της Λιβαδειάς εκδηλώθηκε κατά 
τη διάρκεια της νύχτας της 25ης 
προς 26η Μαρτίου 1821. Ήταν όταν 
έπεσε το «1ο βόλι» από τον Βασίλη 
Μπούσγο και τους ένοπλους άνδρες 
του στην περιοχή που λέγεται «στενό 
του Ζεμενού» όπου και κατάφεραν να 
εξολοθρεύσουν μερικούς Τούρκους. 

Αυτή η εμπλοκή έγινε με υπόδειξη του 
Αθανασίου Διάκου και παρουσιάστηκε 
με έναν πραγματικά έξυπνο τρόπο 
στον Χασάν Αγά της Λιβαδειάς. Την 
προέβαλε ως δήθεν επίθεση της 
εμπροσθοφυλακής του Οδυσσέα 
Ανδρούτσου ο οποίος πλησίαζε με 
10.000 Έλληνες επαναστάτες.

Την ίδια ημέρα ο Διάκος έλαβε 
άδεια της ελεύθερης στρατολόγησης 
ενόπλων ανδρών. Σε μια νέα 
προσπάθεια ο ίδιος δεν κατάφερε να 
πετύχει τη σύμπνοια των προκρίτων 
και έτσι αποφάσισε να προχωρήσει 
μόνος τους σε ορισμένες πολεμικές 
ενέργειες. Έτσι το βράδυ της 28ης 
προς 29η Μαρτίου αφού ηγήθηκε 
των στρατολογημένων από τον ίδιο 

επαναστατών κατάφερε να καταλάβει 
τον λόφο του Προφήτη Ηλία κατ΄ 
απέναντι θέση από το κάστρο της 
Λιβαδειάς. Εκεί όπως επίσης και στον 
Πύργο Ώρα είχαν καταφύγει οι Τούρκοι 
έχοντας μαζί τους ως ομήρους τους 
προεστώτες Ν. Νάκο και Λογοθέτη 
όταν είχαν μάθει για τον ξεσηκωμό της 
Άμφισσας.

Από εκεί, λοιπόν και μετά την 
άρνηση του Χασάν αγά να παραδώσει 
την πόλη, ο Αθανάσιος Διάκος 
άρχισε την επίθεση. Στις 31 Μαρτίου 
κατελήφθη η πόλη ενώ οι Τούρκοι, οι 
οποίοι  είχαν κλειστεί στον πύργο Ώρα, 
παραδόθηκαν και την 1η Απριλίου 
(13/04 νέο ημερολόγιο) παραδόθηκε 
το κάστρο.

Σε πανηγυρική δοξολογία στην 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, οι 
επίσκοποι Σαλώνων, Ταλαντίου και 
Αθηνών ευλόγησαν την επαναστατική 
σημαία του Διάκου. Εκεί στη Λιβαδειά 
ύψωσε ο Διάκος τη σημαία της 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ο Αθανάσιος Διάκος σηκώνει 
τη σημαία της επανάστασης

200 χρΟνΙΑ ΑπΟ την ΕΛΛηνΙκη ΕπΑνΑΣτΑΣη

Επανάστασης.

η πολιορκία της Λιβαδειάς

Στις 26 Ιουνίου περνούσε από 
την περιοχή ο Ομέρ Βρυώνης 
καταλαμβάνοντας την πόλη. Έξω 
από το κάστρι πυρπόλησε μεγάλο 
μέρος της ενώ κατά διάρκεια της 
Επανάστασης η πόλη δοκιμάστηκε 
επανειλημμένα από τις τουρκικές 
στρατιές που κατευθύνονταν στην 
Πελοπόννησο. Στην περιοχή δόθηκαν 
οι τελευταίες μάχες του Αγώνα.

Σήμερα υπάρχει κάτι που θυμίζει 
πολύ έντονα την ιστορία που γράφτηκε 
στην περιοχή. Και δεν είναι άλλο από 
το μνημείο του Αθανάσιου Διάκου. 
To μνημείο βρίσκεται στη γέφυρα της 
Αλαμάνας, δίπλα στην Εθνική Αθηνών-
Λαμίας, 12 χλμ περίπου από τη Λαμία. 
Εκεί κοντά έγινε η μάχη της Αλαμάνας 
στις 22 Απριλίου 1821 με τον στρατό 
του Ομέρ Βρυώνη.
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Ο Ελληνοκαναδός επιχειρηματίας Ανδρέας Αποστολόπουλος ξεκίνησε 
την επαγγελματική του σταδιοδρομία λίγο μετά την μετανάστευση της 
οικογένειάς του στον Καναδά το 1969, από την Καλαμάτα. 
 
Ο Ανδρέας Αποστολόπουλος, ο ευγενικός άνθρωπος με την καρδιά 
γεμάτη αγάπη για την οικογένεια και την έντονη επιχειρηματική δράση, 
πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του, τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, σε 
ηλικία 69 ετών. 
 
Ήταν  πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Triple Group of 
Companies ενώ πριν ασχολήθηκε με τις πωλήσεις ακινήτων.
 
Στην πορεία της σταδιοδρομίας του ξεκίνησε εταιρία καθαρισμού 
γραφείων, εταιρία κατασκευής πλαστικών σακουλών και τέλος ίδρυσε μια 
από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρίες πώλησης ακινήτων στον Καναδά 
μαζί με τους τρεις γιους του, τον Jim, τον Peter και τον Steve. 
 
Ο Ανδρέας  Αποστολόπουλος άφησε πίσω του τη σύζυγό του, τους γιους 
του και τις συζύγους τους και τα πέντε εγγόνια του. 
 
Ο γιός του Τζιμ Αποστολόπουλος μιλώντας για τον πατέρα του, τον 
περιγράφει  σαν έναν άνθρωπο που πάντα βοηθούσε όσους είχαν 
ανάγκη, καλό διαχειριστή της περιουσίας του και που εργάστηκε σκληρά 
για να κάνει την οικογένειά του ευτυχισμένη. Κρατούσε πάντα τον λόγο 
του και έμαθε στους τρεις γιους του να φέρονται το ίδιο σε όλους τους 
ανθρώπους.
 
“Η κληρονομιά που αφήνει δεν είναι μόνο για την ελληνοκαναδική 
κοινότητα, αλλά για όλους τους μετανάστες που έρχονται σε μια νέα 
χώρα», υπογραμμίζει ο Τζίμ. «Μετρούσε την επιτυχία όχι με πόσα 
χρήματα κέρδιζε κάποιος, αλλά από το πόσο σκληρά εργάστηκε για 
να προσφέρει για την οικογένειά του και για να δώσει στα παιδιά του 
μεγαλύτερες ευκαιρίες από ό,τι είχαν”. 
 
Το 2009, ο Ανδρέας Αποστολόπουλος έκανε το μεγάλο επαγγελματικό 
άλμα και αγόρασε το γήπεδο Pontiac Silverdome κοντά στο Ντιτρόιτ. Σε 
μια συνέντευξή του, είπε ότι είδε μια διαφήμιση για το γήπεδο στη Toronto 
Star και αποφάσισε να το κάνει, παρόλο που η εταιρία του, που ήταν 15 
χρονών τότε, ασχολιόταν συνήθως με εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα.

Αιωνία του η μνήμη!

Εφυγε ο Ελληνοκαναδός επιχειρηματίας 
Ανδρέας Αποστολόπουλος

ο «ταπεινός 
άνθρωπος… 

που δεν ξέχασε 
από που ξεκίνησε»
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σχεδόν 2 δις ευρώ.
Καύσιμα – πετρελαιοειδή, βαμβάκι και πλαστικές ύλες 

είναι τα τρία ελληνικά προϊόντα που είναι πιο δημοφιλή στη 
γειτονική χώρα.

Ερώτημα αποτελεί τι θα γίνει με τα τουρκικά προϊόντα 
που λόγω της υποτίμησης της λίρας κατά 40% και πλέον 
καθίστανται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά σε σχέση με τα 
ελληνικά. Τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, ψάρια που 
πωλούνται σε τρίτες χώρες, κυρίως στη Ρωσία, θα βρεθούν 
αντιμέτωπα με πολύ χαμηλές τιμές των προϊόντων από τη 
γειτονική χώρα.

Αγνωστο είναι επίσης τι θα γίνει με τις ελληνικές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία και 
υπολογίζονται πάνω από 400 μικρές ή μεγάλες.

Και πάμε στον τουρισμό. Δύο χώρες, δύο αγορές 
άκρως ανταγωνιστικές. Η Τουρκία ευελπιστεί ότι φέτος θα 
ξεπεράσει τα 40 εκατ. ευρώ, η Ελλάδα θα έχει πάνω από 
32 εκατ. ευρώ. Αυτή την περίοδο κλείνονται τα τουριστικά 
πακέτα του 2019. Μια οικονομική κρίση μακράς διάρκειας, 
μια νέα υποτίμηση της τουρκικής λίρας, θα κάνει ακόμη 
πιο φθηνό τον τουρισμό στην Τουρκία σε σχέση με την 
Ελλάδα. Ας σκεφτεί κανείς ότι χρειάζονται πάνω από 6 
τουρκικές λίρες για ένα δολάριο όταν η ισοτιμία ευρώ – 
δολαρίου είναι στο 1,4. Επομένως και οι Αμερικανοί και 
οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν διακοπές στην Τουρκία 
πολύ φθηνότερα απ’ ότι στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρουν τα «Νέα» και ο Αγγελός 
Αθανασόπουλος, για την Αθήνα υπάρχουν φυσικά και 
ορισμένες θετικές ειδήσεις. Ο αμερικανός πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τον νόμο για την αμυντική 
πολιτική και τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου για το 
2019 (NDAA) σύμφωνα με τον οποίο αναστέλλεται και 
η παράδοση των αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 μέχρι το 
αμερικανικό υπουργείο Αμυνας να ολοκληρώσει έκθεση 
που θα εξετάζει τη βιομηχανική συμμετοχή της Τουρκίας 
στο πρόγραμμα συμπαραγωγής και πιθανούς τρόπους 
κάλυψης του κενού σε περίπτωση αποβολής της από 
αυτό. Προβλέπονται επίσης κυρώσεις εφόσον η Αγκυρα 
προχωρήσει στην προμήθεια του ρωσικού αντιπυραυλικού 
συστήματος S-400.

Αυτό που απασχολεί έλληνες αναλυτές είναι μια πιθανή 
σπασμωδική αντίδραση της Τουρκίας αν η κατάσταση 
στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις εκτραχυνθεί περαιτέρω. 
Τούτο δεν μπορεί να ιδωθεί ανεξάρτητα από μια ευρύτερη 
σύσφιγξη των ρωσοτουρκικών σχέσεων, σε μια περίοδο 
μάλιστα που η ατμόσφαιρα μεταξύ Αθήνας και Μόσχας 
βρίσκεται στο ναδίρ. Ρεαλιστικότερη στάση έναντι της 
Αγκυρας φαίνεται ότι ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση 
(ΕΕ), με την οποία ο Ερντογάν προσπαθεί μετεκλογικά 
να βρει σημεία επαφής. Δεν πρέπει επίσης να αγνοείται 
ότι νέες πολεμικές επιχειρήσεις στη Συρία – συγκεκριμένα 
στο Ιντλίμπ – θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέο 
κύμα προσφύγων. Η Ελλάδα και κατ’ επέκταση η ΕΕ θα 
βρίσκονταν, στην περίπτωση αυτή, πάλι μπροστά σε μια 
κρίση καθώς αν η οικονομική κρίση στην Τουρκία βαθύνει, 
η παραμονή εκατοντάδων χιλιάδων νέων προσφύγων στο 
έδαφός της θα καταστεί ακόμη δυσκολότερη.

Γιατί η Ελλάδα τρέμει 
ένα κραχ στην τουρκία

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 2
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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

-Έλα Σκλάβε.Πάλι εδώ είμαι...σε 
περιμένω. 

- Άργησα λίγο μικρέ. Εχω την 
τιμητική μου και πρέπει να κάνω 
αρκετές δουλειές και προετοιμασίες 
για το μεθαυριανό γλέντι.

- Για ποιό γλέντι μιλάς Σκλάβε; 
Μεθαύριο κλείνεις  2 χρόνια που μας 
μας άφησες.

- Το γνωρίζω μικρέ.
- Εφόσον το γνωρίζεις προς τι το 

γλέντι;
-Είπα να καλέσω μερικούς φίλους 

μικρέ για να το γλεντήσουμε λίγο. 
Ο μεγάλος μου έχει αδυναμία όπως 

ξέρεις, οπότε μου κανόνισε έναν 
ξεχωριστό καλεσμένο.

- Ποιόν Σκλάβε;
- Τον Μητροπάνο μικρέ....
-Τι μου λες Σκλάβε!!
Εμάς μας έχει πιάσει μελαγχολία, 

λόγω της απουσίας σου αυτές τις 
ημέρες και εσύ ετοιμάζεσαι για γλέντια;

Φιρί φιρί το πας,να ανέβω επάνω με 
το έτσι θέλω,με αυτά που ακούω....

-Εσύ μικρέ να κάτσεις εκεί που 
κάθεσαι.

Έχεις να μεγαλώσεις τα εγγόνια μου.
Τώρα που κανονίστηκε το θέμα με 

την πόντια και είναι δίπλα σου ποιος 
σε πιάνει...Έχεις πολύ μέλλον ακόμα 
μπροστά σου και πολύ δουλειά,ειδικά 
τώρα με το θέμα της κοινότητας. 

Βλέπω όμως ότι γίνεται ένα μπάχαλο 

εκεί κάτω. Φυσικά είδα και την πρόταση 
που έκανε ο Μητροπολίτης. 

Μιλάμε δεν παίζεται ο αθεόφοβος...
Είπαμε να βρούμε μια λύση για να 

σωθεί η κοινότητα όχι να διαλυθεί 
τελείως...

Βέβαια τώρα που τα βλέπω από 
εδώ πάνω αναρωτιέμαι αν όλα αυτά 
ειναι στημένα...!

Λες να έχουν κάνει κάποια συμφωνία 
ο Πρόεδρος με τον Μητροπολίτη, κάτω 
από την μύτη μας;

Μήπως όλες αυτές οι δικαστικές 
διαμάχες που έχουν τόσα χρόνια είναι 
για να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια;

Πολλά και διάφορα περνάνε από το 
φτωχό μου μυαλουδάκι...

-Λες Σκλάβε να παίζεται τέτοιο 
παιχνίδι;

- Μεταξύ μας μικρέ και οι δυο έχουν 
πολύ “μυαλό”....

Πώς γίνεται με τέτοια εξυπνάδα,να 
μην μπορούν να βάλουν μια κοινότητα 
σε σειρά,έτσι ώστε να βγάζει τα έξοδά 
της, χωρίς δυσκολίες;

Για τις εταιρείες τους και τα 
συμφέροντά τους, έχουν τρόπους 
και λύσεις, για την κοινότητα όμως 
σήκωσαν τα χέρια ψηλά.

- Αν θέλετε να σωθεί η κοινότητα 
μικρέ, υπάρχουν λύσεις.

-Ε πες μας Σκλάβε, μήπως ακούσουν 
και κάποια βουλωμένα αυτιά, που 
καιρός είναι να  ξεβουλώσουν....

-Πρώτον και κύριο μικρέ, πρέπει 
να παραιτηθεί σύσσωμο, το παρόν 
συμβούλιο.

Έπειτα να γίνει ένα καινούργιο 
συμβούλιο, που θα απαρτίζεται από 
ανθρώπους που θα έχουν όρεξη και 
θέληση να πάνε την κοινότητά μας 
μπροστά και φυσικά να κερδίσουν 
την εμπιστοσύνη του ελληνισμού της 
παροικίας μας.

Δεύτερον να νοικιάσει ο Μητροπο-
λίτης τις 4 συγκεκριμένες εκκλησίες, 
αναλαμβάνοντας τη διαχείρισή τους 
και να δίνει ένα ενοίκιο στην κοινότητα, 
έτσι ώστε οι εκκλησίες να παραμείνουν 
στην κοινότητα. 

Με αυτόν τον τρόπο θα μπαίνουν 
έσοδα στα ταμεία της κοινότητας και θα 
γίνεται η αποπληρωμή των δανείων.

Έτσι θα είναι όλοι κερδισμένοι 
και ίσως επιτέλους να μπορέσει η 
κοινότητα να ασχοληθεί με τα θέματα 
του ελληνισμού μας.

- Ωραία ακούγονται όλα αυτά που λες 
Σκλάβε...Κατά πόσο όμως μπορούν 
να γίνουν πράξη;

Εκτός αυτού,πώς θα βρεθεί η σωστή 
ομάδα για να αναλάβει την κοινότητα;

- Κάτι θα γίνει μικρέ...
Άλλωστε στο χέρι σας είναι. 

Υπάρχουν τόσοι αξιόλο-
γοι νέοι άνθρωποι στην 
παροικία μας που  μπορούν 
να μπούνε σε αυτό το 
τρυπάκι.

Λίγη καθοδήγηση χρειά-
ζεται και τα πράγματα θα 
πάρουν το δρόμο τους..

- Ένα δίκιο το έχεις 
Σκλάβε...

Τέλος πάντων... Σε 
αφήνω να τελειώσεις τις 
προετοιμασίες σου για το 

γλέντι.
Θέλω όμως να ξέρεις,ότι μας λείπεις 

αφάνταστα.
Έχουν περάσει 2 ολόκληρα χρόνια 

και νιώθω σαν να ήταν χθες που σε 
είχα κοντά μου να μου γκρινιάζεις.

- Πάντα θα είμαι δίπλα σας μικρέ...
- Ένα πράγμα που με στεναχωρεί 

Σκλάβε ακόμα και τώρα, είναι που δεν 
μπόρεσα τότε που σε είχα κοντά μου 
να βάλω μυαλό....Έπρεπε να φύγεις 
για να στρώσω...

- Δεν θα πω μικρέ,ότι έβαλες τελείως 
μυαλό...Είσαι όμως σε καλό δρόμο. 

Μην στεναχωριέσαι όμως. 
Γνωρίζεις πολύ καλά, ότι δεν υπήρχε 

περίπτωση να φύγω, αν και εφόσον 
δεν ήσουν έτοιμος ψυχικά.

Γνώριζα βαθειά μέσα μου,ότι μπορείς 
να τα καταφέρεις εξίσου καλά και 
χωρίς εμένα και όπως φαίνεται,τελικά 
δεν έπεσα έξω.

-Ίσως Σκλάβε... Φεύγω, θα τα πούμε 
την επόμενη φορά. 

-Μικρέ την μάνα σου και τα μάτια 
σου. Αλλιώς, αλοίμονο σου.

- Έγινε Σκλάβε, μην ανησυχείς καθό-
λου.
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

[

η ΣτΕΓη τΑ τηΣ 
ΣτΕΓηΣ κΑΙ τΟ 

«ΣΥντΟΜΑ» πΟΥ 
ΑρΓΟπΟρΕΙ

 Mετά τα τυπικά, που αντάλλαξα με 
αναγνώστη της εφημερίδος που με πήρε 
τηλέφωνο, και μου ζήτησε να μου μιλήσει 
για την «Στέγη.» Αφού μεταξύ αστείου και 
σοβαρού του έδωσα το «ελεύθερο» μεταξύ 
των άλλων μου είπε:
Ημουν και εγώ στην πριν από 35 χρόνια 
περίπου Γενική Συνέλευση των μελών της 
Ελληνικής Κοινότητος που πήραμε την 
απόφαση, να κτιστεί η Στέγη Ηλικιωμένων  
(Foyer Hellenique pour personnes Agees).
Ημουν και εγώ εκεί και θυμάμαι ότι η 
πρόταση, ήταν πολύ δελεαστική, αφού 
εκτός των άλλων θετικών για την Κοινότητα 
όρων, προβλεπόταν η μετά την παρέλευση 
των 35 χρόνων παραχώρησή της στην 
Κοινότητα έναντι ενός δολαρίου και 
πλήρως ξεχρεωμένη. 

Ημουν και εγώ μεταξύ εκείνων που 
χειροκρότησαν την απόφαση και τύπωσα 
την μνήμη μου αυτό: «της παρέλευσης 
των 35 χρόνων.» Μάλιστα με φίλο που 
καθόμασταν μαζί, προσθέσαμε στην ηλικία 
μας τα 35 χρόνια και αναρωτηθήκαμε 
«άραγε θα ζούμε τότε;» Ετσι αστειευόμενοι 
δώσαμε τα χέρια και συμφωνήσαμε, αν 
ζούμε ασχέτως του τι θα έχει μεσολαβήσει, 
να συναντηθούμε στην τυπική υπογραφή 
της μεταβίβασης, ενός τόσο μεγάλου 
ακινήτου στην Κοινότητα.

Συνεχίζοντας μου είπε: Δυστυχώς ο  
φίλος μου έχει πεθάνει προ πολλού. Εγώ 
διάγω το 83ο έτος της ηλικίας μου. Αλλά 
αν και η υγεία μου είναι  επισφαλής, αν 
και μένω λίγο μακριά από το Μοντρεάλ, 
όταν γίνει αυτή η μεταβίβαση, σκοπεύω να 
παραβρεθώ στην τελετή, όσο απλή και αν 
είναι αυτή.

 Όμως, αφού μου είπε ότι, με πολύ 
ενδιαφέρον παρακολουθούσε και 
παρακολουθεί τα της Κοινότητος, και 
τα όσα περί «Στέγης» γράφονται και 
λέγονται τελευταία, και κυρίως τα όσα 
επακολούθησαν μετά την συνέντευξη της 
πρώην Προέδρου της Στέγης, όπου τόνισε 
ότι την 1η Ιουλίου έναντι ενός δολαρίου θα 
παραχωρηθεί στην Κοινότητα, πρόσθεσε 
ότι αυτό το «σύντομα» που συχνά μας λέει 
ο Πρόεδρος κ. Κριλής έχω πάψει να το 
πιστεύω.

Προσπάθησα να δικαιολογήσω την 
κατάσταση και ως ελαφρυντικό για τη 
καθυστέρηση της μεταβίβασης, του είπα 
να τα ρίξουμε στον επάρατο Κορωναϊό.

Πριν ολοκληρώσω την πρότασή μου, μου 
απάντησε. Το συνεχώς επαναλαμβανόμενο 
«σύντομα» δεν έχει καμιά σχέση με την 
αργοπορία. Το «σύντομα που αργοπορεί» 
και πολύ καλά έγραψες ότι θυμίζει το 
«Γεφύρι της Άρτας» σχετίζεται με το «είναι 
πολλά τα λεφτά». 

Ναι μου τόνισε και μάλιστα μου ζήτησε 
μετ’ επιμονής να το γράψω: «είναι πολλά 
τα λεφτά.» 

Ο προϋπολογισμός, 
ακυρώνει όλα τα περί 

του «σύντομα»

Αυτά μου είπε και με παρέπεμψε στον 
«Προϋπολογισμό της ΕΚΜΜ,» που 
καλύπτει την χρονική περίοδο από 1ης 
Ιουλίου 2020 έως και 30ης Ιουνίου 2021, 
Αυτόν μου τόνισε, που παρουσίασε πολύ 
ετεροχρονισμένα στις 27 Ιανουαρίου 2021 
η Ταμίας της Κοινότητας που «συμπίπτει» 
να είναι και στέλεχος του Δ.Σ. «της Στέγης».

Συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι,
«λόγω του επαγγέλματος που 

εξασκούσα, γνωρίζω ότι:
Σύμφωνα με τους κανόνες των 

λογιστών, εάν υπήρχε περίπτωση «η 
Στέγη να περιέλθει στην Κοινότητα πριν 
της 30ής Ιουνίου του 2021, τα έσοδα και 
τα έξοδα από την «Στέγη» για όλη την 
χρονική περίοδο από 1ης Ιουλίου 2020 
έως και 30ης Ιουνίου 2021 θα έπρεπε να 
παρουσιάζονταν στον Προϋπολογισμό της 
Κοινότητος, στον οποίο παραδόξως και 
περιέργως δεν γίνεται καμία αναφορά για 
τα οικονομικά «της Στέγης». 

Ακριβώς επειδή δεν γίνεται καμία 
αναφορά, είναι βέβαιο ότι ΔΕΝ προβλέπεται 
ότι θα περιέλθει στην Κοινότητα πριν 
της 30ής Ιουνίου το 2021. Το ελάχιστο 
που θα μπορούσε να κάνει η ταμίας της 
Κοινότητος, (που τονίζω συμπίπτει να 
είναι και  ταμίας του Δ.Σ. της Στέγης)  θα 
ήταν να παρουσιάσει έναν ξεχωριστό 
προϋπολογισμό για τα της Στέγης για τους 
12 μήνες, δηλαδή από της 1ης Ιουλίου 
2020 έως και της 30ης Ιουνίου 2021.»

Αυτά με παρακάλεσε να τα γράψω, 
όπως ακριβώς μου τα είπε.

Επί πλέον με παρακάλεσε να ζητήσω 
εκ μέρους του από τον Πρόεδρο, (που 
εξακολουθεί να εκτιμά, όπως μου είπε) να 
αποφεύγει την λέξη/υπόσχεση «Σύντομα» 
γιατί το «Σύντομα» έληξε αρχικά την 1η 
Ιουλίου 2020 που έκλεισαν τα 35 χρόνια 
της αρχικής συμφωνίας και κατόπιν όταν 
το προσδιόρισε «σε 60 ημέρες από τη 1η 
Ιουλίου του 2020».

Μάλιστα ο συνομιλητής μου, μου διάβασε 
την δήλωση-δέσμευση του Προέδρου που 
είχε κάνει στην Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 
14ης Ιουλίου 2020 και είχε παρουσιαστεί 
στο «Δελτίο της Κοινότητος.» 

Αυτή μου υπενθύμισε ότι, έχει 
κατ’ επανάληψη δημοσιευτεί και στο 
Ελληνοκαναδικό Βήμα.  Σύμφωνα με 
αυτήν: 

«…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».

Θα συναντηθούμε 
στου «Σκορδά το χάνι»

Ο συνομιλητής μου πριν με 
αποχαιρετίσει, αφού μου είπε ότι βρήκε 
πολύ πετυχημένη την παρομοίωση, των 
περί «της Στέγης» με το «γεφύρι της 
Άρτας» που προ δύο εβδομάδων είχα 
κάνει, πρόσθεσε ότι «κλείνω μαζί σου 
συνάντηση στου «Σκορδά το Χάνι» για να 
γιορτάσουμε το τέλος των

«διαδικασιών για τη μεταφορά των 
τίτλων ιδιοκτησίας στην Κοινότητα που 
έχουν ξεκινήσει» αλλά κατά που είπε ο 
Πρόεδρος, «λόγω του ότι η σημερινή 
Κοινοτική διοίκηση είναι υπεύθυνη, και 
θέλει να τα κάνει όλα σωστά, οι διαδικασίες 
για τη μεταφορά των τίτλων ιδιοκτησίας 
στην Κοινότητα, θα ολοκληρωθούν 

σύντομα», δηλαδή αν βασιστούμε στα του 
Προϋπολογισμού οπωσδήποτε όχι πριν 
της 30ης Ιουνίου του 2021.

Αυτά περίπου μου είπε και καταλήγοντας 
μου τόνισε δεν σε αποχαιρετώ με το 
τυπικό «γειά σου», αλλά με το επίκαιρο 
«είναι πολλά τα λεφτά.» Αυτό  ισχύει και 
στα της  «Στέγης» αλλά και σε εκείνα που 
μαγειρεύονται στην Ελληνική Κοινότητα 
του Τορόντο.

πέρα από τα του 
προϋπολογισμού, υπάρχουν 

και άλλα τινά…

Πέρα από τα του Προϋπολογισμού της 
ΕΚΜΜ, όπου δεν γίνεται καμία αναφορά 
στα της «Στέγης» οπότε σύμφωνα με 
εκείνους που γνωρίζουν τα οικονομικά, 
θα περιμένουμε επί πολύ, έως ότου 
«ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη 
μεταφορά των τίτλων ιδιοκτησίας στην 
Κοινότητα» υπάρχουν και άλλα τινά που 
πρέπει να προσεχτούν ιδιαιτέρως.

Συγκεκριμένα για να έχουμε και να 
σκεπτόμαστε. 

Είναι γνωστό σε όλους ότι οι τελευταίες 
Κοινοτικές εκλογές έγιναν την Κυριακή 9 
Ιουνίου του 2019.

Εκείνο που δεν είναι γνωστό σε πολλούς, 
αλλά σε πολύ λίγους, μόλις 4 ημέρες πριν, 
συγκεκριμένα την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, 
εν μέσω προεκλογικής κίνησης δηλαδή, 
πραγματοποιήθηκε μία συνεδρίαση του 
Δ.Σ. της Στέγης. Εκεί αποφασίστηκε η 
συμπλήρωσή του Δ.Σ. με τρία μέλη και 
επακολούθησαν αρχαιρεσίες. (Για  να μην 
ξεχάσουμε μια μικρή λεπτομέρεια. Όλες οι 
αποφάσεις ήταν ομόφωνες!!!) 

Τα τρία νέα μέλη ήταν ο Ανδρέας Κριλής, 
ο Αχιλλέας Νικόπουλος και η Ζωή Μπάτση 
που δεν ήταν παρούσα, αλλά μέσω E-
mail είχε αποδεχτεί τον διορισμό της. 
Σημειώνουμε ότι και η κα Μπάτση ήταν 
στέλεχος της τελευταίας Διοίκησης Παγώνη 
και εκείνη την περίοδο ήταν Πρόεδρος της 
Εφορευτικής Επιτροπής. 

Στις αρχαιρεσίες που επακολούθησαν 
Ταμίας ανεδείχθη η Βούλα Νεοφωτίστου, 
Γραμματέας ο Ανδρέας Κριλής και 
υπεύθυνος Ακίνητης Περιουσίας «for 
the Real Estate Portofolio” δηλαδήχτ ο 
Αχιλλέας Νικόπουλος.

Δεν θα αναφερθώ περισσότερο  από 
τα των αρχαιρεσιών. Θα αρκεστώ 
να υπενθυμίσω ότι σε μία επόμενη 
Συνεδρίαση του Δ.Σ, της Στέγης που έγινε 
έναν χρόνο μετά, δηλαδή στις 19 Ιουνίου 
2020, υπέβαλε την παραίτησή της η 
Πρόεδρος Δήμητρα Κωσταρίδου.

Εκτοτε και παρά τα όσα ακούγονται δεν 
έχουμε μάθει αν έγιναν νέες αρχαιρεσίες 
και ποίος ενεργεί εκ μέρους της Στέγης για 
την μεταφορά των τίτλων στην Κοινότητα.

Πάντως για να μην ξεχνάμε σύμφωνα με 
τα όσα είχε αναφέρει η κα Κωσταρίδου στις 
7 Μαρτίου 2020 σε συνέντευξη που είχε 
παραχωρήσει στον ραδιοφωνικό σταθμό  
CFMB, στο Πρόγραμμα του Μιχάλη και της 
Σούλας Τελλίδη:

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

Επί πλέον για μια ακόμα φορά 
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. Η τιμή της βάσει της 
εκτίμησης του Δήμου, ανέρχεται σε 15 
περίπου εκατομμύρια. Φυσικά η εμπορική 
της αξία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. 

Βάσει των όσων είχε αναφέρει η Δήμητρα 
Κωσταρίδου), τα ετήσια καθαρά έσοδα 

που θα έχει η Κοινότητα από την Στέγη, 
(όταν τελικά γίνει δική της) 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.

Αρκούμαι σε αυτά για σήμερα. Γιατί 
πρέπει να αφήσω και μερικά άλλα, για να τα 
γράφω προσεχώς και  πριν ξεπεράσουμε 
τα χρονικά όρια του «Σύντομα,» βάσει 
του οποίου πουθενά δεν αναφέρεται και 
κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,  
οπότε αυτό το «Σύντομα» άνετα μπορεί να 
επιμηκυνθεί και πέρα, πολύ πέρα της 30ης 
Ιουνίου του 2021.

ΕΛΛηνΙκη κΟΙνΟτητΑ 
τΟρΟντΟ

ΜπρΟΣτΑ ΣΕ ΒΑΘΙΑ 
ΟΙκΟνΟΜΙκη κρΙΣη

Δυστυχώς, ούτε και αυτήν την εβδομάδα, 
θα μπορέσω να αναφερθώ εκτενέστερα 
σε ένα «Επίκαιρο Θέμα» ένα θέμα από 
τα παλιά που σαν καταβολάδα «βγάζει 
ρίζες και κλωνιά τώρα» και με μαθηματική 
ακρίβεια επαναλαμβάνεται και απειλεί 
να σκεπάσει τα πάντα. Γι αυτά τα με 
πανομοιότυπο τρόπο επαναλαμβανόμενα 
θέματα αναρωτιέσαι πως γίνεται αυτό.

Και αυτό γιατί μας πρόλαβαν τα γεγονότα 
από την Ελληνική  Κοινότητα του Τορόντο 
(ΕΚΤ) η οποία οδηγείται σε πτώχευση και 
αυτοί που την διοικούν, όπως τα γράφουν 
σε σχετική ανακοίνωση (Σελίδα οκτώ) 
βρίσκονται προ του διλλήματος, ή μάλλον 
θέλουν να βάλουν τα μέλη της Κοινότητας 
του Τορόντο στο δίλημμα:

«Πουλάμε ένα από τα κτήρια 
προκειμένου να εξυπηρετηθεί το χρέος 
προς την Τράπεζα, 

ή: 
Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να 

κατασχέσει και τα τέσσερα ακίνητα της 
ΕΚΤ.»

Την περασμένη εβδομάδα είχαμε 
δημοσιεύσει μια επίκαιρη ανακοίνωση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου.

Σήμερα στην σελίδα οκτώ δημοσιεύουμε 
μία ακόμη σχετική ανακοίνωση. Μέσω 
αυτών εκφράζεται η μία άποψη, εκείνη του 
Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν 
περισσότερα, εκτός από του να διαβάσουν 
τις δύο ανακοινώσεις, θα έχουν την ευκαιρία 
σήμερα Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου,  από 
τις 4:00 ως τις 5:30, να παρακολουθήσουν 
από το ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΙΤΕΣ 1610 am, μια 
ενημερωτική συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης 
που θα παραχωρήσει ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο Αντώνης 
Αρτεμάκης προς τον Κώστα Δανιηλίδη και 
την Βασιλική Λαντζανάκη.

Μέχρι τώρα δεν είχα καμιά πληροφορία 
για το αν είχε δημιουργηθεί κάποια 
κατά της πώλησης ακινήτου κίνηση, και 
κατά της πολιτικής του Δ.Σ. στην οποία 
οπωσδήποτε θα πρέπει να συμμετέχει 
και η Ιερά Αρχιεπισκοπή.  Γιατί εκτός 
των άλλων μιλάμε για πώληση και ενός 
Ιερού Ναού, που όπως όλοι οι Ιεροί 
Ναοί ξέρουμε ότι έχουν κτιστεί  από τους 
πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι 
οποίοι ποτέ δεν θα ήθελαν να πωλούνται 
οι εκκλησίες τους και να τις βλέπουν έναντι 
πινακίου φακής και τριάκοντα αργυρίων, 
να μετατρέπονται σε οτιδήποτε θα ήθελαν 
οι νέοι τους ιδιοκτήτες.

Ελληνοκαναδικό Βήμα Μοντρεάλ
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Του Γεωργίου καρύδη 

Πρέπει να σεβόμαστε τους 
ισχύοντες κανονισμούς. Για όσους δεν 
συμμορφώνονται, θα αναπτυχθούν 
πρόσθετοι αστυνομικοί και θα 
παρεμβαίνουν οπουδήποτε μαζεύονται 
άτομα, ασχέτως αν είναι εστιατόρια, 
εμπορικά κέντρα, αρένες ακόμη και 
τουριστικές περιοχές. Σε αυτά τα μέρη  θα 
βρίσκονται αστυνομικοί που θα επιβλέπουν 
ότι όλα πάνε καλά και ότι τηρούνται οι 
κανόνες που ισχύουν. Μην εκπλαγείτε αν 
δείτε συχνή παρουσία αστυνομικών. 

Αυτό δήλωσε η Υπουργός Ασφάλειας 
του Κεμπέκ Geneviève Guilbault, η 
οποία ανησυχεί εν όψει των Ανοιξιάτικων 
Διακοπών (από τις 26 Φεβρουαρίου ως και 
τις 7 Μαρτίου.)

 Η κα Guilbault, πρόσθεσε ότι μπορεί 
στο Κεμπέκ να παρατηρείται μείωση 
των φορέων του Κορωναϊού, μπορεί 
οι νοσηλευόμενοι στα Νοσοκομεία και 
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας να 
μειώνονται, αλλά επειδή ο κίνδυνος 
εξάπλωσης του ιού παραμένει, ιδίως τώρα 
που θα αρχίσουν οι Ανοιξιάτικες Διακοπές, 
πολλοί θα θελήσουν να κινηθούν πέρα των 
ορίων των περιοχών που διαμένουν. 

Παραμείνετε στις περιοχές που ζείτε, και 
αν πάτε σε άλλη περιοχή – παρ’ ότι αυτό 
δεν συνιστάται - φροντίστε να σέβεστε τους 
κανόνες.

Δεν πρέπει να απομακρυνόσαστε 
από τους χώρους που μένετε, τόνισε και 
προειδοποίησε ότι «αποφασίσαμε ότι θα 
έχουμε ένα είδος ελέγχου με αστυνομικές 
δυνάμεις που θα επιχειρούν σε όλη την 
επαρχία.

Οι δηλώσεις της Υπουργού 
ανακοινώθηκαν μόλις μια ημέρα μετά 
της ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού 
François Legault, ο οποίος την Τρίτη είχε 
αναφερθεί σε περιορισμένη χαλάρωση 
των περιορισμών, που ισχύουν από τις 9 
Ιανουαρίου.  

Η Υπουργός απέφυγε να αναφέρει 
τον αριθμό των αστυνομικών που θα 
βρίσκονται σε υπηρεσία, αλλά όπως είπε, 
κατά την περίοδο των 10 ημερών των 
διακοπών όλες οι αστυνομικές δυνάμεις 
του Κεμπέκ θα βρίσκονται σε υπηρεσία.

Παραδέχθηκε πάντως ότι η αστυνομία 
δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της, αλλά 
όπως είπε, η συντριπτική πλειοψηφία των 
κατοίκων του Κεμπέκ σέβεται και ακολουθεί 
τα ισχύοντα μέτρα.

«Βασιζόμαστε πάντα στην καλή θέληση, 
γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθούμε 
κάθε άτομο στο Κεμπέκ όλη την ώρα. 
Μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς αφού 
ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει 
μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες είπε, 
για να προσθέσει ότι όλοι  πρέπει να 
εξακολουθήσουμε να ακολουθούμε τους 
κανόνες που ισχύουν.

Οι θέσεις της Υπουργού πάντως δεν 
ικανοποίησαν τα κόμματα της Αντιπολι-
τεύσεως που κατηγόρησαν την Κυβέρνηση 
ότι  δεν αναλαμβάνει μόνη της τις ευθύνες 
αλλά τις επιρρίπτει στην αστυνομία και 
τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

τα μέτρα καραντίνας για τους 
ταξιδιώτες που επιστρέφουν 
Από την προσεχή  Δευτέρα, οι 

Κεμπεκιώτες που επιστρέφουν στον 
Καναδά, μετά από ένα μη απαραίτητο 
ταξίδι που έκαναν εκτός της χώρας, 
επιβάλλεται να παραμείνουν σε καραντίνα. 
Θα πρέπει δηλαδή με δικά τους έξοδα 
να παραμείνουν σε ένα από τα τέσσερα 
προκαθορισμένα από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση  ξενοδοχεία.

Θα πρέπει να κλείνουν δωμάτια για 
να παραμείνουν σε αυτά  έως και 72 
ώρες, προκειμένου να περιμένουν τα 
αποτελέσματα δοκιμών που είναι γνωστά 
ως  PCR.

Οι υποχρεωτικές τιμές καραντίνας 
ξενοδοχείων είναι πολύ χαμηλότερες από 
τα $ 2.000 που υπολογίζει η κυβέρνηση

Στο Κεμπέκ όλα τα ξενοδοχεία είναι 
κοντά στο αεροδρόμιο Trudeau. Αυτά είναι 
τα: 

Aloft Montreal Airport
Crowne Plaza Montreal Airport
Holiday Inn Express and Suites Montreal 

Airport
Montreal Airport Marriott In-Terminal
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Jus-

tin Trudeau τα νέα μέτρα αποσκοπούν 
στην αποτροπή της εξάπλωσης τόσο του 
Κορωνοϊού, όσο και των παραλλαγών του. 
Πολλές από αυτές σύμφωνα με πολλούς 
επιστήμονες είναι πιο μεταδοτικές από το 
πιο κοινό στέλεχος.

Οι ταξιδιώτες θα είναι υπεύθυνοι για την 
κράτηση του δικού τους δωματίου στην 
πόλη στην οποία φτάνουν για πρώτη φορά 
στον Καναδά - είτε στο Βανκούβερ, στο 
Κάλγκαρυ, στο Τορόντο ή στο Μόντρεαλ 
- ακόμα κι αν σκοπεύουν να ταξιδέψουν 
σε άλλο προορισμό. Όσοι έχουν αρνητικό 
αποτέλεσμα στη δοκιμή άφιξής τους θα 
μπορούν να πραγματοποιήσουν πτήση με 
ανταπόκριση στον τελικό προορισμό τους.

Η τριήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο 
για τη καραντίνα θα κοστίζει περίπου 
2.000 $, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση.

Το τεστ άφιξης και η υποχρεωτική 
διαμονή τους στο ξενοδοχείο είναι επιπλέον 
των άλλων εξετάσεων που είχαν γίνει  πριν 
από 72 ώρες προ της επιβίβασης στην 
πτήση προς τον Καναδά, καθώς και την 
υποχρεωτική περίοδο καραντίνας των 14 
ημερών.

Με άλλα λόγια, αν μέσω των εμβολίων 
δεν κοπάσει η μετάδοση της πανδημίας, 
κάθε σκέψη για ταξίδια είναι μάλλον πολύ 
παρακινδυνευμένη,

ΕτηΣΙΑ κΟΥΛΟΥΜΑ
Κάθε χρόνο, το Γυναικείο Τμήμα του Ελληνικού Σπιτιού
σας προσκαλούσε να γιορτάσετε μαζί μας τα πατροπαράδοτα Κούλουμα.

Φέτος, λόγω του Κορωνιού, η ετήσια μας αυτή εκδήλωση δε θα πραγματοποιηθεί 
και δε θα μπορέσουμε να σας φιλοξενήσουμε και να σας προσφέρουμε τα 
νοστιμότατα νηστήσιμα φαγητά και γλυκίσματα ετοιμασμένα από τις Κυρίες του 
Γυναικείου Τμήματος.

Τα πατροπαράδοτα Κούλουμα, αφετηρία της Αγίας Τεσσαρακοστής 
αποτελούν ορόσημο στο Ελληνικό Σπίτι και οι Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος με τη 
δική σας συμμετοχή και βοήθεια συγκέντρωναν κάθε χρόνο ένα σεβαστό ποσό 
για τις ανάγκες του Ελληνικού Σπιτιού.

Με την ακύρωση της φετινής εκδήλωσης οι Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος 
ζητούν από όλους την υποστήριξή σας με μία δωρεά στο Ελληνικό Σπίτι.

Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 416-654-7700, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 
στο  www.hellenichome.org ή αποστείλετε ταχυδρομικά την δωρεά σας στο:

Hellenic Home for the Aged Inc.
33 Winona Drive
Toronto, ON   M6G 3Z7
Attention: Ladies Auxiliary

Σας ευχαριστούμε,
Εκ του Γυναικείου Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού

ANNUAL KOULOUMA
Every year, the Ladies Auxiliary of the Hellenic Home would celebrate the annual 
Koulouma with you.
This year, due to Covid-19 restrictions, our annual event will not take place and we 
will not be able to host and offer you our delicious fasting food and sweets prepared 
by the Ladies Auxiliary.

The celebration of the traditional Koulouma is the beginning of Agia Tessarakostis.
This celebration is a milestone for the Hellenic Home.

Your participation and help every year made it possible for the Ladies Auxiliary to 
raise an honorable amount of funds for the Hellenic Home’s needs.
With the cancellation of this year’s event, the Ladies Auxiliary is requesting your 
kind donation in order in support of the Hellenic Home.

Please contact us at 416-654-7700 or visit our website at www.hellenichome.org or
you can also mail your donation to the address below:

Hellenic Home for the Aged Inc.
33 Winona Drive
Toronto, ON   M6G 3Z7
Attention: Ladies Auxiliary

Thank you,
The Ladies Auxiliary of the Hellenic Home

Ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, 
αυστηρότητα στην εφαρμογή τους

Όπου παρατηρείται συνωστισμός, θα παρεμβαίνει η αστυνομία
Σε υποχρεωτική καραντίνα όσοι επιστρέφουν από το εξωτερικό
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Οι εκκλησίες 
δεν πωλούνται. 
Σώζονται και 
διατηρούνται.
Ο Ελληνισμός ενωμένος 

μεγαλουργεί.

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου 
Καναδά Σωτηρίου

Λάθη έγιναν στη διοίκηση και διαχείριση. 
Μη μείνουμε σε αυτά. Δεν μας όρισε 
κανείς δικαστές. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε 
ορθόδοξοι χριστιανοί. Να συγχωρήσουμε 
και να ξεχάσουμε το παρελθόν. Να 
προχωρήσουμε ενωμένοι μπροστά.
Στο μείζον Τορόντο υπάρχουν δέκα έξι (16) 

εκκλησίες. Γιατί οι δώδεκα (12) προχωρούν 
πολύ καλά; Γιατί οι τέσσερις (4) εκκλησίες 
που διοικούνται από την Ελληνική Κοινότητα 
Τορόντο έχουν προβλήματα; Η διοίκηση και 
η διαχείρισή τους ήταν προβληματική. Ο 
ελληνισμός του Τορόντο πρέπει να ενωθεί. 
Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να ιδρυθεί η 
Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Τορόντο.
Η κάθε εκκλησία πρέπει να γίνει ξεχωριστή 

Κοινότητα και νομική οντότητα σύμφωνα με 
το Ομοιόμορφο Καταστατικό Κοινοτήτων, 
ώστε να υπάρχει καταμερισμός εργασίας.
Η περιουσία της Ελληνικής Κοινότητας 

Τορόντο είναι οι τέσσερις (4) εκκλησίες 
(Παναγία, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Ιωάννης, Αγ. 
Ειρήνη). Μόλις κάθε νέα Κοινότητα γίνει 
ανεξάρτητη οντότητα, πρέπει να της δοθεί η 
κυριότητα της περιουσίας της, η εκκλησία, 
γιατί της ανήκει. Οι εκκλησίες αγοράστηκαν 
από τους ορθοδόξους χριστιανούς για να 
διατηρούνται για πάντα ως τόποι λατρείας.
Εφόσον η Ελληνική Κοινότητα 

Τορόντο χρέωσε τις εκκλησίες, η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή θα βοηθήσει οικονομικά. Η 
Ιερά Αρχιεπισκοπή θα δώσει σε κάθε μία 
νέα Κοινότητα ένα σοβαρό ποσό –ίσως 

μέχρι ολόκληρο το ποσό του χρέους που 
αντιστοιχεί στην κάθε εκκλησία- ώστε 
κάθε Κοινότητα και η εκκλησία της να 
ορθοποδήσουν. (Λαμβάνεται υπ’ όψη, 
ότι το συνολικό ποσό του χρέους είναι 
τεσσσεράμισι εκατομμύρια δολάρια 
($4.500.000), όπως παρουσιάζεται από 
την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο και 
υπό τον όρο να ληφθούν οι απαραίτητες 
εγκρίσεις από τους δανειστές της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο).
Ο ελληνισμός για να μεγαλουργεί 

πρέπει να είναι ενωμένος. Τα δεκαέξι (16) 
συμβούλια των Εκκλησιών-Κοινοτήτων του 
μείζονος Τορόντο θα αποτελούν τη γενική 
συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας 
Μείζονος Τορόντο. Αυτή η γενική συνέλευση 
θα εκλέγει το κεντρικό συμβούλιο της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Τορόντο.
Το Πολυμενάκειο Κέντρο να είναι η 

έδρα της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Τορόντο.
Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Τορόντο 

να καταρτίσει μόνη της το καταστατικό 
της, το οποίο θα ορίζει τους σκοπούς 
και πως θα λειτουργεί. Περισσότερες 
λεπτομέρειες μπορεί να συζητηθούν και να 
κατοχυρωθούν νομικά.
Αναμένουμε την πατρίδα Ελλάδα να δώσει 

χείρα βοηθείας. Όχι χρηματικά. Ηθικά. Να 
υποστηρίξει την ένωση του ελληνισμού.
Είπαμε δεν θα γίνουμε κριτές. Είμαστε 

Έλληνες και ορθόδοξοι χριστιανοί. 
Συγχωρούμε και δίδουμε χείρα βοηθείας. 
Αντάξιοι των αρχαίων Ελλήνων προγόνων 
μας. Μιμητές των ηρώων της Ελληνικής 
Επανάστασης, έχοντας στο νου μας, ότι 
γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης. Ορθόδοξοι 
χριστιανοί στην ψυχή και στην καρδιά. 
Εμπρός, να εργασθούμε όλοι μαζί για του 
Χριστού την πίστη την αγία. Για να ζούμε 
ειρηνικά, ενωμένοι και αγαπημένοι. Για να 
μεγαλουργεί ο ελληνισμός του Καναδά. 
Αυτό μας ταιριάζει. Αυτό μας πρέπει. 
Εμπρός όλοι μαζί. Κανείς να μη μείνει πίσω. 
Κανείς να μη λιποψυχήσει. Ο Χριστός θα 
μας συντροφεύει και θα μας ευλογεί.

Τορόντο, 19 Φεβρουαρίου 2021

Churches are not 
Sold! They are 
Saved and Pre-

served!
When Greeks are United, They 

Achieve Great Accomplishments!

message of archbishop Sotirios 
of Canada

Mistakes were made in administration and 
management. Let us not belabor this fact. 
No one has appointed us to judge. We are 
Greeks. We are Orthodox Christians. We 
ought to forgive and forget the past. Let us 
go forward in unity to achieve progress.
In Greater Toronto, there are sixteen (16) 

Churches. Why is it that twelve (12) of them 
are doing quite well? Why is it that the four 
(4) Churches which are managed by the 
Greek Community of Toronto have prob-
lems? The administration and the manage-
ment of these four Churches have always 
been problematic. The Greeks in the Great-
er Toronto Area must be united. To achieve 
this goal, the “Greek Community of Greater 
Toronto” must be established.
Each Church should become a separate 

Community and legal entity, organized and 
operated on the basis of the Uniform Com-
munity Regulations, so that there may be a 
proper apportioning and division of tasks.
The properties owned by the Greek Com-

munity of Toronto are the four (4) Churches: 
Panagia, St. Demetrios, St. John the Bap-
tist, and St. Irene Chrysovalantou. Once 
each new Community becomes an inde-
pendent entity, they should be given own-
ership of their own property, their Church, 
because it rightfully belongs to the people. 
The Churches were purchased by Ortho-
dox Christians to be maintained in perpetu-
ity as Orthodox temples of worship.
Since the Greek Community of Toronto 

has surrendered these Churches as collat-
eral for the tremendous debt that it owes, 

the Greek Orthodox Archdiocese of Cana-
da is willing to financially assist. The Arch-
diocese will give to each new Community 
a substantial amount of money – perhaps, 
even the full amount of the debt that is ap-
portioned to each Church – so that each 
Community, and its Church, may stand on 
its own (assuming that the total existing 
debt is $4.5 million as represented by the 
GCT and subject to obtaining the neces-
sary approvals from the GCT’s lenders).
In order for Greeks to achieve great ac-

complishments, they must be united. The 
sixteen (16) Councils of the Churches-
Communities of Greater Toronto will com-
prise the General Assembly of the Greek 
Community of Greater Toronto. This Gen-
eral Assembly will elect the Central Gov-
erning Board of the Greek Community of 
Greater Toronto.
The Polymenakeion Centre should be-

come the headquarters of the Greek Com-
munity of Greater Toronto.
The Greek Community of Greater Toronto 

will draft its own Constitution, which should 
enumerate its goals and how it will func-
tion. Further details may be discussed and 
eventually be legally secured.
We expect our fatherland Greece to lend 

a helping hand in this endeavour. Not finan-
cially, but ethically and in spirit. It should 
support the unity of all Greeks.We stated 
that we are not here to judge. We are 
Greeks and we are Orthodox Christians. 
We forgive and we are here to lend a help-
ing hand. We must be worthy of the great 
accomplishments of our ancient Greek an-
cestors and strive to emulate the heroes 
of the Greek War of Independence as we 
celebrate the 200 anniversary of the Greek 
War of Independence. Orthodox Christians 
in our hearts and souls. Let us work to-
gether for the glory of God and for our Holy 
Orthodox Faith in Christ! Only then will we 
live in peace, unity and love. In doing so, 
Greeks in Canada will accomplish even 
greater things! This is what we deserve! 
This is what we need. Let us all advance as 
one. Let no one remain behind or forgotten. 
Let no one lack resolve. Christ will accom-
pany us and bless us!

Toronto, February 19, 2021
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ
του τελώνου και του Φαρισαίου

π.Συμεών Κραγιόπουλος

Τριώδιο
Την πρώτη Κυριακή που 

μπαίνουμε στο Τριώδιο, η 
Εκκλησία μας εισάγει με 
την παραβολή του τελώνου 
και του Φαρισαίου (Λουκ. 
18:10-14). Και από την 
παραβολή αυτή η Κυριακή 
ονομάστηκε Κυριακή 
τελώνου και Φαρισαίου.

Στην παραβολή μας 
παρουσιάζει ο Κύριος τον 
τελώνη από το ένα μέρος, 
τον Φαρισαίο από το άλλο. 
Και επαινεί ο Κύριος την 
ταπείνωση του τελώνου και 
τη μετάνοια του τελώνου, 
που είναι μαζί με την 
ταπείνωσή του. Και λέει ότι δικαιώθηκε 
ο τελώνης, ενώ κακίζει ο Κύριος την 
υπερηφάνεια του Φαρισαίου.

Και οι δύο πηγαίνουν να προσευχηθούν· 
και οι δύο. Στον ναό πηγαίνουν· όχι αλλού. 
Μιλούν με τον Θεό. Και ο Φαρισαίος και ο 
τελώνης είναι μπροστά στον Θεό. Δεν είναι 
πουθενά αλλού.

Δεν πήγε ο Φαρισαίος να κάνει αμαρτίες. 
Δεν έμεινε ο Φαρισαίος μακριά από τον 
ναό του Θεού. Δεν είπε: «Δεν πιστεύω σε 
Θεό, δεν παραδέχομαι Θεό, τα αρνούμαι 
όλα αυτά». Όχι· είναι θρησκευτικότατος και 
πηγαίνει στον ναό, για να προσευχηθεί. 
Και προσεύχεται αρκετή ώρα. Αλλά 
πηγαίνει με πολλή υπερηφάνεια, με πολλή 
αυτοδικαίωση, με πολλή αυτοπεποίθηση, 
με πολλή έπαρση. Και μολονότι είναι 
στον ναό, μολονότι προσεύχεται πολλή 
ώρα – μιλάει με τον Θεό, όχι με κανέναν 
άλλο· δεν πάει να μιλήσει με τον διάβολο 
– επιστρέφει στο σπίτι του όχι μόνο χωρίς 
να έχει γίνει τίποτε στην ψυχή του, αλλά σε 
χειρότερη κατάσταση.

Διότι, όταν πας στον Θεό να 
προσευχηθείς, και τελικά δεν γίνει τίποτε 
σ’ αυτή σου τη συνάντηση με τον Θεό, 
δεν φεύγεις από κει όπως πήγες, αλλά 
χειρότερα. Για να μη σου ανοίξει ο Θεός 
τις πόρτες του, για να μη σκύψει ο Θεός 
να σε προσέξει, για να μη σου δώσει ο 
Θεός τη χάρη του, για να μη σε ελεήσει ο 
Θεός, αυτό σημαίνει ότι σε αποστρέφεται, 
ότι δεν σε δέχεται. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ 
σου και του Θεού υπάρχει ένα εμπόδιο, 
κάποιος τοίχος. Και αυτό είναι πολύ, 
πάρα πολύ άσχημο. Είναι πολύ χειρότερη 
αυτή η στερνή κατάσταση, από την 
κατάσταση στην οποία βρισκόσουν πριν 
προσευχηθείς.

Από την άλλη πλευρά είναι ο τελώνης, ο 
οποίος μπαίνει στον ναό και αυτός όπως ο 
Φαρισαίος, για να προσευχηθεί. Ο Κύριος 
το τονίζει: «ανέβηκαν δύο άνθρωποι στο 
ιερό, για να προσευχηθούν». Μπαίνει και 
ο τελώνης στον ναό. Στέκεται σε μια γωνιά 
και ούτε τα μάτια θέλει να σηκώσει προς τα 
πάνω ούτε να πει πολλά λόγια. Τίποτε. «Ο 
Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ».

Ο τελώνης έχει συναίσθηση της 
αμαρτωλότητός του. Έχει συναίσθηση 
της άσχημης καταστάσεώς του, της 
αναξιότητός του, έχει συναίσθηση ότι δεν 
έχει τίποτε καλό μέσα του. Τίποτε. Και 
είναι βεβαρημένος. Θέλει να μετανοήσει. 
Οπωσδήποτε, για να πάει στο ιερό ο 
τελώνης, σημαίνει ότι έχει αποφασίσει να 
μετανοήσει. Έχει αποφασίσει να αφήσει 
την αμαρτωλή ζωή του. Αν απλώς έλεγε: 
«Θα μετανοήσω· θα πάω εκεί στον Θεό, 
θα παρακαλέσω να με βοηθήσει» και έμενε 
μόνο σ’ αυτό, δεν θα ερχόταν στην ψυχή 
του μετάνοια αληθινή, δεν θα ερχόταν η 
χάρη του Θεού. Και τελικά δεν θα έφευγε 
δικαιωμένος. Όπως είπε ο Κύριος, «κατέβη 
δεδικαιωμένος».

Ο τελώνης, ερχόμενος στον ναό, μαζί 
με τη σκέψη και τη διάθεση που έχει 
να μετανοήσει και να εξομολογηθεί τις 
αμαρτίες του – και τι αμαρτίες! – έχει μέσα 
του ταπείνωση. Ταπεινώνεται ενώπιον 
του Θεού και καθόλου δεν προσπαθεί να 
δικαιολογηθεί, καθόλου δεν προσπαθεί να 
παρουσιάσει τάχα αρετές. Τίποτε, τίποτε! 
Ταπεινώνεται. Παίρνει την τελευταία 
θέση. Πιο κάτω από κει δεν υπάρχει. Και 
αν υπήρχε, αυτός θα πήγαινε. Πήγε στο 
έσχατο σκαλοπάτι. Μετέφερε τον εαυτό του 
εκεί δια της ταπεινώσεως.

Αλλά όσο ταπεινωνόταν, όσο κατέβαινε, 

όσο μέσα του συνετρίβετο και κατενύσσετο 
συναισθανόμενος τις αμαρτίες του – δεν 
τολμούσε ούτε τα μάτια του να υψώσει 
στον ουρανό – τόσο είχε ελπίδα· είχε μια 
κρυφή ελπίδα στον Θεό. Είχε μια κρυφή 
εμπιστοσύνη στον Θεό. Και γι’ αυτό δεν 
σηκώνεται να φύγει. Διότι μόλις μπήκε 
στον ναό ο τελώνης και ένιωσε έτσι, το 
πρώτο που θα είχε να κάνει ήταν να φύγει 
λέγοντας: «Δεν είμαι εγώ για εδώ. Εγώ 
είμαι χαμένος. Δεν σώζομαι εγώ. Δεν με 
ακούει εμένα ο Θεός. Για μένα, με αυτά 
που έχω κάνει και έτσι όπως είμαι, δεν 
υπάρχει σωτηρία». Δεν ενεργεί όμως έτσι.

Όσο πιο πολύ νιώθει την αμαρτία 
του, όσο πιο πολύ νιώθει το βάρος των 
αμαρτιών του, την όλη κατάστασή του, τόσο 
ο τελώνης ελπίζει στον Θεό. Ελπίζει στην 
ευσπλαχνία του Θεού, στην αγαθότητα του 
Θεού. Και γι’ αυτό λοιπόν εκεί στη γωνιά 
κρυμμένος, όπου δεν τον βλέπει κανένας, 
δεν τον λογαριάζει κανένας, ούτε περιμένει 
αυτός να τον προσέξει κανένας, έχοντας 
όμως αυτή την ελπίδα στον Θεό, αυτή 
την εμπιστοσύνη στον Θεό, λέει: Ο Θεός, 
ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ. «Θεέ μου, είμαι 
αμαρτωλός· είμαι ο πιο ανάξιος άνθρωπος 
που υπάρχει στη γη. Έχω κάνει τόσα, που 
δεν έκανε κανένας άλλος. Νιώθω αυτό το 
βάρος να με πιέζει, αισθάνομαι να ανοίγει 
η γη να με καταπιεί. Αλλά πιστεύω ότι είσαι 
αγαθός Θεός, ελεήμων Θεός, σπλαχνικός 
Θεός.

» Σε παρακαλώ, ελέησέ με, όχι επειδή 
το αξίζω, αλλά επειδή εσύ είσαι αγαθός, 
επειδή εσύ είσαι Θεός εύσπλαχνος, 
επειδή εσύ αυτό κάνεις· τρέχεις να βρεις 
τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό, τον ανάξιο 
άνθρωπο, αυτόν για τον οποίο δεν μπορεί 
να γίνει τίποτε. Ούτε ο ίδιος μπορεί να 
κάνει τίποτε για τη σωτηρία του ούτε 
κανένας άλλος. Εσύ αυτόν τον άνθρωπο 
αναζητείς, αυτό το απολωλός ζητάς. Σε 
παρακαλώ, έλα, Θεέ μου· έλα. Το πιστεύω 
ότι θα έρθεις».
Όταν το λέει αυτό ο τελώνης, δεν έχει καμιά 
αμφιβολία ότι ο Θεός θα τον ακούσει. Και γι’ 
αυτό επιμένει: «Έλα, Θεέ μου, πρόσεξέ με 
και ελέησέ με. Συγχώρησέ με, σπλαχνίσου 
με. Λύτρωσέ με από την αμαρτία, πάρε το 
αυτό το βάρος. Καθάρισε την ψυχή μου. 
Παραδίδομαι σ’ εσένα. Κάνε με όπως εσύ 
ξέρεις, Θεέ μου». Πήρε τέτοια στάση και γι’ 
αυτό ο τελώνης δικαιώθηκε.
Τι θα πει δικαιώθηκε; Όχι ότι μπορούσε 
να σταθεί μπροστά στον Θεό και να πει: 
«Είμαι δίκαιος, είμαι ενάρετος, κάνω τούτο, 
κάνω εκείνο», όπως έλεγε ο Φαρισαίος, 
ο οποίος, ακριβώς επειδή είπε αυτά που 
είπε, δεν δικαιώθηκε. Αλλά τι; Ο Θεός 
δίνοντας τη χάρη του στον τελώνη, δίνοντας 
τη συγχώρηση, το έλεός του, το πλήθος 
του ελέους του, καθάρισε τον τελώνη, τον 
συγχώρησε, τον αναγέννησε και του έδωσε 
“δικαιοσύνη”, του έδωσε δηλαδή αρετή, 
πολλή αρετή· τον έκανε άγιο.
Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει άγιος 
μόνος του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να 
καθαρισθεί μόνος του. Δεν μπορεί να κάνει 
τίποτε μόνος του, όσο κι αν κοπιάσει, αν 
δεν βοηθήσει ο Θεός, αν δεν του το κάνει 
ο Θεός. Από τον τελώνη ο Θεός περίμενε 
αυτή την ταπείνωση, αυτή τη μετάνοια, για 
να του δώσει όλα αυτά που του έδωσε. Και 
του τα έδωσε, και έτσι ο τελώνης έφυγε 
από τον ναό δικαιωμένος.

koinoniaorthodoxias.gr
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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

Μιανμάρ : 
πλήθος κόσμου 

στην κηδεία 
διαδηλώτριας – 

Κινητοποιήσεις κατά της 
στρατιωτικής χούντας

Η Μιανμάρ απέτινε φόρο τιμής σήμερα 
στο πρώτο θύμα της στρατιωτικής 
καταστολής, μια νεαρή γυναίκα που 
αναδείχθηκε σε σύμβολο της αντίστασης 
κατά της στρατιωτικής χούντας, την ώρα 
που συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις 
κατά του πραξικοπήματος.

Η κηδεία της Μία Τουάτε Τουάτε Κενγκ, 
η οποία τραυματίστηκε από σφαίρα στο 
κεφάλι και πέθανε την Παρασκευή, έγινε 
στα περίχωρα της πρωτεύουσας Νάι Πι 
Τάου, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων.

Σηκώνοντας τα τρία δάκτυλα του 

χεριού τους, ως ένδειξη αντίστασης, το 
πλήθος άρχισε να φωνάζει, μόλις το 
φέρετρο πέρασε από το σημείο: «Κάτω 
η δικτατορία», «Θα πολεμήσουμε έως τη 
νίκη».
Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά το 
πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου, οι 
κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας δεν έχουν 
αποδυναμωθεί και δεκάδες χιλιάδες 
άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους των 
μεγάλων πόλεων της χώρας σήμερα.

«Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε. Θα 
πολεμήσουμε μέχρι το τέλος», είπε ένας 
26χρονος διαδηλωτής στη Γιανγκόν, 
την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, 
«εάν φοβόμαστε, δεν θα καταφέρουμε να 
ανατρέψουμε τη χούντα».

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και στο 
Μανταλέι, θέατρο των φονικότερων 
ταραχών μετά το πραξικόπημα, όταν 
η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον 
των διαδηλωτών που είχαν πάει για 
να στηρίξουν τους απεργούς σε ένα 
ναυπηγείο, οι οποίοι διαμαρτύρονταν 
κατά του πραξικοπήματος. Δύο άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους.

Οι Αμερικανοί 
ενδέχεται να πρέπει 
να φορούν μάσκα 

το 2022 λέει 
ο Φάουτσι

Οι Αμερικανοί ενδέχεται να χρειάζεται να 
φορούν μάσκες και το 2022, ακόμα κι αν 
η χώρα χαλαρώσει άλλους περιορισμούς, 
στη μάχη κατά της Covid-19, δήλωσε ο 
κορυφαίος επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι.

Αν και τα ποσοστά ημερήσιων μολύνσεων 
μειώνονται δραματικά, χιλιάδες Αμερικανοί 
συνεχίζουν να πεθαίνουν καθημερινά από 
τον ιό και ένα ποσοστό μικρότερο του 
15% του αμερικανικού πληθυσμού έχει 
εμβολιαστεί εναντίον του.

Την ίδια ώρα, η χώρα ετοιμάζεται να 
σπάσει το αρνητικό ρεκόρ των 500.000 
νεκρών από τη νόσο.

Ο Φάουτσι, ο κορυφαίος ιατρικός 
σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν, 
είπε στο CNN ότι ο απολογισμός αυτός 
είναι ένα «θλιβερό ιστορικό ορόσημο στην 
ιστορία της χώρας».

«Δεν έχουμε βιώσει κάτι τέτοιο για 
περισσότερα από 100 χρόνια, μετά την 
πανδημία του 1918», υπενθύμισε.

«Είναι κάτι που θα παραμείνει στην 
ιστορία. Για δεκαετίες, ο κόσμος θα μιλάει 
ακόμη για αυτή τη χρονική στιγμή όπου 
πέθαναν τόσοι άνθρωποι».

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του 
πανεπιστημίου Johns Hopkins, σήμερα 
το πρωί ο απολογισμός των θανάτων από 
την covid-19 στη χώρα ανερχόταν σε λίγο 
παραπάνω από 497.000 νεκρούς.

Ο πρώτος νεκρός από τη νόσο στις 
ΗΠΑ ανακοινώθηκε πριν από έναν χρόνο, 
στις 29 Φεβρουαρίου του 2020. Τρεις 
μήνες μετά, η χώρα ξεπέρασε το όριο των 
100.0000 νεκρών. Το όριο των 400.000 

θανάτων ξεπεράστηκε τον Ιανουάριο, την 
παραμονή της ορκωμοσίας Μπάιντεν.

Ερωτηθείς, εξάλλου, εάν οι Αμερικανοί 
θα πρέπει να αναμένουν να φορούν μάσκες 
τον επόμενο χρόνο, ο Φάουτσι απάντησε: 
«Νομίζω ότι είναι πιθανόν ότι αυτό θα 
συμβεί», προσθέτοντας πως εξαρτάται 
από τα επίπεδα του ιού στις κοινότητες και 
τις ενδεχόμενες μεταλλάξεις.

«Προφανώς, νομίζω ότι θα έχουμε έναν 
σημαντικό βαθμό κανονικότητας πέραν 
της τρομερής επιβάρυνσης που όλου μας 
ζήσαμε τον περασμένο χρόνο», επισήμανε 
ο Φάουτσι.

Σε μια συνέντευξη στην εκπομπή του 
NBC «Meet the Press», ο Άντονι Φάουτσι 
ανέφερε πως είναι πάρα πολύ νωρίς να 
προσδιορίσει πότε οι ΗΠΑ ενδέχεται να 
επιτύχουν τη συλλογική ανοσία.

«Θέλουμε να έχουμε αυτή τη γραμμή 
βάσης, σε πραγματικά, πραγματικά 
χαμηλά επίπεδα, προτού αρχίσουμε να 
σκεφτόμαστε ότι είμαστε εκτός κινδύνου», 
τόνισε.

Επιπλέον, στην εκπομπή «Fox News 
Sunday» εξήγησε ότι εάν οι πολίτες στις 
ΗΠΑ θα χρειαστούν αργότερα μια επιπλέον 
δόση εμβολίου εξαρτάται από την εξέλιξη 
της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης στη 
χώρα.

Την ώρα που τα διαθέσιμα εμβόλια 
τώρα φαίνεται πως προστατεύουν κατά 
της βρετανικής μετάλλαξης, είναι λιγότερο 
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προστατευτικά κατά της νοτιοαφρικανικής, 
η οποία δεν είναι μέχρι στιγμής κυρίαρχη, 
σημείωσε.

«Εάν γίνει πιο κυρίαρχη, ενδέχεται να 
έχουμε μια εκδοχή του εμβολίου που θα 
προορίζεται ειδικά για το νοτιοαφρικανικό 
στέλεχος», είπε στο Fox.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

Άγκυρα: 
το τσεσμέ ξεκίνησε 

τις νόμιμες 
εργασίες του

Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους στο 
Αιγαίο και κατηγορεί την Αθήνα για αύξηση 
της έντασης. Πηγές του Υπουργείου 
Άμυνας της Τουρκίας, μιλώντας στο 
πρακτορείο Ανατολή, κατηγορούν την 
Ελλάδα για τις υποθαλάσσιες εργασίες 
που πραγματοποιεί μεταξύ της Κρήτης και 
της Πελοποννήσου.

Παράλληλα ισχυρίζονται πως στις 
στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιεί 
συμπεριέλαβε αποστρατιωτικοποιημένα 
νησιά και τονίζουν πως η Ελλάδα αυξάνει 

την ένταση στο Αιγαίο!
Η Άγκυρα ανακοίνωσε: «Τo Tσεσμέ 

ξεκίνησε τις εργασίες του στο Αιγαίο! 
Οι οποίες είναι νόμιμες. Σύμφωνες με 
τις διεθνείς συμφωνίες. Δεν αφορούν 
υποθαλάσσιες έρευνες και δεν 
παραβιάζουν το πρωτόκολλο της Βέρνης 
του 1976!».

Οι πηγές του τουρκικού υπουργείου 
Άμυνας αναφέρουν: «H Ελλάδα αυξάνει 
την ένταση στο Αιγαίο με ασκήσεις και 
υποθαλάσσιες εργασίες. H Ελλάδα είχε 
κάνει παρόμοιες έρευνες μεταξύ Χίου και 
Ικαρίας τον Δεκέμβριο του 2000 με το 
πλοίο Ναυτίλος του Ελληνικού Ναυτικού».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «μετά τις 
25 Ιανουαρίου η Ελλάδα πραγματοποιεί 
υποθαλάσσιες εργασίες μεταξύ της Κρήτης 

και τη Πελοποννήσου, 
όπως και με νέα Nav-
tex στις 18 Φεβρουαρίου 
ξεκίνησαν υποθαλάσσιες 
εργασίες βόρεια της 
Κρήτης με άγνωστη 
ημερομηνία λήξης».

Παράλληλα στοχεύουν 
και τις ασκήσεις 
των Ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων, 
καθώς τονίζουν: «Η 
Ελλάδα μετά τις 25 
Ιανουαρίου (ημερομηνία 
δ ι ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν ) 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε 
ασκήσεις βόρεια της 
Σκύρου ( Κεραυνός-21) με 

τη συμμετοχή 20 πλοίων και αεροπορικών 
δυνάμεων.

Εξέδωσε NAVTEX για δράση 
υποβρυχίων μεταξύ 10-17 Φεβρουαρίου 
και υπήρχαν περιοχές που περιλαμβάνουν 
χωρικά ύδατα νησιών όπως η Λήμνος, η 
Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, το Καστελόριζο,η  
Ικαρία, ο Άγιος Ευστράτιος και η Σαμοθράκη 
τα οποία θα πρέπει να είναι σε καθεστώς 
αποστρατικοποίησης.

Σε άσκηση και με πραγματικές βολές 
που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 17 

Μαρτίου και 17 Απριλίου, συμπεριέλαβε 
τα νησιά η Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος, η 
Λέσβος, το Καστελλόριζο, η. Σαμοθράκη 
και η Χίος τα οποία θα πρέπει να είναι 
αποστρατικοποιημένα. Αυτό δείχνει πως 
η Ελλάδα προσπαθεί να αυξήσει την 
ένταση».

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως «η 
Ελλάδα πρέπει να αποφύγει τις ενέργειες 
και την ρητορική που αυξάνουν την ένταση 
και να προσπαθήσει στην επίλυση των 
προβλημάτων με συναντήσεις και ειλικρινή 
διάλογο».

Έβρεξε... συντρίμμια 
στο ντένβερ: 

Κινητήρας
αεροσκάφους διαλύθηκε 

στον αέρα
Βροχή συντριμμιών έπεσε  το Σάββατο 

σε προάστιο του Ντένβερ από τον δεξιό 
κινητήρα επιβατικού αεροσκάφους της 
εταιρείας United Airlines, που αναγκάστηκε 
να κάνει αναστροφή όταν αντιμετώπισε 
μηχανική βλάβη.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κινητήρας 
συνέχιζε να δίνει ώση, παρότι σχεδόν 
διαλυμένος.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε 
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως 
από την αστυνομία του Μπρούμφιλντ (@
BroomfieldPD), είναι ορατό τμήμα του 
περιβλήματος του κινητήρα, κυκλικού 
σχήματος, με διάμετρο μεγαλύτερη από 
μια πόρτα εισόδου, που έχει φυτευτεί 
στην αυλή σπιτιού του προαστίου αυτού 
του Ντένβερ, στην πολιτεία Κολοράντο 
(κεντρικές ΗΠΑ).

Το αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε 
πτήση με προορισμό τη Χονολουλού 
(Χαβάη), «επέστρεψε στο διεθνές 

αεροδρόμιο του Ντένβερ, όπου 
προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά τη 
βλάβη που υπέστη στον δεξιό κινητήρα 
του λίγο μετά την απογείωση», εξήγησε 
η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής 
αεροπορίας (FAA) μέσω Twitter (@
FAANews).

Ο Κέρμπι Κλέμεντς, ιδιοκτήτης της 
αυλής όπου έπεσε το επιβλητικό κομμάτι 
από το στόμιο του κινητήρα, αφηγήθηκε 
στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN μια «λιγάκι 
συνταρακτική» εμπειρία.

«Αυτό προσγειώθηκε πάνω στην οροφή 
του αυτοκινήτου μου προτού πέσει στο 
πλάι», είπε προτού προσθέσει πως άλλο 
ένα μεγάλο κομμάτι από τον κινητήρα του 
αεροσκάφους άνοιξε τρύπα με διάμετρο 
1,5 μ. και πλέον στην οροφή γείτονά του.

Η FAA ανέφερε πως είναι «ενήμερη για 
συντρίμμια που έπεσαν κατά μήκος της 
πορείας που ακολούθησε το αεροσκάφος» 
της UA, ένα Boeing 777-200.

Η United Airlines διαβεβαίωσε μέσω 
Twitter (@United) ότι δεν υπήρξε κανένας 
τραυματισμός επιβάτη.

Κατά την αστυνομία του Μπρούμφιλντ, 
ως εκ θαύματος δεν έχει αναφερθεί 
κάποιος τραυματισμός στο έδαφος.

cnn.gr
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Στα βάθη των ωκεανών για να μυηθεί στην έλλειψη 
βαρύτητας. Μέσα στα ηφαίστεια για να αισθανθεί σαν 
να βαδίζει στα πετρώδη εδάφη της Σελήνης. Ώρες 
εκπαίδευσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για να 
κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να γίνει ο πρώτος 
Έλληνας αστροναύτης.

Ο Αύγουστος Πανταζίδης θέλει να… σπάσει την καραντίνα 
και να ταξιδέψει στο φεγγάρι, να θέσει τις βάσεις στον 
δορυφόρο μας για ένα επανδρωμένο ταξίδι στον Άρη, να 
γίνει ο πρώτος Έλληνας που αφήνει τον πλανήτη μας για 
τα ξένα. Με σκοπό, τα… ξένα να γίνουν κι αυτά δικά μας.

Ο 29χρονος εκπαιδευόμενος αστροναύτης του 
διαγωνισμού Career Astronaut της Advancing Exploration, 
και κατ’ επέκταση υποψήφιος για ένα ή και περισσότερα 
«αστρικά» ταξίδια, αναλύει το επίπονο μονοπάτι που 
ακολουθεί προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή 
του σε ένα διαστημικό πλήρωμα, εξηγεί γιατί εισήλθε στις 
σπηλιές ενός ηφαιστείου στη Χαβάη και μας αποκαλύπτει 
πως το φεγγάρι λογίζεται ως πιθανή διαστημική βάση για 
τα ταξίδια στον Άρη.

Συνέντευξη στον ΔΙΟΝΥΣΗ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗ

Κύριε Πανταζίδη, λέγαμε μικροί πως θέλαμε να 
γίνουμε αστροναύτες, αλλά κάπου στην πορεία 
προσγειωνόμασταν… Εσείς πότε αισθανθήκατε ότι το 
παιδικό όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα;

Να σας πω την αλήθεια και εμένα αποτελούσε παιδικό 
όνειρο, αλλά η ιδέα τού να πραγματοποιηθεί ξεκίνησε τον 
Σεπτέμβριο του 2015, οπότε μου δόθηκε η ευκαιρία να 
συνδυάσω τις σπουδές μου στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης με τη διπλωματική μου 
εργασία στον τομέα της πλανητικής γεωλογίας. Μέσω 
αυτής της επιλογής άνοιξε και ο δρόμος προς τη μετέπειτα 
ενασχόληση με την επανδρωμένη διαστημική εξερεύνηση.

Θεωρείτε προσωπική επιτυχία το ότι έχετε φτάσει 
στον προθάλαμο μιας διαστημικής αποστολής ή 
νιώθετε απλώς στέλεχος των διακεκριμένων Ελλήνων 
που επί σειρά ετών συμμετέχουν στα διαστημικά 
προγράμματα της NASA ή του CERN, όχι απαραίτητα 
ως αστροναύτες, αλλά ως επιστημονικό προσωπικό;

Σίγουρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανόμοια 
πράγματα, ο καθένας είναι επιτυχημένος στον δικό του 
τομέα, από τη στιγμή που έχει καταφέρει να πετύχει έναν 
μεγάλο προσωπικό στόχο. Το μόνο βέβαιο είναι πως για 
πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε έναν Έλληνα μέσω 
του Greek NewSpace Society και της συνεργασίας με την 
αμερικανική διαστημική εταιρεία AdvancingX να συμμετέχει 
στο πλήρωμα μιας διαστημικής αποστολής. Επομένως, ως 
πρώτος επιλαχών θα σας πω ότι η προσωπική επιτυχία 

είναι το λιγότερο μπροστά στον δρόμο που ανοίγει 
για το μέλλον της Ελλάδας στην επανδρωμένη 
διαστημική.

Τι χαρακτηριστικά απαιτούνται για να καταφέρει 
ένας άνθρωπος όχι μόνο να ταξιδέψει σε μια 
αποστολή εκτός Γης, αλλά να μείνει μήνες 
ολόκληρους στη Σελήνη ή και σε έναν πλανήτη, καθώς 
ζυγώνει η εποχή της επανδρωμένης αποστολής στον 
Άρη;

Θα μπορούσα να κατονομάσω αρκετά χαρακτηριστικά 
τα οποία θα πρέπει να συγκροτούν την ταυτότητα ενός 
αστροναύτη. Τα πιο σημαντικά όμως, πέραν από το 
επιστημονικό υπόβαθρο και κάποιες υπόλοιπες δεξιότητες, 
είναι να καταφέρνει να παραμένει ήρεμος σε συνθήκες 
πίεσης, έχοντας τη διαύγεια να λύσει οποιοδήποτε 
πρόβλημα παρουσιαστεί ακόμα και αν η ζωή του βρίσκεται 
σε κίνδυνο.

Ποιες οι εμπειρίες σας από την προσομοίωση 
διαστημικής αποστολής στη Χαβάη και γιατί 
επιλέχθηκε το συγκεκριμένο ηφαίστειο γι’ αυτό το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Ο σταθμός προσομοιώσεων διαστημικών αποστολών 
HI-SEAS, ο οποίος βρίσκεται στο ηφαίστειο Mauna Loa 
του Kona Big Island της Χαβάης, θεωρείται από πολλούς 
ένας από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. 
Δημιουργήθηκε από τη ΝΑSA με σκοπό τη διεξαγωγή 
προσομοιώσεων διαστημικών αποστολών μακράς 
διάρκειας στον πλανήτη Άρη. Είχα την τιμή να μετάσχω 
σε μια αποστολή σε αυτόν τον σταθμό τον Φεβρουάριο 
του 2020 στο πλαίσιο της αποστολής ΕΜΜΙΗS IV, η 
οποία διεξήχθη σε συνεργασία με την ESA. Ο λόγος που 
επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τοποθεσία για την κατασκευή 
του σταθμού είναι διότι η χημική σύσταση των πετρωμάτων 
του συγκεκριμένου ηφαιστείου παρουσιάζει αρκετές 
ομοιότητες, με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες που 
γνωρίζουμε, με την επιφάνεια του Άρη. Ανήκει δηλαδή 
στα λεγόμενα «γεωλογικά ανάλογα» του Άρη στη Γη. 
Η επιστημονική μου ειδικότητα στρέφεται στην εύρεση 
τέτοιων περιοχών στη Γη, έχοντας αποδείξει μέσω της 
διπλωματικής και της μεταπτυχιακής μου διατριβής τις 
ορυκτολογικές ομοιότητες που παρουσιάζει η επιφάνεια 
του Άρη με το «δικό» μας ηφαίστειο της Σαντορίνης.

Ο στόχος της κατάκτησης της Σελήνης ή των πλανητών 
είναι η μετοίκηση, η εξόρυξη μετάλλων, η εκμετάλλευση 
πηγών ενέργειας ή κάτι άλλο;

Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει την τάση να εξερευνά 
και να περνά τα γνωστά γι’ αυτόν όρια. Πριν από μερικούς 
αιώνες η περιέργειά του τον οδήγησε στην ανακάλυψη 

νέων ηπείρων και περιοχών. Έτσι και τώρα, αυτή η 
περιέργεια μας στρέφει το ενδιαφέρον σε άλλα πλανητικά 
σώματα, για τα οποία δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα. Όλα 
όσα με ρωτάτε αποτελούν εν δυνάμει στόχους, αλλά αυτοί 
οι στόχοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους. Για παράδειγμα, 
αν δεν βρεθούν πόροι στον Άρη, δεν θα μπορέσουμε να 
τον μετοικήσουμε ή αν δεν φτιάξουμε γερές βάσεις στη 
Σελήνη, ώστε να ξεκινούν από τα ταξίδια προς τον Άρη με 
πολύ λιγότερο κόστος και ανάγκη σε καύσιμα, τότε δεν θα 
μπορέσουμε να έχουμε την επιθυμητή ίσως για πολλούς 
αποίκηση του Άρη.  

Έχετε φανταστεί τη ζωή σας εκτός Γης επί σειρά ετών; 
Θα θυσιάζατε ένα κομμάτι της ζωής σας γι’ αυτή την 
εξωπραγματική εμπειρία ή δεν το θεωρείτε καν θυσία;

Προσωπικός μου στόχος είναι πάντα να μαθαίνω νέα 
πράγματα αλλά και να ζω νέες και όλο και πιο απαιτητικές 
εμπειρίες. Μια τέτοια πιθανότητα, όσο κι αν είναι δύσκολο 
να έρθει, δεν αποτελεί θυσία, αλλά πρόκληση. Και φυσικά, 
επειδή χρειάζεται πολύ κόπο ώστε να πραγματοποιηθεί και 
θυσίες που κάνω καθημερινά στην προσωπική μου ζωή, 
μπορεί να θεωρηθεί μόνο ευπρόσδεκτη.

«Ες αύριον τα σπουδαία», την Πέμπτη 18/2, στις 
20.30 στην ΕΡΤ2, μια εκπομπή στην οποία θα 
παρουσιαστούν οι κόποι σας την τελευταία πενταετία 
προκειμένου να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. 
Τι ακριβώς θα δουν οι τηλεθεατές;

Μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ μού δόθηκε η δυνατότητα 
να μιλήσω όχι για την κατάκτηση κάποιων συγκεκριμένων 
στόχων που με έχουν φέρει στο σήμερα, αλλά για την 
πορεία και τον δύσκολο δρόμο μέχρι να φτάσω σε αυτό. Οι 
διακρίσεις, τα βραβεία (Forbes 30 under 30), οι αποστολές 
αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου μιας συνολικής 
προσπάθειας που έχει διαρκέσει χρόνια, είχε αρκετές 
αποτυχίες, με έφερε πολλές φορές στο σημείο να πω
«ως εδώ ήταν», αλλά πάντα παρέμενα προσηλωμένος και 
πιστός στο πλάνο και τον εαυτό μου. Επιπλέον, για πρώτη 
φορά θα «βγουν μπροστά» και θα μιλήσουν οι αφανείς 
ήρωες, άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή πίστεψαν 
στο όραμα και την προσπάθειά μου και με βοηθούν ο 
καθένας με τον δικό του τρόπο ώστε να πετύχω το όνειρό 
μου και βέβαια χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ που είμαι 
σήμερα.

https://www.flynews.gr

Αύγουστος πανταζίδης: Ο Έλληνας 
Υποψήφιος Ιδιώτης Αστροναύτης

Σπάει την… καραντίνα 
και ετοιμάζεται για τα άστρα
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

5
1

Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

οποίων, έναντι ενός ευτελέστατου 
«συνολικού ποσού» («που θα ήταν 
περίπου τεσσεράμισι εκατομμύρια 
δολάρια ($4.500.000)») θα έβαζε το 
χέρι στην τσέπη για να «βοηθήσει». 
Με τη διαφορά ότι, όπως φάνηκε και 
από τις προτάσεις του, το χέρι δεν 
θα το έβαζε στη δική του τσέπη αλλά 
στην τσέπη του Ελληνισμού, καθώς 
θα αποκτούσε όχι μόνο τη διαχείριση 
αλλά και την κυριότητα της κοινοτικής 
περιουσίας.

Εάν ο Αρχιεπίσκοπος επιθυμούσε, 
ειλικρινά, να βοηθήσει, θα μπορούσε 
να ξεκινήσει διαγράφοντας τα χρέη της 
Κοινότητας προς την Αρχιεπισκοπή, 
που είναι ποσά αυθαίρετα και 
αδικαιολογήτως υπερδιογκωμένα. 
Εάν, ειλικρινώς, επιθυμούσε να 
βοηθήσει, θα μπορούσε να προβεί 
σε κάποιου είδους χορηγία ή δάνειο 
υπό ευνοϊκούς όρους –ή τουλάχιστον, 
ευνοϊκότερους από αυτούς που θέτουν 
τα χρηματοπιστωτικά τραπεζικά 
ιδρύματα– ούτως ώστε να αποδείξει 
την ειλικρίνεια των λεγομένων του. Αντί 
δε, να κάνει αφηρημένες αναφορές 
στον «Ελληνισμό που μεγαλουργεί 
ενωμένος», θα μπορούσε να βοηθήσει 
έμπρακτα τον Οργανισμό, για να 
αποδείξει το αληθές των λόγων του και 
κυρίως για να βοηθήσει πραγματικά, 
ούτως ώστε η Ελληνική Κοινότητα να 
πάρει μια ανάσα και να σταθεί στα 
πόδια της.

Αντιθέτως, ο Αρχιεπίσκοπος, με τις 
προτάσεις του έδειξε να μην κατανοεί 
τί είναι αυτό που θέλει ο «ενωμένος 
Ελληνισμός», που δεν είναι άλλο 
από μία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Κοινότητα, 
εύρωστη και ακμάζουσα. Με το μήνυμά 
του, έδειξε πως αδιαφορεί για το καλό 
του Ελληνισμού και πως το τελευταίο 
που τον απασχολεί είναι αυτό που, 
ως στάχτη στα μάτια, φρόντισε να 
παρουσιάσει ως εκπεφρασμένη 
επιθυμία του: δηλαδή, «την ένωση».

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, 
έδειξε πως μοναδικό του μέλημα, δεν 
είναι η διάσωση της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
Κοινότητας, αλλά η μετατροπή της 
σε διάφορες μικρές ενορίες, που 
θα λειτουργούν ως εισπράκτορες 
για να αυξάνουν την εκκλησιαστική 
περιουσία του ενός, δηλαδή τα κέρδη 
και την περιουσία του ιδίου. Και αυτό, 
είναι κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση 
να συμβεί, όσο και αν …περιμένει.

Εικάζουμε, πως κάτι τέτοιο δεν θα 
συζητηθεί καν από τη Διοίκηση της 
Κοινότητας, και εν πάση περιπτώσει, 
αυτή είναι η δική μας θέση, μαζί με 
την προτροπή προς τον Αρχιεπίσκοπο 
να λειτουργήσει ως πραγματικός 
πνευματικός πατέρας. Να πράξει 
όπως αρμόζει και απαιτείται από 
τον ρόλο του και όχι να λειτουργήσει 
ως άρπαγας που βρήκε την ευκαιρία 
να πραγματοποιήσει την διαχρονική 
επιθυμία του που –από ό,τι δείχνουν οι 
προτάσεις του– δεν είναι άλλη από το 
να αποκτήσει την Κοινοτική περιουσία.

Εάν συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, εάν η 
πρόθεσή του είναι να εκμεταλλευτεί 
την οικονομική αδυναμία στην οποία 
βρίσκεται η Κοινότητα και ακριβώς 
επειδή έκανε ειδική αναφορά στους 
αρχαίους Έλληνες προγόνους μας, η 
απάντηση που θα άρμοζε και πρέπει 
να του δοθεί είναι μια και μοναδική: 
«μολών λαβέ»!

Στην περίπτωση δε, που επιμείνει σ’ 
αυτά του τα σχέδια που, προφανώς, δεν 
είναι για την ευημερία του Ελληνισμού, 
αλλά αφορούν στην εύρεση τρόπων να 
αυξήσει την εκκλησιαστική περιουσία 
του αρπάζοντας ό,τι ανήκει στην 
Κοινότητα, να είναι βέβαιος ότι θα βρει 
απέναντί του σύσσωμο τον Τοροντιανό 
Ελληνισμό, και αυτό θα έχει αντίκτυπο 
και στις εισπράξεις των εκκλησιών 
που βρίσκονται στην κατοχή του, για 
να αναφερθούμε σε κάτι που του είναι 
απολύτως κατανοητό.

Σε ό,τι αφορά στη Διοίκηση της 
Ελληνικής Κοινότητας, είναι ηλίου 
φαεινότερο, ότι με τα λάθη τους και 
την κακοδιαχείρισή τους, τα τελευταία 
χρόνια, η Κοινότητα  προσομοίαζε 
περισσότερο σε «αδύναμη γριούλα» 
που περπατούσε με την βοήθεια 
βακτηρίας, παρά σε υγιή Οργανισμό 
αλλά το κακό έχει και άλλες 

διαστάσεις. Λόγω αυτών των λαθών 
και αβελτηριών, που οδήγησαν την 
Κοινότητα στη σημερινή οικονομική της 
εξαθλίωση, ανοίχθηκαν και διάφορες 
κερκόπορτες όπως και η όρεξη κάθε 
επίδοξου άρπαγα. Και το περίεργο 
είναι πως όλο αυτό το διάστημα, δεν 
ακούστηκε η λέξη «συγγνώμη» προς 
τον τοροντιανό Ελληνισμό. Είναι σαν 
η λέξη αυτή να έχει εξοριστεί, να έχει 
εξοβελιστεί παντελώς από το λεξιλόγιό 
των «διοικούντων». Μαζί με τη λέξη 
«αυτοκριτική», που τείνει να γίνει είδος 
προς εξαφάνιση, όπως συμβαίνει και 
με την λέξη «παραίτηση» που δείχνει 
να έχει παρόμοια τύχη, φαίνεται πως 
είναι λέξεις ανύπαρκτες. Είναι σαν να 
έχουν τσακωθεί άγρια μαζί τους και να 
έχουν πάρει …διαζύγιο από αυτές.

Αντιθέτως, είναι «μανούλες» στη 
μετακύλιση ευθυνών όπου για ό,τι 
δεν ευθύνονται οι προηγούμενοι που 
«άφησαν ερείπια» φταίει η πανδημία 
του covid-19, και όπου δεν φταίει η 
πανδημία «φταίει το ζαβό το ριζικό 
μας» και η κακή μας τύχη. Και αν 
και αυτό δεν τους αρκεί, το βάρος το 
επωμίζεται το κλίμα, το οποίο αν κριθεί 
και αυτό αθώο, θα μετακυλίσει την 
ευθύνη στο κλήμα που «ήταν στραβό 
και το ‘φαγε ο γάϊδαρος».

Επιεικώς απαράδεκτη 
η πρόταση «σωτηρίας» 
από τον Αρχιεπίσκοπο 

Σωτήριο

Μόνον που έτσι, προκοπή δεν υπάρχει 
στον ορίζοντα. Αντιθέτως, το μόνο που 
γίνεται είναι να μένουν «άλαλα τά χείλη» 
των ομογενών και να απομακρύνονται 
από την Κοινότητα, καθώς δεν 
προτίθενται να παραμένουν στο ίδιο 
έργο θεατές, με πρωταγωνιστές τους 
διάφορους ατσίδο-επιτήδειους που 
οδήγησαν την Κοινότητα στην τωρινή 
εξαθλίωσή της.

Ήρθε ο καιρός που ο τοροντιανός 
Ελληνισμός πρέπει να ακούσει 
μερικές συγγνώμες και να δει μερικές 
παραιτήσεις, αλλά κυρίως να δει ικανά 
άτομα να αναλαμβάνουν το τιμόνι 
της Ελληνικής Κοινότητας για να την 
οδηγήσουν εκτός του αδιεξόδου που 
βρίσκεται τώρα.

Ειδάλλως, ο Οργανισμός που έγινε 
με τον κόπο, τις θυσίες και από τον 
μόχθο των Ελλήνων του Τορόντο, 
αυτή η Κοινότητα που υπήρξε καμάρι 
όλων μας, είναι πολύ πιθανό να γίνει 
βορά του κάθε άρπαγα που κυνικά 
εποφθαλμιά στην περιουσία της και 
σε μια τέτοια εξέλιξη, ευελπιστούμε ο 
Ελληνισμός να μην μείνει με τα χέρια 
σταυρωμένα, αλλά να αντιδράσει.

Από τη Σὐνταξη της «Εβδομάδας»

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Υ Γ Ε Ι Α

Στις μέρες μας, η δυσανεξία στη γλουτένη 
είναι ένα κοινό πρόβλημα και προκαλεί 
αντίδραση του οργανισμού αμέσως μόλις 
το άτομο καταναλώσει γλουτένη.

Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που 
περιέχεται στο κριθάρι, το σιτάρι και τη 
σίκαλη. Τα πιο συνήθη συμπτώματα της 
δυσανεξίας στη γλουτένη είναι η κατάθλιψη, 
η κόπωση, και ο πόνος.

Το σιτάρι είναι ένα δημητριακό με το οποίο 
φτιάχνεται το ψωμί, τα ζυμαρικά και πολλά 
άλλα προϊόντα, όπως σάλτσες για σαλάτες 
και έτοιμες σούπες. Η σίκαλη είναι ένα είδος 
δημητριακού, το οποίο χρησιμοποιείται 
στην ζυθοποιία και την παρασκευή ψωμίου, 
και το κριθάρι συνήθως χρησιμοποιείται σε 
προϊόντα ζωοτροφών. Όλα τα παραπάνω 
περιέχουν γλουτένη, και η κατανάλωσή 
τους μπορεί να οδηγήσει σε δυσανεξία στη 
γλουτένη.

Η δυσανεξία στην γλουτένη μπορεί να 
οδηγήσει σε μια ασθένεια γνωστή ως 
κοιλιοκάκη, η οποία χαρακτηρίζεται ως μια 
αυτοάνοση διαταραχή και βλάπτει το λεπτό 
έντερο.

Μόλις το άτομο καταναλώσει γλουτένη, στο 
σώμα ενεργοποιείται μια μη φυσιολογική 
ανοσολογική απάντηση και επιτίθεται στο 
λεπτό έντερο, προκαλώντας βλάβη, η 
οποία μειώνει την ικανότητα του σώματος 
να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά. 
Κατά μέσο όρο 1 στα 100 άτομα πάσχει 
από δυσανεξία στη γλουτένη.

Επιπλέον, μόλις σταματήσετε την 
κατανάλωση γλουτένης, τα συμπτώματα 
της δυσανεξίας στη γλουτένη υποχωρούν. 
Τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:
 
1. Μη φυσιολογική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος

Σε αυτή τη περίπτωση, τα αντισώματα 
IgA, τα οποία περιέχονται στο σάλιο και 
τον γαστρεντερικό σωλήνα, έχουν αντίθετη 
επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα. 
Αυτά τα αντισώματα είναι η κύρια απόκριση 
του οργανισμού σε ασθένειες, όπως η 
γρίπη και το κρυολόγημα. Έτσι, όταν έχουν 
αντίθετο αποτέλεσμα, το σώμα δεν μπορεί 
να αποτρέψει εντελώς τις ασθένειες.

2. Κόπωση και εξάντληση

Σύμφωνα με ιατρικούς εμπειρογνώμονες, 
η δυσανεξία στη γλουτένη μπορεί να 
οδηγήσει σε κόπωση και εξάντληση, ως 
αποτέλεσμα φλεγμονής και ανακατανομής 
των ενεργειακών αποθεμάτων του 
σώματος.

3. Πονοκέφαλοι και ημικρανίες

Τα άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη 
υποφέρουν συχνά από ημικρανίες και 
πονοκεφάλους. Σύμφωνα με μια πρόσφατη 
μελέτη, το 56% των ατόμων με δυσανεξία 
στη γλουτένη βιώνουν ημικρανίες.

4. Μυϊκοί πόνοι και πόνοι στις 
αρθρώσεις

Η δυσανεξία στη γλουτένη προκαλεί 
φλεγμονή, που οδηγεί σε μυϊκούς πόνους 
και πόνο αρθρώσεων.

5. Μειωμένη γνωστική εγκεφαλική 
λειτουργία

Η μειωμένη γνωστική εγκεφαλική λειτουργία 
είναι ένα κοινό σύμπτωμα της δυσανεξίας 
στη γλουτένη. Οι ανοσοσφαιρίνες, μια 
κατηγορία αντισώματων, δείχνουν μια 
ανώμαλη αντίδραση στη γλουτένη και 
επομένως οδηγούν σε διαταραχή της 
νοητικής λειτουργίας.
 
6. Ξαφνική αύξηση βάρους

Η ξαφνική αύξηση βάρους είναι ένα κοινό 
σύμπτωμα αυτής της κατάστασης, καθώς 
και η συστηματική φλεγμονή που διεγείρεται 
από τη γλουτένη, εξαιτίας της κακής 
απορρόφησης και της διαπερατότητας 
του εντέρου. Έτσι όσα άτομα υποφέρουν 
από δυσανεξία στη γλουτένη, πρέπει να 
αποφεύγουν να την καταναλώνουν και το 
βάρος τους θα σταθεροποιηθεί σύντομα.

7. Οδοντοιατρικά προβλήματα

Το «BMS Gastroenterology» δημοσίευσε 
τα ευρήματα μιας μελέτης που δείχνουν 
ότι υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ 
της δυσανεξίας στη γλουτένη και σε μια 
κατάσταση που ονομάζεται «αφθώδης 
στοματίτιδα», η οποία οδηγεί σε στοματικά 
έλκη. Η κακή απορρόφηση θρεπτικών 
συστατικών εξαιτίας της δυσανεξίας 
στη γλουτένη, μειώνει τα επίπεδα του 
ασβεστίου, καθώς είναι απαραίτητο για 
υγιή οστά και δόντια.

8. Δερματικά προβλήματα

Η δυσανεξία στη γλουτένη συχνά προκαλεί 
έκζεμα, ακμή, και ερπητοειδή δερματίτιδα, 
η οποία είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα με 
εκδηλώσεις στο δέρμα. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι η μη απορρόφηση θρεπτικών 
συστατικών που προκαλείται εξαιτίας της 
δυσανεξίας στη γλουτένη, επηρεάζει το 
δέρμα και προκαλεί κνησμό, ερυθρότητα, 
εξανθήματα, αίσθημα καψίματος, και 
φουσκάλες.
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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 Ζορίκα είναι μια μικρή, φυσική και 
τελείως παραμυθένια λίμνη που βρίσκεται 
στο Ανατολικό Ζαγόρι, πνιγμένη μέσα σε 
ένα δάσος μαυρόπευκων.

Οι περισσότεροι την γνωρίζουν ως «Η 
λίμνη με τα νούφαρα».

Την ονομασία Ζορίκα την πήρε από το 
ρέμα που κυλάει λίγο πιο χαμηλά.

Η λίμνη βρίσκεται στο Ανατολικό 
Ζαγόρι στην περιοχή ανάμεσα στα χωριά 
Φλαμπουράρι και Γρεβενίτι, ακριβώς πάνω 
στον επαρχιακό δρόμο που έρχεται από τη 
λίμνη των Πηγών του Αώου.

Το μέγεθος είναι πολύ μικρό, καθώς 
φτάνει περίπου τα 2 στρέμματα με μια 

περίμετρο 180 μέτρων.
Η όχθες της από τη μεριά του δρόμου 

είναι ήρεμες και έτσι μπορεί κανείς με 
ευκολία να παρατηρήσει βατράχια και 
τρίτωνες στα ρηχά, ενώ από τη μεριά του 
δάσους υψώνεται ήρεμα ένας πυκνόφυτος 
λόφος.

Το ιδιαίτερο με τη λίμνη Ζορίκα, πέρα 
από τη μαγευτική ομορφιά της, είναι ότι 
αποτελεί ένα σπάνιο οικότοπο, μια μικρή 
φυσική λίμνη στη μέση του δάσους, 
σημαντικό βιότοπο για διάφορα είδη της 
δασικής πανίδας και χλωρίδας.

Η λίμνη αγκαλιάζεται από ένα δάσος που 
αποτελείται από όμορφα μαύρα πεύκα, 

ενώ λίγο πιο πάνω υπάρχουν οξιές.
Μεγάλο μέρος της επιφάνειας της 

καλύπτεται από νούφαρα, τα οποία όταν 
ανθίζουν, στις αρχές του καλοκαιριού, 
δίνουν μια ονειρική εικόνα στο τοπίο.

Στις όχθες υπάρχουν πολλά υδρόφιλα 
φυτά, ενώ κάτω από τα δέντρα και δίπλα 
από το δρόμο λίγο πριν και λίγο μετά τη 
λίμνη, βγαίνουν πολλά σπάνια λουλούδια.

Η ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει πολλά 
είδη του δάσους. Στην περιοχή ζούνε 
μπούφοι και σπάνιοι μαύροι δρυοκολάπτες.

Άλλα είδη είναι ο λευκονώτης 
δρυοκολάπτης, ο σταχτοδρυοκολάπτης, 

ο πευκοδρυοκολάπτης, ο σφηκιάρης, 
ο χουχουριστής, η φάσσα, η 
σταχτοσουσουράδα, το γιδοβύζι, διάφορες 
τσίχλες (γερακότσιχλες, κοκκινότσιχλες, 
κότσυφες και κοινές τσίχλες) και πολλά 
μικροπούλια.

Μέσα και γύρω από τη λίμνη ζούνε 
αλπικοί τρίτωνες, σαλαμάνδρες, 
κιτρινομπομπίνες, βαλκανοβάτραχοι, 
γραικοβάτραχοι, φρύνοι, πρασινόσαυρες, 
νερόφιδα, σαΐτες, δεντρογαλιές, σπιτόφιδα 
και οχιές.

citypatras.gr

η λίμνη με τα νούφαρα! 
Μια παραδεισένια λίμνη 
στο ανατολικό Ζαγόρι!
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Λίγες ημέρες μετά την έναρξη του νέου 
αρειανού έτους στις 7 Φεβρουαρίου, ένα 
νέο πυρηνοκίνητο ρομπότ της NASA 
προσεδαφίστηκε στον κόκκινο πλανήτη 
με πρωτεύουσα αποστολή την αναζήτηση 
ενδείξεων αρχαίας ζωής.

Η έρευνα θα ξεκινήσει από τη λεκάνη του 
κρατήρα Τζέζερο λίγο βόρεια του αρειανού 
ισημερινού -δορυφορικές παρατηρήσεις 
προηγούμενων αποστολών έχουν δείξει 
ότι η ερημική σήμερα λεκάνη ήταν κάποτε 
γεμάτη νερό.

Στη Γη, όπου υπάρχει νερό υπάρχει και 
ζωή. Το ίδιο δεν αποκλείεται να ισχύει για 
τον Άρη.

To δέλτρα ενός αποξηραμένου 
πια ποταμού διακρίνεται σε αυτή την 
ψευδοχρωματική εικόνα του κρατήρα 
Τζέζερο (NASA/JPL-Caltech)

χαμένος παράδεισος
Προηγούμενες αποστολές της NASA 

έχουν δείξει, σχεδόν πέρα από κάθε 
αμφιβολία, ότι ο κόκκινος πλανήτης δεν 
ήταν πάντα η παγωμένη έρημος που 
βλέπουμε σήμερα.

Πριν από περίπου 4,1 εκατομμύρια 
χρόνια, ηφαιστειακές εκρήξεις γέμισαν 
την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του άνθρακα, 
το οποίο λειτούργησε ως αέριο του 
θερμοκηπίου και κράτησε την ατμόσφαιρα 
αρκετά ζεστή ώστε να επιτρέπει την 
παρουσία υγρού νερού στην επιφάνεια.

Στρογγυλεμένα βότσαλα, στρώματα 
ιζημάτων και ορυκτά που σχηματίζονται 
μόνο παρουσία νερού δείχνουν ότι ο 
Άρης καλυπτόταν κάποτε από μεγάλες 
θάλασσες,  ή ακόμα και από έναν ωκεανό 
που καταλάμβανε γύρω στο ένα τρίτο του 
πλανήτη στο βόρειο ημισφαίριο.

Βόσταλα που φωτογράφισε στον Άρη το 
προηγούμενο ρομπότ Curiosity. Πρέπει να 
λειάνθηκαν από τρεχούμενο νερό (NASA/
JPL-Caltech/MSSS)

Ο Άρης ήταν θερμός και υγρός όταν οι 
πρώτες μορφές ζωής εμφανίστηκαν στη Γη 
πριν από τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια 
χρόνια. Και ό,τι συνέβαινε τότε στον δικό 

μας πλανήτη δεν αποκλείεται να συνέβαινε 
και στον Άρη.

Ακόμα και σήμερα, ορατοί όγκοι νερού 
υπάρχουν στον βόρειο πόλο του πλανήτη 
υπό μορφή πάγου. Πάγος νερού πιστεύεται 
επίσης ότι κρύβεται στο υπέδαφος και ίσως 
περιστασιακά υγροποιείται και αναβλύζει 
στην επιφάνεια, όμως μαρτυρούν φρέσκα 
ρυάκια που εντοπίζονται από δορυφόρους.

τα δέλτα του τζέζερο
Οι πρώτες αποστολές που αναζήτησαν 

σημεία ζωής στον Άρη ήταν τα δίδυμα 
σκάφη Viking της δεκαετίας του 1970.

Τώρα είναι η σειρά του Persever-
ance, ενός εξάτροχου ρομπότ που 
προσεδαφίστηκε μέσα στη λεκάνη του 
Τζέζερο (παίρνει το όνομα μιας λίμνης 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη) ενός κρατήρα 
του βόρειου ημισφαιρίου με διάμετρο 50 
χιλιόμετρα.

Δισεκατομμύρια χρόνια πριν, ο κρατήρας 
πλημμύρισε και μετατράπηκε σε λίμνη από 
το νερό δύο ποταμών που χύνονταν στο 
βόρειο και το δυτικό χείλος της λεκάνης. Τα 
ποτάμια απέθεσαν ιζήματα και σχημάτισαν 
ένα εκτεταμένο δέλτα σε σχήμα βεντάλιας, 
όμοιο με τις εκβολές των γήινων ποταμών.

Τα ιζήματα του κρατήρα έχουν πάχος 
έως και ένα χιλιόμετρο, ένδειξη ότι η ροή 
νερού μπορεί να συνεχιζόταν για δεκάδες 
εκατομμύρια χρόνια.

Επιπλέον, δορυφορικές παρατηρήσεις 

δείχνουν ότι γύρω από τον κρατήρα 
υπάρχουν αποθέσεις ανθρακικών αλάτων, 
οι οποίες σχηματίζονται στη Γη μόνο όπου 
ρέει νερό.

«Πιστεύουμε ότι τα καλύτερα σημεία 
για την αναζήτηση βιοϋπογραφών είναι η 
λεκάνη του Τζέζερο ή τα ιζήματα της ακτής 
που φέρουν μια κρούστα ανθρακικών 
αλάτων, μέσα στα οποία διατηρούνται 
ορισμένα απολιθώματα στη Γη» λέει ο Κεν 
Ουίλιφορντ του JPL.

Στην καλύτερη περίπτωση, το Per-
severance θα ανιχνεύσει οργανικές 
ενώσεις που ενδεχομένως μετέφεραν 
στον κρατήρα τα εξαφανισμένα πια 
ποτάμια, ή θα φωτογραφίσει απολιθώματα 
εξαφανισμένων μικροοργανισμών.

Στρωματόλιθοι
Ένας είδος σχηματισμού που 

θα αναζητήσουν οι αστροβιολόγοι 
της αποστολής είναι οι λεγόμενοι 
στρωματόλιθοι, μια από τις πρώτες μορφές 
ζωής που εμφανίστηκαν στη Γη. Πρόκειται 
για στρογυλλεμένους «βράχους» που 
σχηματίζονται στρώμα προς στρώμα από 
φωτοσυνθετικά κυανοβακτήρια.

Ο Ουίλιφορντ τόνισε πάντως ότι 
παρόμοιοι σχηματισμοί μπορούν να 
δημιουργηθούν και από άσχετες, 
γεωλογικές διαδικασίες.

Ακόμα κι αν το Perseverence ανακαλύψει 
πιθανές ενδείξεις ζωής, η σημασία των 

ευρημάτων θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με 
μπαράζ εργαστηριακών αναλύσεων, τις 
οποίες δεν μπορεί να φέρει εις πέρας το 
ρομπότ.

Για τον λόγο αυτό ο ρομποτικός γεωλόγος 
θα τοποθετήσει τα πλέον υποσχόμενα 
δείγματα σε αποστειρωμένους σωλήνες, 
τους οποίους απλά θα αφήσει στην 
επιφάνεια.
Τα δείγματα θα συλλεχθούν από 
ευρω-αμερικανική αποστολή που 
προγραμματίζεται να αναχωρήσει το 2029 
με αποστολή να παραλάβει τους σωλήνες 
και να τους φέρει στη Γη.

«Έχουμε πλέον ισχυρές ενδείξεις 
ότι ο κρατήρας Τζέζερο διέθετε κάποτε 
τα συστατικά της ζωής. Ακόμα κι αν τα 
δείγματα που θα μεταφερθούν στη Γη 
δείξουν ότι η λίμνη ήταν ακατοίκητη, θα 
έχουμε μάθει κάτι σημαντικό για τη ζωή στο 
Σύμπαν» επισημαίνει ο Ουίλιφορντ.

«Είτε ο Άρης ήταν κάποτε ζωντανός ή 
όχι, έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε 
πώς οι βραχώδεις πλανήτες σαν τον δικό 
μας σχηματίζονται και εξελίσσονται. Γιατί ο 
δικός μας πλανήτης παρέμεινε φιλόξενος 
ενώ ο Άρης μετατράπηκε σε ερημότοπο;» 
λέει ο ερευνητής.
Ας ελπίσουμε ότι τους επόμενους μήνες τα 
ερωτήματα θα απαντηθούν.

in.gr

Γιατί η NASA ελπίζει να βρει ενδείξεις 
ζωής στον κρατήρα τζέζερο

Το ρομπότ 
Perseverance 
θα εξερευνήσει 
τον πυθμένα 
μιας αρχαίας 

________________
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ταψί.
Καθαρίζουμε και κόβουμε τις πατάτες κι αυτές σε 
στρογγυλές φέτες.
Βάζουμε από μία φέτα πατάτας πάνω σε κάθε φέτα 
κρεμμυδιού.
Αλατίζουμε και περιχύνουμε το μισό κόκκινο πιπέρι 
(πάπρικα), τον μισό ψιλοκομμένο μαϊντανό, και τις 
ψιλοκομμένες σκελιδούλες σκόρδο. Αν έχετε τριμμένο 
σκόρδο, το ίδιο κάνει!
Πάνω σε κάθε «νησάκι» κρεμμυδιού-πατάτας, 
στρώνουμε από ένα φιλέτο μπακαλιάρου.
Αλατίζουμε κάθε φιλέτο και από πάνω ρίχνουμε το 
υπόλοιπο κόκκινο πιπέρι και τον υπόλοιπο μαιντανό. 
Τέλος, κόβουμε τις ντομάτες μας σε στρογγυλές φέτες, 
κάπως χοντρές (1 εκ).  Βάζουμε από μία στρογγυλή 
φέτα ντομάτας πάνω σε κάθε μπακαλιάρο.
Αυτό είναι όλο. Τώρα, περιχύνουμε ένα ποτήρι 
ελαιόλαδο και το χυμό ενός μεγάλου λεμονιού.
Τέλος, ψήνουμε το μπουρδέτο μας σε προθερμασμένο 
φούρνο για περίπου 1 ώρα στους 180 βαθμούς. 
Προσοχή μόνο να μην «αρπάξει» πολύ η ντομάτα.
Το αποτέλεσμα θα λιώνει στο στόμα σας!
Καλή όρεξη.

Γεώργιος 
παπανικολάου: 

Ο μέγας 
ευεργέτης της 
ανθρωπότητας
Άγνωστες στιγμές από τη ζωή 

και το έργο του σπουδαίου 
επιστήμονα

Γιάννης Θ. Διαμαντής

Στις 19 Φεβρουαρίου 1962, έφυγε από τη ζωή ο γιατρός και 
ερευνητής Γεώργιος Παπανικολάου, που με το προληπτικό 
τεστ που δημιούργησε, το τεστ Παπανικολάου ή Pap test 
όπως το ονόμασαν οι Αμερικανοί, σημείωσε παγκόσμια 
επιστημονική επιτυχία και άλλαξε τη ζωή της σύγχρονης 
γυναίκας.

Ο Παπανικολάου, γεννημένος το 1883, από νεαρή 
ηλικία, είχε ως στόχο του να υπηρετήσει την έρευνα.  
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στην Ιατρική στην 
Ελλάδα, και παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα το,  γιατρού 
και πολιτικού στην Κύμη, έφυγε για τη Γερμανία για 
να σπουδάσει Βιολογία και Ζωολογία. Στη συνέχεια 
εργάστηκε στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο του Μονακό, 
ενώ υπηρέτησε, ως γιατρός, στους Βαλκανικούς Πολέμους 
(1912 – 1913).
H Θεοδώρα 

Τσώλη και το 
ΒΗΜΑ SCIENCE της 19ης Φεβρουαρίου 

του 2006, δημοσιεύουν αφηγήσεις της δρος Νέδας 
Βουτσά Περδίκη, στενής συνεργάτιδος του Γεώργιου 
Παπανικολάου.

Βιοπορισμός στις ηπΑ

Το 1913, ο Παπανικολάου έφθασε στη Νέα Υόρκη, με τη 
σύζυγό του, Μάχη Ανδρογένους, όπου και παρέμειναν ως 
τον θάνατό του, το 1962.
«Ο πρώτος καιρός ήταν ιδιαιτέρως δύσκολος», αφηγείται η 
δρ. Νέδα Βουτσά Περδίκη, «Η Μάχη έραβε κουμπιά και ο 
ίδιος πουλούσε χαλιά και έπαιζε βιολί – ήταν ερασιτέχνης 
μουσικός – σε νυχτερινά κέντρα ενώ παράλληλα 

προσπαθούσε να βρει δουλειά στο αντικείμενο του».
Πέρασε ένας χρόνος, ώσπου ο Παπανικολάου 
διορίστηκε βοηθός ερευνητής στο New York Hospital 
του Πανεπιστημίου Κορνέλ. Σε αυτό παρέμεινε ως τους 
τελευταίους μήνες της ζωής του.

Μανιώδης ερευνητής

«Δούλευε ασταμάτητα. Ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητο 
όταν κάθε βράδυ επέστρεφαν στο σπίτι τους στο Λονγκ 
Αϊλαντ, που απείχε περίπου μία ώρα από το εργαστήριο. 
Η Μάχη του έλεγε: “Έχεις δίπλωμα οδηγού του πίσω 
καθίσματος”. Καθόταν πάντα εκεί και δούλευε για να μη 
χάνει χρόνο. Ακόμη και ανήμερα το Πάσχα δεν ήθελε να 
σταματά την έρευνα. Τον είχαν πείσει λοιπόν μια χρονιά να 
παρευρεθεί στο γλέντι, βγάζοντας του στον κήπο στο σπίτι 
του ανιψιού του, που επίσης κατοικούσε στο Λονγκ Αϊλαντ, 
το μικροσκόπιο!»

η μεγάλη στιγμή

Ο Παπανικολάου ξεκινώντας από πειράματα σε κολπικά 
επιχρίσματα που λάμβανε από τη σύζυγό του αλλά και από 
εργαζόμενες του Women’s Hospital, στις οποίες έδινε και 
αμοιβή, έφτασε στη σπουδαία του ανακάλυψη.
Όπως αναφέρει το Βήμα Science «μεταξύ των 
φυσιολογικών κυττάρων εντόπισε σε κολπικά επιχρίσματα 
κύτταρα κακοήθη. Ο ίδιος χαρακτήριστε εκείνη τη στιγμή 
“την πιο συνταρακτική της ζωής του”.
»Το 1923 έκανε την πρώτη του ανακοίνωση, όμως δεν 
έτυχε αποδοχής από τους συναδέλφους του, ορισμένοι εκ 
των οποίων τον χαρακτήρισαν “έλληνα παραμυθά”.
»Το 1939 άρχισαν να γίνονται αποδεκτές οι έρευνές του 
στη νέα επιστήμη, στην Κλινική Κυτταρολογία.
»Το 1943 θεμελιώθηκε πλέον επίσημα η Διαγνωστική 
Αποφολιδωτική Κυτταρολογία (ο κυτταρικός κόσμος 
φθείρεται και αποβάλλεται, αποφολιδούται στις διάφορες 

κοιλότητες του σώματος και αυτή είναι βάση στην οποία 
στηρίχθηκε το τεστ Παπανικολάου).
»Ο νέος κλάδος έθεσε τα θεμέλιά του μέσα από τη 
συνεργασία του έλληνα γιατρού, του dr Pap, με κορυφαίους 
ειδικούς, που οδήγησε στη δημοσίευσή του “Τhe Diag-
nosis of Uterine Cancer by the Vaginal Smear”, η οποία 
υπεγράφη από τα μέλη των μεγάλων Ιατρικών Σχολών του 
Χάρβαρντ, της Βοστώνης και της Νέας Υόρκης. Έκτοτε 
το τεστ Παπανικολάου μπήκε στη ζωή των γυναικών σε 
ολόκληρο τον κόσμο».
Μιλώντας για τους στόχους του, ο Γεώργιος Παπανικολάου 
είχε πει:
«Το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω 
ευτυχής, αλλά να εργασθώ, να δράσω, να δημιουργήσω.
Να κάνω κάτι αντάξιο ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού.
»Θέλω να πολεμήσω εμπρός εις την πρώτην γραμμή και ή 
να πέσω τίμια ή να φέρω εκ των πρώτων την σημαίαν της 
πρόοδου εις τον δρόμον του μέλλοντος».
Χωρίς καμία αμφιβολία, ο Γεώργιος Παπανικολάου πέτυχε 
ακριβώς αυτό που ήθελε.

Μπακαλιάρος πλακί στο φούρνο
Το  μπουρδέτο είναι η πιο εύκολη συνταγή για 
μπακαλιάρο στο φούρνο για να γλείφετε και 

τα δάχτυλά σας! 
 
ΥΛΙΚΑ

8 κομμάτια στρογγυλά φιλέτα 
κατεψυγμένου μπακαλιάρου
3 μεγάλα κρεμμύδια
αλάτι
3 μεγάλες ντομάτες
μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 κ.γ. κόκκινο πιπέρι
1 λεμόνι
1 ποτήρι ελαιόλαδο
4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Καθαρίζουμε και πλένουμε τα κρεμμύδια. Τα κόβουμε 
σε στρογγυλές λεπτές φέτες τις οποίες βάζουμε σε ένα 
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Facebook : 

πόλεμος στην 
Αυστραλία 
και έπεται 
συνέχεια…

Η ανακοίνωση είναι μια απάντηση 
στην προτεινόμενη νομοθεσία της 

χώρας, που θα αναγκάσει 
τις τεχνολογικές πλατφόρμες 
να πληρώσουν τους εκδότες 
ειδήσεων για περιεχόμενο

_______________________________________

Δεν θα είναι πλέον εφικτή η δημοσίευση και κοινοποίηση 
ειδήσεων σε όσους βρίσκονται στην Αυστραλία, όπως 
ανακοίνωσε η Facebook.

Η ανακοίνωση είναι μια απάντηση στην προτεινόμενη 
νομοθεσία της χώρας, που θα αναγκάσει τις τεχνολογικές 
πλατφόρμες να πληρώσουν τους εκδότες ειδήσεων για 
περιεχόμενο.

«Αυτό που ο προτεινόμενος νόμος που εισήχθη στην 
Αυστραλία αποτυγχάνει να αναγνωρίσει είναι η θεμελιώδης 
φύση της σχέσης μεταξύ της πλατφόρμας και των εκδοτών 
μας» έγραψε χαρακτηριστικά ο Κάμπελ Μπράουν, 
αντιπρόεδρος global news partnership της Facebook, σε 
άρθρο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

«Σε αντίθεση με ό,τι έχουν προτείνει ορισμένοι, το Fa-
cebook δεν κλέβει περιεχόμενο ειδήσεων. Οι εκδότες 
επιλέγουν να μοιραστούν τις ιστορίες τους στο Facebook» 

εξηγεί.
«Ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορούμε να συμπεριλάβουμε 

νέα για τους πολίτες της Αυστραλίας» πρόσθεσε ο 
Μπράουν.

Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στη Γερουσία της 
Αυστραλίας, το Facebook είχε προτείνει ότι θα μπορούσε 
να εμποδίσει το περιεχόμενο στη χώρα εάν το νομοσχέδιο 
γίνει νόμος. Η Google απείλησε στην ίδια ακρόαση να 
κλείσει εντελώς τη μηχανή αναζήτησης στην Αυστραλία.

Όμως, πριν από την ανακοίνωση του Facebook 
την Τετάρτη, η Google σηματοδότησε ότι κινείται προς 
την αντίθετη κατεύθυνση και, αντί να εγκαταλείψει την 
Αυστραλία, εμβαθύνει τις σχέσεις της με τους εκδότες 
εκεί. Η Google και η News Corp του Ρούπερτ Μέρντοκ 
ανήκουν σε μια νέα κοινοπραξία που περιλαμβάνει πολλά 
αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, καθώς και κάποια μέσα 
από τη Βρετανία, αλλά και τις Wall Street Journal και New 
York Post από τις ΗΠΑ.

Η ιδέα ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να 

πληρώσουν για περιεχόμενο στις πλατφόρμες τους 
προωθείται από τους εκδότες εδώ και αρκετό καιρό και η 
News Corp ήταν ένας από τους πιο έντονους υποστηρικτές 
της. Ο αγώνας έχει γίνει πιο πιεστικός για τις τεχνολογικές 
πλατφόρμες, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ, την 
Αυστραλία και αλλού εξετάζουν νέους νόμους για το θέμα.

Τα τελευταία χρόνια, το Facebook δημιούργησε το 
Facebook News, μια εφαρμογή, όπου οι επιλεγμένοι 
αρθρογράφοι πληρώνονται για τη συμμετοχή.

Η Google ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την αδειοδότηση 
ειδήσεων πέρυσι και αποκάλυψε ένα νέο προϊόν που 
ονομάζεται News Showcase, στο οποίο οι αρθρογράφοι 
μπορούν να επιμεληθούν και να αποφασίσουν μόνοι 
τους πώς να παρουσιάσουν το περιεχόμενό τους στην 
πλατφόρμα.

Η Google έχει δεσμεύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε 
διάστημα τριών ετών για αυτό το πρόγραμμα.

in.gr
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πολύχρωμα φυσικά τοπία στον πλανήτη!

Η φύση δεν παύει να μας εκπλήσσει με τις ομορφιές της και να μας εντυπωσιάζει με τα 
χρώματά της. Σε διάφορα σημεία του πλανήτη πάντως φρόντισε με τον τρόπο της να βάλει 
επιπλέον πινελιές χρώματος δημιουργώντας πολύχρωμα σκηνικά. Σε λιβάδια, ποτάμια και 
λίμνες, σε βουνά και εδάφη, η μητέρα-φύση αποδεικνύεται άριστος ζωγράφος…

Φυτό-αράχνη 
«καταπίνει» έντομο!

Η Δροσέρα ανήκει στην κατηγορία των 
σαρκοφάγων φυτών, και πιο συγκεκριμένα 
στην οικογένεια Droseraceae lure, η οποία 
περιλαμβάνει πάνω από 194 είδη. Είναι 
γνωστή ανά τον κόσμο για την εντυπωσιακή 
εμφάνισή της που μαγνητίζει τα βλέμματα, 
αλλά και για τα… δολοφονικά της ένστικτα, 
αφού αποτελεί το Νο1 κίνδυνο για τα έντομα!

Το φυτό-αράχνη (σ.σ. κατά το «γυναίκα 
αράχνη»!) καταβροχθίζει στην κυριολεξία 
όποιο έντομο βρεθεί στο… πέρασμά του! 

Βασικό χαρακτηριστικό της Δροσέρας είναι τα πλατιά φύλλα, η επιφάνεια των οποίων 
καλύπτεται από «αδένες» εν είδει… πλοκαμιών, όπου «εγκλωβίζονται» τα έντομα.

Στην άκρη κάθε αδένα υπάρχουν «αστραφτερές σταγόνες» σαν δροσοσταλίδες (εξ ου και 
το όνομα Δροσέρα) που περιέχουν μία δραστική κολλώδη ουσία. Μόλις ένα έντομο αγγίξει 
τα σημεία αυτά… είναι αδύνατον να ξεκολλήσει! Στη συνέχεια, τα φύλλα της Δροσέρας 
τυλίγονται σιγά σιγά, φυλακίζοντας το έντομο, το οποίο καταλήγει εν τέλει στη βάση του 
φυτού για τη… χώνεψη!

Ο θάνατος είναι αργός και βασανιστικός, αφού το έντομο μετατρέπεται… σε σάντουιτς! 
Το βίντεο που θα δείτε στη συνέχεια είναι αρκετά κατατοπιστικό, καταδεικνύοντας τη 
δολοφονική δύναμη του εν λόγω φυτού-αράχνη και την πλήρη αδυναμία του ατυχούς 
εντόμου…

Δέντρο 
στη μέση 

της ερήμου
Το «δέντρο της ζωής» 

στο Μπαχρέιν έιναι ένα 
αξιοθαύμαστο φυσικό 
φαινόμενο. Στέκεται μόνο 
του στη μέση της ερήμου 
αρκετά χιλιόμετρα μακριά από 
οποιαδήποτε πηγή νερού ή 
άλλο είδος βλάστησης. Απέχει 
2 χιλιόμετρα από το Jebel 
Dukhan, ένας 25 μέτρων ύψους αμμόλοφο στην έρημο. Το δέντρο επιβιώνει στις ιδιαίτερα 
αντίξοες συνθήκες της ερήμου για περισσότερα από 400 χρόνια.

Το μυστήριο της ύπαρξής του έχει γίνει θρύλος για τους κατοίκους του Μπαχρέιν 
και έχει προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο που θέλουν να δουν από κοντά το 
μυστηριώδες αυτό φαινόμενο. Επιστήμονες μελετούν για χρόνια το φαινόμενο αλλά αν και 
έχουν αναπτυχθεί κάποιες θεωρίες ο γρίφος παραμένει άλυτος. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι 
οι ρίζες του έχουν απλωθεί πολύ σε πλάτος και βάθος με αποτέλεσμα να φτάσουν σε μια 
άγνωστη πηγή νερού, ωστόσο κανείς δεν το έχει αποδείξει.

Οι ντόπιοι εξηγούν την ύπαρξή του με διαφορετικό τρόπο. Πολλοί πιστεύουν ότι εκεί 
βρίσκεται η περιχή του κήπου της Εδέμ ενώ οι βεδουίνοι πιστέυουν ότι το δέντρο έχει 
ευλογηθεί από το θεό της θάλασσας, τον Ένκι.

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος δρόμος 
του κόσμου!

Αν είστε οπαδός του ανοικτού δρόμου, αυτό το ταξίδι με αυτοκίνητο σίγουρα δεν έχει… 
τελειωμό. Και μιλάμε για μια μοναδική εμπειρία οδήγησης στον μεγαλύτερο δρόμο του 
κόσμου, μήκους 47.958 χιλιομέτρων, μέσω 18 χωρών – από την παγωμένη Αλάσκα του 
Βορρά μέχρι το νοτιότερο σημείο της Αργεντινής, αν έχετε το κουράγιο, βέβαια! Ο εθνικός 
δρόμος Pan-American Highway είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, προσφέροντας στον 
ταξιδιώτη τη μοναδική εμπειρία της εναλλαγής κλίματος και φυσικού τοπίου, από ομιχλώδη 
βουνά και άνυδρες ερήμους μέχρι κατάφυτες ζούγκλες και ανθισμένα λιβάδια.

Ένα ταξίδι μια αληθινή 
περιπέτεια από μόνο του, 
αρκετά επικίνδυνο και τολμηρό, 
τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία 
του, καθώς η διάβαση δεν είναι 
και τόσο απλή υπόθεση, ενώ 
άγρια ζώα, ερπετά και πυκνή 
ζούγκλα είναι στο πρόγραμμα. 
Απόλυτη περιπέτεια ή 
απλώς… οδική τρέλα, όπως 
κι αν χαρακτηρίσετε την εν 
λόγω διαδρομή, οι εικόνες 
ξεπερνούν κάθε φαντασία και 
στην περίπτωση αυτή το τέλος 
του ταξιδιού είναι που έχει 
σημασία και όχι ο προορισμός! 
Για την ιστορία οι χώρες που θα 
διασχίσει κάποιος είναι οι εξής: Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κολούμπια, Κόστα 
Ρίκα, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Ονδούρα, Μεξικό, Νικαράγουα, 
Παναμάς, Περού, Σουρινάμ, Ηνωμένες Πολιτείες και Βενεζουέλα.

Συναρπαστικό 
κολύμπι σε υπόγεια 

πισίνα
Αυτή η φυσική πηγή βρίσκεται στον 

κρατήρα Homestead  στη Utah των ΗΠΑ και 
είναι σίγουρα ένα πολύ ασυνήθιστο αλλά 
και συναρπαστικό μέρος για κολύμπι. Η 
πισίνα είναι πεντακάθαρη και προσβάσιμη 
μέσω μιας σήραγγας 34 μέτρων. Αν είστε 

λάτρης των καταδύσεων, θα απολαύσετε πραγματικά το ζεστό νερό και την εμπειρία της 
εξερέυνησης των πλευρών του θαλάμου.

Η πισίνα βρίσκεται σε μια παράξενη, για το είδος της, τοποθεσία  κοντά σε πολλά 
χιονοδρομικά κέντρα. Η Utah είναι στη μέση των Ηνωμένων Πολιτειών, πολύ μακριά από 
τη θάλασσα και η υπόγει πισίνα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για κολύμπι. Ο χώρος 
της πισίνας σχηματίστηκε φυσικά, σε ένα κοίλωμα του ασβεστολιθικού βράχου το οποίο 
γέμισε με γεωθερμικό νερό. Είναι θεραπευτικό, χαλαρωτικό και απόλυτα καταπληκτικό σαν 
εμπειρία.

Απίστευτο! Υπάρχουν 
ιπτάμενα φίδια

Πέντε συγγενικά είδη φιδιών που ζουν στα 
δέντρα της Νοτιοανατολικής και Νότιας Ασίας, 
είναι σε θέση να «πετάξουν» πηδώντας από τη 
φωλιά τους και γλιστρώντας σε κλαδιά από άλλα 
δέντρα.

Η ανακάλυψη μπορεί μια μέρα να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας 
για στρατιωτικά αεροσκάφη χωρίς χειριστή, 
καθώς η τελευταία έρευνα χρηματοδοτήθηκε από 
το Υπουργείο Αμύνης της Αμερικής. 

Η βιολόγος Jake Socha, από το τεχνολογικό πανεπιστήμιο της Virginia, κατέγραψε και 
μελέτησε αυτά τα φίδια. Η ασυνήθιστη κίνηση τους προκαλεί ένα αεροδυναμικό φαινόμενο 
που τους επιτρέπει να ταξιδεύουν από δέντρα ύψους 65 μέτρων σε απόσταση 250 μέτρων 
μακριά! Το video που ακολουθεί είναι εντυπωσιακό.

Όμορφο θέαμα: Μπλε πεταλούδες 
στον κορμό δέντρου

Ο 

φωτογράφος Κέλβιν Χάντσον μας χάρισε ένα μαγικό θέαμα. Ενώ βρισκόταν στο δάσος, 
απαθανάτισε μια εντυπωσιακή εικόνα ενός δέντρου στο οποίο καθόταν μια ομάδα μπλε 
πεταλούδων. Οι περισσότερες μπλε πεταλούδες συγκεντρώθηκαν γύρω από τον κορμό 
του δέντρου, ενώ άλλα απλώθηκαν στα γύρω κλαδιά. Η εικόνα που προκύπτει είναι 
εκπληκτική.

Οι πεταλούδες με τα μπλε φτερά ονομάζονται Μόρφω και εντοπίζονται κυρίως στη Νότια 
Αμερική, καθώς και στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική. Πολλές πεταλούδες του γένους 
έχουν ιριδίζον χρώμα, μπλε ή πράσινο. Αυτό το χρώμα όμως υπάρχει μόνο στην πάνω 
πλευρά των φτερών ενώ στο κάτω μέρος  τα φτερά τους είναι σκούρο καφέ χρώμα. Το 
εντυπωσιακό  χρώμα τους δεν οφείλεται σε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, αλλά οφείλεται 
στο ότι έχουν τη δυνατότητα να αντανακλούν το φως.
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Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Απλωμένη στο κέντρο σχεδόν του 
ομώνυμου αρκαδικού λεκανοπεδίου 
με τα πλούσια λιγνιτικά κοιτάσματα, η 
Μεγαλόπολη, γνωστή παλαιότερα ως 
Σινάνο, γνώρισε μεγάλη πληθυσμιακή 
ανάπτυξη μετά το 1970, όταν άρχισαν να 
λειτουργούν στην περιοχή οι δύο πρώτες 
μονάδες του θερμοηλεκτρικού σταθμού της 
ΔEH (ΑΗΣ Μεγαλόπολης).

Σε μικρή απόσταση από το σύγχρονο 
οικιστικό κέντρο της Μεγαλόπολης ήταν 
χτισμένη η αρχαία πόλη, η Mεγάλη Πόλις, 
πυρήνας της Aρκαδικής Oμοσπονδίας. 
Η πόλη αυτή ιδρύθηκε από συνοικισμό 
αρκαδικών κωμών, κατόπιν διαταγής του 
θηβαίου στρατηγού Επαμεινώνδα, μετά 
τη νίκη του τελευταίου επί των Σπαρτιατών 
στα Λεύκτρα, το 371 π.Χ.

Ύστερα από επανειλημμένες σπαρτιατικές 
επιθέσεις, η Μεγάλη Πόλις κυριεύτηκε 
και καταστράφηκε από το σπαρτιάτη 
βασιλιά Κλεομένη Γ’ το 223/2 π.Χ. Η πόλη 

παρήκμασε στους Υστερορωμαϊκούς 
Χρόνους, ενώ κατά το Μεσαίωνα οι κάτοικοί 
της διασκορπίστηκαν σε γειτονικούς 
οικισμούς.

Oι ανασκαφικές έρευνες έχουν αποκαλύψει 
το θέατρο, το Θερσίλειο βουλευτήριο, 
όπου συνεδρίαζαν οι αντιπρόσωποι των 
αρκαδικών πόλεων, λείψανα της αγοράς 
και των τειχών. 

Το θέατρο, χτισμένο τον 4ο αιώνα π.Χ., 
ήταν κατά τον Παυσανία το μεγαλύτερο 
της αρχαιότητας, με χωρητικότητα 18.000-
20.000 θεατών. Στην ορχήστρα υπήρχε 
πέτρινη κατασκευή, για να σύρονται τα 
σκηνικά. Εδώλια διατηρούνται μόνο στο 
κατώτερο τμήμα του κοίλου. Το θέατρο 
χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για θεατρικές 
παραστάσεις αλλά και για πολιτικές 
συγκεντρώσεις.

Στο χώρο της αγοράς της Μεγάλης 
Πόλεως έχουν ανασκαφεί το ιερό του Διός 
Σωτήρος, η Φιλίππειος στοά και τμήμα της 
Μυροπώλιδος στοάς.

Σε απόσταση 15 χλμ δυτικά από τη 
Μεγαλόπολη, στις νότιες υπώρειες του 
Λυκαίου όρους, βρίσκονται τα λείψανα 
της Λυκόσουρας, της πρώτης κατά τον 
Παυσανία πόλης που είδε το φως του 
ήλιου. Η αρχαιότατη πόλη, σύμφωνα 
με τις παραδόσεις, ιδρύθηκε από τον 
Λυκάονα, γιο του Πελασγού και γενάρχη 
των Αρκάδων.

Οι ανασκαφικές έρευνες αποκάλυψαν 
κατάλοιπα του ιερού της τοπικής θεότητας, 
της Δέσποινας, που υπήρξε σημαντικό 
κέντρο λατρείας των Αρκάδων και άκμασε 
μέχρι το τέλος των Ρωμαϊκών Χρόνων.

Επίσης, ήρθαν στο φως, μεταξύ 
άλλων, λείψανα από τον οχυρωματικό 
περίβολο της ακρόπολης, ερείπια βωμών 
αφιερωμένων στη Δέσποινα, τη Δήμητρα 
και τη Mεγάλη Mητέρα, τα θεμέλια μεγάλης 
δωρικής στοάς και τα κατάλοιπα κρήνης – 
δεξαμενής.

Ο δωρικός ναός της Δέσποινας και διάφορα 

ευρήματα στη Λυκόσουρα χρονολογούνται 
από τον 4ο έως το 2ο αιώνα π.Χ.

Σύμφωνα με τη μυθολογία των Αρκάδων, 
στο Λύκαιο γεννήθηκαν ο Ζευς και ο 
Ποσειδών, αλλά και άλλοι θεοί. Στο ιερό 
όρος των Αρκάδων κατοικούσε ο Παν, 
προστάτης των βουνών, των δασών, των 
ποιμένων και των κοπαδιών.

Τα αρχαία κείμενα αναφέρουν ότι στο 
Λύκαιο υπήρχαν βωμός του Λυκαίου Διός 
(στην κορυφή του όρους), τέμενος του Διός 
(λίγο χαμηλότερα) και ιερό του Πανός, που 
περιβαλλόταν από άλσος (βορειοανατολικά 
της κορυφής).

Οι ανασκαφές στην κορυφή του Λυκαίου 
(κοντά της βρίσκεται το εκκλησάκι του Aϊ-
Λια του Kαρυώτη, με πανοραμική θέα στη 
λεκάνη της Mεγαλόπολης) φανερώνουν 
χρήση του χώρου ήδη από τους 
Προϊστορικούς Χρόνους. 

Στο ιερό όρος των Aρκάδων τελούνταν 
τα Λύκαια, που ιδρύθηκαν από τον 
Λυκάονα και ήταν μια από τις αρχαιότερες 
ελληνικές γιορτές, με παναρκαδική και 
όχι μόνο εμβέλεια. Το τελετουργικό μέρος 
των Λυκαίων περιελάμβανε θυσίες και 
αφιερώματα στους τιμώμενους θεούς 
Λύκαιο Δία και Πάνα.

Οι αθλητικοί αγώνες (γυμνικοί αγώνες και 
αρματοδρομίες) πραγματοποιούνταν στο 
στάδιο και τον ιππόδρομο, που βρίσκονταν 
στην κοιλάδα του Κάτω Κάμπου, 
βορειοανατολικά της κορυφής του Λυκαίου.

Στην ίδια περιοχή σώζονται ερείπια 
διαφόρων εγκαταστάσεων (στοάς, ξενώνα, 
ημικυκλικού κτιρίου, λουτρού κ.ά.) και ίχνη 
αναλημματικού τοίχου.

Ενεπίγραφες μαρμάρινες στήλες που 
βρέθηκαν στην περιοχή του ιπποδρόμου 
αναφέρουν Λυκαιονίκες, αλλά και τα 
αγωνίσματα στα οποία πρώτευσαν. Κατά 
τους Ρωμαϊκούς Χρόνους οι αγώνες 
μεταφέρθηκαν στη Μεγαλόπολη.

in.gr

Αρκαδία : η Μεγάλη πόλις και η Λυκόσουρα

Σύμφωνα με την τοπική 
μυθολογική παράδοση, 
στο Λύκαιο, το ιερό 
όρος των Αρκάδων, 
γεννήθηκαν ο Ζευς 
και ο Ποσειδών, ενώ 
κατοικούσε ο Παν, 
προστάτης των βουνών, 
των δασών, των 
ποιμένων και των 
κοπαδιών
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Οι δημοφιλείς «Αέρηδες» όπως 
συνηθίζεται να αποκαλούνται είναι κτίριο 
του τέλους του 1ου αι. π.Χ. Η επίσημη 
ονομασία του είναι Ωρολόγιον του 
Κυρρήστου και θεωρείται πως το ανήγειρε 
ο Ανδρόνικος ο Κυρρήστης (ή Κύρρηστος), 
Έλληνας αστρονόμος από την Κύρρο της 
Μακεδονίας (ή Μακεδονικής Συρίας).

Το εντυπωσιακό μαρμάρινο κτίριο 
βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες της 
Ακρόπολης, στο χώρο της Ρωμαϊκής 
Αγοράς, είναι κατασκευασμένο από 
πεντελικό μάρμαρο και κάθε πλευρά του 
έχει μήκος 3,20 μέτρα και συνολικό ύψος 12 
μέτρα, δεν έχει κίονες, ενώ στις ισάριθμες 
μετόπες του φέρονται ανάγλυφοι οι οκτώ 
κύριοι άνεμοι, από τους οποίους παίρνει 
τη λαϊκή ονομασία του. Έχει δυο θύρες, 
μια προς βορρά και μια προς τη δύση και 
η στέγη του είναι κωνική κεραμοσκεπής. 
Στη νότια πλευρά φέρει ένα ημικυλινδρικό 

πρόσκτισμα μικρότερου ύψους ενώ στη ΒΑ 
και ΒΔ πλευρά φέρει από ένα πρόπυλο με 
δύο αντιτακτούς κίονες έκαστο.

Το μνημείο εντυπωσίασε περιηγητές και 
ιστορικούς τόσο για την κατασκευή του όσο 
και για την επιστημονική του χρήση. Το 
αποκαλούσαν Πύργο των Ανέμων ή Ναό 
του Αιόλου, το έχουν περιγράψει με πολλές 
λεπτομέρειες και το έχουν κατατάξει σε 
δυο ρυθμούς. Το εξωτερικό του λόγω των 
κιόνων ανήκει στον κορινθιακό ρυθμό ενώ 
το εσωτερικό του στο δωρικό. Εκτός από 
μετεωρολογικός ήταν και ωρομετρικός 
σταθμός και για τον υπολογισμό της 
ώρας σε ανήλιες ημέρες υπήρχε μέσα στο 
κτίσμα ιδιαίτερη εγκατάσταση υδραυλικού 
ρολογιού. Θεωρείται ότι ο κατασκευαστής 
του μνημείου συνδύασε τις εφευρέσεις 
προηγουμένων κατασκευαστών ρολογιού, 
όπως του Αρχιμήδη, του Κτησίβιου και του 
Φίλωνα.

Οι ωραίοι φτερωτοί άνεμοι είναι το 
πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό των 
Αέρηδων. Πετούν ανάγλυφοι, με χαραγμένο 
το όνομά τους σε καθεμιά από τις οκτώ 
πλευρές του πύργου και ο καθένας φέρει 
ένα ιδιαίτερο σύμβολο. Είναι ο Βορρέας 
(βόρειος), ο Καικίας (βορειοανατολικός), 
ο Απηλιώτης (ανατολικός), ο Εύρος 
(νοτιοανατολικός), ο Νότος (νότιος), ο 
Λιψ (Λίβας, νοτιοδυτικός), ο Ζέφυρος 
(δυτικός), και ο Σκίρων (βορειοδυτικός). 
Ένας ορειχάλκινος Τρίτωνας κοσμούσε 
ως ανεμοδείχτης την κορυφή της στέγης 
δείχνοντας την κατεύθυνση του ανέμου.

Η ιστορική του διαδρομή συνδέθηκε 
με τη χριστιανική θρησκεία, καθώς στα 
πρωτοχριστιανικά χρόνια χρησιμοποιήθηκε 
σαν καμπαναριό βυζαντινής εκκλησίας, 
ενώ σε μια περιγραφή του περιηγητή 
Κυριακού Αγκωνίτη περιγράφεται 
ως ναός του Αιόλου. Στη συνέχεια 
μετατράπηκε σε τεκέ (μουσουλμανικό 

μοναστήρι) και δερβίσηδες από διάφορες 
περιοχές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
εγκαταστάθηκαν εκεί. Οι δερβίσηδες ήταν 
αυτοί που σύμφωνα με μια εκδοχή έσωσαν 
το μνημείο από τις αρπακτικές διαθέσεις 
του Έλγιν.

Όταν το 1821 η Αθήνα καταλήφθηκε 
από τους Έλληνες συμπεριελήφθη στις 
αρχαιότητες και στους αρχαιολογικούς 
χώρους της Αθήνας. Ανασκάφηκε πλήρως 
κατά τον 19ο αιώνα από την Ελληνική 
Αρχαιολογική Εταιρεία. Έδωσε το όνομά 
του στη συνοικία που αναπτύχθηκε γύρω 
του και είναι ακόμα και σήμερα ένα από τα 
πιο γραφικά σημεία της παλιάς Αθήνας.

Στην Ελλάδα ο αρχαιότερος 
μετεωρολογικός σταθμός του κόσμου
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