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Τα βραβεία Forty Under 40, είναι 
η μεγαλύτερη αναγνώριση Βορειο- 
αμερικανών ελληνικής καταγωγής, 
40 ετών και κάτω που κάθε χρόνο 
διακρίνονται  στις επιχειρήσεις, τις 
τέχνες, τις επιστήμες και σε άλλους 
τομείς. Τα βραβεία απονέμονται  
από το ίδρυμα “Greek Ameri-
can Foundation Forty Under 40” σε άτομα που έχουν 
ξεχωρίσει στις επαγγελματικές τους προσπάθειες ενώ 
ταυτόχρονα δείχνουν τις κοινωνικές τους ευαισθησίες 
μέσω φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών.

Και η φετινή επιλογή δεν αποτελεί εξαίρεση.
Στους επιλεγέντες για το 2020 περιλαμβάνονται 

ιδρυτές εταιριών και διευθύνοντες σύμβουλοι, δημιουργοί 
ψηφιακής τεχνολογίας, ηθοποιοί και μουσικοί, δικηγόροι 
και νομικοί σύμβουλοι και πολλοί άλλοι επαγγελματίες. 
Όλοι οι επιλεγέντες συμμετέχουν σε δραστηριότητες με 
φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

«Το Greek Fort America Under 40 το 2010 είναι ένας 
τρόπος αναγνώρισης και  τιμής των λαμπρότερων και πιο 
επιτυχημένων μελών της κοινότητάς μας που υπερέχουν 
όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και φιλανθρωπικά», 
δήλωσε ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού 

Οι 40 καλύτεροι κάτω των 40
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Ψηφιακό ταξίδι στην Ακρόπολη: 
Για πρώτη φορά 

ολόκληρο ελληνικό 
μουσείο στην οθόνη μας
Ολα τα εκθέματα του Μουσείου της Ακρόπολης βρίσκονται 

πλέον στην οθόνη του υπολογιστή μας! Το πρόγραμμα 
«Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» ολοκληρώθηκε και 
μας προσκαλεί σε μοναδικές εμπειρίες.

Ο νέος ιστοχώρος www.theacropolismuseum.gr δεν προσφέρει 
μόνο πολυδιάστατη ενημέρωση και ψυχαγωγία αλλά παρουσιάζει 
-κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας- το σύνολο 
των εκθεμάτων του μουσείου. Συνολικά παρουσιάζονται 2.156 
έργα, στα οποία σταδιακά θα προστεθούν και εκείνα που σήμερα 

Πρώτη φορά εμβόλιο κορωναϊού 
που σχεδιάστηκε και κατασκευάσθηκε 
στον Καναδά ξεκίνησε κλινικές δοκιμές

Το εμβόλιο για τον COVID-19 που κατασκευάζεται 
στον Καναδά ξεκίνησε κλινικές δοκιμές την π. Τρίτη 
στο Τορόντο, ανακοίνωσε η εταιρεία βιοτεχνολογίας 
που ανέπτυξε το εμβόλιο.

Η Providence Therapeutics, με έδρα το Τορόντο, 
δήλωσε ότι δόθηκαν τρεις δόσεις σε 60 ενήλικες 
εθελοντές στην πρώτη φάση της δοκιμής την Τρίτη.

Δεκαπέντε από αυτούς τους εθελοντές θα λάβουν 
εικονικό φάρμακο και 45 θα λάβουν το εμβόλιο που 
ονομάζεται PTX-COVID19-B.

Ο Brad Sorenson, Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρείας, δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που 
ένα εμβόλιο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε 
στον Καναδά ξεκίνησε κλινικές δοκιμές. Η εταιρεία 
αγόρασε έκταση στο Κάλγκαρι για τη μαζική 
παραγωγή του εμβολίου.

Τα εμβόλια έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν τις 
άμυνες του ανοσοποιητικού. Το εμβόλιο της Provi-
dence είναι τύπου  mRNA και είναι παρόμοιο με το 
εμβόλιο της Moderna  που χορηγείται σε ολόκληρο 
τον Καναδά, είπε ο Sorenson.

Eμβόλιο κορωνοϊού Made-in-Canada
ξεκινά κλινικές δοκιμές
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Έχει Ταλιμπάν 
η Ορθοδοξία;

Έλλειψη εκκλησιαστικής 
συνείδησης

 
Διαβάζοντας τελευταία στα ιστολόγια να 

γράφουν «εκκλησιαστικοί» άνδρες, χάνει 
κανείς τον νου του. Διερωτάται. Είναι, αυτοί 
που γράφουν, πραγματικά ορθόδοξοι 
χριστιανοί; (Πατριάρχες, αρχιερείς, ιερείς, 
γεροντάδες, μοναχοί);

Από τα γραφόμενά τους λείπει η αγάπη. 
Η ειρήνη. Η σύνεση. Η ταπείνωση. Η λογική. 
Πάνω απ΄όλα λείπει η εκκλησιαστική 

συνείδηση.
Ενθυμούνται αυτά που είπε ο Χριστός; 

«Μή κρίνετε ἵνα μή κριθῆτε» (Ματθ. 7,1). 
«Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτήν 
ἐρημοῦται» (Ματθ. 12, 25). «Καὶ διὰ τὸ 
πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ 
ἀγάπη τῶν πολλῶν ὁ δέ ὑπομείνας εἰς 
τέλος οὗτος σωθήσεται» (Ματθ. 24,12-13).

Τι σημαίνει πρώτος μεταξύ ίσων; Όταν 
ο πρώτος προεδρεύει Ιεράς Συνόδου, 
υπάρχει άλλος πρώτος (ίσος) με αυτόν; 
(Ιεράς Συνόδου τοπικής Αυτοκεφάλου 
Εκκλησίας ή Πατριαρχείου). Όταν 
προεδρεύει ο πρώτος Οικουμενικής 
Συνόδου, υπάρχει άλλος πρώτος (ίσος) 
με αυτόν; Δεν είναι η διδασκαλία της 
Εκκλησίας, ότι σε μία Σύνοδο -οιαδήποτε 
Σύνοδο- ο πρώτος δεν αποφασίζει μόνος 
του, αλλά σέβεται την πλειοψηφία των 

μελών, αλλά ούτε και τα μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν μόνα τους; Μπορούν 
τα μέλη της Συνόδου να συνεδριάσουν 
χωρίς τον πρώτο; Ασφαλώς όχι. Μια τέτοια 
συνεδρίαση είναι παρασυναγωγή ή τυρία. 
Δεν είναι αυτή η πραγματική διδασκαλία 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας;

Όποιος έχει εκκλησιαστική συνείδηση 
δεν σχίζει τον άρραφο χιτώνα του Χριστού. 
Δεν θέτει τον εαυτό του πάνω από την 
Εκκλησία. Δεν αφήνει τον εγωισμό του 
να κυριαρχήσει και να τον κάμει να 
πιστεύει, ότι είναι αλάθητος. Όχι μόνο 
στην Εκκλησία, αλλά και σε οιαδήποτε 
ευνομούμενη κοινωνία δεν επιτρέπονται 
αυτά τα οποία τελευταίως παρουσιάζονται 
σε ορθόδοξα ιστολόγια από τους παντός 
είδους ταλιμπάν της Ορθοδοξίας.

Όταν κάποιοι φθάνουν στο σημείο 

να ερμηνεύουν αυτοί με τον εγωϊσμό 
τους και το θέλημα του Θεού, τότε τα 
πράγματα γίνονται αδιόρθωτα, εκτός εάν 
υπάρχει πραγματική μετάνοια. Ορθόδοξοι 
χριστιανοί, όποιοι κι αν είστε, αποκτήστε 
ταπείνωση, σύνεση και εκκλησιαστική 
συνείδηση.

Όσοι πραγματικά έχουν ορθόδοξο 
φρόνημα και εκκλησιαστική συνείδηση δεν 
βγαίνουν στα ιστολόγια, αλλά περιμένουν 
να ακούσουν τη σωστή φωνή της 
Εκκλησίας. Η σωστή φωνή της Εκκλησίας 
ακούγεται μόνο από τον πρόεδρο της 
Συνόδου ή από τον επίσημο εκπρόσωπο 
αυτής. Όλα τα άλλα είναι φωνασκίες 
μη ορθόδοξες και προϊόν εωσφορικού 
εγωϊσμού.

Are There ‘Taliban’ 
in the Orthodox 

Church?
On the Absence of an 

Ecclesial Consciousness
If you were to read the latest blogs au-

thored by self-proclaimed adherents of the 
Church, you would be completely stupe-
fied. One wonders whether these authors 
are really Orthodox Christians? (Patri-
archs, hierarchs, priests, elders, monks)?

From their writings, we see that they lack 
love, peace, prudence, humility and judg-
ment. Above all, they lack an ecclesial con-
sciousness.

Do they remember what Christ said? 
“Judge not, that you be not judged” (Mat. 
7:1). “Every kingdom divided against itself 
is brought to desolation” (Mat. 12:25). “And 
because lawlessness will abound, the love 
of many will grow cold. But he who endures 
to the end shall be saved” (Mat. 24:12-13).

What does it mean to be first among 
equals? When he who is first presides over 
a Holy Synod (of a local Autocephalous 
Church or of a Patriarchate), can some-
one else be considered first (or equal) to 
him? When the leading hierarch presides 
over an Ecumenical Council, can someone 
else be first (or equal) to him? Is it not the 
teaching of the Church that in a Synod – 
any Synod for that matter – he who is first 
does not decide alone but respects the ma-
jority of members? Is it not equally true that 
neither the members can decide on their 
own? Would the members of a Synod be 
able to come together in session without 
the presence of him who is first? Certainly 
not. Such a meeting would be an unlawful 
assembly or an uncanonical plot. Is this not 
the true teaching of the Orthodox Church?

Those who possess an ecclesial con-
sciousness do not tear the robe of Christ. 
They do not place themselves above the 
Church. They do not allow their egotism to 
dominate and make them believe that they 
are infallible. Not only in the Church, but 
also in any well-governed society, what is 
lately being presented by all kinds of Or-
thodox ‘Taliban’ in the Orthodox press – to 
the extent that we can speak of a truly Or-
thodox press – cannot be allowed to stand.

When some people reach the point 
where they interpret the will of God through 
their own egotism, then the situation be-
comes beyond repair, unless there is real 
repentance. Orthodox Christians, whoever 
you are, you need to develop humility, pru-
dence and an ecclesial consciousness.

Those who truly conform to the Orthodox 
mind and cultivate an ecclesial conscious-
ness do not appear on blogs, but wait to 
hear the true voice of the Church. The true 
voice of the Church is presented only by 
him who presides over a Synod or by the 
Synod’s official representative. Everything 
else is the noise and racket of non-Ortho-
dox voices brought on as a result of lucifer-
ian egotism.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά
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Ιδρύματος Γρηγόρης Πάππας. «Είμαστε 
ιδιαίτερα περήφανοι που συνεχίζουμε αυτή 
την παράδοση και για το 2020. Παρά τις 
προκλήσεις της πανδημίας COVID-19 
προσπαθούμε να στέλνουμε μηνύματα 
αισιοδοξίας  στους υποστηρικτές μας».

Συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων 
τιμητικών βραβείων, τα βραβεία Forty 
Under 40 Awards έχουν μέχρι στιγμής 
αναγνωρίσει 200   εξέχοντα άτομα από 
διάφορα κοινωνικά στρώματα και από όλη 
τη Βόρεια Αμερική.
Στον Καναδά διακρίθηκαν η Ντόρα Κονόμη 
γνωστή από την εκπομπή Doralicious του 
Ράδιο Αγάπη o και ο Γιώργος Σκανδάλης 
της εταιρίας Ten Tone Productios. Και η 
Ντόρα και ο Γιώργος είναι μέλη του “Next 
Generation” του Ιδρύματος Ελληνικής 
Κληρονομιάς (HHF)  και έχουν ξεχωρίσει 
για τις προσπάθειές τους στην προώθηση 
του Ελληνισμού του Καναδά. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους ελληνικής 
καταγωγής νέους που ξεχώρισαν και 
ξεχωρίζουν με την πολυσύνθετη δράση 
τους. Έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε 
υπερήφανοι.

φυλάσσονται στις αρχαιολογικές αποθήκες. 
Οταν αυτό συμβεί θα πρόκειται για μια 
ακόμη καινοτομία καθώς τα περισσότερα 
από τα έργα που σήμερα βρίσκονται στις 
αποθήκες των μουσείων είναι αθέατα για 
το κοινό. Ολα τα έργα, στον νέο ιστοχώρο 
του μουσείου, συνοδεύονται από εκτενείς 
περιγραφές, διαδραστικό γλωσσάρι, 
βιβλιογραφία, φωτογραφίες, σχέδια και σε 
πολλές περιπτώσεις βίντεο. Μια πολύτιμη 
προσφορά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που 
τα μουσεία είναι κλειστά, όπως συμβαίνει 
σήμερα λόγω της πανδημίας.

Ο ιστοχώρος είναι συνδεδεμένος με τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατίθεται στα 
ελληνικά και στα αγγλικά, ενώ προσφέρει 

πληροφορίες για την οργάνωση της 
επίσκεψης σε τέσσερις επιπλέον γλώσσες. 
Διαθέτει πολλαπλά εργαλεία αναζήτησης, 
εξασφαλίζει την πρόσβαση στους 
επισκέπτες με αχρωματοψία και είναι 
φιλικός σε άτομα με μειωμένη όραση.

Το μουσείο δημιούργησε ειδική ιστοσελί-
δα για τους μικρούς του φίλους. Το www.
acropolismuseumkids.gr απευθύνεται σε 
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Τα προσκαλεί 
να γνωρίσουν τον κόσμο του μέσα 
από ευφάνταστα παιχνίδια, ευχάριστα 
βίντεο και μία σειρά από δημιουργικές 
δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος 
του μουσείου δημιουργήθηκαν 23 ψηφια-
κές εφαρμογές και βίντεο, τα οποία 

Οι 40 
καλύτεροι 

κάτω των 40 λειτουργούν συμπληρωματικά στα 
εκθέματα και προσφέρουν προηγμένη 
εμπειρία, στηριγμένη σε βιωματικές και 
διαδραστικές μεθόδους.

Παράλληλα με το πρόγραμμα δημιουργή-
θηκαν δύο νέοι χώροι στον δεύτερο 
όροφο του μουσείου. Οι οθόνες αφής 
του Κέντρου Πολυμέσων παρουσιάζουν 
τις συναρπαστικές ιστορίες αλλά και τις 
περιπέτειες που κρύβονται πίσω από τα 
εκθέματα του μουσείου. Ο δεύτερος χώρος 
είναι η Παιδική Γωνιά, όπου τα παιδιά 
μπορούν, μεταξύ άλλων, να διασκεδάσουν 
με ψηφιακά παιχνίδια αλλά και βίντεο που 
ζωντανεύουν τους μύθους της Ακρόπολης.

Αρχειακό υλικό

Οι εργασίες καταχώρισης, ψηφιοποίησης, 
φωτογράφησης και τρισδιάστατης 
σάρωσης που πραγματοποιήθηκαν δια-
σφαλίζουν τη μακροχρόνια διατήρηση 
πολύτιμου αρχειακού υλικού. Συγκεκριμένα 
«στο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών του 
μουσείου (MuseumPlus) καταχωρίσθηκαν 
27.755 ψηφιακά αρχεία που συνδέονται 
με 10.557 αντικείμενα, ψηφιοποιήθηκαν 
496 χειρόγραφα ημερολόγια ανασκαφής, 
110.000 φωτογραφίες, 18.410 δελτία 
καταγραφής κινητών ευρημάτων και 
7.500 δελτία συντήρησης. Επίσης 
φωτογραφήθηκαν 500 εκθέματα από όλες 
τις όψεις ενώ 60 από αυτά σαρώθηκαν με τη 
μέθοδο της ψηφιακής φωτογραμμετρίας».

Το έργο «Δημιουργία Ψηφιακού 
Μουσείου Ακρόπολης» εντάχθηκε στο ΠΕΠ 
«Αττική 2014-2020» με προϋπολογισμό 
1.330.240,63€ πλέον ΦΠΑ 24%.

sky.gr

Ψηφιακό ταξίδι στην Ακρόπολη: 
Για πρώτη φορά ολόκληρο ελληνικό μουσείο στην οθόνη μας
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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 συμμετείχε χθες ως κεντρικός 
ομιλητής στη Διαδικτυακή Ημερίδα 
με θέμα «Πολιτιστική Διπλωματία - Η 
Συμβολή της Διασποράς», την οποία 
διοργάνωσε η AHEPA Τμήμα 25 Άγιος 
Ανδρέας-Αχαΐα.

Στην παρέμβασή του ο κ. Βλάσης 
αναφέρθηκε στη σημασία που 
αποδίδει η Ελλάδα στην πολιτιστική 
διπλωματία, ως μέσο άσκησης 
εξωτερικής πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα, έκανε αναφορά 
στους πυλώνες, στους οποίους 
εδράζεται η ελληνική πολιτιστική 
διπλωματία: την ελληνική γλώσσα, τα 

πολιτιστικά επιτεύγματα του Έθνους, 
το ελληνικό πνεύμα εν γένει και, τέλος, 
τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας 
ως σταυροδρόμι πολιτισμών και 
θρησκειών. Ειδική μνεία έκανε στη 
συμβολή του Απόδημου Ελληνισμού,  
χαρακτηρίζοντας τους Έλληνες του 
εξωτερικού ως το «βαρύ πυροβολικό» 
για τη διάδοση των ελληνικών αξιών και 
του πολιτισμού, εξαίροντας τον ρόλο 
τους στην προώθηση των ελληνικών 
θέσεων ενώπιον της διεθνούς κοινής 
γνώμης, αλλά και ως διαύλου φιλίας 
και αλληλεγγύης με τις χώρες διαμονής 
τους. Η βαθιά και διαχρονική σχέση 
της ελληνικής Διασποράς, αλλά και 
των απανταχού Φιλελλήνων, με την 
Ελλάδα θα αποτυπωθεί και στις φετινές 

σχεδιαζόμενες εκδηλώσεις με αφορμή 
την συμπλήρωση των διακοσίων ετών 
από την έναρξη της Επανάστασης του 
1821.

Στη συνέχεια, ο κ. Υφυπουργός 
αναφέρθηκε στις έδρες ελληνικών 
σπουδών και στα ομογενειακά σχολεία 
που αποτελούν εστίες διάδοσης, 
όχι μόνο της ελληνικής γλώσσας 
και ιστορίας, αλλά και του ελληνικού 
πολιτισμού. Ταυτόχρονα, δεν 
παρέλειψε να επισημάνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει η Ελλάδα στους διεθνείς 
οργανισμούς, πρωτοστατώντας στην 
εκστρατεία κατά της παράνομης 
διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και 
υπέρ της επιστροφής των παρανόμως 
εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών 
στις χώρες προέλευσής τους. Με την 
ευκαιρία, ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε 
στο πάγιο αίτημα για επιστροφή των 
μαρμάρων  του Παρθενώνα στην 
Αθήνα, από το βρετανικό μουσείο. 
Τόνισε, τέλος, την δράση της Ελλάδας 
υπέρ της προστασίας του καθεστώτος 
χρήσης των αναγνωρισμένων από την 
ΟΥΝΕΣΚΟ πολιτιστικών αγαθών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Υφυπουργός 
αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόσφατη 
απόφαση της Τουρκίας για μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό 
τέμενος, η οποία αντιβαίνει κατάφωρα 
στον οικουμενικό της χαρακτήρα, 
καθώς και στο νομικό καθεστώς της 
ΟΥΝΕΣΚΟ που διέπει τη λειτουργία 
της και από το οποίο δεσμεύεται 
η Τουρκία. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, 
αξιοποιώντας και τη συνδρομή 
της Ομογένειας, κατέβαλε και θα 
συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε η απόφαση αυτή να 

Ομιλία του Υφυπουργού Εξωτερικών 
κ. Κωνσταντίνου Βλάση στη 

Διαδικτυακή Ημερίδα της AHEPA

ανατραπεί, έχοντας ενεργοποιημένα 
όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά κανάλια 
για την ανάδειξη του ζητήματος μέσα 
από διεθνείς πρωτοβουλίες.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Υφυπουργός 
αναφέρθηκε στη δημιουργία της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διπλωματίας από το Υπουργείο 
Εξωτερικών, που πρόσφατα 
αναβαθμίστηκε και συγχωνεύτηκε 
με την Γενική Γραμματεία Απόδημου 
Ελληνισμού. Επεσήμανε ότι στόχος 
της νέας Γενικής Γραμματείας είναι να 
γίνουν κατανοητές όσο καλύτερα γίνεται 
οι ιδέες και τα ιδανικά, ο Πολιτισμός, 
οι θεσμοί και οι εθνικές θέσεις της 
χώρας στη διεθνή κοινή γνώμη. Στη 
συλλογική αυτή προσπάθεια εξήρε τον 
βαρύνοντα ρόλο που διαδραματίζει 
ο Απόδημος Ελληνισμός και η 
Ομογένεια, καθώς αποτελούν τους 
σύγχρονους, άτυπους πρεσβευτές της 
Ελλάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στην προσπάθεια προώθησης των 
εθνικών δικαίων της χώρας μας.
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Υποψήφιες εταιρίες παραγωγής εμβολίων 
COVID-19 του Καναδά

Άλλη φαρμακευτική εταιρία στη μάχη για την ανάπτυξη 
και παραγωγή του εμβολίου για τον κορωναϊό είναι η 
Medicago με βάση το Κεμπέκ που ξεκίνησε κλινικές 
δοκιμές τον περασμένο Ιούλιο και που βασίζεται σε 
άλλη τεχνολογία. Σε αντίθεση με την Providence, ένα 
μεγάλο μέρος των δόσεων εμβολίου της Medicago 
θα παρασκευάζεται εκτός της χώρας, στη Βόρεια 
Καρολίνα.

Το εμβόλιο της Medicago βρίσκεται επί του 
παρόντος στη φάση 3 με κλινικές δοκιμές, το τελευταίο 
δηλαδή στάδιο πριν υποβάλει αίτηση έγκρισης από 
την Health Canada και άλλους ρυθμιστικούς φορείς 
για την εμπορία του προϊόντος.

Ο Sorenson είπε ότι η Providence σχεδίασε και 
δημιούργησε το εμβόλιό της τον περασμένο Μάρτιο.

“Προσεγγύσαμε την κυβέρνηση του Καναδά τον π. 
Απρίλιο και είπαμε,” Γεια σας, έχετε ακούσει για τη 
Μοντέρνα. Κάνουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα “, είπε ο 
Sorenson σε συνέντευξή του.

“Περάσαμε από την ιδέα στην πράξη  σε λιγότερο 
από ένα χρόνο χωρίς το ίδιο επίπεδο υποστήριξης με 
τους συναδέλφους μας.”

 “ε”

Eμβόλιο κορωνοϊού 
Made-in-Canada
ξεκινά κλινικές 

δοκιμές
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

Έλα Σκλάβε....Θέλω να τα πούμε, 
γιατί δε βλέπω φως στον ορίζοντα 
με αυτή την κατάσταση εδώ κάτω και 
ανησυχώ.

- Έφτασα μικρέ. Ηρέμησε γιατί όντως 
σε βλέπω κάπως και ανησυχώ... 
Μιλούσα με τον Μεγάλο και όπως 
καταλαβαίνεις ήταν αδύνατον να 
αφήσω τη συζήτησή μας στη μέση. 

- Τι λέγατε Σκλάβε;
- Πιστεύεις μικρέ ότι μόνο εσείς έχετε 

προβλήματα εκεί κάτω; Έχουμε κι 
εμείς τα θέματά μας εδώ πάνω. 

-Τι εννοείς Σκλάβε, γιατί θα με 
σκάσεις...

- Άκουσε μικρέ. Με όλα αυτά που 
γίνονται εκεί κάτω ξαφνικά όλοι 
θυμήθηκαν τον Μεγάλο και ζητάνε την 
βοήθειά του.

- Έτσι είναι Σκλάβε, αφού έχει 
σαλέψει ο κόσμος και εναποθέσει τις 
ελπίδες τους στον Μεγάλο. Φυσικά όλο 
αυτό γίνεται γιατί είναι όλοι κλεισμένοι 
μέσα στα σπίτια τους. 

Άλλοι είναι μόνοι, γιατί δεν έχουν 
κανέναν δίπλα τους, άλλοι γιατί δεν 
αντέχουν άλλο αυτή την παράνοια 
με συνέπεια να απελπίζονται και τα 
ζευγάρια που είναι όλη μέρα μαζί 
σκοτώνονται.  Το ποσοστό διαζυγίων 
έχει ανέβει κατακόρυφα τον τελευταίο 
χρόνο, βάσει στατιστικών. 

- Εγώ μικρέ βλέπω τον φίλο μου τον 
Αρχιεπίσκοπο να στεναχωριέται και 

αγχώνομαι. 
- Τι εννοείς Σκλάβε;
- Στα έχω ξαναπεί μικρέ... Έχει 

περίπου ένα χρόνο να ακούσει αυτόν  
τον γλυκό ήχο... όταν ο  δίσκος γεμίζει 
λεφτά. Δεν είναι και λίγο πράγμα αυτό, 
ειδικά όταν έχει γίνει πια ρουτίνα...

- Εμένα μου λες Σκλάβε... Εγώ 
έχω να ακούσω μπουζουκάκι οχτώ 
μήνες. Έπαθα σύνδρομο στέρησης 
μπουζουκοκατάστασης. Να ήταν μόνο 
αυτό βέβαια, καλά θα ήταν. Αλλά τέλος 
πάντων. 

Το άλλο δεν στο είπα.
Πέρασε ένας από το μαγαζί να πάρει 

εφημερίδα. Είδε ότι δεν είχε μέσα τα 
ουρανοκατέβατα και στεναχωρέθηκε.

Του είπα πως την άλλη εβδομάδα θα 
υπάρχουν ουρανοκατέβατα και μιας 
που θα συναντιόμασταν μου είπε να 
σου δώσω χαιρετίσματα.

Τέλος πάντων Σκλάβε. Κοίτα εσύ 
μαζί με τον Μεγάλο να κάνετε κάτι για 
να  τελειώσει όλο αυτό που συμβαίνει 
με τον κορωνοϊό, γιατί δεν παλεύεται η 
κατάσταση. 

- Θα προσπαθήσω μικρέ. Τι θα 
προσπαθήσω δηλαδή, θα βάλω τα 
δυνατά μου. Μήπως ακούσει και 
ο φίλος μου ο Αρχιεπίσκοπος τον 
γνώριμο ήχο που περιμένει τόσο πολύ.

-Για την κοινότητα όμως δεν 
αναφέρθηκες καθόλου μικρέ...

-Τι να σου πω Σκλάβε. άκουσα 

ότι σκέφτονται να πουλήσουν την 
Παναγία...

- Τι είναι αυτά που λες μικρέ; Εμείς 
την Παναγία την φυλάμε και την 
προσέχουμε σαν τα μάτια μας, εδώ 
πάνω...

- Δεν εννοώ την ίδια Σκλάβε, αλλά 
την εκκλησία. 

-Έτσι πες μικρέ να πάει η καρδιά 
στη θέση της. Εδώ που τα λέμε αν 
μπορούσαν θα πουλούσαν και την 
ίδια. 

- Ξέρεις Σκλάβε....Με όλο αυτό που 
τραβήξαμε το 2020,δεν πρόλαβα να 
πάω σε κάποιους να πάρω επιταγές.

Έτσι προχθές με πήρε ένας από 
αυτούς και μου είπε, ότι πρώτη φορά 
δεν μου έκοψε για έναν ολόκληρο 
χρόνο επιταγή και ήρθαν τα πάνω 
κάτω. Οπότε μου ζήτησε να περάσω 
από εκεί να μου κόψει μια μήπως και 
δούνε άσπρη μέρα.

Αυτά που λες Σκλάβε..
-Κατάλαβα μικρέ. Μην αγχώνεσαι 

όμως. 
Όπως λέω πάντα, όλα θα πάνε καλά. 
Άλλωστε οι πλανήτες άρχισαν να 

μπαίνουν στην θέση τους.
Ξέρω τι σου λέω.
-Μακάρι Σκλάβε...Κάτι θα ξέρεις για 

να το λες.
-Δώσε μικρέ σε όλους αυτούς που 

με αγαπούσαν τα χαιρετίσματά μου.
Ακόμα και σε αυτούς που πάντα 
είχαν να πούνε κάτι αρνητικό για την 
αρχοντιά μου.

- Πως να τους τα δώσω Σκλάβε, 
αφού δεν βλέπω κανέναν λόγω της 
κατάστασης;

-Δίκιο έχεις μικρέ, δεν το σκέφτηκα. 
Όπως και να έχει όμως αυτοί που μου 
το παίζανε τόσα χρόνια φίλοι και ο 
νοών νοείτω, είναι απ’ τους πρώτους 

που παίρνουν την εφημερίδα για να 
διαβάσουν τη στήλη μας.Οπότε θα τα 
πάρουν τα χαιρετίσματά μου,όπως και 
να έχει.

Βέβαια είμαι σίγουρος ότι τους 
ενοχλεί το γεγονός, ότι ακόμα βγαίνει 
η φυλλάδα αυτή. Τι να κάνουμε όμως. 
Όσο είμαστε ενωμένοι εμείς οι δυο, 
ασχέτως αν ζούμε σε διαφορετικά 
στρατόπεδα, η εφημερίδα θα βγαίνει 
και θα βασιλεύει. 

-Αυτό εννοείται Σκλάβε. Δεν 
πτοούμαι πλέον, ούτε και με αγγίζουν 
οι κακίες τους.

Άλλωστε εσύ μου έχεις πει ότι δεν 
έχει σημασία τι λένε, αλλά ποιοι το 
λένε. 

Έχω να πω όμως κάτι σε αυτόν που 
δεν βαριέται να με καταγγέλλει κάθε 
τρεις και λίγο για το μαγαζί, στέλνοντάς 
μου τον inspector. Λυπήσου 
τουλάχιστον αυτόν τον άνθρωπο που 
έρχεται μέρα παρά μέρα και τα βρίσκει 
όλα στην εντέλεια.

- Εγώ μικρέ ξέρω ποιος είναι....
-Δηλαδή Σκλάβε τόσο καιρό γνωρί 

ζεις και δεν λες τίποτα..!!!
-Χαζός είμαι; Αφού ξέρω πως 

αντιδράς όταν έχεις δίκιο.
Πίστεψέ με,δεν αξίζει να ασχολείσαι 

με λαμόγια.  Άστον αυτόν.Θα τα φάει 
τα μούτρα του, αργά ή γρήγορα. 

- Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 
Τέλος πάντων φεύγω γιατί έχω 

τρεχάματα για το μαγαζί. 
-Τι τρεχάματα έχεις μικρέ; Αφού το 

μαγαζί είναι κλειστό.
-Σκλάβε η κουζίνα λειτουργεί κανο 

νικά με delivery. 
-Το ξέχασα είδες; Ένα μυαλό έχω...
Πήγαινε και θα τα πούμε σύντομα. 
-Έφυγα Σκλάβε.
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

[

Γύρω γύρω όλοι και στο 
επίκεντρο η …«Στέγη!»

Αυτή η «Στέγη της Κοινότητος» η επίσημα 
ονομαζόμενη «FOYER HELLÉNIQUE 
POUR PERSONNES AGÉES» βρίσκεται 
στο επίκεντρο των Κοινοτικών μας θεμάτων 
από την ώρα που κτίστηκε δηλαδή γύρω 
από το 1985.Ατέρμονες οι από την πρώτη 
ημέρα συζητήσεις επί των συζητήσεων και 
οι διαφωνίες επί των διαφωνιών, γύρω από 
αυτήν την Στέγη, που ως πολύφερνη νύφη 
περιμέναμε την 1η Ιουλίου του 2020 να 
περιέλθει στην ιδιοκτησία της ΕΚΜΜ.

Ως τόσο λίγες μέρες πριν, συγκεκριμένα 
την 19η Ιουνίου του 2020 έκπληκτοι 
πληροφορηθήκαμε ότι παραιτήθηκε 
η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Στέγης και 
σχεδόν αμέσως, ακόμα πιο έκπληκτοι 
πληροφορηθήκαμε ότι με έναν απαράδεκτο 
και προσβλητικό τρόπο εξωπετάχτηκε από το 
Δ.Σ. της Στέγης, ο επί χρόνια Αντιπρόεδρος 
της κ. Σπύρος Μπολάνης.

Έκτοτε και παρά την κριτική που ασκείται 
από τα Μέσα Ενημέρωσης, άκρα του τάφου 
σιωπή…

‘Η μάλλον σαν επωδό, ακούμε τον 
Πρόεδρο της ΕΚΜΜ, που είναι και μέλος του 
Δ.Σ. της Στέγης, να δηλώνει ότι οι συζητήσεις 
περί κρατικής επιχορήγησης για ορισμένα 
διαμερίσματα χαμηλομίσθων ενοικιαστών 
βαίνουν καλώς, σύντομα θα έχουμε 
ευχάριστα νέα και θα καλέσω σε συνέντευξη 
τύπου τους εκπροσώπους των Μέσων 
Ενημέρωσης, όπου και θα ανακοινώσω την 
ευχάριστη είδηση.

Το ίδιο ακριβώς δήλωσε και το περασμένο 
Σάββατο στο ραδιοφωνικό Πρόγραμμα 
του Κώστα Δανιηλίδη (1610 Α.Μ. Σάββατο 
και Κυριακή 4:00 με 5:30 μ.μ.). Όμως το 
περασμένο Σάββατο, προσδιόρισε ότι «οι 
καλές ειδήσεις» θα ανακοινωθούν πολύ 
σύντομα.

Προ αυτής της κατάστασης, αφού 
άλλωστε έχει περάσει προ πολλού η 1η 
Ιουλίου, δικαίως ο κ. Χρήστος Σύρρος, ως 
εκπρόσωπος της Παροικιακής Ομάδος 
«Φιλική Εταιρεία» μέσω ανακοίνωσης που 
έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Φ.Ε., 
εκτός την επί πολλών άλλων θεμάτων κριτική 
που ασκεί κατά της Διοίκησης, υπενθυμίζει 
ότι:

«Μία άνευ χρέους Στέγη θα έπρεπε τώρα 
να βρίσκεται στο όνομα της Κοινότητας 
τουλάχιστον έξι μήνες πριν.»

Επί πλέον μεταφέροντας τον 
προβληματισμό των συμπαροίκων 
προσθέτει ότι: «οι συμπάροικοι αρχίζουν 
να αναρωτούνται ΕΑΝ η μεταφορά θα 
πραγματοποιηθεί και εάν θα είναι τελικά άνευ 
χρέους…»

Οι ερωτήσεις και οι προβληματισμοί 
της «Φιλικής Εταιρείας» είναι ερωτήσεις 
ολόκληρης της Παροικίας και πρέπει 
απαντηθούν το συντομώτερο.

Αρκούμαι σε αυτά γιατί εκτός από 
ερωτήματα για τα της Στέγης υπάρχουν και 
ανησυχίες, πολλαπλές ανησυχίες που δεν 
μπορούν συνεχώς να δικαιολογούνται με την 
επίκληση της πανδημίας του Κορωναϊού.

Και πάλι μια φωνή από το παρελθόν της 
Κοινότητας μας

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν 
οι νεότεροι

«Κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση» 
και τα επί των εκλογικών λαθροχειριών 
πεπραγμένα

Μια ματιά, στις ιστορικές 
εκλογές του 1992

3ον. Καθώς αναφερόμαστε στο παρελθόν 
της Κοινότητός μας, βλέπουμε ότι πολλά από 
τα λάθη τις παραλήψεις, την καταπάτηση των 
Εσωτερικών Κανονισμών και την αδιαφορία 
για τον σεβασμό των αποφάσεων που 
γίνονταν τότε, συνεχίζονται πανομοιότυπα 
να γίνονται και σήμερα.

Ετσι βασιζόμενοι σε αδιάψευστα στοιχεία 
από το παρελθόν, θα επανέλθουμε στα της 
εκλογικής αναμέτρησης της 14ης Ιουνίου του 
1992. Και αυτό επειδή, αναντίρρητα στην 

ιστορία της Κοινότητός μας οι εκλογές εκείνες 
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις μετέπειτα 
εξελίξεις. Και αυτό επειδή, όπως είχα γράψει 
και την περασμένη εβδομάδα «σήμανε το 
τέλος της 11ετίας της Διοίκησης Ανδριανού 
Μαρή»

Επί πλέον «όλοι πιστέψαμε ότι λόγω της 
νέας Διοίκησης που εξελέγη, θα ανοιγόταν 
μια νέα περίοδος για την Κοινότητα, αφού 
συν τοις άλλοις θα έπνεε δημιουργικός 
άνεμος στην Κοινότητά μας, και θα γινόταν 
έρευνα, έρευνα σε βάθος, για τα της 11ετίας 
Α. Μαρή, όπως οι αρχηγοί της υπόσχονταν.

Το ότι τίποτα από αυτά δεν έγινε είναι άλλο 
θέμα.

Εδώ θα αρκεστώ να γράψω, ότι οι 
εκλογές εκείνες έγιναν σε κλίμα έντονης 
αντιπαράθεσης.

Λίγες ημέρες προ των εκλογών που 
έγιναν στις 14 Ιουνίου 1992, μέσω του 
πρωτοσέλιδου Ελληνοκαναδικού Βήματος 
αφού ρωτούσαμε:

Ποίος θα είναι ο νέος Πρόεδρος της 
Κοινότητός μας;

Συνεχίζαμε:
«Καθώς φτάνει η ημέρα των εκλογών, η 

παροικία μας παρακολουθεί με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον τις παραταξιακές συγκρούσεις 
και αντιθέσεις που εντείνονται και 
κορυφώνονται, δεδομένου ότι οι συνδυασμοί 
που συμμετέχουν έγιναν τρεις.

*Κοινοτική Ενωτική Δράση υπό τον κ. 
Κων. Γεωργουλή.

*Κοινοτική Ανανέωση, υπό τον κ. Νίκο 
Παγώνη,

*Κοινοτική Ενωτική Κίνηση, υπό τον κ. 
Κώστα Κατσούλη.»

Για την ιστορία και πάλι θα αναφέρω ότι 
η Κοινοτική Ενωτική Δράση, που κέρδισε τις 
εκλογές εξέλεξε 14 Συμβούλους, η Κοινοτική 
Ενωτική Κίνηση 6, και η Κοινοτική Ανανέωση 
4.

Αξίζει να αναφέρουμε ακόμα ότι στην 
ΚΕΔ συμμετείχε και ο μετέπειτα Πρόεδρος 
κ. Βασίλης Κατσαμπάνης, ενώ στην Κ.Ε. 
Κίνηση και ο μακαρίτης πλέον Ανδριανός 
Μαρής.

Όμως ασχέτως του αποτελέσματος, επί 
του οποίου στράφηκε το ενδιαφέρον όλων, 
και των πανηγυρισμών που ακολούθησαν, 
μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε την 
επομένη των εκλογών και μια επιστολή, με 
πολλές καταγγελίες που είχε δώσει στην 
δημοσιότητα ο κ. Παύλος Γαρίνης. Ο κ. 
Γαρίνης μέχρι και λίγες ώρες πριν ανοίξουν 
οι κάλπες, ήταν «υπεύθυνος μελών της 
Ελληνικής Κοινότητος».

Ιδού η σχετική επιστολή, όπως απεστάλη 
αρχικά μόνο στον Ελληνικό Ταχυδρόμο, 
όπου και είχε δημοσιευτεί ολόκληρη:

«Προς την εφημερίδα
«Ελληνικός Ταχυδρόμος»
Μοντρεάλ

Κύριε διευθυντά,
Ονομάζομαι Παύλος Γαρίνης, υπεύθυνος 

μελών της Ελλην. Κοινότητας Μόντρεαλ. 
Γεννημένος στον Καναδά, έζησα στην 
Ελλάδα την δεκαετία του 1970 και 
επέστρεψα το 1981 ώστε να συνεχίσω τις 
σπουδές μου. Το 1987 αποφοίτησα από 
το Πανεπιστήμιο Concordia με Master στις 
Πολιτικές Επιστήμες με πρώτο πτυχίο Hon-
ours στις Διεθνείς Σχέσεις.

Μ’ αυτά τα προσόντα, σαν νέος 
σπουδασμένος άνθρωπος στα 28 μου έτη, 
ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως υπεύθυνος 
μελών στην Κοινότητα Μόντρεαλ στις 5 
Μαρτίου 1992.

Την ημέρα των εκλογών βγήκε κάποια 
φήμη ότι «εξαφανίστηκα» και κανείς δεν 
ήξερε που ήμουν. Σχετικά λοιπόν μ’ αυτό το 
θέμα θα ήθελα να κάνω ορισμένες δηλώσεις 
οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με τις 
εκλογές του Ιανουαρίου.

Στις 14 Ιουνίου 1992 στις 4.30 το 
πρωί έλαβα τηλεφώνημα από την Γενική 
Διευθύντρια κ. Κορκιδάκη Ελένη, η οποία 
μαζί με τον υποψήφιο Νίκο Μαρή με 
απομάκρυναν από την θέση μου σαν 
Υπεύθυνο Μελών. Με ενημέρωσαν ότι 
αφού έκαναν τις απαραίτητες «διορθώσεις» 

στο κομπιούτερ, και ότι όλα τα μέλη είναι 
εντάξει, οι υπηρεσίες μου στη Κοινότητα δεν 
είναι πιά απαραίτητες. Όλες λοιπόν αυτές οι 
διορθώσεις έγιναν μόνο ώρες πριν ανοίξουν 
οι κάλπες την ημέρα των εκλογών. Τότε μόνο 
(5:00 π.μ.) βγήκε και η τελική εκλογική λίστα.

*Από την ημέρα της πρόσληψής μου μέχρι 
την ημέρα των εκλογών υπήρχε μία συνεχής 
παρακολούθηση μελών εγγεγραμμένων από 
την παράταξη του Κ. Γεωργουλή. Ιδιαίτερα 
η Γενική Διευθύντρια κ. Κορκιδάκη μου 
είχε δώσει οδηγίες να γράφω και να της 
παραδώσω την λίστα με τα νούμερα βιβλίων 
όταν αυτά ερχόντουσαν από την παράταξη 
του κ. Γεωργουλή. Έτσι λοιπόν η κυρία 
Κορδικάκη και ο κ. Νίκος Μαρής, υποψήφιος 
και γιός του Παρέδρου Αδριανού Μαρή, 
γνώριζαν ποιος έφερνε ποιόν ακριβώς, 
πόσους και πότε. Αυτές τις πληροφορίες 
κανένας άλλος συνδυασμός δεν είχε.

*Έχω λάβει συγκεκριμένες καταγγελίες 
ατόμων που δεν τους εδώθη το δικαίωμα 
ψήφου την ημέρα των εκλογών ενώ το 
είχε. Βλέποντας μερικές από αυτές τις 
αποδείξεις μελών, διαπίστωνα ότι είχαν 
δικαίωμα ψήφου ως παλαιότερα μέλη της 
κοινότητας. Το γνωρίζω αυτό διότι μερικά απ’ 
αυτά τα είχα ελέγξει ο ίδιος στο κομπιούτερ 
και τα βρήκα με παλαιότερο αριθμό μέλους. 
Οι καταγγελίες αυτές αφορούν και πάλι 
μέλη και ψηφοφόρους του συνδυασμού κ. 
Γεωργουλή.

*Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές 
υποχρεώθηκα κατόπιν εντολής από την 
προϊστάμενη μου να αλλάξω την ημερομηνία 
απόδειξης από 4 σε 14 Ιουνίου 1992.

*Όσον αφορά το θέμα του κομπιούτερ. Ο 
υποψήφιος κύριος Ν. Μαρής είναι ο μόνος 
άνθρωπος στην Κοινότητα που έχει τον 
απόλυτο έλεγχο των κομπιούτερ. Μόνο 
ο κύριος Ν. Μαρής (γιός του Προέδρου) 
έχει το δικαίωμα, αλλά και δυνατότητα να 
σβήσει μέλη ή ακόμη να σβήσει αν θέλει 
και αριθμούς αποδείξεων. Αυτό μπορεί 
να το κάνει και από έξω από τα γραφεία 
της Κοινότητας. Έτσι λοιπόν είναι ο μόνος 
πληροφορημένος με τους εκλογικούς 
καταλόγους, με την δυνατότητα να αλλάξει 
κατά θέληση πληροφορίες στο κομπιούτερ.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω κάποια 
υπογράμμιση.

Ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος κ. Μαρής με 
απείλησε λέγοντας μου ότι είναι υπεύθυνος 
για τις απολύσεις και όχι τις προσλήψεις. Σε 
συνεργασία με την κυρία Κορκιδάκη η οποία 
μου έδινε συνεχείς οδηγίες, το δικαίωμα της 
ελεύθερης έκφρασης του προσωπικού της 
Κοινότητας καταργήθηκε.

Στα πλαίσια λοιπόν της προαναφερόμενης 
ατμόσφαιρας και πραγματικότητας 
καταγγέλλω την νομιμότητα της 
απομάκρυνσής μου από την θέση μου 
στην Κοινότητα, τη θεωρώ άκυρη και ζητώ 
την αναθεώρησή της. Επίσης θα ήθελα 
να καταγγείλω την συστηματική, εγγραφή 
ενάντια μια συγκεκριμένης παράταξης 
(Γεωργουλή)

Προτρέπω όλους να συσπειρωθούν γύρω 
από την Κοινότητά μας και με ομόνοια και 
αγάπη να βοηθήσουν στην ανάπτυξή της. 
Διότι η Κοινότητα δεν είναι κτήμα της μιάς 
παράταξης ή της άλλης. Ανήκει σ’ όλους εμάς 
τους Έλληνες της παροικίας. Η Κοινότητα 
ανήκει στους Έλληνες.

June 16, 1992
Παύλος Γαρίνης»

Ακριβής αντιγραφή από τον Ελληνικό 
Ταχυδρόμο της 18ης Ιουνίου 1992

Γιατί δεν μιλούσε νωρίτερα;
Εχουν περάσει από τότε 30 σχεδόν 

χρόνια. Όμως και τότε όπως και τώρα ο κάθε 
αναγνώστης θα αναρωτηθεί:

Γιατί δεν μιλούσε νωρίτερα; Αυτό ακριβώς 
ρωτούσαμε μέσω σχολίου μας στις 24 
Ιουνίου, και επί πλέον μεταξύ των άλλων 
γράφαμε:

Σοβαρές πολύ σοβαρές οπωσδήποτε 
οι καταγγελίες του κ. Παύλου Γαρίνη, για 
τις περισσότερες εκ των οποίων άλλωστε 
υπήρχαν καταγγελίες και φήμες από πολύ 
καιρό.

Όμως ο κ. Παύλος Γαρίνης γιατί δεν 

μιλούσε νωρίτερα, για να τις επιβεβαιώσει 
αφού πράγματι είναι πολύ σοβαρές;

Γιατί δεν μιλούσε πριν τις εκλογές;
Γιατί δεν μιλούσε όταν τον υποχρέωναν, 

όπως λέει, να αλλάξει και φαίνεται ότι 
υπάκουε, τις ημερομηνίες των αποδείξεων;

Γιατί μίλησε στις 18 Ιουνίου και όχι 
νωρίτερα;

….κ. Γαρίνη, προς τιμή σας, τολμήσατε 
και κάνατε μια καταγγελία. Είναι αλήθεια ότι 
«θέλει αρετή και τόλμη η Ελευθερία» αλλά 
αξίζει πραγματικά, όταν γίνεται όταν πρέπει, 
όποτε πρέπει και όπως πρέπει, διαφορετικά 
φοβούμαι ότι πρόκειται για μια προσπάθεια 
διατήρησης μιας θέσης εργασίας της οποίας 
κλαίτε την απώλειά της.

Ήλθε και στο Ε. Βήμα
Δεδομένου ότι ο Π. Γαρίνης, είχε στείλει 

την επιστολή του μόνο στον «Ε. Ταχυδρόμο» 
κάτι για το οποίο είχα διαμαρτυρηθεί, 
όπως έγραφα (και τα γραφτά μένουν και 
υπάρχουν,)

Την Δευτέρα το πρωί (22 Ιουνίου 1992) 
πέρασε από τα γραφεία του Ε. Βήματος και 
συζητήσαμε επί των καταγγελιών του.
Γράφαμε λοιπόν:
«… Ο κ. Γαρίνης επιβεβαίωσε όσα έγραφε 
στη επιστολή. Μου είπε και πολλά άλλα 
σχετικά με την επιστολή που δημοσιεύτηκε 
και επέμεινε στις καταγγελίες...»
Συνεχίζοντας κατέληξε ότι:
«..είναι έτοιμος, να τις επιβεβαιώσει σε 
οποιαδήποτε επιτροπή. Μάλιστα τόνισε 
ότι επιθυμεί να εξεταστούν οι καταγγελίες, 
με όποιον τρόπο κρίνει καταλληλότερο 
το νέο Δ.Σ. και μάλιστα όσο το δυνατό 
συντομώτερα».

Η απάντηση της Κοινότητας
Το Σάββατο το πρωί 20 Ιουνίου 1992, 

λάβαμε ως «έκτακτη ανακοίνωση» επιστολή 
μέσω FAX εκ μέρους της Ελληνικής 
Κοινότητος. Η επιστολή υπογραφόταν από 
τον πρόεδρο Α. Μαρή.

(Σημειώνουμε ότι τυπικά ήταν πρόεδρος 
γιατί παρέδωσε την διοίκηση την άλλη ημέρα 
και μάλλον θα ήταν η τελευταία του ως 
προέδρου επιστολή.)

Δυστυχώς η τότε νέα υπό τον κ. 
Γεωργουλή Διοίκηση, όχι μόνο δεν εξέτασε 
εκείνες τις σοβαρές καταγγελίες του κ. 
Γαρίνη, όχι μόνο δεν προέβη σε εκκαθάριση 
των ονομάτων των μελών, αλλά δεν προέβη 
και σε κανέναν, έστω και τυπικό έλεγχο επί 
των πεπραγμένων της 11χρονης Διοίκησης 
Α. Μαρή. Γιατί είναι κοινό μυστικό, ότι εκείνη 
την περίοδο, γίνονταν πολλά περίεργα, στα 
πολλαπλά στεγανά, στα επί μέρους φέουδα 
που είχαν δημιουργηθεί και επί των οποίων 
βασίλευαν φεουδάρχες τινές και το απόλυτο 
σκότος.

Ετσι η νέα Διοίκηση Γεωργουλή, 
εξακολούθησε να διοικεί με τον ίδιο τρόπο. 
Επί ημερών της μάλιστα ξέσπασε η 
καραμπινάτη κατάχρηση των $200.000, 
που έφερε τα άνω κάτω στην Κοινότητα, και 
δίχασε βαθύτατα την Παροικία μας.

Επί πλέον η πολλά υποσχεθείσα 
εκλεγμένη το 1992 Διοίκηση, συνέπραξε σε 
σημείο τέτοιο με την απερχόμενη Διοίκηση 
Μαρή, που με την πρώτη ευκαιρία που είχε, 
πλήρωσε την περίφημη Olton (την γνωστή, 
την πασίγνωστη εταιρία που ανήκε στον 
Πρόεδρο Μαρή και τινες άλλους κοινοτικούς 
παράγοντες,) για την οποία πολλοί έψαξαν 
να βρούν άκρη και λογαριασμό, επί των 
ποσών που δάνειζε και των ποσών που 
έναντι του δανείου εισέπραττε, και λόγω των 
δαιδαλωδών διαδρομών τους, λογαριασμό 
δεν βρήκαν.

Δυστυχώς ήταν πολλά εκείνα που 
θα έπρεπε να εξεταστούν τότε, για τον 
απλούστατο λόγο ότι τα ίδια ακριβώς 
εξακολούθησαν και εξακολουθούν να 
συμβαίνουν ακόμα και σήμερα. Επί πλέον 
πολλοί θεωρούν την Διοίκηση Μαρή, ως μια 
διοίκηση, του ενός ανδρός αρχή, που άφησε 
πίσω της πολλά σκοτεινά σημεία της και το 
κυριότερο, ένα δυσβάστακτο χρέος, που 
ακόμα ταλαιπωρεί
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Όμως με αυτά που συνέβησαν στο 

παρελθόν και ως επίκαιρα γράφω, 
επιδιώκω να τα θυμηθούν οι παλιοί και να 
τα μαθαίνουν οι νεότεροι έτσι ώστε να μην 
επαναλαμβάνονται.

Συμπτώσεις επαναλαμβανόμενες δεν είναι 
Τώρα τα όσα συμβαίνουν σήμερα είναι και 
γνωστά και πολύ ανησυχητικά. Ο Κορωναϊός 
έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση 
πραγμάτων γενικά στην παγκόσμια κοινωνία 
και πολλά καλύπτονται ...λόγω Κορωναϊού.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην Κοινότητά 
μας, όπου αν δεν υπήρχε Κορωναϊός, 
από ότι μαθαίνω πολλοί εκ των σημερινών 
Συμβούλων, θα είχαν σιωπηρά κυρίως 
παραιτηθεί. (Λόγω μη δικαιολογημένης επί 
τρεις συνεχόμενες Συνεδριάσεις παρουσίας.)

Βλέπετε είναι πολλές οι δυσκολίες που 
καλείται να αντιμετωπίσει το Δ.Σ. Αρκεί να 
αναφέρω τα του χρέους, τα των έργων στον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, τα της 
Στέγης καθώς και άλλων τινών.

Εύχομαι να τα ξεπεράσει όλα επιτυχώς 
όμως δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε ακόμα 
και διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο 
σε αυτά, αλλά αν βρεθούμε προ αυτού του 
ενδεχομένου, είμαι βέβαιος ότι οι κατάλογοι 
των μελών θα βρεθούν σε κατάσταση που 
θα θυμίζουν εν πολλοίς μπακαλοδεύτερα, 
την στιγμή μάλιστα που οι ετήσιες συνδρομές 
δεν είναι ημερολογιακές, αλλά χρονικές.

Άλλοτε δίνονταν, σε όποιον υπεύθυνα 
τα ζητούσε, βιβλία εγγραφής νέων μελών 
και ανανέωσης συνδρομών. Και ναι μεν 
πριν καταγραφούν στα επίσημα βιβλία 
ελέγχονταν, αλλά έτσι πάρα πολλά μέλη 
ανανέωναν εύκολα τη συνδρομή τους. (Η 
κα Βούλα Αμπελακιώτη, όσο ήταν υπεύθυνη 
εγγραφής είχε πάντα μαζί της ένα βιβλιάριο 
και όπου στεκόταν και βρισκόταν επεδίωκε 
να γράφει μέλη.)

Τώρα τα βιβλία ανανέωσης είναι κλειστά 
και αμπαρωμένα στα συρτάρια και εκτός 
αυτού, λόγω του ότι οι συνδρομές δεν είναι 
ημερολογιακές, κανένας δεν ξέρει αν έχει 
ανανεώσει εγκαίρως την συνδρομή του για 
να είναι και τυπικά μέλος.

Σκεφτείτε λοιπόν τί θα γίνει αν μια 
Εφορευτική Επιτροπή, φιλική προς της 
διοικούσα την Κοινότητα ομάδα, αναλάβει 
την διεξαγωγή των εκλογών.

Σίγουρα θα βρεθούμε ενώπιον συνθηκών 
μιας επερχόμενης θύελλας και καταιγίδας, 
που κυριολεκτικά θα μας πνίξουν.

Και επειδή «των φρονίμων τα παιδιά 
πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», καλό θα 
ήταν οι αρμόδιοι να φρόντιζαν από τώρα 
να επιλύσουν αυτό το θέμα, το θέμα των 
καταλόγων των μελών, ένα θέμα που 
πολλές φορές έχει γίνει αιτία καταγγελιών για 
εκλογική νοθεία.

Τις καταγγελίες του Γαρίνη, ναι μεν τις 
καταχωνιάσαμε στα αζήτητα το 1992, αλλά 
όπως ξέρουν πολλοί, στοίχειωσαν μπροστά 
μας σε πολλές από τις επόμενες εκλογικές 
αναμετρήσεις.

FRANçOIS LEGAULT: 
Μειώνονται οι φορείς 
του Κορωναϊού αλλά 

καμία σκέψη για 
άρση των μέτρων

 Του Γεωργίου Καρύδη

* Η μείωση της εξάπλωσης του Κορωναϊού 
που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο 
Κεμπέκ, μας δημιουργεί συναισθήματα 
αισιοδοξίας αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε 
την σύντομη άρση των περιορισμών που 
λήγουν στις 8 Φεβρουαρίου.
*Ακόμα κι αν ο αριθμός των φορέων 
μειώνεται, λόγω του ότι ο αριθμός των 
νοσηλευομένων παραμένει ακόμα υψηλός, 
ούτε καν και να σκεφτούμε μπορούμε ότι τις 
επόμενες εβδομάδες θα ανοίξουμε ξανά τα 
πάντα και θα επιτρέψουμε τις συνηθισμένες 
κοινωνικές επαφές.

Αυτά μεταξύ των άλλων δήλωσε την 
Πέμπτη κατά την καθιερωμένη συνέντευξη 
τύπου ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ κ. 
François Legault, ο οποίος ζήτησε από την 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να απαγορεύσει 
τις μη απαραίτητες πτήσεις των πολιτών 
στο εξωτερικό.

Αν δεν το κάνει αυτό προειδοποίησε ότι 
ενδέχεται να επιβάλλει σε εκείνους που 
έρχονται από το εξωτερικό καραντίνα επτά 
ημερών σε ξενοδοχεία και τα έξοδα θα τα 
καλύπτουν οι ίδιοι.

Στην όλη δραματικά κατάσταση που 
λόγω Κορωνοϊού συνεχίζεται, παρήγορο 
είναι το γεγονός ότι μια επιτροπή ειδικών, 
συμπεραίνει ότι είναι πολύ μικρές οι 
πιθανότητες να σημειωθεί υπερπλήρωση 
των Νοσοκομείων. Σημειώνουμε πάντως 
ότι η Επιτροπή αυτή χρηματοδοτείται από 
την κυβέρνηση.

Το ίδιο μήνυμα συγκρατημένης 
αισιοδοξίας ανέφερε και ο υπουργός Υγείας 
κ. Christian Dubé, ο οποίος τόνισε ότι 
μας ενθαρρύνουν αυτά που βλέπουμε. Η 
απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας 
είχε θετικά αποτελέσματα, αφού η 
κατάσταση στο Κεμπέκ είναι τώρα πολύ 
καλύτερη από ό, τι ήταν τις προηγούμενες 
εβδομάδες. Αλλά, όπως τόνισε, παραμένει 
ακόμα εύθραυστη.

Αποφεύγοντας όμως τους 
πανηγυρισμούς επισήμανε το πόρισμα του 
Ερευνητικού Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, 
(το INSPQ), το οποίο προειδοποιεί ότι 
θα αυξηθούν οι περιπτώσεις νοσηλείας, 
καθώς και θυμάτων ιδίως στην περιοχή 
του Μόντρεαλ, εάν αρθούν τα ισχύοντα 
περιοριστικά μέτρα, η ισχύς των οποίων 
λήγει στις 8 Φεβρουαρίου.

Ο κ. Legault πάντως απέδωσε 
την βελτίωση της κατάστασης στην 

απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας 
που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Ιανουαρίου 
και έχει προγραμματιστεί να λήξει στις 8 
Φεβρουαρίου. Επ’ αυτού δεν συμφωνούν 
απόλυτα οι ειδικοί που λένε ότι χρειάζονται 
γενικά δύο εβδομάδες για να καθοριστεί 
η αποτελεσματικότητα ενός νέου μέτρου 
δημόσιας υγείας.

Όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη 
εντοπίστηκαν στην Επαρχία μας 1,624 νέοι 
φορείς του Κορωναϊού και 66 θάνατοι. Ετσι 
ο συνολικός αριθμός των φορέων στην 
Επαρχία μας έφτασε στους 248,860, ενώ 
ο αριθμός των θανάτων που προκλήθηκαν 
από αυτόν έφτασε στους 9,273.

Οι αριθμοί αυτοί συγκριτικά με τους 
αντίστοιχους των προηγούμενων ημερών, 
είναι ελαφρά μειωμένοι αλλά όπως τόνισε 
ο Πρωθυπουργός, οι αρμόδιοι κάθε άλλο 
παρά εφησυχάζουν και δεν φαίνεται να 
σκέπτονται να συστήσουν την άρση των 
μέτρων της καραντίνας που ισχύουν .

Την ίδια ημέρα στα Νοσοκομεία της 
Επαρχίας μας νοσηλεύονταν 1,453 
ασθενείς με COVID -19. O αριθμός αυτός 
από τη προηγούμενη ημέρα ήταν μειωμένος 
κατά 14. Επί πλέον στις εντατικές μονάδες 
(MEΘ) νοσηλεύονταν 216 ασθενείς. Ο 
αριθμός αυτός ήταν ό ίδιος με αυτόν της 
προηγούμενης ημέρας.

Επί πλέον έγινε γνωστό ότι ο αριθμός των 
αποθεραπευθέντων έφτασε στους 221,327, 
ενώ ο αριθμός των εμβολιασθέντων με το 
πρώτο εμβόλιο την Τετάρτη ήταν 11,950 
και μέχρι την ίδια ημέρα το σύνολο των 
εμβολιασθέντων στο Κεμπέκ έφτασε στους 
186,210.

Όπως έχουμε αναφέρει και άλλες 
φορές ο χορός του θανάτου συνεχίζεται 
και τα στοιχεία που αναφέρονται συνεχώς 
αλλάζουν προς το χειρότερο φυσικά.

Φόβοι Λεγκό για τα «χωρίς 
σοβαρούς λόγους» ταξίδια 

στο εξωτερικό
Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο 

Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, δίνει μεγάλη 

έμφαση στους ταξειδεύοντες από 
και προς στο εξωτερικό χωρίς 
σοβαρούς λόγους. Ο περιορισμός 
των ταξιδιών στο εξωτερικό 
θα βοηθήσει στη μείωση της 
πιθανότητας επαναφοράς νέων, 
πιο μολυσματικών παραλλαγών 
του κοροναϊού στην επαρχία, αφού 
συνήθως εκείνοι που ταξιδεύουν 
έξω από την Χώρα επισκέπτονται 
θέρετρα όπου συγκεντρώνονται 
άνθρωποι από όλο τον κόσμο, 
είπε.

Από αυτά τα ταξίδια, τόνισε 
θα έχουμε έναν επί πλέον κύκλο 
μετάδοσης του θανατηφόρου ιού. 
Ως εκ τούτου, πέρα του ότι ζήτησε 
από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 

να απαγορεύσει τα μη απαραίτητα ταξίδια 
των πολιτών στο εξωτερικό, πρόσθεσε ότι 
το εφαρμοζόμενο σήμερα σύστημα του 
ελέγχου των ατόμων που επιστρέφουν, 
μέσω αυτομάτων ελέγχων δεν αρκεί.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι λόγω της 
καθιέρωσης της υποχρεωτικής εξέτασης 
όσων επιστρέφουν από ταξίδια στο 
εξωτερικό, πρόσφατα έγινε γνωστό 
ότι ακυρώθηκαν τουλάχιστον 50.000 
κρατήσεις θέσεων Κεμπεκιωτών για ταξίδια 
κυρίως προς τα θερμά κλίματα.

Η επιβαλλόμενη για τους επιστρέφοντες 
από το εξωτερικό καραντίνα που ισχύει 
σήμερα δεν είναι αρκετά μεγάλη εγγύηση 
για την προστασία των κατοίκων του 
Κεμπέκ, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Legault είπε ότι η απομόνωση 
αυτών σε ξενοδοχεία αφού λειτουργούσε 
θετικά στη Νέα Ζηλανδία, θα μπορούσε 
να ήταν αποτελεσματική εδώ. Πρόσθεσε 
μάλιστα ότι τώρα υπάρχει άφθονος χώρος 
στα ξενοδοχεία και ότι η RCMP και η του 
Κεμπέκ θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
επιβολή της καραντίνας.

Πάντως όπως έγινε γνωστό, το Κεμπέκ 
σχεδιάζει να εφαρμόσει την μέθοδο 
των «γρήγορων δοκιμών» (rapid tests) 
μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση 
του υπουργού Υγείας ότι δεν αυτά ήταν 
απαραίτητα.

Επί πλέον έγινε γνωστό, ότι στο Μόντρεαλ 
θα αρχίσουν κατά προτεραιότητα μετά την 
διαπίστωση ότι μεταξύ τους παρατηρείται 
μεγάλος αριθμός φορέων,

Γι’ αυτήν την κατηγορία τω συνανθρώπων 
μας προγραμματίζονται επί πλέον μέτρα, 
μετά τον θάνατο ενός αστέγου που βρέθηκε 
νεκρός σε κεντρικό σημείο της πόλης μας.

Μοντρεάλ 23 Ιανουαρίου 2021
Ελληνοκαναδικό Βήμα
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Αγαπημένοι Χριστιανοί
Σ’ αυτήν την δύσκολη στιγμή

Στην εκκλησιά σαν πάτε
Ένα κερί ανάψτε

Και κάνετε μία προσευχή
Για την ψυχούλα αυτή

Του αγαπημένου συζύγου, 
πατέρα και παππού
Νικολάου Γεωργίου 

Βαβουγιού
Σας υπερευχαριστούμε,
Τον θεό παρακαλούμε
Εις την άνω βασιλεία

Στον παράδεισο να ζούμε
Με χαρά και ευλογία

Εις μνήμην 
Νικολάου Γεωργίου Βαβουγιού

Γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου  1927 
και απεβίωσε στις 9 Ιανουαρίου 2021

Αιωνία σου η μνήμη 
αξέχαστος θα μείνεις 

στην καρδιά μας και στην ψυχή μας.

Η σύζυγός σου Σταυρούλα
Τα παιδιά σου Μαρία, Γιώργος, Ιωάννα 

Και το πολυαγαπημένο σου εγγονάκι Νικόλας

Η κολχικίνη 
αλλάζει τα 
δεδομένα στη 
διαχείριση της 
πανδημίας του 
κορονοϊού

Στη μάχη κατά  του 
κορονοϊού, μπαίνει 
άμεσα, το φθηνό 
καρδιολογικο φάρμακο 
κολχικίνη, η οποία 
θα χορηγείται εκτός 
νοσοκομείων και με 
συνταγή γιατρού σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες ασθενών. Η κολχικίνη 
μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για 
καρδιολογικά προβλήματα και πλέον 
θα συνταγογραφείται για χορήγηση σε 
ασθενείς κορονοϊού που νοσηλεύονται 
ακόμη και στο σπίτι.

«Φαίνεται ότι είναι το πρώτο φάρμακο 
από του στόματος που θα μπορεί 
να παίρνει κάποιος σε εξωτερική 
βάση χωρίς να έχει μπει δηλαδή σε 
νοσοκομείο και το οποίο φαίνεται να 
προσφέρει μια σημαντική μείωση σε 
κακές κλινικές εκβάσεις» σημείωσε στο 
OPEN TV ο αναπληρωτής καθηγητής 
καρδιολογίας στο Αριστοτέλειο 
πανεπιστήμιο, Γιώργος Γιαννόπουλος.

Επίσημη μελέτη που δημοσιεύτηκε 
στο Montreal Heart Institute του 
Καναδά απέδειξε ότι η κολχικίνη 
μειώνει κατά:

44% τη θνητότητα 
25% τη νοσηλεία 
50% την ανάγκη διασωλήνωσης των 

ασθενών με κορονοϊό 
Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία 

των Ελλήνων επιστημόνων της ομάδας 
του καθηγητή Σπύρου Δευτεραίου που 
μετά από πολύμηνη έρευνα σε 16 
νοσοκομεία άνοιξαν τον δρόμο και για 
μελέτες στο εξωτερικό, που έδωσαν 
το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.  «Όταν 
ξεκίνησε αυτός ο παγκόσμιος πόλεμος 
είχαμε την σκέψη και την ιδέα να δούμε 
τις ιδιότητες της αντιφλεγμονώδης 
ιδιότητες της κολχικίνης αν μπορούν 
να βοηθήσουν και να σταματήσουν 
το φλεγμονώδη καταρράκτη του 
κορονοϊού», σημείωσε ο καθηγητής 
Καρδιολογίας του ΕΚΠΑ Σπύρος 
Δευτεραίος μιλώντας στο OPEN.

ethnos.gr

Κολχικίνη: 
Η αποτελεσματικότητα 

του φθηνού καρδιολογικού 
φαρμάκου για τον κορονοϊό
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Σαφής, αλλά και φοβερή, είναι η 
προειδοποίηση του Κυρίου: «Πας ο 
οργιζόμενος τω αδελφώ αυτού εική, 
ένοχος έσται τη κρίσει» (Ματθ. 5:22). Μην 
οργίζεσαι εναντίον κανενός ανθρώπου, 
έστω κι αν πραγματικά έχεις απ’ αυτόν 
αδικηθεί. «Οργή γαρ ανδρός δικαιοσύνην 
Θεού ου κατεργάζεται» (Ιακ. 1:20). Γι’ αυτό 
«ο ήλιος μη επιδυέτω επί τω παροργισμώ 
υμών… πάσα πικρία και θυμός και οργή και 
κραυγή και βλασφημία αρθήτω αφ’ υμών 
συν πάση κακία. Γίνεσθε δε εις αλλήλους 
χρηστοί, εύσπλαγχνοι, χαριζόμενοι εαυτοίς 
καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο 
υμίν» (Εφ. 4:26,31-32).

Μην οργίζεσαι ποτέ εναντίον κανενός 
και για καμιά αιτία, εκτός κι αν κάποιος 
θελήσει να σε χωρίσει από τον Θεό και την 
αγάπη Του. Ποιος όμως έχει τη δύναμη να 
το κατορθώσει αυτό, αν δεν το θέλεις εσύ 
ο ίδιος; «Τις ημάς χωρίσει από της αγάπης 
του Χριστού; …Ούτε θάνατος ούτε ζωή 
ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις ούτε 
ενεστώτα ούτε μέλλοντα ούτε ύψωμα ούτε 
βάθος ούτε τις κτίσις ετέρα δυνήσεται ημάς 
χωρίσαι από της αγάπης του Θεού της 
εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών» (Ρωμ. 
8:35,38-39).

«Παύσαι από οργής και εγκατάλιπε 
θυμόν, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεσθαι· 
ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, 
οι δε υπομένοντες τον Κύριον αυτοί 
κληρονομήσουσι γην» (Ψαλμ. 36:8-9). 
Γράψε μέσα στην καρδιά σου αυτή τη 
σαφή εντολή που δίνει ο Θεός με το στόμα 
του προφήτου, και διώξε μακριά σου το 
πάθος της οργής.

Δεν υπάρχει σ’ αυτό τον κόσμο καμιά 
εύλογη αιτία για να οργίζεσαι και να 
θυμώνεις, εκτός από τις περιπτώσεις 
που προσβάλλεται η δόξα του Θεού και 
περιφρονείται ο νόμος Του. Αλλά και 
τότε πρέπει να συζεύξεις την οργή με τη 
διάκριση, για να μη βλάψεις την ψυχή σου. 
«Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε» (Εφ. 4:26), 
παραγγέλλει με σοφία ο απόστολος.

Ο Κύριός μας δεν ήταν θυμώδης 
και οργίλος, αλλά πάντοτε πράος και 
μακρόθυμος με τους αμαρτωλούς: «Μάθετε 
απ’ εμού ότι πράος ειμί και ταπεινός τη 
καρδία, και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις 
ψυχαίς υμών» (Ματθ. 11:29). Όταν 
οι μαθητές Του οργισμένοι κατά των 
Σαμαρειτών που δεν Τον δέχθηκαν, είπαν: 
«Κύριε, θέλεις είπωμεν πυρ καταβήναι από 
ουρανού και αναλώσαι αυτούς;», ο Κύριος 
«επετίμησεν αυτοίς και είπεν· ουκ οίδατε 
ποίου πνεύματος εστέ υμείς» (Λουκ. 9:54-
55).

Άλλοτε πάλι, διδάσκοντας, έλεγε: «Εάν 
αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα 
αυτών, αφήσει και υμίν ο πατήρ υμών ο 
ουράνιος· εάν δε μη αφήτε τοις ανθρώποις 
τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ 
υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών» 
(Ματθ. 6:14-15).

Θα μου πεις: Μα ο τάδε με αδίκησε, με 
πρόσβαλε, με συκοφάντησε, μ’ έβλαψε 
χωρίς λόγο…

Αλλά πες μου κι εσύ, ποιος αδικήθηκε 
περισσότερο από τον ίδιο τον Θεό; Ποιος 
κακολογήθηκε, ποιος συκοφαντήθηκε, 

ποιος χλευάσθηκε, ποιος ατιμάσθηκε 
περισσότερο, αν και αναμάρτητος; Ποιος 
ραπίσθηκε, ποιος εμπτύσθηκε, ποιος 
μαστιγώθηκε, ποιος τέλος σταυρώθηκε 
σαν κακούργος, αν και τελείως αθώος; Κι 
όμως, με όλα αυτά, Εκείνος δεν οργίσθηκε 
και δεν κάκισε τους άνομους σταυρωτές 
του. Αλλά και πάνω στον Σταυρό ακόμη 
προσευχόταν λέγοντας: «Πάτερ, άφες 
αυτοίς· ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» (Λουκ. 
23:34).

Η πραότητα μαλακώνει και τις πιο 
πέτρινες καρδιές. Η οργή σκληραίνει 
και τις πιο μαλακές. Αν έχεις εξουσία, 
μην επιβάλλεσαι ποτέ με την οργή, 
προκαλώντας στους υφισταμένους σου 
τον φόβο. Είναι καλύτερο να σ’ αγαπούν 
παρά να σε φοβούνται. Από τον φόβο 
προέρχονται το ψεύδος και η υποκρισία, 
από την αγάπη η ειλικρίνεια και η 
εγκαρδιότητα.

Ο οργισμένος άνθρωπος είναι τυφλός 
και τρελός. Δεν συναισθάνεται τι λέει και 
τι κάνει. Συχνά, μετά το ξέσπασμά του, 
μετανοεί πικρά για όσα άτοπα είπε και έκανε. 
Γιατί η οργή που δεν δαμάζεται συγχύζει 
τον νου, ταράζει την ψυχή, καταστρέφει τη 
λογική, φυγαδεύει το Πνεύμα του Θεού και 
αφήνει τον άνθρωπο έρμαιο στα χέρια του 
διαβόλου. Όποιος δαμάζει τον θυμό του, 
εύκολα θα συγκρατήσει τον εαυτό του απ’ 
όλα τα κακά.

Αν λοιπόν συμβεί ποτέ να οργιστείς με 
κάποιον, μην πεις τίποτα. Σιώπησε ή φύγε, 
και μην επιτρέψεις να βγει από μέσα σου 
η φλόγα της οργής, που θα κατακαύσει και 
σένα κι εκείνους που σε περιβάλλουν. Και 
όταν η καρδιά σου ειρηνεύσει, τότε πες, 
αν χρειάζεται, δυο λόγια αγάπης για την 
«οικοδομήν της χρείας». Ένας ειρηνικός 
και πράος λόγος είναι πιο καρποφόρος και 
πειστικός από χίλια λόγια οργισμένα, έστω 
και σωστά.

Τέλος, πάντα να θυμάσαι πως αν ήσουν 
ταπεινός δεν θα οργιζόσουν. Η οργή είναι η 
πιο εκλεκτή θυγατέρα του εγωισμού. Όπου 
εμφανισθεί η ταπείνωση, εξαφανίζεται σαν 
καπνός ο θυμός.

Γέννημα της οργής είναι η μνησικακία. 
Μνησικακία είναι η συντήρηση της οργής, 
μια διαρκής κακία, σαράκι της ψυχής, 
ένα καρφί μπηγμένο μόνιμα στην ψυχή, 
φονευτής της αγάπης, της προσευχής, της 
μετανοίας και όλων των αρετών. Αν θέλεις 
να νικήσεις τη μνησικακία, πολέμησε 
το πάθος της οργής, που τη γεννά. Αν 
θέλεις όμως να τη φονεύσεις, τότε πρέπει 
πρώτα να παλέψεις για την απόκτηση 
της αγάπης και της ταπεινώσεως. Μέχρι 
τότε, χρησιμοποίησε σαν προσωρινό 
βάλσαμο για την κατασίγαση του πάθους 
την ανάμνηση των παθημάτων του Κυρίου 
Ιησού Χριστού. Η ανάμνηση των φρικτών 
παθών και του σταυρικού Του θανάτου θα 
μαλακώσει την ψυχή σου που μνησικακεί, 
γιατί θα αισθανθείς υπερβολική ντροπή 
αναλογιζόμενος τη δική Του ανεξικακία.

 Από το βιβλίο: Αγίου Δημητρίου του 
Ροστώφ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ. 

Ιερά Μονή Παρακλήτου, Ωρωπός Αττικής 
2013, σελ. 63.

Οργή και 
μνησικακία

Άγιος 
Δημήτριος 

του 
Ροστώφ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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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!!!

[

ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ: 
Από πλανητάρχης, 
παρείσακτος στη 

Φλόριντα
Το ζεύγος Τραμπ εγκαταστάθηκε 

στο ιδιωτικό του κλαμπ στη Φλόριντα, 
αλλά δεν είναι και τόσο ευπρόσδεκτο.

NewsroomHuffPost Greece
Την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν 

ορκιζόταν πρόεδρος των ΗΠΑ, 
ο προκάτοχός του, ο μοναδικός 
πρόεδρος στην ιστορία της Αμερικής 
που δεν παρέστη στην ορκωμοσία του 
διαδόχου του, έκανε αυτό που κάνουν 
πολλοί ηλικιωμένοι και ευκατάστατοι 
Νεοϋορκέζοι: αποσύρθηκε στη 
Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν, επίσης, 

ο μοναδικός πρόεδρος των ΗΠΑ που 
αποχώρησε από την Ουάσιγκτον με 
το προεδρικό αεροσκάφος, μία ώρα 
πριν λήξει το δικαίωμά του να το 
χρησιμοποιήσει.

Μαζί τους ταξίδευσαν η κόρη του, 
Τίφανι, με τον δισεκατομμυριούχο 
Λιβανέζο αρραβωνιαστικό της, Μάικλ 
Μπούλος και οι δύο γιοί του, Ερικ και 
Ντόναλντ Τζούνιορ, με τις συζύγους 
τους.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο του 
Παλμ Μπίτς της Φλόριντα, δεν 
τον υποδέχθηκε κανένας τοπικός 
αξιωματούχος, αλλά κάποιοι 
υποστηρικτές του ήταν εκεί, με σημαίες 
και συνθήματα.

Συνοδευόμενος από την σύζυγό 
του, η οποία έφυγε από την Ουάσιγκτον 
με μαύρο ταγιέρ και ψηλοτάκουνα και 
έφτασε στην Φλόριντα με παρδαλό 
καφτάνι και ίσια παπούτσια, ο 
ηττημένος των εκλογών του 2020 
έφυγε κατ′ ευθείαν για το ιδιωτικό του 
κλαμπ Μαρ-α-Λάγκο, σε μία από τις 
ακριβότερες περιοχές του Παλμ Μπίτς.

Αν ο Τραμπ σχεδιάζει να ζήσει εκεί 
μόνιμα, θα έχει πρόβλημα. Το 1993 
υπέγραψε μία συμφωνία με την πόλη 
του Παλμ Μπιτς, ότι το Μαρ-α-Λάγκο, 
ένα ιδιωτικό κλαμπ, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ιδιωτική κατοικία. 
Γι αυτό τον λόγο, πολλοί γείτονες 
του πιέζουν τους αξιωματούχους της 
πόλης να εφαρμόσουν την συμφωνία. 
Παρ′ όλα αυτά, φορτηγά μετακομίσεων 
πηγαινοέρχονται στο Μαρ-α-Λάγκο 
όλη τη βδομάδα.

Εκτός από την συμφωνία με την 
πόλη του Παλμ Μπιτς, υπάρχουν 
και πολλοί γείτονες που ανησυχούν 
για τους υποστηρικτές του πρώην 
προέδρου και τα προβλήματα που 
μπορεί να δημιουργήσουν στην - 
πανάκριβη- γειτονιά τους.

huffingtonpost.gr

Γιατί έκοψαν 
την «Οδύσσεια» 
του Ομήρου από 

αμερικανικό 
σχολείο

Το κίνημα που έχει στόχο να «κόψει» 
τα κλασικά κείμενα από τα αμερικανικά 
σχολεία που είναι ρατσιστικά και σεξιστικά.

Καθηγητές του σχολείου της 
Μασαχουσέτης δηλώνουν περήφανοι που 
«έκοψαν» τον Όμηρο από την διδακτέα 
ύλη. «Είμαστε πολύ περήφανοι να λέμε 
ότι η Oδύσσεια αφαιρέθηκε φέτος από 
το πρόγραμμα σπουδών!» αναφέρει 
καθηγητής που θεωρεί ότι ο Όμηρος 
γράφει σεξιστικά και ρατσιστικά. 

Μια καμπάνια κατά κλασικών 
λογοτεχνικών έργων, από την Οδύσσεια 
του Ομήρου έως έργα του Φράνσις Σκοτ 
Φιτζέραλντ, έχει ξεκινήσει τον τελευταίο 
καιρό στα social media, προκαλώντας 
έντονες αντιδράσεις στο χώρο της Παιδείας. 

Με την συνοδεία του hashtag #Dis-
ruptTexts («παρεμποδίστε τα κείμενα»), 
εκατοντάδες καθηγητές λογοτεχνίας και 
σύγχρονοι συγγραφείς, κυρίως από τις 
ΗΠΑ, αποκηρύσσουν στο Twitter και 
αλλού τα κλασικά κείμενα που θεωρούν ότι 
προωθούν ξεπερασμένες και επικίνδυνες 
κοινωνικές αντιλήψεις, αναφέρει άρθρο της 
εφημερίδας «Wall Street Journal».

Κατά τους υποστηρικτές αυτού του 
κινήματος, κάποια κείμενα, μεταξύ των 
οποίων και του Ομήρου, περιγράφουν 
περιστατικά βίας, ρατσισμού και 
μισογυνισμού. 

Οι υποστηρικτές του κινήματος, όπως 
αναφέρει στην Wall Street Journal, η 
Meghan Cox Gurdon, θεωρούν ότι τα 
παιδιά πρέπει να διαβάζουν έργα που 
να παραπέμπουν στη γλώσσα και τις 

συμπεριφορές του σήμερα και όχι έργα 
στα οποία περιγράφεται ο ρατσισμός, 
ο σεξισμός, ο αντισημιτισμός και άλλες 
μορφές μίσους. Εν ολίγοις ζητούν να 
«διαγραφούν» από σχολικά κείμενα έργα 
του Ομήρου, του Σαίξπηρ, του Νίτσε και 
πολλών κλασικών. 

Η αρχή έγινε με το σχολείο της 
Μασαχουσέτης και όπως όλα δείχνουν θα 
υπάρξει και συνέχεια. 
(Με πληροφορίες από Fox, Wall Street 
Journal)

Βενεζουέλα: 
Ο πρόεδρος 

Μαδούρο καλεί τον 
πρόεδρο των ΗΠΑ 

Τζο Μπάιντεν 
να «γυρίσουν 

τη σελίδα»
Διαβεβαίωσε πως είναι 
έτοιμος να ακολουθήσει 

«νέο δρόμο» 
στις διμερείς σχέσεις.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο 
σοσιαλιστής Νικολάς Μαδούρο, κάλεσε 
χθες Σάββατο τον νέο ομόλογό του των 
ΗΠΑ, τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, να 
«γυρίσουν τη σελίδα», διαβεβαιώνοντας ότι 
είναι έτοιμος να ακολουθήσει «νέο δρόμο» 
στις διμερείς διπλωματικές σχέσεις, που 
διακόπηκαν πριν από δύο χρόνια.
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

5
1

«Είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε νέο 
δρόμο στις σχέσεις μας με την κυβέρνηση 
του Τζο Μπάιντεν, στη βάση του αμοιβαίου 
σεβασμού, του διαλόγου, της επικοινωνίας 
και της κατανόησης», τόνισε ο κ. Μαδούρο 
κατά τη διάρκεια ομιλίας που απηύθυνε σε 
υποστηρικτές του.

«Η Βενεζουέλα, αυτή η Βενεζουέλα 
του 21ου αιώνα, μπολιβαριανή και 
επαναστατική, είναι έτοιμη να γυρίσει τη 
σελίδα», να αφήσει πίσω τις συγκρούσεις 
με την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου 
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συνέχισε.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε 
σαρωτικές, παραλυτικές κυρώσεις στη 
Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένου του 
πετρελαϊκού της τομέα από το 2019, για να 
ανατρέψει το σοσιαλιστικό καθεστώς του κ. 
Μαδούρο, που χαρακτήριζε «δικτάτορα».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγνώρισε, 
ακολουθούμενη από αυτές περίπου 50 
άλλων χωρών, τον Χουάν Γκουαϊδό, 
ηγέτη της αντιπολίτευσης, ως τον νόμιμο 
πρόεδρο της χώρας.

Ο Χουάν Γκουαϊδό αυτοανακηρύχθηκε 
μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας 
την 23η Ιανουαρίου 2019, κατηγορώντας 
τον Νικολάς Μαδούρο ότι κέρδισε «με 
απάτη» τις προεδρικές εκλογές του 2018, 
τις οποίες μποϊκοτάρισε η αντιπολίτευση.

«Πριν από δύο χρόνια, αναγκάστηκα να 
αντιδράσω με ισχύ και με αξιοπρέπεια και 
ως αρχηγός του κράτους να διακόψω όλες 
τις πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις με 
την τότε αμερικανική κυβέρνηση», είπε ο 
κ. Μαδούρο στο μπαλκόνι του προεδρικού 
μεγάρου Μιραφλόρες. Πλέον όμως «ο 
Τραμπ έφυγε», πρόσθεσε με ικανοποίηση.
Όταν επικράτησε ο Τζο Μπάιντεν στις 
προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 
2020 στις ΗΠΑ, ο Νικολάς Μαδούρο τον 
συνεχάρη και δήλωσε έτοιμος «για διάλογο 
και συνεννόηση με τον λαό και με την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ». Επανέλαβε τη θέση 
αυτή τον Δεκέμβριο.

 Στήριξη της Ουάσινγκτον 
στον Χουάν Γκουαϊδό

Πάντως ο Άντονι Μπλίνκεν, που έχει 
ονομαστεί από τον Τζο Μπάιντεν επόμενος 
υπουργός Εξωτερικών κι αναμένει 
την έγκριση του διορισμού του από τη 
Γερουσία, ξεκαθάρισε ότι η νέα κυβέρνηση 
των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αναγνωρίζει τον 
Χουάν Γκουαϊδό.

Ο μέλλων επικεφαλής της αμερικανικής 
διπλωματίας χαρακτήρισε τον κ. Μαδούρο 
«βάρβαρο δικτάτορα».

Η συνέχιση της αμερικανικής 
υποστήριξης καταγράφεται παρότι οι 
τσαβίστας ανέκτησαν την πλειοψηφία στη 
Βουλή στις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου, 
από τις οποίες απείχε η αντιπολίτευση, 
καταγγέλλοντας και σε αυτή τη διαδικασία 
απάτη και νοθεία. Οι εκλογές δεν 
αναγνωρίστηκαν από τις ΗΠΑ, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετές χώρες 
της Λατινικής Αμερικής που τάσσονται 
εναντίον του Νικολάς Μαδούρο.

Αν και δεν μοιάζει να βρίσκεται στην 
ημερήσια διάταξη η χαλάρωση των 
κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας, 
ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν πως η 
κυβέρνηση Μπάιντεν θα φανεί πιο 
διαλλακτική από την προηγούμενη και θα 
ταχθεί υπέρ της διεθνούς μεσολάβησης για 
να υπάρξει προοδευτική μεταβίβαση της 

εξουσίας στη Βενεζουέλα.
Η διεθνής μεσολάβηση ήταν άκαρπη 

στο παρελθόν.
Ο Χουάν Γκουαϊδό από την πλευρά 

του υπερασπίζεται τη συνέχεια της 
προηγούμενης Βουλής, η οποία ελεγχόταν 
από την αντιπολίτευση και στην οποία 
ήταν πρόεδρος· με αυτή του την ιδιότητα 
αυτοανακηρύχθηκε μεταβατικός αρχηγός 
του κράτους.

Ο πρόεδρος της νέας Βουλής της 
Βενεζουέλας, ο Χόρχε Ροδρίγκες, 
κατηγόρησε εκ νέου χθες Σάββατο 
τον Χουάν Γκουαϊδό για διαφθορά, 
επικαλούμενος ιδίως δημοσιεύματα της 
αμερικανικής εφημερίδας The Washing-
ton Post για φερόμενες ατασθαλίες με 
κεφάλαια και πόρους της Βενεζουέλας στο 
εξωτερικό αξίας 40 δισεκ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από πέντε 
εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας 
έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από το 
2015 εξαιτίας της βαθιάς πολιτικής και 
οικονομικής κρίσης στη λατινοαμερικάνικη 
χώρα, όπου ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει 
από κάθε έλεγχο, με ορισμένες εκτιμήσεις 
να τον ανεβάζουν σε πάνω από 4.000% σε 
ετήσια βάση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Πέθανε ο διάσημος 
παρουσιαστής 

Λάρι Κινγκ

Ο διάσημος Αμερικανός παρουσιαστής 
Λάρι Κινγκ πέθανε σε ηλικία 87 ετών, 
μετέδωσε το Σάββατο το CNN.

O Κινγκ αποτελούσε εμβληματική 
φυσιογνωμία των ΜΜΕ, σε μεγάλο 
βαθμό χάρη στις συνεντεύξεις του 
με πολλές προσωπικότητες μεγάλου 
ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος. Τον 
θάνατό του επιβεβαίωσε ο γιος του, Τσανς. 

Σε σχετική ανακοίνωση, η Ora Media 
ανακοίνωσε τον θάνατο του «συνιδρυτή 
μας, παρουσιαστή και φίλου Λάρι Κινγκ, 
που πέθανε το πρωί σε ηλικία 87 ετών 
στο Cedars-Sinai Medical Center στο 
Λος Άντζελες. Για 64 χρόνια και στις 
πλατφόρμες του ραδιοφώνου, της 
τηλεόρασης και των ψηφιακών media, οι 
πολλές χιλιάδες συνεντεύξεις, βραβεία και 
η διεθνής αναγνώριση του Λάρι αποτελούν 
απόδειξη για το μοναδικό και διαρκές 
ταλέντο του». 

Στην ανακοίνωση δεν αναφερόταν η 
αιτία θανάτου. Ο Κινγκ είχε νοσηλευτεί στις 
αρχές του Ιανουαρίου με Covid-19 στο Ce-
dars-Sinai, είχε αναφέρει πηγή κοντά στην 
οικογένεια.

Ο Λάρι Κινγκ είχε αντιμετωπίσει 
προβλήματα υγείας και είχε υποστεί 
πολλές καρδιακές προσβολές. Το 1987 
είχε υποβληθεί σε τετραπλό μπαϊπάς, κάτι 
που τον ενέπνευσε να δημιουργήσει το 
Larry King Cardiac Foundation. 

Το 2017 αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί 
με καρκίνο του πνεύμονα και υποβλήθηκε 
σε επέμβαση, αντιμετωπίζοντάς τον 
επιτυχώς. Επίσης υποβλήθηκε σε 
επέμβαση το 2019 για την αντιμετώπιση 
της κυνάγχης. 

Πέρυσι δύο από από τα ενήλικα παιδιά 
του πέθαναν μέσα σε διάστημα μερικών 
εβδομάδων: Ο Άντι Κινγκ, 65 ετών, από 
καρδιακή προσβολή, και η Κάια Κινγκ, 52 
ετών, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του 
πνεύμονα. Ο Κινγκ είχε άλλους τρεις γιους. 

Ο Λάρι Κινγκ θεωρείται γίγαντας των 
ΜΜΕ, χάρη στις συνεντεύξεις του- ήταν 
ένας από τους κορυφαίους της τηλεόρασης, 
έχοντας πάρει συνεντεύξεις από 
προέδρους, σταρ του σινεμά και αθλητές. 

Με το χαλαρό του στυλ, που τον διαχώριζε 
από τους πιο έντονους παρουσιαστές 
της τηλεόρασης, τελειοποίησε μια πιο 
«casual» προσέγγιση ως προς τις 
ερωταπαντήσεις, γέρνοντας προς τα 
μπροστά και ακούγοντας με προσοχή του 
καλεσμένους του, διακόπτοντας σπάνια. 
«Δεν έμαθα ποτέ τίποτα ενώ μιλούσα» του 
άρεσε να λέει. 

Για 25 χρόνια είχε το «Larry King Live» 
στο CNN, στο πλαίσιο του οποίου έγιναν 
πάνω από 30.000 συνεντεύξεις, με όλους 
τους προέδρους από τον Τζέραλντ Φορντ 
ως τον Μπαράκ Ομπάμα, και χιλιάδες 
τηλεφωνικές κλήσεις από θεατές.

https://www.huffingtonpost.gr/
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Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη 
Δημοσιογράφος και Συγγραφέας

O πολιτισμένος Καναδάς, μέλος των επτά 
πιό ανεπτυγμένων χωρών G7,  αποδεικνύει 
ότι μετά από 10 μήνες πανδημίας δεν έχει 
καταφέρει να χειριστεί την κρίση επιτυχώς, 
σημειώνοντας χιλιάδες θανάτους και 
οδεύοντας διαρκώς προς άλλα σκληρότερα 
μέτρα εγκλεισμού της χώρας. 

Με 708.619 κρούσματα τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές και με 18.014 
θανάτους, η χώρα ακροβατεί ανάμεσα 
σε μια οικονομική καταστροφή και την 
μετάδοση του ιού που εξαπλώνεται 
διαρκώς απ΄άκρη σ’ ακρη της χώρας 
ανεπηρέαστος από τα σκληρά μέτρα του 
εγκλεισμού. 

Ο δημοφιλής πρωθυπουργός Τζάστιν 
Τριντό έχει περιέλθει σε αδιέξοδο καθώς 
τυπώνει διαρκώς χρήματα και μοιράζει σε 
άνεργους και επιχειρήσεις, χωρίς κανένα 
σχέδιο να ανανήψει την οικονομία ή να 
εξασφαλίσει ακόμη και το εμβόλιο για τα 35 
εκατομμύρια των κατοίκων του. Η καναδική 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει αποφασίσει 
να ξοδέψει 322,3 δισεκατομμύρια δολάρια 
για την ανακούφιση επιχειρήσεων και 
του πληθυσμού, ενώ σύμφωνα με το 
κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CBC μέχρι 
τις 30 Νοεμβρίου είχε ξοδέψει 240 
δισεκατομμύρια σε έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση των πολιτών του. 

Ο ίδιος ο Τζάστιν Τριντό έχει εμπλακεί 
στο περίφημο σκάνδαλο WE, καθώς 
η κυβέρνησή του ενέκρινε ένα 
προϋπολογισμό 900 εκατομμυρίων 
δολαρίων στην ΜΚΟ We, της οποίας οι 
πρόεδροι ήταν προσωπικοί του φίλοι και 
μάλιστα είχαν πληρώσει τη μητέρα του 
Μάργκαρετ Τριντό για να δώσει διάφορες 
δημόσιες ομιλίες. Ο υπουργός οικονομικών 
Μπίλ Μορνώ παραιτήθηκε υπό τη σκιά του 
σκανδάλου, επειδή ενέκρινε το ποσόν για 
την εν λόγω ΜΚΟ ενώ είχε δεχθεί να κάνει 
ταξίδια με χρήματα της οργάνωσης, κάτι 
που απαγορεύει ο κώδικας δεοντολογίας 
του Καναδά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη ένα 
σκάνδαλο καταδιώκει τον διεθνώς δημοφιλή 

πρωθυπουργό του οποίου η κυβέρνηση 
παρήγγειλε εμβόλια απο την Κίνα, εμβόλια 
που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει 
με αποτέλεσμα να μείνει πίσω στις 
παραγγελίες από τις μεγάλες αμερικανικές 
και ευρωπαϊκές εταιρείες. Μέχρι τώρα 
η χώρα έχει εμβολιάσει μόνο το 1.55% 
του πληθυσμού με τους γιατρούς και το 
νοσοκομειακό προσωπικό που βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή να αγανακτούν και 
τα γηροκομεία να ασκούν μηνύσεις στην 
κυβέρνηση για την καθυστέρηση. Παρόλα 
αυτά ο πρωθυπουργός καθησυχάζει τον 
κόσμο ότι ο εμβολιασμός θα τελειώσει 
περί το τέλος Σεπτεμβρίου και όλα βαίνουν 
καλώς.

Στο μεταξύ αυτό που συμβαίνει στη χώρα 
αγγίζει τα όρια του παραλόγου.

Από τον Μάρτιο έχουν κλείσει τα 
αεροδρόμια και δεν επιτρέπεται η είσοδος 
στη χώρα σε μη Καναδούς πολίτες ή μή 
μόνιμους κατοίκους.

Στα αεροδρόμια του Καναδά όλους αυτούς 
τους μήνες δεν γίνεται θερμομέτρηση ούτε 

υπάρχουν rapid-tests για τη διάγνωση 
μολυσμένων με τον ιό.

Είναι επιβεβλημένη η καραντίνα 15 
ημερών για όσους Καναδούς εισέρχονται 
στη χώρα.

Τα χερσαία σύνορα με τις ΗΠΑ παραμένουν 
ερμητικά κλειστά από το Μάρτιο του 2020.

Το τμήμα ανανέωσης διαβατηρίων και 
ακόμη έκδοσης διπλωματικής βίζας 
στο υπουργείο εξωτερικών παραμένει 
ερμητικά κλειστό, με αποτέλεσμα όσοι 
πολίτες δεν έχουν διαβατήρια ανανεωμένα 
να περιμένουν μέχρι να τελειώσει η κρίση 
του κορωνοϊού για να μπορέσουν να 
ταξιδέψουν εκτός της χώρας.

Στο Οντάριο και το Κεμπέκ, τις πιο 
πυκνοκατοικημένες επαρχίες του Καναδά, 
έχουν κλείσει εστιατόρια, λιανεμπόριο και 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού, ενώ 
έχει επιβληθεί περιορισμός κυκλοφορίας 
με απίστευτα πρόστιμα. Παραμένουν 
ανοιχτά μόνο τα καταστήματα τροφίμων 
και τα φαρμακεία καθώς και οι τράπεζες. 
Απαγορεύονται οι συνευρέσεις εντός 
των σπιτιών και επιτρέπεται μόνον ένας 
επισκέπτης σε σπίτια που έχουν μόνο ένα 
κάτοικο.

Την ίδια ώρα τεράστιες ουρές σχηματίζονται 
καθημερινά έξω από τα μαγαζιά που 
πουλούν αλκοόλ και κάνναβι, μαγαζιά των 
επαρχιακών μονοπωλίων από τα οποία 
εισπράττονται φόροι για το κράτος. Οι 
πολίτες αγανακτούν γιατί δεν μπορούν να 
ανοίξουν το λιανεμπόριο αλλά υφίστανται 
τη νεολαία να πίνει και να αγοράζει χασίς 
κάνοντας κρυφά πάρτυ, που αποτελούν 
τις μεγαλύτερες εστίες διάδοσης του ιού σε 
γονείς και παππούδες.

Αυτό το χάος έρχεται να επιδεινωθεί 
καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του 
Τζάστιν Τριντό ανίκανη να χειριστεί την 
κρίση σε όλα τα επίπεδα, απειλεί τώρα 
ότι θα απαγορεύσει όλες τις πτήσεις που 
φεύγουν εκτός Καναδά.

Οι αεροπορικές εταιρείες AirCanada, 
WestJet και άλλες κάνουν διαβήματα 
διαμαρτυρίας στην κυβέρνηση, αλλά 
εις ώτα μη ακουόντων. Η ταξιδιωτική 
βιομηχανία έχει αποδεκατισθεί με χιλιάδες 
εργαζόμενους να βρίσκονται στην ανεργία.

Τα εστιατόρια των οποίων το 80% ανήκουν 
σε ελληνικές ιδιοκτησίες υποφέρουν από 
το πολύμηνο κλείσιμο ενώ ακούγεται πως 
το 30% των επιχειρήσεων της εστίασης θα 
βάλει λουκέτο όταν η κυβέρνηση πάψει να 
τις επιδοτεί.

Γενικά, στον Καναδά επικρατεί το χάος, 
υπερκατανάλωση του δημόσιου χρήματος 
ενώ ο Τζάστιν Τριντό περιμένει την ευκαιρία 
για να καλέσει εκλογές προκειμένου να 
βγάλει κυβέρνηση πλειοψηφίας (αυτή την 
ώρα έχει κυβέρνηση μειοψηφίας) καθώς 
μοιράζει άρτον και ελπίδες!

Η χαοτική κρίση της πανδημίας στον Καναδά
Μια καθόλου αισιόδοξη εικόνα

Ένα καταπληκτικό κριθαρότο λαχανικών 
που εντυπωσιάζει χορτοφάγους και μη. 
Ένα κριθαράκι μαγειρεμένα σαν ριζότο, 
σιγοβρασμένο δηλαδή σταδιακά σε ζωμό 
λαχανικών και λευκό κρασί, συνοδευμένο  
λαχανικά εποχής (κολοκύθα, καρότο, 
κολοκυθάκι, πιπεριά κέρατο) που έχετε 
ψιλοκόψει στο μούλτι ή τρίψει στο τρίφτη. 
Αν έχετε και σπιτικό ζωμό λαχανικών η 
γεύση θα απογειωθεί.

Υλικά (για 3 άτομα)
1 κούπα κριθαράκι
1 μικρή κολοκύθα, ψιλοκομμένη
1 πιπεριά Φλωρίνης, ψιλοκομμένη
2 μικρά κολοκυθάκια, ψιλοκομμένο
1 μεγάλο καρότο, ψιλοκομμένο
1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο
1 λίτρο ζωμό λαχανικών.
1 ποτηράκι λευκό κρασί

1 κτ σούπας ξερό δυόσμο
Αλατοπίπερο.

Ψιλοκόβουμε στο μούλτι τα λαχανικά ή τα τρίβουμε στο 
τρίφτη και τσιγαρίζουμε σε χαμηλή φωτιά σε ένα βαθύ 
τηγάνι (που θα φτιάξουμε και το ριζότο) για περίπου 10 
λεπτά μέχρι να μαραθούν.
Προσθέτουμε στο τηγάνι το κριθαράκι ρίχνοντας λίγο 
κρασί και μια κουτάλα ζωμό. Μόλις ρουφήξει τη κουταλιά 
προσθέτουμε σταδιακά τον υπόλοιπο ζωμό σε κουταλιές 
και το κρασί μέχρι να βράσει το κριθαράκι και να 
μαλακώσει. Το βασικό είναι να προσέχουμε πότε ρουφάει 
το νερό και να ανακατεύουμε προσθέτοντας σταδιακά κι 
άλλες κουταλιές νερό χωρίς να κολλήσει το κριθαρότο.
Αν χρειαστεί προσθέτουμε παραπάνω νερό μέχρι να 
μαλακώσει τελείως το κριθαράκι αλλά να μη λασπώσει. 
Προς το τέλος του βρασίματος προσθέτουμε αλατοπίπερο 
και το δύοσμο. Το βράσιμο παίρνει περίπου 25-30 λεπτά.

Πηγή: The Saucha Life

Η συνταγή της ...εβδομάδας

Κριθαρότο λαχανικών
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Χθες χρειάστηκε να συνοδέψω πρόσωπο του 
εγγύτερου μου περιβάλλοντός στα επείγοντα 
περιστατικά εφημερεύοντος νοσοκομείου και πιο 
συγκεκριμένα στο καρδιολογικό τμήμα, μετά από 
έντονες ενοχλήσεις που είχε στη συγκεκριμένη 
περιοχή. Τα νοσοκομεία εδώ και δέκα χρόνια που 
είμαι οροθετικός είναι μία ρουτίνα για μένα, πηγαίνω 
κάθε μήνα για φάρμακα και κάθε εξάμηνο περίπου 
για αιματολογικές εστιασμένες στο ανοσοποιητικό. 
Αποτελούν και ένα αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς 
μου λόγω των διασυνδέσεων νεοδιαγνωσθέντων 
HIV περιστατικών που κάνω εδώ και αρκετά χρόνια.

Χθες όμως αναβίωσα εφιαλτικές στιγμές που έζησα 
σε αυτά όταν έτρεχα πρώτα για τη μητέρα μου και 
μετά για τον πατέρα μου αλλά θυμήθηκα έντονα και 
σε τι κατάσταση ήμουν τότε. Σε αυτό συνετέλεσε ό,τι 
αιφνιδιάστηκα και τρόμαξα πολύ χθες για αυτό που 
συνέβη στο αγαπημένο μου αυτό πρόσωπο αλλά και 
για το λόγο του ότι το νοσοκομείο που βρέθηκα λόγω 
εφημερίας ήταν αυτό που είχε βρεθεί η μητέρα μου 
μετά το πρώτο εγκεφαλικό επεισόδιο και συμβολικά 
αποτέλεσε την αρχή της κορύφωσης μιας κατάστασης 
που η κοινότοπη φράση ″κάθοδος στη κόλαση″ ήταν 
λίγη για να την περιγράψει.

Δεν αναβίωσα μόνο την διαρκή αγωνία που έζησα 
σε εκείνη την περίοδο, την κατάσταση που εγώ 
βρισκόμουν λόγω βαριάς ενέσιμης χρήσης με 
ότι αυτή συνεπάγεται αλλά και τα γεγονότα που 
ακολούθησαν: Την δραπέτευση μου λίγο αργότερα 
σε κάποιο εντελώς ακατάλληλο και κακοποιητικό 
υποτιθέμενο ”θεραπευτικό” πλαίσιο, το γεγονός 
πως η μητέρα πέθανε σχεδόν μία εβδομάδα πριν 
το ολοκληρώσω-έντεκα ολόκληρους μήνες πήρε 
αυτή η διαδικασία- τη ταχύτατη υποτροπή μου μετά 
από εκείνο το πλαίσιο και όλο το ενοχικό νέφος που 
βρέθηκα, την κατάρρευση της υγείας του πατέρα 
μου μετά - πάλι νοσοκομεία και διαρκής αγωνία - το 
θάνατό του και την κορύφωση του ″δράματος”, το 
θετικό HIV τεστ που ακολούθησε.

Αναβίωσα τις καταστάσεις που έζησα με όλους 
εκείνους που με δάγκωσαν οικονομικά, που με 
έκλεψαν κυριολεκτικά τότε εκμεταλλευόμενοι την 
χαοτική κατάσταση που είχα βρεθεί και πως δεν 

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο αλιεύσαμε 
από το διαδίκτυο, στην προσπάθειά μας 
να συγκεντρώσουμε ειδήσεις και το οποίο 
θεωρούμε ότι αξίζει να δημοσιευθεί.

μπορούσα λόγω αυτής να διακρίνω τις κακές τους 
προθέσεις πίσω από τον μανδύα του “στενού φίλου″ 
ή του ″καλού γνωστού″.

Αναβίωσα την αίσθηση όταν περιφερόμουν στο 
κέντρο της Αθήνας σε ημικωματώδη κατάσταση. 
Αναβίωσα όλα εκείνα τα λόγια που άκουγα του 
τύπου: “Εντάξει έχασες τους γονείς σου, κόλλησες 
και ότι κόλλησες αλλά μη μένεις σε αυτό... Προχώρα 
στη ζωή σου” από άτομα που δεν είχαν ζήσει ούτε 
στο ελάχιστο κάτι παρόμοιο, που δεν είχαν ιδέα πως 
είναι η απώλεια και το πένθος ειδικά σε μιά κατάσταση 
βαριάς χρήσης και εμφανιζόντουσαν όπως πάντα 
σαν οι αφ′ υψηλού κριτές για να με νουθετήσουν 
και να με κρίνουν ανεπαρκή. Αναβίωσα πως κι εγώ 
πλήγωσα σε όλη εκείνη την περίοδο ανθρώπους 
που αγαπούσα και ακόμα τους αγαπώ και κάποιους 
τους απομάκρυνα για πάντα.

Ο συνδυασμός του τρόμου και της αγωνίας μέχρι 
να βγουν οι εξετάσεις χθες για το αγαπημένο 
μου πρόσωπο με αυτές τις αναβιώσεις με έκανε 
να παραδοθώ πάλι στο φαρμάκι του μίσους, στο 
δηλητήριο της μνησικακίας.

Όπως ήμουν ακουμπισμένος σε ένα πάγκο έξω από 
το καρδιολογικό είδα μιά νεαρή γιατρό να πλησιάζει μια 
ηλικιωμένη γυναίκα που στεκόταν στην παρακείμενη 
αίθουσα του αξονικού τομογράφου και να της λέει 
με μιά σταθερή αλλά κάθε άλλο ψυχρή φωνή λίγο 
πολύ τα παρακάτω: “Λυπάμαι αλλά δεν μπορούμε 
να κάνουμε τίποτα, ο καρκίνος της έχει προχωρήσει 
πάρα πολύ ακόμα και στα οστά. Της μένουν δύο με 
τρεις μήνες ζωής″. Η ηλικιωμένη γυναίκα ξέσπασε σε 
ένα διακριτικό αλλά απελπισμένο κλάμα.

Εγώ ήρθα απότομα στο παρόν και μετά αθέλητα 
το μυαλό μου έτρεξε σε κάποιες απομακρυσμένες 
αναμνήσεις που είχα από το συγκεκριμένο 
νοσοκομείο, από την αίθουσα που ήταν η μητέρα 
μου. Θυμήθηκα να μπαίνω παραπατώντας μέσα, να 
ζητάω επίμονα χρήματα από τον πατέρα μου, εκείνος 
στερημένος από κάθε ελπίδα σχεδόν αυτόματα να 
μου τα δίνει και μετά όπως απομακρύνομαι να ρωτάει 
ένα παιδικό μου φίλο που είχε έρθει για επίσκεψη: 
“Τι έχει ο Μάριος και είναι έτσι ″ και να εισπράττει 
με αυτή τη σταθερή αλλά όχι ψυχρή παρόμοια φωνή 
με της ιατρού, την απάντηση από τον φίλο μου: ″ 
Τι να έχει κύριε Νίκο...Ηρωίνη, δεν την έχει κόψει 
ποτέ...′’. Θυμήθηκα αμέσως μετά την τελευταία μέρα 
που ήταν η μητέρα εκεί πριν την μεταφέρουμε σπίτι 
με αποκλειστική νοσοκόμα πλέον, τον διάλογο που 

είχαν δύο νοσηλεύτριες έξω από το δωμάτιο ενός 
νέου άνδρα που φευγαλέα είχα δεί - κάτωχρο και 
εξασθενημένο τον θυμάμαι - και που είχα συγκρατήσει 
τα παρακάτω λόγια -″ Τι έχει αυτός ο κύριος, ούτε 
σαράντα δεν είναι″- ″Αστα να πάνε. Τελικό στάδιο. 
Πεθαίνει...″

Όλες οι εικόνες από το όχι και τόσο μακρινό χθες και 
από το σήμερα σβήσανε σχεδόν μονομιάς το μίσος 
μέσα μου, λειτουργήσαν σαν αντίδοτο στο δηλητήριό 
του. Για λίγα λεπτά ένιωσα ένα παρηγορητικό κενό. 
Μετά μιά υποψία ευγνωμοσύνης με αγκάλιασε 
όταν πληροφορήθηκα πως όλα ήταν false alarm, οι 
εξετάσεις του αγαπημένου προσώπου ήταν άψογες 
και μπορούσαμε μετά από αρκετές ώρες να φύγουμε. 
Όσο απομακρυνόμουν από το νοσοκομείο έκανε 
κρύο αλλά δεν κρύωνα. Όλα μου φαινόντουσαν 
να κυλάνε πιο αργά μετά από τέτοιο καταιγισμό 
ερεθισμάτων. Η κόπωση από αυτήν την αναδρομή 
με κατέβαλε, μιά κόπωση που πάντα το μίσος και η 
μνησικακία μου προκαλούν. Έμεινα παρέα με αυτή 
την υποψία ευγνωμοσύνης, την ευγνωμοσύνη που 
όλα ήταν καλά, που τόσα χρόνια όσες φορές και 
αν έπεσα βρήκα το κουράγιο να ξανασηκωθώ και 
που έχω απομακρυνθεί έτη φωτός συναισθηματικά 
και κοινωνικά από εκείνη την κατάσταση που δεν 
μπορούσα να διακρίνω τις ύπουλες προθέσεις και 
να βάλω όρια σε τοξικά ανθρωπάκια αλλά και στον 
ίδιο μου τον εαυτό. . Με αυτή την ευγνωμοσύνη 
ξύπνησα παρέα την επόμενη μέρα και ήθελα να τη 
μοιραστώ….

Μάριος Ατζέμης, Αρθρογράφος
Συντονιστής Δράσεων Μείωσης Βλάβης 

«Θετικής Φωνής»
Νότια Αφρική - Camps Bay

Ευγνωμοσύνη
Ένα αντίδοτο για το μίσος και τη μνησικακία
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Υ Γ Ε Ι Α
Ανοσοποιητικό 

σύστημα: Η ασπίδα 
μας έναντι 

των λοιμώξεων
Η Γη είναι ένας πολύ φιλόξενος τόπος. 

Στην επιφάνειά της φιλοξενείται ένας 
τεράστιος αριθμός διαφορετικών ειδών 
ζωντανών οργανισμών που πολλές φορές 
συγκρούονται με σκοπό πάντα τη συνέχιση 
της ζωής.

Έτσι και ο ανθρώπινος οργανισμός επί 
Γης βρίσκεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο 
ταυτόχρονα ζουν και αναπαράγονται ένας 
πολύ μεγάλος αριθμός μικροοργανισμών 
που μπορεί να χρησιμοποιήσουν τον 
άνθρωπο για την επιβίωση και την 
αναπαραγωγή τους , καταλήγοντας 
κάποιες φορές να προκαλούν βλάβες σε 
αυτόν (λοιμώξεις). Οι μικροοργανισμοί 
αυτοί, αόρατοι με γυμνό μάτι, μπορεί να 
είναι βακτήρια, ιοί, μύκητες ή παράσιτα, 
λέμε ότι είναι παθογόνοι για τον άνθρωπο 
και η είσοδός τους στον οργανισμό μας 
καλείται μόλυνση.

Όμως κάθε μόλυνση δεν οδηγεί 
απαραίτητα σε λοίμωξη γιατί ο 
ανθρώπινος οργανισμός είναι 
προικισμένος με μηχανισμούς άμυνας 
έναντι των μικροοργανισμών με σκοπό 
την απομάκρυνση και την εξουδετέρωση 
αυτών των μικροσκοπικών εισβολέων.

Οι μηχανισμοί άμυνας περιλαμβάνουν 
ποικίλα κύτταρα και χημικές ουσίες μέσα 
στο ανθρώπινο σώμα με ξεχωριστές 
λειτουργίες το καθένα που συνεργάζονται 
θαυμαστά με σκοπό την αποτροπή 
της βλάβης από τους εισβολείς. Στο 
σύνολό τους αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας 
συνιστούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
και εξασφαλίζουν την ανοσία δηλ. την 
ικανότητα αποτροπής των λοιμώξεων.

Το πόσο σημαντικό είναι το 
ανοσοποιητικό σύστημα για την επιβίωση 
μας φαίνεται αν εξετάσουμε τις συνέπειες 
όταν αυτό λείπει ή δυσλειτουργεί. Τέτοιες 
καταστάσεις ευπάθειας ή έλλειψης 
ανοσίας καλούνται ανοσοανεπάρκειες. Οι 
ανοσοανεπάρκειες καθιστούν το άτομο 
ευάλωτο σε ποικίλες λοιμώξεις που 
μπορεί να αποβούν μοιραίες ενώ εάν το 
ανοσοποιητικό σύστημα δούλευε επαρκώς 
θα κατάφερνε να τις καταπολεμήσει.

Παιδιά που γεννιούνται με βαριές 
ανοσοανεπάρκειες εμφανίζουν 
θανατηφόρες λοιμώξεις ήδη από τους 
πρώτους μήνες της ζωής τους.

Τα περισσότερα συστήματα του 
ανθρώπου μπορούν να περιγραφούν 
έστω και απλοϊκά ως ομάδα οργάνων 
συνδεόμενων μεταξύ τους π.χ. το 
γαστρεντερικό αποτελείται κατά συνέχεια 
από στοματοφάρυγγα, οισοφάγο, στόμαχο 
και έντερο.

Όμως το ανοσοποιητικό σύστημα 
είναι διάσπαρτο σε όλο το σώμα. Για να 
περιγράψουμε τα βασικά στοιχεία που το 
αποτελούν πρέπει να φανταστούμε ένα 
στρατό παραταγμένο στο πεδίο της μάχης 
που σχηματίζει γραμμές άμυνας (…ή 
επίθεσης).

Στη 1η γραμμή είναι οι πεζοί στρατιώτες, 
πιο πίσω οι έφιπποι και στη 3η γραμμή το 
πυροβολικό. Αντίστοιχα το ανοσοποιητικό 
σύστημα περιλαμβάνει 3 γραμμές άμυνας.

Η 1η γραμμή αποτελείται από το δέρμα 
και τους βλεννογόνους που επενδύουν 
τις επιφάνειες της γαστρεντερικής, της 
αναπνευστικής και της ουρογεννητικής 
οδού. Η πυκνή παράταξη των κυττάρων 
στο δέρμα και τους βλεννογόνους σε 
συνδυασμό με την έκκριση ουσιών 
όπως το σμήγμα, ο ιδρώτας και η βλέννη 
εμποδίζουν τα μικρόβια που προσπαθούν 
να τα διαπεράσουν για να εισέλθουν σε 
βαθύτερες στιβάδες του σώματος.

Όσα μικρόβια καταφέρουν να διέλθουν 
από την 1η γραμμή αντιμετωπίζουν 
τη 2η που περιλαμβάνει αμυντικά 
κύτταρα και αντιμικροβιακές ουσίες. 
Στα κύτταρα ανήκουν τα ΝΚ (φυσικοί 
φονείς) που καταστρέφουν ανθρώπινα 
κύτταρα που έχουν ήδη μολυνθεί ώστε 
να απελευθερωθεί ο εισβολέας ο οποίος 
στη συνέχεια καταστρέφεται από τα 
φαγοκύτταρα (κύτταρα ικανά να «τρώνε» 
το μικρόβιο και να το «πέπτουν» στο 
εσωτερικό τους).

Στις αντιμικροβιακές ουσίες 
περιλαμβάνονται οι πρωτεΐνες του 
συμπληρώματος και οι ιντερφερόνες που 
βοηθούν στον εντοπισμό μολυσμένων 

κυττάρων και ελεύθερων μικροβίων από τα 
αμυντικά κύτταρα, οι τρανσφερρίνες που 
ελαττώνουν τη διάθεση του (απαραίτητου 
για την ανάπτυξη των μικροβίων) σιδήρου 
και αντιμικροβιακά πεπτίδια που λύουν τα 
μικρόβια.

Η 3η γραμμή άμυνας, και πλέον ισχυρή, 
ενεργοποιείται τελευταία όταν αποτύχουν 
οι προηγούμενες. Μεσολαβείται από τα 
λεμφοκύτταρα (Τ και Β λεμφοκύτταρα) τα 
οποία μέσω του αίματος και της λέμφου 
«περιπολούν» σε όλο το σώμα.

Τα “Τ” λεμφοκύτταρα καταστρέφουν 
πολύ αποτελεσματικά μολυσμένα κύτταρα 
του σώματος ενώ τα “Β” παράγουν 
ουσίες που ονομάζονται αντισώματα 
για να εξουδετερώσουν εισβολείς που 
κυκλοφορούν ελεύθερα στο σώμα. Η 
«εκπαίδευση» των λεμφοκυττάρων στην 
αναγνώριση του ξένου εισβολέα και η 
ενεργοποίησή τους προς καταστροφή του 
επιτελείται από όργανα διάσπαρτα στο 
σώμα που συνιστούν το λεμφικό σύστημα 
(μυελός των οστών, θύμος αδένας, 
λεμφαδένες, σπλήνας, δερματικός και 
υποβλεν- νογόνιος λεμφικός ιστός).

Αν και τα αντισώματα είναι το ισχυρότερο 
όπλο μας στην άμυνα έναντι του «ξένου», 
ωστόσο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα. Ενώ 
τα λεμφοκύτταρα προϋπάρχουν της 
λοίμωξης, τα αντισώματα παράγονται από 
τα λεμφοκύτταρα κατά τη διάρκεια της 
λοίμωξης δηλ. μόνο όταν τα λεμφοκύτταρα 
«αναγνωρίσουν» μέσα στο σώμα τον 
εισβολέα.

Η μόνη περίπτωση που προϋπάρχουν 
αντισώματα στον οργανισμό με φυσικό 
τρόπο χωρίς να προηγηθεί λοίμωξη είναι 
στο έμβρυο που παίρνει έτοιμα αντισώματα 
από τη μητέρα μέσω του πλακούντα και 
στο βρέφος μέσω του μητρικού γάλακτος. 
Επίσης τα αντισώματα που παράγονται 
έναντι ενός είδους μικροοργανισμού είναι 
αποτελεσματικά μόνο για το συγκεκριμένο 
είδος π.χ. αν νοσήσουμε από ιλαρά τα 
λεμφοκύτταρα παράγουν αντισώματα 
έναντι του ιού της ιλαράς και μας 
προστατεύουν από μία μελλοντική έκθεση 
στον ίδιο ιό, όμως αν αργότερα νοσήσουμε 
από ανεμοβλογιά τότε τα προϋπάρχοντα 
αντισώματα έναντι της ιλαράς δεν μας 
προστατεύουν αλλά πρέπει να παραχθούν 
νέα αντισώματα ειδικά έναντι του ιού της 
ανεμοβλογιάς.

Επειδή η καθυστέρηση αυτή στη 
παραγωγή των αντισωμάτων μπορεί 
σε κάποιες λοιμώξεις να έχει ολέθριες 
συνέπειες, εκτός από το φυσικό τρόπο 
δηλ. την λοίμωξη, μπορούμε τεχνητά να 
διεγείρουμε τον οργανισμό να παράγει 
αντισώματα κατόπιν εμβολιασμού. Τα 
εμβόλια είναι ακίνδυνες παραλλαγές 
παθογόνων μικροοργανισμών που 
χορηγούνται στον οργανισμό και οδηγούν 
στη παραγωγή αντισωμάτων χωρίς 
προηγούμενη νόσηση προστατεύοντάς 
μας από την εκδήλωση νόσου σε 
μελλοντική μόλυνση.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε και τη 
συμβολή της ανίχνευσης αντισωμάτων στο 
αίμα από το εργαστήριο στη διαγνωστική 
των λοιμώξεων. Για διαφορετικούς κάθε 
φορά λόγους μπορεί να είναι δύσκολο 
να ανιχνευθεί ο ίδιος ο μικροβιακός 
παράγοντας που προκάλεσε μία λοίμωξη.

Γι΄ αυτό συχνά στο εργαστήριο για να 
τεκμηριώσουμε το αίτιο μιας λοίμωξης 
καταφεύγουμε στην αναζήτηση όχι του 
ίδιου του μικροοργανισμού αλλά των 
αντισωμάτων που παράγει ο οργανισμός 
έναντι αυτού.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η 
χρήση των αντισωμάτων έναντι του νέου 
κορονοϊού SARS-CoV-2 στη διάγνωση 
της COVID-19 λοίμωξης των οποίων η 
ανίχνευση μπορεί να είναι χρήσιμη σε 
άτομα που προσέρχονται για εξέταση με 
καθυστέρηση μετά την έκθεση στον ιό δηλ. 
τουλάχιστον 4 με 5 εβδομάδες μετά την 
έκθεση οπότε πλέον η μοριακή ανίχνευση 
του ιού αποβαίνει συνήθως αρνητική.

Σαράντης Βλάχος, Ιατρός – 
Βιοπαθολόγος
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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...

gnoristetinellada.gr
Τα γραφικά Καλαβρυτα είναι ένας χειμερινός 
προορισμός που συνδυάζει φυσικό 
κάλλος και τους ορεινούς όγκους με την 
ιστορικότητα και την θρησκευτικότητα, τα 
αξιοθέατα και τα πέτρινα καλοδιατηρημένα 
κτίρια. Προσφέρουν ιδανικό προορισμό για 
απόδραση τα Σαββατοκύριακα.

Πηγές Αροάνιου Ποταμού
Ο ποταμός πηγάζει κοντά στο χωριό 
Πλανητέρο μέσα σε πλατανόδασος από 
νερά της λεκάνης του Φενεού που φθάνουν 
εδώ από καταβόθρες. Αποτελείται από 
τα μικρότερα ρέματα Λαγκάδα και Χαλίκι 
και ρέει με νότια κατεύθυνση ώσπου να 
συναντηθεί με το Λάδωνα ποταμό όπου 
δημιουργείται ένα ειδυλλιακό τοπίο. Το 
μήκος του είναι περίπου 10 χιλιόμετρα. Η 
περιοχή είναι γνωστή και για το πεστροφείο 
– ιχθυοτροφείο.

Η πηγή του Λάδωνα
Ρέει στα όρια των νομών Αρκαδίας και 
Αχαΐας, ενώ πηγάζει σε ύψος 500μ. στην 
τοποθεσία Χελονοσπηλιά, κοντά στα χωριά 
Παγκράτι και Λυκούρια. Με μήκος75 χλμ.
μαζί με τον ποταμό Ερύμανθο είναι οι 
δύο μεγάλοι παραπόταμοι του ποταμού 
Αλφειού.

Φαράγγι Βουραϊκού - 
Οδοντωτός Σιδηρόδρομος

Ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού 
– Καλαβρύτων και η ιδιαίτερη διαδρομή 
του μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού 
ποταμού αποτελούν ένα από τα 
ωραιότερα φυσικά αξιοθέατα της χώρας 
μας. Έχει χαρακτηριστεί η θεαματικότερη 
σιδηροδρομική γραμμή των Βαλκανίων. Η 
διαδρομή διαρκεί μια ώρα και η ταχύτητα του 

συρμού κυμαίνεται από 30 έως 40 χιλ./ώρα 
στην απλή γραμμή και 6 έως 15 στα δόντια. 
Η μεγάλη κλίση της γραμμής δεν επιτρέπει 
την κυκλοφορία ενός συμβατικού συρμού, 
γι’ αυτό ανάμεσα στις σιδηροτροχιές 
τοποθετήθηκε ένας οδοντωτός άξονας 
που επιτρέπει με τη λειτουργία ενός 
μηχανισμού, να ανέβει από το επίπεδο της 
θάλασσας στο σταθμό των Καλαβρύτων 
με υψόμετρο 750 μέτρα. Η κατασκευή του 
ξεκίνησε το 1889 και διήρκησε 7 χρόνια, 
κάνοντας το πρώτο του δρομολόγιό 

στις 10 Μαρτίου το 1896. Δίπλα από τις 
γραμμές του τρένου υπάρχει μονοπάτι που 
παλιότερα χρησιμοποιούνταν από τους 
κατοίκους της περιοχής, σήμερα η ίδια 
χάραξη έχει σηματοδοτηθεί με σύμβολα 
του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 που 
χρησιμοποιείται για πεζοπορία.

Ύδατα Στυγός
Η ανάβαση γίνεται από το χωριό Περιστέρα 
(ή Σόλος). Σημείο μεγάλης ομορφιάς είναι 
η λίμνη Τσιβλού μέσα στο δάσος, μερικά 
χιλιόμετρα πριν από την Περιστέρα. 
Ξεκινάμε από δασικό δρόμο που μας 
βάζει σε δάσος με πεύκα και συνεχίζουμε 
σε μονοπάτι μέχρι ένα χαρακτηριστικό 
σημείο με θαυμάσια θέα (δυόμισι ώρες). 
Εδώ επειδή το μονοπάτι έχει πέσει μας 
μπερδεύει λίγο στο πέρασμα αλλά σε 
άλλη μισή ώρα μάς φέρνει στη βάση του 
Καταρράκτη των Yδάτων της Στυγός. Τα 
Ύδατα Στυγός βρίσκονται στην επιβλητική, 
βραχώδη Νεραϊδοράχη του όρους 
Χελμός και σε υψόμετρο 2.100μ. Ένας 
εντυπωσιακός καταρράκτης σχηματίζεται 
από την πτώση νερών από 200 περίπου 
μ. και χύνονται στον ποταμό Κράθι. Οι 
Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι τα νερά 
της Στύγας φρουρούσαν τον Άδη και 
τρομοκρατούσαν θεούς και θνητούς που 
ορκίζονταν ψέματα.

Λίμνη Δόξας
H τεχνητή αυτή λίμνη καταλήγει στο 
ναό του Aγίου Φανουρίου. Βόρειά της 
δεσπόζει το υπέροχο μοναστήρι του Aγίου 
Γεωργίου, με αξιοθαύμαστη αρχιτεκτονική, 
εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίες του και το 
χώρο του «Kρυφού Σχολειού».

Μουσείο Καλαβρυτινού 
Ολοκαυτώματος

Χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, 
στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 κάηκε 
ολοσχερώς από τους Γερμανούς. Μετά την 
απελευθέρωση ανακατασκευάστηκε και το 
1986 κηρύχθηκε ως ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
αποφασίστηκε να στεγάσει το Δημοτικό 
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Μνημείο Αγωνιστών 1821
Το Ηρώο των αγωνιστών της Επανάστασης 
του 1821 στο λόφο βόρειας της Μονής 
της Αγίας Λαύρας, απαρτίζεται από τρεις 
ανδριάντες που συμβολίζουν τη συμμετοχή 
του κλήρου και των αγωνιστών στην 
Επανάσταση του 1821 και την ελευθερία 
του Ελληνικού Έθνους από τον Τούρκικο 
ζυγό. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου στη 
σημερινή του μορφή πραγματοποιήθηκαν 
στις 24 Μαρτίου 1971. Κάθε χρόνο οι 
εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου αρχίζουν 

Καλάβρυτα: Το ειδυλλιακό 
θέρετρο της Πελοποννήσου
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από το Ηρώο, όπου τελείται τρισάγιο στην 
μνήμη των ενδόξων ηρώων.

Ο Τόπος Θυσίας
Εκεί, στο λόφο του Καπή, στις 13 
Δεκεμβρίου 1943, οδηγήθηκαν από 
τους Γερμανούς όλοι οι άνδρες από 14 
ετών και πάνω, όπου και εκτελέστηκαν. 
Σήμερα, στο σημείο αυτό βρίσκεται ένας 
μεγάλος Σταυρός που θυμίζει το φριχτό 
έγκλημα. Στις στήλες που περιβάλλουν τον 
κεντρικό χώρο αναγράφονται τα ονόματα 
των οικογενειών των Εκτελεσθέντων. 
Στην κατακόμβη είναι αναρτημένα μικρά 
καντήλια ισάριθμα με τις οικογένειες 
των εκτελεσθέντων. Παράπλευρα της 
κατακόμβης δεσπόζει το πέτρινο γλυπτό 
της πονεμένης μάνας, έμβλημα του Δήμου 
που φιλοτέχνησε η τότε σπουδάστρια 
της σχολής Καλών Τεχνών Άννα Βαφεία. 
Κάθε χρόνο στις 13 Δεκεμβρίου, μετά 
το μνημόσυνο στον καθεδρικό ναό της 
πόλης καταλήγει η πένθιμη πομπή στον 
Τόπο Θυσίας, όπου τελείται επιμνημόσυνη 
δέηση και προσκλητήριο Πεσόντων.

Αρχοντικό της Παλαιολογίνας
Είναι ένα σπάνιας ομορφιάς χαρακτηριστικό 
οικοδόμημα του 15ου αιώνα, βρίσκεται επί 
της οδού Αγίου Αλεξίου, έχει αναστηλωθεί 
στην πρωταρχική του μορφή και μεταφέρει 
τον επισκέπτη στην εποχή της ένδοξης 
οικογένειας των Παλαιολόγων. Σήμερα, 
λειτουργεί ως πολυχώρος για συναντήσεις, 
συνέδρια, ημερίδες κ.α.

Τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος»
Βρίσκεται στο Νεραϊδοχώρι, στην κορυφή 
του όρους Χελμού και σε ύψος 2.340 μ. 
και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και 
σημαντικότερα της Ευρώπης με διάμετρο 
κατόπτρου 2,3μ. Το τηλεσκόπιο έχει 
μεγάλο οπτικό πεδίο που είναι ιδανικό 
για συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, 
πολύ καλή ποιότητα οπτικών τα οποία 
έχουν ευκρίνεια ειδώλων, δυνατότητα 
τηλεχειρισμού και προγραμματιζόμενη 
λειτουργία μέσω δικτύου από την έδρα 
του Αστεροσκοπείου στην Αθήνα ή και 
από άλλα συνεργαζόμενα Αστεροσκοπεία 
της Ελλάδας ή και του εξωτερικού, 
εξοπλισμό με υπερσύγχρονα αστρονομικά 
όργανα. Η λειτουργία του τηλεσκοπίου 
είναι οπτοηλεκτρομηχανική, φιλική με το 
περιβάλλον

Ι.Μονή Αγ. Νικολάου Βλασίας
Βρίσκεται πάνω από το χωριό Βλασία 
και σύμφωνα με την παράδοση, χτίστηκε 
τον 7ο αιώνα μ.Χ. από έναν μοναχό που 
ήρθε από το Άγιο Όρος. Η Μονή τρεις 
φορές καήκε και τρεις φορές ξαναχτίστηκε. 

Τελευταία ανακαίνιση στο καθολικό της 
πραγματοποιήθηκε το 1892. Έχει μοναδική 
θέα. Σήμερα είναι εντελώς έρημη.

Μονή της Αγίας Λαύρας
Εγκαινιάστηκε το 10ο αιώνα από έναν 
ερημίτη. Κάηκε ολοσχερώς από τους 
Τούρκους το 1585 και το 1827 και από 
τους Γερμανούς το 1943. Μετέπειτα, 
επαναοικοδομήθηκε στη σημερινή του 
θέση και μορφή. Το 1821 αποτέλεσε το 
κέντρο της Επανάστασης. Ο πολυτιμότερος 
θησαυρός που βρίσκεται στο μοναστήρι 
είναι το Λάβαρο της ορκωμοσίας των 
αγωνιστών του 1821, η πρώτη δηλαδή 
σημαία του Ελληνικού Έθνους, ο Επιτάφιος 
του 1754 κεντημένος στη Σμύρνη, η εικόνα 
του Αγίου Γεωργίου κεντημένη στην 
Κωνσταντινούπολη από την Κωκώνα του 
Ρολογά κ.ά..

Αρχαίος Κλείτωρ
Ο λόγος για αρχαία Αρκαδική πόλη κοντά 
στην Κλειτορία, από τις μεγαλύτερες και 
πλουσιότερες της εποχής της. Ιδρύθηκε 
από τον Κλείτωρα, γιό του Αζάνα και εγγονό 
του Αρκάδα. Εκεί σώζονται ευρήματα όπως 
επιτύμβια, αρχαίο θέατρο, επιγραφές κ.α. 
της αρχαίας πόλης Κλείτωρ, μια από τις 
πλουσιότερες και ισχυρότερες αρκαδικές 
πόλεις από το 1600 π.Χ. έως το 395 π.Χ.

Αρχαίοι Λουσοί
Είναι μια από τις γνωστότερες αρκαδικές 
πόλεις που έλεγχε ολόκληρο τον 
Επανώκαμπο. Το Αυστριακό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο έχει φέρει στο φως τη σπουδαία 
αρκαδική πόλη Λουσοί, ενώ οι ανασκαφές 
συνεχίζονται. Ήδη έχουν ανασκαφεί ο ναός 
της Αρτέμιδος Ημερησίας κτίσμα του 3ου 
αιώνα π.Χ., Μυκηναϊκοί τάφοι, η αγορά 
της πόλης και αρκετές ιδιωτικές οικίες. Οι 
Λούσοι φημίζονται για την ομορφιά και 
την ιστορία τους. Λίγο χαμηλότερα έχει 
ανασκαφεί μια σημαντική ελληνιστική οικία 
με κεντρική αυλή, ενώ ανασκάπτονται 
τώρα λίγο χαμηλότερα ένας ακόμα 
σημαντικός ναός και μία στοά στη θέση 
«Στάδιο». Η ακρόπολη της αρχαίας πόλης 
εντοπίστηκε πριν από λίγα χρόνια αλλά 
δεν έχει ανασκαφτεί ακόμα.

Κλήμα Παυσανία
Τρεις εντυπωσιακά υπερμεγέθεις 
κορμοί αναρριχώνται στα υπεραιωνόβια 
πουρνάρια, δίπλα στο εκκλησάκι Αγίου 
Νικολάου στο Χάνι Κοτσιολέτη του οικισμού 
Σελλά. Το κλήμα αυτό το χαρακτηρίζει ο 
περιηγητής Παυσανίας στα «Αρκαδικά» 
του ως «αξιοπερίεγο φαινόμενο», ενώ 
ο μύθος ο συνδέει και με έναν από τους 
άθλους του Ηρακλή. Πιθανολογείται ότι 

η ηλικία του κλήματος ξεπερνά τα 3000 
χρόνια. έλαβε την ονομασία αυτή γιατί το 
επισκέφθηκε ο Παυσανίας. Το κλήμα έχει 
κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της φύσης.

Η Ιερά Μονή Μέγα Σπηλαίου
Βρίσκεται 10 χιλιόμετρα βορειανατολικά 
των Καλαβρύτων και κατασκευάστηκε το 
362 στο άνοιγμα ενός φυσικού σπηλαίου 
της οροσειράς του Χελμού, απ’ όπου πήρε 
και το όνομά της, σε ύψος 924 μέτρων. 
Οι τοίχοι της εκκλησίας στο μοναστήρι 
καλύπτονται με νωπογραφίες από το 1653. 
Επίσης εκεί φυλάσσονται και χειρόγραφα 
Ευαγγέλια και άμφια.

Το Σπήλαιο των Λιμνών
Δεσπόζειστα Καστριά και έχει 13 
καταπληκτικές υπόγειες λίμνες και 
σπάνιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. 
Ένα σπάνιο δημιούργημα της φύσης στους 
πρόποδες του Xελμού. Εκεί θα θαυμάσεις 
τους τη στιγμή που 13 λίμνες διαδέχονται 
η μία την άλλη. Το σπήλαιο διαθέτει 
λαβυρινθώδεις διαδρόμους, μυστηριώδεις 
στοές και ιδιαίτερους σταλακτικούς 
σχηματισμούς, αλλεπάλληλες κλιμακωτές, 
σε τρείς ορόφους λίμνες και αυτό το 
καθιστούν μοναδικό στο είδος του στον 
κόσμο. Η διάβαση των λιμνών γίνεται από 
υπερυψωμένες τεχνητές γεφυρούλες. 
Στον κάτω όροφο του Σπηλαίου βρέθηκαν 
απολιθωμένα οστά ανθρώπου και 
διαφόρων ζώων μεταξύ των οποίων και 
ιπποπόταμου. Περιλαμβάνει εγκατάσταση 
καλλιτεχνικού φωτισμού.

Χιονοδρομικό Κέντρο 
Καλαβρύτων

Λειτουργεί από το 1988 και έδωσε μεγάλη 
ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής. Βρίσκεται 14 χλμ από την πόλη 
των Καλαβρύτων και δέχεται πάνω 100.000 
επισκέπτες κάθε χρόνο. Προσφέρεται 
για χιονοδρομία όλων των επιπέδων 
και αποτελεί παράδεισο των χειμερινών 
σπορ. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 
με 8 αναβατήρες και 13 πίστες όλων 
των κατηγοριών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το μεγάλο ξύλινο, φινλανδικό 
σαλέ των 1.200 τ.μ. Στις εγκαταστάσεις του 
υπάρχουν χώροι στάθμευσης, καφετέριες 
και εστιατόρια, κατάστημα πώλησης και 
ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομίας, 
ειδών φωτογραφίας καθώς και σταθμός 
Α΄Βοηθειών.

Εθνικό Πάρκο 
Χελμού-Βουραϊκού

Αποτελεί μία εκ των πέντε περιοχών της 
χώρας που έχουν ενταχθεί στο Παγκόσμιο 
Δίκτυο των Γεωπάρκων της UNESCO. 
Το Δίκτυο μέχρι σήμερα αποτελείται από 
140 περιοχές με γεωλογική κληρονομιά 
ή γεωποικιλότητα παγκόσμιας σημασίας, 
σε 38 χώρες του κόσμου. Φιλοξενεί 
υψηλό αριθμό φυτικών και ζωικών ειδών, 
μοναδικά τοπία πολιτιστικής κληρονομιάς 
και άρτιες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και 
τουριστικές υποδομές.

Αλεξία Φεσσά
αρθρογράφος
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Μια ακόμα σημαντική λειτουργία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

είναι η συμβολή του στη 
ρύθμιση του κλίματος. 

Γράφει η δρ Ευαγγελία Χατζηνικολάου

Οι ωκεανοί καλύπτουν το 71% του πλανήτη μας. 
Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό για τον άνθρωπο 
το θαλάσσιο περιβάλλον; Οι ωκεανοί παρέχουν 
το 50% του οξυγόνου στον πλανήτη, παρέχουν 
τροφή εξαιρετικής ποιότητας που αντιστοιχεί στο 
16% της ζωικής πρωτεΐνης που καταναλώνεται 
παγκοσμίως, φιλοξενούν ένα τεράστιο αριθμό ειδών 
συμβάλλοντας στην αύξηση της βιοποικιλότητας και 
επιπλέον προσφέρουν πεδίο εργασίας σε πάνω από 
40 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Μια ακόμα σημαντική λειτουργία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος είναι η συμβολή του στη ρύθμιση 
του κλίματος. Οι ωκεανοί απορροφούν τεράστιες 
ποσότητες θερμότητας από την ατμόσφαιρα και 
συμβάλλουν έτσι κατά 90% στη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη. Μικρές διακυμάνσεις στη 
θερμοκρασία έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, 
όμως στην παρούσα φάση η αυξητική τάση είναι 
υψηλότερη και ταχύτερη. Τα τελευταία 30 χρόνια 
αποτέλεσαν τη θερμότερη περίοδο των τελευταίων 
1.400 χρόνων και η θερμοκρασία αυξάνεται περίπου 
κατά 0,85 βαθμούς Κελσίου ετησίως. Η αύξηση 
της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη 
περιγράφεται με τον όρο «κλιματική αλλαγή» 
και οφείλεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Η αυξημένη ποσότητα ρυπογόνων αερίων που 
παράγονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

εγκλωβίζονται στην ατμόσφαιρα και απορροφούν την 
ηλιακή ενέργεια που αντανακλάται από την επιφάνεια 
της Γης, προκαλώντας έτσι μεγαλύτερη αύξηση της 
θερμοκρασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το διοξείδιο 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά 
40% από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα. 

Ξινό νερό!
Μια λιγότερο γνωστή επίπτωση της κλιματικής 
αλλαγής είναι η λεγόμενη οξίνιση των ωκεανών. 
Το επιπλέον διοξείδιο του άνθρακα που καταλήγει 
στην ατμόσφαιρα από τις ανθρωπογενείς εκπομπές 
απορροφάται από την επιφάνεια της θάλασσας, με 
αποτέλεσμα να διαταράσσεται η χημική ισορροπία 
των ανθρακικών ιόντων και των ιόντων υδρογόνου. 
Οταν τα ιόντα υδρογόνου αυξάνονται, τότε η 
θάλασσα γίνεται περισσότερο όξινη. Ακόμα και αν 
αυτές οι μεταβολές μάς φαίνονται αμελητέες (π.χ. 
της τάξης των 0,1 μονάδων στην κλίμακα του pH), 
στην πραγματικότητα δεν είναι. Σύμφωνα με τη 
Διακυβερνητική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή 
(IPCC), μέχρι το τέλος του αιώνα αναμένεται 
επιπλέον αύξηση της οξύτητας στους ωκεανούς κατά 
0,3-0,5 μονάδες αν δεν υπάρξει καμία πτωτική τάση 
στις ανθρωπογενείς εκπομπές.

Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει πόσο δραματικές 
συνέπειες μπορεί να έχει η μικρή αυτή αύξηση της 
οξύτητας για τους θαλάσσιους οργανισμούς και 
ιδιαίτερα για αυτούς που κατασκευάζουν το κέλυφος 
ή τον σκελετό τους από ανθρακικό ασβέστιο (π.χ. 
θαλάσσια σαλιγκάρια, δίθυρα όστρακα, κοράλλια). 
Η χαμηλή συγκέντρωση ανθρακικών ιόντων έχει ως 
αποτέλεσμα τη μειωμένη σύνθεση νέου κελύφους 
ή την αυξημένη διάβρωση του υπάρχοντος. Ετσι οι 
οργανισμοί αυτοί έχουν λιγότερο ανθεκτικά όστρακα 
με αποτέλεσμα να είναι πιο επιρρεπείς στους 
θηρευτές και οι πληθυσμοί τους να μειώνονται. 
Τόσο ο οικολογικός ρόλος όσο και η οικονομική 

αξία των οργανισμών αυτών είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά. Επηρεάζουν τη δομή και τις λειτουργίες 
του οικοσυστήματος, αποτελούν βασικό κρίκο της 
τροφικής αλυσίδας και είναι οι «καθαριστές» του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πολλά είδη είναι βρώσιμα 
και έχουν σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον καθώς 
αποτελούν το 75,5% της παγκόσμιας παραγωγής 
της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας (13,9 εκατομμύρια 
τόνοι για το 2012, FAO).

Πειραματική απόδειξη
Τα τελευταία χρόνια στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας 
Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών 
(ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) πραγματοποιούνται πειράματα 
σε ελεγχόμενες συνθήκες στο εργαστήριο. Τα 
πειράματα αυτά έχουν σκοπό να διερευνήσουν την 
επίδραση της κλιματικής αλλαγής και της οξίνισης 
των ωκεανών στους θαλάσσιους οργανισμούς 
και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξή τους, στην 
αναπαραγωγική τους δραστηριότητα και στη 
συμπεριφορά τους κατά την εύρεση τροφής ή την 
αποφυγή των θηρευτών τους. Οι διεργασίες αυτές 
είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των ειδών 
και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των κοινωνιών 
τους. Η συγκεκριμένη έρευνα επί του παρόντος 
χρηματοδοτείται από το έργο ECCO στο πλαίσιο 
του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μεταδιδακτορικών 
ερευνητών.

Στις εγκαταστάσεις του ΙΘΑΒΒΥΚ στο Ηράκλειο της 
Κρήτης φιλοξενείται ένας αξονικός μικροτομογράφος 
μεγάλης διακριτικής ικανότητας που μας δίνει τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουμε τρισδιάστατες 
εικόνες από τα κελύφη των οργανισμών και να 
διαπιστώσουμε τυχόν διαφοροποιήσεις τους. Με 
τη χρήση του εξοπλισμού αυτού μπορούμε να 
μελετήσουμε την εξωτερική μορφολογία και υφή 

Η κλιματική αλλαγή 
στο θαλάσσιο περιβάλλον

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

[
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και τυχόν διαφοροποιήσεις στο σχήμα του.Ετσι, για 
παράδειγμα, το θαλάσσιο σαλιγκάρι που φαίνεται 
στη δεξιά πλευρά της εικόνας έχει αναπτυχθεί σε 
συνθήκες υψηλότερης οξύτητας και θερμοκρασίας 
για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα τριών 
μηνών. Παρ’ όλα αυτά, όμως, οι διαφοροποιήσεις 
στο κέλυφός του είναι εμφανείς σε σχέση με τον 
οργανισμό του ίδιου είδους αριστερά που έχει 
αναπτυχθεί σε φυσιολογικές συνθήκες. Στη δεξιά 
εικόνα, η κορυφή του οστράκου είναι κατεστραμμένη, 
τα χαρακτηριστικά αυλάκια στην επιφάνειά του έχουν 
λειανθεί και διακρίνονται περιοχές που είναι πολύ 
λεπτές, σχεδόν διαφανείς.

Το μέλλον μας εξαρτάται 
από τους ωκεανούς
Οι ωκεανοί προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες, 
όπως η ρύθμιση του κλίματος, η απορρόφηση των 
ατμοσφαιρικών ρύπων, η παροχή τροφής, οξυγόνου 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και οφέλη 
που αφορούν την ευζωία, τον τουρισμό, το εμπόριο 
και τις μετακινήσεις. Σύμφωνα με την Περίληψη για 
τους Φορείς Χάραξης Πολιτικής που εκδόθηκε από 
το IPCC το 2019, οι ωκεανοί έχουν ήδη απορροφήσει 
το 90% της περίσσειας θερμότητας του κλιματικού 
συστήματος από το 1970, ενώ ο ρυθμός αύξησης 
της θερμοκρασίας και η συχνότητα των κυμάτων 
καύσωνα έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 30-40 
χρόνια. Η πρόβλεψη μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα 
αναφέρει περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας 
και της οξύτητας και μείωσης του οξυγόνου στους 
ωκεανούς καθώς και αύξηση των ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Η πρόκληση για την αντιμετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών είναι σημαντική σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η υιοθέτηση των Στόχων για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί 
μονόδρομο για την αποτελεσματική διαχείριση και 
εξομάλυνση των αρνητικών συνεπειών στα φυσικά 
οικοσυστήματα και κατ’ επέκταση στον άνθρωπο με 
βασικό στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα.
Η δρ Ευαγγελία Χατζηνικολάου είναι συνεργαζόμενη 

ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, 
Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) 

του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών

Έξι στα δέκα  
μουσεία της χώρας 

κινδυνεύουν με 
λουκέτο λόγω 

πανδημίας
«Η πανδημία μας εξάντλησε», δήλωσε 
ο Ντέιβιντ Γκριν, διευθυντής του 
Μουσείου Florence Nightingale.

Έξι στα δέκα βρετανικά μουσεία 
φοβούνται ότι δεν θα επιβιώσουν 
μετά την πανδημία του κορονοϊού, 
αποκάλυψε η Ένωση Art Fund, η οποία 
εξέφρασε την ανησυχία ότι το τρίτο 
lockdown που επιβλήθηκε στη Βρετανία 
θα επιδεινώσει την κατάσταση των 
μουσείων «που δίνουν μάχη για την 
επιβίωσή τους».

Η ένωση, η οποία κατέληξε στο 
συμπέρασμα αυτό έπειτα από 
δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στα 
τέλη του 2020, αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της ότι το νέο lockdown που τέθηκε σε 
ισχύ στις αρχές Ιανουαρίου «κινδυνεύει 
να προκαλέσει σημαντική αύξηση του 
αριθμού αυτού» και να οδηγήσει κάποια 
μουσεία «να κλείσουν για πάντα τις 
πόρτες τους».

«Αυτό το τελευταίο lockdown είναι ένα σκληρό πλήγμα, το 
οποίο αναγκάζει τα μουσεία και τις γκαλερί μας να δώσουν 
μάχη για την επιβίωσή τους», σημείωσε η διευθύντρια της 
ένωσης Τζένι Γουόλντμαν. Η ίδια εξέφρασε τη θλίψη της 
που κάποια «μικρά μουσεία κυρίως, τα οποία είναι τόσο 
απαραίτητα για τις κοινότητές μας», δεν «διαθέτουν τα 
απαραίτητα αποθέματα για να περάσουν τον χειμώνα».

«Η πανδημία μας εξάντλησε», δήλωσε ο Ντέιβιντ 
Γκριν, διευθυντής του Μουσείου Florence Nightingale. 
«Αν παραταθεί η κατάσταση αυτή, θα χρεοκοπήσουμε 

εντελώς», εξήγησε ο ίδιος, «κάτι που σημαίνει ότι είναι 
δύσκολο να πούμε αν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε ξανά».

Ο κ. Γκριν επισήμανε επίσης ότι μοιάζει με «θλιβερή 
ειρωνεία το γεγονός ότι η Φλόρενς Ναϊτινγκέιλ, είναι η 
γυναίκα που έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης νοσηλευτικής, 
οι αρχές και η διδασκαλίας της οποίας εφαρμόζονται μέχρι 
σήμερα για να σώσουν ζωές στην πανδημία». 

Τα κέντρα πολιτιστικά που αναγκάστηκαν να κλείσουν 
ξανά λόγω του lockdown, έχουν πληγεί οικονομικά από την 

πανδημία.

Η βρετανική κυβέρνηση αποδέσμευσε για το σύνολο του 
πολιτιστικού τομέα βοήθεια 1,57 δισ. λιρών (1,76 δισ. 
ευρώ), η οποία κρίθηκε ζωτικής σημασίας, αλλά ανεπαρκής.

Η Ένωση Art Fund ανακοίνωσε στις 22 Ιανουαρίου μια 
επιπλέον δωρεά 750.000 λιρών (841.500 ευρώ) για 23 
πολιτιστικά κέντρα, ανεβάζοντας σε 2,25 εκατομμύρια 
λίρες (2,5 εκ. ευρώ) στη στήριξή της στον τομέα από την 
αρχή της πανδημίας.

ΑΠΕ - ΜΠΕ, eveningexpress.co.uk
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Η μεγαλύτερη γάτα στον κόσμο
Ο 4χρονος Samson είναι μία γάτα Maine Coon, με ύψος 1,20 μέτρα, που 

ζυγίζει 13 κιλά και πρόσφατα ανακηρύχθηκε η μεγαλύτερη γάτα της Νέας 
Υόρκης.

Η ιδιοκτήτης της 
γάτα, Splurt Zil-
lionz ή Jonathan 
Zurbel όπως είναι 
το πραγματικό του 
όνομα, διαβεβαιώνει 
ότι η γάτα είναι 
απόλυτα υγιής και 
ότι έχει παχύνει 
τόσο πολύ με 
φυσικούς τρόπους.

«Είναι ένας 
καλόκαρδος 
γίγαντας» αναφέρει. 
«Πολύ γλυκός και 
τρυφερός, αλλά και 

σκληρός άντρας. Του αρέσει να παίζει και αγαπάει πολύ τον ιδιοκτήτη του.»
Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για την μεγαλύτερη γάτα στον 

κόσμο, το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness κατείχε η Mymains Stewart Gilligan, η 
γάτα που είχε ύψος 1,32 μέτρα, αλλά απεβίωσε το 2013, οπότε είναι πιθανό ο 
Samson να έχει πάρει τώρα την πρωτιά.

Η φύση… ζωγράφισε ένα βουνό 
στις Άνδεις!

Ένα από τα πιο 
μαγευτικά γεωλογικά 
φαινόμενα στον κόσμο 
είναι το βουνό Ausan-
gate των Περουβιανών 
Άνδεων. Το βουνό 
έχει πολύχρωμες 
ρίγες που κυμαίνονται 
από τιρκουάζ και μοβ 
μέχρι καφέ και χρυσό, 
εξαιτίας των οποίων 
ονομάζεται και “βουνό-
ουράνιο τόξο”. Η 
πρόσβαση σε αυτό το… 
«ζωγραφισμένο βουνό» 
είναι δύσκολη, αφού 
απαιτείται πεζοπορία 

αρκετών ημερών, αλλά το αποτέλεσμα της θέας αξίζει τον κόπο και με το 
παραπάνω.

ο βουνό θεωρείται ιερό από τους Περουβιανούς και αποτελεί τόπο 
καθημερινής λατρείας και προσφοράς από τους κατοίκους της περιοχής, ενώ 
κάθε χρόνο το επισκέπτονται χιλιάδες προσκυνητές. Βρίσκεται σε υψόμετρο 
6.384 μέτρων, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της μεγάλης πόλης 
Cusco. Η γεωλογία της περιοχής είναι εντυπωσιακή, από ψηλούς γρανιτικούς 
βράχους μέχρι παγετώνες 
που έχουν διαβρώσει 
μεγάλες κοιλάδες.

Οι Άνδεις είναι μια 
απίστευτα πολύπλοκη 
ορεινή αλυσίδα που 
εκτείνεται κατά μήκος 
της δυτικής άκρης της 
νοτιοαμερικανικής 
ηπείρου. Η υποβάθμιση 
της πλάκας Nazca κάτω 
από την πλάκα της Νότιας 
Αμερικής δημιούργησε 
σημαντική ηφαιστειακή 
δραστηριότητα που είχε 
ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση σπάνιας και 
ποικίλης ορυκτολογίας 
στις οροσειρές των 
Άνδεων.

Ο χρωματισμός του 
βουνού οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στις 

καιρικές συνθήκες και στην ορυκτολογία. Το κόκκινο χρώμα των ιζηματογενών 
στρωμάτων οφείλεται στο οξείδιο του σιδήρου, ενώ ο έντονος κίτρινος 
χρωματισμός στο θειούχο σίδηρο. Ο χλωρίτης συχνά δίνει τις πράσινες 
αποχρώσεις και ανάλογα με τον καιρό τα χρώματα στο βουνό φαίνονται λιγότερο 
ή περισσότερο έντονα.

Καλλιτέχνης μεταμορφώνει 
μικρό χωριό σε αξιοθέατο!

Ο καλλιτέχνης του δρόμου Guido van Helten κατάφερε με τον δικό του τρόπο 
να μετατρέψει ένα μικρό ασήμαντο χωριό 100 μόλις ανθρώπων σε τουριστικό 
αξιοθέατο! Πώς το πέτυχε αυτό; Ζωγραφίζοντας τα τεράστια σιλό της περιοχής 
με όμορφες τοιχογραφίες που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου.

Οι τεράστιες δημιουργίες στο Brim είχαν αποτέλεσμα αφού η Τέχνη καθώς 
φαίνεται κερδίζει έδαφος όπου κι αν βρίσκεται κάνοντας τους προορισμούς 
αυτούς ιδιαίτερα αγαπητούς στους ταξιδιώτες…

Όταν η φύση παγώνει 
είναι εκπληκτική!

Ο πάγος μπορεί να είναι επιζήμιος ή θανατηφόρος αλλά μπορεί επίσης να 
δημιουργήσει κατά λάθος μερικά από τα πιο όμορφα και συναρπαστικά… 
αξιοθέατα του χειμώνα.

Ο σχηματισμός πάγου εξαρτάται από ένα εκατομμύριο διαφορετικές 
μεταβλητές, ενώ η παραμικρή αλλαγή στην υγρασία, στη θερμοκρασία ή 
στην ταχύτητα του ανέμου μπορεί να δημιουργήσει όμορφα και παράδοξα 
αποτελέσματα. Μοτίβα περίεργα, σχήματα ξεχωριστά αλλά και μικρά παγωμένα 
κομψοτεχνήματα δημιουργούνται στη φύση και συμπληρώνουν με μοναδικό 
τρόπο το παγωμένο σκηνικό!
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ΙΣΤΟΡΙΑ

«Δεν είναι μακριά το 
σημείο όπου οι χώρες 
της πρώτης γραμμής 
(Ελλάδα, Ιταλία κ.λπ.) 
θα αρνηθούν να 
καταχωρίζουν νέους 
μετανάστες», αναφέρει 
στην «Κ» η Μόνικα Σι.

Η Μόνικα Σι είναι διευθύντρια του 
ολλανδικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων 
και Διπλωματίας Clingendael, μιας από 
τις σημαντικότερες δεξαμενές διανόησης 
στην Ευρώπη, με μεγάλη επιρροή 
στη χάραξη εξωτερικής πολιτικής της 
Ολλανδίας. Μίλησε στην «Κ» με αφορμή 
τη μεταναστευτική κρίση, τις τρομοκρατικές 
ενέργειες που σημειώθηκαν σε Γαλλία και 
Αυστρία το προηγούμενο διάστημα, καθώς 
και την πανδημία που πλήττει τον πλανήτη 
για μια σειρά από θέματα, για τη σχέση 
Ε.Ε. – Τουρκίας, αλλά και για τον ρόλο της 
σχέσης αυτής ως προς τις μεταναστευτικές 
ροές. Εκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου 
για νέα πιθανή μεταναστευτική κρίση 
το επόμενο διάστημα, ενώ συνέδεσε 
το ενδεχόμενο αυτό με τις οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού. Η κ. 
Σι εκφράζει την πίστη της σε μια στενότερη 
και ποιοτικότερη σχέση Ε.Ε. – Τουρκίας, 

αλλά και την ανησυχία της πως η Ε.Ε. 
δεν έχει πράξει τα δέοντα προκειμένου 
να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο μέλλον στο 
μεταναστευτικό.
 
– Υπάρχουν χώρες, όπως η Ουγγαρία, η 
Αυστρία αλλά και η Ολλανδία, οι οποίες 
αρνούνται πεισματικά να δεχθούν 
μετανάστες. Η Ε.Ε. δεν έχει καταφέρει 
να φτάσει σε έναν ίσο καταμερισμό 
μεταναστών μεταξύ των μελών της. Πού 
οφείλεται αυτή η αποτυχία;

– Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου 
κάθε χώρα παραπονιέται και για κάτι. 
Από τη μεταναστευτική κρίση του 2015 
κι έπειτα δεν έχουμε κατορθώσει να 
μεταρρυθμίσουμε τους θεσμούς μας και, 
ως εκ τούτου, η Ε.Ε. παραμένει ευάλωτη 
στις μεταναστευτικές ροές. Τα διαφορετικά 
συμφέροντα μεταξύ των μελών της Ε.Ε. 
σχετίζονται με τη γεωγραφική τοποθεσία. Το 
2014, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ 
Ρούτε είπε ότι για τις διαφορές ως προς 
τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
ευθύνεται η «γεωγραφική κακοτυχία» (σ.σ. 
των χωρών της νότιας Ευρώπης). Αυτή η 
τακτική αποτυγχάνει στη διαπραγμάτευση 
– είναι λάθος να λες ότι σε μια Ενωση 
δίχως εσωτερικά σύνορα υπάρχει 
«κακοτυχία» και ελπίζω ο πρωθυπουργός 
μας να το έχει καταλάβει αυτό πλέον. Το 
νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου 
της Κομισιόν είναι ένα πρώτο θετικό βήμα 
για την οριστική επίλυση των διαφορών. 
Παρ’ όλα αυτά, η δική μας συμβουλή 
είναι ότι χρειαζόμαστε μια νέα μεγάλη 
συμφωνία (Grand Deal), τόσο μεταξύ των 
μελών της Ε.Ε. όσο και απέναντι σε τρίτες 
χώρες. Πρέπει, επιτέλους, να πάψουμε 

να επιμένουμε στα προσωπικά μας 
συμφέροντα και να δούμε πού μπορούμε 
να εμπιστευθούμε ο ένας τον άλλο μέσα 
από μια συμφωνία εμπιστοσύνης.
 
– Πράγματι, διαπιστώνουμε καθημερινά 
ότι αυτή η ρητορική της «γεωγραφικής 
κακοτυχίας» έχει επικρατήσει στην Ε.Ε. 
Αν συνεχίσει να επικρατεί στο μέλλον, 
ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την Ενωση;

– Αν αυτή η τακτική παραμείνει ως 
το εναρκτήριο λάκτισμα μελλοντικών 
συζητήσεων, τότε η Ε.Ε. θα αποδυναμωθεί 
σημαντικά. Δεν είναι μακριά το σημείο 
όπου οι χώρες της πρώτης γραμμής 
(Ελλάδα, Ιταλία κ.λπ.) θα αρνηθούν 
να καταχωρίζουν νέους μετανάστες. 
Νομίζω, πάντως, ότι οι χώρες της βόρειας 
Ευρώπης έχουν κατανοήσει ότι αυτή η 
διαπραγματευτική γραμμή δεν λειτουργεί 
πια. Γνωρίζουν επίσης πως αν επιμείνουν, 
στο άμεσο μέλλον θα έρθουν αντιμέτωπες 
με δευτερογενείς ροές μεταναστών. Οπότε 
θεωρώ ότι έχουν αντιληφθεί ότι μια νέα 
εσωτερική συμφωνία είναι αναπόφευκτη. 
Η Ολλανδία έχει επίγνωση ότι η συνθήκη 
του Δουβλίνου χρειάζεται μεταρρύθμιση 
και επικαιροποίηση, αλλά και ότι η 
επανακατανομή των μεταναστών είναι 
απολύτως επιβεβλημένη. Η πανδημία 
κάνει την κατάσταση ακόμη δυσκολότερη.
 
– Πώς συνδέεται η πανδημία με τη 
μετανάστευση;

– Στις χώρες της Αφρικής, οι υγειονομικές 
συνέπειες της πανδημίας ήταν λιγότερο 
έντονες εν συγκρίσει με την Ευρώπη. Παρ’ 
όλα αυτά, οι οικονομικές συνέπειες ήταν 
ολέθριες. Συγκεκριμένα, λόγω του ότι πολλοί 
μετανάστες στην Ευρώπη έμειναν άνεργοι 
λόγω της πανδημίας, άρχισαν να στέλνουν 
λιγότερα χρήματα πίσω στις οικογένειές 
τους. Επιπροσθέτως, το σοκ που υπέστη 
το πετρέλαιο από τον ιό δυσχέρανε 
περαιτέρω την κατάσταση στις αφρικανικές 
χώρες. Η άτακτη μετανάστευση από την 
Αφρική συνεχίζεται παρά την πανδημία. 
Για παράδειγμα, η μετανάστευση από 
την Τυνησία προς την Ιταλία αυξήθηκε 
σημαντικά το 2020 και εδώ θέλω να 
σημειώσω πως είναι πολύ πιθανό να δούμε 
αυξημένο αριθμό οικονομικών μεταναστών 
στην ήπειρό μας στο άμεσο μέλλον. Δεν 
είναι διόλου απίθανο να παρατηρήσουμε 
νέα γενικευμένη μεταναστευτική κρίση 
σύντομα, δημιούργημα των οικονομικών 
επιπτώσεων της COVID-19. Πολιτικές 
αναταραχές είναι επίσης πιθανές. Το 
2011 είχαμε την Αραβική Ανοιξη λόγω 
της ανεργίας που προκάλεσε η κρίση 
του 2008, ενώ στη Συρία είχαμε εμφύλιο. 
Λίγο αργότερα, το 2015, είχαμε τη 
μεταναστευτική κρίση. Αναμένουμε 
ότι πιθανότατα το οικονομικό πλήγμα 
της κρίσης κορωνοϊού θα είναι ακόμη 
ισχυρότερο από αυτό της κρίσης του 2008, 
οπότε η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να 
προετοιμάζεται τώρα και να αποκτήσει 
μια πραγματικά ισχυρή μεταναστευτική 

πολιτική και στρατηγική.
 
– Η Τουρκία γειτνιάζει τόσο με την 
Ελλάδα όσο και με την Ε.Ε. Πώς 
επηρεάζει η σχέση μας με την Τουρκία 
την ευημερία του μετανάστη;

– Η Τουρκία φιλοξενεί 4 εκατομμύρια 
μετανάστες. Η Ε.Ε. δεν είναι πρόθυμη να 
δεχθεί αυτά τα 4 εκατομμύρια. Η Τουρκία 
στέλνει τα παιδιά τους στο σχολείο, τους 
παρέχει στέγη και οι γονείς βρίσκουν 
δουλειά. Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, οι 
μετανάστες χρειάζονται τα χρήματα που 
στέλνει η Ε.Ε. Βέβαια, αυτή η κατάσταση 
δίνει την ευκαιρία στην Τουρκία (αλλά 
και σε άλλες χώρες όπως η Τυνησία ή 
το Μαρόκο) να αποκτήσει διάφορους 
μοχλούς πολιτικής πίεσης απέναντι στην 
Ε.Ε. Από τη μεριά μας είναι αναγκαίο να 
στοχεύσουμε σε κοντινότερες σχέσεις 
με την Τουρκία. Συγκεκριμένα, πρέπει 
να κάνουμε δύο πράγματα: Πρώτον, να 
συνεχίσουμε να δίνουμε τη δυνατότητα 
στη γειτονική χώρα να μπορεί να στέλνει 
τα παιδιά των μεταναστών στο σχολείο 
και, δεύτερον, να οικοδομήσουμε ένα 
μηχανισμό ιχνηλάτησης των κονδυλίων 
που παρέχουμε στην Τουρκία, ώστε να 
είμαστε βέβαιοι ότι μόνον οι μετανάστες 
επωφελούνται από τη βοήθεια αυτή.
 
– Φαίνεται ότι οι μετανάστες 
ενσωματώνονται καλύτερα στις ΗΠΑ 
από ό,τι στην Ευρώπη. Το προηγούμενο 
διάστημα έχουμε δει να δημιουργούν 
διάφορα προβλήματα π.χ. στη Γαλλία. 
Πώς το εξηγείτε αυτό; Βρισκόμαστε 
ενώπιον μιας σύγκρουσης πολιτισμών;

– Θεωρώ ότι στις ΗΠΑ οι μετανάστες 
βρίσκουν δουλειά ευκολότερα, πράγμα 
κομβικό για την ενσωμάτωσή τους. 
Επίσης, η Ε.Ε. δεν έχει ακόμη καταστήσει 
αρκετά σαφές τι σημαίνει ο «ευρωπαϊκός 
τρόπος ζωής». Με τον ορισμό του 
Μαργαρίτη Σχοινά ως αντιπροέδρου της, 
η Κομισιόν έκανε επιτέλους ξεκάθαρο ότι 
υπάρχει ένας τρόπος ζωής εντός της Ε.Ε., 
τον οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε 
και να βελτιώσουμε. Οταν καλωσορίζεις 
έναν μετανάστη είναι καλό να του εξηγείς 
καθαρά ποιος είναι αυτός ο τρόπος 
ζωής, ώστε κι εκείνος με τη σειρά του να 
μπορεί να ενσωματωθεί ευκολότερα. Οι 
βασικοί κοινωνικοί κανόνες της κοινωνίας 
μας θέλουν επεξήγηση, χωρίς την οποία 
δημιουργούνται προβλήματα.

Νέα μεταναστευτική 
κρίση στο άμεσο μέλλον
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Ετσι θα έμοιαζαν τα πρόσωπα 
του Αριστοτέλη, του Ομήρου 
και του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα πρόσωπα γνωστών αρχαίων Ελλήνων και 
Ρωμαίων καταφέρνει να ανασκευάζει Ιταλός καλλιτέχνης 
χρησιμοποιώντας αγάλματα που τους απεικονίζουν και 
εκτίθενται σε μουσεία ανά τον κόσμο.

Ο 20χρονος καλλιτέχνης και φοιτητής, Αλεσάντρο 
Τομάζι, με καταγωγή από την Ιταλία και το Λίβανο 
δημιουργεί φωτορεαλιστικά πορτρέτα του Αριστοτέλη, του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ιουλίου Καίσαρα και άλλων 
προσωπικοτήτων.

Ο Τομάζι έχει κερδίσει εκατοντάδες ακόλουθους στα 
κοινωνικά δίκτυα, εξαιτίας των εντυπωσιακών του σχεδίων 
που ζωντανεύουν το παρελθόν.

ΠΛΑΤωΝΑΣ

ΑρΙΣΤΟΤΕΛΗΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔρΟΣ

ΣωΚρΑΤΗΣ

Ιταλός καλλιτέχνης δημιουργεί 
φωτορεαλιστικά πορτρέτα

ΘΑΛΗΣ
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