
158 O’connor Drive Toronto ON M4J 2S4   •  info@greekweeklynews.com Tel. 416.751-0570

ISSUE #1895 -  14 ΙΟΥλΙΟΥ 2020

σελΙΔα 2

Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

σελΙΔα 15

“Να επανεξεταστεί άμεσα 
η απόφαση για την αγία σοφία”

Το Συμβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΕ 

καταδικάζει την απόφαση 
της Τουρκίας για την Αγία 

Σοφία και καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να επανεξετάσει 

την απόφασή της.
Σύμφωνα με τον ύπατο Εκπρόσωπο 

της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, το 
Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον ίδιο να 
εξετάσει τρόπους για αποκλιμάκωση της 
κατάστασης με την Τουρκία.

Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο ανέθεσε 
στον Ζοζέπ Μπορέλ την προετοιμασία 
«πιθανών μέτρων που θα μπορούσαν να 
ληφθούν σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε», όπως ανέφερε ο ύπατος 
εκπρόσωπος».

Ο Υφ. Εξωτερικών 
Κων/νος Βλάσης 

εγκαινίασε πρόγραμμα 
φιλοξενίας ομογενών

Στην Αρχαία Ολυμπία βρέθηκαν την 
Παρασκευή 10 Ιουλίου ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Βλάσης 
και ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου 
Ελληνισμού κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, 
όπου παρέστησαν στην επίσημη 
έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος 
φιλοξενίας εφήβων από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, το τμήμα AHEPA 
HJ25 Άγιος Ανδρέας διοργάνωσε το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλοξενίας 
για Ελληνοπαίδες εξωτερικού και 
Φιλέλληνες ηλικίας 15-18 ετών 
«Ακαδημία Ελληνισμού – Επιστροφή 
στις ρίζες» το οποίο τελεί υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 

Η αρχαία Ολυμπία στο 
επίκεντρο του ελληνισμού

Εν μέσω μίας εξαιρετικά μεταδοτικής 
πανδημίας, όπως ήταν αναμενόμενο, η 
Κυβέρνηση της Επαρχίας του Οντάριο 
αλλά και οι Δημοτικές Αρχές του 
Τορόντο, εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες 
λειτουργίας προς όλους τους φορείς, 
ούτως ώστε να περιοριστεί η διασπορά 
του ιού κατά το δυνατόν περισσότερο. 

Παρόμοιες οδηγίες, προσαρμοσμένες 
στους κανονισμούς των Αρχών, που 
αφορούσαν στον τρόπο λειτουργίας 
των Ναών και του Κοινοτικού Κέντρου 
κοινοποιήθηκαν και από την Ελληνική 
Κοινότητα Τορόντο και από την 
Αρχιεπισκοπή Καναδά.

Μια άλλη «ανάγνωση» 
του ίδιου θέματος

σελΙΔα 4,5

ΘεΙα 
ΚΟΙΝωΝΙα:
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αΠΟ σελΙΔα 1

“Να επανεξεταστεί άμεσα 
η απόφαση για την αγία σοφία”

«Αναφορικά με την Αγιά Σοφιά, το 
Συμβούλιο καταδίκασε τις πρόσφατες 
αποφάσεις για τη μετατροπή τόσο 
εμβληματικού μνημείου όπως η Αγιά Σοφιά 
σε τζαμί. Αυτή η απόφαση αναπόφευκτα θα 
φέρει δυσπιστία θα σπείρει διχόνοια στις 
θρησκευτικές κοινότητες και θα υπονομεύσει 
τις προσπάθειες μας για διάλογο και 
συνεργασία. Υπάρχει ευρεία υποστήριξη 
για να καλέσουμε τις τουρκικές αρχές να 
αναθεωρήσουν και να ανατρέψουν αυτή την 
απόφαση», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά 
τη Σύνοδο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ 
Ζοζέπ Μπορέλ.

«Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδος, υπήρξε 
ευρύτατη συναίνεση για την εκπόνηση 
καταλόγου περαιτέρω μέτρων εάν η Τουρκία 
προχωρήσει την παραβατική συμπεριφορά 
της» δήλωσε ο Έλληνας υπουργός 
Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας εξερχόμενος 
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Η 
κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας 
και ο εξαυταρχισμός της Τουρκίας ήταν 
στο επίκεντρο της συζήτησής μας. Υπήρξε 
ισχυρή καταδίκη της μετατροπής της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί. Ζητήθηκε, μάλιστα, από την 
Τουρκία να αναθεωρήσει και να αναστρέψει 
την απόφασή της.

Αναφέρθηκα, κατά τη διάρκεια του 
Συμβουλίου, στις σοβαρές επιπτώσεις της 
τουρκικής παραβατικότητας στην ασφάλεια 
και τη σταθερότητα στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Είμαι ικανοποιημένος, διότι οι εταίροι 
εξέφρασαν αλληλεγγύη έναντι της Ελλάδας 
και της Κύπρου για τις παράνομες τουρκικές 
ενέργειες σε βάρος της κυριαρχίας και των 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Υπήρξε 
ευρύτατη συναίνεση να εκπονηθεί, κατόπιν 
αιτήματός μας, κατάλογος κατάλληλων 
περαιτέρω μέτρων, δηλαδή κυρώσεων, 
που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να απαντήσει 
αποτελεσματικά εάν η Τουρκία προχωρήσει 
στην παραβατική συμπεριφορά της.

Συμφωνήσαμε όπως ο κ. Μπορέλ 
διερευνήσει τρόπους για τη μείωση των 
εντάσεων με την Τουρκία, αυστηρά, 
όμως, στη βάση των Συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου.

Η τουρκική παραβατικότητα θα συζητηθεί, 
κατόπιν επιθυμίας της ελληνικής και της 
κυπριακής πλευράς, εκ νέου στο άτυπο 
Συμβούλιο του Αυγούστου στο Βερολίνο και 
όχι στο τακτικό Συμβούλιο το Σεπτέμβριο, 
όπως ήταν η αρχική τοποθέτηση.

Ενημέρωσα, επίσης, τους συναδέλφους 
ότι θα ζητήσω τη σύγκληση εκτάκτου 
Συμβουλίου, εάν η Τουρκία μέχρι το άτυπο 
Συμβούλιο κλιμακώσει την παραβατική 
συμπεριφορά της.

Τέλος, ως προς τη Λιβύη, υπήρξε αναφορά 
από σειρά χωρών, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελλάδας, στην παραβίαση του εμπάργκο 
από την Τουρκία, καθώς και καταδίκη 
του επεισοδίου που αφορά στο γαλλικό 
πολεμικό πλοίο. Επίσης, εκλήθη ευθέως η 
Τουρκία να επιδείξει εποικοδομητική στάση 
και να σταματήσει τις παραβιάσεις του 
εμπάργκο των όπλων στη Λιβύη».

Σύμφωνα με πληροφορίες εναντίον μιας 
ευρωτουρκικής διαπραγμάτευσης τάχθηκαν 
στη διάρκεια της συζήτησης, Κύπρος, 
Ελλάδα, Γαλλία, Αυστρία, Σουηδία, 
Λουξεμβούργο, Σλοβακία. Υπέρ του 
διαλόγου τάχθηκαν, Γερμανία, Βουλγαρία 
και Ρουμανία, ενώ η Ιταλία βαρούσε προς 
αυτή την κατεύθυνση χωρίς να έχει απόλυτη 
στάση.

Με αφορμή την συνέχιση των τουρκικών 
γεωτρήσεων στην ΑΟΖ της Κύπρου και των 
απειλών εναντίων της Ελλάδας ζητήθηκε 
όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει 
έγγραφο επιλογών για περαιτέρω μέτρα 
εναντίον της Τουρκίας.

zougla.gr
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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

Το μεγαλύτερο μέρος του Οντάριο 
εκτός της ευρύτερης περιοχής Τορόντο 
και Χάμιλτον (GTHA) από την Παρασκευή 
17 Ιουλίου, 12:01 μ.μ. εισέρχεται στο 
τρίτο στάδιο του σχεδίου επανέναρξης 
της Επαρχίας του Οντάριο, ανακοίνωσε 
χθές ο πρωθυπουργός Doug Ford, 
επιτρέποντας ουσιαστικα τη χρήση των 
εσωτερικών χώρων των εστιατορίων, 
μπαρ  και το άνοιγμα των γυμναστηρίων, 
κινηματογράφων και άλλων χώρων.

Συγκεκριμένα μπαρ και εστιατόρια 
σε αυτές τις περιοχές μπορούν να 
αρχίσουν να εξυπηρετούν τους πελάτες 
τους σε εσωτερικούς χώρους, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα μέτρα της 
φυσικής απόστασης και όλοι οι πελάτες θα 
κάθονται όταν τρώνε ή πίνουν. Επίσης ότι 
το όριο των εσωτερικών συγκεντρώσεων 
σε αυτές τις περιοχές θα αυξηθεί από 10 
σε 50 άτομα και  το όριο στις υπαίθριες 
συγκεντρώσεις θα φτάνει τα 100 άτομα.

Όλο το GTHA θα παραμείνει στο δεύτερο 
στάδιο για τώρα, καθώς και κοινότητες 
μέσα στις περιοχές Niagara, Windsor-
Essex, Haldimand-Norfolk και Lambton, 
γιατι όπως είνα γνωστό αυτλες οι περιοχές 
μπήκαν στη δεύτερη φάση αργότερα και 
θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να 
επανενταχτουν.

Η κυβέρνηση της Ford λέει ότι «σχεδόν 
όλες οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι 
χώροι θα είναι σε θέση να ανοίξουν 
ξανά σταδιακά» στο τρίτο στάδιο με 
μόνο «χώρους υψηλού κινδύνου και 
δραστηριότητες» να παραμένουν εκτός.

Στο πλαίσιο του τρίτου σταδίου τα 
γυμναστήρια που έκλεισαν από τον Μάρτιο 
θα μπορούν να ανοίξουν εκ νέου, όπως και 
κοινοτικά κέντρα και άλλοι εσωτερικοί χώροι 
αναψυχής, όπως αίθουσες μπόουλινγκ και 
αίθουσες μπιλιάρδου.

Τα ερασιτεχνικά αθλητικά προγράμματα 
μπορούν επίσης να συνεχιστούν, αλλά τα 
αθλητικά επαφής δεν επιτρέπονται προς 
το παρόν και δεν πρέπει να υπάρχουν 
περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες ανά 
πρόγραμμα.

Θα υπάρξει επίσης μια ευρύτερη 
επανεκκίνηση της βιομηχανίας ψυχαγωγίας 
ως μέρος του τρίτου σταδίου με τις 
αίθουσες κινηματογράφου να επιτρέπεται 
να ξανανοίξουν και να επιτρέψουν ξανά 
συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 
αρκεί το κοινό να περιορίζεται σε 50 
άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 100 
άτομα σε εξωτερικούς χώρους. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι αυτά τα όρια συγκέντρωσης 
ισχύουν για ολόκληρες εγκαταστάσεις, οι 
οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
προβλήματα για μεγάλες κινηματογραφικές 
αίθουσες με πολλές οθόνες.

Εν τω μεταξύ, οι παιδικές χαρές θα 
μπορούν επίσης να ανοίξουν ξανά, όπως 
και οι βιβλιοθήκες που προηγουμένως 
περιορίζονταν μόνο στην παραλαβή.

«Ακριβώς επειδή πηγαίνουμε στο 
τρίτο στάδιο δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
εφησυχάζουμε” τόνισε  ο Δρ David Wil-
liams. «Ενώ ανοίγουμε πράγματα, ζητάμε 
ακόμα από τον κόσμο να είναι επιμελείς».

Το μεγαλύτερο μέρος του Οντάριο 
βρίσκεται στη δεύτερη φάση του σχεδίου 
ανοίγματος της επαρχίας από τις 12 
Ιουνίου, αλλά το Τορόντο και η Περιοχή Peel 
μπήκαν σε αυτό το στάδιο στις 24 Ιουνίου 
ως μέρος μιας σταδιακής επανέναρξης.

Μιλώντας με δημοσιογράφους στη 
συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας, η 
υπουργός Υγείας Κριστίν Έλιοτ είπε 

ότι οι αξιωματούχοι υγείας χρειάζονται 
περίπου τέσσερις εβδομάδες δεδομένων 
για να αποφασίσουν εάν είναι ασφαλές να 
προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο σε 
οποιαδήποτε περιοχή.

Για το λόγο αυτό, είπε ότι υποψιάζεται 
ότι η επόμενη ομάδα κοινοτήτων που 
θα προχωρήσουν στο τρίτο στάδιο θα 
περιλαμβάνει και άλλα μέρη του GTA που 
προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο στις 19 
Ιουνίου, αλλά όχι απαραίτητα το Τορόντο 
και το Peel Region.

«Περιμένουμε ότι το επόμενο γκρουπ θα 
είναι το δεύτερο γκρουπ που πέρασε στο 
δεύτερο στάδιο και μετά θα ακολουθήσει το 
Τορόντο», είπε.

Η κυβέρνηση Ford είπε ότι το 90 τοις 
εκατό της οικονομικής δραστηριότητας 
του Οντάριο μπόρεσε να ξαναρχίσει ως 
μέρος του δεύτερου σταδίου και ότι το τρίτο 
στάδιο θα προσθέσει σε αυτό.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πράγματα 
που θα παραμείνουν κλειστά για το άμεσο 
μέλλον.

Οι υπηρεσίες φαγητού σε μπουφέ θα 
παραμείνουν κλειστές προς το παρόν, 
όπως και ιδιωτικές αίθουσες καραόκε, 
κατασκηνώσεις διανυκτέρευσης για παιδιά, 
πάρκα ψυχαγωγίας και υδάτινα πάρκα, 
σάουνες και ατμόλουτρα και νυχτερινά 
κέντρα.

Τα καζίνο, εν τω μεταξύ, θα επιτρέπεται 
να ανοίξουν ξανά, αλλά δεν θα επιτρέπονται 
επιτραπέζια παιχνίδια.

Οι περιοχές που περνούν στο 
στάδιο 3 από την Παρασκευή είναι: 
- Algoma Public Health
- Brant County Health Unit
- Chatham-Kent Public Health Eastern
  Ontario Health Unit
 - Grey Bruce Health Unit
 - Haliburton, Kawartha, Pine Ridge 
   District Health Unit
 - Hastings Prince Edward Public Health
 - Huron Perth Public Health
 - Kingston, Frontenac and Lennox 
   & Addington Public Health
 - Leeds Grenville & Lanark 
   District Health Unit
 - Middlesex-London Health Unit
 - North Bay Parry Sound District 
    Health Unit
 - Northwestern Health Unit
 - Ottawa Public Health
 - Peterborough Public Health
 - Porcupine Health Unit
 - Public Health Sudbury & Districts
 - Region of Waterloo Public Health 
    and Emergency Services
 - Renfrew County and District 
   Health Unit
 - Simcoe-Muskoka District Health Unit
 - Southwestern Public Health
 - Thunder Bay District Health Unit
 Timiskaming Health Unit
- Wellington-Dufferin-Guelph 
   Public Health
Οι περιοχές που παραμένουν στο 

στάδιο 2 είναι: 
- Durham Region Health Department
-  Haldimand-Norfolk Health Unit
- Halton Region Public Health
- Hamilton Public Health Services
-  Lambton Public Health
-  Niagara Region Public Health
- Peel Public Health
- Toronto Public Health
- Windsor-Essex County Health Unit
- York Region Public Health

ΚΑΝΑΔΑΣ
σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις μπορούν 

να ανοίξουν ξανά στο Οντάριο την 
Παρασκευή, εξαιρείται το Τορόντο
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ΘεΙα ΚΟΙΝωΝΙα: 
Μια άλλη «ανάγνωση» 

του ίδιου θέματος
Όπως έχουμε αναδείξει σε σειρά 

άρθρων μας, τα περιοριστικά μέτρα 
εδράζονται στη λογική που στοχεύει 
πρωτίστως στη διαφύλαξη της 
δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα στην 
εξασφάλιση του απαραίτητου χρόνου, 
έτσι ώστε, να θωρακιστεί επαρκώς 
το Δημόσιο Σύστημα Υγείας για να 
αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό 
κρουσμάτων, εάν και εφόσον αυτά 
προκύψουν.

Όπως προαναφέραμε, με αυτά υπό-
ψη, τόσο η Ελληνική Κοινότητα όσο 
και η Αρχιεπισκοπή προέβησαν σε μια 
σειρά μέτρων όπου, ακολουθώντας 
πιστά όσα υπαγόρευαν οι κανονισμοί 
των Αρχών, στόχευαν στην εξασφάλιση 
τής απαιτούμενης απόστασης μεταξύ 
ατόμων και τη χρήση μασκών και 
γαντιών από όλους. Υπαλλήλους, 
επισκέπτες, κλήρο και πιστούς και 
όσων βρίσκονταν ή έκαναν χρήση των 
κοινόχρηστων χώρων. 

Συγκεκριμένα, με εγκύκλιό της 
η Αρχιεπισκοπή, έδωσε σαφείς 
και αναλυτικές εντολές για τη 
χρήση προστατευτικών ειδών, 
που αφορούσαν και στους ιερείς 
αλλά και τους πιστούς, με οδηγίες 
για τις αποστάσεις μεταξύ των 
εκκλησιαζομένων, για το πώς θα 
φορούσαν μάσκες, ιερείς και πιστοί, 
αλλά και πως θα γινόταν η Μετάληψη 
της Θείας Κοινωνίας. Τα πράγματα 
κυλούσαν σχετικά ομαλά, όσο ομαλά 
μπορούν να θεωρηθούν όλα αυτά 
υπό τις παρούσες συνθήκες, έως 
ότου μπήκαμε στον χορό των …
καταγγελιών.

«Κάποιος» (τα εισαγωγικά, 

προφανώς, χρησιμοποιούνται 
εσκεμμένα και, δυστυχώς, αυτό θα 
επαναληφθεί εντός του παρόντος 
κειμένου), θέλησε να «ενημερώσει» 
τις Αρχές του Δήμου του Τορόντο 
για παραβίαση των κανονισμών, 
στον χώρο των εκκλησιών κατά τη 
Μετάληψη της Θείας Κοινωνίας. 

Η καταγγελία, από ό,τι είδαμε και 
καταλάβαμε, αφορούσε τη μη τήρηση 
των σωστών αποστάσεων μεταξύ των 
εκκλησιαζομένων, αλλά και τον τρόπο 
κατά τον οποίο μεταλάβαιναν. Θύματα 
της καταγγελίας –που μερικοί την 
εξέλαβαν και ως διωγμό της Πίστης–  
ήταν, προφανώς, οι ιερείς αλλά και 
η Ιερή Λαβίδα, το Ιερό Ποτήριον και 
η Ιερά Μάκτρα, δηλαδή το «ερυθρό 
μανδήλιον», που χρησιμοποιείται στη 
Θεία Μετάληψη. Διευκρινίζουμε πως το 
«ερυθρό μανδήλιον», είναι αυτό που οι 
πιστοί κρατούν κάτω από το πηγούνι 
τους και σπογγίζουν το στόμα τους 
και δεν είναι το «κόκκινο πανί», όπως 
μετέφρασαν «κάποιοι» –αδαείς(;), 
ασεβείς(;), εκούσια προσβλητικοί 
προς κάθε χριστιανό(;), το αφήνουμε 
στην κρίση σας–, σαν να μιλούσαν για 
κάποιο τυχαίο «ξεσκονόπανο» που 
έχουν παραπεταμένο κάπου, μες στο 
σπίτι τους.

Η συνέχεια, λίγο-πολύ, είναι γνωστή 
σε όλους. Μετά την καταγγελία, 
επενέβησαν οι Δημοτικές Αρχές, ως 
όφειλαν, για να ελέγξουν την εγκυρότητα 
της καταγγελίας. Ακολούθησε η 
επίσκεψη ενός Επιθεωρητή Υγείας, 
ο οποίος διεξήγαγε επιτόπια έρευνα 
και συνέταξε την αναφορά του, βάσει 
της οποίας ανεστάλη η Μετάληψη της 
Θείας Κοινωνίας. 

Από ‘κει και πέρα, όπως ήταν φυσικό 

εξάλλου, επικράτησε ένας κακός χαμός 
στην Ομογένεια και ιδιαίτερα στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, με κατηγορίες 
να εξακοντίζονται από «πιστούς» προς 
«κοινοτικούς» και αντιστρόφως.

«Κάποιοι», μάλιστα, θεώρησαν 
σωστό να εντάξουν το θέμα 
στην πολυετή διαμάχη, μεταξύ 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο και 
Αρχιεπισκοπής, υπαινισσόμενοι, ή 
αφήνοντας «πλαγίως» να εννοηθεί, 
πως η καταγγελία θα έπληττε την 
Ελληνική Κοινότητα καθώς οι όποιες 
κυρώσεις θα έφερναν την Κοινότητα 
σε δυσχερή θέση.

Εδώ, επικαλούμαστε τη λογική, 
όσων μας κάνουν την τιμή να μας 
διαβάσουν, με τον εξής συλλογισμό: 
η ευθύνη των εκκλησιών εμπίπτει 
στις αρμοδιότητες της Αρχιεπισκοπής. 
Κατά συνέπεια, οι κυρώσεις που θα 
απέρρεαν από ένα, ο μη γένοιτο, 
κρούσμα που θα προκαλούνταν από 
την αμέλεια των ιερέων, θα έπλητταν 
πρωτίστως την Αρχιεπισκοπή και 
δευτερευόντως, ίσως, την Κοινότητα.

Συνεπώς όσοι «κάποιοι», εσφαλμέ-
να κατά την ταπεινή μας άποψη, 
θεώρησαν πως «άτομα» της Αρχιεπι-

αΠΟ σελΙΔα 1
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σκοπής θέλησαν να βλάψουν 
την Κοινότητα, εγείροντας θέμα 
παραβίασης των νομικών διατάξεων, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
πέφτουν έξω. Θα ήταν σαν κάποιος, 
ο οποιοσδήποτε, να έλεγε στον 
«αντίπαλό» του «θα κόψω το δικό 
ΜΟΥ …χέρι, για να σου δείξω …εγώ»! 
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η θεωρία 
καταρρίπτεται, καθώς συγκρούεται 
ευθέως με την λογική και πλησιάζει 
επικίνδυνα τη σφαίρα της γελοιότητας.

Οπότε επιστρέφουμε στο κλασικό 
«cui bono», δηλαδή, στο ποιος είχε 
κίνητρο ή επωφελήθηκε από αυτή την 
καταγγελία.

Κρίνοντας από διάφορες, παρελθο-
ντικές συμπεριφορές, δεν θα 
αποκλείαμε την ανάμειξη διάφορων 
«κοινοτικών παραγόντων», που 
κινούνται εντός, επί τα αυτά και πέριξ 
της Κοινότητας και κατά διαστήματα 
έχουν εκφρασθεί με εμπάθεια, άλλοτε 
κατά της Αρχιεπισκοπής και άλλοτε 
κατά …φαντασιακών «εχθρών». 
Αυτούς που έχουμε υπόψη μας, 
τους έχουμε δει …«επί τω έργω» 
και ξέρουμε, από «πρώτο χέρι», ότι 
λειτουργούν επιπόλαια, με το θυμικό 
τους και παρορμητικά και πολλές 
φορές, αν όχι πάντα, εν αδίκω. 
Αλλά χωρίς αδιάσειστες αποδείξεις 
και με εικασίες, δεν είναι δυνατόν 
να οδηγηθούμε σε ένα ασφαλές 
συμπέρασμα.

Χρησιμοποιώντας, ωστόσο, την 
επαγωγική λογική, η άποψή μας 
είναι πως εάν κάποιος «πιστός», 
όντως, ενοχλούνταν από τον τρόπο 
λειτουργίας κάποιου ιερέως θα 
μπορούσε, αντί να προσφύγει με 
καταγγελίες στις Δημοτικές Αρχές του 
Τορόντο, να συζητήσει το θέμα ή με τους 
υπεύθυνους της Κοινότητας ή ακόμα 
καλύτερα με τον ιερέα. Στην περίπτωση 
δε, που διαπίστωνε αδράνεια, θα ήταν 
απόλυτα δικαιολογημένος, να προβεί 
στις όποιες καταγγελίες στις επίσημες 
αρχές ζητώντας την επιβολή του νόμου.

Αντ’  αυτού, ζητήθηκε η μεσολάβηση 
των Αρχών, εκθέτοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο την Εκκλησία και την 
Ομογένεια εν γένει, αλλά και την 
Κοινότητα. Αναλογίστηκε ο εν λόγω 
«πιστός» τις συνέπειες; Προφανώς, 
και δεν το γνωρίζουμε. Σκέφθηκε ότι 
έτσι έβαλλε κατά της Εκκλησίας και όχι 
κατά της Αρχιεπισκοπής; Ούτε αυτό 
είμαστε σε θέση να το απαντήσουμε. 
Θα μπορούσε να λειτουργήσει 
διαφορετικά; Πάντα κατά την ταπεινή 
μας άποψη, ναι.

Επεκτείνοντας τη συλλογιστική 
μας, οδηγούμαστε στο επόμενο 
ερώτημα: θα μπορούσε η Κοινότητα, ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, 
ο κ. Αντ. Αρτεμάκης, να λήξει το 
θέμα εν τη γενέσει του, μιλώντας με 
τον Επιθεωρητή Υγείας; Θεωρούμε 
πως, ακριβώς επειδή επρόκειτο 
περί θρησκευτικού θέματος, ίσως 
ο κ. Αρτεμάκης, σε συνεννόηση 
με τον ιερέα, να δημιουργούσαν 
ένα ενωμένο «μέτωπο» και να 
έπειθαν τον Επιθεωρητή πως, εάν 
υπήρξε κάποια παράβαση, αυτή η 
παράβαση δεν θα επαναλαμβάνονταν 
και το θέμα να έληγε εκεί. Από 
προηγούμενες εμπειρίες γνωρίζουμε 
πως, οι διάφοροι επιθεωρητές, είναι 
συζητήσιμοι και, ιδιαίτερα σε θέματα 
θρησκείας, δείχνουν την απαιτούμενη 
διαλλακτικότητα.

Όταν, όμως, η μία πλευρά επιρρίπτει 
ευθύνες στην άλλη, είναι λογικό ο κάθε 
δημόσιος υπάλληλος να ακολουθήσει 
τον πλέον ασφαλή δρόμο, που δεν 
είναι άλλος από την πιστή τήρηση του 
γράμματος του νόμου. Κατά αυτόν 

τον τρόπο καταλήξαμε στο επίμαχο 
σημείο, όπου «σύμφωνα με τις οδηγίες 
του υπουργείου Υγείας του Οντάριο, 
ανεστάλη η Θεία Κοινωνία μέχρι 
νεωτέρας».

Ευτυχώς, μετά από επέμβαση 
του Αρχιεπισκόπου προς τις Αρχές, 
νέες εγκυκλίους προς τους ιερείς και 
εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων, 
η Μετάληψη της Θείας Κοινωνίας, 
επετράπη και πάλι στους Ιερούς 
Ναούς. Βάσει των νέων μέτρων, εφεξής 
θα χρησιμοποιείται μια διαφορετική 
Ιερή Λαβίδα ανά άτομο, η Ιερή Μάκτρα 
θα είναι μίας χρήσης και μετά θα 
συλλέγεται ή για να αποτεφρωθεί ή 
για να καθαρισθεί με αποστείρωση, 
και το Αντίδωρο θα χορηγείται μέσα σε 
πλαστικό και ανά άτομο.

Ακόμη και έτσι, βρέθηκαν 
μερικοί που αντέδρασαν για τους 
νέους κανονισμούς και, μάλιστα, 
καταφέρθηκαν εναντίον των ιερέων. 
Τις αντιδράσεις, αδυνατούμε να τις 
κατανοήσουμε, καθώς θεωρούμε ότι 
το μείζον θέμα, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, ήταν να επιτραπεί η Θεία 
Μετάληψη, που τελικώς επετεύχθη. 
Αυτό που είναι αξιοκατάκριτο, 
όμως, είναι κάποιοι προπηλακισμοί 
που έγιναν εναντίον των ιερέων. 
Έχουμε την τύχη, ως Ομογένεια, να 
έχουμε εξαιρετικούς ιερείς και αυτοί 
οι άνθρωποι, βρισκόμενοι μεταξύ 
σφύρας και άκμονος, ανεβαίνουν 
καθημερινά τον δικό τους Γολγοθά.

Από τη μία πλευρά καλούνται να 
υπηρετήσουν την Πίστη τους και από 
την άλλη, τα μέτρα που τους επιβάλλουν 
οι Αρχές και είναι υποχρεωμένοι να 
ακολουθήσουν, αντίκεινται σε ό,τι 
Ιερό πιστεύουν. Αυτό από μόνο του 
είναι μια σκληρότατη δοκιμασία! Είναι 
ντροπή μας, αν στο πρόσωπό τους, 
βλέπουμε εξιλαστήρια θύματα και τους 
επιτιθέμεθα.

Σε τελευταία ανάλυση, αν πρέπει 
να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας 
κάπου, ας το κάνουμε στην κάλπη την 
επόμενη φορά που θα ψηφίσουμε. Αλλά 
τους Ιερείς μας ας τους αφήσουμε στην 
ησυχία τους να κάνουν το έργο τους.

Τέλος, προς τους διάφορους 
«καλοθελητές», υπενθυμίζουμε ότι 
ζούμε σε μια εποχή που η συντριπτική 
πλειονότητα του θρησκευόμενου 
κόσμου, στρέφει το βλέμμα της στον 
Θεό και αντλεί δύναμη από την Πίστη. 
Είναι, τουλάχιστον, αμαρτία «κάποιοι» 
να εκμεταλλεύονται τις συνθήκες και 
όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας 
να το βλέπουν ως ευκαιρία για να 
βλάψουν ο ένας τον άλλον.

Ας ξεφύγουμε από τον ζόφο αυτού 
του εφιάλτη, με τις δυνατόν μικρότερες 
απώλειες και όσο πιο «αζημίωτα» 
γίνεται και θα βρούμε αργότερα τον 
χρόνο και για να «αρπαχθούμε» 
και για να «βρισθούμε» και για να 
προσφύγουμε στην αρωγή της 
Δικαιοσύνης, όπου και όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο. Τώρα όμως, εν 
μέσω της κρίσης και με ένα αβέβαιο 
μέλλον να διαγράφεται μπροστά μας, 
οι συνθήκες απαιτούν να σταθούμε 
ο ένας δίπλα στον άλλον και όχι 
απέναντι.

Δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος, ούτε 
η διάθεση, αλλά ούτε έχουμε την 
«πολυτέλεια», ο ένας να δρα ενάντια 
στον άλλον, βγάζοντας τα όποια 
απωθημένα του ή εκφράζοντας τις 
εμπάθειές του. Δόξα τω Θεώ, όλοι 
μας, εξατομικευμένα ή σαν σύνολο, 
έχουμε πολλά δισεπίλυτα προβλήματα 
να αντιμετωπίσουμε και ήδη το βάρος 
τους μας έχει λυγίσει. Δεν χρειαζόμαστε 
και άλλα.

Από τη σύνταξη
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Του Θεοδώρου Καλμούκου     
Εθνικός Κήρυκας

ΒΟΣΤΩΝΗ. Μόλις έγινε γνωστή η 
είδηση για την μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί υπήρξε καταιγισμός 
αντιδράσεων και κινητοποιήσεων 
πανταχόθεν. Συγκεκριμένα, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος 
συγκάλεσε για το απόγευμα της 
Παρασκευής σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη 
την Ιερή Επαρχιακή Σύνοδο και 
αναμενόταν να εκδοθεί ανακοινωθέν 
αργότερα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας 
ευρισκόμενος καθ’ οδόν προς το 
Μοναστήρι του Εσσεξ δήλωσε πως 
«είμαι φοβερά στενοχωρημένος και 
λυπημένος για την εξέλιξη. Είχα ζητήσει 
να παραμείνει ως έχει, μουσείο, και 
πιστεύω ότι ο λαός της Τουρκίας δεν 
ήθελε μία τέτοια αλλαγή. Δεν πρέπει 
να προκαλούμε η μία θρησκεία την 
άλλη και ο ένας λαός τον άλλον. Τόσα 
χρόνια η Αγία Σοφία δεν στέκεται 
απλώς σαν μουσείο, αλλά σαν φάρος 
πολιτισμού που ενώνει και τη Δύση και 
την Ανατολή».

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης 
Ευάγγελος είπε πως, «σαν να μην 
έφτανε ο πόνος που βιώνουμε 
τόσους αιώνες με την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης, έρχεται τώρα 
κι ένα καινούργιο πλήγμα για την 
Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας και 

το Ελληνικό Εθνος, της μετατροπής 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Καθήκον 
μας είναι να ενώσουμε τις φωνές 
και τις δυνάμεις μας ώστε να μην 
προχωρήσει αυτό το σατανικό σχέδιο. 
Η σκέψη και η καρδιά μου είναι κοντά 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τούτη τη 
δύσκολη την ώρα».

Ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ 
από τη Νέα Ιερσέη με τουίτ διεμήνυσε 
πως «με σθένος καταγγέλλω την 
απόφαση της Τουρκίας για την 
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί. Προτρέπω τον Ερντογάν να 
αλλάξει πορεία και να επανορθώσει 
την θαυμάσια κληρονομιά της Αγίας 
Σοφίας ως μουσείου για να την 
επισκέπτονται άνθρωποι όλων των 
θρησκειών και πολιτισμών».

Ο Τζον Κατσιματίδης, αντιπρόεδρος 
του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, 
δήλωσε πως «είμαι πολύ 
προβληματισμένος για τις εξελίξεις. 
Οπως γνωρίζετε η μητέρα είχε 
γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Η 
Αγία Σοφία ήταν πάντοτε ένας τόπος 
ιερός και πιστεύω κάνει λάθος ο 
πρόεδρος Ερντογάν διότι οφείλουν να 
σέβονται τις άλλες θρησκείες και δεν 
γνωρίζω τι θα συμβεί εάν προχωρήσει 
και γίνει τζαμί. Ολοι παρακολουθούμε 
την κατάσταση».

Ο επιφανής επιχειρηματίας και 
φιλάνθρωπος Μιχάλης Ψαρός, 
είπε πως «η Αγία Σοφία οφείλει να 

Αssociated Press
Τούρκοι πολίτες φωνάζουν συνθήματα και πανηγυρίζουν μετά την απόφαση για 

την κατάργηση της μουσειακής ιδιότητας της Αγίας Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, 
Παρασκευή, 10 Ιουλίου, 2020. (AP Photo/Emrah Gurel)

Οι πρώτες αντιδράσεις της 
Ομογένειας για την αγία σοφία

παραμείνει μουσείο και όπως έχει 
χαρακτηρισθεί από την UNESCO 
μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας, 
Μουσταφά Κεμάλ, μετέτρεψε την 
Αγία Σοφία το 1934 σε μουσείο και 
ανακήρυξε την Εκκλησία ως μνημείο 
για όλους τους πολιτισμούς. Ο 
υπουργός Εξωτερικών Πομπέο και ο 
πρέσβης Brownback έχουν απαιτήσει 
εκ μέρους της κυβέρνησης των 
Ηνωμένων Πολιτειών όπως η Αγία 
Σοφία παραμείνει μουσείο ενώνοντας 

τις φωνές τους με φωνές από ολόκληρο 
τον Κόσμο. Η Τουρκία πρέπει να 
διατηρήσει το υπάρχον καθεστώς 
του περασμένου αιώνα το οποίο έχει 
υποστηριχθεί από τους προκατόχους 
του προέδρου Ερντογάν».

Ο Στέφανος Τσερπέλης, Αρχων 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αρχιεπισκοπικού 
Καθεδρικού Ναού Αγίας Τριάδος Νέας 

a
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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

Δεν 
θέλουν το 

άγαλμα του 
Κολόμβου 

στην 
αστόρια

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στο αίτημα απομάκρυνσης 
του μνημείου του Χριστόφορου Κολόμβου 
από το Αστόρια Μπούλεβαρντ, στο ύψος 
του ομώνυμου σταθμού του μετρό των 
γραμμών N - W, συμπράττουν οι τρεις 
εκλεγμένοι ομογενείς στην Αστόρια.

Ειδικότερα, ο πολιτειακός γερουσιαστής 
Μιχάλης Γιάνναρης, η πολιτειακή βoυλευτής 
Αραβέλα Σιμωτά και ο δημοτικός σύμβουλος 
της περιοχής, Κώστας Κωνσταντινίδης, 
έχουν συμπράξει, με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο, στις διαμαρτυρίες ακτιβιστικών 
ομάδων, που εστιάζουν στην ιδιότητα 
του Κολόμβου ως προσωπικότητας που 
ευθύνεται για την δολοφονία και την σκλαβιά 
ιθαγενών πληθυσμών στην Αμερική.

Από την άλλη πλευρά, το θέμα της 
ιστορικής φυσιογνωμίας του Κολόμβου 
είναι πολύπλοκο, καθώς είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένος με την Ιταλο-Αμερικανική 
Κοινότητα, που έχει ιδιαίτερη παρουσία 
στην περιοχή.  Αλλωστε, η ταύτισή του με 
τους Ιταλούς μετανάστες έγινε ήδη από τα 
τέλη του 19ου αιώνα, όταν αξιοποιήθηκε ως 
σύμβολο απέναντι στην ανθιταλική και αντι-
καθολική ξενοφοβία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «As-
toria Chronicle», ο Μιχάλης Γιάνναρης 
συμμετείχε σε κινητοποίηση που έλαβε 
χώρα στις 17 Ιουνίου και κατέληξε στο 

άγαλμα του Κολόμβου, απαιτώντας την 
απομάκρυνσή του.

Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας 
Κωνσταντινίδης επεσήμανε πως, παρότι 
υποστηρίζει το ίδιο αίτημα, εντούτοις θεωρεί 
πως θα πρέπει να τηρηθούν οι ισορροπίες 
απέναντι στην ιταλο-αμερικανική κοινότητα και 
στο σημείο να τοποθετηθεί το μνημείο ενός 
άλλου προσώπου που σχετίζεται με αυτήν.

Σύμφωνα με την «Queens Chronicle», οι 
προθέσεις των αιρετών δεν ήχησαν καλά στ’ 
αυτιά της Ομοσπονδίας Ιταλο-Αμερικανικών 
Οργανισμών του Κουίνς, που διοργανώνει, 
μεταξύ άλλων, την ετήσια παρέλαση Co-
lumbus Day Parade στην Αστόρια, η οποία 
καταλήγει στο σημείο όπου βρίσκεται το 
άγαλμα.

Μάλιστα, με αιχμηρό ύφος, η εφημερίδα 
τονίζει πως «την παρέλαση ακολουθούν 
ομιλίες στο σημείο του αγάλματος, μεταξύ των 
οποίων και της Σιμωτά, του Κωνσταντινίδη 

και του Γιάνναρη, που πλέον είναι υπέρ της 
απομάκρυνσής του».

«Να βγαίνεις και απλώς να λες ότι θέλουμε 
να κατεβάσουμε το άγαλμα, είναι μια λάθος 
προσέγγιση. Είναι προσβλητικό. Είναι ασέβεια 
στην Ιταλική Κοινότητα. Η Ιστορία είναι 
Ιστορία, τέλος. Εάν αρχίσει με τον Κολόμβο, 
πού θα σταματήσει;» δήλωσε η αντιπρόεδρος 
της Ομοσπονδίας, Τζένι Ιανέτσε.

Την πρωτοβουλία για απόσυρση του 
μνημείου έχει λάβει μια ομάδα ακτιβιστών, 
η οποία ξεκίνησε με την ονομασία «Jus-
tice for George Queens», με αναφορά στον 
Τζορτζ Φλόιντ, αλλά πλέον μετονομάστηκε σε 
«Queens Liberation Project».

Η επικεφαλής της ομάδας, Τρανζόνια 
Αμποτ, τόνισε ότι το άγαλμα του Κολόμβου 
θα πρέπει να ξηλωθεί και πως η Ιταλο-
Αμερικανική Κοινότητα θα πρέπει να καταλάβει 
ότι «ο Κολόμβος δεν τους αντιπροσωπεύει 
όπως πρέπει».

11/7/2020 Εθνικός Κήρυξ     

Από αριστερά διακρίνονται, ο κ. Κωνσταντινίδης, η κ. Σιμωτά και πίσω της ο κ. 
Γιάνναρης. Φωτογραφία αρχείου: Εθνικός Κήρυξ/Ελένη Σακέλλη. Εθνικός Κήρυξ

ΟμΟΓΕΝΕΙΑ
Υόρκης τόνισε: «Η Πόλις εάλω! Νιώθω 
μια μεγάλη οδύνη μέσα στη ψυχή 
μου και αισθάνομαι σαν να έπεσε 
η Κωνσταντινούπολη για δεύτερη 
φορά. Είναι απαράδεκτη από κάθε 
άποψη αυτή η κίνηση της Τουρκίας, 
γιατί δημιουργεί όξυνση και έχθρητα 
ανάμεσα στον μουσουλμανικό 
και χριστιανικό κόσμο. Κι ακόμα 
δυναμιτίζει τις σχέσεις φιλίας και καλής 
γειτονίας με την Ελλάδα. Φοβούμαι ότι 
ο Τούρκος Πρόεδρος βάζει τη χώρα 
του σε αρχή ωδίνων».

Ο Ανδρέας Μανάτος, πρόεδρος της 
εταιρείας Manatos&Manatos, Αρχων 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είπε: 
«Με δεδομένη την περισπούδαστη 
ιστορική σπουδαιότητα της Αγίας 
Σοφίας, του μεγαλύτερου Καθεδρικού 
Χριστιανικού Ναού επί χίλια χρόνια, 
η σημερινή απόφαση του τούρκικου 
Δικαστηρίου αναφορικά με την 
μετατροπή του σε τζαμί είναι μία 
υποτροπή για την ανθρωπότητα». 

Ο Βασίλης Καυκάς, πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Σωματείων Νέας 
Αγγλίας σημείωσε πως «η απόφαση 
της Τουρκίας για την Αγία Σοφία είναι 
μεγάλη πρόκληση και αφορμή για 
μεγάλα προβλήματα στο εγγύς μέλλον. 
Η Αγία Σοφία έπρεπε να είναι εν 
λειτουργία Ναός. Εμείς, ως χριστιανοί 
ορθόδοξοι και ως Αμερικανοί πολίτες 
θα κάνουμε αιτήματα στον Πρόεδρο 
των ΗΠΑ, στο Κογκρέσο και στον 
υποψήφιο των Δημοκρατικών όπως 
παρέμβουν και ‘βάλουν’ τον Ερντογάν 
μια για πάντα στη θέση του. Διαφορετικά 
θα έχουμε δύσκολες ημέρες μπροστά 
μας. Πρέπει να πάρουν αυτή την 
απόφαση πίσω γιατί μία το ένα, μία το 
άλλο η Τουρκία διαταράσσει την ειρήνη 
στην περιοχή».

ekirikas.com
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

ΣΕλΙΔΑ 14

Πατριαρχείο: Δεν τίθεται 
ζήτημα πολλαπλών ή μίας 

χρήσεως λαβίδων 
στη Θεία ευχαριστία

Επειδή την περασμένη εβδομάδα,  
μέσω face book, είχε κυκλοφορήσει στην 
Παροικία μας, μία σχετική με την μετάδοση 
της  θείας μεταλήψεως είδηση, μια 
είδηση που αν και πλέον έχει αποσυρθεί, 
προξένησε πολλαπλά ερωτήματα, 
αντιγράφουμε επίσημη ανακοίνωση που 
εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Αυτή αναφέρεται στο αν «ευλόγησε» 
ή όχι η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού 
Θρόνου τη χρήση πολλαπλών ή μιας 
χρήσεως λαβίδων κατά τη μετάδοση της 
Θείας Μεταλήψεως στους πιστούς λόγω 
πανδημίας εξέδωσε το Φανάρι.

Ιδού η σχετική  ανακοίνωση:
Το Οικουμενικό Πατριαρχείου 

επαναλαμβάνει  ό,τι αναφέρεται και στο 
ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας της 
Αγίας και Ιεράς Συνόδου. «Ως προς 
τον τρόπον μεταδόσεως των αχράντων 
Μυστηρίων εις τους πιστούς, η Εκκλησία, 
σεβομένη την Ιεράν Παράδοσιν, την 
συνυφασμένην αρρήκτως με την καθ’ 
ημέραν εκκλησιαστικήν πρακτικήν και 
κενωτικήν εμπειρίαν, διακρατεί τα από 
αιώνων και μέχρι σήμερον ισχύοντα, 
ως φύλαξ και φρουρός ανύστακτος των 
παραδοθέντων υπό των Αγίων Πατέρων, 
και ουδεμίαν ανάγκην ευρίσκει δι’ αλλαγήν 
του τρόπου τούτου και μάλιστα υπό την 
πίεσιν εξωγενών παραγόντων.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι «η 
οποιαδήποτε, λοιπόν, εκκλησιαστική 
οικονομία, ασκείται μόνον όταν συντρέχουν 
οι δύο ικανές και αναγκαίες συνθήκες:

Να υπάρχει από τον νόμο του κράτους 
κάποια απαγόρευση σχετικά με τη θεία 
λατρεία λόγω της πανδημίας και

Ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη και την 
προς τούτο άδεια της Μητρός Εκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως. Πάντως δεν αφορά 
στην αλλαγή του τρόπου μεταδόσεως, 
πολλώ δε μάλλον στη χρήση πολλαπλών 
ή μίας χρήσεως αγίων λαβίδων».

Πηγή: iefimerida.gr 
Επομένως η θεία μετάληψη προς τους 

πιστούς μεταδίδεται όπως γινόταν πάντα. 

H αξιέπαινε πράξη του 
Γιάννη α. Μανίκη μπορεί 

και πρέπει να βρει μιμητές
Επανέρχομαι στην αξιέπαινη και 

εν πολλοίς πρωτότυπη πρωτοβουλία 
του Γιάννη Α. Μανίκη, η οποία τονίζω, 
επαναλαμβάνω και εύχομαι να βρει και 
άλλους μιμητές.

Την υπενθυμίζω και την επαινώ, όχι 
επειδή συμπίπτει να είναι αδελφός μου, 
αλλά για να επαινείται το καλό, προκειμένου 
«ἵνα οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ,  φροντίζωσι 
καλῶν ἔργων προΐστανται…» και «να μην 
παραμένουν άκαρποι, ώσπερ οι λοιποί οι 
μη έχοντες ελπίδα…» 

Συγκεκριμένα με δική του πρωτοβουλία 
και καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος, 
ολοκλήρωσε την ριζικά αντικατάσταση του 
χορτοτάπητα που είναι μπροστά από τον 
Καθεδρικό Ναό. Ετσι ο προαύλιος χώρος 
της Εκκλησίας, απέκτησε μια υπέροχη 
όψη. Αυτή θα ολοκληρωθεί με το εντός των 
ημερών φύτευμα λουλουδιών. 

 Για να γίνει αυτό, φρόντισε να πετάξει 
τα προ πολλού ξεχασμένα μπάζα, να κόψει 
όσα από τα δέντρα ήταν  γερασμένα και 
να χτίσει στέρεο τείχος που χωρίζει το 
τμήμα του χορτοτάπητα από το Πάρκινγκ. 
Κατόπιν προέβη σε βαθιά εκσκαφή  του 
εδάφους, τοποθέτηση του καλύτερου 
χώματος που υπάρχει στο εμπόριο, καθώς 
και  του καλύτερου χορτοτάπητα. Επί πλέον 
φρόντισε για το φύτευμα νέων δέντρων 
και εγκατέστησε αυτόματο σύστημα 

ποτίσματός του, (automatic sprinkler sys-
tem οf 8 Zones), έτσι ώστε ο χορτοτάπητας 
να ποτίζεται εύκολα και απρόσκοπτα…

Αυτά ήταν συνέχεια των προηγούμενων 
έργων που είχε κάνει και μεταξύ των 
άλλων και προκειμένου να αποτρέψει από 
τον ιερό χώρο του ναού, όχι μόνο τις ροές 
των βροχοπτώσεων, αλλά και τις συχνές 
ανεπιθύμητες επισκέψεις των περιστεριών 
στην Εκκλησία, αφού αυτά, μέσω των 
περιττωμάτων τους (κοινώς κουτσουλιών),  
άφηναν εμφανή τα ίχνη των επισκεπτηρίων 
τους σε όλους τους χώρους της εκκλησίας, 
ανέλαβε με επιτυχία την αντικατάσταση 
των διπλών τζαμιών και το γέμισμα, του 
μεταξύ τους κενού. Επί πλέον προχώρησε 
στην πλήρη ανακαίνιση της κουζίνας, 
την τοποθέτηση μεγάλων pave-uni στην 
είσοδο, καθώς και τοποθέτηση χαλιού επί 
της πεζογέφυρας για να μην γλιστρούν 
όσοι περπατούν σε αυτό, προκειμένου να 
μπουν, ή να βγούν από την Εκκλησία.

Θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά (ο 
αριθμός του κόστους είναι προ πολλού 
τριψήφιος) έγιναν με την προσωπική του 
επίβλεψη, και φυσικά με την έγκριση των 
υπευθύνων της Κοινότητος . Οπωσδήποτε 
για τα έξοδα η Κοινότητα θα εκδώσει 
τις σχετικές αποδείξεις που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στις φορολογικές 
δηλώσεις. Όμως ο ίδιος πέρα από το 
ότι εργάζεται ακούραστα στο εργοτάξιο, 
προσέλαβε τους εργολάβους και ο ίδιος 
επέβλεψε και επιβλέπει την κατασκευή 
των έργων, που κατά γενική ομολογία είναι 
άριστα. 

Μπορούν και άλλοι να τον 
συνδράμουν, ή να κάνουν 

κάτι το αντίστοιχο
Μέσω του σημερινού μου κειμένου 

αναφέρω ότι ο μεγαλοδωρητής Γιάννης 
Α. Μανίκης, ο οποίος σημειώνω έχει ζήλο 
και διάθεση να κάνει το καλό, αλλά απέχει 
κατά πολύ από του να είναι … Ωνάσης, θα 
συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο  να επιτελεί 
ανάλογα έργα, αφού οι ανάγκες του Ιερού 
Ναού είναι μεγάλες. Ως εκ τούτου και για 
να γίνουν περισσότερα, τώρα που «στην 
βράση κολλάει το σίδερο», θα ήθελε και 
άλλους μέσω του ιδίου, αλλά πάντοτε με 
την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων της 
Κοινότητος και τις σχετικές αποδείξεις, να 
συμβάλουν οικονομικά στην προσπάθειά 
του που τονίζω γίνεται με απόλυτη 
διαφάνεια.

Επομένως όσοι βλέπουν θετικά την 
πρωτοβουλία του, όσοι εκ του μακρόθεν 
επαινούν την πρωτοβουλία του, όσοι 
έχουν την οικονομική ευχέρεια και θέλουν 
ας φροντίσουν να επικοινωνήσουν μαζί 
του, προκειμένου και εκείνοι να συμβάλουν 
από κοινού στην προσπάθεια του, ή ακόμα 
να αναλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες 
σε άλλους ιερούς ναούς, ή σχολικά και 
κοινοτικά κτίρια.

Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρόν και 
για εκείνους που έχουν την δυνατότητα και 
μπορούν, αλλά αποφεύγουν να πράξουν 
τα δέοντα… 

Και πριν ακουστούν οι σχετικές 
μεμψιμοιρίες θυμηθείτε  το: «μην κοιτάς 
τι θα κάνει η Κοινότητα για σένα, κοίτα 
τι θα κάνεις εσύ για την Κοινότητά σου». 
Αλλωστε ας μην ξεχνάμε, «Κοινότητα» 
δεν είναι μόνα τα κτίρια, τα τσιμέντα και 
τα τούβλα, αλλά όλοι εμείς και όλα τα 
αθάνατα ελληνοχριστιανικά ιδανικά που 
προσπαθούμε εντός των χώρων της να 
σφυρηλατήσουμε, έτσι ώστε και τα της 
εθνικότητάς μας να διαιωνιστούν σε αυτήν 
την φιλόξενη χώρα που το έφεραν οι  
κοινωνικές συνθήκες να εγκατασταθούμε.

Η διαδικασία παραλαβής 
της στέγης» από την 

Κοινότητα «ξεκίνησε»
«ολοκληρώνεται εντός 

60 ημερών» και το όνειρο 
γίνεται πραγματικότητα
H σύντομη ανακοίνωση που βλέπει 

το φως της δημοσιότητας, στην σελίδα 
46 του σημερινού μας Φύλλου, όπου 
ως επίσημο κείμενο της Διοίκησης της 
ΕΚΜΜ (Ελληνικής Κοινότητος Μείζονος 
Μοντρεάλ) δημοσιεύεται στα «ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΕΚΜΜ» φέρει τον τίτλο:

«Επί τέλους, σπίτι!
Η «Στέγη Ηλικιωμένων» περνάει στην 

περιουσία της ΕΚΜΜ» 
Αν και μπορείτε να την διαβάσετε στην 

σελίδα 46 την δημοσιεύω αυτούσια και 
εδώ, επειδή από πολλές απόψεις είναι 
σημαντική:

«Από την 1η Ιουλίου 2020, η Ελληνική 
Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ απέκτησε 
το δικαίωμα να αγοράσει τη Στέγη 
Ηλικιωμένων, σύμφωνα με τους όρους της 
συμφωνίας που υπεγράφη πριν από 35 
χρόνια.

Με μεγάλη υπερηφάνεια, είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι 
έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για τη 
μεταφορά αυτής της ιδιοκτησίας στην 
ΕΚΜΜ, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός των 
επόμενων 60 ημερών και θα προσθέσει 
ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο στην 
Κοινότητά μας.

Σε ό,τι αφορά στην ανοικτή 
επιστολή του κ. Σπύρου Μπολάνη, 
που δημοσιεύθηκε στα ελληνικά μέσα 
ενημέρωσης, στην πραγματικότητα ο κ. 
Μπολανης το 1998 διορίστηκε από το 
τότε Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας 
ως εκπρόσωπός της στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της «Στέγης Ηλικιωμένων» και 
είχε ενημερωθεί πλήρως, από την πρώτη 
στιγμή, ότι η ΕΚΜΜ είχε το δικαίωμα να 
τον αντικαταστήσει οποιαδήποτε στιγμή 
το αποφάσιζε αυτή. Επιπλέον, δεν είναι 
και δεν υπήρξε ποτέ, Πρόεδρος αυτού του 
Συμβουλίου. Νέος Πρόεδρος μπορεί να 
εκλεγεί μόνο με ψηφοφορία μεταξύ των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε όλους τους πρώην 
προέδρους της «Στέγης Ηλικιωμένων» 
- τον κ. Νικόλαο Παγώνη (ένας εκ των 
ιδρυτών της «Στέγης»), τον κ. Σπύρο 
Χατζή, την αείμνηστη Έφη Γουρνάκη και 
την κ. Δήμητρα Κωσταρίδη καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
που υπηρέτησαν τη «Στέγη» όλα αυτά τα 
χρόνια, με μεγάλη αφοσίωση, ως επιμελείς 
διαχειριστές για την ΕΚΜΜ, εξασφαλίζοντας 
την επιτυχία αυτού του ακινήτου.

Θα θέλαμε επίσης να διαβεβαιώσουμε 
την Παροικία ότι η απρόσκοπτη μεταφορά 
αυτού του πολύτιμου ακινήτου στο 
χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΕΚΜΜ 
αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για 
μας και θα γίνει με γνώμονα το απόλυτο 
συμφέρον της Κοινότητάς μας».

Οπωσδήποτε η ανακοίνωση είναι 
σημαντική, αφού μέσω αυτής η σημερινή 
Διοίκηση μας πληροφορεί ότι το Δ.Σ. της 
Κοινότητος έχει ξεκινήσει την διαδικασία της 
μεταφοράς της ιδιοκτησίας της «Στέγης» 
στην «Κοινότητα». Η διαδικασία αυτή 
«θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 
60 ημερών» και έτσι «θα προστεθεί ένα 
πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο στην 
Κοινότητά μας.» 

Επί πλέον, η Διοίκηση μας πληροφορεί 
ότι «η απρόσκοπτη μεταφορά αυτού του 
πολύτιμου ακινήτου στο χαρτοφυλάκιο 
ακινήτων της ΕΚΜΜ αποτελεί κορυφαία 
προτεραιότητα για μας και θα γίνει με 
γνώμονα το απόλυτο συμφέρον της 
Κοινότητάς μας».

Μέσω της ανακοίνωσης δικαίως 

«εκφράζονται ευχαριστίες προς  όλους 
τους πρώην προέδρους της «Στέγης 
Ηλικιωμένων» - τον κ. Νικόλαο Παγώνη 
(έναν εκ των ιδρυτών της «Στέγης»), 
τον κ. Σπύρο Χατζή, την αείμνηστη Έφη 
Γουρνάκη και την κ. Δήμητρα Κωσταρίδη 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου που υπηρέτησαν τη «Στέγη» 
όλα αυτά τα χρόνια, με μεγάλη αφοσίωση, 
ως επιμελείς διαχειριστές για την ΕΚΜΜ, 
εξασφαλίζοντας την επιτυχία αυτού του 
ακινήτου».

Φυσικά προσθέτουμε και εμείς τις 
δικές μας ευχαριστίες προς όλους όσους 
συνέβαλαν στο κτίσιμο της «Στέγης» στους 
κατά καιρούς Προέδρους της, που δικαίως 
αναφέρονται ονομαστικά, καθώς και 
όλους όσους κατά την 35ετία που πέρασε 
προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες 
τους, ως μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 
της «Στέγης.» 

Όλα καλά, 
όλα ευχάριστα, αλλά…

Όλα καλά λοιπόν και όλα ευχάριστα. 
Τα 35 χρόνια αναμονής πέρασαν και 
πλέον ένα ακίνητο αξίας περίπου 15 
εκατομμυρίων θα προστεθεί στα ακίνητα 
της Κοινότητάς μας. Φυσικά αυτό το ακίνητο 
θα επιφέρει και ένα αξιόλογο εισόδημα, 
αφού απαρτίζεται από «84 διαμερίσματα 
πολυτελείας συμπεριλαμβάνοντας στον 
πρώτο όροφο τα γραφεία της Κοινότητος, 
την Μικρή Βουλή, αίθουσα συνεδριάσεων 
του Συμβουλίου», αίθουσα συναντήσεων, 
υπόγειο Πάρκιν κ.λ.π. και θα το 
παραλάβουμε ξεχρεωμένο.

Οπωσδήποτε είναι λυπηρό, που πολλά 
από εκείνα, τα πριν από 35 χρόνια μέλη 
της Κοινότητος που είχαν ψηφίσει υπέρ 
της σύμβασης της ανοικοδόμησης αυτού 
του κτιρίου, δεν είναι μαζί μας για να 
πανηγυρίσουν. Ο χρόνος βλέπετε τρέχει 
και δεν μας περιμένει. Αλλωστε το διάστημα 
των 35 χρόνων είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα για μια ανθρώπινη 
ζωή, η οποία κατά τον Ψαλμωδό που 
επαληθεύεται και σήμερα «αἱ ἡμέραι τῶν 
ἐτῶν ἡμῶν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐὰν  
δὲ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ τὸ 
πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ πόνος» (Ψαλ. 89, 
10).

Σημειώνω ότι στον ίδιο Ψαλμό τονίζεται 
«ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου ὡς ἡμέρα ἡ 
ἐχθές, ἥτις διῆλθε, καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί…» 
αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.

Δόξα τω Θεώ, συγκαταλέγομαι μεταξύ 
εκείνων που συμμετείχαν σε εκείνη την 
Γενική Συνέλευση που ψήφισε υπέρ του 
κτισίματος της «Στέγης.»  Επομένως 
θυμάμαι. Εκτός αυτού είχα την ευκαιρία 
να παρακολουθώ τα όσα μεταξύ των 
διοικούντων την «Ελληνική Κοινότητα», 
και την «Στέγη» γίνονταν και τα οποία από 
διοικητικής απόψεως συχνά «αισχρόν εστί 
και λέγειν.» 

Οι σχέσεις πέρασαν από σαράντα 
κύματα, κυρίως μετά το 1992, που ανέλαβε 
την διοίκηση της Κοινότητας το Δ.Σ. των 
Γεωργουλή και Κατσαμπάνη.

Είχα την ευκαιρία στις δύο προηγούμενες 
εκδόσεις μας, να αναφερθώ εκτενέστατα 
στα της «Στέγης» και τις έντονες 
αντιπαραθέσεις, μεταξύ των μελών των 
δύο Δ.Σ., τα γραφεία των οποίων ήταν 
δίπλα-δίπλα, αλλά οι απόψεις τους, και οι 
σχέσεις τους συχνά ήταν και διαμετρικά 
αντίθετες, σε σημείο που απειλούνταν και 
με προσφυγές στην δικαιοσύνη. 

Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι  είχα την 
ευκαιρία να αναφερθώ στα της «Στέγης» 
και στο τηλεοπτικό Πρόγραμμα «Εδώ 
Μοντρεάλ» του Γιάννη Κόκκωνα που θα 
μεταδοθεί μέσω του Odyssey T.V. την 
Κυριακή 12 Ιουλίου, αυτήν την εβδομάδα 
δεν είχα πρόθεση να ασχοληθώ με τα της 
«Στέγης.» 

Όμως για δύο λόγους υποχρεωτικά, 
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επανέρχομαι στα της «Στέγης» και των 

εντός, εκτός και τα πέριξ αυτής.
Ο πρώτος λόγος είναι επειδή, το 

περασμένο Σάββατο, 4 Ιουλίου, κατά 
την παρέμβασή μου, στο Ραδιοφωνικό 
Πρόγραμμα «Ακρίτες του Μοντρεάλ» 
του Κώστα Δανιηλίδη (μεταδίδεται κάθε 
Σάββατο και Κυριακή 4:00 με 5:30 στο 1610 
a.m.) αναφερόμενος στα της «Στέγης» 
υποσχέθηκα ότι θα παρουσιάσω άρθρα του 
κ. Νίκου Παγώνη και του αείμνηστου Ηλία 
Αντωνόπουλου, που ρητά αναφέρονταν 
ότι η «Κοινότητα» και η «Στέγη» είναι δύο 
ανεξάρτητοι οργανισμοί και οι της μεν, δεν 
έχουν καμία σχέση με τους δε, και,

Ο δεύτερος λόγος, επειδή μερικές φορές 
αισθάνεσαι ότι δεν έχεις δικαίωμα  να 
μην μιλήσεις. Ιδιαίτερα μάλιστα, δεν έχεις 
δικαίωμα να μην μιλήσεις όταν προκαλείσαι 
από άτομα που είτε δεν γνωρίζουν, 
είτε……… «ας είναι». 

Εν συνεχεία εγώ θα γράψω ορισμένα 
στοιχεία και εσείς, καθένας από όσους μου 
κάνετε την τιμή και διαβάζετε αυτό μου το 
κείμενο,  βγάλτε τα συμπεράσματά σας και 
συμπληρώστε με λέξεις, τα κενά μετά από 
πολλά αποσιωπητικά που σκόπιμα άφησα 
πριν από το «ας είναι».

Λοιπόν  θεωρώ όχι μόνο 
αντιδεοντολογικά, αλλά και αντίθετα 
των όσων επί χρόνια ξέραμε ότι ίσχυαν 
μεταξύ των Διοικητικών Συμβουλίων 
της «Κοινότητος» και της «Στέγης» και 
είχαν επιβεβαιωθεί σε πολλές Γενικές 
Συνελεύσεις, σε πολλές Συνεδριάσεις 
των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς στα 
κείμενα  δύο βασικών στελεχών των Δ.Σ. 
της «Κοινότητος» και της «Στέγης» όπως 
προανάφερα. 

Προσωπικά πιστεύω ότι οι σχέσεις αυτές, 
εκφράζονται σωστά και τεκμηριωμένα 
με τα όσα γράφει στην ανοικτή επιστολή 
του, ο κ  Σπύρος Μπολάνης. Πρόκειται 
για την επιστολή που δημοσιεύτηκε την 
περασμένη εβδομάδα και επί της οποίας 
καταβάλλεται προσπάθεια να απαντήσει 
το Δ.Σ. της «Κοινότητος» στο σημερινό της 
μήνυμα, που προανάφερα. Αυτές ήταν και 
τυπικά παραμένουν:

«*H ΕΚΜΜ και η Στέγη είναι δύο 
διαφορετικές νομικές οντότητες και 
ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Από 
το 1985 έως το 2020 που με όρους και 
προϋποθέσεις η Στέγη θα μεταφερθεί 
στην ιδιοκτησία της ΕΚΜΜ η μοναδική 
μεταξύ τους σχέση είναι ότι η ΕΚΜΜ 
είναι ενοικιάστρια μέρους του κτιρίου της 
Στέγης…» και η

*Η  συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ. 

της «Στέγης» ανήκε στις αρμοδιότητες των 
μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου».

Εκτός αυτών και ως τεκμήριο, του ότι οι 
δύο οργανισμοί «Κοινότητα» και «Στέγη» 
είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες, ο κ. 
Μπολάνης στην επιστολή του προσθέτει 
ότι:  «Στο Δ.Σ. της Στέγης, μπήκα κατόπιν 
παροτρύνσεως των αειμνήστων φίλων 
μου Πέτρου Αμπελακιώτη και Ηλία 
Αντωνόπουλου. Εγώ μετά το 1992, 
είχα απομακρυνθεί από τα Διοικητικά 
Συμβούλια της ΕΚΜΜ. Ετσι αποφάσισα 
να ενεργοποιηθώ κατόπιν ψηφοφορίας 
από τα μέλη του Δ.Σ. της Στέγης. Ετσι 
εντάχτηκα σε αυτό τον Μάρτη του 1988. 
(Σ.Γ. Το σωστό θα πρέπει να είναι 1998). 
Αυτό είναι το ιστορικό της ένταξής μου. 
Δεν προτάθηκα από την ΕΚΜΜ ούτε και 
την αντιπροσωπεύω. Γιατί αυτό, σύμφωνα 
με τους Κανονισμούς της Στέγης,  θα ήταν 
παράνομο…».

Επομένως είναι περίεργο του ότι  ως 
απάντηση σε αυτές τις σωστές απόψεις 
του κ. Σπύρου Μπολάνη, η Διοίκηση 
ισχυρίζεται ότι:

«… στην πραγματικότητα ο κ. Μπολανης 
το 1998 διορίστηκε από το τότε Διοικητικό 
Συμβούλιο της Κοινότητας ως εκπρόσωπός 
της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ‘Στέγης 
Ηλικιωμένων’ και είχε ενημερωθεί πλήρως, 
από την πρώτη στιγμή, ότι η ΕΚΜΜ 
είχε το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει 
οποιαδήποτε στιγμή το αποφάσιζε αυτή».

(Ανακοίνωση Δ.Σ. Ε.Κ.Μ.Μ. 
Ελληνοκαναδικό Βήμα, 11 Ιουλίου 2020, 
σελίδα 46).

Δεν ξέρω γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κοινότητος, υιοθετεί αυτήν την 
λανθασμένη άποψη, αφού όλοι όσοι 
ασχολούμεθα με τα «Κοινοτικά» ξέρουμε 
και αυτά που είχα γράψει στις 27 Ιουνίου. 
Δηλαδή:

*Ουδέποτε, ή σωστότερα από το 1992 και 
εντεύθεν, ουδέποτε το Δ.Σ. της Κοινότητος, 
διόριζε εκπροσώπους της Κοινότητας στο 
Δ.Σ. της «Στέγης». Πολλοί θα θυμούνται 
τι έγινε τα χρονικά διαστήματα 1992-97, 
και 2000-2004, όταν τα Δ.Σ. Γεωργουλή-
Κατσαμπάνη, και Κατσαμπάνη αντίστοιχα, 
ζήτησαν να εφαρμόσουν αυτό που, «ως 
άγραφο νόμο» θεωρούσαν ως κεκτημένο 
των εκάστοτε Δ.Σ. της Κοινότητας, και, 

*Η  συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ. 
της «Στέγης» ανήκε στις αρμοδιότητες των 

μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Γιατί πολλές διοικήσεις της Κοινότητος 
αν και ήθελαν, δεν αντικατέστησαν κανέναν 
εκ των μελών του Δ.Σ. της «Στέγης;»

Τα όσα γράφω επαληθεύονται και από 
τον ακόλουθο συλλογισμό:

Αν ήταν προνόμιο των Διοικήσεων 
της Κοινότητος να διορίζουν και να 
παύουν μέλη των Δ.Σ. της «Στέγης» και 
αν αυτό πραγματοποιήθηκε το 1998, 
όπως αναφέρεται στο σημερινό μήνυμα 
της Διοίκησης με τον διορισμό από την 
Διοίκηση Ν. Παγώνη, του Σπύρου του 
Μπολάνη και του Νίκου Σαρρή, τότε γιατί 
δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο 
και οι άλλες Διοικήσεις;

Γιατί δεν αντικατέστησαν, τουλάχιστον 
τα μέλη που πέθαναν; Δηλαδή τους: 
Αμπελακιώτη, Σαρρή, Γουρνάκη…

Υπάρχει και άλλοι ανάλογοι διορισμοί;
Γιατί αυτοί οι διορισθέντες στην «Στέγη,» 

αυτοί που  ουσιαστικά εκτελούσαν και χρέη 
τοποτηρητού του Δ.Σ. της Κοινότητας, 
και κατ’ επέκταση των μελών της 
Κοινότητος, ουδέποτε κλήθηκαν σε μία 
Γενική Συνέλευση της Κοινότητας, για να 
ενημερώσουν τα μέλη της Κοινότητος;

Γιατί σε κάθε Γενική Συνέλευση της 
Κοινότητος, όταν τα μέλη ζητούσαν 
ενημέρωση για τα της «Στέγης» ακούγαμε 
την επωδό: {«η Στέγη» είναι ανεξάρτητος 
οργανισμός και όσα σχετίζονται με αυτήν 
δεν μπορούν να συζητηθούν σε μια Γ.Σ. 
της Κοινότητος;}

Υπάρχουν και τα γραπτά 
των καθ’ ύλην αρμοδίων

Νομίζω ότι όλα αυτά που έγραψα είναι 
αρκετά, για να πείσουν ότι το θέμα του 
δήθεν δικαιώματος διορισμού και παύσεως 
από το Δ.Σ. της Κοινότητος, μελών στο Δ.Σ. 
της «Στέγης,» καθώς και του απαράδεκτου 
τρόπου καθαίρεσης του κ. Μπολάνη, και 
μάλιστα αυτήν την στιγμή,  προξενούν 
πολλά ερωτηματικά. Σε αυτά αν προστεθεί 
και το θέμα του τρόπου παραίτησης της 
Προέδρου της «Στέγης,» που δεν έχει 
αντικατασταθεί μέσω αρχαιρεσιών, και έτσι 
βάσει του γράμματος και του πνεύματος 
όλων, των καταστατικών καθήκοντα 
Προέδρου επιτελεί ο έως της παραίτησής 
της Αντιπρόεδρος (δηλαδή ο Σπύρος 
Μπολάνης) , αυξάνονται τα ερωτηματικά 
και φυσικά πείθουν ότι αφού ανέκαθεν 
υπήρχαν δύο ανεξάρτητοι οργανισμοί, δεν 
θα μπορούσαν να υπήρχαν ούτε διορισμοί, 
ούτε και καθαιρέσεις.

Όμως, ως επισφράγιση των ανωτέρω, 
αλλά και επαλήθευσης της υπόσχεσής μου 
στο Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα «Ακρίτες 
του Μοντρεάλ» του Κώστα Δανιηλίδη 
(κάθε Σάββατο και Κυριακή 4:00 με 5:30 
στο 1610 a.m.) σας παραθέτω μερικές 
από τις σχετικές παραπομπές σε άρθρα 
του κ. Νίκου Παγώνη (πρώην Προέδρου 
και της «Κοινότητος» και της «Στέγης» 
και του αείμνηστου Ηλία Αντωνόπουλου, 
πρώην Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της 
«Κοινότητος» και Προέδρου της «Στέγης»:

«*Στο καταστατικό της Στέγης καθορίζεται 
ότι τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου της δεν 
μπορούν να είναι συγχρόνως και μέλη του 
Δ/κού Συμβουλίου της ΕΚΜ».

«*Σκεπτόμενοι σωστά οι τότε 
αξιωματούχοι της Κοινότητος φρόντισαν 
να τοποθετήσουν στην πρώτη Δ/ση της 
Στέγης μέλη που είχαν να επιδείξουν 
δείγματα αγάπης, εθελοντισμού, και 
προσήλωσης προς την Κοινότητα, ενώ η 
διαδοχή αντικατάστασης μέλους επιλέγεται 
από το Δ/κό Συμβούλιο της Στέγης, που 
φροντίζει να διέπεται από άτομα με τα ως 
άνω προσόντα.

Το Δ/κό Συμβούλιο της Στέγης είναι 
9μελές. Τα 6 μέλη προέρχονται από άτομα 
εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινότητος και τα 3 μέλη είναι ένοικοι του 
κτιρίου της Στέγης.»

«*Ας μην ξεχνάμε ότι η Στέγη αποτελεί 
ένα μεγάλο κεφάλαιο του Ελληνισμού 
του Μόντρεαλ και δεν πρέπει να γίνεται 
αντικείμενο μικροπολιτικής.

Με σωστή δουλειά, και φροντίδα η 
Κοινότητά μας, μετά από 16 χρόνια θα έχει 
εξασφαλίσει μια περιουσία που δεν θα έχει 
οικονομικά προβλήματα, ένα οικοδόμημα 
αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων 
ξεχρεωμένο, που θα είναι εξ’ ολοκλήρου 
περιουσία της Κοινότητος.»

Από άρθρο με τίτλο « Η ΣΤΕΓΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΜ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΤΕΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ» του αείμνηστου  Ηλία 
Αντωνόπουλου που υπογράφει με τον τίτλο 
του «Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Στέγης Ηλικιωμένων».

(Βλέπετε Ελληνοκαναδικό Βήμα 30 
Οκτωβρίου 2011.

Εκτός αυτού σε άρθρο του κ. Νίκου 
Παγώνη με τίτλο «Η “ΣΤΕΓΗ” ΤΗΣ 
ΕΡΙΔΟΣ» μεταξύ των άλλων αναφέρεται 
και το ότι:

«… τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
της “Στέγης” δεν θα μπορούσαν να είναι μέλη 
άλλων κοινοτικών ή ενοριακών διοικήσεων. 
Αυτά είναι σημεία που απορρίπτουν 
κατηγορηματικά τις απαιτήσεις του 
ΔΣ της ΕΚΜ, ότι η “Στέγη” ανήκει στην 
Κοινότητα και ότι πρέπει να διοικήται από 
το Διοικητικό της Συμβούλιο. Φυσικά οι 
ιδρυτές της “Στέγης”, Κοινοτικοί γαρ, δεν 
είχαν κανένα σκοπό να απομακρύνουν τον 
νεοϊδρυθέντα οργανισμό από τον Κοινοτικό 
κορμό και γι’ αυτό φρόντισαν να διορίζονται 
στο Διοικητικό της Συμβούλιο, μέλη φιλικά 
προς την Κοινότητα. Η φροντίδα αυτή 
καθιερώθηκε παραδοσιακά και έτσι κάθε 
φορά που θα χρειαστεί να αντικατασταθεί 
ένα από τα αποχωρούντα μέλη (το 
καταστατικό προβλέπει την εκ των έσω 
ανανέωση του ΔΣ), η επιλογή περιορίζεται 
σε κάποιο άτομο, του οποίου οι Κοινοτικές 
περγαμηνές δεν αμφισβητούνται καθόλου. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυτή η τακτική 
εξασφαλίζει στην ΕΚΜ τον έμμεσο έλεγχο 
της “Στέγης”, χωρίς να παραβιάζει τις 
διατάξεις της νομοθεσίας. Φυσικά η 
σημερινή Διοίκηση παρ’ όλο που δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει το Κοινοτικό 
προσανατολισμό των μελών του ΔΣ της 
“Στέγης”, (είναι όλα πρώην μέλη της 
Κοινοτικής διοίκησης), δεν νοιώθει άνετα 
με την παρουσία τους, γιατί απλούστατα 
δεν μπορεί ούτε να τους κατευθύνει, αλλά 
ούτε και να τους ελέγχει, όπως επιθυμεί.

*Η “Στέγη” είναι ένα κεφάλαιο του 
Ελληνισμού του Μοντρεάλ και σαν 
τέτοιο δεν μπορεί να είναι αντικείμενο 
μικροπολιτικής και μισαλοδοξίας.

(Βλέπετε Ελληνοκαναδικό Βήμα 10 
Mαρτίου 2002)  

σαν επίλογο
Και οι δύο αρθρογράφοι τα έγραψαν 

αυτά το 2001 και το 2002. Δηλαδή κατά 
την περίοδο των Διοικήσεων Κατσαμπάνη, 
τον όποιο κατηγορούν ότι «δεν ένοιωθε 
άνετα με την παρουσία τους, (Σ.Γ. δηλαδή 
των μελών του Δ.Σ.  της Στέγης εκείνης της 
περιόδου) γιατί απλούστατα δεν μπορούσε 
ούτε να τους κατευθύνει, αλλά ούτε και να 
τους ελέγχει, όπως επιθυμούσε.»

Φυσικά προσθέτω και εγώ, ούτε και να 
τους στείλει μαντάτο καθαίρεσης.

Και οι δύο αρθρογράφοι πάντως 
υποδεικνύουν, τονίζουν, συγκλίνουν και 
εύχονται στο ότι ότι: η Στέγη αποτελεί 
ένα μεγάλο κεφάλαιο του Ελληνισμού 
του Μόντρεαλ και δεν πρέπει να γίνεται 
αντικείμενο μικροπολιτικής.»

Είθε η ευχή αυτή να αποτελέσει κοινό 
παρονομαστή και όλων μας. Είθε, και 
η «μεταφορά αυτής της ιδιοκτησίας 
στην ΕΚΜΜ, να ολοκληρωθεί εντός των 
επόμενων 60 ημερών…»

Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς με αυτήν 
την εκ βάθους καρδίας ευχή. Προσωπικά 
πάντως την επικροτώ πλήρως, αν και με 
θλίψη διαπιστώνω ότι ήδη βρισκόμαστε 
στην διαδικασία της έντονης μικροπολιτικής, 
μέσω της οποίας φαίνεται ότι δημιουργείται 
«τρικυμία εν ποτηρίω.» 

ΑΠΟ ΣΕλΙΔΑ 13
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Η εκδήλωση για την επίσημη έναρξη 
του προγράμματος έγινε στις 7:30 
το απόγευμα της Παρασκευής στο 
Μνημείο Πιερ ντε Κουμπερντέν και 
ήταν συνδιοργάνωση της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αρχαίας 

Η αρχαία Ολυμπία στο 
επίκεντρο του ελληνισμού

ΑΠΟ ΣΕλΙΔΑ 1

Ολυμπίας και του τμήματος AHEPA 
HJ25 Άγιος Ανδρέας. Της εκδήλωσης 
έχουν προηγηθεί συναντήσεις και 
συσκέψεις του Δήμου Αρχαίας 
Ολυμπίας με εκπροσώπους της 
Κυβέρνησης αλλά και του τμήματος 
AHEPA HJ25 Άγιος Ανδρέας, καθώς η 
Δημοτική Αρχή δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στην σύνδεση ομογενών και φίλων της 
Ελλάδας με τον τόπο που γέννησε τις 
ολυμπιακές αξίες.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον 
Ολυμπιακό Ύμνο που ερμήνευσε ο 
βαρύτονος Νικόλαος Καραγκιαούρης 
και με δρώμενο Ιερειών. Ακολούθως 
χαιρετισμό απηύθυναν  ο Μητροπολίτης 
Ηλείας, ο Δήμαρχος Ολυμπίας Γ. 
Γεωργιόπουλος, ο Υφ. Εξωτερικών 
Κ. Βλάσης, ο Περιφερειάρχης Ν. 
Φαρμάκης αλλά και ο αντιπρόεδρος 
ΕΑΠ Ευστ. Ευσταθόπουλος, ο 
Γ.Γ. ΕΟΕ Εμ. Κολυμπάδης, ο 
αντιπρόεδρος ΑΗΕΡΑ HELLAS και ο 
πρόεδρος του τμήματος ΑXEPA HJ 25 
Αγ. Ανδρέας, Δημήτριος Μουτούσης ο 
οποίος έκανε και σύντομη παρουσίαση 
του Εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Ακαδημία Ελληνισμού – Επιστροφή 
στις Ρίζες». Την οργάνωση 
της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού 
Αρχαίας Ολυμπίας κ. Χάρης 
Σπηλιόπουλος ενώ τον συντονισμό 
της είχε η κα Μαρία Αποστολοπούλου.

proini.news

κτίσματος ως μουσείου, διότι το καθεστώς 
μουσείου έδινε ανά πάσα στιγμή τη 
δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε 
αυτό το αριστούργημα σε ανθρώπους κάθε 
πίστης», δήλωσε ο κ. Ζάιμπερτ.

Από την πλευρά του υπουργείου 
Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος Ράινερ 
Μπρόιλ επισήμανε ότι η Αγία Σοφία 
περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 
από το 1985, «λόγω της υλικής και άυλης 
αξίας της» και ανήκει στην κληρονομιά της 
ανθρωπότητας.

«Από την έναρξη των διεργασιών για την 
αλλαγή χρήσης έπρεπε να έχει υπάρξει 
διαβούλευση με την αρμόδια Επιτροπή της 
UNESCO και αυτό δυστυχώς δεν έγινε. 
Αυτό συμβάλλει περαιτέρω στην λύπη 
μας», τόνισε ο κ. Μπρόιλ και πρόσθεσε ότι 
«δικαιολογημένα, όταν μιλάμε στην UNE-
SCO για Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
και για τη διατήρησή τους, προσπαθούμε 
να αφήσουμε απέξω την διεθνή πολιτική».

Αυτό για το οποίο μιλάμε είναι άλλο 
θέμα, συνέχισε, για να υπογραμμίσει 
ότι «πρόκειται για την κληρονομιά της 
ανθρωπότητας και για τη διατήρησή της 
και δεν πρόκειται για πολιτικές σχέσεις ή 
για πολιτική διαμάχη μεταξύ μεμονωμένων 
κρατών». Αυτή, επισήμανε, είναι η 
προσέγγιση της γερμανικής κυβέρνησης 
και αυτήν θέλει να συνεχίσει να έχει 
σε ό,τι αφορά τα Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς.

«Το θέμα μας ενδιαφέρει, μόλις το 
είπαμε. Και για αυτό υπάρχουν οι σωστές 
πλατφόρμες για να συζητηθεί - η UNESCO 
περιλαμβάνεται σε αυτές - και δεν έχει 
ακόμη οριστεί πότε θα πραγματοποιηθεί 
η συνεδρίαση που ακυρώθηκε λόγω 
COVID-19. Και τότε σίγουρα θα τεθεί στην 
ημερήσια διάταξη. Υπό αυτή την έννοια 
δεν μας είναι αδιάφορο. Θα μιλήσουμε για 
αυτό, αλλά δεν θα πετύχετε να το συνδέσω 
εδώ με τις πολιτικές σχέσεις με την Τουρκία, 
όπου μιλάμε και για εντελώς διαφορετικά 
θέματα», κατέληξε ο εκπρόσωπος του 
γερμανικού υπουργείου.

cnn.gr

“Πολιτιστικό 
και όχι πολιτικό 

το θέμα της 
αγίας σοφίας” 
Τη λύπη της για την απόφαση του 

Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν να 
μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τέμενος εξέφρασε 
και πάλι σήμερα η γερμανική κυβέρνηση, 
δια στόματος του εκπροσώπου της, Στέφεν 
Ζάιμπερτ. Το Βερολίνο διευκρίνισε ωστόσο 
ταυτόχρονα ότι το ζήτημα αφορά την 
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και «όχι 
τις πολιτικές σχέσεις ή την πολιτική διαμάχη 
μεταξύ μεμονωμένων κρατών».

«Η κυβέρνηση έλαβε με λύπη γνώση 
της απόφασης της Τουρκίας. Η Αγία 
Σοφία έχει μεγάλη πολιτιστική, ιστορική 
σημασία και θρησκευτική σημασία - και 
για τον Χριστιανισμό και για το Ισλάμ. 
Και εμείς αποδίδουμε μεγάλη σημασία 
στον διαθρησκειακό διάλογο. Πρέπει να 
περιμένουμε το πώς θα γίνει ο περαιτέρω 
κανονισμός και η διαμόρφωση της χρήσης, 
αλλά δεν θέλω να κρύψω ότι λυπούμαστε 
για την απόφαση, για τον τερματισμό 
δηλαδή της αποκλειστικής χρήσης του 
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Συστηματική είναι η προσπάθεια 
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 
Ελληνισμού για τη δημιουργία 
πανομογενειακού δικτύου των Ελλήνων 
ομογενών ιατρών, υπό τον συντονισμό του 
Γενικού Γραμματέα, Ομότιμου Καθηγητή 
Ιωάννη Χρυσουλάκη.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Χρυσουλάκης, 
παρουσία της  Προέδρου της Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO 
Αικατερίνης Τζιτζικώστα, πραγματοποίησε 
συνάντηση εργασίας με τον  Αναπληρωτή 
Πρόεδρο του Διεθνούς Ιπποκράτειου 
Ιδρύματος Κω (ΔΙΙΚ) Καθηγητή Στέφανο 
Γερουλάνο και με τα μέλη ΔΣ Καθηγητή 
Νικόλαο Παπαντωνίου και Φίλιππο 
Καλούδη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε 
η προοπτική διοργάνωσης το 2021 
πανομογενειακού ιατρικού συνεδρίου με 
συμμετοχή και της Κω, μια πρωτοβουλία 
που έχει την αμέριστη στήριξη του 
Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ελλήνων Ιατρών 

[

αΦΟΡΜΗ ΤΟΥ ΠαΡΟΝΤΟσ:
Η εΠΙσΚεΨΗ εΝ Μεσω 

ΚΟΡωΝΟΪΟΥ 173 εΥΡωΠαΙωΝ 
ΓΙαΤΡωΝ ΚαΙ ΝΟσHλεΥΤωΝ 
σΤΗΝ Κω ΤΟ ΠαΝεΜΟΡΦΟ 

ΝΗσΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡαΤΗ.

ΚαΙ ΤΟ εΡωΤΗΜα:
Θα ΜΠΟΡΟΥσε Η Κωσ,ΤΟ 
ΝΗσΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡαΤΗ,Να 

ΓΙΝεΙ ΔΙαΧΡΟΝΙΚα 
Η«ΜεΚΚα» ΓΙα ΤΟΥσ 
ΓΙαΤΡΟΥσ ΟλΟΥ ΤΟΥ 

ΚΟσΜΟΥ;
Το ερώτημα με το οποίο ως τίτλος άρχισε 

το πόνημα αυτό,είναι απότοκος μιας 
σκέψης του γράφοντα,η οποία εξελήχθηκε 
σε έμμονη ιδέα.

Μια έμονη ιδέα,η οποία άρχισε να 
διαμορφώνεται σιγά σιγα,από τα πρώτα 
του ταξίδια στην Κω.Σε αυτόν τον γήινο 
παράδεισο.

Ήταν οι πρώτες βιωματικές επαφές και 
ουσιαστικές γνωριμίες του με τον Θείο 
Ιπποκράτη τον Πατέρα της Επιστημονικής 
Ιατρικής,καθώς και με τα πανανθρώπινα 
μηνυματά Του.

Κι όλ’αυτά,μέσα από πληροφορίες που 
επήρε από ωραίους Κώες στοχαστές,από 
βιβλία τους που διάβασε,αλλά και από το 
δέος που ένοιωσε,επισκεπτόμενος τους 
ιερούς χώρους,όπου δίδαξε τις πολύτιμες 
γνώσεις,αλλά και τις υψηλές υπηρεσίες,τις 
οποίες πρόσφερε ανιδιοτελώς στους 
συνανθρώπους του γενικά,ο τεράστιος 
αυτός Έλληνας.

Κι εξέφραζα θυμάμαι τις απόψεις μου 
τότε,γράφοντας δημόσια:

“Το Τορόντο είναι ένας από τους 
δημοφιλέστερους τουριστικούς 
προορισμούς καθώς και μία από τις 

δημοφιλέστερες συνεδριακές πόλεις.
Διαθέτει μία άψογα οργανωμένη 

υποδομή σε ξενοδοχεία,συγκοινωνίες,εστ
ιατόρια,αξιοθέατα και συνεδριακά κέντρα.

Και όλα στελεχομένα με το πιο κατάλληλο 
προσωπικό.Με συνέπεια κάθε χρόνο να 
φιλοξενεί,πέρα από τα πολλά εκατομύρια 
τουριστών και αμέτρητα διεθνή συνέδρια 
με τζίρο εκατοντάδων εκατομυρίων 
δολαρίων”.Και συνέχιζα:

“Θέλω να πιστεύω ό,τι κάτι παρόμοιο θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί και στην Κω,με 
βασικό στόχο,όσο είναι δυνατό,πολλά από 
τα μεγάλα διεθνή συνέδρια και κυρίως 

Γιώργου Πατούλη.
Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε 

εκτενής αναφορά στον τρόπο με τον οποίο 
ο Ιπποκράτης –  ως ιστορικό πρόσωπο 
παγκόσμιας εμβέλειας και πατέρας της 
σύγχρονης Ιατρικής Επιστήμης – και η 
Ιπποκρατική Ηθική και Δεοντολογία πρέπει 
να αποτελέσουν τον θεμέλιο λίθο πάνω 
στον οποίο θα ενώσουν τις δυνάμεις τους 
όλοι οι ομογενείς γιατροί.

Παράλληλα, αναδείχθηκε ο συμβολισμός 
στοιχείων με ξεχωριστή πολιτιστική και 
επιστημονική αξία, όπως ο Ιπποκράτειος 
Βοτανικός Κήπος του Διεθνούς Ιδρύματος 
και ο Όρκος του Ιπποκράτη, σημεία 
αναφοράς για τους γιατρούς όλου του 
πλανήτη.

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση 
δημιουργίας δικτύου ομογενών γιατρών 
έγινε πρόσφατα, καθώς με μέριμνα 
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 
Ελληνισμού, πραγματοποιήθηκε διεθνής 
τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή 100 
ομογενών ιατρών από 25 χώρες σε όλο 
τον κόσμο.

Πρωτοβουλίες για συγκρότηση 
πανομογενειακού δικτύου 

ελλήνων γιατρών

Την παρακάτω δημοσίευση αντιγράψαμε από την προσωπική σελίδα στο 
Facebook του Μάκη ανδρικόπουλου όπου καταθέτει, με πολύ γλαφυρό 

τρόπο, τις σκέψεις του για τη συμβολή και το μέλλον της πανέμορφης Κω, 
το νησί του πατέρα της ιατρικής, στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
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ιατρικά συνέδρια,να πραγματοποιούνται στην Κω.Σε αυτόν 
τον επίγειο παράδεισο στον οποίο γεννήθηκε ο Πατέρας 
της Ιατρικής».

Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειάζεται μια υπευθυνη 
συντονισμένη καμπάνια με τους αρμόδιους φορείς,όλων 
των επιπέδων,όπως τοπική αυτοδιοίκηση,περιφέρεια,συν
αρμόδια υπουργεία,Τουρισμού Υγείας ίσως και Παιδείας, 
ιατρικές σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων,αλλά και 
Πανεπιστημίων του εξωτερικού,μαζί με τους Ελληνικούς 
Ιατρικούς Συλλόγους τους έξωτερικου,όπως και με 
γνωστούς Έλληνες γιατρούς οι οποίοι προσφέρουν τις 
υπηρεσίες σε διάφορες χώρες.

Και στην προσπάθεια αυτή αναγκαία είναι η παρουσία 
και συμμετοχή και του επιχειρηματικού παράγοντα.

Ξενοδοχιακοι παράγοντες της Κω,αλλά και οι μεγάλοι 
διεθνείς ταξιδιωτικοί οργανισμοί,χωρίς να αποκλείουμε και 
τους ντόπιους δικούς μας.

Θα είναι μία καμπάνια με την οποία να προσπαθήσουμε 
να περάσουμε,αλλά και να εδραιώσουμε στην Παγκόσμια 
Ιατρική Κοινότητα πως ο κάθε γιατρός,απ´όπου και αν 
κατάγεται,έχει χρέος ως επιστήμονας να επισκευθεί,εν είδει 
προσκηνήματος,κάποια στιγμή στη ζωή του την Κώ.Τον 
ιερό αυτόν τόπο που γέννησε τον Ιπποκράτη.

Να μετατραπεί το νησί σε ένα είδος Μέκκας,για όλους 
τους γιατρούς όπου γης.

Στον κάθε δε γιατρό που θα επισκέπτεται το 
«Ιπποκράτειο»Νησί,να του προσφέρεται δωρεάν ένα 
απλό έντυπο ή κάτι σχετικό από τη Δημοτική Αρχή που θα 
πιστοποιεί αυτήν την επίσκεψη,και την ίδια στιγμή θα δίνει 
μεγάλη χαρά και διαχρονική περιφάνεια στον παραλήπτη.

Η υποδομή με υψηλού επιπέδου ξενοδοχεία υπάρχει 
στην Κω,όπως και συνεδριακά κέντρα μεγάλης 
χωρητικότητας που μπορούν να φιλοξενίσουν σε πρώτη 
φάση,αρκετά συνέδρια.

Και κάτι ακόμα άκρως σημαντικό.
Η συγκοινωνιακή πρόσβαση στο νήσι ειναι πολύ 

εύκολη,τόσο δια θαλάσσης όσο κυρίως αεροπορικώς και 
μάλιστα απευθείας από το εξωτερικό ,μιάς και διαθέτει ένα 
από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια της χώρας.

Σε αυτήν δε την προσπάθεια,οι χιλιάδες των Κώων της 
Διασποράς,αλλά και οι υπόλοιποι Έλληνες που ζουν εκτός 
Ελλαδας μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο.

Όπως θα μπορούσε να επιρεάσει θετικά την προσπάθεια,η 
δημιουργία Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου,με 
έδρα την Κω.

Και κάθε χρόνο με το τέλος της πανεπιστημιακής 
περιόδου να γίνεται,ως επίσημος θεσμός πλέον, μια 
μεγάλη γιορτή και μέσα σε μια τελετουργική ατμόσφαίρα 
να απαγγέλλεται ο «Ιπποκράτειος Όρκος».

Με την παρουσία αν ήταν δυνατόν και κάποιων επιφανών 
πανεπιστημιακών από το εξωτερικό.

Οι ίδιοι μέσα στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων,θα 
μπορούσαν να κάνουν και κάποιες διαλέξεις.

Και ακόμα,τα πολιτιστικά«Ιπποκράτεια» που 
πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι να διευρυνθούν και 
να πάρουν διεθνή διάσταση προσκαλώντας καλλιτεχνικά 
σχήματα και από άλλες χώρες.

Διερωτάμαι μήπως στην ωραία αυτήν προσπάθεια 
θα μπορούσαμε να έχουμε και τη βοήθεια,κυρίως 
οικονομική,της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άκρως σοβαρό αυτό θέμα προσπαθώ γράφοντας,να 
το διαχειριστώ με τον προσίκοντα σεβασμό,χωρίς 
ιδεοληψίες,υπέρμετρο ρομαντισμό και πρόθεση στιγνής 
εμπορικής διατίμησης του μεγάλου Πρόγονου .

Στόχος της προσπάθειας θα είναι η επιλογή του εφικτού 
και η υλοποιησή του.

Πολύτιμος καθοριστικός και συνεπίκουρος 
συμπαραστάτης σε αυτήν τη δύσκολη προσπάθεια είναι 
η γενναιόδωρη φύση,η οποία με απλοχεριά και μεράκι 
προίκισε το αιγαιοπελαγήτικο αυτό νησί με ανείπωτη 
ομορφιά.
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Οπότε ο κάθε γιατρός του κόσμου που θα 
έρθει στην Κω να «προσκυνήσει» τον τόπο 
που γέννησε τον Μεγάλο του Δάσκαλο, 
εκπληρώνοντας έτσι ένα προσωπικό ηθικό 
του χρέος – φτάνει να τον κάνουμε εμείς, 
να συνειδητοποιήσει αυτό το χρέος, – θα 
βρεθεί και σε έναν επίγειο παράδεισο.

Δηλαδή θα του δοθεί η ευκαιρία, να 
περάσει μόνος του ή με κάποιους δικούς 
του,-οικογένεια-που ενδεχομένως θα τον 
συνοδεύουν και αξέχαστες διακοπές. 
Και αν συμβαίνει να είναι και λάτρης της 
ιστορίας θα μπορέσει να ικανοποιήσει την 
αγάπη του για αυτήν, επισκεπτόμενος, το 
εντυπωσιακό «Ασκληπιείο»,όπου δίδαξε 
ο Ιπποκράτης,το Μουσείο τα εκθέματα 
του οποίου ξεκινούν από τη «μυθολογική
»αρχαιότητα,συνεχίζουν με τις εισβολές και 
τις κατακτήσεις της Κω,μέχρι την σχετικά 
πρόσφατη ιταλική κατοχή.

Σε αυτήν την καταγραφή, που επιδιωξή 
της είναι να δοθεί μια ιδιαίτερη διάσταση 
στο νησί,θα πρέπει στην όλη προσπάθεια 
να συμπεριληφθούν,για μια σωστή και 
υπευθυην αξιοποίηση και οι θερμές 
ιαματικές πηγές που διαθέτει.

Αλλά σε καμία περίπτωση δε 
θα πρέπει,να παραβλέψουμε ή να 
υποτιμήσουμε,την ήδη υπάρχουσα τεχνική 
υποδομή που ανάφερα στην αρχή του 
κειμένου.Προσθέτοντας μόνο το γραφικό 
Μεσαιωνικό Λιμάνι τής Πόλης τής Κω και 
την ευρύχωρη κοσμοπολίτικη Μαρίνα.

Σημαντικό όμως και άκρως απαραίτητο 
είναι,να συγκροτηθεί μια επιτροπή από 
ειδικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες η 
οποία,θα αξιολογήσει τα όποια δεδομένα 
και αν διαπιστώσει ό,τι υπάρχει κάποιο 
ενδιαφέρον, θα χαράξει η ίδια τον τρόπο 
για την υλοποιησή του.

Με κύριο μέλημα της προσπάθειας 
υπενθυμίζω,τη μεγάλη κληρονομιά του 
Ιπποκράτη με την οποία θα προσελκύσουμε 
το παγκόσμιο«ιατρικό»ενδιαφέρον.

Με την ελπίδα, αν πετύχουμε, να φέρουμε 
στο νησί ένα ποσοστό από το σύνολο 
των δεκάδων,μπορεί και εκατοντάδων 
εκατομυρίων γιατρών του κόσμου.

Αυτό το ποσοστό,έστω και αν είναι 
μικρότερο της μονάδας,σε απόλυτους 
αριθμούς δεν θα είναι καθόλου 
ευκαταφρόνητο.

Και ο αριθμός αυτός των επισκεπτών 
γιατρών,με την οικονομική άνεση που τους 
διακρίνει,δε θα περιορίζει τις επισκέψεις 
του μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες,αλλά 
θα καλύπτει και τους 12 μήνες του χρόνου.

Έτσι θα δημιουργήσουμε μια προοπτική 
συνεχούς αύξησης, αυτού του ποιοτικού 
τουρισμού για το μέλλον.

Ας γίνουν λοιπόν και οι Κώες 
πρωταγωνιστές και όχι απλοί κομπάρσοι 
σ’ αυτό το άνοιγμα.

Το παρόν γράφτηκε με κίνητρο τους 
λόγους που αναφέρθηκαν στην αρχή.
Όμως απευθύνεται και σε συγκεκριμένους 
παραλήπτες.

Τους απανταχού «παροικούντες»μήπως 
ενδιαφερθούν και διατυπώσουν και αυτοί 
κάποιο θετικό και υλοποιήσιμο στοιχείο , 
σε αυτά που με μεγάλο ενθουσιασμό,αλλά 
με περιορισμένη,για την υλοποιησή 
τους,αισιοδοξία κατέγραψα.

Οπότε μετά απ’ όλα αυτά, η απάντηση 
του γράφοντα στο ερώτημα του τίτλου του 
παρόντος το οποίο ο ίδιος έθεσε είναι,ένα 
μεγάλο ΝΑΙ!

Θα μπορούσε πράγματι η Κως,το 
ευλογημένο και πανέμορφο νησί του 
Ιπποκράτη,να γίνει η Μέκκα για τους 
γιατρούς όλου του κόσμου!

ΦΩΤΟΣ:Ο «Θείος» Ιπποκράτης
Ο περίφημος Πλάτανος του Ιπποκράτη.

Ηλιοβασίλεμα στην πανέμορφη Κω.
Η γραφική Καμάρα.

ΑΠΟ ΣΕλΙΔΑ 17
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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!!!

ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΟΡΙΣμΟΙ

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

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

ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΟΡΙΣμΟΙ

[

ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΟΡΙΣμΟΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Με υπέροχες αμμουδιές σε 
κοντινή απόσταση και το μονίμως 
δημιουργικό Φεστιβάλ Φιλίππων, η 
Καβάλα παραμένει ένας επίκαιρος 
και προσιτός καλοκαιρινός 

προορισμός.
Με τη δεκαετή οικονομική ύφεση να 

την έχει περιορίσει εμπορικά και τον 
κορωνοϊό να της έχει φέρει πρόσθετες 
δυσκολίες, η Καβάλα αναζητεί τον 
βηματισμό της με μια οικονομία που 
εξακολουθεί να βασίζεται σε βιομηχανικές 

δραστηριότητες. Έχοντας ως σταθερές 
αναφορές την προικισμένη μορφολογία 
της, το ανατολίτικο ταμπεραμέντο της, 
την ανεξάντλητη ιστορία της και την 
αμμουδερή ακτογραμμή της, η θερινή 
εκδρομή στη Νεάπολη, όπως ήταν η 
ονομασία της στους αρχαίους χρόνους, 

κρύβει μια βαθιά γλύκα, σαν και 
αυτήν των παιδικών αναμνήσεων.

ωραίες βουτιές: Στα δυτικά 
της πόλης, σε απόσταση μισής 
ώρας, βρίσκονται οι Αμμόλοφοι, ένα 

Καβάλα: Θερινό όνειρο
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

μοναδικό σύμπλεγμα από εξωτικές 
παραλίες στη σειρά, με λευκή άμμο 
και κρυστάλλινα νερά. Είναι τόσο 
μεγάλη η ακτογραμμή, που θα βρείτε 
από νεανικά beach bars με δυνατή 
μουσική μέχρι ήσυχα μέρη για να 
απλώσετε την πετσέτα σας. Για μια 
πιο κοσμική κατάσταση, προχωρήστε 
μέχρι την παραλία Ελαιοχωρίου και 
επισκεφθείτε το beach bar-restau-
rant «Almyra» (τηλ. 6907-085735). 
Άνετες ξαπλώστρες, ωραία αισθητική 
και εξυπηρετικό service. Αν δεν σας 
τραβήξει η νύχτα για φαγητό, στην 
επιστροφή κάντε μια στάση στη Νέα 
Πέραμο για ψαρολιχουδιές με αγνά 
υλικά στον «Ίσαλο» (τηλ. 6944-
987350).

λογοτεχνική βόλτα: «Ποτίζω τις 
γαρδένιες μου τώρα, ετοιμαζόμαστε 
να ανοίξουμε αρχές Αυγούστου», μου 
είπε καλοσυνάτα στο τηλέφωνο η Άννα 
Μισιριάν, ιδιοκτήτρια και διευθύντρια 
του θρυλικού ξενοδοχείου Ιμαρέτ 
(Πουλίδου 30-32, τηλ. 2510-620151). 
Σκεπτόμενος τη μεθυστική μυρωδιά 
του λευκού άνθους να κατακλύζει την 
οδό Πουλίδου, ταξίδεψα αμέσως στη 
συνοικία της «Παναγίας», δηλαδή 
στην παλιά πόλη της Καβάλας, μία 
από τις ομορφότερες της Ελλάδας. 
Λαχτάρησα τη θέα από τον παλιό 
φάρο, θυμήθηκα τις περιπετειώδες 
βουτιές στα βράχια από κάτω του, 
νοστάλγησα το νυχτερινό σουλάτσο 
πέριξ του κάστρου και θυμήθηκα ότι 
την τελευταία φορά στο μονοπάτι προς 
το τελωνείο φώτισε η νύχτα μου με 
αμέτρητες πυγολαμπίδες.

Τραπέζια και αυλές: Η γαστρο-
νομική σκηνή και οι μπάρες της 
πόλης έχουν εξελιχθεί τα τελευταία 
χρόνια, ακολουθώντας την τάση των 
πολυχώρων. Τις εντυπώσεις αυτή την 
περίοδο κλέβει ο «Τσαλαπετεινός» 
(Πλατεία Καραολή και Δημητρίου 36, 
τηλ. 25111-11073), ένα μαγαζί που 
αυτοαποκαλείται «αστική φάρμα», 
με βιομηχανική διακόσμηση και μια 
ατμοσφαιρική αυλή. Εδώ ξεκινά η 
ημέρα με εξαιρετικό καφέ και ωραία 

σερβιρισμένο πρωινό και καταλήγει με 
μαργαρίτα περγαμόντο. Την ανάγκη 
του συναθροίζεσθαι ανεξαρτήτως ώρας 
καλύπτει και το «180°» (Ελευθερίου 
Βενιζέλου 11, τηλ. 2510-222623), 
με έναν μεγάλο εξωτερικό χώρο 
γεμάτο πράσινο. Ο «Κροκόδειλος» 
(Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 2, 
τηλ. 2510-232488) είναι μια σταθερή 
καβάτζα για μεσημεριανό ουζάκι και 
καθαρό τηγάνι, όπου θα συναντήσετε 
Καβαλιώτες που δραπετεύουν από 
τις δουλειές τους. Δροσιζόμαστε με 
παγωτό από το μαγαζί «Χασουλάκη-
Μπλέκου» (Ομονοίας 39 και Κριεζή, 
τηλ. 25140-00533), που λειτουργεί 
από το 1946 –η τουλούμπα με 
καϊμάκι είναι αξεπέραστη–, και 
πίνουμε απογευματινά κοκτέιλ στην 
«Κάψουλα» (Δοϊράνης 5, τηλ. 6979-
640205).

Πολιτιστική όαση: Το Φεστιβάλ 
Φιλίππων, ένα από τα σημαντικότερα 
πολιτιστικά γεγονότα της χώρας 
με ηλικία 63 χρόνων, φέτος θα 
πραγματοποιηθεί από 17 Ιουλίου έως 
31 Αυγούστου και θα είναι αφιερωμένο 
στο αρχαίο δράμα και στα κλειστά κτίρια 
της πόλης. Περιλαμβάνει εργαστήρι 
αρχαίου δράματος στις Κρηνίδες, τον 
αρχαιολογικό χώρο δηλαδή στους 
Φιλίππους, και εκτός από το αρχαίο 
θέατρο και το φρούριο της πόλης, 
θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις 
και έξω από κλειστά κτίρια, όπως οι 
καπναποθήκες και το τελωνείο. «Θα 
είναι σαν ένα είδος καντάδας, μήπως 
και ανοίξουν τα παράθυρα», μου εξηγεί 
ο Θοδωρής Γκόνης, καλλιτεχνικός 
διευθυντής του φεστιβάλ.

Προσανατολισμένο στη μουσική 
και εξίσου συναρπαστικό είναι και 
το Φεστιβάλ Cosmοpolis, το οποίο 
θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο. 
Φιλοξενεί από καλλιτέχνες της 
Μακεδονίας, των Βαλκανίων και της 
Καππαδοκίας μέχρι indie rock μπάντες 
και hip-hop συγκροτήματα.

visitkavala.gr
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Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου παραβρέθηκε και 
απηύθυνε ομιλία στην κεντρική εκδήλωση 
της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε 
στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του 
Ολυμπίου Διός. Η εξάμηνη Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης από τη χώρα μας 
έχει ως κεντρικό θέμα την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους 
δικαίου και της δημοκρατίας την εποχή της 
πανδημίας.

Ακολουθεί η ομιλία της κυρίας 
Σακελλαροπούλου:

Το Συμβούλιο της Ευρώπης στην εποχή 
της πανδημίας: νέες προκλήσεις για τη 
δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου

Έχω την ιδιαίτερη χαρά να ανοίγω 
σήμερα την εκδήλωση της Ελληνικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Μια εκδήλωση που έχουμε, μετά από 
μήνες περιορισμών, επίσης τη χαρά να 
τελείται διά ζώσης, με τη φυσική παρουσία 
των πρεσβευτών των Κρατών-μελών του 
Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης κατέχει 
ξεχωριστή θέση στην εμπέδωση της 
δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και του 
Κράτους Δικαίου στη μεταπολεμική 
Ευρώπη. Η Ελλάδα έγινε μέλος του τον 
Αύγουστο του 1949, τρεις μόλις μήνες 
μετά την ίδρυσή του, και, με εξαίρεση την 
περίοδο της δικτατορίας, συνεργάζεται 
αδιάλειπτα με τα θεσμικά του όργανα. 
Η εκπροσώπηση της χώρας μας από 
διακεκριμένες προσωπικότητες στα 
ανεξάρτητα όργανα του Συμβουλίου, στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση, το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
την Επιτροπή της Βενετίας, συγκροτεί 
έναν ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας και 
διάδρασης στην πολιτική και το δίκαιο. 
Εποικοδομητική και επωφελής είναι και η 
σταθερή συνεργασία με τις Επιτροπές του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης 
και εξευτελιστικής μεταχείρισης, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και του 
ρατσισμού και τις πολιτικές κατά της 
διαφθοράς.

Η Ελληνική Προεδρία έχει την ευτυχή 
συγκυρία να συμπέσει, στις 4 Νοεμβρίου, 
με τον εορτασμό των 70 χρόνων από την 
υπογραφή του πιο εμβληματικού κειμένου 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Πριν από το Σύνταγμα 
του 1975, η Σύμβαση παρέμενε στο 
περιθώριο της ελληνικής έννομης τάξης. 
Στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, η Σύμβαση 
ενσωματώθηκε σταδιακά στον δικανικό 
συλλογισμό και έγινε αναπόσπαστο μέρος 
της νομικής μας πρακτικής. Ο διάλογος 
του εθνικού δικαστή με τη νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανέδειξε 
μείζονα ελλείμματα στο δίκαιό μας, ιδίως 
στην απονομή της δικαιοσύνης, την 
ελευθερία της έκφρασης, τις συνθήκες 
κράτησης, την ελευθερία της θρησκευτικής 
συνείδησης. Η Σύμβαση αναδιαμόρφωσε 
διοικητικές πρακτικές, επέδρασε στον 
ρόλο του νομοθέτη, μετέβαλε άτυπα 
ακόμη και το συνταγματικό μας κείμενο. 
Ενίσχυσε πολιτισμικά τη σχέση μας με 
την Ευρώπη και λειτούργησε παιδαγωγικά 
στον σεβασμό των μειονοτήτων και των 
ταυτοτήτων, σε μια σειρά από όψεις του 
προσωπικού αυτοκαθορισμού: στο φύλο, 
τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την 
ιδιωτική ζωή. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο στα 
δικαιώματα έγινε και δικό μας. Αλλά και η 
Ελλάδα συνετέλεσε, με τις συνταγματικές 
της ιδιαιτερότητες, στον εμπλουτισμό και 

Ευρώπης δεν πληγώθηκαν όλες το ίδιο. 
Η Ιταλία και η Ισπανία, με τα χιλιάδες 
θύματα και τον υψηλό ρυθμό διασποράς 
και κρουσμάτων, βρέθηκαν στο μάτι του 
κυκλώνα. Οι σπαρακτικές, όμως, εικόνες 
των νοσοκομείων, τα απεγνωσμένα 
πρόσωπα και οι άταφες σοροί δεν είναι 
μόνον εικόνες ιταλικές ή ισπανικές, είναι 
ευρωπαϊκές εικόνες, είναι εικόνες όλων 
μας.

Η πανδημία έκανε φανερή την 
ανάγκη του διεθνούς και υπερεθνικού 
συντονισμού για τη διαχείριση της κρίσης. 
Η κοινή μας αδυναμία μπροστά στον ιό 
ανέδειξε τις ανεξάντλητες δυνατότητες 
συνεργασίας μεταξύ των Κρατών και των 
διεθνών οργανισμών. Η επιστημονική 
κοινότητα από την πρώτη στιγμή ένωσε 
τις δυνάμεις της στον ακάματο αγώνα 
της για τη θεραπεία και το εμβόλιο. 
Η διακρατική και διεθνής εγρήγορση 
εξασφάλισε την απρόσκοπτη κυκλοφορία 
τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού 
υλικού. Η Ευρωζώνη επέδειξε έγκαιρα 
τα αναγκαία θεσμικά αντανακλαστικά για 
την ανακούφιση των Κρατών σε υλικό 
επίπεδο. Οι κανόνες δημοσιονομικής 
αυστηρότητας χαλάρωσαν. Το νέο πακέτο 
χρηματοδότησης δεν είναι μόνο μια 
ένεση ρευστότητας, αλλά αλληλεγγύης 
και αισιοδοξίας για το ευρωπαϊκό μας 
μέλλον. Μια κίνηση που διαψεύδει όσους 
έσπευσαν να προεξοφλήσουν, ακόμη 
μια φορά, την κατάρρευση της Ευρώπης 
και να υποτιμήσουν την ισχύ της και τη 
δυναμική των ευρωπαϊκών μας δεσμών. 
Την επόμενη μέρα προτεραιότητα είναι η 
διασφάλιση της υλικής αυτονομίας των 
πολιτών και η άμβλυνση των ανισοτήτων. 
Η δική μας θεραπεία, η πολιτική θεραπεία 
στις επιπτώσεις της πανδημίας, πρέπει 
να είναι η αναζωογόνηση του πνεύμονα 
της δημοκρατίας μας, η διαφύλαξη της 
κοινωνικής κινητικότητας των ευρωπαίων 

στο Ναό του Ολυμπίου Διός
η εκδήλωση της Ελληνικής προεδρίας 

του Συμβουλίου της Ευρώπης

πολιτών. Ιδίως των νέων, που βλέπουν 
τις προοπτικές της ζωής τους να 
συρρικνώνονται ή να ματαιώνονται εξαιτίας 
της ανεργίας και της χαμηλής ανάπτυξης. Η 
Ευρώπη δεν αντέχει άλλη μια μακρόχρονη 
ύφεση.

Οι κύριοι στόχοι της Ελληνικής Προεδρίας 
φέρουν έντονα αυτό το δημοκρατικό 
πρόσημο. Έχουν σαφή αναπτυξιακό και 
κοινωνικό χαρακτήρα και σηματοδοτούν 
την ισχυρή πολιτική βούληση για τη 
στήριξη και την ώθηση στις νέες γενιές, 
αυτές που θα κυοφορήσουν το ευρωπαϊκό 
μας μέλλον. Στο νέο περιβάλλον της 
πανδημίας, τα μέτρα πρόληψης και 
περιορισμού της φυσικής μας ελευθερίας 
επενεργούν οριζόντια: στην εργασία, την 
εκπαίδευση, την επικοινωνία. Το κράτος 
και η κοινωνία μετασχηματίζονται και 
εισέρχονται ταχύτατα στην ψηφιακή εποχή. 
Η ελληνική προεδρία δεν είναι μόνο μια 
ψηφιακή τεχνικά προεδρία, η οποία θα 
κάνει έξυπνη χρήση των διαδικτυακών 
εκδηλώσεων και τηλεδιασκέψεων. Η 
ψηφιακή τεχνολογία είναι το πιο ισχυρό 
αντίβαρό μας στην κρίση. Βασική 
προτεραιότητα της Προεδρίας είναι η 
εξοικείωση, με την εκμετάλλευση όλων 
των σύγχρονων ψηφιακών δυνατοτήτων, 
των παιδιών και των νέων με τις 
θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης και τον 
δημοκρατικό πολιτισμό. Η παιδεία συνιστά 
την κινητήρια δύναμη της δημοκρατίας 
και της συμμετοχής στην ιδιότητα του 
πολίτη. Αυτό όμως προϋποθέτει την 
παροχή στους νέους μας των κατάλληλων 
γνωστικών εργαλείων, την ανάπτυξη του 
πληροφοριακού τους αυτοκαθορισμού. Ο 
δημοκρατικός πλουραλισμός και η ανοικτή 
δημόσια σφαίρα δεν σημαίνουν ανοχή στην 
παραπληροφόρηση και στα fake news που 
πληθαίνουν, ειδικά σε περιόδους κρίσης, 

τον πλουραλισμό της έννομης τάξης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η πανδημία αναπροσδιορίζει τις 
προτεραιότητες του Συμβουλίου, όπως και 
τις θεματικές της Ελληνικής Προεδρίας. 
Ως κεντρικό της θέμα έχει επιλεγεί 
«η προστασία της ανθρώπινης ζωής 
και της δημόσιας υγείας σε συνθήκες 
πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς 
και η αποτελεσματική διαχείριση της 
υγειονομικής κρίσης με πλήρη σεβασμό 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
αρχών της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου». Ένα θέμα που, σε αυτές τις 
έκτακτες συνθήκες, συμβαδίζει πλήρως με 
τις αξίες και την αποστολή του Συμβουλίου 
της Ευρώπης.

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας 
δεκαετίας κλονίζουν τα ισχυρά θεμέλια 
της δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου 
στην Ευρώπη. Η οικονομική κρίση έπληξε 
κυρίως τα κοινωνικά δικαιώματα, τις 
παροχές του Κράτους στην υγεία, την 
παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση. Η νέα 
μεγάλη ευρωπαϊκή ύφεση έθρεψε τον 
λαϊκισμό και τον ευρωσκεπτικισμό. Η 
μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, με 
τη σειρά της, έφερε ξανά στο προσκήνιο 
διαλυτικές τάσεις και ενίσχυσε τον 
εθνικισμό. Τα ρήγματα στον ευρωπαϊκό 
κοσμοπολιτισμό βαθαίνουν και το ιδανικό 
της ενωμένης Ευρώπης ξεθωριάζει 
μπροστά στην ψευδαίσθηση της ασφάλειας 
που προκαλεί ο εθνικός προστατευτισμός. 
Πολλοί υποτιμούν καίρια τη φιλελεύθερη 
δημοκρατία, αυτήν που μας κληροδότησε 
η Ευρώπη του διαφωτισμού και υπηρετούν 
οι θεσμοί της, όπως το Συμβούλιο της 
Ευρώπης.

Η πανδημία έρχεται να οξύνει τις 
αντιθέσεις. Ανά την Ευρώπη εντείνεται 
η ανησυχία για τη δημόσια υγεία και 
την ευημερία των λαών. Η προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και ζωής είναι η 
βάση του Κοινωνικού μας Συμβολαίου, 
η θεμελιώδης συμφωνία ανάμεσα στους 
κυβερνώντες και τους πολίτες, στην οποία 
στηρίζεται ο πολιτικός και κοινωνικός μας 
βίος. Ο ιός μας υπενθύμισε την αξία και 
την καθολικότητα της δημόσιας υπηρεσίας. 
Το Κράτος επέστρεψε στη συνείδηση 
όλων μας ως η πιο ισχυρή εγγύηση της 
ελευθερίας και της ζωής μας.

Η χώρα μας έγινε διεθνές πρότυπο 
διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης: 
εμπιστευθήκαμε τους ειδικούς, 
οργανώσαμε και ενισχύσαμε το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και, με τις άοκνες 
προσπάθειες του ιατρικού και του 
νοσηλευτικού προσωπικού, περιορίσαμε, 
στο μέτρο του δυνατού, τις ανθρώπινες 
απώλειες. Το καλό παράδειγμα δεν έδωσε 
μόνο το Κράτος, αλλά συνολικά η κοινωνία 
μας, με την πειθάρχηση όλων μας στα 
αυστηρά μέτρα, την αλληλεγγύη στις 
ευπαθείς ομάδες και την αυταπάρνηση 
των εργαζομένων που βρέθηκαν στην 
πρώτη γραμμή. Η εμπειρία της πανδημίας 
ήταν και είναι ένα ηθικοπολιτικό μάθημα: 
αντιληφθήκαμε ότι κάθε πράξη μας, σε 
μια τέτοια κατάσταση ανάγκης, δεν αφορά 
μόνον τον εαυτό μας, αλλά περικλείει τον 
άλλον, τον προστατεύει. Ότι, όταν το Κράτος 
δρα με φρόνηση και σχέδιο, δικαιώνει τις 
προσδοκίες μας και συσπειρώνει το έθνος, 
μας ενώνει μπροστά στον συλλογικό 
σκοπό.

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δοκιμάστηκαν 
σκληρά στην πανδημία. Η ιερότητα της 
ζωής είναι το αδιαπραγμάτευτο κεκτημένο 
του πολιτισμού μας και κάθε απώλεια 
έχει τη μοναδικότητά της. Οι χώρες της 
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Απλώνουμε την κρέμα μας και βάζουμε 
το γλυκό στο ψυγείο να παγώσει.

Όταν παγώσει καλά, στρώνουμε από 
πάνω τη μαρμελάδα.

τσιζκεικ με γιαούρτι και πτι μπερ 
συνταγη cheesecake

Μυστικά για το ωραιότερο cheesecake 
με γιαούρτι

Μην κόψετε το cheesecake αν δεν 
σταθεροποιηθεί η κρέμα του.

Είναι πολύ εύκολη συνταγή αλλά 
θέλει χρόνο για να παγώσει και να 
σταθεροποιηθεί η κρέμα.

Μπορείτε να γαρνίρετε το έτοιμο 
cheesecake με μαρμελάδα από κόκκινα 
φρούτα ή και με φρέσκα κόκκινα φρούτα, ή 
και τα δύο.

Μπορείτε να σερβίρετε το τσιζκεικ και με 
γλυκό κουταλιού της αρεσκείας σας.

argiro.gr

Η συνταγή της “Εβδομάδας”

  Τα ελληνικά αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά
    είναι superfoods

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Για τη βάση
1 πακέτο πτι μπερ 
   (ή 2 συσκευασίες μπισκότα γεμιστά)
125 γραμ. βούτυρο

Για την κρέμα
2 κεσεδάκια γιαούρτι στραγγιστό 
  (2x 200 γραμ.)
2 κουτιά ζαχαρούχο γάλα 
   (2 x 410 γραμ.)
2 κουτιά φυτική σαντιγί (2 x 250 γραμ)
1 κάψουλα βανίλιας (ή λίγες σταγόνες
    εκχύλισμα βανίλιας)

Για το γαρνίρισμα
1 μαρμελάδα της αρεσκείας σας
διάφορα φρούτα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για το τσιζκεικ με γιαούρτι και 
πτι μπερ, θρυμματίζουμε πρώτα τα 
μπισκότα. Βάζουμε το βούτυρο σε ένα 
τηγανάκι να λιώσει. Ανακατεύουμε τα δύο 
υλικά να ενωθούν καλά και στρώνουμε 
σε ένα 24άρι ταψάκι τη βάση του cheese-
cake.

Στη συνέχεια, ετοιμάζουμε την κρέμα 
του τσιζκεικ με γιαούρτι.

Χτυπάμε την φυτική σαντιγί μόνη της 
να πάρει λίγο όγκο και στη συνέχεια, 
ρίχνουμε όλα τα υλικά μαζί στο μίξερ. 
Χτυπάμε μέχρι να γίνει μια πλούσια 
κρέμα.

Cheesecake με γιαούρτι

Ξέχνα την chia και τα goji berries. 
Η ελληνική γη παράγει τα superfoods 
που χρειάζεσαι για ευεξία και καλή 
υγεία.

Ο δρ Νίκος Κρίγκας, βιολόγος- 
ταξινόμος φυτών και ερευνητής του 
Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και 
Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ 
«Δήμητρα», επέλεξε το χαρούπι, τον 
μάραθο και το μελισσόχορτο, για να 
τονίσει ότι τα ελληνικά αρωματικά – 
φαρμακευτικά φυτά είναι σύγχρονες 
υπερτροφές, τουλάχιστον εφάμιλλες 
αν όχι καλύτερες των ξενικών super-
foods.

«Οι συνταγές με αρωματικά φυτά 
αναδεικνύουν ένα νέο γαστρονομικό 
ορίζοντα στη μεσογειακή διατροφή 
με ευφάνταστους και πρωτότυπους 
συνδυασμούς ευεργετικών πρώτων 
υλών, ελληνικής προέλευσης, που 
χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα 
αρώματα και γεύσεις κι ενισχυμένη 
διατροφική αξία. Είναι ένα πρωτότυπο 
και πολύπλευρο εγχείρημα που 
αποσκοπεί την ευεξία μας: από 
κομπάρσοι τα ελληνικά αρωματικά- 
φαρμακευτικά φυτά- υπερτροφές 
γίνονται οι πρωταγωνιστές στην 
καθημερινή μας διατροφή και στο 
οικιακό μας περιβάλλον», δήλωσε ο κ. 
Κρίγκας.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι «η 
υπεύθυνη έρευνα – καινοτομία, ο 
παραγωγικός μεταποιητικός τομέας, η 
βιομηχανία, η πολιτική βούληση και οι 
καταναλωτικές οργανώσεις έχουν την 
ευκαιρία σήμερα να διαμορφώσουν 
όλοι μαζί ένα νέο παραγωγικό χάρτη 
ελληνικών υπερτροφών με εξαγωγικό 
προσανατολισμό».

Η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία 
που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση 
του παραρτήματος Θεσσαλονίκης της 
Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού, εξακολουθεί να 
είναι ο «παράδεισος των φυτών της 
Ευρώπης». Αν και κατέχει το 6% της 
Μεσογείου, φιλοξενεί το 26% της 
μεσογειακής χλωρίδας. Κατέχει μαζί 
με τις όμορες χώρες της Βαλκανικής 
το 50% της φυτικής ποικιλότητας της 
Ευρώπης (6.700 είδη και υποείδη). 
Από την μέχρι τώρα έρευνα στο 
φυτικό βασίλειο της Ελλάδας, έχουν 
προσδιοριστεί 1.683 είδη και υποείδη 
των αρωματικών – φαρμακευτικών 
φυτών (25% της ελληνικής χλωρίδας) 
για τα οποία υπάρχουν δημοσιευμένες 

φαρμακογνωστικές έρευνες ή και 
εθνοβοτανικές χρήσεις. Απ΄ αυτά, τα 
234 είναι ενδημικά είδη – υποείδη (δεν 
υπάρχουν πουθενά αλλού) και τα 75 
είναι χαρακτηρισμένα ως σπάνια – 
απειλούμενα.

Χαρούπι, κάππαρη, κρίταμο, 
μαστίχα Χίου, μάραθος, ορεινό 
θρούμπι, φασκόμηλο, τσάι του 
βουνού, δίκταμος, κρόκος Κοζάνης, 
σατουρέγια ορέων, μαντζουράνα, 
ρούδι, κράνα, κυνόροδα (καρποί 
του άγριου τριαντάφυλλου) είναι τα 
ελληνικά αρωματικά – φαρμακευτικά 
φυτά στα οποία αναφέρθηκε 
περισσότερο ο ερευνητής του 
Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης, και 
τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν 
υπερτροφές. Απαρίθμησε τα δυνατά 
τους σημεία (ποια είναι δηλαδή 
πλούσια σε αιθέρια έλαια – υψηλή 
περιεκτικότητα σε φαινολικές ενώσεις 
– μέταλλα και ιχνοστοιχεία – υψηλή 

περιεκτικότητα σε βιταμίνες – ωφέλιμα 
λιπαρά οξέα) ενώ ταυτόχρονα 
δήλωσε ότι αποτελούν παραδοσιακά 
φάρμακα φυτικής προέλευσης, 7 εκ 
των οποίων με εγκεκριμένη χρήση 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Φαρμάκων (δίκταμος Κρήτης, 
μάραθος, μαντζουράνα, μαστίχα 
Χίου, μελισσόχορτο, φαρμακευτικό 
φασκόμηλο, τσάι βουνού).

Αναφερόμενος στα συστατικά και 
στις επιστημονικά τεκμηριωμένες 
ιδιότητές τους, στα αντιοξειδωτικά 
χαρακτηριστικά τους που είναι 
πολύτιμα στοιχεία της συμμετοχής τους 
στη Μεσογειακή διατροφή, δίνοντας 
ειδικές συστάσεις, ο κ. Κρίγκας, 
αποκάλυψε μικρά μυστικά με χρηστική 
αξία: για παράδειγμα, τα κράνα έχουν 
το υψηλότερο αντιοξειδωτικό φορτίο 
απ΄ όλους τους καρπούς, ενώ η 

χρήση φασκόμηλου στο μαγείρεμα 
της φασολάδας είναι το αντίδοτο στο 
φούσκωμα που συχνά προκαλεί το 
συγκεκριμένο φαγητό. «Θα πρέπει 
να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε 
όχι ως βότανα που θεραπεύουν 
αλλά περισσότερο ως προληπτικά 
μέσα, τα αντιοξειδωτικά των οποίων 
θωρακίζουν την καλή υγεία», ανέφερε 
ο κ Κρίγκας.

Επίσης, εργαστηριακή σύγκριση 
έδειξε ότι το χαρούπι υπερτερεί 
της φέτας σε ωφέλιμα σάκχαρα 
και σε χαμηλά λιπαρά, καθώς και 
σε συστατικά όπως το ασβέστιο, 
βιταμίνες και ενέργεια. Η μαραθόριζα 
περιέχει περισσότερο κάλιο από το 
μπρόκολο που θεωρείται υπερτροφή, 
ενώ το μαρούλι ωχριά μπροστά στο 
μελισσόχορτο σε περιεκτικότητα 
ασβεστίου και καλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πάπας Φραγκίσκος 
για Αγία Σοφία: 

Νιώθω μεγάλο 
πόνο

BATIKANO. Για τη μετατροπή της 
Αγίας Σοφίας σε τζαμί μίλησε ο Πάπας 
Φραγκίσκος, στην κυριακάτικη ομιλία του 
στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Με σύντομη αλλά μεστή νοήματος 
αναφορά, επ’ ευκαιρία της διεθνούς 
Ημέρας για την Προστασία της Θάλασσας, 
ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε: «H θάλασσα 
πηγαίνει τη σκέψη μου πολύ μακριά, 
πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη και την 
Αγία Σοφία, και είμαι πολύ πονεμένος».

Η παρέμβαση του Πάπα 
πραγματοποιήθηκε παρ’ όλο που σχεδόν 
όλοι οι παρατηρητές προέβλεπαν ότι 
δεν θα γίνει για να μη δημιουργηθούν 
προβλήματα στη μικρή καθολική κοινότητα 
που ζει στην Τουρκία.

Την Τετάρτη 
εκλογές στη 

Βόρεια Μακεδονία 
-Τι υπόσχεται ο Ζάεφ 

Η προεκλογική καμπάνια ολοκληρώθηκε 
στη Βόρεια Μακεδονία, που πάει πολωμένη 
την Τετάρτη στις κάλπες για να εκλέξει την 
επόμενη κυβέρνηση.

Η πανδημία του κορωνοϊού, που 
καλπάζει το τελευταίο διάστημα στη 
Βόρεια Μακεδονία έφερε και πάλι στην 
επιφάνεια τη διαίρεση ανάμεσα στα 
δύο αντίπαλα στρατόπεδα: από τη μία 
τους Σοσιαλδημοκράτες του πρώην 
πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ, που 
διατυμπανίζει με κάθε ευκαιρία ως τεράστια 
επιτυχία την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ 
και το πράσινο φως που άναψε η ΕΕ για 
την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
στον απόηχο της Συμφωνίας των 
Πρεσπών. Και αό την άλλη το δεξιό 
εθνικιστικό VMRO-DPMNE του Χρίστιαν 
Μίτσκοτσκι, που επιχειρηματολογεί ότι το 
τίμημα για την αλλαγή του ονόματος της 
χώρας ήταν πολύ υψηλό.

O συνασπισμός του Ζάεφ προηγείται με 
3,6% σε νέο γκάλοπ. Και μολονότι το θέμα 
κυριαρχούσε μέχρι πριν από μερικούς 

μήνες, η πανδημία άλλαξε τους όρους 
του παιχνιδιού με τις δύο παρατάξεις να 
εξαπολύουν η μία στην άλλη πυρά για 
την πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων 
του κορωνοϊού που από μονοψήφια στα 
μέσα Μαϊου έφθασαν σε πάνω από 150 
ημερησίως με τη Βόρεια Μακεδονία των 
δύο εκατ. κατοίκων να έχει το δεύτερο 
υψηλότερο ποσοστό θνητότητας στα 
δυτικά Βαλκάνια πίσω από τη Σερβία με 
πάνω από 375 νεκρούς. Η μεταβατική 
κυβέρνηση που κυβερνά τη χώρα με μέλη 
από τα δύο κόμματα δυσκολεύεται να 
σχηματίσει ενιαίο μέτωπο απέναντι στην 
υγειονομική κρίση και οι εκλογές μεθαύριο 
Τετάρτη θα διεξαχθούν εν μέσω μιας νέας 
έξαρσης της Covid-19, που ενδέχεται να 
επηρεάσει αισθητά την προσέλευση στις 
κάλπες. Οι υγειονομικές Αρχές ετοίμασαν, 
πάντως, ειδικά πρωτόκολλα για τις εκλογές 
μεταξύ άλλων με πρόνοια άσκησης δύο 
μέρες νωρίτερα του εκλογικού δικαιώματος 
για τους φορείς του κορωνοϊού και το 
νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο ρόλος του αλβανικού 
παράγοντα 

Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τις δύο 
παρατάξεις σε μια αναμέτρηση στήθος 
με στήθος δίνοντας οι περισσότερες 
στο συνασπισμό του Ζόραν Ζάεφ ένα 
ισχνό προβάδισμα, εντός των ορίων του 
στατιστικού λάθους, παρά τη δυσαρέσκεια 
των ψηφοφόρων για τις ανεκπλήρωτες 
υποσχέσεις του στη διάρκεια της θητείας 
του.

Τα προηγούμενα χρόνια η η Δημοκρατική 
Ένωση για την Ενσωμάτωση (DUI) του Αλί 
Αχμέτι, το κύριο κόμμα που εκπροσωπεί 
την Αλβανική μειονότητα της Βόρειας 
Μακεδονίας, έπαιζε ρόλο – κλειδί στις 
εξελίξεις και μετείχε στις κυβερνήσεις τα 16 
από τα 18 τελευταία χρόνια. Αλλά αυτή τη 
φορά με σύνθημα το «Γιατί όχι;», το DUI 
αξιώνει να αναλάβει πρωθυπουργός ο 
δικός του υποψήφιος, Νασέρ Ζιμπέρι, σε 
αντάλλαγμα για μια συμμαχία. Η αλβανική 
μειονότητα, που αντιπροσωπεύει περίπου 
το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας, 
διαμαρτύρεται εδώ και χρόνια για κοινωνικές 
και οικονομικές διακρίσεις εις βάρος 
της, αλλά ορισμένοι επικριτές του DUI το 
κατηγορούν ότι παίζει το χαρτί της εθνικής 
ταυτότητας για να αποπροσανατολίσει 
το εκλογικό σώμα από την έλλειψη 
πειστικής ατζέντας και τις εις βάρος του 
κατηγορίες για διαφθορά. Δεν είανι τυχαίο 
ότι τόσο ο Ζάεφ – που έχει συμμαχήσει 
με το BESA, ένα μικρότερο αλβανικό 
κόμμα – όσο και ο δεξιός αντίπαλός του 
Μίτσκοτσκι, έχουν απορρίψει το παζάρι 
του DUI για το πόστο του πρωθυπουργού. 
Στήριξη της οικονομίας υπόσχεται ο Ζάεφ 
Ο συνασπισμός του Ζόραν Ζάεφ έχει 
υποσχεθεί ότι θα εστιάσει σε μέτρα στήριξης 
της οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, 
όπου ο μέσος μηνιαίος μισθός κυμαίνεται 
γύρω στα 420 ευρώ, με αποτέλεσμα 
πολλοί νέοι να εγκαταλείπουν τη χώρα σε 
αναζήτηση εργασίας σε άλλα ευρωπαϊκά 
κράτη. «Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ και 
αρχίζουμε διαπραγματεύσεις με την ΕΕ. 
Τώρα θα εργαστούμε για την οικονομία», 
είπε ο Σοσιαλδημοκράτης πρώην 
πρωθυπουργός σε πρόσφατη τηλεοπτική 
του εμφάνιση. Ενώ προειδοποίησε ότι 
μια νίκη των αντιπάλων του του VMRO-
DPMNE θα σηματοδοτήσει μια επιστροφή 
της χώρας στις σκοτεινές μέρες του Νίκολα 
Γκρούεφσκι, που κυβερνούσε μέχρι το 
2016, όταν διέφυγε στην Ουγγαρία για να 
αποφύγει την καταδίκη του για υπόθεση 
διαφθοράς.

Αντίστοιχες κατηγορίες, ωστόσο, 
αντιμετωπίζει και το στρατόπεδο του 
Ζάεφ με την εμφάνιση σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ηχητικών ντοκουμέντων και 
βίντεο, που φέρονται να καταγράφουν 
παρατυπίες. Αναλυτές σημειώνουν, 
πάντως, ότι είναι δύσκολο να πει κανείς 
με βεβαιότητα κατά πόσον αυτές οι 
εκστρατείες λάσπης θα πείσουν τους 
αναποφάσιστους και προβλέπουν 
μια αβέβαιη μάχη μέχρι τέλους. 

iefimerida.gr 

Κίνα: Τουλάχιστον 
140 νεκροί και 

αγνοούμενοι από 
τις πλημμύρες 

Ο συναγερμός για πλημμύρες παραμένει 
σε ισχύ στην Κίνα, όπου τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει 140 
νεκρούς ή αγνοούμενους, ενώ απειλούν 
και τη μητρόπολη της Ουχάν, όπου 
πρωτοεμφανίστηκε ο κορωνοϊός. 

Η πόλη των 11 εκατομμυρίων κατοίκων 
είναι μεταξύ των περιοχών στις οποίες 
οι Αρχές παρακολουθούν με ανησυχία 
την άνοδο της στάθμης των υδάτων του 
ποταμού Γιανγκτσέ, που έχουν ανέλθει στο 
τρίτο υψηλότερο επίπεδο της ιστορίας στην 
Ουχάν.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που 
σαρώνουν την περιοχή από τον Ιούνιο 
έχουν ως συνέπεια να πλημμυρίσουν 
τεράστιες εκτάσεις στο νότιο τμήμα της 
χώρας. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για έναν 
απολογισμό, έως σήμερα, 141 νεκρών ή 
αγνοουμένων, 28.000 κατεστραμμένων 
κτιρίων και σχεδόν 38 εκατομμυρίων 
πληγέντων σε διάφορους βαθμούς.

Σε βίντεο που προβλήθηκαν στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό το 
Σαββατοκύριακο καταγράφονται 
συνταρακτικές σκηνές, με πολλά χωριά 
και πόλεις να έχουν πλημμυρίσει, σπίτια 
να έχουν χαθεί σχεδόν ολόκληρα κάτω 
από τα λασπόνερα, με τις στέγες τους 
μονάχα να διακρίνονται και διασώστες 
να απομακρύνουν άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά με σωσίβιες λέμβους.

Σημάδι της ολοένα και μεγαλύτερης 
ανησυχίας, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Σι 
απηύθυνε χθες έκκληση στις τοπικές αρχές 
και στον στρατό να κινητοποιηθούν για τη 
διάσωση των πληγέντων πληθυσμών. 
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimeri-
da.gr/kosmos/kina-140-nekroi-agnooyme-
noi-plimmyres-oyhan

ΟΗε: Η πείνα 
επιδεινώνεται στον 
κόσμο, δυσοίωνες 

οι προοπτικές 
για το 2020

Σχεδόν ένας άνθρωπος στους εννιά 
υπέφερε από χρόνιο υποσιτισμό το 2019, 
μια αναλογία που αναμένεται να επιδεινωθεί 

λόγω κορωνοϊού, επισημαίνει ετήσια έκθεση 
του ΟΗΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, 
η πείνα έπληττε πέρυσι σχεδόν 690 
εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 8,9% του 
παγκόσμιου πληθυσμού, αναφέρει η έκθεση 
της Οργάνωσης του ΟΗΕ για τα Τρόφιμα 
και τη Γεωργία (FAO), που συντάχτηκε με τη 
συνδρομή του Διεθνούς Ταμείου Γεωργικής 
Ανάπτυξης, της Unicef, του Παγκόσμιου 
Επισιτιστικού Προγράμματος και του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Μέχρι το 2040, οι αριθμοί υποσιτισμού θα 
είναι τεράστιοι

Δηλαδή 10 εκατομμύρια άνθρωποι 
περισσότεροι σε σχέση με το 2018, και 60 
εκατομμύρια περισσότεροι σε σχέση με το 
2014. «Αν η τάση συνεχιστεί, εκτιμάται ότι 
μέχρι το 2030, αυτός ο αριθμός θα ξεπεράσει 
τα 840 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό 
σημαίνει σαφώς ότι ο στόχος (εξάλειψης 
της πείνας έως το 2030 που ορίστηκε 
από τον ΟΗΕ το 2015) είναι εκτός τροχιάς 
υλοποίησης», δήλωσε ο Τιμπό Μεγιάντ, 
αναλυτής πολιτικής στον FAO.

Και αυτό χωρίς να υπολογιστεί το 
υγειονομικό και οικονομικό σοκ που 
προκλήθηκε από την πανδημία της Cov-
id-19, που επιφέρει διαδοχικές απώλειες 
εισοδήματος, αυξάνει τις τιμές των τροφίμων, 
διαταράσσει τις αλυσίδες εφοδιασμού…

Σύμφωνα με την έκθεση, η παγκόσμια 
ύφεση που οφείλεται στον νέο κορωνοϊό 
κινδυνεύει να οδηγήσει στην πείνα άλλα 83 
με 132 εκατομμύρια ανθρώπους. “Πρόκειται 
για υποθέσεις ακόμη μάλλον επιφυλακτικές, 
η κατάσταση είναι σε πλήρη εξέλιξη”, 
αναφέρει ο Μεγιάντ.

Η εκτίμηση του υποσιτισμού στον 
κόσμο είναι σε μεγάλο βαθμό κατώτερη 
αυτής προηγούμενων εκθέσεων 
Η εκτίμηση του υποσιτισμού στον κόσμο 
είναι σε μεγάλο βαθμό κατώτερη αυτής 
προηγούμενων εκθέσεων: η περυσινή 
έκθεση έκανε λόγο για περισσότερα 
από 820 εκατομμύρια ανθρώπους που 
λιμοκτονούσαν. Ωστόσο τα στοιχεία δεν 
μπορούν να συγκριθούν: η ενσωμάτωση 
δεδομένων προσφάτως προσβάσιμων 
--κυρίως προερχόμενων από έρευνες που 
διεξήχθησαν στην Κίνα, στα νοικοκυριά της 
χώρας-- οδήγησε στην αναθεώρηση όλων 
των εκτιμήσεων από το 2000.

«Δεν πρόκειται για μια μείωση (του 
αριθμού των ανθρώπων που υποφέρουν 
από υποσιτισμό), αλλά για μια αναθεώρηση. 
Όλα υπολογίστηκαν εκ νέου στη βάση 
αυτών των νέων στοιχείων», επέμεινε ο 
Μεγιάντ. “Καθώς η Κίνα αντιπροσωπεύει το 
ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού, 
αυτή η επικαιροποίηση έχει σημαντικές 
συνέπειες στα συνολικά αριθμητικά στοιχεία, 
αναφέρει ο αναλυτής του FAO. “Παρότι ο 
αριθμός είναι χαμηλότερος” η διαπίστωση 
μιας αύξησης του υποσιτισμού από το 2014 
“επιβεβαιώνεται”, προσθέτει.

iefimerida.gr 

Πωλούνται
καινούργια και 
μεταχειρισμένα 

(σε άριστη κατάσταση) 
τραπεζομάντηλα  και 
πετσέτες εστιατορίου 
σε διάφορα μεγέθη 

και χρώματα.
Πωλούνται επίσης λευκά 

είδη για την κουζίνα 
(ποδιές, φόρμες κλπ).

Ολα κάτω 
από τη μισή τιμή

Τηλεφωνήστε 
905 737.8404



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια14 ιουλιου 2020 27

Εάν θέλετε να απολαμβάνετε την 
ομορφιά μιας παραλίας στην αυλή του 
σπιτιού σας, τότε έχετε τη δυνατότητα να 
το κάνετε. Η ισπανική εταιρεία Piscinas de 
Arena NaturSand, μπορεί να μετατρέψει 
την ήδη υπάρχουσα πισίνα σας μπορεί σε 
μια αμμώδη όαση ακριβώς έξω από την 
αυλή του σπιτιού σας. Με λευκή άμμο και 
γαλανά νερά, θα νιώσετε σαν να βρίσκεστε 
σε κάποια παραθαλάσσια κατοικία, ακόμα 
κι αν είστε μέσα στην πόλη.

Εκτός από την ομορφιά της κατασκευής, 
οι πισίνες που κατασκευάζει η εταιρία 
έχουν αρκετά ακόμα πλεονεκτήματα, ένα 
από αυτά η σύσταση της άμμου. Η άμμος 
μπορεί να φτάσει παντού αν δεν είναι 
κάποιος προσεκτικός και η εταιρία για να 
διασφαλίσει ότι το σπίτι δεν θα γεμίσει 

perierga.gr

με άμμο μετά το μπάνιο έχει αναπτύξει 
ένα ειδικό υλικό στο οποίο αναμειγνύει 
σκυρόδεμα με άμμο. Αυτό την κάνει να 
μοιάζει με παραλία, ενώ έχει τη δομή 
και τα πλεονεκτήματα μιας πισίνας. Ένα 
ακόμα θετικό στοιχείο του υλικού που 
χρησιμοποιείται είναι ότι δεν ζεσταίνεται 
και δεν προκαλεί άρα αυτό το δυσάρεστο 
συναίσθημα όταν κανείς αποφασίζει να 
περπατήσει στην άμμο.

Η είσοδος στην πισίνα γίνεται σταδιακά, 
δηλαδή με τη χρήση μιας ράμπας που 
βαθαίνει σιγά σιγά, ακριβώς όπως 
συμβαίνει με την είσοδο στην παραλία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον το 
επιτρέπει ο καιρός, η εγκατάσταση μπορεί 
να ολοκληρωθεί σε ένα μήνα.

perierga.gr

Η παραλία έρχεται 
στο σπίτι σας…

Ο Αρσένιος (μετέπειτα π. Παΐσιος) 
δεν αγωνιζόταν μόνο με νεανικό 
ενθουσιασμό, αλλά και με γεροντική 
σύνεση. Συνώδευε τις ασκήσεις του με 
πολλή προσοχή και αυτοέλεγχο· κάθε 
ημέρα εξέταζε τον εαυτό του τι έκανε, 
πώς μίλησε, αν πλήγωσε κάποιον με 
την συμπεριφορά του.

Ο Αρσένιος με την προσεκτική 
ζωή και τις συμβουλές του βοήθησε 
πνευματικά και άλλους νέους. 
Συναναστρεφόταν συνήθως με 
μικρότερα παιδιά. Τα συγκέντρωνε 
στην Αγία Βαρβάρα, διάβαζαν βίους 
Αγίων και τα παρακινούσε να κάνουν 
μετάνοιες και να νηστεύουν.

Μερικές μητέρες ανησύχησαν και 
απέτρεπαν τα παιδιά τους να τον 
συναναστρέφωνται. Κάποιο παιδί 
εργαζόταν στον ίδιο μάστορα με τον 
Αρσένιο και προσευχόταν μαζί του. 
Οι γονείς του φοβήθηκαν μη γίνη 
καλόγηρος και δεν τον άφηναν να 
έχη σχέση με τον Αρσένιο ούτε να 
αγωνίζεται. Αργότερα πήγε να εργασθή 
στην Γερμανία και σκοτώθηκε. Τότε 
αισθάνθηκαν τύψεις και έλεγαν: 
«Καλύτερα να είχε γίνει καλόγηρος».

Άλλο παιδί που καταγόταν από τα 
Φάρασα, ήθελε ο Αρσένιος να το πάρη 
μαζί του για μοναχό και προσπαθούσε 
να πείση την μητέρα του. Άλλον νέο 
τον στήριξε να γίνη ιερέας. Κληρικός 
καταγόμενος από την Κόνιτσα ομολογεί 
ότι βοηθήθηκε στην μοναχική του 
κλίση από τον λαϊκό ακόμη Αρσένιο.

Είχε ενδιαφέρον και πόθο μεγάλο 
να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Θεό. 
Κάποιον γέρο βοσκό που ζούσε μόνος 
πάνω στα βουνά και είχε πάει στην 
Εκκλησία δύο-τρεις φορές σε όλη του 
την ζωή, ο Αρσένιος τον πλησίασε 
και φρόντισε να τον φέρη κοντά στον 
Χριστό.

Στη Κόνιτσα κάποιος Μουσουλμάνος 
ονόματι Μπαϊράμης είχε άρρωστη 
την μητέρα του. Ο μικρός Αρσένιος 
πήγαινε τη νύχτα και βοηθούσε την 
άρρωστη. Ο Μπαϊράμης εξέφρασε την 
επιθυμία να γίνη Χριστιανός.

Τα λίγα χρήματα που έπαιρνε ως 
μαθητευόμενος ξυλουργός, τα μοίραζε 
ελεημοσύνη σε φτωχά παιδιά του 
ορφανοτροφείου. Έφερνε και στο σπίτι 
τους φτωχά παιδιά για φαγητό.

Ο κ. Χατζηρούμπης Απόστολος, 
Κονιτσιώτης, σε επιστολή του με τίτλο, 
«Οι αναμνήσεις μου από έναν Άγιο», 
αναφέρει:

«Με τον Αρσένιο μέναμε σε 
διαφορετικές γειτονιές. Την πρώτη 
φορά που τον είδα, εντυπωσιάστηκα 
από την κινητικότητά του. Όταν ήταν 
μαθητευόμενος μαραγκός, διακρίθηκε 
για την σβελτάδα, την προθυμία και 
προ παντός την ανθρωπιά του. Ο 
μάστοράς του έλεγε αργότερα: “Ο 
Αρσένης ένας ήταν”.

» Ως παιδιά αγροτών βοσκούσαμε τα 
άλογά μας στα κοινοτικά βοσκοτόπια. 
Αυτή την περίοδο γνώρισα το ψυχικό 
μεγαλείο του Αρσενίου. Από τις 
ασήμαντες παιδικές αντιδικίες μας 
ήταν ολοφάνερο ότι ήταν ο μόνος 
που προτιμούσε να αδικήται παρά να 
αδική.

» Σε κάθε μας συνάντηση όλο και 
περισσότερο διαπίστωνα ότι μόνιμη 
προσπάθειά του ήταν να ομολογή 
τον Κύριο. Είχε πάντα στην τσέπη 
του ένα θρησκευτικό βιβλίο που το 
διάβαζε συχνά. Θυμάμαι τον ζήλο του 
να εξασφαλίση ακροατήριο από τον 
παιδικό κόσμο, αντί οποιουδήποτε 

Νεανικές αρετές 
του οσίου Παϊσίου

τιμήματος, όπως λ.χ. να αναλαμβάνη 
την φύλαξη των ζώων μας, να γίνεται 
νεροκουβαλητής μας κ.ά., αρκεί εμείς 
να τον προσέχαμε, όταν μας διάβαζε 
την Αγία Γραφή.

» Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος του 
να χρωματίζη αυτά που έλεγε, όταν 
αναφερόταν στην σταυρική θυσία τού 
Χριστού. Γινόταν τόσο παραστατικός, 
ώστε κατώρθωνε να αποσπά την 
προσοχή και των πιο ζωηρών παιδιών. 
Έβλεπα κατακάθαρα στο νεανικό του 

πρόσωπο την ικανοποίηση και την 
αγαλλίασή του, γιατί μπορούσε να 
διδάσκη τον λόγο του Κυρίου σε τόσο 
αγνό ακροατήριο. Από όσο θυμάμαι 
αυτή την τακτική την συνέχισε τέσσερα 
με πέντε χρόνια, μέχρι που πήγε 
στρατιώτης».

Από το βιβλίο: Ιερομονάχου Ισαάκ, 
ΒΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Στ’ έκδοσις, Άγιον Όρος 
2008, σελ. 55.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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και αποπροσανατολίζουν τον δημόσιο 
διάλογο.

Η εκπαιδευτική πολιτική συνιστά 
μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού 
προγράμματος για την προστασία των 
ανηλίκων ως ευάλωτης ομάδας. Προστασία 
απέναντι στη φτώχεια, τη βία, την εμπορία, 
την αναγκαστική εργασία και κάθε 
εκμετάλλευση. Η Ελλάδα έχει επωμιστεί 
το κύριο βάρος για την υποδοχή των 
μεταναστευτικών και των προσφυγικών 
ροών, μεταξύ των οποίων και πολλών 
ασυνόδευτων ανηλίκων. Παιδιά που έχουν 
υποστεί τραυματικές εμπειρίες από την 
εγκατάλειψη και τον πόλεμο στις πατρίδες 
τους και οφείλουμε να στηρίξουμε υλικά και 
ψυχικά, σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας. 
Όπως οφείλουμε να εκμεταλλευθούμε 
την ψηφιακή ευκαιρία της κρίσης για να 
επιταχύνουμε τις διαδικασίες καταγραφής 
και ασύλου, να περιορίσουμε τον χρόνο της 
έκθεσης των παιδιών και των μεταναστών 
στις συνθήκες κράτησής τους.

Την εμβάθυνση της κοινής μας 
ευρωπαϊκής συνείδησης υπηρετεί και 
η διαφύλαξη της πλούσιας πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς απέναντι σε μια άλλη 
σύγχρονη απειλή, μια «πανδημία σε αργή 
κίνηση», όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί: 
την κλιματική αλλαγή. Οι αρχαιολογικοί 
χώροι, τα πολιτιστικά σύμβολα που 
αναπαριστούν τις καταβολές μας και την 
κοινή μας διαδρομή στον ευρωπαϊκό 
χώρο και χρόνο, εκτίθενται σε ακραία 
κλιματικά συμβάντα, με δική μας ευθύνη. 
Η ακεραιότητα των μνημείων και των 
ιστορικών τόπων κινδυνεύει – και μαζί της 
θρυμματίζεται η συλλογική μας μνήμη.

Οι επιστήμονες και οι διεθνείς 
περιβαλλοντικοί οργανισμοί μας 
προειδοποιούν: η κλιματική αλλαγή, σε 
συνδυασμό με άλλες περιβαλλοντικές 
διαταραχές, μπορεί να δημιουργήσει το 
έδαφος για την ανάπτυξη νέων λοιμωδών 
νοσημάτων όπως ο Covid-19, και να 
μεταβάλει τα μοντέλα μετάδοσής τους. 
Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για την 
περιβαλλοντική μας αφύπνιση. Όλοι μας 
γίναμε μάρτυρες στην απομόνωση και την 
ερήμωση της πανδημίας, της προσωρινής 
αποφόρτισης του πλανήτη μας από τους 
ρύπους και της αναζωογόνησης των 
υδάτων. Η πανδημία μας επανέφερε, έστω 
με τον δραματικό της τρόπο, σε μια ζωή με 
λιγότερη ενεργειακή σπατάλη. Οι πολιτικές 
της καθαρής και αειφόρου ανάπτυξης 
δεν εγγυώνται μόνο την υλική υπόσταση 
των μνημείων μας ή τη βιωσιμότητα του 
πλανήτη μας, αλλά και την άυλη διάσταση 
της καθημερινότητάς μας, τη μορφή ζωής 
του πολιτισμού μας. Η πράσινη Ευρωπαϊκή 
Συμφωνία είναι ο χάρτης της πορείας μας 
για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη το 
2050. Με δράσεις αποκατάστασης της 
βιοποικιλότητας και μείωσης της ρύπανσης 
και με αποδοτική χρήση των πόρων, ώστε 
να πετύχουμε τη μετάβαση σε μια καθαρή, 
κυκλική οικονομία.

Είναι αλήθεια ότι στην πανδημία είμαστε 
όλοι εκτεθειμένοι. Όμως, κάποιοι από εμάς 
είναι πιο ευάλωτοι. Οι ευπαθείς ομάδες, 
ωστόσο, δεν καθορίζονται μόνο από τον 
βιολογικό παράγοντα, την ηλικία ή τα 
υποκείμενα νοσήματα των ανθρώπων που 
βιώνουν με μεγαλύτερη ένταση αυτή την 
εξαιρετική κατάσταση διακινδύνευσης. Σε 
εκείνους είναι προσηλωμένη -και ορθώς, 
με απόλυτη προτεραιότητα- η μέριμνα του 
συστήματος υγείας, ώστε να μηδενίσουμε, 
ει δυνατόν, τις απώλειες σε ανθρώπινες 
ζωές. Όμως, υπάρχουν επίσης γύρω 
μας οι κοινωνικά ευάλωτοι συμπολίτες 
μας, αυτοί που υφίστανται το μεγαλύτερο 
κόστος της πανδημίας και των μέτρων 
περιορισμού της ελευθερίας τους, φυσικής 

και επαγγελματικής, εν τέλει κοινωνικής. Σε 
κομβικό στόχο της Ελληνικής Προεδρίας 
αναδεικνύεται η καταπολέμηση των 
διακρίσεων: του δημόσιου ή ιδιωτικού 
λόγου που εκτρέπεται, άμεσα ή έμμεσα, σε 
ρατσιστικό, της ενδοοικογενειακής βίας που 
επιτείνεται σε συνθήκες περιορισμού, του 
στιγματισμού, με πρόσχημα την πανδημία, 
των μειονοτήτων. Εξίσου σημαντική είναι 
η θωράκιση του Κοινωνικού Κράτους. Το 
Κράτος πρόληψης, με τα τεστ ανίχνευσης 
του ιού και τα μέτρα περιορισμού της 
κίνησης, υπήρξε η πρώτη απάντηση στο 
ξέσπασμα της κρίσης. Μακροπρόθεσμα, 
ωστόσο, πρέπει να συμπληρωθεί από 
το παροχικό Κράτος Πρόνοιας. Προέχει 
η στοχευμένη στήριξη στις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες: στους ανέργους 
και τους άπορους, τις μονογονεϊκές 
οικογένειες, τα άτομα με αναπηρίες, τους 
κατοίκους απομακρυσμένων ορεινών ή 
νησιωτικών περιοχών. Η τόνωση στις 
επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που 
δεν διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις στη 
φυσική αποστασιοποίηση, η υποστήριξη 
στον τουρισμό και τις εποχικές εργασίες. 
Η ίση πρόσβαση στα δημόσια αγαθά και η 
προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, 
σε μια κοινωνία ήδη ταλαιπωρημένη από 
την οικονομική κρίση, συνιστούν το κρίσιμο 
δίκτυ ασφαλείας για τους πολλούς και 
εγγυώνται την κοινωνική μας συνοχή.

Πρόκειται εξάλλου για ζητήματα 
ευρωπαϊκά, πρώτης γραμμής. Για τον λόγο 
αυτό στόχος της Ελληνικής Προεδρίας 
είναι η ανάδειξη της εφαρμογής του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Καθώς 
η κρίση εξελίσσεται, οι προβλέψεις των 
διεθνών οργανισμών, όπως του Διεθνούς 
Οργανισμού Εργασίας, είναι δυσοίωνες: 
η παγκόσμια ανεργία θα ανέλθει σε 
υψηλότερα επίπεδα από εκείνη της 
κρίσης του 2008. Η κοινωνική προστασία 
συνδέεται όχι μόνο με την προσαρμογή 
και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας 
αλλά και με τον βιώσιμο μετασχηματισμό 
της οικονομίας και τη χρήση του ψηφιακού 
μοντέλου της εξ αποστάσεως εργασίας 
προς όφελος της κοινωνίας, των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Οι 
ευκαιρίες και οι προκλήσεις που ανοίγονται 
μπροστά μας είναι πολλές: τα νέα δίκτυα 
ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών, η 
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
όπως της παραγωγής λογισμικού για 
απομακρυσμένη εργασία, το ηλεκτρονικό 
χρήμα και η ψηφιακή υπογραφή, και άλλα 
πολλά. Το κοινωνικό Κράτος επανιδρύεται 
στο ψηφιακό τρίπτυχο εργασίας-υγείας-
παιδείας, με την ώθηση της τηλεργασίας, 
της βιογενετικής, της τεχνητής νοημοσύνης 
και της τηλεκπαίδευσης. Ο κόσμος μας 
μετά τον Covid-19 δεν μπορεί να είναι 
ο κόσμος των μεγάλων ανισοτήτων, 
του χάσματος ανάμεσα στους ψηφιακά 
καλλιεργημένους και τους ηλεκτρονικά 
αναλφάβητους. Αντιθέτως, η Ευρώπη 
πρέπει να λειτουργήσει συμπεριληπτικά και 

ενοποιητικά, να γεφυρώσει τις αντιθέσεις 
και να τις συνθέσει.

Η πρόκληση της Ευρώπης και της 
ελληνικής προεδρίας είναι όμως και 
θεσμική. Η ανεξαρτησία των θεσμών και 
ειδικότερα της δικαιοσύνης βρίσκεται στην 
καρδιά του κράτους δικαίου και στις υψηλές 
προτεραιότητες του ελληνικού εξαμήνου. Η 
Ευρώπη είναι, πρώτα απ ́ όλα, μια ένωση 
δικαίου, με δικαιοσύνη αποτελεσματική 
και αμερόληπτη. Η δημοκρατία και η 
λαϊκή κυριαρχία δεν νοούνται χωρίς το 
Κράτος Δικαίου, τα ανεξάρτητα δικαστήρια 
και τα θεσμικά αντίβαρα που εγγυώνται 
την προστασία των μειονοτήτων 
και αποτρέπουν την τυραννία της 
πλειοψηφίας. Έτσι προάγεται η ποιότητα 
της δημοκρατίας και η εμπιστοσύνη των 
πολιτών στο Κράτος και συνολικά στην 
ευρωπαϊκή έννομη τάξη που μοιράζεται 
κοινούς κανόνες και αξίες. Η δικαστική 
εξουσία συνομιλεί με την πολιτική μέσα 
από τον έλεγχο της συνταγματικότητας 
των νόμων, αλλά δεν εξαρτάται από 
αυτήν, ούτε από τις σκοπιμότητές της: 
παραμένει ο φύλακας της νομιμότητας και 
της κοινωνικής μας ειρήνης. Η ανεξαρτησία 
των δικαστικών οργάνων είναι άμεσα 
συνυφασμένη με την αποστολή του 
δικαστή και συνιστά ουσιώδες στοιχείο 
του δικαιώματος αποτελεσματικής 
δικαστικής προστασίας και της δίκαιης 
δίκης. Ο διορισμός και η θητεία των μελών 
της Δικαιοσύνης, ιδίως των ανωτάτων 
δικαστηρίων, η αυτόνομη άσκηση των 
καθηκόντων τους και η στεγανότητα των 
δικαστικών οργάνων έναντι εξωτερικών 
συμφερόντων δεν εξασφαλίζουν μόνο την 
απονομή της δικαιοσύνης: θωρακίζουν 
τους δημοκρατικούς θεσμούς και την 
αναπαράστασή τους στους πολίτες. 
Έχοντας διατελέσει για πολλά χρόνια 
ανώτατη δικαστής και Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, σας 
διαβεβαιώ ότι για τους πολίτες η δικαιοσύνη 
δεν είναι μια αφηρημένη λειτουργία, ούτε 
απλά το στόμα του νόμου, όπως έλεγε ο 
Μοντεσκιέ, ενός νόμου συχνά πολύπλοκου 
ή ακόμη και ανορθολογικού, που πολλές 
φορές οι πολίτες αγνοούν. Η δικαιοσύνη 
είναι το τελευταίο καταφύγιό τους για μια 
αμερόληπτη και δίκαιη κρίση, ο θεσμός 
στον οποίο εναποθέτουν, όταν θίγονται, 
την ελπίδα τους για ισότητα και ελευθερία. 
Η πανδημία θα φέρει -ήδη το έχει κάνει, 
σε νομοθετικό επίπεδο- νέες προκλήσεις 
και για τους δικαστές που θα κληθούν να 
αποφανθούν για το δίκαιο του Covid-19, 
το δίκαιο της υγειονομικής, αυτή τη φορά, 
ανάγκης. Και είναι σαφές, ότι απέναντι 
στους λαϊκισμούς της εποχής μας, κάθε 
πολιτικής απόχρωσης, η δικαιοσύνη 
διατηρεί το πλεονέκτημα της νηφαλιότητας 
και της αναφοράς στον κανόνα. Το Κράτος 
Δικαίου και η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι 
μια ιστορική και πολιτική κατάκτηση της 
Ευρώπης και σε αυτήν έχουν συμβάλει 
καθοριστικά τα ανώτατα δικαστήριά της, 

το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, υπερασπιζόμενα τις αξίες 
της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας.

Η πανδημία δεν είναι μόνο μια 
πρωτοφανής, για όλους μας, υγειονομική 
κρίση. Είναι μια μείζων πολιτική δοκιμασία 
που επιτάχυνε τα προβλήματα, θεσμικά 
και κοινωνικά, της Ευρώπης, και ανέδειξε 
τις πλέον ευάλωτες και εύθραυστες 
όψεις της συμβίωσής μας. Η κρίση έγινε 
ο καταλύτης εξελίξεων, οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτικών, που ακόμη δεν 
μπορούμε με βεβαιότητα να εκτιμήσουμε, 
ούτε να προβλέψουμε την έκβασή τους. 
Η καθυστέρηση στην πολιτική ενοποίηση 
της Ευρώπης, το δημοκρατικό έλλειμμα, 
η κρίση του Κοινωνικού Κράτους ήταν 
ήδη εδώ, πολύ πριν από τον ιό. Τώρα 
είναι ακόμη πιο επιτακτική η μετάβαση σε 
ένα νέο παράδειγμα για την ευρωπαϊκή 
μας συνύπαρξη, με πιο στέρεο και ευρύ 
τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και την 
ανοικτή, όχι μόνον οικονομικά, αλλά και 
πολιτισμικά κοινωνία. Την ευρωπαϊκή 
κοινωνία των ίσων ευκαιριών και της 
ενσωμάτωσης, όχι των αποκλεισμών 
και των διαιρέσεων. Μέσα από το κύμα 
της πανδημίας θα αναδυθεί μια νέα 
Ευρώπη. Μπορεί σήμερα να φυσά 
άνεμος απαισιοδοξίας απέναντι στην 
ευρωπαϊκή προοπτική και να ηχούν πιο 
δυνατά οι φωνές της αντίδρασης και της 
εσωστρέφειας, όμως όλοι γνωρίζουμε ότι 
η Ευρώπη παραμένει ένας προνομιακός 
τόπος και τρόπος ζωής στον πλανήτη μας.

Για τη χώρα μας, που δοκιμάστηκε 
σκληρά τα τελευταία χρόνια και κρατήθηκε 
όρθια, χάρη στις θυσίες του ελληνικού 
λαού και την ευρωπαϊκή της ένταξη, η 
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης 
είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία. Ευκαιρία να 
αναδείξει την ευρωπαϊκή της ταυτότητα και 
πρόοδο και να συμβάλει, ειδικά τώρα, στη 
σφυρηλάτηση της κοινής ευρωπαϊκής μας 
πορείας και την έξοδο από μια ακόμα κρίση. 
Η απάντηση της Ευρώπης στις δυσκολίες 
του καιρού μας δεν πρέπει να είναι μόνον 
οικονομική ή διαχειριστική. Προϋποθέτει 
και την επιστροφή μας στα θεμελιώδη 
που οραματίζονταν οι πατέρες της, όπως 
ο Jean Monnet: οι βασικές ευρωπαϊκές 
αποφάσεις, αυτές που ανοίγουν τον δρόμο 
και διευρύνουν τους ορίζοντές μας πρέπει 
να είναι κατεξοχήν πολιτικές.

Η Προεδρία της Δημοκρατίας θα στηρίξει 
ενεργά, με κάθε πρόσφορο μέσο, την 
Ελληνική Προεδρία, τις δράσεις και τις 
εκδηλώσεις της αυτό το εξάμηνο. Είναι το 
ελάχιστο χρέος όλων μας να συμβάλουμε 
στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
στην προαγωγή των αξιών, των κανόνων 
και του θεσμικού του κεκτημένου, σε αυτό 
το κρίσιμο σταυροδρόμι για το ευρωπαϊκό 
μας μέλλον.

στο Ναό του Ολυμπίου Διός
η εκδήλωση της Ελληνικής προεδρίας 

του Συμβουλίου της Ευρώπης
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Για “προσβολή στη μνήμη, 
στην ιστορία, στην αισθητική, 

που δυστυχώς δεν τη 
βλέπουμε για πρώτη φορά” 

κάνει λόγο σε ανάρτησή 
του ο Γιώργος Νταλάρας 

αναφορικά με την μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας 

σε τζαμί.
Θέση για την απόφαση της 

Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία 
Σοφία σε τζαμί πήρε ο Γιώργος 
Νταλάρας. Σε ανάρτησή του στο fa-
cebook χαρακτηρίζει την κίνηση του 
προέδρου Ερντογάν “προσβολή στη 
μνήμη, διαστρέβλωση της ιστορίας” 
και “πολιτική κίνηση που γίνεται με 
πρόθεση”.

Ο γνωστός καλλιτέχνης κάνει λόγο 
για “επίδειξη ωμού φονταμενταλισμού 
απέναντι στον πολιτισμό και στην 
ιστορία” και εναποθέτει τις ελπίδες του 
στις δημοκρατικές φωνές της γείτονος, 
όπως του Ορχάν Παμούκ, τις οποίες 
χαρακτηρίζει παρηγοριά για τις νέες 
γενιές.

Όλη η ανάρτηση του Γιώργου 
Νταλάρα

“Η Αγία Σοφία τζαμί! Πέρα από 
την προσβολή της μνήμης και 
τη διαστρέβλωση της ιστορίας, 
είναι μια προκλητική πράξη, 
μια πολιτική κίνηση που γίνεται 
με πρόθεση κι αφορά όλους. 
Χρησιμοποιεί το θυμικό των 
ανθρώπων, όχι μόνο για να 
προκαλέσει την Ελλάδα και τους 
ορθόδοξους, αλλά κυρίως για 
να προκαλέσει την Ευρώπη. 
Επιδιώκει να μοχλεύσει τις 
σχέσεις με την Ευρώπη μέχρι 
να δει τα όρια της αντίδρασης. Η 
παλιά και πολύ γνώριμη τουρκική 
διπλωματία που ανασύρεται 
όποτε υπάρχει πολλαπλή κρίση 
και στο εσωτερικό της χώρας, 
αλλά και στο εξωτερικό. Από τη 
μεριά μας απαιτείται άμεση και 
σταθερή αντίδραση, ψυχραιμία, 
διπλωματική δεξιότητα κι 
ενιαίο μέτωπο εξωτερικής 
πολιτικής, γιατί σίγουρα υπάρχει 
ενδεχόμενο κλιμάκωσης των 
προκλήσεων.

Νταλάρας για αγία σοφία: 
επίδειξη ωμού φονταμενταλισμού

δυστυχώς δεν τη βλέπουμε για πρώτη 
φορά. Ας θυμηθούμε την τεράστια 
τουρκική σημαία στον Πενταδάκτυλο... 
Ελπίζουμε ότι αυτή η έντονη διεθνής 
ανησυχία δε θα μείνει μόνο στα λόγια. 
Ακόμα και στη γειτονική χώρα, μέσα 
σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα 
υπάρχουν και δημοκρατικές φωνές, 
όπως ο Ορχάν Παμούκ, που ήδη 

έχουν εκφράσει την αμηχανία και την 
απέχθειά τους. Σκέφτομαι πως αυτό 
είναι κάπως παρήγορο ειδικά για 
τις νέες γενιές, γιατί το μέλλον και η 
ασφάλειά τους μπορεί πραγματικά 
να οικοδομηθεί μόνο μέσα από τη 
δημοκρατία και την ειρήνη”.

news247.gr

Η Αγία Σοφιά, λοιπόν, μετατρέπεται 
σε τζαμί... Πέρα από τη θλίψη και 
την οργή που προκαλεί σε εμάς, 
για άλλη μια φορά έχουμε επίδειξη 
ωμού φονταμενταλισμού απέναντι 
στον πολιτισμό και στην ιστορία, μια 
προσβολή στην οικουμενικότητα του 
μνημείου. Μια προσβολή στη μνήμη, 
στην ιστορία, στην αισθητική, που 

ΤΕΧΝΗ



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια 14 ιουλιου 202036

Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε 
πριν από τρία χρόνια. Η ιδέα ήταν 
τολμηρή. Να στηθεί ένας υπερσταθμός 
παρατηρήσεων για την κλιματική αλλαγή 
και την ατμόσφαιρα στο μικρό νησί των 
Αντικυθήρων. Ενας σταθμός που θα 
καλύπτει όλη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο 
και θα μπορεί να συνδεθεί με το ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο δίκτυο παρατηρήσεων, 
παρέχοντας εξαιρετικά πολύτιμα δεδομένα 
σε επιστήμονες, φορείς, στο κοινωνικό 
σύνολο. Το νησί, σε μεγάλο βαθμό 
γνωστό στην επιστημονική κοινότητα για 
τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων και την 
κατάδυση στη γνώση της αρχαιότητας, 
μπορεί τώρα να γίνει επίκεντρο 
ενδιαφέροντος για τη νέα γνώση που 
αφορά το παρόν και το μέλλον.

Σήμερα, στο ιστορικό κτίριο Σίνα 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 

στον λόφο των Νυμφών στο Θησείο, θα 
πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής 
των συμβολαίων χρηματοδότησης του 
Παρατηρητηρίου Γεωεπιστημών και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΠΑΓΓΑΙΑ) στα 
Αντικύθηρα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και το ελληνικό Δημόσιο. 
«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, 
μεγάλης κλίμακας. Η χρηματοδότηση 
που θα λάβει το ΠΑΓΓΑΙΑ είναι 22 εκατ. 
ευρώ, το 75% από την ΕΤΕ και το 25% 
από το ελληνικό Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. Απ’ αυτά, τα 16 εκατ. ευρώ 
θα αξιοποιηθούν για την αγορά οργάνων 
τεχνολογίας αιχμής, ενώ το υπόλοιπο 
ποσό για την ολοκλήρωση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και των υποδομών», λέει 
στην «Κ» ο καθ. Μανώλης Πλειώνης, 
διευθυντής και πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΑ. Στόχος, 
με ορίζοντα πενταετίας, να αποτελέσει 
μια ολοκληρωμένη ερευνητική υποδομή, 

στο πλαίσιο που ορίζουν τα πρότυπα 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών υπερσταθμών.

«Το Παρατηρητήριο στα Αντικύθηρα θα 
είναι ένας κεντρικός σταθμός αναφοράς 
για την παρακολούθηση κλιματικών, 
ατμοσφαιρικών και γεωφυσικών 
παραμέτρων. Θα συλλέγει δεδομένα για 
την κατώτερη και ανώτερη ατμόσφαιρα, 
για την επιφάνεια, το υπέδαφος και τον 
θαλάσσιο βυθό, ενώ θα έχει και σεισμική 
διάσταση. Θα παρέχει πιστοποιημένα 
δεδομένα στην πολιτεία αλλά και στους 
επιστήμονες για να βελτιώσουν τα 
κλιματικά μοντέλα πρόγνωσης για την 
περιοχή μας, έτσι ώστε να συμβάλλουμε 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και των επιπτώσεών της. Ας μην ξεχνούμε 
πως η ΝΑ Μεσόγειος αποτελεί ένα hot-
spot της κλιματικής αλλαγής, είναι από τις 
περιοχές που θα δοκιμαστούν ιδιαίτερα», 
σημειώνει ο κ. Πλειώνης.

«σταυροδρόμι»
Το ΠΑΓΓΑΙΑ θα έρθει να καλύψει 

σημαντικά επιστημονικά κενά, τόσο για τον 
ελλαδικό χώρο όσο και για την ευρύτερη 
περιοχή. Η επιλογή των Αντικυθήρων δεν 
ήταν τυχαία, καθώς το γεωγραφικό σημείο 
είναι «σταυροδρόμι» φαινομένων και είναι 
μακριά από αστικές ή άλλες επιδράσεις, 
επιτρέποντας μετρήσεις υποβάθρου.

Δηλαδή, για παράδειγμα, εκεί μπορούν 
να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις 
μικροσωματιδίων φυσικής προέλευσης, 
που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή 
μας, έτσι ώστε να εκτιμηθεί καλύτερα 
η επιβάρυνση της αστικής ρύπανσης. 
Ανάλογα και για τις συγκεντρώσεις και 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

«Το ΠΑΓΓΑΙΑ θα λειτουργεί σύμφωνα με 
τις διεθνείς προδιαγραφές του Συστήματος 
Παρακολούθησης του Παγκόσμιου 
Μετεωρολογικού Οργανισμού (GAW/
WMO). Θα είναι κέντρο διακρίβωσης και 
βαθμονόμησης δορυφορικών δεδομένων 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 
(ESA). Ηδη, με την πιλοτική λειτουργία 
του, έχει συμπεριληφθεί στο διεθνές δίκτυο 
ΑΕΡΟΝΕΤ της NASA», αναφέρει ο κ. 
Πλειώνης. «Στόχος μας είναι να κάνουμε 
τα Αντικύθηρα διεθνή επιστημονικό 
προορισμό, έναν πόλο έρευνας και 
εκπαίδευσης, παρέχοντας δυνατότητα 
φιλοξενίας και εργασίας σε ερευνητές από 
όλο τον κόσμο», συμπληρώνει ο πρόεδρος 
του ΕΕΑ. Βεβαίως, όλα τα δεδομένα θα 
είναι ανοικτά και προσβάσιμα.

Ο σταθμός των Αντικυθήρων βρίσκεται 
ήδη σε πιλοτική λειτουργία από τον Ιούνιο 
του 2018, καθώς το ΕΑΑ έχει διαθέσει 
ερευνητικό εξοπλισμό μεγάλης αξίας, ο 
οποίος έχει ήδη εγκατασταθεί στο νησί. 
«Ηδη έχουμε μια ιστορία επιτυχίας, καθώς 
συνεργαστήκαμε πολύ αποδοτικά με δύο 
κυβερνήσεις, με τον Δήμο Κυθήρων που 
μας έχει παραχωρήσει 36 στρέμματα 
και την Περιφέρεια Αττικής, την Cos-
mote που μας έχει δώσει πρόσβαση στο 
δίκτυό της και σε κτίριο που διαθέτει στο 
νησί, το Ιδρυμα Νιάρχος για επιπλέον 
χρηματοδότηση», σημειώνει ο πρόεδρος 
του Αστεροσκοπείου.

Η πορεία μετατροπής του νησιού των 
Αντικυθήρων σε «νησί της επιστήμης» έχει 
ήδη ξεκινήσει.

Φωτο: Από την επίσκεψη της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων στα Αντικύθηρα, 
κατά την περίοδο διαπραγματεύσεων 
για τη χρηματοδότηση της ερευνητικής 
υποδομής.

kathimerini.gr

ενας υπερσταθμός 
στο «νησί της επιστήμης»

ΕΠΙΣΤΗμΗ

online
evdomada.ca
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ΠΟΛΙΤΙΣμΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

Ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, 
που έπεσε σαν αλεξιπτωτιστής στα 26 του 
στον Κολωνό και δημιούργησε, χωρίς να 
το έχει προσχεδιάσει, «η μία ανάγκη έφερε 
την άλλη», το πιο πρωτοποριακό δίκτυο 
μέριμνας μητέρας και παιδιού, την «Κιβωτό 
του Κόσμου», με έξι παραρτήματα ανά την 
Ελλάδα, είναι ένας ακαταπόνητος μαχητής 
με κρυστάλλινη σκέψη και καρδιά παιδιού. 
Ενας τρυφερός πατέρας που ξέρει πώς 
να μυεί στα μυστικά της ζωής. Σε διαρκή 
κίνηση –«η αγάπη είναι δράση», λέει–, 
έχει επιχειρήσει πολλά καινοτόμα, όπως 
το να δημιουργεί κόμβους για ανηλίκους 
σε μορφή οικογένειας, να θεραπεύει 
παράλληλα γονατισμένες μητέρες και 
παραμελημένα παιδιά ώστε να τους 
ξαναφέρει και πάλι μαζί. Ή να μεγαλώνει 
και ταυτόχρονα να εκπαιδεύει σε μια τέχνη 
παιδιά μόνα ή απομακρυσμένα από τις 
οικογένειές τους με εισαγγελική εντολή.

«Η αποκόλληση από τα πράγματα που 
μας κάνουν κακό, η αλλαγή, η πρόοδος 
είναι ευτυχία», λέει ο πατέρας Αντώνιος. 
«Αλλά η πρόοδος χρειάζεται γενναιότητα. 
Δεν μπορεί πάντα κάποιος να νικά, για 
παράδειγμα στο μπάσκετ. Παίξε και με 
καλύτερη ομάδα για να μάθεις καινούργια 
πράγματα, λέω στα παιδιά. Μέσα από 
την ήττα θα γίνεις καλύτερος. Γιατί η ζωή 
είναι ένα πολύ δύσκολο ομαδικό παιχνίδι, 
όπου τίποτα δεν σου χαρίζεται. Θα πρέπει 
να τζαρτζαριστείς για να διεκδικήσεις το 
ριμπάουντ της ζωής. Ξέρετε τι είναι το 
τζαρτζάρισμα;». «Οχι» ομολογώ. Γελάει. 
«Είναι η μάχη κάτω από τη στεφάνη για τη 
διεκδίκηση του ριμπάουντ. Μια δύσκολη 
στιγμή, με σπρωξίματα, πιέσεις, δεν θέλει 
φόβο, θέλει θάρρος. Αν κάτσεις στην 
εξέδρα γκρινιάζοντας ότι οι άλλοι δεν σου 
δίνουν πάσα, έχασες. Το ίδιο συμβαίνει και 
στη ζωή. Θα πρέπει να τζαρτζαριστείς για 
να διεκδικήσεις το ριμπάουντ της ζωής σου. 

Με τα φάουλ να μάθεις να διαχειρίζεσαι την 
αδικία».

Η ζωή δεν χωράει αναβολές, λέει ο 
πατέρας Αντώνιος. «Οι δυσκολίες δεν 
πρέπει να μας αποτρέπουν να ζήσουμε 
και να χαρούμε τα όμορφα πράγματα. 
Πολλοί πιστεύουν ότι θα χαρούν τη ζωή 
όταν τελειώσουν τα προβλήματα. Λάθος. 
Αυτό προσπαθούμε να εμφυσήσουμε στα 
παιδιά, με το επιστημονικό προσωπικό 
μας, αφού πρώτα τα θεραπεύσουμε 
από το τραύμα της ψυχής, που είναι η 
απομάκρυνση του φυσικού γονιού από τη 
ζωή τους.

Πώς ξεκίνησαν όλα; «Δεν υπήρχε κανένα 
σχέδιο στο μυαλό μου για τη δημιουργία 
κάποιας Κιβωτού όταν χειροτονήθηκα το 
1998 και ήρθα στην Ακαδημία Πλάτωνος 
ως νεαρός κληρικός. Είναι ένα μεγάλο 
θαύμα. Η πλατεία Αγίου Γεωργίου όπου 
βρίσκεται η Εκκλησία, ήταν γεμάτη με 
παιδιά που περιφέρονταν άσκοπα με το 
ταμπελάκι του “αλήτη”, παιδιά διαλυμένων 
οικογενειών, παρατημένα στη μοίρα τους, 
με γονείς ή στενούς συγγενείς χρήστες 
ουσιών ή με ψυχιατρικά προβλήματα, 
που είχαν εγκαταλείψει το σχολείο. 
Οταν σκοτείνιαζε, άρχιζε η διακίνηση 
ναρκωτικών, κάθε είδους παραβατικότητα 
στα σκαλιά της εκκλησίας. Αρχισα να μην 
αισθάνομαι καλά, έχασα τον ύπνο μου, δεν 
μπορούσα να δεχτώ ότι τόσο κοντά στον 
ναό, που θεωρείται η κατεξοχήν Κιβωτός 
της Σωτηρίας, να χάνονται δεκάδες παιδιά.

Ξεκίνησα να τα παρατηρώ. Κάτω από 
την επίφαση γελώτων και άνεσης, ήταν 
σαν να ήθελαν να ελέγξουν τους άλλους 
για την αδιαφορία τους. Κάποιος λοιπόν 
έπρεπε να βγάλει το φίδι από την τρύπα. 
Είδα ότι αυτά τα δυσκολεμένα παιδιά, 
τα γεμάτα θυμό και πίκρα, είχαν στενή 
σχέση με τον αθλητισμό. Τα προσέγγισα, 
δημιουργήσαμε ομάδες μπάσκετ με 
σκοπό τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της 
περιοχής. Ενιωσαν ότι ανήκουν κάπου, με 

εμπιστεύτηκαν, με τη βοήθεια εθελοντών 
τα ξαναβάλαμε στο σχολείο, νοικιάσαμε 
ένα παλιό καφενείο, όπου έτρωγαν μετά 
το σχολείο σπιτικό φαγητό που ετοίμαζε η 
πρεσβυτέρα (η σύζυγος και συνοδοιπόρος, 
Σταματία Γεωργαντή), μελετούσαν τα 
μαθήματά τους, παρακολουθούσαν τα 
φροντιστήρια που διοργανώσαμε.

Στην αρχή ήταν 50 παιδιά, μετά 100, 
200… Χωρίς χρήματα, αυτόν τον μήνα 
έχουμε, τον άλλο θα δούμε, λέγαμε. Η 
βοήθεια από τον κόσμο ήρθε πολύ μετά. 
Στην αρχή ήμασταν πολύ μόνοι, το μόνο 
που είχαμε να δώσουμε στα παιδιά, ήταν 
η ζωή μας, η αποδοχή μας. Και σιγά σιγά 
ο κόσμος κατάλαβε ότι ήταν και δικό του 
όφελος να καθαρίσει η πλατεία» διηγείται ο 
πατέρας Αντώνιος που έχει τρία παιδιά, δύο 
δίδυμα αγόρια 19 χρόνων, που υπηρετούν 
τώρα το στρατιωτικό τους, τον Δημήτρη και 
τον Κωνσταντίνο, και τον εννιάχρονο Νώε.

Εως σήμερα στην Κιβωτό της οδού 
Ζηνοδώρου στον Κολωνό περισσότερα 
από 300 παιδιά σιτίζονται, θεραπεύονται, 
ψυχαγωγούνται, εκπαιδεύονται από 
τους εθελοντές. «Εκεί βλέπεις το άλλο 
πρόσωπο της Ελλάδας, του εθελοντισμού. 
Περισσότεροι από 500 ενεργοί εθελοντές 
έρχονται στον χώρο μας, ενώ υπάρχουν 
κι άλλοι που προσφέρουν υπηρεσίες 
στα γραφεία τους, γιατροί, δικηγόροι, 
επαγγγελματίες…».

Και δεν έμειναν εκεί, αναζήτησαν τον 
γονιό πίσω από το παιδί, τη μητέρα, 
«ώστε να τη βοηθήσουμε με ειδικά 
θεραπευτικά προγράμματα, κοινωνική, 
νομική, ψυχολογική στήριξη, επιδόματα, 
να κινητοποιηθεί, να παρακολουθήσει 
μια σχολή (έχουμε βγάλει εκατοντάδες 
ειδικευμένες στη φύλαξη νηπίων και 
ηλικιωμένων, κομμώτριες, αισθητικούς), 
και να μεγαλώσει εκείνη το παιδί της. 
Σήμερα στεγάζουμε μητέρες με τα παιδιά 
τους σε πάνω από 70 μικρά διαμερίσματα 
σε όλη την Αθήνα. Αυτό που μπορείς 
να κάνεις εσύ, δεν πρέπει να το κάνω 
εγώ, διότι αν σε λυπηθώ, δεν σε τιμώ, σε 
υποτιμώ. Το πιο μεγάλο δώρο σε ένα παιδί 
είναι η μάνα του. Αλλά και το παιδί είναι 
άγκυρα γι’ αυτήν».

Σήμερα, κοντά στο κεντρικό κτίριο 
της Κιβωτού υπάρχει και μια φωλιά 
προστασίας για την άγαμη ανήλικη μητέρα. 
Με εισαγγελική παραγγελία πολλές 
φορές η μάνα και το παιδί οδηγούνται σε 
διαφορετικά ιδρύματα. «Στη στέγη μας, 
μια πρότυπη μονάδα, μωρό και μητέρα 
μπορούν να παραμείνουν μαζί και η 
γονεϊκή σχέση να διασωθεί. Μετά δεν 
χωράγαμε, νοικιάσαμε στη Λένορμαν έναν 
άλλο χώρο, χωρίσαμε τους μεγάλους από 
τους μικρούς, φτιάξαμε νηπιαγωγείο».

είναι διπλή ορφάνια 
να μένεις μακριά από τον γονιό 

για να προστατευθείς
Το σπίτι κλειστής φιλοξενίας στον 

Κολωνό δημιουργήθηκε για τα παιδιά που 
απομακρύνονταν από κακοποιητικούς 
γονείς με εισαγγελική εντολή. «Είναι μια 
διπλή ορφάνια να μένεις μακριά από τον 
γονιό για να προστατευθείς από αυτόν. 
Μια βαθιά πληγή που προσπαθούμε να 
επουλώσουμε. Δεν προσφέρουμε μόνο 
φαγητό και στέγη μέχρι να γίνουν 18, να 
φύγουν και να επαναλάβουν όσα έκαναν οι 
γονείς τους. Επιχειρούμε να σπάσουμε τον 
φαύλο κύκλο της παραβατικότητας, με τη 
δημιουργία π.χ., των γεωργικών σχολείων, 
όπου η επαφή των παιδιών με τη γη, την 
καλλιέργεια, τη φροντίδα των ζώων, είναι 
θεραπευτική. Με κοινωνικούς λειτουργούς, 
παιδαγωγούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους τα 
βοηθάμε να σταθούν στα πόδια τους και 
να ξαναγίνουν παιδιά. Με το παιχνίδι, τον 
αθλητισμό, τα πρωταθλήματα, το θέατρο, 
τα ταξίδια που μας προσφέρουν εταιρείες 
(δύο φορές τον χρόνο κρουαζιέρες στα 
νησιά) γνωρίζουν την όμορφη πλευρά της 
ζωής. Δεχόμαστε δύσκολα παιδιά, που όλοι 
θεωρούν καμένα χαρτιά, τσαλαπατημένα 
λουλουδάκια που λες, τώρα από πού να 
τα πιάσω να μη διαλυθούν. Ομως όταν τα 
ποτίσεις, ανασταίνονται».

Ακολούθησαν τα σπίτια στη 
Δραπετσώνα (32 κορίτσια) και στην Ανοιξη 
(30 αγόρια). Το πρώτο παράρτημα εκτός 

Αθηνών δημιουργήθηκε στην Πωγωνιανή 
Ηπείρου (30 αγόρια), 800 μέτρα από τα 
ελληνοαλβανικά σύνορα, με γεωργικό 
σχολείο, μεγάλη φάρμα ζώων, θερμοκήπια, 
τυροκομείο, μελισσοκομείο, κάθε παιδί έχει 
ένα μικρό κήπο που τον καλλιεργεί. Μετά 
στήθηκε ο ξενώνας στην Κόνιτσα με 40 
κορίτσια, που φοιτούν επίσης στο γεωργικό 
σχολείο. Στη Χίο η Κιβωτός εγκαταστάθηκε 
σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό, το Αίπος, 
σε 25 σπιτάκια, για τα παιδιά του Β. 
Αιγαίου. Τέλος, ήρθε το παράρτημα στο 
Διμήνι Βόλου και το δεύτερο γεωργικό 
σχολείο.

«Εχουμε ζητήσει από την υπουργό 
Παιδείας πιστοποίηση των σπουδών των 
παιδιών αυτών με ένα κρατικό πτυχίο, 
ώστε να έχουν ένα εφόδιο στη ζωή». Τον 
Σεπτέμβριο θα ανοίξει στην Καλαμάτα νέο 
παράρτημα σε μονοκατοικία, δωρεά της 
οικογένειας Καρέλια, μέσα σε κτήμα με 
μανταρινιές, για 12 παιδιά.

Η «προσομοίωση της πραγματικής 
ζωής» προετοιμάζει τα παιδιά 17-
18 χρόνων για την ενήλικη ζωή. 
«Καταλαβαίνουν ότι εκεί έξω δεν θα τα 
λυπηθούν επειδή πέρασαν μια δύσκολη 
ζωή –η λύπη είναι ό,τι χειρότερο μπορεί 
να υποστεί κάποιος–, ότι πρέπει να 
ζήσουν με αξιοπρέπεια». Εργάζονται, 
αμείβονται, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα 
χρήματα που κερδίζουν. Για τα παιδιά που 
χρειάζονται στήριξη και μετά τα 18 υπάρχει 
το πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης. 
Επίσης, με επιμέλεια της Κιβωτού, πολλά 
παιδιά μεγαλώνουν με ανάδοχους γονείς.

Μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια 
στην Κιβωτό, με μια κλήση ή μήνυμα, 
κόστους 2,60 ευρώ, στο 19828.

Τα δώρα των παιδιών
«Πόσες φορές μετά το μπάσκετ, αφού 

έχουμε παίξει, έχουμε ιδρώσει, έχουμε 
χαρεί, καθόμαστε να ξεκουραστούμε, 
και ανοίγουν οι καρδιές, λέγονται 
επώδυνες αλήθειες, σε κλίμα απόλυτης 
εμπιστοσύνης. Είναι ένα από τα καλύτερα 
δώρα που έχω πάρει από τα παιδιά. Τα 
παιδιά εξομολογούνται με έναν τρόπο 
διαφορετικό από τον μεγάλο, που 
προσπαθεί να αυτοδικαιωθεί, ξεκάθαρο, 
αληθινό, αγνό, ειλικρινές. Τα παιδιά είναι 
ένα κομμάτι του Παραδείσου στη Γη. Εμείς 
οι μεγάλοι δεν πρέπει να χάνουμε την 
παιδικότητά μας. Πρέπει να ασκούμαστε 
στη ζωή με δυσκολίες. Να μην εστιάζουμε 
στο κακό, στη μικρή μαύρη κουκκίδα 
της λευκής σελίδας. Να συνεχίσουμε 
να δημιουργούμε, να αγαπάμε, να 
χαιρόμαστε – να μη φεύγει ούτε μια μέρα 
χωρίς χαρά. Ο εγωισμός, μας εμποδίζει 
να ζήσουμε πραγματικά. Η παγίδα είναι 
να χάσουμε τη ζωή μας προσπαθώντας να 
την προστατεύσουμε από το επερχόμενο 
κακό».

Η επικοινωνία
Η κουβέντα μας, που κράτησε 

περίπου δύο ώρες, έγινε σε ένα νοερό 
κοινό τραπέζι, δηλαδή από απόσταση, 
καθώς ο πατήρ Αντώνιος βρισκόταν στο 
Διμήνι Βόλου, στο πιο νέο από τα σπίτια 
φιλοξενίας και μαζί γεωργική σχολή, έναν 
αγροτοκτηνοτροφικό παράδεισο με 17 
εργαστήρια και μια εντυπωσιακή θέα 
στην πόλη του Βόλου και τον Παγασητικό. 
«Η ομορφιά είναι θεραπευτική», λέει. Η 
λειτουργία του Κέντρου βασίζεται στη 
φιλοσοφία της αυτάρκειας. Παράγουν 
ό,τι χρειάζονται. Υπάρχει «αλευρόμυλος, 
φούρνοι για το ψήσιμο του ψωμιού, 
αμπέλια και οινοποιείο, ελιές και 
ελαιοτριβείο, τυροκομείο, μελισσοκομείο, 
στάβλοι, φάρμα με ζωάκια».
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π. αντώνιος Παπανικολάου στην «Κ»: 
Η πρόοδος χρειάζεται γενναιότητα
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Ο Nότιος Πόλος, το πιο απομονωμένο 
μέρος του πλανήτη, είναι ένα από αυτά 
που θερμαίνονται γρηγορότερα. Μετρήσεις 
της επιφανειακής θερμοκρασίας δείχνουν 
ότι στην Ανταρκτική η θερμοκρασία 
ανεβαίνει με ρυθμούς τρεις φορές 
ταχύτερους από τον παγκόσμιο μέσον 
όρο. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η 
άνοδος είναι αποτέλεσμα και φυσιολογικών 
διακυμάνσεων αλλά πιθανότατα και της 
επίπτωσης των ανθρωπογενών ρύπων. Η 
μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση 
Nature Climate Change αναφέρει ότι 
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η μέση 
θερμοκρασία της Ανταρκτικής ανεβαίνει 
κατά 0,6 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία. 
Στον υπόλοιπο πλανήτη, η μέση αύξηση 
της θερμοκρασίας ήταν περίπου 0,2 
βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία.

«Ο Νότιος Πόλος θερμαίνεται με 
απίστευτη ταχύτητα και η αλλαγή αυτή 
ξεκινά σαφώς από την τροπική ζώνη» 
είπε ο ερευνητής στο πανεπιστήμιο του 
Ουέλιγκτον της Νέας Ζηλανδίας και 
συγγραφέας της έρευνας, Κάιλ Κλεμ. «Το 
εσωτερικό της Ανταρκτικής είναι ίσως ένα 
από τα λίγα μέρη που έχουν απομείνει 
στη Γη στα οποία δεν μπορούμε να 
διακρίνουμε εύκολα το ανθρωπογενές 
σήμα, λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας» 
είπε ο Κλεμ. «Αλλά θα ήταν πολύ απίθανο 
να καταγραφεί τόσο έντονη άνοδος της 
θερμοκρασίας αν δεν είχαν αυξηθεί τα 
αέρια του θερμοκηπίου».

Η ανθρωπότητα διαθέτει στοιχεία για 
την επιφανειακή θερμοκρασία στο Νότιο 
Πόλο από το 1957, έτος λειτουργίας της 
πρώτης αμερικανικής επιστημονικής 

βάσης. Επί δεκαετίες, η μέση θερμοκρασία 
έμενε σταθερή ή μειωνόταν, καθώς οι 
ισχυροί δυτικοί άνεμοι που κυκλώνουν 
την παγωμένη ήπειρο λειτουργούν ως 
φραγμός που αποτρέπει τη διείσδυση 
θερμότερων αέριων μαζών στο εσωτερικό. 
Αυτό άλλαξε κοντά στα τέλη του 20ού 
αιώνα, όταν η επιφανειακή θερμοκρασία 
της θάλασσας στις τροπικές περιοχές του 
Δυτικού Ειρηνικού άρχισε να ανεβαίνει. 
Η άνοδος ήταν μέρος μιας φυσιολογικής 
διακύμανσης που παρατηρείται σε ορίζοντα 
δεκαετιών.

Τα θερμότερα ύδατα θέρμαναν τον 
αέρα, δημιουργώντας εναλλαγές υψηλών 
και χαμηλών πιέσεων στην ατμόσφαιρα, 
οι οποίες έφθασαν ώς την χερσόνησο 
της Ανταρκτικής, σε απόσταση 5.000 
χιλιομέτρων. Την ίδια στιγμή, οι δυτικοί 
άνεμοι έγιναν ισχυρότεροι, ως αποτέλεσμα 
άλλης μακροχρόνιας διακύμανσης και 
ο συνδυασμός των δύο οδήγησε σε 
εντονότερες κακοκαιρίες στη θάλασσα 
Βέντελ, στα ανατολικά της χερσονήσου. 
Κατά την περιστροφή τους, τα καιρικά 
συστήματα αντλούσαν θερμότερο αέρα 
από τον Νότιο Ατλαντικό και τον διοχέτευαν 
στο εσωτερικό της Ανταρκτικής.  Ο δρ Κλεμ 
σημείωσε ότι η θερμοκρασία δεν ανέβηκε 
με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρο το υψίπεδο 
της Ανταρκτικής, την παγωμένη γιγάντια 
έκταση που έχει υψόμετρο περίπου 3.000 
μέτρα και η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο 
μέρος της ηπείρου, περιλαμβανομένου και 
του Νότιου Πόλου. Ομως, η μοναδική βάση 
στο υψίπεδο, πλην της αμερικανικής, η 
ρωσική βάση Βοστόκ, που απέχει περίπου 
1.200 χλμ., έχει επίσης καταγράψει ταχεία 
αύξηση της θερμοκρασίας. Οι ερευνητές 

Σάρον Στάμερτζον και Τεντ Σκάμπος, που 
δεν εμπλέκονται στη συγγραφή της έρευνας, 
σημειώνουν ότι όταν οι θερμοκρασίες 
στις τροπικές περιοχές του Ειρηνικού 
αρχίσουν να πέφτουν, όπως προβλέπεται 
να γίνει στην επόμενη φάση της πολυετούς 
διακύμανσης, η θερμοκρασία στον Νότιο 
Πόλο θα σταματήσει να ανεβαίνει τόσο 
γρήγορα αλλά, ακόμα και τότε, θα ανεβαίνει 
περισσότερο από αυτό που θα συνέβαινε 
αν οι ρύποι που εκπέμπει η ανθρώπινη 
δραστηριότητα δεν επηρέαζαν το κλίμα.

«Το γεγονός ότι παρατηρείται άνοδος 
της θερμοκρασίας στον Νότιο Πόλο είναι 
σημαντικό γιατί πρόκειται για το πιο 
απομονωμένο μέρος στον πλανήτη» είπε 
η δρ Στάμερτζον. «Δεν υπάρχει βέβαια 
περίπτωση να ανεβεί η θερμοκρασία στον 
Πόλο πάνω από το μηδέν», προσέθεσε. 
«Αλλά οι παράκτιες περιοχές της 
Ανταρκτικής είναι σίγουρα άλλη υπόθεση». 
Ειδικά στις ακτές της Δυτικής Ανταρκτικής, 
το θερμό νερό που αναδύεται εξαιτίας 
της αλλαγής των ανέμων αδυνατίζει το 

παγοκάλυμμα από κάτω. Το νερό από 
τους πάγους που λιώνουν τροφοδοτεί 
τον ωκεανό και αυξάνει τη στάθμη των 
θαλασσών.

Η δρ Στάμερτζον επισήμανε ότι 
υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις 
ότι οι αλλαγές που πυροδοτούνται από 
την άνοδο της θερμοκρασίας αλλάζουν 
την ατμόσφαιρα και την κυκλοφορία 
των ωκεανών σε μεγάλη κλίμακα. «Και 
αυτό είναι που μας δίνει π.χ. θερμότερες 
υδάτινες μάζες σε μεγάλα βάθη» τόνισε.

«Οι απώλειες πάγου από τις ακτές 
της Ανταρκτικής θα αλλάξουν δραματικά 
τη στάθμη των θαλασσών σε όλο τον 
πλανήτη» προειδοποίησε η Στάμερτζον. 
Αλλά και η άνοδος της θερμοκρασίας στο 
εσωτερικό της ηπείρου, στον Νότιο Πόλο 
«είναι το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο, 
το σημάδι που δεν μπορούμε πια να 
αγνοήσουμε».
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ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ
H Aνταρκτική θερμαίνεται 

με ταχύτατους ρυθμούς
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