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Doug ForD: 
“Η επαρχία σου 

σε χρειάζεται τώρα”
Πρόσληψη 3.700 εργαζομένων 

για την αντιμετώπιση του δεύτερου 
κύματος της πανδημίας Covid-19

Η κυβέρνηση του Οντάριο θα δαπανήσει 52,5 εκατομμύρια 
δολάρια για να προσλάβει 3.700 εργαζόμενους στα νοσοκομεία και 
στα κέντρα μακροχρόνιας περίθαλψης, καθώς ο πρωθυπουργός 
D. Ford παραδέχτηκε χθες ότι η επαρχία βρίσκεται αντιμέτωπη με 
το δεύτερο κύμα Covid-19.

“Παρακαλώ σκεφτείτε να συμμετάσχετε σε αυτόν τον αγώνα 
- το μόνο που χρειάζεται είναι μερικοί -κατάλληλοι άνδρες και 
γυναίκες να μας δώσουν χέρι βοήθειας και αυτό θα μπορούσε 
να κάνει όλη τη διαφορά”, δήλωσε ο πρωθυπουργός Doug Ford 
μιλώντας σε νέους πτυχιούχους νοσηλευτικής και υγείας την 
Παρασκευή, προσθέτοντας ότι αυτό το δεύτερο κύμα θα είναι 
“χειρότερο από το πρώτο κύμα που είχαμε νωρίτερα φέτος”.

Με τα νέα κεφάλαια θα προσλάβουν έως 1.400 νέες νοσοκόμες 
στα επαρχιακά νοσοκομεία και μακροχρόνιες μονάδες φροντίδας.

Θα προσφέρει επίσης άλλους 2.000 νέους αποφοίτους και 
$5.000 επίδομα εάν δεσμευτούν να εργαστούν στο σύστημα 
μακροχρόνιας περίθαλψης για τους επόμενους έξι μήνες.

“Η επαρχία σου σε χρειάζεται τώρα”, είπε ο Φορντ.
Τα κέντρα μακροχρόνιας περίθαλψης έχουν δει περισσότερους 

από 1.800 θανάτους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με πολλούς 
να αναφέρουν έλλειψη προσωπικού κατά τον Απρίλιο και τον 
Μάιο.

Ο στρατός κλήθηκε να βοηθήσει έξι μονάδες που είχαν  πληγεί 
σοβαρά, όπου το προσωπικό δεν μπορούσε να συμβαδίσει με 
τον ρυθμό εξάπλωσης της μόλυνσης.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει 
το σχέδιό της για την καταπολέμηση του COVID-19 κατά τη 
διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου καθώς καθημερινά τα 
κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται, σημειώνοντας χθες 
Δευτέρα  700 περιπτώσεις.

Ο Ford ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι η κυβέρνηση έχει 
παραγγείλει πάνω από πέντε εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου 
κατά της γρίπης, αύξηση κατά 16% συγκριτικά με 4,4 εκατομμύρια

Φόβος για ολοκληρωτικό πόλεμο

Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν: 
Συγκρούσεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ

«Είμαστε ιδιοκτήτες της Μεσογείου»
Νέες προκλήσεις Ερντογάν λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής
Σε νέες ακραίες προκλήσεις με φόντο την Ανατολική 

Μεσόγειο προχώρησε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος φαίνεται πως ρίχνει λάδι στη 
φωτιά λίγα 24ωρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

«Στη Μεσόγειο δεν είμαστε μουσαφίρηδες, οι αλλά 
ιδιοκτήτες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της 
Τουρκίας μιλώντας σε συνέδριο.

Ο κ. Ερντογάν, θέλοντας να δείξει με προκλητικό 
τρόπο ότι δεν ευθύνεται η Τουρκία για την ένταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε πως «είμαστε 
υπέρ της ειρήνης και της συνεργασίας, αλλά κατά των 
τετελεσμένων…».
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Σφόδρα ανησυχούν τώρα οι 
Τούρκοι από τις συζητήσεις 

που άρχισαν να γίνονται στην 
Ουάσιγκτον για τη μεταφορά 
της αμερικανικής βάσης του 
Ιντσιρλίκ σε άλλη περιοχή

Τη ναυτική και αεροπορική βάση της 
Σούδας όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 
τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 
επέλεξε να επισκεφθεί κατά τη διήμερη 
παρουσία του στην Ελλάδα ο αμερικανός 
υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Και η 
επιλογή του αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία. 
Θέλει με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με 
διπλωματικές πηγές, να στείλει πρωτίστως 
ένα μήνυμα προς την Αγκυρα: «Οτι είναι 
ένας απόλυτα ειρηνικός, διπλωματικός 
τρόπος να εξηγήσεις στην Τουρκία πως δεν 
πρέπει να ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή».

Οπως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
θέλουν τη Σούδα να τη μετατρέψουν 
σε μια αεροναυτική βάση – μαμούθ με 
υπερσύγχρονα αεροσκάφη και πολεμικά 
πλοία, με ισχυρότατη δύναμη πυρός, για 
πιο δυναμική παρουσία στην Ανατολική 
Μεσόγειο, αλλά και στη Βόρεια Αφρική. Την 
ώρα μάλιστα που αποσύρουν αμερικανικά 
στρατεύματα από άλλες περιοχές όπως 
από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και  τη Συρία, 
όχι μόνον επιθυμούν την παραμονή των 
δυνάμεών του στη Σούδα, αλλά συζητούν 
να μεταφέρουν μέρος των δυνάμεών τους 
που αποσύρουν στη σημαντική αυτή βάση 
στην Κρήτη.

Και όντως η Σούδα εκπέμπει συνεχώς 
μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Οταν 
μεσούσης της κρίσης με το Oruc Reis ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
επισκέφθηκε την 115 Πτέρυγα Μάχης 
και τα shelters των αεροσκαφών F-16 
συνομιλώντας με τους έλληνες πιλότους 
που εκείνη την περίοδο κοιμόντουσαν, θα 
έλεγε κανείς, στα cockpit τους, έγινε πρώτο 
θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ για την ετοιμότητα 
των ελλήνων χειριστών των μαχητικών μας 
αεροσκαφών. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. 

Ανησυχία
Σφόδρα ανησυχούν τώρα οι Τούρκοι από 

τις συζητήσεις που άρχισαν να γίνονται 
στην Ουάσιγκτον για τη μεταφορά της 
αμερικανικής βάσης του Ιντσιρλίκ σε άλλη 
περιοχή. Και περισσότερο ανησύχησαν 
όταν άκουσαν τον δρ. Μάικλ Ρούμπιν 
του American Enterprise Institute να 
αποκαλύπτει ότι η βάση του Ιντσιρλίκ 
μπορεί να μεταφερθεί μέρος της (χωρίς τα 
πυρηνικά που είναι απαγορευτικά για την 
Ελλάδα) και στη Σούδα.

Ή ακόμα όταν βλέπουν οι «απέναντι», 
τα θηριώδη πολεμικά αμερικανικά 
πλοία να ελλιμενίζονται στη Σούδα, 
και να  διαπιστώνουν ότι το μοναδικό 
κρηπίδωμα (προβλήτα) όπου μπορεί να 
δεχθεί πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα και 
πυρηνοκίνητα υποβρύχια, το Κρηπίδωμα 
K-14, επεκτείνεται συνεχώς ώστε να 
δέχεται περισσότερα πολεμικά πλοία 
και άλλων χωρών. Οταν κάποια στιγμή 
η ναυαρχίδα του γαλλικού πολεμικού 
ναυτικού το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο 
Σαρλ ντε Γκωλ έπιασε ντόκο στην Κ-14, 
οι πάντες στην Ανατολική Μεσόγειο είδαν 
ότι οι Γάλλοι με το φοβερό αυτό όπλο που 
διαθέτουν, μπορούν να ελλιμενίζονται και 
στην Κρήτη.

Αλλωστε δεν αποτελεί πλέον είδηση ότι 
κάθε λίγο και λιγάκι εμφανίζονται στη Σούδα 
θηριώδη αμερικανικά πολεμικά πλοία, ό,τι 
πιο σύγχρονο διαθέτει το αμερικανικό 
ναυτικό, όπως το ελικοπτεροφόρο USS 
Hershel «Woody» Williams (με μήκος  230 
μέτρα) ή το καταμαράν υψηλής ταχύτητας 
USS Trenton, με 103 μέτρα μήκος, το 
αντιτορπιλικό Τσώρτσιλ και πολλά άλλα. Τα 
πλοία του 6ου Στόλου περιλαμβανομένου 
και του αεροπλανοφόρου Αϊζενχάουερ 

Θέλουν βάση – μαμούθ 
τη Σούδα οι Αμερικανοί 

Το μήνυμα που στέλνουν στην Τουρκία
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Το πρόβλημα στη Μεσόγειο, πρόσθεσε,  
μπορεί να επιλυθεί με συνεργασία όλων 
των χωρών. «Δεν θα υπάρχει ειρήνη στην 
Ανατολική Μεσόγειο σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια που αφήνει εκτός την Τουρκία 
και τους Τουρκοκύπριους» απείλησε εκ 
νέου.

«Πίσω από τις προβοκάτσιες στην 
Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν οικονομικά 
συμφέροντα» σχολίασε ο Ερντογάν 
προσθέτοντας μάλιστα ότι  «κάποιοι 
μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο 
προσφύγων». 

Καλίν: Μην τα περιμένετε όλα 
από την Τουρκία…

Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του 
Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν επιχείρησε 
αρχικά να ρίξει τους τόνους ενόψει 
της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που θα 
διεξαχθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, 
λέγοντα ότι την βλέπει ως ευκαιρία για 
μια επανεκκίνηση των σχέσεων ανάμεσά 
τους προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει να 
παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις και 
ένα χρονοδιάγραμμα για να δουλέψουν 
πάνω σ’ έναν οδικό χάρτη μαζί.

Ωστόσο στη συνέχεια τόνισε με νόημα 
πως  «οφείλουν να κατανοήσουν ότι δεν 
μπορούν να τα περιμένουν όλα από την 
Τουρκία». Θα πρέπει, πρόσθεσε,  να 
είναι μια αμοιβαία διαδικασία. «Εφόσον 
περιμένει κανείς να κάνει η Τουρκία το Α, 
το Β ή το Γ, πρέπει και οι χώρες της ΕΕ να 
εκπληρώσουν τις ευθύνες τους».

Οι εργασίες για να αποφασισθεί 
μια ημερομηνία για την επανάληψη 
των διερευνητικών συνομιλιών με την 
Ελλάδα συνεχίζονται, δήλωσε ακόμη ο 
Καλίν ισχυριζόμενος ότι οι συνομιλίες θα 
συνεχισθούν από εκεί που διακόπηκαν και 
θα επικεντρωθούν όχι μόνο σε ζητήματα 
υφαλοκρηπίδας και θαλάσσιων ορίων, 
αλλά και στα νησιά και τον εναέριο χώρο.

Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε πως 

πιστεύει ότι οι συνομιλίες θα έχουν θετικό 
αντίκτυπο και θα επικεντρωθούν επίσης 
σε πολιτικές διαβουλεύσεις και συνομιλίες 
μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των 
δύο πλευρών. «Και στα τρία αυτά πεδία, 
πιστεύουμε ότι θα κάνουμε καλή πρόοδο 
πολύ σύντομα», δήλωσε.

Ο Καλίν είπε επίσης ότι στις συνομιλίες 
που είχε την περασμένη εβδομάδα ο 
Ερντογάν με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ 
Μακρόν υπήρξε θετική ατμόσφαιρα 
και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να 
προσπαθήσουν να βρουν τρόπους για να 
ελαχιστοποιήσουν τις διαφορές τους.

Τι λέει η Κομισιόν για το 
ενδεχόμενο κυρώσεων στην 

Τουρκία
Η ΕΕ είναι υπέρ της επίλυσης των 

ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο 
μέσω του διαλόγου και των συζητήσεων 
επισήμανε λίγο νωρίτερα ο εκπρόσωπος 
της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικών 
Υποθέσεων κατά την ενημέρωση των 
δημοσιογράφων, υπογραμμίζοντας ότι 
«εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση μέσω της 
συζήτησης, τότε εναπόκειται στους ηγέτες 
που θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητήσουν 
προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάνε οι 
σχέσεις μας με την Τουρκία».

Επιπροσθέτως, ο Πίτερ Στάνο ανέφερε 
ότι «οτιδήποτε σε σχέση με κυρώσεις ή 
το να ειπωθεί ότι θα εισαχθούν ή δεν θα 
εισαχθούν σε αυτό το στάδιο είναι πρόωρο 
γιατί στο τέλος αυτή είναι απόφαση που 
θα λάβουν οι ηγέτες ή θα υποδείξουν την 
κατεύθυνση προς την οποία οι συζητήσεις 
και η δέσμευση της ΕΕ με την Τουρκία 
πρέπει να ακολουθήσει».

Παράλληλα, ο κ. Στάνο σημείωσε ότι 
«έχουμε δει πολλές διπλωματικές ενέργειες 
τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες με 
στόχο την αποκλιμάκωση της κατάστασης 
και την έναρξη διαλόγου και ελπίζουμε ότι 

αυτές οι δραστηριότητες 
θα συνεχιστούν, ώστε 
να είναι δυνατόν να 
λυθούν τα ανοιχτά ζη-
τήματα με διάλογο, με 
εποικοδομητική δέσμευ-
ση βασισμένη στο σε-
βασμό του διεθνούς 
δικαίου». 

Τα μηνύματα 
Πομπέο

Οι νέες προκλήσεις 
Ερντογάν έρχονται σε 
μία ημέρα κατά την 
οποία ο επικεφαλής της 
αμερικανικής  διπλω-
ματίας βρίσκεται στην 
Ελλάδα και έχει συναντή-
σεις με τον έλληνα ομό-
λογό του αλλά και τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη.

Η απόφαση Πομπέο να 
βρεθεί πριν λίγες ημέρες 
στην Κύπρο, και από χθες το βράδυ στην 
Ελλάδα χωρίς να έχει βάλει στο πρόγραμμά 
του την Τουρκία, φαίνεται πως έχει 
προκαλέσει εκνευρισμό στην Άγκυρα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής 
διπλωματίας ο οποίος συναντήθηκε ήδη 
με τον έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδιας 
συζήτησε – μεταξύ άλλων – ζητήματα 
διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς 
ενδιαφέροντος , δίνοντας έμφαση στον 
στρατηγικό διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ, την 
αμυντική και ενεργειακή συνεργασία αλλά 
και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου.

Με μήνυμά του στο Twitter ο αμερικανός 
ΥΠΕΞ τόνισε ότι «είμαι ενθουσιασμένος 
που επέστρεψα στην Ελλάδα, έναν 
ζωτικό συνεργάτη των ΗΠΑ με τον οποίο 
μοιραζόμαστε μια κοινό στρατηγικό όραμα. 
Η ισχύς της διμερούς μας σχέσης βρίσκεται 

στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών 
και ανυπομονώ για μια παραγωγική 
επίσκεψη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
αμερικανός υπουργός στέλνοντας ένα 
σαφές μήνυμα υπέρ της Ελλάδας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι 
δηλώσεις του αμερικανού πρέσβη Τζέφρι 
Πάιατ ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση 
με τους δύο υπουργούς Εξωτερικών, 
σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η Αμερική 
στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για 
οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και 
ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Χαίρομαι που συμμετέχω στη 
συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, 
Μάικ Πομπέο και το φίλο μου, Νίκο Δένδια, 
προκειμένου να εξετάσουμε τα κέρδη που 
έχουμε αποκομίσει αυτήν τη χρονιά σε 
όλους τους τομείς που αφορούν τις σχέσεις 
ΗΠΑ-Ελλάδας», αναφέρει ο κ. Πάιατ σε 
ανάρτησή του στο twitter.

IN.GR

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 «Είμαστε ιδιοκτήτες της Μεσογείου»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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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

Οι μάχες κλιμακώθηκαν απότομα 
σήμερα μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και του 
ορεινού θύλακα Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 
που ελέγχεται από τους Αρμένιους, και 
τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν 
κατά την δεύτερη ημέρα των σφοδρών 
συγκρούσεων.

Οι δύο πλευρές σφυροκοπούν η μία την 
άλλη, με πυραύλους και πυροβολικό, στη 
χειρότερη έκρηξη βίας αυτής της σύρραξης 
που κρατά σχεδόν 30 χρόνια.

Οποιαδήποτε ενέργεια προς έναν 
ολοκληρωτικό πόλεμο θα μπορούσε 
να σύρει στη σύγκρουση τις μεγάλες 
περιφερειακές δυνάμεις, τη Ρωσία και 
την Τουρκία. Η Μόσχα έχει συνάψει 
αμυντική συμμαχία με την Αρμενία, 
η οποία παρέχει υποστήριξη ζωτικής 
σημασίας στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και 
αποτελεί τη σύνδεσή του με τον υπόλοιπο 
κόσμο. Η Άγκυρα στηρίζει τους δικούς της 
«συγγενείς», τους τουρκογενείς Αζέρους.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο μετά 
την εκεχειρία που επιτεύχθηκε τη δεκαετία 
του 1990. Οι μάχες διεξάγονται σε όλα 
τα τμήματα του μετώπου», είπε η Αλέσια 
Βαρτανιάν, υψηλόβαθμη αναλύτρια του 
Crisis Group για την περιοχή του Νότιου 
Καυκάσου.

Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ ανέφερε ότι 27 
στρατιώτες του σκοτώθηκαν στις μάχες 
με τις αζέρικες δυνάμεις σήμερα και άλλοι 
31 χθες Κυριακή, μετά την επίθεση που 
λέει ότι δέχτηκε από το Αζερμπαϊτζάν. 
Οι τραυματίες είναι περίπου 200. Οι 
τοπικές αρχές πάντως υποστηρίζουν ότι 
ανέκτησαν σήμερα κάποια από τα εδάφη 
που είχαν χάσει χθες.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του 
Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι δύο Αζέροι 
πολίτες σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι 
πέντε χθες, ενώ 30 τραυματίστηκαν. 
Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες 
για τυχόν θύματα μεταξύ των ενόπλων 
δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν.

Η Βαρτανιάν είπε ότι η χρήση πυραύλων 

και πυροβολικού θέτει σε υψηλότερο 
κίνδυνο τους αμάχους και σε μια τέτοια 
περίπτωση θα ήταν δυσκολότερο να 
αποκλιμακωθεί η κατάσταση με διπλωματικά 
μέσα. «Αν υπάρξουν μαζικές απώλειες 
(σ.σ. αμάχων) θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο 
να περιοριστούν οι μάχες και σίγουρα θα 
βλέπαμε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με 
την πιθανή παρέμβαση της Τουρκίας ή της 
Ρωσίας ή και των δύο», εξήγησε.

Η Ρωσία έκανε έκκληση για άμεση 
κατάπαυση του πυρός ενώ η Τουρκία 
ανακοίνωσε ότι στηρίζει το Αζερμπαϊτζάν. 
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν ζήτησε να αποχωρήσει αμέσως 
η Αρμενία από τα εδάφη των Αζέρων που 
έχει καταλάβει, τονίζοντας ότι ήρθε η ώρα 
για να τερματιστεί η κρίση του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ.

Η Άντζελα Φρανγκιάν, σκηνοθέτιδα που 
ζει στο Στεπανακέρτ, την πρωτεύουσα του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, είπε ότι οι κάτοικοι 
έχουν σπεύσει στα καταφύγια και ότι 
ακούγονται συνεχώς βομβαρδισμοί. Όλα 

τα καταστήματα έκλεισαν και σχεδόν κανείς 
δεν κυκλοφορεί στους δρόμους.

Η τουρκική υποστήριξη

Το κοινοβούλιο της Αρμενίας νωρίτερα 
καταδίκασε την «στρατιωτική επίθεση 
με όλα τα μέσα» που λέει ότι εξαπέλυσε 
το Αζερμπαϊτζάν στον ορεινό θύλακα. Η 
εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών 
Άννα Ναγνταλιάν είπε ότι Τούρκοι 
στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες πολεμούν 
στο πλευρό των Αζέρων και ότι η Τουρκία 
παρέχει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 
μαχητικά αεροπλάνα στο Αζερμπαϊτζάν. Το 
Μπακού διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς 
ενώ από την Τουρκία δεν υπήρξε κάποια 
άμεση αντίδραση. Ωστόσο, πολλοί Τούρκοι 
αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του 
προέδρου Ερντογάν, έχουν δεσμευτεί ότι 
θα βοηθήσουν τους Αζέρους.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Inter-
fax μετέδωσε δηλώσεις του εκπροσώπου 
Τύπου του υπουργείου Άμυνας του 

Αζερμπαϊτζάν, του Ανάρ Εβιάζοφ, σύμφωνα 
με τον οποίο οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας 
του έχουν καταλάβει πολλά στρατηγικής 
σημασίας υψώματα κοντά στο χωριό Ταλίς, 
στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ο Εβιάζοφ είπε 
επίσης ότι κοντά στο Ταλίς σκοτώθηκε 
ο Λέρνικ Βαρντανιάν, ο διοικητής του 
αερομεταφερόμενου αρμένικου τάγματος 
επίθεσης, όμως η Αρμενία έκανε λόγο για 
«παραπληροφόρηση».

Δύο Σύροι αντάρτες, μέλη ενόπλων 
ομάδων που στηρίζονται από την Τουρκία 
στη βόρεια Συρία, είπαν στο πρακτορείο 
Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι 
στέλνονται εκεί ως απόσπασμα, για 
να βοηθήσουν το Αζερμπαϊτζάν, σε 
συντονισμό με την Άγκυρα. Το πρακτορείο 
δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις 
πληροφορίες από άλλη πηγή.

Ο Χικμάτ Χατζίγιεφ, σύμβουλος 
του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεφ, 
χαρακτήρισε «ανοησία» να λέγεται ότι 
Σύροι μαχητές βοηθούν τη χώρα του.

skai.gr

Φόβος για ολοκληρωτικό πόλεμο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 
προστάτη της Πατριαρχικής Θεολογικής 
Ακαδημίας Τορόντο της Ι. Αρχιεπισκοπής 
Καναδά, γιορτάστηκε στο ομώνυμο εκκλησάκι 
της Αρχιεπισκοπής. Με τη συμμετοχή 
ελάχιστων χριστιανών, λόγω των περιοριστικών 
μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας covid-19, των φοιτητών της 
Θεολογικής Ακαδημίας, του π. Ιγνάτιου Δελή, 
του π. Χαρίδημου Σαρρή, του π. Σπυρίδωνος 
Βούτου, του π. Νικόδημου Κοντογιωργάκη, 
του Διακόνου Ευδόκιμου και του διευθυντή 
της, Επισκόπου Αθηναγόρα, τελέστηκε την 
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ο πανηγυρικός 
Εσπερινός και την επομένη η Θεία Λειτουργία, 
και τιμήθηκε και φέτος η μνήμη του αγαπημένου 
μαθητή του Χριστού και ευαγγελιστή της 
αγάπης, Ιωάννη.

“ε”

Στη γιορτή 
του Αγίου 
Ιωάννη 

του 
Θεολόγου
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σε ΚΑΛΑ ΧεριΑ. σε ΚΑΛεσ τιμεσ.
                  = εΞοιΚοΝομΗστε

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

Ενοικιάζονται διαμερίσματα... 
... ενός ή δύο υπνοδωματίων στο East York κοντά στο Subway 

από $1.350, $1800 και $2.000 (ηλεκτρικό επί πλέον).

... δύο υπνοδωματίων, στη διασταύρωση Carlton και Parliament 
στο Cabbage Town από $1.800, $2.000 και $ 2.250

(ηλεκτρικό επί πλέον).
Τηλεφωνήστε   647. 207.5585 

διεξάγουν κοινές ασκήσεις με τα ελληνικά 
πολεμικά πλοία και τα μαχητικά αεροπλάνα.

Ο Τζέφρι Πάιατ
Αλλά και ο αμερικανός πρεσβευτής στην 

Αθήνα Τζέφρι Πάιατ επισκέπτεται συχνά 
τη Σούδα. Κάποιες φορές για να υποδεχθεί 
τα αμερικανικά πληρώματα των πολεμικών 
σκαφών, άλλες για να επιδείξει στον 
υπουργό Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο 
τα νέα ταχύπλοα σκάφη που χρησιμοποιεί 
η αφρόκρεμα των αμερικανικών ειδικών 
δυνάμεων, οι Seals (Φώκιες). Μάλιστα 
σε μια από τις επιδείξεις αυτές, έδωσε 
το πηδάλιο του φουσκωτού στον έλληνα 
υπουργό και όλα αυτά συνέβησαν όταν 
ο τουρκικός στόλος ήταν απέναντι στον 
ελληνικό στη ΝΑ Μεσόγειο.

Βεβαίως δεν περνά απαρατήρητο και 
το γεγονός όταν οι Αμερικανοί θέτουν 
σε συναγερμό τις βάσεις τους για 

αντιμετώπιση πιθανής απειλής, πρώτα απ’ 
όλα θέτουν σε συναγερμό τη Σούδα, όπως 
συνέβη αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου 
του 2001. Τότε όλες οι αμερικανονατοϊκές 
βάσεις στη χώρα μας τέθηκαν στον ύψιστο 
βαθμό πολεμικής ετοιμότητας, με τη Σούδα 
και φυσικά την Κ14 να ξεχωρίζει λόγω της 
στρατηγικής της θέσης.
Στην 115 Πτέρυγα Μάχης, που για 

τους Αμερικανούς λόγω της γειτνιάσεως 
λογίζεται ως μία «αεροναυτική» Βάση, 
έχουν σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν 
επεκτάσεις στην αεροπορική Βάση, στον 
αμερικανικό τομέα της, που όμως θα 
εξυπηρετούν και την ελληνική Πολεμική 
Αεροπορία. Βεβαίως οι Αμερικανοί με την 
επέκταση των διαδρόμων τροχοδρόμησης 
που σχεδιάζουν θα είναι πλέον δυνατή 
η προσγείωση (και μεταστάθμευση) 
μεγαλύτερων, περισσότερων και πιο 
βαριών πολεμικών αεροσκαφών, όπως 
αεροσκάφη στρατηγικών αερομεταφορών 
τύπου C-17Α, καθώς και αριθμού 
αεροσκαφών-τάνκερ, ιπτάμενων ραντάρ 
κ.λπ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑ

Doug ForD: 
“Η επαρχία σου 
σε χρειάζεται 

τώρα”

δόσεις πέρυσι, στο πλαίσιο του σχεδίου 
της για την προστασία του συστήματος 
υγειονομικής περίθαλψης από πιθανή 
αύξηση εισαγωγών στα νοσοκομεία που 
οφείλονται σε ένα πιθανό δεύτερο κύμα 
του ιού.

Στη συνέχεια, ο Ford ανακοίνωσε 
ότι έως και 60 φαρμακεία προσφέρουν 
εξετάσεις COVID-19 με ραντεβού από 
25 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να 

προστεθούν περισσότερες τοποθεσίες τις 
επόμενες εβδομάδες.

Το σχέδιο ετοιμότητας περιλαμβάνει 
επίσης δαπάνες ενός δισεκατομμυρίου 
δολαρίων για τη σημαντική βελτίωση 
των εξετάσεων COVID-19 και των 
προσπαθειών διαχείρισης επαφών τους 
επόμενους μήνες. Ο Elliott πρόσθεσε ότι 
αυτή η νέα χρηματοδότηση μπορεί τελικά 
να επιτρέψει στο σύστημα υγείας να 
διεξάγει εξετάσεις COVID-19 στα ιατρεία.

Οστόσο την περασμένη Παρασκευή, 
ο Ford ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του 
θα επενδύσει περισσότερα από 283 
εκατομμύρια δολάρια για να μειώσει 
την καθυστέρηση των χειρουργικών 
επεμβάσεων που προέκυψε νωρίτερα 
εξαιτίας της πανδημία COVID-19. Η 
κυβέρνηση θα ξοδέψει επίσης 457,5 
εκατομμύρια δολάρια για φροντίδα στο σπίτι 
και στις κοινότητες, σε μια προσπάθεια να 
διατηρήσει ελεύθερο χώρο στα νοσοκομεία 
πριν το δεύτερο κύμα.

“ε”

Θέλουν 
βάση 
μαμούθ 
τη Σούδα 
οι Αμερικανοί ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 
κ. JUSTIN TRUDEAU
ΕΣΤΡΩΣΕ ΤΟΝ 
ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;
  Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, την 

Τετάρτη, μέσω τηλεοπτικού του μηνύματος 
του που μεταδόθηκε σε όλο τον Καναδά, 

αφού ανέφερε ότι  οι Καναδοί βρίσκονται 
ενώπιον του δεύτερου κύματος της 
πανδημίας του Κορωνοϊού, τόνισε ότι 
κανένας δεν είναι άτρωτος. Ως εκ  τούτου, 
ζήτησε από τους Καναδούς να εφαρμόζουν 
τα μέτρα που συνίστανται από τους 
ειδικούς και τα οποία είναι γνωστό ότι είναι 
η χρήση των μασκών, το πλύσιμο των 
χεριών με αντισηπτικά και ο σεβασμός των 
αποστάσεων. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε 
την πανδημία, όλα δείχνουν ότι δεν θα 
μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε για να 
γιορτάσουμε την ημέρα των ευχαριστιών 
(Thanksgiving), αλλά έχουμε πιθανότητες  
να συγκεντρωθούμε προκειμένου να 
γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, είπε.

Όμως αυτά, που έρχονται να 
προστεθούν σε όσα μέσω του «λόγου 
του Θρόνου» είχαν ανακοινωθεί από την 
Αντιβασίλισσα Gov. Gen. Julie Payette και 
απηχούν τις προθέσεις της Κυβερνήσεώς 
του, θα υποχρεώσουν τα κόμματα της 
Αντιπολίτευσης, κυρίως ένα από τα δύο 
μικρά (το Β. Q. και το NDP) είτε να τα 
αποδεχτούν έστω και «μία κρύα καρδιά, 
είτε να τα καταψηφίσουν οπότε και θα 
οδηγηθούμε σε πρόωρες ομοσπονδιακές 
εκλογές.

Η 15λεπτη ομιλία του από το γραφείο 
του στην Βουλή του Καναδά, εκφωνήθηκε 
λίγες ώρες μετά την ανάγνωση του 
λόγου του θρόνου. Μέσω του λόγου του 
θρόνου, η Κυβέρνηση των Φιλελευθέρων 
παρουσίασε τα σχέδια της οικονομικής 
ανάκαμψης και αντιμετώπισης της 
πανδημίας COVID-19, τα οποία προτίθεται 
να εφαρμόσει, αν φυσικά, την ερχόμενη 
εβδομάδα, καταφέρει και πάρει ψήφο 
εμπιστοσύνης. 

Σε αυτά, τα υπό πραγματοποίηση, 
συγκαταλέγονται η επέκταση των 
μισθολογικών επιδοτήσεων των 
επιχειρήσεων, η προώθηση ενός εθνικού 
προγράμματος παροχής φαρμάκων, η 
αύξηση των δαπανών για τη φροντίδα 
των παιδιών, η εξασφάλιση της υγείας 
των Ηλικιωμένων, καθώς και η υιοθέτηση 
διαφόρων καινοτόμων προγραμμάτων, 
μέσω των οποίων θα δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην πράσινη οικονομία.

Όμως όλα αυτά θα γίνουν αν η 
Κυβέρνηση του κ. Τρουντό που δεν έχει 
πλειοψηφία, καταφέρει και πάρει ψήφο 

εμπιστοσύνης και έτσι εν μέσω της 
πανδημίας δεν οδηγηθούμε σε πρόωρες 
εκλογές.

Δώστε μου ψήφο 
εμπιστοσύνης, ή πάμε 
σε πρόωρες εκλογές

Υπενθυμίζουμε ότι, λόγω των 
γενναιόδωρων επιχορηγήσεων που ήδη 
έχουν δοθεί, ή πρόκειται να δοθούν, το 
έλλειμμα του φετινού προϋπολογισμού 
θα φτάσει στο υπέρογκο ποσό των 343.2 
δισεκατομμυρίων και το ολικό χρέος της 
χώρας θα πλησιάσει το 1 τρισεκατομμύριο! 

Σε όσους, και είναι πολλοί εκείνοι που 
τρομάζουν προ αυτού του υπερβολικού 
χρέους, ο κ. Τρουντό δίνει την ακόλουθη 
απάντηση:

Αν, τώρα που αντιμετωπίζουμε το 
πρόβλημα της πανδημίας του Κορωνοϊού, 
περιορίσουμε τις παροχές και τα επιδόματα, 
θα οδηγηθούμε σε ύφεση και ως εκ τούτου, 
μακροχρόνια η χώρα θα αντιμετωπίσει 
μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.

Οσο εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε 
αυτήν την πανδημία, δεν θέλω εσείς, ή οι 
γονείς σας, ή οι φίλοι σας, να αναλάβετε 
το ατομικά το χρέος που μπορεί να το 
αναλάβει η Κυβέρνηση, που μπορεί να 
το διαχειριστεί καλύτερα, τονίζει και πάνω 
σε αυτήν την θεωρία στηρίζει την πολιτική 
του και επιδιώκει, ή να πείσει ένα από τα 
δύο κόμματα που προαναφέραμε να δώσει 
ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή 
του, ή να κατηγορήσει τα κόμματα της 
Αντιπολίτευσης, ότι παρεμβάλλουν εμπόδια 
στο πρόγραμμά του και αυτά έγιναν αιτία να 
οδηγήσουν την χώρα σε πρόωρες εκλογές.

Από ότι φαίνεται ο κ. Τρουντό, μάλλον 
επιδιώκει πρόωρες εκλογές, αφού 
πιστεύει ότι θα τις κερδίσει και μάλιστα με 
πλειοψηφία. 

Ακόμα και το NDP, έχει 
επιφυλάξεις, οπότε…

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ηγέτες 
των άλλων κομμάτων δεν φαίνονται 
διατεθειμένοι να δώσουν λευκή επιταγή 
στον κ. Τρουντό.

Ετσι το Συντηρητικό κόμμα υπό τον 
νέο του ηγέτη Erin O’Toole, εξέφρασε 
αμέσως την πλήρη αντίθεσή του στα 
μέτρα που εξήγγειλε ο κ. Τρουντό, τον 
οποίο και κατήγγειλε ότι χρεώνει την χώρα 
προκειμένου να κερδίσει τις επόμενες 
εκλογές. 

Ο ηγέτης του Bloc Québécois Yves-
François Blanchet, άσκησε κριτική, κυρίως 
επειδή το κόμμα των Φιλελευθέρων δεν 
έλαβε υπ’ όψη τα αιτήματα όλων των 
Επαρχιών και φυσικά και του Κεμπέκ και 
χρησιμοποιεί την πανδημία, προκειμένου 
να περιορίσει τα δικαιώματα των Επαρχιών 
σε πολλούς τομείς και κυρίως στον τομέα 
της ιατρικής περίθαλψης.

Όμως σε αντίθεση με τα δύο άλλα δύο 
κόμματα, το NDP μέσω του ηγέτη Jagmeet 
Singh, δεν ήταν απόλυτα αρνητικό. Ως 
τόσο εξέφρασε επιφυλάξεις τονίζοντας ότι 
το κόμμα του, μόνο αν γίνουν σεβαστές οι 
προϋποθέσεις που θέλει, θα δώσει ψήφο 
εμπιστοσύνης προκειμένου να αποτραπεί 
η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. 

Οι προϋποθέσεις του NDP είναι σχετικές 
με τα επιδόματα προς τους ανέργους που 
έχασαν την δουλειά τους λόγω Κορωνοϊού, 
καθώς και των εργαζομένων όταν για 
λόγους υγείας δεν μπορούν να εργαστούν.

Μεταξύ των Φιλελευθέρων και του NDP 
γίνονται διαπραγματεύσεις αφού από την 
στάση του NDP θα κριθεί αν την ερχομένη 
εβδομάδα, πάρει ψήφο εμπιστοσύνης η 
Κυβέρνηση, ή αν καταψηφιστεί, οπότε και 
θα προσφύγουμε και πάλι στις κάλπες.

Αντιδράσεις κατά του κ. 
Τρουντό και από τις Επαρχίες
Ως «απογοητευτικά για το Κεμπέκ» 

χαρακτήρισε τα  του λόγου του θρόνου ο 
πρωθυπουργός του Κεμπέκ, François Le-
gault, αφού όπως είπε «η Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση δεν σέβεται τις δικαιοδοσίες 

των επαρχιών στον τομέα της υγείας». 
Επιφυλάχτηκε όμως να συνομιλήσει με τους 
άλλους επαρχιακούς πρωθυπουργούς, για 
να τοποθετηθεί συνολικά.

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν και  
πρωθυπουργός της Αλμπέρτας Τζέισον 
Κέννεϊ , ο οποίος υπενθύμισε ότι πριν 
από μία εβδομάδα κατά την  συνάντηση 
όλων των πρωθυπουργών, όπου 
πραγματοποιήθηκε «το Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας», (The Council of the Fed-
eration) εξέδωσε μία ανακοίνωση στην 
οποία περιγράφονται οι ανησυχίες τους 
σχετικά με την οικονομία και τα ζητήματα 
δικαιοδοσίας και χρηματοδότησης της 
υγειονομικής περίθαλψης.

Εκτός αυτών και ο Πρωθυπουργός του 
Ontario Doug Ford, ανέφερε ότι οι επαρχίες 
δεν χρειάζονται την Οτάβα να παρεμβαίνει 
στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. 
Αντ ‘ αυτού, τόνισε οι επαρχίες χρειάζονται 
χρήματα, και μάλιστα μια εβδομάδα 
πριν είχαν ζητήσει  28 δισεκατομμύρια 
δολάρια το χρόνο για να ενισχύσουν το 
σύστημα υγείας το οποίο το διαχειρίζονται 
οι Επαρχίες και τώρα επιχορηγείται από 
τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση μόνο κατά 
20%, έναντι του 50% που ήταν πριν από 
λίγα χρόνια.

«Εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
αναλάβει την υγειονομική περίθαλψη, 
νομίζω ότι θα ήταν απόλυτη καταστροφή», 
είπε ο κ. Ford και πρόσθεσε ότι «Κάθε 
πρωθυπουργός αισθάνεται το ίδιο. Δηλαδή 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν πρέπει να 
μπαίνουν στη δικαιοδοσία των επαρχιών».

Την αντίθεσή του εξέφρασε και ο 
Πρωθυπουργός της Μανιτόμπα Μπράιαν 
Πάλστερ, ο οποίος μίλησε για το κενό της 
χρηματοδότησης του συστήματος ιατρικής 
περίθαλψης από τη Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση. Αυτό, ως προς την παροχή 
υπηρεσιών,  δημιουργεί ανισότητες από 
την μια Επαρχία στην άλλη.

Επομένως την ερχομένη εβδομάδα, 
θα δούμε τα σπουδαία, σε σχέση με τις 
εκλογές, που φαίνεται ότι μάλλον δεν θα τις 
αποφύγουμε…

Θέλουμε δεν θέλουμε, στον 
Κορωνοΐο επιστρέφουμε

Στις Εκκλησίες 
μόνο 25 άτομα 

θα παραβρίσκονται!! 
Θέλουμε δεν θέλουμε, στον Κορωνοΐο 

επιστρέφουμε, αφού οφθαλμοφανέστατα 
«έχει εκμηδενίσει, έχει εξευτελίσει τους 
γιατρούς, τα φαρμακεία, τα πάντα…» όπως 
για μια ακόμα φορά σας υπενθυμίζω, ότι από 
το 1990 είχε προφητικά αναφέρει σε μία από 
τις εμπνευσμένες ομιλίες του ο αείμνηστος 
Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος 
Καντιώτης. 

Ετσι σε μια από τις πολλές, λόγω 
μπερδέματος εξ αιτίας του ιού, εκφάνσεις 
του εξευτελισμού και του σύγχυσης των 
πάντων, είναι και η πρόσφατη απόφαση 
της Κυβερνήσεως του Κεμπέκ, βάσει της 
οποίας, αφού οι περιοχές  του Μοντρεάλ 
και του Λαβάλ έχουν αξιολογηθεί ως 
«πορτοκαλί,» στους χώρους λατρείας 
(δηλαδή στις Εκκλησίες μας) που βρίσκονται 
εντός των ορίων τους, μόνο 25 άτομα  θα 
έχουν δικαίωμα να βρίσκονται σε αυτές κατά 
την τέλεση των θείων λειτουργιών.

Θα πει κανείς αφού έτσι αποφαίνονται οι 
ειδικοί, εμείς σαν νομοταγείς πολίτες που 
είμαστε, θα πρέπει να πορευτούμε ανάλογα.

Όμως εκείνοι που είπαν ότι στις 
Εκκλησίες μόνο μέχρι 25 άτομα θα πρέπει 
να παραβρίσκεστε, αφού αυτές βρίσκονται 
εντός των ορίων της «πορτοκαλί ζώνης,» 
αποφάνθηκαν ότι στις αίθουσες των 
κινηματογράφων των ιδίων περιοχών θα 
μπορούν να παραβρίσκονται έως και 250 
άτομα, όπως επιτρέπεται στις περιοχές 

που έχουν αξιολογηθεί ως «πράσινες», ή 
«κίτρινες».

Όμως εκτός αυτού «του μικρού 
μπερδέματος» βλέπετε ότι σύμφωνα με 
τις καταμετρήσεις των «κατορθωμάτων 
της πανδημίας» μέχρι χθες Παρασκευή, 
παγκοσμίως είχαν καταμετρηθεί ως φορείς 
του ιού 32.386.999 άτομα. Από αυτά 
είχαν πεθάνει 985.104 άτομα.  (Βλέπετε 
ιστοσελίδα https://ipac-canada.org/corona-
virus-resources.php )

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας) η εξάπλωση του 
δεύτερου κύματος της πανδημίας του 
ιού συνεχίζεται και θα συνεχίζεται αφού 
απέχουμε πολύ από τη ανακάλυψη του 
κατάλληλου εμβολίου, ή φαρμάκου. 
(Βλέπετε σελίδα 4 του σημερινού Φύλλου). 

  Εις επιβεβαίωση της περί μπερδέματος 
προφητείας του αείμνηστου Αυγουστίνου 
Καντιώτη,( https://www.youtube.com/
watch?v=etH1WhgVSJ8), ενώ  οι 
ειδικοί μάς συμβουλεύουν και με 
επιβολή τσουχτερών προστίμων μας 
παροτρύνουν «να πλένουμε τακτικά τα 
χέρια, παντού να κρατούμε τις μεταξύ 
μας αποστάσεις, και σαν μπαίνουμε σε 
κλειστούς χώρους να φοράμε μάσκες», 
χιλιάδες συμπολίτες μας, όχι μόνο δεν 
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των 
ειδικών, αλλά αυτοχαρακτηριζόμενοι ως 
υπερ-ειδικοί, αυτά τα εκλαμβάνουν «ως 
εντολές καταπίεσης και σκλαβιάς.» Ετσι 
για να σπάσουν «τα σίδερα της σκλαβιάς» 
αγνοούν τις υποδείξεις, αδιαφορούν για 
τα πρόστιμα και βγαίνουν στους δρόμους 
και διαμαρτύρονται κατά των μέτρων και 
μάλιστα με έντονο τρόπο.

 Ετσι μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης παρακολουθούμε, τις εξ αιτίας 
του Κορωνοϊού, συγκρούσεις και σκηνές 
άπειρης σύγχυσης.

 Κοντολογίς, ποτέ άλλοτε στην 
ανθρωπότητα, η επιστήμη που εν πολλοίς 
έχει θεοποιηθεί, δεν αμφισβητήθηκε με 
τέτοιο τρόπο από χιλιάδες ανθρώπους, 
που έστησαν τον θρόνο, των υποτιθεμένων 
γνώσεών τους, υπεράνω των επιστημόνων, 
των γιατρών και των νοσηλευτών, πολλοί 
εκ των οποίων λόγω του ζήλου τους να 
υπηρετήσουν τους πάσχοντες από τον ιό, 
έπεσαν και αυτοί θύματα του ιού και είτε 
ταλαιπωρήθηκαν και αυτοί, είτε ακόμα και 
πέθαναν για τον πάσχοντα συνάνθρωπό 
τους.

Η σύγχυση και το μπέρδεμα έχει 
εξαπλωθεί και μεταξύ ανώτερων 
εκκλησιαστικών παραγόντων και κυρίως 
απλών χριστιανών. Ετσι ξεχάσαμε να 
επιστήσουμε την προσοχή μας, στο ότι 
και ο Κορωνοϊός, είναι μια καμπάνα που 
μας καλεί σε μετάνοια, έτσι ώστε κατά τον 
Καντιώτη αφού αναφωνήσουμε το «Κύριε  
Ελέησον», να οπλιστούμε με τα «άρματα» 
που στην προκειμένη περίπτωση είναι 
να πέσουμε στα γόνατα, δηλαδή να 
μετανοήσουμε και να προσευχόμαστε. 
Παράλληλα δε να διαβάζουμε την Αγία 
Γραφή και να εγκαταλείψουμε «τις 
πορνείες τις μοιχείες και τα διαζύγια και τις 
ακαθαρσίες… που μας μετατρέπουν «σε 
σκουλήκια βρωμερά και ακάθαρτα…»

Αν και κατ’ επανάληψή έχω δημοσιεύσει 
τα του Καντιώτη, και παρ’ ότι και σήμερα 
σας παραπέμπω στην σχετική ιστοσελίδα, 
ξαναγράφω την σχετική παράγραφο:

«… Κινδυνεύουμε από επιδημίες…
ωχ, ωχ, ωχ, ωχ, έρχεται, έρχεται, έρχεται, 
έρχεται …επιδημία, όχι σαν την γριπούλα 
που πέφτουμε στο κρεβάτι κλπ κλπ, 
αλλά, σύμφωνα με την Αποκάλυψη 
έρχεται επιδημία με ένα περίεργο όνομα 
ασθενείας, που θα εκμηδενίσει, θα 
εξευτελίσει τους γιατρούς, τα φαρμακεία, 
τα πάντα, σκούπα ηλεκτρική! Τί να μας 
κάνει ο Θεός; Προσευχή δεν κάνουμε, 
Αγία Γραφή δεν διαβάζουμε, πορνείες και 
μοιχείες και διαζύγια και ακαθαρσίες… 
σκουλήκια βρωμερά και ακάθαρτα…
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ΚΑΝΑΔΑΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ 
ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΕΩΣ 

ΚΑΙ $6.000
Του Γεωργίου Καρύδη
ελληνοκαναδικο βήμα μοντρεάλ

Δραματική έκκληση προς τους κατοίκους 
της πόλης μας εξακολουθούν να κάνουν 
οι αρμόδιοι που ανήσυχοι βλέπουν την 
κατακόρυφη αύξηση των φορέων του 
Κορωνοϊού, που πλέον ξεπέρασαν 
τους αριθμούς εκείνων που είχαμε τον 
περασμένο Μάϊο.

Προ αυτής της κατάστασης ο Υπουργός 
Υγείας του Κεμπέκ κ. Christian Dubé 
ζήτησε από όλους τους κατοίκους της 
Επαρχίας μας να αποφεύγουν όλες τις μη 
απαραίτητες κοινωνικές συγκεντρώσεις 
καθώς τα θύματα του COVID-19 συνεχώς 
αυξάνονται.

Όπως είπε ο κ. Dubé, οι ειδικοί 
πιστεύουν ότι αν η εξάπλωση περιοριστεί 
επί δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα , τότε 
το δεύτερο κύμα της πανδημίας θα τεθεί 
καλύτερα υπό έλεγχο. 

 Επιμένω σε αυτό. Πρόκειται μόνο για 
έναν μήνα. Ας το παίρνουμε μέρα με την 
ημέρα είπε. 

Επί πλέον, συνιστά να αποφύγετε 
να προγραμματίσετε συναθροίσεις 
την ημέρα των Ευχαριστιών (Thanks-
giving) που φέτος γιορτάζεται στις 12 
Οκτωβρίου, προκειμένου να ελπίζουμε να 

γιορτάσουμε κατά τον καθιερωμένο τρόπο 
τα Χριστούγεννα.

Ανάλογη έκκληση έκανε και η διευθύντρια 
δημόσιας υγείας του Μόντρεαλ  δρ. Mylène 
Drouin, η οποία τόνισε ότι η πανδημία 
εξαπλώνεται σε μεγάλο βαθμό κυρίως 
μέσω από ιδιωτικά πάρτι. 

Εάν δεν είναι απαραίτητη η επικοινωνία 
μας με άλλους ανθρώπους πρέπει να τις 
αποφύγουμε, είπε και συνέστησε στους 
ανθρώπους να μην συγκεντρώνονται με 
φίλους και συγγενείς στα σπίτια τους, 
πλέον των 6 ατόμων αφού έτσι μπορεί 
να μεταδοθεί ο ιός και σε παιδιά τα 
οποία ακούσια να τον μεταφέρουν στους 
δασκάλους και κατ’ επέκταση στις τάξεις 
και τα σχολεία. 

Εάν η μέσω επικοινωνίας μετάδοση 
του ιού, δεν τεθεί υπό έλεγχο, η πόλη θα 
μπορούσε σύντομα να χαρακτηριστεί  
«κόκκινη ζώνη», είπε.

Νομίζω, υπενθύμισε, ότι οι άνθρωποι 
έχουν ξεχάσει ότι η τήρηση της απόστασης 
των δύο μέτρων, είναι το πιο σημαντικό 
μέτρο αποτροπής μετάδοσης του ιού και 
πρέπει όλοι να το σεβαστούμε.

Σύμφωνα με το σύστημα  προειδοποίησης 
της επαρχίας, το Μόντρεαλ βρίσκεται επί 
του παρόντος στο πορτοκαλί επίπεδο 
(Παρασκευή πρωϊ) που σημαίνει ότι 
ισχύουν αυστηρότεροι περιορισμοί στις 
συγκεντρώσεις και επί πλέον τα μπαρ 
πρέπει να σταματήσουν να σερβίρουν 
αλκοόλ μετά τις 11 μ.μ.

Επί του παρόντος διεξάγονται 
συζητήσεις από τους αρμοδίους για τα 
μέτρα που θα ισχύουν σε μια περιοχή όταν 
αυτή χαρακτηριστεί ως κόκκινη.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι 
καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή 
του επιπέδου διακοπής λειτουργίας που 
παρατηρήθηκε την Άνοιξη λόγω του COV-
ID-19, πρόσθεσε ο Υπουργός Υγείας κ. 
Christian Dubé, τονίζοντας ότι, «ζητάμε 
από όλους τους κατοίκους της Επαρχίας, 
ανεξάρτητα από τον κωδικό χρώματος στην 
περιοχή τους, να περιορίσουν τις δημόσιες 
συγκεντρώσεις τους. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό», τόνισε, αναφερόμενος στο 
σύστημα ειδοποίησης που χρησιμοποιεί 
η επαρχία για να προσδιορίσει την 
σοβαρότητα της εξάπλωσης του ιού.

Όπως είναι γνωστό οι αρμόδιοι έχουν 
χωρίσει την Επαρχία σε περιοχές και 
ανάλογα με τον τρόπο εξάπλωσης του ιού, 
τις χαρακτηρίζουν, ως πράσινες, κίτρινες, 
πορτοκαλί και κόκκινες. Ανάλογα του 
χρωματισμού, καθορίζονται και τα μέτρα 
που ισχύουν.

Ο κ. Ντουμπέ, υπενθύμισε ότι με τα 
σχολεία και τις επιχειρήσεις ανοιχτές, 
έχουμε επιστρέψει σε κάποια μορφή 
ομαλότητας της ζωής μας. Αλλά την 
ίδια στιγμή, πρόσθεσε ότι παρατηρείται 
ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων όλη την 
επαρχία.

Με τον ιό να μεταδίδεται ραγδαία ο 
κ. Ντουμπέ ανέφερε ότι η έκθεση των 
εργαζομένων στον τομέα της υγείας στον 
ιό είναι ίσως η μεγαλύτερη ανησυχία του 
καθώς οι περιπτώσεις αύξησης συνεχίζουν 
να αυξάνονται.

«Η αύξηση της μετάδοσης επηρεάζει 
το προσωπικό στο τομέα της υγείας 
μας και ασκεί μεγάλη πίεση στο όλο 
σύστημα  υγειονομικής περίθαλψης», είπε, 
προσθέτοντας ότι η επαρχία αντιμετωπίζει 
ήδη καθυστερήσεις χειρουργικών 
επεμβάσεων και άλλων ιατρικών 
υπηρεσιών που έπρεπε να ακυρωθούν την 
περασμένη άνοιξη.

Σημειώνουμε ότι από την αρχή της 
πανδημίας οι επιβεβαιωμένοι φορείς 
του ιού σε όλον τον Καναδά, μέχρι την 
Παρασκευή το πρωϊ, ανέρχονταν σε 151, 
306. Από αυτούς είχαν πεθάνει  9,304 
άτομα.

Από αυτούς οι 70,304 είχαν εντοπιστεί 
στο Κεμπέκ, όπου είχαν σημειωθεί 5,814 
άτομα. Στο Οντάριο οι φορείς ανέρχονταν 
σε 50,734 και οι θάνατοι σε 2,814. 

 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, με τα χέρια 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
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Ένας σπάνιος 
«θησαυρός» 

στην Πελοπόννησο! 
Η σπουδαιότερη 

αρχαιολογική 
ανακάλυψη 
της 10ετίας 

στην Ελλάδα!
 

Η πιο παλιά εκδοχή της 
Οδύσσειας μπροστά 

στα μάτια μας
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Με τόσο πλούσιο 

ιστορικό παρελθόν και «βιογραφικό» που 
ξεκίνησε να «γράφεται» πριν χιλιάδες χρόνια 
είναι φυσιολογικό όπου κι αν σκάψεις στην 
Ελλάδα να υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες 
να πέσεις πάνω σε αρχαία. Και κάποιες 
φορές, ειδικά αν μιλάμε για περιοχές όπως η 
Ολυμπία, υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθείς 
ενώπιος ενωπίω με έναν αμύθητο θησαυρό.

Αυτό φαίνεται πως συνέβη πριν 2 χρόνια, 
όταν οι αρχαιολόγοι αντίκρισαν μετά από 
μια επιφανειακή έρευνα στην περιοχή πέριξ 
του ιερού της αρχαίας Ολυμπίας, μια πήλινη 
πλάκα πάνω στην οποία χαραγμένοι ήταν 
στίχοι από την Οδύσσεια του Ομήρου.

Την διεύθυνση των ερευνών είχε αναλάβει 
η Ερωφίλη - Ίριδα Κόλλια, προϊσταμένης 
της ΕΦΑ Ηλείας, έχοντας «συμμάχους» 
της το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, 
αλλά και μια σειρά πανεπιστημίων της ίδιας 

χώρας που έχουν εκφράσει έμπρακτα το 
ενδιαφέρον τους, μέσω προγραμμάτων και 
ερευνητικών δράσεων στην περιοχή.

Η ομάδα προσέγγισε με μεγάλη 
προσοχή και χωρίς… τυμπανοκρουσίες 
το συγκεκριμένο εύρημα, καθώς πολλές 
φορές στο παρελθόν έχει τύχη να υπάρξουν 
και μεγάλες απογοητεύσεις μετά από 
πρόσκαιρους ενθουσιασμούς, οπότε οι 
αρχαιολόγοι δεν θέλησαν να μιλήσουν 
δημόσια για όσα βρήκαν στα κατάλοιπα 
της ρωμαϊκής εποχής που έφερε στο φως η 
αρχαιολογική σκαπάνη.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
συντήρησης και αποκατάστασης της πλάκας 
πάντως ήταν πλέον βέβαιο το περιεχόμενο 
της επιγραφής, το οποίο ουδείς μπορεί να 
το αμφισβητήσει. Στο πήλινο αντικείμενο 
ήταν χαραγμένοι στίχοι της Οδύσσειας 
και πιο συγκεκριμένα, ένα τμήμα της 14ης 
ραψωδίας, όπου κυριαρχεί η συνάντηση 
που πολύπαθου και πολυμήχανου Οδυσσέα 
με τον φίλο του Εύμαιο, και το απόσπασμα 
περιέχει τα λόγια του μυθικού βασιλιά της 

Ιθάκης.
Αυτό που ακολούθησε ήταν μια 

προσπάθεια χρονολόγησης της πλάκας, 
με τις επιστημονικές εκτιμήσεις να την 
τοποθετούν χρονικά στην ρωμαϊκή περίοδο 
και ειδικότερα περίπου τον 3ο αιώνα μετά 
Χριστόν. Πάντως η σχετική ανακοίνωση 
του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν πολύ 
προσεχτικά διατυπωμένη και έκανε λόγο για 
«εκτίμηση», αναφέροντας χαρακτηριστικά: 
«Συγκεκριμένα, σε θέση παρακείμενη 
του ιερού της Ολυμπίας με κατάλοιπα 
της ρωμαϊκής εποχής βρέθηκε πήλινη 
πλάκα με εγχάρακτη επιγραφή. Μετά την 
πρόσφατη ολοκλήρωση της συντήρησής 
της, διαπιστώθηκε ότι διασώζει 13 στίχους 
από τη ραψωδία ξ της Οδύσσειας (ομιλία του 
Οδυσσέα στον Εύμαιο) και, σύμφωνα με την 
πρώτη εκτίμηση, μπορεί να χρονολογηθεί 
στη ρωμαϊκή εποχή και πιθανώς πριν από 
τον 3ο αι. μ.Χ.».

Οι αρχαιολόγοι φαίνεται να έχουν καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι η πήλινη πλάκα με το 
απόσπασμα της Οδύσσειας είχε κάποτε 

παραγγελθεί από κάποιον Ρωμαίο άρχοντα 
ή αξιωματούχο της περιοχής (που έβλεπε 
ίσως τον εαυτό του ως Οδυσσέα), ενώ στην 
συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως δομικό υλικό. 
Σύμφωνα με την αξιολόγηση της ερευνητικής 
ομάδας της κ. Κόλλια ενδεχομένως αυτή η 
πλάκα να αποτελεί την παλαιότερη γνωστή 
εκδοχή της Οδύσσειας που έχει έρθει ποτέ 
στο φως, με εξαίρεση ορισμένα όστρακα τα 
οποία πάντως δεν φέρουν περισσότερους 
από ένα-δυο στίχους, δηλαδή πολύ 
μικρότερα αποσπάσματα από αυτό που 
βρέθηκε στην αρχαία Ολυμπία.

Παρά την συγκρατημένη και επιστημονικώς 
ορθή στάση των ερευνητών πάντως που 
θέλουν ακόμη περισσότερα στοιχεία μέχρι να 
δημοσιοποιήσουν επίσημα τα αποτελέσματα 
της εργασίας τους, το περιοδικό «Archaeol-
ogy» έσπευσε να συμπεριλάβει την πλάκα 
με τους στίχους του Ομήρου στη λίστα με 
τα 10 πιο σημαντικά ευρήματα παγκοσμίως, 
αξιολογώντας αντίστοιχα το σπάνιο αυτό 
εύρημα.
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Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

Εισβολή 
από το 

Διάστημα!
Στις 23 Μαϊου του 1964, 
ο Τζιμ Τέμπλετον, ένας 
φιλήσυχος πυροσβέστης 
από το Καρλάισλ πήρε 
την πεντάχρονη κόρη 
του για μια ημερήσια 
εκδρομή. Η μικρή 
μάζεψε λουλούδια, ενώ 
ο μπαμπάς τραβούσε 
φωτογραφίες. Κοντά 
τους ήταν μόνο δύο 
ηλικιωμένες κυρίες, οι 
οποίες χάζευαν το τοπίο. 
Ο πατέρας τράβηξε τρεις 
φωτογραφίες της κόρης του στην ίδια πόζα. Όταν πήγε να τις εμφανίσει, σε 
μία από αυτές είχε εμφανιστεί ένας -κατά τα φαινόμενα- διαστημάνθρωπος! Ο 
κ. Τέμπλετον δεν το άφησε έτσι, αλλά παραπονέθηκε στην εταιρία. Ουδέποτε 
μπόρεσε κανείς να δώσει μια ικανοποιητική εξήγηση για το τι είχε συμβεί. 
Ειδικοί αναλυτές πάντως έκριναν ότι η φωτογραφία δεν είχε υποστεί την 
παραμικρή παρέμβαση. Στις άλλες δύο ίδιες πόζες της μικρής, δεν υπάρχει 
κανένας ξένος πίσω της…
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
Απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

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

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

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

ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

[

ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Παράδειγμα προς μίμηση

Από το 1996 που κάποιοι Ιταλοί 
αναρριχητές ανακάλυψαν τα βράχια 
της Καλύμνου, πολλά έχουν αλλάξει 
στο νησί. Ο Andrea di Bari άνοιξε τις 
πρώτες διαδρομές εις ύψος και έπειτα 
ανέλαβε ο Άρης Θεοδωρόπουλος, που, 
σε συνεργασία με τον δήμο, έκαναν 
την Κάλυμνο αναρριχητικό παράδεισο 
και την έβαλαν στον τουριστικό χάρτη. 
Σήμερα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους 
αναρριχητικούς προορισμούς παγκοσμίως. 
Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στα δυτικά, 
στο Μασούρι, το οποίο έχει εξελιχθεί 
σε τουριστικό σημείο αναφοράς με 
καταστήματα, δωμάτια και εστιατόρια. 
Τα πρωινά οι παραλίες είναι άδειες, 
από το μεσημέρι και μετά όμως, που οι 
αναρριχητές επιστρέφουν από τα βράχια, 
στήνεται γιορτή. Κάποιοι άλλοι παραμένουν 
κρεμασμένοι να χαζεύουν το συγκλονιστικό 
ηλιοβασίλεμα με τον ήλιο να βυθίζεται πλάι 
στην οξυκόρυφη νησίδα Τέλενδο. 

Πεδία: Γύρω στα 80 και αρκετά 
υποπεδία.  Διαδρομές: 3.500 όλων των 
βαθμών δυσκολίας, μεταξύ των οποίων και 
κάποιες σπορ μεν, πολλαπλών σχοινιών 
δε. Συνεχίζουν να διανοίγονται περίπου 
250 διαδρομές τον χρόνο.

Γιατί ξεχωρίζει: Για την εξαιρετική 
ποιότητα του βράχου, αναγνωρισμένη 
παγκοσμίως, με τις πολλές δυνατότητες 
και την τεράστια ποικιλία (σταλακτίκτες, 
πλάκες, κ.λπ.). Για την υποδειγματική 
δουλειά που έχει γίνει, καθώς είναι το 
πρώτο οργανωμένο αναρριχητικό πάρκο 
της Ελλάδας. 

Προσοχή: Καθώς έχει μεγάλου μήκους 
διαδρομές αλλά μίας σχοινιάς, κάνετε 
πάντα κόμπο στην άκρη του σχοινιού για 
το κατέβασμα με ραπέλ. 

Ιδανικό για: Όλους τους φίλους της 
σπορ αναρρίχησης. 

ΛΕΩΝΙΔΙΟ

Στη σκιά του Κοκκινόβραχου

Η κωμόπολη της Αρκαδίας μπήκε για 
τα καλά στον αναρριχητικό χάρτη το 2013, 
με τις αλλεπάλληλες διανοίξεις διαδρομών 
στον εντυπωσιακό Κοκκινόβραχο και στη 
γύρω περιοχή από τους αδελφούς Ρεμί. 
Έκτοτε διοργανώθηκε φεστιβάλ, έγινε 
γνωστή, συντηρείται και διορθώνεται 
από τον Άρη Θεοδωρόπουλο, και μεγάλα 
ονόματα αναρριχητών από όλο τον κόσμο 
έρχονται πιστά κάθε χρόνο. Το Λεωνίδιο 
τείνει να γίνει μια… χερσαία Κάλυμνος, από 

άποψη οργάνωσης και ανάδειξης, χάρη 
στη μεγάλη ποικιλία σπορ διαδρομών που 
διαθέτει, δίνοντας όμως και τη δυνατότητα 
στους αναρριχητές να απολαύσουν 
μεγάλες σε μήκος και ύψος διαδρομές, 
με πολλές σχοινιές, πράγμα που δεν είναι 
σύνηθες σε άλλα σπορ πεδία. Στα συν είναι 
η ομορφιά της Τσακωνιάς, που συνδυάζει 
βουνό, θάλασσα, αξιοθέατα. Στα φεστιβάλ, 
προ Covid-19, στην πόλη στήνεται ένα 
αληθινό αναρριχητικό πάρτι. Παραμένει 
ζωντανή στην καρδιά του χειμώνα χάρη 
και στους αναρριχητές – άλλο ένα ατού 

του Λεωνιδίου είναι ότι είναι ιδανικό για 
σκαρφάλωμα τη συγκεκριμένη εποχή. 

Πεδία: 65 Διαδρομές: 2.000 όλων των 
βαθμών δυσκολίας. 

Γιατί ξεχωρίζει: Για την οργάνωση, 
την ποικιλία πεδίων, τον γοητευτικό 
Κοκκινόβραχο και την κοιλάδα του 
Δαφνώνα, μέσα στην οποία υπάρχουν 
επίσης πεδία. 

Προσοχή: Στις μεγάλες διαδρομές των 
καινούργιων πεδίων φοράτε υποχρεωτικά 
κράνος, μιας και δεν έχουν σκαρφαλωθεί 

Ραντεβού 
στα βράχια
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

ακόμη και μπορεί να υπάρχουν σαθρά. 
Ιδανικό για: Όλους. Κάθε βαθμός 

δυσκολίας υπάρχει εδώ σε πληθώρα. 

ΜΕΤΕΩΡΑ
Δέος και πρόκληση

Το απόκοσμο τοπίο με τα εντυπωσιακά 
βράχια, που μοιάζουν να έπεσαν στον 
θεσσαλικό κάμπο από τον ουρανό. Η 
παρουσία των σπουδαίων μοναστηριών σε 
κάποιες κορυφές, η αναγνώριση της UN-
ESCO που ενέταξε τον τόπο στα Μνημεία 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι 
αμέτρητες σκήτες και όλη η ιστορία των 
ασκητών που σκαρφάλωναν εδώ χωρίς 
σχοινιά και ασφάλειες από τον 11ο αιώνα 
είναι αρκετά για να κάνουν την αναρρίχηση 

στα Μετέωρα μοναδική. Τη δεκαετία του 
1980 άλλωστε ήταν ο απόλυτος ελληνικός 
αναρριχητικός προορισμός, ωστόσο αυτή 
η πλευρά σήμερα έχει παραμεληθεί, 
ενώ θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο 
πάρκο με μνημεία και δραστηριότητες 
φύσης. Εδώ οι αναρριχητές βιώνουν την 
απόλυτη πρόκληση: τα πελώρια βράχια, 
με τα μικροσκοπικά, αλλόκοτα πιασίματα 
στο κροκαλοπαγές πέτρωμα, οι σταθερές 
ασφάλειες που είναι συνήθως πολύ αραιές, 
ανεβάζουν κατακόρυφα την αδρεναλίνη. Οι 
σχισμές δε και το μεγάλο ύψος είναι ιδανικά 
για trad αναρρίχηση, γι’ αυτό και εδώ δεν 
βρίσκεις πολλές μικρές, σπορ διαδρομές. 
Η ατμόσφαιρα είναι σε κάθε περίπτωση 
μοναδική, αφού, καθώς περιηγείσαι, 
βλέπεις αναρριχητές να κρέμονται από 
διάφορα βράχια σαν αράχνες. 

Πεδία: 170 βράχια. Διαδρομές: 870 
μέτριας και μεγάλης δυσκολίας

Γιατί ξεχωρίζει: Για το συγκλονιστικό 
τοπίο με τα αλλόκοτα βράχια και τις 
απαιτητικές διαδρομές. Στα συν ότι κάθε 
διαδρομή τελειώνει σε μία κορυφή – η 
καλύτερη επιβράβευση. 

Προσοχή: Το κροκαλοπαγές πέτρωμα 
δεν εμπνέει μεγάλη ασφάλεια. Τα μικρά 
βότσαλα στα οποία πατάς και πιάνεσαι 
είναι σύνηθες να ξεκολλάνε. Οι ειδικοί 
συμβουλεύουν να χρησιμοποιείτε δικές 
σας έξτρα ασφάλειες με ιμάντες όπου είναι 
δυνατόν.  

Ιδανικό για: Έμπειρους με καλή 
ψυχολογία και για τους λάτρεις των 
πολύσχοινων. Πιο βατοί βράχοι για 
αρχάριους είναι η Ντούπιανη και τα Μικρά 
Τείχη.

ΒΑΡΑΣΟΒΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

Αν πας στη Βαράσοβα καθημερινή, 
τίποτα δεν θα σου θυμίσει αναρρίχηση, ούτε 
και κοσμοπολίτικο μέρος. Μόνο οι κάτοικοι 
της γύρω περιοχής έρχονται το καλοκαίρι 
για μπάνιο στην παραλία του Κρυονερίου. 
Το κατεξοχήν αναρριχητικό πεδίο της 
Ελλάδας από τη δεκαετία του 1950 δεν 
έχει αναδειχθεί και φροντιστεί όπως θα 
του άξιζε, παρά την υπέροχη τοποθεσία 
του ανάμεσα στη θάλασσα και το ποτάμι, 
ωστόσο παραμένει αγαπημένο των trad 
αναρριχητών. Εδώ σκαρφαλώνεις δίπλα 
στο νερό, σε έναν εκπληκτικής ποιότητας 
συμπαγή βράχο, με έντονο ανάγλυφο 
που υψώνεται σαν μονόλιθος πλάι στη 
θάλασσα. Τα πεδία αφορούν κυρίως 
όσους ασχολούνται με την παραδοσιακή 
αναρρίχηση (trad) πολλαπλών σχοινιών 
και διαθέτουν διαδρομές που φτάνουν τα 
900 μέτρα υψομετρική διαφορά (Κλασική 

Κόψη) και μεικτές διαδρομές (με ασφάλειες 
μόνο σε δύσκολα σημεία) με ανάπτυγμα 
600 μέτρα. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και 
κάποιες σπορ διαδρομές. Όσοι καταφέρουν 
να φτάσουν στην κορυφή έχουν να μιλούν, 
εκτός από το κατόρθωμά τους, για τη μικρή 
όαση με τα δεντράκια και το πηγάδι που θα 
βρουν εκεί. 

Πεδία: 7. Διαδρομές: 250, εκ των 
οποίων περίπου οι μισές πολλαπλών 
σχοινιών (έως 18 σχοινιές).

Γιατί ξεχωρίζει: Για τις πολύσχοινες 
διαδρομές με μεγάλο ανάπτυγμα, τη 
φανταστική θέα στη θάλασσα και τη 
βουτιά στη θάλασσα ή στο ποτάμι μετά το 
σκαρφάλωμα. 

Προσοχή: Η γειτνίαση με τη θάλασσα 
κάνει τα βράχια πιο κοφτερά, άρα τα 
γδαρσίματα καραδοκούν και επιταχύνει τη 

διάβρωση των μόνιμων υλικών, κάτι που 
βέβαια ισχύει για όλα τα παραθαλάσσια 
πεδία. Το μονοπάτι της επιστροφής από 
την κορυφή δεν έχει καλή σήμανση. 

Ιδανικό για: Λάτρεις των πολλαπλών 
σχοινιών, είτε αρχάριους είτε έμπειρους. 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πλήθος 
αναρριχητικών πεδίων και διαδρομών για 
όλα τα είδη και επίπεδα αναρρίχησης. Πολύ 
σπουδαία είναι η παρουσία της Αττικής 
στον αναρριχητικό χάρτη. Πάρνηθα, 
Υμηττός, Πεντέλη, Αιγάλεω, ακόμη και τα 
Τουρκοβούνια, βρίθουν από διαδρομές, 
ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκδράμουν 
στα πεδία του Σολωμού και της Φρύγανης 
στην Κόρινθο. 

Μεγάλη άνθηση γνωρίζει τα τελευταία 
χρόνια και το Κυπαρίσσι Λακωνίας 
με πλήθος διαδρομών και εξαιρετική 
τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, ενώ η 
Λαγκάδα στον Ταΰγετο προτιμάται από 
τους πιο έμπειρους και είναι ιδανική για 
καλοκαίρι λόγω δροσιάς. 

Ο Άγιος Πέτρος στην Αρκαδία επίσης 
γίνεται δημοφιλής χάρη και στην πλούσια 
φύση, όπως και ολόκληρη η περιοχή της 
Αργολίδας με πάρα πολλά πεδία – ακόμη 
και γύρω και μέσα στο Ναύπλιο. 

Ωραία αναρριχητικά πεδία υπάρχουν 
και στην Εύβοια, τα περισσότερα στην 
ευρύτερη περιοχή της Κύμης. 

Στην Κρήτη το αναρριχητικό ενδιαφέρον 
κερδίζει το Αγιοφάραγγο στο Νότιο 
Ηράκλειο, ο Πλακιάς στο Ρέθυμνο και το 
φαράγγι στο Θέρισσο στα Χανιά. 

Προς τη Βόρεια Ελλάδα τα πεδία 
είναι λιγότερα, μιας και το ανάγλυφο 
δεν περιλαμβάνει μεγάλους βραχώδεις 
σχηματισμούς, ωστόσο οι περιοχές Πύλης-
Μουζακίου, Νέστου, Ηρακλείτσας, Άβαντα 
Έβρου και Σερρών έχουν να επιδείξουν 
ιδιαίτερα αξιόλογα πεδία. 

Στα δυτικά οι Πάδες, ο Μύτικας και 
οι Κήποι Ζαγορίου προσφέρονται για 
αναρρίχηση.
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Ένα ταξίδι στον χωροχρόνο είναι εφικτό, 
όσο και ρεαλιστικό, χάρη στην τεχνολογία 
τετραδιάστατης εικονικής πραγματικότητας 
(4D VR) και σύντομα μία πρωτότυπη 
«μηχανή του χρόνου» θα υποδεχθεί 
τους πρώτους μικρούς και μεγάλους 
«ταξιδιώτες» στο Κέντρο Διάδοσης 
Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας 
«ΝΟΗΣΙΣ» [6o χλμ. Θεσσαλονίκης - 
Θέρμης].

Στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, μια 
ημέρα σαν όλες τις άλλες, ένας κάτοικος 
περπατάει στον λιθόστρωτο δρόμο και 
κατευθύνεται στο λιμάνι, όπου υπάρχει 
μεγάλη κινητικότητα από βάρκες και 
εμπορικά πλοία. Τότε αισθάνεται την 
πρώτη σεισμική δόνηση. Καπνοί βγαίνουν 
από τα βράχια, πέτρες μετακινούνται και 
η θάλασσα φουσκώνει. Είναι η στιγμή 
που το ηφαίστειο ξυπνάει και βρυχάται. Η 
σκηνή εκτυλίσσεται σήμερα, τα γεγονότα 
όμως τοποθετούνται χρονικά στην Ύστερη 
Εποχή του Χαλκού, στο μακρινό 1613 π.Χ.

Πρόκειται για την πλατφόρμα 
Βιωματικής και Διαδραστικής Μάθησης 
που κατασκευάζεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Activator». Αποτελείται 
από μια πρωτότυπη μηχανική κατασκευή, 
η οποία θα υποστηρίζει πλήρως 
διαδραστικές εφαρμογές με χρήση 
τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας 
και μέσω αυτής θα εκτελούνται πολλαπλά 
διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια στις 
θεματικές ενότητες της Τεχνολογίας, των 
Επιστημών και του Πολιτισμού.

Το Ναυάγιο 
των Αντικυθήρων  

Μάλιστα, έπειτα από ένα εξάμηνο 
δοκιμαστικής λειτουργίας της στο Μουσείο 
«ΝΟΗΣΙΣ», η πλατφόρμα θα προωθηθεί 
εμπορικά σε Μουσεία, εκπαιδευτικούς και 
πολιτιστικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στα παραδοτέα του έργου 
«Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής 
Μάθησης για την προβολή του αρχαίου 
Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών 
μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής 
Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών 
Εικονικής Πραγματικότητας», που 
εντάχθηκε στη δράση εθνικής εμβέλειας 
«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». Το 
έργο, προϋπολογισμού 564.000 ευρώ, 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με 
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

«Καινοτομία 
στην προσομοίωση»

Στην πρωτότυπη πλατφόρμα, ο χρήστης 
πέρα από την τρισδιάστατη προβολή και 
τον έλεγχο της γωνίας θέασης που ήδη 
παρέχουν οι υπάρχουσες εφαρμογές 
Εικονικής Πραγματικότητας, θα έχει τη 
δυνατότητα για πλήρη φυσική ανάδραση 
μέσα από εξειδικευμένο εξοπλισμό 
προσομοίωσης κίνησης, περιστροφής, 
χειρισμού και δυναμικής ανάδρασης, 
βιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό σωματικά 

τις εμπειρίες στις οποίες συμμετέχει.
Η πλατφόρμα διαθέτει hardware 

εξοπλισμό, αισθητήρες, led, φίλτρα 
κίνησης ώστε με τον προγραμματισμό του 
κατάλληλου λογισμικού και την υπέρυθρη 
σύνδεση με γυαλιά VR, ο χρήστης να 
αντιδρά στην εικόνα που βλέπει και να έχει 
μία βιωματική εμπειρία, που θα του δίνει 
ερέθισμα να «ψάξει» την ιστορία.

Ακρωτήρι - Ο Πρώτος 
Πολιτισμός της Ευρώπης 

Το τελικό παραδοτέο του έργου είναι στις 
30 Ιουνίου 2021 από το Ίδρυμα Νόησις 
και το ΕΚΕΤΑ, ενώ από τον Μάιο του 
2021 θα ξεκινήσει η εμπορική προώθηση 
και αξιοποίηση της πλατφόρμας, είτε ως 
συνοδεία της έκθεσης Αρχαίας Ελληνικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας «ΙΔΕΑ», 
που ήδη έχει ταξιδεύσει σε Αθήνα και 
Λιουμπλιάνα και έχει επόμενους σταθμούς 
την Κύπρο, τον Καναδά και την Αίγυπτο, 
είτε ως αυτόνομη διαδραστική έκθεση. Όλα 
τα σενάρια των ταινιών της πλατφόρμας 
είναι αγγλόφωνα.

Οι ταινίες
Η ταινία με τίτλο «Ακρωτήρι - Ο Πρώτος 

Πολιτισμός της Ευρώπης» αναφέρεται 
στο κοσμοπολίτικο λιμάνι Σαντορίνης, 
που ήταν από τα σημαντικότερα εμπορικά 
κέντρα του Αιγαίου με έντονο αστικό 
περιβάλλον, καθώς η άριστη πολεοδομική 
του οργάνωση, το αποχετευτικό του δίκτυο, 
τα περίτεχνα πολυόροφα κτήριά του με τον 
έξοχο τοιχογραφικό διάκοσμο, την πλούσια 
επίπλωση και οικοσκευή μαρτυρούν για τη 
μεγάλη του ανάπτυξη.

Μια άλλη ταινία με τίτλο «Η Πολιορκία 
της Ρόδου» θα ταξιδεύσει τους χρήστες 
της πλατφόρμας στο 305-304 π.Χ., στο 
λιμάνι της Ρόδου, για να γνωρίσουν την 
πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων 
Ελλήνων μέσα από τη εικονική χρήση της 
Ελέπολης και των πολεμικών όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν στην πολιορκία της 
Ρόδου από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή.

Πολιορκία της Ρόδου από το 
Δημήτριο τον Πολιορκητή

Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν μεταξύ δύο πρωταγωνιστικών 
ρόλων: Του Δημήτριου Πολιορκητή, ο 
οποίος με πολιορκητικό όχημα την Ελέπολη 
προσπαθεί με το στρατό του να κατακτήσει 
την πόλη της Ρόδου, και του Στρατιώτη 
Ροδίτη, που έχει σκοπό να αποτρέψει τον 
στρατό του Δημητρίου του Πολιορκητή από 
το να κατακτήσει την πόλη του.

Στην τρίτη ταινία, με θέμα «το Ναυάγιο 
των Αντικυθήρων», οι χρήστες της 
πλατφόρμας θα γνωρίσουν τον Μηχανισμό 
των Αντικυθήρων, ένα αστρονομικό 
όργανο, τόσο περίπλοκο που συνήθως 
αναφέρεται ως ο πρώτος (αναλογικός) 
υπολογιστής που κατασκευάστηκε ποτέ. 
Μέσω του εικονικού περιβάλλοντος θα 
γνωρίσουν την ιστορία της ανακάλυψης 
του μηχανισμού και ως σφουγγαράδες-
δύτες θα συμμετάσχουν και θα βιώσουν 
την ανακάλυψη του ναυαγίου και του 
Μηχανισμού των Αντικυθήρων.

Ταξίδι στον χρόνο 
σε τέσσερις διαστάσεις

Στην πρωτότυπη πλατφόρμα, ο χρήστης 
πέρα από την τρισδιάστατη προβολή και 
τον έλεγχο της γωνίας θέασης που ήδη 
παρέχουν οι υπάρχουσες εφαρμογές 
Εικονικής Πραγματικότητας, θα έχει τη 
δυνατότητα για πλήρη φυσική ανάδραση 
μέσα από εξειδικευμένο εξοπλισμό 
προσομοίωσης κίνησης, περιστροφής, 

χειρισμού και δυναμικής ανάδρασης, 
βιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό σωματικά 
τις εμπειρίες στις οποίες συμμετέχει. Οι 
ταινίες αυτές δεν ξεπερνούν τα 7 λεπτά, 
καθώς λόγω της έντονης διάδρασης έπειτα 
από αυτό το χρονικό διάστημα ο χρήστης 
αισθάνεται ναυτία.

naftemporiki.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
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Αρχικά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
για ποιους λόγους πρέπει να περιορίσουμε 
τη ζάχαρη, τι θα κερδίσουμε και τι αλλαγές 
θα δούμε στο σώμα μας. Ο εθισμός στη 
ζάχαρη είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, που 
απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες τους 
επιστήμονες υγείας στις δυτικές κοινωνίες 
κυρίως.

Γιατί να κόψουμε τη ζάχαρη;
-Θα μπορέσεις να ελέγξεις καλύτερα 

το βάρος σου και θα απαλλαγείς από 
κενές θερμίδες που προσθέτουν τα απλά 
σάκχαρα στο ημερήσιο διαιτολόγιο. 

-Ο εθισμός στη ζάχαρη είναι πιο ισχυρός 
από τον εθισμό στην κοκαΐνη. Κατά 
την κατανάλωση ζάχαρης παρατηρείται 
μεγαλύτερη εγκεφαλική λειτουργία στο 
κέντρο επιβράβευσης του εγκεφάλου (που 
είναι υπεύθυνο και για τους εθισμούς).

-Μεγάλη ποσότητα κατανάλωσης 
ζάχαρης, συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο 
για αυξημένα τριγλυκερίδια, αυξημένη 
ινσουλινοαντίσταση και αύξηση αρτηριακής 
πίεσης.

-Τα αυξημένα σάκχαρα στο αίμα, 
οδηγούν στην αύξηση της ορμόνης της 
ινσουλίνης που είναι αναβολική ορμόνη 
και εντείνει την αποθήκευση λίπους. Είναι 
ένας από τους βασικούς λόγους που 
παχαίνουμε.

-Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η 
κατανάλωση απλών σακχάρων (ζάχαρη 
κ.α.) προάγουν τη γήρανση των κυττάρων 
και του δέρματος.

-Προκαλεί μεγάλες αυξομειώσεις στα 
επίπεδα γλυκόζης με αποτελέσματα 
συχνές υπογλυκαιμίες που οδηγούν σε 
υπερκατανάλωση ζάχαρης.

Εθισμός στη ζάχαρη και 
απεξάρτηση

Το σώμα αντιδράει σε κάθε απότομη 
αλλαγή που κάνουμε στις συνήθειές 
μας, γιατί έτσι μας προστατεύει. Πόσες 
φορές έχεις κάνει δίαιτα και μετά από 
απότομη απώλεια βάρους, σταμάτησες 
να χάνεις κιλά, παρόλο που η δίαιτα ήταν 
εξαντλητική; Αυτό συνέβη επειδή το σώμα 
μας, αντιμετώπισε αυτήν την ξαφνική 
απώλεια, ως κίνδυνο και επιβράδυνε την 
διαδικασία.

Πώς μπορούμε να 
περιορίσουμε τη ζάχαρη; 

Βάλε περισσότερα μπαχαρικά στο μενού
Μπαχαρικά όπως κανέλα, κουρκουμάς 

κ.α σταθεροποιούν τα επίπεδα σακχάρου 

στο αίμα, με αποτέλεσμα να έχουμε 
λιγότερη επιθυμία για γλυκό.

Δείτε συνταγές που έχουν μπαχαρικά 
για να τα εντάξετε στο μενού σας. Ο 
κουρκουμάς πάει πολύ με το κοτόπουλο 
και η κανέλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στον καφέ, στο κρασί η ακόμα και στο 
κοκκινιστό κρέας.

Πρωτεΐνες, ο σύμμαχός σου
Η πέψη των πρωτεϊνών είναι πιο δύσκολη 

από ότι των υπόλοιπων στοιχείων. Έτσι 
νιώθουμε περισσότερη ώρα χορτάτοι με 
αποτέλεσμα να κρατάμε για περισσότερη 
ώρα σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα.

Επίσης ο συνδυασμός πρωτεϊνών με 
γλυκές τροφές αλλά και υδατάνθρακες 
μειώνει την αύξηση του σακχάρου στο αίμα. 
Όταν πχ τρως ένα φρούτο, το συνδυάζεις 
με ξηρούς καρπούς – extra Tip: αν είναι 
μήλο μπορείς να βάλεις & κανέλα, όπως 
είπαμε παραπάνω.

Φρούτα: Τα γλυκά της φύσης
Τα φρούτα είναι τα γλυκά της φύσης, 

αλλά με την διαφορά ότι πολλά από 
αυτά έχουν και αρκετές φυτικές ίνες, 
που εμποδίζουν την απότομη αύξηση 
του σακχάρου στο αίμα. Είναι δηλαδή, 
σύνθετοι υδατάνθρακες. Προσοχή: Οι 
χυμοί δεν έχουν φυτικές ίνες και συνήθως 
έχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. 
Αυτό συμβαίνει επειδή κατά το στύψιμο, 
καταστρέφονται οι φυτικές ίνες, αλλά 
κυρίως επειδή προστίθεται ζάχαρη.

Τα φρούτα που μπορούν να 
αντικαταστήσουν τα γλυκά και έχουν 
χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη είναι: καρπούζι, 
πεπόνι, σύκα, σταφύλια, μούρα, φράουλες 
κ.α.

Η ζάχαρη που δε βλέπεις
Τέλος, θα πρέπει να μάθουμε να 

διαβάζουμε τις ετικέτες των τροφίμων. 
Δηλαδή, να διαβάζουμε τα συστατικά 
και να βλέπουμε αν υπάρχει πρόσθετη 
ζάχαρη. Από τα συσκευασμένα τρόφιμα 
που κυκλοφορούν στην αγορά τουλάχιστον 
το 60% έχει πρόσθετη ζάχαρη.

Με ποιες ονομασίες θα δείτε τη ζάχαρη: 
Γαλακτόζη, Φρουκτόζη, Γλυκόζη, Δεξτρόζη, 
Εκχύλισμα Βύνης, Ινβερτοσάκχαρο, 
Λακτόζη, Μελάσα, Μαλτοδεξτρίνη, 
Ισχογλυκόζη, Σιρόπι Γλυκόζης, Σιρόπι 
Ρυζιού, Χυμός Ζαχαροκάλαμου.

Πηγή: Reyna.gr

Υ Γ Ε Ι Α

Εθισμός στη ζάχαρη: 
Πώς τον αντιμετωπίζουμε;
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...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...

Περισσότερο 
διαθέσιμη από 

ποτέ στην Ευρώπη 
η κοκαΐνη 

σύμφωνα με έκθεση

Η κοκαΐνη δεν ήταν ποτέ τόσο διαθέσιμη 
στην Ευρώπη όσο σήμερα, με τις 
κατασχέσεις να έχουν φθάσει σε νέο ρεκόρ 
το 2018 και το εν λόγω ναρκωτικό να είναι 
όλο και περισσότερο καθαρό ενώ η τιμή 
του παραμένει σταθερή, ανακοίνωσε το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (OEDT).

Οι «δείκτες υποδηλώνουν πως η 
διαθεσιμότητα της κοκαΐνης στην Ευρώπη 
φθάνει σε επίπεδο χωρίς προηγούμενο», 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου αυτή η 
ευρωπαϊκή υπηρεσία στην ετήσια έκθεσή 
της, που δημοσιεύεται σήμερα και βασίζεται 
σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν το 
2018, την πιο πρόσφατη διαθέσιμη χρονιά.

Οι κατασχέσεις κοκαΐνης έφθασαν τότε 
σε ιστορικό υψηλό, καθώς κατασχέθηκαν 
σχεδόν 181 τόνοι, δηλαδή πάνω από 
40 τόνοι περισσότεροι απ’ ό,τι το 2017, 
τη χρονιά του προηγούμενου ρεκόρ. Ο 
αριθμός των κατασχέσεων (110.000) είναι 
κι αυτός χωρίς προηγούμενο.

Παράλληλα το επίπεδο καθαρότητας 
αυτού του ναρκωτικού αυξάνεται εδώ και 
δέκα χρόνια, ενώ η τιμή μεταπώλησής του 
στη λιανική «παραμένει σταθερή».

Αυτή η λευκή σκόνη, η οποία 
καταναλώθηκε από 4,3 εκατομμύρια 
Ευρωπαίους το 2018, παράγεται από τα 
φύλλα της κόκας κυρίως στην Κολομβία, τη 
Βολιβία και το Περού και είναι το δεύτερο 
δημοφιλέστερο ναρκωτικό στην Ευρώπη, 
μετά την κάνναβη.

Ο OEDT κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου για τον «αυξανόμενο ρόλο (της 
κοκαΐνης) στο πρόβλημα των ναρκωτικών» 

στην ήπειρο, κυρίως επειδή αυτή η αγορά 
είναι ένας «σημαντικός παράγοντας» στις 
εκδηλώσεις βίας. Και οι εγκληματικές 
οργανώσεις «διαφοροποιούν τις τακτικές 
τους»: μερικές κατασχέσεις φύλλων κόκας 
υποδηλώνουν την εμφάνιση εργαστηρίων 
στην Ευρώπη για την παραγωγή κοκαΐνης.

Οι σημαντικότερες κατασχέσεις κοκαΐνης 
το 2018 έγιναν στο Βέλγιο (53 τόνοι), 
την Ισπανία (48 τόνοι) και την Ολλανδία 
(40 τόνοι), χώρες που τα λιμάνια τους 
αποτελούν ιστορικά σημεία εισόδου της 

κοκαΐνης στην Ευρώπη. 
Εκτός από την κοκαΐνη, ο 
οργανισμός επισημαίνει 
«την αύξηση των 
κατασχέσεων μεγάλων 
ποσοτήτων (…) ρητίνης 
της κάνναβης και, όλο και 
περισσότερο, ηρωίνης 
που μεταφέρεται δια 
θαλάσσης».

Η έκθεση δείχνει 
επίσης τον αντίκτυπο 
της επιδημίας της Cov-

id-19 στην αγορά των ναρκωτικών. Αν 
και το σχεδόν γενικό lockdown στην 
Ευρώπη μείωσε τις αερομεταφορές, «το 
λαθρεμπόριο δια θαλάσσης συνεχίσθηκε 
στα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν 
από την πανδημία». Παράλληλα «οι 
καταναλωτές και οι ντίλερ στράφηκαν 
στις online αγορές του σκοτεινού δικτύου 
(darknet), τις πλατφόρμες των ιστότοπων 
κοινωνικής δικτύωσης και τις υπηρεσίες 
διανομής κατ’ οίκον».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τεράστιοι αριθμοί 
εκτοπισμένων 

για το 2020 
Τα χειρότερα έρχονται, 

προειδοποιούν οι ειδικοί

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
ξεριζωθεί από τα σπίτια τους εξαιτίας των 
συγκρούσεων, της βίας και των φυσικών 
καταστροφών μέσα στο πρώτο εξάμηνο 
της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με έρευνα.

Σχεδόν 15 εκατ. νέους εσωτερικούς 
εκτοπισμούς κατέγραψε το Διεθνές Κέντρο 
Καταγραφής Εσωτερικών Εκτοπισμών 
(IDMC) με έδρα τη Σουηδία, σε 120 χώρες, 
για το διάστημα μεταξύ του Ιανουαρίου και 
του Ιουνίου.

Κυκλώνες, πλημμύρες, πυρκαγιές και 
επιδρομές ακρίδων – και πολλές ακόμη 
φυσικές καταστροφές – είναι η αιτία για 
την πλειοψηφία τους, δηλαδή για 9,8 εκατ. 
εκτοπισμούς, σύμφωνα με έκθεση που 
δημοσιεύτηκε την Τετάρτη. 

Οι συγκρούσεις και η βία, κυρίως στη 
Συρία, τη Δημοκρατία του Κονγκό και την 
Μπουρκίνα Φάσο, ευθύνονται για άλλους 
4,8 εκατ. εκτοπισμούς, σύμφωνα με το 
IDMC.

Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 
2019 ζούσαν ως εσωτερικά εκτοπισμένοι 
περίπου 50,8 εκατ. άτομα. Πολλά 
εκατομμύρια ακόμη είναι πιθανό να 
αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους τους ερχόμενους μήνες, εξαιτίας 
των ακραίων καιρικών συνθηκών και 
της συνεχιζόμενης βίας, προειδοποιεί η 
έκθεση.

«Οι τεράστιοι αριθμοί που 
καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο της 
χρονιάς αποδεικνύουν την επιμένουσα 
αστάθεια των κρίσεων εκτοπισμών σε 
όλο τον κόσμο», δήλωσε στον Guardian η 
διευθύντρια του IDMC, Αλεξάνδρα Μπίλακ.

«Ταυτόχρονα, η πανδημία του κοροναϊού 
έχει μειώσει την πρόσβαση στην ιατρική 
περίθαλψη και έχει αυξήσει τις οικονομικές 
δυσκολίες και τους κινδύνους για τις 
εκτοπισμένες κοινότητες».

Οι συγκρούσεις και η βία είναι η αιτία 
για 4,8 εκατ. νέους εκτοπισμούς, κυρίως 
στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, δηλαδή 
για ένα εκατομμύριο περισσότερους σε 
σχέση με το πρώτο μισό του 2019, όπως 
ανακάλυψε το IDMC. 

Ν έ α 
δραστηριότητα 
του συριακού 
στρατού στο 
Ιντλίμπ, κατά 
το πρώτο 
τρίμηνο της 
χ ρ ο ν ι ά ς , 
προκάλεσε το 
σημαντικότερο 
εκτοπισμό που 
έχει βιώσει 
η χώρα από 
το ξέσπασμα 
του πολέμου 

το 2011, με περίπου 1,5 εκατ. νέους 
εκτοπισμούς μέχρι το τέλος του Ιουνίου, 
σύμφωνα με την έκθεση. Άλλοι 1,4 
εκτοπισμοί καταγράφηκαν στη Δημοκρατία 
του Κονγκό και άλλοι 419.000 στη 
Μπουρκίνα Φάσο, όπου οι συγκρούσεις 
εγκληματικών οργανώσεων, τζιχαντιστών 
και τοπικών παραστρατιωτικών 
οργανώσεων έχουν βυθίσει μεγάλο μέρος 
της χώρας σε κρίση.

Αυστηρά από άποψη αριθμών, ο 
Κυκλώνας Αμφάν ήταν υπεύθυνος για 
τον μεγαλύτερο μαζικό εκτοπισμό στο 
πρώτο μισό του 2020, οδηγώντας σε 
3,3 προληπτικές εκκενώσεις στην Ινδία 
και το Μπαγκλαντές, αναφέρει το IDMC. 
Ένας αριθμός κρατών στην ανατολική 
Αφρική βίωσαν τεράστιες πλημμύρες 
αλλά και επιδρομή από ακρίδες που 
αποσταθεροποίησαν περαιτέρω τη 
σιτιστική ασφάλεια στην περιοχή, ενώ 
στην Αυστραλία, καταστροφικές πυρκαγιές 
οδήγησαν στον εκτοπισμό δεκάδων 
χιλιάδων ανθρώπων.

Κι όμως, πολλοί από εκείνους που 
ζουν σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες 
σε φυσικές καταστροφές δίσταζαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, από φόβο 
ότι θα κολλήσουν κοροναϊό στα κέντρα που 
δημιουργήθηκαν για τη φιλοξενία τους, 
σύμφωνα με την έκθεση.

Ο Τζαν Έγκελαντ, του Νορβηγικού 
Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 

προειδοποίησε ότι πολλά επιπλέον 
εκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν 
τον εκτοπισμό στους επόμενους μήνες, 
καθώς τα καιρικά φαινόμενα εντείνονται, 
και ότι οι αριθμοί τους θα εκτοξευτούν 
ακόμη πιο ψηλά μέχρι το τέλος του έτους. 

«Περιμένουμε ακόμη περισσότεροι 
άνθρωποι να εκτοπιστούν στο δεύτερο 
μισό της χρονιάς σε σχέση με το πρώτο, 
καθώς πολλοί από τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τον καιρό, όπως οι τροπικές 
καταιγίδες και οι μουσώνες, δεν έχουν 
έρθει ακόμη», τόνισε.

«Είναι ξεκάθαρο ότι πολλές κυβερνήσεις 
δεν μπορούν να αντέξουν μόνες τους 
το βάρος τόσο υψηλών αριθμών 
εκτοπισμένων. Δεν έχουν τους πόρους 
που διαθέτουν οι πλουσιότερες χώρες για 
να προσφέρουν τα απαραίτητα κοινωνικά 
δίχτυα ασφαλείας. Αυτός είναι και ο 
λόγος που καλούμε σε δράση τους G20, 
αυτούς που αυτή τη στιγμή δαπανούν 
τρισεκατομμύρια στις δικές τους οικονομίες, 
να στηρίξουν και τους πλέον ευάλωτους».

theguardian.com

Ερημη πόλη 
το Μανχάταν

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Μανχάταν προσπαθεί 
σιγά σιγά να επανέλθει. Αρκετά δύσκολο, 
καθώς πολλά καταστήματα βάζουν λουκέτο 
το ένα μετά το άλλο. Η περίφημη γειτονιά 
του Σόχο που άλλοτε έσφυζε από ζωή, 
ειδικά τις Κυριακές, δεν είναι πλέον η ίδια.

Τα ανοιχτά καταστήματα στην περιοχή 
έχουν ουρές δίνοντας μια νότα τόνωσης 
της αγοράς στην περιοχή. Διασχίζοντας 
την οδό Μπρόντγουεϊ, το γνωστό μαγαζί 
«Dean & DeLuca» έχει κατεβάσει ρολά. 
Ενας ζωγράφος έχει εγκατασταθεί στην 
είσοδό του και έχει στολίσει τα παράθυρα 
και την πόρτα με ζωγραφιές που έφτιαξε 
πάνω σε χάρτες με τη Νέα Υόρκη.

Οι ουρές στα καταστήματα - αλυσίδες που 
αντέχουν στην πανδημία και παραμένουν 
ανοιχτά καλύπτουν το τετράγωνο, καθώς οι 

Νεοϋορκέζοι προσπαθούν να επανέλθουν 
στους κανονικούς τους ρυθμούς.

Πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν 
κλείσει οριστικά.

Εθνικός Κήρυξ



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια29 σεπτεμβριου 2020 27ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Η Εκκλησία στην Αγία Γραφή έχει δυο 
κυρίους συμβολισμούς: αλληγορείται ως 
σώμα και νύφη Χριστού.

Και πρώτα ως σώμα Του: «Αυτός εστιν 
η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας» 
(Κολ. 1.18), «ήτις εστί το σώμα αυτού» 
(Εφ. 1.23). Άρα είμαστε όλοι «σώμα 
Χριστού και μέλη εκ μέρους» (Α’ Κορ. 
12.27), αφού «οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν 
Χριστώ» (Ρωμ. 12.5).

Η παρομοίωση της Εκκλησίας ως 
σώματος Χριστού και των πιστών ως 
μελών της είναι πολύ προσφιλής στον 
Παύλο· επανέρχεται συχνά. Τί θέλει να 
τονίσει;

Εξαίρει τον στενό σύνδεσμο που έχουμε 
με τον Χριστό· τόσο στενό, όσο τα μέλη με 
την κεφαλή. Βέβαια δε ο Χριστός δεν είναι 
ένα κάποιο μέλος της Εκκλησίας, αλλά η 
κεφαλή της και ο «σωτήρ του σώματος» 
(Εφ. 5.23). Η Εκκλησία άρα είναι 
θεανθρώπινος οργανισμός. Το τελευταίο 
είναι τόσο πραγματικό, όσο το ότι ιδρυτής 
της είναι ο Θεάνθρωπος.

Δευτερογενώς, αφού όλοι 
συναποτελούμε μέλη του κοινού σώματος, 
άρα είμαστε συμ-μέλη, άρα έχουμε στενό 
σύνδεσμο και επαφή και μεταξύ μας 
επίσης. Κατευθυνόμαστε σε κοινότητα 
βίου, τροφοδοτούμαστε και σωζόμαστε 
από την μια και κοινή κεφαλή (πρβλ. Α’ 
Κορ. 10.17· Εφ. 4.15).

Κάθε μέλος χωριζόμενο από το σώμα 
νεκρώνεται. Όταν το δάχτυλο αποκόπτεται 
από το σώμα, πεθαίνει. Όταν το αυτί 
αποσπάται από το σώμα, πεθαίνει. Κάθε 
χριστιανός απομακρυνόμενος από την 
Εκκλησία χάνεται. Η Εκκλησία είναι η 
καταφυγή, το λιμάνι μας ή καλύτερα η 
οικογένειά μας, η οικογένεια του Θεού 
Πατρός, όπου «πρωτότοκον εν πολλοίς 
αδελφοίς» έχουμε τον Χριστό (Ρωμ. 8.29). 
Είναι ο θησαυρός της ζωής! Δεν είναι κάτι 
πλεοναστικό, του τύπου «καλό κάνει, κακό 
δεν κάνει», αλλά είναι το απαραίτητο, όσο 
απαραίτητη είναι η ζωή. «Ότι εγώ ζω και 
υμείς ζήσεσθε» διαχρονικά (Ιω. 14.19) 
βεβαίωσε ο Κύριος, η κεφαλή μας, που 
είναι ανάρχως «η αλήθεια και η ζωή» (Ιω. 
14.6).

* * *
Αν στην εικόνα σώματος-κεφαλής 

τονίζεται η στενή σχέση, στην εικόνα 
γαμπρού-νύφης τονίζεται η εκούσια σχέση. 
Πρόκειται για δυνατό μεταφορικό λόγο. 
Τα όργανα του σώματος δεν διαθέτουν 
αυτοσυνειδησία και ελευθερία βουλήσεως. 
Είναι συγκολλημένα παθητικά, θα λέγαμε. 
Πολύ πιο ανώτερη κοινωνία εκφράζει 
η ένωση νυμφίου-νύφης. Συνιστά 
συγκεκριμένη κοινωνία συγκεκριμένων 
προσώπων, όχι αφηρημένες και 
ασυναίσθητες καταστάσεις. Εδώ έχουμε 
αυτοπροαίρετη και ενεργητική αγαπητική 
φορά και συναρμογή. Αν επιπλέον 
επισημάνουμε και την πνευματική πλευρά 
των γάμων, τότε η εικόνα καθίσταται 
ισχυρότερη.

Ο Ιησούς την Εκκλησία «περιεποιή-σατο 
δια του ιδίου αίματος» (Πρ. 20.28), δηλαδή 
την απέκτησε και «κατέκτησε» με αυτό το 
ίδιο το αίμα Του.

Ο ίδιος ο Κύριος απαντώντας σε 

αιτιάσεις φαρισαϊκών αφετηριών σχετικές 
με τη νηστεία, αυτοορίσθηκε έστω και 
αινιγματικά ως νυμφίος. Αποκρίθηκε 
ρωτώντας «Μη δύνανται οι υιοί του 
νυμφώνος, εν ω ο νυμφίος μετ’ αυτών εστι, 
νηστεύειν;» (Μάρκ. 2.19).

Παραπλήσια εκφράσθηκε και ο 
Πρόδρομος. Δεν ήταν αυτός ο νυμφίος, 
αφού «ο έχων την νύμφην νυμφίος εστίν». 
Δεν ήταν ο Χριστός· ήταν μόνο ο φίλος Του 
(Ιω. 3.28).

Από την άλλη έπειτα πλευρά έχουμε 
σαφείς μνείες της Εκκλησίας ως νύμφης. 
Μας αποκαλύπτει ο Θεολόγος Ιωάννης στο 
τελευταίο βιβλίο της Βίβλου:

«Και την πόλιν την αγίαν Ιερουσαλήμ 
καινήν είδον καταβαίνουσαν εκ του 
ουρανού από του Θεού, ητοιμασμένην ως 
νύμφην κεκοσμημένην τω ανδρί αυτής» 
(Αποκ. 21.2). Η καινούργια ουράνια 
Ιερουσαλήμ συμβολίζει «την νύμφην την 
γυναίκα του αρνίου» (Αποκ. 21.9). Στα δε 
ακροτελεύτια όλης της Αγίας Γραφής, στα 
έσχατα, «το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· 

έρχου… Κύριε Ιησού» (Αποκ. 22.17,20).
Αυτή η μεγάλη πραγματικότητα της 

συναφείας Χριστού-Εκκλησίας βιώνεται 
έντονα τη Μεγάλη Εβδομάδα. Οι 
ακολουθίες των πρώτων ημερών της 
καλούνται «νυμφίοι», αφορμώμενες και 
από την παραβολή των δέκα παρθένων 
(Ματθ. 25.1-13), που θ’ ακουσθεί τότε. 
Μέσα στη νύχτα, στο σκοτάδι της αμαρτίας, 
της αγνοίας και της πλάνης, συλλογικής 
και ατομικής, έρχεται ο Λυτρωτής για τους 
γάμους με την Εκκλησία και με την ψυχή.

Η προίκα που οι γαμπροί έδιναν –και 
δίνουν και σήμερα σε μερικά έθνη– για 
την απόκτηση της νύφης, στην περίπτωση 
του Θεανθρώπου εξαργυρώθηκε και 
μεταφράσθηκε σε «αιμοδοσία» Του. Η δε 
μετάγγιση του αίματος του Θεανθρώπου 
ανθρωποθεώνει την Εκκλησία.

ιερομόναχος ιουστίνος
koinoniaorthodoxias.org

Η Εκκλησία ως σώμα και 
νύφη Χριστού
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«Το ερώτημα είναι γιατί η απολυταρχία 
βρίσκεται ξανά σε άνοδο», λέει στην «Κ» 
ο καθηγητής Ιστορίας και διευθυντής του 
τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Γέιλ 
Αλαν Μίκχαϊλ σχετικά με την επικράτηση 
μιας ομάδας αυταρχικών ηγετών στην 
παγκόσμια σκηνή.

Το όνομα του καθηγητή έκανε πρόσφατα 
τον γύρο του Διαδικτύου χάρη στην 

ανάλυση που υπέγραψε για το περιοδικό 
«Time» σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
που δείχνουν τον θαυμασμό του Τούρκου 
προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για 
τον σουλτάνο Σελίμ τον Α’, γνωστό για 
τη μεγάλη επέκταση των συνόρων της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Οι κατακτήσεις του Σελίμ και ο ρόλος του 
ως φύλακα των ιερών προσκυνημάτων 
στη Μέκκα και τη Μεδίνα καθιέρωσαν 
την οθωμανική αυτοκρατορία ανάμεσα 
στα μουσουλμανικά κράτη. Σκληρός και 
αυταρχικός μονάρχης, ήταν ανελέητος με 
τους εχθρούς του αλλά και με τους οικείους 
του.

Η ταραχώδης ζωή και η επεκτατική 
στρατηγική του Σελίμ είναι στο επίκεντρο 
του πρόσφατου βιβλίου του Αλαν Μίχκαϊλ 
«God’s shadow: Sultan Selim, His Otto-
man Empire, and the Making of the Mod-
ern World» που κυκλοφορεί στα αγγλικά 
από τις εκδόσεις Liveright. Στο βιβλίο του ο 
καθηγητής, που είναι ειδικός στην ιστορία 
της Μέσης Ανατολής, υποστηρίζει ότι ο 
σύγχρονος κόσμος χρωστάει πολλά στην 
οθωμανική αυτοκρατορία και παρουσιάζει 
την απαρχή της Ιστορίας της Δύσης με μια 
αναθεωρητική ματιά.

Το παρελθόν όμως είναι αρκετά 
πολύπλοκο, μας λέει, και δεν πρέπει 
να επικεντρωνόμαστε σε ό,τι είναι πιο 
«βολικό» για το παρόν, ξεχνώντας όλα τα 
υπόλοιπα.

– πώς σχολιάζετε τις 
πρόσφατες ανακοινώ-
σεις της τουρκίας 
για τη μετατροπή της 
Αγίας σοφίας και του 
μουσείου της μονής της 
Χώρας σε τεμένη; είναι 
μια προσπάθεια της 
τουρκίας να κόψει τους 
δεσμούς με το βυζαντινό 
της παρελθόν;

– Υπάρχει σίγουρα μια 
μερίδα της τουρκικής 
πολιτικής ελίτ που έχει 
συμφέρον να υποβαθμίσει 
το βυζαντινό παρελθόν 
τής Κωνσταντινούπολης. 
Αυτό συμβαίνει για αρκετό 
καιρό με τρόπους όχι 
ανόμοιους από το πώς 
η Ελλάδα και άλλα έθνη 
που βρέθηκαν υπό την 
οθωμανική αυτοκρατορία 
προσπαθούν να καλύψουν 

το οθωμανικό παρελθόν τους. Ο εθνικισμός 
είναι αρκετά συνεπής με αυτόν τον τρόπο. 
Ολα τα έθνη είναι επιλεκτικά στο τι θα 
αγνοήσουν και τι θα αναπτύξουν από το 
ιστορικό τους παρελθόν. Θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι είναι μέρος και κομμάτι του να 
είσαι έθνος.  
 
– Ωστόσο, γιατί πιστεύετε ότι ο 
πρόεδρος ερντογάν επέλεξε να 
μετατρέψει σε τέμενος ένα μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, 
όπως η Αγία σοφία, που ήταν επίσης 
ένα από τα μουσεία με τη μεγαλύτερη 
επισκεψιμότητα στην τουρκία;

– Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτή 
η κίνηση είναι κυρίως εσωτερικό. Σε μια 
περίοδο οικονομικού κινδύνου, εξωτερικών 
πολέμων και διάσπασης της λαϊκής 
υποστήριξης, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας 
σε τζαμί λειτουργεί ως αντιπερισπασμός 
και ως σύμβολο της δύναμης που έχει ο 
Ερντογάν να διασφαλίζει την παγκόσμια 
προσοχή.
 
– συμφωνείτε με την κριτική ότι η 
τουρκία διολισθαίνει σε μια νέο-
οθωμανική κουλτούρα;

– Δεν υπάρχει φυσικά τίποτα κακό με την 
αναγνώριση, τη μελέτη και την κατανόηση 
του οθωμανικού παρελθόντος στην Τουρκία 
(και αλλού). Ως ιστορικός, καλωσορίζω 
κάθε σοβαρή ενασχόληση με το παρελθόν. 
Αυτή όμως θα πρέπει να παρακολουθεί 
όλες τις πολυπλοκότητες της Ιστορίας και 

όχι απλώς να επιλέγει να επικεντρωθεί στο 
τι είναι περισσότερο βολικό για το παρόν 
και να αγνοεί όλα τα υπόλοιπα.
 
– σε ένα πρόσφατο άρθρο σας 
υποστηρίζετε ότι ο πρόεδρος της 
τουρκίας ρετζέπ ταγίπ ερντογάν 
θυμίζει τον αδίστακτο σουλτάνο σελίμ 
Α΄, γνωστό για την επέκταση της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Γιατί 
θεωρείτε ότι ο σελίμ ο Α΄ είναι πρότυπο 
για τον ερντογάν;

– Στον Ερντογάν αρέσει o επεκτατισμός 
της περιόδου του Σελίμ, ο συνδυασμός 
της κοσμικής και θεϊκής εξουσίας που είχε 
ως σουλτάνος και χαλίφης και οι δριμείες 
επιθέσεις του στους ξένους και εγχώριους 
εχθρούς του.

– πιστεύετε ότι προσπάθειες 
«αναβίωσης» μιας πρότερης ιστορικής 
περιόδου, μιας ατμόσφαιρας 
αυτοκρατορίας και μεγαλείου μπορούν 
να έχουν διάρκεια στην εποχή μας;

– Δεν νομίζω ότι κανένας από τους 
ηγέτες της Τουρκίας σκέφτεται σοβαρά 
την αναδημιουργία της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας με κάποιον τρόπο. Η 
αυτοκρατορική κληρονομιά περισσότερο 
παρέχει ένα «πηγάδι» απ’ όπου κάποιος 
μπορεί να αντλήσει έμπνευση, παράδειγμα 
και μια συνέχεια.   
 
– στο άρθρο σας στο περιοδικό 
«Time» λέτε ότι οι προσπάθειες του 
ερντογάν να επαναφέρει ένα πολιτικό 
πρόγραμμα που προσομοιάζει στου 
σουλτάνου σελίμ είναι μια επικίνδυνη 
προοπτική για την τουρκία, τη μέση 
Ανατολή και τον κόσμο: «το να κάνεις 
την τουρκία οθωμανική ξανά απαιτεί το 
είδος της βίας, της λογοκρισίας και της 
τοξικότητας που ο ερντογάν φαίνεται 
ότι είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει». 
Θεωρείτε ότι κινδυνεύει η Δημοκρατία 
στην τουρκία; πρέπει ο κόσμος να 
ανησυχεί περισσότερο;

– Νομίζω ότι η Δημοκρατία βρίσκεται 
παντού σε κίνδυνο. Για τον κόσμο, ό,τι 
συμβεί έξω από την Τουρκία θα έχει 
τελικώς μεγαλύτερες συνέπειες σε σχέση 
με το τι θα συμβεί στο εσωτερικό της.  
 
– βρίσκετε κοινά στοιχεία με τη 
ρητορική και την πολιτική του Ντόναλντ 
τραμπ στην Αμερική;

– Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ομάδα 
απολυταρχικών ηγετών που φαίνεται 

«Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί λειτουργεί ως αντιπερισπασμός 

και ως σύμβολο της δύναμης που 
έχει ο Ερντογάν να διασφαλίζει την 

παγκόσμια προσοχή», λέει ο κ. Μίκχαϊλ 
(φωτ. από την πρώτη προσευχή μετά 
τη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί, 

παρουσία του προέδρου της Τουρκίας). 
EPA / TURKISH PRESIDENT 

PRESS OFFICE

να έχουν μια συμπάθεια ο ένας για τον 
άλλο. Οι λόγοι είναι εμφανείς και έχουν 
μελετηθεί αρκετά. Το μεγαλύτερο και πιο 
ενδιαφέρον ερώτημα είναι, νομίζω, γιατί 
τώρα, σε αυτό το σημείο της παγκόσμιας 
Ιστορίας, βρίσκεται και πάλι σε άνοδο η 
απολυταρχία. Νομίζω οι απαντήσεις έχουν 
να κάνουν περισσότερο με την παγκόσμια 
ανισοκατανομή του πλούτου, τις 
μετακινήσεις πληθυσμών, τις απειλές στον 
εθνικισμό (perceived threats to national-
ism) και τις περιβαλλοντικές καταστροφές, 
σε σχέση με μεμονωμένα πρόσωπα. 
Ειδάλλως, ίσως ο απολυταρχισμός δεν 
έφυγε ποτέ και είμαστε απλώς σε μια νέα 
περίοδο της ιστορίας του.
 
– στο πρόσφατο βιβλίο σας «God’s shad-
ow: Sultan Selim, His Ottoman Empire, 
and the Making of the Modern World» 
λέτε, μεταξύ άλλων, ότι η επέκταση 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του 
σύγχρονου κόσμου. πώς συνέβαλε σε 
αυτό ο σουλτάνος σελίμ;

– Με πολλούς τρόπους και ελπίζω ότι οι 
αναγνώστες σας θα αναζητήσουν το βιβλίο 
για να βρουν όλες τις λεπτομέρειες. Ο Σελίμ 
έδωσε στην οθωμανική αυτοκρατορία 
το σχήμα που θα διατηρούσε μέσα στον 
20ό αιώνα. Εκστράτευσε και νίκησε τους 
περισσότερους από τους πιο ισχυρούς 
αντιπάλους του στη Μέση Ανατολή. 
Στη διάρκεια της ζωής του οι Οθωμανοί 
έδωσαν ώθηση στα ταξίδια των Ισπανών 
στον Ατλαντικό Ωκεανό, βοήθησαν 
στη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση (σ.σ. 
εμφάνιση του Προτεσταντισμού τον 16ο 
αιώνα) και στη διάδοση του καφέ ανά 
τον κόσμο. Οι συνέπειες των Οθωμανών 
έγιναν αισθητές από την Αμερική μέχρι τη 
Νοτιοανατολική Ασία. Λίγες αυτοκρατορίες 
διήρκεσαν τόσο πολύ ή επηρέασαν τόσες 
πολλές και διαφορετικές κοινότητες. 

Σάκης Ιωαννίδης
Kathimerini.gr

“Παντού σε κίνδυνο 
η Δημοκρατία”
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Η απόφαση της κυβέρνησης να 
λειτουργήσουν τον χειμώνα τα θέατρα 
με ποσοστό πληρότητας που δεν θα 
υπερβαίνει το 60% δεν σώζει τον κόσμο 
του θεάτρου. Η ικανοποίηση είναι 
προσωρινή, μπροστά στην απειλή 
για το χειρότερο που είχε απλωθεί 
στον χώρο, επηρεάζοντας όσους ήδη 
ετοιμάζονται για τον Οκτώβριο. Τι θα 
γίνει όμως στη συνέχεια, σε βάθος 
χρόνου στο θέατρο; Το κοινό, θα το 
στηρίξει στη νέα κρίση που το χτύπησε;

Αυτό που χρειάζεται αυτός ο 
μετέωρος χώρος είναι στήριξη 
μακροπρόθεσμη. Περισσότερα 
κίνητρα, προτάσεις, παρεμβάσεις, 
στρατηγική για την αντιμετώπιση  
κρίσεων κι όχι αποσπασματικές, 
βιαστικές κινήσεις ανάλογα με την 
κραυγή των ανθρώπων της τέχνης. 
Κυρίως, να κατανοήσουν οι πιο 
δύσπιστοι ότι ο πολιτισμός είναι 
ανάγκη στις κοινωνίες. Το είδαμε 
άλλωστε και στο lockdown αλλά και σε 
άλλες δύσκολες στιγμές στην Ιστορία 
της χώρας. 

Αυτά που πλήττονται περισσότερο 
είναι τα θέατρα ρεπερτορίου 
και οι άνθρωποί του, οι οποίοι 
παρακολουθούν μουδιασμένοι 
και αναποφάσιστοι, άτολμοι να 
σχηματίσουν και να ανακοινώσουν 
ρεπερτόριο. Και εκείνοι που ξεκίνησαν 
ήδη πρόβες, νιώθουν επίσης αβέβαιοι 
μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο.  
Χρειάζονται βοήθεια όχι για να βγάλουν 
απλώς τη σεζόν, για να επιβιώσουν, 
αλλά για να τολμήσουν. Να πάρουν 
ρίσκο στις επιλογές των έργων και 
των συνεργατών, να προκαλέσουν 
συζητήσεις στις σκηνοθετικές 
προσεγγίσεις, ζυμώσεις, να στηρίξουν 
το ελληνικό έργο το οποίο ξεχνάμε να 
αναφέρουμε. Κι όμως, έχει υλικό να 
δώσει για κάτι καινούργιο.

Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει 
τους μικρούς και τολμηρούς που 
δημιουργούν στα σύνορα της τέχνης 
ή στον μεσαίο χώρο. Τις ανεξάρτητες 

Το θέατρο χρειάζεται 
μακροπρόθεσμη στήριξη

ομάδες που η  οικονομική κρίση την 
προηγούμενη δεκαετία τις οδήγησε σε 
απόγνωση. 

Τους δημιουργούς και ερμηνευτές 
οι οποίοι κατάφεραν με μειωμένους 
μισθούς, απλήρωτες πρόβες, μικρά 
ποσοστά, ελάχιστο μπάτζετ για τις 

παραγωγές, να μας δώσουν τη λοξή 
ματιά σε έργα και παραστάσεις. 
Τη μαγιά του χώρου,  που όταν 
ξεχωρίσει, συνήθως δελεάζουν οι 
μεγάλοι θεατρικοί επιχειρηματίες, με 
τις μεγάλες θεατρικές αίθουσες, οι 
κρατικές σκηνές, η τηλεόραση.

Το κράτος άφησε τελευταίους τους 
ανθρώπους της τέχνης (θέατρο, 
μουσική, χορό, βιβλίο, κινηματογράφο). 
Αυτό είναι το ανησυχητικό. Θεώρησε 
την εργασία τους πολυτέλεια.

Γιώτα Συκκά
kathimerini.gr

ΤΕΧΝΗ
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Παράξενα φλεγόμενα βράχια!

Περίπου 80 χλμ. νοτιοδυτικά της Αττάλειας, κοντά στην πόλη Çıralı στη νοτιοδυτική 
Τουρκία, βρίσκεται ένα βραχώδες βουνό που βγάζει… φωτιά εδώ και χιλιάδες χρόνια. 
Μικρές εστίες φωτιάς καίνει σε διάδορα σημεία των βράχων, οι γνωστές Yanartaş. Οι 
φωτιές τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο και μεθάνιο που υπάρχει στο έδαφος και καίνε 
τουλάχιστον για 2.500 χρόνια! Για εκατοντάδες χρόνια, οι ναυτικοί έβλεπαν τις φλόγες 
από τη θάλασσα και τις χρησιμοποίησαν ως ορόσημο στην πλοήγηση, αλλά σήμερα είναι 
χρησιμοποιούνται συχνότερα από τους πεζοπόρους για να… βράσουν το τσάι τους.

Οι φλόγες, σύμφωνα έναν τοπικό μύθο προέρχονται από ένα τέρας που ζει στα βάθη 
της γης και βγάζει φλόγες από τοστόμα που φτάνουν ως την επιφάνεια! Οι φλόγες είναι πιο 
έντονες κατά τους χειμερινούς μήνες και καίνε ασταμάτητα, χωρίς να μπορεί κάποιος να τις 
σβήσει. Παράδοξο της φύσης ή μήπως κάποιο… εξωγήινο μυστικό;

Η μοναδική πόλη στον 
κόσμο χωρίς δέντρα!

Το Norilsk είναι η βορειότερη πόλη της Σιβηρίας, γνωστή και ως 
«Άγρια Ανατολή» της Ρωσίας. Το θερμόμετρο δείχνει -72 βαθμούς 
Κελσίου και πάντα καλύπτονται από χιόνι, ενώ τα τετραγωνισμένα 
κτίρια κυριαρχούν παντού στην πόλη.

Αυτό που κάνει εντύπωση στον επισκέπτη του Norilsk είναι 
η ολοκληρωτική απουσία των δέντρων από την πόλη. Ο λόγος; 
Η υπερβολική ρύπανση του περιβάλλοντος δεν επιτρέπει την 
ευδοκίμηση δέντρων ή φυτών στην ευρύτερη περιοχή!

Οι μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του θείου σε ολόκληρο 
τον πλανήτη έχουν καταγραφεί εδώ, ενώ η απουσία πρασίνου 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τοξική βροχή αλλά στα δηλητήρια 
που απελευθερώνονται στον αέρα κάθε χρόνο εξαιτίας της 
μεγάλης παραγωγής μεταλλευμάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Σε μια από τις πλέον αφιλόξενες πόλεις του κόσμου, όπου τα 
αυτοκίνητα κινούνται πάνω στα ποτάμια(!) και το γάλα πωλείται σε 
«τούβλα», η έλλειψη δέντρων ολοκληρώνει το απόκοσμο σκηνικό 
και αυξάνει κατά πολύ την… ψυχρότητα – καιρού και ψυχής!

Τα γκρίζα κτίρια κυριαρχούν στο τοπίο, σκεπασμένα από 
σκουρόχρωμο χιόνι(!) -λόγω ρύπανσης-, με τους 175.000 
μόνιμους κατοίκους να δίνουν καθημερινά μια άνιση και σκληρή 
μάχη τόσο με το κρύο όσο και με τη ρυπανση για την επιβίωσή 
τους.
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Ο καθηγητής Θεμιστοκλής Μ. Ρασσιάς, 
μαθηματικός και καθηγητής στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχει συμβάλλει 
θεμελιωδώς στη μαθηματική ανάλυση, τη 
γεωμετρία, την τοπολογία και τις εφαρμογές 
τους.

Έχει διαλέξει εκτενώς και διεξάγει 
έρευνα σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα 
στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. 
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 300 
εργασίες, γράψει δέκα ερευνητικά βιβλία 
καθώς και 4 βιβλία στα Μαθηματικά (στα 
ελληνικά) για φοιτητές πανεπιστημίου και 
επεξεργαστεί 45 τόμους σε διαφορετικά 

θέματα στα μαθηματικά με πολλές 
παραπομπές σε αυτά, όπως και στις 
επιλεγμένες εκδόσεις του.

Ο Θεμιστοκλής Μ. Ρασσιάς γεννήθηκε 
στις 2 Απριλίου 1951, στο χωριό Πελλάνα 
περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από τη 
Σπάρτη στο νότιο τμήμα της Ελλάδας. 
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στην 
Πελλάνα, όπου έτυχε δύο εξαιρετικών 
δασκάλων, έχοντας πάθος με τις ιδιότητες 
των αριθμών και τη γεωμετρία.

Συνέχισε στο Γυμνάσιο του Καστερίου, 
ένα χωριό σχεδόν έξι χιλιόμετρα μακριά 

από το σπίτι του και τελείωσε το τελευταίο 
έτος στο Γυμνάσιο της Σπάρτης. Και 
στα δύο αυτά σχολεία, είχε το προνόμιο, 
όπως έχει πει ο ίδιος, να έχει εξαιρετικούς 
δασκάλους στα περισσότερα μαθήματα, 
αλλά ειδικά στα μαθηματικά.

Αφού αποφοίτησε από το Γυμνάσιο, 
εισήχθη στο Τμήμα Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου 
σπούδασε για τα πρώτα δύο χρόνια του 
τετραετούς προγράμματος σπουδών. Στην 
ηλικία των 19, δημοσίευσε το «Σύγχρονα 
Μαθηματικά», ενώ το ίδιο έτος, άρχισε να 
σπουδάζει μόνος κάποια πιο προηγμένα 
μαθηματικά.

Όταν τελείωσε το δεύτερο έτος των 
σπουδών του στη Θεσσαλονίκη, συνέχισε 
τις σπουδές στις ΗΠΑ, για μερικούς μήνες 
στο Πανεπιστήμιο George Washington, 
όπου το Τμήμα Μαθηματικών αποφάσισε να 
τον εγγράψει κατευθείαν στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα στα Μαθηματικά, προτού 
ολοκληρώσει τα δύο εναπομείναντα χρόνια 
σπουδών για το πτυχίο Bachelor.

Έπειτα, συνέχισε τις μεταπτυχιακές του 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της 
Καλιφόρνια, όπου έλαβε το διδακτορικό του 
στα μαθηματικά, τον Ιούνιο του 1976, υπό 
τη διεύθυνση του Stephen Smale (Fields 
Medalist, Μόσχα 1966), ενώ ο ακαδημαϊκός 
του σύμβουλος στο Μπέρκλεϊ ήταν ο SS 
Chern.

Το έργο του εκτείνεται σε διάφορους 
τομείς της Μαθηματικής Ανάλυσης, όπως 
οι «Μη Γραμμική Λειτουργική Ανάλυση», 
«Λειτουργικές Εξισώσεις», «Θεωρία 
Προσέγγισης», «Ανάλυση σε Πολλαπλές», 
«Λογισμός Παραλλαγών», «Ανισότητες», 
«Μετρική Γεωμετρία και τις Εφαρμογές 
τους».

Έχει συνεισφέρει αρκετά αποτελέσματα 
στη σταθερότητα των ελάχιστων 
υποδιαιρέσεων, στην επίλυση του 
προβλήματος του Ulam για προσεγγίσεις 
ομομορφισμού σε χώρους Banach, στη 
θεωρία των ισομετρικών χαρτογράφησης 
σε μετρικούς χώρους και σε σύνθετη 
ανάλυση (ανισότητα Poincaré και αρμονικές 
χαρτογραφήσεις).

Ο Θεμιστοκλής Μ. Ρασσιάς προτιμά 
να κάνει έρευνα και διδασκαλία, καθώς 
όταν αποδεικνύει ένα νέο θεώρημα ή 
εισάγει μια νέα αντίληψη, αυτό «φωτίζει» 
τον εγκέφαλό του, όπως έχει παραδεχτεί, 
αλλά όταν διδάσκει μαθηματικά, νιώθει 
χαρούμενος. Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν 
όρια στα ερευνητικά μαθηματικά και στη 
διδασκαλία και πως είναι πάντα ωραίο 
να προσπαθεί κανείς να ενοποιήσει τις 
μαθηματικές γνώσεις και σκέψεις καθώς 
και τη δημιουργικότητα.

Όταν διδάσκει προπτυχιακούς φοιτητές, 
ξεκινά πάντα με παραδείγματα και 

αντιπαραδείγματα. Αφού οι μαθητές 
αρχίσουν να καταλαβαίνουν και να 
εκτιμούν τις κύριες ιδέες, ορίζει αφηρημένες 
έννοιες, κι εκεί τα πράγματα πάνε πιο 
ομαλά και ο δρόμος προς τη μαθηματική 
πραγματικότητα φαίνεται κατανοητός και 
πιο συναρπαστικός. Η έμφαση δίνεται στη 
μαθηματική σκέψη και τη δημιουργικότητα 
και όχι στην απομνημόνευση. Αυτό είναι το 
βασικό σημείο της διδασκαλίας του.

Όσο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
ο κύριος στόχος είναι να τους διδάξει 
πώς να σκέφτονται, πώς να αναζητούν, 
πώς να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη και 
να αισθάνονται πιο αυτοδύναμοι. «Είναι 
σημαντικό να τους δοθεί ενθάρρυνση 
να προχωρήσουν περισσότερο στον 
απέραντο χώρο του άγνωστου και να 
αγωνιστούν για την αρχική σκέψη» εξηγεί 
ο καθηγητής. «Φυσικά όταν αποδεικνύουν 
την πρώτη τους πρόταση ή το θεώρημα 
ή όταν δίνουν ένα καλό παράδειγμα, είναι 
σημαντικό να τους βοηθήσουμε πώς να το 
γράψουν κατανοητά».

Έχει τιμηθεί με την ιδιότητα μέλους 
στη Σχολή Μαθηματικών του Ινστιτούτου 
Προηγμένης Μελέτης στο Πρίνστον για 
τα ακαδημαϊκά έτη 1977-1978 και 1978-
1979 -τα οποία δε δέχτηκε όμως για 
οικογενειακούς λόγους.

Έχει αποτελέσει «Ερευνητικός 
συνεργάτης» στο Τμήμα Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ (Απρίλιος 
1980), που προσκλήθηκε από τον καθηγητή 
Raoul Bott, έχει διατελέσει «Επισκέπτης 
Καθηγητής Ερευνών» στο Τμήμα 
Μαθηματικών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
της Μασαχουσέτης (Απρίλιος 1980,) που 
προσκλήθηκε από τον καθηγητή FP Peter-
son, ενώ έχει τιμηθεί και με τον τίτλο «Ac-
cademico Ordinario» από το Accademia Ti-
berina Roma (από το Νοέμβριο του 1987).

Του έχει δοθεί οι τίτλοι «Μέλος της 
Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας του 
Λονδίνου», από το 1991, «Δάσκαλος της 
Χρονιάς» (1985–1986, 1986–1987), και 
«Εξαιρετικό Μέλος της Σχολής» (1989–
1990, 1990–1991, 1991–1992).

Ακόμα, έχει υπηρετήσει ως μέλος του 
Συντακτικού Συμβουλίου σε περισσότερα 
από 40 περιοδικά που δημοσιεύθηκαν 
σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία, το οποίο του 
δίνει μια παγκόσμια εικόνα της τρέχουσας 
έρευνας. Είναι καθηγητής στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί ως διαρκές 
βραβείο που του έχει δοθεί για την έρευνά 
του την τυποποιημένη πλέον «ορολογία» 
στη μαθηματική ανάλυση «Hyers – Ulam-
Rassias stability ή «Cauchy-Rassias Sta-
bility» και στη γεωμετρία ο όρος «Aleksan-
drov– Rassias problem».

Ο καθηγητής που ονομάζουν 
μαθηματικούς όρους 

προς τιμήν του έργου του

Ο Θεμιστοκλής Μ. 
Ρασσιάς με τον 
Garrett Birkhoff (1η 
σειρά, πρώτος από 
αριστερά), Andrew 
M. Gleason (2η 
σειρά,τρίτος από 
αριστερά) και άλλοι 
μαθηματικοί στο 
Χάρβαρντ
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ΜΟΥΣΙΚΗ
Οι Beatles 

στους… 
αιώνες 

των αιώνων
Ισως με μια δόση υπερβολής, η 

επίδραση των Beatles στη σύγχρονη 
δυτική κουλτούρα περιγραφόταν εύστοχα 
από τον μουσικοκριτικό Λάνγκτον Γουίνερ, 
το 1968. «Mετά τη Συνθήκη της Βιέννης το 
1815», έγραφε ο Γουίνερ στο περιοδικό 
Rolling Stone, «η στιγμή που ο δυτικός 
πολιτισμός προσέγγισε την ενότητα 
περισσότερο από ποτέ, ήταν η εβδομάδα 
που κυκλοφόρησε το “Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band”. Το έπαιζαν 
οι ραδιοφωνικοί σταθμοί κάθε πόλης σε 
Ευρώπη και Αμερική και το άκουγε όλος ο 
κόσμος. Προς στιγμήν, η ανεπανόρθωτα 
θρυμματισμένη συνείδηση της Δύσης είχε 
ενοποιηθεί, τουλάχιστον στο μυαλό των 
νέων».

Σύμφωνοι, η σύγκριση ενός δίσκου 
διάρκειας 40 λεπτών με ένα από τα συνέδρια 
που έθεσαν τις βάσεις του διεθνούς δικαίου 
είναι παρατραβηγμένη. Εστω κι έτσι όμως, 
φωτίζει μερικές αλήθειες. Ιδού μερικές 
ακόμη ενδιαφέρουσες: όταν το «Sgt. 
Pepper’s», το όγδοο άλμπουμ των Bea-
tles, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1967, 
αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού μετέβαλαν 
το πρόγραμμά τους προκειμένου να το 
παίζουν ολόκληρο, χωρίς διακοπή· η 
ίδια η μπάντα θα έφτανε να γίνει και να 
παραμείνει η πιο ευπώλητη όλων των 
εποχών, με σχεδόν 600 εκατ. δίσκους 
παγκοσμίως· σύμφωνα με τον Τζορτζ 
Χάρισον, όταν οι Beatles εμφανίστηκαν 
στην αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή 

του Εντ Σάλιβαν, τα εγκλήματα στις ΗΠΑ 
μειώθηκαν για λίγο κατακόρυφα· και ίσως 
μιλάμε για το πρώτο συγκρότημα που η 
δημοτικότητά του προκάλεσε ένα «έγκλημα 
πάθους»: τη δολοφονία του Τζον Λένον, 
από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, στις 8 
Δεκεμβρίου 1980. 

Φέτος, συμπληρώνονται σαράντα 
χρόνια από εκείνη την ημέρα. Δεν είναι 
η μόνη επέτειος που αφορά τον Λένον: 
στις 9 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους 
θα γινόταν ογδόντα χρόνων. Το 2020 
επίσης είναι η χρονιά που ο σύγχρονος 
δυτικός πολιτισμός μετράει μισόν αιώνα 
χωρίς τα «σκαθάρια». Αλλη μία υπερβολή 
θα πείτε, η οποία μάλιστα από το 1970, 
οπότε κυκλοφόρησε το κύκνειο άσμα των 
Βρετανών, το «Let it be», αντισταθμίζεται 

με ένα σωρό επανεκδόσεις, επετειακές 
κυκλοφορίες και άλλα εμπορεύσιμα 
καλούδια. Ενδεικτικά, αυτές τις ημέρες 
και έως την 1η Οκτωβρίου ο οίκος 
δημοπρασιών Sotheby’s πραγματοποιεί 
ένα διαδικτυακό πλειστηριασμό που 
πιθανότατα κάνει κάθε αξιοπρεπή 
συλλέκτη να τεστάρει τις αντοχές του 
τραπεζικού του λογαριασμού: τα περίφημα 
συρμάτινα γυαλιά του Λένον, το ποινολόγιο 
του σχολείου του με τα καμώματά του, μια 
φωτογραφία με το συγκρότημα να διασχίζει 
την Abbey Road ανάποδα, ένα ρολόι του 
μάνατζερ της μπάντας, Μπράιαν Επστάιν, 
και πολλά ακόμη σουβενίρ βγαίνουν στο 
σφυρί. 

Υπάρχει κάτι φετιχιστικό, κάτι λατρευτικό 
σε όλα αυτά, σωστά; Αν ναι, τότε κάτι 

ήξερε ο Λένον όταν 
χαρακτήριζε τους Bea-
tles «πιο δημοφιλείς 
από τον Ιησού». Το 
ενδιαφέρον είναι 
ότι η «θρησκεία» 
που υπονοούσε δεν 
αφορά πλέον μόνο 
θ ε ο σ ε β ο ύ μ ε ν ο υ ς 
η λ ι κ ι ω μ έ ν ο υ ς : 
σύμφωνα με στοιχεία 
του Spotify, το 2019, 
οι μισοί ακροατές 
των Beatles ήταν 
κάτω από 30 ετών. 
Το ντοκιμαντέρ για 
το συγκρότημα με 
τίτλο «Get back», 
που θα κυκλοφορήσει 
το 2021 από τον 
Πίτερ Τζάκσον, 
τον σκηνοθέτη 
του «Αρχοντα των 
δαχτυλιδιών», με 
θέμα τις τελευταίες 
ηχογραφήσεις του 
συγκροτήματος (και 
θα συνδυάζεται από 

ένα ομότιτλο βιβλίο), δεν φαίνεται καθόλου 
ριψοκίνδυνη επιχειρηματική ιδέα. 

Ισως με μια δόση άσπλαχνης υπερβολής, 
μπορεί κανείς να πει ότι η επίδραση των 
Beatles παραμένει τόση που ακόμη και 
ο δολοφόνος του Λένον, ο Μαρκ Ντέιβιντ 
Τσάπμαν, δήλωσε τον Αύγουστο, στο 
τελευταίο του αίτημα για αποφυλάκιση, 
ότι η πράξη του άξιζε τη θανατική ποινή. 
Το ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με 
τα πρακτικά της σχετικής ακροαματικής 
διαδικασίας που δημοσιοποιήθηκαν 
την περασμένη εβδομάδα, ο Τσάπμαν 
παραμένει στη φυλακή για έναν απλό και 
ταυτόχρονα σύνθετο λόγο: «η αποφυλάκισή 
του», έκρινε η αρμόδια επιτροπή, «είναι 
ασύμβατη με την ευημερία της κοινωνίας».

kathimerini.gr
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