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Με τον πρωθυπουργό του ομόσπονδου γερμανικού 
κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Αρμιν 
Λάσετ, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι κ. Μητσοτάκης και Λάσετ συζήτησαν τα 
σημαντικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στην πρόσφατη 
Σύνοδο Κορυφής, τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών για την οικονομική 
ανάκαμψη στην ΕΕ, που επλήγη από την πανδημία 
του κορωνοϊού. Συζητήθηκαν, επίσης, οι διμερείς 
οικονομικές σχέσεις, εστιάζοντας στα σημαντικά 
περιθώρια βελτίωσης σε ό,τι αφορά τις γερμανικές 
επενδύσεις στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός 
στις δηλώσεις του τόνισε πως δεν μπορούμε να πάμε 
σε δεύτερο καθολικό lockdown.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις 
της πανδημίας και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής 
κυβέρνησης για την έγκαιρη αντιμετώπισή της, αλλά 
και στις πρόνοιες που έχουν ληφθεί για τη σταδιακή 
επανεκκίνηση του τουρισμού με στόχο τη μέγιστη 
ασφάλεια όλων. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα είναι 

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πάμε σε δεύτερο καθολικό lockdown 

Μια ολοφώτεινη μπάλα άρχισε 
να προβάλει πίσω από τον Ναό 
του Ποσειδώνα, στο Σούνιο. Η 
αυγουστιάτικη πανσέληνος έκανε την 
εμφάνισή της και ήταν σκέτη μαγεία. 
Από χθες το φεγγάρι κατάφερε να συγκινήσει 
τους ρομαντικούς και να τους κάνει να 
ανυπομονούν για τη σημερινή πανσέληνο. 
Μόλις ξεπρόβαλε, τους αποζημίωσε 
και με το παραπάνω, καθώς στάθηκε 
εντυπωσιακή και υπέρλαμπρη στον ουρανό. 
Ενα μοναδικό θέαμα. Τα μάτια κοίταξαν 
ψηλά και θαμπώθηκαν από την ομορφιά 

της πανσελήνου. Ένα φεγγάρι… 
καθηλωτικό, το πιο όμορφο του χρόνου. 
Η αυγουστιάτικη πανσέληνος είναι γνωστή 
ως Φεγγάρι του Οξύρρυγχου. Εχει λάβει 
το συγκεκριμένο όνομα από τους ιθαγενείς 
κατοίκους της Αμερικής. Για την ακρίβεια, 
στην αρχαιότητα οι λαοί δεν χώριζαν 
το χρόνο σε μήνες, αλλά με βάση τις 
πανσελήνους. Τα φεγγάρια ονομάζονταν 
ανάλογα με τις γεωργικές εργασίες ή τις 
δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη 
συγκεκριμένη περίοδο.

Οι γονείς και οι δάσκαλοι του Οντάριο 
έχουν αρχίσει να προγραμματίζουν την 
περίοδο επιστροφής στο σχολείο τώρα 
που η επαρχία γνωστοποίησε τα σχέδιά 
της για τον Σεπτέμβριο, με ορισμένους 
να λένε ότι ανησυχούν ότι η στρατηγική 
δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει τα 
παιδιά από την απειλή του COVID- 19.

Το Ontario Parent Action Network ανα-
φέρει ότι η κυβέρνηση των Συντηρητικών 
έχει «εγκαταλείψει» τους μαθητές αντί να 
τους βοηθήσει να επιστρέψουν στην τάξη 
με ασφάλεια, ενώ τα τέσσερα μεγάλα 
σωματεία δασκάλων της επαρχίας λένε ότι 
το σχέδιο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
του προσωπικού και των μαθητών.

Αυγουστιάτικη πανσέληνος: 
Το πιο όμορφο 
φεγγάρι στον 
ουρανό

Το σχέδιο 
της επαρχίας 
του Οντάριο 

για την 
επιστροφή 

στα σχολεία
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Βάσει του σχεδίου, που 
ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό 
Doug Ford και τον υπουργό Παιδείας 
Stephen Lecce, οι μαθητές του 
δημοτικού πρόκειται  να επιστρέψουν 

στο σχολείο με πλήρη απασχόληση 
τον Σεπτέμβριο.

Οι γονείς μπορούν επίσης να 
επιλέξουν να κρατήσουν τα παιδιά 
τους εκτός τάξης και τα σχολεία πρέπει 
να παρέχουν επιλογές για μάθηση 
από απόσταση.

Η Kathleen Katz, της οποίας η 
εξάχρονη κόρη είναι μαθήτρια της 
δευτέρας τάξης, λέει ότι ανησυχεί 
ιδιαίτερα επειδή το κυβερνητικό σχέδιο 
δεν μειώνει το μέγεθος των τάξεων του 
δημοτικού σχολείου.

Υποστηρίζει ότι τα φυσιολογικά 
μεγέθη τάξεων καθιστούν αδύνατη τη 
διατήρηση των φυσικών πρωτοκόλλων 
απόστασης που οι αρμόδιοι υγείας 
λένε ότι είναι απαραίτητα για την 
προστασία από το νέο κορωνοϊό.

«Δεν υπήρχαν αρκετές πληροφορίες 
για τη προστασία των παιδιών μας», 
είπε. «Φοβάμαι να στείλω την κόρη 
μου. Φοβάμαι τους φίλους μου που 

είναι καθηγητές. Δεν είναι όλοι οι 
δάσκαλοι νέοι”. 

Ωστόσο, ορισμένοι γονείς 
δήλωσαν ότι ενθουσιάστηκαν με την 
ανακοίνωση της κυβέρνησης, όπως η 
Joanna Cabral, της οποίας οι δύο γιοι 
φοιτούν σε σχολείο στην περιοχή Peel. 
Η Cabral είπε ότι τα παιδιά της, ηλικίας 
8 και 16 ετών, ταλαιπωρήθηκαν με 
την ηλεκτρονική μάθηση. Η είδηση 
επιστροφής στις τάξεις ικανοποίησε 
την οικογένειά της. Ο μεγαλύτερος γιος 
της Cabral, ο οποίος θα πάει στην 11 
τάξη, θα βρίσκεται στο σχολείο μόνο 
τις μισές ώρες, επειδή τα σχολεία 
στην περιοχή Peel είναι μεταξύ 
αυτών  όπου οι μαθητές γυμνασίου θα 
παρακολουθήσουν την τάξη μερικής 
απασχόλησης σε ομάδες των 15. Και 
συμπλήρωσε ότι ειναι καλύτερο από 
το τίποτα, καθώς η ψυχική του υγεία 
έχει κλονιστεί με τον εγκλεισμό.

Ωστόσο, το μόνο μέλημά της είναι 
η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε 
μαθητές της  τετάρτης τάξης και άνω 
ενώ παρακολουθούν μαθήματα ή 
περνούν χρόνο σε κοινούς χώρους. 
«Δεν ξέρω πώς θα είναι για τα παιδιά», 
είπε. «Είναι πολύ δύσκολο να φοράς 
μάσκα.»

Τα συνδικάτα των δασκάλων, 
εν τω μεταξύ, χαρακτήρισαν το 
σχέδιο υποχρηματοδοτημένο και 
μισοτελειωμένο.

«Τα εστιατόρια, τα παντοπωλεία 
και τα γυμναστήρια θα έχουν 
περισσότερους περιορισμούς ασφα-
λείας από τα δημοτικά σχολεία, 
δεδομένης της ανεπαρκούς 
χρηματοδότησης που διατίθεται σε 
αυτό το σχέδιο», δήλωσε ο Sam Ham-
mond, πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
του Δημοτικών Σχολείων Οντάριο.

Το σχέδιο της επαρχίας του 
Οντάριο για την επιστροφή 

στα σχολεία
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Συμπληρώσαμε 40 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνισμού. Είμαστε 
ένα από τα πρώτα ελληνικά φαρμακεία του Τορόντο. Χάρη στην 
προτίμησή σας και την αγάπη σας ξεχωρίσαμε. Γίναμε ένα από τα 
πιο δημοφιλή φαρμακεία. Το χρωστάμε σε σας. Σας ευχαριστούμε 
θερμά και σας προσκαλούμε κι αυτή τη χρονιά να συνεχίσετε να 
μας επισκέπτεσθε διότι θα έχουμε στο άμεσο μέλλον.... εκπλήξεις!!! 
Διαθέτουμε ειδικευμένο προσωπικό. Δε χρεώνουμε τα $2.00 για 
τους συνταξιούχους.  Διαθέτουμε τα πιο πολλά εμβόλια που 
κυκλοφορούν.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9πμ-6μμ

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

• Εκτελούμε συνταγές παντός είδους
• Δεχόμαστε όλες τις ασφάλειες
• Εχουμε μεγάλη ποικιλία σε βιταμίνες

• Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά
• Είδη για διαβητικούς
• Ηλεκτρικοί μετρητές για ζάχαρο

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

751 Pape Avenue, Toronto ON M4K 3T1
Δίπλα στο Pape Subway

Τρεις βοηθοί Επίσκοποι για 
την Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά

Μετά από παράκληση του 
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου και πρόταση του 
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίου η περί Αυτόν Αγία και 
Ιερά Σύνοδος, στη Συνεδρία της 13ης 
Φεβρουαρίου 2020, εξέλεξε παμψηφεί 
τρεις Αρχιμανδρίτες, βοηθούς Επισκόπους 
ως κάτωθι:

Αρχιμ. Νεκτάριος Μοστράτος, εξελέγη 
Επίσκοπος Κεράμων.

Αρχιμ. Αλέξανδρος Σαλμάς, εξελέγη 
Επίσκοπος  Πατάρων.

Αρχιμ. Δημήτριος Αντωνόπουλος, 
εξελέγη Επίσκοπος Ζηνουπόλεως.

Οι χειροτονίες των τριών εψηφισμένων 
Επισκόπων είχαν ορισθεί αρχικά, για το 
Σάββατο 14 Μαρτίου ε.έ, για το Σάββατο 
4 Απριλίου ε.έ και για την Πέμπτη 23 
Απριλίου ε.έ. αντιστοίχως.

Δυστυχώς οι χειροτονίες λόγω 
κορωνοϊού ανεβλήθησαν. Πάλιν ορίσθηκαν 
οι χειροτονίες για την Τρίτη 7 Ιουλίου ε.έ, 
για την Πέμπτη 9 Ιουλίου ε.έ και για το 
Σάββατο 11 Ιουλίου ε.έ, αλλά και πάλι με 
παρέμβαση των κυβερνήσεων του Καναδά 
ανεβλήθησαν. Τελικά ορίσθηκαν νέες 
ημερομηνίες και οι χειροτονίες ετελέσθησαν 
ως κάτωθι:

Η χειροτονία του εψηφισμένου 
Επισκόπου Κεράμων κ. Νεκταρίου 
Μοστράτου ετελέσθη το Σάββατο 25 
Ιουλίου, στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού 
Laval, Quebec, υπό του Αρχιεπισκόπου 
Σωτηρίου, συλλειτουργούντων των 
Αρχιερέων:

α) Αλεξάνδρου. (Πατριαρχείο Αντιοχείας).
β) Ιωάννου-Κασσιανού. (Πατριαρχείο 

Ρουμανίας).
γ) Ειρηναίου. (OCA).
Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Κεράμων 

έλαβε το όνομα Βαρθολομαίος.
Η χειροτονία του εψηφισμένου 

Επισκόπου Πατάρων κ. Αλεξάνδρου 
Σαλμά ετελέσθη την Κυριακή 26 
Ιουλίου, στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο, 
υπό του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, 
συλλειτουργούντων των Αρχιερέων:

α) Μητροφάνους. (Πατριαρχείο Σερβίας).
β) Ανδρέου. (Ουκρανού-Οικουμενικό  

Πατριαρχείο).
γ) Βαρθολομαίου. (Οικουμενικό 

Πατριαρχείο).

Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Πατάρων 
έλαβε το όνομα Αθηναγόρας.

Η χειροτονία του εψηφισμένου 
Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ. Δημητρίου 
Αντωνόπουλου ετελέσθη την Πέμπτη 
30 Ιουλίου, στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Mon-
treal, Quebec, υπό του Αρχιεπισκόπου 
Σωτηρίου, συλλειτουργούντων των 
Αρχιερέων:

α) Ιωάννου-Κασσιανού. (Πατριαρχείο 
Ρουμανίας

β) Βαρθολομαίου. (Οικουμενικό 
Πατριαρχείο).

γ) Αθηναγόρα. (Οικουμενικό 
Πατριαρχείο).

Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος 
Ζηνουπόλεως έλαβε το όνομα Ιάκωβος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος είπε: «Είμαι 
πανευτυχής, ότι η Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά 
απέκτησε τρεις κατά πάντα αξίους βοηθούς 
Επισκόπους. Είμαστε αποφασισμένοι να 
εργασθούμε σαν μια οικογένεια, ώστε η 
Εκκλησία μας στον Καναδά να συνεχίσει 
την πνευματική και υλική πρόοδό της. 
Συγχαίρω τους τρεις νέους βοηθούς 
Επισκόπους. Τους εύχομαι ολόψυχα να 
ζουν κατά Θεό. Να εργάζονται με την 
ψυχή τους. Να απολαμβάνουν πραγματική 
ευτυχία, η οποία πηγάζει από την τέλεση του 
θελήματος του Θεού και την ικανοποίηση 
από την επιτυχία των προσπαθειών τους. 
Λυπούμαι βαθύτατα, ότι η συμμετοχή των 
πιστών ήταν ολιγάριθμη, λόγω των μέτρων 
του κορωνοϊού.

Ευλαβώς και με ευγνώμονη καρδιά 
ευχαριστώ τον Παναγιώτατο Οικουμενικό 
μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την 
περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο για την 
τόση αγάπη τους και υποστήριξη της Ιεράς 
μας Αρχιεπισκοπής. Γονυπετώς ευλογώ, 
δοξάζω και μεγαλύνω και ολοψύχως 
ευγνωμονώ τον Τρισάγιο Θεό, που 
επέβλεψε σε μας τους ελαχίστους και μας 
εχάρισε τους τρεις νέους Επισκόπους. 
Υπόσχομαι να προσπαθήσω μαζί και με 
τους θεοφιλεστάτους νέους Επισκόπους 
να εργασθούμε με ομοψυχία, ώστε η 
Εκκλησία μας στον Καναδά να προοδεύει 
και να δοξάζεται ο Τρισάγιος, Τριαδικός 
Θεός».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Εκ του Γραφείου της Ι. 
Αρχιεπισκοπής Καναδά,31 Ιουλίου 2020
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Χωρίς τα παραδοσιακά πανηγύρια και με πολύ λιγότερη συμμετοχή των πιστών στους 
Εσπερινούς και στις Θείες Λειτουργίες λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων 
από τις κυβερνήσεις του Καναδά, γιορτάστηκαν και φέτος οι γιορτές των Αγ. Παντελεήμονος, 
Άννης και Παρασκευής καθώς και της Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, στους ομώνυμους Ι. 
Ναούς  των πόλεων Markham και Τορόντο αντίστοιχα.

Στον Εσπερινό του Αγ. Παντελεήμονος χοροστάτησε ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος 
Κεράμων κ. Βαρθολομαίος, με τη συμμετοχή του επίσης νεοχειροτονηθέντος Επισκόπου 
Πατάρων κ. Αθηναγόρα, του εψηφ. Επισκόπου Ζηνουπόλεως Δημητρίου, του  κλήρου της 
περιοχής και των ευλαβών χριστιανών, όσο αυτό ήταν εφικτό,  που τίμησαν και φέτος 
τον αγαπημένο τους άγιο. Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος συμπροσευχούμενος, 
παρακολούθησε την ακολουθία του Εσπερινού μέσα από το Ιερό.

Στον Εσπερινό και στη Θ. Λειτουργία στη γιορτή της Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, 
παρουσία του προέδρου της ΕΚΤ και μελών του ΔΣ, χοροστάτησε   ο νεοχειροτονηθείς 

Οι γιορτές των Αγίων 
του καλοκαιριού

παροικια
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Επίσκοπος  Πατάρων κ. 
Αθηναγόρας με τη συμμετοχή 
των  ιερέων των γειτονικών 
Ι.Ναών. Ο Θεοφιλέστατος 
στην ομιλία του, εκτός από την 
αναφορά του στην Αγία Ειρήνη, 
αναφέρθηκε και στην ειρήνη του 
Θεού και πόσο σημαντικό είναι 
να την έχουμε στη ζωή μας. Μετά 
την ακολουθία προσφέρθηκε 
για ευλογία στους πιστούς το 
“Μήλο της Αγίας Ειρήνης” όπως 
συνηθίζεται κάθε χρόνο. 

Οι άγιοι να ειναι βοηθοί 
και προστάτες μας στις 
δύσκολες αυτές στιγμές της 
ανθρωπότητας λόγω της 
πανδημίας και να πρεσβεύουν 
να τις ξεπεράσουμε το 
συντομότερο δυνατό. Και του 
χρόνου!  
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έτοιμη και υποδέχεται ήδη, εδώ και αρκετό 
καιρό, τους Γερμανούς επισκέπτες, 
λαμβάνοντας όλα τα υγειονομικά 
μέτρα προφύλαξης και προστασίας. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο 
μεταναστευτικό, όπου υπογραμμίστηκε η 
ανάγκη έμπρακτης αλληλεγγύης από όλα 
τα κράτη-μέλη της ΕΕ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό 
ζήτημα για την Ελλάδα και την Ευρώπη 
στα ανατολικά σύνορά τους.

Συζητήθηκε, επίσης, το ζήτημα 
της τουρκικής προκλητικότητας στο 
πλαίσιο του υπό εκπόνηση σχεδίου της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ευρωπαϊκή 
απάντηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε 
ότι η πρόσφατη απόφαση της τουρκικής 
ηγεσίας για τη μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί αποτελεί μια προκλητική 
ενέργεια, γεγονός που, όπως τονίστηκε, 
έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο και στη 
γερμανική κοινή γνώμη.

 
Δεν μπορούμε πια να πάμε σε ένα 

καθολικό lockdown

Σε δηλώσεις τους κατά την έναρξη της 
συνάντησης, οι δύο ηγέτες σημείωσαν: 
Κυρ. Μητσοτάκης: Χαίρομαι πάρα πολύ 
που σας καλωσορίζω στο Μέγαρο Μαξίμου 
για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μια 
συζήτηση η οποία είχε ξεκινήσει όταν 
είχαμε βρεθεί στο Βερολίνο. Ερχεστε σε 
μία συγκυρία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
αλλά και ταυτόχρονα δύσκολη, όπου 
αντιμετωπίζουμε, ταυτόχρονα, μία σειρά 
από κρίσεις και προκλήσεις. Θεωρώ 
εξαιρετικά σημαντικό ότι ως Ευρώπη 
καταφέραμε και συμφωνήσαμε σε ένα πολύ 
τολμηρό βήμα σχετικά με τη δημιουργία 
του Tαμείου Ανάκαμψης, από το οποίο 
η Ελλάδα προσδοκά να έχει σημαντικά 
οφέλη. Ταυτόχρονα, είμαστε σε μία φάση 

που θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες 
να είναι σε αυξημένη εγρήγορση για τους 
επόμενους μήνες, μέχρι τουλάχιστον 
να βρεθεί το εμβόλιο του κορωνοϊού. 
Διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν 
μπορούμε πια να πάμε σε ένα καθολικό 
lockdown, δεύτερο καθολικό lockdown 
των οικονομιών μας και ταυτόχρονα -ένα 
θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει και πάρα 
πολύ λόγω χαρτοφυλακίου- καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε πάντα την πρόκληση 
των μεταναστευτικών ροών, τις οποίες 
ως χώρα έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε 
σε πολύ μεγάλο βαθμό και χαίρομαι που 
αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται 
και από τη Γερμανία, αλλά και από την 
Ευρώπη συνολικά, καθώς η Ελλάδα δεν 
φυλάει μόνο τα δικά της σύνορα, αλλά 
φυλάει ταυτόχρονα και τα σύνορα της 
Ευρώπης. Καλώς ήρθατε, και πιστεύω ότι 
θα έχουμε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και 
παραγωγική συνομιλία.

Αρμιν Λάσετ: Σας ευχαριστώ θερμά, 
κ. πρωθυπουργέ, για την πρόσκληση 
να σας επισκεφθώ εδώ, στην Ελλάδα. 
Φέτος διανύουμε μία πολύ σημαντική 
χρονιά για τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και 
Γερμανίας. Πριν από 60 χρόνια ο Konrad 
Adenauer, ο καγκελάριος, είχε υπογράψει 
με την Ελλάδα τη συμφωνία έτσι ώστε να 
μπορέσουν να εργαστούν Ελληνες στη 
Γερμανία και στο κρατίδιο της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπου έχουμε τη 
μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα σε όλη 
την Ευρώπη. Οι Ελληνες βοήθησαν για 
την ανοικοδόμηση της Γερμανίας και 
του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας. Τον Μάρτιο είχαμε τη 
δυνατότητα να συζητήσουμε και πιστεύω 

ότι στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης 
θα εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στα 
διάφορα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό 
που η Ελλάδα κατάφερε να παραμείνει 
στην ευρωζώνη. Βλέπουμε ότι η οικονομική 
εξέλιξη διαγράφεται πάρα πολύ θετική στην 
Ελλάδα και θα συζητήσουμε, λοιπόν, και 
αυτές τις πτυχές στο πλαίσιο της σημερινής 
μας συνάντησης. Θα θίξουμε το ζήτημα της 
αλλαγής σε ενεργειακά ζητήματα, όπου η 
Ελλάδα προχωρά στην απολιγνιτοποίηση 
και το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας έχει τη δυνατότητα τόσο όσον 
αφορά την αιολική ενέργεια όσο και τα 
φωτοβολταϊκά να υποστηρίξει την Ελλάδα 
εν προκειμένω.

Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις 
τις οποίες αντιμετωπίζουμε και η Ελλάδα 
και η Γερμανία από κοινού και πρέπει να 
δούμε πώς θα μπορέσουν να σταθούν 
σε αυτές τις προκλήσεις. Η Ελλάδα 
κατάφερε κατά τη διάρκεια της κρίσης 
του κορωνοϊού να αντιμετωπίσει με έξοχο 
τρόπο την κατάσταση αυτή και στον 
τουρισμό έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα 
μέτρα. Διαπιστώσαμε επίσης ότι αυτή την 
εβδομάδα έχετε λάβει ήδη πάρα πολύ 
σημαντικά μέτρα και αποφάσεις για το 
θέμα της ψηφιοποίησης. Οσον αφορά στο 
ζήτημα του μεταναστευτικού, θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε θερμά την ελληνική 
κυβέρνηση που μας δίνει τη δυνατότητα να 
επισκεφτούμε μαζί τη Λέσβο.

Κύριε πρωθυπουργέ, καταφέρατε και 
βάλατε μία τάξη στο σύστημα, διότι η 
ασφάλεια των εξωτερικών μας συνόρων 
είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα 
πρέπει να δοθεί η απαραίτητη βοήθεια 
προς την Ελλάδα. Είναι ένα κοινό καθήκον 

η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, θα 
πρέπει, λοιπόν, να υποστηριχθούν τόσο τα 
νησιά όσο και η χώρα εν γένει. Το μήνυμα, 
λοιπόν, που θα ήθελα να περάσω είναι το 
εξής: όταν ένας πρόσφυγας εισέρχεται σε 
ελληνικό έδαφος, ουσιαστικά εισέρχεται και 
σε ευρωπαϊκό έδαφος. Από κοινού, λοιπόν, 
μόνο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
αυτήν την κατάσταση. Η φύλαξη των 
συνόρων και η ανθρωπιστική αντιμετώπιση 
των ανθρώπων αυτών θα οδηγήσουν και 
θα φέρουν και μία τάξη στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Τα ζητήματα αυτά τα συζητήσαμε 
και με τηΓερμανίδα καγκελάριο και στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής προεδρίας της 
Γερμανίας θα γίνουν όλα τα απαραίτητα 
βήματα και σας ευχαριστώ και πάλι θερμά 
για τη δυνατότητα αυτή που μου δίνετε.

Από γερμανικής πλευράς συμμετείχαν 
οι κ. Ernst Reichel, πρέσβης της 
Γερμανίας στην Ελλάδα, Joachim Stamp, 
αναπληρωτής υπουργός για θέματα 
Μετανάστευσης, Μark Speich, υπουργός 
Εξωτερικών, αρμόδιος για ομοσπονδιακές 
και ευρωπαϊκές υποθέσεις, και Christian 
Wiermer, κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από 
ελληνικής πλευράς ο αναπληρωτής 
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Γιώργος Κουμουτσάκος, η διευθύντρια 
του διπλωματικού γραφείου του 
πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή, 
ο προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου 
της Γενικής Γραμματείας πρωθυπουργού, 
Αλέξης Πατέλης, και ο διευθυντής του 
γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, 
Δημήτρης Τσιόδρας.

iefimerida.gr 

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πάμε 
σε δεύτερο καθολικό lockdown 
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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

Αξιότιμη κυρία Καγκελάριε, Angela Merkel,
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής von der Leyen,
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εξωτερικών 
Maas,

Εμείς οι ελληνικής καταγωγής πολίτες 
της Ευρώπης, του Καναδά, των ΗΠΑ, της 
Αφρικής, της Ωκεανίας που συνυπάρχουμε 
αρμονικά με τους άλλους λαούς, είμαστε 
αφοσιωμένοι στο δημοκρατικό πολίτευμα, 
υποστηρίζουμε τον δυτικό κώδικα αξιών 
και πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, 
ζητούμε να πάρετε θέση και να ενεργήσετε 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ώστε να επιβληθούν κυρώσεις εναντίον 
της Τουρκίας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι 
το τελευταίο διάστημα ο Πρόεδρος της 
Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan γίνεται 
όλο και πιο προκλητικός, καταπατά το 
διεθνές δίκαιο, υποβαθμίζει τον κοσμικό 
χαρακτήρα της Τουρκίας επιθυμώντας να 
την καταστήσει θεοκρατική χώρα, απαξιοί 
τους διεθνείς θεσμούς, προσπαθεί να 
επιβάλει την ατζέντα του και τους δικούς 
του όρους, κυρίως όμως προχωρά σε 
επικίνδυνες επιθετικές πράξεις εναντίον της 
Ελλάδας. Με απογοήτευση διαπιστώνουμε 
ότι κάθε φορά που ο Erdoğan παραβιάζει 
τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες σε βάρος 
της Ελλάδας δέχεται μόνο νουθετήσεις 
από την ΕE και όχι κυρώσεις, γεγονός που 
τον αποθρασύνει περισσότερο.

Κυρία Καγκελάριε,
Κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,
Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών,

Όλα τα προηγούμενα χρόνια η 
Τουρκία εργαλειοποιεί με θρασύτητα το 
προσφυγικό/ μεταναστευτικό εκβιάζοντας 
την Ευρώπη και δρώντας εναντίον της 
Ελλάδας. Δεν πέρασαν ούτε έξι μήνες από 
τότε που δημιούργησαν τεχνητά επεισόδια 
στον Έβρο, και μόλις πριν λίγες μέρες 
παραβίασαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα 
στο Καστελόριζο, δίνοντας την αφορμή 

«Επιστολή στην κ. Καγκελάριο A. Merkel 
για ισχυρή παρέμβαση στην Τουρκία»

στο αμερικανικό State Department να 
αναφερθεί σε «αμφισβητούμενα» ύδατα. 
Αυτά τα «αμφισβητούμενα ύδατα» δεν είναι 
μόνο ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά και γι’ 
αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 
μέλη της οφείλουν να τα προστατεύσουν.

Για όλη αυτήν την αναστάτωση στην 
Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο 
υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η Τουρκία 
γι’ αυτό ζητούμε από την Γερμανία και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξουν 
αποφασιστικότητα. Είναι απαραίτητο με 
άμεσες και συντονισμένες ενέργειες να 
δοθεί ένα τέλος στην επιθετικότητα της 
Τουρκίας, να αποφευχθεί μια πιθανή 
σύρραξη μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και να 
παραμείνει η Ευρώπη ζώνη ειρήνης και 
ευημερίας.

Εμείς οι Έλληνες της Γερμανίας, ενωμένοι 
και πιστοί στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, σας 
ζητούμε να σηματοδοτήσετε την Γερμανική 
Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
θαρραλέα μέτρα και κυρώσεις εναντίον 
της Τουρκίας, η οποία επιτιθέμενη στην 
Ελλάδα ουσιαστικά επιτίθεται και στην 
Ευρώπη, και η οποία μετατρέποντας ένα 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς -όπως 
είναι η Αγία Σοφία- σε τέμενος, ακυρώσει 
ένα παγκόσμιο σύμβολο συνύπαρξης 
πολιτισμών και θρησκειών και επιπλέον 
αδιαφορεί για τους παγκόσμιους θεσμούς.

Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας και 
άμεσες ενέργειές σας.

Με εξαιρετική τιμή
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΩΝ
ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΛΑΧΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΥΡΩΠΗΣ

Χαιρετισμός του ΥΦΥΠΕΞ 
Κ. Βλάσηστο Παγκόσμιο Συνέδριο 

Αποδήμων Κυπρίων
Εξοχώτατε Πρόεδρε της Κυπριακής 
Δημοκρατίας,
Κύριε Επίτροπε, 
Αγαπητοί μου απόδημοι,
Αδέλφια μας Κύπριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τις εργασίες 
του ετήσιου Παγκοσμίου Συνεδρίου  
Κυπρίων της Διασποράς, το οποίο φέτος 
διεξάγεται διαδικτυακά. Εκ μέρους του 

ΣΕΛΙΔΑ 17
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧολια-επικαιροΤΗΤεΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

“WE Charity”, 
ή “Εμείς οι Εθελοντές”

Πρόκειται για 
σκάνδαλο: Πάμε σε 
πρόωρες εκλογές;

Το τελευταίο χρονικό διάστημα στο 
επίκεντρο της Ομοσπονδιακής πολιτικής 
δεν βρίσκεται το θέμα του Κορωνοϊού, 
αλλά το θέμα της οργάνωσης «WE Char-
ity», δηλαδή «Εμείς οι Εθελοντές.» 
Στην αντιπαράθεση βρίσκεται ο τρόπος 
διαχείρισης του προγράμματος CSSG 
που ανακοινώθηκε στις 22 Απριλίου και 
απέβλεπε στην ενίσχυση των φοιτητών, 
που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην εύρεση 
καλοκαιρινών εργασιών. Το προς διανομή 
ποσό ανέρχεται σε $ 912 εκατομμύρια.  
Βάσει αυτού οι δικαιούχοι φοιτητές θα 
αμείβονταν, για υπηρεσίες που θεωρητικά 
θα γίνονταν εθελοντικά, αλλά τυπικά θα 
αμείβονταν έως και $5.000.

Σύμφωνα με τα κόμματα της 
Αντιπολίτευσης, ο Ομοσπονδιακός 
Πρωθυπουργός κ. Τρουντό, κατηγορείται 
ότι εμπλέκεται σε χατιρική ανάθεση της 
διαχείρισης των χρημάτων στην οργάνωση 
«WE Charity», με την οποία τόσο αυτός 
και η οικογένειά του, όσο και ο Υπουργός 
Οικονομικών Bill Morneau, διατηρούν 
φιλικές οικογενειακές σχέσεις.

Η υπόθεση παίρνει διαστάσεις 
σκανδάλου επειδή, εκτός των άλλων έγινε 
γνωστό ότι τόσο ο αδελφός του Alexan-
dre, όσο και η μητέρα του Margaret, έχουν 
πληρωθεί με πλέον των $300.000 από 
την οργάνωση WE Charity, επειδή έχουν 
κατά καιρούς δώσει επί πληρωμή διαλέξεις 
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της 
οργάνωσης. 

Αρχικά ο Πρωθυπουργός που 
εμφανίστηκε ενώπιον της ομοσπονδιακής 
επιτροπής οικονομικών την Πέμπτη 
για να δώσει τις  πολυαναμενόμενες 
πληροφορίες του ανέφερε ότι ήταν βέβαιος 
ότι την διαχείριση των χρημάτων θα την 
αναλάμβανε ο οργανισμός  Canada Ser-
vice Corps, που εποπτεύεται από την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Όταν λοιπόν 
στις 8 Μαΐου λίγο πριν από τη συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, έμαθε ότι θα 
το διαχειριζόταν η WE Charity, βεβαιώθηκε 
ότι αυτό δεν έγινε λόγω προνομιακής 
μεταχείρισης, από τον ίδιο, ή κάποιον 
άλλον κυβερνητικό παράγοντα. «Η 
δημόσια υπηρεσία πρότεινε το WE Char-
ity και δεν έκανα απολύτως τίποτα για να 
επηρεάσω αυτή την ανάθεση», τόνισε ο κ. 
Trudeau, απαντώντας στις ερωτήσεις των 
μελών της αρμόδιας επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, 
που διήρκησε 92 λεπτά, ο πρωθυπουργός 
ανέφερε τους διάφορους δεσμούς που 
γνώριζε ότι συνδέει την οικογένειά του με 
τον οργανισμό WE και τους ιδρυτές της 
αδελφούς Kielburger .

Παραδέχτηκε επίσης ότι ήξερε ότι τόσο 
ο αδερφός του Αλεξάντρ, όσο και η μητέρα 
του Μαργαρίτα, πληρώθηκαν ως ομιλητές 
από την οργάνωση WE, αλλά αρνήθηκε 
ότι γνώριζε τα πόσα με τα οποία είχαν 
πληρωθεί.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι γνώριζε 
αυτούς τους οικογενειακούς δεσμούς με 
τον οργανισμό WE, ο Trudeau είπε ότι δεν 
σκέφτηκε ποτέ να αυτοεξαιρεθεί, από το 
Υπουργικό Συμβούλιο που προέβη στην 
ανάθεση, κάτι που παραδέχτηκε ότι θα 
έπρεπε να είχε κάνει.

«Δεν το έκανα, επειδή ήθελα οι νέοι να 
επωφεληθούν από το πρόγραμμα, είπε.» 

Πολλοί βουλευτές-μέλη της Επιτροπής 
δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο κ. 
Trudeau ανησυχούσε μόνο επειδή υπήρχε 
«πιθανότητα» σύγκρουσης συμφερόντων, 
την στιγμή που οι διαχειριστές της WE, 
δηλαδή οι αδελφοί  Kielburger, είχαν επί 
σειρά ετών φροντίσει να καλλιεργούν φιλικές 
σχέσεις με την οικογένεια Τρουντό και 
άλλους παράγοντες της Κυβερνήσεως του.

Όπως γίνεται κατανοητό η υπόθεση 
ουσιαστικά μόλις τώρα αρχίζει και έρχονται 
στη επιφάνια  οι πολυσχιδείς  σχέσεις 
των οικογενειών Τρουντό, Μορνό και των 
αδελφών Kielburger και των συγγενών τους.

Σίγουρα το θέμα, θα παραμείνει 
για πολύ καιρό στην επικαιρότητα και 
ενδεχομένως να δούμε και πολλά άλλα 
ενδιαφέροντα από την υπόθεση. Μάλιστα 
πολλοί παρατηρητές δεν αποκλείουν το 
ενδεχόμενο η Κυβέρνηση μειοψηφίας να 
καταψηφιστεί και η Χώρα να οδηγηθεί 
σε πρόωρες εκλογές, αφού σύμφωνα με 
βουλευτές της Αντιπολίτευσης η οργάνωση  
WE Charity Foundation, χρησιμοποιεί 
το προσωπείο της φιλανθρωπικής 
οργάνωσης και δεν έχει περιουσιακά 
στοιχεία. Υπομονή λοιπόν!

 Ο Ιερός Ναός,  Αγίας  
της του Θεού Σοφίας, 

στοιχειώνει και 
εκδικείται την Τουρκία
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν υπέγραψε την τυπική σχετική 
απόφαση και πλέον από την περασμένη 
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 η περίφημη 
Εκκλησία της Αγίας της του Θεού Σοφίας, 
που δεσπόζει της Κωνσταντινούπολης 
μετατράπηκε επισήμως σε τζαμί.

Προηγουμένως και για την τήρηση 
των τύπων, την μετατροπή αυτή την 
είχε χαρακτηρίσει νόμιμη το Ανώτατο 
Δικαστήριο της Τουρκίας. Όμως ουσιαστικά 
την μετατροπή της Αγίας Σοφίας από 
Μουσείο σε τζαμί την σφράγισε με ένα 
οθωμανικό ξίφος ο Αλί Ερμπάς, ο οποίος 
είναι ο ανώτατος ιμάμης και επικεφαλής 
της πανίσχυρης Αρχής Θρησκευτικών 
Υποθέσεων της Τουρκίας.

Αυτός με πολύ προκλητικό τρόπο από 
τον άμβωνα της Αγίας Σοφίας κρατώντας 
το ξίφος που συμβολίζει την κατάκτηση, 
μεταξύ των άλλων είπε ότι: 

«…η λαχτάρα του έθνους μας που είχε 
γίνει βαθιά πληγή τελειώνει. Η Αγία Σοφία 
επιστρέφει στον νόμιμο ιδιοκτήτη της. 
Οι πόρτες του τζαμιού της Αγίας Σοφίας 
όπως και στα άλλα τζαμιά της χώρας θα 
είναι ανοιχτές για όλους τους υπηρέτες του 
Αλλάχ.»

Επί πλέον πρόσθεσε ότι: «..με την 
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί θα 
σταματήσει και η κατάρα του Μωάμεθ 
του Πορθητή, σύμφωνα με την οποία 
όσοι χρησιμοποιούν την Αγία Σοφία πέρα 
του σκοπού για τον οποίο ετάχθη είναι 
καταραμένοι».

Η αποστροφή αυτή δεν ήταν ούτε τυχαία, 
ούτε και αποκομμένη από το πνεύμα που 
επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία 
και αποβλέπει στο γκρέμισμα του ιδρυτή 
της «Δημοκρατίας της Τουρκίας» Κεμάλ 
Αταρτούκ, αφού αυτός το 1934, είχε 
μετατρέψει την Αγία Σοφία από Τζαμί σε 
Μουσείο.

Εκτοτε σύμφωνα με τα όσα είπε στο  
κήρυγμά του, ο Ερμπάς: 

«Το Τουρκικό Εθνος είχε μια βαθιά πληγή  
και είχε μια μεγάλη λαχτάρα. Αυτή η πληγή 
του τουρκικού έθνους, που είχε γίνει βαθιά 
πληγή τελείωσε την 20η Ιουλίου του 2020». 

 «Η Αγιά Σοφιά 
επιστρέφει στον νόμιμο 

ιδιοκτήτη της. Όσοι 
αγγίζουν τα θεμελιώδη 
αγαθά και τις αξίες μας 

είναι καταραμένοι»
Από εκείνη την Παρασκευή 24 Ιουλίου 

2020, η ανθρωπότητα και κυρίως η Τουρκία 
και η γύρω της περιοχή, γύρισε σελίδα, 
αφού πλέον πολλά πράγματα άλλαξαν, ή 
μάλλον μπήκαν σε τροχιά επαναστατικών 

αλλαγών, αφού τα πάντα καλύπτονται 
από το όραμα του Ερντογάν «για την 
πατρίδα της καρδιάς του» και την «γαλάζια 
πατρίδα» που χωρίς αιδώ διακηρύσσει ότι 
θέλει να δημιουργήσει.

Οπωσδήποτε ολόκληρη η τελετή του 
ανοίγματος του χριστιανικού ναού που επί 
86 χρόνια είχε μετατραπεί σε μουσείο και 
συμβόλιζε την προσπάθεια της Τουρκίας 
να εκδημοκρατιστεί και να ακολουθήσει 
τις αρχές της Δύσης, που στηρίζονται 
στις δημοκρατικές αρχές που είναι 
διαποτισμένες από το χριστιανικό πνεύμα, 
γκρεμίζονταν προκλητικά και παταγωδώς. 
Όλα θύμιζαν την βίαιη κατάκτηση της 
Κωνσταντινούπολης το 1453, την υπεροχή 
του Ισλάμ, την υπεροχή του ίδιου του 
Ερντογάν, που θέλει να εκτοπίσει τον 
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και εις βάρος, 
όλων των γειτονικών κρατών, να ακυρώσει 
την συμφωνία της Λωζάνης, βάσει της 
οποίας δημιουργήθηκε το Τουρκικό κράτος 
και καθορίστηκαν τα σύνορά του. 

Ως εκ τούτου, δεν ήταν τυχαία, η 
κίνηση του Ερμπάς με το ξίφος καθώς 
το οθωμανικό ξίφος θεωρείται σύμβολο 
της κατάκτησης. Στην παράδοση της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, κάθε 
κατάκτηση, και κάθε κατάκτηση εξ ορισμού 
ήταν βίαιη και συνοδευόταν από αίμα, 
σφαγές και καταστροφές, δύο πράσινα 
πανό τοποθετούνταν στον άμβωνα κάθε 
Ιερού Ναού της πόλης που κατακτούσαν 
και μετέτρεπαν σε τζαμί. Αυτά τα πράσινα 
πανό, από κοινού με το ξίφος  ήταν το 
χαρακτηριστικό  σύμβολο όχι μόνο της 
κατάκτησης, αλλά και της νομιμοποίησης 
των κλοπιμαίων που είχαν βαφτεί με το 
αίμα των λαών που είχαν κατακτήσει.

«Νενίκηκά σε, 
Σολομών!»

Περίεργα πράγματα θα πει κανείς, 
αλλά σε μια καλοστημένη εκδήλωση σαν 
αυτή της επίσημης μετατροπής της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί, κάθε συμβολισμός είχε 
την ιδιαιτερότητά του.

Η επιβλητική παρουσία του Ερντογάν 
στην τελετή, ξεκίνησε με τον γονάτισμά 
του στα ειδικά χαλιά και την από αυτόν 
ανάγνωση στίχων του κορανίου, (κάτι 
ανάλογο είχε κάνει και ο Μωάμεθ ο 
Πορθητής το 1453). Σε πολλούς θύμισε 
αντιστρόφως φυσικά τον Ιουστινιανό που 
σαν όταν κατασκεύασε την Αγία Σοφία το 
537, πάνω στα θεμέλια του ομώνυμου 
ναού που είχε ανεγερθεί το 360 από τον 
Μέγα Κωνσταντίνο, σαν μπήκε στην 
Εκκλησία κατά την τελετή των εγκαινίων 
αναφώνησε το περίφημο «Νενίκηκά σε, 
Σολομών!» Όμως αυτός δικαιούταν να το 
πει αυτό, αφού είχε εκ θεμελίων κτίσει έναν 
επιβλητικό Ναό, που πράγματι ήταν κατά 
πολύ καλύτερος του υπέροχου Ναού του 
Σολομώντα που αρχικά είχε κτιστεί στα 
Ιεροσόλυμα το 956 π. Χ. 

Τώρα στις 24 Ιουλίου του 2020 ο 
Ερντογάν μπαίνει θριαμβευτικά στην 
Αγία Σοφία που βρήκε έτοιμη και είχε 
κατακτηθεί με την βία από τον Μωάμεθ τον 
Πορθητή και από Μουσείο την μετέτρεψε 
πάλι σε τζαμί. Με όλα αυτά τα πανηγύρια, 
ουσιαστικά αναφώνησε το «Νενικηκά σε 
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ» αφού όσο και 
αν φανεί παράξενο, ο Κεμάλ,  σύμφωνα με 
το νέο-οθωμανικό πνεύμα που επικρατεί 
στην Τουρκία, αποδομείται συστηματικά 
αφού κατηγορείται ευθέως ότι κατέστρεψε 
όσα σήμερα προσπαθεί να επαναφέρει 
ο Ερντογάν, ο οποίος ολοφάνερα 
απομακρύνεται συστηματικά από όλα τα 
στοιχεία του Δυτικού Πολιτισμού.

Ο Ερντογάν αφού αποκάλεσε 
την Αγία Σοφία «μαργαριτάρι της 
Κωνσταντινούπολης» μεταξύ των άλλων 
πρόσθεσε πως:

 «κατέχει μια ειδική θέση στην καρδιά 
του τουρκικού έθνους.» 

«Το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί είναι το αποτέλεσμα της 

δίκαιης αποφασιστικότητάς μας. Λάβαμε 
αυτήν την απόφαση κοιτάζοντας τι θέλει το 
έθνος μας».

Αυτά σε συνδυασμό με τα του Αλί 
Ερμπάς ότι: 

«όσοι αγγίζουν τα θεμελιώδη αγαθά και 
τις αξίες μας είναι καταραμένοι»,

Αρκούν να πιστοποιήσουν ότι  η 
προσφυγή στα δικαστήρια ήταν υποκριτική 
και απέβλεπε στο να ντυθεί η όλη 
προσπάθεια με την νομιμοφάνεια.

Εκτός αυτών σε άλλες ομιλίες, ή και 
συνεντεύξεις του ο Ερντογάν ανέφερε ότι 
αυτή η μετατροπή ήταν:

«Το μεγαλύτερο όνειρο για το έθνος και 
την κυβέρνησή του,» 

«Το έθνος είναι χαρούμενο που η Αγία 
Σοφία μετατράπηκε σε τζαμί»

 «ήταν το μεγαλύτερο όνειρο των 
νεανικών μας χρόνων».

Μάλιστα για να δείξει ότι φιλοδοξεί να 
γίνει ηγέτης όλων των Μουσουλμάνων 
Σουνιτών, είπε και ότι: 

«η μετατροπή σε τζαμί αποτελεί θέμα 
μέγιστης σημασίας για τον ισλαμικό 
κόσμο».

Την χαρά της για την μετατροπή της 
Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν έκρυψε ούτε και 
η Εμινέ Ερντογάν, η σύζυγος του Τούρκου 
Προέδρου.

Αυτή χαρακτηριστικά έγραψε ότι: 
«Άκουσα με μεγάλη χαρά ότι το 

κληροδότημα του Σουλτάνου Μωάμεθ 
το «Τζαμί Αγία Σοφία» άνοιξε και πάλι 
στη λατρεία. Δόξα τον Αλλάχ! Είθε τα 
τζαμιά μας, το μυαλό, οι καρδιές και οι 
ψυχές μας να γεμίσουν με καθάριους 
πιστούς! Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε 
αυτό το εξαιρετικό έργο της ανθρώπινης 
κληρονομιάς ως κόρη οφθαλμού».

Με άλλα λόγια όπως χαρακτηριστικά 
έγραψε η γαλλική εφημερίδα Le Figaro:

 «το μήνυμα της μετατροπής είναι 
σαφές: η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα 
είναι το νέο μοντέλο για τη σύγχρονη 
Τουρκία. Η κοσμική χώρα του Μουσταφά 
Κεμάλ Ατατούρκ, που μετέτρεψε το τζαμί 
σε μουσείο το 1934, πέρασε».

Επί πλέον η ίδια εφημερίδα προσθέτει 
ότι με αυτήν την κίνηση ο Ερντογάν:

«Λέει δυνατά και ξεκάθαρα ότι δεν θα 
εμποδίζεται πλέον από δυτικές αξίες όπως 
η δημοκρατία. Υπονομεύει την εικόνα 
μιας σχετικά ανοιχτής μουσουλμανικής 
κοινωνίας. Αυτός ο ενοχλητικός σύμμαχος 
ανοίγει μια ανεπανόρθωτη ρήξη με τη 
Δύση».

Το κατά πόσο η Δύση θα καταλάβει τον 
κίνδυνο, μέλει να το δούμε, αφού την ίδια 
στιγμή η Τουρκία, στην προσπάθειά της να 
αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
απειλεί:

Την Ελλάδα στο Αιγαίο και την Θράκη, 
την Κύπρο στα κατεχόμενα και τα χωρικά 
της ύδατα, την Αίγυπτο και την Γαλλία 
στην Λιβύη, τους Κούρδους στην Τουρκία 
και την Συρία και το Ιράκ, την Αρμενία 
αφού συμμαχεί εναντίον της με το 
Αζερμπαϊτζάν…..

Και κατασκευάζει στρατιωτικές βάσεις, 
στην κατεχόμενη Κύπρο, στο Κατάρ, στην 
Λιβύη, στην Σομαλία, στην Αλβανία… 

Προς αναβίωση 
χαλιφάτου;

Μέσα στο πνεύμα του άκρατου 
θρησκευτικού φανατισμού και της 
επεκτατικής της πολιτικής που ασχέτως 
πολιτικών κομμάτων επικρατεί στην 
Τουρκία, ένα φιλοϊσλαμικό περιοδικό 
σε πρωτοσέλιδό του κάνει λόγο για 
αναβίωση χαλιφάτου. Αυτό το περιοδικό, 
που ονομάζεται «Gercek Hayat,» και από 
κοινού με μερικά άλλα παρόμοιά του, πριν 
από μερικά χρόνια είχε αρχίσει να ζητά 
την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, 
μεταξύ των άλλων έγραψε ότι: 

«Ενωθείτε για χαλιφάτο. Αν όχι τώρα, 
πότε; Αν όχι εσύ, ποιος;»
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Αυτό, που είναι μήνυμα επιστροφής 
στον μεσαίωνα, εξόργισε πολλούς στην 
Τουρκία και μάλιστα  ο Δικηγορικός 
Σύλλογος της Άγκυρας κατέθεσε αγωγή 
κατά του περιοδικού, ζητώντας από τους 
εισαγγελείς να ανοίξουν έρευνα σε βάρος 
του.

Προ της κατακραυγής που σημειώθηκε ο 
αρχισυντάκτης του περιοδικού, απάντησε 
ότι οι επικριτές του τον παρερμήνευσαν, 
αφού:

«Το περιοδικό μας απαιτεί οι χώρες 
του Ισλάμ να ενωθούν, όπως ακριβώς οι 
χώρες της ΕΕ και να ιδρύσουν μία ένωση, 
όπως άλλο έχουν κάνει παρόμοιες. Το 
κάλεσμά μας δεν έχει να κάνει με καμία 
χώρα» δήλωσε.

Τώρα θα πει κάποιος «τί έστι χαλιφάτο», 
που υπενθυμίζουμε ότι ήταν η Οθωμανική 
Τουρκία, έως την ανατροπή του τελευταίου  
Σουλτάνου. Αυτός ο Αμπντούλ Μετζίτ Β’, 
υπενθυμίζουμε,  ήταν και ο τελευταίος 
Οθωμανός χαλίφης. Κατείχε τον τίτλο του 
χαλίφη και για μερικά χρόνια μετά την 
ανατροπή του. Όλοι αυτοί οι τίτλοι και 
τα ιερά δικαιώματα που του παρείχαν,  
καταλύθηκαν μετά το 1924 λόγω των 
κοσμικών μεταρρυθμίσεων του Μουσταφά 
Κεμάλ. Εξ ου και υφίσταται όχι μόνο η 
αντιπαράθεση αλλά και το μίσος μεταξύ των 
Ισλαμο-φανατικών του Ερντογάν και των 
οπαδών του Κεμάλ που αν και αυτοί είναι 
φανατικοί εθνικιστές, στα λόγια τουλάχιστον 
επιδιώκουν την εκδημοκρατικοποίηση της 
Τουρκίας. 

 Επί τη ευκαιρία και για να καταλάβουμε 
καλύτερα τα περί «χαλίφηδων» και 
«χαλιφάτων,» σύμφωνα με την «Βικιπαίδεια, 
την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια:»

Με τον όρο χαλιφάτο εννοείται το 
πολιτικό-θρησκευτικό κράτος, ιστορική 
πλέον μορφή κεντρικής διακυβέρνησης 
του Ισλάμ, που διαμορφωνόταν από τη 
μουσουλμανική κοινότητα στη γη και τους 
διαφορετικούς λαούς που είχε υπό την 
κυριαρχία της η ισλαμική αυτοκρατορία, 
κατά τους αιώνες που ακολούθησαν τον 
θάνατο του προφήτη Μωάμεθ το 632. Το 
όνομα αντλείται από την αραβική λέξη 
χαλίφα (χαλίφης) που σημαίνει «υπηρέτης 
του θεού» ή «διάδοχος του Προφήτη 
του». Προτεραιότητες αυτής της κεντρικής 
διακυβέρνησης ήταν η επιβολή του 
νόμου (σαρία), η άμυνα και η επέκταση 
της επικράτειας του Ισλάμ, και η γενική 
επίβλεψη σε οικονομικά θέματα. Παρόλο 
που δεν ήταν πνευματικό λειτούργημα, ο 
θεσμός του χαλιφάτου ήταν εμποτισμένος 
με πολιτικό και θρησκευτικό συμβολισμό, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε στην ενότητα 
του μουσουλμανικού κόσμου.»

Μετά από όλα αυτά εύκολα γίνεται 
κατανοητό ότι η μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί, για την οποία  μόλις 
πριν έναν χρόνο,  έλεγε ότι «δεν θα 
παρασυρθούμε σε αυτά τα παιχνίδια. 
Γεμίστε πρώτα το Μπλε Τζαμί και τα λέμε», 
ήταν ένα από τα εργαλεία του Ερντογάν. 
Αυτός όσο παραμένει ισχυρός στο 
εσωτερικό,  καλοσχεδιασμένα αποδομεί 
τον Κεμάλ, και προσβλέπει στην ιδέα του 
χαλιφάτου, που άρχισε να συζητείται με 
ιδιαίτερο πάθος στην σημερινή Τουρκία 
που έχει διχαστεί και μεταξύ εκείνων που 
θα ήθελαν την αναβίωση του Χαλιφάτου και 
μισούν τον Κεμαλισμό, και μεταξύ εκείνων 
που δεν θέλουν να ακούσουν για χαλιφάτο 
και Σουλτάνους, και μάλιστα στην θέση του 
Σουλτάνου να δουν τον Ερντογάν!

Του Γεωργίου Καρύδη

Oι επιδημιολόγοι, οι γιατροί και οι ειδικοί 
σχεδόν ομόφωνα προειδοποιούν: Είμαστε 
βέβαιοι ότι το δεύτερο κύμα του Κορωνοϊού 
θα επέλθει στην Επαρχία μας, αλλά δεν 
γνωρίζουμε πότε θα έλθει και ποια θα είναι 
η διάσταση που θα πάρει.

Την άποψή τους αυτή την βασίζουν, 
κυρίως στο ιστορικό παρομοίων 
μολυσματικών επιδημιών, όπως του ιού 
SARS ο οποίος γενετικά σχετίζεται με τον 
κορωναϊό, που προκαλεί τον COVID-19.

Πάντως δεν είναι λίγοι οι επιδημιολόγοι 
που πιστεύουν ότι το δεύτερο κύμα δεν θα 
έλθει, αλλά ήδη έχει αρχίσει και βρίσκεται 
εν εξελίξει. 

Το ευχάριστο είναι  ότι πολλοί από τους 
ειδικούς ισχυρίζονται ότι η επικινδυνότητα 
και η διάρκεια αυτού του κύματος μπορεί 
να τεθεί υπό έλεγχο και ως εκ τούτου 
συμπεραίνουν, ότι ο ιός δεν θα είναι τόσο 
επικίνδυνος όπως ήταν ο πρώτος. Ως τόσο 
προειδοποιούν ότι και κατά την περίοδο 
της διάρκειας του δεύτερου κύματος η 
κατάσταση στο Κεμπέκ θα εξελιχθεί και 

πάλι χειρότερα από την υπόλοιπη 
χώρα.

Τα συμπεράσματα αυτά 
βασίζονται στις απαντήσεις 170 
ειδικών (γιατρών, επιδημιολόγων, 
εμπειρογνωμόνων  δημόσιας 
υγείας και ιατρούς ερευνητές) 
μίας άτυπης έρευνας που έγινε 
στις αρχές Ιουλίου από το CBC 
Μοντρεάλ.

Το 65% από τους 170 ειδήμονες 
που απάντησαν, θεωρούν ότι 
ένα δεύτερο κύμα είναι «πολύ 
πιθανό», ενώ  το 25% από αυτούς 
είπε ότι είναι «μάλλον πιθανό».

Πώς θα αντιμετωπίσουμε 
«το δεύτερο κύμα;»

Ως τόσο και καθώς πολλοί 
προβληματίζονται και ανησυχούν για το 
πως θα είναι η κατάσταση με το «δεύτερο 
κύμα» μερικοί πιστεύουν ότι αυτό τώρα 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Αυτό το βασίζουν στην εξέλιξη του 
αριθμού των φορέων του ιού στο Κεμπέκ. 
H σταδιακή αύξηση του πρώτου κύματος 
κορυφώθηκε στα τέλη Απριλίου και στις 
αρχές Μαΐου, όπου προσβάλλονταν 
καθημερινώς πλέον των 600 ατόμων και 
οι νεκροί υπερέβαιναν τους 50. Από τότε 
παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση των νέων 
περιπτώσεων στην επαρχία και έφτασε στο 
χαμηλότερο σημείο τις τελευταίες ημέρες 
του Ιουνίου.

Δυστυχώς, εν πολλοίς, λόγω και της 
επιπολαιότητας πολλών, κυρίως νέων, ή 
εκείνων που προβαίνουν σε διοργάνωση 
εορταστικών εκδηλώσεων, ή συνωστίζονται 
σε BAR,  χωρίς να τηρούν τα στοιχειώδη 

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: 
Το δεύτερο κύμα του 
Κορωνοϊού έρχεται

Eίμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι 
αλλά… σεβαστείτε τις εντολές

μέτρα προφύλαξης, ο μέσος όρος έχει 
αυξηθεί σταθερά από τις αρχές του Ιουλίου 
και τώρα καθημερινώς οι φορείς που 
εντοπίζονται υπερβαίνουν τους 150.

«Εάν κατά τις επόμενες δύο εβδομάδες 
παρατηρηθεί αύξηση και όχι μείωση, θα 
έλεγα ότι αντιμετωπίζουμε ένα δεύτερο 
κύμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Dr Mark 
Goldberg επιδημιολόγος και καθηγητής 
στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου 
McGill.

Αύξηση αναμένουν και άλλοι ειδικοί που 
ανησυχούν ιδιαιτέρως για τον Σεπτέμβριο 
που ενδεχομένως θα ανοίξουν τα Σχολεία. 
Επί πλέον ανησυχούν λόγω του ότι έρχεται 
ο χειμώνας και οι άνθρωποι περνούν 
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους, σε 
κλειστούς χώρους.  

Επί πλέον ανησυχούν από το γεγονός ότι 
ανάλογα φαινόμενα, φαινόμενα αύξησης 
των φορέων, λόγω «δευτέρου κύματος,» 
παρατηρούνται σε πολλές χώρες, όπως 
τις ΗΠΑ, την Σερβία, την Ισπανία, την 
Γερμανία…

Ως τόσο ενώ οι ειδικοί υποστηρίζουν 
ότι ένας νέος γύρος λοιμώξεων είναι 
αναπόφευκτος, προσθέτουν ότι δεν θα είναι 
επώδυνος όπως ο πρώτος, αφού τώρα οι 
επιστήμονες γνωρίζουν πολύ περισσότερα 
από ό, τι ήξεραν πριν από έξι μήνες για 
το COVID-19, το κοινό είναι  καλύτερα 
ενημερωμένο για τα μέτρα προστασίας, και 
ο μηχανισμός περίθαλψης είναι κατά πολύ 
καλύτερα προετοιμασμένος.

Γενικά πάντως τονίζουν, ότι η σοβαρότητα 
αντιμετώπισής του, θα εξαρτηθεί από την 
κυβερνητική πολιτική και την προθυμία του 
κοινού να ακολουθήσει τις απαραίτητες 
οδηγίες.

Κυβέρνηση του Κεμπέκ: 
η κατάσταση βρίσκεται 

υπό έλεγχο
Παρά ταύτα η κυβέρνηση του Κεμπέκ 

αναφέρει ότι παρά την αύξηση των 
περιπτώσεων, η κατάσταση της δημόσιας 
υγείας παραμένει υπό έλεγχο. Γι’ αυτό 
άλλωστε από την Δευτέρα 3 Αυγούστου, 
επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις φυσικά τις 
συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους έως 
και 250.  Αυτό το αποδίδει στον χαμηλό 
αριθμό των νοσηλευομένων καθώς και των 
θανάτων από τον Κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα: Σε ολόκληρο το Κεμπέκ 
την Πέμπτη (προχθές)  αναφέρθηκαν 122 
νέα κρούσματα. Την προηγούμενη Πέμπτη, 
είχαν αναφερθεί 163 κρούσματα, ενώ δεν 
πέθανε κανένας.  Από την έναρξη της 
πανδημίας, έχουν επιβεβαιωθεί 59,131 και 
έχουν πεθάνει 5,673 άτομα. Οι αντίστοιχοι 
αριθμοί μία εβδομάδα πριν ήταν 58,243 
και 5,663. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα 
είχαμε 988 φορείς περισσότερος και 
«μόνο» 10 θανάτους περισσότερους. 

Επίσης την Πέμπτη (προχθές) 
νοσηλεύονταν στα Νοσοκομεία 208  φορείς 
του ιού και στις εντατικές μονάδες (ΜΕΘ) 
18. Οι αντίστοιχοι αριθμοί μία εβδομάδα 
πριν ήταν 220 άτομα και 12 στις ΜΕΘ. 
Δηλαδή αύξηση νοσηλευομένων «μόνο» 
κατά δώδεκα αλλά ανησυχητική αύξηση 
των βαριά νοσηλευομένων στις ΜΕΘ κατά 
έξη.)

Σημειώνουμε ότι μέχρι προχθές Πέμπτη, 
30 Ιουλίου 2020 οι φορείς σε όλον τον 
Καναδά ανέρχονταν σε 117,627 και τα 
άτομα που έχουν πεθάνει ανέρχονται σε 
8,997. Οι αντίστοιχοι αριθμοί μία εβδομάδα 
πριν ήταν 114,679  και  8,918. 

Οι αριθμοί στο Κεμπέκ εξακολουθούν 
να παραμένουν κατά πολύ υψηλότεροι 
των αντιστοίχων του Οντάριο. Στην 
πολυπληθέστερη Επαρχία της χώρας μέχρι 
προχθές Πέμπτη οι φορείς ανέρχονταν 
σε 40,953 και οι θάνατοι σε 2,816. Οι 
αντίστοιχοι αριθμοί μία εβδομάδα πριν 
ήταν  40,043 και 2,797. 

Πάντως, ο επαρχιακός Υπουργός 
Υγείας του Κεμπέκ κ.Christian Dubé, ενώ 
εξέφρασε την ικανοποίησή του από το 
γεγονός ότι  λόγω της μείωσης των φορέων 
του ιού, όλο και περισσότερες νοσοκόμες, 
γιατροί και βοηθητικό προσωπικό 
που εργάζεται στον τομέα παροχής 
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νοσηλευτικών υπηρεσιών, βρίσκουν την 
ευκαιρία να πηγαίνουν στις διακοπές 
τους, πρόσθεσε ότι οι αρμόδιοι φροντίζουν 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν το νέο 
κύμα της πανδημίας που ενδέχεται να 
εμφανιστεί κατά τις ερχόμενες εβδομάδες, 
όπως ακριβώς συμβαίνει και σε πολλές 
άλλες χώρες.

Ο επαρχιακός Υπουργός Υγείας, τόνισε 
με βεβαιότητα ότι η Κυβέρνηση παρά τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισε, μπόρεσε να 
επιλύσει χρόνιες ελλείψεις προσωπικού, 
καθώς και εξοπλισμού προστασίας των 
εργαζομένων  στον τομέα της υγείας  
καθώς μεγάλο μέρος των απαραίτητων 
ειδών χρήσης (μάσκες, σεντόνια, γάντια, 
φόρμες). Τα περισσότερα από αυτά τώρα 
κατασκευάζονται στον Καναδά. Ετσι 
είναι κατά πολύ πιο εύκολα διαθέσιμο 
στους εργαζόμενους στον τομέα της 
υγείας. Με την εκδήλωση του πρώτου 
κύματος, παρατηρήθηκε μεγάλη έλλειψη 
αυτών των ειδών, όχι μόνο στον Καναδά, 
αλλά παγκοσμίως. Αυτό έκανε πολύ 
δυσκολότερο, το πολύ δύσκολο έργο των 
εργαζομένων στα Νοσοκομεία και κυρίως 
στα Γηροκομεία.

Ο κ. Christian Dubé, πάντως ανέφερε 
ότι η Κυβέρνηση εξετάζει τον τρόπο που 
αντιμετώπισε την πανδημία και πλέον 
φροντίζει ώστε  αν χρειαστεί το σύστημα 
θα προσαρμοστεί γρήγορα για το επόμενο 
κύμα.

Όπως είναι γνωστό, ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα της Επαρχίας 
κατά το πρώτο κύμα παρατηρήθηκε στα 
κέντρα μακροχρόνιας περίθαλψης, (είναι 
γνωστά ως CHSLD.) Σε αυτά σημειώθηκε 
το 85% περίπου των θανάτων. Αυτό εκτός 
των άλλων, οφείλεται είτε στην έλλειψη 
προσωπικού, είτε στην έλλειψη κατάλληλου 
υλικού και οργάνωσης, είτε στο ότι πολλοί 
εργαζόμενοι επέλεγαν να παραμένουν στο 
σπίτι τους αντί να πηγαίνουν στις εργασίες 
τους και να κινδυνεύουν να μολυνθούν 
από τον ιό. Ωστόσο, με τα μπόνους 
που προσφέρονται τώρα σε άτομα που 
επιθυμούν να εργαστούν σε αυτές τις 
εγκαταστάσεις, υπάρχουν περισσότερα 

από 10.000 άτομα που εκπαιδεύονται και 
θα είναι διαθέσιμα για εργασία από τον 
προσεχή Σεπτέμβριο.

Ως τόσο θα επαναλάβουμε και αυτήν 
εβδομάδα κάτι που ενδεχομένως για 
πολλούς, μπορεί να θεωρηθεί περιττό. 
Θα επαναλάβουμε τα χαρακτηριστικά 
συμπτώματα του COVID-19, καθώς και 
τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να 
λαβαίνουμε για να τον αποφύγουμε: 

Συμπτώματα του COVID-19: 
-Πυρετός.
-Νέος ή συνεχιζόμενος  βήχας.
-Δυσκολία αναπνοής.
-Ξαφνική απώλεια όσφρησης, παρ’ ότι η 

μύτη δεν είναι βουλωμένη
Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης 

του COVID-19:
-Πλένετε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι, 

ή αντισηπτικά. 
-Αποφεύγετε να τρίβετε το πρόσωπό 

σας.
-Φορέστε μάσκα ή κάλυμμα προσώπου 

σε όλους τους κλειστούς χώρους που 
πηγαίνετε.

-Μείνετε τουλάχιστον δύο μέτρα μακριά 
από άλλους ανθρώπους.

-Αποφύγετε τους συνωστισμούς.
-Απομόνωση για 14 ημέρες μετά την 

επιστροφή από διαμονή εκτός της χώρας.
Εάν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε COV-

ID-19, η κυβέρνηση σας ζητά να καλέσετε 
1-877-664545 για να προγραμματίσετε 
ραντεβού με την πλησιέστερη κλινική της 
επιλογής σας.

Ελληνοκαναδικό Βήμα Μοντρεάλ

Κομμάτι-κομμάτι, θα κατέβει η παλιά 
γέφυρα Champlain. Απλά μην περιμένετε 
να συμβεί γρήγορα.

“Βασικά η αποδόμηση δεν είναι 
κατεδάφιση, είναι πολύ πιο απαλή”, 
δήλωσε η Nathalie Lessard, διευθύντρια 
επικοινωνιών για τις εταιρίες των 

ανοίγματα και μια προβλήτα, στην πλευρά 
του νησιού της Καλόγριας.

Η αρχή της γέφυρας έχει ήδη ειδοποιήσει 
τους κατοίκους του νησιού να περιμένουν 
περισσότερο θόρυβο, σκόνη και 
περιστασιακά προβλήματα κυκλοφορίας.

“Φυσικά θα παρακολουθούμε τα επίπεδα 
θορύβου και επίσης την ποιότητα του αέρα 
στην περιοχή”, δήλωσε η Lessard.

Το σχέδιο είναι να ανακυκλωθούν μερικοί 
από τους 300.000 τόνους συντριμμιών, που 
αποτελούνται από υλικά όπως σκυρόδεμα, 
χάλυβα και άσφαλτο. Η αρχή της γέφυρας 
ελπίζει επίσης ότι ορισμένοι δήμοι θα 
θέλουν να επαναχρησιμοποιήσουν 
τμήματα της Champlain για άλλα έργα 
υποδομής.

“Μπορούμε να φανταστούμε τις 
αντηρίδες που προστέθηκαν κάτω από τη 
γέφυρα για να την ενισχύσουν, υπάρχουν 
εκατοντάδες από αυτά”, δήλωσε η Les-
sard. “Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να δημιουργήσουν μια μικρή γέφυρα, για 
πεζούς σε ένα πάρκο ή ποδηλάτες. Έτσι 
συζητάμε με άλλες πόλεις και οργανισμούς 
πώς μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν 
το υλικό.”

Ενώ η επιχείρηση προχωρά με αργό 
και σταθερό ρυθμό, οι δραστηριότητες 
αποδόμησης είναι πιθανό να διαταράξουν 
τους οικοτόπους των ψαριών και άλλες 
υδρόβιες ζωές κοντά στη γέφυρα. Τα έργα 
αποζημίωσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
για να αντισταθμίσουν τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις.

“Θα αναπτύξουμε μια γεωργική γη σε μια 
χορτώδη πλημμυρική πεδιάδα”, εξήγησε 
η Lessard. “Βασικά δημιουργούμε μια 
περιοχή που θα επιτρέψει στα ψάρια να 
αναπαραχθούν και επίσης να διατηρήσουν 
τη βιοποικιλότητα.”

Η αρχή της γέφυρας θα δημοσιεύσει το 
πλήρες πρόγραμμα αποσυναρμολόγησης 
και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν, 
αργότερα εντός του έτους. Οι 
δημόσιες διαβουλεύσεις αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο.

greektimews.ca

Η παλιά γέφυρα Champlain 
θα κατέβει… πολύ αργά

γεφυρών Jacques Cartier και Cham-
plain. “Έτσι, βασικά πρόκειται να 
αποσυναρμολογήσουμε τμήμα ανά τμήμα, 
έτσι ώστε να μειώσουμε τον αντίκτυπο στο 
περιβάλλον όπως επίσης και τον αντίκτυπο 
στους πολίτες γύρω.”

Η σύμβαση για την αποσυναρμολόγηση 
της γέφυρας υπογράφηκε στα τέλη Ιουνίου. 
Η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει 
περίπου 3,5 χρόνια. Η αρχή γέφυρας 
πρόσθεσε 7 περισσότερους μήνες στο 
χρονοδιάγραμμα από ό, τι είχε εκτιμηθεί 
προηγουμένως, λόγω της πανδημίας, που 
αντιπροσωπεύει πιθανές απώλειες στην 
αποτελεσματικότητα και προβλήματα με 
την αλυσίδα εφοδιασμού.

Το πρόσθετο κόστος που συνδέεται με 
τα μέτρα COVID-19 θα προσκολληθεί 
στην τρέχουσα τιμή διάλυσης των 225 
εκατομμυρίων δολαρίων.

“Για παράδειγμα, θα χρειαστούν 
πιθανώς επιπλέον ρυμουλκούμενα, 
επιπλέον σκάφη κλπ για να εξασφαλίσουν 
την κοινωνική αποστασιοποίηση των 
εργαζομένων”, δήλωσε η Lessard.

Προσθέτει ότι αντιπροσωπεύουν απώλεια 
χρόνου, απώλεια αποτελεσματικότητας 
και πιθανά προβλήματα με την αλυσίδα 
εφοδιασμού.

Είναι μια γέφυρα που πολλοί Μοντρεαλίτες 
λαχταρούν να αποχαιρετήσουν. Άνοιξε για 
πρώτη φορά στην κυκλοφορία το 1962 και 
από τη δεκαετία του 1990 έγιναν εμφανείς 
σοβαρές ατέλειες στο σχεδιασμό. Που 
οδηγούν σε δεκαετίες δαπανηρές εργασίες 
επισκευής και συχνές, απογοητευτικό 
κλείσιμο δρόμων.

Οι εργαζόμενοι άρχισαν τις προετοιμασίες 
για να την γκρεμίσουν αυτή την εβδομάδα 
και θα αρχίσουν να αφαιρούν μερικά από τα 
δομικά στοιχεία από τη γέφυρα ξεκινώντας 
τη Δευτέρα. Το βαρύ έργο θα ξεκινήσει στα 
μέσα Αυγούστου και θα περιλαμβάνει την 
αποδόμηση του στηρίγματος, δύο από τα 
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Απεβίωσε η Βέτα Λιόντη, σύζυγος του Σπύρου Λιόντη,  την Παρασκευή 
31 Ιουλίου. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό  της Αγίας Ειρήνης 

Χρυσοβαλάντου την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. 
Ώρες επισκέψεων το ίδιο πρωί στον Ι.Ν. Αγ. Ειρήνης 

από 9:30-11:00 μ.μ. 

Ο ιερατ. προϊστάμενος, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
και οι κυρίες της Πρόνοιας,

εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια 
στον σύζυγο, στα παιδιά και στα εγγόνια της.

Βέτα Λιόντη

To εκκλησιαστικό συμβούλιο 
του Ι.Ναού Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

εκφράζει τις  θερμές του ευχαριστίες 
στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ. Σωτήριο 

στον νεοχειροτονηθέντα Επίσκοπο Πατάρων κ. Αθηναγόρα
και σε όλους τους Ιερείς της περιοχής Τορόντο και Περιχώρων 

που έλαβαν μέρος στις Ιερές Ακολουθίες 
του Μ. Εσπερινού και της Θ. Λειτουργίας 

του εορτάζοντος  Ι.Ναού της Αγίας Ειρήνης 
στις 27 και 28 Ιουλίου.

ι. ΝαοΣ αΓιαΣ ειρΗΝΗΣ 
ΧρΥΣοΒαλαΝΤοΥ
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Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σας μεταφέρω τους 
πιο θερμούς χαιρετισμούς όλων μας από την Ελλάδα.

Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη η επιθυμία μου να 
επισκεφθώ την Κύπρο, να γνωρίσω όλες και όλους σας 
από κοντά, να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε ιδέες για 
όλα όσα απασχολούν την Ομογένειά μας.

Δυστυχώς όμως, λόγω των υγειονομικών περιορισμών, 
αυτό δεν κατέστη εφικτό. Σας διαβεβαιώ ότι την επόμενη 
χρονιά θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
να βρεθούμε όλοι μαζί στην όμορφη Κύπρο μας.

Γιατί ο Ελληνισμός είναι ένας: Οι Ελλαδίτες και Κύπριοι 
πορεύονται και αγωνίζονται μαζί. Αυτό δεν πρέπει να 
το ξεχνάμε ποτέ. Η ελληνική ταυτότητα, η γλώσσα, οι 
παραδόσεις και η θρησκεία μας είναι αυτά, που στο πέρασμα 
των αιώνων, επέτρεψαν την επιβίωση και την πρόοδο του 
Ελληνισμού σε όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης. 
Είναι αυτά, τα οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε, σήμερα, 
ως κόρη οφθαλμού για το μέλλον, για τα παιδιά μας.

Η τραγωδία της τουρκικής εισβολής του 1974 συντάραξε 
τον απανταχού Ελληνισμό. Έλληνες και Κύπριοι απόδημοι 
σε όλον τον κόσμο ένωσαν τις δυνάμεις τους και συντόνισαν 
τις προσπάθειές τους, αγωνιζόμενοι για το Δίκαιο του 
κυπριακού λαού ενάντια στην βαρβαρότητα του «Αττίλα». 
Οι μεγάλες κινητοποιήσεις μπροστά στον Λευκό Οίκο, με 
συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι, με μια φωνή, 
εξέφρασαν την οργή τους για το αποτρόπαιο έγκλημα 
που συντελείτο στην Κύπρο. Η ένταση και ο παλμός των 
ανθρώπων εκείνη την εποχή κατέδειξαν, για πρώτη φορά, 
τη δύναμη της Ομογένειας, την αποφασιστικότητά της να 
στηρίξει τα εθνικά δίκαια, να βγει μπροστά για την Πατρίδα.

Η σπουδαία παρακαταθήκη των προσωπικοτήτων 
της Ομογένειας που αναδείχθηκαν μέσα από τις 
κινητοποιήσεις, όπως ο Ευγένιος Ρωσσίδης, ο Γώγος 
Παρασκευαΐδης, ο Andrew Athens, ο Νίκος Μούγιαρης, 
αλλά και o Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής 
Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) Φίλιπ Κρίστοφερ, 
όπως και τόσοι άλλοι, μας δείχνει το δρόμο προκειμένου να 
συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την οριστική δικαίωση του 
Κυπριακού Ελληνισμού.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.
Θα ήθελα να κλείσω το μήνυμά μου με το εξής:
Σήμερα ο Ελληνισμός βρίσκεται ενώπιον μιας νέας, 

μεγάλης δοκιμασίας. Οι προκλήσεις και οι απειλές είναι 
πολλές. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Απαιτείται επαγρύπνηση, 
ενότητα, ομοψυχία. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα 
λάθη. Είμαι βέβαιος ότι η Ομογένεια θα είναι και πάλι εκεί, 
θα συνδράμει με όλες της τις δυνάμεις στην προάσπιση 
των εθνικών συμφερόντων. Επιβεβαιώνοντας, για άλλη μια 
φορά, τη γνήσια και ανιδιοτελή αγάπη της για τη Μητέρα 
Πατρίδα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Χαιρετισμός 
του ΥΦΥΠΕΞ 
Κ. Βλάση στο 

Παγκόσμιο Συνέδριο 
Αποδήμων Κυπρίων

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 7
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Σε πλυντήριο αυτοκινήτων. Πεντακάθαρη θα πρέπει 
να είναι η αγελάδα μιας και θα θυσιαστεί. Ετσι λοιπόν 
η επίσκεψη σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο Καράτσι 
ήταν απαραίτητη και αφού καλύφθηκε με αφρό στην 
συνέχεια ξεπλύθηκε με πλυστικό μηχάνημα για καλύτερα 
αποτελέσματα. Οι μουσουλμάνοι ετοιμάζονται να 
γιορτάσουν το Eid al-Adha όπου κάνουν τελετουργικές 
θυσίες χωρίζοντας το κρέας των ζώων στα τρία, ένα για 
την οικογένεια, ένα για γνωστούς και φίλους και ένα για 
τους φτωχούς. EPA/SHAHZAIB AKBER

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

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

265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
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Στη διάθεση σας και αυθεντικός χαλβάς Φαρσάλων για μοναδικές γεύσεις!!!
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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!!!

Οι ρομαντικές ψυχές πάνε Αστυπάλαια
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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.

ΝΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πριν χαθεί ο ήλιος, το ζεστό 
φως του νησιού φτιάχνει το 

σκηνικό για ρομάντζο. 
Ιδανική για δύο. Αυτές οι λέξεις 

συνοψίζουν το καλοκαίρι μου στο 
νησί. Η Αστυπάλαια έχει την ομορφιά 
μιας μιγάδας, είναι μια Κυκλάδα στα 
Δωδεκάνησα. Στις παλιές γειτονιές 
στέκονται κατάλευκα σπιτάκια, αλλά 
και αρχοντικά στο χρώμα της ώχρας 
με στολισμένα γείσα στην οροφή. Έχει 
άγρια τοπία, χωμάτινους δρόμους 
χιλιομέτρων και αρκετά έρημα 
σκηνικά. Νιώθεις εδώ σαν να είσαι 
χιλιόμετρα μακριά από τον κόσμο, 
μόνος με το ταίρι σου.

Όσοι έρχονται χρόνια ξέρουν 
πως το νησί είναι after, εντείνεται η 
δραστηριότητα μόλις πέσει ο ήλιος. 
Βέβαια, «η πεταλούδα του Αιγαίου», 
όπως είναι γνωστή, είναι όμορφη 
όλες τις ώρες. Η θέα στη Χώρα είναι 
καρτποσταλική: τη μέρα μοιάζει με 
γαλανόλευκη ζωγραφιά, τα βράδια, 
όταν το φεγγάρι σηκώνεται στο πλάι 
του Κάστρου, γίνεται χρυσή και 
καφετιά. Η βόλτα εντός των τειχών 
του κάστρου επιβάλλεται. Η άνοδος 
θέλει αντοχές, η κάθοδος έχει πολλά 
σκαλιά, αλλά είναι μια υπέροχη 
κατηφοριά που περνάει μέσα από 
ασπρισμένα σοκάκια και βγάζει στο 
πλάτωμα της πρωτεύουσας. 

Θα φωτογραφηθείτε στους 
ανεμόμυλους που τη στολίζουν και 
μετά θα διαλέξετε παραλία για την 
ημέρα. Έχει πολλές και μεγάλες, 
όπου δεν θα είναι δύσκολο να 

απομονωθείτε. Έχει όμως και μικρές, 
όπως το Μπλε Λιμανάκι, που χωράει 
ίσα ίσα 15 ανθρώπους. Το Λιβάδι 
είναι ό,τι πρέπει για την πρώτη μέρα, 
μετά το πολύωρο ταξίδι με το πλοίο, 
και είναι η πιο κοντινή αν μένετε στη 
Χώρα. Από τα βοτσαλωτά Τζανάκια 
θα βουτήξετε σε κρυστάλλινα νερά 
και στο κάδρο σας θα έχετε το 
Κάστρο. Πάρτε μάσκες και ελάτε στα 
Καμινάκια – τα βράχια στα πλάγια του 
κόλπου ενδείκνυνται για υποβρύχια 
εξερεύνηση. Στις Βάτσες αξίζει να 
μείνετε μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Για 
να κολυμπήσετε σε γαλαζοπράσινα 
νερά, κλείστε θέση στο καραβάκι με 
προορισμό τα νησάκια Κουνούπες 
και Κουτσομύτη. Βουτήξτε από το 
σκάφος – η θάλασσα είναι να την 
πιεις στο ποτήρι. Στήστε ένα γλέντι 
για δύο στα μικρά τραπεζάκια στο 
στενό του Μουγγού στη Χώρα, με 
παγωμένο τσίπουρο και χταπόδι 
στα κάρβουνα. Όλο το νησί περνάει 
από εδώ κάθε βράδυ, πριν χαθεί στα 
μπαρ και στα ποτάδικα. Τότε μόνο θα 
καταλάβετε πόσους επισκέπτες έχει 
η Αστυπάλαια.

Πριν φύγετε, κάντε ένα αξέχαστο 
ξενύχτι μέχρι το πρωί. Το μπαρ 
«Άρτεμις» και τη δροσερή βεράντα 
του θα αναπολείτε όταν επιστρέψετε 
στη βάση σας. Μοιραστείτε μια ζεστή 
τυρόπιτα στις 5 τα ξημερώματα, την 
ώρα που τις βγάζει ο φούρνος στη 
Χώρα, και οπωσδήποτε επιστρέψτε 
έχοντας στις αποσκευές σας ένα βάζο 
με το καλό μέλι της Αστροπαλιάς – θα 
κάνει τις αναμνήσεις να διαρκέσουν 
περισσότερο.

kathimerini.gr
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Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό 
την προώθηση σε όλες τις εστίες 
του ομογενειακού Ελληνισμού του 
Προγράμματος Επετειακών Δράσεων 
της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του 
εθνικού εορτασμού της Επετείου των 200 
ετών από την Επανάσταση του 1821, 
υπογράφηκε χθες μεταξύ της Γενικής 
Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού του 
υπουργείου Εξωτερικών και της Τράπεζας 
Πειραιώς.

Το μνημόνιο υπέγραψαν από πλευράς 
υπουργείου Εξωτερικών ο κ. Κωνσταντίνος 
Βλάσης, Υφυπουργός Εξωτερικών με 
αρμοδιότητα στον Απόδημο Ελληνισμό και 
ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος 
της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ παρέστησαν 
ο Γενικός Γραμματέας Αποδήμου 
Ελληνισμού κ. Γιάννης Χρυσουλάκης και 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας 
Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου.

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο 
του εθνικού εορτασμού της Επετείου 
των 200 ετών από την Επανάσταση του 
1821, έχει σχεδιάσει και πραγματοποιεί 
Πρόγραμμα Επετειακών Δράσεων σε 
συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και 
φορείς, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις 
εκδοτικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, 
καλλιτεχνικές, συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις 
και τοπικές εορταστικές εκδηλώσεις και 
πρωτοβουλίες με στόχο την ανάδειξη της 
σημασίας και του ιστορικού βάρους της 
επετείου.

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου 
Ελληνισμού θα παρουσιάσει τις δράσεις 
αυτές στις εστίες του Απόδημου 
Ελληνισμού, προκαλώντας παράλληλα 
την ενεργοποίηση των ομογενών μέσω της 
συμμετοχής τους σε αυτές. Ολες οι δράσεις 
ψηφιοποιούνται και θα διατεθούν στην 
Ομογένεια σε ψηφιακή μορφή.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. 
Κωνσταντίνος Βλάσης εξέφρασε την 
ιδιαίτερη χαρά του «για τη συνεργασία 
με την Τράπεζα Πειραιώς στην κατάρτιση 
ενός προγράμματος εκδηλώσεων, οι 
οποίες θα αναδείξουν άγνωστες ιστορικές 
πτυχές σημαντικών προσωπικοτήτων και 
καθοριστικών γεγονότων στην πορεία του 
Αγώνα της Ανεξαρτησίας, αλλά και στη 
μετέπειτα εξέλιξη του ελληνικού κράτους. 
Σειρά δράσεων και εκδηλώσεων που θα 
προβάλλουν τη σημασία και το ιστορικό 
βάρος της επετείου των 200 ετών από 
την έναρξη του Αγώνα της Παλιγγενεσίας 
θα ταξιδέψουν, είτε ψηφιακά είτε δια 
ζώσης, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η 
πρωτοβουλία θα αποτελέσει άλλη μία 
ευκαιρία οι απανταχού Ελληνες να γίνουν 
συμμέτοχοι και κοινωνοί μίας σπουδαίας 
στιγμής για το Έθνος μας».

Ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε ότι «το 
ορόσημο των 200 ετών ελεύθερου 
ελληνικού κράτους δεν είναι μια ευκαιρία 
συμβατικών επετειακών εορτασμών. Είναι 
μια ιστορική στιγμή εθνικής αυτογνωσίας, 
αναστοχασμού, επαναπροσέγγισης και 
ερμηνείας με σύγχρονο και ψύχραιμο 
βλέμμα, των μεγάλων στιγμών της 
δύσκολης όσο και θαυμαστής αυτής 
πορείας. Μιας πορείας που οδήγησε στην 
Ελλάδα του σήμερα. Και όλοι εμείς, οι 
κληρονόμοι αυτών των μεγάλων στιγμών 
και διαχειριστές του σήμερα, έχουμε 
ευθύνη απέναντι στο μέλλον που είναι 
άρρηκτα δεμένο με το παρελθόν».

Ο Γενικός Γραμματέας Αποδήμου 
Ελληνισμού κ. Γιάννης Χρυσουλάκης 
δήλωσε ότι «είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς 
να διαθέσουμε σε ψηφιακή μορφή σε 
όλους τους ομογενείς μας, όπου Γης, ένα 
μεγάλο αριθμό επετειακών δράσεων για 
τον εορτασμό των 200 ετών από το 1821. 
Ευχαριστούμε την Τράπεζα Πειραιώς που 
μας εμπιστεύτηκε αυτό το σπουδαίο υλικ».

Το Πρόγραμμα Επετειακών Δράσεων της 
Τράπεζας Πειραιώς πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο (ΕΙΜ), τα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους (ΓΑΚ), την Εθνική Λυρική 

Σκηνή, το Ιδρυμα «Τάκης Σινόπουλος - 
Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης», 
τον κ. Νικόλαο Καραπιδάκη, καθηγητή 
του Ιονίου Πανεπιστημίου και Πρόεδρο 
της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους, την κυρία Αννα Pouradier Du-
teil - Λοϊζίδου, τ. διευθύντρια του Κέντρου 
Επιστημονικών Ερευνών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας καθώς και επιστημονική 
ομάδα καθηγητών του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών που αποτελείται 
από τον κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν, καθηγητή 
Χημείας, τον κ. Κωνσταντίνο Τσιμπούκα, 
καθηγητή και διευθυντή στο Εργαστήριο 
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και 
Εκμεταλλεύσεων του Τμήματος Αγροτικής 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κ. Δημήτρη 
Παναγιωτόπουλο, Ιστορικό Υπεύθυνο 
Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας της 
Ελληνικής Γεωργίας και τον κ. Ελευθέριο 
Νέλλα, Εργαστηριακό και Διδακτικό 
Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του Εργαστηρίου 
Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και 
Επιχειρήσεων.

Στις δράσεις του Προγράμματος 
περιλαμβάνονται:

Η έκδοση του ποιήματος «Υμνος εις την 
Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, το 
οποίο μέσω και της συνεργασίας με την 
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, 
θα διατεθεί στην ανά την υφήλιο ελληνική 
ομογένεια, στις ελληνικές εκπαιδευτικές 
κοινότητες και εκκλησίες του εξωτερικού 
και στις λοιπές εστίες Ελληνισμού.

Η έκδοση «Το 1821 και οι πρωταγωνιστές 
του» σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους.

Η συνδυαστική παράσταση της όπερας 
«Δέσπω» του Παύλου Καρρέρ και της 
χορογραφίας μπαλέτου «Ελληνικοί Χοροί» 
του Νίκου Σκαλκώτα από την Εθνική Λυρική 
Σκηνή (ΕΛΣ) στο πλαίσιο του επετειακού 
προγράμματος της ΕΛΣ.

Η υποστήριξη του Εθνικού Ιστορικού 
Μουσείου (ΕΙΜ) στη δημιουργία 
αναμνηστικού επίχρυσου και ορειχάλκινου 
μεταλλίου, εμπνευσμένου από τις συλλογές 
του ΕΙΜ.

Η υποστήριξη της πλωτής 
περιοδεύουσας έκθεσης του ΕΙΜ με 
μοναδικά ιστορικά κειμήλια και αρχειακό 
υλικό από τις πλούσιες συλλογές του 

Μουσείου, η οποία θα αναδεικνύει τη 
σημασία των ναυτικών δυνάμεων στον 
Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Η διοργάνωση περιοδικής έκθεσης 
του ΕΙΜ σε επιλεγμένα Μουσεία του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Η υποστήριξη διεθνούς συνεδρίου, 
που πραγματοποιεί το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΕΚΠΑ), με θέμα «Η Ελληνική Επανάσταση 
στην εποχή των Επαναστάσεων (1776-
1848). Επαναξιολογήσεις και συγκρίσεις».

Η υλοποίηση, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, 
επιστημονικού προγράμματος και έκδοσης 
με θέμα τις «Οψεις της καθημερινότητας 
στις πόλεις της επαναστατημένης Ελλάδας: 
αγορές και διαμαρτυρίες», η διοργάνωση 
και έκδοση του υλικού έντεκα ημερίδων 
με κοινή θεματική «200 χρόνια ελληνικού 
κράτους. Απολογισμοί και προοπτικές», 
καθώς και η διοργάνωση διαλέξεων και 
η έκδοση του περιεχομένου ομιλιών 21 

ομιλιών με θέμα: «21 ομιλίες για το ‘21».
Η έκδοση ποιητικής ανθολογίας για την 

Επανάσταση του 1821, σε συνεργασία 
με το Ιδρυμα «Τάκης Σινόπουλος - 
Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης».

Εκδοση η οποία θα περιλαμβάνει 
τα «Γαλλικά Δελτία Ειδήσεων για την 
επανάσταση του 1821», σε συνεργασία 
με τους Νικόλαο Καραπιδάκη και Άννα 
Pouradier Duteil – Λοϊζίδου.

Εκδοση με θέμα «Μελέτη Αγροτικού 
τομέα στην Ελλάδα: 200 Χρόνια Ιστορίας. 
Μελλοντικές Προκλήσεις – Προοπτικές» σε 
συνεργασία με τους Σέρκο Χαρουτουνιάν, 
Κωνσταντίνο Τσιμπούκα και Δημήτρη 
Παναγιωτόπουλο.

Η διοργάνωση έκθεσης με τίτλο «Το 
’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με 
φιγούρες και διοράματα PLAYMOBIL» 
σε επιλεγμένα Μουσεία του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

vima.gr

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Γενικής 
Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού 

και Τράπεζας Πειραιώς
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ΥΓεια - ευεξία - οΜορΦιαΥΓεια - ευεξία - οΜορΦια

Η συνταγή της “Εβδομάδας”

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

600 γρ τυρί κρέμα τυριού
500 γρ κρέμα γάλακτος
1 και 1/2 φλ. του τσαγιού ζάχαρη άχνη
2 πακέτα σαβαγιάρ
2 φλ. του τσαγιού χλιαρό νερό
3 κ.σ στιγμιαίο καφέ
1/3 φλ. του τσαγιού κονιάκ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βάλτε το τυρί κρέμα σε ένα μπολ 
και ανακατέψτε με το μίξερ μέχρι να 
αφρατέψει. Σε ένα άλλο μπολ βάλτε τη 
ζάχαρη άχνη και την κρέμα γάλακτος 
και ανακατέψτε μέχρι να γίνει η υφή 
του σαν γιαουρτιού.

Ενώστε τα δύο μείγματα και ανακατέψτε ελαφρά.
Διαλύστε στο χλιαρό νερό τον καφέ και το κονιάκ και βουτήξτε μέσα τα μπισκότα για 
λίγα δευτερόλεπτα. Έπειτα, απλώστε τα σε ένα πυρέξ, στρώστε από πάνω λίγη από 
την κρέμα σας και συνεχίστε τις στρώσεις.
Τέλος, πασπαλίστε την επιφάνεια με λίγο κακάο και βάλτε το στο ψυγείο για λίγες 
ώρες ώστε να σφίξει! Ετοιμο το τιραμισού!

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
Η ονομασία τιραμισού, είναι σύνθετη λέξη (tirare mi su) και σημαίνει “σήκωσέ με 
ψηλά” ή “ανέβασέ με”. Αυτή η ονομασία επιλέχθηκε λόγω της υψηλής περιεκτικότητας 
του γλυκού αυτού σε καφεΐνη (espresso), η οποία σε συνδυασμό με τη σοκολάτα 
δίνει ενέργεια σε όποιον το τρώει.

Τιραμισου αφρός σε 10 λεπτά!

Η οστεοπόρωση είναι ένα χρόνιο 
ασυμπτωματικό νόσημα, το οποίο 
σχετίζεται με μείωση της οστικής 
μάζας, διαταραχή της αρχιτεκτονικής 
του οστού και οστική ευθραυστότητα, 
αυξημένο δηλαδή κίνδυνο οστικού 
κατάγματος.

Η πιο συχνή μορφή είναι η 
μετεμμηνοπαυσιακή (εμφάνιση μετά 
την εμμηνόπαυση), ενώ λιγότερο 
συχνά εμφανίζονται και περιστατικά 
γεροντικής (>75 έτη, και στους 
άνδρες) ή φαρμακευτικής (πχ 
κορτιζόνη) οστεοπόρωσης, όπως 
και άλλες μορφές (πχ ιδιοπαθής). 
Ο ρευματολόγος Σπύρος Νίκας, 
Επιστημονικός Συνεργάτης της 
Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης, 
www.eletem.org μας εξηγεί τι 
συμβαίνει με την οστεοπόρωση στην 
εμμηνόπαυση.

Η οστική μάζα στις γυναίκες, είναι 
γενικά μικρότερη από ότι στους 
άνδρες. Από την ηλικία των 20 ετών 
και μέχρι και την προ-εμμηνοπαυσιακή 
περίοδο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
σταθερή, λόγω δυναμικής ισορροπίας 
στη λειτουργία (remodeling) των 
κυττάρων του οστού, δηλαδή των 
οστεοβλαστών (κύτταρα υπεύθυνα 
για την παραγωγή οστού) και των 
οστεοκλαστών (κύτταρα υπεύθυνα για 
απορρόφηση οστού).

Η παρουσία οιστρογόνων, κατά 
την αναπαραγωγική περίοδο, (όσο η 
γυναίκα έχει έμμηνο ρύση) σχετίζονται 
με:

α) ανασταλτικές (αρνητικές) 
δράσεις στην διαφοροποίηση 
(ενεργοποίηση) των 
οστεοκλαστών (κύτταρα που 
απορροφούν οστό)

β) ανασταλτικές δράσεις 
στις περιοχές οστικής 
αναδόμησης (περιοχές που 

γίνεται απορρόφηση οστού)  
οστεοκύτταρα

γ) ευεργετικές δράσεις στους 
οστεοβλάστες (κύτταρα που 
παράγουν οστό)

Η εμμηνόπαυση συνοδεύεται από 
απώλεια οιστρογόνων για τη γυναίκα, 
άρα και από απουσία πλέον των 
ευεργετικών αυτών δράσεων στο 
οστό. Κάτι τέτοιο σημαίνει:
- μεγαλύτερη οστική απορρόφηση,
- προοδευτική μείωση της οστικής 

μάζας και σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, σε κάποιες γυναίκες, 
όχι σε όλες, οστεοπόρωση και 
αυξημένος κίνδυνος κατάγματος.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 
γυναίκες με πρώιμη εμμηνόπαυση 

(<45 έτη) ή με έλλειψη τέτοιων 
ορμονών για μεγάλο διάστημα 
της ζωής τους βρίσκονται σε πιο 
αυξημένο κίνδυνο για οστεοπόρωση.  
Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες για 
οστεοπόρωση είναι:
- η ηλικία της γυναίκας 

(οστεοπόρωση εμφανίζεται μόλις 
στο 15% των γυναικών στη 
δεκαετία των 50 ετών, αλλά στο 
70% μετά τα 80 έτη),

- η λευκή φυλή,
- το χαμηλό σωματικό βάρος και 

ύψος,
- η μειωμένη φυσική δραστηριότητα,

- το ιστορικό  κατάγματος στην ίδια ή 
στους γονείς,

- το κάπνισμα,
- η μακροχρόνια λήψη κορτιζόνης,
- τα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα 

κ.ά.
Λογικά, χορήγηση οιστρογόνων 

στη φάση της εμμηνόπαυσης θα 
μπορούσε να έχει ευεργετική δράση 
και αυτό έχει στο παρελθόν δοκιμασθεί 
και έχει αποδειχθεί βελτίωση της 
οστικής πυκνότητας με μείωση του 
καταγματικού κινδύνου. Η παρέμβαση 
όμως αυτή σχετίστηκε στην πορεία 
με αύξηση του κινδύνου για καρκίνο 
μαστού και ενδομητρίου ή του κινδύνου 
θρομβώσεων και για τον λόγο αυτό η 
θεραπευτική αυτή πρακτική έχει πλέον 
εγκαταλειφθεί.

Όλες οι γυναίκες σε εμμηνόπαυση 
θα πρέπει με ελεγχθούν με τη μέθοδο 
DEXA για πιθανή οστεοπόρωση μετά 
την ηλικία των 65 ετών. Πιο πριν 
ελέγχονται ειδικές ομάδες ασθενών. 
Εφόσον διαγνωσθεί οστεοπόρωση 
(Tscore < -2,5 ) ή οστική ευθραυστότητα 
(οστεοπενία με αυξημένο καταγματικό 
κίνδυνο, με βάση το εργαλείο FRAX), 
και εφόσον αποκλεισθεί υποκείμενο 
αίτιο (απαιτείται κάποιος βασικός 
αιματολογικός έλεγχος), η ασθενής 
θα πρέπει να λάβει αγωγή (αντι-
οστεοκλαστικό ως 1ης γραμμής) 
σε συνδυασμό πάντα με ασβέστιο 
& βιταμίνη D3. Σε πρόδρομα 
στάδια οστεοπόρωσης (οστεοπενία 
χωρίς ευθραυστότητα – πρόληψη 
οστεοπόρωσης) δυστυχώς δε 
υπάρχουν σοβαρές παρεμβατικές 
επιλογές, δεν απαιτείται πάντως 
κάποια θεραπεία.

omorfamystika.gr

Οστεοπόρωση: ποιοι είναι 
οι επιβαρυντικοί παράγοντες;

5 σούπερ 
τροφές 

για μαλλιά 
γεμάτα 
λάμψη!

Ποιες είναι οι θρεπτικές ουσίες 
χρειάζονται τα μαλλιά σας; Δείτε τις 5 
σούπερ τροφές που τα κάνουν να λάμπουν.

1 Σολομός
Περιέχει ωμέγα-3 λιπαρά οξέα τα οποία 

βοηθούν στη λάμψη των μαλλιών. Το 
ανθρώπινο σώμα μπορεί να παράγει τα 
περισσότερα από τα είδη λιπαρών που 
χρειάζεται από άλλα λιπαρά ή υλικά, αλλά 
αυτό δεν συμβαίνει με τα ωμέγα-3 λιπαρα 
οξέα

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι αναγκαία 
λιπαρά που ο οργανισμός δεν μπορεί να 
παράγει από την αρχή επομένως πρέπει 
να τα λαμβάνει από την τροφή. Άλλες 
τροφές που περιέχουν μεγάλες ποσότητες 
είναι τα ψάρια, το έλαιο λαχανικών, ο 
λιναρόσπορος και πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά.

2 Γιαούρτι
Περιέχει πρωτεΐνες που είναι το 

δομικό στοιχείο των μαλλιών. Τα μαλλιά 
αποτελούνται από πρωτεΐνη που 
ονομάζεται κερατίνη. Το γιαούρτι επίσης 
περιέχει βιταμίνη B5, που βοηθά στη ροή 
του αίματος στο κεφάλι προάγοντας την 
ανάπτυξη των μαλλιών.

3 Σπανάκι

Έχει πολλές θρεπτικές ουσίες που 
προάγουν τα υγιή μαλλιά. Το σπανάκι και 
τα φυλλώδη λαχανικά περιέχουν βιταμίνη 
A, σίδηρο, φυλικό οξύ, βήτα καροτίνη και 
βιταμίνη C. Όλες αυτές οι θρεπτικές ουσίες 
κρατούν τα μαλλιά ενυδατωμένα και τα 
εμποδίζουν από το να σπάνε.

4 Γλυκοπατάτα
Παρόμοια με τα φυλλώδη λαχανικά, οι 

γλυκοπατάτες περιέχουν βητα καροτίνη. Η 
κατανάλωση θα προστατεύσει τα μαλλιά 
από τη θαμπάδα.

Ο οργανισμός μετατρέπει τη βήτα 
καροτίνη σε βιταμίνη Α. Η Α ενθαρρύνει 
τους αδένες στο κεφάλι να παράγουν….
λιπαρό υγρό που βοηθά τα μαλλιά να 
λάμπουν. Περιέχεται επίσης στα πορτοκαλί 
χρώματος λαχανικά.

5 Στρείδια
Τα συγκεκριμένα θαλασσινά αγαπούν 

την υγεία των μαλλιών. Είναι καλή πηγή 
ψευδαργύρου ο οποίος βοηθά το δέρμα.
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Πωλούνται
καινούργια και 
μεταχειρισμένα 

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

και χρώματα.
Πωλούνται επίσης λευκά 

είδη για την κουζίνα 
(ποδιές, φόρμες κλπ).

Ολα κάτω 
από τη μισή τιμή

Τηλεφωνήστε 
905 737.8404

...έμπειρος ζαχαροπλάστης 
να εργαστεί στο  γνωστό 

ζαχαροσπλαστείο του 
Scarborough

Kostas Bakery

- Ευχάριστο περιβάλλαον
- Μισθός ικανοποιητικός

Οι  ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στον κ. Κώστα Μαργαρώνη:  

647 -748-9229

Ζητείται...

Για αναβολή 
των εκλογών του 
Νοεμβρίου λόγω 
«νοθείας» μιλά 

ο Τραμπ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ άφησε την Πέμπτη 
ανοιχτό το ενδεχόμενο, για πρώτη φορά, 
να αναβληθούν οι προεδρικές εκλογές του 
Νοεμβρίου, κάνοντας λόγο για κίνδυνο 
νοθείας που, όπως υποστηρίζει, συνδέεται 
με την πανδημία της Covid-19.

«Με την ψήφο διά αλληλογραφίας (…) οι 
εκλογές του 2020 θα είναι οι πιο ανακριβείς 
και οι πιο νόθες στην ιστορία», έγραψε στο 
Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Θα 
ήταν πραγματική ντροπή για τις Ηνωμένες 
Πολιτείες», συνέχισε, και πρόσθεσε, 
θέτοντας το ερώτημα: «Αναβολή των 
εκλογών μέχρι ο κόσμος να μπορεί να 
ψηφίσει κανονικά και με ασφάλεια;».

Να σημειωθεί πάντως ότι με βάση το 
Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει τη 
δικαιοδοσία να αποφασίζει για την αναβολή 
των προεδρικών εκλογών.

Αμέσως μετά την ανάρτηση του 
προέδρου, το Χρηματιστήριο της 
Νέας Υόρκης κατέγραψε πτώση, με 
τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να 

υποχωρεί κατά 172,15 μονάδες ή -0,65% 
με το άνοιγμα, και τον Nasdaq να χάνει 
92,82 μονάδες ή -0,88%.

«Ενας εν ενεργεία πρόεδρος διαδίδει 
ψέματα και προτείνει την καθυστέρηση 
των εκλογών για να κρατηθεί ο ίδιος στην 
εξουσία», ήταν η πρώτη αντίδραση του 
Δημοκρατικού βουλευτή Νταν Κίλντι, επίσης 
στο Twitter. «Μην το αφήσετε να συμβεί. 
Ολοι οι Αμερικανοί –Ρεπουμπλικάνοι, 
Ανεξάρτητοι και Δημοκρατικοί– θα πρέπει 
να καταδικάσουν την παρανομία του 
προέδρου και την πλήρη περιφρόνησή του 
στο Σύνταγμα», πρόσθεσε.

Ο γερουσιαστής Τομ Ανταλ, επίσης 
Δημοκρατικός, τόνισε ότι «δεν υπάρχει 
κανένας τρόπος» να καθυστερήσει ο 
Τραμπ τις εκλογές. «Ας μην τον αφήσουμε 
να μας αποσπάσει την προσοχή από την 
ανικανότητά του (στην αντιμετώπιση) της 
Covid19», συνέχισε.

Ο ανεξάρτητος εκλογικός αναλυτής Κάιλ 
Κόντικ, του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, 
σχολίασε ότι η ανάρτηση του Τραμπ 
φαίνεται να εντάσσεται στο πλαίσιο της 
συνήθους προσέγγισής του όταν θέλει να 
αποσπάσει την προσοχή των ψηφοφόρων 
από τα «άσχημα νέα», στη συγκεκριμένη 
περίπτωση την κατακρήμνιση του ΑΕΠ. 
Υπενθύμισε και αυτός ότι ο Λευκός Οίκος 
δεν μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία των 
εκλογών χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. 
Να σημειωθεί ότι η προεδρική ανάρτηση 
έγινε λίγα λεπτά αφότου ανακοινώθηκε η 
ιστορική «βουτιά» του αμερικανικού ΑΕΠ 
κατά -32,09% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 
έτους.

Πολλές πολιτείες θέλουν να διευρύνουν 
το δικαίωμα στην επιστολική ψήφο, ούτως 
ώστε να περιορίσουν όσο το δυνατόν τον 
συγχρωτισμό στα εκλογικά κέντρα, σε μια 
προσπάθεια να ανακοπεί η εξάπλωση της 
πανδημίας. Αρκετές επιτρέπουν ήδη την 
ψήφο διά αλληλογραφίας εδώ και πολλά 
χρόνια και δεν έχουν καταγράψει σοβαρά 
προβλήματα, παρά μόνο μεμονωμένα 
περιστατικά.

Εδώ και πολλές εβδομάδες, ο πρόεδρος 
Τραμπ, αντιμέτωπος με τις δημοσκοπήσεις 
που τον φέρνουν να υπολείπεται του 
Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, μιλά για 
μαζική νοθεία στις εκλογές. Οι δηλώσεις 
του για το θέμα αυτό ανάγκασαν στα 
τέλη Μαΐου το Twitter να επισημάνει, 
για πρώτη φορά, μια ανάρτησή του ως 
παραπλανητική.

Στα τέλη Απριλίου, ο Μπάιντεν είχε 
προβλέψει ότι ο Ρεπουμπλικάνος 

πρόεδρος θα κάνει ό,τι μπορεί για να 
αναβάλει τις εκλογές. «Θυμηθείτε αυτό που 
σας λέω, πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να 
αναβάλει τις εκλογές με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο, θα βρει λόγους για τους οποίους 
δεν θα πρέπει να γίνουν», είχε πει τότε. 
Λίγες ημέρες αργότερα, όταν ρωτήθηκε 
από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, 
ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά αυτό 
το ενδεχόμενο. «Ποτέ δεν σκέφτηκα να 
αλλάξω την ημερομηνία (…) Γιατί να το 
κάνω;» απάντησε, κάνοντας λόγο για 
«προπαγάνδα» των Δημοκρατικών.

Αιφνιδιαστική επίθεση 
του SAA στη Β. Συρία 

- Στηρίζουν Ρωσία 
και Αίγυπτος

Μια κοινή περιπολία με τη Ρωσία, που 
διαταράχθηκε από την τουρκική πλευρά, 
ανάγκασε τον συριακό στρατό να ξεκινήσει 
μια νέα μεγάλης κλίμακας επιθετική 
επιχείρηση εναντίον τζιχαντιστών στα 
βορειοδυτικά της αραβικής δημοκρατίας. 

Ρωσικός, Συριακός, Ιρανικός και ακόμη 
και Αιγυπτιακός στρατός συμμετέχουν 
στην επιθετική επιχείρηση, με αεροσκάφη 
αναγνώρισης στον ουρανό, και το 
πυροβολικό εργάζεται εντατικά στις θέσεις 
των τζιχαντιστών, στην ύπαιθρο του νότιου 
Idlib, καθώς και τον αυτοκινητόδρομο Μ4 
που συνδέει τη Λατάκια και το Χαλέπι.

«Ο Συριακός Αραβικός Στρατός (SAA) 
ξεκίνησε μια επίθεση στα βορειοδυτικά 
της χώρας. Οι κυβερνητικές δυνάμεις 
πραγματοποιούν μαζική επίθεση στις 
αμυντικές θέσεις τζιχαντιστών στις επαρχίες 
του Idlib, της Hama και της Latakia. Στα 
βορειοανατολικά της επαρχίας Λατάκια, ο 
συριακός στρατός βομβαρδίζει έντονα τις 
θέσεις των ισλαμιστών που υπερασπίζονται 
την πόλη Κομπάνι. Ο SAA, προσπαθεί 
να καταλάβει το συγκεκριμένο οχυρό για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μάταια. 

Πρόσφατες αναφορές αποκάλυψαν ότι 
ο SAA και οι σύμμαχοί του ετοιμάζονται να 
ξεκινήσουν μια νέα επίγεια επιχείρηση στο 
νότιο Idlib.

Οι μαχητές του τουρκικού ισλαμικού 
κόμματος έχουν δημιουργήσει μια 
σημαντική αμυντική δομή εδώ και 
αντιστέκονται πεισματικά στα κυβερνητικά 
στρατεύματα. Η Τουρκία διατηρεί μια 
αρκετά μεγάλη στρατιωτική παρουσία στο 
νότιο Ιντλίμπ. Τους τελευταίους μήνες, ο 
τουρκικός στρατός ανέπτυξε εκατοντάδες 
στρατεύματα, άρματα μάχης, εκτοξευτές 
πυραύλων ακόμη και συστήματα άμυνας 
στην περιοχή. 

Οι αμυντικές γραμμές της ένοπλης 
αντιπολίτευσης στην πεδιάδα Al-Gaab και 
στην περιοχή Jabal al-Zawiya στα νότια του 
Idlib υφίστανται βομβαρδισμούς», ανέφερε 
η εφημερίδα Argumenty Nedeli.

Προς το παρόν, φαίνεται πως ο λόγος για 
την επίθεση ήταν η απροθυμία της Τουρκίας 
να εκπληρώσει τις συμφωνίες για τους 
μαχητές στη ζώνη. Η ένταση κορυφώθηκε 
και οι επιθέσεις από αέρος και έδαφος 
ξεκίνησαν.

Είναι γνωστό ότι η Αίγυπτος, η οποία 
μετέφερε τουλάχιστον 150 στρατιώτες της 
στη Συρία, μετέφερε επίσης τα θωρακισμένα 
όπλα της στο μέτωπο, κλιμακώνοντας 
την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, που 
βρίσκεται ήδη στο ζενίθ λόγω της Λιβύης.

Προσφυγικό: Ένταση 
στην Ιταλία, ηρεμία 

στην Ελλάδα
H οργή πολλών ιταλών δημάρχων κατά 

της κυβέρνησης στη Ρώμη είναι μεγάλη. 
Ολοένα και συχνότερα μιλούν στα ιταλικά 
μέσα ενημέρωσης για άθλιες συνθήκες 
στους υπερπλήρεις προσφυγικούς 
καταυλισμούς σε διάφορα σημεία της 
χώρας. Φέτος έφθασαν στην Ιταλία 
περισσότεροι από 11.000 πρόσφυγες και 
μετανάστες, 9.000 περισσότεροι από ότι 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο Φέλιξ Βάις από την οργάνωση διάσωσης 
προσφύγων Sea Watch εργάστηκε στους 
τελευταίους μήνες στο νησάκι Λαμπεντούζα, 
μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης: «Η κατάσταση 
στο νησί είναι τεταμένη. Πεντέμισι χιλιάδες 
άνθρωποι πέρασαν τους τελευταίους μήνες 
από τα παράλια της βόρειας Αφρικής 
στη Λαμπεντούζα. Δηλαδή δύο ή τρία 
πλεούμενα τη μέρα».

Το κλίμα έναντι των 
προσφύγων έχει αλλάξει 

στη Λαμπεντούζα

Το πλήγμα της πανδημίας στον τουρισμό 
της Λαμπεντούζα περιπλέκει ακόμα 
περισσότερα τα πράγματα. Ο τουρισμός 
μειώθηκε κατά 50% και όταν οι τουρίστες 
βλέπουν πλοιάρια με πρόσφυγες να 
καταφθάνουν στις παραλίες όπου κάνουν 
μπάνιο θέλουν να εγκαταλείψουν το 
ταχύτερο το ιταλικό νησάκι. «Και σκεφτείτε 
ότι το νησί ζει από το τουρισμό. Αισθάνεσαι 
ότι το κλίμα έναντι των προσφύγων έχει 
αλλάξει πια στο νησί», τονίζει ο γερμανός 
ακτιβιστής.

Αύξηση νεοαφιχθέντων προσφύγων 
καταγράφεται και στην Ισπανία. Τον Ιούλιο 
έφθασαν στη χώρα 2.000 πρόσφυγες και 
μετανάστες. Πολλοί περισσότεροι από 
ότι τους τελευταίους μήνες. Η Μαδρίτη 
ωστόσο δεν επιθυμεί την εγκατάσταση 
των νεοαφιχθέντων στα προσφυγικά 
κέντρα φοβούμενη εισαγόμενα κρούσματα 
κορωνοϊού. Η φιλοξενία σε άλλες δομές 
ωστόσο βρίσκεται στην ευθύνη των 
περιφερειακών κυβερνήσεων, οι οποίες, 
εύλογα, δυσφορούν.

Πιο ήρεμη κρίνεται η κατάσταση στην 
Ελλάδα. Σε ερώτηση της DW η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
απάντησε ότι τον Ιούλιο κατέγραψε 
μόλις 244 νέες αφίξεις προσφύγων και 
μεταναστών από την Τουρκία. Την ίδια 
περίοδο πέρυσι είχαν καταγραφεί στην 
Ελλάδα πάνω από 5.000 αφίξεις. Το 
μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην 
Ελλάδα είναι οι υπερπλήρεις προσφυγικοί 
καταυλισμοί στα νησιά.

zougla.gr
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Είθισται να αποκαλούμε τη μεγάλη 
θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου και τη μετάστασή Της 
στους ουρανούς και «Πάσχα του 
καλοκαιριού». Γιατί, όμως, συμβαίνει 
αυτό; Πότε εορτάστηκε για πρώτη φορά ο 
«Δεκαπενταύγουστος»;

Ο Δεκαπενταύγουστος ή καλύτερα εορτή 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έχει ιδιαίτερη 
θέση στο εορτολόγιο της  Εκκλησίας και 
συνδέεται άμεσα με τη μοναδικότητα του 
προσώπου της Παναγίας , αποτελώντας 
τη μεγαλύτερη από τις γιορτές που 
καθιερώθηκαν προς τιμή της Παναγίας.

Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό 
της Κοίμησης της Θεοτόκου εμφανίζονται 
τον πέμπτο αιώνα μΧ, γύρω στην εποχή 
που συγκλήθηκε η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος 
της Εφέσου (451), η οποία καθόρισε και το 
θεομητορικό δόγμα, ενώ επιπλέον έγινε και 
η  αιτία να αναπτυχθεί η τιμή στο πρόσωπο 
της Θεοτόκου.

Για πρώτη φορά η Κοίμηση της Θεοτόκου 
πρέπει να εορτάστηκε στα Ιεροσόλυμα στις 
13 Αυγούστου, ενώ απο το 460 και μετά 
αποφασίστηκε η μετάθεση της εορτής για 
τις 15 Αυγούστου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εορτή εκείνη 
είγε γενικότερο θεομητορικό χαρακτήρα, 
χωρίς ειδική αναφορά στο γεγονός της 
Κοιμήσεως της Παναγίας και ονομάζονταν 
«ημέρα της Θεοτόκου Μαρίας».

Ως κέντρο του πανηγυρισμού αναφέρεται 
στην αρχή ένα «Κάθισμα» (ναός), που 
βρίσκονταν έξω από τα Ιεροσόλυμα στον 
δρόμο προς την Βηθλεέμ. Η σύνδεση 
αυτής της γιορτής με την Κοίμηση της 
Θεοτόκου, έγινε στον ναό της Παναγίας, 
που βρισκόταν στη Γεσθημανή, το 
«ευκτήριο του Μαυρικίου», όπου υπήρχε 
και ο τάφος της.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, 
της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
προηγείται νηστεία, η οποία καθιερώθηκε 
τον 7ο αιώνα. Αρχικά ήταν χωρισμένη 
σε δύο περιόδους: πριν από την εορτή 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και 
πριν από την εορτή της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου.

Τον 10ο αιώνα, συνενώθηκαν σε μία 
νηστεία, που περιλαμβάνει 14 ημέρες και 
ξεκινά την 1η Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια 
της συγκεκριμένης νηστείας, νηστεύεται το 
λάδι εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής, 
ενώ στη γιορτή της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρα καταλύεται το ψάρι.

Ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου καταλύονται τα πάντα, εκτός και 
αν η εορτή πέσει σε Τετάρτη ή Παρασκευή, 
οπότε καταλύεται μόνο το ψάρι.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο εορτασμός 
της Κοίμησης της Θεοτόκου περιλαμβάνει 
κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την 
ταφή της Παναγίας και κατά δεύτερο την 
ανάσταση και τη μετάστασή της στους 
ουρανούς.

Για την Κοίμηση της Θεοτόκου δεν 
υπάρχουν πληροφορίες από την Καινή 
Διαθήκη. Γι’ αυτήν μαθαίνουμε από τις 
διηγήσεις σημαντικών εκκλησιαστικών 
ανδρών, όπως των Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου, Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, 
Μόδεστου Ιεροσολύμων, Ανδρέα Κρήτης, 
Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννη 
Δαμασκηνού κ.ά., καθώς και από τα σχετικά 
τροπάρια της εκκλησιαστικής υμνολογίας. 
Στα κείμενα αυτά διασώζεται η «αρχαία και 
αληθεστάτη» παράδοση της Εκκλησίας  γι’ 
αυτό το Θεομητορικό γεγονός.

Έτσι, λοιπόν, κατά την εκκλησιαστική 

παράδοση, η μητέρα του Ιησού Χριστού, 
Μαρία (η Θεοτόκος και Παναγία), 
πληροφορήθηκε τον επικείμενο θάνατό 
της από έναν άγγελο τρεις ημέρες προτού 
αυτός συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται 
κατάλληλα. Προσεύχεται στο όρος των 
Ελαιών και δίνει τα υπάρχοντά της σε δύο 
γειτόνισσές της χήρες. Επειδή κατά την 
ημέρα της Κοίμησής της δεν ήταν όλοι 
οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, καθώς 
κήρυτταν «απανταχού γης», μια νεφέλη 
τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της. 
Μοναδικός απών ο απόστολος Θωμάς.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο 
σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο οποίο 
διέμενε η μητέρα του Θεανθρώπου. 
Αφού της έκλεισαν τα μάτια, οι Απόστολοι 
μετέφεραν το νεκροκρέβατό της στον κήπο 
της Γεθσημανής, όπου και την έθαψαν. 
Κατά τη μεταφορά του λειψάνου της, 
φανατικοί Ιουδαίοι αποπειράθηκαν να 
ανατρέψουν το νεκροκρέβατό της, αλλά 
τυφλώθηκαν. Μόνο ένας από αυτούς 
κατόρθωσε να το ακουμπήσει, αλλά μια 
αόρατη ρομφαία του έκοψε τα χέρια.

Μοναδικός απών από την κηδεία 
της υπήρξε, όπως προαναφέραμε, ο 
Απόστολος Θωμάς. Όταν μετά από τρεις 
ημέρες πήγε στον τάφο της, βρήκε μόνο 
τα εντάφια. Προφανώς, η Παναγία είχε 
αναστηθεί. Πάνω στον τάφο της χτίστηκε 
μεγαλοπρεπής ναός, που αποδίδεται στην 
Αγία Ελένη.

Μετά την καταστροφή του, ο αυτοκρά-
τορας του Βυζαντίου Μαρκιανός (450-
457) με τη δεύτερη σύζυγό του Πουλχερία 
έχτισαν ένα νέο ναό, που υπάρχει 
μέχρι σήμερα. Η Κοίμηση της Θεοτόκου 
εορταζόταν αρχικά στις 13 Αυγούστου και 
από το 460 στις 15 Αυγούστου

Η Δογματική διαφορά μεταξύ 
Ορθοδόξου και  Καθολικής 

Εκκλησίας 

Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει στο δόγμα 
της ενσώματης ανάληψης της Θεοτόκου 
(Assumptio Beatae Mariae Virginis), που 
οριστικοποιήθηκε με την αποστολική 
εγκύκλιο του Πάπα Πίου IB’ «Munificentis-
simus Deus» (1 Νοεμβρίου 1950).

Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει 
λόγο πρώτα για Κοίμηση της Θεοτόκου, 
δηλαδή πραγματικό θάνατο (χωρισμό 
ψυχής και σώματος) και στη συνέχεια 
για μετάσταση της Θεοτόκου, δηλαδή 
ανάσταση (ένωση ψυχής και σώματος) και 
ανάληψή της κοντά στον Υιόν της.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, 
της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

προηγείται νηστεία, η οποία καθιερώθηκε 
τον 7ο αιώνα. Αρχικά ήταν χωρισμένη 
σε δύο περιόδους: πριν από την εορτή 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και 
πριν από την εορτή της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. Τον 10ο αιώνα, συνενώθηκαν 
σε μια νηστεία, που περιλαμβάνει 14 
ημέρες και ξεκινά την 1η Αυγούστου. Κατά 
τη διάρκεια της συγκεκριμένης νηστείας, 
νηστεύεται το λάδι εκτός του Σαββάτου 
και της Κυριακής, ενώ στη γιορτή της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα καταλύεται 
(επιτρέπεται) το ψάρι. Ανήμερα της εορτής 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου καταλύονται 
τα πάντα, εκτός και αν η εορτή πέσει σε 
Τετάρτη ή Παρασκευή, οπότε καταλύεται 
μόνο το ψάρι. Τις ημέρες της νηστείας 
του Δεκαπενταύγουστου ψάλλονται τις 
απογευματινές ώρες στις εκκλησίες (εκτός 
Κυριακής), εναλλάξ, ο «Μικρός και ο Μέγας 
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν 
Θεοτόκον», οι λεγόμενες «Παρακλήσεις».

Το «Πάσχα του Καλοκαιριού» 
και οι … Παναγίες της Ελλάδας

Στην Ελλάδα, η Κοίμηση της Θεοτόκου 
εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα, 
ονομάζεται δε και «Πάσχα του Καλοκαιριού».

Σε πολλά νησιά του Αιγαίου (Τήνος, 
Πάρος, Πάτμος) στολίζουν και περιφέρουν 
επιτάφιο προς τιμήν της Παναγίας.

Σε πόλεις δε, και χωριά ανά την 
επικράτεια, σε εκκλησίες αφιερωμένες στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου διοργανώνονται 
παραδοσιακά πανηγύρια, που καταλήγουν 
σε γενικευμένο γλέντι.

Από το όρος Μελά η Παναγία Σουμελά, 
βρέθηκε στο Βέρμιο Ημαθίας. Στην Τήνο 
η γιορτή της συνδέθηκε με τον τορπιλισμό 
της «Έλλης» και μαζί με την Κοίμησή της 
οι Έλληνες τιμούν την μνήμη αυτών που 
χάθηκαν.

Στη Λέρο η Καστροβασίλισσα, 
στην Αστυπάλαια η Πορταΐτισσα, στη 
Ρόδο η Κρεμαστή και στην Πάρο η 
Εκατονταπυλιανή, στη Λέσβο η Αγία Σιών 
της Αγιάσου και στη Νίσυρο η Σπηλιανή 
Κυρά. Στην Κρήτη η Καλυβιανή και η 
Μεγάλη Παναγιά της Νεάπολης, στην Ίμβρο 
η Παναγιά η Ιμβριώτισσα και στη Χαλκιδική 
η Μεγάλη Παναγιά. Στη Γουμένισσα το 
Θεομητορικό Μοναστήρι, στην Ήπειρο 
η Μολυβδοσκέπαστη, στην Κεφαλονιά η 
Οφιούσα, στην Άνδρο η Φανερωμένη, στην 
Κάρπαθο η Παναγιά της Ολύμπου και η 
Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό.

Στη Σκιάθο η Βαγγελίστρα, στο Λεωνίδιο 
Κυνουρίας η Παναγιά της Έλωνας και η 
Επισκοπιώτισσα στη Μαντινεία.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα 
πένθιμο γεγονός για το ελληνικό λαό, επειδή 
η Παναγία «μετέστη προς την ζωήν».

dogma.gr

Δεκαπενταύγουστος: Γιατί λέγεται 
“Πάσχα του καλοκαιριού” 
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Συμπληρώθηκαν 95 χρόνια από 
τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη 
του σπουδαίου συνθέτη, πολιτικού 
και συγγραφέα, ο οποίος αποτελεί 
μια από τις σημαντικότερες και πιο 
πολυσυζητημένες προσωπικότητες 
της νεώτερης Ελλάδας.

Ο Μιχαήλ (Μίκης) Θεοδωράκης 
γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Ιουλίου 
1925, από πατέρα Κρητικό και 
μητέρα Μικρασιάτισσα. Λόγω της 
επαγγελματικής ιδιότητας του πατέρα 
του (ανώτερος δημόσιος υπάλληλος) 
πέρασε τα παιδικά του χρόνια 
μετακινούμενος σε διάφορες πόλεις 
της Ελλάδας: Μυτιλήνη (1925-1928), 
Σύρο και Αθήνα (1929), Ιωάννινα 
(1930-1932) Αργοστόλι (1933-1936), 
Πάτρα (1937-1938), Πύργο (1938-
1939) και Τρίπολη (1939-1943).

Πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
είχε ανακαλύψει την αγάπη του για 
τη μουσική κι έγραψε τις πρώτες του 
συνθέσεις, ενώ το 1942 εξέδωσε 
τα πρώτα του ποιήματα, με το 
ψευδώνυμο Ντίνος Μάης. Το 1943 
εγκαθίσταται οριστικά στην Αθήνα και 
συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές, με 
δάσκαλο τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη. 
Παράλληλα, αναπτύσσει αντιστασιακή 
δράση, μέσα από τις τάξεις της ΕΠΟΝ 
και του ΚΚΕ. Θα συλληφθεί από τους 
Ιταλούς και στη φυλακή θα γνωρίσει το 
έργο του Μαρξ.

Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου 
Πολέμου (1946-1949) θα εξοριστεί 
πρώτα στην Ικαρία και στη συνέχεια 
στη Μακρόνησο. Οι πολιτικές του 
διώξεις δεν ανακόπτουν το δημιουργικό 
του έργο. Συνθέτει έργα «κλασσικής» 

μουσικής και στις 5 Μαρτίου 1950 
παρουσιάζεται στο θέατρο «Ορφέας» 
της Αθήνας το πρώτο του έργο, 
«Πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς» (1946), 
από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 
με μαέστρο τον δάσκαλό του Φιλοκτήτη 
Οικονομίδη.

Το 1953 θα νυμφευθεί τη γιατρό 
Μυρτώ Αλτίνογλου (το ζευγάρι 
απέκτησε δύο παιδιά, τον Γιώργο και 
τη Μαργαρίτα) και θα συνεχίσει τις 
μουσικές του σπουδές στο Παρίσι, με 
δασκάλους τον Ολιβιέ Μεσιάν και τον 
Εζέν Μπιγκό. Συνεχίζει να συνθέτει 
και το 1959 του απονέμεται το βραβείο 
«Κόπλεϋ» για τον καλύτερο Ευρωπαίο 
συνθέτη της χρονιάς.

Ένα βράδυ του 1958, ενώ περιμένει 
τη γυναίκα του στο αυτοκίνητο, διαβάζει 
τον «Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου κι 
επί τόπου μελοποιεί τα πρώτα οκτώ 
ποιήματα. Το 1960 θα ηχογραφηθούν 
για πρώτη φορά με τη φωνή του 
Γρηγόρη Μπιθικώτση. Είναι η εποχή, 
που ο Θεοδωράκης περνάει στο χώρο 
του τραγουδιού και «παντρεύει» τους 
λαϊκούς ρυθμούς, τα λαϊκά όργανα, 
τους λαϊκούς τραγουδιστές και την 
ποίηση των κορυφαίων εκπροσώπων 
της γενιάς του ‘30 (Σεφέρης, Ελύτης, 
Ρίτσος κ.ά.). Από τα έργα του 
εκείνης της περιόδου ξεχωρίζουν 
τα: «Αρχιπέλαγος», «Πολιτεία Α’ και 
Β’», «Επιφάνεια», «Μαουτχάουζεν», 
«Άξιον Εστί».

Επίσης, θα γράψει μουσική για 
την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη 
«Ζορμπάς» (1964) και για δύο 
θεατρικές παραστάσεις που 
σημάδεψαν τη δεκαετία του ‘60, τη 

«Μαγική Πόλη» και τη «Η γειτονιά των 
Αγγέλων». Το 1963, μετά τη δολοφονία 
του Γρηγόρη Λαμπράκη, ιδρύεται η 
«Νεολαία Λαμπράκη», της οποίας 
εκλέγεται Πρόεδρος. Την ίδια εποχή 
εκλέγεται βουλευτής της ΕΔΑ.

Με την επιβολή της δικτατορίας της 
21ης Απριλίου 1967 θα αρχίσει ένας 
νέος κύκλος διώξεων και εξοριών για 
τον συνθέτη, που θα τελειώσει το 1970 
με την αμνηστία που θα του χορηγηθεί, 
ύστερα από διεθνή κατακραυγή και 
προσπάθειες προσωπικοτήτων, όπως 
ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς, ο Λέοναρντ 
Μπερνστάιν, ο Χάρι Μπελαφόντε, 
ο Άρθουρ Μίλερ και ο Χανς Άισλερ. 
Θα φύγει στο εξωτερικό και θα δώσει 
δεκάδες συναυλίες εναντίον των 
συνταγματαρχών, που θα τον κάνουν 
παντού γνωστό ως σύμβολο του 
αντιδικτατορικού αγώνα.

Την περίοδο της Μεταπολίτευσης 
θα γνωρίσει ευρεία αποδοχή και η 
μουσική του, που θα ακουστεί πάλι 
ελεύθερα. Θα γίνει σημείο αναφοράς 
μιας νέας περιόδου για την Ελλάδα και 
ταυτόχρονα θα παραμείνει σύμβολο 
για τους αγωνιστές πολλών χωρών 
ενάντια σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. 
Πολλά από τα έργα που έγραψε κατά 

Μίκης 
Θεοδωράκης: 
95 χρόνια από 
τη γέννηση 
του μεγάλου 
συνθέτη

τη διάρκεια της επταετίας θα εκδοθούν 
τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης 
(«Ο ήλιος και ο χρόνος», «Τα 
Λαϊκά», «Τα τραγούδια του Ανδρέα», 
«Λιανοτράγουδα», «Κάντο Χενεράλ», 
«Επιφάνεια Αβέρωφ» και πολλά 
άλλα), ενώ σταδιακά θα αρχίσει 
η ηχογράφηση και η έκδοση των 
συμφωνικών του έργων.

Ο Μίκης Θεοδωράκης ασχολήθηκε 
ενεργά με την πολιτική κατά τη 
διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Έθεσε 
το περίφημο δίλημμα «Καραμανλής 
ή τανκς», εκλέχθηκε βουλευτής (Δύο 
φορές με το ΚΚΕ και δύο φορές με τη 
Νέα Δημοκρατία) κι έγινε υπουργός 
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. 
Παράλληλα, ξεκίνησε με τον Τούρκο 
μουσικό Ζουλφί Λιβανελί μία 
προσπάθεια προσέγγισης ανάμεσα 
στους λαούς της Ελλάδας και της 
Τουρκίας.

Στην εξηντάχρονη καριέρα του, 
ο Μίκης Θεοδωράκης έχει γράψει 

πάνω από 1.000 τραγούδια, πολλά 
συμφωνικά έργα, καντάτες και 
ορατόρια, μουσική για δεκάδες 

θεατρικά έργα και τραγωδίες, όπερες 
και μουσική για τον κινηματογράφο.

zougla.gr
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Εντυπωσιακό θέαμα: Κεραυνός 
«χτυπάει» το Άγαλμα 

της Ελευθερίας
Το εντυπωσιακό βίντεο που τράβηξε ο Μάικ Σι έχει γίνει viral στο 

διαδίκτυο συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.
Την πέμπτη 23/07 ο φωτογράφος βρέθηκε τη σωστή στιγμή στο 

σωστό σημείο. Λόγω της καταιγίδας που έπληξε τη Νέα Υόρκη 
αρκετοί κεραυνοί έπεσαν στην περιοχή, και ένας εξ αυτών χτύπησε 
το Άγαλμα της Ελευθερίας, προσφέροντας μια εικόνα που προκαλεί 
δέος!

Μετά από μήνες αποκλεισμού 
που προκάλεσε η πανδημία, πάρκα 
και ζωολογικοί κήποι άρχισαν να 
ανοίγουν και να καλωσορίζουν τους 
επισκέπτες τους. Ωστόσο, καθώς οι 
άνθρωποι εξακολουθούν να είναι πολύ 
προσεκτικοί σχετικά με τους εξόδους 
τους, όλοι προσπαθούν να σκεφτούν 
πώς να προσελκύσουν περισσότερους 
ανθρώπους. Ο ζωολογικός κήπος του 
Σαν Αντόνιο στις ΗΠΑ αποφάσισε να 
εγκαταστήσει «αντίγραφα» ζώων σε 
κανονικό μέγεθος χρησιμοποιώντας 
τουβλάκια Lego.

Η έκθεση «Wild Connections» των 
των ζώων από Lego δημιουργήθηκε 
από τον διάσημο καλλιτέχνη της Νέας 
Υόρκης Σιν Κίνει, ο οποίος ασχολείται 
επαγγελματικά με την κατασκευή 
Lego. Τα ζώα είναι κατασκευασμένα 
εξ ολοκλήρου από τουβλάκια Lego και 
θα εκτίθενται μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. 
Η έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 30 
γλυπτά Lego, που δημιουργήθηκαν με 
περισσότερα από τρία εκατομμύρια 
κομματάκια LEGO. Τα ζώα είναι 
πάντα, λεμούριοι, χελώνες, πουλιά, 

όπως παγόνια και αετούς, ακόμη και έντομα όπως μέλισσες και 
πεταλούδες.

Κάθε γλυπτό είναι μοναδικό και χρειάστηκε πολύς χρόνος και 
υπομονή για να δημιουργηθεί. Για παράδειγμα, το γλυπτό των 
μικρών πάντα χρειάστηκε 405 ώρες για να φτιαχτεί και ο καλλιτέχνης 
χρησιμοποίησε 53.460 τουβλάκια για να το κατασκευάσει, ενώ το 
γλυπτό του αετού χρειάστηκε 184 ώρες και 42.198 τουβλάκια.

«Τα τουβλάκια Lego αποτελούσαν αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών που 
εξάπτει την εφευρετικότητα και δημιουργικότητα. Τώρα μπορούν να βιώσουν μια 

Ζώα φτιαγμένα από Lego

διαφορετική εμπειρία στο ζωολογικό 
κήπο», δήλωσε ο Τιμ Μάροου ο 
Πρόεδρος του Ζωολογικού Κήπου.
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Ο πρόεδρος 
της Λέσχης 
Ολυμπιακού 
Τορόντο 
κ. Ανδρέας 
Παπαδάκος, 
βρέθηκε στα 
εγκαίνια της 
Λέσχης του 
Ολυμπιακού 
στο Γύθειο, 
απ΄όπου και τα 
φωτογραφικά 
στιγμιότυπα.
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ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ. Στους έντεκα 
ανέρχονται οι ομογενείς οι οποίοι 
έπεσαν θύμα της πανδημίας 
του κορωνοϊού στον Ελληνικό 
Οίκο Ευγηρίας «Βασιλειάδα» της 
Μελβούρνης, σύμφωνα με την 
εφημερίδα της Ομογένειας της 

Αυστραλίας «Νέος Κόσμος». Όπως 
αναφέρεται στο δημοσίευμα, άλλες 
δύο γυναίκες άνω των 80 ετών 
απεβίωσαν, ενώ εκφράζονται φόβοι 
πως θα υπάρξουν κι άλλα θύματα 
καθώς αρκετοί τρόφιμοι νοσηλεύονται 
σε σοβαρή κατάσταση.

ΒΟΣΤΩΝΗ. Το Ελληνικό Κολέγιο 
και η Θεολογική Σχολή του Τιμίου 
Σταυρού Βοστώνης δεν θα ανοίξουν 
για να υποδεχθούν τους φοιτητές για 
το επικείμενο ακαδημαϊκό έτος που 
αρχίζει τον άλλο μήνα, Σεπτέμβριο, 
λόγω της συνεχιζόμενης έξαρσης της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Ωστόσο, 
θα εξακολουθήσει η διδασκαλία των 
μαθημάτων να γίνεται εξ’ αποστάσεως 
μέσω του Ιντερνετ και συγκεκριμένα 
μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος 
CAMVAS. Ως γνωστόν, τα μαθήματα 
του περασμένου εξαμήνου έγιναν 
ηλεκτρονικώς εξ’ αποστάσεως, ενώ 
ματαιώθηκε η επίσκεψη του Οικου-
μενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και 
η τελετή της αποφοίτησης τον Μάιο.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη 
δυνατότητα σε διδάσκοντες και 
διδασκόμενους να επικοινωνούν 
αυτοπροσώπως. Η εξ’ αποστάσεως 

διδασκαλία θα αρχίσει στις 15 
Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί 
στις 22 Δεκεμβρίου όπως είχε 
αρχικά προγραμματιστεί. Φέτος θα 
προσφέρουν μαθήματα δύο καινούργιοι 
καθηγητές, ο πρωτοπρεσβύτερος 
Γεώργιος Παρσένιος και η Δρ Γουέντι 
Λάρσον.

Υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για την 
πρώτη ένδειξη ότι ο νέος πρόεδρος 
της Σχολής, Γεώργιος Καντώνης, εν 

Τα γηροκομεία είναι η μεγαλύτερη 
εστία θανάτων στην πολιτεία της 
Βικτόρια που βρίσκεται στο επίκεντρο 
του κορωνοϊού στην Αυστραλία. 
Αρκετοί τρόφιμοι έχουν χάσει τη 
ζωή τους και άλλοι βρίσκονται στα 
νοσοκομεία, με αρκετά ελληνικά 
γηροκομεία στην Μελβούρνη να είναι 
σε κατάσταση συναγερμού. Εκτός 
της «Βασιλειάδας», που 80 τρόφιμοι 
έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, 
δύο κρούσματα έχουν βρεθεί και στο 
μεγαλύτερο ελληνικό γηροκομείο της 
πόλης, το «Φροντίδα» στην περιοχή 
Σεντ Αλμπανς, στα νότια προάστια.

Την ίδια ώρα, οργισμένοι φέρονται 
να είναι οι συγγενείς των θυμάτων 
από τη «Βασιλειάδα». Σύμφωνα με 
τα δημοσιεύματα, η Ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση ανέθεσε σε ιδιωτική 
εταιρεία την προσωρινή διαχείριση του 
ιδρύματος, όμως υπήρχαν σοβαρά 
προβλήματα με την επικοινωνία. 
Συγγενείς των τροφίμων τους 
κατηγορούν πως τηλεφωνούσαν 
για να μιλήσουν στους δικούς τους, 
ωστόσο απαντούσαν τηλεφωνήτριες 
που βρίσκονταν στην Αδελαϊδα και 
έδιναν λάθος πληροφορίες.

Επίσης, οι Αρχές αρνούνταν αρχικά 
να μεταφέρουν τους τροφίμους σε 
νοσοκομεία έγκαιρα, κάτι που θεωρούν 
πως έπαιξε ρόλο στο να χαθούν ζωές. 
Οταν το έπραξαν, αρκετοί από τους 
συγγενείς των τροφίμων δεν γνώριζαν 
καν πού βρίσκονται οι δικοί τους 
άνθρωποι, ενώ επίσης κατηγόρησαν 
το γηροκομείο για ελλιπή μέτρα.

Εντεκα ομογενείς θύματα 
του κορωνοϊού στο ελληνικό 

γηροκομείο «Βασιλειάδα»
 της Μελβούρνης

Εξ’ αποστάσεως τα μαθήματα 
στη Θεολ. Σχολή Βοστώνης 

το επόμενο εξάμηνο
αγαστή συνεργασία και συνεννόηση 
με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, 
προτίθεται να ανανεώσει το καθηγητικό 
σώμα της Σχολής με την προσέλκυση 
νέων και ικανών καθηγητών, οι οποίοι 
θα παράσχουν κορυφαία παιδεία 
στους φοιτητές, αλλά θα ανυψώσουν 
και το γόητρο της Σχολής.

Υπενθυμίζεται πως η Σχολή είχε 
φθάσει, δυστυχώς, σε πολύ χαμηλό 
επίπεδο φθίσης σε σημείο που 
κινδύνευσε να χάσει την ακαδημαϊκή 
της αναγνώριση, η οποία σώθηκε την 
τελευταία κυριολεκτικά στιγμή χάρη 
στην παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου 
Ελπιδοφόρου και του Γεωργίου 
Καντώνη, με την ιδιότητά του τότε ως 
αντιπρόεδρος της Εφορείας. Εχει τεθεί 
σε καθεστώς διετούς ακαδημαϊκής 
δοκιμαστικής επιτήρησης (probation) 
από το οποίο απομένει ένα ακόμα 
έτος.

Υπολογίζεται πως οι φοιτητές θα 
μπορέσουν να μεταβούν αυτοπρο-
σώπως και διαμείνουν στη Θεολογική 
Σχολή κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο 
της άνοιξης του 2021, εφόσον βεβαίως 
έχει υποχωρήσει και η πανδημία του 
κορωνοϊού, καθότι η προτεραιότητα 
της Σχολής είναι η υγεία των φοιτητών, 
καθηγητών και εργαζομένων σ’ αυτή.

ekirikas.com

Το Βυζαντινόρυθμο παρεκκλήσιο του Τιμίου Σταυρού της Θεολογικής Σχολής, μέσα 
στον καταπράσινο περίβολο της, δεσπόζει στον λόφο της Σχολής.
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Μέσα σε κλίμα 
συγκίνησης και διάχυτης αισιοδοξίας, 
πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή 
επανέναρξης των εργασιών στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, 
παρουσία του κυβερνήτη Νέας Υόρκης, 
Αντριου Κουόμο.

Απευθυνόμενους προς τους 
παρευρισκόμενους, ο Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος εξήρε τη 
σημασία και τον συμβολισμό του έργου και 
εξέφρασε την αμέριστη ικανοποίησή του 
που ο πρώτος στόχος από την ανάληψη 
των καθηκόντων του στην Αρχιεπισκοπή 
Αμερικής επετεύχθη πανηγυρικά.

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική 
μέρα. Αντιστρέφουμε το κλίμα το αρνητικό 
που υπήρχε για την εκκλησία μας για 
τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Σημείο 
Μηδέν και το επιστρέφουμε στον κόσμο, 
την Ομογένεια, την Ορθοδοξία και τον 
Ελληνισμό σαν μια πηγή κάθαρσης, σαν 
μια δόξα της Ορθοδοξίας, του Ελληνισμού 
και του αμερικανικού πνεύματος που δεν 
είναι πνεύμα μίσους, αλλά είναι πνεύμα 
ειρηνικής συνύπαρξης, αλληλοσεβασμού, 
δημοκρατίας, θρησκευτικής ελευθερίας 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε ο κ. 
Ελπιδοφόρος.

Από την πλευρά του, ο Κυβερνήτης 
Νέας Υόρκης, Αντριου Κουόμο, χαιρέτισε 
την επανέναρξη και την επικείμενη 
ολοκλήρωση του Αγίου Νικολάου και 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι έχει αντίκτυπο 
όχι μόνο για τους Ελληνορθόδοξους και 
τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, αλλά για 
σύσσωμο τον αμερικανικό λαό, τονίζοντας 
ότι θα απευθύνεται σε όλο τον κόσμο.

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων 
Αγίου Νικολάου, Μιχάλης (Μάικλ) Ψαρός, 
σε ερώτηση Αμερικανίδας δημοσιογράφου 
έκανε λόγο για «την δικιά μας Αγία Σοφία, τον 

δικό μας Παρθενώνα», συμπληρώνοντας 
πως περίμενε με ανυπομονησία να έρθει 
η στιγμή αυτή.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε και 
ο πρόεδρος του Συλλόγου, Ντένις 
Μέχιελ (Dennis Mehiel), κάνοντας μια 
μικρή αναδρομή στις διαδικασίες που 
προηγήθηκαν και, τελικώς, κατέληξαν στη 
συνολική επανεκκίνηση του έργου.

Πλέον, οι εργασίες στον Αγιο Νικόλαο 
βρίσκονται σε εξέλιξη και η ημερομηνία 
των εγκαινίων έχει «κλειδώσει» για την 11η 
Σεπτεμβρίου του 2021. Οπως τονίστηκε, η 
πανδημία της Covid-19 και η προσωρινή 
αναστολή της οικοδομικής δραστηριότητας 
πήγαν μεν πίσω το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης, όμως ο Αγιος Νικόλαος θα 
είναι σε ένα σχεδόν ολοκληρωτικό επίπεδο 
έτοιμος τον Σεπτέμβριο της επόμενης 
χρονιάς.
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οΜοΓεΝεια
Ξεκίνησαν ξανά τα έργα στον Ι.Ν. 
Αγίου Νικολάου Σημείου Μηδέν
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