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Το Ιδρυμα Ελληνικής 
Κληρονομιάς ανακοίνωσε μέσα από 
τη σελίδα του στο Facebook την 

ίδρυση Καναδικού Ινστιτούτου στην 
Ελλάδα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται.

Αγαπητοί δωρητές, χορηγοί, φίλοι και υποστηρικτές,
Σήμερα κανονικά ήταν η μέρα που γίνεται η ετήσια 

εκδήλωση Blue and White Ball. Εκ των πραγμάτων 
δεν μπορούμε να είμαστε μαζί φέτος, ωστόσο το 
HHF εξακολουθεί να εργάζεται προκειμένου να κάνει 
πραγματικότητα κάποιους από τους στόχους του. Μεταξύ 
αυτών των στόχων είναι και η ίδρυση Καναδικού Ινστιτούτου 
στην Ελλάδα (CIG) και βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσουμε ότι για την κατασκευή του νέου σπιτιού 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΟλΙΤΙσΤΙΚΗσ ΚλΗΡΟΝΟΜΙΑσ (HHF):
Νέο Καναδικό Ινστιτούτο στην ελλάδα

Τα νέα κρούσματα του covid-19, που διαπιστώθηκαν τις 
τελευταίες μέρες, ανάγκασαν την Επαρχιακή Κυβέρνηση 
του Οντάριο να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα μέχρι 
τις 19 Ιουνίου, παρά την προηγούμενη ανάκοινωση για 
χαλάρωση των μέτρων που θα έμπαιναν σε εφαρμογή 
την 9η Ιουνίου.

Υπενθυμίζουμε ότι τα περιοριστικά μέτρα απαγο-
ρεύουν τη λειτουργία καταστημάτων εστίασης και μπαρ 
ή τη συνάθροιση περισσότερο των πενήντα (50) ατόμων.

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία παιδικών σταθμών, 
παρότι ο Επαρχιακός Πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ, 
ανέφερε ότι μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε θα 
ανακοινώσει τη σταδιακή λειτουργία τους. Στην ίδια 
κατηγορία των κλειστών χώρων, ανήκουν και οι παιδικές 
χαρές, οι δημόσιοι χώροι κολύμβησης (δημόσιες 
πισίνες) και χώροι που φιλοξενούν εγκαταστάσεις με 
νεροτσουλήθρες. 

Η ημερολογιακή παράταση των έκτακτων υγειονομικών 
μέτρων σημαίνει πως τα μπαρ, τα εστιατόρια θα 
παραμείνουν κλειστά εκτός από εκείνα που προσφέρουν 
φαγητό σε πακέτο ή κάνουν διανομή κατ’ οίκον. Κλειστές 
θα παραμείνουν οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες, τα θέατρα και 
οι κινηματογράφοι.

Αυτή η παράταση θα παράσχει τον απαραίτητο 
χρόνο που χρειάζονται οι γιατροί και το νοσοκομειακό 
προσωπικό για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τον covid-19 

Το Οντάριο παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα

του Ιδρύματος στην Αθήνα, θα δοθεί το ποσό των $75.000.
Όπως το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς, το Καναδικό 

Ινστιτούτο στην Ελλάδα (CIG) είναι ένας φιλανθρωπικός, 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή να διατηρεί, 
να προβάλει και να προωθεί την ελληνική εκπαίδευση, 
τον πολιτισμό και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Στον 
Καναδά, η CIG χορηγεί το διετές συνέδριο μεταπτυχιακών 
φοιτητών και προωθεί την καναδική έρευνα και 
εκπαίδευση στην αρχαία, βυζαντινή και σύγχρονη Ελλάδα 
μέσω ακαδημαϊκών εκδηλώσεων και διαλέξεων. Στην 
Ελλάδα, το Ινστιτούτο φιλοξενεί μια σειρά διαλέξεων και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών συνομιλιών από 
Καναδούς μελετητές.

«Όποιος νομίζει ότι έχουμε απαλλαγεί από τον 
κορωνοϊό κάνει λάθος», δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και αφού ξεκαθάρισε ότι τα 
κρούσματα δεν θα εξαφανιστούν απηύθυνε έκκληση σε 
όλους τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση και να τηρούν 
τα απαραίτητα μέτρα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου τι σημαίνει το γεγονός 
ότι θα εκδίδεται καθημερινή γραπτή ενημέρωση από τον 
ΕΟΔΥ απάντησε ότι κρίθηκε πως έτσι είναι καλύτερα.

Επισήμανε ότι με τον κ. Τσιόδρα λένε τα ίδια πράγματα 
από την πρώτη στιγμή και παρατήρησε: «Δεν άλλαξε κάτι 
στην καθημερινότητα του κ. Τσιόδρα και τη δική μου. Κάθε 
μέρα κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάναμε όλους αυτούς 
τους μήνες».

Χαρδαλιάς: 
Γιατί επανήλθε 
η καθημερινή 
ενημέρωση για 
τον κορωνοϊό
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

και να προστατέψουν τα ευάλωτα άτομα του πληθυσμού, 
αλλά και όλους του πολίτες του Οντάριο. 

Επιπλέον, οι Επαρχιακές Αρχές ανήγγειλαν ότι 
επιμηκύνονται μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου, όλες οι νομικές 
διευθετήσεις που ήταν σε εκκρεμότητα ή οι ημερομηνίες 
προς εκδίκαση έληγαν σύντομα, σημειώνοντας ότι «δεν 
θα υπάρξουν συνέπειες για όσους δεν προλάβουν να 
τηρήσουν τις ημερομηνίες που είχαν ορισθεί».

Εν τω μεταξύ, η Επαρχία ανέφερε το περασμένο 
Σάββατο, 387 νέα κρούσματα συν 68 κρούσματα τα οποία 
αναφέρθηκαν καθυστερημένα. 

Βάσει των νέων δεδομένων που δημοσιοποίησε το 
Υπουργείο Υγείας του Οντάριο, η καθυστέρηση αναφοράς 
των νέων κρουσμάτων οφείλονταν σε αστοχία που υπήρξε 
κατά την επικοινωνία του Υπουργείου Υγείας και των 
εργαστηρίων.

Εξάλλου, σήμερα 9 Ιουνίου αναφέρθηκαν 243 νέα 
κρουσματα, ο μικρότερος αριθμός κρουσμάτων που 
αναφέρθηκε από τις 29 Μαρτίου.

Σχετικά με τα τεστ που διεξάγονται σε δημόσιο και 
ιδιωτικά εργαστήρια, η Επαρχία του Οντάριο, ξεπέρασε 
για τρίτη συνεχόμενη μέρα το προηγούμενο όριο των τεστ, 
φτάνοντας τα 25.000 ανά ημέρα.

Πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το 
Υπουργείο Υγείας του Οντάριο, το ποσοστό απωλειών 
ηλικιωμένων ατόμων που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας, 
παραμένει εξαιρετικά υψηλά, στο 64%, παρ’ ότι μειώθηκε 
κατά 15% από την τελευταία ενήμέρωση.

Σε ό,τι αφορά στη δεύτερο φάση χαλάρωσης των 
μέτρων ο κ. Νταγκ Φορντ ανήγγειλε ότι θα ενημερώσει τις 
επιχειρήσεις πολύ πριν επαναλειτουργήσουν ούτως ώστε 
να είναι απόλυτα έτοιμες για να ανοίξουν.

Συγκεκριμένα, είπε πως «ενθαρρύνουμε όλους τους 
επιχειρηματίες να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις, 
ώστε όταν ανοίξουν να είναι σε θέση να προστατέψουν 
τους εαυτούς τους, του υπαλλήλους τους και τους πελάτες 
τους. 

Τέλος, φόβοι εκφράστηκαν και για όσους συμμετείχαν 
στις δύο αντιρατσιστικές διαδηλώσεις που έγιναν το 
περασμένο Σάββατο και ξεκίνησαν η μία από το Nathan 
Phillips Square, στο Δημαρχείο και η δεύτερη από το Trinity 
Bellwoods Park. Και για τις δύο περιπτώσεις εκφράστηκε 
η ελπίδα να τηρήθηκαν όλα τα προστατευτικά μέτρα όπως 
και η απαιτούμενη «κοινωνική απόσταση», για να μην 
δημιουργηθεί νέο κύμα κρουσμάτων στο εγγύς μέλλον. 

“ε”

Το Οντάριο παρατείνει 
τα περιοριστικά μέτρα
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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

- Πέρασε και το Ψυχοσάββατο Σκλάβε.... 
Δεν θα σε ενοχλήσω για πολύ, θέλω 
μόνο να σου πω στα γρήγορα κάποια 
πράγματα...

- Ο τρόπος ζωής εδώ κάτω, έχει αλλάξει 
πολύ. Λυπάμαι πολύ για ο,τι συμβαίνει! 
Είναι θλιβερό και αναρωτιέμαι, πως μπορεί 
ένας άνθρωπος να ζει, χωρίς ουσιαστική 
επαφή... Για κάποιο λόγο προσπαθούν να 
αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από τα 
αυτονόητα...

Ποιό το νόημα της ζωής , αν δεν μπορείς 
να επικοινωνήσεις  με τον γείτονά σου.... 
Να του πεις μια καλημέρα, να τον ρωτήσεις 
αν είναι καλά...

Πώς θα έρθουμε κοντά ο ένας στον 
άλλον, αν δεν ανταλλάξουμε μια χειραψία, 
ένα άγγιγμα, ένα χαμόγελο. 

  Όλα αυτά κάποτε, ήταν φυσιολογικά  
για τις ανθρώπινες σχέσεις....Τώρα 
όμως φαντάζουν απρόσιτα και μακρινά. 
Έχει πάρει μια δυσάρεστη τροπή η 
καθημερινότητα μας... Έχει πια αλλάξει η 
ζωή μας.

 Θέλω να πιστεύω, όμως, ότι υπάρχουν  
άνθρωποι που αντιστέκονται σ’αυτόν 
τον τρόπο ζωής που μας επιβάλλεται και 
αισιοδοξώ ότι υπάρχει ελπίδα για την 
ανθρωπότητα...

 Είναι θλιβερό να βλέπεις τους 
συγγενείς αρρώστων να μη μπορούν να 
συνοδεύσουν τους αγαπημένους τους 
στα νοσοκομεία που εισάγονται και ούτε 
κάν μετά να τους επιτρέπεται να τους 
επισκέπτονται για να μάθουν την εξέλιξη 
της υγείας τους. Γνωρίζω πολλές τέτοιες 
περιπτώσεις στο γειτονικό μας νοσοκομείο 
East General που οι συγγενείς εκλιπαρούν 

να μπουν μέσα.
Οι ασθενείς χάνουν την επαφή με τους 

οικείους τους  και αυτό έχει δυσάρεστες 
επιπτώσεις στην ψυχολογία τους...

  Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο έως 
και παράνομο  θα έλεγα. Δεν έχουν το 
δικαίωμα να χωρίζουν τους ασθενείς από 
τα συγγενικά τους πρόσωπα...

  Όσον αφορά στο  συγκεκριμένο 
νοσοκομείο, θα προσθέσω ότι μόνο 
νοσοκομείο δεν είναι... και ο νοών νοείτω...

  Ένα άλλο σοβαρό θέμα για το οποίο 
θα ήθελα να μιλήσω  είναι το άνοιγμα των 
επιχειρήσεων της παροικίας μας, μιας και 
φαίνεται ότι σταδιακά βαδίζουμε προς τα 
κει...

  Πρέπει να σταθούμε δίπλα στις 
ελληνικές επιχειρήσεις, όσο ποτέ άλλοτε... 
Πρέπει και οφείλει όλη η παροικία μας, να 
είναι ενωμένη...

Έχουμε αποδείξει πολλές φορές στο 
παρελθόν, ότι στα δύσκολα είμαστε μια 
γροθιά... Έτσι είμαστε, εμείς οι Έλληνες.... 
Το φωνάζει άλλωστε και η ιστορία μας....

  Ας δείξουμε λοιπόν,έμπρακτα την 
στήριξή μας στις επιχειρήσεις μας, 
στους ραδιοφωνικούς μας σταθμούς, 
στους συλλόγους μας,στις παροιμιακές 
εφημερίδες μας, στις εκκλησίες μας...

Ας γίνουμε ένα για να υποστηρίξουμε 
κάθε τι ελληνικό...

  Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να 
κάνουμε,το αύριο καλύτερο... 

- Σκλάβε σε στεναχώρεσα το ξέρω... 
ελπίζω την επόμενη φορά που θα 
μιλήσουμε να έχω περισσότερα ευχάριστα 
νέα από δυσάρεστα.  Τα λέμε...
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

σε τζαμί θέλει 
να μετατρέψει την 

Αγ. σοφία ο ερντογάν
Παρεμβάσεις από πολλούς 

καθώς και από το πατριαρχείο 
Μόσχας

Είναι κοινό μυστικό ότι η Τουρκία, 
προκαλεί συνεχώς και απροκάλυπτα την 
Ελλάδα. Δυστυχώς οι τουρκικές προκλήσεις 
κλιμακώνονται όλο και περισσότερο και 
από ημέρα σε ημέρα, δεν αποκλείεται 
να οδηγήσουν ακόμα και σε θερμό 
επεισόδιο. Ο Ερντογάν διακηρύσσει, και 
μάλιστα χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη 
ότι επιδιώκει την επανασύσταση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Εξ ου και κάθε Ελληνας αναρωτιέται, σαν 
που το πάει ο Ερντογάν, όταν την μια φορά 
εκφράζει την επιθυμία να δει την «Πατρίδα 
της καρδιάς του» που θα διαπερνά τα 
Βαλκάνια και θα φτάνει μέχρι την Αλβανία 
και την Αδριατική, την άλλη ζητά να δει την 
«Γαλάζια Πατρίδα του» να επεκτείνεται σε 
όλο το Αιγαίο, όλη την Ανατολική Μεσόγειο 
και παρακάμπτοντας την Ρόδο, την Κω, 
την Κάσσο και την Κρήτη να φτάνει μέχρι 
την Λιβύη. Φυσικά μέσα σε αυτά θέλει και 
την υπόλοιπη Κύπρο και την ακύρωση της 
συμφωνίας της Λωζάνης.

Ε, μετά από αυτά, και αφού δηλαδή 
θα κάνει όσα κατορθώματα έκανε και 
ο Μωάμεθ ο Πορθητής, θέλει να μπει 
ως μέγας και πολύς και στη Αγία Σοφία 
«το μέγα μοναστήρι» που κτίστηκε το 
537, πάνω στα θεμέλια του ομώνυμου 
ναού που είχε κτιστεί το 360 από τον 
Μέγα Κωνσταντίνο και μέχρι το 1453 
λειτουργούσε ως ορθόδοξος καθεδρικός 
ναός της Πόλης.

Είναι γνωστό ότι αμέσως μετά την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης, εκείνη 
την αποφράδα ημέρα της 29ης Μαΐου 
του 1453, η Αγια Σοφιά μετατράπηκε σε 
ισλαμικό τέμενος και επί αιώνες παρέμενε 
τέμενος.

Δεδομένου όμως ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ 
ήθελε να μετατρέψει την Τουρκία σε 
Δυτικού τύπου Δημοκρατία, το 1934 την 
μετέτρεψε σε μουσείο, ένα μουσείο που 
επισκέπτονται κάθε χρόνο εκατομμύρια 
τουρίστες και το τουρκικό κράτος εισπράττει 
εκατομμύρια δολάρια.

Τώρα όμως, δύει το κράτος του Ατατούρκ 
και μεσουρανεί το κράτος του Ερντογάν. Ο 
Ερντογάν επιδιώκει να τον παραγκωνίσει, 
να τον περιθωριοποιήσει πλήρως και αργά 
αλλά σταθερά γκρεμίζει το έργο του.

Μεταξύ των άλλων αλλαγών που έκανε 
έφτασε και στην Αγιά Σοφιά, που θέλει να 
την μετατρέψει πάλι σε τζαμί για κάνει και 
επισήμως πλέον την Τουρκία «Ισλαμικού 
τύπου Δημοκρατία».

Οι πέρι της Αγίας Σοφίας εξελίξεις είναι 
ραγδαίες αφού, μόλις χθες: ο Τούρκος 
πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα 

“Χουριέτ”, έδωσε εντολή για αλλαγή του 
καθεστώτος του μουσείου της Αγίας 
Σοφίας.

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα 
επιδιώκει:

“Στην Αγία Σοφία μπορεί να διαβάζεται 
και προσευχή, μπορεί να διαβάζεται και 
το εδάφιο της κατάκτησης από το κοράνι. 
Το έθνος μας θα πρέπει να αποφασίσει 
γι’ αυτό. Η Αγία Σοφία ως τζαμί μπορεί να 
συνεχίσει να δέχεται τουρίστες. Όπως το 

Μπλε Τζαμί. Απαιτείται 
ιδιαίτερη ευαισθησία 
στο θέμα αυτό. Κάντε 
μία έρευνα για την Αγία 
Σοφία, εξετάστε το και 
μιλάμε”. Ετσι φέρεται να 
ζήτησε από την Κεντρική 
Επιτροπή του κόμματός 
του την Τετάρτη ο 
Τούρκος πρόεδρος, αν 
και επισήμανε ότι “δεν 
χρειάζονται βιασύνες, 
πρώτα να διερευνηθεί 
καλά το θέμα”.

Με πιο απλά 
λόγια ο Ερντογάν 
προτείνει, η Αγία Σοφία 
να χαρακτηριστεί 
επισήμως τζαμί, αλλά 
παράλληλα να κρατήσει 
και την ιδιότητα του 

μουσείου, ώστε να είναι επισκέψιμο και 
από τουρίστες, όπως το Μπλε Τζαμί που 
βρίσκεται απέναντι από την Αγία Σοφία.

Η Αγία Σοφία, ως μουσείο, ανήκει όμως 
στην OYNΕΣKO και πέρα της Ελλάδος που 
έχει άρρηκτους δεσμούς με την Αγία Σοφία, 
φαίνεται και η κατ’ επίφαση χριστιανική 
Δύση, όπως και οι ΗΠΑ θα προβάλλουν 
εμπόδια.

Εμπόδια όμως και μάλιστα μεγάλα 
άρχισε ήδη να προβάλλει και το Ρωσικό 
Πατριαρχείο, που ζητά να μην γίνει τζαμί η 
Αγιά Σοφιά.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του 
Ρωσικού Πατριαρχείου, Μητροπολίτης 
Ιλαρίων δήλωσε χθες Παρασκευή, ότι 
«πρέπει να αποφευχθούν βήματα που 
θα θέσουν σε κίνδυνο τις υπάρχουσες 
ισορροπίες και θα προκαλέσουν περιττή 
ένταση στις σχέσεις πιστών διαφόρων 
εθνικοτήτων. Οι Ρώσοι πιστοί, υπενθύμισε 
ότι έχουν ιδιαίτερη σχέση με την Αγιά Σοφιά 
καθώς εκεί έχει βαπτιστεί η πριγκίπισσα 
Όλγα της Ρωσίας και η απειλή αλλαγής 
του καθεστώτος αφορά εκατομμύρια 
ανθρώπους».

Όπως έχει διαπιστωθεί ο Ερντογάν κατά 
την εξάσκηση των καθηκόντων του, και 
της υποστήριξης των συμφερόντων της 
Τουρκίας, όπως αυτός τα εννοεί φυσικά, 
δεν υπολογίζει κανέναν.

Όμως όλο και περισσότερο και σε πολλά 
μέτωπα τεντώνει το σκηνή και ένα σκηνή 
μπορεί να τεντώνεται μέχρι ένα σημείο. Αν 
τεντωθεί περισσότερο, είναι βέβαιο ότι θα 
κοπεί…

Αλλωστε η παρέμβαση του Πατριαρχείου 
της Μόσχας, σίγουρα ότι έχει να κάνει 
και με τον Πούτιν, οι σχέσεις του οποίου 
δεν βρίσκονται σε καλό σημείο με τον 
Ερντογάν, αφού ούτε στην Συρία, ούτε και 
στην Λιβύη φαίνεται να υποστηρίζουν τις 
εκεί αντιμαχόμενες πααρτάξεις.

Ιδωμεν!

Μήνυμα του 
Δρ. Γ. Τσούκα για 

τον Τηλεμαραθώνιο
«Μην ξεχνάτε τις προσφορές σας… 

συνεχίζεται ο έρανος για τα Σχολεία μας»
Με ιδιαίτερη προσοχή διάβασα το 

δημοσιευόμενο στην σημερινή Σελίδα 
της Κοινότητος «Μήνυμα του Dr. 
Γεωργίου Τσούκα», ο οποίος όπως είναι 
γνωστό ήταν ο Επίτιμος Πρόεδρος του 
φετινού ΤηλεΜαραθωνίου της Ελληνικής 
Κοινότητος Μείζονος Μοντρεάλ». 

(Μπορείτε να το διαβάσετε στην σελίδα 
46.)

Εκτός των εκ της ιδιότητός του πολύ 
σημαντικών ιατρικών συμβουλών για 
την «τήρηση των υγειονομικών μέτρων, 
έτσι ώστε να ξεπεράσουμε όλοι μαζί τις 
πρωτόγνωρες συνθήκες που μας έχει 
επιβάλει η πανδημία» μας υπενθυμίζει 
ο Dr. Τσούκας κάτι το πολύ απλό, κάτι 
που φαίνεται ότι συχνά ξεχνάμε. Αυτό 
είναι ότι: «αν και η κρίση που ζούμε είναι 
τεράστια, η Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ 
συνεχίζει το σπουδαίο έργο της, αφού οι 
οικονομικές ανάγκες για τη διατήρηση των 
σχολείων μας είναι μεγάλες και διαρκείς. Οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη της 
Επιτροπής στην εκτέλεση του έργου τους, 
λόγω της πανδημίας, αποτελούν ιδιαίτερη 
πρόκληση. Όμως, με την αγάπη και την 
προσήλωσή τους στο καθήκον συνεχίζουν 
και θα συνεχίζουν αδιάκοπα, όλο το 
καλοκαίρι, την προσπάθειά τους».

Έπειτα ο Dr. Τσούκας, προβαίνει 
σε μία ενημέρωση για τα της «φετινής 
διοργάνωσης του «ΤηλεΜαραθωνίου», 
η επιτυχία του οποίου ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία».

Κατόπιν ο Επίτιμος Πρόεδρος του 
ΤηλεΜαραθωνίου, αφού υπενθυμίζει, ότι:

«Κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη είναι 
σημαντική για τον σκοπό μας» που είναι η 
διατήρηση των Σχολείων μας,

«εκφράζει την ευγνωμοσύνη της 
Επιτροπής Εράνου σε όλους όσοι 
ανταποκρίθηκαν στο ετήσιο κάλεσμα και 
πρόσφεραν είτε από το περίσσευμα, είτε 
από το υστέρημά τους.»

Στη συνέχεια προβαίνει στα της 
οικονομικής πορείας του ΤηλεΜαραθωνίου.

Ετσι αφού μέσω του μηνύματος 
πληροφορούμεθα ότι:

Οι υποσχέσεις δωρεάς που έχουμε 
συγκεντρώσει φτάνουν το ποσό των 
$315,251 συν μετοχές συνολικής αρχικής 
ονομαστικής αξίας US $40,000 (εκτιμητέα 
αξία σε δολάρια Καναδά: $60,000),

Προσθέτει ότι:
Δυστυχώς, από την έναρξη της 

πανδημίας, με τα περιοριστικά μέτρα 
και την επικρατούσα αβεβαιότητα, το 
ποσό που έχει εισρεύσει στο ταμείο της 
Επιτροπής Εράνου φτάνει τις $207,150.»

Με άλλα λόγια ο Dr. Tσούκας, με όσο 
πιο ευγενικό τρόπο μπορούσε, μας 
πληροφορεί ότι ενώ οι υποσχέσεις ανήλθαν 
σε $315,251 δολάρια, το ποσό που μέχρι 
τώρα έχει συγκεντρωθεί ανέρχεται σε 
$207,150.

Δηλαδή μέχρι τώρα έχει συγκεντρωθεί 
μόνο το 65% περίπου εκ των χρημάτων 
που αρκετοί συμπάροικοι είχαν υποσχεθεί..

Βέβαια αυτό, ο Dr. Τσούκας, το αποδίδει 
τόσο «στα περιοριστικά μέτρα που λόγω 
της πανδημίας επικρατούν» όσο και «στην 
επικρατούσα αβεβαιότητα». Και την μεν 
«επικρατούσα αβεβαιότητα» μπορεί να την 
κατανοήσει κανείς αλλά τα «περιοριστικά 
μέτρα» δεν νομίζω να μπορούν να 
εμποδίσουν κάποιον να στείλει μία επιταγή, 
που πλέον γίνεται με πολλούς τρόπους, ή 
να τηλεφωνήσει και να ζητήσει να περάσει 
κάποιος από τα μέλη της Ερανικής 
Επιτροπής για να την παραλάβει.

Τελειώνοντας το μήνυμά του ο Dr 
Τσούκας, μαζί με τις ευχαριστίες του, 
εύχεται σε όλους να είναι υγιείς και 
ασφαλείς και υπενθυμίζει σε εκείνους 
που είχαν υποσχεθεί να δώσουν χρήματα 
«να πραγματοποιήσουν την υπόσχεσή 
τους, προκειμένου η Ερανική Επιτροπή 
να παρουσιάσει στην Παροικία τον 
ολοκληρωμένο οικονομικό απολογισμό της 
εκδήλωσης».

Επί πλέον δεν παραλείπει να 
υπενθυμίσει και σε εκείνους που δεν έκαναν 
προσφορές μέσω του ΤηλεΜαραθωνίου, 
ότι η Επιτροπή Εράνου συνεχίζει αδιάκοπα 
το έργο της και επομένως και εκείνοι θα 
πρέπει να κάνουν το χρέος τους προς τα 
Σχολεία μας.

Το μήνυμα του 
Δρ. Γ. Τσούκα, έχει 

στόχο την διαφάνεια
Ολοφάνερα το μήνυμα του Dr. Γεωργίου 

Τσούκα, έχει στόχο την διαφάνεια, αφού 
πρόσφατα ορισμένα Παροικιακά Μέσα, 
(μεταξύ των οποίων και το Ε. Βήμα) 
αναρωτήθηκαν γιατί δεν δίνονται στην 
δημοσιότητα τα του ΤηλεΜαραθωνίου 
και γιατί δεν δίνεται στην δημοσιότητα ο 
κατάλογος των δωρητών.

Συγκεκριμένα στις 16 Μαΐου μεταξύ 
των άλλων περί διαφάνειας εκκλήσεων 
γράφαμε και: «… γιατί δεν δόθηκε ακόμα 
στην δημοσιότητα ο κατάλογος των 
δωρητών του εράνου για τα Σχολεία; 
Ηδη από τις αρχές του χρόνου και πολύ 
προ της μάστιγας του Κορωνοϊού, που 
έγινε ο τηλε-μαραθώνιος έχει περάσει 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί δεν έχει 
ανακοινωθεί το ποσό που συγκεντρώθηκε; 
Πόσα εκ των όσων υποσχέθηκαν δεν έχουν 
συγκεντρωθεί ακόμα; Γιατί δεν δίνεται στην 
δημοσιότητά ο κατάλογος των δωρητών, 
όπως γινόταν σε κάθε ανάλογη εκδήλωση;»

Το μήνυμα του Dr. Τσούκα, που στόχο έχει 
τον έμπρακτο σεβασμό των όσων έχουν 
σχέση με την διαφάνεια δίνει απαντήσεις, 
ικανοποιητικές απαντήσεις σε πολλές από 
τις ερωτήσεις που υποβάλαμε.

Οι υπόλοιπες, νομίζω ότι θα απαντηθούν 
σύντομα.

Όμως ακόμα και αν το τελικό 
ποσό που συγκεντρώθηκε μέσω του 
ΤηλεΜαραθωνίου ανερχόταν στο έως τώρα 
ποσό που συγκεντρώθηκε, δηλαδή σε 
$207,150 και πάλι θα ήταν επιτυχής, πολύ 
επιτυχής και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
εκφράσουμε επαίνους και ευχαριστίες και 
προς εκείνους που έκαναν τις προσφορές 
και προς στα μέλη της Επιτροπής Εράνου 
και προς τον Επίτιμο Πρόεδρο του 
ΤηλεΜαραθωνίου Dr. Τσούκα.

Πάντως είναι αξιέπαινος ο Επίτιμος 
Πρόεδρος του ΤηλεΜαραθωνίου, που 
απάντησε στις ερωτήσεις μας, ερωτήσεις 
που απηχούν το βασικό περί διαφάνειας 
αίσθημα, το οποίο επί χρόνια απουσιάζει 
γενικά από τα Παροικιακά, και κατ’ 
εξακολούθηση Κοινοτικά δρόμενα.

Ας ελπίζουμε ότι το παράδειγμα του 
Dr. Τσούκα θα ακολουθήσουν και τα άλλα 
Κοινοτικά Τμήματα, και κυρίως εκείνο που 
σχετίζεται με τα της Ακίνητης Περιουσίας 
και ειδικά την κατασκευή του Ιερού Ναού 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και την 
πεζογέφυρα του Αγίου Γεωργίου.

Οπωσδήποτε πάντως, είναι σωστή 
η προτροπή του, προς όσους έχουν 
υποσχεθεί χρήματα και δεν τα έχουν 
δώσει, «να πραγματοποιήσουν την 
υπόσχεσή τους, προκειμένου η Ερανική 
Επιτροπή να παρουσιάσει στην Παροικία 
τον ολοκληρωμένο οικονομικό απολογισμό 
της εκδήλωσης.» Όμως θα επαναλάβω 
το ερώτημα, αφού τα έξοδα είναι γνωστά 
και ήδη αρκετοί έχουν προσφέρει ό,τι 
υποσχέθηκαν, γιατί δεν γίνεται ο έως τώρα 
Απολογισμός, γιατί δεν ανακοινώνονται τα 
ονόματα εκείνων που έως τώρα τήρησαν 
την υπόσχεσή τους και κατόπιν να 
συνεχίσουμε;

Κατά τα άλλα όλοι βλέπουμε και όλοι 
καταλαβαίνουμε τα όσα μας υπενθυμίζει 
ο Dr. Tσούκας, δηλαδή «οι οικονομικές 
ανάγκες για τη διατήρηση των σχολείων 
μας είναι μεγάλες και διαρκείς» και 
επομένως η διατήρησή τους βασίζεται και 
στην δική μας οικονομική συμπαράσταση.

Σε αυτά θα πρόσθετα μόνο ότι λόγω 
και του ότι οι Ιεροί Ναοί είναι επί μήνες 
κλειστοί και «οι οικονομικές ανάγκες για 
τη διατήρηση των Ιερών μας Ναών είναι 
μεγάλες και διαρκείς» όποιος μπορεί ας 
κάνει και προς αυτές το κατά την οικονομική 
του δύναμη χρέος του.

Αλλωστε όπως λέει στο μήνυμά του και ο 
Επίτιμος Πρόεδρος του ΤηλεΜαραθωνίου:

«Κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη είναι 
σημαντική για τον σκοπό μας!»
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Ειδήσεις... Καν       δάς
Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟσ 

ΠΑΡΑΜεΝεΙ ΓΥΡΩ ΜΑσ
Κάθε εφησυχασμός 

μπορεί να μας 
επαναφέρει 

την καραντίνα 
Του Γεωργίου Καρύδη

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το 
κακό της πανδημίας συνεχίζεται, και 
ο κίνδυνος του ιού παραμένει και δεν 
πρέπει να εφησυχάζουμε. Βάζοντας και 
πάλι σε παρενθέσεις τα στοιχεία από τις 
δύο προηγούμενες εβδομάδες (22 και 29 
Μαΐου αντίστοιχα), μέχρι την Παρασκευή 
το μεσημέρι, μέχρι χθες 6 Ιουνίου 2020, τα 
στοιχεία δείχνουν ότι:

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
Κορωνοϊού στον Καναδά ανέρχονταν σε 
94,070 (89,386 και 81,765). Από αυτά είχαν 
πεθάνει 7,652, (6,979 και 6,180) άτομα..

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματά του στο 
Κεμπέκ ανέρχονταν σε 52,143 (50, 232 
και 46,141). Από αυτά είχαν πεθάνει 4,085 
(4,363 και 3,865) άτομα.

Συγκριτικά με την προηγούμενη ημέρα 
κατεγράφησαν 259 επί πλέον φορείς και 91 
επί πλέον θάνατοι.

Οι λόγω Κορωνοϊού νοσηλευόμενοι 
ανέρχονταν σε 1,076 (παρατηρήθηκε μείωση 
κατά 65). Από αυτούς 146, (μειωμένοι κατά 
12), νοσηλεύονταν σε μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ).

Αυτά παρουσιάζουν αύξηση κατά 563 
(646) και 74 (65) αντίστοιχα από την 
προηγούμενη ημέρα.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο 
Μοντρεάλ, που εξακολουθεί να παραμένει 
το επίκεντρο του Κορωνοϊού στον Καναδά 
ανέρχονταν σε 25,900 (25,043 και 23,413). 
Από αυτά είχαν πεθάνει 3,016 (2,690 2,454) 
άτομα.

Στα Νοσοκομεία του Μοντρεάλ 
νοσηλεύονταν 1,076 (1,331 και 1,479) 
συμπατριώτες μας. Ο αριθμός αυτός, 
συγκριτικά με την προηγούμενη ημέρα ήταν 
μειωμένος κατά 65 ( 47 και 25) άτομα. Σε 
αυτά συγκαταλέγονται και 146 (178 και 171) 
άτομα που βρίσκονται διασωληνωμένα (στις 
ΜΕΘ).

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
Κορωνοϊού στο Οντάριο ανέρχονταν σε 
29,447 (27,210 και 24,628). Από αυτά είχαν 
πεθάνει 2,372 (2,230 και 2,021) άτομα.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
Κορωνοϊού στο Τορόντο ανέρχονταν σε 
11,835 (10,726 και 9,357). Από αυτά είχαν 
πεθάνει 883 800 (732) άτομα.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
Κορωνοϊού στην B.C. ανέρχονταν σε 2,632 
2,558 (2,479). Από αυτά είχαν πεθάνει 166, 
164 (152) άτομα.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
Κορωνοϊού στην Αλμπέρτα ανέρχονταν σε 
7,091 6,955 (6,768). Από αυτά είχαν πεθάνει 
146 143 (132) άτομα.

Στην Ελλάδα τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα του Κορωνοϊού ανέρχονταν σε 
2,952 2,906 (2,853). Από αυτά είχαν πεθάνει 
180, 175 (168) άτομα.

Η εταιρία Bombardier που αγωνίζεται να 
μην κλείσει θα απολύσει 2,500 άτομα. Από 
αυτά τα 1,500 εργάζονται στο Κεμπέκ, τα 400 
στο Οντάριο και τα υπόλοιπα σε διάφορα 
άλλα εργοστάσια που έχει σε διάφορα άλλα 
κράτη. Οι πωλήσεις της συγκριτικά με τον 
προηγούμενο χρόνο θα μειωθούν κατά 
30%.

Στο Κεμπέκ, μέχρι τη Παρασκευή, είχαν 
καταγραφεί 52,143 φορείς του COVID-19. 
Από αυτούς μέχρι την Πέμπτη είχαν 
πεθάνει 4,885 άτομα. Συγκριτικά με την 
προηγούμενη ημέρα κατεγράφησαν 259 
επί πλέον φορείς και 91 επί πλέον θάνατοι, 
ενώ σχεδόν όλοι οι μαθητές μιας τάξης σε 
σχολείο Trois-Rivières, της περιοχής Mau-
ricie, βρέθηκαν θετικοί στον ιό, παρ’ ότι όλοι 
οι προληπτικοί κανονισμοί εφαρμόζονταν.

Στην τάξη ήταν 11 ή 12 μαθητές σύμφωνα 
με αξιωματούχους υγείας. Συνολικά, εννέα 

από αυτούς τους μαθητές έπιασαν τον ιό. 
Μερικά από τα παιδιά δεν παρουσίασαν 
συμπτώματα.

Ως τόσο και παρ’ ότι αίρονται σταδιακά 
τα μέτρα που μέσω της Καραντίνας 
έχουν επιβληθεί, η κατάσταση 
παραμένει ανησυχητική. Ως εκ τούτου ο 
Πρωθυπουργός του Κεμπέκ κ. François Le-
gault, επαναλαμβάνει προς τους κατοίκους 
του Κεμπέκ συνεχώς το:

«Δείξτε μεγαλύτερη πειθαρχία, σεβαστείτε 
τις μεταξύ σας αποστάσεις, και αν έχετε 
συμπτώματα και ανησυχείτε από το 
ενδεχόμενο να είσθε και εσείς φορείς, 
φροντίστε να εξεταστείτε προκειμένου να 
μην γίνεται αιτία μετάδοσης του ιού».

«Δυστυχώς, βλέπουμε - ειδικά στο 
Μόντρεαλ - λιγότερα άτομα να φορούν 
μάσκες και πάρα πολλά άτομα να μην 
σέβονται τον κανονισμό της διατήρησης 
των αποστάσεων των δύο μέτρων που 
είναι βασικά μέτρα για την αποτροπή της 
εξάπλωσης της πανδημίας του ιού».

«Πορευόμαστε προς τη σωστή 
κατεύθυνση, αλλά δεν θέλουμε να 
υποχωρήσουμε. Πρέπει να διατηρήσουμε 
την πειθαρχία μας», τόνισε ανακοινώνοντας 
ότι η επαρχία έλαβε μια άλλη απόφαση 
αποσυμφόρησης, επιτρέποντας την 
επανέναρξη εποπτευόμενων υπαίθριων 
αθλητικών δραστηριοτήτων όπως 
μπέιζμπολ, ποδόσφαιρο και χόκεϊ στο 
δρόμο.

Συνεχίζοντας την σταδιακή άρση 
ορισμένων μέτρων, ο κ. Λεγκό, ανακοίνωσε 
ότι από την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αθλητικές 
ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να 
ξεκινήσουν υπαίθριες προπονήσεις. Εάν 
όλα πάνε καλά, μέχρι το τέλος του μήνα 
(Ιουνίου), μπορεί να αρχίσουν να γίνονται 
και αθλητικοί αγώνες, αλλά θα πρέπει να 
προηγηθεί η έγκριση των αρμοδίων φορέων 
που επιβλέπουν τα θέματα της δημόσιας 
υγείας. (Αναφερόμαστε κυρίως στον 
Διευθυντή Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ, Δρ. 
Horacio Arruda, που είναι ο αντίστοιχος Σωτ. 
Τσιόρδας του Κεμπέκ).

Αναφερόμενη στην επανέναρξη των 
αθλητικών δραστηριοτήτων, και η υπουργός 
Αθλητισμού Isabelle Charest υπενθύμισε 
ότι:

«Τα αθλήματα θα είναι διαφορετικά από 
εκείνα που ξέραμε κατά το παρελθόν, γιατί 
θα γίνονται υπό ορισμένους περιορισμούς 
που πρέπει να τους σεβόμαστε».

«Μεταξύ των άλλων, είναι η απόσταση 
των δύο μέτρων και ο καθαρισμός της 
μπάλας πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, καθώς 
και στο τέλος, όπως και διάφορα άλλα. Είμαι 
πολύ σίγουρη, βλέποντας τον τρόπο με τον 
οποίο τα παιδιά αντιδρούν μετά την έναρξη 
των σχολείων ότι και αυτά συμμορφώνονται 
με τα μέτρα.»

Πάντως τόνισε, ότι εναπόκειται στους 
αθλητικούς οργανισμούς να προετοιμάσουν 
τα πραγματικά πρωτόκολλα που θα 
χρησιμοποιηθούν για κάθε άθλημα. Οι 
κανόνες δεν θα απαιτούν από τους αθλητές 
να φορούν μάσκες, αλλά τα αποδυτήρια θα 
παραμένουν κλειστά.

Η κα Charest ανακοίνωσε επίσης ότι οι 
ιδιωτικές πισίνες, όπως αυτές που βρίσκονται 
σε κάμπινγκ, θα επιτρέπεται να ανοίξουν 
ξανά τη Δευτέρα. Επιτρέπονται επίσης 
εποπτευόμενες υπαίθριες δραστηριότητες, 
όπως μαθήματα γιόγκα και ξεναγήσεις.

Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι να ανοίξουν 
και πάλι τα εστιατόρια. Σχετική περί αυτών 
ανακοίνωση αναμένεται την ερχόμενη 
εβδομάδα.

Ως τόσο ο κ. Legault, αντιμετωπίζει σειρά 
νέων ερωτημάτων, σχετικά με τον χειρισμό 
της πανδημίας από την κυβέρνηση και 
ειδικά η απόφαση της Κυβερνήσεώς του να 
προβεί σε επάνδρωση των Γηροκομείων 
που είναι υπό την διεύθυνση του κρατικού 
οργανισμού CHSLD. Λόγω της ελκυστικής 
προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι που έχουν 
υποβάλλει αιτήσεις έχουν φτάσει στις 
80.000, ενώ χρειάζονται μόνο 10.000.

Όπως είναι γνωστό η κυβέρνηση 
προσφέρει τρίμηνη εκπαίδευση, με αμοιβή 
21 $ την ώρα και κατόπιν, τα άτομα που θα 
προσληφθούν θα αμείβονται με 28$.

Όμως αυτή η αμοιβή θεωρείται υπερβολική 
αφού αρκετοί κλάδοι διαμαρτύρονται επειδή 

θα έχουν πρόβλημα με τους εργαζόμενους 
σε αυτούς. Ιδιαίτερα ανησυχούν οι ιδιοκτήτες 
των ιδιωτικών Γηροκομείων, οι οποίοι 
βλέπουν ότι δεν θα μπορούν να κρατήσουν 
τους δικούς τους υπαλλήλους, οι οποίοι 
κατά μέσον όρο αμείβονται με 14$ την ώρα.

Ως τόσο πρόσθεσε ότι προκειμένου 
να εξισορροπηθεί η διαφορά, μεταξύ 
κρατικού και ιδιωτικού τομέα, το Υπουργείο 
Οικονομικών φροντίζει να βρει τρόπους 
βραχυπρόθεσμης οικονομικής ενίσχυσης 
των ιδιωτικών Γηροκομείων.

Ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ δεν 
παρέλειψε να τονίσει ότι το σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης του Κεμπέκ που 
επί χρόνια υπεχρηματοδοτείτο, παρουσιάζει 
κενά. Αυτό είχε αποκαλύψει πρόσφατα 
εφημερίδα της πόλης, (Gazette) που 
ανέφερε ότι πολλές επικοινωνίες γίνονται 
ακόμα μέσω Fax, αφού αυτό εξακολουθεί να 
αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μετάδοση 
κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τις 
περιπτώσεις και τα θύματα του COVID-19 
στο Μόντρεαλ.

Μάλιστα για να δώσει έμφαση στο πόσο 
απαρχαιωμένο είναι αυτό, ο κ. Λεγκό 
ανέφερε ότι οι γιοί του και κατ’ επέκταση 
φυσικά η νέα γενιά ούτε καν γνωρίζουν τι 

είναι Fax.
Ως δείγμα αυτής της κατάστασης, είπε 

είναι το γεγονός ότι από τους 91 νέους 
θανάτους που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 
μόνο 26 συνέβησαν τις προηγούμενες 24 
ώρες. Οι άλλοι 65 ήταν από τον Απρίλιο και 
τον Μάιο και δεν είχαν καταγραφεί τότε.

Πάντως υποσχέθηκε ότι το βασικό 
σύστημα αναφοράς θα πρέπει να 
μηχανογραφηθεί σε περίπου μία εβδομάδα.

Ως τόσο στην Εθνοσυνέλευση της 
Επαρχίας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά 
με την απόφαση της Κυβερνήσεως του να 
καταθέσει τον Νόμο 61 (Bill 61) προκειμένου 
να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να 
αρχίσει η κατασκευή μεγάλων έργων, για να 
αναθερμανθεί η οικονομία, υπεραμύνθηκε 
της απόφασης, αφού, όπως είπε, το 
νομοσχέδιο αποβλέπει στην εξάλειψη της 
χρονοβόρας γραφειοκρατίας.

Όμως τόσο διάφορες περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, όσο και τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση 
του ότι προσπαθεί να προωθήσει το 
πρόγραμμα του κόμματός του (Coalition 
Avenir Québec.

Ελληνοκαναδικό Βήμα -Μοντρεάλ

Η πτήση - φόρος τιμής 
στον Τζορτζ Φλόιντ 

ενός Έλληνα πιλότου 
που ζει στον Καναδά
Με τον δικό του τρόπο, πιλοτάροντας το 

αεροπλάνο του με το όνομα «Το πνεύμα του 
Νίκου Καββαδία», θέλησε να αποτίσει φόρο 
τιμής στον αδικοχαμένο Τζορτζ Φλόιντ ένας 
Έλληνας πιλότος από τον Καναδά.

Ο Δημήτρης Νεονάκης, γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στο Κεντρικό, ένα μικρό χωριό της 

Μεσσηνίας ενώ έχει ζήσει και στην Κρήτη. 
Πριν από 35 χρόνια, στα 22 του, κι αφού 
ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία, 
πήρε την απόφαση να μεταναστεύσει στον 
Καναδά. Από τότε ζει στη Νέα Σκοτία όπου 
ασχολείται επαγγελματικά με το real estate 
και επισκέπτεται «την πατρίδα» του δύο με 
τρεις φορές τον χρόνο. 

Λάτρης των αεροπλάνων και των 
πτήσεων, στον ελεύθερο χρόνο του κάνει 
πραγματικότητα το όνειρο παιδιών ΑΜΕΑ 
ταξιδεύοντας μαζί τους στους αιθέρες και 
μάλιστα καλύπτοντας ο ίδιος τα έξοδά τους.

Λίγες ημέρες μετά την είδηση της 
ρατσιστικής δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ ο 
Έλληνας πιλότος δεν έμεινε άπραγος: μέσω 
μιας εφαρμογής αεροπορίας «ζωγράφισε» το 
σχέδιο μιας υψωμένης γροθιάς σαν διαδρομή 
πτήσης. Μετά πέταξε με το αεροπλάνο του 
ακολουθώντας τις γραμμές.

«Το αεροπλάνο μου είναι το μολύβι μου, 
το ραντάρ είναι το μελάνι, και ο κόσμος κάτω 
είναι το χαρτί», λέει ο ίδιος στο CNN Greece. 
Δεν ήταν κάτι αυτονότητο. «Πρέπει να 
κρατάω σταθερή πορεία, να υπολογίζω την 
κατεύθυνση και τη δύναμη του αέρα, ειδικά 
στις στροφές». 

Η αγάπη του όμως γι’ αυτό που κάνει και 
η πίστη στο αποτέλεσμα τον βοηθούν να 
ξεπερνά τις δυσκολίες. «Αγαπώ τον αέρα 
και την θάλασσα. Αγαπώ την αεροπορία και 
την τέχνη. Το γεγονός ότι φέρνω μαζί την 
αεροπορία και τη ζωγραφική για μένα είναι 
η απόλυτη έκφραση της ελευθερίας. Να 
μπορώ να είμαι στον αέρα και να ζωγραφίζω 
με το ιπτάμενο», λέει. 

Η διαδρομή που σχεδίασε και εκτέλεσε 
προς τιμήν της κόρης του, Ελένης, η οποία 
περιμένει το πρώτο παιδί της τον επόμενο 
μήνα.  

Ο συνδυασμός ζωγραφικής και πτήσης 
είναι ο δικός του τρόπος έκφρασης. Τον 
χρησιμοποιεί τόσο για εκφράσει γεγονότα 
της προσωπικής του ζωής, όπως για 
παράδειγμα η επικείμενη γέννηση του 
παιδιού της κόρης του, τον Ιούλιο, αλλά και 
για τραγικά γεγονότα όπως η πρόσφατη 
τραγωδία στη Νέα Σκοτία, κατά την οποία 
σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι. Μάλιστα, με 
αφορμή τις ιδιαίτερες διαδρομές του έχει 
φιλοξενηθεί αρκετές φορές σε δίκτυα όπως 
CTV, CBC, New York Times και το CNNi. 

«Τώρα ετοιμάζω μια πτήση για τους 
φοιτητές που δεν αποφοίτησαν», λέει ο 
Δημήτρης Νεονάκης στο CNN Greece και 
μας δείχνει το σχέδιό του. 

Η επιλογή της συγκεκριμένης διαδρομής 
ως φόρος τιμής στον Τζορτζ Φλόντι έγινε 
καθώς η γροθιά αποτελεί ένα σύμβολο 
κίνησης ενάντια στον ρατσισμό.

«Πρέπει όλοι να μιλήσουμε με θάρρος 
και πρέπει να το σταματήσουμε», λέει ο 
Νεονάκης. «Όταν μιλάμε για τον ρατσισμό 
δεν υπάρχουν σύνορα».

Η κάθε εναέρια ζωγραφιά είναι περίπου 
500 - 600 χιλιόμετρα και χρειάζεται δύο με 
δυόμισι ώρες πτήσης να την ολοκληρώσει

Καθώς το σχεδιάγραμμα έγινε σε διαδρομή 
πτήσης, μόνο τα ραντάρ μπορούσαν να το 
εντοπίσουν.

Ο Νεονάκης λέει ότι η εικόνα είναι απλώς 
η έκφραση των συναισθημάτων του και δεν 
έχει να κάνει με την πολιτική.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφραστώ και 
ο δικός μου ο τρόπος είναι στους αιθέρες. Αν 
και κανείς δεν πρόκειται να το δει, με κάνει να 
αισθάνομαι όμορφα».

Την ώρα που πετάει ακούγοντας τα λόγια 
του αγαπημένου του ποιητή Νίκου Καββαδία 
μελωποιημένα από τον Θάνο Μικρούτσικο, 
δεν ξεχνάει την Ελλάδα. 

«Το όνειρο μου είναι να ζωγραφίσω κάτι 
πάνω από το Αιγαίο και τα ελληνικά νησιά. 
Κάποια μέρα σύντομα θα το κάνω. Δεν 
έχω κάποιο σχέδιο ακόμα στο μυαλό αλλά, 
εδώ που τα λέμε... Ελλάδα είναι αυτή, οι 
εμπνεύσεις θα είναι χιλιάδες».

cnn.gr
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Υπό στενή παρακολούθηση βάζουν 
οι ελληνικές φορολογικές αρχές τους 
κάτοικους εξωτερικού καθώς από φέτος 
θα πρέπει να δίνουν ετησίως τα στοιχεία 
της διαμονής τους και του ΑΦΜ τους 
στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες αυτές 
ζητούνται κατά την επικαιροποίηση των 
στοιχείων πριν τη συμπλήρωση της 
φετινής φορολογικής δήλωσης στην 
Ελλάδα, για τα εισοδήματα του έτους 2019. 
Στόχος είναι να διευκολυνθεί η αναζήτηση 
πληροφοριών από τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες στις χώρες του εξωτερικού, σε 
περιπτώσεις ελέγχου.

Από φέτος, προϋπόθεση για να 
μπορέσουν οι κάτοικοι εξωτερικού να 
προχωρήσουν στη συμπλήρωση του 
εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης 
είναι  να συμπληρώσουν τη χώρα και την 
πλήρη διεύθυνση κατοικίας τους καθώς 
και το ΑΦΜ τους (αριθμός φορολογικής 
ταυτοποίησης) στην αλλοδαπή. 
Σύμφωνα με το υπουργείο ο λόγος που 
ζητούνται είναι για σκοπούς ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών.  Μέχρι 
και την περυσινή χρονιά το μόνο στοιχείο 
που έπρεπε κάποιος κάτοικος εξωτερικού 
να επιβεβαιώσει ήταν η χώρα κατοικίας. 

Στην πράξη όταν ένας φορολογούμενος 
μεταβεί σε χώρα του εξωτερικού και 
εργαστεί εκεί για περισσότερους από 
6 μήνες μέσα σε ένα έτος, τότε την 
επόμενη χρονιά θα πρέπει να δηλωθεί ως 
φορολογικός κάτοικος εξωτερικού στην 
Ελλάδα. Από τη στιγμή που καταφέρει 
και εγκριθεί αυτό από την ελληνική 
εφορία, η οποία κατά περίπτωση ζητάει 
διάφορα δικαιολογητικά, αυτό σημαίνει 
ότι έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
εισοδήματος στη χώρα μας μόνο εάν έχει 
ελληνικά εισοδήματα.

Τι συμπληρώνεται ως ΑΦΜ;

Πολλές χώρες δεν δίνουν υποχρεωτικά 
ΑΦΜ στους φορολογούμενους, όπως 
κάνει π.χ. η Ελλάδα ή δεν έχουν ΑΦΜ. 
Αυτό σημαίνει ότι  αρκετοί κάτοικοι 
εξωτερικού μπορεί όντως στη χώρα 
κατοικίας τους να μην διαθέτουν αριθμό 
φορολογικής ταυτοποίησης όπως τον 
ορίζει το υπουργείο.

Οι παραπάνω φορολογούμενοι 
σύμφωνα με τις οδηγίες θα πρέπει να 
βάλουν τον αριθμό ταυτότητας ή τον 
αριθμό κοινωνικής ασφάλισης  ή όποιον 
άλλον αριθμό ανάλογα χρησιμοποιούν 

οι φορολογικές αρχές 
αναλόγως με τα ισχύοντα 
σε κάθε χώρα. Σε 
περίπτωση που στη χώρα 
φορολογικής κατοικίας 
δεν υπάρχει υποχρέωση 
απόκτησης ΑΦΜ. το πεδίο 
καταχώρησης του θα 
πρέπει να παραμείνει κενό. 

Προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν 
και τρόπος χειρισμού

Εύλογα θα αναρωτηθεί 
κάποιος, για ποιο λόγο 
κάνει τόσο εντύπωση 

το να ζητούνται τα παραπάνω στοιχεία  
από τη στιγμή που φαίνονται σχετικά 
απλά. Το πρόβλημα δημιουργείται καθώς 
πολλοί φορολογούμενοι έχοντας αφήσει 
πίσω τους την Ελλάδα και όντας κάτοικοι 
εξωτερικού ξεχνούν ότι έχουν υποχρέωση 
να ενημερώσουν την ελληνική εφορία 
για κάθε αλλαγή χώρας κατοικίας που 
πραγματοποιούν.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν κάποιος 
πήγε π.χ. στην Ιταλία και δηλώθηκε 
κάτοικος εξωτερικού στην Ελλάδα, πρέπει 
να ενημερώσει την ελληνική εφορία αν 
μετακομίσει από την Ιταλία και πάει π.χ. 
στη Γαλλία να ζήσει.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος 
διαπιστώσει ότι η χώρα φορολογικής 
κατοικίας που αναγράφεται στο taxis-
net δεν είναι η σωστή θα πρέπει να 
τροποποιήσει το σχετικό πεδίο από το 
μενού που εμφανίζεται και να επιλέξει 
τη χώρα κατοικίας του.  Μέχρι εδώ όλα 
καλά. Το θέμα είναι πως στη συνέχεια  θα 
του εμφανιστεί το μήνυμα  “Κατόπιν της 
υποβολής της δήλωσης, υποχρεούστε 
να προσέλθετε στη Δ.Ο.Υ.  για 
επικαιροποίηση των Στοιχείων Μητρώου. 
Η χώρα της φορολογικής κατοικίας σας θα 
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ανταλλαγή των πληροφοριών 
μεταξύ της αρμόδιας ελληνικής αρχής και 
των αρμοδίων αρχών της ΕΕ ή τρίτων 
χωρών, δυνάμει του εκάστοτε εφαρμοστέου 
νομικού πλαισίου” 

Το παραπάνω μήνυμα εξηγεί πώς ο 
φορολογούμενος θα πρέπει να προσέλθει 
στο μητρώο της Δ.Ο.Υ Κατοίκων 
εξωτερικού ή σε όποια λοιπή Δ.Ο.Υ ανήκει 
στην περίπτωση που έχει αντίκλητο που 
κατοικεί εκτός Αθηνών και να προσκομίσει 
και το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας 
(tax residence certificate)  προκειμένου να 
αποδείξει  τη χώρα της φορολογικής του 
κατοικίας. 

Αυτό μεταφράζεται σε “τρέξιμο” και 
ενδεχομένως νέα έξοδα για μεταφράσεις και 
επικυρώσεις ώστε πλέον η ελληνική εφορία 
να είναι ενημερωμένη με τα τελευταία 
στοιχεία κατοικίας των φορολογούμενων 
εξωτερικού αλλά και με το φορολογικό τους 
μητρώο στη χώρα διαμονής τους. 

Η πληροφορία αυτή θα βοηθήσει σε 
μελλοντικούς ελέγχους τις ελληνικές αρχές 
ώστε να απευθύνονται στις υπηρεσίες των 
ξένων χωρών και να έχουν να δώσουν ένα 
στοιχείο ταυτοποίησης ώστε να ζητήσουν 
συγκεκριμένα στοιχεία. 

Κλείνοντας, καλό είναι να θυμήσουμε 
πως λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού 
οι δημόσιες υπηρεσίες πλέον αποδέχονται 
και τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική 
μορφή. Έτσι –ειδικότερα οι κάτοικοι 
εξωτερικού που δεν έχουν απαραίτητα 
πάντα κάποιον διαθέσιμο να στείλουν στην 
εφορία πόσο μάλλον να πάνε οι ίδιοι– 
έχουν την ευκαιρία ενδεχομένως να κάνουν 
τις όποιες αλλαγές χωρίς την φυσική τους 
παρουσία εκεί αλλά αποστέλλοντας τα 
δικαιολογητικά με ένα email. Μπορείτε να 
βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ 
στη σελίδα του υπουργείου www.aade.gr

* Ο κ.  Γιώργος Καράμπελας  είναι 
διευθύνων σύμβουλος του Γραφείου 

Καράμπελα (www.taxnet.gr)

Κοροναϊός: 
Ανησυχούν οι 
ειδικοί για τον 
συνωστισμό 

στα μπαρ
«Πονοκέφαλος» αποτελεί για τους ειδικούς 

οι εικόνες συνωστισμού σε μπαρ και κλαμπ 
στην Αθήνα και την επαρχία, πριν ακόμη 
ανοίξουν επίσημα και τα κέντρα διασκέδασης.

Καθώς οι περισσότεροι θεωρούν δεδομένο 
ένα δεύτερο κύμα έξαρσης της πανδημίας, 
οι ίδιοι δεν σταματούν να τονίζουν πως η 
κοινωνική αποστασιοποίηση και η αποφυγή 
συνωστισμού αποτελούν το Α και το Ω ώστε να 
αποφύγουμε τα χειρότερα.

Σύψας: Δεν επιτρέπεται εφησυχασμός
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο καθηγητής 

Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ 
και μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από 
Λοιμογόνους Παράγοντες, Νίκος Σύψας, 
τόνισε πως ο συνωστισμός αποτελεί μεγάλο 
πρόβλημα.

«Ο συνωστισμός είναι το πετρέλαιο που 
πυροδοτεί τη φωτιά της πανδημίας» είπε 
χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «ένας 
άνθρωπος είναι αρκετός για να μολύνει 100-
200 άτομα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιδιοκτήτες των 
κέντρων διασκέδασης δεν πρέπει να δέχονται 
όλους τους πελάτες, στους οποίους πρέπει να 
υπενθυμίζουν το ζήτημα της ατομικής ευθύνης.

«Είναι τρομερά επικίνδυνο αυτό που γίνεται, 
δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός. Μετά από 
14 ημέρες, αν η Επιτροπή ασχοληθεί με το 
θέμα θα είναι για κακό, είτε για να επιβάλει νέα 
μέτρα είτε για να αποσύρει τη χαλάρωση των 
μέτρων» πρόσθεσε ο κ. Σύψας.

ΑΑΔε: 2 μπαρ στην Θεσσαλονίκη με… 
16 παραβάσεις!

Κι ενώ οι επιστήμονες κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου, αρκετοί επιχειρηματίες 
εξακολουθούν να μην συνειδητοποιούν πόσο 
σημαντικό είναι να τηρούν τους κανόνες.

Μόνο μάλιστα σε δύο μπαρ στη 
Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν δεκαέξι 
φορολογικές παραβάσεις τις πρώτες πρωινές 
ώρες του Σαββάτου στο πλαίσιο των ελέγχων 
που διεξάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων ( ΑΑΔΕ) για την καλοκαιρινή περίοδο.
Πρόκειται για τις πρώτες φορολογικές 

παραβάσεις που εντόπισε η ΑΑΔΕ στο πλαίσο 
των θερινών ελέγχων στην αγορά που είναι 
στοχευμένοι με βάση το risk analysis της 
Αρχής.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν αρμόδιες 
αρχές, οι χημικοί, που συμμετείχαν στον 
έλεγχο, πήραν δείγματα από τα αλκοολούχα 
ποτά, ώστε να ελέγξουν την ποιότητά τους 
μέσω του συστήματος Lotify.

Συνωστισμός σε Αθήνα και επαρχία- 
«Λουκέτα» και πρόστιμα σε μαγαζιά

Πάντως και στην Αθήνα  παρατηρήθηκαν 
φαινόμενα συνωστισμού σε μπαρ και κλαμπ.

Στη Μύκονο παρατηρήθηκε συγχρωτισμός 
σε γνωστό beach bar, στο οποίο οι ελεγκτές 
επέβαλαν «λουκέτο» 60 ημερών και χρηματικό 
πρόστιμο 20.000 ευρώ στους ιδιοκτήτες για 
μη τήρηση των προβλεπόμενων κανονισμών 
προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης επιβεβαίωσε 
ότι «επιβλήθηκε πρόστιμο σε beach bar και 
σφράγισμα του καταστήματος για μεγάλο 
διάστημα, αφού διαπιστώθηκαν διάφορες 
παραβάσεις για μη τήρηση των μέτρων, μια εκ 
των οποίων ήταν η μη τήρηση αποστάσεων, 
καθώς οι ελεγκτές είδαν ότι χόρευε ο ένας 
πελάτης επάνω στον άλλο». Ίδια εικόνα και σε 
μπαρ στη Χώρα του κυκλαδίτικου νησιού.

Έτσι στη Μύκονο μετά από συστάσεις των 
αστυνομικων Αρχών πολλά μαγαζιά υπό το 
φόβο των τσουχτερών προστίμων και του 
λουκέτου έκλεισαν νωρίτερα, ζητώντας από 
τον κόσμο να αποχωρήσει.

Αντίστοιχα φαινόμενα συνωστισμού, 
παρατηρήθηκαν και σε πολλά ακό μα 
καταστήματα στην Αθήνα και την επαρχία.

Στην παραλιακή, σε γνωστό beach bar 
συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.000 άτομα, ενώ 
παρόμοιες εικόνες παρατηρήθηκαν σε μπαρ 
στο Βόλο.

tanea.gr

στο 
μικροσκόπιο 
της εφορίας 
οι κάτοικοι 
εξωτερικού

Ειδήσεις        Ελλάδα
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Επιμέλεια 
Βασίλη Πολυδούλη

Τα σάββατα 
των Ψυχών

Της Ιουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη
9 Μαρτίου 2019

Μεγάλωσα παίζοντας ανάμεσα απο τους τάφους στο 
Νεκροταφείο της Λευκάδας όταν τα άλλα παιδιά φοβόνταν 
ακόμη και να περάσουν έξω απο τις κατοικίες των νεκρών. 
Έπαιξα κρυφτό πίσω απο τους σταυρούς και τα γλυπτά 
που κοσμούν τα πιό περίτεχνα μνημεία, έτρεξα, γλίστρησα, 
μάτωσα τα γόνατα στους διαδρόμους των τάφων.

Ο πατερούλης μου, εφημέριος ιερέας των Αγίων 
Αναργύρων Λευκάδας, μας έπαιρνε από παιδιά μαζί του 
στο Νεκροταφείο, όπου διάβαζε τα τρισάγια υπέρ της 
μνήμης των νεκρών τα περίφημα εκείνα Ψυχοσάββατα της 
Άνοιξης.

Και όταν τελείωναν τα τρισάγια μας περιηγούσε στους 
τάφους των σπουδαίων προσώπων, που έπαιξαν ρόλο στην 
ιστορία του νησιού. Αγάπησα τον κατάλευκο μαρμάρινο 
τάφο του Ιωάννη Πολίτη, πλουσίου Ελληνοαμερικανού, ο 
οποίος είχε κατασκευάσει μαυσωλείο προ του θανάτου του.

Χάιδεψα τη βλοσυρή μορφή του Σπυρίδωνος Βαλαωρίτου, 
αδελφού του μεγάλου επικού ποιητή Αριστοτέλη, έμεινα 
εκστατική μπροστά στην προτομή του στρατηγού Σουμίλα.
Επισκέφθηκα πολλάκις ένα παιδικό τάφο, που είχε μια 
κούνια απαράμιλλης γλυπτικής δημιουργίας. Κι όλο 
σκεφτόμουν τους νεκρούς κι όλο αναρωτιόμουν πώς είναι 
να αποχωρίζεσαι λατρεμένα πρόσωπα.

Αυτά τα Ψυχοσάββατα γράφτηκαν στην παιδική μου 
μνήμη ως όαση. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, 
τα Σάββατα της Σαρακοστής, οι άνθρωποι καταφεύγουν 
στα κοιμητήρια για να αποτίσουν φόρο μνήμης στους 
αγαπημένους νεκρούς. Αναπέμπουν επιμνημόσυνο λόγο, 
παρηγορητικό για την απώλεια των προσφιλών προσώπων 
και για την παραμυθία της ψυχής ότι η μνήμη των θανόντων 
παραμένει Αιωνία!

Ναι, η παράδοσή μας τα Ψυχοσάββατα τιμά τη μνήμη 
των νεκρών, τιμά την επαφή των ζωντανών με τους 
αναχωρήσαντες, γιορτάζει το απόλυτο δέσιμο ζωής και 
θανάτου.

Τώρα στο Κοιμητήριο της Λευκάδας κατοικούν η 
Πεταλούδα μου, η μητέρα μου, η γιαγιά Κωνσταντία, ο 
παππούς Αποστόλης, ο λατρεμένος θείος παπα-Νίκος, 
ο νονός Μητροπολίτης Δωρόθεος, η νονά Ιουστίνη 
Παλλαδηνού και τόσοι φίλοι, γείτονες, μακρινοί συγγενείς. 
Μια ολόκληρη κοινότητα βρίσκεται εκεί θαμμένη στο χώμα.

Κι όταν αναπέμπει ο πατερούλης το τρισάγιο στον 
οικογενειακό τάφο είναι για τον γιορτασμό της δικής 
μας μνήμης αλλά και για την τιμή των λατρεμένων μας 
προσώπων. Τα Ψυχοσάββατα έχουν γίνει μέρες δικές 
μας, καταδικές μας που παραπέμπουν στον υπαινιγμό της 
αιωνιότητας.

Εγώ δεν βρέθηκα στη Λευκάδα αυτά τα Ψυχοσάββατα 
για να ρίξω τρισάγιο στους τάφους των αγαπημένων, αλλά 
πιστεύω πως τούτα τα λίγα λόγια για τις ψυχές που έφυγαν, 
αποτελούν τη δική μου υπόσχεση πως δεν θα ξεχάσω ούτε 
μια μέρα να ανάβω το κερί στη μνήμη της Πεταλούδας και 
όλων των προσφιλών προσώπων που κατοικούν πλέον 
στην Οδό της Αθανασίας.

https://aromalefkadas.gr/

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο

ΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ανάγνωσμα της σημερινής 
Κυριακής της Πεντηκοστής, βλέπουμε να κατέρχεται 
το Πνεύμα το Άγιον σαν πύρινες γλώσσες πάνω στα 
κεφάλια των μαθητών. Και τότε άρχισαν να μιλάνε 
ξένες γλώσσες, όπως το Άγιο Πνεύμα τους φώτιζε 
και τους έδινε δύναμη να μιλάνε. Οι πύρινες γλώσσες 
ούτε μαζικά δόθηκαν ούτε μαζικά ενήργησαν. 
Ατομικά δόθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο και ατομικά 
ενήργησαν: «εκάθισέ τε εφ ‘ ένα έκαστον αυτών 
(Πράξ . β’3 ). Έτσι λοιπόν το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ είναι 
και ενέργειας πρόσωπο προσωπικά στον καθένα. “Αν 
ο Χριστός μας κάνει όλους ένα σώμα, το Πνεύμα το 
“Αγιον διατηρεί στον καθένα την προσωπικότητά του 
και την εξαγιάζει. Κάθε πιστός μέσα στην Εκκλησία 
δεν είναι έ να απρόσωπο νούμερο. Είναι το ξεχωριστό 
δοχείο του Αγίου Πνεύματος.

Το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ είναι το τρίτο πρόσωπο της 
Αγίας Τριάδος. Εκπορεύεται από τον Πατέρα Θεόν και 
στέλλεται στον κόσμο «διά του Υιού του Θεού». “Οταν 
ο Κύριός μας, ο Υιός του Θεού και Θεός μας, ήταν στην 
γη, μίλησε πολλές φορές για το Άγιο Πνεύμα. Και πρίν 
αναληφθεί μέ το ένδοξο αναστημένο σώμα Του στους 
ουρανούς, υποσχέθηκε στους μαθητές Του, ότι θα 
τους στείλη τον Παράκλητο, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. 
«Ουκ άφήσω υμάς ορφανούς» τους είπε. «Και εγώ 

έ ρωτήσω τον Πατέρα και άλλον Παράκλητον δώσει 
υμίν, ίνα μένη μεθ’ ύμν εις τον αιώνα, το Πνεύμα της 
αληθείας...» (Ιωάν. ιδ ‘ 1618). Και να ότι, σαν σήμερα, 
την Πεντηκοστή ημέρα από την Ανάστασή Του, 
εκπληρώνει την μεγάλη υπόσχεσή Του. Όλη ή Αγία 
Γραφή μάς έχει παραδοθή από το Άγιον Πνεύμα.

Οι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, οι Απόστολοι 
του Χριστού, οι Πατέρες της Εκκλησίας «διά 
Πνεύματος Αγίου» ελάλησαν τον λόγον του Θεού, 
Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην δευτέρα 
του oμιλία «εις την Αγίαν Πεντηκοστήν» γράφει: ΜΕ 
την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος απαλλασσόμεθα 
από την δουλεία, προσκαλούμεθα στην ελευθερία, 
οδηγούμεθα στην άνωθεν υιοθεσία και βελτίωση. 
Αποθέτουμε το βαρύ φορτίο των αμαρτημάτων. 
Διά του Αγίου Πνεύμα πώς βλέπουμε και έχουμε 
πλήθος Ιερέων και Διδασκάλων. Από αυτό πηγάζουν 
προφητικά και ιαματικά χαρίσματα. Και όλα τα άλλα 
όσα κοσμούν την Εκκλησία του Θεού είναι χορηγία 
του Αγίου Πνεύματος».

Πολλοί Άγιοι Πατέρες έγρα αν πολλά και έδωσαν 
μάχες πνευματικές εναντίον των αιρετικών που 
πολεμούσαν την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος. 
Μεταξύ αυτών είναι και ο Μέγας Βασίλειος που 
γράφει: «Με κατηγορούν, ότι καινοτομώ ως προς το 
Άγιο Πνεύμα. Ερωτώ, λοιπόν, ποιά είναι ή καινοτομία; 
διότι εμείς ομολογούμεν αυτό, το οποίο παρελάβομεν 
από τους αγίους Αποστόλους και Πατέρας, ότι δηλαδή 
ο Παράκλητος τάσσετσαι μαζί με τον Πατέρα και τον 

Yιό και δέν συναριθμείται 
με τα κτίσματα. Πράγματι 
έχουμε πιστεύσει στον 
Πατέρα και τον Υίο 
και το Άγιον Πνεύμα 
και βαπτιζόμεθα εις το 
όνομα του Πατρός και 
του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματος. Διά τούτο 
ουδέποτε αποχωρίζουμε 
τον Παράκλητο από 
την ενότητά του μέ τον 
Πατέρα και τον Υιόν. 
Διότι με τον φωτισμό του 
Πνεύματος του Αγίου 
ο νούς μας στρέφεται 
άνω...».

Γι’ αυτό και ο Συμεών 
ο νέος θεολόγος 
προσεύχεται θερμά στο 
Άγιον Πνεύμα με τα εξής 
λόγια: «Ελθε το φώς το 
αληθινό, ελθέ η αιώνιος 
ζωή... ελθέ και σκήνωσε 
και μείνε εντός μας και 
αδιαίρετα, αγίαζε και 
διόρθωνε και φώτιζε τις 
καρδιές μας...».
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Ειδήσεις.... Κ      σμος
Το τελευταίο 
«αντίο» της 
Μινεάπολις 
στον Τζορτζ 

Φλόιντ
4/6/2020 Εθνικός Κήρυξ     
ΜΙΝΕΑΠΟΛΙΣ. ΜΙΝΕΣΟΤΑ. Ανθρωποι 

συγκεντρώνονται σήμερα Πέμπτη στην 
Μινεάπολις για να αποχαιρετήσουν τον 
Τζορτζ Φλόιντ, ο θάνατος του οποίου στα 
χέρια της αστυνομίας πυροδότησε ένα 
ξέσπασμα στις ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμίως, 
ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις.

Μία μαύρη νεκροφόρα είχε παρκάρει 
έξω από το κοιμητήριο Frank J. Lindquist 
στο North Central University λίγη ώρα πριν 
ξεκινήσει η επιμνημόσυνη δέηση στην 
Μινεάπολη, μία από τις τρεις κοινότητες 
στις οποίες ο Φλόιντ γεννήθηκε, μεγάλωσε 
και πέθανε.

Η επιμνημόσυνη δέηση λαμβάνει χώρα 
στο North Central University, στο οποίο ο 
Αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον (Rev. Al Sharp-
ton) θα είναι ανάμεσα σε εκείνους που θα 
εκφωνήσουν επικήδεια ομιλία.

«Ηταν μια ανθρώπινη ύπαρξη. Είχε 
οικογένεια, είχε όνειρα, είχε ελπίδες», είπε 
πριν την συγκέντρωση. «Το πραγματικό 
καθήκον μιας τέτοιας εκφώνησης είναι 
να υπογραμμιστεί η αξία της ζωής που 
αφαιρέθηκε, η οποία έδωσε τον λόγο για 
τον οποίο υπάρχει αυτό το κίνημα», τόνισε.

Στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ θα γίνουν 
επιμνημόσυνες δεήσεις σε τρεις πόλεις σε 
διάστημα έξι ημερών, για να ανατρέξουν 
τη ζωή του και να αποδώσουν. Μετά 
θάνατο δικαιοσύνη εκεί όπου γεννήθηκε, 
μεγάλωσε και πέθανε.

Tο φέρετρο με το πτώμα του Τζορτζ 
Φλόιντ καταφθάνει στην Μινεάπολις, πριν 
την επιμνημόσυνη δέηση, 4 Ιουνίου, 2020. 
(AP Photo/Julio Cortez)

Μετά την εκδήλωση της Μινεάπολις, 
το σώμα του Φλόιντ θα πάει στο Raeford 
της Βόρειας Καρολίνας, όπου γεννήθηκε, 
για δημόσιο προσκύνημα και ιδιωτική 
οικογενειακή κηδεία το Σάββατο.

Στη συνέχεια, ένα δημόσιο προσκύνημα 
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο 
Χιούστον, όπου μεγάλωσε και έζησε το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Την Τρίτη, 
ενώπιον 500 ατόμων θα πραγματοποιηθεί η 
κηδεία την στην εκκλησία Fountain of Praise.

Οι αποχαιρετισμοί για τον Φλόιντ, 
-που είχε συλληφθεί με την υποψία ότι 
προώθησε ένα πλαστό 20δόλαρο σε ένα 
μίνι μάρκετ και πέθανε από ασφυξία στην 
κατοχή της Αστυνομίας- γίνονται ενώ 
συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ και 
σε όλο τον κόσμο.

Στην ανακοίνωση της οικογένειάς του 
αναφέρεται ότι τα έξοδα της κηδείας έχει 
αναλάβει ο πρώην επαγγελματίας μποξέρ 
Φλόιντ Μέιγουέδερ (Floyd Mayweather). 
Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι 
τη Δευτέρα θα προσκληθούν διακεκριμένοι 
καλεσμένοι αλλά χωρίς να δίνονται πολλές 
λεπτομέρειες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ανακοίνωση 
καλούνται όσοι συμμετέχουν στις 
διαδηλώσεις να το κάνουν ειρηνικά και 
να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας που 
προβλέπονται για τον κορωνοϊό, φορώντας 
μάσκες και γάντια.

Tο φέρετρο με το πτώμα του Τζορτζ 
Φλόιντ στην Μινεάπολις, πριν την 
επιμνημόσυνη δέηση, 4 Ιουνίου, 2020. (AP 
Photo/Julio Cortez)

Κι ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, σε 
εθνικό επίπεδο πάνω από 10.000 άτομα 
έχουν συλληφθεί σύμφωνα με απολογισμό 

του «Associated Press» και έχουν 
αναφερθεί περισσότεροι από δώδεκα 
θάνατοι, αν και οι περιστάσεις σε πολλές 
περιπτώσεις εξακολουθούν να ερευνώνται.

Ο πληρεξούσιος της οικογένειας Φλόιντ, 
Μπεν Κραμπ (Ben Crump), χαρακτήρισε 
τις πρόσθετες κατηγορίες εναντίον των 
αστυνομικών που ευθύνονται για το θάνατο 
του Φλόιντ «μια γλυκόπικρη στιγμή» και 
«ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στο 
δρόμο προς τη δικαιοσύνη» (περισσότερες 
πληροφορίες σε παραπάνω θέμα).

Τέλος, εντύπωση έχει προκαλέσει 
ότι στον ουρανό διαφόρων πόλεων 
εμφανίστηκαν τα λόγια του Φλόιντ πριν 
πεθάνει σε γιγαντιαία γράμματα που 
έσερνε αεροπλάνο.

Τα πανό εμφανίστηκαν στον ουρανό του 
Ντιτρόιτ («Please I can’t breathe») στη 
Νέα Υόρκη («They are going to kill me»), 
στο Λος Αντζελες («My stomach hurts», 
στο Μαϊάμι «My neck hurts» και στο 

Ντάλας «Everything hurts»), φράσεις που 
έχουν καταγραφεί σε βίντεο που τράβηξε 
παρευρισκόμενος στον φόνο του Φλόιντ. 

Και το όλο έργο ανήκει στον καλλιτέχνη με 
έδρα το Ντάλας Τέιμι Χόλμς (Jammie Hol-
mes).

Αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού 
της Αστυνομίας της Μινεάπολις, Medaria Ara-
dondo, γονατίζουν τη στιγμή που το φέρετρο με 
το πτώμα του Τζορτζ Φλόιντ καταφθάνει στην 
Μινεάπολις, πριν την επιμνημόσυνη δέηση, 
4 Ιουνίου, 2020. (AP Photo/Julio Cortez)
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Νέος γύρος αντεγκλήσεων μεταξύ 
Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, αυτή 
τη φορά με αφορμή την παρασκευή 
του εμβολίου για τον νέο κορωνοϊό. 

Ο Pεπουμπλικανός γερουσιαστής 
Ρικ Σκοτ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ 
έχουν αποδείξεις ότι η Κίνα επιχειρεί 
να επιβραδύνει ή να σαμποτάρει την 
ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά του 
κορωνοϊού που θα παρασκευάσουν 
δυτικές χώρες.

«Πρέπει να το παρασκευάσουμε 
αυτό το εμβόλιο. Δυστυχώς έχουμε 
αποδείξεις ότι η κομμουνιστική Κίνα 
επιχειρεί να μας σαμποτάρει ή να 
επιβραδύνει την παρασκευή του», 
δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του 
στην τηλεόραση του BBC.

«Η Κίνα δεν θέλει...να το 
παρασκευάσουμε εμείς πρώτοι, 
έχουν αποφασίσει να είναι εχθροί 
των Αμερικανών και νομίζω και της 
δημοκρατίας σε όλον τον κόσμο», είπε.

Ερωτηθείς για το ποιες αποδείξεις 
διαθέτουν οι ΗΠΑ ο Σκοτ αρνήθηκε 
να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, αλλά 
απάντησε ότι αυτές προέκυψαν από 
τις υπηρεσίες πληροφοριών.

«Αυτό το εμβόλιο είναι πολύ 
σημαντικό για όλους εμάς και για 
να ανοίξει και πάλι η οικονομία μας. 
Αυτό που πραγματικά πιστεύω είναι 
ότι είτε το παρασκευάσει πρώτη η 
Αγγλία ή εμείς, θα το μοιραστούμε. Η 

κομμουνιστική Κίνα δεν πρόκειται να 
το μοιραστεί».

Η κυβέρνηση του αμερικανού 
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει 
κατηγορήσει την Κίνα για συγκάλυψη 
και έλλειψη διαφάνειας σχετικά με την 
πανδημία. Το Πεκίνο έχει αρνηθεί τις 
κατηγορίες, λέγοντας πως κρατούσε 
ενημερωμένο τον κόσμο εξαρχής.

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο, 
ο επικεφαλής του κινεζικού Κέντρου 
Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών είχε 
ενημερώσει τηλεφωνικά τον αμερικανό 
ομόλογό του για τον τότε άγνωστο ιό 
ήδη από τις 4 Ιανουαρίου.

Παγκόσμιο δημόσιο αγαθό

Λίγο πριν τις δηλώσεις του Σκοτ, το 
Πεκίνο είχε εκφράσει τη διάθεσή του 
για διεθνή συνεργασία αναφορικά με 
το εμβόλιο κατά του νέου κορωνοϊού.

«Η Κίνα θα αυξήσει τη διεθνή 
συνεργασία, αν καταφέρει να 
αναπτύξει ένα εμβόλιο για τον νέο 
κορωνοϊό, δήλωσε συγκεκριμένα 
σήμερα ο υπουργός Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της χώρας.

Η Κίνα θα κάνει το εμβόλιο 
«παγκόσμιο δημόσιο αγαθό», όταν θα 
είναι έτοιμο, δήλωσε σε συνέντευξη 
Τύπου ο υπουργός Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της χώρας Ουάνγκ 
Ζιγκάνγκ.

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ 
δήλωσε τον περασμένο μήνα στην 
Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία, 
το σώμα που διευθύνει τον ΠΟΥ, 
ότι τα εμβόλια που αναπτύσσει η 
Κίνα θα γίνουν «παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό» μόλις θα είναι έτοιμα για 
να χρησιμοποιηθούν και η Κίνα θα 
εξασφαλίσει ότι οι αναπτυσσόμενες 
χώρες θα έχουν πρόσβαση στα 

«Πόλεμος» ΗΠΑ – Κίνας για το εμβόλιο: 
«Το Πεκίνο επιχειρεί να 

σαμποτάρει την παρασκευή του»

εμβόλια και θα έχουν τη δυνατότητα να 
τα αποκτήσουν.

Η ανάπτυξη «ενός εμβολίου 
εξακολουθεί να είναι η θεμελιώδης 
στρατηγική στην προσπάθειά μας 
να ξεπεράσουμε τον νέο κορωνοϊό», 
δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο 
Πεκίνο ο υπουργός Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Ουάνγκ Ζιγκάνγκ.

cnn.gr
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ΥΛΙΚΑ

1 κιλό αλεύρι
1 αυγό
Λίγο ελαιόλαδο
1 κιλό κολοκυθάκια
1 φλ. βούτυρο
Αλάτι
Πιπέρι
4 αυγά, ελαφρά χτυπημένα
1 φλ. τυρί χωριάτικο, τριμμένο
1 παξιμάδι σταρένιο, τριμμένο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

Πρώτα από όλα, για να φτιάξουμε το 
φύλλο, βάζουμε τα τρία τέταρτα περίπου 
του αλευριού, το ελαιόλαδο, τα αυγά και 
όσο νερό σηκώσει για να κάνουμε ένα 
ζυμάρι μέτριο και όχι πολύ μαλακό.

Η συνταγή της “Εβδομάδας”

Ανοίγουμε το φύλλο με το φυλλόξυλο.
Στη συνέχεια, πλένουμε, ξύνουμε 

τα κολοκυθάκια, τα κόβουμε σε μικρά 
κομματάκια και τα σοτάρουμε μ’ ένα 
μέρος απ’ το βούτυρο.

Αλατοπιπερώνουμε και τ’ αφήνουμε 
έτσι για λίγο.

Βγάζοντάς τα απ’ τη φωτιά, 
προσθέτουμε τα χτυπημένα αυγά, το 
τυρί και το σιταρένιο παξιμάδι.

Στο ταψί που έχουμε λαδώσει, 
βάζουμε το πρώτο φύλλο.

Έπειτα, απλώνουμε τη γέμιση έτσι, 
που να είναι ίσια σε όλο το ταψί.

Από πάνω στρώνουμε το άλλο φύλλο, 
το βουτυρώνουμε και του χαράζουμε την 
επιφάνεια σε τρίγωνα.

Τέλος, ψήνουμε για 45 λεπτά.
Η κολοκυθόπιτα είναι πανέτοιμη!
Καλή όρεξη!

Χιώτικη κολοκυθόπιτα, η πεντανόστιμη!

ΥΓΕΙΑ - Ευεξία - ΟΜΟΡΦΙΑ

Ένας ειδικά σχεδιασμένος νάρθηκας 
μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
αποφρακτικής υπνικής άπνοιας ισχυρίζεται 
το Γερμανικό Ινστιτούτο Ποιότητας & 
Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας έχοντας 
μελετήσει την αποτελεσματικότητα της εν 
λόγω συσκευής.

Η αποφρακτική υπνική άπνοια αποτελεί 
μια πάθηση κατά την οποία παρουσιάζεται 
επαναλαμβανόμενη απόφραξη του 
άνω αεραγωγού στη διάρκεια του 

ύπνου. Συμβαίνει όταν οι άνω μύες των 
αεραγωγών χαλαρώνουν, στενεύοντας ή 
και αποφράσσοντας τελείως τον αεραγωγό 
του φάρυγγα, με αποτέλεσμα δυνατό 
ροχαλητό. Τα άτομα με την πάθηση, 
μολονότι δεν το αντιλαμβάνονται συχνά, 
έχουν δυσκολίες στην αναπνοή κατά τον 
ύπνο, συμπεριλαμβανομένων διακοπών 
στην αναπνοή, ενώ υποφέρουν από 
υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Μακροπρόθεσμα, η κατάσταση αυξάνει 

τον κίνδυνο εμφάνισης άλλων ασθενειών 
και μπορεί να επηρεάσει δραματικά την 
ποιότητα ζωής. Εκτιμάται ότι περίπου το 
5% των ανδρών και το 3% των γυναικών 
πάσχουν από αποφρακτική υπνική άπνοια.

Η θεραπεία της νόσου εξαρτάται από 
τη σοβαρότητά της. Όπως αναφέρει το 
ygeiamou.gr, εάν είναι ήπια, η προσέγγιση 
για την καταπολέμηση των συμπτωμάτων 
είναι συντηρητική και περιορίζεται στη 
μείωση του βάρους, σε αλλαγές στον 
τρόπο ζωής (διακοπή κατανάλωσης 
αλκοόλ και καπνίσματος) ή την υιοθέτηση 
μια σωστής στάσης για τον ύπνο. Για 
σοβαρές περιπτώσεις υπνικής άπνοιας, 
γίνεται χρήση της μάσκας εφαρμογής 
CPAP που ασκεί θετική πίεση με αέρα 
ώστε να παραμένουν οι αεραγωγοί των 
ασθενών ανοιχτοί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, 
φαίνεται πως η ήπιας έως μέτριας 
σοβαρότητας αποφρακτική υπνική άπνοια 

Το μπαχαρικό
που κάνει 
θαύματα 

στην επιδερμίδα!

Χρησιμοποιείται ως μπαχαρικό στα 
αλμυρά πιάτα, ενώ θεωρείται και ως 
ένα από τα σημαντικότερα superfoods, 
που είναι υπεύθυνο για την καλή υγεία 
μας. Τελευταία, όμως, έχει αρχίσει και 
χρησιμοποιείται εντατικά στο χώρο 
της ομορφιάς και συγκεκριμένα του 
skincare. Μάλιστα, σε χώρες της 
ανατολής, κυρίως στην Ινδία και το 
Πακιστάν, οι νύφες, αλλά πολλές 
φορές και οι γαμπροί, πριν το γάμο, 
κάνουν μία μάσκα με… κουρκουμά, για 
υγιές και λαμπερό πρόσωπο. Ναι, το 
μπαχαρικό στο οποίο αναφερόμαστε 
είναι ο κουρκουμάς.

Τι είναι, όμως, ο κουρκουμάς;

Ο κουρκουμάς, το μπαχαρικό 
γνωστό και ως κουρκούμη, αποτελεί 

στην πραγματικότητα το αποξηραμένο 
και αλεσμένο ρίζωμα ενός φυτού, το 
οποίο ανήκει στην ίδια οικογένεια με 
το τζίντζερ. Ήδη από την αρχαιότητα 
ήταν ευρέως διαδεδομένη η χρήση 
του τόσο ως χρωστική ουσία, όσο και 
για την ιδιαίτερη γεύση του σε πολλές 
γαστρονομικές παραδόσεις.

Κατά κύριο λόγο ο κουρκουμάς 
ευδοκιμεί στην Ινδία και τη 
Νότιοανατολική Ασία, ενώ για 
χρόνια χρησιμοποιείτο παγκοσμίως 
ως παραδοσιακό φάρμακο που 
καταπολεμούσε τις ατέλειες της 
επιδερμίδας και διάφορων άλλων 
παθήσεων. Κάποτε, μάλιστα, 
χρησιμοποιούταν και για το πρήξιμο ή 
το διάστρεμμα.

Ποια είναι τα οφέλη του κουρκουμά 
στην επιδερμίδα;

Ο κουρκουμάς έχει την ικανότητα 
να μειώνει τη φλεγμονή και να χαρίζει 
λάμψη στην επιδερμίδα, ενώ βοηθά 
και σε προβλήματα ακμής. Είναι μια 
εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών 
και μπορεί να «ξυπνήσει» το δέρμα 
απομακρύνοντας τη θαμπή και 
κουρασμένη όψη του.

Κι αν αναρωτιέσαι πώς θα 
εφαρμόσεις το μπαχαρικό αυτό στην 
επιδερμίδα σου, υπάρχουν αρκετές 
επιλογές. Στο εμπόριο κυκλοφορούν 
serums και scrubs με κουρκουμά, όπως 
και μάσκες, οι οποίες προσφέρουν πιο 
ορατά αποτελέσματα. Μπορείς, όμως, 
και μόνη σου στο σπίτι να φτιάξεις μια 
diy beauty συνταγή με κουρκουμά και 
να χαρείς τα υπέροχα αποτελέσματά 
του.

Μάσκα για λαμπερό δέρμα

Θα χρειαστείς:
-2 κουταλιές της σούπας αλεύρι
-1 κουταλιά της σούπας κουρκουμά
-3 κουταλιές της σούπας γάλα 
  ή γιαούρτι

Υπνική Άπνοια: Αντί για 
μάσκα υπάρχει μια πιο 
αποτελεσματική λύση

μπορεί επίσης να αντιμετωπιστεί με τον 
νάρθηκα άπνοιας. Πρόκειται για έναν 
νάρθηκα που τοποθετείται στο στόμα 
από οδοντίατρο ή ορθοδοντικό, με τον 
οποίο η κάτω γνάθος συγκρατείται πιο 
μπροστά, διατηρώντας τον άνω αεραγωγό 
ανοιχτό. Ωστόσο, μολονότι προτιμάται από 
αρκετούς ασθενείς, δεν ενδείκνυται σε 
όλες τις περιπτώσεις: όταν λείπουν όλα τα 
δόντια ή δεν επαρκούν τα εναπομείναντα, 
όπως και σε περιπτώσεις προχωρημένης 
περιοδοντίτιδας, ο πλαστικός νάρθηκας 
δεν μπορεί να φορεθεί.

Όπως επεσήμανε η ερευνητική ομάδα 
από το Γερμανικό Ινστιτούτο Ποιότητας 
& Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, 
σε σύγκριση με τη θεραπεία με μάσκα 
εφαρμογής CPAP ο νάρθηκας δεν 
παρουσίασε κανένα μειονέκτημα, ενώ 
αποδείχτηκε εξίσου αποτελεσματικός 
αναφορικά με την υπνηλία της επόμενης 
ημέρας που βιώνουν οι ασθενείς.

-Λίγο μέλι

Ανακάτεψε τα υλικά και άπλωσε 
το μείγμα στο πρόσωπό σου. Άσε τη 
μάσκα για είκοσι λεπτά, ξέπλυνε καλά 
και βάλε την ενυδατική κρέμα σου. 
Αμέσως, από τα πρώτα λεπτά θα 
δεις μεγάλη διαφορά και λάμψη στην 
επιδερμίδα σου!

Και μετά την ενυδατική, μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις τον κουρκουμά… 
αντί για αντηλιακό! Απίστευτο; Κι 
όμως, μπορείς να ανακατέψεις λίγο 
κουρκουμά με λάδι καρύδας και να 
το απλώσεις στην επιδερμίδα σου 
έχοντας έτσι το πιο φυσικό, σπιτικό 
αντηλιακό που είχες φανταστεί ποτέ!
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500 A Danforth Ave, Toronto
416 778.0500
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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

Στη Νότια Εύβοια, και πιο συγκεκριμένα 
σε μικρή απόσταση νοτιοδυτικά από 
το Μαρμάρι, βρίσκεται η πανέμορφη 
παραλία που εικονίζεται στο σποτ με 
το οποίο το υπουργείο Τουρισμού και 
ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 
επιχειρούν την επανεκκίνηση της 
τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα 
μας, που υφίσταται, όπως και άλλοι κλάδοι 
της ελληνικής οικονομίας, τις δυσμενείς 

συνέπειες της πανδημίας του κοροναϊού.
Στη Νότια Εύβοια, και πιο συγκεκριμένα 

σε μικρή απόσταση νοτιοδυτικά από 
το Μαρμάρι, βρίσκεται η πανέμορφη 
παραλία που εικονίζεται στο σποτ με 
το οποίο το υπουργείο Τουρισμού και 
ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 
επιχειρούν την επανεκκίνηση της 
τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα 
μας, που υφίσταται, όπως και άλλοι κλάδοι 

της ελληνικής οικονομίας, τις δυσμενείς 
συνέπειες της πανδημίας του κοροναϊού.

Στο φετινό σποτ για τον ελληνικό 
τουρισμό, όπου κυριαρχεί το μήνυμα 
«ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι μόνο ο ήλιος 
και η θάλασσα», παρουσιάζεται μία από τις 
υπέροχες ακρογιαλιές που στολίζουν μαζί 
με το νησιωτικό σύμπλεγμα των Πεταλιών 
το Μαρμάρι, το λιμάνι της Νότιας Εύβοιας, 
που συνδέεται με τη Ραφήνα.

Η παραλία αυτή είναι η Μεγάλη Άμμος 
(Χρυσή Άμμος), που μεταμορφώνεται κατά 
καιρούς, καθώς η ακτογραμμή μετακινείται 
ανάλογα με τη φορά του ανέμου και των 
κυμάτων.

Η Μεγάλη Άμμος θεωρείται ιδανική 
για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ 
(windsurfers και kitesurfers), καθώς είναι 
ιδιαίτερα εκτεθειμένη στους ανέμους.

tanea.gr

H παραλία που εντυπωσίασε στο νέο σποτ του εΟΤ

Ε Λ Λ Α Δ Α 
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τώρα
που η ζωή 
επέστρεψε 
στους 
κανονικούς 
της 
ρυθμούς

eurovintage.com ~ sales@eurovintage.com

Μιά ζωή 
ρετσίνα 
αλλά μόνο...
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ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Μοναδική εμπειρία για κάθε 
ταξιδιώτη η επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο της Δήλου
Μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο είναι 

το νησί της Δήλου, ως ο πιο μεγάλος 
φυσικός νησιωτικός αρχαιολογικός χώρος. 
Σε κανένα άλλο νησί δεν φιλοξενούνται 
τόσα πολλά μνημεία αρχαϊκών, κλασικών 
και ελληνιστικών χρόνων και γι’ αυτό 
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Κανείς δεν διανυκτερεύει στο ακατοίκητο 

νησί, με τους επισκέπτες να καταφθάνουν 
καθημερινά από τα γειτονικά νησιά για μια 
αξέχαστη και μαγική εμπειρία.

Κάθε ταξιδιώτης απολαμβάνει μια 
μοναδική περιήγηση στην αναβίωση του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στο νησί 
που «βάφτισε» τις Κυκλάδες, ως νησιωτικό 
σύμπλεγμα που αναπτύσσεται κυκλικά 
γύρω του.

Η ιερότητα του πανέμορφου αυτού 
τόπου οφείλεται στον μύθο της γέννησης 
του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος. Όπως 
αναφέρει ο μύθος, η Δήλος ήταν ένα 
πλεούμενο νησί μέχρι που ο Ποσειδώνας 

την ακινητοποίησε μετά από παράκληση 
του Δια, για να προσφερθεί ως καταφύγιο 
στην Λητώ.

Όταν ο Δίας «ερωτεύτηκε» την Λητώ 
και εκείνη έμεινε έγκυος, αντιμετώπισε 
την οργή της Ήρας, της γυναίκας του Δία. 
Έτσι, ο Δίας παρακάλεσε τον Ποσειδώνα, 
να βοηθήσει να βρεθεί για τη Λητώ ένα 
οποιοδήποτε καταφύγιο για να γεννηθούν 
τα παιδιά του. Ο Ποσειδώνας πήρε τον 
αθέατο βράχο -την Άδηλο- και βρήκε μια 
αρκετά προστατευμένη θέση ανάμεσα στα 
άλλα νησιά και τη μετονόμασε σε Δήλο 
(φανερή).

ΔΗλΟσ - Ιστορία
Η Δήλος είχε κατοικηθεί ήδη από το 

2500 π.Χ. και σύμφωνα με τον αρχαιολόγο 
Π.Ι. Χατζηδάκη, οι κάτοικοι έχτισαν τις 
ελλειψοειδείς καλύβες τους στην κορυφή 
του λόφου Κύνθου. Στο νησί κατοίκησαν 
και οι Μυκηναίοι, τον 15ο αιώνα π.Χ., 
όταν εξαπλώθηκαν στην περιοχή των 
Κυκλάδων.

Μετά το τέλος των Περσικών πολέμων 
ιδρύθηκε η Δηλιακή Συμμαχία, μία 
συμμαχία πόλεων κρατών στην οποία την 
πρωτοκαθεδρία είχε η Αθήνα. Στη Δήλο, 
ως έδρα της συμμαχίας βρισκόταν και το 
κοινό ταμείο μέχρι το 454 π.Χ.

H πόλη, που σήμερα βλέπουν οι 
επισκέπτες, αναπτύχθηκε μετά το 166 
π.Χ., από τους Ρωμαίους. Η ακμή και η 
εμπορική αξιοποίηση του νησιού, οφείλεται 
στο λιμάνι που ήταν ελεύθερο δασμών, 
αποτελώντας έτσι ένα σπουδαίο εμπορικό 
κέντρο.

Στις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ. 
υπολογίζεται ότι στο μικρό αυτό νησί 
με έκταση 3,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

κατοικούσαν περίπου 30.000 άνθρωποι. 
Εξαιτίας του ιερού της χαρακτήρα, η Δήλος 
δεν αντιμετώπιζε κινδύνους επιδρομών, 
ωστόσο, το 88 π.Χ. ο βασιλιάς του Πόντου 
Μιθριδάτης προχωρά στη λεηλασία του 
νησιού και το 69 π.Χ. το νησί δέχεται νέα 
καταστροφική επιδρομή από πειρατές.

Οι ανασκαφές που έβγαλαν το νησί 
από την αφάνεια ξεκίνησαν το 1873 από 
την αρχαιολογική σχολή Αθηνών και 
συνεχίστηκαν την περίοδο από το 1904 
μέχρι το 1914. Τα ευρήματα φυλάσσονται 
στο Μουσείο Δήλου και από το 1990 
ολόκληρο το νησί έχει χαρακτηριστεί 
Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά και 
προστατεύεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ.

ΑΠΟλλΩΝ
Αρχαιολογικός χώρος
Όταν ξεκινήσει ο ταξιδιώτης την 

περιήγηση του στον αρχαιολογικό 
χώρο θα δει μια λιθόστρωτη πλατεία 
περιτριγυρισμένη από ναούς, την λεγόμενη 
Αγορά των Κομπεταλιαστών του 2ου 
αιώνα π.Χ. Τα κτίρια που σώζονται  νότια 
και ανατολικά της πλατείας φιλοξενούσαν 
εμπορικά καταστήματα, οι πιο πολλές όμως 
δραστηριότητες γίνονταν στον υπαίθριο 
χώρο. Οι περισσότεροι γνωρίζουν το νησί 
για τον περίφημο Δρόμο των Λεόντων.

Οι αυθεντικοί μαρμάρινοι λέοντες φυ-
λάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Ο δρόμος των Λεόντων με τα μαρμάρινα 
λιοντάρια του φτιάχτηκε τον 7ο π.Χ. αιώνα, 
όταν οι κάτοικοι της Νάξου θέλησαν 
να ευχαριστήσουν τον θεό για κάποια 
ευεργεσία του. Σημειώνεται πως τα 
λιοντάρια που βλέπει κανείς σήμερα στην 
οδό των Λεόντων είναι απομιμήσεις των 
αυθεντικών, αφού οι μαρμάρινοι λέοντες 
φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Το ακατοίκητο ελληνικό νησί 
με τους αρχαίους θησαυρούς

a
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

Δρόμος των λεόντων
Από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα του 

νησιού είναι και ο ναός της Ίσιδας, όπου 
στο εσωτερικό του βρίσκεται το άγαλμα 
της θεάς, προστάτιδας των ναυτικών. 
Ο ναός βρίσκεται στους πρόποδες του 
λόφου Κύθνου που υψώνεται μέχρι 113 
μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. 
Ο ναός οικοδομήθηκε στις αρχές του 2ου 
αιώνα π.Χ. και επισκευάσθηκε από τους 
Αθηναίους το 135 π.Χ.

Ο ναός της Ίσιδας
Στον αρχαιολογικό χώρο της «ιέρειας 

των Κυκλάδων» βρίσκεται και το περίφημο 
ψηφιδωτό στην οικία του Διονύσου (2ος 
αιώνας π.Χ.). Πρόκειται για ένα μωσαϊκό 
που απεικονίζει τον θεό Διόνυσο με ανοιχτά 
φτερά, στεφανωμένο με κισσό.

Η διαδρομή που διασχίζουν οι 
επισκέπτες στις πολυτελείς οικίες –όπως 
την οικία του Διονύσου- μέχρι το αρχαίο 
θέατρο ονομάζεται Συνοικία Θεάτρου 
και εκεί βρίσκονται πολλοί από τους 
θησαυρούς του αρχαιολογικού χώρου του 
νησιού, όπως η οικία της Κλεοπάτρας και 
του Διοσκουρίδη (2ος αιώνας π.Χ.).
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Μέσω αυτής της επένδυσης, το 
HHF θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τις 
υπάρχουσες συνεργίες και συνεργασίες 
μέσω των προγραμμάτων σπουδών 
μας στο εξωτερικό που είναι διαθέσιμα 
τόσο στο Πανεπιστήμιο York όσο και στο 
Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Το CIG φιλοξενεί φοιτητές που 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές 
στην Ελλάδα και προσφέρει επίσης 
μια σειρά υποτροφιών, πρακτικών και 
ταξιδιωτικών υποτροφιών σε καναδούς 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές για έρευνα σε οποιαδήποτε 
πτυχή των ελληνικών σπουδών και σε 
οποιοδήποτε ακαδημαϊκό κλάδο.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης CIG 
μπορεί να εξυπηρετήσει τους φοιτητές 
του York και τους φοιτητές Νεοελληνικών 
Σπουδών, καθώς παρέχει δωρεάν διαμονή 
για τρίμηνη διαμονή στην Αθήνα, όπου οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές μας μπορούν να 

διεξάγουν την 
έρευνά τους με 
πολύ προσιτό 
τρόπο ενώ οι 
π ρ ο π τ υ χ ι α κ ο ί 
φοιτητές μπορούν 
να αποκτήσουν 
πολύτιμη εμπειρία 
ως ασκούμενοι 
που εργάζονται 
στη βιβλιοθήκη 
CIG και σε 
άλλες ανάγκες 
του ιδρύματος. 
Επιπλέον, το 
CIG επεκτείνει 
το φάσμα των 
δραστηριοτήτων 
του και 
ευθυγραμμίζεται 

με την αποστολή του προέδρου του HHF να 
διατηρήσει τη γέφυρα  μεταξύ μελετητών, 
φοιτητών και ερευνητών στην Ελλάδα, 
και να αξιοποιήσει στο έπακρο το CIG, 
ένα «δεύτερο σπίτι» για τους Καναδούς 
φοιτητές ενώ κάνουν τις σπουδές τους, είτε 
παρακολουθώντας  καλοκαιρινα μαθήματα 
είτε διεξάγοντας την έρευνά τους στην 
Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το Καναδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, 
επισκεφθείτε: http://www.cig-icg.gr/.

Ανυπομονούμε για την εποικοδομητική 
αυτή νέα συνεργασία με το CIG και 
είμαστε ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες 
που θα προσφέρει αυτή η επένδυση στα 
συνεργαζόμενα ιδρύματά μας.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεχή 
υποστήριξή σας καθώς συνεχίζουμε το 
έργο μας για τη διατήρηση, προβολή 
και προώθηση της ελληνικής γλώσσας, 
εκπαίδευσης και πολιτισμού μέσα από 
αυτή τη δύσκολη και μοναδική στιγμή.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΟλΙΤΙσΤΙΚΗσ ΚλΗΡΟΝΟΜΙΑσ (HHF):
Νέο Καναδικό Ινστιτούτο στην ελλάδα

ΑΠΟ σελΙΔΑ 1
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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!!!

Νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος βλέπει το 
φως της δημοσιότητας και τοποθετεί 
την Ελλάδα στις πρώτες πέντε θέσεις 
με τις χώρες της Ευρώπης που 
διαθέτουν τα πιο καθαρά νερά.

Σύμφωνα με την έρευνα από τους 
22.295 χώρους που ελέγχθηκαν, 
το 84,6% είχε εξαιρετική ποιότητα 
νερού. Η μελέτη κάλυψε περιοχές 
από 27 έθνη, ανάμεσα τους και η 
Ελλάδα.

Μετά από σχεδόν 3 μήνες σε lock-
down, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν 
πλέον να αξιοποιήσουν στο έπακρο 
τις παραλίες, τις λίμνες και τα ποτάμια 
τους καθώς η ΕΕ ετοιμάζεται να άρει 
τους ελέγχους στα σύνορα εντός της 
επικράτειάς της έως τα τέλη Ιουνίου.

Μια ανάλυση ανά χώρα έδειξε ότι σε 
πέντε χώρες -Κύπρος, Αυστρία, Μάλτα, 
Ελλάδα και Κροατία- τουλάχιστον το 
95% των υδάτων κολύμβησης ήταν 
άριστης ποιότητας, Από όλες τις χώρες 
που παρακολουθούνταν, η Πολωνία 
ήταν η μόνη με λιγότερο από το 50% των 
υδάτων κολύμβησης να χαρακτηρίζονται 
ως εξαιρετικά.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος δήλωσε ότι η ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης είναι γενικά καλύτερη 
σε παράκτιες τοποθεσίες από ότι στην 
ενδοχώρα, με το 87,4% των παράκτιων 
περιοχών κολύμβησης να ταξινομούνται 
ως εξαιρετικές, σε σύγκριση με το 79,15 
των νερών της ενδοχώρας στην ΕΕ

protothema.gr

«Το ζήτημα λοιπόν είναι να 
παραμείνουμε σε επιφυλακή, να 
παραμείνουμε σε εγρήγορση και 
να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το 
ζήτημα της εξέλιξης του ιού είναι 
πάνω και πέρα από οτιδήποτε 
άλλο σε σχέση με τον καθένα μας 
ξεχωριστά», είπε ο κ. Χαρδαλιάς 
και σημείωσε: «Είναι σε ύφεση ο 
ιός, αλλά δεν σημαίνει ότι ο ιός έχει 
φύγει».

Διαβεβαίωσε τους πολίτες πως αν 
ο καθένας μας τηρεί τα μέτρα, τότε 
είναι πολύ πιο εύκολο να αποτραπεί 
η δημιουργία πολλαπλασιαστών ή 
φορτίων.

«Εάν με ρωτάτε αν εξαφανιστούν 
τα κρούσματα, σας λέω, όχι δεν 
θα εξαφανιστούν τα κρούσματα. 
Απλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι 
επιχειρησιακά να λειτουργήσουμε, 
να μπορέσουμε να φέρουμε λύσεις, 
να λειτουργήσουμε τα πρωτόκολλα 
και όλο αυτό να μην δημιουργήσει 
πρόβλημα στη γενικότερη 

προσπάθεια που κάνουμε ως Ελλάδα», 
τόνισε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει ανησυχία 
για τα κρούσματα από το εξωτερικό 
ο υφυπουργός απάντησε πως 
«παρακολουθούμε επιδημιολογικά 
όλες τις χώρες και αυτές που είναι 
στις 29 και αυτές που είναι υψηλού 
ρίσκου και αναλόγως λειτουργούμε» 
και συνέχισε: «Η έννοια της 
δειγματοληψίας δεν έχει να κάνει με το 
ότι έρχεται μια πτήση και θα πάρουμε 
πέντε να τους ελέγξουμε. Έχει να κάνει 
με ένα σύγχρονο πρωτόκολλο το οποίο 
έχει έναν αλγόριθμο που έχει να κάνει 
με το από ποιες περιοχές ήρθαν, αν 
υπάρχουν τράνζιτ μεταφορές, αν οι 
προηγούμενες ημέρες στην περιοχή 
τους έχουν βγάλει κρούσματα, 
αν οι δικές μας δειγματοληπτικές 
έρευνες έχουν κρούσματα. Υπάρχουν 
άνθρωποι που ξενυχτάνε σε 24ωρη 
βάση στην Πολιτική Γραμματεία, ούτως 
ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 
Υπομονή σε συνεργασία με τα 
συναρμόδια υπουργεία δουλεύουμε 
νυχθημερόν για να φέρουμε το 
καλύτερο αποτέλεσμα».

zougla.gr

Χαρδαλιάς: 
Γιατί επανήλθε 
η καθημερινή 

ενημέρωση για 
τον κορωνοϊό

Η ελλάδα στις πρώτες χώρες με τα 
πιο καθαρά νερά στην ευρώπη

Ε Λ Λ Α Δ Α

ΑΠΟ σελΙΔΑ 1
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Αγαπητοί συμπατριώτες,

Όπως γνωρίζετε, από τις 16 Μαρτίου 
2020, στο Γενικό Προξενείο της 
Ελλάδος στο Τορόντο αποφασίσαμε 
να διακόψουμε την τακτική παροχή 
υπηρεσιών, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας για την πρόληψη της 
διάδοσης του ιού Covid-19.

Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα, 
εξυπηρετήσαμε συμπολίτες μας σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δεν 
σταματήσαμε, επίσης, να δεχόμαστε 
κλήσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο 
και να απαντάμε στις ερωτήσεις σας.

Από τις 9 Ιουνίου 2020 θα αρχίσουμε 
και πάλι να δεχόμαστε τακτικά 
συμπολίτες μας στο Γενικό Προξενείο 
για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων 
τους. Πολλά όμως θα έχουν αλλάξει.

Πρώτα απ’ όλα, θα προσπαθήσουμε 
να αποφύγουμε τη συγκέντρωση 
μεγάλου αριθμού επισκεπτών 
συγχρόνως. Για το λόγο αυτό, οι 
επισκέψεις στο Γενικό Προξενείο θα 
γίνονται πλέον μόνο με ραντεβού και 
με αρκετή χρονική απόσταση, ώστε 
να μην υπάρχουν πολίτες σε αναμονή 
στο χώρο υποδοχής του Γενικού 
Προξενείου. Για όλες τις υπηρεσίες 
μας έχουμε αναρτήσει οδηγίες στην 
ιστοσελίδα μας και θα διαπιστώσετε ότι 
για τις περισσότερες μπορείτε εύκολα 
και απλά να προγραμματίσετε μόνοι 
σας την επίσκεψή σας για την ημέρα 
και την ώρα που σας εξυπηρετεί.

Για κάποιες, επίσης, υπηρεσίες 
που δεν απαιτούν την αυτοπρόσωπη 
παρουσία σας δεν θα χρειαστεί 
να έρθετε καθόλου στο Γενικό 
Προξενείο, γιατί θα είναι διαθέσιμες 
μέσω ταχυδρομείου. Έχουμε, 
επίσης, προβλέψει τη δυνατότητα να 
συνδεθούμε μαζί σας, αν χρειαστεί, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, για κάποιες 
από τις υποθέσεις που στο παρελθόν 
απαιτούσαν περισσότερες της μίας 
επίσκεψης στο προξενείο, όπως για 
παράδειγμα τα στρατολογικά θέματα.

Όταν μας επισκεφθείτε, θα 
διαπιστώσετε ότι έχουμε λάβει 
επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας. Ο 
χώρος υποδοχής χωρίζεται πλήρως 
από το χώρο των γραφείων με 
υαλοπίνακα, ενώ η αίθουσα αναμονής 
έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις 
φυσικής απόστασης. Σε όλα τα γραφεία 
των υπαλλήλων έχουν τοποθετηθεί 
ακρυλλικοί πίνακες προστασίας και 
αντισηπτικά υγρά. Τέλος, εμείς θα 
φοράμε μάσκα και σας παρακαλούμε 
να φοράτε και εσείς. Δεν θέλουμε να 
αισθάνεσθε το Γενικό Προξενείο της 
πατρίδας σας ως ένα χώρο αφιλόξενο, 
όμως τα μέτρα αυτά επιβάλλονται για 
την προστασία όλων μας.

Παρά τις προσπάθειές μας, είναι 
σίγουρο ότι σε κάποιους τομείς 
υπηρεσιών θα δημιουργηθούν 
καθυστερήσεις. Τους μήνες που μας 
πέρασαν, διαπιστώσαμε μια μεγάλη 
αύξηση ενδιαφέροντος πολλών 
ομογενών μας να τακτοποιηθούν 
δημοτολογικά και να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους στην αναγνώριση 

της ελληνικής τους ιθαγένειας, για 
να αποκτήσουν δηλαδή ελληνικό 
διαβατήριο. Οι υποθέσεις αυτής της 
κατηγορίας είναι συνήθως περίπλοκες, 
διότι σε πολλές περιπτώσεις 
αφορούν εκκρεμότητες που οι 
ομογενείς μας δεν είχαν τακτοποιήσει 
για πολλά χρόνια. Σε κάποιες 
περιπτώσεις απαιτείται η σύνταξη 
διαδοχικών ληξιαρχικών πράξεων, 
διόρθωση ονομάτων στην Ελλάδα 
ή στον Καναδά ή και τακτοποίηση 
στρατολογικών υποχρεώσεων για 
τους άνδρες. Από την πλευρά μας, θα 
κάνουμε όπως πάντα ό,τι καλύτερο 
μπορούμε για να παρέχουμε σε κάθε 
ομογενή που απευθύνεται σε εμάς 
έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με το 
τί χρειάζεται να κάνει στη δική του 
ατομική περίπτωση.

Τέλος, ξέρω ότι πολλοί από εσάς 
σχεδιάζετε να επισκεφθείτε την Ελλάδα 
αυτό το καλοκαίρι. Κάποιοι ίσως έχετε 
αναβάλει τα σχέδιά σας αναμένοντας 
τις εξελίξεις. Η Ελλάδα, άλλωστε, είναι 
υπέροχη όλες τις εποχές του χρόνου. 
Καθώς ανοίγουμε προσεκτικά τις 
πόρτες μας για να υποδεχτούμε τους 

Μέσα από την προσωπική του 
σελίδα στο facebook, ενημέρωσε 
τους ομογενείς ο Γενικός Πρόξενος 
στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, 
σχετικά με τα μέτρα προστασίας που 
έχει λάβει το Γενικό προξενείο, για το 
προσωπικό του και για τους επισκέπτες. 

Ακολουθεί η αναδημοσίευση:

Π Α Ρ Ο Ι Κ Ι Α ενημέρωση για τη λειτουργία 
του Γενικού Προξενείου Τορόντο

επισκέπτες μας, στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Εξωτερικών έχει 
αναρτηθεί ένας κατατοπιστικός 
οδηγός σχετικά με το ποιοί, πότε 
και πώς μπορούν να εισέλθουν στη 
Χώρα μας.

Εκ μέρους όλων μας στο Γενικό 
Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο, 
θέλω να σας ευχηθώ να παραμείνετε 
ασφαλείς και υγιείς.
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Αγαπητέ/ή  Φίλε/η  του Ελληνικού Σπιτιού:

Το Ελληνικό Σπίτι θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή του σε 
όλους όσους δώρισαν ή στήριξαν τα Γηροκομεία μας κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς 
COVID-19 Πανδημίας με ευγενικές δωρεές, εξοπλισμό ατομικής προστασίας, γεύματα 
και γλυκίσματα για τα γεροντάκια και το προσωπικό μας, ή συγκεντρώνοντας τα 
απαραίτητα χρήματα και προσφέροντας ευγενικά λόγια ενθάρρυνσης. Όλοι οι δωρητές 
μας για την Πανδημία COVID-19 αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας (www.helleni-
chome.org).

Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να αναγνωρίσουμε τους πολεμιστές 
μας, το προσωπικό πρώτης γραμμής, τους γιατρούς και τη διοίκηση που έχουν 
κάνει τα μέγιστα για την ασφάλεια και την υγεία των ενοίκων μας. Τέλος, θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε και τα τρία επίπεδα της Κυβέρνησης του Καναδά που έχουν 
επανειλημμένα επικοινωνήσει μαζί μας για υποστήριξη και με δωρεές Εξοπλισμού 
Ατομικής Προστασίας, πόρων και γευμάτων για τους εργαζομένους πρώτης γραμμής.

Ως αποτέλεσμα αυτής της Πανδημίας, το Ελληνικό Σπίτι επιβαρύνθηκε με πολλά 
έξοδα για τα οποία μας βοήθησαν οι δωρητές μας και το Υπουργείο Μακρόχρονης 
Μέριμνας, αλλά και υπέφερε ως αποτέλεσμα των δύο μεγάλων διοργανώσεων που 
έπρεπε να ακυρωθούν, του Walkathon τον Ιούνιο και του Τουρνουά Γκολφ τον Ιούλιο. 

Ωστόσο, μπορείτε ακόμα να βοηθήσετε τους Ηλικιωμένους μας κάνοντας μια 
συνεισφορά στο Σπίτι μέσω της ιστοσελίδας μας: www.hellenichome.org, καλώντας μας 
στο 416.654.7718 εσωτ. 2222 ή ταχυδρομικώς στο 33 Winona Drive Toronto, ON  M6G 
3Z7. Προς: ΔΩΡΕΑ COVID-19.

σας ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σας στο ελληνικό σπίτι. 

Με εκτίμηση,
 
Γιάννης Κ. Φαναράς
Πρόεδρος και Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου
 

*  *  *  *  * 
Dear Friends of the Hellenic Home:

Hellenic Home would like to extend its gratitude and appreciation to everyone who 
donated or supported our Homes during the unprecedented COVID-19 times with gen-
erous donations, Personal Protective Equipment, meals & treats for our residents and 
staff, or by raising much needed funds and offering kind words of encouragement. All 
our donors are proudly listed on our website (www.hellenichome.org).

In addition, we would like to thank and acknowledge our warriors, our front-line staff, 
doctors and management who have gone above and beyond to ensure the health and 
safety of our residents. Finally, we wish to thank all three levels of government who 
have repeatedly reached out to us for support and with donations of Personal Protective 
Equipment, resources and meals for our front-line workers.

As a result of this Pandemic, Hellenic incurred many expenses for which our donors 
and the Ministry of Long Term Care assisted us with, but also suffered as a result of our 
two major events that had to be cancelled, our Walkathon in June and our Golf Tourna-
ment in July. 

However, you can still assist our Hellenic Seniors by making a contribution to the 
Home through our website: www.hellenichome.org,  by calling us at 416.654.7718 ext. 
2222 or by mail at 33 Winona Drive,  Toronto, ON  M6G 3Z7.   Attention: COVID-19 
Donation.

We thank you for your dedication to our Home. 

Sincerely,

John C. Fanaras, President and Chair of the Board of Directors

Donations $100,000 +
Hellenic Heritage Foundation (HHF)

The HHF donated a total of $100,000 that were
collected by the following members:

 • Tony Lourakis  • Andy Papadakos
 • Bill Tserpes  • Chris Tambakis
 • Elias Demangos  • John Dagonas
 • John Poulos  • John Sotos
 • John Vavitsas  • Seretis Family
 • Steve Mirkopoulos • Tula and Lou Alexopoulos

Donations $10,000-$25,000
 • James Mangos  • John C. Fanaras
 • Michael Lagopoulos • Nicholas Paul

Donations $5,000-$9,999
 • Hellenic Home Ladies Auxiliary • Hellenic Home Tenants Association
 • Neil Selfe   • Toronto Dental Consultants Ltd

Donations $1,000-$4,999
 • Anonymous  • Chiko Nanji
 • Chris Salapoutis  • Dr. John Theodoropoulos
 • George Theodoropoulos • Hellenic Board of Trade
 • Jim Janetos  • Laird Auto Body
 • Michael Gekas

Donations $1-$999
• Adamantia Psimouli
• Agatha Marinakis
• Alan Chan
• Alex Telidis
• Alicia Dietrich
• All Saints Ladies Philoptochos
• Amy Richardson
• Ana Mantziounis
• Dr. Anastasia Kranias
• Andrew MacDougall
• Andrew McCubbin
• Angela Ikonomakis
• Angela Koutros
• Angela Mailis
• Anna Giannopoulos
• Dr. Apostolos Tountas

Thank you to 
all our supporters

ευχαριστούμε όλους 
τους Υποστηρικτές μας

• Apostolos Zezos
• Argyro Pissaris
• Aris and Helen Gitsidis
• Banks Family
• Barry Rittich
• Betty Ellinidis
• Bill Papaconstantinou
• Carlyn Bujouves
• Carol Browninh
• Catharine Erb
• Cathy Iaboni
• Charlie Wood
• Chris Haralambopoulos
• Chris Newall
• Chris Papadopoulos
• Chris Salapoutis a
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• Rita Alexopoulos
• Robert and Maria Peck
• Sandra Hawken
• Shane Doyle
• Shane Doyle
• Stella & Perry Roubatsis
• Steve S Tsatsos
• Susan Papadimou
• Susan Smith
• Sylvia Tsoukalas
• Takis Plagiannakos

• John Christian
• John Dimitropoulos
• John Lovatsis
• John Taylor
• John Tsotsos
• John Voudouris
• John/Diana Tsatsos
• Kelly Maggirias
• Kelly Tsioros
• Kevin Liu
• Konstantinos Kioulmetis
• Kosta Kalogiros
• Kosta Kostouros
• Krista Mclay
• Lazaris Family
• Leah Taylor Roy
• Lefki Papageorgopoulos
• Lesley Susan
• Lina Papadaki
• Maria Giagilitsis
• Maria Partalas
• Maria Tsopelas
• Marilyn Gitsidis
• Marinos Stamatopoulos
• Mary Peluso
• Matt Griem
• Matthew Tontodonati
• Max Willner
• Maxim Tchetvertnykh
• Michael Mastroianni
• Mike Sourlis
• Modesto Polydor
• Morley Roden
• Nicolaos Diseris
• Niki Vomvas
• Olympic Cheese
• Panagiotis Roubatsis
• Paula Konstantinidis
• Paulina Purdy
• Pauline Missios
• Penny Stathopoulos
• Peter Galanis
• Peter and Athina Tsatsos
• Peter Petrou Peter Rizakos
• Peyton Macnaught
• Philomeni Papaevangelo
• Rachel Metalin
• Randy Tsioros
• Ranger Leon
• Reed Jeffrey

• Chris Tambakis
• Chrissa Chilakos
• Christos and Dionysia Papadopoulos
• Christos Paschalidis
• Chrisula Selfe
• Costa & Elaine Pissaris
• Devon Selfe
• Dimitra Jovanovich
• Dimitrios Nasakos
• Donna Thompson
• Dorothy Trambakoulos
• Dr. Dimitra Trambakoulos
• Dr. George Torlakis
• Dr. Sophia Mobilos
• Ed Moon
• Eleni Karapapas
• Eleni Lagoudakis
• Eliana Savas
• Elias Psarrologos
• Elliott Ingram
• Emily Zhang
• Evagelos Bellis
• Evelyn Meditskos
• Evy Lang
• Frances Tsioros
• Freda Family
• George Christakis
• George Karayannides
• George Pappas
• George Telidis
• Gianfranco Mastroianni
• Greek Students Association
• of the University Of Toronto
• Haralabos Mitropoulos
• Heather Webster
• Helen Tsakiridis
• Helena Castelli
• Irene Dotsikas
• Irene Marinakis
• Irene Papadopoulos
• Jack & Dina Prattas
• James Karas
• Jamie Selfe
• Janet Selfe
• Jayden Lin
• John Bitove

• Tina Tzatzanis
• Tom Konstantas
• Toula Athanasopoulos
• UCC Hellenic Culture Club
• Vangie Balouzakis
• Vasilios Konstantas
• Vicki Rousakos
• Yioula Psimoulis
• York University Hellenic Students
Association
• Zafiris Daskalakis

Donations in Kind-Personal 
Protective Equipment/Other

• Agatha Mulya
• Altima Dental
• Anderson College
• Apostolos Zezos
• Artisan Complete
• Asclepius Dental Society
• Bessie David
• Bill Maragos
• California Innovation
• Canadian Tire Response Fund
• Cathy Christakis
• Chris Kelos
• Chitra Persaud
• Deputy Mayor Michael Thompson, City
Councilor
• Claudette McGowan
• Constantine Alexiou
• Jim Karyiannis- City Councillor Ward 22
• Crystal Fountain
• Dion Ties
• Dr. George Christodoulou
• Dr. Sofia Karantonis
• Dr. Sophia Polymeneas
• Dr. William Rodriguez
• Eli Cremer
• Erin Wilson
• FV Foods
• George Mylonas
• Glen Day
• Heather Yang
• Helen Rodopoulos
• Hellenic Heritage Foundation (HHF)
• Heritage Funeral Home
• Home Depot
• Infinite Care

• INFOR Financial Inc.
• Julia Gennaro
• Julie Mix
• Kariba Foods
• Klick Inc. (Klick Health)
• Kostas Papayiannis
• Kronos Foods
• Landstar Communities
• Len and Mariana Mangos
• Leonidas Chocolates
• Louis Kotsopoulos
• Mary and Tom Caravellos
• Mary Sakelariou
• Mel Galleon
• Michael King
• Michael McCormick
• Mobilizing Masks
• Salma Zahid, MP
• Neo Image Candlelight
• Nick Brokalakis
• Nick Mantas
• Nicole Andreakos
• Pam Saythong-Mulya
• Pandemic Pals
• Patricia Gatzios
• Peter Panagiotopoulos
• Peter Tsihlias
• Poli Pergantis
• Ronnen Haray
• Rosanne Gulab
• Samantha Baldwin
• Sonam Choeden
• SpinMaster Toys
• Spirit of York Distillery Co.
• Steve Stratakos
• Taso and Jenny Boussoulas
• Tom Alexopoulos
• Toronto Police Service
• University Health Network

Π Α Ρ Ο Ι Κ Ι Α
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Η Χάρις Αλεξίου δεν είναι μια ακόμη 
τραγουδίστρια. Είναι μύθος. Είναι η 
«Μεγαλόχαρις» της ελληνικής μουσικής. 
Ένα κορίτσι που ξεκίνησε από τη Θήβα, 
ως Χαρίκλεια Ρουπάκα, από έναν ντόπιο 
αγρότη και μια μάνα Μικρασιάτισσα, για 
να κατακτήσει με την μοναδική, ξεχωριστή, 
συγκλονιστική φωνή της ολόκληρο τον 
κόσμο. Έναν κόσμο που φάνταζε μια 
σταλιά για να χωρέσει τη φωνή της Αλεξίου. 
Της Ελληνίδας.

Λένε πως ίδιον των πραγματικά μεγάλων 
και σπουδαίων αυτής της πλάσης είναι να 
ξέρουν πότε θα πουν «αντίο». Πότε θα 
κλείσουν τον κύκλο. Κι ας είναι κύκλος 
μισού αιώνα, με εκατομμύρια δίσκους, 
ατελείωτης αγάπης από τον κόσμο και 
δόξας. Η Χάρις δεν έκρυψε, δεν μάσησε τα 
λόγια της… Και όπως μας είχε συνηθίσει 
πάντα, ειλικρινής σε βαθμό κακουργήματος, 
βγήκε γενναία και έγραψε τον επίλογο μιας 
καριέρας που όμοια της δεν έχει άλλη 
τραγουδίστρια στην Ελλάδα: «Δεν μπορώ 
να τραγουδήσω, όπως τραγουδούσα 
παλιά. Και δεν καταδέχομαι να συνεχίσω 
και να το κάνω αυτό, αν δε μπορώ να 
το κάνω καλά. Θα με ακούσετε σε λίγο 
καιρό σε ένα τραγούδι με τη Γιασμίν, ένα 
ντουέτο που κάναμε μαζί που έχω γράψει 
τους στίχους στα ελληνικά εγώ και εκείνη 
τη μουσική και τους στίχους στα ισπανικά. 
Το ηχογράφησα πέρσι το καλοκαίρι. Είναι 
μια μπαλάντα που μπορούσα να πω, αλλά 
δε με ακούει η φωνή μου πια και είπα πως 
είναι καλύτερα να σταματήσω. Δεν είναι 
σωστό. Το Χειρόγραφο ήταν το τελευταίο 
μουσικό που έκανα.

Υπήρχε ήδη το πρόβλημα. Όταν με 
κάλεσε ο Μικρούτσικος να τραγουδήσω 
στους Βράχους του είπα “δεν τραγουδάω 
Θάνο μου αλλά θα είμαι εκεί για σένα”. 

Πήρα λίγο θάρρος και μετά συνεργάστηκα 
με τον Ξαρχάκο στον Ζαμπέτα. Εκεί πήρα 
την οριστική απόφαση. Είπα “δε σου 
αξίζει να συνεχίσεις”. Δεν ήταν κάτι απλό, 
βεβαίως και το πένθησα. Μπορεί και 
εγώ να σαμποτάρισα τη φωνή μου. Όταν 
κατάλαβα πως δεν αποδίδω πια όπως 
παλιά, να την έσκαψα λίγο παραπάνω» και 
κατέληξε:

«Μην είσαι τώρα νούμερο που βγαίνει 
και προσπαθεί να φτάσει τη νότα. Αφού δε 
μπορεί πια η φωνή σου να το βγάλει αυτό. 
Σεβάσου αυτό που έχεις κάνει μέχρι τώρα. 
Δε γράφω πια τραγούδια. Αν γράψω ξανά, 
θα περάσει κάποιος χρόνος. Όταν γράφω 
εγώ τραγούδι, μου βγαίνει αυτόματα να το 
τραγουδήσω. Οπότε τι να γράψω τώρα;»

Η Χάρις είναι 70 ετών… Άλλοι στη θέση 
της ονειρεύονται μια 3η ή 4η καριέρα στα 
70 τους. Και θαμπώνουν τον μύθο. Τον 
μετατρέπουν σε παραμύθι. Με τη διαφορά 
ότι στο τέλος ούτε  αυτοί ζουν καλά  ούτε κι 
εμείς καλύτερα. Η Αλεξίου, αυτό το κορίτσι 
που σαν να γεννήθηκε μεγάλο, μετά τις 
στιγμές που έντυσε με τη φωνή της, τα βαριά 
ζεϊμπέκικα, τις μπαλάντες και τα τανγκό 
με τα οποία χάραξε τις αναμνήσεις μας, 
τελειώνοντας την υπόθεση «δισκογραφία» 
μας παραδίδει κι ένα μάθημα. Αυτό της 
πραγματικής περηφάνιας. Απ’αυτά που, 
είπαμε, μπορούν να παραδώσουν μόνο οι 
πραγματικά μεγάλοι. Η Χάρις, η Χαρούλα 
μας, δεν φεύγει από το τραγούδι… Όταν 
έχεις τραγουδήσει την άμμο της θάλασσας, 
πώς να απαρνηθείς τη φύση σου; Απλά 
θα ζει και μαζί της εμείς, με όσα έχει 
τραγουδήσει έως τώρα… Αυτά που θα 
γιατρεύουν ψυχές εις τους αιώνες των 
αιώνων, σαν βάλσαμο.\

ratpack.gr

Η Χάρις Αλεξίου είναι 
τόσο σπουδαία που ήξερε 

πότε να σταματήσει

a



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 31

Ενα τεράστιο μάθημα 
από την μεγάλη 
κυρία του ελληνικού 
πενταγράμμου

ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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