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Με τον κορωνοϊό οι εκκλησίες 
μας έκλεισαν στις 17 Μαρτίου 2020, 
με διαταγές των κυβερνήσεων του 
Καναδά, (λέμε εδώ κυβερνήσεων 
του Καναδά, διότι το ζήτημα υγείας 
δεν ανήκει στη δικαιοδοσία της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αλλά 
στη δικαιοδοσία των επαρχιακών 
κυβερνήσεων και των δήμων). Άνοιξαν 
οι εκκλησίες στις 12 Ιουνίου 2020.

Για την περίοδο  12 Ιουνίου μέχρι 3 
Ιουλίου 2020, οι εκκλησίες μετέδιδαν 
τη Θεία Κοινωνία  κανονικά, μέχρι που 
κάποιος ή κάποιοι (τα ονόματά τους 
είναι γνωστά, αλλά θα φανερωθούν στο 
μέλλον), κατήγγειλαν στις κυβερνήσεις 
του Καναδά, ότι οι Eλληνικές 
Oρθόδοξες Eκκλησίες δίδουν Θεία 
Κοινωνία με μία λαβίδα για όλους 
τους πιστούς και παραπονέθηκαν, ότι 
αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα 
υγείας. Σημειώνεται εδώ, ότι όλες οι 
χριστιανικές εκκλησίες, αλλά και τα 
κέντρα λατρείας όλων των άλλων 
θρησκειών έτυχαν και τυγχάνουν της 

Κορωνοϊός  και 
Θεία Κοινωνία
Ιστορική αναδρομή

ίδιας μεταχείρισης από τις κυβερνήσεις 
του Καναδά. 

Μετά από αυτή την καταγγελία είχα 
σύσκεψη με ορισμένους ιερείς, την 
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020. (Δεν ήσαν 

εκδήλωση μνήμης 
για τα 46 χρόνια της 
τουρκικής εισβολής 

του 1974 στην Κύπρο

Η Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας με 
τη συνεργασία της Κυπριακής Κοινότητας 
Τορόντο πραγματοποίησαν το ετήσιο 
μνημόσυνο εις μνήμη των πεσόντων 
ηρώων κατά την τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο.

Την επιμνημόσυνη δέηση τίμησαν με 
την παρουσία η Πρόεδρος της Κοινότητας 
του Τορόντο κα Ειρήνη Ραμφάλη και η 
Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Καναδά κα Χριστίνα Αμυγδαλίδου, 
εκπρόσωποι της ΠΣΕΚΑ, καθώς και 
ομογενειακοί παράγοντες.

Σε σχετικό χαιρετισμό του ο υπογράφων 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων  ότι «για 46 
χρόνια ζούμε το δράμα της τουρκικής 
κατοχής και της προσφυγιάς. Για τόσα 
ολόκληρα χρόνια ατενίζουμε με πόνο ψυχής 
κατεχόμενα χωριά και πόλεις απέναντί μας 
που στενάζουν κάτω από την τουρκική 
κατοχή μιας μεγάλης εθνικής τραγωδίας 
και δοκιμασίας. Σήμερα υποκλινόμαστε 
στη μνήμη ειδικά των ηρώων και μαρτύρων 
μας. Αυτών που έπεσαν θύματα της 

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Doug 
Ford επιβεβαίωσε χθες 20 Ιουλίου, ότι 
όλο το Οντάριο θα προχωρήσει στο 
Στάδιο 3,  εκτός από το Τορόντο, το Peel 
και το Windsor-Essex. Συγκεκριμένα 
οι περιοχές Durham, Halton, Hamilton, 
Niagara, Haldimand-Norfolk, Sarnia-
Lambton και York regions θα έχουν  τη 
δυνατότητα να εισέλθουν στο Στάδιο 
3 από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 
στις12:01 π.μ. 

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το Τορό-
ντο, το Peel και η περιφέρεια Windsor-
Essex, θα παραμείνουν στο Στάδιο 2 
για τουλάχιστον μια ακόμη εβδομάδα 

Το Τορόντο παραμένει στο στάδιο 2

σελΙΔα 3

σελΙΔα 6
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Ξεκάθαρο μήνυμα-προειδοποίηση στην 
Τουρκία ότι αν παραβιάσει την κυριαρχία της 
Ελλάδας, η τελευταία θα κάνει το καθήκον 
της, στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας με συνέντευξή του που 
παραχώρησε χθες το πρωί στον τηλεοπτικό 
σταθμό «Αlpha».

«Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα 
εκπτώσεων», ξεκαθάρισε ο Υπουργός 
Εξωτερικών, σε περίπτωση που η 
Τουρκία θελήσει να ξεκινήσει γεωτρήσεις 
παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα 

σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και της Θαλάσσης. 
Με την Τουρκία τα πράγματα είναι σοβαρά. 
Ολο αυτό το διάστημα της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη και παρά τις ελπίδες, έχει 
οδηγήσει τις σχέσεις σε μια στενωπό 
με απαράδεκτες πράξεις. Η χώρα θα 
υπερασπίσει απολύτως την κυριαρχία της 
και τα δικαιώματά της, όπως έχει υποχρέωση 
από το Σύνταγμά της και όπως θα έκανε 
κάθε κυβέρνηση. Το καθήκον της θα κάνει η 
κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που 
είναι καθήκον του να υπερασπίσει τη χώρα. 
Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εκπτώσεων», 
ανέφερε συγκεκριμένα ο Υπουργός 
Εξωτερικών.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην τριμερή 
συνάντηση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και 
Γερμανίας, με πρωτοβουλία της τρίτης 
χώρας, αλλά και στην «αστοχία» του 
Ερντογάν να αποφασίσει τη μετατροπή της 
Αγιά-Σοφιάς σε τζαμί, πηγαίνοντας με αυτόν 
τον τρόπο κόντρα στις «πανανθρώπινες 
αξίες».

«Δεν απεκρύβη, απλώς δεν ελέχθη. Ηταν 
μια συνάντηση από της δικής μας πλευράς, 
της πρέσβεως Σουρανή, με πρωτοβουλία 
της Γερμανίας. Η Ελλάδα δεν είχε λόγο να 
αρνηθεί. Είχαμε διακηρύξει ότι η Ελλάδα είναι 
ανοιχτή στον διάλογο υπό προϋποθέσεις. Η 
μη άρνηση ήταν απαραίτητη προϋπόθεση τη 
στιγμή που εγώ ζητούσα από τους ομολόγους 
μου να δοθεί εντολή στον ύπατο εκπρόσωπο 
να προετοιμάσει κατάλογο κυρώσεων 
κατά της Τουρκίας. Είναι αντιφατικό να μη 
δεχόμαστε συζητήσεις με την τουρκική 
πλευρά. Θα μπορούσαν να μας πουν ότι 
αφού αρνείστε συζητήσεις τότε πώς ζητάτε 
κυρώσεις; Δεν έδωσαν εξηγήσεις οι Τούρκοι, 
εγώ λέω τι θα μπορούσε να προκύψει όχι τι 
προέκυψε τελικά. Οι τουρκικές προσεγγίσεις 
δεν είναι αυτές που θα μπορούσαν να μας 
δημιουργήσουν τη δυνατότητα να μην 
επιμείνω στο αίτημα για τις κυρώσεις», 
ξεκαθάρισε ο Eλληνας ΥΠΕΞ για την τριμερή 
με Τουρκία και Γερμανία μιλώντας στον «Al-
pha» και αναφέρθηκε στην Αγιά Σοφιά και τη 
μετατροπή της σε τζαμί, λέγοντας:

«Θα ήταν προτιμότερο ο Ερντογάν να 
κάνει αναφορά σε κοινές ευρωπαϊκές αξίες, 
ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος Δικαίου και 
πράγματα που διέπουν τον τρόπο ζωής 
μια σύγχρονης χώρας. Εμείς την επόμενη 
Τετάρτη θα έχουμε συνάντηση στο υπουργείο 
Εξωτερικών, ζήτησα να επανέλθει η πρέσβης 
της UNESCO και μαζί με την κ. Μενδώνη να 
καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας για 
την αντίδρασή μας όσον αφορά στην Αγιά 
Σοφιά. Το ζήτημά μας είναι η Αγιά Σοφιά 
ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Δεν 
είναι ελληνοτουρκική διαφορά. Η τουρκική 
δημοκρατία επέλεξε να την κατατάξει 
στα μνημεία, η Τουρκία δεσμεύεται από 
το καθεστώς προστασίας των μνημείων. 
Επειδή έχω δουλέψει πολύ ώστε να γίνει 
η παλιά πόλη της Κέρκυρας παγκόσμιο 
μνημείο και ξέρω τι ισχύει, η Τουρκία 
αντιβαίνει απολύτως το καθεστώς του 
δικαίου που έχει η UNESCO, ως πρόβλεψη 
για τα μνημεία. Εμείς θα κάνουμε ως έχουμε 
δικαίωμα τα πάντα για να προστατεύσουμε 
το μνημείο και για να κινητοποιήσουμε την 
παγκόσμια κοινότητα. Στην πραγματικότητα 
υπερασπιζόμαστε πανανθρώπινες αξίες. Δεν 
πρέπει να πέσουμε στη μεγαλύτερη παγίδα 
που μπορεί να μας οδηγήσει η Τουρκία, να 
μετατρέψουμε το θέμα σε ελληνοτουρκική 
διαφορά. Η Τουρκία έχει αστοχήσει. 
Πρόσβαλε την παγκόσμια οντότητα 
ανεξαρτήτως παρελθόντος και θρησκευτικής 
πεποίθησης. Πάνω σε αυτό πρέπει να 
υποστηρίξουμε την επιχειρηματολογία μας, 
αυτή είναι η θέση μας».

Αναφερόμενος στην τουρκική 
προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο: 
«Η Ελλάδα έχει σαφή πολιτική. Εδράζεται στο 
Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. 
Δυστυχώς η Τουρκία δεν περιορίζει τις 
παράνομες διεκδικήσεις στο Αιγαίο, τις 
επεκτείνει στην Ανατολική Μεσόγειο, με το 
απολύτως άκυρο τουρκολιβυκό σύμφωνο 
στο Λιβυκό Πέλαγος. Η Τουρκία είναι μια 
χώρα που φαίνεται ότι επιστρέφει σε ένα 
δόγμα νέο-οθωμανισμού και επιδιώκει 
να κυριαρχήσει τόσο στην Ανατολική και 
Κεντρική Μεσόγειο, αγνοώντας το Δίκαιο. 
Η χώρα μας έχει πει ότι θα υπερασπίσει 
απολύτως τα δικαιώματά της, όπως 
καταγράφονται στις συνθήκες, στο Διεθνές 
Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Μαζί 
μας είναι και άλλες χώρες, όπως τα Αραβικά 
Εμιράτα, το Ισραήλ, η Ιορδανία, έχουμε 
ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με χώρες που 
πριν δεν είχαμε στενές σχέσεις. Η Ελλάδα 
επιδιώκει την κατανόηση των χωρών, οι 
οποίες δέχονται ως αυτονόητη προϋπόθεση 
το Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Δένδιας: Θα προασπίσουμε τα 
δικαιώματά μας, αν η Τουρκία 

επιχειρήσει γεώτρηση
της Ελλάδας.

Ο Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι η Τουρκία ξέρει 
πολύ καλά τι θα συμβεί σε περίπτωση που 
επιχειρήσει να παραβιάσει την κυριαρχία της 
χώρας μας, καθώς η Ελλάδα και η ελληνική 
κυβέρνηση θα κάνει το καθήκον της και 
σύμφωνα με το Σύνταγμα θα υπερασπίσει 
τα δικαιώματά της.

«Η Ελλάδα έχει απόλυτη υποχρέωση 
και θα προασπίσει τα δικαιώματά της. Δεν 
έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε ή να 
διαπραγματευτούμε. Η Τουρκία πρέπει να 
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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

παροικια

και ζήτησε από τους κατοίκους αυτών των 
πόλεων να είναι υπομονετικοί.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναστολή 
των περιοχών του Τορόντο, του Peel και 
του Windsor-Essex βασίζεται σε σχόλια 
της υπουργού Υγείας Christine Elliott, η 
οποία είπε ότι οι αξιωματούχοι χρειάζονται 
περίπου τέσσερις εβδομάδες δεδομένων 
για να αποφασίσουν εάν είναι ασφαλές να 
προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

Οι περιοχές Τορόντο και Peel εισήλθαν 
στο Στάδιο 2 στις 24 Ιουνίου, επομένως 
δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
τεσσάρων εβδομάδων μέχρι την Τετάρτη. 
Το Windsor Essex, με εξαίρεση το Leam-
ington και Kingsville, μετέβη στο Στάδιο 
2 στις 25 Ιουνίου και δεν θα υπάρχουν 
τέσσερις εβδομάδες δεδομένων για αυτές 
τις περιοχές μέχρι την Πέμπτη.

«Χρειαζόμαστε αυτά τα συγκεκριμένα 
δεδομένα για αυτές τις τέσσερις εβδομάδες. 
Είναι σημαντικές και απαραίτητες 
πληροφορίες για να ληφθούν οι αποφάσεις 
για τη δημόσια υγεία σχετικά με το αν είναι 
ασφαλές να μεταβείτε στο Στάδιο 3 ή όχι », 
δήλωσε ο Elliott τη Δευτέρα.

Την περασμένη Παρασκευή, 24 από τις 
34 μονάδες δημόσιας υγείας του Οντάριο 
μπήκαν στο Στάδιο 3, το οποίο επιτρέπει την 
επαναλειτουργία των εσωτερικών χώρων 
εστιατοριων και μπαρ και το άνοιγμα των 
γυμναστηρίων, των κινηματογράφων και 
άλλων επιχειρήσεων.

Ο Ford είπε, ότι η μετάβαση επτά ακόμη 
περιοχών στο Στάδιο 3 είναι ένα «σαφές 
σημάδι» ότι η επαρχία σημειώνει «σταθερή 
πρόοδο» στη μάχη εναντίον του COV-
ID-19, αλλά προειδοποίησε, ότι το Οντάριο 
«δεν είναι καθόλου κοντά στο τέλος της 
μάχης».

To Τορόντο, η pεριοχή Peel και Wind-
sor-Essex θα μπορούσαν να πάρουν το 
πράσινο φως για να μετακινηθούν στο 
Στάδιο 3 «πολύ σύντομα», οι αξιωματούχοι 
όμως πιστεύουν ότι οι αριθμοί δεν είναι 

ακόμη εκεί που πρέπει να βρίσκονται σε 
αυτές τις περιοχές.

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, περισσότερο 
από το 60% των νέων κρουσμάτων COV-
ID-19 που επιβεβαιώθηκαν στην επαρχία 
ήταν στο Τορόντο (26 περιπτώσεις), στην 
περιοχή Peel (35 περιπτώσεις) και στο 
Windsor-Essex (21 περιπτώσεις).

«Συνεργαζόμαστε με τον Δήμαρχο J.Tory 
και τους δημάρχους στο Peel και το Wind-
sor-Esses μαζί και με τις μονάδες δημόσιας 
υγείας τους για να αξιολογήσουμε την 
κατάσταση και να βρούμε έναν δρόμο προς 
τα εμπρός», είπε. «Γνωρίζουμε ως επαρχία 
ότι δεν μπορούμε να διευκολύνουμε, 
ιούς μια απόλυτη ίντσα και μέρος της 
διαδικασίας είναι η εκμάθηση από άλλες 
δικαιοδοσίες για το τι λειτουργεί και τι δεν 
λειτουργεί», είπε.

Το Τορόντο, η περιοχή Peel και το Wind-
sor-Essex παρουσιάζουν τά περισσοτερα 
νέα κρούσματα COVID-19 στην επαρχία 
εδώ και εβδομάδες, κάτι που ώθησε την 
κυβέρνηση της Ford να συνεχίσει την 
στρατηγικήεπανέναρξης.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 
ο δήμαρχος John Tory ζήτησε από την 
επαρχία να θεσπίσει αυστηρότερους 
κανόνες για το φαγητό σε εσωτερικούς 
χώρους στο Τορόντο, όταν επιτραπεί 
τελικά, και να συμπεριλάβει πολιτική που 
θα εμποδίζει τους πελάτες να σηκωθούν 
από το τραπέζι τους, εκτός εάν φεύγουν, 
πληρώνουν ή πηγαίνουν από και προς την 
τουαλέτα.

Μιλώντας με δημοσιογράφους 
τη Δευτέρα, ο Ford είπε ότι “δεν θα 
διαφωνήσει” με πρόσθετους κανόνες για 
τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του 
ιου στα μπαρ και τα εστιατόρια, αλλά, 
τόνισε χαρακτηριστικά “δεν μπορείτε να 
συγκρίνετε το Τορόντο ή το GTA με την 
Kenora ή άλλες μικρότερες αγροτικές 
περιοχές, λιγότερο επηρεασμένες από τον 
ιό και ως εκ τούτου θα εναπόκειται στους 
τοπικούς αρμόδιους δημόσιας υγείας να 
εφαρμόσουν αυστηρότερα μέτρα».

συλλαλητήριο μπροστά στην 
Ι. αρχιεπισκοπή για την αλλαγή 
μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας

Το συλλαλητήριο που ανακοινώθηκε 
στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης από 
τον Σύλλογο TOSA (Toronto Orthodox 
Souls Association), πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 19 Ιουλίου μπροστά στο 
κτίριο της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά. Η 
διαμαρτυρία έγινε για την απόφαση της 
Ι. Αρχιεπισκοπής να μεταδίδεται η  Θεία 
Κοινωνία με πολλαπλές λαβίδες, ένα μέτρο 
που επιβλήθηκε από τους αρμόδιους του 
Τμήματος Υγείας Οντάριο για την αποφυγή 
της διασποράς του κορωνοϊού και το 
οποίο, όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν 
της Αρχιεπισκοπής, θα είναι προσωρινό.

Το συλλαλητήριο έγινε μπροστά στο 

κτίριο της Αρχιεπισκοπής 
Καναδά, στις 11.00 το 
πρωί και πριν τελειώσει  
η Θ. Λειτουργία που 
τελούνταν την ώρα εκείνη 
στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη 
του Θεολόγου της Ι. 
Αρχιεπισκοπής. 

Οι 80 και πλέον συμμε-
τέχοντες, στην ειρηνική 
κατά τα άλλα αυτή 
διαμαρτυρία, κρατώντας 
πλακάτ με κεντρικό 
σύνθημα “Μία λαβίδα” 
και άλλα συνθήματα,  
θέλησαν να μιλήσουν 
στον Αρχιεπίσκοπο Κα-
ναδά κ. Σωτήριο. Ο 
εψηφισμένος βοηθός 
επίσκοπος Πατάρων 
κ. Αλέξανδρος μίλησε 
στους συγκεντρωθέντες 
στον προαύλιο χώρο  

του Αρχιεπισκοπικού μεγάρου και κάλεσε 
8 άτομα μέσα στην Αρχιεπισκοπή για 
να συνομιλήσουν με τον Αρχιεπίσκοπο 
Σωτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση 
κράτησε αρκετή ώρα και κύλησε ομαλά. 
Ήταν μία πολύ ενημερωτική και ήρεμη 
συζήτηση με τους συμμετέχοντες να θέτουν 
τα ερωτήματά τους και τον Σεβασμιώτατο 
να δίνει απαντήσεις. 

 Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές 
οι γραμμές, δεν έχει γίνει καμμία επίσημη 
ανακοίνωση από καμία πλευρά, αναφορικά 
με τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής.

Το Τορόντο παραμένει στο στάδιο 2
αΠΟ σελΙΔα 1
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Τω Μακαριοτατω αρχιεπισκοπω 
Καναδα κ. σωτηριον

Μακαριωτατε,
Την Κυριακη 5 Ιουλιου, κατα την διαρκεια 

της Θ. Λειτουργιας, το ποιμνιο σας ευρεθη 
αιφνιδιως σε κατασταση αμηχανιας και 
βαθυτατης θλιψεως, μαθαινοντας οτι 
η Θεια Ευχαριστια δεν επροκετο να 
προσφερθει.  Και μια εβδομαδα αργοτερα, 
στις 12 Ιουλιου, σοκαριστηκαμε και παλι 
με το να μαθουμε λιγες στιγμες προ της 
μεταδοσεως της, οτι η Θεια Κοινωνια θα 
προσφεροταν με πολλαπλα «κουταλια». 
Επισης, κατα την διαρκεια της ανακοινωσης 
αυτης της καινης οδηγιας, αναφερθηκε απο 
διαφορους κληρικους οτι κατα την διαρκεια 
των προηγουμενων εβδομαδων, ειχατε 
πολλαπλες συσκεψεις με τους ιδιους.  Εκ 
τουτου ομως, ουδεποτε προσκαλεσατε 
τον πιστο λαο να συμμετασχει, η να 
περισυλλεξετε την γνωμη του, και 
ουτε καν μας προσεγγισατε για να μας 
προειδοποιησετε με την ποιμαντικη σας 
στοργη.  Οι λογοι που κυκλοφορουν για 
τους οποιους θα θελατε να μας κρατησετε  
«εν σκοτια» μεχρι τελευταιας στιγμης ειναι 
τοσοι πολλοι οσο και θλιβεροι.

Απο αρχης της πανδημιας του Cov-
id-19, η Μακαριοτης σας εκανε μονο δυο 
ανακοινωσεις – οτι θα ακολουθουσατε τις 
οδηγιες α) της τοπικης μας Κυβερνησεως, 
και β) του Πατριαρχειου μας.  Εν τω 
μεταξυ, μεχρι και τις 2 Ιουνιου του 2020, 
το Πατριαρχειο μας εξεδωσε μονο ενα 
δημοσιο ανακοινοθεν περι της Πανδημιας, 
οτι εκαστη επισκοπη θα πρεπει να 
ακολουθησει της οδηγιες της τοπικης της 
κυβερνησεως. Εκτος τουτων, δεν υπηρξε 
ουδεμια απολυτως ηγετικη και ποιμαντικη 
υποστηριξη των ενοριων απο τους 
ιεραρχες, εν Ελλαδι και Καναδα.  Αντιθετως, 
οι εκκλησιες μας εκλεισαν, και με παρα 
μονο δυο βασικες δηλωσεις σαν «οδηγια»,  
εγκαταλειφθηκαμε για να υποφερουμε 
εντελως μονοι, φοβουμενοι το μελλον της 
Εκκλησιας, ανησυχουντες για τις διαφορες 
θεωριες συννομοσιας που αφορουν την 
Εκκλησια μας, υπερασπιζοντας μονοι 
μας τις υβρεις και τις φραστικες επιθεσεις 
κατα της Ορθοδοξης λατρειας στα μεσα 
ενημερωσης, και υπομενοντας Ελληνες 
κυβερνητικους αξιωματουχους οι οποιοι 
επωφεληθηκαν της κρισης του Covid-19, 
για να φιμωσουν την φωνη του Ευαγγελιου, 
ακομη και στο διαδυκτιο. Αυτα ειναι μονο 

λιγα παραδειγματα απο τις δοκιμασιες και 
τις δυσκολιες τις οποιες αφεθηκαμε μονοι 
να αντιμετωπισουμε.  Κατα αυτους τους 
σκοτεινοτατους καιρους, μονο μια χουφτα 
κοινων-απλοϊκων ιερεων και μοναχων, 
απο μεγαλης αποστασεως, ακουραστα και 
θαρραλεα, μας προσεφεραν ποιμαντικη 
και πνευματικη υποστηριξη δια παντος 
δυνατου ηλεκρονικου μεσου.  Ουτε Εσεις, 
ουτε το Οικουμενικο Πατριαρχειο εδωσε 
καποια ενδειξη οτι διαπραγματευοταν υπερ 
ημων με κυβερνητικους αξιωματουχους 
για το θεμα της επαναλειτουργιας των 
εκκλησιων, ουτε καν κανατε αποπειρες 
να καταταξουν οι κυβερνισεις την 
εκκλησιαστικη λατρεια ως «αναγκαια» 
υπηρεσια.  Πληθος ετεροδοξων εκκλησιων 
υπεβαλλαν αιτηματα στην Περιφεριακη 
κυβερνηση του Ονταριο περι αυτου του 
θεματος, αλλα μετα θλιψεως, η Ελληνικη 
Ορθοδοξος Εκκλησια του Καναδα δεν 
συμπεριλαμβανοταν στον ιδιο καταλογο.

Ακομα χειροτερα, εδω στον Καναδα, 
ο κληρος μας «κατσαδιαστηκε» και του 
απαγορευτηκε να συζητησει οποιοδηποτε 
θεμα σε οτι αφορουσε το ανοιγμα των 
εκκλησιων και της μεταδοσεως της Θειας 
Κοινωνιας, με οποιονδηποτε ενοριτη, κατα 
την διαρκεια της κρισης του Covid-19.  Η 
σχετικη φιμωτικη οδηγια προς τους ιερεις 
μας βρισκεται στην επιστολη σας της 5ης 
Ιουνιου, 2020.  Εντος αυτης, αναφερεσθε 
στην απο της 2ης Ιουνιου επιστολη του 
Πατριαρχου μας Βαρθολομαιου.  Ενω 
ο Παναγιοτατος κ. Βαρθολομαιος εν 
συνεχεια εδωσε στους Ορθοδοξους 
πιστους την επισημη διαβεβαιωση του οτι 
ο τροπος μεταδοσεως της Θειας Κοινωνιας 
δεν θα επρεπε και ουτε πρεπει να υποστει 
καμια μετατροπη, ακομη και ενωπιον  
της πανδημιας Covid-19, (και την οποια 
διευκρινιση λαβαμε ωσει σταγονος υδατος 
εν τη ερημω), εσεις δε παρερμηνευσατε τα 
λογια του στην επιστολη σας στις 5 Ιουνιου, 
για να φιμωσετε τον κληρο μας.

Στην κατα της 5ης Ιουνιου επιστολη 
σας, ψευδως δηλωνετε οτι,  «ο 
Παναγιωτατος Οικουμενικος Πατριαρχης 
Βαρθολομαιος, με την επιστολη του στις 
02/06/2020 προς παντας τους ιεραρχας 
του Οικουμενικου Πατριαρχειου ζητει 
απ’αυτους: - «Αποφυγετε να κανετε 
δηλωσεις, παρατηρησεις, και συνεντευξεις 
δια των μεσων μαζικης ενημερωσης, 
και να αποφευγετε την ενασκηση αλλων 
πρωτοβουλιων δια την παρουσαν 
κατασταση».»  Εκ των πραγματων ομως, 

ΔΕΝ υπαρχει καμια τετοια δηλωση στην 
απο την 2ης Ιουνιου, 2020 επιστολη του 
Πατραρχου.

Συνεχιζετε Μακαριωτατε, να δηλωνετε 
οτι εσεις (ο κληρος) «θα συνεχισετε 
να μην κανετε δηλωσεις χωρις πρωτα 
να λαβετε οδηγιες απο το Οικουμενικο 
μας Πατριαρχειο, επειδη πιστευετε οτι 
η Εκκλησια ειναι το Σωμα του Χριστου.  
Ειναι Μια και Αγια. Ειναι μια οικογενεια. 
Ουδεις πρεπει να ομιλει κατα την δικη του 
αρμοδιοτητα (ιεραρχες, ιερεις, διακονοι, 
καθηγητες, η κανεις αλλος Ορθοδοξος 
Χριστιανος) για αυτα τα πολυ σοβαρα 
θεματα.» Οταν ο Κυριος μας και οι Αγιοι 
Πατερες της Εκκλησιας μιλουσαν για ΜΙΑ 
εκκλησια, και ΕΝΑ σωμα του Χιστου, και 
ΜΙΑ οικογενεια, οντας μια ΕΝΟΤΗΤΑ με 
ολους και τον ΘΕΟ, ηταν παντα υπο του 
πλαισιου της ενοτητος μας με την ΜΙΑ 
Θεοτητα, και ουδεποτε στα πλαισια της 
υφαρπαγης της πνευματικης και φραστικης 
ελευθεριας μας.

Στις 26 Ιουνιου 2020, ο Οικουμενικος μας 
Πατριαρχης κυκλοφορησε την ακολουθη 
δηλωση, στην οποια συγκεκριμενα γραφει 
οτι δυο κριτηρια χρειαζονται για να ασκηθει 
οποιαδηποτε «οικονομια» σε οτι αφορα 
την μεταδοση της Θειας Κοινωνιας: α) να 
υπαρχει ενας συγκεκριμενος η κρατικος 
νομος που απαγορευει την Θεια Κοινωνια, 
και κατ’εξακολουθηση β) χρειαζεται η 
συγκαταθεση και αδεια του Οικουμενικου 
Πατριαρχειου για να ασκηθει οποιαδηποτε 
«οικονομια».  

Το πρωτοτυπο:
α) να υπάρχει από τον νόμο του κράτους 

κάποια απαγόρευση σχετικά με τη θεία 
λατρεία λόγω της πανδημίας, και 

β) ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
και την προς τούτο άδεια της Μητρός 
Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. 

Πάντως δεν αφορά στην αλλαγή του 
τρόπου μεταδόσεως, πολλω δε μάλλον 
στη χρήση πολλαπλών ή μιας χρήσεως 
αγίων λαβίδων.

Μακαριωτατε, στις 12 Ιουλιου 2020, οι 
ενοριακοι ιερεις μας στο Ονταριο αιφνιδιως 
ανακοινωσαν για πρωτη φορα, την νεα σας 
οδηγια, οτι λογω νομικων προυποθεσεων, 
η Θεια Κοινωνια θα μεταδιδεται τωρα δια 
της χρησεως πολλαπλων «κουταλιων» 
στις Ελληνορθοδοξες Εκκλησιες του 
Καναδα.  Η φραση «λογω νομικων 
προυποθεσεων» δεν δοθηκε απο εσας 
εγγραφως, Μακαριωτατε.  Μαλλον, 
εκφραστηκε προφορικα απο τους αμβωνες 

των Ελληνορθοδοξων εκκλησιων του 
Ονταριο απο τους ιερεις στους οποιους 
δωσατε τις προφορικες οδηγιες.

Περαιτερω, στην περιφερεια του 
Ονταριο, μονο η Πολις του Τοροντο υπο 
την δικαιοδοσια του δημαρχου John 
Tory εξεδωσε εγγραφως  ανακοινωση 
οτι ολες οι λατρευτικες εκδηλωσεις που 
συμπεριλαμβανουν την Κοινωνια θα 
πρεπει να ανασταλλουν.  Αυτο δεν ειναι 
νομος του κρατους, επειδη η Πολις του 
Τοροντο ειναι πολη και οχι Πολιτεια.  
Μπορει επισης να αγορευθει κατα την 
αποψη των νομικων μας πηγων, οτι 
δεν ειναι καν νομος, αλλα μια προταση 
η οδηγια η οποια απαιτει την ελευθερη 
συνεργασια του καθε ατομου, επειδη 
τετοιου ειδους προταση η οδηγια ειναι 
αντιθετη με το Καναδικο Καταστατικο των 
Δικαιωματων και της Ελευθεριας.  Αληθως, 
πολλαπλες τοπικες δημοσιο-υγειονομικες 
αναφορες οι οποιες προτεινουν την 
αναστολη της λατρευτικης Κοινωνιας, 
εχουν τον τιτλο «Συμβουλες»  η «Οδηγιες» 
για το Covid-19. Μεχρι σημερα, και οπως 
επιβεβαιωθηκε απο την Κοινοβουλευτρια 
κα. Christina Mitas στην σημερινη 
περιοδεια ερωταποκρισεων η οποια 
ξεκινησε στην Καναδικη Αρχιεπισκοπη, 
δεν υφισταται κανενας κρατικος Καναδικος 
η πολιτειακος (του Ονταριο) νομος που να 
προξενει παρεμβολες στο τελετουργικο της 
Θειας Κοινωνιας, ακομη και υπο του Νομου 
περι Εκτακτης Αναγκης.  Περεταιρω δε, η 
προταση του Τοροντο ηταν η «αναστολη» 
της Κοινωνιας, και δεν διατυπωσε καμμια 
αναφορα στον τροπο της μεταδοσεως 
της...δηλαδη ΚΑΘΟΛΟΥ κοινωνια, ουτε με 
πολλαπλα «κουταλια». Διευκρινιστηκε δε 
στην σημερινη περιοδεια ερωταποκρισεων, 
μια ειρηνικη συγκεντρωση ομολογητων της 
Ορθοδοξου Πιστεως στην Αρχιεπισκοπη, 
οτι ουδεποτε λαβατε γραπτες οδηγιες απο 
την Περιφερεια του Ονταριο, σχετικα με τον 
τροπο μεταδοσης της Θειας Κοινωνιας, 
και οτι τετοιες συζητησεις ειχαν διεξαχθει 
προφορικως δια του τηλεφωνου.

Αυτο σημαινει Μακαριωτατε, οτι η 
δηλωση στην στην εγκυκλιο Σας της 
15ης Ιουλιου - «επικοινωνησα με τις 
κυβερνητικες αρχες και αποφασιστηκε οτι 
η Θεια Κοινωνια θα πρεπει να διεξαχθει 
ως ακολουθως:» - δηλαδη η οδηγια να 
διεξαχθει η Θεια Κοινωνια με πολλαπλα 
«κουταλια» αποφασισθηκε απο Εσας, και 
μονο Εσας.

ΣΕλΙΔΑ 34
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Οι 5 κορυφαίοι λόγοι 
που ΔεΝ λαμβάνει 

η πλειοψηφία την Θεία 
Κοινωνία τις τελευταίες 
δύο εβδομάδες...και τα 

πολλαπλά κουτάλια

Από τον Φώτη Δήμα
- Φυσικός Επιστήμονας 

και Δάσκαλος Κατηχητικού Σχολείου

Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020,οι Έλληνες 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί στο Τορόντο αφού 
φτάσουν στις Εκκλησίες τους ανακαλύψαν 
ότι μια παράδοση 1.000 ετών ανατράπηκε 

σε ένα σαββατοκύριακο. Η Θεία Κοινωνία 
δεν θα προσφερόταν πλέον από την 
Αγία Λαβίδα, αλλά με πολλά κουτάλια. 
Πολλοί μπορούν να μην θεωρούν ότι 
πρόκειται για σοβαρή αλλαγή. Ωστόσο, 
η πλειοψηφία των Ελλήνων Ορθόδοξων 
ενοριτών αποφάσισε ότι δεν ήταν σε θέση 
να συμμετάσχουν στην Θεία Κοινωνία 
υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Γιατί μια 
τέτοια φαινομενικά μικρή αλλαγή θα 
προκαλούσε τόσο πάθος σε αυτούς τους 
Χριστιανούς; Μπορώ να παραθέσω 
πέντε βασικούς λόγους: θεολογικούς, 
νομικούς, πολιτιστικούς, προσωπικούς και 
επιστημονικούς.

1. Θεολογικός:
- Η Θεία Κοινωνία είναι η συμμετοχή 

στο Ένα, Άγιο και Αδιαίρετο, Σώμα και το 
Αίμα του Κυρίου και του Σωτήρα μας Ιησού 
Χριστού.

-  Ο Κύριος και ο Σωτήρας μας, ο Ιησούς 
Χριστός είναι η Πηγή και Δότης της Ζωής.

Συμπέρασμα: Η χρήση μίας λαβίδας 
δεν είναι μόνο μια σημαντική συμβολική 
αναπαράσταση της φύσης του Χριστού και 
της Εκκλησίας Του, αλλά είναι απαραίτητο 
σύμβολο εάν θέλουμε να διακηρύξουμε 
με ειλικρίνεια την Αληθινή διδασκαλία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας όσον αφορά τη

φύση ο Κύριος και ο Σωτήρας μας 
Ιησούς Χριστός.

2. Νομικός:
- Ο Χάρτης των Δικαιωμάτων και των 

Ελευθεριών του Καναδά περιλαμβάνει 
τη Θρησκευτική Ελευθερία και Ελευθερία 
έκφρασης.

- Το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του Παγκόσμιου Χάρτη Δικαιωμάτων, το 
άρθρο 18 δηλώνει ότι ένας λαός έχει το 
δικαίωμα να ασκεί την πίστη του.

- Ο Αρχιεπίσκοπος του Καναδά 
επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα 
γραπτώς από την κυβέρνηση που απαιτεί 
από την Εκκλησία να χρησιμοποιεί πολλές 
λαβίδες.

συμπέρασμα: Δεν υπάρχει νομικός 
λόγος για τη χρήση πολλαπλών λαβίδων, 
και έχω κάθε δικαίωμα να εκφράσω την 
πίστη μου στην θεϊκή φύση του Ισσού 
Χριστού δια μέσω της χρήσης μιας Αγίας 
Λαβίδας.

3. Πολιτιστικός/Παραδοσιακός:
- Αναμένεται από κάθε πιστό Χριστιανό 

να είναι θεματοφύλακας της Πίστης και να 
μεταβιβάζει τις Ιερές Παραδόσεις που έχει 
λάβει.

- Κάθε αίρεση ξεκίνησε πάντα ως μια 
φαινομενικά μικρή αποχώρηση από την 
Ιερή Παράδοση, για παράδειγμα:

Α. Χρησιμοποιούμε τη λέξη «Ομοούσιος» 
ή «Ομοιούσιος» (η Αρειανική αίρεση). 
Β. Χρησιμοποιούμε τη λέξη «Θεοτόκος» 
ή «Χριστοτόκος» (η Νεστοριανή αίρεση).
Γ. Ο Χριστός έχει μια φύση ή δύο φύσεις;    
   (η Μονοφυσιτική αίρεση).
Δ. Προσθέτουμε το «και εκ του Υιού» στο 
Πιστεύω; (η αίρεση Filioque).
- Κάθε αποχώρηση από την Ιερή 

Παράδοση στο παρελθόν αντιμετωπίστηκε 
και επιλύθηκε μέσω μιας Συνόδου 
Επισκόπων.

- Ο Αρχιεπίσκοπος του Καναδά 

επιβεβαίωσε ότι ΔΕΝ έχει λάβει ακόμη την 
έγκριση και ευλογία του Πατριάρχη για την 
χρήση πολλαπλών κουταλιών.

συμπέρασμα: Δεν υπάρχει δικαιολογη- 
μένος λόγος για να αλλαχθεί μια παράδοση 
1.000 ετών.

4. επιστημονικός:
- Η εμπειρική επιστήμη (empirical sci-

ence) έχει αποδείξει ότι οι ασθένειες/
ιός δεν μεταδίδονται δια μέσου της Θείας 
Κοινωνίας με την χρήση μιας λαβίδας.

[https://www.sciencedirect.com/sci-
ence/article/pii/S1201971213001872, 4ο 
κεφάλαιο].

- Για να αποδειχθεί ότι ό ιός μεταδίδεται 
με την κοινή Λαβίδα, κάποιος πρέπει 
να πραγματοποιήσει ένα πείραμα, 
χρησιμοποιώντας την επιστημονική 
μέθοδο, διαφορετικά είναι απλά μία θεωρία.

Συμπέρασμα: Δεν υπάρχει επιστημονικός 
λόγος για τη χρήση πολλαπλών κουταλιών.

5. Προσωπικός:
- Γιατί μου ζητείται τώρα να αλλάξω 

κάτι που ασκείται συνεχώς εδώ και 1.000 
χρόνια;

- Η Εκκλησία πράγματι έχει κάνει 
αλλαγές σε πρακτικά θέματα στο 
παρελθόν όσον αφορά την Θεία Κοινωνία, 
αλλά αυτές οι αλλαγές είχαν πάντα 
κίνητρο να προστατεύσουν το Μυστήριο 
από τους ανθρώπους, και ποτέ για να 
προστατεύσουν τον άνθρωπο από το

Μυστήριο. Π.χ. η αλλαγή να λαμβάνουμε 
την Θεία Κοινωνία με λαβίδα πριν 1.000 
χρόνια, αντί

απ’ το δισκοπότηρο απευθείας ήταν για 
αποφύγουμε τα διάφορα ατυχήματα.

- Συμφωνώ με αυτήν την αλλαγή εξαιτίας 
του φόβου μου για τον Θεό, του φόβου του 
ιού, ή του φόβου επιπλέον μέτρων απ’ την 
κυβέρνησή;

- Τι διδάσκω στα παιδιά μου και 
μεταβιβάζω στην επόμενη γενιά; Ποιο 
μήνυμα είναι πιο ισχυρό, λέγοντας ότι «Η 
Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να μεταφέρει 
ασθένεια» ενώ λαμβάνουμε την κοινωνία 
με πολλά κουτάλια, η απλά να λαμβάνουμε 
με ένα κουτάλι; Δεν μπορούμε να 
αποφύγουμε το αρνητικό μήνυμα που θα 
μεταδώσουν πολλά κουτάλια στις γενιές 
που θα ακολουθήσουν.

συμπέρασμα: Μοιράζομαι την ευθύνη 
για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χρήση 
πολλαπλών κουταλιών.

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
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τουρκικής βαρβαρότητας και αγριότητας 
αλλά και που δεν δείλιασαν μπροστά 
στις υπέρτερες σε αριθμό ανδρών και 
εξοπλισμού δυνάμεις του εχθρού να 
προασπίσουν την ελευθερία, την εδαφική 
ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια της 
πατρίδας.  Τιμούμε με ευλάβεια όσους 
χάθηκαν εκείνες τις τραγικές ημέρες για 
την πατρίδα μας και που ακόμη και σήμερα 
η τύχη πολλών εξακολουθεί να αγνοείται 
και συνειδητοποιούμε τις καταστροφές 
τις λεηλασίες της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. Η ιστορία μας είναι μια 
συνεχής αλυσίδα ηρωϊσμού, θυσιών, 
αυταπάρνησης και μεγαλοψυχίας. Είναι 
μία πορεία προς την ηθική τελείωση 
και τη μέθεξη του θείου. Είναι μία 
πορεία όρθια, αγωνιστική ελπιδοφόρα», 
υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων ότι, 
«πρέπει να γνωρίζουμε πως το καλύτερο 
μνημόσυνο γι’ αυτούς είναι να κρατάμε 
ψηλά τις αρετές τους και να ακολουθούμε το 
δρόμο του αγώνα και της ελευθερίας όπως 
η ελληνική ιστορία επιτάσσει και όπως η 
μοίρα τους έθνους ορίζει. Γνωρίζοντας το 
μέγεθος της προσφοράς και της θυσίας 
των ηρώων που μνημονεύουμε σήμερα, 
αλλά και όλων όσοι με αγώνες έχουν 
ποτίσει με το αίμα και τον ιδρώτα τους τη 
μαρτυρική αυτή γη καλούμαστε λοιπόν 
να αναλογιστούμε το δικό μας ιστορικό 
χρέος έναντι της πατρίδας» τονίζοντας 
ότι «κατά το τελευταίο μάλιστα διάστημα 
η Τουρκία κλιμάκωσε την επιθετική της 

πολιτική με τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις 
των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην 
Αποκλειστική Οικονομική μας Ζώνη και 
τις νέες απειλές της εναντίον του λαού μας 
και ολόκληρης της περιοχής. Ο δικός μας 
στόχος είναι μια λύση που θα τερματίζει την 
κατοχή και θα επανενώνει την Πατρίδα μας, 
διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις βασικές ελευθερίες όλων των 
Κυπρίων, χωρίς εγγυήσεις και επεμβατικά 
δικαιώματα. Μια λύση σύμφωνη με το 
διεθνές δίκαιο και τις αρχές, τις αξίες και 
το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία θα οδηγήσει την Κύπρο σε μια νέα 
και περισσότερο υποσχόμενη σε όλους νέα 
εποχή.»

Συνεχίζοντας ο υπογράφων 
απευθυνόμενος στον κυπριακής 
καταγωγής Ιερατικώς Προϊστάμενο π. 
Φίλιππο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη 
υπέβαλε την παράκληση «παρακαλώ 
προσευχηθείτε θερμά στον Τριαδικό 
Θεό της Αγάπης, της Ειρήνης και της 
Δικαιοσύνης, να συντμηθεί ο χρόνος της 
δοκιμασίας, της δοκιμαζόμενης Πατρίδας 
μας και μαρτυρικής μεγαλονήσου 
Κύπρου. Δυστυχώς δεν θα δυνηθώμεν 
να επισκεφθούμε τους πανίερους χώρους 
τα πάνσεπτα προσκυνήματα της Εναλίας 
Κύπρου που δεν φωτίζονται σήμερα 
υπό των κανδυλίων και των κηρίων της 
ευλαβείας των πιστών, αλλά ευρίσκονται 
βουβά, συλημμένα και έρημα εντός του 
πυκνού σκότους το οποίον επέφερεν εις 
την νήσον αυτή η βάρβαρος εισβολή των 
Τούρκων».

Ολοκληρώνοντας ο υπογράφων 
ανέφερε ότι στην Κύπρο «σφαγιάζεται 
σήμερα η έννοια της δικαιοσύνης και 
καταστρατηγούνται κατά τρόπο βάρβαρο τα 
στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Γι αυτό 
σήμερα καταθέτοντας άνθη και αισθήματα 
ευγνωμοσύνης και τιμής στους ήρωες μας 
ανανεώνουμε την αποφασιστικότητά μας 
ότι οι αγώνες του λαού και οι θυσίες των 
ηρώων για την ελευθερία θα δικαιωθούν 

παροικια
εκδήλωση μνήμης για τα 46 

χρόνια της τουρκικής εισβολής 
του 1974 στην Κύπρο

αΠΟ σελΙΔα 1

πλήρως μονάχα με την επίλυση του 
προβλήματος που ταλανίζει την Πατρίδα 
και τον λαό μας εδώ και 46 χρόνια. Ο Θεός 
ας αναπαύσει τις ψυχές των πεσόντων 
ηρώων του 1974. Ας τους θυμόμαστε με 
ευγνωμοσύνη και ας τους τιμούμε κατά 
πως πρέπει στο μεγαλείο της ψυχής τους».

Βασίλειος Φιλίππου
Ύπατος Αρμοστής

Κορωνοϊός: στο 
Μόντρεαλ ζητούν 
από όσους έχουν 
πάει σε μπαρ να 

κάνουν τεστ
Οι υγειονομικές Αρχές του Μόντρεαλ 

στον Καναδά ζήτησαν το Σάββατο από 
αυτούς που επισκέφθηκαν μπαρ της πόλης 
από τις αρχές του μήνα να υποβληθούν σε 
διαγνωστικό τεστ για τον νέο κορωνοϊό.

Η περιφερειακή διεύθυνση δημόσιας 
υγείας (DRSP) του Μόντρεαλ ανακοίνωσε 
ότι πελάτες ή υπάλληλοι που μπορεί 
να μετέδωσαν τον ιό επισκέφθηκαν 
τουλάχιστον πέντε μπαρ του Μόντρεαλ 
από την 1η Ιουλίου, παρά τα μέτρα 
πρόληψης που είχαν τεθεί σε ισχύ.

Οι υγειονομικές Αρχές ανησυχούν 
ότι ο αριθμός των μπαρ στα οποία 
πήγαν άνθρωποι που είχαν εκτεθεί στον 
SARS-CoV-2 είναι στην πραγματικότητα 
μεγαλύτερος και γι’αυτό καλούν τους 
θαμώνες να υποβληθούν σε διαγνωστικό 
τεστ.

«Φοβάμαι ότι οι παρατηρήσεις αυτές 
αποτελούν μόνον την κορυφή του 
παγόβουνου», δήλωσε ο αξιωματούχος 

των υγειονομικών υπηρεσιών Ντέιβιντ 
Κάιζερ.

Το αίτημα αυτό για υποβολή σε 
διαγνωστικά τεστ των θαμώνων των μπαρ 
της καναδικής πόλης έρχεται την ώρα 
που η περιοχή του Μόντρεαλ, το οποίο 
αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας στον 
Καναδά, αντιμετωπίζει μια αύξηση των 
νέων κρουσμάτων κορωνοϊού μεταξύ των 
νέων κάτω των 39 ετών τις τελευταίες 
εβδομάδες, υπογραμμίζει η DRSP σε 
ανακοίνωσή της.

cnn.gr
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

ΣΕ ΚΑλΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑλΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

-Έλα Σκλάβε, τι κάνεις; Όλα καλά εκεί 
πάνω;

- Ναι μικρέ...μια χαρά.
- Μάλλον θα χρειαστεί να κατέβεις προς 

τα δω Σκλάβε.. Τα έχουν βάλει όλοι, με τον 
φίλο σου, τον Μητροπολίτη. Θα χρειαστεί 
ενισχύσεις, απ’ ότι προβλέπεται... Γι’αυτό 
κατέβα να βοηθήσεις την κατάσταση. 

- Μη στεναχωριέσαι μικρέ.  Μια χαρά θα 
είναι αυτός... Το θέμα για μένα δεν είναι ο 
Μητροπολίτης,αλλά αυτός ο αλήτης που 
κάρφωσε τον ελληνισμό και τις εκκλησίες 
μας στην Πολιτεία.

Πριν αρχίσουμε να φωνάζουμε και να 
διαμαρτυρόμαστε, πρέπει να σκεφτούμε τα 
αίτια που μας οδήγησαν ως εδώ. 

Αν δεν είχαν παραπονεθεί κάποιοι στην 
πολιτεία, δεν θα βρισκόμασταν τώρα σε 
αυτή την κατάσταση. 

- Καλά τα λες Σκλάβε.. Ομως έχει γίνει ο 
κακός χαμός  μέσα στις εκκλησίες..

- Το γνωρίζω μικρέ...είδα το βιντεάκι που 
κυκλοφόρησε. 

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι, ότι η 
παράσταση ήταν στημένη. Ο καθένας θα 
μπορούσε να καταλάβει, ότι πρόκειται για 
φιάσκο. 

  Δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι ήταν 
υπέρμαχοι της Θείας Κοινωνίας και την 
ίδια στιγμή, όλοι τους φορούσαν  μάσκες 
και είχαν την απόσταση των δύο μέτρων. 

Ειναι θλιβερό να γίνονται τέτοιες ασχήμιες 
μέσα στο σπίτι του Θεού στο χώρο που 
προσευχόμαστε για να βρίσκουμε την 
γαλήνη μας.

Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να φωνάζει 
μέσα στις εκκλησίες μας.

Δεν είναι καφενείο να κάνουμε ότι μας 

καπνίσει. 
Όσοι έχουν παράπονα, μπορούν να 

απευθύνονται στον προϊστάμενο του ναού 
χωρίς φασαρίες και θεατρινισμούς.

Για άλλη μια φορά δώσαμε δικαίωμα στο 
κράτος του Καναδά, σαν Έλληνες....

Σπέρνεται η διχόνοια ανάμεσά μας 
και είναι ότι χειρότερο την περίοδο που 
διανύουμε. 

Γιατί δεν πάτε να κάνετε τα παράπονά 
σαςς όλοι μαζί στο δημαρχείο, για την Αγιά 
Σοφιά;  Μαζευτείτε  και εναντιωθείτε στο να 
μετατραπεί αυτή η παγκόσμια κληρονομιά 
σε τζαμί.

Κάντε την Πολιτεία να πάρει άμεσα θέση 
γι’αυτό το ζήτημα...

Ζητήστε από τα μαγαζιά και γενικότερα 
από κάθε επιχειρηματικό κλάδο, να μην 
προμηθεύονται τα τούρκικα προϊόντα. 

Όταν τα κάνετε όλα αυτά, τότε 
πραγματικά θα σας βγάλω το καπέλο 

Είναι δυνατόν να σκέφτεστε με τι 
κουταλάκι θα μεταλάβετε; 

Άλλωστε απ’ ότι κατάλαβα, είναι μια 
προσωρινή λύση.

 Κοιτάξτε τα ουσιώδη προβλήματα και 
αφήστε τα άλλα στην άκρη. 

-Σκλάβε καλά τα λες....
Σκέφτηκες όμως, ότι μπορεί κάποιοι να 

με πουν μητροπολιτικό...
-Γιατί είσαι, μικρέ;
-Όχι φυσικά....Τελευταία φορά που τον 

είδα, ήταν τότε που πέρασε από το funeral  
να σε χαιρετήσει. 

-Ε τότε μην αγχώνεσαι μικρέ....Άστους 
να λένε...θυμήσου άλλωστε,ότι δεν έχει 
σημασία τι λένε, αλλά ποιοι το λένε. 

Ήθελα όμως να σου πω για τον 

Δήμαρχο...Πώς την έχει δει τη δουλειά;
Εκτός του ότι δεν αφήνει τον κόσμο,να 

λάβει τη Θεία Κοινωνία στις εκκλησίες μας, 
βγάζει τα patios στους δρόμους, δίπλα 
ακριβώς από τη διέλευση των αυτοκινήτων. 

Και ρωτάω, σκοπός αυτής του της 
κίνησης είναι για να μην μπαίνει ο κόσμος 
στα μαγαζιά και κολλήσει τον ιό; Οι πεζοί 
άραγε δεν θα έχουν τον φόβο μήπως τους 
χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο; Προσωπικά 
πιστεύω ότι θα προτιμήσουν να έρθουν 
αντιμέτωποι με τον ιό παρά να πάνε από 
μετωπική...

Αναρωτιέμαι πραγματικά με όλα αυτά και 
ώρες, ώρες λέω, ευτυχώς που πρόλαβα να 
ανέβω εδώ ψηλά που είμαι. 

-Με άφησες μόνο μου όμως Σκλάβε...
Εντάξει δεν μπορώ να πω,με βοηθάς 

και με το παραπάνω από κει ψηλά.  Σου 
είμαι ευγνώμων για όλα, όπως και να έχει.  
Καταλαβαίνεις τι εννοώ...έτσι δεν είναι;

-Τα πάντα καταλαβαίνω μικρέ...
Τέλος πάντων...άργησες σήμερα.
Τράβα να κάνεις τις δουλειές σου.
-Μα καλά Σκλάβε...Τι αγχώνεσαι; 
Έχω ακόμα 20 λεπτά στη διάθεσή μου.

Μήπως βιάζεσαι κάπου να πας;
- Έχεις δίκιο...Μου έμεινε κουσούρι 

μικρέ, από τότε που ήμουν εκει κάτω..
Πάντως πολύ χαμός με αυτόν τον ιό...
Οι πολιτικοί έχουν σαλτάρει με τη δύναμη 

που τους δόθηκε μέσω πανδημίας. Κόβουν 
και ράβουν ακριβώς στα μέτρα τους.

  Από τη μια τους ακούς να λένε ότι δεν 
χρειάζεται η μάσκα και από την άλλη, ότι 
είναι υποχρεωτική. 

Λένε ότι ο ιός δεν κολλάει εύκολα από τον 
αέρα και από την άλλη, ότι τελικά κολλάει..

  Σε λίγο θα σας πούνε,ότι ο ιός αιωρείται 
ένα μέτρο πάνω από τη γη και σας βλέπω 
να περπατάτε όλοι στα τέσσερα....

- Δίκιο έχεις Σκλάβε...
Έχουμε και τον Τρουντό που έχει δώσει 

εκατοντάδες εκατομμύρια σε οργανώσεις 
που διαχειρίζονται δικοί του... Η τελευταία 
προσπάθεια ήταν να δώσει 900.000.000 
στην οργάνωση WE, αλλά δεν του’κατσε. 

Πόσα τέτοια γίνονται και που δεν ταχουμε 
πάρει χαμπάρι ένας Θεός ξέρει. 

-Ηρέμησε μικρέ και μην αγχώνεσαι...
Στο έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω 

για άλλη μια φορά.Δεν έχεις ανάγκη εσύ.... 
Ή αναισθησία σου δεν έχει όρια. 

Να λυπάσαι όλους αυτούς που σκάνε για 
το τίποτα και τα παίρνουν όλα κατάκαρδα...

Εσένα ούτως ή άλλως αλλού είναι το 
μυαλό σου αυτόν τον καιρό...

- Πάλι για την πόντια βαράει το 
καμπανάκι Σκλάβε;

- Ε φυσικά μικρέ..
-Τον τελευταίο καιρό όλο με πειράζεις 

Σκλάβε...
- Ε τι να κάνω μικρέ...
Ξέχασα να σου πω, ότι η κοινότητα 

συμπληρώνει αβέρτα αιτήσεις, για κρατικά 
επιδόματα.

Γιατί δεν το ανακοινώνουν;
Από το να βγάζουν βιντεάκια στα so-

cial media ζητώντας από τον ελληνισμό 
να βοηθήσει, ας πούνε πόσα έχουν πάρει 
ήδη. Βλέπεις από παντού θέλουν να τα 
παίρνουν...

Τέλος πάντων....
Τρέχα τώρα μικρέ, γιατί μεγάλωσε ο 

γιος σου...Βλέπω μελλοντικά τα όσα μου 
έκανες, να τα πληρώνεις επί δέκα...

Αυτή είναι η ζωή όμως... Παίδεψες έναν 
Βασίλη Σκλάβο και τώρα θα σε παιδεύουν 
δύο Βασίληδες Σκλάβοι..

Πολύ το ευχαριστιέμαι....
- Σκλάβε φεύγω....γιατί με έβαλες στο 

μάτι πάλι....
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... σχολια-επικαιροτητεσ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

ΣΕλΙΔΑ 14

Θεία μετάληψη 
με «πολλαπλές 

ανοξείδωτες λαβίδες, 
μιας χρήσης!!»

 Καλοκαίρι 2020, όχι μόνο στην Ελληνική 
Παροικία του Μοντρεάλ, αλλά και σε όλον 
τον Καναδά. Οι τακτικά εκκλησιαζόμενοι, 
από τις 17 Μαρτίου, έως και τις 12 Ιουνίου 
είχαν χάσει «την εκκλησία τους,» αφού οι 
Ιερές Ακολουθίες γίνονταν παρουσία μόνο 
του ιερέα, του ψάλτη και του νεωκόρου.  
Το πρωτόγνωρο αυτό μέτρο, που μας 
ήλθε λόγω Κορωνοϊού, εφαρμόστηκε 
πιστά ακόμα και την Μεγάλη Εβδομάδα, 
ακόμα και την ημέρα του  Πάσχα. 
Ευτυχώς που το κενό αυτό κατά κάποιον 
τρόπο αντικαταστάθηκε από τα μέσα της 
σύγχρονης τεχνολογίας, τηλεοράσεις, face 
book, ραδιόφωνα.. 

Ως τόσo, στην πόλη μας, λόγω του ότι οι 
αριθμοί έδειξαν ότι η μάστιγα της πανδημίας 
υπεχώρησε, από τις 12 Ιουνίου άνοιξαν, 
υπό προϋποθέσεις οι Ιεροί μας Ναοί. 
Μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων εκείνοι 
που έχουν δικαίωμα να παραβρίσκονται 
εντός των εκκλησιαστικών χώρων, δηλαδή 
στις θείες λειτουργίες, δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν έναν πολύ περιορισμένο 
αριθμό. Αυτός φυσικά καθορίζεται από τις 
εσωτερικές διαστάσεις ενός εκάστου εκ 
των Ιερών Ναών. Ετσι τις Κυριακές, κυρίως 
τις Κυριακές, πολλοί από αυτούς, συχνά, 
σαν πάνε στην Εκκλησία, διαπιστώνουν 
κάτι το αντίστοιχο με τον παραλυτικό του 
Ευαγγελίου: «άλλοι προ αυτών έχουν 
εισέλθει…» (Ιωάν.5,6).

Και σαν να μην έφταναν αυτά, 
παρουσιάστηκε και το θέμα ανατροπής 
του καθιερωμένου τρόπου μετάδοσης της 
θείας μετάληψης. Προσωρινά και άχρι 
καιρού, η Θεία -Μετάληψη, ο Αρτος Ζωής,  
«… ο αμνός του Θεού ο μελιζόμενος και 
μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εσθιόμενος 
και μηδέποτε δαπανώμενος, αλλά τους 
μετέχοντας αγιάζων» δεν θα γίνεται 
μόνο με την καθιερωμένη αγία λαβίδα. 
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της 
Αρχιεπισκοπής, θα ακολουθείται ο εξής 
κανονισμός:

 «ο λειτουργός ιερέας θα χρησιμοποιεί 
πολλαπλές ανοξείδωτες λαβίδες, οι 
οποίες θα είναι μιας χρήσης (μία για κάθε 
άτομο) όταν κοινωνεί τους πιστούς. Αυτή 
η μέθοδος αποκλείει (κατά την εντολή των 
κυβερνήσεων) τον κίνδυνο από τη χρήση 
κοινών αντικειμένων.»

Επί πλέον αναφέρεται στην ίδια 
ανακοίνωση, ότι αυτό:

 «Είναι μέτρο προσωρινό.  Θα δούμε στην 
πορεία πόσο θα κρατήσει ο κορωνοϊός».

 Όμως είναι κοινό μυστικό  ότι «ουδέν 
μονιμότερον του προσωρινού» και ως εκ 
τούτου, αυτό το μέτρο μάλλον ήλθε για 
να παραμείνει. Αλλωστε το απαιτεί, εκτός 
της ολιγοπιστίας μας και το κλίμα της 
παναίρεσης του οικουμενισμού, τα παγερά 
πλοκάμια  του οποίου, έχουν βαλθεί να 
ανατρέψουν τόσο την ιερά παράδοση, 
όσο και τα δόγματα της πίστης μας, που 
ως θησαυρό πολύτιμο, μας παρέδωσαν οι 
Πατέρες της Εκκλησίας μας.  

 Ας μην κρυβόμαστε, υπάρχουν 
χριστιανοί που φοβούνται να μεταλάβουν 
για να μην κολλήσουν μικρόβια! Αλλοι 
αποτρέπουν τα παιδιά τους καθώς και 
παιδιά τους γονείς.

 Όμως, δεν πρέπει να φοβόμαστε. 
Αλλωστε αν οι μεταλαμβάνοντες καθώς 
και οι κληρικοί μολύνονταν λόγω της θείας 
Κοινωνίας, δεν θα ζούσε κανένας απο 
τους ιερείς, επειδή στο τέλος καταλύουν 
το περιεχόμενο του Αγίου Ποτηρίου, απο 
το οποίο κοινωνούν συχνά εκατοντάδες 
πιστοί με ποικίλες αρρώστιες. Κι όμως, 
κανένας ιερέας δεν έπαθε ποτέ τίποτα. Το 
Σώμα και το Αιμα του Κυρίου είναι «πύρ 
καταναλίσκον».

Ενα απο τα πολλά περιστατικά που 
αποδεικνύουν περίτρανα την αλήθεια αυτή 

και το οποίο αντιγράφω από έντυπο του Ι. 
Ναού Αγ. Παντελεήμωνος Δραπετσώνας, 
είναι και το ακόλουθο:

«Οταν ο Μητροπολίτης Χίου 
Παντελεήμων Φωστίνης (+1962) ήταν 
ιεροκήρυκας Αττικής, πήγε κάποτε 
να λειτουργήσει στο φθισιατρείο της 
“Σωτηρίας”.

Εκεί του έφεραν οι νοσοκόμοι μια μεγάλη 
πιατέλα με πολλά κουταλάκια.

-Τι τα φέρατε αυτά; τους ρώτησε.
-Μας είπαν οι γιατροί να κοινωνήσετε με 

αυτά τους ασθενείς, αρχίζοντας από τους 
πιό ελαφρά και προχωρώντας στούς πιό 
βαριά.

-Δεν χρειάζονται αυτά, απάντησε με 
πίστη ο ιερέας. Εχω την Αγία Λαβίδα.

Πραγματικά , στη Θεία Λειτουργία 
κοινώνησε κανονικά τους ασθενείς και 
ύστερα πλησίασε την Ωραία Πύλη για 
να καταλύσει. Το έκανε αυτό για να τον 
βλέπουν όλοι, και να μάθουν οι γιατροί ότι 
η Θεία Κοινωνία είναι, «πύρ καταναλίσκον» 
δηλαδή φωτιά που καίει τα πάντα».

Ως τόσο εκείνο που επί του προκειμένου, 
έγινε πολύ γνωστό στο πανελλήνιο, 
αφού παρουσιάστηκε και σε ταινία που 
έφερε  τον τίτλο «Το Νησί» είναι αυτό που 
συνδέεται με τον ιερέα της Σπιναλόγκα, 
το νησί των «καταραμένων,» το νησί 
των «εξόριστων» λεπρών. Πρόκειται για 
τον πατέρα Χρύσανθο, τον κατά κόσμον 
Ματθαίο Κατσουλογιαννάκη. 

Ας ρίξουμε μια ματιά και στα δικά μας
Όμως για να μην πάμε μακριά, θα 

τονίσω ότι και στην Παροικία μας πολλοί, 
ιδιαιτέρως νέοι, είτε λόγω ολιγοπιστίας, 
είτε λόγω άγνοιας, είτε επειδή εξετάζουν το 
φαινόμενο από καθαρά υλιστικής πλευράς, 
ανατριχιάζουν και μόνο που σκέπτονται 
ότι θα μεταλάβουν, έτσι όπως γίνεται στις 
Εκκλησίες μας η Θεία Μετάληψη.

Βασιζόμενος και σε προσωπική εμπειρία, 
θα  τους συνιστούσα να μην ανησυχούν 
αφού βλέπουν ότι κάθε Κυριακή, πολλοί 
πιστοί, τονίζω πιστοί και όχι αναμάρτητοι, 
ανταποκρινόμενοι στο «Μετά φόβου Θεού, 
Πίστεως και Αγάπης προσέλθετε» του 
ιερέως, μεταλαμβάνουν των αχράντων 
μυστηρίων, ενώ τις μεγάλες εορτές και 
κυρίως την Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο 
Σάββατο, μεταλαμβάνουν χιλιάδες. 
Δεν ακούστηκε ποτέ κανένα φαινόμενο 
μόλυνσης.

Έπειτα, για να μην πάμε σε άλλες 
Ορθόδοξες Χώρες, τόσο στην Ελλάδα 
που άνοιξαν οι Εκκλησίες από τον Μάϊο, 
όσο και στην πόλη μας, που άνοιξαν οι 
εκκλησίες από τις 12 Ιουνίου 2020, παρ’ 
ότι ξέρουμε ότι η πανδημία του Κορωνοϊού 
είναι κοντά μας και δίπλα μας, έχουν 
μεταλάβει ουκ ολίγοι. Θα έλεγα αρκετές 
χιλιάδες πιστών. Στους ιχνηλατούντες τις 
πηγές μετάδοσης του ιού, συγκαταλέγονται 
και πολλοί, στην Ελλάδα κυρίως, που εκ 
των προτέρων είχαν μιλήσει με ασέβεια 
κατά του τρόπου μετάδοσης της θείας 
κοινωνίας. Είναι εκείνοι που με καθαρά 
επιστημονικά κριτήρια εντόπισαν ως πηγές 
μετάδοσης τις «μπάρες», τα «πάρτια» τις 
«πύλες εισόδου της χώρας»…  Νομίζετε 
ότι δεν θα μιλούσαν και για τις Εκκλησίες, 
αν εντόπιζαν έστω και το παραμικρό 
φαινόμενο μετάδοσης του ιού; 

Θα παραθέσω μια ευχή που πρέπει να 
λέγεται από εκείνους που προσέρχονται 
στην Θεία Κοινωνία και η οποία δίνει 
έμφαση στην από πνευματικής απόψεως 
αναξιότητα του προσερχομένου να 
μεταλάβει και όχι στο πόσοι μετάλαβαν 
πριν από αυτόν:

«Φρίττω δεχόμενος τὸ πῦρ, μὴ φλεχθῶ 
ὡσεὶ κηρὸς καὶ ὡσεὶ χόρτος. Ὤ φρικτοῦ 
Μυστηρίου! Ὤ εὐσπλαγχνίας Θεοῦ! Πῶς 
θείου Σώματος καὶ Αἵματος ὁ πηλὸς μετέχω 
καὶ ἀφθαρτοποιοῦμαι;»

Δηλαδή: Φοβᾶμαι μήπως τώρα ποὺ 
θὰ δεχτῶ μέσα μου τὴ φωτιὰ (τὴ Θεία 
Κοινωνία), καῶ ὅπως τὸ χορτάρι καὶ λιώσω 
ὅπως τὸ κερί. Ὢ, τί μεγάλο μυστήριο! Πόση 
ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ! Ἐγὼ ποὺ εἶμαι 
πλασμένος ἀπὸ πηλό, πῶς δέχομαι τὸ 

θεῖο Σῶμα καὶ Αἷμα καὶ γίνομαι ἄφθαρτος 
κι ἀθάνατος!»

Πάντως από ότι ξέρω οι αρμόδιοι 
κυβερνητικοί παράγοντες στο Κεμπέκ 
δεν έχουν ανακοινώσει απαγορευτικό 
κατά της Θείας Κοινωνίας όπως στο 
Οντάριο. Επομένως στην Πόλη μας, αν 
δεν ανακοινωθεί κάτι το διαφορετικό θα 
πρέπει να ισχύουν όσα αναφέρονταν στην 
ανακοίνωση του Πατριαρχείου που είχα 
δημοσιεύσει την περασμένη εβδομάδα. 

αΠΟ ΤΗΝ σΥΝεΔΡΙασΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

σΥΜΒΟΥλΙΟΥ 
ΤΗσ εΚΜΜ

14 Ιουλίου 2020
Από την Σελίδα που διατηρεί η 

Κοινότητα στις παροικιακές εφημερίδες 
(Βλέπετε σελίδα 46) πληροφορούμαστε 
τα της Συνεδρίασης του Δ. Σ. που λόγω  
της πανδημίας του Κορονοϊού,  έγινε 
στις 14 Ιουλίου διαδικτυακά, μέσω της 
πλατφόρμας Google Meet. 

Εκτός των άλλων σημαντικών περί 
των δραστηριοτήτων της Κοινότητος 
που αναφέρονται και πρέπει να τα 
παρακολουθούμε, θα σταθώ στην αναφορά 
του Προέδρου της ΕΚΜΜ κ.  Ανδρέα Κριλή 
για τα της «Στέγης.» Γι’ αυτήν, όπως 
επί λέξει αναγράφονται στην σελίδα της 
Κοινότητος είπε:

Σε ό,τι αφορά στη «Στέγη Ηλικιωμένων», 
ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ ανέφερε πως:

«από την 1η Ιουλίου έχουν ξεκινήσει οι 
διαδικασίες για τη μεταφορά των τίτλων 
ιδιοκτησίας στην Κοινότητα. «Πρέπει να 
καταλάβουμε ότι είναι μια διαδικασία που 
απαιτεί χρόνο.

Δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα και 
γρήγορα», είπε ο κ. Κριλής. Η συμφωνία 
ορίζει ότι η Στέγη πρέπει να έρθει στην 
Κοινότητα εντός 60 ημερών. «Έχει γίνει 
μεγάλη συζήτηση στην παροικία για το 
θέμα αυτό.

Ειδικά αυτή τη δύσκολη στιγμή, θα 
θέλαμε να περάσει η Στέγη στην Κοινότητα 
νωρίτερα, αλλά ως υπεύθυνη Διοίκηση 
θέλουμε να τα κάνουμε όλα σωστά».

σπύρος Μπολάνης, 
συνεπής στις 

υποχρεώσεις του
Αναφερόμενος στο θέμα του κ. Μπολάνη, 

ο κ. Κριλής πρόσθεσε:
 «Η ΕΚΜΜ διορίζει μέλη σε πολλές 

επιτροπές, όπως στη Στέγη Πάτερ Σαλάμη, 
στους παιδικούς σταθμούς και αλλού. 
Το ίδιο έγινε και με τον κ. Μπολάνη, που 
διορίστηκε από τον πρώην Πρόεδρο της 
Κοινότητας, Νικόλαο Παγώνη. Η Κοινότητα 
μπορεί να διορίζει και να αποσύρει άτομα 
από επιτροπές» και συμπλήρωσε: «Θέλω 
να διαβεβαιώσω ότι όλα όσα κάνουμε, και 
εγώ και η Εκτελεστική Επιτροπή και το 
Διοικητικό Συμβούλιο, είναι για το καλό και 
για το συμφέρον της Κοινότητας».

 Όμως, ασχέτως των άλλων από την 
Κοινότητα διορισμών θα ρωτήσω μόνο:

 *Ο Πρόεδρος είχε διαβάσει το Ε. Βήμα 
της περασμένης εβδομάδος; 

*Μπορεί τόσο αυτός, όσο και  
οποιοσδήποτε άλλος, να διαψεύσει τα 
όσα αναφέρονται και μάλιστα γραπτώς 
από δύο πρώην στελέχη των Διοικήσεων 
της «Κοινότητος» και της «Στέγης», (Ν. 
Παγώνης, Ηλίας Αντωνόπουλος) ότι 
δηλαδή οι δύο αυτοί οργανισμοί ήταν 
πάντα ανεξάρτητοι, και κάθε Διοίκηση 
φρόντιζε μόνα όσα αφορούσαν την κάθε 
Διοίκηση;

*Γιατί ο κ. Κριλής δεν αναφέρθηκε σε 
αυτό; Το θεωρεί παρωνυχίδα; 

* Γιατί έστω και ένα από τα μέλη του Δ.Σ. 
της Κοινότητας, στην Συνεδρίαση της 14ης 
Ιουλίου, δεν ζήτησε διευκρινίσεις; 

Εκτός αυτών, και εις επιβεβαίωση των 
όσων έγραψε το Ε. Βήμα την περασμένη 
εβδομάδα, παρά τα συχνά αιτήματα μελών 
της Κοινότητος, ουδέποτε τα της Στέγης 
συζητήθηκαν σε Γ. Σ. της Κοινότητος. Επί 
πλέον ουδέποτε διοικήσεις της Κοινότητος, 
(κυρίως εκείνες του Β. Κατσαμπάνη 
2000-2004, δηλαδή πολύ αργότερα 
από τον υποτιθέμενο διορισμό του 
Σπύρου Μπολάνη στις 2 Απριλίου 1998) 
προέβησαν, αν και το προσπάθησαν 
και μάλιστα και με έντονο τρόπο, να 
αντικαταστήσουν, ή να διορίσουν μέλη στο 
Δ.Σ. της «Στέγης».

Επομένως, επειδή το θέμα του 
Αντιπροέδρου της «Στέγης» κ. Σπύρου 
Μπολάνη φαίνεται ότι έχει πολλές 
προεκτάσεις θα αρκεστώ να αναφέρω, ότι:

Αν δεν ήταν σκόπιμο, ήταν οπωσδήποτε 
απαράδεκτο και φυσικά παράτυπο και 
αντιδεοντολογικό το ότι δεν τον είχαν 
καλέσει να συμμετάσχει στην Συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της «Στέγης» που έγινε στις 10 
Ιουνίου. Γιατί, παρ΄ ότι προσωπικά δεν τον 
δέχομαι, ακόμα και αν παραδεχτούμε τον 
διορισμό του από την Διοίκηση Παγώνη, 
(2 Απριλίου 1998), και επομένως και την 
απόλυσή του από την Διοίκηση Κριλή, η 
απόλυση φέρει ημερομηνία 12 Ιουνίου 
2020. 

Αν ήταν παρών στην Συνεδρίαση της 
10ης Ιουνίου, όπως θα έπρεπε να ήταν, 
αμέσως μετά την παραίτηση της Προέδρου, 
αυτός ως Αντιπρόεδρος, και έως ότου 
γίνονταν νέες αρχαιρεσίες θα έπρεπε να 
αναλάμβανε καθήκοντα Προέδρου. 

Μια ματιά στα παλιά, 
που είχαν ξανασυμβεί
Σε οποιονδήποτε διαφωνεί, θα 

υπενθυμίσω ότι αυτή η παντού και πάντοτε 
καθορισμένη διαδικασία τηρήθηκε και στην 
Κοινότητά μας το περασμένο Καλοκαίρι. 
Ποίος δεν θυμάται, ότι όταν παραιτήθηκε 
η Πρόεδρος κα Αννα Κουτράκη, αμέσως 
αντικαταστάθηκε από τον τότε Αντιπρόεδρο 
και σημερινό Πρόεδρο Ανδρέα Κριλή.

Και για να πάμε και λίγο πιο παλιά και 
πάλι στην Κοινότητά μας και πάλι από το 
αρχείο του Ε. Βήματος υπενθυμίζω ότι:  
Ηταν Μάρτιος του 1997. Διοικούσε η Ομάδα 
ΚΕΔ (Koινοτική Ενωτική Δράση) υπό τον κ. 
Β. Κατσαμπάνη. Αντιπολίτευση ήταν η ΚΠΑ 
(Κοινοτική Προοδευτική Ανανέωση) υπό 
τον κ. Νίκο Παγώνη. Η ΚΕΔ είχε εκλέξει 14 
Συμβούλους και η ΚΠΑ 10. Οι μεταξύ των 
δύο ομάδων αντιπαραθέσεις ήταν έντονες. 
Όμως με αφορμή το σχέδιο ένωσης των 
Κοινοτήτων Μοντρεάλ και Λαβάλ, που 
δεν έφτασε σε ψηφοφορία επειδή, τυπικά 
δεν είχε εγκριθεί από το Συμβουλευτικό 
Σώμα, από κοινού τα μέλη της Διοίκησης 
Κατσαμπάνη, δηλαδή και οι 14 Σύμβουλοι 
παραιτήθηκαν αμέσως. Μιλάμε ότι 
παραιτήθηκαν ομαδικά 14 Σύμβουλοι ενός 
24μελούς Δ.Σ.

Αμέσως οι εναπομείναντες 10 Σύμβουλοι 
της ΚΠΑ, εξέδωσαν την ακόλουθη 
ανακοίνωση:

«Εμείς τα 10 μέλη του Δ.Σ. που δεν 
παραιτούμεθα, μόλις υποβληθούν γραπτώς 
οι παραιτήσεις των 14 θα αναλάβουμε την 
ευθύνη να διοικήσουμε σύμφωνα με όσα 
προβλέπουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί….

Θα διοικήσουμε έως ότου αναλάβει το 
νέο Δ.Σ. που θα προσέλθει από εκλογές. 
Θα διοικήσουμε με διαφάνεια και πλήρη 
ενημέρωση. Έτσι ίσως γίνει πιο εύκολη η 
ένωση με το Λαβάλ και τις άλλες Κοινότητες.

Στο μέτρο του δυνατού θα σταματήσουν 
οι δίκες, αφού δεν υπάρχει λόγος 
για προσφυγή κατά της εγκυρότητας 
των προηγούμενων εκλογών και ο κ. 
Σταφυλάκης, που θέλει να κάνει έρευνα 
μπορεί να έρθει να εξετάσει όσα στοιχεία 
τον ενδιαφέρουν…

Σύντομα θα προβούμε σε σχετικές 
ανακοινώσεις…»
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Του Γεωργίου Καρύδη

Από σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 
επιβάλλεται η χρήση μάσκας σε όλους 
τους εσωτερικούς δημόσιους χώρους 
του Κεμπέκ. Το μέτρο θα ισχύει και στα 
Εστιατόρια και για παιδιά άνω των 12 
ετών. Από αυτό εξαιρούνται άτομα με 
αναπνευστικές παθήσεις.

«Είναι καλύτερο να φοράς μάσκα 
παρά να περιορίζεσαι στο σπίτι. Δεν 
είναι διασκεδαστικό να την φοράς, 
αλλά είναι απαραίτητο»,  δήλωσε ο 
πρωθυπουργός του Κεμπέκ François Le-
gault, ανακοινώνοντας το απόγευμα της 
Δευτέρας, το μέτρο. 

Το μέτρο συμπίπτει με την έναρξη των 
καθιερωμένων δύο εβδομάδων διακοπών, 
των εργαζομένων στον κατασκευαστικό 
τομέα της Επαρχίας, όπου δεκάδες χιλιάδες 
Κεμπεκιωτών κάνουν τις καλοκαιρινές τους 
διακοπές.

Το μέτρο της χρήσης των μασκών, 
υιοθετήθηκε εξ αιτίας του φόβου για την 
εξάπλωση της πανδημίας και παρ’ ότι 
στο Κεμπέκ, όπως και σε ολόκληρο τον 
Καναδά όλα δείχνουν ότι η πανδημία του 
Κορωνοϊού υποχωρεί.

Συγκεκριμένα μέχρι χθες Παρασκευή, 
οι φορείς σε όλη την χώρα ανέρχονταν 
σε 111,317. Από αυτούς είχαν πεθάνει 
8,878, από τους οποίους στην μεγάλη τους 
πλειοψηφία ήταν ηλικιωμένοι και είχαν και 
άλλες παθήσεις.

Από αυτούς στο Κεμπέκ οι φορείς είχαν 
φτάσει στους 57,142 και οι θάνατοι στους 
5,647.

Οι αριθμοί αυτοί παραμένουν κατά πολύ 
υψηλότεροι των αντιστοίχων του Οντάριο 
που είναι 39,075 και 2,786.

Ως τόσο, στο Κεμπέκ, εντός των 
τελευταίων 24 ωρών, οι φορείς ανήλθαν σε 
141, ενώ καταγράφηκε μόνον 1 θάνατος.

Οι φορείς που νοσηλεύονται στα 
Νοσοκομεία, ανέρχονται σε 260. Από 
αυτούς οι 16 νοσηλεύονται σε Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Υπεύθυνοι για την 
εφαρμογή οι ιδιοκτήτες

Αναφερόμενος στο μέτρο ο κ. Legault 
είπε ότι η κυβέρνηση του χρειάστηκε χρόνο 
πριν προχωρήσει στην θέσπιση του μέτρου 
περί υποχρεωτικής χρήσης των μασκών. 
Ηθελε προηγουμένως να εξοικειωθούν οι 
άνθρωποι με τον κανόνα εφαρμογής του 
μέτρου των αποστάσεων των δύο μέτρων, 
το οποίο είπε είναι πολύ σημαντικό και 
πρέπει να ακολουθείται.

Ζητώ από όλους τους κατοίκους 
του Κεμπέκ να συνεργαστούν. Πρέπει 
παράλληλα με την χρήση των μασκών να 
σεβαστούμε τον κανόνα των δύο μέτρων 
καθώς και εκείνον που προβλέπει ότι 
στις συγκεντρώσεις δεν θα πρέπει να 
παραβρίσκονται πλέον των 10 ατόμων. 

Σημειώνουμε ότι το μέτρο της χρήσης 
μασκών στους εσωτερικούς χώρους 
θα ισχύει όχι μόνο για τα καταστήματα 
λιανικής πώλησης, τα εμπορικά κέντρα 
και τα κέντρα αναψυχής, αλλά και για 
οποιονδήποτε άλλο κλειστό δημόσιο χώρο, 
συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων, 
όταν κάποιος πελάτης δεν κάθεται σε 
τραπέζι.

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι 
υπεύθυνοι για την εφαρμογή του μέτρου 
της χρήσης των μασκών, αρχικά θα είναι 
μόνο οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Αν 
δεν φροντίσουν για την εφαρμογή μπορεί 
να τους επιβάλλονται πρόστιμα μεταξύ 
$400 και $6.000.

Από την 1η Αυγούστου, μπορεί να 
επιβάλλονται πρόστιμα ακόμα και στους 
πελάτες που αρνούνται να φορούν μάσκες. 
Προς το παρόν δεν θα τους επιβάλλονται 
πρόστιμα αλλά οι ιδιοκτήτες θα μπορούν 
να τους απαγορεύουν την είσοδο στα 
καταστήματά τους. 

Ως τόσο η Καναδική Ομοσπονδία 
Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (CFIB) μέσω 
ανακοίνωσης τύπου που εξέδωσε εκφράζει 
τις επιφυλάξεις της για το αν τα μέλη της 
θα μπορέσουν να επιβάλουν τα μέτρα, αν 
και αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικά για 
τον περιορισμό της εξάπλωσης του COV-
ID-19. Πέρα του ότι είναι ζήτημα κόστους 
δεν μπορούν να χάνουν πελάτες αν αυτοί 
αρνούνται να συμμορφώνονται με την 
χρήση της μάσκας, αναφέρουν.

Αναφερόμενος στο μέτρο της χρήσης 
των μασκών ο μικροβιολόγος Dr. Karl 
Weiss, ο οποίος είναι επικεφαλής του 
τμήματος περιορισμών της εξάπλωσης 
των μολυσματικών ασθενειών στο 
Νοσοκομείο JGH, είπε ότι η χρήση των 
μασκών είναι ένα προσωρινό μέτρο και 
πρέπει να το συνηθίσουμε, όπως έχουμε 
συνηθίσει να σταματάμε στα κόκκινα φώτα 
ενός σηματοδότη. 

Το θέμα είναι καθοριστικό και δεν πρέπει 
ούτε καν να συζητούμε. Και δεν πρέπει 
ούτε να το πολιτικοποιούμε.

Από την ημέρα που θα ανακαλύψουμε 
ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, η μάσκα θα 
εξαφανιστεί, προέβλεψε.

Ο dr Weiss είπε ότι αρκετές μελέτες 
έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα 
της χρήσης μάσκας για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης των μικρο- σταγονιδίων του 
κοροναϊού.

Ανάλογη άποψη είχε εκφράσει την 
περασμένη εβδομάδα και ο  διευθυντής 
δημόσιας υγείας του Κεμπέκ Dr. Ho-
racio Arruda. Εξετάζουμε την δυνατότητα 
να θεσπίσουμε ως υποχρεωτική την 
χρήση μάσκας είχε πεί, κάτι που ήδη είχε 
προαναγγείλει ότι θα εφαρμόσει και η 
Δήμαρχος του Μοντρεάλ Valérie Plante.  

Το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης 
μάσκας ήδη ισχύει σε όλες τις αστικές 
συγκοινωνίες του Κεμπέκ καθώς και σε 
αρκετούς Δήμους.

Επομένως, ας το καταλάβουμε, η 
χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς 
δημόσιους χώρους του Κεμπέκ, και σε 
όλα τα καταστήματα είναι υποχρεωτική και 

πρέπει να τις συνηθί-
σουμε, όσο και αν δεν 
μας αρέσουν. Η χρήση 
τους σε συνάρτηση με 
την τήρηση του μέτρου 
των αποστάσεων και της 
τακτικής καθαριότητος 
με αντισηπτικά των 
χεριών, μπορεί να 
συμβάλουν στον περιο-
ρισμό της εξάπλωσης 
της πανδημίας του Κο-
ρωνοϊού.

Μοντρεάλ 
18 Ιουλίου 2020
Ελληνοκαναδικό 

Βήμα

Ελληνοκαναδικό Βήμα 17 Μαρτίου 1997
Τα αναφέρω αυτά έτσι για να μην 

ξεχνιόμαστε. 
Επομένως, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν 

σε όλους τους δημοκρατικά δομημένους 
οργανισμούς, έως ότου γίνει νέα σύγκληση 
Δ.Σ. της Στέγης, στην οποία θα πρέπει 
να συμμετάσχει και ο κ. Μπολάνης, 
και μάλιστα ως Πρόεδρος. Σε αυτήν 
οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει και 
«θέμα συμπλήρωσης μελών Δ.Σ.» και 
«θέμα αρχαιρεσιών.»

Επίσης είναι απαράδεκτο, με την μεν 
επιστολή της αποπομπής (12 Ιουνίου) η 
Διοίκηση της ΕΚΜΜ να ευχαριστεί τον 
εκπρόσωπό της στην Στέγη, και στις 
9 Ιουλίου να λαβαίνει επιστολή από 
δικηγορικό γραφείο μέσω της οποίας εκ 
μέρους της ΕΚΜΜ να αναφέρεται (σε 
ελεύθερη μετάφραση) και το ότι: 

«Πρέπει να σταματήσετε αμέσως και να 
αποφύγετε να κάνετε ψευδείς δηλώσεις 
στα μέσα ενημέρωσης. Εάν δεν λάβουμε 
γραπτή επιβεβαίωση ότι θα ενεργήσετε 
αναλόγως, η HCGM θα λάβει αμέσως όλα 
τα κατάλληλα μέτρα για να διορθώσει τις 
ψευδείς δηλώσεις και τα ψέματά σας που 
έχετε κάνει με σκοπό να αμαυρώσετε τη 
φήμη της HCGM.»

Όλα για «το καλό 
και για το συμφέρον 

της Κοινότητας!»
 Παρ΄ότι εκ μέρους της Διοίκησης φαίνεται 

ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης, 
παρ’ ότι βάσει των όσων αναφέρονται τα 
μέλη του Δ.Σ. δεν φαίνεται να ταράσσουν 
τους κύκλους των υπευθύνων, αποτελούν 
ανάσα ελπίδας οι διαβεβαιώσεις του κ. 
Κριλή:

*Θα θέλαμε να περάσει η Στέγη στην 
Κοινότητα νωρίτερα, αλλά ως υπεύθυνη 
Διοίκηση θέλουμε να τα κάνουμε όλα 
σωστά»,

Και,
  «Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όλα 

όσα κάνουμε, και εγώ και η Εκτελεστική 
Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο, 
είναι για το καλό και για το συμφέρον της 
Κοινότητας».

Είθε να είναι έτσι. 

Χρήστος Α. Μανίκης
Μοντρεάλ 18 Ιουλίου 2020
Σχόλια Επικαιρότητες
Ελληνοκαναδικό Βήμα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΜΑΣΚΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ

Legault: «Δεν είναι ευχάριστο 
να φοράς μάσκα, αλλά είναι 

απαραίτητο.»
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Ο Μοντρεαλίτης ομογενής Δημήτρης 
Σούδας, διαπρέπει σε όλους τους τομείς 
και το όνομά του είναι συνώνυμο της 
διπλωματίας, επικοινωνίας και πολιτικής. 
Αγαπητός σε όλους ο Δημήτρης με 
αποδοχή από όλους τους φορείς, αυτό τον 
μήνα διορίστηκε επίτιμος πρόξενος της 
Κύπρου στο Τορόντο.

Η επιλογή του Δημήτρη δεν ήταν 
τυχαία αφού υπηρέτησε ως ανώτατο 
στέλεχος της κυβέρνησης Χάρπερ. 
Ανέφερε απευθείας στον πρωθυπουργό 
του Καναδά και Υπουργικού Συμβουλίου 

σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση 
της κυβέρνησης σε επίπεδο επικοινωνίας. 
Ο Δημήτρης αναπτύσσεται με γρήγορο 
ρυθμό σε κάθε πρόκληση και είναι 
ένας αποδεδειγμένος ηγέτης που δίνει 
αποτελέσματα σε δύσκολες συνθήκες με 
ισχυρές πρακτικές διαχείρισης, ανώτερες 
δεξιότητες οικοδόμηση σχέσεων και 
μια έντονη ικανότητα να αναλύουν, 
να εντοπίζουν και να ξεπεράσουν τις 
οργανωτικές προκλήσεις.

Ο Δημήτρης Σούδας γεννήθηκε στο 
Μοντρεάλ στις 10 Ιουλίου 1979. Έμαθε 
ελληνικά στο ελληνόφωνο σχολείο του 
Μόντρεαλ και γρήγορα ασχολήθηκε με τα 
κοινά, μέσα από τη συμμετοχή του στο 
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Εργάσθηκε για 
διάφορα δημοτικά και επαρχιακά κόμματα, 
αλλά από το 2002 μετακόμισε στην Οττάβα, 
αφότου ο Στίβεν Χάρπερ έγινε αρχηγός του 
κόμματος Canadian Alliance, ως ηγέτης της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Δημητρης 
Σούδας επί σειρά ετών υπήρξε στενότατος 
συνεργάτης του Στίβεν Χάρπερ, κατέχοντας 
τη θέση του διευθυντή επικοινωνίας του 
Πρωθυπουργικού Γραφείου μέχρι το 2011. 
Ο Σούδας, παιδί της ελληνοκαναδικής 
παροικίας του Μόντρεαλ, εργάσθηκε ως 
επικεφαλής επικοινωνιών στην Καναδική 
Ολυμπιακή Επιτροπή από το 2011, αφού 
υπέβαλε την παραίτησή του από το 
πρωθυπουργικό γραφείο.

Ο Δημήτρης Σούδας, από το 2002, 
εντάχθηκε στην κυβέρνηση Χάρπερ το 
2006, αρχικά ως γραμματέας Τύπου. 
Προήχθη διευθυντής των επικοινωνιών, 
την άνοιξη του 2010. Μιλάει Αγγλικά, 
Γαλλικά, Ισπανικά και Ελληνικά.

greektimes.ca

Ο Δημήτρης σούδας διορίστηκε 
επίτιμος πρόξενος της Κύπρου 

στο Τορόντο

αντίσταση κατά 
της υποχρεωτικής 

χρήσης της μάσκας σε 
δημόσιους εσωτερικούς 

χώρους στο Κεμπέκ
Το υποχρεωτικό μέτρο κάλυψης 

προσώπου του Κεμπέκ για εσωτερικούς 
δημόσιους χώρους έχει ακολουθηθεί σε 
μεγάλο βαθμό από τότε που τέθηκε σε 
ισχύ το Σάββατο, αλλά υπάρχουν πολλές 
αντιθέσεις με την εντολή που σχετίζεται με το 
COVID-19 από εκείνους που δεν θέλουν να 
φορέσουν μάσκα.

Το Σάββατο, το Κεμπέκ έγινε η πρώτη 
επαρχία στον Καναδά για να επιφέρει έναν 
τέτοιο κανόνα, ο οποίος ισχύει για άτομα 
ηλικίας 12 ετών και άνω. Ορισμένες πόλεις 
έχουν παρόμοιους κανόνες στην επικράτειά 
τους.

“Αξιολόγηση της πρώτης ημέρας 
υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας σε 
κλειστούς δημόσιους χώρους: η συντριπτική 
πλειοψηφία των Κεμπεκιωτών τήρησε τις 
οδηγίες”, δήλωσε ο πρωθυπουργός του 
Κεμπέκ François Legault την Κυριακή.

Παρά την πανδημία COVID-19 και τις 
αρχές δημόσιας υγείας που παροτρύνουν 
τους ανθρώπους να φορούν κάλυψη 
προσώπου εν μέσω ανησυχιών για ένα 
δεύτερο κύμα του ιού, πραγματοποιήθηκαν 
αρκετές διαμαρτυρίες κατά της μάσκας σε 
ολόκληρη την επαρχία.

Αυτά περιλάμβαναν μια πορεία το Σάββατο 
στο St-Georges, στην περιοχή Beauce νότια 
της πόλης του Κεμπέκ, και αρκετές δεκάδες 
άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από 

το γραφείο του Legault στο Μόντρεαλ την 
Κυριακή.

Τα βίντεο κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο 
των ανθρώπων που εκτοξεύονται από τα 
καταστήματα μετά την άρνησή τους να 
φορούν μάσκα, συμπεριλαμβανομένου 
ενός ευρέως κοινοποιημένου περιστατι-
κού στο Μόντρεαλ, όπου οι αστυνομικοί 
συνέλαβαν με βία έναν άνδρα από μια 
καφετέρια Tim Hortons.

Ο άνδρας κατηγορήθηκε για παρεμπό-
διση της αστυνομικής εργασίας και 
απελευθερώθηκε με την υπόσχεση να 
εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Ο επιθεωρητής Αντρέ Ντούροσερ 
αρνήθηκε να μπει σε λεπτομέρειες, αλλά 
είπε ότι φαίνεται να είναι ένα μεμονωμένο 
περιστατικό σε κάποιον που ήθελε να κάνει 
μια δήλωση.

“Η περίπτωση που είδαμε χθες ήταν μία, 
αλλά υπήρχαν πολλές καταστάσεις που δεν 
πήγαν τόσο μακριά”, δήλωσε ο Durocher.

“Ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά 
νου όταν οι αστυνομικοί μας καλούνται να 
παρέμβουν σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις, 
η αρχική παρέμβαση είναι πάντα η 
συνειδητοποίηση για να προσπαθήσουμε να 
κάνουμε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν 
την κοινή λογική.”

Προς το παρόν, οι επιχειρήσεις αναμένεται 
να επιβάλουν τους νέους κανόνες και 
υπόκεινται σε πρόστιμα μεταξύ $400 και 
$6.000 εάν οι πελάτες τους πιαστούν να 
παραβιάζουν την οδηγία.

Οι επιχειρηματικές ομάδες κάλεσαν την 
κυβέρνηση να μετατοπίσει αυτά τα πρόστιμα 
στους καταναλωτές που δεν επιθυμούν να 
συμμορφωθούν με τους κανόνες.

Μερικοί από αυτούς διαμαρτυρήθηκαν στο 
κέντρο του Μόντρεαλ την Κυριακή.

Ο Antonio Pietroniro, 65 ετών, δήλωσε ότι 
δεν υπήρχε πιθανότητα να φορέσει μάσκα 
και δεν πιστεύει ότι είναι απαραίτητο.

“Απολύτως όχι. Θα προτιμούσα να μείνω 
σπίτι”, είπε. “Αν εξυπηρετούσε ένα σκοπό, 
θα φορούσα μια αν πραγματικά προστατεύει 
από κάτι.”

Ο Alexandre Barriere, 29 ετών, κάλεσε το 
μέτρο “υπερβολικό.”

“Θεωρώ πραγματικά υπερβολικό να 
πω σε έναν άνθρωπο να στερήσει τον 
εαυτό του από το οξυγόνο του όσο το 
δυνατόν περισσότερο όταν πρέπει να είναι 
ελεύθερος”, δήλωσε ο Barriere.

greektimes.ca
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ΑΘΗΝΑ. Μέλος της Προεδρικής 
Φρουράς είναι εδώ και πέντε περίπου 
μήνες (από τον Φεβρουάριο) ο 
ομογενής Ανδρέας Χολέβας και η 
χαρά αλλά και η υπερηφάνειά του είναι 
ανείπωτη.

«Ηταν το όνειρό μου» είπε ο 
28χρονος μιλώντας στον «Ε.Κ.» σε 
μια από τις λίγες άδειές του από τις 
υπηρεσίες της Προεδρικής Φρουράς. 
Αυτή τη στιγμή μάλιστα, ο Ανδρέας 
Χολέβας είναι ο μοναδικός ομογενής 
που υπηρετεί στους Εύζωνες.

Παιδί Ελληνων μεταναστών, που 
βρέθηκαν στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 
1960 αναζητώντας μια καλύτερη τύχη 
από αυτή που μπορούσε να τους 
δώσει η Ελλάδα εκείνη την περίοδο, ο 
Ανδρέας γεννήθηκε στο Χάρισμπεργκ 
της Πενσιλβάνια, το 1992 (είναι το 
δεύτερο παιδί της οικογένειας, έχει 
και έναν μεγαλύτερο αδερφό). Η 
Ελλάδα όμως ήταν και είναι βαθιά 
ριζωμένη μέσα στην οικογένεια, και 
η φωτογραφία του παππού του, 
του Γεώργιου Χολέβα, του πατέρα 
τού πατέρα του, που ήταν εύζωνας 
στην Βασιλική Φρουρά το 1937, τον 
σημάδεψε και ήθελε να τον μιμηθεί.

«Ηθελα να γίνω και εγώ εύζωνας 
όπως ο παππούς μου. Ετσι λοιπόν 
πέρυσι έκανα όλες τις διαδικασίες 
για να γίνω Ελληνας και στα χαρτιά, 
απέκτησα ελληνικό διαβατήριο και τον 
Ιανουάριο του 2020 παρουσιάστηκα 
στον ελληνικό στρατό. Αφού ορκίστηκα 
στο Σουφλί στη συνέχεια κατάφερα να 

κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα 
και να μπω στην Προεδρική Φρουρά», 
λέει ο 28χρονος Ανδρέας Χολέβας 
στον «Ε.Κ.» σε άπταιστα ελληνικά, 
τα οποία έμαθε όχι μόνο μιλώντας με 
τα μέλη της οικογένειάς του αλλά και 
φοιτώντας στο ελληνικό σχολείο της 
εκκλησίας του Χάρισμπεργκ.

Ολο αυτό το διάστημα, λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, η οικογένεια 
του Ανδρέα δεν μπορούσε να βρεθεί 
στην Αθήνα να τον καμαρώσει από 
κοντά. Εβλεπαν μόνο τις φωτογραφίες 
που έστελνε ο ίδιος στο σπίτι του στην 
Πενσιλβάνια. Από προχθές όμως στην 
Αθήνα βρίσκεται και ο πατέρας του 
που κατάφερε κάνοντας χρήση του 
ελληνικού του διαβατηρίου να βρεθεί 
κοντά στον γιο του.

«Είναι μεγάλη και η συγκίνηση και 
η υπερηφάνεια» είπε ο κ. Αθανάσιος 
Χολέβας σε δηλώσεις του στον 
«Ε.Κ.». Γεννημένος στο Μεσολόγγι 
το 1950 με καταγωγή από το Νεοχώρι 
της ορεινής Ναυπακτίας ο κ. Χολέβας 
μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες 
το 1967. Οι δεσμοί με την γενέτειρα, 
όμως, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν 
διακοπεί - αντίθετα, ίσως, όπως γίνεται 
σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν 
γίνει και πιο έντονοι. Η οικογένεια 
επισκέπτεται την Ελλάδα, τους 
συγγενείς και τους φίλους της, και 
προχθές ο κ. Χολέβας έκανε ένα ταξίδι 
διαφορετικό ενδεχομένως από όλα τα 
προηγούμενα. «Ανυπομονούσα να 
έρθω. Χρησιμοποίησα το ελληνικό 

διαβατήριο γιατί μόνο με αυτό 
μπορούσα να ταξιδέψω λόγω των 
περιορισμών που υπάρχουν λόγω 
του κορωνοϊού. Ηθελα πολύ να τον 
δω και από κοντά. Ηταν το όνειρό 
του και χαιρόμαστε όλοι που το 
πραγματοποίησε».

Η μητέρα του, που κατάγεται από 
την Ματαράγκα Αιτωλοακαρνανίας 

Ομογενής μέλος της Προεδρικής Φρουράς στον Ε.Κ.: 

«Ηταν το όνειρό μου»

Ο ομογενής Ανδρέας Χολέβας. 
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση

δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να έρθει 
να δει τον γιο της από κοντά - ίσως 
το καταφέρει μέχρι να ολοκληρώσει 
ο Ανδρέας τη θητεία του μέσα στους 
επόμενους μήνες. Αλλωστε αυτό δεν 
περιορίζει την δική της συγκίνηση και 
υπερηφάνεια.

nationalherald.com

οΜοΓενεια 
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οΜοΓενεια 

αΓΙα- σΟφΙα: 
Πένθιμα θα χτυπούν 
οι καμπάνες σε όλες 

τις εκκλησίες της 
αμερικής την 
24η Ιουλίου

Σε αυτήν την απόφαση προχώρησε η Ιερά Σύνοδος 
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η οποία συνήλθε χθες με 
τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του αρχιεπισκόπου 
Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Πένθιμα θα χτυπούν οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησίες 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής την 24η Ιουλίου, ημέρα 
κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη 
ισλαμική προσευχή στην Αγία Σοφία, ενώ, ταυτόχρονα, 
όλες οι σημαίες που βρίσκονται στους ελληνορθόδοξους 
ιερούς ναούς θα κυματίζουν μεσίστιες. Σε αυτήν την 
απόφαση προχώρησε η Ιερά Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής 
Αμερικής, η οποία συνήλθε χθες με τηλεδιάσκεψη, υπό την 
προεδρία του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Η Ιερά Σύνοδος χαρακτήρισε την 24η Ιουλίου ημέρα 
πένθους και έντονης θλίψης για την «αρπαγή του Μεγάλου 
Ναού της Αγίας Σοφίας, της δικής μας Αγίας Σοφίας». 
Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου απευθυνόμενα -με εγκύκλιό 
τους- προς τον ιερό κλήρο και τους πιστούς κάνουν λόγο 
για τα «εγκαίνια» ενός προγράμματος πολιτιστικής και 
πνευματικής υπεξαίρεσης και παραβίασης κάθε προτύπου 
αρμονικής συμβίωσης και αμοιβαίου σεβασμού και 
δηλώνουν ότι δεν θα σταματήσουν να εκφράζουν ανοιχτά 
τη θέση τους για την Αγία Σοφία μας, αρνούμενοι να 
υποχωρήσουν από τις δίκαιες επιδιώξεις τους.

«Ακούσαμε τις κραυγές της αγωνίας σας και του πόνου 
σας», σημειώνουν οι ελληνορθόδοξοι ιεράρχες της 
Αμερικής, καλώντας επιπρόσθετα όλους τους κληρικούς και 
όλους τους πιστούς σε κάθε εκκλησία της Αρχιεπισκοπής 
να ψάλλουν το απόγευμα της 24ης Ιουλίου τον Ακάθιστο 
Ύμνο, όπως ακριβώς τον ψάλλουν την Παρασκευή της Ε’ 
Εβδομάδας της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

 
Πηγή: skai.gr 



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια 21 ιουλιου 202018

Κούρσα. Ζωντανά από την τηλεόραση παρακολουθεί ο μόλις 
τριών ετών Merlin Coles τις ιπποδρομίες του Ασκοτ. Ολα αυτά 
μέσα στο σπίτι του στο Dorset, καβάλα στον Mr Glitter Spar-
kles και παρέα με την σκυλίτσα του την Mistress. Τι άλλο να 

ζητήσει ένα παιδί; REUTERS/Paul Childs

Φ Ω τ ο Γ ρ α Φ η Μ α τ α
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
Απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

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

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

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

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

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

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

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

[
Κέα: Ένα παραδεισένιο κυκλαδονήσι

ελλαΔα - προορισΜοι
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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.

Ιδανική για σύντομες 
αποδράσεις αλλά και 

για διακοπές διαρκείας, 
συνδυάζει φυσική ομορφιά 

και αυθεντικότητα
Η όμορφη Κέα, γνωστή και ως 

Τζια, μία μόλις ώρα από το λιμάνι του 
Λαυρίου, είναι το νησί των Κυκλάδων 
που βρίσκεται πιο κοντά στην Αττική. 
Αν και αποτελεί ιδανικό προορισμό 

για μικρές αποδράσεις ή πολυήμερες 
διακοπές, παραμένει γοητευτική και 
γαλήνια, διατηρώντας την ταυτότητα 
και τις παραδόσεις της. Καθώς το 
πλοίο φτάνει στο λιμάνι της Κορησσίας, 
διακρίνεται η Ιουλίδα, η πρωτεύουσα 
της Κέας. Χτισμένη αμφιθεατρικά, 
στην ενδοχώρα του νησιού, σύμφωνα 

με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
της, είναι μία από τις πιο γοητευτικές 
Χώρες των Κυκλάδων.

Η Κέα είναι γνωστή για τη φυσική 
ομορφιά και τις εναλλαγές του τοπίου 
της. Οι κοιλάδες, τα μονοπάτια 
πεζοπορίας, τα δάση βελανιδιάς, 
οι αγροτικές αλλά και οι εξοχικές 
κατοικίες χτισμένες διάσπαρτα, με 
ντόπια πέτρα, οι όμορφες αμμουδιές 
και τα παραθαλάσσια χωριά της 
δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό 

που αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις του 
επισκέπτη. Ο πιο ενδιαφέρον τρόπος 
να την ανακαλύψετε είναι περπατώντας 
στα μονοπάτια που διατρέχουν τις 
πλούσιες σε ιστορία και πολιτιστικό 
ενδιαφέρον περιοχές της. Ένα δίκτυο 
διαδρομών 81 χλμ., το οποίο θα σας 
αποκαλύψει τον φυσικό πλούτο του 
νησιού και τη μαγευτική ιστορία του.

Επίσης είναι 
πολύ δημοφιλής 
π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς 
ιστιοπλοΐας και 
διεθνώς γνωστή 
για τα ναυάγια της, 
με γνωστότερο 
όλων αυτό του 
Βρεταννικού.

Μην ξεχάσετε 
να δοκιμάστε τα 
τοπικά προϊόντα και 
την παραδοσιακή 
κουζίνα. Λουκάνικα, 
λόζα (αλλαντικό), 
θυμαρίσιο μέλι, 
παστέλι, βότανα, 
ξηροί καρποί, ντόπιο 
τυρί, κρασί, λικέρ, 
γλυκά. Φεύγοντας 
από το νησί, μαζί με 
τις αναμνήσεις των 
διακοπών σας, πάρτε 
και λίγη από τη γεύση 
της!

kathimerini.gr
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ΣΕλΙΔΑ 38

αΦιερΩΜα
Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Από τα ξημερώματα της Κυριακής 20 
Ιουλίου, η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση 
γενικής επιστράτευσης, όπως είχε 
αποφασίσει σε έκτακτη συνεδρίασή του, 
υπό την προεδρία του πρωθυπουργού 
Αδαμάντιου Ανδρουτσόπουλου, το 
Υπουργικό Συμβούλιο:

«Η Τουρκία ενήργησε σήμερον την 5.45 
π.μ. κατά παράβαση των υφισταμένων 
συνθηκών, των συμμαχικών υποχρεώσεων 
και των κανόνων διεθνούς δικαίου, 
απόβασιν στρατιωτικών δυνάμεων εις την 
νήσον Κύπρον.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί καταφανή 
παράβασιν των διεπουσών την Κύπρον 
διεθνών συμφωνιών, απειλούσαν την 
διεθνή ειρήνην και αποβλέπουσα εις την 
εκ μέρους της Τουρκίας πραξικοπηματικήν 
δημιουργίαν καταστάσεων, αι οποίαι θέτουν 
εν κινδύνω ζωτικά ελληνικά συμφέροντα.

Η Ελλάς καταγγέλλει τας εκνόμους ταύτας 
ενεργείας και δηλοί ότι θα υπερασπίση 
πάση δυνάμει τα νόμιμα δικαιώματά της 
και τα εθνικά της συμφέροντα, οπουδήποτε 
κρίνει ότι ταύτα απειλούνται εκ παρανόμων 
και επεκτατικών τουρκικών ενεργειών.

Εν όψει της δημιουργηθείσης 
καταστάσεως, διετάχθη γενική 
επιστράτευσις».

Η Τουρκία είχε εκμεταλλευτεί το γεγονός 
ότι από τις 15 του μηνός η Εθνική Φρουρά 
(με εντολή του στρατιωτικού καθεστώτος 
της Αθήνας, το οποίο είχε ως ιθύνοντα 
νου τον «αόρατο» δικτάτορα Δημήτριο 
Ιωαννίδη) είχε ανατρέψει το νόμιμο 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Στη θέση του είχε 
τοποθετηθεί ο βουλευτής Νίκος Σαμψών…

Η Κύπρος σπαρασσόταν, η Ελλάδα 
βρισκόταν σε δραματικό σημείο. Οι 
περισσότερες οικογένειες βρίσκονταν σε 
βαθιά ανησυχία, αν όχι σε κλαυθμό και 
οδυρμό. Όλο και κάποιον δικό τους από 
τους 250.000 νέους που είχαν πάρει «φύλλο 
πορείας» είχαν να αποχαιρετήσουν…

Οι αποφάσεις των 
στρατιωτικών

Τη στιγμή που πραγματοποιείτο η 
πολιτική αλλαγή στην Κύπρο, στο ίδιο 
ακριβώς κλίμα βάδιζε και η Αθήνα. Στις 8 
το πρωί συνήλθε το Υπουργικό Συμβούλιο 
για τελευταία φορά Από το προηγούμενο 
βράδυ, σύμφωνα τουλάχιστον με τα 
λεγόμενα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Γρηγορίου 
Μπονάνου (βλ. «Η Αλήθεια», Αθήνα 1986, 
σελ. 271), μετά το τέλος σύσκεψης της 
στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας για την 
αντιμετώπιση του Κυπριακού.

Γράφει ο Μπονάνος: «Όταν εμείναμε 
μόνοι οι τέσσαρες (σ.σ.: εννοεί και τους 
αρχηγούς των τριών κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων) ήλεγξα αν παρακολουθούμεθα 
από κάποιον και όταν εβεβαιώθην 
ότι αυτό δεν συνέβαινε, τους είπα να 
καθίσουν. Επίστευα ότι είχεν έλθη η 
ώρα να υλοποιήσω το σχέδιον που από 
καιρόν εσκεπτόμην. Να πολιτικοποιήσω 
το καθεστώς και να απομακρύνω τας 
Ενόπλους Δυνάμεις από την ευθύνην 
της διακυβερνήσεως της χώρας και την 
φθοράν της αναμείξεώς των με έργα 
άσχετα με την αποστολήν των. Αλλ΄ είχα 
ανάγκην και της συμφώνου γνώμης των 
άλλων Αρχηγών. Τας απόψεις μου βεβαίως 
τας εγνώριζαν όλοι, αφού άλλωστε δεν 
τας απέκρυπτα και τας είχα αναπτύξει 
κατ΄ επανάληψιν εις συγκεντρώσεις 
αξιωματικών. Επηκολούθησε λοιπόν 
μεταξύ μας η ακόλουθος συνομιλία, την 
οποίαν μεταφέρω εδώ μαγνητοφωνικώς 
και κατά λέξιν:

Aρχηγός προς Γαλατσάνον:
-Aνδρέα, ελέγχεις τον Στρατόν;
-Mάλιστα.
-Εάν διατάξεις οτιδήποτε, θα εκτελεσθή;
-Mάλιστα.
Αρχηγός προς Αραπάκην:
-Πέτρο, ελέγχεις το Ναυτικόν;
-Mάλιστα, κύριε Αρχηγέ. Είμαι πολύ 

αγαπητός.
-Εάν διατάξεις οτιδήποτε, θα εκτελεσθή;
-Μάλιστα.

Αρχηγός προς Παπανικολάου:
-Εσύ, Αλέκο, ελέγχεις την Αεροπορία;
-Μάλιστα.
Αρχηγός προς όλους:
-Τώρα σας ερωτώ, εάν εγώ διατάξω κάτι, 

σεις θα πειθαρχήσετε και θα το εκτελέσετε;
Oμόφωνος απάντησις:
-Βεβαίως, κύριε Αρχηγέ. Οτιδήποτε 

διατάξετε, θα εκτελεσθή.
Τόγε ηγέρθην της θέσεώς μου και 

αντήλλαξα χειραψίαν με έναν έκαστον 
χωριστά, λέγων: Αυτή η χειραψία είναι 
η επισφράγισις ενός συμβολαίου τιμής 
μεταξύ μας. Ουδείς όμως πρέπει να 
λάβει γνώσιν των αποφάσεών μας, διότι 
οι μηχανισμοί του Ιωαννίδη παραμένουν 
ισχυροί ακόμη. Να αναμένετε τας διαταγάς 
μου».

Η έκθεση Παπανικολάου
Ο Μπονάνος βεβαίως ομιλεί περί 

δικής του πρωτοβουλίας, από την άλλη ο 
Παπανικολάου στην «απόρρητη έκθεσή» 
του (βλ. Σταύρου Ψυχάρη «Τα παρασκήνια 
της Αλλαγής», β΄ έκδοση, ΤΟ ΒΗΜΑ 
βιβλιοθήκη , 2010, σελ. 255-257) γράφει 
ότι στις 9.15 το πρωί της 23ης Ιουλίου οι 
τέσσερις αρχηγοί μετέβησαν στο γραφείο 
του Προέδρου της Δημοκρατίας στρατηγού 
Φαίδωνος Γκιζίκη, όπου «και ενώ ήχων 
ανταλλαγή ορισμέναι αόριστοι σκέψεις 
χωρίς να έχει προταθεί παρ΄ ουδενός τι το 
συγκεκριμένον, εισήλθε σεις το γραφείον 
ο ταξίαρχος Ιωαννίδης και εκάθησεν 
εις το αριστερόν του υποφαινομένου. 
Και πάλιν συνεχίσθη επ? ολίγον η 
αποφυγή υφ΄ απάντων διατυπώσεως 
συγκεκριμένης τινός προτάσεως, ότε ο 
υποφαινόμενος, υπό το κράτος εντόνου 
εξάρσεως και εν΄ απολύτω πεποιθήσει ότι 
εξεπλήρουν εθνικόν χρέος, εστράφη προς 
τον Ιωαννίδην και εν πλήρη πνευματική 
διαυγεία είπε εις αυτόν:

«Κύριε ταξίαρχε, σας εγνώρισα για 
πρώτην φοράν κατά την 25ην Νοεμβρίου 
1973. Έλαβον μέρος εις την μεταβολήν διά 
το καλόν της πατρίδος. Δεν είμαι σε θέσιν 
να εκτιμήσω τι καλόν επράξατε δια αυτόν 
τον τόπον, πρέπει όμως να παραδεχθείτε 
ότι επράξατε και κακόν. Έχετε κάνει λάθος 
εκτιμήσεως και κατ? αυτήν την στιγμήν η 
πατρίς ευρίσκεται εις τραγικήν θέσιν. Λέγων 
όλα αυτά, γνωρίζω ότι είναι δυνατόν να σας 
προκαλέσω να σύρετε το περίστροφό σας 
και να με φονεύσετε. Όμως, εν ονόματι των 

παιδιών μου και εννοώ κυρίως τα παιδιά 
μου που είναι κατά τη στιγμή αυτή δεμένα 
μέσα στα αεροπλάνα, και εν? ονόματι 
όλων των στρατευμένων παιδιών μας και 
ολοκλήρου της πατρίδος, σας παρακαλώ 
να μας αφήσετε ησύχους να ίδωμεν πως 
θα εξέλθωμεν από το αδιέξοδον και να 
προλάβωμεν μεγαλύτερα δεινά. Σας 
παρακαλούμεν όλοι μας να μας αφήσετε».

Ευθύς άμα τω πέρατι των λόγων του 
υποφαινομένου, ο ταξίαρχος Ιωαννίδης 
ηγέρθη, εφόρεσεν το πηλήκιόν του και 
στραφείς προς τον υποφαινόμενον είπεν:

«Δεν γνωρίζει καλά ποιος είμαι ο κύριος 
αρχηγός της αεροπορίας, αλλά αφού 
βλέπω ότι όλοι σας συμφωνείτε δεν έχω 
θέσιν ανάμεσά σας και φεύγω».

Ενώ απείρχετο, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας του είπε:

Στάσου πρέπει να βοηθήσεις.
Και εκείνος απήντησεν:
Καλά, δεν θα αντιδράσω.
Με στρατιωτικό χαιρετισμό
Τότε, ο υποφαινόμενος παρενέβη και 

πάλιν προσθέσας:
-Κύριε Ταξίαρχε, πρέπει να διατάξετε 

τους ανθρώπους σας να πειθαρχήσουν εις 
ό,τι αποφασίσομεν;.

Επ΄ αυτού επέμειναν άπαντες και 
ούτως προ της θύρας εξόδου, απήντησεν: 
Καλώς. Θα πράξω τούτο, και χαιρετήσας 
στρατιωτικώς ανεχώρησεν».

Αλλά και ο ναύαρχος Αραπάκης διεκδικεί 
την πατρότητα της ιδέας για την αλλαγή. 
Την τοποθετεί δε ακόμα νωρίτερα (21 
Ιουλίου), υποστηρίζοντας (βλ. «Το τέλος 
της σιωπής», εκδόσεις Λιβάνη, 2000, 
σελ.301) ότι, σε συζήτηση των τεσσάρων, 
«εκμεταλλευόμενος την κατάσταση που 
είχε δημιουργηθεί, βρήκα ότι ήταν οι 
κατάλληλη ευκαιρία να ρίξω την ιδέα 
να προχωρήσουμε σε αλλαγή από την 
στρατιωτική στην πολιτική ηγεσία. Πρότεινα 
τότε να καλέσουμε τους πολιτικούς και 
να προχωρήσουμε στη μεταπολίτευση». 
Πάντως, ξέχωρα από τις μαρτυρίες των 
αρχηγών των 

24 Ιουλίου 1974: 
H νύχτα που ήρθε ο Καραμανλής
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ΥΓεια - ευεξία - οΜορΦια
Η 9η Έκθεση του Παρατηρητηρίου 

για τον Covid-19Στο διάστημα 8-15 Ιουλίου, 
αναφέρεται η ένατη έκθεση προόδου 
του Παρατηρητηρίου, που επισημαίνει 
ότι στον άξονα της υγείας και της 
πολιτικής προστασίας, παρατηρείται 
αύξηση στον μέσο όρο των ημερησίων 
κρουσμάτων που πλέον διαμορφώνεται 
στα 35 κρούσματα ανά ημέρα, από 25 
στην προηγούμενη έκθεση. Ωστόσο, την 
ίδια ώρα, ο επιδημιολογικός δείκτης Rt 
βρίσκεται σταθερά κάτω από το 1 (στο 
0,4). Η παραμονή του δείκτη σε επίπεδα 
χαμηλότερα της μονάδας και το γεγονός 
ότι συνυπάρχει με αυξημένο σε σχέση με 
την τελευταία έκθεση του Παρατηρητηρίου, 
ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων, δείχνει 
ότι συνολικά η πορεία της επιδημίας δεν 
φαίνεται να επηρεάστηκε σημαντικά από 
την αύξηση του ποσοστού των επαφών.

Σημειώνεται ότι σε ημερήσια βάση 
σημαντικός αριθμός κρουσμάτων είναι 
εισαγόμενα, ενώ τα υπόλοιπα μοιράζονται 
ανά την Ελλάδα, π.χ. Ξάνθη, Καστοριά, 
Αττική, Θεσσαλονίκη. Από τις πύλες 
εισόδου τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικών 
επί του συνόλου δειγμάτων εντοπίζονται 
στον Προμαχώνα . Ως εκ τούτου, και 
δεδομένου του επιδημιολογικού προφίλ 
των Βαλκανικών χωρών συνολικά 
αποφασίστηκε η διέλευση από τον 
Προμαχώνα αποκλειστικά με την επίδειξη 
αρνητικού PCR τεστ. Επιπρόσθετα, η 
συρροή κρουσμάτων που είχε εντοπιστεί 
στην Ξάνθη με επίκεντρο τον Εχίνο, 
μολονότι εξακολουθεί να παράγει νέα 
κρούσματα σε ημερήσια βάση, δε φαίνεται 
να έχει την ίδια ένταση με τον Ιούνιο.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι: «Την 
τελευταία εβδομάδα μεταξύ 8ης και 9ης 
έκθεσης, τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα όπως 
η Αττική και η Θεσσαλονίκη σημείωσαν 
αύξηση κρουσμάτων και πλέον κινούνται 
μεσοσταθμικά περί τα 8 κρούσματα ανά 
ημέρα. Η αύξηση αυτή των κρουσμάτων 
επιβάλλει την αυστηρή τήρηση των 
μέτρων προστασίας, ενώ εντείνονται και 
αυστηροποιούνται πανελλαδικά οι έλεγχοι 
από μικτά κλιμάκια σε όλους τους χώρους 
μαζικής συνάθροισης.

Το ποσοστό πληρότητας απλών κλινών 
Covid-19 πανελλαδικά είναι 7% και των 
κλινών ΜΕΘ 13%. Ο μέσος όρος του 
αριθμού των θανάτων μειώθηκε στο 0,14, 
με το μέσο όρο ημερών μεταξύ θανάτων 
να ανέρχεται σε περισσότερες από 6.Υπό 
αυτό το πρίσμα, ο ρυθμός διπλασιασμού 
τόσο των κρουσμάτων, όσο και των 
θανάτων ανήλθε στις 97 από 91 και 94 
από 86 μέρες αντίστοιχα, σημειώνοντας 
πρόσθετη επιβράδυνση σε σχέση με μια 
εβδομάδα νωρίτερα.

Eπίσης το Παρατηρητήριο αναφέρει 
ότι: «Το πλήθος των τεστ ανά χίλιους 
κατοίκους αυξήθηκε περαιτέρω σε σχέση 
με την προηγούμενη εβδομάδα, από 33 
σε 37. Μεσοσταθμικά διενεργήθηκαν 
τον Ιούλιο μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο 
5000 τεστ ανά ημέρα, αριθμός αυξημένος 
κατά 1000 σε σχέση με την προηγούμενο 
μήνα και οδηγούμενος από την ανάγκη 
για αυξημένο πλήθος δειγματοληπτικών 
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χωράς. 
Από το πλήθος των ελέγχων το 0,7% 
επιστρέφει θετικό κατά μέσο όρο, όταν τα 
σχετικά ποσοστά σε Τσεχία, Βέλγιο, και 
Αυστρία είναι 2,7%, 1,2%

και 1,1% αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, 
και για το μεσοδιάστημα μεταξύ όγδοης 
και ένατης έκθεσης προόδου στην Ελλάδα 
διενεργήθηκαν 150 τεστ ανά θετικό 
κρούσμα όταν π.χ. στην Αυστρία, τη 
Τσεχία και το Βέλγιο τα αντίστοιχα νούμερα 

πλησίασαν το 80, 37 και 87. Η διασπορά 
στην Ελλάδα είναι 3,89 (από 2,36) 
κρούσματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, 
στην Αυστρία 9,17 (από 10,47), στη Τσεχία 
8,79 (από 10,15) και στο Βέλγιο 8,52 (από 
7,74).

Η κινητικότητα του πληθυσμού παρέμεινε 
σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη 
εβδομάδα σε όλο το φάσμα της κοινωνικής 
δραστηριότητας. Ως μέτρο σύγκρισης 
λογίζεται η μέση κινητικότητα σε σχέση με 
τον Απρίλιο οπόταν βρίσκονταν σε ισχύ 
τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας. Υπό 
αυτό το πρίσμα, η παραμονή στην κατοικία 
βρίσκεται στο -17%- σταθερή σε σχέση 
με την προηγούμενη έκθεση. Σταθερή 
εμφανίστηκε η κίνηση του πληθυσμού 
για τρόφιμα και φάρμακα στο +25% σε 
σχέση με τον Απρίλιο. Η μετακίνηση στα 
καταστήματα σημείωσε αύξηση 2% και 
πλέον διαμορφώνεται στο +52%, συνεπώς 
συντηρείται θετική επίδραση του σταδιακού 
ανοίγματος των καταστημάτων. Σταθερή 
παρέμεινε η προσέλευση στην εργασία 
και διαμορφώθηκε στο +37%. Η χρήση 
των ΜΜΜ παρέμεινε σταθερή στο +46%. 
Αύξηση σημείωσε η κινητικότητα σε πάρκα 
και υπαίθριους χώρους με +6%. Συνολικά 
η πληθυσμιακή κινητικότητα σε σχέση 
με τον Απρίλιο ενισχύθηκε κατά 41%, με 
την τελευταία εβδομάδα να σημειώνεται 
αύξηση κατά 1%.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία (Eurostat), ο εποχικά 
διορθωμένος δείκτης βιομηχανικής 
παραγωγής στην Ελλάδα μειώθηκε 
κατά -7,9% τον Μάιο, σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του περυσινού 
Μαΐου, έναντι πτώσης -10,7% που είχε 
καταγραφεί τον Απρίλιο. Σε σύγκριση 
με τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης 
ανέκαμψε κατά +1,3%. Συνολικά στο 
διάστημα Μαρτίου – Μαΐου ο δείκτης 
βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα 
υποχώρησε κατά -5,9%, ποσοστό που 
είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο 
της ευρωζώνης (-18,9%)».

Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνωση, 
επισημαίνεται πως: «Η έρευνα τραπεζικών 
χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας 

(ΤτΕ) για το β’ τρίμηνο εμφάνισε αύξηση 
της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αφενός 
λόγω της αύξησης των χρηματοδοτικών 
αναγκών των εταιριών για αποθέματα 
και κεφάλαια κίνησης και αφετέρου της 
έλλειψης εσωτερικής χρηματοδότησης. 
Σύμφωνα με την έρευνα της ΤτΕ, το 
επόμενο τρίμηνο η ζήτηση επιχειρηματικών 
δανείων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω 
ως ένα βαθμό, με την αύξηση να είναι 
ελαφρώς εντονότερη στην περίπτωση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνεπώς, 
αναμένεται συνέχιση της πιστωτικής 
επέκτασης στις επιχειρήσεις που είχε 
καταγράψει ετήσιο ρυθμό μεταβολής 
+4,7% τον Μάιο.

Όσον αφορά τους πρόδρομους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, η μέση 
μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ελλάδα διατηρήθηκε σε -8% τις δύο 
πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου. Συνολικά, 
στο διάστημα από τις αρχές Μαρτίου έως 
τα μέσα Ιουλίου, η μέση μείωση στην 
Ελλάδα ανήλθε σε -8,7% έναντι -7,2% του 
Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι πληρωμές μέσω του συστήματος 
ΔΙΑΣ στο δημόσιο εμφανίζουν συνολικά 
μείωση σε σχέση με πέρυσι για το διάστημα 
από 23 Μαρτίου έως 9 Ιουλίου, με οριακές 
αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη 
έκθεση.

Όσον αφορά την εξέλιξη των 
καταναλωτικών δαπανών με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων, η περίοδος 23 
Μαρτίου – 9 Ιουλίου καταγράφει μείωση 
-15,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περσινή (έναντι πτώσης -16,1% στην 
προηγούμενη έκθεση). Ειδικότερα, 
ο ρυθμός μείωσης τις πρώτες εννέα 
ημέρες του Ιουλίου ανήλθε σε -13,5% 
καταγράφοντας μικρή επιτάχυνση σε 
σύγκριση με την εικόνα του Ιουνίου (-11%).

Σταδιακή βελτίωση εμφανίζουν τομείς 
της οικονομικής δραστηριότητας που 
είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με ραγδαία 
και απότομη μείωση της ζήτησης λόγω 
της επιβολής των μέτρων περιορισμού. 
Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μείωσης της 
ηλεκτρονικής δαπάνης στα ταξιδιωτικά 

γραφεία υποχώρησε σε -66,7% τις πρώτες 
οκτώ ημέρες του Ιουλίου (από -78,7% τον 
Ιούνιο), στις εταιρίες μεταφορών σε -41,5% 
(από -56,5%) και στα πολυκαταστήματα σε 
-54,5% (από -62,7%)».

Tέλος το Παρατηρητήριο τονίζει 
πως: «Σημαντική αύξηση συνεχίζει 
να καταγράφεται στα διόδια (+120,3% 
από +116,7%), στις εταιρίες ενέργειας 
(+53,2% από +60,3%), στα ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων (+22,3% από +27,6%), στα 
οικοδομικά υλικά (+31,3% από +51,3%), 
στα super markets και παντοπωλεία 
(+21,5% από +30,2%) και στους φούρνους 
(+39% από +75,1%). Αντίθετα, αντιστροφή 
της αυξητικής τάσης εμφανίζεται στις 
ηλεκτρονικές πωλήσεις που υποχωρούν 
-8,1% τις πρώτες οκτώ ημέρες του Ιουλίου 
έναντι αύξησης 11,9% τον Ιούνιο.

Σημειώνεται πως οι παραπάνω 
αυξήσεις αντικατοπτρίζουν και μια 
μεταστροφή των πολιτών σε ηλεκτρονικά 
κανάλια πληρωμών και δεν αποτελούν 
αποκλειστικά ένδειξη αυξημένης ζήτησης.

Το πλήθος διασαφήσεων για εισαγωγές 
εμπορευματοκιβωτίων ως ένας πρόδρομος 
δείκτης ζήτησης εμφανίζει τάση βελτίωσης 
με την μείωση να περιορίζεται σε -26,8% 
τον Ιούνιο από -35,2% τον Μάιο. Η τάση 
επιβράδυνσης συνεχίστηκε και στο πρώτο 
μισό του Ιουλίου, με τον ρυθμό μείωσης να 
υποχωρεί σε -17,3%. Αντίθετα, αυξητική 
τάση καταγράφεται στο ρυθμό μείωσης 
των εξαγωγών που ανήλθε σε -27,3% στο 
πρώτο μισό του Ιουλίου έναντι πτώσης 
-21,6% τον Ιούνιο και -21,8% τον Μάιο».
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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

Δήλωση σοκ από 
Κρεμλίνο για αγιά 
σοφιά: Καλό για 

τους Ρώσους 
τουρίστες ότι δεν 
θα έχει εισιτήριο

Το Κρεμλίνο προχώρησε σε μια 
ντροπιαστική δήλωση σχετικά με τη μη 
προσκόμιση κομίστρου στην Αγιά Σοφιά 
μετά την απόφαση του Τούρκου προέδρου 
Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπο του Πούτιν, 
Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε σε συνέντευξη του 
στο ραδιοφωνικό σταθμό Avtoradio μεταξύ 
άλλων «Επιπλέον, μπορώ να σας πω ότι 
τα εισιτήρια της Αγιάς Σοφιάς είναι αρκετά 
ακριβά. Δεν θα υπάρχουν εισιτήρια τώρα 
και η είσοδος θα είναι δωρεάν. Οι τουρίστες 
μας θα επωφεληθούν από αυτό».

Ο Πεσκόφ υπογράμμισε πως η απόφαση 
της τουρκικής πλευράς δεν θα βλάψει 
τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας, 
γιατί η επίσημη ρωσική γραμμή είναι ότι 
(η μετατροπή του καθεστώτος της Αγιάς 
Σοφιάς) αποτελεί εσωτερική υπόθεση της 
Τουρκίας.

«Επιπλέον, ελπίζουμε ότι σε οποιαδήποτε 
απόφαση, οι Τούρκοι εταίροι μας θα λάβουν 
υπόψη το καθεστώς της Αγιάς Σοφιάς ως 
Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO και το γεγονός ότι ο καθεδρικός 
ναός είναι ιερός για πολλούς Χριστιανούς» 
δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. 
Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, αυτό σημαίνει 
ότι οι Ρώσοι τουρίστες που έρχονται στην 
Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να μπορούν 
να επισκεφθούν τον ναό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου 
υπενθύμισε ότι η τουρκική πλευρά 
δεσμεύθηκε ότι «τα πάντα θα διατηρηθούν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όλοι 
θα μπορούν να επισκεφθούν τον ναό». 
Ο ίδιος προσέθεσε ότι οι ρωσικές αρχές 
σέβονται την αρνητική θέση της Ρωσικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αυτό το θέμα. 
«Σεβόμαστε τη στάση του Πατριάρχη μας 
ως Ορθόδοξοι πιστοί (…) διαφέρει από την 
κρατική θέση».

Πρίγκιπας 
Κάρολος: Η ελλάδα 

είναι μέρος της 
ταυτότητάς μου

Αποκάλυψε ότι χρηματοδοτεί σχέδιο 
για παρεμβάσεις στο Μάτι μετά την 
καταστροφική πυρκαγιά του 2018
Στους ιδιαίτερους δεσμούς του με την 

Ελλάδα για την οποία λέει ότι είναι «μέρος 
της ταυτότητάς μου» αναφέρεται σε άρθρο 

του στην εφημερίδα τα ΝΕΑ ο πρίγκιπας 
Κάρολος.

«Οι προσωπικοί μου δεσμοί με την 
Ελλάδα έχουν για μένα ιδιαίτερη σημασία, 
εφόσον είναι η πατρίδα του παππού μου. 
Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη μου 
επίσκεψη πριν από 50 χρόνια και πόσο 
με εντυπωσίασε» αναφέρει ο Βρετανός 
γαλαζοαίματος.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του με 
τίτλο Prince’s Trust International την οποία 
ανακοίνωσε το 2018 κατά την τελευταία 
επίσκεψή του στην Αθήνα ο πρίγκιπας 
Κάρολος σημειώνει ότι «το ίδρυμά μου 
σκοπεύει να βοηθήσει 4.000 νέους στην 
Ελλάδα μέχρι το 2023 και να βρουν 
εργασία, βελτιώνοντας, εκ παραλλήλου, 
τις δεξιότητές τους και αυξάνοντας τις 
ευκαιρίες τους».

Αποκαλύπτει, επίσης, ότι το Prince 
of Wales Charitable Fund «βοήθησε 
οικονομικά μια ομάδα πανεπιστημιακών 
και ειδικών οι οποίοι καλούνται να 
δημιουργήσουν ένα φιλόδοξο ευρείας 
κλίμακας σχέδιο για το Μάτι, το οποίο 
ελπίζουν να παρουσιάσουν στην τοπική 
κοινότητα αργότερα φέτος».

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου 
δηκλώνει, επίσης, ότι τόσο ο ίδιος όσο 
και η σύζυγός του ένιωσαν «βαθιά θλίψη» 
για την καταστροφή από τη φωτιά στο 
Μάτι. «Η τραγική απώλεια ανθρώπινων 
ζωών έκαναν επιτακτική την ανάγκη να να 
προσφέρω κάποια βοήθεια, όσο μικρή και 
αν ήταν» λέει χαρακτηριστικά.

«Η αντοχή των Ελλήνων και της 
Ελλάδας έχει δοκιμαστεί πολλές φορές στο 
παρελθόν και πιστεύω ότι η χώρα για άλλη 
μια φορά θα τα καταφέρει και θα αναδυχθεί 
από τις δυσκολίες με περισσότερη 
ζωντάνια και αισοδιοξία» καταλήγει ο γιος 
της βασίλισσας Ελισάβετ.

Παναμάς : φονικό 
με επτά νέους 
κοντά σε λίμνη

Οι παναμέζικες αρχές ερευνούν το 
φόνο επτά νέων ανθρώπων που συνέβη 
σε μια λίμνη περίπου 80 χλμ βόρεια της 
πρωτεύουσας.

Τα πτώματα των θυμάτων, τεσσάρων 
γυναικών και τριών ανδρών, ηλικιών από 17 
έως 22 ετών, εντοπίστηκαν χθες Σάββατο, 
δήλωσε ο εισαγγελέας ανθρωποκτονιών 
Αδόλφο Πινέντα σε δημοσιογράφους.

Μερικά άτομα στην παρέα των νεαρών 
κατάφεραν να διαφύγουν από την επίθεση 
και βοηθούν τις αρχές στις έρευνες, 
πρόσθεσε ο Πινέντα.

Κάποιοι από τους νεκρούς φέρουν 
τραύματα από πυροβολισμούς, αλλά η 
αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη καθοριστεί, 
τόνισε ο εισαγγελέας.

Το κίνητρο της επίθεσης βρίσκεται 
επίσης υπό διερεύνηση.

«Είναι πραγματικά ένα σοκαριστικό 

συμβάν από όλες τις απόψεις», είπε.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 

ότι ορισμένα μέλη των οικογενειών των 
θυμάτων είχαν δηλώσει την εξαφάνισή 
τους την Παρασκευή.

Η παρέα των νεαρών πήγαινε στην λίμνη 
για κολύμπι, σύμφωνα με τοπικά μμε.

Η επίθεση έγινε κοντά στη λίμνη Γκατούν, 
μια γραφική τεχνητή λίμνη που αποτελεί 
τμήμα από το Κανάλι του Παναμά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέες απειλές από 
Aίγυπτο: Η Τουρκία 

διακινδυνεύει το 
πεπρωμένο του 

έθνους της 
Νέες απειλές κατά της Άγκυρας 

εξαπέλυσε το Σάββατο το Κάιρο για την 
ανάμειξή της στις εσωτερικές υποθέσεις 
όχι μόνο της Λιβύης, αλλά και άλλων 
αραβικών χωρών. 

Η Αίγυπτος καταδίκασε το Σάββατο τις 
πολιτικές και στρατιωτικές «παρεμβάσεις» 
της Τουρκίας στις αραβικές υποθέσεις, 
κάνοντας λόγο για «έλλειψη νόμιμης 
βάσης», μια μέρα αφότου ο Τούρκος 
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατήγγειλε 
τις ενέργειες της Αιγύπτου στη Λιβύη. 
Σε δήλωσή του το Σάββατο, ο εκπρόσωπος 
του υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου 
Αχμέντ Χαφέζ ανέφερε ότι οι τουρκικές 
παρεμβάσεις στο Ιράκ, τη Συρία και τη 
Λιβύη παραβιάζουν τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Χαφέζ εξέφρασε έκπληξη γιατί η 
Τουρκία «διακινδυνεύει το πεπρωμένο του 
έθνους της παρεμβαίνοντας στις κρίσεις 
που αντιμετωπίζουν αραβικές χώρες για 

να τις περιπλέξει και να εμβαθύνει και 
να ενδυναμώσει ορισμένα ‘’ρεύματα’’». 
«Τα αραβικά έθνη δεν θέλουν απόπειρες ή 
φιλοδοξίες από εκείνους που επιδιώκουν 
να κυριαρχήσουν για να επιτύχουν [τα δικά 
τους] συμφέροντα και στόχους», δήλωσε ο 
αξιωματούχος.

Ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού 
ΥΠΕΞ εξέφρασε επίσης «έκπληξη» 

για δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων 
σχετικά με τη νομιμότητα των  εκλεγμένων 
λιβυκών σωμάτων (λιβυκή Βουλή) που 
«ζητούν την αιγυπτιακή υποστήριξη στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
εξτρεμισμού που εξάγονται από τη Συρία 
στη Λιβύη».

Οι δηλώσεις του αιγύπτιου αξιωματούχου 
έρχονται μια μέρα αφότου ο Ερντογάν 
κατήγγειλε την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα για υποστήριξη των 
δυνάμεων που εδρεύουν στην Ανατολή 
με επικεφαλής τον στρατιωτικό διοικητή 
Χαλίφα Χαφτάρ, χαρακτηρίζοντας τα 
βήματα της Αιγύπτου ως «παράνομα». 
Η τουρκική καταγγελία ήρθε αφότου ο 
πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ 
αλ Σίσι τόνισε στους εκπροσώπους των 
φυλών της Λιβύης ότι το Κάιρο δεν θα μείνει 
αδρανές «ενόψει δράσεων που αποτελούν 
άμεση και ισχυρή απειλή για την Αίγυπτο 
και τη Λιβύη, όσο και για την Αραβική, 
περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια».

Ο αλ Σίσι ανέφερε στους φυλάρχους 
της Λιβύης ότι θα ζητήσει την έγκριση του 
κοινοβουλίου σε περίπτωση επέμβασης 
στη Λιβύη, τονίζοντας ότι η απόπειρες 
κατάληψης των πόλεων Σύρτη και Τζούφρα 
από τις δυνάμεις τους Σάρατζ και των 
Τούρκων συνιστούν «κόκκινη γραμμή» για 
την αιγυπτιακή εθνική ασφάλεια.

skai.gr 

...έμπειρος ζαχαροπλάστης 
να εργαστεί στο  γνωστό 

ζαχαροσπλαστείο του 
Scarborough

Kostas Bakery

- Ευχάριστο περιβάλλαον
- Μισθός ικανοποιητικός

Οι  ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στον κ. Κώστα Μαργαρώνη:  

647 -748-9229

Ζητείται...
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όλοι οι ιερείς, διότι οι κυβερνήσεις του 
Καναδά δεν επέτρεπαν συγκεντρώσεις 
με περισσότερα από 10 άτομα). 
Επειδή ήταν Παρασκευή και δεν 
μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε 
με τις κυβερνήσεις του Καναδά, 
απεφασίσθη και την Κυριακή 5 Ιουλίου 
2020 δεν δόθηκε Θεία Κοινωνία κατά 
τη Θεία Λειτουργία.

Στη συνέχεια ήλθα σε επικοινωνία 
με τους αρμοδίους των κυβερνήσεων 
του Καναδά, αλλά και με αρχηγούς 
άλλων Εκκλησιών, (Oρθοδόξους, 
Kαθολικούς, Kόπτες, Αρμενίους κλπ). 
Οι αρχηγοί των άλλων Εκκλησιών 
είπαν, ότι άλλαξαν κατά κάποιο τρόπο 
την μετάδοση Θείας Κοινωνίας.

Είχα σύσκεψη με ορισμένους ιερείς 
(τηλεφωνικά επικοινωνήσαμε με όλους 
τους υπόλοιπους ιερείς -34 τον αριθμό- 
που υπηρετούν στο Οντάριο). Ήλθα 
σε επικοινωνία με τις κυβερνήσεις 
του Καναδά και αποφασίσθηκε η Θεία 
Κοινωνία να γίνεται όπως περιγράφεται 
κατωτέρω:

1) Ο λειτουργός ιερέας θα απολυμαίνει 
τα χέρια του πριν τη μετάδοση της 
Θείας Κοινωνίας.

2) Ο λειτουργός ιερέας πρέπει να 
φοράει μάσκα κατά τη μετάδοση της 
Θείας Κοινωνίας στους πιστούς.

3) Ο λειτουργός ιερέας θα χρησιμοποιεί 
πολλαπλές ανοξείδωτες λαβίδες, 
οι οποίες θα είναι μιας χρήσης (μία 
για κάθε άτομο) όταν κοινωνεί τους 
πιστούς. Αυτή η μέθοδος αποκλείει 
(κατά την εντολή των κυβερνήσεων) 
τον κίνδυνο από τη χρήση κοινών 
αντικειμένων.

4) Οι επίτροποι θα κατευθύνουν τους 
πιστούς προς τον ιερέα για να 
εξασφαλίζεται η φυσική  απόσταση 
καθ᾽όλη την ώρα. Σύμφωνα με τη 
διαρρύθμιση της εκκλησίας μπορεί 
να χρειάζεται να γίνει η μετάδοση 
της Θείας Κοινωνίας στη μία πλευρά 
του Ναού, ώστε να διατηρείται η 
απόσταση καθώς οι πιστοί έρχονται 
μπροστά να μεταλάβουν και όταν 
επιστρέφουν στις θέσεις τους. 

5) Οι πιστοί θα φορούν τη μάσκα καθώς 
θα περιμένουν στη σειρά για τη Θεία 
Κοινωνία διατηρώντας  απόσταση 2 
μέτρων (6 πόδια).

6) Οι πιστοί θα προσέρχονται να 
μεταλάβουν, φορώντας τη μάσκα 
και θα την βγάζουν στιγμιαία για να 
κοινωνήσουν. Επειδή ο λειτουργός 
ιερέας θα φοράει τη μάσκα, ο τρόπος 
αυτός μειώνει πολύ την πιθανότητα 
μόλυνσης και τον κίνδυνο από την 
στιγμιαία παραβίαση της κοινωνικής 
απόστασης. 

7) Αναλώσιμες χάρτινες πετσέτες θα 
είναι διαθέσιμες για τους πιστούς, 
εάν χρειαστεί να σκουπίσουν τα 
χείλη τους (αμέσως μετά τη χρήση 
θα καίγονται). 

8) Μετά τη θεία Λειτουργία κάθε 
ανοξείδωτη λαβίδα να απολυμαίνεται 
με καθαριστικά και απολυμαντικά 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου 
Υγείας Οντάριο. 

Τα ανωτέρω τα δέχθηκαν οι 
κυβερνήσεις του Καναδά και την 
Κυριακή 12 Ιουλίου 2020, στις 
εκκλησίες μας οι ιερείς μας έδωσαν 
Θεία Κοινωνία με μία ξεχωριστή 
λαβίδα για τον κάθε πιστό.

Οι περισσότερες Κοινότητες 
δέχθηκαν τα μέτρα αυτά χωρίς 
σοβαρές αντιδράσεις. Ορισμένοι 
χριστιανοί αντέδρασαν και φώναξαν 
μέσα στις εκκλησίες κατά την ώρα της 
Θείας Λειτουργίας.

Κάποιοι χριστιανοί οργανώθηκαν 
και απειλούν να κάνουν συλλαλητήριο 
έξω από την Ι. Αρχιεπισκοπή μας την 
ερχομένη Κυριακή. Λέγεται, ότι είναι 
δύο ομάδες. Η ομάδα των εξτρεμιστών 
και η ομάδα που ακολουθούν τα 
μοναστήρια και τον αείμνηστο π. 
Εφραίμ. Δεν μπορώ να το πιστέψω 
αυτό, διότι ο π. Εφραίμ ήταν ειρηνικός 
και συνεργάζετο με την Ιερά μας 
Αρχιεπισκοπή.

Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, ένας 
αρμόδιος από τις κυβερνήσεις του 
Καναδά μου τηλεφώνησε και είπε, ότι 
έχει πληροφορίες, ότι σε δύο Ιερούς 
Ναούς (μάλιστα ονόμασε τους Ιερούς 
Ναούς) δόθηκε Θεία Κοινωνία με 
μία λαβίδα για όλους τους πιστούς. 
Πρόσθεσε, ότι εάν αυτό συνεχισθεί, θα 
ληφθούν μέτρα για όλες τις Ελληνικές 
Ορθόδοξες Εκκλησίες. Θα δοθούν 
πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν 
μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) 
και μπορεί να φτάσουν στο σημείο 
να κλείσουν πάλι τις εκκλησίες 
μας. Συνέχισε και είπε περίπου τα 
εξής. Εμείς δεν  αστυνομεύουμε 
τις εκκλησίες. Όταν όμως, κάποιοι 
καταγγέλλουν ορισμένες παραβάσεις 
είμαστε υποχρεωμένοι να τις 
εξετάζουμε και να ενεργούμε σύμφωνα 
με τους νόμους και να επιβάλουμε και 
κυρώσεις.  Το πρόβλημα είναι δικό 
σας. Σεις δεν ομονοείτε. Δικοί σας 
κάνουν καταγγελίες. 

Συλλογίζομαι πόσο λυπηρό είναι 
αυτό.

Διαβεβαίωσα αυτόν τον αρμόδιο των 
κυβερνήσεων, ότι η Θεία Κοινωνία θα 
δίδεται με μία ξεχωριστή λαβίδα για 
τον κάθε χριστιανό που κοινωνεί.

Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι 
-αρχιεπίσκοπος, ιερείς, διοικητικά 
συμβούλια κοινοτήτων και λαός-, ότι 
είμαστε σε μία περίοδο δύσκολη. 

Οι οδηγίες των κυβερνήσεων λένε 
ξεκάθαρα, ότι απαγορεύεται να 
υπάρχει κοινή χρήση των αντικειμένων 
λατρείας. Επιβάλλεται να δίδεται 
η Θεία Κοινωνία με μία ξεχωριστή 
λαβίδα για τον κάθε πιστό. Είναι μέτρο 
προσωρινό.  Θα δούμε στην πορεία 
πόσο θα κρατήσει ο κορωνοϊός.

Ορισμένοι χριστιανοί φώναξαν στις 
εκκλησιές. Ένας εγκάθετος δίπλα 
στο μικρόφωνο φώναξε τρεις φορές 
«Ανάξιος ο Σωτήριος». Απαντώ. Δεν 
είμαι αναμάρτητος. Κάθε φορά που 
κάνω τη Θεία Λειτουργία προσεύχομαι. 
«Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων 
ταις σαρκικαίς επιθυμίαις και ηδοναίς 
προσέρχεσθαι ή προσεγγίζειν ή 
λειτουργείν σοι, Βασιλεύ της δόξης...». 
«Ο αναμάρτητος υμών πρώτος 
λίθον βαλέτω...». Ας καταλάβουν 
μερικοί αυτό το οποίο λέγει ο Άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Πλείονα 
γαρ των την θάλατταν ταραττόντων 

Κορωνοϊός και 
Θεία Κοινωνία
Ιστορική αναδρομή

πνευμάτων χειμάζει κύματα την 
του επισκόπου ψυχήν». Μπορούν 
άραγε οι φωνασκούντες να νιώσουν 
πόσο υποφέρει ο Αρχιεπίσκοπος και 
πόσες προσπάθειες κατέβαλε; Δεν 
πρέπει να προσπαθούν να γίνονται 
Σίμωνες Κυρηναίοι; Πρέπει πάντοτε 
να «πετροβολούν» τον Αρχιεπίσκοπο;

Όσο για το συλλαλητήριο το οποίο 
ορισμένοι οργανώνουν για την 
Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 μπροστά 
στην Ι. Αρχιεπισκοπή μας, λέγω. 
Προσωπικά δεν με πειράζει. Την 
Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό θα 
βλάψει. Παρουσιαζόμαστε στους 
ξένους, ότι μόνοι μας βγάζουμε 
τα μάτια μας. Καλύτερα θα ήταν 
οι αρχηγοί που οργανώνουν τη 
διαδήλωση αυτή, να επικοινωνήσουν 
μαζί μου και να έχουμε μία συνάντηση. 
Να συζητήσουμε και να λύσουμε τα 
προβλήματά μας σαν μία οικογένεια. 

Προσεύχομαι και παρακαλώ 
προσεύχεσθε και σεις να μας 
βοηθήσει ο Θεός να βγούμε από 
την τρομερή αυτή δοκιμασία του 
κορωνοϊού. Να γαληνεύσει ο κόσμος. 
Να ζούμε ειρηνικά σαν μια χριστιανική 
οικογένεια, όπως πρέπει σε αληθινούς 
χριστιανούς.

ΑΠΟ ΣΕλΙΔΑ 1
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Για να εκπληρωθουν τα κριτηρια 
του Οικουμενικου Πατριαρχειου σε 
οτι αφορα την επιβολη πολλαπλων 
«κουταλιων» σε Ελληνορθοδοξες 
Εκκλησιες οπουδηποτε στον Καναδα, οχι 
μονο πρεπει να προσκομισετε κειμενο 
Κρατικου η Πολιτειακου νομου, το οποιο 
γνωριζουμε πλεον οτι δεν υφισταται, αλλα 
πρεπει επισης να αναδειξετε κειμενο του 
Οικουμενικου Πατριαρχειου, δινοντας Σας 
συγκαταθεση και αδεια για την χρηση 
πολλαπλων «κουταλιων», την οποια 
προφανως δεν εχετε.  Επειδη στο Ονταριο, 
μονο οι εκκλησιες του Τοροντο ησαν 
επιρεασμενες απο την προταση (οχι νομο) 
να ανασταλλει η λατρευτικη Κοινωνια, αυτη 
η Πατριαρχικη συγκαταθεση και αδεια 
αφορα μονο τις εκκλησιες του Τοροντο, 
και οχι ολες τις Ελληνορθοδοξες εκκλησιες 
του Καναδα.  Η υπερβολικη και παρατυπη 
σας οδηγια ομως, αναφερεται σε ολες τις 
Ελληνορθοδοξες εκκλησιες σε ολη την 
χωρα.

Η αδυναμια Σας να προσκομισετε τετοια 
εγγραφα, εξηγει τον λογο που δαπανησατε 
τοση προσπαθεια κανοντας πολλαπλες 
συσκεψεις με τους κληρικους κατοπιν της 
26ης Ιουνιου, οσο και τον λογο που μας 
αιφνιδιασατε με λειτουργικες αλλαγες της 
τελευταιας στιγμης, και επισης τον λογο 
που σκοπιμως παραφρασατε την επιστολη 
του Πατριαρχου μας, την απο 2ης Ιουνιου, 
για να δικαιολογησετε τον φοβερισμο του 
κληρου «εις σιωπην».  Επειδη δεν εχετε 
θεμελιωμενες νομικες η εκκλησιαστικες 
βασεις για την επιβολη πολλαπλων 
«κουταλιων» στις Ελληνορθοδοξες 
κοινοτητες του Καναδα, αναγκαζεστε να 
χρησιμοποιειτε δυναμη εξουσιας και φοβου 
επι του υποφεροντος κληρου μας, οπως 
και υποχθονιες χειραγωγιες των πιστων 
για να εκπληρωθη ο σκοπος σας, το οποιο 
επισης εξηγει τον λογο για τον οποιο 
νιωσατε την αναγκη να συμβουλευθειτε 
δικηγορο για αυτη την υποθεση.

Αναφορικα με τον σκοπο σας, μπορειτε 
παρακαλουμε να μας πειτε ποιος ειναι?  Το 
ιδιο ερωτημα τεθηκε στον Αρχιεπισκοπο 
Ελπιδοφορο σε επιστολη της 15ης Ιουνιου 
2020, οταν ο ιδιος εισηγαγε πολλαπλα 
«κουταλια» Κοινωνιας στις Ηνωμενες 
Πολιτειες, και ακομα αναμενουμε την 
απαντηση του.

Μεχρι σημερα, εκτος απο Εσας, ο 
Αρχιεπισκοπος Ελπιδοφορος ειναι ο 
μονος αλλος ιεραρχης ο οποιος εισηγαγε 
πολλαπλα «κουταλια» Κοινωνιας στην Β. 
Αμερικη, επισης με μεθοδους μυστικοτητος. 
Κατα το Ελληνικο ειδησιογραφικο αρθρο, ο 
Αρχιεπισκοπος Ελπιδοφορος καθοδηγησε 
τους ενοριακους ιερεις της Ν. Υορκης, 
Κονεκτικατ, και της πολης της Ουασινκτον 
να προσφερουν την Θεια Κοινωνια 
χρησιμοποιοντας πολλαπλα μεταλλικα 
«κουταλια», μιας χρησεως κατα την 
μεταδοση. Εξεδωσε την σχετικη οδηγια 
σε μια επιστολη της 18ης Μαιου, οι οποια 
επεφερε την επιγραφη «μονο για τους 
ιερεις» και η οποια «υπο ουδεμια συνθηκη 
πρεπει να αναρτηθει, μοιρασθει, η 
αναπαραχθει σε ηλεκτρονικη αλληλογραφια 
η στην κοινονικη διαδυκτιωση».  Το 
μηνυμα Του φερει περιεργες αποχρωσεις 
της δικης σας επιστολης προς τους 
κληρικους τη 5η Ιουνιου.  Επειτα απο 
την δικη Του εισαγωγη των πολλαπλων 
«κουταλιων» στις Ηνωμενες Πολιτειες, 
ακολουθησατε και Εσεις, χρησιμοποιοντας 
την πανδημια του Covid-19 ως δικαιολογια 
και την καταγγελια ενος παραπλανημενου 
ενοριτη στις υγειονομικες αρχες της πολης, 
το οποιο θεμα διεφυγε απο τα ορια και 
καταντησε υπερβολικο.

Η επιστολη του Αρχιεπισκοπου 

Ελπιδοφορου η απο της 18ης Μαιου 2020 
κυκλοφορησε ακριβως μια ημερα αφ’οτου 
λαβατε την επιστολη του Πατριαρχου 
μας, την απο της 17ης Μαιου, στην 
οποια απαγορευοταν η αλλαγη στον 
τροπο μεταδοσης της Θειας Κοινωνιας.  
Ομως, η επιστολη του Πατριαρχου δεν 
δημοσιοποιηθηκε μεχρι της 2ης Ιουνιου 
2020.  Οι λογοι για αυτην την καθυστερηση 
δεν ειναι σαφεις, αλλα η καθυστερηση 
εδωσε αρκετο χρονο στον Αρχιεπισκοπο 
Ελπιδοφορο να επιβαλλει τα πολλαπλα 
«κουταλια», αποφευγοντας ετσι την 
«φαινομενικη αισθηση» τυχον ανυπακοης 
προς τον Οικουμενικο μας Πατριαρχη.

Ειναι λυπηρο το οτι ο Πατριαρχης μας 
δεν τον εκτοπισε για την εμφανη του 
ανυπακοη, αλλα υπαρχει μια πιθανη 
εξηγηση για αυτην την φαινομενικη 
ιδιοσυγκρασια, την οποια θα αναφερουμε 
κατωθι.  Ειναι αραγε συμπτωση οτι και 
οι 2 μονοι Αρχιεπισκοποι της Ηπειρου 
της Β. Αμερικης, εχουν αυθαιρετως, και 
χωρις καμμια πιεση των πολιτικων αρχων, 
των ιερεων, η του λαου, επιβαλλει την 
χρηση πολλαπλων «κουταλιων» Θειας 
Κοινωνιας εν πληρη γνωση οτι το πραξανε 
σε αντιθεση του Πατριαρχη τους, και ανευ 
κυρωσεων απο Εκεινον?

Ισως ο Παναγιωτατος κ. Βαρθολομαιος 
ειναι ενας πολυ ευγενικος και συγχωρητικος 
ανθρωπος. Η μηπως εχει και εκεινος 
καποιο δικο του κρυφο σκοπο? Για 
αρκετα χρονια, ο Ορθοδοξος κοσμος εχει 
παρακολουθησει Ορθοδοξους Ηγετες να 
κανουν προοδευτικα βηματα προς τον 
οικουμενισμο, ενα αμφιλεγομενο κινημα 
το οποιο Εκεινοι και οι Παπες της Ρωμης 
υποστηριζουν. Φλογερος τους ποθος 
ειναι να ενωθουν με την Ρωμη και τις 
αλλες ετεροδοξες «εκκλησιες». Αυτο το 
επιτευγμα θα ηταν κατα πολλα αποδεκτο, 
αξιοτιμο, και αγιο, αλλα μονο εφ’οσον οι 
ετεροδοξες «εκκλησιες» και σχισματικοι 
επεστρεφαν στην αγκαλια της Ορθοδοξιας, 
ητοι της Μητερας Εκκλησιας.

Δοξα τω Θεω, το οτι εχουμε μαρτυριες 
τετοιων επιστροφων, αλλα οχι τοσο λογω 
των προσπαθειων των Ορθοδοξων 
Ηγετων.  Στις περισσοτερες περιπτωσεις, 
ειναι το ετεροδοξο ατομο το οποιο ξεκινα 
μια αναζητηση της Αληθειας, και η οποια 
τον οδηγει στην Ορθοδοξη Πιστη.  Εκεινο 
που εχουμε δει απο πολλους Ορθοδοξους 
Ηγετες ειναι μια συστηματικη φθορα της 
Ορθοπραξιας και των δογματων, οπως 
π.χ. με την αναγνωριση του ετεροδοξου 
βαπτισματος, για να ενθαρυνθει μια 
μη-κανονικη ενωση με ετεροδοξες 
«εκκλησιες». Το κορυφαιο βημα, βεβαιως, 
θα ηταν το αντικανονικο μοιρασμα του 
Θειου δισκοποτηρου, με καποιον τροπο 
που δεν θα προυποθετει τον προσηλυτισμο 
τους (προς την Ορθοδοξια).  Δεν θα ηταν 
αλλωστε πιο απλο να αλλαξουμε τους 
κανονες μας περι Κοινωνιας παρα να 
αλλαξουμε τις καρδιες και τον νου ολων 
των ετεροδοξων?

Αυτο το τελικο βημα θα ολοκληρωνε 
τον Οικουμενισμο και πλεον το Αγιο 
Ορθοδοξο Δισκοποτηρο θα προσεφερετο, 
χωρις δογματικους περιορισμους, σε 
ολους, Ορθοδοξους και μη-Ορθοδοξους 
αντιστοιχα.  Επειτα απ’αυτο, ολοι θα ειχαν 
την ελευθερια να επιλεγουν την εκκλησια 
τους, το δογμα τους, αλλα επισης και να 
συμμετεχουν στις αμφοτερες λατρευτικες 
εκδηλωσεις και στα αμφοτερα μυστηρια 
τους, χωρις εμποδιο η κωλυμα. Ποιος 
καλυτερος τροπος τοτε, παρα με την 
χρησιμοποιηση ενος ιου ως αλλωθι, για 
να επελθει μια αλλαγη στους κανονες της 
Θειας Κοινωνιας, με σκοπο την «ασφαλη» 
μεταδοση Της στον λαο, ο οποιος «δεν» 
χρειαζεται στην αληθεια προστασια απο το 
Αχραντο Σωμα και Αιμα του Χριστου.

Εαν η εφαρμογη των πολλαπλων 
«κουταλιων» Κοινωνιας ριζωσει με 
επιτυχια στην Δυση – στην Ν. Υορκη 
και στο Ονταριο – θα ειναι θεμα χρονου 
μεχρι τα αγριοχορτα να απλωθουν στην 
υπολοιπη Ηπειρο και στην αλλη οχθη 
του Ατλαντικου.  Οσο πιο πολυ ο λαος 
συνηθισει στα πολλαπλα «κουταλια», 
θα ειναι ολο και πιο ευκολο να κερδιθουν 
πιο πολλοι επφυλακτικοι προσηλυτοι, και 
τοσο  πιο δυσκολο για τους Ορθοδοξους 
να επιστρεψουν στην Αγια Παραδοση του 
«κοινου» σκευους. Ισως καποιοι ιεραρχες 
ελπιζουν οτι ο λογος για την συνεχεια της 
παραμονης στα πολλαπλα «κουταλια» της 
Κοινωνιας σταδιακα θα μεταμορφωθει σε 
ενα πιο μοντερνο «πιστευω» οτι η Θεια 
Ευχαριστια, τυχον, εχει την δυνατοτητα 
μεταδοσης ασθενειων.  Η διαχρονικη 
πειρα και γνωση οτι μεταδοτικες ασθενειες 
δεν εχουν μεταδοθει ποτε δια του κοινου 
ποτηριου η δια της κοινης λαβιδας θα 
ξεχαστει εν καιρω.  Αντιθετα, πιο καινες 
επιστημονικες αρχες θα επικρατησουν, και 
το αποτελεσμα θα ειναι μια τελικη αλλαγη 
στο Δογμα. Ισως η ευκαιρια του Covid-19 
καθιστα πολυ δυσκολη την αντισταση 
για ενα τοσο διαβολικο πειραμα στην 
Βορειοαμερικανικη Ηπειρο.

Ουτως η αλλως, ετσι ακριβως διεφθειραν 
οι Παπες την εκκλησια της Δυσης. Με 
την σκοπιμη παρερμηνευση των Αγιων 
Γραφων, με την χαλκευση εγγραφων προς 
αλλοιωση του δογματος, με τον εκφοβισμο 
των συνετων κληρικων προς σιωπην, 
και με το να χρησιμοποιουν μυστικοτητα, 
εξαναγκασμο, ακομα και ιερες εξετασεις. 
Το τραγικο τελος αυτης της διαφθορας 
ειναι πολυ γνωστο, οπως οδηγησε 
στην Προτεσταντικη μεταρρυθμιση και 
κορυφωθηκε με της εκκλησιαστικες 
μετατροπες του 2ου Συμβουλιου του 
Βατικανου το 1962.

Αλλα ποια ειναι η θεσις του Πατριαρχειου? 
Επειτα απο δυο κατηγορηματικες 
επιστολες υποδεικνυοντας οτι ο τροπος 
της μεταδοσεως της Θειας Κοινωνιας 
δεν πρεπει να αλλαξει, η τριτη εκανε μια 
εξαιρεση χαριν οικονομιας, υπο σπανιων 
συνθηκων. Το προβλημα ομως ειναι οτι ο 
Πατριαρχης μας δεν εχει εφαρμοσει αυτα 
που εχει γραψει, ουτε με τον Αρχιεπισκοπο 
Ελπιδοφορο, ουτε με Εσας Μακαριωτατε, 
επειδη ειναι φανερο οτι και οι δυο σας 
εξακολουθειτε να διατηρειτε τις εδρες σας.  
Αντιθετως, ο Πατριαρχης μας, ελαχιστως 
αντιφωνησε στην ανυπακοη την οποια και 
οι δυο σας δειξατε.  Ισως να αναρωτηθει 
κανεις εαν αυτο οφειλεται με καποιο τροπο 
στην στενη του σχεση με τον Παπα Ρωμης.

Αρχιζει ισως να διερωταται κανεις εαν ο 
Πατριαρχης μας ο ιδιος θελει να εισαγει την 
«κοινη λαβιδα της Κοινωνιας», αλλα ορθως 
αναγνωριζοντας οτι ειναι διακινδυνευμενο 
να το πραξει στην Ελλαδα, οπου υπαρχει 
ενας πολυ μεγαλυτερος και συγκεντρωμενος 
Ορθοδοξος πληθυσμος, ο οποιος θα 
επαναστατουσε εαν τολμουσε να εισαγει 
αυτην την ιδεα εκει.  Η τυχον αποπειρα 
θα διακινδυνευοταν γρηγορης αποτυχιας. 

Στην Β. Αμερικη αντιθετως, το κλιμα ειναι, 
και αοριστα αλλα και με ακριβεια, πολυ 
διαφορετικο.  Ο Ορθοδοξος λαος μας ειναι 
κατα πολυ μικροτερος απο τον πληθυσμο 
των αλλων πιστεων και δογματων, και 
οι περισσοτεροι Ορθοδοξοι εδω ειναι 
μεταναστες η απογονοι μεταναστων.  Με 
αλλα λογια, ειτε ειναι αρκετα χαμηλοτερης 
παιδειας, ειτε αρκετα εμπαιδομενοι στην 
Βορειο-αμερικανικη κουλτουρα ωστε 
να αποτελουν μικροτερη απειλη για την 
επιτυχια ενος τετοιου υποθετικου μεν, 
διαβολικου δε σχεδιου – το σχεδιο του 
να χρησιμοποιηθει η Βορειος Αμερικη 
ως πειραματικο κεντρο για την εισαγωγη 
της κοινης λαβιδος, και μετεπειτα, κοινου 
ποτηριου.  Εαν γινει αποδεκτο, τετοιου 
ειδους οικουμενισμου θα καταστρεψει την 
Αγια Ορθοδοξια, αλλα θα παραχωρισει 
πολυ μεγαλυτερυ δυναμη στους «νεους 
ιεραρχες» μιας αντικανονικης, ενωμενης 
παγκοσμιας εκκλησιας, με ολα τα κοσμικα 
της προνομια.

Σε αυτη τη φαση, ισως για μια 
ακομη φορα μας χαρακτηρησετε ως 
«αυτοκαταστρεπτικους εξτρεμιστες οι 
οποιοι ειναι πανετοιμοι να επιφερουν 
ζημιες». Η αληθεια ειναι οτι και να 
υπαρχουν τετοιοι ανθρωποι, σιγουρα δεν 
ειμαστε εμεις.  Οπως και ο ιος του Cov-
id-19 εχει ξεσκεπασει τις καρδιες και τον 
νου πολλων ανθρωπων, ετσι και ο χρονος 
θα ξεσκεπασει ποιοι ειναι οι πραγματικοι 
καταστροφεις-εξτρεμιστες.  Ελπιζουμε και 
προσευχομαστε, οτι αυτο το πραγμα δεν 
θα ειστε Εσεις, Μακαριωτατε.

Επισης ελπιζουμε οτι ειμαστε κατα πολυ 
λανθασμενοι περι του Παναγιωτατου 
Πατριαρχου κ. Βαρθολομαιου. Εαν κανουμε 
λαθος, παρακαλουμε να γνωριζετε οτι 
Εσεις και ο Αρχιεπισκοπος Ελπιδοφορος, 
δια των κρυπτων μεθοδων και παρανομων 
πραξεων Σας, εχετε δωσει αφορμη για 
την αναπτυξη των θλιβερων φοβιων 
και ισχυρισμων που εχουμε διατυπωσει 
εντος αυτης της επιστολης.  Οι δυο σας 
απλωσατε την σκια της δυσπιστιας και 
δυσφημησης που εχει πεσει επι του Αγιου 
μας Πατριαρχου, με το να λογχευτουν 
οι καρδιες και οι ψυχες των Ορθοδοξων 
πιστων με την αυθαιρετη Σας αιρεση των 
πολλαπλων «κουταλιων». 

Η ταχεια απομακρυνση σας απο το 
Αρχιεπισκοπικο αξιωμα θα ηταν η μονη 
ικανοποιητικη αποδειξη οτι ο Παναγιωτατος 
κ. Βαρθολομαιος ειναι αθωος τετοιων 
κατηγοριων και οτι παραμενει ενας ορθος 
και αληθινος Ορθοδοξος ηγετης.

Μετ’ευλαβειας

I Polidoulis
Irene Polidoulis MD, CCFP, FCFP

Κοινοποιηση:
Παναγιωτατω Οικουμενικω Πατριαρχη 
Βαρθολομαιο
Μακαριωτατω Αρχιεπισκοπω 
Ελπιδοφορο ΗΠΑ
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να πετάξει 
απόσταση 

περίπου 170 χλμ 
με μια κίνηση!

Σύμφωνα με μια νέα εντυπωσιακή 
μελέτη, ο κόνδορας των Άνδεων περνά 
σχεδόν όλο τον χρόνο που πετά χωρίς να 
κουνά τα φτερά του. H κίνηση των φτερών 
είναι μόνο το 1,3% του χρόνου της πτήσης. 
Με βάρος έως  16 κιλά και με άνοιγμα 
φτερών περίπου 3,3 μέτρων, ο κόνδορας 
είναι το μεγαλύτερο πουλί στον κόσμο όσον 
αφορά στο βάρος και στο άνοιγμα των 
φτερών. Η πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει 
ότι το πτηνό μπορεί να καλύψει απόσταση 
πάνω από 160 χιλιομέτρων κουνώντας μια 
μόνο φορά τα φτερά του!

Από το 2013 μέχρι και το 2018, η 
βιολόγος Έμιλυ Σέπαρντ και η ομάδα 
της παρακολούθησαν οκτώ κόνδορες 
των Άνδεων κοντά στο Μπαριλότσε της 
Αργεντινής, προσκολλώντας πομπούς 
ικανούς να καταγράφουν κάθε κίνηση των 

φτερών κατά την πτήση των πουλιών. 
Στόχος τους ήταν να μελετήσουν τις 
επιπτώσεις των διαφορετικών καιρικών 
συνθηκών στις πτήσεις των πουλιών, αλλά 
η έρευνά τους τους οδήγησε σε ένα πολύ 
πιο εντυπωσιακό εύρημα. Στο πιο ακραίο 
παράδειγμα που καταγράφηκε κατά την 
έρευνα, ένας από τους κόνδορες πέρασε 
πάνω από πέντε ώρες στον αέρα χωρίς 
να κουνήσει ούτε μια φορά τα φτερά του 
και σε αυτό το διάστημα κάλυψε απόσταση 
172 χλμ. Ακόμα και πάνω από βουνά όπου 
οι συνθήκες ροής είναι πιο περίπλοκες οι 

κόνδορες χρειάστηκε να 
κάνουν πολύ μικρή κίνηση.

Ένα ακόμα ιδιαίτερο 
στοιχείο είναι ότι κανένα 
από τα πουλιά που 
μελετήθηκαν δεν ήταν 
ενήλικο, επομένως και 
τα «άπειρα» μπορούν να 
πετάξουν για ώρες με μια 
κίνηση των φτερών τους. Οι 
ερευνητές συγκέντρωσαν 
230 ώρες δεδομένων 
πτήσης από τους οκτώ 
κόνδορες που βρίσκονταν 
υπό παρακολούθηση, και 
μόνο το 1% των ωρών 
αντιστοιχεί σε κινήσεις 
των φτερών των πουλιών 

κυρίως κατά τη διάρκεια των απογειώσεων. 
Λόγω του μεγέθους και του βάρους τους, 
οι κόνδορες χρειάζονται πολύ ενέργεια για 
να απογειωθούν, αλλά μόλις φτάσουν στο 
επιθυμητό ύψος, εξοικονομούν ενέργεια 
για τη μέγιστη απόδοση.

Aεροπλάνα… φλερτάρουν 
με το φεγγάρι!

Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν υπέροχες εικόνες αεροσκαφών που περνούν δίπλα από 
το φεγγάρι και φωτογραφίζονται κοντά του σε υπέροχες… πόζες. Η αλήθεια είναι πως 
τέτοιες λήψεις δεν είναι και τόσο συνηθισμένες αφού πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες 
συνθήκες γι’ αυτό – καθαρός ουρανός πρωτίστως και υπομονετικός φωτογράφος! Ωστόσο 
όταν το κλικ πετύχει το αποτέλεσμα είναι το λιγότερο εντυπωσιακό…

Μια χρυσή τίγρης εντοπίστηκε στο εθνικό πάρκο 
Καζιράνγκα της Ινδίας και έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης 
για τη χώρα αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα, αφού έχει 
γίνει viral. Πιστεύεται ότι είναι η μόνη ζωντανή, χρυσή τίγρης 
στην Ινδία.

Η τίγρης απαθανατίστηκε από τον φωτογράφο άγριας 
ζωής Μαϊρές Χέντρ, έπειτα από αρκετά χρόνια, καθώς τα 
ίχνη της είχαν χαθεί και οι επιστήμονες δεν ήταν σίγουροι 
ότι είναι ακόμα ζωντανή. Το ζώο είναι θηλυκό και ένα από τα 
σπάνια του πλανήτη λόγω του χρυσού χρώματος, λόγω ενός 
«υπολειπόμενου γονίδιο». Η χρυσή τίγρης έχει κόκκινες και 
καφέ ρίγες και ένα απαλό χρυσό χρώμα.

σπάνια 
χρυσή τίγρης 
εντοπίστηκε 

ζωντανή μετά 
από χρόνια
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Ορισμένα ζώα διαθέτουν μία έκτη 

αίσθηση, ικανή να νιώσει εκ των προτέρων 
τον επερχόμενο σεισμό και έτσι μπορούν 
να λειτουργήσουν ως σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης. Τη διαπίστωση αυτή 
έκαναν Γερμανοί επιστήμονες οι οποίοι 
μελέτησαν τον τρόπο που έξι αγελάδες, 
πέντε πρόβατα και δύο σκυλιά μπορούσαν 
να ανιχνεύσουν τα σεισμικά κύματα, πριν ο 
σεισμός γίνει αισθητός στους ανθρώπους. 

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου 
Συμπεριφοράς των Ζώων Μαξ Πλανκ 
και του Πανεπιστημίου της Κωνσταντίας, 
προσάρτησαν αισθητήρες στα ζώα 
αγροκτήματος  μιας  σεισμογενούς 
περιοχής της Βόρειας Ιταλίας- και 
κατέγραψαν τις κινήσεις τους στη διάρκεια 
αρκετών μηνών, οπότε σημειώθηκαν 
περίπου 18.000 σεισμοί διαφόρων 
μεγεθών, εκ των οποίων οι 12 είχαν ισχύ 
άνω των 4 Ρίχτερ.

Το πείραμα έδειξε ότι τα ζώα, όντως, 
ήταν ασυνήθιστα ανήσυχα ακόμη και 
20 ώρες πριν από έναν σεισμό. Όσο 
πιο κοντά βρίσκονταν τα ζώα στο 
επίκεντρο του σεισμού, τόσο νωρίτερα 
άρχιζε η ασυνήθιστη συμπεριφορά 
τους. Οι επιστήμονες συμπέραναν ότι 
αν συνδυαστεί το «προφίλ» της κίνησης 
διαφορετικών ειδών ζώων σε διαφορετικές 
περιοχές, είναι δυνατό να εξαχθούν 
χρήσιμες ενδείξεις για τον χρόνο και τον 
τόπο ενός επικείμενου σεισμού.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες 
διαφωνούν σχετικά με το κατά πόσο είναι 
εφικτό να προβλεφθεί ένας σεισμός μέσω 
επιστημονικών-τεχνολογικών μεθόδων. 
Πάντως, τα ζώα φαίνεται να έχουν βρει τον 
δικό τους τρόπο. Υπάρχουν αναφορές ότι 
άγρια ζώα εγκαταλείπουν τις φωλιές και το 
χώρο που κατοικούν πριν από ισχυρούς 
σεισμούς, ενώ ακόμη και τα κατοικίδια ζώα 
γίνονται ανήσυχα σαν να προαισθάνονται 
τι θα συμβεί.

«Η  προαίσθηση των ζώων γίνεται 
αισθητή κυρίως όταν κανείς έχει μία 

συνολική εικόνα από πολλά μαζί ζώα. 
Συλλογικά τα ζώα φαίνονται να έχουν 
ικανότητες που δεν είναι τόσο εύκολα 
αναγνωρίσιμες σε ατομικό επίπεδο», είπαν 
οι επιστήμονες.

Προς το παρόν, είναι ασαφές με ποιον 
βιολογικό μηχανισμό τα ζώα μπορούν να 
προαισθανθούν τους σεισμούς. Πιθανώς 
αντιλαμβάνονται με το τρίχωμά τους τον 
ιοντισμό του αέρα, ο οποίος προκαλείται 
από τις μεγάλες πιέσεις στα πετρώματα 
που δημιουργούνται πριν από έναν σεισμό. 
Εναλλακτικά, ίσως τα ζώα μυρίζουν τα αέρια 
που απελευθερώνονται από κρυστάλλους 
χαλαζία πριν τον σεισμό.

Οι ερευνητές εξετάζουν την πιθανότητα 

δημιουργίας ενός συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης, το οποίο θα βασίζεται σε 
«τσιπάκια» αισθητήρων προσαρμοσμένων 
σε κολάρα στον λαιμό των ζώων. Οι 
αισθητήρες θα στέλνουν δεδομένα 
για τις κινήσεις των ζώων σε έναν 
κεντρικό υπολογιστή κάθε τρία λεπτά. 
Εάν το σύστημα καταγράψει σημαντικά 
αυξημένη και ασυνήθιστη κινητικότητα 
πολλών ζώων επί τουλάχιστον 45 λεπτά, 
τότε θα αποστέλλεται αυτόματα ένα 
προειδοποιητικό σήμα για επερχόμενο 
σεισμό. Οι επιστήμονες δοκίμασαν ήδη ένα 
τέτοιο σύστημα και διαπίστωσαν ότι όντως, 
τρεις ώρες μετά το σήμα προειδοποίησης, 
ένας μικρός σεισμός έλαβε χώρα στην 
περιοχή, με επίκεντρο σχεδόν κάτω από 
τον στάβλο των ζώων.

Γερμανοί 
επιστήμονες το 
επιβεβαιώνουν

Τελικά τα ζώα 
προαισθάνονται 
τους σεισμούς

Όμως, πριν αξιοποιηθεί η συμπεριφορά 
των ζώων ως προειδοποιητικό εργαλείο 
στη σεισμολογία, πρέπει να γίνουν 
παρατηρήσεις μεγάλου αριθμού ζώων σε 
μεγάλα χρονικά διαστήματα σε διαφορετικές 
σεισμογενείς ζώνες σε όλο τον κόσμο. 
Για αυτόν τον σκοπό, θα χρησιμοποιηθεί 
το νέο παγκόσμιο παρατήρησης των 
ζώων Icarus, που έχει εγκατασταθεί στον 
Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και θα τεθεί 
σε λειτουργία σε λίγες εβδομάδες. Το 
πρόγραμμα Icarus,  πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με το Γερμανικό Κέντρο 
Αεροδιαστημικής (DLR) και τη ρωσική 
διαστημική υπηρεσία Roscosmos, με την 
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος (ESA).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ
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Ενόπλων Δυνάμεων, ο «ξένος παράγων» 
(ο δαιμόνιος υπουργός Εξωτερικών των 
Ηνωμένων Πολιτειών, Χένρι Κίσινγκερ, 
από το βράδυ της 22ας Ιουλίου είχε 
προαναγγείλει ότι «ενδεχομένως τη στιγμή 
αυτή πραγματοποιείται πολιτική μεταβολή» 
στην Ελλάδα. (βλ. Σπύρου Μαρκεζίνη 
«Σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος», 
γ΄ τόμος εκδόσεις Πάπυρος, 1994, σελ. 
233).

Στις 2 μετά το μεσημέρι της 23ης 
Ιουλίου συνεκλήθη τελικώς η σύσκεψη 
των πολιτικών, υπό τον Γκιζίκη, στο 
γραφείο του στη Βουλή. Νωρίτερα 
οργίαζε το παρασκήνιο. Ο Μπονάνος 
βολιδοσκόπησε για την πρωθυπουργία 
τον Πέτρο Γαρουφαλιά, ο οποίος 
αποδέχθηκε. Ίσως εκείνη την ώρα να 
ήταν ο πιο αρεστός στους στρατιωτικούς 
πολιτικός. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι 
στις εκλογές που ακολούθησαν (της 17ης 
Νοεμβρίου 1974) ηγήθηκε ενός σχήματος 
που πολιτογραφήθηκε ως «φιλοχουντικό». 
Θα μπορούσαν να θεωρήσουν κάτι τέτοιο 
και τον Σπύρο Μαρκεζίνη, αλλά με τι 
μούτρα, αφού τον είχαν ανατρέψει στις 
25 Νοεμβρίου 1973, σταματώντας τη 
«φιλελευθεροποίηση» του καθεστώτος του 
Γεωργίου Παπαδόπουλου…

Στη σύσκεψη προσκλήθηκαν με 
τηλεφώνημα που τους έγινε από το 
διευθυντή του Στρατιωτικού Οίκου του 
Γκιζίκη συνταγματάρχη Μπραβάκο οι 
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γεώργιος 
Μαύρος, Στέφανος Στεφανόπουλος, 
Μαρκεζίνης, Γεώργιος Αθανασιάδης-
Νόβας, Ευάγγελος Αβέρωφ, Γαρουφαλιάς, 
ο οικονομολόγος Ξενοφών Ζολώτας και 
ο διπλωμάτης Χρήστος Ξανθόπουλος-
Παλαμάς.

Ο Κανελλόπουλος (ο καταργηθείς 
από την 21η Απριλίου πρωθυπουργός) 
βρισκόταν στο κατάλυμά του στην Κηφισιά 
όταν έλαβε το τηλεφώνημα. Άρχισε να 
οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα το αυτοκίνητό 
του ώστε να προλάβει να συναντήσει 
τον Μαύρο (που είχε αναλάβει την 
εκπροσώπηση της Ενώσεως Κέντρου στο 

εσωτερικό μετά το θάνατο του Γεωργίου 
Παπανδρέου) πριν από τη σύσκεψη.

Οι δύο άνδρες (οι οποίοι είχαν συνδεθεί 
στενά στην «επταετία») όχι μόνο κατάφεραν 
να συναντηθούν, αλλά κατά τη διάρκεια 
της ολιγόλεπτης συνομιλίας τους φαίνεται 
ότι συμφώνησαν ότι μια στέρεη πολιτική 
κυβέρνηση μπορεί να προκύψει μόνο με 
τη συμμετοχή των δύο παλαιών μεγάλων 
κομμάτων: της ΕΡΕ (τελευταίος αρχηγός της 

ήταν ο Κανελλόπουλος) και της Ενώσεως 
Κέντρου. Λογικά εκεί θα συμφωνήθηκε και 
το δίπολο Κανελλόπουλος πρωθυπουργός 
και Μαύρος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
και υπουργός Εξωτερικών.

Στη σύσκεψη προσήλθαν όλοι οι 
προσκεκληθέντες, πλην του Παλαμά που 
βρισκόταν στην Κέρκυρα.

Ο Γκιζίκης ξεκίνησε ζητώντας από 
τους παρευρισκόμενους να δεχθούν και 
τη συμμετοχή της ηγεσίας των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Αυτό και έγινε!

ασκήσεις «επί χάρτου»
Ο ίδιος έθεσε το ερώτημα «μήπως 

θα πρέπει να εμπλέξουμε την Τουρκία 
σε πόλεμο στον Έβρο με σκοπό τον 
αντιπερισπασμό;» (βλ. Αλέξανδρου 
Ζαούση «O Eμπαιγμός», τόμος β’ 
εκδόσεις Παπαζήση, 1998, σελ. 429) 
και, συγχρόνως, πρότεινε τα υπουργεία 
Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης και Δημοσίας 
Τάξεως να παραμείνουν υπό τον έλεγχο 
των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εισέπραξε αρνητική απάντηση στο 
ερώτημα και ένα σχεδόν ομόθυμο ΟΧΙ στην 
πρότασή του. Ίσως μόνο ο Γαρουφαλιάς 
να το αποδεχόταν με δεδομένο το πρωινό 
«τάξιμο» του Μπονάνου προς εκείνον. 
Φαίνεται ότι μες στη φούρια του να 
ορκιστεί πρωθυπουργός είχε λησμονήσει 
το αντίστοιχο πάθημα του Μαρκεζίνη 
κάποιους μήνες νωρίτερα!

Πιο κατηγορηματικός δε στην άρνηση 
ήταν ο Μαύρος, ο οποίος απευθυνόμενος 
προς τον Γκιζίκη (βλ. C.Woodhouse, «Rise 
and Fall of the Greek Colonels», Λονδίνο 
1985, σελ. 164) του είπε: «Θα αστειεύεστε, 
κύριε πρόεδρε».

Μίλησαν όλοι, άλλοι ενιαία (Μαύρος-
Κανελλόπουλος), άλλοι εμφανώς 
συγκινημένοι (Νόβας), ένας προτείνοντας 
για πρωθυπουργό μη πολιτικό πρόσωπο 
(ο Μαρκεζίνης τον Παλαμά, υπουργό 
Εξωτερικών της κυβέρνησής του και 
αναπληρωτή ΥΠ.ΕΞ. της τελευταίας του 
Παπαδόπουλου) κ.ο.κ.

Η πλάστιγγα, πάντως, έγερνε προς 
κυβέρνηση Κανελλόπουλου-Μαύρου με 
την τυπική συνηγορία όλων. Ακόμα και 
του Αβέρωφ που συμφώνησε μεν σε 
αυτή τη λύση αλλά πρότεινε κυβέρνηση 
να σχηματίσει ο ευρισκόμενος στο Παρίσι 
Κωνσταντίνος Καραμανλής (βλ. Ψυχάρης, 
ο.π., σελ. 216) αλλά τον διέκοψε ο 
Γκιζίκης λέγοντάς του ότι «επειγόμεθα 
κι εκείνος βρίσκεται μακριά». Στις 17.40 
μ.μ. περατώθηκε η σύσκεψη με τους 

Κανελλόπουλο και Μαύρο να δεσμεύονται 
ότι στις 8 μ.μ. θα επανέλθουν για να 
παρουσιάσουν ενώπιον όλων τη σύνθεση 
της κυβέρνησής τους. Αποχώρησαν και οι 
υπόλοιποι πολιτικοί. Όλοι πλην ενός!

Το «άδειασμα» 
στον Κανελλόπουλο

Πέντε λεπτά μετά το τέλος της σύσκεψης, 
από την Προεδρία της Δημοκρατίας 
ανακοινώθηκε και μεταδόθηκε από τα 
υπάρχοντα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά 
δίκτυα ότι «ενόψει των εξαιρετικών 
περιστάσεων υπό τας οποίας τελεί η 
πατρίς, αι ένοπλοι δυνάμεις απεφάσισαν 
όπως αναθέσουν την διακυβέρνησιν της 
χώρας εις πολιτικήν κυβέρνησιν».

Αυτό ήταν! Χιλιάδες πολίτες ξεχύθηκαν 
στους δρόμους ολόκληρης της χώρας 
πανηγυρίζοντας για την πτώση ενός 
καθεστώτος που εγκαθιδρύθηκε πριν από 
επτά και πλέον χρόνια.

Οι λαϊκές εκδηλώσεις ανησύχησαν τους 
κρατούντες και στις 7.45 μ.μ. το αρχηγείο 
των Ενόπλων Δυνάμεων αναγκάστηκε να 
μεταδώσει:

«Ως εγνωστοποιήθη διά προηγουμένης 
ανακοινώσεως της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας η χώρα αποκτά πολιτικήν 
κυβέρνησιν. Συνιστάται εις τον λαόν 
να τηρήσει την ψυχραιμίαν και την 
αυτοκυριαρχίαν του προς το καλόν του 
έθνους». Ένα τέταρτο αργότερα οι πολιτικοί 
άρχισαν να καταφθάνουν στο χώρο 
του Κοινοβουλίου για τη νέα σύσκεψη, 
αποθεούμενοι από τους πολίτες που 
είχαν συγκεντρωθεί στον ευρύτερο χώρο 
της πλατείας Συντάγματος. Χρειάστηκαν 
αρκετά λεπτά της ώρας για να φθάσει ο 
καθένας τους στο γραφείο του Γκιζίκη.

Στον προθάλαμο του προεδρικού 
γραφείου οι περισσότεροι πίστευαν ότι 
σε λίγο θα ορκιζόταν πρωθυπουργός ο 
Κανελλόπουλος. Ο ίδιος βεβαίως είχε 
ενημερωθεί από τις 6.15 μ.μ. ότι κυβέρνηση 
θα σχημάτιζε τελικώς ο Καραμανλής. Ο 
Αβέρωφ, ο οποίος είχε παραμείνει στο 
γραφείο με τους στρατιωτικούς, μετά το 
τέλος της πρώτης συσκέψεως είχε μπει 
στον κόπο να τον ενημερώσει για την 
εξέλιξη. Μέσα σε μισή ώρα ο Ηπειρώτης 
πολιτικός (ηγετικό στέλεχος της ΕΡΕ) 
είχε καταφέρει όχι μόνο να πείσει τους 
Γκιζίκη, Μπονάνο, Γαλατσάνο, Αραπάκη 
και Παπανικολάου αλλά να βρει και στο 
τηλέφωνο τον Καραμανλή, να τους 

ΑΠΟ ΣΕλΙΔΑ 23 24 Ιουλίου 1974: 
H νύχτα που ήρθε ο Καραμανλής

[
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τον δώσει να μιλήσουν μαζί του και να 
εξασφαλίσει τελικώς τη δέσμευσή του ότι 
εντός των επομένων ωρών θα επιστρέψει 
«με κάθε μέσο» στην Ελλάδα.

Στις 9 μ.μ. ξεκίνησε η προγραμματισθείσα 
σύσκεψη. Ο Κανελλόπουλος πρότεινε να 
διακόψουν και να συναντηθούν εκ νέου 
μετά τα μεσάνυχτα όταν θα επέστρεφε ο 
Καραμανλής. Ο Γκιζίκης δεν το δέχτηκε 
τονίζοντας ότι «ήδη ευρισκόμεθα σε 
διαρκή σύσκεψη γιατί δεν ξέρουμε τι 
γίνεται». Και όντως ο Μαύρος, έχοντας 
αναλάβει άτυπα καθήκοντα υπουργού 
Εξωτερικών, βρισκόταν μ’ ένα τηλέφωνο 
στο χέρι επικοινωνώντας πότε με την 
Κύπρο και πότε με τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και ενημέρωνε τους υπολοίπους για τις 
εξελίξεις στο πεδίο των στρατιωτικών και 
διπλωματικών μαχών.

Δεν πήρε τον τέως βασιλιά
Εκείνες τις ώρες ο ευρισκόμενος ακόμα 

στο Παρίσι Καραμανλής ρύθμιζε τις 
τελευταίες λεπτομέρειες της επιστροφής 
του. Επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 
τέως βασιλιά Κωνσταντίνο ο οποίος ήταν 
στο Λονδίνο. Ο τελευταίος του ζήτησε να 
τον συνοδεύσει στην Αθήνα. Σύμφωνα με 
τον Κωνσταντίνο, ο Καραμανλής τού είπε 
να καθυστερήσει την άφιξή του στην Αθήνα 
κι ότι θα τον ειδοποιούσε ο ίδιος «σε λίγες 
ημέρες». (Βεβαίως αυτή η πρόσκληση δεν 
έφτασε ποτέ και σε κάθε ευκαιρία ο τέως 
βασιλεύς τονίζει ότι εξηπατήθη από τον 
Καραμανλή). Στις 10.20 μ.μ. ανακοινώνεται 
επίσημα το… όνομα. Τα μέσα ενημέρωσης 
μεταδίδουν: «Ο πρώην πρωθυπουργός 
Κωνσταντίνος Καραμανλής ανεχώρησε 
ήδη εκ Παρισίων δι’ Αθήνας, κληθείς όπως 
συμμετάσχει της συσκέψεως την οποίαν 
συνεκάλεσεν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
στρατηγός Γκιζίκης».

Λίγο νωρίτερα, στις 10 ακριβώς, ο 
Καραμανλής αναχωρώντας από το 
αεροδρόμιο Λε Μπουρζέ, με αεροσκάφος 
που του είχε διαθέσει ο Πρόεδρος της 

Γαλλικής Δημοκρατίας 
περιορίστηκε σε… είκοσι μόνο 
λέξεις: «Θα επαναλάβω», είπε, 
«τας λέξεις του Αντιπροέδρου 
των Ηνωμένων Πολιτειών 
(σ.σ. Χάρι Τρούμαν) όταν 
του ανεκοινώθη ο θάνατος 
του Προέδρου Ρούσβελτ: 
Boys pray for me (Παιδιά, 
προσεύχεσθε δι΄ εμέ)».

Έπειτα από τέσσερις ώρες 
το αεροσκάφος προσγειώθηκε 
στο αεροδρόμιο του 
Ελληνικού. Χιλιάδες 
πολίτες είχαν καταφέρει να 
διεισδύσουν ακόμα και στο 
διάδρομο προσγειώσεως. 
Δήλωσε ότι επιθυμεί «ενότητα, 
σωφροσύνην και υπομονήν» 
και επιβιβάστηκε σε 
αυτοκίνητο που τον μετέφερε 
στην Εθνική Αντιπροσωπεία. 
Στο περιστύλιο τον 
υποδέχτηκαν οι Γκιζίκης και 
Καραμανλής και ακολούθως 
πήρε μέρος στη σύσκεψη των πολιτικών 
και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Κυβέρνηση κεντροδεξιάς
Ενώπιον του Γκιζίκη και χοροστατούντος 

του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος Σεραφείμ στις 4.20 π.μ. ορκίστηκε 
πρωθυπουργός.

Στις 4 το απόγευμα, παρουσία του, 
ορκίστηκε το πρώτο κλιμάκιο της 
κυβέρνησής του: Μαύρος (αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών), 
Ζολώτας (Συντονισμού), Αβέρωφ (Εθνικής 
Αμύνης), Γεώργιος Ράλλης (Εσωτερικών), 
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου 
(Δικαιοσύνης), Σόλων Γκίκας (Δημοσίας 
Τάξεως), Νικόλαος Λούρος (Παιδείας), 
Κωνσταντίνος Τσάτσος (Πολιτισμού), 
Κώστας Λάσκαρης (Απασχολήσεως), 
Ανδρέας Κοκκέβης (Κοινωνικών 
Υπηρεσιών) και Παναγιώτης Λαμπρίας 

(υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ).
Δύο μέρες αργότερα η κυβέρνηση 

συμπληρώθηκε με τους: Χριστόφορο 
Στράτο, Γιάγκο Πεσμαζόγλου, Δημήτριο 
Παπασπύρου, Χαράλαμπο Πρωτοπαππά, 
Αθανάσιο Κανελλόπουλο, Γεώργιο-
Αλέξανδρο Μαγκάκη, Γεώργιο Μυλωνά, 
Ιωάννη Μηναίο, Ευάγγελο Δεβλέτογλου, 
Γιάννη Μπούτο, Γιάννη Βαρβιτσιώτη, 
Δημήτρη Τσάτσο, Κωνσταντίνο Αποσκίτη, 
Γεώργιο Γιαννόπουλο, Γεώργιο 
Παπαγιαβή, Αθανάσιο Ταλιαδούρο, 
Κωστή Στεφανόπουλο, Αθανάσιο 
Τσαλδάρη, Κώστα Αλαβάνο και Μανώλη 
Κεφαλογιάννη.

Αργότερα έγιναν μέλη αυτής της 
κυβέρνησης οι Δημήτρης Μπίτσιος, 
Ιωάννης Κατσαδήμας και Βάσος Βασιλείου.

Η κυβέρνηση αυτή πολιτογραφήθηκε 
«εθνικής ενότητας», αλλά αυτό δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Ουσιαστικά επρόκειτο για κυβέρνηση 
στελεχών των δύο μεγαλύτερων 
κομμάτων, πριν και μετά την πτώση 
της δικτατορίας. Από τα 35 συνολικά 
μέλη της, του πρωθυπουργού 
συμπεριλαμβανομένου, στις εκλογές που 
ακολούθησαν τα 25 συμπαρατάχθηκαν με 
τη Νέα Δημοκρατία (κόμμα το οποίο ίδρυσε 
ο Καραμανλής) και μόλις 10 (Μαύρος, 
Κοκκέβης, Πεσμαζόγλου, Πρωτοπαππάς, 
Κανελλόπουλος, Μαγκάκης, Μυλωνάς, 
Δ. Τσάτσος, Αλαβάνος και Παπαγιαβής) 
πολιτεύτηκαν με την Ένωση Κέντρου-Νέες 
Δυνάμεις που είχε αρχηγό τον αντιπρόεδρο 
της κυβέρνησης.

Δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν ούτε 
ο Ανδρέας Παπανδρέου (ο οποίος στις 
3 Σεπτέμβρη ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ) ούτε οι 
δυνάμεις της παραδοσιακής Αριστεράς 
(ΚΚΕ, ΚΚΕ Εσωτερικού και ΕΔΑ). Άρα…
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