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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

Φέτος, ο ελληνικός λαός απανταχού γιορτάζει τα 
200   χρόνια από την Επανάσταση του 1821, το 
σημαντικότερο γεγονός στη σύγχρονη ελληνική 

ιστορία, που οδήγησε στη δημιουργία του ελληνικού 
έθνους-κράτους.
Στις 25 Μαρτίου 1821, μετά 400 χρόνια επιστρέφει 

η ψυχή στον Ελληνισμό, γίνεται η αποτίναξη του 
οθωμανικού ζυγού. 
Ήταν ανήμερα της μεγάλης, για μας τους Ορθοδόξους, 

γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Πεινασμένοι, 
ξυπόλητοι, ρακένδυτοι, μια χούφτα Έλληνες, ύψωσαν 
το ανάστημά τους στον κατακτητή και παρά τα 
προβλήματα κατόρθωσαν το ακατόρθωτο.
Το παράδειγμά τους ακολούθησαν κι άλλοι λαοί και 

άλλαξε ο κόσμος.  Η αγάπη τους για την πατρίδα και την 
ελευθερία αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για την ανθρωπότητα μέχρι και σήμερα.
25 Μαρτίου 2021: Γιορτάζουμε σήμερα, αλλά και 

κάθε μέρα, το θάρρος, το πείσμα και τον ιδεαλισμό  
των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης που 
άλλαξαν τον ρου της ιστορίας πριν ακριβώς 200 χρόνια. 
Ας αφήσουμε το παράδειγμά τους  να λειτουργεί ως 
πηγή έμπνευσης μέσα στους δύσκολους και σκοτεινούς 
καιρούς, όπως αυτοί που διανύουμε.

Ζήτω η 25η 
μαρτίου 1821! 

Ζήτω η Ελλάδα!

Ζήτω η Λευτεριά!

Έλληνες πρεσβευτές σε κάθε γωνιά του κόσμου κινητοποιήθηκαν και επικοινώνησαν με τις τοπικές αρχές, 
διαμηνύοντας την επιθυμία και ευγενή παράκληση της Αθήνας να προβληθεί η μεγίστης σημασίας για την Ελλάδα 
επέτειος.  Σε αναγνώριση της συνεισφοράς της Ελληνικής Επανάστασης στην Ευρώπη, μια σειρά εμβληματικών 
σημείων στο Οντάριο του Καναδά, θα φωταγωγηθούν στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, στις 24 και 25 
Μαρτίου, για να τιμηθεί η επέτειος των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 
Την Τετάρτη, 24 Μαρτίου και ώρα 8 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση της πρόσοψης του Δημαρχείου 
Τορόντο (https://toronto.webex.com/toronto/onstage/g.php...).Την Πέμπτη, 25 Μαρτίου και ώρα 9.45 – 10.00 
μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του καταρράκτη του Νιαγάρα (https://www.niagarafallslive.com).  Την 
Πέμπτη, 25 Μαρτίου, από τη δύση του ηλίου, θα γίνει η φωταγώγηση του CNTower στο Τορόντο (https://www.
cntower.ca/en-ca/home.html#earthcams). 

Ο Καναδάς τιμά την Ελληνική Επανάσταση

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821

200Χ ρ ο Ν ι α

Ε Λ Λ Η Ν ι Κ Η 
Ε Π α Ν α Σ τ α Σ Η

1821
2021
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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

Σταύρο μου σ’ αγάπησα
και σε έκανα δικό μου
ο χάρος όμως ζήλευε
σε πήρε από κοντά μου.

Ποτέ μου δεν περίμενα
να φύγεις να μ’ αφήσεις
να πας ταξίδι μακρινό
χωρίς να με ρωτήσεις.

Ο πόνος είναι αβάσταχτος
μα ήρθαν τα σαράντα
για όσο ζω καρδούλα μου
θα σ’ αγαπώ για πάντα.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
που άνοιγες τα φτερά σου
γιατί ποτέ δεν ξέχναγες
τα εγγόνια και τα παιδιά σου.

Γι’ αυτό και τα εγγόνια μας
ψάχνουνε να σε βρούνε
στο σπίτι όταν έρχονται
για σένανε ρωτούνε.

Με την φωτογραφία σου
στα χέρια τους κρατάνε
γιατί έφυγε ο παππούλης μας
τη μάνα τους ρωτάνε.

ΑιΚΑΤΕριΝΗ

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
τα τόσα τα καλά σου
την τόση καλοσύνη σου
που είχες στη καρδιά σου.

Πατέρα μας δεν έφυγες
σε νιώθουμε κοντά μας
ανοίγοντας τα μάτια μας
σε βλέπουμε μπροστά μας.

Δεν προλάβαμε να σου πούμε
πόσο σ’ αγαπούσαμε
και από αγάπη και στοργή
τον ουρανό κοιτούσαμε.

Όταν θα φύγει από τη ζωή
αυτός που αγαπούσες
μεσ’ τη καρδιά σου βρίσκονται
οι πίκρες και οι λύπες.

Αυτοί που σ’ αγαπούσανε
πέρασαν να σε δούνε
για τελευταία πια φορά
αντίο να σου πούνε.

ΠΑΝΑΓιώΤΑ, ΜΑριΑ

Παπούλη μας περίμενες
στο σπίτι σου να ‘ρθούμε
κι εσύ παππούλη έφυγες
κι εμείς σε αγαπούμε.

Και η γιαγιά σου μίλαγε
γιατί σε αγαπούσε
σου φώναζε και έκλαιγε
κι εσύ δεν της μιλούσες.

ΕλΕΝιΤΣΑ ΚΑι λΕΥΤΕρΑΚΗΣ

Είμαι μικρός και δεν μπορώ
τον πόνο μου να γράψω
παππούλη μου σ’ αγάπησα πολύ
και δε θα σε ξεχάσω.

Εκεί ψηλά στον ουρανό
που έφυγες παππούλη
να μας προσέχεις όλους μας
γιατί εγώ είμαι μικρούλης.

ΣΤΑΥρΑΚΗΣ

την τετάρτη 24 μαρτίου είναι το Σαρανταήμερο μνημόσυνο του 
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Σταύρου μενεγάκη. 
Θα θέλαμε να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας στους 
φίλους και στην οικογένειά μας που στάθηκαν στο πλευρό μας σε αυτή 
την πολύ δύσκολη στιγμή.

Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. 
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 

με πολλή αγάπη η σύζυγός σου αικατερίνη, 
τα παιδιά σου Παναγιώτα (Παρασκευάς), μαρία (Νίκος) 

και τα εγγόνια σου Ελένη, Λευτέρης και Σταύρος
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Οι δύο ευαγγελισμοί
 

αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Παράδεισος. Ομορφιά. Φως. Ειρήνη. Γαλήνη. Οικογενειακή ατμόσφαιρα. 
Πατέρας ο Θεός. Παιδιά ο Αδάμ και η Εύα. Κάθε απόγευμα κατεβαίνει ο Θεός 
συντροφιά με τον Αδάμ και την Εύα. Κάνουν τον περίπατό τους. Τους διδάσκει όλη 
την αλήθεια. Μεγαλύτερη ευτυχία δεν υπάρχει.

Ο σατανάς ζηλεύει. Είναι πραγματικός διάβολος. Προσπαθεί να χαλάσει την 
όμορφη ατμόσφαιρα. Την οικογενειακή γαλήνη. Φουσκώνει τα μυαλά της Εύας. 
Και εκείνη με τον εγωισμό της τον ακολουθεί. Παίρνει την συμβουλή του. Τρώει 
από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Με τον εγωισμό 
της τα χάνει όλα. Παρασύρει και τον Αδάμ. Ξεγυμνώνονται τελείως. Κρύβονται 
από τον Θεό. Το απόγευμα ψάχνει ο Θεός να τους βρει. Φωνάζει. Αδάμ, Αδάμ 
που είσαι: Προσπαθούν να κρύψουν τη γύμνια τους. Να βρουν δικαιολογίες. Το 
φως χάνεται. Η ημέρα σβήνει. Το σκοτάδι απλώνεται παντού. Εξόριστοι βγαίνουν 
στη γη. Μένουν έτσι για χρόνια. Για αιώνες. Για χιλιετηρίδες. Ποιος ξέρει πόσον 
καιρό!

Έρχεται μια αχτίδα ηλίου. «Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Ο 
αρχάγγελος Γαβριήλ φέρνει τον ευαγγελισμό. Αναγγέλλει τον ερχομό του σωτήρα. 
Αρχίζει η επιστροφή του ανθρώπινου γένους στον παράδεισο.

Μεσουρανεί η βυζαντινή αυτοκρατορία. Η ελληνική φιλοσοφία και το φως του 
Χριστού οδηγούν την ανθρωπότητα για 1000 χρόνια.

Έρχεται η 29η Μαΐου 1453. Η πόλη πέφτει. Ο αυτοκράτορας μαρμαρώνει. Η 
λειτουργία διακόπτεται. Ο αθώος λαός αιματοκυλίζεται. Η Αγια-Σοφιά από εκκλησιά 
γίνεται τζαμί. Το φως χάνεται. Το μαύρο πέπλο του σκοταδιού σκεπάζει τα πάντα. 
Οι χριστιανοί σκλαβώνονται. Για 400 χρόνια ο σκοταδισμός της Τουρκίας και του 
μωαμεθανισμού σκεπάζει τα πάντα. Όλα τα σκιάζει η φοβέρα και τα πλακώνει η 
σκλαβιά. Οι χριστιανοί και οι έλληνες υποφέρουν.

«Μάνα σου λέω δεν μπορώ τον τούρκο να δουλεύω, δεν ημπορώ δεν δύναμαι 
εμάλλιασε η καρδιά μου, θα πάρω το ντουφέκι μου, να πάω να γίνω κλέφτης». 
Μα πως; Είναι ξυπόλυτοι. Είναι αγράμματοι. Είναι ρακένδυτοι. Δεν έχουν σχεδόν 
απολύτως τίποτε. Δεν έχουν λεφτά. Δεν έχουν όπλα. Έχουν όμως ψυχή. Έχουν 
πίστη στον Θεό. Έχουν την αληθινή πίστη. Μυημένοι στη Φιλική Εταιρεία 
ξεκινούν. Ορκίζονται. «Ελευθερία ή θάνατος». «Για του Χριστού την πίστη την 
αγία, για της πατρίδας την ελευθερία». Το θαύμα γίνεται. Κανείς δεν μπορούσε 
να το πιστέψει. Η ελευθερία περπατά ξανά στην όμορφη Ελλάδα. Και άλλοι λαοί 
παραδειγματίζονται. Ξεσηκώνονται. Παίρνει πολλά χρόνια, αλλά αποκτούν την 
ελευθερία τους.

Γιορτάζουμε τους δύο Ευαγγελισμούς. Τον Ευαγγελισμό της σύλληψης του 
Χριστού. Τον Ευαγγελισμό της ελευθερίας της Ελλάδας. Τι κι αν είμαστε στον 
Καναδά. Στις φλέβες μας τρέχει ελληνικό αίμα. Στην ψυχή μας είναι η αλήθεια του 
Χριστού. Είμαστε έλληνες και ορθόδοξοι. Γένος τιμημένο με πολύ αρχαία δόξα. 
Γένος φωτισμένο με του Χριστού την πίστη την αγία. Ποιο είναι το καθήκον μας; Να 
ακολουθούμε τις σοφές διδασκαλίες των αρχαίων προγόνων μας συνυφασμένες 
με την αλήθεια του Χριστού. Να παραδειγματιζόμαστε από τη γενναιοψυχία των 
ηρώων της ελληνικής επανάστασης του 1821. Να ζούμε ελληνοχριστιανικά. Κι 
αν δεν μπορούμε φέτος λόγω του κορονοϊού, να γιορτάσουμε με λειτουργίες και 
δοξολογίες και παρελάσεις να μη χάσουμε το φρόνημα μας. Μπόρα είναι και 
θα περάσει. Ο κορωνοϊός θα συντριβεί. Θα χαθεί. Με τη χάρη του Θεού όλα θα 
ξεπεραστούν. Μόνο εμείς να μένουμε πιστοί και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες 
του κορωνοϊού να μη χάνουμε το θάρρος μας. Να ζούμε την ορθόδοξη πίστη 
μας. Να κάνουμε έργα αγαθά και σωστά. Να φροντίζουμε και την ψυχή μας. Να 
σκεπτόμαστε την μετά θάνατο ζωή και τον παράδεισο. Να θαυμάζουμε και να ζούμε 
με το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας. Να παραδειγματιζόμαστε 
από τα κατορθώματα των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης. Να ζούμε ειρηνικά 
και δημιουργικά. Ζήτω η Ελληνική Επανάσταση του 1821! Ζήτω η Ελλάδα μας! 
Ζήτω ο Καναδάς! Ζήτω η ελευθερία!

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑρΧιΕΠιΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣώΤΗριΟΣ

Από το Γραφείο της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  

ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
24 –25  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

 
Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της Παναγίας στο Τορόντο εορτάζει και πανηγυρίζει την 25ην 
Μαρτίου, ημέρα του κοσμοσωτηρίου γεγονότος του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας 
Θεοτόκου και την 200η Επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας του 1821. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Τετάρτη  24 Μαρτίου - Παραμονή της Εορτής του Ευαγγελισμού 
 
7:00 μ. μ. - 8:30 μ.μ.   Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός του Ευαγγελισμού, 
     χοροστατούντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καναδά, 
     κ.κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ.  Θα  συμμετάσχουν Ιερείς των  
     Ορθοδόξων Εκκλησιών Τορόντο και περιχώρων. 
   
Πέμπτη  25 Μαρτίου - Εορτή  του Ευαγγελισμού και Εθνική Επέτειος 
 
 8:30 π. μ. - 11:30 π. μ.    Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 
     Προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καναδά, 
     κ.κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου   

 
11:30 π.μ.      Πανηγυρική Δοξολογία επί τη Εθνική Επετείω.  Τον 

 Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Εντιμότατος  
 Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο,  
 κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης 
 

 7:00 μ. μ. - 8:30 μ.μ.  Μεθεόρτιος Εσπερινός & Ιερά Παράκληση 
 
Καλείσθε όλοι οι φιλέορτοι Ομογενείς να συμμετάσχετε στον λαμπρό εορτασμό της 
μεγάλης αυτής διπλής Θρησκευτικής και Εθνικής μας Εορτής.  Η Εκκλησία θα είναι 
ανοικτή να δεχθεί 140 πιστούς  (15%  χωρητικότητα).  Μπορείτε να παρακολουθείτε, σε 
ζωντανή μετάδοση, όλες τις Ιερές Ακολουθίες από την Παναγία στην ιστοσελίδα  
www.panagia.ca/Panagia/Live_Feed.html 
 

Εκ του Γραφείου του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας 
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Χωρίς την παρουσία 
θεατών από το εξωτερικό 

στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο

Όλα εξ  αποστάσεως…Ανακοινώσεις από τον πρόεδρο 
της ΔΟΕ ,Thomas Bach, μέσω οθόνης. Τον ακούνε η 
πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών 
Αγώνων, Tόκιο 2020, Σέικο Χασιμότο και η κυβερνήτης του 
Τόκιο Yuriko Koike. Φώτο: ΑΑρ via Yoshikazu Tsuno

Το δικό της μήνυμα έστειλε η πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων, Tόκιο 2020, Σέικο 
Χασιμότο, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, που δεν 
επιτρέπει την παρουσία θεατών από το εξωτερικό στους 
Αγώνες του Τόκιο.

«Με πολλούς τρόπους οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 
Τόκιο 2020 θα είναι εντελώς διαφορετικοί από τους 
προηγούμενους. ώστόσο, η ουσία των Αγώνων θα 
παραμείνει αμετάβλητη, καθώς οι αθλητές θα δώσουν ό,τι 
μπορούν και θα εμπνεύσουν τον κόσμο με υπερβατικές 
επιδόσεις. Αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε για συγκεκριμένα 
σχέδια για να μοιραστούμε την υποστήριξη με όλους σε 
κάθε γωνιά του κόσμου, και να βοηθήσουμε να φέρουμε 
τους ανθρώπους μαζί,με τρόπους που ταιριάζουν στην 
εποχή μας. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε πλέον να έρθετε 
στην ιαπωνία αυτό το καλοκαίρι, ελπίζουμε πάρα πολύ 
ότι θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε τους Αγώνες του Τόκιο 
2020. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για 
να προσφέρουμε ασφαλείς Αγώνες με την ελπίδα ότι οι 
Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020 θα 
είναι ένα φως ελπίδας για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα η Ολυμπιακή Οργανωτική Επιτροπή του 
Τόκιο 2020 ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν επιτραπεί η 
παρουσία θεατών από το εξωτερικό, κατά τη διάρκεια των 
Ολυμπιακών Αγώνων που έχουν προγραμματιστεί γι αυτό 
το καλοκαίρι.

Τα 600.000 εισιτήρια των Ολυμπιακών και τα 30.000 
των Παραολυμπιακών Αγώνων που αγοράστηκαν από 
κατοίκους του εξωτερικού θα επιστραφούν, όμως δεν 
θα καλυφτεί το κόστος για τις κρατήσεις ξενοδοχείων 
που πρέπει να ακυρωθούν, σύμφωνα με δήλωση που 
κυκλοφόρησε μετά από πενταμερή διαδικτυακή συνάντηση, 
όπου συμμετείχαν, μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της ΔΟΕ, 
Τόμας Μπαχ και η Κυβερνήτης του Τόκιο, Γιουρίκο Κόικε.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που αναβλήθηκαν πέρυσι λόγω 
της πανδημίας COVID-19, έχουν προγραμματιστεί για τις 
23 ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου και οι Παραολυμπιακοί 
Αγώνες από τις 24 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου.



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια23 μαρτιου 2021 7

ΣΕ ΚαΛα ΧΕρια. ΣΕ ΚαΛΕΣ τιμΕΣ.
                  = ΕΞοιΚοΝομΗΣτΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

Σερφάροντας στο Facebook είδαμε ανάρτηση σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο το έτος 2003, αναφορικά με την ανοικοδόμηση του Ι.Ναού 
της Παναγίας μετά τη φωτιά. Ενα σημείο στο οποίο σταθήκαμε ήταν τα έξοδα και έσοδα που 
αναφέρονται για την ανοικοδόμηση. Εδώ να σημειωθεί ότι η “Εβδομάδα” έχει το δικό της 
αρχείο (ευτυχώς δηλαδή που δεν κρατά αρχείο μόνο ο γνωστός ομογενής) και ερευνώντας 
το, βρέθηκε ο οικονομικός απολογισμός που δόθηκε στα Ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης για 
δημοσίευση, τον Μάρτιο του 2003, σχετικά με το κόστος της ανοικοδόμησης. Στο οικονομικό 
αυτό έγγραφο (βλέπε παρακάτω), το οποίο παρουσιάστηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της 
ΕΚΜΤ στις 11 Μαρτίου 2003 και το οποίο, υπογραμμίζεται, ότι δόθηκε για δημοσίευση στα 

ΜΜΕ,  φαίνεται ότι το κόστος που δηλώθηκε 
για την ανοικοδόμηση της εκκλησίας της 
Παναγίας, ανέρχεται στα $6.467,326.17 και 
ότι περίσσεψαν και $67,510.11 για το ταμείο 
της ΕΚΤ. 
Ωστόσο στο statement της ΕΚΤ (φωτο 
δεξιά) το κόστος για την ανοικοδόμηση 
ανέρχεται στα $8,789.255 και προστίθεται 
το ποσό του $1,957.791 που χρειάστηκε να 
βάλει επιπλέον η ΕΚΤ. Συνολικά, σύμφωνα 
πάντα με το statement της ΕΚΤ, το κόστος 
της ανοικοδόμησης του Ι.Ν. της Παναγίας 
ανήλθε στα $10,747,046. Και εδώ εγείρεται το 

Απολογισμός και ...απολογισμός

ερώτημα, ποιος απο τους δύο 
οικονομικούς απολογισμούς 
ανταποκρίνεται στην αλήθεια; 
Γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια 
απόκλιση μεταξύ τους; 

Η πρώτη γυναίκα 
υπαρχηγός του γεν. 
επιτελείου στρατού 

στον Καναδά
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν 

Τρουντό χαιρέτισε τον πρώτο διορισμό 
γυναίκας στη θέση του υπαρχηγού του 
γενικού επιτελείου Άμυνας, καθώς οι 
δύο τελευταίοι επικεφαλής των ενόπλων 
δυνάμεων αποτελούν αντικείμενο 
έρευνας σε σχέση με κατηγορίες για 
“ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά”.

“Χαίρομαι πολύ που βλέπω μια ισχυρή 
γυναίκα να διορίζεται στη θέση του 
υπαρχηγού του γενικού επιτελείου για 
πρώτη φορά στην ιστορία του Καναδά”, 
δήλωσε ο Τριντό κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου.

“Η παρουσία μιας πρώτης γυναίκας σε 
αυτή τη θέση θα είναι σημαντική για τη 
συνέχιση του αγώνα μας για την εξάλειψη 
των διακρίσεων και του εκφοβισμού στις 
ένοπλες δυνάμεις μας”, πρόσθεσε.

Ο Τρουντό δήλωσε ότι η ανώτερη 
ιεραρχία του στρατού πρέπει “να 
σημειώσει πρόοδο για να θέσει τέλος 
στα θέματα της παρενόχλησης και 
των διακρίσεων” στις τάξεις της και να 
επιτρέψει στους καταγγέλλοντες να 
ακούγονται καλύτερα.

Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνησή 
του “δεν προχώρησαν αρκετά και 
δεν σημείωσαν πρόοδο αρκετά 
γρήγορα”, παραδέχτηκε. Υποσχέθηκε 
να προχωρήσει “πιο γρήγορα και πιο 
μακριά” για να διασφαλίσει “ότι όλοι όσοι 
υπηρετούν τη χώρα τους να μπορούν να 
εργάζονται με κάθε ασφάλεια”.

Ο διορισμός της αντιστρατήγου 
Φράνσις ‘Αλεν στη θέση του υπαρχηγού 
του γενικού επιτελείου ανακοινώθηκε 
νωρίτερα σήμερα, μετά τις κατηγορίες για 
“ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά” 
σε βάρος του πρώην αρχηγού του 
γενικού επιτελείου, στρατηγού Τζόναθαν 
Βανς, μετά την αποστρατεία του στις 
αρχές της χρονιάς.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

The Greek Community of Metropoloitan Toronto Inc.
Restoration of the Annunciation of the Virgin Mary

Summary of Reconciliation of Funds
As of February 28, 2003

Presented to  G.C.M.T. Board of Directors
March 11, 2003
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ΩΡΑ ΕΞ ΥΠΝΟΥ 
ΕΓΕΡΘΗΝΑΙ ΜΑΣ 

ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ 
Στο Μοντρεάλ: 

Αθ. Δημητρακόπουλος 
και Mathew T. Sargusingh

Στο Τορόντο: Γιάννης Δάγωνας 
και Glynn Report

Μερικές εβδομάδες τώρα, προσπαθώ 
να απαντήσω στο  ερώτημα:

{«Τί τέλος πάντων είναι των Ελλήνων οι 
Κοινότητες στο εξωτερικό;» και πως οι δύο 
μεγάλες Κοινότητες Μοντρεάλ και Τορόντο  
οι διοικήσεις των οποίων θέλουν να τις 
αποκαλούν «αστικές» και να τα βάζουν 
συνεχώς με τον θεσμό της Εκκλησίας, 
επιτιθέμενοι με σφοδρότητα όμως στον 
νυν Αρχιεπίσκοπο κ.κ.Σωτήριο, έπεσα σε 
κάτι άλλες περίεργες συμπτώσεις.»} 

Αυτά μεταξύ των άλλων έγραφα, καθώς 
πέρα του υποθετικού ερωτήματος επί του 
οποίου σίγουρα υπάρχουν πολλές και 
διαμετρικά αντίθετες απόψεις, έκπληκτος 
διαπίστωσα ότι: 

Στο Μοντρεάλ μετά την 12ετία Μαρή 
που έφερε την Κοινότητα στο χείλος της 
πτώχευσης, ακολούθησε η 5ετία των 
Διοικήσεων Γεωργουλή-Κατσαμπάνη 
όπου εκτός των άλλων, είχαμε ακόμα και 
μια επίσημη διαρροή $200.000.

Αρχικά ζητούσαμε έλεγχο της 12ετίας, 
1980-1992 μετά είπαμε να γίνει και της 
5ετίας 1992-1997.

Επειδή διάχυτη μεταξύ των μελών υπήρχε 
η εντύπωση, ότι ενδεχομένως να είχαν γίνει 
και καταχρήσεις, κατόπιν εντολής της Γ.Σ. 
προσλάβαμε, επί πληρωμή φυσικά  τον 
Auditor Mathew T. Sargusingh (εξωτερικό 
ελεγκτή) και παράλληλα σχηματίστηκε 
και μια Εξελεγκτική Επιτροπή υπό τον 
αείμνηστο Θανάση Δημητρακόπουλο για 
εξετάσει την περίοδο 1980- 1997.

Πολυσέλιδα τα πορίσματα που 
ακολούθησαν, εντυπωσιακά τα 
στοιχεία που αποκαλύφτηκαν, έγραφα 
παρουσιάζοντας συγχρόνως μικρό μόνο 
μέρος των πορισμάτων, του εξωτερικού 
ελεγκτή:

 Για να μην επαναλάβω τα όσα είχα 
γράψει που έχουν δημιουργήσει αίσθηση, 
αρκούμαι να αναφέρω μερικά από τον 
χορό των … όπως θέλετε πέστε τα, όπως 
αναφέρονται, το τονίζω αυτό, στο πόρισμα 
της Ειδικής Επιτροπής:

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

Όπως βλέπετε, ύστερα από αυτή 
την έλλειψη χρήσεων στοιχείων, 
καθυστέρησε ο έλεγχος υπερβολικά. 
Από τα στοιχεία που έχουμε, πολλά 
χρήματα κατασπαταλήθηκαν φέρνοντας 
την Κοινότητα σε πιο δύσκολη οικονομική 
κατάσταση. Έχουμε την περίπτωση Olton  
περίνου $600,000 δολάρια για τόκους και 
άλλα έξοδα, $656,397 δολ. του δανείου 
της Caisse de Depot, που διατέθηκαν για 
έξοδα λειτουργίας της Κοινότητάς. Το ίδιο 
και από το δάνειο της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος $511,445 χρησιμοποιήθηκαν 
και αυτά για έξοδα λειτουργίας και όχι για 
αναχρηματοδότηση. Προσθέτοντας σε 
αυτά τα χρήματα της Αγίας Τριάδος και ένα 
αρκετό ποσόν από αλλαγές παραγγελιών 

και από καθυστέρηση των εργασιών του 
κτιρίου της Νότιας Ακτής, πανηγύρια 
και κουζίνα, φθάνουν ένα ποσόν των 
$4,593,286 δολ. Αυτά ήταν αρκετά να 
φέρουν την Κοινότητα στην σημερινή 
οικονομική κατάσταση.»

Παράλληλα και πάλι στην ίδια έρευνα 
που δημοσίευσα την περασμένη 
εβδομάδα, αφού διευκρίνιζα και τόνιζα ότι 
δεν έχω πρόθεση να μπω στα εσωτερικά 
της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο, 
γιατί πράγματι δεν τα γνωρίζω, αρκέστηκα 
να αντιγράψω ορισμένα επίσημα στοιχεία. 
Αυτά προέρχονται από το από πολλές 
απόψεις αξιόλογο και κατατοπιστικό βιβλίο 
«Οσα δεν έσβησε ο χρόνος» του κ. Μιχάλη 
Μουρατίδη (σελίδες 325 και 326).

ιδού λοιπόν τα της Κοινότητας 
του Τορόντο που δημοσιεύτηκαν την 
περασμένη εβδομάδα λεπτομερέστερα  
και μέρος από αυτά τα επαναδημοσιεύω 
και σήμερα:

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

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

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

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

Βίοι παράλληλοι και έργα παρόμοια στις 
δύο «Μεγάαααααλες» και κατά τα άλλα 
«αστικές» Κοινότητες. Η μόνη διαφορά 
είναι:

 Αθ. Δημητρακόπουλος και Mathew 
T. Sargusingh στο Μοντρεάλ, Γιάννης 
Δάγωνας και “Glynn Report” στο Τορόντο.

Τόσο τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
Κοινότητα του Μοντρεάλ, όσο και εκείνα 
που αναφέρονται στην Κοινότητα του 
Τορόντο ΔΕΝ είναι ούτε  απόκρυφα αλλά 
ούτε και απόρρητα. ισως να μην τους 
είχαμε δώσει την απαιτούμενη προσοχή 
και φυσικά δεν τα είχαμε αντιπαραβάλλει, 
αλλά ήταν και παραμένουν στην διάθεση 
του κάθε μέλους και των δύο Κοινοτήτων 
καθώς και του κάθε Μέσου Ενημέρωσης.

μετά από αυτά και τόσα 
άλλα: «τί έτι χρείαν έχομεν 

μαρτύρων...»
Αυτά λεπτομερέστερα δημοσίευσα την 

περασμένη εβδομάδα και όπως ήταν 
φυσικό, σε πολλά μέλη, προξένησαν 
μεγάλη εντύπωση.

Μάλιστα μερικοί τα συνέδεαν και με 
τον πρόσφατο συσκοτισμό στα πέριξ 
της «Στέγης» και ρωτούσαν τι πρέπει 
να κάνουμε, αφού εδώ μιλάμε για πολύ 
«ύποπτες» καταστάσεις.

Μερικοί απαιτούσαν να σχηματίσουμε 

επιτροπή, να βάλουμε χρήματα και να 
συμβουλευτούμε δικηγόρο για το τι πρέπει 
να κάνουμε, αφού «μας έπιασαν μερικοί 
έξυπνοι στον ύπνο» και έτσι οδήγησαν 
την Κοινότητα, ή σωστότερα και τις δύο 
Κοινότητες στην σημερινή κατάσταση, 
μια κατάσταση που από οικονομική και 
διοικητική άποψη παραμένει ανησυχητική.

Στο Μοντρεάλ, εκτός των άλλων, των 
πολλών άλλων, από τα οποία έχει εκδιωχθεί 
η διαφάνεια και έχει στρογγυλοκαθίσει 
η συσκότιση, όχι μόνο δεν γνωρίζουμε 
τα οικονομικά των εννέα μηνών της 
Στέγης, αλλά οι ανώτεροι αξιωματούχοι 
της Διοίκησης της Κοινότητας, οι οποίοι 
ανερυθρίαστα στρογγυλοκάθισαν και στις 
ανώτερες  θέσεις του Δ.Σ. της Στέγης 
αποφεύγουν συστηματικά να αναφέρουν 
γιατί οι τίτλοι ιδιοκτησίας αυτού του 
κτιρίου των 80 διαμερισμάτων δεν έχουν 
μεταβιβαστεί ακόμα στην Κοινότητα.

Παράλληλα οι της Κοινότητας του 
Τορόντο ετοιμάζονται βγάλουν στο σφυρί 
μία από τις τέσσερις εκκλησίες, γιατί λόγω 
του αδιεξόδου στο οποίο έχουν οδηγήσει 
την Κοινότητα απειλούν ότι: 

«για να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα 
θα γίνουν ορισμένες μελέτες ειδικών και θα 
κληθούν τα μέλη προκειμένου να επιλέξουν 
ή να πουλήσουν ένα από τα πιο πολύτιμα 
περιουσιακά στοιχεία που έχει ΕΚΤ, ή 
να χάσει όλα τα πολύτιμα περιουσιακά 
στοιχεία που έχει».

Αυτό θα πει «υπεύθυνη», εξ εθελοντών, 
παρακαλώ εξ εθελοντών αποτελούμενη 
ηγεσία.

Αλήθεια αν αυτή είναι «υπεύθυνη στάση» 
τότε ποία είναι η παντελώς ανεύθυνη;

Αν αυτή είναι «επιδέξια διοίκηση!» τότε 
ποία είναι η παντελώς αδέξια;

Σίγουρα δεν έχω την απαίτηση να 
συμφωνούν πολλοί με τις απόψεις μου για 
το «τί τέλος πάντων είναι των Ελλήνων οι 
Κοινότητες στο εξωτερικό,» και ευχαρίστως 
θα δημοσιεύσω απόψεις συμπαροίκων 
που διαφωνούν μαζί μου.

Όμως αναρωτιέμαι υπάρχουν πολλοί 
που δεν βλέπουν, ότι τα ερωτήματά μου 
έχουν βάση και χρήζουν απάντησης; 

Αμφιβάλλει κανείς ότι αυτά τα πορίσματα, 
τα παράλληλα και σκανδαλωδώς 
πανομοιότυπα και στο Μοντρεάλ και 
στο Τορόντο, αν μη τι άλλο πρέπει να 
μελετηθούν και να αποδοθούν ευθύνες; 

Αμφιβάλλει κανείς, ότι εμείς τα μέλη 
θα πρέπει να απαιτήσουμε να γίνονται 
σεβαστοί οι επί χρόνια πεταγμένοι 
στα αζήτητα Εσωτερικοί Κανονισμοί; 
Αμφιβάλλει κανείς ότι εμείς, τα μέλη πρέπει 
να απαιτήσουμε, οι επί χρόνια μόνιμοι 
καταληψίες πολλών αξιωμάτων εθελοντές, 
ή θα σέβονται τους Εσωτερικούς 
Κανονισμούς και τα μέλη, ή δεν θα έχουν 
άλλη επιλογή από του να πάνε στα σπίτια 
τους ;

 Στο Μοντρεάλ στα της «Στέγης» και 
όχι μόνο πέριξ αυτής όλα δείχνουν ότι 
υπάρχουν στεγανά!

Στο Τορόντο, όλα δείχνουν, ότι μετά 
την εμπειρία που απέκτησαν από το 
«επιτυχημένο» ξεπούλημα τριών ακινήτων 
στο κέντρο της πόλης, άκουσον, άκουσον 
βάλθηκαν να πουλήσουν τουλάχιστον 
και έναν ιερό Ναό και κατόπιν «με ξένα 
κόλλυβα» να αυτοανακηρυχθούν ως 
θεράποντες ιατροί των οικονομικών της 
Κοινότητας!

Κοντολογίς μετά από αυτά και τόσα 
άλλα: «τί έτι χρειαν έχομεν μαρτύρων...» 
για να αποφανθούμε ότι αυτή η κατάσταση 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί.

ΚυριΕ «αΝτιΠοΔα» 
αΠο Που αρΧιΖουΝ τα 

ΒιΛαΕτια Σου  Στο τοροΝτο
Για Να μΗΝ μΠαιΝΩ Στα 

ΒοΣΚοτοΠια Σου;
Και ξαφνικά, με όσα περί Κοινότητας 

Τορόντο έγραψα φαίνεται ότι άθελά μου 

πάτησα ορισμένες κόκκινες γραμμές 
και μπήκα σε κάποιου Βελιγκέκα τα 
βοσκοτόπια.

Ενας από αυτούς, ο  φουκαράς μέσω 
μιας ιστοσελίδας που διαχειρίζεται στο 
Τορόντο, (την αποκαλεί «Αντίποδας») 
αντί να δει το δάσος των σκανδάλων που 
παρουσίασα και να ενώσει την φωνή 
του και να ζητήσει και αυτός διαφάνεια, 
επιτέθηκε σε εμένα που μου αφιέρωσε 
τέσσερά υβριστικά άρθρα.

Οι τίτλοι τους είναι ενδεικτικοί του 
περιεχομένου τους. Απολαύστε τους 
τίτλους:

«Μοντρεαλήτες …δημοσιογράφοι, συνα-
γωνίζονται σε …αληστεία Τοροντιανούς 
συναδέλφους των.!»

«Ενισχύσεις από Μόντρεαλ, στους 
εναντίων της Κοινότητας αγράμματους 
εκδότες.»

«Μνημεία ανευθυνότητας και ασχε-
τοσύνης του εκδότη του Ε. Βήματος, κ. Χρ. 
Μανίκη, με θέμα την Κοινότητα Τορόντο.!»

{«Η ημιμάθεια χείρων εστί και αυτής 
ταύτης  της αμαθείας...» κ. Μανίκη...}

Καταπληκτικοί τίτλοι, καταπληκτικό και 
το περιεχόμενο. Αν αφαιρέσεις από αυτά 
τις προσωπικές εναντίον μου και εναντίον 
άλλων ύβρεις, μένει  ένα τίποτα, ή  μάλλον 
η φωτογραφία εκείνου που τις σοφίστηκε.

αντίποδας: Στην ΕΚτ 
«μύρισαν πτωμαΐνη»

Θα απαντήσω σε δύο μόνο σημεία, γιατί 
αυτά μόνο έχουν κάποιο νόημα και δεν 
πρέπει να μείνουν αναπάντητα.

Στα γραφόμενα του στην πρώτη 
παράγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Μια μεγάλη ανακάλυψη έκαναν τις 
τελευταίες ημέρες κάποιοι Μοντρεαλήτες 
…δημοσιογράφοι.! Ανακάλυψαν επιτέλους 
ότι υπάρχει ελληνική παροικία και στο 
Τορόντο, με την οποία αποφάσισαν να 
ασχοληθούν έστω και καθυστερημένα.!

Έτσι, λοιπόν, κάποιοι εξ’ αυτών, μύρισαν 
πτωμαΐνη, με την ελαττωματική όσφρησή 
τους και τρέχουν με χίλια να προβάλουν 
τα γεγονότα και να φανούν αρεστοί στο && 
αφεντικό τους, που ΔΕΝ είναι άλλο από 
τον  Σωτήριο Αθανασούλα.!» (Σ.Γ. πριν 
αναφέρει το όνομα του Αρχιεπισκόπου 
προτάσσει 4 απαράδεκτους και 
βαρύτατους χαρακτηρισμούς που φυσικά 
δεν επιτρέπεται να δημοσιευτούν.)

Μα κύριε Αντίποδα, τι πετυχαίνεις με 
το να χρησιμοποιείς αυτού του είδους 
το υβρεολόγιο; Καλά εναντίον μου δεν 
πειράζει. Να υβρίζεις όμως και τον 
Αρχιεπίσκοπο; Δεν σέβεσαι τουλάχιστον το 
αξίωμά του; Απλώς σου λέω, γενικά είναι 
απαράδεκτες οι πάσης φύσεως ύβρεις, 
οι οποίες «είναι το όπλο των αδυνάτων», 
κατά που έλεγε εδώ ο  μακαρίτης ο 
ραδιοσχολιαστής Γιάννης Δαπέρης.

Ζούμε στην εποχή του πολιτισμένου 
διαλόγου και των επιχειρημάτων. Αυτά μας 
τα δίδαξαν και οι γονείς και οι αρχαίοι μας 
πρόγονοι. Από αυτά φαίνεται έχεις μεγάλη 
έλλειψη. Σαν όλους τους γονείς του κόσμου 
και οι δικοί σου δεν νομίζω να σε δίδαξαν 
να χρησιμοποιείς παρόμοιο λεξιλόγιο. 
Ντροπή! Δεν είμαστε πλέον μικρά παιδιά 
για να μπορούμε να επικαλούμεθα κάποιο 
ελαφρυντικό!

Στα άλλα, διαμαρτύρομαι γιατί δεν 
ανακαλύψαμε εμείς την Κοινότητα του 
Τορόντο. Εδώ μας ανακάλυψε ο Πρόεδρος 
της ΕΚΤ κ. Αρτεμάκης που παρεχώρησε 
στο Πρόγραμμα ράδιο Ακρίτες, του κ. 
Κώστα Δαμιηλιδη συνέντευξη σχετικά 
με το ενδεχόμενο πώλησης εκκλησίας. 
Η εφημερίδα μας μάλιστα την είχε 
ανακοινώσει με πρωτοσέλιδο! 

Επειτα αν διαβάσεις καλά αυτό που 
έγραψες αυτό το «μύρισαν πτωμαΐνη» 
αναφέρεται στην Διοίκηση της ΕΚΤ που 
ενώ της κατηγορείς ότι μυρίζει πτωμαΐνη 
υποτίθεται ότι προσπαθείς να την 
περασπιστείς.

αντίποδας: ο κ. μανίκης, παρουσιά-
ζεται ως τίμιος, αδέκαστος και …άκριτος 
κριτής, της Εκκλησίας

Ο κ, Αντίποδας εν τη σοφία του, αφού 
μένεα πνέων εναντίον μου γράφει ότι:

Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...
 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
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«Και είναι ο ίδιος ο κ. Μανίκης, ο οποίος 
παρουσιάζεται ως τίμιος, αδέκαστος και …
άκριτος κριτής, της Εκκλησίας…» 

Συμπεραίνει ότι:
«Ναι, αυτοί είναι οι άνθρωποι της 

Εκκλησίας, οι οποίοι «πιστεύουν»  στο Θεό 
για να κάνουν τη δουλειά τους..»

Εδώ κ. Αντίποδα θα διαφωνήσω ριζικά 
μαζί σου.

Πρώτον ουδέποτε έγραψα, ή είπα, 
ή παρουσιάστηκα ότι είμαι «ο τίμιος, 
αδέκαστος και …άκριτος κριτής, της 
Εκκλησίας..» αν βρεις κάπου ότι είπα κάτι 
τέτοιο, παρακαλώ να μου το επισημάνεις 
για να ζητήσω συγνώμη, και, στην άλλη 
τοποθέτησή σου ότι:

 «αυτοί είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, 
οι οποίοι «πιστεύουν»  στο Θεό για να 
κάνουν τη δουλειά τους..»

Θα σου πω ότι όχι μόνο δεν ξέρεις τι 
λες, αλλά πλανάσαι, ναι πλανάσαι πλάνην 
οικτράν.

Δηλαδή ισχυρίζεσαι ότι «οι άνθρωποι της 
Εκκλησίας προσποιούνται ότι «πιστεύουν»  
στο Θεό για να κάνουν τη δουλειά τους..»

Χωρίς να αποκλείω το ενδεχόμενο να 
υπάρχουν και άτομα «που χρησιμοποιούν 
την Εκκλησία, για να κάνουν τη δουλειά 
τους..» άλλωστε εσύ στο πρόσωπό μου, 
εντόπισες έναν από αυτούς, έτσι για να 
μάθω και εγώ, μπορείς να μου απαντήσεις 
αν, αυτοί αν δεν πήγαιναν στην Εκκλησία 
θα ήταν καλύτεροι;

Πως καταλήγεις σε αυτό το συμπέρασμα;
Και το άλλο, μπορείς να μου απαντήσεις, 

αν κάποιος δεν πάει στην Εκκλησία είναι 
καλύτερος; Πού το βασίζεις αυτό;

Αθελά σου, ή σκόπιμα εξαπολύεις αυτού 
του είδους τις ανοησίες και τις λάσπες, που 
προκαλούν σύγχυση;

Ετσι για να ξέρεις, κανένας έστω και από 
περιέργεια αν πάει στην Εκκλησία, δεν θα 
διδαχθεί, να «χρησιμοποιεί την Εκκλησία, 
για να κάνει την δουλειά του.» 

Όμως πρόσεξε και εσύ κ. Αντίποδα και 
όσοι άλλοι ενδεχομένως να σκέπτονται 
σαν εσένα. Όχι μόνο δεν πάνε στην 
Εκκλησία γιατί πιστεύουν ότι μπορούν να 
σώσουν και εκτός της Εκκλησίας την ψυχή 
τους, αλλά μεταξύ των άλλων πλανών που 
έχουν, πλανώνται και επειδή θεωρούν 
τον εαυτόν τους «τίμιο, αδέκαστο και …
άκριτο κριτή.» Αυτοί σε βαθμό υποκρισίας 
υπερβαίνουν κατά πολύ και τον γνωστό 
τυπολάτρη Φαρισαίο της γνωστής μας 
παραβολής. Αυτός ο Φαρισαίος, φαρισαϊκά 
φερόμενος είπε, εγώ είμαι ο καλός, και ο 
αναμάρτητος και όχι ο Τελώνης και όλοι οι 
άλλοι σαν τον Τελώνη συνάνθρωποι του. 
Αντιθέτως ο Τελώνης και οι συν αυτό, με το 
«ο  Θεός ιλάσθήτι μοι τω αμαρτωλώ» που 
αναφωνών  προστρέχουν στην Εκκλησία, 
όπου επιδιώκουν το έλεος του Κυρίου. 
Αυτό ο Κύριος, πλουσιοπάροχα και 
γενναιόδωρα παρέχει στους εν ειλικρινεία 
μετανοούντες αμαρτωλούς.

λυπούμαι κ Αντίποδα, άθελά σου ίσως, 

σκεπτόμενος έτσι, τον Φαρισαίο μιμείσαι.
Ετσι φιλικά σου λέω, διάβασε αυτά 

που σου γράφω και σύνελθε! Ποτέ δεν 
είναι αργά. Προσπάθησε να πάς πάλι σε 
εκείνους τους εκκλησιαστικούς χώρους 
που πήγαινες, ή έστω με το ζόρι σε 
πήγαιναν σαν ήσουν μικρός.

Σύνελθε πριν είναι αργά. Ανοιξε τον 
Συνέκδημο και διάβασε μερικά τροπάρια 
που ψέλνονται στις Εκκλησίες αυτήν την 
περίοδο. ώφελημένος θα βγεις. Και τέλος 
ένωσε και εσύ την φωνή σου έτσι ώστε, 
εκείνες οι Κοινότητες των Ελλήνων που 
«μυρίζουν πτωμαΐνη» να επανέλθουν 
εκεί που οι ιδρυτές τους, εξ αρχής  τις 
τοποθέτησαν.

Του Γεωργίου Καρύδη 

Καθώς γλυκοχαράζει η ελπίδα, 
αφού ήδη όλοι οι δείκτες δείχνουν 
ότι η διασπορά του Κορωναϊού στην 
Επαρχία μας σταθεροποιείται και τείνει 
συνεχώς μειούμενη και ως εκ τούτου, 
έχει ανακοινωθεί μερική άρση ορισμένων 
μέτρων, πολλοί ειδικοί των περί την 
δημόσια υγεία, όχι μόνο δεν εφησυχάζουν, 
αλλά θεωρούν ότι και αυτή η μικρή άρση 
των περιοριστικών μέτρων ήταν πρόωρη.

Πολλοί ειδικοί δεν εφησυχάζουν ούτε 
και από το γεγονός ότι η διαδικασία των 
εμβολιασμών συνεχίζεται και επιταχύνεται 
αφού μέχρι την Πέμπτη ο αριθμός των 
εμβολιασθέντων στην Επαρχία μας είχε 
φτάσει στις 832,469. 

Όμως σύμφωνα με την διευθύντρια 
δημόσιας υγείας του Δήμου του Μοντρεάλ 
Dr. Mylène Drouin, το ερώτημα δεν είναι 

εάν, αλλά πότε θα φτάσει το τρίτο κύμα και 
πόσο ψηλά θα φτάσουν στο απόγειό τους 

οι αριθμοί των 
νέων φορέων. 
Ανήσυχη από 
τα στοιχεία που 
έχει υπ’ όψη της 
προειδοποίησε 
την Τετάρτη 
κατά την 
καθιερωμένη 
σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η 
τύπου, όπου 
προβαίνει σε 
ενημέρωση για 
την πορεία της 
πανδημίας ότι:

Έ ν α 
τρίτο κύμα 

COVID-19, με μια πιο μεταδοτική και 
θανατηφόρα παραλλαγή του ιού είναι 
αναπόφευκτο, αφού βρίσκεται καθ’ οδόν.  

Βλέπουμε την αύξηση τώρα στο Οντάριο 
όπου στο 40% των περιπτώσεων υπάρχει 
μία παραλλαγή του ιού, η οποία και 
επιταχύνεται. Φαίνεται ότι φτάνει σε σημείο 
αιχμής, και είναι δύσκολο να ληφθούν 
μέτρα περιορισμού.

«Ναι, θα υπάρξει ένα τρίτο κύμα και εδώ. 
Σε ποιο ύψος θα φτάσει και πότε ακριβώς 
θα συμβεί», είναι δύσκολο να ειπωθεί, είπε.

Πάντως σε ολόκληρο το Κεμπέκ την 
Πέμπτη διαγνώστηκαν 702 νέοι φορείς και 
επί πλέον 7 θάνατοι.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν 
διαγνωστεί 300,152 φορείς του ιού και ο 
αριθμός των θανάτων που αποδίδονται σε 
αυτόν ανέρχονται σε 10,576.

Την ίδια ημέρα 519 άτομα νοσηλεύονταν 
σε Νοσοκομεία (7 περισσότερα από την 
προηγούμενη ημέρα) και από αυτά 101 
ήταν οι διασωληνωμένοι. Οι αριθμοί αυτοί 
αν και έχουν μειωθεί κατά πολύ, εξ αιτίας 
του ενδεχόμενου της εμφάνισης του τρίτου 
κύματος δεν παύουν να είναι ανησυχητικοί.  

Στην περιοχή του Μοντρεάλ, την Τρίτη 
νοσηλεύονταν 224 νέοι φορείς του COV-
ID-19. Από αυτούς 74 νοσηλεύονταν στις 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Πριν από ένα μήνα, οι αντίστοιχοι 
αριθμοί ήταν 326 και 78. 

Εκτός της διευθύντρια δημόσιας υγείας 
του Δήμου του Μοντρεάλ ανησυχία για την 
εξάπλωση της νόσου με την παραλλαγή 
της εξέφρασε και ο Dr. Peter Gold-

berg, που είναι διευθυντής του τμήματος 
εκτάκτων περιστατικών στο Κέντρο Υγείας 
του Πανεπιστημίου Mcgill (MUHC).

Αυτός απαντώντας σε σχετική ερώτηση 
της εφημερίδος Gazette είπε ότι εδώ και 
εβδομάδες παρατηρείται ότι στο τμήμα 
Εκτάκτων Περιστατικών καταφτάνουν 
ασθενείς που έχουν μολυνθεί με την 
πιο μολυσματική παραλλαγή του ιού 
(ονομάζεται B.1.1.7) και ως εκ τούτου 
φοβάται ότι οι αριθμοί των φορέων είναι 
υψηλότεροι εκείνων που επισήμως 
αναφέρονται.

Επί πλέον είπε ότι από τα τέλη 
Φεβρουαρίου βλέπει ότι οι νέοι φορείς 
της νόσου είναι νεότεροι σε ηλικία και 
τα συμπτώματα που έχουν είναι πιο 
επιβαρυμένα από εκείνα του παρελθόντος.

Αν και έβλεπα ότι επισήμως ο αριθμός 
των φορέων μειωνόταν, διαπίστωνα 
ότι στους θαλάμους των εκτάκτων 
περιστατικών κατέφταναν πολλοί 
άρρωστοι με συμπτώματα συγκριτικά πιο 
επιβαρυμένα με εκείνα του παρελθόντος, 
είπε.

Οπωσδήποτε τόνισε η κατάσταση 
στα Νοσοκομεία είναι καλύτερη εκείνης 
που ήταν πριν από δύο μήνες, στο 
αποκορύφωμα του δεύτερου κύματος, 
αλλά οι δυνατότητες τους ακόμα 
δοκιμάζονται. Ολοι κρατάμε την ανάσα 
γιατί φαίνεται ότι το Οντάριο αντιμετωπίζει 
ένα τρίτο κύμα. Παράλληλα κοιτάζουμε 
πάντα στην Ευρώπη για να υπολογίσομε τι 
θα αντιμετωπίσουμε. Τα στοιχεία αυτά, με 
τον τρόπο τους μας λένε τι έρχεται και αυτό 
δεν φαίνεται καλό.

Χώρες που ξεκίνησαν καλά με τον 
εμβολιασμό, όπως το ισραήλ, τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και η Βρετανία, βλέπουν 
τον αριθμό των περιστατικών να μειώνεται. 
Αλλά άλλες, όπως η Γαλλία και η ιταλία, 
στις οποίες γίνονται εμβολιασμοί σε 
ποσοστό ανάλογο εκείνου που γίνεται στον 
Καναδά, βλέπουμε και πάλι να αυξάνεται ο 
αριθμός των φορέων.

Ελπίζω, κατέληξε οι εμβολιασμοί να 
γίνουν πριν βρεθούμε προ του κύματος 
των παραλλαγών. Πάντως είναι ζήτημα 
χρόνου, αν και τώρα έχουμε και τον 
παράγοντα των εμβολίων πρόσθεσε.

ώς τόσο όλοι συμφωνούν ότι πολλά 
θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει τις δυο 
προσεχείς εβδομάδες του Μαρτίου, που θα 
έχουμε τις συνέπιες από τον συγχρωτισμό 
των ανοιξιάτικων διακοπών.

Αν δεν παρατηρηθεί αύξηση των 
κρουσμάτων θα βρισκόμαστε σε καλή 
κατάσταση, είπε.

Πάντως όλοι και ιδιαίτερα η Dr  Drouin, 
πιστεύει ότι η Κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να 
άρει ακόμα και εν μέρει τα ισχύοντα μέτρα. Γι 
αυτό προειδοποιούν να μην εφησυχάζουμε 
γιατί ο κίνδυνος της πανδημίας είναι 
υπαρκτός αφού τα αποτελέσματα του 
τρίτου κύματος έχουν αρχίσει να γίνονται 
ορατά και στην Επαρχία μας.

Ελπίδες για το καλύτερο 
αλλά και φόβοι από το ενδεχόμενο

τρίτου μεταλλαγμένου κύματος 
του COVID-19

ΚΑΝΑΔΑΣ
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Είμαστε υπερήφανοι που 
συνεορτάζουμε με τον 
Ελληνισμό αυτή τη ιστορική 
επέτειο, λέει η πρωθυπουργός 
της Ν. Ν. Ουαλίας ενώ και το 
Εργατικό κόμμα είχε στηρίξει 
το αίτημα της Ελληνικής 
Κοινότητας της μεγαλύτερης 
αυστραλιανής πολιτείας (Greek 
Orthodox Community of NSW)

Η φημισμένη Όπερα του Σιδνεϊ θα 
φωταγωγηθεί με τα χρώματα της ελληνικής 
σημαίας για να τιμηθεί με αυτό τον τρόπο 
η επέτειος των των 200 χρόνων από την 
έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 
1821.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε η 
πρωθυπουργός της πολιτεία;ς της Νέας 
Νότιας Ουαλίας.

Νωρίτερα το  Εργατικό κόμμα της Νέας 
Νότιας Ουαλίας είχε στηρξζει το αίτημα της 
Ελληνικής Κοινότητας της μεγαλύτερης 
αυστραλιανής πολιτείας (Greek Orthodox 
Community of NSW) να φωταγωγηθεί 
η Όπερα του Σίδνεϊ με τα γαλανόλευκα 
χρώματα της ελληνικής σημαίας για να 
τιμηθεί έτσι η επέτειος των 200 χρόνων από 
την έναρξη της ελληνικής επανάστασης 
του 1821.

Η αρχηγός του Εργατικού Κόμματος της 
NSW, Jodi McKay, έστειλε σχετική επιστολή 
στην πρωθυπουργό της πολιτείας.

Ανάλογα αιτήματα που υποβλήθηκαν 
από τα ελληνικής καταγωγής μέλη 
του πολιτειακού Εργατικού κόμματος  
αγνοήθηκαν.

Η πρόταση έγινε τον περασμένο 
Δεκέμβριο από την Σόφη Κότση 
(εκλέγεται στο Canterbury),  τον Steve 
Kamper (εκλέγεται στο Rockdale) και την 
γερουσιαστή Courtney Houssos αλλά δεν 

είχε αποτέλεσμα.
«Τα 200 χρόνια από την έναρξη της 

επανάστασης  για την ανεξαρτησία της 
Ελλάδας είναι μια σημαντική επέτειος και 
το αίτημα να φωταγωγηθεί η Όπερα με τα 
χρώματα της ελληνική σημαίας δεν πρέπει 
να αγνοηθεί» είπε η  ηγέτης των Εργατικών 
κα McKay και πρόσθεσε:

«Στην Αυστραλία ζει μια από της 
μεγαλύτερες ελληνικές κοινότητες όλου του 
κόσμου και οι Έλληνες της Νέας Νότιας 
Ουαλίας αποτελούν αναπόσπαστο και 

πολύτιμο κομμάτι της πολυπολιτισμικής 
μας κοινωνίας.

Εξάλλου η κα Κότση παρατήρησε πως «η 
σύγχρονη Αυστραλία θα ήταν αγνώριστη

Χωρίς την συμβολή των Ελλήνων και  
αυτή η επέτειος είναι εξαιρετικής σημασίας 
για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας».

Εξάλλου άλλες πόλεις στον κόσμο, όπως 
το Σαν Φρανσίσκο και η Βοστώνη τιμούν με 
ξέχωρο τρόπο την ελληνική εθνική επέτειο.

«Τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας είναι 
ιστορικής σημασίας και η επέτειος αυτή θα 

πρέπει να τιμηθεί»  είπε ο κ. Kamper
Με την σειρά της η κας Houssos κάλεσε  

τον υπουργό Πολιτισμού της πολιτείας να 
πάρει θέση.

«Στην Όπερα», είπε, «γίνονται πολλές 
εκδηλώσεις και συχνά φωταγωγείται. 
Καλό είναι να αναγνωριστεί η σημασία της 
ιστορικής επετείου».

Τελικά η  πολιτειακή πρωθυπουργός 
έδωσε την έγκρισή της, κάτι που σχολίασε 
πολύ θετικά η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

neoskosmos.com

Και η Όπερα του Σίδνεϊ θα φωταγωγηθεί 
με τα ελληνικά χρώματα για να τιμηθούν 

τα 200 χρόνια από το 1821
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Τα εμβόλια μειώνουν 
αλλά δεν εξαλείφουν πλήρως 

τη διασπορά της νόσου
Όπως εξηγεί ο κ. Μόσιαλος «τα περισσότερα εμβόλια δεν προστατεύουν πλήρως 

από τη λοίμωξη, ακόμη και αν μπορούν να εμποδίσουν την εμφάνιση συμπτωμάτων. ώς 
αποτέλεσμα, οι εμβολιασμένοι άνθρωποι μπορούν να μεταφέρουν και να διαδώσουν εν 
αγνοία τους παθογόνα. Περιστασιακά (…) μπορούν ακόμη και να ξεκινήσουν επιδημίες.

Ολόκληρη η ανάρτηση έχει ως εξής:
«Στις 17 ιουνίου του 2009, ένα 11χρονο αγόρι επέστρεψε στις ΗΠΑ από το Ηνωμένο 

Βασίλειο και ενώ παρακολούθησε ένα πρόγραμμα ορθόδοξης εβραϊκής εκπαίδευσης στο 
Sullivan της Νέας Υόρκης, ανέπτυξε μια μυστηριώδη διόγκωση των σιελογόνων αδένων 
του.

Τι ήταν; Μαγουλάδες, ή αλλιώς η αερο-μεταδιδόμενη μέσω σταγονιδίων αναπνευστική 
λοίμωξη παρωτίτιδα.

Εν τω μεταξύ τα μαθήματα συνεχίστηκαν. Τα 400 παιδιά που παρευρίσκονταν περνούσαν 
ώρες μαζί κάθε μέρα και μέχρι τη λήξη του προγράμματος, άλλοι 22 είχαν μολυνθεί, μαζί 
με τρεις ενήλικες. Καθώς οι μαθητές επέστρεψαν στα σπίτια τους, ο ιός εξαπλώθηκε στο 
Brooklyn, στο Rockland County, στη συνέχεια στο Ocean County και στο Orange County. 
Συνολικά, η επιδημία διήρκεσε ένα χρόνο και τουλάχιστον 3.502 άτομα κόλλησαν.

Όταν οι επιστήμονες ανέλυσαν τι είχε συμβεί, πρότειναν ότι το στυλ μάθησης chavrusa 
(που περιλαμβάνει μικρή φυσική απόσταση) θα μπορούσε να φταίει για τη μετάδοση του 
ιού της παρωτίτιδας.

Αυτό που φαίνεται πιο εκπληκτικό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ο υπερ-μεταδότης 
μαθητής είχε ήδη λάβει μια δόση του εμβόλιου MMR (για ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά). 
Είναι πιθανό ότι είχε δηλαδή κάποια ανοσοπροστασία – όπως και τα άλλα εμβολιασμένα 
παιδιά, και ανέπτυξε σχετικά ήπια συμπτώματα χωρίς επιπλοκές – αλλά ήταν ακόμη σε 
θέση να μεταφέρει τον ιό και να τον μεταδώσει σε άλλους.

Είναι περίεργο αυτό;
Καθόλου. Τα περισσότερα εμβόλια δεν προστατεύουν πλήρως από τη λοίμωξη, 

ακόμη και αν μπορούν να εμποδίσουν την εμφάνιση συμπτωμάτων. ώς αποτέλεσμα, 
οι εμβολιασμένοι άνθρωποι μπορούν να μεταφέρουν και να διαδώσουν εν αγνοία τους 
παθογόνα. Περιστασιακά, όπως στο παράδειγμα που ανέφερα, μπορούν ακόμη και να 
ξεκινήσουν επιδημίες.

Γιατί γίνεται αυτό;
Γιατί υπάρχουν – για να το πούμε απλά- δύο τύποι ανοσίας που επιτυγχάνονται με τα 

εμβόλια. Η μια αποτρέπει την πρόκληση σοβαρής ασθένειας από ένα παθογόνο, αλλά 
δεν μπορεί να το εμποδίσει να εισέλθει στο σώμα ή να πολλαπλασιαστεί. Η άλλη είναι η 
λεγόμενη “αποστειρωτική ανοσία”, η οποία μπορεί να αποτρέψει πλήρως τις λοιμώξεις 
ακόμη και τις ασυμπτωματικές.

Ας δούμε και κάτι άλλο.
Μετά από τα εμβόλια της ηπατίτιδας Β, της παρωτίδας, της μηνιγγίτιδας και φυσικά 

της γρίπης, κάποιος μπορεί να νοσήσει και να μεταδώσει τον ιό. Για παράδειγμα στην 
περίπτωση της μηνιγγίτιδας (που προκαλείται από τα βακτήρια Neisseria meningitidis), 
υπάρχουν πολλά εμβόλια διαθέσιμα για δεκάδες διαφορετικά στελέχη. Τα τρία που δίνονται 
στις ΗΠΑ – MCV4, MPSV4 και MenB – μπορούν από κοινού να αποτρέψουν το 85-90% 
των περιπτώσεων ασθένειας. ώστόσο, έχει αποδειχθεί ότι εξακολουθούν να επιτρέπουν 
στους ανθρώπους να «μεταφέρουν» το παθογόνο.

Που θέλω να καταλήξω;
Με κάποια πολύ γνωστά σε εμάς εμβόλια επιτυγχάνεται η μείωση της έντασης των 

συμπτωμάτων στους εμβολιασμένους, και έτσι οι άνθρωποι συνήθως δεν νοσηλεύονται, 
οι πανδημίες περιορίζονται και ελάχιστοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από λοιμώδη και 
μεταδοτικά νοσήματα.

Άρα, τελικά ποιο είναι το καλύτερο εργαλείο για τον έλεγχο του νέου κορωνοϊού;
Εύκολη απάντηση: το δικό μας ανοσοποιητικό σύστημα. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι 

ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα πρέπει να εκτεθεί στον ιό για να μάθει πώς να μας 
προστατεύει. Και μερικές φορές δεν καταφέρνει να προστατεύσει κάποιους από την ένταση 
της λοίμωξης.

Τα εμβόλια όμως λύνουν αυτό το πρόβλημα αφήνοντας το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
να ‘γνωρίσει’ τον ιό πριν πραγματικά μολυνθούμε, ώστε να μάθει πώς να τον καταπολεμήσει 
αν χρειαστεί.

Γιατί έκανα όλη αυτή την εκτενή εισαγωγή;
Από μια πρόσφατη μετα-ανανάλυση που δημοσιεύτηκε γνωρίζουμε πως τα περισσότερα 

άτομα που μολύνονται με τον κορωνοϊό δεν θα παραμείνουν ασυμπτωματικά καθ ‘όλη 
τη διάρκεια της λοίμωξης άρα η ασυμπτωματικότητα τελικά ενδέχεται να αντιστοιχεί σε 
μικρότερο ποσοστό (doi.org/10.1371/journal.pmed.1003346).

Επιπλέον με βάση την απόδοση παρόμοιων εμβολίων, και τα αναδυόμενα στοιχεία από 
τις κλινικές δοκιμές και τους μαζικούς εμβολιασμούς, κλίνουμε στο ότι ο εμβολιασμός κατά 
του COVID-19 μειώνει τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού.

Τα στοιχεία δείχνουν πως η φυσική ανοσία θα διαρκεί πολλούς μήνες, αν και είναι δυνατή 
η επαναμόλυνση (ιδιαίτερα μετά από ήπια ασθένεια). Το εμβόλιο πιθανότατα θα παρέχει 
παρόμοιο χρονικό διάστημα προστασίας, και θα το γνωρίζουμε και αυτό σύντομα.

Το πιο σημαντικό είναι πως, ακόμη και αν η προστασία δεν είναι μόνιμη, είτε λόγω 
εξασθενημένης ανοσίας είτε λόγω νέων παραλλαγών του ιού, οι μεταγενέστερες λοιμώξεις 
πιθανότατα θα είναι λιγότερο σοβαρές για εκείνους των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα 
είχε την ευκαιρία να εκτεθεί στον ιό, είτε μέσω της λοίμωξης είτε μέσω του εμβολιασμού.

Επίσης, να θυμόμαστε πως ο μαζικός εμβολιασμός – όπως ήδη γνωρίζουμε από το 
ισραήλ- οδηγεί σε σημαντικές μειώσεις στον αριθμό των νέων λοιμώξεων αλλά και των 
εισαγωγών στα νοσοκομεία και των θανάτων από τη λοίμωξη. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος 
τρόπος να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, και όχι η έκθεση στον ιό».

Υ Γ Ε Ι Α
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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
 Ένταση και ταραχές 

σε Γερμανία 
και Βρετανία 

Συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ 
αστυνομικών και διαδηλωτών που 
διαμαρτύρονταν για τα μέτρα κατά της 
πανδημίας τόσο στην κεντρική Γερμανία, σε 
μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που 
έχουν οργανωθεί από τις αρχές του έτους στη 

χώρα, όσο και στη Βρετανία.
Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής 

αστυνομίας είπε ότι στη διαδήλωση στο Κάσελ 
μετείχαν 15-20.000 άνθρωποι. Οι ταραχές 
ξεκίνησαν όταν οι συγκεντρωμένοι, οι οποίοι 
βρέθηκαν στην πλατεία Φρίντριχσπλατς, 
χωρίς προστατευτικές μάσκες και χωρίς 
να τηρούν τις αποστάσεις, επιχείρησαν 
να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό για να 
ενωθούν με μια άλλη ομάδα διαδηλωτών.

Οι δυνάμεις ασφαλείας προσπάθησαν 
να διαλύσουν το πλήθος χρησιμοποιώντας 
σπρέι πιπεριού. Σε άλλες περιοχές της 
πόλης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των 
γκλομπ τους και εκτόξευσαν νερό υπό πίεση 
εναντίον διαδηλωτών που προσπαθούσαν να 
σπάσουν τον κλοιό και πέταγαν εναντίον τους 
μπουκάλια.

Σημειώθηκαν επίσης συγκρούσεις με 

αντιδιαδηλωτές, όταν οι διαμαρτυρόμενοι 
για τα μέτρα ξεκίνησαν να αποχωρούν 
από τα σημεία όπου τους είχε επιτραπεί 
να συγκεντρωθούν, στους δρόμους του 
Κάσελ.  Η αστυνομία κατηγόρησε τους 
συγκεντρωμένους για «επανειλημμένες 
επιθέσεις» εναντίον εργαζομένων στις 
υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών. 
«Δεν θα ανεχθούμε τέτοιες επιθέσεις» 
τόνισαν οι αρχές, που διέλυσαν πρόωρα τη 
συγκέντρωση στη Φρίντριχσπλατς επειδή δεν 
τηρούνταν οι υγειονομικοί κανονισμοί.

Η κινητοποίηση αυτή οργανώθηκε από το 
κίνημα Querdenker («Αντικομφορμιστικό») 
το οποίο από τις αρχές της πανδημίας 
έχει πραγματοποιήσει πολλές μεγάλες 
διαδηλώσεις κατά των μέτρων στη Γερμανία. 
Στους κόλπους του συγκεντρώνει ένα 
ετερόκλητο πλήθος από ακροαριστερούς, 
ακροδεξιούς, αντιεμβολιαστές και 
συνωμοσιολόγους. Στο Κάσελ, ορισμένοι 
διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με τα 
συνθήματα: «Βάλτε τέλος στην καραντίνα» 
και «Αντάρτες του Κορόνα».

Ταραχές ξέσπασαν και στο λονδίνο, όταν 
διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τα μέτρα 
κατά της πανδημίας έκαναν πορεία στο κέντρο 
της πόλης, αψηφώντας την προειδοποίηση 
της αστυνομίας να μην προχωρήσουν 
στην κινητοποίησή τους. Η αστυνομία 
ανακοίνωσε ότι έκανε 33 προσαγωγές, 
κυρίως για παραβίαση των μέτρων κατά της 
πανδημίας. Περίπου 10.000 άνθρωποι είχαν 
συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα και φώναζαν 
συνθήματα όπως «Μην καταστρέφετε τη ζωή 
των παιδιών μας» και «Ψεύτικη πανδημία».

Οι διαδηλωτές, που δεν τηρούσαν τις 
αποστάσεις, κρατούσαν πλακάτ και άναψαν 
φωτοβολίδες. Με βάση τα μέτρα που έχουν 
ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, δεν επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας. ώστόσο, οι αντιδράσεις σε 
αυτόν τον περιορισμό εντάθηκαν αυτήν την 
εβδομάδα, ιδίως μετά τη διάλυση, από τις 
αστυνομικές αρχές, της κινητοποίησης στη 
μνήμη της 33χρονης Σάρας Έβεραρντ, το 
περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ένας αστυνομικός κατηγορείται για την 

απαγωγή και τη δολοφονία της γυναίκας. 
Περισσότεροι από 60 βουλευτές, με επιστολή 
τους προς την υπουργό Εσωτερικών 
Πρίτι Πατέλ, ζήτησαν την Παρασκευή να 
επιτραπούν οι διαδηλώσεις και η συμμετοχή 
σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας να μην 
θεωρείται ποινικό αδίκημα. Στις αρχές της 
εβδομάδας οργανώθηκαν τρεις συνεχόμενες 
νύχτες κινητοποιήσεων στο λονδίνο, με 
αφορμή τη διάλυση της αγρυπνίας για την 
Έβεραρντ.

Το υπουργείο Εσωτερικών, όταν ρωτήθηκε 
για την επιστολή των βουλευτών, απάντησε 
ότι η εντολή που έχει δοθεί στους πολίτες 
να παραμείνουν στο σπίτι τους ισχύει μέχρι 
τις 29 Μαρτίου και όταν αρθεί μπορούν να 
ξαναρχίσουν οι κινητοποιήσεις, αρκεί οι 
συμμετέχοντες να συμφωνήσουν ότι θα τηρούν 
τις αποστάσεις. Η αστυνομία προειδοποιεί ότι 
όσοι παραβιάζουν τα μέτρα θα συλληφθούν ή 
θα τους επιβληθεί πρόστιμο.

Το μήνυμα του πρίγκιπα Χάρι 
σε παιδιά που έχασαν γονιό 
Έγραψε για το δικό 

του βίωμα
Ο πρίγκιπας Χάρι περιέγραψε την οδύνη 

που βίωσε από την απώλεια της μητέρας του, 
στον πρόλογο βιβλίου που προορίζεται για 
παιδιά τα οποία έχασαν Στο βιβλίο, ο δούκας 
του Σάσεξ περιέγραψε ότι ο θάνατος της 
μητέρας, πριγκίπισσας Νταϊάνα, άφησε «ένα 
τεράστιο κενό μέσα μου», στον πρόλογο του 
βιβλίου «Hospital by the Hill».

Το βιβλίο προορίζεται για παιδιά 
εργαζομένων στην «πρώτη γραμμή» στην 
πανδημία, τα οποία έχασαν γονιό ή κάποιο 
άλλο αγαπημένο τους πρόσωπο.

«Αν διαβάζεις αυτό το βιβλίο, είναι επειδή 
έχασες τον γονιό σου ή έναν αγαπημένο 
σου και παρότι θα ήθελα να μπορώ να σε 
αγκαλιάσω τώρα, ελπίζω ότι αυτή η ιστορία 
θα μπορέσει να σου δώσει παρηγοριά 
γνωρίζοντας ότι δεν είσαι μόνος», γράφει στον 

πρόλογο του παιδικού βιβλίου ο πρίγκιπας 
Χάρι.

«Όταν ήμουν μικρό αγόρι έχασα τη μαμά 
μου. Τότε δεν ήθελα να το πιστέψω ή να το 
αποδεχθώ και έμεινε ένα τεράστιο κενό μέσα 
μου. Ξέρω πώς αισθάνεσαι και θέλω να σε 
διαβεβαιώσω ότι με τον καιρό, αυτό το κενό 
θα γεμίσει με τόση αγάπη και υποστήριξη», 
συνεχίζει.

«Ο καθένας μας διαχειρίζεται την απώλεια 
με διαφορετικό τρόπο, αλλά όταν ένας γονιός 
πηγαίνει στον παράδεισο, μου έχουν πει ότι 
το πνεύμα τους, η αγάπη τους και η ανάμνησή 
τους δεν φεύγει. Υπάρχουν πάντα μαζί σου και 
μπορείς να τα κρατήσεις για πάντα. Πιστεύω 
ότι αυτό είναι αλήθεια», γράφει ακόμη.

Απευθυνόμενος σε κάθε παιδί που μπορεί 
να διαβάσει αυτό το βιβλίο, ο πρίγκιπας Χάρι 
λέει ότι δεν γνώρισε το πρόσωπο την απώλεια 
του οποίου βιώνει ο αναγνώστης, αλλά «ξέρω 
ότι αυτό το πρόσωπο ήταν ιδιαίτερο για εσένα, 
ήταν κάποιος απίστευτα ευγενικός, τρυφερός 
και στοργικός, λόγω του πού επέλεξε να 
δουλέψει. Το να βοηθάς τους άλλους είναι μία 
από τις πιο σημαντικές δουλειές που μπορεί 
να κάνει κάποιος».

Μπορεί να νιώθεις μόνος, λυπημένος, 
θυμωμένος τώρα, συνεχίζει ο πρίγκιπας Χάρι, 
αλλά αυτά τα συναισθήματα θα περάσουν. 
«Και θα σου υποσχεθώ κάτι: θα νιώσεις 
καλύτερα και πιο δυνατός όταν είσαι έτοιμος 
να μιλήσεις για το πώς σε κάνει να νιώθεις 
αυτό», καταλήγει.

Με πληροφορίες από Times
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

Η LiFO παρουσιάζει 
το ολοκληρωμένο ΟΜΑ, 
που είναι πλέον έτοιμο 
να υποδεχτεί επισκέπτες

Θανάσης Χαραμής

Με τα μουσεία της επικράτειας να είναι 
κλειστά εδώ και μήνες και τον πολιτισμό 
να δέχεται βαρύτατο πλήγμα από την 
πανδημία, η δημιουργία ενός νέου 
μουσείου στην Αθήνα θα ακουγόταν 
μάλλον ως ευσεβής πόθος. Αυτό μεγέθυνε 
την έκπληξη της πρώτης ξενάγησης στο 

Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας (ΟΜΑ) που θα 
ανοίξει τις πόρτες του στον χώρο του Gold-
en Hall, δίπλα στο Ολυμπιακό Αθλητικό 
Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εκεί όπου το 2004 
ήταν το Διεθνές Κέντρο ραδιοτηλεόρασης.

Το ΟΜΑ δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία 
της Lamda Development SA για να στεγάσει 
το σύνολο της ολυμπιακής κληρονομιάς 
της Ελλάδας αλλά και για να αναδείξει 
την Αθήνα ως ολυμπιακή πρωτεύουσα, 
προτάσσοντας την αξία των ολυμπιακών 
διοργανώσεων που φιλοξένησε.  
Ελπίζοντας πως σύντομα οι υγειονομικές 
συνθήκες θα επιτρέψουν το άνοιγμά του 
στο κοινό, το μουσείο αποκαλύπτεται για 
πρώτη φορά ολοκληρωμένο στη LiFO 
μέσα από την ξενάγηση της διευθύντριάς 

του, κ. Μαρίας Παπαϊωάννου, η οποία 
μας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία 
τού να βλέπουμε σε αποκλειστικότητα 
πώς το όραμά αυτό μετατράπηκε σε μια 
πολυεπίπεδη, αφηγηματική αναβίωση της 
ιστορίας των Αγώνων.

Το ΟΜΑ φιλοδοξεί να γίνει διεθνές σημείο 

αναφοράς για τον ολυμπισμό και τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και σίγουρα είναι 
ένα μουσείο που κανείς θα περίμενε να 
συναντήσει, επισκεπτόμενος τη χώρα που 
τους γέννησε.

«Το μουσείο διηγείται την πορεία των 
Ολυμπιακών Αγώνων στον χρόνο, από την 
αρχαιότητα μέχρι τις σημερινές Ολυμπιάδες, 
τον ρόλο της χώρας μας σε αυτήν αλλά 
και των Ελλήνων αθλητών. Η εμπειρία 
που προσφέρει στον επισκέπτη είναι ένα 
ταξίδι στον χρόνο, λουσμένο στο φως. Με 

ενδιαφέρουσες στάσεις, χρήσιμες 
πληροφορίες και πρωτότυπο 
υλικό, ο επισκέπτης, με κάθε βήμα 
του στην έκθεση, έρχεται όλο και 
πιο κοντά στο σήμερα, με τις αξίες 
του ολυμπισμού συνοδοιπόρους 
του. Σημαντική παρακαταθήκη 
αποτελεί η προβολή των 
Ελλήνων ολυμπιονικών και 
παραολυμπιονικών μέσα από 
ένα ειδικά διαμορφωμένο 
διαδραστικό έκθεμα και την 
παρουσίαση του προσωπικού 
αθλητικού τους εξοπλισμού 
που μας εμπιστεύτηκαν, 
προκειμένου να προβληθεί και 
να εμπνεύσει τις νέες γενιές» 
αναφέρει η κ. Παπαϊωάννου, 
καθώς συνομιλούμε μπροστά 
από τα «χρυσά» πανιά της 
Σοφίας Μπεκατώρου και της 
συναθλήτριάς της Αιμιλίας 
Τσουλφά, που δεσπόζουν στον 
συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος είναι 
γεμάτος μετάλλια και εξοπλισμό 

άλλων ολυμπιονικών. Η μεγάλη αυτή 
αίθουσα είναι ουσιαστικά το φινάλε της 
περιήγησης, η οποία, μέσα από τη χρήση 

Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας: Η πρώτη αποκλειστική 
ξενάγηση λίγο πριν ανοίξει τις πύλες του
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

5
1

τεχνολογίας και διαδραστικών εκθεμάτων, 
κατασκευές με πρωτότυπα τεκμήρια και 
κειμήλια και εκθέματα augmented reality, 
είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα.

Η εμπειρία ξεκινά με ένα ταξίδι στον 
χρόνο, από καταβολής των Αγώνων μέχρι 
και σήμερα, μέσα από μια χρονολογική 
αφήγηση που αναδεικνύει τους τρεις 
βασικούς ελληνικούς σταθμούς: τη γέννηση 
(Αρχαία Ολυμπία), την αναβίωση (Αθήνα 
1896) και την επιστροφή τους στην Ελλάδα 
(Αθήνα 2004). Η συνέχεια αφιερώνεται 
στις αρχές και στις αξίες, στη δομή του 
Διεθνούς Ολυμπιακού Κινήματος, στους 
οργανισμούς και στα ιδρύματα, στο μήνυμα 
της παγκόσμιας ειρήνης, στα αθλήματα 
και στους αθλητές, στους Έλληνες 
ολυμπιονίκες και παραολυμπιονίκες και, 
τέλος, στον Αγώνα.

Η διαχρονικότητα των Ολυμπιακών 
Αγώνων γίνεται βίωμα του επισκέπτη 
μέσα από το Χρονολόγιο, μία από τις 
πιο επιβλητικές αίθουσες, που συνδέει 
τον θεσμό με τα ορόσημά του και την 
ιστορία. «Είναι το αγαπημένο μου έκθεμα 
το timeline που διηγείται την εξέλιξη των 
Ολυμπιακών Αγώνων, εστιάζοντας σε 
διάφορα σημεία, όπως η πρώτη φορά 
που συμμετείχαν γυναίκες στους Αγώνες, 
τα πρώτα χειμερινά αγωνίσματα, οι 
πρώτες μασκότ των Αγώνων. Το ξεχωρίζω 
γιατί μπορεί να μας διδάξει πολλά, 
έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Θέτει το 
ιστορικό πλαίσιο, δείχνοντας την ιστορία 
του κόσμου μέσα από την ιστορία των 
Ολυμπιακών Αγώνων» εξηγεί στη LiFO η 
κ. Παπαϊωάννου.

Από την αίθουσα αυτή περνάμε σε 
μια ακόμα ιδιαίτερη εμπειρία, καθώς 
μεταφερόμαστε στη 13η Αυγούστου 
του 2004, τη βραδιά που αποτυπώθηκε 
ανεξίτηλα στη μνήμη των Ελλήνων χάρη 
σε μια μεγαλειώδη Τελετή Έναρξης. 
Πολύχρωμα κοστούμια από την τελετή 
του Δημήτρη Παπαϊωάννου, που οι 
περισσότεροι έχουμε δει μόνο μέσα από 
φευγαλέα πλάνα στις τηλεοράσεις μας, 
έχουν δεχτεί την απαραίτητη συντήρηση και 
εκτίθενται στο κοινό. Πρόκειται για μέρος 
της σπάνιας συλλογής της «Κλεψύδρας», 
της επιβλητικής πομπής με μορφές και 
μυθολογικές φιγούρες εμπνευσμένες 
από τοιχογραφίες και γλυπτά. Πανοπλίες, 
βυζαντινά κοστούμια, Καρυάτιδες, σώματα 
Κενταύρων, φτερά και ειδικές κατασκευές 
που ζωντάνεψαν από τους εθελοντές, οι 

οποίοι τα ενδύθηκαν, δεσπόζουν στον 
χώρο.

Οι στόχοι για το μέλλον 
του μουσείου

Το ΟΜΑ φιλοδοξεί να γίνει διεθνές σημείο 
αναφοράς για τον ολυμπισμό και τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και σίγουρα είναι 
ένα μουσείο που κανείς θα περίμενε να 
συναντήσει, επισκεπτόμενος τη χώρα 
που τους γέννησε. Μετά την έναρξη της 
λειτουργίας του η συλλογή θα συνεχίσει να 
εμπλουτίζεται, όπως διαρκής θα είναι και 
η συμμετοχή στα ολυμπιακά δρώμενα και 
στη διοργάνωση ποικίλων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων με τη συνδρομή του 
συνόλου της ελληνικής ολυμπιακής 
οικογένειας. Για τη δημιουργία του ήταν 
απαραίτητη η μελέτη της ιστορίας των 
Ολυμπιακών αλλά και η συνεργασία με 
διεθνείς φορείς. 

«Η συνεργασία μας τόσο με την Ελληνική 
όσο και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 
υπήρξε κομβική για τη δημιουργία του 
μουσείου. Η μουσειολογική μελέτη και 
η δημιουργία της συλλογής του δεν θα 
μπορούσαν να ολοκληρωθούν δίχως 
τη συμβολή και στήριξη των δύο αυτών 
φορέων» σημειώνει η διευθύντρια του 
ΟΜΑ, προσθέτοντας πως σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα και πως αποτελεί μέλος του 
Διεθνούς Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων. 
Επιπλέον, τελεί υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 
Τέλος, για την τεκμηρίωση των εκθεμάτων 
η μουσειολογική ομάδα συνεργάστηκε με 
περισσότερους από σαράντα εθνικούς και 
διεθνείς πολιτιστικούς φορείς.

«Η αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του 
Ολυμπιακού Μουσείου Αθηνών έχει 
διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι αντάξια 
της ανάδειξης της κουλτούρας και της 
ιστορίας των Αγώνων. Η αρχιτεκτονική 
μελέτη έγινε από την ομάδα KLab architec-
ture, τη μουσειoγραφική μελέτη ανέλαβε 
το γραφείο Mulo Creative Lab, ενώ τον 
συντονισμό της ομάδας μουσειολογίας 
(που αποτελείται από ιστορικούς και 
αρχαιολόγους επιστημονικούς συνεργάτες) 
είχε η κ. Αλεξάνδρα Νικηφορίδου. Οι 
οπτικοακουστικές παραγωγές έγιναν 
από τις εταιρείες Filmosophy, TopCut 
και DTMH, με συμμετοχή σημαντικών 
Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως η Ευανθία 
ρεμπούτσικα, που επιμελήθηκε τις 
μουσικές συνθέσεις. Τη συντήρηση και 
στήριξη των εκθεμάτων υλοποίησαν ο 
Ηλίας Παπαγεωργίου, ο Παντελής Φελέρης 
και η ομάδα τους».

Το μουσείο ως πόλος έλξης 
για την τουριστική ανάπτυξη 

της Αθήνας

Ένα μεγάλο στοίχημα του μουσείου θα είναι 
να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και 
να μπει όχι μόνο στην ατζέντα των Ελλήνων 
επισκεπτών αλλά και των τουριστών από 
άλλες χώρες. Με το άνοιγμα των μουσείων, 
και τηρώντας τους κανόνες, το ΟΜΑ είναι 
πανέτοιμο να εκπληρώσει τον σκοπό του, 
να δεχτεί επισκέπτες και να προσφέρει μια 
εμπειρία που θα συγκινήσει και θα κάνει 
ακόμα μεγαλύτερη την αγάπη μας για τους 
Αγώνες.

Η κ. Παπαϊωάννου μας εξηγεί πως, εκτός 
από το πλεονέκτημα της γεωγραφικής 
του θέσης, καθώς συνδέεται με το 
ΟΑΚΑ, η πρόσφατη ανακοίνωση για 
την αναβάθμιση της εμβληματικότερης 
αθλητικής υποδομής της χώρας, σε 
συνδυασμό με τα εγκαίνια του μουσείου, 
θέτει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 
τη διαμόρφωση ενός πολιτιστικού και 
αθλητικού hub στο Μαρούσι. «Οι αξίες του 
ολυμπισμού συγκινούν και καθηλώνουν 
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον 
κόσμο και το νέο μουσείο πιστεύουμε ότι 
θα αποτελέσει έναν υπερτοπικό πόλο 
πολιτισμού και αθλητισμού».

Μαρία Παπαϊωάννου,  η διευθύντρια 
του μουσείου Μαρία Παπαϊωάννου
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Κατάνυξη,η βασίλισσα 
των αρετών

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

 Η κατάνυξη είναι καρπός εργασίας και πρόξενος καρπών, ή, καλύτερα, αυτή 
γίνεται αιτία και δημιουργός όλων των αρετών, όπως μαρτυρεί όλη η θεόπνευστη 
Γραφή. Γι’ αυτό και εκείνος που θέλει να κόψει τα πάθη ή να αποκτήσει τις αρετές, 
πρέπει να αναζητά με επιμέλεια, πριν από όλα τα καλά και μαζί με όλες τις αρετές, 
την κατάνυξη. Διότι χωρίς αυτή δεν θα δει ποτέ καθαρή την ψυχή του· αν όμως 
δεν δει καθαρή την ψυχή του, δεν θα έχει οπωσδήποτε ούτε το σώμα του καθαρό.

Διότι είναι αδύνατο χωρίς νερό να πλυθεί το λερωμένο ένδυμα, αλλά και είναι 
ακόμη πιο αδύνατο χωρίς δάκρυα να πλυθεί και να καθαρισθεί η ψυχή από τις 
κηλίδες και τους μολυσμούς. Ας μην προφασιζόμαστε προφάσεις ψυχοβλαβείς και 
μάταιες, ή, μάλλον, να πω, προφάσεις ολότελα ψεύτικες και αίτιες της απώλειας. 
Αλλά ας αναζητήσουμε ολόψυχα αυτή τη βασίλισσα των αρετών.

Διότι αυτός που ζητά ολόψυχα την κατάνυξη τη βρίσκει· ή, μάλλον, η κατάνυξη 
έρχεται και βρίσκει αυτόν που τη ζητά επίπονα. Και αν ακόμη έχει καρδιά 
σκληρότερη από το χαλκό ή από το σίδερο ή από το διαμάντι, μόλις έρθει η 
κατάνυξη, την κάνει μαλακότερη από το ίδιο το κερί. Διότι η κατάνυξη είναι 
θεία φωτιά, που λειώνει τα βουνά και τα βράχια, και τα κάνει όλα ομαλά, και τα 
μεταβάλλει σε κήπους αναψυχής, και αλλοιώνει τις ψυχές που τη δέχονται.

Διότι αυτή γίνεται μέσα τους πηγή που αναβλύζει· γίνεται νερό της ζωής που 
αδιάκοπα αναπηδά και ανυψώνεται και ποτίζει πλούσια τις ψυχές, και είναι σαν να 
κατηφορίζει από κάποια δεξαμενή, γι’ αυτούς που είναι κοντά και μακριά, και σαν 
να πλημμυρίζει με τη ροή του τις ψυχές, που με πίστη δέχονται το λόγο.

Στην αρχή η κατάνυξη πλένει από το ρύπο αυτούς που μετέχουν στο φώς· έπειτα 
πλένει και καθαρίζει και τα πάθη, αποσπώντας τα σαν λέπια από τα τραύματα, 
εννοώ την κακία, το φθόνο, την κενοδοξία, και όλα τα άλλα, που ακολουθούν 
αυτά τα πάθη· δεν κάνει όμως μόνο αυτό, αλλά και τυλίγοντάς τα σαν μία φλόγα, 
εξαφανίζει λίγο λίγο, κατακαίγοντας και καταφλέγοντάς τα σαν αγκάθια.

Η κατάνυξη και στην αρχή προξενεί μέσα μας τον πόθο για την τέλεια 
απελευθέρωση και κάθαρση από τα πάθη και στη συνέχεια τον πόθο για τα 
αποθηκευμένα και ετοιμασμένα από τον Θεό αγαθά γι’ αυτούς που τον αγαπούν.

Αυτά όλα όμως τα παράγει η θεία φωτιά της κατάνυξης με δάκρυα, ή, μάλλον, 
δια μέσου των δακρύων· άλλωστε, όπως είπαμε, δεν έγινε ποτέ χωρίς δάκρυα 
ούτε ένα απ’ αυτά, αλλά και δεν θα γίνει σ’ εμάς ή σε κάποιους άλλους.

Διότι δεν μπορεί κάποιος να το αποδείξει αυτό ούτε από τις θείες Γραφές, ότι 
δηλαδή χωρίς δάκρυα και χωρίς συνεχή κατάνυξη καθαρίσθηκε ποτέ κάποιος ή 
έγινε άγιος ή έλαβε Άγιο Πνεύμα ή είδε τον Θεό ή αισθάνθηκε να κατοικεί μέσα 
του ο Θεός, ή, γενικά, ότι είχε κάποτε τον Θεό ένοικο μέσα στην καρδιά του, χωρίς 
να προηγηθεί μετάνοια και κατάνυξη και χωρίς να αναβλύζουν πάντοτε σαν από 
πηγή συνεχή δάκρυα, που κατακλύζουν και πλένουν καλά την κατοικία της ψυχής, 
αλλά και καταδροσίζουν και ανακουφίζουν την ίδια την ψυχή, που κατέχεται και 
καταφλέγεται από την απλησίαστη φωτιά.

Από το βιβλίο: Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου Έργα, Λόγος τέταρτος 
(απόσπασμα), σελ. 74. Μετάφραση Κωνσταντίνου Γ. Φραντζολά. Εκδόσεις “Το 

Περιβόλι της Παναγίας”, Θεσσαλονίκη 2017.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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Γ

...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...

Για να τιμήσει την 200ετή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης για την 
ανεξαρτησία, ο Παμμεσσηνιακός Σύλλογος Τορόντο πρόκειται να παρουσιάσει 
την ανθολογία ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’21. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας ακυρώθηκε 
ο γιορτασμός για τα 59 χρόνια προώθησης της ελληνικής μας κληρονομιάς. 
Ετσι αντί  για μια βραδιά τραγουδιού και χορού, σας προτείνουμε να ρίξετε  μια μικρή 
ματιά στους ήρωες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, μέσα από την ανθολογία, 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’21. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του βιβλίου επικεντρώνεται στην 

Πελοπόννησο και στους προγόνους μας από τη Μεσσηνία και τις γύρω περιοχές. 
Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα του Ελληνορθόδοξου  
Πάσχα. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες τις επόμενες εβδομάδες. 
Όλα τα έσοδα από το βιβλίο ($20)  θα διατεθούν για τις φιλανθρωπικές προσπάθειες 
που υποστηρίζουν οι Μεσσήνιοι του Τορόντο εδώ και δεκαετίες. Η ανθολογία μπορεί 
να χαρισθεί ως ένα υπέροχο δώρο σουβενίρ σε όλες τις οικογένειες φίλων που 
αγαπούν την Ελλάδα, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους.
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Η Κρήτη είναι αυτή τη στιγμή ο 
δημοφιλέστερος προορισμός του 
εξωτερικού για τις καλοκαιρινές 
διακοπές, σύμφωνα με την TUI, ενώ 
η ρόδος και η Κως βρίσκονται στην 
3η και στην 4η θέση αντίστοιχα. Η 
«Ελλάδα ξεκινάει τη νέα σεζόν με τον 
αέρα του περασμένου καλοκαιριού» 
εκτιμά ο επικεφαλής του γερμανικού 
τουριστικού κολοσσού, Μάρεκ 
Άντριστσακ.

Η επιθυμία για ταξίδια το φετινό 
καλοκαίρι είναι μεγάλη, σημειώνει 
η Münchner Merkur και κάνει λόγο 
για τα «ταξίδια της εκδίκησης» (re-
venge travel), χρησιμοποιώντας 
έναν όρο με τον οποίο ο κλάδος του 
Τουρισμού αναφέρεται στη διάθεση 
για ταξίδια μετά την πανδημία και 
την παρατεταμένη καραντίνα. «Με 

τους εμβολιασμούς να αυξάνονται 
σε όλη την Ευρώπη, αυξάνεται και η 
αυτοπεποίθηση ότι σύντομα θα είναι 
και πάλι εφικτά τα ταξίδια» δηλώνει ο 
κ. Άντριστσακ.

Στο ίδιο πνεύμα ο υφυπουργός 
Οικονομίας αρμόδιος για τον Τουρισμό, 
Τόμας Μπαράις, εξηγεί στο πρώτο 
κανάλι της γερμανικής δημόσιας 
τηλεόρασης ARD ότι αναμένει 
σταδιακό άνοιγμα της ταξιδιωτικής 
βιομηχανίας. «Από τον Απρίλιο και τον 
Μάιο οι εμβολιασμοί θα επιταχυνθούν. 
Το αργότερο τον Μάιο, τον ιούνιο και 
τους μήνες των διακοπών, θα είναι 
εμβολιασμένοι πολλοί» συμπληρώνει.

Σε ό,τι αφορά την τάση στις κρατήσεις, 
η TUI αναφέρει ότι η Κρήτη έχει 
αντικαταστήσει την παραδοσιακή 

«αγαπημένη» των Γερμανών, τη 
Μαγιόρκα, στην κορυφή της ζήτησης. 
Η ρόδος και η Κως βρίσκονται επίσης 
στην πρώτη πεντάδα των δημοφιλών 
προορισμών εξωτερικού για φέτος, 
ενώ την 5η θέση κατέχει η τουρκική 
«ριβιέρα». Την προηγούμενη χρονιά 
η Ελλάδα κατάφερε να πείσει πολλούς 
παραθεριστές, με χαμηλό αριθμό 
κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού 
και καλά μελετημένο σχέδιο υγιεινής, 
και ξεκινά τη σεζόν «με τον αέρα του 
περασμένου καλοκαιριού», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο κ. Άντριστσακ στο 
Business Insider. Συνολικά πάντως, 
κατά την TUI, η ισπανία παραμένει 
στην κορυφή της ζήτησης για τους 
Γερμανούς και κατά τη φετινή περίοδο 
διακοπών.

Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό, η 

ζήτηση αυξήθηκε ήδη από πέρυσι, 
για διακοπές ιδιαίτερα στη Βαυαρία 
και στις γερμανικές ακτές στη 
Βαλτική. Αντίστοιχα, έχει μειωθεί 
σημαντικά το ενδιαφέρον για πολύ 
μακρινούς προορισμούς, καθώς, 
όπως εξηγεί ο επικεφαλής της TUI, ο 
λόγος τιμής-παροχών έχει πάψει να 
αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο 
προγραμματισμού των διακοπών και 
έχει αντικατασταθεί από την ευελιξία 
του ταξιδιού. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι πάνω από τα τρία τέταρτα των 
κρατήσεων της TUI είναι αυτή τη στιγμή 
«ευέλικτες». Επιπλέον, όπως τονίζει 
ο κ. Άντριστσακ, οι ταξιδιώτες είναι 
αυτή τη στιγμή πρόθυμοι να ξοδέψουν 
περισσότερα χρήματα για τις διακοπές 
τους, επενδύοντας περίπου 25% 
περισσότερο από ό,τι το 2019.

Η Κρήτη στην κορυφή της ζήτησης για 
το καλοκαίρι, σύμφωνα με την TUI
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Ανάμεσα στις αφηρημένες έννοιες 
όπως η ειρήνη, η τύχη, η νέμεση και 
η θέμις που ανυψώθηκαν από τους 
Έλληνες σε θεότητες και έλαβαν τη 
μορφή γυναίκας, η νίκη αποτέλεσε 
μια από τις πρώτες ενσαρκώσεις.

Μαρία λιάσκα - Κλειώ Τσόγκα*

Ανάμεσα στις αφηρημένες έννοιες όπως η ειρήνη, η 
τύχη, η νέμεση (θεία δίκη) και η θέμις (δικαιοσύνη) 
που ανυψώθηκαν από τους Έλληνες σε θεότητες και 
έλαβαν τη μορφή γυναίκας, η νίκη αποτέλεσε μια από τις 
πρώτες ενσαρκώσεις. Κόρη του Πάλλαντα και της Στυγός 
(εγγυήτριας του όρκου και της τιμιότητας των θεών) με 
αδέλφια τον Ζήλο (τον φθόνο και την δίψα κατίσχυσης σε 
κάθε μορφή ανταγωνισμού) τη Βία και το Κράτος (την ορμή 
και δύναμη απαραίτητη στις μάχες) κάνει την εμφάνισή της 
ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. στην ποίηση του Ησιόδου, όπου 
κερδίζει μαζί με τ’ αδέλφια της μια θέση πλάι στον Δία για 
τη συνδρομή στην αντιμετώπιση των Τιτάνων.

Η τέχνη την απεικόνισε ως νεανική γυναικεία μορφή με 
μεγάλες φτερούγες που της επιτρέπουν να πετά πάνω 
από τη γη διαδίδοντας ως αγγελιοφόρος (άγγελος) τα 
νέα της νίκης, είτε σε αθλητικό αγώνα είτε σε μάχη. 
Καθώς πετά, φέρνει στον νικητή τα διακριτικά της νίκης - 
ένα στεφάνι, μια ταινία, κλαδί φοίνικα, τρόπαιο όπλων ή 
ναυτικό τρόπαιο. Μόλις επιστρέψει στη γη, συμμετέχει στη 
χαρά της ελευθερίας ή τη θυσία του νικητή για τους θεούς 
συμπαραστάτες.

Τις δύο μαρμάρινες Νίκες και πολυάριθμες 
ακόμη σε χαλκό, πηλό, χρυσά κοσμήματα, 
στην αγγειογραφία και τα νομίσματα ο 
επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει στο 
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς στη Στοά 
Αττάλου, στον αρχαιολογικό χώρο 
Αρχαίας Αγοράς.
Τον 5ο αι. μ. Χ. η Αθήνα γνώρισε την τελευταία της άνθηση 
πριν την κατάρρευση του αρχαίου κόσμου. Μέσα σε 
πρόχειρους λάκκους τα μαρμάρινα γλυπτά και αρχιτεκτονικά 
μέλη των κτηρίων της αθηναϊκής αγοράς ασβεστοποιούνταν 
στον βωμό της ανοικοδόμησης της πόλης, έχοντας ήδη 
καταστραφεί από τις βαρβαρικές επιδρομές του τέλους του 
3ου και του 4ου αι. μ. Χ. Μια ευτυχής για εμάς συγκυρία 
διέσωσε ένα περίφημο άγαλμα της Νίκης από την αδηφάγο 
μανία μιας καμίνου, που ήρθε στο φως με τις ανασκαφές 
της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών το 1933 
κοντά στη Στοά του Ελευθερίου Διός. Το άγαλμα, αντί να 
οδηγηθεί μέσα στον λάκκο, τοποθετήθηκε ως οικοδομικό 
υλικό στο προχειροφτιαγμένο τοίχωμά του, μαζί με άλλα 
αρχιτεκτονικά γλυπτά από την πρόσοψη της στοάς, που 
είχαν καταπέσει μετά την καταστροφή της.

Η Νίκη, που εκτίθεται στο βόρειο άκρο της κιονοστοιχίας 
της Στοάς Αττάλου, στέκει επάνω σε βάθρο, κινείται 
ζωηρά με ανοιχτό διασκελισμό και στρέφει το κεφάλι της 
προς τα πίσω. Φορά μακρύ διάφανο πέπλο και πάνω 
ένα ιμάτιο, το οποίο κρατούσε με τα δυο χέρια της. Ο 
αέρινος πέπλος της θεάς κολλούσε λόγω της έντονης 
κίνησης επάνω στο στήθος και τους μηρούς, αφήνοντας 
να διαφανεί το σφριγηλό σώμα της. Δύο ορθογώνιοι τόρμοι 
στην πλάτη της προορίζονταν για την προσθήκη των 
φτερών, βασικό χαρακτηριστικό της Νίκης. Το ακρωτήριο 
χρονολογείται στα χρόνια του πλούσιου ρυθμού, γύρω 
στο 400 π.Χ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πλασίματός 
της αναγνωρίζονται στις Νίκες του θωρακίου του Ναού της 
Αθηνάς Νίκης και ιδιαίτερα σε εκείνες της βόρειας πλευράς, 
όπου έχει διαπιστωθεί η εργασία του γλύπτη Παιωνίου από 
τη Μένδη.

Το καλοκαίρι του 1970 ο σημερινός διευθυντής των 
ανασκαφών της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών 
στην Αρχαία Αγορά John Camp, ερευνώντας το περιστύλιο 
μιας πολυτελούς οικίας του τέλους των αρχαίου κόσμου 
(4ος-6ος αι. μ.Χ.) στις βόρειες υπώρειες του Αρείου 
Πάγου, άντλησε μέσα από το πηγάδι έναν θησαυρό της 
αττικής γλυπτικής: ένα ωραίο γυναικείο κεφάλι, με στιβαρό 

και μακρύ λαιμό, μεγέθους μεγαλύτερου του φυσικού, 
με χαμηλό επίπεδο μέτωπο και μαλλιά που χωρισμένα 
στη μέση πλαισίωναν κυματιστά το πρόσωπο και 
συγκρατούνταν πίσω με φαρδιά ταινία (κεκρύφαλο) που 
περιέβαλλε το κεφάλι τρεις φορές.

Η οικία, γνωστή στην έρευνα ως «Οικία ώ», πιθανώς 
στέγασε ένα από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της ύστερης 
αρχαιότητας τα οποία διατήρησαν ζωντανή την αίγλη της 
Αθήνας ως «πόλης των φιλοσόφων». Φαίνεται πως οι 
ιδιοκτήτες της πριν την εγκαταλείψουν είχαν αποκρύψει 
αγαπημένα γλυπτά της συλλογής τους, έργα από τον 4ο αι. 
π. Χ έως τον 2ο αι. μ.Χ., με την προσδοκία να τα ανασύρουν 
όταν θα επέστρεφαν. Η εκδίωξη των φιλοσόφων από 
την Αθήνα θεωρείται ως το αποτέλεσμα του έδικτου του 
ιουστινιανού για το κλείσιμο των φιλοσοφικών σχολών της 
το 527, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της διοίκησης 
της εν χριστώ αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, χωρίς 
αντιπερισπασμούς από τους φιλοσόφους της θύραθεν 
παιδείας.

Η κεφαλή από την Οικία ώ παρουσίαζε ολοφάνερες 
ομοιότητες με άλλα δύο τουλάχιστον έργα: την κεφαλή 
Hertz (από το όνομα της φιλότεχνης συλλέκτριας) και μια 
προτομή από ερμαϊκή στήλη που βρίσκονταν σε Μουσεία 
στη ρώμη και στο Βατικανό αντίστοιχα, και θεωρούνταν 
ρωμαϊκά αντίγραφα ενός πολύ σημαντικού γλυπτού της 
θεάς Νίκης της κλασικής εποχής, φιλοτεχνημένα τον 2ο 
αιώνα μ. Χ.

Στις ανασκαφές της αρχαίας Ολυμπίας είχαν από το 1875-
1880 έλθει στο φως τμήματα ενός αριστουργήματος, 
το οποίο ταυτίστηκε με τη Νίκη του γλύπτη Παιωνίου, 
αφιέρωμα των Μεσσηνίων και Ναυπακτίων στον Δία για 
τη νίκη τους (ως σύμμαχοι των Αθηναίων) εναντίον των 
λακεδαιμονίων στη Σφακτηρία το 425 π.Χ. λόγω της 
αναφοράς του περιηγητή Παυσανία και της επιγραφής του 
βάθρου του. Αν και από το κεφάλι του γλυπτού διατηρούνταν 
μόνο το πίσω μέρος, παρουσίαζε ομοιότητες με τα δύο 
έργα των ιταλικών συλλογών και για δεκαετίες θεωρήθηκε 
πως ήταν το πρωτότυπο που εκείνα ανέγραφαν. Η κεφαλή 
Hertz χρησιμοποιήθηκε για πλήθος αποκαταστάσεων 
του γλυπτού του Παιωνίου, όχι μόνο γραφικών αλλά και 
σε γύψο, τα οποία εμπλούτισαν πανεπιστημιακές και 
μουσειακές συλλογές της Ευρώπης.

ώστόσο, η διαφορετική κλίση του κεφαλιού, (καθώς η Νίκη 
του Παιωνίου κατέρχεται ιπτάμενη και κοιτάζει προς τη 
γη και δεξιά της, ενώ τα αντίγραφα κοιτάζουν ευθέως και 
στρέφονται λίγο προς τα αριστερά), τα πιο πρώιμα κλασικά 
χαρακτηριστικά του προσώπου των αντιγράφων σε σχέση 
με το άγαλμα του Παιωνίου που ανήκει στον «πλούσιο 
ρυθμό» του τέλους του 5ου αι. π.Χ. και επίσης η χωρίς 
προηγούμενο υπόθεση αντιγραφής ενός αναθήματος του 
ιερού της Ολυμπίας στην Αθήνα, την πόλη πρότυπο στην 
ιστορία της γλυπτικής, προβλημάτιζαν τους ερευνητές, 

χωρίς όμως να απορρίπτεται η ταύτιση. Μέχρι που η 
αρχαιολόγος Evelin Ηarrison, μελετητήρια για δεκαετίες 
των γλυπτών από τις ανασκαφές της Αθηναϊκής Αγοράς, 
πρότεινε μια νέα ερμηνεία. Θεώρησε ότι το κεφάλι που 
βρέθηκε στο πηγάδι της οικίας του Αρείου Πάγου θα 
μπορούσε να αντιγράφει σε κλίμακα 1:1 την κεφαλή του 
αγάλματος Νίκης, ύψους «όσον τεσσάρων πηχών» (σχεδόν 
δύο μέτρων) σύμφωνα με τον περιηγητή του 2ου αιώνα 
μ.Χ. Παυσανία (1 24.7), που κρατούσε το χρυσελεφάντινο 
άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου, το οποίο φιλοτέχνησε ο 
Φειδίας για τον Παρθενώνα και αφιερώθηκε το 438 π.Χ.

Το έργο που μας δίνει την πληρέστερη απεικόνιση 
του αριστουργήματος του Φειδία είναι το μαρμάρινο 
μικρογραφικό αντίγραφο του (του 2ου-3ου αι. μ.Χ.) που 
κοσμούσε μια άλλη ρωμαϊκή έπαυλη στην περιοχή του 
Βαρβακείου λυκείου και σήμερα εκτίθεται στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Το αντίγραφο διατηρεί τη φτερωτή 
Νίκη που μόλις έχει προσγειωθεί ή ετοιμάζεται να πετάξει 
από την παλάμη της Αθηνάς, αλλά χωρίς το κεφάλι. Στη 
μαρμάρινη κεφαλή της Οικίας του Αρείου Πάγου η κλίση 
και η ελαφριά ασυμμετρία, ο ευθύς λαιμός (σαν λαιμός 
πουλιού που επιμηκύνεται κατά την προσγείωση κατά την 
Harrison), η επίπεδη πραγμάτευση του μαντηλιού ίσως 
για την καλύτερη πρόσφυση στεφανιού, όπως γνωρίζουμε 
από τους καταλόγους των ιεροταμιών του Παρθενώνα 
ότι δεχόταν το πρωτότυπο, και το μέγεθος που μας δίνει 
συνολικό ύψος για την μορφή περίπου στο 1.90 μ., όπως 
μαρτυρούν και οι πηγές για την Νίκη της Παρθένου, 
συνηγορούν προς την ταύτιση της Ε. Harrison.

Με ποια αφορμή όμως παράγονται μια σειρά από ακριβή 
αντίγραφα του κεφαλιού της Νίκης της Αθηνάς Παρθένου 
αυτή την εποχή στην Αθήνα; Πυρκαγιά που μαρτυρείται 
στον Παρθενώνα στους ρωμαϊκούς χρόνους φαίνεται 
πως απαίτησε την ανέγερση ικριώματος προκειμένου 
να επισκευαστεί το άγαλμα του Φειδία, που είχε υποστεί 
φθορές, κι επέτρεψαν την εκ του σύνεγγυς παρατήρηση 
και δημιουργία καλουπιών του ελεφάντινου προσώπου 
της Νίκης. Άλλωστε ο 2ος αι. μ.Χ. είναι μια εποχή κατά την 
οποία σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας τα αγάλματα 
της Αθήνας και ιδιαίτερα τα γλυπτά του Παρθενώνα 
αντιγράφονταν κατά κόρον για να καλύψουν ιδιωτικές και 
αυτοκρατορικές παραγγελίες. Στην Αγορά, το άγαλμα του 
Ερμή είχε διαρκώς πάνω του πίσσα από την καθημερινή 
διαδικασία λήψης καλουπιών για την παραγωγή 
αντιγράφων του, όπως παραστατικά περιγράφει ο 
λουκιανός (Ζευς τραγωδός 33).

Τις δύο μαρμάρινες Νίκες και πολυάριθμες ακόμη σε 
χαλκό, πηλό, χρυσά κοσμήματα, στην αγγειογραφία 
και τα νομίσματα ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει 
στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς στη Στοά Αττάλου, στον 
αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Αγοράς.

lifo.gr

Ιστορίες με Νίκες στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας
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Συνολικά το 84% των χωρών παρατήρησε μείωση 

του επιπέδου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 
οφείλεται στα μικροσωματίδια ρΜ25, σύμφωνα με 
έκθεση που συντάχθηκε από τον τομέα έρευνας 
της ελβετικής εταιρείας IQAir και τη Greenpeace 
βάσει των δεδομένων από χερσαίους σταθμούς 
παρατήρησης.

Την ίδια ώρα, στα τρία τέταρτα των χωρών 
του κόσμου παρατηρήθηκε το 2020 υπερβολική 
ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσωματίδια, τα 
οποία ευθύνονται για πολλούς πρόωρους θανάτους, 
παρά τη σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων 
που προκαλούν μόλυνση λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε 
σήμερα.

Η διάμετρος των μικροσωματιδίων αυτών 
αντιστοιχεί στο ένα τριακοστό μιας ανθρώπινης 
τρίχας, γεγονός που τους επιτρέπει να εισέρχονται 
στο αίμα των ανθρώπων μέσω των πνευμόνων, 
προκαλώντας άσθμα, καρκίνο στους πνεύμονες ή 
καρδιακές παθήσεις.

Η πλειονότητα των επτά εκατομμυρίων πρόωρων 
θανάτων σε όλο τον κόσμο που αποδίδονται από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση προκαλείται από τα μικροσωματίδια ρΜ25 
που εκλύονται από τις αμμοθύελλες, τις δασικές 
πυρκαγιές, τη γεωργία, τη βιομηχανία και τα ορυκτά 
καύσιμα.

«Σε πολλές περιοχές του κόσμου παρατηρήθηκε 
πρωτόγνωρη, όμως προσωρινή, βελτίωση στην 
ποιότητα του αέρα το 2020, με τους περιορισμούς 
λόγω της covid-19 να προκαλούν ραγδαία πτώση 
της χρήσης των ορυκτών καυσίμων», υπογράμμισε 
ο λάουρι Μιλιβίρτα του Κέντρου Ερευνών για 
την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA), που 
συμμετείχε στην έρευνα.

Η μείωση αυτή επέτρεψε «να αποφευχθούν 
δεκάδες χιλιάδες θάνατοι» σε όλο τον κόσμο.

Έρευνες έχουν δείξει εξάλλου ότι η έκθεση στη 
ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει την ευαισθησία των 
ανθρώπων στην covid-19 και πιθανόν ευνοεί την 
κυκλοφορία του ιού.

Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης το 2020 

έχει ήδη αναφερθεί σε πολλές περιφερειακές 
έρευνες, καθώς και το γεγονός ότι αυτή αυξήθηκε 
μετά την άρση ή τη χαλάρωση των περιοριστικών 
μέτρων λόγω της πανδημίας.

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, η 
νοτιοανατολική Ασία είναι η περιοχή όπου το 
2020 παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες τιμές των 
μικροσωματιδίων ρΜ25: στο Μπανγκλαντές, την 
ινδία και το Πακιστάν βρίσκονται οι 42 από τις 50 πιο 
μολυσμένες πόλεις παγκοσμίως, 49 από τις 50 αν 
προσθέσουμε και την Κίνα, όπου όμως στο 86% των 
πόλεων που εξετάστηκαν παρατηρήθηκε βελτίωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Μεταξύ των πρωτευουσών, το Νέο Δελχί είναι αυτό 
με την υψηλότερη ατμοσφαιρική ρύπανση (όπως και 
το 2019), ενώ ακολουθεί η Ντάκα, η Ουλάν Μπατόρ, 
η Καμπούλ και η Ντόχα. Το ισλαμαμπάντ βρίσκεται 
στην 11η θέση και το Πεκίνο στην 15η.

Αντίθετα, η Στοκχόλμη, το Ελσίνκι και το Ουέλινγκτον 
είναι οι πρωτεύουσες με τον πιο καθαρό αέρα.

Σπάνια εξαίρεση στις ΗΠΑ καταγράφηκε αύξηση 
κατά 6,7% κατά μέσο όρο των ρΜ25, η οποία 
αποδίδεται στις τεράστιες πυρκαγιές που κατέκαψαν 
το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP

Μεγάλη μείωση των ατμοσφαιρικών 
ρύπων παγκοσμίως το 2020
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Ένα σπάνιο παγωμένο ποτάμι 
στη Ρωσία!

Ο παγωμένος χειμώνας του 2012 -ένας από τους πιο 
κρύους στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια- άφησε πίσω 
του έκδηλα τα σημάδια του σε κάθε γωνιά του κόσμου, 
δημιουργώντας εκπληκτικές εικόνες παντού.

Μια τέτοια εντυπωσιακή εικόνα εμφανίστηκε σε ένα 
δάσος της ρωσίας, καθώς το ποτάμι που κυλούσε ανάμεσα 
στα δέντρα έγινε ξαφνικά «κατεψυγμένο»! Το νερό πάγωσε 
απότομα, δημιουργώντας λεία κομμάτια πάγου στο έδαφος 
και τις πλαγιές, που θυμίζουν χιονισμένο βουνό.

Οι περιπατητές του δάσους βρέθηκαν μπροστά σε 
ένα σπάνιο θέαμα, καθώς η ανάβαση στις πλαγιές ήταν 
αδύνατη χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό των ορειβατών. 
Έτσι αρκετοί από αυτούς έμειναν να θαυμάζουν τις εικόνες, 
ενώ οι πιο τολμηροί δοκίμασαν μια extreme διαδρομή 
ανάμεσα στους πάγους. 

Επίπεδες χελώνες!

Χελώνες λίγο διαφορετικές από αυτές που έχουμε 
συνηθίσει, με κύριο χαρακτηριστικό το μικρό του ύψος σε 
σχέση με τις άλλες τους διαστάσεις. Παραδόξως το καβούκι 
τους είναι αρκετά χαμηλό παρόλο το μεγάλο τους μέγεθος, 
με αποτέλεσμα να φαίνονται … επίπεδες.

Απίστευτα έργα τέχνης με μολύβι
Μπορεί οι παρακάτω εικόνες να μοιάζουν με 

φωτογραφίες, ωστόσο στη πραγματικότητα αποτελούν τη 
χειρόγραφη συλλογή του υπερρεαλιστή καλλιτέχνη, Paul 
Cadden, ο οποίος χρησιμοποίησε μόνο μολύβι για τα έργα 
του!

Ο 47χρονος Σκωτσέζος είναι σε θέση να αναδημιουργεί 
πραγματικές φωτογραφίες με εκπληκτική λεπτομέρεια, 
χρησιμοποιώντας μονάχα ένα μολύβι. Από τις ρυτίδες του 
προσώπου μέχρι και το σύννεφο καπνού από ένα τσιγάρο, 
ο ταλαντούχος Cadden μπορεί να αναπαράγει οποιοδήποτε 
φυσικό αντικείμενο με απίστευτη λεπτομέρεια.

Ο υπερρεαλισμός γεννήθηκε από την ιδέα του 
φωτορεαλισμού, την αναπαράσταση δηλαδή φυσικών 
πορτρέτων, χρησιμοποιώντας όμως μη-φωτογραφικά 

μέσα.
Ο Cadden φιλοτεχνεί επτά περίπου έργα το χρόνο, με 

διάρκεια παραγωγής μεταξύ τριών και έξι εβδομάδων για 
κάθε κομμάτι. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί χαρτί μεγέθους 
μεταξύ Α1 και Α0 για τα έργα του, τα οποία πουλά σε 
γκαλερί, στη τιμή των 5.000 λιρών το κομμάτι.

«Όταν κοιτάζεις τα έργα του, νομίζεις πως πρόκειται για 
φωτογραφίες. ώστόσο, εάν τις εξετάσεις λεπτομερώς στη 
γκαλερί, συνειδητοποιείς ότι πρόκειται στη πραγματικότητα 
για σχέδια. Η λεπτομέρεια είναι απίστευτη», δήλωσε ο 
εκπρόσωπος της γκαλερί στο λονδίνο.

Ο Cadden, ο οποίος προέρχεται από τη Γλασκώβη, ήταν 
πέρυσι υποψήφιος για το βραβείο του «Καλλιτέχνη της 
Χρονιάς», για το σχέδιο του «Βαμμένο Πλαίσιο».

«Από την ηλικία των έξι ετών ήθελα να γίνω καλλιτέχνης. 
Μέσω του υπερρεαλισμού, ο καλλιτέχνης είναι σε θέση 
να δημιουργήσει ένα συναισθηματικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό αντίκτυπο και διαφέρει από τον φωτορεαλισμό, 
ο οποίος είναι αρκετά πιο τεχνικός», δηλώνει ο καλλιτέχνης.

«Προσπαθώ να μελετήσω την εσωτερική πτυχή της 
εικόνας αντί να επικεντρώνομαι αποκλειστικά στην 
εξωτερική όψη της. Μπορεί ακόμα και να ερωτευτώ μια 
εικόνα, όσο «χίπικο» κι αν ακούγεται», συνεχίζει.

«Εκείνο που με διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους 
υπερρεαλιστές καλλιτέχνες είναι το γεγονός ότι εγώ 
χρησιμοποιώ μολύβι, ενώ οι υπόλοιποι συνήθως 
χρησιμοποιούν πινέλο»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αλέξης Παπαχελάς
  
O δρ Aντονι Φάουτσι είναι ο πλέον γνωστός ειδικός 

στο ζήτηµα της πανδηµίας. Οχι µόνο στις ΗΠΑ, αλλά 
παγκοσµίως. Εχοντας εργαστεί δίπλα σε όλους τους 
προέδρους από τον ρέιγκαν και µετά, έπαιξε ηγετικό ρόλο 
στην αντιµετώπιση του AIDS και κατόπιν του Eµπολα. Στην 
περίπτωση της COVID-19, η αποστολή του ήταν πολύ πιο 
δύσκολη. Είχε απέναντί του έναν πρόεδρο που στην αρχή 
δεν πίστευε ότι ο ιός ήταν πραγµατική απειλή και έπρεπε 
να αντιµετωπίσει τις θεωρίες συνωµοσίας, την άρνηση 
πολλών συµπατριωτών του να φορέσουν µάσκα, ακόµη 
και απειλές εναντίον της ζωής του. Ο ίδιος λέει, όταν τον 
ρώτησα σχετικά, ότι τα έβγαλε πέρα γιατί επικεντρώθηκε 
στη δουλειά του και κρατούσε πάντοτε στο µυαλό του πως 
εχθρός είναι ο ιός.

Σε αυτή τη συνέντευξη, πάντως, θα βρείτε απαντήσεις 
σε µία σειρά από καίρια ερωτήµατα που µας απασχολούν 
όλους. Πόσο επικίνδυνες είναι οι µεταλλάξεις, πόσο 
ασφαλή είναι τα εµβόλια, αν θα υπάρξει αποτελεσµατική 
θεραπεία για την COVID-19, πότε θα µπορούµε να πούµε 
ότι κερδίσαµε τη µάχη, πότε θα σταµατήσουµε να φοράµε 
µάσκες, πότε θα ταξιδεύουµε και πώς θα ετοιµαστούµε για 
την… επόµενη πανδηµία.

Ο δρ Φάουτσι έχει έναν εκπληκτικό τρόπο να εξηγεί 
περίπλοκα επιστηµονικά ζητήµατα. Γι’ αυτό άλλωστε είναι 
το πιο αναγνωρίσιµο πρόσωπο, µε τεράστια αξιοπιστία 
για τα θέµατα της δηµόσιας υγείας. Οµολογώ ότι ήθελα 
πολλούς µήνες τώρα να κάνω αυτή τη συνέντευξη 
γιατί αυτός ο άνθρωπος έµοιαζε πραγµατικός ήρωας, 
καθώς χειριζόταν µία κρίση χωρίς προηγούµενο µέσα σε 
σουρεαλιστικές συνθήκες. Μου είχε κάνει εντύπωση ένα 
ντοκιµαντέρ γι’ αυτόν, πριν από την CΟVID. Τον έδειχνε 
µε πλήρη προστατευτική στολή, να εξετάζει µια ασθενή 
µε Εµπολα, την εποχή που εθεωρείτο η πιο θανατηφόρος 
ασθένεια. Τον ρώτησαν γιατί το έκανε και αν φοβήθηκε. 
Απάντησε ότι φοβήθηκε και πως η σύζυγός του σχεδόν τον 
χώρισε επειδή πήρε αυτό το ρίσκο. Συµπλήρωσε, όµως, 
«ήταν σηµαντικό για µένα να δουν οι συνεργάτες µου ότι 
έπαιρνα εγώ, ως ηγέτης της οµάδας, το ρίσκο να εξετάσω 
την ασθενή. Η ηγεσία έχει το κόστος της». 

– Επιτρέψτε µου να σας ρωτήσω, πρώτα απ’ όλα, 
πόσο ανησυχείτε για τις διάφορες παραλλαγές του ιού. 
Είναι απλώς πιο µεταδοτικές, είναι πιο θανατηφόρες, 
πιο επικίνδυνες; Ποια είναι η εκτίµησή σας;

– Υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Τις εξετάζουµε όλες 
σοβαρά. Κάποιες µας ανησυχούν λιγότερο από άλλες, ενώ 
οι δυνατότητες άλλων µάς προβληµατίζουν περισσότερο 
και θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι το εµβόλιο τις καλύπτει. 
Για παράδειγµα, η παραλλαγή που είναι πιο διαδεδοµένη 
είναι της Νοτίου Αφρικής, αυτή που ονοµάζουµε Β1351. 
Γνωρίζουµε ότι αυτή η παραλλαγή όχι µόνο είναι πιο 
µεταδοτική, αλλά επίσης, όσον αφορά την προστασία 
που θα περιµέναµε από τα µονοκλωνικά αντισώµατα, η 
αποτελεσµατικότητα είναι µειωµένη, αν όχι ανύπαρκτη. 
Αλλά και τα αντισώµατα από τα εµβόλια έχουν περίπου 
πέντε φορές µικρότερη αποτελεσµατικότητα όσον αφορά 
την ικανότητά τους για περιορισµό του µεταλλαγµένου ιού. 
Αυτά είναι τα απογοητευτικά νέα. 

ώστόσο, αυτό που γνωρίζουµε είναι ότι κάποια εµβόλια, 
για παράδειγµα τα εµβόλια mRNA της Moderna και της 
Pfizer, και της Johnson&Johnson, και πάλι προστατεύουν 
πολύ καλά από πολύ βαρύτερες καταστάσεις, όπως η 
εισαγωγή στο νοσοκοµείο ή ο θάνατος. Αλλα εµβόλια, 
όµως, µπορεί να µην είναι τόσο αποτελεσµατικά όσον 
αφορά αυτήν την παραλλαγή του ιού. 

Βεβαίως, υπάρχουν και άλλες παραλλαγές, όπως, 
για παράδειγµα, η Β117, που ξεκίνησε στο Ηνωµένο 
Βασίλειο. Γνωρίζουµε ότι είναι πολύ µεταδοτική από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. ώστόσο, τα εµβόλια δείχνουν καλή 

αποτελεσµατικότητα, παρ’ όλη τη µεταδοτικότητά της. 
Από την άλλη, παραλλαγή της Βραζιλίας µοιάζει πολύ µε 

εκείνη της Νοτίου Αφρικής. 
Τέλος, έχουµε και κάποιες παραλλαγές στις Ηνωµένες 

Πολιτείες. Μία στην Καλιφόρνια, τη Β1427/Β1429 και µία 
στη Νέα Υόρκη, τη B1526, οι οποίες µας προβληµατίζουν 
γιατί είναι ιδιαίτερα µεταδοτικές και µειώνουν σε ένα βαθµό, 
όχι µεγάλο, την αποτελεσµατικότητα των εµβολίων. Το 
συµπέρασµα είναι πως πρέπει να τις αντιµετωπίσουµε µε 
µεγάλη σοβαρότητα. Κάποιες είναι πιο προβληµατικές από 
άλλες. Αλλά πρέπει να συνεχίσουµε να παρακολουθούµε, 
δηλαδή να κάνουµε γενετική και γονιδιωµατική αλληλουχία 
των στελεχών που υπάρχουν σε κάθε χώρα. ∆εν θα µε 
εξέπληττε αν η Ελλάδα είχε τις δικές της παραλλαγές, τις 
οποίες πρέπει να αποµονώσει, για να σιγουρευτεί ότι τα 
εµβόλια που χρησιµοποιεί είναι πράγµατι αποτελεσµατικά 
στις µεταλλάξεις.

– Εχει γίνει πολλή κουβέντα σχετικά µε τις πιθανές 
παρενέργειες των εµβολίων. από όσα γνωρίζετε έως 
τώρα, ποιες είναι οι ανησυχίες σας σχετικά µε αυτό το 
θέµα;

– Η ανησυχία µου είναι ελάχιστη. Και ο λόγος που το λέω 
αυτό είναι ότι οι δοκιµές που έγιναν στις ΗΠΑ µε τα εµβόλια 
mRNA της Pfizer και της Moderna έδειξαν πως είχαν 94% 
έως 95% αποτελεσµατικότητα και η αντιδραστικότητα 
είναι ελάχιστη. Μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης, 
υπάρχει κάποιος πόνος στο χέρι που διαρκεί περίπου 24 
ώρες. Υπάρχει µεγαλύτερη αντιδραστικότητα στη δεύτερη 
δόση. Εµφανίζεται ύστερα από 21 µέρες για τη Pfizer 
και 28 για τη Moderna. Μετά τη χορήγηση της δεύτερης 
δόσης, υπάρχουν συµπτώµατα κούρασης, πόνοι, ρίγη και 
ίσως λίγος πυρετός. Αυτό διαρκεί για τους περισσότερους 
περίπου 24 ώρες. Σε κάποιους µπορεί να διαρκέσει λίγο 
περισσότερο, αλλά στην πλειοψηφία τα συµπτώµατα αυτά 
υποχωρούν ύστερα από 24 ώρες.

– Oλοι µου ζήτησαν να σας ρωτήσω, αν έπρεπε να 
διαλέξετε, ποιο εµβόλιο θα προτιµούσατε;

– Ξέρεις, δεν έχει τόση σηµασία για µένα. Oλα νοµίζω. 
Αυτά που έχουν εγκριθεί για έκτακτη χορήγηση στις ΗΠΑ 
είναι της Moderna, της Pfizer και της Johnson&John-
son. Θα έκανα όποιο εµβόλιο ήταν άµεσα διαθέσιµο. ∆εν 
θα περίµενα κάποιο συγκεκριµένα. Αν έµπαινα σε µια 
κλινική, θα έκανα όποιο είχαν διαθέσιµο εκείνη τη στιγµή. 
Αν έµπαινα σε άλλη κλινική, και είχαν κάποιο άλλο, θα 
έκανα αυτό. Κάποια έχουν περισσότερα πλεονεκτήµατα. 
Της Johnson&Johnson, για παράδειγµα, είναι µιας δόσης 
οπότε δεν χρειάζεται υψηλή ψύξη, διότι µπαίνει απλώς στο 
ψυγείο. Mπορεί σε κάποια µέρη στην Ελλάδα να είναι πιο 
δύσκολο να αποσταλούν όσα εµβόλια χρήζουν βαθείας 
ψύξης. Από αυτήν την άποψη, µπορεί να είναι απλούστερο 
να χρησιµοποιηθούν αυτά που είναι πιο εύκολα στη χρήση. 
Ενώ εάν βρίσκεσαι στην Αθήνα και εφόσον έχεις επιλογή, 
µπορεί να θέλεις να διαλέξεις κάποιο που δίνεται σε δύο 
δόσεις. Oµως και τα τρία εµβόλια είναι πραγµατικά πολύ 
αποτελεσµατικά.

Να φοράτε πάντα µάσκα
– υπάρχει µια µεγάλη συζήτηση εδώ στην Ελλάδα, 

γιατί βιώνουµε ένα τρίτο κύµα. Και υπάρχει µια 
συζήτηση για το αν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, 
τα καταστήµατα λιανικής, για την κυκλοφορία στους 
δρόµους και λοιπά. Ποια είναι η σύστασή σας; Ποια 
είναι η πρότασή σας;

– ∆εν γνωρίζω ποιο είναι το επίπεδο της αύξησης σε 
σχέση µε το ποσοστό θετικότητας. Ξέρετε, στις Ηνωµένες 
Πολιτείες έχουµε µπλε, κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες 
ζώνες. Ετσι, εάν βρίσκεστε στην πολύ πολύ κόκκινη ζώνη, 
πρέπει να είστε πολύ αυστηροί µε τα µέτρα δηµόσιας 
υγείας. Είναι απαραίτητο, ξέρετε.  Να µη λειτουργεί 

η εστίαση σε κλειστούς χώρους, τα γυµναστήρια να 
παραµένουν κλειστά και να λαµβάνονται παρόµοια µέτρα 
όπου κρίνεται απαραίτητο.

Ακόµα και αν φτάσετε σε πιο µετριοπαθή νούµερα, 
υπάρχουν τέσσερα ή πέντε πράγµατα που πρέπει να 
κάνετε ούτως ή άλλως. Να φοράτε πάντα µάσκα, να 
αποφεύγετε τις συναθροίσεις, ιδιαίτερα σε εσωτερικούς 
χώρους, να διατηρείτε κοινωνικές αποστάσεις, να πλένετε 
τα χέρια σας πολύ συχνά. 

Το επίπεδο διείσδυσης της λοίµωξης στην κοινότητα 
είναι αυτό που θα καθορίσει σε ποιο επίπεδο περιορισµών 
θα µπει η χώρα.

Λάθος η στρατηγική της μιας δόσης 
– αναρωτιέµαι, θα κάνατε το Sputnik ή το κινεζικό 

εµβόλιο;
– Τα δεδοµένα που γνωρίζω για το Sputnik είναι αρκετά 

καλά. ∆εν έχω αρκετή πληροφόρηση όσον αφορά το 
κινεζικό, γιατί έχουν δύο ή τρία διαφορετικά εµβόλια. Οπότε 
δεν έχω παρακολουθήσει στενά την αποτελεσµατικότητά 
τους, όµως τα δεδοµένα του ρωσικού εµβολίου µοιάζουν 
αρκετά καλά.

– οπως γνωρίζετε, υπάρχει µεγάλη συζήτηση 
σχετικά µε το εάν, σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν 
κάποιες χώρες βρίσκονται στα πρόθυρα ενός νέου 
κύµατος, θα πρέπει να κάνουν µόνο την πρώτη δόση 
του εµβολίου σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος του 
πληθυσµού. Ποια είναι η γνώµη σας;

– Οχι, δεν µου αρέσει αυτή η προσέγγιση για τον εξής 
λόγο: Εχουµε δει ότι –ας πάρουµε το εµβόλιο της Pfizer 
για παράδειγµα– µετά την πρώτη δόση παίρνουµε µέτρια 
επίπεδα αντισωµάτων που είναι αρκετά για προστασία 
52%, σε αντίθεση µε το 94%-95%. Προστατεύει, και το 
52% δεν είναι άσχηµο. ∆εν ξέρουµε όµως πόσο διαρκεί. 
Με τη δεύτερη δόση τα επίπεδα ανεβαίνουν κατά δέκα 
φορές. ώστόσο, οι παραλλαγές του ιού µειώνουν την 
αποτελεσµατικότητα κατά πέντε φορές. Ετσι, εάν ξεκινάτε 
µε πολύ χαµηλά επίπεδα µε µία δόση, ίσως αυτή η 
στρατηγική να είναι αποτελεσµατική για τον τυπικό ιό, όµως 
µπορεί να µην είναι για την παραλλαγή. Συνεπώς, παρόλο 
που έχει το πλεονέκτηµα να δίνει περισσότερα εµβόλια σε 
περισσότερους ανθρώπους άµεσα, έχει και το µειονέκτηµα 
ότι δεν ξέρεις πόσο διαρκεί η προστασία. Και θα µπορούσε 
αυτό να είναι προβληµατικό αν αντιµετωπίζετε παραλλαγές 
στην Ελλάδα αντί του τυπικού ιού. Οπότε η επιστήµη µάς 
λέει πως πρέπει να κάνουµε αυτό που έχει το µικρότερο 
ρίσκο και είναι ασφαλέστερο, δηλαδή µια πρώτη δόση και 
µια δεύτερη δόση.

– Θέλω να ρωτήσω για την «ανοσία της αγέλης», 
γιατί θυµάµαι ότι είπατε πριν από λίγους µήνες ότι θα 
ήσασταν ικανοποιηµένος µε ένα επίπεδο εµβολιασµού 
60%. τώρα λέτε ότι το όριο είναι περίπου 80%. τι 
άλλαξε; Ποια είναι η τελική εκτίµησή σας για αυτό;

– Τώρα, πάλι, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι είναι 
απλώς µια εκτίµηση, επειδή ο µόνος τρόπος να γνωρίζουµε 
το ακριβές επίπεδο είναι όταν το επιτύχουµε και στη 
συνέχεια πέσει και εµφανιστούν λοιµώξεις. Γνωρίζουµε 
λοιπόν ποιο ακριβώς είναι για την ιλαρά. Επειδή έχουµε 
δεκαετίες εµπειρίας µε την ιλαρά. Γνωρίζουµε ότι το 
επίπεδο «ανοσίας της αγέλης» είναι περίπου το 90% του 
πληθυσµού. Οταν φτάσει στο 80%, όπως έχουµε δει στη 
χώρα µας όταν στρώµατα πληθυσµού στην κοινότητα 
έφτασαν κάτω από ένα συγκεκριµένο επίπεδο, είχαµε 
έξαρση. Οσον αφορά την COVID-19 µπορούµε µόνο 
να εκτιµήσουµε ποιο θα µπορούσε να είναι, και όσο 
περισσότερο εξετάζουµε τον βαθµό διάδοσης σχετικά µε 
το επίπεδο αποτελεσµατικότητας του εµβολίου πιστεύουµε 
ότι είναι περίπου το 70% έως 85% του πληθυσµού. 
Κάπου µεταξύ 70% και 85%. Αλλά πρέπει να τονίσω ότι 
εξακολουθεί να είναι απλώς µια εκτίµηση.

Προσβάσιμο σε όλους 
το εμβόλιο στις ΗΠΑ
– Aκουσα τον πρόεδρο μπάιντεν πρόσφατα να λέει 

ότι το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού των ΗΠα 
πρόκειται να εµβολιαστεί µέχρι τον μάιο.

– Οχι. (γέλια) Είπε: Μέχρι τον Μάιο θα έχουµε αρκετά 
εµβόλια ώστε να εµβολιαστούν οι πάντες. Η πρόκληση 
ενός συνολικού εµβολιασµού πιθανότατα θα διαρκέσει 
πολύ περισσότερους µήνες. Θα έχουµε επάρκεια σε 
εµβόλια έως τον Μάιο, αλλά αν θέλουµε να εµβολιαστεί το 
70% έως 85% των ατόµων, πιθανότατα θα φτάσουµε στα 
µέσα του καλοκαιριού. Προς το τέλος του καλοκαιριού.

– Θεωρείτε λοιπόν ότι µέχρι το φθινόπωρο θα έχει 
εµβολιαστεί όλος ο πληθυσµός;

– Οχι όλοι, διότι έχουµε πολλούς κατοίκους στη χώρα 
που δεν θέλουν να εµβολιαστούν. Υπάρχει ακόµα 
διστακτικότητα σε σχέση µε τον εµβολιασµό.

– τώρα, όταν κοιτάζετε την Ευρώπη, τι νοµίζετε ότι 
κάνει λάθος, επειδή φαίνεται να είµαστε πίσω από τις 
ΗΠα όσον αφορά την εφαρµογή της υλικοτεχνικής 
υποστήριξης.

– λοιπόν, εξαρτάται σε τι αναφέρεσαι, Αλέξη. 
Υλικοτεχνική υποστήριξη σχετικά µε τα εµβόλια ή σχετικά 
µε το ξέσπασµα γενικώς;

– Σχετικά µε τα εµβόλια.
– ∆εν νοµίζω να κάνετε κάτι λάθος. Απλώς η κάθε χώρα 

έχει διαφορετικές δυνατότητες. Αυτό που έκανε ο πρόεδρος 
Μπάιντεν ήταν να θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την 
πρόσβαση στο εµβόλιο για τον καθένα. Για παράδειγµα, 
δηµιούργησε κοινοτικά κέντρα εµβολιασµού, ιδιαίτερα 
σε περιοχές που ενδέχεται να υποεξυπηρετούνται 

Δρ. Αντονι Φάουτσι στην «Κ»: 
Ραντεβού το φθινόπωρο 

με την κανονικότητα
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από το σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης, το οποίο 
επικεντρώνεται σηµαντικά στους µειονοτικούς πληθυσµούς 
µας, Αφροαµερικανούς, ισπανόφωνους και άλλους. 

Επειτα, διέθεσε τα εµβόλια στα φαρµακεία ώστε να έχουν 
πρόσβαση οι πολίτες σε αυτά. Στη συνέχεια, δηµιούργησε 
κινητές µονάδες για να µεταβούν σε περιοχές που δεν 
είναι εύκολα προσβάσιµες. Και έχει πολλούς λεγόµενους 
«εµβολιαστές», ανθρώπους που θα κάνουν την ένεση 
στον κόσµο. Εχει επιστρατεύσει την Εθνοφρουρά, τον 
στρατό µας, έχει καταφέρει συνταξιούχους γιατρούς και 
νοσηλευτές να βγουν από τη σύνταξη για να βοηθήσουν 
στη χορήγηση των εµβολίων. Στην αρχή, όταν ανέλαβε τα 
καθήκοντά του, δεν το είχαµε εφαρµόσει και η διοίκηση δεν 
ήταν τόσο οργανωµένη όσο είναι τώρα που υπάρχει πολύ 
καλός σχεδιασµός για τη διανοµή των εµβολίων.

Να είμαστε προετοιμασμένοι 
για την επόμενη πανδημία
– Πιστεύετε ότι µπορεί να υπάρξει θεραπεία για την 

COVID-19; Εχουµε ακούσει για µια πολλά υποσχόµενη 
έρευνα στο ισραήλ, για παράδειγµα. Πιστεύετε πως 
υπάρχει προοπτική σε αυτό;

– Νοµίζω ότι όπως ακριβώς δηµιουργήσαµε καλά 
φάρµακα για τον ιό HIV µέσω στοχευµένης ανάπτυξης 
φαρµάκων, και ακριβώς όπως δηµιουργήσαµε καλά 
φάρµακα για την ηπατίτιδα C, µε µια καλή επένδυση 
χρόνου και πόρων, τελικά θα έχουµε πολύ καλά φάρµακα 
και για την COVID-19. Αλλά δεν νοµίζω ότι αυτό θα γίνει 
στο άµεσο µέλλον. Θα πάρει κάποιο χρόνο πιστεύω.

– Πότε νοµίζετε ότι θα έρθει η µεγάλη µέρα όσον 
αφορά την πανδηµία; Που θα µπορούµε πραγµατικά 
να πούµε ότι αυτό έχει τελειώσει και θα βγούµε στους 
δρόµους να γιορτάσουµε.

– Είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη για τον εξής λόγο: Θα 
εξαρτηθεί από την κάθε χώρα. Πρόκειται για µια πανδηµία 
η οποία απαιτεί παγκόσµια αντίδραση. Και ένα θέµα 
είναι ότι µέχρι να έχουµε διαθέσιµο εµβόλιο παγκοσµίως, 
η Ελλάδα θα µπορούσε να κάνει καλή δουλειά στο να 
εµβολιαστούν οι άνθρωποι και να µειώσει το επίπεδο του 
ιού. Οι ΗΠΑ θα µπορούσαν να κάνουν καλή δουλειά. Η 
Ευρωπαϊκή Ενωση, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Αυστραλία, 
αλλά εάν εξακολουθούν να υπάρχουν µέρη του κόσµου 
που δεν έχουν τη δυνατότητα εµβολιασµού των κατοίκων 
τους και περιορισµού του ιού, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να 
έρθουν νέες παραλλαγές που θα µολύνουν την Ελλάδα, θα 
µολύνουν τις ΗΠΑ. 

Πιστεύω, λοιπόν, ότι µπορούµε να το περιορίσουµε 
σε πολύ χαµηλό επίπεδο. Ελπίζω πως στο τέλος του 
φθινοπώρου και στο τέλος του τρέχοντος έτους θα 
µπορέσουµε να προσεγγίσουµε ένα σηµαντικό βαθµό 

κανονικότητας. ισως όχι απόλυτης κανονικότητας, όπως 
ήταν πριν συµβούν όλα αυτά. Αλλά νοµίζω ότι από το 
φθινόπωρο του τρέχοντος έτους θα είµαστε σταδιακά 
σε θέση να κάνουµε µερικά από τα πράγµατα που δεν 
κάνουµε τώρα. Οπως σπορ, εξόδους σε εστιατόρια, 
διασκέδαση, πράγµατα που δεν είµαστε σε θέση να 
κάνουµε. Το ελπίζω. Θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον θα 
συνεχίσουµε να τηρούµε τα µέτρα για τη δηµόσια υγεία, 
αίροντάς τα σταδιακά, αλλά και από το να εµβολιάσουµε 
επιτυχώς ένα σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού.

– Φαντάζοµαι όµως πως θα φοράµε µάσκες για 
αρκετό καιρό ακόµα, σωστά;

– Ναι, πιστεύω ότι έως ότου το επίπεδο µόλυνσης γίνει 
πολύ, πολύ χαµηλό, σχεδόν µη αντιληπτό, νοµίζω ότι θα 
πρέπει να φοράµε µάσκες. Νοµίζω ότι καθώς όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι θα εµβολιάζονται, θα έχουν την 
ευκαιρία στα σπίτια τους, µε φίλους, µε την οικογένεια, να 
µπορούν να αλληλεπιδρούν µε ασφάλεια χωρίς µάσκα. 
Αλλά αυτό θα ήταν πιθανότατα σε πολύ περιορισµένες 
καταστάσεις, όπως στο σπίτι ή στο σπίτι ενός φίλου. Οµως, 
βγαίνοντας στην κοινωνία, νοµίζω ότι για αρκετό καιρό 
ακόµα θα πρέπει να φοράµε µάσκες.

– τώρα, ξέρετε, ο τουρισµός είναι ένα µεγάλο 
κεφάλαιο εδώ στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να µάθω, 
αν ένας εµβολιασµένος αµερικανός σας ρωτήσει αν 
µπορεί να έρθει στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, τι θα 
του πείτε;

– Θα εξαρτιόταν από το επίπεδο µόλυνσης στην Ελλάδα. 
Θέλω να πω, αν το επίπεδο µόλυνσης στην Ελλάδα µειωθεί 
αρκετά και ο Ελληνας εµβολιαστεί, ώστε να περιοριστούν 
οι εξάρσεις της µόλυνσης, νοµίζω ότι σταδιακά τα ταξίδια 
θα ήταν επιτρεπτά και προτεινόµενα. Επειδή όλοι θέλουν 
να επανέλθουν στο φυσιολογικό και πολλοί άνθρωποι, 
συµπεριλαµβανοµένου και εµού, πιστεύουν ότι ένα από 
τα πιο όµορφα µέρη να ταξιδέψει κανείς είναι η Ελλάδα. 
Πιστεύω, λοιπόν, ότι οι άνθρωποι θα ήθελαν να το κάνουν 
αυτό.

– Σας έβλεπα στην τηλεόραση όλο αυτό το 
διάστηµα. Εµοιαζε µε σουρεαλιστική εµπειρία όταν 
εργαζόσασταν µε την προηγούµενη κυβέρνηση. 
αναρωτιέµαι αν όντως ήταν, και πώς σας έκανε να 
νιώθετε όταν πιεζόσασταν ανάµεσα σε επιστήµη και 
πολιτική µε τόσο βίαιο, σχεδόν, τρόπο.

– Ηταν πολύ δύσκολο. Και ο µόνος τρόπος να τα 
καταφέρω ήταν να επικεντρωθώ στη σηµαντικότητα 
αυτού που έπρεπε να κάνω. Και αυτό ήταν να εφαρµόσω 
την επιστήµη που προστατεύει τη δηµόσια υγεία, τον 
αµερικανικό λαό άµεσα και κατ’ επέκτασιν, έµµεσα, 
τον υπόλοιπο κόσµο. Επειδή η δουλειά µου ήταν να 
αναπτύξω τα εµβόλια, τα φάρµακα, να είµαι εκπρόσωπος 
της δηµόσιας υγείας. Αλλά έχεις δίκιο. Ηταν πολύ, πολύ 

δύσκολο γιατί, όπως γνωρίζεις, και είµαι βέβαιος ότι 
από τη θέση του δηµοσιογράφου το γνωρίζεις, στις ΗΠΑ 
έχουµε µια πολύ, πολύ διχασµένη κοινωνία. Ενα από τα 
δυσκολότερα πράγµατα που µπορούν να επιτευχθούν είναι 
µια προσπάθεια για τη δηµόσια υγεία όταν υπάρχει µια 
χώρα διχασµένη και τα µέτρα δηµόσιας υγείας λαµβάνουν 
µια πολιτική διάσταση, ενώ θα έπρεπε να µην υπάρχει 
πολιτική χροιά παρά µόνον συγκέντρωση στην επίτευξη 
του στόχου. Ετσι, ο µόνος τρόπος αντιµετώπισης µιας 
έξαρσης είναι να είναι όλοι ενωµένοι µε έναν κοινό στόχο. 
Ο εχθρός είναι ο ιός. Ο εχθρός δεν είναι η αντιπολίτευση, 
πολιτικά. Ο εχθρός είναι ο ιός. Και αυτό πρέπει να κάνουµε, 
ουσιαστικά να ενωθούµε ενάντια στον ιό.

– αντιµετωπίσατε το AIDS, αντιµετωπίσατε τον 
Εµπολα. τώρα αντιµετωπίζετε αυτήν την πανδηµία. 
Η επόµενη πανδηµία θα είναι διαφορετική; ο τρόπος 
που θα την αντιµετωπίζουµε, ο τρόπος που ο κόσµος 
θα την αντιµετωπίζει;

– Ελπίζω ότι αυτή η πολύ δύσκολη εµπειρία που 
έχουµε περάσει όλοι θα προσφέρει µαθήµατα που θα 
µας βοηθήσουν τόσο στην προετοιµασία όσο και στην 
απάντηση στο επόµενο ξέσπασµα, όποιο κι αν είναι. Και 
ένα από τα πράγµατα που έχουµε µάθει από την εµπειρία 
µας είναι ότι είναι πολύ δύσκολο και γενικά αδύνατο να 
προβλέψουµε ποια θα είναι η επόµενη µεγάλη επιδηµία. 
Πρέπει, λοιπόν, να είµαστε προετοιµασµένοι. Πρέπει 
να έχουµε ένα καλό παγκόσµιο δίκτυο υγειονοµικής 
ασφάλειας. Πρέπει να έχουµε συνεργασία, σύµπραξη και 
αλληλεγγύη, σε όλο τον κόσµο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού 
και πότε θα συµβεί το επόµενο ξέσπασµα.

– υπάρχει µια στιγµή, ένα επεισόδιο που πραγµατικά 
έχει χαραχθεί στο µυαλό σας από αυτόν τον περασµένο 
χρόνο, και ποιο είναι αυτό;

– Ενα επεισόδιο; Νοµίζω όταν πια συνειδητοποιήσαµε 
ότι είχαµε ένα πραγµατικό πρόβληµα στις ΗΠΑ, όπου ο ιός 
εξαπλωνόταν αθόρυβα. Συνειδητοποιήσαµε ότι σε µεγάλο 
ποσοστό εξαπλώθηκε από ανθρώπους που δεν είχαν 
συµπτώµατα. Αυτό το έκανε πολύ δύσκολο να εντοπιστεί, 
να γίνει εντοπισµός επαφών. Οπως γνωρίζεις, αυτή τη 
στιγµή έχουµε περίπου 520.000 θανάτους στις ΗΠΑ, κάτι 
που ήταν αδιανόητο πριν από µερικά χρόνια, να σκεφτούµε 
ότι θα είχαµε ένα ξέσπασµα, όπου περισσότεροι από µισό 
εκατοµµύριο άνθρωποι θα πέθαιναν από µια µολυσµατική 
ασθένεια. Αυτή η στατιστική είναι που ξεχωρίζει µε έναν 
πολύ οδυνηρό τρόπο.

– Σας ευχαριστώ πολύ, δρ Φάουτσι. Ηταν πραγµατικά 
ευχάριστο που ήσασταν µαζί µας σήµερα και σας 
ευχαριστώ για όλη την καλή δουλειά. Ελπίζω να σας δω 
στην Αθήνα κάποια στιγµή.

– Ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαµε. Να προσέχετε. 
Γεια σας.
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