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Η Ελλάδα σύμφωνα με διπλωματικές πηγές αναλαμβάνει 
συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες για την καταγγελία των 
τουρκικών ενεργειών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με διπλωματικές πηγές  με εντολή 
του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, το Υπουργείο προβαίνει στις 
κάτωθι ενέργειες:

• επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Guterres στην 
οποία καταγγέλλεται η άκρως αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της 
Τουρκίας.

• επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών κ. Pompeo, 
στην οποία, πέρα από την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο, τονίζεται ότι η τουρκική συμπεριφορά όχι μόνο 
αντιβαίνει τους στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς μιας Συμμάχου 

Οι αξιωματούχοι υγείας του Οντάριο προτείνουν να μην γίνει  η παραδοσιακά κι από πόρτα 
σε πόρτα φέτος το Halloween ειδικά στις περιοχές, Toronto, Ottawa και Peel. O επικεφαλής 
γιατρός David Williams υποστήριξε ότι ο κίνδυνος μετάδοσης σε αυτές τις περιοχές είναι πολύ 
μεγάλος. «Δεδομένης της υψηλής μετάδοσης του COVID-19 στις περιοχές που βρίσκονται 
στο στάδιο 2  δεν συνίσταται ο παραδοσιακός τρόπος για να γιορτάσουν οι Καναδοί το Hal-
loween αλλά να βρουν εναλλακτικούς τρόπους» είπε ο δρ. Williams. 

Αξιωματούχοι πρότειναν ο γιορτασμός του Halloween σε αυτές τις περιοχές να περιοριστεί 
εντός των σπιτιών όπου μπορούν να γίνουν οι γνωστές αποκριάτικες δραστηριότητες, 
όπως το κυνήγι της καραμέλας, η διακόσμηση της κολοκύθας, παρακολούθηση ταινιών ή 
διακόσμηση του γκαζόν στην είσοδο των σπιτιών.

«Προσπαθούμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ασφαλές και απλό. Όλοι γνωρίζουμε 
ότι φέτος οι Απόκριες δεν θα είναι φυσιολογικές” δήλωσε ο πρωθυπουργός Doug Ford χθες 
Δευτέρα. “Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε εκατοντάδες παιδιά να εμφανίζονται σε σημεία άκρως 

Το φετινό Halloween δεν 
θα είναι όπως το ξέρουμε...

Συμπληρώνονται φέτος τον Οκτώβριο, 44 χρόνια από την ίδρυση της εφημερίδας “Εβδομάδα”.
Με ευγνώμονα αισθήματα στους πρωτεργάτες και τον αείμνηστο Βασίλη Σκλάβο, η εφημερίδα 
συνεχίζει ανελλιπώς μέχρι σήμερα την κυκλοφορία της, με πίστη στον σκοπό για τον οποίο 

ιδρύθηκε και συνέπεια στους αναγνώστες της, που όλα αυτά τα χρόνια την στηρίζουν και την 
υποστηρίζουν. Άπειρες οι καλές ή κακές συγκυρίες που χρειάστηκε να διαχειριστεί στην μακρόχρονη 
πορεία της. Όμως χάρη στη κινητήρια δύναμη, κινείται ο τρόχος και η κινητήρια αυτή δύναμη είναι 
η αγάπη των αναγνωστών της. Απ΄αυτή αντλεί δύναμη και με αυτή θα εξακολουθεί να πορεύεται. 
Ευχαριστούμε όλους, όσοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην κυκλοφορία της στα 44 χρόνια ζωής της. 
Μαζί συνεχίζουμε!
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέση για τις εξελίξεις των τελευταίων 

ημερών εντός και εκτός δικαστηρίου μετά την 
ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής παίρνει 
ο Μίκης Θεοδωράκης μέσω άρθρου του στην 
εφημερίδα τα «ΝΕΑ».

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης συγχαίρει 
τους δικαστές που «αψήφησαν κινδύνους και 
εμπόδια», όμως προειδοποιεί ότι ο αγώνας 
κατά του φασισμού δικαιώθηκε, αλλά δεν 
τελείωσε.

«Μόνο με τη συνέχιση του αγώνα αυτού 
θα δικαιωθούν ο Παύλος Φύσσας και όλα 
τα θύματα της Χρυσής Αυγής» διαμηνύει ο 
Μίκης Θεοδωράκης, αφήνοντας, παράλληλα, 
σαφείς αιχμές προς το πολιτικό προσωπικό 
της χώρας και επισημαίνοντας «Μετά την 
ιστορική απόφαση αυτής της ομάδας των 
δικαστών, διέπρεψε ο φαρισαϊσμός όλων των 
υπευθύνων για την κατάντια της χώρας μας 
που δίπλα στην τραγική αλλά και ηρωική μορφή 

της Μάγδας Φύσσα, δίπλα σε όλους εκείνους 
που έδωσαν τον μεγαλύτερο αγώνα εδώ και 
τόσο καιρό, πανηγύριζαν για τη νίκη κατά 
του φασισμού. Δεν υπήρξε ούτε αυτοκριτική, 
ούτε η προσπάθεια να αποκαλυφθούν και να 
καταδικασθούν οι βαθύτεροι λόγοι-ασθένειες 
εξαιτίας των οποίων από το 1967 έως 
σήμερα ζήσαμε δύο επταετίες με τη θηριώδη 
παρουσία δύο εγκληματικών μορφωμάτων 
με τη σφραγίδα του φασισμού-ναζισμού που 

τόσο τραγικά βίωσε ο Λαός μας κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες».

Το άρθρο του Μίκη Θεοδωράκη
Συγχαίρω και χειροκροτώ τους δικαστές 

που είχαν το θάρρος να αψηφήσουν κινδύνους 
και εμποδια και με την απόφασή τους να 
καταδικάσουν τη Χρυσή Αυγή αναγνωρίζοντας 
την ως εγκληματική οργάνωση. Όταν 
απαλλαχθήκαμε από το άγος της Χούντας, 
ήταν βέβαιο ότι η τεχνητή διαίρεση του Λαού μας θα μείωνε τις αντιστάσεις του σε σημείο να 

δεχθεί την επανεμφάνιση μιας νέας Χούντας, 
εξίσου προσβλητικής και επικίνδυνης για τη 
Δημοκρατία.

Βεβαίως, το μέσον ανόδου της Χρυσής 
Αυγής διέφερε από τα προηγούμενα. Δηλαδή 
δεν ήρθε με την απειλή των τανκς αλλά 
με την ανοχή των εξουσιών, πολιτικών και 
δικαστικών.

Και ενώ η πρώτη μορφή, η Χούντα, 
αντιμετωπίστηκε με την αντίσταση του 
ελληνικού λαού, η δεύτερη, η Χρυσή Αυγή, 
κατόρθωσε να αποσπάσει την ανοχή 
θεσμών και κομμάτων, καθώς και την ψήφο 
περίπου μισού εκατομμυρίου Ελλήνων 
ψηφοφόρων, εξασφαλίζοντας την παρουσία 
των εκπροσώπων της μέσα στο Ιερό της 
Δημοκρατίας, τη Βουλή των Ελλήνων!

Μετά την ιστορική απόφαση αυτής 
της ομάδας των δικαστών, διέπρεψε ο 
φαρισαϊσμός όλων των υπευθύνων για την 
κατάντια της χώρας μας που δίπλα στην 
τραγική αλλά και ηρωική μορφή της Μάγδας 
Φύσσα, δίπλα σε όλους εκείνους που έδωσαν 
τον μεγαλύτερο αγώνα εδώ και τόσο καιρό, 
πανηγύριζαν για τη νίκη κατά του φασισμού.

Δεν υπήρξε ούτε αυτοκριτική, ούτε η 
προσπάθεια να αποκαλυφθούν και να 
καταδικασθούν οι βαθύτεροι λόγοι-ασθένειες 
εξαιτίας των οποίων από το 1967 έως 
σήμερα ζήσαμε δύο επταετίες με τη θηριώδη 
παρουσία δύο εγκληματικών μόρφωμα των 
με τη σφραγίδα του φασισμού-ναζισμού που 
τόσο τραγικά βίωσε ο Λαός μας κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες.

Γι’ αυτό προτίμησα να μη μιλήσω την ημέρα 
που εκδόθηκε η δικαστική απόφαση. Γιατί 
δεν ήθελα μια τόσο σημαντική ημέρα για τη 
Δημοκρατία να πω δυσάρεστα, αλλά και από 
την άλλη δεν μπορούσα να μην μιλήσω για 
το θέμα αυτό και να τα αποκρύψω, αφού δεν 
συνήθισα ποτέ τα μισόλογα.

Γιατί το χειρότερο είναι το γεγονός ότι έχουμε 
καθημερινά και ολοένα αυξανόμενα δείγματα 
φασιστικής νοοτροπίας στην καθημερινή 
μας ζωή, τόσο στις διαπροσωπικές σχέσεις 
με την έλλειψη κάθε έννοιας σεβασμού της 
διαφορετικότητας, όσο και στις διακομματικές 
σχέσεις με την έλλειψη κάθε έννοιας 
σεβασμού στο δικαίωμα της διαφωνίας και της 
διαφορετικής άποψης. Πράγμα που αποτελεί 
απόδειξη έλλειψης πραγματικής Παιδείας και 
Πολιτισμού.

Ετσι, η φασιστική νοοτροπία - σαν το σαράκι 
που σαπίζει το ξύλο - σαπίζει καθημερινά 
το εθνικό σώμα με δραματικές συνέπειες 
τόσο για την υγεία της κοινωνίας, όσο και 
για τη δυνατότητα υπεράσπισής μας από 
τους πολλούς και μεγάλους κινδύνους που 
συσσωρεύουν οι διεθνείς εξελίξεις μπροστά 
από την πόρτα μας.

Η έκδοση της δικαστικής απόφασης για τη 
Χρυσή Αυγή δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε 
εφησυχασμό ότι αγώνας κατά του φασισμού 
δικαιώθηκε άρα τελείωσε. Αντίθετα, θα 
πρέπει να δούμε την απόφαση αυτή ως έναν 
σημαντικό σταθμό στον αντιφασιστικό αγώνα 
που πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση 
αφού γνωρίζουμε καλά πόσο ύπουλο είναι το 
μικρόβιο του φασισμού. Μόνο με τη συνέχιση 
του αγώνα αυτού θα δικαιωθούν ο Παύλος 
Φύσσας και όλα τα θύματα της Χρυσής Αυγής.

Αντίθετα με τον φαρισαϊσμό, τον κρυφό και 
ύπουλο φασισμό-ρατσισμό και την άγνοια του 
κινδύνου που τροφοδοτεί τον εθνικισμό, το 
πλοίο ΕΛΛΑΣ είναι περισσότερο από βέβαιο 
ότι θα πέσει σε κάποια απροσδόκητη ξέρα 
καθώς τα τρια Φ (Φαρισαϊσμός, Φασισμός και 
Φανατισμός) εμποδίζουν την ασφαλή πορεία 
προς το μέλλον.

Σήμερα, τόσο τα εσωτερικά μας 
προβλήματα όσο και οι διεθνείς εξελίξεις 
απαιτούν να έχουμε τα μάτια μας ορθάνοιχτα, 
τη σκέψη μας ανεξάρτητη και απαλλαγμένη 
απο ιδεοληψίες και τις καρδιές μας καθαρές 
και αμόλυντες από το εμφύλιο μίσος, καθώς 
ταξιδεύουμε σε αχαρτογράφητα νερά.»

Άρθρο-παρέμβαση 
Μίκη Θεοδωράκη για την 

καταδίκη της Χρυσής Αυγής
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Με τα παρακάτω λόγια αποχαιρέτησε μέσω του προσωπικού του λογαρισμού στο Face-
book, ο απερχόμενος Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, τους 
Έλληνες του Καναδά.
The Lord bless you and keep you Canada; the Lord make his face shine on you and be 
gracious to you; the Lord turn his face toward you Canada and give you peace. 
Now that I am fully ready to go, I want you to know that I did all I could for you Canada and 
my beloved Homeland, Greece. Mission accomplished. Grateful for all. In my heart as long 
as I live! Goodbye!
Στο βιβλίο της διπλωματικής του καριέρας, ένα μεγάλο κεφάλαιο κλείνει με επιτυχία καί ένα 
δεύτερο κεφάλαιο ανοίγει πλέον στην Ελλάδα, την πατρίδα που αγαπά με πάθος και κρατά 
στη ψυχή του σαν θησαυρό. Του ευχόμαστε καλή αρχή και με επιτυχίες, τόσο στην πολιτική 
του σταδιοδρομία όσο και στη προσωπική του ζωή. 

χώρας, αλλά παράλληλα 
δημιουργεί τον κίνδυνο 
αποσταθεροποίησης 
της Νοτιο-Ανατολικής 
πτέρυγας του 
ΝΑΤΟ και αντίκειται 
στις προβλέψεις 
του προοιμίου της 
Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αμυντικής Συνεργασίας 
Ελλάδας-ΗΠΑ.

• επιστολή προς 
τον ΥΕ/ΑΕ Bor-
rell για την Τουρκική 
παραβατικότητα, στην 
οποία θα τονίζεται το 
θεμελιώδες δικαίωμα της χώρας μας 
να κάνει επίκληση του άρθρου 42.7 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ρήτρα αμοιβαίας αλληλεγγύης).

• Καταγγελία στον Διεθνή Οργανισμό 
Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) της 
παράνομης αναγγελίας για την 
επέκταση της Τουρκικής περιοχής 
ευθύνης έρευνας και διάσωσης η 
οποία επικαλύπτει περιοχές Ελληνικής 
κυριαρχίας και δικαιοδοσίας, η 
οποία συνεπώς δεν παράγει έννομα 
αποτελέσματα και παράλληλα δεν 
εξυπηρετεί τους σκοπούς ασφάλειας 
της ανθρώπινης ζωής.

• Παράλληλη καταγγελία στον Διεθνή 
Οργανισμό Ναυτιλίας (ΙΜΟ) για το ίδιο 

ζήτημα.
• Πραγματοποίηση από την Πρεσβεία 

στην Άγκυρα έντονου διαβήματος 
διαμαρτυρίας προς την τουρκική 
πλευρά.

• Άμεση ενημέρωση της Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής-FRONTEX, η οποία 
επιχειρεί σε μέρος της εν λόγω περιοχής 
εντός της Ελληνικής δικαιοδοσίας.

• Προβολή του αποσταθεροποιητικού 
ρόλου της Τουρκίας σε διεθνές επίπεδο 
και παράλληλα ανάδειξη στα αρμόδια 
Διεθνή Όργανα της συνεχούς και 
καθημερινά επιδεινούμενης κατάστασης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Τουρκία.

zougla.gr

Η απάντηση στην 
κλιμάκωση της τουρκικής 

προκλητικότητας
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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

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν οι ομογενείς Θεόδωρος 
και Χρυσάνθη Παούνη, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. 

Να ζήσουν και να ευτυχήσουν!

επικίνδυνα, ειδικά σε μια πολυκατοικία.”
Εκτός το Toronto, το Peel, την Οttawa 

και τo York, ο Δρ.Williams είπε ότι το trick 
or treat μπορει να γίνει έξω μόνο με μέλη 
της οικογένειας και συλλέγοντας μόνο 
καραμέλες. Όσοι μοιράζουν καραμέλες θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν λαβίδες ή άλλα 
εργαλεία για να μη τις αγγίζουν. Επιπλέον, 
προτρέπεται στις περιοχές αυτές  να φορούν 
μάσκα ανά πάσα στιγμή.

Το Οντάριο ανακοίνωσε 704 νέες 
περιπτώσεις COVID-19 τη Δευτέρα, με 
566 από αυτές στις τέσσερις περιοχές οι 
οποίες επαναφέρονται στο Στάδιο 2 από την 

κυβέρνηση Ford.
Ο επιδημιολόγος 

Δρ. Isaac Bogoch  
είπε ότι η απόφαση 
να ακυρώσει το Hal-
loween στις δύο 
μεγαλύτερες πόλεις 
του Οντάριο “δεν τον 
ικανοποιεί” και ότι θα 
έπρεπε να είχαν γίνει 
περισσότερα για να 
γίνει η δραστηριότητα 
ασφαλής.

Ο Δρ Williams και 
o Ford δήλωσαν, 
ότι οι απαγορεύσεις 
για το Halloween 
στις μεγάλες πόλεις 
που αντιμετωπίζουν 
έξαρση του 
COVID-19 δεν 
επιβάλλονται ως 
τιμωρία, αλλά για 
να έχουν ήσυχη την 

συνείδησή τους ότι  συμβούλεψαν σωστά 
τους γονεις και τα παιδιά.

«Τα μέτρα δεν βασίζονται στον φόβο, 
αλλά στην εμπιστοσύνη της επιστημονικής 
γνώμης του Δρ Williams και της ομάδας 
του».

Ο Ford είπε ότι οι γιατροί που τον 
συμβουλεύουν στα θέματα υγείας 
συμφωνούν όπως και οι επικεφαλής γιατροί 
και στα τέσσερα hotspots COVID-19.

«Δεν πρόκειται φυσικά όλοι να 
συμφωνήσουν, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν 
εκατοντάδες ή και χιλιάδες γιατροί που 
συμφωνούν», δήλωσε ο Ford για την 
απόφαση.

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Το φετινό Halloween δεν 
θα είναι όπως το ξέρουμε...

Συγχαρητήρια!
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Με τον νέο Έξαρχο 
του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα

Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κ. Βλάσης υποδέχθηκε στο 

γραφείο του, τον νέο Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην 
Ελλάδα, Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ.

Ο κ. Υφυπουργός συνεχάρη τον Πανοσιολογιώτατο για την 
ανάληψη των νέων καθηκόντων του και εξέφρασε την στήριξη 
της ελληνικής Κυβέρνησης προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 
και τον Πατριάρχη κ.κ. Θεόφιλο Γ’, υπογραμμίζοντας την 
σπουδαιότητα του ρόλου του Πατριαρχείου στην διαφύλαξη 
της ελληνορθόδοξης παράδοσης στην περιοχή.

Από πλευράς του, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου 
ευχαρίστησε τον κ. Υφυπουργό για το συνεχές ενδιαφέρον 
και την στήριξη της Ελλάδας, και τον ενημέρωσε για θέματα 
σχετικά με το έργο και τις δράσεις του Πατριαρχείου.

Με τον Πρέσβη του Καζακστάν 
στην Ελλάδα, Alexey Volkov

 
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στους 

μακροχρόνιους δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, με 
κύριο σημείο αναφοράς την ιστορική παρουσία ισχυρού 
ομογενειακού στοιχείου στο Καζακστάν, ειδικότερα στις 
πόλεις Αλμάτυ και  Ακτάου. Ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε, 
επίσης, στη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ 
των δύο χωρών, η μεγάλη Ομογένεια των οποίων δύναται 
να αποτελέσει δίαυλο περαιτέρω προσέγγισης.

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης του Καζακστάν,  Αlexey 
Volkov, αναφέρθηκε στις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες προώθησης και 
ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος, όπως η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

ΣυνΑνΤΗΣΕΙΣ 
υφυΠ. ΕξωΤΕρΙκων 

κωνΣΤΑνΤΙνΟυ ΒΛΑΣΗ...
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

-Έλα Σκλάβε. Ήρθα να τα πούμε λίγο για 
να γράψω τα Ουρανοκατέβατα...

Προς μεγάλη μου έκπληξη όμως, βλέπω 
γύρω μου τσακάλια...Αυτό δεν το περίμενα 
η αλήθεια είναι. 

Εντάξει δε λέω... Στην καθημερινότητά 
μου, με περιτριγυρίζουν πολλά απ αυτά, 
έτοιμα να μου ορμήξουν σε κάθε ευκαιρία...
Όχι όμως και εδώ!!

Κάνε κάτι Σκλάβε, γιατί έχω μπόλικο 
ψαχνό επάνω μου και δεν με βλέπω καλά.

- Εδώ να δεις...Μόλις ήρθε στην παρέα 

μας ένας λύκος και την κάνουν με ελαφρά 
πηδηματάκια τα τσακάλια...

- Σκλάβε κόψε την πλάκα σου λέω..... 
θα μιλήσεις σήμερα; με αγριοκοιτάζει 
και ο λύκος... Ρε τι έχω πάθει στα καλά 
καθούμενα. 

- Έλα μικρέ.Πως κάνεις έτσι!! Είπα να 
σε αφήσω λίγο, για να γελάσουμε και εσύ 
αγχώθηκες...

- Μπράβο Σκλάβε...Νά'σαι καλά..Άκου 
εκεί να γελάσουμε!! Στημένη μου την είχες 
την πλάκα;

-Ε ναι μικρέ.Τι νόμιζες... Σου έστειλα 
όμως τον λύκο για καλό, αλλά μάλλον δεν 
το κατάλαβες...

Είπα βέβαια να στείλω λιοντάρι. Το 
μετάνιωσα όμως τελευταία στιγμή, μη μου 
πάθεις τίποτα από την τρομάρα σου. 

-Ορεξάτος είσαι σήμερα Σκλάβε.
-Μικρέ τα τσακάλια που έλεγες ότι σε 

περιτριγυρίζουν στην καθημερινότητά 
σου,στην πραγματικότητα είναι αρουραίοι...

-Τέλος πάντων Σκλάβε.Ελπίζω να μην 
μου ξαναστήσεις τέτοια πλάκα..

-Έλα τώρα. Έχω ανάγκη και εγώ κάπου 
κάπου να κάνω και καμία πλακίτσα...

- Εμένα βρήκες Σκλάβε;
- Άστα μικρέ τώρα αυτά και πες μου τι 

γίνεται γενικά....
-Τι να σου πω Σκλάβε! Εδώ κάτω έχουν 

αλλάξει τα πάντα. Αυτός ο ιός μας έχει 
τσακίσει. 

-Υπομονή θέλει και γερά νεύρα μικρέ...
Θα στρώσει το πράγμα αργά ή γρήγορα...

Δεν μπορεί θα ανακάμψουν τα πράγματα 
για όλους σας...

Τώρα για να κάνουμε και λίγη πλάκα, για 
τους σπιτόγατους είναι ταμάμ...

Τα αλάνια έχουν το θέμα, διότι είχανε 

μάθει να είναι στην γύρα.Βλέπεις τα 
μπουζούκια,τα καφενεία,τα καζίνα και οι 
ταβέρνες είναι κλειστά. Οπότε η μόνη τους 
επιλογή είναι ο περίπατος,έξω στον καθαρό 
αέρα...

Ποιον καθαρό αέρα δηλαδή!!Μέχρι και 
αυτός μολυσμένος είναι....

Άδικος όμως ο Τρουντό. Δίνει 2000 
δολλάρια σε αυτούς που δεν μπορουν να 
δουλέψουν.... Τα αλάνια δεν τα σκέφτεται 
όμως, που θα έπρεπε για ψυχική οδύνη,να 
τους δίνει κάτι παραπάνω...

Από την άλλη όμως τώρα που το 
σκέφτομαι, ούτε και αυτό θα βοηθούσε.

Πιο χειρότερο, από το να έχεις λεφτά και 
να μην μπορείς να βγεις στην γύρα να τα 
χαλάσεις δεν υπάρχει....

-Άστα Σκλάβε.Από όπου και αν το 
πιάσουμε χαμένοι είμαστε.

- Μικρέ το θέμα με την πόντια το βόλεψα...
Έρχεται από Ελλάδα. 

-Τι εννοείς Σκλάβε; Κατάφερες από εκεί 
πάνω να αλλάξουν τον νόμο, για το ποιός 
μπορεί να έλθει στη χώρα και ποιός όχι;

-Όλα από εδώ πάνω γίνονται μικρέ. 
Πόσες φορές πρέπει να σου το πω για να 
το καταλάβεις.

Έπιασα που λες τον υπουργό του im-
migration στον ύπνο. Κατέβηκα και τον 
ξύπνησα... νομίζοντας βέβαια αυτός, ότι 
έβλεπε όνειρο του είπα όμορφα και ωραία να 
κάνει κάτι για όλους αυτούς που περιμένουν 
με ανυπομονησία να επανενωθούν με τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα... ειδάλλως όλο 
αυτό θα είχε επιπτώσεις, στην ερωτική και 
συναισθηματική τους ζωή...

-Τι εννοείς Σκλάβε;
-Εννοώ μικρέ, ότι τον χτύπησα ακριβώς 

εκεί που πονάει.... Τι δεν κατάλαβες 
ακριβώς;

-Καλά Σκλάβε...δεν λέω τίποτα.
Αφού τον κατάφερες πάω πάσο. 
Πες μου όμως κι'άλλα νέα. Εδώ δεν 

γίνονται εκδηλώσεις και γενικά δεν 
υπάρχουν δρώμενα, οπότε δεν μαθαίνουμε 
τίποτα. 

-Κοίτα να δεις μικρέ. Είναι λίγο περίεργα 
τα πράγματα εκεί κάτω,πίστεψέ με όμως, 

όλα θα στρώσουν.  Όπως είπα θέλει λίγη 
υπομονή. 

Πάντως όταν έρχεται νεοφερμένος εδώ 
πάνω μεσ' τη τρελή χαρά είμαστει...

Βλέπεις ούτε μάσκες είμαστε 
υποχρεωμένοι να φοράμε,ούτε και 
αποστάσεις να κρατάμε....

-Σκλάβε ξέχασα να σου πω,ότι η 
εφημερίδα κλείνει τα 44 χρόνια αυτόν τον 
μήνα...

- Το γνωρίζω μικρέ....Ή μήπως νόμιζες ότι 
θα το ξεχνούσα;

Ετοιμάζω γλέντι εδώ πάνω, για να το 
γιορτάσουμε... Πολλοί από αυτούς, που 
ήταν κάποτε δίπλα στην εφημερίδα, τώρα 
είναι εδώ πάνω μαζί μου.

Γι'αυτούς το κάνω.. για να τους 
ευχαριστήσω....

Θα ήθελα όμως να πω ένα τεράστιο 
ευχαριστώ και σε όλους εκεί κάτω..

Τόσα χρόνια στηρίζουν την Εβδομάδα... 
Ειδικά αυτά τα δύο χρόνια της απουσίας 
μου,φαίνεται έμπρακτα η αγάπη και η 
στήριξή τους...

Πραγματικά χωρίς αυτούς και γενικότερα 
χωρίς την παροικία δεν θα μπορούσε να 
επιβιώσει η εφημερίδα...

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, σε 
όλους σας.... 

-Έτσι είναι Σκλάβε. 
Τέλος πάντων.Τα είπαμε όλα σήμερα. 
Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά.
Ελπίζω βέβαια να μη μου κάνεις πάλι, 

κανένα χουνέρι...
Τέλος θα ήθελα και εγώ από την μεριά 

μου να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο,που 
με τόση αγάπη,αγκαλιάζει και στηρίζει την 
εφημερίδα μας.

Αυτό μας δίνει δύναμη, να συνεχίζουμε το 
έργο του πατέρα μου. 

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και όλους 
αυτούς,που με κάθε τρόπο προσπαθούν να 
μου βάζουν τρικλοποδιές... Γιατί αυτό μου 
δίνει παραπάνω ώθηση, θέληση και πείσμα 
να προχωράω...

Ή Εβδομάδα του Βασίλειου Σκλάβου 
κλείνει τα 44 χρόνια της και ας μην είναι 
κοντά μας....
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

[

ΑΠΟ ΤΗν 
ΣυνΕΔρΙΑΣΗ 
ΤΟυ Δ.Σ. ΤΗΣ 
κΟΙνΟΤΗΤΟΣ
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Την περασμένη Τρίτη 13 Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε μία ακόμη διαδικτυακή 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ελληνικής Κοινότητος του Μοντρεάλ. 
Όπως είναι γνωστό, λόγω της πανδημίας 
οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. τώρα  γίνονται με 
αυτόν τον τρόπο. Όμως από ότι φαίνεται ο 
τρόπος των «Διαδικτυακών Συνεδριάσεων» 
όχι μόνο στην Κοινότητα, αλλά και 
παγκοσμίως, ήλθε για να μείνει. Αλλωστε 
από πολλές απόψεις, αυτές μπορεί να μην  
έχουν την αμεσότητα της ενώπιον ενωπίω 
προσωπικής επικοινωνίας, από τις οποίες 
και πολλά έκτακτα μπορεί να προέλθουν, 
αλλά έχουν πολλά άλλα πλεονεκτήματα και 
είναι πολύ εξυπηρετικές.

Στα της Διαδικτυακής Συνεδρίασης της 
Τρίτης λοιπόν και σύμφωνα με τα όσα 
παρακολουθήσαμε και μάλιστα άνετα από 
το σπίτι μας μπορούμε να αναφέρουμε τα 
εξής:

Όπως αναφέρθηκε συμμετείχαν 22 από 
τα 27 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στοιχεία από 
την αναφορά 
του Προέδρου

Στην σύντομη αναφορά του ο Πρόεδρος 
κ. Ανδρέας Κριλής επικεντρώθηκε, όπως 
πάντα στα τρέχοντα θέματα της Κοινότητος. 
Μεταξύ των άλλων σταχυολογούμε τα 
ακόλουθα:

* παρά την πανδημία του Κορωναϊού 
καταβάλλεται προσπάθεια από όλα τα 
μέλη του Δ.Σ., η Κοινότητα να συνεχίσει 
να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Παρά τις 
δυσκολίες, το καταφέρνουμε ικανοποιητικά.

* Το Σχολείο Σωκράτης/Δημοσθένης 
λειτουργεί κανονικά, όπως και το ημερήσιο 
Γυμνάσιο καθώς και το Σαββατιανό.

*Οι Ιεροί μας Ναοί λειτουργούν σεβόμενοι 
τα σχετικά με την πανδημία πρωτόκολλα 
που επιτρέπουν τον εκκλησιασμό μόνο 25 
ατόμων.

*Οι εισπράξεις τους παραμένουν 
μειωμένες. Μεγάλη ελπίδα μάς δίνει η 
κίνηση «της διοργάνωσης γευμάτων 
για έξω» που έγιναν με επιτυχία δύο 
Κυριακές στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου, με πρωτοβουλία του Επισκόπου  
Ζηνουπόλεως κ.κ. Ιακώβου. Κάθε μία από 
τις δύο εκδηλώσεις απέφερε από $5.000 
περίπου. Θα φροντίσουμε κάτι ανάλογο να 
διοργανώνεται και από τους άλλους Ιερούς 
μας Ναούς, για να μπορούμε να καλύψουμε 
μέρος των λειτουργικών εξόδων.

*Σύντομα θα έχουμε στα χέρια μας, την 
«στρατηγική ανάλυση των ακινήτων της 
Κοινότητας» που έχει αναλάβει να συντάξει 
η ειδική σε αυτόν τον τομέα εταιρία Ernst & 
Young. 

(Σ.Γ. Προβλέπω υπόδειξη να πουληθεί 
το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος και τα 
δικαιώματα που έχει αποκτήσει η Κοινότητά 
μας επί αυτού.)

*Το Κοινοτικό μας Κέντρο παραμένει 
κλειστό. Αυτό γίνεται όχι μόνο επειδή λόγω 
της πανδημίας δεν μπορούν αυτό το χρονικό 
διάστημα να γίνονται εκδηλώσεις, αλλά και 
επειδή στάζει η οροφή του και πρακτικά δεν 
μπορεί να λειτουργήσει πριν κατασκευαστεί 
η οροφή του…

*Συνεχάρη, τον Γιάννη Μανίκη για τα 
έργα που με δικά του χρήματα έκανε 
στον Καθεδρικό Ναό, προσθέτοντας, ότι 
μας ικανοποιεί και περνώντας από εκεί 
μας ευχαριστεί η νέα εξωτερική όψη της 
Εκκλησίας. 

Επ’ αυτού του μεγαλοδωρητή Γιάννη 
Μανίκη, και για να μην νομίσουν μερικοί 
ότι ενδεχομένως να υπερβάλλω επειδή 
πρόκειται για τον αδελφό μου, αντιγράφω 
αυτούσια την σχετική αναφορά που γίνεται 
στην σελίδα 47, του σημερινού μας Φύλλου, 
που συντάσσεται από το Τμήμα Δημοσίων 
Σχέσεων της Κοινότητος.

«…ολοκληρώθηκαν τα έργα στην 
πρόσοψη του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγ. 
Γεωργίου. Ευχαρίστησε και πάλι τον κ. 

Γιάννη Μανίκη για την ευγενική προσφορά 
του, και ενημέρωσε το ΔΣ πως ο κ. Μανίκης 
έχει αναλάβει να συγκεντρώσει ποσό 
για την επισκευή και της ασφάλτου, στον 
περιβάλλοντα χώρο του Ι. Ναού. Τόνισε ότι 
ο κ. Μανίκης έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία 
για την συγκέντρωση του ποσού που 
απαιτείται για τα έργα και προέτρεψε όποιον 
ενδιαφέρεται να συνδράμει να επικοινωνήσει 
με το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας της ΕΚΜΜ 
ή τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο κ.κ. Ιάκωβο 
ώστε να ενημερωθεί σχετικά».

Στοιχεία από την αναφορά 
των Γραμματέων

*Το λογιστήριο ετοιμάζει τα του 
Προϋπολογισμού και του Απολογισμού, 
αλλά σκεπτόμαστε πως θα διοργανωθεί η 
τακτική Γ.Σ. αφού ο Κορωναϊός είναι ακόμα 
εδώ, ανέφερε η Ταμίας Βούλα Νεοφωτίστου, 
η οποία πρόσθεσε ότι πληρώνονται 
κανονικά οι κρατήσεις του προσωπικού.

Επί πλέον πρόσθεσε, ότι εξετάζεται 
κάθε δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης 
της Κοινότητας από τα κυβερνητικά 
προγράμματα, κυρίως εκείνου της 
αναπλήρωσης των μισθών των εργαζομένων 
(wage subsidy),  που αποβλέπουν 
στην αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που επέφερε η πανδημία του 
Κορωναϊού. 

Συνεχίζεται η λειτουργία των Ημερήσιων 
Σχολείων (φέτος φοιτούν 1155 μαθητές), 
όπως και των Σαββατιανών. Σε αυτά είπε 
η Γραμματέας Τασία Τσαούση τα μαθήματα 
διδάσκονται διαδικτυακά και οι εγγραφές 
συνεχίζονται.

Η προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης 
των Εκκλησιών μας συνεχίζεται διαδικτυακά. 
Είναι γνωστή ως Keep the Faith Fund, 
είπε μεταξύ των άλλων η  Γραμματέας 
Μάρκετινγκ Κωνσταντίνα Καρβελά, 
καλώντας στους συμπαροίκους να κάνουν 
το χρέος τους προς τις Εκκλησίες μας, που 
λόγω των μέτρων που εφαρμόζονται δεν 
έχουν εισοδήματα. 

Ηλίας Χοντρονικόλας: 
Τι γίνεται με «τις Στέγες;»

 
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του 

Ηλία Χοντρονικόλα, που έδωσε έμφαση στο 
θέμα των «Στεγών» δόθηκαν οι ακόλουθες 
απαντήσεις:

*Σχετικά  με την «Στέγη Ηλικιωμένων 
της ΕΚΜΜ» και την μεταφορά του τίτλου 
ιδιοκτησίας της στην Κοινότητα, ο κ. Κριλής 
είπε ότι γίνονται ό,τι χρειάζεται γι’ αυτό, αλλά 
επιδιώκουμε να συνεχιστεί η επιχορήγηση 
των διαμερισμάτων των ενοίκων που 
έχουν χαμηλά εισοδήματα. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί ευκολότερα αν η «Στέγη» 
δεν ανήκει σε Κοινότητα. Εχουμε κάνει 
τις σχετικές αιτήσεις και περιμένουμε το 
αποτέλεσμα.

*Προσπαθούμε να αυξήσουμε τα έσοδα 
της Στέγης, αυξάνοντας και τα ενοίκια των 
διαμερισμάτων, και τα ενοίκια των χώρων 
στάθμευσης, όπου είναι δυνατόν. 

*Όταν έχουμε νεότερα, με την προώθηση 
της μεταφοράς των τίτλων θα προβούμε σε 
ενημέρωση.

*Σε ό,τι έχει σχέση με την αντικατάσταση 
του κ. Σπύρου Μπολάνη, από το Δ.Σ. της 
Στέγης, είπε ότι στην περίπτωση αυτή, 
η Διοίκηση της Κοινότητας εξάσκησε το 
δικαίωμά της, αφού ανά περίπτωση μπορεί 
να διορίζει και να παύει τους διορισθέντες ως 
εκπροσώπους της σε διάφορες επιτροπές.

(Σ.Γ. Στα περί Σπύρου Μπολάνη, δώστε 
προσοχή στα όσα γράφω εν συνεχεία.)

Στην ερώτηση, και πάλι του κ. 
Χοντρονικόλα, κατά πόσο η Κοινότητα, έχει 
ή μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα και επί 
της «Στέγης» που είναι στο Λαβάλ (St. Mar-
tin και Favreau) και το οποίο αρχικά ανήκε 
στην Κοινότητα του Λαβάλ, απάντησε ο 
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
του Λαβάλ κ. Ντένης Μαρίνος, ο οποίος 
μεταξύ των άλλων είπε ότι:

*Κατά το παρελθόν επιδιώξαμε να 
μάθουμε όσα σχετίζονται με εκείνη την 
«Στέγη» και τις αρχικές σχέσεις της με την 
Κοινότητα του Λαβάλ που το έκτισε και 
έπρεπε να το διαχειριστεί, όπως έκανε και 
η Κοινότητα του Μοντρεάλ, με την δική της 
«Στέγη.» Οι σημερινοί διαχειριστές της, δεν 
φάνηκαν πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί 

μας. Αν θέλουμε να μάθουμε σχετικά, θα 
πρέπει να προσλάβουμε δικηγόρο για να 
φροντίσει αυτό το θέμα, είπε και από ότι 
φαίνεται δεν έδειξαν σημεία αναψηλάφησης 
της υπόθεσης, που έχω την εντύπωση ότι 
πρέπει να αναμοχλευθεί και μάλιστα σε 
βάθος.

Θα ανοίξουν πλήρως 
οι «κεκλεισμένες 

πόρτες» των Δ. Σ.;
Τέλος ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων 

της ΕΚΜΜ κ.  Δημ. Κατσαούνης, ζήτησε, 
στην Συνεδρίαση του επόμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου να συζητηθεί ως θέμα: «Στις 
Συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων 
οι  εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης 
να μπορούν, όχι μόνο να παραβρίσκονται, 
αλλά και να υποβάλλουν ερωτήσεις προς τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου».

Την πρόταση, επικρότησε και ο  Πρόεδρος 
του Δ. Σ. κ. Μαρίνος.

Περισσότερα για τα της Συνεδριάσεως 
του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 13 
Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
διαβάσουν στην σελίδα 47, του σημερινού 
μας Φύλλου, που συντάσσεται από το 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της ΕΚΜΜ.

και πάλι για την «Στέγη» 
και τα της «Στέγης»
Γιατί αργοπορεί η 
παραλαβή της από 

την κοινότητα;
  «To ερώτημα τί γίνεται με την “Στέγη” 

και πότε και επισήμως θα περιέλθει στην 
Κοινότητα είναι πολύ βασικό. Είναι πρώτης 
προτεραιότητας θέμα για την Κοινότητα και 
καλά κάνεις που το αναμοχλεύεις, συχνά.» 

 Αυτό μου είπαν πολλοί αναγνώστες, 
που με πήραν τηλέφωνο και συγχρόνως, 
μου τόνισαν ότι κάθε άλλο παρά «γίνομαι 
κουραστικός, όταν υποβάλλω προς την 
Διοίκηση την ερώτηση: «τί γίνεται με την 
Στέγη και τα της Στέγης.»

Ας πιάσουμε λοιπόν το θέμα εξ αρχής 
και χρονολογικά ας σταθούμε σε ορισμένα 
στοιχεία, στοιχεία, που “ως απόνερα” τα 
αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Βάση μας, στο άρθρο μας αυτό, θα 
είναι κυρίως γραπτά κείμενα. Αυτά όμως 
“θα επενδυθούν” και με πολλές μαρτυρίες 
συμπαροίκων, που δεν έχουν ξεχάσει 
πολλά από όσα σχετικά με την «Στέγη» 
ακούστηκαν είτε σε Γενικές Συνελεύσεις 
της Κοινότητας, είτε και σε συνεδριάσεις 
Διοικητικών Συμβουλίων. 

H όλη υπόθεση «Στέγη» αρχίζει την 
δεκαετία του 1980.

Για τα της ίδρυσής της, εκτός όσων 
θυμούνται εκείνοι που τα έζησαν, 
μαθαίνουμε πολλά και εξ αιτίας μιας 
έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των Δ.Σ. 
της «Κοινότητας» και της «Στέγης» που 
είχε ξεσπάσει το 2002. Εκείνο το χρονικό 
διάστημα (2000 - 2004) στην Διοίκηση της 
Κοινότητας, ήταν το υπό τον κ. Βασίλη 
Κατσαμπάνη Διοικητικό Συμβούλιο. Λόγω 
μίας εκ των πολλών αντιπαραθέων, 
που κύρια αιτία της ήταν «το ποιος 
διοικεί την Στέγη» και «ποιος διορίζει τα 
μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου», 
αντιλλάγησαν πολλοί γύροι συγκρούσεων 
και αντιπαραθέων. Μέσα στον ορυμαγδό 
της σύγκρουσης, στις 20 Σεπτεμβρίου του 
2002, γράφτηκε  ένα πολύ κατατοπιστικό και 
αναλυτικό άρθρο, σε αυτήν την εφημερίδα. 
Το άρθρο, φέρει την υπογραφή του κ. Νίκου 
Παγώνη, ο οποίος είναι γνωστό ότι κατέχει 
το θέμα, ίσως καλύτερα από οποιονδήποτε 
άλλο, αφού έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος 
και την «Κοινότητα» και την «Στέγη». Ιδού 
πως περιγράφει το ιστορικό της ίδρυσης 
της «Στέγης» και τον από νομικής πλευράς,  
τρόπο λειτουργίας της: 

«Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση υιοθέτησε μια 
πολιτική να προσφέρει, μέσω της Καναδικής 
Εταιρίας Κατοικίας και Υποθηκών, κατοικίες 
χαμηλού ενοικίου, σε άτομα της τρίτης 
ηλικίας καθώς και σε οικογένειες που έχουν 
χαμηλά εισοδήματα. Μια ομάδα Κοινοτικών 
αξιωματούχων την εποχή εκείνη (Μαρής, 

Παγώνης, Χατζής κ.ά), αποφάσισαν τότε 
να εκμεταλλευτούν αυτήν την πολιτική 
της Κυβέρνησης και να προβούν στην 
κατασκευή τέτοιων κατοικιών.

Στην συνέχεια το 1984 εγκρίθηκε η αίτηση 
χρηματοδότησης του έργου και το 1986 
ιδρύθηκε ο οργανισμός με την επωνυμία 
“Ελληνική Στέγη Ηλικιωμένων”.

Η αρχική ιδέα ήταν το κτίριο να αποτελεί 
μέρος της Κοινότητος. Αυτή η ιδέα όμως 
προσέκρουσε στην νομοθεσία που διέπει 
την λειτουργία αυτών των οργανισμών. 
Ο νομοθέτης θέλοντας να προλάβει την 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ 
της “Στέγης” και άλλων μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών με διαφορετικούς σκοπούς, 
π.χ. την ΕΚΜ, απηγόρευσε κατηγορηματικά 
την εξάρτηση των οργανισμών - ιδιοκτητών 
των κατοικιών αυτών από άλλους 
οργανισμούς και απαιτούσε οι “Στέγες” να 
είναι ανεξάρτητες και μάλιστα έθετε σαν 
απαράβατο όρο ότι μοναδικός σκοπός 
της ίδρυσής των, είναι η διαχείριση των 
κτιρίων που θα στεγάζονται οι κατοικίες 
και τίποτα άλλο. Συγκεκριμένα απαιτούσε 
να απαγορεύεται καταστατικά η ανάμειξη 
των ιδρυμάτων αυτών σε φιλανθρωπικές, 
θρησκευτικές, κοινωνικές και αγαθοεργές 
δραστηριότητες. Δηλαδή να μην έχουν 
ουδεμία σχέση με όλα αυτά που ασχολείται η 
Κοινότητα. Ήθελε ο νομοθέτης τα ιδρύματα 
που θα διαχειριζόντουσταν τις κατοικίες να 
έχουν συγκεντρωμένη την προσοχή τους 
μόνο σ’ αυτές, εξασφαλίζοντας έτσι την 
ομαλή τους λειτουργία. Επιπλέον καθόριζε 
ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 
“Στέγης” δεν θα μπορούσαν να είναι μέλη 
άλλων κοινοτικών ή ενοριακών διοικήσεων.»

 Καλύτερη περιγραφή του τρόπου ίδρυσης 
και λειτουργίας της «Στέγης» ίσως να μην 
μπορούσε να κάνει κανένας άλλος, αφού 
θα επαναλάβω ο κ. Νίκος Παγώνης, κατέχει 
άριστα το θέμα. Αλλωστε, εκτός του ότι, 
όπως γράφει, συγκαταλέγεται στους ιδρυτές 
της «Στέγης», επί χρόνια δραστηριοποιείται 
στο «Κοινοτικά» και έχει υπηρετήσει ως 
Πρόεδρος και την «Κοινότητα» και την 
«Στέγη».

Προτρέπω όσους διαβάζουν αυτό 
το κείμενο να προσέξουν την τελευταία 
πρόταση:

«Ο νομοθέτης…. καθόριζε ότι τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου της “Στέγης” δεν θα 
μπορούσαν να είναι μέλη άλλων κοινοτικών 
ή ενοριακών διοικήσεων.»

Εκτός αυτών, στο ίδιο άρθρο του ο κ. 
Παγώνης αναφέρει και το πως θα περιέλθει 
αυτό το κτίριο στην Κοινότητα: Ιδού τι επί 
λέξει, γράφει σχετικά:

Η συμφωνία του μισθώματος, που άρχισε 
τον Ιούλιο του 1985, συμπεριλαμβάνει 
και τον όρον ότι με την αποπληρωμή της 
υποθήκης τον Ιούνιο του 2020, η ΕΚΜ 
μπορεί να αγοράσει ολόκληρο το κτήριο 
έναντι του συμβολικού ποσού του ενός 
δολλαρίου. Μόλις δηλαδή τερματισθεί 
η υποχρέωση της “Στέγης” έναντι της 
Καναδικής Εταιρίας Κατοικίας και 
Υποθηκών, τότε δεν θα συντρέχουν πια οι 
λόγοι που υποχρεώνουν την διατήρηση “της 
απόστασης” της Κοινότητας από την “Στέγη” 
και μια περιουσία αρχικού κόστους 4,1 εκατ. 
δολ. και σημερινής αξίας 7 εκατομ. δολ. θα 
περιέλθει στην Κοινότητα εντελώς δωρεάν, 
χάρη των προσπαθειών και της πρόβλεψης 
των ιδρυτών της “Στέγης”.

(Σημειώνω ότι η υπολογιζόμενη αξία των 
7 εκατομμυρίων, ήταν το 2002. Σήμερα 
σύμφωνα με την παραιτηθείσα στις 10 
Ιουνίου Πρόεδρο της «Στέγης» υπολογίζεται 
σε πλέον των 15 εκατομμυρίων.)

Όπως τονίζεται από τον κ. Παγώνη 
το άρθρο αυτό γράφτηκε σαν απάντηση 
στις επιθέσεις που δεχόταν η Διοίκηση 
της «Στέγης» από την Διοίκηση της 
«Κοινότητος,» όταν Πρόεδρος της 
Κοινότητας, ήταν ο κ. Β. Κατσαμπάνης.

Ιδού πως απαντά ο κ. Παγώνης στις 
επιθέσεις που δεχόταν από την Διοίκηση 
Κατσαμπάνη, υπερασπιζόμενος την 
Διοίκηση της «Στέγης:» 

 «Κάθε λίγο και λιγάκι μαινόμενοι 
Κοινοτικοί Αξιωματούχοι, “διαρρηγνύουν 
τα ιμάτια τους” για τα “σημεία και τέρατα” 
που συμβαίνουν στην “Στέγη”. Αραδιάζουν 
μια σειρά από κατηγορίες, που είναι άλλοτε 
φανερές και απροκάλυπτες και άλλοτε 
κεκαλυμένες με πολλά υπονοούμενα, κάτι 
που τις καθιστά πολύ πιο επικίνδυνες.

Ειδικώτερα ο πρόεδρος δεν χάνει την 
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παραμικρή ευκαιρία να ξεσπαθώνει και 
να δηλώνει κατηγορηματικά ότι “η κακο-
διαχείρηση, η κακο-διοίκηση, η μυστικότητα 
και η παραβίαση των σκοπών της ίδρυσης 
της Στέγης”, πρέπει να σταματήσουν και ότι 
το συμβούλιό του δυναμικά θα θέσει τέρμα 
στο “απαράδεκτο αυτό καθεστώς”.

Έτσι λοιπόν σαν επιστέγασμα αυτών 
των συνεχών ξεσπασμάτων του προέδρου, 
αλλά και των άλλων αξιωματούχων της 
ΕΚΜ, ήλθε η πρόσφατη απόφαση του ΔΣ 
που προαναφέραμε. Μάλιστα πάρθηκε 
παμψηφεί, όπως άκουσα. Μέσω αυτής 
εξουσιοδοτούνται οι Κοινοτικοί ταγοί να 
πάρουν ακόμη και ένδικα μέτρα “για να 
επαναφέρουν στο μαντρί” το “πρόβατο της 
Στέγης”, που εγκατέλειψε την “Κοινοτική 
Στέγη”».

Επαναλαμβάνω ότι αυτό το άρθρο, που 
είχε ως τίτλο του, «Η ‘Στέγη’ της Εριδος,» 
γράφτηκε το 2002. Από αυτό, που είναι 
πολύ κατατοπιστικό έχω αποσπάσει μόνο 
τρεις ενότητες που έχουν υπογραμμιστεί με 
το κίτρινο χρώμα..

Τότε, μεταξύ των Διοικήσεων της 
Κοινότητος και της Στέγης, για πολλούς 
λόγους υπήρχαν πολλές αιτίες για «Εριδες.» 
Σήμερα όλοι εκείνοι οι λόγοι έχουν εκλείψει. 
Αλλωστε, κατά παράδοξο τρόπο, και κατά 
παράβαση των όσων αναφέρονται  στην 
πρώτη ενότητα του άρθρου του κ. Παγώνη 
που επαναδημοσιευσα, τρία βασικά στελέχη 
του Δ.Σ. της «Κοινότητας» είναι μέλη του 
Δ.Σ. της «Στέγης.»

Γιατί λοιπόν, δεν προχωρούν στην 
εφαρμογή του όρου «που αναγράφεται 
στην δεύτερη ενότητα του άρθρου που 
επαναδημοσιευσα και σύμφωνα με αυτό 

«με την αποπληρωμή της υποθήκης τον 
Ιούνιο του 2020, η ΕΚΜ μπορεί να αγοράσει 
ολόκληρο το κτήριο έναντι του συμβολικού 
ποσού του ενός δολλαρίου;»

«Ο βασιλιάς Αλέξανδρος, 
απέθανε ή ζεί;»

Ιούλιος 1985, Ιούλιος 2020. Πέρασαν 
δηλαδή τα 35 χρόνια της αναμονής. Αυτό 
το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο 
Διοικήσεων, που ουσιαστικά στεγάζονταν 
και εξακολουθούν να στεγάζονται στο ίδιο 
κτίριο, ήταν άλλοτε φιλικές, άλλοτε έχθρικές 
και άλλοτε κυριολεκτικά «στα μαχαίρια». 

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα, αν κάποιο μελος της Κοινότητος, 
και ήταν πολλά αυτά, σε κάποια Γενική 
Συνέλευση, ρωτούσε «τί γίνεται με την 
‘Στέγη’» ή ζητούσε στην επόμενη Γ. Σ. να 
αναγραφεί και θέμα «Στέγης» έπαιρνε την 
στερεότυπη απάντηση, «Η Στέγη είναι 
ανεξάρτητη νομική οντότητα και η Κοινότητά 
μας δεν έχει δικαίωμα παρέμβασή της στα 
της «Στέγης».

Ετσι οι περί της «Στέγης» ερωτήσεις 
που συχνά-πυκνά υπέβαλλαν μερικοί …
αιθεροβάμονες, θύμιζαν εκείνη την ερώτηση 
που κατά την μυθολογία εξακολουθεί και 
σήμερα να υποβάλλει στους καραβοκύρηδες 
που συναντά στα πέλαγα και τους ωκεανούς 
η μυθική «Γοργόνα» για τον αδελφό της: «ο 
βασιλιάς Αλέξανδρος, απέθανε ή ζεί;» 

10η Ιουνίου 2020, 
παραίτηση της Προέδρου 
Και ενώ όλοι τελούσαμε εν αναμονή της 

1ης Ιουλίου του 2020, φτάσαμε στην 10η 
Ιουνίου του 2020, όπου έγινε μία ιστορική 
από ότι φαίνεται Συνεδρίαση του Δ. Σ. 
της «Στέγης». Σε εκείνη την Συνεδρίαση 
περιέργως δεν κλήθηκε να συμμετάσχει ο επί 
μακρόν χρονικό διάστημα Αντιπρόεδρός της 
Σπύρος Μπολάνης. Εκτός τούτου υπέβαλε 
την παραίτησή της η επί χρόνια Πρόεδρος 
της «Στέγης» Δήμητρα Κωσταρίδου.

Η ξαφνική της παραίτηση έγινε γνωστή 
μέσω της ιστοσελίδας της. Αναδημοσιεύουμε 
το κείμενο της παραίτησής της: 

«Με ανάμικτα συναισθήματα σας 
ανακοινώνω τα ακόλουθα νέα. Υπέβαλα 
την παραίτησή μου τόσο από την θέση της 
Πρόεδρου, όσο και του μέλους Διοικητικού 
Συμβουλίου του Foyer, στο οποίο επί 
18 χρόνια προσέφερα τις υπηρεσίες 
μου. Η σημερινή οικονομική κατάσταση 
της Στέγης είναι η ακόλουθη: Η αξία του 
κτιρίου εκτιμάται σε 15 εκατομμύρια, με ένα 
υπόλοιπο Υποθήκης 80.000 $. Θα ήταν 
μεγάλη τιμή για μένα, αν ήμουν παρούσα 
στην εκδήλωση παράδοσης αυτού του 
περιουσιακού στοιχείου, στην ΕΚΜΜ.

Δυστυχώς, λόγω γεγονότων που ήταν 
εκτός των προθέσεών μου και δεν εξαρτώνται 
από εμένα, κατέστη αδύνατη η παραμονή 
μου προκειμένου να ολοκληρώσω την 
αποστολή  μου. Θα προτιμούσα να άφηνα 

ένα πιο θετικό αποτύπωμα, αλλά αυτά έχει 
η ζωή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα 
πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
και τους υπαλλήλους της Στέγης για τη 
συμβολή τους σε αυτήν την επιτυχία. Χωρίς 
τις υπηρεσίες τους και την αφοσίωσή τους, 
δεν θα πραγματοποιείτο τίποτα από αυτά.»

Σχολιάζοντας τα της παραίτησής της, στο 
Φύλλο της 20ης Ιουνίου έγραφα ότι:

«Δεν έχω πληροφορίες, αλλά από το 
κείμενο παραίτησης, εύκολα διαφαίνεται 
ότι η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της «Στέγης», 
θα έγινε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, 
αφού κατά την διάρκειά της, οπωσδήποτε 
συζητήθηκε και το θέμα της μεταβίβασης 
των τίτλων ιδιοκτησίας στην Κοινότητα, 
καθώς και του εναπομείναντος χρέους. 
Διαφαίνεται ακόμα ότι η παραίτηση της 
Προέδρου δεν έγινε με την θέλησή της. 
Αυτό εύκολα γίνεται κατανοητό δεδομένου 
ότι μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι «θα 
επιθυμούσε η παραμονή της να άφηνε ένα 
πιο θετικό αποτύπωμα». Δηλαδή φαίνεται 
καθαρά, ότι στην προκειμένη περίπτωση, γι’ 
αυτήν το «πιο θετικό αποτύπωμα» θα ήταν, 
ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της «Στέγης», να υπογράψει την παράδοση 
του κτιρίου στην Κοινότητα. Επί πλέον, 
θα ήταν λογική η φιλοδοξία της, να ήταν η 
πρώτη, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα 
μεταβατική Πρόεδρος ‘της Κοινοτικής πλέον 
Στέγης’».

Αν και έχουν περάσει τέσσερις μήνες 
από τη παραίτηση της πρώην Προέδρου, 
επισήμως δεν έχουμε μάθει περισσότερα. 

Στις 10 Ιουνίου, δεν 
καλέστηκε στην Συνεδρίαση 

του Δ.Σ. ο Αντιπρόεδρος 
Σπ. Μπολάνης

Όμως ασχέτως της παραίτησης της 
Προέδρου, που όλα δείχνουν ότι ήταν 
προαποφασισμένη, εκείνη την ημέρα, 
την 10η Ιουνίου 2020, έγινε και ένα άλλο 
«ιστορικό» για την «Στέγη» και τα της 
«Στέγης» διαδικαστικό ατόπημα, ή μάλλον 
μία ωμή παραβίαση των Εσωτερικών 
Κανονισμών επί της οποίας πρέπει να 
δώσουμε την απαραίτητη προσοχή. 

Γιατί δεν είχε καλεστεί να συμμετάσχει 
στην Συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος Σπύρος 

Μπολάνης, που θα έπρεπε να αναλάμβανε 
Πρόεδρος, αμέσως μετά την παραίτηση της 
Προέδρου και τουλάχιστον μέχρι το χρονικό 
διάστημα που θα γίνονταν αρχαιρεσίες;

Σαν σε παρένθεση πρέπει να αναφέρω 
ότι ο Σπύρος Μπολάνης, ασχολείται με τα 
«Κοινοτικά» από την εποχή της 12ετίας. 
Είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων και τολμώ 
να πω για την εντιμότητά του, δεν έχει 
ακουστεί το παραμικρό. 

Στις 12 Ιουνίου, συντάχτηκε 
επιστολή απόλυσής του από 

το Δ.Σ. της «Στέγης» 
Αν κάποιοι πουν, «μπορεί να έγινε 

λάθος και γι’ αυτό δεν τον καλέσανε στην 
‘ιστορική Συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου’» θα 
του απαντήσω, ότι όλως περιέργως, δύο 
ημέρες αργότερα, δηλαδή την Παρασκευή, 
12 Ιουνίου, συντάχτηκε από τον Πρόεδρο 
της Κοινότητος ένα γράμμα απόλυσης του 
Σπύρου Μπολάνη από μέλος του Δ.Σ. της 
«Στέγης».

Σε αυτό μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι:
 «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι 

υπηρεσίες σας ως εκπροσώπου της ΕΚΜΜ, 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Στέγης» δεν 
χρειάζονται πλέον….

Από τον Μάρτιο του 1998, που 
διοριστήκατε από την τότε Διοίκηση της 
Κοινότητος έχετε εκπροσωπήσει επάξια την 
Κοινότητα και σας ευχαριστούμε θερμά για 
όλα τα χρόνια των υπηρεσιών σας.»

Σίγουρα όλα αυτά δυσαρέστησαν 
τον Σπύρο Μπολάνη. Την δυσαρέσκειά 
του την εξέφρασε σε συνεντεύξεις που 
παραχωρούσε εκείνο το διάστημα σε 
Παροικιακά Μέσα Ενημέρωσης. Ετσι και για 
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να «κλείσει το στόμα του» έλαβε δικηγορική 
επιστολή από τον δικηγόρο της «Στέγης.»

 Η επιστολή έχει συνταχθεί στις 9 Ιουλίου.
Σε αυτήν επαναβεβαιώνεται ο 

υποτιθέμενος διορισμός αφού τονίζεται ότι:
 «..από τον Μάρτιο του 1998, που 

διοριστήκατε από την τότε Διοίκηση της 
Κοινότητος…»

Αλλωστε τυχόν «διορισμός του» θα 
ερχόταν σε αντίθεση με τα περί του 

«Νομοθέτη ….που  καθόριζε ότι τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου της “Στέγης” 
δεν θα μπορούσαν να είναι μέλη άλλων 
κοινοτικών ή ενοριακών διοικήσεων…»

Αν αποδεχτούμε, ως γνήσιο το 
«διοριστήριο Μπολάνη» τον Μάρτιο του 
1998 από την τότε Διοίκηση της Κοινότητος, 
πρέπει να θεωρήσουμε ως παραπλανητικά 
τα όσα περί του τρόπου επάνδρωσης των 
«Στεγών» αναφέρονται στο άρθρο της 
20ης Σεπτεμβρίου του 2002, στο οποίο 
προαναφερθήκαμε. Ή συμβαίνει ακριβώς το 
αντίθετο. Γιατί ολοφάνερα οι θέσεις των δύο 
κειμένων αλληλοσυγκρούονται σφόδρα. Αν 
κάποιος προβληματιστεί με το ότι συμπίπτει, 
τονίζω το συμπίπτει, «ο συντάκτης εκείνου 
του άρθρου και ο υπογράφων το διοριστήριο 
είναι το ίδιο άτομο…»

…και επί πλέον αν προβληματιστεί από το 
ότι συμπίπτει, τονίζω και πάλι το συμπίπτει, 
ο σημερινός Πρόεδρος της Κοινότητος 
που υπέγραψε το «απολυτήριο Μπολάνη» 
να είναι μέλος του Δ.Σ. της Στέγης, αν 
δηλαδή λόγω πολλαπλών «συμπτώσεων» 
προβληματίζεται, του συνιστώ να διαβάσει 
την περί «Γορδίου  Δεσμού» ιστορία. Μέσω 
αυτής θα μάθει ότι προ των πολλαπλών εκ 
συμπώσεων «κόμβων» που βρήκε μπροστά 
του ο  Μ. Αλέξανδρος έβγαλε το σπαθί του 
και λέγοντας το ιστορικό «ό,τι δεν μπορεί 
να λυθεί, μπορεί να κοπεί», τον έκοψε και 
προχώρησε στην συντριβή των Περσών και 
την κατάκτηση της Ανατολής. 

11η Ιουλίου: Επί 
τέλους, σπίτι! Η ‘Στέγη 
Ηλικιωμένων’ περνάει 

στην περιουσία της ΕκΜΜ
Μέσα σε όλα αυτά, και μετά από όλα αυτά, 

αξιοπρόσεκτο και πολύ σημαντικό για την 
όλη υπόθεση είναι ένα πρόσφατο άρθρο με 
τίτλο:

«Επί τέλους, σπίτι! Η ‘Στέγη Ηλικιωμένων’ 
περνάει στην περιουσία της ΕΚΜΜ,»

 που δημοσιεύτηκε την 11η Ιουλίου του 
2020, στην σελίδα της Κοινότητος που έχει 
η Διοίκηση στις δύο τοπικές εβδομαδιαίες 
εφημερίδες. Σε αυτό μεταξύ των άλλων 
αναφερόταν και ότι:

«Από την 1η Ιουλίου 2020, η Ελληνική 
Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ απέκτησε το 
δικαίωμα να αγοράσει τη Στέγη Ηλικιωμένων, 
σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας 
που υπεγράφη πριν από 35 χρόνια.

Με μεγάλη υπερηφάνεια, είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι 
έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για τη 
μεταφορά αυτής της ιδιοκτησίας στην 
ΕΚΜΜ, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός των 
επόμενων 60 ημερών και θα προσθέσει 
ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο στην 
Κοινότητά μας.»

Ελληνοκαναδικό Βήμα, 11 Ιουλίου 2020.
Αυτά αναφέρονται στην σελίδα της ΕΚΜΜ 

στο Φύλλο της 11ης Ιουλίου. Με αυτό το 
αισιόδοξο μήνυμα ως επίλογο και παρ’ ότι 
πέρασαν 120 ημέρες από την ημέρα που 
είδε το φως της δημοσιότητος, κλείνω το 
σημερινό μου άρθρο.

Επιτρέψτε μου μόνο, σαν υστερόγραφο 
να αναφέρω και μία άλλη σύμπτωση.

Τρία από τα κορυφαία μέλη του Δ.Σ. της 
ΕΚΜΜ, (Α. Κριλλής, Β. Νεοφωτίστου, Αχ. 
Νικόπουλος) είναι και μέλη του Δ.Σ. της 
«Στέγης.»

Μετά από αυτά, φταίω αν σας ζητήσω την 
άδεια να επανέλθω στο θέμα της Στέγης και 
την ερχόμενη εβδομάδα;

Του Γεωργίου καρύδη
  

Στο Κεμπέκ εντοπίστηκαν την Παρασκευή 
1,055 φορείς του Κοροναϊού και ως εκ τούτου 
λόγω της συνεχιζόμενης ανησυχητικής 
εξάπλωσής του, οι αρμόδιοι ζητούν 
από όλους τους κατοίκους να μειώσουν 
τις κοινωνικές τους εκδηλώσεις, και 
προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της 
πανδημίας, να τηρούν όλα τα υγειονομικά 
μέτρα.

Το ευχάριστο είναι ότι ο Υπουργός Υγείας 
του Κεμπέκ  Christian Dubé, ανέφερε ότι 
σύμφωνα με δύο μελέτες που πρόσφατα 
ολοκληρώθηκαν, τα μέτρα που ισχύουν 
αρχίζουν να αποδίδουν. Αυτά ισχύουν 
στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ, 
που έχει  χαρακτηριστεί κόκκινη περιοχή. 
Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν ισχύουν 
μέχρι και της 28ης Οκτωβρίου. Παρά ταύτα, 
τόνισε,  μερικά από τα μέτρα πρέπει να 
συνεχιστούν και μετά την 28η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, 
το ερώτημα στο οποίο καλούμεθα 
να απαντήσουμε είναι: θέλουμε να 
περιοριστούν τα μέτρα που ισχύουν τώρα; 
Η απάντηση είναι ασφαλώς ναι. Γι αυτό, 
δεν θα πρέπει να παλινδρομούμε με την 

Η ΠΑνΔΗΜΙΑ ΠΑρΑΜΕνΕΙ 
Ο κΙνΔυνΟΣ κΑρΑΔΟκΕΙ ΠΑνΤΟυ κΑΙ Γυρω ΜΑΣ

ΑΠΟφυΓΕΤΕ ΤΙΣ κΟΙνωνΙκΕΣ ΕΠΑφΕΣ 
ΓΙΑ νΑ ΜΗν ΕρΘΟυν ΤΑ ΧΕΙρΟΤΕρΑ

ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  
ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ

εφαρμογή των μέτρων. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που 

έχουν οι αρχές της χώρας, από  την αρχή 
της πανδημίας οι επιβεβαιωμένοι φορείς του 
ιού σε ολόκληρο τον Καναδά ανέρχονται σε 
195,750. Από αυτούς 9,776 έχουν οδηγηθεί 
στον θάνατο. 

Οι επιβεβαιωμένοι φορείς του ιού μόνο 
στο Κεμπέκ ανέρχονται σε 91,018. Από 
αυτούς πέθαναν 6,018.

Στο Οντάριο εντοπίστηκαν 65,150 φορείς. 
Από αυτούς οδηγήθηκαν στον θάνατο 3,085 
άτομα.

To πιο ανησυχητικό σημείο είναι ότι 
καθημερινώς τα θύματα αυξάνονται και προ 
αυτής της επιδεινούμενης κατάστασης, οι 
αρμόδιοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Στο Κεμπέκ την Παρασκευή, 507 άτομα 
νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία (περισσότεροι 
κατά 14 από την προηγούμενη ημέρα), από 
αυτούς 87 άτομα νοσηλεύονται σε Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ως τόσο, σύμφωνα με μελέτη της 
υγειονομικής υπηρεσίες του Κεμπέκ  (IN-
SPQ) ο ιός θα συνεχίζει να εξαπλώνεται, αν 
οι πολίτες δεν μειώσουν ακόμα περισσότερο 
τις κοινωνικές τους συναντήσεις.

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 16
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Μετά την συζήτηση που έγινε στις 28 
Σεπτεμβρίου, με εκπροσώπους της ελληνικής 
παροικίας, μου δόθηκε επανειλημμένα 
η ευκαιρία να μιλήσω με τον υπουργό 
εξωτερικών κ. Champagne. Πρώτον, τον 
ευχαρίστησα που βρήκε τον χρόνο να 
συναντηθεί με ηγέτες της παροικίας μας. Ο κ. 
Champagne μου είπε ότι βρήκε την συζήτηση 
ενημερωτική και εποικοδομητική, και έδειξε ότι 
κατανόησε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν.

Συζητήσαμε επίσης για τις κλιμακούμενες 
εντάσεις στα σύνορα Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν, 
στην περιοχή της Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ο 
υπουργός Champagne με πληροφόρησε ότι 
τις επόμενες μετά τη συνάντησή μας ημέρες 
που ακολούθησαν, συνομίλησε τηλεφωνικώς  
με τον  Έλληνα ομόλογό του, κ. Νίκο Δένδια, 
και συζητήσαν για την κατάσταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο καθώς και για άλλα  
ζητήματα που τέθηκαν από τους ηγέτες της 
ελληνικής παροικίας.

Μετά από αυτές τις συζητήσεις, ο υπουργός Champagne 
ανακοίνωσε στις 2 Οκτωβρίου ότι θα διεξαχθεί έρευνα 
προκειμένου να εξακριβωθεί εάν καναδική τεχνολογία, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών αεροσκαφών 
(drones) που εξήχθησαν στην Τουρκία και χρησιμοποιήθηκαν 
σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, 
στις 5 Οκτωβρίου, ο Υπουργός ανακοίνωσε την αναστολή 
των σχετικών αδειών εξαγωγής προς την Τουρκία ώστε να 
δοθεί χρόνος για περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση 
της κατάστασης. Προέβη σε αυτήν την απόφαση μετά 
από κατηγορίες ότι εξαρτήματα  καναδικής τεχνολογίας 
χρησιμοποιούνται στη σύγκρουση στην περιοχή Ναγκόρνο-
Καραμπάχ.

Έκτοτε έχω λάβει πάρα πολλά emails από Έλληνες και 
Αρμένιους που έχουν εκφράσει την συμφωνία  τους γι’ αυτήν 
την απόφαση χαρακτηρίζοντας την ως ένα σημαντικό και 
τολμηρό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.

Ως Ελληνικής καταγωγής βουλευτής, είμαι πολύ 
υπερήφανη που είδα την ενότητα της παροικίας μας και από 
κοινού συζητήσαμε θέματα υψίστης σημασίας για όλους τους 
300.000 Έλληνες που ζουν στον Καναδά και από κοινού 
έστειλαν το μήνυμα, ότι πρέπει να διατηρηθεί ο ρόλος του 
Καναδά ως πρωτοπόρος υπερασπιστής των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Αυτό είναι τέλειο παράδειγμα του πόσα μπορεί 
να επιτύχει η ελληνική παροικία όταν εργάζεται ενωμένα.

Ο πρωθυπουργός κ. Justin Trudeau ανακοίνωσε αυτήν 
την εβδομάδα ότι ζήτησε από τον υπουργό Champagne να 

ταξιδέψει στην Ευρώπη
τις επόμενες εβδομάδες, και να συνεργαστεί με 

συμμάχους σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη 
και τον Καύκασο, ιδιαίτερα στην περιοχή Nagorno-Kara-
bakh. Επίσης ανακοινώθηκε προσεχής επίσημη επίσκεψη 
του στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθεί με τον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομόλογό 
του Νίκο Δένδια. Θα είναι η πρώτη διμερής επίσκεψη ύστερα 
από πολύ καιρό και θα έχει ως  κύριο θέμα την κατάσταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Emmanuella Lambropoulos
MP for Saint-Laurent

*Με ιδιαίτερη χαρά δημοσιεύουμε τις πληροφορίες που 
προέρχονται από την βουλευτή της εκλογικής περιοχής 
Saint-Laurent Εμμανουέλλας Λαμπροπούλου. Σύμφωνα με 
αυτές, εκτός των άλλων  σταματά η αποστολή εξαρτημάτων 
καναδικής τεχνολογίας προς την Τουρκία, αφού υπάρχουν 
καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες  χρησιμοποιούνται και 
στην εν εξελίξει σύγκρουση μεταξύ Αρμενίων και Αζέρων, 
στην περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Επί πλέον ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Francois-Philippe 
Champagne θα επισκεφτεί την Ελλάδα, όπου κατά την 
συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του κ. Νίκο Δένδια 
θα συνομιλήσουν και για την κατάσταση στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Σημειώνουμε ότι η μετάφραση του πρωτοτύπου δεν είναι 
επίσημη.

Ελληνοκαναδικό Βήμα/Μοντρεάλ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ  
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Σταματά η αποστολή εξαρτημάτων 
καναδικής τεχνολογίας προς την Τουρκία

Ο Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Francois-Philippe 

Champagne 
θα επισκεφτεί την Ελλάδα

ΚΑΝΑΔΑΣ
Σύμφωνα με το μαθηματικά μοντέλα, βάσει των οποίων 

γίνονται οι μελέτες, αν οι πολίτες μειώσουν κατά 25% 
επί πλέον τις μεταξύ τους επικοινωνίες, αν σέβονται τον 
κανονισμό να μην συγχρωτίζονται σε δημόσιους χώρους, αν 
σέβονται το  μέτρο των μεταξύ τους αποστάσεων  φορούν 
μάσκες και πλένουν τα χέρια, η εξάπλωση του ιού είναι 
πιθανό, όχι μόνο να μην εξαπλωθεί περισσότερο αλλά και 
να μειωθεί.

 Πάντως τόσο η πολιτική ηγεσία της Επαρχίας, όσο και 
αρμόδιοι υγειονομικοί παράγοντες τονίζουν ότι οι κάτοικοι 
θα πρέπει να εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανονισμούς, 
προκειμένου όχι μόνο να μειωθεί η εξάπλωση της πανδημίας, 
αλλά και η μείωση των νοσηλευομένων στα Νοσοκομεία, 
καθώς και των θανάτων.

Αν δεν γίνει αυτό και παρά το κλείσιμο των μπαρ και 
των εστιατορίων, παρά την ακύρωση των οργανωμένων 
αθλημάτων, καθώς  και των περιορισμών στα σχολεία, θα 
συνεχιστεί η αύξηση των φορέων και μετά τα Χριστούγεννα. 

Τα ευρήματα των ερευνών, ανακοινώθηκαν χθες 
(Παρασκευή) από το ερευνητικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας 
του Κεμπέκ, το INSPQ.

Η παρουσίαση περιελάμβανε τρία μαθηματικά μοντέλα: το 
ένα βασιζόταν στο εάν δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα μετά την 
έναρξη της αύξησης  των περιπτώσεων στα μέσα Αυγούστου 
και Σεπτεμβρίου. Το άλλο εάν διατηρηθούν οι περιορισμοί 
που επιβλήθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, και το τρίτο που 
έδειξε τον αντίκτυπο της μείωσης των κοινωνικών επαφών.

Πάντως οι ειδικοί προειδοποιούν: Σεβαστείτε τα 
μέτρα, ο κίνδυνος μεγάλης αύξησης των φορέων και των 
επακόλουθων κινδύνων παραμένουν.

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 COVID-19, που παρομοιάζουν με αυτά της 
εποχικής γρίπης.  Προς αποφυγή του Κορωναϊου, θα πρέπει 
να εφαρμόζουμε όλα τα προληπτικά μέτρα που συνιστούν οι 
αρμόδιοι, 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 COVID-19, η κυβέρνηση 

σας ζητά να καλέσετε 1-877-664545 για να προγραμματίσετε 
ραντεβού με την πλησιέστερη κλινική της επιλογής σας.
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Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

Στη λεωφόρο 
της… τρέλας! 

Εκεί που νομίζεις πως τα έχεις 
δει όλα στο δρόμο, πάντα 
υπάρχει κάτι καινούργιο 

που θα σε εκπλήξει.
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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

[

Κερδίζοντας το στοίχημα 
της ασφάλειας, το δημοφιλές 

νησί των Σποράδων 
αποχαιρετά με αισιοδοξία 

τη φετινή τουριστική σεζόν.

Η αδιαμφισβήτητη φυσική ομορφιά 
της και ο δυναμικός παλμός της 
κατατάσσουν παραδοσιακά τη 
Σκιάθο στους κορυφαίους ελληνικούς 
προορισμούς. Όμως η φετινή σεζόν 
κλείνει για την κοσμοπολίτισσα των 
Σποράδων με ένα επιπλέον θετικό 
πρόσημο: τις επιδόσεις της στη 
διάρκεια της πανδημίας. Τα σχεδόν 
μηδενικά κρούσματα, σε συνδυασμό 
με μια σειρά από συντονισμένες 
προσπάθειες για την ανάδειξη 
εναλλακτικών τουριστικών θεματικών, 
φέρνουν το νησί του Παπαδιαμάντη να 
αφήνει πίσω του το πιο απρόβλεπτο 
καλοκαίρι της πρόσφατης ιστορίας με 
μια καλή παρακαταθήκη για το 2021. 

«Η βασικότερη πρόκληση για εμάς, 
όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, 
ήταν να ξαναθυμηθούν οι Έλληνες 
τη Σκιάθο. Στοχεύσαμε στο ελληνικό 
κοινό μετά το lockdown και, παρά 
τις αντικειμενικές δυσκολίες, όχι 
μόνο ανταποκρίθηκε ο κόσμος, 
αλλά και υποδεχθήκαμε ποιοτικό 
τουρισμό», σημειώνει ο κ. Διαμαντής 
Μαθηνός, αντιδήμαρχος Τουρισμού. 
«Παράλληλα, από τον Οκτώβριο της 
περασμένης χρονιάς, είχαμε προβεί 
σε ένα άνοιγμα σε νέες αγορές, όπως 
είναι η Γαλλία και οι χώρες της Μέσης 

Ανατολής, το οποίο μέχρι τα μέσα 
Φεβρουαρίου είχε αποδώσει αύξηση 
στις κρατήσεις. Δημιουργήθηκε μια 
δυναμική, της οποίας τα αποτελέσματα 
θα δούμε την επόμενη χρονιά – ένα 
σημαντικό ποσοστό των κρατήσεων 

μετατέθηκαν για το 2021 και 
οπωσδήποτε η καλή επιδημιολογική 
εικόνα του νησιού συνεπικουρεί 
ως ευνοϊκός παράγοντας. Με το 
δεδομένο, επίσης, ότι δουλεύουμε 
πολύ με τους λεγόμενους repeaters, 

επισκέπτες που έχουν αγαπήσει τη 
Σκιάθο και θέλουν να επιστρέφουν 
σε αυτή για τις διακοπές τους, έχουμε 
θέσει ως νέο στόχο την προσέγγιση 
άλλων κατηγοριών ταξιδιωτών, όπως 

Το success story της Σκιάθου
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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.

είναι οι millennials: πρόκειται για 
νέους ανθρώπους που λειτουργούν 
ως διαμορφωτές κοινής γνώμης και 
διαθέτουν αγοραστική δύναμη πάνω 
από τον μέσο όρο». 

Και μπορεί η πολυφωτογραφημένη 
ακτογραμμή του νησιού με τις 64 
υπέροχες παραλίες να το κάνει 
να ξεχωρίζει στις προτιμήσεις των 
Ελλήνων και των ξένων επισκεπτών 
που επιλέγουν προορισμό διακοπών με 
κριτήριο το δίπτυχο «ήλιος-θάλασσα», 
όμως σύμφωνα με τον κ. Μαθηνό 
έμφαση δίνεται πλέον στην προώθηση 
και άλλων μορφών τουρισμού. Σε 
αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ 
άλλων, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο 
θρησκευτικός τουρισμός (η Σκιάθος 
διαθέτει 66 εκκλησίες), ο θαλάσσιος 
τουρισμός (σχολές θαλάσσιων σπορ 
λειτουργούν σε 16 οργανωμένες 
παραλίες), ο γαστρονομικός τουρισμός 
(φέτος αναμένονται τα εγκαίνια 
του πρώτου οινοποιείου, που θα 
παράγει κρασιά από ντόπια κλήματα), 
ο περιπατητικός-περιηγητικός 
τουρισμός (200 χλμ. διαδρομών και 
28 χαρτογραφημένα μονοπάτια) και ο 
αθλητικός-προπονητικός τουρισμός, 
που συνδυαστικά θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν του 
νησιού και να παρατείνουν τη σεζόν 
του. 

Γιατί όμως η Σκιάθος υπήρξε 
ένα από τα success stories του 
ελληνικού καλοκαιριού της πανδημίας; 
«Ήδη από τον Μάιο αναπτύξαμε 

στενή συνεργασία με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς: την 
Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον ΕΟΔΥ, 
το Κέντρο Υγείας του νησιού.

Έτσι, παρότι είχαμε αφίξεις από το 
εξωτερικό και καλή κίνηση από τον 
εσωτερικό τουρισμό, είχαμε μόλις 
τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
όλο το καλοκαίρι. Κατά συνέπεια, δεν 
χρειάστηκε να επιβληθούν τοπικά lock-
downs που θα μείωναν τις τουριστικές 
εισροές», επισημαίνει ο δήμαρχος 
Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας. «Το 
Κέντρο Υγείας εξοπλίστηκε με κάψουλα 
αρνητικής πίεσης, αλλά και με μοριακό 
αναλυτή, γεγονός που μας επέτρεψε 
να κάνουμε εδώ τεστ. Ο δήμος κάλυψε 
τη φιλοξενία ιατρών και νοσηλευτών, 
με αποτέλεσμα το Κέντρο Υγείας να 
στελεχωθεί περισσότερο από ποτέ 
στην ιστορία του. Συνεργαστήκαμε 
εξαιρετικά, σε βαθμό που ξεπερνούσε 
τα όρια των υποχρεώσεών τους, με 
τους έξι στρατιωτικούς ιατρούς που 
είχαν αναλάβει την επιδημιολογική 
επιτήρηση και τον έλεγχο των 
επιβατών του αεροδρομίου. Θέσαμε 
σε λειτουργία κινητή μονάδα υγείας, με 
αποτέλεσμα να έχουμε τη δυνατότητα 
να πραγματοποιούμε 30 τεστ 
ημερησίως σε ομάδες εργαζομένων 
που εκτίθενται σε μεγάλο αριθμό 
επισκεπτών.

Ήμασταν ένας από τους τρεις 
δήμους της χώρας, μαζί με την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη, που συμμετείχε 

στο πρωτοποριακό ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Sewers4COVID, το οποίο 
ανιχνεύει την παρουσία του SARS-
CoV-2 στα λύματα. Εντοπίζοντας τον 
ιό σε περιοχές εντός αστικού ιστού, 
δίνει στις αρχές ένα εργαλείο για την 
εφαρμογή μέτρων προστασίας του 
πληθυσμού.

Φροντίσαμε επίσης για τη σωστή 
ενημέρωση των ανθρώπων του 
τουρισμού – επιχειρηματιών και 
εργαζομένων. Και, βέβαια, καταφέραμε 
να στείλουμε το μήνυμα πως η Σκιάθος 
είναι ασφαλής προορισμός μέσα 
από τις καμπάνιες που διενεργήσαμε 
σε ελληνικά και ξένα ΜΜΕ. Είναι 
χαρακτηριστικό το ρεπορτάζ του 
αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου 
CBS, συνεργείο του οποίου 
επισκέφθηκε το νησί μας τον Ιούλιο, 
που περιέγραψε τη Σκιάθο ως Covid-

free paradise. Προχωράμε βήμα βήμα, 
έχοντας δίπλα μας τους ειδικούς, 
ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια 
αυτή η τουριστική περίοδος και να 
δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες 
για την επόμενη. Αυτό είναι το κρίσιμο 
στοίχημα…»
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O πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, εδώ και περίπου δύο 
δεκαετίες παλεύει να μετασχηματίσει 
τη θέση της Άγκυρας στον κόσμο. 
Σήμερα, τα όνειρά του μοιάζουν πιο 
άπιαστα από ποτέ.

Πριν από περισσότερο από 10 χρόνια, 
ο τότε πρωθυπουργός Ερντογάν 
προέβη σε μια αποφασιστική στροφή 
σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Η 
Τουρκία δεν θα εκλιπαρούσε πλέον 
γονατιστή στις πύλες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να εισέλθει σ’ αυτή.

Αντίθετα, η Τουρκία θα μπορούσε 
για ακόμη μία φορά να εμφανίζεται 
ως περιφερειακή δύναμη, που 
εξαπλώνει την επιρροή της στις 
πρώην αυτοκρατορικές κτήσεις της 
στην Ανατολή και εμφανίζεται ως μια 
παγκόσμια δύναμη που θα έπρεπε να 
λαμβάνουν όλοι υπόψη.

Αυτή ήταν μια ιδέα που εξήψε 
τη φαντασία της λαϊκής βάσης 
του Ερντογάν, ενισχύοντας την 
προσπάθειά του να μεγιστοποιήσει το 
εύρος των εξουσιών του. Οι σύμμαχοι 
του Ερντογάν στην Αίγυπτο και τη 
Συρία αποκόμισαν τεράστια πολιτικά 
οφέλη στα πρώιμα χρόνια της Αραβικής 
Άνοιξης, η οποία πρωτοξεκίνησε το 
Δεκέμβριο του 2010 και έκτοτε το 
νεο-Οθωμανικό όνειρο του Ερντογάν 
φάνηκε να λαμβάνει σάρκα και οστά.

Ωστόσο, διατρέχοντας μια δεκαετία 
μετά τα γεγονότα αυτά οι σύμμαχοι 
του Ερντογάν στην ευρύτερη περιοχή 
–κυρίως μεγάλες ομάδες που 
συνασπίζονται με την ισλαμιστική ομάδα 
των Αδελφών Μουσουλμάνων –είναι 
πλέον μια αποδυναμωμένη ομάδα.

Εκτός από τα περιφερειακά 
προπύργια στήριξης της Τουρκίας, 
στο Κατάρ, τη Σομαλία και την 
παραιτηθείσα κυβέρνηση Εθνικής 
Συνεννόησης του Φαγέζ αλ Σάρατζ 
στη διαλυμένη από τον πόλεμο Λιβύη, 
η επίδειξη ισχύος του Ερντογάν έχει 
αφήσει μια πικρή γεύση στα στόματα 
αρκετών περιφερειακών ηγετών.

Παράλληλα, η τακτική αυτή του 
Τούρκου προέδρου έχει προκαλέσει 
την οργή χωρών όπως η Γαλλία, η 
Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες έχουν 
επιχειρήσει δημόσια να συγκρατήσουν 
την εξάπλωση της Τουρκίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

Με μια τουρκική οικονομία 
κατεστραμμένη, η κατάσταση της 
οποίας επιδεινώθηκε σφόδρα από 
τις επιπτώσεις του κορωνοϊού, ο 
Ερντογάν βρέθηκε να αντιμετωπίζει 
πρόβλημα με τα σχέδιά του, καθώς 
περιορίστηκε η ικανότητά του να 
αποβάλει την ολοένα αυξανόμενη 
απομόνωση της Τουρκίας.

Ανάλυση CNNi: Η επιθετική 
εξωτερική πολιτική του Ερντογάν 
οδηγεί την Τουρκία σε αδιέξοδο

«Το σύνθημα του Ερντογάν 
ήταν ότι η Τουρκία θα 
ανερχόταν από και 
διαμέσου της επικράτησης 
των κατά πλειοψηφία 
μουσουλμανικών κρατών 
στη Μέση Ανατολή», 
δήλωσε ο Σονέρ 
Τσαγκαπτάι, διευθυντής 
του Τουρκικού Ερευνητικού 
Προγράμματος στο 
Ινστιτούτο της Ουάσινγκτον 
για την Πολιτική στη Μέση 
Ανατολή και συγγραφέας 
μιας τριλογίας βιβλίων που 
αφορούν στην άνοδο του 
Ερντογάν στην εξουσία.

«Ωστόσο, στην παρούσα χρονική 
στιγμή, με εξαίρεση το Κατάρ, τη 
Σομαλία και το ήμισυ της κυβέρνησης 
της Λιβύης, ο Ερντογάν δεν έχει 
κανέναν απολύτως δεσμό με 
οποιαδήποτε άλλη μουσουλμανική 
χώρα στην ευρύτερη περιοχή».

Ο Ερντογάν έχει προκαλέσει την 
οργή ευρωπαϊκών χωρών, όπως η 
Γαλλία, η Ελλάδα και η Κύπρος με 
τις επιθετικές, προκλητικές κινήσεις 
του στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ «η 
καταρρέουσα τουρκική οικονομία – 
λόγω και της πανδημίας του κορωνοϊού 
– εγείρει νέα εμπόδια στα σχέδιά του 
και περιορίζει την ικανότητά του να βγει 
η Τουρκία από την εντεινόμενη διεθνή 
της απομόνωση». Με εξαίρεση το 
Κατάρ, τη Σομαλία και την κυβέρνηση 
Σάρατζ στη Λιβύη η Τουρκία δεν 
διατηρεί σήμερα καλές σχέσεις με καμία 
γειτονική χώρα με μουσουλμανική 
πλειοψηφία παρά την προσπάθεια 
του Ερντογάν να διεκδικήσει ηγετικό 
ρόλο στο μουσουλμανικό κόσμο της 
Μέσης Ανατολής για τη χώρα του, 
όπως διαπιστώνει ο Σονέρ Τσαγαπτάι, 
διευθυντής του ερευνητικού 
προγράμματος για την τουρκία του 
Ινστιτούτου για την Πολιτική της Εγγύς 
Ανατολής της Ουάσιγκτον.

Οι εχθρικές προς τον Ερντογάν 
περιφερειακές δυνάμεις, όπως η 
Αίγυπτος, φαίνονται να βρήκαν κοινό 
έδαφος με ορισμένα ευρωπαϊκά 
κράτη όπως η Ελλάδα και η Κύπρος 
εντείνοντας τη στρατηγική τους 
συνεργασία για την εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων στην Ανατολική 
Μεσόγειο και περιθωριοποιώντας 
την Τουρκία. Η Γαλλία, πάλι, που 
αντιτάχθηκε στην τουρκική εισβολή 
κατά των Κούρδων μαχητών στη 
βόρεια Συρία και στηρίζει τους 
αντιπάλους του Σάρατζ στη Λιβύη, 
στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία στην 
ανατολική Μεσόγειο, όπως φαίνεται 
ότι κάνουν σιωπηρά και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα.

Στις ΗΠΑ η κυβέρνηση Τραμπ, 
που διατηρούσε καλές σχέσεις με 
τον Ερντογάν, φαίνεται το τελευταίο 
διάστημα να συντάσσεται με τους 
αντιπάλους του με τον επικεφαλής 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικ Πομπέο 
να προειδοποιεί την Άγκυρα ότι «ο 
εκφοβισμός δεν είναι τρόπος επίλυσης 
των διαφορών» και να εκφράζει 
«έντονη ανησυχία» για τις κινήσεις της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, 
ενώ η Ουάσιγκτον ήρε μερικώς το 
εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο. 
Κινήσεις που δεν συνέβησαν εν μιά 
νυκτί, αλλά σε διάστημα τουλάχιστον 
δεκαετίας ως αποτέλεσμα της πιο 
διεκδικητικής και συγκρουσιακής 
εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, 
όπως επισημαίνει ο αναλυτής Σινάν 
Ουλγκέν της δεξαμενής σκέψης Carn-
egie Europe, που προσάπτει πάντως 
στην ΕΕ και τις ΗΠΑ «κακή διαχείριση» 
των σχέσεων με την Άγκυρα.

Η εμπλοκή της Τουρκίας 
στη σύγκρουση 

Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Ο Ερντογάν ακολούθησε και πάλι 
τον δικό του μοναχικό δρόμο στη 
σύγκρουση με αφορμή το Ναγκόρνο 
- Καραμπάχ της Αρμενίας με το 
Αζερμπαϊτζάν υποστηρίζοντας την 
στρατιωτική εκστρατεία του τελευταίου 
κι αρνούμενος να συνταχθεί με τις 
εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για 
εκεχειρία.

Πίσω από την κίνησή του αυτή 
κρύβονται από τη μια οι παραδοσιακές 
σχέσεις της χώρας του με τους 
τουρκογενείς μουσουλμάνους – αν 
και Σιίτες στην πλειοψηφία τους - 
Αζέρους και η εντεινόμενη συνεργασία 
των δύο κρατών στον ενεργειακό 
και τον αμυντικό τομέα, αλλά και η 
επιθυμία του Ερντογάν να καθίσει στο 
σκαμνί τη διεθνή κοινότητα, που έχει 
αναγνωρίσει παλαιότερα ως τμήμα 

της επικράτειας του Αζερμπαϊτζάν το 
Ναγκόρνο - Καραμπάχ, κατηγορώντας 
την για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και 
επιρρίπτοντας αναποτελεσματικότητα 
σε πολυμερείς θεσμούς όπως η Ομάδα 
του Μινσκ.

Η κλυδωνιζόμενη 
τουρκική οικονομία

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι 
συνθήκες που επέτρεψαν στον 
Ερντογάν να χαράξει μια νέα γραμμή 
για την εξωτερική πολιτική της χώρας 
του έχουν πάψει πλέον να υφίστανται. 
Κι αν η τουρκική οικονομία κάλπαζε 
στις αρχές της δεκαετίας του 2020, 
σήμερα κλυδωνίζεται και δύσκολα 
θα αποφύγει ένα πακέτο τύπου ΔΝΤ, 
όπως διαπιστώνουν διεθνή ΜΜΕ.

Εκατομμύρια Τούρκοι βγήκαν απ’ 
τη φτώχεια κι η χώρα τους γνώρισε 
οικονομική άνθηση την πρώτη δεκαετία 
της διακυβέρνησης Ερντογάν, αλλά 
τα τελευταία χρόνια η ισοτιμία της 
τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου 
σπάει το ένα μετά το άλλο τα αρνητικά 
ρεκόρ, το κρατικό χρέος διογκώνεται κι 
ο πληθωρισμός καλπάζει.

«Η οικονομία είναι η αχίλλειος 
πτέρνα του Ερντογάν όχι μόνον στο 
εσωτερικό της χώρας, αλλά και στην 
εξωτερική πολιτική, αφού απ’ την 
πορεία της εξαρτάται αν η Τουρκία 
θα συνεχίσει την επίδειξη ισχύος. Αν 
καταρρεύσει η Τουρκία δεν θα διαθέτει 
τα οικονομικά μέσα για να συνεχίσει 
όλες αυτές τις μάχες στα μέτωπα που 
άνοιξε», υπογραμμίζει ο Τσαγκαπτάι.

Κι ο Ουλγκέν συμπληρώνει: «Αυτό 
είναι το μέγιστο δίλημμα» για τον 
Ερντογάν και τους υπόλοιπους που 
χαράσσουν την πολιτική της χώρας. 
«Όχι τα όρια της επιθετικότητας 
στην εξωτερική πολιτική, αλλά οι 
ζημιές που αυτή και η φιλοπόλεμη 
ρητορική προκαλούν στις οικονομικές 
προοπτικές της Τουρκίας».

CNN.GR
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Το καλοκαίρι του 
2020, η Ελληνορθόδοξη 
Κοινότητα των Αγ. 
Παντελεήμονος, Άννης 
και Παρασκευής, μέσω 
του κυβερνητικού 
προγράμματος “Sunmer 
Jobs” προσέλαβε έξι νέους 
μαθητές. Οι νέοι και οι 
νέες δεν μπόρεσαν φυσικά 
να βοηθήσουν φέτος με το 
φεστιβάλ, έκαναν όμως ένα 
ακόμη πιο ουσιαστικό έργο, 
φρόντισαν αυτούς που έχουν 
ανάγκη. 

Προκειμένου να υποστηρι-
χθούν οι ηλικιωμένοι και τα 
ευάλωτα μέλη της κοινότητας, 
φτιάχθηκαν και παραδόθηκαν 
τσάντες με χρήσιμα είδη μετά 
από δικό τους αίτημα. Οι τσάντες 
με τα διάφορα είδη για τη φροντίδα 
τους δεν στάλθηκαν μόνο σε μέλη 
της Κοινότητας, αλλά και σε όσους 
άλλους ευλαβείς χριστιανούς 
θέλησαν αυτή την ευλογία. Οι 
τσάντες περιλάμβαναν αντίδωρο, 

αγιασμό, λάδι, κάρβουνα, θυμίαμα, μία 
εικόνα και ένα λουλούδι, δηλαδή, όλα όσα 
χρειάζονται για να φωτίσουν τη μέρα τους.

Η πρώτη αποστολή ήταν πολύ 
επιτυχημένη, ενώ στη δεύτερη αποστολή 
που έγινε το Σαββατοκύριακο των 
Ευχαριστιών, ο αριθμός ξεπέρασε και πάλι 
τις προσδοκίες των νέων. Συγχαρητήρια 
στον ιερέα π. Κ. Οικονόμου που με 
αγάπη και αφοσίωση βρίσκεται δίπλα 
στα παιδιά, το διοικητικό συμβούλιο και 
φυσικά τους νέους για την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας.

Ι. ναός Αγ. Παντελεήμονος , Άννης και Παρασκευής

Αποστολές αγάπης...
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Υ Γ Ε Ι Α

Αν και κάποιες φορές παρουσιάστηκε ως 
λόγος ελπίδας στις αρχές της πανδημίας 
covid-19 και ως μέσο αποφυγής των 
γενικευμένων lockdown, η ιδέα να επιτραπεί 
στον κορωνοϊό να κυκλοφορεί ελεύθερα 
προκειμένου να επιτευχθεί η ανοσία 
αγέλης μοιράζει ολοένα και περισσότερο με 
επικίνδυνη πλάνη.

Αυτό προειδοποιούν πολλοί επιστήμονες. 
Η ιδέα ήταν ότι μόλις μολυνθεί από cov-
id-19 ένα κάποιο μέρος του πληθυσμού, 
η επιδημία θα σταματήσει. Όμως έπειτα 
από μήνες, βρισκόμαστε πολύ μακριά από 
αυτό, επεσήμανε ο Φρεντερίκ Αλτάρ ειδικός 
σε θέματα ανοσίας στο Isnerm.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
το δήλωσε απερίφραστα τη Δευτέρα: 
Ποτέ στην ιστορία της δημόσιας υγείας η 
ανοσία αγέλης δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
ως στρατηγική για την αντιμετώπιση 
μιας επιδημίας, και ακόμη λιγότερο μιας 
πανδημίας. Είναι επιστημονικά και ηθικά 
προβληματικό, τόνισε ο γενικός διευθυντής 
της Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. 
«Το να επιτραπεί σε έναν επικίνδυνο ιό, 
για τον οποίο δεν κατανοούμε τα πάντα, 
να κυκλοφορεί είναι απλώς αντίθετο στην 
ηθική. Δεν αποτελεί επιλογή», υπογράμμισε, 
υπενθυμίζοντας ότι μόλις περίπου το 10% 
του πληθυσμού έχει μολυνθεί από τον 
κορωνοϊό στις περισσότερες χώρες.
 

Δισεκατομμύρια ανθρωποι 
στο έλεος του κορωνοϊού

 
Δισεκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν 
λοιπόν στο έλεος ενός ιού πιο επικίνδυνου, 
πιο φονικού και πιο μολυσματικού από 
την εποχική γρίπη. Και για τον οποίο δεν 
υπάρχει εμβόλιο. Ήδη από τον Μάιο ο 
ΠΟΥ προειδοποιούσε ότι η οι χώρες που 
επέλεξαν την ανοσία αγέλης βασίστηκαν “σε 
έναν πραγματικά επικίνδυνο υπολογισμό”. 
Τακτικά και ακόμη και πολύ πρόσφατα ο 
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
υπερασπιζόταν αυτή την ιδέα. Στις αρχές 
Οκτωβρίου επιστήμονες στήριξαν με μια 
έκκλησή τους, την The Great Barrington 
Declaration, την άποψη να επιτραπεί στον 
κορωνοϊό να κυκλοφορήσει μεταξύ των 
νέων και υγιών, με παράλληλη προστασία 
των πιο ευάλωτων. Σύμφωνα με τον 
αμερικανικό Τύπο, την έκκληση στήριζε ο 
Λευκός Οίκος.Για τους υπέρμαχούς της το 
βασικό όφελος της “στρατηγικής” αυτής 
είναι ότι θα αποφευχθούν οι οικονομικές, 
κοινωνικές, υγειονομικές επιπτώσεις των 

γενικευμένων lockdown.\
Είναι λάθος απάντησαν χθες Πέμπτη 80 

επιστήμονες σε ανοικτή επιστολή τους που 
δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό 
The Lancet. «Μια ανεξέλεγκτη μετάδοση 
μεταξύ των πιο νέων ενέχει σοβαρούς 
κινδύνους για την υγεία και τη θνητότητα 
του συνόλου του πληθυσμού», τόνισαν, 

επισημαίνοντας επιπλέον τον κίνδυνο 
κορεσμού των συστημάτων υγείας, κάτι 
το οποίο σημείωσε σε ανάρτησή του και ο 
Ηλίας Μόσιαλος.

Η πανδημία φαίνεται να έχει επηρεάσει 
πολύ τη Σουηδία που αρνήθηκε να 
περιορίσει τους κατοίκους της και να κλείσει 
σχολεία, μπαρ και εστιατόρια. Σε σχέση 
με τον πληθυσμό της χώρας το ποσοστό 
θνητότητας από covid-19 στη Σουηδία είναι 
μεταξύ των 15 υψηλότερων παγκοσμίως, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου 
Τζονς Χόπνκινς.

Ακόμη ένα πρόβλημα: δεν γνωρίζουμε 
πόσο καιρό διαρκεί η ανοσία στην covid-19, 
ενώ έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις 
αναμολύνσεων, αν και σπάνια. “Είναι 
πιθανό τα αντισώματα να εξασθενούν με 
τον καιρό”, επεσήμανε την προηγούμενη 
εβδομάδα η Μαρία βαν Κερκόβ του ΠΟΥ. 
«Οι αναμολύνσεις μάς δείχνουν ότι δεν 
μπορούμε να βασιστούμε στην ανοσία που 
επέρχεται από τη φυσική μόλυνση ώστε να 
πετύχουμε την ανοσία αγέλης», έγραψε η 
Ακίκο Αβασάκι ειδική σε θέματα ανοσίας στο 
πανεπιστήμιο Γιέλ.

Κάποιοι υπέρμαχοι της ανοσίας αγέλης 
εκτιμούν επίσης ότι το όριό της –που 
κανονικά εκτιμάται στο 60 με 70% του 
πληθυσμού-- είναι στην πραγματικότητα 
πιο χαμηλό, κυρίως επειδή δεν είναι όλοι 
το ίδιο επιρρεπείς σε μια μόλυνση από 
τον κορονοϊό. Αυτό που ανακάλυψαν με 
τον καιρό οι επιστήμονες είναι ότι κάποιοι 
άνθρωποι είναι προστατευμένοι από τον ιό 
SARS-CoV-2, αν και δεν έχουν μολυνθεί, 
εξηγεί ο Αλτάρ. Αντί για αντισώματα έχουν 
αναπτύξει ένα άλλο είδος ανοσίας, τη 
λεγόμενη “κυτταρική” χάρη σε ένα είδος 
λευκών αιμοσφαιρίων. Προφανώς επειδή 
έχουν ήδη προσβληθεί στο παρελθόν από 
μολυσματικούς παράγοντες που μοιάζουν 
με τον SARS-CoV-2, τα αιμοσφαίρια αυτά 
τον αναγνωρίζουν ως επικίνδυνο και του 
επιτίθενται, προσθέτει.

Αυτό σημαίνει ότι οι αριθμοί που 
ανακοινώνουμε –5 με 10% ανοσία-- 
είναι προφανώς υποτιμημένη, αλλά δεν 
γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό, αποκαλύπτει 
ο Αλτάρ. Όμως ακόμη και πιέζοντας τα 
στατιστικά στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη 
αυτή την άλλη ανοσία, το γεγονός ότι όλοι οι 
άνθρωποι δεν μολύνονται με τον ίδιο τρόπο, 
ότι οι ηλικιωμένοι έχουν λιγότερες πιθανότητες 
να προσβληθούν διότι προστατεύονται 
περισσότερο μπορούμε να μειώσουμε το 
ποσοστό (που χρειάζεται για να επιτευχθεί 
ανοσία αγέλης) ως το 50%, όχι πιο κάτω, 
δηλώνει ο Φρεντερίκ Αλτάρ. Υπενθυμίζοντας 
παράλληλα ότι για να επιτευχθεί το όριο 
αυτό θα χρειαστεί ένας σημαντικός αριθμός 
θανάτων. Η ανοσία αγέλης λοιπόν πρέπει να 
έρθει μέσω ασφαλών και αποτελεσματικών 
εμβολίων, τονίζει η Ιβαζάκι.

iefimerida.gr 

«Επικίνδυνη πλάνη 
η ανοσία της αγέλης» 

-Γιατί την αποδομούν οι επιστήμονες 
το πείραμα της Σουηδίας
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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...

Έκθεση: 
Εκατοντάδες 

χιλιάδες ψυχικά 
νοσούντες ζουν 
αλυσοδεμένοι

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά, με 
προβλήματα ψυχικής υγείας ζουν 
αλυσοδεμένοι σε περίπου 60 
χώρες, αποκαλύπτει σε έκθεση που 
έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα 
το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HRW).

Χωρίς υποστήριξη ψυχικής 
υγείας ούτε κατάλληλες γνώσεις, 
οικογένειες ή θεσμοί συχνά δένουν 
με αλυσίδες ανθρώπους με παθήσεις 
ψυχικής υγείας παρά τη θέλησή 
τους, αφήνοντάς τους να τρώνε, 
να κοιμούνται, να ουρούν και να 
αφοδεύουν σε έναν πολύ μικρό χώρο, 
επισημαίνει το Παρατηρητήριο σε 
έκθεσή του.

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, 
το HRW τεκμηριώνει στην έκθεσή 
του μέσω σχεδόν 800 συνεντεύξεων 
που πήρε πως άνθρωποι με 
ψυχοκοινωνικές αναπηρίες σε χώρες 
όπως η Κίνα, η Νιγηρία και το Μεξικό 
μπορεί να ζουν αλυσοδεμένοι για 
χρόνια — σε δέντρα, κλειδωμένοι σε 
κλουβιά ή φυλακισμένοι σε στάβλους.

«Βρήκαμε την πρακτική 
του δεσίματος με αλυσίδες να 
χρησιμοποιείται ασχέτως θρησκείας, 
κοινωνικού στρώματος, οικονομικής 

«Πυρά» Ερντογάν 
κατά Βρυξελλών

Τη γνωστή ρητορική του συνέχισε 
ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, εξαπολύοντας επίθεση 
κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως 
είπε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
συμπεριφερέται δίκαια «αυτό θα φέρει 
το τέλος του μπλοκ».

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος, 
ο οποίος έδωσε το «παρών» σε 
μία «πανηγυρική» τελετή στο 
τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο 
«Φατίχ», επανέλαβε τη βούληση της 
Άγκυρας να συνεχίσει τις έρευνες για 
υδρογονάνθρακες σε Μεσόγειο και 
Μαύρη Θάλασσα.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο 
Αύγουστο ο Ερντογάν, ανακοίνωσε 
ότι εντοπίστηκε κοίτασμα φυσικού 
αερίου στη Μαύρη Θάλασσα και 
συγκεκριμένα 320 δισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα στη γεώτρηση Dunai 1.

Απευθυνόμενος στο πλήρωμα και 
τους εργαζόμενους του «Φατίχ» ο 
Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως μετά 
τις νέες γεωτρήσεις ανακαλύφθηκε 
περίσσοτερο φυσικό αέριο το οποίο 
-σύμφωνα με τον ίδιο- φτάνει τα 405 
δισ. κυβικά μέτρα.

Την ώρα που το ερευνητικό πλοίο 
«Ορούτς Ρέις» συνεχίζει να πλέει 
εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας 
ο Ερντογάν επεσήμανε πως η 
Τουρκία δεν επιθυμεί τα δικαιώματα 
και τα εδάφη άλλων κρατών, αλλά θα 
συνεχίσει τις έρευνες σε Μεσόγειο και 
Μαύρη Θάλασσα και θα υπερασπιστεί 
-όπως είπε- τα δικαιώματα των 

Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Τουρκίας 

«το πήγε ένα βήμα παραπέρα», 
σημειώνοντας πως αν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν συμπεριφερέται δίκαια 

«αυτό θα φέρει το 
τέλος του μπλοκ». 

Σημειώνεται πως 
χθες η Toυρκία 
αδιαφορώντας για 
τις αντιδράσεις της 
Ουάσιγκτον και του 
ΝΑΤΟ εκτόξευσε 
τουλάχιστον έναν 
πύραυλο του 
αντιαεροπορικού 
συστήματος S-400 
στην περιοχή 
της Σινώπης στις 
ακτές της Μαύρης 
Θάλασσας.

ΠΟυ: Ακόμη και 
2 εκατ. οι νεκροί 

μέχρι 
την ανακάλυψη 
του εμβολίου 

του κοροναϊού
Ο απολογισμός των νεκρών από τον νέο 

κοροναϊό θα μπορούσε να διπλασιαστεί 
στα 2 εκατομμύρια προτού κυκλοφορήσει 
ευρέως ένα επιτυχημένο εμβόλιο και θα 
μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω χωρίς την 
ανάληψη συντονισμένης δράσης για την 
αναχαίτιση της πανδημίας, προειδοποίησε 
σήμερα αξιωματούχος του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας.

«Αν δεν το κάνουμε (να αναλάβουμε 
συντονισμένη δράση), όλοι οι αριθμοί 
για τους οποίους μιλάμε (2 εκατομμύρια 
θάνατοι) δεν θα είναι μονάχα κάτι που 
μπορεί κανείς να φανταστεί, αλλά 
δυστυχώς πολύ πιθανοί», είπε ο Μάικ 
Ράιαν, ο επικεφαλής του ΠΟΥ στο 
πρόγραμμα εκτάκτων καταστάσεων, κατά 
τη διάρκεια ενημέρωσης σήμερα.

«Εάν δεν συνεχίσουμε να κάνουμε 
περισσότερα, να εξελισσόμαστε, στη 
φύση, την κλίμακα και την ένταση της 
συνεργασίας μας, επομένως, ναι, θα δούμε 
αυτόν τον αριθμό και δυστυχώς ακόμα 
μεγαλύτερο. Η στιγμή για ανάληψη δράσης 

είναι αυτή τώρα», τόνισε ο Ράιαν.
«Δεν αφορά μονάχα το να διεξάγουμε 

τεστ και να ιχνηλατούμε, όχι μονάχα 
να παρέχουμε ιατρική φροντίδα, όχι 
μονάχα να τηρούμε τα μέτρα κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, όχι απλά να 
εργαζόμαστε στα εμβόλια, να τα κάνουμε 
όλα αυτά ταυτόχρονα», απηύθυνε έκκληση 
ο αξιωματούχος του ΠΟΥ.

Η εκτίμησή του διατυπώθηκε, καθώς 
το σύνολο των νεκρών 9 μήνες μετά την 
ανακάλυψη του ιού στην Κίνα πλησιάζει το 
ορόσημο του 1 εκατομμυρίου.

Η εκτίμησή του διατυπώθηκε, καθώς 
το σύνολο των νεκρών 9 μήνες μετά την 
ανακάλυψη του ιού στην Κίνα πλησιάζει το 
ορόσημο του 1 εκατομμυρίου.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο 
απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, 
μέχρι την Παρασκευή το πρωϊ, τουλάχιστον 
984.068 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τη 
νόσο Covid-19 στον κόσμο.

Προς τη «λάθος» κατεύθυνση 
η Ευρώπη

Ο Μαρκ Ράιαν έκρουσε τον κώδωνα του 
κινδύνου ειδικά για την Ευρώπη, η οποία 
– όπως είπε – αντιμετωπίζει αύξηση των 
κρουσμάτων και των κατειλημμένων κλινών 
στα νοσοκομεία λόγω της πανδημίας.

«Η Ευρώπη έχει πολλή δουλειά να κάνει 
για να σταθεροποιήσει την κατάσταση και 
να ελέγξει τη διασπορά. Γενικά, βλέπουμε 
σε αυτή την πολύ μεγάλη ήπειρο μια 
ανησυχητική αύξηση της ασθένειας», είπε.

Η δρ. Μαρία Βαν Κέρκοβε πρόσθεσε: 
«Βρισκόμαστε στο τέλος του Σεπτέμβρη 
και δεν έχει αρχίσει καν η επιδημία της 
γρίπης για φέτος. Για αυτόν τον λόγο 
ανησυχούμε ότι αυτή η αυξητική τάση 
των κρουσμάτων κοροναϊού είναι προς τη 
λανθασμένη κατεύθυνση»

Πάντως και οι εκπρόσωποι του ΠΟΥ 
δήλωσαν ότι δεν θα ήθελαν να δουν 
εθνικά lockdowns, όπως στις αρχές της 
πανδημίας.

«Μην κατηγορείτε τους νέους»

O Ράιν είπε επίσης ότι δεν πρέπει να 
κατηγορούμε τους νέους για την πρόσφατη 
αύξηση στα κρούσματα, παρά τις 
κατηγορίες που ακούγονται παγκοσμίως 
πως οι μικρότεροι στην ηλικία φταίνε για 
τη διασπορά του ιού μετά την άρση των 
περιοριστικών μέτρων.

«Δεν πρέπει να κουνάμε το δάχτυλο 
και να λέμε ότι για όλα φταίνε οι νέοι. Το 
τελευταίο που χρειάζεται ένας νέος είναι 
έναν μεγαλύτερο να του ρίχνει το φταίξιμο».

In.gr
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τάξης, κουλτούρας και εθνοτικής 
ομάδας –είναι μια πρακτική, η 
οποία απαντάται ανά τον κόσμο», 
αποκάλυψε η Κρίτι Σάρμα, ερευνήτρια 
του Παρατηρητηρίου για τα δικαιώματα 
των ηλικιωμένων με αναπηρία σε 
συνέντευξη που παραχώρησε.

Σε πολλές χώρες πιστεύουν ότι «οι 
άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής 
υγείας είναι μάγοι ή δαιμονισμένοι ή 
έχουν αμαρτήσει και ως αποτέλεσμα 
έχουν την πάθηση αυτή», σημείωσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας 
και το υπουργείο Υγείας του Μεξικού 
δεν έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής 
σε αίτημα για σχολιασμό που τους 
έγινε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 
Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας 
της Νιγηρίας δήλωσε ότι το υπουργείο 
δεν έχει δει την έκθεση και αρνήθηκε 
να σχολιάσει.

Πέρυσι οι επιδρομές των 
νιγηριανών αρχών σε ισλαμικά 
κέντρα επανένταξης για εξαρτημένους 
από ναρκωτικά ή ανθρώπους με 
προβλήματα συμπεριφοράς είχαν γίνει 
πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο μετά 
τις μαρτυρίες αγοριών και ανδρών 
ότι τους κρατούσαν αλυσοδεμένους, 
γυμνούς, τους ξυλοκοπούσαν και τους 
κακοποιούσαν σεξουαλικά.

Ωστόσο ανά τον κόσμο, σε κρατικά 
και ιδιωτικά κέντρα και σε παραδοσιακά 
και θρησκευτικά θεραπευτικά 
ιδρύματα, αυτοί που φροντίζουν τους 
ανθρώπους αυτούς τους στερούν 
την τροφή, τους χορηγούν παρά τη 
θέλησή τους φαρμακευτικές αγωγές 
και θεραπείες από βότανα και 
τους υποβάλλουν σε σωματική και 
σεξουαλική βία, σύμφωνα με το Hu-
man Rights Watch.

Σε πολλές χώρες, οι υπηρεσίες 
αυτές είναι μάλιστα «πολύ επικερδείς 
επιχειρήσεις», σύμφωνα με την Σάρμα.

To HRW επισημαίνει επίσης ότι 
συχνά οικογένειες δένουν με αλυσίδες 
τα αγαπημένα τους πρόσωπα διότι 
φοβούνται ότι θα φύγουν και θα 
βλάψουν τους εαυτούς τους ή άλλους.

«Είμαι δεμένος με αλυσίδες για πέντε 
χρόνια», είπε ένας Κενυάτης, που είπε 
ότι τον λένε Πολ, στο HRW. Οι αλυσίδες 
του Πολ ήταν τόσο βαριές που μόλις 
και μετά βίας μπορούσε να κουνηθεί, 
σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

«Μένω σε ένα μικρό δωμάτιο μαζί με 
7 άνδρες», πρόσθεσε.

«Δεν μου επιτρέπεται να φοράω 
ρούχα, μόνον εσώρουχα. Τρώω χυλό 
το πρωί και, αν είμαι τυχερός, βρίσκω 
ψωμί το βράδυ», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σαουδική 
Αραβία: Χιλιάδες 

προσκυνητές 
στη Μέκκα εν 

μέσω κορωνοϊού 
-Χαλαρώνει τους 
περιορισμούς της 

η χώρα 
Με... αποστάσεις και μάσκες 

καταφτάνουν στη Μέκκα χιλιάδες 
προσκυνητές. 

Η Σαουδική Αραβία, που προσπαθεί 
να χαλαρώσει τους περιορισμούς για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
άνοιξε την Κυριακή για τους πιστούς 
τον πιο ιερό τόπο του Ισλάμ, για 
πρώτη φορά μετά από επτά μήνες. 
Παράλληλα, αύξησε σε 15.000 την 
ημέρα τον αριθμό των προσκυνητών 
που θα μπορούν να συμμετάσχουν στο 
«Ούμρα», το «μικρό προσκύνημα». 
Φορώντας μάσκες, οι Σαουδάραβες 
αλλά και οι ξένοι κάτοικοι του βασιλείου 
επιτράπηκε να προσευχηθούν μέσα 
στο Μεγάλο Τέμενος, στη Μέκκα. 
Στις αρχές Οκτωβρίου οι αρχές 
επέτρεψαν να πραγματοποιούν 
το Ούμρα έως 6.000 πιστοί την 
ημέρα. Το «μικρό προσκύνημα» 
είχε διακοπεί τον Μάρτιο, λόγω της 
πανδημίας. Σε αντίθεση με το Χατζ, 
το «μεγάλο προσκύνημα», οι πιστοί 
μπορούν να εκτελέσουν το Ούμρα 
οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Κάθε 
χρόνο συμμετέχουν εκατομμύρια 
άνθρωποι απ’ όλον τον κόσμο. 
Από σήμερα θα επιτρέπεται να 
προσεύχονται στο Μεγάλο Τέμενος 

έως 40.000 
ά ν θ ρ ω π ο ι 
η μ ε ρ η σ ί ω ς , 
μόνιμοι κάτοικοι 
Σ α ο υ δ ι κ ή ς 
Α ρ α β ί α ς . 
Από την 1η 
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 
η χώρα θα 
δέχεται πιστούς 
και από το 
εξωτερικό, οπότε 
ο συνολικός 
αριθμός στο 
Ούμρα θα 
φτάσει τους 

20.000 και μέσα στο Μεγάλο Τέμενος 
τους 60.000. Το Μεγάλο Τέμενος 
θα απολυμαίνεται πριν και μετά την 
είσοδο των πιστών. Έχουν επίσης 
τοποθετηθεί ειδικές συσκευές που θα 
θερμομετρούν τους προσκυνητές. Στο 
Χατζ, στα τέλη Ιουλίου, είχε επιτραπεί 
να συμμετάσχουν μόνο 10.000 πιστοί, 
μόνιμοι κάτοικοι Σαουδικής Αραβίας, 
ενώ το 2019 ήταν 2,5 εκατομμύρια. 
Μέχρι σήμερα στη Σαουδική Αραβία 
έχουν καταγραφεί περισσότερα από 
342.000 κρούσματα και 5.185 θάνατοι 
από την Covid-19.

iefimerida.gr 

ΗΠΑ: Με κυρώσεις 
απειλεί ο Πομπέο 

όποια χώρα 
πουλήσει όπλα 

στο Ιράν
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 

Μάικ Πομπέο απείλησε με κυρώσεις 
όποιον πουλήσει όπλα στο Ιράν, 
αφού η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το 
εμπάργκο που είχε επιβάλει ο ΟΗΕ 
έχει πλέον αρθεί.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να 
χρησιμοποιήσουν τις εθνικές 
υπηρεσίες τους για να επιβάλουν 
κυρώσεις σε κάθε άτομο ή οντότητα 
που θα συμβάλει ουσιαστικά στον 

εφοδιασμό, την πώληση και τη 
μεταφορά συμβατικών όπλων στο 
Ιράν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Όλες οι χώρες που επιθυμούν την 
ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση 
Ανατολή και στηρίζουν τον αγώνα 
κατά της τρομοκρατίας θα πρέπει 
να απόσχουν από τη συμμετοχή στο 

εμπόριο όπλων με το Ιράν», πρόσθεσε. 
Η απόφαση του ΟΗΕ για την πώληση 
όπλων και βαρύ στρατιωτικού 
εξοπλισμού στο Ιράν.

Με βάση τους όρους της διεθνούς 
συμφωνίας του 2015 για το 
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το 
εμπάργκο που είχε επιβάλει ο ΟΗΕ 
και απαγόρευε την πώληση όπλων 
και βαρύ στρατιωτικού εξοπλισμού 
στο Ιράν επρόκειτο να λήξει στις 18 
Οκτωβρίου. Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ, 
οι οποίες αποσύρθηκαν από αυτήν 
τη συμφωνία πριν από τρία χρόνια, 
απέτυχαν στην προσπάθειά τους να 
πείσουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ να παρατείνει το εμπάργκο και 
να επαναφέρει τις διεθνείς κυρώσεις 
σε βάρος του Ιράν.

Έτσι, η Τεχεράνη ανακοίνωσε 
σήμερα ότι η απαγόρευση πώλησης 
όπλων έχει πλέον αρθεί, με βάση 
τους όρους της συμφωνίας. Τον 
Σεπτέμβριο η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι 
έχει τη βούληση να συνεργαστεί στον 
στρατιωτικό τομέα με την Τεχεράνη 
ενώ και η Κίνα δεν κρύβει την πρόθεσή 
της να πουλήσει όπλα στο Ιράν μετά 
τις 18 Οκτωβρίου.

iefimerida.gr 
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Έχει χαρακτηριστεί από το 
περιοδικό Time ως ένας από 
τους 100 πιο σημαντικούς 
ανθρώπους στον πλανήτη 
με τη μεγαλύτερη επιρροή 
διεθνώς. Ο καθηγητής 
Κοινωνικών και Φυσικών 
Επιστημών στο Πανεπιστήμιο 
Γέιλ, Νικόλας Χρηστάκης, 
αποτελεί σίγουρα ξεχωριστή 
περίπτωση επιστήμονα και 
ανθρώπου. 
 

Ειρήνη Χατζόγλου

Ο καθηγητής του Γέιλ Νικόλας 
Χρηστάκης, ένας από τους 100 πιο 
σημαντικούς ανθρώπους στον πλανήτη 
με τη μεγαλύτερη επιρροή διεθνώς. 

Με αφορμή το νέο του βιβλίο για την 
πανδημία του κορωνοϊού, με τίτλο 
«Το βέλος του Απόλλωνα» (εκδόσεις 
Κάκτος), που θα κυκλοφορήσει στις 3 
Νοεμβρίου, ο διακεκριμένος Έλληνας 
μιλά στο iefimerida.gr για τη μεγάλη 
απειλή του κορωνοϊού, αλλά και για το 
πώς η πανδημία πρόκειται να αλλάξει 
τον τρόπο ζωής μας για πάντα. 
 

«Είμαστε τυχεροί που ο νέος κορωνοϊός 
δεν είναι τόσο θανατηφόρος όσο η 
ευλογιά ή η χολέρα ή η βουβωνική 
πανώλη. Αυτές οι ασθένειες θα 
σκότωσαν μεγάλο ποσοστό των 
ανθρώπων που θα νοσούσαν. Ο 
κορωνοϊός είναι χειρότερος από τη 
γρίπη, αλλά είναι η δεύτερη χειρότερη 
πανδημία που είχαμε μέσα σε 100 
χρόνια. Η πρώτη ήταν η ισπανική 
γρίπη το 1918», λέει ο Νικόλας 
Χρηστάκης, ο οποίος μέσα από το νέο 
του συγγραφικό έργο προσπαθεί να 
τοποθετήσει την πανδημία του Cov-
id-19 στην ιστορία των πανδημιών. 
 
Η πανδημία του κορωνοϊού θα 
επιφέρει μεγάλες κοινωνικές αλλαγές 
«Η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι 

πανδημίες υπήρξαν και θα υπάρχουν. 
Αποτελούν μέρος της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Είχαμε τον Λοιμό των 
Αθηνών το 430 π.Χ. από τον οποίο 

πέθανε ο Περικλής. 
Οι λοιμοί εξαρτώνται 
από εμάς», αναφέρει 
με νόημα. «Πολλά από 
τα γεγονότα που θα 
συμβούν έχουν συμβεί 
ανά τους αιώνες. 
Σίγουρα η κοινωνία 
μας θα επηρεαστεί. 
Πολλά θα αλλάξουν. 
Θα καθιερωθεί η 
εργασία από το σπίτι, 
πολλοί θα αναγκαστούν 
λόγω των συνθηκών 
να εγκαταλείψουν 
τις δουλειές τους, 
οι οικογένειες θα 
μετακινηθούν στην 
ύπαιθρο. Όλα αυτά είναι 
πιθανόν να συμβούν 
λόγω της πανδημίας».  
 
Στο βιβλίο του ο 
καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του 
Γέιλ απαντά σε μια 
σειρά από ερωτήματα. 
Μπορεί η πανδημία 
του Covid-19 να 

συγκριθεί με τις πανδημίες του 
παρελθόντος, όπως, για παράδειγμα, 
με την ασιατική γρίπη του 1957 και την 
ισπανική γρίπη του 1918; Τι μπορούν 
να μας διδάξουν οι πανδημίες του 
παρελθόντος; Η τωρινή μας αντίδραση 
στον Covid-19 συγκρίνεται με τις 
αντιδράσεις μας σε παρελθούσες 
επιδημίες; Ποια μαθήματα μπορούμε 
να διδαχθούμε από το παρελθόν 
ή από άλλες κοινότητες, τα οποία 
μπορούν να μας βοηθήσουν να 
επιβιώσουμε; Αυτά είναι μερικά μόνο 
από τα ζητήματα που πραγματεύεται 
ο διακεκριμένος επιστήμονας. 
 
Θα φοράμε μάσκες μέχρι και το 2022 
Ο Νικόλας Χρηστάκης προβλέπει ότι 
το κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού 

νικόλας Χρηστάκης: Θα φοράμε 
μάσκες μέχρι και το 2022

θα συνεχιστεί μέχρι το 2022, ενώ 
οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι 
ορατές μέχρι το 2024, χρονιά κατά 
την οποία θα αρχίσει η ανάκαμψη. 
«Μέχρι το 2024 η ανθρωπότητα δεν 
θα έχει επιστρέψει στην κανονικότητα. 
Υπάρχει περίπτωση ο ιός να μειώσει 
την επιθετικότητά του, γεγονός 
σύνηθες. Δεν θα θέλει να μας σκοτώσει. 
Γιατί αν μας σκοτώσει, θα είναι σαν να 
σκοτώνει την ίδια την ύπαρξή του. Και 
αυτός είναι ένας από τους λόγους που 
η επιδημία του Έμπολα σταμάτησε 
τόσο γρήγορα, γιατί σκότωσε τα 
θύματα πολύ γρήγορα. Μέχρι τότε οι 
θεραπείες βελτιώνονται και μας δίνουν 
χρόνο να προετοιμαστούμε καλύτερα», 
τονίζει ο κ. Χρηστάκης, σημειώνοντας 
παράλληλα ότι «και να ανακαλυφθεί 
το εμβόλιο το 2021 θα χρειαστεί 
ένας χρόνος για να παραχθεί και να 
αρχίσουν οι εμβολιασμοί. Και τότε 
βεβαίως μπορεί να βρεθούμε μπροστά 
σε ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα. Πολλοί 
να μη θέλουν να εμβολιαστούν». 
 
Η έξαρση ψευδών ειδήσεων 
και το κίνημα κατά της μάσκας 
Για τα επόμενα χρόνια, όπως 
σημειώνει ο Έλληνας επιστήμονας, θα 
πρέπει να τηρούμε πιστά τα μέτρα που 
προτείνουν οι ειδικοί. «Ο λόγος που 
φοράμε μάσκα ή μένουμε σπίτι δεν 
είναι μόνο για να προστατεύουμε τον 
εαυτό μας. Δεν είμαστε γενναίοι αν δεν 

φοράμε μάσκα. Φοράμε μάσκα για να 
προστατεύσουμε τους άλλους και να 
εμποδίσουμε την εξάπλωση του ιού. 
 
Στο βιβλίο του ο Καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του Γέιλ απαντά 
σε μια σειρά από ερωτήματα 
Είναι η πιο έντιμη κίνηση που μπορεί 
να κάνει ο καθένας από την πλευρά 
του. Δείχνει ενδιαφέρον και έγνοια 
για τον συνάνθρωπο. Η ιδέα ότι είσαι 
γενναίος επειδή δεν φοράς μάσκα είναι 
μια αθλιότητα. Είναι πολύ ειρωνικό να 
προσπαθείς να πείσεις κάποιον ότι η 
πιο γενναία πράξη αυτή την εποχή θα 
ήταν να μείνει στον καναπέ του σπιτιού 
του. Θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν 
βλέπουν τα γεγονότα υπό αυτή τη ματιά, 
άλλοι που απλά δεν ενδιαφέρονται, 
άνθρωποι που δεν πιστεύουν τους 
ειδικούς. Πάντα θα υπάρχουν». 
 
Σχολιάζοντας, μάλιστα, την αλαζονική 
-κατά πολλούς- συμπεριφορά του 
Ντόναλντ Τραμπ που νόησε από 
τον κορωνοϊό, ο Νικόλας Χρηστάκης 
τονίζει: «Δυστυχώς, δεν πρόκειται για 
σοβαρό πρόσωπο. Ο Τραμπ είναι 
ο Μπερλουσκόνι μας. Εκατομμύρια 
ανθρώπων τον υποστηρίζουν. Είναι 
αλήθεια. Αλλά ο ίδιος ομολόγησε ότι 
έλεγε ψέματα στους Αμερικανούς ότι 
ο ιός δεν είναι απειλητικός. Άρα, δεν 
μπορεί κανείς να τον πιστέψει».

Πηγή: iefimerida.gr 
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Ν’ αφιερώνουμε αρκετό χρόνο 
στα παιδιά μας, να συζητούμε, 
ν’ αστειευόμαστε μαζί τους, ν’ 
αναπτύσσουμε διάλογο. Όταν 
σταματήσει ο διάλογος, τότε να 
φοβόμαστε. Για να υπάρχει διάλογος 
χρειάζεται απαραίτητα αγάπη, 
υπομονή, χρόνος, κατανόηση, 
καταδεκτικότητα. Αν το παιδί φοβάται, 
σκέφτεται πώς θα αντιμετωπίσει τον 
αδέκαστο κριτή πατέρα, ή την αυστηρή 
και παράξενη μητέρα, κλείνεται στον 
εαυτό του, θα προσπαθήσει να λύσει 
το πρόβλημά του με τους φίλους του, 
που δεν είναι πάντα οι καλύτεροι 

σύμβουλοι.
Αν δεν έχουμε την καλή αυτή 

επικοινωνία με τα παιδιά μας και 
δεν τους δώσουμε την άνεση να μας 
εκμυστηρευθούν τα μυστικά τους, 
τις αγωνίες τους, τις σκέψεις, τα 
σχέδια και τα όνειρά τους είναι σαν 
να τους κόβουμε τα φτερά και να τα 
φυλακίζουμε στο κλουβί.

Τα παιδιά πρέπει να τ’ ακούμε 
κιόλας. Τα παιδιά δεν είναι μόνο να 
τα διδάσκουμε, λέει ο Ντοστογιέφσκυ, 
αλλά και να διδαχθούμε αρκετά από 
αυτά και κυρίως την ακακία, τον 
αυθορμητισμό, τον ενθουσιασμό. 

Μη θέλουμε να τα κάνουμε ακριβή 
αντίγραφα του εαυτού μας. Να τα 
κάνουμε, μπορούν δεν μπορούν, 
αυτό που δεν μπορέσαμε να γίνουμε 
εμείς. Τα παιδιά δεν πρέπει να γίνουν 
προέκταση του εγώ μας. Να τα 
βοηθήσουμε στην κλήση τους. Να τα 
εμπιστευτούμε, να τους δώσουμε καλές 
βάσεις. Κυρίως στην υγιή θρησκευτική 
αγωγή κι όχι στη θρησκοληψία και τον 
φανατισμό.

Να μην τα πιέζουμε, να μην τα 
εξαναγκάζουμε εξουσιαστικά κι 
απειλητικά, γιατί αργά ή γρήγορα θ’ 
αντιδράσουν. Να τα εμπνέουμε πιο 
πολύ με το παράδειγμά μας παρά με 
τα λόγια μας. Δεν μπορεί όλη μέρα το 
ανδρόγυνο να καυγαδίζει και να θέλει 
τα παιδιά να είναι ήσυχα και ήρεμα. Οι 
συζυγικοί καυγάδες καταματώνουν τις 
παιδικές ψυχές. Κυρίως τα διαζύγια. 
Τα παιδιά γίνονται θλιμμένα, νευρικά, 
άτακτα, ανυπάκουα, μεAZZZZZZZX 
μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. 
Ντρέπεται, κλαίει, θυμώνει, οργίζεται 
το παιδάκι όταν δεν βλέπει τους γονείς 
του μονιασμένους.

Η ορθή θρησκευτική αγωγή από 
νωρίς έχει μεγάλη σημασία. Η Εκκλησία 
πρέπει να παρουσιασθεί σαν το σπίτι 
του ουράνιου κοινού πατέρα μας κι 
όχι σαν κάτι ξένο, μακρυνό, μεγάλο 
και περίεργο. Να ερμηνεύσουμε στα 
παιδιά, αφού βέβαια γνωρίζουμε 
εμείς καλά πρώτα, τι περιμένει η 
Εκκλησία από εμάς. Ποιος είναι ο 
σκοπός και το νόημα της ζωής. Γιατί 
ήλθε ο Χριστός στη γη, γεννήθηκε, 
δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε, 
αναστήθηκε κι αναλήφθηκε, ώστε από 
μικρά να νοιώσουν με φιλότιμο και 
λαχτάρα τον πόθο του αγαθού, της 
αρετής, του καλού, του αγιασμού και 
της σωτηρίας.

Όλα με διάκριση, με τάξη, με 
σεβασμό, με ευγένεια. Να μη 
μπουχτίσουμε, να μη κουράσουμε 

και ζαλίσουμε τα παιδιά με πολλά και 
μεγάλα. Η υπερπροστατευτικότητα 
είναι κακή όσο και η αδιαφορία. 
Δεν θα τα έχουμε αλυσοδεμένα, 
φοβισμένα και κυνηγημένα τα παιδιά. 
Θα σεβόμαστε την ελευθερία τους. Δεν 
θα παρατηρούμε υπεράγαν αυστηρά 
συνέχεια, δεν θα τα βλέπουμε 
καχύποπτα, ως τηλεκατευθυνόμενα κι 
ανόητα.

Λέγει ένας σύγχρονος Γέροντας: 
«Η μεγάλη έγνοια μάς κάνει να είμεθα 
πολύ αυστηροί. Μας κάνει να είμεθα 
πάρα πολύ αυστηροί και πολλές φορές 
άτεγκτοι κι ανυποχώρητοι σε μερικά 
πράγματα. Πρέπει, αγαπητοί μου, να το 
χωνέψουμε ότι τα παιδιά, τα σύγχρονα 
παιδιά, δεν έχουν δύναμη να αντέχουν 
την αυστηρότητα, που αντέχατε σεις 
οι παλιότεροι. Αλλά πρέπει δια του 
διαλόγου και δια της πειθούς να τους 
λέμε το καλό και μετά δια προσευχής 
να αναπληρώνουμε. Γι’ αυτό μην 
ανησυχείτε· εσείς να προσεύχεσθε για 
τα παιδιά σας και μην έχετε άγχος» 
(αρχιμ. Εφραίμ Βατοπαιδινός).

Νομίζω πως δεν έχουμε αγαπήσει 
πολύ την προσευχή, δεν έχουμε 
πιστεύσει δυνατά στη δύναμή της. 
Θεωρούμε πιο ικανά τα δικά μας λόγια 
κι όχι τη θεία φώτιση. Πιστεύουμε στον 
εαυτό μας περισσότερο από τον Θεό.

Ήταν μία μητέρα, που αργούσαν 
τα παιδιά το βράδυ να γυρίσουν 
σπίτι, και την εύρισκαν γονατιστή στις 
εικόνες. Έτσι το σκέφτονταν πολύ να 
αργήσουν, γιατί καθυστερούσαν τη 
γονυκλισία της μητέρας τους.

Μια άλλη χήρα, μητέρα δύο παιδιών, 
φτωχή, καθάριζε σκάλες για να 
ζήσει, έγραφε στον Γέροντα Παΐσιο: 
«Γέροντα, να προσεύχεσθε για μένα, 
γιατί προσεύχομαι μόνο έξι ώρες την 
ημέρα!..». Προφανώς έλεγε την ευχή 
του Ιησού.

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης (†)

Η επικοινωνία με τα παιδιά μας
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Γιατί κοκκινίζουν τα φύλλα το φθινόπωρο;
Η αλλαγή του χρώματος στα φύλλα το φθινόπωρο και μετά από λίγο καιρό το θέαμα των 

γυμνών δέντρων, είναι μια γνώριμη εικόνα για όλους μας.
Οι επιστήμονες ωστόσο πρόσφατα απάντησαν στο ερώτημα γιατί τα φυτά δαπανούν 

ενέργεια για να παράξουν κόκκινη χρωστική ουσία για τα φύλλα, ενώ αυτά μετά από λίγο 
πρόκειται να πέσουν.

Καθώς τα φύλλα «πεθαίνουν», η χλωροφύλλη μέσα τους, που χρησιμοποιείται για την 
φωτοσύνθεση εξασθενεί, έτσι οι κίτρινες και πορτοκαλί χρωστικές γίνονται πιο ορατές, 
ωστόσο ορισμένα είδη παράγουν από μόνα τους μία νέα κοκκινωπή χρωστική.

Αν και μπορεί να φαίνεται παράλογο, το φυτό δεν αποφασίζει ξαφνικά να δαπανήσει 
ενέργεια δίχως λόγο, αλλά για ορισμένα αποτελεί και μέρος της επιβίωσής τους.

Δόθηκε μάλιστα απάντηση και γιατί η χρωματική σηματοδότηση των διάφορων εποχών 
διαφέρει ανάλογα με ποιο μέρος του κόσμου βρεθείτε.

Ο William Hoch του πανεπιστημίου της Montana, διαπίστωσε ότι η χρωστική ουσία, 
που ακούει στο όνομα ανθοκυάνη, είχε μια λειτουργία, η οποία επέτρεπε στα φυτά να 
στείλουν θρεπτικές ουσίες στις ρίζες τους για τον επακόλουθο χειμώνα. Στην περίπτωση 
που εμπόδισαν τα φυτά να την παράγουν, τα φύλλα τους γινόντουσαν ευάλωτα στο ηλιακό 
φως.

Το μυστήριο του ανθρώπου 
που έζησε 256 χρόνια!

Μεγάλωσε 180 παιδιά ενώ οι 23 γυναίκες που είχε
είχαν πεθάνειπολύ πριν από τον ίδιο.

Η σύντομη ιστορία του ανθρώπου που έζησε περισσότερο από κάθε άλλο 
άνθρωπο πάνω στη γη Li-Ching-Yun. Γεννήθηκε σε ενα μικρό χωριό της Κίνας 
(Szchewan) και μέχρι τα 10 του χρόνια πήγε σχολείο. Τότε ήταν υπεραρκετό. Μετα 
ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές της Κίνας όπου δούλεψε και μάζευε ιατρικά φυτά…

Σύμφωνα με τους New York Times μετά από αυτή την εμπειρία ο Λι πουλούσε 
τα ιατρικά φυτά για 100 χρόνια. Μια μέρα ο επικεφαλής της αυτοκρατορίας Pei 
Wu-Fu ταξιδέψε μέχρι το σπιτι του Λι να τον ρωτήσει ποιο ειναι το μυστικό της 
μακροζωίας του και εκείνος απάντησε:

«Κράτα ήρεμη την καρδιά, κάτσε σαν… χελώνα, περπάτα χαρούμενος σαν 
περιστέρι, και κοιμήσου σαν σκύλος»

Οι άνθρωποι τότε απορούσαν που ο Λι δεν έμοιαζε καθόλου με γέρο και μάλιστα 
φαινόταν πολύ δυνατός για την ηλικία του. Κάποιοι έλεγαν ότι τον γνώριζαν απο 
την παιδική τους ηλικία και κάποιοι ότι ο Λι ήταν φίλος του πάππου τους που δεν 
ζούσε πια..

Το 1930 Wu -Chung- Chien, καθηγητής στο Minkuo University βρήκε κάποια 
ντοκουμέντα που αποδείκνυαν ότι ο Λι είχε γεννηθεί το 1677.

Τα ίδια αρχεία αποδεικνύουν ότι το κινέζικο κράτος είχε ευχηθεί στον Λι χρόνια 

πολλά στα 150α γενέθλια του 
αλλά και όταν έκλεισε τα 200.

Λέτε ο Λι να είχε ξεχάσει τα 
γενέθλια του; Σύμφωνα με το 
βιβλίο Guiness ο άνθρωπος 
που εχει ζήσει τα περισσότερα 
χρόνια ειναι ένας γάλλος (122 
χρόνια και 164 μέρες).

Γιατί οι κινέζοι δεν έχουν 
πει τίποτα για τον Λι. Είναι 
δυνατόν ένας άνθρωπος 
να εχει ζήσει 256 ολόκληρα 
χρόνια;

Η υπόθεση είναι υπό 
έρευνα αλλά όπως και να’ χει, 
είναι μια ιστορία με μεγάλο 
ενδιαφέρον…
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Η Άννα Κορακάκη είναι σκοπεύτρια 

και χρυσή ολυμπιονίκης, καθώς στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, στο Ρίο 
ντε Τζανέιρο, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο 
στο πιστόλι 25 μέτρων. Στους ίδιους 
αγώνες κέρδισε και το χάλκινο μετάλλιο 
στο αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρων και 
έγινε η πρώτη γυναίκα Ελληνίδα αθλήτρια 
στην ιστορία των Ελληνικών Ολυμπιακών 
Ομάδων που κατέκτησε δύο μετάλλια στην 
ίδια διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων.

Γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1996, στη 
Δράμα, με πατέρα τον Τάσο Κορακάκη, 
αθλητή και τότε μέλος της εθνικής ομάδας. 
Αρχικά, έδειξε ενδιαφέρον για τον στίβο 
πριν καταλήξει στη σκοποβολή, ενώ αυτή 
η μετάβαση έγινε λόγω προβλημάτων 
υγείας της ίδιας, που δεν της επέτρεψαν 
πια να συνεχίσει την ενασχόληση με βαριές 
σωματικές ασκήσεις.

Από μικρή, παρακολουθούσε τον πατέρα 
της να αθλείται στο σκοπευτήριο, αλλά δεν 
είχε ποτέ γοητευτεί η ίδια από το άθλημα 
ώστε να το δοκιμάσει. Έπειτα όμως από 
την προτροπή του πατέρα της και τις 
πρώτες βολές, ανακάλυψε μια ανεξήγητη 
εξοικείωση με το πιστόλι. 

Οι πρώτες προπονήσεις ήταν πάρα 
πολύ ενθαρρυντικές τόσο για εκείνη όσο 
και για τον πατέρα της, κάνοντας και τους 
δυο να ενθουσιαστούν με την ιδέα και την 
Άννα να ξεκινά προπονήσεις. Από τον 
πρώτο κιόλας αγώνα της, 12-13 χρονών, 
τα πήγαινε πάρα πολύ καλά, με τα νούμερά 
της να είναι υψηλά και να βελτιώνονται 
όσο δούλευε γεωμετρικά. Γοητεύτηκε με 
τις πρώτες επιτυχίες, όπως έχει πει, και 
άρχισε να αγαπά τη σκοποβολή. 

Σε δύο χρόνια από το ξεκίνημα της, έγινε 
μέλος της εθνικής ομάδας και, στον πρώτο 
της αγώνα στο εξωτερικό, κατέλαβε την 
8η θέση στο 50ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
στο Μόναχο σε ηλικία δεκατεσσάρων 
ετών. Ως Νεάνιδα κατέχει τα πανελλήνια 
ρεκόρ στα 10 και 25 μέτρα, καθώς έσπασε 
και το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία 
Γυναικών στα 10 μέτρα με επίδοση 391/400 

και συνεπώς είναι κάτοχος 3 εκ των 4 ρεκόρ 
στα αγωνίσματα που διαγωνίζεται. 

Το 2011, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Πυροβόλων Όπλων του Βελιγραδίου, ενώ 
κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία 
Νεανίδων και την 3η στην κατηγορία των 
Γυναικών, αντιμετωπίζοντας κάποια από 
τα μεγαλύτερα ονόματα της Παγκόσμιας 
Σκοποβολής, όπως την Ολυμπιονίκη 
Γιάσνα Σέκαριτς.

Το 2013, κέρδισε την 7η θέση στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Δανίας 
και την ίδια θέση στους Μεσογειακούς 
Αγώνες της Τουρκίας στην κατηγορία 
γυναικών.

Το 2014, στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Αεροβόλων Όπλων 
της Μόσχας, κέρδισε την 1η θέση με 
κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ τελικού 
και, την ίδια χρονιά, κατέκτησε την 3η στο 
αεροβόλο πιστόλι. Ακόμα, στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα της Γρανάδας του ‘14, 
κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο και την 4η 
θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 
στη Νανζίνγκ.

Την επόμενη χρονιά, οι επιτυχίες 
κορυφώθηκαν αφού κατέκτησε την 5η 
θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Σκοποβολής αεροβόλων όπλων στην 
κατηγορία νεανίδων στο Άρνεμ της 
Ολλανδίας, τη 2η θέσξ στον τελικό των 
Παγκοσμίων Κυπέλλων στο Μόναχο 
της Γερμανίας και την 4η στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο στη Σανγουον στην Κορέα 
-χάνοντας όμως το μετάλλιο και την 
πρόκριση για την Ολυμπιάδα για 0,1 του 
ποντου. 

Παρόλα αυτά, η τότε 19χρονη τότε 
αθλήτρια, βρήκε τρόπο να εξασφαλίσει 
μία θέση στους Ολυμπιακούς του Ρίο 
κερδίζοντας την 3η θέση στο Παγκόσμιο 

Κύπελλο στο Φορτ Μπένινγκ των ΗΠΑ, 
καθώς και την πρόκρισή της. Επιπλέον, 
την περίοδο 2015/16, κατέλαβε την 1η 
θέση με την ομάδα της Waldkirch στο 
Γερμανικό Πρωτάθλημα της Bundesliga.

Το 2016, κατέκτησε την 4η θέση στο 
Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Σκοποβολής 
αεροβόλων όπλων 2016 στη κατηγορία 
γυναικών στο Γκιόρ της Ουγγαρίας, 
την 1η και τη 2η θέση στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο Νέων στο αεροβόλο και το 
πυροβόλο πιστόλι αντιστοίχως, στη Ζούλ 
της Γερμανίας, καθώς και τη 2η θέση στο 
αεροβόλο και το πυροβόλο πιστόλι στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων Μπακού του 
Αζερμπαιτζάν.

Στα 20 της χρόνια, η Άννα Κορακάκη 
έγραψε ιστορία για την Ελλάδα με 2 
Ολυμπιακά μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα -ο 
τελευταίος αθλητής που το είχε καταφέρει 
ήταν ο Τσικλητήρας στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες το 1912- και επιβεβαίωσε τα 
προγνωστικά όλων των ειδικών, που την 
έφερναν μέσα στην τριάδα στα 25 μέτρα.

«Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται, 
ελπίζω να υπάρξει ανάλογη συνέχεια για 
την ελληνική αποστολή» είχε δηλώσει η 
Άννα Κορακάκη με το χάλκινο μετάλλιο στο 
αεροβόλο όπλο γύρω από τον λαιμό της. 
«Αν η ζωή μου επιτρέψει να συνεχίσω τη 
σκοποβολή σε αυτό το επίπεδο, θα ήθελα 
να πάω σε 7-8 Ολυμπιάδες». 

Το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας στο 
εν λόγω άθλημα ήρθε μετά από σχεδόν 
έναν αιώνα και συγκεκριμένα από το 1920, 
όταν η Ολυμπιακή ομάδα κατέκτησε το 
αργυρό, στο αυτοματο πιστόλι από 30 
μέτρα.

Την ημέρα του χρυσού μεταλλίου, 
από το πρωί, είχε δείξει ότι είχε τρομερή 
αυτοπεποίθηση, ακόμη και όταν στο 2ο 
μισό κομμάτι των προκριματικών, στην 
ταχεία βολή, είχε την ψυχραιμία να γυρίσει 

τον αγώνα. Η εμφάνισή της στον ημιτελικό 
και τον τελικό ήταν εντυπωσιακές και 
παρότι αγχώθηκε όταν προηγήθηκε με 6-0 
και η Γερμανίδα ισοφάρισε σε 6-6, βρήκε 
την ψυχραιμία στον 7ο γύρο να κερδίσει το 
μετάλλιο στην τελευταία βολή.

Την ώρα της απονομής η Άννα Κορακάκη 
έκλαψε, γιατί όπως είπε πέρασαν από 
το μυαλό της όλες οι δυσκολίες που 
έχει περάσει, μαζί με τον πατέρα της και 
προπονητή της Τάσο Κορακάκη, που 
έσπευσε να την αγκαλιάσει και για πρώτη 
φορά άφησε τον εαυτό του να εκδηλωθεί.

«Το δούλευα στο μυαλό μου από καιρό, 
ήταν ένας αγώνας σαν όλους τους άλλους, 
δεν ξεκίνησα καλά, αλλά μετά ήμουν ήρεμη. 
Το μετάλλιο το αφιερώνω στον πατέρα 
και προπονητή μου και στην υπόλοιπη 
οικογένεια μου».

Η χρυσή ολυμπιονίκης αναδείχθηκε 
«Αθλήτρια της χρονιάς» για το 2016 από 
την παγκόσμια ομοσπονδία σκοποβολής. 
Στην ψηφοφορία που διενήργησε η ISSF 
και συμμετέχουν προπονητές, συναθλητές 
και δημοσιογράφοι, η Κορακάκη κατάφερε 
να συγκεντρώσει τους περισσότερους 
ψήφους και να κατακτήσει τον τίτλο.

Εμφανώς συγκινημένη, η Κορακάκη 
δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ISSF 
ότι «είμαι χαρούμενη γι’ αυτό το βραβείο. 
Είναι τιμή να μου δίνεται αυτός ο τίτλος 
από τους προπονητές, τους αθλητές και 
τους εκπροσώπους του Τύπου. Θέλω να 
τους ευχαριστήσω όλους».

Το 2017, κατέκτησε μία ακόμη σημαντική 
διάκριση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο 
Μόναχο, κερδίζοντας την πρώτη θέση και 
ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο, με αεροβόλο 
πιστόλι 10 μέτρων.

Τον επόμενο χρόνο, η νεαρή αθλήτρια 
κατέκτησε τρία μετάλλια στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο Σκοποβολής στις ΗΠΑ, ωστόσο, 

Η πρώτη γυναίκα που παρέλαβε το 
Ολυμπιακό φως στην ιστορία των αγώνων
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για εκείνη ιδιαίτερη σημασία είχε αυτό 
που πήρε με τον αδελφό της Διονύση στο 
μικτό αγώνισμα του αεροβόλου πιστολιού. 
Η Ελληνίδα αθλήτρια ήταν ιδιαίτερα 
συγκινημένη, που ανέβηκε στο βάθρο μαζί 
με τον αδελφό της, όπως φάνηκε και από 
το σχόλιο που συνόδευσε τη φωτογραφία 
από την απονομή των μεταλλίων.

Συγκεκριμένα η Άννα Κορακάκη 
έγραψε: «Δεν έχω αλλά λόγια…ούτε άλλα 
αγωνίσματα! Πριν λίγες ώρες κερδίσαμε 
το χάλκινο μετάλλιο στο μικτό με το αστέρι 
μου @dionisis_korakakis! Το μετάλλιο αυτό 
είναι ιστορικό, αφού μας ανακοινώθηκε 
-σύντομα και επίσημα- από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία ότι είμαστε τα πρώτα αδέρφια 
στην ιστορία του αθλήματος παγκοσμίως 
που καταφέραμε κάτι τέτοιο!».

Ακόμα, το 2018, κέρδισε το χρυσό 
μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
σκοποβολής στην Τσανγκγουόν της Νότιας 
Κορέας, εξασφαλίζοντας παράλληλα και 
το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο το 2020. H ίδια αναδείχθηκε 
πρωταθλήτρια κόσμου με σκορ 241,1, 
αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Σέρβα 
αντίπαλό της Ζοράνα Αρούνοβιτς.

Όπως παραδέχθηκε η ίδια σε συνέντευξή 
της: «Έχω μείνει άφωνη. Είναι μια μεγάλη 
μέρα για μένα. Κέρδισα αυτόν τον τίτλο 
στην πρώτη μου προσπάθεια. Αισθάνομαι 
υπέροχα για αυτή τη νίκη. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορώ τώρα να κάνω ένα διάλειμμα πριν 
ξεκινήσω την προετοιμασία μου για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχω ακόμα δύο 
χρόνια μέχρι να πάω και θα χρειαστεί να 
φορτίσω τις μπαταρίες μου, μετά από αυτό 
το πρωτάθλημα». 

Τον Ιούνιο του 2019, η Άννα Κορακάκη 
κατέκτησε την πρώτη θέση στα 25 
μ. αεροβόλο πιστόλι των γυναικών, 
στους 2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που 
διεξάγονται στο Μινσκ, λίγο αφότου είχε 
κερδίσει και το ασημένιο μετάλλιο στα 
10 μ. στον τελικό των 25 μ. με 35 (+3) 
βολές. Λίγους μήνες αργότερα, κατέκτησε 
και την πρώτη θέση στο Γκραν Πρι του 

Βελιγραδίου ισοφαρίζοντας συγχρόνως 
το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ με επίδοση 
587/600.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια σκοποβολής 
έγινε και πάλι «χρυσή», αυτή τη φορά 
στη Γερμανία και το Διεθνές Κύπελλο 
Αεροβόλων Όπλων, που διεξάγεται στο 
Μόναχο. Η Ελληνίδα αθλήτρια κατέκτησε 
το χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 
10 μ. και την κορυφή του βάθρου.

Με χρυσό μετάλλιο άρχισε η αγωνιστική 
χρονιά του 2020, καθώς πήρε μέρος 
σε γκραν πρι στο Κουβέιτ και, παρά τις 
αντίξοες συνθήκες, ανέβηκε στην πρώτη 
θέση του βάθρου στο αεροβόλο πιστόλι 10 

μ.
Λίγο αργότερα το ίδιο έτος, έπειτα 

από ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής, η Άννα Κορακάκη, 
ήταν η πρώτη Λαμπαδηδρόμος στην Τελετή 
Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», στις 
12 Μαρτίου 2020 στην Αρχαία Ολυμπία. 
Έπειτα από τον πρώτο λαμπαδηδρόμο, 
διπλωμάτη Κωνσταντίνο Κονδύλη, στην 
αφή Ολυμπιακής Φλόγας, το 1936, όλοι οι 
πρώτοι λαμπαδηδρόμοι ήταν άντρες.

Η Ολομέλεια της ΕΟΕ έκανε δεκτή την 
εισήγηση της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας 

και έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία, μία 
γυναίκα μετέφερε πρώτη το Ολυμπιακό 
Φως, αμέσως μετά τη γέννησή του στα 
χέρια της Πρωθιέρειας Ξανθής Γεωργίου.

Εκτός από την επιτυχημένη της 
πορεία στο αγαπημένο της άθλημα, 
η Άννα Κορακάκη είναι και φοιτήτρια 
στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, 
ανήκει στον σκοπευτικό όμιλο Ωρίων της 
Θεσσαλονίκης. Της αρέσει να μοιράζεται 
την καθημερινότητά της μέσα από τα so-
cial media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες 
από τα ταξίδια, τις βόλτες, τους φίλους της.
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