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ΑΦΙΕΡΩΜΑ200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

«Η ελληνοκαναδική κοινότητα είναι 
μια ζωντανή κοινότητα του Οντάριο 
και συνεχίζει να κάνει σημαντικές 
προσφορές μέσω της ιστορίας της, 
της γλώσσας, του πολιτισμού και της 
ηθικής του εργάτη.

Ο Μάρτιος είναι σημαντικός μήνας 
για την ελληνική κοινότητα και η 25η 
Μαρτίου εορτάζεται κάθε χρόνο ως 
ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας. 
Η ανακήρυξη του μήνα Μάρτιου, 
Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς, 
παρέχει την ευκαιρία να θυμόμαστε, 
να εορτάζουμε και να διδάξουμε 
στις μελλοντικές γενιές τα εξαίρετα 
κατορθώματα και τη συμβολή των 
Ελληνοκαναδών σε αυτήν την 
επαρχία».

Με τον παραπάνω επίσημο 
πρόλογο πέρασε στη Βουλή του 
Οντάριο τον Δεκέμβριο του 2019  το 

Μήνας Ελληνικής Κληρονομιάς

Μετά τα όσα ψευδή κυκλοφόρησαν 
για το The Forth Event Boutique, ότι 
δηλαδή έχει λάβει προκαταβολές για 
εκδηλώσεις και δεν έχουν επιστραφεί, 
επικοινωνήσαμε με τη διεύθυνση για 
να μας ξεκαθαρίσει το θέμα. 

Μας ενημέρωσαν, ότι η καινούργια 
διεύθυνση έχει επιστρέψει όλες τις 
προκαταβολές που έλαβε και δεν 
έχει καμία εκκρεμότητα, σε αντίθεση 
με την παλιά διεύθυνση του Θέμη 
Νασιόπουλου και του Χρήστου 
Χριστοφή.

Να σημειωθεί ότι λόγω απλήρωτων 
ενοικίων ο ιδιοκτήτης του κτιρίου 
προέβη σε αναγκαστική έξωση. 
Συνεπώς η παλιά διεύθυνση οφείλει 
να επιστρέψει όλες τις προκαταβολές 
που έχει λάβει από το 2018-2019.

Η παρούσα διεύθυνση του The 
Forth Event Boutique λυπάται πολύ 
που κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν σε 
αυτή την άσχημη θέση. Σε καμία όμως 
περίπτωση δεν έχει ευθύνη για τις 
πράξεις της παλιάς διεύθυνσης.

Σε όσους λοιπόν δεν έχουν 
επιστραφεί οι προκαταβολές, καλό 
θα ήταν να απευθυνθούν στον 
Θέμη Νασιόπουλο και στον Χρήστο 
Χριστοφή, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες του 
Parkview Manner ή στον διευθυντή  
Γιάννη Κιούση.

Να πούμε ότι το The Forth Event 
Boutique λειτουργεί κανονικά και να 
ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά, ότι 
η παρούσα διεύθυνση δεν έχει καμία 
σχέση με την παλιά.

Για να μην 
μπερδευόμαστε

Ο Γιάννης Μακρυγιάννης 
υπήρξε ένας από τους 

σημαίνοντες αγωνιστές της 
Ελληνικής Επανάστασης 

και συγγραφέας 
των περίφημων 

«Απομνημονευμάτων» του.

Nομοσχέδιο 138 με το οποίο ο μήνας 
Μάρτιος ανακηρύχθηκε ως Μήνας 
Ελληνικής Κληρονομιάς.

Την πρόταση εισηγήθηκε η βουλευτής 
κα Εφη Τριανταφυλλοπούλου και υπο- 
στηρίχθηκε από ομάδα βουλευτών, 
από τον πρωθυπουργό του Οντάριο κ. 
Ford και τον υπουργό Οικονομικών κ. 
Phillips.

Η πολύχρονη προσφορά των 
Ελλήνων στο Οντάριο και σε ολόκληρο 
τον Καναδά είναι σημαντική. Οι Έλληνες 
με την μακραίωνη ιστορία τους, τον 
πολιτισμό και τη δημιουργικότητά τους, 
έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην 
πορεία και εξέλιξη της επαρχίας του 
Οντάριο και δικαίως κέρδισαν αυτή την 
τιμή.  Ο ετήσιος εορτάσμος του μήνα 
της Ελληνικής Κληρονομιάς θα μείνει 
στο χρόνο ο αδιάψευστος μάρτυρας 
αυτής της προσφοράς.

Ο Γιάννης Μακρυγιάννης υπήρξε ένας 
από τους σημαίνοντες αγωνιστές της 
Ελληνικής Επανάστασης. Η περίοπτη 
θέση που κατέχει ως τις μέρες στην 
συλλογική μνήμη, οφείλεται πρωτίστως 
στα «Απομνημονεύματά» του, που 
εξέδωσε το 1907 ο ιστοριοδίφης και 
συγγραφέας Γιάννης Βλαχογιάννης και 
τα οποία ύμνησαν οι λογοτέχνες της 
λεγόμενης «γενιάς του 30», ως ένα από 
τα αριστουργήματα της νεοελληνικής 

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: 
Ο Covid-19 δεν θα ηττηθεί 
μέχρι το τέλος του έτους
Είναι μη ρεαλιστικό να πιστεύει η ανθρωπότητα ότι θα απαλλαγεί 

από την πανδημία του Covid-19 μέχρι το τέλος του έτους, τόνισε 
σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο Μάικλ Ράιαν, εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος 
εκτάκτων αναγκών του ΠΟΥ, δήλωσε ωστόσο ότι εξακολουθεί να 
είναι εφικτό να μειωθούν οι αριθμοί νοσηλευομένων και θανάτων

Ωστόσο, η πανδημία παραμένει επιθετική, ειδικά μετά τη νέα 
αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων αυτήν την εβδομάδα μετά 
από επτά συνεχόμενες εβδομάδες μείωσης.
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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

Αγνωστοι βεβήλωσαν το βράδυ της 
Δευτέρας τα γκράφιτι με τους 12 ήρωες 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 
στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. 
Τα γκράφιτι που είχαν δημιουργηθεί 
για να τιμηθεί η επέτειος 200 ετών από 
την Επανάσταση από τον γκραφιτά 
Εύρυτο, βεβηλώθηκαν από αγνώστους, 
με τον δήμαρχο της περιοχής να αναρτά 
τις φωτογραφίες στα σόσιαλ. Ο κ. Γ. 
Κωνσταντάτος έδειξε την δυσαρέσκειά του 
στο facebook, αλλά δεν έκρυψε πως δεν 
έμεινε και έκπληκτος από αυτή τη κίνηση. 
Να τονιστεί πως με αφορμή τα γκράφιτι 
είχε ξεσπάσει καβγάς στα σόσιαλ με 
ορισμένους να αποκαλούν τον γκραφιτά 
«ακροδεξιό»

Η ανάρτηση του δημάρχου 
για τον βανδαλισμό στα γκράφιτι 
«Και οι Τούρκοι το ίδιο έκαναν!

Δεν μας εξέπληξε η βεβήλωση των 
Ηρώων του 1821 που φιλοτεχνήσαμε 
προκειμένου να τιμήσουμε τους αγώνες 
τους.

Ήταν αναμενόμενο από τους λεγόμενους 
“δημοκράτες” της πόλης μας που με 
ένα παραλήρημα μίσους ξέσπασαν τις 
τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο μολονότι η 
συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου και 
τα ΜΜΕ χαίρετησαν την πρωτότυπη μας 
ιδέα που ήδη και άλλοι δήμοι ακολουθούν. 
Αυτό που μας εξέπληξε όμως ήταν 
το μαύρισμα των ματιών τους, 
χαρακτηριστική ενέργεια που έκαναν στους 
Αγίους μας οι Τούρκοι και οι Αγαρηνοί 
όταν έμπαιναν στους ναούς μας!!! 
Ακόμα και σήμερα όμως, οι Τούρκοι θα 
έδειχναν σεβασμό στον Κολοκοτρώνη, όχι 
όμως οι Νενέκοι που εξακολουθούν να μην 
θέλουν αναφορά σε κάθε σύμβολο εθνικό. 
Έως αύριο θα έχουμε αποκαταστήσει 
τα έργα. Και θα το κάνουμε όσες φορές 
χρειαστεί μην έχετε αμφιβολία. Δεν 
πρόκειται να επιτρέψουμε στην μίζερη 
μειοψηφία των νοσηρών βεβηλων να 
αμαυρώσει τις αρχές και τις αξίες μας».

Πηγή: iefimerida.gr 

Αγνωστοι βεβήλωσαν τα γκράφιτι με 
τους ήρωες της Επανάστασης του 1821
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ιωάννης Μακρυγιάννης

λογοτεχνίας και τον Μακρυγιάννη 
ως τον πιο «σημαντικό πεζογράφο 
της νέας ελληνικής λογοτεχνίας», 
σύμφωνα με τον Γιώργο Σεφέρη.

Ο Ιωάννης Τριαντάφυλλος, όπως 
ήταν το πραγματικό του όνομα, 
γεννήθηκε το 1797 στα κακοτράχαλα 
βουνά της Δωρίδας, στο χωριό 
Αβορίτη, τρεις ώρες δρόμο από το 
Λιδωρίκι. Το «Μακρυγιάννης» είναι 
παρατσούκλι και τού δόθηκε από τους 
συγχωριανούς του, για το ψηλό του 
ανάστημα. Πέρασε δύσκολα παιδικά 
χρόνια, καθώς μεγάλωσε χωρίς τον 
πατέρα του Δημήτριο Τριαντάφυλλο, 
που σκοτώθηκε σε συμπλοκή με τους 
Τούρκους στην Λιβαδειά.

Σε ηλικία επτά ετών δόθηκε ως ψυχογιός 
σ’ ένα πλούσιο έμπορο της πόλης, 
που όμως τον κακομεταχειριζόταν.
Ύστερα από διάφορες περιπλανήσεις, 
βρέθηκε στο σπίτι του συμπατριώτη 
του Αθανασίου Λιδωρίκη, που ζούσε 
στην Άρτα και διατηρούσε στενές 
σχέσεις με τον Αλή Πασά. Εκεί 
ασχολήθηκε με τον εμπόριο και σε 
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
πλούτισε, αποκτώντας «σπίτι, 
υποστατικά, μετρητά και ομολογίες», 
σύμφωνα με τα όσα γράφει στα 
«Απομνημονεύματά» του.

Η επαναστατική δράση 
του Γιάννη Μακρυγιάννη

Το 1820 μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία 
και λίγες μέρες μετά την έναρξη της 

Επανάστασης συνελήφθη από τους 
Τούρκους στην Άρτα. Γρήγορα όμως 
δραπέτευσε και εντάχθηκε στο σώμα 
του οπλαρχηγού Γώγου Μπακόλα. 
Πήρε μέρος στις μάχες 
του Σταυρού (4 Αυγούστου 
1821) και στην πολιορκία 
της Άρτας (12 Νοεμβρίου – 
4 Δεκεμβρίου 1821).

Στα τέλη του 1821 
αρρώστησε σοβαρά και 
επανήλθε στην αγωνιστική 
δράση με την εκπόρθηση 
του Πατρατζικίου (σημερινής 
Υπάτης), στις 2 Απριλίου 
1822, επικεφαλής μικρού 
στρατιωτικού σώματος 
από συντοπίτες του. Στις 
4 Ιουλίου 1822, πολέμησε 
στην Μάχη του Πέτα, όπου 
τραυματίστηκε ελαφρά στο 
πόδι. Την 1η Ιανουαρίου 
1823, ο Μακρυγιάννης 
διορίστηκε «Επιστάτης της 
Δημοσίας Τάξεως» στην 
απελευθερωμένη Αθήνα.

Το καλοκαίρι του 1823 συμπολέμησε με 
τον Νικηταρά στις μάχες της Βελίτσας 
και της Πέτρας και τον Οκτώβριο 
του ίδιου χρόνου βρέθηκε στην 
Πελοπόννησο με τους Ρουμελιώτες και 
πολέμησε στο πλευρό της κυβέρνησης 
του Γεωργίου Κουντουριώτη, κατά την 
διάρκεια των εμφυλίων συρράξεων. 
Για την δράση του αυτή, μέσα στο 
1824 προήχθη διαδοχικά σε χιλίαρχο, 
αντιστράτηγο και στρατηγό.

Με την απόβαση του Ιμπραήμ στην 
Πελοπόννησο (24 Φεβρουαρίου 

1825), ο Μακρυγιάννης διορίστηκε 
πολιτάρχης της Αρκαδιάς (σημερινής 
Κυπαρισσίας) και συνεισέφερε στην 
άμυνα του Νεοκάστρου της Πύλου. 
Μετά την κατάληψή του από τον 
Ιμπραήμ (6 Μαΐου 1825), έσπευσε 
στους Μύλους, όπου οργάνωσε την 

άμυνα της περιοχής. Στις μάχες που 
επακολούθησαν (13-14 Ιουνίου 1825), 
ο Ιμπραήμ παρά την αριθμητική του 
υπεροχή δεν κατόρθωσε να κάμψει 
την αντίσταση των Ελλήνων και 
υποχώρησε άπρακτος. Στην μάχη 
αυτή τραυματίστηκε ο Μακρυγιάννης 
και διακομίστηκε στο Ναύπλιο.

Μετά την αποθεραπεία του, μετέβη στην 
Αθήνα και συμμετείχε 
στην οργάνωση της 
άμυνας της πόλης και 
της Ακρόπολης. Μέσα 
στο 1825, νυμφεύτηκε 
την Αικατερίνη Σκουζέ, 
κόρη του Αθηναίου 
μ ε γ α λ ο κ τ η μ α τ ί α 
Γεωργαντά Σκουζέ, με 
την οποία απέκτησε 12 
παιδιά.

Μετά τον θάνατο του 
Γιάννη Γκούρα (30 
Σεπτεμβρίου 1826), 
ο Μακρυγιάννης 
ανέλαβε την ευθύνη 
των επιχειρήσεων 
για την υπεράσπιση 
της Ακρόπολης από 
τις δυνάμεις του 
Κιουταχή, που τήν 
πολιορκούσαν. Στις 
μάχες της Ακρόπολης 
τραυματίστηκε σοβαρά τρεις φορές 
στο κεφάλι και το λαιμό. Εν τούτοις 
ανένηψε και έλαβε μέρος στις Μάχες 
της Καστέλλας (30 Ιανουαρίου 1827) 
και του Αναλάτου (24 Απριλίου 1827).

Η πολιτική δράση του 
Γιάννη Μακρυγιάννη

Μετά την απελευθέρωση ο 
Μακρυγιάννης τοποθετήθηκε από 
τον Ιωάννη Καποδίστρια, Γενικός 
Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως 
της Πελοποννήσου. Κατά την περίοδο 
αυτή και συγκεκριμένα στις 26 
Φεβρουαρίου 1829 άρχισε να γράφει 
τα «Απομνημονεύματα» του «για να 
μην τρέχω εις τους καφενέδες και σε 
άλλα τοιούτα που δεν τα συνηθώ». 
Αν και εντελώς αγράμματος, μας 
κληροδότησε ένα έργο μεγάλης πνοής 
και αυθεντικότητας, το οποίο ο Κωστής 
Παλαμάς χαρακτήρισε «ασύγκριτο 
στο είδος του, αριστούργημα του 
αγράμματου, μα γερού και αυτόνομου 
μυαλού», ενώ ο Γιώργος Σεφέρης 
τόν αναδεικνύει ως έναν από τους 
κορυφαίους νεοέλληνες πεζογράφους.

Στην συνέχεια ήρθε σε ρήξη με τον 
Καποδίστρια και μετά την δολοφονία 
του συντάχθηκε με τους λεγόμενους 
«Συνταγματικούς» εναντίον των 
αδελφών του Βιάρου και Αυγουστίνου 
Καποδίστρια. Χαιρέτησε την άφιξη 

του Όθωνα, αλλά γρήγορα ήλθε 
σε σύγκρουση με τόσο με την 
Αντιβασιλεία όσο και με τον ίδιο τον 
βασιλιά.

Από το 1833 ο Μακρυγιάννης εκλεγόταν 
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων και 
τον Ιανουάριο του 1837 ως πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου εισηγήθηκε 
στο σώμα την έκδοση ψηφίσματος 

για την παραχώρηση Συντάγματος 
από τον Όθωνα. Για την ενέργειά 
του αυτή παύθηκε και τέθηκε σε κατ’ 
οίκον περιορισμό με διαταγή του 
Άρμανσμπεργκ.

Έξι χρόνια αργότερα συμμετείχε 
ενεργά στην Επανάσταση της 3ης 
Σεπτεμβρίου 1843, που ανάγκασε 
τον Όθωνα να παραχωρήσει 
Σύνταγμα στους υπηκόους του. Στην 
εθνοσυνέλευση που συγκλήθηκε για 
αυτό το σκοπό στις 8 Νοεμβρίου είχε 
ενεργό ρόλο σχηματίζοντας ομάδα 63 
βουλευτών (πληρεξουσίων).

Στις 13 Απριλίου 1852 κατηγορήθηκε 
ότι σχεδίαζε να δολοφονήσει τον 
Όθωνα και τέθηκε σε κατ’ οίκον 
περιορισμό. Τον Μάρτιο του 1853 
δικάσθηκε και καταδικάστηκε σε 
θάνατο. Η ποινή του μετατράπηκε 
σε ισόβια δεσμά και τον Σεπτέμβριο 
του 1854 του δόθηκε χάρη και 
αποφυλακίστηκε.

Ο Γιάννης Μακρυγιάννης πέθανε στις 
27 Απριλίου 1864, σε ηλικία 67 ετών.

sansimera.gr

«Θα ήταν πολύ πρόωρο και, νομίζω, 
μη ρεαλιστικό να σκεφτόμαστε ότι θα 
τελειώσουμε με αυτόν τον ιό μέχρι το 
τέλος του έτους», δήλωσε ο Ράιαν σε 
συνέντευξη Τύπου. «Αλλά νομίζω ότι 
σε αυτό που μπορούμε να δώσουμε 
ένα τέλος, εάν είμαστε έξυπνοι, είναι 
στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, στους 
θανάτους και στις τραγωδίες που 
σχετίζονται με αυτήν την πανδημία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΠΟΥ 
επικεντρώνεται στη διατήρηση της 
μετάδοσης του ιού σε χαμηλά επίπεδα, 
συμβάλλοντας στην πρόληψη 
εμφάνισης παραλλαγών και στη 
μείωση του αριθμού των μολυσμένων 
ατόμων.

Ο εμβολιασμός όσων βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή καταπολέμησης 
της πανδημίας των πλέον ευάλωτων 
εργαζομένων στον τομέα υγείας 
θα «εξαλείψουν τον φόβο και την 
τραγωδία της πανδημίας», πρόσθεσε.

Ο γενικός διευθυντής του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, έχει 
εκφράσει την επιθυμία να ξεκινήσει ο 
εμβολιασμός των εργαζομένων στον 
τομέα της υγείας σε κάθε χώρα του 
πλανήτη τις πρώτες 100 ημέρες του 
έτους - που σημαίνει ότι απομένουν 
40 ημέρες για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος.

Χαιρέτισε την έναρξη των 
εμβολιασμών στην Γκάνα και την 
Ακτή Ελεφαντοστού, που έγιναν οι 
πρώτες χώρες σήμερα που ξεκίνησαν 
τους εμβολιασμούς μέσω του 
προγράμματος διανομής εμβολίων 
στις φτωχότερες χώρες COVAX.

«Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε 
τους εργαζομένους στον τομέα της 
υγείας σε χώρες με χαμηλό εισόδημα 
να αρχίζουν να εμβολιάζονται, αλλά 
είναι ατυχές ότι αυτό συμβαίνει σχεδόν 
τρεις μήνες αφότου ορισμένες από 
τις πλουσιότερες χώρες ξεκίνησαν τις 
εκστρατείες εμβολιασμού τους», είπε.

«Και είναι ατυχές το γεγονός ότι 
ορισμένες χώρες εξακολουθούν 
να δίνουν προτεραιότητα στον 
εμβολιασμό νεότερων ενηλίκων με 
χαμηλότερο κίνδυνο ασθένειας στους 
δικούς τους πληθυσμούς, αντί των 
εργαζομένων στον τομέα της υγείας 
και των ηλικιωμένων αλλού», είπε, 
χωρίς να αναφέρει ονομαστικά χώρες.

zougla.gr

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: 
Ο Covid-19 δεν θα ηττηθεί 
μέχρι το τέλος του έτους

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 2 μαρτιου  20216

Από την προσωπική σελίδα στο Facebook του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρος 
Μαλιγκούδη πληροφορούμαστε: 

Στα χρώματα της 
ελληνικής σημαίας

Ευχαριστούμε τον νέο Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Μαντά για 
την προσπάθειά του τα χρώματα της ελληνικής σημαίας να 
φωτίσουν τον χώρο γύρω από το Δημαρχείο εν όψει της 
επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

ΣΕ ΚαΛα ΧΕρια. ΣΕ ΚαΛΕΣ τιμΕΣ.
                  = ΕΞοιΚοΝομΗΣτΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

-Έλα Σκλάβε. Αργείς πολύ ακόμα;
Άντε γιατί δεν παλεύεται η κατάσταση 

εδώ κάτω...
- Μικρέ δεν με αφήνεις να αγιάσω. 
Με έχετε τρελάνει εσύ και ο κορωνοϊός
σας πανάθεμά με.
Από την άλλη έχουμε και το θέμα της 

κοινότητας. Από την ώρα που ξεφούρνισαν 

οι ακατανόμαστοι το ξεπούλημα, δεν 
μπορώ να κλείσω μάτι. 

-Σκλάβε το θέμα της κοινότητας είναι 
πολύπλοκο. Έχουν μπερδέψει τα μπούτια 
τους στην κυριολεξία..

Καταρχήν θέλω να πω σε αυτό το 
σημείο, ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα, 
ούτε και κάποια εμπάθεια με την κοινότητα 

σαν οργανισμό. 
Το θέμα μου είναι οι διοικούντες... ο 

πρόεδρος και το συμβούλιο. 
Δεν είναι ικανοί να διοικούν την κοινότητα 

και αυτό το έχουν αποδείξει με τις πράξεις 
τους.

Επι πλέον, αυτά τα περί διαφάνειας και 
περί δημοσιεύσεων των οικονομικών της 
Ελληνικής Κοινότητας θεωρώ ότι είναι 
κουραφέξαλα.

Σίγουρα η πρόταση του Αρχιεπισκόπου 
δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση την 
κοινότητα. Αν το σκεφτούμε όμως από την 
άλλη, για ποιό λόγο να κάνει μια καλύτερη 
πρόταση με όλα όσα έχουν γίνει στο 
παρελθόν;

 Πιστεύω ότι, αν ήταν άλλοι στο τιμόνι 

της κοινότητας, θα ήταν πολύ καλύτερη 
και συνάμα συμφέρουσα η πρόταση του 
Αρχιεπισκόπου προς την κοινότητα. 

Στο κάτω κάτω η κοινότητα είναι σε 
δύσκολη θέση, από αυτούς που την 
διοικούν.

Η Αρχιεπισκοπή απ’ ότι φαίνεται κάνει 
σωστά την δουλειά της, γιαυτό και δεν έχει 
οικονομικά προβλήματα.

-Μικρέ δεν θα πω τίποτα....
-Είσαι καλά Σκλάβε;
-Καλά είμαι μικρέ. Απλά όλη αυτή 

η  αναθεματισμένη κατάσταση με την 
κοινότητα με θλίβει. Δεν έχω καθαρό μυαλό 
αυτή την στιγμή...

-Όπως αγαπάς Σκλάβε.Δεν θέλω να σε 
πιέσω.Θα τα πούμε την επόμενη φορά.

Την απόφασή της να αποσύρει την 
υποψηφιότητά της για την ηγεσία του 
ΟΟΣΑ, ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο 
Twitter η κ. Άννα Διαμαντοπούλου. 

Σύμφωνα με την ίδια, πήρε την εν λόγω 
απόφαση προκειμένου να «διευκολυνθεί η 
ομοφωνία στη διαδικασία επιλογής».

Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι ευγνώμων 
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, 
καθώς και στις χώρες – μέλη, που επίσης 
τη στήριξαν, οδηγώντας την υποψηφιότητά 
της μέχρι την τρίτη θέση. 

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Facebook η κυρία Διαμαντοπούλου εξηγεί:

«Αύριο θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση 
των δύο τελευταίων δρομέων της 
διεθνούς κούρσας για τον ΟΟΣΑ – είναι 
οι υποψήφιοι της Αυστραλίας και της 
Σουηδίας. Νωρίτερα σήμερα, αποφάσισα 
να αποσύρω την υποψηφιότητά μου, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συναίνεση 
στη διαδικασία επιλογής του νέου ΓΓ.

Καταφέραμε να κατακτήσουμε την τρίτη 
θέση, έχοντας συμμετάσχει σε μια δύσκολη 
και συναρπαστική προεκλογική εκστρατεία 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μπήκαμε στο γήπεδο της διεθνούς 
διπλωματίας, χωρίς εμφανείς συμμάχους, 
πήραμε το χάλκινο μετάλλιο και ανοίξαμε 
πόρτες για το επόμενο χρυσό!

Η κίνηση του Πρωθυπουργού Kyriakos 
Mitsotakis, ήταν διπλωματικά ευφυής και, 
κυρίως γενναία, τόσο προς το εξωτερικό 
όσο προς στο εσωτερικό. Τον ευχαριστώ 
για την πρόταση και την υποστήριξή του, 
καθώς και τον σεβασμό στην διαφορετική 
πολιτική μου καταγωγή.

Προστέθηκε μια πλούσια εμπειρία, σε 
αυτήν που δημιουργήθηκε, στα βουνά 
της Κοζάνης, τις γειτονιές της Αθήνας, τις 
πόλεις της Ελλάδας, τις πρωτεύουσες της 
Ευρώπης – τώρα πια μέχρι την Κορέα και 
τη Χιλή. Μεγάλη διαδρομή, με νίκες και 
ήττες, λάθη και σωστά.

Σ’ αυτή την πρόσφατη διεθνή μάχη, η 
αγωνία μου και ο αγώνας μου ήταν, πρώτα 
απ’ όλα, για την σημαία.

Γιατί ξέρουμε καλά, ότι όταν βγούμε εκεί 
έξω, ό,τι κι αν κάνουμε, εκπροσωπούμε 
πρωτίστως την πατρίδα μας, κρατάμε τη 
σημαία μας ψηλά.

Πρέπει να σπάζουμε στερεότυπα, να 
ενισχύουμε τα θετικά, να συμμετέχουμε 

ενεργά σε ένα ανταγωνιστικό μέλλον και 
όχι μόνο στο λαμπρό παρελθόν.

Αισθάνομαι περήφανη που καταφέραμε 
να φτάσουμε στην τρίτη θέση, 
προβάλλοντας με πάθος και τεκμηρίωση 
τη δική μας άποψη για το διεθνές σύστημα, 
τις προτάσεις μας για τη διεθνή συνεργασία 
στο θέμα των ανισοτήτων, της κλιματικής 
αλλαγής, του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, 
χωρίς εξαιρέσεις, σεβάστηκε μια εθνική 
προσπάθεια, οι διπλωμάτες μας το πήραν 
προσωπικά, ο Ελληνισμός σε κάθε γωνιά 
της γης σηκώθηκε στο πόδι, τα ΜΜΕ 
βοήθησαν με διεθνείς αναπαραγωγές, 
οι δικοί μου άνθρωποι έβαλαν πλάτη 
ξανά, και εσείς όλοι, εδώ, σ’ αυτό το 
σημείο συνάντησης, κάθε μέρα, σε κάθε 
βήμα, μου πιάνατε το χέρι και με γεμίζατε 
ευγνωμοσύνη και ευθύνη.

Σας ευχαριστώ που συμμετείχατε, που 
πιστέψατε. Αυτή η προσπάθεια είναι 
ομαδική – δούλεψαν πολλές και πολλοί, 
όλους αυτούς του μήνες.

Τις επόμενες μέρες, θα αναφερθώ στον 
καθένα προσωπικά. Έχω πια μάθει, όταν 
κάτι πάει στραβά, να κοιτώ που έφταιξα – 

όταν κάτι πάει καλά, να σφίγγω το χέρι της 
ομάδας.

Όλα, όμως, ξεκίνησαν αρχές Οκτωβρίου, 
με τον Costas Fragoyiannis και τον Georg-
es Prevelakis, και ολοκληρώθηκαν χθες, 
αργά το βράδυ, στο zoom για τη δήλωση 
της απόσυρσης.

Τελείωσαν; Προφανώς και όχι! Άλλωστε, 
οι ωραίοι αγώνες, αφήνουν ωραίες φιλίες 
και ανοίγουν νέα κεφάλαια.»

kathimerini.gr

Α. Διαμαντοπούλου: Απέσυρε την 
υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΟΟΣΑ
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...

[

Τί είναι «των Ελλήνων 
οι Κοινότητες στο 

εξωτερικό;»
Λόγω των όσων γίνονται τελευταία στις 

Κοινότητές μας, συχνά κοιτάζω παλιές 
παροικιακές εφημερίδες, ή βιβλία, που 
αναφέρονται σε όσα κατά το παρελθόν έγιναν 
στην Κοινότητά μας καθώς και στην ευρύτερη 
Παροικία μας. Βέβαια σε όσα έγιναν προ του 
πολέμου, εμείς οι μεταπολεμικοί μετανάστες 
δεν είχαμε άμεση ανάμειξη και επομένως 
για εμάς αυτά είναι, ή μάλλον πρέπει να 
είναι, μόνο μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία 
την οποία οφείλουμε να μάθουμε. Και αυτό 
επειδή ρίχνουν την σκιά τους και σε εμάς 
που κληρονομήσαμε  όσα εκείνοι είχαν 
οικοδομήσει με κόπο, στερήσεις, θυσίες, 
μόχθο, αλλά χωρίς να λείπουν και οι μεταξύ 
τους γκρίνιες και οι αντιπαραθέσεις.

Οπωσδήποτε δεν πρέπει να 
παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι δεν πήραμε 
από αυτούς την σκυτάλη εν δόξῃ καὶ τιμῇ, 
όπως θα άρμοζε. Αντιθέτως με όχημα την 
επίκληση της εφαρμογής των «δημοκρατικών 
διαδικασιών» που οι περισσότεροι εκ των 
νεομεταναστών που ανακατεύτηκαν με τα 
«κοινοτικά» απαιτούσαν να εφαρμόζονται στα 
της διοίκησης της Κοινότητας, κυριολεκτικά 
αρπάξαμε την Διοίκηση. 

Είναι αλήθεια ότι οι προπολεμικοί 
μετανάστες δεν γνώριζαν πολλά από 
«δημοκρατικές διαδικασίες,» ή «αυτά λένε 
οι Εσωτερικοί Κανονισμοί στο Αρθρο Α’ 
και την παράγραφο Β’» ή οι κανονισμοί 
Robert’s Rules, που με μεγάλη έμφαση 
απαιτούσαν να γίνονται σεβαστά πολλοί εκ 
των νεομεταναστών που αρχικά με μεγάλη 
δόση υπεροψίας άρχισαν να ανακατεύονται 
στα «Κοινοτικά.»

Οι προπολεμικοί μετανάστες, 
διαχειρίζονταν τα της Κοινότητάς μας, 
με κάποια μορφή ανάλογη εκείνης που 
εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα στους 
περισσότερους εκ των Εθνικοτοπικών μας 
Συλλόγων. Δηλαδή, «μεταξύ μας είμαστε 
ρε παιδιά  όλοι ενδιαφερόμαστε για την 
Κοινότητα, και όταν χρειάζεται βάζουμε 
βαθειά το χέρι στην τσέπη μας.» Φυσικά όλοι 
θεωρούσαν τους διαχειριστές του Κοινοτικού 
Ταμείου και των Κοινοτικών υποθέσεων 
έντιμους διαχειριστές και υπεράνω πάσης 
υποψίας.

(Για του λόγου το αληθές, προσεχώς 
θα δημοσιεύσω αυτούσια τα όσα είδε 
στην πρώτη Γενική Συνέλευση στην 
οποία συμμετείχε ο αείμνηστος και τότε 
νεοφερμένος στο Μοντρεάλ Κώστας 
Πετρογιάννης. Θα επαναδημοσιεύσω  και 
την περιγραφή του πρώτου εκκλησιασμού 
του στην Αγία Τριάδα. Αναφέρομαι στο 1958 
και το 1959.)

Κακούργα 
μετανάστευση, 

κακούργα ξενιτιά….
Είναι κοινό μυστικό, ότι των Ελλήνων οι 

Κοινότητες στο εξωτερικό, είναι αποτέλεσμα 
της «κακούργας μετανάστευσης, της 
κακούργας ξενιτιάς, που πήρε από την 
Ελλάδα  μας τα καλύτερά της παιδιά…»

 Το αν «εμάς» που μας πήρε η «κακούργα 
ξενιτιά» είμαστε τα «καλύτερα παιδιά 
της Πατρίδας μας» όπως μας αποκαλεί 
το τραγούδι, σίγουρα είναι υπερβολικό. 
Πραγματικότητα όμως είναι ότι εμείς 
που ξενιτευτήκαμε στην μεγάλη μας 
πλειοψηφία, είμασταν νέοι, που βρεθήκαμε 
στα ξένα εντελώς απροετοίμαστοι για να 
αντιμετωπίσουμε τα όσα συναντήσαμε στα 
ξένα.

Νέοι, χωριατόπουλα, ολιγογράμματοι, 
χωρίς να γνωρίζουμε την γλώσσα των χωρών 

που εγκατασταθήκαμε, χωρίς να γνωρίζουμε 
κάποια τέχνη, βρέθηκε ο καθένας από εμάς, 
κατά κανόνα στις «φάμπρικες της Γερμανίας» 
ή στις «κουζίνες των εστιατορίων των ΗΠΑ 
και του Καναδά…»

Αντίβαρο όλων αυτών που θα έπρεπε να 
μας περιθωριοποιήσουν είχαμε την θέληση 
και την ευχή των γονιών μας, να μην μας 
πλανέψουν οι πολύμορφες σειρήνες της 
ξενιτιάς, να μην ξεχάσουμε την οικογένεια 
και να παραμείνουμε Έλληνες.

Οπλο μας ήταν η αποφασιστικότητα, η 
θέληση και το καπρίτσιο να τα καταφέρουμε. 
Από πολλούς ο «στόχος επετεύχθη.» 

Σαν ήρθαμε στα ξένα και βρεθήκαμε 
ξένοι ανάμεσα σε ξένους αναρωτηθήκαμε 
αν υπάρχουν εδώ και άλλοι Έλληνες και αν 
υπάρχει εδώ και Ελληνική Εκκλησία.

Και εμείς μεν οι μεταπολεμικοί μετανάστες, 
ξέραμε ακόμα και πριν έρθουμε στον 
Καναδά, τις ΗΠΑ, ή την Αυστραλία ότι σε όλες 
τις μεγαλουπόλεις λόγω του ζήλου για την 
πατρώα πίστη μας και την αγάπη τους για το 
Εθνος μας, οι προπολεμικοί μετανάστες που 
δεν ήξεραν πολλά από «διαδικαστικά» και 
«δημοκρατικές διαδικασίες» είχαν οργανώσει 
Ιερούς Ναους, που μας περίμεναν με 
ορθάνοιχτες τις πόρτες τους.

«Ελληνες» και «Ελληνική Εκκλησία», 
απόλυτα συνδεδεμένα και απόλυτα 
ταυτισμένα με το «Χριστιανός Ορθόδοξος 
που μιλάει Ελληνικά». Αυτός ο 
συνδυασμός που εκφράζεται με τον 
όρο «Ελληνοχριστιανισμός» είναι τόσο 
ταυτόσημα που συχνότερα, ή μάλλον 
σχεδόν πάντα λέμε θα πάω στη «Ελληνική 
Εκκλησία,» παρά στην «Ορθόδοξη 
Εκκλησία.» 

Σαν ήρθαμε στα ξένα, ενδιαφερθήκαμε 
να βρούμε Ελληνική Εκκλησία, δηλαδή 
Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία.

Αυτό, το αλληλένδετο του Έθνους και της 
Θρησκείας είναι η δύναμη του Γένους μας,  
το οποίο άλλωστε, σύμφωνα και με όλες 
τις προκηρύξεις  και τα πρώτα Συντάγματα 
των επαναστατημένων Ελλήνων, το 1821 
αγωνίστηκε για του Χριστού την πίστη την 
Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία. 

Με την ίδρυση του Ελληνικού κράτους 
και δεδομένου ότι συχνά δημιουργούνταν 
συγκρούσεις μεταξύ της πολιτικής και 
θρησκευτικής εξουσίας, βρέθηκε λύση και 
ισχύει, το καθεστώς της «νόμο κρατούσης 
εξουσίας.» 

Όμως η Ελλάδα είναι κράτος και απέναντι 
των νόμων όλοι οι πολίτες της χώρας, των 
θρησκευτικών τους πεποιθήσεων  έχουν τα 
ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. 
Ενώ εδώ των Ελλήνων οι Κοινότητες, 
δέχονται ως μέλη τους μόνο Ελληνες 
Χριστιανούς Ορθοδόξους και άτομα που 
έχουν παντρευτεί Ελληνες Χριστιανούς 
Ορθοδόξους. Αυτά τα σχετικά άρθρα 
ισχύουν και σήμερα στην Κοινότητα του 
Μοντρεάλ. (Βλέπετε Αρθρο 5 και ιδίως τις 
παράγραφους 1 και 2)  

Δεδομένου λοιπόν ότι στην συντριπτική 
πλειοψηφία  όλοι οι Έλληνες είμαστε και 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ασχέτως πόσο 
ουσιαστικά και τυπικά τηρούμε τα της πίστης 
μας κελεύσματα, ο κάθε νεοφερμένος 
Έλληνας, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση 
είχε και έχει το δικαίωμα να γράφεται μέλος 
στην Κοινότητα και έτσι αποκτά και το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε 
αυτήν.

Από ότι ξέρω και προκαλώ κάποιον να με 
διαψεύσει, ουδέποτε και σε κανέναν Ελληνα 
νεομετανάστη ή απόγονό του, ακόμα και σε 
εκείνους που δημόσια και με υπερηφάνεια 
έλεγαν ότι είναι άθεοι, οι μαρξιστές, ή 
και δωδεκαθεϊστές (πολλοί εξ αυτών 
διαπρύσια θεωρούν εχθρό του Ελληνισμού 
τον Χριστιανισμό, την Ορθοδοξία και το 
Βυζάντιο), τέθηκε θέμα εφαρμογής αυτού 
του άρθρου που είναι βασικό για την δομή 
των Κοινοτήτων μας, που έχουν σκοπό να 
προωθούν την Ορθόδοξη πίστη και μάλιστα 
όπως αυτή εκφράζεται από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 

Εδώ πρέπει να τονίσω ότι ενώ οι 
ελάχιστοι, από ότι γνωρίζω Ελληνες 
που αυτοπροσδιορίζονται ως Καθολικοί 
ή Προτεστάντες, για λόγους αρχών δεν 
γράφονται μέλη στην Κοινότητα μας, δηλαδή 
σέβονται εξ ιδίων αυτό το άρθρο, οι φανερά 
πολέμιοι της Ορθοδοξίας που προανάφερα, 
όχι μόνο θεωρούν  δικαίωμά τους να είναι 
μέλη, αλλά και κατά καιρούς έχουν κάνει 
αγώνα να καταργήσουν αυτό το άρθρο!

Οι διοικήσεις τους 
εκλέγονται από τα 

μέλη τους… επομένως;
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι δομές των 

Κοινοτήτων μας είναι απόλυτα δημοκρατικές. 
Αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα μετά από 
μια απλή ανάγνωση των Εσωτερικών 
Κανονισμών βάσει των οποίων διοικούνται.

Τα μέλη εκλέγουν τις ανά τριετία τώρα 
στην Κοινότητα του Μοντρεάλ διοικήσεις, τα 
εκλεγμένα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 
διοικούν βάσει των δικαιωμάτων που τους 
παρέχουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί, δυο 
φορές το χρόνο γίνονται τακτικές Γενικές 
Συνελεύσεις, αν το καλέσουν οι περιστάσεις 
γίνονται και έκτακτες, ακόμα και αν μέσω 
συγκέντρωσης υπογραφών το ζητήσουν 100 
μέλη, λειτουργούν Εξελεγκτικές Επιτροπές… 
κλπ, στα χαρτιά!

Επί πλέον, για να πουληθεί ή να 
υποθηκευθεί ένα ακίνητο, ή να ξοδευτούν 
για ένα έργο πλέον των $100.000 πρέπει 
να γίνει Ειδική Γενική Συνέλευση και για 
την έγκριση να συμφωνήσουν τα 2/3 των 
παρευρισκομένων μελών…

 Αν με ρωτήσετε αν όλα αυτά τα υπέροχα 
τηρούνται θα σας πω …όχι. Αλλά αυτό 
οφείλεται όχι μόνο στους κατά καιρούς 
διοικούντες (προσέξτε εθελοντικά πάντοτε) 
αλλά και σε εμάς  τα μέλη που συχνά 
αδιαφορούμε για τα της Κοινότητας θέματα, 
ή επηρεαζόμαστε από τα άτομα που κατά 
καιρούς διαφεντεύουν την Κοινότητα, στην 
οποία οι ετήσιες οικονομικές δοσοληψίες 
υπερβαίνουν τα 15.000.000 εκατομμύρια.

Βεβαίως, όσοι παρακολουθούν τα 
γραφόμενα αυτής της εφημερίδος θα έχουν 
διαπιστώσει ότι πέρα από τα να παρουσιάζω 
τα όσα γίνονται στην Κοινότητα, ασκώ και 
κριτική επί πολλών εκ των γινομένων που δεν 
θα έπρεπε να γίνονται  χωρίς να τηρούνται 
όσα παραπέμπουν στα της διαφάνειας, η 
οποία επί χρόνια ψάχνει να βρει τρόπο για 
να σταθεί σε κάποια γωνιά της Κοινότητος, 
αλλά διαχρονικά εκδιώκεται.

Ως πρόσφατα παραδείγματα θα αναφέρω 
τα των έργων στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου, στα της οικοδομής της Κοίμησης,  
στα της «Στέγης» που μεταφέρεται έναντι 
1 δολαρίου αλλά αργάει να μεταφερθεί, και 
μάλλον στο ένα θα προστεθούν και πολλά 
μηδενικά, αλλά μηδενικά είναι, «ας πάει και 
το παλιάμπελο», καθώς και σε  άλλα τινά, 
στα οποία, επιτρέψτε μου μιας και μιλάμε για 
Ιερούς Ναούς να πάμε στο Ψαλμό 103, όπου 
επί λέξει αναφέρεται: 

«Εθου σκότος, και εγένετο νύξ. Εν αυτή 
διελεύσονται πάντα τα θηρία τού δρυμού, 

• Σκύμνοι ωρυόμενοι τού αρπάσαι, και 
ζητήσαι παρά τω Θεώ βρώσιν αυτοίς.

• Ανέτειλεν ο ήλιος, και συνήχθησαν, και 
εις τας μάνδρας αυτών κοιτασθήσονται.

• Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον 
αυτού, και επί τήν εργασίαν αυτού έως 
εσπέρας.

• Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε! 
Πάντα εν σοφία εποίησας! επληρώθη η γή 
τής κτίσεώς σου». 

Εγώ κάνω την ακριβή μετάφραση του 
υπέροχου κειμένου στα νεοελληνικά:

 «Εσύ Κύριε όρισες να έρχεται το σκοτάδι 
και να γίνεται νύχτα, που όσο κρατάει, τα 
άγρια θηρία τριγυρίζουν για αναζήτηση της 
τροφής τους.

  Βγαίνουν με βρυχηθμούς τα μικρά των 
λιονταριών για να αρπάξουν τη λεία τους και 
ο βρυχηθμός τους είναι φωνή προς το Θεό 
για να τους δώσει τροφή. Ανατέλλει ο ήλιος 
και τα θηρία μαζεύονται στις φωλιές τους για 
να κοιμηθούν. Τότε βγαίνει κι ο άνθρωπος 
για τα έργα του και για τις ασχολίες του ως 
το βράδυ. Πόσο μεγάλα και λαμπρά είναι τα 
έργα σου, Κύριε!»

Τι υπέροχα λόγια. Πόσα χάνουν όσοι δεν 
τα μελετούν…

Είπα όμως και προηγουμένως, οι 
διοικήσεις των Κοινοτήτων μας εκλέγονται 
από τα μέλη τους, δηλαδή από εμάς και 
μάλιστα συχνά γίνονται και αγώνες και 
οι υποψήφιοι μπαίνουν και σε έξοδα και 
πάνε και στα δικαστήρια για να αναλάβουν 
εθελοντικά να μας διοικήσουν. Επομένως 
εμείς ας πάψουμε να μιλάμε εκ του μακρόθεν 
και του ασφαλούς και ας φροντίσουμε να 
παρακολουθούμε τα του τρόπου διαχείρισης 
των κοινών, όπου συχνά «σπάζονται» τα 
έργα για να μην υπερβούν τις $100.000 

όπου θα πρέπει να εγκριθούν από Γενική 
των μελών Συνέλευση.

Στα της ιδρύσεως των 
Κοινοτήτων Μοντρεάλ 

και Τορόντο
Αυτές τις σκέψεις που αποτυπώνω σε 

αυτό το χαρτί,  γράφονται  για δύο λόγους. Ο 
πρώτος είναι λόγω των κοινών σημείων που 
υπάρχουν στα της ίδρυσης των Κοινοτήτων 
του Μοντρεάλ και του Τορόντο και ο 
δεύτερος, λόγω των κοινών σημείων που 
εμφανώς παρατηρούνται στα της πώλησης 
ακινήτων τους.

Στην Κοινότητα του Μοντρεάλ είχαμε δύο 
ανεπιτυχείς προσπάθειες πώλησης του 
οικοπέδου της Αγίας Τριάδος στις 24 Ιουλίου 
του 1997 και στις 14 Οκτωβρίου του 2018.

Στην Κοινότητα του Τορόντο τα μέλη θα 
κληθούν προσεχώς για να απαντήσουν 
ουσιαστικά για αν θέλουν να πουλήσουν/
αξιοποιήσουν/ξεπουλήσουν ένα από τα 
τέσσερα ακίνητα που έχουν και εκκλησία,  ή 
….να τα χάσουν όλα!!! 

Με το θέμα των κοινών, των πολύ κοινών 
σημείων της πώλησης θα αναφερθώ 
εκτενέστερα προσεχώς.

Εδώ θα αναφερθώ στα κοινά σημεία 
ίδρυσής τους που ναι μεν έγινε από 
εμπνευσμένους Ελληνες στις αρχές της 
δεκαετίας του 1900 αλλά ο τρόπος του 
«Ελληνικού Κοινοτικού Θεσμού» έλκει την 
δημιουργία του: 

«επί του υπεδάφους των αρχαιοτέρων 
θεσμών και των και των ωραιοτέρων 
συνηθειών της Φυλής των Ελλήνων, εν 
αγαστή συμπνοία και αρμονική συνεργασία 
μετά της ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίάς, 
προκειμένου να διατηρήσουν την εθνικήν 
υπόστασιν και να διαφυλάξουν και να 
καλλιεργήσουν την Ελληνικήν συνείδησιν 
του εν Καναδά Ελληνοθρησκευτικού 
Συγκροτήματος, εν μέσω του ωκεανού των 
συναποτελούντων την καναδικήν κοινωνίαν 
συγκροτημάτων, φυλών και εθνικοτήτων»

Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Γεώργιος 
Β. Βασιλάκης στο πολύ κατατοπιστικό του 
βιβλίο «Καναδάς, η χώρα του λαμπρού 
μέλλοντος και ο εν αυτή Ελληνισμός» 
Μόντρεάλ 1983 σελίδα 266.

Επί πλέον στα των πρώτων βημάτων της 
Ελληνικής Κοινότητος, αν και υπάρχουν και 
άλλες πηγές θα αρκεστώ στο βιβλίο «Εμείς 
και Εμείς» του Κώστα Πετρογιάννη όπου 
μεταξύ των άλλων στις σελίδες 85, 86 και 87 
προβαίνει σε μια ιστορική αναφορά. 

ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
«Το 1895, έχουμε την πρώτη ελληνική 

εκκλησία – τον Ευαγγελισμό.
Τον ίδιο χρόνο, κάνει την εμφάνισή του και 

το πρώτο ελληνικό σχολείο.
Το 1925, στις 16 του Ιούλη, λειτουργεί 

επίσημα το ελληνοαγγλικό ημερήσιο σχολείο 
«Σωκράτης».

Το 1925, αγοράζεται η εκκλησία «Αγία 
Τριάς», 8 Σέρμπρουκ Γουέστ.

Το 1925, 12 του Σεπτέμβρη, εξασφαλίζεται 
εταιρική άδεια για την εκκλησία, με την 
επωνυμία: Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία 
της Αγίας Τριάδος.

Το 1926, στις 24 του Μάρτη, ενώνονται 
η εταιρία «Σωκράτης» και η «Ορθόδοξος 
εκκλησία της Αγίας Τριάδος» με την 
επωνυμία, «ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ».

Ο καταστατικός χάρτης αυτού του 
οργανισμού κατοχυρώνεται με «ειδικό» 
νόμο από την επαρχία του Κεμπέκ και 
επικυρώνεται από τον βασιλιά της Αγγλίας, 
όπως άλλωστε όλοι οι νόμοι του Καναδά.

To 1980, στις 17 Ιουνίου, ψηφίζεται από 
τη βουλή του Κεμπέκ το νέο καταστατικό 
της κοινότητας Μόντρεαλ γνωστό σαν νόμος 
231.

Η Κοινότητα από καθαρά θρησκευτικός 
οργανισμός που ήταν, αποκτά στη διοίκηση 
και τη λειτουργία της απόλυτη αυτονομία, 
δηλαδή μεταλλάσσεται σε ένα είδος αστικού 
οργανισμού, παρόλο που στις χώρες της γης 
μια τέτοια αυτονομία απαγορεύεται – κράτος 
εν κράτει.»

Εν καιρώ θα επανέλθω και σε όλα αυτά 
και κυρίως στα της τελευταίας παραγράφου 
όπου εξάγεται  και ένα  κολοσσιαίας έκτασης 
λανθασμένο συμπέρασμα που ταλαιπώρησε 
την Παροικία μας. Πρόκειται γι’ αυτό που 
αναγράφεται ότι λόγω της ψήφισης του 

 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 

του Χρήστου Α. Μανίκη
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περίφημου Νόμου 231: 
«Η Κοινότητα από καθαρά θρησκευτικός 

οργανισμός που ήταν, αποκτά στη διοίκηση 
και τη λειτουργία της απόλυτη αυτονομία, 
δηλαδή μεταλλάσσεται σε ένα είδος αστικού 
οργανισμού, παρόλο που στις χώρες της γης 
μια τέτοια αυτονομία απαγορεύεται – κράτος 
εν κράτει».

ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
Η πρώτη αγορά κτιρίου 

από την Κοινότητα
Σύμφωνα με το βιβλίο «Οσα δεν έσβησε 

ο χρόνος» του Μιχαήλ Κ. Μουρατίδη, που 
εκδόθηκε το 2016, από την Κοινότητα 
του Τορόντο, από τις σελίδες 53 και 54 
αντιγράφω:

«Στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της 
21ης Μαΐου του 1909, εκλέγεται  τριμελής 
επιτροπή που την αποτελούσαν:

Οι Γεώργιος Λέτρος ως Πρόεδρος, 
Βασίλειος Καραπαναγιώτης και 
Κωνσταντίνος Κανατάκης ως μέλη. 
Χρειάστηκε πολύ κόπο και δουλειά να 
οργανωθεί η Ελληνική Κοινότητα.

Προσελήφθη ως Νομικός Σύμβουλος ο L. 
Webber Payne, από την δικηγορική εταιρία 
PAYNE & BISSETT με γραφεία στην To-
ronto Street 36, ο οποίος για δύο και πλέον  
δεκαετίες προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες 
στην Κοινότητα και στα μέλη της…»

Ένα έτος αργότερα (1910) η επιτροπή 
διενεργεί έρανο μεταξύ των Ελλήνων του 
Οντάριο συλλέγοντας 1.500.00 δολλάρια  
(χίλια πεντακόσια της εποχής εκείνης). 
Το ποσό αυτό το Μάρτιο του 1911 θα 
αποτελέσει την προκαταβολή για την αγορά 
του «οικήματος μετά γηπέδου», στο 170-172 
Jarvis Street.

Ταυτόχρονα με ενέργειες της επιτροπής, 
η εκκλησία της Ελλάδος αποστέλλει τον 
Αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο Παρασχάκη, ο 
οποίος ιστορικά είναι ο πρώτος ιερέας της 
κοινότητας. Στο νεοαποκτηθέν οίκημα με 
κατάλληλη διαρρύθμιση, θα διαμορφωθεί ο 
πρώτος όροφος σε εκκλησία και ο δεύτερος 
σε σχολική αίθουσα και γραφεία.

Η σχολική αίθουσα θα λειτουργεί εφ’ εξής 
ως απογευματινό και Σαββατιανό σχολείο 
μέχρι το 1920.

Στο υποθηκοφυλακείο του Τορόντο 
εντοπίζουμε ότι trustees της κοινότητος για 
την αγορά του κτηρίου είναι οι Απόστολος 
(Paul) Λέτρος, Νικόλαος Σπηλιώτης (Nick 
Speal) και ο ιερέας Αμβρόσιος Παρασχάκης.

Τον Οκτώβριο του 1912 με την κήρυξη του 
πολέμου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από 
την Σερβία, τη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο 
και την Ελλάδα, ξεκινούσαν οι Βαλκανικοί 
Πόλεμοι.

Ο ιερέας Αμβρόσιος Παρασχάκης 
γνήσιο τέκνο της λεβεντομάνας Κρήτης 
ακούει το εθνικό κάλεσμα της Ελλάδας 
για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, 
εγκαταλείπει την νεοσύστατη κοινότητα και 
επιστρέφει ως εθελοντής στους Βαλκανικούς 
Πολέμους στην Ελλάδα.

Ο Αμβρόσιος Παρασχάκης διατέλεσε 
αρχηγός Μακεδονικού Σώματος με τον 
βαθμό του υπολοχαγού και με το όνομα 

«Καπετάν Παράσχος».
Το 1913 στη μάχη του Σκρά άφησε την 

τελευταία του πνοή αγωνιζόμενος για την 
ελευθερία της Μακεδονίας.

Σημειώνουμε ότι και πολλά άλλα μέλη 
της κοινότητας του Τορόντο έσπευσαν εις 
το πλευρό της μαχόμενης πατρίδας ως 
εθελοντές. Έχει λοιπόν η παροικία του 
Τορόντο την «εις αίμα προσφοράν της εις 
τον βωμόν της ελευθερίας του Έθνους».

Στην ιδρυτική εκείνη συνέλευση εκλέχθηκε 
τριμελής οργανωτική επιτροπή προκειμένου:

1.Να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την νομική κατοχύρωση της Κοινότητας.

2.Να διενεργήσει έρανο για την αγορά 
οικήματος για την στέγαση της κοινότητος και 

3.Να προσκαλέσουν άμεσα ιερέα από την 
γενέτειρας.

Τελικά τί είναι 
«των Ελλήνων 
οι Κοινότητες 

στο εξωτερικό;»
…Και ήρθαμε εμείς οι μεταπολεμικοί 

μετανάστες. 
Αγνοώντας πλήρως τους αγώνες των 

πρώτων Ελλήνων, αφού προηγουμένως  τους 
προσβάλαμε και τους περιθωριοποιήσαμε, 
λόγω «των δημοκρατικών διαδικασιών» 
που απαιτούσαμε να εφαρμόζονται στα της 
διοίκησης της Κοινότητας , αναλάβαμε τις 
διοικήσεις τους.

Συχνά μερικοί εκ των διοικούντων αν και 
δεν ήξεραν αλλά και σήμερα τινές εξ αυτών 
δεν κα ξέρουν ούτε και που βρίσκονται 
οι Ιεροί Ναοί των Κοινοτήτων, θεωρούν 
τους εαυτούς απόλυτους κυρίαρχους που 
μπορούν να χρησιμοποιούν ακόμα και τα 
χρήματα που εισπράττονται από τα κεράκια 
των πιστών κατά το δοκούν.

Πολλοί εξ αυτών μάλιστα χωρίς να έχουν 
εξαντλήσει κάθε άλλο τρόπο διάσωσής 
τους θα θεωρήσουν και επίτευγμά τους αν 
πουλήσουν σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο 
ακόμα και Ιερό Ναό, τον οποίο φυσικά άλλοι 
προ αυτού έκτισαν.

Ως τόσο και εμείς οι μεταπολεμικοί 
πλέον μετανάστες, πολλές φορές 
πελαγοδρομήσαμε, συχνά μάλιστα 
και πνιγήκαμε σε αυτές τις περιβόητες 
«δημοκρατικές διαδικασίες» που επί χρόνια 
όχι μόνο δεν τις τηρήσαμε, αλλά πολλές 
φορές για να λύσουμε τις μεταξύ μας 
διαφορές, εκτός του ότι προσφύγαμε στα 
δικαστήρια, οδηγήσαμε τις Κοινότητές μας 
στα προθάλαμο της χρεοκοπίας.

Διευκρινίζω ότι όταν αναφέρομαι «στις 
Κοινότητές μας» εννοώ τις δύο μεγαλύτερες 
Κοινότητες των Ελλήνων του Καναδά, 
δηλαδή τις Κοινότητες του Μοντρεάλ και του 
Τορόντο που έχουν ιστορία πλέον των 100 
ετών και  κληρονόμησαν τα όσα μας άφησαν 
οι προπολεμικοί Ελληνες.

Μετά από αυτά, αν τολμήσουμε να 
απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα «τί τέλος 
πάντων είναι των Ελλήνων οι Κοινότητες 
στο εξωτερικό», μάλλον θα ακούσουμε 
τόσες απόψεις, όσες και εκείνοι που θα 
απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα.

 Αν και ξέρω ότι δεν θα είναι πολλοί εκείνοι 
που θα συμφωνήσουν μαζί μου, θα τολμήσω 
να απαντήσω επικαλούμενος τα απλά 
κίνητρα των ιδρυτών τους:

 «Είναι Εθνικοθρησκευτικοί Οργανισμο 
που έχουν ως μέλη τους Ελληνες, οι οποίοι 
ασχέτως του βαθμού της πίστεως τους, 
θέλουν με υπερηφάνεια να αποκαλούνται 
και Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αφού τους δύο 
αυτούς όρους τους θεωρούν επί εκατοντάδες 
χρόνια, από εποχής κυρίως των τριών 
μεγάλων Ιεραρχών (Μεγάλου Βασιλείου, 
Ιωάννου Χρυσοστόμου και Γρηγορίου 
του Θεολόγου)  ενωμένους «αχωρίστως, 
ασυγχύτως, ατρέπτως και αδιαιρέτως».

 Τα  ιδανικά αυτά μέσα από τους Ιερούς 
Ναούς που με κόπους και θυσίες έκτισαν 
θέλουν να τα μεταλαμπαδεύσουν και στις 
επόμενες γενεές.

Γι’ αυτό ο πιστός λαός, αυτός που συντηρεί 
τους Ιερούς Ναούς βροντοφωνάζει αυτό που 
πολύ σωστά λέει στο μήνυμα του (σελίδα 
24) και ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Σωτήριος: 
Οι εκκλησίες δεν πωλούνται. Σώζονται και 
διατηρούνται. Ο Ελληνισμός ενωμένος 
μεγαλουργεί.

Αυτό το μήνυμα που αν μη τι άλλο μπορεί 
να εκληφθεί και ως απλή πρόταση προς 
συζήτηση, αντηχεί και στους Ελληνες του 
Τορόντο που είναι βέβαιο ότι θα βρουν 
τρόπο για να μην επιτελεστεί το μέγα λάθος 
που ανεύθυνα έβαλαν βουλή μερικοί να 
επιτελέσουν. 

Και πάλι στα της 
«Στέγης» αλλά χωρίς 

το «σύντομα…»
Δεν μπορώ να μην αναφερθώ και σήμερα 

στα της Στέγη Ηλικιωμένων (Foyer Helle-
nique pour personnes Agees). Αλλωστε σε 
συνέντευξη που παρεχώρησε ο Πρόεδρος 
της Κοινότητος κ. Ανδρέας Κριλής την 
περασμένη Κυριακή (στο Πρόγραμμα 
Ακρίτες του  Μοντρεάλ που μεταδίδεται από 
το 1610 Α.Μ.,από τις 4:00 ως τις 5:30 κάθε 
Σάββατο και Κυριακή) αρκέστηκε να αναφέρει 
ότι ετοιμάζονται τα του Προϋπολογισμού 
της Στέγης και αμέσως κατόπιν θα γίνει η 
μεταβίβαση στην ΕΚΜΜ.

Αυτά είπε ο Πρόεδρος, και απέφυγε να 
επαναλάβει το «σύντομα» και να δεσμευτεί 
με χρονοδιαγράμματα. 

Όμως, επαναλαμβάνω τα του 
επαγγελματία λογιστή ο οποίος όπως 
γράψαμε και την περασμένη εβδομάδα 
μεταξύ των άλλων προβλέποντας τα 
μελλούμενα είχε πει ότι: 

Σύμφωνα με τους κανόνες των λογιστών, 
εάν υπήρχε περίπτωση «η Στέγη να 
περιέλθει στην Κοινότητα πριν της 30ής 
Ιουνίου του 2021, τα έσοδα και τα έξοδα από 
την «Στέγη» για όλη την χρονική περίοδο 
από 1ης Ιουλίου 2020 έως και 30ης Ιουνίου 

2021 θα έπρεπε να παρουσιάζονταν στον 
Προϋπολογισμό της Κοινότητος, στον οποίο 
παραδόξως και περιέργως δεν γίνεται καμία 
αναφορά για τα οικονομικά «της Στέγης». 

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

Με την ευκαιρία και για να μην ξεχνιόμαστε  
επαναδημοσιεύω την δήλωση-δέσμευση του 
Προέδρου που είχε κάνει στην Συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της 14ης Ιουλίου 2020 και είχε 
παρουσιαστεί στο «Δελτίο της Κοινότητος.»

  Σύμφωνα με αυτήν: 
«…από την 1η Ιουλίου έχουν ξεκινήσει 

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

Σήμερα στα «όλα σωστά» και στο «πολύ 
σύντομα» θα προσθέσω τον παράγοντα 
της προσθήκης των μηδενικών στον οποίο 
ήδη προηγουμένως στο θέμα του «τί εστί 
Κοινότητα» αναφέρθηκα. 

Με πιο απλά λόγια επειδή μερικοί μπορεί 
να μην τον κατάλαβαν: Μπορεί να περιμέναμε 
ότι θα μεταφερθεί την 1η Ιουλίου του 2020 
ξεχρεωμένη και έναντι ενός δολαρίου, αλλά τι 
πειράζει αν σε αυτό το δολάριο προστεθούν 
και μερικά μηδενικά, αφού μέρος, σημαντικό 
μέρος  από αυτά τα μηδενικά  θα συμβάλουν 
σε άλλα τινά, καθώς και στην κατασκευή του 
Parkin της Στέγης, το οποίο προβλέπω ότι 
θα κατασκευαστεί από την ίδια εταιρία που 
κατασκεύασε και εκείνο του Αγίου Γεωργίου.

Αρκούμαι σε αυτά.
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Του Γεωργίου Καρύδη

Από την Δευτέρα πρώτη Μαρτίου, θα 
μπορούν να εμβολιάζονται κατά της μάστιγας 
του Κορωναϊού όσοι κατοικούν στην 
ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ και έχουν 
γεννηθεί προ του 1936. Οσοι δηλαδή σήμερα 
είναι άνω των 85 ετών. Επί πλέον σε αυτήν 
την φάση, θα επιτρέπεται να εμβολιάζονται 
και άτομα  που έχουν γεννηθεί το αργότερο 
ως το 1951, και εφ ‘όσον ζουν με κάποιον 
που πληροί τις προϋποθέσεις των ευπαθών 
ομάδων ή είναι ο βασικός φροντιστής του.

 Όταν τελειώσουν οι εμβολιασμοί αυτών των 
ατόμων, κλιμακωτά και θα ανακοινώνονται οι 
εμβολιασμοί των νεότερων ηλικιών.

Αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα ανακοινώθηκε 
από την Κυβέρνηση και ήδη τέθηκε σε 
εφαρμογή το πρόγραμμα διαμόρφωσης των 
χώρων, όπου κατόπιν ραντεβού θα γίνονται 
οι εμβολιασμοί. Εξαίρεση από το μέτρο αυτό 
αποτελεί ο Δήμος του Λαβάλ, αφού εκεί ήταν 
όλα έτοιμα και οι εμβολιασμοί έχουν ήδη 
αρχίσει.

Οι εμβολιασμοί των κατοίκων που ζουν στην 
υπόλοιπη Επαρχία, συμπεριλαμβανομένων 
και των περιοχών Montérégie και Que-
bec City θα αρχίσουν από την ερχόμενη 
εβδομάδα.

 Πάντως φαίνεται ότι λόγω των αυστηρών 
μέτρων που ισχύουν στην Επαρχία μας, και 
η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 8 
το βράδυ. Ως τις 5 το πρωϊ, μειώνονται τα 
νέα θύματα, αφού την Παρασκευή (χθές) 
εντοπίστηκαν 815 νέοι φορείς του Κορωναϊού 
μας και πέθαναν επί πλέον 11 άτομα. 

Από την αρχή της πανδημίας, έναν χρόνο 
πριν, έχουν διαγνωστεί με COVID-19, 
286.145 άτομα. Από αυτά έχουν πεθάνει 
10.372 άτομα.

Μέχρι χθες νοσηλεύονταν 620 άτομα στα 
νοσοκομεία εκ των οποίων 119 νοσηλεύονταν 
σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Οι αριθμοί 
αυτοί είναι μειωμένοι κατά 13 και 3 αντίστοιχα, 
συγκριτικά με την προηγούμενη ημέρα.

Την Τετάρτη εμβολιάστηκαν 12.038. 
Συνολικά από τις 14 Δεκεμβρίου που άρχισαν 
οι εμβολιασμοί έχουν χορηγηθεί συνολικά 
400.540 δόσεις.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας κ. Chris-
tian Dubé, κατά τον Μάρτιο αναμένεται να 
εμβολιαστούν 600,000 άτομα. Αυτοί θα 
εμβολιαστούν με εμβόλια των εταιριών Pfiz-
er-BioNTech και Moderna.

Επί πλέον μέχρι την Πέμπτη, σύμφωνα 
με το Υπουργείο Υγείας σχεδόν 100.000 
Κεμπεκιώτες έκλεισαν  ραντεβού για να 
εμβολιαστούν.

Εν τω μεταξύ, λόγω των διακοπών του 
Μαρτίου από σήμερα (Παρασκευή) και 
φυσικά πάντα υπό προϋποθέσεις άνοιξαν 
οι κινηματογράφοι, καθώς και οι εσωτερικές 
πισίνες και τα παγοδρόμια.

Δυστυχώς σε ό,τι έχει σχέση με τις 
εκκλησίες τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή οι 
ανά θρησκευτική εκδήλωση εκκλησιαζόμενοι 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα εννέα 
άτομα, ενώ για τις τελετές των κηδειών δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 25 άτομα.

Παρέχονται πληροφορίες και από τον 
Σύλλογο «ο Ασκληπιός»

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του  
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
Ηλικιωμένων ο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» παρέχονται 
από τα  γραφεία του όλες οι σχετικές με 
τον εμβολιασμό πληροφορίες. Αν και η 
ανακοίνωση δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα 
της εφημερίδος υπενθυμίζουμε ότι για 
όσους ανεξάρτητα ηλικίας ενδιαφέρονται 
να εμβολιαστούν και χρειάζονται βοήθεια 
για να κλείσουν ραντεβού μπορούν από 
την Δευτέρα έως και την Παρασκευή απο 
τις 9:00π.μ. εως 3:00μ.μ. να επικοινωνούν 
τηλεφωνώντας στον αριθμό: 514-271-7224.

Κατά τα άλλα φυλαχθείτε και ακολουθείστε 
πιστά τους κανονισμούς που ισχύουν. Ο 
κίνδυνος δεν έχει περάσει.

Γεώργιος Καρύδης
Μοντρεάλ 27 Φεβρουαρίου 2020

Ελληνοκαναδικό Βήμα

ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΟΥΛΟΥΜΑ

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

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

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

Με την ακύρωση της φετινής εκδήλωσης οι Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος ζητούν 
από όλους την υποστήριξή σας με μία δωρεά στο Ελληνικό Σπίτι. Παρακαλούμε 
τηλεφωνήστε στο 416-654-7700, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο  www.helleni-
chome.org ή αποστείλετε ταχυδρομικά την δωρεά σας στο:

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

Σας ευχαριστούμε,
Εκ του Γυναικείου Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού

ANNUAL KOULOUMA
Every year, the Ladies Auxiliary of the Hellenic Home would celebrate the annual 

Koulouma with you.
This year, due to Covid-19 restrictions, our annual event will not take place and we 

will not be able to host and offer you our delicious fasting food and sweets prepared 
by the Ladies Auxiliary.

The celebration of the traditional Koulouma is the beginning of Agia Tessarakostis.
This celebration is a milestone for the Hellenic Home.
Your participation and help every year made it possible for the Ladies Auxiliary to 

raise an honorable amount of funds for the Hellenic Home’s needs.
With the cancellation of this year’s event, the Ladies Auxiliary is requesting your 
kind donation in order in support of the Hellenic Home.
Please contact us at 416-654-7700 or visit our website at www.hellenichome.org or
you can also mail your donation to the address below:

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

Thank you,
The Ladies Auxiliary of the Hellenic Home

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ 
ΟΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1936
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Κυριακή του Ασώτου

Η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου είναι 
αφιερωμένη στην πολύ διδακτική 
παραβολή του ασώτου υιού (Λουκ.15,13-
32). Η παραβολή ομιλεί για ένα πλούσιο 
νέο ο όποιος άσωτα κατασπατάλησε την 
περιουσία του σε χώρα μακρινή και στο 
τέλος κατάντησε να βόσκει χοίρους. Τότε 
μετανόησε και επέστρεψε στον πατέρα 
του, που τον δέχθηκε με άπειρη αγάπη και 
στοργή.

Ο ευαγγελιστής Λουκάς μας διέσωσε 
την παραβολή αυτή ως εξής: «Εἶπε δέ· 
ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. Καὶ εἶπεν 
ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός 
μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ 
διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. Καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς 
ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος 
υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ 
ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν 
ἀσώτως. Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα 
ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν 
ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 
Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν 
τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν 
εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 
Καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ 
ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, 
καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. Εἰς ἑαυτὸν δὲ 
ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός 
μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ 
ἀπόλλυμαι! ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς 
τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, 
ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν 
σου. Οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· 
ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. Καὶ 
ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. 
ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν 
αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, 
καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον 
αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Εἶπε δὲ 
αὐτῷ ὁ υἱός· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν 
οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ 
ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. Εἶπε δὲ ὁ πατὴρ 
πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε 
τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε 
αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, 
καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν 
θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, ὅτι 
οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, 
καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο 
εὐφραίνεσθαι. ῏Ην δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ 
πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος 
ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ ἤκουσε συμφωνίας καὶ 
χορῶν, καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν 
παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ 
πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι 
ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. ὠργίσθη δὲ καὶ 
οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ 
ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπε τῷ πατρί· ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω 
σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, 

καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ 
τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· ὅτε δὲ ὁ υἱός 
σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ 
πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον 
τὸν σιτευτόν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, σὺ 
πάντοτε μετ᾿ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά 
ἐστιν· εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, 
ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ 
ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη». 
(Λουκ. 15, 11 - 32)

Απόδοση: «Υπήρχε κάποιος πατέρας 
που είχε δυο γιους. Ο δεύτερος, κάποια 
στιγμή, ζήτησε το μερίδιο της κληρονομιάς 
του και έφυγε σε μακρινές χώρες, όπου 
σπατάλησε την περιουσία του σε ασωτίες. 
Τα χρήματα κάποτε τελείωσαν και στην 
περιοχή έπεσε μέγας λιμός. Αναγκάστηκε 
να γίνει χοιροβοσκός και να προσπαθεί να 
χορτάσει από τις βρωμερές και ευτελείς 
τροφές των χοίρων. Μέσα στη δίνη του 
θυμήθηκε την αρχοντική ζωή στο πατρικό 
σπίτι. Θυμήθηκε πως ακόμα και οι 
δούλοι του πατέρα του ζούσαν ασύγκριτα 
καλλίτερη ζωή από τη δική του. Τότε πήρε 
τη μεγάλη απόφαση να γυρίσει στο σπίτι 
του και να ζητήσει από τον πατέρα του να 
τον συγχωρήσει και να τον προσλάβει ως 
δούλο του. Όμως ο στοργικός πατέρας του 
τον δέχτηκε ως γιο του και τον περιποιήθηκε 
δεόντως, παρά τις διαμαρτυρίες του 
μεγάλου γιου του, διότι «νεκρός ην και 
ανέζησε, και απολωλώς ήν και ευρέθη».

Η παραβολή είναι ανεξάντλητη σε νοήματα, 
αφού, όπως λέγεται, ολόκληρο το έργο της 
Θείας Οικονομίας ευρίσκεται μέσα σ’ αυτή. 
Το βαθύτερο νόημα της παραβολής είναι 
τετραπλό:
α. Η απελπιστική κατάσταση στην οποία 
φθάνει ο αμαρτωλός.
β. Η ανάγκη μετανοίας και τα σωτήρια 
αποτελέσματα της.
γ. Το μέγεθος της θείας Ευσπλαχνίας στην 
οποία μπορούν να στηρίζονται και οι πλέον 
αμαρτωλοί, ώστε να μη φθάνουν ποτέ στην 
απελπισία. Κανένα αμάρτημα, όσο μεγάλο 
κι αν θεωρείται, δεν μπορεί να υπερνικήσει 
τη φιλάνθρωπη γνώμη του Θεού και
δ. Η αποφυγή του αισθήματος της 
αυτάρκειας του δικαιωμένου, όπως 
θεωρούσε τον εαυτό του ο πρεσβύτερος 
υιός.

Εάν λοιπόν συναισθανθούμε την 
πραγματική πνευματική μας κατάσταση και 
με ειλικρίνεια ομολογήσουμε τα λάθη μας 
και την κατασπατάληση των ταλάντων πού 
μας χάρισε ο Θεός, θα καταλάβουμε ότι 
αυτή την Κυριακή όλοι μας εορτάζουμε και 
όλοι, κατά κάποιο τρόπο, είμαστε άσωτοι 
υιοί, απομακρυνθέντες από τον «Οίκον του 
Ουρανίου Πατρός μας».

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

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

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

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

[

ΚΟΣΜΟΣ
Ο «τοξικός 

Τύπος» έδιωξε 
τον πρίγκιπα Χάρι
Ο δούκας του Σάσεξ παραχώρησε 

δίωρη τηλεοπτική συνέντευξη κατά τη 
διάρκεια βόλτας στο Λος Αντζελες με 

διώροφο λεωφορείο.
Στον «τοξικό βρετανικό Τύπο» 

επέρριψε την ευθύνη της απόσυρσής 
του από τα βασιλικά καθήκοντα και 
της μετεγκατάστασης της οικογένειάς 
του στις ΗΠΑ ο πρίγκιπας Χάρι, 
σε τηλεοπτική συνέντευξη που 
παραχώρησε στον παρουσιαστή 
Τζέιμς Κόρντεν και το «The late late 
show» του CBS. 

Ο δούκας του Σάσεξ άνοιξε την 
καρδιά του κατά τη διάρκεια βόλτας στο 
Λος Αντζελες με διώροφο λεωφορείο. 
Ο πρίγκιπας τόνισε ότι ο τοξικός 
βρετανικός Tύπος «κατέστρεφε την 

ψυχική μου υγεία», επισημαίνοντας 
πως «έκανε ό,τι θα έπραττε και 
οποιοσδήποτε άλλος σύζυγος ή 
πατέρας».

Επίσης, επέμεινε ότι δεν αποσύρθηκε 
από τα βασιλικά καθήκοντα, αλλά τα 
παραμέρισε προσωρινά. 

Ο Χάρι έριξε φως και σε πολλές 
λεπτομέρειες της καθημερινότητάς 
του, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων 
τι δώρο έκανε η βασίλισσα Ελισάβετ 
στον ενάμισι έτους δισέγγονό της, 
Αρτσι. Οταν η Βρετανίδα μονάρχης 
ρώτησε τι θα ήθελε ο μικρός, η Μέγκαν 
της απάντησε ότι θα ήθελε μια συσκευή 
για βάφλες. «Ετσι, μας έστειλε ένα 
θαυμάσιο μηχάνημα για τον Αρτσι.

Η Μέγκαν φτιάχνει τώρα υπέροχες 
οργανικές βάφλες για πρωινό και ο 
Αρτσι τις λατρεύει. Και εγώ τις τρώω, 
με λίγο γιαούρτι και μαρμελάδα από 
πάνω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το πιο 
σωστό. Ισως μούρα και λίγο μέλι ή 
σιρόπι», κατέληξε. 

Επίσης, ως υπερήφανος μπαμπάς, 
ο γαλαζοαίματος αποκάλυψε ότι η 
πρώτη λέξη του γιου του δεν ήταν 
η συνηθισμένη –μπαμπάς, μαμά ή 
γιαγιά–, αλλά «κροκόδειλος», και 
προσέθεσε ότι το μικρό αγόρι έχει 
υπέροχη προσωπικότητα. 

Τα βράδια, το ζευγάρι, εξήγησε ο 
Χάρι, τα περνάει ακριβώς όπως όλοι 
οι νέοι γονείς: «Κάνουμε μπάνιο τον 
Αρτσι, του δίνουμε τσάι, του διαβάζουμε 
παραμύθια και τον βάζουμε για ύπνο. 
Μετά, η Μέγκαν μπορεί να μαγειρέψει 
κάτι να φάμε ή να παραγγείλουμε 
απέξω, και καθόμαστε στο κρεβάτι 
παρακολουθώντας τηλεόραση ή 
βλέπουμε κάτι στο Netflix».

Στη μακρά συνέντευξή του ο 
πρίγκιπας Χάρι δεν αναφέρθηκε 
καθόλου στην εγκυμοσύνη της Μέγκαν 
ή στην υγεία του παππού του, πρίγκιπα 
Φιλίππου, που τις τελευταίες ημέρες 
παραμένει στο νοσοκομείο.

kathimerini.gr

ΗΠΑ: «Πράσινο 
φώς» και στο 

εμβόλιο της John-
son & Johnson

Ο αμερικανικός ομοσπονδιακός 
οργανισμός φαρμάκων (FDA) χορήγησε 
άδεια τα ξημερώματα Κυριακής (ώρα 
Ελλάδος) άδεια κατεπείγουσας χρήσης 
στις ΗΠΑ για το μονοδοσικό εμβόλιο της 
Johnson & Johnson κατά της Covid-19 για 
άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
χαιρέτισε την αδειοδότηση του εμβολίου, 
αλλά προειδοποίησε τους Αμερικανούς 
να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς 
εξαπλώνονται νέες παραλλαγές του ιού.

«Αν και γιορτάζουμε την σημερινή 
είδηση, καλώ όλους τους Αμερικανούς 
να συνεχίσουν να πλένουν τα χέρια τους, 
να τηρούν κοινωνικές αποστάσεις και να 

συνεχίζουν να φορούν μάσκες», δήλωσε 
ο Μπάιντεν σε ανακοίνωση που εξέδωσε 
λίγο μετά την ανακοίνωση του FDA. 

«Όπως έχω πει πολλές φορές, 
τα πράγματα είναι ακόμα πιθανό να 
επιδεινωθούν ξανά καθώς εξαπλώνονται 
νέες παραλλαγές και η τρέχουσα βελτίωση 
μπορεί να αντιστραφεί», συμπλήρωσε.

Μετά τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech και 
της Moderna, το εμβόλιο της J&J είναι το 
τρίτο που αδειοδοτείται στις ΗΠΑ.

Πέρα από το ότι είναι μονοδοσικό, το εν 
λόγω εμβόλιο έχει επίσης το υλικοτεχνικό 
πλεονέκτημα ότι μπορεί να αποθηκευτεί σε 
κανονικές θερμοκρασίες ψυγείου, κάτι που 
διευκολύνει σημαντικά τη διανομή του.

Την Παρασκευή, μια ανεξάρτητη 
επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που εξέτασε 
λεπτομερώς τα αποτελέσματα των κλινικών 
δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε 
44.000 ανθρώπους σε διάφορες χώρες, 
είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της αδειοδότησης 
του εμβολίου της J&J, εκτιμώντας ότι τα 
οφέλη του υπερβαίνουν τους κινδύνους 
από τη χρήση του.

«Μετά από εμπεριστατωμένη ανάλυση 
των δεδομένων, επιστήμονες και γιατροί 
του FDA διαπίστωσαν ότι το εμβόλιο 
πληροί τα κριτήρια του FDA για ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα για άδεια 
κατεπείγουσας χρήσης», δήλωσε στην 
ανακοίνωση του οργανισμού ο Πίτερ 
Μαρκς, διευθυντής του Κέντρου Βιολογικής 
Αποτίμησης και Έρευνας του FDA.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση 
αδειοδότησης, η φαρμακευτική εταιρεία 
Johnson & Johnson ανέφερε πως ξεκινά 
από σήμερα Κυριακή ή αύριο Δευτέρα την 
αποστολή φορτίων με εμβόλια στις ΗΠΑ. 
Τουλάχιστον 3 εκατομμύρια δόσεις είναι 
έτοιμες να διανεμηθούν από την ερχόμενη 
εβδομάδα, σύμφωνα με την αμερικανική 
κυβέρνηση. Η Johnson & Johnson έχει 
δεσμευτεί να στείλει 100 εκατομμύρια 
δόσεις στις ΗΠΑ μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Με παραγγελίες 600 εκατομμυρίων 
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δόσεων εμβολίων συνολικά από την Pfizer 
και τη Moderna, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα 
έχουν ήδη, μέχρι τα τέλη Ιουλίου, επαρκές 
αριθμό εμβολίων για να εμβολιάσουν 
σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό.

Η άδεια χρήσης του εμβολίου της J&J, που 
έχει ήδη ξεκινήσει να χορηγείται στη Νότια 
Αφρική, μπορεί να επιταχύνει επιπλέον την 
μαζική εκστρατεία εμβολιασμού.

Περισσότερα από 72 εκατομμύρια εμβόλια 
έχουν ήδη χορηγηθεί στη χώρα, που έχει 
υποστεί το βαρύτερο πλήγμα παγκοσμίως 
από την πανδημία σε απόλυτους αριθμούς, 
καταμετρώντας τουλάχιστον 500.000 
νεκρούς.

Στις κλινικές δοκιμές η αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου ήταν 85,9% κατά των σοβαρών 
μορφών της Covid-19 στις ΗΠΑ και ήταν 
εξίσου αποτελεσματικό κατά των σοβαρών 
μορφών της νόσου κατά 81,7% στην Νότια 
Αφρική και 87,6% στην Βραζιλία, όπου είναι 
ευρέως διαδεδομένες παραλλαγές του ιού.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 
που παρατηρήθηκαν ήταν πόνος στο 
σημείο της ένεσης, κεφαλαλγία, κόπωση και 
μυϊκοί πόνοι.

AFP-Reuters-Sputnik-Xinhua-ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μιανμάρ: 18 νεκροί 
στις διαδηλώσεις 
κατά της χούντας 

την Κυριακή
Toυλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν 

την Κυριακή και πολλοί τραυματίστηκαν 
στη Μιανμάρ κατά τη διάρκεια της πιο 
αιματηρής ημέρας των τελευταίων 
εβδομάδων διαδηλώσεων εναντίον του 
στρατιωτικού πραξικοπήματος, με την 
αστυνομία να ανοίγει πυρ εναντίον των 
διαδηλωτών, ανακοίνωσε η υπηρεσία 
των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

«Κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε πολλές 

τοποθεσίες σε όλη τη χώρα η αστυνομία 
και οι στρατιωτικές δυνάμεις αντιμετώπισαν 
ειρηνικούς διαδηλωτές κάνοντας χρήση 
φονικής βίας και λιγότερο φονικής βίας–που 
σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες τις 
οποίες έλαβε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα–άφησε πίσω 
της τουλάχιστον 18 νεκρούς και πάνω από 
30 τραυματίες», ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Πολλοί άνθρωποι τραυματί-στηκαν και 
απομακρύνθηκαν από άλλους διαδηλωτές 
αφήνοντας πίσω τους κηλίδες αίματος 
στα πεζοδρόμια, όπως φαίνεται από 
φωτογραφίες που εμφανίστηκαν στα μέσα 
ενημέρωσης.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ και στην πόλη 
Νταγουέι στα νότια της χώρας σκοτώνοντας 
τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας 
πολλούς, δήλωσε από την πόλη αυτή στο 
Ρόιτερς ο πολιτικός Κιό Μιν Χτίκε.

Μεταξύ των νεκρών στην Γιανγκόν είναι 
και μια καθηγήτρια, η Τιν Νιού Γι, η οποία 
σκοτώθηκε όταν η αστυνομία επιτέθηκε με 
χειροβομβίδεες κρότου λάμψης σε πλήθος 
καθηγητών που διαδήλωναν, είπαν η κόρη 
της και μια συνάδελφός της.

Η αστυνομία έκανε ρίψη χειροβομβίδων 
κρότου λάμψης και έξω από την Ιατρική 
Σχολή της Γιανγκόν με αποτέλεσμα να 
βγουν τρέχοντας έξω από το κτίριο γιατροί 
και φοιτητές φορώντας τη λευκή ιατρική 
μπλούζα.

Η αστυνομία διέλυσε διαδηλώσεις και 
σε άλλες πόλεις, ανάμεσά τους η Λάσιο 
στα βορειοανατολικά, η Μιέικ στο νότο 
και η Χπα-Αν στα ανατολικά, σύμφωνα με 
κατοίκους και τα μέσα ενημέρωσης.

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στο χάος από την 
1η Φεβρουαρίου που ο στρατός κατέλαβε 
την εξουσία και συνέλαβε την εκλεγμένη 
ηγέτιδα της κυβέρνησης της χώρας Αούνγκ 
Σαν Σου Τσι και πολλά από τα ηγετικά 
στελέχη του κόμματός της, ισχυριζόμενος 
ότι έγινε νοθεία στις εκλογές αυτές, στις 
οποίες κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία 
το κόμμα της.

Το πραξικόπημα, το οποίο σταμάτησε 
την πρόοδο της Μιανμάρ προς τη 

δημοκρατία έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια 
διακυβέρνησης της χώρας από τον 
στρατό, έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες 
διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους 
για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο 
πραξικόπημα και την καταδίκη δυτικών 
χωρών, κάποιες από τις οποίες έχουν ήδη 
επιβάλλει στο στρατιωτικό καθεστώς της 
χώρας περιορισμένες κυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αεροσκάφη που 
διασπείρουν τόνους 

άνθρακα
Τα αεροπλάνα, που πουλήθηκαν από την 

Airbus το 2019 και το 2020, θα εκπέμψουν 
πάνω από 1 δισ. τόνους διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους, σύμφωνα με τις πρώτες 
εκτιμήσεις του κατασκευαστή της. Η Air-
bus πούλησε 863 αεροπλάνα το 2019, τα 
οποία μεταφράζονται σε 740 εκατ. τόνους 
διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται 
σε μία περίοδο 22 ετών, σύμφωνα με την 
εφημερίδα The Guardian. Το έτος 2020, η 
εταιρεία πούλησε 566 αεροπλάνα, για τα 

οποία οι εκπομπές κατά τη διάρκεια ζωής 
τους θα ανέρχονται στους 440 εκατ. τόνους. 

Το πλήθος των εκπομπών των 
αεροσκαφών της Airbus μειώθηκε από 
66,6 γραμμάρια ισοδύναμου διοξειδίου 
του άνθρακα ανά επιβάτη/χιλιόμετρο, 
το 2019, σε 63,5 γραμμάρια το 2020. Η 
Airbus δήλωσε ότι αυτό αντικατοπτρίζει 
αποτελεσματικότερα αεροπλάνα, ακόμη και 
όταν η πανδημία προκάλεσε πτώση των 
πωλήσεων. 

Τα δεδομένα υπογραμμίζουν τη μεγάλη 
πρόκληση της απαλλαγής από τον 
άνθρακα για τα αεροπλάνα της Airbus και 
του αντιπάλου της στις ΗΠΑ, της Boeing. 
Η αεροπορία αντιπροσωπεύει περίπου το 
1,9% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, και αυτό το μερίδιο 
αναμένεται να αυξηθεί σύντομα, καθώς 
περισσότεροι άνθρωποι σε φτωχότερα έθνη 
είναι πλέον σε θέση να πετάξουν. 

Οι ανεξάρτητα ελεγμένες γνωστοποιήσεις 
σηματοδοτούν την πρώτη φορά που η 
εταιρεία δημοσίευσε εκτίμηση των εκπομπών 
άνθρακα των εμπορικών αεροπλάνων 
της. Αυτά είναι μέρος των γνωστών 
ως εκπομπών πεδίου 3, σε αντίθεση 
με τις άμεσες εκπομπές από εταιρικά 
μηχανήματα (πεδίο 1) ή τις εκπομπές που 
ενσωματώνονται στην αγορασμένη ενέργεια 
(πεδίο 2). Η δημοσίευση των δεδομένων 
εκπομπών θεωρείται ένα σημαντικό 
πρώτο βήμα προς μια καθαρή οικονομία 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, αλλά 
η Airbus δήλωσε ότι δεν έχει θέσει ακόμη 
επιστημονικό στόχο για τη μείωσή τους. 

Η αεροπορική βιομηχανία έχει έναν μη 
δεσμευτικό στόχο: να φθάσει τη μηδενική 
καθαρή κατανάλωση ενέργειας μεταξύ 
2060 και 2065, πολύ μετά την προθεσμία 
του 2050, χρονιά που, σύμφωνα με τους 
επιστήμονες, απαιτείται να περιοριστεί 
η παγκόσμια θέρμανση του πλανήτη σε 
μόλις 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Οι κατασκευαστές 
Airbus, Boeing και κινητήρων, όπως η 
Rolls-Royce, εργάζονται για την επίτευξη 
μηδενικών εκπομπών.

ΑΠΕ-ΑΜΠΕ



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 2 μαρτιου  202122 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Γράφει η Σώτη Τριανταφύλλου στα ΝΕΑ 

Έγραφα πριν από δύο εβδομάδες για την 
προστασία που μας οφείλει το ΝΑΤΟ και 
ότι, κατά τη γνώμη μου, ο διάλογος με τον 
Έρντογάν και τον Τσαβούσογλου είναι 
αδύνατος.

Όμως, οι Έλληνες διπλωμάτες δεν έχουν 
την πολυτέλεια να σκέφτονται όπως 
εγώ, ο απλός πολίτης. Έπείγει λοιπόν 
να πλησιάσουμε τα μέλη της διοίκησης 
Μπάιντεν που εκφραστεί επικριτικά για 
την Τουρκία, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν πολλοί, τόσο στο Δημοκρατικό 
όσο και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που 
αν βρεθούν σε δίλημμα ανάμεσα στην 
Τουρκία και σ’ εμάς θα προτιμήσουν την 
Τουρκία. Για όλους τους Αμερικανούς size 
matters: η λογική τους είναι απλοϊκή· δεν 
έχει βάθος. Έξάλλου, γενικά η πολιτική 
τους, το βλέμμα τους, είναι μυωπικά: 
ενδιαφέρονται για το βραχυπρόθεσμο 
κέρδος, για τις «νίκες»  δεν έχουν όραμα 
πέρα από τα οικονομικά τους συμφέροντα, 
τα οποία μερικές φορές δεν καταφέρνουν 
να εξυπηρετήσουν.

Υπάρχουν πολλοί ακόμα και στην 
κυβέρνηση Μπάιντεν που βλέπουν τον 
κόσμο, και ιδιαίτερα την Τουρκία, με 
τα μάτια της δεκαετίας του 1990: ως 
εκκοσμικευμένη χώρα που ανήκει στη 
Δύση. Μοιάζουν να μην υπολογίζουν 
τον ισλαμικό κίνδυνο άλλωστε τους 
προστατεύουν δύο ωκεανοί– και να μην 
αντιλαμβάνονται την επιθετικότητα του 
σχεδίου «Γαλάζια Πατρίδα». Όσο για τις 
υστερικές αντιδράσεις του Έρντογάν τις 
αποδίδουν στο ανατολίτικο πνεύμα και στο 
ότι οι Έλληνες τον έχουν φουρκίσει: γενικά 
οι Αμερικανοί νιώθουν αμηχανία μπροστά 
σε συμπεριφορά γερακιού, μολονότι έχουν 
συχνά παρόμοια συμπεριφορά. Έτσι, 
πολλοί από τον κύκλο του Τζο Μπάιντεν 
θεώρησαν την επιδρομή των προσφύγων 

στον Έβρο πέρυσι «αυθόρμητη κίνηση 
απελπισμένων ανθρώπων»: οι New York 
Times υπαινίχθησαν ότι τα ευρωπαϊκά 
σύνορα έχουν εξελιχθεί σε τείχος κι ότι 
οι Έλληνες επιδεικνύουν απαράδεκτη 
ξενοφοβία.

Έν πάση περιπτώσει, πρέπει να 
πλησιάσουμε τα στελέχη της κυβέρνησης 
Μπάιντεν που ξέρουν τα ζητήματα της 
Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής και που 
δεν έχουν υποκύψει στη σκοτεινή σαγήνη 

του Έρντογάν. Αυτή η προσέγγιση πρέπει 
να γίνει με συνέ- πεια στον ευρωατλαντισμό, 
ως μια μικρή αλλά γεωπολιτικά σημαντική 
δύναμη που όντως αποτελεί το ευρωπαϊκό 
τείχος και που είναι μέλος του ΝΑΤΟ μαζί 
με τον χειρότερο εχθρό της.

Πράγματι, ο ευρωατλαντισμός δεν έχει, ή 
δεν είχε, καλό όνομα στην Έλλάδα – για 
δεκαετίες ακούγονταν συνθήματα εναντίον 
του και η εξωτερική πολιτική πέρασε από 
πολλές περιπέτειες εξαιτίας αυτής της 
εχθρότητας. Γι’ αυτό χρειάζεται κάποια 
δουλίτσα στο εσωτερικό. Αν και οι Έλληνες 
έχουν ξεχάσει κάπως τον αντιαμερικανισμό 
και έχουν στραφεί εναντίον των 
Γερμανών –πάντοτε θα υπάρχουν 
αιτίες και αφορμές– έχουν την τάση να 
πιστεύουν ότι ο δήθεν επαπειλούμενος 
αμερικανικός απομονωτισμός είναι κάτι 
σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία θετική 
για τους λαούς που έχουν υποφέρει από 
τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό.

Όμως το κενό που θα άφηνε η απόσυρση 
των ΗΠΑ από τον διεθνή χώρο –η οποία 
δεν θα συμβεί– θα το κάλυπτε η Ρωσία 
ή η Κίνα. Με ποιες όμως αξίες; Ο στόχος 
μας πρέπει να είναι η προάσπιση της 
δημοκρατίας, όχι κάποιος ουτοπικός 
κόσμος όπου όλες οι χώρες θα έχουν 
το ίδιο βάρος. Σε αυτή την επιμονή στον 
ευρωατλαντισμό, τον οποίον υπονόμευσε 
ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως αυτό ήταν το 
χειρότερο στοιχείο της πολιτικής του 
εντάσσεται η σταθερή στάση μας εναντίον 
του σχεδίου εξισλαμισμού της Έυρώπης: η 
απάντηση σ’ αυτό το σχέδιο είναι βεβαίως η 
ενότητα του δυτικού κόσμου και η ειρηνική 
ισορροπία όπου είναι δυνατή.

Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τις σταθερές 
της αμερικανικής πολιτικής: τη διατήρηση 
ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας στην 
Έλλά- δα, ιδιαίτερα στη βάση της Σούδας, 
και την αναχαίτιση της ρωσικής επιρροής. 
Όσο για την αμερικανική στάση στην 
ελληνοτουρκική αντιπαράθεση πρέπει να 
στηρίξουμε τη συνιστώσα της αποφυγής 
ελληνοτουρκικού πολέμου και να πιέσουμε 
στην κατεύθυνση του διεθνούς δικαίου.

Αναμφισβήτητα ο Τζο Μπάιντεν είναι 
έμπει- ρος στα ζητήματα της εξωτερικής 
πολιτικής, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν 
αδαής και διέπραξε όλα τα σφάλματα που 
μπορούν να διαπραχθούν στη διπλωματία: 
ακροσφαλή τακτική, αυθόρμητες και 
συναισθηματικές αποφάσεις, προσωπικές 
ερωτοτροπίες. Απόδειξη ότι θεωρούσε τον 
Έρντογάν σκακιστή παγκόσμιας κλάσης 

ενώ δεν είναι παρά ένας ζαβολιάρης. Από 
την πλευρά του, ο Μπάιντεν υπόσχεται 
We will be back: αναρωτιέμαι σε τι θα 
επιστρέψουν, σε τι δεν θα επιστρέψουν 
κι αν θα διαχειριστούν την Τουρκία 
ως το rogue state που είναι. Θα φανεί 
σύντομα αν η ομάδα Μπάιντεν έχει λάβει 
υπόψη τις σημαντικές αλλαγές στην 
Ανατολική Μεσόγειο, κι αν είναι έτοιμη να 
αντιμετωπίσει τον κόσμο όχι όπως τον 
θυμάται, ούτε όπως θα ήθελε να είναι, αλλά 
όπως είναι.

Έίτε οι ΗΠΑ συνεχίσουν να παίζουν 
ηγεμονικό ρόλο, είτε, όπως λένε πολλοί, 
παρακμάζουν, δεν θα πάψουν να είναι 
μια μεγάλη χώρα, με στρατιωτική και 
πρωτίστως με πολιτιστική επιρροή σε όλες 
τις εκδηλώσεις της ζωής πα- γκοσμίως. 
Οι ΗΠΑ δείχνουν κάποια αφηρημάδα 
για την Aνατολική Μεσόγειο και για τη 
Μέση Ανατολή –μεταξύ άλλων, λόγω της 
απώλει- ας ενδιαφέροντος για το πετρέλαιο 
και της κόπωσης για όλες τις cold cases 
όπως έχουν καταλήξει η Κύπρος και τα 
ελληνοτουρκικά προβλήματα. Αλλά εμείς 
έχουμε να επιλέξουμε, θεωρητικά, μεταξύ 
μιας αμαρτωλής και κάπως οκνηρής 
υπερδύναμης, όπως είναι οι ΗΠΑ, και μιας 
διάσπαρτης σειράς ισχυρών χωρών χωρίς 
δημοκρατικό πολίτευμα.

Θεωρητικά: στην πράξη το μόνο 
που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
προσεγγίσουμε περισσότερο την 
αμερικανική δημοκρατία από την οποία 
δεν λείπουν ούτε οι αρετές, ούτε η 
ανθεκτικότητα στην ανθρώπινη βλακεία. 
Ωστόσο, φοβάμαι ότι πολλά κυβερνητικά 
στελέχη και πολιτικοί αναλυτές στις 
ΗΠΑ είναι σαν τον Ριπ Βαν Γουίνκλ στο 
διήγημα του Ουάσινγκτον Έρβινγκ, που 
ήπιε πολύ, αποκοιμήθηκε και ξύπνησε 20 
χρόνια αργότερα σε έναν κόσμο που δεν 
αναγνώριζε. Όπως ο Ριπ Βαν Γουίνκλ 
έχασε το επεισόδιο του Αμερικανικού 
Πολέμου της Ανεξαρτησίας, πολλοί που 
ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική 
έχουν χάσει το επεισόδιο της μετατόπισης 
από τον Ψυχρό Πόλεμο στον πόλεμο των 
πολιτισμών.

globalview.gr

Η κυβέρνηση Μπάιντεν κι εμείς
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Ένας στους δέκα πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχει υποστεί σωματική βία την 
τελευταία πενταετία, ενώ το 41% έχει 
έρθει αντιμέτωπο με κάποιου είδους 
παρενόχληση, όπως αποκαλύπτει έρευνα 
του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
(FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια 
ώρα, ωστόσο, τα θύματα δεν καταγγέλλουν 
τις εμπειρίες τους και συχνά έχουν δυσκολίες 
πρόσβασης στα δικαιώματά τους.

Στην έρευνα, την πρώτη που διεξήχθη 
ποτέ σε επίπεδο ΕΕ για την εμπειρία του 
γενικού πληθυσμού σχετικά με εγκλήματα, 
καταγράφονται τα βιώματα περίπου 35.000 
ανθρώπων από όλες τις χώρες της ΕΕ, τη 
Βρετανία και τη Βόρεια Μακεδονία, σχετικά 
με τη βία, την παρενόχληση, τη διάρρηξη 
και τις απάτες, καθώς και ο αντίκτυπός τους 
στα θύματα. Η έρευνα διεξήχθη από τον 
Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο του 2019. Το 
δείγμα στην Ελλάδα ήταν 1.001 άτομα.

Σωματική βία έχει υποστεί 
το 5% των Ελλήνων

Όπως προκύπτει, το 9% των πολιτών 
της ΕΕ είχε εμπειρία σωματικής βίας τα 
τελευταία πέντε χρόνια πριν από την έρευνα, 
ενώ το ποσοστό ανά χώρα κυμαίνεται από 
3% έως 18%. Στην Ελλάδα το 5% δήλωσε 
ότι έχει υποστεί σωματική βία την τελευταία 
πενταετία. Ως θύτες των εγκλημάτων 
σωματικής βίας οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα 
άγνωστα προς αυτούς άτομα (32%), ωστόσο 
ακολουθούν οι γνωστοί/φίλοι/γείτονες (28%) 
και οι συγγενείς (20%). Τα ποσοστά στην 
Ελλάδα ήταν 28% για αγνώστους, 31% για 
γνωστούς και 33% για συγγενείς.

Το ποσοστό παρενόχλησης (από 
επιθετικά σχόλια κατά πρόσωπο έως 
απειλητικές χειρονομίας και μηνύματα 
που αποστέλλονται διαδικτυακά) κατά την 
τελευταία πενταετία ανήλθε στο 41% στην 
ΕΕ, ενώ κυμαίνεται από 15% έως 62% σε 
εθνικό επίπεδο. Τα ευρήματα της έρευνας 
καταδεικνύουν ότι η παρενόχληση είναι 
πολύ πιο διαδεδομένη από τη σωματική βία, 
ωστόσο ορισμένες ομάδες στην κοινωνία 
αντιμετωπίζουν παρενόχληση σε υψηλότερα 
ποσοστά. Οι θύτες παρενόχλησης ήταν στο 
μεγαλύτερο ποσοστό τους άγνωστοι (57%) 
και ακολουθούν οι γνωστοί/φίλοι/συγγενείς 
(18%) και οι συνάδελφοι/πελάτες (16%). 
Στην Ελλάδα τα ποσοστά ήταν 41%, 30% 
και 14%, αντίστοιχα. 

Το 8% των πολιτών στην ΕΕ έχει υποστεί 
διάρρηξη του σπιτιού ή άλλης περιουσίας 
του τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από την 
έρευνα, ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό 
των ατόμων που βίωσε διαδικτυακή 
τραπεζική απάτη ή απάτη σχετική με την 
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα την τελευταία 
πενταετία. Ένας στους τέσσερις έχει έρθει 
αντιμέτωπος με καταναλωτική απάτη, 
δηλαδή εξαπάτηση ως προς την ποσότητα, 
ποιότητα, τιμολόγηση ή παράδοση αγαθών 
και υπηρεσιών που αγόρασε. Πολλά 
περιστατικά αυτού του είδους απάτης 
αφορούσαν διασυνοριακές αγορές, 

οπότε τα θύματα αγόρασαν προϊόντα και 
υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου ή 
ταχυδρομείου.

Οι πιο ευάλωτοι απέναντι στο έγκλημα 
είναι οι νέοι (σχεδόν το ένα τέταρτο των 
νέων 16-29 ετών έχει πέσει θύμα σωματικής 
επίθεσης τα τελευταία χρόνια), οι ΛΟΑΤΚΙ 
(19%), όσοι έχουν αναπηρία (17%) και 
όσοι προέρχονται από κάποια εθνοτική 
μειονότητα (22%). Ευάλωτες είναι και οι 
γυναίκες: οι σωματικές επιθέσεις εναντίον 
γυναικών (εκτός της σεξουαλικής βίας) 
συνέβησαν συχνότερα στα σπίτια τους 
(37%) με τη συχνή εμπλοκή μέλους της 
οικογένειάς τους ή συγγενούς. Αντίθετα, 
σχεδόν τρία στα τέσσερα περιστατικά 
σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον 
γυναικών (72%) διαπράχθηκαν από 
κάποιον που δεν ήξεραν και τα περισσότερα 
συνέβησαν δημόσια.

Χαμηλό το ποσοστό καταγγελιών 
στην Αστυνομία

Τα θύματα συχνά αγνοούν τα δικαιώματά 
τους, δεν αναφέρουν τα εγκλήματα 
εξαιτίας του φόβου των αντιποίνων ή του 
εκφοβισμού τους από τους θύτες. Μόλις 
το ένα τρίτο των θυμάτων κατήγγειλε στην 
αστυνομία τη σωματική επίθεση και το 
11% το περιστατικό παρενόχλησης. Τα 
άτομα που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία, 
έχουν χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης 
ή παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα 
οικονομικά είναι γενικά λιγότερο πρόθυμα 
να εμπλέξουν τις αρχές επιβολής του νόμου. 
Στην Ελλάδα το ποσοστό αναφοράς στην 
αστυνομία είναι χαμηλό και ανέρχεται στο 
12% (την ώρα που στη Γαλλία είναι 40% και 
στη Γερμανία 37%).

Τρεις στους πέντε ερωτηθέντες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο που κατήγγειλαν 
παρενόχληση ή σωματική βία στην 
αστυνομία δήλωσαν ικανοποιημένοι από 
τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία 
χειρίστηκε το περιστατικό, ωστόσο το 
αντίστοιχο ποσοστό ικανοποίησης για τους 

καταγγέλλοντες που δεν είναι πολίτες της 
χώρας στην οποία ζουν ήταν χαμηλότερο 
(42%). Όσοι δεν ανέφεραν το περιστατικό 
βίας ή παρενόχλησης, ανέφεραν ως 
συχνότερο λόγο ότι δεν θεώρησαν το 
περιστατικό αρκετά σημαντικό για να το 
καταγγείλουν.

Συχνότερα στις Αρχές καταγγέλλονται 
τα εγκλήματα κατά περιουσίας (73%), 
όπως και τα περιστατικά διαδικτυακής 
τραπεζικής απάτης. Επίσης, υψηλότερα 
ποσοστά αναφοράς στις Αρχές έχουν τα 
σοβαρότερα περιστατικά σωματικής βίας, 
τα οποία οδήγησαν σε τραυματισμό, ήταν 
σεξουαλικής φύσης ή είχαν ψυχολογικές 
επιπτώσεις. Συγκεκριμένα, το 60% των 
βίαιων περιστατικών σεξουαλικής φύσης 
καταγγέλθηκε στην αστυνομία, αν και ο 
αριθμός των καταγγελιών ήταν μικρότερος 
όταν ο θύτης ήταν μέλος της οικογένειας ή 
συγγενής (μόνο το 22% των περιστατικών 
αυτών αναφέρθηκε στην αστυνομία). 

Επιπλέον, το 54% των πολιτών της 
ΕΕ δήλωσε ότι εάν βρεθεί μάρτυρας 
σε έγκλημα, είναι διατεθειμένος ή πολύ 
διατεθειμένος να παρέμβει. Στην Ελλάδα, 
τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία οι 
πολίτες ήταν περισσότερο διατεθειμένοι να 

παρέμβουν προσωπικά, παρά να καλέσουν 
την αστυνομία. Αντίθετα, στην Ιρλανδία, το 
Λουξεμβούργο και τη Βρετανία οι πολίτες 
εξέφρασαν περισσότερο τη διάθεση 
να καλέσουν την αστυνομία παρά να 
παρέμβουν οι ίδιοι.

Ο διευθυντής του FRA, Μάικλ Ο’ Φλάχερτι, 
σημειώνει ότι «η μεγάλη διαφορά μεταξύ 
των επίσημων στοιχείων για τα εγκλήματα 
και των εμπειριών των ανθρώπων από 
εγκλήματα ρίχνει φως στην πραγματική 
έκταση του εγκλήματος στην ΕΕ». Ο ίδιος 
διευκρινίζει ότι «η ΕΕ έχει νομοθεσία για 
την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των 
θυμάτων εγκλήματος, όπως προκύπτει από 
το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 
Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν 
περισσότερα για να παρέχουν στα θύματα 
την υποστήριξη που χρειάζονται».

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ ζητάει από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση των θυμάτων 
στη δικαιοσύνη, να παρέχουν σε όλα 
τα θύματα κατάλληλες πληροφορίες, 
υποστήριξη και προστασία, αλλά και να 
προσφέρουν στοχευμένη υποστήριξη στους 
πιο ευάλωτους και τις γυναίκες. Επίσης, να 
διευκολύνουν την αναφορά των εγκλημάτων, 
με τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών ή 
των υπηρεσιών υγείας.
Σημειώνεται ότι η 22α Φεβρουαρίου έχει 
ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα 
Θύματα Εγκληματικών πράξεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

5
1

Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

Ένας στους δέκα 
Ευρωπαίους θύμα 
σωματικής βίας 
την τελευταία
πενταετία
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Καθώς ο μαζικός 
εμβολιασμός ολόκληρου 
του παγκόσμιου 
πληθυσμού βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη, ένα 
βασικό ερώτημα που 
τίθεται είναι 
η δυνατότητα 
των εμβολίων να 
προλαμβάνουν τη 
μετάδοση του 
SARS-CoV-2

 
 
Τέτοια εμβόλια θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν σημαντικά στον έλεγχο 
της πανδημίας εφόσον χορηγηθούν 
σε ικανοποιητικό αριθμό ατόμων. 
Οι ιατροί της Θεραπευτικής 
Κλινικής της Ιατρικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα 
Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, 
Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος 
Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) 
συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα. 

Ωστόσο, η αξιολόγηση της έκτασης της 
προστασίας είναι ιδιαίτερα δυσχερής 
αφενός διότι μια επιδημιολογική 
μείωση του αριθμού των κρουσμάτων 
μπορεί να δικαιολογείται και 
από άλλους παράγοντες όπως 
συμπεριφορικές αλλαγές και lock-
downs και αφετέρου είναι δύσκολη 
η ανίχνευση των ασυμπτωματικών 
φορέων της COVID-19. 
Ο επιδημιολόγος λοιμωδών 
νοσημάτων στη Σχολή Δημόσιας 
Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard 
των ΗΠΑ Marc Lipsitch σημειώνει 
ότι τέτοιου είδους μελέτες είναι 
πράγματι ιδιαίτερα δύσκολο να 
πραγματοποιηθούν, αλλά εντός των 
επόμενων εβδομάδων αναμένονται τα 
πρώτα ασφαλή συμπεράσματα από 

τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Η εμβολιολόγος Larry Corey από το 
Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο Fred 
Hutchinson στην Ουάσινγκτον των 
ΗΠΑ υπογραμμίζει ότι ένα εμβόλιο 
που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
ως προς την πρόληψη της λοίμωξης 
COVID-19 θα μπορούσε να μειώσει 
και τη μετάδοση του SARS-CoV-2. 

Στην εγκριτική μελέτη του εμβολίου 
της Moderna φάνηκε ότι ο αριθμός 
των ασυμπτωματικών λοιμώξεων 
ήταν κατά 2/3 μικρότερος μεταξύ 
όσων έλαβαν την πρώτη δόση του 
εμβολίου συγκριτικά με όσους έλαβαν 
εικονικό εμβόλιο. Η εγκριτική μελέτη 
του εμβολίου του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης/AstraZeneca έδειξε 
μείωση περίπου κατά το ήμισυ των 
ασυμπτωματικών λοιμώξεων μεταξύ 
των εμβολιασθέντων συγκριτικά 
με τους μη εμβολιασθέντες. 
 
Ανεξάρτητα εάν τα εμβόλια μειώνουν 
ή όχι τους ασυμπτωματικούς 
φορείς, είναι πολύ πιθανό ότι τους 
καθιστούν λιγότερο λοιμογόνους, 
οπότε τελικά μειώνουν τη μετάδοση, 
τονίζουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ. 
 
Σε μια πρόσφατη προδημοσίευση 
από το Ισραήλ φάνηκε ότι το ιικό 
φορτίο ήταν πολύ χαμηλό μεταξύ 
των ατόμων που εμβολιάστηκαν με 
την πρώτη δόση από το εμβόλιο των 
Pfizer/BioNTech, αλλά στη συνέχεια 
μολύνθηκαν με SARS-CoV-2 στο 
διάστημα μεταξύ δύο και τεσσάρων 
εβδομάδων μετά την πρώτη δόση. 
 
Το επόμενο πεδίο μελέτης έγκειται 
στη διερεύνηση της προστασίας που 
παρέχουν οι εμβολιασθέντες στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον ως 
προς την αποτροπή της λοίμωξης 
COVID-19. Στο επόμενο χρονικό 
διάστημα που θα συλλεχθούν όλα 
αυτά τα δεδομένα θα μπορούμε να 
διευκρινίσουμε το βαθμό στο οποίο 
τα εμβόλια προστατεύουν από τη 
μετάδοση του SARS-CoV-2, τονίζουν 
οι επιστήμονες.

Πηγή: iefimerida.gr

Μπορούν τα εμβόλια 
να μειώσουν τη μετάδοση 

του κορωνοϊού;
Καθηγητές του ΕΚΠΑ αναλύουν 

Υ Γ Ε Ι Α
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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
Τρία ελληνικά νησιά είναι ανάμεσα στους 
κορυφαίους προορισμούς προτίμησης των 
Γερμανών για διακοπές το 2021, σύμφωνα 
με στοιχεία κρατήσεων που παρουσιάζει 
η TUI Γερμανίας. Τα τρία ελληνικά νησιά, 
Κρήτη, Ρόδος, Κως βρίσκονται στην πρώτη 
τετράδα των πιο περιζήτητων προορισμών, 
όπως καταγράφεται στις κρατήσεις στα 
τουριστικά γραφεία της TUI και στη σελίδα 
της, TUI.com, ενώ η Κρήτη εμφανίζεται, για 
πρώτη φορά ως ο δημοφιλέστερος όλων.

Σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά, η 
Κρήτη ανέβηκε δύο θέσεις στην κατάταξη 
αντικαθιστώντας τη Μαγιόρκα στην πρώτη 
θέση. Η Ρόδος και η Κως ανέβηκαν 2 
θέσεις καθεμία, λαμβάνοντας την 3η και 4η 
θέση στην κατάταξη φέτος.

Η Ελλάδα ξεκινά αυτή τη σεζόν με τον αέρα 
του περασμένου καλοκαιριού, δήλωσε ο 
πρόεδρος της TUI Γερμανίας, Marek An-
dryszak.

Η TUI αναμένει ανάκαμψη των 
δραστηριοτήτων της μέσα στις ερχόμενες 
εβδομάδες. Η Ισπανία θα παραμείνει ο 
δημοφιλέστερος ταξιδιωτικός προορισμός 
για το καλοκαίρι του 2021. Η Μαγιόρκα, 
η Φουερτεβεντούρα, η Γκραν Κανάρια 
και η Τενερίφη είναι ανάμεσα στους πιο 
περιζήτητους προορισμούς της χώρας.

Ο κ. Andryszak επισημαίνει ότι τα Κανάρια 
έχουν την εμπιστοσύνη των Γερμανών 
ταξιδιωτών και θα έχουν ζήτηση κατά τη 
διάρκεια του lockdown, όμως αναμένεται 
άνοδος της ζήτησης και για τη Μαγιόρκα 
στις αρχές της σεζόν, καθώς οι επιλογές 
είναι πολλές στις Βαλεαρίδες.

Η Τουρκική ριβιέρα, είπε, χάνει έδαφος, 
και βρίσκεται στην πέμπτη θέση από την 
τρίτη σε επίπεδο κρατήσεων έναντι της 
περασμένης χρονιάς. Η ζήτηση και εκεί 
όμως αναμένεται να αυξηθεί.

Το καλοκαίρι του 2021 θα καταγραφεί 
ισχυρό φαινόμενο κρατήσεων τελευταίας 
στιγμής, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 
μήνες, προβλέπει ο κ. Andryszak, 
επομένως κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 
και του Αυγούστου είναι πιθανό ότι θα 
μπορούν να πραγματοποιούνται πολλά 
δρομολόγια πτήσεων στη Μεσόγειο και τα 
Κανάρια αναμένεται να «γεμίσουν».

Ενώ παλαιότερα η χρυσή τομή μεταξύ 
τιμής και επιδόσεων ήταν το σημαντικότερο 
κριτήριο επιλογής διακοπών, πλέον αυτό 
έχει αντικατασταθεί από την ευελιξία, η 

οποία πλέον αποτελεί το βασικό ζητούμενο 
και επιθυμία των ταξιδιωτών μετά την 
πανδημία. Η τάση αυτή καταγράφεται 
πολύ καθαρά στην αξιοποίηση των 
χρεώσεων Flex που προσφέρει η 
TUI, οι οποίες έχουν την αποδοχή των 
ταξιδιωτών. Πάνω από τα 2 τρίτα του 
συνόλου των νέων κρατήσεων είναι 
κρατήσεις flex, επισημαίνει ο κ. Andryszak. 
Οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να 
αλλάζουν την κράτηση ή να ακυρώνουν 
τα πακέτα διακοπών τους ή τις κρατήσεις 
καταλυμάτων δωρεάν έως 14 ημέρες 
πριν την άφιξη. Σε περίπτωση ακύρωσης, 
γίνεται επιστροφή ολόκληρου του κόστους 
του πακέτου συμπεριλαμβανομένης της 
χρέωσης flex.

Επιπλέον, οι ταξιδιώτες δαπανούν κατά 
ένα πέμπτο περισσότερα στις κρατήσεις 
διακοπών σε σύγκριση με το 2019. Κάνουν 
κράτηση πιο ποιοτικών ξενοδοχείων, 
επιθυμούν διακοπές μεγαλύτερης 
διάρκειας, χρησιμοποιούν αναβαθμίσεις 
στις κατηγορίες δωματίων ή προτιμούν 
ειδικές μεταφορές ή αναβάθμιση θέσης 
στην πτήση. Για πολλούς, οι διακοπές του 
2020 ακυρώθηκαν επομένως επιθυμούν 
να προσφέρουν στον εαυτό τους φέτος 
κάτι περισσότερο από το συνηθισμένο, 
εξήγησε ο κ. Andryszak.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί αυτή τη 
στιγμή για το καλοκαίρι του 2021 είναι…

Ο πιο περιζήτητος προορισμός 
διακοπών για το 2021

1 Κρήτη
2 Μαγιόρκα
3 Ρόδος
4 Κως
5 Τουρκική Ριβιέρα
6 Φουερτεβεντούρα
7 Γκραν Κανάρια
8 Ερυθρά Θάλασσα
9 Τιρόλο
10 Τενερίφη
11 Αδριατική
12 Βαυαρία
13 Βαλτική ακτή
14 Northern Italian Lakes και λίμνη Garda
15 Αλγκάρβε

tornosnews.
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Η Τσικνοπέμπτη, είναι ένα έθιμο στην 
Ελλάδα την περίοδο του καρνάβαλου το 
οποίο έχει τις ρίζες του βαθιά μέσα στους 
αιώνες.

Για την ορθόδοξη παράδοση, οι νηστείες 
της Τετάρτης και της Παρασκευής είναι 
σημαντικές, οπότε η Πέμπτη θεωρούνταν 
η καταλληλότερη μέρα για κραιπάλες.

Ονομάζεται Τσικνοπέμπτη γιατί την 
ημέρα αυτή το δείπνο αποτελείται 
από κρέας ψημένο στα κάρβουνα ή 
τηγανισμένο, δυο τρόποι μαγειρέματος 
που βγάζουν έντονη τσίκνα. Στις μέρες 
μας η Τσικνοπέμπτη θεωρείται η αρχή της 
αποκριάς.

Κατά την πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου, 
επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος όλη 
την εβδομάδα, ακόμα και την Τετάρτη και 
την Παρασκευή.

Οι διάφοροι τρόποι ετοιμασίας των 
πιάτων με κρέας είναι τόσο ποικίλοι όσο 
και οι τοπικές παραδόσεις. Μαζί με αυτά, 
υπάρχει και η παράδοση του μασκαρέματος. 
Αυτή προέρχεται από την ειδωλολατρική 
παράδοση του μασκαρέματος για να 
διώξουν τα κακά πνεύματα του χειμώνα 
και να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη 
ανοιξιάτικη σοδειά από την σπορά του 
φθινοπώρου.

Η Τσικνοπέμπτη σε 
διάφορα μέρη της Ελλάδας

Πέρα από το ψήσιμο του κρέατος, 
κάθε τόπος έχει τα δικά του έθιμα για τον 
εορτασμό της Τσικνοπέμπτης. Αναφέρουμε 
κάποια από αυτά:

– Στην αρκαδία η Τσικνοπέμπτη είναι 
μέρα κρεατοφαγίας (μέχρι σκασμού), 
οικογενειακής συγκέντρωσης και 
διασκέδασης.

– Στην Κοζάνη το περίφημο «τσίκνισμα» 
πραγματοποιούνταν μέσα από την τσίκνα 
που αναδύονταν από το αρτυμένο φαΐ, 
συνήθως κρέας (το οποίο σημειωτέων 
αποκαλείται «φαΐ» στο τοπικό ιδίωμα π.χ. 
«Κυριακή σήμερα έχουμε φαΐ μι πατάτσις 
στου φούρνου». Το να κάψει μια νοικοκυρά 
το φαγητό εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη 
πολυτέλεια.

– Στις Σέρρες ανάβονται μεγάλες φωτιές 
στις αλάνες, στις οποίες αφού ψήσουν 
το κρέας, πηδούν από πάνω τους. Στο 
τέλος κάποιος από την παρέα με χιούμορ, 
αναλαμβάνει τα «προξενιά» ανακατεύοντας 
ταυτόχρονα τα κάρβουνα με ένα ξύλο.

– Στην Κομοτηνή καψαλίζουν την κότα 
που θα φαγωθεί την επόμενη Κυριακή 
(της Απόκρεω). Αυτήν την ημέρα τα 
αρραβωνιασμένα ζευγάρια ανταλλάσσουν 
δώρα φαγώσιμα. Ο αρραβωνιαστικός 
στέλνει στην αρραβωνιαστικιά του μια κότα, 
τον κούρκο, και εκείνη στέλνει μπακλαβά και 
μια κότα γεμιστή. Όλα αυτά πραγματοποιούν 
την παροιμία πως ο «έρωτας περνάει από 
το στομάχι».

–Στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας, 
τελούνται τα «Κορφιάτικα Πετεγολέτσια» ή 
αλλιώς «Κουτσομπολιά» ή «Πέτε Γόλια».

Η πετεγολέτσα , το πετεγουλιό όπως το 
λένε οι Κερκυραίοι, δεν είναι άλλο από το 
γνωστότατο κουτσομπολιό. Η πετεγολέτσα 
πραγματοποιείται το βράδυ τής τελευταίας 
Τσικνοπέμπτης, στην Πιάτσα κοντά στην 
τοποθεσία κουκουνάρα, τής πόλης τής 
Κέρκυρας.

Εδώ στήνεται ολόκληρη παράσταση 
και συμμετέχουν διάφορες νοικοκυρές 
από τα κοντινά σπίτια τής παλιάς πόλης, 
στην πιάτσα. Στήνεται ένα πραγματικό, 
πετεγουλιό, κουτσομπολιό, στα παράθυρα 
των σπιτιών από τις νοικοκυρές και με 
ξεκαρδιστικές ιστορίες βγαίνουν όλα τα 
άπλυτα εις την φόρα των υποτιθεμένων 
πού έπεσαν σε διάφορα αμαρτήματα. 
Παντρεμένες με ερωμένους, ανύπαντρες 
με νόθους ,παντρεμένοι με σχέση με 
παντρεμένες όλα τα εν οίκω εν δήμω.

–Σε όλη την περιφέρεια της 
Πελοποννήσου την Τσικνοπέμπτη 
σφάζουν χοιρινά από τα οποία φτιάχνουν 

διάφορες λιχουδιές. Πηχτή, τσιγαρίδες, 
λουκάνικα, γουρναλοιφή και παστό είναι 
μερικά από αυτά.

– Στην Πάτρα έχουμε το έθιμο της 
Κουλουρούς. Η Γιαννούλα η Κουλουρού 
πιστεύει λανθασμένα πως ο Ναύαρχος 
Ουίλσων είναι τρελά ερωτευμένος μαζί 
της και πως έρχεται να την παντρευτεί. Για 
αυτό ντύνεται νύφη και με την συνοδεία των 
Πατρινών πηγαίνει να προϋπαντήσει τον 
καλό της στο λιμάνι.

Γύρω της οι Πατρινοί διασκεδάζουν με τα 
καμώματα της.

– Στην αμαλιάδα η «Τσικνοπέφτη» 
ήταν η μέρα που ετοίμαζαν το «παστό». 
Έβραζαν το λίπος με λίγο νερό, ραντίζοντάς 
το συγχρόνως με νερό. Το σούρωναν στη 
συνέχεια.

Αυτή ήταν η «γουρναλοιφή». Φυλαγόταν 
σε δοχεία (πήλινα). Χρησιμοποιούνταν ως 
άρτυμα για όλη τη χρονιά. Στον πάτο του 
λεβετιού (καζανιού) έμεναν οι «τσιγαρίδες» 
που νοστίμιζαν τα φαγητά (με χόρτα, αυγά, 
όσπρια).

Σε «λεβέτι» έβραζαν το κρέας με λίγο κρασί 
για να βγάλει λίπος, που με αυτό έβραζε. 
Έριχναν τα μπαχαρικά για νοστιμάδα και 
τα λουκάνικα, αφού τα καθάριζαν από την 
καπνιά. Πρόσεχαν μη «τσικνιστούν» γιατί 
θα χάλαγε όλο το «παστό».

Μετά το βράσιμο καθάριζαν το κρέας 
από τα κόκαλα, έκοβαν τα λουκάνικα και 
τα τοποθετούσαν σε «λαγήνες» (δοχεία 
πήλινα) και τα περιέχεαν με λίπος για να 
σκεπαστούν οι μεζέδες. Ήταν το φαγητό για 

όλο το χρόνο.
Μ’ αυτό φίλευαν και τους ξένους.
– Στην ιο το βράδυ της Τσικνοπέμπτης 

μασκαράδες ζωσμένοι με κουδούνια 
προβάτων διασχίζουν με κέφι τη Χώρα, 
επισκεπτόμενοι σπίτια και καταστήματα. 
Χάρη στις προσπάθειες του Δήμου Ιητών και 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ίου «Η Φοινίκη», 
έχει αναβιώσει στην Ίο και το παραδοσιακό 
της Καρναβάλι, την τελευταία Κυριακή της 
Αποκριάς, με ποικίλες εκδηλώσεις.

-Στον Πόρο Την Τσικνοπέμπτη 
«τσίκνιζαν» το ψητό κρέας για να μυρίσει 
στη γειτονιά γιορτάζοντας την «κρεατινή» 
Αποκριά, και μετά την «Τυρινή», οι νέοι 
έκλεβαν ένα μακαρόνι και το έβαζαν κάτω 
από το μαξιλάρι τους για να ονειρευτούν 
ποια θα πάρουν. Εκείνες τις μέρες οι νέοι 
έφτιαχναν και αερόστατα. Ένα ελαφρύ 
στεφάνι μια κόλα λεπτό χρωματιστό χαρτί κι 
ένα στουπί ποτισμένο με πετρέλαιο μέσα σε 
ένα τενεκεδάκι και ήταν έτοιμα. Τα άφηναν 
να πάνε ψηλά, και συναγωνίζονταν ο ένας 
τον άλλο ποιος θα κάνει το μεγαλύτερο και 
ποιο θα πάει ψηλότερα.

-Στη Σκόπελο Στο χωριό Κλήμα 
της Σκοπέλου, οι κάτοικοι, αφού φάνε 
και τραγουδήσουν στα σπίτια τους, 
ξεχύνονται στις γειτονιές και χορεύοντας 
συγκεντρώνονται όλοι στο Πεύκο όπου και 
συνεχίζουν το γλέντι μέχρι το πρωί.

Η Τσικνοπέμπτη είναι ντυμένη στα 
κόκκινα. Θέλει κόκκινο κρέας και το κόκκινο 
κρέας φυσικά κόκκινο κρασί.

Το έθιμο 
της Τσικνοπέμπτης!
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Εύκολα μπισκοτάκια με λεμόνι και κανέλα
υλικά
2 φλιτζανια αλευρι
1 φλιτζανι ζάχαρη
1/2 κουτ.σουπας κανέλα
1/2 κουτ.γλυκου μαγειρική σοδα
Λίγο αλάτι
1 και μισό φλιτζάνι βουτυρο
2 αυγά χτυπημενα
2 κουτ.γλυκου ξύσμα λεμονιού
Εκτέλεση
Σε ένα μπωλ ανακατεύουμε το βούτυρο λιωμένο με τη ζάχαρη.Σε άλλο μπωλ 
κοσκινιζουμε το αλεύρι και προσθέτουμε τη σοδα,την κανέλα και το αλάτι.
ρίχνουμε σιγά σιγά το μπωλ με το αλεύρι την κανέλα και τη σοδα στο μπωλ με 
το βούτυρο και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε να ενωθεί το μείγμα Στη συνέχεια 
προσθέτουμε τα αυγά και το ξύσμα λεμονιού.Ζυμωνουμε και αφήνουμε για λίγη 
ώρα στην άκρη.
Σε αλευρωμενη επιφάνεια ανοίγουμε τη ζύμη στα 3 χιλιοστά περίπου και κόβουμε 
τα μπισκότα στο σχημα που θέλουμε.
Ψήνουμε σε προθερμασμενο φούρνο στους 180 για 10-12 λεπτά.αν θέλουμε 
αφού κρυωσουν καλά τα στολίζουμε με γλασσο ζαχαρης η απλά ρίχνουμε έξτρα 
κανελιτσα από πανω!

Μέσα στον οχετό 
των ημερών, έφυγε 
την Παρασκευή 19 

Φεβρουαρίου 2021 ένας 
σπουδαίος Άνθρωπος, 

ένας αληθινός και 
μονάκριβος ΕΛΛΗΝΑΣ 

και ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ 
που αγάπησε, τίμησε 
και προστάτευσε την 

πατρίδα ετούτη που του 
αναλογούσε όσο λίγοι.

_______________________________

 Γράφει η `Ιρις Κρητικού 

Ο Ιωάννης Κ. Μαζαράκης Αινιάν (Κ. 
για την καταγωγική υική σχέση από 
τον επίσης σπουδαίο Κωνσταντίνο 
Μαζαράκη Αινιάν, τον Καπετάν Ακρίτα του 
Μακεδονικού Αγώνα και τόσων άλλων), 
ψυχή ακάματη και υπασπιστής σθεναρός 
του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και των 
μονάκριβων ποτισμένων με αληθινό αίμα 
και αληθινή ελληνική αγωνία κειμηλίων 
του μα και χαλκέντερος μελετητής και 
συγγραφέας διαφορετικών φυλακτών μιας 
ακοίμητης πατριωτικής λειψανοθήκης 
με ενεργοποιημένο κέλευσμα προς τους 
νεότερους, εμάς, εκοιμήθη.

Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να 
μιλήσω για το αληθινά σπουδαιότατο 
έργο του. Μόνο βαθύτατη ευγνωμοσύνη 
αισθάνομαι για τα λίγα (για εκείνον) και 
πάμπολλα (για εμένα) που μοιραστήκαμε, 
με την ευκαιρία της συνεργασίας μου με το 
ευγενέστατο ετούτο Μουσείο, το σκίρτημα 
της δικής του καρδιάς, νου και ψυχής, όταν 
προετοιμάζαμε όλοι μαζί την “Περίπτωση 
Καποδίστρια” μα και τα “Ξόμπλια” 
αργότερα, όταν πλέον είχε σταματήσει να 
έρχεται καθημερινά εκεί.

Και θα χρωστώ παντοτινή ευγνωμοσύνη 
για τη γενναιοδωρία του της απόφασης της 
συνομιλίας των κειμηλίων του Κυβερνήτη 
με τα δικά μας σύγχρονα έργα, για τη 
διάπλατα ανοιγμένη καρδιά του Μουσείου 
σε όλους εμάς, από εκείνον και όλους 
τους συνεργάτες του, των οποίων και 
αποτελούσε την καθημερινή αληθινή 
πατρική έμπνευση και ασφάλεια διηνεκούς 
αναφοράς.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το σπινθηροβόλο 
νεανικό γαλανό του βλέμμα, φωτισμένο 
πονηρά από το ομοιόχρωμα γαλανό του 
πουλόβερ, το ευφρόσυνο χιούμορ και το 

αστείρευτο κέφι για ζωή και ενεργή ιστορία.
Κι εκείνα τα τόσο εκφραστικά, με την 

όψη και την αφή μιας σπάνιας περγαμηνής 
χέρια, που πάλλονταν όταν μιλούσε και 
χάιδευαν στοργικά τα έγγραφα, τις σημαίες, 
τα συμβάντα και τους αιώνες…

Ο πρόεδρος της Βουλής της 
προηγούμενης Κυβέρνησης, είχε απειλήσει 
να τρέψει το Μουσείο σε γραφεία για τη 
Βουλή, διεκδικώντας από την Ιστορική 
Εταιρεία την αρχική του χρήση.

Κι εκείνος είχε τότε απειλήσει να βγει 
στη Σταδίου με τα όπλα των αγωνιστών 
που κοιμόνταν εντός του, και να φωνάξει 
“πάνω από το πτώμα μου”, ελάτε να τους 
αδειάσετε.. Ναι , φυσικά και τον είχα ικανό.

Η παρούσα Κυβέρνηση, διαχειρίζεται 
εντελώς λανθασμένα τις ημέρες ετούτες 
ένα πρωτοφανές σκάνδαλο στον οικείο 
δικό μας Τομέα. Την ίδια ώρα που για μια 
ακόμη φορά από τον Επίσημο Φορέα του 
τομέα αυτού, θα επιδοτηθούν μάλλον με 
τρόπο αναμενόμενο και για προϊόν πολιτικά 
και μεταμοντέρνα ορθό οι όχι απαραίτητα 
καλύτεροι και αθόρυβοι δουλευτές του 
τόπου. Την ίδια ώρα που Μουσεία όπως 
αυτό στενάζουν κλειστά και αγωνιούν για 
το παρόν και το μέλλον.

Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, όταν 
διάβασα ότι ότι ο Κύριος Μαζαράκης μας 
άφησε, ήταν ότι δεν θα βρίσκεται εδώ τον 
επόμενο Μάρτιο, “παρών” στα 200 χρόνια 
της Παλιγγενεσίας, της οποίας τις απαρχές, 

τους πρωταγωνιστές, τις πίκρες, τις ήττες 
και τις ανέλπιστες νίκες γνώριζε μάλλον 
καλύτερα από τον καθένα μας.

Μα, μεσούντος του οχετού, των 
υποκριτικών κρεσέντων συνεντεύξεων και 
του κορονοϊού, δεν ξέρω πια αν πειράζει. 
Την επέτειο ετούτη, εξάλλου, τη γιόρταζε ο 
ίδιος κάθε ημέρα και κάθε χρόνο.

Γνωρίζοντας όπως κι εμείς οι μικροί 
του ακόλουθοι, πόσο αληθινά μικρό 
ήταν το επίγειο δέμας του Γέρου, 
πόσο μικροσκοπική η στολή του και τα 
υπερήφανα φτερά που φυλάσσονται όλα 
στα σπλάχνα αυτού του Μουσείου. Μαζί 
με το ελάχιστο κρεββατάκι εκστρατείας 
του Βύρωνα, μαζί με το ακρόπρωρο με τα 
αρχαιοελληνικό όνομα της Μπουμπουλίνας 
(ναι, ο Αγαμέμνων), μαζί με το ρολόι με 
τα αρχικά του Κυβερνήτη, μαζί με τη 
βελουδένια φορεσιά της Κυρά Φροσύνης, 
μαζί με τον χαρτοφύλακα εργασίας του 
Χαρίλαου Τρικούπη, μαζί με τις ματωμένες 
σημαίες των νησιών και της ξηράς, μαζί 
με…μαζί με…

Ι.Κ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ -ΑΙΝΙΑΝ
Ενας αληθινός 

και μονάκριβος ΕΛΛΗΝΑΣ 
και ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ ‘έφυγε’ 

Ευχή μου να έρθει μια μέρα που οι 
ταξιτζήδες της Αθήνας που με ρωτούσαν 
κάθε φορά που με έφερναν ως εκεί “τι 
έχει εκεί μέσα”. να μην χρειάζεται πια να 
το κάνουν. Και να το αγαπήσουν κι αυτοί 
-καθώς και οι πολιτικοί μας- όπως οι 
επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και τα 
χιλιάδες παιδιά που είδα να τιτιβίζουν και 
να συγκινούνται εντός του κατά τη διάρκεια 
των σχολικών τους επισκέψεων εκεί.

Γιατί δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει 
καλύτερο και ιερότερο από αυτό μέρος, 
για να διδαχθούμε τη Νεότερη Ελληνική 
Ιστορία.

Ευχή μου η αγάπη για την Πατρίδα να 
είναι σαν τη δική του.

Χωρίς βρωμιά μα και χωρίς 
χρυσοποίκιλτες κοσμικές φανφάρες.

Και χωρίς καν την ανάγκη του εορτασμού 
και της υπενθύμισης…

Σαν γαλανό αεράκι μόνο, που να θυμίζει 
το αξέχαστο βλέμμα του.

globalview.gr

ΠΡΟΣΩΠΑ
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«Ο σπουδαίος άνθρωπος για μένα 
είναι ο πατριώτης, όχι εκείνος που 
έχει λεφτά ούτε εκείνος που έχει πάρει 
τιμητικές διακρίσεις. Δίχως πατρίδα, 
ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα, ούτε 
οι χαρές υπάρχουν», έλεγε ο μέγας 
ευεργέτης Ιάκωβος Τσούνης πριν 
από λίγο καιρό σε τηλεοπτική του 
συνέντευξη. Η ανεκτίμητη προσφορά 
του στο έθνος και τις Ενοπλες 
Δυνάμεις αναγνωρίστηκε χθες με 
τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο από 
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η 
οποία επέδωσε στον εφοπλιστή 
το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου 
του Τάγματος της Τιμής. Η τελετή 
επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μία 
εβδομάδα νωρίτερα, αλλά ανεβλήθη 
εξαιτίας της «Μήδειας». Η χθεσινή 
λιακάδα άρμοζε περισσότερο στη 
σημαντική ημέρα κατά την οποία ο 
97χρονος πέρασε συγκινημένος το 

κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου, 
με την ίδια αφοσίωση που είχε στην 
Ελλάδα όταν ήταν 16 ετών και γινόταν 
ο νεότερος εθελοντής πολεμιστής στο 
αλβανικό μέτωπο.

Από την τελετή δεν θα μπορούσαν 
να λείπουν ο υπουργός και ο 
υφυπουργός Εθνικής Αμυνας, 
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και 
Αλκιβιάδης Στεφανής, καθώς και 
ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος. Τόσο εκείνοι 
όσο και οι προκάτοχοι στις ίδιες 
θέσεις τις περασμένες δεκαετίες 
γνωρίζουν από πρώτο χέρι την έγνοια 
του Ιάκωβου Τσούνη για τη διαρκή 
ενίσχυση της άμυνας της χώρας, 
καθώς και την αθόρυβη προσφορά του 
σε πολλούς τομείς. Στον λόγο της, η 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου στάθηκε 
στο παράδειγμα που δίνει σε όλους 
τους Ελληνες: «Τιμώ τον πατριώτη 

που διακρίθηκε για την προσφορά του 
στην πατρίδα ήδη από την εφηβική 
του ηλικία. Τον ρέκτη επιχειρηματία 
που δεν επαναπαύθηκε στις επιτυχίες 
του, αλλά έθεσε τον εαυτό του στην 
υπηρεσία όσων έχουν ανάγκη, 
ενισχύοντας το έργο συλλόγων, 
ιδρυμάτων, επιτροπών και φορέων.

Τον φύλακα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας, δραστήριο 
συλλέκτη εθνικών και εκκλησιαστικών 
κειμηλίων, τα οποία προσέφερε στους 
συμπατριώτες του, δημιουργώντας το 
μουσείο που φέρει το όνομά του στην 
πόλη του Αιγίου. Και πάνω απ’ όλα τον 
εθνικό ευεργέτη που ακολουθώντας 
τη μακρά παράδοση των εθνικών 
δωρητών όχι μόνο έχει ήδη ενισχύσει 
σημαντικά τις Ενοπλες Δυνάμεις, αλλά 
προτίθεται να κληροδοτήσει σε αυτές 
το σύνολο της ακίνητης περιουσίας 
του».

Το δέκατο τρίτο παιδί μιας 
οικογένειας από την Εγλυκάδα 
Πατρών, ο Ιάκωβος Τσούνης 
γεννήθηκε το 1924 και είναι απόγονος 
των αγωνιστών του 1821 Λονταίων και 
Πετμεζαίων. Μετά την επιστροφή από 
το μέτωπο, ολοκλήρωσε τις σπουδές 
του και ασχολήθηκε με εκτελωνισμούς, 
εισαγωγές, εξαγωγές και διαλύσεις 
πλοίων. Το 1966 εισήλθε στον χώρο 
της Εμπορικής Ναυτιλίας και απέκτησε 
συνολικά 13 πλοία. Από τη δεκαετία 
του 1950 έως σήμερα στέκεται δίπλα 
στο έθνος με δωρεές. Συνολικά έχει 
προσφέρει περί τα 23 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων 7 εκατ. την τελευταία 
διετία. Ως τελευταία πράξη αγάπης και 
στήριξης προς τις Ενοπλες Δυνάμεις, 
αποφάσισε να κληροδοτήσει το 
σύνολο της ακίνητης περιουσίας του 
σε αυτές.

 
athinaika@kathimerini.gr

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου τίμησε 
τον μέγα ευεργέτη Ιάκωβο Τσούνη
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Ο πιο πλατύς δρόμος στον κόσμο!

Η Λεωφόρος 9ης Ιουλίου (Ave-
nida 9 de Julio) στο Μπουένος 
Άυρες της Αργεντινής, είναι ο πιο 
φαρδύς δρόμος στον κόσμο. Η 9η 
Ιουλίου 1816 είναι μια σημαντική 
ημερομηνία για την Αργεντινή, 
αφού τη μέρα αυτή κέρδισε την 
ανεξαρτησία της.  Ο δρόμος έχει 12 
λωρίδες κυκλοφορίας και πλάτος 
110 μέτρα, ενώ πλαισιώνεται 
εκατέρωθεν από παράλληλους 
δρόμους, γεγονός που τον καθιστά 
τον φαρδύτερο στον κόσμο.

Η λεωφόρος τρέχει προς τα δυτικά 
της προκυμαίας Rio de la Plata, 
από την περιοχή Retiro στο βορρά 
και προς τον σταθμό Συντάγματος 

στο νότο. Εδώ ο επισκέπτης θα δει σημαντικά αξιοθέατα όπως τον Οβελίσκο, το άγαλμα 
του Δον Κιχώτη, το Colon Teatro αλλά και την Εβίτα Περόν να καλύπτει ένα μέρος της 
πρόσοψης σε κτήριο ύψους 30 μέτρων.

Σύγχρονα… παραμυθόσπιτα στον κόσμο!
Σπίτια εμπνευσμένα από 

παραμύθια, με τη Χιονάτη και την 
Σταχτοπούτα να ετοιμάζονται ν’ 
ανοίξουν την πόρτα αλλά και με τον 
Χάνσελ και την Γκρέτελ να ετοιμάζουν 
το σοκολατένιο μικρό παράδεισό 
τους… Κάτι τέτοιο σκέφτεται όποιος 
βλέπει τα σπίτια των ακόλουθων 
φωτογραφιών που έχουν ως 
πρότυπο σχεδιαστικό -τι άλλο;- τα 
αγαπημένα παραμυθόσπιτα της 
παιδικής μας ηλικίας.

Πολύχρωμα, κουκλίστικα και 
μοναδικά στο είδος τους, ξεχωρίζουν χωρίς καμία δυσκολία στη γειτονιά που βρίσκονται… 
Απολαύστε τα!

Παράξενα 
κοτόπουλα 

με 
υπερφυσικά… 

πόδια!
Οι κότες Dong Tao αποτελούν 

μια παράδοξη ράτσα του Βιετνάμ, 
τα είδη της οποίας είναι γνωστά για 
το πεντανόστιμο κρέας τους αλλά 

και την περίεργη εμφάνισή τους. Ο λόγος βέβαια για τα… υπερφυσικά πόδια τους που 
μοιάζουν να έχουν προσβληθεί από κάποια ασθένεια. Κι όμως όλη η νοστιμιά κρύβεται 
ακριβώς εκεί, αφού αυτό το σημείο θεωρείται σούπερ λιχουδιά. Η εκτροφή τους γινόταν 
κάποτε αποκλειστικά για τη βασιλική οικογένεια και τους Μανδαρίνους, ενώ σήμερα 
σερβίρονται σε ακριβά εστιατόρια που απευθύνονται σε πλουσίους και ευγενείς.

Το βάρος του κάθε κοτόπουλου μπορεί να φτάσει μέχρι τα 6 κιλά ενώ τα πόδια του 
προσεγγίζουν σε πάχος τον ανθρώπινο καρπό. Θεωρούνται σπάνια είδη και η τιμή 
τους μπορεί να αγγίξει μέχρι και τα 2.300 ευρώ για ένα κοτόπουλο. Οι συνήθεις τρόποι 
μαγειρέματος είναι σούπα αλλά και με κρεμμύδια ή μανιτάρια, ενώ τα πόδια τηγανίζονται 
ή ψήνονται σε φούρνο και καταναλώνονται με κάποια σος που έχει ως βάση της την 
καραμέλα.

Μια πόλη από οδοντογλυφίδες
Ο Stan 

Munro έχει 
σαν χόμπυ να 
κατασκευάζει με 
οδοντογλυφίδες 
πιστά αντίγραφα 
δ ι ά σ η μ ω ν 
κτηρίων και 
ι δ ι α ί τ ε ρ α 
θρησκευτ ικών 
μ ν η μ ε ί ω ν . 
Έτσι έχει 
κατασκευάσε ι 
μια ολόκληρη 
πόλη που 
περ ι λαμβάνε ι 
μερικά από τα 
δ ι α σ η μ ό τ ε ρ α 
μνημεία της 
ανθρωπότητας, 

όπως η Αγία Σοφία, το Ταζ Μαχάλ, η όπερα του Σύδνευ και πολλά άλλα. 

Γιατί 
οι πτήσεις 
διαρκούν 

περισσότερο 
απ΄ ότι 

τη δεκαετία 
του ’70;

Μπορεί να ακούγεται αρκετά παράδοξο αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, τα σημερινά 
αεροπορικά ταξίδια είναι πιο αργά από ότι στη δεκαετία του ’70, παρά τις προόδους της 
αεροδυναμικής και του σχεδιασμού του κινητήρα τους, σύμφωνα με τη Daily Mail και το 
Business Insider.

Για παράδειγμα, μια συνεχόμενη πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Χιούστον του Τέξας, 
διαρκεί σήμερα περίπου τρεις ώρες και 50 λεπτά. Ωστόσο, σύμφωνα με το Business In-
sider, η ίδια πτήση το 1973 θα διαρκούσε δύο ώρες και 37 λεπτά. Αντίστοιχα, η πτήση από 
το Λονδίνο στο Εδιμβούργο διαρκεί περίπου 10 λεπτά περισσότερο από ότι διαρκούσε στα 
μέσα της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με την Telegraph, όπως και αυτή από Μαδρίτη στη 
Βαρκελώνη που διαρκεί 20 λεπτά περισσότερο.

Όπως επισημαίνει το Business Insider, η κύρια αιτία της επιμήκυνσης της διάρκειας 
των ταξιδιών είναι το κόστος των καυσίμων. Οι αεροπορικές εταιρείες προτιμούν να 
μεγαλώσουν σε διάρκεια τις πτήσεις για να εξοικονομήσουν χρήματα. Η τιμές των καυσίμων 
έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με αυτές που ίσχυαν πριν μερικές δεκαετίες και είναι ο 
μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» για τις αεροπορικές εταιρείες.

Το 2008, η Northwest Airlines δήλωσε ότι γλίτωσε περίπου 700 λίτρα καυσίμων σε μια 
πτήση από το Παρίσι προς τη Μινεάπολη όταν ο πιλότος μείωσε τη μέση ταχύτητα του 
αεροσκάφους από 542 μίλια/ώρα σε 532 μίλια/ώρα. Η μείωση της ταχύτητας αύξησε την 
διάρκεια της πτήσης κατά οκτώ μόλις λεπτά, αλλά η αεροπορική εταιρεία εξοικονόμησε 
σχεδόν 300 λίρες Αγγλίας.

Μια άλλη αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ, η Southwest, εκτιμά ότι εξοικονόμησε 21 
εκατομμύρια λίρες προσθέτοντας από ένα έως τρία λεπτά σε κάθε πτήση.

Βέβαια τα καύσιμα δεν είναι ο μόνος λόγος επιμήκυνσης των πτήσεων. Στη σύγχρονη 
εποχή ο αριθμός των ταξιδιών για αναψυχή, για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους αυξάνεται 
ραγδαία. Οι πτήσεις που πραγματοποιούνται κάθε μέρα είναι τόσες που δημιουργούν 
κυκλοφοριακή συμφόρηση στους αεροδιαδρόμους και στα αεροδρόμια.

Έτσι τα αεροπλάνα δεν ακολουθούν τη συντομότερη διαδρομή προς τον προορισμό 
τους, αλλά μια προκαθορισμένη πορεία που απαιτεί την κάλυψη μεγαλύτερης απόστασης. 
Επίσης η συμφόρηση σε κάποια αεροδρόμια προκαλεί καθυστερήσεις στην τροχοδρόμηση 
ή στη διαδικασία προσγείωσης.

Μια αρκούδα 
που είχε αξίωμα 

στο στρατό!
Ο Αρχιμπαλντ Μπράουν, ένας 

Βρετανός αξιωματούχος βρέθηκε 
κάποτε στο λιμάνι της Νάπολης, 
μπροστά από τους στρατιώτες, 
φωνάζοντας έναν εξ αυτών με όνομα, 
«Corporal Wojtek», αλλά κανείς δεν 
εμφανίστηκε.

Ήταν Φεβρουάριος του 1944 και 
ο Μπράουν ήταν στη Νάπολη για 
να βοηθήσει στην προσέλευση μιας 
μονάδας Πολωνών στρατιωτών που μόλις είχαν φτάσει με πλοίο από την Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου για να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους Συμμάχους, στην πάλη τους εναντίον των 
Γερμανών και των Ιταλών. Ένα από τα καθήκοντά του ήταν να ελέγξει τα ονόματα και να μιλήσει 
με τους στρατιώτες που είχαν φτάσει πρόσφατα.

Ο Μπράουν εξέτασε ξανά το έγγραφο με τα ονόματα των στρατιωτών που είχε στο χέρι 
του. Σίγουρα, ανάμεσα στα ονόματα υπήρχε ένας στρατιώτης που ονομαζόταν Wojtek, που 
είχε αριθμό υπηρεσίας στρατιώτη και το βιβλίο πληρωμής του, αλλά ο ίδιος ο άνδρας δεν 
εμφανιζόταν πουθενά. Μέχρι που ένας συνταγματάρχης οδήγησε τον Brown σε ένα κλουβί. 
Μέσα στο κλουβί βρισκόταν μια καφέ αρκούδα της Συρίας. Αυτός, εξήγησε ο συνταγματάρχης, 
ήταν ο δεκανέας Wojtek!

Η ασυνήθιστη στρατιωτική καριέρα του Wojtek ξεκίνησε την άνοιξη του 1942 σε ένα 
στρατόπεδο του πολωνικού στρατού στη βόρεια Περσία ή το Ιράν, όπως είναι γνωστό σήμερα. 
Εκεί, μια ομάδα Πολωνών στρατιωτών συναντήθηκε με ένα νεαρό αγόρι κτηνοτρόφο, που 
είχε βρει μόλις ένα ορφανό μικρό αρκουδάκι. Ως αντάλλαγμα για μερικά τρόφιμα, ένα ελβετικό 
μαχαίρι και μερικά ακόμα αντικείμενα, το αγόρι παραχώρησε στους στρατιώτες το αρκουδάκι, 
που το ονόμασαν Wojtek.

Οι στρατιώτες αντιμετώπιζαν τον Wojtek σαν μωρό, ταΐζοντάς τον με φρούτα, μαρμελάδα και 
μέλι. Ο Wojtek μεγάλωσε γρήγορα και ανάμεσα στις αγαπημένες του γεύσεις ήταν σίγουρα αυτή 
της μπύρας, από την οποία κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες.

Οι στρατιώτες είχαν υποφέρει πολύ στα σοβιετικά στρατόπεδα, χάνοντας τα σπίτια, τους φίλους 
τους και τα μέλη της οικογένειάς τους. Για αυτούς, το μικρό αρκουδάκι ήταν η μόνη πηγή χαράς, 
καθώς μπορούσαν να παίζουν ή και να παλεύουν μαζί του. Με τον καιρό ο  Wojtek μεγάλωνε 
και τον Απρίλιο του 1944, όταν οι στρατιώτες μαζί με την αρκούδα πήγαν να επιβιβαστούν στο 
λιμάνι της Αλεξάνδρειας για να επιστρέψουν, οι υπάλληλοι του πλοίου αρνήθηκαν την εισόδό 
του, δηλώνοντας ότι μόνο στρατιώτες θα μπορούσαν να κάνουν το ταξίδι.

Έτσι οι στρατιώτες αυτοσχεδίασαν… και καταχώρησαν το Wojtek ως κανονικό στρατιώτη. 
Του έδωσαν βαθμό, αριθμό υπηρεσίας, και βιβλίο πληρωμής. Το κόλπο δούλεψε και έτσι η 
είσοδος επιτράπηκε στο Wotjek.

Ο Wotjek εκπαιδεύτηκε από τους στρατιώτες να μεταφέρει βαριά φορτία που τους ήταν 
απαραίτητα. Αυτό άλλωστε έκανε με μεγάλη επιτυχία και κατά τη διάρκεια της Μάχης του Mon-
te Cassino το 1944, όταν κλήθηκε να βοηθήσει τη μονάδα κουβαλώντας κιβώτια και άλλες 
προμήθειες στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Ο Wotjek αργότερα κατέληξε στο ζωολογικό κήπο του Εδιμβούργου, όπου πέρασε το 
υπόλοιπο της ζωής του μέχρι το θάνατό του.
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της ιουστίνης Φραγκούλη-αργύρη

Η Μαρία Μαντέκου-Sharp είναι μια 
ιδιαίτερη περίπτωση Ελληνίδας του 
εξωτερικού με μια φλόγα που καίει 
ασίγαστη για την Ελληνικότητα εκεί στη 
μακρινή Ατλάντα. Ιδρύτρια του πρώτου 
παραρτήματος του Λυκείου των Ελληνίδων 
στην Αμερική και μάλιστα στη μακρινή 
Ατλάντα, με το ιερό πάθος για την 
πλούσια ελληνική ιστορία, προσπαθεί να 
μεταλαμπαδεύσει το ελληνικό πνεύμα σε 
μια πόλη όπου η Ελληνική κοινότητα είναι 
μικρή και απομονωμένη.

Με πατέρα τον σπουδαίο ανοσιολόγο 
Αθανάσιο Μαντέκο από το Ανήλιο 
Μετσόβου, πρωτοπόρο φοιτητή Ιατρικής 
του Χάρβαρντ, ο οποίος πολέμησε 
την ελονοσία στην Ελλάδα γράφοντας 
πρωτοπόρα ιατρικά συγγράμματα για 
τη νόσο και με μητέρα καθηγήτρια 
Φυσικοπαθηματικής από τη Λευκάδα, 
η Μαρία Μαντέκου-Sharp βουτάει 
στις πλούσιες εμπειρίες της ζωής της, 
τονίζοντας την ανάγκη να φυλαχθεί και να 
επιβιώσει η ελληνική ταυτότητα στη Βόρεια 
Αμερική.

-Κυρία μαντέκου, είστε η πρώτη 
ιδρύτρια Λυκείου των Ελληνίδων στη 
Βόρεια αμερική. ιδρύσατε το Λύκειον 
των Ελληνίδων της ατλάντας. Πώς και 
πότε αποφασίσατε να κάνετε μια τέτοια 
τολμηρή καινοτομία στις δομές της 
Ελληνοαμερικάνικης ομογένειας;

«Η ίδρυση του Λυκείου των Ελληνίδων 
στην Ατλάντα ήταν εκπλήρωση της 
επιθυμίας της Κας. Ελένης Αποστολάκου 
Ηοpes με την οποία είχα μία πολύχρονη 
γνωριμία.

Η Ελένη ήταν η δασκάλα και διευθύντρια 
του χορευτικού ομίλου εδώ στην Ατλάντα, 
το “Troupe Hellas”, που με όχημα τον 
χορό κρατούσε ζωντανό ένα τμήμα 
της πολιτισμικής μας κληρονομιάς 
συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις 
και φεστιβάλ.  Θαύμαζε το Λύκειο και 
μετά απο πολλές συζητήσεις,  ζήτησε τη 
βοήθεια μου για την ίδρυση παραρτήματος 
στην Ατλάντα.  Ηταν μια επιθυμία που 
νόμιζα οτι άξιζε,  γιατί το Λύκειο θα έδινε 
άλλη βαρύτητα, οντότητα,  στο (όμιλο) 
group της.  Προσωπικά αγαπώ τον 
χορό και ασχολούμην με αυτόν απο τα 3 
μου χρόνια.  Πήγαινα στη σχολη Ματέυ 
στην Αθήνα μέχρι τα 18.  Μια και είχα 
γνωριμίες στο Κεντρικό Λύκειο, κάναμε την 
προεργασία, και τον Φεβρουαριο του 1995 
ιδρύσαμε το παράρτημα της Ατλάντας.  
Τον επόμενο χρόνο ιδρύθηκε και αυτό 
της Βοστώνης.  `Ημουν χαρούμενη που 
μπόρεσα να βοηθήσω σ’αυτή την δικαίωση 
κατά κάποιον τροπο, των χορευτών και της 
Ελένης.  Ενιωσα μεγάλη ικανοποίηση και 
ευχαρίστηση.  Το θεώρησα κάτι αυτονόητο 
και όχι καινοτομία γιατί η κοινότητα είχε 
ανάγκη απο έναν οργανισμό σαν το 
Λύκειο.»

μιλήστε μας για τις δραστηριότητες 
του Λυκείου των Ελληνίδων της 
ατλάντας.

«Το Λύκειο Ατλάντας τα πρώτα χρόνια 
αφιέρωσε τις μεγαλύτερες προσπάθειες 
του στο να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο 
χορευτικό και πολιτιστικό όμιλο και μία 
καλή συλλογή αυθεντικών παραδοσιακών 
φορεσιών.  Μαζί με τον χορό, οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία 
των φορεσιών που φορούσαν, ήθη και έθιμα 
(π.χ.Πρωτομαγιά, 25η Μαρτίου,κλπ..) 
από διάφορες περιοχές, μουσική και 
τραγούδια, γεωγραφία και ιστορία ….Κάτι 
σαν σχολείο πολιτισμού.  Κάτι που μέχρι 
τότε έλειπε απο την κοινότητά μας. Είχαμε 
ένα πλούσιο πρόγραμμα με εκδηλώσεις 
στις θρησκευτικές και κοινοτικές γιορτές, 
εκδηλώσεις του Ελληνικού Προξενείου, 
εθνικές εορτές, και παρουσιάσεις σε 
σχολεία.

Μετά απο μια πολύ δύσκολη χρονιά το 
2009, αποφασίσαμε να διευρύνουμε τον 
ορίζοντα μας με εκθέσεις μορφωτικού 
και πολιτιστικού περιεχομένου, ημερίδες, 
διαλέξεις, παρουσιάσεις συγγραφέων,  
επιδείξεις παραδοσιακών φορεσιών, 
φιλανθρωπικές και μουσικές εκδηλώσεις. 
Λέσχη Βιβλίου, ενίσχυση του Ελληνικού 
Απογευματινού Σχολείου και του 

προγράμματος Ελληνομάθειας. Τα 
τελευταία 6 χρόνια διοργανώνουμε με 
μεγάλη επιτυχία το Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου στην Ατλάντα.  Το Αtlanta 
Greek Film Expo.

Xωρίς την στήριξη, αγάπη, τη δουλειά 
του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών, 
φίλων και συνεργατών μας όμως, τίποτα 
δεν θα είχε γίνει.  Γι’ αυτό είμαστε πάντοτε 
ευγνώμονες σ’ όλους που βοηθούν στο 
έργο του Λυκείου.»

-Πώς είναι η Ελληνική παροικία 
της ατλάντας; Πόσο κοντά στην 
ελληνικότητα βρίσκονται; Πόσο 
ομιλείται η ελληνική γλώσσα;

« Η ‘Ελληνική παροικία της Ατλάντας 
ειναι ανομοιογενής, και με πολύπλοκα 
χαρακτηριστικά θα έλεγα. Τα μέλη της 
κοινότητας ποκίλουν από άτομα Ελληνικής 
καταγωγής 4ης γενιάς μέχρι νεοαφιχθέντες 
επιστήμονες, φοιτητές και επαγγελματίες.  
Οι πιό πολλοί γάμοι είναι μεικτοί και έτσι 
λίγοι μιλούν Ελληνικά στα σπίτια τους.  
Είμαστε ίσως η μοναδική οργάνωση 
που ασχολείται με την προώθηση του 
Ελληνισμού στην περιοχή μας.  Με θλίψη 
θα πω οτι η γλώσσα παρά τις προσπάθειες 
που γίνονται, τείνει να εκλείψει.»

–Ποιές είναι οι προοπτικές επιβίωσης 
του Ελληνισμού σε πόλεις απόμακρες 
απο τα μητροπολιτικά κέντρα των ΗΠα, 
σε πόλεις σαν την ατλάντα;

«Η επιβίωση του Ελληνισμού είναι ένα 
μεγάλο ερώτημα και πρόκληση για όλους 
εμάς που ασχολούμαστε με την προώθηση 
του.  Εαν οι νεότεροι δεν αισθάνονται 
την ανάγκη να ασχοληθούν για να τον 
κρατήσουν ζωντανό,  σε λίγα χρόνια θα εχει 
εξαφανισθεί.  Δυστυχώς οι δυνάμεις της 
κοινωνίας και η έλλειψη μιας συμπαγούς 
‘Ελληνικής’ κοινότητας, τείνουν προς αυτή 
την κατεύθυνση.»

-Πώς βρεθήκατε στην ατλάντα;
«Είναι μια μεγάλη ιστορία. Οταν τελείωσα 

το Pierce College στην Αθήνα, πήγα σε 
κολλέγιο στο Λονδίνο για να τελειοποιήσω 
την Αγγλική γλώσσα με σκοπό να 
σπουδάσω ψυχολογία στο εξωτερικό γιατί 
τότε ήταν ανύπαρκτες οι σπουδές αυτές 
στην Ελλάδα.  Οι γονείς μου, και κυρίως 
η μητέρα μου, δεν ήθελαν να έλθω στην 
Αμερική για να σπουδάσω.  Το καλύτερο 
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στη Μεσόγειο 
ήταν τότε το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της 
Βηρυτού. Kαι μόνον μία ώρα πτήση από 
την Αθήνα.

Οταν αποφοίτησα, γύρισα στην Αθήνα 
όπου γνώρισα τον μέλλοντα σύζυγό 
μου που εργαζόταν ως μηχανικος 
σε μια Ελληνο/Αμερικανικη εταιρεία. 
Μετά από μία πολύ σύντομη γνωριμία 
παντρευτήκαμε και πήγαμε στο Stan-

ford στην Καλιφόρνια όπου τελείωσε το 
Μαστερς του. Οταν γυρίσαμε στην Ελλάδα 
ο σύζυγος μου συνέχισε την δουλειά του 
στην ιδια εταιρία και αποκτήσαμε το πρώτο 
μας παιδί, τον Αλέξανδρο. Μετά από τρία 
χρόνια αποφάσισε ότι θα ήθελε να κάνει το 
διδακτορικό του και έτσι βρεθήκαμε στην 
Ατλάντα. Εκεί αποκτήσαμε το δεύτερο 
παιδί μας, την κόρη μας Λύδια – Χριστίνα.  
Εγινε καθηγητής στο Georgia Tech, τα 
παιδιά άρχισαν σχολεία, ήταν δύσκολο να 
γυρίσουμε και τελικά μείναμε εδώ με την 
συμφωνία ότι θα είμασταν στην Ελλάδα 
3 μήνες κάθε χρόνο.  Και έτσι έγινε τα 55 
χρόνια που είμαστε μαζί.»

-Η ιστορία σας συνδέεται με τον 
πατέρα σας αθανάσιο μαντέκο, ένα 
μεγάλο επιστήμονα από το ανήλιο της 
Ηπείρου, που ήταν ο πρώτος Ελληνας 
γιατρός που φοίτησε στο Χάρβαρντ. 
μιλήστε μας για τις ανακαλύψεις του 
στον τομέα της ιατρικής Επιστήμης…

«Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Ανήλιο 
Μετσόβο. Η μητέρα του ήταν απο το 
Μέτσοβο το γένος Πανογλέπη από καλή 
οικογένεια, ασπροκαπού. Εκείνη την εποχή 
το ταξικό status χαρακτηριζόταν με το 
χρώμα της κάπας που φορούσαν. Η μητέρα 
του έμεινε ανύπανδρη έως 30 ετών και έτσι 
θεωρήθηκε μεγάλη τύχη όταν παντρεύτηκε 
τον κατά 25 χρόνια μεγαλύτερο της 
Μαντέκο, το γένος Πρικολίτσι ο οποίος 
επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη 
μετά από μία πετυχημένη καρριέρα ως 
εύπορος έμπορας για να δημιουργήσει 
οικογένεια. Λόγω της μεγάλης ηλικίας 
του πατέρα του, ο Θανασάκης όπως τον 
φώναζαν μέχρι το τέλος στο Μέτσοβο, 
έμεινε ορφανός στα 14 και τελείωσε το 
Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής στα 
Γιάννενα, ενώ τα βράδυα εργαζόταν ως 
βοηθός λογιστή. Από μόνος του είχε μάθει 
5 ξένες γλώσσες και θεωρούσε ως πιο 
σημαντικό παράγοντα γιαυτό την γνώση 
της Βλαχικής που είναι μία λατινογενής 
προφορική γλώσσα. Φοίτησε κάτω από 
πολύ δύσκολες συνθήκες διανύοντας 
την απόσταση Μέτσοβο – Γιάννενα  με 
τα πόδια για να προμηθευθεί τα τρόφιμα 
του μηνός από το σπίτι.  Ως φοιτητής 
Ιατρικής στην Αθήνα έβγαζε τα έξοδα του 
δουλεύοντας τα βράδυα σαν διορθωτής 
και μεταφραστής κειμένων. Διορίσθηκε 
έφιππος ανθυπίατρος στην Ηπειρο 
όπου επί μία δεκαετία αντιμετώπιζε τα 
προβλήματα υγείας των κατοίκων σε όλα 
τα χωριά της μέχρι που αρρώστησε και 
ο ίδιος από την μάστιγα της εποχής, την 
φυματίωση και συνταξιοδοτήθηκε. Μετά 
από διαγωνισμό έλαβε την υποτροφία 
Rockfeller για το πανεπιστήμιο Har-
vard στην Βοστώνη, όπου και σπούδασε 

υγιεινολογία.
Ηταν ένας από τους πρώτους, αν όχι ο 

πρώτος `Ελληνας ιατρός στο Χάρβαρντ 
τα χρόνια εκείνα. Γυρίζει στην Ελλαδα 
και αφιερώνεται στην καταπολέμηση της 
ελονοσίας που με 4.000.000 ασθενείς 
μαστίζει την χώρα. Γίνεται διευθυντής 
του ανθελονοσιακού αγώνα στην Β. 
Ελλάδα, η οποία κατ’ εξοχήν πλήττεται 
από την νόσο. H πρώτη εργασία του για 
την καταπολέμιση της ελονοσίας με το 
Πράσινο των Παρισίων δημοσιεύθηκε στο 
Αmerican Journal of Emidemiology το 
1936 , ενώ τον ίδιο χρόνο δημοσιεύει και 
μία μελέτη για την ελονοσία στα παιδιά της 
Μακεδονίας. (Barber, M. A., A. Mandekos, 
and J. B. Rice. A survey (1936) of malaria 
among infants in Greek Macedonia). Με 
τα πειράματα που έκανε στο Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης και δημοσίευσε πρώτος 
στην διεθνή βιβλιογραφία το 1943 κατάφερε 
να εφαρμόσει το DTT που μέχρι τότε ήταν 
ζιζανιοκτόνο, με τρόπο ώστε να μην είνα 
βλαβερό για τον άνθρωπο και ξεκίνησε με 
δεκάδες υγειονομικούς υπαλλήλους την 
αποξήρανση των ελών και τους ψεκασμούς 
σε όλη την Μακεδονία και Θράκη.  Εκαναν 
όλη αυτή τη δουλειά χωρίς αυτοκίνητα, με 
τα πόδια.  Τελικά ο πρόεδρος του Ameri-
can Farm School στην Θεσσαλονίκη του 
δώρισε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης ένα τζιπ 
που ήταν σωτήριο.  Μέσα σε δύο χρόνια 
ο ιατρός Μαντέκος εξάλειψε την ελονοσία 
σώζοντας εκατομύρια Ελληνες.

Προτάθηκε για το Νόμπελ, αλλά η αμέλεια, 
η γραφειοκρατεία και οι καθυστερήσεις του 
το στέρησαν.  Αποτέλεσμα να τιμηθεί ένας 
Ελβετός για την χρήση του DDT στα φυτά.  
Οπως είπε και ο Καθηγητής Τριχόπουλος, 
‘η Ελλάδα δεν ξέρει να τιμά και να είναι 
περήφανη για τους ανθρώπους της’.  Η 
αναγνώριση για την δουλειά του ήλθε μετά 
απο πολλά χρόνια όταν τιμήθηκε από το  
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφυγε σε ηλικία 
103 ετών χωρίς να σταματήσει την μελέτη 
μέχρι τα βαθειά γεράματα του.»

-τι έδωσε στην επιστήμη ο πατέρας 
σας και τι έδωσε σε σάς προσωπικά;

«Ο Μαντέκος έχει υπάρξει παράδειγμα 
προς μίμηση για πολλούς ιατρούς, και 
παράδειγμα ανθρώπου για την οικογένεια 
του και όλους όσους τον γνώριζαν. Eίχε 
δημοσεύσει πολυάριθμες μελέτες στην 
δεθνή βιβλιογραφία, γεγονός σπάνιο 
για τα δεδομένα της Ελλάδας την εποχή 
εκείνη ενώ σαν Παθολόγος αργότερα έγινε 
υφηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
παρέμεινε μέχρι το βαθύ γήρας ενεργός 
με πολλές εργασίες και ανακοινώσεις 
στην Ιατρική Εταιρεία.  Η μεγαλύτερη 
προσφορά του είναι οτι έσωσε άπειρες 
ζωές και πάντοτε προσέφερε απλόχερα 
και αδιακρίτως σε πτωχούς και πλουσίους  
την εξαιρετική ικανότητα του ως ιατρός. 
Ποτέ δεν αρνήθηκε να δει άρρωστο 
ακόμη και όταν ήταν ο ίδιος άρρωστος.  Οι 
διακοπές του στο Ανήλιο/Μέτσοβο ήταν 
ένα ανοιχτό μέρα νύχτα ιατρείο όπου 
γίνονταν το ετήσιο check-up για όλους. 
Στο ιατρείο του όταν ο ασθενής δεν είχε 
να αγοράσει τα φαρμακα, του τα έδινε ο 
ίδιος.  Ηταν ακούραστος συγγραφέας και 
αναγνώστης     (χρησιμοποιούσε συχνά 
ένα σύστημα ταχείας ανάγνωσης) δεινός 
πεζοπόρος, λάτρης της υγιεινής διατροφής, 
με πολυποίκιλα ενδιαφέροντα και οξύ 
χιούμορ.

Τι μου έδωσε προσωπικά; Στην 
αδελφή μου, ιατρό δερματολόγο Ιωάννα 
Μαντέκου-Λεφάκη και σε εμένα, στάθηκε 
παράδειγμα προς μίμηση σε όλα, αλλά 
κυρίως στα αισθήματα και την επαφή 
με τους ανθρώπους. Μας δίδαξε αυτό 
που σήμερα είναι πολύ της μόδας να το 
ονομάζουν ενσυναίσθηση και μας άφησε 
σαν παρακαταθήκη την προσφορά στην 
κοινωνία και τους συνανθρώπους.

-Η μητέρα σας με καταγωγή απο 
τη Λευκάδα απο το γένος Κατωπόδη 
και Βαλαμόντε ήταν επίσης 
πρωτοπόρος καθότι υπήρξε καθηγήτρια 
φυσικομαθηματών σε νεαρή ηλικία. 
μιλήστε μας για εκείνη.

«Η μητέρα μου με καταγωγή απο την 
Λευκάδα, ήλθε στην Αθήνα σε ηλικία 17 
ετών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για να 

Mαρία Μαντέκου-Sharp: 
Προωθώντας την 

Ελληνικότητα στη Ατλάντα!
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σπουδάσει Φυσικομαθηματικός.  Ηταν 
η μοναδική γυναίκα στην τάξη της. Μία 
πρωτοπόρος και πολύ δυναμική γυναίκα. 
Ο πρώτος της διορισμός ήταν στην Καβάλα 
όπου γνώρισε τον πατέρα μου.  Μετά δίδαξε 
στην Θεσσαλονίκη στο Τρίτο Θηλαίων 
και στην Αθήνα στο Πρώτο Θηλέων στην 
Πλάκα. Χρησιμοποιούσε πάντοτε το 
πατρικό της όνομα, και όπου πηγαίναμε 
κα Κατωπόδη την αποκαλούσαν οι παληές 
μαθήτριες της. Είχε μείνει στην ιστορία της 
κεντρικής Αθήνας για το κοκκέτικο ντύσιμό 
της και τους καλούς βαθμούς που έβαζε. 
Σε όλη της την ζωή βοήθησε τον πατέρα 
μου. Παρόλες τις κακουχίες, κατά την 
κατοχή και μετά ώσπου η ζωή να γίνει πιο 
ομαλή, μπόρεσαν να δημιουργήσουν μια 
καλή ζωή. Ηταν πάντοτε περήφανη για την 
καταγωγή της, μας έλεγε αστειευόμενη (και 
ήταν αλήθεια) ότι η οικογένεια της ήταν στο 
libro d’oro, αλλά τελικά η Ηπειρος κέρδισε! 
Εμαθε να ανοίγει φύλο για πίτες και να 
αγαπά το Μέτσοβο και το Ανήλιο εξ ίσου με 
την Λευκάδα.»

-Πώς συνδέεστε με την Ήπειρο και 
πώς με τη Λευκάδα;

«Με την Ηπειρο θα πω πως συνδέομαι 
περισσότερο ίσως επειδή είχα πιο πολλούς 
συγγενείς και φίλους στο Μέτσοβο και 
περνούσαμε υπέροχα καλοκαίρια.  Ζωή 
κοντά στην φύση.  Ωραίες παρέες, 
εκδρομές, πανηγύρια, χορούς με 
γραμμόφωνο. Μέναμε στο πατρικό σπίτι 
της γιαγιάς μας Μαρίας και της αδελφής 
της Ελπίδας,  ένα μεγάλο σπίτι 400 
ετών που χωρούσε όλη την οικογένεια 
και τα παρακλάδια της , με μεγάλους 
ξυλόφουρνους και λάμπες πετρελαίου (το 
ηλεκτρικό ήλθε στο Μέτσοβο όταν ήμουν 
16-17χρονών).

Απο την Λευκάδα έχω γλυκές αναμνήσεις. 
Πάντοτε μέναμε στο ξενοδοχείο Σάντα 
Μάουρα, και σχεδόν κάθε βράδυ υπήρχαν 
νέοι που μας έκαναν καντάδες κάτω απο 
τα παράθυρα μας. Οι Εορτές Λόγου και 
Τέχνης, ήταν μια αξέχαστη ανάμνηση.  Για 
εμένα στην ηλικία των 16, 17 χρονών ήταν 
σαν να βρισκόμουν στο Χόλλυγουντ.  Είχα 

την ευκαιρία, μιά και τα Αγγλικά μου ήταν 
πολύ καλά, να ξεναγώ διάφορους ξένους 
και να γνωρίσω πολύ κόσμο. Που αλλού θα 
μπορούσα να στέκομαι δίπλα στην σκηνή 
με την Μαρία Κάλλας να τραγουδάει στην 
πλατεία.  Ετσι  πολύ απλά και με σπασμένο 
το χέρι της!

Ολα αυτά μπορώ να πω οτι έχουν 
επηρεάσει τη ζωή μου και το πως 
την αντιμετωπίζω… Αισθάνομαι πολύ 
τυχερή…»

-τι σας συνδέει με την Ελλάδα; Πώς 
μεταφέρετε το ελληνικό πνεύμα στον 
περίγυρό σας;

«Παρόλο που έφυγα απο την Ελλάδα 
στα 18 μου για σπουδές, και έχω ζήσει 
την περισσότερη ζωή μου εκτός Ελλάδας, 
η Ελληνικότητα δεν χάνεται είναι στο DΝΑ 
μου.  Η συνεχής επαφή με την Ελλάδα, 
το ότι όλη η οικογένεια μου ήταν και 
είναι εκεί, έχουν συντελέσει στο να έχω 
προσαρμοσθεί στην νέα μου πατρίδα αλλά 
να παραμένω Ελληνίδα. Σε αυτό συνετέλεσε 
και ο σύζυγος μου ο οποίος έμαθε από 
νωρίς Ελληνικά και συμπαραστέκεται 
στο έργο του Λυκείου. Φρόντισα και τα 
δυό μου παιδιά να παρακολουθήσουν το 
Ελληνικό σχολείο στο οποίο δίδαξα πολλά 
χρόνια και έτσι μιλούν και γράφουν πολύ 
καλά Ελληνικά. Δυστυχώς τα πράγματα 
δυσκολεύουν με την τρίτη γενιά. Τα πρώτα 
χρόνια στην Ατλάντα ήταν δύσκολα γιατί 
είχα μάθει να ζω σε ένα πιό κοσμοπολίτικο 
περιβάλλον. Οι φίλοι μου ειναι άλλοτε 
Ελληνικής καταγωγής και άλλοτε απο 
πολλές διαφορετικές χώρες. Απλώς ζω το 
ελληνικό πνεύμα στο έπακρο και νομίζω 
ότι φίλοι και γνωστοί το αισθάνονται. 
Είναι αυθεντικό. Σαν σύζυγος καθηγητή 
στο πολυτεχνείο της Ατλάντα και μέλος 
της επιτροπής υποδοχής ξένων φοιτητών 
υπήρξα πάντοτε για τους Ελληνες φοιτητές 
μία γέφυρα μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας 
πολύ χρήσιμη για αυτούς που έφευγαν για 
πρώτη φορά μακρυά από το σπίτι τους.»

-Πώς θα γιορτάσει η ατλάντα τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση;

« Δεν ξέρω με λεπτομέρειες πως θα 

γιορτάσει η Ελληνική κοινότητα, τα 200 
χρόνια απο την Ελληνική Επανάσταση.  
Σήμερα όμως έλαβα ένα πολύ ωραίο 
πρόγραμμα με εντυπωσιακές εκδηλώσεις 
που με ενθουσίασε.  Νομίζω οτι ως 
Λύκειο θα μπορέσουμε και εμείς να 
συνεισφέρουμε.

Οταν δίδασκα στο Ελληνικό 
Απογευματινό Σχολείο κάναμε μεγάλες 
προσπάθειες για τον εορτασμό όλων των  
εθνικών εορτών.  Το ίδιο και με το Λύκειο.  
Κάναμε παραστάσεις στο Δημαρχείο της 
Ατλάντα με καλεσμένους το διπλωματικό 
σωμα, και πλήθος άλλων.  Στο Δημαρχείο 
ανέμιζε η Ελληνική σημαία όλη την 
ημέρα της 25ης Μαρτίου, και χορευτές 
του Λυκείου ντυμένοι εύζωνες, έκαναν 
αναπαράσταση της αλλαγής φρουράς.  
Ως Λύκειο, θα κάνουμε ότι μπορούμε γιά 
να γιορτάσουμε αυτή την τόσο σημαντική 
επέτειο, ψηφιακά.  Κάνουμε μερικές 
προετοιμασίες που νομίζω οτι με την 
βοήθεια του Κεντρικού Λυκείου θα έχουν 
ένα αξιόλογο αποτέλεσμα.»

-Πώς είναι η ζωή στην ατλάντα, 
μια επαρχία που ακόμη βιώνει τον 
ρατσισμό;

«Η Ατλάντα τα τελευταία χρόνια έχει 
εξελιχθεί πολύ. Ζω εδώ απο το 1969 και την 
έχω ζήσει με άλλες συνθήκες. Τα τελευταία 
χρόνια έχει γίνει μία μεγάλη αλλαγή στον 
πληθυσμό και αυτό έχει δημιουργήσει μία 
άλλη πραγματικότητα. Εχει γίνει πιά μια 
κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα γεμάτη ζωή.  
Δυστυχώς ο ρατσισμός είναι αναπόσπαστο 
μέρος της ιστορίας της χώρας.  Είναι μια 
αρρώστια που δεν φεύγει εαν κανείς δεν 
πάρει φάρμακο. Με  τις τελευταίες εκλογές 
η Αμερική έδειξε οτι τα πράγματα μπορούν 
να αλλάξουν. Πιστεύω οτι πλέον ο Νότος 
έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να βγει απο 
τον κλοιό του ρατσισμού.»

-Ποιά είναι η ευχή σας για τους 
Ελληνες της αμερικής;

«Η ευχή μου για τους Ελληνες της 
Αμερικής είναι να εξακολουθούν να 
προοδεύουν, να αγαπάνε την δεύτερη 
πατρίδα τους, αλλά να μην ξεχνούν πια 
χώρα έδωσε τα φώτα της σε όλο τον κόσμο, 
να είναι πολύ περήφανοι για την καταγωγή 
τους και να δουλεύουν για την διατήρηση 
της Ελληνικότητας τους.»
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