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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

Η «Εβδομάδα» με πολλή θλίψη αποχαιρετά τον Χρήστο Μαγγούτα
27 Νοεβμρίου 1949 – 11 Ιουλίου 2020
Ήταν μια εποχή, που χρησιμοποιούσαμε τη φωτοστοιχειοθεσία, 

εμφανίζαμε τα «σεντόνια» των φιλμ από τις άκομψες …«γκουμούτσες» 
της Singer και για να αλλάξουμε τον τύπο της γραμματοσειράς, 
αλλάζαμε την κεφαλή στις περιστρεφόμενες βάσεις, υπό τους άγριους 
ήχους του Βασίλη Σκλάβου (Θεός ‘σχωρέστον!), που χτύπαγε το χαρτί 
της μακέτας με μανία και μ’ όλη του τη δύναμη, σαν να ‘χει προηγούμενα 
μαζί της, τραντάζοντας όλο το σχεδιαστήριο συθέμελα. Ήταν σαν να 
πίστευε πως θα κόλλαγε καλύτερα το φιλμ ή θα έβγαζε περισσότερο 
…κερί η κεριέρα. Εποχές που ένα λάθος στον κωδικό εγγραφής, 
μπορούσε να χαλάσει όλο το «σεντόνι» του φιλμ και να κοστίσει μια 
μικρή περιουσία αν ήτανε οκτώ ιντσών ή, Θεός φυλάξοι, αν ήταν το 

Τη χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Κεράμων 
κ. Νεκταρίου, την πρώτη από τις τρεις και η οποία είχε 
αναβληθεί λόγω του κορωνοϊού, τέλεσε στον Ιερό Ναό 
Τίμιου Σταύρου στο Laval, όπου και υπηρετεί επί σειρά 
ετών, ο  Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος, το Σάββατο 
25 Ιουλίου.

Παρουσία Αρχιερέων άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, 
του κλήρου της περιοχής και των περιχώρων πραγμα-
τοποιήθηκε διακριτικά η τελετή της χειροτονίας. Ο 
νέος Βοηθός επίσκοπος Κεράμων μετονομάσθηκε σε 
Βαρθολομαίος, προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίου. 

Οι πιστοί που έλαβαν μέρος σε περιορισμένο αριθμό, 

Οι πόλεις του Οντάριο θα λάβουν περίπου 4 
δισεκατομμύρια δολάρια από την επαρχιακή και 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση καθώς προσπαθούν 
να εξισορροπήσουν τους προϋπολογισμούς 
τους εγκαίρως για το φθινόπωρο, δήλωσε 
ο πρωθυπουργός D. Ford και το υπουργικό 
συμβούλιό του τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.

“Οι αγαπητοί μας δήμοι έχουν πληγεί σοβαρά 
από το COVID-19, ήταν στην πρώτη γραμμή 
και ο οικονομικός αντίκτυπος ήταν τεράστιος”, 
δήλωσε ο Ford. “Χρειάστηκαν τη βοήθειά μας και 
υποσχεθήκαμε ότι θα είμαστε εκεί, οπότε σήμερα 

Χειροτονία  
των δύο 
βοηθών 

Επισκόπων

Επίσκοπος Κεράμων κ. Βαρθολομαίος Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας

Bοήθεια 
4 δισ. θα 
πάρουν 
οι πόλεις 
του Οντάριο

Το 
τελευταίο 
αντίο στον 

Χρήστο 
Μαγγούτα
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Σε επιφυλακή 
μέχρι τις 

2 Αυγούστου

ναυστάθμους του.
Αν και κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου 

εκφράζουν αισιοδοξία τόσο για την 
ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων 
όσο και για τα γρήγορα αντανακλαστικά 
αυτών αλλά και τη στήριξη από 
«σημαντικούς παίκτες» της Ευρώπης, 
εντούτοις ο συναγερμός θα λήξει όταν 
θα εκπνεύσει και η τουρκική Navtex, 
δηλαδή στις 2 Αυγούστου.

Πάντως, οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης 
καθρεφτίζονται και στις κινήσεις των 
δικών μας πολεμικών σκαφών, καθώς 
ορισμένες μονάδες επιστρέφουν στις 
βάσεις τους, μιμούμενες την αντίστοιχη 
πορεία των τουρκικών σκαφών.  

Μέρκελ σε Ερντογάν: 
«Οι Έλληνες 

δεν αστειεύονται 
Να περιμένετε θερμό 

επεισόδιο»

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό 
χθες, o λόγος που η Τουρκία 
αποφάσισε να μη βγάλει, τελικά, το 
ερευνητικό πλοίο Oruc Reis από το 
λιμάνι για έρευνες ήταν το τηλεφώνημα 
της καγκελαρίου Μέρκελ, η οποία είπε 
προς τον Τούρκο πρόεδρο ότι «οι 
Έλληνες δεν αστειεύονται» - ενώ λίγη 
ώρα νωρίτερα η ίδια είχε συνομιλήσει 
με τον Έλληνα πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Άνγκελα Μέρκελ φέρεται να τόνισε 
προς την τουρκική πλευρά: «Να 
περιμένετε και θερμό επεισόδιο εάν 
βγάλετε το Oruc Reis για έρευνες».

Επιπλέον η καγκελάριος επισήμανε 
στον Ερντογάν πως «η Τουρκία θα 
έχει πολλά προβλήματα, όχι μόνο με 
την Ελλάδα, αλλά με ολόκληρη την 
Ευρώπη, εάν συνεχίσει τις προκλήσεις 
και ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολύ 
σκληρές». 

zougla.gr

Σε κατάσταση επιφυλακής 
εξακολουθεί να βρίσκεται το Πολεμικό 
Ναυτικό της χώρας μας παρά τις 
τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας που 

μαρτυρούν διάθεση αποκλιμάκωσης 
στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το 
Καστελόριζο, μέσω της επιστροφής 
μέρους του τουρκικού στόλου στους 
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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

είμαι εδώ για να ανακοινώσω ότι 
παρέχουμε έως και 4 δισεκατομμύρια 
δολάρια μέσω της συμφωνίας 
ασφαλούς επανεκκίνησης στους 
δήμους του Οντάριο.”

Η επαρχία θα λάβει 7 δισεκατομμύρια 
δολάρια ως μέρος της συμφωνίας 
ασφαλούς επανεκκίνησης από 
την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο 
υπόλοιπος Καναδάς  αναμένεται να 
λάβει 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Περίπου 1,77 δισεκατομμύρια δολά-
ρια των ομοσπονδιακών χρημάτων 
θα διατεθούν σε πόλεις και στα 
πρακτορεία μεταφορών, με 2,2 
δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα 
από την επαρχία.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς 
θα δαπανηθούν τα άλλα 5,2 
δισεκατομμύρια δολάρια από την 
Οτάβα.

Η υπουργός Μεταφορών Caroline 
Mulroney είπε ότι τα περισσότερα 
πρακτορεία μεταφορών στο Οντάριο 

Bοήθεια 4 δισ. 
θα πάρουν οι πόλεις 

του Οντάριο
σημείωσαν πτώση κατά 90%, 
με πρόσθετες δαπάνες, όπως η 
απολύμανση, που γίνεται σχεδόν όλη 
τη νύχτα.

Το Τορόντο δήλωσε ότι χρειάζεται 
επειγόντως 1,35 δισεκατομμύρια 
δολάρια για να αποφύγει δραστικές 
αυξήσεις φόρων και περικοπές 
υπηρεσιών.

Η Mississauga είπε ότι θα χρειαστεί 
χρηματοδότητη 90 εκατομ., ενώ η 
Οτάβα δήλωσε ότι θα χρειαστεί 190 
εκατομμύρια δολάρια.

Σε κοινή δήλωσή τους σχετικά με την 
χρηματοδότηση, οι δήμαρχοι Τορόντο  
και Hamilton είπαν χαρατηριστικά:

“Αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι 
και οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι 
ανυπομονούν να λάβουν περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα 
διατεθεί αυτή η ουσιαστική και πολύ 
απαραίτητη χρηματοδότηση, ώστε να 
μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως 
πώς θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση 
των αναγκών μας”.

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

μεγάλο των 18άρι. Άγρια χρόνια, που 
φαντάζουν πρωτόγονα στα μάτια των 
σημερινών χρηστών των σύγχρονων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, που 
δεν έχουν ιδέα περί μακέτας, 
φωτοσύνθεσης, κεριέρας και PMT (τις 
μετατρεπόμενες σε μαυρόασπρους 
κόκκους φωτογραφίες), που 
χρησιμοποιούσαμε με μεγάλη φειδώ, 
γιατί ο Βασίλης ο Σκλάβος δεν ήξερε 
να πάρει τα σωστά μέτρα και τα 
χρησιμοποιούσαμε με μεγάλη φειδώ, 
όταν έλειπε ο Τζιμάκος ο Σκλάβος 
για να κάνει τα …θαύματά του στο 
υπόγειο.

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, 
εμφανίστηκε το μακρινό 1985, στα 
γραφεία της «Εβδομάδας» στην 
Pape ο, άρτι αφιχθείς από Ελλάδα, 
Χρήστος Μαγγούτας.  Στην Ελλάδα, 
είχε ήδη αρχίσει η χρήση της νέας 
Ελληνικής Γλώσσας και ο Χρήστος, 
ήταν ακραιφνής υποστηρικτής του 
μονοτονικού και της Δημοτικής. 
Και αυτή ήταν η πρώτη μας 
…«σύγκρουση», καθώς εγώ τόνιζα τις 
μονοσύλλαβες λέξεις, τα άρθρα και τις 
κτητικές αντωνυμίες και αυτό τον έκανε 
«θεριό ανήμερο». Προφανώς, και 

ήμουν ο «χαμένος» της «σύγκρουσης» 
καθώς έχασα κατά κράτος, λόγω της 
δικής του, ασύγκριτης, υπεροπλίας 
στα Ελληνικά και της δικής μου τότε 
ελλιπούς γνώσης. Με αποζημίωσε η 
έμφυτη ευγένειά του και ο διακριτικός 
τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε την 
...«ήττα» μου.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η 
γνωριμία μετεξελίχθηκε σε φιλία, 
με κύριο συστατικό τον αμοιβαίο 
σεβασμό. Εγώ πήγα στην Ελλάδα, 
όπως και εκείνος για μικρότερο 
διάστημα, έως ότου, μετά από χρόνια, 
ξαναβρεθήκαμε στα ίδια μονοπάτια.

Με την αιχμηρή και δημιουργική πένα 
του δεν άφηνε τίποτα ασχολίαστο και 
μέσα από τις «παρατυπίες» του, έδινε 
το δικό του στίγμα με τολμηρά κείμενα, 
αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις 
που προκαλούσε και που, πολλές 
φορές, τον έφερναν αντιμέτωπο με 
αρκετούς. Ανυστερόβουλος και χωρίς 
ίχνος έπαρσης, ήξερε να προσφέρει 
απλόχερα.

Έφυγε, διακριτικά, όσο διακριτικός 
υπήρξε σ’ όλη του τη ζωή, με 
την αποπνικτική καραντίνα του 
ρημαδοϊού, να μην μας επιτρέπει να 
τον θρηνήσουμε όπως θα ‘πρεπε.

Καλό σου ταξίδι, Χρήστο!
Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό 

του και την κόρη του εκ μέρους όλων 
στην «Εβδομάδα», του εκδότη Λευτέρη 
Σκλάβου και της κας Άννας Σκλάβου.

Για την «Εβδομάδα»,
Ι. Π. Ροδίτης

Το τελευταίο 
αντίο στον 

Χρήστο 
Μαγγούτα

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

“Παρατυπίες” ...
το λογότυπο με το οποίο 

αρθρογραφούσε 
ο Χρήστος Μαγγούτας
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Ευρώπη, το φάντασμα του τουρκικού 
επεκτατισμού, το οποίο τέθηκε σε 
εφαρμογή από την ισλαμιστική κυβέρνηση 
του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και 
τους υπερεθνικιστές συμμάχους της που 
υποστηρίζουν τη σιδερένια του κυριαρχία.

Όλες οι δυνάμεις της παλιάς Ευρώπης, 
με εξαίρεση τη Γαλλία, έχουν συνάψει μια 
ιερή συμμαχία για να αποφύγουν αυτό 
το φάντασμα: η ΕΕ, η Άνγκελα Μέρκελ 
της Γερμανίας και ο Μπόρις Τζόνσον 
του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τζιουζέπε 
Κόντε της Ιταλίας και ο Πέδρο Σάντσεθ 
της Ισπανίας, η Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
ο Ζοζέπ Μπορέλ της ΕΕ, το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το ΝΑΤΟ.

Αναδιατύπωσα τη διάσημη εισαγωγή 
στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο για να 
υπογραμμίσω το μέγεθος του τρέχοντος 
και μαζικά υποτιμημένου δράματος, στο 
επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η Τουρκία.

Ένα στρατιωτικοποιημένο καθεστώς 
διαμορφώνεται στην Ανατολία, ενώ η 

διεθνής κοινότητα παρακολουθεί εκ 
του μακρόθεν εις βάρος της ευημερίας 
του τουρκικού λαού. Αυτό το καθεστώς 
επιδιώκει μια επεκτατική νέα τάξη και είναι 
αποφασισμένο να επεκτείνει τα νόμιμα 
σύνορα της χώρας με τη χρήση ωμής βίας.

Αν νομίζετε ότι η πρόσφατη μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί -μια θλιβερή 
υπόθεση που είναι και αντίθετη με το ιερό 
Κοράνι- αφορά μόνο σε ένα υψηλής αξίας 
μνημείο του 6ου αιώνα, ξανασκεφτείτε το.

Η ριζοσπαστική απόφαση της συμμαχίας 
Ερντογάν-Μπαχτσελί για το μνημείο 
αποτελεί απλά ένα μεγάλο θεμέλιο λίθο στα 
σχέδιά τους σχετικά με την εκατονταετία 
της Τουρκικής Δημοκρατίας το 2023. Τα 
σχέδιά τους είναι μέρος μιας μεγάλης 
πολιτικής χορογραφίας, που βασίζεται 
στο να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και 
να βγούνε τα φαντάσματα των πολέμων 
του παρελθόντος. Η συμμαχία αυτή 
θέλει να τεθούν ξανά προς συζήτηση 
τα σύνορα της σύγχρονης Τουρκίας, τα 
οποία οριοθετήθηκαν μετά το Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και να επανεργοποιηθεί το 

λεγόμενο Εθνικό Σύμφωνο (Misak-ı Milli), 
που αφορά την ανάκτηση εδαφών που 
τώρα ανήκουν στους νότιους και στους 
δυτικούς γείτονες της Τουρκίας.

Το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι και 
οι τεχνοκράτες του AKP εξαπέλυσαν 
καταδίκες και κατάρες κατά της Συνθήκης 
της Λωζάνης, ακόμη και πριν κατακάτσει 
η σκόνη από την τελετή του ανοίγματος 
της Αγίας Σοφίας την Παρασκευή, θα 
πρέπει να αποτελέσει μια αφύπνιση για 
τη διεθνή κοινότητα. Αυτό θα συμβεί εάν 
κάποιος μελετήσει με προσοχή τη συνεχή 
κλιμάκωση της ρητορικής ισχύος στο 
εσωτερικό της Τουρκίας.

Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Ερντογάν και ο 
Μπαχτσελί επέλεξαν τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία για την αλλαγή του καθεστώτος 
της Αγίας Σοφίας: Την επέτειο της Συνθήκης 
της Λωζάνης, η οποία υπεγράφη στις 24 
Ιουλίου του 1923. Έτσι δεν αποτελεί πλέον 
γρίφο όταν οι Τούρκοι -είτε εάν συμπαθούν 
είτε εάν είναι σε αντίθεση με τον ισχυρό 
άνδρα της χώρας τους- άκουσαν τη φράση 
«μια ιστορική παρένθεση που πρέπει να 

κλείσει». Η παρένθεση αυτή είναι η ιστορία 
της Τουρκικής Δημοκρατίας, όπως την 
οραματίστηκε και την εκκίνησε ο ιδρυτής 
της, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Το 
άνοιγμα των θυρών της Αγίας Σοφίας ως 
τζαμιού θεμελιώνει το δρόμο για ένα τέτοιο 
κλείσιμο.

Αυτό το μονοπάτι άνοιξε με τη σκοτεινή 
απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 
του 2016 και ακολουθήθηκε από ένα 
τεράστιο πραξικόπημα από τον Ερντογάν, 
την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης πέντε ημέρες αργότερα. Από 
τότε η κατασκευή του νέου καθεστώτος 
χτίζεται με μια αδιάκοπη σειρά διατάξεων, 
αποφάσεων, συμμαχιών και αυθαίρετων 
αποφάσεων.

Η ταχεία κλιμάκωση των κινήσεων 
στην εξωτερική πολιτική της χώρας είναι 
ένα επίσης σημαντικό μέρος του μεγάλου 
σχεδιασμού. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις 
στο Ιρακινό Κουρδιστάν στοχεύουν 
στη δημιουργία μόνιμης ζώνης, με 
περισσότερες βάσεις. Στη Συρία, η σταθερή 
στρατιωτική κλιμάκωση καταδεικνύει την 
ίδια φιλοδοξία. Όμως η πραγματική ώθηση 
για το καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης 
της πλούσιας σε πετρέλαιο χώρας της 
Λιβύης, είναι ορατή στο λεγόμενο δόγμα 

O Eρντογάν 
στήνει 

σκηνικό 
ανατροπής 

της 
Συνθήκης 

της Λωζάνης

[
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της Γαλάζιας Πατρίδας της Άγκυρας, που 
βρίσκεται αυτό το διάστημα στο στάδιο της 
αποφασιστικής εφαρμογής.

Ο Ερντογάν και ο συνεργάτης του 
Μπαχτσελί θεωρούν προφανώς ότι η 
αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης 
είναι πολύ επίκαιρη, καθώς είναι βαθιά 
δυσαρεστημένοι με την ενταξιακή πορεία 
της Τουρκίας στην ΕΕ που έχει βαλτώσει 
εδώ και μια δεκαετία, ενώ χρησιμοποιούν το 
αποτυχημένο πραξικόπημα ως πρόσχημα 
για κάθε τι το αντιδυτικό και βλέπουν 
ένα μεγάλο παράθυρο γεωπολιτικών 
ευκαιριών σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε 
αναταραχή. Η γεωμετρικά κλιμακούμενη 
ρήξη με την Ελλάδα και την Κύπρο γύρω 
από τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων 
και τα θαλάσσια σύνορα θα πρέπει 
επίσης να εξεταστεί σε αυτό το πλαίσιο, 
προκειμένου να γίνει ορθά κατανοητή.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται; Μια σύγκριση 
ανάμεσα στη γερμανική δυσαρέσκεια για 
τη Συνθήκη των Βερσαλλιών που έληξε 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1919 και την 
πιεστική προσπάθεια της Κυβέρνησης του 
Ερντογάν να δημιουργήσει το ίδιο είδος 
συναισθημάτων μεταξύ των Τούρκων 
όλου του πολιτικού φάσματος μπορεί 
να ακούγεται υπερβολική, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι αρκετά ακριβής.

Πολλοί παρατηρητές έξω από την 
Τουρκία φαίνονται ανήμποροι να δουν τη 
μεγάλη εικόνα αλλά αν ποτέ το έκαναν 
θα μπορούσαν εύκολα να εντοπίσουν 
ένα παρόμοιο χτίσιμο μύθων που 
διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην 
Τουρκία, όπως ο μύθος «Dolchstoßle-
gende», το σενάριο συνομωσίας του 
«πισώπλατου χτυπήματος». Οι πρώτες 
διακριτικές νύξεις ήταν ήδη στον αέρα 
μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
και των κυβερνητικών αρθρογράφων, 
ενόσω η Αγία Σοφία άνοιγε ως τζαμί.

Σύμφωνα με τον μύθο του «πισώπλατου 
χτυπήματος», η γερμανική δεξιά 
ισχυρίστηκε ότι η Γερμανία στην 
πραγματικότητα δεν έχασε τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αλλά προδόθηκε στο τραπέζι από 
τους πολιτικούς της ηγέτες. Ομοίως στην 
Τουρκία είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε 
όλο και περισσότερο, ότι ούτε η Τουρκία 
έχασε τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοιτάξτε 
την Καλλίπολη και τον Απελευθερωτικό 
Πόλεμο μεταξύ 1919-22, η τουρκική 
αντιπροσωπεία καθοδηγούμενη από 
τον Ατατούρκ ήταν αυτή που εγκλώβισε 
την Τουρκία στο «ζουρλομανδύα που 
ονομάζεται Συνθήκη της Λωζάνης».

Το γεγονός είναι ότι αυτή η ιδέα, σε μια 
ιστορικά παράξενη διαστροφή της, ενώνει 
τους ισλαμιστές της Τουρκίας, ένα μεγάλο 
μέρος των κοσμικών εθνικιστών που είναι 
εχθρικοί προς την ΕΕ και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, τους ακροδεξιούς και τους 

«Γκρίζους Λύκους», τους παντουρκιστές, 
και πρώην αξιωματικούς που κάποτε ήταν 
ορκισμένοι εχθροί και κρατούμενοι του 
Ερντογάν, οι οποίοι σήμερα διατελούν στην 
υπηρεσία του προσφέροντας το δόγμα της 
Γαλάζιας Πατρίδας.

Εδώ μπορεί κανείς να δει ομοιότητες 
με τη Γερμανία του ’30, όπου ετερόκλητοι 
πολιτικοί συνασπισμοί κατά της Συνθήκης 
των Βερσαλλιών γέννησαν τον Χίτλερ και 
το τερατώδες καθεστώς του.

Έτσι είμαστε αντιμέτωποι με αυτό το 
φάντασμα σήμερα στην Τουρκία, αλλά 
η ευρωπαϊκή απάθεια σε ό,τι συμβαίνει 
στη χώρα είναι σοκαριστική. Ο κύριος 
λόγος για αυτήν την κατάσταση, που 
σίγουρα θα εξελιχθεί σε μια νέα ευρωπαϊκή 
απερισκεψία, είναι σαφής: Πίσω από 
κλειστές πόρτες σημαντικοί εκπρόσωποι 
της ΕΕ συμφωνούν ότι το καθεστώς του 
Ερντογάν είναι το λιγότερο κακό από 
δύο κακά. Θεωρούν πως η ενδεχόμενη 
πτώση του Ερντογάν θα προκαλέσει 
χάος και όλεθρο στην Τουρκία, ασύγκριτα 
χειρότερο με αυτό που συνέβη στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία, και θα οδηγήσει 
εκατομμύρια Τούρκους να καταφύγουν 
προς τα δυτικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έτσι το καθεστώς του Ερντογάν 
θεωρείται «εντάξει», καθώς προσφέρει 
σταθερότητα, παρόλο που ολόκληρη η 
χώρα, όπως είπε ο ηγέτης της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, 
είναι «μια υπαίθρια φυλακή».

Έτσι ας παραμείνουμε παράλυτοι, 
λένε, ενώ συνεχίζουν να καθησυχάζουν 
τον Ερντογάν, προσποιούμενοι ότι όλα 
είναι εντάξει. Και ας παρακολουθούμε 
εκ του μακρόθεν, ενόσω ο τουρκικός 
αλυτρωτισμός ετοιμάζεται να αμφισβητήσει 
τη διεθνή τάξη στην Ανατολική Μεσόγειο 
μέσω μιας στρατιωτικοποιημένης 
εξωτερικής πολιτικής.

Γνωρίζουμε καλά τι επέφερε στην 
ανθρωπότητα η γερμανική δυσαρέσκεια 
για τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, και τώρα 
ήρθε η ώρα να δέσουμε και πάλι τις ζώνες 
ασφαλείας μας.

Ας αρχίσουμε να μελετάμε γιατί 
συνήφθη η Συνθήκη της Λωζάνης, καθώς 
οι πληροφορίες αυτές θα μας φανούν 
χρήσιμες. Το πολιτικό σύστημα της 
Τουρκίας δεν είναι πλέον αυτό το οποίο 
γνωρίζαμε. Έχει αλλάξει. Το σύνθημά 
«ειρήνη στο εσωτερικό, ειρήνη στο 
εξωτερικό» αποτελεί πλέον παρελθόν, με 
τη λέξη «ειρήνη» να αντικαθίσταται από τη 
λέξη «πόλεμος». Απλά για να ξέρετε.

*To συγκεκριμένο κείμενο δημοσιεύθηκε 
το Σάββατο 25 Ιουλίου στην τουρκική 
ιστοσελίδα Ahval News. Ο Yavuz Baydar  
είναι αρθρογράφος, πολιτικός αναλυτής και 
διευθυντής του συγκεκριμένου ιστότοπου.

zougla.gr
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λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχει 
επιβάλλει η κυβέρνηση της Επαρχίας 
του Quebec, προσήλθαν με χαρά και 
ενθουσιασμό να βροντοφωνάξουν το 
Άξιος και να ευχηθούν στον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Βαρθολομαίο για τα νέα του 
Αρχιερατικά καθήκοντα 

Την δεύτερη χειροτονία, εξάλλου, του 
εψηφισμένου επισκόπου Πατάρων κ. 
Αλεξάνδρου, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά 
Σωτήριος τέλεσε την Κυριακή 26 Ιουλίου, 
στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου, παρουσία 

ορθοδόξων Αρχιερέων, 
των ιερέων της 
περιοχής Τορόντο και 
περιχώρων και του 
λαού.   

Στο Τορόντο οι 
κανονισμοί επιτρέπουν 
την είσοδο στους 
ναούς περισσότερων 
πιστών και έτσι κλήρος 
και λαός έσμιξαν 
τις φωνές τους και 
βροντοφώναξαν το 
Αξιος!  

Ο νέος Επίσκοπος 
Πατάρων 
μετονομάσθηκε σε 
Αθηναγόρας, προς 
τιμήν του μακαριστού 
Αρχιεπισκόπου και 
μέτεπειτα Οικουμενικού 
Πατριάρχη Αθηναγόρα. 
Είναι διευθυντής 
της Πατριαρχικής 
Ορθόδοξης Θεολογικής 

Ακαδημίας Τορόντο και υπεύθυνος των 
γραφείων της Ι. Αρχιεπισκοπής.

Ο Θεός ευλόγησε την Εκκλησία  μας 
στον Καναδά με τρεις νέους Αρχιερείς. 
Ευχόμαστε να είναι πάντα Άξιοι υπηρέτες 
Του, για το καλό της Ορθοδοξίας και των 
ευσεβών χριστιανών του Καναδά.

Η χειροτονία του τρίτου εψηφισμένου 
βοηθού Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ. 
Δημητρίου, θα γίνει την Πέμπτη 30 
Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στο 
Μοντρεάλ.

Χειροτονία  των δύο 
βοηθών Επισκόπων

ΑΠΟ ΣΕλΙΔΑ 1
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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.. για άλλη μια φορά ήρθα 
νωρίτερα και σε περιμένω. 

- Δεν πειράζει που και που, να περιμένεις 
μικρέ..

-Σκλάβε δεν ξέρω τι να κάνω, μου 
φαίνεται ότι, οι περισσότεροι εδώ κάτω 
έχουν αποτρελαθεί.  Πρώτος και καλύτερος 
ο Δήμαρχος...

Έβαλε την λωρίδα για τα ποδήλατα, 
παρεμπιπτόντως μεγάλη ανοησία από 
μέρους του, η οποία έχει αποσυντονίσει 
danforth...

Απ’ ότι φαίνεται θα επηρεάσει σε μεγάλο 
βαθμό τα εστιατόρια και γενικότερα τα 
μαγαζιά... Με ποιά λογική γίνονται όλα 
αυτά, κανείς δεν γνωρίζει... Ηήταν τώρα 
καιρός να φτιάξουνε λωρίδες για ποδήλατα 
ενώ έχουμε τόσα σοβαρά προβλήματα;  
Μήπως υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα 
πίσω από όλα αυτά; 

Ακούστηκε μάλιστα, ότι πιάστηκε να 
βουτάει το δαχτυλάκι του στο μέλι...

-Ποιο δαχτυλάκι μικρέ!!! Ολόκληρος έχει 
βουτήξει μέσα στο βαρέλι... Όπως και να 
έχει, αργά ή γρήγορα όλα βγαίνουν στη 
φόρα...

-Τι να πω Σκλάβε....
- Μικρέ διάβασα σε ένα blog εκεί κάτω 

για τον καινούργιο ιό, τον εβδομαδοϊό...
Πες τους λοιπόν να προσέχουν, γιατί 
είναι επικίνδυνος... Αν κολλήσεις τον 
συγκεκριμένο ιό, αρχίζεις να σκέφτεσαι 
λογικά χωρίς πάθος.... χωρίς εμπάθειες.

Κοιτάς τα πράγματα απ’ όλες τις πλευρές 
και όχι από την μια μόνο όψη τους...

Προσπαθείς σε αντίθεση με κάποιους 
άλλους, να δίνεις δίκιο εκεί που πρέπει και 
ας γίνεσαι στόχος....

Είναι ένας ιός που μπορεί να σε αλλάξει 

από την μια ημέρα στην άλλη..
-Σκλάβε πραγματικά δεν μπορώ να 

καταλάβω, γιατί τα έχουν βάλει μαζί μου....
Γράφω κάτι που δεν αληθεύει; Μήπως 

λέω ανακρίβειες; Στο κάτω κάτω για όσα 
βλέπω γράφω.

Δυστυχώς για κάποιους δεν είμαι 
αόματος, αν και θα το ήθελαν πολύ... 
Όπως αναφέρω τα καλά  και σωστά, έτσι 
αναφέρω και για τα κακά και τα λάθη.

- Μικρέ πάντα να κάνεις αυτό που 
θεωρείς σωστό και με γνώμονα την 
αλήθεια. Πίστεψέ με δεν θα χάσεις...

-Τέλος πάντων Σκλάβε.... Ας αφήσουμε 
τους παλιούς και ας μιλήσουμε λίγο για τη 
νέα γενιά... 

Θα ήθελα καταρχήν να πω ένα μεγάλο 
μπράβο στα παιδιά του agapi radio για τις 
εκδρομές που διοργανώνουν.

Επίσης με χαροποιεί ιδιαίτερα το 
γεγονός, ότι προωθούν τη νεολαία μας 
μέσα από τις συνεντεύξεις τους....

Από τη μία χαίρομαι που βλέπω  πόσο 
μορφωμένους, έξυπνους και ταλαντούχους 
νέους και νέες έχουμε στην παροικία μας 
και από την άλλη λυπάμαι που δεν υπάρχει 
ένας οργανισμός να τους ενώσει...

Προσωπικά θα ήθελα να το αναλάβει 
αυτό το κομμάτι η κοινότητα...

Το HHF έχει το τμήμα νεολαίας, το οποίο 
έχει διοργανώσει αρκετές εκδηλώσεις με 
επιτυχία... 

Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό....
Κατά την ταπεινή μου άποψη, όλη αυτή 

η νεολαία θα έπρεπε να βρίσκεται κάτω 
από την ίδια ομπρέλα αλλά να ανοίξει λίγο 
τους ορίζοντες της και να μη περιορίζεται 
σε θρησκευτικά θέματα μόνο.

Ναι η θρησκεία μας είναι ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, 
όμως υπάρχουν άλλα τόσα ενδιαφέροντα 
πράγματα... όπως παιδικοί σταθμοί, 
γυμναστήρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
ελληνικές   βραδιές και τόσα άλλα.

-Δίκιο έχεις μικρέ... Όλα θα γίνουν. 
Να εύχεσθε πρώτα να φύγει σύντομα ο 

κορωνοϊός που μπήκε στη ζωή σας και δεν 
λέει να σας αφήσει... 

- Σωστά Σκλάβε... Ας επανέλθουμε με το 
καλό στην κανονικότητα και ευελπιστώ να 
γίνουν καλά πράγματα στο μέλλον...

-Σε αφήνω μικρέ. Τα λέμε σύντομα...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ
-  Πα.Δ.Ε.Ε.                                      
- ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΡΕΤΩΝ                        
- ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ   
                                                               
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού, κατά τη διάρκεια τακτικής συνεδρίασης 

την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Σάββα 
Αναστασιάδη, και μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετικά με την απόφαση του Προέδρου της 
Τουρκικής Δημοκρατίας  να μετατρέψει το σύμβολο της Ορθοδοξίας και μοναδικό μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς, την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, σε μουσουλμανικό 
τέμενος, εκφράζει την έντονη αντίδρασή της, καταδικάζει ομόφωνα την μονομερή ενέργεια 
του Τούρκου Προέδρου  ως μια πράξη προκλητική, βέβηλη, ύβρη για τη Διεθνή κοινότητα 
και τον πολιτισμένο κόσμο και ΚΑΛΕΙ: 

α) Κόμματα και πολίτες, ανεξαρτήτως ιδεολογικών διαφορών, τους  Έλληνες όλου του 
κόσμου, Φιλέλληνες, Διανοούμενους,  Ακαδημαικούς κ.λ.π., να ενώσουμε τις φωνές και τις 
δυνάμεις μας και να συνασπιστούμε απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας.

β) Τα μέλη της Πα. Δ.Ε.Ε. να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα, να ενημερώσουν τις τοπικές 
κοινωνίες,  να φέρουν το ζήτημα στα κοινοβούλια των Χωρών που εκλέγεται ο κάθε ένας, 
να  προκαλέσουν σχετική συζήτηση, για να  ενημερώσουν τα μέλη των κοινοβουλίων  και να 
ζητήσουν την έκδοση  σχετικής  καταδικαστικής  απόφασης εναντίον της προκλητικότητας 
της  Τουρκίας.

γ) Τα μέλη του Δικτύου Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα, 
να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες, να φέρουν το ζήτημα στα Δημοτικά Συμβούλια των 
Δήμων που εκλέγεται ο κάθε ένας, να προκαλέσουν σχετική συζήτηση για να ενημερώσουν 
τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων και να ζητήσουν την έκδοση σχετικής καταδικαστικής 
απόφασης εναντίον της προκλητικότητας της Τουρκίας. 

δ) Τις  Ομογενειακές Οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, Ομοσπονδίες, Συλλόγους, Σωματεία, 
Επιστημονικές  και Επαγγελματικές Ενώσεις, Φιλελληνικές Οργανώσεις, Πανεπιστήμια,  
την Εκκλησία, τις Αρχιεπισκοπές κ.λ.π., να κινητοποιηθούν, να ενημερώσουν τις τοπικές 
κοινωνίες και να εκδώσουν καταδικαστικές αποφάσεις εναντίων της προκλητικότητας της 
Τουρκίας.

Να προκαλέσουμε έναν Ομογενειακό συναγερμό.
                            
 Σάββας Ι. Αναστασιάδης     
  Πρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς  
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧοΛια-ΕπικαιροΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

Ελληνο-τουρκική κρίση
Με παγκόσμιες επιπτώσεις

Σε ένταση βρίσκονται, ή μάλλον σε τροχιά 
πολεμικής σύγκρουσης βρίσκονται για μια 
ακόμα φορά οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
Η Τουρκία, εφαρμόζοντας πιστά, συνεχώς 
και κατ΄ εξακολούθηση το γνωστό δόγμα 
των ισχυρών κατά των αδυνάτων, ενός 
δόγματος που είναι απλό και έχει σαν κοινό 
παρονομαστή: «τα δικά μου, δικά μου και τα 
δικά σου, πάλι δικά μου» απειλεί να βάλει 
φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, 
το Αιγαίο, την Λιβύη και πολύ πέραν αυτών. 

Όλα ξεκινούν από την θεωρητικά 
καλοπροαίρετη πρόθεσή της, να κάνει 
σεισμικές έρευνες σε θαλάσσια περιοχή που 
μέχρι τις 2 Αυγούστου έχει δεσμεύσει με  Nav-
tex.  Μόνο που αυτή η περιοχή που σύμφωνα 
με τις ανακοινώσεις της θα είναι, είτε νότια 
από το Καστελόριζο και νοτιοανατολικά της 
Ρόδου, είτε νοτιοανατολικά της Κρήτης, 
δηλαδή σε περιοχές εντός της Ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας, φέρνει τα πάνω κάτω όχι 
μόνο στην περιοχή, αλλά και παγκοσμίως.  
Αφού με απλά λόγια θέλει να κάνει έρευνες 
εντός Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, σε ξένα 
χωράφια δηλαδή, και να επωφεληθεί των 
κοιτασμάτων που θα εντοπίσει σε αυτά. 

Βάσει των όσων έχουν ανακοινωθεί οι 
έρευνες του τουρκικού ερευνητικού πλοίου 
Oruc Reis θα έπρεπε να είχαν αρχίσει την 
Τρίτη. Όμως όχι μόνο δεν άρχισαν, αλλά, 
μέχρι τώρα (Πέμπτη βράδυ) που γράφεται 
αυτό το κείμενο  το Oruc Reis μετά από μια 
βόλτα με κατεύθυνση την επίμαχη περιοχή, 
επέστρεψε στην βάση του και παραμένει 
εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Τώρα το γιατί κατόπιν δεν βγήκε το 
τουρκικό εξερευνητικό σκάφος και το αν 
αυτό θα βγει για έρευνες προσεχώς, και 
σε ποιο σημείο θα κάνει τις έρευνές του 
είναι το μέγα ερώτημα, ένα ερώτημα που 
απασχολεί όχι μόνο την Ελλάδα και τις 
ένοπλες δυνάμεις της που βρίσκονται 
σε επιφυλακή αλλά και πολλούς άλλους 
διεθνείς παράγοντες.

Και αυτό επειδή δεν ξέρουμε αν δεν 
βγήκε λόγω του ότι απέτρεψαν την 
βουλιμία της Τουρκίας, οι χώρες της 
γύρω περιοχής (Αίγυπτος και Ισραήλ), 
ή η Γερμανία, ή η Γαλλία, ή οι ΗΠΑ, ή η 
Ρωσία, ή αν δεν βγήκε, επειδή φοβήθηκε 
την αποφασιστικότητα της Ελλάδος, 
η οποία χωρίς καμία επιφύλαξη, έχει 
δηλώσει ότι δεν πρόκειται θα ανεχτεί την 
παραβίωση της υφαλοκρηπίδας της και 
είναι αποφασισμένη, ακόμα και με χρήση  
βίας να αποτρέψει την παραβίαση των 
κυριαρχικών της δικαιωμάτων. 

Ζούμε λοιπόν ιστορικές στιγμές. Η 
Τουρκία, φαίνεται ότι δοκιμάζει τόσο την 
αποφασιστικότητα της Ελλάδος, όσο 
και τις αντιδράσεις των συμμάχων της 
Ελλάδος και της Κύπρου. Γιατί στις δύο 
αυτές χώρες, εκτός του ότι είναι μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανήκει και η επίμαχη 
υφαλοκρηπίδα στις οποίες φαίνεται ότι 
υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα φυσικού 
αερίου και επί πλέον μέσω αυτών των 
θαλάσσιων περιοχών θα περνάει ο υπό 
μελέτη κατασκευής αγωγός μεταφοράς 
φυσικού αερίου που είναι γνωστός ως 
EastMed. Αυτός αν ολοκληρωθεί θα 
ανατρέψει την παγκόσμια υφιστάμενη 
ενεργειακή κατάσταση, θα αποκλείσει 
παντελώς την Τουρκία από τον πλούτο που 
θα επιφέρουν τα κοιτάσματα της περιοχής, 
θα ενώσει την Ελλάδα με την Κύπρο, θα 
φέρει κοντά στην Ελλάδα, το Ισραήλ,  
την Αίγυπτο και τις Αραβικές χώρες του 
Κόλπου, θα μετατρέψει σε κυρίαρχη στην 
περιοχή την φίλη και πιστή σύμμαχο 
Γαλλία, που τόσο ανοιχτά μας υποστηρίζει 
και θα προβληματίσει κατά πολύ για τι και 
που θα ρίξουν το βάρος των δυνάμεών 
τους τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Ρωσία.

Εκτός αυτών φυσικά, το φυσικό αέριο 
της  περιοχής που θα τροφοδοτεί την 
Ευρώπη, ενδέχεται να αντικαταστήσει 
πλήρως, ή εν πολλοίς αυτό της Ρωσίας και 
του  Αζερμπαϊτζάν… 

Ζούμε ιστορικές ημέρες. Οι ελληνικές 
δυνάμεις,  παραμένουν σε ετοιμότητα. 
Η Αγία Σοφία, η μεγάλη του Χριστού 
Εκκλησία, δέχτηκε έναν νέον υπερφίαλο 
Σουλτάνο, που σίγουρα δεν θα του βγει σε 
καλό/

 Επομένως πολλά μπορούν να συμβούν 
εντός των ημερών. Πολλά θα εξαρτηθούν 
όχι τόσο από την έξοδο του τουρκικού 
ερευνητικού πλοίου Oruc Reis , που 
μπορεί  ελεύθερα να κινηθεί στις τουρκικές 
θαλάσσιες ζώνες, όσο από το αν πορευτεί 
εκεί που επαγρυπνεί ο Ελληνικός στόλος 
και η Ελληνική αεροπορία, εκεί που η 
Ελλάδα και οι σύμμαχοί της, κυρίως η 
Γαλλία , είπαν, σε όλους τους τόνους 
προς τον νέο-Σουλτάνο: «μην τολμήσεις». 
Αυτό ακούστηκε δυνατά και από  τον 
Γάλλο Πρόεδρο  Μακρόν και μάλιστα στα 
ελληνικά: “Δεν θα δεχτούμε να απειλείται 
ο θαλάσσιος χώρος ενός κράτους-μέλους 
της ΕΕ.”

Στην Κοινότητά μας 
σαν κάτι να κινείται... 

Φαίνεται η συμμετοχή του 
Dr. Γ. Τσούκα και Χρ. Σύρρου

Είναι κοινό μυστικό το ότι η σημερινή 
διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητος 
Μείζονος Μοντρεάλ, έχει μεγάλο 
επικοινωνιακό έλλειμα. Ετσι είναι πασιφανές 
ότι περιέργως και εντελώς ανεξήγητα 
προτιμά την εκκωφαντική σιωπή, ακόμα και 
σε ερωτήσεις, που η μη απάντησή τους, σε 
άλλες εποχές θα οδηγούσαν σε ομαδικές 
παραιτήσεις.

Αποφεύγοντας να επικαλεστώ ολόκληρη 
την «περί κουφού την πόρτα», παροιμία, 
θα προτιμήσω να μην επαναλάβω τις 
ερωτήσεις μου, ερωτήσεις και είναι και κάθε 
απλού μέλους, και αιωρούνται στον κοινοτικό 
ορίζοντα. Αλλωστε είναι βέβαιο ότι είναι 
γνωστές και επομένως κάθε επανάληψη 
τους από τους παραλήπτες τους, θα έχουν 
την τύχη και των προηγουμένων, δηλαδή, ή 
πέταγμα τους στον κάλαθο των αχρήστων, 
ή «πέρα  βρέχει…».

 Οπωσδήποτε, με την επίκληση της 
πανδημίας του Κορωνοϊού, η μικρή ομάδα 
που διαχειρίζεται τα της Κοινότητας, νομίζει 
ότι δικαιούται να τοποθετεί κάτω από το 
χαλί πολλές από τις τρέχουσες υποθέσεις.

Όμως όλα αυτά δεν μπορούν να 
παραμένουν για πολύ ακόμα κάτω από 
το χαλί, που άλλωστε γίνεται όλο και πιο 
διάτρητο και πλέον δεν μπορεί να καλύψει 
τα πάντα.

Επί πλέον αναμένεται η κατάθεση 
του Προϋπολογισμού και κυρίως του 
Απολογισμού, που αυτήν την φορά με 
καμία σοφιστεία δεν θα δικαιολογείται, 
η απάλειψη του περί «πορίσματος της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής» θέματος, επί 
του οποίου μάλιστα σίγουρα θα γίνει και 
συζήτηση. Εκτός τούτου, καθώς πέρασε η 
1η Ιουλίου και συμπληρώνονται και οι 60 
μέρες αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και 
η μεταβίβαση της «Στέγης» στην Κοινότητα. 

Σίγουρα μέσα σε αυτήν την πολύ 
δυσάρεστη για την πορεία της Κοινότητάς 
μας κατάσταση, όπου επικρατεί το γνωστό 
«κάτσε στα αυγά σου» και «μην μπλέκεις 
γιατί και εσύ θα μπλέξεις» κάθε εξωκοινοτική 
κίνηση ανάμειξης στα Κοινοτικά μόνο σαν 
ευχάριστη είδηση θα πρέπει να εκληφθεί.

Με άλλα λόγια είναι ευχάριστο να 
βλέπουμε να υλοποιούνται οι φήμες 
περί ανάμειξης στα Κοινοτικά δύο πολύ 
σημαντικών για την Ελληνική Κοινότητα 
ατόμων. Τα ονόματα εκείνων που μέχρι 
τώρα έχουν δείξει το ενδιαφέρον ανάμειξής 
τους στα Κοινοτικά είναι του γιατρού-
καθηγητή Γιώργου Τσούκα καθώς και του 
πρώην Επαρχιακού Υπουργού κ. Χρήστου 
Σύρρου.

Το ενδιαφέρον και των δύο στα 
Κοινοτικά είναι γνωστό και δεδομένο. 
Άλλωστε έχει εκδηλωθεί σε πολλές, πάρα 
πολλές δύσκολες για την Κοινότητά μας 
περιπτώσεις.

Επομένως και μόνο που εκδηλώνουν 
και μάλιστα δημοσίως το ενδιαφέρον 
ανάμειξής τους στα Κοινοτικά, μόνο σαν 
θετικό μήνυμα πρέπει να το εκλάβουμε.

Αν και από ότι ξέρω, η κίνηση του 
κ. Τσούκα θα εκδηλωθεί λίγο μετά το 
Καλοκαίρι, η κίνηση του κ. Σύρρου, ήδη 
εκδηλώθηκε και από ότι εύκολα γίνεται 
αντιληπτό, πολύ δυναμικά.

 Μάλιστα επέλεξε την από κάθε άποψη 
συμβολική ονομασία «Φιλική Εταιρεία» 
και εξέδωσε το πρώτο Δελτίο Τύπου που 
δημοσιεύεται στη σελίδα 17 του σημερινού 
μας Φύλλου. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στην «Φιλική 
Εταιρεία» του Χρήστου Σύρρου και των 
συνεργατών του, προσδοκώ με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον να πληροφορηθώ και την 
επίσημη εμφάνιση τόσο της προσπάθειας 
του γιατρού-καθηγητή Γιώργου Τσούκα, 
αλλά και όσων άλλων δείξουν ότι η 
Κοινότητα  μας, είναι υπόθεση τόσο 
ατομική, όσο και συλλογική και ως εκ 
τούτου αξίζει να ενδιαφερόμαστε και γι’ 
αυτήν. Το αξίζει, αφού και σε αυτή την 
Κοινότητα, την «μικρή πατρίδα μας στο 
εξωτερικό» κατά τον αείμνηστο εθνικό 
μας ποιητή Κωστή Παλαμά: «Χρωστάμε 
σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ‘ρθουνε, 
θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι 
αγέννητοι, οι νεκροί.»

Σχετικά με την «Στέγη» 
τα της «Στέγης» 

και τα πέριξ αυτής 
Πίστευα απόλυτα, ότι είχα εξαντλήσει το 

περί «Στέγης» θέμα, η ιδιοκτησία της οποίας, 
εντός 60 ημερών, (αρχής γενομένης από την 
1η Ιουλίου), θα πρέπει να περιέλθει στην 
Κοινότητα. Όμως από τότε που διάβασα μία 
κατά την άποψή μου υποτιθέμενη, το τονίζω 
υποτιθέμενη από το 1998 επιστολή, του τότε 
Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητος (κ. 
Νίκου Παγώνη) προς το τότε Δ.Σ. της Στέγης 
και σχετίζεται και πάλι με τον υποτιθέμενο 
διορισμό του Σπύρου Μπολάνη και του 
αείμνηστου Νίκου Σαρρή, θυμήθηκα το 
του Θεμιστοκλή: «Ουκ εα με καθεύδειν το 
του Μιλτιάδου τρόπαιον» δηλαδή δεν με 
αφήνει να ησυχάσω  το τρόπαιο (η νίκη) του 
Μιλτιάδη (στον Μαραθώνα).

Και αυτό γιατί αν αυτή η επιστολή-
διορισμός δεν είναι «υποτιθέμενος» τότε είναι 
«υποτιθέμενες» οι σχετικές παραπομπές σε 
άρθρα του αείμνηστου Ηλία Αντωνόπουλου, 
πρώην Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της 
«Κοινότητος» και Προέδρου της «Στέγης» 
καθώς και του κ. Νίκου Παγώνη (πρώην 
Προέδρου και της «Κοινότητος» και της 
«Στέγης» και όπου αναφέρονται ότι:

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

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

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

(Βλέπετε Ελληνοκαναδικό Βήμα 30 
Οκτωβρίου 2011).

«… τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
της “Στέγης” δεν θα μπορούσαν να είναι μέλη 
άλλων κοινοτικών ή ενοριακών διοικήσεων. 
Αυτά είναι σημεία που απορρίπτουν 
κατηγορηματικά τις απαιτήσεις του ΔΣ της 
ΕΚΜ, ότι η “Στέγη” ανήκει στην Κοινότητα και 
ότι πρέπει να διοικήται από το Διοικητικό της 
Συμβούλιο. Φυσικά οι ιδρυτές της “Στέγης”, 

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

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

Από άρθρο του κ. Νίκου Παγώνη με τίτλο 
«Η “ΣΤΕΓΗ” ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ.» 

(Βλέπετε Ελληνοκαναδικό Βήμα 10 
Mαρτίου 2002) 

Εκτός αυτών των γραπτών κειμένων, θα 
υπενθυμίσω ότι: το 2000 επανήλθε στην 
Διοίκηση της Κοινότητος η «ΚΕΔ» (Κοινοτική 
Ενωτική Δράση) υπό τον κ. Βασίλη 
Κατσαμπάνη. Η νέα Διοίκηση επεδίωκε 
δυναμικά, πολύ δυναμικά να αντικαταστήσει 
τα μέλη του Δ.Σ. της «Στέγης» με άτομα της 
εμπιστοσύνης της, για να  «νοιώθει άνετα 
με την παρουσία τους, γιατί απλούστατα θα 
μπορούσε να τους κατευθύνει, αλλά και να 
τους ελέγχει, όπως θα επιθυμούσε».

Τότε η σύγκρουση θα οδηγείτο 
στα δικαστήρια. Για να αποτραπούν, 
συναντήθηκαν εκπρόσωποι από το Δ.Σ. της 
Κοινότητας (οι: Α. Κουτράκη, Ν. Αρκολάκης, 
Ηρ. Θεοδωρακόπουλος και Αντωνιάδης) 
και εκπρόσωποι από το Δ.Σ. της «Στέγης» 
(οι: Εφη Γουρνάκη, Π. Αμπελακιώτης, 
Ηλ. Αντωνόπουλος, Ν. Σαρρής, Σπύρος 
Μπολάνης και Δημ. Μαρνέρης). Οι 
παρευρεθέντες τα είπανε επί τρεις ώρες 
σε Εστιατόριο επί της Bleury. Δόθηκαν 
εξηγήσεις και οι του Δ.Σ. της Κοινότητας, 
κατάλαβαν ότι ΔΕΝ έχουν δικαιώματα για τα 
επί της «Στέγης» και όλα ησύχασαν. Εκτοτε 
οι δύο οργανισμοί αν και παράλληλοι δεν 
ξανασυγκρούστηκαν για θέματα διορισμού, 
ή απόλυσης μελών του Δ.Σ. της «Στέγης.»  

Σταματώ το θέμα εδώ, γιατί αν 
προσπαθήσω να βγάλω συμπεράσματα, από 
τα γραπτά τα επίσημα και τα «υποτιθέμενα,» 
καθώς και από την παραίτηση της Προέδρου 
της «Στέγης» που έγινε κατά την Συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της «Στέγης» στις 10 Ιουνίου, όπου 
παραδόξως δεν είχε κληθεί να συμμετάσχει 
ο Αντιπρόεδρος κ. Σπύρος Μπολάνης, ο 
οποίος και πάλι παραδόξως δύο ημέρες 
μετά από εκείνη την Συνεδρίαση έλαβε το 
καινοφανές και προσβλητικό μαντάτο ότι 
είχες διορίστει στη «Στέγη το 1998» από το 
Δ.Σ. της Κοινότητος και τώρα το 2020, το Δ.Σ. 
της Κοινότητος σε αποπέμπει και μάλιστα 
μετ’ επαίνων, μάλλον θα μπλέξω, και ίσως 
να αναρωτηθώ: Ποίος διοικεί την Κοινότητα, 
και ποίος θέλει να: «νοιώθει άνετα με την 
παρουσία (ορισμένων και στην «Στέγη»)  
γιατί απλούστατα επιθυμεί να μπορεί να τους 
κατευθύνει, αλλά και να τους ελέγχει, όπως 
επιθυμεί».

Τώρα ίσως να με ρωτήσει κάποιος, μα 
που κολλάει το του Θεμιστοκλή: «Ουκ εα με 
καθεύδειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον;» θα 
απαντήσω:

Πρώτον: επειδή  θέλω να ενημερώνω 
υπεύθυνα τους συμπαροίκους, 

Δεύτερον: επειδή θέλω να γράψω την 
σύγχρονη ιστορία της Κοινότητάς μας, και 
δεν μπορώ να μην δίνω σημασία σε αυτές 
τις …λεπτομέρειες, και 

Τρίτον: επειδή δεν θέλω να μπερδευτούν 
με όλες αυτές τις λεπτομέρειες, οι ιστορικοί 
του μέλλοντος.
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Του Γεωργίου Καρύδη

Όλα δείχνουν ότι βελτιώνονται στην 
Επαρχία μας, τα πράγματα από το 
μέτωπο του Κορωνοϊού. Ετσι από τις 
3 Αυγούστου, αυξάνεται ο αριθμός 
των ατόμων που θα μπορούν να  
συμμετέχουν τόσο σε εσωτερικές, 
όσο και σε εξωτερικές δημόσιες 
εκδηλώσεις. Ως εκ τούτου, θα 
επιτρέπεται η συμμετοχή 250 ατόμων, 
από 50 που επιτρέπονται τώρα.

Προσοχή όμως, ο νέος κανόνας 
ισχύει για δημόσιους χώρους και όχι για 
συγκεντρώσεις σε ιδιωτικές κατοικίες, 
όπου το όριο παραμένει στα 10 άτομα.

Το νέο όριο 250 ατόμων, ισχύει 
για χώρους λατρείας (τουτέστι και 
εκκλησίες) αίθουσες παραστάσεων 
και κινηματογράφους σε όλο το 
Κεμπέκ, καθώς και για ερασιτεχνικές 
αθλητικές εκδηλώσεις, και εκδηλώσεις 
σε κοινοτικές αίθουσες. Δηλαδή και 
σε Γενικές Συνελεύσεις Συλλόγων και 
Κοινοτήτων.

Ως τόσο για τους καθήμενους  
θεατές θα πρέπει όσο το δυνατόν 
περισσότερο να διατηρείται η μεταξύ 
τους απόσταση των δύο μέτρων, αν 
και θα επιτρέπεται η φυσική απόσταση 
του 1,5 μέτρου. Το όριο δεν ισχύει για 
άτομα από την ίδια οικογένεια.

Οι μάσκες πρέπει να φοριούνται 
όταν οι άνθρωποι μετακινούνται, αλλά 
δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση 
τους όσο είναι καθήμενοι.

Αυτό το μέτρο της ανάκλησης 
των αυστηρών απαγορευτικών 
κανονισμών, αναφέρθηκε ότι «θα 
ισχύει, δεδομένου ότι λάβαμε υπ’ όψη 
μας τους αξιωματούχους δημόσιας 
υγείας». Συγκεκριμένα αναφέρθηκε 
ότι:

“Λάβαμε υπόψη την εμπειρία 
των τελευταίων εβδομάδων και 
παρατηρήσαμε ότι γενικά τηρήθηκαν 
επιμελώς τα ισχύοντα μέτρα που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
υγείας των εργαζομένων και του 
κοινού”, δήλωσε ο Richard Massé, 
στρατηγικός ιατρικός σύμβουλος του 
τμήματος δημόσιας υγείας του Κεμπέκ.

Ως τόσο στο Κεμπέκ την Παρασκευή 
αναφέρθηκαν 163 νέα κρούσματα 

COVID-19 και ένας ακόμη θάνατος. 
Από την έναρξη της πανδημίας, έχουν 
επιβεβαιωθεί 58.243 κρούσματα και 
5.663 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Την 
περασμένη Παρασκευή οι αντίστοιχο 
αριθμοί ήταν 57,142 και 5,647.

Επίσης νοσηλεύονται 220 άτομα 
στα νοσοκομεία, μείωση δηλαδή 
μόλις κατά έναν. Επί πλέον 12 άτομα 
νοσηλεύονταν στις εντατικές μονάδες 
(ΜΕΘ. Δηλαδή μείωση κατά δύο).

Σημειώνουμε ότι μέχρι χθες 
Παρασκευή, οι φορείς σε όλον τον 
Καναδά ανέρχονταν σε 114.679 
(111,317 την αντίστοιχη Παρασκευή). 
Από αυτούς είχαν πεθάνει 8,918 
(8,878, την αντίστοιχη Παρασκευή). 

Οι αριθμοί στο Κεμπέκ εξακολουθούν 

τουριστικές περιοχές της Επαρχίας.
«Σκοπός αυτών των περιπολιών είναι 
η προστασία του πληθυσμού και η 
διασφάλιση της συμμόρφωσης των 
κατοίκων με τα ισχύοντα πρότυπα 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
κάλυψης προσώπου. Η παρουσία των 
αστυνομικών επιβάλλεται πρωτίστως 
για προληπτικούς λόγους» αναφέρεται 
σε ανακοίνωση της αστυνομίας.
Aν και για πολλούς, μπορεί να 
θεωρηθεί περιττό θα επαναλάβουμε 
τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του 
COVID-19, καθώς και τα προληπτικά 
μέτρα που πρέπει να λαβαίνουμε για 
να τον αποφύγουμε: 
Συμπτώματα του COVID-19: 
Πυρετός.
Νέος ή συνεχιζόμενος  βήχας.
Δυσκολία αναπνοής.
Ξαφνική απώλεια όσφρησης, παρ’ ότι 
η μύτη δεν είναι βουλωμένη
Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του 
COVID-19:
Πλένετε τα χέρια σας συχνά.
Αποφεύγετε να τρίβετε το πρόσωπό 
σας.
Φορέστε μάσκα ή κάλυμμα προσώπου 
σε κλειστούς δημόσιους χώρους.
Μείνετε τουλάχιστον δύο μέτρα μακριά 
από άλλους ανθρώπους.
Απομόνωση για 14 ημέρες μετά την 
επιστροφή από διαμονή εκτός της 
χώρας.
Εάν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε 
COVID-19, η κυβέρνηση σας ζητά 
να καλέσετε 1-877-664545 για να 
προγραμματίσετε ραντεβού σε κλινική 
της επιλογής σας.

να παραμένουν κατά πολύ υψηλότεροι 
των αντιστοίχων του Οντάριο που 
ανέρχονταν μέχρι χθές σε 40,043 
και 2,797. Οι αντίστοιχοι αριθμοί την 
περασμένη εβδομάδα στο Οντάριο 
ήταν 39,075 και 2,786.

Στο Δήμο της Sherbrooke, θα 
επιτραπεί η παρουσία έως και 300 
φιλάθλων σε προσεχή αγώνa Base-
ball, ενώ επισημοποιήθηκε και 
επισήμως η ακύρωση  των αγώνων 
Canadian Grand Prix που γίνονται στο 
Μοντρεάλ.
Εξ αιτίας των διακοπών των 
εργαζομένων στον κατασκευαστικό 
τομέα που αρχίζει την Δευτέρα, η 
Επαρχιακή Αστυνομία (Sûreté du 
Québec) θα αυξήσει τις περιπολίες σε 

Aν και δεν μειώνονται 
τα θύματα της πανδημίας

Από τις 3 Αυγούστου, θα 
επιτρέπονται συγκεντρώσεις 

έως και 250 ατόμων

Παρά τη βροχή που έπληξε την 
πόλη του Κεμπέκ τις τελευταίες 
ώρες, εκατοντάδες διαδηλωτές 
συγκεντρώθηκαν αυτό το μεσημέρι 
μπροστά από την Εθνοσυνέλευση 
για να διαδηλώσουν κατά της 
υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας.

“Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι να 
πούμε ναι ή όχι στη μάσκα. Δεν θέλουμε 
να αναγκαστούμε να την φορέσουμε. 
Ότι την φοράτε, είναι εντάξει! Αλλά δεν 
θέλω να την φορέσω”, είπε ένας από 
τους διαδηλωτές που συναντήθηκαν.

Ένας άλλος άνθρωπος λέει ότι η 
μάσκα είναι “μόνο η αρχή” και τώρα 
φοβάται να επιβληθεί ένα πιθανό 
εμβόλιο κατά του COVID-19.

“Η μάσκα είναι μόνο μια αρχή. Είναι 
το εμβόλιο, και η διαφθορά. Έχουμε 
αγανακτήσει”, λέει.

“Έβαλαν μια ημερομηνία στις 18 
Ιουλίου και είπαν “εκεί, η μάσκα είναι 
σημαντική”. Πριν, δεν ήταν σημαντική; 
Ήδη, διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν είναι 
φυσιολογικό”, καταγγείλει ένας άλλος 
διαδηλωτής.

Αρκετοί διαδηλωτές πιστεύουν 
ότι η πανδημία έχει τελειώσει, ότι οι 

υγειονομικές αρχές υπερβάλλουν τους 
κινδύνους ή ακόμα και ότι το COV-
ID-19 απλά δεν υπήρχε ποτέ.

Αυτή είναι η δεύτερη εκδήλωση 
του είδους της που διοργανώθηκε 
στην πόλη του Κεμπέκ μέσα σε λίγες 
εβδομάδες. Μέχρι τα τέλη Μαΐου, οι 
πολίτες είχαν φωνάξει τη δυσαρέσκειά 
τους για τα διάφορα μέτρα περιορισμού 
και αποστασιοποίησης.

Ένα παρόμοιο ράλι, το οποίο 
είχε ως στόχο να υποστηρίξει την 
ελευθερία επιλογής της χρήσης της 
μάσκας, πραγματοποιήθηκε επίσης 
στο Μόντρεαλ το Σάββατο.

greektimes.ca

Διαδήλωση 
κατά της 

χρήσης της 
μάσκας 

στο Κεμπέκ

online
evdomada.ca
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Ο Andrew 
Scheer απαιτεί 
την παραίτηση 

του Justin 
Trudeau

Ο συντηρητικός ηγέτης Andrew 
Scheer ζητά την παραίτηση του Justin 
Trudeau για το σκάνδαλο σε σχέση με το 
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα WE.

“Ο Justin Trudeau δεν αξίζει να είναι 
πρωθυπουργός αυτής της χώρας”, 
δήλωσε ο Andrew Scheer σήμερα το 
πρωί.

Ο ηγέτης της επίσημης αντιπολί-τευσης, 
ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο να 
κατεβάσει την κυβέρνηση και να καλέσει 
βραχυπρόθεσμες εκλογές.

“Δεν μιλάμε για εκλογές, αλλά για επιλογή 
που έχουν οι Φιλελεύθεροι βουλευτές”, 
δήλωσε ο Σίρ. Μπορούν να στείλουν 
ένα μήνυμα στους Καναδούς και να τους 
δείξουν ότι δεν αποδέχονται τι συμβαίνει.”

Οι Συντηρητικοί ζητούν επίσης την 
παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών 
Μπιλ Μορνό.

Ενώ το Μπλοκ στο Κεμπέκ ζητάει απο τον 
Justin Trudeau να παραχωρήσει τη θέση 
του στην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 
Chrystia Freeland, ο κ. Scheer αρνήθηκε 
να ορίσει έναν συγκεκριμένο φιλελεύθερο 
εκλεγμένο. Επεσήμανε ότι η κα Freeland 
υποστήριξε τον Justin Trudeau.

Ο Andrew Scheer εξήγησε ότι η 
προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι να 
ρίξει όλο το φως στην υπόθεση WE Char-
ity. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναταραχή 
από τότε που συνήψε συμφωνία σχεδόν 1 
δισεκατομμυρίου δολαρίων με αυτήν την 

οργάνωση με την οποία ο Justin Trudeau 
και ο Bill Morneau έχουν οικογενειακούς 
δεσμούς.
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Η Μοντρεαλίτισσα 
Παρασκευή 

Κυριακοπούλου νέα 
Επίτιμος Πρόξενος 
της Κύπρου στο 

Mόντρεαλ
To Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας διόρισε την κυρία Παρασκευή 
Κυριακοπούλου ως Επίτιμη Πρόξενο της 
Κύπρου στο Mόντρεαλ

Η κα Κυριακοπούλου γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στο Μόντρεαλ. Μετά την 
απόκτηση του πτυχίου Bachelor of Arts στα 
οικονομικά και Εργασιακές Σχέσεις από 

το Πανεπιστήμιο McGill το 1985, φοίτησε 
στο Πανεπιστήμιο του Sherbrooke, 
αποφοιτώντας το 1988 με πτυχίο Αστικού 
Δικαίου. Η κα Κυριακόπουλος κλήθηκε 
στο Δικηγορικό Σύλλογο της επαρχίας του 
Κεμπέκ το 1989. Είναι πρώην συνεργάτης 
της Borden Ladner Gervais όπου η πρακτική 
της επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο, 
τη χρηματοδότηση και τις εξασφαλισμένες 
συναλλαγές, τις εμπορικές και 
κτηματομεσιτικές συναλλαγές, καθώς και 
τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Διορίστηκε 
από την Επαρχιακή Κυβέρνηση του 
Κεμπέκ ως μέλος της ειδικής επιτροπής στο 
πλαίσιο της συμφωνίας για το Εσωτερικό 
Εμπόριο (2006-2011) και κατείχε τη θέση 
της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
Διαιτητών της περιφέρειας του Μόντρεαλ 
(1996-1999) στο πλαίσιο του νόμου περί 
ασφάλειας εργασίας του Καναδά. Εκτός 
του νομικού τομέα, η κ. Κυριακόπουλου 

Ο Ιατρικός 
Σύλλογος του 

Κεμπέκ απαγορεύει 
στους γιατρούς να 
εκφέρουν άποψη 

αντίθετη με τις 
κατευθυντήριες 

γραμμές
Στις αρχές του Ιούλη, σύμφωνα με 

την εφημερίδα La Presse, o Ιατρικός 
Σύλλογος του Κεμπέκ κάλεσε σε τάξη τα 
μέλη του, λέγοντάς τους ότι δεν μπορούν 
να αρνηθούν τη σημασία του κορονοϊού 
“διότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Δημόσιας 
Υγείας”.

Με ανακοινωθέν, υπενθύμισε στα 
μέλη του τις ηθικές υποχρεώσεις τους 
και τους υπενθύμισε ότι δεν μπορούν να 

έχει διατελέσει επίσης επί σειρά ετών σε 
διάφορα διοικητικά συμβούλια, μεταξύ των 
οποίων και ως διευθύντρια του Ιδρύματος 
Habilitas (πρώην MAB-Mackay Foun-
dation), Πρόεδρος της Mackay Projects 
Inc. και είναι πρώην διευθύντρια του 
Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ελληνίδων 
Κυριών.
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χρησιμοποιήσουν το Facebook, το Twit-
ter και άλλα κοινωνικά δίκτυα “για να 
εκφράσουν απόψεις ή να διαδώσουν 
μηνύματα που είναι αντίθετα με τα 
επιστημονικά πρότυπα.”

Εάν ο ιατρικός σύλλογος αισθάνθηκε 
τέτοια ανάγκη είναι διότι βρέθηκε σε 
δύσκολη θέση. Ήταν επειδή η Διεύθυνση 
Διερεύνησής του ενημερώθηκε ότι αρκετοί 
γιατροί χρησιμοποιούσαν τα κοινωνικά 
μέσα για να δημοσιοποιήσουν τις 
προσωπικές τους έρευνες και απόψεις για 
το COVID-19.

Ο γιατρός που χρησιμοποιεί τα 
κοινωνικά δίκτυα “πρέπει να γνωρίζει τον 
εξαιρετικά δημόσιο χαρακτήρα τους και το 
ευρύ φάσμα διάδοσης που προσφέρουν”, 
υπογραμμίζει ο Ιατρικός Σύλλογος.

Τέλος, ο Ιατρικός Σύλλογος παραπέμπει 
τους γιατρούς στον κώδικα δεοντολογίας 
τους και ειδικότερα σε αυτό το άρθρο που 
υποχρεώνει τους ιατρούς να ” εκφράζουν 
απόψεις σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα 
της ιατρικής επιστήμης για το θέμα και, εάν 
πρόκειται για μια νέα διαγνωστική μέθοδο, 
έρευνα ή θεραπεία που δεν έχει αποδειχθεί 
επαρκώς, να αναφέρουν τις κατάλληλες 
επιφυλάξεις που απαιτούνται “.
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Το ποσό των 1700 δολαρίων 
συγκέντρωσε για την καμπάνια “Bakers 
against racism” η ομογενής Αλεξάνδρα 
Τακετζή, ψήνοντας μπισκότα. Η νεαρή 
Ελληνοαμερικανίδα ξεκίνησε από 
χόμπι κατά τη διάρκεια της καραντίνας 
να ψήνει μπισκότα. Πλέον άνοιξε το 
δικό της ον λάιν μαγαζί   

ΑΣΤΟΡΙΑ. Μια νεαρή 
Ελληνοαμερικανίδα ξεκίνησε από 
χόμπι κατά τη διάρκεια της καραντίνας 
να ψήνει μπισκότα. Τον περασμένο 
μήνα συμμετέχοντας σε μια 
πρωτοβουλία ενάντια στο ρατσισμό, 
η Αλεξάνδρα Τακετζή κατάφερε να 
συγκεντρώσει από δωρεές 1.700 
δολάρια.

Τον Ιούνιο η καμπάνια «Bakers 
against racism», μια πρωτοβουλία 
με αφορμή την δολοφονία του 
Αφροκοαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, 
ένωσε όλους όσοι αγαπούν την 
ζαχαροπλαστική. Η κίνηση αυτή 
ξεκίνησε από τρεις σεφ που θέλησαν 
να προσφέρουν μέσα από τις 
δημιουργίες τους.

«Ηταν κάτι που το ήθελα πολύ. Μου 
άρεσε που το ξεκίνησαν τρεις σεφ. 
Ετσι αποφάσισα να πάρω μέρος. Ο 
κόσμος ανταποκρίθηκε και αγόρασε τα 
μπισκότα γιατί ήταν για κάποιο σκοπό. 

και τελικά κατάφερα να 
συγκεντρώσω 1.700 
δολάρια. Ηταν μια πράξη 
φιλανθρωπίας», λέει 
στον «Ε.Κ» η Αλεξάνδρα 
Τακετζή.

Η πρωτοβουλία του 
Loveland Foundation 
ξεκίνησε από τρεις σεφ 
στο Ουάσιγκτον DC 
και διήρκησε από τις 
15 έως τις 20 Ιουνίου. 
Συμμετείχαν σεφ και 
ιδιώτες ζαχαροπλάστες, 
επαγγελματίες και 
ερασιτέχνες με στόχο η πλειοψηφία 
των εσόδων να δοθούν σε κάποιν 
οργανισμό που παλεύει για τα 
δικαιώματα των μαύρων. Η κίνηση 
αυτή όχι μόνο διαδόθηκε σε όλη την 
Αμερική, αλλά σε ολόκληρο τον Κόσμο 
με αποτέλεσμα να συμμετέχουν 
περισσότερα από 2.600 άτομα και 
να συγκεντρωθεί το ποσό του 1,9 
εκατομμυρίου δολαρίων από δωρεές.

Το ποσό των 1700 δολαρίων 
συγκέντρωσε για την καμπάνια “Bakers 
against racism” η ομογενής Αλεξάνδρα 
Τακετζή, ψήνοντας μπισκότα. Η νεαρή 
Ελληνοαμερικανίδα ξεκίνησε από 
χόμπι κατά τη διάρκεια της καραντίνας 

να ψήνει μπισκότα. Πλέον άνοιξε το 
δικό της ον λάιν μαγαζί. Φωτογραφία: 
παραχώρηση της ιδίας στον «Ε.Κ».

Η αγάπη της και η δημιουργικότητά 
της ξεκίνησαν από τότε που ήταν 
παιδί. «Μου άρεσε να ψήνω μπισκότα, 
κέικ από μικρή. Μερικά χρόνια 
αργότερα έφτιαξα ένα λογαριασμό στο 
Instagram (FromthekitchenofAlex) και 
έβαζα φωτογραφίες με τα γλυκά που 
έψηνα.

Η καραντίνα εξαιτίας του κορωνοϊού 
την έκανε να δει το ενδεχόμενο να 
ασχοληθεί πιο σοβαρά. «Μένοντας 
αρκετές ώρες μέσα στο σπίτι, 
αφού δούλευα από εκεί λόγω της 

πανδημίας, είχα περισσότερο χρόνο 
για να φτιάχνω μπισκότα, κυρίως για 
φίλους και συγγενείς. Με ρωτούσαν 
αν τα πουλάω. Για μένα το καλύτερο 
είναι να βλέπω ότι τους αρέσουν αυτά 
που φτιάχνω. Αρχισε σαν χόμπι και η 
καραντίνα με έσπρωξε για να το πάρω 
απόφαση».

Μετά την καμπάνια για το ρατσισμό 
όλα είχαν πάρει το δρόμο τους. Τον 
Ιούνιο ξεκίνησε να λειτουργεί το 
διαδικτυακό μαγαζί της Αλεξάνδρας.

Μέσα από το σάιτ που έχει 
φτιάξει (www.fromthekitchenofalex.
com) δέχεται παραγγελίες κάθε 

Ελληνοαμερικανίδα 
ψήνει μπισκότα ενάντια 

στο ρατσισμό

[
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Σαββατοκύριακο. Και ο λόγος; «Θέλω όλα μου τα 
μπισκότα να είναι φρέσκα. Ετσι, ανοίγω το «μαγαζί» 
την Παρασκευή και δέχομαι παραγγελίες. Για μένα το 
πιο βασικό από όλα είναι να δώσω φρέσκα μπισκότα. 
Δεν θέλω να μένουν μέρες».

Το ποσό των 1700 δολαρίων συγκέντρωσε για 
την καμπάνια “Bakers against racism” η ομογενής 
Αλεξάνδρα Τακετζή, ψήνοντας μπισκότα. Η νεαρή 
Ελληνοαμερικανίδα ξεκίνησε από χόμπι κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας να ψήνει μπισκότα. Πλέον 
άνοιξε το δικό της ον λάιν μαγαζί. Φωτογραφία: 
παραχώρηση της ιδίας στον «Ε.Κ».

Το μενού ποικίλει. Μπισκότα με σοκολάτα, νουτέλα, 
μαρσμέλοου, μπράουνι. Η νεαρή σεφ επιλέγει, 
όπως λέει, τα καλύτερα υλικά για τα μπισκότα της. 
«Αγοράζω υλικά πιο ακριβά, αλλά πάντα υψηλής 
ποιότητας. Κάθε εβδομάδα αλλάζω το μενού και 
βάζω και νέες γεύσεις. Θέλω να μιλάω με τον κόσμο 
και να μου λέει τη γνώμη του για το τι του αρέσει. 
Σκέφτομαι να κάνω και ελληνικά γλυκά. Οταν δεν έχω 
παραγγελίες και έχω ελεύθερο χρόνο κάνω τεστ και 
δοκιμάζω συνταγές».

Η Αλεξάνδρα έχει αναλάβει και την διανομή των 
μπισκότων. «Κάνω τα πάντα μόνη μου. Ακόμη 
είμαι στην αρχή. Τις παραγγελίες τις διανέμω εγώ ή 
έρχονται και τις παίρνουν από εμένα. Η στήριξη του 
κόσμου είναι μεγάλη και αυτό μου δίνει δύναμη να 
συνεχίσω».

nationalherald.com
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Στην δουλειά. Οι κυρίες που εργάζονται στα σόου του καζίνου 
Bally’s στο λας Βέγκας ποζάρουν με τις εντυπωσιακές στολές 
τους και ένα επιπλέον αξεσουάρ. Την μάσκα. Το καζίνο ανοίγει 
για πρώτη φορά για το κοινό μετά το κλείσιμό του εξαιτίας του 

κορωνοϊού τον Μάρτιο. (AP Photo/John Locher)

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!!!

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

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

ΕΛΛαΔα - προοριΣΜοι

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

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

[
Οινούσσες: Το νησί που “κλέβει” τις καλύτερες εντυπώσεις



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια28 ιουλιου 2020 21

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.

Το νησί στο οποίο θα «γευθείς» το 
καλοκαίρι στο κρασί σου. Παραδοσιακά 
φαγητά, μοναδικά αξιοθέατα και 
απαράμιλλη ομορφιά. Οι Οινούσσες είναι 
ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός!

Μια λέξη, χίλιες εικόνες. Αυτό το 
σύμπλεγμα 9 μικρών νησιών και νησίδων 
βρίσκεται ανάμεσα στην Τουρκία και την 
Χίο και κρύβει μια ανείπωτη φυσική μαγεία.

Το όνομά του προέρχεται από τον 
«οίνο» και έχει ένα μόνο κατοικημένο νησί, 
που είναι και το μεγαλύτερο:

Ονομάζεται Οινούσα ή όπως αλλιώς το 
αποκαλούν οι ντόπιοι, Αιγνούσα.

Στο φημισμένο για το κρασί του, νησί, 
μπορεί να φτάσει κάποιος από την 
Αθήνα ή την Καβάλα καθώς εκτελούνται 
καθημερινά δρομολόγια. Στις Οινούσσες 
μπορείτε να φέρετε το δικό σας αμάξι για 
δική σας διευκόλυνση, αλλά να ξέρετε πως 
υπάρχουν και συγκοινωνίες ή μπορείτε να 
νοικιάσετε κάποιο όχημα στο νησί.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Στις 
Οινούσσες δεν θα βαρεθείτε ποτέ. Το νησί 
είναι χτισμένο πάνω σε λόφο και έχει μόλις 
826 κατοίκους. Στο λιμάνι της Οινούσσας 
θα βρείτε το άγαλμα της Οινουσιώτισσας 
που είναι ένα χάλκινο άγαλμα γοργόνας με 
στέμμα και ιστιοφόρο στο χέρι. Για όσους 
δεν το γνωρίζετε το άγαλμα αυτό αποτελεί 
αναφορά στην πλούσια ναυτική ιστορία 
του νησιού.

Στις Οινούσσες θα εντυπωσιαστείτε με 
την ήσυχη και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Στο 
νησί βασιλεύουν τα παραδοσιακά σπίτι και 

οι καταπράσινες δεντροστοιχίες, μη σας 
πούμε μάλιστα πως ένα από τα πράγματα 
που θα λατρέψετε σε αυτό το νησί είναι 
ο φυσικός του πλούτος.  Τα γραφικά και 
καθαρά στενάκια θα τα αγαπήσετε και ο 
περίπατος σε αυτά θα είναι η αγαπημένη 
σας απογευματινή συνήθεια!

Μερικά από τα αξιοθέατα που πρέπει να 
επισκεφθείτε όταν βρεθείτε στις Οινούσσες 
είναι το Πνευματικό κέντρο και φυσικά το 
Ναυτικό Μουσείο για το οποίο φημίζεται 
το νησί. Εκεί θα δείτε διάφορα μοντέλα 
πλοίων, φωτογραφίες και έγγραφα που θα 
σας ταξιδέψουν στην ιστορία του τόπου. 

Ακόμη, δεν πρέπει να παραλείψετε τα 
ερημονήσια των Οινουσσών γιατί είναι 
πραγματικά εκπληκτικά. Κάντε μια βόλτα 
με τα καΐκια του νησιού και θα δείτε ιδίοις 
όμμασι την απίστευτη φυσική ομορφιά 
αυτού του νησιού. 

Μαγευτικές παραλίες και 
γαλαζοπράσινα νερά
Οι παραλίες του νησιού είναι μοναδικές.  

Υπάρχει η δυνατότητα να φτάσετε σε 
αυτές με αυτοκίνητο ή με τα πόδια σε 
κάποιες.  Αυτό που είναι σίγουρο είναι 
ότι στις Οινούσσες υπάρχουν παραλίες 
για όλα τα γούστα. Παραλίες κατάλληλες 
για παιδιά, παραλίες που προορίζονται 
για θαλάσσια σπορ ή υποβρύχιο ψάρεμα 
και παραλίες στις οποίες μπορείτε να 
απολαύσετε με την ησυχία σας ατελείωτες 
ώρες ηλιοθεραπείας.

Οι πιο όμορφες και γνωστές είναι οι 
Μπιλάλη, Ζέπαγα, Κάστρο και Φάρκερο. 
Όποια όμως και να προτιμήσετε στο τέλος 
δεν θα απογοητευτείτε.

Πού να μείνω
Οι Οινούσσες είναι ένας από τους πιο 

δημοφιλείς προορισμούς όποτε για να 
βρείτε διαμονή πρέπει να προνοήσετε 
από νωρίς. Αρκετά νωρίς. Το νησί διαθέτει 
ελάχιστα καταλύματα που βρίσκονται στον 
οικισμό της Οινούσσας, όπου υπάρχουν 
και τα περισσότερα εστιατόρια, ταβέρνες, 
μπαρ, σουπερμάρκετ κτλ. 

Φαγητό για μερακλήδες
Υπάρχει νησί χωρίς φρέσκα ψάρια και 

τοπικά παραδοσιακά φαγητά; Σε αυτό το 
νησί του «οίνου» η μαγειρική ξεχωρίζει. Τα 
θαλασσινά συνδυάζονται με τα άγρια χόρτα 
του νησιού και τα σπάνια είδη μανιταριών 
και δημιουργούνται απίστευτες γεύσεις. 

Από τα φαγητά που προτείνουμε 
να δοκιμάσετε είναι οι χορτόπιτες , 
τα μπουρεκλίκια, χταπόδι αλλά και το 
θεσπέσιο μέλι που λιώνει στο στόμα. Τα 
χειροποίητα ζυμαρικά είναι επίσης από τα 
must taste στο νησί!

pentapostagma.gr
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πρωταθλητές Ευρώπης στην 
ευσέβεια αναδεικνύονται οι Ελληνες. 
Συγκεκριμένα, καταλαμβάνουμε 
την πρώτη θέση σε ό,τι αφορά την 
πεποίθηση ότι η πίστη στον Θεό 
ταυτίζεται με την ηθική και πρώτοι 
στον δυτικό κόσμο, πάνω ακόμα 
και από τις θεοσεβούμενες ΗΠΑ, σε 
ό,τι αφορά τη σημασία που έχει η 
θρησκεία στη ζωή μας. Ταυτόχρονα, 
τη δεύτερη θέση στον δυτικό κόσμο 
ανάμεσα στις ανεπτυγμένες οικονομίες 
καταλαμβάνει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά 
τη σημασία που έχουν ο Θεός και η 
προσευχή στη ζωή των πολιτών. Οι 
παραπάνω «πρωτιές» αποτυπώθηκαν 
σε παγκόσμια έρευνα που διενήργησε 
το αμερικανικό Pew Research Center 
σε 34 χώρες από τις 13 Μαΐου ώς τις 
2 Οκτωβρίου 2019 με τη συμμετοχή 
38.426 πολιτών. Η επεξεργασία των 
στοιχείων και οι ειδικές συνθήκες που 
επέβαλε η πανδημία καθυστέρησαν 
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, 
η οποία έγινε τελικά την περασμένη 
Δευτέρα.

Φιλοσοφικό ερώτημα

Το βασικό ερώτημα, που συχνά 
απασχολεί φιλοσόφους, ήταν αν η 
πίστη στον Θεό ταυτίζεται με την 
ηθική στάση ζωής. Μπορούμε να 
είμαστε ηθικοί αν δεν πιστεύουμε στον 
Θεό; Τι πιστεύουν οι ίδιοι οι πολίτες; 
Παράλληλα, τέθηκαν δύο ερωτήματα 
για τη σημασία που έχουν στη ζωή 
μας η θρησκεία και η προσευχή. Οι 
απαντήσεις για το αν η πίστη στον 
Θεό είναι προϋπόθεση για να είναι 
κανείς ηθικός ποικίλλουν από χώρα 
σε χώρα ανάλογα με την οικονομική 
ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την ηλικία 
και την πολιτική τοποθέτηση των 
ερωτωμένων. Οσο υψηλότερο είναι 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τόσο λιγότεροι 
πολίτες απαντούν ότι η πίστη στον 
Θεό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
να διαθέτει κανείς ηθικές αξίες. Ενα 
άλλο εύρημα είναι ότι η διάλυση της 
Σοβιετικής Ενωσης ευνόησε τον Θεό. 
Τα τελευταία 30 χρόνια η σημασία 
του Θεού αυξήθηκε στη Ρωσία 
(από 40% σε 56%), αλλά μειώθηκε 
στη Δυτική Ευρώπη. Παράλληλα, 
η πίστη στον Θεό ανιχνεύεται σε 
αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό στις 
αναδυόμενες οικονομίες από όσο 
στις ανεπτυγμένες (τη εξαιρέσει της 
Ελλάδας και της Τουρκίας όπου η 
οικονομική ανάπτυξη δεν κλονίζει την 
πίστη).

Το γενικό αποτέλεσμα της έρευνας 
είναι το εξής: Το 62% των πολιτών 
(στις 34 χώρες) απαντά ότι η θρησκεία 
παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του. 
Το 61% απαντά ότι ο Θεός παίζει 
σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Και 
το 53% ομολογεί ότι η προσευχή 
παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του. 
Από τα 13 κράτη της Ε.Ε. στα οποία 
διενεργήθηκε η έρευνα, η Ελλάδα είναι 
πρώτη στην πεποίθηση ότι η πίστη 
στον Θεό είναι προϋπόθεση για να 
είσαι ηθικός (53%). Στη δεύτερη θέση 
βρίσκεται η Βουλγαρία (50%) και στην 
τρίτη η Σλοβακία (45%). Ενδεικτικά, 
η σύνδεση της ηθικής με την πίστη 
στον Θεό γίνεται από το 26% των 
Καναδών και το 44% των Αμερικανών. 
Στον αντίποδα βρίσκονται η Γαλλία 
(15%), η Τσεχία (14%) και η Σουηδία 
(9%). Βεβαίως, απέχουμε πολύ από 
την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες όπου 
το 96% απαντά ότι η πίστη στον Θεό 

είναι ταυτόσημη με την ηθική. Λίγο 
πιο συγκρατημένοι είναι οι Ινδοί, αφού 
το ίδιο πιστεύουν «μόλις» οι 8 στους 
10 (79%). Στην Τουρκία το ποσοστό 
είναι 75%, στη Βραζιλία 84% και στην 
Κένυα 95%. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το 2002 το ποσοστό στην Τουρκία 
ήταν 84% που σημαίνει ότι μέσα στα 
τελευταία 20 χρόνια ένας στους δέκα 
Τούρκους μετακινήθηκε «δυτικότερα». 
Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα και η Τουρκία 
είναι οι μόνες χώρες με ανεπτυγμένη 
οικονομία όπου έχουν τόσο μεγάλα 
ποσοστά σύνδεσης της πίστης στον 
Θεό με την ηθική.

Το «χρυσό μετάλλιο» έρχεται όταν 
γίνεται η ερώτηση αν η θρησκεία είναι 
σημαντική στη ζωή μας. Η Ελλάδα 
αναδεικνύεται πρώτη στην Ευρώπη 
και πρώτη στον δυτικό κόσμο, αφού 
το 80% απαντά «σημαντική» και 
«πολύ σημαντική» και μόνο το 20% 
«λίγο» ή «καθόλου σημαντική». 
Στις ΗΠΑ τα αντίστοιχα ποσοστά 
είναι 70% και 30%. Η Πολωνία, που 
έρχεται δεύτερη έπειτα από εμάς στην 
Ευρώπη, σημειώνει αντιστοίχως 69% 
και 27%. Πιο άθρησκοι από όλους οι 
Σουηδοί που κατά 78% δηλώνουν ότι 
η θρησκεία έχει ελάχιστη ή καθόλου 
σημασία στη ζωή τους και ακολουθούν 
οι Τσέχοι (72%), οι Γάλλοι (66%), οι 
Ολλανδοί (60%), και οι Βρετανοί (60%). 
Βεβαίως, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 
πρώτη θέση σε ευσέβεια στον δυτικό 
κόσμο, αλλά όχι σε όλο τον κόσμο. 
Μας κερδίζουν η Ινδονησία (100%), οι 
Φιλιππίνες (98%) και η Τουρκία (89%).

Οταν ρωτήθηκαν για την προσευχή, 
το 73% των Ελλήνων απάντησε 
ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή 
του. Οταν ρωτήθηκαν για τον Θεό 
το ποσοστό όσων απάντησαν το 
ίδιο ανήλθε στο 82%. Τα ποσοστά 
αυτά κατατάσσουν την Ελλάδα στη 
δεύτερη θέση στον κόσμο ανάμεσα 
στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Μας 
ξεπερνά μόνο η Τουρκία όπου το 89% 
δηλώνει ότι ο Θεός και η προσευχή 
έχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του. 

Στην τρίτη θέση, η Αργεντινή με 79%.

Η σχέση με την ηθική

Η ευημερία αποσυνδέει την πίστη 
από την ηθική. Στην Ελλάδα το 
49% όσων έχουν υψηλό εισόδημα 
συνδέει την πίστη με την ηθική. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 59% 
στα χαμηλότερα εισοδήματα. Οι 
μεγαλύτερες διχοτομήσεις εμφανίζονται 
στην ηλικία, στην εκπαίδευση και στην 
πολιτική τοποθέτηση. Στην Ελλάδα 
μόνον ο ένας στους τρεις νέους 18-29 
ετών (31%) συνδέει πίστη και ηθική. Το 
ποσοστό διπλασιάζεται στους άνω των 
50 (65%). Η απόσταση που χωρίζει τις 
δύο ηλικιακές κατηγορίες (34%) είναι 
η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο 
μετά τη Νότια Κορέα. Σε ό,τι αφορά 
το μορφωτικό επίπεδο, ο ένας στους 
τρεις Ελληνες που είναι απόφοιτος 
ανώτατης εκπαίδευσης (32%) συνδέει 

Ευρωπαϊκή «πρωτιά» 
για την πίστη των Ελλήνων

την πίστη με την ηθική. Το ποσοστό 
διπλασιάζεται μεταξύ των αποφοίτων 
δημοτικού (59%). Εδώ είμαστε τρίτοι 
στον κόσμο (διαφορά 27% ανάμεσα 
στις δύο μορφωτικές κατηγορίες). Στην 
πρώτη θέση βρίσκεται η Αργεντινή και 
στη δεύτερη το Μεξικό. Σε ό,τι αφορά 
την πολιτική τοποθέτηση, το 68% των 
δεξιών συνδέει την πίστη με την ηθική, 
αλλά μόνο το 36% των αριστερών. Η 
διαφορά αυτή (32%) μεταξύ δεξιών - 
αριστερών είναι η τρίτη μεγαλύτερη 
ύστερα από αυτή που καταγράφεται 
στις ΗΠΑ και στην Πολωνία. Η 
απόσταση στις πεποιθήσεις σχετικά με 
την ταύτιση πίστης και ηθικής ανάμεσα 
στους αριστερούς κάτω των 30 με 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τους 
δεξιούς άνω των 50 με στοιχειώδη 
εκπαίδευση είναι στην Ελλάδα μια από 
τις τρεις μεγαλύτερες στον κόσμο.

kathimerini.gr
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Μπορεί, άραγε, ένα ή δύο ποτήρια 
κρασί την ημέρα να βελτιώσουν την υγεία 
μας; Αυτό υπονοούσαν οι διατροφικές 
συστάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης 
μέχρι πρόσφατα, υποστηρίζοντας ότι, 
σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, η ήπια 
κατανάλωση οινοπνεύματος βελτιώνει την 
καρδιακή υγεία και μειώνει τους θανάτους. 
Πλέον, όμως, η επιστημονική επιτροπή που 
επικαιροποιεί τις διατροφικές συστάσεις 
τηρεί σκληρότερη στάση έναντι του 

οινοπνεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
θα συστήσει σε γυναίκες και άνδρες να 
μην υπερβαίνουν την κατανάλωση ενός 
ποτηριού μπίρας, κρασιού ή «σκληρού» 
οινοπνεύματος ημερησίως. «Μην πίνετε 
επειδή πιστεύετε ότι έτσι θα βελτιωθεί 
η υγεία σας», συμβουλεύει η επιτροπή. 
«Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και 
γενικώς, η μείωση του οινοπνεύματος είναι 
ευεργετικότερη».

Οι διατροφικές συστάσεις που εκδόθηκαν 

κατά την περίοδο 1980-2010 και οι 
οποίες επικαιροποιούνται κάθε πενταετία 
αποθάρρυναν τη «βαριά» κατανάλωση 
αλκοόλ και προειδοποιούσαν τις εγκύους 
και άτομα με ορισμένες παθήσεις να 
απέχουν ολοκληρωτικά. Ταυτόχρονα, 
όμως, σημείωναν ότι η ήπια κατανάλωση 
αλκοόλ περιορίζει τον κίνδυνο καρδιακής 
προσβολής. Οι συστάσεις του 2010, 
μάλιστα, υποδείκνυαν ότι «το οινόπνευμα 
συμβάλλει στη διατήρηση της γνωσιακής 

λειτουργίας, παρά το πέρασμα των ετών».
Οι συστάσεις της επιτροπής, που 

αναμένονται τις επόμενες ημέρες, συνιστούν 
θρίαμβο για όσους αμφισβητούσαν τις 
«μαγικές» ιδιότητες του αλκοόλ. Ολοι 
τους επισημαίνουν ότι οι έρευνες που 
απεδείκνυαν κάτι τέτοιο ήταν λανθασμένες 
και πως όποια οφέλη και αν προσφέρουν 
στην καρδιαγγειακή λειτουργία, οι κίνδυνοι 
για την εμφάνιση καρκίνου υπερέχουν. 
Σύμφωνα με το Εθνικό Αντικαρκινικό 
Ινστιτούτο, ακόμα και ένα ποτήρι οινόπνευμα 
την ημέρα αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του 
μαστού, του οισοφάγου και του στόματος.

Τα τελευταία χρόνια, η Βρετανία, η 
Αυστραλία, η Γαλλία και πολλά άλλα 
κράτη έκαναν πιο αυστηρές τις συστάσεις 
τους αναφορικά με την κατανάλωση 
οινοπνεύματος, μειώνοντας την καθημερινή 
επιτρεπτή ποσότητα. Αλλωστε, η 
επιστημονική κοινότητα σε αυτά τα κράτη 
διαθέτει πληθώρα στοιχείων που δείχνουν 
ότι ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ 
είναι ευμενέστερος για την υγεία, καθώς 
ακόμα και ένα ποτήρι επιπλέον μπορεί να 
αυξήσει τις πιθανότητες καρκινογένεσης.

Aν και η συζήτηση για τις «ευεργετικές 
συνέπειες» του αλκοόλ ξεκίνησε τη δεκαετία 
του 1970, μόνο πρόσφατες γενετικές μελέτες 
ανέδειξαν μια διαφορετική κατάσταση, 
τουλάχιστον όσον αφορά την καρδιαγγειακή 
υγεία. Ερευνα στην οποία συμμετείχαν 
πότες και άτομα που διέθεταν μια μετάλλαξη 
η οποία δεν τους επέτρεπε να μεταβολίσουν 
το οινόπνευμα, αποτρέποντάς τους έτσι 
από την κατανάλωσή του, έδειξε ότι 
η καρδιακή υγεία των δεύτερων ήταν 
καλύτερη συγκριτικά με εκείνη των ατόμων 
που έπιναν και είχαν λιγότερες πιθανότητες 
να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο.

Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν 
ότι «ο περιορισμός της κατανάλωσης 
οινοπνεύματος, ακόμα και για ήπιους πότες, 
είναι ευεργετική για την καρδιαγγειακή 
υγεία».

Το δέρμα μας είναι το όργανο που 
καθρεφτίζει τη γενικότερη υγεία και ευεξία 
του σώματός μας. Είναι και αυτό όμως, 
που αποτυπώνει πρώτο τα σημάδια του 
χρόνου. Στη σύγχρονη κοινωνία μας η 
αντιγήρανση μας απασχολεί αρκετά, καθώς 
οι ρυτίδες και η γήρανση έχουν αντίκτυπο 
στην ψυχολογία μας, την εργασία μας και 
τις κοινωνικές μας συναναστροφές. Όμως 
πλέον, διατροφή και αντιγήρανση πάνε 
παρέα.

Πού οφείλεται η γήρανση 
του δέρματος;

Η δερματική γήρανση οφείλεται αρχικά 
σε ενδογενείς παράγοντες, δηλαδή 
παράγοντες που το ίδιο το σώμα μας 
δημιουργεί. Οι ελεύθερες ρίζες (ROS), 
δημιουργούνται στο σώμα μας, επιτίθενται, 
δημιουργούν φλεγμονές και καταστρέφουν 
πολλές κυτταρικές δομές. Ανάμεσα σε 
αυτές και το δέρμα μας.

Οι ορμονικές μεταβολές, κυρίως στην 
εμμηνόπαυση, συμβάλλουν στη μείωση 
της παραγωγής κολλαγόνου. Ταυτόχρονα 
όμως η γήρανση είναι στο DNA μας. Τα 
χρωμοσώματα γερνούν με το πέρασμα 
του χρόνου, καθώς μειώνεται το μήκος 
ενός συγκεκριμένου κομματιού τους. 
Παράλληλα η ύπαρξη ασθενειών οδηγούν 
επίσης στην καταστροφή του κολλαγόνου. 
Αυτές είναι ο διαβήτης ή η αυξημένη 
γλυκόζη στο αίμα.

Οι εξωτερικοί παράγοντες που ευνοούν 
την γήρανση του δέρματος είναι η έκθεση 
στον ήλιο με βαρύτητα 80%. Άλλοι 
παράγοντες είναι το κάπνισμα, η κακή 
διατροφή, το ψυχολογικό στρες και η 
σωματική καταπόνηση.

Τα σημάδια της γήρανσης

Το δέρμα χάνει τον όγκο του και εμφανίζει 
απώλεια ελαστικότητας, αφυδάτωση, 
χαλάρωση, ρυτίδες, δυσχρωμίες , 
ευρυαγγείες, υπερκερατώσεις . Η γήρανση 
και η χαλάρωση είναι πολύ φανερή στα 
βλέφαρα, τις παρειές και το λαιμό.

Ο ρόλος της διατροφής 
για τη διατήρηση της νεότητας

Η καλή και ισορροπημένη διατροφή, 
μιλώντας πάντα για τις επιλογές που 
κάνουμε στο σπίτι και την καθημερινότητά 
μας, συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην 
αντιγήρανση του δέρματος αλλά και του 
σώματός μας. Διατροφή και αντιγήρανση 
είναι ένας δυνατός συνδυασμός.

Τι είναι ωφέλιμο να επιλέγουμε;
Βιταμίνη C: έχει αντιοξειδωτική δράση 

και ευνοεί την σύνθεση του κολλαγόνου. 
Βρίσκεται άφθονη στα φρούτα και τα 
λαχανικά, όπως μάνγκο, πορτοκάλια, 

μανταρίνια, λεμόνια, δαμάσκηνα, πιπεριές 
,μπρόκολο.

Βιταμίνη Ε: Έχει αντιοξειδωτική και 
αντιφλεγμονώδη δράση. Προστατεύει το 
κολλαγόνο και τις κυτταρικές μεμβράνες. 
Μειώνει τις αρνητικές επιδράσεις του ήλιου 
στο δέρμα. Βρίσκεται άφθονη σε φυτικά 
έλαια, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και 
σπόρους.

Καροτενοε ιδή : Προστατεύουν 
από τις επιδράσεις του ήλιου και έχουν 
αντιοξειδωτική δράση. Στην οικογένεια 
αυτή ανήκει η βιταμίνη Α που βρίσκεται 
στα καρότα, την κολοκύθα, το μάνγκο, τη 
παπάγια, το συκώτι, τα αυγά, το γάλα, το 
τυρί, τα ψάρια. Το Β καροτένιο βρίσκεται 
στα βερίκοκα, λάχανο, ντομάτα, καρπούζι, 
μάνγκο. Η ασταξανθίνη βρίσκεται στη 
μαγιά, τις γαρίδες, τα όστρακα, τον σoλομό 
ενώ το λυκοπένιο, στη ντομάτα, καρότα, 
παπάγια, πεπόνι.

Πολυφαινόλες: Έχουν ισχυρή 

αντιοξειδωτική δράση και βρίσκονται στον 
καφέ, το τσάι, τη σοκολάτα, το κόκκινο 
κρασί.

Το συνένζυμο Q10, παίρνει μέρος σε 
πολλές μεταβολικές διαδικασίες, είναι 
αντιοξειδωτικό και βρίσκεται στο σολομό, 
τόνο, συκώτι, σόγια, ξηρούς καρπούς, 
σπανάκι.

Προβιοτικά: Ενισχύουν τη φυσική 
άμυνα του σώματος και βρίσκονται στα 
προϊόντα με προβιοτικές καλλιέργειες και 
στα γιαούρτια με πέτσα.

Ω3 και ιχθυέλαια: Έχουν 
αντιφλεγμονώδη δράση και βρίσκονται 
στα λιπαρά ψάρια όπως η τσιπούρα, ο 
σολομός, ο τόνος, η σαρδέλα.

Ελαιόλαδο: Τα μονοακόρεστα λιπαρά 
οξέα που βρίσκονται άφθονα στο ελαιόλαδο 
(MUFA), σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα 
γήρανσης από την ηλιακή ακτινοβολία.

Φυτικές ίνες: Οι έρευνες δείχνουν 
ότι οι άφθονες φυτικές ίνες συμβάλλουν 
στην προστασία της γήρανσης των 
χρωμοσωμάτων και του μήκους τους.

Ρίγανη, η κανέλλα, το σκόρδο 
και το Ginger έχει αποδειχθεί ότι 
προστατεύουν την δομή του κολλαγόνου 
αλλά και άλλων πρωτεϊνών από την υψηλή 
γλυκόζη στο αίμα.

Ο κουρκουμάς είναι ένα ινδικό 
μπαχαρικό με ισχυρές αντιοξειδωτικές και 
αντιφλεγμονώδεις δράσεις.

Το μυστικό
Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι 

η ισορροπημένη διατροφή βασισμένη 
στη Μεσογειακή δίαιτα είναι ιδανική. 
Αυτό συμβαίνει γιατί είναι άφθονη σε 
φρούτα, λαχανικά και φυτικές ίνες. 
Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους 
σώματος όταν συνδυάζονται με άσκηση 
και καλή ψυχολογία, είναι σύμμαχοί μας 
στην αντιγήρανση του δέρματος και του 
σώματός μας.

Λιγότερο 
αλκοόλ 
καλύτερη 
υγεία

Ποιες τροφές σταματούν τον χρόνο



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια28 ιουλιου 2020 25



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια 28 ιουλιου 202026 κοΣΜοΣ

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

...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...

ΗΠΑ: Το Σικάγο 
απομάκρυνε 

δύο αγάλματα 
του Κολόμβου 

Ο δήμος του Σικάγο απομάκρυνε 
προσωρινά δύο αγάλματα του 
Χριστόφορου Κολόμβου και ανακοίνωσε 
ότι θα επανεξετάσει την «καταλληλόλητα» 
όλων των μνημείων της πόλης, μία 
εβδομάδα αφότου διαδηλωτές επιχείρησαν 
να γκρεμίσουν το ένα από αυτά και 
συγκρούστηκαν βίαια με την αστυνομία.

Εργάτες του δήμου, με τη βοήθεια ενός 
γερανού, απομάκρυναν μέσα στη νύχτα το 
άγαλμα που βρισκόταν στο πάρκο Γκραντ. 
«Είναι ωραίο να το βλέπουμε να πέφτει. 
Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι μας έλεγαν 
ψέματα για να μας καταπιέζουν», είπε μια 
κάτοικος, η Μπρέντα Αρμέντα, που πήγε να 
δει την «αποκαθήλωση» του εξερευνητή.

Η Δημοκρατική δήμαρχος Λόρι Λάιτφουτ 
εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι η απόφαση 
αυτή ελήφθη για να προστατευτεί «η 
δημόσια ασφάλεια» και «να διατηρηθεί ένας 
ασφαλής χώρος για έναν δημοκρατικό, 
δημόσιο διάλογο γύρω από τα σύμβολα 
της πόλης μας».

Οι διαδηλωτές που συμμετέχουν 
στις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις τους 
τελευταίους δύο μήνες έχουν βάλει στο 
στόχαστρο τα μνημεία του Κολόμβου σε 
όλες τις ΗΠΑ, θεωρώντας ότι ο εξωραϊσμός 
του «ανθρώπου που ανακάλυψε την 
Αμερική» μέσω της εκπαίδευσης 
υποβαθμίζει ή αγνοεί τη βαρβαρότητα που 

επέδειξε προς τους ιθαγενείς.
Εκτός από το άγαλμα στο πάρκο Γκραντ, 

απομακρύνθηκε και άλλο ένα από τη 
συνοικία Λιτλ Ίταλι. Απέμειναν στο σημείο 
μόνο τα βάθρα. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν 
πού μετέφεραν τα μνημεία αυτά.

Αγάλματα του Κολόμβου έχουν ήδη 
απομακρυνθεί από τη Βαλτιμόρη, τη 
Βοστόνη και το Σαν Φρανσίσκο, ωστόσο 
ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρεί 
ότι αυτές είναι ενέργειες «αναρχικών» 
και «ταραχοποιών», υπερασπίστηκε τον 
εξερευνητή.

«Θα αγωνιστούμε μαζί για το αμερικάνικο 
όνειρο και θα υπερασπιστούμε, θα 
προστατεύσουμε και θα διατηρήσουμε 
τον αμερικάνικο τρόπο ζωής που ξεκίνησε 
το 1492 όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος 
ανακάλυψε την Αμερική», είπε στην ομιλία 
του για την εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου.

Η απόφαση της Λάιτφουτ ενδέχεται να 
επιτείνει την ένταση με τον Λευκό Οίκο 
που διέταξε, παρά την αντίθετη γνώμη της 
δημάρχου, να σταλούν ομοσπονδιακές 
δυνάμεις στο Σικάγο για να αντιμετωπιστεί 
η εγκληματικότητα.
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ΗΠΑ: Η Ρωσία 
εξακολουθεί να 

στέλνει στρατιωτικό 
εξοπλισμό στη λιβύη

Η Ρωσία εμφανίζεται να στέλνει 
περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό στους 
μισθοφόρους της που βρίσκονται την 
Λιβύη, περιλαμβανομένης και της πόλης 
Σύρτης που είναι σημείο ανάφλεξης, παρά 
το εμπάργκο όπλων, ανακοίνωσε σήμερα 
η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στην 
Αφρική.

Η αμερικανική στρατιωτική Διοίκηση 
ανακοίνωσε ότι έχει αποδεικτικά 
στοιχεία και συγκεκριμένα δορυφορικές 
φωτογραφίες που δείχνουν ρωσικά 
στρατιωτικά μεταγωγικά αεροπλάνα 
περιλαμβανομένου και ενός IL-6s,τα 
οποία μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό 
στους μαχητές της ρωσικής Ιδιωτικής 
στρατιωτικής εταιρείας Wagner.

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές στην 
Λιβύη έχουν κινητοποιήσει τις δυνάμεις 
γύρω από την πόλη Σύρτη, όπου μια 
οποιαδήποτε νέα μεγάλη κλιμάκωση θα 
ενισχύσει τα σχέδια κύριων περιφερειακών 
δυνάμεων να εμπλακούν περαιτέρω στην 

δύσκολη αυτή διένεξη.
Η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) 

που έχει την έδρα της στην Τρίπολη και έχει 
αναγνωρισθεί διεθνώς, υποστηρίζεται από 
την Τουρκία. Οι δυνάμεις του στρατάρχη 
Χαλίφα Χάφταρ και διοικητή του Λιβυκού 
Εθνικού Στρατού (LNA) που ελέγχουν την 
ανατολική Λιβύη, υποστηρίζονται από την 
Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
την Αίγυπτο.

«Ο τύπος και οι ποσότητες των 
εξοπλισμών δείχνουν μια πρόθεση προς 
την κατεύθυνση του να συντηρείται 
μια διαρκής επιθετική μάχιμη δράση», 
αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης στην 
Αφρική.

Τόσο η Ρωσία όσο και ο Λιβυκός Εθνικός 
Στρατός έχουν διαψεύσει προηγούμενες 
δηλώσεις του αμερικανικού στρατού ότι η 
Μόσχα έχει στείλει μαχητικά αεροσκάφη 
για να υποστηρίξουν τις δυνάμεις της 
Ιδιωτικής στρατιωτικής Εταιρείας Wagner.

Η δυνάμεις που πρόσκεινται στην 
Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας είχαν 
απωθήσει νωρίτερα αυτόν τον χρόνο 
τις δυνάμεις του Λιβυκού Εθνικού 
Στρατού από τα περισσότερα εδάφη στη 
βορειοδυτική Λιβύη συμπεριλαμβανομένης 
της Τρίπολης καταστρέφοντας αρκετά 
ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα.

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός πάντως 
έχει σταματήσει να οπισθοχωρεί στην 
κεντρική παράκτια πόλη της Σύρτης, την 
οποία ανακατέλαβε τον Ιανουάριο καθώς 
βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των δυνάμεων 
της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας και η 
γραμμή του μετώπου έχει σταθεροποιηθεί 
εκεί.
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Μόνοι και υπό πίεση: 
Βιβλίο αποκαλύπτει 
γιατί έφυγαν από το 

παλάτι ο Χάρι και 
η Μέγκαν

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του 
Μέγκαν, «μόνοι» και «υπό πίεση», 
προσπάθησαν να προειδοποιήσουν 
τη βασίλισσα Ελισάβετ Β ‘ προτού 
αποστασιοποιηθούν από τη βρετανική 
μοναρχία τον Ιανουάριο, υποστηρίζει 
ένα βιβλίο, αποσπάσματα του οποίου 
δημοσιεύονται στη σημερινή έκδοση της 
εφημερίδας Times.

Ο Χάρι, έκτος στη σειρά διαδοχής 
στο βρετανικό θρόνο, και η σύζυγός του 
Μέγκαν, δήλωσαν μέσω του εκπροσώπου 
τους ότι δεν συνεισέφεραν στο υλικό που 
περιέχεται στο βιβλίο “Finding Freedom” 
(Βρίσκοντας την Ελευθερία), το οποίο 
θα κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου. 
Οι φίλοι του ζευγαριού, από την άλλη 
πλευρά, ήταν διαθέσιμοι για συνεργασία 
με τους συγγραφείς του βιβλίου,τους 
δημοσιογράφους Όμιντ Σκόμπι και Κάρολιν 
Ντουράντ.

Στο βιβλίο τους, που το περιεχόμενό του 
είναι μάλλον ευνοϊκό για το ζευγάρι, οι δύο 
συγγραφείς ισχυρίζονται ότι ο 35χρονος 
πρίγκιπας Χάρι υπήρξε η κινητήρια δύναμη 

πίσω από την απόφαση να αποχωρήσει 
από τη βασιλική οικογένεια, όταν πολλές 
λαϊκές εφημερίδες είχαν στραφεί ενάντια 
στη σύζυγό του, την 38χρονη Αμερικανίδα 
πρώην ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ.

Οι συγγραφείς ευελπιστούν πως 
το βιβλίο τους θα «διορθώσει» την 
αφήγηση που είχε πλαστεί γύρω από 
το γεγονός αυτό και επανέρχονται στην 
«συναισθηματική κόπωση» του ζεύγους, 
που πλέον ζει στο Λος Άντζελες με τον γιο 
τους Άρτσι, περιγράφοντας πως μέσα στο 
βασιλικό παλάτι καθένας από αυτούς ήταν 
«μόνος» και «υπό πίεση “.

“Δεν μπορούσαν στο παλάτι να βασίζονται 
παρά μόνο σε μια μικρή χούφτα ανθρώπων. 
Έξω από αυτόν τον μικρό πυρήνα, καμία 
πληροφορία δεν ήταν ασφαλής”, τονίζουν 
οι συγγραφείς, σύμφωνα με τους οποίους 
ενορχηστρώθηκαν πολλές διαρροές στον 
Τύπο από μέλη του προσωπικού, τα οποία 
πολλοί στενοί φίλοι του Δούκα και της 
Δούκισσας του Σάσεξ δεν δίστασαν να 

αποκαλέσουν “οχιές”.
Στο βιβλίο τους, οι Σκόμπι και Ντουράντ 

ισχυρίζονται ότι ο πρίγκιπας Χάρι έστειλε 
ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη βασίλισσα 
Ελισάβετ Β’ και στον πατέρα του πρίγκιπα 
Κάρολο, για να τους ενημερώσει σχετικά 
με τη βούλησή του να αποποιηθεί τα 
βασιλικά του καθήκοντα και να περνά 
περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό. 
“Φοβούμενος διαρροή από κάποιο 
μέλος του προσωπικού”, δεν θέλησε να 
υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, προτιμώντας 
να το συζητήσουν πρόσωπο με πρόσωπο.

“Παρά τις πολλές υπενθυμίσεις στις 
υπηρεσίες του πατέρα του”, που είχαν 
επιφορτιστεί με την οργάνωση μιας 
επίσημης συνάντησης με τη βασίλισσα 
στις αρχές Ιανουαρίου, αυτή δεν 
προγραμματίστηκε οδηγώντας τελικά στην 
αιφνίδια ανακοίνωση της 8ης Ιανουαρίου, 
η οποία είχε επικριθεί πολύ από τον 
βρετανικό Τύπο, ιδίως επειδή το ζευγάρι 
δεν είχε προειδοποιήσει τη βασίλισσα.
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Τα λιβάδια 
της χαράς

Τα Λιβάδια της Χαράς είναι ένα μέρος, 
που αν το γνώριζε, κάθε άνθρωπος θα 
ευχόταν να έμενε εκεί για πάντα. Είναι 
λιβάδια πραγματικά με τρεχούμενα νερά, 
με λουλούδια και καρπούς όλων των 
λογιών, «χάρμα οφθαλμών». Ωστόσο όλα 
αυτά δεν είναι τακτοποιημένα όπως μας 
αρέσει να τα βάζουμε σε σειρά εμείς οι 
άνθρωποι.  Μάλιστα καθώς τα αντικρίζεις 
για πρώτη φορά νομίζεις ότι δεν υπάρχει 
καμία τάξη. Καθώς περιδιαβάζεις όμως 
και παρατηρείς, καταλαβαίνεις μια άλλη 
τάξη, και το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν 
τον ευλογημένο τόπο. Αντιλαμβάνεσαι 
ότι και εκεί, με έναν διαφορετικό τρόπο 
βέβαια, υπάρχουν και φράχτες και βραγιές, 
δεντροστοιχίες και αλέες, που τις έσπειρε 
όμως ο άνεμος, που τις φύτεψαν τα 
ζωύφια, ή φύτρωσαν από σπόρους που 
κουβάλησαν πουλιά και ζώα ή και νερά 
που τρέχουν. Τότε είναι που αφήνεις το 
μάτι σου να απλωθεί και την ψυχή σου 
να λιγώνεται από αυτό που βλέπει. Από 
την μια οι φράχτες από αγράμπελη και 
δίπλα τους βραγιές με μελισσόχορτο και 
παπαρούνες. Αγριολούλουδα όλων των 
λογιών και μυριστικά. Κρινάκια από την 
άλλη και άγρια ρίγανη. Δίπλα τους τα 
ψηλά δέντρα και τα χαμηλά. Φυτά που 
ορθώνονται κι άλλα που χύνονται χάμω. 
Τα κυπαρίσσια με τις συκιές τις ιτιές με 
τα πλατάνια. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, 
οπωροφόρα που το αεράκι τα κάνει να 
φανερώνουν ρυθμικά  τους καρπούς τους 
σε μια μεθυστική χορογραφία.

Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι από 
την στιγμή που φτάνεις στον τόπο αυτό, 
μια γλυκιά χαρά σαν μικρό ρυάκι κελαρύζει 
στην ύπαρξή σου και μια φωτεινή ελπίδα 
βάφει τα πάντα στη ζωή σου. Κάθε μομφή 
και κάθε κρυφή ενοχή χάνει την αιτία 
ύπαρξής της. Μια συμφιλίωση, και ναι θα 
μπορούσα να μιλάω ώρες για την γαλήνη 
αυτού του τόπου, για τον φωτεινό ουρανό 
που σου δίνει αυτή την αίσθηση ακόμα και 
την νύχτα, επειδή στον τόπο αυτό όλων 
των ειδών οι μάχες έχουν τελειώσει. Και 
μαζί με αυτές όλη η αγωνία για τη ζωή και 
το θάνατο. Δεν ξέρω αν σας φαντάζουν 
απλά αυτά, επειδή τα ονομάζουμε με δυο 
μόνο λέξεις, μα δεν είναι και τόσο απλά. 
Τούτες οι απλές λέξεις κουβαλάνε τραίνα 
εμπειρίες και μέριμνες και έγνοιες πάνω 
στις πλάτες κάθε προσωρινού επιβάτη του 
κόσμου αυτού. Κάθε μικρούλη ανθρώπου 
που πατά σε έναν κόσμο που κρέμεται 
στο μηδέν. Που σαν μπάλα, ασταμάτητα 
βουτάει στο χάος συναντώντας τον 
άγνωστο χώρο της, μέρα την ημέρα.

Για να βρει κάποιος τα λιβάδια της 
χαράς υπάρχουν κρυμμένοι είσοδοι, σε 
ένα βιβλίο. ναι καλά ακούσατε, βιβλίο. 
Σκορπισμένες εδώ και εκεί, μέσα στο 
ξακουστό βιβλίο που όλοι καμώνονται ότι 
το ξέρουν ή ότι το έχουν διαβάσει, ωστόσο 
τα μυστικά του περάσματα για τα λιβάδια, 
τους είναι εντελώς άγνωστα. Και οι αιτίες 
για αυτό είναι πολλές μα δεν θέλω να 
ασχοληθώ με αυτές καθώς δεν μου αρέσει 
τόσο να απαντώ στο «πως» και το «γιατί», 
αλλά μάλλον στο «που» και στο «τι».

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή. Εκείνη την μέρα ήταν μια μέρα σαν 
όλες τις άλλες όπως λέμε πολλές φορές – 
αν και δεν είναι καθόλου έτσι επειδή καμία 
μέρα δεν είναι συνηθισμένη και προπαντός 
ίδια με τις άλλες. Το λοιπόν κάποιος 
περνούσε από τη γειτονιά μου μαζί με 
δυο φίλους του. Κατακαλόκαιρο. Τέτοιος 
ήλιος που δεν τον ήθελαν ούτε οι σαύρες. 
Κοντοστάθηκε σε έναν ίσκιο και με κοίταξε. 
Τον κοίταξα και εγώ.

–  Ξένος είσαι ε; Δεν σε ξέρω. Είπα. 
Χαμογέλασε ελαφρά. Κοίταζε το παγούρι 
μου.

–  Αν δε σιχαίνεσαι δώσε μου λίγο απ’ το 
νερό σου.

Θυμήθηκα το στρατό 
και τις ατέλειωτες πορείες, 
με τα μισοάδεια παγούρια 
που πέρναγαν από στόμα 
σε στόμα. Δίψα! Αυτό μου 
πήρε λίγο χρόνο. Ε, δεν 
είναι και απλό τώρα να 
μοιράζεσαι το παγούρι σου 
με τον κάθε άγνωστο. Μου 
πήρε μια δυο στιγμές να 
κινηθώ να του το δώσω, 
τόσο που με πρόλαβαν τα 
λόγια του.

–  Εάν ήξερες ποιος είμαι 
θα μου ζήταγες εσύ να σου 
δώσω νερό, επειδή δίνω 
ένα νερό που αν το πιείς δεν θα διψάσεις 
ποτέ. Είπε, κι εγώ έκανα πίσω.

Σκεφτόμουνα, και το χέρι μου 
απομακρύνθηκε από το παγούρι. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση θα κουνούσα το 
κεφάλι μου και θα έφευγα αλλά  τώρα για 
κάποιο λόγο δεν μπορούσα να το κάνω. 
Κοίταξα τους συνοδούς του. Με κοίταγαν 
χαμογελαστοί κουνώντας τα κεφάλια τους 
καταφατικά.

– Έτσι είναι μου λέει ο μεγαλύτερος στην 
ηλικία. Έτσι με συνάντησε και μένα πριν 
χρόνια. Και για να μην στα πολυλογώ, ήπια 
και δεν διψάω πια.

– Ούτε εγώ πρόσθεσε κι ο άλλος.
Ο ξένος με κοίταξε και είπε ήσυχα.
– Το νερό που δίνω το πίνεις μια φορά 

και ξεδιψάς για πάντα.
– Για πάντα; Χμ ωραία. Εγώ πάντος 

έχω νερό είπα, ξεκούμπωσα επιδεικτικά 
το καπάκι κι έκανα να πιώ. Μα με έκπληξή 
μου αντιλήφθηκα ότι ήταν άδειο. Έμεινα 
εμβρόντητος. Πως μπορούσε να συμβαίνει 
κάτι τέτοιο; Το ήπια; Αναρωτήθηκα;

– Το νερό αυτό το πίνεις και ξαναδιψάς. 
Ξαναδιψάς, ξαναπίνεις ώσπου δεν έχει. 
είπε ο ξένος.

Δεν ξέρω τώρα αν ήταν από το 
ξάφνιασμα ή την ντροπή που δεν βρέθηκε 
το νερό που νόμιζα, αλλά δεν ήθελα να είναι 
έτσι. Το είχα ακούσει για το νερό που σαν 
το πιείς δεν διψάς ποτέ πια, αλλά αυτό το 
ποτέ πια, το για πάντα ξεδίψαστος φάνταζε 
τόσο αλλόκοτο στο μυαλό μου. Γιατί να μην 
διψάς πια; Γιατί να μην ανοίγεις το παγούρι 
σου που το κρατάς καθαρό και κάθε τόσο 
το γεμίζεις; Γιατί; Και στο κάτω κάτω, τι σόι 
είναι αυτό το νερό που δεν διψάς πια; Τι του 
χουν ρίξει; Αυτό δεν θα ‘ναι νερό, φίλτρο 
θα ναι μαγικό. Δε το θέλω! Θα κρατήσω το 
δικό μου σκέφτηκα θα ανοίγω το καπάκι 
και θα πίνω όποτε νομίζω και σαν αδειάζει 
θα το ξαναγεμίζω αλλά τέτοια αλλόκοτα 
πλανερά πράγματα όχι. Και μάλιστα τώρα 
αμέσως θα πάω να το γεμίσω, σκέφτηκα κι 
έκανα να φύγω.

– Κοίτα, μου λέει, τη συζήτηση αυτή δε θα 
την κάναμε αν δεν είχες στην κατοχή σου 
το βιβλίο το ξακουστό κι όμως άγνωστο. 
Ένας πολυαγαπημένος μου φίλος έχει 
γράψει πολλά εκεί μέσα για το «για πάντα» 
και για το «δεν διψάς πια».

Έμεινα εμβρόντητος. Είχα ένα τέτοιο. 
Και αυτός που τό ΄ξερε; Να δεις που 
είναι αερικό είπα. Να δεις που κάτι τέτοιο 
συμβαίνει. Σκεφτόμουν να πάω να του 
δώσω το χέρι, τάχα μου για χειραψία, να 
τον πιάσω να βεβαιωθώ ότι δε με γελούν 
τα μάτια μου. Στο μεταξύ ένα παράθυρο 
από γειτονικό σπίτι άνοιξε και καθώς μια 
νοικοκυρά τίναζε τα ξεσκονόπανά της, το 
ραδιόφωνο της τραγούδαγε «…[1] para 
siempre Te amo, te amo para siempre. »

– Κάθε μέρα ακούς «σ ’αγαπώ για πάντα» 
και δε σκιάζεσαι. Για σκέψου το λίγο. Το για 
πάντα υπάρχει σαν ανικανοποίητη ανάγκη 
όπως η δίψα. Διαβάζεις στο βιβλίο το 
ξακουστό κι όμως άγνωστο για ξεδίψασμα 
και χορτασμό και δεν πάει ο νους σου στο 
για πάντα. Διαβάζεις για «αιώνια ζωή», για 
το «στους αιώνες των αιώνων» και δεν 

πάει ο νους σου στο για πάντα. Αυτό να 
σε νοιάξει. Και για να ΄σαι σίγουρος ότι δεν 
είμαι αερικό….

Γύρισε σε μια γιασεμιά που χυνόταν από 
μια αυλή και κόβοντας δύο ανθάκια μου 
έδωσε εμένα ένα, και ένα κράτησε εκείνος.

– Σήμερα έκανα έναν καινούργιο φίλο. 
μου είπε και το στερέωσε στη κουμπότρυπα 
απ΄ το τσεπάκι της μπλούζας του. 
Έγνεψε χαμογελαστός για χαιρετισμό και 
απομακρύνθηκε.

Είχα μείνει εμβρόντητος. Στο ένα χέρι 
κρατούσα το άδειο παγούρι και στο άλλο 
το γιασεμί, και για πρώτη φορά στην ζωή 
μου δεν ήξερα… Είχα κατεβάσει τα χέρια 
μου σαν από σαστιμάρα και κοίταζα. 
Ξάφνου η τσάντα που κρέμονταν στον 
ώμο μου έπεσε, και πέφτοντας χύθηκαν 
έξω της, τα κλειδιά μου το πορτοφόλι και, 
καλά καταλάβατε, το βιβλίο το ξακουστό 
και όμως άγνωστο. Το έπιασα με τόση 
βιάση που τα δάχτυλά μου ανακατώθηκαν 
στις σελίδες του και χωρίς να το καταλάβω 
άνοιξε σε έναν διάλογο και το βλέμμα μου 
έπεσε στα εξής:

«… Όποιος πίνει από το νερό αυτό, θα 
ξαναδιψάσει. Μα όποιος πιει από το νερό 
που θα του δώσω εγώ, αυτός όχι, δε θα 
διψάσει ποτέ. Απεναντίας, το νερό που θα 
του δώσω, θα γίνει μέσα του μια πηγή που 
θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας» (Ιωάννη 
4:13-14)

Ήταν όλα εκεί μαζεμένα. Ώστε υπάρχει 
το «για πάντα» και μάλιστα για νερό που 
πίνεις, και δεν διψάς ποτέ πια! Και  ΄γω 
γιατί δεν το καταλάβαινα ως τώρα; Ξάφνου 
σκέφτηκα να βρω τους ανθρώπους, 
αλλά είχαν χαθεί στο βάθος του δρόμου. 
Ξεφύλλισα το βιβλίο λίγες σελίδες ποιο 
κάτω «Κι είναι τούτο επίσης το θέλημα 
εκείνου που με απέστειλε: Ο καθένας που 
προσβλέπει στο Γιο και πιστεύει σ’ αυτόν, 
να έχει ζωή αιώνια. Κι αυτόν εγώ θα τον 
αναστήσω την έσχατη μέρα» (Ιωάννης 
6:40)

Πίνεις νερό μόνο μια φορά και δεν διψάς 
ποτέ σκέφτηκα. Κοιτάζεις μόνο μια φορά 
στον Υιό με πίστη και έχεις ζωή που δεν 
τελειώνει ποτέ.

proskinitis.gr
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Κώστας Πλιάκος
CNN Greece

Μιλά για την Αγία Σοφία με γνώση και 
σεβασμό για την ιστορία της. Αναφέρει 
πηγές, ονόματα αυτοκρατόρων και 
σημαντικών προσώπων του Βυζαντίου, 
ημερομηνίες, και λεπτομέρειες. Στα 
94 χρόνια της παραμένει ακμαία και 
ενημερωμένη για το τι γίνεται καθημερινά 
στον κόσμο και στη χώρα.

Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ιστορικός, 
βυζαντινολόγος, σήμερα πρόεδρος του ΔΣ 
του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των 
Δελφών, με λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα, 
υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του 
Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
της Σορβόννης το 1967 και η πρώτη 
γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της 
Σορβόννης το 1976.

Την συναντήσαμε στα γραφεία του 
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των 
Δελφών και μιλήσαμε για την Αγία Σοφία, 
τους τυχοδιωκτισμούς του Ερντογάν, την 
έλλειψη συνοχής της Ευρώπης και την 
διδασκαλία -ή καλύτερα την ανύπαρκτη, 
όπως λέει- διδασκαλία της βυζαντινής 
ιστορίας στα σχολεία.

Κυρία Αρβελέρ, σήμερα θα γίνει η 
πρώτη προσευχή στην Αγία Σοφία, 
μετά την απόφαση του Ερντογάν να 
τη μετατρέψει σε τζαμί. Έχετε μιλήσει 
γι αυτή την απόφαση του Τούρκου 
προέδρου αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι 
νιώθετε μέσα σας για αυτό το γεγονός.

Είμαι Ελληνίδα, με μητέρα που 
γεννήθηκε στην Πόλη, και βυζαντινολόγος.

Η πρώτη μέρα που είδα τη μάνα μου 
να δακρύζει ήταν όταν, πηγαίνοντας στην 
Κωνστάντζα, το πλοίο σταμάτησε στο 
Ντολμά Μπαχτσέ. Η μάνα μου είδε την 
Αγία Σοφία και δάκρυσε. Ήμουν παιδάκι, 
δεν κατάλαβα τότε, αλλά είμαι σίγουρη 
ότι αυτό με έκανε να γίνω βυζαντινολόγος 
μετά.

Πώς νιώθω; Μίλησα για δεύτερη 
Άλωση, γιατί υπάρχει η Άλωση της Πόλης, 
αλλά η Αγία Σοφία έχει ταυτιστεί με την 
Πόλη. Δεν μπορείς να μιλήσεις για την 
Κωνσταντινούπολη χωρίς να σκεφτείς την 
Αγία Σοφία.

Η Άλωση της Αγίας Σοφίας είναι σαν 
μια νέα Άλωση της Πόλης. Μη με ρωτάτε 
λοιπόν πώς ένιωσα. Ένιωσα ταπεινωμένη.

Κάνατε μια δήλωση που προκάλεσε 
διάφορα αρνητικά σχόλια στα κοινωνικά 
δίκτυα, και αναφέρομαι στο «δεν θα 
εκπλαγώ αν ακούσω ότι τα ψηφιδωτά 
δάκρυσαν», δείχνοντας προφανώς με 
αυτόν τον τρόπο την απογοήτευσή σας 
για την απόφαση του Ερντογάν. Γιατί 
πιστεύετε ότι ενόχλησε κάποιους αυτή 
η φράση σας;

(Γέλια). Δεν ενόχλησε η φράση μου. 
Ενοχλώ εγώ οτιδήποτε και αν λέω. Αν 
σε αγαπάνε όλοι, κάτι δεν πάει καλά. Με 
έχουν κατακρίνει, ο Αμβρόσιος, ο Πολάκης, 
ο Καρανίκας κ.λπ.. Το έχω ξαναπεί, όταν 
κάποτε στη Βουλή κάποιος διέκοπτε 
αγενώς τον Γεώργιο Παπανδρέου αυτός 
ζήτησε να μάθει το όνομά του. Όταν του 
είπε ποιος ήταν, απάντησε: «Α εσείς; Τότε 
δεν έχει καμία σημασία».

λέμε συχνά ότι η μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί έγινε για να λειτουργήσει 
και ως βαλβίδα ασφαλείας για την 
πίεση που δέχεται ο Ερντογάν από τα 
εσωτερικά του προβλήματα. Βλέπετε 
ίσως και κάποια άλλη σημειολογία 
πίσω από την απόφαση αυτή;

Νομίζω ότι δεν τον ενδιαφέρει πια η 
κοσμική Τουρκία. Έχοντας υπόψη του 
να κάνει μια οθωμανική προέκταση της 
πολιτικής του, εκείνο που τον ενδιαφέρει 
δεν είναι μόνο τι θα πουν οι εσωτερικοί 
του οπαδοί, αλλά και το να δείξει πως δεν 
τον ενδιαφέρει η Δύση. Κατά τη γνώμη μου 
είναι μια αποστασιοποίηση από τον δυτικό 
πολιτισμό.

Είπατε ακόμη σε δήλωσή σας στην 
κρατική τηλεόραση ότι όταν ένας λαός 
έχει ανάγκη από τέτοιους συμβολισμούς 

για να διατηρήσει τη συνοχή του, απέχει 
πολύ από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 
Υπήρξαν όμως φωνές μέσα στην 
Τουρκία που αντιτάχθηκαν σε αυτή την 
απόφαση, όπως και σημαντικοί Τούρκοι 
διανοούμενοι. Υπάρχει δυνατότητα 
συνεργασίας και ενός κοινού μετώπου 
με αυτό το κομμάτι του πληθυσμού από 
την πλευρά της Ευρώπης και τι κάνει 
η Ευρώπη για αυτό και κυρίως για να 
στηρίξει αυτές τις προοδευτικές φωνές;

Ναι. Αλλά αυτοί που αντιτάχθηκαν 
ήταν μια ισχνή μειοψηφία. Υπάρχουν 
προοδευτικές φωνές και με ρωτάτε 
τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Να μη 
θεωρούμε την Ευρώπη σαν μια δύναμη 
αυτόνομη και με συνοχή. Είναι άλλο η 
Ιταλία, άλλο η Πολωνία, άλλο η Γαλλία. 
Η Ευρώπη δεν υπάρχει παρά στο μυαλό 
μας. Γιατί στο βάθος έχουμε πολύ δρόμο 
ακόμη για να έχουμε μια Ευρώπη που θα 
μπορεί να αποφασίζει τέτοια πράγματα. 
Χρειαζόμαστε «περισσότερη Ευρώπη» 
γιατί τότε ίσως θα ήταν και ένα υπόδειγμα 
για τις άλλες χώρες.

Έχετε Τούρκους φίλους ή γνωστούς 
με τους οποίους επικοινωνείτε; Και τι 
σας λένε για την μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί;

Έχω πολλούς φίλους, και πρώην 
φοιτητές μου αλλά είναι άνθρωποι που 
ανήκουν στη μειοψηφία. Οι περισσότεροι 
μου είπαν ότι η απόφαση ήταν μια βλακεία, 
γιατί ο Ερντογάν αφαίρεσε από την 
ανθρωπότητα ένα μνημείο. Όταν κάνεις 
ένα μνημείο τζαμί, αυτό σημαίνει ότι δεν 
είναι πλέον ανοιχτό στους υπόλοιπους 
ανθρώπους. Όταν αφαιρείς ένα μνημείο 
από την παγκόσμια κληρονομιά είσαι ή 
ασεβής, ή βλάκας. Κατά τη γνώμη μου ο 
Ερντογάν έκανε και ασέβεια και βλακεία.

Κινδυνεύει κατά τη γνώμη σας 
το μνημείο, καθαρά ως μνημείο και 
αρχαιολογικός θησαυρός, από την 
μετατροπή του σε τζαμί;

Η Αγία Σοφία, ως λατρευτικός χώρος 
έχει τελειώσει το 1453.

Το αυτοκρατορικό οίκημα, «η σκαλωσιά 
για τον ουρανό», γιατί αυτό ήταν η Αγία 
Σοφία, τελειώνει ίσως και πριν από το 1453. 
Όταν ακούγεται η κραυγή «εάλω η Πόλις» 
είναι της Αγίας Θεοδοσίας και οι πιστοί 
βρίσκονται μέσα στην Αγία Σοφία και όταν 
βγαίνουν έχουν την τύχη που ξέρουμε. 
Οπότε το μνημείο ως μνημείο παύει να 
υπάρχει. Θα μπορούμε με κουρτίνες να 

δούμε τα λαμπρά ψηφιδωτά;
Μένει ο θόλος και το αρχιτεκτόνημα. 

Αλλά το αρχιτεκτόνημα το έχει μιμηθεί 
και το Μπλε Τζαμί που είναι δίπλα. Δεν 
μπορεί κάποιος που δεν ξέρει την ιστορία 
να καταλάβει ότι αυτό είναι ένα χριστιανικό 
μνημείο.

Η Αγία Σοφία έχει μετατραπεί σε ένα 
σκηνικό για την θριαμβολογία του Ερντογάν 
και δεν υπάρχει καμία τελετουργική 
συγκίνηση. Είναι ένα πρόσχημα. Είναι ένα 
μνημείο που ο Ερντογάν έκλεψε από το 
παγκόσμιο μουσείο και το έκανε δικό του.

Πώς θα χαρακτηρίζατε την απάντηση 
της διεθνούς κοινότητας στην απόφαση 
Ερντογάν να κάνει την Αγία Σοφία τζαμί;

Οι Ρώσοι είναι οι μόνοι ορθόδοξοι, οι 
οποίοι δεν βρέθηκαν υπό μουσουλμανικό 
ζυγό. Υπάρχει ένα λαϊκό αφήγημα ρώσικο 
που λέει ότι οι Βυζαντινοί κάποια στιγμή 
κάλεσαν κάποιους Ρώσους στην Αγία 
Σοφία. Όταν αυτοί είδαν το ναό και το 
τελετουργικό, πίστεψαν ότι είναι «άγγελοι 
επί της γης», και έτσι λέει ο μύθος, έγιναν 
χριστιανοί.

Η Αγία Σοφία είναι συνδεδεμένη με 
τα πάντα, όχι μόνο με την Ελλάδα και 
το ένδοξο Βυζάντιο, όπως έχει πει κι ο 
Καβάφης.

Αναρωτιέμαι, λοιπόν, τι κάνει η Ρωσία; 
Διαμαρτυρήθηκε ο Πατριάρχης Κύριλλος 
αλλά ο Πούτιν τίποτα. Με ρωτάτε για την 
αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.

Τι ξέρει η διεθνής κοινότητα για την Αγία 
Σοφία; Ξέρει μόνο για το αρχιτεκτόνημα. 
Πρέπει να ξέρεις όλη τη βυζαντινή ιστορία 
για να ξέρεις ότι η μόνη αυτοκρατορία, 
η οποία είναι η αυτοκρατορία του 
μεσαιωνικού ελληνισμού είχε ως έκφραση, 
ως σύμβολο ως εικόνα, την Αγία Σοφία. 
Όταν δεν ξέρεις τίποτα από αυτή την 
αυτοκρατορία τι περιμένεις να κάνουν;

Ότι κάνανε για την Παλμύρα, ότι έκαναν 
για τους Βούδες του Μπαμιγιάν. Αλλά 
εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι 
ασεβείς έχουν ως εχθρό τα μνημεία.

Και μόνο αυτό θα έπρεπε να κάνει τους 
άλλους να σκεφτούν ότι τα μνημείο μιλάει. 
Και το καταλαβαίνουν αυτοί που το κάνουν 
να σωπάσει. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν 
αυτοί που θα έπρεπε να το ακούνε.

Δεν ακούμε πλέον τα μνημεία. Τα 
βλέπουμε το πολύ πολύ, λυπόμαστε όπως 
όταν κάηκε η Παναγία των Παρισίων αλλά 
από εκεί κει και πέρα τίποτα.

Η διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση περιορίζεται στο μάθημα 
ιστορίας της Ε΄ Δημοτικού. Πιστεύετε 
ότι αρκεί και τι θα προτείνατε;

Η διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας είναι 
ανύπαρκτη. Μιλάμε για τουρκοκρατία, μιλάμε 
για ενετοκρατία. Γιατί ποτέ δε μιλήσαμε για 
ρωμαιοκρατία; Οι Ρωμαίοι έμειναν εδώ 
πάνω από τέσσερις αιώνες. Η συνέχεια της 
Ρώμης είναι το Βυζάντιο. Δεν δέχθηκαν ποτέ 
οι Έλληνες να δουν το Βυζάντιο ως συνέχεια 
και της ελληνιστικής περιόδου.

Δεν είναι μόνο εξέλιξη της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας το Βυζάντιο. Είναι η Ανατολική 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εκχριστιανισμένη και 
εξελληνισμένη, με την Κωνσταντινούπολη 
ως πρωτεύουσα.

Αποδεχθήκαμε ως Έλληνες τον όρο 
Βυζάντιο τον οποίο πρώτοι αποδέχθηκαν 
οι Γάλλοι καθολικοί. Το αποδεχθήκαμε και 
εμείς αντί να μιλήσουμε για την ιστορία του 
«μεσαιωνικού Ελληνισμού».

Που είναι η μεσαιωνική ιστορία του 
Ελληνισμού; Είναι όλο το Βυζάντιο.

Είμαστε ο μόνος λαός που δεν 
απελευθέρωσε την κοιτίδα του γένους, 
δηλαδή την Κωνσταντινούπολη. Γιατί 
ορθοδοξία και γλώσσα διατηρήθηκαν χάρη 
στην Κωνσταντινούπολη.

Κάναμε την Αθήνα πρωτεύουσα και 
θεωρούμε ότι είμαστε απόγονοι του Περικλή. 
Τι έγινε μετά τον Περικλή… Άγνωστο...

Χίλια χρόνια παγκόσμιας αυτοκρατορίας 
η οποία επεξεργάστηκε τον χριστιανισμό. 
Και οι έξι οικουμενικές σύνοδοι έγιναν επί 
βυζαντινού εδάφους. Όλα αυτά τα έχουμε 
βάλει σε παρένθεση και δεν διδάσκουμε 
παρά τον Μέγα Κωνσταντίνο άντε και τον 
Παλαιολόγο.

Αυτό το θεωρώ σκάνδαλο. Κάποτε ένας 
υπουργός μου ζήτησε να δω ως ειδική 
λίγο τα συγγράμματα που διδάσκονται στο 
σχολεία. Είπα αποκλείεται. Με ρώτησε γιατί 
και του είπα:

«Μπορώ να πω ότι όταν ο Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος βρίσκεται στις επάλξεις και έχει 
δίπλα του μόνο καθολικούς, ο Σχολάριος 
που μετά γίνεται και Πατριάρχης από τον 
Μωάμεθ, έχει τοιχοκολλήσει ανάθεμα 
κατά του Παλαιολόγου γιατί έκανε ενωτική 
λειτουργία την προηγούμενη Κυριακή μέσα 
στην Αγία Σοφία»;

Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα πεις 
στα παιδιά. Οπότε μένουμε στα μεγαλεία. 
Από τον ένα Κωνσταντίνο στον άλλο και 
τέλος.

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: 
Ένιωσα ταπεινωμένη με την απόφαση 

για την Αγία Σοφία
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Η μεγαλύτερη 
γυάλινη γέφυρα 

στον κόσμο
Η νέα γέφυρα στο Χουαντσουάν στη 

νότια Κίνα θεωρείται η μεγαλύτερη γυάλινη 
γέφυρα στον κόσμο. Έχει μήκος  526 
μέτρα και πλάτος αρκετά μεγάλο για να 
διασχίζουν και αυτοκίνητα. 

Η γέφυρα που βρίσκεται πάνω από τον 
ποταμό Λιαντζιάγνεκ έχει επίσης τέσσερα 
σημεία ανοιχτά για το κοινό, τα οποία 

ότι η έκθεση «Fantasy Castle» του Αρίμπας 
είχε σπάσει σε κομμάτια αφού δύο παιδιά 
το κατέστρεψαν κατά λάθος ενώ έπαιζαν 
μέσα στο μουσείο. Το γυάλινο κάστρο ήταν 
δώρο του καλλιτέχνη στο μουσείο το 2016 
για την πέμπτη του επέτειο. Το κάστρο 
δημιουργήθηκε από περίπου 500.000 
γυάλινα κομμάτια, ζύγιζε 60 κιλά και είχε 
κωδωνοστάσια από χρυσό 24 καρατίων 
ενώ η αξία του υπολογίζεται στα 65.000 $.

Σύμφωνα με πηγές, το ατυχές συμβάν 
έγινε στις 30 Μαΐου, όταν δύο παιδιά 
που επισκέφτηκαν το μουσείο με την 

οικογένειά τους πέρασαν κατά λάθος ενώ 
έπαιζαν την προστατευτική κορδέλα και 
έριξαν το γλυπτό. Η πτώση προκάλεσε 
την κατάρρευση του κορμού του κάστρου. 
Το Μουσείο Γυαλιού της Σαγκάης έχει 
ήδη επικοινωνήσει με τον Αρίμπας για να 
επισκευάσει το γλυπτό, αλλά λόγω των 

ταξιδιωτικών περιορισμών που σχετίζονται 
με την πανδημία  του Covid-19, προς το 
παρόν δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Κίνα.

Οι γονείς των παιδιών φέρεται να έχουν 
ζητήσει συγγνώμη για το συμβάν και 
υποσχέθηκαν να αναλάβουν το κόστος για 
τις απαραίτητες επισκευές.

μπορούν να φιλοξενήσουν 500 τουρίστες 
ταυτόχρονα προσφέροντας τη δυνατότητα 
να απολαύσουν τη θέα στη γύρω περιοχή.

Χρειάστηκαν τρία χρόνια και 43 
εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή 
της μεγαλύτερης γυάλινης γέφυρας στον 
κόσμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της 
τοπικής εφημερίδας South China Morning 
Post. Η γέφυρα άνοιξε επίσημα τις πύλες 
της φιλοξενώντας και εκπροσώπους του 
Γκίνες.

Το θέαμα με τα αυτοκίνητα που τη 
διασχίζουν, κόβει την ανάσα!

Παιδιά κατέστρεψαν 
το μεγαλύτερο 
γυάλινο γλυπτό 
επειδή έπαιζαν 

σε μουσείο
Ο Ισπανός τεχνίτης Μικέλ Αρίμπας 

πέρασε περίπου 500 ώρες φτιάχνοντας το 
μεγαλύτερο γυάλινο γλυπτό στον κόσμο, 
ένα εντυπωσιακό κάστρο εμπνευσμένο 
από αυτό της Σταχτοπούτας. Μερικά 
κλάσματα του δευτερολέπτου ωστόσο ήταν 
στάθηκαν αρκετά για να το καταστρέψουν.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το 
Μουσείο Γυαλιού της Σαγκάη ανακοίνωσε 
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Πρωτοπόροι 

σε όλα οι αρχαίοι 
Έλληνες: 

Έφτιαχναν 
ράμπες για 

άτομα με ειδικές 
ανάγκες

Ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες 
κατασκεύαζαν οι αρχαίοι Έλληνες στους 
ναούς τους, προκειμένου να βελτιωθεί η 
πρόσβαση σε αυτούς.

Ειδικά μάλιστα αυτό πρέπει να 
συνέβαινε στα ιερά του Ασκληπιού, κατ΄ 
εξοχήν θεού – ιατρού της αρχαιότητας και 
σε άλλους ακόμη, που ήταν αφιερωμένοι 
σε θεραπευτές θεούς.

Πρόκειται για ένα σημαντικό συμπέρασμα, 
προϊόν έρευνας της καθηγήτριας Κλασικών 
σπουδών στο Πανεπιστήμιο  του Λονγκ 
Μπητς της Καλιφόρνιας  Debby Sneed, 
που ύστερα από μελέτη ετών στους 
αρχαίους ναούς  της Ελλάδας, κυρίως του 
4ου π.Χ. αιώνα διαπίστωσε, ότι τα κτίρια 
που είχαν τις περισσότερες ράμπες ήταν 
συνήθως ναοί θεραπείας. Δηλαδή εκεί 
όπου προσέρχονταν οι πιο ηλικιωμένοι 
άνθρωποι με κινητικά προβλήματα τέτοια, 
που τους δυσκόλευαν να ανεβούν τις 
απότομες σκάλες της εισόδου στον ναό.

Ήδη μάλιστα η θεωρία αυτή χαιρετίζεται 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την 
διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς 
χαρακτηρίζεται ως το πρώτο αποδεικτικό 
στοιχείο μιας κοινωνίας, που πριν 
από 2.300 χρόνια προσάρμοζε την 
αρχιτεκτονική της έτσι, ώστε να βοηθά τα 
άτομα που είχαν δυσκολία κίνησης. Κάτι 

που το σχετικό άρθρο, το οποίο 
δημοσιεύθηκε χθες περιοδικό 
Antiquity του Cambridge Press  
συγκρίνει με τον αμερικανικό 
νόμο για τις Αναπηρίες, που 
χρονολογείται όμως, μόλις το 
1990.

«Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν 
πρωτοπόροι σε πολλά θέματα, 
σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν 
φαίνεται και αυτών της 
προσβασιμότητας»,  όπως 
αναφέρεται χαρακτηριστικά 
για την νέα αρχαιολογική 
μελέτη, που διαπίστωσε ότι οι 
πέτρινες ράμπες σε ορισμένα 
αρχαία κτίρια πιθανότατα 
κατασκευάστηκαν με γνώμονα 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Όπως σημειώνει στο άρθρο 
της η καθηγήτρια Debby Sneed  
«Οι αρχαιολόγοι γνωρίζουν εδώ 
και πολύ καιρό τις ράμπες στους 
αρχαίους ελληνικούς ναούς, 
αλλά συνήθως τους αγνοούν 
αρχιτεκτονικά». Προσθέτοντας, 
ότι παλαιότερες θεωρίες, που 
είχαν διατυπωθεί, ήθελαν 
τις ράμπες να χρησιμοποιούνται για να 
οδηγούνται τα ζώα θυσίας στον ναό ή για 
την μεταφορά βαρέων οικοδομικών υλικών 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.

Η ίδια παρ΄ότι αποδέχεται, ότι οι ράμπες 
θα μπορούσαν να έχουν πολλαπλές 
χρήσεις, επισημαίνει ωστόσο ιδιαίτερα την 
παρουσία τους σε ναούς αφιερωμένους 
στον Ασκληπιό, ως απόδειξη για την 
υπόθεσή της. Έτσι στον ιερό του 
Ασκληπιού στην Επίδαυρο, που ιδρύθηκε 
τον 6ο αιώνα π.Χ., η Sneed διαπίστωσε. 
ότι υπήρχαν έντεκα πέτρινες ράμπες σε 
εννέα οικοδομήματα. Ενώ συγκριτικά, σε 
ένα άλλο μεγάλο ιερό, αυτό του Δία στην 
Ολυμπία υπήρχαν μόλις δύο ράμπες.«Ο 
πιο πιθανός λόγος για τον οποίο οι αρχαίοι 
Έλληνες αρχιτέκτονες δημιούργησαν 
ράμπες ήταν να κάνουν τους χώρους 
προσβάσιμους σε άτομα με κινητικά 

προβλήματα», όπως λέει.
Η καθηγήτρια έτσι, δεν ενστερνίζεται την 

άποψη, ότι στην αρχαία ελληνική κοινωνία 
δεν υπήρχε χώρος για άτομα που δεν ήταν 
ικανά. Και θυμίζει, ότι πολλά σκελετικά 
κατάλοιπα από την ελληνική αρχαιότητα 
δείχνουν, ότι οι άνθρωποι υπέφεραν 
συχνά από αρθρίτιδα ενώ και στα αγγεία 
υπάρχουν παραστάσεις με άτομα που 
στηρίζονται σε καλάμια ή πατερίτσες.

«Ακόμα και ο Ήφαιστος, ένας από 
τους 12 Ολύμπιους θεούς, περπατούσε 
κουτσαίνοντας», λέει. «Τα θεραπευτικά 
ιερά προσέλκυαν ειδικά άτομα με 
μόνιμες και προσωρινές αναπηρίες, 
παρατεταμένες ασθένειες και άλλες 
καταστάσεις του σώματος ή του μυαλού. 
Και οι πιστοί που κατέφευγαν στα ιερά του 
Ασκληπιού άφηναν συχνά ως αναθήματα 
στον θεό γλυπτά, που απεικόνιζαν πόδια, 
αναζητώντας θεραπεία για τις  παθήσεις σε 

αυτά τα μέρη του σώματος».
Όπως αναφέρεται εξάλλου στο Antiquity 

«Ενημερωμένο από μελέτες αναπηρίας, 
αυτό το άρθρο αναλύει την αρχιτεκτονική 
των δημόσιων χώρων και εγκαταστάσεων, 
παράλληλα με επιγραφικά, εικονογραφικά 
και λογοτεχνικά στοιχεία, για να υποστηρίξει 
ότι οι αρχαίοι Έλληνες προσπάθησαν να 
διασφαλίσουν την προσβασιμότητα των 
θεραπευτικών ιερών. Ακόμα και χωρίς ένα 
πλαίσιο πολιτικών δικαιωμάτων όπως τα 
καταλαβαίνουμε σήμερα, οι κατασκευαστές 
αυτών των ναών έκαναν αρχιτεκτονικές 
επιλογές που επέτρεπαν σε άτομα με 
μειωμένη κινητικότητα να έχουν πρόσβαση 
σε αυτούς. Ελπίζεται ότι αυτή η έρευνα 
μπορεί να ενθαρρύνει περαιτέρω έρευνες 
σχετικά με την προσβασιμότητα σε άλλους 
χώρους στον κλασικό κόσμο αλλά και 
πέραν αυτού».

Μαρία Θερμού mononews.gr
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Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος 
συναντήθηκε με τον πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και 
τον αντιπρόεδρο κ. Μάικλ Πενς στο Λευκό 
Οίκο, τους οποίους ενημέρωσε διεξοδικώς 
για το θέμα μετατροπής της Αγίας Σοφίας 
σε τζαμί, καθώς και για άλλα θέματα που 
αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
συμπεριλαμβανομένου και της ανάγκης 
επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης το απόγευμα της Πέμπτης 23 
Ιουλίου.

Την είδηση έβγαλε κατ’ αποκλειστικότητα 
ο «Εθνικός Κήρυκας» λίγα μόλις λεπτά μετά 
την περάτωση των συναντήσεων, οι οποίες 
έγιναν μέσα σε εγκάρδιο κλίμα. Αμφότεροι 
οι κύριοι Τραμπ και Πενς υποδέχθηκαν 
με σεβασμό τον Αρχιεπίσκοπο 
Ελπιδοφόρο, τον οποίον συνόδευε ο 
Γενικός Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος, 
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού 
Θρόνου Αλέξανδρος Καρλούτσος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σε 

μήνυμά του στο Τουίτ έγραψε λίγη 
ώρα μετά τις συναντήσεις πως «είμαι 
ευγνώμων για τη συνάντηση με τον 
πρόεδρο Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Πενς 
στο Λευκό Οίκο. Μετέφερα την έντονη 
θλίψη μας για την μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί, την ανησυχία μας για την 
ασφάλεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
και την προστασία των θρησκευτικών 
ελευθεριών».

Διευκρινίζεται πως αρχικά είχε οριστεί 
συνάντηση με τον αντιπρόεδρο κ. Πενς η 
οποία δεν ήταν εθιμοτυπική καθότι ήταν 
διαρκείας πέραν της μισής ώρας και ήταν 
παρόντα ανώτερα στελέχη του επιτελείου, 
πρέσβεις και αρμόδιοι σύμβουλοι.

Η βασική ερώτηση η οποία υπήρξε το 
όχημα της διεξαγωγής της συζήτησης ήταν 
εκ μέρους του κ. Πενς γιατί ο κ. Ερντογάν 
έλαβε αυτή την απόφαση μετατροπής της 
Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Κατέστη γνωστό 
ότι η ενέργεια αυτή του Ερντογάν θίγει κατ’ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Ellinopoula.
com αποτελεί ένα όραμα ενός νέου 
Ελληνοαμερικανού που γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Αμερική. Ομως το πάθος 
και η αγάπη του για τον Ελληνισμό 
τον οδήγησαν στη δημιουργία μιας 
διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει 
στόχο να διδάξει στα Ελληνόπουλα της 
Διασποράς την ελληνική γλώσσα με 
ευχάριστο και πρακτικό τρόπο.

Πρόκειται για τον γιο της Αννα Σάκκη, 
η οποία ανέλαβε τον ρόλο του «πρότζεκτ 
μάνατζερ» του Ellinopoula.com και η οποία 
μίλησε στον «Ε.Κ.» για την ιδέα αυτή που 
ξεκίνησε το 2016.

«Ο Θάνος, ο γιος μου, είχε ξεκινήσει 
πολύ πριν το 2016 να επεξεργάζεται την 
ιδέα.

Ο γιος μου έμαθε τη γλώσσα από το 
σπίτι ενώ πήγε και σε ελληνικό σχολείο. 
Κάναμε και ιδιαίτερα για να μάθει σωστά 
τη γραμματική. Μια φορά την εβδομάδα 
ελληνικά δεν φτάνουν για καμία γλώσσα. 
Πόσο μάλλον για τα ελληνικά. Το να μάθεις 
μια γλώσσα σε ένα παιδί το περνάς με την 
αγάπη στον Ελληνισμό» είπε η κ. Σάκκη.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε θεματικές 
ενότητες και σε επίπεδα ενώ μεγάλο μέρος 
της ομάδας, δάσκαλοι και προσωπικό, 
εργάζονται από την Αθήνα όπου λειτουργεί 
επίσημο παράρτημα του διαδικτυακού 
σχολείου.

Μέσα από την μυθολογία, την ιστορία 
αλλά και τα παιχνίδια τα παιδιά μαθαίνουν 
ευχάριστα την γλώσσα κάνοντας 
παράλληλα ασκήσεις. «Υπάρχουν 
περισσότερες από 7.000 ασκήσεις και 
περισσότερα από 800 βίντεο. Στόχος μας 
είναι μέσα από το μάθημα να περάσουμε 
στα παιδιά τον πολιτισμό και την ιστορία» 
πρόσθεσε η κ. Σάκκη.

Το παιδί όταν εγγραφεί στην πλατφόρμα 
θα υποβληθεί σε ένα τεστ για να δει σε ποιο 
επίπεδο βρίσκεται. Επίσης, είναι και αρκετά 
σχολεία εγγεγραμμένα στη συγκεκριμένη 
πλατφόρμα. «Από τη Νέα Υόρκη έχουμε το 
σχολείο του Αγίου Δημητρίου, το ‘Φάντης’, 
αλλά και από τη Φλόριδα. Είμαστε σε 
επικοινωνία με τους δασκάλους που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Ακούμε τι 
χρειάζονται και το φτιάχνουμε».

Πρόσφατα, το Ellinopoula.com κέρδισε 
το χρυσό βραβείο ως η καλύτερη ελληνική 
διαδικτυακή πλατφόρμα για παιδιά στο 
5th Annual Education Leaders Awards 
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 
«Δουλέψαμε σκληρά για το βραβείο. 
Πρόκειται για έναν διαγωνισμό με 
ερωτήσεις και μια έκθεση 1.000 λέξεων 
όπου έπρεπε να απαντήσεις συγκεκριμένα 
στοιχεία. Νόμιζα ότι πήγαινα για αίτηση στο 
Χάρβαρντ. Τόσο δύσκολο ήταν» ανέφερε η 
κ. Σάκκη.

Η ίδια, οραματίζεται με την ομάδα της 
συνεχώς νέες ιδέες για τη βελτίωση της 
πλατφόρμας και την ενίσχυση της με 
συνεχώς νέο υλικό. «Σκεφτόμαστε να 
βάλουμε και λογοτεχνία, με αποσπάσματα 
από βιβλία. Θέλουμε να κάνουμε μια 
ολόκληρη σειρά. Ολα αυτά μελετώνται 
και γίνονται» ενώ πρόσθεσε πως στόχος 
πέρα από το να μάθουν τα παιδιά των 
ομογενών την ελληνική γλώσσα είναι και η 
προσέγγιση των φιλελλήνων. «Το 90% των 
μαθητών δεν είναι Ελληνες. Η πιο καλή 
μαθήτρια μας δεν ήταν Ελληνίδα, κανείς 
από τους γονείς της δεν είναι Ελληνας. 
Αυτό μας δίνει ελπίδα για το μέλλον της 
ελληνικής γλώσσας, γιατί χρειαζόμαστε 
τους φιλέλληνες».

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου 
Ελπιδοφόρου με Πρόεδρο Τραμπ 

και Αντιπρόεδρο Πενς

αρχήν τα αμερικανικά συμφέροντα στην 
περιοχή, ενώ υπάρχει μία γεωστρατηγική 
αλλαγή πολιτικής και στροφή προς 
Ανατολάς, προς τον Ισλαμισμό τύπου Ιράν, 
πράγμα το οποίο αντίκειται στις αξίες των 
Ηνωμένων Πολιτειών.

Τονίσθηκε ότι θίγει την Εδρα της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, δηλαδή και Ορθόδοξων 
Αμερικανών και μάλιστα τη θέτει σε 
κίνδυνο και αυτό οφείλει να ενδιαφέρει την 
αμερικανική κυβέρνηση. Ελέχθη ακόμα ότι 
δεν θίγεται μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, 
αλλά και οι Αρμένιοι και οι Εβραίοι. 
Επισημάνθηκε ακόμα η άνοδος του 
αντιαμερικανισμού και του αντισημιτισμού 
στην Τουρκία.

Ο Αρχιεπίσκοπος φέρεται να ζήτησε 
περισσότερη ασφάλεια και εγγυήσεις 
από την Τουρκία για την ασφάλεια 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των 
μειονοτήτων.

Ακολούθησε 15λεπτη συνάντηση με τον 
κ. Τραμπ ο οποίος άκουσε με προσοχή τον 
Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο εκθέτοντάς του 
τα θέματα και ζητώντας έμπρακτη στήριξη 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτονόητο βέβαια ότι η συνάντηση έγινε 
μόνο λίγους μήνες πριν τις εκλογές και ότι 
τόσο του προέδρου κ. Τραμπ, όσο και του 
αντιπροέδρου κ. Πενς υπολογίζουν στην 
ψήφο των Ορθοδόξων, των Αρμενίων και 
των Εβραίων.

Χρυσό 
βραβείο 
για την 

πλατφόρμα 
Ellinopoula.

com
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500 A Danforth Ave, Toronto
416 778.0500

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ. («ΑΠΕ-
ΜΠΕ»). Bαθύτατη ανησυχία και 
αποδοκιμασία για τη μονομερή δράση 
της τουρκικής κυβέρνησης για την 
εκ νέου ισλαμοποίηση του I.N. της 
Αγίας του Θεού Σοφίας, εκφράζουν 
ελληνικές κοινότητες και οργανώσεις 
που υπάγονται στη δικαιοδοσία της 
Ορθόδοξης Μητροπόλεως Μπουένος 
Αϊρες και Εξαρχίας Νοτίου Αμερικής 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, υπό την 
καθοδήγηση του Μητροπολίτη Ιωσήφ, 
μαζί με τους άρχοντες οφφικιάλους 
της Αγίας του Χριστού Μεγάλης 
Εκκλησίας (ΑΤΧΜΕ), και όλο τον ιερό 
κλήρο.

«Πιστεύουμε ότι μια τέτοια δράση 
-η οποία έχει λάβει παγκόσμιες 
αντιδράσεις- αποτελεί πραγματικό 
πλήγμα στις σχέσεις μεταξύ θρησκειών 
και χωρών, και συνεπάγεται μια βαθιά 
πληγή για την Ορθόδοξη και την 
παγκόσμια χριστιανική κοινότητα», 
δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους και 
προσθέτουν: «Δεν είναι απαραίτητο 
να παρουσιάσουμε εδώ τις ιστορικές 
λεπτομέρειες που μαρτυρούν την 
υπερθετική σημασία του μνημείου, 
πόσο μάλλον το λειτουργικό 
συμβολισμό που διεισδύει βαθιά στη 
συνείδηση όλων των Ορθόδοξων 
Χριστιανών ανά τον κόσμο. Η Αγία 
Σοφία ήταν για αιώνες -από την 
κατασκευή της μέχρι την πτώση 
της Κωνσταντινούπολης- το 
αδιαμφισβήτητο ορόσημο σύμβολο 
όλων των Χριστιανών. Και παραμένει 
ακόμα! Η ιστορία της ‘Ρωμιοσύνης’, 

της οποίας είμαστε διάδοχοι 
στη Νότια Αμερική, μπορεί 
να συνοψιστεί σε αυτό το 
μαρτυρικό και καταλυτικό 
μνημείο της ιστορίας των 
χριστιανών, από τις πιο 
εξαίσιές τους δυνατότητες 
και αρετές, μέχρι τις πιο 
υποτιμημένες αδυναμίες 
τους. Αιώνες ιστορίας είναι 
ενσωματωμένοι σε αυτό 
το κτίσμα, που ακόμα 
υπεροχικά μαρτυρεί ότι η 
Σοφία του Θεού, ο Υιός και 
Λόγος του Θεού -ο Κύριος 
της ιστορίας- είναι και ο 
Κύριος της Δόξης που διέπει 
την τελειωτική κατεύθυνση 
όλων των ανθρώπων για τη 
σωτηρία τους, παρά τις αμαρτίες και 
αδυναμίες τους».

Εν συνεχεία, σημειώνουν ότι «η 
Μεγάλη Εκκλησία μεταποιούμενη 
σε μουσείο υπονοούσε ένα είδος 
θρησκευτικής ‘ουδετερότητας’ που 
εξασφάλιζε την αγαθή συνύπαρξη 
μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων 
στο νέο πολιτικό σχέδιο μιας 
ανανεωτικής πορείας. Αναφερόμενοι 
σε πρόσφατα λόγια του Πατριάρχη 
μας, ‘η Αγία Σοφία ως μουσείο αποτελεί 
τόπο και σύμβολο συναντήσεως, 
αλληλεγγύης και αλληλοκατανοήσεως 
Χριστιανισμού και Ισλάμ. Η τυχόν 
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος 
θα στρέψει εκατομμύρια χριστιανών σε 
όλο τον κόσμο εναντίον του Ισλάμ. Το 
ζητούμενο, όμως, είναι η ενότητα’. Η 
αντιστροφή αυτής της ‘ουδετερότητας’ 

συνεπάγεται ανακατεύθυνση στη 
συνύπαρξη μεταξύ χριστιανών και 
μουσουλμάνων, όχι μόνο κατά την 
τουρκική επικράτεια, αλλά και εκτός 
των συνόρων της. Είμαστε πεπεισμένοι 
ότι η χειρονομία είναι σοβαρά αρνητική, 
και ο ‘καιρός’ κατά τον οποίο έχει 
ληφθεί η εν λόγω απόφαση μόνο ως 
συγκρουσιακό σημείο ορίζεται».

Ακολούθως, υπογραμμίζουν 
ότι στέκονται στο πλευρό 
του Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου, του «Θερμοπύλας 
μαρτυρικώς φυλάξαντος», της 
Ελλάδος, όλων των Ορθοδόξων 
χριστιανών, και, «από αυτά τα ακριτικά 
γεωγραφικά πλάτη, υπερασπιζόμαστε 
διαρκώς και διακηρύσσουμε την 
πίστη, τις παραδόσεις και όλα 
όσα μας παρέδωσαν με σοφία και 

Αντίδραση από Νότιο 
Αμερική για Αγία Σοφία

γενναιοδωρία οι πρόγονοί μας ως 
θησαυρό για όλους τους ανθρώπους 
καλής θέλησης, ανεκτικότητος και 
δημιουργικής αποδοχής, για όλους 
τους ανθρώπους που μετέχουν στον 
πανανθρώπινο Ελληνικό πολιτισμό».

Τέλος, υπογραμμίζουν ότι «εμείς, 
ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί -ιδίως 
ως Έλληνες, αλλά και φιλέλληνες- 
από το νότιο άκρο του κόσμου 
υψώνουμε τις φωνές μας και 
καταδικάζουμε αυτήν τη νέα επίθεση 
εναντίον του πολιτισμένου κόσμου 
μιας οικουμενικής συμφιλίωσης, 
γιατί η Αγία Σοφία δεν είναι μόνο 
η Κληρονομιά των Ελλήνων, της 
Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού, 
αλλά πάντων των ανθρώπων καλής 
θέλησης του κόσμου».
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