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Πορεία προς το Πάσχα
Την Καθαρά Δευτέρα μπαίνουμε ουσιαστικά στην 

περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, το πνευματικό ταξίδι 
με προορισμό το Πάσχα, την «Εορτή των  Εορτών». 
Είναι η προετοιμασία για την «πλήρωση του Πάσχα, 
που είναι η πραγματική Αποκάλυψη». Για τον λόγο 
αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε με την προσπάθεια να 
καταλάβουμε αυτή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη 
Σαρακοστή και το Πάσχα, γιατί αυτή αποκαλύπτει κάτι 
πολύ ουσιαστικό και πολύ σημαντικό για την χριστιανική 
πίστη και ζωή μας.

Ένα ταξίδι, ένα προσκύνημα! Καθώς το αρχίζουμε, 
καθώς κάνουμε το πρώτο βήμα στη «χαρμολύπη» της 
Μεγάλης Σαρακοστής βλέπουμε -μακριά, πολύ μακριά- 
τον προορισμό. Είναι η χαρά της Λαμπρής, είναι η 
είσοδος στη δόξα της Βασιλείας. Είναι αυτό το όραμα, η 
πρόγευση του Πάσχα, που κάνει τη λύπη της Μεγάλης 
Σαρακοστής χαρά, φως, και τη δική μας προσπάθεια μια 
«πνευματική άνοιξη». Η νύχτα μπορεί να είναι σκοτεινή 
και μεγάλη, αλλά σε όλο το μήκος του δρόμου μια μυστική 
και ακτινοβόλα αυγή φαίνεται να λάμπει στον ορίζοντα. 

“...να γίνομαι 
άνεμος για τον 

χαρταετό και 
χαρταετός για 

τον άνεμο, ακόμα 
και όταν ουρανός 

δεν υπάρχει”.
Οδυσσέας Ελύτης

Καλή Σαρακοστή

Αύξηση επισκεψιμότητας προσδοκούν οι νησιωτικοί 
προορισμοί, στους οποίους οι εμβολιασμοί κατά του Cov-
id έχουν αγγίξει το 100% του πληθυσμού και ήδη έχουν 
συμπεριληφθεί στη διεθνή τουριστική ειδησεογραφία ως 
“Covid Free” τουριστικοί προορισμοί για το καλοκαίρι.

Πρόκειται για τα μικρά κυρίως νησιά έως 1.000 κατοίκους, 
που το σχέδιο του εμβολιασμού με την κωδική ονομασία 
«Ελευθερία», θα έλεγε κανείς ότι τα απελευθέρωσε 
«πρώτα» από τα δεσμά του Covid και πλέον κάνουν πλάνα 
για την εφετινή τουριστική σεζόν, όπως τόνισαν επίσημοι 
φορείς των εν λόγω νησιών. Aντίστοιχες φυσικά βλέψεις 
έχουν και οι υπόλοιποι προορισμοί της χώρας, από τους 
οποίους κάποιοι έμειναν αλώβητοι από τα βέλη του Covid 
και οι υπόλοιποι, με την εξέλιξη των εμβολιασμών, στο 
γενικό πληθυσμό αλλά και στους εμπλεκόμενους με την 

τουριστική βιομηχανία, θα είναι “Covid Free” για εγχώριους 
και εισερχόμενους επισκέπτες.

Καστελόριζο, Μεγανήσι, Κάστος, Θύμαινα, Ψαρά, 
Κάλαμος, Φούρνοι, Οινούσσες είναι οι νησιωτικοί 
προορισμοί κάτω των 1000 κατοίκων που έχει ολοκληρωθεί 
ο εμβολιασμός, ενώ την πρώτη δόση έχουν ολοκληρώσει 
τα νησιά, Ερεικούσσα, Αγαθονήσι, Νίσυρος, Γαύδος, 
Χάλκη, Μαθράκι, Λειψοί, Οθωνοί, Τήλος, Αρκοί.

Τα υπόλοιπα νησιά κάτω των 1.000 κατοίκων, όπως 
έχουν προγραμματιστεί στο σχέδιο Ελευθερία είναι τα εξής: 
Δονούσα, Ελαφόνησος, Σαρία,  Κίμωλος, Άνω Κουφονήσι, 
Ηρακλειά, Ψαρά, Θύμαινα, Τέλενδος, Φολέγανδρος, 
Θηρασιά, Τριζόνια,  Ανάφη,  Σίκινος, Ψέριμος, Αμμουλιανή, 

Τα πρώτα “Covid Free” νησιά στην Ελλάδα

Πάνω από το 1/3 των 
κατοίκων του Οντάριο 
νιώθουν μοναξιά και 

κοινωνική απομόνωση 
λόγω της πανδημίας  
σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η Καναδική Ένωση Ψυχικής Υγείας προτρέπει 
το Οντάριο να δώσει προτεραιότητα στον προσεχή 
προϋπολογισμό του, καθώς νέα δημοσκόπηση 
δείχνει ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19 
έχει διαβρώσει την ήδη εύθραυστη συναισθηματική 
ευημερία των κατοίκων.

Στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν οι κάτοικοι του 
Οντάριο πως αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα όσο 
υπάρχει η πανδημία. Ο διευθύνων σύμβουλος της 
Ένωσης Camille Quenneville, είπε ότι τα αποτελέσματα 
της δημοσκόπησης δείχνουν σαφώς την ανάγκη για 
μεγαλύτερη κυβερνητική δαπάνη στον τομέα της 
ψυχικής υγείας.

«Είναι πολύ ανησυχητικό να βλέπουμε τις τάσεις για 
την ψυχική υγεία των Οντάριων να μειώνονται τόσο 
σημαντικά  μετά και την τελευταία μας δημοσκόπηση», 
δήλωσε η Camille Quenneville σε συνέντευξή της. 
«..Eίναι πολύ ανησυχητικό να σκεφτόμαστε τι πρέπει 
να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τον πληθυσμό. Η 
ζήτηση παροχής υπηρεσιών θα είναι πολύ σημαντική”.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι μόνο το 35% των 
κατοίκων του Οντάριο θεωρούν την ψυχική τους υγεία 
ως «πολύ καλή» ή «εξαιρετική», σε σύγκριση με το 52% 
στον πρώτο γύρο των δημοσκοπήσεων τον Μάιο.

Δείχνει επίσης ότι σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων 
πιστεύουν ότι θα υπάρξει «σοβαρή κρίση ψυχικής 
υγείας» μετά την πανδημία, σε σύγκριση με το 66% τον 
Αύγουστο και το 69% τον Μάιο.

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό των ερωτηθέντων που 
αναφέρουν υψηλά ή πολύ υψηλά επίπεδα άγχους 
έχει αυξηθεί σε 36% από 30% το καλοκαίρι. Αυτοί 
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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

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Άγιος Ευστράτιος, Π. Τρίκερι, Σχοινούσα, 
Γυαλί, Αντικύθηρα, Περιστέρα, Αντίπαξοι, 
Μαράθι, Δοκός, Καλόλιμνος, Φαρμακονήσι.

Το Καστελόριζο ο πρώτος “Free 
Covid” προορισμός στην Ελλάδα

Το Καστελόριζο ήταν το πρώτο νησί 
που οι κάτοικοί του εμβολιάστηκαν στο 
διάστημα 27-30 Ιανουρίου και όπως τονίζει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος του νησιού, 
Στράτος Αμύγδαλος, με τον εμβολιασμό 
άλλαξε η καθημερινότητα των κατοίκων. Ο 
φόβος έδωσε τη σκυτάλη στην αισιοδοξία 
και όλοι πλέον ατενίζουν με ελπίδα την 
φετινή τουριστική σεζόν, καθώς το 90% 
των κατοίκων του εμπλέκονται με την 
τουριστική οικονομία, όπως αναφέρει ο 
κύριος αντιδήμαρχος. Εστιάζοντας στα 
μηνύματα για την τουριστική κίνηση του 
2021, ο κύριος Αμύγδαλος σημείωσε 
ότι ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο το 
Καστελόριζο είχε μόνο ακυρώσεις, φέτος 
υπάρχει μια ζήτηση, που αναμένεται να 
αποτυπωθεί και σε κρατήσεις.

Στο σημείο αυτό ο κ. Αμύγδαλος 
ανέφερε ότι το 2020 έλειψαν από το νησί 
οι ομογενείς, κυρίως από Αυστραλία, ενώ 
φέτος υπάρχει και προσδοκία για επέκταση 
της τουριστικής περιόδου. Προς την 
κατεύθυνση αυτή πολύ σημαντικές, κρίνει 
ο κ. Αμύγδαλος, τις ελεύσεις επισκεπτών 
από την Τουρκία, ειδικά την περίοδο που 

θεωρείται εκτός σεζόν για το νησί, όπως ο 
Απρίλιος και ο Νοέμβριος.

Το καλοκαίρι, το Καστελόριζο των 500 
κατοίκων διπλασιάζει τον πληθυσμό 
του, απόρροια των τουριστικών ροών. 
Ειδικά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 
οι ημερήσιοι επισκέπτες ξεπερνάνε τα 
1000 άτομα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για την τοπική οικονομία. Την ίδια στιγμή 
η δυναμικότητα του νησιού φτάνει τις 
500 κλίνες. Να σημειωθεί ότι 8 πλοία την 
εβδομάδα προσεγγίζουν το Καστελόριζο 
και μαζί με τα ιδιωτικά σκάφη που το 
επισκέπτονται συμβάλλουν στην αύξηση 
των τουριστικών ροών.

Ευοίωνες οι προοπτικές για 
Μεγανήσι - Ελαφόνησο - Λειψούς

Ευοίωνες είναι οι προοπτικές για την νέα 
τουριστική περίοδο και στο Μεγανήσι, με 
τον δήμαρχο Παύλο Δάγλα να τονίζει ότι 
«το νησί στην τρέχουσα συγκυρία ανοίγει 
νέα σελίδα και πλέον αντιμετωπίζει το 

μέλλον με αισιοδοξία και ασφάλεια».  Εν τω 
μεταξύ και η Ελαφόνησος, όπως τονίζεται 
σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, έχει 
ήδη από την περσινή χρονιά κινήσει το 
ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων ταξιδιωτών 
και επαγγελματιών του τουρισμού ως 
ανερχόμενος προορισμός.

Τόσο στη γερμανική όσο και στις 
υπόλοιπες αγορές του εξωτερικού 
αναδείχθηκε η ασφάλεια και της 
παραμονής του επισκέπτη αφού είναι 
ένας μικρός τουριστικός προορισμός, που 
παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα αλώβητος 
από την πανδημία ενώ και η πορεία των 
εμβολιασμών προχωράει με ταχύτατους 
ρυθμούς, αναφέρει η δήμαρχος του νησιού 
Έφη Λιάρου.

Από την πλευρά του και ο δήμαρχος 
Λειψών Φώτης Μάγγος σημείωσε ότι οι 
Λειψοί παραμένουν ένα νησί Covid-free, 
με μηδενικά κρούσματα από την αρχή 
της πανδημίας. Ήδη ολοκληρώθηκε ο 
πρώτος κύκλος εμβολιασμών στον τοπικό 
πληθυσμό με επιτυχία, και αναμένεται 

ο δεύτερος κύκλος σημείωσε. «Τώρα, 
προσβλέπουμε σε μία νέα καλύτερη 
τουριστική σεζόν, κάνουμε όλες τις 
απαραίτητες κινήσεις για τη διατήρηση 
και βελτίωση της προσβασιμότητας, ενώ 
είναι στη συλλογική μας συνείδηση να μην 
επαναπαυόμαστε σε καμία περίπτωση».  

Δράσεις που θωρακίζουν την 
υγειονομική ασφάλεια από Ίο, 

Σκόπελο, Άνδρο και Σίφνο

Με αισιοδοξία εξάλλου ατενίζουν τη 
νέα τουριστική χρονιά και τα νησιά με 
μεγαλύτερο πληθυσμό, από αυτά που 
εμβολιασμοί έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, 
με τους δημάρχους της Ίου, της Σκοπέλου, 
της Άνδρου και της Σίφνου να μιλούν για 
τα μέτρα υγειονομικής θωράκισης των εν 
λόγω νησιών.

Ο δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας 
ανέφερε ότι η Ίος διατηρήθηκε σε 
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα με ελάχιστα 
έως μηδενικά κρούσματα ανά περιόδους, 
ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει ο 
εμβολιασμός των μόνιμων κατοίκων 60+ 
και η διαδικασία εξελίσσεται σε πολύ 
θετικό κλίμα. Στο αποτέλεσμα αυτό έχουν 
συμβάλλει μετά από κινητοποίησή μας, 
η εκπαίδευση προσωπικού του Κέντρου 
Υγείας, η ευαισθητοποίηση δημοτών 
και επαγγελματιών, η διευκόλυνση για 
τη διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ και η 
αξιοποίηση δωρεών για εξοπλισμό, όπως 
του μοριακού αναλυτή στο Κ.Υ. Ίου.

Από τη Σκόπελο ο δήμαρχος Σταμάτης 
Περίσσης ανέφερε ότι η Σκόπελος 
εξακολουθεί να είναι ένα Covid free 
ασφαλές νησί με ελάχιστα μεμονωμένα 
περιστατικά και θεωρείται από τους 
κορυφαίους προορισμούς της Θεσσαλίας 
με τα λιγότερα κρούσματα χάρη στον 
αγώνα φορέων, αρχών και δημοτών, όπως 
είπε. «Το πρώτο στάδιο των εμβολιασμών 
ολοκληρώθηκε με τους κατοίκους να 
ανταποκρίνονται με μεγάλη προθυμία. 
Πιστεύουμε πως στη νέα σεζόν η μεγάλη 
πλειοψηφία του πληθυσμού στο νησί θα 

Τα πρώτα 
“Covid Free” 
νησιά στην 

Ελλάδα

[
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Σύμφωνα με τον Γάλλο ιστορικό 
Φερνάν Λ’Ουιλιέ, ο Καποδίστριας 
αγωνιζόταν να δημιουργήσει ένα κόσμο 
που θα τον αποτελούσαν άνθρωποι 
τόσο τέλειοι σαν τον ίδιο. Καμμία άλλη 
κρίση δεν περιγράφει καλύτερα την 
προσωπικότητά του, όσο αυτή.

Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας της 
Κέρκυρας, σπούδασε στην Ιταλία και 
κατέλαβε δημόσια αξιώματα κατά τη 
ρωσική κατοχή της Επτανήσου 1799 
με 1807. Ακολούθησε τους Ρώσους 
μετά το τέλος της κατοχής και έγινε 
υπουργός του τσάρου Αλέξανδρου 
Α’. Προς τον τσάρο Αλέξανδρο Α’, ο 
Καποδίστριας υποστήριξε ότι συνέφερε 
τη Ρωσία να μην εγκαταλειφθούν οι 
Έλληνες στη διάθεση των Οθωμανών. 
Ωστόσο, μετά την παραίτηση του, 
εγκαταστάθηκε στην Ελβετία, για 
να συντρέξει ως ιδιώτης, τον αγώνα 
των Ελλήνων. Η εθνοσυνέλευση 
της Τροιζήνας τον Μάρτιο του 1827 
αποφάσισε η νομοθετική εξουσία 
να παραδοθεί σε έναν κυβερνήτη. 
Ο Ιωάννης Καποδίστριας εξελέγη 
ομόφωνα τον Απρίλιο 1827 ως 
κυβερνήτης της Ελλάδος, με θητεία 7 
ετών.

Μία από τις προτεραιότητες του 
Καποδίστρια ήταν η εκπαίδευση σε μία 
χώρα όμως που δεν είχε χρήματα. Στον 
Κοραή εμπιστευόταν το πρόβλημα 
του: <<Η Δημόσια εκπαίδευσις, δεν 
είναι δυνατόν να οργανωθεί όσον 
ταχέως αι χρείαι το απαιτούσι και 
ημείς το επιθυμούμεν. Διά τα σχολεία 
χρειάζονται οικήματα, εγώ δε, 
φθάσας ευρήκα μόνο καλύβας, όπου 
εσκεπάζοντο πλήθος οικογενειών 
πειναλέων>>.

Τον Οκτώβριο του 1828 
θεμελιώθηκε το ορφανοτροφείο 
Αιγίνης με χρήματα Ελλήνων του 
εξωτερικού και Φιλελλήνων. Από 

τον Μάρτιο, εγκαταστάθηκαν 
εγκαταλελειμμένα παιδιά του 
Αγώνα που περιφέρονταν 
μόνα και πεινασμένα σε 
όλη τη χώρα, 500 στον 
αριθμό. Πολλά μάλιστα είχαν 
εξαγοραστεί στην Αλεξάνδρεια 
από τα σκλαβοπάζαρα, 
με δωρεά του βασιλιά της 
Γαλλίας Καρόλου του Ι’, ο 
οποίος παρακινήθηκε από 
τον Κυβερνήτη. Εκτός από τα 
αλληλοδιδακτικά σχολεία μέσα 
στο Ίδρυμα καθιερώθηκαν 
“τρεις κλάσεις ελληνικών 
μαθημάτων” και πολλά “χειροτεχνεία” 
δηλα δή εργαστήρια διαφόρων 
τεχνών για όσους μαθητές δεν 
έπαιρναν τα γράμματα. Η στοιχειώδης 
εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική, 
ενώ μεγάλο μέρος των παιδιών 
κατευθυνόταν προς τη ναυτική τέχνη 
και οι αριστούχοι κατατάσσονταν 
στους Ευέλπιδες του Κεντρικού 
Πολεμικού Σχολείου του Ναυπλίου. 
Τον Ιούνιο του 1829, λειτούργησε στο 
ορφανοτροφείο, πρότυπο σχολείο για 
τους προχωρημένους μαθητές που 
προορίζονταν να γίνουν δάσκαλοι 
στα διδακτικά σχολεία των μεγάλων 
πόλεων. Τον Νοέμβριο του 1829 
ιδρύθηκε στην Αίγινα το Κεντρικό 
Σχολείο, ανώτερο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.

Δημιουργήθηκαν 121 αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, ενώ ακόμη και στο στρατό 
συστάθηκαν αλληλοδιδακτικά 
σχολεία. Οι μαθητές έφτασαν τους 
10.000. Ο Καποδίστριας θέσπισε 45 
υποτροφίες για απόρους μαθητές από 
διάφορες περιοχές, που ήθελαν να 
σπουδάσουν στο Κεντρικό Σχολείο 
της Αίγινας, καθιέρωσε επαίνους 
και μετάλλια, φρόντισε για τα βιβλία 
και για τα προγράμματα σπουδών. 
Κατηγορήθηκε παρ’ ολ’ αυτά ως 
φωτοσβέστης, επειδή δεν ίδρυσε 
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κάποιο Πανεπιστήμιο, άστοχα μάλλον, 
γιατί οι καθηγητές Πανεπιστημίου ήσαν 
ελάχιστοι και οι υποψήφιοι φοιτητές 
επίσης πάρα πολύ λίγοι.

Πολλά Ελληνόπουλα σπούδασαν 
σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
Ευρώπης, με έξοδα του Ιωάννη 
Καποδίστρια. Πολλά ορφανά έζησαν 
και έμαθαν γράμματα χάρη σ’αυτόν. 
Φρόντιζε να βρει δασκάλους για αυτά, 
οργάνωνε σχολεία σε κάθε πόλη που 
είχε ελληνικό στοιχείο, όπως στην 
Τεργέστη, το Λιβόρνο, την Μπολόνια, 
την Ανκόνα, το Παρίσι, τη Μασσαλία, 
τη Γενεύη, τη Ζυρίχη κ.α. Ένα σχολείο, 
ένας ιερέας – δάσκαλος ελληνικών, 
βιβλία θρησκευτικά και εθνικού 
περιεχομένου, κάποιοι ξένοι δάσκαλοι 
για τα υπόλοιπα μαθήματα.  Αρωγοί 
σε αυτό, ο Εϋνάρδος και ο Ανδρέας 
Μουστοξύδης. Η απόκτηση ελληνικής 
παιδείας, ήταν το κύριο ζητούμενο για 
τον Καποδίστρια. Ήθελε τα παιδιά να 
λάβουν μόρφωση και να προσφέρουν 
στον ταλαίπωρο τόπο τους, ό, τι 
καλύτερο. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να 
απολαύσει τους καρπούς των κόπων 
του, ούτε να ολοκληρώσει όλα όσα θα 
ήθελε για το καλό της Ελλάδας.

Σοφία Καυκοπούλου, 
υπ. δρ Θεολογίας-Μουσικός

έχει εμβολιαστεί πλήρως».
Από την πλευρά του ο δήμαρχος 

Άνδρου Δημήτρης Λοτσάρης σημειώνει 
ότι έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος στο 
Κέντρο Υγείας και προμηθεύτηκαν ιατρικό 
εξοπλισμό στη νησί. Επιπλέον, αναφέρει 
ότι ο δήμος διευκολύνει τους εμβολιασμούς 
και διενεργούνται συχνά rapid tests σε 
συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Σε ό,τι αφορά τη Σίφνο, η δήμαρχος 
Μαρία Ναδάλη σημειώνει ότι το νησί 
παραμένει Covid-free προορισμός και 
υπογραμμίζει την υγειονομική θωράκιση 
της Σίφνου με νέο προσωπικό και τις 
σημαντικές δωρεές που έχουν γίνει σε 
φορητό αναπνευστήρα και συμπυκνωτή 
οξυγόνου.

Φέτος «Δεν θα είμαστε νοσοκόμοι 
στα ξενοδοχεία μας» απόρροια των 
εμβολιασμών σημειώνει ο Δημήτρης 
Πολλάλης.

Με γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια 
των επισκεπτών και των κατοίκων 
προορισμοί που είναι προσεγγίσιμοι 
με το αυτοκίνητο θα διεκδικήσουν 
σημαντικά μερίδια τουριστών, σημειώνει 
ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Λακωνίας Δημήτρης Πολλάλης. Η 
Πελοπόννησος, όπως εξηγεί, πέρυσι ήταν 
“Covid Free” και είναι χαρακτηριστικό ότι 
δεν χρησιμοποιήθηκαν τα ξενοδοχεία 
καραντίνας, απόρροια των υγειονομικών 
μέτρων στα καταλύματα, αλλά και στην 
τήρηση τους από τους επισκέπτες.

Φέτος, σημείωσε ο κ. Πολλάλης «Δεν 
θα είμαστε νοσοκόμοι στα ξενοδοχεία 
μας» αναφέροντας ότι και οι εμβολιασμοί 
προχωρούν και συνάμα οι καλοκαιρινές 
συνθήκες είναι αρωγός στον περιορισμό 
του Covid. O κ. Πολλάλης ελπίζει σε έναν 
πολύ καλό Ιούλιο και Αύγουστο για φέτος, 
ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο και 
επέκτασης της τουριστικής περιόδου. 
Στο σημείο αυτό ζήτησε από το αρμόδιο 
υπουργείο να συνεχίσει και φέτος το 
πρόγραμμα τουρισμός για όλους, αφού 
πέρυσι, όπως είπε, βοήθησε σημαντικά τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η υγειονομική ασφάλεια των 
προορισμών βασικό ζητούμενο της 
επικοινωνιακής προσέγγισης τους

Σε δήλωσή του ο Νότης Μαρτάκης 
πρόεδρος της Mtc Group, που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της 
επικοινωνίας και στο χαρτοφυλάκιό της 
περιλαμβάνονται και πολλοί νησιωτικοί 
δήμοι, σημειώνει ότι είναι αντιληπτό ότι η 
πορεία των εμβολιασμών και η ανάδειξή 
της ως αποτελεσματικό μέσο αποτελεί 
το βασικό ζητούμενο της σημερινής 
επικοινωνιακής προσέγγισης στον 
τουρισμό. Όποιος προορισμός, όπως 
π.χ. η Πάρος, προχωράει με ταχύτερους 
ρυθμούς τους εμβολιασμούς ή άλλα 
που δεν παρουσίασαν κανένα κρούσμα 
όπως πχ η Ελαφόνησος και προχωράει 
ταυτόχρονα την εμβολιαστική θωράκιση, 
αποκτά προβάδισμα στη διεκδίκηση του 
μεριδίου της ταξιδιωτικής αγοράς. Εκεί 
εστιάζεται και η δική μας προσπάθεια 
ως συμβούλων τουρισμού των δήμων, 
αναφέρει.

Για τον κ. Μαρτάκη είναι κομβικό, να 
αναδειχθεί το σκέλος της ασφάλειας που, 
αυτή τη στιγμή, απασχολεί περισσότερο 
τον κάθε ταξιδιώτη από τις όποιες ομορφιές 
κάθε τόπου και μέριμνα των ανθρώπων 
της επικοινωνίας είναι «να αναδειχθεί 
κάθε μέτρο προστασίας που λαμβάνει μια 
περιοχή αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε 
τους επαγγελματίες και τους κατοίκους να 
εναρμονιστούν με τα μέτρα», αναφέρει ο κ. 
Μαρτάκης. 

Ο κ. Μαρτάκης εστιάζοντας στις διμερείς 
συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη αναφέρει 
ότι η ακολουθητέα από την ελληνική 
κυβέρνηση πολιτική είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Ωστόσο, όπως εξηγεί, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτές και 
η απαλοιφή των όποιων αντικινήτρων για 
την πραγματοποίηση του ταξιδιού, όπως, 
κυρίως, είναι το κόστος των tests για 
όσους δεν μπορούν ή δεν προλάβουν να 
εμβολιαστούν.

Πηγή: ΑΠΕ

Ιωάννης Καποδίστριας- Η συμβολή του 
Κυβερνήτη στην Ελληνική Εκπαίδευση



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 16 μαρτιου  20216

Τζόνσον: Δεν επιστρέφουν 
τα Γλυπτά του Παρθενώνα 

στην Ελλάδα
Ανήκουν νόμιμα 

στο Βρετανικό Μουσείο 
Ο 56χρονος πρωθυπουργός δηλώνει ότι 
ευελπιστεί ότι δεν θα αργήσει η στιγμή 

που οι βρετανοί τουρίστες θα επισκεφθούν 
και πάλι την Ελλάδα, ωστόσο δεν αφήνει 
κανένα περιθώριο για τον επαναπατρισμό 
των Μαρμάρων, τον οποίο του έχει ζητήσει 

προσωπικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. 

  
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μίλησε 
για την πιθανότητα της επιστροφής των γλυπτών του 
Παρθενώνα στην Ελλάδα, σε συνέντευξή του στην 
εφημερίδα τα «ΝΕΑ». Ο 56χρονος πρωθυπουργός δηλώνει 
ότι ευελπιστεί ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που οι βρετανοί 
τουρίστες θα επισκεφθούν και πάλι την Ελλάδα, ωστόσο 
δεν αφήνει κανένα περιθώριο για τον επαναπατρισμό 
των Μαρμάρων, τον οποίο του έχει ζητήσει προσωπικά ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός.

Όπως δήλωσε ο Τζόνσον, «αντιλαμβάνομαι τα έντονα 
συναισθήματα του ελληνικού λαού και του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα αυτό. Ωστόσο, η 
βρετανική κυβέρνηση έχει μια σταθερή και μακροχρόνια 
θέση για τα γλυπτά: αποκτήθηκαν νομίμως από τον 
Λόρδο Έλγιν, σύμφωνα με τους νόμους που ίσχυαν εκείνη 
την εποχή. Ο νόμιμος ιδιοκτήτης τους είναι οι επίτροποι 
του Βρετανικού Μουσείου από τότε που περιήλθαν στην 
κατοχή τους».

skai.gr



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια16 μαρτιου 2021 7

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

αΠο ΣΕΛιΔα 1

που ανέφεραν υψηλό ή πολύ υψηλό 
άγχος έχουν επίσης αυξηθεί, από 30% το 
καλοκαίρι σε 35%.

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε επίσης 
ότι οι ερωτηθέντες είναι περισσότερο 
απομονωμένοι. Το 57% ανέφερε ότι 
αισθάνονται πιο μοναχικοί από τότε που 
ξεκίνησε η πανδημία, το 47% θα ευχόταν 
να είχαν σε κάποιον να μιλήσουν,  ενώ 
το 36% ότι είναι «συχνά, πολύ συχνά ή 
σχεδόν πάντα μόνοι».

Η Quenneville είπε ότι αυτά τα 
στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.

«Δεν μιλούσαν  πολλοί άνθρωποι για 
μοναξιά πριν από την πανδημία. Και αν 
το έκαναν, ήταν συχνά ηλικιωμένοι των 
οποίων ο/η σύζυγος έχει πεθάνει, ή οι 
συνομήλικοι και οι φίλοι τους έχουν φύγει», 
είπε, προσθέτοντας ότι ήταν έκπληξη το 
γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι όλων των 
ηλικιών αναφέρουν για μοναξιά.

Είπε ότι τέτοια συναισθήματα συνδέονται 
στενά με την κακή ψυχική υγεία.

Οι απαιτήσεις για παροχή υπηρεσιών 
ήταν υψηλές σε όλη την πανδημία, είπε η 
Quenneville, και αναμένεται  να αυξηθούν 
καθώς η κοινωνία κινείται προς την 
κανονικότητα.

«Πολλοί άνθρωποι θα αγωνιστούν μετά 
την πανδημία επειδή θα συμβιβαστούν 
με αυτά που έχουν χάσει», είπε. “Και για 
πολλούς ανθρώπους, θα προκαλέσει 

άγχος να επιστρέψουν στην κανονική τους 
ρουτίνα.”

Γι’ αυτό είναι σημαντικό η κυβέρνηση 
να ρίξει περισσότερα χρήματα στον τομέα 
αυτό  στον δεύτερο προϋπολογισμό της 
που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 24 
Μαρτίου.

«Οι χρόνοι αναμονής στο Οντάριο είναι 
αστρονομικοί», είπε η Quenneville. «Και 
αυτό ισχύει για τα παιδιά και τους νέους 
έως και τους ηλικιωμένους. Μία τόσο 
πολύ σημαντική χρηματοδότηση στη 
στρατηγική για το χρόνο αναμονής είναι 
πολύ σημαντική για εμάς τώρα”.

Το υπουργείο Υγείας της επαρχίας, το 
οποίο επιβλέπει υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 
δήλωσε ότι έχει επενδύσει «έως 194 
εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση 
έκτακτης ανάγκης για υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας και εθισμού» ως απάντηση στην 
πανδημία.

Ανέφερε ότι η χρηματοδότηση έχει 
βοηθήσει περισσότερους από 57.000 
πολίτες ώστε να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες.

Την δημοσκόπηση ανέθεσε η CMHA 
Ontario και διεξήχθηκε από την Pollara σε 
δείγμα 1.004 κατοίκων  του Οντάριο στο 
διαδίκτυο, μεταξύ 19 και 22 Φεβρουαρίου.

Η Marketing Research and Intelli-
gence Association υπογράμμισε ότι οι 
διαδικτυακές έρευνες δεν μπορούν να 
έχουν περιθώριο σφάλματος, επειδή 
δεν λαμβάνουν τυχαία δείγματα του 
πληθυσμού.

Πάνω από το 1/3 των κατοίκων του 
Οντάριο νιώθουν μοναξιά και κοινωνική 

απομόνωση λόγω της πανδημίας  
σύμφωνα με δημοσκόπηση

“Το υπουργείο Πολιτισμού μπορεί 
να προσκομίσει τα απαραίτητα 
τεκμήρια προκειμένου να ενημερωθεί 
ο βρετανικός λαός, ότι το Βρετανικό 
Μουσείο κατέχει τα Γλυπτά 
παρανόμως”, απαντά η κ. Μενδώνη 
στα λεγόμενα του Μ. Τζόνσον.

«Η Ελλάδα δεν αποδέχεται νόμιμη 
κατοχή, νομή και κυριότητα των 
Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο», 
επανέλαβε η υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, απαντώντας στις 
δηλώσεις που έκανε ο Βρετανός 
Πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, 
κατά τη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε 
στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας 
«Τα Νέα».

«Το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού μπορεί να προσκομίσει 
τα απαραίτητα τεκμήρια προκειμένου 
να ενημερωθεί ο βρετανικός λαός, 
ότι το Βρετανικό Μουσείο κατέχει τα 
Γλυπτά παρανόμως», σημείωσε η κ. 
Μενδώνη.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της 
υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Λίνας Μενδώνη, σύμφωνα με τη 
σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ:

«Από τη δήλωση του πρωθυπουργού 
της Μεγάλης Βρετανίας κ. Boris 
Johnson αντιλαμβανόμεθα ότι δεν 
έχει ενημερωθεί από τις υπηρεσίες 
του, για τα νέα ιστορικά δεδομένα 
της Οθωμανοκρατίας, από τα 
οποία τεκμαίρεται ότι δεν υπήρξε 
νόμιμη κτήση από τον λόρδο Έλγιν 
των Γλυπτών του Παρθενώνα και 
συνεπώς ούτε από το Βρετανικό 
Μουσείο. Το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού μπορεί να προσκομίσει τα 
απαραίτητα τεκμήρια προκειμένου να 
ενημερωθεί ο βρετανικός λαός ότι το 
Βρετανικό Μουσείο κατέχει τα Γλυπτά 
παρανόμως.

Η Ελλάδα δεν αποδέχεται νόμιμη 
κατοχή, νομή και κυριότητα των 
Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. 
Ο Παρθενώνας, ως σύμβολο της 
ΟΥΝΕΣΚΟ και του Δυτικού Πολιτισμού 
εκπέμπει πανανθρώπινες αξίες. Προς 
την κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να 
εργαστούμε όλοι».

news247.gr

Μενδώνη 
σε Τζόνσον: 
Μπορούμε 
να αποδείξουμε 
ότι το Βρετανικό 
Μουσείο 
κατέχει τα 
Γλυπτά 
παρανόμως
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...

[

 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 

«Ti τέλος πάντων 
είναι των Ελλήνων 

οι Κοινότητες 
στο εξωτερικό;»

Πώς φτάσαμε στα 
σημερινά αδιέξοδα;

Ως συνέχεια των όσων έγραψα τις δύο 
περασμένες εβδομάδες θα επαναλάβω το 
ερώτημα επί του οποίου προσπαθώ να 
δώσω μία απάντηση:

«τί τέλος πάντων είναι των Ελλήνων οι 
Κοινότητες στο εξωτερικό;»

Επί αυτού του ερωτήματος είχα γράψει:
«Αν τολμήσουμε να απαντήσουμε 

στο ερώτημα μάλλον θα ακούσουμε 
τόσες απόψεις, όσες και εκείνοι που θα 
απαντήσουν».

Ως τόσο, αν και ξέρω ότι δεν θα είναι 
πολλοί εκείνοι που θα συμφωνήσουν μαζί 
μου, θα επαναλάβω κάπως πιο απλά την 
απάντηση που αρχικά είχα δώσει:

«Των Ελλήνων οι Κοινότητες στο 
εξωτερικό, είναι ένας Εθνικοθρησκευτικός 
Οργανισμός που έχει ως μέλη του μόνο 
Ορθοδόξους Χριστιανούς, Ελληνικής 
εξ αίματος, ή αγχιστείας καταγωγής. 
Τα έν ενεργεία μέλη που γράφονται και 
πληρώνουν και την συνδρομή τους είναι 
όλα ισότιμα ασχέτως βαθμού πίστεως ενός 
εκάστου. Ισότιμα, αλλά μετά έναν μήνα 
είναι και τα νέα μέλη, αρκεί να:  

*Θέλουν με υπερηφάνεια να 
αποκαλούνται Ελληνες και Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι, αφού τους δύο αυτούς όρους 
τους θεωρούν «ενωμένους, αχωρίστως, 
ασυγχύτως, ατρέπτως και αδιαιρέτως».

Με αυτά τα λόγια είχα προλογίσει και 
την περασμένη εβδομάδα το κείμενό μου 
και εν συνεχεία είχα παρουσιάσει μερικές 
σκέψεις, σκέψεις που εν μέρει επί χρόνια 
φευγαλέα στριφογύριζαν στο μυαλό μου. 

Επίκεντρό τους ήταν  και παραμένει το 
ότι:

*Δεν λογίζεται Κοινότητα χωρίς 
Εκκλησία. 

*Αν ποτέ κάποιοι αποφασίσουν να 
ιδρύσουν Κοινότητα άνευ Εκκλησίας, 
δηλαδή παράλληλη, ή και ανταγωνιστική αν 
θέλετε μιάς Κοινότητας που έχει Εκκλησία, 
ασχέτως πως θα την ονομάσουν, απλά και 
μόνο ιδρύουν έναν Σύλλογο.  

*Αυτός ο Σύλλογος θα διαφέρει των 
άλλων εθνικοτοπικών Συλλόγων μόνο 
ως προς το ότι τα δυνητικά μέλη του δεν 
θα κατάγονται αποκλειστικά από μία 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της 
Ελλάδος, αλλά θα μπορούν να κατάγονται 
από οποιαδήποτε περιοχή της Πατρίδας 
μας.

Μας προέκυψαν διοικήσεις, 
εχθρικές προς τον θεσμό 

των Εκκλησιών

Όμως αφορμή, οι φευγαλέες περί δομής 
των Κοινοτήτων μου σκέψεις, να πάρουν 
σχήμα και μάλιστα να εκφραστούν στην 
εφημερίδα, στάθηκαν οι 2 ανακοινώσεις 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΚΤ (Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο). 
Αυτές δόθηκαν στην δημοσιότητα στις 
8, και στις 15ης Φεβρουαρίου 2021 και 
δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα μας στις 
20 και στις 27 Φεβρουαρίου.

Χωρίς καμία επιφύλαξη μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως μνημεία 

ανευθυνότητας, προκλητικής ασχετοσύνης, 
προσπάθειας απαλλαγής των από 
οποιαδήποτε ευθύνη, και καταπάτησης 
ακόμα και των πιο στοιχειωδών 
υποχρεώσεων μιάς ομάδας ανθρώπων 
που θέλουν να παρουσιάζονται ως 
«Διοικητικό Συμβούλιο που έχει την ηθική 
και την νομική υποχρέωση να στηρίξει τα 
συμφέροντα της ΕΚΤ,» όπως αναίσχυντα 
ισχυρίζονται.

Τα μέλη αυτής της ομάδας, ως επί 
του πραιτορίου του Πιλάτου καθήμενα, 
αφού εκ των προτέρων φροντίζουν να 
«νίψουν τας χείρας των» αποκαλύπτουν 
ότι η οικονομική κατάσταση της ΕΚΤ είναι 
τόσο τραγική, που ή θα πουλήσουν την 
μία από τις τέσσερις εκκλησίες που ως 
περιουσιακά στοιχεία έχει η Κοινότητα ή θα 
κατασχεθούν όλες!!!

Κατόπιν, κάνουν επίκληση της 
«διαφάνειας» που επικρατεί στην ΕΚΤ, μιας 
διαφάνειας που φέρει και την βούλα και την 
υπογραφή, «ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού 
φορέα παγκοσμίου αναγνώρισης», 
κάνουν γνωστό ότι «για να λυθεί το 
οικονομικό πρόβλημα θα γίνουν ορισμένες 
μελέτες ειδικών και θα κληθούν τα μέλη 
προκειμένου να επιλέξουν ή να πουλήσουν 
ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά 
στοιχεία που έχει ΕΚΤ, ή να χάσει όλα τα 
πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που έχει».

Αν και προκαταλαμβάνουν την απόφαση 
της «μελέτης των ειδικών» συμπίπτει 
και «τα τέσσερα πολύτιμα περιουσιακά 
στοιχεία που έχει η ΕΚΤ» να είναι 
Εκκλησίες.

Επομένως  ή, η μία από τις τέσσερις 
Εκκλησίες που έχει η ΕΚΤ θα βγει στο 
σφυρί, ή θα κατασχεθούν όλες!!

Αν από μια διοίκηση που επικαλείται 
«την ηθική και την νομική υποχρέωσή 
της να στηρίξει τα συμφέροντα της 
ΕΚΤ,» πραγματοποιηθεί αυτή η πλήρους 
εκφοβισμού και ασάφειας Γ.Σ. θα φέρει 
τα μέλη προ ενός τεχνικού διλλήματος: 
ή πουλάμε ένα από τα πιο πολύτιμα 
περιουσιακά στοιχεία που έχει ΕΚΤ, ή 
χάνουμε όλα τα πολύτιμα περιουσιακά 
στοιχεία που έχει».

Αυτό είναι μήνυμα των δύο ανακοινώσεων 
στις οποίες δεν φαίνεται πουθενά κανένα 
στοιχείο ευθιξίας, και φυσικά δεν κάνει λόγο 
για υποβολή παραιτήσεων, παραιτήσεων 
από εθελοντικές παρακαλώ θέσεις στις 
οποίες πολλοί από αυτούς παραμένουν 
επί χρόνια! 

Η Διοίκηση της ΕΚΤ χωρίς 
συγκεκριμένη πρόταση 
θα οδηγήσει τα μέλη σε 

περιπέτειες και στο «παιγνίδι 
κολοκυθιάς»

Το πιο τραγικό της όλης υπόθεσης είναι 
ότι τα μέλη της Διοίκησης της ΕΚΤ,

Όχι  μόνο δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες 
που έχουν, γιατί αφού έβλεπαν το σκάφος 
της ΕΚΤ να οδηγείται στα βράχια, δεν 
έκρουσαν προ καιρού τον κώδωνα του 
κινδύνου,

Όχι μόνον δεν  δηλώνουν ευθαρσώς 
ότι «αποτύχαμε» και να υποβάλλουν την 
παραίτησή τους, 

Όχι μόνο δεν λένε συγκεκριμένα ποία 
εκκλησία και έναντι ποίας τιμής πρέπει «να 
βγει στο σφυρί», αλλά προκειμένου να τα 
εκφοβίσουν τους λένε ότι:

«Δεν έχει επιλεγεί να τεθεί προς πώληση 
ένα συγκεκριμένο ακίνητο, αυτό θα 
καθοριστεί στην Γενική Συνέλευση. Είναι 
σημαντικό να τονίσουμε ότι σε περίπτωση 
που το χρέος δεν εξυπηρετηθεί, η 
τράπεζα έχει το δικαίωμα να κατασχέσει 
και τα τέσσερα ακίνητα της ΕΚΤ. Αυτό δε 
μπορούμε να το επιτρέψουμε!»

Μετά από αυτόν τον άμεσο εκφοβισμό, 
το παίζουν και περίσσια δημοκράτες, 
ανακοινώνοντας ότι το σκοινί της 
λαιμητόμου που θα πνίξει την ΕΚΤ δεν θα 
το τραβήξουν οι ίδιοι, που οπωσδήποτε 

ευθύνονται για την οικονομική κατάντια της 
Κοινότητας, αλλά τα μέλη προς τα οποία 
λένε:

«Καμία απόφαση (από εμάς) δεν θα 
ληφθεί χωρίς την έγκρισή σας. Όταν 
λάβουμε τις προσφορές για την πώληση 
των ακινήτων θα πραγματοποιηθεί Γενική 
Συνέλευση, όπου θα παρουσιαστούν 
αναλυτικά τα ευρήματα. Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει ψηφοφορία ώστε να ληφθεί η 
τελική απόφαση.»

Απίστευτα όλα αυτά! Αφού σύμφωνα με 
τα όσα αναφέρονται στις δύο ανακοινώσεις 
θα κληθούν τα μέλη να επιλέξουν ποιο 
από τα τέσσερα ακίνητα οπωσδήποτε θα 
πουληθεί, αφού αν δεν πουληθεί το ένα 
θα κατασχεθούν όλα. Επομένως ενδέχεται 
τα μέλη να ερίζουν όχι μόνο για το αν θα  
πρέπει, ή δεν θα πρέπει   να πουληθεί 
μία Εκκλησία, αλλά και ποία από τις 
τέσσερις θα πουληθεί. Δηλαδή φροντίζουν 
να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις 
ώστε η Γενική Συνέλευση να μετατραπεί 
είτε «σε παιγνίδι κολοκυθιάς», είτε σε 
αρένα και φυσικά σαν επακόλουθο αυτών 
να τρέχουν στα δικαστήρια για να λυθούν 
οι μεταξύ τους διαφορές και οι διαφορές. 

Η Διοίκηση της Κοινότητας του 
Μοντρεάλ, είχε τουλάχιστον 

συγκεκριμένη πρόταση

Σε αντίθεση με την ολοφάνερα επιπόλαια 
αντιμετώπιση του θέματος από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (αλήθεια 
γιατί δεν αναφέρεται με ποία πλειοψηφία 
εγκρίθηκε αυτή η απόφαση;) τουλάχιστον 
στην Κοινότητά του Μοντρεάλ, η Διοίκηση 
Νίκου Παγώνη, έφερε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο το θέμα και της πώλησης  και 
του ποσού πώλησης του οικοπέδου της 
Αγίας Τριάδος (και όχι εκκλησίας).

Βέβαια, αν και στο Δ.Σ. η πρόταση 
πέρασε με οριακή πλειοψηφία, (13 μέλη 
ψήφισαν υπερ, 4 κατά και σημειώθηκαν 
2 αποχές) φρόντισε να έχει κερδίσει την 
ομόφωνη γνώμη του Συμβουλευτικού 
Σώματος και παρ’ ότι έβλεπε ότι ήταν 
αδύνατο να εξασφαλίσει πλειοψηφία 2/3 
όπως απαιτούν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί, 
τόλμησε να το φέρει σε Ειδική Γενική 
Συνέλευση. Παραδόξως σε αυτήν 
διαπιστώθηκε ότι δεν είχε κάνει το βασικό 
της μάθημα, αφού δεν είχε φροντίσει 
να εγκριθεί και από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, όποτε η πρόταση για 
καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ούτε καν 
συζητήθηκε. Οπωσδήποτε όμως τα μέλη 
της Κοινότητας του Μοντρεάλ επί αρκετές 
ημέρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν 
τα υπέρ και τα κατά της πρότασης.   

Επί πλέον η Διοίκηση Ν. Παγώνη, είχε 
και σχέδιο χρήσης των εκ της πώλησης 
χρημάτων. Όπως έλεγε:

«Με τα 10 εκατομμύρια που θα 
εισπραχθούν θα πληρωθούν όλα 
όσα χρωστάει η Κοινότητα και με 
$2.500.000 περίπου εκατομμύρια  που θα 
περισσέψουν θα αρχίσει μία νέα περίοδος 
για την Κοινότητά μας, αφού πλέον τα μέλη 
του εκάστοτε Διοικητικού της Συμβουλίου 
δεν θα ασχολούνται μόνο με το πως θα 
πληρώνονται οι τρέχουσες  οικονομικές 
της υποχρεώσεις.»

Για να μην ξεχνάμε αυτά που πρόσφατα 
ζήσαμε, παρά ταύτα, τα της πώλησης  
του οικοπέδου στην πόλη μας, επί 
μακρόν συνοδεύτηκαν και από πολλές 
φήμες, όπως άλλωστε πολλές παρόμοιες 
φήμες συνοδεύουν τα της πώλησης του 
Κοινοτικού Κέντρου της Κοινότητας του 
Τορόντο και τα τρία ακίνητα στο κέντρο της 
πόλης του Τορόντο.

Διαφορές στον τρόπο, 
σύμφωνοι στην …κινδυνολογία 

και το έρεβος

Όλα και όλα, η Κοινότητα του Μοντρεάλ 
στα διαδικαστικά και παρά την κατακόκκινη 

κάρτα που δέχτηκε από το Περιφερειακό του 
Μοντρεάλ (γράψε κυρίως Τάσσο Τσολάκο 
και Παντελή Παλιουδάκη) έχει ελαφρό 
προβάδισμα. Στα της κινδυνολογίας όμως 
οι δύο διοικήσεις μάλλον είναι ισόπαλες:

Πέρα των όσων ανέφερα ότι μέσω των 
δύο τους επιστολές απειλεί το Δ.Σ. της 
Κοινότητας του Τορόντο ότι θα συμβεί αν 
δεν βγάλουν στο σφυρί την Εκκλησία στο 
Μόντρεαλ προ της Γ.Σ, μεταξύ των άλλων 
γράφονταν:

«…η δεινή οικονομική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται σήμερα η ΕΚΜΜ, 
αποτελεί αποτέλεσμα των επενδύσεων 
(Σ.Γ. Θυμηθείτε αυτό {των επενδύσεων} 
γιατί θα το αναφέρω και θα το δείτε και στα 
επόμενα που ακολουθούν και προσεχώς) 
που έγιναν σε ακίνητα τις προηγούμενες 
δεκαετίες για να εξυπηρετηθούν οι τότε 
ανάγκες της παροικίας μας…» εκφράζει 
την άποψη ότι αν πουλήσουμε τα 
δικαιώματα της εμφυτευτικής σύμβασης, 
«…θα απελευθερωθεί  ο Οργανισμός από 
τα χρέη του παρελθόντος, θα περιορίσει 
τις ταμειακές εκροές κατά $800,000 
ετησίως και θα υποστηρίξει τα μελλοντικά 
σχέδια ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης 
της οικοδόμησης ενός σύγχρονου 
εκπαιδευτικού κέντρου στο Λαβάλ, στο 
οποίο θα στεγάζονται και τα ενοποιημένα 
παραρτήματα του σχολείου μας, 
«Σωκράτης-Δημοσθένης».

Στην πρώτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά 
την αποτυχημένη Γ.Σ. ο κ. Παγώνης μεταξύ 
των άλλων είπε και ότι:

Ίσως θα έπρεπε τούτη εδώ η Διοίκηση 
να παραιτηθεί αυτή τη στιγμή, να 
προκηρυχθούν εκλογές και να ΄δω ποιοι 
θα έρθουν να αναλάβουν. Να ΄δω πόσοι 
είναι αυτοί που κάθονται στην κερκίδα και 
«διοικούν» αν θα έρθουν να αναλάβουν...

Άκουσα εδώ έναν συνάδελφο που είπε 
ότι στα εκατό τόσα χρόνια κατόρθωσε αυτή 
Κοινότητα να έχει μια περιουσία που αξίζει 
πάνω από $100.000.000. Θέλω να μου 
πουν, αν γνωρίζουν, πώς δημιουργήθηκε 
αυτή η περιουσία;

Επιπλέον, αντιμετωπίζουμε την αρνητική 
θέση ορισμένων μέσων ενημέρωσης, με 
άμεσο αποτέλεσμα να μη γίνεται σωστή και 
άρτια ενημέρωση.

Λοιπόν, ας υποθέσουμε πως μπορεί να 
εξελιχθεί ένα σενάριο. Δεν πουλάμε. Του 
χρόνου ανοίγει το δάνειο που έχουμε με 
την Τράπεζα του Μοντρεάλ. Τα επιτόκια, 
για όσους τα παρακολουθούν, γιατί οι 
περισσότεροι δεν είναι ενήμεροι αλλά 
έχουν γνώμη, θα ανέβουν 1% με 2% 
επάνω. Έχουν ήδη αρχίσει να ανεβαίνουν. 
1% είναι $75.000 παραπάνω το χρόνο 
και 2% είναι $150.000 παραπάνω, σε 
τόκους. Η Κοινότητα θα πρέπει να ψάξει 
να βρει αυτά τα χρήματα, για να πληρώνει 
τους επιπλέον τόκους. Ανησυχώ, αν θα 
μπορέσει η Κοινότητα να ανταπεξέλθει, 
αν θα μπορέσει να τα βρει. Η Τράπεζα θα 
κοινοποιήσει ειδοποίηση, γνωστή ως 60 
ημερών, που στην ουσία σημαίνει ότι αν η 
Κοινότητα δεν πληρώσει μέσα σε αυτό το 
διάστημα, θα υποχρεωθεί να αναζητήσει 
άλλον δανειστή. Εντός 60 ημερών, είναι 
αδύνατον η ΕΚΜΜ να διαπραγματευτεί με 
άλλους δανειστές, με άμεσο αποτέλεσμα 
η Τράπεζα να επιδιώξει κατάσχεση του 
εμφυτευτικού μισθώματος, το οποίο μαζί 
με το Κοινοτικό Κέντρο και το παράρτημα 
ΙΙ του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» 
έχουν υποθηκευτεί.

Φανταστείτε, λοιπόν, τι θα μπορέσει να 
συμβεί. Η Τράπεζα θα προσφύγει στους 
ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, που σήμερα, 
ως γνωστόν, προσφέρουν $10.000.000 
για το μίσθωμα και θα ικανοποιηθεί με 
το να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό, το 
οποίο θα είναι μεταξύ $7,500,000 και 
$8.000.000. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. 
Εκεί μπορεί να οδηγηθούμε. Αναρωτιέμαι. 
Γιατί ενδιαφερόμαστε για την Κοινότητα 35 
χρόνια μετά και όχι για την Κοινότητα του 
σήμερα; Γιατί πρέπει να είναι καταδικασμένη 
να μην μπορεί να αναβαθμίσει τις 
υπηρεσίες που προσφέρει; Γιατί να μην 
μπορούμε να προσλάβουμε εξειδικευμένο 
προσωπικό, ώστε οι υπηρεσίες μας να 
γίνουν πιο αποτελεσματικές;

Τι θέλουμε να είναι αυτή η Κοινότητα; 
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Πόσο μεγάλη τη θέλουμε να είναι; Τι 
υπηρεσίες θέλουμε να προσφέρει; Με 
αυτά σας αφήνω όλους να αναλογιστούμε 
τις ευθύνες μας».

Τα ανωτέρω αποτελούν πιστή αναφορά, 
μέρους των λεγομένων του κ. Παγώνη.

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1980

 ΕΩΣ ΤΟ 1997

Η Κοινότητα δαπάνησε $11,537,021 
δολλάρια στην αγορά και οικοδόμηση 
κτιρίων κατά την περίοδο 1980 έως 1997. 
Το ποσόν αυτό δεν περιλαμβάνει το κόστος 
επίπλων, εξοπλισμού και εξαρτημάτων που 
έφτασε συνολικά το $505,828 δολάρια.

Η Κοινοτική διοίκηση είχε αλλάξει 
παραγγελίες για το Κοινοτικό Κέντρο οι 
οποίες κόστισαν στην Κοινότητα $493,744 
δολάρια.

Το κτιριακό συγκρότημα της Νότιας 
Ακτής αντιμετώπισε καθυστερήσεις στην 
οικοδομή, που στοίχισαν στην Κοινότητα 
$302,121 δολάρια. Η εργασία της 
επαλήθευσης είχε σοβαρά παρακωλυθεί 
από την μη διαθεσιμότητα καθολικών 
ή λογιστικών βιβλίων για το Ταμεία του 
Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου και για το 
κτιριακό συγκρότημα της Νότιας Ακτής…

Η μη διαθεσιμότητα καθολικού λογιστικού 
βιβλίου του Ταμείου του Ελληνικού 
Κοινοτικού Κέντρου έχει παρακωλύσει 
σοβαρά και τον ρυθμό με τον οποίο έχει 
γίνει η εργασία και την εργασία ελέγχου. 
Για παράδειγμα, από την συνολική δαπάνη 
$837,301 δολ για ηλεκτρικές υδραυλικές 
εγκαταστάσεις και την αποπεράτωση, 
η δαπάνη $508,259.00 δολ δεν έχει 
επαληθευθεί. Επίσης δεν ήταν δυνατόν 
να καθορισθεί πως είχαν αντιμετωπισθεί 
σταθερά έξοδα της κατασκευής, όπως οι 
τόκοι επί των δανείων. Και όπως μπορεί 
να παρατηρήσει κανείς στο πρόγραμμα, 
δεν φαίνεται ο τόκος στα δάνεια και στις 
τραπεζικές αναλήψεις χωρίς αντίκρισμα’’’

Μερικές πληροφορίες παραχωρήθηκαν 
από τους εξωτερικούς ελεγκτές αλλά 
το κέντρο προσοχής τους δεν καθιστά 
απαραίτητο γι’ αυτούς να πάρουν 
λεπτομέρειες στο επίπεδο που απαιτούσε 
αυτός ο έλεγχος.

Το καθολικό λογιστικό βιβλίο του Ταμείου 
Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου ήταν το 
κλειδί για την παροχή των απαιτούμενων 
πληροφοριών για τον ικανοποιητικό έλεγχο 
του κόστους αυτών των δύο κέντρων. 
Δυστυχώς το καθολικό λογιστικό βιβλίο δεν 
ήταν δυνατόν να εντοπισθεί. 

Όπως βλέπετε, ύστερα από αυτή 
την έλλειψη χρήσεων στοιχείων, 
καθυστέρησε ο έλεγχος υπερβολικά. 
Από τα στοιχεία που έχουμε, πολλά 
χρήματα κατασπαταλήθηκαν φέρνοντας 
την Κοινότητα σε πιο δύσκολη οικονομική 
κατάσταση. Έχουμε την περίπτωση Olton  
περίνου $600,000 δολάρια για τόκους και 

άλλα έξοδα, $656,397 δολ. του δανείου 
της Caisse de Depot, που διατέθηκαν για 
έξοδα λειτουργίας της Κοινότητάς. Το ίδιο 
και από το δάνειο της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος $511,445 χρησιμοποιήθηκαν 
και αυτά για έξοδα λειτουργίας και όχι για 
αναχρηματοδότηση. Προσθέτοντας σε 
αυτά τα χρήματα της Αγίας Τριάδος και ένα 
αρκετό ποσόν από αλλαγές παραγγελιών 
και από καθυστέρηση των εργασιών του 
κτιρίου της Νότιας Ακτής, πανηγύρια 
και κουζίνα, φθάνουν ένα ποσόν των 
$4,593,286 δολ. Αυτά ήταν αρκετά να 
φέρουν την Κοινότητα στην σημερινή 
οικονομική κατάσταση.»

Ακριβώς, ή περίπου τα ίδια και 
στην Κοινότητα του Τορόντο

Φεύγουμε από την ταλαίπωρη Κοινότητα 
του Μοντρεάλ και πάμε στην αδελφή 
Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο. Εκεί 
επί μία 10ετία διοικούσε ο κ. Κώστας 
Μενεγάκης. Επί διοικήσεώς του άρχισε την 
οικοδομή ενός Κοινοτικού Κέντρου, αλλά 
πριν ολοκληρωθεί, παραιτήθηκε, λόγω 
και της έλλειψης χρημάτων και λόγους 
οικογενειακούς που επικαλέστηκε.

Δεν θα μπω στα εσωτερικά της ΕΚΤ γιατί 
δεν τα γνωρίζω. Αντιγράφω όμως από το 
βιβλίο «Οσα δεν έσβησε ο χρόνος» του κ. 
Μιχάλη Μουρατίδη (σελίδες 325 και 326) 
τα εξής πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που 
ρίχνουν άπλετο φως στα όσα συνέβησαν 
εκεί:

«H META MENEΓΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Την παραίτηση Μενεγάκη, ακολούθησε 
η παρουσίαση της εφιαλτικής εικόνας των 
οικονομικών εκκρεμοτήτων που άφηνε 
πίσω του.

Η Ελληνική Κοινότητα, που η Διοίκηση 
Καραντώνη είχε κληροδοτήσει στην 
Διοίκηση Μενεγάκη το 2000 απαλλαγμένη 
από το «άγχος του χρέους», στο τέλος του 
2009 βρισκόταν σε μια άθλια κατάσταση, 
αντιμέτωπη με ένα υπέρογκο χρέος 
που έφτανε τα 12 εκατομμύρια και στα 
πρόθυρα της πλήρους καταστροφής. 
Πλέον, το μέγεθος του χρέους ήταν τέτοιο 
που καθιστούσε την λειτουργικότητά της 
αδύνατη και το οικονομικό αδιέξοδο που 
αντιμετώπιζε απειλούσε άμεσα την ίδια της 
την ύπαρξη.

Τα ερωτήματα που ευλόγως, ανέκυψαν 
μετά την αναχώρηση του Κώστα Μενεγάκη, 
ήταν πολλά και παραμένουν αναπάντητα. 
Για παράδειγμα, ποτέ δεν απαντήθηκε αν 
η Κοινότητα χρησιμοποιήθηκε από μέλη 
του Δ.Σ. αποκλειστικά και μόνο, για να 
ικανοποιηθούν προσωπικές, πολιτικές 
φιλοδοξίες και επιδιώξεις αδιαφορώντας, 
εν τέλει, για τον οργανισμό που τους είχε 
αναδείξει.

Αν το Δ.Σ. τράπηκε σε φυγή, στρεφόμενο 
στη λύση της απόδρασης μέσω της 

«παραίτησης» για σωρεία λόγων, υπό το 
βάρος του οικονομικού χάους που είχε 
δημιουργηθεί.

Ή τέλος, αν η «απόδρασή» των όποιων 
στελεχών του Δ.Σ. ήταν συνδυασμός και 
των δύο προαναφερόμενων λόγων.

Σε κάθε περίπτωση, η σκληρή 
πραγματικότητα ήταν πως η Ελληνική 
Κοινότητα από τη σταθερότητα και 
ευρωστία που απολάμβανε το 2000, 
σχεδόν 10 χρόνια αργότερα περιήλθε σε 
μια δίνη χρέους και συρρίκνωσης που δεν 
της άξιζε και κανείς δεν ανέμενε.

Το κενό που δημιούργησε η παραίτηση 
του Κώστα Μενεγάκη από την προεδρία 
της Κοινότητος, ανέλαβε να καλύψει ο Χ. 
Γερονικολός, ως μεταβατικός πρόεδρος 
προκηρύσσοντας εκλογές για την 18η 
Μαρτίου 2010.

Στο μεταξύ και υπό το βάρος του χρέους, 
αλλά ιδιαίτερα υπό την πίεση που ασκούσε 
ο κόσμος, η Διοίκηση αναγκάστηκε να 
προσφύγει σε διαδικασίες «Έρευνας και 
Ελέγχου» των μέχρι τότε πεπραγμένων. 
Τον «Λογιστικό Έλεγχο», η Διοίκηση της 
ΕΚΤ τον ανέθεσε σε ανεξάρτητη Επιτροπή 
για να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι 
και να διακριβωθεί το εύρος, το ύψος του 
χρέους και τα αίτιά του και κατ’ επέκταση 
να συσχετισθεί με την πορεία εξέλιξης του 
Έργου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Το δεύτερο σκέλος του ελέγχου ανετέθη 
σε μία πενταμελή «Εξεταστική Επιτροπή» 
επικεφαλής της οποίας ήταν ο κ. Γιάννης 
Δάγωνας για να εξακριβωθούν τυχόν 
παραλείψεις ή κακοδιαχειρίσεις στην 
εκτέλεση του έργου του Πολιτιστικού 
Κέντρου.

Το πόρισμα της λογιστικής έρευνας που 
διεξήχθη παρήγε μία Λογιστική Έκθεση 
με την ονομασία “Glynn Report”, που 
έδωσε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα 
σε ό,τι αφορούσε τα οικονομικά στοιχεία 
της Κοινότητας. Το δεύτερο πόρισμα ήταν 
η αναφορά της πενταμελούς Επιτροπής, 
επικεφαλής της οποίας είχε ορισθεί ο κ. 
Γιάννης Δάγωνας, που ασχολήθηκε με 
την κοστολόγηση και τις δαπάνες του 
πολιτιστικού κέντρου.

Από την πρώτη ανάγνωση των 
πορισμάτων είναι εμφανές ότι το έργο του 
Πολιτιστικού Κέντρου αντιμετωπίστηκε 
«ερασιτεχνικά». Μπορεί η ιδέα του 
Έργου να ξεκίνησε με πολύ ενθουσιασμό, 
αλλά γίνεται σαφές ότι υπήρξε ελλιπής 
σχεδιασμός και παντελής απουσία 
προγραμματισμού.

Στην Έκθεση της πενταμελούς 
Επιτροπής, με επικεφαλής τον κ. 
Γιάννη Δάγωνα, ιδιαίτερη αίσθηση και 
ενδιαφέρον παρουσιάζει ό,τι αφορούσε 
στο οικονομικό σκέλος του πορίσματος, 
που ενώ είχε κοστολογηθεί στα 8,6 
εκατομμύρια, ξοδεύτηκαν 9,2 εκατομμύρια, 
δηλαδή 600.000 δολάρια περισσότερα 
του συνολικού προϋπολογισμού για να 
κατασκευαστεί μόλις το 56% του έργου.

Αποτιμώντας αυτή την περίοδο, πολλά 
μπορούν να καταλογιστούν στην «Διοίκηση 
Μενεγάκη». Εξάλλου, τα γεγονότα είναι 
χρονολογικά πρόσφατα και ο χρόνος δεν 
έχει προλάβει να «εξωραΐσει» καταστάσεις 
ή να «κρύψει» κάτω από το πέπλο που 
προσφέρει η χρονική απόσταση τις όποιες 
άστοχες ενέργειες κακής διαχείρισης.

Ούτως ή άλλως τα πρακτικά των Γενικών 
Συνελεύσεως που ακολούθησαν την 
«παραίτηση» Μενεγάκη, καταμαρτυρούν 
το μέγεθος της δικαιολογημένης 
δυσαρέσκειας, έστω και αν μερικές φορές 
υπήρξαν συμπεριφορές, προτάσεις και 
εκφράσεις μελών που ξεπερνούσαν τα 
όρια της κοσμιότητας, αποδεικνύοντας 
ότι το κοινό αίσθημα δικαίου παρέμεινε 
ανικανοποίητο και η αγανάκτηση κάθε 
άλλο παρά καταλάγιασε.»

Ναι αλλά «κοινός εχθρός μας 
ο Σωτήριος!!»

Πορείες παράλληλες. Και ενώ οι χιλιάδες 
των δολαρίων και στις δύο Κοινότητες 
κάνοντας φτερά, εξαφανίζονταν και 
σήμερα δεν μπορούμε να βρούμε βασικά 
στοιχεία για το πού και πως έχουν ξοδευτεί 
εκατομμύρια, (διασπαθιστεί καλύτερα) 
υπήρχαν δραστήρια κατά τα άλλα  μέλη 
της Κοινότητας του Μοντρεάλ, που είδαμε 
εθελοτυφλούντες να αγνοούν όλα αυτά και 
να επικεντρώνουν την κριτική τους μόνο 
«στον Σωτήριο που αποβλέπει στο  να μας 
πάρει τις εκκλησίες και να καταργήσει τον 
Νόμο 231.»

Τελειώνω παρουσιάζοντας έναν στίχο 
από τον Επιτάφιο θρήνο που ψέλνεται στις 
Εκκλησίες την Μεγάλη Παρασκευή:

«Ω της παραφροσύνης, και της 
χριστοκτονίας της των προφητοκτόνων!

Ως άφρων υπηρέτης προδέδωκεν ο 
μύστης την άβυσσον σοφίας.»

Ο καθένας ας σκεφτεί το νόημά του και 
ας το μεταφέρει και στα των Κοινοτήτων 
μας.

Σταματώ εδώ για σήμερα. Οσοι κάνατε 
τον κόπο να με τιμήσετε διαβάζοντας 
κυρίως τα στοιχεία που σας παρέθεσα, 
σκεφτείτε και μην αρκείστε μόνο στο 
να βγάλετε τα ανάλογα συμπεράσματά 
αλλά και να ενδιαφερθείτε για το μέλλον 
των Εκκλησιών μας που φυσικά δεν 
πωλούνται και τα των Κοινοτήτων μας, 
που ως Εθνικοθρησκευτικοί οργανισμοί 
πρέπει να γίνουν τόποι και χώροι όπου 
σφυρηλατούνται τα αθάνατα Ελληνο-
χριστιανικά μας ιδανικά, για τα οποία όλοι 
είμαστε υπερήφανοι και για τα οποία προ 
200 χρόνων αγωνίστηκαν να κερδίσουν 
και να μας χαρίσουν οι προγονοί μας. 

Εληνοκαναδικό Βήμα
13 Μαρτίου 2021

Μοντρεάλ
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   Του Γεωργίου Καρύδη

Παραμένουν σε ισχύ όλα τα περιοριστικά 
μέτρα, αλλά καθώς φαίνεται ότι υποχωρεί η 
εξάπλωση του ιού, η κυβέρνηση του Κεμπέκ 
ανακοίνωσε ότι ακόμα και στις περιοχές που 
έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες (Μοντρεάλ, 
Λαβάλ), από τις 26 Μαρτίου, θα επιτρέπεται 
ο εκκλησιασμός έως και 25 ατόμων. Επί 
πλέον  η Υπουργός Αθλητισμού ανακοίνωσε 
ότι από την ίδια ημέρα θα επιτρέπονται και τα 
οργανωμένα αθλήματα, οι παίκτες όμως θα 
πρέπει να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες.

Τα παιχνίδια αποκλείονται και οι παίκτες 
μπορούν να αθλούνται σε αθλήματα στα οποία 
οι παίκτες δεν έρχονται σε επαφή. Παράλληλα 
και φυσικά υπό αρκετούς περιορισμούς θα 
ανοίξουν και τα γυμναστήρια.

Την Πέμπτη, όμως έκλεισε ένας χρόνος από 
την ημέρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας χαρακτήρισε και επισήμως την 
εξάπλωση του Κορωναϊού ως Παγκόσμια 
Πανδημία. Το διάστημα που μεσολάβησε 
τα πάντα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα 
έχουν ανατραπεί αφού διαπιστώθηκε 
ότι  παγκοσμίως βρέθηκαν θετικοί στον ιό 
118,742,439. Από αυτούς έχουν πεθάνει 
2,632,364 άτομα.

Στον Καναδά βρέθηκαν θετικοί στον ιό 
901,984 άτομα. Από αυτούς έχουν πεθάνει 
22,399 άτομα.

Στο Οντάριο έχουν πεθάνει  7,127 άτομα.
Στην Ελλάδα βρέθηκαν θετικοί στον  ιό 

214,881 άτομα και από αυτούς έχουν πεθάνει 
6,397 άτομα.

Στο Κεμπέκ βρέθηκαν θετικοί στον  ιό 
295.390 άτομα και από αυτούς έχουν πεθάνει  
10,518 συνάνθρωποί μας.

Για να τιμηθούν οι νεκροί, που μπορεί να 
ήταν και δικοί μας άνθρωποι, ή άνθρωποι της 
διπλανής μας πόρτας, σέ μια σεμνή τελετή που 
έγινε έξω από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης 
του  Κεμπέκ ο Πρωθυπουργός της Επαρχίας 

μας κ. Φρανσουά Λεγκό, μεταξύ των άλλων 
είπε:

«Χάσαμε παππούδες και γιαγιάδες, 
μπαμπάδες, μαμάδες, αδέλφια, αδελφές 
ή, φίλους, από έναν ιό που έπληξε τους 
ηλικιωμένους ιδιαίτερα σκληρά».

Θυμηθείτε αυτά που έχουμε χάσει, 
πρόσθεσε εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη 
του προς τους εργαζόμενους στον τομέα της 
υγείας (γιατρούς, νοσοκόμους, θεραπευτές) 
για το θάρρος τους στη θεραπεία ασθενών 
που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια. Επί 
έναν χρόνο ήταν πραγματικά ήρωες και με 
την ίδια διάθεση  συνεχίζουν τώρα είπε, για να 
προσθέσει ότι έχουν δικαίωμα αναγνώρισης 
για αυτό που έκαναν.

Εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες τους προς 
τους απλούς εργάτες  στα παντοπωλεία ή 
οπουδήποτε αλλού που εργάστηκαν για να 
κινήσουν την οικονομία. Ολοι τους ήταν και 
είναι πραγματικοί ήρωες. 

Ανάλογες συμβολικές εκδηλώσεις 
έγιναν στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου 
συμμετείχαν ομοσπονδιακοί πολιτικοί 
ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου και του 
πρωθυπουργού Τζάστιν Τρουντό, καθώς και 
στο Place Vauquelin, κοντά στο δημαρχείο του 
Μόντρεαλ, όπου συμμετείχε και η Δήμαρχος 
του Μοντρεάλ Valérie Plante.

Λόγω της θανατηφόρου πανδημίας, 
ευτυχώς ανακαλύφτηκε το κατά της πανδημίας 
εμβόλιο, που παράγουν μάλιστα διάφορές 
φαρμακευτικής εταιρίες και πλέον γίνονται 
ευρείας κλίμακας εμβολιασμοί.

Ετσι μόνο στο Κεμπέκ μέχρι την  Πέμπτη 
είχαν εμβολιαστεί 648, 663 άτομα και πλέον 
μπορούν να εμβολιάζονται και άτομα άνω των 
65 ετών, οπότε όλα δείχνουν ότι η μάστιγα του 
Κορωναϊού μπορεί να περιοριστεί.

Ως τόσο τα περιοριστικά μέτρα παραμένουν 
σε ισχύ και εφαρμόζονται αυστηρά, οπότε 
ασχέτως κόπωσης μην εφησυχάζετε.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Οι αρχές έκλεισαν 
προσωρινά κέντρο 

διανομής 
της Amazon 

λόγω εκατοντάδων 
κρουσμάτων 

Covid-19
Οι υγειονομικές αρχές της επαρχίας 

Οντάριο στον κεντρικό Καναδά ζήτησαν την  
Παρασκευή από την Amazon να αναστείλει 
τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της στην 
περιοχή, όπου εργάζονται περίπου 5.000 
άνθρωποι, αφού πολλές εκατοντάδες 
εργαζόμενοι στην εταιρεία μολύνθηκαν 
από covid-19.

Οι αρχές της περιοχής Πιλ ζήτησαν από 
τους εργαζόμενους στο κέντρο διανομής 
της Amazon στο Μπράμπτον, βόρεια του 
Τορόντο, «να παραμείνουν σε καραντίνα 
για δύο εβδομάδες», σύμφωνα με 
ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε χθες.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι εργαζόμενοι 
που παρέμειναν σε καραντίνα αφού 

βρέθηκαν θετικοί στην cov-
id- 19 τους τελευταίους τρεις 
μήνες.

Αυτή η «δύσκολη» απόφαση 
ελήφθη αφού περισσότεροι 
από 600 εργαζόμενοι στην 
αποθήκη αυτή έχουν βρεθεί 
θετικοί στον κορωνοϊού από 
την αρχή της πανδημίας, 
εκ των οποίων 240 τις 
τελευταίες εβδομάδες, 
διευκρίνισε εκπρόσωπος των 
υγειονομικών αρχών του Πιλ.

«Τις τελευταίες εβδομάδες 
το ποσοστό των μολύνσεων 
από covid-19 μειώνεται (στην 
περιοχή), όμως παρουσιάζει 

μεγάλη άνοδο στις εγκαταστάσεις αυτές», 
εξήγησε η εκπρόσωπος.

Η επαρχία Οντάριο, η πιο 
πυκνοκατοικημένη του Καναδά, πλήττεται 
αυτή την περίοδο σφοδρά από την cov-
id-19. Στην επαρχία αυτή εντοπίζεται 
περισσότερο από το ένα τρίτο των 900.000 
κρουσμάτων κορωνοϊού που έχουν 
καταγραφεί μέχρι στιγμής στον Καναδά 
και περισσότεροι από 7.000 νεκροί από 
covid-19 σε σύνολο 22.000 θανάτων στη 
χώρα.

Η Amazon από την πλευρά της 
ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην 
απόφαση, ενώ πρόσθεσε ότι το κλείσιμο 
του κέντρου αυτού ενδέχεται να έχει 
βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις για τους 
πελάτες της στον Καναδά.

Σύμφωνα με τον κολοσσό του 
διαδικτυακού εμπορίου, στον πιο 
πρόσφατο κύκλο υποχρεωτικών τεστ για 
κορωνοϊού που διενεργήθηκαν στους 
εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της στο 
Μπράμπτον, το ποσοστό θετικότητας ήταν 
κάτω του 1%.

Τον Φεβρουάριο η γενική εισαγγελέας 
της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς υπέβαλε 
μήνυση κατά της Amazon εξαιτίας των 
συνθηκών εργασίας σε δύο αποθήκες της 
στο Στάτεν Άιλαντ και το Κουινς εν μέσω 
πανδημίας κορωνοϊού.

Ελπίδες έναν χρόνο 
μετά την έναρξη της πανδημίας

Από τις 26 Μαρτίου μέχρι 25 άτομα στις Εκκλησίες… 
ενώ αρχίζουν και τα ομαδικά σπορ
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Ο χριστιανός δεν είναι ένας κοινός 
άνθρωπος, αφού διαμορφώνεται τόσο 
από τη φύση όσο και από τη χάρη…

Πρόσεξε τι λέει ο Κύριος: «Η βασιλεία 
των ουρανών μοιάζει με προζύμι, που 
το πήρε μια γυναίκα και το ανακάτεψε 
μ’ ένα σακί αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε 
όλο» (Ματθ. 13:33).

Το ζυμάρι δεν φουσκώνει αμέσως μόλις 
ανακατωθεί με το προζύμι. Φουσκώνει 
στην ώρα του, αφού πρώτα το προζύμι 
διεισδύσει και απλωθεί σιγά-σιγά μέσα 
του. Το ψωμί που γίνεται έτσι, είναι 
αφράτο, ευωδιαστό, νόστιμο.

Το ίδιο συμβαίνει και με τη θεία χάρη. 
Όταν ενώνεται με τη φύση μας στο άγιο 
Βάπτισμα, δεν τη διαποτίζει αμέσως. 
Απλώνεται σιγά-σιγά. Και όταν η χάρη 
απλωθεί παντού, όταν σύνολη η φύση 
μας χαριτωθεί, τότε όλα, όσα κάνουμε, 
παίρνουν έναν άλλο χαρακτήρα.

Τότε οι ενέργειές μας, μολονότι 
φαινομενικά είναι οι ίδιες ή όμοιες 
με άλλες οποιουδήποτε ανθρώπου, 
αποκτούν ένα ιδιαίτερο άρωμα, μιαν 
ιδιαίτερη γεύση, έναν ιδιαίτερο ήχο. Ο 
Θεός δέχεται μόνο αυτές τις ενέργειες, 
που Του είναι εξαιρετικά ευάρεστες.

Θα κάνω άλλη μια παρομοίωση, για 
να εξηγήσω το πώς η χάρη, όταν της 
δίνονται περιθώρια να ενεργήσει, 
αφού διαποτίσει σύνολη τη φύση μας, 
γίνεται και εξωτερικά ορατή σε όλους 
όσοι είναι ικανοί να τη δουν.

Η χάρη, λοιπόν, μοιάζει με τη φωτιά, 
που διεισδύει στο σίδερο. Δεν είναι 
μόνο μέσα στο σίδερο, αλλά και στο 
εξωτερικό του. Την πύρινη δύναμή της 
τη βλέπει ο καθένας.

Έτσι συμβαίνει και με τη χάρη, όταν 
εισχωρήσει στη φύση μας: Γίνεται 
αντιληπτή απ’ όλους. Όλοι όσοι 
έρχονται σε επαφή μ’ έναν θεοχαρίτωτο 

άνθρωπο, αισθάνονται ότι αυτός 
έχει μιαν ασυνήθιστη δύναμη, που 
εκδηλώνεται ποικιλότροπα.

Όταν αρχίζει να μιλάει για οτιδήποτε 
το πνευματικό, λάμπει σαν τον 
μεσημεριάτικο ήλιο, και τα λόγια του 
πηγαίνουν κατευθείαν στην ψυχή του 
ακροατή, διαμορφώνοντας μέσα του 
με αυθεντία ανάλογα αισθήματα και 
ανάλογες διαθέσεις.

Μα κι όταν ακόμα δεν μιλάει, εκπέμπει 
μια θερμότητα, που επηρεάζει τα 
πάντα γύρω του, και μια παράξενη 
δύναμη, που επενεργεί στις ψυχές και 
τους εμπνέει προθυμία για πνευματικό 
αγώνα.

Παίρνουμε τη χάρη του Θεού στη 
νηπιακή μας ηλικία με το άγιο 
Βάπτισμα. Από την ώρα εκείνη η χάρη 
αρχίζει να ενεργεί μέσα μας με την 
προοπτική και την ελπίδα ότι, μετά 
την ενηλικίωση και ωρίμανσή μας, θα 
αναλάβουμε αυτοθέλητα και πρόθυμα 
τον αγώνα για τη σωτηρία μας.

Όταν οι γονείς είναι ευσεβείς και 
ανατρέφουν τα παιδιά τους, όπως λέει 
ο απόστολος, «δίνοντάς τους αγωγή 
και συμβουλές που εμπνέονται από 
την πίστη στον Κύριο» (Εφ. 6:4), 
τότε η θεία χάρη γεννά την ειρήνη 
στις παιδικές ψυχές. Έτσι, τα παιδιά 
γίνονται ευγενικά, ταπεινά, υπάκουα, 
καλότροπα, θεοσεβούμενα.

koinoniaorthodoxias.gr

Ο χριστιανός διαμορφώνεται 
από τη φύση και από τη χάρη

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

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

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

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

Ξεκάθαρη η 
στήριξη των ΗΠΑ 

στην Ελλάδα
Ανησυχία στο ΝΑΤΟ 

για την λυκοφιλία 
«σουλτάνου»-«τσάρου»
Την ώρα που ο Ερντογάν έδινε την 

Τετάρτη (10/03) ακόμα ένα προκλητικό 
και επικίνδυνο σόου, παρέα με τον «φίλο» 
μας και ομόδοξο Βλάντιμιρ Πούτιν, για 
τη δημιουργία του τρίτου πυρηνικού 
αντιδραστήρα στο Ακούγιου της Τουρκίας, 
Ελλάδα και ΗΠΑ φρόντιζαν να δώσουν την 
δική τους απάντηση.

Ψύχραιμα, νηφάλια και χωρίς 
τυμπανοκρουσίες, Αθήνα και Ουάσινγκτον 
ανακοίνωσαν πως το πυρηνοκίνητο 
αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ USS Dwight 
D. Eisenhower (CVN-69) πέρασε το 
Γιβραλτάρ και κατευθύνεται προς την 
ανατολική Μεσόγειο με προορισμό το 
ναύσταθμο της Σούδας.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο 
που οι Αμερικανοί στέλνουν το τρομακτικής 
ισχύος αεροπλανοφόρο τους στην 
Μεσόγειο, όχι απλά για να συμμετάσχει σε 
ασκήσεις, αλλά για να δέσει στην Κρήτη.

Πρόκειται σαφέστατα για μία κίνηση 
υψηλού συμβολισμού, για ένα ακόμα 
μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι ΗΠΑ 
αναγνωρίζουν τη Χώρα μας ως πυλώνα 
ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Άλλωστε, οι προθέσεις των ΗΠΑ για την 
Ελλάδα και την Τουρκία έχουν φανεί εδώ 
και καιρό, από τις πρώτες κιόλας επαφές 
του νέου υπουργού Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, με τους κκ Δένδια 
και Τσαβούσογλου. Οι δηλώσεις της 

αμερικανικής διπλωματίας έδιναν σαφή 
ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, με τη 
διαφορά προσέγγισης του Μπλίνκεν να 
είναι τόσο εξόφθαλμη που φάνηκε ακόμη 
και στην Τουρκία.

Ότι ο κ. Μπλίνκεν έστειλε ένα μήνυμα 
συνεργασίας στην Ελλάδα, ενώ στην 
Τουρκία μήνυμα ότι «η ατζέντα σας είναι 
προβληματική», είτε αυτή λέγεται S-400, 
είτε επιθετικές ενέργειες στην ανατολική 
Μεσόγειο και τη Συρία, είτε ανθρώπινα 
δικαιώματα, αποτέλεσε το πρώτο δείγμα 
των αμερικανικών προθέσεων.

Η… απόβαση των Αμερικανών στην 
Αλεξανδρούπολη προκάλεσε νευρικό 
κλονισμό και φυσικά τρόμο στους 
Τούρκους, που είδαν πάνω από 150 
αμερικανικά ελικόπτερα, ανάμεσά τους και 
επιθετικά τύπου Απάτσι, αλλά και άρματα 
μάχης να κατακλύζουν την πρωτεύουσα 
του Έβρου και από εκεί να διαχέονται σε 
άλλες βαλκανικές χώρες για ασκήσεις.

Τώρα, το θηριώδες αεροπλανοφόρο 
Αϊζενχάουερ φτάνει και πάλι στην Ελλάδα 
έχοντας στο κατάστρωμά του τα πανίσχυρα 
F-18 με τα οποία θα συνεκπαιδεύονται με 
τους πολύπειρους πιλότους των ελληνικών 
μαχητικών και φυσικά με τις μονάδες 
επιφανείς και τα υποβρύχια του Πολεμικού 
μας Ναυτικού.

Ήδη η φρεγάτα ΨΑΡΑ βρίσκεται εν 
πλω προς το Γιβραλτάρ προκειμένου να 
ενταχθεί στην αρμάδα που θα συνοδεύει 
το αμερικανικό αεροπλανοφόρο προς 
την Κρήτη, ενώ ένα ελληνικό υποβρύχιο 
Type 214 θα επιτηρεί από το βυθό όλες 
τις κινήσεις της αρμάδας μέχρι να φτάσουν 
στην Κρήτη.

Οι Αμερικανοί έχουν σχεδιάσει πλήθος 
ασκήσεων, στις οποίες θα συμμετάσχουν 
τα πολεμικά πλοία, τα ελληνικά υποβρύχια 
και φυσικά τα μαχητικά των δύο χωρών, 
ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πολιτική 
και στρατιωτική ηγεσία σχεδιάζουν να 
βρεθούν τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη 
προκειμένου να παρακολουθήσουν από 
κοντά τη δράση Ελλήνων και Αμερικανών. 

Άλλωστε, Αθήνα και Ουάσινγκτον θέλουν 
να στείλουν και πάλι σαφές μήνυμα 
εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας 
τους, την ώρα που η λυκοφιλία Πούτιν – 
Ερντογάν ισχυροποιείται.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως το 
Αϊζενχάουερ έρχεται στην Ελλάδα λίγες 
μέρες μετά το γαλλικό Σαρλ ντε Γκολ, 
επιβεβαιώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί 
αναμφισβήτητα δύναμη αξιοπιστίας και 
νομιμότητας σε μια περιοχή γεωστρατηγικά 
κρίσιμη.

Newsbomb.gr.

Επίτροπος Μπρετόν: 
Η Κομισιόν θέλει 

να υλοποιήσει 
το «πράσινο 

διαβατήριο» πριν 
από τον Ιούνιο 

Οι ευρωπαϊκές αρχές στοχεύουν να 
υλοποιήσουν το υγειονομικό πιστοποιητικό, 

ΚΟΣΜΟΣ
το λεγόμενο «πράσινο διαβατήριο», για να 
διευκολύνουν τις μετακινήσεις εντός της 
ΕΕ, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, 
ανακοίνωσε σήμερα ο Επίτροπος 
Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.

Αυτό το πιστοποιητικό, που πρόκειται να 
παρουσιαστεί την Τετάρτη, θα περιλαμβάνει 
πληροφορίες που θα αναφέρουν αν ο 
κάτοχός του έχει εμβολιαστεί για την Cov-
id-19 ή αν έχει αναρρώσει ή αν έχει αρνητικό 
τεστ, εξήγησε ο Μπρετόν στην εκπομπή 
Grand Rendez-vous του τηλεοπτικού 
σταθμού Europe 1 σε συνεργασία με τα 
ενημερωτικά μέσα CNEWS και Les Echos

Το «πράσινο διαβατήριο» θα 
περιλαμβάνει έναν κώδικα QR, θα δίνεται 
δωρεάν και θα είναι γραμμένο στη γλώσσα 
κάθε χώρας, με μετάφραση του κειμένου 
και στα αγγλικά. Θα ισχύει σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ.

«Εργαζόμαστε ώστε να υλοποιηθεί πριν 
από τον Ιούνιο», διευκρίνισε ο Μπρετόν, 
εκτιμώντας ότι είναι «πρωταρχικής 
σημασίας να κάνουμε τα πάντα για να 
σωθεί η τουριστική περίοδος».

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στη 
χθεσινή ανακοίνωση της φαρμακευτικής 
εταιρείας AstraZeneca, η οποία 
επιβεβαίωσε ότι θα μειώσει τις παραδόσεις 

του εμβολίου της για 
την Covid-19 στην ΕΕ 
κατά το πρώτο εξάμηνο. 
Αυτή η κατάσταση 
«για εμένα, είναι 
απαράδεκτη ή, σε κάθε 
περίπτωση, ακατανόητη». 
Εμφανίστηκε ωστόσο 
καθησυχαστικός όσον 
αφορά το πρόγραμμα 
ανοσοποίησης στην 
Ευρώπη: «δεν σημαίνει, 
επειδή είχαμε μια 
καθυστέρηση (με το 
εμβόλιο) της AstraZeneca 
ότι θα καθυστερήσουμε 

το πρόγραμμα εμβολιασμού του πρώτου 
τριμήνου», κατέληξε.

iefimerida.gr 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

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)

Στο υβριδικό και όχι το δια 
ζώσης περιβάλλον της 
έκθεσης ΙΤΒ, οι παίκτες 
του τουρισμού μίλησαν για 
«τεκτονικές μετακινήσεις» 
στις ταξιδιωτικές συνήθειες, 
χαρτογράφησαν τη 
«νέα κανονικότητα» και 
ξεδίπλωσαν τη στρατηγική 
τους όταν το κουδούνι της 
εκκίνησης χτυπήσει το 
δεύτερο μισό του 2021 
Χριστίνα Πουτέτση 

Πόσο διαφορετικά φέτος. Η αγορά του 
τουρισμού συναντήθηκε στην ΙΤΒ, την 
ετήσια διεθνή έκθεση που δίνει τον παλμό 
των ταξιδιών, διαδικτυακά. «Του χρόνου θα 
βρεθούμε εδώ ξανά», είπαν οι διοργανωτές 
από το Βερολίνο. 

Σε αυτή την υβριδική έκθεση, εν αναμονή 
της επανεκκίνησης με «συγκρατημένη 
αισιοδοξία», όλοι οι προορισμοί έστησαν 
τα όπλα τους για να πείσουν τους παίκτες 
της αγοράς ότι είναι ασφαλείς και έτοιμοι να 
δεχθούν επισκέπτες. 

Μέχρι πέρυσι, αιχμή του δόρατος ήταν το 
πόσο ελκυστικοί είναι. Τα πράγματα έχουν 
αλλάξει. Αν υπήρχαν κάποιες λέξεις που 
επαναλαμβάνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια 
των συνεδριών της πρώτης ημέρας, στις 9 
Μαρτίου, ήταν η ασφάλεια, η βιωσιμότητα, 
η ευελιξία, οι εξωτερικοί χώροι, η κοινωνική 
απόσταση, η ψηφιοποίηση, η καινοτομία, 
ο εμβολιασμός, η ενσυναίσθηση, η 
συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. 
Από πού να ξεκινήσει κανείς; Στα πρώτα 

στοιχεία της ημέρας, το Euromoni-
tor International έδειξε πτώση 57% στις 
εισερχόμενες δαπάνες το 2020. 

Η ανάκαμψη στα επίπεδα του 2019 μπορεί 
να χρειαστεί από τρία έως πέντε χρόνια, 
εκτίμησε η επικεφαλής της ερευνητικής 
ομάδας Καρολίν Μπρέμερ. Δεν είναι τόσο 
απλό. Οι καταναλωτικές συνήθειες εν τω 
μεταξύ έχουν αλλάξει. Ο κόσμος ψάχνει 
εμπειρίες που «κουμπώνουν» στα θέλω 
του, ανησυχεί για την κλιματική αλλαγή και 
απαιτεί από τις εταιρικές φίρμες να είναι και 
«καλοί πολίτες». 

Να έχουν κοινωνική συνείδηση, με 
λίγα λόγια. Γι’ αυτό και στο Sustainable 
Travel Index, η Σουηδία είναι η χώρα που 
βρίσκεται στην πρώτη θέση. «Μια χώρα 
που έχει βρει μια καλή ισορροπία ανάμεσα 
στον εσωτερικό και τον εισερχόμενο 
τουρισμό», είπε η κυρία Μπρέμερ. Το 
αίσθημα του κόσμου μετά την πανδημία 
είναι «Build back better». 

Να χτίσουμε ξανά, καλύτερα. 

Διορθώνοντας τα λάθη. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι ήρθε το τέλος του μαζικού τουρισμού. 
Ομως και οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί 
οργανισμοί εστιάζουν στην αειφορία και 
στη βιωσιμότητα. Μετασχηματίζονται. 

Στην εναρκτήρια συνέντευξη τύπου της 
ΙΤΒ τη Δευτέρα παρουσιάστηκαν οι τάσεις 
για το 2021 από την Καρολίν Μπρέμερ, 
Επικεφαλής Ταξιδιωτικής Ερευνας της 
Euromonitor International (τρίτη από 
αριστερά) «Τα έσοδά μας το 2020 
αναλογούν στο 10% του κανονικού τζίρου 
μας», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος 
της TUI Φριτς Γιούσεν, απαντώντας στο 
σχόλιο του ιδρυτή της Phocuswright Φίλιπ 
Γουλφ, ότι μετά την πανδημία ο μεγαλύτερος 
Tour Operator γίνεται πιο λιτός, πιο 
αποδοτικός και πιο ψηφιακός. Η μόνη 
επένδυση κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
ήταν στην ψηφιοποίηση, παραδέχτηκε. 
Γιατί προσδοκά ότι οι προϋποθέσεις για 
την επαναφορά των ταξιδιών αναψυχής 
υπάρχουν, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες 
που έχουν εισόδημα, ελεύθερο χρόνο και 
επιθυμία για εμπειρίες. Αλλά στο μεταξύ, 
ο ταξιδιωτικός οργανισμός πρέπει να 
αλλάξει, για να προσφέρει υπηρεσίες και 
να φέρει κερδοφορία. Η ψηφιοποίηση δεν 
αποτελεί επιλογή πια, αλλά μονόδρομο, για 
όλους. Αυτή θα φέρει εκτός από ευελιξία 
και την προσαρμογή στις προσωπικές 
προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Από τις 
υβριδικές συζητήσεις προκύπτει επίσης 
ότι η οικονομική αλυσίδα του τουρισμού 
διαταράσσεται, καθώς ο πελάτης δεν είναι 
πλέον δεκτικός να προεξοφλήσει το κόστος 
των διακοπών του. Ομως, δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει 
ξανά. Και να κάνει διακοπές κοντά στη 
θάλασσα. Στους «κερδισμένους» είναι τα 
ταξίδια στη φύση και στην ύπαιθρο. Στους 
«χαμένους» εντάσσονται οι πολυπληθείς 

συγκεντρώσεις. Σημαντική παράμετρος 
για τα ταξίδια είναι και οι πολιτικές που θα 
διαμορφωθούν, από τους ρυθμιστές, τις 
κυβερνήσεις. «Οι τάσεις θα ξεκαθαρίσουν 
ανάλογα με το τι οι κυβερνήσεις θα μας 
επιτρέψουν να κάνουμε σε σχέση με 
τα ταξίδια», είπε ο Sascha Hausmann 
του επενδυτικού σχήματος HOWZAT 
Partners. Απαντώντας στην ερώτηση 
«πού θα επένδυε τώρα αν είχε ένα 
ευρώ», επέλεξε τις «ενοικιαζόμενες 
παραθεριστικές κατοικίες, γιατί πιστεύω ότι 
είναι πιο κατάλληλο προϊόν σε σχέση με τα 
ζητούμενα τον επόμενο ενάμιση χρόνο». 

Η «εργασιακή φιλοξενία» 
Από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της ΙΤΒ 

ήταν τα σχόλια των εκπροσώπων μεγάλων 
ξενοδοχειακών ομίλων. 

Γιατί από τη στρατηγική που ξεδίπλωναν 
ή την αντίληψή τους για την εξέλιξη, 
αποτυπώνονταν και οι αλλαγές στη «νέα 
κανονικότητα». Μια τάση που εμπεδώθηκε 
από το 2020 είναι η εξ αποστάσεως 
εργασία. «Οι επιχειρήσεις συνήθισαν 
πλέον σε αυτόν τον υβριδικό τρόπο 
εργασίας», τόνισε ο Patrick Mendes, Group 
Chief Commercial Officer της Accor. «Ισως 
αυτοί οι άδειοι χώροι των ξενοδοχείων 
που προορίζονταν για συνέδρια, να 
αξιοποιηθούν ως ιδιωτικοί χώροι για 
εταιρίες, προσφέροντας «εργασιακή 
φιλοξενία», είπε. Και πρόσθεσε ότι 300 
ξενοδοχεία της Accor προετοιμάζονται 
γι’ αυτό μέσα στο 2021, με εξοπλισμό 
και αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας. 
Για τον ίδιο λόγο η Accor προχώρησε σε 
στρατηγική συμμαχία με τη Microsoft. 

«Η έννοια του ξενοδοχείου μπορεί να 
αλλάξει. Το ξενοδοχείο θα γίνει ένα μέρος 
που θα αξιοποιεί και η τοπική κοινωνία, όχι 

Προετοιμάζοντας την «ανάσταση» του τουρισμού
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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
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Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.
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μόνο ο ταξιδιώτης από το εξωτερικό ή το 
εσωτερικό», συμπλήρωσε ο κ. Mendes. 

Το ταξίδι θα επανέλθει πιο δυνατό. 
Αλλά θα είναι για αναψυχή, πιο κοινωνικό, 
πιο βιώσιμο και πιο τοπικό. «Ακόμα και 
τα κανάλια διανομής στρέφονται στην 
εντοπιότητα, από το εξωτερικό», είπε 
ο Claudio Bellinzona της ψηφιακής 
πλατφόρμας TUI Musement με 
περιεχόμενο και υπηρεσίες προς πώληση 
για εκδρομές και δραστηριότητες. Οι 
μεγάλοι παίκτες προσανατολίζονται από 
τα μακρινά ταξίδια σε ένα μίγμα ταξιδιών 
εσωτερικού. Αυτό είναι ένα «κουδούνι» 
για δράση, στο τι μπορεί να λειτουργήσει 
στο εξής. Ο κόσμος θα κάνει σύντομες 
αποδράσεις, θα επιθυμεί φυσικά προϊόντα 
και θα τα αναζητά στην αγορά της γειτονιάς. 
Η προσωποποίηση και η αυτοματοποίηση 
εξελίσσονται σε καθοριστικές παράμετροι 
για τους ταξιδιώτες. Οι κρατήσεις θα 
είναι κυρίως της «τελευταίας στιγμής» 
και η ασφάλεια και η βιωσιμότητα θα μας 
συνοδεύουν για πολύ καιρό. Η βιωσιμότητα 
εξάλλου έχει μπει στον δημόσιο διάλογο τα 
τελευταία δέκα χρόνια. Τώρα σειρά έχει να 
γίνει πράξη. 

Η ζωή με την Covid 
και οι αερομεταφορές 

«Ο ιός δεν θα φύγει ποτέ από τη 
Γη. Μπορεί μόνο να περιοριστεί. Είναι 
σίγουρο ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε 
θέματα απολύμανσης, όπως και 
τεστ και εμβολιασμών στα ταξίδια», 
είπε ο Harry Hohmeister, μέλος του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου της Luf-
thansa. «Τα πράγματα θα αλλάξουν, 
αλλά μπορούν να ενσωματωθούν στη 
λειτουργία μας». Ο ίδιος αναφέρθηκε στην 
ανάγκη εγκυρότητας της ανοσοποίησης, 
στον έλεγχο του εμβολιασμού κατά της 
Covid, μέσω πιστοποιητικού. «Είμαστε 
συνηθισμένοι στο να διαχειριζόμαστε όγκο 
πληροφορίας», είπε και ζήτησε από τους 
πολιτικούς να μην κάνουν πολύπλοκη τη 
διαδικασία. Οσο για τη βιωσιμότητα στις 
αερομεταφορές; Η απαλλαγή από τον 
άνθρακα θα είναι οδηγός για την επόμενη 
δεκαετία, με νέα τεχνολογία μηχανών 
αεροσκαφών, η οποία θα περιορίζει τις 
εκπομπές Co2 κατά 25%. «Αυτό είναι 
μεγάλο ποσοστό αν σκεφτεί κανείς ότι 
τα τελευταία 20 χρόνια τα αεροσκάφη 
έχουν περιορίσει τις εκπομπές κατά 
50%». Αντοχή, υγεία, ευζωία είναι τρεις 
λέξεις που χρησιμοποίησε ο Ed Bastian 
διευθύνων σύμβουλος της Delta Airlines, 
επισημαίνοντας παράλληλα την κάμψη 
στα επαγγελματικά ταξίδια. Hμέρες προ-
Covid19. Το περίπτερο της Ελλάδας 
σφύζει από κόσμο το 2019 στο εκθεσιακό 
κέντρο Messe του Βερολίνου Σε κάθε 
περίπτωση, κοινή προσδοκία είναι ότι τα 
δεύτερο μισό του 2021 ο τουρισμός θα 
«αναστηθεί», όπως είπε χαρακτηριστικά η 
υπουργός Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων 
του Ισραήλ Orit Farkash – Hakohen. Αλλά 
και ότι στη νέα κανονικότητα οι ανάγκες 
των ταξιδιωτών παρουσιάζουν «τεκτονικές 
μετακινήσεις». 

Ολα όσα θέλεις είναι η Ελλάδα, 
από τις 14 Μαΐου 

Σε αυτή τη συνθήκη «All you want is 

Greece» («Ολα όσα θέλεις είναι η Ελλάδα») 
είναι το νέο σύνθημα, όπως δήλωσε ο 
υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, 
ανακοινώνοντας από την κεντρική είσοδο 
του Μουσείου της Ακρόπολης το σχέδιο 
της χώρας να αρχίσει ξανά να υποδέχεται 
τουρίστες από το εξωτερικό στις 14 
Μαΐου, εφόσον η υγειονομική εικόνα και 
οι εμβολιασμοί εξελιχθούν ομαλά. Οσοι 
ταξιδιώτες δεν φέρουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, θα υποβάλλονται σε μοριακό 
τεστ ή τεστ αντιγόνου, ενώ δρομολογούνται 
διμερείς συμφωνίες με 16 χώρες. 
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 
υπουργείο Τουρισμού έχει υποβάλει σχέδιο 
προς έγκριση στο υπουργείο Οικονομικών 
ώστε να δοθούν κίνητρα συνδιαφήμισης 
σε αεροπορικές εταιρίες για την επιδότηση 
θέσεων και την ενίσχυση της αεροπορικής 
συνδεσιμότητας στην οποία βασίζεται η 
χώρα κατά 70%. «Πρέπει να βρούμε την 
ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική, 
την κοινωνική και την περιβαλλοντική 
ανάπτυξη», είπε ο πρόεδρος του ΕΝΙΤ, 
του ιταλικού οργανισμού τουρισμού, Gior-
gio Palmucci, σημειώνοντας ότι κύριο 
μέλημα του οργανισμού κατά τη διάρκεια 
του 2020 ήταν η διαχείριση της φήμης του 
προορισμού και η στήριξη του τουριστικού 
τομέα. «Ο κόσμος θέλει να επισκεφθεί 
περιοχές που δεν έχουν συνωστισμό», 
σημείωσε, επικαλούμενος την ισχυρή 
τάση για ανοιχτούς χώρους, βιωσιμότητα 
και υπαίθριες δραστηριότητες. «Είναι μια 
ευκαιρία για την ανανέωση της τουριστικής 
βιομηχανίας», συμπλήρωσε η Maria 
Elena Rossi, επικεφαλής Marketing του 
οργανισμού, λέγοντας ότι η «εμπιστοσύνη» 
είναι η λέξη – κλειδί για τους προορισμούς 
και τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς. 

Αφήνοντας το παλιό 
και αγκαλιάζοντας το νέο 

«Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή στις 
ταξιδιωτικές συνήθειες», υπογράμμισε με 
τη σειρά του ο Satya Anand, πρόεδρος της 
Marriott για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή 
και την Αφρική. Αυτό σημαίνει ότι όλοι 
«πρέπει να ξαναδούν τα επιχειρηματικά 
μοντέλα τους». Από την άλλη, η δύναμη 
του ταξιδιού είναι «αδιαμφισβήτητη». Η 
ανάκαμψη έρχεται, τόνισε και ανέφερε 
ότι οι κρατήσεις της ξενοδοχειακής 
αλυσίδας έδειξαν αύξηση 163% μετά τις 
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού της 
Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον για άρση των 
περιορισμών. Η αγορά αναψυχής θα 
είναι «η πρώτη που θα επανέλθει». Οι 
καταναλωτές «θα στραφούν σε φίρμες 
που εμπιστεύονται». Γι’ αυτό οι ξενοδόχοι 
πρέπει να έχουν ένα δυνατό προϊόν 
αναψυχής και σωστή στρατηγική. Ο ίδιος 
επανέλαβε τη στροφή στην εντοπιότητα 
και τις συνδεδεμένες με αυτήν εμπειρίες. 
Χαρακτήρισε τις παραθεριστικές κατοικίες 
ως «νικητές» για το επόμενο διάστημα, 
με τη Marriott να διαθέτει 20.000 σε 240 
προορισμούς, καθώς η ζήτηση γι’ αυτές 
να εντείνεται, χάρη στην ιδιωτικότητα που 
προσφέρουν. «Κερδισμένοι θα είναι αυτοί 
που θα αγκαλιάσουν το νέο», σημείωσε. 
Καιρός να μην αντιστεκόμαστε άλλο… 

Πηγή: Protagon.gr

Hμέρες προ-Covid19. Το περίπτερο της Ελλάδας σφύζει από κόσμο το 2019 στο 
εκθεσιακό κέντρο Messe του Βερολίνου

Το υβριδικό περιβάλλον της ΙΤΒ με το “Greek Kafeneio”, τον ειδικό διαδικτυακό 
χώρο του ΕΟΤ για δικτύωση και συζητήσεις με τους χρήστες της πλατφόρμας
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Η ζήλια είναι ένα συναίσθημα που 
όλοι, λίγο ως πολύ, έχουμε βιώσει. Οι 
ανθρώπινες σχέσεις είναι δομημένες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας, έστω και σε 
μικρό βαθμό, να αισθάνεται ζήλια για τον 
πλησίον του. Μέχρι ενός σημείου η ζήλια 
είναι φυσιολογική, τόσο στην περίπτωση 
που προέρχεται από το περιβάλλον μας, 
όσο και στην περίπτωση που είναι δικό 
μας συναίσθημα. Εντούτοις, όταν η ζήλια 
καθορίζει τη συμπεριφορά μας ή στην 
περίπτωση που αφήνουμε το συναίσθημα 
να μας κατακλύσει, τότε τα πράγματα 
δυσκολεύουν.

Συχνά μπερδεύουμε τη σημασία της λέξης 
ζήλια με την λέξη φθόνος. Οι δύο λέξεις 
αντιπροσωπεύουν εντελώς διαφορετικά 
συναισθήματα. Αισθανόμαστε ζήλια για 
πράγματα που έχουμε ήδη, συνήθως όταν 
νομίζουμε ότι τα κεκτημένα μας απειλούνται 
από άλλους. Αντίθετα, αισθανόμαστε 
φθόνο για πράγματα που έχουν οι άλλοι 
και όχι εμείς. Τα δύο αυτά συναισθήματα 
ενεργοποιούν διαφορετικά σημεία του 
εγκεφάλου και αυτό αντανακλά στον τρόπο 
με τον οποίο επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
μας.

Όμως, τι πραγματικά συμβαίνει 
στον εγκέφαλο μας όταν 
ζηλεύουμε;
«Η ζήλια είναι η συναισθηματική αντίδραση 
που προκύπτει όταν νιώθουμε απειλή ότι 
θα χάσουμε μια ουσιαστική σχέση από ένα 
τρίτο άτομο», εξηγεί η νευροψυχολόγος δρ. 
Σάναμ Χάφεζ. «Παρότι η ζήλια συνδέεται 
συνήθως με ερωτικές σχέσεις, μπορεί να 
προκύψει σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης 
όπως στην οικογένεια, στις φιλίες ακόμα 
και στην δουλειά, όταν έρχεται κάποιος 
καινούριος υπάλληλος στο γραφείο». 
Είναι δύσκολο να εξετάσουμε και να 
ερευνήσουμε την ζήλια καθώς επηρεάζεται 
από εξωτερικούς παράγοντες και από το 
περιβάλλον –είναι αδύνατο να ζητήσουμε 
από ένα ζευγάρι να αρχίσει να ζηλεύει ο 
ένας τον άλλον, έτσι απλά, στο πλαίσιο 
μιας συνεδρίας.

Επιστήμονες οι οποίοι έχουν ερευνήσει 
την σχέση της ζήλιας και του εγκεφάλου 
θεωρούν ότι επηρεάζει το μετωπιαίο λοβό. 
Πρόκειται για το μέρος του εγκεφάλου 
που έχει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των 
συναισθημάτων μας, στην συνείδηση, 
στην νόηση και στην κρίση, καθώς και στην 
αλληλεπίδραση μας με το περιβάλλον. 
Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
«Emotion» το 2015 έδειξε ότι οι άνθρωποι 
ζήλευαν περισσότερο όταν διεγειρόταν 
ο αριστερός μετωπιαίος φλοιός του 
εγκεφάλου τους.

Η δρ. Χάφεζ υποστηρίζει ότι και το πλάγιο 
διάφραγμα του εγκεφάλου συνδέεται 
με την ζήλια, επειδή επεξεργάζεται τον 
«κοινωνικό πόνο» ή την εμπειρία του να 
αισθάνεται κάποιος παραμελημένος ή 
πληγωμένος από τους άλλους σε διάφορες 
καταστάσεις. Σημειώνει ότι η ζήλια μπορεί 
να δημιουργήσει επιπλέον άγχος. Ο 
εγκέφαλος μπορεί να απελευθερώσει 
ορμόνες του στρες που προκαλούν οξεία 
αντίδραση στρες (ASD). Αυτός είναι και 
ο λόγος που όταν αισθανόμαστε κτητικοί 
απέναντι σε κάποιον ή σε κάτι μπορεί να 
νιώθουμε περισσότερο άγχος ή πόνο.

Τι κάνει ο φθόνος 
στον εγκέφαλο μας
Τα συναισθήματα φθόνου δεν εμφανίζονται 
σε οποιαδήποτε περιοχή του εγκεφάλου. 
Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
«Human Brain Mapping» το 2010 

έδειξε ότι όταν ακούμε για παράδειγμα 
τον μισθό του συναδέλφου μας ή όταν 
βλέπουμε το μεγάλο σπίτι του γείτονα μας, 
ενεργοποιείται ένα μέρος του εγκεφάλου 
που ονομάζεται κοιλιακό ραβδωτό 
στρώμα. «Το κοιλιακό ραβδωτό στρώμα 
είναι μέρος του μεταιχμιακού συστήματος 
του εγκεφάλου που εμπλέκεται στη λήψη 
αποφάσεων και στις συμπεριφορές 
που σχετίζονται με την ανταμοιβή» λέει 
ο νευρολόγος δρ. Κλίφορντ Σεγκίλ. Αν 
νιώθουμε χάλια και ενοχικά, συγκρίνοντας 
τον εαυτό μας με την επιτυχία κάποιου 
άλλου, σίγουρα υπεύθυνο είναι το κοιλιακό 
ραβδωτό στρώμα.
Άλλη έρευνα του 2016 του «Nature Com-
munications» έδειξε ότι η πρόσθια έλικα 
του προσαγωγίου του εγκεφάλου μας 
πιθανόν συνδέεται με τον φθόνο, καθώς 
επεξεργάζεται όλα όσα παρατηρούμε 
στους άλλους. «Η πρόσθια έλικα του 
προσαγωγίου του εγκεφάλου εμπλέκεται 
σε πολλές περίπλοκες λειτουργίες όπως 
με την ενσυναίσθηση, τα συναισθήματα και 
τις λήψεις αποφάσεων», λέει ο δρ. Σεγκίλ.

Ορισμένοι ερευνητές εκτιμούν ότι η αυτή 
η περιοχή του εγκεφάλου ευθύνεται και 
για τον πόνο που προκαλεί ο φθόνος. 
Η πρόσθια έλικα του προσαγωγίου του 
εγκεφάλου μας βοηθά να διευθετήσουμε 
δυσαρμονίες και συγκρούσεις και 
ενεργοποιείται όταν νιώθουμε πόνο. Αν 
ενεργοποιηθεί την στιγμή που νιώθουμε 
φθόνο για κάτι, αισθανόμαστε αγωνία, 
οδύνη -κάτι που μας κάνει παράλογους και 
βεβαίως, είναι ενοχλητικό.

Μπορούμε να σταματήσουμε να 
νιώθουμε ζήλια ή φθόνο;
Πόσο εφικτό είναι να πάψουμε να 
νιώθουμε ζήλια ή φθόνο; 

Ο δρ. Σεγκίλ πιστεύει ότι είναι πιθανό να 
«μάθουμε» να ζηλεύουμε λιγότερο.

Κάποιες έρευνες το επιβεβαιώνουν. Μια 
έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
«Scientific Reports» το 2017 έδειξε ότι οι 
άνθρωποι είναι πιο πιθανό να νιώθουν 
περισσότερο φθόνο αν έχουν μεγαλύτερο 
ραχιαίο πλάγιο προμετωπιαίο φλοιό (DLP-
FC). Ο DLPFC παίζει καθοριστικό ρόλο 
στις ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου 
όπως την μνήμη, την συγκέντρωση και την 
προσοχή. Οι άνθρωποι που έχουν μεγάλο 
DLPFC έχουν και υψηλή συναισθηματική 
νοημοσύνη, που σημαίνει ότι νιώθουν 
λιγότερο φθόνο.

Γίνεται αντιληπτό ότι το DLPFC μας κάνει 
να νιώθουμε συνεχώς φθόνο απέναντι 
τους άλλους. Αν θέλουμε να περιορίσουμε 
την επίδραση του μπορούμε να μάθουμε 
να ελέγχουμε τα συναισθήματα μας και να 
σεβόμαστε τα συναισθήματα των άλλων.

Η δρ. Χάφεζ συμφωνεί τονίζοντας ότι αν 
νιώθουμε συνεχώς ζήλια καλό θα ήταν να 
απευθυνθούμε σε κάποιον επαγγελματία 
και ειδικό για καθοδήγηση και βοήθεια. «Η 
ψυχοθεραπεία είναι ένας καλός τρόπος για 
να προσδιορίσουμε και να αντιμετωπίσουμε 
διάφορα θέματα που μας απασχολούν 
όπως και την ζήλια», αναφέρει. Η θεραπεία 
θα μας βοηθήσει να απελευθερώσουμε τον 
πόνο που νιώθουμε, να δούμε τα βασικά 
ζητήματα που μας απασχολούν και μας 
βασανίζουν και να βρούμε τις αιτίες πίσω 
από τις συμπεριφορές μας. Με απλά λόγια, 
θα μπορέσουμε να μάθουμε να αντιδράμε 
σε διάφορες καταστάσεις με λιγότερο 
οδυνηρούς τρόπους, με λιγότερο πόνο και 
ζήλια.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο 
μας όταν ζηλεύουμε
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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

Στη Δυτική Μάνη, γνωστή και ως 
Μεσσηνιακή, το τοπίο δεν είναι τόσο άγριο 
όσο στη Λακωνική, ωστόσο, οι πύργοι 
που συναντά κανείς εδώ κατασκευασμένοι 
με την παραδοσιακή, μανιάτικη πέτρα, 
αποτελούν ζωντανό παράδειγμα του 
αρχοντικού παρελθόντος της περιοχής.

Επιβλητικά κτίρια που αντικατοπτρίζουν 
και αντανακλούν την ισχύ και τη θέση της 
οικογένειας στην οποία ανήκαν, μέσα στην 
κοινωνία, στέκουν αγέρωχα στο πέρασμα 
του χρόνου διηγώντας στους επισκέπτες 
τους ενδιαφέρουσες ιστορίες από το 
ένδοξο παρελθόν. Ένας από αυτούς, και 
μάλιστα από τους πιο χαρακτηριστικούς 
και εντυπωσιακούς, ο Πύργος των 

Καπετανάκηδων στο χωριό Χαραυγή στα 
Σωτηριάνικα, ιδιοκτησία της ομώνυμης 
οικογένειας, από την οποία αναδείχθηκαν 
συνολικά 16 οπλαρχηγοί κατά την διάρκεια 
της Επανάστασης του ’21.

Χτισμένος στα τέλη του 18ου αι. -η ακριβής 
χρονολογία ανοικοδόμησης δεν είναι 
γνωστή- πρόκειται για ένα φρουριακό 
συγκρότημα, τυπικό δείγμα του ιδιότυπου 
αρχιτεκτονικού τύπου του πύργου που 
συναντάται αποκλειστικά στη Μάνη.

Ιδρυτής του ήταν ο Καπετάν Γιώργος 
Καπετανάκης, ένας από τους 14 
καπεταναίους της Μάνης, ο οποίος, 
όπως αναφέρει στην διαθήκη του, τον 

ανοικοδόμησε σχεδόν εξ ολοκλήρου με 
δικά του έξοδα. Αυτό το μικρό φρούριο με 
το τραπέζιο σχήμα, αποτελείται από τρεις 
ορόφους, ενώ περιβάλλεται από κυκλικούς 
πυργίσκους και έναν οχυρωμένο περίβολο 
με περισσότερες από 100 πολεμίστρες.

Ο Πύργος των Καπετανάκηδων, γνωστός 
και ως Κάστρο των Καπετανάκηδων, 
βρίσκεται στην κορυφή του λόφου 
Πετροβουνίου με την θέα του να φτάνει 
μέχρι το Μεσσηνιακό Κόλπο. Σήμερα 
σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, είναι 
επισκέψιμος και αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής.

gargalianoionline.gr

Με θέα στο 
Μεσσηνιακό 

κόλπο 
που κλέβει 

τις εντυπώσεις

Ο επιβλητικός πύργος 
στη Μεσσηνιακή Μάνη 

που προκαλεί δέος
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Όσοι ζουν σε παράκτιες περιοχές της 
Μεσογείου το τελευταίο διάστημα έχουν 
παρατηρήσει την ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη 
της θάλασσας.

Το φαινόμενο αυτό έχει να κάνει με 
την χαμηλή στάθμη της θάλασσας, όπου 
ουσιαστικά τα νερά μαζεύονται προς τον 
ωκεανό με αποτέλεσμα να ξεπροβάλλει η 
στεριά σε σημεία όπου ήταν θάλασσα.

Για το φαινόμενο της άμπωτης, 
ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών 
καταστροφών του πανεπιστημίου Αθηνών, 
Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην εκπομπή 
«Κοινωνία Ώρα MEGA» υποστήριξε πως 
πρόκειται για μετακίνηση θαλασσίων 
μαζών λόγω της έλξης των πλανητών και 
της θέσης του ήλιου.

Για την άμπωτη, το φαινόμενο 
υποχώρησης της θάλασσας, και πού 
οφείλεται μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα 
MEGA» ο γενικός γραμματέας της 
Ακαδημίας Αθηνών, Χρήστος Ζερεφός.

Σύμφωνα με τον κ. Ζερεφό, η άμπωτη 
δεν έχει σχέση με την μετεωρολογία. «Οι 
ελκτικές δυνάμεις από τη σελήνη και τον 
ήλιο, όταν βρεθούν σε ίδια ευθεία, λίγο 
πριν την πανσέληνο, συμβαίνει αυτό το 
σπάνιο φαινόμενο της αμπώτιδος, που θα 
ακολουθηθεί από την πλημμυρίδα. Είναι 
αστρονομικό φαινόμενο» σημείωσε.

Το φαινόμενο αυτό, υπογράμμισε ο 
καθηγητής, θα διαρκέσει λίγες μέρες 
ακόμα. «Είναι φαινόμενο που συμβαίνει 
πολλές δεκαετίες. Θέλει δεκαετίες για να 
ξανά γίνει» πρόσθεσε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι το ίδιο 
φαινόμενο έχει σημειωθεί και σε γειτονικές 
χώρες. «Οι γόνδολες στα κανάλια της 
Βενετίας έχουν κάτσει στον πάτο, το ίδιο 
έχει συμβεί σε πολλούς στενούς όρμους σε 
όλη τη Μεσόγειο».

Πρόκειται για ένα μετεωρολογικό 
φαινόμενο το οποίο άρχισε να γίνεται 
αντιληπτό στα τέλη Φεβρουαρίου και 
παρατηρείται ακόμη και σήμερα και 
όπως εξήγησε ο Κώστας Λαγουβάρδος, 
μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών 
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και 
Υπεύθυνος λειτουργίας του www.meteo.gr.

«Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο 
να τονίσουμε ότι δεν είναι επικίνδυνο. 
Από δορυφορικές μετρήσεις βλέπουμε τις 
τελευταίες ημέρες αυτό παρατηρείται σε 
όλη τη Μεσόγειο, όπου η θάλασσα είναι 
από 40 έως 60 εκατοστά κάτω από τα 
κανονικά, άρα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. 
Είναι κάτι που έχει ξαναεμφανιστεί, από 
τις δορυφορικές μετρήσεις είδαμε ότι και 
πέρυσι την Άνοιξη είχαμε αρκετά χαμηλές 
τιμές και είχε ανέβει στα κανονικά επίπεδα 
κοντά στο φθινόπωρο. Αυτό το φαινόμενο 
οφείλεται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. 

Δηλαδή στις πολύ υψηλές πιέσεις που 
καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι της νότιας 
Ευρώπης. Και οι υψηλές πιέσεις οδηγούν 
σε αυτή τη χαμηλή στάθμη της θάλασσας. Η 
εκτίμησή μου είναι ότι στις επόμενες ημέρες 
θα αλλάξει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία 
και σταδιακά θα επανέλθει. Ένα κάποιο 
ρόλο παίζει και η κίνηση των πλανητών, 
της σελήνης, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν σχετίζεται με σεισμούς και δεν είναι 
επικίνδυνο», αναφέρει στο protothema.gr.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα north-
meteo.gr «ήδη από τις 10/2/2021 και 
μετά η αμτοσφαιρική πίεση άρχισε να 
είναι αυξημένη, όμως μετά το πέρας της 
κακοκαιρίας “Μήδεια” το μεγαλύτερο 
μέρος της Μεσογείου σκεπάστηκε από 
ένα εκτεταμένο αντικυκλώνα, δηλαδή ένα 
πεδίο αυξημένης ατμοσφαιρικής πίεσης, το 
οποίο συνδέεται και με ασθενείς ανέμους 
και καλοκαιρία. Σε πολλά sites κυκλοφορεί 
η ψευδής είδηση ότι η πτώση της στάθμης 
των υδάτων που παρατηρείται το τελευταίο 
διάστημα έχει αποκλειστικά αστρονομικά 
αίτια και ουσιαστικά είναι η επίδραση της 
παλίρροιας που προκαλείται από τους 
πλανήτες. Αυτή η παλίρροια συνήθως έχει 
αποτελέσματα μικρότερης κλίμακας στη 
Μεσόγειο, ενώ αντίθετα τα αποτελέσματά 
της είναι ορατά και εύκολα αντιληπτά 
σε ανοιχτές ακτές ωκεανών (πχ. δυτική 
Ευρώπη, όπου η διαφορά της στάθμης 
μέσα σε μία μέρα μπορεί να είναι και της 
τάξεως του 1 μέτρου). Επίσης, σημειώνεται 
πως η άμπωτη που προκαλείται από την 
βαρυτική έλξη των πλανητών, δεν εμφανίζει 

τόσο παρατεταμένη διάρκεια, ενώ συνήθως 
είναι της τάξεως μερικών εκατοστών. Παρά 
το γεγονός ότι η βαρυτική έλξη που ασκούν 
η σελήνη και ο ήλιος στη γη θα μπορούσε 
να ενισχύσει το φαινόμενο της μειωμένης 
στάθμης της θάλασσας που παρατηρείται 
στη Μεσόγειο, ο κύριος λόγος που συμβαίνει 
αυτό είναι η αυξημένη ατμοσφαιρική πίεση. 
Η παλίρροια στη Μεσόγειο γίνεται συνήθως 
αντιληπτοί σε στενές θαλάσσιες περιοχές 
(όπως πχ. στην Χαλκίδα). Σύμφωνα με 
δημοσιευμένη επιστημονική εργασία στο 
διεθνές περιοδικό AGU, η στάθμη της 
θάλασσας μπορεί να μειώνεται κατά 1cm 
για κάθε 1mb αύξησης της αμτοσφαιρικής 
πίεσης. Συμπερασματικά, λοιπόν, αν και 
είναι ένα θέμα προς γενικότερη έρευνα, 
φαίνεται πως η πτώση της στάθμης των 
υδάτων, αν και μπορεί να παρουσιάσει 
μία περιοδικότητα λόγω βαρυτικής έλξης 
των πλανητών, αυτήν την περίοδο είναι 
ιδιαίτερα εντυπωσιακή λόγω και των 
ατμοσφαιρικών συνθηκών».

Για το συγκεκριμένο φαινόμενο αναφορά 
έκανε στο λογαριασμό του στο facebook και 
ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου 
Άκης Τσελέντης ο οποίος σε ανάρτησή 
του έγραψε: «Το διάστημα από 20/2/2021 
έως και σήμερα παρουσιάστηκαν πολύ 
υψηλές ατμοσφαιρικές πιέσεις (υψηλό 
βαρομετρικό) πάνω από το Αιγαίο. Στην 
Αττική, στο διάστημα 20/2/21 έως σήμερα 
η ατμοσφαιρική πίεση κυμάνθηκε σε 
τιμές πάνω 1021 hPa. Αυτό σημαίνει 
μια ταπείνωση της μέσης στάθμης της 
θάλασσας κατά 0.21m.

Χαμηλή στάθμη της θάλασσας:  
Πού οφείλεται το φαινόμενο 
των τελευταίων ημερών

Επίσης στις 27/2/2021 είχαμε νέα 
σελήνη, άρα την εμφάνιση παλιρροιακής 
συζυγίας (ευθυγράμμιση Ήλιου – Γης 
– Σελήνης), που φέρνει το μεγαλύτερο 
εύρος της αστρονομικής παλίρροιας και 
την εμφάνιση της χαμηλότερης θαλάσσιας 
στάθμης στη φάση της άμπωτης.

Η πτωτική τάση της στάθμης της 
θάλασσας, επιπλέον εξηγείται από την 
επίδραση των έντονων βόρειων ανέμων 
που επικράτησαν στην Μεσόγειο κατά το 
διάστημα 25/2 – 3/3 οι οποίες μετέφεραν 
μάζες νερού προς τις νότιες ακτές της 
Μεσογείου, όπου η στάθμη εμφάνισε 
σχετική άνοδο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 
προκάλεσαν την οπισθοχώρηση της 
θάλασσας και την αποκάλυψη τμημάτων 
του βυθού (Μερικά τεχνικά στοιχεία 
ελήφθησαν από το Καθηγ. ΑΠΘ Γιάννη 
Κρεστενίτη). Η πτώση της στάθμης είναι 
προσεισμικό φαινόμενο γιατί σε περιοχές 
έντονων τεκτονικών διεργασιών «από τις 
τεκτονικές δυνάμεις φουσκώνει» ο γήινος 
φλοιός λίγες μέρες πριν την διάρρηξη και 
φυσικά χαμηλώνει η στάθμη. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
ΑΥΤΟ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ 
ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΘΕΣΗ ΑΛΛΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ. Το έλεγξα σε συγκεκριμένες 
θέσεις που παρατηρήθηκε αυτό το 
φαινόμενο με δορυφορικές παρατηρήσεις 
και δεν βρήκα καμία παραμόρφωση του 
φλοιού. Επομένως είμαστε σίγουροι ότι δεν 
έχει να κάνει με Πρόδρομα φαινόμενα».

infognomonpolitics.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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«Εσείς οι Έλληνες υποτιμάτε αυτό που έχετε. Όταν 
πρωτοείδα τον Παρθενώνα στα 50 μου χρόνια, εγώ 
και ο άντρας μου βάλαμε τα κλάματα. Οι Έλληνες 
φίλοι μας που ήταν μαζί μας μάς κοίταξαν περίεργα…”

Στην Λατινική Αμερική υπάρχουν όχι μόνο 
φιλέλληνες αλλά ελληνολάτρεις, πράγμα καθόλου μα 
καθόλου τυχαίο.

.
Πριν διαβάσετε την παρακάτω είδηση, θα 

γκρινιάξουμε λίγο πάλι για την απραγία και αδιαφορία 
του κράτους που δεν αναπτύσσει πολιτιστική 
πολιτική στις περιοχές που “μυρίζει” Ελληνισμό. Στην 
«κουλτούρα» όμως, όλοι πρώτοι!

.
Στην Ουρουγουάη συμβαίνει το παράδοξο φαινόμενο 

να υπάρχουν πάνω από 3.000 Έλληνες μετανάστες 
αλλά και διπλάσιος αριθμός Ουρουγουανών που 
μιλούν ελληνικά. Σε αυτή τη μικρή χώρα της Λατινικής 
Αμερικής οι πολίτες της δεν είναι απλά φιλέλληνες, 
είναι “ελληνολάτρες”.

Σε πρόσφατη έρευνα της Eurostat το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ερωτηθέντων Ουρουγουανών 
απάντησε ότι πολιτιστικά ταυτίζονται με την Ευρώπη 
και στην δεύτερη ερώτηση για το ποιά χώρα από την 
Ευρώπη έρχεται πρώτη στο μυαλό τους, η πλειοψηφία 
απάντησε: Η Ελλάδα..

Η εκπαίδευση στην Ουρουγουάη είναι σε πολύ 
υψηλό επίπεδο και από μικρά παιδιά μαθαίνουν για 
την Ελλάδα.

Μάλιστα στο Μοντεβιδέο έρχονται χιλιάδες φοιτητές 
από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής τόσο για 
την ποιότητα των σπουδών όσο γιατί η Παιδεία εδώ 
είναι δωρεάν με πολλές παροχές και κίνητρα για τους 
φοιτητές.

Έτσι εξηγείται κατά ένα μέρος η “ελληνολατρεία”. 
Λέξη που την πρωτάκουσα στην Ουρουγουάη έναν 
από τους σταθμούς της περιπλάνησής μου στον 
κόσμο.

Οι περισσότεροι Ουρουγουανοί που συνάντησα 
ήξεραν και κάποιες ελληνικές λέξεις. Κάποιοι μάλιστα 
αντί να μάθουν αγγλικά επέλεξαν τα ελληνικά (εμείς 
αντί να μάθουμε ελληνικά, επιλέγουμε τα αγγλικά!). 
Όπως ο Λουίς, η Ταμπάρε, ο Βαλεντίν.

Ο Valentin Abitante και πολλοί άλλοι δεν γνωρίζουν 
άλλες γλώσσες. Μόνο τη μητρική τους και ελληνικά.

Η Μαργκαρίτα μιλά άπταιστα ελληνικά. Σπίτι της 
θα ακούσεις πολύ ελληνική μουσική. Ακόμη και 
βιντεοκασέτες από τις «Τρεις Χάριτες» και τους 
«Απαράδεκτους». Από το ίντερνετ παρακολουθεί 
ελληνική τηλεόραση.

«Χιλιάδες Ουρουγουανοί, ανάμεσά τους κι εγώ, 
μάθαμε να μιλάμε την Ελληνική Γλώσσα. Μάθαμε να 
λατρεύουμε την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό. 
Είχαμε την τύχη να νιώσουμε την ουσία του.

Πιστεύω αυτό που είπε ο Νίτσε ότι ο κόσμος 
μπορεί να είναι όσο θέλει σκοτεινός, όμως αρκεί να 
παρεμβάλουμε σε αυτόν ένα κομμάτι ελληνικής ζωής 
για να φωτιστεί αμέσως άπλετα». Κουβέντες της Mar-
garita Larriera.

Η Margarita Larriera είναι σήμερα διευθύντρια του 
Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» που ιδρύθηκε το 1978 
από τον καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο με σκοπό τη 
διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού.

Όσοι Ουρουγουανοί είχαν την τύχη να έρθουν στην 
χώρα μας και αντίκρισαν τον Παρθενώνα, δάκρυσαν.

«Εσείς οι Έλληνες υποτιμάτε αυτό που έχετε. Όταν 
πρωτοείδα τον Παρθενώνα στα 50 μου χρόνια, εγώ 
και ο άντρας μου βάλαμε τα κλάματα. Οι Έλληνες 
φίλοι μας που ήταν μαζί μας μάς κοίταξαν περίεργα.

Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν γιατί. Ούτε εμείς 
περιμέναμε να αντιδράσουμε έτσι. Τα δάκρυα ίσως ήταν 
ένας τρόπος για να εκφράσουμε όσα αισθανόμασταν 
και δεν μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε με λόγια.

Και πίστεψέ με Δημήτρη, ακόμα και σήμερα θεωρώ 
μεγάλη τιμή μου που είδα με τα μάτια μου και άγγιξα με 
τα χέρια μου τον Παρθενώνα και όλα όσα συμβολίζει 
για την Ελλάδα αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο». 
Λόγια της Σίλβιας, μιας ακόμη Ουρουγουανής που 
συνάντησα στο Μοντεβιδέο.

Ο Κάρλος είναι 28 χρόνων. Πριν δύο χρόνια βρέθηκε 
στην Ελλάδα. Όταν του είπαν ότι αυτό που βλέπει 
είναι η Ακρόπολη, απομακρύνθηκε από την παρέα του 
και κάθισε σε μια γωνιά του δρόμου. Δεν ήθελε να τον 
δουν να κλαίει.

Επισκέφθηκα τον Sergio William Carzolio. Έμαθε 
για το www.godimitris.gr από μια συνέντευξή μου σε 
έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ζήτησε να με δει. 
Βρεθήκαμε στο σπίτι του. Βέρος Ουρουγουανός.

Έμαθε ελληνικά γιατί δούλευε σε ελληνικά καράβια 
και έκανε πολλούς Έλληνες φίλους.

«Οι καλύτεροι μου φίλοι ήταν Έλληνες. Φανταστικοί 
άνθρωποι. Άρχισα να κάνω μαθήματα στην ελληνική 
κοινότητα του Μοντεβιδέο και μετά από το 1978 άρχισα 
να παρακολουθώ τα μαθήματα στο Ιδρυμα Τσάκος.

Σιγά-σιγά όταν ήμουν στα βαπόρια άρχισα να 
καταλαβαίνω τα ελληνικά τραγούδια. Ενδιαφέρθηκα 
για την ελληνική ποίηση. Ήθελα να μιλώ σωστά 
ελληνικά.

Στα πλοία η γλώσσα των ελλήνων ήταν φτωχή. 
Ήθελα περισσότερα. Εμαθα περισσότερα. Αυτές 
τις μέρες ξανάπιασα το Μαραμπού του Νίκου 
Καββαδία. Μια φορά την εβδομάδα, είμαστε μια 
παρέα Ουρουγουανών που συναντιόμαστε και μιλάμε 
ελληνικά για να κάνουμε πρακτική».

Ο Sergio αν και καθολικός εδώ και 30 χρόνια 
πηγαίνει στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία.

Στην ατζέντα του από τη μια πλευρά έχει τα στοιχεία 
του και τα τηλέφωνα ανάγκης και στην άλλη το Πάτερ 
Ημών. «Αισθάνομαι πια σαν Έλληνας. Έζησα πολλά 
χρόνια στα βαπόρια με Έλληνες. Πλέον σκέφτομαι 
σαν Έλληνας. Βλέπω τους Έλληνες σαν να είμαστε 
αδέλφια. Να ξέρουν ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν 
φιλέλληνες που στην ανάγκη είναι έτοιμοι να 
βοηθήσουν και να τους υπερασπιστούν».

Νεοκλασικό στην Ουρουγουάη που δανείζεται 
στοιχείο από αρχαιοελληνικό αρχιτεκτονικό ρυθμό… 
Φωτογραφία από Paranoideas από το Pixabay

Φεύγοντας μου έδωσε σε ένα κομμάτι χαρτί μια 
παράγραφο από σημειώσεις του Νίκου Καζαντζάκη.

«Πρέπει αλήθεια να είμαστε περήφανοι για τη 
σύμπτωση αυτή να γεννηθούμε Έλληνες. Και συνάμα 
να νιώθουμε κάθε στιγμή, σε κάθε μας λόγο, σε κάθε 
γραμμή και στοίχο που γράφουμε πως έχουμε μεγάλη 
ευθύνη».

Η Circe Maia, πολύ γνωστή ποιήτρια στην 
Ουρουγουάη, άκουσε πριν χρόνια την ελληνική 
εκπομπή του Αλέξανδρου Πανταζόγλου, στο Ra-
dio Continente 730 AM όπου εδώ και 35 χρόνια 
εμπλουτίζει τα ερτζιανά της Ουρουγουάης με ελληνικό 
λόγο και μουσική.

Άκουσε τον Πανταζόγλου να μεταφράζει στοίχους 
του Ρίτσου. Γοητεύτηκε. Άρχισε να μαθαίνει ελληνικά. 
Πρόσφατα δημοσίευσε μια εργασία της με τίτλο 
«Προσεγγίζοντας τον Ρίτσο»..

Ένα δημόσιο σχολείο στην Ουρουγουάη ονομάζεται 
Grecia (Ελλάδα). Οι μαθητές είναι όλοι τους παιδιά 
Ουρουγουανών.

Το ίδιο και οι δάσκαλοί τους. Όμως κάθε 25η 
Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου γιορτάζουν σαν Έλληνες. 
Τραγούδια, θεατρικά, ποιήματα. Να ακούς από αυτά 
τα μικρά παιδιά τον εθνικό μας ύμνο. Μάλιστα επειδή 
ο εθνικός ύμνος της Ουρουγουάης διαρκεί περίπου 6 
λεπτά και ο δικός μας ούτε ένα, τα παιδιά αυτά λένε 
περισσότερους στοίχους του Δ. Σολωμού, έτσι ώστε 
να υπάρχει μια… ισορροπία.

Ακόμη και η σημαία είναι σχεδόν ίδια με την 
ελληνική. Αν δεν κυματίζουν τις μπερδεύεις. Απλά αντί 

Ουρουγουάη: 
Η χώρα όπου 

χιλιάδες πολίτες 
της μιλούν 

άπταιστα ελληνικά 
και γιορτάζουν 

την 25η Μαρτίου

[
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για σταυρό, έχει έναν κίτρινο χαρούμενο ήλιο.
Η εθνική σημαία της Ουρουγουάης, που 

καθιερώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1828, μοιάζει αρκετά 
με την αντίστοιχη ελληνική σημαία που καθιερώθηκε 
επίσημα το 1970. Wikimedia Commons..

Έξω από τη Εθνική Βιβλιοθήκη του Μοντεβιδέο, 
δίπλα στην είσοδο, βρίσκεται το άγαλμα του Σωκράτη.

Το άγαλμα του Σωκράτη έξω από την Εθνική 
Βιβλιοθήκη του Μοντεβιδέο. Wikimedia Commons

Στην παραλιακή ένα πάρκο ονομάζεται Αθήνα και 
έχει την προτομή του Ομήρου. Ο κεντρικότερος δρόμος 
της παλιάς πόλης κάτω από το λόφο ονομάζεται Gre-
cia.

Ένα από τα ομορφότερα νεοκλασικά κτήρια 
στο κέντρο της πόλης στην πρόσοψή του γράφει: 
Αθηναίος. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία θα βρεις βιβλία 
Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών. Ακόμη και στα 
πολύ μικρά.

Πριν μερικά χρόνια με πρωτοβουλία της ελληνι-κής 
πρεσβείας, στο υπουργείο Εξωτερικών της Ουρου-
γουάης πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με 
βυζαντινές εικόνες. Η  συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη 
που διήρκεσε διπλάσιο χρόνο από τον προγραμ-
ματισμένο. Δεκάδες τα σχολεία που την επισκέφθηκαν.

Όταν έρχονται Έλληνες καλλιτέχνες ή ανεβαίνουν 
ελληνικά έργα στο θέατρο, οι αίθουσες είναι γεμάτες 
από κόσμο.

Η ελληνική κοινότητα έχει συνδράμει πολλά για να 
στηριχτεί ο φιλελληνισμός. Είναι από τις παλαιότερες 
ελληνικές κοινότητες στη Λατινική Αμερική. Στην αυλή 
της υπάρχει η μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία 
της Ουρουγουάης.

Πάρα πολλά έχει προσφέρει και το Ίδρυμα Μαρία 
Τσάκος το οποίο εδώ και σχεδόν 30 χρόνια παρέχει 
δωρεάν μαθήματα σε όσους θέλουν να μάθουν 
ελληνικά.

Μέχρι σήμερα από τις αίθουσές του έχουν περάσει 
περισσότεροι από 4.000 μαθητές. Πολλοί από αυτούς 
κατέχουν υψηλές θέσεις. Όπως ο διοικητής της 
Τράπεζας της Ουρουγουάης, συνεργάτες υπουργείων, 
διπλωμάτες, διευθυντές δημόσιων υπηρεσιών.

Στην Ουρουγουάη είδα για πρώτη φορά ένα 
πραγματικό δέντρο, καρπό της απλόχερης διασποράς 
του ελληνικού πολιτισμού. Γνώρισα Έλληνες συγγενείς 
εκ πνεύματος.
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Το Παρατηρητήριο Vera C. Rubin είναι το πρώτο εθνικό 
παρατηρητήριο που έχει γυναικείο όνομα και στεγάζει 
σήμερα τον μεγαλύτερο οπτικό φακό στον κόσμο που 
κατασκευάστηκε ποτέ.

Με διάμετρο 1,55 μέτρα, αυτό το κομμάτι γυαλιού είναι 
ένας από τους τρεις φακούς που θα είναι τα μάτια για μια νέα 
αστρονομική κάμερα. Ο οπτικός φακός ζυγίζει περισσότερο 
από 3 τόνους και έχει ένα τεράστιο οπτικό πεδίο, όπου το 
φως από δισεκατομμύρια γαλαξίες θα επικεντρωθεί επάνω 
του. Με την εγγραφή εικόνων ολόκληρου του ουρανού 
κάθε λίγες μέρες, αυτή η κάμερα θα παράγει μια ταινία του 
σύμπαντος με time-lapse mode.

Περίεργο ψάρι 
με φανταχτερά χρώματα
Ένα ψάρι με φανταχτερά χρώματα έχει γίνει viral στα 

ιαπωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωθώντας πολλούς 
να αναρωτιούνται εάν είναι αποτέλεσμα υπερβολικής 
επεξεργασίας.

Tο κανάλι YouTube Fishing Gang Azusa δημοσίευσε 
στο Twitter μια φωτογραφία με το πολύχρωμο ψάρι που 
ψάρεψαν και πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν ότι μοιάζει… 
σαν να το έχουν ζωγραφίσει.

Οι άνθρωποι άρχισαν να αναρωτιούνται αν ήταν 
πραγματικό ή απλώς μια περίπτωση υπερβολικού pho-
toshop, αλλά την απορία τους έλυσε την απορία. Το 
πολύχρωμο ονομάζεται κινουμπέλα («Kinubella») ενώ η 
επιστημονική του ονομασία είναι Thalassoma purpureum. 

Ζει στον Ατλαντικό, στον Ειρηνικό και στον ινδικό κοντά 
σε υφάλους και βράχια. Είναι βρώσιμο, δεν είναι ιδιαίτερα 
ακριβό ενώ αγοράζεται ως ψάρι για ενυδρεία.

perierga.gr

Σκύλος με κεφάλι 
Ντάτσχουντ 

και σώμα Δαλματίας!
Ο Μου, ένας 7χρονος σκύλος της ράτσας Ντάτσχουντ από 
τη Φλόριντα, γεγονός που κάνει το σώμα του να μοιάζει 
παράταιρο. Κι αυτό γιατί ενώ το κεφάλι του θυμίζει τα 
χρώματα της ράτσας, αφού είναι σε καφέ και σε μαύρο, το 
σώμα του είναι Δαλματίας!
Ο Μου γεννήθηκε με αυτό το ξεχωριστό χαρακτηριστικό, 
που τον έχει κάνει άλλωστε ιδιαίτερα αγαπητό στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί, στην πρώτη ματιά και μέχρι 
να καταλάβουν την ιδιαιτερότητα του σκύλου, θεωρούσαν 
ότι ήταν ντυμένος με κάποια φόρμα ή πιτζάμα ώστε το 
σώμα του να θυμίζει Δαλματίας.
Για τους ιδιοκτήτες του Μου είναι συχνό φαινόμενο να 
σταματούν στο δρόμο από τους περαστικούς, οι οποίοι 
ζητούν συχνά να φωτογραφηθούν με το σκύλο.

Κάμερα 3.2 Gigapixel 
για να φωτογραφίσει 

τις άκρες του σύμπαντος!
Το Παρατηρητήριο Vera C. Rubin θα χρησιμοποιήσει τη 

μεγαλύτερη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον κόσμο 
για να συλλάβει τις άκρες του σύμπαντος, ελπίζοντας να 
αντιμετωπίσει μερικές από τις πιο θεμελιώδεις ερωτήσεις 
της επιστήμης σήμερα.

Κάκτος φτάνει σε ύψος 
τριώροφο κτήριο!

Οι φωτογραφίες 
ενός ασυνήθιστα 
ψηλού κάκτου που 
αναπτύσσεται στο 
πλάι ενός τριώροφου 
κτηρίου στο Τόκιο της 
Ιαπωνίας, έχουν κάνει 
το γύρο του διαδικτύου.

Ενας χρήστης του 
Twitter δημοσίευσε 
μια σειρά από φωτο-
γραφίες ενός κτιρίου 
που είχε εντοπίσει στην 
πόλη Τακινογαουα.  
Αυτό που τράβηξε 
ωστόσο την προσοχή 
του δεν ήταν το ίδιο το 
κτήριο αλλά το φυτό 
που έχει σκαρφαλώσει 
πολλά μέτρα πάνω 
από τη γη. Αρχικά, 
νόμιζε ότι πρόκειται για 
κάποιον σωλήνα στο 
εξωτερικό του κτηρίου, 
αλλά καθώς πλησίασε 

συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για κάκτο.
Το φυτό είναι ιδιαίτερα προσεγμένο αφού φαίνεται ότι 

κάποιος το έχει στερεώσει με μεταλλικούς δακτυλίους στο 
εξωτερικό του κτηρίου ώστε να μη λυγίζει από το βάρος του 
ενώ έχει φροντίσει να αφαιρέσει όλα τα αγκάθια του ώστε να 
μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Ο κάκτος στο μεγαλύτερο 
μέρος του έχει αναπτυχθεί ευθεία εκτός από το σημείο που 
βρίσκεται στην κορυφή του κτηρίου, το οποίο κάποιοι λένε ότι 
θυμίζει άνθρωπο που προσπαθεί να πηδήξει.

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν πιο σαφείς πληροφορίες για τον 
κάκτο, όπως η ηλικία του ή και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του. Το 
ύψος του υπολογίζεται ότι πρέπει να είναι λίγο περισσότερο 
από 10 μέτρα, κατακτώντας μια υψηλή θέση ανάμεσα στους 
κάκτους με το μεγαλύτερο ύψος.

Μέχρι σήμερα το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τον 
«ψηλότερο κάκτο στον κόσμο» ανήκει σε έναν κάκτο που 
βρισκόταν στο Μεξικό, ο οποίος είχε μήκος 19,2 μέτρα το 
1995.
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Στην Πολιτεία του Πλάτωνα (B, V , 362) – βιβλίο 
που όλοι το αποδέχονται – περιέχεται μία προφητεία 
ισάξια μ’ αυτές των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης:

«Θα απογυμνωθεί απ’ όλα εκτός της δικαιοσύνης, 
διότι φτιάχτηκε αντίθετος στην ως τότε συμπεριφορά. 
Χωρίς να αδικήσει κανέναν θα δυσφημισθεί πολύ ως 
άδικος ώστε να βασανισθεί για την δικαιοσύνη και 
θα γεμίσει με δάκρυα εξαιτίας της κακοδοξίας αλλά 
θα μείνει αμετακίνητος μέχρι θανάτου και ενώ θα 
είναι δίκαιος θα θεωρείτε άδικος για όλη του τη ζωή. 
Έχοντας τέτοιες διαθέσεις ο δίκαιος θα μαστιγωθεί, 
θα στρεβλωθεί, θα δεθεί, θα ανάψουν τα μάτια του 
και στα τελευταία του αφού πάθει κάθε κακό θα 
καρφωθεί πάνω σε πάσσαλο, και να ξέρεις ότι δεν 
είναι δίκαιο αλλά αφού έτσι το θέλει ας γίνει».

Στο έργο Προμηθεύς Δεσμώτης του Αισχύλου, ο 
Προμηθέας όντας φυλακισμένος στον Καύκασο 
προλέγει ότι ο λυτρωτής του θα γεννηθεί από την 
παρθένο Ιώ και τον Θεό (στ.772, 834, 848) θα 
είναι δηλαδή υιός Θεού και υιός Παρθένου. Αυτός ο 
Θεάνθρωπος θα καταλύσει την εξουσία των παλαιών 
θεών και θα αφανίσει αυτούς και την δύναμή τους 
(908,920). Ο Ερμής τότε σταλμένος από τον Δία 
προαναγγέλλει στον Προμηθέα τα εξής:

«Τοιούδαι μόχθου τέρμα μη τί προσδόκα πριν αν 
θεός τις διάδοχος των σων πόνων φανή, θελήση τ’ είς 
αναύγητον μολείν ‘Άιδην, κνέφαια τ’ άμφί Ταρτάρου 
βάθη» μετάφραση «μην περιμένεις να λυτρωθείς 
από τους πόνους προτού θεός πάρει τα πάθια τα 
δικά σου πάνω του και με τη θέλησή του κατέβει στον 
‘Άδη τον ανήλιαγο, στους άφεγγους του Ταρτάρου 
βυθούς» (στ. 1041-1043).

Ο Σωκράτης στην απολογία του αναφέρει τα 
ακόλουθα:

«Θα μείνετε κοιμισμένοι σε όλη σας τη ζωή εάν δεν 
σας λυπηθεί ο Θεός να σας στείλει κάποιον άλλον» 
(Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους 18{31α}).

Στο Άγιον Όρος υπάρχουν χειρόγραφα που 
διασώζουν προφητείες της Σίβυλλας –της ιέρειας 
του Απόλλωνα– για την έλευση του Χριστού π.χ σε 
χειρόγραφο με την ονομασία «Υπόμνημα εις τον 
Άγιον Απόστολον Φίλιππον» πού φυλάσσεται στην 
Ιερά Μονή Δοχειαρείου αναφέρονται τα εξής:

«Ύστερα από πολύ καιρό θα φθάσει κάποιος εις 
αυτήν την πολυδιηρημένην γη και θα γεννηθεί με 
σάρκαν αμόλυντον. Με ανεξάντλητα όρια ώς Θεότητα 
θα λυτρώσει τον άνθρωπον από την φθοράν των 
ανίατων παθών. Και θα τον φθονήσει άπιστος λαός 
και θα κρεμασθεί ψηλά ώς κατάδικος εις θάνατον. 
Όλα αυτά θα τα υποφέρει με πραότητα».

Στο ίδιο χειρόγραφο αναφέρεται μία ανατριχιαστική 
προφητεία για την θεανθρώπινη φύση του Χριστού, 
για το εκούσιον πάθος Του, αλλά και για την Ανάστασή 
Του:

«Ένας ουράνιος με πιέζει ισχυρά, ό οποίος είναι 
φως τριλαμπές. Αυτός είναι ο παθών Θεός, χωρίς 
να πάθει τίποτε ή Θεότης Του, διότι είναι συγχρόνως 
θνητός και αθάνατος. Αυτός είναι συγχρόνως Θεός 
και άνθρωπος, που υποφέρει από τους θνητούς τά 
πάντα, δηλαδή τον σταυρό, την ύβριν, την ταφή. 
Αυτός κάποτε από τα μάτια του έχυσε δάκρυα θερμά. 
Αυτός πέντε χιλιάδες χόρτασε με πέντε άρτους, κάτι 
που ήθελε δύναμη θεϊκή. Ο Χριστός είναι ο δικός μου 
Θεός, ο οποίος εσταυρώθη εις το ξύλον, ο οποίος 
εξέπνευσεν, ο οποίος εκ του τάφου ανήλθεν εις τον 
ουρανόν».

Οι παραπάνω προφητείες αναφέρονται και σε άλλα 
χειρόγραφα πού βρίσκονται σε άλλες Μονές του Αγίου 
Όρους η αλλού(π.χ Μονή Σινά). Παρατίθενται ακόμη 
σε σύγχρονο βιβλίο, στον Μέγα Συναξαριστή της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας του Αρχιμανδρίτη Βίκτωρος 
Ματθαίου, όπως αναφέρει το periergaa.

Και γι’ αυτούς που ίσως αμφισβητήσουν ότι τα 
παραπάνω ειπώθηκαν πράγματι από την Σίβυλλα και 
ισχυριστούν ότι είναι επινοήσεις κάποιον Χριστιανών 
Μοναχών, αρκεί το εξής αδιαμφισβήτητο γεγονός. 
Από διάφορες πηγές έχει διασταυρωθεί πώς τις 
προφητείες αυτές αλλά και άλλες –είτε της Σίβυλλας 
είτε άλλων σοφών Ελλήνων- χρησιμοποίησε η Αγία 
Αικατερίνη. Συγκεκριμένα, το 305 η Αγία Αικατερίνη 
η Αλεξανδρινή έλεγχε τον αυτοκράτορα Μαξιμίνο για 

την ειδωλολατρική του πολιτική.

Ό τελευταίος συγκέντρωσε τότε τους σοφότερους 
ειδωλολάτρες της αυτοκρατορίας για να την 
μεταπείσουν και να την κάνουν παγανίστρια. Στο 
διάλογο που ακολούθησε, αυτή η πάνσοφη και 
σπουδαγμένη στην Ελληνική παιδεία γυναίκα στην 
προσπάθειά της να αποδείξει ότι ο Χριστός είναι ο 
μοναδικός Θεός ανέφερε – μεταξύ άλλων – και τις 
προφητείες της Σίβυλλας.

Και για να προληφθεί η κάθε απερίσκεπτη “σκέψη”, 
δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έπλασε αυτές τις 
προφητείες η ίδια η Αγία για τους εξής βασικότατους 
λόγους:

Δεν θα μπορούσε να πει ένα τόσο μεγάλο ψέμα 
σχετικά με την ιέρεια του Απόλλωνα μπροστά στους 
σοφότερους εκπροσώπους της αρχαίας θρησκείας, 
διότι αμέσως όλοι θα διαπίστωναν το ψέμα της. 
Όμως, όχι μόνο δεν την κατηγόρησε κανείς για 
αναλήθειες, αλλά αντιθέτως οι σοφοί ειδωλολάτρες 
παραδέχτηκαν την λεκτική τους ήττα και όλοι αμέσως 
ασπάστηκαν με τη θέληση τους τον Χριστιανισμό με 
αποτέλεσμα ο αυτοκράτορας να τους θανατώσει.

Κανείς δεν μπορεί λοιπόν να αμφισβητήσει την 
αδιάσειστη αλήθεια ότι τα προφητικά αυτά λόγια 
βγήκαν από το στόμα της Σίβυλλας. Σε άλλο 
χειρόγραφο που βρίσκεται στην Αγιορείτικη Μονή 
Διονυσίου, αναφέρεται μια άλλη προφητεία της 
Σίβυλλας:

«Σας προφητεύω έναν τρισυπόστατο Θεό στα 
ύψη εκτεινόμενο του οποίου ο αιώνιος Λόγος σε 
ανυποψίαστο κόρη θα κυοφορηθεί, όπως ακριβώς 
το φέρον φωτιά τόξο, το μέσον του κόσμου 
διαπερνώντας. Όλο τον κόσμο αφού επαναφέρει 
στην ζωή, και στον Πατέρα θα τον προσφέρει σαν 
δώρο. Μαρία θα είναι το όνομα αυτής».

Βλέπουμε λοιπόν ότι η Θεία Πρόνοια μέσω του 
“σπερματικού λόγου” (όπως τον ονόμασαν οι 
Πατέρες της Εκκλησίας) φώτισε κάποιους Έλληνες 
της Αρχαιότητας και έτσι άφησαν εκατοντάδες χρόνια 
πρίν τον Χριστό προφητείες για την έλευσή Του.

Και άλλοι αρχαίοι λαοί έδωσαν τέτοιες προφητείες 

χωρίς να πλησιάζουν σε καμία περίπτωση την 
ακριβολογία των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης 
περιοριζόμενες αποκλειστικά και μόνο στην αναφορά 
για τον ερχομό κάποιου Σωτήρα πού θα λυτρώσει 
τον κόσμο.

Οι προφητείες όμως των αρχαίων Ελλήνων δίνουν 
λεπτομερέστατα στοιχεία για τον Χριστό (γέννηση 
Του από την Παρθένο Μαρία, θεανθρώπινη φύση 
Του, θαύματα Του, Σταύρωση, Κάθοδος στον Άδη 
και Ανάσταση Του, τρείς υποστάσεις του Θεού). 
Έτσι, πολλές απ’ αυτές καθίστανται ισάξιες με τις 
προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ κάποιες 
άλλες τις ξεπερνούν κιόλας.

Αυτό ακριβώς αναγνωρίζει και ο μεγάλος μας 
εκκλησιαστικός συγγραφέας Κλήμης ο Αλεξανδρεύς 
(2ος αιώνας μ.Χ), ο οποίος στο έργο του Στρωματείς 
(5,13) δηλώνει απερίφραστα: «Ούκ οίμαι υπό 
Ελλήνων σαφέστερον προσμαρτυρήσεσθαι τόν 
Σωτήρα ημών» δηλαδή «δεν είναι δυνατόν, νομίζω, 
να προαναγγελθεί σαφέστερα από τους Έλληνες ό 
Σωτήρας μας».

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι σοφοί Έλληνες της 
αρχαιότητας όχι μόνο πίστευαν σε ένα Θεό αλλά 
μίλησαν κιόλας για την τριαδικότητα Του, για την 
διττή φύση του Χριστού, για την Σταύρωση και την 
Ανάστασή Του. Προσπαθούσαν να αποδεσμευτούν 
από τη δυναστεία των θεών και να πλησιάσουν τον 
ένα και αληθινό Θεό.

Αποδεικνύεται πως περίμεναν καρτερικά την έλευση 
του Χριστού για αιώνες. Γι’ αυτό και όταν έγινε η 
συνάντηση Χριστού και Ελλήνων, ο Χριστός είπε: 
«Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου» 
(Κατά Ιωάννην -12,23) δηλαδή «έφτασε ή ώρα να 
δοξαστεί ο Υιός του Ανθρώπου (=ο Χριστός)». Και 
έτσι έγινε…

https://infognomonpolitics.gr/

Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν 
για την έλευση του Χριστού! 

Έχουν διασωθεί αρχαία κείμενα που το αποδεικνύουν..
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Σε «νάρθηκα» 
οι πανύψηλοι 

κίονες στον ναό 
του Ολυμπίου Διός

Ενα από τα πιο δύσκολα αλλά και σημαντικά έργα 
συντήρησης ξεκινάει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης 
Αθηνών στον ναό του Ολυμπίου Διός, στην καρδιά της 
πρωτεύουσας. Ο κίονας των 17 μέτρων στο δυτικό άκρο 
του ναού που «ντύθηκε» με το προστατευτικό ικρίωμα 
είναι ο πρώτος και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι στο 
πλαίσιο του προγράμματος στερέωσης και συντήρησης του 
μνημείου από τις σοβαρές φθορές που έχει υποστεί με το 
πέρασμα των αιώνων.  Δεν ήταν μόνο τα χρυσελεφάντινα 
αγάλματα του Δία και του αυτοκράτορα Αδριανού ή τα 
αναθήματα του περιβόλου που προκαλούσαν εντύπωση 
στον ναό του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, αλλά η 
μεγαλοπρέπειά του οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο μεγάλο 
μέγεθός του. Με μήκος 110 μέτρων, πλάτος 43 μέτρων 
και ύψος 17 μέτρων, ο ναός του Δία ήταν από τους 
μεγαλύτερους του αρχαίου κόσμου, εφάμιλλος, όπως μας 
είπε η αρχαιολόγος και προϊσταμένη της ΕΦΑ Αθηνών 
Ελένη Μπάνου, με τους ναούς που έχτιζαν οι τύραννοι της 
Μικράς Ασίας τον 6ο αι. π.Χ.

Το μνημείο όμως υπέστη αρκετές φθορές σε διάφορες 
χρονικές περιόδους. Το πεντελικό μάρμαρο από το οποίο 
ήταν κατασκευασμένος έγινε δομικό υλικό, ενώ από τους 
104 κίονες οι περισσότεροι μετατράπηκαν σε ασβέστη που 
«έχτισε» αρκετές βυζαντινές εκκλησίες. Η πεδινή τοποθεσία 
του ναού, μας είπε η κ. Μπάνου, διευκόλυνε την πρόσβαση 
στους λίθους, σε αντίθεση με την Ακρόπολη που είναι 
χτισμένη σε λόφο. Η τελευταία φορά που υπέστη σοβαρό 
πλήγμα ήταν κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών, όταν οι 
σφαίρες από τους πυροβολισμούς εποστρακίστηκαν πάνω 
στους κίονες. Αν σε αυτά προσθέσουμε τη φθορά του 
χρόνου, τους σεισμούς και τις μεταβολές του υπεδάφους 
που μπορεί να προκαλέσουν θρυμματισμό των επιστυλίων 
ή συστροφή των κιόνων, τότε η ανάγκη για τη συντήρηση 

του μνημείου είναι επιτακτική. Οι μελέτες στερέωσης 
και συντήρησης του ναού πέρασαν από τον έλεγχο του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου το 2017 και το έργο 
εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2014-
2021» το 2018, με χρονικό ορίζοντα λήξης το τέλος του 
2023 και προϋπολογισμό 3.425.870 ευρώ.

«Πρόκειται για ένα έργο με πολλές δυσκολίες και 
προβλήματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται 
κατά την εξέλιξή του», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα 
Μενδώνη κατά τη χθεσινή αυτοψία της στο πρώτο ικρίωμα, 
το οποίο θα επιτρέψει στους αρχαιολόγους και στους 
μηχανικούς να έχουν επιτέλους μια πραγματική εικόνα 
για το μέγεθος των προβλημάτων δομικής ευστάθειας σε 
όλο το μήκος των κιόνων. Μέχρι τον Απρίλιο η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων εκτιμά ότι θα τοποθετηθούν ικριώματα μέχρι 

και σε εννέα κίονες, ενώ αργότερα θα πάρουν σειρά και 
οι υπόλοιποι επτά. Το έργο είναι αρκετά σύνθετο, καθώς 
προβλέπει και την καταβίβαση αρχιτεκτονικών μελών για 
συντήρηση και την επανατοποθέτησή τους στις ίδιες θέσεις, 
γεγονός που κάνει τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του 
έργου το 2023 να μοιάζει πραγματική πρόκληση.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης αρχαιολογική έρευνα στον 
δυτικό περίβολο του ναού, αλλά όχι και την ανάταξη 
του πεσμένου κίονα, που αποτελεί ακόμη μυστήριο. Η 
βιβλιογραφία υποστηρίζει πως η πτώση του οφείλεται σε 
θύελλα του 1852, όμως ίσως οι γεωφυσικές έρευνες του 
έργου να φέρουν νέες απαντήσεις στο φως.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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