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Το μήνυμα 
της Κατερίνας 

Σακελλαροπούλου 
για την Ημέρα 

Εθνικής Αντίστασης
 

«Η Εθνική Αντίσταση κατά των δυνάμεων της 
κατοχής (1941-44) είναι μία από τις πιο λαμπρές σελίδες 
της σύγχρονης ιστορίας μας» τονίζει η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την 
Ημέρα της Εθνικής Αντίστασης.

Η Πρόεδρος επισημαίνει ότι «η ανατίναξη της 
σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου, στις 
25 Νοεμβρίου του 1942, συμβολίζει διαχρονικά την 
εκρηκτική δύναμη της ενότητας του έθνους μας» και 
υπογραμμίζει:

«Η σημερινή επέτειος είναι η έμπρακτη αναγνώριση 
και τιμή στους χιλιάδες αγωνιστές της ελευθερίας. Σε 
όλους εκείνους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που με 
απαράμιλλη αυταπάρνηση και γενναιότητα πολέμησαν 
τον φασισμό και τον ναζισμό και θυσιάστηκαν για την 
πατρίδα».

Ο πρωθυπουργός Doug Ford μετά την απόφαση 
της κυβέρνησής του να αναστείλει τις αγορές σε όλα τα 
καταστήματα λιανικής που πωλούν μη απαραίτητα αγαθά 
στο Τoronto και το Peel βρέθηκε εν μέσω αυστηρής κριτικής 
από ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που υποστηρίζουν 
ότι υφίστανται άδικη μεταχείριση. 

Το Τοronto και το Peel μπήκαν επίσημα στο στάδιο 
κλεισίματος βάσει του πλαισίου  περιορισμών του Ontar-
io,  στις 12:01 π.μ., χθες Δευτέρα. Από χθες οι υπηρεσίες 
προσωπικής φροντίδας, όπως κομμωτήρια και κέντρα 
αισθητικής, αναγκάστηκαν να κλείσουν ενώ εστιατόρια 
μπορούν να κάνουν μόνο παραλαβή και παράδοση. 

Τα καταστήματα λιανικής περιορίζονται στην παραλαβή 
από εξωτερική πρόσβαση με ορισμένες εξαιρέσεις για 
κάποια  καταστήματα τροφίμων.

Μιλώντας με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια 
της καθημερινής ενημέρωσής του τη Δευτέρα, ο Ford 
είπε ότι γνωρίζει ότι «δεν είναι δίκαιο» που ορισμένα 
πολυκαταστήματα  όπως το Walmart μπορούν να 

ΤΟΝΥ ΛΟΥΡΑΚΗΣ
Ανάμεσα στους καλύτερους 

νέους επιχειρηματίες 
του Καναδά

Η Ford υπερασπίζεται την απόφαση 
της κυβέρνησης για το νέο locdown

συνεχίσουν να λειτουργούν, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις 
πρέπει να κλείσουν.

«Ξέρω ότι αυτό δεν είναι δίκαιο και γι αυτό διαθέτουμε 
επιπλέον 300 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη των 
μικρών επιχειρήσεων και φροντίσαμε τους φόρους 
ιδιοκτησίας τους και το ενεργειακό τους κόστος», «Κάνουμε 
ό,τι μπορούμε ως επαρχία, αλλά όσο πιο γρήγορα 
μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό, τόσο πιο 
γρήγορα μπορούμε να διαθέσουμε το εμβόλιο εκεί έξω και 
να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε όλα και πάλι.

Η Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων 
καλεί την Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση να 
επιτρέψει τρεις πελάτες κάθε φορά στα μικρά καταστήματα 
λιανικής. Ο Ford, ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι 
δεν εξετάζει καμία αλλαγή στους κανόνες κλεισίματος σε 
αυτό το σημείο, προς απογοήτευση ορισμένων ιδιοκτητών 
μικροκαταστημάτων.

“Τι νόημα έχει να 
κλείνεις το μικρό 

ανθοπωλείο, αλλά 
να αφήνεις τους 
ανθρώπους να 

κάνουν ουρές έξω 
από το Walmart για 
να αγοράσουν ένα 

μπουκέτο λουλούδια; 
Να κλείνεις τον μικρό 
ανεξάρτητο πωλητή 

βιβλίων, αλλά να 
επιτρέπεις στον κόσμο 
να περιμένει έξω από 

το Costco, για να  
αγοράσει βιβλία εκεί;”
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Καινοτόμος 
εφαρμογή της 

“Fleet Complete” 
σε συνεργασία 
με την Cosmote 

στην Ελλαδα 

Ο Τόνυ Λουράκης είναι συνιδρυτής 
και διοικητικό στέλεχος της Complete 
Innovations, μιας από τις ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εταιρείες 

στη Βόρεια Αμερική. 
Μέσω της εταιρείας του, δημιούργησε 

το Fleet Complete, ένα λειτουργικό 
πρόγραμμα που προσφέρει τη δυνατότητα 
σε 6.000 πελάτες στη Βόρεια Αμερική να 
παρακολουθούν, να βελτιστοποιούν και να 
διαχειρίζονται πάνω από 80.000 οχήματα, 
και περιουσιακά στοιχεία. Υπό την ηγεσία 
του, η εταιρεία έχει συνεχόμενη ανάπτυξη 

και ήδη συγκαταλέγεται σε λίστες όπως Bra-
ham300, Profit500, Fast50 εδώ και πολλά 
χρόνια. Οι διοικητικές του ικανότητες σε 
συνδυασμό με τις εξαιρετικές του γνώσεις 
στην ανάπτυξη λογισμικού, οδήγησαν 
την εταιρεία του Complete Innovations να 
κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά. 

Το 1997 έως το 1999, ο Λουράκης 
σπούδασε Computer Science στο Sen-

eca College of Applied Arts and Tech-
nology. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
του ίδρυσε τη πρώτη του εταιρεία, την 
Canlogic Solutions. Μια εταιρεία πρώτου 
επιπέδου υποστήριξης και λύσεων στη 
πληροφορική. Το 1998, μαζί με τον Andrew 
Merisanu ιδρύσαν την Courier Complete, 
η οποία σήμερα ονομάζεται Complete In-
novations. 

Λόγω της επιτυχημένης επαγγελματικής 
του πορείας αλλά και των διοικητικών 
του ικανοτήτων ο Λουράκης έχει λάβει 
πληθώρα βραβείων και διακρίσεων. 

Σε συνέντευξη του στην τηλεόραση 

του Antenna ο κ. Λουράκης  πρόεδρος 
της εταιρίας Fleet Complete με έδρα τον 
Καναδά, μεταξύ άλλων ανέφερε: 

“Το διαδίκτυο των πραγμάτων είναι αυτό 
που θα αλλάξει τον κόσμο σήμερα και τα 
επόμενα χρόνια καθώς  περισσότερα 
πράγματα συνδέθηκαν όπως τα αυτοκίνητα 
και τα ποδήλατα και ο γεωργικός 
εξοπλισμός”. 

Με τη νέα υπηρεσία Asset Tracker που 
φέρνει η Cosmote σε συνεργασία με τον 
διεθνή πάροχο   Fleet Complete Innova-
tions οι εταιρίες μπορούν πλέον να έχουν 
πλήρη έλεγχο και να παρακολουθούν 
απομακρυσμένα πάγεια περιουσιακά, 
στοιχεία υψηλής αξίας όπως μηχανήματα, 
γεννήτριες εμπορεύματοκιβώτια, τρέιλερ, 
γερανούς ή άλλους εξοπλισμούς καθώς και 
να ενημερώνονται για τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες θερμοκηπίων ή αποθηκευτικών 
χώρων μέσω διαδικτύου. 

“Η Asset Tracker είναι αυτή η μικρή 
συσκευή που μπορείτε να δείτε στο χέρι μου. 
Έχει μπαταρία και συνδέεται με το δίκτυο 
Cosmote NB_IoT που λειτουργεί σε όλη 
την Ελλάδα. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε 
να παρακολουθείτε τη θέση οποιουδήποτε 
στοιχείου στο οποίο τοποθετείτε.» είπε ο κ. 
Λουράκης.  

Με την υπηρεσία Asset Tracker οι 
επαγγελματίες και επιχειρηματίες μπορούν 
να λειτουργήσουν εύκολα, αξιόπιστα και με 
ασφάλεια τις επιχειρήσεις τους. 

«“Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ηγέτης στην 
έξυπνη γεωργία τις έξυπνες βιομηχανίες και 
αυτό θα προσελκύσει όλο και περισσότερο 
διεθνείς και εγχώριες επενδύσεις. Η 
συνεργασία με την Cosmote μας έδωσε 
την εμπιστοσύνη ώστε να κάνουμε μια 
μεγάλη επένδυση για την εταιρία μας στην 
Ελλαδα.” 

Ο Τόνυ Λουράκης είναι επίσης μέλος, 
εθελοντής και χρηματοδότης στο YMCA 
Development Committee. Η εταιρεία του, 
μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής 
ευθύνης που ο ίδιος ηγείται, υποστηρίζει 
το SickKids Hospital. Επίσης μέσω της 
εταιρείας του έχει προσφέρει οικονομική 
βοήθεια έπειτα από το σεισμό της Αϊτής το 
2010 και τον τυφώνα Χαϊγιάν το 2013 στις 
Φιλιππίνες. 

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
στο Young Presidents Association 
(YPO) στο Τορόντο. Ο κ. Λουράκης είναι 
υποδιευθυντής στο Cretan Association 
of Toronto KNOSSOS και πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου του Hellenic Herit-
age Foundation.

ΤΟΝΥ ΛΟΥΡΑΚΗΣ
Ανάμεσα στους καλύτερους 

νέους επιχειρηματίες του Καναδά

Οι νέες καινοτόμες 
εφαρμογές μπορούν 

να αποτελέσουν 
εργαλείο για τις 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.  
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Συμπληρώθηκε με επιτυχία, στις 21 Νοεμβρίου ο Μαραθώνιος Scotia Bank Toronto Wa-
terfront που είχε αρχίσει από την 1 Οκτωβρίου στην πόλη του Τορόντο. 10.000 δρομείς 
έλαβαν μέρος σε μια αξέχαστη εικονική εμπειρία. Οι σημαντικές χορηγίες που δόθηκαν 
στους δρομείς εξασφάλισαν την επιτυχία του σκοπού για τον οποίο πραγματοποιείται κάθε 
χρόνο ο Μαραθώνιος των 5 χιλιομέτρων  

Από την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο, ο πρόεδρος κ. Αντώνης Αρτεμάκης, η Κατερίνα 
Τσεκαρέα και η Βανέσσα Κιρυττοπούλου έλαβαν μέρος το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και 
κατάφεραν να συγκεντρώσουν $10,084, χρήματα που θα δοθούν για την οικονομική 
ενίσχυση του πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και φιλανθρωπικού έργου της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο.

Η ΕΚΤ μέσα από την σελίδα της στο Facebook ανακοίνωσε: “Ευχαριστούμε όλους 
εσάς για τις δωρεές και τη συνεχή υποστήριξή σας! Εκτιμούμε κάθε έναν από εσάς! 
Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τη βοήθειά σας!

Ευχόμαστε σε όλους να παραμείνετε υγιείς και ασφαλείς σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές και ανυπομονούμε για την ημέρα που θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε ξανά 
τον πολιτισμό και την κληρονομιά μας”.

Scotiabank Toronto 
Waterfront Marathon
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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
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«Τι νόημα έχει να κλείνεις το μικρό 
ανθοπωλείο αλλά να αφήνεις τους 
ανθρώπους να κάνουν ουρές έξω 
από το Walmart για να αγοράσουν ένα 
μπουκέτο λουλούδια; Να κλείνεις τον 
μικρό ανεξάρτητο πωλητή βιβλίων, 
αλλά να επιτρέπεις στον κόσμο να 
περιμένει εξω από το Costco, για να  
αγοράσει βιβλία εκεί; Πώς βοηθάει όλο 
αυτό στη μη διασπορά του COVID; 
“Δεν πειράζει πόσο δίκαιο είναι αυτό», 
δήλωσε ο Dan Kelly, πρόεδρος της 
Καναδικής Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων 
Επιχειρήσεων “όμως αυτά τα μέτρα 
δεν έχουν κανένα νόημα”.

Ο Kelly είπε ότι η CFIB είχε ήδη 
προβλέψει ότι 160.000 μικρές επιχει-
ρήσεις στον Καναδά θα κλείσουν μετά 
το πρώτο κύμα της πανδημίας και 
ότι η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο 
κρίσιμη από τότε. 

Είπε ότι κάτι πρέπει να γίνει για να 
βοηθήσει τα κλειστά καταστήματα 
λιανικής στο Toronto και το Peel. 

«Νομίζουμε ότι έχουμε δει το πλή-
γμα στον τομέα της λιανικής, αλλά 
δεν έχουμε δει τίποτα σε σύγκριση 
με το τι θα συμβεί αν χαθούν τα 

Χριστούγεννα», προειδοποίησε. 

Η επαρχία ανακοίνωσε τους πρό-
σθετους περιορισμούς για το Τορόντο 
και το Peel την Παρασκευή, καθώς νέες 
περιπτώσεις COVID-19 συνέχισαν να 
αυξάνονται και στις δύο περιοχές. 

Εν αναμονή των κανόνων που 
θα τεθούν σε ισχύ, πολλά εμπορικά 
κέντρα επέκτειναν τις ώρες τους το π. 
σαββατοκύριακο και υπήρχαν μεγάλες 
ουρές αναμονής στα καταστήματα. 

Τη Δευτέρα το πρωί ο δήμαρχος του 
Τορόντο John Tory είπε ότι οι αυστηροί 
νέοι κανόνες είναι σημαντικοί, ακόμα 
και αν δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία 
που να δείχνουν ότι η ταχεία μετάδοση 
συμβαίνει στα καταστήματα λιανικής, 
για παράδειγμα. 

«Δεν γνωρίζουμε πραγματικά για 
την κάθε περίπτωση που οι άνθρωποι 
μολύνθηκαν από τον ιό, απλά ξέρουμε 
ότι εξαπλώνεται και εξαπλώθηκε 
ραγδαία την περασμένη εβδομάδα, 
την προηγούμενη εβδομάδα και την 
προπροηγούμενη εβδομάδα και 
φτάσαμε στο απαράδεκτο σημείο 
που βρισκόμαστε σήμερα», είπε. 
«Είναι μια θλιβερή μέρα σήμερα. 
Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το 

κλείσιμο και αργότερα όταν θα είχαμε 
χάσει εντελώς τον έλεγχο να είχαμε ένα 
πολύ χειρότερο είδος κλειδώματος, 
όπως έχετε δει αλλού στον κόσμο.“ 

Ενώ θα κλείσουν ορισμένες 
επιχειρήσεις σε ολόκληρο το 
Τορόντο και το Peel, τα σχολεία και 
οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν 
ανοιχτά, καθώς και οι υπηρεσίες   
που θεωρούνται απαραίτητες όπως 
τα οδοντιατρικά γραφεία και οι 
φυσιοθεραπευτές. 

Εξαιρούνται επίσης πολλές 
βιομηχανίες που σταμάτησαν την 
άνοιξη, όπως η παραγωγή και η 
κατασκευή ταινιών και τηλεόρασης. 

«Ανησυχώ λίγο ότι αυτό το κλείσιμο 
δεν επικεντρώνεται στη μεγαλύτερη 
περιοχή εξάπλωσης. Στο Bramp-
ton, η μεγαλύτερη πηγή μετάδοσης 

Η Ford υπερασπίζεται 
την απόφαση της κυβέρνησης 

για το νέο locdown

είναι οι βιομηχανικές ρυθμίσεις. Οι 
δύο μεγαλύτεροι τομείς μας είναι η 
μεταφορά και η επεξεργασία τροφίμων 
και κανένας από αυτούς τους τομείς 
δεν είναι κλειστός επειδή θεωρούνται 
απαραίτητοι», δήλωσε ο Δήμαρχος 
του Μπράμπτον, Πάτρικ Μπράουν 
τη Δευτέρα. «Επομένως, αυτό δεν 
είναι πραγματικό κλείσιμο για το 
Μπράμπτον. Οι μικρές επιχειρήσεις 
έχουν κλείσει, αλλά με το μεγαλύτερο 
μέρος του εργατικού δυναμικού μας να 
είναι βασικοί εργαζόμενοι, τίποτα δεν 
έχει αλλάξει πραγματικά. “ 

Εκτός από τους νέους περιορισμούς 
στο Τορόντο και το Peel, το Durham 
Region και το Waterloo έχουν επίσης 
μπει στη κόκκινη ζώνη μαζί και με το 
York Region από σήμερα. Οι κανόνες 
για αυτήν την κατηγορία επιτρέπουν 
στα εστιατόρια, τα γυμναστήρι και τους 
χώρους εστίασης μόνο 10 άτομα.
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Καθώς ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε το 2021, 
αφήνοντας πίσω μια δύσκολη και περίεργη χρονιά, 
το περιοδικό Monocle κοιτάζει πίσω και στην ετήσια 
έρευνα της Soft Power αξιολογεί ποιες χώρες 
«πέταξαν ψηλά». Ανάμεσά τους και η Ελλάδα. 
Η ελληνική σημαία «κυματίζει», κυριαρχώντας 
στο εξώφυλλο του ελβετικού περιοδικού το οποίο 
τιτλοφορείται ως οι «Σούπερ Σταρ της Soft Pow-
er», αναφερόμενο στην έρευνα. «Ποιο έθνος 
είναι στην πρώτη γραμμή;», «ποια κράτη χάνουν 
δυνάμεις;» και «ποιες χώρες είναι αγχωμένες;». 
Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει το περιοδικό.

«Αποκαλύπτουμε τις χώρες που είναι 
πρεσβευτές του πολιτισμού, τις διπλωματικές 
αποστολές, ικανές να επικοινωνούν μηνύματα και 
έχουν γευστικό φαγητό, τα οποία τους επιτρέπουν 
να πετάξουν ψηλά καθώς εισερχόμαστε σε μια 
νέα χρονιά».

Το περιοδικό Monocle ιδρύθηκε από τον Τάιλερ 
Μπρουλέ, πρώην αρθρογράφο των FT και του 
Wallpaper. Πρόκειται για ένα περιοδικό που 
απευθύνεται στην elite του πλανήτη, έχει μεγάλη 
επιρροή και διαμορφώνει τάσεις.

iefimerida.gr

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ 

Η Ελλάδα στο 
εξώφυλλο του 

περιοδικού Monocle: 
Σούπερ σταρ, 

μια από τις χώρες 
που πετούν ψηλά 
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ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

ΣΕΛΙΔΑ 18

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχό-
μενος πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό 
χθες Δευτέρα ότι έδωσε το 
πράσινο φως προκειμένου η 
Έμιλι Μέρφι, η επικεφαλής της 
Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 
(General Services Adminis-
tration, GSA), να αρχίσει τη 
διαδικασία μεταβίβασης της 
εξουσίας στην ομάδα του 
εκλεγμένου Δημοκρατικού 
προέδρου Τζο Μπάιντεν, 
ωστόσο ταυτόχρονα κατέστησε 
σαφές πως οι προσφυγές των 
δικηγόρων του στη δικαιοσύνη, 
με τις οποίες αμφισβητείται το 
αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης 
Νοεμβρίου, θα συνεχιστούν.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Έμιλι 
Μέρφι στην GSA για την απόλυτη 
αφοσίωση και πίστη της στη χώρα 
μας. Παρενοχλήθηκε, απειλήθηκε, 
εξυβρίστηκε — και δεν θέλω να βλέπω 
να συμβαίνει αυτό στην ίδια, στην 
οικογένειά της, ή σε λειτουργούς της 
GSA», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter. 
«Η υπόθεσή μας συνεχίζεται δυνατά, 
θα συνεχίσουμε τον καλό αγώνα, 
και πιστεύω ότι θα επικρατήσουμε! 
Μολαταύτα, προς το συμφέρον της 
χώρας μας, συστήνω στην Έμιλι 
και στην ομάδα της να κάνει αυτό 

Τραμπ: Πράσινο φως για 
να αρχίσει η διαδικασία 

μεταβίβασης της εξουσίας

που χρειάζεται να γίνει ως προς τα 
αρχικά πρωτόκολλα, κι έδωσα οδηγία 
στην ομάδα μου να πράξει το ίδιο», 
πρόσθεσε.

Η GSA, άγνωστος σε αρκετούς 
δημόσιος φορέας που από το 1949 
φροντίζει για την ομαλή μεταβίβαση 
της εξουσίας από τη μια κυβέρνηση 
στην άλλη μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, 
ενημέρωσε επίσημα την ομάδα του 
Μπάιντεν πως μπορεί να ξεκινήσει 
επίσημα η διαδικασία.

«Παίρνω τον ρόλο αυτόν πολύ 
σοβαρά και, μετά τις πρόσφατες 
εξελίξεις ως προς τις νομικές 
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Σημαντικά τα όσα 
συζητήθηκαν και 
αποφασίστηκαν

Με τα της Συνεδρίασης της 10ης 
Νοεμβρίου του Δ.Σ. της Κοινότητός μας 
θα ασχοληθώ σήμερα, αφού τα θέματα 
που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις 
που πάρθηκαν, πιστεύω είναι πολύ 
σημαντικές. Τις πληροφορίες μου για τα 
γραφόμενά μου, τις αντλώ πρωτίστως 
από τα όσα αναφέρονται στην Σελίδα της 
Κοινότητος, την οποία (σελίδα 57), σας 
παραπέμπω να διαβάσετε. Τις αντλώ 
επίσης από διάφορες πληροφορίες 
κοινοτικών παραγόντων, καθώς επίσης και 
μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης που με την 
βοήθεια του συναδέλφου και εκδότη των 
«Ελληνοκαναδικών Νέων» κ. Γεωργίου Στ. 
Γκιούσμα, από την ώρα της Συνεδρίασης 
του Δ.Σ. μπόρεσα να ακούσω. Φυσικά γι’ 
αυτήν του την ευγενική χειρονομία, τον 
ευχαριστώ και από αυτήν την στήλη.

Φυσικά η Συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητος που 
έγινε την περασμένη Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 
2020 έγινε διαδικτυακά και πάλι μέσω της 
πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Θα παρουσιάσουμε 
αρχικά μερικά από τα ευχάριστα νέα και 
κατόπιν θα τα σχολιάσουμε. Αυτά λοιπόν, 
που θα μπορούσαμε να πούμε σχετίζονται 
με το:

Α. Τέλος οι κεκλεισμένων των θυρών 
Συνεδριάσεις,

Β. Τον Απολογισμό,
Γ. Τα της Στέγης, και στα,
Δ. Της κατασκευής του Πάρκινγκ στον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.
Α. Τέλος οι κεκλεισμένων των 

θυρών Συνεδριάσεις
Κατόπιν ανακοίνωσης του Προέδρου κ. 

Κριλή, αποκαταστάθηκε το δικαίωμα των 
εκπροσώπων των Παροικιακών Μέσων 
Ενημέρωσης. Οι εκπρόσωποί τους, όχι 
μόνο θα μπορούν να παρακολουθούν τις 
Συνεδριάσεις, αλλά και να υποβάλουν 
ερωτήσεις προς τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Επομένως μετά από 15 
περίπου μήνες, ανοίγουν και πάλι οι 
πόρτες των Διοικητικών Συμβουλίων, και 
πλέον θεωρείται λήξασα, μια άνευ λόγου 
και αιτίας σύγκρουση μεταξύ Διοίκησης και 
Παροικιακών Μέσων Ενημέρωσης. Απλά 
και μόνο παραμένει το ερώτημα: γιατί να 
υιοθετηθεί αυτή η παντελώς απαράδεκτη 
απόφαση;

Βέβαια τόσο η απόφαση περί 
«κεκλεισμένων των θυρών Συνεδριάσεις» 
όσο και «το άνοιγμα των θυρών με δικαίωμα 
υποβολής ερωτήσεων», δεν πάρθηκαν 
σαν αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων, 
αλλά σαν κάτι ανάλογο των «προεδρικών 
διαταγμάτων», που θυμίζουν το περίφημο 
«εμείς κρατάμε το πεπόνι και εμείς το 
κόβουμε όπως και όπου θέλουμε!»

Επί πλέον ο Πρόεδρος ζήτησε από 
τα μέσα ενημέρωσης, να συνεχίσουν 
να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους και 
γραπτώς, μέσω email, για να διασφαλίσουν 
ότι θα λαμβάνουν τις ολοκληρωμένες 
απαντήσεις που επιθυμούν.

Παρά τα παράπονα και τις γκρίνιες του 
παρελθόντος, θετικές είναι και η μία και η 
άλλη απόφαση, μια απόφαση, ασχέτως 
αν αυτή είναι επί ενός θέματος που 
δημιουργήθηκε χωρίς λόγο και αιτία.

Β. Χάρη στις επιδοτήσεις μέσω 
CEWS, θα ενισχυθεί οικονομικά η 
ΕΚΜΜ!!

Εκ πρώτης όψεως ευχάριστα είναι 
και τα περί Οικονομικού Απολογισμού 
αποτελέσματα, του οικονομικού έτους 
από 1ης Ιουλίου 2019 μέχρι και της 30ης 
Ιουνίου 2020. Η Ταμίας της Κοινότητος κα 
Βούλα Νεοφώτιστου ανακοίνωσε ότι βάσει 
του προγράμματος: «Καναδική Επιδότηση 
Μισθών Έκτακτης Ανάγκης» (γνωστών ως 
Canadian Emergency Wage Subsidy ή με 
τα αρχικά CEWS) «η Κοινότητα ενισχύθηκε 

με το ποσό του $1,352,412, προκειμένου 
να διατηρήσει τις δραστηριότητές της».

Το ποσό αυτό, δεν συμπεριλαμβάνεται 
στον οικονομικά απολογισμό. Ως τόσο η 
Διοίκηση πέτυχε ώστε το συσσωρευμένο 
χρέος της Ελληνική Κοινότητος από 
$10.043.011 που ήταν όταν έκλεισε το 
περασμένο οικονομικό έτος (30 Ιουνίου του 
2019), τον Ιούνιο του 2020, να μειωθεί στο 
ποσό των $9,865.000. Πιο απλά και για να 
το θυμόμαστε, ήταν 10 εκατομμύρια και 
κάτι, και πλέον είναι 10 εκατομμύρια παρά 
κάτι.

Βέβαια σε αυτό θα πρέπει να 
υπενθυμίσουμε, ότι δεν συγκαταλέγονται 
τα 7 περίπου εκατομμύρια που θεωρητικά 
χρωστάμε προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Πάντος μέσω των κρατικών 
επιχορηγήσεων, ναι μεν σώθηκε και βγήκε 
από το κρεββάτι της εντατικής η Κοινότητα, 
αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν λύνεται 
φυσικά το μόνιμο οικονομικό πρόβλημά 
της. Αλλωστε όπως πολύ σωστά τόνισε 
η Ταμίας, «πρόκειται για χρήματα που 
ενισχύουν το Γενικό Ταμείο και το Ταμείο 
του Σχολείου ‘Σωκράτης-Δημοσθένης’ και 
αποβλέπουν στο να διατηρήσει η Κοινότητα 
τις δραστηριότητές της.»

Το ποσό αυτό, πρόσθεσε «μπορεί να 
φαίνεται μεγάλο, αλλά ο Δεκέμβριος και 
ο Φεβρουάριος είναι ιστορικά δύσκολοι 
μήνες για την μισθοδοσία και γι’ αυτό, 
πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε 
συνετοί και προσεκτικοί με τον τρόπο 
που χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα. 
Παρόλο που το ποσό αυτό παρέχει κάποια 
ανακούφιση, η ΕΚΜΜ αντιμετωπίζει 
οικονομικές δυσκολίες που απαιτούν ακόμη 
ιδιαίτερη προσοχή.»

Παρά την μεγάλη οικονομική ενίσχυση 
που προήλθε από την Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση η Ταμίας υπενθύμισε την πικρή 
πραγματικότητα. Ότι δηλαδή, «η Κοινότητα, 
έχει υπαλλήλους που παραμένουν ακόμη 
απολυμένοι και άλλους που βρίσκονται 
σε μειωμένη εβδομάδα εργασίας. Αυτούς 
πρέπει να επαναφέρουμε στην εργασία 
τους, διατηρώντας ταυτόχρονα αυστηρούς 
ελέγχους στους μισθούς, οι οποίοι είναι 
μακράν το μεγαλύτερο κόστος μας.»

«Έχουμε επικριθεί σκληρά για τις 
αποφάσεις που λάβαμε, αλλά ήταν οι 
σωστές αποφάσεις για την ΕΚΜΜ, ώστε 
να είναι σε θέση να συνεχίσει να λειτουργεί 
σε αυτή τη δύσκολη και αβέβαιη περίοδο», 
τόνισε μεταξύ των άλλων η Ταμίας.

Γ. Τα της Στέγης Ηλικιωμένων
Στην αναφορά του για τα της «Στέγης 

Ηλικιωμένων», ο Πρόεδρος κ. Κριλής, 
αρκέστηκε να ανακοινώσει ότι περιμένουμε 
ακόμη την ολοκλήρωση της επιδότησης 
των ενοικίων των ενοικιαστών με χαμηλά 
εισοδήματα, ώστε να μπορούμε να 
διασφαλίσουμε ότι όσοι χρειάζονται αυτήν 
την υποστήριξη θα εξακολουθήσουν να την 
λαμβάνουν.

Μόλις είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε 
κάτι περισσότερο σχετικά με τη μεταβίβαση 
του ακινήτου, θα πραγματοποιηθεί 
Συνέντευξη Τύπου, και θα ανακοινωθούν 
τα σχετικά, τόνισε.

Δ. Αποφασίστηκε η κατασκευή 
του Πάρκινγκ του Ι. Ναού του Α. 
Γεωργίου

Σύμφωνα με την περιγραφή των όσων 
αναφέρονται στην Σελίδα της Κοινότητος 
(σελίδα 57), ο Γραμματέας Ακίνητης 
Περιουσίας και Προμηθειών κ. Αχιλλέας 
Νικόπουλος παρουσίασε στα μέλη του 
Συμβουλίου στην Συνεδρίαση που έγινε 
στις 10 Νοεμβρίου, το υπό μελέτη έργο της 
ασφαλτόστρωσης του χώρου στάθμευσης, 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Τα χρήματα γι’ αυτό το έργο έχουν 
συλλεχθεί από μια ομάδα ατόμων με 
επικεφαλής τον Επίσκοπο Ιάκωβο, είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Νικόπουλο, 
υποβλήθηκαν τρεις προσφορές στην 
Ομάδα Εράνου του Καθεδρικού Ναού, η 
οποία θα καλύψει ολόκληρο το κόστος. Οι 
εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα 
στις επόμενες 10 ημέρες.

Ως ανάδοχος εταιρία, επιλέχτηκε η Eurovia 
Vinci, η οποία κατόπιν διαπραγματεύσεων, 

μείωσε την προσφορά της στις $97.788 
και είναι έτοιμη να ξεκινήσει το έργο την 
επόμενη εβδομάδα. Η πρόταση εγκρίθηκε 
ομόφωνα για να προχωρήσει το έργο. Η 
πλήρη χρηματοδότησή του θα γίνει από την 
Ομάδα Εράνου του Καθεδρικού Ναού του 
Αγίου Γεωργίου.

Αυτά αναφέρθηκαν σύμφωνα με τα 
όσα αναγράφονται και στην Σελίδα της 
Κοινότητος (βλέπετε σελίδα 57).

Μια κριτική ματιά στα του 
Απολογισμού:

Πρωτίστως θα πρέπει να αναφέρουμε, 
ότι ναι μεν ο Απολογισμός κατατίθεται, 
πέντε μήνες μετά την 1η Ιουλίου, 
σχεδόν, τονίζω το σχεδόν εντός του 
προβλεπομένου τριμήνου από της λήξεως 
του οικονομικού έτους, (έχουμε κληθεί να 
εγκρίνουμε Απολογισμούς και σχεδόν οκτώ 
μήνες αργότερα) αλλά εδώ παρατηρείται 
και κάτι το οξύμωρο. Κατατέθηκε πριν 
προηγηθεί έγκριση Προϋπολογισμού, έστω 
και αν αυτός αναπόφευκτα θα ήταν κατά τι 
«τραυματισμένος λόγω του Κορωναϊού.» 
Αυτός θα έπρεπε να είχε κατατεθεί και 
εγκριθεί, τουλάχιστόν πρό της 1ης Ιουλίου. 
Αυτό σαν λεπτομέρεια, και δεδομένου 
ότι θυμίζει εκείνον που δένει την γραβάτα 
του, πριν φορέσει το πουκάμισό του. Αυτό 
το αναφέρω κυρίως επειδή, το σημερινό 
Δ.Σ. όπου κρίνει σκόπιμο, δίνει μεγάλη 
έμφαση στον σεβασμό των Εσωτερικών 
Κανονισμών!! Μάλιστα δίνει τόσο μεγάλη 
έμφαση που συχνά θυμίζει τα λόγια του 
Χριστού μας, αφού κυριολεκτικά «διυλίζει 
τον κώνωπα και καταπίνει την κάμηλο.»

Για να είμαστε δίκαιοι αυτή η τακτική, 
η τακτική δηλαδή της καταπάτησης 
των Εσωτερικών Κανονισμών, για τις 
εκάστοτε Διοικήσεις της Κοινότητός μας 
αποτελεί παράδοση, και μάλιστα μια βαθιά 
ριζωμένη παράδοση που έλκει τις ρίζες 
της, τουλάχιστον από το 1980 και την 
11ετία Μαρή για να μην αναφέρουμε το 
τετριμμένο, από τα βάθη των αιώνων.

Όμως ας ρίξουμε μια ματιά 
σε ορισμένα μόνο στοιχεία του 
Απολογισμού.

Όπως είναι γνωστό, λόγω της πανδημίας 
του Κορωνοϊού η Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση έδωσε σημαντικές επιδοτήσεις, 
αφού κατά που λένε «ανέβηκε στο 
‘λεπτόδεντρο’ και έκοψε και μοίρασε λεπτά 
παντού. Το κυβερνητικό αυτό μέτρο, παρά 
την κριτική που δέχτηκε έχει σώσει πολλούς 
εργαζόμενους που έχασαν τις δουλειές 
τους, έχει σώσει πολλές επιχειρήσεις που 
θα είχαν κλείσει ερμητικά, και φυσικά έσωσε 
και πολλές Κοινότητες και Οργανώσεις.

Αυτή η πρώτη ένεση του $1,352,412 
προς την Κοινότητά μας έγινε μετά την 1η 
Ιουλίου και επομένως αυτό το ποσό δεν 
αναφέρεται στον Απολογισμό 2020- 2021, 
που δόθηκε «προκειμένου να διατηρήσει 
τις δραστηριότητές της» σίγουρα

θα ενισχύσει την οικονομική κατάσταση 
της Κοινότητάς μας. Όμως τα υπόλοιπα και 
είναι πολλά αυτά, εξαρτώνται από εμάς.

Ως τόσο αξιοπρόσεκτο είναι το μεγάλο 
έλλειμμα που παρουσιάζουν οι Ιεροί Ναοί 
μας. Βεβαίως ουσιαστικά είναι κλειστοί 
από τον Μάρτιο, παρέμειναν κλειστοί και το 
Πάσχα και έτσι οι εισπράξεις κυριολεκτικά 
μηδενίστηκαν. Όμως το έλλειμμα 
των είναι μεγάλο και αυξήθηκε κατά 
πολύπερισσότερο από τον προηγούμενο 
χρόνο. (Λεπτομέρειες επ’ αυτού προσεχώς.)

Εδώ, σαν σε παρένθεση θα 
τονίσω ευθύνονται/ευθυνόμαστε 
όλοι οι συμπάροικοι και ιδιαίτερα οι 
εκκλησιαζόμενοι, που οφείλουν να 
ενισχύουν τους Ιερούς μας Ναούς 
προκειμένου να διατηρηθούν και να μην 
υποχρεωθούμε να βάλουμε «πωλητήρια» 
μετά την προέλαση της πανδημίας, που 
φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει και να 
προκαλέσει καταστροφές και συμφορές.

Προσωπικά και μέσω αυτού μου του 
κειμένου, προτρέπω να κάνουν το χρέος 
τους «οι μακράν και οι εγγύς» αφού πλέον 
μεταξύ μας «δεν είμαστε ξένοι και πάροικοι, 
αλλά συμπολίτες των αγίων και οικείοι 
του Θεού» σύμφωνα με τον κορυφαίο 
Απόστολο Παύλο. (Εφεσ. 2, 27-19).

Επί πλέον είναι μεγάλο και το έλλειμμα 
που παρουσίασαν οι εκδηλώσεις που 
διοργανώθηκαν προκειμένου μέσω αυτών 
να ωφεληθεί η Κοινότητα. Αυτό αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων και σε ανακοίνωση της 
«Φιλικής Εταιρίας» της οποίας όπως είναι 
γνωστό ηγείται ο κ. Χρήστος Σύρρος. 
Αναφέρεται ότι, προ του Κορωναϊού 
φυσικά, η ΕΚΜΜ ξόδεψε $322.551 για να 
διοργανώσει τις εκδηλώσεις της, για να 
εισπράξει από αυτές μόλις $54.436.

Το ίδιο παρατηρείται και στην αίθουσα 
του Κοινοτικού μας Κέντρου. Σε αυτό 
ξοδεύτηκαν $ 209.387 για να εισπραχθούν 
μόλις $138.746.

Σε ένα άλλο σημείο που εστιάζει την 
ανησυχία της η ηγεσία της «Φιλικής 
Εταιρίας» είναι το μικρό ποσό που ξοδεύει η 
Κοινότητα για την συντήρηση των ακινήτων 
της.

Μόλις $335,000 την στιγμή που 
θεωρητικά τα ακίνητά της χάνουν την 
αντικειμενική τους αξία κατά $1,087,353.

Βεβαίως θα πει κάποιος αφού δεν 
υπάρχουν χρήματα και αφού ακόμα και η 
σκεπή του Κοινοτικού Κέντρου δεν μπορεί 
να φτιαχτεί, προκειμένου να μπορεί να 
ενοικιάζεται εκείνη «η έρμη αίθουσα των 
αλλαχθέντων κρασιών, και απολεσθέντων 
βιβλίων εισπράξεων», πως να ξοδευτούν 
χρήματα για έργα συντήρησης των 
κοινοτικών μας κτιρίων; Ευτυχώς πάντως 
που γίνονται οι απαραίτητες επισκευές στα 
Σχολικά μας κτίρια, μέσω των χρημάτων 
που συγκεντρώνονται από την Ερανική 
Επιτροπή της Κοινότητάς μας.

Μια κριτική ματιά στα της Στέγης 
Ηλικιωμένων

Στα της Στέγης Ηλικιωμένων, στην 
οποία, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, ο 
Πρόεδρος κ. Κριλής, ήταν πολύ σύντομος 
στην αναφορά του. Απλά ανακοίνωσε ότι 
περιμένουμε ακόμη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων της επιδότησης των 
χαμηλόμισθων ενοικιαστών και ως εκ τούτου 
δεν είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάτι 
περισσότερο σχετικά με τη μεταβίβαση 
του ακινήτου στην Κοινότητα. Υποσχέθηκε 
πάντως ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν όταν 
ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, μέσω 
συνέντευξης τύπου.

Όμως και εδώ παρατηρείται κάτι το 
ιδιαίτερα περίεργο. Από το 1985 που 
κτίστηκε η «Στέγη,» προ 35 χρόνων δηλαδή, 
ξέραμε, γιατί έτσι μας έλεγαν οι κατά 
καιρούς αρμόδιοι, ότι ήταν ανεξάρτητος 
από την «Κοινότητα» νομικός Οργανισμός.

Ξέραμε, γιατί έτσι μας έλεγαν οι κατά 
καιρούς αρμόδιοι, ότι οι δύο Οργανισμοί 
είχαν μεν μια τυπική και «φιλική» μεταξύ 
τους επικοινωνία, επικοινωνία που συχνά, 
λόγω αλληλοσυγκρούσεων των μελών 
των Διοικήσεών τους, οδηγούσαν και στα 
δικαστήρια, αλλά ουδεμία νομική μεταξύ 
τους συνάφια είχαν.

Ξέραμε, γιατί έτσι μας έλεγαν οι κατά 
καιρούς αρμόδιοι, ότι την 1η Ιουλίου του 
2020, η «Στέγη» έναντι ενός δολαρίου θα 
περιερχόταν στην Κοινότητα.

Τί συμβαίνει λοιπόν; Γιατί επί τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαν γίνει, 
ό,τι και όσα έπρεπε να είχαν γίνει, την 
στιγμή μάλιστα που από την 5η Ιουνίου 
του 2019, κατά ευθεία παράβαση, πολλών 
εκ των όσων γνωρίζαμε, και τα γνωρίζαμε 
βασιζόμενοι στα όσα κατά καιρούς μας 
έλεγαν οι κατά περίσταση αρμόδιοι, μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της «Στέγης» 
είναι πρωτοκλασάτα μέλη του Δ.Σ. της 
Κοινότητος, τουτέστιν ο Πρόεδρος κ. Α. 
Κριλής, η Ταμίας και Β. Νεοφωτίστου και 
ο υπεύθυνος ακίνητης Περιουσίας κ. Αχ. 
Νικόπουλος;

Γιατί λοιπόν, δεν έγιναν, όσα έπρεπε, και 
όταν έπρεπε και πόσο σχετίζεται με αυτά, 
η από την 17η Ιουνίου 2020 παραίτηση 
της έως εκείνη την ημέρα Προέδρου της 
«Στέγης» κα Δήμητρα Κωσταρίδου.

Να περιμένουμε λοιπόν, να τα ρίξουμε 
και στην καθυστέρηση λόγω του επάρατου 
Κοροναϊού, αλλά πόσο σχετίζονται αυτά με 
αυτό που λέγεται διαφάνεια;

Μια κριτική ματιά στα της 
κατασκευής του Πάρκινγκ του Ι. 
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ΚΑΝΑΔΑΣ

ΚΑΝΑΔΑΣ
Λόγω της πανδημίας παραμένουν 

τα περιοριστικά μέτρα
Μικρή 4ήμερη αναστολή τους 

από 24 ως 27Δεκεμβρίου

Ναού του Α. Γεωργίου
Πρωτίστως θα πρέπει να πούμε ότι ήδη 

από την ημέρα της Συνεδριάσεως του 
Δ.Σ. (10 Νοεμβρίου) και μέχρι σήμερα, τα 
πάντα κινήθηκαν με πρωτόγνωρα γοργούς 
για την Κοινότητά μας ρυθμούς, και προ 
παντός, σύμφωνα με όλους τους τύπους, 
το γράμμα των Εσωτερικών Κανονισμών, 
και όσα υπηρετούν τον πρωταρχικό 
στόχο της Διοίκησης που είναι η πλήρης 
διαφάνεια και όλα υπό το φως και στο φώς. 
Έτσι ήδη το Πάρκινγκ κατασκευάστηκε και 
πλέον όσα θύμιζαν βομβαρδισμένο τοπίο 
και μας έκαναν να ντρεπόμαστε, ανήκουν 
στο παρελθόν.

Επικροτούμε, χειροκροτούμε και 
επαινούμε όσους συνέβαλαν στο 
να συλλεχθούν τα χρήματα, που 
πληροφορούμαστε ότι προέρχονται «από 
μια ομάδα ατόμων με επικεφαλής τον 
Επίσκοπο Ιάκωβο», όπως χαρακτηριστικά, 
σύμφωνα με το «Δελτίο της Κοινότητος» 
είπε ο υπεύθυνος ακίνητης περιουσίας κ. 
Αχιλλέας Νικόπουλος.

Όμως για τα του Πάρκινγκ και κατ’ 
επέκταση για όλα τα έργα που έχουν 
γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, 
από τον Απρίλιο του 2017, που μία 
ειδική Γ.Σ. ενέκρινε την αντικατάσταση 
της πεζογέφυρας, έχουν από αυτήν την 
στήλη, καθώς και από άλλα ενημερωτικά 
μέσα, γραφτεί και ειπωθεί πολλά, και 
κατ’ επανάληψη έχουν δημοσιευτεί 
συγκεντρωτικοί απολογισμοί με τις 
δωρεές, καθώς και μια φωτογραφία που 
κονιορτοποιεί πολλά από όσα αναφέρονται 
σε επίσημους Απολογισμούς.

Ως εκ, θα πρέπει επί τέλους να τηρηθεί 
μία απόφαση προηγούμενης Γ. Σ. που 
υποχρέωνε το Δ.Σ. να προσλαμβάνει 
εταιρία ειδικών ελεγκτών, προκειμένου 
μέσω αυτών των εξωτερικών ελεγκτών, 
να επιβεβαιώνεται ότι όλα όσα έγιναν 
και στα του Πάρκινγκ, έγιναν σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές βάσει του οποίου η 
ανάδοχος εταιρία ανέλαβε το έργο.

Αρκούμαι σε αυτά και υπενθυμίζω ένα 
πατερικό αξίωμα: «Το καλόν, για να είναι 
καλόν, πρέπει και αφού διαφορετικά, 
προσθέτω και υπογραμμίζω «ουκ έστιν 
καλόν, όσο καλόν και αν φαίνεται!!!»

Του Γεωργίου Καρύδη

Στο Κεμπέκ, χθες Παρασκευή, 
εντοπίστηκαν 1,259 επί πλέον φορείς του 
Κορωναϊού και καταγράφτηκαν 32 επί 
πλέον θάνατοι. Ως εκ τούτου τα γνωστά 
απαγορευτικά μέτρα που ισχύουν σε όλες 
τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 
«κόκκινες» εξακολουθούν να παραμένουν 
σε ισχύ.

Ως τόσο η Κυβέρνηση του Κεμπέκ 
αποφάσισε, λόγω των εορτών των 
Χριστουγέννων για τέσσερις ημέρες, μεταξύ 
της 24ης και της 27ης Δεκεμβρίου, και 
υπό ορισμένες επί πλέον προϋποθέσεις, 
να επιτρέψει στους Κεμπεκιώτες 
να προβαίνουν σε οικογενειακές 
συγκεντρώσεις. Όμως σε αυτές οι 
παραβρισκόμενοι, ναι μεν ενδέχεται να 
προέρχονται από διαφορετικές οικογένειες, 
αλλά συνολικά τα συγκεντρωμένα άτομα 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα δέκα.

Το να επιτραπεί να βλέπει ο ένας τον 
άλλον για τέσσερις ημέρες συνεπάγεται 
κινδύνους. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι

ο θεσμός της οικογένειας βρίσκεται 
στην καρδιά τού ποιοι είμαστε. Βρίσκεται 
στην καρδιά του έθνους μας, δήλωσε ο 
πρωθυπουργός του Κεμπέκ κ. François 
Legault την Πέμπτη, σε συνέντευξη τύπου.

Πάντως αναφέροντας αυτό ο 
Πρωθυπουργός, εξέφρασε την ελπίδα, 
ότι οι Κεμπεκιώτες, οικειοθελώς για μια 
εβδομάδα πριν, αλλά και μία εβδομάδα 
μετά από αυτήν την τετραήμερη περίοδο, 
θα αυτοαπομονωθούν προκειμένου να 
περιοριστεί η διασπορά της πανδημίας.

Ως τόσο, όπως είπε οι Χριστουγεννιάτικες 
διακοπές των Σχολείων, δεν θα παραταθούν 

και τα μαθήματα θα 
αρχίσουν κανονικά 
στις 4 Ιανουαρίου, 
με τους μαθητές 
των Δημοτικών 
να επιστρέφουν 
στις τάξεις των 
σχολείων τους, 
και τους μαθητές 
των Γυμνασίων 
να ξεκινούν επί 
μία εβδομάδα 
διαδικτυακά τα 
μαθήματά τους και 
να επιστρέψουν 
στις τάξεις τους την 
επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζουμε 
ότι από την αρχή 
που ξέσπασε η πανδημία, στο Κεμπέκ 
έχουν διαγνωστεί με τον ιό της νόσου 
129,699 άτομα. Από αυτά έχουν πεθάνει 
6,774.

Την Παρασκευή στα Νοσοκομεία της 
Επαρχίας μας νοσηλεύονταν 624 άτομα 
παρουσιάζοντας μείωση 27 ατόμων 
συγκριτικά με την προηγούμενη ημέρα. 
Από αυτούς 96 άτομα βρίσκονταν 
διασωληνωμένα στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας, μειωμένα κατά 5 συγκριτικά με 
την προηγούμενη η μέρα.

Στο διπλανό με το Κεμπέκ, Οντάριο 
έχουν διαγνωστεί με τον ιό της νόσου 
103,127 άτομα. Από αυτά έχουν πεθάνει 
3,492 άτομα.

Στην Αλμπέρτα όπου τελευταία 
παρατηρείται μεγάλη διασπορά του ιού, 
οι φορείς της νόσου ανέρχονται σε 42,797 
άτομα και από αυτά έχουν πεθάνει 451 

άτομα.
Στην Βρετανική Κολομβία έχουν διαγνωστεί 

με τον ιό της νόσου 24,929 φορείς. Από 
αυτούς έχουν πεθάνει 321 άτομα.

Συνολικά σε ολόκληρο τον Καναδά, έχουν 
διαγνωστεί με τον ιό της νόσου 319, 227 
άτομα. Από αυτά έχουν πεθάνει 11,354 
άτομα.

Συγκριτικά στην Ελλάδα όπου όπως είναι 
γνωστό η επέκταση του δεύτερου κύματος της 
πανδημίας, παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, 
και ο πληθυσμός της είναι λίγο περισσότερο 
από εκείνον του Κεμπέκ, οι επιβεβαιωμένοι 
φορείς της νόσου ανέρχονται σε 87, 812. Από 
αυτούς έχουν πεθάνει 3,492 άτομα.

(Σημειώνω ότι τα στοιχεία που συνεχώς 
αλλάζουν και φυσικά επί το χειρότερο 
προέρχονται από την ιστοσελίδα https://ipac-
canada.org/coronavirus-resources.php)

Καθώς ανατέλλει η ελπίδα της ανακάλυψης 
του εμβολίου καταπολέμησης της νόσου, 
δεν έχουμε παρά να εξακολουθήσουμε, 
να εφαρμόζουμε με ιδιαίτερη προσοχή τις 
συμβουλές των αρμοδίων, που υπενθυμίζουμε 
είναι η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, 
ο σεβασμός του κανονισμού τήρησης των 
αποστάσεων και το τακτικό πλύσιμο των 
χεριών με αντισηπτικά υγρά.
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Ήταν τον Απρίλιο του 2018 όταν ένα 
ένταλμα σύλληψης των γαλλικών 
διωκτικών Αρχών, οδήγησε την Ασφάλεια 
στην εξάρθρωση του πιο ισχυρού 
παρακλαδιού της γεωργιανής μαφίας στην 
Ευρώπη. Ο λόγος για τη συμμορία του 
Vor VZakone (μετάφραση: κλέφτης του 
νόμου). Εχθές το πρωί, ο «υπαρχηγός» 
της οργάνωσης, N.S., ο οποίος εκτίει την 
ποινή του στις φυλακές της Κέρκυρας, 
ζήτησε την αναστολή εκτέλεσης της ποινής 
του με το παρακάτω αιτιολογικό: «Κόλλησα 
κορωνοϊό μέσα στη φυλακή. Η παραμονή 
μου εδώ βάζει σε κίνδυνο την ίδια μου τη 
ζωή…».

«Αν ο κατηγορούμενος μείνει κι άλλο 
στη φυλακή είναι βέβαιο ότι θα υποστεί 
ανεπανόρθωτη βλάβη στη ζωή και 
τη σωματική του ακεραιότητα». Ο 
παραπάνω ισχυρισμός ακούγεται συχνά 
στα δικαστήρια σε υποθέσεις αναστολής 
εκτέλεσης της ποινής ενόψει ασκηθείσας 
έφεσης, με την πλειονότητα των αιτήσεων 
να απορρίπτονται μετά της στερεοτυπικής 
έκφρασης: «Οι βλάβες που επέρχονται 
στον κατηγορούμενο είναι οι συνήθεις και 
συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της 
ποινής χωρίς να υπερβαίνουν το αναγκαίο 
μέτρο».

Μία τέτοια περίπτωση αντιμετώπισε το 
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων το 
πρωί της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου του 
2020. O N.S. αιτήθηκε την αναστολή 
εκτέλεσης της ποινής του, καθώς εντός 
των φυλακών Κέρκυρας κόλλησε κορωνοϊό 
με αποτέλεσμα να διακινδυνεύει άμεση 
η ζωή και η σωματική του ακεραιότητα 
από την παραμονή του σε αυτές. Το 
δικαστήριο απέρριψε τη συγκεκριμένη 
αίτηση, σε μια σχεδόν άδεια αίθουσα, 
λόγω των ελάχιστων υποθέσεων οι οποίες 
εκδικάζονται εξαιτίας της αναστολής 
λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω του 
κορωνοϊού. Από την έδρα ρωτήθηκε στην 
μάρτυρα του κατηγορουμένου «Ξέρετε γιατί 

έχει καταδικαστεί και με τι ποινή είναι στη 
φυλακή;» και από την εισαγγελική έδρα «αν 
ο κατηγορούμενος είναι διασωληνωμένος» 
με το συνήγορο του κατηγορουμένου 
Κωνσταντίνο Χατζηιωάννου να αντιδρά 
λέγοντας ότι η όποια ποινή που επιβλήθηκε 
από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν 

κρίνεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
διαδικασίας και πως οι κρατούμενοι δεν 
πρέπει να είναι διασωληνωμένοι για να 
δικαιούνται να βγουν από τη φυλακή μέχρι 
το δεύτερο βαθμό όπου ισχύει ακέραιο 
και αλώβητο το τεκμήριο αθωότητάς 
τους, όταν έχουν υποστεί τέτοια βλάβη 

στην υγεία τους. Και μόνο που ένας 
άνθρωπος κολλάει κορωνοϊό συνεπεία 
των άθλιων συνθηκών διαβίωσης στις 
φυλακές υφίσταται ανεπανόρθωτη βλάβη 
από τη συνέχιση της κράτησής του, 
ιδίως όταν ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, 
συνυπολογιζόμενου του γεγονότος ότι η 
ίδια η ιατρική επιστήμη αναφέρει ότι είναι 
άγνωστες πλην όμως εξαιρετικά πιθανές 
οι ανεπανόρθωτες και μακροχρόνιες 
επιπτώσεις του κορωνοϊού ακόμα και αν οι 
ασθενείς δεν διασωληνωθούν. Για το λόγο 
αυτό, άλλωστε, έχουν περισταλεί τόσες 
συνταγματικές ελευθερίες, όπως ενδεικτικά 
το θρησκευτικό συνέρχεσθαι, η ελευθερία 
κίνησης, η ελευθερίας συνάθροισης και 
τόσες άλλες.

Η ιστορία του φερόμενου 
ως «ταμία»

Ο N.S. κόλλησε κορωνοϊό στις Φυλακές 
της Κέρκυρας. Οι συγκεκριμένες φυλακές 
χτίστηκαν το 1836 και οι υποδομές τους 
είναι ανύπαρκτες ενώ μεγάλος αριθμός 
κρατουμένων έχει κολλήσει το τελευταίο 
διάστημα κορωνοϊό. Η ιδιαιτερότητα, 
ωστόσο, της υπόθεσης του N.S. είναι ότι 
αυτός κατηγορείται ως υπαρχηγός της 
παγκόσμιας ρωσόφωνης μαφίας των 
«κλεφτών του Νόμου», Vor Zakone, η 
οποία τα τελευταία χρόνια φέρεται να 
αναπτύσσει δράση στη χώρα μας και να 
εμπλέκεται κυρίως σε εγκλήματα κατά της 
ιδιοκτησίας. Πιο συγκεκριμένα, η δράση 
της συγκεκριμένης οργάνωσης ξεκίνησε 
τουλάχιστον στα μέσα του 2015, ενώ 
εκτιμάται ότι μόνο το 2018, τα μέλη της 
διέπραξαν τουλάχιστον 56 διαρρήξεις- 
κλοπές σε κατοικίες και διαμερίσματα 
της Θεσσαλονίκης, με την χρηματική 
αξία των κλοπιμαίων να αγγίζει τεράστια 
χρηματικά ποσά! Ο συγκεκριμένος 
κατηγορούμενος φέρεται να κρατούσε το 

Γεωργιανός μαφιόζος 
με κορωνοϊό ζητά να βγει 

από τις φυλακές
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ταμείο της οργάνωσης. Ο ίδιος ισχυρίζεται 
ότι το μπλοκ το οποίο του αποδίδεται και 
αναγράφει ποσά που φέρεται να κρατούσε 
στο ταμείο δεν είναι γραμμένο από εκείνον 
και ότι σε κάθε περίπτωση κατά παράβαση 
του Νόμου κρατήθηκε από τη διερμηνέα 
στο σπίτι της όπου θα μπορούσε να λάβει 
χώρα οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτό. Το 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον απάλλαξε για 
την ηθική αυτουργία στις κλοπές και να τον 
καταδίκασε για τη διεύθυνση εγκληματικής 
οργάνωσης. Περίεργο στην όλη ιστορία 
είναι και το γεγονός ότι αρχικά ζητήθηκε η 
παράδοσή του, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού 
εντάλματος συλλήψεως, στη Γαλλία για τις 
ίδιες κατηγορίες, με την ελληνική δικαιοσύνη 
να παραμένει ανενεργή για πολλούς μήνες 
όπου κρατούνταν στην Ελλάδα μέχρι να 
εκδοθεί απόφαση του Αρείου Πάγου που 
αρνείτο την εκτέλεση του ευρωπαϊκού 
εντάλματος συλλήψεως που εκδόθηκε από 
τις γαλλικές αρχές. Μόλις αφέθηκε τυπικά 
ελεύθερος για το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης συνελήφθη εντός των φυλακών 
βάσει ελληνικού εντάλματος σύλληψης για 
τις ίδιες κατηγορίες.

Αρχικά κρατήθηκε στις Φυλακές Νιγρίτας 
Σερρών, όπου έπειτα από αστυνομική 
έφοδο βρέθηκαν στην πτέρυγά του 
τηλεοράσεις, ψυγεία και καταψύκτες, 
αλλά όπως αποδείχθηκε, σύμφωνα με 
τους κρατούμενους, ο θησαυρός ήταν… 
άνθρακες, καθώς υπήρχαν αποφάσεις 
του Συμβουλίου των Φυλακών που 
επέτρεπαν την είσοδο των συγκεκριμένων 
αντικειμένων για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των κρατουμένων.

Σε πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά τον 
Μάιο του 2020, την οποία κατέθεσε μαζί με 
άλλους κρατούμενους κατήγγειλε πως όταν 
βρισκόταν στις Φυλακές Νιγρίτας ασκήθηκε 
σε βάρος του αδικαιολόγητη αστυνομική 
βία. Οι κρατούμενοι προσκόμισαν μάλιστα 
αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν 
την εκδοχή τους ότι τραυματίστηκαν και 
υπέστησαν εγκαύματα από χημικά, με τον 
ίδιο να έχει προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Μετά την καταγγελία αυτή ο N.S.μετάγεται 
στις Φυλακές Κέρκυρας. Εκεί 
σύμφωνα πάντοτε, με τις καταγγελίες 
των κρατουμένων, 15 από τους 25 
κρατούμενους της Η ΄ Πτέρυγας των 
Φυλακών, στις αρχές Νοεμβρίου του 
2020, κόλλησαν κορωνοϊό. Μεταξύ αυτών 
και ο N.S. Η διάδοση του ιού σύμφωνα 
με την καταγγελία τους έλαβε χώρα σε 
χρονικό διάστημα όπου δεν ελάμβαναν 
άδειες οι κρατούμενοι και ως εκ τούτου 
δεν μπορούσαν να συμβάλλουν οι ίδιοι 
στην εισδοχή του ιού στις φυλακές. 
Οι κρατούμενοι καταγγέλλουν ότι 
υποβάλλονται σε απάνθρωπη μεταχείριση, 

δεν μεταφέρονται στο νοσοκομείο και 
δεν τους παρέχεται επαρκής αριθμός 
μασκών. Στις Φυλακές της Κέρκυρας 
στοιβάζονται σε κελιά 5,5, τ.μ. δύο με τρία 
άτομα, ο προσωπικός χώρος του κελιού 
που αναλογεί σε κάθε κρατούμενο είναι 
μόλις 1,5, τμ., ενώ δεν υπάρχει μόνιμο 
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Ο ίδιος ο N.S. εξαρχής ισχυρίζεται ότι 
στοχοποιήθηκε άδικα από την αστυνομία, 
δεν έχει καμία σχέση με την εγκληματική 
οργάνωση των «κλεφτών του Νόμου» 
και κατονομάζει μάλιστα συγκεκριμένο 
αστυνομικό που τον καταδιώκει άδικα 
επί χρόνια. Πείθει το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο για το βασικό αδίκημα της 
ηθικής αυτουργίας σε κλοπές ενώ για την 
εγκληματική οργάνωση καταδικάζεται, 
παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση 
στην πρωτοβάθμια δίκη ότι δεν είναι 
αυτός ο διευθυντής της εγκληματικής 
οργάνωσης…

Το «όχι» του δικαστηρίου
Από την εισαγγελική έδρα στο Πενταμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης 
της 19.11.2020 ρωτήθηκε αν ο κρατούμενος 
είναι διασωληνωμένος, με τον συνήγορο 
Χατζηιωάννου Κωνσταντίνου να αντιδρά 
λέγοντας ότι αυτό που κρίνεται είναι πως 
συνεπεία των άθλιων συνθηκών διαβίωσης 
στις φυλακές κόλλησε κορωνοϊό. Η 
εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική για 
την αποφυλάκιση του κατηγορουμένου. Ο 
δικηγόρος του κατηγορουμένου ανέπτυξε 
ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ότι αυτό 
που είναι σημαντικό στην παρούσα 
διαδικασία είναι ότι ο εντολέας του ενόψει 
προβλημάτων υγείας που έχει που τον 
εντάσσουν στις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού νόσησε εξαιτίας των άθλιων 
συνθηκών κράτησης στις φυλακές 
Κέρκυρας. Συνεπεία της κρατήσεώς 
του υπεβλήθη σε βασανιστήρια, καθώς 
κόλλησε εντός των φυλακών κορωνοϊό 
λόγω ελλιπών μέτρων κατά της εισδοχής 
και διάδοσης του κορωνοϊού, ενόψει 
του γεγονότος ότι πάσχει από σοβαρά 
προβλήματα υγείας. Εξάλλου, δεν 
είναι ύποπτος φυγής ή τέλεσης νέων 
αδικημάτων και καθώς έχει λευκό ποινικό 
μητρώο πρέπει να αφεθεί ελεύθερος μέχρι 
τη δίκη του στον δεύτερο βαθμό. Σε κάθε 
περίπτωση αυτό επιτάσσεται και από 
το τεκμήριο αθωότητάς του, δεδομένης 
και της αθωώσεως ήδη σε πρώτο βαθμό 
για την ηθική αυτουργία στα αδικήματα 
που φέρεται να διέπραττε η εγκληματική 
οργάνωση, πράγμα που αποτελεί τα 
προεόρτια της αθωώσεως του και για 
την εγκληματική οργάνωση, καθώς δεν 
μπορεί από τη μία να μην δίνει εντολές 
στους δράστες να τελούν τις πράξεις 

για τις οποίες κατηγορείται και από την 
άλλη να καθοδηγεί-άγνωστο πώς- με 
νεφελώδη τρόπο τη δράση τους. Εξάλλου, 
η ίδια η εισαγγελέας του πρωτοβαθμίου 
δικαστηρίου εισηγήθηκε την παροχή 
ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση 
του κατηγορουμένου στο πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο. Ο έτερος συνήγορος του 
κατηγορουμένου Θεόδωρος Σιμόπουλος 
αναφέρθηκε στο γεγονός ότι εξαιτίας 
της μη εκδίκασης των υποθέσεων εντός 
ευλόγου χρόνου, ο N.S. θα έχει στην 
πραγματικότητα εκτίσει την ποινή του.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων 
Θεσσαλονίκης που συνεδρίασε στις 
19.11.2020 απέρριψε την αίτηση 
αναστολής, ενώ ο κατηγορούμενος πρέπει 
να αναμένει βάσει του νόμου δύο μήνες 
μέχρι να υποβάλει εκ νέου αίτηση για 
αναστολή εκτέλεσης της ποινής του. Η όλη 
ιστορία που μοιάζει να είναι βγαλμένη από 

ταινία θα έχει σίγουρα και συνέχεια. Όσο 
για το φινάλε, δεν μπορεί να το προδικάσει 
κανείς…

protothema.gr
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Eνας γιατρός που θεραπεύει ασθενείς σε νοσοκομείο υψηλού κινδύνου ζει μακριά από 
την οικογένειά του και πρέπει να οδηγήσει μία ώρα για να δει το μικρό παιδί του. Αυτή 
είναι η ξεχωριστή στιγμή που είδαν ο ένας τον άλλον ...  φωτογραφία από @Alyssa Burks

αμφισβητήσεις και την κύρωση των 
αποτελεσμάτων των εκλογών, σας 
αποστέλλω την παρούσα σήμερα για 
να σας ενημερώσω ότι οι πόροι και οι 
υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες σε εσάς», 
ανέφερε η Έμιλι Μέρφι, η επικεφαλής της 
GSA, στην επιστολή της στον Μπάιντεν.

Πάντως, κάνοντας ένα ασυνήθιστο 
σχόλιο, η Μέρφι ανέφερε πως η 
απόφαση να επιτρέψει την έναρξη της 
διαδικασίας μεταβίβασης της εξουσίας 
ήταν «αποκλειστικά δική της», σε χωριστή 
επιστολή της προς την υπηρεσία της, 
ουσιαστικά αντικρούοντας την ανάρτηση 
του Τραμπ στο Twitter.

«Θέλω να το μάθετε απευθείας από 
εμένα: Δεν δέχθηκα ποτέ πίεση για την 
ουσία ή τη χρονική στιγμή της λήψης 
της απόφασής μου. Η απόφαση ήταν 
αποκλειστικά δική μου», σημείωσε η 
Έμιλι Μέρφι.

«Δεν δέχθηκα άμεση ή έμμεση 
πίεση από οποιονδήποτε αξιωματούχο 
στην εκτελεστική εξουσία — 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
εργάζονται στον Λευκό Οίκο ή στην GSA 
— για να καθυστερήσω ή να επισπεύσω 
την απόφαση αυτή», επέμεινε η ίδια.

Η GSA είχε ανακοινώσει νωρίτερα 
αυτόν τον μήνα ότι η Μέρφι, η οποία 
διορίστηκε στο αξίωμά της από τον 

Τραμπ το 2017, θα «διαπίστωνε» (θα 
ενέκρινε τυπικά) τη μεταβίβαση της 
εξουσίας όταν το αποτέλεσμα θα ήταν 
πλέον αδιαμφισβήτητο.

«Αντίθετα με τα δημοσιεύματα των 
ΜΜΕ και τους υπαινιγμούς, η απόφασή 
μου δεν επηρεάστηκε ούτε από φόβο 
ούτε από ευνοιοκρατία», διαβεβαίωσε η 
Μέρφι.

Ο νόμος για τη μεταβίβαση της εξουσίας 
από κάθε πρόεδρο στον διάδοχό του 
(Presidential Transition Act, 1963) δεν 
προβλέπει συγκεκριμένη προθεσμία για 
την έναρξη της διαδικασίας από την GSA, 
πάντως ιστορικά η Γενική Διεύθυνση 
Υπηρεσιών ενεργεί αφού γίνει σαφές το 
αποτέλεσμα. Τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ 
ανακήρυξαν τη νίκη του Μπάιντεν την 7η 
Νοεμβρίου.

Η ομάδα του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος 
αναμένεται να ορκιστεί και να αναλάβει 
την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, 
ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει τη διαδικασία 
οργανώνοντας συναντήσεις με 
αξιωματούχους οι οποίοι χειρίζονται 
την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
νέου κορωνοϊού και ζητήματα εθνικής 
ασφαλείας. Χαιρέτισε την κίνηση της 
GSA, βήμα που έκρινε σκόπιμο να 
επισημάνει ότι επιτρέπει «την ειρηνική 
μεταβίβαση της εξουσίας».

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, 
Reuters, dpa, Xinhua, Sputnik, TASS

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 7

Τραμπ: Πράσινο φως για 
να αρχίσει η διαδικασία 

μεταβίβασης της εξουσίας
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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
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H Μονεμβασιά ήταν από τις πιο 
σπουδαίες και πιο ιστορικές 
καστροπολιτείες της Ελλάδας. 
Επιπροσθέτως, είναι χωρίς αμφιβολία 
ένα από τα ωραιότερα κάστρα στον 
κόσμο.

Η Μονεμβασιά είναι χτισμένη πάνω 
σε ένα βράχο με μοναδική πρόσβαση 
από τη στεριά μια στενή λωρίδα γης 
από την οποία πήρε καὶ το όνομά 
της. Η φυσική τοποθεσία της την είχε 
καταστήσει ιδανικό καταφύγιο κατά τις 
επιδρομές των βαρβάρων.

Ιδρύθηκε στα χρόνια του αυτοκράτορα 
Μαυρικίου το 583, όταν οι κάτοικοι των 
γύρω περιοχών έψαχναν να βρουν 
καταφύγιο από τις επιδρομές των 
Αβάρων και των Σλάβων.

Η πόλη φαίνεται ότι αρχικά ιδρύθηκε 
στο ψηλότερο πλάτωμα της κορυφής 
και αργότερα επεκτάθηκε στα 
νοτιοανατολικά, σε τόπο ομαλό, 
απάνεμο και αθέατο από την 
πελοποννησιακή ακτή, που επιπλέον 
διαθέτει και το προνόμιο να αποτελεί 
καίριο παρατηρητήριο για όσα καράβια 
διαπλέουν το Μυρτώο πέλαγος.

Ο οικισμός, αν και δεν διέθετε απολύτως 
καμία πηγή νερού, αναδείχθηκε σε 
ναυτικό και εμπορικό σταθμό για τους 
θαλάσσιους δρόμους του Αιγαίου. 
Το λιμάνι της πόλης ήταν διπλό, στα 
βόρεια και τα νότια της γέφυρας που 
ένωνε τη βραχώδη χερσόνησο με την 
απέναντι στεριά. Από τα μέσα του 10ου 
αιώνα η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται 
δυναμικά, με το άπλωμα του οικισμού 
σε όλο το βράχο.

Σύμφωνα με τον Άραβα γεωγράφο 
Ιντριζί στα μέσα του 12ου αιώνα η 
πόλη διέθετε ψηλό τείχος, ενώ λίγο 

αργότερα έγινε έδρα Μητρόπολης. Τότε 
το κάστρο ενισχύθηκε τόσο, ώστε έγινε 
οχυρό που αντιστάθηκε σθεναρά σε 
όσους το επιβουλεύτηκαν, όπως στον 
Ρογήρο Β’, βασιλιά των Νορμανδών, 
το 1147, και στον Γουλιέλμο Β’ 
Βιλλεαρδουίνο , έναν αιώνα μετά, στις 
δυνάμεις του οποίου τελικά υπέκυψε 
το 1248, μετά τον αποκλεισμό των 
Φράγκων πολιορκητών και ικανές 
διαπραγματεύσεις για τη διατήρηση 
παλαιότερων προνομίων των 
κατοίκων.

Η πόλη, ωστόσο, επέστρεψε στους 
Βυζαντινούς το 1262, μαζί με τα 
κάστρα του Μυστρά, του Γερακίου και 
της Μεγάλης Μαΐνης, με τη συνθήκη 
που ακολούθησε τη συμφωνία μεταξύ 
Φράγκων και Βυζαντινών μετά τη 
μάχη της Πελαγονίας (1259). Τότε η 
Μονεμβασία έγινε βάση του Βυζαντινού 
στόλου για την ανακατάληψη εδαφών 
της Πελοποννήσου.

Με χρυσόβουλλα των αυτοκρατόρων 
Ανδρονίκου Β’ και Ανδρονίκου 
Γ’ παραχωρήθηκαν διοικητικά, 
εκκλησιαστικά και οικονομικά 
προνόμια που εξασφάλιζαν ατέλεια 
στα προϊόντα της Μονεμβασίας, 
φορολογικές απαλλαγές και ελεύθερη 
κίνηση των πλοίων της, χωρίς 
υποχρεώσεις δασμών στα εδάφη 
της αυτοκρατορίας. Έτσι, η πόλη 
αναδείχθηκε σε σημαντικό διοικητικό 
και εκκλησιαστικό κέντρο και έδρα 
μεγάλης ναυτικής και εμπορικής 
κίνησης.

Οι Μονεμβασίτες αναφέρονται ως 
πλοιοκτήτες ή ναυτικοί, έμποροι, 
αλλά και πειρατές. Στα προϊόντα που 
εμπορεύονταν συγκαταλέγονται είδη 
όπως πρινοκκόκκι και κοξινέλα (έντομα 
από τα οποία παρασκευάζεται, μετά 
από ειδική κατεργασία, κόκκινο χρώμα 

για βαφές υφασμάτων), μετάξι, παστά, 
δέρματα, ζώα, λάδι, κρασί, αλλά και 
δούλοι. Άλλοι κάτοικοι ασχολούνταν με 
τις οικοδομικές εργασίες, τη ναυπηγική, 
καθώς και τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία και δραστηριοποιούνταν 
στην απέναντι στεριά, από το Γέρακα 
ως τον Άγιο Φωκά, με ένα δίκτυο 
υποστατικών και μικρών οικισμών 
που έλεγχαν δρόμους και διαβάσεις 
και επικοινωνούσαν με πύργους και 
σκάλες που αναπτύχθηκαν στην 
ακτή. Φημισμένο ήταν τόσο το λάδι, 
όσο και το κρασί της περιοχής, το 
οποίο αργότερα ονοματίστηκε από 
τη Βενετσιάνικη παραφθορά του 
ονόματος της πόλης: «Μαλβαζία». 

Έξω από τα τείχη υπάρχουν ίχνη 
εγκαταστάσεων βυρσοδεψίας (στα 
«Ταμπάκικα»), ενώ στην απέναντι 
στεριά υπάρχουν διάσπαρτοι ληνοί, 
καθώς και λατομεία πωρόλιθου στον 
Άγιο Φωκά.

Η αρχή της ύφεσης και της τελικής 
κατάρρευσης άρχισε από το 1394, 
όταν Οθωμανική φρουρά αναφέρεται 
στη Μονεμβασία, σε μια προσωρινή 
κατάληψή της. Το 1460, υπό την απειλή 
των Οθωμανών, οι Μονεμβασίτες 
ζήτησαν να τεθούν κάτω από την 
προστασία του Πάπα Πίου του Β’, 
αλλά στα τέλη του 1463 παρέδωσαν 

Κάστρο της Μονεμβασιάς
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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.

την πόλη στους Βενετούς. Από το 
1540 μέχρι το 1690 διαρκεί η πρώτη 
περίοδος της Τουρκοκρατίας και μετά το 
σύντομο διάλειμμα της Β’ Ενετοκρατίας 
(1690-1715), η πόλη κατέληξε στην 
οριστική κυριαρχία των Οθωμανών 
και απέβη πρωτεύουσα του βιλαετιού 
της ανατολικής Λακωνίας. Το 1821 η 
Μονεμβασία ελευθερώθηκε πρώτη 
μεταξύ των οχυρών του Μοριά από 
τον οπλαρχηγό Τζανετάκη Γρηγοράκη.

Η πολεοδομική οργάνωση του οικισμού 
ακολουθεί τη φυσική διαμόρφωση του 
εδάφους που επιτρέπει τη διαίρεση 
σε Ακρόπολη, Επάνω πόλη και 
Κάτω πόλη. Η Ακρόπολη βρίσκεται 
στο ψηλότερο σημείο του βράχου. 
Πρόκειται για τραπεζιόσχημο σε 
κάτοψη βυζαντινό οχυρό με πύργο σε 
κάθε γωνία του. Στα βορειοανατολικά 
ένας κυκλικός πύργος ίσως χρησίμευε 
ως παρατηρητήριο ή και ως 
πυριτιδαποθήκη.

Η Επάνω πόλη αναπτύσσεται στα 
ανατολικά της Ακρόπολης, στο πλάτωμα 
της κορυφής, και προστατεύεται από 
ισχυρό οχυρωματικό περίβολο, τον 
«Γουλά», που δεν είναι συνεχής, αφού 
απόκρημνοι βράχοι τον αντικαθιστούν 
σε αρκετά σημεία. Η μοναδική είσοδος 
ανοίγεται στο μέσον του νότιου 
σκέλους του τείχους, στο τέλος ενός 
φιδωτού δρόμου που ανηφορίζει 
από την Κάτω πόλη, τις «Βόλτες». 
Η στενή αυτή πύλη οδηγεί μέσω 
ενός καμαροσκέπαστου διαδρόμου 
σε μικρό πλάτωμα, στα βόρεια του 
οποίου βρίσκονται η οικία του Βενετού 
διοικητή της πόλης Sebastiano Re-
nieri (1514), και λίγο μακρύτερα, στα 
βορειοανατολικά, ο μεγάλος ναός 
της Αγίας Σοφίας, καθολικό μονής 
αρχικά αφιερωμένης στην Παναγία 
Οδηγήτρια, που κτίστηκε γύρω στο 
1150.

Η Επάνω πόλη ήταν ένας μεγάλος 
οικισμός, όπως μαρτυρούν η σημαντική 
έκτασή του (περίπου 15 εκτάρια) και 
τα εκτεταμένα οικοδομικά λείψανα που 
διακρίνονται ακόμη και σήμερα. Όσα 
βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά του 
τείχους ήταν φυλάκια για τη φρουρά 
και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ 
τα υπόλοιπα ήταν οικίες που ανήκαν 
στους ντόπιους άρχοντες και τις 
οικογένειες των εκάστοτε κυριάρχων. 
Το μόνο δημόσιο κτίριο, ένα μεγάλο 
οίκημα στο νοτιοδυτικό τμήμα με 
δεξαμενές σε δυο στάθμες, φαίνεται 
ότι αποτελούσε την έδρα του διοικητή. 
Μέσα στον Γουλά σώζονται κρήνες, 
ένα λουτρό της Οθωμανικής περιόδου 
και τρεις ανοικτές στέρνες για δημόσια 
χρήση, απόλυτα αναγκαίες για την 
επιβίωση κατοίκων και στρατιωτών σε 

περιπτώσεις πολιορκίας ή ξηρασίας.

Η Κάτω Πόλη προστατεύεται από 
τείχος σχήματος Π, τα άκρα του 
οποίου ακουμπούν στους απότομους 
βράχους του κάστρου. Το ανατολικό 
και το δυτικό τείχος ακολουθούν 
βαθμιδωτά την κλίση του εδάφους ως 
τη θάλασσα, ενώ το νότιο ακολουθεί 
την ακτογραμμή. Το ύψος του τείχους 
στην εξωτερική πλευρά είναι ως 10 
μ. ψηλό, ενώ στην εσωτερική πλευρά 
είναι μόλις 1,5-2 μ., πάνω από το στενό 
δρόμο που περνά στη βάση του. Τα 
κύρια σημεία εισόδου και εξόδου στην 
Κάτω πόλη είναι τέσσερα: η κεντρική 
πύλη στο δυτικό τείχος, η έξοδος 
προς τη θάλασσα στο νότιο τείχος (το 
«Πορτέλλο»), η ανατολική πύλη και η 
ανάβαση στο κάστρο στα βόρεια.

Από την κεντρική πύλη του δυτικού 
τείχους ξεκινά ο κύριος δρόμος, ή 
αλλιώς «Αγορά» ή «Φόρος», που 
βαίνει παράλληλα προς το φυσικό 
ανάγλυφο, περνά από την κεντρική 
πλατεία και καταλήγει στην ανατολική 
πύλη. Εδώ αναπτύσσονταν οι 
εμπορικές δραστηριότητες, με μαγαζιά 
και εργαστήρια στα ισόγεια των οικιών, 
αλλά και άλλα κτίρια που κάλυπταν 
τις ανάγκες κατοίκων και ταξιδιωτών. 
Από τον κύριο δρόμο ξεκινούν στενά 
κάθετα δρομάκια που ανηφορίζουν 
κλιμακωτά ως το κάστρο, συχνά 
κάτω από διαβατικά («δρομικές»), 

ή κατηφορίζουν προς τη θάλασσα. 
Άλλος κύριος δρόμος ξεκινά επίσης 
από τη δυτική πύλη, εκτείνεται στα 
νότια του κύριου δρόμου, περνώντας 
από τις δύο τάπιες, την «δώθε», 
κοντά στη νοτιοδυτική γωνία και το 
λουτρό της Σωτήρας, και την «πέρα», 
μπροστά στην εκκλησία της Παναγίας 
Χρυσαφίτισσας, δημιουργώντας 
ένα μεγάλο μέτωπο σε περίπτωση 
επίθεσης από τη θάλασσα. Ένας 
τρίτος δρόμος περνά στα ριζά του 
βράχου του Γουλά, αρχίζει από την 
ακραία πυλίδα του δυτικού τείχους και 
καταλήγει στην τάπια του ανατολικού, 
ενώ περίπου από το μέσον του αρχίζει 
η άνοδος προς την Επάνω πόλη.
Στην κεντρική πλατεία βρίσκονται ο 

μητροπολιτικός ναός του Ελκόμενου 
Χριστού, ιδρυμένος ενδεχομένως στη 
θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
, και το Επισκοπείο, μια οθωμανική 
οικία του 17ου αιώνα, που πέρασε 
στην ιδιοκτησία του μητροπολίτη 
Μονεμβασίας Γρηγορίου και διήλθε 
μετατροπές σε μεταγενέστερες 
περιόδους. Στα δυτικά της πλατείας 
βρίσκεται το τζαμί, που οικοδομήθηκε 
στην πρώτη περίοδο της 
Τουρκοκρατίας και δέχθηκε επεκτάσεις 
και μετατροπές, ενώ σήμερα στεγάζει 
την Αρχαιολογική Συλλογή. Δύο 
κοινόχρηστες υπόγειες δεξαμενές 
εκτείνονται κάτω από την κεντρική 
πλατεία και την «δώθε» τάπια.

κastra.eu
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Κατατέθηκε ήδη αίτημα 
για αδειοδότηση - Μέχρι 
το τέλος της χρονιάς θα 
μπορούν να διατεθούν 
50 εκατ. δόσεις και άλλα 
30 εκατ. μέσα στον 
Ιανουάριο

Λίγες μόνο ημέρες αφότου η Pfizer και η 
BioNTech ανακοίνωσαν ότι το εμβόλιο κατά 
του νέου κορωνοϊού φαίνεται να είναι 95% 
αποτελεσματικό στην πρόληψη της COVID 
-19, η εταιρεία κατέθεσε την Παρασκευή 
την αίτηση στην Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ για επείγουσα 
αδειοδότηση του εμβολίου.

Εάν η άδεια της FDA δοθεί το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου η Pfizer και 
η BioNTech «θα είναι έτοιμες να διανείμουν 
το εμβόλιο εντός ωρών», ανέφεραν οι δύο 
εταιρείες. Πρόκειται για διαδικασία που 
αποτελεί ρεκόρ, καθώς συνήθως η μέση 
χρονική διάρκεια για αδειοδότηση ενός 
εμβολίου στις ΗΠΑ είναι περίπου τα οκτώ 
χρόνια.

«Με μεγάλη υπερηφάνεια και χαρά, και 
ακόμη και λίγη ανακούφιση, μπορώ να 
πω ότι το αίτημά μας για έγκριση έκτακτης 
ανάγκης για το εμβόλιο κατά της Covid-19 
βρίσκεται τώρα στα χέρια της  FDA», 
δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της 
Αλπμερ Μπουρλά. Συμφωνα με τον ίδιον 
ότι η κατάθεση για άδεια χρήσης έκτακτης 
ανάγκης αποτέλεσε ένα «ορόσημο στο 
ταξίδι μας για την παράδοση εμβολίου κατά 
της Covid-19».

Μέρες νωρίτερα, ο αμερικανικός 
φαρμακευτικός γίγαντας και η γερμανική 
BioNTech είχαν ανακοινώσει ότι το εμβόλιο 
κατά της COVID-19 φάνηκε να είναι 95% 
αποτελεσματικό στην πρόληψη ήπιων έως 
σοβαρών μολύνσεων. «Η FDA αναγνωρίζει 
ότι η διαφάνεια και ο διάλογος είναι ζωτικής 

σημασίας για το κοινό ώστε ο κόσμος να 
έχει εμπιστοσύνη στα εμβόλια»  δήλωσε 
ο Στίβεν Χαν, επικεφαλής στην Υπηρεσία 
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ.  
«Θέλω να διαβεβαιώσω τον αμερικανικό 
λαό ότι η διαδικασία και η αξιολόγηση των 
δεδομένων για ένα πιθανό εμβόλιο θα είναι 
όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή και διαφανής», 
υπογράμμισε.

Οι δύο εταιρείες εκτιμούν ότι 50 
εκατομμύρια δόσεις θα μπορούσαν να 
διατεθούν έως το τέλος του 2020, με 25 
εκατομμύρια δόσεις  για χρήση στις ΗΠΑ τον 
επόμενο μήνα. Επιπλέον, 30 εκατομμύρια 
δόσεις ενδέχεται να είναι διαθέσιμες 
τον Ιανουάριο και 35 εκατομμύρια 
περισσότερες στους επόμενους δύο 
μήνες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι πρώτες δόσεις 
του εμβολίου θα μπορούσαν να είναι 
διαθέσιμες για τα κράτη - μέλη μέχρι το 
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, 
εφόσον το εμβόλιο εγκριθεί και από την 
ευρωπαϊκή υπηρεσία φαρμάκων (ΕΜΑ). Οι 
δόσεις του εμβολίου που προορίζονται για 
την Ευρώπη θα παραχθούν στις μονάδες 
παραγωγής της BioNTech στη Γερμανία, 
καθώς και στη μονάδα παραγωγής της 
Pfizer στο Βέλγιο.

Εάν το υποψήφιο εμβόλιο BNT162b2 
λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), τότε τα 
κράτη μέλη της Ε.Ε που έχουν επιλέξει 
να λάβουν το εμβόλιο ως μέρος της 
συμφωνίας, θα μπορούν να παραγγείλουν 
τις δόσεις τους.

Πόσο αποτελεσματικό είναι;
Τα δεδομένα που κυκλοφόρησαν 

αυτήν την εβδομάδα έδειξαν ότι το 
εμβόλιο των Pfizer και BioNTech είχε 
95% αποτελεσματικότητα. Αυτή η 
αποτελεσματικότητα αφορούσε σε όλες 
τις ηλικιακές ομάδες και τις εθνικότητες και 
ανεξαρτήτως φύλου. Σύμφωνα με τις δύο 
εταιρείες το εμβόλιο είχε επίσης μόνο ήπιες 
παρενέργειες.

Οι προσπάθειες παρασκευής του 
εμβολίου ξεκίνησαν στο Μάιντς της 
Γερμανίας, στα τέλη Ιανουαρίου, όταν ο 
Ούγκουρ Σαχίν, διευθύνων σύμβουλος 
και συνιδρυτής της BioNTech, διάβασε για 
τον ιό στο έγκυρο επιστημονικό  περιοδικό 
Lancet και τον κυρίευσε τρόμος. «Ήξερα 
σχεδόν αμέσως ότι αυτή η νόσος θα μας 
επηρέαζε», είπε ο κ. Σαχίν σε συνέντευξή 
του.

Η BioNTech χρησιμοποίησε μια 
τεχνολογία που δεν είχε εγκριθεί ποτέ για 
χρήση σε ανθρώπους. Παίρνει γενετικό 
υλικό που ονομάζεται αγγελιοφόρο RNA 
(mRNA) και το εγχέει σε μυϊκά κύτταρα, τα 
οποία το αντιμετωπίζουν σαν οδηγία για την 
παραγωγή μιας πρωτεΐνης που βρίσκεται 
στην επιφάνεια του ιού. Οι πρωτεΐνες στη 
συνέχεια διεγείρουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα και πιστεύεται ότι οδηγούν σε 
μακροχρόνια προστασία έναντι του ιού. 
Άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης 
της Moderna, χρησιμοποιούν επίσης την 
“τεχνολογία” mRNA.

Η BioNTech εντόπισε γρήγορα 20 
πιθανά εμβόλια και άρχισε να τα δοκιμάζει 
σε τρωκτικά.  Ωστόσο η γερμανική εταιρεία 
δεν είχε την εμπειρία και τους πόρους για να 
πραγματοποιήσει γρήγορα μια σημαντική 
κλινική δοκιμή. Έτσι ο κ. Σαχίν κάλεσε την 
Pfizer. Οι δύο εταιρείες εργάζονταν για την 
ανάπτυξη εμβολίου κατά της γρίπης από 
το 2018 και εντός μιας μόνο ημέρας οι δύο 
εταιρείες συμφώνησαν να συνεργαστούν 
με ένα εμβόλιο κατά της Covid-19.

Μετά από πρώιμες δοκιμές σε 
ανθρώπους, διαπίστωσαν ότι δύο 
υποψήφια εμβόλια παρήγαγαν μια ισχυρή 
ανοσοαπόκριση, συμπεριλαμβανομένων 
αντισωμάτων κατά του ιού και ισχυρών 
ανοσοκυττάρων γνωστών ως Τ 
κύτταρα. Επέλεξαν αυτό με τις λιγότερες 
παρενέργειες για να ξεκινήσουν μια δοκιμή 
με περισσότερους από 30.000 εθελοντές 
στις ΗΠΑ, την Αργεντινή, τη Βραζιλία και 
τη Γερμανία. Τον Σεπτέμβριο η εταιρεία 
επέκτεινε τη δοκιμή σε 44.000 εθελοντές.

Pfizer και BioNTech έτοιμες να ρίξουν 
στην αγορά το εμβόλιο

Η υποβολή του φακέλου που 
κατέθεσαν οι δύο εταιρείες βασίζεται:
1. στο ποσοστό αποτελεσματικότητας 

του εμβολίου- 95% (p <0,0001)- που 
καταδεικνύεται στην κλινική μελέτη 
φάσης 3 των εταιρειών σε συμμετέχοντες 
χωρίς προηγούμενη λοίμωξη SARS-
CoV-2 (πρώτος πρωταρχικός στόχος) 
και επίσης σε συμμετέχοντες με και χωρίς 
προηγούμενη SARS -CoV-2 μόλυνση 
(δεύτερος πρωταρχικός στόχος), σε 
κάθε περίπτωση που μετράται 7 ημέρες 
μετά τη δεύτερη δόση.

2. Η ανάλυση βασίστηκε σε 170 
επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19.

3. Η υποβολή της αίτησης υποστηρίζεται 
επίσης από ζητούμενα δεδομένα 
ασφαλείας από ένα τυχαιοποιημένο 
υποσύνολο περίπου 8.000 
συμμετεχόντων ηλικίας ≥18 ετών, και 
ανεπιθύμητα δεδομένα ασφαλείας από 
περίπου 38.000 συμμετέχοντες σε 
δοκιμές (που παρακολουθήθηκαν για 
διάμεσο διάστημα δύο μηνών μετά τη 
δεύτερη δόση του υποψηφίου εμβολίου).

4. Η υποβολή περιλαμβάνει επίσης 
ζητούμενα δεδομένα ασφαλείας για 
περίπου 100 παιδιά ηλικίας 12-15 ετών.

5. Περίπου το 42% των παγκόσμιων 
συμμετεχόντων και το 30% των 
συμμετεχόντων στις ΗΠΑ στη μελέτη 
Φάσης 3, έχουν διαφορετικά φυλετικά 
και εθνικά υπόβαθρα, ενώ στο 41% του 
παγκόσμιου και στο 45% των ΗΠΑ οι 
συμμετέχοντες είναι 56-85 ετών.

6. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή 
Παρακολούθησης των Δεδομένων 
(DMC) της μελέτης δεν έχει αναφέρει 
σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια 
που να σχετίζονται με το εμβόλιο.

Σύμφωνα με πηγές του ειδησεογραφικού 
πρακτορείου Reuters, η επιτροπή 
του FDA σκοπεύει να συνεδριάσει τον 
Δεκέμβριο (8-10/12) για να συζητηθεί 
το εμβόλιο, αν και οι ημερομηνίες θα 
μπορούσαν να αλλάξουν.

protothema.gr



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια24 νοεμβριου 2020 23ΚΟΙΝΩΝΙA

Θεσσαλονίκη: Στήθηκε 
κινητό νοσοκομείο στο 
παρκινγκ του 424 ΣΝΘ

Πρωτόγνωρες είναι οι καταστάσεις που βιώνει το ιατρικό 
προσωπικό σε αρκετά νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. 
Επίκεντρο των τραγικών συνθηκών που έχει προκληθεί 
στις δομές υγείας από το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι 
η Θεσσαλονίκη.

Σε ορισμένα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, όπου οι 
κλίνες ΜΕΘ δεν επαρκούν για τον όγκο των περιστατικών 
με κορωνοϊό, οι διασωληνωμένοι αναγκαστικά δεν είναι στις 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αλλά σε κοινούς θαλάμους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open, σε νοσοκομεία 
της Κατερίνης, της Βέροιας και του Πολύγυρου οι 
διασωληνωμένοι ασθενείς νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ λόγω 
έλλειψης κλινών.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στον χώρο στάθμευσης 
του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στήθηκε 
ένα κινητό νοσοκομείο εκστρατείας το οποίο χρησιμοποιείται 
σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αποτελείται από κοντέινερς 
που φιλοξενούν γραφεία, χώρους εξέτασης, χειρουργεία 
και ΜΕΘ. Ο λόγος που στήθηκε το κινητό νοσοκομείο είναι 
για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο αυξημένος αριθμός των 
ασθενών με covid-19.

thestival.gr, open TV

Τον πέρασε 
για αγριογούρουνο 
και τον σκότωσε 

Τραγωδία σε παράνομο κυνήγι

Ανείπωτη η τραγωδία που συγκλονίζει την Μαγνησία, 
με θύμα έναν 30χρονο κυνηγό, ο οποίος σκοτώθηκε στο 
κυνήγι, σε δάσος πάνω από τις Μηλιές, όταν δέχθηκε τον 
πυροβολισμό φίλου του, ο οποίος τον πέρασε για θήραμα, 
σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές, με κινητή 
μονάδα του ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει από άλλο ασθενοφόρο 
που έφτασε στο σημείο, τον 30χρονο για τη διακομιδή του 
στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός 
του.

Σημειώνουμε ότι αυτό το διάστημα απαγορεύεται 
κάθε δραστηριότητα κυνηγιού και ψαρέματος λόγω των 
έκτακτων μέτρων για τη μη διασπορά του κορωνοϊού

Προανάκριση για το τραγικό δυστύχημα διενεργεί το 
Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου.

lamiareport.gr 

Επιστήμονες στην 
Αυστραλία βρήκαν 

νέο τρόπο να 
κατασκευάζουν 

διαμάντια! 

Μπορεί τα διαμάντια να είναι «παντοτινά», όπως 
τραγουδούσε η Σίρλεϊ Μπάσεϊ για τις κινηματογραφικές 
περιπέτειες του Τζέιμς Μποντ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 
θα πρέπει να χρειάζονται χιλιετίες για να σχηματιστούν… 
Οι πολυτιμότεροι των πολύτιμων λίθων δημιουργούνται 
στη φυσική τους μορφή στον μανδύα της γης, μεταξύ του 
πυρήνα και του φλοιού, όπου η έντονη πίεση και οι υψηλές 
θερμοκρασίες των άνω των 1.400 βαθμών Κελσίου αλλάζουν 
τη μοριακή δομή του άνθρακα, υποχρεώνοντας τα μόρια του 
να αποκτήσουν κρυσταλλική δομή σε μια διαδικασία που 
κρατά δισεκατομμύρια χρόνια, γι’ αυτό και είναι τόσο ακριβά. 
Αλλά μια διεθνής ομάδα επιστημόνων στην Αυστραλία 
κατάφερε να επιταχύνει δραστικά τη διαδικασία αυτή – σε 
μόλις λίγα λεπτά- και μάλιστα σε θερμοκρασία δωματίου!  
Οι ερευνητές υπό το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας 
(ΑΝU) και το Πανεπιστήμιο RMIT στη Μελβούρνη 
ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι δημιούργησαν δύο τύπους 
διαμαντιών σε θερμοκρασία δωματίου ασκώντας τεράστια 
πίεση, όσο το βάρος 640 αφρικανικών ελεφάντων 
που ισορροπούν στη μύτη μιας πουέντ! Οι ερευνητές 
δημιούργησαν δύο διαφορετικά από δομική άποψη 
διαμάντια, ένα σαν κι αυτά που χρησιμοποιούνται στα 
πανάκριβα κοσμήματα κι ένα άλλο εξαγωνικό (Lonsdaleite), 
που σχηματίζεται όταν μετεωρίτες που περιέχουν γραφίτη 
προσκρούουν στη Γη, κι είναι κατά 58% σκληρότερο από 
ένα κοινό διαμάντι.

Oι δύο τύποι διαμαντιών που δημιούργησε στο 
εργαστήριο η ομάδα των επιστημόνων στην Αυστραλία 
Τα συνθετικά διαμάντια δεν είναι βέβαια κάτι νέο, αφού 
έχουν δημιουργηθεί σε εργαστήρια από τη δεκαετία του 
1940 -και για πρώτη φορά πολύτιμης ποικιλίας το 1970 
από την General Electric. Αλλά ο ενθουσιασμός των 
ερευνητών στην Αυστραλία είναι δικαιολογημένος, αφού 
παρήγαγαν διαμάντια σε θερμοκρασίες δωματίου και 
μάλιστα το σκληρότερο τύπο του Lonsdaleite, που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την κοπή εξαιρετικά σκληρών υλικών 
σε ορυχεία. Η καθηγήτρια Φυσικής στο ίδιο πανεπιστήμιο 
και μία εκ των επικεφαλής της έρευνας, Τζόντι Μπράντμπαϊ 
εξηγεί ότι αν ανασυνθέσεις με συγκεκριμένο τρόπο τη δομή 
του άνθρακα δημιουργείς γραφίτη, που χρησιμοποιούμε 
στα μολύβια, με άλλο τρόπο δημιουργείς διαμάντι και 
με έναν διαφορετικό τρόπο μια μορφή διαμαντιού πολύ 
σκληρότερη, το Lonsdaleite (πήρε το όνομά του από 
την κρυσταλλογράφο Κάθλιν Λονσντέιλ, την πρώτη 
γυναίκα που εξελέγη μέλος της βρετανικής επιστημονικής 
οργάνωσης Royal Society). 

H ανακάλυψη έχει τεράστιες θετικές επιπτώσεις για τη 
βιομηχανία παραγωγής διαμαντιών, αφού οι παραδοσιακές 
διαδικασίες που απαιτούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες 
είναι δυσκολότερες και κοστοβόρες. «Όταν δημιουργείς 
διαμάντια σε θερμοκρασία δωματίου, τα πράγματα γίνονται 
πολύ απλούστερα», λέει η Μπράντμπαϊ.

iefimerida.gr Ηράκλειο: 

 
H καθηγήτρια Φυσικής του Εθνικού Πανεπιστημίου 
της Αυστραλίας, Τζόντι Μπράντμπαϊ δείχνει στο φακό 
το αμόνι που χρησιμοποίησε η ομάδα της για τη 
δημιουργία των διαμαντιών στο εργαστήριο

Λήστεψε περίπτερο 
αλλά τον κατέγραψαν 

οι κάμερες
Υπό την απειλή όπλου άρπαξε όλες τις εισπράξεις - Οι 

κάμερες αποκάλυψαν το  πρόσωπό του δράστη
Με την φωτογραφία του στα χέρια αναζητούν οι άνδρες 

της Αστυνομίας τον άγνωστο δράστη της ένοπλης ληστείας 
που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής, σε ένα περίπτερο 
στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.

Ο δράστης, αφού βεβαιώθηκε ότι δεν περνούσε 
κόσμος κοντά στο περίπτερο, πλησίασε προσποιούμενος 
ότι ήθελε να αγοράσει κάτι, αλλά ξαφνικά έβγαλε όπλο, 
ακινητοποίησε τον περιπτερούχο και τον υποχρέωσε να 
του δώσει τις εισπράξεις.

Αφού άρπαξε όσα χρήματα υπήρχαν στο ταμείο, ο 
κακοποιός τράπηκε σε φυγή πεζός και εξαφανίστηκε προς 
άγνωστη κατεύθυνση. Ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε άμεσα την 
αστυνομία, οι άνδρες της οποίας διαπίστωσαν πως στην 
περιοχή υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Ζήτησαν τα βίντεο 
και τα εξετάζουν για να αναγνωρίσουν τον ληστή.

Κορονοϊός: Συγκλονίζει 
τραυματιοφορέας από την 

Θεσσαλονίκη 
 9 μέρες παλεύω 

για να ζήσω
Είναι συγκλονιστικά τα λόγια μιας 50χρονης 

τραυματιοφορέως από τη Θεσσαλονίκη που από την μια 
μέρα στην άλλη βρέθηκε από εργαζόμενη του νοσοκομείου 
να είναι ασθενής και να μάχεται για την ζωή της.

Συγκινούν τα λόγια της 50χρονης τραυματιοφορέως 
από τη Θεσσαλονίκη που από την μια μέρα στην άλλη, 
βρέθηκε από εργαζόμενη του νοσοκομείου να είναι 
ασθενής και να μάχεται για την ζωή της.

Με συγκλονιστικές λεπτομερείς περιγράφει τα όσα ζει 
στο κρεβάτι του ΑΧΕΠΑ, ενώ ταυτόχρονα κάνει έκκληση σε 
όσους δεν πιστεύουν στον κορονοϊό να φροντίσουν τους 
διπλανούς τους.

«Είναι απάνθρωπο να πεθαίνει κόσμος εξαιτίας της 
ανευθυνότητας των ανθρώπων. Είναι δύσκολο να μάχεσαι 
για να ζήσεις. Δεν μπορώ να το δώσω να καταλάβεις 
κανείς, είναι τόσο τραγικό, τόσο τραγικό. Δεν σου φθάνει ο 
αέρας, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Να μην το αισθανθεί 
κανείς ποτέ» λέει στο Open TV και συνεχίζει τη δραματική 
περιγραφή της: «Δεν μπορώ να πάρω αναπνοή. Ευτυχώς 
οι γιατροί πάλεψαν οχτώ ημέρες και μου έριξαν τον πυρετό 
και τώρα παλεύουμε να ανοίξουμε τα πνευμόνια μου για να 
μπορώ να αναπνεύσω. Μάχεσαι. Εγώ παλεύω, παλεύω 
εννέα ημέρες για να ζήσω. Εχω ένα παιδί πίσω μου. Δεν 
μπορώ χωρίς οξυγόνο. Είναι τόσο έντονο το πνίξιμο».

Επιπλέον αναφέρει: «Σκέφτομαι όλους αυτούς τους 
ηλικιωμένους ανθρώπους που είναι μόνοι, που δεν 
μπορούν να αναπνεύσουν. Που δεν έχουν να τους κάνει 
κάποιος μία αγκαλιά, να τους πιάσει το χέρι. Είναι καλό 
όσοι το περάσουμε να καθίσουμε να σκεφτούμε λίγο 
παραπάνω, να μάθουμε να κάνουμε υπομονή και να 
καταλάβουμε πόσο σημαντική και σπουδαία είναι η ζωή», 
ενώ στέλνει το μήνυμα: «Για αυτό λοιπόν θα κάνω και μία 
έκκληση σε όλους αυτούς που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει 
κορονοϊός, να φροντίσουν να αγαπήσουν τους διπλανούς 
τους και να τους δώσουν την ευκαιρία να ζήσουν».

Μία ακόμα συγκλονιστική μαρτυρία έρχεται από το 
διπλανό κρεβάτι της Μπέττυς Ιωακείμ, όπου μία ακόμα 
συνάδελφός της χρειάστηκε να νοσηλευτεί: «Έχω τρία 
κορίτσια και περιμένουν. Έπαθαν σοκ. Δεν περίμενα να 
φθάσει εδώ η κατάσταση. Νόμιζα πως το ελέγχω αλλά δεν 
ελέγχεται. Το τελευταίο 20ήμερο, μήνα, τρομάξαμε με τα 
περιστατικά που ερχόντουσαν» είπε η Μαρία, 38χρονη 
τραυματιοφορέας.

protothema.gr
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Υ Γ Ε Ι Α

Η Biogen εκτιμά ότι το νέο σκεύασμά 
της, ένα αντίσωμα σχεδιασμένο 
ώστε να «καθαρίζει» τον εγκέφαλο 
από την πλάκα αμυλοειδούς, την 
«υπογραφή του Αλτσχάιμερ», μπορεί 
να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου .

Τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσουν 
Αμερικανοί ειδικοί, σε συνεργασία 
με τον αμερικανικό Οργανισμό 
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), 
κατά πόσον θα προτείνουν για 
έγκριση το σκεύασμα aducanumab 
της εταιρείας βιοτεχνολογίας Biogen 
ως θεραπεία κατά του Αλτσχάιμερ. 
Ομως, τα συμπεράσματα των κλινικών 
δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν 
μέχρι σήμερα εγείρουν αμφιβολίες 
για την αποτελεσματικότητά του. Η 
Biogen εκτιμά ότι το νέο σκεύασμά 
της, ένα αντίσωμα σχεδιασμένο 
ώστε να «καθαρίζει» τον εγκέφαλο 
από την πλάκα αμυλοειδούς, την 
«υπογραφή του Αλτσχάιμερ», μπορεί 
να επιβραδύνει την εξέλιξη της 
νευροεκφυλιστικής νόσου.  

Ομως, ο δρόμος προς την έγκριση 
του aducanumab δεν υπήρξε ομαλός. 
Πέρυσι η Biogen σταμάτησε την κλινική 
μελέτη του σκευάσματος επειδή τα 
πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι 
αναποτελεσματικό. Τον Οκτώβριο, 
ωστόσο, η εταιρεία αντέστρεψε τη θέση 
της υποστηρίζοντας ότι η ανάλυση 
των δεδομένων υποδεικνύει ότι το 
aducanumab είναι αποτελεσματικό 
όταν χορηγείται στο αρχικό στάδιο 
της νόσου και βοηθά τους ασθενείς 
να διατηρήσουν την ανεξαρτησία 
τους για περισσότερο χρόνο. Τον 
Ιούλιο η Biogen κατέθεσε αίτημα 
για έγκριση του σκευάσματος στον 
FDA. Ο αμερικανικός ρυθμιστικός 
φορέας δέχεται ασφυκτικές πιέσεις 
να χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας στο 
φάρμακο προκειμένου τα εκατομμύρια 
πασχόντων Αμερικανών, αλλά και όσοι 
νοσήσουν στο μέλλον, να αποκτήσουν 
μια θεραπευτική αγωγή. Την 
Παρασκευή θα συνεδριάσει επιτροπή 
ανεξάρτητων συμβούλων του FDA 
σχετικά με το νέο σκεύασμα. Η οριστική 
απόφαση αναμένεται τον Μάρτιο. 

Αν τελικά εγκριθεί η κυκλοφορία του, 
το aducanumab θα γίνει το πρώτο 
φάρμακο κατά του Αλτσχάιμερ που 
διατίθεται στην αγορά. 

Πολλοί ειδικοί για το Αλτσχάιμερ 
επισημαίνουν ότι η Biogen οφείλει να 
δρομολογήσει μια ακόμα μεγαλύτερη 
έρευνα, ώστε να επιβεβαιώσει την 
αποτελεσματικότητα του σκευάσματός 
της. Οι βασικές ανησυχίες που 
εκφράζουν αφορούν τις πιθανές 
παρενέργειες, όπως π.χ. το οίδημα 
στον εγκέφαλο, καθώς και το κόστος 
του. Αλλοι επιστήμονες πιστεύουν 
ότι το σκεύασμα μπορεί να εγκριθεί 
χωρίς την πραγματοποίηση περαιτέρω 
έρευνας.

Μέχρι σήμερα, οι κλινικές μελέτες 
σκευασμάτων κατά του Αλτσχάιμερ 
αφορούσαν ασθενείς με προχωρημένη 
άνοια. Σήμερα, η επικρατούσα θεωρία 
επιβάλλει οι θεραπευτικές επιλογές 
να χορηγούνται κατά το δυνατόν πιο 
έγκαιρα, στην αρχή της εξέλιξης της 
νόσου. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές 
πότε ένα σκεύασμα μπορεί να 
θεωρηθεί αποτελεσματικό, ιδιαίτερα 
όταν η έκπτωση των διανοητικών 
δεξιοτήτων του πάσχοντος είναι ήπια. 
Η σχετική οδηγία του FDA επιβάλλει 
το επίμαχο σκεύασμα να είναι 
σαφώς «κλινικά επωφελές», ορισμός 
απολύτως αόριστος.

Οργανώσεις που εκπροσωπούν τους 
ασθενείς ασκούν πιέσεις προκειμένου 
να υιοθετηθεί ευρύτερος ορισμός, που 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διατήρηση 
της ικανότητας πραγματοποίησης 
καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως 
είναι τα ψώνια χωρίς συνοδό, και τη 
διατήρηση της μνήμης (π.χ. θυμάμαι 
να σβήσω τον φούρνο). «Προσπαθούν 
να χαμηλώσουν τον πήχυ και να 
βοηθήσουν κάθε εταιρεία να λάβει 
έγκριση για το σκεύασμά της», 
επισημαίνει ο δρ Μαρουάν Σαμπάχ 
του Κέντρου Εγκεφαλικής Υγείας Λου 
Ρούβο της Κλινικής Κλίβελαντ. «Πόση 
βελτίωση χρειάζεται να επιφέρει για 
να θεωρηθεί κλινικώς επωφελές; Είναι 
εντελώς υποκειμενικό».

kathimerini.gr

Πιέσεις για έγκριση 
σκευάσματος κατά 

του Αλτσχάιμερ
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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...

Ναγκόρνο 
Καραμπάχ: 

Ο Μακρόν στηρίζει 
την αρμενική 

κοινότητα 
 

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν 
εξέφρασε την υποστήριξή του στην 
αρμενική κοινότητα, μεταβαίνοντας στην 
έδρα ενός «τηλεφωνικού μαραθωνίου» 
για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ 
του πληθυσμού στην Αρμενία και στο 
Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Αυτή η ανθρωπιστική δέσμευση είναι 
προφανώς αυτό που οφείλουμε στους 
120.000 εκτοπισμένους από το Ναγκόρνο 
Καραμπάχ και τις επτά επαρχίες (που 
ελέγχονται πλέον από το Αζερμπαϊτζάν), 
αλλά και σε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο 
Αρμένιους που ζουν σήμερα σε συνθήκες 
που είναι αφόρητες», “υποσιτιζόμενοι” 
και σε “πολύ μεγάλη φτώχεια”, εξήγησε ο 
Γάλλος πρόεδρος.

Η βοήθεια της Γαλλίας στην Αρμενία 
Ένα πρώτο αεροπλάνο αναμένεται να 
αναχωρήσει από τη Γαλλία “από την 
Κυριακή” με τη βοήθεια της κυβέρνησης 
και του Γαλλικού Αρμενικού Ταμείου 
(φάρμακα, είδη ατομικής υγιεινής, ζεστά 
ρούχα, παιχνίδια…), στο οποίο θα επιβαίνει 

ο πρώην διεθνής άσος του ποδοσφαίρου 
Γάλλος αρμενικής καταγωγής Γιούρι 
Τζορκαέφ, δήλωσε ο Μακρόν.\

“Σήμερα, υπάρχει εκεχειρία” μεταξύ 
του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, “αλλά 
υπάρχει μια ανθρωπιστική κατάσταση 
που είναι δραματική”, δήλωσε επίσης 
ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής 
το 1998 που ήταν επίσης παρών στην 
έδρα της κινητοποίησης αυτής για τη 
συγκέντρωση δωρεών. Οι εκτοπισμένοι 
“χρειάστηκε να φύγουν, συχνά παίρνοντας 
μαζί ελάχιστα πράγματά τους”, εξηγεί 
ο Κριστόφ Ντοσικιάν, αντιπρόεδρος 
του Γαλλικού Αρμενικού Ταμείου. 

1,7 εκατ. ευρώ από τον 
τηλεφωνικό μαραθώνιο 

Ο τηλεφωνικός μαραθώνιος άρχισε 
την Πέμπτη. Έχει συγκεντρώσει 1,7 
εκατομμύριο ευρώ και αναμένεται να φτάσει 
τα 2 εκατομμύρια. Αλλά “οι ανάγκες είναι 
πολύ μεγαλύτερες”, δήλωσε ο Ντοσικιάν. 
Περίπου είκοσι άνθρωποι εργάζονται 
στην αίθουσα αυτή, σε ένα κτίριο που 
διέθεσε για τον σκοπό αυτό ένας όμιλος 
τηλεπικοινωνιών

Ο κύριος στόχος είναι η αρμενική 
διασπορά στη Γαλλία η οποία, με 600.000 
μέλη, είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. 
“Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή του προέδρου 
Μακρόν, ο οποίος ήταν ο μόνος μεταξύ 
των δυτικών ηγετών που κατήγγειλε την 
αζερική επιθετικότητα”, σύμφωνα με τον 
Ντοσικιάν.

 
Η πολυμερής βοήθεια της Γαλλίας 

στην Αρμενία
 

Εκτός από την ανθρωπιστική βοήθεια, ο 
Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε ότι η Γαλλία 
ζητούσε “μια πολιτιστική εκεχειρία” 
για να αποφευχθεί η “καταστροφή της 
αρμενικής πολιτιστικής και θρησκευτικής 
κληρονομιάς” στην περιοχή. Ο αρχηγός 
του γαλλικού κράτους επανέλαβε επίσης 
την επιθυμία του για μια “διεθνή εποπτεία” 
της συμφωνίας που υπογράφηκε την 
περασμένη εβδομάδα μεταξύ του 
Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, με 
την υποστήριξη της Ρωσίας, η οποία 
έθεσε τέλος σε εβδομάδες αιματηρών 
συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Υπάρχουν ακόμη θέματα που “δεν 
μπορούν να επιλυθούν μόνο σε μια 
τουρκο-ρωσική συζήτηση”, δήλωσε ο 
Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνομίλησε 
για το θέμα αυτό την Πέμπτη με τον 
πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ 
και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικολ 
Πασινάν.

 iefimerida.gr 

Πούτιν: 
Η Ρωσία έτοιμη να 
παράσχει σε άλλες 
χώρες το εμβόλιο 
για τον κορωνοϊό
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ 

Πούτιν είπε στους ηγέτες της G20, της 
Ομάδας των 20 ισχυρότερων οικονομικά 
χωρών παγκοσμίως, ότι η Ρωσία είναι 
έτοιμη να παράσχει το εμβόλιό κατά του 
κορωνοϊού Sputnik V και σε άλλες χώρες.

Η Ρωσία ετοιμάζει επίσης το 
δεύτερο και τρίτο εμβόλιό της, 
δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι 
η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου 
εμβολίων είναι ο “κοινός μας στόχος”. 
Ο Ρώσος πρόεδρος συμμετέχει στη 
διήμερη διαδικτυακή σύνοδο κορυφής της 
G20 που άρχισε σήμερα υπό την προεδρία 
της Σαουδικής Αραβίας με πρώτο θέμα 
την πανδημία της Covid-19 που σκοτώνει 
μαζικά και απειλεί την παγκόσμια οικονομία. 
iefimerida.gr

Βρετανία: 
Τα Χριστούγεννα 

θα σωθούν
Σχέδιο για να σωθούν τα Χριστούγεννα 

θα ανακοινώσει σήμερα σε τηλεοπτικό του 
διάγγελμα ο Βρετανός πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον.

Χθες υπουργοί από τα τέσσερα Έθνη του 
Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησαν σε πιο 
χαλαρά μέτρα μέσα στις γιορτές με σκοπό 
να μπορέσουν να κάνουν Χριστούγεννα οι 
οικογένειες μαζί.

Σύμφωνα με τη «SUN» το σχέδιο το 
οποίο δεν έχει εγκριθεί ακόμα, προβλέπει 
οι οικογένειες να μπορούν να σχηματίσουν 
μία «φούσκα» για τις γιορτές, πιθανότατα 
για το διάστημα 24-28 Δεκεμβρίου και 
να επιτρέπονται οι συναντήσεις τριών ή 
τεσσάρων οικογενειών σε σπίτια και σε 
άλλους κλειστούς χώρους.

Το σχέδιο, που οριστικοποιήθηκε σε 
έκτακτο υπουργικό συμβούλιο την Κυριακή, 
λίγο μετά τη συμφωνία του Βρετανου 
υπουργού Μάικλ Γκοβ με τους ομολόγους 
του της Σκωτίας, Βόρειας Ιρλανδίας και 
Ουαλίας φέρεται να προβλέπει μεταξύ 
άλλων πως εκείνη την περίοδο εκκλησίες 

θα ανοίξουν για χριστουγεννιάτικες 
λειτουργίες , ενώ παμπ και μπαρ θα 
επιτραπεί να λειτουργούν μέχρι τις 11 
το βράδυ με τελευταία παραγγελία των 
πελατών στις 10μμ ακόμα και στις περιοχές 
μεγαλύτερης επικινδυνότητας.

Η ανακοίνωση της βρετανικής 
κυβέρνησης έρχεται την δυο ημέρες 
μετά από την αυστηροποίηση των 
περιορισμών σε 11 περιοχές της Σκωτίας 
και την ανακοίνωση νέων απαγορεύσεων 
στη Βόρεια Ιρλανδία, διάρκειας δύο 
εβδομάδων, έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Τη χαλάρωση των περιορισμών κατά 
του κορωνοϊού για μικρό διάστημα ημερών 
την περίοδο των Χριστουγέννων ώστε να 
μπορέσουν οι συγγενείς να γιορτάσουν 
μαζί, θα ανακοινώσει σήμερα ο Μπόρις 
Τζόνσον, μαζί με την απόφαση να λήξει 
το lockdown στις 2 Δεκεμβρίου και να 
επιστρέψει η χώρα στο σύστημα των 
διαβαθμισμένων περιορισμών ανά περιοχή 
ανάλογα με τη διασπορά του ιού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα Βρετανικά 
ΜΜΕ, για αυτές τις 20 ημέρες αναμένεται 
περισσότερες περιοχές να υπαχθούν στην 
αυστηρότερη τρίτη βαθμίδα περιορισμών. 
Οι λεπτομέρειες για τις βαθμίδες μέτρων 
θα ανακοινωθούν την προσεχή Πέμπτη.

Πάντως για να εγκριθούν τα νέα μέτρα 
πρέπει να βρουν τη σύμφωνη γνώμη της 
Βουλής των Κοινοτήτων για να γένουν 
νόμος του κράτους με ένα μικρό «μπλοκ 
να διαφωνεί με τους περιορισμούς που 
επιβάλει η κυβέρνηση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την χώρα με τους 
περισσότερους νεκρούς από την νόσο στην 
Ευρώπη (54.600), κάθε βρετανική επαρχία 
αποφασίζει για τη δική της στρατηγική στην 
υγειονομική κρίση.

Σύμφωνα με πηγές της Ντάουνινγκ 
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Στριτ αναφορικά με το χειμερινό σχέδιο 
Covid ότι «θα παρουσιάζει πώς ο κόσμος 
θα μπορεί να βλέπει τους αγαπημένους 
του τα Χριστούγεννα, αν και οι υπουργοί 
είναι σαφείς ότι αυτή δε θα είναι μία 
κανονική εορταστική περίοδος». Επιπλέον 
ανέφεραν πως οι πρόσφατες θετικές 
εξελίξεις στα εμβόλια και στα μαζικά τεστ 
δίνουν ελπίδα ότι η χρήση περιορισμών 
για την καταπολέμηση του ιού μπορεί να 
μειωθεί σταδιακά μέχρι την άνοιξη και θα 
επιτρέψει στους Βρετανούς να κάνουν ένα 
κανονικό Πάσχα.

Όπως γράψει η εφημερίδα The Tele-
graph το εμβόλιο της Pfizer κατά της Cov-
id-19 θα μπορούσε να λάβει έγκριση από 

τις αρμόδιες βρετανικές ρυθμιστικές αρχές 
μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. 
Η βρετανική ρυθμιστική αρχή θα αρχίσει 
επίσημη αξιολόγηση του εμβολίου της Pfiz-
er και της BioNTech SE, με το βρετανικό 
Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) να αναφέρει 
ότι είναι έτοιμο να χορηγήσει δόσεις του 
εμβολίου την 1η Δεκεμβρίου.

Οι βρετανικές υγειονομικές αρχές 
κατέγραψαν χθες, Κυριακή, 18.662 νέα 
κρούσματα κορωνοϊού και 398 θανάτους 
ανθρώπων που επήλθαν μέσα σε 28 
ημέρες από τη διάγνωσή τους με τον ιό 
SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία.

protothema.gr

Αν και βρισκόμαστε στο β’ κύμα της 
πανδημίας του κορονοϊού, το οποίο 
αποδεικνύεται σαρωτικό, ο ΠΟΥ 
προειδοποιεί και για τρίτο, την ώρα που 
ο αριθμός των κρουσμάτων Covid-19 έχει 
ξεπεράσει τα 58 εκατ. παγκοσμίως.

Ειδικός για την COVID-19 του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
προέβλεψε ένα τρίτο κύμα της πανδημίας 
στην Ευρώπη στις αρχές του 2021 αν 
επαναληφθεί η αποτυχία, σύμφωνα με τον 
ίδιο, των κυβερνήσεων να κάνουν αυτό 
που χρειαζόταν ώστε να προληφθεί το 
δεύτερο κύμα.

«Έχασαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν 
τις απαραίτητες υποδομές κατά τη διάρκεια 
των καλοκαιρινών μηνών, αφού έθεσαν 
υπό έλεγχο το πρώτο κύμα» της επιδημίας 
του νέου κορονοϊού, δήλωσε σε συνέντευξη 
που παραχώρησε σε ελβετικές εφημερίδες 
ο Ντέιβιντ Νάμπαρο.

«Τώρα έχουμε το δεύτερο κύμα. Αν δεν 
δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές, 
θα έχουμε ένα τρίτο κύμα στις αρχές του 
ερχόμενου έτους», σημείωσε ο Βρετανός 
Νάμπαρο, ο οποίος είχε διεκδικήσει χωρίς 
επιτυχία τη θέση του γενικού διευθυντή του 
ΠΟΥ το 2017.

Στην Ευρώπη υπήρξε μια ύφεση της 
πανδημίας για ένα σύντομο χρονικό 
διάστημα, ενώ τώρα καταγράφεται και 
πάλι μια ανοδική τάση: Η Γερμανία και 
η Γαλλία είδαν τα κρούσματά τους νέου 
κορονοϊού να αυξάνονται και για τις δύο 
μαζί κατά 33.000, η Ελβετία και η Αυστρία 

καταγράφουν καθημερινά χιλιάδες 
κρούσματα, ενώ η Τουρκία κατέγραψε ένα 
ρεκόρ 5.532 νέων κρουσμάτων.

Ο Νάμπαρο επισήμανε την κίνηση 
της Ελβετίας να επιτρέψει το σκι -με 
υποχρεωτική χρήση μάσκας στα τελεφερίκ- 
την ώρα που άλλα κράτη στις Άλπεις 
όπως η Αυστρία έκλεισαν τα χιονοδρομικά 
κέντρα και σημείωσε ότι η Ελβετία μπορεί 
να φτάσει σε «ένα πολύ υψηλό επίπεδο 
ασθενειών και θανάτων».

«Όταν τα ποσοστά των λοιμώξεων 
πέσουν, και θα πέσουν, τότε μπορούμε 
να είμαστε όσο ελεύθεροι θέλουμε», 
σημείωσε επίσης, σύμφωνα με δήλωσή 
του που επικαλείται η Solothurner Zei-
tung. «Αλλά τώρα; Πρέπει να είναι ανοιχτά 
τα χιονοδρομικά κέντρα; Υπό ποιες 
συνθήκες;», συνέχισε.

Ο Νάμπαρο εκθείασε την αντίδραση 
ασιατικών χωρών όπως η Νότια Κορέα, 
όπου ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου 
κορονοϊού είναι τώρα σχετικά χαμηλός: 
«Οι άνθρωποι έχουν δεσμευτεί πλήρως, 
υιοθετούν συμπεριφορές που δυσκολεύουν 
τον ιό. Κρατούν τις αποστάσεις τους, 
φορούν μάσκες, απομονώνονται όταν 
είναι άρρωστοι, πλένουν τα χέρια και 
τις επιφάνειες. Προστατεύουν τις πιο 
ευάλωτες ομάδες».

Ο Νάμπαρο σημείωσε επίσης ότι η Ασία 
δεν προχώρησε πρόωρα στην χαλάρωση 
των περιοριστικών μέτρων.

«Πρέπει κανείς να περιμένει έως ότου 
οι αριθμοί των κρουσμάτων είναι χαμηλοί 

και παραμένουν χαμηλοί», υπογράμμισε 
και κατέληξε: «Η αντίδραση της Ευρώπης 
ήταν ελλιπής».

Περισσότερα από 58.165.000 
κρούσματα παγκοσμίως

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει 
στοιχίσει τη ζωή σε 1.381.915 ανθρώπους 
παγκοσμίως, από τότε που το γραφείο 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
ανακοίνωσε την εμφάνιση της ασθένειας 
στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον 
απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, 
που βασίζεται σε επίσημες πηγές, σήμερα, 
στις 13.00 ώρα Ελλάδας.

Περισσότερα από 58.165.460 
κρούσματα έχουν επισήμως διαγνωστεί 
από την αρχή της πανδημίας, εκ των 
οποίων 37.053.500 θεωρείται σήμερα ότι 
έχουν αποθεραπευτεί.

To Σάββατο, 9.021 νέοι θάνατοι και 
580.396 νέα κρούσματα καταγράφηκαν 
παγκοσμίως. Οι χώρες που ανακοίνωσαν 
τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων, στους 
πιο πρόσφατους απολογισμούς τους, είναι 
οι ΗΠΑ με 1.503 νέους θανάτους, η Ιταλία 
(692) και το Μεξικό (550).

Οι ΗΠΑ παραμένουν η πλέον πληγείσα 
χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και 
μολύνσεων, με 255.905 θανάτους και 
12.090.469 καταγεγραμμένα κρούσματα, 
σύμφωνα με την καταμέτρηση του 

πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.
Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες 

χώρες είναι η Βραζιλία με 168.989 νεκρούς 
και 6.052.786 μολύνσεις, η Ινδία 133.227 
θανάτους (9.095.806 μολύνσεις), το Μεξικό 
101.373 θανάτους (1.032.688 κρούσματα) 
και η Βρετανία με 54.626 νεκρούς 
(1.493.383 κρούσματα).

Μεταξύ των πλέον πληγεισών χωρών, το 
Βέλγιο που μετρά τον μεγαλύτερο αριθμό 
θανάτων σε σύγκριση με τον πληθυσμό 
του, με 134 θανάτους ανά 100.000 
κατοίκους, ακολουθεί το Περού (108), η 
Ισπανία (91), η Αργεντινή (82).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το 
Μακάο) μετρά 86.431 κρούσματα (17 νέα 
μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής) και 4.634 
νεκρούς.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 
έχουν καταγράψει, έως σήμερα στις 
13.00 ώρα Ελλάδας, 433.865 θανάτους 
και 12.431.882 κρούσματα, η Ευρώπη 
369.144 νεκρούς (16.253.491 μολύνσεις), 
οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 267.302 νεκρούς 
(12.414.386 κρούσματα), η Ασία 187.681 
θανάτους (11.869.395 μολύνσεις), η Μέση 
Ανατολή 73.549 θανάτους (3.106.525 
κρούσματα), η Αφρική 49.433 θανάτους 
(2.059.651 κρούσματα), η Ωκεανία 941 
θανάτους (30.131 κρούσματα).

newsbomb.gr

Κορονοϊός: Ανησυχία 
για τρίτο κύμα της πανδημίας 
Η προειδοποίηση που τρομάζει τον πλανήτη
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«Πάτερ μου, είμαι απαράδεκτη!»
«Γιατί Λουκία μου;»
«Ντρέπομαι τόσο, που δεν μπορώ 

ούτε να με ακούσω».
«Ε , μην ακούς εσύ. Θα ακούω εγώ. 

Για λέγε».
«Στη Σχολή μου, στη δουλειά μου, 

παντού, το μυαλό μου και η μάτια 
μου δεν βρίσκουν ένα απανέμι. 
Περιφέρονται με πανικό, αναζητώντας 
τα βλέμματα τού θαυμασμού. Αρέσω; 
Με θέλουν; Με προσέχουν; Μα, 
καταλαβαίνετε πάτερ μου; Εγώ, με 
πτυχία, με επιτυχίες, με πρωτιές 
σε ό,τι καταπιάστηκα  μέχρι τώρα, 
να πανικοβάλλομαι όταν στερηθώ 
θαυμασμό. Μόνον εμένα, ναι, μόνον 
εμένα θέλω πάτερ μου να θαυμάζουν. 
Έχω χορτάσει θαυμασμό και ακόμη 
αχόρταγη είμαι. Δεν με αντέχω, πάτερ 
μου. Μα…τι είμαστε τέλος πάντων; 
Πόσο γλοιώδεις γινόμαστε; Μέσα 
στην καρδιά μου οι άνθρωποι έχουν 
καταταχθεί, ανάλογα με τον θαυμασμό 
που μου δείχνουν. Όπου ξέρω πώς θα 
γίνω αποδεκτή, τρέχω. Και όταν δεν 
είμαι, ξέρω χίλιους δυο τρόπους να 
γίνω το κέντρο της προσοχής. Πάτερ 
μου, πάτερ μου, δεν με αντέχω. Το 
βλέπω: Μία ζητιάνα είμαι. Μία ζητιάνα 
θαυμασμού!

«Παιδί μου καλό, όλα αυτά είναι 
υπέροχα. Μακάρι να είχα τη δύναμη 
της καρδιάς σου. Θα είχα αγιάσει».

«Δηλαδή πάτερ μου, όπως μου τα 
λέτε, μόνον αγιογραφία δεν μου έχουν 
κάνει».

«Άκου με που σου λέω. Έχεις δώρο 
Θεού. Η δύναμη της καρδιάς σου είναι 
εκρηκτική. Απέχεις ένα βήμα από την 
απόλυτη ευτυχία»

«Εγώ; Που ψήνομαι;»
«Εσύ! Άκου: Η καρδιά του ανθρώπου 

είναι ένας δίσκος που περιστρέφεται, 
Θυμάσαι από τη Φυσική στο σχολείο; 
Σε κάθε περιστροφή ενός δίσκου, μία 
δύναμη, που τη λέμε κεντρομόλο, τα 

τραβάει όλα προς το κέντρο. Φαντάσου 
μία περιστρεφόμενη μαύρη τρύπα που 
θέλει όλα να τα καταπιεί. Κι η άλλη…»

«…η φυγόκεντρος, ε;»
«Ακριβώς! Η φυγόκεντρος. Αυτή, τα 

σπρώχνει όλα προς τα έξω. Θυμάσαι 
πώς παλεύαμε μικροί στον μύλο, στην 
παιδική χαρά, να κρατηθούμε, όταν 
εκείνος γυρνούσε;»

«Λοιπόν;»
«Λοιπόν, έτσι είναι και η καρδιά 

σου. Έτσι και οι καρδιές όλων των 
ανθρώπων. Η μία δύναμη προσπαθεί 
να νικήσει την άλλη. Κι ο καθένας, 
κι εσύ κι εγώ, έχουμε στο χέρι μας 
έναν διακόπτη επιλογής. Η δική σου 
καρδιά σου γυρίζει στο φουλ! Μόνο 
που τον διακόπτη τον έχεις στη θέση 
«κεντρομόλος». Κι έτσι η καρδιά σου, 
όλα θέλει να τα ρουφήξει, όλα να τα 
μαγνητίσει, όλα να τα μαζέψει, να τα 
φάει, να τα έχει. Όλα τα θέλει δικά της.

«Και γιατί;»
«Λουκία μου, η ανθρώπινη καρδιά 

είναι φτιαγμένη να δίψα αγάπη, 
αναγνώριση, αποδοχή, έπαινο. Αυτό 
είναι το φυσικό της. Η καρδιά είναι 
αποθήκη αγάπης που θέλει διαρκώς 
να είναι γεμάτη».

«Άρα, καλά κάνω!»
‘Όχι, δεν κάνεις καλά! Αν συνεχίσεις 

έτσι, θ΄ αρρωστήσεις, θ΄ αδυνατίσεις, 
θα μαραζώσεις, σαν το Σίσυφο, που 
όταν πήγαινε να φάει, άδειαζαν τα 
κλαδιά από καρπούς κι όταν πήγαινε 
να πιει, στέρευε η λίμνη. Εκεί που 
ψάχνεις δεν πρόκειται να βρεις να 
χορτάσεις. Η καρδιά είναι φτιαγμένη 
για τα αιώνια και εσύ ζητιανεύεις τα 
φθαρτά».

«Και τι να κάνω;»
«Πρέπει να στρίψεις τον διακόπτη 

στη θέση ‘’φυγόκεντρος’’».
«Πώς;»
«Θ΄ αλλάξουμε τη συνταγή της 

προσευχής σου».
«Πάτερ μου, μιλάτε σαν παθολόγος 

που αλλάζει την αντιβίωση!»
«Ε , και τι νομίζεις πως είναι η ψυχή; 

Ο,τι είναι τα μικρόβια για το σώμα 
είναι τα πάθη για την ψυχή. Ίδιος 
είναι ο πόνος, μη σου πω πως της 
ψυχής είναι και μεγαλύτερος. Και για 
να ξέρεις: Ένα είναι το μικρόβιο της 
ψυχής, ένα το πάθος της: Το να ΄χεις 
κάνει τον εαυτό σου κέντρο και θεό της 
ύπαρξής σου.

«Για πέστε μου λοιπόν την 
καινούργια συνταγή».

«Άκου λοιπόν: Όσο χρόνο έδινες 
στην προσευχή, θα δίνεις και τώρα. 
Μόνο που πια δεν θα ζητάς τίποτα, δεν 
θα σκέφτεσαι, όσο μπορείς, τίποτα, δεν 
θα σκέφτεσαι τίποτε άλλο, παρά μόνον 
θα παραδίδεται στον θείο θαυμασμό».

«Δηλαδή;»
«Βρε παιδάκι μου, δεν το βλέπεις; 

Ο Θεός, ο Πλάστης των πάντων, 
Αυτός που είναι έξω από τον χρόνο 
και έξω από τον χώρο, ο… πώς να 
στο πω…ο…τα πάντα, είναι τρελός 
για σένα. Σε θαυμάζει, σ΄ αγαπάει, 
σε κυνηγάει. Ήξερε πώς θα γεννηθείς 
κι έγινε άνθρωπος για σένα, μόνον 
για σένα, πριν 2.000 χρόνια. Ήξερε 
τους καημούς σου και μάτωσε σαν 
άνθρωπος για σένα, μόνο για σένα. 
Έχεις τέτοιο θαυμαστή και εκλιπαρείς 
για τα βλέμματα κάποιων φοβισμένων 
ανθρώπων; ΤΙ περιμένεις από αυτούς; 
Αφού και αυτοί, τα ίδια με σένα 
ψάχνουν. Δεν βλέπεις πως τρώτε ο 
ένας τον άλλον; Μόλις το καταλάβεις, 
έχεις αλλάξει τον διακόπτη».

«Και τι θα γίνει;»
«Ελεύθερη πια από την ανάγκη να 

μαγνητίζεις και να καταπίνεις, χορτάτη 
πια από την αγκαλιά του Θεού, θα 
αρχίσεις να σκορπάς. Η λαιμαργία 
σου θα γίνει κέρασμα. Ο ναρκισσισμός 
σου, δοξολογία για τα ωραία του 
κόσμου. Η αγωνία σου να τραφείς, θα 
γίνει προσφορά στους άλλους. Από το 
«τι κερδίζω», θα φτάσεις στο» «τι καλό 

μπορώ να κάνω». Και με τέτοια δύναμη 
περιστροφής που έχει η καρδιά σου, 
θα φάει πολύς κόσμος από σένα».

«Μα, έτσι, η καρδιά μου θ΄ αδειάσει!»
«Μα ακριβώς, αυτή είναι η αποστολή 

σου: Ν΄ αδειάσεις την καρδιά σου. 
Αυτό μόνο μπορείς να κάνεις. Όσο 
πιο πολύ αδειάζεις την καρδιά σου 
απ΄ τον ψευτοθεό εαυτό σου, τόσο 
θα κάνεις χώρο, για να την γεμίσει ο 
Θεός με την παρουσία Του. Το μυστικό 
βρίσκεται στο άδειασμα της καρδιάς. 
Όσο αδειάζει, γεμίζει. Όσο σκορπάει, 
μαζεύει. Όσο αυξάνει η φυγόκεντρος, 
τόσο δυναμώνει η κεντρομόλος. Ο 
Θεός τα έχει όλα, γιατί αγαπάει, δίνει, 
δίνεται. Κάποτε σου είχα δώσει μια 
εικονίτσα της Αγίας Τριάδος, φτιαγμένη 
από έναν μεγάλο Ρώσο αγιογράφο, 
τον Άντρέι Ρουμπλιώφ. Θυμάσαι;»

«Ναι».
Βρες  την κάποια στιγμή και κοίταξε 

με τι αγάπη και τρυφερότητα κοιτά 
το κάθε πρόσωπο τα άλλα δύο. Με 
την ίδια τρυφερότητα κοιτάει ο Θεός 
όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι 
και ο δρόμος που μας πρότεινε: Να 
αντικρίζουμε του ανθρώπους με 
τρυφερή αγάπη, έτοιμοι για δόσιμο, 
μοίρασμα, προσφορά. Αυτός είναι 
ο δρόμος να τα έχεις όλα, μιας και 
τόσο πολύ τα ζητάς. Κι αν κάποιος 
σε ρωτήσει «Βρε Λουκία, όλο δίνεις, 
όλο δίνεις κι όλο γεμάτη είσαι! Πώς 
γίνεται;», εσύ θα σκάσεις ένα πονηρό 
χαμόγελο και με τον δείκτη του δεξιού 
σου χεριού θα δείξεις προς τα πάνω. 
Κι αν επιμείνει, ξέρεις τι θα του πεις. 
Άντε λοιπόν, στο καλό. Και δε θέλω 
γκρίνιες κι ενοχές. Είσαι κληρονόμος, 
δεν είσαι ζητιάνα».

«Ορίστε;»
«Αυτά, την επόμενη φορά. Πήγαινε 

τώρα και συνέχισε να τα ζητάς όλα, 
με αλλαγμένο όμως τον διακόπτη. Κι 
ο Θεός, ο Μέγας Φυγόκεντρος και 
Μέγας Κεντρομόλος, μαζί σου!»

pemptousia.gr

Ο Λ Α !
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Γενειοφόρος και με τα μαλλιά του σε 
αυστηρά τακτοποιημένους βοστρύχους 
βρέθηκε την Παρασκευή το πρωί και πάλι 
κάτω από το φως του αττικού ουρανού. 
Μαρμάρινος, σε καλή κατάσταση, 
κρυβόταν μόλις 1,3 μ. κάτω από την 
επιφάνεια του οδοστρώματος, σε ένα από 
τα πλέον πολυσύχναστα (εκτός περιόδου 
καραντίνας) σημεία της Αθήνας, στην 
περιοχή της πλατείας της Αγίας Ειρήνης: 
στην οδό Αιόλου 25, απέναντι από την 
εκκλησία. Αντί, όμως, να βρίσκεται αν όχι 
σε κάποια αίθουσα ενός μουσείου, έστω 
ασφαλής σε μια αποθήκη, είχε εντοιχιστεί 
- άγνωστο πότε - στο νότιο πλευρικό τοιχίο 
ενός σύγχρονου συνδετήριου αγωγού 
αποχέτευσης.

Περί του αγγελιαφόρου θεού Ερμή ο λόγος, 
μία κεφαλή του οποίου αποκαλύφθηκε 
εντελώς τυχαία κατά τη διάρκεια εργασιών 
για την κατασκευή των αποχετευτικών 
δικτύων ακαθάρτων. Η κεφαλή του Ερμή 
εκτιμάται από τους αρχαιολόγους της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών, 
οι οποίοι και μετέφεραν το γλυπτό στις 
αποθήκες της Εφορείας, ότι αποτελούσε 
τμήμα μιας ερμαϊκής στήλης. Εστεφε 
δηλαδή μία τετράπλευρη λίθινη στήλη, η 
οποία στο πάνω μέρος της αντί χεριών 
έφερε δύο ορθογώνιες προεξοχές, ενώ στο 
κάτω μέρος της εξείχε ένας φαλλός σε στύση 
από άλλο κομμάτι λίθου ή από μέταλλο. Ο 
ακρωτηριασμός αυτών των φαλλών ήταν 
εκείνος που προκάλεσε μείζονα πολιτική 
κρίση στην Αθήνα του 415 π.Χ., παραμονές 
της μεγαλύτερης στρατιωτικής επιχείρησης 
της αθηναϊκής δημοκρατίας, στο πλαίσιο 

του Πελοποννησιακού Πολέμου, και με 
φερόμενο ως υποκινητή της βέβηλης αυτής 
πράξης τον δημοφιλή πολιτικό, στρατηγό 
και ρήτορα Αλκιβιάδη.

Ερμής Προπύλαιος
Η κεφαλή ανήκει σε έναν δημοφιλή τύπο, 
εκείνον του Ερμού Προπυλαίου, που ήταν 
έργο του μαθητή του Φειδία, Αλκαμένη, 
και το πρωτότυπο ήταν στημένο στη 
νότια πτέρυγα των Προπυλαίων, στην 
Ακρόπολη. Ο Ερμής που είχε φιλοτεχνήσει 
ο λήμνιος γλύπτης (το χέρι του οποίου 
αναγνωρίζεται ακόμη και στην ανατολική 
πλευρά της ζωφόρου του Παρθενώνα, 
ενώ την υπογραφή του έφερε σύμφωνα 
με τις πηγές και το λατρευτικό άγαλμα της 
Αθηνάς και του Ηφαίστου στο Ηφαιστείο, 
το γνωστό σε όλους ως Θησείο) έφερε 
χαρακτηριστικά όχι της εποχής στην οποία 
έζησε και δημιούργησε, την κλασική, αλλά 
της προηγούμενης, της αρχαϊκής, ώστε να 
αποπνέει αρχαιοπρέπεια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχαιολόγων, 
σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση 
του υπουργείου Πολιτισμού, αναφέρουν 
ότι πρόκειται για πρωτότυπο έργο και 
χρονολογούν το γλυπτό πιθανότατα στα 
τέλη του 4ου ή τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. και 
σχετίζουν την παρουσία του με την ύπαρξη 
οδοδείκτη στο συγκεκριμένο σημείο, 
καθώς οι ερμαϊκές στήλες τοποθετούνταν 
σε σταυροδρόμια ως οδόσημα. Εμπειροι 
αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στη γλυπτική 
ωστόσο διατυπώνουν αμφιβολίες σχετικά 
με τη χρονολόγηση που ανακοινώθηκε, 
δεδομένου, όπως υποστηρίζουν, ότι δεν 

έχει βρεθεί ως τώρα πρωτότυπο έργο 
που να συνδέεται με τον τύπο του Ερμή 
Προπυλαίου και πως όλα τα γνωστά 
παραδείγματα του συγκεκριμένου τύπου 
είναι ρωμαϊκά αντίγραφα.

Μια κεφαλή του ίδιου τύπου και αντίγραφο 
της ρωμαϊκής εποχής είχε επαναπατριστεί 
προ πενταετίας και αφού οι αρμόδιες 
Αρχές είχαν καταφέρει να την εντοπίσουν 
λίγο προτού διατεθεί προς πώληση σε 
δημοπρασία του οίκου Μπόναμς στο 
Λονδίνο, καθώς επρόκειτο για προϊόν 
αρχαιοκαπηλίας.

Η είδηση για το εύρημα επί της οδού 
Αιόλου, της πρώτης που ανοίχτηκε (1834) 
όταν η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα και 

ξεκινά από το Ωρολόγιο του Ανδρονίκου 
του Κυρρήστου - τους γνωστούς μας 
Αέρηδες -, αν και έγινε χθες επισήμως 
γνωστή μέσω σχετικής ανακοίνωσης του 
υπουργείου Πολιτισμού, είχε κάνει ήδη τον 
γύρο του Διαδικτύου από το Σάββατο μέσω 
σχετικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του δημάρχου Αθηναίων Κώστα 
Μπακογιάννη. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 
αρκετές αντιδράσεις δεδομένου ότι 
είθισται σε περιπτώσεις εντοπισμού 
αρχαιολογικών ευρημάτων να έχει τον 
πρώτο λόγο το υπουργείο Πολιτισμού και 
μάλιστα να εγκαλούνται οι υπάλληλοι που 
ενδεχομένως διαρρεύσουν οποιαδήποτε 
σχετική πληροφορία για το εύρημα πριν 
από την επίσημη ανακοίνωση.

kathimerini.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΣημαντική ανακάλυψη
Πώς βρέθηκε ο Ερμής του 
4ου αι. π.Χ. στην Αιόλου
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Πουλί με… 
μουστάκι!

Τα πουλιά Ίνκα Τερν (επιστημονική 
ονομασία = Larosterna Inca) ζουν σε 
μεγάλες αποικίες κυρίως στο Περού.

Το χρώμα τους είναι σκούρο γκρι ενώ το 
ράμφος και τα πόδια τους είναι πορτοκαλί 
και κόκκινα. Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
βέβαια των πουλιών Ίνκα Τερν είναι το 
«μουστάκι» τους που βρίσκεται κάτω από 
τα μάτια των πτηνών και έχει λευκό χρώμα.  
Το «μουστάκι» εκτείνεται προς το πίσω 
μέρος του κεφαλιού τους σχηματίζοντας 
συνήθως μικρή κλίση.

Το μήκος των πτηνών του είδους είναι 40 
εκατοστά και ζουν σε βραχώδεις περιοχές 
κοντά σε ακτές.

«Αποχαιρέτησαν» 
τον ήλιο για το 

2020 σε πόλη της 
Αλάσκας λόγω της 

πολικής νύχτας
Οι κάτοικοι της βορειότερης πόλης των 
ΗΠΑ στην Αλάσκα αποχαιρέτησαν τον 
ήλιο για το 2020, τον οποίο θα έχουν την 
ευκαιρία να απολαύσουν ξανά το 2021, 
αφού ξεκίνησε η πολική νύχτα.

Στο Utqiagvik ή αλλιώς »Barrow», δηλαδή 
«Οχυρό», ο ήλιος έδυσε για τελευταία 
φορά μέσα στο 2020 στις 18 Νοεμβρίου 
και θα ανατείλει ξανά σε περίπου λίγο 
περισσότερο από δύο μήνες (66 μέρες). 
Οι περίπου 4.000 κάτοικοι της πόλης θα 
ξαναδούν τον ήλιο στις 23 Ιανουαρίου 
του 2021, αν και σύμφωνα με την Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία θα υπάρχει λίγο 
φως για κάποιες ώρες της ημέρας.

Το πιο στενό 
κτήριο του Λιβάνου 

κατασκευάστηκε 
από ένα… πείσμα!

Αυτό το εξαιρετικά στενό κτήριο στη 
Βηρυτό χτίστηκε για να αποκλειστεί η θέα 
ενός άλλου κτηρίου προς τη θάλασσα… Η 
ιστορία αναφέρει ότι ήταν δύο αδέλφια που 
καθένα κληρονόμησε ένα οικόπεδο, αλλά 
δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε αμοιβαία 
συμφωνία για το πώς θα κατασκεύαζαν τις 
ιδιοκτησίες τους.

Ο ένας από τους δύο πήρε την άκρη 
του οικοπέδου και επειδή δεν μπορούσε 
να φτιάξει ένα σπίτι όπως το ήθελε, 
κατασκεύασε ένα πολύ λεπτό κτήριο 
απλώς για να μειώσει τη θέα του αδελφού 
του προς τη θάλασσα, ευελπιστώντας ότι 
το οικόπεδο θα έχανε την αξία του.

Το κτήριο έχει ύψος 14 μέτρων και φάρδος 
μικρότερο 1 μέτρο σε κάποια σημεία. Από 

μπροστά, ωστόσο, φαίνεται 
μεγαλύτερο από ό,τι είναι 
στην πραγματικότητα, χάρη 
στα πολυάριθμα μπαλκόνια 
και στα παράθυρα που 
δημιουργούν την εντύπωση 
των άνετων δωματίων προς 
τα πίσω.

Σύμφωνα με τους κατοίκους 
της γειτονιάς, το κτήριο 
κατασκευάστηκε το 1954. 
Η δομημένη επιφάνεια 
εκτείνεται σε βάθος από 
4 μέτρα στο πλατύτερο 
τμήμα έως 60 εκατοστά 
στο πιο στενό τμήμα. 
Κάθε όροφος χωρίζεται σε 
δύο διαμερίσματα. Κάθε 
διαμέρισμα είναι μια σειρά 
από δωμάτια που ενώνονται 
με έναν διάδρομο.

Τα δωμάτια μειώνονται 
σε μέγεθος, καθώς ο 
χώρος γίνεται στενότερος, 
καταλήγοντας σε έναν πολύ 
στενό χώρο που λειτουργεί 
ως ερμάριο. Το άλλο 
διαμέρισμα, στην πλατύτερη 
πλευρά του κτιρίου, είναι 

σχετικά ευρύχωρο. Κάθε δωμάτιο έχει 
δύο παράθυρα, ένα προς το οικόπεδο 
του αδελφού -που τώρα λειτουργεί ως 
γερμανικό σχολείο- και το άλλο προς τη 
Μεσόγειο, με υπέροχη θέα στη θάλασσα.

Αν και το κτήριο είναι πρακτικά άχρηστο, 
οι σημερινοί ιδιοκτήτες δεν έχουν καμία 
πρόθεση να το κατεδαφίσουν, διότι 

αν το κάνουν, δεν θα μπορέσουν να 
οικοδομήσουν τίποτα άλλο στη θέση του, 
αφού η έκταση του οικοπέδου είναι πολύ 
μικρή για να να δομηθεί υπό την τρέχουσα 
πολεοδομική νομοθεσία. Από το 2014, το 
ισόγειο ενοικιάζεται σε έναν μηχανικό που 
διατηρεί κατάστημα.
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Η Ελένη Κουναλάκη, 
αναπληρώτρια κυβερνήτης 

της Καλιφόρνιας, μιλάει 
στην «Κ» για τη νέα 

αντιπρόεδρο των ΗΠΑ
Δεν έχει σημασία αν ο Ντόναλντ Τραμπ 
θα παραδεχθεί την ήττα του ή όχι. Ο Τζο 
Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις έχουν 
νικήσει, τον Ιανουάριο θα αναλάβουν την 
εξουσία και θα επαναφέρουν την Αμερική 
στον παραδοσιακό ηγετικό της ρόλο στον 
κόσμο, τονίζει σε συνέντευξή της στην 
«Κ» η αναπληρώτρια κυβερνήτης της 
Καλιφόρνιας, της μεγαλύτερης πολιτείας 
της Αμερικής, Ελένη Κουναλάκη.

Πέρα από την παρουσία της στο δεύτερο 
σημαντικότερο αξίωμα της Καλιφόρνιας, 
η οποία από μόνη της είναι η πέμπτη 
ισχυρότερη οικονομία του κόσμου, 
η κ. Κουναλάκη –κόρη του Αγγελου 
Τσακόπουλου, μιας από τις σημαντικότερες 
προσωπικότητες της ομογένειας– είναι η 
Ελληνοαμερικανίδα που γνωρίζει καλύτερα 
από οποιοδήποτε άλλο μέλος της 
κοινότητας τη νεοεκλεγείσα αντιπρόεδρο 
Κάμαλα Χάρις, με την οποία διατηρεί εδώ 
και αρκετά χρόνια προσωπική φιλία, ενώ 
έχουν υποστηρίξει η μία την άλλη στις 
πολιτικές τους υποψηφιότητες.

Η κ. Κουναλάκη, που διετέλεσε και 
πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ουγγαρία την 
τριετία 2010-2013, περιγράφει την νυν 
γερουσιαστή της Καλιφόρνιας και επόμενη 
αντιπρόεδρο ως ευγενική, φιλική και μια 
πολιτικό που έχει ως προτεραιότητά της τη 
στήριξη των λιγότερο ευνοημένων στη ζωή, 
τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και την 
ευκολότερη για όλους πρόσβαση στην 
καλύτερη δυνατή υγειονομική περίθαλψη.

– Ποιο είναι το κύριο μήνυμα των 
εκλογών;

– Είναι μια ιστορική στιγμή για τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Με πολύ μεγάλη διαφορά στη 

λαϊκή ψήφο, και μια σημαντική απόσταση 
σε ό,τι αφορά τους εκλέκτορες, ο Τζο 
Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις εξελέγησαν 
επόμενος πρόεδρος και αντιπρόεδρος 
της Αμερικής. Πάνω από όλα, ο Ντόναλντ 
Τραμπ και οι χαοτικές και αντιδημοκρατικές 
πολιτικές του, όπως και η απαράδεκτη 
ρητορική του, απορρίφθηκαν από τον 
αμερικανικό λαό και θα αποχωρήσει από 
τον Λευκό Οίκο.
 
– Τι σημαίνει η εκλογή μιας γυναίκας, 
Αφροαμερικανίδας, αλλά και με 
ασιατική καταγωγή, για τις ΗΠΑ και όχι 
μόνον;

– Σίγουρα, η εκλογή της Κάμαλα ως της 
πρώτης γυναίκας αντιπροέδρου στην 
ιστορία της χώρας μας είναι λόγος για 
όλους μας να είμαστε χαρούμενοι. Οτι 
είναι αφροαμερικανικής και ασιατικής 
καταγωγής, και κόρη μεταναστών, είναι 
επίσης ένας ακόμη λόγος για να είμαστε 
ενθουσιασμένοι. Η ιστορία της είναι η 
ιστορία της μεγάλης χώρας μας.
 
– Πώς γνωριστήκατε με την Κάμαλα 
Χάρις;

– Συνάντησα την Κάμαλα για πρώτη 
φορά όταν ήταν εισαγγελέας της πόλης 
του Σαν Φρανσίσκο, όπου ζούμε εγώ και 
ο σύζυγός μου. Ενας κοινός φίλος μάς 
γνώρισε και τον θυμάμαι να λέει: «Εσείς 
οι δύο κυρίες έχετε πολλά κοινά. Πρέπει 
να γνωριστείτε». Από τότε, συναντιόμαστε 
τακτικά για να μοιραζόμαστε εμπειρίες και 
να υποστηρίζουμε η μία την άλλη. Οταν 
αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για 
αναπληρώτρια κυβερνήτης, ήταν από 
τους πρώτους ανθρώπους που μίλησα. 
Η υποστήριξη που προσέφερε στην 
εκστρατεία μου από πολύ νωρίς ήταν 
καθοριστική. Ηταν πρόθυμη να βάλει το 
όνομά της δίπλα στο δικό μου και όλο το 
δίκτυο των ανθρώπων της στο πλευρό 
μου, και αυτό παρόλο που ποτέ μέχρι τότε 
δεν είχα θέσει υποψηφιότητα για κάποιο 

Η φίλη μου η Κάμαλα Χάρις
«Ενας κοινός φίλος μάς γνώρισε και τον θυμάμαι να λέει: “Εσείς οι δύο κυρίες έχετε πολλά 
κοινά. Πρέπει να γνωριστείτε”. Από τότε, συναντιόμαστε τακτικά για να μοιραζόμαστε εμπειρίες 
και να υποστηρίζουμε η μία την άλλη», λέει η Ελένη Κουναλάκη για την Κάμαλα Χάρις.

[
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πολιτικό αξίωμα. Με τη βοήθειά της, έγινα η 
πρώτη γυναίκα που εξελέγη αναπληρώτρια 
κυβερνήτης στην ιστορία της πολιτείας 
μας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
επιλογής αντιπροέδρου ήμουν υπερήφανη 
για το γεγονός ότι κινητοποίησα πολλούς 
εκλεγμένους αξιωματούχους εδώ στην 
πολιτεία μας υπέρ της και έτσι συμβάλαμε 
στην επιλογή της. Λέει πολλά για τα 
ηγετικά χαρακτηριστικά του νεοεκλεγέντος 
προέδρου Μπάιντεν η απόφασή του να 
επιλέξει ως υποψήφια αντιπρόεδρό του μια 
ισχυρή γυναίκα με αυτοπεποίθηση.
 
– Πώς είναι ως άνθρωπος στην 
προσωπική της ζωή;

– Η Κάμαλα είναι πολύ διασκεδαστική. 
Είναι εξαιρετικά ευγενική και φιλική. εχει 
αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία του 
δημοσίου συμφέροντος. Αγωνίζεται για 
την προστασία των καταναλωτών, για 
τους λιγότερο τυχερούς της ζωής. Φέρνει 
μια αίσθηση χαράς και ενθουσιασμού 
στη δουλειά της και εμπνέει όλους όσοι 
βρίσκονται γύρω της. Για αυτό έχει 
αποκτήσει τόσο αφοσιωμένους φίλους και 
υποστηρικτές.
 
– Και ως πολιτικός;

– Ως πρώην γενική εισαγγελέας της 
Καλιφόρνιας (σ.σ.: υπουργός Δικαιοσύνης 
της πολιτείας), η Κάμαλα είχε ταχθεί στο να 
υπηρετεί τη Δικαιοσύνη και τη διασφάλιση 
του κράτους δικαίου. Γνωρίζει επίσης ότι 
υπάρχει στη χώρα μας κοινωνική αδικία η 
οποία έχει αποκτήσει τρόπον τινά θεσμικά 
χαρακτηριστικά. Εργάστηκε σκληρά για 
τη διασφάλιση του κράτους δικαίου, ενώ 
πρωτοστάτησε επίσης σε μεταρρυθμίσεις 
που αποσκοπούσαν στη διόρθωση του 
συστήματος, όπως ήταν αναγκαίο να γίνει. 
Η αμερικανική δημοκρατία παραμένει 
ένα έργο σε εξέλιξη, και η προσφορά της 
σε αυτόν τον τομέα είναι σημαντική, και 
πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Οι προσπάθειές 

της για τα δικαιώματα των γυναικών, των 
παιδιών, αλλά και όλων των κοινωνικών 
ομάδων που είτε έχουν περιθωριοποιηθεί 
είτε υποεκπροσωπούνται στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, είναι συνεχείς. 
Αποτελούν προτεραιότητα για αυτήν. 
Οπως και η καλύτερη πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση. 
Και, φυσικά, η ενίσχυση της αίσθησης 
οικονομικής ασφάλειας. Ολα αυτά ήταν 
και θα είναι όταν αναλάβει αντιπρόεδρος 
προτεραιότητές της.
 
– Εχει επαφές με την ελληνοαμερικανική 
κοινότητα;

– Η γερουσιαστής και νεοεκλεγείσα 
αντιπρόεδρος είναι καλή φίλη της 
ελληνοαμερικανικής κοινότητας 
της Καλιφόρνιας. Είχε αρκετούς 
Ελληνοαμερικανούς στο επιτελείο της. 
Ολα αυτά τα χρόνια έχει φάει μαζί μας 
πολλά αρνίσια παϊδάκια! Αφότου εξελέγη 
στη Γερουσία, είχα την τιμή να τη φέρω 
σε επαφή με μέλη της κοινότητάς μας στη 
Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, και έκανε 
πολλούς φίλους και κέρδισε τον σεβασμό 
των ηγετικών στελεχών της ομογένειας.
 
– Ποια είναι η προσέγγισή της σε σχέση 
με τη συμπεριφορά της Τουρκίας, όπως 
και με την Ελλάδα και την Κύπρο;

– Είμαι βεβαία ότι η νεοεκλεγείσα 
αντιπρόεδρος Χάρις θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη στήριξη του 
νεοεκλεγέντος προέδρου Μπάιντεν και της 
κυβέρνησής του, καθώς θα χαράσσουν και 
θα εφαρμόζουν την πολιτική των ΗΠΑ στην 
περιοχή στην οποία βρίσκονται η Ελλάδα 
και η Κύπρος. Στη Γερουσία διετέλεσε 
μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών. Είναι 
έτοιμη για τις μελλοντικές προκλήσεις, για 
όλα τα ζητήματα που θα έχει μπροστά της 
η κυβέρνηση Μπάιντεν – Χάρις, καθώς 
θα εργάζεται για την ανοικοδόμηση του 
ηγετικού ρόλου των ΗΠΑ στον κόσμο, μετά 

τον Τραμπ.
 
– Πόσο βοηθάει ότι έξι Ελληνοαμερικανοί 
–Σαρμπάνης, Κριστ, Τάιτους, Πάππας, 
Μπιλιράκης, Μαλλιωτάκη– εξελέγησαν 
βουλευτές;

– Η ελληνοαμερικανική κοινότητα 
εκπροσωπείται καλά και στα δύο κόμματα 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η δουλειά 
που κάνουν από κοινού είναι απίστευτα 
σημαντική. Από τις παρεμβάσεις τους κατά 
της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί 
μέχρι την προώθηση της σταθερότητας 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αριθμητική 
αύξηση της εκπροσώπησης της κοινότητάς 
μας στη Βουλή είναι κάτι που πρέπει να 
εμπνέει κάθε Ελληνοαμερικανό, ειδικότερα 
την επόμενη γενιά ηγετών.

– Θα παραδεχθεί ποτέ ο Τραμπ την 
ήττα του; Ανησυχείτε ότι η μετάβαση 
στον νέο πρόεδρο μπορεί να μην είναι 
ομαλή;

– Δεν έχει σημασία τι θα παραδεχθεί ο 
Τραμπ. Εχει ήδη αποδείξει ότι οδηγείται 
περισσότερο από το εγώ του, παρά από 
την αλήθεια, και αποτελεί μέρος του λόγου 
για τον οποίο καταψηφίστηκε. Οι εκλογές 
θα επικυρωθούν από τις πολιτείες και οι 
Μπάιντεν-Χάρις θα ορκιστούν τον επόμενο 
Ιανουάριο. Θα είναι μια όμορφη μέρα για 

τις ΗΠΑ και τον κόσμο.
 
– Μπορεί να ανατραπεί το αποτέλεσμα 
στα δικαστήρια;

– Οχι.
 
– Αν οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τη 
Γερουσία, όπως φαίνεται πιθανό, πόσο 
χρήσιμη θα είναι η εμπειρία του Μπάιντεν 
και της Χάρις ως μελών του σώματος;

– Ελπίζω ότι ως πρώην γερουσιαστές, θα 
μπορέσουν πράγματι να εργαστούν και με 
τα δύο κόμματα για να προωθήσουν μέτρα 
που θα συμβάλουν στην ευημερία του 
αμερικανικού λαού.
 
– Ποιος θα πάρει την έδρα της Χάρις 
στη Γερουσία;

– Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν 
Νιούσαμ, θα κάνει αυτήν την επιλογή. 
Οποιος κι αν είναι, θα πρέπει να μπορεί να 
κερδίσει στις αμέσως επόμενες ενδιάμεσες 
εκλογές που θα διεξαχθούν σε μόλις δύο 
χρόνια, γιατί τότε θα έληγε η εξαετής θητεία 
της Χάρις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
επιλεγεί ένα άτομο που να έχει ήδη ευρεία 
υποστήριξη από τους ψηφοφόρους της 
πολιτείας.

kathimerini.gr
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