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OTTAWA - Ένας μικρός αριθμός από τους πιο ευάλωτους Καναδούς 
θα μπορούσαν να εμβολιαστούν κατά του COVID-19 πριν από τις 
διακοπές, καθώς οι πρώτες δόσεις του εμβολίου της Pfizer πρόκειται να 
φτάσουν την επόμενη εβδομάδα και έως και 249.000 δόσεις θα έχουν 
παραδοθεί μέχρι το τέλος του έτους.

«Ήταν μια δύσκολη χρονιά, και δεν έχουμε ακόμα εξέλθει από 
την κρίση», δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Justin Trudeau σε 
συνέντευξη Τύπου στην Οτάβα.

“Αλλά τώρα, έρχονται τα εμβόλια.”
Όλα εξαρτώνται από τo σύστημα Υγείας του Καναδά που θα εγκρίνει 

το εμβόλιο από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Pfizer και τον 
γερμανό συνεργάτη της BioNTech. Αναμένεται απόφαση πριν από το 
τέλος αυτής της εβδομάδας.

Ο Ντάνι Φορτίν, ο οποίος διορίστηκε αντιπρόεδρος στην Υπηρεσία 

PM Trudeau: Ο Καναδάς θα 
παραλάβει 250 χιλιάδες δόσεις 

του εμβολίου Pfizer τον Δεκέμβριο

Την περασμένη Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου το Ιδρυμα Ελληνικής 
Κληρονομιάς πραγματοποίησε εκστρατεία συγκέντρωσης 
χρημάτων στα πλαίσια της  “Ημέρας Προσφοράς”  Tuesday Giv-
ing. Η Ημέρα προσφοράς είναι ένα παγκόσμιο φιλανθρωπικό 
κίνημα που γίνεται αμέσως μετά την Black Friday  και την Cyber 
Monday. Είναι μία μέρα για όλους όσοι επιθυμούν να προσφέρουν 
στους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας. 

Η διοίκηση του HHF με σωστές και οργανωμένες προσπάθειες 
μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου και άλλων μέσων και 
τρόπων,  κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των $17.140. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει 
η τρέχουσα πανδημία στους ηλικιωμένους μας, η Επιτροπή 
Επόμενης Γενιάς του HHF αποφάσισε να συγκεντρώσει αυτά τα 
χρήματα  προκειμένου να παρέχει χριστουγεννιάτικα πακέτα, με 
δώρα και γιορτινά είδη στους ένοικους των δύο Ελληνικών Σπιτιών.  

ΣΕΛΙΔΑ 17

ΣΕΛΙΔΑ 18

ΟΗΕ: Η 27η Δεκεμβρίου ανακηρύχθηκε 
ως «Παγκόσμια ημέρα

 Επιδημιολογικής Ετοιμότητας»
Σχεδόν ένα χρόνο μετά την εμφάνιση 

του κορωνοϊού, η Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ ανακήρυξε την 27η Δεκεμβρίου ως 
«Παγκόσμια Ημέρα Επιδημιολογικής 
Ετοιμότητας» σε μια προσπάθεια να 
διασφαλιστεί ότι θα αντληθούν διδάγματα 
για οποιεσδήποτε μελλοντικές υγειονομικές 
κρίσεις.

Η Covid-19 πρωτοεμφανίστηκε στην 
κινεζική πόλη Ουχάν στα τέλη του 
περασμένου έτους και εξαπλώθηκε 
παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα έχει μολύνει 
περισσότερους από 66 εκατομμύρια 
ανθρώπους και σκοτώσει περίπου 1,5 
εκατομμύριο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) την χαρακτήρισε πανδημία 
τον Μάρτιο, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες 
και άλλοι είπαν ότι ήρθε καθυστερημένα. 
Η Γενική Συνέλευση των 193 κρατών 
μελών ενέκρινε ομόφωνα σήμερα ένα 
ψήφισμα, το οποίο αναγνωρίζει 
την ανάγκη «να αυξηθεί το επίπεδο 
ετοιμότητας προκειμένου να υπάρξει 
η συντομότερη και καταλληλότερη 
απάντηση σε οποιαδήποτε επιδημία 
που μπορεί να προκύψει».

«Δεδομένου ότι η Γενική 
Συνέλευση είχε προηγουμένως 
κηρύξει παγκόσμιες ημέρες 
αφιερωμένες στο σκάκι, τη γιόγκα 
και τις τουαλέτες, φαίνεται δίκαιο ότι 
οι επιδημίες πρέπει να έχουν και την 
ημέρα τους», δήλωσε ο Ρίτσαρντ 
Γκόουαν διευθυντής του κέντρου 
σκέψης Crisis Group των ΗΕ. 
Χαρακτήρισε τη συμβολική κίνηση ως 

μια απόπειρα της Γενικής Συνέλευσης να 
φανεί σχετική, καθώς «πολλές μικρότερες 
και φτωχότερες πολιτείες ανησυχούν ότι 
δεν θα έχουν κανένα ρόλο σε πραγματικές 
αποφάσεις σχετικά με το εμβόλιο κατά 
του κορονοϊού ή την ανάκαμψη από την 
πανδημία».

Το ψήφισμα του ΟΗΕ τονίζει τη 
σημασία της διεθνούς συνεργασίας και 
της πολυμέρειας. «Η πανδημία μας βρήκε 
απροετοίμαστους, αλλά έχει επίσης 
χρησιμεύσει ως ένα κάλεσμα αφύπνισης 
για τη βελτίωση της ετοιμότητάς μας», 
δήλωσε ο πρεσβευτής του Βιετνάμ στον 
ΟΗΕ Ντανγκ Νιντ Κουί, καθώς εισήγαγε το 
ψήφισμα. «Πιστεύουμε ότι το να θεσπίζουμε 
μια Παγκόσμια Ημέρα Επιδημιολογικής 
Ετοιμότητας θα είναι ένας εξέχων τρόπος 
για την επίτευξη αυτού του στόχου».
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Ο κορωνοϊός µας έκανε µεγάλη 
επίθεση. Κατάφερε σχεδόν να µας 
κλείσει τις εκκλησίες. Θείες Λειτουργίες 
µε δέκα (10) ή είκοσι πέντε (25) 
χριστιανούς. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν 
πρέπει να µείνουµε µε σταυρωµένα 
τα χέρια. Πρέπει να περάσουµε στην 
αντεπίθεση και να πως:

Δυο φορές στο παρελθόν σας 
έγραψα να ιδείτε ακριβώς τις 
βαπτίσεις, τους γάµους και τις κηδείες 
που έχετε κάνει στην εκκλησιά σας τα 

δέκα (10) τελευταία χρόνια. Να κάνετε 
καταλόγους µε ονόµατα, διευθύνσεις, 
τηλέφωνα και ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις.

Να επικοινωνείτε µε τους χριστιανούς 
τακτικά. Αυτή η επικοινωνία χρειάζεται 
τώρα περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά. Έρχονται τα Χριστούγεννα και 
οι χριστιανοί µας µένουν ακοινώνητοι. 
Αυτό θέλει ο σατανάς. Να µην του 
περάσει. Να ο τρόπος που δεν θα του 
περάσει.

Οργανώστε την Κοινότητά σας. 
Ιερεύς, Διοικητικό Συµβούλιο, 
Φιλόπτωχος Αδελφότητα και 
προπαντός η Νεολαία. Όλοι µαζί, µία 
οµάδα στην αντεπίθεση εναντίον του 
κορωνοϊού.

Γράψτε ηλεκτρονικά. Τηλεφωνήστε. 
Επικοινωνήστε προσωπικά. Γνωρίστε 
τους χριστιανούς σας. Αυτό δεν είπε ο 
Χριστός; «Ο ποιµήν ο καλός γνωρίζει 
τα πρόβατα κατ’ όνοµα. Πηγαίνει και 
βρίσκει το χαµένο πρόβατο».

Για µας το πρόβατο δεν είναι χαµένο. 
Ο σατανάς µε τον κορωνοϊό κατάφεραν 
να µας κλείσουν τις εκκλησίες και να 
µείνει ο κόσµος χωρίς Θεία Κοινωνία. 
Είπαµε δεν θα τους περάσει.

Κάνετε ένα πρόγραµµα. Κάνετε 
περισσότερες Θείες Λειτουργίες µέσα 
στην εβδοµάδα. Λειτουργήστε το 
πρωί και κρατήστε την Θεία Κοινωνία. 
Να καταλύετε την Θεία Κοινωνία 
την επόµενη ηµέρα, µετά την Θεία 
Λειτουργία. Καλέστε τους χριστιανούς 
κατά οικογένειες να έρθουν να 
κοινωνήσουν. Ορίστε ηµέρα και ώρα. 
Να µη µείνει κανείς χριστιανός, από 
τώρα µέχρι τα Χριστούγεννα, χωρίς 
να κοινωνήσει. Στο χέρι σας είναι. 
Εξαρτάται από την καλή οργάνωση 
στην Κοινότητά σας. Πολλές φορές 
επικοινωνείτε µε τους χριστιανούς σας 
για άλλους λόγους. Για να έρχονται 
στην εκκλησία. Για να φέρουν τα παιδιά 
τους στο κατηχητικό. Για να γράψουν 
τα παιδιά τους στα ελληνικά σχολεία. 
Στη νεολαία. Στις κατασκηνώσεις και 
τόσα άλλα. «Νυν υπέρ πάντων ο αγών. 
Η Θεία Κοινωνία είναι η αιώνια ζωή. 
Είναι φάρµακο αθανασίας. Γι’ αυτό δεν 
πρέπει να µείνει κανείς ακοινώνητος.

Μερικοί θα πείτε. Είναι πολλοί 
χριστιανοί. Δεν θα τα καταφέρουµε. 
Λάθος κάνετε. Η διπλανή σας 
Κοινότητα είναι µικρότερη. Φωνάξτε 
τους να σας βοηθήσουν. Το ίδιο δεν 
έκανε ο Πέτρος; Υπάκουσε στον 
Χριστό. Έριξε το δίχτυ. Γέµισε η 
βάρκα ψάρια και κόντευε να βυθιστεί. 
Τότε φώναξε τους άλλους ψαράδες. 
Φωνάξτε κι εσείς για βοήθεια. Μία 
είναι η Εκκλησία. Είναι µία οικογένεια. 
Πόσες φορές το έχω ειπεί;

Γνωρίστε τους χριστιανούς σας. 
Καλέστε τους κατά οικογένεια 
να κοινωνήσουν. Θα είναι αυτά 
τα καλύτερα Χριστούγεννα. Θα 
κατατροπωθεί ο σατανάς. Δεν θα 
κερδίσει ο κορωνοϊός.

Αδελφοί Επίσκοποι και ιερείς, τώρα 
είναι η ευκαιρία. Μη φεισθούµε κόπου 
και χρόνου. Με πραγµατική θέληση και 
σωστή οργάνωση θα κερδίσουµε τον 
πόλεµο. Να µη µείνει κανείς χριστιανός 
ακοινώνητος τούτα τα Χριστούγεννα. 
Σας εύχοµαι καλή επιτυχία. Καλή 
αντάµωση στο κοινό ποτήριο. Καλά 
Χριστούγεννα. Να είναι αυτά τα πιο 
ευλογηµένα Χριστούγεννα.

Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Kορωνοϊός, Χριστούγεννα και Θεία Κοινωνία 
Επίθεση ο κορωνοϊός. Αντεπίθεση εµείς.
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Τη Δευτέρα, 30 Νοεµβρίου 2020, η 
Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή 
του Καναδά, µαζί µε τους Άρχοντες 
του Οικουµενικoύ Πατριαρχείου στον 
Καναδά, οργάνωσαν διαδικτυακή 
συνεδρίαση για να συζητήσουν 

την τρέχουσα κατάσταση του Πρώτου 
Θρόνου της Ορθοδοξίας. Η συνάντηση 
συνέπεσε µε τον εορτασµό του Αγίου 
Αποστόλου Ανδρέου του πρωτοκλήτου 
και Προστάτη του Οικουµενικού 
Πατριαρχείου. Το θέµα της διαδικτυακής 

συγκέντρωσης ήταν 
«Προκλήσεις και ευκαιρίες 
του Οικουµενικού Πατριαρ-
χείου».

 Υπό την ηγεσία του Σεβ. 
Αρχιεπισκόπου Καναδά κ. 
Σωτηρίου, συµµετείχαν οι 
τρεις Βοηθοί Επίσκοποι της 
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά, ο 
Θεοφ. Επίσκοπος Κεράµων 
κ. Βαρθολοµαίος, ο Θεοφ. 
Επίσκοπος Πατάρων κ. 
Αθηναγόρας, ο Θεοφ. 
Επίσκοπος Ζηνουπόλεως 
κ. Ιάκωβος, ιερείς της Ι. 
Αρχιεπισκοπής µας από όλη 
τη χώρα, πολλοί Άρχοντες, 
πρόεδροι Κοινοτήτων, 
καθώς και φοιτητές της 
Πατριαρχικής Ορθόδοξης 
Θεολογικής Ακαδημίας μας.

Η συνάντηση ξεκίνησε µε 
την Κυριακή προσευχή 
προεξάρχοντος του 

Αρχιεπισκόπου και ακολούθησαν 
οι χαιρετισµοί του Επισκόπου 
Ιακώβου και του Άρχοντος 
Ευάγγελου Σωτηρόπουλου. Ειδική 
προσκεκληµένη και κύρια οµιλήτρια 
της διαδικτυακής συνάντησης ήταν η 
διακεκριµένη καθηγήτρια και µελετητής 
Δρ. Ελισάβετ Προδρόµου, κορυφαία 
ακαδηµαϊκός και ερευνήτρια σε θέµατα 
που σχετίζονται µε το Οικουµενικό 
Πατριαρχείο και τη θρησκευτική 
ελευθερία γενικότερα. Η καθηγήτρια 
Ελισάβετ Προδρόµου ενηµέρωσε 
µε εύστοχη και επιτυχή εισήγηση 
τους συµµετέχοντες πριν ξεκινήσει η 
περίοδος ερωτήσεων και απαντήσεων.
Η διαφωτιστική αυτή συνοµιλία κάλυψε 

Η Αρχιεπισκοπή του Καναδά και οι Άρχοντες 
του Οικουµενικού Πατριαρχείου στον Καναδά 

διοργανώνουν διαδικτυακή συνεδρίαση 
για τον εορτασµό της εορτής του πρώτου 

Οικουµενικού Θρόνου της Ορθοδοξίας

πολλά θέµατα και έδωσε την ευκαιρία 
στους συµµετέχοντες να κατανοήσουν 
και να µάθουν περισσότερα για 
τις τρέχουσες προκλήσεις και τις 
ευκαιρίες που αντιµετωπίζει το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο καθώς και 
να συζητήσουν πιθανές πρωτοβουλίες 
που η Εκκλησία στον Καναδά θα 
µπορούσε να εφαρµόσει, προκειµένου 
να υποστηρίξει τον Πρώτο Θρόνο της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Οι εκτενείς συζητήσεις ολοκληρώθηκαν 
µε παρατηρήσεις του Άρχοντος 
Χρυσοστόµου Περεντέ, Προέδρου 
των Αρχόντων του Οικουµενικού 
Πατριαρχείου στον Καναδά καθώς 
και του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, ο 
οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα της 
Μητέρας Εκκλησίας για όλους τους 
Ορθοδόξους του Καναδά, για τον 
χριστιανισµό και για ολόκληρη την 
οικουµένη. Ο Σεβασµιώτατος µετέφερε 
επίσης την αγάπη και τις ευλογίες 
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, πριν 
ευχηθεί σε όλους καλά Χριστούγεννα 
και ψάλλει με τους συμμετέχοντες το 
πολυχρόνιο του Παναγιωτάτου.

Ήταν πραγµατικά µια ευλογηµένη 
και πνευµατικά εποικοδομητική 
εκδήλωση. Οι διοργανωτές εξέφρασαν 
την εκτίµηση και την ευγνωµοσύνη 
τους σε όλους τους συµµετέχοντες και 
ιδιαίτερα στην καθηγήτρια Ελισάβετ 
Προδρόµου που ήταν συνεπής µε τη 
διάρκεια του χρόνου της και διακριτική 
µε τα σχόλιά της, βοηθώντας κάθε 
άτοµο να συνειδητοποιήσει την 
τρέχουσα κατάσταση του σεπτού 
Οικουµενικού Θρόνου.
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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

Ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος 
Βλάσης εκπροσώπησε σήμερα 
την Ελλάδα στην 23η Υπουργική 
Σύνοδο μεταξύ των κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας 
(ΕΕ-ASEAN), η οποία διεξήχθη 
διαδικτυακά και φιλοξενήθηκε από 
τη Σιγκαπούρη.

Στην παρέμβασή του, ο κ. 
Υφυπουργός αναφέρθηκε στη μακρά 
συνεργασία την οποία έχει αναπτύξει 
η ΕΕ με τα κράτη ASEAN, ειδικότερα 
το τελευταίο διάστημα κατά το 
οποίο η ανάγκη αντιμετώπισης της 
πανδημίας απαιτεί ακόμα στενότερη 
επαφή και ανάληψη πρωτοβουλιών. 
Χαιρέτισε την επίτευξη συμφωνίας 
των δύο πλευρών για την, από 
καιρό επιδιωκόμενη από την ΕΕ, 
αναβάθμιση της διμερούς σχέσης 
σε στρατηγική, με συνεργασία 
σε περιφερειακά και παγκόσμια 
ζητήματα.

Ο κ. Βλάσης τόνισε ότι οι 
τρέχουσες συνθήκες λόγω της 
πανδημίας απαιτούν περισσότερο 
από ποτέ περαιτέρω συνέργειες 
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ 
και της Νοτιοανατολικής Ασίας στον 
τομέα της δια-συνδεσιμότητας, με 
έμφαση στις βιώσιμες υποδομές, 

την ψηφιακή καινοτομία, τον 
απρόσκοπτο εφοδιασμό και την 
κινητικότητα των προσώπων. 
Ειδική αναφορά έκανε στην 
σημασία ευρείας και δίκαιης 
πρόσβασης στα εμβόλια για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Η Ελλάδα, ανάφερε ο κ. 
Υφυπουργός, ως παγκόσμια 
ναυτιλιακή δύναμη και 
ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι 
μεταξύ τριών ηπείρων, επιδιώκει 
να αποτελέσει την ευρωπαϊκή και 
βαλκανική πύλη προς τις χώρες 
της Νοτιοανατολικής Ασίας. Έκανε 
δε ειδική μνεία στη σημασία που 
αποδίδει η χώρα μας, με τον ευρύ 
στόλο, στις θαλάσσιες μεταφορές 
και ειδικότερα στην ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας. Πρόσθεσε ότι η 
Ελλάδα, ως συμβαλλόμενο μέρος στην 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
το Δίκαιο της Θάλασσας και ως μέλος 
του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας 
ακολουθεί πιστά τις αξίες και τις αρχές 
που πρέπει να διέπουν την ασφαλή 
χρήση των θαλασσών.

Έχοντας ως προτεραιότητα την 
ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας, με 
σεβασμό στους στόχους της Συμφωνίας 
των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, 
η χώρα μας αποτελεί πλέον ενεργειακό 

συνδετικό κόμβο μεταξύ Κεντρικής 
Ασίας και Ευρώπης, προς όφελος 
της οικονομικής ανάπτυξης και του 
διεθνούς εμπορίου, σημείωσε ο κ. 
Βλάσης.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Υφυπουργός 
εστίασε στην σημασία που αποδίδει 
η Ελλάδα στον Διάλογο ΕΕ-ASEAN 
για την Επιστήμη και την Καινοτομία, 
προσδοκώντας η ψηφιακή μετάβαση 
που συντελείται ευρέως πλέον στο 
σύγχρονο κόσμο να αποτελέσει έναν 

Συμμετοχή του Υφυπουργού 
Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου 

Βλάση στην Υπουργική 
Σύνοδο ΕΕ-ASEAN 

νέο “δρόμο μεταξιού”, ο οποίος θα 
ενδυναμώσει περαιτέρω τους δεσμούς 
μεταξύ των κρατών, των λαών και των 
πολιτισμών τους.

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020

online
evdomada.ca
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Γραμματεία 
Ελλήνων της 
Διασποράς

Νέα Δημοκρατία
Η Γραμματεία Ελλήνων της 

Διασποράς της Νέας Δημοκρατίας 
διοργάνωσε ενημερωτική 
τηλεδιάσκεψη με έλληνες 

επιχειρηματίες στο εξωτερικό και τον 
επικεφαλή του Οικονομικού Γραφείου 

του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη
Την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ο Αλέξης Πατέλης, 

Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού 
σε κλειστή τηλεδιάσκεψη ενημέρωσε και συνομίλησε με 
επιχειρηματίες, CEOs, στελέχη τραπεζών και μεγάλων 
επιχειρήσεων αλλά και δημοσιογράφους σχετικά με το 
επικείμενο νομοσχέδιο παροχής οικονομικών κινήτρων 
επαναπατρισμού στους Έλληνες του εξωτερικού, σε μία 
τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε η Γραμματεία Ελλήνων 
της Διασποράς της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Πατέλης 
ενημέρωσε αναλυτικά για όλες τις λεπτομέρειες του 
επικείμενου νομοσχεδίου όπου αναμένεται να ψηφιστεί 
αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα, πέραν της έκπτωσης 50% 
που αφορά όσους Έλληνες του εξωτερικού μεταφέρουν 
τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα, ανέφερε και το 
σύνολο των κινήσεων της κυβέρνησης, όπως τη μείωση 
μιας πληθώρας φόρων, τη μείωση εισφορών και την 
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. 

Ο Αλέξης Πατέλης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
επισημάνσεις που υπήρξαν ενώ συνομίλησε με όλους 
και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του 
Πρωθυπουργού μίλησε για την ευκαιρία που παρουσιάζει 
το Brexit για την Ελλάδα και εξήγησε τους λόγους που η 
Ελλάδα μεταμορφώνεται διαρκώς σε κατάλληλο προορισμό 
εργασίας και επενδύσεων. Στην τηλεδιάσκεψη, την 
οποία συντόνισε ο Γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς, 
Νίκος Θεοδωρόπουλος, τον τόνο από πλευράς Νέας 
Δημοκρατίας έδωσε ο Γραμματέας της ΝΔ, Γιώργος 
Στεργίου, ο οποίος ευχαρίστησε τον Αλέξη Πατέλη για 
την παρουσία του και μίλησε με μεγάλη άνεση σε όσους 
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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

συμμετείχαν από το εξωτερικό αφού εκτός 
από Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, 
είναι ένας άνθρωπος που διαθέτει τεράστια 
εμπειρία από το χώρο του επιχειρείν 
έχοντας υπάρξει διευθυντικό στέλεχος 
και μέλος ΔΣ μεγάλων πολυεθνικών για 
δεκαετίες, ενώ έχει διατελέσει και Γενικός 
Γραμματέας στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και είναι ο άνθρωπος που συνέταξε το 
σημερινό φιλελεύθερο πρόγραμμα της 
Νέας Δημοκρατίας. 

Στην κλειστή τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν 
από την Αμερική και την Ευρώπη στελέχη 
της Ελβετικής EFG, της Amazon, της Black-
stone, της Ecommbanx, της Europrotection, 
της Tite Strategy αλλά και δημοσιογράφοι. 
Όλοι τους έδειξαν ενδιαφέρον για τα 
κίνητρα που θα θεσμοθετήσει η ελληνική 
κυβέρνηση, ενώ ο Αλέξης Πατέλης 
ενθάρρυνε όσους εξέφρασαν την επιθυμία 
τους να μεταφέρουν πολλές νέες θέσεις 
εργασίας στην Ελλάδα εντός του 2021. 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και όλα 
τα στελέχη που έχουν αναλάβει τους 
Έλληνες του εξωτερικού από πλευράς 
της Νέας Δημοκρατίας και διοργάνωσαν 
την τηλεδιάσκεψη με τον Αλέξη Πατέλη 
όπως Ορσάκη Ρουσσέτου, Άννα Ντάλλες, 
Λεωνίδας Μαρκαντωνάτος, Μαρία 
Μαυριδάκη, Γιάννης Παπαγεωργίου και 
Σέβη Κονταξή, όπου δεσμεύτηκαν να 
επικοινωνήσουν στο βαθμό που είναι εφικτό 
τις θετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης 
για τους Έλληνες του εξωτερικού.

--------------------------------------
Για τη Γραμματεία Ελλήνων της 

Διασποράς
Η Γραμματεία Ελλήνων της Διασποράς 

συμβάλλει μέσα από τη διατύπωση 
θέσεων και προτάσεων στη χάραξη μιας 
εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση 
της ελληνικής διασποράς.  

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους 
στηρίζεται η στρατηγική της Νέας 
Δημοκρατίας, για την αξιοποίηση της 
ελληνικής διασποράς είναι: Ο πολύτιμος και 
βαρυσήμαντος ρόλος της Ελληνορθόδοξης 
Εκκλησίας ως απαράμιλλου συνδετικού 

κρίκου του Οικουμενικού Ελληνισμού με 
την Ελλάδα. Η στήριξη της εκπαίδευσης 
των Ομογενών και της ελληνομάθειας 
μέσα από νέα μοντέλα εκπαίδευσης, 
όπου ξεχωρίζουν καλύτερη εκπαίδευση 
σε επιτόπιο προσωπικό, αξιοποίηση 
του διαδικτύου, περισσότερες έδρες στα 
Πανεπιστήμια, περισσότερες υποτροφίες 
κ.λπ. Η ενίσχυση του ζωτικού συνδέσμου 
μεταξύ της Διασποράς και της μητρόπολης 
με πολύτιμο εργαλείο το διαδίκτυο και στόχο 
τη σωστή ενημέρωση του Οικουμενικού 
Ελληνισμού στα κοινωνικά, πολιτικά, 
οικονομικά και πολιτιστικά δρώμενα, τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στις κατά τόπους 
ελληνικές κοινότητες, που είναι τα κύτταρα 

του Ελληνισμού. 
Η δημιουργία νέων θεσμών και η αύξηση 

προγραμμάτων εντονότερης σύσφιξης του 
Οικουμενικού Ελληνισμού με την πατρίδα 
μέσα από ανταλλαγές, θερινά σχολεία, 
ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολιτιστικά 
δρώμενα. Η ενίσχυση της πολιτικής 
επιρροής της Ομογένειας στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων των χωρών υποδοχής 
Η συμμετοχή του Οικουμενικού Ελληνισμού 
στα πολιτικά δρώμενα της πατρίδας μας, 
έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ισότιμη 
συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία και να 
ανακύψει νέα πνοή στο πολιτικό σύστημα 
της Ελλάδας. Η συμμετοχή στην ελληνική 

οικονομία των αποδήμων Ελλήνων με την 
προσέλκυση πολύτιμων κεφαλαίων για 
παραγωγικές επενδύσεις και την αύξηση 
της προσέλευσης των ομογενών σε 
ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. 

Η δημιουργία παγκόσμιου δικτύου 
(world network) Ελλήνων ή Ελληνικής 
καταγωγής επιχειρηματιών, οι οποίοι θα 
γίνουν «πρεσβευτές» των Ελληνικών 
προϊόντων στο κόσμο, για την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας 
και ειδικότερα της πρωτογενούς και 
δευτερογενούς παραγωγής. Η ολοκλήρωση 
της θεσμικής ανασυγκρότησης του Σ.Α.Ε. 
και η ουσιαστική επαναδραστηριοποίηση 
του για την ομογένεια και τον Ελληνισμό.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

Τα έργα που γίνονται 
στην Κοινότητά μας

Είναι ευχάριστο όταν βλέπουμε να 
γίνονται έργα στα ακίνητα της Ελληνικής 
Κοινότητος και ιδιαίτερα όταν γίνονται στους 
Ιερούς μας ναούς, όπως τώρα γίνονται 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. 
Αλλωστε αυτά συνάδουν απόλυτα με τον 
γνωστό ψαλμικό στοίχο «τω οίκω σου 
πρέπει ευπρέπεια Κύριε..» 

Προσωπικά χαίρομαι και για έναν άλλο 
λόγο. Αυτός έχει εκφραστεί πεντακάθαρα, 
και μέσω απάντησης επί ερωτημάτων που 
ως εφημερίδα είχαμε υποβάλλει στο τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων της Κοινότητας στις 25 
Σεπτεμβρίου 2020. Στις απαντήσεις των 
υπευθύνων της Κοινότητά μας, σε πιστή 
αντιγραφή αναφέρεται και ότι: 

«Για όλα αυτά τα έργα υπάρχει 
ανεξάρτητος αρχιτέκτονας και μηχανικός 
(όπως πρέπει), που προσλαμβάνονται 
και συνεργάζονται για να επιβλέπουν 
το συγκεκριμένο έργο για το οποίο 
έχουν προσληφθεί. Ο αρχιτέκτονας 
παρακολουθεί και ελέγχει την όλη εργασία.

Υπάρχουν αναφορές για συνεδριάσεις 
και για επισκέψεις. Ο μηχανικός κάνει το ίδιο 
και για το δικό του τμήμα. Ο αρχιτέκτονας 
εκδίδει διαδοχικά βεβαίωση πληρωμών, μια 
τελική βεβαίωση πληρωμής και βεβαίωση 
των τελικών εργασιών. Επομένως, εάν οι 
εργασίες δεν έχουν περατωθεί σύμφωνα 
με την επιθυμία του αρχιτέκτονα και 
του μηχανικού, δεν πραγματοποιούνται 
πληρωμές.»

Αυτά επί λέξει αναφέρονται στην 
απάντηση που είχαμε λάβει. Αυτά ακριβώς 
δημοσιεύτηκαν και στο επίσημο Δελτίο που 
εκδίδει το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων  της 
Κοινότητος.

 (Βλέπετε το Δελτίο της ΕΚΜΜ, της 16ης  
Οκτωβρίου 2020 Σελίδα 14).  

Οπωσδήποτε οι «προσλήψεις 
ανεξαρτήτων Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών 
που επιβλέπουν τα έργα» τονίζω τα έργα, 
όλα τα έργα, είναι όχι μόνο απόλυτα σωστή, 
αλλά και επιβαλλόμενη. Απόλυτα σωστή 
και απαραίτητη είναι και η υποχρέωση 
τους για έκδοση «βεβαίωσης των τελικών 
εργασιών.»

Όπως είχα γράψει και την περασμένη 
εβδομάδα, πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο 
τόσο τα σχετικά με «τα της επίβλεψης» 
όσο και εκείνα «της βεβαίωσης» όπως 
και όσα άλλα σχετίζονται με όλα τα έργα 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
και γενικότερα στα ακίνητα της Κοινότητας 
σύντομα θα δούν το φως της δημοσιότητος. 

Αλλωστε αυτό είναι και μια οφειλόμενη 
υποχρέωση, εκείνων που φροντίζουν και 
επιβλέπουν την κατασκευή τους και οι 
οποίοι ενίοτε, ενδεχομένως να δέχονται 
και άδικες κριτικές. Αυτό το οφείλουν 
οι πρωτοστατούντες σε αυτά και προς 
εκείνους που συνέβαλαν οικονομικά με 
τις δωρεές τους, για να πληρωθούν αυτά. 
Το οφείλουν γενικότερα προς όλους τους 
συμπαροίκους, που χαίρονται σαν τα 
βλέπουν να γίνονται και μάλιστα όταν 
γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και με 
γοργούς ρυθμούς να προχωρούν.

Εκτός αυτών είναι βέβαιο ότι όταν «τα 
της επίβλεψης» και «της βεβαίωσης» των 
ειδικών δημοσιοποιούνται, τότε και αυτά 
συμβάλουν κατά πολύ στην διαφάνεια, 
στην διαφάνεια για την οποία συχνά μιλάμε 
και η οποία είναι απαραίτητη σε έναν 
οργανισμό σαν την Κοινότητά μας, η οποί 
από της ιδρύσεώς της  βασίζεται κυρίως 
στις δωρεές των μελών της.  

Για τα της Στέγης; Ουδέν νεότερο!
«Όχι ακόμα δεν έχει περιέλθει η Στέγη 

στην ιδιοκτησία της Κοινότητός μας». 
Αυτό είπα σε φίλο-αναγνώστη, που με 

πήρε τηλέφωνο για να μου πεί ότι ακούει 
και μάλιστα και από επίσημα χείλη, ότι η 
Στέγη ανήκει στην Κοινότητα.

Του υπενθύμισα ότι προ δύο εβδομάδων 
(Ε.Βήμα, 21 Νοεμβρίου 2020) βασιζόμενος 
στα όσα αναφέρθηκαν στην Συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της Κοινότητας της 10ης 
Νοεμβρίου 2020, είχα μεταξύ των άλλων 
γράψει και τα ακόλουθα:

«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».

Λόγω του ότι επέμενε ο φίλος-
αναγνώστης, του τόνισα ότι, μα αφού δεν 
«δεν πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη 
Τύπου, προκειμένου να ανακοινωθούν τα 
σχετικά» τότε σε κάθε ερώτηση σχετικά 
με τα της «Στέγης» η απάντηση μου δεν 
μπορεί παρά να είναι «ουδέν νεότερο από 
τα της Στέγης.» 

Ετσι ολοκληρώθηκε η συζήτησή μας.
Όμως και επί τη ευκαιρία, πληροφορούμαι 

από έγκυρη πηγή, ότι από την συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της Στέγης που έγινε στις 19 
Ιουνίου, όπου και παραιτήθηκε η επί 
χρόνια Πρόεδρός της, δεν έχει γίνει καμία 
άλλη Συνεδρίασή του.

Τυπικά και ουσιαστικά λοιπόν, η 
Στέγη δεν έχει ούτε Πρόεδρο, αφού 
παραιτήθηκε, ούτε και Αντιπρόεδρο αφού 
«τον παραίτησαν» με έναν τρόπο που 
από κάθε άποψη είναι απαράδεκτος. Ασε 
που δεν έχουν αντικατασταθεί μερικοί 
από τους Συμβούλους που προ πολλού 
έχουν πεθάνει, και φυσικά δεν μπορούν 
να ασκούν τα καθήκοντά τους, μερικοί από 
την Ελλάδα, όπου μονίμως κατοικούν!

Μετά από αυτά, εύλογη είναι η 
ερώτηση: Εχουν γίνει αρχαιρεσίες; Εχουν 
αντικατασταθεί οι αποδημήσαντες εις 
Κύριον; Πώς διοικείται η Στέγη; Ποίοι 
την εκπροσωπούν στις συνομιλίες που 
εξυπακούεται ότι γίνονται προκειμένου 
να επιτευχθεί: «η 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»  όπως είπε ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας. 

Α, ναι και για να μην το ξεχάσουμε: 
Συμπτωματικά, το τονίζω, όλως διόλου 
συμπτωματικά, από κοινού με άλλους 
υψηλόβαθμους Συμβούλους της 
Κοινότητας, από της 5ης Ιουνίου του 2019, 
Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Στέγης είναι και τα υψηλόβαθμα 
στελέχη του Δ.Σ. της Κοινότητας: Ανδρέας 
Κριλής, Βούλα Νεοφωτίστου και Αχιλλέας 
Νικόπουλος. 

Αναρωτιέμαι γιατί αυτό; Χάθηκαν άλλοι 
εθελοντές, ή μερικοί θεωρούν τον εαυτόν 
τους γεννημένο για να εκτελούν εθελοντικά 
καθήκοντα, όπου τους καλεί το κοινό καλό, 
όπως αυτοί τέλος πάντων εννοούν αυτό το 
εθελοντικά προσφερόμενο κοινό καλό. 

Ερχεται το εμβόλιο κατά του 
Κορωναϊού, αλλά πότε, πώς και 

υπό ποίες προϋποθέσεις;
Η θανατηφόρα σκιά της πανδημίας του 

Κορωναϊού, έχει προ πολλού σκεπάσει 
τις φωτεινές ακτίνες του ηλίου και έχει 
συμβάλει πολλοί άνθρωποι να έχουν 
ξεχάσει το χαμόγελο, τις κοινωνικές 
σχέσεις, αλλά και την καθημερινότητα που, 
μέχρι προ του Κορωναϊού, απαντώντας στο 
συνηθισμένο ερώτημα «τι νέα» συνηθίζανε 
κάπως βαριεστημένα να απαντούμε με ένα 
απλό «τα ίδια και τα ίδια!» 

«Φρίκη, ερημιά, νερό, σκοτάδι την γη 
την θάψαν μια φορά…» έλεγε ένα ποίημα 
προκειμένου μέσω αυτού, ο ποιητής να 
περιγράψει τα δεινά που είχε προκαλέσει 
ο κατακλυσμός του Νώε.

Λόγω της πανδημίας και των όσων μέχρι 
τώρα έχει επιφέρει αυτός ο θανατηφόρος 
ιός στην ανθρωπότητα, θα μπορούσαμε 
με τα ίδια περίπου λόγια να περιγράψουμε 
την νέα κατάσταση πραγμάτων που έχει 
δημιουργηθεί.

Μέσα σε όλο αυτό το έρεβος της 
απελπισίας, ανέτειλε η ελπίδα της 
ανακάλυψης του εμβολίου κατά της 
πανδημίας.

Αυτό το θαυματουργό εμβόλιο, το 
ανακάλυψαν σχεδόν ταυτόχρονα αρκετές 
φαρμακευτικές εταιρίες που πιστεύουν ότι 
επί τέλους, μέσω του δικού τους εμβολίου, 
θα λυτρώσουν την ανθρωπότητα.

Όμως  γένονται πολλαπλά ερωτηματικά: 
Ποιο από αυτά είναι το ασφαλέστερο;
Πότε θα αρχίσουν ομαδικά να 

εμβολιάζονται οι πιο ευπαθείς αρχικά 
ομάδες;

Πως και υπό ποίες προϋποθέσεις θα 
εμβολιάζονται, οι υπόλοιποι;

Πόσο ασφαλές είναι αυτό;
Πόσο θα διαρκέσει η ανοσία που θα 

δημιουργήσει;
Θα υπάρχουν παρενέργειες;
Όλα αυτά, αλλά και πολλά άλλα 

παρόμοια ερωτηματικά απασχολούν τους 
απλούς πολίτες, αλλά και όλους τους 
ειδήμονες καθώς και τους πολιτικούς όλης 
της ανθρωπότητας, οι οποίοι καλούνται να 
τα αντιμετωπίσουν και μάλιστα ταχύτατα.

Στον Καναδά
Απαντώντας σε αυτά, τα τόσο καίρια 

ερωτήματα ο Ian Culbert, που είναι 
εκτελεστικός διευθυντής του Καναδικού 
Συνδέσμου Δημόσιας Υγείας, μεταξύ των 
άλλων, δήλωσε αφοπλιστικά ότι:

Ακόμα και για τους εμβολιασμούς 
ρουτίνας, (γρίπης, πνευμονίας.. αυτούς 
δηλαδή που γίνονται τακτικά), δεν έχουμε 
μια ιδιαίτερα σαφή εικόνα. Δεν γνωρίζουμε 
ακριβώς εάν τα ποσοστά ανοσοποίησης 
είναι αρκετά υψηλά για να κρατήσουν 
λοιμώξεις όπως η συνηθισμένη ιλαρά ..

Για να γνωρίζει τα αποτελέσματα, η 
Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά, 
ερευνά περίπου 2.000 άτομα κάθε 
δύο χρόνια και χρησιμοποιεί αυτές τις 
απαντήσεις για να δείξει πόσα άτομα είναι 
ανοσοποιημένα, από τους συνηθισμένους 
εμβολιασμούς, είπε.

Με άλλα λόγια τα του εμβολιασμού δεν 
θα είναι εύκολη υπόθεση αφού, όπως είπε 
ο Ian Culbert, «δεν έχουμε πραγματικά 
δεδομένα.»

Εκτός αυτού στον Καναδά που φιλοδοξεί 
να αρχίσει ο εμβολιασμός των πολιτών 
ακόμα και προ των Χριστουγέννων, 
υπάρχει στο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης μια ασάφεια, γιατί ναι μεν 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση οφείλει να 
προμηθευτεί τα εμβόλια και να τα διανείμει 
στις Επαρχίες, αλλά οι Επαρχίες θα πρέπει 
να επιβλέψουν τα του εμβολιασμού των 
πολιτών τους.

Τώρα, με μια επικείμενη εκστρατεία 
εμβολιασμού COVID-19 - και έναν αριθμό 
διαφορετικών εμβολίων που ενδέχεται 
να προσφερθούν - το πρόβλημα των 
ελλιπών δεδομένων έχει βρεθεί  έντονα 
στο επίκεντρο, λένε οι ειδικοί.

Επ αυτού ακριβώς, ο Δρ Kumanan Wil-
son, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο 
της Οτάβα και ιδρυτής της ψηφιακής 
πλατφόρμας παρακολούθησης εμβολίων 
CANI τονίζει:

Αυτή η διάθεση εμβολίων δεν θα μοιάζει 
με τίποτα που έχουμε βιώσει έως τώρα. 

Σε αντίθεση με άλλους εμβολιασμούς 
που έχουν γίνει, ορισμένα από τα εμβόλια 
COVID-19 που θα χορηγούνται θα 
απαιτούν μία δόση. Άλλα θα απαιτήσουν 
δύο, και το χρονικό διάστημα μεταξύ 
των εμβολίων θα ποικίλει ανάλογα με το 
συγκεκριμένο εμβόλιο.

Ένα άλλο πιθανό σενάριο είναι ότι, με 
την πάροδο του χρόνου, τα δεδομένα θα 
δείχνουν αν η ανοσία που επιφέρει το ένα 
εμβόλιο δεν διαρκεί όσο διαρκεί το άλλο.

Θα πρέπει τότε να είμαστε σε θέση να 
ειδοποιήσουμε τα άτομα που έλαβαν αυτό 
το εμβόλιο ότι ήρθε η ώρα να κάνουν και 
το δεύτερο, τονίζει μεταξύ των άλλων ο Δρ 
Kumanan Wilson.

Αυτά και πολλά λένε οι ειδικοί στον 
διάλογο που μεταξύ τους έχουν αρχίσει

Βεβαίως , πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, 
και να εμπιστευόμαστε τους αρμοδίους, 
οι οποίοι σίγουρα  θα κάνουν το καθήκον 
τους. Όμως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα 
πολύ δύσκολο πρόβλημα.

Στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, που ενεργεί εν πολλοίς 

και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Ενωση τα σχετικά με τον εμβολιασμό 
φαίνεται ότι θα έχουν μια διαφορετική 
προσέγγιση από αυτήν του Καναδά. Ετσι 
ο  γενικός γραμματέας της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας του υπουργείου Υγείας, Μάριος 
Θεμιστοκλέους, χωρίς αναφέρεται στα των 
εμβολίων, αυτών καθ’ εαυτών, προβλέπει 
ότι:

Μέσα στο επόμενο εξάμηνο αναμένεται 
να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του 
συνόλου του πληθυσμού στην Ελλάδα για 
τον κορωναϊό.

Παράλληλα μιλώντας για το πόσο 
ασφαλή θα είναι τα εμβόλια ο Υπουργός 
Υγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας, με άρθρο 
του στην εφημερίδα Τα Νέα μεταξύ των 
άλλων γράφει ότι: Τα εμβόλια θα είναι 
αποτελεσματικά, ασφαλή και θα αλλάξουν 
τα δεδομένα. Θα δημιουργήσουν ανοσία 
και σιγά-σιγά θα μας δώσουν πίσω την 
εργασία μας, την κοινωνικότητά μας, τη 
ζωή μας.

Παράλληλα ο υπουργός Υγείας τονίζει 
ότι «ο εμβολιασμός είναι μέρος της λύσης, 
και προφανώς αποτελεί το σημαντικότερο 
όπλο μας στη δημιουργία τείχους ανοσίας 
απέναντι στον κορωνοϊό». Την ίδια ώρα 
απευθύνει κάλεσμα στην ιατρική και 
την επιστημονική κοινότητα μέχρι την 
Εκκλησία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα 
πολιτικά κόμματα και τους εκπροσώπους 
του πνευματικού κόσμου προκειμένου όλοι 
να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια.

Επί πλέον στο ίδιο άρθρο προσθέτει:
«Eμβολιάζομαι και παράλληλα 

συμμορφώνομαι με τους κανόνες δημόσιας 
υγείας σημαίνει προστατεύω τον εαυτό 
μου, την οικογένειά μου τους γύρω μου».

Επί πλέον ο κ. Κικίλιας τονίζει ότι δεν 
πρέπει να εφησυχάζουμε:

Όμως, σε καμία περίπτωση, μέχρι να 
ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, δεν 
πρέπει να χάσουμε την κουλτούρα της 
αυτοπροστασίας μας. Το αντίθετο.

Τώρα που βλέπουμε ότι υπάρχει φως 
στην άκρη του τούνελ, πρέπει να είμαστε 
πιο προσηλωμένοι στην τήρηση των 
μέτρων προστασίας.

Προσοχή! Προστατευθείτε, 
μην εφησυχάζετε

Σίγουρα είναι ευχάριστα τα περί 
ανακάλυψης του εμβολίου νέα.

Μακάρι όλα να είναι επιτυχή. Μακάρι 
η ανθρωπότητα συνολικά και ο καθένας 
μας ατομικά να βρεί και πάλι την χαμένη 
και νοσταλγικά αναμενόμενη απλή 
καθημερινότητα.

Όμως μάλλον απέχουμε πολύ 
αυτήν, αφού ήδη υπάρχουν ειδική που 
προβλέπουν και τρίτο κύμα της πανδημίας.

Έπειτα δεν μπορώ παρά, για μια ακόμα 
φορά, να υπενθυμίσω τα της προφητείας, 
ναι προφητείας του αείμνηστου 
Μητροπολίτη Φλωρίνης ο οποίος από το 
1990 είχε προειδοποιήσει ότι:

« έρχεται επιδημία με ένα περίεργο 
όνομα…

θα εκμηδενίσει, …θα εξευτελίσει 
γιατρούς, φαρμακεία, τα πάντα, σκούπα 
ηλεκτρική!»

Οσοι μπορούν μπορεί να την ακούσουν 
από το στόμα του. Αρκεί να επισκεφτούν 
την ιστοσελίδα: https://www.youtube.com/
watch?v=etH1WhgVSJ8 

Για όσους δεν έχουν τον τρόπο και τα 
τεχνικά μέσα να την επισκεφτούν, και πάλι 
παρουσιάζω απομαγνητοφωνημένο το 
σχετικό απόσπασμα της ομιλίας του. Είναι 
μέρος ενός κηρύγματος του μακαριστού 
Αυγουστίνου Καντιώτη, που είχε εκφωνηθεί 
το 1990:

«… Κινδυνεύουμε από επιδημίες…
ωχ, ωχ, ωχ, ωχ, έρχεται, έρχεται, έρχεται, 
έρχεται …επιδημία, όχι σαν την γριπούλα 
που πέφτουμε στο κρεβάτι κλπ κλπ, 
αλλά, σύμφωνα με την Αποκάλυψη 
έρχεται επιδημία με ένα περίεργο όνομα 
ασθενείας, που θα εκμηδενίσει, θα 
εξευτελίσει τους γιατρούς, τα φαρμακεία, 
τα πάντα, σκούπα ηλεκτρική! Τί να μας 
κάνει ο Θεός; Προσευχή δεν κάνουμε, 
Αγία Γραφή δεν διαβάζουμε, πορνείες και 
μοιχείες και διαζύγια και ακαθαρσίες… 
σκουλήκια βρωμερά και ακάθαρτα… 
Έρχεται επιδημία, θα σαρώσει τον κόσμο 
ολόκληρο, σκούπα ηλεκτρική και όπως 
στον Παγκόσμιο Πόλεμο τον Α΄ είχε γρίπη, 
εκείνη που εσάρωσε την Αθήνα ολόκληρο 
και χιλιάδες απέθανον, ούτως πώς έρχεται 
εξ Ανατολών φοβερά επιδημία, η οποία…
Ας κινδυνεύουμε αδερφοί μου, «Κύριε  
Ελέησον», στα άρματα, στα γόνατα, στην 
προσευχή».

Θα σταθώ στο: «έρχεται …επιδημία, 
όχι σαν την γριπούλα που πέφτουμε στο 
κρεβάτι κλπ κλπ…» αυτή «θα εκμηδενίσει, 
θα εξευτελίσει τους γιατρούς, τα φαρμακεία, 
τα πάντα, σκούπα ηλεκτρική!...»
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 Του Γεωργίου Καρύδη

Προ της ανησυχητικής εξάπλωσης του 
Κορωναϊού που έχει σαν αποτέλεσμα 
όχι μόνο την αύξηση νοσηλείας των 
ασθενών, αλλά και των θανάτων στην 
Επαρχία μας, ο Πρωθυπουργός François 
Legault, ανακάλεσε την προηγούμενη 
απόφασή του, σύμφωνα με την οποία θα 
επιτρέπονταν οι συναθροίσεις έως και δέκα 
ατόμων κατά τη διάρκεια των διακοπών 
των Χριστουγέννων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ.  Legault είχε 
ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι για 
περίοδο τεσσάρων ημερών, από τις 24 
έως και τις 27 Δεκεμβρίου, θα επιτρέπεται 
να συγκεντρώνονται έως και 10 άτομα, 
υπό την προϋπόθεση όμως να αυτό- 
απομονώνονται  για μια εβδομάδα πριν και 
μετά από αυτές τις συγκεντρώσεις.

Αργότερα είχε διευκρινίσει ότι ακόμα 
και κατ’ αυτό το τετραήμερο οι άνθρωποι 
θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο σε δύο 
συγκεντρώσεις.

Το μέτρο ακύρωσης και αυτών των 
μικρών συναθροίσεων, δεν ξάφνιασε 
τους ειδικούς, που είχαν προειδοποιήσει 
ότι ακόμα και αυτές οι ολιγομελείς 
συγκεντρώσεις θα μπορούσαν να ήταν 
επικίνδυνες εστίες διάδοσης του ιού.

Η επίσημη απαγόρευση των μικρών 
Χριστουγεννιάτικων συναθροίσεων 
ανακοινώθηκε την Πέμπτη, σε συνέντευξη 
Τύπου που παρεχώρησε ο κ. Legault. Σε 
αυτήν, μεταξύ των άλλων, ανακοίνωσε 
ότι ακόμα  και κατά την περίοδο των 
Χριστουγέννων θα απαγορευθούν εντελώς 
οι συγκεντρώσεις στις περιοχές που 
έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινες» και στις 
οποίες βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή 
του Μοντρεάλ και σχεδόν το σύνολο της 
Επαρχίας.

«Καθώς παρατηρούμε την εξέλιξη της 
εξάπλωσης, είμαστε αναγκασμένοι να 
παραδεχτούμε ότι δεν είναι ρεαλιστικό 
να πιστεύουμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα 
θα πετύχουμε με ικανοποιητικό τρόπο να 
μειώσουμε την εξάπλωση του ιού», είπε.

Αναγνωρίζω ότι όλοι θα θέλαμε να δούμε 
την οικογένειά μας, αλλά αυτό δεν είναι 
καλή ιδέα. Ο ιός είναι πολύ επικίνδυνος. 
Πρέπει να μείνουμε σπίτι μας, να 
ξεκουραστούμε και πρέπει να φροντίζουμε 
ο ένας τον άλλο,» τόνισε.

Πάντως, ο Πρωθυπουργός,  αναγνώρισε 
την κοινωνική ανάγκη να επιτραπεί 

σε όσους  ζουν μόνοι τους, ιδιαίτερα 
εκείνοι που είναι ηλικιωμένοι, κατά την 
Χριστουγεννιάτικη περίοδο, να δέχονται 
έναν μόνο επισκέπτη. Όμως παρότρυνε και 
τους δύο, να φορούν και εντός του σπιτιού 
μάσκα και μεταξύ τους να διατηρούν τις 
επιβαλλόμενες αποστάσεις.

Ωστόσο, πρόσθεσε, απαγορεύονται οι 
επισκέψεις σε γηροκομεία, με εξαίρεση 
φυσικά τους φροντιστές του.

Σημειώνουμε ότι την Τετάρτη 
ανακοινώθηκε ότι εντοπίστηκαν 
περισσότεροι  από 1.500 φορείς και την 
Πέμπτη και πάλι περισσότεροι από 1.400.

Επί πλέον, οι λόγω COVID-19 
νοσηλευόμενοι στα Νοσοκομεία 
υπερβαίνουν τους 700, και δεδομένης της 
αύξησης των περιπτώσεων, ο  αριθμός 
αυτός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. 
Εκτός αυτών αυξάνονται, και οι θάνατοι, 
αφού μόνο τις τελευταίες τρεις ημέρες 
υπερέβησαν τους 100.

Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τα 
Νοσοκομεία θα αρχίσουν να υπερβαίνουν 
τα όρια νοσηλείας των ασθενών που 
θα μπορούν να φροντίζουν, αφού και ο 
αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού 
είναι περιορισμένος, και πολλοί από 
αυτούς είναι πολύ κουρασμένοι και δεν 
μπορούν να κάνουν περισσότερα, είπε.

Δρ Horacio Arruda: 
ο ιός είναι παντού

Ο διευθυντής υγείας της επαρχίας μας 
Δρ Horacio Arruda , επικροτώντας τα όσα 
ανέφερε ο Πρωθυπουργός, παραδέχτηκε 
ότι παρά τα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ 
από τον Οκτώβριο, μέτρα και απέβλεπαν 
στον περιορισμό της εξάπλωσης της 
νόσου, ο ιός εξακολουθεί μεταδίδεται 
ευρέως στην κοινωνία.

Στόχος μας τώρα είναι, να μην οδηγηθεί 
η κατάσταση εκτός ελέγχου κατά τους 
χειμερινούς μήνες, και να μην έχουμε 
ανάλογα φαινόμενα, φαινόμενα ανάλογα 
εκείνων που εκτυλίσσονται τώρα, σε 
τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά 
και αλλού, είπε.

Τις τελευταίες ημέρες, λόγω του μη 
περιορισμού της εξάπλωσης του ιού, οι 
εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία, καθώς και οι 
εμπειρογνώμονες του Κεμπέκ εκφράζουν 
συνεχώς αυξανόμενη ανησυχία σχετικά 

με τις ανεξέλεγκτές συναθροίσεις που 
οδηγούν σε περαιτέρω εξάπλωση του ιού.

Τα τμήματα έκτακτης ανάγκης σε 
Νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα σε 
διάφορες περιοχές της Επαρχίας, όπως 
το Μόντρεαλ, το Laval, την Πόλη του 
Κεμπέκ, και τις περιοχές Laurentians και 
Lanaudière, λειτουργούν ήδη πολύ πάνω 
της δυναμικότητας που διαθέτουν.

Το επίσης ανησυχητικό είναι ότι 
παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση φορέων 
τόσο στα Γηροκομεία, όσο και στα 
Ιδρύματα φροντίδας ατόμων

μακροχρόνιας περίθαλψης. Αυτά, όπως 
είναι γνωστό, έφεραν το βάρος του πρώτου 
κύματος, όπου και σημειώθηκε υπερβολικά 
μεγάλος αριθμός θανάτων.

Χαρακτηριστικά στο Manoir de l’Ouest 
de l’île, ένα Γηροκομείο ηλικιωμένων στο 
δυτικό άκρο του Μόντρεαλ, πάνω από το 

70 τοις εκατό των κατοίκων έχουν πλέον 
προσβληθεί από τον ιό.

Δυστυχώς και σε πολλά άλλα 
Γηροκομεία, της Επαρχίας μας, αλλά και 
του υπολοίπου Καναδά, παρατηρούνται 
ανάλογα ανησυχητικά φαινόμενα. 

Αυστηρότερος έλεγχος για επιβολή 
προστίμων

Πάντως στην συνέντευξη τύπου 
της Πέμπτης, ο Πρωθυπουργός, δεν 
ανακοίνωσε επιπρόσθετα περιοριστικά 
μέτρα. Ως τόσο προειδοποίησε ότι 

θα υπάρξει παντού, αυξημένη παρουσία 
της αστυνομίας. Κυρίως, είπε θα 
γίνεται έλεγχος σε εμπορικά κέντρα και 
καταστήματα από την Παρασκευή (χθές) 
προκειμένου να επιβλέπουν την εφαρμογή 
των μέτρων που ισχύουν. 

Αυτό εν πολλοίς οφείλεται και στο ότι 
τις τελευταίες ημέρες, οι εργαζόμενοι 
στα ιατρικά ιδρύματα, καθώς και οι 

εμπειρογνώμονες του Κεμπέκ είχαν 
εκφράσει αυξανόμενη ανησυχία από το 
γεγονός ότι πολλά από τα ισχύοντα μέτρα 
δεν εφαρμόζονταν και έτσι σε πολλά 
καταστήματα και άλλους κλειστούς χώρους 
παρατηρείτο μεγάλη συγκέντρωση ατόμων 
και συχνά μεταξύ τους δεν τηρούσαν το 
μέτρο των προβλεπομένων αποστάσεων.

Σχετικά με τα όσα ανακοίνωσε ο κ. 
Λεγκό, η Δρ Cécile Tremblay, ειδική για 
τις μολυσματικές ασθένειες στο δίκτυο 
νοσοκομείων του Πανεπιστημίου Montréal, 
δήλωσε ότι η Επαρχία έλαβε τη σωστή 
απόφαση, δεδομένου ότι η κατάσταση δεν 
δείχνει σημάδια βελτίωσης.

Πρόσθεσε πάντως ότι η κυβέρνηση 
πρέπει να στείλει ένα ισχυρότερο μήνυμα 
σχετικά με τον περιορισμό δραστηριοτήτων 
που δεν είναι απαραίτητες, όπως ταξίδια, 
ψώνια και οτιδήποτε άλλο αυξάνει τον 

αριθμό των ατομικών επαφών.
Μάλιστα εστίασε την προσοχή της στα 

πολυσύχναστα εμπορικά κέντρα, αλλά 
και στα καταστήματα όπου παρατηρείται 
μεγάλη συγκέντρωση ατόμων κατά τη 
διάρκεια των εορταστικών αγορών

Το κίνητρο για την τήρηση των 
κανόνων, είπε, πρέπει να είναι η γνώση 
ότι η συλλογική δράση θα βοηθήσει στην 
προστασία των ηλικιωμένων πολιτών και 
των ευάλωτων ατόμων, καθώς και των 
ανθρώπων που εργάζονται στο σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης, που φροντίζουν 
για την καλύτερη  λειτουργία του.

Ας σκεφτούμε περισσότερο και τους 
συνανθρώπους αυτές τις διακοπές, και όχι 
μόνο την ικανοποίηση του να διοργανώσω 
ένα μεγάλο πάρτι, είπε η Dr. Tremblay.

Aν συμπεριφερθούμε ανάλογα 
προειδοποιούν οι ειδικοί για τις 
μολυσματικές ασθένειες, πιθανότατα να 
μπορούμε του χρόνου να διοργανώνουμε  
μεγάλες Χριστουγεννιάτικες ή άλλες 
κοινωνικές συγκεντρώσεις.

Λόγω των ανησυχητικών φαινομένων  
εξάπλωσης του Κορωναϊού
Στο Κεμπέκ, ακυρώνονται και οι 
Χριστουγεννιάτικες συναθροίσεις
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“Λόγω της εξαιρετικής σας γενναιοδωρίας, 
θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στους 
ηλικιωμένους μας στο Hellenic Home for the 
Aged ειδικά  Χριστουγεννιάτικα καλάθια δώρων 
αυτή την περίοδο των διακοπών, σε μια εποχή 
που μπορεί να τα χρειάζονται περισσότερο παρά 
ποτέ. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συνεχή 
υποστήριξη των προσπαθειών μας”  έγραψε  
μέσα στη σελίδα του στο Facebook το HHF.

Συγχαίρουμε τους ιθύνοντες του Ιδρύματος 
Ελληνικής Κληρονομιάς για την θαυμάσια 
πρωτοβουλία και ευελπιστούμε το παράδειγμά 
τους να μιμηθούν και άλλοι ελληνικοί οργανισμοί 
τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, με τη 
μοναξιά και την αποξένωση να πρωταγωνιστούν 
στις καρδιές των ανθρώπων και ιδιαίτερα των 
ηλικωμένων και όσων πάσχουν. 

Δημοσιεύουμε φωτογραφίες ενοίκων του 
Ελληνικού Σπιτιού.

ΑπΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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ΑπΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

Με αφορμή το βιβλίο του Philip Jodidio, ενός από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς 
στον κόσμο για θέματα αρχιτεκτονικής, τα ωραιότερα δεντρόσπιτα στον κόσμο 
«αυτοσυστήνονται» και μαζί με αυτά και ένας διαφορετικός τρόπος διαμονής. Oι 
μαγευτικές κατοικίες να δεσπόζουν στιος κορυφές των δέντρων δεν αποτελούν 
μόνο μέρος μιας παιδικής φαντασίωσης αλλά γίνονται σύγχρονα σπίτια για όσους 
επιθυμούν την πλήρη ενσωμάτωση με τη φύση.

Τree Ηouse, Lake Muskoka, Οντάριο, Καναδάς

Δημόσιας Υγείας του Καναδά για 
να επιβλέπει το σχέδιο διάθεσης 
εμβολίων, δήλωσε ότι θα χρειαστεί 
μόνο μία ή δύο μέρες μεταξύ της 
άφιξης των εμβολίων και των πρώτων 
ανθρώπων που θα εμβολιαστούν.

Τα εμβόλια θα αποσταλούν 
απευθείας σε 14 τοποθεσίες στις 
10 επαρχίες και στη συνέχεια οι 
επαρχιακές κυβερνήσεις θα τα 
διανείμουν εσωτερικά. Υπάρχουν δύο 
τοποθεσίες παράδοσης στο Οντάριο, 
το Κεμπέκ, τη Βρετανική Κολομβία και 
την Αλμπέρτα, και μία τοποθεσία σε 
καθεμία από τις άλλες έξι επαρχίες. 

Υπάρχουν ακόμη περιορισμένες 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 
το πού θα πάνε οι πρώτες αποστολές 
και ποιος θα είναι πρώτος που θα 
εμβολιαστεί.

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Ανοσία την περασμένη 
εβδομάδα συνέστησε να δοθεί 
προτεραιότητα στους κατοίκους 
και τους εργαζομένους σε οίκους 
μακροχρόνιας περίθαλψης, στους 
εργαζόμενους στον τομέα της υγείας 
στην πρώτη γραμμή, σε άτομα άνω 
των 80 ετών και σε άτομα που ζουν σε 
αυτόχθονες κοινότητες.

Ωστόσο, το εμβόλιο Pfizer πρέπει 
να διατηρηθεί κάτω από τους -70 C, 
πράγμα που σημαίνει ότι η αποστολή 
τους σε απομακρυσμένες κοινότητες 
καθιστά κάτι τέτοιο σχεδόν αδύνατο. 

Ο Trudeau είπε ότι οι βόρειοι 
κυβερνώντες έχουν ζητήσει εμβόλια 
που είναι ευκολότερα στον χειρισμό 
τους.

Το υποψήφιο εμβόλιο της Mod-
erna, το οποίο αναμένεται να είναι 
δεύτερο στη σειρά για έγκριση, πρέπει 
να αποθηκευτεί μόνο σε κανονικούς 
καταψύκτες που μπορούν να 
διατηρήσουν θερμοκρασίες κάτω από 
τουλάχιστον -20 C.

Ο Καναδάς πρόκειται να λάβει 
τέσσερα εκατομμύρια δόσεις του 
εμβολίου Pfizer έως τον Μάρτιο και 
20 εκατομμύρια το 2021. Ο Καναδάς 
έχει τη δυνατότητα στο συμβόλαιο 
να αγοράσει έως και 56 εκατομμύρια 
ακόμη.

Ωστόσο, ο Trudeau είπε τη 
Δευτέρα ότι όλα συμβαίνουν τώρα 
γρηγορότερα.

«Ο Καναδάς έχει εξασφαλίσει 
συμφωνία με την Pfizer για να ξεκινήσει 
την έγκαιρη παράδοση δόσεων του 
υποψηφίου εμβολίου», δήλωσε ο 
Trudeau.

Το εμβόλιο Pfizer / BioNtech 
χρειάζεται δύο δόσεις, οπότε 249.000 
δόσεις θα ήταν αρκετές για τον 
εμβολιασμό σχεδόν 125.000 ατόμων.

Το σύστημα Υγείας του Καναδά 
εξετάζει επίσης τρια άλλα υποψήφια 
εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου 
της Moderna, η οποία πρόκειται να 
παραδώσει δύο εκατομμύρια δόσεις 
στον Καναδά το πρώτο τρίμηνο του 
2021.

PM Trudeau: Ο Καναδάς θα 
παραλάβει 250 χιλιάδες δόσεις 

του εμβολίου Pfizer τον Δεκέμβριο
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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

[

Ένα χωριό χτισμένο στις πλαγιές 
του βουνού, μέσα στα αμπέλια, που 
αγναντεύει τη θάλασσα και κουβαλάει τη 
δική του ξεχωριστή ιστορία. Το όνομά του 
οφείλεται στο Μετόχι του Αγίου Ανδρέα 
που έχτισαν οι Ρώσοι μοναχοί, όταν 
επισκέφθηκαν την περιοχή στα τέλη του 
19ου αιώνα. Έκτοτε, το χωριό γιορτάζει 
κάθε χρόνο ανήμερα του Αγίου Ανδρέα. 
 
Από το 2000, όμως, γιορτάζει την 
ανακατασκευή και επαναλειτουργία 
του καθολικού του ιστορικού ναού, 
αφιερωμένο στον Άγιο Ανδρέα που 
είναι ό,τι απέμεινε από το πλούσιο 
μοναστήρι που λειτουργούσε παλιότερα. 

Η ανακατασκευή του Μετοχίου, από τον 
τότε δήμαρχο Ελευθερών Χαράλαμπο 
Χρυσανίδη και η επαναλειτουργία του ως 
ορθόδοξου ναού ήταν κάτι περισσότερο από 
ένας διακαής πόθος των ντόπιων και κάτι 
πιο δυνατό από τη διατήρηση της μνήμης 
και της παράδοσης. Ήταν η «συγγνώμη» 
των παλαιότερων προς τις νεότερες 
γενιές που άφησαν και καταστράφηκε 
ένα από τα σημαντικότερα οικοδομικά 
κτίσματα που αναγέρθηκαν στην περιοχή. 
 
Στην πραγματικότητα, οι σκληρές 
συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων 
που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή το 
1924, όταν ήρθαν πρόσφυγες από τις 
αλησμόνητες πατρίδες, τους ανάγκασαν 
να χρησιμοποιήσουν για οικοδομικά υλικά 
πολλά από τα απομεινάρια των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Μετοχίου αφήνοντας 
μόνο το Καθολικό της μονής, την εκκλησία 
που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Ανδρέα.

 
Οι Ρώσοι διεισδύουν 

στη Βαλκανική 

Το 1896, Ρώσοι μοναχοί προερχόμενοι 
από το Άγιο Όρος επισκέφτηκαν την 

περιοχή και ίδρυσαν ένα μετόχι που 
χτίστηκε πάνω στην έκταση που 
καταλάμβανε το τεράστιο οικοδομικό 
συγκρότημα του μοναστηριού τους. 
 
Ο δικηγόρος και συγγραφές Θόδωρος 
Λυμπεράκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 

αναφέρει ότι η κατασκευή του Μετοχίου 
του Αγίου Ανδρέα και η εγκατάσταση 
των Ρώσων μοναχών στην περιοχή 
«ήταν αποτέλεσμα της διεθνούς 
ρωσικής πολιτικής και διπλωματίας». 
 
Ο κ. Λυμπεράκης επισημαίνει ότι «οι Ρώσοι, 

από το 1834 που άρχισαν να συρρέουν 
στο Άγιο Όρος (που βρίσκονταν στα όρια 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) χτίζοντας 
το λεγόμενο σήμερα ρωσικό μοναστήρι, 
στόχευαν στη διείσδυση της Βαλκανικής 

Αγιος Ανδρέας, ένα χωριό 
με τη δική του ιστορία στο Παγγαίο



εβδομάδα greek weekly news44 χρόνια8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 21

Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

προς εξυπηρέτηση των τότε ιδιαίτερα 
διαδεδομένων πανσλαβικών ιδεών. 
Οι έμπειροι διπλωμάτες του τσαρικού 
υπουργείου Εξωτερικών πίστευαν ότι η 
παγκόσμια ακτινοβολία του Ορθόδοξου 
μοναστικού κέντρου θα τους επέτρεπε 
αυτή την άνετη διείσδυση και επικράτηση 
στις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου». 
 
Κινούμενοι σε αυτό το πλαίσιο, οι Ρώσοι 
μοναχοί -και αφού το ρωσικό μοναστήρι 
στο Άγιο Όρος άρχισε να ακμάζει- 
προχώρησαν το 1869 στην αγορά μιας 
μεγάλης έκτασης έναντι 3.000 χρυσών 
λιρών από τον Οθωμανό μπέη του Νουζλά. 
Η τεράστια αυτή έκταση καταλάμβανε 
ολόκληρη τη σημερινή περιοχή του Αγ. 
Ανδρέα και έφτανε μέχρι το σημερινό 
δημοτικό διαμέρισμα της Νέας Ηρακλείτσας 
αλλά είχε εκτάσεις με μια σκάλα 
ελλιμενισμού πλοίων και στη Νέα Πέραμο. 
 
Μόλις αγοράστηκε η έκταση από τη Σκήτη 
του Αγίου Ανδρέα, εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή περίπου τριάντα Ρώσοι μοναχοί 
που ξεκίνησαν να κατασκευάζουν ένα 
Μετόχι. Το καθολικό του κατασκευάστηκε 
στα πρότυπα των ρωσικών καθολικών του 
Αγίου Όρους τιμώμενο τη μνήμη του Αγ. 
Ανδρέα και διακοσμημένο με εικόνες της 
εικονογραφικής σχολής του Νοβγκόροντ. 
 
Μετά την ίδρυσή του, το Μετόχι του 
Αγ. Ανδρέα ενισχύθηκε από σημαντικά 
κτιριακά οικοδομήματα έκτασης πάνω από 
20.000 τετραγωνικών. Η επικοινωνία του 
Μετοχίου με τη Ρωσία και ο εφοδιασμός 
του γινόταν μέσω του λιμανιού του, στη 
Νέα Ηρακλείτσα, από ατμόπλοια που 
έρχονταν απευθείας από την Οδησσό.

 
Εντυπωσιακό κτίσμα 

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του 
Έλληνα ταγματάρχη Νικόλαου Σχινά για 
την πολυτέλεια του Μετοχίου, ο οποίος το 
1886 περνώντας από την περιοχή αναφέρει 
στις σημειώσεις του: «…έχει πολυτελή ναό 
με πολλά οικοδομήματα, σιδηρουργείο, 
ξυλουργείο, αμαξοποιείο, δυο ιππομύλους, 
δυο κλιβάνους, αποθήκες εισοδημάτων και 
στάβλους πεντακοσίων κτηνών. Διαμένουν 
στο Μετόχι εκατό χριστιανοί καλλιεργητές 

και ογδόντα Ρώσοι μοναχοί…, 
αξιωματικοί του ρωσικού 
στρατού, με προϊστάμενο το 
ραδιούργο Ρώσο Βαρνάβα 
σε μια προσπάθεια διάδοσης 
των πανσλαβικών ιδεών». 
 
Γύρω στα 1900, το Μετόχι είχε 
περί τους εκατό μοναχούς. Οι 
σχέσεις τους με τους γύρω απ’ 
αυτό κατοικούντες υπόδουλους 
Έλληνες, ακόμη και στη διάρκεια 
της πρώτης και δεύτερης 
βουλγαρικής κατοχής (1913 και 
1916) ήταν άριστες. Επιπλέον, 
η φιλοξενία των Ρώσων 
μοναχών, ακόμα και κάτω από 
τις δυσκολότερες συνθήκες, ήταν 
παροιμιώδεις όπως αφηγούνταν 
οι γέροντες της Ελευθερούπολης 
και των Ελευθερών.

 
 

Η πτώση της 
τσαρικής Ρωσίας και 

η παρακμή 
Η παρακμή των ρωσικών 
ιδρυμάτων του Αγίου Όρους και 
συνακόλουθα του Μετοχίου τους 
στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, 
φάνηκε αμέσως μετά την πτώση 
της τσαρικής Ρωσίας. Τα ρωσικά 
ατμόπλοια δεν ξαναφάνηκαν στον 
κόλπο της Νέας Ηρακλείτσας, 
οι μοναχοί περιορίστηκαν σε 
όσα παρήγαγαν τα κτήματα 
τους και η θάλασσα, κι έτσι το 
Μετόχι παρήκμασε. Το 1919 
εγκαταλείφθηκε οριστικά, όταν 
οι μοναχοί του εκδιώχτηκαν και 
εξορίστηκαν στη Βουλγαρία. 
 
Η Συμέλα Κορδύλη - Μαργιόλα, 
που γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στον Άγιο Ανδρέα, έχοντας 
μελετήσει όλα αυτά τα χρόνια την 
ιστορία του τόπου της, μιλώντας 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνει ότι 
«το 1923, μετά τη συνθήκη της 
Λωζάνης, Έλληνες πρόσφυγες, 
κυρίως ποντιακής καταγωγής, ήρθαν 
και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή όπου 
βρισκόταν το άλλοτε ακμαίο ρωσικό 
Μετόχι. Το κράτος έπρεπε να βρει 
τρόπους αποκατάστασης όλων αυτών 
των πονεμένων Ελλήνων. Έτσι, το 1924 
απαλλοτρίωσε τα κτήματα του Μετοχίου, 
για να τα διανείμει στη συνέχεια στους 
πρόσφυγες των δύο νεοϊδρυθέντων 
γειτονικών χωριών Νέας Ηρακλίτσας 
και Νέας Περάμου. Απέμεινε μόνο το 
Καθολικό του Μετοχίου, του Αγίου Ανδρέα, 
από το οποίο πήρε το όνομα του το νέο 
προσφυγικό χωριό».

 
Πηγή: iefimerida.gr 
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Έκθετος ο Διοικητής του Γ.Ν. 
Ηλείας τονίζει με ανακοίνωσή 
του ο πρ. του Συλλόγου Φίλων 

Νοσοκομείου Αμαλιάδας

Για «κοροϊδία δίχως όριο» 
καταγγέλλει τον Διοικητή του 
Γ.Ν. Ηλείας, ο πρόεδρος του 

Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου 
Αμαλιάδας Ανδρέας 

Παπαδάκος, επιρρίπτοντάς 
του ευθύνες για την 

υποβάθμιση της Νοσηλευτικής 
Μονάδας, προαναγγέλλοντας  

μάλιστα και τη νομική 
διερεύνηση του θέματος.

Ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης:

“Και πριν αλέκτωρ λαλήσει…”  ο 
διοικητής του Γ.Ν. Ηλείας κ. Χρήστος 
Χριστόπουλος έκανε πάλι το θαύμα 
του και οι βαρύγδουπες δηλώσεις του 
περί στήριξης και αναβάθμισης του 
Νοσοκομείου Αμαλιάδας κατέρρευσαν 
σαν χάρτινος πύργος, αφού δεν 
πρόλαβε να υλοποιηθεί η μετακίνηση 
και λειτουργία της Ουρολογικής 
και Ορθοπαιδικής κλινικής από 
το Νοσοκομείο του Πύργου στο 
Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, με 
δική του πράξη, με ημερομηνία 
2/12/2020, καλεί τους γιατρούς των 
ανωτέρω κλινικών να επιστρέψουν 
στο Νοσοκομείο του Πύργου!  Οι 
οποίοι βέβαια να σημειώσουμε ότι 
δεν πρόλαβαν καν να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στο Νοσοκομείο της 
Αμαλιάδας.

Ο κύριος διοικητής όχι μόνον 
δεν αναβαθμίζει και δεν στηρίζει 
την λειτουργία του Νοσοκομείου 
Αμαλιάδας, αλλά δυστυχώς έχει 
επιδοθεί σε έναν μανιώδη αγώνα 
υποβάθμισής του, αποδεικνύοντας 
έμπρακτα ότι όχι μόνο αδιαφορεί για 
την συγκεκριμένη υγειονομική δομή 
αλλά αδιαφορεί για την υγεία και την 
περίθαλψη των πολιτών της Ηλείας.

Με πρακτικές άκρως επικίνδυνες 
βάζει σε περιπέτειες το πολύπαθο 
σύστημα υγείας του νομού, με 
μοναδικό γνώμονα την δική του θετική 
αξιολόγηση από το Υπουργείο Υγείας 
για τις ενέργειές του αναφορικά με την 
διαχείριση της πανδημίας.

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι 
από τις περίφημες δηλώσεις, που 
έγιναν μάλιστα μέσω συνέντευξης 
Τύπου, όπου ο κ. Χριστόπουλος και 
όσοι τον πλαισίωναν εμφανίστηκαν 
ως σωτήρες του Νοσοκομείου 
Αμαλιάδας, ανακοινώνοντας μεταφορά 
Ορθοπαιδικής και Ουρολογικής 
κλινικής από τον Πύργο στην 
Αμαλιάδα, ανακοινώνοντας δεκάδες 
προσλήψεις επικουρικού προσωπικού 
και ιατρών, ανακοινώνοντας άνοιγμα 
και λειτουργία της Νέας Πτέρυγας του 
Νοσοκομείου Αμαλιάδας.

Τελικά ισχύει το «φοβού τους 
Δαναούς και δώρα φέροντας» , γιατί 
αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι 
ανακοινώσεις έγιναν απλώς για να 
γίνουν… Η κοροϊδία στο μεγαλείο της 
κύριε διοικητά και μην επικαλείστε 
τώρα την αναφορά του συντονιστή 
διευθυντή της Ουρολογικής κλινικής 
του Νοσοκομείου Πύργου, ότι 
δήθεν δεν μπορεί να λειτουργήσει η 

συγκεκριμένη κλινική στο Νοσοκομείο 
της Αμαλιάδας, για να καλύψετε τα 
ψέματά σας.

Είστε έκθετος απέναντι στους ιατρούς, 
τους εργαζόμενους, τους πολίτες και 
τελικά αναρωτιόμαστε όλοι, μήπως 
υπήρχε δόλος πίσω από όλες σας τις 
ενέργειες;

Μετακινήσατε ιατρούς και νοσηλευτικό 
προσωπικό (περισσότερα από 
30 άτομα) από την Αμαλιάδα στο 
Νοσοκομείο του Πύργου για να 
στηρίξετε την λειτουργία της κλινικής 
Covid, ‘αδειάζοντας’ στην κυριολεξία 
το Νοσοκομείο της Αμαλιάδας 
και αποδυναμώσατε πλήρως την 
λειτουργία του.

Σεβαστήκαμε την προσπάθεια που 
γίνεται από όλους να στηριχθεί το 
σύστημα υγείας για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας και κρατήσαμε 
χαμηλούς τόνους.

Χαιρετήσαμε την απόφασή σας να 
μετακινήσετε τις κλινικές (Ουρολογική 
και Ορθοπαιδική) από το Νοσοκομείο 
του Πύργου σε αυτό της Αμαλιάδας, 
γιατί θεωρήσαμε ότι έχετε κατανοήσει 
την αναγκαιότητα λειτουργίας και του 
Νοσοκομείου της Αμαλιάδας, καθώς 
και το γεγονός ότι πλην του κορωνοϊού 
υπάρχουν και άλλα νοσήματα 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 

“Το Νοσοκομείο 
Αμαλιάδας δεν 

έχει ανάγκη 
όψιμους 

σωτήρες”

«Οι άνθρωποι σπεύδουν να ασκήσουν 
κριτική για να μην κριθούν οι ίδιοι…» 
έχει πει ο Γάλλος συγγραφέας Αλμπέρ 
Καμύ και τελικά καταλήγουμε ότι κάτι 
αντίστοιχο συμβαίνει και με τον… 
δεν γνωρίζουμε τον ακριβή του 
τίτλο, πρώην δημοτικό σύμβουλο 
να τον αναφέρουμε; Πολιτευτή; 
Υποψήφιο Δήμαρχο; Ας επιλέξει ο 
ίδιος τον τίτλο του, μας είναι αδιάφορο 
άλλωστε. Ο λόγος για τον κ. Δημήτρη 
Κωνσταντόπουλο, ο οποίος έχει 
αναγορεύσει τον εαυτό του σε κριτή 
των πάντων και με την πρόφαση 
ότι αναδεικνύει τα προβλήματα του 
τόπου- κάνει και παρεμβάσεις μάλιστα 
όπως μας πληροφορεί σε ανώτατα 
κυβερνητικά στελέχη- έχει επιδοθεί σε 
ανέξοδη κριτική, βάλει κατά πάντων 
και εμφανίζεται ως σωτήρας αυτού 
του τόπου!
Από το στόχαστρό του δεν ξέφυγε 
ούτε ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου 
Αμαλιάδας (Σ.ΦΙ.Ν.Α.), πρόεδρος του 
οποίου έχω την τιμή να είμαι εγώ, 
που στελεχώνεται από αξιόλογους 
ανθρώπους  και πορεύεται με στήριξη 
των απλών πολιτών του δήμου 
Ήλιδας και όχι μόνο, που αγωνιούν 
πραγματικά και ουσιαστικά για το 
Νοσοκομείο της Αμαλιάδας.
Επώνυμοι και μη, αφανείς ήρωες οι 
περισσότεροι, που έχουν στηρίξει 
με ανιδιοτέλεια επί σειρά ετών την 
λειτουργία του Νοσοκομείου της 
Αμαλιάδας και όχι όψιμοι κριτές 
προσώπων και ενεργειών.
Τους ανθρώπους που το αγαπούν έχει 
ανάγκη το Νοσοκομείο της Αμαλιάδας 
και όχι αυτούς που προσπαθούν 
να στήσουν σόου με πληρωμένα 
δημοσιεύματα.
Και εμείς είμαστε εδώ για να 
στηρίξουμε την προσπάθεια, να 
βγούμε μπροστά, να βάλουμε το 
λιθαράκι μας, όπου χρειάζεται, για να 
μείνει αλώβητο το Νοσοκομείο μας.
Αυτός είναι ο ρόλος του Συλλόγου 
κύριε Κωνσταντόπουλε και δεν 
προτιθέμεθα να ‘πάρουμε τα όπλα’ 
για να σας ευχαριστήσουμε, ούτε 
οφείλουμε να πάρουμε την άδειά 
σας για την λειτουργία του Συλλόγου. 
Προχωράμε με σχέδιο και πρόγραμμα, 
είμαστε παρόντες και θα γίνουμε 
περισσότεροι.
Σταματήστε λοιπόν την προκλητική 
σας προσπάθεια να δημιουργήστε 
όχλο και πάψτε να απαξιώνεται κάθε 
υγιή και ανιδιοτελή κίνηση.
Εμείς θα συνεχίσουμε απρόσκοπτα 
το έργο μας και δεν σκοπεύουμε 
να επανέλθουμε, προσπαθήστε και 
εσείς τουλάχιστον, αφού κόπτεστε 
τόσο πολύ, να κάνετε επιτέλους κάτι 
ουσιαστικό και να μην εκτοξεύετε 
φωτοβολίδες.

Ανδρέας Παπαδάκος
Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων 

Νοσοκομείου Αμαλιάδας

Αναπληρωτής Δήμαρχος Δ. Ήλιδας

Ανώτατο μέλος AHEPA

Ανδρέας Παπαδάκος: 
«Φοβού τους Δαναούς 
και δώρα φέροντας…»

χαιρετήσαμε επίσης και τις 
ανακοινώσεις σας για την κάλυψη 
δεκάδων θέσεων προσωπικού, 
αλλά δυστυχώς τώρα που άνοιξε το 
σύστημα για την υποβολή αιτήσεων 
δεν τις βλέπουμε. Τι έγινε, χάθηκαν και 
αυτές στο δρόμο;

Ως εδώ και μη παρέκει… Η κοροϊδία 
έχει και ένα όριο και εσείς το έχετε 
ξεπεράσει προ πολλού.

Οι παλινωδίες σας βλάπτουν σοβαρά 
το χώρο της υγείας και δεν προτιθέμεθα 
να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. 
Αλλάξτε ρότα γιατί θα χρειαστεί να σας 
την αλλάξουμε εμείς.

Ήδη, ξεκινάμε σε νομικό επίπεδο 
την διερεύνηση του θέματος γιατί 
διαπιστώνουμε ότι η καλοπροαίρετη 
στάση που είχαμε μέχρι σήμερα, 
λανθασμένα έχει εκληφθεί ως 
αδυναμία και οδηγεί σε ασυδοσία από 
την πλευρά σας.

Ξεκαθαρίζουμε ότι θα στηρίξουμε 
με κάθε τρόπο την λειτουργία του 
Νοσοκομείου της Αμαλιάδας και θα 
προστατεύσουμε την δημόσια υγεία.

Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων 
Νοσοκομείου Αμαλιάδας

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Παπαδάκος
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Η βασίλισσα Ελισάβετ 
απολαμβάνει να πλένει 
τα πιάτα όταν πηγαίνει 

στο Μπαλμόραλ
Έχετε φανταστεί ποτέ τη βασίλισσα Ελισάβετ, να φορά 

γάντια και ποδιά και να κάνει δουλειές;
Κι όμως, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε έναν πρώην 

μέλος του υπηρετικού προσωπικού του παλατιού, η 
βασίλισσα Ελισάβετ απολαμβάνει να φοράει γάντια και να 
πλένει τα πιάτα.

Ο 62χρονος Πολ Μπάρελ, ο οποίος εργαζόταν ως 
υπηρέτης για τη βασίλισσα και αργότερα ως μπάτλερ για 
την πριγκίπισσα Νταϊάνα, για 10 χρόνια μέχρι το θάνατό 
της το 1997, είπε ότι ενώ η 94χρονη Αυτού Μεγαλειότης δεν 
μαγειρεύει το δικό της φαγητό, αγαπά να κάνει το πλύσιμο - 
ειδικά όταν βρίσκεται στο σπίτι της, στη Σκωτία, το Μπαλμόραλ. 

Η βασίλισσα Ελισάβετ... νοικοκυρά

«Της αρέσει να πλένει τα πιάτα. Φοράει τα γάντια της 
κουζίνας και όταν πάει στην ξύλινη καλύβα στο Μπαλμόραλ, 
στέκεται εκεί με τα γάντια και πλένει τα πιάτα και η κυρία 
των τιμών τα στεγνώνει», είπε μιλώντας στο podcast “The 
Secret” της Βίκι Πάτισον. 

Ενώ πολλοί από εμάς βλέπουν την 25η Δεκεμβρίου ως 
ευκαιρία να καταναλώσουμε πολλά φαγητά και γλυκά, ο 
Πολ Μπάρελ, επαίνεσε τη «μεγάλη αυτοπειθαρχία» της 
βασίλισσας Ελισάβετ, λέγοντας πως «Τρώει μόνο πολύ 
μικρές μερίδες».

Η λιτοδίαιτη βασίλισσα Ελισάβετ

«Δεν τρώει χριστουγεννιάτικο δείπνο, όπως κάνουμε 
εμείς, όπου τα φαγητά είναι τόσα και δεν μπορεί να δει 
ο ένας τον άλλον στο τραπέζι. Αν είναι να πω κάτι για 
τη βασίλισσα, νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι 
ότι έχει κάτι που οι υπόλοιποι δεν έχουν. Έχει μεγάλη 
αυτοπειθαρχία», ανέφερε ο πρώην προσωπικός υπηρέτης 
της βασίλισσας Ελισάβετ.

Πριν από λίγες ημέρες, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του 
Μπάκιγχαμ, λόγω της επιδημίας του νέου κορωνοϊού, η 
βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της πρίγκιπας Φίλιππος 
θα περάσουν φέτος τα Χριστούγεννα «ήρεμα» στο κάστρο 
του Ουίνδσορ, για πρώτη φορά τα τελευταία 30 και πλέον 
χρόνια.

Το βασιλικό ζεύγος περνά παραδοσιακά τις γιορτές 
στο τέλος του έτους στην κατοικία του στο Σάντρινγκχαμ, 
στο Νόρφολκ (ανατολική Αγγλία), μαζί με άλλα μέλη της 
οικογένειας.

Όμως, μπροστά στην υγειονομική κατάσταση, η 94χρονη 
βασίλισσα και ο 99χρονος σύζυγός της, με εύθραυστη 
υγεία, αποφάσισαν να παραμείνουν στην κατοικία τους, 
που βρίσκεται στα περίχωρα του Λονδίνου.

«Έχοντας εξετάσει όλες τις συστάσεις των ειδικών, η 
βασίλισσα και ο δούκας του Εδιμβούργου αποφάσισαν να 
περάσουν φέτος τα Χριστούγεννα ήρεμα στο Ουίνδσορ», 
ανέφερε ένας εκπρόσωπος τύπου των βασιλικών 
ανακτόρων.

Με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και πάνω από ένα 
εκατομμύριο κρούσματα, η Βρετανία είναι μία από τις 
χώρες της Ευρώπης που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την πανδημία.

iefimerida.gr 

Γερμανία: Το συγκινητικό 
μήνυμα στα ελληνικά για 
την μικρή Βιργινία που 
σκοτώθηκε στην Τρίερ

Τραγωδία στη Γερμανία: Συγγενείς του Γιώργου 
Κομπιλίδη και της μικρής Βιργινίας αποχαιρετούν πατέρα 
και κόρη που βρήκαν τραγικό θάνατο στην Τρίερ.

«Βιργίνια μου κρατά σφιχτά τον μπαμπά σου αγκαλιά να 
σε προσέχει εκεί ψηλά. Φύλαγε την μανούλα σου και τον 
αδερφούλι σου σαν άγγελος που έγινε» αναφέρεται στο 
μήνυμα.

Το μόλις εννέα εβδομάδων κορίτσι και ο 45χρονος 
πατέρας της που ζούσαν στην Τρίερ παρασύρθηκαν από 
τον 51χρονο οδηγό του αυτοκινήτου που σκόρπισε τον 
θάνατο στην γερμανική πόλη.

Από την κούρσα θανάτου του 51χρονου έχασαν τη ζωή 

τους εκτός από τους δύο Έλληνες ομογενείς, μια 52χρονη 
Γαλλίδα καθηγήτρια, μια 25χρονη σπουδάστρια και μια 
73χρονη συνταξιούχος. Την ίδια ώρα στους 18 ανέρχονται 
οι τραυματίες με ορισμένους να δίνουν μάχη για να 
κρατηθούν στη ζωή.

Ο 51χρονος Berd W. ο οποίος συνελήφθη τέσσερα λεπτά 
μετά την έναρξη της φονικής πορείας του αυτοκινήτου του, 
είναι ένας άνεργος ηλεκτρολόγος που είχε γεννηθεί και 
μεγαλώσει στην Τρίερ.

«Ήταν φιλικός και ανοιχτός σε όλους, ένας άνθρωπος 
που ήταν έτοιμος να βοηθήσει» δηλώνει πρώην 
συνάδελφός του.

Ο 51χρονος το τελευταίο διάστημα ήταν άνεργος και γι’ 
αυτό είχε καταχωρίσει το αυτοκίνητό του σε στοιχεία φίλου 
του καθώς δεν ήθελε να φαίνεται ότι έχει περιουσιακά 
στοιχεία προκειμένου να λαμβάνει τα επιδόματα από τις 
γερμανικές αρχές.

Όπως λένε άνθρωποι που τον γνωρίζουν, το τελευταίο 
διάστημα ζούσε μέσα στο αυτοκίνητο και ήταν συχνά 
μεθυσμένος «καθώς είχε αποκοπεί από όλα».

Κορoνοϊός - Θεσσαλονίκη: 
Ασφυκτιούν τα νοσοκομεία 

 Γεμίζουν διαρκώς οι ΜΕΘ

Ασφυκτική είναι η πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να μετρούν τα κρεβάτια 
σε κάθε εφημερία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA.

Η μία εφημερία δε διαφέρει από την άλλη σε αριθμούς. 
Τα κρεβάτια στη ΜΕΘ γεμίζουν κι αδειάζουν διαρκώς.

Oι γιατροί και οι νοσηλευτές ελπίζουν πως τα μέτρα 
θα αποδώσουν τελικά και η σημαντική μείωση των 
κρουσμάτων θα ελαττώσει την πίεση στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας.

Ωστόσο, η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών 
Ιατρών Αθηνών – Πειραιώς Ματίνα Παγώνη έστειλε ένα 

πολύ πιο απαισιόδοξο μήνυμα. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κ. 
Παγώνη είπε συγκεκριμένα:

«Όσοι μένουν σε κάθε σπίτι, θα βάλουν τα καλά τους, 
θα φτιάξουν ωραία φαγητά, θα βάλουν μουσική και θα 
περάσουν μόνοι τους το ρεβεγιόν και τις ημέρες των 
Χριστουγέννων, χωρίς ανθρώπους από άλλες οικογένειες, 
παρά τα όσα είπε προ ημερών ο πρωθυπουργός.

Εμείς οι γιατροί θα πούμε αυτό που πρέπει να γίνει, 
βλέποντας πόσο υψηλά παραμένει ο αριθμός των 
κρουσμάτων και η κατάσταση στα νοσοκομεία.»

Η κ. Παγώνη προσέθεσε:
«Θα βλέπουμε από το μπαλκόνι τους γείτονες που με 

τον ίδιο τρόπο θα γιορτάζουν στο στολισμένο σπίτι τους και 
θα πούμε μέσω του διαδικτύου και του τηλεφώνου τις ευχές 
στους αγαπημένους μας ανθρώπους γιατί έτσι πρέπει να 
γίνει λόγω των συνθηκών.»

Εκτίμησε δε, πως αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για 
μήνες:

«Τις Απόκριες μπορούμε να βάλουμε τη στολή μας, 
να φορέσουμε τη μάσκα μας και να μείνουμε σπίτι μας. 
Δεν θα κάνουμε ούτε Πάσχα, καθώς ακόμη δεν θα έχει 
ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του πληθυσμού, θα είμαστε 
μόνο στο 50-60% τότε που θα έχει εμβολιαστεί.»

Το πινγκ πογνκ των κρουσμάτων

Παρά το συνεχιζόμενο επί σχεδόν ένα μήνα lockdown, 
η πτώση των κρουσμάτων είναι αργή, ενώ οι ημερήσιοι 
θάνατοι και οι διασωηλγνωμένοι παραμένουν στο ύψη.

Οι αντοχές του ΕΣΥ εξακολουθούν να δοκιμάζονται. Το 
Σάββατο τα κρούσματα ήταν 1383, οι διασωληνωμένοι 594 
και οι θάνατοι από κορoνοϊό 98.

Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το λεγόμενο 
πινγκ πονγκ των κρουσμάτων. Ο κορoνοϊός κυκλοφορεί 
στους χώρους δουλειάς, ορισμένοι εκ των οποίων γίνονται 
εστίες υπερμετάδοσης. Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι φέρνουν 
τον κορωνοϊό στο σπίτι, όπου είναι συγκεντρωμένες λόγω 
lockdown, οι οικογένειες. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε 
νέα κρούσματα στα οικογενειακά περιβάλλοντα και να 
επιβραδύνεται η ανάσχεση της επιδημίας.

Άγριο έγκλημα: 
Αποκεφάλισε τα 2 

παιδιά του - Νεκροί ένας 
12χρονος και μια 13χρονη

Ούτε οι έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος 
ανθρωποκτονιών του Λος Άντζελες δεν μπορούσαν να 
πιστέψουν στα μάτια τους όταν αντίκρισαν τις σορούς δυο 
παιδιών που είχαν αποκεφαλιστεί από τον ίδιο τους τον 
πατέρα.

Το σοκαριστικό περιστατικό ανακάλυψαν πρώτα οι 
πυροσβέστες που έφτασαν στο διαμέρισμα του Century 
Circle, όταν κλήθηκαν για μια διαρροή αερίου. Αμέσως 
ειδοποιήθηκε και η αστυνομία με τα δυο παιδιά να 
εντοπίζονται αποκεφαλισμένα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα κεφάλια των παιδιών σε 
άλλο δωμάτιο του σπιτιού, σύμφωνα με τους Los Angeles 
Times.

«Ήταν πάρα πολύ βάναυσο», ανέφερε μέλος της 
αστυνομίας που βρέθηκε στο σημείο.

Ο πατέρας των παιδιών, Maurice Taylor Sr., συνελήφθη 
και κρατείται με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας 
από πρόθεση.

Είναι άγνωστο για πόσο καιρό τα δυο παιδιά βρίσκονταν 
νεκρά στο σπίτι και φυσικά δεν συνδέεται η διαρροή αερίου 
με τους θανάτους τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχει συλληφθεί και η μητέρα 
των δυο παιδιών αλλά αφέθηκε ελεύθερη.

newsbomb.gr
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Υ Γ Ε Ι Α

Στα κράτη της υποσαχάριας Αφρικής, 
οι θάνατοι εξαιτίας της ελονοσίας θα 
ξεπεράσουν εκείνους που θα προκαλέσει 
ο κορωνοϊός, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας.

Όπως επισημαίνεται, αυτό θα οφείλεται 
στην υπερφόρτωση των συστημάτων 
υγείας λόγω της πανδημίας.

Πάνω από 409.000 άνθρωποι σε 
παγκόσμιο επίπεδο (οι περισσότεροι 
βρέφη και μικρά παιδιά στις πιο φτωχές 
περιοχές του κόσμου) πέθαναν το 2019 
εξαιτίας της ασθένειας, η οποία μεταδίδεται 
από τα κουνούπια, ανέφερε ο Οργανισμός 
σε έκθεσή του για τη διεθνή  προσπάθεια 
εξάλειψης της ασθένειας.

Φέτος, ο αριθμός των θυμάτων 
αναμένεται πως θα είναι υψηλότερος, 
λόγω της Covid – 19.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι ανάλογα με 
τον βαθμό δυσχερειών και ελλείψεων στις 
υπηρεσίες υγείας (…) οι πλεονάζοντες 
θάνατοι εξαιτίας της ελονοσίας μπορεί 
να κυμανθούν από τους 20.000 ως τους 
100.000 στην υποσαχάρια Αφρική», 
τόνισε ο Πέδρο Αλόνσο, διευθυντής 
του προγράμματος του ΠΟΥ για την 
αντιμετώπιση της ελονοσίας. «Οι 
περισσότεροι» από τους ασθενείς που 
θα πεθάνουν είναι «μικρά παιδιά», 
συμπλήρωσε.

«Είναι πολύ πιθανό η πλεονάζουσα 
θνητότητα της ελονοσίας να είναι 
υψηλότερη από τη θνητότητα της COV-
ID-19 καθεαυτού», πρόσθεσε το  στέλεχος 
του οργανισμού, που αποτελεί μέρος του 
συστήματος του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 2019 
καταγράφηκαν 229 εκατομμύρια κρούσματα 
ελονοσίας, αριθμός που παραμένει σχετικά 
σταθερός τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 
Παρά τις άνευ προηγουμένου προκλήσεις 
που εγείρει η πανδημία του κορωνοϊού, 
πολλές χώρες δίνουν σκληρή μάχη και 
αντιμετωπίζουν την ασθένεια, σύμφωνα με  
τον Οργανισμό.

Το 2019 τέσσερις χώρες κατέγραψαν 
σχεδόν τα μισά κρούσματα στον πλανήτη: 
η Νιγηρία (27%), η Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό (12%), η Ουγκάντα (5%) και η 
Μοζαμβίκη (4%).

Όμως «η μακροπρόθεσμη επιτυχία ως 
προς τον στόχο ο κόσμος να απαλλαγεί 
από την ελονοσία μέσα σε μια γενιά 

απέχει πολύ από το να είναι εγγυημένη», 
σημείωσε ο ΠΟΥ. 

Ορισμένες από τις χώρες της 
Αφρικής που πλήττονται περισσότερο 
δυσκολεύονται να σημειώσουν ουσιαστική 
πρόοδο από το 2016 κι έπειτα.

Ωστόσο, στην έκθεση υπογραμμίζεται 
πως από το 2000, 21 χώρες κατάφεραν 
να εξαλείψουν την ελονοσία, ενώ η Ινδία 
καταγράφει τα πιο θεαματικά αποτελέσματα 
την τελευταία διετία, με μεγάλη πτώση 
των μολύνσεων (–18%) και των θανάτων 
(–20%). Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η 
πρόοδος σε έξι χώρες που αρδεύονται από 
τον Μεκόνγκ στη νοτιοανατολική Ασία, που 
βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη 
του στόχου να εξαλείψουν την ασθένεια ως 
το 2030. Ήδη, κατάφεραν να μειώσουν τον 
αριθμό των κρουσμάτων κατά 90% μεταξύ 
του 2000 και 2019.

Να σημειωθεί ότι εξαιτίας της μετάδοσής 
της από τα κουνούπια σε πολλές περιοχές 
του κόσμου, ο μισός πληθυσμός της 
υφηλίου κινδυνεύει να προσβληθεί.

Η ελονοσία συνεχίζει να σκοτώνει ένα 
παιδί κάθε δύο λεπτά. Παρ’ όλ’ αυτά, η 
έμφαση όσον αφορά τη χρηματοδότηση 
δίνεται αλλού, γεγονός που καθιστά 
θανάτους παιδιών που θα μπορούσαν να 
είχαν αποφευχθεί πιθανότερους.

Ο Πίτερ Σαντς, εκτελεστικός διευθυντής 
του Παγκόσμιου Ταμείου για την 
καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης 
και της ελονοσίας, χαρακτήρισε την έκθεση 
του ΠΟΥ «εξαιρετικά καίρια».

«Ο κόσμος της υγείας παγκοσμίως, 
τα μέσα ενημέρωσης, οι πολιτικοί, όλοι 
ασχολούνται με την COVID (…) και 
ελάχιστη προσοχή δίνουμε σε μια ασθένεια 
η οποία σκοτώνει πάνω από 400.000 
ανθρώπους κάθε χρόνο, κυρίως παιδιά», 
τόνισε σε δημοσιογράφους.

«Και σας υπενθυμίζω, αυτή είναι μια 
ασθένεια από την οποία ξέρουμε πώς 
μπορούμε να απαλλαγούμε — επομένως 
το ότι δεν το κάνουμε είναι επιλογή».

Όπως συμβαίνει και σε πολλά άλλα 
πεδία, ο ΠΟΥ τονίζει πως το 2019 
συγκεντρώθηκαν μόλις τα μισά από τα 
κεφάλαια που ήλπιζε για να μπορέσει 
να συμβάλλει στην καταπολέμηση της 
ασθένειας, περίπου 3 δισεκ. δολάρια από 
τα 5,6 δισεκ. δολάρια που είχε ορίσει ως 
στόχο.

ΠΟΥ: Οι νεκροί από 
ελονοσία θα ξεπεράσουν 

τους θανάτους από Covid-19
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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...

Το Μπανγκλαντές 
μεταφέρει ένα 

εκατ. πρόσφυγες 
Ροχίνγκια σε 

απομονωμένο νησί
Το Μπανγκλαντές ξεκινά την μεταφορά 

των περίπου ένα εκατομμύριο προσφύγων 
Ροχίνγκια που ζουν στο έδαφός του 
προς το νησί Μπασάν Σαρ, το οποίο 
πλήττεται συχνά από κυκλώνες και όπου 
καταγράφονται πλημμύρες, μια κίνηση την 
οποία ο ΟΗΕ και οργανώσεις προάσπισης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν 
επικίνδυνη.

Περίπου 922 Ροχίνγκια έφυγαν από τον 
καταυλισμό στο Κοξ Μπαζάρ με λεωφορεία 
και προορισμό το λιμάνι Τσιταγκόνγκ 
από όπου θα μεταφερθούν με πλοία του 
Πολεμικού Ναυτικού στο Μπασάν Σαρ 
στον κόλπο της Βεγγάλης.

«Είκοσι λεωφορεία αναχώρησαν σε δύο 
κομβόι με 423 ανθρώπους στα δέκα πρώτα 
και 499 στα δέκα άλλα», δήλωσε ο Ανουάρ 
Χοσαΐν, διοικητής της τοπικής αστυνομίας, 
διευκρινίζοντας ότι και άλλα λεωφορεία 
ετοιμάζονται να αναχωρήσουν αργότερα. 

Το Πολεμικό Ναυτικό του Μπανγκλαντές 
κατασκεύασε καταλύματα στο νησί 
προκειμένου να στεγαστούν εκεί 
τουλάχιστον 100.000 πρόσφυγες 
Ροχίνγκια καθώς και ένα ανάχωμα για να 
τους προστατεύει από τις πλημμύρες.

Λίγο νωρίτερα αξιωματούχοι είχαν 
δηλώσει ότι περίπου 2.500 πρόσφυγες της 
μουσουλμανικής αυτής μειονότητας έχουν 
ήδη εγκατασταθεί στο νησί.

Από την πλευρά του το γραφείο του 
ΟΗΕ στο Μπανγκλαντές δημοσίευσε 
μια λακωνική ανακοίνωση στην οποία 
αναφέρει ότι «δεν εμπλέκεται» σε αυτή τη 
διαδικασία μεταφοράς, για την οποία έχει 
λάβει «λίγες πληροφορίες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, ο 
ΟΗΕ δεν έχει λάβει άδεια για να ελέγξει με 
ανεξάρτητο τρόπο την «ασφάλεια» στο νησί 
και τις συνθήκες ζωής εκεί, ενώ τόνισε ότι 
οι πρόσφυγες «θα πρέπει να μπορούν να 
λαμβάνουν μια ελεύθερη και ενημερωμένη 
απόφαση για την μετεγκατάστασή τους». 
Εξάλλου στο νησί θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε ιατρική 
περίθαλψη και να είναι σε θέση να φεύγουν 
από εκεί εφόσον το επιθυμούν.

Ο «Γολγοθάς» των Ροχίνγκια

Περίπου 750.000 πρόσφυγες της 
μουσουλμανικής μειονότητας των 
Ροχίνγκια έφυγαν από τη Μιανμάρ το 2017 
λόγω των διώξεων που υπέστησαν από 
τον στρατό και πολιτοφυλακές βουδιστών 
και αναζήτησαν καταφύγιο στο γειτονικό 
Μπανγκλαντές. Εκεί ζούσαν ήδη περίπου 
200.000 Ροχίνγκια πρόσφυγες.

Η μαζική εισροή προσφύγων οδήγησε 
στη δημιουργία τεράστιων καταυλισμών, 
όπου οι Ροχίνγκια ζουν σε άθλιες συνθήκες, 
τις οποίες επιδείνωσε η πανδημία του 
κοροναϊού.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) εκτιμά ότι στο 
Μπανγκλαντές ζουν περίπου 860.000 
Ροχίνγκια στους καταυλισμούς που 
βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη 
Μιανμάρ. Περίπου 150.000 άλλοι ζουν 
σε άλλες περιοχές του Μπανγκλαντές, 
ενώ άλλοι 600.000 έχουν παραμείνει στη 
Μιανμάρ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υγειονομικό διαβατήριο: 
Μόνο με απόδειξη 

εμβολιασμού 
θα μπορούν να 

ταξιδεύουν 
οι πολίτες

Τουλάχιστον 5 αεροπορικές εταιρείες 
σχεδιάζουν ένα ψηφιακό πάσο για τους 
ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο που θα 
αποδεικνύει ότι έχουν εμβολιαστεί κατά του 
κορονοϊού. Σκέψεις να εφαρμοστεί και σε 

χώρους δουλειάς, θέατρα, ξενοδοχεία και 
αλλού.

Το υγειονομικό διαβατήριο δεν είναι κάτι 
καινούριο για τις ελεύθερες μετακινήσεις 
των πολιτών. Υπήρχε από όταν πήγαιναν 
μετανάστες στις ΗΠΑ και περνούσαν από 
τη νήσο Ελις στη Νέα Υόρκη και έπρεπε να 
αποδείξουν ότι είναι υγιείς.

Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και 
πολλές πανδημίες και ακόμα και σήμερα 
υπάρχουν κράτη που ζητούν από τους 
ταξιδιώτες που φτάνουν σε αυτά να 
αποδείξουν ότι έχουν εμβολιαστεί κατά 
του κίτρινου πυρετού αν ο προηγούμενος 
σταθμός τους θεωρείται περιοχή υψηλού 
κινδύνου. 

Όπως και να έχει η συζήτηση έχει 
επανέλθει με αφορμή τον κορονοϊό και 
όπως γράφουν οι Financial Times, ήδη 
αεροπορικές εταιρείες θα αξιώνουν από 
τους επιβάτες τους να έχουν μαζί τους 
αποδεικτικό στοιχείο ότι εμβολιάστηκαν 
κατά του κορονοϊού. 

Και αυτό ίσως να επεκταθεί και 
σε εργασιακούς χώρους αλλά και σε 
ξενοδοχεία και θέατρα όπου όσοι θα 
εισέρχονται θα πρέπει να προσκομίζουν 
απόδειξη ανοσίας. 

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο 
θεωρείται αδύνατον να κάνουν 
υποχρεωτικούς τους εμβολιασμούς 
καθώς αυτό μπορεί να προσκρούσει στην 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Πως οι πολίτες δηλαδή θα επιτρέπουν 
τόσο προσωπικά τους στοιχεία να 
αποθηκεύονται σε τεράστιες βάσεις 
δεδομένων; Και πως αυτά τα δεδομένα δεν 
θα πέσουν σε χέρια που δεν θα έπρεπε να 
πέσουν; 

Πάντως, οι 5 αεροπορικές εταιρείες 
που σκοπεύουν να προχωρήσουν το 
σχέδιο αυτό, να φτιάξουν δηλαδή ένα 
ψηφιακό πάσο για τους επιβάτες τους, 
χρησιμοποιούν μια πλατφόρμα την 
CommonPass που αποθηκεύει μόνο 
περιορισμένα δεδομένα στο κινητό του 
επιβάτη, έναν κώδικα QR που δείχνει ότι 
πληροί τις προϋποθέσεις για είσοδο.

tanea.gr

Επιμένει ο Τραμπ: 
«Θα κερδίσουμε 

αυτές τις εκλογές»  
Πιέσεις στον κυβερνήτη 

της Τζόρτζια
Στην πρώτη του συγκέντρωση μετά 

τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ο 
Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε χθες Σάββατο 
βράδυ στην Τζόρτζια να βροντοφωνάζει ότι 
θα κερδίσει τις εκλογές, τις οποίες ωστόσο 
έχασε σχεδόν από τον Τζο Μπάιντεν, με 
τον Ρεπουμπλικάνο απερχόμενο πρόεδρο 
να καταγγέλλει για μια ακόμη φορά εκλογές 
«νοθείας».

Ο Τραμπ ταξίδεψε στην Πολιτεία 
της Τζόρτζια για να υποστηρίξει δύο 
απερχόμενους Ρεπουμπλικάνους 
γερουσιαστές που θα αντιμετωπίσουν 
κρίσιμες επαναληπτικές εκλογές στις 
5 Ιανουαρίου. Σε αυτές διακυβεύεται 
η πλειοψηφία της Γερουσίας των ΗΠΑ 
και επομένως οι ισορροπίες εξουσίας 
στην Ουάσινγκτον όταν ο Τζο Μπάιντεν 
αναλαμβάνει τα προεδρικά καθήκοντα στις 
20 Ιανουαρίου.

Εάν αυτοί οι γερουσιαστές, η Κέλι Λέφλερ 
και ο Ντέιβιντ Περντού «δεν κερδίσουν, 
τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει» 
τους Δημοκρατικούς, βροντοφώναξε ο 
Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχετε ιδέα πόσο θα 
χειροτερέψει η κατάσταση», συνέχισε.

Ωστόσο, το πρώτο μέρος της ομιλίας 
του το αφιέρωσε ως επί το πλείστον στις 
προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Θα κερδίσουμε αυτές τις εκλογές», 
δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος 
μπροστά σε εκατοντάδες υποστηρικτές 
που συγκεντρώθηκαν σε εξωτερικούς 
χώρους στη Βαλντόστα, με ελάχιστους 
από αυτούς να φορούν μάσκες.

«Θα προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι 
χάσαμε. Δεν χάσαμε», είπε με το πλήθους 
να φωνάζει «Σε αγαπάμε» και «Τέσσερα 
ακόμη χρόνια». «Αυτές οι εκλογές ήταν 
νοθευμένες», συνέχισε ο Τραμπ.

Ο ίδιος δεν έχει παραδεχτεί την ήττα 
του από τον Μπάιντεν και αντ΄αυτού 
καταγγέλλει επανειλημμένα, χωρίς καμία 
απόδειξη, εκτεταμένη νοθεία. Δικαστήρια 
σε όλες τις ΗΠΑ έχουν απορρίψει σωρεία 
νομικών προσφυγών από την ομάδα 
δικηγόρων του.

Στη χθεσινή προεκλογική συγκέντρωση, 
συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, 
Μελάνια Τραμπ, ο Τραμπ υπενθύμισε τις 
νίκες του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 
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σε βασικές Πολιτείες, τη Φλόριντα και 
το Οχάιο, και στη συνέχεια πρόσθεσε, 
σε αντίθεση με το επίσημο αποτέλεσμα: 
«Κερδίσαμε επίσης την Τζόρτζια, ήταν 
καλό».

Πιέσεις στον κυβερνήτη
 της Τζόρτζια

Επέκρινε και πάλι έντονα τον 
Ρεπουμπλικάνο και πρώην σύμμαχό 
του, κυβερνήτη της Τζόρτζια, Μπράιαν 
Κεμπ, και τον κάλεσε να ελέγξει ξανά τα 
ψηφοδέλτια.

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί και στους 
Ρεπουμπλικάνους που δεν τον στηρίζουν, 
συμπεριλαμβανομένου του Κεμπ, και 
του υπουργού Εξωτερικών της Πολιτείας 
αυτής, Μπραντ Ράφενσπεργκερ.

Ο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος προεδρικός 
υποψήφιος των Δημοκρατικών μετά το 
1992 που κέρδισε την Τζόρτζια. Μετά από 
επανακαταμετρήσεις των ψήφων σε όλη 
την Πολιτεία, συμπεριλαμβανομένης μιας 
επίπονης ανακαταμέτρησης με το χέρι 
περίπου 5 εκατομμυρίων ψηφοδελτίων, 
που δεν έδειξαν σημαντικές παρατυπίες, το 
εκλογικό αποτέλεσμα έχει επαληθευτεί και 
επικυρωθεί, δίνοντας στον νεοεκλεγέντα 
πρόεδρο Μπάιντεν τη νίκη με διαφορά 
13.000 ψήφων.

Νωρίτερα ο Τραμπ τηλεφώνησε στον 
Κεμπ και τον πίεσε με tweets του να προβεί 
σε περαιτέρω βήματα, στην απεγνωσμένη 
μάχη του μεγιστάνα προέδρου να 
ανατρέψει την εκλογική του ήττα.

Αφού ο Κεμπ απάντησε στο twitter 
ότι «ζήτησε δημοσίως τρεις φορές τον 
έλεγχο υπογραφών», ο Ρεπουμπλικάνος 
πρόεδρος είπε ότι αυτό δεν αρκεί και σε 
δεύτερο tweet του είπε ότι ο κυβερνήτης 
πρέπει να καλέσει αμέσως μια έκτακτη 
συνεδρίαση του πολιτειακού νομοθετικού 
σώματος.

Σε μια κίνηση άνευ προηγουμένου στη 
σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, το επιτελείο 

Τραμπ προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, 
να οδηγήσει νομοθετικά σώματα που 
ελέγχονται από Ρεπουμπλικάνους 
σε κρίσιμες Πολιτείες που κέρδισε ο 
Μπάιντεν να αγνοήσουν τα εκλογικά 
αποτελέσματα και να ανακηρύξουν νικητή 
τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Ο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές, 
εξασφαλίζοντας 306 Μεγάλους Εκλέκτορες 
έναντι 232 του Τραμπ. Το Σώμα Εκλεκτόρων 
θα συγκληθεί στις 14 Δεκεμβρίου για να 
επισημοποιήσει το αποτέλεσμα.

Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κορωνοϊός: 
Συνάντηση Μπάιντεν 
με τον επικεφαλής 
του αμερικανικού 

προγράμματος 
εμβολιασμού

Ο επικεφαλής του αμερικανικού 
προγράμματος εμβολιασμού για τον 
κορωνοϊό, Μονσέφ Σλαουί δήλωσε πως 
σκοπεύει να συναντηθεί με τον εκλεγμένο 
πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αυτήν την 
εβδομάδα για να συζητήσουν το θέμα του 
εμβολιασμού καθώς αυτός αναμένεται να 
ξεκινήσει για τους πρώτους Αμερικανούς 
αργότερα αυτόν τον μήνα.

Ο Μονσέφ Σλαουί είπε ότι δεν έχει 
ακόμη συναντηθεί με τον Μπάιντεν, ο 
οποίος έχει επικρίνει το σχέδιο διανομής 
των εμβολίων της διοίκησης Τραμπ. 
«Ανυπομονούμε πραγματικά για αυτό, 
διότι στην πραγματικότητα τα πράγματα 
έχουν σχεδιαστεί καταλλήλως», επισήμανε 
ο Σλαουί σε μια συνέντευξη στην εκπομπή 
“Face the Nation” του CBS.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε την Παρασκευή ότι 
η ομάδα του δεν έχει δει ένα λεπτομερές 
σχέδιο από τη διοίκηση του Ντόναλντ 
Τραμπ για τη διανομή των εμβολίων στις 
αμερικανικές πολιτείες. «Δεν υπάρχει 
κανένα λεπτομερές σχέδιο το οποίο έχουμε 
δει, όπως το πως βγάζεις το εμβόλιο από 
το δοχείο, το τοποθετείς σε μια σύριγγα, το 
κάνεις στο χέρι ενός ανθρώπου», είπε ο 
Μπάιντεν.

«Υπάρχουν πολλά περισσότερα 
που πρέπει να γίνουν»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία 
διανομής των εμβολίων, τα οποία πρέπει 
να αποθηκεύονται σε πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες, είναι δύσκολη και ακριβή. 
«Υπάρχουν πολλά περισσότερα που 
πρέπει να γίνουν». Ο Σλαουί σημείωσε 
πως μέρος της σύγχυσης ενδέχεται να 
οφείλεται στο ότι το κυβερνητικό σχέδιο 
βασίζεται στο ότι οι υγειονομικές αρχές των 
πολιτειών θα διανείμουν το εμβόλιο.

«Υπάρχουν, όμως, βίντεο, υπάρχουν 
εξηγήσεις για το πως ακριβώς να το κάνει 
κανείς. Σκοπεύουμε να έχουμε όλα τα 
επικουρικά υλικά, τις σύριγγες, τις βελόνες, 
τις μπατονέτες», τόνισε. «Νομίζω ότι τα 
σχέδια υπάρχουν και νιώθω σίγουρος 
ότι μόλις τα εξηγήσουμε, τα πάντα 
λεπτομερώς, ελπίζω ότι η νέα ομάδα 
μετάβασης θα κατανοήσει ότι όλα είναι 
καλά σχεδιασμένα».

iefimerida.gr

Παρίσι: Σάλος 
με βίντεο άγριου 

ξυλοδαρμού 
Αφροαμερικανού 
από αστυνομικούς
Μια νέα υπόθεση αστυνομικής βίας 

στη Γαλλία, λόγω της οποίας τέσσερις 
αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 
αφού ξυλοκόπησαν έναν Αφροαμερικανό 
παραγωγό μουσικής, ένα περιστατικό 
που καταγράφηκε σε βίντεο, προκαλεί 
αντιδράσεις στην πολιτική τάξη.

Καθώς συνεχίζεται η συζήτηση για 
το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο περί 
«καθολικής ασφάλειας», βάσει του οποίου 
απαγορεύεται η δημοσίευση φωτογραφιών 
αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας, ο Γάλλος 
υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμαμέν 
δήλωσε ότι θα ζητήσει «την αποπομπή» 
των αστυνομικών που ενεπλάκησαν 
στο περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε 
σε βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε σε 
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εικόνες που πρωτοδημοσιεύθηκαν 
στον ιστότοπο Loopsider δείχνουν έναν 
άνδρα, τον οποίο αποκαλούν Μισέλ, να 
δέχεται χτυπήματα από αστυνομικούς στην 
είσοδο ενός στούντιο μουσικής στο Παρίσι.

«Οι άνθρωποι που θα έπρεπε να με 
προστατεύουν, μου επιτέθηκαν (…) δεν 
έκανα κάτι για να το αξίζω αυτό», είπε 
μιλώντας στους δημοσιογράφους το θύμα 
Μισέλ Ζεκλέρ. «Θέλω απλώς αυτοί οι τρεις 
άνθρωποι να τιμωρηθούν από τον νόμο».

Αρχικά τέθηκαν σε διαθεσιμότητα τρεις 

αστυνομικοί, ενώ στη συνέχεια προστέθηκε 
και ένας τέταρτος, που πήγε να τους 
ενισχύσει στη διάρκεια του περιστατικού 
και ο οποίος φέρεται να πέταξε ένα 
δακρυγόνο μέσα στο στούντιο μουσικής, 
όπως δήλωσε στο AFP μια πηγή που έχει 
γνώση της υπόθεσης.

Ο Νταρμαμέν, που θα καταθέσει 
τη Δευτέρα ενώπιον της Νομοθετικής 
Επιτροπής της Εθνοσυνέλευσης, εκτίμησε 
μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό 
ότι οι αστυνομικοί αυτοί «σπίλωσαν τη 
στολή της Δημοκρατίας».

Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ερίκ 
Ντιπόν-Μορετί δήλωσε «σοκαρισμένος 
από τις εικόνες». Παραδέχθηκε μάλιστα ότι 
αν δεν υπήρχε το βίντεο, «δεν θα είχαμε 
μάθει για την υπόθεση αυτή» και πρόσθεσε 
«πρέπει να τραβάμε βίντεο».

O επικεφαλής του κόμματος «Ανυπότακτη 
Γαλλία» Ζαν-Λικ Μελανσόν εκτίμησε ότι η 
υπόθεση αυτή αποτελεί «φρικτή απόδειξη 
του ζωτικής σημασίας χαρακτήρα του 
δικαιώματος να βιντεοσκοπείται η δράση 
των αστυνομικών».

Με αυτό τον τρόπο ο Μελανσόν 
αναφερόταν στο άρθρο 24 του νόμου για 
την «καθολική ασφάλεια», που ποινικοποιεί 
τη μετάδοση εικόνων αστυνομικών εν ώρα 
υπηρεσίας.

Το νομοσχέδιο υιοθετήθηκε την Τρίτη 
από την Εθνοσυνέλευση και τώρα πρέπει 
να εξεταστεί από τη Γερουσία, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το νομοσχέδιο στηρίζουν τα συνδικάτα 
των αστυνομικών και οι βουλευτές της 
δεξιάς και της ακροδεξιάς και προβλέπει 
την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός 
έτους και προστίμου 45.000 ευρώ για τη 
μετάδοση «τις εικόνες του προσώπου 
ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου 
ταυτοποίησης» μελών των δυνάμεων 
ασφαλείας εν ώρα υπηρεσίας, όταν αυτή 
«πλήττει τη σωματική ή πνευματική τους 
ακεραιότητα».

Η αριστερά και οι υπέρμαχοι των 
ατομικών ελευθεριών θεωρούν ότι το 
νομοσχέδιο «πλήττει δυσανάλογα» την 
ελευθερία στην πληροφόρηση και αποτελεί 
ένδειξη των αυταρχικών τάσεων του 
Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ 
ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ τη 
δημιουργία «μιας ανεξάρτητης επιτροπής 
αρμόδιας να προτείνει νέα έκδοχή» του 
άρθρου, για το οποίο αναμένεται να 
αποφανθεί και το Συνταγματικό Συμβούλιο.

newsbomb.gr
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Σαν επικεφαλίδα του όλου λόγου 

ταιριάζει απόλυτα ένα ρητό του Παύλου: 
«Τοις αγαπώσι τον Θεόν πάντα συνεργεί 
εις αγαθόν» (Ρωμ. 8.28), δικό τους μα και 
πλείστες φορές και των άλλων.

Αργεί ν’ απαντήσει ο Θεός, και με τούτο 
επιτυγχάνονται πολλά.

α’) Φανερώνεται το επίπεδο της 
πίστεώς μας. Η πίστη δεν είναι κάτι το 
θεωρητικό, το διανοητικό και εγκεφαλικό 
τού τύπου «πιστεύω γιατί τα πράγματα 
με οδηγούν προς τα εκεί θέλοντας και 
μη· πιστεύω θαμπά και επιδερμικά 
πως υπάρχει αόριστα μια ανώτερη 
δύναμη». Τούτο συνιστά προθάλαμο 
της πίστεως. Κρίμα αν μείνουμε εκεί 
έξω· θα παγώσουμε.

Πίστη σε ένα πρώτο πλατύ στάδιο είναι 
ο ενστερνισμός των δογμάτων, σε δεύτερο 
δε και τέλειο η διαπροσωπική σχέση με τον 
συγκεκριμένο και προσωπικό Θεό. Η πίστη 
δεν είναι συναλλαγή, σαν, θα λέγαμε, 
«Ικανοποίησέ μου το τάδε αίτημα για να Σε 
πιστεύω, κάνε μου τη χάρη τούτη για να Σε 
αγαπώ» ή «Όλα μου πάνε καλά· ο Θεός 
με αγαπάει – και Τον αγαπώ κι εγώ». Αυτή 
είναι φτηνή τακτική.

β’) Καλλιεργείται η ταπεινοφροσύνη 
μας.

Ο Θεός στην αρχή μας ταπεινώνει. 
Ενδέχεται να Τον εκλιπαρούμε για κάποιο 
δώρο σπουδαίο κατά τη δική μας αντίληψη 
και στάθμιση, Εκείνος όμως να μη μας το 
παρέχει. Έτσι ωστόσο μας παρέχει ένα 
σπουδαιότατο δώρο κατά τη δική Του 
πάνσοφη σκέψη, την ταπείνωση.

Ας το καταλάβουμε με συλλογισμό «εκ 
του αντιθέτου»: Πόσοι και πόσοι αληθινά 
άγιοι και θαυματουργοί, όταν άφησαν να 
γλυκαθεί ο λογισμός τους και πίστεψαν 
πως έγιναν άγιοι, δεν τα έχασαν όλα; 
Διακυβεύθηκε μάλιστα και η σωτηρία τους. 
Δυσεξαρίθμητα τα παραδείγματα.

Ο Θεός για να επαναφέρει στην 
ταπείνωση, τη βάση των αρετών, που 
είναι η μητέρα των αρετών, αποσύρει 
παιδαγωγικά τη Χάρη Του, οπότε ο 
υψηλόφρονας πέφτει μέχρι και στα 
βαθύτερα και βαρύτερα αμαρτήματα, και 
κατά πρώτον στα σαρκικά. «Εάν επαρθείς 
με τα χαρίσματα αυτής [της προνοίας του 
Θεού], σε αφήνει και πέφτεις τελείως σε 
πράγματα, στα οποία [πριν] πειραζόσουν 
δια των λογισμών μόνο», διδάσκει ο αββάς 
Ισαάκ ο Σύρος (Ασκητικά Λόγος 49 Περί 
της αληθούς γνώσεως και περί πειρασμών 
σελ. 203).

Συνεπώς σε περίπτωση που ο Θεός 
μετέρχεται τη «βραδυτήτα» (Β’ Πέτρ. 3.9) 
και αργεί ν’ απαντήσει στις προσευχές 
μας, συμβάλλει ουσιαστικά προς την 
κατεύθυνση της πνευματικής μας προόδου 
η αυτομεμψία. Να πιστέψουμε ότι 
είμαστε ανώριμοι και ανάξιοι να τύχουμε 
απαντήσεως: «οίδαμεν δε ότι αμαρτωλών 
ο Θεός ουκ ακούει, αλλ’ εάν τις θεοσεβής η 
και το θέλημα αυτού ποιή, τούτου ακούει» 
(Ιω. 9.31).

γ’) Καταδεικνύεται η αναγκαιότητα της 
συνέσεως.

Απαιτείται εκλεπτυσμένη ευαισθησία 
και νήψη, εγρήγορση, ώστε να πιάνουμε 
νύξεις και σήματα θεϊκά, να κατανοούμε 
γιατί ο Θεός ενεργεί έτσι ή φαίνεται πως δεν 
ενεργεί τίποτε. Τι μας ζητάει; Μας ζητάει 
την πίστη, την ταπείνωση, τη μετάνοια, τον 
αγώνα μας; Πολλά είναι δυνατό να θέλει, 
που αν δεν έχουμε την ετοιμότητα να τα 
καταλαβαίνουμε θα τα χάνουμε άπρακτα 
και ανεπίστροφα ίσως.

δ’) Ο αγώνας μας, είπαμε. Δοκιμάζει, 
καθαρίζει και αγιάζει. Εδώ ας 
παραθέσουμε ένα περιστατικό από 
τους πολύκροτους πειρασμούς του 
Μεγάλου Αντωνίου που ενέπνευσαν και 
καλλιτέχνες.

Αρχίζοντας την άσκησή του κλείσθηκε 

σε τάφο, όπου πολεμήθηκε αφάνταστα 
από τους δαίμονες. Προσευχόταν από τα 
μύχια του συνεχώς, μα ο Ύψιστος τον είχε 
«ξεχάσει». Για μακρύ διάστημα ο πονηρός 
επιχειρούσε εναντίον του, ήθελε να τον 
πτοήσει και να τον βγάλει από το μνήμα 
και από το άθλημά του.

Κάποτε όμως φάνηκε ν’ ανοίγει η οροφή 
και να κατεβαίνει μια ακτίνα φωτός προς 
αυτόν. Πάραυτα και αυτόματα τα ακάθαρτα 
πνεύματα χάθηκαν καθώς και οι πόνοι από 
τις πληγές που του είχαν προξενήσει με 
τους ξυλοδαρμούς των.

Με παράπονο ο όσιος ρώτησε τον 
Παντοδύναμο πού ήταν τόσο καιρό; 
Γιατί δεν είχε έρθει από την αρχή να του 
σταματήσει τις οδύνες; Άκουσε ευθύς 
τη φωνή του Κυρίου να του αποκρίνεται 
ότι εκεί ήταν, αλλά περίμενε να δει την 
πάλη του. Επειδή είχε υπομείνει χωρίς 
να ηττηθεί, θα του ήταν πάντοτε στο εξής 
βοηθός και θα τον καταστούσε ονομαστό 
παντού (Βίος… οσίου… Αντωνίου 10).

Για να κατασταθούμε άξιοι και να 
φθάσουμε να μας δίνονται καταστάσεις και 
χαρίσματα από τα πιο υλικά, «τον άρτον 
ημών τον επιούσιον» (Ματθ. 6.11), ως τα 
πιο πνευματικά κατά το «θεοί έστε και υιοί 
Υψίστου πάντες» (Ψαλμ. 81.6), χρειάζεται 
απαραίτητα αγώνας. Δυναμώνει, νευρώνει 
και χαλυβδώνει, οπότε αποτινάζεται από 
πάνω μας η χαύνωση σώματος, νου και 
ψυχής.

ε’) Ακόμη, βραδύνοντας ο Κύριος ν’ 
ακούσει τις δεήσεις μας, μας οξύνει τον 
πόθο και λαχταράμε περισσότερο τις 
δωρεές που Του ζητάμε. Ό,τι αποκτάται 
αμέσως και χωρίς ιδρώτα δεν εκτιμάται 
συνήθως, και αφήνεται εύκολα να χαθεί, 
όπως τα κληρονομημένα εξανεμίζονται 
ευκολώτερα από τα χέρια των 
απαιδεύτων.

Προκαλεί επιπλέον και βαθιά 
ευγνωμοσύνη προς τον δωρητή, αντίθετα 
από το δώρο που πήραμε «αβρόχοις 
ποσί» και με πρόσωπο χωρίς ιδρώτα και 
δάκρυα.

στ’) Στρεφόμαστε πιο θερμά στον 

Θεό. Για να δείξουμε με απλό τρόπο τη 
συγκεκριμένη αιτία που ο Θεός αποσύρεται 
και δεν φαίνεται, φέρνουμε μια τρυφερή 
και ζεστή εικόνα της απλής οικογενειακής 
ζωής: Η μαννούλα κρύβεται και το μικρό 
της την ψάχνει εναγώνια. Αυτή χαίρεται 
που βλέπει την έλξη που ασκεί και τον 
στενό δεσμό που δημιουργείται, οπότε 
στην κατάλληλη στιγμή φανερώνεται, και 
το παιδάκι τρέχει καταχαρούμενο στην 
αγκαλιά της. Έτσι το προπονεί και εξασκεί 
στην αγάπη της.

ζ’) Κωφεύει ακόμη ο Θεός οσάκις Του 
απευθυνόμαστε για κάτι το άχρηστο 
το λιγότερο, αν όχι επιζήμιο και 
καταστροφικό, είτε για μας είτε για τους 
άλλους. Κωφεύει για να καταλάβουμε 
την ευήθεια και ανοησία μας, και να 
σταματήσουμε να επιμένουμε.

«Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του 
Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα 
πάντα προστεθήσεται υμίν» (Ματθ. 6.33) 
όρισε ο Κύριος, και το δίδαξε και στην 
Κυριακή προσευχή, τη δική Του προσευχή 
που μας έμαθε (Λουκ. 11.1-4· Ματθ. 6.9-
13). Να ζητάμε πρώτιστα και κύρια «ελθέτω 
η βασιλεία σου» και έπειτα να ζητάμε «τον 
άρτον ημών τον επιούσιον».

Αλλά εκτός του να ζητάμε κάποτε 
πράγματα ασήμαντα, υφίστανται και 
περιπτώσεις που ζητάμε πράγματα 
επικίνδυνα, ακόμη και πανθομολογούμενα 
αμαρτωλά και παραγωγικά αμαρτίας.

Έτσι αυθαδίασε απαιτητικά ο άσωτος: 
«Πάτερ, δος μοι το επιβάλλον μέρος της 
ουσίας». Αφού το πήρε δε, «απεδήμησεν 
εις χώραν μακράν, και εκεί διεσκόρπισε την 
ουσίαν αυτού ζων ασώτως» (Λουκ. 15.11-
14).

Ο κολοφώνας όμως των παρανοϊκών 
αιτημάτων είναι το να αιτεί κάποιος το 
κακό του συνανθρώπου του, νομίζοντας 
– ή προσπαθώντας να νομίσει – ότι αιτεί 
το καλό της κοινωνίας! «Θεέ μου, Εσύ 
που αποστρέφεσαι το κακό, αυτός που 
με αδίκησε τιμώρησέ τον για να καταλάβει 
τι μου έκανε και να διορθωθεί και να μου 
επανορθώσει και να μη βλάπτει πια»… 
Εμπαιγμός από τον διάβολο. Όχι προσευχή 

«ως θυμίαμα» ενώπιον του Θεού (Ψαλμ. 
140.2), αλλά σπονδή και θυσία στον 
διάβολο.

η’) προσποιείται επίσης τον αδιάφορο ο 
Θεός, για να προβληθεί ο δοκιμαζόμενος, 
σαν πρότυπο προς μίμηση στο σύνολο.

Η επί δεκαοχτώ χρόνια «συγκύπτουσα… 
εις το παντελές» σερνόταν και φοιτούσε 
στη συναγωγή. Με αυτό τον τρόπο γινόταν 
παράδειγμα «εκκλησιασμού», θα λέγαμε, 
και θεοσεβείας και καρτερίας, αφού δεν είχε 
αποκάμει να δέεται, όπως θα ήταν φυσικό, 
για τη βελτίωση την υγείας της (Λουκ. 
13.10-11).

Καθαρά όμως και αναμφίλεκτα 
αναδεικνύεται η συγκεκριμένη τακτική του 
Θεού στην περίπτωση του πολύαθλου Ιώβ: 
Τον εκχώρησε στον σατανά και του φέρθηκε 
έτσι, που φαινόταν σαν «Δεν με νοιάζει», 
μόνο και μόνο για να αναφανεί δίκαιος 
(40.8) στον μισάνθρωπο βελίαρ, αλλά και 
στους φίλους του τότε, και επιπλέον στους 
ανθρώπους κάθε εποχής.

θ’) Άλλοτε δεν μας μιλάει σύντομα ο 
Κύριος και επιτρέπει να χειροτερέψει η 
κατάστασή μας τόσο, που η θεραπεία 
της να καταδείξει ότι αποτελεί θεία 
επέμβαση, μέχρι και θαύμα. Επί σειρά 
ετών ήταν δεμένος αποκαρδιωτικά 
στην αρρώστια του ο δύστηνος 
παραλυτικός τής Βηθεσδά. Και ήταν 
δεμένος γύρω από την κολυβήθρα της 
παρακαλώντας προφανέσταστα τον 
Θεό και περιμένοντας το θαύμα Του 
μέσω του θαυματουργού νερού της. Το 
θαύμα όμως ήρθε από τον Θεάνθρωπο. 
Η ίαση του μακροχρόνια ανιάτου ήταν 
σαφέστατο και αδιαφιλονίκητο πελώριο 
θαύμα (Ιω. 5.1-16).

Επομένως αρκετές ωφέλειες 
θησαυρίζουμε όταν ο Πανάγαθος αφήνει 
να κυλάει ένα διάστημα χρόνου πριν δεχθεί 
«έμπρακτα» την προσευχή μας. Πλην όμως 
υπάρχουν και μύριες άλλες που επαφίονται 
στην πανσοφία Του.

Ιερομόναχος Ιουστίνος
koinoniaorthodoxias.gr

Γιατί ο Θεός αργεί ν’ ακούσει 
τις προσευχές μας
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Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού μάς 
προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό ταξίδι 
στην ιστορία μέσα από σπουδαία 
προγράμματα στο διαδίκτυο.

Δράσεις με στόχο την διάδοση του 
πολιτισμού μας μέσα από τις νέες 
τεχνολογίες, επενδύει διαχρονικά 
στην ανάπτυξη περιεχομένου για τον 
πολιτισμό και την εκπαίδευση. Σε 
αυτή τη δύσκολη για όλους περίοδο, 
το Ίδρυμα προσπαθεί με τον δικό 
του τρόπο να στηρίξει γονείς, παιδιά 
και εκπαιδευτικούς που βρίσκονται 
στο σπίτι πραγματοποιώντας 
τηλεκπαίδευση.

Σε μια εποχή, που η απόκτηση των 
απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων 
από όλους είναι πιο επιτακτική από 
ποτέ, το ΙΜΕ υπενθυμίζει στο κοινό τις 
ψηφιακές του παραγωγές που είναι η 
μεγάλη ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια 
Μείζονος Ελληνισμού, η «Ελληνική 
Ιστορία στο Διαδίκτυο» και τα ιστορικά 
και πολιτιστικά ντοκιμαντέρ, τα οποία 
μπορεί το κοινό να παρακολουθήσει 
δωρεάν στο κανάλι του Κέντρου 
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στο 
You Tube

 
To IME μας καλεί σε μαγευτικό 

διαδικτυακό ταξίδι μάθησης 
και ψυχαγωγίας 

Μεγάλη Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια 
για την Ιστορία και τον Πολιτισμό 
Η εγκυκλοπαίδεια του Μείζονος 
Ελληνισμού είναι ένα πρωτότυπο 
ηλεκτρονικό έργο με αντικείμενο τη 
συλλογή καταγραφή, τεκμηρίωση, 

παρουσίαση και προβολή των 
ιστορικών δεδομένων της παρουσίας 
του ελληνικού στοιχείου σε όλη τη 
χωροχρονική του εξέλιξη. 

Ελληνική Ιστορία 
στο Διαδίκτυο 

Η «Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο» 
αποτελεί έναν πρωτοποριακό τρόπο 
παρουσίασης της Ελληνικής Ιστορίας 
στο παγκόσμιο κοινό, τόσο ως 
προς την έκταση όσο και ως προς 

τη μέθοδο, και έχει παραχθεί από 
διακεκριμένους ιστορικούς, ερευνητές, 
αρχαιολόγους και επιστήμονες της 
πληροφορικής του τόπου μας, στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι είναι πιστοποιημένο 
ως  κατάλληλο, επιστημονικά και 
παιδαγωγικά, εκπαιδευτικό λογισμικό 
και περιλαμβάνει 40.000 σελίδες 
οι οποίες αναφέρονται σε όλες τις 
εκφάνσεις της δραστηριότητας 
των Ελλήνων: πολιτικοστρατιωτική 
ιστορία, τέχνες, γράμματα, πολιτισμός, 

ιδιωτικός βίος, κοινωνία, οικονομία 
κτλ. από την Προϊστορία έως τις 
μέρες μας. Συνοδεύεται δε, από 
εκτενή βιβλιογραφία, χρονολόγια και 

πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό. 
Δωρεάν ντοκιμαντερ στο ΙΜΕ 

Ντοκιμαντέρ Μείζονος Ελληνισμού 
Πρόκειται για ιστορικά και 
πολιτιστικά ντοκιμαντέρ και 
οδοιπορικά σε περισσότερες 
από είκοσι πόλεις της Μικράς 
Ασίας κ.α. Στις περισσότερες 
από τις παραγωγές που έχει τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσει 
το κοινό δωρεάν, γίνεται χρήση 
τρισδιάστατων γραφικών που 
αναπαριστούν μνημεία και 
δημόσια κτήρια, τα οποία δεν 
διασώζονται σήμερα. Πολλές από 
τις παραγωγές έχουν βραβευθεί 
σε διεθνή Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, 
ενώ η ταινία «Ερμογένους Οίκος» 
αποτελεί μόνιμο έκθεμα του Altes 
Museum στο Βερολίνο. 

Η Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ, 
Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου 
σημειώνει ότι: «Στη δύσκολη αυτή 
εποχή, η δυνατότητα χρήσης 
ψηφιακών εφαρμογών από 
μικρούς και μεγάλους αποτελεί 
ποιοτική και παραγωγική διέξοδο 
και είναι πιο αναγκαία από ποτέ. 

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 
συνεχίζει να καινοτομεί και να 
βρίσκεται πάντα κοντά στους πολίτες 
μέσα από πρωτοποριακές διαδικασίες 
έρευνας, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης 
και εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες, 
πάντα με προτεραιότητα τη διάσωση 
και διάδοση του πολιτισμού και την 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.»

Πηγή: iefimerida.gr 

ΙΜΕ: Διαδικτυακή περιήγηση σε είκοσι 
αρχαίες πόλεις της Μικράς Ασίας με ένα κλικ
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Το Μετρό της Αγίας Πετρούπολης είναι 
ένα από τα ομορφότερα στον κόσμο, που 
λειτούργησε για πρώτη φορά το 1955. Η 
αρχική Κόκκινη Γραμμή εξυπηρετούσε τη 
διαδρομή Kirovsko-Vyborgskaya, ενώ στην 
πορεία του χρόνου προστέθηκαν τέσσερις 
ακόμη, όλες με ονόματα χρωμάτων (Μπλε, 
Πράσινη, Πορτοκαλί και Μοβ).

Βασικά χαρακτηριστικά του Μετρό 
είναι οι περίτεχνες διακοσμήσεις στις 
κολόνες, οι βαρύτιμοι πολυέλαιοι από 
καθαρό κρύσταλλο στις οροφές, οι 
ξεχωριστοί πίνακες ζωγραφικής διάσημων 
καλλιτεχνών στους τοίχους αλλά και τα 
πολυτελέστατα μάρμαρα με τα οποία 
επενδύθηκαν όλες οι αποβάθρες.

Λόγω της μοναδικής γεωλογίας της 

Αγίας Πετρούπολης, αφού ολόκληρη η 
πόλη είναι χτισμένη ανάμεσα σε κανάλια, 
το μετρό παρουσιάζει την εξής ιδιομορφία: 
Το σύνολο των γραμμών δημιουργήθηκαν 
πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος, ενώ η 
βαθύτερη αποβάθρα βρίσκεται στο σταθμό 
Admiralteyskaya, 105 μέτρα κάτω από τη 
γη!

Το Μετρό της Αγίας Πετρούπολης 
εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από τρία 
εκατομμύρια επιβάτες, ενώ συγκεντρώνει 
και το ενδιαφέρον εκατοντάδων χιλιάδων 
τουριστών, οι οποίοι το επισκέπτονται 
εν είδει μουσείου. Αν χαθείτε, μάλιστα, 
σίγουρα δεν θα απογοητευτείτε, αφού θα 
έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε όλα τα 
έργα τέχνης που συγκεντρώνονται σε αυτό 
το υπόγειο… παλάτι!

Ένα υπόγειο παλάτι …το «βαθύτερο» 
μετρό στον κόσμο!

Η αιτία του παράδοξου αυτού φαινομένου 
που έπληξε την Ευρώπη το 1816 ήταν η 
έκρηξη ενός ηφαιστείου στο όρος Tambora 
της Ινδονησίας, η οποία όχι μόνο επέσπευσε 
την έλευση του χειμώνα αλλά συνετέλεσε 
στην εμφάνιση του ψυχρότερου έτους του 
19ου αιώνα, και ενός από τα πιο κρύα στην 
ιστορία του κόσμου. Η έκρηξη ήταν τέσσερις 
φορές πιο ισχυρή από εκείνη του Κρακατόα 
και 52.000 φορές πιο δυνατή από την 
ατομική βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα το 
1945!

Στην Άπω Ανατολή 92.000 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από την πείνα, 
λόγω της καταστροφής των καλλιεργειών 
και του θανάτου εκατοντάδων χιλιάδων 
ζώων. Σκόνη, θειάφι και σύννεφα στάχτης 
που εισχώρησαν στην ατμόσφαιρα 
«αποδιοργάνωσαν» τον καιρό και 
επηρέασαν τις κλιματικές συνθήκες, 
προκαλώντας παγκόσμια πτώση της 
θερμοκρασίας για τρία συνεχόμενα έτη.

Στην Ινδία, για παράδειγμα, οι ετήσιοι 
μουσώνες δεν… 
έφτασαν ποτέ, 
οδηγώντας τον 
κόσμο σε μια μαζική 
επιδημία χολέρας, 
επειδή οι άνθρωποι 
αναγκάζονταν να 
πίνουν βρόμικο 
νερό, ενώ για τη 
διατροφή τους 
χρησιμοποιούσαν 
ό,τι έβρισκαν μέσα 
στα έλη.

Η Ευρώπη 
επλήγη περισσότερο 
από τις ΗΠΑ, 
ενώ η αδυναμία 
κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς 
λόγω του πολικού 
σ υ ν ε χ ό μ ε ν ο υ 
ψύχους οδήγησε σε 

πολλές εξεγέρσεις για τα τρόφιμα, κυρίως 
στη Γαλλία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 
200.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από 
μια ισχυρή επιδημία τύφου, ενώ η σχεδόν 
ολική καταστροφή της συγκομιδής στη Νέα 
Αγγλία συνετέλεσε στην πρώτη μαζική 
μετανάστευση των αγροτών και άλλαξε το 
μοτίβο της αμερικανικής γεωργίας για πάντα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι  το περίεργο 
αυτό κλιματικό φαινόμενο αποτέλεσε πηγή 
έμπνευσης για καλλιτέχνες, συγγραφείς και 
θετικούς επιστήμονες. Ειδικότερα τον Ιούλιο 
του 1816 οι «αδιάκοπες βροχοπτώσεις» 
ανάγκασαν τη διάσημη συγγραφέα Μαίρη 
Σέλλεϋ να παραμείνει για αρκετό χρόνο 
στο σπίτι της, με αποτέλεσμα να γράψει 
το περίφημο μυθιστόρημα «Φραγκεστάιν», 
ενώ στο ίδιο πλαίσιο ο Λόρδος Βύρωνας 
εμπνεύστηκε το ποίημα «Darkness». Τέλος, 
ο Justus von Liebig, ένας χημικός που 
βίωσε την πείνα στο Darmstadt, μελέτησε 
αργότερα τη θρέψη των φυτών και εισήγαγε 
τα ανόργανα λιπάσματα.

1816: Ένας ολόκληρος χρόνος… 
χωρίς καλοκαίρι!
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Ο Τάιλερ Μπρουλέ, αρχισυντάκτης 
του περιοδικού «Monocle», μεγάλωσε 
στον Καναδά σε ένα σπίτι γεμάτο 
εφημερίδες. Οταν επισκεπτόταν 
Εσθονούς συγγενείς του από την 
πλευρά της μητέρας του, εκείνοι 
μαζεύονταν στον κήπο και εκείνος 
χάζευε γερμανικά περιοδικά που είχαν 
στα τραπεζάκια του καφέ. 

«Το Der Spiegel ή το Stern ήταν βασική 
επιρροή για μένα γιατί μου έδειξαν ένα 
άλλο είδος μέσου ενημέρωσης», λέει 
στην «Κ» ο κ. Μπρουλέ. 

Από τα 17 ήξερε πως ήθελε να 
γίνει δημοσιογράφος. Στα 21 του 
μετακόμισε στο Λονδίνο και δούλεψε, 
εκτός άλλων, για το BBC και το Sky 
News, πριν στραφεί στην έντυπη 
δημοσιογραφία. Το 1994 όμως, 
μία αποστολή στο Αφγανιστάν που 
παραλίγο να αποβεί μοιραία για τη 
ζωή του, συνετέλεσε ως καταλυτικός 
παράγοντας στην αλλαγή της πορείας 
της καριέρας του. Eπεσε σε ενέδρα και 
πυροβολήθηκε δύο φορές – μία στον 
αριστερό δικέφαλο και μία στο δεξί 
του χέρι. «Θα πεθάνω;» ρώτησε έναν 
χειρουργό στο νοσοκομείο. 

Εζησε αλλά έχασε τη δυνατότητα να 
κινεί το αριστερό του χέρι. Εμεινε 
σε νοσοκομείο στο Λονδίνο για ένα 
μήνα, έμαθε να γράφει με το δεξί και, 
μη θέλοντας να πάρει άλλα σωματικά 
ρίσκα, άρχισε να σκέφτεται με τι είδους 
δημοσιογραφία θα ασχοληθεί. 

«Σκεφτόμουν διάφορα πράγματα που 
συνέβαιναν, όπως τη μετακίνηση στις 
διεθνείς πόλεις και την αναζωογόνησή 
τους, αλλά δεν ήξερα σε ποιο μέσο 
να απευθυνθώ για τη δημοσίευση 
τέτοιων άρθρων», λέει. Αποφάσισε να 
δημιουργήσει το δικό του περιοδικό και 
τον Σεπτέμβριο του 1996 εκδόθηκε το 

πρώτο τεύχος του «Wallpaper*», ενός 
περιοδικού για αρχιτεκτονική, design, 
lifestyle και πολιτισμό. Επειτα από 
περίπου 7 χρόνια στην αρχισυνταξία 
του, συνειδητοποίησε πως ήθελε να 
ασχοληθεί δημοσιογραφικά και με 
άλλους τομείς, όπως η πολιτική και οι 
επιχειρήσεις. 

Και εγένετο «Monocle», το περιοδικό 
που ίδρυσε το 2007, το οποίο 
επικεντρώνεται σε άρθρα διεθνούς 
πολιτικής, επιχειρηματικότητας, de-
sign, ταξιδιών και πολιτισμού.

«Δεν θέλαμε να είμαστε αυτοί 
που κυνηγούν κάθε “λαμπερό νέο 
αντικείμενο”», αναφέρει, λέγοντας 
πως έχουν υπάρξει πολύ προσεκτικοί 
σχετικά με το αν και πώς ακολουθούν 
τις αλλαγές στα ΜΜΕ. Μία πρόκληση 
που έχει δημιουργήσει το κυνήγι 
των «κλικς» στις αίθουσες σύνταξης 
διεθνώς είναι το πώς τα δεδομένα –
πόσες φορές διαβάστηκε ένα άρθρο 
online, π.χ.– επηρεάζουν τον τρόπο 
κάλυψης των ειδήσεων. «Θεωρώ 
πως αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, δεν 
μπορείς να βασίζεσαι σε στατιστικές 
για να δικαιολογήσεις ότι θέλεις να 
καλύψεις ένα θέμα», σημειώνει. «Η 
επιτυχία ενός θέματος δεν έγκειται 
απαραίτητα στο πόσο ευρέως θα 
κοινοποιηθεί».

Οταν η δημοσιογραφία άρχισε να 
παίρνει όλο και πιο ψηφιακή μορφή, και 
τα social media να παίζουν μεγαλύτερο 
ρόλο, το «Monocle» επέμεινε σθεναρά 
στην πρωταρχικά έντυπη μορφή, 
δημοσιεύοντας ελάχιστα «τυράκια» 
του κάθε τεύχους online πριν από 
την έκδοσή του, όπως το εκάστοτε 
εξώφυλλο.

Αυτή την εβδομάδα, εξώφυλλο του 
Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου κίνησε το 
ενδιαφέρον ειδικά στην Ελλάδα, καθώς 
η γαλανόλευκη κατέχει περίοπτη θέση 
δίπλα στον τίτλο «Υπερδυνάμεις ήπιας 
ισχύος». «Δείχνει τη δύναμη των 
έντυπων μέσων», λέει ο κ. Μπρουλέ 
σχετικά με την έξαψη περιέργειας 
που δημιούργησε. «Υπάρχει κάτι σε 
ένα εξώφυλλο περιοδικού που ακόμα 
ενθουσιάζει, εμπνέει, με έναν τρόπο 
που τα ψηφιακά μέσα ακόμα δεν 
μπορούν», δηλώνει. «Υπάρχει κάτι 
στο να βάζεις μελάνι σε μία σελίδα, 
αν ανοίξω την “Καθημερινή” ή τους Fi-
nancial Times τα μάτια μου θα πέσουν 

Τάιλερ Μπρουλέ: 
Δεν πιστεύω σε ένα 
μέλλον με δουλειά 
μόνο από το σπίτι. 

Η ψηφιοποίηση και η 
ψηφιακή επικοινωνία 
μάς έχουν βοηθήσει 
να αντεπεξέλθουμε, 
αλλά δεν έχουν πάει 

τίποτα μπροστά.

Ο αρχισυντάκτης του «Monocle» 
στην «Κ»: Δεν έχουμε ξαναδεί χώρα 

να εκτοξεύεται όπως η Ελλάδα
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με διαφορετικό τρόπο στη σελίδα σε 
σχέση με το να μου προτείνει άρθρα 
ένας αλγόριθμος ή να πρέπει να 
“σκρολάρω” ατελείωτα», τονίζει. 

Και ενώ η Ελλάδα είναι στην κορυφαία 
δεκάδα αλλά δεν τερμάτισε πρώτη 
στη δημοσκόπηση Ηπιας Ισχύος του 
«Monocle» που δημοσιεύεται ετησίως 
εδώ και χρόνια, ο κ. Μπρουλέ λέει 
στην «Κ» πως είναι η πρώτη φορά που 
βλέπουν μία χώρα να εκτινάσσεται 
όπως η Ελλάδα. 

«Η Ελλάδα έχει φυσικά συμπεριληφθεί 
στη λίστα ξανά, αλλά δεν έχουμε 
ξαναδεί μια χώρα να εκτοξεύεται με τον 
τρόπο και στην κατεύθυνση που έχει 
πάρει ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια», 
τονίζει. «Είδαμε μία φιλοδοξία». 

Η Ελλάδα είναι ένα μέρος που 
παρακολουθεί από τα χρόνια του 
«Wallpaper*», άλλες φορές με σαγήνη 
και άλλες με δυσφορία. Και ενώ 
πέρασε μία δεκαετία λιτότητας, «και, 
με πολλούς τρόπους, επιβίωσης», 
θεωρεί πως τώρα βρίσκεται σε ισχυρή 
θέση. Η κατάταξη στη δημοσκόπηση, 
αναφέρει, γίνεται κοιτώντας πολλούς 
παράγοντες – πού βρίσκεται σήμερα 
μία χώρα αλλά και πού μπορεί να 
φτάσει. 

«Η Ελλάδα μοιάζει με ένα πολύ 
ελκυστικό “ασφαλές καταφύγιο” για 
να βασίσει κανείς μια επιχείρηση», 
δηλώνει, ειδικά σε σχέση με τη 
γεωγραφική της θέση στην Ανατολική 
Μεσόγειο, καθώς είναι και κοντά στη 
Βόρειο Αφρική αλλά και μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε μία περίοδο 
κυκλοθυμίας στη Μέση Ανατολή. Η 
Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ελκυστική 
ως ένα μέρος για να επισκεφθεί κανείς, 
να επενδύσει, να αγοράσει ιδιοκτησία 

ή επιχείρηση, σημειώνει.

Το ραδιόφωνο
Το «Monocle» είναι ένα print-first 
περιοδικό, που με ετήσια συνδρομή 
μπορεί κανείς να διαβάσει και ψηφιακά, 
αλλά διαθέτει και podcasts και έναν 
24ωρο ζωντανό ραδιοφωνικό σταθμό 
– «το πιο σημαντικό πράγμα που 
κάνουμε ψηφιακά», λέει ο κ. Μπρουλέ. 
Σε μια τηλεδιάσκεψη με στελέχη του 
«Monocle» στην αρχή της πανδημίας, 
όταν συζητούσαν εάν έπρεπε να 
περάσουν σε «κατάσταση επιβίωσης», 
ο ίδιος είπε πως «πρέπει να πάμε 
στην αντίθετη κατεύθυνση, να γίνουμε 
περισσότερο παρόντες από πριν», 
αναφερόμενος στη ραδιοφωνική 
εκδοχή του περιοδικού. «Θα μπορούσε 
να είχε πάει λάθος αλλά απέδωσε – 
συνεργαζόμαστε με περισσότερους 
διαφημιστές και partners από πριν, 
έχουμε περισσότερους ακροατές και 
πιο πολλά προγράμματα», λέει στην 
«Κ». Και καθώς το 2020 τελειώνει, ο κ. 
Μπρουλέ αναφέρει πως θα μεταφέρει 
στο 2021 τη «σημασία της ευκινησίας» 
και της επαφής αυτοπροσώπως. 
«Δεν πιστεύω σε ένα μέλλον με 
δουλειά μόνο από το σπίτι, όπου όλα 
θα γίνονται μέσω Zoom», τονίζει. 
Θεωρεί πως πέρα από την απειλή της 
μετάδοσης του ιού, πολλές εταιρείες 
βρίσκονται σε έναν αγώνα μεταξύ τους 
όσον αφορά την τηλεργασία – «το 
βλέπουν σαν ένα σημάδι καινοτομίας», 
αναφέρει, αλλά ο ίδιος διαφωνεί. 
«Για να κλείσεις μία συμφωνία, για 
να υπογράψεις ένα συμβόλαιο, για 
να μεταφέρεις χρήματα, πρέπει να 
μπορείς να κοιτάξεις τους ανθρώπους 
στα μάτια», δηλώνει ο κ. Μπρουλέ. 
«Η ψηφιοποίηση και η ψηφιακή 
επικοινωνία μάς έχουν βοηθήσει να 
αντεπεξέλθουμε», σημειώνει, «αλλά 
δεν έχουν πάει τίποτα μπροστά». 
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