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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

ΣΕΛΙΔΑ 7

τα τρία μεγάλα κεφάλια της Ελληνικής 
Κοινότητας υποστηρίζουν ότι κατέβασαν 
το χρέος των περίπου $8.400.000 που 
παρέλαβαν, σε $4.500.000. Πούλησαν το 
κοινοτικό κέντρο $4.800.000. Πούλησαν 
το κτίριο των κοινωνικών υπηρεσιών 
στη Pape κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες 
δολάρια. Πούλησαν τα τρία σπίτια στην 
Παναγία $920.000, $650.000 και $610.000.  
Κοντολογίς για να κατέβει το χρέος, σε 
καιρό μη πανδημίας, ξεπούλησαν κάθε 
περιουσία  που είχε η Κοινότητα εκτός από 
τις εκκλησίες. 

Εν τω μεταξύ ακούγεται εκεί εξω ότι 
το ένα σπίτι που πουλήσανε $650.000, 
ξαναπουλήθηκε για $2.350.000 και ένα άλλο 
που το πούλησαν $610.000, ξαναπουλήθηκε 
για $2.438.000. τεράστια διαφορά, τεράστιο 
το κέρδος!!! Κι αναρωτιέται κανείς, σε ποιες 
τσέπες πήγε; Κι αν δεν πήγε σε τσέπες, 
πόσο σοφή ήταν η απόφαση να πουληθούν 
τόσο φτηνά τα σπίτια; Πολλά τα ερωτήματα... 
ας βγει κάποιος να απαντήσει ή και να 
διαψεύσει τα όσα λέγονται. Η τριανδρία 
ή θα κάνει σωστή διοίκηση ή αλλιώς να 
παραιτηθεί...οι φωνές που συμφωνούν 
γίνονται όλο και περισσότερες.

“Ε”

Απλές σκέψεις 
και συνειρμοί

Παγκόσμια ημέρα 
της γυναίκας

Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάζεται στις 8 
Μαρτίου κάθε χρόνο ως ημέρα μνήμης των αγώνων 
του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών.

Ενώ η πρώτη τήρηση της Ημέρας της Γυναίκας 
πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1909 στη 
Νέα Υόρκη, η 8η Μαρτίου προτάθηκε από τη Διεθνή 
Διάσκεψη Γυναικών του 1910 ώστε να καθιερωθεί 
μια «Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας». Αφού οι γυναίκες 
κέρδισαν το δικαίωμα ψήφου στη Σοβιετική Ρωσία το 
1917, η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως εθνική αργία εκεί. 
Την εποχή εκείνη εορταζόταν κατά κύριο λόγο από 
το σοσιαλιστικό κίνημα και τις κομμουνιστικές χώρες 
μέχρι την υιοθέτησή της το 1975 από τα Ηνωμένα 
Έθνη.

Τα εµπορικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής Τορόντο 
χρησιµοποιούν τεχνολογία παρακολούθησης της 
χωρητικότητας ενώ προσωπικό στην είσοδο θα συµµορφώνει 
τους καταναλωτές στα νέα µέτρα αντιµετώπισης του COV-
ID-19 που ισχύουν από χτες.

Σύµφωνα µε τους επαρχιακούς κανονισµούς, επιτρέπεται 
να ανοίξουν και πάλι στα εµπορικά κέντρα στο Τορόντο και 
στο γειτονικό Peel τα καταστήµατα µη βασικών υπηρεσιών  
αλλά µε χωρητικότητα 25% εκτός από τα φαρµακεία και τα 
καταστήµατα τροφίµων που λειτουργούν µε χωρητικότητα 
50%.

Η εταιρία  εµπορικών κέντρων Oxford αναφέρει ότι 
διαθέτει προσωπικό σε εισόδους στα εµπορικά κέντρα Yor-
kdale, Square One και Scarborough Town Centre για να 

Ανοιχτά και πάλι τα Εµπορικά Κέντρα 
στο Τορόντο και στο Peel

Νέα τεχνολογία ελέγχει τον αριθµό των καταναλωτών στα καταστήµατα
εµποδίζει την είσοδο όταν έχει επιτευχθεί η προβλεθείσα 
χωρητικότητα.

Η Oxford Mall δείχνει επίσης στους ιστοτόπους της πόσο 
γεµάτα είναι τα εµπορικά κέντρα, έτσι ώστε οι αγοραστές 
να µπορούν να έχουν µια ιδέα για το πόσο θα πρέπει να 
περιµένουν για να εισέλθουν µόλις φτάσουν.

Ωστόσο οι ιστότοποι της Cadillac, Fairview Corp. Ltd. 
για τα εµπορικά κέντρα Eaton Centre και Fairview Mall 
θα δείχνουν αν ο αριθµός των εισόδων που µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν οι καταναλωτές είναι περιορισµένος ενώ 
θα υπάρχει προσωπικό στις πόρτες για να ελέγχει πόσα 
άτοµα εισέρχονται.

Τόσο η Oxford  όσο και η Cadillac Fairview λένε ότι 
παρακολουθούν τους επισκέπτες καθώς µπαίνουν στο 
εµπορικό κέντρο και ενθαρρύνουν τους αγοραστές να 
συµπληρώσουν διαδικτυακά το ερωτηµατολόγιο της 
επαρχίας σχετικά µε τα συµπτώµατα COVID-19 και τα 
πρόσφατα ταξίδια πριν από την επίσκεψή τους.

Τα Δωδεκάνησα δεν ενσωματώθηκαν στον 
εθνικό κορμό, ούτε στα χρόνια δημιουργίας 
του σύγχρονου ελληνικού κράτους, στις αρχές 
του 19ου αιώνα, ούτε με την αναγέννηση των 
Βαλκανικών πολέμων 100 σχεδόν χρόνια 
μετά. Οθωμανική κτήση από το 1522, οι 
Δωδεκανήσιοι ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία 
του τόπου τους τόσο στην επανάσταση του 
1821 όσο και αργότερα σε επαναστάσεις 
των Κρητών στα μέσα και τέλη του αιώνα. Η 
εγγύτητά τους, όμως, στη μικρασιατική ακτή 
καθιστούσε τα νησιά εύκολη λεία για τον 
οθωμανικό στρατό.

Η απελευθέρωσή τους ήρθε το 1911 όχι 
από τους Έλληνες αλλά από τους Ιταλούς. 
Ο Ιταλικός στρατός αποβιβάστηκε στην 
Αστυπάλαια και στη Ρόδο καταλαμβάνοντας 
σταδιακά όλα τα νησιά του συμπλέγματος 
και άλλα ακόμα κατά τον Ιταλο-Τουρκικό 
πόλεμο για την κυριαρχία στην Τριπολίτιδα 
(Βόρειο Αφρική). Πρόθεση των Ιταλών ήταν 
να αποτελέσουν τα νησιά βάση του στόλου 
τους για τον αποκλεισμό που επέβαλαν στα 
μικρασιατικά παράλια και διαπραγματευτικό 

7 Μαρτίου 1948: Τα Δωδεκάνησα 
γίνονται ελληνικά
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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

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνω τον 
θάνατο του μεγάλου Ελληνοκαναδού 
Ποιητή, και όχι μόνο, Χρήστου Ζιάτα, ο 
οποίος απεβίωσε σήμερα στις 12:30 το 
απόγευμα.  Λίγο πριν τις 4:00 σήμερα το 
απόγευμα δέχθηκα το τηλεφώνημα του 
ανηψιού του.

Στην εκδήλωση που έκανα προς τιμή 
του Χρήστου στην Ελληνική Κοινότητα 
τον χαραχτήρισα ως έναν από τους 10 
κορυφαίους Ελληνες ποιητές μέσα και έξω 
από την Ελλάδα, και το εννοούσα!

Αυτή είναι η βιογραφία του στο εξώφυλλο 
των εκδόσεων των έργων του. 

“Ο Χρ, Ζιάτας, ο ποιητής της υπερορίας, 
γεννήθηκε σ’ ένα πρώην χωριό, Χάλαρα, 
της Καστοριάς. Κατά τη διάρκεια του 
Εμφυλίου, λόγω των δυσάρεστων 
συνθηκών που ‘χαν δημιουργηθεί στις εκεί 
μεθόριες περιοχές, αναγκάζεται να πάρει 
το δρόμο της εξορίας και να εγκατασταθεί 
στη Ρουμανία. Είναι πτυχιούχος της 
Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
του Βουκουρεστίου, με εξειδίκευση στη 
λαογραφία και τη θεωρία και κριτική της 
λογοτεχνίας. 

Από το 1975 διαμένει και εργάζεται 
στο Τορόντο. Εκτός από την ποίηση και 
το θέατρο, ασχολείται με τη λογοτεχνική 
μετάφραση, την κριτική βιβλίου, θεάτρου 
και κινηματογράφου καθώς και με θέματα 
πολιτικής δημοσιογραφίας. 

Το πρώτο του βιβλίο κυκλοφόρησε 
το 1971, στη Θεσσαλονίκη με τίτλο 
Άνευ Όψου. Ακολουθεί το 1974, μια νέα 
συλλογή ποιημάτων Κάτω απ’ τα βλέφαρα 

της κουκουβάγιας με ποιήματά του σε 
ρουμανική μετάφραση του Darie Nova-
ceanu.. Την ίδια χρονιά επιμελείται και 
κυκλοφορεί σε πολυγραφημένη έκδοση, 
μια συλλογή με διαλεχτά κλέφτικα δημοτικά 
τραγούδια Έχετε γεια ψηλά βουνα. 

Πρώτη του εμπειρία από την καναδική 
πραγματικότητα υπήρξε η ποιητική 
συλλογή Χειρονομίες, (Gestures)), η 
οποία τυπώνεται το 1975, στο Τορόντο, σε 
δίγλωσση έκδοση. Το 1979 μεταφράζει από 
τα ρουμανικά και εκδίδει τα Έντεκα ποιήματα 
του E.A. Bacnsky. To 1980 κυκλοφορεί το 
Συνεχές παρόν, μια ολιγοσέλιδη συλλογή 
με ποιήματα γραμμένα πριν από τις 
Χειρονομίες. Την ίδια χρονιά βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας τα Τριάντα τέσσερα 
και ένα παράλογα για τον έρωτα. 

Το 1983, μετά από 35 χρόνια 
υπερορίας, επισκέπτεται για πρώτη φορά 
την Ελλάδα, διαμένει εκεί πέντε μήνες 
και τυπώνει το καινούργιο του βιβλίο 
Προπάρθια. Τον επόμενο χρόνο εκδίδει 
τη Νεότερη Ανθολογία Παιδικής Ποίησης, 
μια πρωτότυπη σταχυολόγηση από 
την ελληνική παιδική ποίηση. Το 1988 
κυκλοφορεί μια ακόμα ποιητική συλλογή 
Ποιος ψάχνει για τον Αστυάνακτα στα 
Χάλαρα. 

Το 1990 εκδίδει στο Τορόντο την έβδομη 
ποιητική του συλλογή: Ισημερία των 
Εσκιμώων και το 1992 μιαν ολιγοσέλιδη 
μετάφραση από την ποίηση των Εσκιμώων 
Talvaluk Talvaluk. Ακολούθησε το 7Χ7, μια 
προσπάθεια επιλογής εφτά ποιημάτων από 
κάθε μια από τις εφτά μέχρι τότε ποιητικές 
του συλλογές Το 1995 κυκλοφορεί στο 
Τορόντο, σε ελληνική απόδοση, το ποίημα 
Αυτοκράτορας και Προλετάριος, του 
ρουμάνου ποιητή Μ. Εμινέσκου και το 1996 
την ποιητική συλλογή Άλλως πως. Το 1999 
μεταφράζει και τυπώνει στο Τορόντο την 
Ακάθιστη Χώρα του Σέρβου ποιητή Βάσκο 
Πόπα. Το 2000 εκδίδει το Κατά Κάθετον. 
Το 2001 τα Μαγιaπριλίτικα Μαϊστραλια 

μια ολιγοσέλιδη συλλογή με ποιήματα 
για παιδιά. Το ίδιο χρόνο γράφει το 
θεατρικό έργο Βασιλιάς Καναρίνι. 
Το 2003 μεταφράζει και τυπώνει τα 
Απλά και Καθαρά του ρουμάνου 
ποιητή Κ. Σερμπάν. Αρχές του 2004 
κυκλοφορεί η ποιητική του συλλογή 
Εκούσια ανηφόριζε ο Ελκόμενος. 
Την ίδια χρονιά τυπώνει σε ελληνική 
μετάφραση και τα Ποιήματα του Α. 
Σ. Πούσκιν, το Άσμα για τη στρατιά 
του Ιγκόρ, τα Ποιήματα του εθνικού 
ποιητή της Ρουμανίας Μ. Εμινέσκου 
και τη νέα του ποιητική του συλλογή Ο 
Ορφέας ανατολικά της Εδέμ. Το 2005 
μεταφράζει και τυπώνει στο Τορόντο 
τα Είκοσι ένα ποιήματα του ρουμάνου 
Ι. Αντρεΐτσα. Το 2007 κυκλοφορεί στο 
Βουκουρέστι σε ρουμανική μετάφραση 
το βιβλίο του Κατά Κάθετον υπό τον 
τίτλο Το Άλλο Μάτι. Το 2009 γράφει την 
Ιφιγένεια και τυπώνει τα 7 Μονόπρακτα. 
Το 2010 τυπώνει μια ανθολόγηση 
απ’ τις 11 μέχρι τότε ποιητικές του 
συλλογές υπό τον τίτλο Ουκ ήττον και 
τις 13 Ελεγείες μπουφ. Το 2011 στο 
Βουκουρέστι γνωρίζει θριαμβευτική 
επιτυχία σε ερμηνεία στον κύριο ρόλο 
της Maia Morgenstern το μονόπρακτο 
Αίας Το 2012 τυπώνει υπό τον τίτλο 
Από τα τραγούδια της γενιάς μου, μια 
μετάφραση ποιημάτων της γενιάς του 
60 Στις αρχές του 2015 κυκλοφορεί στο 
Τορόντο η ποιητική του συλλογή Ιώβειοι 
Ψαλμοί και η μετάφραση των Ψαλμών 
του T. Arghezi. Έχει γράψει μεταξύ άλλων 
ακόμα την Ιφιγένεια στη χώρα των Ταύρων, 
(2015) Να θυμάσαι αγόρι , θεατρικό (2015) 
Η Απολογία του Ορέστη, (2016),Kumi 
Uri, θεατρικό (2016), και μια επιλογή 
σε ελληνική μετάφραση του ρουμάνου 
ποιητή Marin Sorescu Ποιήματα. Το 2016 
κυκλοφορεί η ποιητική συλλογή: Qua non 
venis, tu, Domine! To 2017 κυκλοφορεί την 
ποιητική συλλογή Non omnis mortua est 
και γράφει τα μονόπρακτα Η εξομολόγηση 
ενός ουρολόγου και Απατεώνας εξ 
επαγγέλματος με πατέντα. 

Ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί 
σε ελληνικά, ρουμανικά και καναδικά 
περιοδικά.”

Ενα κομμάτι από τα τελευταία που μου 
έστειλε ήταν και το ακόλουθο:

Νίκησα τους Λαιστρυγόνες και τους 
Κύκλωπες,

ξέφυγα από την Σκύλα και την Χάρυβδη,
πέρασα ανάμεσα στις  συμπληγάδες, 
ούτε η Κίρκη με μέθυσε, ούτε η Καλυψώ,
νίκησα τα οργισμένα κύματα του 

Ποσειδώνα,
παραβγήκα  τους Φαίακες σε όλα τα 

αγωνίσματα,
βγήκα άθικτος από τις πυρπολημένες 

ματιές των Φαιακίδων,    
σκότωσα μέχρι τον τελευταίο των 

μνηστήρων
υπόταξα στη θέληση μου τους  

εξοργισμένους  γονείς των μνηστήρων,,
Γραφτό μου
να με ξεκάνουν οι Μελάνθιοι”. 

αιωνία του η μνήμη!

Λίγο πριν την αποστολή της εφημερίδας 
μας στο τυπογραφείο, έφθασε η 
είδηση για τον θάνατο του ομογενούς 
μας Χρήστου Ζιάτα. Το κείμενο που 
ακολουθεί είναι το αντίο του Βασίλη 
Φάτση στην προσωπική του σελίδα στο 
Facebook. 

Εφυγε ο Χρήστος Ζιάτας
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
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μια αΝαΛυΣΗ του BBC

Κορωνοϊός: 
Εναν χρόνο 

μετά τι 
γνωρίζουμε 

και τι όχι 

 
ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΚΑΝΑ 

Μία από τις μεγάλες δυσκολίες στην 
κατανόηση του κορωνοϊού ήταν το 
γεγονός πως όλες οι επιστημονικές 
έρευνες συνέβαιναν υπό το φως της 
δημοσιότητας.

Συνήθως, μέχρι να μάθουμε από 
τα μέσα ενημέρωσης κάτι σχετικά με 
μια επιστημονική έρευνα, έχει περάσει 
μία περίοδος εξέτασης, ανάπτυξης και 
αξιολόγησης. Όποιου θέματος και να 
άπτεται, η ανακοίνωση συχνά βασίζεται 
σε έρευνες που έχουν αξιολογηθεί 
από ειδικούς και δημοσιεύεται σε 
εξειδικευμένα περιοδικά στα οποία έχει 
υποβληθεί μήνες νωρίτερα.

Αυτό που ήταν διαφορετικό με τον 
κορωνοϊό ήταν ότι όλοι – το κοινό, οι 
πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι – βίωναν 
την εμπειρία της επιστήμης στα όριά της. 
Στα όρια μεταξύ του γνωστού και του 
άγνωστου, η έρευνα περιλαμβάνει χάος, 
σύγχυση, κάποιες φορές και αντιφάσεις. 
Τα ανθρώπινα λάθη και οι προκαταλήψεις 
είναι πιθανά. Έτσι όμως λειτουργεί 
η επιστήμη. Έτσι μαθαίνουμε πώς 
λειτουργεί ο κόσμος και έτσι προχωράμε 
προς μεγαλύτερη κατανόηση του είδους 
μας.

Μπορούμε να εμπιστευόμαστε 
ότι η επιστήμη διαθέτει μέσα για να 
διορθώνεται, καθώς πρόκειται για 
συλλογικό έργο. Τα αποτελέσματα 
εξετάζονται ξανά και ξανά, συχνά οι 
έρευνες επαναλαμβάνονται, και με κάθε 
έρευνα αναδύεται μία πιο καθαρή εικόνα 
του κόσμου. Απλώς χρειάζεται χρόνος

Η πανδημία δεν προσέφερε την 
πολυτέλεια του χρόνου για να φτάσουμε 
σε συναίνεση και να απορρίψουμε τα 
πιθανά λάθη. Διστακτικά ευρήματα 
χωρίς επιβεβαίωση αντιμετωπίστηκαν 
ως περισσότερο σημαίνοντα απ’ όσο θα 
έπρεπε, εξαιτίας της απουσίας άλλων 
στοιχείων. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
αμφιλεγόμενες φωνές ενισχύθηκαν. 
Οι επιστήμονες που εξέφραζαν 
διαφορετικές απόψεις το ανακοίνωναν 
στα ΜΜΕ για να το ακούσουμε όλοι. Εν 
τω μεταξύ, κάποια από τα πράγματα 
που γνωρίζαμε πριν από έναν χρόνο 
άλλαξαν, άλλα εξελίχθηκαν, ενώ άλλα 
παραμένουν ασαφή.

To BBC παραθέτει έναν κατάλογο με 
το πού βρισκόμαστε σήμερα, στις αρχές 
του 2021:

Τι γνωρίζουμε 
για τον κορωνοϊό

Ο αερισμός των εσωτερικών 
χώρων είναι σημαντικός 
Καθώς οι γνώσεις μας εξελίσσονταν 
γινόταν όλο και πιο σαφές το πόσο 
σημαντικό είναι να αποφεύγουμε τη 
μετάδοση του αερομεταφερόμενου ιού 
σε εσωτερικούς χώρους. Ο καθαρισμός 
των επιφανειών, η χρήση μάσκας και 
το πλύσιμο των χεριών παραμένουν 
σημαντικά, εξίσου όμως με τον καλό 
αερισμό των εσωτερικών χώρων.

Οι μάσκες λειτουργούν
Στα πρώτα στάδια της πανδημίας, και 
καθώς δεν υπήρχαν σαφή στοιχεία, 
κάποιες κυβερνήσεις δίσταζαν να 
συστήσουν τη χρήση μάσκας, ενώ 
άλλες ενθάρρυναν τους πολίτες να 

τις χρησιμοποιούν. Η προληπτική αυτή 
προσέγγιση λειτούργησε.Οι μάσκες 
αποδείχτηκε ότι αποτελούν έναν απλό 
και αποτελεσματικό τρόπο πρόληψης της 
διάδοσης του ιού. Οι προσωπίδες, ωστόσο, 
είναι λιγότερο αποτελεσματικές.

Το πλύσιμο των χεριών 
παραμένει απαραίτητο

Μέσα στη φούρια των lockdown και 
της κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε ένα σημαντικό 
μέτρο κατά του κορωνοϊού: το πλύσιμο των 
χεριών. Παρόλο που η μετάδοση μέσω 
ανόργανων επιφανειών θεωρείται πλέον 
αρκετά δύσκολη, υπάρχουν στοιχεία που 
καταδεικνύουν πως ο ιός μπορεί να βρίσκεται 
στα χέρια φορέων, που μπορούν να τον 
μεταδώσουν. Οι άνθρωποι έχουν επίσης την 
τάση να αγγίζουν συχνά το πρόσωπό τους.

Ο ιός επηρεάζει διαφορετικά 
τον καθένα

Εκτός από τις ηλικιακές διαφορές, φάνηκε 
ότι ο ιός επηρεάζει πιο σοβαρά τους άντρες 
από τις γυναίκες, και κάποιες φυλετικές 
ομάδες είναι πιο ευάλωτες από άλλες. 
Κάποιοι άνθρωποι επίσης διαθέτουν ένα 
είδος μυστηριώδους ανοσίας, την οποία ίσως 
να είχαν αναπτύξει πολύ πριν την πανδημία.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες σε όργανα

Παρόλο που ο κορωνοϊός επηρεάζει το 
αναπνευστικό σύστημα, δεν περιορίζεται 
στους πνεύμονες. Οι επιστήμονες γνωρίζουν 
πλέον ότι μπορεί να μολύνει τα κύτταρα 
των αιμοφόρων αγγείων και να επηρεάσει 
διάφορα σημαντικά όργανα, όπως η 
καρδιά, ο εγκέφαλος, τα νεφρά, το συκώτι 
και το πάγκρεας. Οι επιπτώσεις αυτές 
έχουν διαπιστωθεί ακόμα και σε νέους 
ανθρώπους χωρίς υποκείμενα νοσήματα. 
Κανείς δεν γνωρίζει αν αυτές οι βλάβες θα 
αποκατασταθούν ποτέ.

Η μετάδοση του ιού γίνεται 
με γεωμετρικό ρυθμό

Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το 
καταλαβαίνουν αυτό. Πληθώρα μελετών έχει 
δείξει ότι όσοι δεν αντιλαμβάνονται τη λογική 

της γεωμετρικής αύξησης είναι λιγότερο 
πιθανό να τηρούν μέτρα προστασίας όπως 
η κοινωνική αποστασιοποίηση, το πλύσιμο 
των χεριών και η χρήση μάσκας.

Τα εμβόλια κατά του 
κορωνοϊού είναι ασφαλή και 

αποτελεσματικά
Οι επιστήμονες εργάστηκαν με εξαιρετική 
ταχύτητα και υπό εξαιρετική πίεση για τη 
δημιουργία εμβολίων. Υπό το βάρος των 
προσδοκιών ολόκληρου του πλανήτη, 
ανέπτυξαν ασφαλή και αποτελεσματικά 
εμβόλια που δοκιμάστηκαν αυστηρά σε 
κλινικές δοκιμές.

Η ανοσία αγέλης συνήθως 
επιτυγχάνεται μέσω 

εμβολιασμών
Η ανοσία αγέλης είναι ένα είδος 

αντίστασης σε μία ασθένεια που 
παρατηρείται σε έναν πληθυσμό όταν 
υπάρχουν αρκετά μέλη του με ανοσία. 
Αντίθετα όμως με την αίσθηση που ίσως 
να δημιουργήθηκε σε πολλούς κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, υπάρχουν 
πολλοί λόγοι για τους οποίους αυτό 
δεν επιτυγχάνεται αφήνοντας τον ιό να 
κυκλοφορήσει ελεύθερα στην κοινωνία. 
Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι μια 
τέτοια απόπειρα θα είχε ως αποτέλεσμα 
έναν απαράδεκτα υψηλό αριθμό θανάτων. 
Η ανοσία αγέλης μπορεί σίγουρα να 
επιτευχθεί μέσω εμβολίων, με πολύ 
λιγότερες παράπλευρες απώλειες και 
συχνά μεγαλύτερη προστασία

Τα περισσότερα εμβόλια 
πιθανότατα δεν θα αποτρέπουν 

τη μετάδοση
Ωστόσο, τα υπάρχοντα εμβόλια κατά 

του κορωνοϊού δεν αξιολογήθηκαν ως 
προς την ικανότητά του να αποτρέπουν 
τη μετάδοση του ιού – αξιολογήθηκαν ως 
προς την ικανότητά τους να αποτρέπουν 
την ανάπτυξη συμπτωμάτων και την 
ασθένεια. Η έρευνα σχετικά με το κατά 
πόσο τα εμβόλια εμποδίζουν και τη 
μετάδοση του ιού βρίσκεται υπό εξέλιξη, 
αλλά υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις 
ότι τόσο το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech 
όσο και αυτό της AstraZeneca μειώνουν 
την πιθανότητα μετάδοσης, ενώ κάποια 
πολύ πρώιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι 
άλλα εμβόλια ίσως και να αποτρέπουν 
εντελώς τη μετάδοση.

Τα ποσοστά θανάτων 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα 
…και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό, 
που κυρίως έχουν να κάνουν με τον 
τρόπο καταμέτρησης των θανάτων. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πάντα εύκολο 
να συγκριθούν τα ποσοστά θανάτων 
μεταξύ χωρών. Οι διαφορές αυτές δεν 
είναι μοναδικές στην περίπτωση του 
κορωνοϊού, αλλά συνηθισμένο φαινόμενο 
όταν ενσκήπτει κάποια πανδημία. 

ΤΙ γνωΡΙΖΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΗν ΙΣΤΟΡΙΑ 

Πώς αντιμετωπίστηκαν 
πανδημίες στο παρελθόν

Ο τρόπος με τον οποίο χώρες όπως ο 
Καναδάς και η Ταϊβάν αντιμετώπισαν το 
ξέσπασμα του Sars το 2003 είχε πολλά 
να μας μάθει για την τρέχουσα πανδημία, 
κυρίως τη σημασία της ιχνηλάτησης των 
επαφών των φορέων και την απομόνωση 
των ασθενών.

Η κοινωνική αποστασιοποίηση 
είναι μια πρακτική με 
400 χρόνια ιστορίας

Στην Σαρδηνία του 16ου αιώνα, ένας 
γιατρός εξέδωσε έναν οδηγό κοινωνικών 
αποστάσεων κατά τη διάρκεια μιας 
επιδημίας πανούκλας, ο οποίος μοιάζει 
κομμένος και ραμμένος για τον κορωνοϊό 
– μέχρι και στη σύσταση να βγαίνει έξω 
μόνο ένα άτομο από κάθε νοικοκυριό για 
τα ψώνια.

ΤΙ ΔΕν γνωΡΙΖΟΥΜΕ; 
Τις μακροχρόνιες επιπτώσεις 

της ασθένειας
Για πόσο καιρό θα υποφέρουν 

οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν 
μακροχρόνιο Covid; Είναι δυνατόν οι 
επιπτώσεις της ασθένειας να μεταδοθούν 
από γενιά σε γενιά; Και ας μην 
αναφερθούμε καλύτερα στις κοινωνικές/
οικονομικές επιπτώσεις…

Πώς θα εξελιχθεί ο ιός
Κάθε φορά που ιός περνάει από άνθρωπο 

σε άνθρωπο αλλάζει λίγο, αν και τώρα οι 
επιστήμονες αρχίζουν να διακρίνουν μοτίβα 
στον τρόπο με τον οποίο μεταλλάσσεται. 

Ποια θα είναι η επόμενη 
πανδημία

Αρχίζουν να διατυπώνονται πολλές 
θεωρίες σχετικά με το ποια θα είναι 
η επόμενη πανδημία και από πού θα 
προέλθει, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν 
μπορεί να υπάρχει καμία βεβαιότητα. 
 
Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της 
πανδημίας στο περιβάλλον;

Παρόλο που στην αρχή του πρώτου 
παγκόσμιου lockdown οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και ρύπων μειώθηκαν 
σημαντικά, τα επίπεδά τους αυξήθηκαν και 
πάλι στη διάρκεια του υπόλοιπου έτους. 
Συνολικά, οι εκπομπές ρύπων μειώθηκαν 
μόνο κατά 6% περίπου το 2020. Υπάρχει 
όμως μια πιθανότητα η πανδημία να 
έχει σημαντικότερο αποτέλεσμα, καθώς 
οι περιβαλλοντολόγοι εξετάζουν αν η 
αντίδρασή μας στην κρίση του κορωνοϊού 
θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μοντέλο 
για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική 
αλλαγή.

Πηγή: iefimerida.gr 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

200 ΧΡΟνΙΑ ΑΠΟ ΤΗν 
ΕΛΛΗνΙΚΗ ΕΠΑνΑΣΤΑΣΗ
Η Μάχη του Κερατσινίου

Η Μάχη του Κερατσινίου ανέδειξε για μία ακόμα φορά τα ηγετικά 
προσόντα του «γιου της καλογριάς», που τον επόμενο μήνα θα 
σκοτωνόταν εντελώς άδοξα στο Φάληρο προς ζημία της Επανάστασης.

Στις 2 Μαρτίου ο Καραϊσκάκης έφθασε με τους άνδρες του στην 
περιοχή και οργάνωσε το σχέδιό του. Ο Κιουταχής, που πολιορκούσε 
την Ακρόπολη, μόλις πληροφορήθηκε την άφιξη του παλιού του γνώριμου 
στο Κερατσίνι, έσπευσε την επομένη με 800 άνδρες να κατασκοπεύσει τις 
κινήσεις του. Κατέλαβε ένα λόφο στο νότιο ύψωμα του Κορυδαλλού, που 
τότε οι Αθηναίοι ονόμαζαν λόφο του Σαρδελά κι έστησε δύο κανόνια. Την 
ίδια ημέρα ενεπλάκη σε αψιμαχίες με τους άνδρες του Καραϊσκάκη, 
χωρίς κάποιο ιδιαίτερο αποτέ-λεσμα.

Στις 4 Μαρτίου επανέλαβε την επίθεση με πολύ ισχυρότερη 
δύναμη, που την αποτελούσαν, σύμφωνα με ορισμένους 
απομνη-μονευματογράφους, 3.000 πεζοί και 400 ιππείς (άλλες 
πηγές αναφέρουν μεγαλύτερο αριθμό: 4.000 πεζούς και 2.000 
ιππείς). Αρχικά στράφηκε σ’ ένα οχυρωμένο μετόχι, που το 
υπερασπίζονταν ο Τούσας Μπότσαρης, ο Γαρδικιώτης Γρίβας και 
ο Νικόλαος Κασομούλης, με τους λιγοστούς άνδρες τους. Αφού 
το κανονιοβόλησε, ετοιμάστηκε γύρω στο μεσημέρι για την τελική 
έφοδο.

Βλέποντας ο Καραϊσκάκης την κρισιμότητα της κατάστασης, 
επιχείρησε αντιπερισπασμό, τον οποίο όμως αντιλήφθηκε 
ο Κιουταχής και χώρισε τις δυνάμεις του στα δύο. Η ηρωική 
αντίσταση των υπερασπιστών του μετοχίου καθήλωσε τους 
Τούρκους, οι οποίοι αργότερα αναγκάστηκαν να τραπούν σε 
φυγή, όταν εμφανίστηκε το ιππικό του Χατζημιχάλη Νταλιάνη, που 
τους προξένησε βαρύτατες απώλειες. Την ίδια ώρα κατέφθασαν 
ενισχύσεις από τη γειτονική Καστέλα, ολοκληρώνοντας την ήττα 
του Κιουταχή.

Οι απώλειες των Τούρκων ήταν σημαντικές για τη δύναμη που 
παρέταξαν. Οι νεκροί ανήλθαν σε 300 και οι τραυματίες σε 500 
άνδρες. Οι Έλληνες έχασαν 3 άνδρες, ενώ τραυματίστηκαν περί 
τους 25. Ο Μακρυγιάννης αναφέρει στα «Απομνημονεύματά» του 
ότι οι υπερασπιστές της Ακρόπολης, βλέποντας από μακριά την 
εξέλιξη της μάχης, βγήκαν και χτυπήθηκαν με τους πολιορκητές.

Η πληροφορία αυτή, σύμφωνα με τους ιστορικούς, φαίνεται 
υπερβολική, γιατί οι Αθηναίοι δεν ήταν δυνατό να έχουν ακριβή 
αντίληψη της μάχης στο Κερατσίνι. Ωστόσο, η αναφορά 
του Μακρυγιάννη απηχεί το κλίμα γενικής ευφορίας και του 
αναπτερωμένου ηθικού των Ελλήνων, μετά τη μεγάλη νίκη του 
Καραϊσκάκη στο Κερατσίνι.

Πηγή: SanSimera.gr
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

ΣΕ ΚαΛα ΧΕρια. ΣΕ ΚαΛΕΣ τιμΕΣ.
                  = ΕΞοιΚοΝομΗΣτΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

-Έλα Σκλάβε εδώ είμαι. 
-Τι γίνεται μικρέ; Για πες μου τα νέα 

σου.
-Τι να γίνει Σκλάβε, όπως τα ξέρεις, 

μόνο που κάποιοι έχουν κυριολεκτικά 
αποτρελαθεί.

- Καλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο 
μικρέ.

- Το καινούργιο το άκουσες Σκλάβε; 
Λένε ότι μου γράφει τα κείμενα ο 
Μητροπολίτης και εγώ απλά τα 
υπογράφω. 

- Εντάξει μικρέ, δες το κι αλλιώς. 
Ποιος άλλος έχει τέτοιον υπάλληλο 
στην τελική...

-Σοβαρά τώρα Σκλάβε; Λέγε τέτοια, 
να πάω να φουντάρω σε κανένα 
γκρεμό. Φαντάζεσαι να μου ζητήσει 
και μεροκάματο; Άντε να δω τι άλλο θα 
ακούσω σε αυτή τη ζωή.

  Για τον άλλον που έχει τρελαθεί και 
βρίζει όλο τον κόσμο,τι έχεις να πεις;

- Άστον αυτόν μικρέ. Μάλλον έκανε 
το εμβόλιο του κορωνοϊού και τον 
πιάσανε οι παρενέργειες. Φαντάσου 
να κάνει και τη δεύτερη δόση τι έχει να 
γίνει...

Αυτό όμως που με κάνει να απορώ 
και που δεν  καταλαβαίνω είναι, γιατί 
πούλησαν τα πάντα και άφησαν για το 
τέλος τις εκκλησίες...

Εφόσον ήθελαν να τα πουλήσουν 
όλα ας ξεκινούσαν με τις εκκλησίες, 
έτσι ώστε να σωζόταν το κέντρο και να 
έμενε κάτι στον Ελληνισμό.

Απ’ ότι φαίνεται δουλεύουν με 
καλοστημένο σχέδιο. 

-Τι να πω Σκλάβε. Το πράγμα είναι 
φως φανάρι. 

Πάντως όλα αυτά που ακούω 
τον τελευταίο καιρό, με κάνουν να 
αναρωτιέμαι.

Πόση κακία άραγε χωράει η ψυχή 
ενός ανθρώπου;

- Άστους μικρέ να παραμιλάνε.
Άλλωστε όπως λέει και μια παροιμία,  

σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει...
Τους πειράζει το γεγονός, ότι 

συνεχίζει να βγαίνει η εφημερίδα.
Φταίω και εγώ όμως.....
-Για ποιο πράγμα φταις εσύ Σκλάβε;
- Άργησα να καταλάβω όσο ήμουν 

εν ζωή, το ποιόν του καθενός...
Κάλλιο αργά όμως,παρά ποτέ. 
-Μην αγχώνεσαι Σκλάβε. Έτσι 

ακριβώς όπως το είπες είναι.
Τους ενοχλεί που βγαίνει η εβδομάδα 

και τους κακοφαίνεται.
Θα βγαίνει όμως για πολλά χρόνια 

ακόμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 
Όσο γι’ αυτόν που είπε δίχως ίχνος 

ντροπής, ότι ξεφτιλίζω τον μακαρίτη 
τον πατέρα μου, θέλω να δω ποιος θα 
συνεχίσει το δικό του έργο... Θα μου 
πεις ποιο έργο, αυτό που δεν υπάρχει;

Μήπως γι’αυτό η τόση μιζέρια και 
κακία στην ψυχή του;

Τι να κάνουμε όμως. Είναι αυτοί που 
φεύγουν από τη ζωή σαν τον Σκλάβο 
και δεν ξεχνιούνται ποτέ και είναι και 
κάποιοι άλλοι που δεν θα τους θυμάται 
κανείς. Προφανώς κι αυτός σ’ αυτούς 
τους άλλους ανήκει... και ο νοών 
νοείτω.

χαρτί στις μεταπολεμικές διαπραγματεύσεις. 
Ωστόσο, αναγνωρίζοντας την αξία τους ως 
στρατηγικό ορμητήριο για τον έλεγχο του 
Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, οι 
Ιταλοί παρέμειναν στα Δωδεκάνησα με 
διάφορες προφάσεις.

Το 1919, τα Δωδεκάνησα πλην της 
Ρόδου παρολίγον να ενσωματωθούν στην 
Ελλάδα κατόπιν διμερούς ελληνο-ιταλικής 
συμφωνίας (συμφωνία Τιτόνι-Βενιζέλου) 
με αντάλλαγμα την ελληνική υποστήριξη 
σε μια ιταλική προσάρτηση της Αλβανίας. 
Η συμφωνία, όμως, καταγγέλθηκε από τον 
διάδοχο του Τιτόνι, τον υπουργό εξωτερικών 
Κάρλο Σφόρτσα, και κατέρρευσε 
διατηρώντας τα νησιά σε ιταλική κατοχή. 
Η συνθήκη των Σεβρών, το 1920, με την 
ήττα και διαμελισμό της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας επιβεβαίωσε επίσημα την 
ιταλική κυριαρχία στα Δωδεκάνησα και στα 
παρακείμενα νησιά, περιλαμβανομένου 
του συμπλέγματος του Καστελλορίζου. Η 
ήττα των Ελλήνων στη Μικρά Ασία και η 
κυριαρχία του Μουσταφά Κεμάλ το 1922 
οδήγησε στην ακύρωση της συνθήκης 
των Σεβρών και στην αντικατάστασή της 
από τη συνθήκη της Λωζάννης, όπου και 
πάλι ο Κεμάλ αναγνώρισε επίσημα την 
κυριαρχία των Ιταλών στα Δωδεκάνησα και 
στα παρακείμενα νησιά και νησίδες. Στα 
επόμενα χρόνια, η άνοδος του Φασιστικού 
κόμματος στην Ιταλία θα εντείνει την 
απόπειρα “ιταλοποίησης” των νησιών με 
μικρά αποτελέσματα.

Τα Δωδεκάνησα αποτέλεσαν βάση του 
Ιταλικού στρατού και στόλου στη διάρκεια 
του 2ου Παγκοσμίου ως το 1943, όπου 
η αλλαγή στρατοπέδου οδήγησε στην 

γερμανική εμπλοκή που κατέβάλε τις 
ιταλικές φρουρές συχνά μετά από σκληρές 
μάχες. Το 1944, συμμαχικά στρατεύματα 
άρχισαν σταδιακά να απελευθερώνουν 
τα νησιά. Το 1947 η συνθήκη των 
Παρισίων αναγνωρίστηκε από την Ιταλία 
η πλήρης κυριαρχία της Ελλάδας επί των 
Δωδεκανήσων αναφέροντας ονομαστικά 
τα νησιά: Stampalia (Αστυπάλαια), Rho-
des (Ρόδος), Calki (Χάλκη), Scarpanto 
(Κάρπαθος), Casso (Κάσος), Piscopis 
(Τήλος), Misiros (Νίσυρος) , Calimnos 
(Κάλυμνος), Leros (Λέρος), Patmos 
(Πάτμος), Lipsos (Λειψοί), Simi (Σύμη), 
Cos (Κως) και Castellorizo (Καστελλόριζο), 
καθώς και στα προσκείμενα σε αυτά νησιά 
και νησίδες.

Η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου 
παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα αφού 
σηματοδοτείται από τρείς ημερομηνίες:

Tην 8η Μαΐου του 1945, ημερομηνία 
που ο τελευταίος Γερμανός στρατιωτικός 
διοικητής, στρατηγός Βάγκενερ υπέγραψε 
την παράδοση της Δωδεκανήσου στους 
Βρετανούς παραδίδοντας εαυτόν και 8.600 
Γερμανούς και Ιταλούς στρατιώτες ως 
αιχμαλώτους.

Την 31η Μαρτίου 1947 που υπεγράφη 
η συμφωνία παράδοσης της διοίκησης 
από τον Βρετανό ταξίαρχο Πάρκερ στον 
αντιναύαρχο Περικλή Ιωαννίδη και έγινε η 
έπαρση της ελληνικής σημαίας.

Την 7η Μαρτίου 1948 που έγινε η 
επίσημη τελετή ενσωμάτωσης παρουσία 
της βασιλικής οικογένειας.

Η Βουλή των Ελλήνων το 1998 
καθιέρωσε ως επίσημη ημερομηνία την 7η 
Μαρτίου ως ημέρα εορτασμού.

ptisidiastima.com

7 Μαρτίου 1948: Τα Δωδεκάνησα 
γίνονται ελληνικά
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...

[

 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 

Τί είναι 
«των Ελλήνων 
οι Κοινότητες 

στο εξωτερικό;»
Σκέψεις προς συζήτηση 
2ον Ως συνέχεια των όσων έγραψα την 

περασμένη εβδομάδα θα επαναλάβω το 
ερώτημα:

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

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

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

Ως τόσο, αν και ξέρω ότι δεν θα είναι 
πολλοί εκείνοι που θα συμφωνήσουν μαζί 
μου, θα επαναλάβω κάπως εκτενέστερα την 
απάντηση που είχα δώσει την περασμένη 
εβδομάδα:

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

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

*Θέλουν την Μεγάλη Παρασκευή να 
πάνε στον Επιτάφιο, το Πάσχα να πάνε 
να ακούσουν το «Χριστός Ανέστη,» και να 
τσουγκρίσουν τα κόκκινα αυγά,  θέλουν να 
βαπτίσουν στους ιερούς ναούς τα παιδιά 
τους, να τα στεφανώσουν «με παπά και με 
κουμπάρο» και σαν θα πεθάνουν να «μην 
πάνε αδιάβαστοι.»

 Όλα αυτά, τα και Ελληνοχριστιανικά 
ιδανικά αποκαλούμενα, είναι ένα αρμονικό 
σύμπλεγμα:

 *θρησκευτικής πίστης, όπως αυτή 
εκφράζεται μέσω των δογμάτων της 
Ορθόδοξης/Ελληνικής  Χριστιανικής 
Εκκλησίας, που μπορεί σε πολλούς αυτά 
να μην είναι και πολύ γνωστά, ή κατανοητά, 
αλλά γι’ αυτούς αναντίρρητα είναι «η 
μοναδική αληθινή πίστη,»

*αγάπης ή μάλλον λατρείας προς το 
Ελληνικό Έθνος, ασχέτως αν πολλοί δεν 
ξέρουν και πολλά από την ιστορία του, 
πέρα του ότι είναι μοναδική, αφού είναι η 
πιο λαμπρή του κόσμου. Και αυτό επειδή οι 
πρόγονοί μας μεγαλουργούσαν διαχρονικά 
και επί αιώνες, είτε φωνάζοντας το «Μολών 
Λαβέ,» είτε τραγουδώντας τον «χορό του 
Ζαλόγγου, για να μην γίνουν σκλάβοι του 
πασά σκλάβοι τω Αλβανίτων,» είτε κτίζοντας 
Παρθενώνες, ή την Αγια Σοφιά, είτε μπροστά 
στο μαρτύριο δεν δίσταζαν να πούν «εγώ 
Γραικός γεννήθηκα, Γραικός και θα πεθάνω» 
και μάλιστα όταν μεταξύ αστείου και σοβαρού 
λένε ότι οι πρόγονοι τους τα έκαναν όλα 
ακόμα και τότε που οι μακρινοί πρόγονοι 
των άλλων λαών …ξημεροβραδιάζονταν σε 
σπηλιές ή πάνω σε δέντρα, 

 *αφοσίωσης προς  κάθε τι το Ελληνικό, 
που μπορεί να είναι ένα ξωκκλήσι πάνω σε 
μια απότομη βουνοκορφή, το «σουβλάκι,» 

το «μπουζούκι», το «καλαματιανό» «λίγο 
κρασί, λίγο θάλασσα» και λίγο χώμα από το 
χωριό που σαν φυλαχτό πολύτιμό μαζί με το 
εικονισματάκι και την ευχή «η Παναγιά μαζί 
σου» μας έδωσε δακρυσμένη η μάνα σαν 
μας αποχαιρετούσε,

Όλα αυτά και φυσικά όχι μόνο αυτά, 
κάπως ανακατεμένα έτσι δα όπως μας τα 
λέει και ο Κ. Καβάφης, μας συνοδεύουν 
κατά το μακρινό ταξίδι του πηγαιμού που 
πήραμε για την μυθική Κολχίδα, όπου 
στο κυνήγι του χρυσόμαλλου δέρματος 
πρέπει να αντιμετωπίζουμε συνεχώς «τους 
Λαιστρυγόνες, τους Κύκλωπες, τον άγριο 
Ποσειδώνα,» που πάντα θα μας κλείνουν τον 
δρόμο της επιστροφής  «στην Ιθάκη μας.» 

 Ετσι και καθώς διαπιστώσαμε ότι ούτε 
η Κολχίδα, ούτε το χρυσόμαλλο δέρμα 
βρέθηκαν στο διάβα μας και το ταξίδι της 
επιστροφής στην Ιθάκη μας δεν έχει τελειωμό, 
και αφού εκ των πραγμάτων παραδεχτήκαμε 
πλέον ότι μόνο σαν αντικατοπτρισμό 
στα όνειρά μας βλέπουμε μπροστά μας 
την Πατρίδα, έτσι σαν υποκατάστατό 
της βαλθήκαμε να οικοδομήσουμε  «των 
Ελλήνων  τις Κοινότητες στο εξωτερικό.» 
Αυτές ολοφάνερα τις βλέπουμε να 
οικοδομούνται αποκλειστικά και μόνο 
έχοντας ως βάση και επίκεντρο έναν Ιερό 
Ναό, εντός του οποίου, για να αντιγράψουμε 
τον αείμνηστο  Γεώργιο Αθανασιάδη «του 
Θεού το μεγαλείο αισθανόμαστε τρανό!» 
και «πουθενά πιο μυρωμένο δεν καπνίζει 
το λιβάνι», και «πουθενά το καντηλάκι δε 
σπιθάει πιο φωτεινό.»

Εκεί κάτω από τους θόλους της τα παιδιά 
μας «Χριστιανοί στην κολυμβήθρα γίνανε 
κλαψαριστά».

Εκεί εμείς «γελάσουμε μια μέρα ως 
γαμπροί στην ίδια θέση, και θα σωπάσουμε 
μιαν άλλη με τα μάτια μας κλειστά…»

Πάντα σύμφωνα με τον ποιητή που 
προαναφέραμε.

Κάπου ο σύνδεσμος 
διακόπηκε

Την περασμένη  εβδομάδα ανέφερα τα 
ιστορικά της ίδρυσης των δύο μεγάλων 
Ελληνικών Κοινοτήτων του Καναδά. 
Δηλαδή του Μοντρεάλ και του Τορόντο. 
Και οι δύο Κοινότητες ιδρύθηκαν γύρω από 
την Εκκλησία. Θα μπορούσαμε να πούμε 
εξ αρχής ήταν καθαρά «εκκλησιαστικοί 
Οργανισμοί», αφού Κοινότητα χωρίς 
Εκκλησία, είναι ένας απλός Σύλλογος, 
ένας Σύλλογος που ενδεχομένως να 
μπορούν να γίνονται δεκτά ως μέλη σε 
αυτόν όλοι οι Ελληνες, σε αντίθεση με τους 
Εθνικοτοπικούς Συλλόγους στους οποίους 
γίνονται δεκτά μόνο τα προερχόμενα από 
μία συγκεκριμένη περιοχή.

Σε κάθε Κοινότητα, αναφερόμαστε 
σε οποιαδήποτε εθνική ή θρησκευτική 
Κοινότητα, αναφέρεται ρητά και 
κατηγορηματικά ποίος μπορεί να γίνεται σε 
αυτήν μέλος. 

Ως μέλη των Ελληνικών Κοινοτήτων, 
ή μάλλον της Κοινότητας του Μοντρεάλ 
που γνωρίζουμε αναφέρεται ρητά και 
κατηγορηματικά ότι πρέπει να είναι 
Ελληνας Ορθόδοξος, είτε εξ αίματος, είτε 
εξ αγχιστείας. (Βλέπετε Αρθρα Εσωτερικών 
Κανονισμών 5 και ιδίως τις παραγράφους 
1 και 2) 

Των Ελλήνων οι Κοινότητες στο εξωτερικό 
ως Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί ιδρύθηκαν 
και ασχέτως των άλλων δραστηριοτήτων 
που εκτός των Σχολείων που εξ αρχής ως 
βασική τους προτεραιότητα είχαν ιδρύσει, 
ενδεχομένως να έχουν κατά καιρούς 
προσθέσει στις δραστηριότητές τους 
(Κοινωνικές Υπηρεσίες, Καλλιτεχνικές και 
αθλητικές δραστηριότητες, ακόμα και …
κουρεία,) παραμένουν Εκκλησιαστικοί 
Οργανισμοί. Σε αντιδιαστολή θα αναφέρω 
ότι ένας Αθλητικός Ποδοσφαιρικός 
Σύλλογος, ακόμα και αν μετά την ίδρυσή του 
δραστηριοποιείται και πέρα των Αθλητικών 
Ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων, 

(φιλανθρωπικά έργα, δενδροφύτευση, 
….συλλογή σαλιγκαριών), πάντα Αθλητικός 
Ποδοσφαιρικός Σύλλογος θα παραμένει. 
Διευκρινίζω για να μην παρεξηγηθώ ότι 
τόσο τα κουρεία, όσο την  συλλογή των 
σαλιγκαριών στα οποία αναφέρθηκα μόνο 
σαν ακραίο παράδειγμα το ανέφερα.

Αυτή ήταν εξ αρχής η βάση των 
Κοινοτήτων των Ελλήνων στο εξωτερικό, 
αυτή είναι και τώρα όπου ανά την υφήλιο 
ιδρύονται. Με άλλα λόγια εξ αρχής, αλλά και 
νυν και αεί έτσι θα πορεύονται των Ελλήνων 
οι Κοινότητες στο εξωτερικό, όπου: «Είτε με 
τις αρχαιότητες, 

είτε με Ορθοδοξία,
των Ελλήνων οι κοινότητες
φτιάχνουν άλλο γαλαξία…»
Γιατί, 
«η δικιά μας έχει όνομα
έχει σώμα και θρησκεία
και παππού σε μέρη αυτόνομα
μέσα στην τουρκοκρατία…» 
Θαρρώ ότι όλοι έχουμε ακούσει αυτούς 

τους πολύ χαρακτηριστικούς στίχους του 
Διονύση Σαββόπουλου, που πράγματι 
εκφράζουν την πραγματικότητα για «των 
Ελλήνων τις Κοινότητες στο εξωτερικό».

΄Τα ιδρυτικά μέλη τόσο των Κοινοτήτων, 
όσο και των Συλλόγων για να λειτουργήσουν 
ως νομικές οντότητες και να πορεύονται 
σύμφωνα με τους νόμους των κρατών στα 
οποία είναι διάσπαρτες, κάνουν μια αίτηση 
και ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες την 
έγκριση του ιδρυτικού τους καταστατικού. 
Μετά την έγκρισή του, που είναι θέμα 
σύντομου χρονικού διαστήματος, συνήθως 
μια ολιγάριθμη επιτροπή συντάσσει 
τους Εσωτερικούς Κανονισμούς και δεν 
απομένει παρά η εγγραφή μελών, η εκλογή 
του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και η 
όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποίηση όσων 
το Καταστατικό εντέλλεται.

Σε αυτό το πνεύμα κινήθηκαν εξαρχής 
όσοι είτε ως Πρόεδροι, είτε ως μέλη 
Διοικητικών Συμβουλίων υπηρέτησαν τις 
Κοινότητες Μοντρεάλ και Τορόντο. Σε αυτό 
το πνεύμα κινούνται και σήμερα τα μέλη, των 
Διοικητικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων 
των ιερών Ναών που είναι εκτός αυτών των 
Κοινοτήτων, 12 στην ευρύτερη περιοχή του 
Τορόντο και 5 στην ευρύτερη περιοχή του 
Μοντρεάλ.

Δεν ήθελαν να έχουν 
«δούναι και λαβείν» 

με τις Εκκλησίες, 
είχαν και έχουν «την 

διάθεση» να διαχειρίζονται 
τις εισπράξεις τους

  Σε αυτό το πνεύμα όμως επί χρόνια 
έπαψαν να κινούνται τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων των δύο μεγάλων Κοινοτήτων, 
που είναι τοοοόσο μεγάλες που κινδύνεψαν 
με πτώχευση, από την οποία για να βγούν 
είχαν και έχουν την διάθεση να «βγάλουν 
στο σφυρί» ακόμα και πώληση Ιερών Ναών 
και μάλιστα χωρίς να ρωτήσουν αυτούς που 
τις εκτίσαν και τις συντηρούν!!! 

Όμως όσο και αν φανεί περίεργο, στο 
Μοντρεάλ κυρίως από την δεκαετία του 
1970 άρχισε μια περίεργη προσπάθεια.

Αυτή ολοκληρώθηκε από το Δ.Σ. του 
αείμνηστου Βασίλη Παπαχρήστου που 
διοίκησε την Κοινότηταν του Μοντρεάλ 
από το 1978, ως το 1980. Αυτό φρόντισε, 
λίγο πριν λήξει η θητεία του, να αναλάβει 
την πλήρη διαχείριση των οικονομικών 
της, παρ’ ότι αυτά σε μεγάλο ποσοστό 
προέρχονταν από τα κεριά και τους δίσκους 
των εκκλησιών. Και ανάμεσα στα μέλη 
αυτών των Δ.Σ. υπήρχαν και μέλη που όχι 
απλά δεν είχαν, αλλά ούτε και ήθελαν να 
έχουν σχέση με την Εκκλησία.

Ισως κάποιος αναρωτηθεί κατά πόσο 
αυτά είναι σωστά. Όμως ιδού τα στοιχεία 
αλλά και η πορεία όπως τα παρουσιάζει στο 
βιβλίο του «Εμείς και Εμείς» ο αείμνηστος 

Κώστας Πετρογιάννης ο όποιος ήταν 
ένας εκ των πρωτεργατών αυτής της 
«υπερπροοδευτικής αλλαγής» για την 
οποία πάντοτε αισθάνονταν υπερήφανοι: 

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

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

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

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

Τί εστί Κοινότητα, 
άνευ Εκκλησίας;

Μέσα σε αυτήν την τελευταία πρόταση 
από το απόσπασμα της περιγραφής που 
γίνεται από έναν εκ των πρωτεργατών της 
αλλαγής, κρύβεται ένα  παραπλανητικό 
ευφυολόγημα που έχει σαν κομβικό σημείο 
την λέξη «Κοινότητα».

Γιατί όπως εξ αρχής είπαμε «Κοινότητα», 
άνευ Ιερού Ναού δεν υφίσταται, αφού 
απλούστατα, εφ όσον δεν υπάρχει 
Εκκλησία μετατρέπεται σε Σύλλογο.

Αυτό που εγινε στις 17 Ιουνίου του 
1980 στο Μοντρεάλ με τον Νόμο 231,που 
πλέον έχει καταργηθεί, ήταν μια έξυπνη 
κίνηση ορισμένων παραγόντων που 
ήθελαν δια πλαγίου τρόπου να αναλάβουν 
κατ’ αποκλειστικότητα την διαχείριση 
των εισπράξεων των εκκλησιών. Και το 
κατάφεραν!

Εκτός αυτού κατάφεραν και κάτι άλλο. 
Αρχισαν να παρουσιάζουν συστηματικά 
δύο στρατόπεδα. Το ένα αποτελείτο από ένα 
προσωποποιημένο εχθρό  τον «Σωτήριο» 
και όχι τον Αρχιεπίσκοπο και τον θεσμό 
της Εκκλησίας, όπως θα έπρεπε. Το άλλο 
ήταν ένας απρόσωπος οργανισμός που 
είχε θεοποιηθεί: «Η Κοινότητα» στην οποία 
«χωρούσαν όλοι οι Ελληνες» και προ 
παντός «ο κυρίαρχος λαός» που φυσικά 
δεν ήθελαν τον «Σωτήριο» προς τον οποίο 
ούτε καν με τον στοιχειώδη σεβασμό δεν 
μιλούσαν.

 Ακριβώς τα ίδια συμβαίνουν και στην 
Κοινότητα του Τορόντο.

Εχθρός δεν είναι ο αιωνόβιος θεσμός 
της Εκκλησίας, αλλά ο «Σωτήριος» που 
κατά που διέδιδαν καραδοκούσε να πάρει 
από τον Λαό τις Εκκλησίες, τις εισπράξεις 
των οποίων αυτοί κατ’ αποκλειστικότητα 
διαχειρίζονταν και μάλιστα και στο 
Μοντρεάλ και στο Τορόντο έφτασαν στο 
σημείο να μην πληρώνουν τους ιερείς!!  

Μερικά εκ των 
παρεπομένων στο Μοντρεάλ

Αν και συνέχεια και κατά κόρον ακούγαμε 
για τα δικαιώματα των Μελών/Λαού, του 
σεβασμού των Εσωτερικών Κανονισμών 
και τα της διαφάνειας, σαν κάηκε στις 
16 Ιανουαρίου του 1986 ο  Ιερός Ναός 
της Αγίας Τριάδος, τα χρήματα από την 
αποζημίωση της ασφάλειας και από τον 
έρανο που έγινε (περίπου $1.000.000) 
πήγαν τόσο σε ένα εντυπωσιακό σχέδιο, 
που αποκαλέστηκε «ο Παρθενώνας των 
Ελλήνων του Μοντρεάλ»  που στοίχισε 
πλέον των $200.000 και κανένας δεν ξέρει 
σαν τι να απόγινε,καθώς και στα κτίρια της 
Νότιας Ακτής (όπου υπάρχει και ο Ιερός 
ναός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή) πέριξ 
του οποίου εφευρέθηκε το πρωτοφανές σε 
έμπνευση εκλογικό σύστημα 12 -12) καθώς 
και μια πονεμένη ιστορία που δίχασε και 
εξακολουθεί να διχάζει τους εκεί Έλληνες.

Τα επιβλητικά σχέδια του «Παρθενώνα 
των Ελλήνων του Μοντρεάλ»
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Καπνός από καπνό σε καπνό και στα 
αζήτητα τα $200.000 και πλέον δολάρια 
που κόστισαν

Για την πώληση του οικοπέδου, πλέον 
της Αγίας Τριάδος, οδηγηθήκαμε σε 2 
Γενικές Συνελεύσεις τον Ιούλιο του 1977 και 
τον Οκτώβριο του 2018. Ευτυχώς τα μέλη 
της Κοινότητας που συμμετείχαν για δύο 
λόγους δεν επέτρεψαν το ξεπούλημά του.

Ο πρώτος ήταν καθαρά συναισθηματικός, 
ο δεύτερος οικονομικά ασύμφορος, αφού 
κτίρια στο κεντρικό μέρος της πόλης δεν 
πρέπει να πωλούνται.

Μερικά εκ των 
παρεπομένων στο Τορόντο
Κατά περίεργο τρόπο τα ίδια συνέβαιναν  

και στην Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο. 
Δεν ξέρω αν οι διοικούντες τις δυο 
Κοινότητες απλά συνοδοιπορούσαν, αφού 
λένε ότι «τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται» 
ή οι μεν αντέγραφαν ή καλύτερα έπαιρναν 
μαθήματα από τους δε.

Για να περιγράψουμε όσα έγιναν και 
γίνονται και εκεί που «αισχρόν εστί και 
λέγειν» θα αντιγράψω από το βιβλίο «Οσα 
δεν έσβησε ο χρόνος» του Μιχαήλ Κ. 
Μουρατίδη τα της εκλογικής αναμέτρησης 
της 22ας Νοεμβρίου 1987. Απολαύστε τα 
γιατί είναι προμηνύματα της οικονομικής 
καταστροφής που αντιμετωπίζει σήμερα η 
εκεί Κοινότητα:

«ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 
1988-1990

Οι εκλογές έγιναν την Κυριακή 22 
Νοεμβρίου 1987 στο κτηριακό συγκρότημα 
Centennial

College. Στην εκλογική αυτή αναμέτρηση 
συμμετείχαν τρεις οργανωμένοι 
συνδυασμοί.

Ενωμένη Κοινότητα με αρχηγό τον 
Γιάννη Μυλόπουλο και 34 υποψηφίους, 
Κοινοτικός

Συνδυασμός με αρχηγό τον Αναστάσιο 
Καραντώνη και 25 υποψηφίους, τον 
Ανεξάρτητο

Κοινοτικό Συνδυασμό με αρχηγό την 
Ευαγγελία Παπαδούρη και 21 υποψηφίους. 
Στην εκλογική αναμέτρηση συμμετείχαν και 
8 ανεξάρτητοι.

Λόγω αδυναμίας της εφορευτικής 
επιτροπής και ένστασης του συνδυασμού 
της Ενωμένης Κοινότητας, οι κάλπες 
παραδόθηκαν στην National Trust για να 
κάνει την καταμέτρηση των ψηλοδελτίων.

Η εταρεία παρέδωσε μετά από 16 
ημέρες 5 φακέλους, έναν στην εφορευτική 
επιτροπή, έναν για τα αρχεία της 
κοινότητας και έναν για κάθε συνδυασμό. 
Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών ο 
Κοινοτικός Συνδυασμός του Τάσου 
Καραντώνη, εξέλεξε 21 συμβούλους, η 
Ενωμένη Κοινότητα 12 και ο Ανεξάρτητος 
Συνδυασμός της Ε. Παπαδούρη 3.»

Όλα αυτά τα όντως φαιδρά και 

απαράδεκτα έγιναν από εθελοντές που 
διεκδικούσαν εθελοντικά αξιώματα!!! 

Στην Κοινότητα του 
Τορόντο: τα στοιχεία 

βροντοφωνάζουν αποτύχατε 
οι Ιεροί ναοί δεν πωλούνται

Μετά και από αυτά, λόγω της οικονομικής 
κατάρρευσης που επέρχεται και αφού ήδη 
οι σημερινοί διοικούντες έχουν πωλήσει 
το ημιτελειωμένο κοινοτικό κέντρο και 
δύο ακίνητα στο κέντρο του Τορόντο, 
(εισέπραξαν γύρω στα 7 εκατομμύρια) 
τώρα κάνουν έκκληση επισείοντας το 
δίλημμα:

Ή θα πουλήσουμε μία από τις 4 
εκκλησίες που έχουμε ή η Τράπεζα θα μας 
τα πάρει όλα.

Ιδού τι γράφουν έτσι με ιδιαίτερα 
διπλωματική λεπτότητα:

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

Δηλαδή για το ένα κτίριο, για την μία 
εκκλησία φυσικά, δεν έχουν πρόβλημα να 
επιτρέψουν το ξεπούλημά της.

Ιδού τι γράφουν σχετικά:
«Καμία απόφαση δε θα ληφθεί χωρίς την 

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

Όμως λόγω της πλέριας δημοκρατίας 
που φαίνεται ότι επικρατεί στην Κοινότητα 
του Τορόντο και μιας και μιλάμε για 
ξεπούλημα ιερού ναού θεωρώ σκόπιμα να 
ταξιδέψουμε μέσω του Ιερού Ευαγγελίου 
σε ένα άλλο Πραιτώριο, όπου μία ηγεσία και 
ένας λαός, εκείνη την ιστορική Παρασκευή   
«άγουσιν ουν τον ιησούν από του Καϊάφα 
εις το πραιτώριον,  ην δε πρωία και αυτοί 
ουκ εισήλθαν εις το πραιτώριον ίνα μη 
μιανθώσιν αλλ ινα φάγωσιν το Πάσχα…» 
(Ιωάννου 18, 28.)

Μεγάλη κουβέντα αυτό το «ινα 
μη μιανθώσιν» των Γραμματέων και 
Φαρισαίων που είχαν πολλά ελαττώματά 
αλλά το χειρότερο όλων ήταν η υποκρισία.

Με αυτά. Είμαι βέβαιος ότι ο Ελληνισμός 
του Τορόντο ΔΕΝ θα επιτρέψει το 
ξεπούλημα Ιερού Ναού και εκείνοι που 
προσπαθούν με ψευτοδιλήμματα να 
να παγιδεύουν τα μέλη θα αποτύχουν, 
όπως απέτυχαν οι συνάδελφοί τους 
στο Μοντρεάλ που προσπάθησαν να 
πουλήσουν οικόπεδο πρώην εκκλησίας 
και όχι εκκλησίας, όπως επιδιώκουν στο 
Τορόντο.

Του γεωργίου Καρύδη

Καθώς συνεχίζονται με γοργό ρυθμό οι 
εμβολιασμοί των κατοίκων του Κεμπέκ, 
όλα τα βλέμματα στρέφονται στα όσα θα 
επακολουθήσουν αμέσως μετά την Δευτέρα 
7 Μαρτίου που τελειώνουν οι ανοιξιάτικες 
διακοπές και οι δάσκαλοι επιστρέφουν στα 
σχολεία τους.

«Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι είναι 
κουρασμένοι από τα ισχύοντα μέτρα. 
Είμαστε όλοι κουρασμένοι από αυτά», 
δήλωσε ο πρωθυπουργός François Le-
gault αναφερόμενος στα ισχύοντα για τον 
περιορισμό της πανδημίας μέτρα. 

Συγχρόνως ανακοίνωσε ότι από την 
Δευτέρα, σχεδόν σε όλες, πλην της 
ευρύτερης περιοχής του Μοντρεάλ, 
θα αρθούν ορισμένα μέτρα αφού θα 
αποχαρακτηριστούν  από κόκκινες σε  
πορτοκαλί ζώνες.

Πρόσθεσε πάντως ότι είναι ζήτημα 
χρόνου και για τις υπόλοιπες περιοχές να 
αρθούν πολλά από τα ισχύοντα μέτρα.

«Από τη μία πλευρά, υπάρχουν οι 
παραλλαγές της νόσου και οι φόβοι από τα 
αποτελέσματα των διακοπών του Μαρτίου, 
και από την άλλη όμως υπάρχουν οι 
εμβολιασμοί», δήλωσε ο πρωθυπουργός 
του Κεμπέκ, σε συνέντευξη Τύπου που 
παρεχώρησε την Τετάρτη έχοντας μαζί του 
τον υπουργό Υγείας Christian Dubé και τον 
διευθυντή δημόσιας υγείας Dr. Horacio Ar-
ruda .

Ο Dr. Arruda είπε ότι παρατηρείται 
κάποια πρόοδος και γι’ αυτό μπορεί να 
ανακοινώσει την άρση ορισμένων μέτρων 
σε μερικές περιοχές, αλλά δεν παρέλειψε 
να προειδοποιήσει  ότι εάν επιδεινωθεί 
η κατάσταση δεν θα διστάσει να τα 
επαναφέρει.

Σημειώνουμε ότι στις χαρακτηρισμένες 
ως πορτοκαλί ζώνες η  απαγόρευση της 
κυκλοφορίας θα αρχίζει στις 9:30 μ.μ.,( 
αντί των 8:00), και θα επιτραπεί το άνοιγμα 
εκ νέου εστιατορίων, γυμναστηρίων και 
θεάτρων (υπό ορισμένους αυστηρούς 
περιορισμούς φυσικά). 

Επί πλέον στους χώρους λατρείας θα 
μπορούν να συμμετέχουν έως και 100 
άτομα, και οι μαθητές δημοτικού κάτω της 
5ης τάξης δεν θα πρέπει να φορούν μάσκες 
στην τάξη.

«Οι εμβολιασμοί πηγαίνουν καλά, αλλά 
έχουμε ακόμα μερικές κρίσιμες εβδομάδες 

μπροστά μας», είπε, για να τονίσει ότι δίνει 
μεγάλη βαρύτητα στα εμβόλια τα οποία 
από τα μέσα Μαρτίου θα γίνονται και στα 
Φαρμακεία.

Το Κεμπέκ ανακοίνωσε επίσης την 
Τετάρτη ότι θα αυξήσει το διάστημα των 
τριών μηνών μεταξύ της πρώτης και της 
δεύτερης δόσης του εμβολίου σε τέσσερις 
μήνες, αναφέροντας νέες συστάσεις για 
τη δημόσια υγεία που βασίζονται στην 
«εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης».

Ο Ντουμπέ είπε ότι ο επιπλέον μήνας θα 
επιτρέψει στην επαρχία να εμβολιαστούν  
άλλα 250.000 άτομα στην ηλικιακή ομάδα 
60-65 ετών με την πρώτη τους δόση.

«Στην περίπτωσή μας, αυτή τη στιγμή, 
θέλουμε να εμβολιάσουμε όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα άτομα με την πρώτη δόση», 
είπε.

Οι ανοιξιάτικες  διακοπές

Οι ανοιξιάτικες διακοπές που τελειώνουν 
την Δευτέρα θα σηματοδοτήσουν 
πολλά από το τι σχετικά με τα μέτρα θα 
επακολουθήσουν, γιατί φέτος τα μέτρα 
για ταξίδια και διακοπές εκτός Κεμπέκ 
ήταν ιδιαίτερα αυστηρά, σε αντίθεση με 
την περσινή χρονιά που κανένας δεν 
μπορούσε να διαβλέψει τον κίνδυνο και 
δεν είχαν ληφθεί μέτρα. Ετσι αμέσως μετά 
τις διακοπές όταν επέστρεψαν πολλοί από 
όσους είχαν ταξιδέψει σε άλλες χώρες, ως 
φορείς άθελα τους φυσικά, μετέφεραν τον 
Κορωναϊό στο Κεμπέκ,. Δεδομένου λοιπόν 
ότι φέτος περιορίστηκαν τα ταξίδια, οι 
ειδικοί ελπίζουν ότι δεν θα αναζωπυρωθεί 
η διασπορά του, ούτε στην αρχική μορφή 
του ιού, ούτε και στην μεταλλαγμένη, που 
τους ανησυχεί περισσότερο.

Ως τόσο, εκτός εκείνων που μιλούν 
αισιόδοξα  και ισχυρίζονται ότι τα χειρότερα 
έχουν περάσει, το γνωστό ινστιτούτο IN-
SPQ, βασιζόμενο  στην μοντελοποίηση 
του σε τρεις παράγοντες, κοινωνικές 
επαφές κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων 
διακοπών, έναρξη εκστρατείας των  
εμβολιασμών, και περιορισμό της πιθανής 
εξάπλωσης των πιο μεταδοτικών και 
επικίνδυνων παραλλαγών του Κορωναϊού, 
δεν παύει να κρύβει τις ανησυχίες του. Ως 
εκ τούτου ναι μεν αναφέρεται και αυτό σε 
ένα καλύτερο σενάριο που είναι λίγο πιο 

Αν και φαίνεται φως στο τούνελ από τη πανδημία
Κρίσιμη η ερχόμενη εβδομάδα, 
φόβοι ακόμα και για χειρότερα

Εμβολιασμοί από τα μέσα Μαρτίου 
θα γίνονται και στα Φαρμακεία
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ΚΑΝΑΔΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ 

ΚΟΥΛΟΥΜΑ
Κάθε χρόνο, το Γυναικείο Τμήμα του 

Ελληνικού Σπιτιού σας προσκαλούσε να 
γιορτάσετε μαζί μας τα πατροπαράδοτα 
Κούλουμα.

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

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

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

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

Σας ευχαριστούμε,
Εκ του Γυναικείου Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού

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

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

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

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

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

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

Thank you,
The Ladies Auxiliary of the Hellenic Home

ενθαρρυντικό, αλλά δεν παραλείπει να τονίζει 
ότι όλα εξαρτώνται από το εάν οι άνθρωποι 
συνεχίζουν να περιορίζουν τις κοινωνικές 
επαφές τους, εάν οι παραλλαγές της νόσου 
μπορούν να παραμείνουν σε χαμηλά 
επίπεδα, τουλάχιστον ως το τέλος Απριλίου 
και εάν οι ημερήσιοι αριθμοί μετάδοσης 
παραμείνουν επίσης στα σημερινά επίπεδα 
που είναι κάτω των 800, αφού την Πέμπτη 
στο Κεμπέκ ανιχνεύτηκαν «μόνο» 707 νέα 
περιστατικά και 20 επί πλέον θάνατοι.

Πάντως οι χειρότερες προβλέψεις για την 
περιοχή του Μόντρεαλ προβλέπουν την από 
την Δευτέρα, ανησυχητική εξάπλωση της 
νόσου.

Οι τελευταίες προβλέψεις από το 
ερευνητικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας της 
επαρχίας δείχνουν ότι είναι πιθανό ένα τρίτο 
κύμα COVID-19 μέσα και γύρω από το 
Μόντρεαλ. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει 
από 2.000 έως και 4.000 καθημερινές 
λοιμώξεις, οπότε και η Κυβέρνηση όχι 
μόνο δεν θα καταργούσε ορισμένα από τα 
ισχύοντα μέτρα, αλλά ίσως και να τα έκανε 
αυστηρότερα.

Ως τόσο οι εμβολιασμοί που άρχισαν 
από τις 14 Δεκεμβρίου συνεχίζονται με 
ικανοποιητικό ρυθμό και την Τετάρτη 
εμβολιάστηκαν 16,619 νέα άτομα και 
συνολικά είχαν εμβολιαστεί 490.504 
συμπολίτες μας.

Σημειώνουμε ότι λίγο περισσότερο από 
ένα χρόνο μετά την ανίχνευση του πρώτου 
περιστατικού COVID-19 στο Κεμπέκ, και 
τον «ομαδικό» θάνατο χιλιάδων κυρίως 
ηλικιωμένων στα Γηροκομεία του Μόντρεαλ. 
Τα πράγματα έχουν αρχίσει να βελτιώνονται.

Πάντως από την έναρξη της πανδημίας, 
έχουν επιβεβαιωθεί 290.377 κρούσματα και 
έχουν καταμετρηθεί 10.445 θάνατοι. 

Επί πλέον την Πέμπτη, νοσηλεύονταν 626 
άτομα στα νοσοκομεία (αύξηση κατά οκτώ), 
εκ των οποίων 115 στις εντατικές μονάδες. 
Μείωση διασωληνωμένων κατά πέντε 
συγκριτικά με την Τετάρτη.

Θα επαναλάβουμε ότι από την Δευτέρα 
θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί προς όλους και 
χωρίς περιορισμούς. Ως τόσο σύμφωνα με 
το Υπουργείο Υγείας οι ενδιαφερόμενοι για 
να εμβολιαστούν θα πρέπει προηγουμένως 
να κλείσουν ραντεβού.

Για να κλείσετε ραντεβού για να 
εμβολιαστείτε μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ηλεκτρονική πύλη quebec.ca/covidvaccine. 
Μπορείτε επίσης να τηλεφωνήσετε στον 
αριθμό: 1-877-644-4545.

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

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του  
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
Ηλικιωμένων ο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» καθώς και 
του Συλλόγου «Τρίτης Ηλικίας η Φιλία» 
παρέχονται από τα  γραφεία τους όλες οι 
σχετικές με τον εμβολιασμό πληροφορίες. 
Αν και η ανακοίνωση του Συλλόγου 
«Ασκληπιός» δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα 
της εφημερίδος, υπενθυμίζουμε ότι για 
όσους ανεξάρτητα ηλικίας ενδιαφέρονται 
να εμβολιαστούν και χρειάζονται βοήθεια 
για να κλείσουν ραντεβού μπορούν από 
την Δευτέρα έως και την Παρασκευή απο 
τις 9:00π.μ. εως 3:00μ.μ. να επικοινωνούν 
τηλεφωνώντας στον αριθμό του Συλλόγου 
Ασκληπιός: 514-271-7224, ή ανάλογες ώρες 
στην Φιλία στον αριθμό 514.948-3021.

Κατά τα άλλα φυλαχθείτε και ακολουθείστε 
πιστά τους κανονισμούς που ισχύουν. Ο 
κίνδυνος δεν έχει περάσει.
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Τα 11 covid-free ελληνικά νησιά
Σημαντικό προβάδισμα στην παγκόσμια τουριστική κούρσα για το καλοκαίρι του 2021 αποκτά η Ελλάδα, 

καθώς, μετά το Καστελλόριζο και τη Χάλκη, ακόμα εννέα ελληνικά νησιά έχουν «βαφτιστεί» covid-free. 
Στο σύνολο των κατοίκων, ηλικίας 18 ετών και άνω, έχουν χορηγηθεί οι πολυπόθητες δόσεις εμβολίων 
και τα εν λόγω νησιά θεωρούνται ήδη από τους πιο ασφαλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη, 
δημιουργώντας κλίμα αισιοδοξίας για την καλοκαιρινή τουριστική σεζόν.

Τα Διαπόντια Νησιά, Οθωνοί, Ερείκουσα και Μαθράκι στην Κέρκυρα, τα νησάκια Καστός, Κάλαμος και 
Μεγανήσι στη Λευκάδα, οι Φούρνοι, η Θύμαινα καθώς και η Γαύδος έχουν κερδίσει το μεγάλο στοίχημα κατά 
της πανδημίας και στέλνουν ένα θετικό μήνυμα στους υποψήφιους ταξιδιώτες που θέλουν να εμπιστευτούν τη 
χώρα μας για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

«Οι εμβολιασμοί στα νησιά του Ιονίου προχωρούν σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό. Έχουν ήδη 
δημιουργήσει κλίμα ασφάλειας, αισιοδοξίας, αλλά και προσμονής για την επιτάχυνση των ρυθμών με στόχο 
την κάλυψη όλου του πληθυσμού. Όλα τα μικρότερα νησιά της περιφέρειάς μας, δηλαδή Οθωνοί, Ερείκουσα, 
Μαθράκι στην Κέρκυρα, αλλά και Καστός, Κάλαμος και Μεγανήσι στη Λευκάδα, έχουν ολοκληρώσει τον 
εμβολιασμό όλων των κατοίκων και δεν έχουν παρουσιάσει κανένα κρούσμα. Είναι, λοιπόν, covid-free από 
κάθε άποψη», δηλώνει η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, στη Realnews και 
επισημαίνει ότι τους επόμενους μήνες θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πρόληψης για 
να παραμείνουν «καθαρά» τα νησιά του Ιονίου.

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

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

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

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ο Μίλτος Τεντόγλου 
“πέταξε” στα 8.35μ 

και κέρδισε το δεύτερο 
χρυσό του στη 
διοργάνωση

Το έβδομο χρυσό μετάλλιο της χώρας 
μας στην ιστορία του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος κλειστού στίβου είναι 
από σήμερα στα χέρια του Μίλτου 
Τεντόγλου. Η απονομή των μεταλλίων 
στο αγώνισμα του μήκους έγινε 
λίγο πριν την έναρξη του πρωινού 
προγράμματος της σημερινής 3ης 
ημέρας των αγώνων στο Τορούν της 
Πολωνίας.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι 
παρέλαβε το δεύτερο χρυσό του 
στη διοργάνωση, αφού κατάφερε να 
υπερασπιστεί τον τίτλο, που κατέκτησε 
πριν δύο χρόνια στη Γλασκόβη. Το άλμα που τον έστειλε 

στην κορυφή

Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε στο 
ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού 
στίβου του Τορούν, αφού στον τελικό 
του άλματος εις μήκος προσγειώθηκε 
στα 8.35μ στην πρώτη και μοναδική 
έγκυρη προσπάθειά του. Η επίδοσή 
του είναι η κορυφαία φετινή στον 
κόσμο.

Ο Έλληνας αθλητής που αισθάνεται 
κάποιες ενοχλήσεις το τελευταίο 
διάστημα στο γόνατο, έριξε το βάρος 
του σε μια και μοναδική προσπάθεια 

“Χρυσός” ο Μίλτος Τεντόγλου
για να μην επιβαρύνει την κατάσταση 
της υγείας του και τα κατάφερε.

Ο Σουηδός Τόμπιας Μόντλερ, ο 
βασικός αντίπαλος του Τεντόγλου, 
με 8.31μ στην τρίτη προσπάθεια 
κατετάγη 2ος με νέο εθνικό ρεκόρ και 
ο Φινλανδός Κρίστιαν Πούλι 3ος με 
8.24μ, που είναι επίσης εθνικό ρεκόρ.
Ο Τεντόγλου έχει ατομικό ρεκόρ στον 
κλειστό 8.38μ από τη νίκη του το 2019 
στη Γλασκόβη και φέτος είχε κάνει 
8.21μ. Έτσι έγινε ο δεύτερος Έλληνας 
αθλητής μετά την Κατερίνα Θάνου 
(60μ, πρώτη το 1996 στη Στοκχόλμη 
και το 2000 στη Γάνδη) που κατακτά 
δύο χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση, 

στην οποία η χώρα μας έχει πάρει 
συνολικά επτά χρυσά.

“Είναι χαρούμενος για το αποτέλεσμα, 
παρά το πρόβλημα που αντιμετώπισα. 
Ήξερα ότι μπορώ να κάνω ένα πολύ 
μεγάλο άλμα. Ήταν ένας απίστευτος 
αγώνα με καλά άλματα από τους 
αθλητές. Θα κάνω τώρα κάποιες 
θεραπείες στο γόνατο και στη συνεχεία 
θα ξεκινήσω προετοιμασία για τον 
ανοικτό. Μου αρέσει να αγωνίζομαι και 
για το λόγο αυτό σήμερα ένιωθα ότι το 
κάνω σαν αγγαρεία”, είπε ο Έλληνας 
άλτης μετά τη νίκη.

thetoc.gr
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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)

ΚΟΣΜΟΣ
Ιράκ: Ο Πάπας 
Φραγκίσκος 

συνάντησε τον 
πατέρα του 

αγοριού που 
πνίγηκε στο Αιγαίο 

το 2015 

Ο Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε το βράδυ 
της Κυριακής στο Αρμπίλ, τον πατέρα του 
Άλαν Κούρντι, του μικρού αγοριού από τη 
Συρία που πνίγηκε στο Αιγαίο Πέλαγος και 
έγινε τραγικό σύμβολο της προσφυγικής 
κρίσης το 2015.
Οι φωτογραφίες του άψυχου σώματος του 
τρίχρονου αγοριού που ξεβράστηκε σε 
μια ακτή της Τουρκίας είχαν προκαλέσει 
σοκ και συνειδητοποίηση για τα δεινά των 
προσφύγων του πολέμου στη Συρία.
«Ο Πάπας συνομίλησε επί μακρόν με τον 
Αμπντουλάχ Κούρντι», ο οποίος ζει πλέον 
στο ιρακινό Κουρδιστάν, «και μπόρεσε να 
ακούσει τον πόνο ενός πατέρα που έχασε 
την οικογένειά του», αναφέρει ανακοίνωση 
του Βατικανού, καθώς για τον Ποντίφικα η 

υποδοχή των προσφύγων είναι ένα από 
τα μείζονα θέματα του ποντιφικάτου του. 
Ο Άλαν Κούρντι πνίγηκε μαζί με τον 
μεγαλύτερο αδερφό του Γκαλίπ και τη 
μητέρα του Ρεχάνα όταν το φουσκωτό 
σκάφος στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε 
στη μέση του Αιγαίου. Η οικογένεια που 
καταγόταν από το Κομπάνι, στη βόρεια 
Συρία, ήθελε να πάει στον Καναδά.
Ο Πάπας Φραγκίσκος ολοκλήρωσε την 
επίσκεψή του στο Ιράκ, την πρώτη ενός 
προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας στην ιστορία της χώρας, 
τελώντας λειτουργία το απόγευμα σε 
στάδιο του Αρμπίλ ενώπιον χιλιάδων 
πιστών, καλώντας τους χριστιανούς 
που παραμένουν στη χώρα να 
«ανοικοδομήσουν» και να «μην 
αποθαρρύνονται».
Αφού προσευχήθηκε για τα «θύματα 
του πολέμου» στα ερείπια της 
Μοσούλης, πρώην αυτοανακηρυγμένης 
«πρωτεύουσας» της οργάνωσης Ισλαμικό 
Κράτος, και μέσα στην πρόσφατα 
ανακαινισμένη εκκλησία μιας μαρτυρικής 
πόλης στην πεδιάδα της Νινευή, ο Πάπας 
χοροστάτησε στη μεγαλύτερη λειτουργία 
του ταξιδιού του υπό δρακόντεια μέτρα 
ασφαλείας.
Από την Παρασκευή, ο Πάπας ταξίδεψε 
στη Βαγδάτη, τη Μοσούλη και τη Καρακός 
στον βασανισμένο από τους τζιχαντιστές 
βορρά, και υποστήριξε το αγώνα μιας από 
τις παλαιότερες χριστιανικές κοινότητες, 
αλλά και μια από τις πιο διάσπαρτες σε όλο 
τον κόσμο ενώπιον του μεγάλου Αγιατολάχ 
Αλί Σιστάνι, θρησκευτική αναφορά των 
περισσότερων σιιτών μουσουλμάνων.
Σε μια από τις ομιλίες του, ο Πάπας 
Φραγκίσκος απηύθυνε έκκληση για 
«ειρήνη» στη Μέση Ανατολή και «κυρίως 
στη μαρτυρική Συρία» όπου μια λαϊκή 
εξέγερση εξελίχθηκε σε έναν περίπλοκο 
πόλεμο μόλις πριν από 10 χρόνια, με 
περισσότερους από 387.000 νεκρούς.
«Είναι ένα ιδιαίτερο ταξίδι επίσης όσον 
αφορά τις συνθήκες», τις υγειονομικές και 
ασφαλείας, δήλωσε ο Ματέο Μπρούνι, 
εκπρόσωπος του Βατικανού. Όμως, 

συνεχίζει, είναι «μια χειρονομία αγάπης 
για αυτήν τη γη και αυτόν τον λαό», που 
ο Φραγκίσκος ήθελε να επισκεφθεί από 
τότε που οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού 
Κράτους προωθήθηκαν στο Ιράκ το 2014 
και «κάθε χειρονομία αγάπης είναι πάντα 
λίγο ακραία».
iefimerida.gr 

Kύπρος: Πάνω 
από 600 αρχεία 

παιδικής 
πορνογραφίας στην 
κατοχή 36χρονου 

Πάνω από 600 αρχεία εικόνας και βίντεο 
παιδικής πορνογραφίας εντόπισαν οι Αρχές 
να έχει στην κατοχή του 36χρονος στην 
Κύπρο.
Μέλη του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος προχώρησαν στη σύλληψή του, 
μετά από πληροφορία που ελήφθη από τη EU-
ROPOL ότι συγκεκριμένος κάτοχος/χρήστης 
λογαριασμού ανάρτησε σε λογαριασμό του 
σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και στη 
συνέχεια απέστειλε προς άλλους χρήστες 
αρχείο παιδικής πορνογραφίας.
Σχετική ενημέρωση από την Αστυνομία 
Κύπρου αναφέρει ότι ο 36χρονος συνελήφθη 
την Κυριακή με δικαστικό ένταλμα σύλληψης 
στην Πάφο, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε 
ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο κατασχέθηκε ως 
τεκμήριο. Επίσης, σε έρευνα που ακολούθησε 
στην κατοικία του στην Πάφο, εντοπίστηκε 
και παρελήφθη ακόμη ένα κινητό τηλέφωνο. 
Από προκαταρκτικές εξετάσεις που έγιναν 
μέχρι στιγμής στα τεκμήρια, εντοπίστηκαν 
πέραν των 600 αρχείων εικόνας και βίντεο 
παιδικής πορνογραφίας. Ο 36χρονος 
στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου 
εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης 
κράτησης. Ο Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος συνεχίζει τις εξετάσεις.

iefimerida.gr

Υπ. Άμυνας ΗΠΑ: 
Θα κάνουμε ό,τι 
χρειάζεται για να 

αμυνθούμε μετά την 
επίθεση στο Ιράκ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν 
ό,τι θεωρούν πως είναι απαραίτητο 
προκειμένου να προστατεύσουν τα 
συμφέροντά τους έπειτα από την επίθεση 
με ρουκέτα την περασμένη εβδομάδα 
εναντίον της ιρακινής αεροπορικής 
βάσης Άιν αλ-Σάντα, η οποία στεγάζει 
αμερικανικές, ιρακινές δυνάμεις και 
δυνάμεις του συνασπισμού, δήλωσε 
σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ 
Λόιντ Όστιν.
Μιλώντας στην εκπομπή του δικτύου 
ABC «This Week», ο Όστιν είπε πως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες καλούν το Ιράκ να 
ερευνήσει γρήγορα το περιστατικό στη 
βάση, στη δυτική επαρχία Άνμπαρ και να 
προσδιορίσει ποιος ευθύνεται. Αμερικανοί 
αξιωματούχοι έχουν πει πως η επίθεση 
ταιριάζει με το προφίλ ενός πλήγματος από 
πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το 
Ιράν.
«Θα χτυπήσουμε, αν αυτό νομίζουμε πως 
πρέπει να κάνουμε, σε χρόνο και τόπο 
δικής μας επιλογής. Απαιτούμε το δικαίωμα 
να προστατεύσουμε τους στρατιώτες μας», 
είπε ο Όστιν.
Απαντώντας σε ερώτηση αν έχει 
διαμηνυθεί στο Ιράν ότι μια ανταπόδοση 
των ΗΠΑ δεν θα συνιστούσε κλιμάκωση, ο 
Όστιν είπε πως το Ιράν είναι πλήρως ικανό 
να αξιολογήσει το πλήγμα και τις ενέργειες 
των ΗΠΑ.
«Αυτό που θα πρέπει να βγάλουν 
ως συμπέρασμα είναι, πάλι, πως θα 
προστατεύσουμε τους στρατιώτες μας 
και η απάντησή μας θα είναι μελετημένη. 
Θα είναι κατάλληλη», είπε ο Όστιν. 
«Ελπίζουμε να διαλέξουν να κάνουν τα 
σωστά πράγματα».
Δεν υπήρξαν πληροφορίες για 
τραυματισμούς μεταξύ του στρατιωτικού 
προσωπικού των ΗΠΑ, όμως ένας 
Αμερικανός εργολάβος πέθανε έπειτα από 
«καρδιακό επεισόδιο» ενώ προσπαθούσε 
να προστατευθεί από τις ρουκέτες, ανέφερε 
το Πεντάγωνο.
Ιρακινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως 
δέκα ρουκέτες έπεσαν στη βάση, αλλά το 
Πεντάγωνο ήταν πιο επιφυλακτικό κάνοντας 
λόγο για δέκα «προσκρούσεις». Είπε πως 
οι ρουκέτες φαίνεται να εκτοξεύθηκαν από 
διάφορα σημεία ανατολικά της βάσης, 
η οποία είχε αποτελέσει επίσης πέρυσι 
στόχο επίθεσης βαλλιστικού πυραύλου 
απευθείας από το Ιράν.

zougla.gr
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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

Πυλώνας σταθερότητας 
η Χώρα μας σε μια 

περιοχή γεωπολιτικά 
ασταθή

Οι συμμαχίες με καθοριστικούς παίκτες 
και η εξοπλιστική ενίσχυση που προκαλεί 
νευρικό κλονισμό στο τουρκικό καθεστώς.

Με την Τουρκία να συνεχίζει την 
επιθετική τακτική εναντίον της χώρας μας 
και της μαρτυρικής Κύπρου, με μπαράζ 
εμπρηστικών δηλώσεων και συνεχείς 
προκλήσεις σε αέρα και θάλασσα, πολιτική 
και στρατιωτική ηγεσία στην Αθήνα 
προχωρούν με μεθοδικές κινήσεις στην 
αναβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων 
με παίκτες «κλειδιά» και παράλληλα την 
ενίσχυση του οπλοστασίου όλων των 
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η αναδιοργάνωση του στρατεύματος, η 
εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας 
σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο, με χώρες 
όπως τα ΗΑΕ, η Αίγυπτος, η Γαλλία και 
το Ισραήλ καθώς και η έντονη αμυντική 
διπλωματία που αναπτύχθηκε λόγω της 
τουρκικής προκλητικότητας, ενίσχυσαν 
σημαντικά το γεωπολιτικό ειδικό βάρος 
της Χώρας μας, θέτοντας τις βάσεις για τη 
δημιουργία ενός άξονα ασφαλείας εναντίον 
του καθεστώτος Ερντογάν.

Με την πανίσχυρη Γαλλία του Εμάνουελ 
Μακρόν, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους 
που έχουν αντιληφθεί τον «βρώμικο» 
ρόλο του Ταγίπ Ερντογάν, μας συνδέει η 
επιθυμία για κοινές δράσεις με πολλαπλά 
οφέλη και για τις δύο χώρες. Η παρουσία 
του αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκολ νότια 
της Κρήτης, με τη φρεγάτα ΚΑΝΑΡΗΣ να 
εντάσσεται στη δύναμη ασφαλείας του 
γαλλικού αεροπλανοφόρου και οι κοινές 
ασκήσεις της Πολεμικής μας Αεροπορίας 
και του υποβρυχίου 214 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ 
με τα γαλλικά Rafale, αλλά και αμερικανικές 
δυνάμεις, αποτελούν αναμφισβήτητα 
κινήσεις υψηλού συμβολισμού που 
στέλνουν σαφή μηνύματα στην Άγκυρα.

Παράλληλα, σε μια περιοχή 
γεωστρατηγικά κρίσιμη, οι σχέσεις της 
Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο αποκτούν 
νέα διάσταση, με τις εξελίξεις να απαιτούν 
επιτακτικά την ενίσχυση των ελληνο-
αραβικών δεσμών σε όλα τα επίπεδα: 
οικονομικό, πολιτικό και ασφάλειας. Με τις 
αραβικές χώρες, αλλά και με το πανίσχυρο 
οικονομικά και στρατιωτικά Ισραήλ, μας 
ενώνει η κοινή επιθυμία για σταθερότητα 
και ασφάλεια, για τήρηση του διεθνούς 
δικαίου, για ειρήνη και ευημερία.

Στο εν λόγω πλαίσιο, η υψηλού 
συμβολισμού παρουσία του υπουργού 
Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία και στέλνει ηχηρά 
μηνύματα στην Άγκυρα, που βλέπει ακόμα 
και μουσουλμανικές χώρες να της γυρνούν 
την πλάτη.

Παράλληλα, η εικόνα της φρεγάτας 
ΥΔΡΑ να πλέει στον Περσικό κόλπο 
και να συνεκπαιδεύεται με τις κορβέτες 
των Εμιράτων επισφραγίζει τις άριστες 
στρατιωτικές σχέσεις των δύο χωρών και 
τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της 
συνεργασίας τους.

Σε νευρικό κλονισμό 
για τα νέα όπλα

Οι προκλήσεις στο στρατιωτικό επίπεδο 

λόγω της διαρκούς κλιμακούμενης και 
επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, 
δοκίμασαν τα αντανακλαστικά των 
Ενόπλων Δυνάμεων, που αποδείχτηκαν 
άμεσα, αποκρούοντας αποτελεσματικά σε 
όλες τις περιπτώσεις τους επιβουλείς.

Παράλληλα όμως, κατέδειξαν και τις 
ανάγκες εξοπλισμού και αναβάθμισης 
των Ενόπλων Δυνάμεων σε μέσα και 
προσωπικό, με τον υπουργό Άμυνας 
κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Αρχηγό 
ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο 
και τους Επιτελείς να θέτουν τις βάσεις 
σταδιακής αλλά ταχείας αναδιοργάνωσης 
του Στρατεύματος ώστε τα επόμενα χρόνια, 
η Ελλάδα να αποκτήσει σαφή αεροπορική 
υπεροχή, ναυτική κυριαρχία και πανίσχυρο 
Στρατό Ξηράς.

Προτεραιότητα του υπουργού Άμυνας κ. 
Νίκου Παναγιωτόπουλου είναι η συντήρηση 
και αναβάθμιση του υπάρχοντος 
στρατιωτικού υλικού και φυσικά η 
προμήθεια νέου, σύγχρονου εξοπλισμού 
όπου απαιτείται. Είναι γνωστό άλλωστε 
πως αν και τα στελέχη έχουν καταφέρει 
να κρατήσουν ψηλά το αξιόμαχο με πολύ 
κόπο και με μικρό κόστος, οι «πληγές» που 
άφησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις τα δέκα 
χρόνια της κρίσης, είναι αναμφισβήτητα 
μεγάλες και σίγουρα ακόμα ανοιχτές.

Οι επαφές για νέα οπλικά συστήματα 
και Μέσα είναι συνεχείς στο ελληνικό 
«Πεντάγωνο», με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, 
Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και τους 
Επιτελείς να έχουν διαμορφώσει ένα 
πλήρες πλάνο με τις ανάγκες των Κλάδων 
και να το έχουν παραδώσει στην ηγεσία του 
υπουργείου η οποία θα δώσει το «πράσινο 
φως».

Η Πολεμική Αεροπορία αποκτά πλέον 
τα πανίσχυρα Rafale, αναβαθμίζει τα 
μαχητικά F-16 block 52+ σε Viper και 
παραλαμβάνει ανταλλακτικά για τα Mi-
rage 2000-5. Παράλληλα έχει εκδηλώσει 
ενδιαφέρον και για τα καλύτερα αεροσκάφη 
του κόσμου, τα F-35.

Το Πολεμικό Ναυτικό θα προχωρήσει 
στην αγορά νέων φρεγατών. Συγκεκριμένα, 
αξιολογούνται οι φρεγάτες που 
προσφέρονται από τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την 
Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αγγλία και την 
Ισπανία. Η πρόταση της Ιταλίας αναμένεται 
να κατατεθεί εντός των ημερών. Πιο 
αναλυτικά, υπενθυμίζουμε πως οι Γάλλοι 
προτείνουν τις πανίσχυρες φρεγάτες 
Belh@rra, οι Αμερικανοί τις MMSC, οι 
Ολλανδοί τις SIGMA 115, οι Γερμανοί τις 
A200 και A300 μαζί με 2 υποβρύχια Type 
214, οι Άγγλοι τις φρεγάτες Type 31, οι 
Ισπανοί τις F110 και οι Ιταλοί τις FREMM, 
σχεδίασης της εταιρείας Fincantieri.

Ταυτόχρονα, για το Πολεμικό Ναυτικό 
«τρέχει» η αγορά των ανθυποβρυχιακών 
ελικοπτέρων Romeo. Πρόκειται για τα 
καλύτερα ελικόπτερα στον κόσμο στον 
ανθυποβρυχιακό πόλεμο, εξοπλισμένα με 
sonar και ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής 
τεχνολογίας, συστήματα αυτοπροστασίας 
και μεγάλη αυτονομία. Με την αγορά 
των συγκεκριμένων ελικοπτέρων η 
Ελλάδα αποκτά σαφές προβάδισμα στον 
«αθόρυβο πόλεμο» του Αρχιπελάγους, με 
το συνολικό κόστος των Romeo να αγγίζει 
τα 295 εκ δολάρια.

Επίσης προχωρά η συμφωνία για 
απόκτηση 36 νέων γερμανικών τορπιλών 
βαρέως τύπου για τα υπερσύγχρονα 
υποβρύχια Type 214, ενώ η συμφωνία 
προβλέπει και εκσυγχρονισμό μέρους 
των παλεών τορπιλών SUT τις οποίες ήδη 
διαθέτουν τα ελληνικά υποβρύχια από τη 

δεκαετία του ‘80.
Όσο για τον Στρατό Ξηράς, θα λάβει 

το μερίδιο που του αναλογεί, αφού 
αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Στην κορυφή της ατζέντας 
βρίσκεται η αλλαγή του εθνικού τυφεκίου 
και του εθνικού οχήματος, με το G3 να 
αποσύρεται σταδιακά και τα θρυλικά Mer-
cedes να δίνουν επιτέλους της θέση τους 
σε νέα.

Επίσης, άμεσα προχωρά η απόκτηση 
περισσοτέρων από 1.000 τεθωρακισμένων 
M1117.

Παράλληλα, ένα από τα οπλικά 
συστήματα για το οποίο έχει εκφράσει 
έντονο ενδιαφέρον το Γενικό Επιτελείο 
Στρατού, είναι τα ισραηλινά αντιαρματικά 
βλήματα Spike, με την Ελλάδα να 

Οι νέες Συμμαχίες και η αγορά 
των νέων όπλων από την 

Ελλάδα - «θηλιά» στο λαιμό 
του Ερντογάν

ενδιαφέρεται μάλιστα για την νεότερη 
έκδοση, την Spike NLOS, που είναι ένα 
όπλο πολλαπλών χρήσεων και όχι μόνο 
αντιαρματικό, γεγονός που αλλάζει τις 
ισορροπίες εξαιτίας και του μεγάλου 
βεληνεκούς του.

Η Ελλάδα αποδεικνύει πως αποτελεί 
αναμφισβήτητα πυλώνα αξιοπιστίας και 
νομιμότητας σε μια περιοχή γεωστρατηγικά 
κρίσιμη. Η εξοπλιστική ενίσχυση και η 
εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας 
με καθοριστικούς παίκτες στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, προκαλεί 
νευρικό κλονισμό στο καθεστώς Ερντογάν 
που επιχειρεί να... υποβαθμίσει τις κινήσεις 
της Ελλάδας. Προφανέστατα, ανεπιτυχώς!

Πηγή: Newsbomb.gr.
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Θεο-εγκατάλειψη 
και το «ουράνιο 

επιτίμιο» του 
COVID-19

 
Προκαλεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός 

ότι από την πτώση των Πρωτοπλάστων 
και την εξορία τους εκ του Παραδείσου 
μέχρι την έλευση του Μεσσία πέρασαν 
αναρίθμητοι αιώνες. Όλο αυτό το μεγάλο 
διάστημα φαινόταν σαν να είχε εγκαταλείψει 
ο Θεός τον άνθρωπο στην τύχη του.

Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός 
ποτέ δεν εγκατέλειψε το πλάσμα των 
χειρών Του. Παρακολουθούσε με πατρική 
στοργή την πορεία του ανθρώπου επί της 
γης και κατά καιρούς έστελνε μηνύματα της 
παρουσίας Του, μέσω των Αγγέλων Του, 
των Προφητών Του, των θαυματουργικών 
επεμβάσεών Του, των παιδαγωγικών 
δοκιμασιών Του, καλλιεργώντας 
συστηματικά και υπομονετικά την λαχτάρα 
της αναζήτησής Του στις καρδιές των 
μεταπτωτικών ανθρώπων. Ήταν τόσο 
πολύ μεγάλη η πτώση και η ανταρσία 
των πρωτοπλάστων κατά του Δημιουργού 
Τους, ώστε χρειάστηκε να περάσει πολύς 
χρόνος προετοιμασίας, για να δεχθεί ο 
άνθρωπος τον αναμενόμενο Μεσσία.

Στην εποχή μας, το μεγάλο κακό της 
πανδημίας του COVID-19 έχει προκαλέσει 
σε πολλούς ανθρώπους το αίσθημα 
της θεοεγκατάλειψης. Νομίζουν ότι ο 
Θεός μας εγκατέλειψε. Αλλά ο Θεός 
μπορεί φαινομενικά μεν να κρύβεται για 
παιδαγωγικούς λόγους, ποτέ όμως στην 
ουσία δεν μας εγκαταλείπει. Η χάρη Του 
δεν χάνεται ποτέ από τον άνθρωπο· αυτό 
που συμβαίνει είναι ότι πολλές φορές 
δεν φαίνεται. Εάν στην πραγματικότητα 
χανόταν, θα χανόμασταν όλοι μονομιάς. 
Χωρίς την χάρη του Θεού κανένας δεν 
μπορεί να ζήσει.

Την φαινομενική θεοεγκατάλειψη την 
ζουν όλοι οι άνθρωποι. Όπως πολλές 
φορές ζούμε έντονα την παρουσία του 
Θεού μέσα μας, έτσι ζούμε κάποιες φορές 
και την προσωρινή  απουσία Του, για 
να ταπεινωθούμε και να στηρίζουμε την 
πνευματική μας πρόοδο όχι στις δικές μας 
δυνάμεις, αλλά αποκλειστικά και μόνον 
στον Θεό, που μας είπε: «χωρίς εμένα δεν 
μπορείτε να κάνετε τίποτα» (Ιω. 15:5).

Είναι χαρακτηριστικό και διδακτικό για 
όλους μας ότι και ο Χριστός ως Άνθρωπος 
έζησε την θεοεγκατάλειψη πάνω στον 
Σταυρό γι᾽ αυτό και κραύγασε με δυνατή 
φωνή: «Θεέ μου, Θεέ μου, ίνα τι με 
εγκατέλειπες»; (Μτ. 27:46)

Η τραγωδία της σημερινής πανδημίας 
είναι ένα «ουράνιο επιτίμιο» για να 
συνετιστούμε. Όπως ο σαρκικός πατέρας 
υποβάλλει το παιδί του σε τιμωρία για να το 
διδάξει πώς να πορεύεται σωστά στην ζωή 
του, έτσι και ο Ουράνιος Πατέρας επέτρεψε 
αυτή την δοκιμασία για να μας ξυπνήσει 
από τον αποστασία μας, την απιστία μας 
και την εγωκεντρική νοοτροπία μας.

Τον όρο «επιτίμιο» ίσως κάποιοι τον 
έχουν συνδέσει λανθασμένα με την 
τιμωρία και παρουσιάζουν τον Θεό ως 
σαδιστή και τιμωρό. Η Εκκλησία μας 
όμως τον όρο «επιτίμιο» τον χρησιμοποιεί 
όχι για να δηλώσει μια τιμωρητική, αλλά 
μια θεραπευτική πράξη της άφατης 
φιλανθρωπίας του Θεού και της Εκκλησίας 
Του στον άρρωστο πνευματικά άνθρωπο. 
Τα επιτίμια και οι Κανόνες στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία δεν είναι, ως γνωστόν, «κανόνια» 
που σκοτώνουν, αλλά φάρμακα που 
θεραπεύουν και αποσκοπούν στην ψυχική 
υγεία των ανθρώπων.

Η πανδημία είναι μια δοκιμασία, που 
πρέπει να την δεχθούμε με υπακοή 
στον Χριστό. Να αναγνωρίσουμε με 
ταπείνωση την αμαρτωλότητά μας και να 
παραδεχτούμε με συντριβή ότι «δίκαια 
τιμωρούμαστε γι᾽ αυτά που κάναμε» (Λκ. 
23:41) Δεν πρέπει επ᾽ ουδενί λόγω να 
αποσυνδέσουμε την δοκιμασία αυτή από 

τον Ουρανό. Είναι δυνατόν ολόκληρη η 
ανθρωπότητα να δοκιμάζεται χωρίς να το 
επιτρέπει ο Θεός; Είναι δυνατόν ο νέος 
κορωνοϊός να είναι ανώτερος σε δύναμη 
και εξουσία από τον Τριαδικό Θεό της 
Αγάπης;

Το «ουράνιο επιτίμιο» πρέπει να το 
δεχθούμε πρώτον, προσευχητικά. Να 
υψώσουμε ικέτιδες χείρες στον Ουρανό 
και να παρακαλέσουμε με δάκρυα τον 
Φιλάνθρωπο Κύριό μας να «κολοβώσει» 
τις ημέρες της δοκιμασίας μας (πρβλ. Μκ. 
13:20). Δεύτερον, να δεχθούμε το «ουράνιο 
επιτίμιο» παιδαγωγικά. Να πιστέψουμε, 
δηλαδή, απολύτως ότι η πανδημία αυτή 
είναι μια ευλογημένη παιδαγωγία άπειρης 
αγάπης για την σωτηρία μας. Τίποτε δεν 
επιτρέπει ο Θεός στην ζωή μας που να μην 
έχει σωτηριολογικό προσανατολισμό. Και 
τρίτον, να αντιμετωπίσουμε το «ουράνιο 
επιτίμιο» με μετάνοια. Αναρίθμητα 
παραδείγματα από την Αγία Γραφή και 
την ζωή της Εκκλησίας επιβεβαιώνουν το 
γεγονός ότι η ειλικρινής μετάνοια συγκινεί 
πολύ τον Θεό και είναι ικανή να αλλάζει 
και τις αποφάσεις Του ακόμη. Τρανό 
παράδειγμα είναι η έμπρακτη μετάνοια των 
Νινευϊτών, που τρεις μόνον μέρες άρκεσαν 
για να αλλάξει ο Θεός γνώμη και να μη 
καταστρέψει την πόλη τους (Ιωνά 3: 1-10), 
και βλέπουμε, όπως αναφέρει ο ιερός 
Χρυσόστομος, «τον Θεό από φιλανθρωπία 
να ψεύδεται»! Εάν θα είμαστε σε θέση να 
πούμε μετανιωμένοι σαν τους Νινευΐτες: 
«Κύριε, πάψε την οργή Σου, όπως εμείς 
σταματήσαμε την πλάνη· πάψε Συ την 
τιμωρία, όπως εμείς την κακία· μας 
διαπαιδαγώγησες με τον φόβο, δώσε μας 
λοιπόν καιρό να αποδείξουμε την αγάπη 
μας σε Σένα», τότε να είμαστε βέβαιοι ότι 
με την ειλικρινή μας μετάνοια ο Θεός θα 
«μετανιώσει» (Ιωνά 3:10) και θα άρει από 
πάνω μας το «ουράνιο επιτίμιο».

Ίσως κάποιος ρωτήσει: Δεν θα κάνουμε, 
λοιπόν, τίποτα για την προστασία μας από 
τον νέο κορωνοϊό και θα αφήσουμε τα πάντα 
στην Πρόνοια του Θεού; Ασφαλώς όχι. Θα 
ακολουθήσουμε τους κανόνες υγιεινής, 
θα συμβουλευτούμε τους γιατρούς, θα 
πάρουμε φάρμακα, θα κάνουμε το εμβόλιο, 
θα τηρήσουμε τα μέτρα της υγειονομικής 
ασφάλειας, που οι ειδικοί προτείνουν. 
Άλλωστε «τον γιατρό ο Θεός τον έχει ορίσει 
στο λειτούργημά του και γι᾽ αυτό πρέπει να 
τον τιμούμε. Ο Ύψιστος δίνει στον γιατρό 
την γνώση να γιατρεύει· Και τα φάρμακα 
ο Κύριος τα δημιούργησε από την γη και 
ο άνθρωπος που έχει φρόνηση δεν θα 
διστάσει να τα χρησιμοποιήσει» (Σοφ. 
Σειράχ 38: 1,2,4 κ.ε.). Αλλά πάνω από όλα 
θα πρέπει να είμαστε με τον νου και την 
καρδιά μας στραμμένοι στον «ιατρό των 
ψυχών και των σωμάτων μας» και να Τον 
παρακαλούμε να «πει μόνο ένα λόγο» (Μτ. 
8:8) για να απαλλαγούμε από την φοβερή 
αυτή μάστιγα.

Σ᾽ αυτή την δύσκολη ώρα της 
ανθρωπότητας ο Θεός, με την μετάνοιά 
μας, θα λυγίσει προς τους στεναγμούς 
της καρδίας μας, γιατί δεν είναι δυνατόν 
τα Ουράνια να μείνουν απαθή στο 
δράμα των επιγείων. Όσο πιο γρήγορα 
αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, και όσο πιο 
ειλικρινά μετανοήσουμε, τόσο πιο σύντομα 
ο Θεός θα λύσει το «ουράνιο επιτίμιο» και 
θα μεταβούμε με την χάρη Του στην μετά 
τον COVID-19 εποχή.

+ ο Κορέας Αμβρόσιος
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...έμπειρος ζαχαροπλάστης 
να εργαστεί στο γνωστό 
ζαχαροσπλαστείο του 

Scarborough
Kostas Bakery

- Ευχάριστο περιβάλλαον
- Μισθός ικανοποιητικός

Οι  ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στον κ. Κώστα Μαργαρώνη:  

647 -748-9229

Ζητείται...

taxidia.gr

μαλακώσει και το αφαιρούμε από τη φωτιά.
Τοποθετούμε σε δυνατή φωτιά ένα τηγάνι με ραβδώσεις να 
κάψει.
Με το υπόλοιπο ελαιόλαδο αλείφουμε τις μελιτζάνες και τα 
κολοκύθια, τα αλατοπιπερώνουμε και στην συνέχεια τους 
δίνουμε χρώμα στο τηγάνι και από τις 2 πλευρές.
Αλατοπιπερώνουμε τα αυγά και προσθέτουμε σε αυτά το 
μαΪντανό.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170° C στον αέρα.
 Σε μια 25άρι φόρμα με αποσπόμενη βάση στον πάτο 
στρώνουμε το 1/3 από τις πατάτες,  την μια δίπλα στην άλλη, 
από πάνω στρώνουμε τις γλυκοπατάτες με τον ίδιο τρόπο.
Στη συνέχεια απλώνουμε τη σάλτσα τομάτας σε όλη την 
επιφάνεια και συνεχίζουμε με μια στρώση κρεμμύδια από πάνω, 
μελιτζάνες και κολοκυθάκια με τον ίδιο τρόπο που κάναμε τις 
πατάτες, και πασπαλίζουμε με τη μισή φέτα.
 Επαναλαμβάνουμε και τελειώνουμε με στρώση από πατάτες.
Περιχύνουμε με το μείγμα των αυγών και πασπαλίζουμε με 
ελαιόλαδο.
Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 30-40 λεπτά.
Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 30 λεπτά ακόμα.
Αφαιρούμε από τον φούρνο και αφήνουμε να κρυώσει πριν 
σερβίρουμε.

υΛιΚα
1 κιλό πατάτες
500 γρ. γλυκοπατάτες
1 κρεμμύδι, μεσαίο, ψιλοκομμένο
4 κ.σ. ελαιόλαδο, +έξτρα για πασπάλισμα
2 μελιτζάνες
2 κολοκυθάκια
4 αβγά, μεσαία, χτυπημένα
1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
400 γρ. σάλτσα ντομάτας, έτοιμη
300 γρ. φέτα, σπασμένη
ΕΚτΕΛΕΣΗ ΣυΝταΓΗΣ
Ξεφλουδίζουμε τις πατάτες και το κρεμμύδι.
Παίρνουμε τις πατάτες, τις γλυκοπατάτες, τις μελιτζάνες 
και τα κολοκύθια, και τα κόβουμε σε φέτες  με το 
μαντολίνο ή ένα μαχαίρι, περίπου 1/2 εκατοστό η κάθε 
φέτα.
 Βράζουμε τις πατάτες και τις γλυκοπατάτες σε κοχλάζον 
αλατισμένο νερό για 5-7 λεπτά να μαλακώσουν ελαφρά.
 Σοτάρουμε το κρεμμύδι σε 1 κ.σ. ελαιόλαδο μέχρι να 

Ογκρατέν με πατάτες και λαχανικά

Κρήτη: 
Ο πιο ποθητός 
προορισμός 

για τους 
Βρετανούς 
σύμφωνα 
με έρευνα

Μπορεί ο κορωνοϊός να έχει «παγώσει» 
την επιθυμία για διακοπές, ωστόσο οι 
ταξιδιώτες του κόσμου δεν σταματούν να 
ονειρεύονται. Και μάλιστα, οι Βρετανοί 
ποθούν την Κρήτη, στην οποία θέλουν να 
βρεθούν μετά το lockdown.

Οπως μεταδίδει η «Mirror», η Κρήτη 
είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους 
Βρετανούς, οι οποίοι ελπίζουν, κορωνοϊού 
επιτρέποντας, να βρεθούν στο νησί της 
Ελλάδας.

Ιδανικός προορισμός η Ελλάδα για 
διακοπές και γαμήλιο τουρισμό για 
Φινλανδούς και Σουηδούς

Σύμφωνα με έρευνα του TravelSu-

permarket, ιστότοπος σύγκρισης τιμών, 
που ανέλυσε τις αναζητήσεις Ιανουαρίου 
για διακοπές μεταξύ 1ης Μαΐου και 31ης 
Οκτωβρίου, η Κρήτη ήταν το πιο περιζήτητο 
μέρος για τους Βρετανούς, ειδικά για 
αποδράσεις επτά διανυκτερεύσεων. 
Για την ιστορία, η Τενερίφη βρίσκεται στη 
δεύτερη θέση και οι Μαλδίβες στην τρίτη. 

Οι Βρετανοί, προς το παρόν, ονειρεύονται 
τις διακοπές τους, ενώ η χώρα βρίσκεται 
σε κατάσταση συναγερμού λόγω της 
μετάλλαξης του κορωνοϊού.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, 
Μπόρις Τζόνσον, επιβεβαίωσε ότι 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η νέα παραλλαγή 
του κορωνοϊού που εντοπίστηκε πέρυσι 

στη χώρα ενδέχεται να συνδέεται με 
υψηλότερο κίνδυνο θανάτου για τους 
ασθενείς. Διαβεβαίωσε πάντως ότι, με 
βάση όλες τις υπάρχουσες ενδείξεις, και 
τα δύο εμβόλια που χρησιμοποιούνται 
στη χώρα παραμένουν αποτελεσματικά 
τόσο για την παλιά όσο και για τη νέα 
παραλλαγή.

Πηγή: iefimerida.gr
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Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου απηύθυνε, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, την 
κεντρική ομιλία στη διακοινοβουλευτική 
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο 
Ευρωκοινοβούλιο με ευρωβουλευτές και 
βουλευτές από τα εθνικά κοινοβούλια της 
ΕΕ. Θέμα της συζήτησης ήταν ο καίριος 
ρόλος των γυναικών στην καταπολέμηση της 
νόσου Covid-19.

«Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 
γιορτάζεται φέτος σε ιδιαίτερες συνθήκες. 
Η πανδημία είναι για όλους μια σκληρή, 
επώδυνη εμπειρία και οξύνει, μεταξύ άλλων, 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα 
το γυναικείο φύλο. Από τη θέση μου ως 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, που 
για πρώτη φορά στην ιστορία της επιφύλαξε 
σε μια γυναίκα αυτό το υψηλό αξίωμα, 
νιώθω ευθύνη για τον αγώνα που έδωσαν 
και δίνουν οι γυναίκες για να ανταποκριθούν 
στις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες αυτής της 
περιόδου.

Στις επισκέψεις μου σε νοσοκομεία και 
εμβολιαστικά κέντρα είδα με συγκίνηση 
την ανιδιοτέλεια, την αφοσίωση, τη 
διάθεση προσφοράς των γυναικών που 
εργάζονται στον τομέα της υγείας, γιατρών, 
νοσηλευτριών, υγειονομικού προσωπικού. 
Στις περιηγήσεις μου σε όλη την Ελλάδα 
διαπίστωσα πόσο ολόψυχα είναι ταγμένες 
στο έργο που αναλογεί στην κάθε μια.

Υπάλληλοι καθαριότητας, οικιακές βοηθοί, 
γηροκόμοι, πωλήτριες ή ταμίες στα σούπερ 
μάρκετ. Γυναίκες που εργάζονται σε 
κλάδους οι οποίοι έχουν πληγεί βαριά από 
την πανδημία, προσφέροντας τις υπηρεσίες 
τους κατά κανόνα με χαμηλότερες αμοιβές 
από τους άνδρες, υπό επισφαλείς συνθήκες 
και με το φάσμα της ανεργίας να πλανάται 
αμείλικτο. Γυναίκες που έχουν επωμισθεί, 
σχεδόν αποκλειστικά, το βάρος της οικιακής 
και οικογενειακής φροντίδας, αυτής της 

«αόρατης εργασίας» που δεν πληρώνεται 
και συχνά δεν αναγνωρίζεται.

Δίπλα σ’ αυτές, διπλά αθέατες και 
αγνοημένες, πασχίζουν να τα βγάλουν 
πέρα γυναίκες που βρίσκονται σε καθεστώς 
πολλαπλής ευαλωτότητας. Μητέρες που 
μεγαλώνουν μόνες τους παιδιά και λόγω 
πανδημίας βρέθηκαν χωρίς εισόδημα, σε 
επιδοματικό κενό, χωρίς τη δυνατότητα να 
αναζητήσουν εργασία, με αποτέλεσμα να 
βυθίζονται καθημερινά στη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό.

Πρόσφυγες και μετανάστριες που ζουν 
μέσα στον φόβο και την ανέχεια, συχνά 
θύματα σωματεμπορίας, σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής 
εργασίας, πολλαπλής κακοποίησης. 
Γυναίκες ηλικιωμένες, ευπαθείς, μόνες, 
με πενιχρά εισοδήματα.  Γυναίκες θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας.

Η πανδημία έφερε και μια κατακόρυφη 
αύξηση της έμφυλης βίας. Πολλές γυναίκες, 
λόγω των μέτρων περιορισμού της κίνησης 
και της κοινωνικής επαφής, εγκλωβίστηκαν 
στο σπίτι με τους κακοποιητές τους. 
Η ενδοοικογενειακή βία, φαινόμενο με 
πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και 
οικονομικές προεκτάσεις, διογκώθηκε. Από 
την άλλη, γιγαντώθηκε και στη χώρα μου το 
κίνημα #MeToo, αναδεικνύοντας το εύρος 
του σεξισμού και της κακοποίησης που 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
και ενδυναμώνοντάς τες ώστε να μιλήσουν 
επιτέλους ανοικτά για τις τραυματικές 
εμπειρίες τους και να προσφύγουν στη 
δικαιοσύνη.

Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας -η «σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης»- αποτελεί την πυξίδα 
της δράσης μας στον τομέα αυτόν.

Η πανδημία του κορωνοϊού όξυνε τις 
διακρίσεις εναντίον των γυναικών στον 
εργασιακό χώρο, πολλαπλασίασε τα 
φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης, 
κατέδειξε πόσο ευάλωτη είναι μεγάλη 
μερίδα εργαζόμενων γυναικών, αφού, 
σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες 
εργάζονται συχνότερα ατύπως, επισφαλώς, 
σε μικρής διάρκειας, μερικής απασχόλησης 
και χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, με 
περιορισμένη ή ανεπαρκή πρόσβαση στο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Παρότι η 
αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» 
θεσμοθετήθηκε ήδη το 1957 με τη Συνθήκη 
τη Ρώμης, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
δύο φύλων εξακολουθεί να ανέρχεται σε 
14% στην Ευρώπη και σε 23% παγκοσμίως.

Οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των φύλων 
που συσσωρεύονται καθ’ όλη  τη διάρκεια  
του επαγγελματικού βίου διευρύνουν  ακόμη 
περισσότερο  το  συνταξιοδοτικό  χάσμα, 
με αποτέλεσμα  οι  ηλικιωμένες γυναίκες να 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας 
από τους άνδρες.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα που 
παρουσιάζεται στον χώρο της παροχής 
φροντίδας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι 
γυναίκες αποτελούν το 78% του εργατικού 
δυναμικού που απασχολείται στον τομέα 
αυτόν, προσφέροντας υπηρεσίες που συχνά 
υποτιμώνται και αμείβονται ανεπαρκώς, και 
συχνά υποκείμενες σε συνθήκες που τις 
προσβάλλουν και τις υποβαθμίζουν. Στην 
Ελλάδα τα ποσοστά είναι ακόμη μεγαλύτερα. 
Και βέβαια, εκτός από τη χαμηλά αμειβόμενη, 
υπάρχει και η μη αμειβόμενη εργασία.

Είναι, λοιπόν, καιρός να αναγνωρίσουμε την 
προστιθέμενη αξία και αυτής της εργασίας 
και τη ζωτική συμβολή της στην οικονομία. 
Είναι επίσης καιρός να λάβουμε σοβαρά 
υπ’ όψη ότι οι οικιακές ευθύνες βαρύνουν 
τις γυναίκες πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τους 
άνδρες· ότι δεν αποτιμώνται με χρηματικά 
κριτήρια, ούτε αναγνωρίζεται πάντοτε η αξία 
τους. Οι ανισότητες που υπάρχουν στον 
καταμερισμό της μη αμειβόμενης εργασίας 
φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να αντιμετωπισθούν ως ζήτημα με 
σημαντικές προεκτάσεις για την οικονομία, 
αλλά κυρίως ως πρόταγμα δικαιοσύνης 
μεταξύ των φύλων.

Για την επίτευξη δικαιοσύνης, ωστόσο, 
έχουμε να διανύσουμε ακόμα μακρύ δρόμο. 
Σήμερα, όλοι αναγνωρίζουμε  την ανάγκη 
δίκαιης και αξιοπρεπούς εργασίας, ως κοινό 
συντελεστή προόδου, αλληλεγγύης και 
ανάκαμψης. Η ισότητα των φύλων βρίσκεται 

στο επίκεντρο αυτού του προτάγματος.

Επείγει, σήμερα, η ενσωμάτωση της 
προοπτικής του φύλου στις αναλύσεις μας 
για την πανδημία και στη μετάβασή μας στη 
φάση της ανάκαμψης. Η ισότητα των φύλων 
συναρτάται με πολιτικές που λαμβάνουν υπ’ 
όψη τις διαφορετικές εμπειρίες γυναικών 
και ανδρών, αλλά και τις διαφορετικές 
ανάγκες του γυναικείου πληθυσμού. Η 
αλληλεπίδραση του φύλου με άλλους 
λόγους διακρίσεων  είναι προϋπόθεση για να 
συλλάβουμε το εύρος του προβλήματος και 
την πολυπαραγοντική του διάσταση.

Οι έμφυλες διαμεσολαβήσεις στην κοινωνική 
ιεραρχία, την οικογένεια, την εργασία και 
την εκπαίδευση, υπονομεύουν την ίδια τη 
συμπεριληπτική δύναμη της δημοκρατίας 
μας. Λειτουργούν ανασχετικά στην 
οικονομική ανάκαμψη και αναπαράγουν μια 
στερεοτυπική πρόσληψη της κοινωνικής 
κινητικότητας και ενσωμάτωσης.

Με δυο λόγια διατηρούν μια παρωχημένη 
μορφή κοινωνικής οργάνωσης και 
κυριαρχίας που, παρότι υποχωρεί, και αυτό 
είναι εμφανές από την σταθερή άνοδο των 
γυναικών σε θέσεις ευθύνης, αντιστέκεται 
ακόμη. Oι ανισότητες δεν ανατρέπονται από 
τη μια μέρα στην άλλη. Η ισότητα είναι μια 
πρόκληση που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, 
αλλά όλους μας, ιδίως όσες και όσους έχουμε 
τη δυνατότητα να συμβάλλουμε στη χάραξη 
και εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών για την 
επίτευξη του στόχου αυτού».

maieclaire.gr

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: 
“Η ισότητα είναι μια 

πρόκληση που δεν αφορά 
μόνο τις γυναίκες”

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
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Νέα Υόρκη, 3 Μαρτίου 2021 – Τα σχολεία για 
περισσότερα από 168 εκατομμύρια παιδιά σε όλο 
τον κόσμο έχουν παραμείνει κλειστά για πάνω από 
έναν ολόκληρο χρόνο, εξαιτίας των μέτρων που 
επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
COVID-19, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιεύει 
σήμερα η UNICEF. Επιπλέον, περίπου 214 
εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως– ή 1 στα 7 – έχουν  
χάσει τα τρία τέταρτα της δια ζώσης εκπαίδευσή τους.

Η έκθεση σχετικά με το κλείσιμο των σχολείων 
αποκαλύπτει ότι 14 χώρες παγκοσμίως παραμένουν 
σε μεγάλο βαθμό κλειστές από το Μάρτιο του 2020. 
Δύο τρίτα αυτών των χωρών είναι στη Λατινική 
Αμερική και την Καραϊβική, και αφορούν περίπου 98 
εκατομμύρια μαθητές. Από τις 14 χώρες, ο Παναμάς 
κράτησε τα σχολεία κλειστά για το μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα και ακολουθούν το Eλ Σαλβαδόρ, 
το Μπανγκλαντές και η Βολιβία.

«Καθώς πλησιάζουμε τον ένα χρόνο από την αρχή 
της πανδημίας του COVID-19, θυμόμαστε πάλι την 
καταστροφική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην 
εκπαίδευση που έχουν δημιουργήσει τα περιοριστικά 
μέτρα αντιμετώπισης του ιού παγκοσμίως. Με κάθε 
μέρα που περνάει, παιδιά που δεν μπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε δια ζώσης εκπαίδευση μένουν 
όλο και πιο πίσω, με τα πιο περιθωριοποιημένα να 
πληρώνουν το πιο βαρύ τίμημα,» δήλωσε η Henri-
etta Fore, Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF.

«Δεν έχουμε το περιθώριο να πάμε σε δεύτερη χρονιά 
περιορισμένης ή μηδενικής εκπαίδευσης στα σχολεία 
για αυτά τα παιδιά. Πρέπει να εξαντλήσουμε όλες 
τις προσπάθειες ώστε να κρατήσουμε τα σχολεία 
ανοιχτά ή να προτεραιοποιήσουμε το σχεδιασμό 
ώστε να επαναλειτουργήσουν άμεσα». 

Το κλείσιμο των σχολείων έχει καταστροφικές 
συνέπειες στην εκπαίδευση και την ευημερία των 
παιδιών. Τα πιο ευάλωτα παιδιά και αυτά που δεν 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να μην 
επιστρέψουν στην τάξη και να εξαναγκαστούν σε 
παιδικό γάμο ή παιδική εργασία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της UN-
ESCO, περισσότερα από 888 εκατομμύρια παιδιά 
παγκοσμίως συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωπα με 
διακοπές στην εκπαίδευσή τους εξαιτίας ολικών ή 
μερικών λουκέτων στα σχολεία.

Η πλειοψηφία των μαθητών παγκοσμίως στηρίζεται 
στα σχολεία ως μέρη στα οποία μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τους συνομήλικούς τους, να 
αναζητήσουν υποστήριξη, να έχουν πρόσβαση στην 
υγεία και τα εμβόλια και σε θρεπτική διατροφή. Όσο 
περισσότερο μένουν κλειστά τα σχολεία, τόσο τα 
παιδιά αποκόπτονται από αυτά τα σημαντικά στοιχεία 
της παιδικής ηλικίας.

Για να επιστήσει την προσοχή στην κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης που διαμορφώνεται στην 
εκπαίδευση και για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με 
την ανάγκη οι κυβερνήσεις να κρατήσουν τα σχολεία 
ανοιχτά ή να προτεραιοποιήσουν το σχεδιασμό για 
να τα ξανανοίξουν, η UNICEF σήμερα παρουσιάζει 
την «Σχολική Τάξη εν μέσω Πανδημίας», μια μακέτα 
τάξης φτιαγμένη από 168 άδεια θρανία, με κάθε 
θρανίο να αντιπροσωπεύει τα εκατομμύρια παιδιά 
που ζουν σε χώρες όπου τα σχολεία έχουν κλείσει 
σχεδόν καθολικά – μια ζοφερή υπενθύμιση των 

σχολικών αιθουσών που παραμένουν άδειες σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη.

«Αυτή η τάξη αντιπροσωπεύει τα εκατομμύρια 
εκπαιδευτικών κέντρων που παραμένουν άδεια 
— πολλά για όλο σχεδόν το έτος. Πίσω από κάθε 
άδεια καρέκλα κρέμεται ένα άδειο σακίδιο — 
ένα αντικείμενο που συμβολίζει τις ματαιωμένες 
δυνατότητες των παιδιών», δήλωσε η Fore. «Δε 
θέλουμε οι σφραγισμένες πόρτες και τα κλειστά 
κτίρια να αποκρύψουν το γεγονός ότι το μέλλον 
των παιδιών μας έχει τεθεί σε παύση επ’αόριστον. 
Αυτή η καλλιτεχνική εγκατάσταση είναι ένα μήνυμα 
στις κυβερνήσεις: πρέπει να προτεραιοποιήσουμε 
το άνοιγμα των σχολείων και να τα ξανανοίξουμε 
καλύτερα από ό,τι ήταν πριν». 

Καθώς οι μαθητές επιστρέφουν στις τάξεις τους, θα 
χρειαστούν υποστήριξη για να επαναπροσαρμοστούν 
και να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Ο 
σχεδιασμός για την επαναλειτουργία των σχολείων 
πρέπει να ενσωματώσει την προσπάθεια για να 
ανακτηθεί η χαμένη εκπαίδευση των παιδιών.

Η UNICEF προτρέπει τις κυβερνήσεις να 
προτεραιοποιήσουν τις ατομικές ανάγκες κάθε 
μαθητή, με πλήρεις υπηρεσίες που θα καλύπτουν 
την ενισχυτική διδασκαλία, την υγεία και τη διατροφή 
καθώς και την ψυχική υγεία και τα μέτρα προστασίας 
στα σχολεία με σκοπό να ενδυναμώσουν την ανάπτυξη 
και την ευημερία των παιδιών και των εφήβων. Το 
Πλαίσιο της UNICEF για την επαναλειτουργία των 
σχολείων το οποίο δημοσιεύει σε συνεργασία με την 
UNESCO, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR), το Παγκόσμιο Επισιτιστικό 
Πρόγραμμα (WFP) και την Παγκόσμια Τράπεζα, 
προσφέρει πρακτικές συμβουλές σε εθνικές και 
τοπικές Αρχές.

COVID-19: για περισσότερα από 168 εκ. παιδιά τα σχολεία 
έχουν παραμείνει κλειστά για σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο...

Η UNICEF παρουσιάζει 
την «Σχολική Τάξη εν μέσω 
Πανδημίας» στα κεντρικά 

γραφεία των Ηνωμένων Εθνών 
στη Νέα Υόρκη, εφιστώντας την 

προσοχή των κυβερνήσεων στην 
ανάγκη προτεραιοποίησης της 

επαναλειτουργίας των σχολείων
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Ζουμπουλάκης Γιάννης
tovima.gr

Το καλοκαίρι του 1966 η Κατερίνα Ζωιτοπούλου 
επέστρεψε στην Αθήνα από το Βερολίνο, όπου είχε 
ολοκληρώσει τις φωτογραφικές σπουδές της. Ένα από τα 
πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να ανεβεί στην Ακρόπολη 
με μία φωτογραφική μηχανή στο χέρι.

Ετσι ξεκίνησε η περιπλάνησή της στην πόλη. Ακρόπολη, 
Ιερός Βράχος, Πλάκα, Μοναστηράκι, Σύνταγμα, 
Βαρβάκειος, Πλατεία Ταχυδρομείου, Ομόνοια και Ζάππειο. 
Πρόσωπα, κτήρια κι ένα μεγάλο ζουμ σε μία πόλη που 
αλλάζει κάθε μέρα.

Και αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενο του λευκώματος 

«Αθήνα/Athen – Ένα Φωτογραφικό Λεύκωμα για την Αθήνα 
του ’60» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παρασκήνιο.

Στιγμές από την ζωή μίας ασπρόμαυρης Αθήνας. 
Μια ολόκληρη εποχή σε «στοπ καρέ». Κάτι σαν βιβλίο – 
ντοκιμαντέρ για την ελληνική πρωτεύουσα πόλη, τους 
κατοίκους και την καθημερινότητά τους.

Χωρίς, ενδεχομένως να το υποψιάζεται η πολύ νέα τότε 
φωτογράφος –κατάφερε να αποτυπώσει την ταυτότητα της 
Αθήνας σε μια άκρως μεταβατική περίοδο καθώς τότε ήταν 
που όχι μόνον η Αθήνα αλλά όλη η Ελλάδα άλλαζε ριζικά.

Τότε που ο χρόνος κυλούσε κάπως πιο αργά κι έτρεχε 
μόνο σε «κουρδισμένα» ρολόγια.

Τότε που ο κόσμος ήταν στο πήγαιν ’ έλα.
Εκφράσεις όπως «εδώ το φρέσκο ψάρι να τρώει η μάνα 

και στο παιδί να μη δίνει» ήταν μέρος της καθημερινότητας. 
Ένα ηλικιωμένο φλερτάκι στους εύζωνες, ένα λαθραίο 
ανάγνωσμα εφημερίδας στο περίπτερο, φτώχια στο 
πεζοδρόμιο, ένα κομμάτι πάγος κατ ευθείαν για το ψυγείο.

Χαμόσπιτα, σκόνη, ζέστη και χώμα στο δρόμο. Το φόρεμα 
«λίγο πιο κάτω από το γόνατο» και η ιδρωμένη περιέργεια 
για το φακό μόνιμη από τότε. Βόλτες, καλοκαιρινό ραχάτι 
και η συνηθισμένη σαμπρέλα/παιχνίδι συντροφιά των 
πιτσιρικιών.

Μία συλλογή πολύτιμη που τελικά αποφάσισε να κάνει 
γνωστή με αυτό το ιδιαίτερο λεύκωμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε το λεύκωμα μετά 
από τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκδότη. Κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Xρήστος Μαρίνης-εκδ Παρασκήνιο 
marinisb@gmail.com .

Ταξίδι στην Αθήνα του ’60 μέσα 
από λεύκωμα – ντοκιμαντέρ

Η ελληνική πρωτεύουσα όπως κάποιοι την πρόλαβαν και 
έτσι την αγάπησαν, επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από το 

εξαιρετικό λεύκωμα της Κατερίνας Ζωιτοπούλου
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Ποια ζέβρα κοιτάζει 
την κάμερα;

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία με δύο ζέβρες στην 
Κένυα έχει προκαλέσει εντύπωση στο Διαδίκτυο.

Ο Σάρος Λόντι, φωτογράφος άγριας ζωής από την πόλη 
Ναϊπούρ της Ινδίας, τράβηξε τη φωτογραφία με τις δύο 
ζέβρες  στο Ναρόκτης Κένυας, πέρυσι.

«Φωτογράφιζα μια άλλη ζέβρα εκείνη τη στιγμή, όταν 
είδα αυτό το ζευγάρι να πλησιάζουν η μια την άλλη. 
Αναμένοντας κάποια αντίδραση κράτησα την κάμερά 
μου πάνω τους. Συνέχισαν να έρχονται πιο κοντά και τα 
κεφάλια τους ευθυγραμμίστηκαν, γεγονός που προκάλεσε 
μια οπτική ψευδαίσθηση».

Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα στην οποία δεν μπορεί 
κανείς να ξεχωρίσει ποια από τις δύο ζέβρες κοιτάζει την 
κάμερα.

Αυτή την εβδομάδα, ένας φίλος του Λόντι, δημοσίευσε 
τη φωτογραφία στη σελίδα του στο Twitter, ρωτώντας τους 
χρήστες αν μπορούσαν να απαντήσουν στο ερώτημα 
ποια ζέβρα ήταν μπροστά. Οι απαντήσεις ήταν αρκετές, 
ενώ κάποιος χρήστης σχολίασε ότι η φωτογραφία είναι 
επεξεργασμένη.

Ωστόσο, υπάρχει μια απάντηση που είναι σωστή…
Αν μαντέψατε αυτό στα αριστερά, θα έχετε δίκιο. Ο Λόντι 

επιβεβαίωσε ότι η ζέβρα στα αριστερά είναι αυτή που 
κοιτάζει την κάμερα.

Πολεμικό πλοίο του 1800 
διατηρήθηκε τέλεια στα 

νερά της Βαλτικής
Το σουηδικό πολεμικό πλοίο Βάσα (Vasa) σχεδιάστηκε 

κατά τη διάρκεια της σουηδικής μοναρχίας του Γκούσταβ 
Αδόλφου του Δεύτερου στις αρχές του 17ου αιώνα από 
τον έμπειρο ναυπηγό Χένρικ Χίμπερτσον και αρχικά 
αναμενόταν να μεταφέρει 36 όπλα στο κατάστρωμα. 
Ωστόσο, ο Βασιλιάς της Σουηδίας απαίτησε αισθητική 
τελειότητα εις βάρος της σταθερότητας του πλοίου. Όταν 
το πολεμικό πλοίο έπλευσε στο παρθενικό του ταξίδι από 
το Βάξολμ στις 10 Αυγούστου 1628, ήταν φορτωμένο με 
βαριά διακόσμηση και 64 χάλκινα κανόνια, γεγονός που 
αποδείχθηκε καταστροφικό.

Το ταξίδι του Vasa διήρκησε περίπου τέσσερις με πέντε 
ώρες με επιβάτες φίλους και την οικογένεια της σουηδικής 
μοναρχίας. Σε κάποιο σημείο του ταξιδιού ο δυνατός αέρας 
δημιούργησε πρόβλημα στα πανιά του πλοίου, και το 
οδήγησε να βυθιστεί. Δεδομένης της χρονικής περιόδου, 
η Χίμπερτσον δεν είχε τη δυνατότητα να υπολογίσει τη 
σταθερότητα του πλοίου κάτω από το προστιθέμενο βάρος.

Το σχεδόν τέλεια διατηρημένο πολεμικό πλοίο του 17ου 
αιώνα και τα παγωμένα νερά της Βαλτικής που βοήθησαν 
να μην καταστραφεί

Οι αρχαιολόγοι που έχουν διερευνήσει τα σχεδόν 
ανέπαφα συντρίμμια του πλοίου  πιστεύουν ότι οι 
αισθητικές επιλογές του Βασιλιά Γκούσταβ συνέβαλαν στη 

βύθιση του πλοίου. Τα κρύα νερά της Βαλτικής Θάλασσας 
φαίνεται ότι επηρέασαν σημαντικά στη διατήρηση της 
ακεραιότητας του πλοίου καθώς προστάτευαν τι ξύλινες 
επιφάνειες του πλοίου από τα βακτήρια που διαφορετικά 
θα το είχαν αλλοιώνουν. Όταν η Σουηδία εξόρυξε τελικά το 
πλοίο από το σημείο το 1961, περίπου το 95% του Vasa 
παρέμεινε ανέπαφο, δημιουργώντας μια εξαιρετικά σπάνια 
αρχαιολογική ανακάλυψη. Σήμερα, το πλοίο διατίθεται στο 
Μουσείο Vasa της Στοκχόλμης και αποτελεί το μοναδικό 
πλήρως διατηρημένο πλοίο του 17ου αιώνα στον κόσμο.

νέα μελέτη ανατρέπει τον 
τρόπο που υπολογίζαμε 
την ηλικία των σκύλων

Είναι λάθος η διαδεδομένη πεποίθηση –ακόμη και μεταξύ 
των κτηνιάτρων- ότι για να βρεθεί η «ανθρώπινη» ηλικία ενός 
σκύλου, αρκεί να πολλαπλασιάσει κανείς τα χρόνια ζωής του 
ζώου επί επτά. Κάθε έτος του σκύλου στη διάρκεια της ζωής του 
δεν είναι ισοδύναμο με επτά ανθρώπινα χρόνια, σύμφωνα με 
νέες εκτιμήσεις Αμερικανών επιστημόνων, οι οποίοι βασίστηκαν 
σε γενετική ανάλυση σκύλων και διαπίστωσαν ότι τα νεαρά 
σκυλάκια γερνάνε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τα γερασμένα.

Με βάση τα ευρήματά τους, ένας σκύλος ενός έτους έχει 
«ανθρώπινη» ηλικία περίπου 30 ετών (και όχι επτά ετών με βάση 
την παραδοσιακή μέθοδο), ένας τετράχρονος σκύλος αντιστοιχεί 
σε έναν άνθρωπο 52 ετών (και όχι 28 ετών), ενώ ένας γέρικος 
σκύλος 14 ετών έχει την ηλικία ενός 75χρονου ανθρώπου. Η 
σχέση σκυλίσιας και ανθρώπινης ηλικίας περιγράφεται από τη 
φόρμουλα: ανθρώπινη ηλικία = 16 λογάριθμος ηλικίας σκύλου 
+ 31. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Τρέι Άϊντεκερ 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Σάντα 
Κρουζ, οι οποίοι μελέτησαν 105 «Λαμπραντόρ Ριτρίβερ» 
και έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό κυτταρικής 
βιολογίας Cell Systems, βασίζουν τη νέα μέθοδο στις λεγόμενες 
επιγενετικές αλλαγές που συμβαίνουν στο DNA, δηλαδή στις 
χημικές τροποποιήσεις στο γονιδίωμα που δεν μεταβάλλουν την 
αλληλουχία του DNA, αλλά μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να 
αδρανοποιήσουν κάποια γονίδια.

Τα σκυλιά, κατά το πρώτο έτος της ζωής τους, εμφανίζουν 
ταχύτερες και άρα περισσότερες επιγενετικές αλλαγές στο 
γονιδίωμα τους από ό,τι οι άνθρωποι, πράγμα που δείχνει 
ότι γερνάνε με πιο γρήγορο ρυθμό. Καθώς όμως περνάνε τα 
χρόνια, επιβραδύνεται ο ρυθμός γήρανσης των σκύλων, σε 
σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό των ανθρώπων.
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Γράφει ο Μανώλης Γ. Αντωνόπουλος
tovima.gr

Αρχιστράτηγε,

200 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εθνική 
παλιγγενεσία. Η Ελλάδα μας μεγάλωσε από την 4η 
Φεβρουαρίου 1843 ημέρα που άφησες τα εγκόσμια  και 
σήμερα η έκτασή της φτάνει τα 132.049 km2. Αυτός ο 
εθνικός χώρος αποκτήθηκε τμηματικά και κάθε σπιθαμή του 
ποτίσθηκε με το αίμα συνελλήνων. Τους ευγνωμονούμε.

Είναι ευκαιρία  λοιπόν για έναν εθνικό αναστοχασμό. 
Στο εθνικό DNA ενυπάρχουν τα προτερήματα της φυλής 
μας και τα ελαττώματά μας. Αυτά που σε λίγα τετραγωνικά 
χιλιόμετρα έκτισαν οι πρόγονοί μας  Παρθενώνες, 
ανέπτυξαν, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τα γράμματα 
τον 5ο αιώνα π.χ., τα οποία αποτελούν κτήμα ες αεί σε 
όλη την ανθρωπότητα. Τα δε ελαττώματά μας οδήγησαν 
σε εθνικές καταστροφές, εμφυλίους πολέμους, κρατικές 
πτωχεύσεις. Είναι τα ίδια ελαττώματα που σε οδήγησαν να 
πεις στην Ομιλία σου στην Πνύκα το Νοέμβριο του 1838 
απευθυνόμενος στους νέους « εξ αιτίας της διχονοίας, μας 
έπεσε ηΤουρκιά  επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε και 
εις τους στερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα 
πράγματα », αναφερόμενος στους 2 εμφύλιους στα χρόνια 
της Επανάστασης.

Η ιεραρχία των αξιών μας έχει γκριζάρει και οι 
προσπάθειες μας να τις πραγματοποιήσουμε δεν 
επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θέλουμε να 
τις κάνουμε ξάστερες, κτήμα όλων των συνελλήνων , είναι 
πολύτιμο αυτό γιατί έτσι οι θεσμοί μας θα μπολιαστούν με 
αυτές και θα λειτουργούν εύρυθμα για το γενικό καλό. Οι 
φίλοι μας οι Γάλλοι λένε οι καλοί θεσμοί  κάνουν καλούς 
ανθρώπους και οι καλοί άνθρωποι δημιουργούν καλούς 
θεσμούς.

Στην αδυναμία των θεσμών μας έρχεται να προστεθεί η 
πολυνομία, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, η γραφειοκρατία, 
η κακοδιοίκηση, η διαφθορά. Στο δημόσιο διάλογο ο ένας 
κατηγορεί τον άλλον, αδυνατούμε να συνεννοηθούμε με 
επάρκεια. Η καχυποψία αλλήλων και προς το Κράτος 
επικρατεί. Η φιλαρχία μας καθοδηγεί, η εχθρότητα μας 
κυριεύει,  ο φθόνος μας εμψυχώνει, η ιδιοτέλεια είναι 
η πυξίδα μας, οι σκευωρίες μας περικλείουν.  Όλα αυτά 
εμποδίζουν κάθε μεταρρύθμιση, καθηλώνουν τη Χώρα, 
αποτελούν την εικόνα που κάθε νέα γενιά την αντιγράφει  
και τη διαιωνίζει. Αν σε αυτά προστεθούν το βαρύ χρέος, 
τα ελλείμματα και το παθητικό εμπορικό ισοζύγιο το νέο 
ελληνικό κράτος βαδίζει με κλονισμένη πίστη και κατά 

καιρούς χάνει τον βηματισμό του. Τότε 
αναζητούμε την εγγύηση των ξένων 
για να εκκινήσουμε ξανά και ξανά 
τραυματισμένοι οικονομικά και εθνικά 
πληγωμένοι.

Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε 
την ελευθερία που με τόσες θυσίες 
μας προσφέρατε. Δεν μπορούμε να 
συνεννοηθούμε για τη χρήση της και 
την προστασία της. Δεν μεριμνούμε, 
δεν προετοιμαζόμαστε επαρκώς, 
αδιαλείπτως και με θυσίες για να μην 
τη χάσουμε. Λιγοστεύουμε. Το 2050 
θα είμαστε 9εκ, όταν ο γείτονας θα 
έχει ξεπεράσει τα 97εκ. Δεν συζητάμε 
χωρίς υστεροβουλία, με σοβαρότητα 
και χωρίς απωθημένα. Απουσιάζουν 
οι προτροπές του Κλεόβουλου του 
Ρόδιου « παν μέτρον άριστον» και  
«βία μηδέν πράττειν ». Η δε εσωτερική 
ελευθερία και η αυτοπειθαρχία όπως 
την ανέδειξε ο Πλάτωνας στους 
Νόμους « το νικάν εαυτόν πασών 
νικών πρώτη τε και αρίστη » δεν 
αποτελεί αντικείμενο μελέτης και 
εφαρμογής. Δεν αγαπάμε, όπως 
αρμόζει σε απογόνους των αρχαίων 

Ελλήνων, την πειθαρχία, την πρόνοια, την εσωτερικότητα, 
την άσκηση χορηγίας, την εφαρμογή και την τήρηση των 
νόμων, το σεβασμό στους θεσμούς, δεν βρίσκεται στο 
επιθυμητό σημείο ο σεβασμός στους γηραιότερους, δεν 
μεριμνούμε για τη γλώσσα μας, μη έχοντας κατά νου την 
παρακαταθήκη του εθνικού μας ποιητή Δ. Σολωμού « 
δεν έχω άλλο στο νου μου παρά ελευθερία και γλώσσα 
» ( συμπάθα με που το γράφω νεοελληνικά!, αλλά πάνε 
40  χρόνια που τα αρχαία ελληνικά τα εξώσαμε από τα 
Γυμνάσια και τα Λύκεια). Μας πήρε πολλές δεκαετίες να 
κτίσουμε σχολεία μέχρι και το τελευταίο χωριό, ναι και στο 
δικό σου!, αλλά όταν τα ολοκληρώσαμε άδειασαν τα χωριά, 
έφυγε ο κόσμος για τις μεγάλες πόλεις και τώρα στέκονται 
ερειπωμένα περιμένοντας μάταια τους μαθητές. Η παιδεία 
μας αγκομαχάει, το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί 
υπέρ των διδασκόντων και όχι των διδασκομένων. Τα 
Πανεπιστήμια μας έχουν φυτρώσει σαν τα μανιτάρια. Κάθε 
πόλη και ένα Πανεπιστήμιο. Όχι η Αλωνίσταινα δεν έχει! Το 
δε Κράτος επιτρέπει την είσοδο  στο Πανεπιστήμιο  αρκεί οι 
μαθητές να έχουν γράψει 0,6 με άριστα το 20. Οι λήσταρχοι 
δεν σταμάτησαν με τη σφαγή στο Δήλεσι (1870). Ενεργούν 
στα Πανεπιστήμια, σε πόλεις και χωριά, επιτίθενται στις 
καρδιές των φοιτητών, προκαλούν το φόβο, την οργή και 
την απογοήτευση των πολιτών. Η βία κυριαρχεί στη σκέψη, 
στο λόγο, στις πράξεις. Η συνεχής βία φέρνει την απάθεια.

Οι φόροι αποτελούν πληγή για τα δημόσια οικονομικά, 
γεγονός που οδήγησε τον κερκυραίο ακαδημαϊκό Α.Μ. 
Ανδρεάδη στην διαπίστωση του « Στην Ελλάδα πληρώνουν 
φόρους μόνον οι αφελείς και οι αντιπολιτευόμενοι ». Το 5% 
των φορολογουμένων πληρώνει το 95% των φόρων. Με 
άλλα λόγια το 5% πληρώνει όσα και το 95%. Τα δάνεια 
της ανεξαρτησίας που λάβαμε – θυμάσαι – επιβάρυναν 
την οικονομία του νέου ελληνικού Κράτους στα χρόνια σου 
και συνέβαλλαν καθοριστικά στη χρεοκοπία (1893) και την 
επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (1898). Χωρίς 
να διδαχθούμε από την εκατονταετή ταλαιπωρία μας το 
1927 νέα λήψη δανείων από τους ξένους (ΚτΕ). Τα δάνεια 
των εθνικών λαθών (1922). Τώρα που σου γράφω ζούμε 
τα δάνεια της καλοπέρασης. Μάλιστα αντί να ντρεπόμαστε 
που ζητάμε νέα δανεικά, μετακυλώντας το πρόβλημα στις 
επόμενες γενεές, πανηγυρίζουμε που δανειζόμαστε με 
χαμηλά επιτόκια.

Το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας, της Επιδαύρου, 
θυμάσαι, γράφει « Ολοι οι Ελληνες εις όλα τα αξιώματα και 
τιμάς έχουσι το αυτό δικαίωμα, δοτήρ δε τούτων η αξιότης 
εκάστου ». Ελεγε προσφυώς ο Χαρίλαος Τρικούπης στον 
Ανδρέα Συγγρό « εν Ελλάδι χωρίς να πολιτεύεται τις ουδέν 
δύναται να πράξει, με όση και εάν έχει καλήν θέλησιν ». 
Ο Σπυρίδων Τρικούπης έγραφε το 1826 στον Αλέξανδρο 
Μαυροκορδάτο  « Αλέξανδρε, στην Ελλάδα  εάν πιστεύει 

κάποιος ότι μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από 
πασαλείμματα είναι πολύ γελασμένος ». Οι διαπιστώσεις 
τους, δυστυχώς, ισχύουν και σήμερα.

Ενώ τα κείμενα των ελλήνων φιλοσόφων και επιστημόνων 
διδάσκονται σε όλο τον κόσμο, ως προσφέροντες 
το πρωτόλειο στις επιστήμες και τη φιλοσοφία, εμείς 
αρκεστήκαμε στην αναφορά ότι είμαστε απόγονοί τους. 
Η  επίκληση του αξιομνημόνευτου μεγαλείου της αρχαίας 
Ελλάδας χωρίς όμως σύνδεσή του και εφαρμογή του 
στο σήμερα, το οποίο θα φέρει νέα πρόοδο δεν αρκεί. 
Αναμέναμε ότι η επίκληση ήταν ικανός όρος για την 
ευημερία μας. Επιχειρούμε δε να οραματισθούμε το 
μέλλον μας χωρίς αναφορές στο παρελθόν και ότι αυτό 
συμβολίζει. Χάνουμε, κατά περιόδους, τα σημεία στήριξης 
και τότε έρχεται η διχόνοια, η αναποτελεσματικότητα, οι 
εθνικοί κίνδυνοι, η καταστροφή.

Εσείς προστρέξατε στην αρχαία γραμματεία, τον Αισχύλο 
με την παρότρυνσή του « Ω παίδες Ελλήνων, ελευθερούτε 
Πατρίδα… νυν υπέρ πάντων αγών», τα λόγια του Σωκράτη  
από τον Πλάτωνα « Μητρός τε και πατρός  και των άλλων 
προγόνων απάντων τιμιώτερον και αγιώτερον εστίν  
Πατρίς » και στην ενθύμηση των αγώνων στη Σαλαμίνα, 
στο Μαραθώνα, στις Θερμοπύλες, στο Θεμιστοκλή, 
τον Μιλτιάδη, το Λεωνίδα. Είχατε χάσει την ελευθερία 
σας, αλλά όχι τη συνείδηση της καταγωγής σας. Ποιος 
ξεχνά την Προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη στις 24 
Φεβρουαρίου 1822, στο Γενικό Στρατηγείο του Ιασίου, με 
την οποία καλούσε τους Ελληνες σε Επανάσταση κάνοντας 
αναφορά σε αυτούς τους πρωταγωνιστές της ιστορίας μας.

Για την Ακρόπολη των Αθηνών και τους ναούς της έχω 
καλά νέα! Τη φροντίζουμε, όχι δίνοντας μολύβι στους 
Τούρκους όπως στις μάχες της Αθήνας, ώστε αυτοί να μην 
καταστρέψουν τους κίονες,  αλλά κτίζοντας ένα Μουσείο 
εξαιρετικό και διεκδικούμε την επιστροφή των γλυπτών 
από το Βρετανικό Μουσείο που ο Τόμας Ελγιν αφαίρεσε, 
πολέμαγες την τουρκιά τότε, ο δε Λόρδος Βύρων – θυμάσαι 
– στα ποιήματά του στιγμάτισε την αήθη αυτή πράξη.

Ο Ανδριάντας σου, έργο του Λ. Σώχου στέκεται στην οδό 
Σταδίου, ξέρεις, εκεί που ήταν το σπίτι του Αλέξανδρου 
Κοντόσταυλου, τον στείλατε το 1826 να αγοράσει 2 
φρεγάτες για τον Αγώνα του δυστυχούς τότε έθνους, 
αγόρασε 1 και με τα χρήματα της δεύτερης έκτισε το σπίτι 
και ταυτόχρονα αγόρασε μεγάλη έκταση στην Καρυστία. Οι 
Αθηναίοι όταν περνούσαν έξω από το σπίτι του φώναζαν 
« Κοντόσταυλε το σπίτι σου, εκ του μακρόθεν μοιάζει, 
τρικάταρτο Αμερικής, εξ ού αυτό πηγάζει! ». Ναι, βρήκε 
μιμητές. Και στις μέρες μας. Εχουν και αυτοί αγάπη για 
περίλαμπρα σπίτια.

Καπετάνιε,
Εμείς οι απόγονοί σας πρέπει σε κάθε δράση μας να 

επιμένουμε στα θετικά όχι να καθηλωνόμαστε από τα 
αρνητικά. Να ξεπερνάμε τα εμπόδια. Να τιθασεύουμε 
τα «εγώ». Να συνθέτουμε το μεγάλο «εμείς» που λέει ο 
Μακρυγιάννης. Οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται. Η 
ιδέα μένει. Ο Ελληνισμός  πρέπει να ζήσει και να ανθήσει 
όπως του αξίζει.

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν φτάνει να κατακτηθούν 
μια φορά. Χρειάζονται συνεχή αγώνα και απαιτούν πίστη, 
προθυμία για θυσίες και ομόνοια. Αυτό το χρέος μας το 
επιβάλλει η ιστορία και η παράδοσή μας. Μόνον το πάθος 
μας για την Ελλάδα μας αποτελεί τη σταθερά που θα μας 
οδηγήσει στην εθνική ασφάλεια και την κοινωνική ευημερία. 
Εσύ δίδαξες με το παράδειγμά σου την ώρα της μάχης και 
με τις διδαχές σου την ώρα της ειρήνης. Σε εμάς μένει να 
τιμάμε το παρελθόν και να μεριμνούμε για το μέλλον του 
Εθνους.

* Ο κ. Μανώλης Γ. Αντωνόπουλος είναι Δικηγόρος – DEA 
στο δημόσιο δίκαιο Παν. Rene Descartes ( PARIS V ) 

πτυχιούχος πολιτικών επιστημών.

Το άρθρο αφιερώνεται στη μνήμη του προπάππου 
του παππού μου Κοσμά που έλαβε «για τα προς την 

πατρίδα εκδουλεύσεις την προαγωγή του στον βαθμό 
του εκατόνταρχου». (Απόφαση υπ. αριθμ. 1865/1832 της 

Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος).

γράμμα στον 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη

[…]Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την ελευθερία που 
με τόσες θυσίες μας προσφέρατε. Δεν μπορούμε να 
συνεννοηθούμε για τη χρήση της και την προστασία της. 
Δεν μεριμνούμε, δεν προετοιμαζόμαστε επαρκώς[…] 
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Η συμβολή της 
Βρετανίας στην 

Επανάσταση
Γράφει η κυρία Kέιτ Σμιθ, 
πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα

Ορόλος της Βρετανίας στην Ελληνική Επανάσταση είναι 
για τους συναδέλφους μου στη βρετανική πρεσβεία 
και για μένα προσωπικά μια συναρπαστική πτυχή των 
σχέσεών μας για την οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. 
Εφέτος έχουμε την ευκαιρία να τη μελετήσουμε και να τη 
γιορτάσουμε όπως ποτέ άλλοτε.

Η Επανάσταση ήταν, βεβαίως, των Ελλήνων, ο θρίαμβος 
ήταν του ελληνικού λαού και της ηγεσίας του. Ομως, 
συμμετέχοντας και εμείς στους εορτασμούς, θέλουμε να 
θυμηθούμε και να θυμίσουμε τα συνταρακτικά γεγονότα 
και τη συμβολή της Βρετανίας – τον εμπνευσμένο ρόλο 
του Λόρδου Βύρωνα και της Ελληνικής Επιτροπής του 
Λονδίνου, τη διπλωματική ευφυΐα του Λόρδου Κάνινγκ, 
τη δράση του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού που 
κορυφώθηκε στο Ναυαρίνο.

Γι’ αυτό έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει 
και τιμά την κοινή μας ιστορία, αλλά ταυτόχρονα στρέφει το 
βλέμμα του στο μέλλον.

Θα προβάλουμε την ιστορική αμυντική συμμαχία μας με 
την επίσκεψη της ναυαρχίδας του Βρετανικού Βασιλικού 
Ναυτικού, του νέου αεροπλανοφόρου «HMS Queen Eliza-
beth», στις ελληνικές θάλασσες. Επίσης, θα αξιοποιήσουμε 
τη τεχνολογία αιχμής που διαθέτει για να μοιραστούμε με 
τους έλληνες φίλους μας τη βρετανική πρωτοπορία στους 
τομείς της επιστήμης, της καινοτομίας, της έρευνας και της 
εκπαίδευσης.

Θα μοιραστούμε την πλούσια σχέση μας στις τέχνες και 
στον πολιτισμό με δύο πολύ διαφορετικούς τρόπους. Το 

υπέροχο πορτρέτο του Λόρδου Βύρωνα, έργο του Thomas 
Phillips, θα αφήσει για λίγο τη βρετανική κατοικία και θα 
εκτίθεται στην έκθεση «1821 Πριν και μετά» στο Μουσείο 
Μπενάκη». Ετσι, πολύ περισσότεροι Ελληνες θα έχουν 
την ευκαιρία να δουν από κοντά τη θαυμάσια αποτύπωση 
του ανθρώπου που, δικαίως, θεωρείται ο πιο γνωστός 
φιλέλληνας της Ιστορίας.

Ομως, οι σύγχρονες εικαστικές τέχνες και η νέα γενιά 
του δημιουργικού ταλέντου της Ελλάδας έχουν επίσης 
κεντρική θέση. Ενα έργο που θα εκφράζει την ιστορική και 
τη σύγχρονη σχέση μας, το οποίο θα επιλεγεί ανάμεσα 
από συμμετοχές φοιτητών των Σχολών Καλών Τεχνών, θα 
«ντύσει» σύντομα το κτίριο της πρεσβείας.

Πράγματι, η νέα γενιά αλλά και o εθελοντισμός, το 
πνεύμα που οδήγησε τους φιλέλληνες, είναι στη καρδιά 
των δράσεών μας. Στρατιωτικοί, ναυτικοί, συγγραφείς, 
αξιωματούχοι, γιατροί και δημοσιογράφοι, άνθρωποι 
της περιπέτειας που έφτασαν στην Ελλάδα 
τις δεκαετίες του 1820 και 1830 από πολλές 
χώρες και τη Βρετανία ήταν ξεχωριστά άτομα για 
πολλούς λόγους, ο κυριότερος των οποίων είναι 
ότι όλοι συμμετείχαν εθελοντικά.

Θέλουμε να διοχετεύσουμε αυτό το πνεύμα του 
ακτιβισμού και της προσωπικής ευθύνης σε 
δράση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων 
προκλήσεων. Θα εργαστούμε για την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων του κλάδου των ΜΚΟ στην Ελλάδα 
και στη Βρετανία, την εκπαίδευση των αυριανών 
ηγετών και τη συνεργασία νέων βρετανών και 
ελλήνων εθελοντών σε ελληνικό έδαφος για ένα 
βιώσιμο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς. Στο ίδιο 
πνεύμα του 1821, θα σταθούμε και πάλι ο ένας 
δίπλα στον άλλον, αυτή τη φορά μπροστά στις 
μεγάλες κοινές προκλήσεις, την ανάκαμψη μετά 
την πανδημία και την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής.

Το πρόγραμμά μας ξεκινά με μια ανασκόπηση 
των γεγονότων και των ιδεών που διαμόρφωσαν 
τη βρετανική συμμετοχή στην Ελληνική 
Επανάσταση και τη συμμαχική μας σχέση με το 
ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Σε όλη τη διάρκεια 
του έτους συνδιοργανώνουμε με «Το Βήμα» 
σειρά διαλέξεων με τίτλο The 2021 Lectures 
– Britain, Britons and the Greek Revolution. 

Μεταδίδονται απευθείας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του «Βήματος», ενώ τα βίντεο και τα κείμενα είναι διαθέσιμα 
σε όλους τους ενδιαφερομένους. Ελπίζουμε ότι αργότερα 
στη χρονιά, και εφόσον αρθούν οι σχετικοί περιορισμοί, θα 
μπορέσουμε να τις φιλοξενήσουμε και πάλι στη βρετανική 
κατοικία.

Δουλέψαμε γι’ αυτό το πρόγραμμα με μεγάλο 
ενθουσιασμό και με την επιθυμία να συμμετέχουμε και 
εμείς στη γιορτή της Ελλάδας για τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση. Μια γιορτή για το κουράγιο, την 
αποφασιστικότητα, τη θυσία και, βέβαια, την ελευθερία. 
Αξίες που τότε έφεραν τους βρετανούς φιλέλληνες στο πλάι 
των επαναστατημένων Ελλήνων και που μοιράζονται έως 
και σήμερα οι χώρες μας. Από το 1821 και μετά οι δεσμοί 
μας παραμένουν αδιαμφισβήτητοι και το 2021 εγκαινιάζει 
ένα νέο κεφάλαιο.
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