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Το Υπουργείο Υγείας του Οντάριο 
επεξεργάζεται πλέον σχέδιο σχετικά 
με τον καλύτερο τρόπο διανομής 
και αξιολόγησης της ανάγκης για 
εμβολιασμό COVID-19, καθώς δύο 
υποψήφια εμβόλια στη λίστα του 
Καναδά φαίνεται να υπόσχονται πολλά.

Με την Pfizer και τη Moderna να 
υποστηρίζουν ότι τα εμβόλιά τους έδειξαν 
τουλάχιστον 90% αποτελεσματικότητα 
στο τρίτο στάδιο δοκιμών μεγάλης 
κλίμακας, η υπουργός Υγείας Chris-
tine Elliott είπε ότι υπάρχει μια ομάδα 
που εργάζεται για το πώς να διανείμει 

Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές 
βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην ευρύτερη 
περιοχή του Τορόντο, το απόγευμα της π. 
Κυριακής, αφήνοντας τουλάχιστον 230.000 
σπίτια χωρίς ρεύμα στο Οντάριο, σύμφωνα 
με την Hydro One. Ωστόσο, σημειώθηκαν 
πολλά περιστατικά που χρειάστηκαν την 
άμεση επέμβαση της Αστυνομίας.

Η Περιφερειακή Αστυνομία του Peel 
έκανε λόγο για «επικίνδυνες συνθήκες» 
στη Mississauga.

Στους δρόμους Derry και Tomken, 
ένας φωτεινός σηματοδότης έσβησε 

Σε εξέλιξη σχέδιο για τη διανομή του εμβολίου
Christine Elliot: Οι ειδήσεις για τα εμβόλια 

δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουμε
καλύτερα τα εμβόλια μόλις φτάσουν.

«Έχουμε μια ολόκληρη ομάδα στο MOH 
που εργάζεται για τη διανομή», δήλωσε η 
Elliott τη Δευτέρα.

“Δεν είναι απλώς το ερώτημα για το 
πώς θα αποθηκευτεί - καθώς το υποψήφιο 
εμβόλιο Pfizer πρέπει να αποθηκευτεί 
κάτω από τους  -70 Κελσίου - αλλά ποιοι 
θα εμβολιαστούν πρώτα”.

«Έχουμε επίσης ειδική επιτροπή σε 
αυτή την ομάδα για να μας βοηθήσει να 
διασφαλίσουμε ότι διανέμεται σωστά και 

και κρεμόταν πάνω από το δρόμο στη 
διασταύρωση.

Στη λεωφόρο Edwards και στο Kenway 
Drive στη Mississauga, σε μια μονάδα  
βιομηχανικού μεγέθους σημειώθηκε 
έκρηξη με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά 
η οροφή μιας αποθήκης, ενώ υπήρχαν 
αναφορές για ηλεκτροφόρα καλώδια 
πεσμένα στο δρόμο.

Εν τω μεταξύ, η Τορόντο Hydro δήλωσε 
ότι υπήρχαν πολλές διακοπές ρεύματος 

Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις 
σάρωσαν την ευρύτερη περιοχή Toronto

Σε συνθήκες πανδημίας θα εορταστεί η 
εφετινή επέτειος του Πολυτεχνείου, με την 
κυβερνητική απαγόρευση των δημόσιων 
συναθροίσεων να ανοίγει πεδίο πολιτικής 
αντιπαράθεσης, το οποίο φούντωσε εκ 
νέου σήμερα, παρά την προσπάθεια 
Μαξίμου να αποκλιμακώσει την ένταση.

Τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισαν 
ότι δεν θα επιτραπεί η διεξαγωγή πορείας 
προς την Αμερικανική Πρεσβεία και πως η 
απαγόρευση ισχύει στο ακέραιο.

«Η απόφαση να μην γίνουν μαζικές 
εκδηλώσεις και πορεία επιβάλλεται 
για λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας και μόνο. Μόλις χθες θρηνήσαμε 
την απώλεια 71 συμπολιτών μας. Είναι 
αδιανόητο, λοιπόν, κάποιοι να στήνουν 

σκηνικό σύγκρουσης την ώρα που 
απαιτείται ενότητα και προσήλωση στις 
οδηγίες των ειδικών. Αυτή την κρίσιμη 
στιγμή, δεν μπορεί η ιστορική επέτειος να 
γίνεται αιτία διχασμού και οι ανθρώπινες 
ζωές πεδίο κομματικών πειραματισμών», 
τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και κάλεσε τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης να ρίξουν τους τόνους 
και τους πολιτικούς αρχηγούς να λάβουν 
μέρος «σε μία από κοινού πρωτοβουλία 
τιμής στο Πολυτεχνείο», με επικεφαλής την 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και «μια λιτή 
επίσκεψη και με ένα λουλούδι». (Αναλυτικά 
η δήλωση του)

«Γιορτάσαμε διαφορετικά το Πάσχα 
μακριά από τις εκκλησίες μας, δεν 
παρελάσαμε την 25η Μαρτίου και 
την 28η Οκτωβρίου. Βρήκαμε τρόπο 

Επέτειος σε συνθήκες πανδημίας και πόλωσης
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
να τιμήσουμε σημαντικές γιορτές και 
παραδόσεις με διαφορετικό τρόπο. Το ίδιο 
θα κάνουμε και την 17 Νοεμβρίου», τόνισε 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος 
Πέτσας. Συμπλήρωσε δε ότι «η Ελληνική 
Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, θα 
εφαρμόσει το επιχειρησιακό της σχέδιο και 
δεν θα επιτραπούν πορείες».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν 
πνεύμα συνεννόησης, τονίζοντας ότι «είναι 
καθήκον όλων και ελάχιστο χρέος στη 
μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ 
θα αναπτύξει αύριο Τρίτη 4.000- 5.000 
αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας για 
την τήρηση των μέτρων. Εν τω μεταξύ, ήδη 
υπάρχει διακριτική αστυνομική παρουσία 

έξω από το χώρο του Ιδρύματος.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης 

αντέδρασαν με αιχμές προς τον κ. 
Μητσοτάκη, με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ 
να αναφέρουν ότι δεν θα λάβουν μέρος σε 
πορεία. Το ΚΚΕ ωστόσο έκανε λόγο για 
«συμβολικές εκδηλώσεις».   

«Αχρείαστη, βλακώδη και προβοκατό-
ρικη» χαρακτήρισε την απόφαση για 
απαγόρευση των συναθροίσεων ο Αλέξης 
Τσίπρας.

«Η κυβέρνηση, χωρίς κανέναν λόγο 
και ενώ γνωρίζει ότι όλα τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης 8 μήνες έχουν δείξει τη 
μέγιστη υπευθυνότητα για την προστασία 
της ανθρώπινης ζωής, αποφάσισε όχι το 
δρόμο του διαλόγου, όχι να συνεννοηθεί 
μαζί μας, αλλά με το αποφασίζουμε και 
διατάζουμε, μία αντισυνταγματική διάταξη 

για την απαγόρευση συναθροίσεων άνω 
των 4 ατόμων σε όλη τη χώρα για τέσσερις 
μέρες. Ήταν δεδομένο ότι κανείς δεν είχε 
πρόθεση να θέσει σε δεύτερη μοίρα την 
προστασία της δημόσιας Υγείας, αλλά αυτή 
η απόφαση ήταν βλακώδης, αχρείαστη και 
προβοκατόρικη. Και το λέω με όλη την 
επίγνωση του όρου», ανέφερε.

Λίγο νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση 
του έκανε λόγο για «κρεσέντο υποκρισίας» 
του κ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι «η 
πρότασή του για τη συμμετοχή των έξι 
πολιτικών αρχηγών από κοινού με την 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας προσκρούει 
στην ίδια διάταξη δημοσίων συναθροίσεων 
άνω των 4 ατόμων, την οποία η κυβέρνησή 
του ανακοίνωσε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Τσίπρας 
είχε τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με την 

Φώφη Γεννηματά, όσο και με τον Κυριάκο 
Βελόπουλο, σε συνέχεια των χθεσινών του 
τηλεφωνικών επαφών με Κουτσούμπα και 
Βαρουφάκη. Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε του 
ότι «με δεδομένη την έξαρση της πανδημίας, 
η καθιερωμένη πορεία του Πολυτεχνείου 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αλλά 
συμβολικές πρωτοβουλίες για την επέτειο, 
με ευθύνη για την τήρηση των μέτρων 
προστασίας, μπορούν και πρέπει να 
πραγματοποιηθούν».  

Το Κίνημα Αλλαγής χαρακτήρισε 
«προσχηματικό» και «εκ των υστέρων» το 
κάλεσμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη πρός τα κόμματα για τον 
εορτασμό του Πολυτεχνείου.

«Αυτός που επέλεξε να στήσει σκηνικό 
σύγκρουσης είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
και η κυβέρνησή του, με την απόφασή 
τους για την ακύρωση του εορτασμού του 
Πολυτεχνείου και με την κατάπτυστη κι 
αυταρχική κυβερνητική απαγόρευση των 
συναθροίσεων» τονίζει το ΚΚΕ.

Ευθύνες στην κυβέρνηση για το 
κλίμα αντιπαράθεσης, καταλογίζει ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος 
Βελόπουλος. 

Η Αστυνομία ανακοίνωσε αργά το βράδυ 
του Σαββάτου την  απαγόρευση όλων των 
δημόσιων συναθροίσεων έως και 21:00 
της 18ης Νοεμβρίου 2020, προκαλώντας 
έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, καθώς και μια άσκηση 
ερμηνείας του Συντάγματος.

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 προχώρησαν 
σε κοινή ανακοίνωση μετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία Κουτσούμπα με τους Αλέξη 
Τσίπρα και Γιάνη Βαρουφάκη. Στο κείμενο 
γινόταν λόγος για «αυταρχική απόφαση» 
και υπήρχε αξίωση για απόσυρση της.

Άμεσα ξέσπασε και μια διαμάχη για το 
κατά πόσο είναι νόμιμη και συνταγματική 
η απόφαση.

Αστυνομικές πηγές σημείωναν ότι ο 
νόμος δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε 
η απαγόρευση είναι από τη 20.3.2020 
Π.Ν.Π.: «Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19»

Άρθρο 68, παρ 2: «Για επιτακτικούς 
λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου 
δημόσιας υγείας που συνίστανται στη 
μείωση του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν, με 
απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας μετά από γνώμη της Εθνικής 
Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, 
να επιβάλλεται, για το απολύτως αναγκαίο 
χρονικό διάστημα, σε όλη την Επικράτεια 
ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, απαγόρευση 
δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, στις 
οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός 
ατόμων. Με την ίδια απόφαση μπορούν 
να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε 
περίπτωση παραβίασης της διάταξης του 
προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη 
της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που 
προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία».

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως 
προς τη νομιμότητα, τη συνταγματικότητα 
αυτών των απαγορεύσεων», τόνισε 
στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος. «Εάν επικρατούσε η κοινή 
λογική, το αίσθημα ευθύνης, εάν είχαμε 
υπερβεί το λαϊκισμό, εάν ήμασταν όλοι 
σοβαροί στον τόπο αυτό, δεν θα χρειαζόταν 
να επιβληθεί καμία απαγόρευση», ανέφερε.

Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι με βάση τις 
προβλέψεις του άρθρου 11 παράγραφος 
2 του Συντάγματος μπορεί να επιβληθεί 
και γενική απαγόρευση των δημοσίων 
συναθροίσεων «εάν χρειάζεται, για κάποιο 
εύλογο χρονικό διάστημα, για όσο χρόνο 
επιβάλλει η Αρχή της Αναλογικότητας, όχι 
διαρκώς».

Επικαλέστηκε επίσης το νόμο 
4683/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 20ής 
Μαρτίου 2020 και ο οποίος όπως είπε, 
προβλέπει ότι με εισήγηση της επιτροπής 
των λοιμωξιολόγων μπορεί ο αρχηγός 
της Αστυνομίας να επιβάλλει και γενική 
απαγόρευση για λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, 
καταλόγισε «πρόδηλα επιστημονικά λάθη», 
όπως η εσφαλμένη, όπως είπε, «του άρθρο 
5 του Συντάγματος και χωρίς τη δυνατότητα 
να κάνει μία πλήρη συστηματική ερμηνεία 
του άρθρου 11 του Συντάγματος σε 
συνδυασμό με όλα αυτά».

kathimerini.gr
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O Αθανάσιος Ζάχος είναι ένα ένα 
δικό μας παιδί, το ελληνόπουλο της 
παροικίας μας  που πάσχει από τη 
νόσο των μιτοχονδρίων. Για όσους 
δεν έχουν ακούσει ποτέ για τα 
μιτοχονδριακά νοσήματα να σημειωθεί 
ότι είναι μια γενετική ασθένεια που 
επηρεάζει την ικανότητα του σώματος 
να παράγει ενέργεια. Το να ζεις με 
μιτοχονδριακή νόσο είναι σαν να  
προσπαθείς να τροφοδοτήσεις με 
ενέργεια ένα ολόκληρο σπίτι με μία 
μόνο μικρή μπαταρία. Δεν υπάρχει ποτέ 
αρκετή ενέργεια για να λειτουργήσει 
ο οργανισμός καθώς επηρεάζει κάθε 
ζωτικό όργανο του σώματος. Κάθε άτομο 
νοσεί με διαφορετικά συμπτώματα, 
ακόμη και μέσα στην ίδια οικογένεια. Η 
μιτοχονδριακή δυσλειτουργία μπορεί να 
προκαλέσει και πολλές άλλες ασθένειες 
(καρδιοπάθεια, διαβήτη, καρκίνο), οπότε 
το να γνωρίζουμε περισσότερα για το 
πώς το σώμα μας χρησιμοποιεί ενέργεια 
θα μας βοηθήσει σε πολλά άλλα 
θέματα υγείας που ίσως στο μέλλον 
αντιμετωπίσουμε όλοι. Προς το παρόν 
δεν υπάρχουν θεραπευτικές αγωγές ή 

θεραπεία που να αντιμετωπίζει δραστικά τα 
διάφορα συμπτώματα που προκαλεί η νόσος. 

Ο Αθανάσιος εργάζεται με όλη του την 
ψυχή μέσα από το δική του ηλεκτρονική 
σελίδα και τον πρσωπικό του λογαριασμό 
στο instagram - lifesjourneythomasz- να 
βοηθήσει ατην οικονομική ενίσχυση της 
πρώτης καναδικής έδρας για την έρευνα των 
μιτοχονδριακών νοσημάτων. Η έδρα αυτή 
ιδρύθηκε από τον ίδιο και την οικογένειά του 
πέρυσι στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και 
ονομάζεται Έδρα Thomas C. Zachos. 

Ο Αθανάσιος με δική του πρωτοβουλία  
ξεκίνησε την προσπάθεια συγκέντρωσης 
χρημάτων ελπίζοντας να ενισχύσει ακόμα 
περισσότερο τη χρηματοδότηση για την 
έρευνα.

Με την ελπίδα ριζωμένη στη καρδιά 
περιμένει  καρτερικά να τον υποστηρίξουμε, 
όπως εμείς οι Ελληνες γνωρίζουμε με τη 
δύναμη της μεγαλοψυχίας μας.

 Για όσους επιθυμούν να στηρίξουν τον 
Αθανάσιο  σ’ αυτή του την προσπάθεια 
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 
https://donate.utoronto.ca/give/show/548 και 
να κάνουν απευθείας τη δωρεά τους. 

Αθανάσιος Ζάχος
Το 

ελληνόπουλο 
που παλεύει 

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

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

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

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

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

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

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

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

Το βραβείο της καλύτερης ραδιοφωνικής εκπομπής για το 2020 δόθηκε στο 
Agape Greek Radio από τον Καναδικό Σύνδεσμο Εθνικών Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης.

Την εκπομπή επιμελούνται, η Ντόρα Κονόμη και η Ειρήνη Αναργύρου. Η 
διάκριση έρχεται να επιβραβεύσει την καλή δουλειά που κάνουν οι δύο αγαπητές 
εκφωνήτριες αλλά και να τις ενθαρρύνει για ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια.

Η συνεργασία της Ειρήνης και της Ντόρας στην εκπομπή Doraliscious όπως 
ονομάζεται, ξεκίνησε πριν δυο χρόνια όταν αποφάσισαν να κάνουν μία εκπομπή  
για να γίνουν η φωνή  όλων όσοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, αλλά και να 
προβάλουν τα άτομα που κάνουν τη διαφορά στην παροικία μας.

“Η περίπτωση του μικρού Μιχαλάκη που πάσχει από σπάνια αρρώστια 
(CureSPG50) έπρεπε να γίνει γνωστή και είμαι πολύ χαρούμενη αλλά 
και ευγνώμων που τα καταφέραμε μέσα από τη δική μας ραδιοφωνική 
πλατφόρμα” είπε η Ειρήνη Αναργύρου. 

Θάθελα αυτό το βραβείο να το αφιερώσω σε όλους τους ακροατές μας 
που κάθε πρωί είναι συνεπείς και συμμετέχουν με τη φωνή και το λόγο 
τους στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τις εφημερίδες και τις διαδικτυακές 
πλατφόρμες. Ενα μεγάλο ευχαριστώ, στην Dora KT που μου άνοιξε την 
καρδιά της και μου επέτρεψε να συμμετάσχω στην εκπομπή Doraliscious 
πριν από 2 χρόνια. Στους παραγωγούς μας Stan Papulkas και Tom Mixalo-
poulos. Στην ομάδα  για την ακούραστη υποστήριξη. Στους ακροατές και 
τους θεατές μας για την αγάπη τους

Και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στο CEMA για την υποστήριξη εδώ και 
χρόνια”!

Irene Anargyrou
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Συνάντηση 
Υφυπουργού 

Εξωτερικών, Κ. Βλάση 
με την Πρέσβη του 

Ηνωμένου Βασιλείου 
Kate Smith

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Βλάσης, 
συναντήθηκε στο γραφείο του με την Πρέσβη του 
Ηνωμένου Βασιλείου, Kate Smith.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στους 
μακροχρόνιους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο 
χώρες, κάνοντας ειδική αναφορά στην παρουσία ισχυρού 
ομογενειακού στοιχείου στο Ηνωμένο Βασίλειο που 
αποτελεί γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Ο κ. Βλάσης 
ζήτησε τη συνδρομή της βρετανικής πλευράς σε ζητήματα 
που προκύπτουν για τους Έλληνες από την έξοδο του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, 
αναφέρθηκε στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων για 
τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, υπογραμμίζοντας τον σημαίνοντα ρόλο της 
Μεγάλης Βρετανίας στον Αγώνα για την Ανεξαρτησία.

Από την πλευρά της, η Πρέσβης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, Kate Smith, αναφέρθηκε στη δυναμική 
παρουσία των Ελλήνων της Μεγάλης Βρετανίας και την 
ευρεία συμβολή τους στον κοινωνικό και οικονομικό 
ιστό της χώρας, μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες 
που ενισχύουν και προωθούν την επιχειρηματικότητα. 
Επεσήμανε, επίσης, τη βούληση της βρετανικής πλευράς 
για επίτευξη ενός ήπιου BREXIT, κυρίως όσον αφορά 
στα δικαιώματα πολιτών, ενώ τόνισε την ανάγκη για 
περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, με έμφαση 
στη συνεργασία σε θέματα εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος.
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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..
Κάνεκάτι, γιατί δεν πάνε καλά τα 

πράγματα εδώ κάτω. Είχαν δεν είχαν, μας 
βάλανε λουκέτο πάλι... Πόσο να αντέξουμε.

Μέχρι να τελειώσει όλο αυτό με τον ιό, 
μας βλέπω όλους με ζουρλομανδύα...

Σκέψου και αυτούς που δεν ήτανε καλά, 
ούτως ή άλλως,τι έχουν να πάθουν. Θα 
τους αποτελειώσει. 

Με λίγα λόγια θα λαλήσει πολύς κόσμος.
- Να μικρέ που η αναισθησία σου τελικά  

χρησίμευσε σε κάτι.  Για πολλά χρόνια 
αναρωτιόμουν με αυτή σου την στάση. Να 
όμως,που σου βγήκε σε καλό.

- Είδες Σκλάβε!!!
Στα έλεγα τότε εγώ, αλλά εσύ δεν με 

άκουγες.. 
Να σου πω όμως κι άλλα...
Εδώ όλα σχεδόν έχουν γίνει virtual.  

Μέχρι και ο Μαραθώνιος της Scotia Bank 
που είναι να πραγματοποιηθεί αυτόν τον 
μήνα, θα γίνει online, απ’ότι άκουσα. 

-Ό,τι και να πω μικρέ θα είναι λίγο,οπότε 
το αφήνω ασχολίαστο...

Ήθελα όμως να πω κάτι για τη διαφήμιση 
του προέδρου της κοινότητας.. Μου έκανε 
εντύπωση πόσο πολύ ψήλωσε ρε παιδί 
μου!!! Φαίνεται δύο μέτρα παλικάρι... Τι 
άλλο θα δω ο έρμος...!!

Πραγματικά τα έχετε παίξει εκεί κάτω. 
Μήπως αυτός ο κορωνοιός χτυπάει τους 

προέδρους γενικότερα...; Το λέω αυτό,γιατί 
τον δικό μας τον ψήλωσε, ενώ τον Trump 
τον έκανε να βλέπει τα πράγματα, όπως 
τον βολεύει...

Αυτός εν τω μεταξύ, ενώ απ΄ότι φαίνεται 
έχασε τις εκλογές, δεν λέει να κατέβει από 
τον θρόνο του.

Ίσως θα πρέπει να αλλάξει με κάποιον 

τρόπο το καταστατικό,όπως έκανε ο δικός 
μας για να μην εκθρονιστεί ποτέ...

- Τι να λέμε Σκλάβε.
 Δύσκολα τα πράγματα γενικότερα...
Έχουν παρασυρθεί τα πάντα μέσα στην 

δίνη του ιού. 
Ούτε κοινότητες θα μείνουν, ούτε και 

μαγαζιά. 
Αστειευόμασταν,αλλά τελικά βλέπω να 

ανοίγει online μπουζουκάδικο...
 Το άλλο που το πας...
Την προηγούμενη εβδομάδα είπανε ότι 

θα ανοίξουν τα μαγαζιά,αλλά μόνο δέκα 
άτομα θα επιτρέπονται μέσα.

Σε κάθε περίπτωση στα νέα των 
ειδήσεων αναφέρθηκε ό,τι διαφορετικά θα 
απαγορεύεται.

Με λίγα λόγια μας είπαν, βγάλτε τα 
πέρα μόνοι σας, με τα πάγια που έχετε να 
πληρώνετε κάθε μήνα...

Ακούμε τόσο καιρό για τα οικονομικά 
πακέτα στήριξης των επιχειρήσεων που 
επλήγησαν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν 
ανοίξει κανένα πρόγραμμα...

-Άστα μικρέ... Όσο περισσότερο το 
σκέφτεσαι, τόσο το χειρότερο. 

Μόλις τελειώσουν με το φάγωμα των 
ταμείων,θα δώσουν κάτι τις στον κόσμο... 
Με αυτόν τον τρόπο θα πείσουν τους 
πάντες,ότι όλα είναι μια χαρά. 

Δεν βγάζεις άκρη με δαύτους.
Αν όμως γίνεται όλο αυτό για το 

χρήμα,θέλουν σούβλισμα στην κυριολεξία. 
Έχει ο Θεός μικρέ....
-Σκλάβε ο Μεγάλος έχει, αυτό είναι 

το μόνο σίγουρο... Κανόνισε όμως μια 
συνάντηση μαζί του και πες του, ότι δεν 
πάει άλλο με αυτή την κατάσταση που 
επικρατεί.

Αν δεν θέλει να μας μαζέψει όλους εκεί 
πάνω,πρέπει άμεσα να βάλει το χέρι του..

Άσε που έχουμε θέμα με τα ζευγάρια..
Πολλά τα διαζύγια από τη φαγωμάρα,την 

γκρίνια και το σφάξιμο...
Χαοτική η κατάσταση σου λέω. 
-Έγινε μικρέ. Θα του μιλήσω. 
Εσύ όμως δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα,μιας 

και η πόντια δεν έχει έρθει ακόμα...!!
-Σκλάβε τώρα γιατί ξύνεις πληγές;
Ας ήταν εδώ και ας γκρίνιαζε όλη μέρα...
Αντέχω...αφού με ξέρεις..
-Καλά μικρέ.Για καλό το είπα.
Άντε τράβα τώρα, να προλάβεις τα 

τρεχάματά σου.
-Έγινε Σκλάβε.Θα τα πούμε σύντομα...  
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ 

ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ
KAI OI ANAΠΟΦΕΥΚΤΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

Και σήμερα, επιτρέψτε μου να μην 
ασχοληθώ με τα «Κοινοτικά» και 
τις «Στέγες» και όλα τα σχετικά που 
μας απασχολούν και πρέπει να μας 
απασχολούν, αφού για μας η Κοινότητα, 
είναι το σπίτι μας, αλλά με το θέμα των 
Αμερικανικών εκλογών. Βλέπετε είναι 
ένα θέμα που θέλουμε δεν θέλουμε μας 
απασχολεί,  θα απασχολήσει επί μακρόν, 
και θα μας επηρεάσει και δυστυχώς όσο 
και αν φανεί παράξενο θα μας διαιρέσει. 
Αλλωστε από το ποιος κυβερνάει την 
Αμερική εξαρτώνται πολλά πράγματα σε 
όλον τον κόσμο.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του οποίου 
ηγείται ο Τραμπ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
των μέσων ενημέρωσης, το τονίζω αυτό το 
«τις εκτιμήσεις των μέσων ενημέρωσης» 
έχει ηττηθεί. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ και οι 
δικηγόροι του, έχουν καταθέσει προσφυγές 
στη δικαιοσύνη, αμφισβητώντας σε 
τουλάχιστον πέντε Πολιτείες (States), 
τo εκλογικό αποτέλεσμα. Σε αυτές το 
αποτέλεσμα, τώρα που γράφεται το 
κείμενο αυτό (Πέμπτη βράδυ) δεν είναι 
οριστικό, αφού εκκρεμεί η καταμέτρηση 
των επιστολικών ψήφων (mailing vote) 
καθώς και πολλές ψήφοι ψηφοφόρων που 
είχαν ψηφίσει πριν την ημέρα των εκλογών 
(absentee). Το περίεργο είναι ότι σε αυτές, 
η μεταξύ των δύο παρατάξεων διαφορά 
είναι μικρή και το ακόμα πιο περίεργο 
είναι ότι αρχικά προηγείτο και  με μεγάλη 
διαφορά η παράταξη του Τραμπ, και καθώς 
προχωρούσε η καταμέτρηση, κυρίως των 
επιστολικών ψήφων, η διαφορά μειωνόταν 
και τελικά, φέρεται ότι τις  κέρδισε η 
παράταξη των Δημοκρατικών, των οποίων 
ηγείται ο Τζο Μπάϊντεν.

Σε αυτές και γι’ αυτές τις ψήφους, 
έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, πολλές 
καταγγελίες, και φυσικά πολλές 
αμφισβητήσεις και αντιπαραθέσεις. Από το 
τι θα αποφανθούν τα δικαστήρια γι’ αυτές, 
θα εξαρτηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα 
που επισήμως θα ανακοινωθεί στις 12 
Δεκεμβρίου, όπου θα συγκεντρωθούν οι 
εκλέκτορες.

Όμως το οριστικό αποτελέσματα των 
προεδρικών εκλογών θα οριστικοποιηθεί 
και θα επικυρωθεί τον Ιανουάριο, από την 
πλειοψηφία των Γερουσιαστών.

Περίεργο το εκλογικό, 
αλλά και το νομοθετικό 
και διοικητικό σύστημα

Αναντίρρητα το εκλογικό σύστημα των 
ΗΠΑ είναι περίεργο, αλλά αυτό έχουν 
επί χρόνια και αφού το έχουν και δεν το 
αλλάζουν, σε εμάς …περισσεύει. 

Αλλωστε όπως έγραψα και τη περασμένη 
εβδομάδα, υπάρχουν πολλά εκλογικά 
συστήματα. Όλα έχουν πλεονεκτήματα 

αλλά και μειονεκτήματα.
Όμως ας μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής είναι μια ομοσπονδιακή, 
συνταγματική δημοκρατία, προήλθε μετά 
από εμφύλιο πόλεμο και έχει 50 Πολιτείες. 
Πολιτείες μικρές αλλά και μεγάλες και μέσω 
του εκλογικού συστήματος θέλουν να 
δώσουν βαρύτητα και στις μικρές, εξ ού και 
δεν μετρά τόσο η πλειοψηφία των ψήφων 
όλων των πολιτών, όσο του Σώματος των 
Εκλεκτόρων, που εκλέγονται ξεχωριστά 

ανά Πολιτεία.
Έπειτα και 

επειδή ο Πρόεδρος 
έχει πολλαπλές 
εξουσίες, ναι 
μεν ηγείται της 
ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή ς 
εξουσίας και σε 
πολλούς τομείς δρα 
ανεξάρτητα από το 
νομοθετικό σώμα, 
όμως οι νόμοι 
ψηφίζονται από την 
νομοθετική εξουσία 
που αποτελείται 
από την Γερουσία 
και την Βουλή των 

Αντιπροσώπων.
Βέβαια, οι τρεις αυτές μορφές εξουσίας 

(Πρόεδρος, Γερουσία, Βουλή των 
Αντιπροσώπων) συχνά συγκρούονται 
και συχνά παρεμβάλλουν τα περίφημα 
Βέτο, που τα ακολουθούν παζάρια, που 
δεν γίνονται όλα με διαφάνεια, αλλά και 
με σκοπιμότητες,  όλα αλλά αυτά και πάλι 
είναι δικό τους θέμα.

Δικαστικό Σώμα

Ως τόσο εκτός αυτών των τριών μορφών 
εξουσίας, υπάρχει και η δικαστική εξουσία 
που αποτελείται από κατώτερα δικαστικά 
σώματα, τα οποία είναι ανεξάρτητα ανά 
Πολιτεία, αλλά και το Ανώτατο δικαστήριο, 
που σε συνεργασία με κατώτερα δικαστικά 
σώματα ασκούν την δικαστική εξουσία. 
Ολοι, και όλα Πρόεδρος, Νομοθετικά 
σώματα, Δικαστές, θεωρητικά ασκούν τα 
δικαιώματά τους  βασισμένοι στο σύνταγμα 
της χώρας καθώς και σε επιμέρους νόμους, 
κανονισμούς, αλλά και παραδόσεις.

Όμως όλα αυτά είναι θεωρητικά, γιατί 
στην πράξη, όλα και όλοι, ως άτομα που 
είναι, είναι απόλυτα κομματικοποιημένοι. 
Γι’ αυτό και πολλές από τις αποφάσεις 
επί των οποίων καλούνται να πάρουν και 
ιδιαίτερα αυτής επί της νομιμότατος του 
πρόσφατου εκλογικού αποτελέσματος, 
ναι μεν θα την πάρουν «τα κατά Πολιτεία 
Δικαστήρια» αλλά ενδεχομένως τον 
τελευταίο λόγο θα τον έχει  Ανώτατο 
Δικαστήριο, (Supreme Court). Όμως 
στην προκειμένη περίπτωση όταν μιλάμε 
για Supreme Court, αναφερόμαστε  
ουσιαστικά και κυριολεκτικά στους εννέα 
ανώτερους δικαστές. Από αυτούς σήμερα 
οι έξη θεωρούνται συντηρητικοί και οι τρεις 
προοδευτικοί.  Ως εκ τούτου, ασχέτως της 
απόφασης που θα πάρουν, ενδέχεται να 
αμφισβητηθεί από το κόμμα που δεν θα 
ικανοποιηθεί από την απόφαση.

Μια βασική λεπτομέρεια που σχετίζεται 
με όλα τα Δικαστικά Σώματα, κυρίως όμως 
με το Ανώτατο Δικαστήριο και πρέπει 
να αναφέρουμε είναι ότι οι Δικαστές του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, ασκούν εφ’ όρου 
ζωής τα καθήκοντά τους, αλλά όταν κενωθεί 
μία θέση, η θέση ναι μεν συμπληρώνεται 
από πρόσωπο της εμπιστοσύνης του 
Προέδρου, αλλά ο διορισμός του πρέπει 
να εγκριθεί από τη πλειοψηφία των 
Γερουσιαστών.

Εξ ου και πιθανώς όσοι δεν 
παρακολουθούν εκ του πλησίον τα της 
Αμερικής, δεν μπόρεσαν να καταλάβουν 
γιατί οι Δημοκρατικοί Γερουσιαστές 
εναντιώθηκαν με πάθος κατά του διορισμού 
του Δικαστή Brett M. Kavanaugh, και της 
Δικαστού Amy Coney Bareh. Αλλωστε 
ενδεχομένως και αυτοί οι δύο, από κοινού 
με τους άλλους επτά, να κληθούν να 

συμμετάσχουν στην απόφαση περί του 
εκλογικού αποτελέσματος.

Το εκλογικό σύστημα στις 
ΗΠΑ είναι «πλειοψηφικό 

ανά Πολιτεία»

Μιά σημείωση και μία διόρθωση 
(κατόπιν υποδείξεως φίλου, τον οποίο 
και ευχαριστώ) για τα όσα έγραψα την 
περασμένη εβδομάδα. Το εκλογικό 
σύστημα στις ΗΠΑ είναι πλειοψηφικό 
και ισχύσει ανά Πολιτεία. Οι ψηφοφόροι 
εκλέγουν το σώμα των εκλεκτόρων που 
απαρτίζεται από 538 εκλέκτορες.

Σε όλες τις Πολιτείες, πλην δύο, 
ο υποψήφιος που εξασφαλίζει την 
πλειοψηφία των ψήφων παίρνει το 
σύνολο των εκλεκτόρων της πολιτείας. Στη 
Νεμπράσκα και στο Μέιν οι εκλέκτορες 
τους, κατανέμονται με αναλογικό σύστημα.

(Συγκριτικά θα αναφέρω ότι το εκλογικό 
σύστημα των ΗΠΑ, είναι κάτι ανάλογο με 
αυτό που ισχύει στον Καναδά. Μόνο που 
ο Καναδάς χωρίζεται σε 338 μονοεδρικές 
περιφέρειες).  

Επί πλέον οι Αμερικανοί την ίδια ημέρα 
εκλέγουν τους 435 βουλευτές τους, για την 
Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Rep-
resentative). Αυτών η  θητεία είναι μόνο 
δύο χρόνων. Εκλέγουν ακόμα  και 33 εκ 
των 100 Γερουσιαστών. Αυτών η θητεία 
είναι έξη χρόνων, αλλά ανά δύο χρόνια 
εκλέγουν 33, το 1/3 από αυτούς. 

Γενική επανακαταμέτρηση 
ψήφων στην Γεωργία, 

το αποτέλεσμα στις 
20 Νοεμβρίου  

Εν τω μεταξύ λόγω της επικρατούσας 
κατάστασης, στην Πολιτεία της Γεωργίας 
(Georgia) λόγω της πολύ μικρής διαφοράς 
μεταξύ των δύο υποψηφίων (της τάξεως 
του 0,25%, υπέρ του Μπάϊντεν) και τις 
καταγγελίες που θέλουν προβλήματα στο 
λογισμικό σύστημα και λαθροχειρία που 
οδηγούν σε αύξηση των ψήφων υπέρ του 
Biden, διατάχτηκε γενική επανακαμέτρηση 
των ψήφων και μάλιστα αυτή να γίνει με το 
χέρι.

Ο υπεύθυνος της Πολιτείας 
(Ρεπουμπλικάνος) αν και δήλωσε ότι δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη βίας και νοθείας, 
λόγω του ότι  ο Δημοκρατικός Τζο 
Μπάιντεν έχει προβάδισμα μόλις 14.111 
ψήφων - επί συνόλου 5 εκατομμυρίων 
στην πολιτεία - έδωσε εντολή για γενική 
επανακαταμέτρηση των ψήφων. 

Η καταμέτρηση θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι την 20η Νοεμβρίου.

Ασχέτως σε ποιον θα καταμετρηθούν οι 
16 εκλέκτορες δεν θα αλλάξει το συνολικό 
αποτέλεσμα, αφού και χωρίς αυτούς το 
όριο των 270 έχει ξεπεραστεί από τους 
Δημοκρατικούς.

Όμως θα διαπιστωθούν πολλά, για 
τον τρόπο που γίνεται η καταμέτρηση και 
κατά πόσο γίνονται λαθροχειρίες, αφού 
σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν 
σε αυτήν την Πολιτεία, θα θεωρηθεί ότι 
έγιναν και σε άλλες, οπότε, μεταξύ των δύο 
Κομμάτων, θα αρχίσει ένας άλλος αγώνας 
σκληρής αντιπαράθεσης κατηγοριών 
για οργανωμένη νοθεία και θα ζητηθεί 
η επανακαταμέτρηση με τα χέρια και σε 
άλλες Πολιτείες όπου η μεταξύ των δύο 
υποψηφίων διαφορά είναι πολύ μικρή..

Σε αυτήν την Πολιτεία, ήδη έχει αρχίσει 
και ένας άλλος σκληρός προεκλογικός 
αγώνας, αφού σε αυτήν πρόκειται να 
κριθούν δύο έδρες για την Γερουσία. 
Τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν εκλέξει 
50 Γερουσιαστές και οι  Δημοκρατικοί 
48. Η εκλογική αυτή αναμέτρηση θα γίνει 
στις 5 Ιανουαρίου. Γι’ αυτήν την εκλογική 
αναμέτρηση άρχισαν ήδη να ξοδεύονται 
πολλά εκατομμύρια δολάρια. Αν κερδίσουν 
οι Ρεπουπλικάνοι και φτάσουν στους 52 και 
οι Δημοκρατικοί μείνουν στους 48, ακόμα 

και αν εκλεγεί ο Μπάιντεν ως Πρόεδρος, 
θα έχει δυσκολίες για να εφαρμόσει το 
πρόγραμμα που θέλει.

Εν τω μεταξύ, πρέπει να σημειώσουμε 
ότι ο Τζό Μπάιντεν, βασιζόμενος στα 
όσα εκλογικά αποτελέσματα έχουν γίνει 
γνωστά, έχει αρχίσει να σχηματίζει την 
ομάδα «μετάβασης» στην εξουσία και 
τα πρώτα πρόσωπα που έχει επιλέξει 
δείχνουν την κατεύθυνση προς την οποία 
θα κινηθεί η πιθανή διακυβέρνησή του.

Οι δικαστικές αγωγές είναι 
καθιερωμένες και αποτελούν 

παράδοση…

Επαναλαμβάνοντας όσα είχα γράψει και 
την περασμένη εβδομάδα, θα αναφέρω ότι 
την ώρα που γράφεται το κείμενο  αυτό και 
παρ’ ότι οι Δημοκρατικοί πανηγυρίζουν για 
την εκλογή του Μπάϊντεν, το επίσημο και 
από τους αρμόδιους φορείς αποτέλεσμα 
δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Σίγουρα 
θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το 
αποτέλεσμα της επανακαταμέτρησης 
των ψήφων με το χέρι στη Γεωργία, 
(20 Νοεμβρίου), καθώς και τα των 
Εκλεκτόρων που θα συγκεντρωθούν στις 
14 Δεκεμβρίου. 

Φυσικά εν τω μεταξύ οι δικαστικές αγωγές 
θα βρίσκονται εν εξελίξει, και  το χειρότερο 
είναι βέβαιο ότι όταν γίνει γνωστό το τελικό 
αποτέλεσμα, δεν θα γίνει σεβαστό, από 
τον έναν εκ των δύο μονομάχων.   

Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται, ή 
μάλλον είναι βέβαιο, ότι θα ξεσπάσουν 
και βίαια, αν όχι και αιματηρά επεισόδια, 
με απρόβλεπτες για τις ΗΠΑ συνέπειες. 
Δυστυχώς αυτές θα επηρεάσουν και 
ολόκληρη την οικουμένη, αφού οι ΗΠΑ, 
είναι η μοναδική υπερδύναμη και με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο αφήνει παντού το 
στίγμα της, ασχέτως αν άλλοτε και από 
άλλους θεωρείται θετικό και άλλοτε και από 
άλλους θεωρείται αρνητικό.

Θα αποφύγω να υιοθετήσω τις μεταξύ 
των δύο παρατάξεων εκατέρωθεν 
εξαπολυόμενες καταγγελίες, αφού αυτές 
θα λυθούν, όπως και όταν τέλος πάντων 
λυθούν, από τους ίδιους τους Αμερικανούς, 
που βλέπουν να γίνονται περίγελος της 
ανθρωπότητας.

Ολοφάνερα όλοι μας έχουμε επηρεαστεί 
από τα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ και 
έχουμε πάρει θέσεις, άλλοι υπέρ των 
Ρεπουμπλικανικού κόμματος, του οποίου 
ηγείται ο Τράμπ και άλλοι υπέρ του 
Δημοκρατικού Κόμματος του οποίου 
ηγείται ο Μπάϊντεν. Παραδόξως μερικοί 
εκφράζονται και με πάθος, κάτι που δεν 
είναι σωστό, αφού εμείς στο κάτω-κάτω 
δεν ζούμε στην Αμερική. Οπωσδήποτε 
ενδιαφερόμαστε, οπωσδήποτε τα 
παρακολουθούμε, και οπωσδήποτε 
μπορούμε να διαφωνούμε γι’ αυτά, αλλά 
να μην χαλάμε και τις καρδιές μας. Δεν 
υπάρχει λόγος. 

Βεβαίως οι Αμερικανοί και κυρίως τα 
μέσα ενημέρωσής τους, δείχνουν μια 
πρωτοφανή εκατέρωθεν προκατάληψη, 
μια προκατάληψη που θυμίζει κλίμα 
εμφυλίου πολέμου.

Σημειώνω ότι το Κόμμα του Τραμπ, έχει 
ως χρώμα του το κόκκινο και σύμβολό του 
τον ελέφαντα, ενώ του Μπάιντεν έχει ως 
χρώμα του το μπλε και σύμβολό του τον 
όνο, κοινώς τον γάϊδαρο.

Αυτά τα σύμβολα για τους Αμερικανούς 
είναι καθιερωμένα και αποτελούν 
παράδοση και για αυτούς ότι είναι 
καθιερωμένο και αποτελεί παράδοση δεν 
το αλλάζουν εύκολα.

Αλλωστε και να θέλουν να αλλάξουν το 
Σύνταγμά τους είναι μια πολύ δύσκολη 
διαδικασία, οπότε αρκούνται να σέβονται 
αυτά που έχουν. 

Εν αναμονή λοιπόν της 20ης Ιανουαρίου 
του 2021, που αρχίζει η νέα θητεία του 
Προέδρου των ΗΠΑ, του μοναδικού επί της 
γης πλανητάρχη.

Ελληνοκαναδικο Βήμα Montreal
14 Νοεμβρίου 2020
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Του Γεωργίου Καρύδη

Βλέπουμε ότι οι φορείς του ιού αρχίζουν 
να αυξάνονται. Πρέπει να προστατεύσουμε 
το σύστημα υγείας για να μπορούν να 
εξυπηρετούνται όλοι και να σώζονται ζωές.

Αν και δεν έχει ληφθεί σχετική 
απόφαση, μπορεί παρατείνοντας τις 
(Χριστουγεννιάτικες) διακοπές να κλείσουν 
προσωρινά τα σχολεία. Το μέτρο αυτό θα 
συμβάλει στην μείωση της διάδοσης του 
COVID-19.

Αυτά μεταξύ άλλων ανέφερε την 
Πέμπτη ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, 
κ. François Legault, ο οποίος κατά την 
ενημερωτική συνέντευξή του πρόσθεσε ότι 
στα σχολεία και στους  χώρους εργασίας 
παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά 
μετάδοσης της νόσου.

Εν τω μεταξύ, έκανε γνωστό ότι 
λόγω της αύξησης των φορέων που 
παρατηρείται 1.174 σχολικές τάξεις είναι 
επί του παρόντος κλειστές. Από αυτές, 324 
έκλεισαν  τις τελευταίες δύο ημέρες. Είναι 
σαφές, είπε, ότι τα σχολεία είναι φορέας 
μετάδοσης του ιού.

Το κλείσιμο σχολείων πριν από 
τις διακοπές των Χριστουγέννων, ή 
ενδεχομένως να παραταθούν μετά τις 
κανονικές διακοπές μπορεί να είναι 
ένας από τους τρόπους περιορισμού 
του δεύτερου  κύματος εξάπλωσης του 
Κορωναϊου που παρατηρείται στο Κεμπέκ. 

Αν συμβεί αυτό θα μπορούσε να 
σημαίνει παράταση του σχολικού έτους 
μέχρι τον Ιούλιο, είπε, για να τονίσει ότι η 
κυβέρνηση έχει συζητήσει το θέμα αυτό 
με τα συνδικάτα, καθώς θα επηρεάσει 
όχι μόνο τους μαθητές αλλά και τους 
εκπαιδευτικούς καθώς και το προσωπικό 
που εργάζεται στα σχολεία.

Πάντως, είπε ότι πρόκειται για ένα 
ύστατο μέτρο που ακόμα συζητείται και 
επ’ αυτού δεν έχει παρθεί καμία σχετική 
απόφαση. 

Ως τόσο ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι 
το θέμα του προσωρινού κλεισίματος των 
Σχολείων συζητείται κατ’ ιδίαν μεταξύ των 
αρμοδίων και δεν είχε προγραμματιστεί να 
δημοσιοποιηθεί ακόμη. Τα ανέφερα, είπε, 
λόγω της διαρροής της πληροφορίας στα 
μέσα ενημέρωσης και προκειμένου να μην 
δημιουργούνται εντυπώσεις. 

Ο κ. Legault, απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση αρνήθηκε να πει εάν σκέφτεται 
να κλείσει και πάλι τις επιχειρήσεις, όπως 
είχε γίνει την περασμένη Ανοιξη.

Σε έξαρση το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας

Με το δεύτερο κύμα της πανδημίας 
του Κορωναϊού να βρίσκεται σε έξαρση 
και στο Κεμπέκ, όπως και σε όλο τον 
κόσμο, ο κ. Λεγκό είπε ότι η κυβέρνηση 
πρέπει να σταθμίσει όλες τις επιλογές 
της προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε 
ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Ως τόσο στην Εθνοσυνέλευση του 
Κεμπέκ τα κόμματα της Αντιπολιτεύσεως 
επιτέθηκαν κατά της Κυβέρνησης του κ. 
Legault για τον τρόπο αντιμετώπισης της 
πανδημίας και εστίασαν την επίθεσή τους 
στην έλλειψη δράσης για τον εξοπλισμό των 
σχολικών κτιρίων με σύγχρονα συστήματα 
εξαερισμού και φιλτραρίσματος, αφού για 
πολλούς τα απαρχαιωμένα συστήματα 
όπου υπάρχουν συμβάλουν στην διάδοση 
της πανδημίας.

(Σημειώνουμε, ότι αυτό, το σύστημα του 
εξαερισμού των αιθουσών δηλαδή, θα είναι 

ένα πολύ κρίσιμο σημείο, δεδομένου ότι σε 
πολλές σχολικές αίθουσες ο εξαερισμός, 
γίνεται με το άνοιγμα των παραθύρων, 
που φυσικά δεν μπορεί να ανοίγουν τον 
Χειμώνα.)

Απαντώντας ο κ. Legault και 
επικαλούμενος τις απόψεις αξιωματούχων 
δημόσιας υγείας δήλωσε ότι ο εξαερισμός 
δεν ευθύνεται για τα υψηλά ποσοστά 
μετάδοσης του ιού στα σχολεία.  Ωστόσο, 
είπε, ότι ειδικοί του Υπουργείου Υγείας 
έχουν πάρει εντολή να επανεξετάσουν 
το θέμα αυτό και τόνισε ότι «πρέπει να 
εξετάσουμε τη δυνατότητα κλεισίματος 
των σχολείων για έναν πολύ συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα και για μια σαφώς 
καθορισμένη περίοδο.

Αναφερόμενος στο θέμα της επιμήκυνσης 
των διακοπών και του κλεισίματος των 
σχολείων, ο καθηγητής δημόσιας υγείας 
Benoît Mâsse, τάχτηκε υπέρ του μέτρου.   

Στόχος είναι να ανοίξουν τα σχολεία μετά 
από τις διακοπές  με τον ιό υπό έλεγχο. 
Το χειρότερο σενάριο θα ήταν αν τον 
Ιανουάριο και αμέσως μετά τις διακοπές 
και το άνοιγμα των σχολείων η εξάπλωση 

της πανδημίας  δεν είχε τεθεί υπό έλεγχο.
Ο κ. Mâsse μάλιστα, για να περιγράψει 

το κρίσιμο της κατάστασης, είπε ότι μπορεί 
να είναι απαραίτητο το κλείσιμο των 
σχολείων και επί πλέον των ημερών των 
«Ανοιξιάτικων διακοπών» προκειμένου  
να μειωθεί ο αριθμός των ημερήσιων 
περιπτώσεων έως το τέλος της σχολικής 
χρονιάς.

Εν τω μεταξύ, κοιτάζοντας την κατάσταση 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, 
ο κ. Legault είπε ότι τον ανησυχεί ιδιαίτερα 
για το πού κατευθύνονται τα πράγματα 
στην επαρχία.

«Έχουμε ένα πολύ, πολύ ισχυρό δεύτερο 
κύμα παγκοσμίως και έχουμε μια δεύτερη 
μάχη για να πολεμήσουμε», δήλωσε ο Le-
gault για να καταλήξει στο ότι: «Οι επόμενες 
εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Χρειάζομαι 
την υποστήριξη όλων των Κεμπεκιωτών», 
υπονοώντας φυσικά ότι όλοι πρέπει 
να ακολουθούμε πιστά τις εντολές των 
αρμοδίων, οι οποίες επιγραμματικά  είναι 
γνωστό ότι είναι η χρήση μασκών σε όλους 
τους κλειστούς χώρους, η τήρηση των 

François Legault: Ανησυχητική 
η εξάπλωση του Κορωναϊού 

Μπορεί να κλείσουν προσωρινά τα σχολεία
Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ κρίσιμες
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αποστάσεων, το τακτικό πλύσιμο των 
χεριών και φυσικά η αποφυγή του 
συνωστισμού, είτε σε κλειστούς, είτε 
σε ανοικτούς χώρους.

Τα σχετικά με τον Κορωναίο 
εν συντομία

Περισσότερες από 1.100 σχολικές 
τάξεις στο Κεμπέκ είναι κλειστές λόγω της 
αύξησης των θετικών κρουσμάτων.

Ο αριθμός των καθημερινών 
περιπτώσεων COVID-19 στο Κεμπέκ 
αυξάνεται, παρ’ ότι το μεγαλύτερο μέρος 
της επαρχίας βρίσκεται «στην κόκκινη 
ζώνη».

Την Πέμπτη στο Κεμπέκ αναφέρθηκαν 
1.365 νέες περιπτώσεις COVID-19 και 42 
επί πλέον θάνατοι.

Από την  έναρξη της πανδημίας, 
έχουν σημειωθεί 119.894 επιβεβαιωμένα 
κρούσματα, ενώ 6.557 άτομα έχουν πεθάνει. 
Υπάρχουν 583 άτομα στο νοσοκομείο 
(αύξηση 10 από την προηγούμενη ημέρα). 
Από αυτά 86, (δύο  επί πλέον από την 
προηγούμενη ημέρα) νοσηλεύονταν σε 
ΜΕΘ στην εντατική θεραπεία.

Ο πρωθυπουργός François Legault 
δήλωσε ότι το κλείσιμο σχολείων παραμένει 
το έσχατο μέσο, αλλά δεδομένης της 
πρόσφατης αύξησης των επιδημιών μεταξύ 
μαθητών και προσωπικού, αναγνώρισε ότι 
μπορεί να μην έχει άλλη επιλογή.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός 
είπε ότι σκέφτεται να παρατείνει (τις 
Χριστουγεννιάτικες) διακοπές σε μια 
προσπάθεια να ελέγξει την εξάπλωση του 
COVID-19, καθώς 1.174 τάξεις έκλεισαν 
λόγω θετικών περιπτώσεων και 324 από 
αυτές ήταν τις τελευταίες δύο ημέρες.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε 

συζητήσεις και θα προσπαθήσουμε να 
προειδοποιήσουμε τους γονείς όσο το 
δυνατόν νωρίτερα, αν καταλήξουμε σε 
αυτήν την  απόφαση», δήλωσε ο κ. Legault.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, 
οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας της 
επαρχίας δεν πιστεύουν ότι η αύξηση των 
μολύνσεων στα σχολεία, οφείλεται στα 
προβλήματα εξαερισμού των αιθουσών 
διδασκαλίας  στα σχολεία είναι πίσω από 
την πρόσφατη αύξηση των περιπτώσεων.
Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, το Κεμπέκ 
δεν έχει ακόμη εκπονήσει σχέδιο βελτίωσης 
των συστημάτων εξαερισμού στις αίθουσες 
διδασκαλίας.

Το Κεμπέκ ανακοίνωσε σχέδιο 
οικονομικής βοήθειας  1,5 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων για να συμβάλλει στην 
αναθέρμανση της οικονομίας που 
αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
που επέφερε ο COVID-19

Η εξάπλωση του COVID-19 αυξάνεται 
σε 3 γειτονιές του Μόντρεαλ, LaSalle, 
Lachine και Rivière-des-Prairies, και 
οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας δεν 
μπορούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο.

Ανησυχώντας για πιθανά κρούσματα 
COVID-19, η υπηρεσία CBSA (Canada 
Border Services Agency ή Οργανισμός 
συνόρων του Καναδά) απελευθέρωσε τους 
περισσότερους παράνομους μετανάστες 
από κέντρα κράτησής τους.

Στο  Οντάριο αναφέρθηκαν την Πέμπτη  
1.575 νέες περιπτώσεις COVID-19. Ο 
αριθμός αυτός αποτελεί ημερήσιο 
ρεκόρ. Τα κρούσματα υπερβαίνουν 
τους 1000 για εβδόμη συνεχόμενη 
ημέρα. Πολλοί από τους  θανάτους 
σημειώνονται σε Γηροκομεία της 
Επαρχίας.Ανάλογη ανησυχητική 
αύξηση φορέων και θανάτων εξ αιτίας 
του Κορωναϊού παρατηρείται και στις 
υπόλοιπες Επαρχίες του Καναδά.

Τριντό: «Επιτέλους 
φως στο τούνελ 
με το εμβόλιο»

Η είδηση   ότι το πειραματικό εμβόλιο για 
τον Covid-19 της Pfizer είναι περισσότερο 
από 90% αποτελεσματικό είναι «πολύ 
ενθαρρυντική», δήλωσε τη Δευτέρα ο 
πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν 
Τριντό.

«Ελπίζουμε ότι ένα εμβόλιο θα έρθει 
στις αρχές του επόμενου έτους. Βλέπουμε 
ένα φως στο τέλος της τούνελ», είπε 
σε συνέντευξη Τύπου. Ο Καναδάς έχει 
συνάψει συμφωνία με την Pfizer για 
τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δόσεις του 
εμβολίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, 
ο Καναδάς έχει ξεπεράσει τους 10.000 
θανάτους εξαιτίας του νέου κορωνοϊού. 
Πάνω από το 90% των θανάτων έχουν 
καταγραφεί στις δύο μεγαλύτερες και 
πολυπληθέστερες επαρχίες της χώρας, 
στο Οντάριο και το Κεμπέκ.

naftemporiki.gr με πληροφορίες 
από το Reuters.

Μόντρεαλ: Λήξη 
συναγερμού στα 

γραφεία της Ubisoft
Αστυνομικές δυνάμεις του Μόντρεαλ 

στον Καναδά εκκένωσαν αργά το 
βράδυ της Παρασκευής το κτήριο όπου 
στεγάζονται τα γραφεία της γνωστής 
εταιρείας βιντεoπαιχνιδιών Ubisoft, όπου 
νωρίτερα υπήρξαν πληροφορίες για 
ενδεχόμενη υπόθεση ομηρίας.

Με νεότερο tweet που ανήρτησε λίγο πριν 
από τις 23:00 ώρα Ελλάδας η Αστυνομία 
του Μόντρεαλ αναφέρεται ότι το κτήριο 

εκκενώθηκε, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε εν 
δυνάμει απειλή σε αυτό.

Νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός στις 
καναδικές αρχές, με την Αστυνομία του 
Μόντρεαλ να αναρτά σε διαδοχικά tweets 
τα εξής: «Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική 
επιχείρηση στη γωνία των οδών Σεν Λοράν 
και Σεν Βιατέρ. Ζητάμε από τους πολίτες 
να αποφύγουν την περιοχή. Η αστυνομία 
επαληθεύει αυτή την ώρα τις πληροφορίες 
και θα ακολουθήσει ενημέρωση».

«Αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην 
περιοχή έπειτα από τηλεφώνημα στην 
Άμεση Δράση. Ειδικές μονάδες της 
αστυνομίας ερευνούν τις εγκαταστάσεις του 
κτηρίου. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες».

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ισχυρές 
δυνάμεις της αστυνομίας. Ορισμένοι 
υπάλληλοι φέρεται να διέφυγαν στην 
οροφή του κτηρίου, όπου έκλεισαν την 
πόρτα. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο 
twitter απεικονίζονται αστυνομικοί με το 
δάχτυλο στη σκανδάλη, απέναντι από το 
κτήριο της εταιρείας.
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δίκαια, σε όσους απόλυτα το χρειάζονται», 
συνέχισε. «Αυτή είναι η πρώτη 
προτεραιότητα για εμάς στο υπουργείο 
Υγείας».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο ειδικός για 
τις μολυσματικές ασθένειες, Δρ Ισαάκ 
Μπόγκοτς, δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα 
μπορούσε να υπάρξει κάποια προσπάθεια 
εμβολιασμού στον Καναδά έως τον 
«Φεβρουάριο ή Μάρτιο» του 2021.

Η Έλιοτ είπε, ότι πιστεύει ότι η επαρχία 
θα μπορούσε να παραλάβει κάποιες 
ποσότητες από τα δύο εμβόλια «τους 
επόμενους μήνες».

Ο επιδημιολόγος Δρ. Abdu Sharkawy 
είπε ότι τα νέα σχετικά με τις δοκιμές 
εμβολίων πρέπει να εκλαμβάνονται  
σαν ένα φως στο τούνελ και όχι σαν μια 
δικαιολογία για να αποφύγουμε τα μέτρα 
δημόσιας υγείας.

“Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε 
μια καλή στρατηγική όσον αφορά τη 
διατήρηση  συνηθειών υγιεινής για τους 
επόμενους μήνες.”

Ο πρωθυπουργός D. Ford εξάλλου, 
ανακοίνωσε τα θετικά νέα από τη Moderna 
και πρότεινε  «οι εργαζόμενοι της πρώτης 
γραμμής στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης και της μακροχρόνιας 
περίθαλψης» να είναι οι πρώτοι που θα 
κάνουν το εμβόλιο.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει 
παραγγείλει 76 εκατομμύρια δόσεις των 
υποψηφίων εμβολίων της Pfizer, καθώς και 
20 εκατομμύρια   της Moderna, με επιλογή 
για 36 εκατομμύρια επιπλέον.

Κάθε άτομο απαιτείται να λαμβάνει 
δύο δόσεις του εμβολίου για να είναι 
αποτελεσματικό.

σε όλη την πόλη λόγω της καταιγίδας, 
συμπεριλαμβανομένων μεγάλων περιοχών 
στο ανατολικό άκρο.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής 
υπηρεσίας του Τορόντο Matthew Pagg 
έγραψε στο Twitter ότι οι πυροσβέστες 
του ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο αριθμό 
κλήσεων για πεσμένα καλώδια και 
απεγκλωβισμούς από ασανσέρ.

Στη περιφέρεια Halton η αστυνομία 
επίσης, ανέφερε ότι μέσα σε 90 λεπτά, 
έλαβε άπειρες  κλήσεις για πεσμένα 
δέντρα σε δρόμους σε περισσότερες από 
30 τοποθεσίες σε όλη την περιοχή ενώ 
προειδοποιούσε τους οδηγούς να μην 

Σε εξέλιξη 
σχέδιο για τη 
διανομή του 

εμβολίου

Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις 
σάρωσαν την ευρύτερη περιοχή Toronto

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

οδηγούν αν δεν υπήρχε μεγάλη ανάγκη.
«Το δέντρο μετατόπισε το μεγάλο γκαράζ 

της», δήλωσε η Judy Baldwin, για την 
90χρονη θεία  της που ζει στο σπίτι. «Ήταν 
επικίνδυνο, ένιωθα σαν ένας τυφώνας να 
περνάει από τα παράθυρα. Ήταν σαν ένα 
χτύπημα βροντής» είπε, περιγράφοντας τη 
σκηνή.

Ένας κάτοικος του Oakville είπε στο 
Global News ότι παρακολουθούσε από 
το παράθυρο όταν ένα δέντρο έσπασε 
και έπεσε  σε οροφή σπιτιού πίσω 
στην αυλή του. «Αυτό το δέντρο ήταν 
το μεγαλύτερο και ψηλότερο από όλα. 
Παρακολουθούσαμε..άρχισε να γέρνει και 
μετά ακούσαμε να αρχίζει να σπάει και 

στη συνέχεια να πέφτει στην οροφή και να 
ανοίγει μια τεράστια τρύπα”.

Η Hydro One ανέφερε ότι οι διακοπές 
λειτουργίας που προκλήθηκαν από 
τους ισχυρούς ανέμους επηρέασαν 
περισσότερα από 104.000 σπίτια σε 
ολόκληρη την επαρχία, με το μεγαλύτερο 
πλήγμα στο νότιο Οντάριο.

Μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, ο αριθμός 
αυτός είχε αυξηθεί σε περισσότερα από 
230.000 σπίτια χωρίς ρεύμα, από το Wind-
sor έως το Sudbury και ανατολικά, ακριβώς 
πριν από την περιοχή της Οττάβα.

Σύμφωνα με  τη μετεωρολογική υπηρεσία 
οι άνεμοι υποχώρησαν τη Δευτέρα το πρωί.

Ένα Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 
για να Ζεστάνει την Καρδιά

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και το νέο single της καλλιτέχνιδος και στιχουργού Katherine Filippeos ήρθε ακριβώς 
στη στιγμή που έπρεπε για να δώσει μία θετική και ελπιδοφόρα νότα για την περίοδο των εορτών. Ο τίτλος του 
τραγουδιού είναι “King of Kings” και κυκλοφορεί από την Odeon Records.

Η Κάθριν, η οποία είναι διπλωματούχος Α.R.C.T του Royal Conservatory of Music, έχει γράψει τραγούδια για την ίδια 
αλλά και για άλλους καλλιτέχνες τα οποία έχουν μπει στα charts της Βόρειας Αμερικής συμπεριλαμβανομένου του 
Billboard. Αυτή η κυκλοφορία είναι μία εντυπωσιακή οικογενειακή συνεργασία. Το τραγούδι έγραψαν η Κάθριν μαζί 
με τον πατέρα της Kostas Filippeos, γνωστό για την σύνθεση του μουσικού θέματος της τηλεοπτικής ταινίας “Honor 
Thy Father” του CBC. Ο κος Φιλιππαίος έκανε την παραγωγή μαζί με τον αδερφό της Κάθριν, Chris Phillips, ο οποίος 
είναι παραγωγός χρυσών και πλατινένιων δίσκων.

Ένα τέλειο τραγούδι για οποιαδήποτε χριστουγεννιάτικη συλλογή, “King of Kings” είναι διαθέσιμο σε όλες 
τις digital πλατφόρμες και σίγουρα θα ζεστάνει τις καρδιές πολλών αυτές της γιορτές…

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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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!!!

visitgreece.gr

[

Βουνό χαμηλό και σχετικά ήμερο, το 
Πήλιο αποτελεί συνώνυμο σχεδόν της 
Μαγνησίας και της πρωτεύουσάς της, του 
Βόλου. Με την ψηλότερη κορυφή του, τον 
Σταυρό, να υψώνεται στα 1.624 μέτρα και 
μήκος 50 περίπου χιλιόμετρα, το Πήλιο 
αποτελεί το φυσικό σύνορο της Μαγνησίας 
με το Αιγαίο Πέλαγος.

Οι ήπιες πλαγιές, αλλά και οι ήμερες 
κορυφές τους κάνουν το Πήλιο ιδιαίτερα 
αγαπητό στους πεζοπόρους και τους 
αρχάριους ορειβάτες, που θα βρουν 
εδώ δύο ορειβατικά καταφύγια, στην 
τοποθεσία Αγριόλευκες και στον Άγιο 
Γεώργιο Ζαγοράς. Για τους λάτρεις της 
λευκής πίστας στις Αγριόλευκες, κοντά 

στα Χάνια υπάρχει και χιονοδρομικό 
κέντρο, ενώ προσφέρονται κι ένα πλήθος 
υπέροχων διαδρομών για τους φανατικούς 
της ποδηλασίας βουνού και της ιππασίας.

Είτε επισκέπτεσθε το Πήλιο χειμώνα 
ντυμένο στα λευκά, είτε την άνοιξη 
ή το καλοκαίρι, όταν οι πλαγιές 
βάφονται πολύχρωμες από τα δεκάδες 
αγριολούλουδα ανάμεσα στα έλατα, τις 
καστανιές και τις οξιές, η περιήγηση στα 

παραδοσιακά χωριά του είναι μία εμπειρία 
μαγευτική….

Πορταριά η κοσμοπολίτισσα
Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα χωριά του 
Πηλίου που σφύζει από κόσμο όλες τις 
εποχές του χρόνου. Είναι το πρώτο χωριό 
που συναντάμε καθώς ανεβαίνουμε από 

ΠΗΛΙΟ
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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.

τον Βόλο το βουνό του Πηλίου, και είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλές λόγω της εγγύτητάς 
του στο χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και 
στη θάλασσα. Πολυτελή ξενοδοχεία, 
παραδοσιακοί ξενώνες, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, εστιατόρια και ταβέρνες, καφέ, 
μπαρ και καταστήματα με σουβενίρ και 
είδη λαϊκής τέχνης καλύπτουν όλα τα 
γούστα και τις ανάγκες.

Ζαγορά του πνεύματος
Στις ανατολικές πλαγιές του Πηλίου με θέα 
το Αιγαίο Πέλαγος βρίσκεται η αρχοντική 
Ζαγορά. Το πολυπληθέστερο χωριό του 
Πηλίου οργανώνεται γύρω από τέσσερις 
συνοικίες με κεντρική πλατεία αυτή του 
Αγίου Γεωργίου με την ομώνυμη εκκλησία, 
γνωστή για το υπέροχο τέμπλο της. Στην 
κεντρική πλατεία βρίσκεται και η Δημόσια 
Βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε στα τέλη 
του 18ου αι. και σήμερα λειτουργεί 
ως δανειστική με πλούσιο και σπάνιο 
υλικό, ενώ διαθέτει και αναγνωστήριο! 
Λίγο πιο κάτω συναντάμε το αρχοντικό 
Δρακοπούλου στο ισόγειο του οποίου 
λειτουργεί το παρασκευαστήριο του 
Γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού 
Ζαγοράς. Εδώ η φύση συναντά την 
παράδοση… Το χωριό δίνει άφθονη πρώτη 
ύλη σε οπωροφόρα, τα οποία με μοναδικές 
παραδοσιακές συνταγές και αγνά προϊόντα 
γίνονται λαχταριστά γλυκά του κουταλιού, 
μαρμελάδες και σπιτικά λικέρ… ιδανικά για 
να πάρετε δυνάμεις μετά από πεζοπορία ή 
να τα χαρίσετε στους αγαπημένους σας…

Η αρχοντική Τσαγκαράδα
Στα 500 μέτρα υψόμετρο στην ανατολική 
πλευρά του Πηλίου, σε ένα περιβάλλον 
κατάφυτο με υπέροχη θέα προς τη 
θάλασσα του Αιγαίου, απλώνεται η 
Τσαγκαράδα. Η φύση εδώ δεσπόζει καθώς 
οι καστανιές και τα πλατάνια αγκαλιάζουν 
σχεδόν κάθε παλιό και νέο κτήριο της 
αραιοκατοικημένης Τσαγκαράδας. Πιείτε 
καφέ στην κεντρική πλατεία της Αγίας 
Παρασκευής, όπου ο Μέγας Πλάτανος 
μετράει μία χιλιετία ζωής και μη χάσετε το 
τοξωτό γεφύρι φτιαγμένο από ηπειρώτες 
μάστορες στην έξοδο του χωριού. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ιστορικά 
αξιοθέατα της περιοχής, η Αχιλλοπούλειος 
Εμπορική Σχολή και η Νανοπούλειος 
Σχολή. Μαζέψτε κάστανα – το Νοέμβρη 
διοργανώνεται και η γιορτή του κάστανου 
- και μανιτάρια και ξεκινήστε από εδώ 
υπέροχες διαδρομές στη φύση….

Βυζίτσα για 
ατελείωτες βόλτες

Από τα πιο ξακουστά και ανεπτυγμένα 
τουριστικά χωριά του Πηλίου ήδη 
από τη δεκαετία του ‘80, αποτελεί 
αντιπροσωπευτικό δείγμα πηλιορείτικου 
τοπίου με τα λιθόστρωτα καλντερίμια 
και τα παραδοσιακά αναπαλαιωμένα 

αρχοντικά, την πλούσια βλάστηση και τις 
πέτρινες κρήνες. Ανεβείτε από το μεγάλο 
καλντερίμι προς την κεντρική πλατεία, 
κάντε μια βόλτα στη γραφική γειτονιά 
Αργυραίικα και αν το επιτρέπει ο καιρός 
οργανώστε πεζοπορία προς τις Μηλιές 
ή το παραθαλάσσιο χωριό Καλά Νερά. 
Τα τοπία θα σας συνεπάρουν… Εκλεκτά 
παραδοσιακά προϊόντα από μαρμελάδες 
μέχρι χειροποίητα ζυμαρικά έκαναν τον 
Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό 
της Βυζίτσας «Εσπερίδες», ιδιαίτερα 
δημοφιλή και εκτός των ορίων του χωριού. 
Αξιοποιώντας μοναδικές παραδοσιακές 
συνταγές προσφέρει υπηρεσίες catering 
στην ευρύτερη περιοχή.

Μηλιές
Αφετηρία του διάσημου «Μουτζούρη», 
του τραίνου του Πηλίου που φτάνει μέχρι 
τα Άνω Λεχώνια μέσα από μία διαδρομή 
εξαιρετικού φυσικού κάλλους, συνδέοντας 
το κέντρο του Βόλου με την εύφορη και 
πλούσια περιοχή του Δυτικού Πηλίου. Το 
χειμώνα που το τρένο δε λειτουργεί είναι 
μία θαυμάσια ευκαιρία να περπατήστε 
κατά μήκος των γραμμών του και να 
φωτογραφηθείτε στη σιδερένια γέφυρα του 
Εβάριστο ντε Κίρικο – κατασκευαστή του 
σιδηροδρόμου και πατέρα του διάσημου 
υπερρεαλιστή ζωγράφου Τζόρτζιο Ντε 
Κίρικο. Πάρτε το μονοπάτι για Βυζίτσα και 
απολαύστε τη θέα προς τον Παγασητικό, 
ενώ μην παραλείψετε να επισκεφθείτε 
την εκκλησία Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 

χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με αξιόλογες 
μεταβυζαντινές αγιογραφίες.

Μακρινίτσα 
το «μπαλκόνι» του Πηλίου

Με υπέροχη και ανεμπόδιστη θέα προς 
τον Βόλο και τον Παγασητικό και έχοντας 
διατηρήσει την παραδοσιακή πηλιορείτική 
αρχιτεκτονική με τα αναπαλαιωμένα 
αρχοντικά, τα ρομαντικά πλακόστρωτα 
δρομάκια, τις περίτεχνες κρήνες, τα 
υπεραιωνόβια πλατάνια και τα λουλούδια 
αποτελεί έναν από τους πιο μαγευτικούς 
προορισμούς του Πηλίου. Σ’ αυτό τον μικρό 

τόπο θα βρείτε ενδιαφέροντα art café και 
γκαλερί που μαρτυρούν τις καλλιτεχνικές 
ανησυχίες των κατοίκων του.

Πινακάτες.. ένα χωριό 
βγαλμένο από παραμύθι

Ένα μικρό μυστικό κρυμμένο στο βουνό 
των Κενταύρων, ένα χωριό το οποίο 
αργήσαμε να ανακαλύψουμε, καθώς ο 
δρόμος από την Βυζίτσα άνοιξε μόλις 
το 1999. Η μαγευτική φύση, η ησυχία, η 
μικρή και προφυλαγμένη από τον μεγάλο 
πλάτανο πλατεία, το αυθεντικό τοπίο 
και οι ελάχιστες παρεμβάσεις ασκούν 
απαράμιλλη γοητεία στον επισκέπτη…

visitgreece.gr
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Pfizer- Biontech: 
Αισιοδοξία για το εμβόλιο

Πότε αναμένεται 
και για ποιους

Έντεκα μήνες αφότου ξεκίνησε 
η συνεργασία της αμερικανικής 
φαρμακοβιομηχανίας Pfizer με την 
γερμανική Pfizer και την κινεζική Fo-
sun, το πειραματικό εμβόλιο που 
αναπτύσσουν κατά του κορωνοϊού έχει 
θέσει σοβαρή υποψηφιότητα ώστε να 
είναι το πρώτο που θα λάβει έγκριση 
στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
για την καταπολέμηση ενός ιού που 
έχει στοιχίσει ως τώρα τη ζωή σε πάνω 
από 1,26 εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως, οδηγώντας παράλληλα 
την παγκόσμια οικονομία σε μια άνευ 
προηγουμένου κρίση.

Το εμβόλιο που ανέπτυξαν οι 
εταιρίες αυτές πρόκειται για νεότερης 
τεχνολογίας που βασίζεται στον 
αγγελιαφόρο mRNA και δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί ξανα,ανακοινώθηκε 
χθες ότι είναι «αποτελεσματικό κατά 
90%»,μετά την πρώτη ανάλυση στο 
μέσον της Φάσης 3- με τη συμμετοχή 
πάνω από 43.000 εθελοντών-, καθώς 
η τελευταία αξιολόγηση θα γίνει πριν 
από την αίτηση για χορήγηση αδείας.

Την είδηση χαρακτήρισε «απλά 
εξαιρετική» ο διευθυντής του Εθνικού 
Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών 
Νοσημάτων Άντονι Φάουτσι, ενώ 
οι αγορές δεν άργησαν να κάνουν 
πάρτι με «μουσική» τα ενθαρρυντικά 
μηνύματα της επιστήμης.

Από την πλευρά του, ο γενικός 
διευθυντής του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ 
Γκεμπρεγέσους έκρινε «ενθαρρυντική» 
την ανακοίνωση που έκαναν σήμερα 
τα εργαστήρια Pfizer και BioNTech 
σχετικά με ένα «αποτελεσματικό σε 
ποσοστό 90%» εμβόλιο κατά της 
νόσου Covid-19.

«Χαιρετίζουμε τα ενθαρρυντικά νέα 
σχετικά με το εμβόλιο που προέρχεται 
από τις @pfizer και @BioNTech_
Group και χαιρετίζουμε όλους τους 
επιστήμονες και εταίρους σε ολόκληρο 
τον κόσμο που αναπτύσσουν νέα 
εργαλεία, χρήσιμα και αποτελεσματικά, 
για να νικήσουμε την Covid-19»,ήταν 
το tweet που έγραψε ο επικεφαλής του 
ΠΟΥ.

Pfizer και BioNTech συνεργάζονταν 
ήδη όταν ξεκίνησε η πανδημία 

του κορωνοϊού, για την ανάπτυξη 
εμβολίου κατά της εποχικής γρίπης. 
Στα μέσα Μαρτίου προχώρησαν σε 
συμφωνία για την συνεργασία στην 
μάχη κατά της πανδημίας, η BioNTech 
προσφέροντας την τεχνολογία και η 
Pfizer αξιοποιώντας την ικανότητά 
της να «τρέχει» μεγάλες κλινικές 
δοκιμές και να υποστηρίζει την μαζική 
παραγωγή.

Τα ενθαρρυντικά προκαταρκτικά 
μηνύματα που έστειλε χθες 
το πειραματικό τους εμβόλιο 
πυροδότησαν τις ελπίδες ότι και 
άλλα εμβόλια που βασίζονται στην 
τεχνολογία mRNA θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε παρόμοια αισιόδοξα 
αποτελέσματα.

Ουσιαστικά, τα εμβόλια αυτής 
της κατηγορίας αντί να εισάγουν 
αντιγόνα στο σώμα για να προκληθεί 
ανοσοαπόκριση, στέλνουν γενετικές 
πληροφορίες σε ένα κύτταρο οι οποίες 
μεταφράζονται σε πρωτεΐνες που 
καταπολεμούν τις ασθένειες.

Πότε θα είναι διαθέσιμο;
Pfizer και BioNTech ανακοίνωσαν 

πως θα έχουν πλήρη δεδομένα 
αναφορικά με την ασφάλεια του 
εμβολίου κατά την Τρίτη εβδομάδα του 
Νοεμβρίου, και έπειτα θα αιτηθούν να 
ζητήσουν έγκριση έκτακτης χρήσης 
από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και 
της ΕΕ. Οι ειδικοί αναμένουν ότι η 
ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ θα κινηθεί 
γρήγορα, εγκρίνοντας ίσως το εμβόλιο 
εκτάκτως τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το εμβόλιο 
ενδέχεται να είναι διαθέσιμο τέλη 
Δεκεμβρίου ή ακόμη και αρχές 
Ιανουαρίου- με τις εκτιμήσεις να 
θέλουν ένα μόνο περιορισμένο αριθμό 
ατόμων λαμβάνει το εμβόλιο μέχρι το 
τέλος του χρόνου.

Μέχρι τότε οι φαρμακευτικές 
μπορούν να έχουν εξασφαλίσει την 
παραγωγή 50 εκατομμυρίων δόσεων 
παγκοσμίως, οι οποίες είναι αρκετές 
για 25 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ 
μέχρι το τέλος του 2021 υπολογίζεται 
πως μπορεί να υποστηριχθεί η 
παραγωγή 1,3 δισεκατομμυρίων 

δόσεων.

Ποιοι θα το πάρουν;
Οι πρώτες παρτίδες θα διατεθούν 

στις ΗΠΑ, οι οποίες εξασφάλισαν 
100 εκατομμύρια δόσεις έχοντας την 
επιλογή να αγοράσουν επιπλέον 500 
εκατομμύρια δόσεις, και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, το οποίο ανακοίνωσε ότι 
αγόρασε 40 εκατομμύρια δόσεις

Την ικανοποίησή της για τις εξελίξεις 
από τις εταιρείες Pfizer και BioN-
Tech σχετικά με το εμβόλιο εξέφρασε 
και η πρόεδρος της Κομισιόν, 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παράλληλα 
ανακοίνωσε πως «η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα υπογράψει συμβόλαιο 
μαζί τους σύντομα για έως και 300 
εκατομμύρια δόσεις» και τόνισε: «Ας 
συνεχίσουμε να προστατεύουμε ο 
ένας τον άλλο εν τω μεταξύ».

Να σημειωθεί ότι δεν θα πάρουν 
όλοι αμέσως το εμβόλιο, ενώ 
είναι θέμα κάθε χώρας να θέσει 
προτεραιότητες αναφορικά με το ποιες 
ομάδες θα εμβολιαστούν πρώτες, με 
το υγειονομικό προσωπικό που είναι 
στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά 
της πανδημίας, και άρα ιδιαίτερα 
εκτεθειμένοι, και τους ηλικιωμένους 
που είναι τα πιο ευάλωτα θύματα του 
ιού να βρίσκονται πιο ψηλά στη λίστα. 

Είναι πολύ νωρίς;
Παρόλα αυτά και παρά το γεγονός 

πως δεν έχουν παρατηρηθεί σοβαρές 
παρενέργειες, παραμένουν ακόμα 

αρκετά ερωτήματα για την παραγωγή, 
τη διανομή και το πιο σημαντικό, για 
την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια 
του ίδιου του εμβολίου.

Η ανακοίνωση των εταιρειών 
δεν μας λέει τίποτα για το τι έχουν 
τελικά καταφέρει, υποστηρίζει ο 
Μάικλ Οστερχολμ, επικεφαλής του 
Ερευνητικού Κέντρου Λοιμωδών 
Νόσων της Μινεσότα, σύμφωνα 
με τον οποίο είναι πολύ νωρίς για 
πανηγυρισμούς. Για τον Οστερχολμ 
το «αποτελεσματικό κατά 90%» 
λέει λίγα για τις περιπτώσεις που 
αποφεύχθηκαν, ενώ τονίζει πως 
χρειάζονται λεπτομέρειες σχετικά με το 
πόσο καλά λειτουργεί το εμβόλιο στους 
ηλικιωμένους και σε άλλες ευάλωτες 
ομάδες που χρειάζονται περισσότερο 
το εμβόλιο.

Σε αυτό απαντάει ο διευθύνων 
σύμβουλος της BioNTech, Ουγκιούρ 
Σαχίν, υποστηρίζοντας πως περίπου 
οι μισοί από τους εθελοντές στις 
δοκιμές είναι ηλικιωμένοι και με βάση 
τα τρέχοντα αποτελέσματα εκτιμάται 
ότι η αποτελεσματικότητα μεταξύ των 
ηλικιωμένων είναι άνω του 80%.

Ένα εμβόλιο που προλαμβάνει τις 
σοβαρές μολύνσεις θα ήταν μεγάλη 
ανακούφιση για τα νοσοκομεία 
που πιέζονται. Η παρούσα δοκιμή 
δεν περιλαμβάνει σοβαρές 
περιπτώσεις, ωστόσο,  αναμένεται 
να συμπεριληφθούν καθώς η μελέτη 
συνεχίζεται, δήλωσε από την πλευρά 
του ο Ουίλιαμ Γκρούμπερ, αντιπρόεδρος 
της Pfizer για τις κλινικές έρευνες των 
εμβολίων και την ανάπτυξή τους.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από FT, 
Bloomberg
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σχολιάζοντας «Τουλάχιστον θα πάω στον παράδεισο».
Τι έχει συμβεί; Προφανώς ένας από τους διαχειριστές 

του λογαριασμού του Ποντίφικα είναι μεγάλος fan της Gari-
botto, ωστόσο για κακή του τύχη δεν άλλαξε στον δικό του 
λογαριασμό με αποτέλεσμα να γίνει το μπέρδεμα!

H χώρα που κατέγραψε 
μηδενικά κρούσματα 

κορονοϊού
Την ώρα που ο μισός πλανήτης καταγράφει αρνητικά 

ρεκόρ κρουσμάτων, υπάρχει μια χώρα που τα πηγαίνει 
περίφημα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Αν και σε όλο τον πλανήτη τα κρούσματα κορονοϊού 
καταρρίπτουν κάθε αρνητικό ρεκόρ, στην Αυστραλία 
ξημέρωσε μια όμορφη ημέρα. Μετά από πέντε μήνες, 
η χώρα κατέγραψε μηδενικά νέα κρούσματα εγχώριας 
μετάδοσης του Covid-19, με τους αξιωματούχους της 
υγείας να αναφέρουν ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν 
είναι να χαλαρώσουν τα μέτρα.

Ακόμα και η πολιτεία της Βικτόρια, όπου συνολικά έχει 
μετρήσει 903 θανάτους από κορονοϊό, δεν είχε ούτε ένα 
νέο κρούσμα σήμερα. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από τις 9 
Ιουνίου και όπως είναι λογικό, οι κάτοικοι της Αυστραλίας 
έχουν κάθε λόγο να το πανηγυρίζουν.

“Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους εσάς τους 
εκπληκτικούς εργαζομένους στον τομέα της υγείας και 
πάνω από όλα στον λαό της Αυστραλίας”, αναφέρει σε 
μήνυμά του στο Twitter ο Υπουργός Υγείας Greg Hunt.

Πώς τα κατάφερε η Αυστραλία και καταγράφει σήμερα 
αυτή την εντυπωσιακή επίδοση; Με αυστηρά μέτρα, τα 
οποία ελήφθησαν γρήγορα, αλλά και με τη συμμόρφωση 
της ίδιας της κοινότητας. Μάλιστα, η πόλη της Μελβούρνης 
ζούσε υπό καθεστώς lockdown εδώ και τέσσερις σχεδόν 
μήνες, με τους κατοίκους της να βγαίνουν εκτός σπιτιού 
μόλις μία ώρα την ημέρα και το πρόστιμο για παράβαση 
των κανονισμών να φτάνει τα 4.500 δολάρια.

Να σημειωθεί επίσης πως η Αυστραλία έχει καταγράψει 
μόλις 27.595 κρούσματα κορονοϊού από τότε που ξέσπασε 
η πανδημία, χάρη στο έγκαιρο κλείσιμο των διεθνών 
της συνόρων και στην επιβολή μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης.

Κι ενώ όλοι πάμε τώρα σε επιβολή αυστηρότερων 
μέτρων, εκείνοι χαλαρώνουν.

Έξι φοιτητές από την 
Ιταλία θετικοί στον ιό

 Έξι φοιτητές από την Ιταλία, 4 κορίτσια και 2 αγόρια, που 
βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus, εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Συναγερμός έχει σημάνει στη φοιτητική κοινότητα, καθώς 
πληροφορίες αναφέρουν πως μετά τα πρώτα τέσσερα 
κρούσματα στο γκρουπ των Ιταλών φοιτητών, πριν από 
περίπου ένα μήνα, υπήρξε την Παρασκευή συνέχεια με τον 
εντοπισμό 2 ακόμη θετικών.

Τόσο τα 4 κορίτσια πριν από ένα μήνα όσο και τα 2 αγόρια 
που εντοπίστηκαν την Παρασκευή θετικά, ισχυρίστηκαν 
πως συμμετείχαν σε φοιτητικό πάρτι με αποτέλεσμα να 
ξεκινήσει και πάλι ένας μαραθώνιος ιχνηλάτησης επαφών.

Οι Ιταλοί θεωρούνται ως επαφές με επιβεβαιωμένα 
κρούσματα.

Και αυτή η περιπέτεια των Ιταλών έρχεται να επιβεβαιώσει 
πως όσο τα πάρτι συνεχίζονται στις φοιτητικές εστίες 
δίχως κανέναν απολύτως έλεγχο, τόσο θα αυξάνονται οι 
πιθανότητες εμφάνισης αντίστοιχων εστιών μετάδοσης του 
κορονοϊού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 6 φοιτητές εμφάνισαν ήπια 
συμπτώματα (βήχα και πυρετό) και αφού διαπιστώθηκε σε 
νοσοκομείο αναφοράς της Αθήνας πως ήταν θετικοί στο 
τεστ αναχώρησαν για τις εστίες φιλοξενίας τους.

Πέθανε η γηραιότερη 
γυναίκα στην Ελλάδα, 
η Κατερίνα Καρνάρου 

σε ηλικία 115 ετών
Η Κ. Καρνάρου γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1905 στο 

Γρύλλο Κρεστένων, έζησε για αρκετά χρόνια στην Αθήνα 
και επέστρεψε στην Κρέστενα τις τελευταίες δεκαετίες της 
ζωής της.

Ήταν 5 χρονών όταν ήρθε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην 
Ελλάδα, ήταν 8 χρόνων όταν έληξαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, 
ήταν 13 ετών όταν έληξε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν 17 
ετών στην Μικρασιατική Καταστροφή, ήταν 39 όταν φύγανε 
οι Γερμανοί κατακτητές από τη χώρα μας και 62 όταν έγινε 
η Χούντα των Συνταγματαρχών.

«Γεννήθηκα στη Μούντριζα (σ.σ. Γρύλλος του δημου 
Ανδρίτσαινας-Κρεστένων), πατέρας μου ο Παναγιώτης 
και μητέρα μου η Θεοδώρα. Παντρεύτηκα στην Κρέστενα 
τον Σοφοκλή Καρνάρο, δούλεψα στα χωράφια και έκαμα 
αγροτικές δουλειές για να ζήσω και να αναθρέψω τα παιδιά 
μου. Τώρα μένω εδώ, στην Κρέστενα, ήσυχα.

Ο γιος μου επήγε στο Ναυτικό, έγινε Καπετάνιος μεγάλος 
και τρανός. Πάνω που πήρε σύνταξή του και έφτιαξε το 
σπίτι στην Αθήνα, δεν το χάρηκε καθόλου, πέθανε... 
Προσπάθησαν κι οι γιατροί, αλλά δυστυχώς τον νίκησε η 
αρρώστια» είχε δηλώσει η ίδια πριν μερικά χρόνια.

Κάποιος γέμισε την 
Αθήνα «Ευχαριστώ»

Κάτι ωραίο συμβαίνει στην Αθήνα τις τελευταίες ημέρες 
και έρχεται να μας φτιάξει τη διάθεση.

Είναι αυτά τα πολλά και μεγάλα «3υχαριστ0ύμε» που 
δίπλα τους έχουν ένα, δύο ή και περισσότερα ονόματα και 
κυκλοφορούν ήδη μέσω Instagram.

Σαν κάποιος όντως να θέλει να πει ευχαριστώ σε αυτούς 
τους ανθρώπους. Και το υπογράφουν οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα, με το #msfgreece30. Δεν ξέρουμε τι μαρτυρά το 
30, που κρύβεται στο «3υχαριστ0ύμε». Σίγουρα σύντομα 
θα μάθουμε περισσότερα.

Μέχρι τότε, όπου βλέπουμε αυτά τα μηνύματα στους 
δρόμους τα φωτογραφίζουμε και τα ανεβάζουμε (μαζί με το 
#msfgreece30 και @msfgreece) για να βοηθήσουμε αυτά 
τα «ευχαριστώ» να φτάσουν στους παραλήπτες τους.

Για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, ό,τι και να πούμε είναι 
λίγο. Εμείς ευχαριστούμε, για όλα όσα κάνουν και γιατί 
αυτό είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. 
Κορονοϊός: Πέθανε σε ηλικία 52 ετών ο γιατρός της Βουλής

Κορονοϊός: Πέθανε 
σε ηλικία 52 ετών ο 
γιατρός της Βουλής

Έφυγε από τη ζωή χάνοντας τη μάχη με τον κορονοϊό 
σε ηλικία μόλις 52 ετών ο καρδιολόγος της Βουλής των 
Ελλήνων Γιάννης Μητρόπουλος. Έπασχε από υποκείμενα 
νοσήματα.

Τη μάχη με τον κορονοϊό έχασε σε ηλικία μόλις 52 
ετών ο καρδιολόγος της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννης 
Μητρόπουλος. Ο ιδιαίτερα αγαπημένος γιατρός από 
πολλούς, ήταν διασωληνωμένος τις τελευταίες ημέρες και 
έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του εξέφρασε 
ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας 
αναφέροντας: “Ο γιατρός Γιάννης Μητρόπουλος υπήρξε 
διακεκριμένος επιστήμων, καλός οικογενειάρχης και άξιος 
συνεργάτης στην Υγειονομική Υπηρεσία της Βουλής, 
έχοντας επί σειρά ετών προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες 
σε υπαλλήλους και βουλευτές. Η απώλειά του μας 
συγκλονίζει όλους καθώς ήταν πάντα δίπλα σε όποιον τον 
χρειάστηκε και ανθρώπινα και επιστημονικά”.

Σάλος: Ο Πάπας 
Φραγκίσκος έκανε like 
σε ημίγυμνο μοντέλο 

στο Instagram

Ο Πάπας Φραγκίσκος έδειξε από την πρώτη στιγμή πως 
δεν είναι ένας συμβατικός ιερέας, «αγκαλιάζοντας» τις νέες 
τεχνολογίες και τα social media.

Ο Ποντίφικας διαθέτει μάλιστα και δικό του λογαριασμό 
στο Instagram, όπως και το «εκρηκτικό» μοντέλο, Natalia 
Garibotto, το οποίο διαθέτει χιλιάδες followers, ένας εκ των 
οποίων και ο Πάπας!

Και δεν είναι αυτό η μεγάλη είδηση, αλλά ένα like από 
τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας σε μια πολύ 
αποκαλυπτική φωτογραφία της Garibotto!

Το απίστευτο συμβάν είδε ένας χρήστης του δημοφιλούς 
social media, με την Garibotto να αστειεύεται στο twitter, 

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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Μελέτη σε ιστούς ασθενών που 
πέθαναν εξαιτίας της COV-
ID-19 έφερε στο φως μοναδικά 
χαρακτηριστικά του SARS-
CoV-2 που δίνουν την εξήγηση 
στο γιατί είναι τόσο επίμονος 
και ισχυρός

Εξέταση των ιστών ασθενών που 
έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της COV-
ID-19 ρίχνει φως στις βλάβες που ο νέος 
κορωνοϊός προκαλεί στους πνεύμονες και 
δίνει μια απάντηση στο γιατί αρκετά άτομα 
εμφανίζουν συμπτώματα διαρκείας.

Μοναδικά χαρακτηριστικά
Η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην 

επιθεώρηση eBioMedicine του «The Lan-
cet» διεξήχθη από ερευνητές του King’s 
College του Λονδίνου σε συνεργασία με 
συναδέλφους τους από το Πανεπιστήμιο 
της Τεργέστης και το Διεθνές Κέντρο 
Γενετικής Μηχανικής και Βιολογίας στην 
Ιταλία και αποκαλύπτει τα μοναδικά εκείνα 
χαρακτηριστικά του ιού SARS-CoV-2 τα 
οποία τον κάνουν τόσο «επίμονο» και 
ισχυρό, ικανό να ταλαιπωρεί τα άτομα που 
προσβάλλει ακόμη και επί πολλούς μήνες.

Κάποιοι ασθενείς με COVID-19 
εμφανίζουν συμπτώματα όπως η 
απώλεια όσφρησης και γεύσης καθώς 
και εκτεταμένες θρομβώσεις. Μάλιστα 
ορισμένοι μπορεί να βιώνουν επιδράσεις 
της νόσου, όπως έντονο αίσθημα κόπωσης 
και δύσπνοια, επί μήνες – πρόκειται 
για τους αποκαλούμενους «ασθενείς 
διαρκείας». Μέχρι σήμερα έχει διεξαχθεί 
ένας περιορισμένος αριθμός μελετών που 
έχουν βασιστεί σε νεκροψίες ασθενών με 
COVID-19, γεγονός που αποδεικνύει ότι 
οι επιδράσεις της νόσου στα διαφορετικά 
όργανα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό 
άγνωστες.

Εξονυχιστική ανάλυση οργάνων
Τώρα οι ερευνητές ανέλυσαν 

εξονυχιστικά τα όργανα 41 ατόμων 
που πέθαναν εξαιτίας COVID-19 στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της 
Τεργέστης από τον Φεβρουάριο ως τον 
Απρίλιο του 2020. Η ερευνητική ομάδα 
έλαβε δείγματα από τους πνεύμονες, την 
καρδιά, το ήπαρ και τους νεφρούς με στόχο 
να εξετάσει τη συμπεριφορά του ιού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στις 
περισσότερες περιπτώσεις υπήρχε 
εκτεταμένη βλάβη των πνευμόνων, με κύρια 
χαρακτηριστικά τη σοβαρή καταστροφή 
της δομής τους και τη μετατροπή του 
φυσιολογικού ιστού σε ινώδη.

Τα αφύσικα μεγάλα κύτταρα
Επιπλέον, περίπου το 90% των 

ασθενών εμφάνιζε δύο επιπλέον 
χαρακτηριστικά τα οποία ήταν μοναδικά 
σε ό,τι αφορά την COVID-19 σε σχέση 
με άλλες μορφές πνευμονίας. Καταρχάς 
οι ασθενείς εμφάνιζαν εκταταμένες 
θρομβώσεις στις αρτηρίες και τις φλέβες 
των πνευμόνων. Κατά δεύτερον, αρκετά 
κύτταρα των πνευμόνων ήταν αφύσικα 
μεγάλα και διέθεταν πολλούς πυρήνες – 
αυτό οφειλόταν σε σύντηξη διαφορετικών 
κυττάρων τα οποία δημιουργούσαν μεγάλα 
κύτταρα.

Οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί 
κυττάρων (συγκυτίες) δημιουργούνταν 
εξαιτίας της παρουσίας της πρωτεΐνης-
ακίδας που βρίσκεται στην επιφάνεια 
του νέου κορωνοϊού και την οποία ο ιός 
χρησιμοποιεί προκειμένου να εισέλθει στα 
ανθρώπινα κύτταρα. Οταν η πρωτεΐνη 
ήταν παρούσα στην επιφάνεια των 
κυττάρων που μολύνονταν από τον SARS-
CoV-2, προκαλούσε τη σύντηξή τους με 
άλλα φυσιολογικά κύτταρα του πνεύμονα, 
οδηγώντας τελικώς σε φλεγμονή και 
θρόμβωση.

Παρατεταμένες δομικές αλλαγές
Επιπροσθέτως η νέα μελέτη 

έδειξε μακροπρόθεσμη ύπαρξη του 
ιικού γονιδιώματος στα κύτταρα του 
αναπνευστικού καθώς και στα επιθηλιακά 
κύτταρα των αιμοφόρων αγγείων, σε 
συνδυασμό με τις συγκυτίες κυττάρων. 
Η ύπαρξη αυτών των μολυσμένων επί 
μακρόν κυττάρων εκτιμάται ότι είναι 
υπαίτια για τις μεγάλες δομικές αλλαγές 
που παρατηρούνται στους πνεύμονες 
οι οποίες μπορούν να παραμένουν επί 
εβδομάδες ή και μήνες, δίνοντας μια 
εξήγηση για την εμφάνιση της COVID-19 
διαρκείας. Από τη μελέτη δεν προέκυψε 
πάντως παρατεταμένη φλεγμονή σε άλλα 
όργανα.

Οπως ανέφερε ο καθηγητής Μάουρο 
Τζιάκα από το Κέντρο του Βρετανικού 
Ιδρύματος Καρδιάς στο King’s Col-
lege του Λονδίνου «τα νέα ευρήματα 
είναι συναρπαστικά. Μαρτυρούν ότι η 
COVID-19 δεν είναι απλά μια νόσος που 
προκαλείται από τον θάνατο κυττάρων 
που έχουν μολυνθεί, αλλά πιθανότατα είναι 
η συνέπεια αυτών των μη φυσιολογικών 
κυττάρων που δημιουργούνται στους 
πνεύμονες και παραμένουν εντός τους επί 
μεγάλες περιόδους».

Αναζήτηση φαρμάκων που θα 
μπλοκάρουν την πρωτεΐνη-ακίδα

Η ερευνητική ομάδα μελετά τώρα την 
επίδραση αυτών των μη φυσιολογικών 
κυττάρων που σχηματίζονται στους 
πνεύμονες στις θρομβώσεις και τη 
φλεγμονή και αναζητά νέα φάρμακα τα 
οποία θα μπλοκάρουν την πρωτεΐνη-ακίδα 
του ιού που είναι υπεύθυνη για τη σύντηξη 
των κυττάρων.

tovima.gr

Πώς ο νέος κορωνοϊός 
καταστρέφει τους πνεύμονες 
και προκαλεί νόσο διαρκείας
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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...

Κορονοϊός - Γαλλία: 
Απότομη αύξηση 

κρουσμάτων - 
Μια «ανάσα» από 
τα 2 εκατομμύρια

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων 
κρουσμάτων και θανάτων από την Cov-
id-19 στη Γαλλία αυξήθηκε απότομα 
τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το 
υπουργείο Υγείας σήμερα.

Σε όλη τη Γαλλία καταγράφηκαν 32.095 
νέες μολύνσεις, αυξάνοντας τον συνολικό 
αριθμό από την έναρξη της πανδημίας 
στο 1.954.599. Άλλοι 359 νοσηλευόμενοι 
ασθενείς απεβίωσαν και ο αριθμός των 
θυμάτων ανέρχεται πλέον στις 44.246.

Χθες, το υπουργείο Υγείας είχε 
ανακοινώσει μόνο 23.794 νέα κρούσματα, 
αριθμός κατά πολύ μειωμένος σε σύγκριση 
με τα 33.172 της Πέμπτης και τα 60.486 
της περασμένης Παρασκευής.

Άδειες από κόσμο οι παρισινές λεωφόροι
Παράθυρα καλυμμένα με σανίδες 

στα καταστήματα-ναυαρχίδες των 
πολυκαταστημάτων Galeries Lafayette 
και Printemps μαρτυρούσαν σήμερα τις 
επιπτώσεις που έχει το lockdown εξαιτίας 
της πανδημίας του κορονοϊού στο Παρίσι.

Το σαββατοκύριακο αυτό οι κεντρικοί 
δρόμοι της γαλλικής πρωτεύουσας θα 
ήταν γεμάτοι από κόσμο που θα έκανε τις 
χριστουγεννιάτικες αγορές του. Ωστόσο, 
λιγοστοί μόνο άνθρωποι περπατούσαν 

στην Λεωφόρο Οσμάν, όπου βρίσκονται τα 
πολυκαταστήματα.

«Είναι λυπηρό. Βρισκόμαστε έξω από 
το Galeries Lafayette και τα πάντα είναι 
κλειστά», λέει η Εμανουέλ Τιζέ.

«Έχουν φωτίσει τις βιτρίνες. Αυτό 
είναι υπέροχο, αλλά δεν αισθανόμαστε 
καθόλου το πνεύμα των Χριστουγέννων», 
προσθέτει.

Με βάση το lockdown, το οποίο βρίσκεται 
σε ισχύ από το τέλος Οκτωβρίου στην 
πρωτεύουσα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, 
οι πολίτες θα πρέπει να παραμένουν μέσα 
στα σπίτια τους και εξαιρούνται οι έξοδοι 
μόνο για την αγορά φαγητού ή άλλων 
απαραίτητων αγαθών ή οι σύντομες έξοδοι 
για σωματική άσκηση.

Η Γαλλία έχει τον έβδομο μεγαλύτερο 
αριθμό νεκρών από COVID-19 
παγκοσμίως με περίπου 44.000 θύματα 
και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι 
πιθανόν να παρατείνει την καραντίνα 
και πέραν της 1ης Δεκεμβρίου, όταν 
είναι προγραμματισμένο να λήξει, αν δεν 
μειωθεί ο ρυθμός μόλυνσης.

«Η μάχη μας κατά της επιδημίας 
περιλαμβάνει όλους μας και οι επόμενες 
λίγες ημέρες θα είναι καθοριστικές», 
έγραψε σήμερα στο Twitter ο πρόεδρος 
της χώρας Εμανουέλ Μακρόν.

Κάποιοι που κυκλοφορούσαν στο 
εμπορικό κέντρο της πόλης σήμερα είναι 
αισιόδοξοι ότι τα μέτρα θα αρθούν πριν 
από τις γιορτές.

«Νομίζω ότι θα ανοίξουν μια ή δύο 
εβδομάδες πριν...και τότε θα κάνουμε τις 
χριστουγεννιάτικες αγορές μας», λέει ο 
Εμερίκ Λενέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γερμανία: Σε 
ποσοστό - ρεκόρ 
η δημοτικότητα 

της Άνγκελα 
Μέρκελ

Στην κορυφή της λίστας με τους 
δημοφιλέστερους πολιτικούς της Γερμανίας 
βρίσκεται και πάλι η καγκελάριος Άνγκελα 
Μέρκελ, της οποίας η διαχείριση της 
κρίσης του κορονοϊού φαίνεται να κερδίζει 
την αποδοχή των πολιτών. Δημοφιλής 
αποδεικνύεται και ο αντικαγκελάριος 
και υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς 
(SPD).

  
Σύμφωνα με την δημοσκόπηση 

Deutschlandtrend του πρώτου καναλιού της 
γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, σε 
ποσοστό 74% οι πολίτες δηλώνουν «πολύ 
ικανοποιημένοι» ή «ικανοποιημένοι» με το 
έργο της καγκελαρίου.

Το ποσοστό αποτελεί την καλύτερη 
επίδοση της κυρίας Μέρκελ στην 15ετή 
θητεία της.

Στην δεύτερη θέση δημοτικότητας 
ακολουθεί ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν 
(CDU), με 65% (+3), ενώ τρίτος είναι 
ο Όλαφ Σολτς με 63% (+11 από την 
προηγούμενη μέτρηση).

Ο κ. Σολτς, ως υπουργός Οικονομικών, 
διαχειρίζεται την πολιτική κρατικής 
βοήθειας για τους πληττόμενους από τις 
συνέπειες της πανδημίας.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο υπουργός 
Εξωτερικών Χάικο Μάας (SPD) με 57% (+6) 
και στην πέμπτη ο υπουργός Οικονομίας 
Πέτερ Αλτμάιερ (CDU) με 55% (+8).

Δυσμενή είναι τα αποτελέσματα της 
έρευνας για τον συμπρόεδρο των Πρασίνων 
Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος βρίσκεται 
στην έβδομη θέση με μόλις το 33% των 
ερωτηθέντων να δηλώνει ικανοποιημένο 
από το έργο του και με απώλειες μιας 
μονάδας από τον Σεπτέμβριο. Είναι 
μάλιστα ο μόνος από τους πολιτικούς της 
κατάταξης που κατά τη δεύτερη φάση της 
πανδημίας είδε το ποσοστό δημοτικότητάς 
του να μειώνεται.

Σε επίπεδα - ρεκόρ έχει ανέβει 
παράλληλα η αποδοχή της κυβέρνησης 
μεγάλου συνασπισμού, η οποία 
απολαμβάνει την εμπιστοσύνη ενός 67% 
των πολιτών. Ακόμη και στις τάξεις των 
ψηφοφόρων των Πρασίνων, η αποδοχή 
της κυβέρνησης φθάνει στο 85%.

Αντιθέτως, οι ψηφοφόροι της 
Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) 
απορρίπτουν την κυβερνητική πολιτική σε 
ποσοστό 87%.

newsbomb.gr

Σύμβουλος 
Μπάιντεν για 

κορωνοϊό: «Το 
μέλλον μας είναι 
στα χέρια μας… 

τουλάχιστον 
για τις επόμενες 
τρεις εβδομάδες» 

Ο Ρον Κλάιν, στενός σύμβουλος του 
Τζο Μπάιντεν, προέτρεψε το Κογκρέσο να 
εγκρίνει ένα δικομματικό σχέδιο οικονομικής 
βοήθειας, καθώς τα κρούσματα κορωνοϊού 
στις ΗΠΑ σπάνε κάθε ρεκόρ και αυξάνεται 
η πίεση στα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. 
Ο Κλάιν ζήτησε επίσης να επιτραπεί στην 
ομάδα του να συντονίσει τις ενέργειες της με 
την απερχόμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ 
Τραμπ. Και άλλοι κορυφαίοι σύμβουλοι 
του Μπάιντεν τόνισαν ότι είναι ανάγκη να 
ελεγχθεί τώρα το ξέσπασμα της επιδημίας, 
ακόμη και πριν να αναλάβει τα καθήκοντά 
του ο νέος πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου. 
Εκτιμούν ότι οι επόμενες εβδομάδες θα 
είναι κρίσιμες και ότι τα τοπικά συστήματα 
περίθαλψης έχουν φτάσει στα όριά τους. 
«Διανύουμε μια πολύ επικίνδυνη περίοδο», 
είπε ο Δρ Μάικλ Όστερχολμ, μέλος της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μπάιντεν 
για την Covid-19 και διευθυντής του 
Κέντρου Έρευνας και Πολιτικής Λοιμωδών 
Νόσων στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, 
μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press 
του τηλεοπτικού δικτύου NBC News.

«Το μέλλον μας είναι στα 
χέρια μας… τουλάχιστον για 
τις επόμενες τρεις εβδομάδες» 
Αν δεν ληφθούν μέτρα τώρα, «θα δούμε 
αυτούς τους αριθμούς να αυξάνονται 
σημαντικά», είπε ο Όστερχολμ. «Το μέλλον 
μας είναι στα χέρια μας… τουλάχιστον για 
τις επόμενες τρεις εβδομάδες», πρόσθεσε. 
Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται ρεκόρ 
κρουσμάτων σε όλη τη χώρα και οι αριθμοί 
έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με τα 
μέσα Ιουλίου. Τα κρούσματα συνολικά από 
την αρχή της πανδημίας πλησιάζουν τα 11 
εκατομμύρια και οι νεκροί έφτασαν τους 
245.581. Ο αριθμός των νοσηλευομένων 
αυτήν την περίοδο έχει επίσης αυξηθεί σε 
επίπεδα ρεκόρ.

«Ενα πρώτο παράδειγμα 
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μετεκλογικής δικομματικής δράσης» 
Ο Κλάιν, που θα αναλάβει προσωπάρχης 
του Μπάιντεν, είπε ότι οι Δημοκρατικοί και 
οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει κατεπειγόντως 
να εγκρίνουν ένα πρόγραμμα οικονομικής 
στήριξης, επειδή, λόγω της αύξησης 
των κρουσμάτων, πολλές Πολιτείες 
αναγκάστηκαν να επιβάλουν νέα μέτρα 
για να ελέγξουν την κατάσταση. «Θα 
μπορούσε να είναι ένα πρώτο παράδειγμα 
μετεκλογικής δικομματικής δράσης», είπε. 
Ο Μπάιντεν έχει μιλήσει με τους ηγέτες των 
Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, τη Νάνσι 
Πελόζι και τον Τσακ Σούμερ, σχετικά με 
την αύξηση αυτής της βοήθειας, όχι όμως 
και με τον Μιτς Μακόνελ, τον επικεφαλής 
της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων 
στη Γερουσία, ο οποίος μέχρι στιγμής 
αρνείται να αναγνωρίσει δημόσια τον 
Μπάιντεν ως εκλεγμένο πρόεδρο. 
Ερχεται συνάντηση της 
ομάδας Μπάιντεν με την Pfizer 
Η ομάδα του Μπάιντεν σχεδιάζει επίσης να 
συναντηθεί με στελέχη της Pfizer Inc που 
την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε 
θετικά πρώτα αποτελέσματα για το 
πειραματικό εμβόλιό της για την Cov-
id-19, καθώς και με άλλους εκπροσώπους 
φαρμακοβιομηχανιών. Περιμένει όμως 
ακόμα την έγκριση της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης για να ξεκινήσει επίσημα 
η προσπάθεια μετάβασης μεταξύ των 
συμβούλων του εκλεγμένου προέδρου και 
της Ομάδας Δράσης του Λευκού Οίκου για 
τον κορωνοϊό.

 
Πηγή: iefimerida.gr 

Κορωνοϊός: 
Το εμβόλιο 
της Sanofi 

θα συντηρείται 
σε απλό ψυγείο

Θα κυκλοφορήσει 
τον Ιούνιο του 2021 αν 

αποδειχθεί αποτελεσματικό 
Το εμβόλιο που αναπτύσσει η γαλλική 

εταιρεία Sanofi για τον κορωνοϊό που 
σκοπεύει να το θέσει σε κυκλοφορία 
τον Ιούνιο του 2021 δεν θα χρειάζεται 
καταψύκτη για να διατηρείται, ανακοίνωσε 
ο πρόεδρος της φαρμακοβιομηχανίας, 
Ολιβιέ Μπογκιγιό, μιλώντας στο CNews.

Σε αντίθεση με το εμβόλιο της 
αμερικανικής Pfizer και της γερμανικής Bi-
oNTech, που προηγείται στις δοκιμές αλλά 
χρειάζεται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
για να συντηρείται (-70°C) «το δικό μας 
εμβόλιο θα είναι σαν εκείνο της γρίπης, θα 
μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο σας», 
είπε ο Μπογκιγιό στο κανάλι. Εξήγησε 
ότι για τον λόγο αυτό θα πλεονεκτεί «σε 
ορισμένες χώρες».

Το εμβόλιο θα μπορούσε να αρχίσει 
να διανέμεται από τον Ιούνιο του 2021. 
Τα αποτελέσματα των δοκιμών της 
φάσης 2 πρόκειται να ανακοινωθούν 
στις αρχές Δεκεμβρίου και προς το 
παρόν «δεν είναι αρνητικά», πρόσθεσε. 
Τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης θα 
γίνουν γνωστά τον Μάιο

Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, η Sa-
nofi θα ξεκινήσει την κλινική δοκιμή της 
τρίτης φάσης «σε πολλές δεκάδες χιλιάδες 
ασθενείς» και «θα πάρει το ρίσκο» να 
ξεκινήσει ταυτόχρονα την παραγωγή του. 
Τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης θα 
γίνουν γνωστά τον Μάιο. Η εταιρεία δεν 
γνωρίζει ακόμη αν θα χρειαστούν μία ή δύο 
δόσεις για να είναι αποτελεσματικό.

«Ο στόχος είναι να φτάσουμε στα 
τέλη του 2021 με ένα δισεκατομμύριο 
δόσεις. Το 2022 θα μπορούσαμε ακόμη 
και να αυξήσουμε την παραγωγή για να 
ξεπεράσουμε αυτόν τον αριθμό», είπε ο 
πρόεδρος της Sanofi France. Τα εμβόλια 
θα παραχθούν κυρίως στη Γαλλία, στο 
εργοστάσιο του Βιτρί-σιρ-Σεν, κοντά στο 
Παρίσι.

Πάνω από 35 εμβόλια για 
τον κορωνοϊό σε ανάπτυξη 

Αυτήν την περίοδο αναπτύσσονται 
περισσότερα από 35 εμβόλια για την Cov-
id-19, εκ των οποίων τα 11 έχουν μπει στην 
τρίτη φάση των δοκιμών, την τελευταία 
προτού να λάβουν άδεια κυκλοφορίας. Η 
σύμπραξη Pfizer/BioNTech ανακοίνωσε 
ότι το εμβόλιό της είναι αποτελεσματικό 
σε ποσοστό 90%, αφού το δοκίμασε σε 
περισσότερους από 40.000 ανθρώπους. 
Ο στόχος της είναι να παραδώσει 300 
εκατομμύρια δόσεις μέχρι τον Απρίλιο του 
2021.

Η Pfizer «προηγείται ελαφρώς», 
παραδέχτηκε ο Μπογκιγιό, όμως «ένα 
εργαστήριο μόνο του δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει τις δόσεις για όλον τον 
πλανήτη. Θα χρειαστεί να έχουμε πολλούς 
νικητές στο τέλος αυτής της κούρσας», είπε. 
Ο Μπογκιγιό είπε επίσης ότι το εμβόλιο της 
Sanofi θα διατεθεί σε «προσιτή» τιμή, χωρίς 
να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

iefimerida.gr 

Επικεφαλής BioNTech: 
Η επιστροφή στην 

κανονικότητα 
είναι εφικτή 

μέχρι τον επόμενο 
χειμώνα

Ο γενικός διευθυντής της γερμανικής 
φαρμακοβιομηχανίας BioNTech, που μαζί 
με την Pfizer αναπτύσσει ένα εμβόλιο 
κατά του νέου κορωνοϊού, είπε σήμερα 
ότι θεωρεί εφικτή μια επιστροφή στην 
κανονικότητα μέχρι τον επόμενο χειμώνα.

Μιλώντας στο BBC ο Ουγούρ Σαχίν 
εκτίμησε ότι είναι «απολύτως αναγκαίο» 
να έχει επιτευχθεί υψηλός βαθμός 
εμβολιασμού πριν από το φθινόπωρο του 
2021.

«Αν όλα συνεχίσουν να εξελίσσονται 
ομαλά, θα αρχίσουμε να παραδίδουμε το 
εμβόλιο στα τέλη αυτού του έτους», είπε. 
«Ο στόχος μας είναι να παραδώσουμε 
περισσότερες από 300 εκατομμύρια 
δόσεις του εμβολίου μέχρι τον Απρίλιο 
της επόμενης χρονιάς, κάτι που θα μας 
επέτρεπε να αρχίσουμε να βλέπουμε τον 
αντίκτυπο», πρόσθεσε.

«Το καλοκαίρι, σε κάθε περίπτωση, 
θα μας βοηθήσει επειδή το ποσοστό των 
μολύνσεων θα μειωθεί», προέβλεψε. 
«Αυτό που είναι απολύτως αναγκαίο, 
είναι να έχουμε σημαντικό ποσοστό 
εμβολιασμένων πριν από το φθινόπωρο 
και τον χειμώνα του επόμενου έτους», 
πρόσθεσε.

Ο Σαχίν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι 
κάτι τέτοιο είναι εφικτό επειδή έχει ζητηθεί 
από πολλές εταιρείες που παρασκευάζουν 
εμβόλια να αυξήσουν την παραγωγή 
τους. «Θα μπορούσαμε να έχουμε έναν 
φυσιολογικό χειμώνα την επόμενη χρονιά», 
κατέληξε.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, το εμβόλιό 
του είναι αποτελεσματικό κατά 90% 
εναντίον της Covid-19, όπως δείχνουν 
τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής 
ευρείας κλίμακας, η οποία αποτελεί το 
τελευταίο στάδιο προτού ζητηθεί η έγκριση 
για την κυκλοφορία του στην αγορά. Πολλά 
άλλα εμβόλια αναπτύσσονται επίσης από 
άλλες εταιρείες, γεγονός που αυξάνει τις 
ελπίδες για μια γρήγορη επιστροφή στην 
κανονικότητα.
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Γράφει ο Ηρακλής Ρεράκης, 
Ομ. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής 

του ΑΠΘ 

Εξ’ αιτίας των δυσμενών οικονομικών, 
εργατικών και πολιτικών συνθηκών 
διαφόρων χωρών της υφηλίου, πολλοί 
μουσουλμάνοι ζητούν καταφύγιο στις 
ισχυρότερες τεχνολογικά και οικονομικά 
χώρες του δυτικού κόσμου.

Ωστόσο, ένα κομμάτι από αυτούς δεν 
είναι όπως οι άλλοι μετανάστες, αφού 
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, σε 
κάποιους εξ’ αυτών, μια αναζωπύρωση του 
ισλαμικού φανατισμού, της τρομοκρατίας, 
της εγκληματικότητας και του ιερού πολέμου 
(Τσιχάντ).

Άλλωστε, εδώ και αρκετό καιρό, για 
πολλούς στη Δύση, ορισμένες χώρες, 
όπως η Τουρκία, αυτοπαρουσιάζονται ως 
εκπρόσωποι του Ισλάμ, επιδιώκοντας, έτσι, 
να γίνουν αποδεκτοί στο παγκόσμιο πολιτικό 
στίβο, έστω και με επιβολή, ως ένας ισχυρός 
παράγοντας και ως μια αξιοπρόσεκτη 
οντότητα.

Είναι γνωστό βέβαια ότι το Ισλάμ, ως μια 
πολιτικοθρησκευτική κοινότητα, με την εξ’ 
αρχής κατακτητική μορφή του, όπως την 
κληροδότησε ο Μωάμεθ στους απογόνους 
του Μουσουλμάνους, στοχεύει να επιβάλει 
σε ολόκληρο τον κόσμο, με κάθε μέσο και 
τρόπο, τα κυριαρχικά και επεκτατικά σχέδια 
και τις αρπακτικές βλέψεις που πάντοτε είχε 
και έχει.

Ο επιθετικός αυτός προσανατολισμός του 
Ισλάμ, έχει ως αφετηρία τα σχέδια του ίδιου 
του Μωάμεθ, ο οποίος εμπνεύστηκε αυτά τα 
οράματα, όταν αναγκάστηκε να μετοικήσει το 
622 μ.Χ. από την Μέκκα, κυνηγημένος από 
τους εχθρούς που είχε εκεί, σε μια πόλη της 
Ερήμου, που ονομάστηκε Μεδίνα, δηλαδή 
«πόλη του Προφήτη».

Η «μετοίκηση» ή «μετανάστευση» αυτή 
ονομάζεται «Εγίρα» και γίνεται αποδεκτή 
από τους Μουσουλμάνους, ως το σημείο 
μετάλλαξης και μεταστροφής του Ισλάμ, από 
μία μικρή, τοπική και κυνηγημένη ομάδα που 
ήταν, σε μια επίσημη θρησκεία με ισχύ και 
εξουσία.

Η Μεδίνα, συνεπώς, υπήρξε ο τόπος, 
όπου το Ισλάμ εξελίχτηκε σε έναν απόλυτο 
παράγοντα προσανατολισμού της ζωής 
των πιστών, που διαμόρφωσε έκτοτε, 
καθοριστικά, όλη την καθημερινότητα και τις 
συνήθειες τους.

Η «Εγίρα», εκτός από το ότι αποτελεί την 
αφετηρία μέτρησης του χρόνου για τους 
Μουσουλμάνους, συμβολίζει επίσης και τα 
εγκαίνια της εξωστρέφειας του επεκτατικού 

Ισλάμ, μέσω μετακινήσεων και διεκδικήσεων, 
όταν μάλιστα έλαβε, εξ αρχής, αυτόν τον 
πολιτικοθρησκευτικό προσανατολισμό.

Και τούτο διότι, στη Μεδίνα, ο Μωάμεθ 
διαμόρφωσε την πρώτη θεοκρατική 
κοινότητα του Ισλάμ.

Εκεί, από «Απόστολος του Θεού» και 
«προφήτης», μεταβάλλεται και σε πολιτικό 
αρχηγό, ενώ, ταυτόχρονα, διακηρύττει ότι το 
Ισλάμ αποτελεί, όχι μόνον μια οικουμενική 
θρησκεία για όλη την ανθρωπότητα αλλά 
και μια θεοκρατική οντότητα με θρησκευτικό 
αλλά και πολιτικό χαρακτήρα.

Θεωρούμε ότι κάπως έτσι θα πρέπει 
να προσλαμβάνεται και να εξηγείται το 
πολιτικοθρησκευτικό και επεκτατικό προφίλ 
και η όλη κυβερνητική ατζέντα του Ερντογάν.

Παρά τις ελπιδοφόρες ερμηνείες που 
κάνουν ορισμένοι για το Ισλάμ, για δήθεν 
μετεξέλιξή του, η σχέση των πιστών 
Μουσουλμάνων με τις αρχές που χάραξε ο 
Μωάμεθ για το Ισλάμ παραμένουν σταθερές 
στην ίδια κατεύθυνση.

Η φύση του Ισλάμ, έως σήμερα, είναι να 
βρίσκεται σε άμεση συνάφεια η θρησκεία 
και η πολιτεία, έτσι όπως την καθόρισε ο 
Μωάμεθ. 

Σύμφωνα με την οργάνωση του 
κοινωνικού και θρησκευτικού πλαισίου του 
Ισλάμ, το Κοράνιο, ως ο νόμος του Θεού, 
είναι ο καταστατικός χάρτης της Θρησκείας 
και της πολιτείας, ο ακρογωνιαίος λίθος και 
ο ύψιστος κανόνας πίστεως στη ζωή των 
Μουσουλμάνων.

Ό, τι είναι αντίθετο προς το Κοράνιο είναι 
εχθρικό και ασύμβατο με την ισλαμική πίστη 
και φυσικά με τους πιστούς στο Ισλάμ.

Η καθημερινή ζωή όλων των πιστών 
Μουσουλμάνων ρυθμίζεται με βάση το 
Κοράνιο και κινείται στο πλαίσιο των 
παραπάνω θρησκευτικών αρχών.

Η σύγχρονη, εξαρτημένη από το Κοράνιο 
ισλαμική κοινωνία ή τουλάχιστον ένα μεγάλο 
μέρος της φαίνεται να ταυτίζεται με τη 
θρησκευτική πολιτική ορισμένων ηγετών, 
όπως εκείνη του Ερντογάν, που εκφράζει 
ακραία και αδιάλλακτη επιθετικότητα, 
συνδεδεμένη με τον βίαιο επεκτατισμό, τον 
φόβο, τις πολεμικές απειλές και την απειλή 
για εγκληματικότητα.

Ο Ερντογάν, τον τελευταίο καιρό, 
εμφανίζεται ως φονταμενταλιστής 
και ως παράγοντας ιμπεριαλιστικού 
αναθεωρητισμού και διαταραχής μιας 
μεγάλης περιοχής.

Δίνει ελάχιστο χώρο στον ανθρώπινο λόγο 
και απορρίπτει τις υγιείς και γόνιμες σχέσεις 
καλής γειτονίες με τις γειτονικές χώρες..

Η στροφή του στο Ισλάμ αλλά και στον 

εθνικισμό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 
είναι φανερό ότι σχετίζεται με τα επεκτατικά 
του σχέδια να δημιουργήσει μια απέραντη 
οθωμανική αυτοκρατορία, με κατακτήσεις 
εδαφών και θαλασσών που ανήκουν σε 
άλλους λαούς και τα οποία με αυταρχισμό και 
εκφοβισμό διεκδικεί.

Μας θυμίζουν τις ιστορίες που ακούγαμε 
από τους παππούδες μας, από την 
σκληρή περίοδο και τις αιματοβαμμένες 
εμπειρίες που έζησαν, κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες, όταν 
κάποιος Μουσουλμάνος αξιωματούχος, σε 
μια περιοχή της χώρας μας, έβλεπε κάποιο 
κτήμα που του άρεσε και το έβαζε στο μάτι, 
έστελνε στον ρωμιό ιδιοκτήτη του μια σφαίρα 
και ένα ασκί λάδι και του ζητούσε εντός 
ολίγου χρόνου να του επιστρέψει αυτό που 
δεν επιθυμούσε να κρατήσει!

Τι να έκανε άραγε ο φτωχός και 
ανυπεράσπιστος ρωμιός σε αυτό το κλίμα, 
που όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε 
η σκλαβιά;

Οι διακηρύξεις που κάνει ο Ερντογάν, με το 
ύφος και τη βροντερή φωνή του Σουλτάνου 
και του προστάτη των Μουσουλμάνων όπου 
γης αλλά και οι τελευταίες τρομοκρατικές 
ενέργειες, που σχετίζονται με αυτό το ύφος, 
δείχνουν πως είναι αδίστακτος και ότι είναι σε 
θέση, προκειμένου να κερδίσει πολιτικά, να 
ακολουθήσει ακραίες τρομοκρατικές τακτικές, 
όπως το λεγόμενο Τζιχάντ ή «ιερό πόλεμο» 
του Ισλάμ, ως ατομικό και συλλογικό καθήκον 
κάθε πιστού Μουσουλμάνου, που αποσκοπεί 
στην εξάπλωση και στην κυριαρχία των 
«δικαίων του Θεού» σ’ όλη την γη.

Με το Τζιχάντ, ως γνωστό, ιδρύθηκε το 
Ισλάμ, έγινε σεβαστός ο λόγος του Μωάμεθ 
και με το Τζιχάντ διαδόθηκε η θρησκεία του.

Χωρίς το Τζιχάντ, το Ισλάμ δεν προοδεύει 
αλλά καταστρέφεται.

Τα αποτρόπαια εγκλήματα, που 
τελούνται με όλους τους αφοσιωμένους 
Μουσουλμάνους στο όνομα του Τζιχάντ, 
όπως ο πρόσφατος αποκεφαλισμός 
του Γάλλου καθηγητή από τον Τσετσένο 
τζιχαντιστή, επαναφέρουν στο προσκήνιο 
το κρίσιμο ερώτημα, που απευθύνεται 
προς τον σύγχρονο και πολιτισμένο κόσμο: 
Υπάρχουν άραγε ευρωπαίοι ηγέτες ή άλλοι 
παράγοντες ότι υπάρχει συμβατότητα 
του φονταμενταλιστικού Ισλάμ με τον 
ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, όταν η ισλαμική 
τρομοκρατία αποτελεί μία ασύμμετρη απειλή, 
που ιδεολογικά παραπέμπει σε πόλεμο 
πολιτισμών;

 Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι καθόλου 
τυχαίο ούτε και απαρατήρητο το γεγονός 
ότι οι αιματηρές επιθέσεις των Τζιχαντιστών 

γίνονται δεκτές με ενθουσιασμό από 
εκατομμύρια Μουσουλμάνους σ’ όλο τον 
κόσμο, ενώ, ταυτόχρονα, όλο και πιο 
πολύ γίνεται αποδεκτό στις συνειδήσεις 
πλείστων πολιτισμένων ανθρώπων το 
πολιτισμικό χάσμα που χωρίζει τη Δύση με 
τον ασυμβίβαστο μουσουλμανικό κόσμο της 
Ανατολής.

Είναι σαφές ότι ένας από τους βασικούς 
στόχους της συνεχίσεως πραγματοποίησης 
τρομοκρατικών επιθέσεων από Τζιχαντιστές 
είναι η μεγιστοποίηση του φόβου, του θορύβου 
και της ανασφάλειας που προκαλείται στην 
παγκόσμια κοινή γνώμη, από τη μεγάλη 
δημοσιότητα που παίρνουν τα εγκλήματα του 
Τζιχάντ, ως εργαλεία ψυχολογικού πολέμου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους 
μουσουλμανικούς κανόνες, οι μάρτυρες της 
πίστης, με τα φρικτά τους εγκλήματα εναντίον 
αθώων ζωών, από τη μια πλευρά, προκαλούν 
αποτροπιασμό στους πολιτισμένους 
ανθρώπους και ιδιαίτερα στους Χριστιανούς, 
από την άλλη, όμως, οι Τζιχαντιστές 
που γίνονται «μάρτυρες» πιστεύουν ότι 
εξασφαλίζουν, με την εμπνευσμένη από την 
ισλαμική πίστη θυσία τους, την είσοδό τους 
στον ισλαμικό Παράδεισο.

Μάλιστα, όσους περισσότερους άπιστους 
φονεύσουν τόσο καλύτερη θέση θα έχουν 
στον Παράδεισο του Ισλάμ!

Σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται ότι 
ο Ερντογάν, χρειάζεται και χρησιμοποιεί 
τις μεταναστευτικές ροές, ως πολιορκητική 
μηχανή και ως εργαλεία πίεσης σε βάρος της 
Ελλάδας και της Ευρώπης, στο πλαίσιο της 
νεοοθωμανικής του επιθετικότητας και των 
επεκτατικών του σχεδίων.

Μάλιστα, πολλοί, ερμηνεύοντας τα 
γεγονότα, υποστηρίζουν ότι θα συνεχιστούν 
τα εγκλήματα του ιερού πολέμου, από την 
πλευρά, όχι όλων φυσικά, αλλά πολλών 
από τους Μουσουλμάνους μετανάστες που 
βρίσκονται ή έρχονται στην Ευρώπη, με το 
γνωστό θρησκευτικό τους σύνθημα που 
περιέχεται στην πίστη τους: Πόλεμος των 
πιστών κατά των απίστων.

Σε κάθε περίπτωση οι πλείστοι Ευρωπαίοι, 
από ό, τι δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, 
αισθάνονται μεγάλη ανησυχία και ανασφάλεια 
για το θέμα του μεταναστευτικού και τη διαρκή 
και αλόγιστη αύξηση και συσσώρευση των 
εποίκων, όπως εξελίσσεται.

Η ανησυχία αυτή εντείνεται και από τις 
απαράδεκτες, πολιτισμικά, ενέργειες του 
Ερντογάν, όπως εκείνη της μετατροπής της 
Αγίας Σοφίας σε Τζαμί, που δείχνουν καθαρά 
ότι πρότυπο της πολιτικής του έναντι των 
άλλων γειτονικών λαών είναι το επιθετικό 
οθωμανικό σύνδρομο ανωτερότητας του 
ισχυρού, του δυνατού και του ανίκητου.

Η απόφαση του Ερντογάν, να μετατρέψει, 
υπακούοντας στο Ισλάμ, τον Ναό της Αγίας 
Σοφίας σε Τζαμί, αποτελεί ένα δείγμα του 
επιπέδου της παιδείας και των προτύπων 
της συμπεριφοράς που προσφέρει στους 
πιστούς της η θρησκεία του Κορανίου, 
καθοδηγώντας τους να ρυθμίζουν τη στάση 
τους, όχι μόνον έναντι ανθρώπων και 
λαών, αλλά, ακόμη και έναντι Μνημείων, με 
παγκόσμια ακτινοβολία, όπως η Αγία Σοφία, 
με την ιδεολογία του πορθητή, του κατακτητή 
και του Τζιχαντιστή.

Η επιθετική πράξη της μετατροπής του 
Ιερού Συμβόλου των Χριστιανών σε Τζαμί 
και της χρήσεώς της για «προσευχή» στον 
Αλλάχ, σηματοδοτεί και συμβολίζει τον 
εκτροχιασμό της Τουρκίας στον ισλαμικό 
φονταμενταλισμό, σε μια πορεία, στραμμένη 
στην παλιά ισλαμική οθωμανική δόξα των 
συγκρούσεων και των εχθροπραξιών, με 
στόχο την επάνοδο στα χνάρια του Μωάμεθ 
του Πορθητή.

Η θέληση του Ερντογάν να ελέγχει και να 
πατρονάρει το σύνολο των Μουσουλμάνων 
και φυσικά των Μεταναστών, που βρίσκονται 
ή επιθυμούν να έλθουν στην Ευρώπη 
αποκαλύπτει το σχέδιό του: Να έχει στα χέρια 
του τη μεταναστευτική -και όχι μόνο- απειλή, 
να απαιτεί όλο και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή 
οικονομική ενίσχυση και, ταυτόχρονα, να 
κρατά τον έλεγχο της χρήσεως της ισλαμικής 
τρομοκρατίας και του «ιερού πολέμου», με 
όλες τις ενδεχόμενες συνέπειες που μπορεί 
να προκύψουν, στο πλαίσιο των κυριαρχικών 
του επιδιώξεων έναντι της Ελλάδας και της 
Ευρώπης.

Romfea.gr

Η τούρκικη απειλή για 
«ιερό πόλεμο», εκ μέρους 

Μουσουλμάνων μεταναστών
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Η ανέντιμη συμπεριφορά που 
χαρακτήριζε τους Φαρισαίους της εποχής 
του Χριστού, συνεχίζεται στην ιστορία και 
επαναλαμβάνεται. Με δυο τουλάχιστον 
μορφές. Η μια είναι η οργανωμένη εναντίον 
του Χριστιανισμού επίθεση εκείνων που η 
ζωή τους δεν αντέχει να σταθεί κάτω από το 
φως του Χριστού. Η άλλη είναι η αντίδραση 
και η συκοφαντική διάθεση των κακών, που 
δε λείπουν από την κοινωνία, εναντίον κάθε 
υγιούς και ηθικού στοιχείου.

Και με τη μια και με την άλλη μορφή είναι 
βδελυκτή η συμπεριφορά αυτή. Και στις 
δυο περιπτώσεις εξάλλου είναι ανίκανη να 
ανατρέψει την αλήθεια. Το ψέμα στο τέλος 
αποκαλύπτεται. Επιτελεί όμως εν τω μεταξύ 
έργο διαβρωτικό και καταλυτικό. Προκαλεί 
ανησυχίες και ερωτηματικά, ανάμεσα στους 
αφελείς προπαντός. Ορθώνει εμπόδια για 
κείνους που σκέφτονται επιπόλαια, χωρίς 
να έχουν την ικανότητα να εξετάσουν και τις 
αντίθετες απόψεις.

Στην πρώτη μορφή άθεοι στρατευμένοι και 
μη, αιρετικοί, υλιστές και συμφεροντολόγοι, 
συνεργάζονται, λες, για να επιτεθούν 
εναντίον της χριστιανικής διδασκαλίας και 
της Αγίας μας Εκκλησίας.

Παρερμηνεύουν σκόπιμα ευαγγελικά 
ρητά ή και τα παραποιούν. Αμφισβητούν 
τη θεότητα του Κυρίου, βάλλουν κατά της 
Εκκλησίας και του Κλήρου, εκμεταλλεύονται 
και διαφημίζουν τις πιο ασήμαντες θεωρίες, 
προβάλλουν απίθανα επιστημονικά δήθεν 
επιτεύγματα. Συνδυάζουν τα πιο αντίθετα 
επιχειρήματα για να επιτεθούν και να 
κλονίσουν το Χριστό και την Εκκλησία.

Ως μέθοδος η συκοφαντία κατά του 
Χριστιανισμού, της Ορθοδόξου κυρίως 
πίστεως, χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον. 
Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες 
έως σήμερα. Απέναντι σ’ αυτές τις 
ποικίλες διαβολές, που περιβλήθηκαν κατά 
καιρούς το σχήμα της επιστημονικής, της 
φιλοσοφικής, της ιστορικής σκέψεως και 

αληθοφάνειας, αγωνίστηκαν οι ανά τους 
αιώνες Απολογητές.

Και σήμερα δε λείπουν αυτοί που 
αμφισβητούν τη χριστιανική αλήθεια με 
τον ίδιο τρόπο. Αυτοί που κλονίζουν την 
πίστη των απλοϊκών ή και μορφωμένων 
ακόμη με την προβολή μερικές φορές των 
ελαττωμάτων και των σφαλμάτων εκείνων 
που εκπροσωπούν το Χριστό και την 
Εκκλησία.

Δε σκέπτονται όμως πως ακριβώς αυτός 
ο θεϊκός λόγος της ουράνιας αγάπης και 
της τέλειας ηθικότητας είναι ο έλεγχος, το 
μέτρο ελέγχου των αμαρτανόντων. Δεν 
αντιλαμβάνονται πως οι αδυναμίες και 
τα σφάλματα των ανθρώπων δεν είναι 
δυνατόν να κλονίσουν τον Ευαγγελικό Νόμο 
και τη θεότητα του Κυρίου Ιησού. Τη θεϊκή 
καταγωγή και υπόσταση της Εκκλησίας Του. 
Δε φταίει ο Νόμος, όταν τον παραβαίνουν 
αυτοί ίσως που τάχθηκαν να τον φυλάσσουν.

Παρ’ όλες τις οργανωμένες επιθέσεις και 
μελετημένες συκοφαντίες η Εκκλησία του 
Χριστού θα μένει ακλόνητη. Καθώς είπε ο 
Κύριος «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν 
αυτής» (Ματθ. 16:18).

Το ίδιο συμβαίνει και με κάθε ηθικό 
στοιχείο, με κάθε υγιές στοιχείο που 
βάλλεται. Δημιουργούνται ίσως εντυπώσεις 
από τις άδικες και μοχθηρές αυτές επιθέσεις. 
Μπορεί ακόμη ν’ αδικηθεί κανείς σε μια 
στιγμή. Να καταδιωχθεί. Να γίνει στόχος 
περιφρονήσεως και κατηγοριών ασύστατων 
και από καλοπροαίρετους ενδεχομένως 
ανθρώπους που παρασύρονται. Αυτοί 
που τους ζηλεύουν ή που θίγονται από 
την ακεραιότητα και τη δικαιοκρισία τους 
εύκολα θα προστεθούν στον κύκλο των 
επιτιθεμένων.

Τι σημασία έχει αυτό; «Οι πετριές 
ρίχνονται στις καρυδιές που έχουν 
καρύδια», έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Και ο 
Κύριος προέλεγε: «ει εμέ εδίωξαν και υμάς 
διώξουσιν» (Ιω. 15:20). Εφόσον το Χριστό 

εδίωξαν και συκοφάντησαν, κι αυτούς 
που θέλουν να Τον πιστέψουν και να Τον 
ακολουθήσουν το ίδιο θα τους διώξουν και 
θα τους συκοφαντήσουν. Είναι ανίσχυρα 
όμως τα κακόβουλα ή συκοφαντικά πυρά 
που ρίχνονται εναντίον τους.

Ας μην πτοούμαστε λοιπόν, αδερφοί μου. 
Δεν πιάνουν οι αστήριχτες κατηγορίες και 
δυσφημίσεις. Οι συκοφαντικές επιθέσεις, 
όσο κι αν είναι έντεχνες, μπορεί ν’ αποτελούν 
πειρασμό και δοκιμασία. Αλλά θα περάσουν. 
Η αλήθεια θα φανεί και πάλι.

Ο Χριστιανισμός δεν πρόκειται να 
εξαλειφθεί, ή να μειωθεί έστω, κάτω από 
τα χτυπήματα των συκοφαντών και των 
διωκτών του. Γιατί ο χρόνος στο πέρασμά 
του δείχνει την ακατάλυτη αξία του.

Το ίδιο και οι άνθρωποι που στηρίζονται 
πάνω στην πίστη και αγωνίζονται να γίνουν 
πρότυπα ηθικά. Τέλειοι δεν είναι ασφαλώς. 

Aνίσχυρες επιθέσεις

Φτάνει που είναι τίμιοι και ειλικρινείς 
αγωνιστές. Δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν. 
Δεν μπορεί να σταθεί γι’ αυτούς άδικη 
κατηγορία.

Αρκεί να προσπαθούμε για την ηθική μας 
τελείωση, να θέλουμε να είμαστε του Θεού 
άνθρωποι, να επιδιώκουμε να καταστούμε 
στοιχεία υγιή και οικοδομητικά στην 
κοινωνία. Παράγοντες ευεργετικοί. Συνεργοί 
του Θεού στο έργο της σωτηρίας της δικής 
μας και των άλλων.

Θα πουν. Θα κατηγορήσουν. Θα 
επιτεθούν. Θα συκοφαντήσουν. Μια μπόρα 
θα ‘ναι κι αυτή. Θα περάσει. Ο στηριγμένος 
πάνω στο Χριστό θα μείνει ακλόνητος. Το 
Σώμα του Χριστού, η Εκκλησία μας, ο λόγος 
Του, η αλήθεια, θα μείνουν αδιάσειστα, 
απρόσβλητα, σωστικά.

Επίσκοπος Πολύκαρπος Βαγενάς (†)
Από το βιβλίο: «Ελθέτω η βασιλεία σου», 
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Wengen, ένα χωριό 
συγκλονιστικής 

φυσικής ομορφιάς!
Το Wengen είναι από τα λίγα χωριά 

της Ευρώπης στα οποία δεν υπάρχουν 
αυτοκίνητα στους δρόμους αλλά και ένας 
από τους ωραιότερους προορισμούς 
όλες τις εποχές του χρόνου. Βρίσκεται 
σε υψόμετρο 1.300 μέτρων και δεσπόζει 
μέσα σε ένα απαράμιλλου φυσικού 
κάλλους τοπίο στις ελβετικές Άλπεις και 
οι 1.300 περίπου μόνιμοι κάτοικοι είναι 
πολύ περήφανοι για τη γενέτειρά τους. Και 
πώς αλλιώς άλλωστε, όταν οι εκλεκτοί και 
διάσημοι «καλεσμένοι» ανά τους αιώνες, 
το χαρακτήριζαν ως το «ωραιότερο χωριό 
της Ευρώπης»!

Με μακρά ιστορία από το χώρο 
της πολιτικής, της επιστήμης και του 
αθλητισμού, το μικρό αυτό χωριό των 
Άλπεων έχει φιλοξενήσει σπουδαία 
πρόσωπα του παρελθόντος, μεταξύ των 
οποίων τους Αδόλφο Χίτλερ, Ναπολέοντα 
και Ιούλιο Καίσαρα, ενώ πρωταγωνιστεί 

στα αθλητικά δρώμενα, φιλοξενώντας τους 
γνωστούς αγώνες σκι Lauberhorn, από το 
1930.

Οι μετακινήσεις γίνονται με σιδηρόδρομο 
και τελεφερίκ και κανένας δεν δυσανασχετεί! 
Το αντίθετο, μάλιστα… «Για να γνωρίσεις 
τη φύση εκ των έσω και να απολαύσεις 

όσα έχει να σου προσφέρει πρέπει να 
αφήσεις το αυτοκίνητο στο γκαράζ», λένε 
χαρακτηριστικά οι κάτοικοι.

Μέσα σε μια απέραντη γαλήνη και σε μια 
ηρεμία που συγκλονίζει, ακόμη και όταν 
το χωριό «πλημμυρίζει» από τουρίστες 

(που φτάνουν ακόμη και τους 10.000 
κατά τη χειμερινή περίοδο), οι επισκέπτες 
απολαμβάνουν σπορ, διασκέδαση και 
φύση, χωρίς να τους λείπει απολύτως 
τίποτα. Ούτε καν τα αυτοκίνητα!

Το ψηλότερο 
ρομπότ στον κόσμο 

στα 18 μέτρα!
Η Ιαπωνία προωθεί τη ρομποτική και 

αυτό αποτυπώνεται, εκτός των άλλων, και 
στο τελευταίο τεχνολογικό της επίτευγμα. 
Από τον Ιανουάριο του 2020, το 
εργοστάσιο Γκάνταμ στη Γιοκοχάμα έχει 
ξεκινήσει να κατασκευάζει το ψηλότερο 
ρομπότ στον κόσμο. Με ύψος 18 μέτρα, 
το γιγαντιαίο μηχάνημα βρίσκεται υπό 
κατασκευή στο λιμάνι της Γιοκοχάμα, 
ακριβώς νότια του Τόκιο.

Το ρομπότ Γκάνταμ έχει κάνει τεράστια 
βήματα προς την ολοκλήρωσή του. Οι 
μηχανικοί δημοσίευσαν πρόσφατα ένα 

βίντεο, το οποίο δείχνει το 
τεράστιο ρομπότ να σηκώνει 
και να κουνά τα πόδια του, 
ως μέρος της προετοιμασίας 
για το ντεμπούτο του τον 
Οκτώβριο του 2020.

Το ρομπότ Γκάνταμ, είναι 
ένας δημοφιλής φανταστικός 
χαρακτήρας επιστημονικής 
φαντασίας που εμφανίστηκε 
για πρώτη φορά το 1979 σε 
μια τηλεοπτική εκπομπή. 
Από τότε, έχει εμφανιστεί 
σε περισσότερες από 50 
τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, 
βιντεοπαιχνίδια και μάνγκα.

Το βίντεο δείχνει τους 
μηχανικούς του εργοστασίου 
σε έναν γερανό να δοκιμάζουν τις κινήσεις 
του ρομπότ. Παρόλο που δεν είναι ακόμα 
έτοιμο βρίσκεται σε καλό επίπεδο και μόλις 

ολοκληρωθεί θα μπορεί να περπατήσει και 
να στηρίξει το τεράστιο βάρος του των 25 
τόνων.
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Ο Λέοναρντ Κοέν γεννήθηκε στις 21 
Σεπτεμβρίου του 1932, στο Μόντρεαλ 
του Καναδά. Οι γονείς του ήταν εβραϊκής 
καταγωγής, προερχόμενοι από την 
Πολωνία και την Λιθουανία. Ο πατέρας 
του ήταν ένας ιδιαίτερα ευκατάστατος 
έμπορος ενδυμάτων και η μητέρα του 
ήταν κόρη Ιουδαίου θεολόγου. Στην ηλικία 
των έξι ετών θα χάσει τον πατέρα του και 
αργότερα, στην εφηβεία του, θα αρχίσει 
να μαθαίνει κιθάρα. Έτσι, θα ενταχθεί 
στο γκρούπ κάντρυ μουσικής, Buckskin 
Boys. Την αγάπη του για την μουσική θα 
την πάρει από την μητέρα του, η οποία 
συνήθιζε να τραγουδά στο σπίτι.

Τα χρόνια της εφηβείας του 
και τα πρώτα του βήματα 

στη μουσική

Θα σπουδάσει στο πανεπιστήμιο 
ΜακΓκιλ και την ίδια περίοδο θα εκδώσει τα 

πρώτα του ποιήματα. Αυτά θα τον κάνουν 
γνωστό στους λογοτεχνικούς κύκλους 
του Καναδά. Το 1963 κυκλοφόρησε το 
μυθιστόρημα «The Favorite Gap» και 
τρία χρόνια μετά, το «Beautiful Loosers» 

(1966). Τα μυθιστορήματα είχαν επιρροές 
από τον κίνημα των Μπιτ, ένα κίνημα που 
επηρέασε αργότερα την πανκ και τους χίπις. 
Λίγο πριν την κυκλοφορία του πρώτου 
μυθιστορήματος του και συγκεκριμένα το 
1960, θα αγοράσει και το σπίτι του στην 
Ύδρα. Το 1967, θα φύγει στην Αμερική για 
να ασχοληθεί με την μουσική.

Η πορεία του προς την μουσική θα 
αρχίσει με την απαγγελία στίχων του υπό 
την συνοδεία ενός τζαζ συνόλου. Το 1967, η 
Τζούντι Κόλλινς ηχογραφεί το τραγούδι του 
Rosanne κάνοντας το ευρέως γνωστό. Τότε 
ο Κοέν θα αποφασίσει να ηχογραφήσει και 
ο ίδιος τις μουσικές του και την ίδια χρονιά, 
θα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ 
«Songs Of Leonard Cohen» (1967).

Η συνέχεια της καριέρας του 
Λέοναρντ Κοέν

Μετά το πρώτο άλμπουμ του θα 
ακολουθήσουν άλλα 14 μέχρι και το τέλος 
της ζωής του. Ανάμεσα σε αυτά θα είναι 
το Songs of Love and Hate (1971) στο 
οποίο θα περιλαμβάνεται και το τραγούδι 
Famous Blue Raincoat, ένα τραγούδι με 
μια πρωτότυπη μορφή που παραπέμπει 
σε επιστολή και αναφέρεται σε ένα 
ερωτικό τρίγωνο, στην αγάπη και την 
μοναξιά- θεματολογίες που άγγιζε συχνά 
ο Κοέν. Το 1992 θα κυκλοφορήσει ο πιο 
πολιτικοποιημένος και επικριτικός δίσκος 
του, The Future. 

Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του The 
Future, θα αποφασίσει να γίνει βουδιστής 
και να μονάσει. Το 1999 θα αφήσει την 
μοναστική ζωή και θα επιστρέψει για να 

κυκλοφορήσει ακόμα δύο δίσκους. Το 2005 
θα βγει στην δημοσιότητα μια δυσάρεστη 
είδηση: η απάτη του μάνατζερ του η οποία 
είχε ως αποτέλεσμα να χάσει όλα του τα 
χρήματα. Κάποια χρόνια αργότερa και με 
τον δίσκο Old Ideas (2012) θα κατακτήσει 
την κορυφή των τσαρτ σε πολλές χώρες 
παγκοσμίως.

«Θέλω να διαβάζω 
ποιήματα γεμάτα με 
τρόμο και να ακούω 
μουσική που να αλλάζει 
νόμους και ζωές».

To 1960, o Λέοναρντ Κοέν θα αγοράσει, 
με τα χρήματα που του είχε αφήσει η 
γιαγιά του, το περίφημο σπίτι του στην 
Ύδρα, έναντι 1.500 δολαρίων. Θα ζήσει 
στο νησί για 10 ολόκληρα χρόνια και εκεί 
θα γνωρίσει, σε ένα παντοπωλείο, και 
τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής του, την 
Μάριαν Ίλεν. Μαζί και με τον μικρό γιό της 
Μαριάν, Άξελ Ίλεν, θα ανακαλύψουν έναν 
εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής, μακριά 
από τις αστικές υποχρεώσεις. Στην Ύδρα 
θα απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι, θα 
εναρμονιστούν με την ντόπια κοινωνία, θα 
διασκεδάσουν με εναλλακτικούς τρόπους 
και εκεί ο συγγραφέας θα γράψει μερικά 
από τα μεγαλύτερα τραγούδια και ποιήματά 
της ζωής του.

Τα χρόνια στη Ύδρα ήταν γεμάτα από 
δημιουργία, χαρά και έρωτα. Ωστόσο, παρά 
την ιδιαίτερη σύνδεσή του με την Μαριάννε, 
η σχέση τους θα τελειώσει. «Δεν θυμάμαι 
πώς χωρίσαμε, κάπως μετακομίσαμε και 
απλά χωρίσαμε. Οι περίοδοι που ζούσαμε 
χωριστά γίνονταν ολοένα και μεγαλύτερες 
και έπειτα, με κάποιον τρόπο, όλο αυτό 
κατέρρευσε» θα πει αργότερα, το 2005. Τα 
δυνατά συναισθήματα τους δεν θα πάψουν 
τα υφίστανται και μέχρι το τέλος της ζωής 
τους. Η Μαριάν πεθαίνει στις 28 Ιουλίου 
του 2016, σε ηλικία 81 ετών. Λίγες μέρες 
πριν τον θάνατο της, ο Κοέν θα της στείλει 
ένα γράμμα αποχαιρετισμού.

«Λοιπόν Μαριάν ήρθε αυτή η στιγμή 
που είμαστε τόσο γέροι και τα σώματά μας 

Λέοναρντ Κοέν: Ο ερωτικότερος 
μελαγχολικός λογοτέχνης της μουσικής

«Δεν καταλαβαίνω 
πραγματικά αυτή 
τη διαδικασία της 
μετενσάρκωσης, αλλά 
αν υπάρχει κάτι τέτοιο, 
θα ήθελα να επιστρέψω 
ως ο σκύλος της κόρης 
μου».
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καταρρέουν και σκέφτομαι ότι θα 
σε ακολουθήσω πολύ σύντομα. 
Ξέρω ότι βρίσκομαι τόσο κοντά 
πίσω σου ώστε αν απλώσεις το 
χέρι σου, νομίζω ότι θα φθάσεις το 
δικό μου. Και ξέρεις ότι πάντα σε 
αγαπούσα για την ομορφιά σου και 
τη σοφία σου. Αλλά δεν χρειάζεται 
να πω παραπάνω γι’ αυτά γιατί 
τα ξέρεις ήδη. Αλλά τώρα, θέλω 
μόνον να σού ευχηθώ ένα πολύ 
καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι παλιά 
φίλη. Ατελείωτη αγάπη, θα σε δω 
στη συνέχεια του δρόμου».

Λέγεται μάλιστα, από μια φίλη 
της Μαριάν, πως όταν αυτή της 
διάβαζε το γράμμα και έφτασε στο 
σημείο «αν απλώσεις το χέρι σου» 
εκείνη άπλωσε το χέρι της σαν 
να προσπαθούσε να αγγίξει τον 
αγαπημένο της. Ο Λέοναρντ θα 
φύγει τρεις μήνες μετά, τηρώντας 
την υπόσχεση του πως θα την 
συναντήσει στην επόμενη ζωή.

Τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του 

Λέοναρντ Κοέν

«Δεν καταλαβαίνω πραγματικά 
αυτή τη διαδικασία της 
μετενσάρκωσης, αλλά αν υπάρχει 
κάτι τέτοιο, θα ήθελα να επιστρέψω 
ως ο σκύλος της κόρης μου».

Το έργο του Λέοναρντ Κοέν 
επηρέασε πολλούς καλλιτέχνες 
της εποχής του και όχι μόνο. Θα 
εισαχθεί στο Rock & Roll Hall of 
Fame και θα του απονεμηθεί το 
μετάλλιο Order of Canada, την 
δεύτερη μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί 
να έχει ένας πολίτης του Καναδά. Το 2010 
θα λάβει επίσης ένα Τιμητικό Γκράμι για 
την συνολική προσφορά και επιρροή του 
στον κόσμο της μουσικής. Θα αποκτήσει 
και δύο παιδιά, τον Άνταμ και την Λόρκα, 

με την Σούζαν Έλροντ.
Ο Λέοναρντ Κοέν πεθαίνει στις 7 

Νοεμβρίου του 2016, στο Λος Άντζελες, σε 
ηλικία 82 ετών. Θα αφήσει πίσω του ένα 
ανεκπλήρωτο κενό. Ο μεγάλος εσωτερικός 
του κόσμος και η αληθινή συναισθηματική 

Ο Λέοναρντ Κοέν στο σπίτι του στην Ύδρα.του δύναμη και ευφυία δημιούργησαν 
μια καλλιτεχνική προσωπικότητα που 
με σπουδαίο τρόπο, γεμάτο νοήματα 
και σπαρακτικές λέξεις θα αγγίξουν μια 
θεματολογία που αφορά όλες της πτυχές 
της ανθρώπινης ζωής. Ο δρόμος έξω από 

το σπίτι του στην Ύδρα, έχει πάρει πλέον 
το όνομά του.

maxmag.gr
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