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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

βασίλη 
σκλάβου

1940 - 2019

Μία από τις πιο θλιβερές επετείους της νεώτερης 
Ελληνικής Ιστορίας είναι αυτή της κατάρρευσης 
του μικρασιατικού μετώπου που οδήγησε στην 
στρατιωτική ήττα και συντριβή αλλά και τον 
ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων από την 
μικρασιατική γη.

Η τραγική αυτή επέτειος, με ομόμωνη απόφαση 
της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου 1998, 
τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. 

14 Σεπτεμβρίου: 
Ημέρα εθνικής μνήμης

“Διάγουμε μια δύσκολη και επικίνδυνη 
περίοδο. Η τουρκική ηγεσία εντείνει τις 
πιέσεις προς τη χώρα μας, πλειοδοτεί 
σε επιθετικές δηλώσεις. Υπονομεύει τις 
σχέσεις καλής γειτονίας και ειρηνικής 
συνύπαρξης που επί τόσες δεκαετίες 
οικοδόμησαν Έλληνες και Τούρκοι, 
θεωρώντας τη θάλασσα που τους χωρίζει 
όχι αδιαπέραστο σύνορο αλλά δίοδο 
επικοινωνίας” δήλωσε, από το Καστελόριζο 
όπου βρίσκεται η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο 
Καστελλόριζο για τον εορτασμό της 77ης 
επετείου της απελευθέρωσης του νησιού.

Σακελλαροπούλου:Το Καστελλόριζο αποτελεί 
πολύτιμο κομμάτι της πατρίδας

οι Καναδοί μπορούν να προσβλέπουν σε 
ένα μακρύ και ευχάριστο φθινόπωρο που 
δεν θα παραχωρήσει εύκολα τη θέση του 
στις χαμηλές θερμοκρασίες και καταιγίδες 
του χειμώνα, σύμφωνα με έναn=ν από τους 
κορυφαίους μετεωρολόγους της χώρας.
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Ο Ford 
προειδοποιεί 

για περαιτέρω 
κλείσιμο 

επιχειρήσεων

Αυξάνονται ανησυχητικά  οι μολύνσεις COVID-19

Μακρύ, ζεστό Φθινόπωρο...
για το μεγαλύτερο μέρος του Καναδά 

προβλέπουν οι ειδικοί
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Η Γενοκτονία των Ελλήνων αναφέρεται 
στη συστηματική εξόντωση των Ελλήνων 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τον Α ‘Παγκόσμιο 
Πόλεμο (1914-1923). Διεξήχθη από δύο 
διαδοχικές κυβερνήσεις της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας - δηλαδή από το 
Κομιτάτο Ένωσις και Πρόοδος (ΚΕΠ) 
και το Τουρκικό Εθνικιστικό Κίνημα του 
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Περιλάμβανε 
σφαγές, εξαναγκαστικές εκτοπίσεις και 
πορείες θανάτου, απελάσεις, μποϊκοτάζ, 
βιασμό, αναγκαστικός εξισλαμισμός, 
στρατολόγηση σε τάγματα εργασίας, 
αυθαίρετες εκτελέσεις και καταστροφή 

Γενοκτονία των Ελλήνων 1914-1923
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

1914 πραγματοποιήθηκε η εθνοκάθαρση 
των Ελλήνων της δυτικής ακτής της 
Μικράς Ασίας. Αυτές οι επιχειρήσεις, 
περιλαμβανομένων εκείνων της Ανατολικής 
Θράκης, σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν 
από την ΚΕΠ χρησιμοποιώντας τακτικές και 
άτακτες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων 
μελών της παραστρατιωτικής μονάδας της 
ΚΕΠ, της λεγόμενης Ειδικής Οργάνωσης 
(δηλαδή η Teşkilât-i Mahsusa).

Με την έναρξη του Μεγάλου Πολέμου, ο 
Ελληνικός αρσενικός πληθυσμός μεταξύ 
21-45 ετών στρατολογήθηκε βίαια σε 
τάγματα εργασίας (τα Amele Taburlari). 
Οι περισσότεροι από αυτούς έχασαν 
τη ζωή τους κάτω από άθλιες συνθήκες 
εφόσον αναγκάζονται να εργάζονται 
όλο το εικοσιτετράωρο με λίγη τροφή 
ή νερό. Το 1915, με τη συμβουλή του 
γερμανικού στρατιωτικού προσωπικού, 
το ΚΕΠ απέλασε τις ελληνικές κοινότητες 
από τα Δαρδανέλλια και την Καλλίπολη 
με το πρόσχημα της στρατιωτικής 
αναγκαιότητας. Αυτοί οι Έλληνες δεν είχαν 
το δικαίωμα να πάρουν τίποτα μαζί τους. 
Τα εμπορεύματα στα καταστήματά τους 
πωλήθηκαν αργότερα από τις οθωμανικές 
αρχές. Απελάθηκαν στο εσωτερικό της 
χώρας και σε μουσουλμανικά χωριά όπου 
αναγκάστηκαν να επιλέξουν μεταξύ του 
Ισλάμ ή του θανάτου. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, πριν από τις απελάσεις, 
οθωμανικοί χωροφύλακες (αστυνομία) και 
οι τσέτες (ένοπλοι συμμορίτες) κατέλαβαν 
χρήματα και τιμαλφή από τις κοινότητες, 
διαπράττουν σφαγές και καίνε εκκλησίες 
και σχολεία. Τον Δεκέμβριο του 1916 
αρχίζει η δίωξη των Ελλήνων στην περιοχή 
του Πόντου.

Μέχρι το 1917, πηγές αναφέρουν ότι 
πάνω από 700.000 Έλληνες είχαν πέσει 
θύμα ενός προκατειλημμένου και καλά 
ενορχηστρωμένου σχεδίου αφανισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέταξε το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, μέχρι το 1918, 
774.235 Έλληνες είχαν απελαθεί από 
τα σπίτια τους, πολλοί από αυτούς στο 
εσωτερικό της Τουρκίας και χάθηκαν τα 
ίχνη τους.

Μετά την ήττα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
εξέχοντες ηγέτες της ΚΕΠ έλαβαν θανατικές 
ποινές σε οθωμανικό στρατοδικείο 
για το ρόλο τους στη διοργάνωση της 
σφαγής των Ελλήνων κατά τη διάρκεια 
του πολέμου. Αλλά, ο μεταπολεμικός 
σχηματισμός του Τουρκικού Εθνικιστικού 
Κινήματος υπό την ηγεσία του Μουσταφά 
Κεμάλ Ατατούρκ διέκοψε τη διαδικασία για 
να φέρει τους δράστες στη δικαιοσύνη. 
Οι εθνικιστές Κεμαλιστές συνέχισαν 
την πολιτική της ΚΕΠ να διώκουν τους 
Έλληνες και κατέληξαν στην καταστροφή 
της κοσμοπολίτικης πόλης της Σμύρνης 
(σήμερα Ιζμίρ) και στην απέλαση όλων των 
Ελλήνων που απομένουν στην Τουρκία. 
Οι αρχές απαγορεύουν την έξοδο από 
την Τουρκία στον υγιής Ελληνικό αρσενικό 
πληθυσμό και, αντίθετα, στάλθηκαν στο 
εσωτερικό όπου οι περισσότεροι έχασαν 
τη ζωή τους σε στρατόπεδα εργατικής 
δουλείας ή σφαγιάστηκαν.

Μέχρι το 1923, διάφορες πηγές 
αναφέρουν ότι περίπου 1 εκατομμύριο 
Έλληνες έχασαν τη ζωή τους στη 
γενοκτονία.

πολιτιστικών, ιστορικών και θρησκευτικών 
μνημείων. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, 
περίπου 1 εκατομμύριο Έλληνες της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχασαν τη ζωή 
τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η πρώτη φάση της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων ξεκίνησε το 1914 στην 
Ανατολική Θράκη, όπου ολόκληρες 
ελληνικές κοινότητες εκδιώχθηκαν βίαια 
και απελάθηκαν στο εσωτερικό της Μικράς 
Ασίας. Άλλα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν 
για την καταδίωξη των Ελλήνων σε αυτή την 
περιοχή ήταν το μποϊκοτάζ των ελληνικών 
επιχειρήσεων, δολοφονίες, βαρειά 
φορολογία, κατάσχεση περιουσίας και η 
πρόληψη από την εργασία στα κτήματα 
τους. Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 
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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

Συνέντευξη Τύπου 
παραχώρησε ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης από τη 
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο 
του Thessaloniki Helexpo 
Forum. Η φετινή συνέντευξη 
Τύπου είναι διαφορετική 
από τις προηγούμενες 
χρονιές καθώς το σύνολο 
των ατόμων που βρίσκονται 
στην αίθουσα δεν θα 
υπερβαίνει τα 50 σε αριθμό.

Η συνέντευξη Τύπου 
πραγματοποιήθηκε μέσω 
ενός συνδυασμού φυσικής 
παρουσίας των δημοσιογράφων και 
ερωτήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς οι 
περισσότεροι από τους διαπιστευμένους 
δημοσιογράφους συμμετείχαν στη 
συνέντευξη ηλεκτρονικά.

«Η Ελλάδα έχει ισχυρές συμμαχίες και 
ο διάλογος είναι μονόδρομος. Η Ευρώπη 
στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και 
στήριξε την Ελλάδα.... Ποτέ η ελληνική 
πλευρά δεν ήταν αυτή που έριξε λάδι 
στη φωτιά», είπε ο πρωθυπουργός και 
πρόσθεσε ότι: «Ασκήσαμε εξαιρετικά ενεργή 
διπλωματία, χτίσαμε καινούργιες συμμαχίες, 
φέραμε την Ευρώπη με το μέρος μας...», 
είπε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης Τύπου.

Επίσης, για τα εξοπλιστικά είπε 
μεταξύ άλλων ότι: «Δεν θα μπούμε σε 
κούρσα εξοπλισμών και δεν πρόκειται 
να επαναλάβουμε τα λάθη που έγιναν 
στο παρελθόν, σχετικά με τις αμυντικές 
προμήθειες» τόνισε ο πρωθυπουργός, 
απαντώντας σε ερώτηση για τα εξοπλιστικά. 
Είπε ακόμη ότι, «στο παρελθόν είχαν 
γίνει αγορές για τα εξοπλιστικά, όχι πάντα 
εύστοχες. Ένοπλες δυνάμεις δεν είναι 
μόνο τα αεροπλάνα αλλά πάνω από όλα 
το ανθρώπινο δυναμικό. Γι’ αυτό θα γίνουν 
15.000 προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
Το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα είναι 
ολιστικό και περιλαμβάνει την πρόληψη για 
την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.

Σε ερώτηση για τυχόν συνάντηση με 
τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν 
είπε ότι: «Μπορώ να συναντηθώ με τον 
Ερντογάν, δεν είμαι αρνητικός σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο» τόνισε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε 
ότι «δεν μπορούμε να συζητάμε και να 
κάνουμε διερευνητικές επαφές εάν κάποιος 
προχωρά σε μονομερείς ενέργειες».

Ο πρωθυπουργός απαντώντας σε 
ερώτηση για την οικονομία και για το αν με 
το πακέτο δράσεων που ανακοίνωσε μπορεί 
να αντιμετωπιστεί η κρίση, για την οποία του 
ρίχνει ευθύνες η αντιπολίτευση, τόνισε:

«Να ξεκινήσουμε τη διαπίστωση ότι 
μιλάμε για μια παγκόσμια ύφεση. Είναι η 
μεγαλύτερη οικονομική κρίση από το 1929 
αλλά η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες τα πηγαίνει λιγότερο 
άσχημα σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, 
ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: 
«Στηρίξαμε την πραγματική οικονομία με 
ένα πακέτο εμπροσθοβαρές και συνεχώς 
εξελισσόμενο. Πρώτον κρατάμε πυρομαχικά 
και δεύτερον προσαρμοζόμαστε στις 
εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται. 
Το πακέτο μέτρων που εξήγγειλα χθες 
σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί. Ερχόμαστε 
να στηρίξουμε την κοινωνία και ειδικά 
τους πιο ευάλωτους. Και τώρα έχουμε 
πολεμοφόδια, η χώρα έχει πολλά ταμειακά 
διαθέσιμα και εφόσον κρίνουμε ότι πρέπει 
να δαπανήσουμε και άλλο δημόσιο χρήμα 
θα το κάνουμε».

Τα σχολεία θα ανοίξουν αύριο 
και όλα θα είναι έτοιμα

«Είναι σημαντικό να ανοίξουν τα σχολεία 
στην ώρα τους. Αναγνωρίζουμε ότι η 
τηλεκπαίδευση μπορεί να είναι επικουρικά 

χρήσιμη αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
το σχολείο. Τα σχολεία θα ανοίξουν αύριο 
και όλα θα είναι έτοιμα. Η Ελλάδα είναι η 
μόνη ευρωπαϊκή χώρα που προσφέρει 
δωρεάν μάσκες σε όλους τους μαθητές και 
τους καθηγητές», τόνισε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη 
Τύπου στη Θεσσαλονίκη. Έκανε έκκληση 
προς όλους να αντιμετωπίσουμε την 
αυριανή ημέρα με ψυχραιμία και αισιοδοξία.

«Έχουμε ήδη την πρώτη παρτίδα 
γρήγορων τεστ τα οποία χρησιμοποιούμε 
στη Λέσβο και δρομολογούμε και την 
προμήθεια και άλλων. Τα έχουμε πάει 
καλύτερα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας 
από ότι τα είχαμε πάει στην πρώτη φάση», 
είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Παιδεία είναι μεγάλο 
στοίχημα για την κυβέρνηση και 

για εμένα προσωπικά»

Σε ερώτηση για «τη μεταρρυθμιστική 
κόπωση ή αμφιθυμία» της κυβέρνησης και 
την προσπάθεια να την αποκρούσει, αλλά 
και τον ρόλο της Παιδείας, ο κ. Μητσοτάκης 
απάντησε πως «η Παιδεία είναι μεγάλο 
στοίχημα για την κυβέρνηση και για μένα 
προσωπικά» και πως πιστεύει ότι έχουν γίνει 
πολλά, αλλά μένουν και πολλά περισσότερα 
ακόμα να γίνουν.

Αναφέρθηκε στις αλλαγές λόγω ασύλου 
που χαρακτήρισε «σημαντική παρέμβαση, η 
οποία απελευθέρωσε τα πανεπιστήμια από 
αυτή την απαράδεκτη πρακτική να γίνονται 
άνδρα ανομίας και παραβατικότητας».

«Εξετάζουμε την εφαρμογή ελάχιστου 
βαθμού εισαγωγής που θα καθορίζει το 
εκάστοτε πανεπιστήμιο», πρόσθεσε ο 
κ. Μητσοτάκης και εξήγγειλε πως εντός 
εξαμήνου θα έχει ψηφιστεί εμβληματικό νέο 
νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, 
αλλά και νομοσχέδιο για την επαγγελματική 
εκπαίδευση.

«Αν χρειαστεί θα εμβολιαστώ 
πρώτος εγώ και 

η οικογένειά μου»

Πεπεισμένος ότι το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού θα είναι ασφαλές και μόνο τότε θα 
διατεθεί στον κόσμο δήλωσε από την ΔΕΘ 
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 
«Αν χρειαστεί για να σας πείσω ότι το 
εμβόλιο θα είναι ασφαλές, τότε με χαρά 
θα εμβολιαστώ εγώ και η οικογένειά μου», 
είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι « 
Είναι πολλοί οι συμπολίτες μας, εν αντιθέσει 
με εκείνους που δεν φορούν μάσκα, οι 
οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν... Να 
πω ότι θα είναι απολύτως ασφαλές όταν 
θα κυκλοφορήσει στην αγορά και θα 
διατεθεί δωρεάν στους Έλληνες πολίτες» 
και πρόσθεσε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες 
που ασχολούνται με την ανακάλυψη του 
εμβολίου, συμφώνησαν και υπέγραψαν να 
μην δοθεί στη δημοσιότητα εμβόλιο το οποίο 
δεν θα είναι 100% ασφαλές.

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
σήμερα είναι πιο δυνατό»

Όλα όσα είπε 
ο πρωθυπουργός

ΣΕΛΙΔΑ 6,7
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Η κυρία Σακελλαροπούλου στο λόγο 
της σημείωσε ακόμη: “Η έξαρση της 
επιθετικής ρητορείας από την τουρκική 
ηγεσία, υψώνει φραγμούς ανάμεσα 
στους λαούς, δημιουργεί καχυποψία και 
εχθρότητα, κλονίζει τους δεσμούς ανάμεσά 
τους. Και ξέρω, ότι ο πατριωτισμός 
σας δεν στηρίζεται στην αντιπαλότητα 
με τον γείτονα. Στηρίζεται στην εθνική 
αυτοπεποίθηση, στην περηφάνια για 
την μακραίωνη ιστορία του νησιού, στην 
άσβεστη μνήμη χιλιόχρονων αγώνων και 
θυσιών”.

Αναφερόμενη στην επίσκεψή της στο 
Καστελόριζο η ΠτΔ δήλωσε: “Χαίρομαι 
που βρίσκομαι στην ιστορική Μεγίστη, 
τόπο μακράς ιστορίας και αδιάσπαστης 
ελληνικότητας. Χαίρομαι που βρίσκομαι στο 
Καστελλόριζο και βλέπω τη σημαία μας να 
κυματίζει παντού, να υψώνεται περήφανη, 
ακόμα και ζωγραφισμένη στον βράχο. 
Χαίρομαι που συναντώ τέτοια ομορφιά, 
τέτοια αισιοδοξία, τέτοιο φρόνημα – το ίδιο 
φρόνημα που βοήθησε τους προγόνους 
σας να διατηρήσουν αλώβητες θρησκεία και 
γλώσσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και 
τους στήριξε στις πολλαπλές δοκιμασίες, 
τις οποίες υπέστη το νησί στη διάρκεια του 
εικοστού αιώνα...Το Καστελλόριζο αποτελεί 
πολύτιμο κομμάτι της πατρίδας. Δεν έχει 
απλώς κορυφαία στρατηγική σημασία για 
τη διαμόρφωση και διεκδίκηση των δικαίων 
της Ελλάδας. Έχει ακόμα μεγαλύτερη ηθική 
σημασία. Είναι ο τόπος που συμπυκνώνει 
την έννοια του πατριωτισμού, στην 
ύψιστη έκφρασή της. Ο τόπος που έμεινε 
ελληνικός, σε πείσμα κάθε επιβουλής. 
Ένας τόπος αγκυρωμένος στο ανατολικό 

άκρο του ελληνικού αρχιπελάγους, που 
κράτησε τον πολιτισμό, τα ήθη και τα 
έθιμά του επί 5.000 χρόνια. Ένας τόπος 
που οι άνθρωποί του, αποδεκατισμένοι 
από τους πολέμους αλλά πάντοτε 
μαχητές, ταγμένοι στη ζωή κι όχι στον 
θάνατο, προσπέρασαν την καταστροφή, 
ξανάχτισαν τα πυρπολημένα τους σπίτια, 
δούλεψαν, πάλεψαν, ανάστησαν το νησί, 
αποφασισμένοι να σηκώσουν στους 
ώμους τους το μέλλον του. Με ακατάβλητο 
πείσμα και επιμονή. Φέρνοντας στο νου 
τον στίχο του Γιώργου Σεφέρη: “Φτέρνα 
της δύναμης/ θέληση ανίσκιωτη”.

Μιλώντας για την 77η επέτειο 
απελευθέρωση του Καστελλόριζου, η 
ΠτΔ είπε: “Εβδομήντα επτά χρόνια από 
τη μέρα που κατέπλευσε στο λιμάνι το 
αντιτορπιλικό “Ναύαρχος Κουντουριώτης”, 
ενώ ακόμα μαινόταν ο πόλεμος σ’ όλη 
την Ευρώπη. Ήταν το πρώτο κομμάτι 
ελληνικής γης που απελευθερώθηκε. 
Βαρύ σε ιστορία, μπορεί να κράτησε το 
όνομα που του δόθηκε την περίοδο της 
επικυριαρχίας των Ιωαννιτών Ιπποτών, 
αλλά του ταιριάζει θαυμάσια και το αρχαίο 
του όνομα: Μεγίστη. Γιατί, όπως λέει 
ένας ωραίος στίχος του Οδυσσέα Ελύτη, 
“υπακούουν τα πράγματα στα ονόματά 
τους”. Το Καστελλόριζο, παρά τη μικρή του 
έκταση, ήταν και παραμένει μέγιστο, γιατί 
οι άνθρωποί του, με τους αγώνες και τις 
θυσίες τους, με την επιμονή, την αντοχή και 
την αγάπη για τον τόπο τους, το ανήγαγαν 
σε υψηλό σύμβολο φιλοπατρίας”.

Τελειώνοντας την ομιλία της η Κατερίνα 
Σκελλαροπούλου δήλωσε: “Είμαστε 
εδώ για να τιμήσουμε τον τόπο και να 
σας διαβεβαιώσουμε ότι ποτέ δεν θα 
αισθανθείτε αποκομμένοι από τον κορμό 

της πατρίδας, ποτέ απομονωμένοι και 
αβοήθητοι. Είμαστε πάντοτε κοντά σας, 
αντλώντας από το παράδειγμά σας, 
εμπνεόμενοι από τον καθημερινό σας 
αγώνα να κρατήσετε ζωντανή μια κοιτίδα 
Ελληνισμού με διαδρομή αιώνων. Γι’ αυτό 
και είναι ύψιστη τιμή για μένα ότι από 
σήμερα θεωρούμαι και εγώ δημότης του 
Καστελλόριζου. Μια από σας, μέλος, πλέον, 
της κοινότητάς σας, πιστεύω ακράδαντα 
ότι με εθνική ομοψυχία και ενότητα θα 
αποδυναμώσουμε κάθε πρόκληση και θα 
αποκρούσουμε κάθε επιβουλή”.

Βήμα προς τη 
σωστή κατεύθυνση

Σε δηλώσεις της, μετά την επίσκεψη 

της σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού στο 
Καστελόριζο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τόνισε τα 
εξής:

“Βρίσκομαι σήμερα στο Καστελόριζο 
για την επετειο των 77 χρόνων από 
την απελευθέρωση του νησιού σε μια 
ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Οι παράνομες 
ενέργειες της Τουρκίας έχουν προκαλέσει 
πρωτοφανή ένταση στο Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο. Ένταση με αποδέκτη 
όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, καθώς 
απειλείται η ειρήνη και η σταθερότητα στην 
περιοχή.

capital.gr

Σακελλαροπούλου:Το Καστελλόριζο 
αποτελεί πολύτιμο κομμάτι της πατρίδας

Το Weather Network κυκλοφόρησε 
τη φθινοπωρινή πρόβλεψή του 
χτες Δευτέρα και ο επικεφαλής 
μετεωρολόγος Chris Scott τόνισε 
ότι οι προβλέψεις είναι ευοίωνες 
για τους ανθρώπους που θέλουν να 
χαρούν την ύπαιθρο για μερικούς 
ακόμη μήνες.

«Αναμένουμε ένα φθινόπωρο 
απολαυστικό σε όλη σχεδόν τη 
χώρα, δήλωσε ο Scott σε τηλεφωνική 
συνέντευξη την Κυριακή.

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Μακρύ, ζεστό Φθινόπωρο...
Είπε ότι οι προβλέψεις της 

επερχόμενης σεζόν θα πρέπει να 
προσφέρουν κάποια ανακούφιση 
στους Καναδούς μετά το «άγριο 
φθινόπωρο» του περασμένου 
χρόνου που έφερε χειμερινές 
καταιγίδες και κρύες θερμοκρασίες.

“Φαίνεται, γενικότερα, ότι θα 
έχουμε ένα ευχάριστο φθινόπωρο 
με πολλές, σχεδόν πάνω από τις 
κανονικές θερμοκρασίες για το 
μεγαλύτερο μέρος της χώρας.”
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για το κατά πόσο θεωρεί ότι ήταν λάθος 
η απόφαση να ξανανοίξει ο τουρισμός και 
η αγορά και τι απαντά στις επικρίσεις για 
την κατάσταση του ΕΣΥ, ο πρωθυπουργός 
τόνισε πως «δεν υπήρξε χώρα που μετά 
το πρώτο lockdown να μην ξανάνοιξε στην 
οικονομική δραστηριότητα».

Επεσήμανε πως ο λόγος για τον οποίο 
έγινε το πρώτο lockdown ήταν για να 
κερδίσουμε χρόνο, ενώ το άνοιγμα στον 
τουρισμό έγινε μετρημένα και με πολύ 
μεγαλύτερο επαγγελματισμό απ’ ό,τι όλες οι 
ανταγωνιστικές μας χώρες. Επανέλαβε ότι 
και σήμερα η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη 
κατάσταση από όλες αυτές τις χώρες.

«Δείξαμε ότι το Κράτος λειτουργεί και 
πήραμε άλλη υπεραξία», ανέφερε ο κ. 
Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Υπήρχε μια 
εικόνα ικανοποίησης και πέσαμε λίγο θύματα 
της επιτυχίας μας». Ωστόσο, υπογράμμισε, 
ότι πήραμε γρήγορα μέτρα «και τα μέτρα 
δουλεύουν» αλλά και ότι ξέρουμε πως δεν 
μπορούμε να πάμε σε ένα δεύτερο lock-
down. «Επειδή είμαι φιλελεύθερος πιστεύω 
στον ορθό λόγο και ο ορθός λόγος στηρίζεται 
στη χρήση πραγματικών δεδομένων», 
σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Για το ΕΣΥ ανέφερε ότι προσελήφθησαν 
6.818 πρόσθετοι γιατρούς και νοσηλευτές 
και προκηρύσσονται για μόνιμες θέσεις αλλά 
και στη δημιουργία πολλών νέων εντατικών. 
«Η δέσμευσή μου ότι μέχρι το τέλος του 
έτους θα έχουμε 1200 μόνιμες εντατικές 
ισχύει». Συνολικά, τόνισε, ότι δεν βλέπει πιο 
αποδυναμωμένο το Σύστημα Υγείας αλλά 
πιο δυνατό.

«Η ΕΕ δεν μπορεί να αποτύχει 
δεύτερη φορά στη διαχείριση 

των προσφύγων»

 «Αυτό που έγινε στην Μόρια -που είναι 
τραγωδία- πρέπει να το δούμε ως ευκαιρία. 
Πρώτον για να επαναδραστηριοποιηθεί η 
Ευρώπη στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης 
και δεύτερον για τη δημιουργία ενός νέου 
ΚΥΤ που δεν θα κουβαλάει τα αρνητικά 
της Μόριας, η οποία είναι ταυτισμένη με 
την κακή διαχείριση του προσφυγικού. 
Θα υπάρξει στη Λέσβο ένα μόνιμο κέντρο 
υποδοχής και ταυτοποίησης», τόνισε ο 
πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

Τύπου στη Θεσσαλονίκη.
«Ζήτησα από την ΕΕ στη διαχείριση του 

νέου ΚΥΤ να έχει μεγαλύτερη ανάμειξη 
και εμπλοκή η Ευρώπη», σημείωσε ο κ. 
Μητσοτάκης. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση 
με ανθρωπιά έχει διαχειριστεί το πρόβλημα 
των ασυνόδευτων ανηλίκων. Είπε ακόμη ότι, 
«χθες μίλησα με την κα Μέρκελ για το πώς 
η Γερμανία μπορεί να υποδεχθεί κάποιες 
οικογένειες που έχουν ήδη πάρει άσυλο, 
επαναλαμβάνοντας πως η ΕΕ δεν μπορεί να 
αποτύχει δεύτερη φορά στη διαχείριση των 
προσφύγων».

«Δεν τίθεται ζήτημα 
αποστρατικοποίησης των 

νησιών»

«Δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης 
των νησιών, ουδέποτε αυτό αποτέλεσε 
αντικείμενο διερευνητικών επαφών και δεν 
θα αποτελέσει και τώρα αν καταφέρουμε 
να ξεκινήσουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, υπογράμμισε, η χώρα διατηρεί 
πάντα τα δικαιώματά της, να προχωρήσει 
εφόσον το κρίνει στην προκήρυξη 
οικοπέδων, εφόσον υπάρχει και ενδιαφέρον 
εντός περιοχών που είναι οριοθετημένες. Το 
μνημόνιο με την Αίγυπτο μάς δίνει το νομικό 
πάτημα να έχουμε επίσημα οριοθετημένη 
και ανακοινωμένη στον ΟΗΕ οικονομική 
ζώνη με την Αίγυπτο.

«Η Ελλάδα υπερασπίστηκε τα 
σύνορά της και τα σύνορα της 

Ευρώπης στον Έβρο, τον Μάρτιο»

 «Η απάντηση δόθηκε τον Μάρτιο. Η 
Ελλάδα υπερασπίστηκε τα σύνορά της και 
τα σύνορα της Ευρώπης και τώρα είμαστε 
σε καλύτερη κατάσταση», απάντησε ο 
πρωθυπουργός σε ερώτηση για το τι θα 
μπορούσε να γίνει σε μια ενδεχόμενη νέα 
κρίση μεταναστευτικών ροών στον Έβρο, 
όπως εκείνη του Μαρτίου.

«Ουδέποτε έκρυψα ότι η Τουρκία παίζει 

ρόλο στο 
π ρ ο σ φ υ γ ι κ ό 
αλλά και 
ο υ δ έ π ο τ ε 
έκρυψα το 
γ ε γ ο ν ό ς 
ότι δεν πρόκειται να εκβιαστούμε και 
να δεχθούμε τέτοιου είδους απειλές να 
σταλούν απελπισμένοι άνθρωποι στην 
Ευρώπη για να εξυπηρετηθούν γεωπολιτικά 
συμφέροντα».

«Παραμένει στους 12 μήνες 
η στρατιωτική θητεία»

 «Κοιτάμε όλες τις πτυχές της θητείας. 
Μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας πως 
δεν πρόκειται να αυξηθεί πέραν των 12 
μηνών», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για 
πιθανή αύξηση της στρατιωτικής θητείας. 
Υπογράμμισε την ανάγκη να αναπτύξουν 
δεξιότητες οι νεοσύλλεκτοι που θα τους είναι 
χρήσιμες στη ζωή τους μετά το στρατό.

Τόνισε ότι θα τεθεί στον δημόσιο διάλογο 
και θα εξεταστεί το θέμα, που πρέπει πρώτα 
να ζυγιστεί γιατί δεν έχει ληφθεί κάποια 
απόφαση, και αφορά την υποχρεωτική 
στράτευση στα 18. «Είναι θέμα το οποίο το 
συζητάω και το συζητά η κυβέρνηση, αλλά 
δεν είμαι έτοιμος να πω κάτι παραπάνω» 
ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Μακριά από εμάς η «μυστική 
διπλωματία»

Για τα ελληνοτουρκικά και το άρθρο του 
πρωθυπουργού σε τρεις ξένες εφημερίδες 
και τις κατηγορίες που δέχεται από την 
αντιπολίτευση για «μυστική διπλωματία», 
ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης Τύπου, απάντησε ότι είχε 
ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για 
τις συζητήσεις στο Βερολίνο.

Επεσήμανε, επίσης, πως αυτό που 

περιέγραψε στα αγγλικά ως «written un-
derstanding», δεν ήταν τίποτα άλλο από 
τη γραπτή αποτύπωση, τα πρακτικά μιας 
κατ’ αρχήν συμφωνίας που επιτεύχθηκε 
στο Βερολίνο μεταξύ της διπλωματικής 
του συμβούλου, του συμβούλου του 
Τούρκου προέδρου και του συμβούλου 
της κ. Μέρκελ. Σε καμία περίπτωση δεν 
επρόκειτο για κάτι περισσότερο. «Μακριά 
από εμάς οποιαδήποτε φιλολογία, ρητορική 
περί μυστικής διπλωματίας» τόνισε ο κ. 
Μητσοτάκης.

Σε άλλη ερώτηση σχολίασε ότι έχει ένα 
στοιχείο γραφικότητας το να τον αποκαλεί 
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
«πολιτικό απατεώνα». Επεσήμανε όμως 
και ότι το κλίμα στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις 
με τους πολιτικούς αρχηγούς δείχνει ότι 
υπάρχει ένα μίνιμουμ συνεννόησης και 
πρέπει να υπάρχει.

«Η απόφαση για το κλείσιμο 
των λιγνιτικών μονάδων είναι 

ειλημμένη»

«Δεν υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις 
από την τοπική κοινωνία, υπάρχουν 
μεμονωμένες αντιδράσεις, όπως υπάρχει 
σε κάθε αλλαγή. Η απόφαση για το κλείσιμο 
των λιγνιτικών μονάδων είναι ειλημμένη. 
Είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθή», 
τόνισε ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη.

«Θα δημιουργηθούν περισσότερες 
θέσεις εργασίας από αυτές που θα χαθούν. 
Υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον 
για την περιοχή. Σε επίπεδο ευρωπαϊκής 
αξιοπιστίας και συμμετοχής της χώρας 
στο εγχείρημα της κλιματικής αλλαγής, 
η απολιγνιτοποίηση μας δίνει πολλούς 

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 3 Όλα όσα είπε 
ο πρωθυπουργός
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πόντους» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Για την κριτική της αντιπολίτευσης είπε 

ότι είναι παράξενο ένα κόμμα που θέλει να 
εμφανίζεται οικολογικό να εξακολουθεί να 
υποστηρίζει την καύση του λιγνίτη. «Είναι 
οξύμωρο, είναι αστείο», πρόσθεσε.

«Μέσα στον μήνα θα υπάρξει 
νομοσχέδιο για τα εργασιακά σε 

δημόσια διαβούλευση»

Θα θέσουμε σύντομα σε δημόσια 
διαβούλευση της πρότασή μας για 
το εργασιακό νομοσχέδιο, τόνισε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Φαντάζομαι λίγοι θα είχαν αντίρρηση 
στο να μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν 
περισσότερη ευελιξία, εφόσον το επιθυμούν 
οι ίδιο, χωρίς αυτό να σημαίνει κατάργηση 
το οκταώρου. Λίγοι μπορεί να έχουν 
αντίρρηση για το γεγονός ότι ένα εργατικός 
νόμος του 1982 χρειάζεται επιτέλους κάποιο 
ουσιαστικό εξορθολογισμό. Θα φροντίσω 
να δώσω άπλετο χρόνο και διαβούλευσης 
και κοινοβουλευτικής συζήτησης. Πάντως, 
μέσα στον μήνα θα υπάρξει νομοσχέδιο για 
τα εργασιακά σε δημόσια διαβούλευση», 
σημείωσε.

«Στην ώρα τους τα αναδρομικά 
των συνταξιούχων - Καμία 

σύνταξη δεν θα κοπεί»

Σε ερώτηση, κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης Τύπου, για τυχόν σύνδεση 
των έκτακτων δαπανών για τα εξοπλιστικά 
με την καταβολή των αναδρομικών των 
συνταξιούχων, ο πρωθυπουργός είπε 
ότι μπορεί να απαντήσει μονολεκτικά 
«Όχι», τονίζοντας ότι «θα τηρηθεί το 
χρονοδιάγραμμα που προσδιόρισα».

«Εγγυώμαι προσωπικά ότι καμία σύνταξη 
δεν πρόκειται να κοπεί», σημείωσε ακόμη ο 
πρωθυπουργός. 

«Για τους νέους ασφαλισμένους θα 
δημιουργήσουμε έναν νέο κουμπαρά για τις 

εισφορές τους», τόνισε προσθέτοντας πως 
«δεν πρόκειται να ακουμπήσουμε καμία 
σύνταξη ούτε στο μεταβατικό στάδιο».

«Εγγυώμαι προσωπικά ότι καμία 
σύνταξη δεν πρόκειται να κοπεί», είπε 
χαρακτηριστικά.

«Η ΚΟ της ΝΔ έχει σηκώσει ένα 
μεγάλο βάρος τους τελευταίους 

14 μήνες»

Η κοινοβουλευτική ομάδα έχει σηκώσει 
ένα μεγάλο βάρος τους τελευταίους 14 μήνες 
και έχει ανταποκριθεί άψογα στα καθήκοντά 
της. Έχουμε ψηφίσει 105 νομοσχέδια. 
Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την 
κοινοβουλευτική μας ομάδα, ανέφερε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
απαντώντας σε ερώτηση για το περιστατικό 
με την άρση ασυλίας του Π. Πολάκη.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε μια 
αστοχία, ίσως αποτέλεσμα μιας καλοκαιρινής 
ραστώνης. Δεν θα επαναληφθεί αντίστοιχο 
φαινόμενο, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Όποιος θέλει να ασκεί κριτική 
να το κάνει με πειστικά 

επιχειρήματα»

Για τις μεταρρυθμίσεις αλλά και τις 
επικρίσεις της αντιπολίτευσης για το σχέδιο 
Πισσαρίδη και το ενδεχόμενο ενός νέου 
«μνημονίου», απάντησε ο πρωθυπουργός 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη 
Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως «οι ωραίες 
ταμπέλες ωραία καίγονται» κι όποιος θέλει 
να ασκεί κριτική να το κάνει με πειστικά 
επιχειρήματα. «Μνημονιακό μέτρο είναι 
η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης 
ή η μείωση των εργοδοτικών εισφορών;» 
διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός.

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αυτή 
εκλέχθηκε με ορίζοντα τετραετίας για 
να εφαρμόσει ένα τολμηρό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων. «Το πρόσθετο όπλο που 
έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ σημαντικά 

χρηματοδοτικά εργαλεία», επεσήμανε. 
«Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για έξυπνες 
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν 
το παραγωγικό μοντέλο της χώρας».

«Συνεχής η μάχη για την 
αποκατάσταση της τάξης»

Πάραλληλα, ο πρωθυπουργός, απαντώ-
ντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι η μάχη 
για την αποκατάσταση της τάξης και την 
τήρηση του νόμου είναι συνεχής. «Η εικόνα 

στην Αθήνα είναι πολύ, πολύ καλύτερη από 
αυτή που παραλάβαμε πριν από ένα χρόνο. 
Θυμάμαι κάθε Παρασκευή να βγαίνουν 
κουκουλοφόροι από τα Εξάρχεια και να 
πετάνε μολότοφ στην κλούβα των ΜΑΤ στη 
Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό δεν συμβαίνει 
σήμερα. Η κατάσταση στην περιοχή είναι 
πολύ καλύτερη, από αυτή που ήταν πριν 
ένα χρόνο. Βοηθάει το γεγονός ότι έχουν 
προσληφθεί 1500 αστυνομικοί και η εικόνα 
της Αθήνας εμπνέει μια ασφάλεια και μια 
σιγουριά» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

zougla.gr
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ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Η Ύψωση του Τιμίου 
Σταυρού εορτάζεται με λαμπρότητα κάθε 
χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Την μέρα αυτή 
γιορτάζεται η διπλή ανεύρεση του Σταυρού 
πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός 
μας.

Η Αγία Ελένη, το 326 μ.Χ. πήγε στην 
Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους 
Αγίους Τόπους και να ευχαριστήσει τον Θεό 
για τους θριάμβους του γιου της, Μεγάλου 
Κωνσταντίνου.

Ο Θείος ζήλος, όμως, έκανε την Αγία 
Ελένη να αρχίσει έρευνες για την ανεύρεση 
του Τιμίου Σταυρού. Επάνω στο Γολγοθά 
υπήρχε ειδωλολατρικός ναός της θεάς 
Αφροδίτης, τον οποίο γκρέμισε και άρχισε 
τις ανασκαφές.

Ύστερα, η Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην 
εύρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα 
αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος 
εκείνο, τον γνωστό μας βασιλικό. Ύστερα 
από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις 
σταυροί, του Κυρίου και των δύο ληστών. 
Ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, 
αφού έκανε δέηση, άγγιξε στους σταυρούς 
το σώμα μιας ευσεβέστατης κυρίας που 
είχε πεθάνει. Όταν ήλθε η σειρά και άγγιξε 
τον τρίτο σταυρό, που ήταν πραγματικά του 
Κυρίου, η γυναίκα αμέσως αναστήθηκε.

14 Σεπτεμβρίου του έτους 335: Ο 
Πατριάρχης Μακάριος ύψωσε τον Τίμιο 
Σταυρό στον Γολγοθά και τον τοποθέτησε 

στον ναό της Αναστάσεως. Την ημέρα του 
εορτασμού έως και σήμερα, στις Εκκλησίες 
μοιράζεται βασιλικός, ώστε οι πιστοί να 
θυμούνται τον τρόπο που βρέθηκε ο Τίμιος 
Σταυρός που μαρτύρησε ο Χριστός.

Η επανάκτηση του 
Τιμίου Σταυρού

613 μ.Χ: Οι Πέρσες κυρίεψαν την 
Παλαιστίνη, λεηλάτησαν και κατέστρεψαν 
τα ιερά προσκυνήματα και πήραν ως 
λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό. Αφού τον 
μετέφεραν στη χώρα τους, θεώρησαν τον 
Σταυρό μαγικό, εξαιτίας κάποιων θαυμάτων 
που έγιναν.

14 Σεπτεμβρίου 629: Ο αυτοκράτορας 
Ηράκλειος, μετά την οριστική νίκη του 
εναντίον των Περσών, ανέκτησε το ιερό 
σύμβολο της Χριστιανοσύνης και το 
μετέφερε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου αποτέλεσε μέρος του θριάμβου του 
και στη συνέχεια στα Ιεροσόλυμα.

Τελικά, η εκκλησία των Ιεροσολύμων 
θεώρησε ότι ο Σταυρός του Χριστού ανήκει 
σε όλη την χριστιανοσύνη και γι’ αυτό 
αποφάσισε να τεμαχίσει το Τίμιο Ξύλο και 
να το διανείμει σε όλη την Εκκλησία.

Στις εκκλησίες μετά τη λειτουργία 
μοιράζονται κλώνοι βασιλικού

Γιατί νηστεύουμε 
ακόμη και το λάδι

Για την Ανάμνηση λοιπόν της Υψώσεως 
του Τιμίου Σταυρού νηστεύουμε στις 14 
Σεπτεμβρίου, επειδή ο Σταυρός είναι 
Ανάμνηση του Πάθους του Χριστού. Διότι 
όπως ο κάθε άνθρωπος που κάνει την 
ανακομιδή (εκταφή) των λειψάνων ενός 
συγγενή του (για παράδειγμα του πατέρα 
του, της μητέρας του και άλλων), λυπάται 
ενθυμούμενος το πρόσωπο αυτό, έτσι 
και εμείς οι Χριστιανοί βλέποντες τον 
Σταυρό και αναλογιζόμενοι ότι ο Χριστός 
Σταυρώθηκε για εμάς τους αμαρτωλούς και 

ως Άνθρωπος Έπαθε, ταπεινωνόμαστε και 
δείχνουμε Συντριβή καρδιάς νηστεύοντες.

Οι μεν Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, 
επισημαίνουν ότι «η Εορτή της Υψώσεως 
του Τιμίου Σταυρού είναι Ισότιμη με την 
Μεγάλη Παρασκευή», αφού και τις δύο 
αυτές Ημέρες τιμούμε εξίσου τα Πάθη και 
την Σταύρωση του Κυρίου.

Η Νηστεία κατά τον Άγιο Ιωάννη τον 
Χρυσόστομο, «δεν γίνεται για το Πάσχα, 
ούτε για τον Σταυρό, αλλά για τις αμαρτίες 
μας… επειδή το Πάσχα δεν είναι υπόθεση 
Νηστείας και πένθους, αλλά ευφροσύνης 
και χαράς. Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει 
να λέμε ότι πενθούμε για τον Σταυρό. Ούτε 
για εκείνον πενθούμε. Αλλά για τα δικά μας 
αμαρτήματα». Επίσης νηστεύουμε για να 
μιμηθούμε τον Κύριο, ο Οποίος ενήστευσε 
για σαράντα ημερόνυχτα επάνω στο 
Σαραντάριον Όρος.

Παραδόσεις στην Ελλάδα 
στις 14 Σεπτεμβρίου

Στη χώρα μας εκείνη την ημέρα 
γιορτάζουν ο Σταύρος και η Σταυρούλα.

Οι γεωργοί φέρνουν στην εκκλησία 
μείγμα από τα δημητριακά που θα 
σπείρουν για να δεχθούν την ειδική ευλογία 
του ιερέα.

Οι ναυτικοί συνήθιζαν να σταματούν 
τα μακρινά ταξίδια με ιστιοφόρα, όπως 
συμβούλευε η παροιμία: «Του Σταυρού, 
σταύρωνε και δένε».

Με το βασιλικό που παίρνουν από την 
εκκλησία, οι νοικοκυρές συνηθίζουν να 
φτιάχνουν το προζύμι της χρονιάς.

Στην Αίγινα αναβιώνει ο λεγόμενος 
«Λειδινός», μία μιμητική παράσταση, με 
μοιρολογήματα και ταφή ενός ομοιώματος 
μικρού παιδιού, έθιμο με πιθανότατα 
αρχαία καταγωγή.

Του 
Σταυρού

14 Σεπτεμβρίου
ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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Ο Καναδός 
αθλητής που 
τιμά η Google 

με το doodle της
Αφιερωμένο στον Τέρι Φοξ είναι το 

σημερινό (13 Σεπμβρίου) doodle της Goog-
le, στον Καναδό αθλητή που κατάφερε 
να γίνει πηγή έμπνευσης για χιλιάδες 
καρκινοπαθείς στον κόσμο.

Αφού έχασε το πόδι του από τον 
καρκίνο, ο Φοξ ξεκίνησε τον «Μαραθώνιο 
της Ελπίδας» - ένα ιστορικό ταξίδι από 
τη μια άκρη του Καναδά στην άλλη για να 
ευαισθητοποιήσει και να κερδίσει χρήματα 
για την έρευνα για τον καρκίνο.

Γεννημένος στις 28 Ιουλίου 1958, στο 
Γουίνιπεγκ της Μανιτόμπα, ο Τέρι Φοξ 
γνωστός για τη δέσμευσή του και την 
έντονη εργασιακή του ηθική.

Το 1977, σε ηλικία 18 ετών, ο Fox 
διαγνώστηκε με καρκίνο των οστών, με 
αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του δεξιού 
ποδιού του.

Κατά τη διάρκεια των μηνών θεραπείας 
του, επηρεάστηκε βαθιά από τις ιστορίες 
των ασθενών γύρω του -κάτι που του 
δημιούργησε μια επείγουσα επιθυμία 
να τερματίσει τα δεινά που προκαλεί ο 
καρκίνος.

Αρνούμενος να αφήσει τον 
ακρωτηριασμό του να τον επιβραδύνει, ο 
Φοξ αποφάσισε να τρέξει από τη μια άκρη 
του Καναδά στην άλλη, συγκεντρώνοντας 
την απαραίτητη χρηματοδότηση για να 
βρει μια θεραπεία για τον καρκίνο.

Τρία χρόνια μετά τη διάγνωσή του, στις 
12 Απριλίου 1980, ο Φοξ ξεκίνησε ταπεινά 
τον «Μαραθώνιο της Ελπίδας» στο St. 
John’s, Newfoundland -στο ανατολικό 

άκρο του Καναδά.
Μέσα από δυνατούς ανέμους και 

καλοκαιρινή ζέστη, έτρεχε κοντά έναν 
μαραθώνιο την ημέρα για πάνω από 
τέσσερις μήνες.

Συνολικά διένυσε 5.373 χιλιόμετρα, αλλά 
κάποια στιγμή αναγκάστηκε να σταματήσει 
όταν οι γιατροί του είπαν πως ο καρκίνος 
είχε προσβάλλει τους πνεύμονές του.

Παρόλα αυτά, πέτυχε τον στόχο του.
 
Στις 28 Ιουνίου 1981, ο Φοξ, που στον 

Καναδά θεωρείται ήρωας και ένας από 
τους σπουδαιότερους πολίτες στην ιστορία, 
άφησε την τελευταία του πνοή.

Η χώρα βυθίστηκε στο πένθος, ενώ οι 
σημαίες κυμάτισαν μεσίστιες.

Η ιστορία του Τέρι Φοξ είναι πλέον 
γνωστή σε όλον τον κόσμο και ο ίδιος 
ένα πρότυπο θάρρους και γενναιότητας, 
καθώς κατάφερε να κοιτάξει στα μάτια τον 
καρκίνο και να επιβληθεί στο άρρωστο 
κορμί του, ώστε να αφήσει μια δική του 
παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

«Αποφάσισα να συμβιβαστώ με τον 
καρκίνο. Δε θέλω οι άνθρωποι να με 
λυπούνται. Θέλησα να κάνω οτιδήποτε 
μπορούσα, οτιδήποτε μπορούσε να γίνει», 
είχε δηλώσει, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές 
που είχε αναφερθεί στους αφόρητους 
πόνους που ένιωθε κατά τη διάρκεια μιας 
διαδρομής.

 
Τι είναι τα doodles

Τα doodles δημιουργούνται από τη 
Google για να γιορτάσουν γεγονότα, 
επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, 
επιστημόνων, μουσικών και άλλων 
ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

Η ομάδα μηχανικών και σχεδιαστών 
doodle της Google (γνωστοί ως doodlers) 
ψάχνει πάντα για νέες και ενδιαφέρουσες 
ιδέες.

Το πρώτο doodle είχε δημιουργηθεί το 
1998, όταν οι ιδρυτές της Google Λάρι 

Πέιτζ και Σεργκέι, 
προκειμένου να 
ενημερώσουν τους 
χρήστες ότι θα λείπουν 
(ήθελαν να πάνε 
σε φεστιβάλ στην 
έρημο της Νεβάδα), 
τοποθέτησαν το σχέδιο 
μίας φιγούρας σε ράβδο 
πίσω από το δεύτερο 
«ο» του λογοτύπου 
της εταιρείας, 
ενημερώνοντας έτσι 
τους χρήστες ότι 
βρίσκονται εκτός 
γραφείου.

Η ιδέα άρεσε και 
έκτοτε καθιερώθηκε και 
εμπλουτίσθηκε.
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Αφορμή για ξεσκόνισμα. Αν μη τι άλλο η καραντίνα αποδείχθηκε περίοδος 
καθαριότητας. Τόσο για τους ένοικους των σπιτιών που ποτέ δεν προλάβαιναν 
να τακτοποιήσουν συρτάρια και ντουλάπες όσο και για τα μουσεία που 
ήταν πάντα ανοιχτά. Στην φωτογραφία ο σκελετός μιας γαλάζιας φάλαινας 
ξεσκονίζεται με αφορμή το άνοιγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του 
Λονδίνου για το κοινό. REUTERS/Dylan Martinez

Ηλιοβασίλεμα. 
Χρυσή έβαψε ο 
ήλιος που έδυε 
την πίστα για το 
skateboard στην 
Βαρκελώνη της 
Ισπανίας. 
EPA/Enric Fontcu-
berta

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!!!
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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!!!

Αναπολώντας τις στιγμές που 
οι φετινές διακοπές σε νησιά 

έμοιαζαν κανονικές.

Στην καρδιά του Αιγαίου υπάρχει μια 
δυσπρόσιτη αμμουδιά, τρεις ώρες μακριά 
με τα πόδια από τον κατοικημένο πολιτισμό. 
Είναι ένας ακύμαντος κολπίσκος, 
προστατευμένος από τα μελτέμια που 
λυσσομανάνε τον Αύγουστο. Η αμμώδης 
ακτή περικλείεται από βραχώδεις πλαγιές 
και στο πίσω μέρος της εκτείνεται ένας 
καλαμιώνας, που σε κάθε ριπή παράγει 
δροσερό αεράκι. Διαθέτει επίσης 
στοιχισμένα αλμυρίκια, πολύτιμα δέντρα 
του πελάγους που εξασφαλίζουν σκιά 
και εξοχές για να κρεμαστούν παγούρια, 
τσάντες με τρόφιμα, η αιώρα. 

Δεν πιστεύω στην τύχη μου. Κανείς δεν 
είναι εδώ. Και σίγουρα κάποιοι θα ζήλευαν 
την πολυτέλεια που κατόρθωσα να 
εξασφαλίσω στον εαυτό μου: να αναπνέω 
ελεύθερα. Στα δεξιά εντοπίζω ένα αλμυρίκι 
που έχει ξεφύγει από την αυστηρή 
στοίχιση των δέντρων της πρώτης σειράς. 
Η απόστασή τους είναι ενάμισι μέτρο, και 
αυτό σημαίνει πως εδώ ακριβώς βρίσκεται 
το ιδανικό «οικόπεδο» για το εφήμερο 
εξοχικό μου. Να κι ένα καλό της πανδημίας. 
Με τον χρυσό κανόνα της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, μάθαμε να κάνουμε 
εύκολα υπολογισμούς. Τώρα στέκομαι 
περήφανη στην άκρη της αμμουδιάς και 
υποκρίνομαι πως ενσωματώθηκα (μαζί με 
το πάνινο κατασκεύασμα) στο άγριο τοπίο. 

Στην ξερολιθιά λίγο πιο πίσω ξετρυπώνω 
πιάτα, μαχαιροπίρουνα, κατσαρόλια. 
Κάποιος υπολόγιζε να είναι εδώ φέτος – 
ακριβώς στο ίδιο «εξοχικό»! Ένας φόβος 
με διαπερνά. Το χειρότερο που μπορεί 
να σου συμβεί όταν αγαπάς τις ερημιές 
είναι να εμφανιστεί κάποιος που επίσης 
τις αγαπάει. Το όνειρο να βρεθείς μόνος 

στη μέση του πουθενά ματαιώνεται με τον 
πιο βίαιο τρόπο. Αναρωτιέμαι για λίγο τι να 
ανέτρεψε τα σχέδιά του, αλλά και ποιανού 
τα σχέδια δεν ανατράπηκαν φέτος. 

Καθώς η νύχτα πέφτει, στριμώχνομαι 
στη μικρή πετσέτα που έχω τοποθετήσει 
μπροστά στη σκηνή, για να απολαύσω 

την πιο όμορφη στιγμή της ημέρας: τον 
σκοτεινό ουρανό να «ανάβει» – αστέρια, 
αστερισμοί, ο γαλαξίας. Τους ήχους που 
μέσα στο σκοτάδι αποκτούν υπόσταση. 
Το κύμα που ξεσέρνει τα βότσαλα. 
Πλαφ. Σσσσσς. Τα μακρινά ρυθμικά 
κουδουνίσματα από κατσίκια. Κλινκ, κλινκ-
κλινκ, κλινκ. 

Νιώθω τόσο ερωτευμένη με την ερημιά 
μου, που πάλι εισχωρεί μέσα μου ο φόβος 
πως θα με προδώσει. Μια στιγμή που 
κράτησε δευτερόλεπτα, ίσως ήταν ώρα, 
μέχρι που ένα αμφίβολο φως εμφανίστηκε 
στον σκοτεινό ορίζοντα. Τώρα το βλέπω 
καθαρά. Πλησιάζει απειλητικά. Ο νους 

Κίμωλος: Η παρηγοριά του ερημίτη

[



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια15 σεπτεμβριου 2020 21

Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

online
evdomada.ca

μου πάει στο νοικοκυριό της ξερολιθιάς. 
Ήδη προβάρω έναν μεταμεσονύκτιο 
τσακωμό σε ποιον ανήκει το «οικόπεδο» 
κι άλλον έναν, που έχει μπει πρόσφατα 
στη ζωή μου, πόσο μακριά είναι το ενάμισι 
μέτρο απόσταση. Το φως κοντοστέκεται. 
Η απειλή της απόβασης αναβάλλεται. 
Είναι ένα μικρό ψαράδικο. Ο γαλαξίας 

«τυφλώνεται», τους ήχους καταπίνει το 
μονότονο ραδιοφωνάκι του ψαρά. Η ερημιά 
ξεγλιστράει. Υπολογίζω. Τεσσεράμισι μέτρα 
απόσταση. Παλιότερα δεν θα μπορούσα 
να ξεπεράσω την (ερωτική) απογοήτευση. 
Σήμερα όμως υπάρχει μια παρηγοριά που 
δεν μπορώ να αγνοήσω: την πολυτέλεια να 
αναπνέω ελεύθερα.

Καιρό πριν από τον κορωνοϊό είχα 
αποφασίσει το καλοκαίρι να με βρει 
σ’ ένα μέρος σχεδόν απομωνομένο. 
Κάπου χωρίς πολλές επαφές, με 
μόνη συντροφιά την ησυχία. Κάποιοι 
φίλοι που απεχθάνονται το κλισέ των 
τιρκουάζ νερών και τον πακεταρισμένο 
τουρισμό σχεδόν με εξανάγκασαν να 
κλείσω εισιτήρια για Νίσυρο. Πέταξα 
αεροπορικώς για Κω. Ο ντόπιος 
ταξιτζής που με οδήγησε στο λιμάνι 
για να επιβιβαστώ στη… μουσειακή 
«Παναγιά Σπηλιανή», που άμα 
τη εμφανίσει δεν σε πείθει ότι θα 
καταφέρει να φτάσει στο Μανδράκι, 
ήταν ανένδοτος: «Μα τι πας να κάνεις 
εκεί δώδεκα μέρες; Θα βαρεθείς. Μία 
ωραία παραλία έχει όλη κι όλη, την 
Παχιά Άμμο, που αν φτάσεις χωρίς 
να γκρεμοτσακιστείς, αν αντέξεις τους 
free campers, τότε να παρακαλάς μη 
σε τσιμπήσει κανένας σκορπιός». 

Οι δυσοίωνες προβλέψεις του 
δεν επιβεβαιώθηκαν. Με το που 
πατάς το πόδι σου στο νησί, νιώθεις 
την ηφαιστειακή του αύρα να σε 
ταξιδεύει σε άλλες –πρωτόγνωρες– 
διαστάσεις. Δεν είναι μόνο η υπόκλιση 
στο μεγαλείο της φύσης που σου 
επιβάλλει η ατμόσφαιρα. Είναι και οι 
άνθρωποι που γνωρίζεις. Δεν ξέρω αν 
η έννοια της φιλοξενίας μπορεί να βρει 
καλύτερους εκφραστές.

Ο «Αντρίκος» στην πλατεία της 
Ηλικιωμένης περίμενε δύο μέρες 
αγόγγυστα να του πληρώσουμε τον 
«παχουλό» λογαριασμό που κάναμε 
στο ουζερί του, γιατί δεν ήξερε πώς να 
βάλει μπροστά το «αναθεματισμένο» 
PΟS χωρίς τη βοήθεια της συζύγου 
του, η οποία είχε αργήσει να έρθει 
εκείνη τη μέρα στο μαγαζί, γιατί 
έφτιαχνε σκορδαλιά με αμύγδαλο 
(παραδοσιακή συνταγή της Νισύρου). 
Η αποκάλυψη, βέβαια, ήρθε ένα 
βράδυ στους Πάλους, πίνοντας τζιν 

τόνικ στο Φαλιμέντο, με σάουντρακ 
από τα ’90s. Θαμώνας του μπαρ κάθε 
βράδυ ο σταρ του νησιού, ο περίφημος 
Γόης. Ξυλουργός το πρωί στα Νικιά, 
δεινός πότης τις νύχτες, με δική του 
βάρκα, αραγμένη στο λιμανάκι του 
χωριού. Δεν άργησε να μας πιάσει 
την κουβέντα, πείθοντάς μας ότι το 
τουριστικό καραβάκι που διοργανώνει 
τις ημερήσιες εξορμήσεις στο κοντινό 
Γυαλί (το ηφαιστειογενές νησάκι όπου 
γίνεται εξόρυξη ελαφρόπετρας και 
περλίτη) δεν αξίζει μπροστά στη δική 
του βάρκα, η οποία μπορεί να μας πάει 
–privé– εκεί που δεν πάει το άλλο. 

Αποδεχτήκαμε την πρόταση 
και την επόμενη μέρα βρεθήκαμε 
να κολυμπάμε στο Καλούτσι, μια 
ανεπανάληπτη μικρή αμμουδιά στο 
νότιο τμήμα. Μόνοι στον Παράδεισο, 
βουτώντας σε κρυστάλλινα νερά, 
ακούγοντας μόνο τον ήχο του κύματος. 
Επιστρέφοντας μετά από πέντε ώρες 
απόλυτης καλοκαιρινής απόλαυσης, 
ζητήσαμε τον λογαριασμό. «Δεν κάνει 
τίποτα. Χάρηκα που σας γνώρισα κι 
ελπίζω να ξανάρθετε στο νησί μας». 
Αυτή είναι η Νίσυρος. Οι άνθρωποι 
που την κατοικούν. Ένα αναπάντεχο 
εμβόλιο ζεστασιάς την εποχή της 
αποξένωσης (και της πανδημίας).

kathimerini.gr

Νίσυρος: Αναπάντεχο 
εμβόλιο ζεστασιάς
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Τη σημασία της εξισορρόπησης της 
τουρκικής υπεροπλίας σε μια ενδεχόμενη 
διαπραγμάτευση της Ελλάδας με την 
Τουρκία τονίζει με συνέντευξή του στην 
«Κ» ο Ζεράρ Αρό, μέχρι πρότινος πρέσβης 
της Γαλλίας στις ΗΠΑ και παλαιότερα 
πρέσβης στον ΟΗΕ και στο Ισραήλ. Ο 
Αρό, στέλεχος σήμερα της συμβουλευτικής 
εταιρείας Albright Stonebridge Group, 
εξηγεί τη λογική της σθεναρής γαλλικής 
στάσης υπέρ της Αθήνας, τις συνέπειες 
της μειωμένης παρουσίας της Ουάσιγκτον 
στην περιοχή και τα όρια της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης. «Οι Τούρκοι είναι νταήδες», 
παρατηρεί, με την ευθύτητα του 
πρόσφατα απελευθερωμένου από τα 
δεσμά της διπλωματικής γλώσσας. «Εχω 
διαπραγματευθεί για δεκαετίες μαζί τους 
και είναι πάντα πολύ δύσκολοι, πολύ 
ωμοί. Παίζουν ένα παιχνίδι μηδενικού 
αθροίσματος· δεν προσπαθούν να 
κατανοήσουν την οπτική του άλλου».

Ειδικά απέναντι στην Ελλάδα «έχουν 
ενθαρρυνθεί γιατί είναι πιο ισχυροί, 
η οικονομία τους είναι τρεις-τέσσερις 
φορές μεγαλύτερη». Χαρακτηρίζει το 
τουρκολιβυκό μνημόνιο του περασμένου 
Νοεμβρίου μια «εξωφρενική πρόκληση». 
Είναι «τόσο ακραίο, που καταλήγει να 
αναιρεί τον εαυτό του», λέει.

Ο Αρό μιλάει για το πνεύμα 
αναθεωρητισμού που έχει εδραιωθεί στην 
Τουρκία, το οποίο εκφράζει ο Ερντογάν. 
Μεταφέρει όσα του είπε, «σοκαρισμένη», 
υψηλόβαθμη Γαλλίδα διπλωμάτις για 
τις συζητήσεις που είχε με Τούρκους σε 
πρόσφατη επίσκεψη αναψυχής στην 
Κωνσταντινούπολη. «Λένε ότι η Συνθήκη 
της Λωζάννης ήταν μια καταστροφή και 
η παράδοση των νησιών στην Ελλάδα. 
Υπάρχει η αίσθηση –όπως π.χ. και 
στην Κίνα– ότι η Τουρκία έπεσε θύμα 
εκμετάλλευσης όταν ήταν αδύναμη και ότι 
πρέπει να διεκδικήσει εκ νέου τα νόμιμα 
δικαιώματά της. Και η απάντηση, όταν 
τους έλεγε ότι το διεθνές δίκαιο εν πολλοίς 
είναι στο πλευρό της Ελλάδας, ήταν: “Και 
λοιπόν;”».

«Αμφιβάλλω ότι θα επιδιώξουν τη 
σύρραξη», σημειώνει. «Αλλά η πεποίθηση 
του Μακρόν είναι ότι ο καλύτερος τρόπος 
για να αποφευχθεί ένα ατύχημα είναι 
να δείξουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό 
των Ελλήνων. Για να ξεκινήσει κανείς μια 
διαπραγμάτευση με την Τουρκία, πρέπει 
να υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Αν 
η διαπραγμάτευση είναι αποκλειστικά 
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, το 
παιχνίδι θα έχει χαθεί εξαρχής – η Τουρκία 
θα εκμεταλλευθεί στο έπακρον την ισχύ 
της».

Ακόμα και αν έχει εδραιωθεί η αναγκαία 
ισορροπία δυνάμεων, με τη συνεργασία 
χωρών όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ, 
εκτιμά ότι θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί 
λύση: «Θα πρέπει και οι δύο πλευρές 
να κάνουν σημαντικές υποχωρήσεις, σε 
επίπεδο πραγματικό και συμβολικό, και οι 
υποχωρήσεις αυτές να γίνουν αποδεκτές 
από τους εθνικιστές της κάθε χώρας. 
Γιατί υπάρχει και στην Ελλάδα θέμα 
εθνικισμού… Και δυστυχώς το πνεύμα 
των καιρών δεν είναι ένα πνεύμα κοινής 
λογικής».

«Η Γαλλία και η διεθνής κοινότητα δεν 
παίρνουν θέση για το θέμα των εκκρεμών 
ζητημάτων με τις θαλάσσιες ζώνες», 
καταλήγει ο Αρό. «Πρόκειται για ιδιαιτέρως 
σύνθετα ζητήματα από τεχνικής και 
νομικής άποψης και η Τουρκία έχει δίκιο ότι 
δεν γίνεται να αποκλειστεί εντελώς από το 
Αιγαίο εξαιτίας της ύπαρξης των νησιών. 
Αυτό όμως δεν δικαιολογεί την πολιτική 
εκφοβισμού της Τουρκίας απέναντι στην 
Ελλάδα».

«Διακοπές 
από την Ιστορία»

O έμπειρος διπλωμάτης προειδοποιεί 
ότι η Αθήνα δεν πρέπει να περιμένει 
πολλά από την Ε.Ε. «Δεν θα υπάρξει 
κοινό μέτωπο υπέρ των κυρώσεων», 
προβλέπει. «Η Ευρώπη ως πολιτική 
οντότητα δεν υφίσταται πραγματικά. Είδατε 
πόσο διαφορετική ήταν η αντίδραση για 
τα γεγονότα στη Λευκορωσία σε σχέση 
με την Ανατολική Μεσόγειο. Είδατε τη 
γερμανική ανακοίνωση –ντροπιαστική, στα 
δικά μας μάτια– που καλούσε την Ελλάδα, 
τη Γαλλία και την Τουρκία να επιδείξουν 
αυτοσυγκράτηση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι 
γι’ αυτές τις αντιδράσεις. Ενας είναι ότι οι 
Ευρωπαίοι εταίροι μας κατά μία έννοια 
βρίσκονται σε διακοπές από την Ιστορία: 
ζουν σε έναν παραδεισένιο κόσμο, όπου 
όλα διευθετούνται μέσω πολιτισμένων 
συνομιλιών, δεν αναγνωρίζουν ότι η 
διπλωματία βασίζεται στη στρατιωτική ισχύ. 
Επιπλέον, θεωρούν τα ελληνοτουρκικά 
μια εξωτική αντιπαράθεση, στην οποία 
δεν θέλουν να έχουν καμία εμπλοκή. Αν 
είσαι στη Στοκχόλμη, δεν σε ενδιαφέρει 
το Καστελλόριζο – σε ενδιαφέρει να 
διατηρήσεις καλές σχέσεις με την Τουρκία. 
Τρίτον, υπάρχει η ιστορική, στρατηγική 
θεώρηση βάσει της οποίας η Τουρκία είναι 
ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του 
ΝΑΤΟ.

Τέλος, υπάρχει η ειδική περίπτωση 
της Γερμανίας, με τη μεγάλη τουρκική 
μειονότητα και με τις στενές οικονομικές 
σχέσεις με την Τουρκία».

Πέρα όμως από την αλληλεγγύη 
προς την Ελλάδα, γιατί έχει κινηθεί τόσο 
δυναμικά το Παρίσι κατά του τουρκικού 
επεκτατισμού; «Η πολιτική αυτή απέναντι 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο αποτελεί 
μέρος ενός ευρύτερου φάσματος 
επιθετικών κινήσεων της Τουρκίας», π.χ. 
στη Λιβύη και στη βόρεια Συρία, εξηγεί. Ο 
Αρό τονίζει τη σημασία της αμερικανικής 
απουσίας από την περιοχή στα χρόνια της 
προεδρίας Τραμπ. «Υπό μία φυσιολογική 
αμερικανική διοίκηση, η Τουρκία ποτέ δεν 
θα διενοείτο να στείλει στρατιώτες στη 
Λιβύη. Παραπονιόμασταν για τη φορτική 
παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή, 
αλλά τώρα βλέπουμε τι συμβαίνει όταν 
λείπουν». Αυτό έχει παίξει κρίσιμο ρόλο 
στη στάση του Μακρόν, εξηγεί: «Αυτό 
που λέει είναι ότι ο κόσμος αλλάζει, το 
περιβάλλον της Ευρώπης φλέγεται –
Ουκρανία, Συρία, Λιβύη, Σαχέλ– και οι 
Αμερικανοί δεν αντιδρούν, οπότε πρέπει 
να δράσουμε εμείς».

Βασικός παράγων του ασταθούς 
αυτού νέου κόσμου είναι μια Ρωσία 

που «με τη συμπεριφορά της καθιστά 
τον διάλογο με την Ευρώπη ανέφικτο», 
προσθέτει. Η απόπειρα δηλητηρίασης 
του Αλεξέι Ναβάλνι είναι «άλλο ένα καρφί 
στο φέρετρο» της όποιας απόπειρας 
επαναπροσέγγισης.

Οι κρίσιμες εκλογές

Πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα στην 
Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα, αν 
κερδίσει τις εκλογές ο Τζο Μπάιντεν; «Οι 
εκλογές της 3ης Νοεμβρίου είναι οι πιο 
σημαντικές για τον υπόλοιπο κόσμο από 
εκείνες του 1932, όταν εξελέγη για πρώτη 
φορά ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ. Ποτέ ξανά 
έκτοτε δεν είχαμε δύο υποψηφίους με τόσο 
διαφορετικές φιλοσοφίες για την εξωτερική 
πολιτική. Αν ο Τραμπ επανεκλεγεί, θα είναι 
ο καθένας για τον εαυτό του. Οι ΗΠΑ θα 
υπονομεύσουν τις συμμαχίες στις οποίες 
ανήκουν, θα επεμβαίνουν μόνο όταν θα 
διακυβεύονται τα ζωτικά τους συμφέροντα· 
ακόμα και το ΝΑΤΟ θα κινδυνεύσει με 

Η Αθήνα δεν πρέπει να περιμένει πολλά από την Ε.Ε. σε σχέση με την Τουρκία, 
σύμφωνα με τον Ζεράρ Αρό, μέχρι πρότινος πρέσβη της Γαλλίας στις ΗΠΑ και 
παλαιότερα πρέσβη στον ΟΗΕ και στο Ισραήλ, ο οποίος εκτιμά ότι «δεν θα υπάρξει 
κοινό μέτωπο υπέρ των κυρώσεων». (Φωτ. A.P. Photo)

Ζεράρ Αρό στην «Κ»: 
Οι Τούρκοι είναι νταήδες 

αλλά δεν θέλουν τη σύρραξη

κατάρρευση. Η Ευρώπη μόνη της θα κληθεί 
να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η 
Τουρκία και η Ρωσία». Ο Αρό ωστόσο, που 
υπηρέτησε ως πρέσβης της Γαλλίας στις 
ΗΠΑ από το 2014 έως το 2019, σημειώνει 
ότι δεν θα αλλάξουν όλα αν ηττηθεί ο 
Τραμπ: «Η κοινή γνώμη επιδεικνύει 
κόπωση με τις διεθνείς επεμβάσεις, 
κάτι το οποίο συμμερίζεται η αριστερή 
πτέρυγα των Δημοκρατικών… Δεν θα 
δούμε Αμερικανούς στρατιώτες στη Συρία 
ή στην Ουκρανία αν κερδίσει ο Μπάιντεν. 
Επιπλέον, η στροφή προς την Κίνα θα 
συνεχιστεί». Η κρίσιμη διαφορά, τονίζει, 
είναι ότι «θα δούμε μια επανάκαμψη της 
αμερικανικής διπλωματίας – κάτι το οποίο θα 
έχει μεγάλη σημασία και για την Ανατολική 
Μεσόγειο». Περιγράφοντας τα άδεια 
γραφεία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί Τραμπ, 
σχολιάζει για τον Αμερικανό πρόεδρο: 
«Δεν ενδιαφέρεται για τη γραφειοκρατία, 
για συμβουλές – αποφασίζει παρορμητικά, 
παρακολουθώντας Fox News».

kathimerini.gr
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Η σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στον Δυτικό Καναδά 
και συγκεκριμένα στο Calgary, ανακοινώθηκε στην εφημερίδα της 
κυβερνήσεως, στις 27 Αυγούστου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδρυση του νέου προξενικού γραφείου είναι 
αποτέλεσμα των εύστοχων ενεργειών του πρέσβη της Ελλάδος στον 
Καναδά κ. Δημήτρη Αζεμόπουλου.

Αναλυτικότερα το προεδρικό διάταγμα ορίζει: 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72 ΦΕΚ Α 167/7.9.2020

Σύσταση Άμισθης Προξενικής Αρχής της Ελλάδας στην πόλη Κάλγκαρι (Calgary) του 
Καναδά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση 
ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, όπως διατυπώθηκε στο υπό 
στοιχεία Α.Π.Φ. 010/ΑΣ 774/15.11.2019 έγγραφό της.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αρ. 137/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του 
Υπουργού Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας στο Κάλγκαρι (Calgary) του Καναδά
Συνιστάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Κάλγκαρι (Calgary) του 

Καναδά και περιφέρεια αρμοδιότητας την επικράτεια της Επαρχίας Αλμπέρτα (Alberta).
Άρθρο 2
 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 

διατάγματος.

 Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας  Ο Υπουργός Εξωτερικών
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Σύσταση Άμισθης Προξενικής Αρχής 
στον Δυτικό Καναδά

Ο Ford προειδοποιεί για περαιτέρω 
κλείσιμο επιχειρήσεων

Ο πρωθυπουργός Doug Ford 
προειδοποιεί ότι «κάθε επιλογή είναι στο 
τραπέζι» εν μέσω μιας ανησυχητικής 
αύξησης των μολύνσεων COVID-19, 
«συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω 
διακοπών λειτουργίας υπηρεσιών».

Ο Φορντ έκανε το σχόλιο κατά τη 
διάρκεια της καθημερινής του ενημέρωσης 
στο Queen’s Park χθες Δευτέρα καθώς 
μίλησε για μια «ανησυχητική» αύξηση 
των κρουσμάτων, με το μέσο όρο του 
επταημέρου της επαρχίας να φτάνει τα 209, 
ενώ τον περασμένο μήνα έφτασε τα 85.

«Οι σημερινοί αριθμοί προκαλούν 
ανησυχία σε όλους μας», είπε μετά 
την υπουργό Υγείας που ανακοίνωσε 
τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό νέων 
περιπτώσεων από τις 5 Ιουνίου. «Επιτρέψτε 
μου να είμαι ξεκάθαρος. Κάθε επιλογή είναι 
στο τραπέζι. Θα πάρουμε κάθε απαραίτητο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω 
διακοπών λειτουργίας. “

Ο Φορντ δήλωσε στους δημοσιογράφους 
ότι πιστεύει ότι έρχεται το δεύτερο κύμα 
του COVID-19 και «το μόνο ερώτημα που 
τον απασχολεί είναι πόσο κακό θα είναι 
το δεύτερο αυτό κύμα», κάτι που είπε 
θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από το 
πόσο αυστηρά ακολουθούν οι πολίτες του 

Οντάριο τις οδηγίες δημόσιας υγείας.
Είπε επίσης, ότι αυτή τη στιγμή η 

κυβέρνησή του δεν έχει στα σχέδιά της να 
επαναφέρει περιορισμούς στην επαρχία, 
θα εξετάσει όμως το ενδεχόμενο να το 
κάνει μεμονωμένα σε περιοχές.

Ο Ford πρότεινε ωστόσο, ότι θα 
μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για 
την αποτροπή μεγάλων κοινωνικών 
συγκεντρώσεων που έχουν κατηγορηθεί 
για την πρόσφατη αύξηση της μετάδοσης 
του ιού στο Τορόντο, την Οτάβα και τις 
περιοχές Peel.

Επί του παρόντος, οι περιορισμοί 
της επαρχίας επιτρέπουν εσωτερικές 
κοινωνικές συγκεντρώσεις έως 50 ατόμων, 
υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται 
άλλες οδηγίες για τη δημόσια υγεία. 
Ωστόσο ορισμένοι τοπικοί αξιωματούχοι, 
συμπεριλαμβανομένου του δήμαρχου του 
Brampton, Patrick Brown, κάλεσαν την 
κυβέρνηση του Συντηρητικού κόμματος να 
θεσπίσει αυστηρότερα μέτρα.

«Όταν οι υπεύθυνοι υγείας από 
διαφορετικές περιοχές μου λένε ότι 
οι κοινωνικές συγκεντρώσεις είναι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα το συμπέρασμα 
είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει απλά 
να σταματήσουν. Δεν μπορούμε να 
επιτρέψουμε να γίνονται απερίσκεπτα 
πάρτι”, κατέληξε.

Απο σεΛιΔΑ 1
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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...

Τραμπ 
και Μπάιντεν 
τίμησαν την 

επέτειο της 11ης 
Σεπτεμβρίου

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την 
προεδρία Τζο Μπάιντεν και ο αντιπρόεδρος 
των ΗΠΑ Μάικ Πενς, και οι δύο με μάσκες, 
συμμετείχαν στις εκδηλώσεις στη Νέα 
Υόρκη για τη 19η επέτειο από τις επιθέσεις 
της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ την ίδια ώρα ο 
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τιμούσε στην 
Πενσιλβάνια τη μνήμη των επιβατών της 
πτήσης 93.

Μπάιντεν και Πενς χαιρετίστηκαν 
“αγγίζοντας” τους αγκώνες τους – μία από 
τις πολλές αλλαγές στις καθιερωμένες 
τελετές, λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ 
διάβασε έναν στίχο από τη Βίβλο, ενώ ο 
Μπάιντεν δεν έκανε δηλώσεις.

Περίπου 200 προσκεκλημένοι, μεταξύ 
των οποίων ο κυβερνήτης Άντριου 
Κουόμο και ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, 
συμμετείχαν σε αυτήν την τελετή κατά 
την οποία οι συγγενείς των θυμάτων, με 
βιντεοσκοπημένα μηνύματα, διάβασαν τα 
ονόματα των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που 
σκοτώθηκαν όταν τα δύο αεροσκάφη που 
είχαν καταληφθεί από τους αεροπειρατές 
έπεσαν στους Δίδυμους Πύργους. Ένα 
τρίτο αεροπλάνο χτύπησε το Πεντάγωνο 
ενώ το τέταρτο συνετρίβη στο Σάνκσβιλ 

της Πενσιλβάνιας, όταν οι επιβάτες 
αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και εξεγέρθηκαν 
εναντίον των αεροπειρατών της Αλ Κάιντα.

Παρόμοιες τελετές έγιναν στον 
Πεντάγωνο και στο Σάνκσβιλ, όπου 
ο κόσμος συγκεντρώθηκε τηρώντας 
τις αποστάσεις, κοντά στο σημείο της 
συντριβής της Πτήσης 93.

“Το μοναδικό πράγμα που έστεκε 
ανάμεσα στον εχθρό και σε ένα θανάσιμο 
πλήγμα στην καρδιά της αμερικανικής 
δημοκρατίας ήταν το θάρρος και η 
αποφασιστικότητα 40 ανδρών και 
γυναικών – των καταπληκτικών επιβατών 
και του πληρώματος της Πτήσης 93”, 
είπε ο πρόεδρος Τραμπ μιλώντας στο 
πλήθος. “Η Αμερική δεν θα σταματήσει 
ποτέ να καταδιώκει τους τρομοκράτες που 
απειλούν τον λαό μας”, πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος 
αναφέρθηκε στον θάνατο του ηγέτη του 
Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ 
Μπαγκντάντι το 2019 και του Ιρανού 
στρατηγούς Κασέμ Σουλεϊμανί φέτος τον 
Ιανουάριο. Δεν έκανε όμως καμία αναφορά 
στην εκτέλεση του Οσάμα μπιν Λάντεν, του 
ηγέτη της Αλ Κάιντα και “εγκεφάλου” των 
επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, η οποία 
έγινε επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα 
το 2011 – και τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ 
ήταν ο Τζο Μπάιντεν.

Ο πρώην αντιπρόεδρος πρόκειται και 
αυτός να επισκεφθεί το Σάνκσβιλ, αργότερα 
σήμερα. Πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο 
που τον μετέφερε από το Ντέλαγουερ στη 
Νέα Υόρκη, δεσμεύτηκε να μην μιλήσει 
σήμερα για τίποτα άλλο παρά μόνο για την 
επέτειο.

Στο χώρο του μνημείου, ο Μπάιντεν 
μίλησε με την 90χρονη Μαρία Φίσερ, 
η οποία έχασε τον γιο της πριν από 19 

χρόνια. Της είπε ότι και ο ίδιος έχει χάσει 
τον γιο του και πρόσθεσε: “Δεν το ξεπερνάς 
ποτέ”, δίνοντας στην ηλικιωμένη γυναίκα 
το τριαντάφυλλο που κρατούσε.

Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει για τον ίδιο 
η σημερινή ημέρα, ο Μπάιντεν απάντησε: 
“Σημαίνει ότι θυμάμαι όλους τους φίλους 
που έχασα”.

ΑΜΠΕ

Παλαιστίνη: 
«Μαύρη μέρα» για 
τον αραβικό κόσμο 

η υπογραφή της 
συμφωνίας Ισραήλ 
– ΗΑΕ – Μπαχρέιν
H υπογραφή Τρίτη, της συμφωνίας 

εξομάλυνσης μεταξύ του Ισραήλ, των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και 
του Μπαχρέιν θα σηματοδοτήσει μια 
«μαύρη μέρα» στην ιστορία του αραβικού 
κόσμου, δήλωσε σήμερα ο Παλαιστίνιος 
πρωθυπουργός Μοχάμεντ Στάγεχ.

Οι επικεφαλής της διπλωματίας των δύο 
μοναρχιών του Κόλπου και ο Ισραηλινός 
πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου 
αναμένεται να υπογράψουν αύριο στην 
Ουάσιγκτον, παρουσία του Αμερικανού 
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνία για 
την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των 
αραβικών αυτών κρατών και του εβραϊκού 
κράτους.

Οι Παλαιστίνιοι, από την Παλαιστινιακή 
Αρχή μέχρι τους ισλαμιστές της Χαμάς 
καταδίκασαν τη συμφωνία χαρακτηρίζοντάς 
την συγκεκριμένα «πισώπλατες μαχαιριές» 
εκ μέρους των χωρών αυτών που 
κατηγορούνται ότι σύναψαν συμφωνία με 
το Ισραήλ χωρίς προηγούμενη επίλυση της 
ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης.

«Αύριο, θα είμαστε μάρτυρες μιας μαύρης 
μέρας στην Ιστορία του αραβικού έθνους, 
μιας ήττας των θεσμών του Αραβικού 
Συνδέσμου, που δεν είναι πια ενωμένοι, 
αλλά διχασμένοι», δήλωσε σήμερα ο 
Στάγεχ κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας 
συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου 
της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Η ημέρα αυτή θα προστεθεί στο 
χρονοδιάγραμμα της παλαιστινιακής 
μιζέριας και θα καταγραφεί ως η ημέρα 
της αραβικής διάσπασης», δήλωσε. 
Πρόσθεσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή 
σκοπεύει να «διορθώσει» τη σχέση της 
με τον Αραβικό Σύνδεσμο, ο οποίος δεν 
κατήγγειλε την εξομάλυνση των σχέσεων 
μεταξύ του Ισραήλ και των δυο μοναρχιών 
του Κόλπου.

Οι Παλαιστίνιοι κάλεσαν σε διαδηλώσεις 
αύριο για να εκφράσουν την αντίθεσή 
τους σε αυτό το σχέδιο και κάλεσαν τις 
αραβικές χώρες «να μην μετάσχουν στους 
εορτασμούς» της Τρίτης στην Ουάσιγκτον.

Ο Νετανιάχου, που φθάνει αύριο στην 
αμερικανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις 
υπηρεσίες του, εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για τις «ιστορικές ειρηνευτικές 
συμφωνίες» με τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και το Μπαχρέιν, χώρες με τις 
οποίες το Ισραήλ δεν ήταν ποτέ σε πόλεμο.

ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP

Βρετανός ειδικός: 
Πιθανόν μετά τον 
Σεπτέμβριο του 
2021 το εμβόλιο

  
Ένα εμβόλιο κατά του νέου κορωνοϊού 

πιθανώς να μην είναι διαθέσιμο στο κοινό 
τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
2021, αναφέρει Βρετανός καθηγητής 
του Imperial College στο Λονδίνο και 
σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο καθηγητής Πίτερ Όπενσο ανέφερε ότι 
αναμένει ένα κενό εννέα μηνών μεταξύ της 
ανακάλυψης του εμβολίου και της στιγμής 
που θα καταστεί διαθέσιμο στο κοινό.

Το εμβόλιο της Οξφόρδης, το οποίο 
θεωρείται το πλέον ελπιδοφόρο στον 
κόσμο, προέβη σε επανεκκίνηση των 
δοκιμών το Σάββατο μετά από αναστολή 
τους λόγω ανησυχιών ότι ενδέχεται να έχει 
επικίνδυνες παρενέργειες.

Πούτιν: Δάνειο 
1,5 δισ. δολαρίων 
θα λάβει το Μινσκ 

από τη Μόσχα
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν 

δήλωσε στον Λευκορώσο ομόλογο του, 
Αλεξάντρ Λουκασένκο, ότι η Ρωσία 
θα προχωρήσει στη χορηγία δανείου 
ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων 
στη Λευκορωσία, βοηθώντας έτσι τον 
λευκορωσικό λαό να εξέλθει της κρίσης 
μόνος του, χωρίς ξένες παρεμβάσεις.

Σε δηλώσεις του από τις συνομιλίες που 
οι δύο ηγέτες είχαν στο Σότσι, ο Πούτιν 
εξέφρασε την άποψη ότι η πρόταση 
του Λουκασένκο για συνταγματική 
αναθεώρηση ήταν λογική και έγκαιρη.

Στα τέλη Αυγούστου, ο Λουκασένκο 
είχε δηλώσει ότι η Λευκορωσία θα 
διεξάγει συνομιλίες με την Ρωσία για 
την αναχρηματοδότηση του κρατικού 
χρέους της χώρας του με δάνειο ύψους 
1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ο Ρώσος 
υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ 
είχε δηλώσει στη συνέχεια ότι μεταξύ των 
δύο υπουργείων συζητούνται οι όροι και το 
ύψος του δανείου.

Ο υπουργός Οικονομικών της 
Λευκορωσίας Γιούρι Σελιβέρστοφ είχε 
δηλώσει ότι το τρέχον έτος η Λευκορωσία 
πρέπει να αποπληρώσει ποσό ύψους 3,6 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων 
2 δισ. δολάρια έχουν ήδη αποπληρωθεί. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου 
Οικονομικών της Λευκορωσίας, τον Ιούλιο 
του 2020 το χρέος της Λευκορωσίας 
ανέρχονταν στα 18 δισ. δολάρια.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ, TASS, REUTERS
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Ενώ όλος ο κόσμος περιμένει ένα 
ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο για το 
νέο κορωνοϊό, δύο Αμερικανοί επιστήμονες 
παρουσίασαν μια νέα απρόσμενη -και 
αναπόδεικτη προς το παρόν- θεωρία ότι οι 
μάσκες μπορούν να λειτουργήσουν και ως 
άτυπο «εμβόλιο», καθώς εκθέτουν όσους 
τις φορούν σε λίγο μεν αλλά αρκετό ιό, ώστε 
σε μερικούς τουλάχιστον ανθρώπους να 
πυροδοτείται μια προστατευτική αντίδραση 
του ανοσοποιητικού συστήματος τους.

Εφόσον αυτό ισχύει και η χρήση της 
μάσκας είναι γενικευμένη, υποτίθεται ότι 
θα αυξάνεται η ανοσία στον πληθυσμό, 
θα περιορίζεται σταδιακά η εξάπλωση 
του ιού SARS-CoV-2 και η σοβαρότητα 
της νόσου COVID-19, ενώ ολοένα 
περισσότεροι άνθρωποι (έως το 80% 
από περίπου 40% σήμερα) θα είναι 
ασυμπτωματικοί, σύμφωνα με τους δύο 
λοιμωξιολόγους Μόνικα Γκάντι και Τζορτζ 
Ράδερφορντ του Τμήματος Επιδημιολογίας 
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο 
Σαν Φρανσίσκο, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό 
περιοδικό “New England Journal of Medi-
cine”.

Οι δύο επιστήμονες, σύμφωνα με τους 
«Τάιμς της Νέας Υόρκης», εμπνεύστηκαν 
την ιδέα τους από την παλαιά πρακτική 
της σκόπιμης έκθεσης των ανθρώπων σε 
παθογόνους μικροοργανισμούς, κάτι που 
ξεκίνησε με την ευλογιά, μια ριψοκίνδυνη 
πρακτική που τελικά εγκαταλείφθηκε, αλλά 
άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία των 
σύγχρονων εμβολίων.

Ασφαλώς οι μάσκες δεν αποτελούν 
υποκατάστατο ενός εμβολίου, αλλά 
στοιχεία από ζώα που έχουν μολυνθεί 
με τον κορωνοϊό δείχνουν ότι πιθανώς 

οι μάσκες, περιορίζοντας σημαντικά τον 
αριθμό των σωματιδίων του κορωνοϊού 
που εισέρχονται στο σώμα, μειώνουν τον 
κίνδυνο να αρρωστήσει κανείς. Από την 
άλλη, εφόσον αναπόφευκτα ένας μικρός 
αριθμός μολυσμένων με τον ιό σταγονιδίων 
τελικά περνούν τη μάσκα και διεισδύουν 
στον οργανισμό, αυτό μπορεί σταδιακά να 
ωθεί το ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει 
αυξημένα αμυντικά κύτταρα και κύτταρα 
μνήμης, που θα θυμούνται τον «εισβολέα» 
και μπορούν να τον καταπολεμήσουν 
καλύτερα.

Σύμφωνα με τη δρα Γκάντι, οι 
μάσκες αυξάνουν τα ποσοστά των 
ασυμπτωματικών φορέων του κορωνοϊού 
και αυτό πιθανώς είναι ένας έμμεσος 
τρόπος εμβολιασμού του πληθυσμού. 
Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν σημαίνει ότι κανείς 
πρέπει να μη φοράει πια μάσκα. «Αυτό 
επ’ ουδενί δεν αποτελεί σύσταση, ούτε για 
πάρτι του ιού», όπως είπε.

Η θεωρία όμως δεν μπορεί να 
αποδειχθεί, αν δεν γίνουν κλινικές 
δοκιμές που θα συγκρίνουν την κλινική 
πορεία ανθρώπων με μάσκες με εκείνους 
χωρίς μάσκες, ένα πείραμα πέρα από 
τα αποδεκτά βιοηθικά όρια. ‘Αλλοι 
επιστήμονες εμφανίστηκαν πάντως 
επιφυλακτικοί, καθώς δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα για να υποστηρίξουν 
την καινοφανή θεωρία. Υπάρχει επίσης ο 
κίνδυνος να δημιουργηθεί σε ορισμένους 
ανθρώπους ένα παραπλανητικό αίσθημα 
εφησυχασμού ή, αντίθετα, να δοθεί τροφή 
στους επικίνδυνους ισχυρισμούς ότι δήθεν 
οι μάσκες είναι τελείως άχρηστες, αφού δεν 
εμποδίζουν πλήρως τον ιό να εισχωρήσει 
στο σώμα.

Η νέα θεωρία βασίζεται σε δύο προς το 

παρόν αναπόδεικτες υποθέσεις: αφενός 
ότι οι χαμηλότερες δόσεις του ιού οδηγούν 
σε λιγότερο σοβαρή λοίμωξη COVID-19 και 
αφετέρου ότι οι ασυμπτωματικοί ασθενείς 
ή εκείνοι με ήπια συμπτώματα μπορούν 
να έχουν και αυτοί μακροχρόνια ανοσιακή 
αντίδραση. Η ύπαρξη και μελέτη του νέου 
κορωνοϊού SARS-CoV-2 για λίγους μόνο 
μήνες δεν έχει επιτρέψει έως τώρα στους 
επιστήμονες να δώσουν βέβαιη απάντηση 
στις δύο παραπάνω υποθέσεις.

Πειράματα πάντως σε τρωκτικά 
στην Κίνα φέτος έδειξαν ότι όσα ζώα 
προστατεύονταν από μάσκα, ήταν λιγότερο 
πιθανό να μολυνθούν από τον κορωνοϊό, 
αλλά και όταν μολύνονταν, αρρώσταιναν 
λιγότερο σοβαρά σε σχέση με εκείνα χωρίς 
μάσκα. Παρατηρήσεις σε ανθρώπους 
φαίνεται να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. 
Όσο ευρύτερη είναι η χρήση μάσκας σε 
μια περιοχή ή χώρα, τόσο τα κρούσματα 
τείνουν να μειωθούν, ενώ αν και η μάσκα 

δεν μπλοκάρει το 100% των σωματιδίων 
του ιού, φαίνεται πως όσοι αρρωσταίνουν, 
έχουν λιγότερο σοβαρά συμπτώματα, 
ίσως επειδή μικρότερη ποσότητα του ιού 
διείσδυσε στον οργανισμό τους.

Στοιχεία που να συνδέουν τη 
σοβαρότητα των συμπτωμάτων με τη 
δόση του μικροβίου, έχουν βρεθεί και σε 
άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς, 
όπως οι ιοί της γρίπης και τα βακτήρια της 
φυματίωσης. Παραμένει πάντως δύσκολο 
να προσδιοριστεί -όπως συμβαίνει και με 
το νέο κορωνοϊό- ποια είναι η λοιμογόνος 
δόση που θα αρρωστήσει κάποιον. Αυτή 
φαίνεται να διαφέρει από άνθρωπο σε 
άνθρωπο και εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες, όπως το γενετικό υπόβαθρο, 
η κατάσταση του ανοσοποιητικού 
συστήματος, η ανατομία των ρινικών 
κοιλοτήτων κ.α.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αμερικανοί ειδικοί: Η μάσκα 
λειτουργεί και ως άτυπο «εμβόλιο»

συμπτώματα 198 παι-
διών που ήταν θετικά 
στον κορωνοϊό, στη 

Διαφορετικά 
τα 

συμπτώματα 
του ιού 

στα παιδιά

ΛΟΝΔΙΝΟ. Τα παιδιά σπανίως εμφανίζουν 
συμπτώματα κορωνοϊού και όταν αυτό 
συμβεί, τα συμπτώματα δεν ταυτίζονται 
υποχρεωτικά με εκείνα των ενηλίκων, 
όπως αναφέρει έρευνα που δημοσιεύθηκε 
στη Βρετανική Επιθεώρηση Ιατρικής. Η 
ιατρική ομάδα, που αντλεί στοιχεία από 
την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας για 
την ιχνηλάτηση κρουσμάτων, ανέφερε ότι 
σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα συχνότερα 
συμπτώματα στα παιδιά είναι ο πυρετός, η 
κόπωση και ο πονοκέφαλος. 

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, τα 
βασικά συμπτώματα της νόσου είναι ο 
υψηλός πυρετός, η εμφάνιση επίμονου 
βήχα και η απώλεια ή αλλαγή στην αίσθηση 
της όσφρησης ή της γεύσης. Ομως η εικόνα 
στα παιδιά είναι διαφορετική. «Πρέπει 
να αρχίσουμε να ενημερώνουμε για τα 
σημαντικότερα συμπτώματα στην κάθε 
ηλικιακή κατηγορία, αντί να εστιάζουμε 
επίμονα μόνο στον πυρετό, τον βήχα και την 
απώλεια όσφρησης», είπε στη βρετανική 
εφημερίδα ο καθηγητής επιδημιολογίας στο 
Κινγκς Κόλετζ του Λονδίνου, Τιμ Σπέκτορ. 

Το συμπέρασμα αυτό βασίστηκε στα 

10-12 γαρίδες
1 σακουλάκι κριθαράκι μέτριο
3 καρότα
1/2 φινόκιο
2 μεγάλα κρεμμύδια
2 σκελίδες σκόρδο
1 πιπεριά Φλωρίνης
1 ποτηράκι ούζο
Λίγα φύλλα δυόσμο
8 τοματίνια
Λίγο ελαιόλαδο
1 κ.σ. βούτυρο

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τις γαρίδες, κρατάμε το 

σώμα και σε μια κατσαρόλα,βάζουμε τα 
κεφάλια με νερό, 1 κρεμμύδι και τα δυο 
καρότα! Αφού βράσουν κρατάμε τα δυο 
καρότα και σουρώνουμε τα υπόλοιπα 
για να πάρουμε τον ζωμό τον οποίο 
αραιώνουμε με λίγο νερό!

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ρίχνουμε το 
ψιλοκομμένο κρεμμύδι, σκόρδο, το 

καρότο, την πιπεριά, το φινόκιο και τα 
σοτάρουμε μαζί με λίγο ελαιόλαδο και μια 
κουταλιά σούπας βούτυρο !!! Σβήνουμε με 
το ούζο, ρίχνουμε τις γαρίδες και αφήνουμε 
2 λεπτά!!! Τις αφαιρούμε και ρίχνουμε το 
κριθαράκι και σιγά σιγά τον ζωμό που 
έχουμε μέχρι να δούμε να φουσκώνει!!

Μόλις πίνει την μια κούπα ζωμό 
συνεχίζουμε στην επόμενη. Μόλις 
σβήσουμε την φωτιά ρίχνουμε τα 
φυλλαράκια δυόσμου και τις γαρίδες και 
αφήνουμε σκεπασμένο για αλλά 5 λεπτά 
να ξεκουραστεί και να είναι έτοιμο για 
σερβίρισμα!!! Στολίζουμε με λεπτές φέτες 
τοματίνια!

Η συνταγή της Εβδομάδας
Κριθαρότο γαρίδαςΒρετανία. 

Μεταξύ αυτών που ελέγχθηκαν, το ένα 
τρίτο δεν εμφάνισε καθόλου συμπτώματα. 
Από αυτά που εμφάνισαν συμπτώματα, το 
55% είχε κόπωση, το 54% πονοκέφαλο, το 
49% πυρετό και το 38% πονόλαιμο. Το 35% 
απώλεια όρεξης, το 15% είχε εμφανίσει 
ασυνήθιστο εξάνθημα και το 13% είχε 
διάρροια. 

«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν 
είναι να σπρώξουμε τα παιδιά να κάνουν 
διαγνωστικούς ελέγχους, αλλά να τα 
κρατήσουμε μακριά από το σχολείο, αν 
έχουν συμπτώματα», είπε ο Σπέκτορ. 
Σύμφωνα με τον Βρετανό καθηγητή, σε 
κάθε ηλικία, το ανοσοποιητικό σύστημα 
επιτίθεται στον ιό με διαφορετικό τρόπο. 
«Με βάση τα ευρήματά μας, θεωρούμε ότι 
τα γαστρεντερικά συμπτώματα πρέπει να 
προστεθούν στη λίστα των συμπτωμάτων 
που πρέπει να οδηγούν σε διαγνωστικούς 
ελέγχους», δήλωσε ο καθηγητής Τομ 
Γουότερφιλντ στη Βρετανική Επιθεώρηση 
Ιατρικής. «Παιδιά που εμφανίζουν διάρροιες 
και εμετούς θα ήταν καλό να ελέγχονται για 
κορωνοϊό».
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Ο Δρ. Χρήστος Κυρατσούς, 
αντιπρόεδρος και επικεφαλής έρευνας 
μολυσματικών νόσων και τεχνολογιών 
φορέων της Regeneron είναι 
επικεφαλής της έρευνας για το εμβόλιο 
του κοροναϊού στη Νέα Υόρκη.

Ο 39χρονος επιστήμονας, τον 
οποίο το περιοδικό Business Insider 
συμπεριέλαβε στους 30 ανθρώπους 
παγκοσμίως που αναμένεται να 
μεταμορφώσουν τον μέλλον των 
υπηρεσιών υγείας, είναι εκείνος που 
πριν λίγα χρόνια βρήκε το φάρμακο 
κατά του Έμπολα, σώζοντας τη 
ζωή εκατοντάδων ανθρώπων που 
βρίσκονταν ένα βήμα πριν από τον 
θάνατο.

Ο Έλληνας ερευνητής έχει καταγωγή 
από την Κοζάνη, σπούδασε στο 
Φαρμακευτικό τμήμα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ, το 
2004, έκανε το διδακτορικό του στο 
πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα 
Υόρκη και έπειτα πέρασε από το NYU 
για δύο χρόνια.

Ο Χρήστος Κυρατσούς τιμήθηκε, το 
2009, για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις 
του με το βραβείο του Κοσμήτορα της 
Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου 
Columbia (2009 Dean’s Award for 
Excellence in Research) και, το 
2011, ξεκίνησε να εργάζεται στην 
αμερικανική Regeneron, στην οποία 
παραμένει έως σήμερα.

Τον Αύγουστο του 2014, η επιδημία 
Ebola βρισκόταν σε έξαρση στην 
Αφρική και η εταιρεία ξεκίνησε 
τις έρευνες. Η ερευνητική ομάδα, 
της οποίας ο Δρ. Κυρατσούς ήταν 
επικεφαλής στο κομμάτι της έρευνας 
για την επιλογή των αντισωμάτων, 
ως τα Χριστούγεννα, είχε βρει τα 
τρία αντισώματα που χρειάζονταν 
για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης 
θεραπείας.

Στις αρχές του 2015, τα αντισώματα 
χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς σε 
μελέτες σε μοντέλα σε ζώα και αν και 
μέχρι το καλοκαίρι η συγκεκριμένη 
επιδημία ήταν σε ύφεση, το 2018, 

Ο Έλληνας επικεφαλής της έρευνας 
για το εμβόλιο του κορονοϊού στη Νέα Υόρκη

που στη Λαϊκή 
Δημοκρατία του 
Κονγκό υπήρξε νέα 
έξαρση, η ομάδα του 
Έλληνα επιστήμονα 
ήταν έτοιμη. Σε 
συνεργασία με 
τον Παγκόσμιο 
Ο ρ γ α ν ι σ μ ό 
Φαρμάκων, τους 

«Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» και άλλες 
ομάδες, κατάφεραν ταχύτατα να 
χρησιμοποιήσουν τα αντισώματα σε 
ασθενείς.

Τα ποσοστά επιβίωσης μετά από 
τη μόλυνση από τον ιό του Έμπολα 
ήταν πολύ χαμηλά, της τάξεως του 
30%, ενώ μέσω των κλινικών δοκιμών 
που έγιναν στα μολυσμένα άτομα, 
φανερώθηκε ότι με τη χορήγηση 
του REGN-EB3 (το μείγμα των 
αντισωμάτων) το ποσοστό επιβίωσης 
ανέβηκε στο 70%. Η θεραπεία τους 
λειτουργούσε και έσωσε εκατοντάδες 
ανθρώπους από τον ιό.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας 
και Λοιμωδών Νόσων (NIAID) των 
ΗΠΑ, που συμμετείχε στις δοκιμές 
των φαρμάκων, έκανε λόγο για «πολύ 
καλά νέα», σύμφωνα με το BBC, το 
πρακτορείο Ρόιτερς, την «Guard-
ian» και τους «New York Times». 
Όπως είπε ο διευθυντής του NIAID, 
Δρ. Άντονι Φαούτσι, «είναι τα πρώτα 
φάρμακα που, σε μια επιστημονικά 
αξιόπιστη έρευνα, έδειξαν σαφώς μια 
σημαντική μείωση της θνησιμότητας».

Συνολικά δοκιμάστηκαν, από 
τον Νοέμβριο του 2018, τέσσερα 
φάρμακα σε περίπου 700 ασθενείς 
στη Δημοκρατία του Κονγκό, όπου 
υπήρχε σημαντική εξάπλωση του ιού 
και σχεδόν 1.900 άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους το 2019. Τα δύο φάρμακα 
(REGN-EB3 της εταιρείας Regen-
eron Pharmaceuticals και mAb114 
της Ridgeback Biotherapeutics), που 
επιτίθενται στον ιό μέσω μονοκλωνικών 
αντισωμάτων, αποδείχθηκαν πολύ 
πιο αποτελεσματικά από τα άλλα δύο 
(ZMapp και Remdesivir) και πλέον 
χρησιμοποιούνται ευρέως.

Το 2020, εν όψει της πανδημίας του 
Covid 14, ο Δρ. Χρήστος Κυρατσούς 
και η ομάδα του στη Νέα Υόρκη 
χρησιμοποιούν την ίδια πλατφόρμα 
για τη δημιουργία αντισωμάτων, όπως 
στον αιμορραγικό ιό Έμπολα.

«Αν για παράδειγμα» εξηγεί ο 

Έλληνες επιστήμονας, «κάποιος 
προσβληθεί από τον κορονοϊό, το 
ανοσοποιητικό του σύστημα θα φτιάξει 
αντισώματα εναντίον του ιού αυτού. 
Εμείς προσπαθούμε να μιμηθούμε 
αυτή τη διαδικασία και να παράξουμε 
τα πιο αποτελεσματικά αντισώματα, 
τα οποία όταν χορηγηθούν σε κάποιον 
ασθενή θα κολλήσουν επάνω στο ιό 
και θα σταματήσουν τη διασπορά του.

Τα αντισώματα αυτά είναι πολύ 
εξειδικευμένα και ελπίζουμε να 
μπορούν να δοθούν τόσο σε άτομα 
που δεν έχουν προσβληθεί από τον 
ιό, ως μέσο προφύλαξης, όσο και 
σε ήδη ασθενείς, προκειμένου να 
μειώσουν τα επίπεδα του κορωνοϊού 
και να βελτιώσουν τα συμπτώματά 
τους. Είμαστε σε φάση που σχεδόν 
έχουμε τελειώσει με την επιλογή των 
αντισωμάτων αυτών. Είχαμε χιλιάδες 
αντισώματα και επιλέξαμε τα 2 που 
έχουν μεγαλύτερη δράση. Ελπίζουμε 
μέσα στις επόμενες εβδομάδες να 
ξεκινήσουμε την παραγωγή των 
αντισωμάτων αυτών σε μεγάλες 
ποσότητες, ώστε να ξεκινήσουμε 
αρχές καλοκαιριού τις κλινικές δοκιμές 
σε ανθρώπους».

Η ομάδα χρησιμοποιεί τις 
ίδιες ακριβώς τεχνολογίες που 
χρησιμοποίησε για να φτιάξει τα 
αντισώματα εναντίον του Εμπολα. 
Έδειξαν σε κλινική δοκιμή ότι τα 
αντισώματα δουλεύουν και μειώνουν 
τη θνησιμότητα εναντίον του 
συγκεκριμένου ιού κι ευελπιστούν 
πως με τις ίδιες τεχνολογίες θα 
καταφέρουν κάτι αντίστοιχο και ότι τα 
αντισώματα που θα αναπτύξουν για 
τον κορωνοϊό θα αποδειχθούν το ίδιο 
αποτελεσματικά.

Τα αντισώματα θα χορηγούνται 
στον οργανισμό με ενέσεις στις οποίες 
θα μπορεί κάποιος να κάνει μόνος 
του στο σπίτι όπως για παράδειγμα 
αυτές της ινσουλίνης. Σε περίπτωση 
όμως που κάποιος χρειαστεί μεγάλη 
ποσότητα αντισωμάτων η χορήγηση 
θα πραγματοποιείται σε νοσοκομεία 
με ενδοφλέβια έγχυση.

Στις αρχές του καλοκαιριού θα 
ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές για 
τα αντισώματα που ενδέχεται να 
αποτελέσουν τη φαρμακευτική 
«απάντηση» στον κορονοϊό από τη 
«Regeneron Pharmaceuticals».

Την ίδια στιγμή, ο Δρ Κυρατσούς 
αναφέρει ότι το φάρμακο «Kevzara», 

παράγωγο των αντισωμάτων «Sari-
lumab» από την «Regeneron» 
σε συνεργασία με την «Sanofi», 
που κυκλοφορεί για την αρθρίτιδα, 
δοκιμάζεται ήδη σε νοσοκομεία 
της Νέας Υόρκης, προκειμένου να 
εξεταστεί η ανασταλτική δράση του 
στην πνευμονία. Το φάρμακο αυτό 
έχει την ιδιότητα να μπλοκάρει μια 
πρωτεϊνη, την ιντερλεφκίνη και καθώς 
υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι η 
ιντερλεφκίνη 6 παίζει σημαντικό ρόλο 
στην πνευμονία, για τα άτομα που 
βρίσκονται στα τελευταία στάδια, η 
εταιρεία τρέχει ήδη μια κλινική δοκιμή 
σε πολλά νοσοκομεία για να δει εάν 
αυτό το φάρμακο έχει επίδραση στους 
ασθενείς με κορωνοϊό, για τη βελτίωση 
των συμπτωμάτων τους.

Το μακροπρόθεσμο σχέδιο 
είναι τα εμβόλια, τα οποία, όταν 
γίνουν διαθέσιμα, ευελπιστούν ότι 
θα μπορέσουν να προσφέρουν 
μακροχρόνια ανοσία και να 
προστατεύσουν μεγάλες ομάδες 
πληθυσμού για πολλά χρόνια. 
Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει 
διαθεσιμότητα μέσα σε ένα με ενάμιση 
χρόνο.

Στην ερώτηση για το υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορεί ο κορωνοϊός να 
γίνει μια αντιμετωπίσιμη λοίμωξη και 
να εξαλειφθεί πλήρως στο μέλλον, ο 
Δρ Χρήστος Κυρατσούς απαντά πως 
αν όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη 
εμβολιαστούν, τότε ο κορωνοϊός 
μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς. Τα 
εμβόλια ανήκουν στην κατηγορία της 
πρόληψης, οπότε αν έχει επιτυχημένα 
αποτελέσματα, μπορεί να εξαλειφθεί 
εντελώς. «Όταν δεν υπάρχουν 
εμβόλια πρέπει να δώσουμε φάρμακα 
και αντισώματα σε μεγάλο κομμάτι 
του πληθυσμού, προκειμένου να 
σταματήσουμε την μετάδοσή του ή 
να παραμείνουμε σε φάρμακα που 
απλά μειώνουν τις παρενέργειες και τη 
θνησιμότητα».

Η επιτυχία του Έλληνα ερευνητή 
κάνει για μια ακόμη φορά περήφανη 
την Ελλάδα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο 
ότι το περιοδικό «Business Insider» 
τον έχει εντάξει ανάμεσα στους 30 
νέους ηγέτες που αλλάζουν το μέλλον 
στο χώρο της υγείας σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

ellines.com/ergaellinon
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Του Γεωργίου Καρύδη

Μόνο χθες (Παρασκευή) εντοπίστηκαν 
219 νέοι φορείς του Κορωνοϊού στην 
Επαρχία μας, και 3 συνάνθρωποί μας 
πέθαναν εξ αιτίας της πανδημίας. Ο 
αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος από τις 
6 Ιουνίου. Ετσι οι έως τώρα επιβεβαιωμένοι 
φορείς του ιού στο Κεμπέκ  ανέρχονται σε 
64,463. Από αυτούς έχουν πεθάνει 5,774 
άτομα.

Μέχρι χθες 123 άτομα  νοσηλεύονταν 
σε Νοσοκομεία.  Από αυτούς 12 ήταν 
διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ (Μονάδες  
Εντατικής Θεραπείας).

 Οι αριθμοί αυτοί, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες 
μας δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα 
που συνιστούν οι αρμόδιοι, ανησυχούν 
ιδιαιτέρως τις αρχές και ως εκ τούτου την 
Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός κ.. Francois 
Legault, έχοντας δίπλα του τον Υπουργό 
Υγείας 

κ. Christian Dube και τον διευθυντή 
δημόσιας υγείας της επαρχίας, Δρ Horacio 
Arruda ανακοίνωσε ότι: παρ’ ότι φαίνεται 
ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, 
θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους δεν 
φορούν μάσκες σε δημόσιους χώρους και 
στις δημόσιες συγκοινωνίες.

 Τα ακριβή πρόστιμα θα ανακοινωθούν 
την ερχόμενη Πέμπτη από την  Υπουργό 
Δημοσίας Τάξεως, Genevieve Guilbault. 
Αυτά θα είναι αρκετά υψηλά προκειμένου 
να υποχρεώνονται οι πολίτες να φορούν 
τις μάσκες,  είπε  και πρόσθεσε ότι:

«Είναι σημαντικό να πούμε ότι ακόμα 
και σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη 
πλειοψηφία που ακολουθεί τις οδηγίες 
για τη δημόσια υγεία. Δυστυχώς όμως 
υπάρχει μια μικρή μειονότητα ανεύθυνων 

ανθρώπων που δεν ακολουθούν τις 
οδηγίες. Αυτοί οι άνθρωποι θέτουν πολλά 
πράγματα σε κίνδυνο», τόνισε ο κ. Legault.

Υπάρχει μια τάση που δεν μας αρέσει, 
αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να 
δεχτούμε ότι μερικά ανεύθυνα άτομα 
θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρη την κοινωνία 
μας στο Κεμπέκ, οπότε νομίζω ότι είναι 
πλέον καιρός να συγκρατήσουμε αυτούς 
τους ανθρώπους, κατέληξε.

Παρ’ όλα αυτά, ο Υπουργός Παιδείας 
του Κεμπέκ κ. Jean-François Rob-
erge ανακοίνωσε ότι από την Δευτέρα 
θα επιτρέπεται σε μαθητικές ομάδες να 
συμμετέχουν σε σχολικά αθλήματα και 
εξωσχολικές δραστηριότητες.

Ο Υπουργός, πρόσθεσε  ότι οι 
μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιούνται  με τους συμμαθητές 
τους που βρίσκονται στην ίδια τάξη. 

Η ανακοίνωση έγινε παρ’ ότι σε πολλά 
σχολεία της Επαρχίας αυξάνονται 
τα θύματα του ιού, και ταυτόχρονα, 
προσωρινά αφαιρούνται τα στοιχεία 
δεδομένων (database) πολλών σχολείων 
στα οποία εντοπίζονται θύματα του ιού. 
Πάντως σε ότι έχει σχέση με τα Σχολεία σε 
70 από αυτά έχουν εντοπιστεί θύματα, ενώ 
σε 50 άλλα αναμένονται να ανακοινωθούν 
τα αποτελέσματα εξετάσεων μαθητών που 
έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. 

Παράλληλα ο Υπουργός Υγείας του 
Κεμπέκ, Christian Dubé, σε συνέντευξη 
τύπου ανακοίνωσε δημιουργία 
περιφερειακού συστήματος εντοπισμού και 
προειδοποίησης ανά περιοχή  μετάδοσης 
του COVID-19. Αυτό γίνεται προκειμένου 
να λαμβάνονται εγκαίρως τα ανά περιοχή  
κατάλληλα μέτρα. Για το σκοπό αυτό κάθε 
περιοχή θα «χρωματίζεται» με πράσινο 
(επιφύλαξη), κίτρινο (προειδοποίηση), 

π ο ρ τ ο κ α λ ί 
( α ν η σ υ χ η τ ι κ ή 
προειδοποίηση), 
κ ό κ κ ι ν ο 
( ε π ι κ ί ν δ υ ν η 
προειδοποίηση). 
Ετσι θα 
καθορίζονται τα 
ανά περιοχή του 
Κεμπέκ, πρόσθετα 
μέτρα που πρέπει 
να εφαρμόζονται 
για την διασφάλιση 
της υγείας και της 
ασφάλειας των 
Κ ε μ π ε κ ι ω τ ώ ν  
εξήγησε.

Γενικά οι 
αρμόδιοι, εξακολουθούν να  ζητούν 
από όλους  τους πολίτες να είναι πιο 
προσεκτικοί όταν βρίσκονται σε κοινωνικές 
δραστηριότητες και να ακολουθούν τις 
ανά περιοχή και χώρο συστάσεις για τη 
δημόσια υγεία..

Ως εκ τούτου, δεν είναι μυστικό, ότι 
πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα 
μέτρα αποτροπής μετάδοσης του ιού. Αυτά 
φυσικά είναι γνωστά και βασίζονται στην 
τήρηση των αποστάσεων των 2 μέτρων,  
στο τακτικό καθάρισμα των χεριών με 
αντισηπτικά και φυσικά στην χρήση 
μασκών υποχρεωτικά σε όλους τους 
κλειστούς χώρους. Η χρήση τους πλέον 
είναι πιο επιτακτική αφού από σήμερα οι 
παραβάτες, προς γνώση και συμμόρφωση,  
θα υπόκεινται και σε τσουχτερά πρόστιμα.

Επί τη ευκαιρία και για μια ακόμα φορά 
θα επαναλάβουμε κάτι που ενδεχομένως 
από πολλούς μπορεί να θεωρηθεί 
κουραστικό. Θα επαναλάβουμε δηλαδή 
τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του COV-
ID-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.

ΚΑΝΑΔΑΣ
Προσοχή, “θα πέφτουν” αυστηρά 
πρόστιμα στους παραβάτες των 

περί κορωνοϊού κανονισμών



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια 15 σεπτεμβριου 202036 perierga.gr

Το γηραιότερο ζευγάρι 
του κόσμου μπήκε 
στο ρεκόρ Γκίνες!

Ο Χούλιο Μόρα, 110 ετών και η 
Βαλντραμίνα Κουιντέρος αποτελούν το 
γηραιότερο ζευγάρι του κόσμου και πλέον 
έχουν κατακτήσει μια θέση επάξια στο 
Ρεκόρ Γκίνες. Ο Μόρα έχει γεννηθεί στις 
10 Μαρτίου 1910 και η Κουιντέρος στις 
16 Οκτωβρίου 1915. Το ζευγάρι είναι 
παντρεμένο εδώ και 79 χρόνια. Κι ενώ 
στο βιβλίο Γκίνες υπάρχουν ζευγάρια που 
ο γάμος τους έχει διαρκέσει περισσότερα 
χρόνια, σε κανέναν άλλο παγκόσμια οι 
σύζυγοι δεν είναι σε τόσο μεγάλη σε 
ηλικία.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1941 
παρά τις αντιρρήσεις των γονιών τους 
και σήμερα ζουν στην πρωτεύουσα του 
Ισημερινού, το Κίτο, χωρίς να έχουν 
σκεφτεί ποτέ να χωρίσουν. Το ζευγάρι έχει 
τέσσερα παιδιά που βρίσκονται εν ζωή, 
έντεκα εγγόνια, είκοσι δύο δισέγγονα και 

ένα τρισέγγονο.

Μάσκες… για μόνιμο 
χαμόγελο!

Οι μάσκες θα συνεχίσουν να αποτελούν ζωτικό μέρος 
της καθημερινής μας ζωής. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα 
καλύπτουμε για καιρό το χαμόγελό μας κι αυτό μπορεί να 
καταστρέψει την όποια φιλική ατμόσφαιρα χρειαζόμαστε 
αυτές τις μέρες.

Το ιαπωνικό κατάστημα με Τακέϊα βρήκε μια δημιουργική 
λύση. Ξεκίνησαν την «εκστρατεία χαμόγελου» που στοχεύει 
να κάνει τους υπαλλήλους να φαίνονται πιο προσιτοί και 
φιλικοί. Για αυτό και κάθε μέλος του προσωπικού του 
καταστήματος φοράει μάσκα που έχει τυπωμένο ανθρώπινο 
χαμόγελο. Το κατάστημα ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του 
στο Twitter: «Δεδομένου ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει 
την ανάγκη για χρήση μάσκας, ξεκινάμε μια «εκστρατεία 
χαμόγελου »για να δείξουμε πώς μπορούμε να χαμογελάμε 
και μέσω μάσκας.»

Το αποτέλεσμα είναι διασκεδαστικό αλλά σίγουρα και 
περίεργο…

Ένα παγκάκι κοινωνικής 
αποστασιοποίησης στον καιρό 

της πανδημίας
Διατηρούμε αποστάσεις ασφαλείας αποτρέποντας τη 

μετάδοση του κορονοϊού, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι 
δεν αποστασιοποιούμαστε ως άνθρωποι από τον πλησίον 
μας. Ανταποκρινόμενο σε αυτή την ανάγκη, το στούντιο ντιζάιν 
Studio 212 Fahrenheit με έδρα το Χρόνινγκεν της Ολλανδίας, 
δημιούργησε το παγκάκι «Benched».

Το παγκάκι μπορεί να το δει κανείς ως συμβολική και 
ποιητική αναπαράσταση των καιρών όπου ζούμε σε μια 
«κοινωνία ενάμισι μέτρου» λόγω του Cocid-19. Ανοίγει 
δυνατότητες για συναντήσεις που έχουν διάρκεια με φίλους, με 
μέλη της ευρύτερης οικογένειας, αλλά και με αγνώστους που 
θα καθίσουν στο ίδιο παγκάκι με εμάς. Εξασφαλίζει ότι ακόμη 
και σήμερα μπορούμε να συναντήσουμε κάποιον άλλο, ακόμη 
και από απόσταση.

Το μήκος του είναι δυόμισι μέτρα και το μεσαίο τμήμα 
-ακριβώς ενάμισι μέτρο- είναι κατασκευασμένο από 
στιλβωμένο ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτό το τμήμα είναι αόρατο 
καθώς λειτουργεί ως καθρέφτης.

Μόνον η δεξιά και αριστερή άκρη του πάγκου είναι ορατές 

για να δεχθούν όσους θέλουν να ξαποστάσουν ή να χαλαρώσουν. Η 
αντανάκλαση του μεσαίου τμήματος επιβάλλει μια φυσική απόσταση, 
αλλά την ίδια στιγμή κάνει αόρατη αυτή την απόσταση.
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Του Θεοδώρου Καλμούκου
Εθνικός Κήρυξ
     
Άφωνη απόμεινε η πλήθουσα Εκκλησία 

τόσο στην Αμερική, όσο και παντού στον 
κόσμο, της Ελλάδας και του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου συμπεριλαμβανομένων, 
με την αποκάλυψη του «Ε.Κ.» στις 
31 στις Αυγούστου 2020 σχετικά για 
την αντιεκκλησιαστική και επικίνδυνη 
συμπεριφορά των αξιωματούχων της 
Μητρόπολης Βοστώνης, Μητροπολίτη 
Μεθόδιου και του πρωτοσυγκελεύοντος 
του π. Μπάρμπα. Βέβαια όσοι παροικούν 
στη Βοστώνη, στις ΗΠΑ, αλλά και εν 
Φαναρίω γνωρίζουν πως αμφότεροι είναι 
ικανοί για όλα. Η έκπληξη ήταν εν πολλοίς 
για τους εν Ελλάδι, Ευρώπη, Αγιο Ορος 
και αλλού, διότι δεν ήλπιζαν πολλοί ότι θα 
έφταναν σ’ αυτό το σημείο.

Θα πρέπει να είναι κάποιος αφελής για 
να δεχθεί ότι ο π. Μπάρμπας έγραψε την 
επιστολή του προς τους ιερείς εξ’ ιδίων 
του, προτρέποντάς τους ουσιαστικά σε 
«εξέγερση» ενάντια στη Θεολογική Σχολή 
και τον πρόεδρό της Γεώργιο Καντώνη και 
στην Αρχιεπισκοπή και τον Αρχιεπίσκοπο 
Ελπιδοφόρο. Όπως σημείωσα και στο 
δημοσίευμα, κατά τα εκκλησιαστικά θέσμια 
ο π. Μπάρμπας, ως πρωτοσυγκελεύων 
ενεργεί, γράφει και πράττει εκ μέρους του 
Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθοδίου. Αυτή 
είναι η ωμή πραγματικότητα. Το ότι έπειτα 
από μερικές μέρες έστειλε γράμμα στο 
οποίο έλεγε ότι «εξέφρασα την προσωπική 
μου γνώμη και συστάσεις. Ως αδελφός και 
αρχαιότερος κληρικός της Αρχιεπισκοπής 
μας, αισθάνθηκα πως ήταν ευθύνη μου να 
σας γράψω τους προβληματισμούς μου», 

απλά διεύρυνε πιο πολύ το μέγεθος του 
εμπαιγμού.

Είναι να απορεί κανείς γιατί ο ανησυχών 
π. Μπάρμπας δεν έγραψε το παραμικρό 
όλα αυτά τα χρόνια που ο πρώην 
Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος οδήγησε την 
Αρχιεπισκοπή Αμερικής σε κατ’ άμφω 
πτώχευση; Οταν, τουλάχιστον, επί δέκα 
πέντε τόσα χρόνια επί Αρχιεπισκοπίας 
του Δημητρίου δεν συνεισέφερε η 
Αρχιεπισκοπή στο ταμείο συντάξεως 
του κλήρου; Όταν πούλησαν την οικία 
Ιακώβου για ένα κομμάτι ψωμί και δεν έχει 
οικία να διαμείνει ο νέος Αρχιεπίσκοπος 
Ελπιδοφόρος; Όταν ο Δημήτριος 
υποθήκευσε ακόμα και τα κτίρια των 
Γραφείων στην τράπεζα για λήψη δανείου; 
Οταν εγκατέλειψε τον Ναό του Αγίου 
Νικολάου ένα στοιχειωμένο γιαπί; Όταν 
έφτασε τη Θεολογική Σχολή στα πρόθυρα 
του κλεισίματός της και της απώλειας 
της ακαδημαϊκής της αναγνώρισης; 
Απεναντίας που ο π. Μπάρμπας ήταν 
θιασώτης και υμνητής του Τζέρι Δημητρίου 
και του Γεώργιου Βουρβούλια.

Να επαναλάβω για μία ακόμα φορά πως 
δεν είναι μόνο ο Δημήτριος υπεύθυνος 
για το κατάντημα της Εκκλησίας και της 
Σχολής, αλλά είναι και μέλη της Επαρχιακής 
Συνόδου, του Αρχιεπισκοπικού 
Συμβουλίου, της Επιτροπής των 
Οικονομικών. Ναι, πάντες υπεύθυνοι 
και αντί να ποιούν την νήσσα, κοινώς να 
κάνουν την πάπια, ζητούν και τα ρέστα 
από πάνω επιδιδόμενοι ένιοι των ιεραρχών 
σε υπονόμευση του Αρχιεπισκόπου 
Ελπιδοφόρου, ο οποίος κληρονόμησε το 
έρεβος που δημιούργησαν.

Βέβαια η πεμπτουσία της αποκάλυψής 
μας ήταν στην ακόλουθη παράγραφο: 
«Υπογραμμίζεται πως δεν είναι η πρώτη 
φορά που η Μητρόπολη Βοστώνης 
υποκινεί σε «εξέγερση» εναντίον της 
Αρχιεπισκοπής. Αποκαλύπτουμε πως στις 
αρχές Ιουλίου ο Μητροπολίτης Βοστώνης 
Μεθόδιος προέβη σε «τυρεία και φατρία» 
συγκαλώντας σε συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επαρχιακής 
Συνόδου, χωρίς τη γνώμη και τη γνώση 
του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου 
και συζήτησαν το όριο ηλικίας και το 
συνταξιοδοτικό των ιεραρχών. Τονίζεται ότι 
μόνο ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ως 
Πρόεδρος της Επαρχιακής Συνόδου έχει 
το δικαίωμα και το προνόμιο σύγκλησής 
της και ουδείς άλλος».

Και μια υπενθύμιση: Ο Αρχιεπίσκοπος 
Ελπιδοφόρος δεν ήλθε ουρανοκατέβατος 
στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Τον έστειλε 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
και η Ιερά περί Αυτόν Σύνοδος. Η 
Αρχιεπισκοπή Αμερικής είναι μία, ενιαία 
και αδιαίρετη Εκκλησιαστική Επαρχία 
του Οικουμενικού Θρόνου. Ο κατ’ εξοχήν 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, όπως και της 
Αυστραλίας και της Μεγάλης Βρετανίας 
και του Καναδά, είναι ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Όταν ιερουργεί 
ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στο «εν 
πρώτοις μνήσθητι» της Θείας ευχαριστίας 
μνημονεύει ως εξής: «Μνήσθητι Κύριε 
του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου 
ημών Βαρθολομαίου όν χάρισαι ταις 
αγίαις σου εκκλησίαις…». Η ενθρόνιση 
του Ελπιδοφόρου έγινε εξ’ ονόματος του 

Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, 
δηλωτικό της κανονικής τάξεως και 
σύνδεσης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής 
και του Αρχιεπισκόπου με τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη. Μ’ άλλα λόγια ο Ελπιδοφόρος 
είναι η προέκταση του Οικουμενικού 
Πατριάρχη στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής ή 
αν προτιμάτε πιο Θεολογικά στην Τοπική 
Εκκλησία της Αμερικής. Αυτό σημαίνει 
πολύ απλά πως όποιος εκ των ιεραρχών 
εναντιώνεται ή «τυρεύει και φατριάζει» 
εναντίον του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, 
ουσιαστικά εναντιώνεται «τυρεύει 
και φατριάζει» εναντίον του ίδιου του 
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 
Κι αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Μεθόδιο 
της Βοστώνης, αλλά για όλους.

Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής δόξα τω Θεώ 
δεν είναι Αυτόνομη, μήτε Αυτοκέφαλη, 
διότι θα είχε ήδη σημάνει το ιστορικό μας 
τέλος, αλλά ευτυχώς είναι Εκκλησιαστική 
Επαρχία της Πρωτόθρονης Εκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως, πράγμα το οποίο 
περιποιεί ξεχωριστή τιμή και ευλογία για 
την Ομογένεια της Αμερικής.

Από την χειροτονία του Διακόνου Τζέιμς Γουίτακερ στο ναό της Αγίας Σοφίας 
Νιου Λόντον στις 29 Νοεμβρίου του 2015. Διακρίνονται ο Μητροπολίτης Βοστώνης 
κ. Μεθόδιος, ο π. Θεόδωρος Μπάρμπας πρωτοσύγκελος και ο νεοχειροτονηθείς 
Διάκονος Τζέιμς Γουίτακερ. Φωτογραφία: Μητρόπολης Βοστώνης

Ανάλυση: Αντιεκκλησιαστική 
και επικίνδυνη συμπεριφορά



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια15 σεπτεμβριου 2020 39

500 A Danforth Ave, Toronto
416 778.0500

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μουσεία: 

Κατακόρυφη 
πτώση 

στα έσοδα
Για να αντιμετωπιστεί 

η κακή χρονιά του 
τουρισμού, το Ταμείο 
θα προσπαθήσει να 

μειώσει τις λειτουργικές 
δαπάνες του

Τρόπους για να αναπληρώσει τα χαμένα 
έσοδα του καλοκαιριού και να συνεχίσει 
το πρόγραμμα αναβάθμισής του αναζητεί 
το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων λόγω της χαμηλής 
επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών 
χώρων εξαιτίας του κορωνοϊού, και γι’ αυτό 
στρέφεται στο Ταμείο Ανάκαμψης. 

Το ΤΑΠΑ έχει υποβάλει πρόταση για 
την ένταξη των δαπανών που αφορούν 
την υποδομή και τον εξοπλισμό των 
πωλητηρίων του στις δράσεις που θα 
χρηματοδοτηθούν από τον «κουμπαρά» 
των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ που 
αντιστοιχούν στην Ελλάδα από το 
ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. «Το ΤΑΠΑ 
είναι από τους φορείς του Δημοσίου που 
άμεσα χάνουν έσοδα λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού», σημειώνει στην «Κ» ο 
πρόεδρος του ταμείου, Παναγιώτης Νταής, 
«και γι’ αυτό ελπίζουμε ότι θα ενταχθεί 
στο Ταμείο Ανάκαμψης η αναβάθμιση των 
πωλητηρίων, μια καθαρά αναπτυξιακή 
δράση που προτείνουμε». 

Το «παράθυρο» του Ταμείου Ανάκαμψης 

είναι ένα από τα εργαλεία που εκτιμά ο κ. 
Νταής ότι θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει 
το ΤΑΠΑ για να αναπληρώσει τα έσοδα 
που χάθηκαν φέτος λόγω της μειωμένης 
τουριστικής κίνησης. Είναι σχεδόν βέβαιο, 
όμως, ότι θα χρειαστεί κι άλλα. 

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του 
ΤΑΠΑ για την επισκεψιμότητα τους 
θερινούς μήνες, φαίνεται ότι η κίνηση ήταν 
«ελάχιστη» το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου, μετά 
το πρώτο, δειλό άνοιγμα των αρχαιολογικών 
χώρων. Η κίνηση διαμορφώθηκε μόλις 
στο 5% της αντίστοιχης περιόδου του 
2019, με αποτέλεσμα η επίσκεψη σε έναν 
αρχαιολογικό χώρο, όπως η Ακρόπολη, να 
θεωρείται σχεδόν ιδιωτική. 

Το άνοιγμα των μουσείων στις 15 

Ιουνίου, μας λέει ο πρόεδρος του ΤΑΠΑ, 
«σήκωσε» τα νούμερα και μέσα στον 
Ιούλιο η επισκεψιμότητα κυμάνθηκε 
περίπου στο 25% έως 30% σε σχέση με 
την περυσινή περίοδο. Τα στοιχεία του 
Αυγούστου είναι ακόμη υπό επεξεργασία, 
αλλά η εκτίμηση του κ. Νταή είναι ότι στο 
τέλος Οκτωβρίου «θα μιλάμε περίπου για 
το 1/3 της περυσινής επισκεψιμότητας».

Τι σημαίνει αυτό για τα έσοδα του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων; Αθροίζοντας τα 
έσοδα των εισιτηρίων καθώς και έσοδα 
από άλλες πηγές του ΤΑΠΑ, σημειώνει ο κ. 
Νταής, το άθροισμα καλύπτει μόλις το 25% 
των περυσινών εσόδων. 

Ο ίδιος εκτιμά ότι το κλείσιμο της χρονιάς 
ίσως καταφέρει να αγγίξει το 50% των 

περυσινών εσόδων, τα οποία είχαν φτάσει 
στα 135 εκατομμύρια ευρώ.

Η εικόνα επιβεβαιώνει τις αρχικές 
προβλέψεις για ένα δύσκολο καλοκαίρι 
για τα ταμεία των μουσείων και των 
αρχαιολογικών χώρων. Οπως είναι 
γνωστό, οι πόροι του ΤΑΠΑ τροφοδοτούν 
το υπουργείο και τις υπηρεσίες του με 
φρέσκο χρήμα. Για να αντιμετωπιστεί η 
κακή χρονιά του τουρισμού, από αυτή την 
πλευρά, το ταμείο θα προσπαθήσει να 
μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες του αλλά 
και να εντάξει ορισμένες από τις δαπάνες 
του, σε συνεννόηση με τα συναρμόδια 
υπουργεία, στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης.
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