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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια 
των νέων σταθμών του Μετρό «Αγία 
Βαρβάρα», «Κορυδαλλός» και «Νίκαια».

Οι σταθμοί θα τεθούν σε πλήρη 
λειτουργία από την Τρίτη 7 Ιουλίου, η 

απόσταση από το Σύνταγμα θα καλύπτεται 
σε 14 λεπτά, ενώ θα εξυπηρετούνται πάνω 
από 60.000 επιβάτες καθημερινά .

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο 
πρωθυπουργός ανέφερε: «Οι τρεις πρώτοι 
σταθμοί της γραμμής 3 προς Πειραιά είναι 
πια γεγονός. Σε άλλες εποχές θα λέγαμε 
πως επιτέλους εδώ το τρένο θα σφυρίξει 
τρεις φορές, στη Νίκαια, την Αγία Βαρβάρα 

Ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
εγκαινίασε τους νέους 

σταθμούς Μετρό σε Αγία 
Βαρβάρα, Κορυδαλλό και 
Νίκαια, που θα δώσουν 

«ανάσα» στη Δυτική Αθήνα
και τον Κορυδαλλό. Εγώ θα προτιμήσω 
να μιλήσω για τρία σημαντικά βήματα 
προόδου και εκσυγχρονισμού, για τα οποία 
είχαμε δεσμευθεί και τα οποία σήμερα 
γίνονται πραγματικότητα. Καθώς αύριο 
συμπληρώνεται ένας χρόνος αυτής της 
κυβέρνησης στην εξουσία δικαιώνουμε τις 
τέσσερις λέξεις που πιστεύω ότι δηλώνουν 
πολλά: «το είπαμε, το κάναμε, προτιμούμε 

να μιλάνε τα έργα μας».
Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η 

συγκεκριμένη φάση επέκτασης αυτού του 
σύγχρονου μέσου μαζικής μεταφοράς 
προχώρησε παρά τις σημαντικές τεχνικές 
δυσκολίες και ολοκληρώθηκε όπως 
σχεδιάστηκε.

«Και ολοκληρώθηκε μέσα στα χρονοδια-

“Το είπαμε, το κάναμε προτιμούμε να μιλάνε τα έργα μας”

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη 
ενημέρωση της Επαρχιακής Κυβέρνησης 
του Οντάριο, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
του covid-19, από την αρχή της επιδημίας 
τον περασμένο Ιανουάριο, ανέρχονται στις 
35.948, με 87,4% από αυτά, να έχουν 
αναρρώσει πλήρως.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, 
ο Πρωθυπουργός της Επαρχίας, κ. 
Νταγκ Φορντ, προτίθεται να προωθήσει 
σχετικά νομοθετικά διατάγματα που θα 
«διευκολύνουν και επιταχύνουν»  τον 
οικοδομικό τομέα όπως και αυτόν της 
«προσιτής στέγασης».

Επίσης, η Επαρχιακή Κυβέρνηση, 
ανήγγειλε πως σχεδιάζει να προβεί σε 
εμπορικές συμφωνίες, ύψους $2,6 δις, 
με συνεταίρους που θα επενδύσουν στις 

συγκοινωνίες, δημιουργώντας κατά αυτόν 
τον τρόπο χιλιάδες νέες θέσεις εργασίες 
που θα προσφέρουν κάποια ανακούφιση 
από τις συνέπειες που υπέστη η οικονομία 
του Οντάριο, λόγω της πανδημίας. 

Αυτές οι ανακοινώσεις ήρθαν καθώς 
αναφέρθηκαν 154 νέα κρούσματα όπου τα 
59 εντοπίσθηκαν στην πόλη του Τορόντο 
και τα 43 στην περιοχή Πήλ.

Από τα 34 Δημόσια Κέντρα Υγείας, 
αναφέρθηκαν πέντε ή και λιγότερα 
κρούσματα, ενώ 18 κέντρα δεν ανέφεραν 
κανένα, ενώ το Νοσοκομείο του Τορόντο 
Χάμπερ Ρίβερ, για πρώτη φορά από τον 
περασμένο Μάρτιο, ανακοίνωσε πως δεν 
είχε κανένα επιπλέον κρούσμα.

Από σήμερα υποχρεωτική 
η μάσκα στο Τορόντο
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔA 1

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

γράμματα παρά τη μεγάλη αναστάτωση 
που προκάλεσε η πανδημία. Κάτι το 
οποίο ισχύει και για τις εργασίες που 
συνεχίζονται στους τρεις υπόλοιπους 
σταθμούς στα Μανιάτικα, στο Δημοτικό 
Θέατρο και στον Πειραιά. Στο ίδιο αυτό 
διάστημα οι τρεις σταθμοί τους οποίους 
εγκαινιάζουμε σήμερα και οι οποίοι θα 
δοθούν στην κυκλοφορία από αύριο το 
πρωί στις 05:30 διασυνδέθηκαν με το 
σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ήταν 
κάτι το οποίο, για κάποιο ακατανόητο λόγο, 
δεν είχε καν προβλεφθεί. Ένα σύστημα το 
οποίο έμενε συνολικά ανενεργό μέχρι το 
Σεπτέμβριο του 2019» σημείωσε.

«Τέτοιες ημέρες το 2022 το μετρό θα 
συναντά τις γραμμές του ηλεκτρικού στον 
Πειραιά, θα τερματίζει στην καρδιά της 
πόλης» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην οικονομική σημασία 
του έργου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε 
ότι το δηλώνουν οι χιλιάδες νέες θέσεις 
απασχόλησης που δημιουργεί - 2.000 
άνθρωποι εργάστηκαν και εργάζονται σε 
αυτό το σημαντικό εργοτάξιο - αλλά και η 
τόνωση του εμπορίου και η διευκόλυνση 
της όλης αναπτυξιακής δραστηριότητας. 
Τη σημαντική οικολογική του διάσταση, 
υπογράφουν όχι μόνο η όμορφη, 
καλαίσθητη, βιοκλιματική κατασκευή 
κυρίως όμως το γεγονός ότι η λειτουργία 
νέων σταθμών του Μετρό υποκαθιστά 
την κυκλοφορία δεκάδων χιλιάδων, κατά 
κανόνα ρυπογόνων αυτοκινήτων.

«Όσο για το κοινωνικό του αποτύπωμα 
αυτό δεν εξαντλείται μόνο στην πιο εύκολη 
και γρήγορα μετακίνηση του πολίτη, αλλά 
και στη βελτίωση της καθημερινότητας 
συνολικά. Όταν και όσο μειώνονται οι 
φυσικές αποστάσεις τόσο μειώνονται 
και οι κοινωνικές. Προσωπική μου 
πεποίθηση ήταν πάντα ότι στη λεωφόρο 
της ανάπτυξης, όπως την χαράσσει αυτή η 
κυβέρνηση, θέση πρέπει να έχουν όλες οι 
Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες» πρόσθεσε 
ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι 
63.000 συμπολίτες μας θα κάνουν χρήση 
αυτών των σταθμών και ίσως εκπλαγούμε 
ευχάριστα και τα νούμερα αυτά είναι 
μεγαλύτερα.

«Από τους δρόμους της Δυτικής Αττικής 
θα αφαιρεθούν πάνω από 10.000 οχήματα 
και βέβαια όταν ολοκληρωθεί πλήρως η 
γραμμή 3 και φτάσει στον Πειραιά εκτιμούμε 
ότι κοντά στους 140.000 επιβάτες θα 
κάνουν καθημερινά χρήση αυτών των 
σταθμών» είπε.

«Οι περιφερειακοί δήμοι του Πειραιά 
ξανακερδίζουν τη θέση τους όχι μόνο 
στον συγκοινωνιακό χάρτη αλλά και στην 
ίδια τη ζωή της πόλης. Οι κάτοικοι τους σε 
ένα τέταρτο από τη Νίκαια θα μπορούν 
να είναι στο Σύνταγμα, σε 50 λεπτά στο 
αεροδρόμιο» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Η αλήθεια είναι ότι μεγάλο αυτό έργο 
άργησε» είπε ο πρωθυπουργός και 
συμπλήρωσε «Το έργο του Μετρό ξεκίνησε 
το 1992 με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη. Χρειάστηκαν 20 χρόνια για να 
υπογραφεί η σύμβαση της γραμμής 3, το 
2012».

Σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις 
συνέβαλαν στο να μπορέσει να 
ολοκληρωθεί το έργο υπογραμμίζοντας 
ότι το μετρό έπρεπε να είχε έρθει ειδικά 
στη Δυτική Αθήνα νωρίτερα. «Από το 
2007 ως απλός βουλευτής Β Αθηνών 
υπήρξα υπέρμαχος και αγωνίστηκα για 

την επιθετική επέκταση του Μετρό προς τη 
Δυτική Αττική και τον Πειραιά» είπε.

Επίσης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε 
ότι οι τρεις νέοι σταθμοί «εντάσσονται 
σε ένα γενικότερο σχέδιο ανάπλασης 
της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά, με 
αιχμή τη μεταφορά των φυλακών του 
Κορυδαλλού και τη μετατροπή τους σε 
πνεύμονα πρασίνου και σε ένα κύτταρο 
πολιτισμού. Αλλά και με τη δημιουργία 
ενός δεύτερου μητροπολιτικού πάρκου στο 
χώρο των λιπασμάτων». «Φιλοδοξία μου 
είναι να φιλοξενεί και ένα διεθνές κέντρο 
καινοτομίας» είπε.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Οργανισμού 
Αστικών Συγκοινωνιών, την ίδια ημέρα 
θα τεθεί σε ισχύ ο ανασχεδιασμός 
λεωφορειακών γραμμών στην ευρύτερη 
περιοχή των δήμων Κερατσινίου – 
Δραπετσώνας, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη 
Ρέντη, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, 
Περάματος και Πειραιά, με στόχο την 
διαλειτουργικότητα του δικτύου των οδικών 
συγκοινωνιών με τους νέους σταθμούς της 
γραμμής 3 του μετρό.

protothema.gr

“Το είπαμε, το κάναμε 
προτιμούμε να μιλάνε 

τα έργα μας”

online
evdomada.ca
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Ανήκει σε εκείνη την κατηγορία 
διπλωματών που πιστεύουν και 
κάνουν πράξη με τον καλύτερο 
τρόπο τη Δημόσια Διπλωματία. 
Ανήκει επίσης στους ελάχιστους 
διπλωμάτες που δεν διστάζουν 

να σκεφτούν μακριά από 
στερεότυπα και να προωθήσουν 
με κάθε τρόπο την «ήπια ισχύ» 
της χώρας μας στο εξωτερικό.

Ο λόγος για τον Πρέσβη της Ελλάδος 
στον Καναδά, Δημήτρη Αζεμόπουλο, 
ο οποίος μιλά στα www.parapolitika.
gr  για την πρόσφατη πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Εξωτερικών για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
διαφορετικότητα, για την προσωπική 
του σχέση με την μητέρα του Καναδού 
Πρωθυπουργού Margaret Trudeau και 
για τις άριστες σχέσεις της Ελλάδας με 
την αχανή χώρα της Βορείου Αμερικής.

Πρόσφατα το Υπουργείο Εξωτερικών 
διοργάνωσε διεθνές διαδικτυακό 
συνέδριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στο χώρο εργασίας, με έμφαση στη 
διαφορετικότητα , στο οποίο μίλησε και ο 
ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Καναδά, 
μεταφέροντας ένα άκρως υποστηρικτικό 
μήνυμα του Πρωθυπουργού Τζάστιν 
Τρυντώ. Δεν μας έχει συνηθίσει το 
ΥΠΕΞ σε τόσο προοδευτικές κινήσεις. 
Τι σηματοδοτεί αυτό το συνέδριο για την 
Ελλάδα και ποια η διεθνής αξία του;

Πράγματι το Συνέδριο που διοργάνωσε 
την 25η Ιουνίου το Υπουργείο των 
Εξωτερικών σε συνεργασία με δυο 
άλλα Υπουργεία αποτέλεσε ένα 
τεράστιο βήμα, ούτως ώστε να γίνει 
ευρύτατα κατανοητό ότι η κοινωνική 
συνοχή και η οικονομική πρόοδος δεν 
σφυρηλατούνται μέσα από τις διακρίσεις 
και τις διαχωριστικές γραμμές αλλά 
διασφαλίζονται με τη κατοχύρωση της 
διαφορετικότητας και την ύπαρξη ίσων 
ευκαιριών για όλους μέσα στο εργασιακό 
τους περιβάλλον. Δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και 
στις απαράδεκτες διακρίσεις που αυτή 
συνεχίζει δυστυχώς να αντιμετωπίζει 
στον εργασιακό χώρο. Διακρίσεις που 

αποτελούν ανεπίτρεπτη παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και κάθε έννοιας μιας σύγχρονης 
ανθρώπινης λογικής και νοοτροπίας. 
Διακρίσεις που θα μπορούσαν να 
πάρουν μια ακόμη περισσότερο 
βάναυση μορφή ιδιαίτερα στις μέρες 
της πανδημίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
απετέλεσε κατά τη ταπεινή γνώμη 
μου μια χωρίς προηγούμενο διεθνή 
πρωτοβουλία της Ελλάδος στο χώρο 

της λεγόμενης ήπιας ισχύος (soft pow-
er). Και για αυτό αξίζουν συγχαρητήρια 
στην ηγεσία του Υπουργείου και ιδίως 
στον Γενικό Γραμματέα Εξωστρέφειας 
Γρηγόρη Δημητριάδη, που ήταν ένας 
από τους βασικούς πρωτεργάτες και 
εμπνευστές της πρωτοβουλίας αυτής

Λίγο πριν το συνέδριο διαβάσαμε και 
τη συνέντευξη του κ. Πατέλη. Αλλάζει 
κάτι Κύριε Πρέσβη σε σχέση με την 
κοινωνική αποδοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ στην 
Ελλάδα; Και ποια θα μπορούσε να είναι 

εν προκειμένω η προστιθέμενη αξία του 
Καναδά στη καινοτόμα προσπάθεια 
της ελληνικής κυβέρνησης;

Δεν υπάρχει η παραμικρή πλέον 
αμφιβολία ότι κάτι αλλάζει στο ζήτημα 
αυτό στην Ελλάδα. Το πιθανότερο 
μάλιστα είναι ότι αλλάζουν και πάρα 
πολλά. Γιατί δεν είναι λίγο να βλέπεις 
τον δικό μας Πρωθυπουργό να μιλά 
για πρώτη φορά σε μια αντίστοιχη 
εκδήλωση στέλνοντας και αυτός με τη 
σειρά του ένα μήνυμα που δεν μπορεί 
με τίποτε να παρερμηνευθεί.

Ένα μήνυμα ξεκάθαρο. Ένα 
μήνυμα στήριξης όλων εκείνων που 
μέχρι σήμερα ζουν πολλές φορές με 
φόβο ή πρέπει να κρύβονται. Ένα 
πεντακάθαρο μήνυμα που αφορά 
και στη Κοινότητα, έτσι όπως γίνεται 
σε όλα τα προηγμένα κράτη της 
γης, σε κοινωνίες που ξέρουν πως 
ένα καλύτερο αύριο δεν αναζητείται 
φορώντας παρωπίδες, επιβάλλοντας 
εξαιρέσεις και στερεότυπα μιας άλλης 
παρωχυμένης εποχής αλλά μέσα από 
το θάρρος και τη τόλμη του διαλόγου, 
της αποδοχής, της ένταξης, της 
ενότητας.

Αυτή είναι η Ελλάδα που σήμερα 
ονειρεύονται οι νέοι μας που κινούνται 
ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος με 
την υπόλοιπη νεολαία του πλανήτη 
μας. Γι αυτό και δεν εξεπλάγην όταν 
έμαθα τον αριθμό ρεκόρ των όσων 
παρακολούθησαν διαδικτυακά την 
εκδήλωση. O Καναδάς έχει αναγάγει 
νομικά και δεοντολογικά την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων όχι 

Δ. Αζεμόπουλος: Η κοινωνική συνοχή 
δεν σφυρηλατείται μέσα από διακρίσεις 

και διαχωριστικές γραμμές
Συνέντευξη του Έλληνα διπλωμάτη στο www.parapolitika.gr

[
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μόνο σε πεμπτουσία του δημόσιου και 
ιδιωτικού βίου των πολιτών του χωρίς 
εξαιρέσεις αλλά γιατί το κάνει μέσα από 
ενεργές και συστηματικές δράσεις και 
υποστηρικτικές συμπεριφορές προς 
τις υπόλοιπες χώρες που ακολουθούν 
την ίδια πολιτική. Γιατί ο Καναδάς είναι 
η κατεξοχήν χώρα πάνω στο πλανήτη 
που προστατεύει τη διαφορετικότητα 
των πολιτών και την προάγει μέσα 
από μια συνειδητή στάση του συνόλου 
της καναδικής κοινωνίας. Και αυτή θα 
είναι τελικά η τεράστια προστιθέμενη 
αξία του στη δύσκολη προσπάθεια της 
ελληνικής κυβέρνησης.

Πως διαχειρίστκε την πανδημία 
ο Καναδάς και κυρίως η ομογένεια 
μας; Πως είναι η κατάσταση εκεί;

Με εξαιρετικά προσεκτικό τρόπο. 
Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες 
και τις συστάσεις της επιστημονικής 
κοινότητας τόσο σε ομοσπονδιακό όσο 
και σε επαρχιακό επίπεδο. Πιστεύω ότι 
αυτό θα συμβεί και τους επόμενους 
μήνες μιας και υπάρχει διάχυτος 
ο φόβος για ένα δεύτερο κύμα. Το 
πρώτο κύμα πάντως της πανδημίας 
αντιμετωπίστηκε υπεύθυνα. Δεν είναι 
τυχαίο το γεγονός της συναντίληψης 
Οττάβας και Αθηνών για τον τρόπο 
διαχείρισης της κρίσης. Δεν είναι 
τυχαίο επίσης το γεγονός ότι η 
καναδική κυβέρνηση συνεχάρη τη 
δική μας για τον υποδειγματικό τρόπο 
χειραγώγησης της πανδημίας με τα 
εντυπωσιακά για όλους μέχρι σήμερα 
αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην 
Ελλάδα. Χαίρομαι δε ιδιαίτερα από το 
γεγονός ότι από 1η Ιουλίου ανοίγουν 
οι πτήσεις από Καναδά προς Ελλάδα 
με αποτέλεσμα τα αεροπλάνα των 
καναδικών αερογραμμών να φτάνουν 
υπερπλήρη στον ελληνικό προορισμό 
τους. Τέλος ακόμη περισσότερο με 
ευχαριστεί το γεγονός ότι για φέτος η Air 
Canada χαρακτήρισε την Ελλάδα μέσα 
από ποιοτικά σποτς και διαφημίσεις 
ως επιλεκτικό προορισμό για τους 
Καναδούς τουρίστες στην Ευρώπη.

Εσείς πώς το διαχειριστήκατε; 
Κατά τη διάρκεια της καραντίνας 
ανακαλύψατε κάτι που δεν 
γνωρίζατε για τον εαυτό σας;

Νομίζω ότι η κρίση απετέλεσε μια 
ευκαιρία για όλους μας να αντιληφθούμε 
καλύτερα τι πράγματι έχει αξία στη 
ζωή. Την περίοδο λοιπόν αυτή, 
κατάλαβα ακόμα καλύτερα και μέσα 
από τις πολλές ώρες προσωπικών 
διαδρομών, ότι ο άνθρωπος, αποκτά 
αξία και νόημα στη ζωή, όχι από τα 
υλικά αγαθά που ίσως διαθέτει αλλά 
από την ανθρώπινη επικοινωνία 
του και ουσιαστική επαφή του με τον 
συνάνθρωπό του. Κατάλαβα πόσο λίγα 
είναι όλα αυτά που μανιωδώς κυνηγάμε 
να αποκτήσουμε σε καθημερινή βάση 
για να εντυπωσιάσουμε, αν δίπλα μας 
δεν υπάρχει ο συνάνθρωπος που θα 
ενδιαφερθεί για μας, θα επικοινωνήσει 
μαζί μας, θα είναι στο πλευρό μας 
έστω και αν βρίσκεται μακριά. Γιατί 
ο συνάνθρωπός μας είναι ό,τι πιο 
όμορφο υπάρχει πάνω στη γη.

 Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα 
μετά το τέλος της πανδημίας; Τι 
νομίζετε ότι θα αλλάξει στη ζωή των 
ανθρώπων και τι στη δική σας ζωή;

Η ελληνική κοινωνία μπόρεσε 
μέσα από αυτή τη πρωτοφανή για τα 
παγκόσμια δεδομένα κρίση να κρατήσει 
το χαμόγελο, την αισιοδοξία, τη πίστη 
για τη ζωή. Αυτό είναι αναμφίβολα 

εξαιρετικά ελπιδοφόρο και αποτελεί 
τον καλύτερο οιωνό για το αύριο. 
Δεν είναι μια φρούδα ελπίδα αλλά 
προσωπική πεποίθηση που αφορά 
όλους μας. Σίγουρα επαναξιολογήσαμε 
τις προτεραιότητες μας όλον αυτόν τον 
καιρό. Σίγουρα όμως μάθαμε πώς 
να συνεργαζόμαστε περισσότερο, 
πώς να ακούμε καλύτερα, πώς να 
μετατρέπουμε τη κρίση σε μια ευκαιρία. 
Η Ελλάδα δείχνει πλέον όχι μόνον 
στον Καναδά αλλά και σε ολόκληρο 
τον κόσμο μια σταθερή και αναλλοίωτη 
εικόνα ενός κράτους που πορεύεται 
με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, που 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Η 
Ελλάδα εμπνέει όχι μόνο τους Έλληνες 
αλλά και τους ξένους. Και αυτό είναι 
ανεκτίμητης αξίας. Είναι σίγουρα κάτι 
που ισχύει και σε ό,τι με αφορά.

Και μια τελευταία ερώτηση. 
Γνωρίζουμε ότι έχετε μια φιλική 
σχέση με τη μητέρα και τον αδελφό 
του Καναδού Πρωθυπουργού. Τι 
είναι αυτό που σας φέρνει τόσο 
κοντά με τους Τρυντώ;

Σε πολύ λίγο καιρό ολοκληρώνω τη 
θητεία μου στον Καναδά. Θα ήθελα 
λοιπόν να καταθέσω τη προσωπική μου 
βαθύτατη εκτίμηση για Ανθρώπους που 
με εντυπωσίασαν. Είναι χαρακτηριστικό 
το γεγονός ότι η Μάργκαρετ Τριντό, 
μητέρα του νυν Πρωθυπουργού του 
Καναδά, θέλησε να μοιραστεί δημόσια 
τη προσωπική δοκιμασία και δύσκολη 
διαδρομή της στη ζωή. Και το έκανε με 
τον πιο ανθρώπινο και ευθύ τρόπο, 
προσπαθώντας άμεσα να περάσει 
το μήνυμα στην ευρύτερη κοινωνία 
ότι όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα 
προσωπικό πρόβλημα, δεν πρέπει να 
το καλύπτει, να το ‘’κουκουλώνει’’ και 
να υποκρίνεται αυτός και η οικογένειά 
του πως δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να 
ζούμε δηλαδή με υποκριτικές και δήθεν 
συμπεριφορές αλλά να προσπαθούμε 
να αναζητούμε Ανθρώπους στο 
περιβάλλον μας - είτε αυτό είναι 
οικογενειακό, είτε φιλικό, είτε εργασιακό 
- που μέσα από την αγάπη τους, τον 
διάλογο τους μαζί μας, την έμπρακτη 
αποδοχή μας, θα μας βοηθήσουν να 
ξεπεράσουμε το πρόβλημα, όποιο και 
αν είναι αυτό. Η Μάργκαρετ Τρυντώ, 
μητέρα του Καναδού Πρωθυπουργού, 
με τη δική της δημόσια κατάθεση 
ψυχής που είναι και μάθημα ζωής, δεν 
μπορεί παρά να με κάνει περήφανο για 
τη φιλία μας. Την ίδια ακριβώς άψογη 
άποψη έχω εξάλλου και για τον αδελφό 
του Καναδού Πρωθυπουργού, τον φίλο 
Αλεξάντρ Τρυντώ, έναν άνθρωπο με Α 
Κεφαλαίο.

Σάσα Σταμάτη
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και σ’ αυτά που έχουν ανακύψει λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού. 

Σύμφωνα με τον κ. Καντώνη η Σχολή 
εξακολουθεί να είναι σε καθεστώς 
δοκιμαστικής επιτήρησης (probation) από 
τις Ακαδημαϊκές Αρχές και θα είναι για 
ένα ακόμα έτος καθότι είχε τεθεί σε διετή 
δοκιμαστική επιτήρηση. 

Επίσης έγινε λόγος για σχεδιασμό 
πώλησης μέρους της ακίνητης περιουσίας 
της Σχολής και συγκεκριμένα της 
οικοπεδικής έκτασης μετά της οικίας, 
γνωστή ως Barletta Property, που 
αγοράσθηκε επί προεδρίας του π. 
Νικολάου Τριανταφύλλου προς $6,4 
εκατομμύρια δολάρια ενώ σήμερα η αξία 
της ανέρχεται στα $9 εκατομμύρια δολάρια. 

Στο άκουσμα περί πώλησης αντέδρασε 
ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου κ. 
Γεράσιμος λέγοντας πως έχει αφιερώσει 
πολλά χρόνια στην υπηρεσία της Σχολής, 
έχομε περάσει δύσκολες χρονικές 
περιόδους και δεν θα ήθελε να δει την 
περιουσία της να πωλείται.

Αμέσως μετά σύμφωνα με τον “Εθνικό 
Κήρυκα” παρενέβη ο Αρχιεπίσκοπος 
Ελπιδοφόρος λέγοντας πως τώρα που το 
θέμα του Αγίου Νικολάου προχωρεί και όλα 
εξελίσσονται καλώς και θα αποπερατωθεί 
του χρόνου, γιατί να μην προσπαθήσουμε 
να συγκεντρώσουμε επιπλέον χρήματα για 
να μην πουλήσουμε ακίνητη περιουσία της 
Σχολής.

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

«Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναγνωρίσω τη 
βαρυσήμαντη επένδυση της Ελλάδος στη 
Θεολογική μας Σχολή, μία ετήσια χορηγία 
εκ δύο εκατομμυρίων ευρώ αρχίζοντας 
από πέρυσι. Η προσφορά αυτή της 
Μητέρας Ελλάδος προς τα παιδιά της στη 
Διασπορά είναι ιδιαίτερης σημασίας, διότι 
δείχνει τους πνευματικούς, καθώς επίσης 
και τους εθνικούς και γλωσσικούς δεσμούς 
μεταξύ μας [...] Σας ευχαριστώ κύριε 
Πρωθυπουργέ, για την προσφορά σας 
στην Ομογένεια, για την αγάπη σας στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Πίστη και Κληρονομιά 
και για την ηγεσία σας στην Ελληνική 
Δημοκρατία» - αυτά είχε δηλώσει ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος 
απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια 
γεύματος στο ξενοδοχείο «Willard Inter-
continental Hotel» στην Ουάσιγκτον τον 
Ιανουάριο.

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου πραγματοποιή-
θηκε η συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού 
Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου 
μεταξύ των συζητηθέντων θεμάτων υπήρξε 
και η Θεολογική Σχολή της Βοστώνης.

Σύμφωνα με τον “Εθνικό Κήρυκα” κατά 
τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο πρόεδρος 
της Θεολογικής Σχολής, Γεώργιος 
Καντώνης αναφέρθηκε στην πορεία της 
Σχολής και στα υφιστάμενα προβλήματα 

Στη συνέχεια η ομογενειακή εφημερίδα 
αναφέρει: “αν δεν ήταν η οικονομική 
συνδρομή της Ηγεσίας των 100, της 
Φιλοπτώχου και της Αρχιεπισκοπής, 
η Σχολή θα ήταν σε ακόμα πιο δεινή 
οικονομική κατάσταση. Ο Ανδρέας Μανάτος 
προσφέρθηκε να βάλει στη διαθήκη του 
να δοθεί το 10% της περιουσίας του στη 
Σχολή όταν εκδημήσει. Η Αρχιεπισκοπή 
σήμερα δίνει $2,5 εκατομμύρια στη Σχολή 
και του χρόνου θα αυξηθεί στα $3,5 
εκατομμύρια. Η Σχολή αναμένεται να έχει 
φέτος 79 φοιτητές και το Ελληνικό Κολέγιο 
56. Επίσης λόγω κορωνοϊού και φυγής των 
φοιτητών, η Σχολή έπρεπε να επιστρέψει 
το ποσό των $300.000 στους φοιτητές που 
είχαν καταβάλει για στέγαση και διατροφή”.

Όπως μπορεί να δει κανείς, στο ρεπορτάζ 
δεν υπάρχει καμία αναφορά για οικονομική 

Δόθηκαν τελικά τα 2 εκατ. 
ευρώ για την Θεολογική 

Σχολή της Βοστώνης από 
την Ελληνική Κυβέρνηση;

ενίσχυση της Θεολογικής Σχολής, από την 
πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης στις 6 Ιανουρίου 2020 από 
το Τάρμπον Σπρίνγκς είχε δηλώσει ότι η 
Ελληνική Κυβέρνηση θα δίνει 2.000.000 
ευρώ ετησίως στην Θεολογική Σχολή της 
Βοστώνης, με αναδρομικά και από το 2019.

Επίσης δεν υπάρχει ενημέρωση για το 
αν τελικά δόθηκαν αυτά τα χρήματα από 
Ελληνική Κυβέρνηση, όπως έγινε για το 
ποσό των 2.5 εκατ. που δόθηκε από την 
Κυβέρνηση των ΗΠΑ με το πρόγραμμα 
PPP package για μισθούς κληρικών.

Ένα εύλογο ερώτημα που εγείρεται είναι 
αν τελικά δόθηκαν τα χρήματα από την 
Ελληνική Κυβέρνηση, αφού μέχρι σήμερα 
δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση πότε 
και που δόθηκαν.

romfea.gr
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ΣΕ ΚΑλΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑλΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

Σχετικά με τις εξετάσεις, δημόσια 
και ιδιωτικά κέντρα, διεξήγαγαν 
περισσότερα από 17.303 τεστ, ενώ 
8.931 βρίσκονται σε αναμονή.

Σε ό,τι αφορά στην πόλη του 
Τορόντο, ο Δήμαρχος και το 
Δημοτικό Συμβούλιο, ψήφισαν την 
νομοθετική πρόταση που επιβάλλει 
την υποχρεωτική χρήση μάσκας, σε 
δημόσιους χώρους, σε μια επιπλέον 
προσπάθεια για να περιορισθεί η 
εξάπλωση του ιού.

Η χρήση της μάσκας, θα είναι 
υποχρεωτική σε όσους επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς ή να επισκεφθούν κοινούς 
χώρους, όπως σούπερ μάρκετ, 
καταστήματα τροφίμων και εμπορικά 
κέντρα.

Η χρήση μάσκας δεν θα είναι 
υποχρεωτική, για άτομα που 
θα χρησιμοποιούν εξωτερικούς 
χώρους καταστημάτων εστίασης 
και καφεστίασης ή για άτομα που η 
εργασία τους ή ο χώρος στον οποίο θα 
βρίσκονται επιτρέπει την «κοινωνική 
απόσταση» των δύο και πλέον μετρων. 

Επίσης, ο νόμος αυτός δεν θα ισχύει 
για παιδικούς σταθμούς ή για άτομα 
που η υγεία τους δεν τους επιτρέπει 
τη χρήση μάσκας αλλά σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις τους εφιστούν την 

προσοχη για να διατηρούν αποστάσεις 
μεταξύ τους. 

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος του 
Τορόντο, παραδέχθηκε πως «η 
επιβολή του νόμου δεν είναι δυνατόν 
να επιτευχθεί σε όλες τις περιπτώσεις 
και για αυτόν τον λόγο εστιάζουν 
στην πληροφόρηση και ‘εκπαίδευση’ 
του κοινού και όχι στην επιβολή 
προστίμων». 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται 
και η Επαρχιακή Κυβέρνηση, όπου 
όπως δήλωσε ο Νταγκ Φορντ, «καίτοι 
ενθαρρύνω τη χρήση μάσκας, προς 
το παρόν τουλάχιστον, η Κυβέρνηση 
δεν σκοπεύει να την εφαρμόσει 
νομοθετικά, έστω και αν η κάθε πόλη 
έχει την δικαιοδοσία να προβεί στην 
εφαρμογή των δικών της κανόνων και 
νόμων».

Σύμφωνα με όσα έχουν διαπιστώσει 
οι λοιμωξιολόγοι και οι γιατροί, οι 
μάσκες μπορουν να αποτρέψουν 
τη διάδοση σταγονιδίων  και κατ’ 
επέκταση τη διάδοση του ιού από 
κάποιον που έχει προσβληθεί

Από σήμερα υποχρεωτική 
η μάσκα στο Τορόντο

Ανησυχία προκαλεί η αύξηση 
κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα μας, 
μετά την ανακοίνωση το ΕΟΔΥ για 43 
κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Οργανισμού, από τα 43 κρούσματα τα 36 
είναι εισαγόμενα και εντοπίστηκαν κατά τη 
διενέργεια ελέγχων στον Προμαχώνα. Η 
πλειονότητα αυτών (20) αφορά πρόσωπα 
προερχόμενα από τη Σερβία, ενώ τα 
16 είναι κάτοικοι άλλων χωρών. Από 
τα υπόλοιπα 4 κρούσματα κορωνοϊού 
εντοπίστηκαν στην περιφερειακή ενότητα 
Ξάνθης, δύο (2) κρούσματα στην 

περιφερειακή ενότητα Καρπάθου και ένα 
(1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα 
Ανατολικής Αττικής.

193 θάνατοι στην Ελλάδα από κορωνοϊό 
Λίγο πριν την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, μια 
γυναίκα έχασε τη ζωή της από κορωνοιό. 
Επρόκειτο για μια 83χρονη, με υποκείμενα 
νοσήματα, η οποία νοσηλευόταν στο 
νοσοκομείο «Σωτηρία». Η γυναίκα είναι το 
193ο θύμα από κορωνοϊό στη χώρα μας. 
Να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο θύμα εδώ 
και μέρες, καθώς ο τελευταίος θάνατος 
καταγράφηκε στις 30 Ιουνίου.

iefimerida.gr 

Κορωνοϊός: Ανησυχία για τα 
36 εισαγόμενα κρούσματα 

Τα 20 από τη Σερβία, έκλεισαν τα σύνορα για τη χώρα 

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

ΣΕλΙΔΑ 15

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
ΜΑΣ, ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ
Είναι γνωστό, ότι λόγω της πανδημίας 

του Κορωνοϊού, επί μήνες οι Εκκλησίες μας 
ήταν ερμητικά κλειστές. Αμπαρωμένες ήταν 
και κατά τις εορτές του Πάσχα, όπου κατά 
κανόνα, λόγω της αθρόας προσέλευσης 
των πιστών γίνονται και οι περισσότερες 
εισπράξεις των εκκλησιών. Αλλά ακόμα και 
από την περασμένη Κυριακή, που τυπικά 
άνοιξαν οι Εκκλησίες, επειδή δεν μπορούν 
να εκκλησιαστούν πλέον των 50 ατόμων, 
και πάλι οι εισπράξεις τους είναι κατά πολύ 
περιορισμένες…

Προ αυτής της κατάστασης, καταλαβαίνει 
κανείς ότι αν συνεχιστεί αυτό το κακό, 
το οικονομικό μέλλον των ιερών μας 
ναών είναι δυσοίωνο και μπορεί, λόγω 
οικονομικών δυσκολιών, να παραστούμε 
μάρτυρες κλεισίματος Ιερών Ναών.

 Για σκεφτείτε, ενδέχεται, λόγω 
οικονομικών δυσκολιών να παραστούμε 
μάρτυρες κλεισίματος Ιερών Ναών. 
Και αυτό γιατί, αφού δεν θα υπάρχουν 
εισπράξεις, δεν θα μπορούν να καλυφθούν 
ούτε οι μισθοί των ιερέων, ούτε των 
ψαλτών, ούτε των νεωκόρων, που και αυτοί 
πρέπει να ζήσουν, από τους Ιερούς Ναούς, 
δηλαδή από τους πιστούς που υπηρετούν. 
Αυτό, πέρα από τα ισχύοντα στους 
ανθρώπινους νόμους, μέσω ερωτήσεως, 
μας το παραγγέλλει και ο Απόστολος των 
Εθνών Παύλος που ρωτάει: 

«…οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν…» 

Δηλαδή: «δεν γνωρίζετε, ότι αυτοί που 
υπηρετούν στο ιερόν και υποβοηθούν εις 
την λατρείαν, τρώγουν και τρέφονται από 
εκείνα, που προσφέρονται ως θυσία στον 
ναόν;» 

Και επί πλέον πάλι κατά τον ίδιον 
Απόστολο, που αναφέρεται και στην 
διδασκαλία του ίδιου του Χριστού γράφει: 

 «..οὕτω καὶ ὁ Κύριος διέταξε τοῖς 
τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ 
εὐαγγελίου ζῆν».

 Δηλαδή: Ετσι και τώρα ο Κυριος έδωσεν 
εντολήν δι’ εκείνους, που κηρύττουν το 
Ευαγγέλιον της σωτηρίας να ζουν από το 
Ευαγγέλιον, δηλαδή από τους πιστούς, 
που δέχονται το ευαγγελικόν κήρυγμα.» Α 
Κορ. Θ/9,13 και 14.   

Αν δεν βοηθήσουμε εμείς, εκτός 
των μισθών, των εν τοις ιεροίς ναοίς 
εργαζομένων, 

δεν θα μπορούν να καλύπτονται ούτε και 
τα λειτουργικά έξοδα, δηλαδή το ηλεκτρικό 
ρεύμα, η θέρμανση, οι ασφάλειες, η 
συντήρηση, οι ανακαινίσεις….

Επομένως καλούνται όλοι οι πιστοί, όλοι 
οι συμπάροικοι, όλοι εμείς δηλαδή, όπως 
από το υστέρημά μας τις κτίσαμε και πάλι 
από το υστέρημά μας να τις συντηρήσουμε.

Δεν χρειάζεται να είναι ειδικός κάποιος 
για να καταλάβει ότι εκτός των άλλων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ιεροί 
μας Ναοί, και η οικονομική τους κατάσταση 
είναι δύσκολη.

Γι’ αυτό, θα επαναλάβω και κάτι που είχα 
γράψει και κατά το παρελθόν: Ο καθένας 
μας, ας υπολογίσει πόσα θα είχε προσφέρει 
αν οι Ιεροί μας Ναοί ήταν ανοιχτοί και ας 
κάνει το χρέος του. Ας φροντίσει δηλαδή, 
αυτά τα χρήματα, που κατά κάποιον 
τρόπο «τα χρωστάει στις Εκκλησίες μας 
να τα δώσει στις Εκκλησίες μας». Αυτό 
μπορεί να γίνει, είτε μέσω επιταγών, είτε 
να τα ρίξει με φάκελο στο ειδικό κουτάκι 
των προσφορών που βρίσκεται σε κάθε 
Εκκλησία. Να γράψει σε αυτό το όνομά του 
και την διεύθυνσή του, για να του στείλουν 
απόδειξη. Σημειώνω ότι αυτές δίνονται για 
ποσά άνω των $25 δολαρίων. 

Ανάλογο και το μήνυμα της Διοίκησης 
της Κοινότητός μας

 Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει 
οικονομικά τις Εκκλησίες μας, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει και τις πιο σύγχρονες 
μεθόδους, όπως έχουν αναφερθεί και από 
την Διοίκησή της Κοινότητος, η οποία για 
τον ίδιο λόγο έχει κάνει ανάλογη έκκληση. 

Επικρατώντας απόλυτα την έκκληση της 
Διοίκησης αντιγράφω το σχετικό κείμενο 
που έχει κατ’ επανάληψη δημοσιεύσει:

«Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας, 
κάνοντας μια διαδικτυακή δωρεά στο 
«HCGM Keep the Faith During COVID-19 
Fund». Για να προσφέρετε τη δωρεά σας, 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ΕΚΜΜ, 
hcgm.org και κάντε κλικ στο κουμπί 
«Donate Now» που βρίσκεται πάνω 
αριστερά στην αρχική σελίδα. Θα έχετε τη 
δυνατότητα να επιλέξετε τον Ιερό Ναό στον 
οποίον θέλετε να δωρίσετε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τη 
δωρεά σας ταχυδρομικώς, με επιταγή 
στο όνομα του Ι. Ναού που επιθυμείτε, 
στα αγγλικά. Στον φάκελο θα πρέπει να 
αναγράφεται η διεύθυνση της Κοινότητας: 
HCGM, 5777 Wilderton, Montreal, QC, 
H3S 2V7. Επίσης, αν κατοικείτε σε μικρή 
απόσταση από τον Ι. Ναό της περιοχής 
σας, μπορείτε να βάλετε την επιταγή σε 
έναν φάκελο και να τον ρίξετε κατευθείαν 
στο γραμματοκιβώτιό του.

Οποιοδήποτε ποσό μπορείτε να 
δωρίσετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δωρεές 
μεγαλύτερες των $25 θα λάβουν 
φορολογική απόδειξη από την ΕΚΜΜ.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι 
ακόμη και η εγγραφή ή η ανανέωση της 
συνδρομής μέλους της ΕΚΜΜ αποτελεί 
δωρεά. Προς το παρόν, εγγραφή ή 
ανανέωση μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά, 
στον ιστότοπο της Κοινότητας, hcgm.org, 
στη σελίδα

“Become a Member/Εγγραφή μέλους”.
Μείνετε ασφαλείς. Μείνετε δυνατοί.»
Αυτό είναι το σχετικό κείμενο της 

Διοίκησης, που είναι επίκαιρο και σωστό. 
Γιατί η εποχή που διανύουμε είναι 
δύσκολη, αφού κατά γενική ομολογία 
αντιμετωπίζουμε πολύ δυσάρεστες 
καταστάσεις. 

Επομένως…
Αν δεν προσέξουμε, αν δεν 

συνεισφέρουμε οικονομικά, «ενδέχεται 
λόγω οικονομικών δυσκολιών να 
παραστούμε μάρτυρες κλεισίματος Ιερών 
Ναών μας» και να δούμε και ταμπέλες με 
σχετικό «Πωλητήριο» .

Αν «ὅ μή γένοιτο» συμβεί για 
οικονομικούς λόγους κάτι τέτοιο, θα πρέπει 
να θυμηθούμε ότι συνολικά κυρίως όμως 
για κάθε έναν από εμάς θα αναλογεί το 
περίφημο προς τον βασιλιά της Βαβυλώνας 
Βαλτάσαρ μήνυμα:

«Μανή, Θεκέλ, Φαρές» δηλαδή με 
τα πνευματικά κριτήρια «μετρηθήκαμε, 
ζυγιστήκαμε και βρεθήκαμε ελλιπείς». 
(Δανιήλ Κεφ. 5.)

Επομένως, θα σας τα γράφω απλά, 
αφού πιο απλά δεν γίνεται. Είναι ανάγκη, 
ενεργείστε τώρα. Οι ιεροί μας ναοί 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 
Σίγουρα, δεν θα ήθελε να δει κανένας 
«πωλητήριο» για κάποιον εκ των Ιερών 
μας Ναών!

Όμως θα τονίσω ότι δεν κινδυνεύουν 
μόνο οι ιεροί ναοί της Κοινότητος αλλά 
και οι περιφερειακοί ιεροί μας ναοί. 
Όπως και οι ιεροί Ναοί που ακολουθούν 
το Παλαιό Εορτολόγιο, γνωστοί ως 
«παλαιοημερολογίτικοι.»

Οπωσδήποτε και αυτοί χρειάζονται την 
οικονομική ενίσχυση, κυρίως των ενοριτών 
τους. Τα λίγα, σε αυτήν την περίπτωση 
ακόμα και το δίλεπτο της χήρας (Λουκά 
21:1-6) μπορεί να κάνει την διαφορά.

Επί πλέον θα επαναλάβω και πάλι ότι δεν 
θα πρέπει να  ξεχάσουμε ούτε και την Ιερά 
Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτισσας. 
Εύκολα, πολύ εύκολα γίνεται αντιληπτό 
ότι και αυτή αντιμετωπίζει οικονομικές 
δυσκολίες, αφού λόγω καραντίνας 
καθίσταται δύσκολη η πρόσβαση των 
πιστών σε αυτήν.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων 

δημοσιεύω την διεύθυνση και τον αριθμό 
τηλεφώνου της Ιεράς Μονής και ο καθένας 
ας αναλογιστεί, τί, και πόσα σαν Έλληνες 
και Χριστιανοί του Καναδά, κινδυνεύουμε 
να χάσουμε και ας ενεργήσει κατά 
συνείδηση:
Monastere Vierge Marie La Consolatrice
827, chemin de la Carriere
Brownsburg – Chatham, Quebec J8G1K7
Τηλ.: 450-533-5313 / 533-1170.

Για την «Στέγη» 
ο κ. Σπύρος Μπολάνης

«τα λέει όλα»
Για την Στέγη Ηλικιωμένων που 

επισήμως ονομάζεται «Foyer Hellénique 
pour personnes Âgées,» και για την οποία 
είχαμε γράψει πολλά την περασμένη 
εβδομάδα, θα αποφύγω να γράψω πολλά 
σήμερα. Και αυτό γιατί «τα λέει όλα» ο κ. 
Σπύρος Μπολάνης.

Γιατί και σε αυτήν την περίπτωση, 
τα πράγματα μπερδεύονται όλο και 
περισσότερο.

Εξηγούμαι, και σας ζητώ να έχετε κατά 
νου, όσα είχα γράψει την περασμένη 
εβδομάδα. Εχοντας γνώση αυτών, σας 
παραθέτω σήμερα ορισμένα επί πλέον 
διευκρινιστικά στοιχεία και σας αφήνω να 
βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

Λοιπόν έχουμε ορισμένα βασικά 
χαρακτηριστικά. Αναφέρω μερικά:

Πρώτον: Υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι 
οργανισμοί «η Κοινότητά μας» και η 
«Στέγη.» Οι δύο Οργανισμοί διοικούνται 
από διαφορετικά Διοικητικά Συμβούλια.

Οι επί 35 χρόνια, σχέσεις των μελών των 
δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους Δ.Σ. θυμίζουν 
τον ...Καβό Μαλια, όπου είναι γνωστό ότι 
παρατηρούνται συχνές εναλλαγές του 
καιρού, και εκεί που υπάρχει γαλήνη, 
ξεσπάει τρικυμία πολλών μποφόρ…

Δεύτερον:  Η «Στέγη», η αξία της οποίας 
σήμερα ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια, 
από την 1η Ιουλίου 2020 περιέρχεται 
ξεχρεωμένη στην Κοινότητα. (Το 
περιέρχεται το περιμένουμε, γιατί ακόμα 
δεν το είδαμε.)

Τρίτον: Τα μέλη του κάθε Δ.Σ. δεν έχουν 
δικαίωμα να υπηρετούν ταυτόχρονα και 
στα δύο Δ.Σ. Αυτό τονιζόταν στην δια 
πασών επί 35 χρόνια.

Τέταρτον: Στο μεν Δ.Σ. της Κοινότητας 
τα μέλη του, εκλέγονται μέσω εκλογών, 
ενώ τα μέλη των Δ.Σ. της Στέγης 
αυτοσυμπληρώνονται. Τονίζω και 
διευκρινίζω ότι και οι δύο μορφές διοίκησης 
είναι πέρα για πέρα νόμιμες.

Πέμπτον: Και στα δύο Δ.Σ. επικρατεί, 
(ή μάλλον πρέπει να επικρατεί πλήρης 
διαφάνεια) αφού διοικούνται σύμφωνα 
με τους νόμους που διέπουν όλους τους 
Οργανισμούς της Χώρας στην οποία, το 
έφεραν οι οικονομικές ανάγκες να ζούμε.

Τώρα, για λόγους αποφυγής των 
πολλών επί πλέον λόγων, στέκομαι στο 
Πέμπτο χαρακτηριστικό, για να τονίσω 
μερικά πράγματα που είναι εκ των ουκ 
άνευ.

Βάσει αυτών, όταν γίνεται σύγκληση 
ενός Δ.Σ. καλούνται να συμμετάσχουν, 
όλα τα μέλη του Δ.Σ. και όταν παραιτείται 
ο Πρόεδρος, αναλαμβάνει καθήκοντα ο 
Αντιπρόεδρος. Αυτά ισχύουν σε όλους τους 
δημοκρατικά διοικούμενους Συλλόγους σε 
όλους τους Οργανισμούς, σε όλα τα μικρά 
και μεγάλα κράτη, ακόμα και στις ΗΠΑ. 
Γιατί όλοι ξέρουμε, ότι ομαλά αντικατέστησε 
τον δολοφονηθέντα Κένεντη, ο Τζόνσον. 
Βέβαια αυτό που τονίζεται σε όλα τα κιτάπια 
και τα συντάγματα των διαδικαστικών, δεν 
έγινε στην πάλαι ποτέ Σοβιετική Ενωση και 
έτσι όταν πέθανε ο «πατερούλης» Στάλιν, 
έγινε σειρά δολοφονιών έως ότου εξέλθει 
νικητής και προ παντός «δημοκρατικά 
εκλεγμένα» ο Νικήτα Κρούστεφ.  Δεν έδινε 
ούτε και στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, 
ούτε και στην Βόρεια Κορέα, αλλά εκεί 

επικρατεί …περίσσια δημοκρατία!!
Δυστυχώς, το φαινόμενο, της ομαλής 

αντικατάστασης της Προέδρου της 
«Στέγης» (Δήμητρας Κωσταρίδου), από 
τον Αντιπρόεδρο (Σπύρο Μπολάνη) γίνεται 
προσπάθεια να μην πραγματοποιηθεί ούτε 
και στην «Στέγη.» 

Ετσι ο Αντιπρόεδρος κ. Μπολάνης, 
δεν καλέστηκε να συμμετάσχει στην 
Συνεδρίαση του Δ.Σ. της «Στέγης» που 
έγινε στις 10 Ιουνίου.

Όπως κατήγγειλε τα της Σύγκλησης της 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. και της παραίτησης 
της Προέδρου τα πληροφορήθηκε από 
τα Μέσα Ενημέρωσης το Σάββατο, 13 
Ιουνίου.

Επί πλέον σχεδόν αμέσως έλαβε και 
επιστολή (φέρει ημερομηνία 12 Ιουνίου 
2020 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο 
της Κοινότητος) όπου μέσω αυτής 
έκπληκτος πληροφορείται ότι: 

Το 1998 το Δ.Σ. της Κοινότητας τον είχε 
διορίσει να το αντιπροσωπεύει στο Δ.Σ. της 
«Στέγης.»

Σε ευχαριστούμε για την αξιέπαινη 
εκπροσώπησή του, αλλά πλέον δεν 
χρειάζεσαι να εκπροσωπείς άλλο το Δ.Σ. 
της Κοινότητας στο Δ.Σ. της Στέγης.

Τα υπόλοιπα, διαβάστε τα στην επιστολή 
του κ. Μπολάνη που δικαίως θεωρεί 
προσβλητικά τα της επιστολής που έλαβε, 
αφού στην Στέγη, ούτε διορίστηκε, ούτε και 
εκπροσωπούσε το Δ.Σ. της Κοινότητας, 
και φυσικά και προτίθεται να κάνει χρήση 
των δικαιωμάτων του Αντιπροέδρου που 
πλέον λόγω παραίτησης της Προέδρου 
είναι Πρόεδρος.

Μία περί «Στέγης» 
είδηση, επί του 
πιεστηρίου… 

Και ενώ είχα γράψει όλα αυτά, μέσω των 
οποίων εξηγώ και επεξηγώ, ότι εκτός των 
άλλων, τα μέλη των Δ.Σ. της Κοινότητος

και της Στέγης δεν μπορεί να είναι 
ταυτόχρονα μέλη και των δύο Δ.Σ., (κάτι 
που επί 35 χρόνια μας έλεγαν, αλλά τώρα 
εμφανώς δεν υφίσταται) πληροφορήθηκα 
ότι η υπάλληλος της Στέγης, όταν πήρε 
εντολή, από τον τυπικά αλλά και ουσιαστικά, 
Πρόεδρο της Στέγης κ. Μπολάνη, να 
καλέσει «Εκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ, της 
Στέγης», έλαβε μήνυμα ότι ο κ. Μπολάνης 
δεν είναι πλέον μέλος του Δ.Σ. της Στέγης 
και επομένως δεν μπορεί να δώσει εντολή 
δια Σύγκληση του Δ.Σ, της Στέγης.

Το μήνυμα υπογράφεται από δύο 
υψηλόβαθμα μέλη του Δ.Σ. της Κοινότητος, 
που είναι συγχρόνως και μέλη του Δ.Σ. της 
Στέγης.

Τα υπόλοιπα, δεν ξέρω που θα φτάσουμε 
και που θα οδηγηθούμε, αλλά σίγουρα 
πολλά θα λεχθούν, σήμερα Σάββατο 
το πρωϊ στα ραδιοφωνικά πρόγραμμα 
C.F.M.B 1280 A.M. (Μιχ. Τελλίδης) καθώς 
και μετά τις 4:00 μ.μ. στο 1610 Α.Μ. 
(Κώστας Δανιηλίδης.)  

Αχός βαρύς 
ακούγεται.. πολλά 

ντουφέκια πέφτουν
Αναμφίβολα τα της Κοινότητάς μας, 

θυμίζουν το αθάνατο «κλέφτικο» τραγούδι: 
«Αχός βαρύς ακούγεται.. πολλά ντουφέκια 
πέφτουν.»

Παρά ταύτα, υπάρχουν συμπάροικοι που 
ανησυχούν και ως εκ τούτου, συναντώνται, 
σκέφτονται και προβληματίζονται για 
το τί πρέπει να γίνει και πως μπορούν 
να συμβάλουν, έτσι ώστε να ξεπεράσει 
η Κοινότητα τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει και τα οποία είναι οικονομικά, 
διοικητικά, δομικά και κοινό παρονομαστή 
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Του Γεωργίου Καρύδη 

Μην εφησυχάζετε, τηρείστε τα μέτρα,  
γιατί ο κίνδυνος του Κορωνοϊού παραμένει 
στην Επαρχία μας, όπου μέχρι τώρα, έχουν 
καταγραφεί 55,682 φορείς του ιού και από 
αυτούς έχουν πεθάνει 5,560 άτομα.

Αυτά ανέφερε την Παρασκευή, για μια 
ακόμη φορά ο διευθυντής δημόσιας υγείας  
του Κεμπέκ Dr. Horacio Arruda. 

Επίσης αναφέρθηκε ειδικά στην περιοχή 
Montérégie όπου έχουν καταγραφεί 7,873 
κρούσματα, καθιστώντας την περιοχή 
την δεύτερη σε αριθμό κρουσμάτων στην 
Επαρχία, όπου φυσικά πρώτη και με 
μεγάλη διαφορά είναι το Μοντρεάλ.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, 
στην περιοχή Montérégie, από τα 570 
άτομα που έχουν πεθάνει, το 92% ήταν 
άτομα άνω των 70 ετών και εξ αυτών, πάνω 
από το 90% ήταν τρόφιμοι Γηροκομείων. 

Αυτήν την στιγμή, στα νοσοκομεία της 
Επαρχίας νοσηλεύονται 392 άτομα, εκ 
των οποίων οι 31 είναι ασθενείς που είναι 
διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ (Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας).

Στον Δήμο του Côte 
Saint-Luc υποχρεωτική 

η χρήση μάσκας

Εν τω μεταξύ από την 1η Ιουλίου, 
στους δημόσιους χώρους του Δήμου Côte 
Saint-Luc, επιβάλλεται να φορούν μάσκα 
προσώπου όσοι βρίσκονται σε αυτούς.  Σε 
αυτούς τους χώρους συμπεριλαμβάνονται 
όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και τα 
δημοτικά κτίρια της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Δήμου 
Côte Saint-Luc κ.  Mitchell Brownstein όλο 
και περισσότερες επιχειρήσεις προστίθενται 
στον κατάλογο που υποχρεούνται να 
φροντίζουν για την εφαρμογή αυτού του 
Δημοτικού Νόμου (bylaw). 

Στους παραβάτες του Νόμου, θα 
επιβάλλονται πρόστιμα που θα κυμαίνονται 
μεταξύ $ 100 και 500 $.

Ο κανονισμός αυτός αποβλέπει στην 
μείωση της εξάπλωσης του ιού και γι’ 
αυτό οι έμποροι της περιοχής καλούνται 
να απαγορεύουν να εισέρχονται στην 
επιχείρησή τους άτομα που δεν φορούν 
μάσκα, ή κάλυμμα προσώπου. Ο Δήμος  
Côte Saint-Luc παρέχει στα καταστήματα 
μάσκες και τις διανέμει δωρεάν στους 
κατοίκους.

Ο κανονισμός απαιτεί επίσης από τους 
ιδιοκτήτες κτιρίων διαμερισμάτων και 
κατοικιών να εγκαταστήσουν στις εισόδους 
και κοντά σε ανελκυστήρες, συσκευές 
απολύμανσης χεριών και πινακίδες που 
συνιστούν στους κατοίκους να φορούν 
μάσκα σε περιοχές όπου ο σεβασμός της 
φυσικής απόστασης δεν είναι δυνατή.

 Υπενθυμίζουμε ότι τον Μάρτιο, ο Δήμος 
Cote Saint-Luc ήταν ένας από εκείνους 
που επλήγησαν περισσότερο από όλους 
τους άλλους Δήμους στην περιοχή του 
Μόντρεαλ.

“Εάν θέλουμε να μην έχουμε ένα πολύ 
επικίνδυνο δεύτερο κύμα, πρέπει όλοι να 
εργαστούμε μαζί και να ελέγξουμε τον ιό 
καλύπτοντας το πρόσωπό μας”, δήλωσε 
ο Μπράουνσταϊν, ο οποίος συμπλήρωσε 
ότι το Νομοσχέδιο απαλλάσσει από την 
υποχρέωση της χρήσης μασκών, όσους 
έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ή 
δυσκολίες στην ακοή.

Από τις 13 Ιουλίου, 
υποχρεωτική η χρήση 

μασκών σε λεωφορεία και 
Μετρό του Κεμπέκ

Επίσης προκειμένου να εξαπλωθεί ο 
Κορωνοϊός, από τις 13 Ιουλίου, οι επιβάτες 
Λεωφορείων, Μετρό, ή Τραίνων θα 
πρέπει να φορούν μάσκα προσώπου σε 
οποιοδήποτε σημείο της Επαρχίας και αν 
ταξιδεύουν.

Από τις 27 Ιουλίου, δηλαδή μετά 
από μια μεταβατική περίοδο δύο 
εβδομάδων, μια περίοδο προετοιμασίας 
για να προμηθευτούν μάσκες  όλοι οι 

χρησιμοποιούντες τα δημόσια μέσα 
συγκοινωνίας,  το μέτρο προβλέπει την 
απαγόρευση της εισόδου των επιβατών, 
σε όλα τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας. 

Αυτό ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 
François Legault, ο οποίος όμως 
διευκρίνισε ότι στους αρνητές της 
εφαρμογής του μέτρου, πέρα της άρνησης 
εισόδου, που θα επιβάλλεται από τον 
οδηγό, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα. 
Το Συνδικάτο των οδηγών λεωφορείων 
(Société de Transport de Montréal (STM) 
επικρότησε το μέτρο της υποχρεωτικής 
χρήσης μασκών, άλλωστε  το μέτρο αυτό 
το που ζητούσε το Συνδικάτο από τις 10 
Απριλίου. Ως τόσο εξέφρασε επιφυλάξεις, 
δεδομένου, ότι δεν θα ήθελε να δει τα μέλη 
της να μετατρέπονται σε αστυνομικούς, 
όπως ανακοίνωσαν.

Ο κ. Legault, που αποφεύγει να υιοθετήσει 
το μέτρο των προστίμων, εξέφρασε την 
βεβαιότητα ότι η κοινωνική πίεση θα 
υποχρεώσει όλους τους Κεμπεκιώτες 
να φορούν μάσκες. «Καταλαβαίνω ότι 
δεν είναι ευχάριστο να φοράς μάσκα, 
ειδικά το καλοκαίρι που επικρατεί ζέστη. 
Το μέτρο είναι απαραίτητο, αν θέλουμε 
να μην επιστρέψουμε στα ίδια και να 
περιοριστούμε ξανά, αν θέλουμε να μην 
γίνει, ό, τι έχουμε δει να γίνεται σε ορισμένες 
πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ζητώ 
από όλους τους Κεμπεκιώτες τον  σεβασμό 
του ενός προς τον άλλο, φορώντας μάσκες 
όταν χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα 
συγκοινωνίας» πρόσθεσε.

Στις επικρίσεις που δέχτηκε ο κ. Λεγκό 
επειδή επί μήνες απέρριπτε τις εκκλήσεις 
των ειδικών για υποχρεωτική χρήση 
μάσκας στα αστικά μέσα συγκοινωνίας, 
δήλωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε 
να κάνει αυτό το βήμα τώρα επειδή 
υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που 
τα χρησιμοποιούν δεδομένου ότι ανοίγουν 
ξανά επιχειρήσεις και τα καταστήματα και 
επειδή είναι ευκολότερο να τα συνηθίσουν 
οι άνθρωποι τώρα, κατά την σχετικά 
ήρεμη καλοκαιρινή περίοδο σε αντίθεση 
με τη βιασύνη που θα επικρατεί  στα μέσα 
συγκοινωνίας με το άνοιγμα των σχολείων. 

Αναφερόμενος στην υποχρεωτική χρήση 
μάσκας σε άλλους δημόσιους χώρους, 

όπως έχουν κάνει άλλοι Δήμοι και Χώρες, ο 
κ. Legault δήλωσε ότι το Κεμπέκ επιλέγει να 
εισαγάγει τα μέτρα αργά και με «εξελεκτικό» 
τρόπο καθώς η κατάσταση εξελίσσεται για 
να κάνει τις αλλαγές ευκολότερες για τον 
πληθυσμό. Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, 
μπορούμε να επιβάλλουμε περισσότερους 
κανονισμούς καθώς και την υποχρεωτική 
χρήση μάσκας, πρόσθεσε.

Το ίδιο ανέφερε και ο διευθυντής δημόσιας 
υγείας του Κεμπέκ dr Horacio Arruda (ο 
αντίστοιχος Τσιόρδας του Κεμπέκ). Εάν 
στο Κεμπέκ, σημειωθούν αναζωπυρώσεις 
του ιού, τα μέτρα περιορισμού θα τεθούν 
γρήγορα σε εφαρμογή. Επί πλέον, ο 
διευθυντής δημόσιας υγείας του Κεμπέκ, 
απευθυνόμενος ειδικά εκείνους που 
πηγαίνουν σε μπαρ, τους ζήτησε, να 
λαβαίνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις 
και να ακολουθήσουν πιστά τους κανόνες 
κοινωνικής απόστασης δύο μέτρων.

«Διαφορετικά, δεν θα διστάσω να τα 
κλείσω,» είπε.

FRAPRU:  Ο ιός συμβάλει 
στην αύξηση των αστέγων

Εν τω μεταξύ, ο Σύλλογος προστασίας 
των ενοικιαστών, γνωστός με τα αρχικά 
FRAPRU, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε 
στις 2 Ιουλίου, εκφράζει τις ανησυχίες του 
για τις μεγάλες ελλείψεις διαμερισμάτων 
ενοικίασης που παρατηρείται φέτος. Μέσω 
της ιδίας ανακοίνωσης, προειδοποιεί 
την κυβέρνηση του Κεμπέκ, ότι αν δεν 
φροντίσει να λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα 
μέτρα, περισσότεροι άνθρωποι θα 
διατρέξουν τον κίνδυνο να μείνουν άστεγοι. 

Τονίζεται ακόμα στη ανακοίνωση, ότι 
η όλη δύσκολη κατάσταση επιδεινώθηκε 
λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού. 
Άλλωστε φέτος αναφέρεται ότι 
περισσότερες από 370 οικογένειες σε 
ολόκληρη την επαρχία έμειναν χωρίς να 
έχουν βρεί άλλο διαμέρισμα και επαφίονται 
εν πολλοίς στις δικές τους υπηρεσίες.

Με άλλα λόγια η πανδημία είναι εδώ, 
μας επηρεάζει με πολλούς τρόπους και 
οι ειδικοί φοβούνται αναζωπύρωση, ή και 
ερχομό δεύτερου κύματος. Επομένως μην 
το ξεχνάτε, μην εφησυχάζετε, τηρείστε 
τα μέτρα των αποστάσεων, της χρήσης 
αντισηπτικών και της χρήσης των μασκών.

Legault: Ζητώ από όλους τους Κεμπεκιώτες, από σεβασμό 
ο ένας προς τον άλλο να φορούν μάσκα όταν χρησιμοποιούν 

τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας

αργότερα τον επόμενο μήνα για τα επόμενα 
βήματα. »

Αλλού, ωστόσο, έχει αρχίσει το σταδιακό 
άνοιγμα των συνόρων. Από την 1η Ιουλίου, 
οι Καναδοί τουρίστες θα είναι ευπρόσδεκτοι 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επαγρύπνηση
Ωστόσο, η Οτάβα εξακολουθεί να συνιστά 

την αποφυγή μη ουσιωδών ταξιδιών στο 
εξωτερικό και υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες 
ότι πρέπει πάντα να απομονώνονται 14 
ημέρες μετά την επιστροφή τους στο σπίτι.

“Αν δεν θέλουμε να χάσουμε όλη 
την πρόοδο που έχουμε σημειώσει 
τους τελευταίους μήνες, θα πρέπει να 
συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε ακόμη 
και σε αυτή τη νέα φάση της πανδημίας”, 
επέμεινε ο Justin Trudeau.

“Αν και ο αριθμός των περιπτώσεων 
COVID-19 συνεχίζει να μειώνεται στον 
Καναδά, η αύξηση του αριθμού των 
λοιμώξεων σε πολλές άλλες χώρες μας 
υπενθυμίζει πόσο γρήγορα μπορεί να 
αλλάξει η κατάσταση και πόσο γρήγορα 
μπορεί να εξαπλωθεί ο ιός”, προειδοποιεί 
η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Καναδά.

greektimes.ca

Η απαγόρευση 
εισόδου 

στον Καναδά 
παρατείνεται μέχρι 

τις 31 Ιουλίου
Η Οτάβα επεκτείνει το κλείσιμο των 

συνόρων σε ξένους επισκέπτες μέχρι 
τις 31 Ιουλίου για να μειώσει τον κίνδυνο 
έκθεσης στο COVID-19.

Μόνο τα μέλη της άμεσης οικογένειας 
ενός καναδού πολίτη ή μόνιμου κάτοικου 
απαλλάσσονται από την απαγόρευση αυτή 
η οποία πέρασε με διάταγμα.

Το έγγραφο αναφέρει ”ότι δεν υπάρχει 
λογική εναλλακτική λύση για την πρόληψη 
της εισαγωγής ή της εξάπλωσης της νόσου 
στον Καναδά.”

ΗΠΑ
Ωστόσο, η εντολή αποκλείει τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Για τους Αμερικανούς υπηκόους, 
η ημερομηνία για την επαναλειτουργία 
των συνόρων εξακολουθεί να είναι η 21η 
Ιουλίου, αλλά θα μπορούσε ακόμα να 
αλλάξει.

Χωρίς να προχωρήσει σε μια 
ημερομηνία, Ο Πρωθυπουργός Τρουντό 
δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου :

“Οι περιορισμοί των συνόρων θα 
συνεχιστούν. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε 
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έχουν την έλλειψη της διαφάνειας και την 
απομάκρυνση των μελών…

Μεταξύ των άλλων επί τάπητος 
προβληματισμών, είναι να σχηματιστεί 
και ομάδα, τα μέλη της οποίας θα κάνουν 
εμφανή την παρουσία τους στα κοινοτικά 
δρόμενα, συμμετέχοντας στις Γενικές 
Συνελεύσεις και ακόμα και στις προσεχείς 
εκλογές προκειμένου να αναλάβουν άλλοι, 
ίσως και πολλοί εξ αυτών, την Διοίκηση.

Οι συναντήσεις γίνονται μεταξύ γνωστών,  
απλών αλλά και επώνυμων συμπαροίκων 
και φυσικά δεν έχουν καμία συνωμοτική 
μορφή, αφού πιστεύουν στην διαφάνεια και 
όχι άλλα στεγανά και προσωποπαγή στην 
Κοινότητα. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου δηλαδή 
υπάρχουν προβλήματα και έριδες όπως 
τώρα στην ΕΚΜΜ:

Οι υπεύθυνοι δίνουν παρών, 
Οι ανεύθυνοι στέκονται αδιάφοροι και 

«κάνουν πλάκα,»
Και οι άσχετοι, που μιλούν για 

«συναντήσεις αρχιερέων,» θαρρείς και 
αποκαλύπτουν επτασφράγιστα μυστικά, 
αφού αυτοχαρακτηρίζονται «γνώστες των 
πάντων,» φορώντας την «τιάρα του πάπα 
της Ρώμης» αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, 
που συχνά έχουν και περίεργες ουρές. 
Αυτοί κατά κανόνα αίρονται και φέρονται, και 
σαν τον παπαγάλο που πίστεψε ότι έμαθε 
να μιλάει: «βήχουν, ξεροβήχουν και λένε 
και ξαναλένε ‘καλημέρα’» γιατί αυτό μόνο 
ξέρουν να λένε και πάντα να στέκονται εκ του 
μακρόθεν και του ασφαλούς και κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα αλλάζουν στρατόπεδα.

Γνώμη μου είναι, να συνεχιστούν και να 
αυξηθούν αυτού του είδους οι συναντήσεις, 
αφού ανέκαθεν στην Κοινότητα είχαμε το 
πρόβλημα της αδιαφορίας και της αποχής.

Καλοτάξιδες λοιπόν όλες οι ομάδες 
προβληματισμού και καλή επιτυχία σε 
όλους, αφού όλοι για το καλό της Κοινότητος 
νοιάζονται και αγωνιούν…

Άμποτε οι προθέσεις τους να είναι 
καλοπροαίρετες και αυτές από δύο και τρείς, 
που είναι σήμερα, αύριο να γίνουν χίλιες 
δεκτά τρεις…

Το Τορόντο 
καθιστά 

υποχρεωτική 
τη χρήση μάσκας 
σε εσωτερικούς 

δημόσιους χώρους
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Τορόντο 

ενέκρινε έναν κανονισμό την Τρίτη 30 
Ιουνίου που καθιστά υποχρεωτική την 
κάλυψη προσώπου σε εσωτερικούς 
δημόσιους χώρους.

Η διευθύντρια Δημόσιας Υγείας 
του Τορόντο νωρίτερα συνέστησε ότι 
το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει ένα 
νέο καταστατικό που θα καταστήσει 
υποχρεωτική για τους κατοίκους να φορούν 
μάσκες σε όλους τους “εσωτερικούς 
δημόσιους χώρους.”

Η ιατρός Δρ Eileen de Villa έκανε την 
ανακοίνωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στο Δημαρχείο την Τρίτη το πρωί, 
σημειώνοντας ότι για να μειωθεί η εξάπλωση 
του COVID-19 Η πόλη χρειάζεται “όσο το 
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να 
φορούν μάσκες υφασμάτων ή καλύμματα 
προσώπου.”

Ο κανονισμός θα τεθεί 
σε ισχύ στις 7 Ιουλίου

Θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την πρώτη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 
φθινόπωρο, η οποία έχει προγραμματιστεί 
για τις 30 Σεπτεμβρίου με 1η Οκτωβρίου.

Τα παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών θα 
απαλλάσσονται, όπως και οποιοσδήποτε 
με ιατρική κατάσταση που τους εμποδίζει 
να φορούν μάσκα.

“Από την αρχή αυτής της πανδημίας σας 
ζήτησα να φροντίσετε ο ένας τον άλλον. 

Σήμερα κάνω αυτή τη σύσταση και σας 
ζητώ να το κάνετε αυτό για άλλη μια φορά”, 
δήλωσε η Ντε βίλα στην ανακοίνωση. 
“Η εμπειρία μας ήταν ότι οι Τοροντιανοί 
ενδιαφέρονται να προστατεύσουν την 
πόλη μας και να προστατεύσουν τις 
οικογένειές τους, τους γείτονές τους, τους 
φίλους τους και το βλέπουμε αυτό ως το 
επόμενο λογικό βήμα.”

Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δήμων 
της ευρύτερης περιοχής του Τορόντο και 
Χάμιλτον έγραψαν ανοικτή επιστολή τη 
Δευτέρα ζητώντας από την επαρχία να 
εκδώσει μια γενική εντολή που να καθιστά 
υποχρεωτικές τις μάσκες σε μεγάλους 
δήμους, αλλά η Υπουργός Υγείας Christine 
Elliott αρνήθηκε να το πράξει, αναφέροντας 
το γεγονός ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι 
έχουν ήδη την εξουσία να εφαρμόσουν την 
πολιτική βάσει του νόμου περί προστασίας.

Στην έκθεσή της που εξέτασε το Δημοτικό 
Συμβούλιο την Τρίτη, η de Villa δήλωσε 
ότι η απαίτηση μάσκας σε εσωτερικούς 
χώρους είναι “απαραίτητη” για την 
πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19, 
αλλά ανέφερε μελέτες που υποδηλώνουν 
ότι η συμμόρφωση θα πρέπει να είναι 
τόσο υψηλή όσο το 80 τοις εκατό για να 
λειτουργήσει.

Είπε ότι ο COVID-19 “είναι σε αντίθεση 

με οποιαδήποτε μολυσματική ασθένεια 
που έχουμε αντιμετωπίσει στη διάρκεια 
της ζωής μας” και ενώ η επιστήμη για 
τις μάσκες είναι ελλιπής υπάρχει τώρα 
ένα “αυξανόμενο σώμα αποδεικτικών 
στοιχείων” που δείχνει ότι μπορούν να 
βοηθήσουν στην πρόληψη της εξάπλωσης 
του ιού, ειδικά καθώς περισσότερα τμήματα 
της οικονομίας ξανανοίγουν.

“Η πραγματικότητα είναι ότι ενώ οι 
αριθμοί των κρουσμάτων μας COVID-19 
έχουν μειωθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος να προσβληθεί ο ιός 
στην πόλη μας. Η πραγματικότητα είναι ότι 
ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί και ότι πρέπει 
ακόμα να είμαστε προσεκτικοί”, είπε.

Ελάχιστη επιβολή

Η de Villa δήλωσε ότι ο νόμος 
προορίζεται να εφαρμοστεί σε όλους 
τους “κλειστούς χώρους” στους οποίους 
έχει τακτική πρόσβαση το κοινό, όπως τα 
σουπερμάρκετ και άλλα καταστήματα.

Είπε ότι δεν θα ισχύει για χώρους 
εργασίας που δεν είναι προσβάσιμοι στο 
κοινό, ούτε θα ισχύει για κέντρα παιδικής 

ΣΕλΙΔΑ 17
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Μετά από τετράμηνες σχεδόν διακοπές, η μικρή βουλή του Τορόντο ξεκίνησε 
τις συνεδριάσεις της, αυτή τη φορά υπαίθρια και με την επιβαλλόμενη κοινωνική 
απόσταση. Γενικού ενδιαφέροντος τα θέματα προς συζήτηση και περισσότερο αυτό 
του κορωνοϊού που μονοπωλεί τη ζωή μας... Λέτε τώρα που ξαναβρέθηκαν τα μεγάλα 
και σοφά μυαλά να κατεβάσουν καμιά καλή ιδέα; Aπό τους μεγάλους και ιθύνοντες δεν 
είδαμε προκοπή μέχρι στιγμής... Για να δούμε...

ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
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μέριμνας.
Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο Δήμαρχος John Tory 

δήλωσε ότι η ιδέα είναι να τοποθετηθεί “μεγάλο μέρος της 
ευθύνης” στις επιχειρήσεις με την εντολή ότι έχουν μια 
πολιτική που απαιτεί τη χρήση μάσκας προσώπου στις 
εγκαταστάσεις τους.

Είπε ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η πολιτική 
“χωρίς μπλούζα, χωρίς παπούτσια, – έξω” που επικαλείται 
κάποια επιχείρηση θα μπορούσε σύντομα να επεκταθεί 
ώστε να συμπεριλάβει και μάσκες.

“Δεν θα υπάρξει πραγματικά σοβαρή επιβολή. Για να 
είμαστε ειλικρινείς γι ‘αυτό δεν έχουμε πραγματικά τους 
πόρους για να πάμε γύρω και να δούμε κάθε κατάστημα 
και να δούμε κάθε άτομο που βρίσκεται σε ένα από αυτά τα 
μέρη”, είπε. “σε γενικές γραμμές πρόκειται να βασιστούμε 
σε ανθρώπους για να μορφωθούν και να πράξουν το 
σωστό.”

Οι επιχειρήσεις δεν είναι 
υποχρεωμένες να παρέχουν μάσκες

Ενώ ορισμένες επιχειρήσεις έχουν αναλάβει να 
παρέχουν στους πελάτες μάσκες, δεν υπάρχει κανένας 
νόμος που τους υποχρεώνει να το πράξουν.

Σε συνέντευξη τύπου νωρίτερα, ο δήμαρχος της Mis-
sissauga Bonnie Crombie δήλωσε ότι ο Κανονισμός που 
προτείνεται στην περιοχή του θα θέσει “καμία υποχρέωση 
στις επιχειρήσεις να παρέχουν στους πελάτες τους μια 
μάσκα”, αλλά θα τους δώσει “το δικαίωμα να αρνηθούν 
τους πελάτες χωρίς μια. Τέλος και τελεία.”

Είπε ότι ενώ οι μάσκες “από μόνες τους δεν είναι η 
απάντηση”, είναι “ένα μεγάλο μέρος της εξίσωσης” όταν 
πρόκειται να σταματήσει η εξάπλωση του ιού.

“Είναι η ελπίδα μας ότι οι άνθρωποι θα κάνουν το σωστό 
για τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και τους γείτονές 
τους”, είπε. “Φορέστε μια μάσκα για να μην διαδώσετε 
τον ιό εν αγνοία τους σε άλλους, φορέστε μια μάσκα για 
να προστατεύσετε κάποιον που μπορεί να έχει παιδί που 
υποβάλλεται σε θεραπεία καρκίνου, φορέστε μια μάσκα 
επειδή υποστηρίζετε τις τοπικές επιχειρήσεις και θέλετε 
να παραμείνουν ανοιχτές και να φορούν μάσκα για να 
επιτρέψουν σε περισσότερες επιχειρήσεις να ξανανοίξουν.”

Ορισμένοι οργανισμοί διαμετακόμισης σε ολόκληρη την 
ευρύτερη περιοχή του Τορόντο, συμπεριλαμβανομένου του 
TTC, έχουν ανακοινώσει προηγουμένως πολιτικές που θα 
καταστήσουν τις μάσκες υποχρεωτικές από τις 2 Ιουλίου.

Ο Δήμαρχος του Markham Frank Scarpitti κάλεσε επίσης 
το Περιφερειακό Συμβούλιο της Υόρκης να αναθέσει τη 
χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους με την κίνηση που 
αναμένεται να συζητηθεί στις 9 Ιουλίου.

“Εξετάζουμε αυτά τα βήματα επειδή είναι απαραίτητο να 
λάβουμε αυτά τα βήματα. Ακούστε, το τελευταίο πράγμα 
που θέλουμε να κάνουμε είναι να θέσουμε περισσότερους 
περιορισμούς στη δημόσια δραστηριότητα, αλλά αυτό 
εξακολουθεί να είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα δημόσιας 
υγείας”, δήλωσε ο Scarpitti την τρίτη. “Απλά κοιτάξτε τι 
συμβαίνει νότια των συνόρων.”

greektimes.ca

ΑΠΟ ΣΕλΙΔΑ 15

Το Τορόντο καθιστά 
υποχρεωτική τη χρήση 
μάσκας σε εσωτερικούς 

δημόσιους χώρους
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Χωρίς πορτοκαλί αψίδες. Οι υπάλληλοι ξηλώνουν τα τεράστια 
φωτεινά γράμματα από την μαρκίζα του καταστήματος στην 
Times Square. Το πιο τουριστικό και εμβληματικό σημείο της 
Νέας Υόρκης θα μείνει χωρίς κατάστημα McDoland’s καθώς 

έκλεισε οριστικά μετά την επιδημία του κορωνοϊού. 
REUTERS/Mike Segar

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

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

ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΟΡΙΣμΟΙ

[

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

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

ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΟΡΙΣμΟΙ

Η Νεράιδα του Μεσσηνιακού: Το μικρό ψαροχώρι με την απαράμιλλη 
ομορφιά. Εκεί το 1917 ο Αλέξης Ζορμπάς γνώρισε τον Νίκο Καζαντζάκη
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

Η Νεράιδα του Μεσσηνιακού: Το μικρό 
ψαροχώρι με την απαράμιλλη ομορφιά. 
Εκεί το 1917 ο Αλέξης Ζορμπάς γνώρισε 
τον Νίκο Καζαντζάκη

Το νεόδμητο χωριουδάκι, χτισμένο 
στους πρόποδες του Ταΰγετου σε μία 
κατάφυτη από ελαιώνες περιοχή, που 
εξελίχθηκε με γρήγορο ρυθμό σε ένα από 
τα πιο φημισμένα τουριστικά θέρετρα της 
Ελλάδας.

Βρίσκεται στη Μάνη και συγκεκριμένα 
στην Μεσσηνιακή Έξω Μάνη.

Παλαιότερα ήταν ένα ήσυχο ψαροχώρι 
με ελάχιστο πληθυσμό και ονομάζονταν 
Ποταμός, από το ποτάμι Δράκο που το 
διέσχιζε.

Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Στούπα 
εξαιτίας της διαδικασίας της επεξεργασίας 
των δεματιών λιναριού (γνωστά ως 
στουπιά) στις θαλασσινές λακκούβες 
της παραλίας του χωριού τόσο από τους 
κατοίκους της όσο και από κατοίκους 
γειτονικών χωριών.

Σήμερα η Στούπα έχει αποκτήσει όλες 
τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία 
των τουριστών που επιλέγουν την περιοχή 
για τις διακοπές τους.

Η ποικιλομορφία του τοπίου σε μαγεύει.Ο 
επιβλητικός Ταΰγετος, η παραδοσιακή 
μανιάτικη αρχιτεκτονική, τα λιμανάκια, 
οι γραφικές εκκλησίες, οι σπηλιές, τα 
παραδοσιακά χωριουδάκια με τα υπέροχα 

καλντερίμια και οι εκπληκτικές αμμώδεις 
παραλίες συνθέτουν ένα πανέμορφο 
σκηνικό που γοητεύει κάθε επισκέπτη.

Η Στούπα έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή 
για τις δύο πανέμορφες ακρογιαλιές 
της, την παραλία της Στούπας ακριβώς 
μπροστά από τον οικισμό και την παραλία 
της Καλογριάς.

Οι δυο γραφικές, ρηχές, αμμώδεις και 
οργανωμένες παραλίες με τα διαυγέστατα 
νερά, έλκουν επισκέπτες απ όλα τα 
μέρη του κόσμου.Ειδικά η παραλία της 
Καλογριάς είναι γνωστή τόσο για την 
μαγευτική ομορφιά της όσο και για την 
ιστορία της αφού εκεί έζησαν το 1917 ο 
Νίκος Καζαντζάκης και ο Αλέξης Ζορμπάς.

Ήταν εκεί όπου γνωρίστηκαν καλά 
(δούλευαν και οι δυο στα εγκαταλελειμμένα 
σήμερα ορυχεία της Πραστοβάς στο 
Νέο Προάστιο), έδεσε η φιλία τους και 
ο διάσημος συγγραφέας εμπνεύστηκε 
το μοναδικό αριστούργημα «Βίος και 
Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά».Στην 
περιοχή βρέθηκαν ως φιλοξενούμενοι του 
Καζαντζάκη, ο Άγγελος Σικελιανός με τη 
γυναίκα του Εύα, η Μαρίκα Κοτοπούλη και 
η Κυβέλη.

Σήμερα οι μισοί τουρίστες που 
επισκέπτονται την περιοχή κρατούν στα 
χέρια τους το βιβλίο «Ζορμπάς» και οι 
άλλοι μισοί το βιβλίο «Μάνη» του Πάτρικ 
Λη Φέρμορ…

dinfo.gr
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«Ο ελληνικός τουρισμός θα κερδίσει 
το στοίχημα και τη σιγουριά αυτή 
την έχω μετά από τις επαφές μου με 
τους εμπλεκόμενους με το τουριστικό 
προϊόν». Αυτό ανέφερε ο υπουργός 
τουρισμού Χάρης Θεοχάρης από 
το Ρέθυμνο όπου βρέθηκε  και είχε 
επαφές με δημάρχους, επιχειρηματίες, 
ξενοδόχους αλλά και εργαζόμενους του 
κλάδου.

Ο υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε 
αρχικά με το δήμαρχο Ρεθύμνης και 
τον υφυπουργό Μεταφορών Γιάννη 
Κεφαλογιάννη, με τους οποίους 
αντάλλαξε απόψεις για την πορεία 
του τουρισμού, τα προβλήματα αλλά 
και τις κοινές προσπάθειες όλων να 
κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα για 
τον τουρισμό. «Συζητήσαμε για το 
άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού, και 
η δημοτική αρχή από ό,τι διαπίστωσα, 
το περιμένει με αγωνία και μεγάλη 
χαρά. Τα μηνύματα που μας έρχονται 
και μας ενημερώνουν είναι αισιόδοξα 
και θέλουμε αυτή η αισιοδοξία 
να μετατρέπει και σε επιτυχία και 
αποτελεσματικότητα», είπε ο κ. 
Θεοχάρης τονίζοντας ότι φέτος δεν 
είναι η χρονιά των αριθμών: «.... το 
έχουμε πει πολλές φορές αυτό, είναι 
η χρονιά της ποιότητας και ποιότητα 
σημαίνει όμορφες διακοπές, όμορφο 
κρητικό περιβάλλον, κρητική φιλοξενία, 
σημαίνει όμως και ασφάλεια, σημαίνει 
προσοχή και ότι όλοι μας τηρούμε 
τα πρωτόκολλα. Με αυτό τον τρόπο, 
όποιος μας επισκέπτεται γυρίζει μετά 
στο σπίτι του σώος και ασφαλής». 
Μίλησε επίσης για ένα διαφορετικό 
καλοκαίρι σε όλη τη χώρα, αλλά και 
στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο: «Θα είναι 
όμως ένα καλοκαίρι που ο ελληνικός 
τουρισμός θα κερδίσει το στοίχημα».

Σχολιάζοντας τη δήλωση της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης για 
την κατάσταση που επικρατεί στον 
τουρισμό, ο υπουργός είπε πως 
«δεν επικρατεί κανένα μπάχαλο στον 
ελληνικό τουρισμό, υπάρχει ασφάλεια 
και υπάρχει και άνοιγμα του τουρισμού. 
Δεν υπάρχει καμία χώρα που είναι πιο 
μπροστά από τη χώρα μας αυτή τη 
στιγμή στον τουρισμό. Είμαστε στην 
πρωτοπορία και πράγματι αναγκάσαμε 
ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να 
πάρει θέση. ‘Αρα ο ΣΥΡΙΖΑ φώναζε 
ότι δεν θα ανοίξουμε και τελικά 
ανοίξαμε. Τώρα φωνάζει ότι δεν θα 

τα καταφέρουμε, εγώ σας διαβεβαιώ 
ότι θα τα καταφέρουμε. Κάποια στιγμή 
ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει όχι κριτική 
πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Διότι η 
κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή 
της κρίσης μέχρι και σήμερα είναι στις 
επάλξεις και στηρίζει τον ελληνικό 
λαό».

Σχετικά με τα όσα είδαν το φως της 
δημοσιότητας περί επιβολής καραντίνας 
στους ‘Αγγλους που θα επιστρέφουν 
από το ταξίδι τους στην Ελλάδα, ο κ. 
Θεοχάρης είπε πως: «Δεν πρόκειται 
για ταξιδιωτική οδηγία σίγουρα. Εμείς 
ως κυβέρνηση έχουμε πει ότι ο στόχος 
μας είναι να ανοίξουμε το δίαυλο στις 
15 Ιουλίου, αυτό περιμένουμε να μας 
το επιβεβαιώσουν οι γιατροί τους 
οποίους και συμβουλευόμαστε όλο 
αυτό το διάστημα. Περιμένουμε πολύ 
σύντομα να έχουμε τη γνώμη τους 
για να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις 
μας. Όσο εμείς έχουμε κάποιους 
περιορισμός, είναι κατανοητό ότι λόγω 
της αρχής της αμοιβαιότητας, αρχή που 
ισχύει πολύ συχνά στις σχέσεις μεταξύ 
των κρατών, τόσο και άλλες χώρες 
μπορούν να θέτουν από την πλευράς 
τους και αυτές περιοριστικά μέτρα 
ασφαλείας. Συνεπώς δεν έχει αλλάξει 
κάτι, απλά η χώρα μας συνεχίζει να 
διατηρεί τα περιοριστικά της μέτρα».

Ο υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε 
και με ξενοδοχουπαλλήλους που τον 
ενημέρωσαν για τα προβλήματα που 
τους απασχολούν και τα αιτήματά τους, 
με τον κ. Θεοχάρη να δηλώνει: «Έχω 
ο ίδιος επαφή για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. Όλοι έχουμε 
αγωνία και ο τουρισμός, άνοιξε πριν 
από δύο μέρες. Όμως, πριν από δύο 
μήνες όταν μιλούσαμε για το άνοιγμα 
του ελληνικού τουρισμού εισπράτταμε 
την αγωνία για το κατά πόσο αυτό θα 
συμβεί. Τελικά συνέβη και όλοι είδαμε 
ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο. Ένα 
σχέδιο που δεν είναι μόνο στα χαρτιά 
αλλά τα υλοποιεί και σε χρόνους και 
σε χρονοδιαγράμματα που βάζει. Μην 
έχουμε αγωνία και ανησυχία. Κάθε 
μέρα τα πράγματα επανεξετάζονται, 
γίνονται διορθωτικές κινήσεις και ειδικά 
σήμερα είναι μία μέρα που και ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός εξήγγειλε περαιτέρω 
μέτρα στήριξης και των εργαζομένων 
και των επιχειρήσεων, ειδικά των 
εποχικά εργαζομένων».

Κάλεσε μάλιστα τους εργαζόμενους 
στον κλάδο του τουρισμού, να 
δείξουν υπομονή, διότι όπως είπε 
«θα έρθουν νέα μέτρα στήριξης. Τους 
συνιστώ να δείξουν ηρεμία, να δουν 
τα μέτρα να δουν τις εξειδικεύσεις οι 
οποίες θα γίνουν από το υπουργείο 
Εργασίας, μέσα σε ελάχιστες 
ημέρες και μέσα από αυτά τα μέτρα 
διορθώνονται και δυσκολίες που 
υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες 
και η στήριξη θα είναι ουσιαστική. 
Δηλαδή πιο γενναία και χωρίς 
αποκλεισμούς ή προβλήματα. «Οι 
τουρίστες δεν στηρίζουν το ελληνικό 
προϊόν τυχαία. Το στηρίζουν διότι, 
πρώτον έχει ποιότητα και αυτό έχει 
διαχρονικά αποδειχθεί, ειδικά το 
προϊόν της Κρήτης και δεύτερον διότι 
όλο αυτό το χρονικό διάστημα ενάντια 
σε αξιωματούχους που έλεγαν 
ξεχάστε τις διακοπές σας φέτος και 
βγάζανε ταξιδιωτικές οδηγίες, εμείς 
ως υπουργείο Τουρισμού βγαίναμε 
σε διεθνή μέσα και συντηρούσαμε το 
ενδιαφέρον της χώρας ζωντανό. Με 
πρωτοβουλίες του ΕΟΤ και διάφορες 
ενέργειες, ώστε τώρα που ανοίγει 
ο ελληνικός τουρισμός να υπάρχει 
το ενδιαφέρον των ανθρώπων να 
έρθουν και να ξεπεράσουν το φόβο 
και όλες τις υπόλοιπες ανασφάλειες».

Επιπλέον, στους εργαζόμενους 
στον τουρισμό, ο κ. Θεοχάρης 
υποσχέθηκε πως «θα κάνουμε τα 
πάντα για να κάνουμε πιο ομαλή και 
πιο καλή τη διαδικασία, ώστε να έρθει 
ο τουρίστας στην Ελλάδα, να έρθει 
στην Κρήτη, αλλά και να επιστρέψει 
στη χώρα του ασφαλής. Και όλα αυτά 
για τη στήριξη των εργαζομένων του 
ελληνικού τουρισμού».

Από την πλευρά του ο 
υφυπουργός μεταφορών, Γιάννης 
Κεφαλογιάννης, έκανε λόγο για 
μία εξαιρετική συνεργασία του 
υπουργείου Μεταφορών με το 
υπουργείο Τουρισμού με στόχο 
όπως είπε «να εξασφαλισθεί η 
προετοιμασία των πυλών εισόδου 
στη χώρα ώστε να υποδεχτούμε ως 
Ελλάδα τους τουρίστες, είτε οδικώς, 
είτε μέσω αεροπορικών συνδέσεων. 

Και αυτό που διαπιστώσαμε είναι, ότι 
τις πρώτες μέρες λειτουργίας εκτός των 
αεροδρομίων, στα βόρεια σύνορά μας 
υποδεχτήκαμε χιλιάδες επισκεπτών, 
με ελάχιστα προβλήματα. Αυτό θα 
συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες, 
έτσι ώστε να παρουσιάσουμε μία εικόνα 
για τη χώρα μας, που υποδέχεται τους 
τουρίστες κερδίζοντας το στοίχημα που 
είναι ο ελληνικός τουρισμός για τον οποίο 
γίνεται μία εξαιρετική δουλειά».

Με την ευκαιρία, ο υφυπουργός 
Μεταφορών ευχαρίστησε τον υπουργό 
Τουρισμού για την ίδρυση της σχολής 
ξεναγών στο Ρέθυμνο, που είναι όπως 
είπε «ένα πρώτο καλό βήμα σε ότι 
αφορά την εκπαίδευση την τουριστική. 
Όπως επίσης τη διαχρονική στήριξη του 
κυρίου Θεοχάρη σε ό,τι αφορά τη σχολή 
τουρισμού που πρόκειται να ιδρυθεί στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης».

Τέλος, ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης 
Μαρινάκης μίλησε για την αισιοδοξία 
που υπάρχει και από τη δημοτική αρχή 
του Ρεθύμνου, όσο και τον υπουργό 
Τουρισμού, ότι όλα θα πάνε καλά με το 
άνοιγμα του τουρισμού στην Κρήτη και 
το Ρέθυμνο. «Τα θετικά αποτελέσματα τα 
χρειαζόμαστε διότι το lockdown ήταν μία 
απαραίτητη διαδικασία αλλά από σήμερα 
πρέπει να ξανάρθουμε στο πέλαγος και 
να αναζητήσουμε ξανά την επανεκκίνηση 
της Ελληνικής οικονομίας και ιδίως της 
τουριστικής οικονομίας που λείπει από 
το εισόδημα του κρητικού λαού. Όπως 
γνωρίζετε, το Ρέθυμνο είναι προορισμός 
τουριστικό,ς και τα έσοδα του δήμου 
εξαρτώνται σε μεγάλο ποσοστό, 
πλέον το 50%, από το πώς πηγαίνει ο 
τουρισμός στην περιοχή μας. Όλοι μαζί 
λοιπόν, πρέπει να στηρίξουμε αυτή την 
προσπάθεια. Ο καθένας έχει την ευθύνη 
του και νομίζω ότι όλοι μαζί αν ενώσουμε 
δυνάμεις και πάμε συντονισμένα 
όπως πηγαίνουμε μέχρι σήμερα, τα 
αποτελέσματα θα είναι καλά. Φιλοδοξία 
μας είναι να έρθουν πολλοί και όσοι 
έρθουν να επιστρέψουν, αποκομίζοντας 
την εντύπωση ότι η Κρήτη δεν είναι 
μόνο ένας εξαιρετικός προορισμός, 
αλλά πάνω από όλα είναι ένας ασφαλής 
προορισμός».

parapolitika.gr

Θεοχάρης: Ο ελληνικός τουρισμός θα κερδίσει το στοίχημα
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υγρά του. Αφαιρούμε τη δάφνη και την 
κανέλα. Πασπαλίζουμε τον κιμά με μαϊντανό 
ψιλοκομμένο. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει.
Λαδώνουμε το ταψί του φούρνου (ή άλλο 
μεγάλο ταψί). Απλώνουμε ακτινωτά 6 
έτοιμα φύλλα ή σπιτικά φύλλα κρούστας, 
λαδώνοντας τα ενδιάμεσα. Ρίχνουμε τον 
κιμά σε μία στρώση. Καλύπτουμε τον κιμά 
με φέτες κασέρι. Από πάνω βάζουμε μία 
στρώση φέτες ντομάτας. Χτυπάμε σε μπωλ 
τα αυγά, τα αλατοπιπερώνουμε και τα 
ρίχνουμε πάνω στα υλικά. Περιχύνουμε με 
την κρέμα.

Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα λαδωμένα 
φύλλα. Χαράζουμε σε κομμάτια. Λαδώνουμε 
την επιφάνεια, περιχύνουμε με το γάλα και 
ψήνουμε για περίπου 1 ώρα στους 180 
βαθμούς C έως ότου ροδίσει καλά.

Η συνταγή της “Εβδομάδας”

Προφυλάξτε την υγεία σας και αποφύγετε 
τον κίνδυνο ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, 
ανεξαρτήτως ηλικίας ή οικογενειακού 
ιστορικού, ακολουθώντας επτά πολύτιμες 
συμβουλές

Το γήρας καθώς και κληρονομικοί 
παράγοντες ευθύνονται κατά κύριο λόγο 
για τα εγκεφαλικά επεισόδια. Μολονότι 
κανείς δεν θα μπορούσε να ανακόψει την 
πάροδο του χρόνου ούτε ή να απαρνηθεί 
τη βιολογική του «κληρονομιά», οι ειδικοί 
υπογραμμίζουν πως μικρές παρεμβάσεις 
στον τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν 
τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. 
Αρκεί να γνωρίζει κανείς ποιοι παράγοντες 
αυξάνουν τις πιθανότητες να συμβεί.

Συμπτώματα που μαρτυρούν ένα 
επερχόμενο εγκεφαλικό επεισόδιο είναι 
η αδυναμία ή μούδιασμα σε ένα άκρο 
(στο χέρι ή/και στο πόδι), το μούδιασμα ή 
αδυναμία στη μισή πλευρά του προσώπου, 
ξαφνικός και έντονος πονοκέφαλος, 
η απώλεια όρασης, η αστάθεια και το 
μούδιασμα ή το μυρμήγκιασμα, η δυσκολία 
στο λόγο, ακατανόητες λέξεις ή καθόλου 
λόγος.

Πριν το κακό σας χτυπήσει την πόρτα, 
διαβάστε τις επτά αποτελεσματικές 
κινήσεις που μειώνουν τον κίνδυνο και 
προφυλάσσουν την υγεία.

1. Κρατήστε χαμηλή 
την αρτηριακή πίεση
Η υπέρταση αποτελεί τον νούμερο ένα 

ένοχο για τα εγκεφαλικά επεισόδια τόσο 
στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, 
τετραπλασιάζοντας τις πιθανότητες να 
συμβούν. Προσπαθείτε να κρατάτε την 
πίεσή σας σε σταθερά επίπεδα, ιδανικά 
κάτω από 120/80 mmHg.

Για να το επιτύχετε, μειώστε το αλάτι στη 
διατροφή σας και αυξήστε τα πολυακόρεστα 
και μονοακόρεστα λιπαρά στη διατροφή 
σας, καθώς και την κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών καθημερινά, ψαριού έως 
τρεις φορές την εβδομάδα, δημητριακών 
ολικής άλεσης και γαλακτοκομικών 
προϊόντων με χαμηλά λιπαρά.

Προσπαθήστε, τέλος, να ασκείστε 
για 30 λεπτά το λιγότερο, διακόψετε το 
κάπνισμα και, εφόσον χρειάζεται, λάβετε 
την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

2. Μειώστε το 
σωματικό σας βάρος
Η παχυσαρκία, καθώς και οι επιπλοκές 

που συνδέονται με αυτήν (υπέρταση, 
διαβήτης), αυξάνουν τις πιθανότητες 
εγκεφαλικού επεισοδίου. Εάν είστε 
υπέρβαροι, η απώλεια μόλις 10 κιλών 
μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο.

Προσπαθήστε να μην καταναλώνετε 
πάνω από 2.000 θερμίδες την ημέρα σε 
συνδυασμό με σωματική δραστηριότητα 
όπως περπάτημα ή κάποιο άθλημα, σε 
καθημερινή βάση.

3. Αυξήστε τον χρόνο άσκησης
Η άσκηση βοηθά στην απώλεια βάρους 

και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, 
αποτελεί ωστόσο και έναν αυτόνομο 
αποτρεπτικό παράγοντα εγκεφαλικού 
επεισοδίου.

Υιοθετήστε μια ρουτίνα άσκησης μέτριας 
έντασης πέντε φορές την εβδομάδα. Να 
θυμάστε πως είναι σημαντικό κατά την 
εκγύμναση η αναπνοή να αγγίζει το μέγιστο 
όριο δυσκολίας, που επιτρέπει ωστόσο την 

ομιλία, και ότι στην περίπτωση αδυναμίας 
άσκησης επί 30 λεπτά συνεχόμενα, να τη 
χωρίζετε σε δεκάλεπτα ή δεκαπεντάλεπτα.

4. Περιορίστε το αλκοόλ
Ένα ποτήρι αλκοόλ την ημέρα είναι 

παραπάνω από επιτρεπτό, δεδομένων και 
των επιστημονικών ευρημάτων που έχουν 
συνδέσει αυτή την ποσότητα και συχνότητα 
με μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού 
επεισοδίου. Ωστόσο, μεγαλύτερη ποσότητα 
συνεπάγεται αντίθετα αποτελέσματα.

Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ στο 
ένα ποτήρι και κατά προτίμηση κόκκινο 
κρασί, το οποίο περιέχει ρεσβερατρόλη, 
μια πολυφαινόλη με προστατευτική δράση 
για την καρδιά και τον εγκέφαλο.

5. Αντιμετωπίστε την 
κολπική μαρμαρυγή
Η κολπική μαρμαρυγή με τον ακανόνιστο 

καρδιακό ρυθμό, δημιουργεί θρόμβους 
στο αίμα οι οποίοι μπορούν να φτάσουν 
μέσω του κυκλοφορικού στον εγκέφαλο 
προκαλώντας εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Πρόκειται για έναν από τους βασικούς 

Εγκεφαλικό επεισόδιο: 
Οι επτά κινήσεις που 

προφυλάσσουν και σώζουν

κινδύνους που χρήζουν θεραπείας.
Σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως 

ακανόνιστοι παλμοί ή δύσπνοια, 
επισκεφθείτε το γιατρό σας για εξέταση. 
Πιθανώς να σας συστηθεί αγωγή με 
αντιπηκτικά φάρμακα.

6. Ρυθμίστε το σάκχαρό σας
Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα 

βλάπτουν μακροπρόθεσμα τα αιμοφόρα 
αγγεία, διευκολύνοντας τον σχηματισμό 
θρόμβων σε αυτά.

Διατηρείστε σε υγιή επίπεδα το σάκχαρο 
στο αίμα μέσα από τη διατροφή, την άσκηση 
και τη λήψη κατάλληλης φαρμακευτικής 
αγωγής εφόσον απαιτείται.

7. Διακόψτε το κάπνισμα
Το κάπνισμα επιταχύνει τον σχηματισμό 

θρόμβων προάγοντας την πηκτικότητα 
ου αίματος ή προκαλώντας τη δημιουργία 
αθηρωματικών πλακών στις αρτηρίες. 
Προσπαθήστε να απαλλαγείτε από την 
επιβλαβή συνήθεια με βοηθήματα όπως 
αυτοκόλλητα νικοτίνης, συμβουλευτική ή 
κάποια φαρμακευτική αγωγή.

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
1 πακέτο φύλλο κρούστας
4 ντομάτες κομμένες σε φέτες
κασέρι
250 ml κρέμα γάλακτος
500 γραμ. γάλα
5 αυγά
αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τον κιμά
1 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος
4 κ.σ. ελαιόλαδο
1 σκ. σκόρδο
1 ψιλοκομμένο κρεμμύδι
1 κ.σ. πελτέ
½ φλ. κόκκινο κρασί
1 δαφνόφυλλο

1 ξυλάκι κανέλας
2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος
αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ξεκινάμε την κιμαδόπιτα με φύλλο 
κρούσστας, ζεσταίνοντας πρώτα το 
ελαιόλαδο και ροδίζοντας τον κιμά πολύ 
καλά, να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε το 
κρεμμύδι και το σκόρδο και αφήνουμε το 
κρεμμύδι να γίνει διάφανο για 5-6′.
Προσθέτουμε τον πελτέ και τρίβουμε την 
βάση της κατσαρόλας να ψηθεί ο πελτές. 
Ρίχνουμε το κρασί και ανακατεύουμε 
πολύ καλά τα υλικά. Προσθέτουμε το 
δαφνόφυλλο, το ξύλο κανέλας και 1/2 φλ. 
νερό. Αλατοπιπερώνουμε και βράζουμε 
για λίγα λεπτά μέχρι να πιει ο κιμάς τα 

Κιμαδόπιτα 
σουφλέ



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια7 ιουλιου 2020 25



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια 7 ιουλιου 202026 ΚΟΣμΟΣΚΟΣμΟΣ
Δυσάρεστη 
και κακή...  

χαρακτήρισε ο υπουργός 
Εξωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα 

Ντάτσιτς, την απόφαση της 
Αθήνας για αναστολή, έως τις 

15 Ιουλίου, της πρόσβασης των 
Σέρβων υπηκόων στην Ελλάδα 

από όλα ανεξαιρέτως
 τα σημεία εισόδου.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση της 
Σερβίας το πρωί της Δευτέρας, ανέφερε ότι 
η συγκεκριμένη απόφαση «κυρίως βλάπτει 
τα συμφέροντα της ίδιας της Ελλάδας».

Ο Σέρβος υπουργός Εξωτερικών 
εξέφρασε την ελπίδα ότι η ελληνική 
κυβέρνηση θα αναθεωρήσει σύντομα την 
απόφαση της.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η απόφαση της 
Ελλάδας ελήφθη λόγω της επιδημιολογικής 
κατάστασης στη Σερβία, καθώς και επειδή 
βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό κάποιοι 
Σέρβοι τουρίστες που πέρασαν τα σύνορα 
τις προηγούμενες ημέρες.

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση πως, 
όταν η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει τη 
νέα αξιολόγηση των δεδομένων για την 
επιδημία, θα ανοίξουν και πάλι τα σύνορα 
της Ελλάδας για τους τουρίστες από τη 

Σερβία.
Δυσφορία εξάλλου εκφράζεται και από 

τουριστικούς πράκτορες στη Σερβία, με 
την Ένωση Τουριστικών Πρακτορείων 
της χώρας (YUTA) να χαρακτηρίζει άδικη 
την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, 
καλώντας τουριστικούς φορείς στην 
Ελλάδα να αντιδράσουν.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 
στη Σερβία επιβεβαιώθηκαν 302 νέα 
κρούσματα κορωνοϊού ενώ κατέληξαν 
πέντε ασθενείς, με τους θανάτους από 
την έναρξη της πανδημίας στη χώρα να 
φτάνουν τους 311 και τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα σαν ανέρχονται σε 16.131.

Το Βελιγράδι αποτελεί την μεγαλύτερη 
εστία έξαρσης του νέου ιού. Εκτός από 
τα πέντε νοσοκομειακά συγκροτήματα 
στην πρωτεύουσα που έχουν ενταχθεί στο 
σύστημα των «Covid-19 νοσοκομείων» 
δημιουργείται και προσωρινή νοσοκομειακή 
δομή χωρητικότητας 500 κλινών στο 
κλειστό στάδιο μπάσκετ «Arena».

Στη Σερβία συνολικά σε έντεκα πόλεις 
επιβλήθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
και εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για 
να αποφευχθεί η διασπορά του ιού.

Στο Κόσοβο επίσης υπάρχει έξαρση 
του κορωνοϊού με τις τοπικές αρχές να 
απαγορεύουν την κυκλοφορία από τις 9:00 
το βράδυ μέχρι τις 6:00 το πρωί σε τέσσερις 
πόλεις μεταξύ των οποίων και η Πρίστινα. 
Την Κυριακή στο Κόσοβο κατέληξαν εννέα 
ασθενείς (75 συνολικά από την εκδήλωση 
της πανδημίας) ενώ επιβεβαιώθηκαν 178 
νέα κρούσματα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρωσία: 
Δημοσιογράφος 
κρίθηκε ένοχη 

για δικαιολόγηση 
της τρομοκρατίας

Ρωσικό δικαστήριο έκρινε ένοχη 
τη Ρωσίδα δημοσιογράφο Σβετλάνα 
Προκόπιεβα, η οποία παραπέμφθηκε 
στη δικαιοσύνη με την κατηγορία ότι 
δικαιολογεί την τρομοκρατία, επιβάλλοντας 
της χρηματική ποινή 500.000 ρουβλίων 
(6.247 ευρώ)

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν 
απρόσμενη, καθώς ο εισαγγελέας 
είχε ζητήσει αρχικά να της επιβληθεί 
ποινή κάθειρξης έξι ετών και να της 
απαγορευθεί για τέσσερα χρόνια να ασκεί 
το δημοσιογραφικό της επάγγελμα.

Η ίδια η Προκόπιεβα, που έφθασε 
στο δικαστήριο φορώντας ένα T-shirt 
που έγραφε «Δεν θα σιωπήσουμε», 
χαρακτήρισε την δίκη της απειλή για την 
ελευθερία του λόγου και ένδειξη ενίσχυσης 
της λογοκρισίας, ενώ δήλωσε ότι θα 
ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Η ποινική δίωξη κατά της Προκόπιεβα 
άρχισε στα τέλη του 2018, όταν στην 

ραδιοφωνική της εκπομπή άρχισε να λέει τις 
απόψεις της για τους λόγους που ώθησαν 
έναν 17χρονο έφηβο να πυροδοτήσει έναν 
εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα κτίριο της 
FSB στο Αρχάγγελσκ.

Ο έφηβος σκοτώθηκε από την έκρηξη, 
από την οποία τραυματίσθηκαν ακόμη τρία 
άτομα, ενώ οι αρχές χαρακτήρισαν την 
ενέργεια τρομοκρατική πράξη.

Στην εκπομπή της η Προκόπιεβα ασκούσε 
κριτική για την στάση των αρχών έναντι 
της αντιπολίτευσης, καθώς περιόρισαν 
τη δυνατότητα των αντιπολιτευόμενων να 
προβαίνουν σε διαμαρτυρίες, εκφράζοντας 
την άποψη ότι μια τέτοια στάση μπορεί 
να προκαλέσει ριζοσπαστικού χαρακτήρα 
διαμαρτυρίες παρόμοιες με το περιστατικό 
στο Αρχάγγελσκ.

Ο εισαγγελέας, επικαλούμενος την 
γνώμη εμπειρογνωμόνων, ισχυρίσθηκε ότι 
η Προκόπιεβα περιέγραψε την έκρηξη ως 
φυσιολογική πράξη πολιτικής διαμαρτυρίας 
την οποία και δικαιολόγησε.

Πριν από την έναρξη της δίκης 
δεκάδες δημοσιογράφοι και δικηγόροι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ζητούσαν την πλήρη 
αθώωση της. Σε ανοιχτή τους επιστολή, 
δικηγόροι υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων έγραψαν ότι η δίκη έχει 
πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί στο να 
εκφοβίσει τους Ρώσους δημοσιογράφους.

Προς το τέλος της απολογίας της ενώπιον 
του δικαστηρίου, πριν ανακοινωθεί η 
απόφαση, η Προκόπιεβα είπε: «δεν 
φοβάμαι να ασκήσω κριτική στο κράτος και 
να πω στους αξιωματούχους ασφαλείας 
ότι κάπου κάνουν λάθος. Διότι γνωρίζω 
πραγματικά ότι θα είναι τρομακτικό αν δεν 
μιλήσω».

ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters

Δεκάδες νεκροί 
από πλημμύρες 
στην Ιαπωνία

Τουλάχιστον 44 νεκρούς μετρά η Ιαπωνία 
από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις 
της Κυριακής και της Δευτέρας στη νήσο 
Κιούσου. Μεταξύ των θυμάτων είναι και 14 
τρόφιμοι σε γηροκομείο.

Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι 
ΝΗΚ, δόθηκαν εντολές εκκένωσης σε 
περισσότερους από μισό εκατομμύριο 
κατοίκους της νήσου, και σε δεκάδες 
χιλιάδες άλλους στη δυτική Ιαπωνία. 
Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και 10 
αγνοούμενοι.

Σε τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν 
φαίνονται αναποδογυρι-σμένα αυτοκίνητα, 
άνθρωποι να απομακρύνουν με φτυάρια τη 
λάσπη από τα σπίτια τους και στρατιώτες 
να διασώζουν με βάρκες εγκλωβισμένους 
κατοίκους.

«Δεν είχαμε ηλεκτρικό και νερό», 
δήλωσε μια διασωθείσα στο NHK. «Ήταν 
πολύ δύσκολο».

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας 
κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε 
επιφυλακή καθώς αναμένονται και νέες 
σφοδρές βροχοπτώσεις έως το βράδυ.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας 
Σίνζο Αμπε είπε πως τα φαινόμενα θα 
συνεχιστούν ως την Τετάρτη με το μέτωπο 
να κατευθύνεται προς τα ανατολικά της 
χώρας, και έδωσε εντολή για συνέχιση των 
ερευνών διάσωσης επί 24ωρης βάσης.

ΑΠΕ, Reuters

Με το λιώσιμο των πάγων εμφανίζονται 
περισσότερα φύκια, τα οποία βρίσκουν 
το απαραίτητο νερό και αέρα ώστε να 
δημιουργηθούν έτσι κόκκινες αποχρώσεις

Kομμάτια ροζ πάγου έχουν παρατηρηθεί 
σε αρκετά σημεία στις ιταλικές Άλπεις...
Οι επιστήμονες που διερευνούν τo 
παράξενο φαινόμενο αυτό πιθανολογούν 
ότι προκαλείται από άλγη- βρύα.

Όπως αναφέρει η Guardian, οι γνώμες 
σχετικά με την προέλευση των βρυών 
διίστανται. Σύμφωνα με τον Μπιάτζιο Ντι 
Μάουρο από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 
της Ιταλίας, το ροζ ή καρπουζί χιόνι που 
παρατηρείται σε τμήματα του παγετώνα 
Presena πιθανότατα προκαλείται από το 
ίδιο φυτό που βρέθηκε και στη Γροιλανδία.

«Τα βρύα δεν είναι επικίνδυνα, είναι ένα 

φυσικό φαινόμενο που παρατηρείται κατά 
τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού 
στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη, αλλά και 
στους πόλους», δήλωσε ο Ντι Μάουρο, 
ο οποίος έχει μελετήσει τα φύκια στον 
παγετώνα Μόρτερατς στην Ελβετία.

Το φυτό, η επιστημονική ονομασία του 
οποίου είναι Ancylonema nordenskioeldii, 
έχει εντοπιστεί και στη λεγόμενη Σκοτεινή 
Ζώνη της Γροιλανδίας, όπου ως γνωστόν 
επίσης παρατηρείται λιώσιμο των πάγων.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο πάγος 
αντανακλά περισσότερο από το 80% 
της ακτινοβολίας του ήλιου πίσω στην 
ατμόσφαιρα, αλλά καθώς εμφανίζονται 
τα φύκια, σκουραίνουν τον πάγο, με 
αποτέλεσμα να απορροφά τη θερμότητα 
και να λιώνει πιο γρήγορα. Αυτό πυροδοτεί 
έναν φαύλο κύκλο, καθώς με το λιώσιμο 
των πάγων εμφανίζονται περισσότερα 
φύκια, τα οποία βρίσκουν το απαραίτητο 
νερό και αέρα ώστε να δημιουργηθούν έτσι 
κόκκινες αποχρώσεις.

«Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι 
ένα πρόβλημα, το τελευταίο πράγμα 
που χρειαζόμασταν ήταν τα φύκια», 
σχολίασε η Μάρτα Ντουράντε, τουρίστρια 
στην περιοχή. «Δυστυχώς, κάνουμε 
ανεπανόρθωτη ζημιά. Νομίζω πως 
είμαστε ήδη στο σημείο που δεν υπάρχει 
επιστροφή»

Την ίδια ώρα, η Έλσα Ποντζίνι από τη 
Φλωρεντία αναφέρει πως αισθάνεται ότι η 
γη «μας ξεπληρώνει όσα της κάναμε».

protothema.gr

Οι ιταλικές 
Άλπεις 

έγιναν... 
ροζ
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Τι κακό αλήθεια πράγμα είναι η 
αχαριστία!

Πόσο εύκολα μερικές φορές ξεχνά 
ο άνθρωπος τις ευεργεσίες που του 
έχουν κάνει!

Λένε πως η αχαριστία δεν έχει 
ούτε μάτια για να δει, ούτε μνήμη 
για να θυμηθεί. Ούτε καρδιά για να 
ευγνωμονήσει, ούτε σπλάχνα για να 
συμπονέσει και να λυπηθεί.

Πράγματι, πόσο γρήγορα ξεχνά ο 
άνθρωπος τα καλά που του έχουν 
κάνει!

Και με τι νόμισμα ξεπληρώνει αυτά 
τα καλά που κάποτε αυτός δέχτηκε;

Αντί να ευχαριστήσει για την 

καλοσύνη και τη βοήθεια που του 
πρόσφεραν κάποτε, φέρεται τώρα 
σκληρά και αχάριστα.

Με μίσος ξεπληρώνει την αγάπη. Με 
κατατρεγμό τη βοήθεια. Με ζημία την 
ωφέλεια που κάποτε του πρόσφεραν.

Δεν υπάρχει χειρότερος εχθρός 
στον κόσμο από τον άνθρωπο που 
κάποτε ευεργετήθηκε και τώρα βγαίνει 
σκληρός και αχάριστος, χωρίς μνήμη, 
χωρίς τύψεις, χωρίς ντροπή.

Και σκέπτομαι, στο σημείο αυτό, 
το μεγάλο και δίκαιο παράπονο του 
Σωτήρα Χριστού, που ανεβασμένος 
στο Σταυρό του Γολγοθά, ατενίζει με 
απογοήτευση την αχαριστία σ’ όλη της 

την αποθέωση.
Λαός μου, τι εποίησά σοι
και τι μοι ανταπέδωκας;
αντί του μάννα χολήν,
αντί του ύδατος όξος…

Μήπως Αυτός δεν ήταν, που κάποτε 
καθάρισε τα σώματα από τις πληγές 
της λέπρας;

Μήπως Αυτός δεν ήταν κάποτε, που 
τους άνοιξε τα μάτια από τις τσίμπλες 
της τύφλας;

Μήπως Αυτός δεν ήταν, που τους 
σήκωσε από το κρεββάτι της τσίκνας, 
που χρόνια έμειναν πάνω ξαπλωμένοι 
παράλυτοι;

Και τώρα να η πληρωμή.
– Διψώ, δώστε μου λιγάκι νερό, λέγει 

με παράπονο πάνω απ’ το Σταυρό.
Η απάντηση πικρή, φαρμάκι.
Ένα σφουγγαρόπανο βουτηγμένο 

από ξύδι. Η αποκορύφωση της 
αναίδειας, η αποθέωση της αχαριστίας.

Αυτή είναι δυστυχώς η ψυχή του 

Η αχαριστία

επιπόλαιου ανθρώπου, που αναδεικνύ-
εται αχάριστος και ελαφρόμυαλος.

Χίλια καλά να του κάνεις, ένα αν 
τύχει και ξεχάσεις αμέσως σβήνουνε 
όλα τα προηγούμενα.

Και το πιο απαίσιο απ’ όλα, γι’ 
αυτή την παράλειψη γίνεται αμέσως 
ο φοβερότερος εχθρός σου και ο πιο 
αμείλικτος διώκτης σου.

Αλήθεια, λέει κάπου, κι όμως τα 
ανόητα βόδια αναγνωρίζουν τον 
αφέντη τους και τα άμυαλα γαϊδούρια 
θυμούνται τη φάτνη τους.

Κι όμως ο αχάριστος άνθρωπος, 
παρά την τόση μνήμη που διαθέτει, δε 
θυμάται τίποτα. Τα ξεχνάει όλα.

Να λοιπόν, η διαφορά. Το ζώο που 
είναι ζώο, παραμένει κοντά στον κύριο 
του πιστό, γεμάτο ευγνωμοσύνη! 
Και ο άνθρωπος που ευεργετήθηκε 
παραμένει ανόητος και αναίσθητος.

Και στο σημείο αυτό προβάλλει ένα 
πραγματικά δύσκολο ερώτημα. Άραγε 
τι απ’ τα δύο να συμβαίνει;

Είναι δηλαδή ο ανόητος αχάριστος, 
ή ο αχάριστος είναι ανόητος;

Οι Πατέρες συμφωνούν οτι μάλλον 
το δεύτερο είναι το σωστό. Γιατί 
επιτέλους ένας ανόητος δεν είναι σε 
θέση να διακρίνει τα καλά που του 
έκανες. Και αφού δεν είναι σε θέση 
να κρίνει, φυσικό είναι να μην είναι 
αχάριστος.

Στη δεύτερη όμως περίπτωση ο 
αχάριστος αποδεικνύεται πιο ανόητος 
κι από τα ανόητα γαϊδούρια, αφού δεν 
είναι σε θέση να ξεχωρίσει το καλό με 
το οποίο ευεργετήθηκε.

Γιατί εδώ βλέπουμε καθαρά, οτι και 
τα ζώα με κάποια έμφυτη διάκριση που 
διαθέτουν, μπορούνε να ξεχωρίσουν 
τον ευεργέτη τους και δείχνουν 
απέναντί του κάποια ευαισθησία.

Αντίθετα ο αχάριστος άνθρωπος 
δε συγκρίνεται με τίποτα και έτσι 
αποδεικνύεται πιο βόδι κι απ’ τα 
βόδια και χειρότερος ακόμη κι αυτά τα 
συμπαθητικά ανόητα γαϊδούρια.

Γιατί εκείνα, αν και είναι άλογα ζώα, 
μπορούν να ξέρουν να ανταποδίδουν 
κάποια μορφή ευγνωμοσύνης, ενώ 
ο επιπόλαιος και φαντασμένος 
άνθρωπος θεωρεί φυσιολογικό να μην 
αισθάνεται ουδέ ίχνος ευγνωμοσύνης 
προς τον Ευεργέτη και Δημιουργό του.

Τι άλλο θα μπορούσε άραγε να 
προσθέσει κανείς;

Από το βιβλίο: Πιστοί στην 
παράδοση, Ιωάννης Στόγιας,σελ. 9.

σύμφωνα με τον ΜακΚαν. 
Οι πρώτες εκτιμήσεις της Κυβέρνησης 

έχουν αποκλείσει τη λαθροθηρία ως 
εξήγηση των θανάτων καθώς σε κανέναν 
από τους ελέφαντες δεν είχαν αφαιρεθεί οι 
χαυλιόδοντες. Επίσης, είναι παράξενο το 
γεγονός ότι έχουν πεθάνει μόνο ελέφαντες 
και όχι άλλα ζώα, καθώς σε περιπτώσεις 
λαθροθηρίας χρησιμοποιείται δηλητήριο 
για τη θανάτωση των ζώων.

Ο επικεφαλής της ομάδας διάσωσης 
τονίζει πως ο τρόπος που πεθαίνουν 
οι ελέφαντες αλλά και η τάση που έχει 
παρατηρηθεί στην περιοχή να περπατούν 
κυκλικά, υποδηλώνει πώς κάτι πλήττει τα 
νευρικά τους συστήματα. Αυτό μπορεί να 
σημαίνει ότι υπάρχει κάποια ασθένεια που 
πλήττει τον πληθυσμό των ελεφάντων.

Ωστόσο, καμία από τις παραπάνω 
θεωρίες δεν είναι απόλυτα βάσιμη μέχρι να 
βρεθεί η πραγματική αιτία του φαινομένου.

perierga.gr

Ανεξήγητος 
θάνατος για 350 
ελέφαντες στη 
Μποτσουάνα

Εκατοντάδες θάνατοι έχουν σημειωθεί 
τους τελευταίους μήνες στη Μποτσουάνα 
δημιουργώντας ένα μυστήριο γύρω από το 
θέμα.

Σύμφωνα με το BBC, ο Δρ. Νίαλ 
ΜακΚαν, της ομάδας διάσωσης Νάσιοναλ 
Παρκ, ανέφερε πως συνάδελφοί του είχαν 
εντοπίσει πάνω από 350 πτώματα στο 
Δέλτα του Οκαβάνγκο από τις αρχές του 
Μαΐου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εξήγηση 
γιατί έχουν πεθάνει τόσοι ελέφαντες καθώς 
οι αναλύσεις δειγμάτων είναι μια χρονοβόρα 
διαδικασία. Η Μποτσουάνα φιλοξενεί το 
1/3 του πληθυσμού των ελεφάντων της 
Αφρικής, ο οποίος περιορίζεται σταδιακά.

Ο ΜακΚαν και οι συνάδελφοί του 
μετά από μια τρίωρη πτήση εντόπισαν 
169 πτώματα ελεφάντων ενώ ένα 
μήνα αργότερα εντόπισαν 187 νεκρούς 
ελέφαντες, φτάνοντας σε σύνολο τους 350. 
Οι αριθμοί αυτοί είναι άνευ προηγουμένου 

PERIERGA.GR
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Αυξάνονται κάθε μέρα που περνάει 
οι αντιδράσεις στο σχέδιο του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την 
Αγιά Σοφιά σε τζαμί.

Ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή 
της απόφασης ο τούρκος πρόεδρος 
φαίνεται πως «απομονώνεται», αφού 
όλο και περισσότεροι χριστιανικοί 
σύλλογοι, μητροπολίτες, ορθόδοξες 
εκκλησίες, αλλά και κράτη εκφράζουν 
την αντίθεσή τους.

Θέση στο εν λόγω θέμα πήρε σήμερα 
και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο 
οποίος προχώρησε στην εκτίμηση 
ότι οι Τούρκοι δεν θα τολμήσουν να 
μετατρέψουν την Αγιά Σοφιά σε τζαμί. 
«Εκείνοι παίζουν με όποια παιχνίδια 
τύχουν στα χέρια τους. Είναι κι αυτό 
ένα παιχνίδι. Πιστεύω δεν θα το 
τολμήσουν» δήλωσε ο Προκαθήμενος 
της Ελλαδικής Εκκλησίας από τη 
Βαλύρα Μεσσηνίας.

Νωρίτερα τα μέλη της παγκόσμιας 
χριστιανικής νεολαίας απηύθυναν 
έκκληση προς τον Ερντογάν για τη 
διατήρηση του μουσειακού καθεστώτος 
της Αγίας Σοφίας.

Ακόμα για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε 
και η ρώσικη ορθόδοξη εκκλησία, 
τονίζοντας πως είναι απαράδεκτο η 
Αγία Σοφία να γίνει τζαμί.

Ηχηρή ήταν και η προ ημερών 
παρέμβαση του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος 
ξεκαθάρισε πως αν η Αγιά Σοφιά 

γίνει τζαμί θα στρέψει εκατομμύρια 
Χριστιανούς κατά του Ισλάμ.

Σφοδρές είναι και οι αντιδράσεις 
από πλευράς κρατών, με τις ΗΠΑ 
να ξεκινούν πρώτες, όπου μέσω του 
υπουργού Εξωτερικών της χώρας, 
Μάικ Πομπέο, κάλεσαν την τουρκική 
κυβέρνηση να διατηρήσει το υπάρχον 
καθεστώς της και να μην τη μετατρέψει 
σε μουσουλμανικό τέμενος. Τη 
σκυτάλη πήρε η Γαλλία, η οποία με 
παρέμβασή της ζήτησε να παραμείνει 
η Αγιά Σοφιά «ανοιχτή για όλους».

Πάντως όσο κι αν στριμωγμένος 
και αν φαίνεται ο Ερντογάν, μετά τις 
διεθνείς αντιδράσεις που έρχονται 
από… παντού, τόσο φαίνεται πως 
πεισμώνει περισσότερο ο σουλτάνος, 
ο οποίος δεν φαίνεται διατεθειμένος 
να κάνει πίσω, καθώς κατά την άποψή 
του όσο περισσότερα θέματα είναι 
ανοιχτά, τόσο πιο πρόσφορο θα είναι 
το έδαφος ώστε να ελίσσεται ελεύθερα.

Ιερώνυμος για την Αγιά 
Σοφιά: Οι Τούρκοι δεν 
θα τολμήσουν να την 
μετατρέψουν σε τζαμί

Την εκτίμηση ότι οι Τούρκοι δεν θα 
τολμήσουν να μετατρέψουν την Αγιά 
Σοφιά σε τζαμί, εξέφρασε σήμερα ο 
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, από τη 
Βαλύρα Μεσσηνίας.

«Εκείνοι παίζουν με όποια παιχνίδια 
τύχουν στα χέρια τους. Είναι κι αυτό 
ένα παιχνίδι. Πιστεύω δεν θα το 
τολμήσουν» δήλωσε ο Προκαθήμενος 

της Ελλαδικής Εκκλησίας στο mes-
ogeios tv.

Παγκόσμια χριστιανική 
νεολαία: Να διατηρηθεί 
μουσείο η Αγιά Σοφιά

Έκκληση για τη διατήρηση του 
μουσειακού καθεστώτος του Ναού της 
Αγίας Σοφίας απευθύνουν τα μέλη της 
παγκόσμιας χριστιανικής νεολαίας, με 
επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της 
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Οι εκπρόσωποι της χριστιανικής 
νεολαίας από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, 
τη Ρωσία, την Ουκρανία, την 
Αυστραλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, 
την Αρμενία, την Ελλάδα, την Κύπρο, 
το Καζαχστάν, το Ουζμπεκιστάν, 
το Αζερμπαϊτζάν, τη Μολδαβία, τη 
Λευκορωσία, που συμμετείχαν σε 
διαδικτυακή συνεδρίαση, το Σάββατο 
4 Ιουλίου, σχετικά με το θέμα της Αγίας 
Σοφίας. υπογράμμισαν τη σημασία 
της διατήρησης του μουσειακού 
καθεστώτος του Ναού και τόνισαν 
την τεράστια αξία και το συμβολισμό 
της Αγίας Σοφίας ως Μνημείου 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας 
για όλη την οικουμένη.

«Ο ναός δεν είναι μόνο μνημείο 
πολιτισμού, αποτελεί μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UN-
ESCO, είναι ένας σύνθετος κόμπος, 
συνυφασμένος από ιστορικά γεγονότα 
που καθόρισαν την ανάπτυξη του 
κόσμου, διάφορες θρησκείες, μοίρες 
ολόκληρων λαών και χωρών. Ο 

Ναός της Αγίας Σοφίας αποτελεί 
κτήμα του παγκόσμιου πολιτισμού, 
το οποίο πρέπει να παραμείνει πόλος 
έλξης για ανθρώπους διαφορετικών 
θρησκειών» σημειώνει στην επιστολή 
της η παγκόσμια χριστιανικής νεολαία 
και επισημαίνοντας ότι α«πό το 1935 
η Τουρκία με σεβασμό προς τους 
Χριστιανούς όλου του κόσμου, διατηρεί 
ανοιχτές με ελεύθερη πρόσβαση» τις 
πόρτες της Αγίας Σοφίας, ζητά από 
τον Τούρκο Πρόεδρο να διατηρήσει 
το ισχύον καθεστώς «και το 2035 
να είναι δυνατός για όλο τον κόσμο 
ο εορτασμός των 100 ετών του 
μουσειακού καθεστώτος αυτού του 
ιστορικού μαργαριταριού».

«Το να έχει μία μουσουλμανική χώρα 
στο έδαφός της ένα χριστιανικό ιερό, 
τη “Μέκκα” όλων των χριστιανών, με 
σεβασμό στις προσευχές των πιστών 
όλων των θρησκειών και με λατρεία 
προς τον Παντοδύναμο, και να το 
διατηρεί με προσοχή, αυτό ακριβώς 
αποτελεί το απόγειο του ιστορικού 
ρόλου, της δύναμης και της σοφίας του 
Ηγέτη μίας χώρας» αναφέρουν.

Επισημαίνουν, επίσης, τη συμμετοχή 
του Τ.Ερντογάν στη διατήρηση 
του μουσειακού καθεστώτος του 
μοναστηριού της Παναγίας Σουμελά, 
σημειώνοντας ότι προσβασιμότητα 
του μοναστηριού δίνει τη δυνατότητα 
σε ανθρώπους από διάφορες γωνιές 
του κόσμου «να έρθουν σε επαφή με 
την ιστορία αυτού του ιερού τόπου, και 
στην περιοχή της Τραπεζούντας να 

Αγία Σοφία: Αγνοεί τους πάντες ο Ερντογάν 
και επιμένει να την κάνει τζαμί
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αναπτύσσεται ανεξάντλητη τουριστική 
ροή» και καταλήγουν:

«Η απόφασή σας για τη διατήρηση 
του μουσειακού καθεστώτος της 
Αγίας Σοφίας μπορεί να γίνει ιστορική. 
Σήμερα, όσο ποτέ οι άνθρωποι 
έχουν ανάγκη από σύμβολα ειρήνης, 
ψυχικής ηρεμίας, ανοχής και 
πολυπολιτισμικότητας.

Είμαστε στο πλευρό της ειρήνης και 
της διαθρησκευτικής αρμονίας.

Προσευχόμαστε για τη μοίρα 
της Αγίας Σοφίας, ενός εκ των 
σπουδαιότερων μνημείων του 
παγκόσμιου πολιτισμού.

Κύριε Πρόεδρε, καλώντας Σας να 
διατηρήσετε το μουσειακό καθεστώς 
της Αγίας Σοφίας, Σας καλούμε σε 
ειρήνη!»

Παρέμβαση ρωσικής 
ορθόδοξης εκκλησίας για 

Αγιά Σοφιά: «Απαράδεκτο» 
να γίνει τζαμί

Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην 
Κωνσταντινούπολη από μουσείο σε 
τζαμί θα ήταν «απαράδεκτη», δήλωσε 
το Σάββατο ανώτερος αξιωματούχος 
της ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας.

Με την απόφαση περί μετατροπής 
ή όχι του μνημείου πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO σε τζαμί 
να βρίσκεται πλέον στα χέρια του 
Τούρκου προέδρου, ο μητροπολίτης 
Ιλαρίων, επικεφαλής του Πατριαρχείου 
της Μόσχας για τις εξωτερικές σχέσεις 
της εκκλησίας είπε μιλώντας στην 
κρατική τηλεόραση:

«Δεν μπορούμε 
να επιστρέψουμε 
στον Μεσαίωνα»

«Ζούμε σε έναν πολυπολικό 
κόσμο και πρέπει να σεβόμαστε τα 
συναισθήματα των πιστών», είπε από 
τηλεοράσεως.

Ο μητροπολίτης Ιλαρίων πρόσθεσε 
ότι δεν κατανοεί το κίνητρο πίσω από 
τις συζητήσεις για την Αγιά Σοφιά και 
ότι πιστεύει πως η εσωτερική πολιτική 
βρίσκεται πίσω από την κίνηση.

«Πιστεύουμε ότι υπό τις υπάρχουσες 
συνθήκες αυτή η πράξη αποτελεί 
μια απαράδεκτη παραβίαση της 
θρησκευτικής ελευθερίας», πρόσθεσε 
ο εκπρόσωπος της ρωσικής εκκλησίας.

Την Πέμπτη, με διαδικασίες εξπρές 
το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας 
συζήτησε τη μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τέμενος και αναμένεται να 
εκδόσει την απόφασή του μέσα στις 
επόμενες ημέρες.

Επί της ουσίας, όμως, παρέπεμψε 
το ζήτημα της αλλαγή του μουσειακού 
καθεστώτος της Αγίας Σοφίας στον 
πρόεδρο Ερντογάν, επικαλούμενο 
παλαιότερη δικαστική απόφαση για το 
ζήτημα.

Το μείζον ζήτημα της μετατροπής της 
Αγίας Σοφίας σε τζαμί έχει επικριθεί 
και από άλλους θρησκευτικούς και 
πολιτικούς ηγέτες.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος, πνευματικός ηγέτης 
περίπου 300 εκατομμυρίων ορθόδοξων 
χριστιανών παγκοσμίως, δήλωσε ότι η 
μετατροπή του μουσείου σε τζαμί θα 

απογοήτευε τους χριστιανούς και θα 
προκαλούσε «ρωγμή» μεταξύ Δύσης 
και Ανατολής.

Ανάμεσα στους επικριτές της 
πρότασης ήταν και ο υπουργός 
εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν μέσα στην εβδομάδα 
αποκάλεσε τις αντιδράσεις για το 
θέμα «επίθεση στα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα».

Ερντογάν: 
Κανείς δεν μπορεί 

να παρεμβαίνει 
για την Αγιά Σοφιά

Φυσικά η απάντηση του τούρκου 
προέδρου ήταν στα πλαίσια του 

γνωστού του προκλητικού ύφους.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, 
μια μόλις μέρα μετά τη συνεδρίαση – 
αστραπή του τουρκικού ΣτΕ για την 
Αγιά Σοφιά ο Ερντογάν επιχείρησε να 
πάρει θέση, εξαπολύοντας επίθεση 
όχι μόνο κατά της Ελλάδας, αλλά και 
όσων τοποθετήθηκαν υπέρ της.

Όπως αναφέρει η Yeni Safak, 
μιλώντας σε τελετή στο Levent τζαμί 
στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος 
της Τουρκίας είπε χαρακτηριστικά: 
«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα 
να παρεμβαίνει στους χώρους 
προσευχής της χώρας μας, όπως δεν 
παρεμβαίνουμε εμείς σε άλλες χώρες. 
Οι κατηγορίες σε βάρος μας για την 
Αγιά Σοφία αποτελούν επίθεση στα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα».

tovima.gr
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Την πρώτη πραγματική φωτογράφιση 
των ηλεκτρονίων μέσα σε στερεά σώματα, 
χάρη σε ένα νέο πολύ ισχυρό μικροσκόπιο, 
πέτυχαν επιστήμονες από τη Γερμανία 
και την Κίνα με επικεφαλής έναν Έλληνα 
φυσικό της διασποράς. 

Η τεχνική, που είναι εντελώς νέα και 
χρησιμοποιεί ακτίνες λέιζερ, επιτρέπει για 
πρώτη φορά να δούμε τα ηλεκτρόνια σε 
φωτογραφίες, αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Ελευθέριο Γουλιελμάκη του 
Εργαστηρίου Ακραίας Φωτονικής του 
Πανεπιστημίου του Ρόστοκ και του 
Ινστιτούτου Κβαντικής Οπτικής Μαξ 
Πλανκ στο Γκάρτσινγκ, έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό «Nature». 
Το επίτευγμα αναμένεται σταδιακά να 
επηρεάσει διάφορους τομείς, όπως οι 
επιστήμες των υλικών, της χημείας, των 
υπολογιστών, των ηλεκτρονικών κ.ά.

Τα μικροσκόπια του ορατού φωτός 
μάς επιτρέπουν να δούμε μικροσκοπικά 
αντικείμενα, όπως τα ζωντανά κύτταρα και 
το εσωτερικό τους. Όμως, δεν μπορούν να 
διακρίνουν τα ηλεκτρόνια μέσα στα άτομα 
της στερεής ύλης. Η αιτία είναι ότι το ορατό 
φως μπορεί να διακρίνει μόνο αντικείμενα 
ανάλογα σε μέγεθος με το δικό του μήκος 
κύματος, το οποίο είναι λίγες εκατοντάδες 
νανόμετρα (εκατομμυριοστά του μέτρου). 
Όμως, για να γίνουν ορατά τα ηλεκτρόνια, 
τα μικροσκόπια πρέπει να έχουν δύναμη 
μεγέθυνσης μεγαλύτερη κατά μερικές 
χιλιάδες φορές.

Η ερευνητική ομάδα του δρος 
Γουλιελμάκη, σε συνεργασία με 
επιστήμονες του Ινστιτούτου Φυσικής 
της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών 
στο Πεκίνο, ανέπτυξαν έναν νέο τύπο 
μικροσκοπίου, το Πικοσκόπιο Φωτός 
(Light Picoscope), το οποίο ξεπερνά τους 
έως τώρα περιορισμούς. Το μικροσκόπιο 
χρησιμοποιεί ισχυρούς παλμούς λέιζερ για 
να ακτινοβολήσει λεπτά φιλμ κρυσταλλικών 
υλικών. Οι παλμοί λέιζερ εξαναγκάζουν 
μερικά ηλεκτρόνια να επιταχύνουν την 
κίνησή τους και να συγκρούονται με τα 
υπόλοιπα, εκπέμποντας έτσι αόρατη 
ακτινοβολία στο υπεριώδες μέρος του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, η οποία 
καταγράφηκε με ειδικούς ανιχνευτές.

Αναλύοντας τις ιδιότητες αυτής της 
ακτινοβολίας, οι ερευνητές κατάφεραν 
να συνθέσουν εικόνες των ηλεκτρονίων, 
οι οποίες απεικονίζουν τον τρόπο που 
αυτά κατανέμονται μέσα στα άτομα. 
«Αυτή η διακριτική ικανότητα αρκεί για 
να φωτογραφίσουμε τα ηλεκτρόνια με 
υψηλή ανάλυση», δήλωσε στο Αθηναϊκό-
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. 
Γουλιελμάκης.

Ανοίγει ο δρόμος για μικροσκόπια 
με βάση τα λέιζερ

Ουσιαστικά, οι ισχυροί παλμοί λέιζερ 
υποχρεώνουν τα ηλεκτρόνια να γίνουν 
οι φωτογράφοι του χώρου γύρω τους. 

Οι εν λόγω φωτογραφίες έχουν ανάλυση 
λίγων δεκάδων πικομέτρων (περίπου 26), 
δηλαδή μερικών δισεκατομμυριοστών 
του χιλιοστού. Τα πειράματα της ομάδας 
ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη 
μίας νέας κατηγορίας μικροσκοπίων που 
βασίζονται στα λέιζερ.

«Στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε 
τους επιστήμονες της χημείας και των 
υλικών με ένα νέο εργαλείο, που θα τους 
επιτρέπει να παρατηρούν τον μικρόκοσμο 
με πρωτοφανή ακρίβεια και έτσι να 
κατανοήσουν βαθιά τις χημικές και τις 
ηλεκτρονικές ιδιότητες των υλικών», 
ανέφερε ο δρ Γουλιελμάκης.

«Η λεπτομερή κατανόηση των υλικών 

αποτελεί θεμέλιο λίθο για την πρόοδο της 
ηλεκτρονικής επιστήμης, της επιστήμης των 
υπολογιστών και των επιστημών υγείας. 
Αυτή η βαθιά κατανόηση, με τη σειρά της, 
θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων υλικών 
που θα υπηρετούν τον άνθρωπο και που 
θα σέβονται το περιβάλλον», πρόσθεσε.

Ήδη, οι ερευνητές εργάζονται για τη 
βελτίωση της τεχνολογίας τους, καθώς 
σχεδιάζουν να μελετήσουν τα ηλεκτρόνια 
σε τρεις διαστάσεις και σε μία ευρεία γκάμα 
υλικών. Επίσης, η ομάδα στοχεύει τώρα να 
επεκτείνει την τεχνική, ώστε να επιτρέψει 
την καταγραφή βίντεο που θα απεικονίζει 
την κίνηση ηλεκτρονίων στα υλικά. 
«Πρόκειται για έναν πολυπόθητο στόχο 
της μοντέρνας επιστήμης», καταλήγει ο κ. 
Γουλιελμάκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέο πανίσχυρο 
μικροσκόπιο φωτογραφίζει 

για πρώτη φορά τα 
ηλεκτρόνια μέσα 

στα στερεά σώματα

ΕΠΙΣΤΗμΗ
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Η 55χρονη Σοφία, μητέρα ενός 
παιδιού και εργαζόμενη στον χώρο 
της εκπαίδευσης, επέλεξε να μην 
αποκτήσει δεύτερο επειδή, όπως λέει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η ευθύνη ήταν πολύ 
μεγάλη και δεν ήθελα να στερήσω 
επιπλέον χρόνο από τα υπόλοιπα 

ενδιαφέροντά μου, αλλά και από την 
προσωπική μου ζωή». Η Αννα, 42 
χρονών και μητέρα δύο παιδιών, θα 
ήθελε ένα τρίτο παιδί αλλά συνάντησε 
την άρνηση του συζύγου της, ο οποίος 
προέβαλε κυρίως οικονομικού τύπου 
ενστάσεις. Και η 30χρονη Ιωάννα, η 

οποία συζεί τα τελευταία χρόνια με τον 
σύντροφό της, δεν ξέρει αν και πότε θα 
αποκτήσει παιδί: «Έχω μια δουλειά, 
αλλά δεν ξέρω για πόσο. Δεν μπορώ 
επομένως να σκεφτώ σε αυτή τη φάση 
ένα παιδί, δεν θα ήθελα να μεγαλώσει 
μέσα στη στέρηση, αντίθετα θα ήθελα 
να μπορώ να του προσφέρω κάποια 
πράγματα που εγώ θεωρώ βασικά».

«Η κρίση είναι αποτέλεσμα 
μιας διπλής επιτυχίας 
της ανθρωπότητας»

Οι λόγοι είναι διαφορετικοί αλλά 
δεν είναι καινούργιοι. Όπως εξηγεί 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δημογράφος 
και καθηγήτρια στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο Αλεξάνδρα Τραγάκη, 
είναι λόγοι που διατυπώνονται από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1980 
όταν η ελληνική οικογένεια άρχισε 
να αναζητά μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Τα πολλά παιδιά έπαψαν να 
θεωρούνται οικογενειακός πλούτος για 
να γίνει βασική επιδίωξη, τουλάχιστον 
για τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης, 
μια πιο άνετη ζωή: Ένα μεγαλύτερο 
σπίτι με ξεχωριστό υπνοδωμάτιο για 
κάθε παιδί, που τώρα όμως δεν είναι 
τέσσερα και πέντε αλλά ένα ή δυο, 
ένα αυτοκίνητο, ενδεχομένως και μια 
εξοχική κατοικία.

«Όλα αυτά ήταν απολύτως θεμιτά. 
Και σήμερα είναι ουτοπικό να πιστεύει 
κανείς πως ο κόσμος θα αλλάξει 
άποψη και θα αρχίσει να αποκτά πολλά 
παιδιά. Είναι μια πολύ συνειδητή 
επιλογή και είναι μια επιλογή που 
σχετίζεται με την οικονομική άνεση, τον 
ελεύθερο χρόνο, τις επαγγελματικές 
μας φιλοδοξίες» λέει η Αλεξάνδρα 
Τραγάκη. Αν όμως σε αυτήν την 
καθόλα θεμιτή επιδίωξη, αυτό το κυνήγι 
της ευτυχίας, προστεθεί η συγκράτηση 
της αύξησης του παγκόσμιου 
πληθυσμού, αυτών των 7 δισ. ατόμων 
από τον οποίο ο πλανήτης υποφέρει, 
τότε γιατί μιλάμε για κρίση; «Με αυτό 
που λέμε κρίση και δημογραφικό 
πρόβλημα περιγράφουμε δυο πολύ 

μεγάλες επιτυχίες της ανθρωπότητας» 
απαντά η Αλεξάνδρα Τραγάκη. «Η μία 
μεγάλη επιτυχία ήταν ο έλεγχος της 
γονιμότητάς μας. Κάνουμε πλέον τα 
παιδιά που επιθυμούμε και μπορούμε 
να στηρίξουμε και να μεγαλώσουμε. 
Η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της 
ανθρωπότητας είναι ότι μπορούμε 
και ζούμε περισσότερα χρόνια και πιο 
υγιείς σε σχέση με παλαιότερα. Πού 
είναι το πρόβλημα; Στις επιπτώσεις 
ετών στην ηλικιακή δομή».

Οι δυσοίωνες προβλέψεις 
για το μέλλον

Με λίγα λόγια, ο πληθυσμός 
γερνάει. Στην ηλικιακή πυραμίδα 
αρχίζει και στενεύει η βάση, δηλαδή 
η ομάδα των νέων ανθρώπων, ενώ 
φαρδαίνει η κορυφή, όπου βρίσκονται 
οι μεγάλες ηλικίες. Και μια τέτοια 
ανεστραμμένη πυραμίδα δεν μπορεί 
να στηρίξει κανένα ασφαλιστικό 
σύστημα. «Προσθέστε σε αυτό το 
γεγονός πως παλαιότερα οι άνθρωποι 
έμπαιναν νωρίτερα στην αγορά 
εργασίας και παρέμεναν περισσότερα 
χρόνια. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. 
Επομένως ζούμε περισσότερο, αλλά 
εργαζόμαστε λιγότερα χρόνια, αφού 
μπαίνουμε στην αγορά εργασίας 
αργότερα και βγαίνουμε από αυτήν 
λίγο μετά τα εξήντα μας χρόνια ή 
ακόμη και νωρίτερα».

Αυτό που περιγράφει η καθηγήτρια 
του Χαροκοπείου μοιάζει με φαύλο 
κύκλο. Οι συνταξιούχοι περιμένουν να 
λάβουν από το ασφαλιστικό σύστημα 
την ανταπόδοση των εισφορών τους 
τη στιγμή που νεώτεροι, οι οποίοι 
και καλούνται να χρηματοδοτήσουν 
τις συντάξεις είναι λιγότεροι και 
μικρότερο και πιο ασταθή ασφαλιστικό 
βίο. Είναι λοιπόν η δημογραφική 
κρίση ανάλογη της κλιματικής, ένα 
πρόβλημα που ζούμε ήδη και για το 
οποίο εάν δεν δράσουμε θα καταστεί 
μη αναστρέψιμο; «Ο παραλληλισμός 

Η δημογραφική κρίση στη χώρα μας: 
Είναι μη αναστρέψιμη;

[
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με την κλιματική κρίση είναι δόκιμος» 
απαντά η Αλεξάνδρα Τραγάκη. 
«Και στις δυο περιπτώσεις, αυτό 
που συμβαίνει είναι αποτέλεσμα 
παλαιότερων επιλογών. Είχαμε 
προβλέψει αυτό που θα συνέβαινε 
αλλά επειδή δεν κάναμε τίποτε για να 
το ανακόψουμε τώρα πια το ζούμε. 
Και το ζούμε με τον χρόνο να κυλάει 
σε βάρος μας καθώς οποιαδήποτε 
αλλαγή είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Αν 
δηλαδή υποθέσουμε ότι λαμβάνουμε 
τώρα μέτρα για την αναστολή του 
φαινομένου, δεν θα βλέπαμε τα πρώτα 
αποτελέσματα παρά σε τριάντα χρόνια 
από σήμερα».

Και αν δεν λάβουμε μέτρα και 
συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις; 
Την εικόνα περιγράφει έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
δημογραφική κρίση που δόθηκε στη 
δημοσιότητα στα μέσα του περασμένου 
Ιουνίου. Οι προβλέψεις για την Ελλάδα 
λένε πως έως το 2070 ο πληθυσμός 
της χώρας θα έχει μειωθεί από τα 
10,7 εκατομμύρια σήμερα στα 8,5 
εκατομμύρια. Ενώ όμως ο πληθυσμός 
από 10 έως 69 ετών θα έχει μειωθεί 
έως και κατά 15%, ο πληθυσμός από 
69 ετών ως 80 θα έχει διπλασιαστεί. 
Τα στοιχεία λένε ακόμη πως ο 
δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων θα 
έχει εκτοξευθεί στο 65% από το 38% 
σήμερα. Και η διάμεση ηλικία θα ανεβεί 
στα 52 από τα 45 χρόνια σήμερα.

«Τα κίνητρα για γεννήσεις 
δεν αρκούν»

Το πρόβλημα αποτυπώνεται και 
στην πορεία του δείκτη γονιμότητας: 
το 1960 κάθε Ελληνίδα γεννούσε 
2,23 παιδιά. Σήμερα γεννάει 1,35. 

Κι αυτό σημαίνει πως οι γενιές δεν 
ανανεώνονται. Πόσα παιδιά θα έπρεπε 
να γεννά κάθε γυναίκα γι’ αυτήν την 
ανανέωση; «2,1 παιδιά, αυτή είναι η 
παγκόσμια σταθερά με τα σημερινά 
επίπεδα θνησιμότητας» απαντά η 
Αλεξάνδρα Τραγάκη. «Δεν είναι πολλά, 
είναι όμως περισσότερα απ’ όσα 
αποκτά η πλειονότητα των γυναικών 
σήμερα. Κανέναν όμως δεν μπορείς 
να υποχρεώσεις να κάνει παιδιά», 
επισημαίνει. Μητέρα δυο παιδιών 
η ίδια, η καθηγήτρια Οικονομικής 
Δημογραφίας επιμένει στην «ουτοπία» 
της αύξησης της γονιμότητας. Ακόμη 
και αν δοθούν κίνητρα; «Τα κίνητρα 
είναι πολύ σημαντικά με την έννοια πως 
είναι πολύ σημαντικό για μια γυναίκα 
που θέλει να αποκτήσει επιπλέον 
παιδιά να έχει τη στήριξη για να το 
κάνει. Τα κίνητρα έχουν να κάνουν με 
τη δυνατότητά μου να κάνω αυτό που 
έχω επιλέξει. Και πάντως δεν είναι 
κίνητρο από μόνο του οποιοδήποτε 
επίδομα γέννησης. Κάνω ένα παιδί 
αλλά πού το πάω; Αυτό είναι το 
πρόβλημα. Χρειάζομαι επομένως έναν 
βρεφονηπιακό σταθμό. Χρειάζομαι 
ενδεχομένως και κάποια βοήθεια στα 
πάγια έξοδα της βρεφικής ηλικίας. 
Αλλά χρειάζομαι οπωσδήποτε και 
ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Να έχω την αίσθηση πως το παιδί 
μου πηγαίνει σε ένα σχολείο που του 
παρέχει εφόδια για τη ζωή».

Οι 55 και άνω: Ενας μοναδικός 
σε αφθονία πόρος

Η ίδια υπογραμμίζει ακόμη πως για 
να πετύχει μια πολιτική κινήτρων, όπως 
συνέβη στη Γαλλία ή τις σκανδιναβικές 
χώρες, πρέπει να είναι σταθερή. Όπως 
το θέτει, «κανένας δεν θα κάνει παιδί 

επειδή θα πάρει ένα επίδομα 2000 
ευρώ. Η κατάργηση του επιδόματος 
όμως θα επιδρούσε αρνητικά στη 
σχέση της εμπιστοσύνης κράτους - 
πολίτη». Ακόμη κι έτσι, όμως, μάλλον 
είναι απίθανο να εκτοξευθεί ο δείκτης 
γονιμότητας από τα 1,35 παιδιά στα 
2,1. Τι μας μένει επομένως να κάνουμε; 
«Να ξεκαθαρίσουμε κατ’ αρχάς πως 
δεν υπάρχει ιδανικός πληθυσμός. 
Υπάρχει όμως ιδανική αναλογία 
ηλικιών. Η αναλογία δεν είναι καλή, η 
πυραμίδα κινδυνεύει να αντιστραφεί. 
Πρέπει επομένως να ανοίξουμε την 
αγορά εργασίας σε κατηγορίες που 
έχουν πιο περιορισμένη πρόσβαση 
όπως είναι οι γυναίκες και, ακόμη 
περισσότερο, οι μετανάστες. Κυρίως 
όμως πρέπει να αντιληφθούμε πως οι 
άνω των 55 είναι ένας πόρος. Αυτήν 
την ηλικιακή ομάδα θα έχουμε σε 
αφθονία και αυτήν την ηλικιακή ομάδα 
θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ως 
οικονομία» επισημαίνει.

«Εκμετάλλευση» σημαίνει να 
διατηρούνται οι ομάδες αυτές 
κοινωνικά και οικονομικά ενεργές. Δεν 
μοιάζει ανέφικτο αν λάβει υπόψη του 
κανείς πως οι ειδικοί έχουν αρχίσει 
να αναθεωρούν την έννοια της μέσης 
ηλικίας, καθώς αυτή παρατείνεται 
πλέον στα χρόνια. Το γήρας έρχεται 
πια πολύ αργότερα σε σχέση με τις 
περασμένες δεκαετίες, δεν είναι πια ο 
50αρης ο «νέος της εποχής», αλλά ο 
60αρης ή ακόμη και ο 65αρης. «Αυτόν 
τον 65αρη, λοιπόν, δεν μπορείς να 
τον έχεις στην άκρη της κοινωνίας. 
Δεν έχεις το περιθώριο να τον έχεις 
στην άκρη της κοινωνίας» σχολιάζει η 
Αλεξάνδρα Τραγάκη.

Θα συμφωνούσαν και οι ψυχολόγοι: 

για να μπει κανείς στο περιθώριο, να 
γίνει ένας απόμαχος της ζωής που 
το μόνο που του έμεινε να κάνει είναι 
να κρατάει τα εγγόνια του, πρέπει 
να αισθάνεται πως συνεχίζει να 
προσφέρει. Πώς; «Το κλειδί βρίσκεται 
σε αυτό που οι κοινωνικές επιστήμες 
αναγνωρίζουν ως social involve-
ment. Είτε μιλάμε για περισσότερα 
χρόνια εργασίας είτε για άλλου τύπου 
συμμετοχή, πολιτική, κοινωνική 
εθελοντική κλπ».

Στη ρίζα του προβλήματος

Η αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης είναι ωστόσο 
κόκκινο πανί για τα συνδικάτα - αρκεί 
μια γρήγορη αναζήτηση στο Διαδίκτυο 
για να εντοπίσει ανακοινώσεις 
όπως αυτή: «Οι προσπάθειες για 
αύξηση των ορίων ηλικίας των 
γυναικών (και στη συνέχεια και των 
ανδρών) είναι μια αντικοινωνική και 
αντεργατική επιλογή». Η Αλεξάνδρα 
Τραγάκη επανέρχεται στη ρίζα του 
δημογραφικού προβλήματος: «Η 
ουσία βρίσκεται στην αναντιστοιχία του 
συλλογικού με το ατομικό συμφέρον. 
Στο ατομικό μου συμφέρον είναι να 
κάνω ένα ή το πολύ δυο παιδιά και 
να σταματήσω εκεί για να μπορώ να 
κάνω κάθε χρόνο τις διακοπές μου ή 
να παρέχω όσα περισσότερα μπορώ 
στα παιδιά μου. Στο ατομικό μου 
συμφέρον είναι να φύγω στο εξωτερικό 
για να έχω περισσότερες ευκαιρίες 
ή απολαβές. Είναι να ζήσω όσο το 
δυνατόν περισσότερο και να πάρω 
σύνταξη όσο το δυνατόν νωρίτερα. 
Όλα αυτά όμως αντικρούουν στο 
συλλογικό συμφέρον. Αυτά τα δυο 
αντικρουόμενα συμφέροντα είναι που 
πρέπει να συμφιλιώσουμε».

militaire.gr
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