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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: 
«Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση», ανακαλούσε 
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Πνύκα στις 7 Οκτωβρίου 1838, 
«δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πώς δεν έχομε 
άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις 
ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε “πού πάτε εδώ να πολεμήσετε 
με σιταροκάραβα βατσέλα;”, αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους 
μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας 
και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι 
έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι, εσυμφωνήσαμε εις αυτό το 
σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση».

Σε πολλές επιχειρήσεις 
θα δοθεί το πράσινο φως 
για να ανοίξουν ξανά σε 
τρεις περιοχές του Οντάριο 
αυτή την εβδοµάδα, καθώς 
η επαρχία εισέρχεται 
σταδιακά  στο στάδιο επα-
ναλειτουργίας σύµφωνα 
µε τα πέντε χρώµατα επι-
κινδυνότητας της κάθε 
περιοχής, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Ford χθες Δευτέρα.

Από τις 12:01 π.µ. την Πέµπτη, θα αρθούν τα απαγορευτικά 
µέτρα σε τρεις µονάδες δηµόσιας υγείας στο ανατολικό Οντάριο, 
στο Hastings Prince Edward Public Health, το Kingston, Frontenac 
και Lennox & Addington Public Health και το Renfrew County Pub-
lic Health.

Οι τρεις περιοχές θα µετακινηθούν στην πράσινη ζώνη της 
επαρχίας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στις επιχειρήσεις, 

Σταδιακή άρση των 
περιοριστικών μέτρων 

στο 
Οντάριο

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού 
ποιητή Διονυσίου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως 
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με 
την υπ. αριθμ. 17889 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 1384/24/04/2017).

«Με την θέσπιση αυτής της παγκόσμιας ημέρας 
επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που 
διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του 

1821-2021

200 χρόνια μετά
την Επανάσταση

ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. 
Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε 
να καταστεί φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης 
σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών 
θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων. Στην ελληνική 
γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο σημαντικά κείμενα 
του Χριστιανισμού για να διαδοθούν σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Στο διάβα των αιώνων υπήρξε καθοριστική η 
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Και αίφνης, λάβαμε ένα Δελτίο Τύπου από την 
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο (ΕΚΤ), που ούτε λίγο 
ούτε πολύ μας έλεγε ότι κάποια ή κάποιες από τις 
εκκλησίες της θα βγουν στο σφυρί.

Πριν περίπου δύο χρόνια, από αυτές εδώ τις 
σελίδες, κάναμε αναφορά στη δυσοίωνη οικονομική 
εικόνα της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.  Ήταν τότε 
που κρούαμε τον κώδωνα κινδύνου, λέγοντας ότι 
εάν συνέχιζε στη ίδια προδιαγεγραμμένη πορεία, είτε 
θα αντιμετώπιζε την τότε διαφαινόμενη πτώχευση –
που σήμερα κοινοποιούν οι ιθύνοντες μέσω Δελτίου 
Τύπου–, είτε θα κατέληγε σε μερική ή και ολική 
απώλεια της ακίνητης περιουσίας της.

Προφανώς και δεν διαθέταμε «μαντικές» ικανότητες, 
προφανώς και δεν κοιτούσαμε στην μαγική γυάλα 
και προφανέστατα δεν κινδυνολογούσαμε χωρίς 
λόγο. Απλούστατα κάναμε το πολύ απλό, που δεν 
ήταν άλλο από το να αναγνώσουμε την Έκθεση 
του Ετήσιου Προϋπολογισμού που ξεκινούσε 
λέγοντας ότι  «οι οικονομικές υποχρεώσεις της 
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, δεν εξυπηρετήθηκαν 
αλλά υπερέβησαν τα περιουσιακά στοιχεία που 
έχουν υποθηκευθεί ως εγγύηση» και τελείωνε με 
την προειδοποίηση ότι «τα υπόλοιπα στοιχεία, 

Η περιουσία του Ελληνισμού του 
Τορόντο βγαίνει στο σφυρί...
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Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

κατατείνουν συνδυαστικά στον υπαρκτό κίνδυνο, 
που προκύπτει από την οικονομική αβεβαιότητα, ότι 
ο Οργανισμός δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία 
του ως επιτυχής επιχείρηση στο άμεσο μέλλον».

Η τότε αντίδραση, εκ μέρους της ΕΚΤ, ήταν να 
μας περάσει γενεές δεκατέσσερις και σε ειδικό 
Δελτίο Τύπου που εξέδωσε να ισχυριστεί ότι –
κόντρα στην κοινή λογική– η Κοινότητα είναι «ένας 
εναργής Οργανισμός, που βασίζεται σε στέρεα 
θεμέλια». Δυστυχώς, σχεδόν δύο χρόνια μετά, τα 
δήθεν «στέρεα θεμέλια» αποδεικνύονται σαθρά και 
η πραγματικότητα δείχνει ότι βασίζονταν σε φρούδες 
ελπίδες.

Η εξήγηση που δίνει η ΕΚΤ για την μελλοντική 
εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της, είναι 
η πανδημία του covid-19 και μερικώς θα 
συμφωνήσουμε. Είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει 
πλήξει κάθε κοινωνικό τομέα και έχει καταφέρει 
συντριπτικά πλήγματα ιδιαίτερα στην οικονομική 
ζωή τόσο των πολιτών όσο και του τόπου.  Αλλά 
είναι επίσης γεγονός πως ένας –κατά δήλωσή τους– 
«εναργής και οικονομικά εύρωστος»(!) Οργανισμός, 
δεν καταρρέει με τόση ευκολία και ύστερα από ένα 
μόλις χρόνο οικονομικής δυσπραγίας.

Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά μία γλώσσα, η 
ενιαία γλώσσα, η ελληνική.... Το να λέει ο Έλληνας 
ποιητής ακόμη σήμερα “ουρανός” ή “θάλασσα”  ή 
“ήλιος” ή “σελήνη” ή “άνεμος” όπως το έλεγαν η 
Σαπφώ και ο Αρχίλοχος, δεν είναι μικρό πράγμα. 
Είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε 
στιγμή μιλώντας με τις ρίζες μας. Τις ρίζες μας 
που βρίσκονται εκεί: στα Αρχαία.

Οδυσέας Ελύτης 
1911-1996

(Ποιητής, Νόμπελ 1979)
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συµπεριλαµβανοµένων και όλων των 
καταστηµάτων λιανικής, κοµµωτηρίων, 
εστιατορίων, µπαρ, γυµναστηρίων και 
κινηµατογράφων να ανοίξουν ξανά καθώς 
και να γίνονται ιδιωτικές συγκεντρώσεις. 
Με εξαίρεση το Τορόντο, το Peel Region και 
το York Region, η εντολή της κυβέρνησης 
“Μένουµε σπίτι” θα αρθεί για τις υπόλοιπες 
28 µονάδες δηµόσιας υγείας στις 16 
Φεβρουαρίου, οπότε αυτές οι µονάδες 
δηµόσιας υγείας θα τοποθετηθούν εκ 
νέου στη κατάλληλη κατηγορία µε κωδικό 
χρώµατος.

Για τα τρία σηµεία της επαρχίας µε 
υψηλό δείκτη επικινδυνότητας  COVID-19, 
οι περιορισµοί δεν θα χαλαρώσουν έως 
τουλάχιστον τις 22 Φεβρουαρίου.

Οι επαρχιακοί αξιωµατούχοι δεν 
προσδιόρισαν τη Δευτέρα  σε ποια από 
τις πέντε βαθµίδες θα τοποθετηθούν οι 
υπόλοιπες 31 περιοχές δηµόσιας υγείας 
του Οντάριο.

Η περαιτέρω χαλάρωση των 
περιοριστικώνµέτρων δηµόσιας υγείας για 
κάθε περιοχή του Οντάριο θα επεκταθεί για 
τουλάχιστον 28 ηµέρες µετά την επιστροφή 
και της τελευταίας µονάδας δηµόσιας 
υγείας στο πλαίσιο επανέναρξης.

Παρόλο που το πλαίσιο παραµένει 
σχετικά αµετάβλητο από όταν 
ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από την 
επαρχία πέρυσι, όλες οι επιχειρήσεις 
λιανικής πώλησης, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που θεωρούνται µη βασικές, θα 
επιτρέπεται τώρα να ανοίγουν σε περιοχές 
που βρίσκονται στη γκρίζα ζώνη.

Τα φαρµακεία, τα µίνι µάρκετ και 
τα καταστήµατα τροφίµων µπορούν 
να λειτουργούν σε γκρίζες ζώνες µε 
50% χωρητικότητα, ενώ όλοι οι άλλοι 
λιανοπωλητές, συµπεριλαµβανοµένων 
των µεγάλων καταστηµάτων, µπορούν να 
λειτουργούν µε χωρητικότητα 25%.

«Η πρώτη µας προτεραιότητα θα 
είναι πάντα η προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας όλων των ατόµων, 
των οικογενειών και των εργαζοµένων 
σε ολόκληρη την επαρχία», δήλωσε ο 

πρωθυπουργός Doug Ford σε δελτίο 
τύπου που εκδόθηκε τη Δευτέρα.

«Αλλά πρέπει επίσης να λάβουµε υπόψη 
µας τη σοβαρή επίδραση που έχει ο COV-
ID-19 στις επιχειρήσεις µας. Ακούσαµε 
τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και γι αυτό 
ενισχύουµε και προσαρµόζουµε το πλαίσιο 
για να επιτρέψουµε σε περισσότερες 
επιχειρήσεις να ανοίξουν ξανά µε ασφάλεια 
και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στη 
δουλειά“.

Η επαρχία δήλωσε ότι διαθέτει “σύστηµα 
έκτακτης ανάγκης” που θα επιτρέπει στους 
αξιωµατούχους να λάβουν “άµεση δράση” 
εάν υπάρχει ταχεία άνοδος της µετάδοσης 
του COVID-19 σε µια δεδοµένη περιοχή.

Ο επικεφαλής ιατρός υγείας µπορεί 
άµεσα να επιβάλει καθολικό κλείσιµο 
σε κάποια περιοχή προκειµένου να  
επιβραδύνει τη µετάδοση του νέου 
κορωνοϊού.

«Ενώ βλέπουµε την τάση των αριθµών 
µας προς τη σωστή κατεύθυνση, η 
κατάστασή µας παραµένει αβέβαιη καθώς 
οι µεταλλάξεις του ιού παραµένουν σοβαρός 
κίνδυνος», δήλωσε σε ανακοίνωση του ο 
Δρ Ντέιβιντ Ουίλιαµς, επικεφαλής γιατρός, 
υπεύθυνος υγείας του Οντάριο.

“Δεν είναι ένα νέο άνοιγµα ή µια 
επιστροφή στην κανονικότητα. Πρέπει να 
συνεχίσουµε τις στενές επαφές μόνο µε 
άτοµα της οικογένειάς µας  και να µένουµε 
στο σπίτι, εκτός από ουσιαστικούς λόγους.”

Αξιωµατούχοι δήλωσαν ότι η επαρχία 
έκτακτης ανάγκης που δηλώθηκε τον 
περασµένο µήνα δεν θα ανανεωθεί και 
πρόκειται να λήξει την Τρίτη.

Το Οντάριο βρίσκεται σε καθολικό 
κλείσιµο  από τη δεύτερη µέρα των 
Χριστουγέννων (Boxing Day) ενώ  στις 12 
ίανουαρίου, η επαρχία κήρυξε και δεύτερη 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των 
αυξανόµενων περιπτώσεων COVID-19.

Σταδιακή άρση των περιοριστικών 
μέτρων στο Οντάριο

συμβολή της ως μέσου αποθησαύρισης 
και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και 
επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη 
εκδοχή της, ως μια από τις μακροβιότερες 
ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως» 
αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου 
Παιδείας.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, 
το Υπουργείο Εξωτερικών θα μεριμνήσει 
για την αναγνώριση της Παγκόσμιας 
Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας και από 
τους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ 
και η ΟΥΝΕΣΚΟ.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 
περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε όλα τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, 
αλλά και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
αλλοδαπής, που διατηρούν τμήματα 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή 
ελληνικών σπουδών.

Πηγή: https://www.sansimera.gr/worl-
days/452
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η εξέχουσα στρατιωτική και πολιτική 

φυσιογνωμία του 1821, ο πιο αγαπητός 
αντάρτης, δεν αμφέβαλε ποτέ για τη 
νικηφόρα έκβαση του εθνικού ξεσηκωμού.

Ένα πράγμα φοβόταν μόνο: τους 
Έλληνες, τους «προσκυνημένους» όπως 
τους αποκαλούσε, οι οποίοι σε συνάρτηση 
και με την επέλαση του ίμπραήμ έθεταν σε 
άμεσο κίνδυνο τον εθνικοαπελευθερωτικό 
αγώνα: «Μόνον εις τον καιρόν του 
προσκυνήματος εφοβήθηκα διά την 
πατρίδα μου», έλεγε στα απομνημονεύματά 
του

Η γέννηση του εθνικού μας ήρωα 
και η «προφητεία» του παππού 

του που δεν επιβεβαιώθηκε

Όταν απέτυχε η επανάσταση του 
1770, τα λεγόμενα Ορλωφικά, οι Τούρκοι 
ανελέητα έσφαζαν στο πέρασμά τους τον 
άμαχο πληθυσμό. Ανάμεσα σε όσους 
έφευγαν για να γλιτώσουν από το μίσος του 
κατακτητή ήταν και η μάνα του Θόδωρου 
Κολοκοτρώνη. Αν και ετοιμόγεννη πήρε 
το δρόμο προς τη Μεσσηνία μαζί με το 
υπόλοιπο πλήθος και από εκεί προς το 
ραμαβούνι, για να γλυτώσει και εκείνη 
αλλά και το παιδί που κουβαλούσε στην 
κοιλιά της.

Στις 3 Απριλίου 1770 την έπιασαν οι 
πόνοι. Ξάπλωσε κάτω από ένα δέντρο 
και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο 
αγόρι, τον πρωτότοκο γιο του περίφημου 
αρματολού Κωνσταντή Κολοκοτρώνη, που 
είχε πρωτοστατήσει στην υποκινούμενη 
από τους ρώσους ένοπλη εξέγερση της 
Πελοποννήσου το 1770.

Αυτό το αγόρι έμελλε να γίνει ο πιο 
διάσημος Έλληνας, ο πολέμαρχος 
Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Κάτω από ένα 
δέντρο φτελιάς είδε για πρώτη φορά το 
φως του ήλιου και εκείνη ακριβώς τη στιγμή 
λες κι έκανε μια «μυστική συμφωνία» με το 
Θεό να «καθαρίσει» τον ελληνικό αέρα.

Ο παππούς του, όταν του έδιναν τα 
συχαρίκια για τον ερχομό του αρσενικού 
εγγονού, κουνούσε θλιβερά το κεφάλι του 
μονολογώντας: «Εάν τύχει και γλυτώσουμε 
τώρα από το τουρκικό μαχαίρι, αυτό το 
παιδί θα μεγαλώσει, θα παντρευτεί, θα 
κάνει παιδιά, αλλά ποτέ ούτε εκείνος ούτε 
εκείνα δεν θα δουν τη λευτεριά μας». Πόσο 
έξω έπεσε…

Το παιδί που γεννήθηκε την ώρα της 
φυγής και της μεγάλης σφαγής, έγινε 
στρατάρχης του ’21 και πολέμησε για το 
ύψιστο αγαθό που απολαμβάνουμε εμείς 
σήμερα: Την ελευθερία!

Γνώρισε νωρίς την ορφάνια. Σε ηλικία 10 
ετών, έχασε τον πατέρα του όταν εκείνος 
σκοτώθηκε από τον κατακτητή, έπειτα 
από προδοσία τούρκου φίλου του. Μπορεί 
η μητέρα του, ο ίδιος και τα τέσσερα 
αδέλφια του να γλίτωσαν τη σφαγή και να 
κατέφυγαν στη Μάνη αλλά δεν ήταν λίγες 
οι φορές που αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν 
για να γλυτώσουν από τους Τούρκους.

Τα χαστούκια που τον πείσμωσαν 
και η υπόσχεση που έδωσε 

στον εαυτό του

Μια μέρα που είχε βρέξει πολύ, έμπαινε 
με το γαϊδουράκι του φορτωμένο ξύλα στη 
Τρίπολη. Το ζώο γλίστρησε, παραπάτησε 
σε μια λακκούβα με νερά και πιτσίλισε 
τα ρούχα διερχόμενων Τούρκων. Ένας 
από αυτούς αγριεμένος του έδωσε δύο 
χαστούκια. Ο Κολοκοτρώνης, 13 ετών 
τότε, τον κοίταξε με βουρκωμένα μάτια και 
ορκίστηκε μέσα του: αυτό το χαστούκι θα το 
γυρνούσε. Στην Τρίπολη δεν θα γυρνούσε 
παρά το 1821, ως στρατηγός των Ελλήνων 
πια, πορθητής και εκδικητής.

Αν και σχεδόν αγράμματος γνώριζε 
αρκετά καλά την ιστορία του γένους του. 
Στα 15 του εισχώρησε στα σώματα των 
κλεφτών της Πελοποννήσου και λίγο 
αργότερα, το 1787, οι κάτοικοι του Ακόβου 
τον διόρισαν οπλαρχηγό της περιοχής.

Σε ηλικία 20 χρονών, παντρεύτηκε τη 

μικρότερη κόρη του προεστού του Ακόβου, 
Κατερίνα Καρούσου, και απέκτησε 6 
παιδιά (3 γιους και 3 κόρες, ενώ αργότερα 
φέρεται να απέκτησε άλλον έναν γιο, 
καρπό της σχέσης του με μια Υδραία). 
Αγρότης, κτηνοτρόφος και μυλωνάς, ζούσε 
μία ήρεμη ζωή.

Διακρίθηκε για τη γενναιότητά του και 
έγινε πρωτοπαλίκαρο, πριν συγκροτήσει 
δικό του σώμα και αναπτύξει πλούσια 
δράση. Από το 1797, οι Τούρκοι τον 
βάζουν στο μάτι και τα επόμενα χρόνια 
επιδόθηκε σε σφοδρό ανταρτοπόλεμο με 
τα 60 παλικάρια του. Αποτέλεσμα; Το 1802 
εκδόθηκε φιρμάνι από την Υψηλή Πύλη 
εναντίον του, να σκοτώσουν δηλαδή με 
κάθε τρόπο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη!

Οι Τούρκοι τον καταδιώκουν και 
πάντα βρίσκονται καλοθελητές που τον 
προδίδουν.

Τον Απρίλιο του 1806 φτάνει τελικά στη 
Ζάκυνθο όπου θα περάσει 15 ολόκληρα 
χρόνια. Κατατάχθηκε στον αγγλικό στρατό 
κι έφθασε μέχρι το βαθμό του ταγματάρχη. 
Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και 
το 1819 έχασε τη γυναίκα του. Επόμενος 
σταθμός ήταν η Μάνη.

Στις 23 Μαρτίου 1821 ύψωσε μαζί με τον 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη το λάβαρο της 
ελληνικής επανάστασης στην Καλαμάτα 
και τέθηκε επικεφαλής πολλών ακόμα 
αγωνιστών, απελευθερώνοντας την πόλη.

Αμέσως μετά έβαλε σκοπό να καταλάβει 
την Τριπολιτσά. Η νίκη των Ελλήνων 
στο Βαλτέτσι (13 Μαΐου 1821) και η 
άλωση της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 
1821), συμβάλλουν στην ανάδειξή του 
σε αρχιστράτηγο των επαναστατικών 
δυνάμεων. Η Τριπολιτσά είναι και πάλι 
ελεύθερη, χάρη στις μάχες των Ελλήνων 
παλικαριών που στάθηκαν σαν δέντρα 
αγέρωχα μπροστά στον τούρκο εισβολέα.

200 χρόνια μετά την Επανάσταση
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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

«Φωτιά και τσεκούρι στους 
προσκυνημένους»

Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1827, 
η Πελοπόννησος εξακολουθούσε να 
υφίσταται λεηλασίες και καταστροφές από 
τα στρατεύματα του ίμπραήμ. Οι Έλληνες 
κατέφευγαν πάντα σε ανταρτοπόλεμο, για 
τον οποίο παρατηρεί ο Κολοκοτρώνης στα 
«Απομνημονεύματά» του: «O ίμπραΐμης 
μου επαράγγειλε μια φορά διατί δεν στέκω 
να πολεμήσωμεν (κατά μέτωπον). Εγώ 
του αποκρίθηκα, ας πάρη πεντακόσιους, 
χίλιους, και παίρνω και εγώ άλλους τόσους, 
και τότε πολεμούμε, ή αν θέλη ας έλθη και 
να μονομαχήσωμεν οι δύο. Αυτός δεν με 
αποκρίθηκε εις κανένα. Και αν ήθελε το 
δεχθή το έκαμνα με όλην την καρδιάν, διότι 
έλεγα αν χανόμουν, ας πήγαινα, αν τον 
χαλούσα, εγλύτωνα το έθνος μου».

Οι εξαντλημένοι Πελοποννήσιοι 
συνέχιζαν την αντίσταση όπως μπορούσαν 
και τότε ο ίμπραήμ εφάρμοσε τη 
μέθοδο του μαζικού προσκυνήματος. 
«Προσκύνημα» ονομαζόταν στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας η δήλωση υποταγής 
μεμονωμένων ατόμων ή ολόκληρων 
ομάδων (ή ακόμα και περιοχών) προς 
τον κατακτητή, εναντίον του οποίου είχαν 
προηγουμένως εξεγερθεί. Η αποδοχή 
της υποταγής εκφραζόταν έμπρακτα 
από τους Τούρκους με χορήγηση στους 
προσκυνημένους ειδικού πιστοποιητικού, 
γνωστού ως «προσκυνοχάρτι». Έτσι οι 
επαναστατημένοι επανέρχονταν στην 
κατάσταση του νομιμόφρονα υπηκόου.

Σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, ο 
Κολοκοτρώνης με το σύνθημα «Φωτιά στα 
σπίτια και τσεκούρι στην περιουσία και 
το λαιμό εκείνων που κάνουν τα χατίρια 
των Τούρκων. Φωτιά και τσεκούρι στους 
προσκυνημένους!», εξαπέλυσε φόβο 
και τρόμο στους προσκυνημένους και 
αναζωπύρωσε τη σπίθα μίας επανάστασης 
που έδειχνε ετοιμοθάνατη.

Η δίκη και φυλάκιση
Ο Κολοκοτρώνης δεν σταμάτησε να 

διαδραματίζει ενεργό ρόλο στα στρατιωτικά 

και πολιτικά πράγματα της εποχής έως και 
το τέλος της Επανάστασης.

Ένθερμος οπαδός της πολιτικής του 
Καποδίστρια, πρωτοστάτησε στα γεγονότα 
για την ενθρόνιση του Όθωνα αν και με την 
έλευση του τελευταίου, στις 30 ίανουαρίου 
1832, έγινε στόχος συκοφαντιών και 
ραδιουργιών εκ μέρους των πολιτικών του 
αντιπάλων.

Η σκευωρία που στήθηκε εναντίον του 
κατέληξε τελικά στο να κατηγορηθεί για 
εσχάτη προδοσία και να συλληφθεί στις 
6 Σεπτεμβρίου 1833 από κοινού με τους 
Πλαπούτα, Τζαβέλα, Νικηταρά και άλλους 
στρατιωτικούς ηγέτες με την κατηγορία 
ότι προετοίμαζαν συνομωσία εναντίον του 
ανήλικου βασιλιά και της κυβέρνησής του.

Η διαβόητη δίκη άρχισε στο Ναύπλιο 
στις 30 Απριλίου 1834 και διήρκησε μέχρι 
τις 26 Μαΐου. Όσον αφορά στις βαρύτατες 
κατηγορίες επρόκειτο περισσότερο για 
αοριστίες που δεν θεμελίωναν νομικά 
την παραπομπή των Κολοκοτρώνη και 
Πλαπούτα, πόσο μάλιστα για εσχάτη 
προδοσία.

Η εμφάνιση του Κολοκοτρώνη στο 
εδώλιο του κατηγορουμένου συγκλόνισε 
το ακροατήριο. Ερωτηθείς ο Γέρος του 
Μοριά «τι επάγγελμα έχεις;», έδωσε 

την ιστορική απάντηση: «Στρατιωτικός. 
Κρατάω σαράντα εννιά χρόνους στο χέρι 
το ντουφέκι και πολεμώ για την πατρίδα». 
Το δέος απαθανατίστηκε ακόμα και στο 
πρόσωπο των εχθρών του οπλαρχηγού.

Ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας 
καταδικάστηκαν σε θάνατο και 
φυλακίστηκαν στο Παλαμήδι. Ο Γέρος 
ήταν 64 ετών. Λίγο αργότερα η ποινή 
του μετατράπηκε σε εικοσαετή κάθειρξη 
από τον βασιλιά, με τον Κολοκοτρώνη 
να υποδέχεται τα νέα της μετατροπής 
της ποινής του ως εξής: «Θα γελάσω τον 
βασιλιά! Δεν θα ζήσω τόσους (χρόνους)!»…

Το τέλος ενός Μεγάλου άντρα
Τον Μάιο του 1835, μετά την ενηλικίωση 

του Όθωνα, ο Κολοκοτρώνης έλαβε 
βασιλική χάρη και αποφυλακίστηκε. 
Αποκαμωμένος και εξουθενωμένος από 
τις άθλιες συνθήκες κράτησης αλλά και την 
ταπείνωση κατέφυγε στην Αθήνα. Τιμήθηκε 
με τον βαθμό του στρατηγού, διορίστηκε 
σύμβουλος Επικρατείας, βραβεύτηκε με 
τον Μεγαλόσταυρο του Σωτήρος, ορίστηκε 
μέλος της επιτροπής για την ανέγερση 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και στάθηκε 
πιστός σύμβουλος του Όθωνα.

 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης άφησε την 
τελευταία του πνοή στις 4 Φεβρουαρίου 

1843, σε ηλικία 73 ετών από εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Αφού στεφάνωσε τον γιο του 
και ευθύμησε στον γάμο του, πήγε στις 3 
Φεβρουαρίου, στον βασιλικό χορό, φανερά 
ευδιάθετος, όπου και αστειεύτηκε με τους 
παλιούς του συντρόφους, συνομίλησε με 
τον Όθωνα και ήπιε άφθονο κρασί. Κάποια 
στιγμή παρακάλεσε τον βασιλιά να διατάξει 
τους μουσικούς να παίξουν ελληνικούς 
χορούς. Τα δημοτικά τραγούδια αντήχησαν 
στα σαλόνια του παλατιού. Γύρω στα 
μεσάνυχτα «επέστρεψεν χαίρων εις την 
οικίαν του, κατεκλίθη εις την στρώμνην 
του, όπου κοιμόμενον τον προσέβαλεν η 
αποπληξία» (εφημερίδα «Αιών»).

Ήταν ένας από τους λίγους 
Κολοκοτρωναίους που πέθανε στο κρεβάτι 
και όχι στη μάχη. Ίσως γιατί γεννήθηκε 
πάνω σε μάχη.

Πριν «φύγει» υπαγόρευσε τα 
απομνημονεύματά του στον Γεώργιο 
Τερτσέτη τα οποία εκδόθηκαν το 1846 
με τον τίτλο «Διήγησις συμβάντων της 
ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836» 
και είναι μια ανεκτίμητη πηγή της Εθνικής 
μας ίστορίας, που φωτίζει γεγονότα της 
επανάστασης του 1821.

Ο Κολοκοτρώνης θεωρούσε πάντα πως 
οι Έλληνες έχουν χρέος να πολεμήσουν 
μόνοι τους για την ανεξαρτησία τους. 
Εξάλλου αντιμετώπιζε με δυσπιστία 
την ανάμειξη των ξένων δυνάμεων στις 
εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, 
πιστεύοντας πως αυτή γινόταν πρωτίστως 
για την εξυπηρέτηση των δικών τους 
συμφερόντων.

«Ό,τι κάμομε θα το κάμομε μοναχοί και 
δεν έχομε ελπίδα καμμία από τους ξένους» 
έλεγε και ξαναέλεγε κρατώντας έτσι υψηλό 
το σθένος και το φρόνημα των Ελλήνων. 
Για αυτό και πάντα τους αποκαλούσε 
Έλληνες, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο 
να τους κάνει να συνειδητοποιήσουν την 
ιστορία τους αλλά και την υψηλή αποστολή 
που έχουν για τη σωτηρία ολόκληρου του 
ελληνικού έθνους.

Ποιος να φανταζόταν ότι η φράση του 
αυτή θα ακουγόταν τόσο -δραματικά- 
προφητική σήμερα…
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Διαγωνισμός 
ζωγραφικής 

ομογενών μαθητών
Ψηφιακή ΕΚΘΕΣΗ Διακριθέντων 

Έργων “κοντά ή μακριά 
ΕίΜΑΣΤΕ όλοι ΕΝΑ”

Ψηφιακή έκθεση με έργα μικρών καλλιτεχνών της 
Ομογένειας που διακρίθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό 
ζωγραφικής «κοντά ή μακριά ΕίΜΑΣΤΕ όλοι ΕΝΑ»

3.520 έργα παιδιών της Ομογένειας που κατοικούν 
σε 30 χώρες υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό 
που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού και την 
Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, σε συνεργασία με το 
Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων 
για τη Νεότητα. Τα 125 διακριθέντα έργα πρόκειται 
να τυπωθούν σε ειδικό αναμνηστικό λεύκωμα με τη 
συνδρομή της Βουλής των Ελλήνων.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για το οικουμενικό 
μήνυμα φιλίας και αλληλοσεβασμού που εξέφρασαν 
με τα έργα τους.



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 7

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

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

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

8 Φεβρουαρίου 2021
Θέμα: Πιθανή Πώληση Ακινήτου

Αγαπητά μέλη και φίλοι,
Για περισσότερα από 100 χρόνια, η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο (ΕΚΤ) στηρίζει τους 
Ελληνοκαναδούς της ευρύτερης περιοχής του Τορόντο με αμέτρητους τρόπους. Προσφέροντας 
στα παιδιά μας έναν ισχυρό σύνδεσμο με την Ελληνική ιστορία και κουλτούρα μέσω των 
σχολείων μας, τα μαθήματα παραδοσιακών χορών, διασκεδαστικές και διαφωτιστικές θεατρικές 
παραστάσεις ή παρέχοντας ένα χώρο λατρείας για τις οικογένειες μας και κοινωνικές υπηρεσίες 
για τους ηλικιωμένους, η ΕΚΤ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη ζωή της κοινότητάς μας.
Η περσινή χρονιά ήταν καταστροφική για πολλούς από εμάς, και φέτος βρισκόμαστε αντιμέτωποι 
με ένα σύνολο μοναδικών προκλήσεων. Λόγω της πανδημίας Covid-19, φίλοι και συγγενείς όχι 

μόνο στο Τορόντο αλλά σε όλο τον κόσμο έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, επιχειρήσεις 
έχουν αποδεκατιστεί από τους νέους περιορισμούς και όλοι αγωνιζόμαστε να προσαρμοστούμε 
στη νέα πραγματικότητα.
Δυστυχώς, οι τρέχουσες συνθήκες είχαν καταστροφικές επιπτώσεις και για την ΕΚΤ. Τα συνολικά 
μας έσοδα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 90%. Το τραπεζικό χρέος μας ανέρχεται στα τρία 
κόμμα δύο ($3.2) εκατομμύρια δολάρια με συνολικό χρέος τεσσεράμισι ($4.5) εκατομμύρια δολάρια 
και προβλέπεται να χάσουμε δύο ($2) εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2021. Όπως 
ήδη γνωρίζετε, στην προσπάθειά μας να μειώσουμε το έλλειμμα έχουμε διεξάγει εράνους, αλλά 
δεδομένων των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε όλοι, η προσπάθειά αυτή δεν ήταν 
αρκετή ώστε να κάνουμε τη διαφορά.
Πρόκειται για μια ειδεχθή κατάσταση που δεν θα βελτιωθεί – στην πραγματικότητα θα χειροτερέψει 
δραματικά. Αν δεν αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση θα χάσουμε τα πάντα: τα σχολεία, τα 
τμήματα χορών και θεάτρου, τη δυνατότητα να παρέχουμε κοινωνικές υπηρεσίες και πολλά άλλα.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται από το Καταστατικό και έχει καθήκον προς τα Μέλη της, 
να διασφαλίσει ότι η ΕΚΤ θα παραμείνει ένας ισχυρός και ενεργός μηχανισμός στήριξης για την 
παροικία μας.
Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής δυσχέρειας, δημιουργήθηκε μια ανεξάρτητη Συμβουλευτική 
Επιτροπή ώστε να προτείνει λύσεις για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την επίλυση αυτού του 
σοβαρού οικονομικού προβλήματος. Μετά από εκτεταμένη έρευνα και αξιολόγηση της κατάστασης, 
συνιστάται η πώληση ενός τουλάχιστον ακινήτου της ΕΚΤ, που θα είναι ένα από τα εξής:
• Ιερός Ναός Αγ. Ιωάννη & Πολιτιστικό κέντρο Μέγας Αλέξανδρος (1385 Warden Ave)
• Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου & Πολυμενάκειο Πολιτιστικό κέντρο (30 Thorncliffe Park Drive)
• Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου (66 Gough Ave - 795 Carlaw Ave)
• Καθεδρικός Ναός της Παναγίας (136 Sorauren Ave)
Η Συμβουλευτική Επιτροπή υπέβαλλε Αίτημα Υποβολής Προτάσεων (RFP) και δέχτηκε προτάσεις 
από τρείς από τις μεγαλύτερες μεσιτικές εταιρείες του Καναδά: CBRE, Colliers International και 
Cushman & Wakefield. 
Μετά από εμπεριστατωμένo έλεγχο, η Συμβουλευτική Επιτροπή επέλεξε την εταιρεία Cushman 
& Wakefield ως αποκλειστικό μεσίτη για την διαδικασία αναζήτησης προσφορών πώλησης ενός 
τουλάχιστον ακινήτου ή της ανάπτυξης του. Σε στενή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, η 
εταιρεία Cushman & Wakefield θα ξεκινήσει τη διαδικασία.
Σύμφωνα με το Καταστατικό, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουμε ηθική και νομική 
υποχρέωση να στηρίξουμε τα συμφέροντα της ΕΚΤ και θα απευθυνθούμε σε εσάς να πάρετε 
την τελική απόφαση. Στο παρελθόν αντιμετωπίσαμε και καταφέραμε να ξεπεράσουμε σημαντικά 
εμπόδια. Η τρέχουσα κατάσταση όμως είναι διαφορετική από οτιδήποτε έχουμε βιώσει στο 
παρελθόν. Είναι πολύ λυπηρό να βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σκεφτούμε την πώληση 
ενός από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μας, αλλά η εναλλακτική είναι πολύ χειρότερη.
Η ίδια η επιβίωση της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο κρέμεται από μια λεπτή κλωστή.
*Παρακαλώ απευθύνεται όποιες ερωτήσεις στο info@togreekcom.org

Οι «εναργείς και εύρωστοι οργανισμοί», όπως θέλουν να την χαρακτηρίζουν οι υπεύθυνοι προνοούν, 
προβλέπουν και προετοιμάζονται για κρίσεις και δη οικονομικές δυσκολίες. Οι εναργείς και εύρωστοι 
οργανισμοί, προβαίνουν στις κατάλληλες κινήσεις και πολλοί μάλιστα –αν όχι όλοι– έχουν συστήσει ειδικά 
«εσωτερικά σώματα» που σκοπό έχουν τη «διαχείριση κρίσεων», δηλαδή, «crisis management». Καταπώς 
δείχνουν τα πράγματα, για τους ιθύνοντες της ΕΚΤ, αυτά ήταν «ψιλά γράμματα» και «άγνωστες έννοιες» 
ή «κάτι που μπορεί να υπάρχει στα χαρτιά» αλλά για αυτούς αποτελεί terra incognita, δηλαδή άγνωστη 
περιοχή.

 Σε εκείνο το πολυθρύλητο άρθρο μας είχαμε κάνει λόγο για τις παχυλές αμοιβές που κάποιοι 
απολάμβαναν, για τις παράξενες συνθήκες που ακούγονταν σε ό,τι αφορούσε τη διαδικασία προσλήψεων, 
για ένα «περίεργο» τρόπο λειτουργίας μέσα στην Κοινότητα και για ένα καθεστώς που ευνοούσε τα «δικά 
μας παιδιά και ανθρώπους» και οι άλλοι «ας  πάνε να κουρεύονται».

Σήμερα, λοιπόν, που ως ομογένεια έχουμε συγκρουστεί μετωπικά με την θλιβερή πραγματικότητα και την 
πικρή αλήθεια, ξαναρχόμαστε να ρωτήσουμε:

Έχει λάβει η Κοινότητα κρατικές επιχορηγήσεις, όπως έχουν λάβει και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί και 
αυτά τα πόσα πού και πώς δαπανήθηκαν;

Τα ποσά που θα προκύψουν από την πώληση των ακινήτων, που οι ιθύνοντες θέλουν να ρευστοποιήσουν 
μέσα σ’ αυτό το εξαιρετικά δυσοίωνο κλίμα κτηματαγοράς, θα είναι αντιπροσωπευτικά ή έστω θα πλησιάζουν 
στην κανονική αξία των ακινήτων ή θα δοθούν για ένα κομμάτι ψωμί;

Και, τέλος, θα αναλάβει κάποιος την ευθύνη για τη δεινή κατάσταση στην οποία περιήλθε η Ελληνική 
Κοινότητα Τορόντο ή θα επικρατήσει και πάλι το ίδιο «πέπλο σιωπής» όπως είχε γίνει παλαιότερα επί άλλων 
προέδρων, αλήστου μνήμης;

Σε ό,τι μας αφορά, θα κλείσουμε λέγοντας ότι η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο δεν δημιουργήθηκε για να 
ικανοποιείται ο εγωϊσμός κάποιων «προεδρίσκων» ή για να δίνονται κάποιοι παχυλοί μισθοί σε υπαλλήλους 
της. Αυτός ο Οργανισμός, έγινε από τον μόχθο και τα χρήματα όλου του Ελληνισμού και την εργασία ατόμων 
–πολλοί  εκ των οποίων σήμερα δεν ζουν για να δουν τα χάλια της– για να αντιπροσωπεύει επάξια τον 
Ελληνισμό που τη δημιούργησε.

Η σημερινή της κατάντια και αυτό που προμηνύεται να γίνει προκαλεί οργή και οι όποιοι «ιθύνοντες» 
και «υπεύθυνοι» (εντός και εκτός εισαγωγικών), οφείλουν να λογοδοτήσουν και να παράσχουν όλες τις 
απαιτούμενες εξηγήσεις για τα χάλια της και να μην κρύβονται πίσω από …βολικές «πανδημίες». Στο κάτω-
κάτω, είναι χρήματα και περιουσία όλου του Ελληνισμού και δεν την κουβάλησαν από το χωριό τους.

Από τη Σύνταξη της «Εβδομάδας»

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΚΤ

Η περιουσία του Ελληνισμού του 
Τορόντο βγαίνει στο σφυρί...

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

[

Κατάθεση 
Προϋπολογισμού 
και σοβαρά άλλα 

θέματα συζητήθηκαν 
στην Συνεδρίαση 
του Δ. Σ. της 28ης 
Ιανουαρίου 2021

Χωρίς να υστερούν τα άλλα θέματα, 
αναμφίβολα το κυριότερο από τα θέματα που 
συζητήθηκαν κατά την τακτική Συνεδρίαση 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ελληνικής Κοινότητος Μείζονος Μοντρεάλ, 
ήταν αυτό της κατάθεσης και έγκρισης του 
Προϋπολογισμού. Όπως αναφέραμε και 
την προηγούμενη εβδομάδα η Συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε την 28η ίανουαρίου 
2021, και λόγω της πανδημίας και των 
μέτρων που ισχύουν έγινε και πάλι μέσω 
της πλατφόρμας Zoom.

Αν και από ενημερωτικής άποψης πολλά 
από όσα συζητήθηκαν αναφέρονται στην 
Σελίδα της Κοινότητος (βλέπετε σελίδα 
39, του σημερινού μας Φύλλου) θα σταθώ 
ιδιαίτερα σε μερικά θέματα που νομίζω είναι 
αξιοπρόσεκτα, αφού σίγουρα θα έχουν 
επιπτώσεις στο μέλλον της Κοινότητος μας.

Εν πρώτοις θα σταθώ στα του 
Προϋπολογισμού (από 1ης ίουλίου 
2020, έως 30 ίουνίου 2021) που ήλθε 
εκπρόθεσμα κατά 8 μήνες και έτσι 
μάλλον ως Απολογισμός και όχι ως 
Προϋπολογισμός μπορεί να αξιολογηθεί.

Ως τόσο, λόγω της πανδημίας που 
επικρατεί θα πρέπει να κατανοήσουμε 
ότι η καθυστέρηση είναι εν πολλοίς 
δικαιολογημένη. Αλλωστε ανάλογες 
περίπου καθυστερήσεις είχαν παρατηρηθεί 
και κατά το παρελθόν, τότε όπου σε όλη 
την κοινωνία μας, με εξαίρεση ίσως την 
Κοινότητά μας, επικρατούσαν φυσιολογικές 
συνθήκες.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία 
που παρουσίασε η Ταμίας κα Βούλα 
Νεοφωτίστου:

*Τα έσοδα, προβλέπονται μειωμένα 
κατά $1,5 εκατομμύρια. Αυτό κάλλιστα 
μπορεί να αιτιολογηθεί αφού οι ίεροί μας 
Ναοί παραμένουν κλειστοί και κανένας 
δεν γνωρίζει πότε και υπό ποίους 
περιορισμούς θα ανοίξουν, καθώς και αν 
θα γίνουν και υπό ποίους περιορισμούς 
θα γίνουν τα καθιερωμένα πανηγύρια και 
οι καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

*Παρά ταύτα, προβλέπεται ότι τα 
συνολικά έσοδα αναμένονται σε περίπου 
$14,36 εκατομμύρια, ενώ τα συνολικά 
έξοδα $14,97 εκατομμύρια, όσα ακριβώς 
και το προηγούμενο οικονομικό έτος. 
Επομένως το λειτουργικό έλλειμμα της 
Κοινότητος, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 
περίπου $614.000.

*Ως τόσο λόγω της αναμενόμενης 
νέας επιχορήγησης του $1 περίπου 
εκατομμυρίου με το όποιο μέσω του 
Ομοσπονδιακού Προγράμματος CEWS 
θα ενισχυθεί η Κοινότητα, θα έχουμε 
πλεόνασμα περίπου $386.000.

* Ετσι η Κοινότητα θα μειώσει το μεν 
μέσω της πιστωτικής γραμμής της χρέος 
(line of credit) κατά $380.000, το δε 
συσσωρευμένο της χρέος κατά $293.000.

Σημειώνουμε ότι βάσει των στοιχείων 
του τελευταίου ανεπίσημου Οικονομικού 
Απολογισμού που έληξε στις 30 ίουνίου 
2020, (δεν έχει εγκριθεί ακόμα) το μεν χρέος 
μέσω της πιστωτικής γραμμής ανερχόταν 
σε $2.145.305, το δε συσσωρευμένο χρέος 
σε $9.865.000 (σε αυτό συμπεριλαμβάνεται 
και το χρέος της πιστωτικής γραμμής .)

Tον αμέσως προηγούμενο οικονομικό 
χρόνο, το συνολικό χρέος ανερχόταν σε 
$10.043.000.

Σε όλα αυτά τα ποσά δεν συμπερι-
λαμβάνονται τα $7.000.000 περίπου 
εκατομμύρια προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνουμε επίσης ότι και ο 
προηγούμενος Οικονομικός Απολογισμός 
και πάλι λόγω της επιχορήγησης μέσω της 
οικονομικής ενίσχυσης του Προγράμματος 
CEWS που ανερχόταν σε $1.352,000, 
άφησε πλεόνασμα ύψους $300.000.

Νομίζω ότι για την καλύτερη ενημέρωση 

των μελών θα έπρεπε να αναφέρονταν 
και που ακριβώς ξοδεύτηκαν αυτά τα 
ποσά, καθώς επίσης και την πορεία του 
τρέχοντος οικονομικού έτους, αφού όπως 
ήδη αναφέραμε έχουν περάσει οι 8 από 
τους 12 μήνες του τρέχοντος οικονομικού 
έτους.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά 
μου στα του Προϋπολογισμού, που 
ως έξοδα προβλέπει «όσα ακριβώς 
και το προηγούμενο οικονομικό έτος» 
αναρωτιέμαι πως γίνεται αυτό, δεδομένου 
ότι είναι γνωστό ότι η μεν μισθοδοσία των 
Νεωκόρων, έχει οριστικά διακοπεί από την 
20η Μαρτίου 2020 (εξ ου και όλοι σχεδόν 
παραιτήθηκαν προκειμένου να βρουν άλλη 
εργασία για να ζήσουν), η δε μισθοδοσία 
των ιερέων διακόπηκε από την 10η Μαΐου 
2020. Βέβαια, και οι ιερείς ως εργαζόμενοι, 
κατά το πρώτο πεντάμηνο έπαιρναν την 
κρατική επιχορήγηση που δικαιούνταν, 
και η Κοινότητα έστω και με μεγάλη 
καθυστέρηση, συμπλήρωσε το ποσό των 
$1.000 τον μήνα που έπρεπε να καταβάλει 
προς αυτούς, αλλά όλα δείχνουν ότι λόγω 
των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, μόνο 
από αυτές τις περικοπές, η Κοινότητα θα 
έχει ένα αρκετά μεγάλο οικονομικό όφελος. 
Πως λοιπόν βάσει του Προϋπολογισμού 
«ως έξοδα προβλέπει όσα ακριβώς και το 
προηγούμενο οικονομικό έτος;»

Λεπτομέρεια, ίσως θα πει κάποιος, 
αλλά η «λεπτομέρεια» αυτή πέρα του 
σημαντικού οικονομικού για την Κοινότητα 
οφέλους, παραπέμπει στην αγωνία των 
κληρικών για το πως θα συντηρηθούν, 
αλλά και ως κτίρια θα παραμείνουν 
λειτουργικοί οι ίεροί Ναοί, που πρέπει να 
τονιστεί παραμένουν σε άριστη κατάσταση 
λόγω της θυσίας των ιδίων των κληρικών, 
του αγώνα μελών των οικογενειών τους, 
αλλά και λίγων ανθρώπων, κυρίως κυριών 
των Φιλοπτώχων, που αθόρυβα επιτελούν 
έναν αξιέπαινο άθλο.

Σε μια εποχή που τιμούμε και βραβεύουμε 
πολλούς και διαφόρους, συχνά όχι και τόσο 
δίκαια, αφού ό,τι λάμπει δεν είναι πάντα 
χρυσός, καλό είναι να κάνουμε μνεία και να 
πούμε και ένα ευχαριστώ σε αυτά τα άτομα 
που η λαίλαπα της πανδημίας, άθελά τους 
οπωσδήποτε, τα μετέτρεψε σε «μυρίπνοα 
άνθη της παροικίας μας.»

Στα της Στέγης; για μια ακόμα 
φορά τα ίδια και τα ίδια

Στην αναφορά του ο Πρόεδρος της 
ΕΚΜΜ κ. Ανδρέας Κριλής, αναφέρθηκε 
για μια ακόμα φορά στο θέμα της «Στέγης 
Ηλικιωμένων,» που για πολλούς και 
ποικίλους λόγους απασχολεί έντονα την 
Παροικία μας, Ως τόσο με τα όσα περί 
αυτής είπε, ουσιαστικά επανέλαβε τα 
ίδια που έχει πει πολλές φορές και κατ’ 
επανάληψη τα έχουμε ακούσει.

Για του λόγου το αληθές, αντιγράφω 
τα της αναφοράς του από την σελίδα 
«των Νέων της Κοινότητας,» που είναι 
το επίσημο Δελτίο Τύπου του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Βάσει αυτών, είπε ότι:
«η μεταβίβαση πρόκειται να ολοκληρωθεί 

σύντομα. Μέχρι να γίνει αυτό, η Στέγη 
παραμένει ένας ανεξάρτητος οργανισμός, 
που έχει τη δική του οικονομική κατάσταση 
και τα δικά του έξοδα και έσοδα. Με 
την ολοκλήρωση της μεταβίβασης όλη 
η νομική και οικονομική υπόσταση της 
Στέγης θα περάσει στην ΕΚΜΜ. Συνεπώς, 
ότι χρήματα εισπράττει σήμερα η Στέγη 
αλλά και ότι έξοδα έχει, παραμένουν εκτός 
ΕΚΜΜ. Τόνισε ακόμα ότι η παρουσία 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΚΜΜ στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Στέγης εξασφαλίζει ότι τα συμφέροντα της 
ΕΚΜΜ θα προστατευτούν στο ακέραιο.»

(Αρκούμαι εδώ σε αυτά , επειδή για το 
θέμα της «Στέγης», επειδή ασχολούμαι 
περισσότερο στην συνέχεια.)

Τα υπόλοιπα «βαίνουν καλώς»

Οι υπεύθυνοι διαφόρων Γραμματειών 
στην συνέχεια, έδωσαν πληροφορίες 
στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους. Ετσι 
μεταξύ των άλλων:

Από την Γραμματέα Εκπαίδευσης 
Τασία Τσαούση, πληροφορηθήκαμε ότι 
το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» 
λειτουργεί κανονικά και μέχρι εκείνη την 

ημέρα (9η ίανουαρίου) δεν είχαν σημειωθεί 
περιστατικά COVID-19.

Σχετικά με τα Σχολεία Σωκράτης/
Δημοσθένης, ο Γενικός Διευθυντής τους 
κ. Χρήστος Αδαμόπουλος, (απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση), ανέφερε ότι 
λόγω της πανδημίας, συχνά διάφορες 
αρμόδιες υπηρεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας παρακολουθούν και ελέγχουν το 
σύστημα εξαερισμού και τα του τρόπου 
της διδασκαλίας. Μέχρι τώρα, δεν έχουμε 
αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, είπε 
και ζήτησε από οποιονδήποτε γονέα 
υπάρχουν ερωτήσεις, να υποβάλλονται 
αυτές στις διευθύνσεις των Σχολείων, και 
αν τα παράπονά τους αγνοηθούν να μην 
διστάζουν να απευθύνονται και στον ίδιο.

Η κα Νεοφωτίστου ανέφερε επί 
πλέον ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να 
πραγματοποιηθεί Γ.Σ. διαδικτυακά, αν και 
για να γίνει αυτό, θα χρειαστούν περίπου 
$10,000, όπως είπε, για να προσθέσει 
ότι δεν μπορεί να διαθέσει η Διοίκηση ένα 
τόσο μεγάλο ποσό.

Πάντως ο Υπεύθυνος Ακίνητης 
Περιουσίας δεν ανέφερε τίποτα σχετικά με 
τα έργα που εκτελούνται στα ακίνητα της 
Κοινότητος. Και όπως ξέρουμε αυτά είναι 
πολλά και το κόστος τους είναι μεγάλο. 
Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους θα πρέπει 
να γίνεται λεπτομερής αναφορά, πέρα του 
ότι η Διοίκηση έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει 
το αυτονόητο. Δηλαδή για όλα αυτά τα έργα, 
μεταξύ και εκείνου της ασφαλτόστρωσης 
του Πάρκινγκ του ίερού Ναού του Αγίου 
Γεωργίου θα προσλάβει εξωτερικό ελεγκτή 
προκειμένου να συντάξει πόρισμα επί της 
ποιότητάς του.

Και πάλι μια φωνή από το 
όχι και τόσο μακρινό παρελθόν 

της Κοινότητας μας
Για να θυμούνται οι παλιοί 

και να μαθαίνουν οι νεότεροι

Στα της «Στέγης» έντονο το χρώμα της 
παραπομπής στο «Γεφύρι της Αρτας»

Συνεδρίαση Δ.Σ, της 14ης Ιουλίου 2020

5. Το κείμενο που ακολουθεί δεν 
το αλίευσα (για να μην ξεχνώ και 
το προηγούμενό μου επάγγελμα) 
ξεφυλλίζοντας παροικιακές εφημερίδες του 
παρελθόντος, αλλά τις πολύ πρόσφατες. 
Σχετίζονται με τα της Στέγης Ηλικιωμένων 
(Foyer Hellenique pour personnes Agees) 
η οποία θα έπρεπε από την 1η ίουλίου του 
2020 να είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία της 
ΕΚΜΜ έναντι ενός δολαρίου!»

Ετσι, εκτός των όσων σχετικά ανέφερε 
ο κ. Πρόεδρος στην τελευταία Συνεδρίαση 
του Δ.Σ της 28ης ίανουαρίου 2021, 
υπενθυμίζω ότι δεν συνάδουν με εκείνα 
που είχε αναφέρει στην Συνεδρίαση του 
Δ.Σ. της 14ης ίουλίου 2020, τονίζω στην 
Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 14ης ίουλίου 2020. 
Σε εκείνη την αναφορά του ο Πρόεδρος 
της ΕΚΜΜ κ. Ανδρέας Κριλής για τα της 
«Στέγης,» όπως επί λέξει αναγράφονται 
στην σελίδα της Κοινότητος είχε πεί ότι:

«…από την 1η ίουλίου έχουν ξεκινήσει 
οι διαδικασίες για τη μεταφορά των τίτλων 
ιδιοκτησίας στην Κοινότητα. «Πρέπει να 
καταλάβουμε ότι είναι μια διαδικασία που 
απαιτεί χρόνο.

Δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα και 
γρήγορα». Η συμφωνία ορίζει ότι η Στέγη 
πρέπει να έρθει στην Κοινότητα εντός 60 
ημερών. «Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στην 
παροικία για το θέμα αυτό.Ειδικά αυτή τη 
δύσκολη στιγμή, θα θέλαμε να περάσει η 
Στέγη στην Κοινότητα νωρίτερα, αλλά ως 
υπεύθυνη Διοίκηση θέλουμε να τα κάνουμε 
όλα σωστά».

Πρόεδρος Ε.Κ.Μ.Μ κ. Ανδρέας Κριλής 
στην Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 14ης 

ίουλίου 2020.
Εκτός αυτού, που λόγω του ότι δεν 

επαληθεύτηκε και αν ήταν είδος αναλώσιμο 
θα είχε λήξει η φρεσκάδα του και θα έπρεπε 
να το είχαμε πετάξει στα αζήτητα και μιας 
και μιλήσαμε «για πρωτομαστόρους, 
μαστόρους και μαθητάδες ...» που δένονται 
αρμονικά με εκείνο το στοιχειωμένο Γεφύρι 
της Αρτας, υπενθυμίζω και κάτι άλλο που 
διαψεύστηκε περιέργως μεν παταγωδώς 
δε. Συγκεκριμένα δεν επαληθεύτηκαν 
αυτά που μας διαβεβαίωνε, η έως και την 
19η ίουνίου 2020 Πρόεδρος της Στέγης 

κ. Δήμητρα Κωσταρίδου, η οποία σε 
συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον 
πρόγραμμα CFMB, (7 Μαρτίου 2020, στον 
Μιχάλη και την Σούλα Τελλίδη), είχε τονίσει, 
ότι: «…από την 1η ίουλίου του 2020, η 
Στέγη Ηλικιωμένων (Foyer Hellenique 
pour personnes Agees) περιέρχεται στην 
πλήρη κατοχή της Κοινότητας έναντι ενός 
δολαρίου!»

Με την ευκαιρία υπενθυμίζω ότι το 
κτίριο της Στέγης, απαρτίζεται από 80 
διαμερίσματα, από τους χώρους που 
καταλαμβάνουν τα γραφεία της Κοινότητας, 
την αίθουσα της Μικρής Βουλής, την μικρή 
γωνιακή αίθουσα εκδηλώσεων, καθώς και 
το υπόγειο Πάρκινγκ.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα είχε αναφέρει 
η κα Κωσταρίδου στις 7 Μαρτίου 2020 
(αναφέρω συχνά τις ημερομηνίες επειδή 
είναι σημαντικές και πρέπει να μην τις 
ξεχνάμε), τα ετήσια καθαρά έσοδα που 
θα έχει η Κοινότητα από την Στέγη, 
υπολογίζονται σε $200.000 περίπου.

Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι 
τώρα τα ετήσια μεικτά έσοδα πλησιάζουν 
τις $700.000 (επτακόσιες χιλιάδες) και 
επομένως τα καθαρά έσοδα μπορεί να 
αυξηθούν και πλέον των $200.000.

Εξ αιτίας της δήλωσης της κας 
Κωσταρίδου στο Φύλλο της 16ης Μαΐου 
2020 είχα γράψει:

«Στο θέμα της Στέγης, που λύνει πολλά 
από τα οικονομικά προβλήματα της 
Κοινότητας έχουμε αναφερθεί πολλές 
φορές και στην εφημερίδα μας και στις 
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
και σε πολλές Γ.Σ. της Κοινότητας. 
Αγνωστο για πιο λόγο, οι υπεύθυνοι της 
Στέγης τηρούσαν μια περίεργη σιωπή, μια 
περίεργη σιωπή που πολλές φορές είχε 
δημιουργήσει πολλαπλά ερωτήματα για το 
τι θα γίνει την 1η ίουλίου του 2020.

Χαιρόμαστε για την ευχάριστη είδηση, 
εκτιμούμε όσους επί 35 χρόνια εργάστηκαν 
έτσι ώστε το κτίριο αυτό να περιέλθει 
στην Κοινότητα και περιμένουμε με 
αισιοδοξία να πραγματοποιηθεί αυτό που 
είπε η Πρόεδρος της Στέγης. Η Στέγη 
Ηλικιωμένων (Foyer Hellenique pour per-
sonnes Agees) περιέρχεται στην Κοινότητα 
έναντι ενός δολαρίου!»

Επί πλέον στο ίδιο Φύλλο είχα τονίσει 
ότι: «Κοντολογίς μέσα στην αποπνικτική 
ατμόσφαιρα του Κορωνοϊού που ζούμε, 
μέσα στα τόσα δυσάρεστα οικονομικά 
στοιχεία που συνεχώς και σαν καταστροφική 
πλημμυρίδα συσσωρεύονται, η χαρμόσυνη 
είδηση της παραλαβής της Στέγης από την 
ΕΚΜΜ, είμαι βέβαιος ότι θα σημάνει πολλά. 
Ισως ακόμα και να δώσει την απαραίτητη 
ώθηση, να γίνει δηλαδή η ελπιδοφόρα 
άμπωτις, για μια καμπάνια που θα στοχεύει 
στην απόσβεση του συσσωρευμένου 
χρέους της Κοινότητας, το οποίο σύμφωνα 
με τον τελευταίο οικονομικό Απολογισμό (30 
Ιουνίου 2019) ανερχόταν σε $10.043.011. 
Το ποσό αυτό είναι κατά πολύ χαμηλότερο 
ακόμα και εκείνου της εμπορικής αξίας της 
Στέγης Ηλικιωμένων (Foyer Hellenique 
pour personnes Agees).

Οπότε, ας μην μας σκιάζουν τα χρέη, 
αφού εκτός των άλλων ακινήτων που έχει 
η Κοινότητα,

Τα δικαιώματα επί του οικοπέδου της 
Αγίας Τριάδος, και το κτίριο της Στέγης,

Την απαλλαγή από τα χρέη μπορούν να 
μας φέρουν!!!

Μια επιβεβαίωση από τον Αλ. 
Βουνάση, που δεν τα άκουσε, 

αλλά και τα είδε

Δεν παρέμεινα τόσο μεγάλο ενδιαφέρον 
και τόση μεγάλη αποδοχή των όσων γράφω 
με τον τίτλο «Για να θυμούνται οι παλιοί και 
να μαθαίνουν οι νεότεροι.»

Πολλοί μου έχουν στείλει μηνύματα και 
περισσότεροι μου έχουν τηλεφωνήσει. 
Αλλοι μου είπαν «τα θυμόμαστε γιατί τα 
ζήσαμε όλα αυτά» και άλλοι μου είπαν 
«μάλλον δεν τους είχαμε δώσει τότε μεγάλη 
σημασία και προς παντός, ποτέ δεν θα 
μπορούσαμε να δούμε πόσο συχνά, σαν 
κάποιο αόρατο χέρι να τα κινεί, όλα αυτά 
επαναλήφθηκαν και επαναλαμβάνονται στα 
της Κοινότητός μας δρόμενα.»

Από όλα αυτά. αντιγράφω και 
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Του Γεωργίου Καρύδη

«Υπολογίζουμε τους 
κινδύνους που προέρχονται 
από την πανδημία, αλλά 
κυρίως σε εκτός των 
αστικών κέντρων περιοχές 
χαλαρώνουμε ορισμένα από 
τα μέτρα.
»Πρέπει να παραμείνουμε 
πολύ προσεκτικοί. 
Μπορούμε να 
καταργήσουμε ορισμένα 
μέτρα αλλά με προσοχή 
και σταδιακά. Η μάχη 
εναντίον του Κορωναϊού 
δεν έχει τελειώσει.» Αυτό 
ανακοίνωσε την Τρίτη, ο πρωθυπουργός 
του Κεμπέκ François Legault ο οποίος 
συγχρόνως προειδοποίησε ότι δεν 
μπορούν να αρθούν από παντού τα μέτρα, 
επειδή η κατάσταση στα νοσοκομεία, όπου 
νοσηλεύονται πολλοί φορείς του ιού είναι 
πολύ εύθραυστη.
Αυτό σημαίνει ότι για το άμεσο μέλλον, 
το 90% των Κεμπεκιωτών θα συνεχίσει 
και μετά της 8ης Φεβρουαρίου να ζει υπό 
τους περιορισμούς που ισχύουν προς 
όσους κατοικούν σε περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί κόκκινες.
Στα μέτρα αυτά, συμπεριλαμβάνεται και η 
εκτός οικιών απαγόρευση της κυκλοφορίας 
από τις 8:00 το βράδυ ως τις 5:00 το πρωϊ.
Ως τόσο ο κ. Λεγκό ανακοίνωσε ότι 
και μετά την Δευτέρα θα συνεχιστεί η 
αυστηρή απαγόρευση της κυκλοφορίας 
κατά τις βραδινές ώρες, αφού εξ αιτίας 
αυτού του μέτρου μειώθηκε καθοριστικά 
ο περιορισμός της εξάπλωσης της νόσου 
κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.
Πάντως ο κ. Legault για να απαλύνει την 
κατάσταση λόγω της επιμήκυνσης της 
διατήρησης των μέτρων, ανακοίνωσε 
ότι από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, σε 
ολόκληρη την επαρχία θα ανοίξουν τα 
εμπορικά κέντρα, καθώς και τα καταστήματα 
που δεν διαθέτουν απαραίτητα είδη, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα 
κομμωτήρια, οι βιβλιοθήκες τα μουσεία…
Επίσης στους φοιτητές CEGEP και 
πανεπιστημίων θα επιτραπεί μία φορά 
την εβδομάδα να επιστρέφουν στις 
πανεπιστημιουπόλεις τους.
Το μέτρο της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας, δήλωσε ο υπουργός Υγείας 
Christian Dubé, συνετέλεσε δραστικά στη 
μείωση των νοσηλευόμενων και αυτό 
σημαίνει ότι οι γιατροί σύντομα θα μπορούν 
να προβαίνουν και σε πολλές από τις 
εγχειρίσεις που έχουν καθυστερήσει να 

γίνονται λόγω της εξάπλωσης του COVID 
-19.
Υπολογίζεται ότι το 50% αυτών των 
εγχειρήσεων, απαραίτητων μεν, αλλά 
μη συγκαταλεγόμενων στα έκτακτα 
περιστατικά, δεν γίνονται τώρα επειδή οι 
περισσότερες νοσοκομειακές κλίνες είναι 
κατειλημμένες από ασθενείς που είναι 
φορείς του ιού.
Στο κλίμα της σύγχυσης που έχει 
δημιουργηθεί με όλα όσα σχετίζονται με τον 
Κορωναϊο, ορισμένοι ειδικοί ανησυχούν 
για την απόφαση της Κυβερνήσεως να 
άρει ακόμα και αυτούς τους μικρούς 
περιορισμούς. Εκφράζουν την άποψη ότι η 
Κυβέρνηση χαλάρωσε τους περιορισμούς 
πολύ πρόωρα, αφού καραδοκεί η απειλή 
των πιο μεταδοτικών μεταλλάξεων του 
Κορωναϊού και έτσι θα μπορούσε για άλλη 
μια φορά να συμβάλλει στην υπερπλήρωση 
των Νοσοκομείων.
Λίγες περιπτώσεις μεταλλάξεων στελεχών 
του ιού έχουν εντοπιστεί στην επαρχία, 
αλλά πολλοί επιδημιολόγοι ανησυχούν 
ότι η εξάπλωση τους θα μπορούσε να 
καθυστερήσει την εκστρατεία εμβολιασμού, 
που ήδη έχει προκληθεί από τις 
συνεχιζόμενες διακοπές στην προμήθεια.
Εν τω μεταξύ τα αυστηρά μέτρα θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν για τις 
εκκλησίες, όπου μόνο σε 10 άτομα 
θα επιτρέπεται ανά θεία λειτουργία, 
ή οποιαδήποτε άλλη ακολουθία να 
συμμετέχουν. Το μέτρο αυτό ισχύει μόνο 
στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 
κόκκινες, γιατί ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 
25 στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 
πορτοκαλί.
Πάντως σε όλο το Κεμπέκ ασχέτως 
αν θεωρούνται κόκκινες, ή πορτοκαλί 
περιοχές, στις κηδείες ο αριθμός αυτός 
αυξάνεται σε 25.
Οι αίθουσες των Εστιατορίων θα 

παραμένουν κλειστές στις περιοχές που 
έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες ζώνες, 
αλλά θα ανοίξουν ξανά στις περιοχές που 
έχουν χαρακτηριστεί πορτοκαλί ζώνες. 
Όμως και σε αυτές θα ισχύουν αυστηρές 
προδιαγραφές. Θα μπορούν να δειπνούν 
έως και δύο ενήλικες ανά τραπέζι και εφ’ 
όσον έχουν κάνει κράτηση. Οι ενήλικες θα 
μπορούν να συνοδεύονται από τα παιδιά 
τους, εφόσον είναι κάτω των 18 ετών.
Σημειώνουμε ότι στο Κεμπέκ την Πέμπτη 
αναφέρθηκαν 1.093 νέοι φορείς και 42 
ακόμη θάνατοι.
Από την έναρξη της πανδημίας, έχουν 
επιβεβαιωθεί 266.672 κρούσματα και 
9.941 άνθρωποι έχουν πεθάνει.

Υπάρχουν 1.070 άτομα στο νοσοκομείο 
(μείωση 36), συμπεριλαμβανομένων 175 
σε εντατική θεραπεία (μείωση δύο).
2.300 δόσεις εμβολίου χορηγήθηκαν 
την Τετάρτη. Έχουν χορηγηθεί συνολικά 
243.955 δόσεις από τις 14 Δεκεμβρίου, 
αντιπροσωπεύοντας το 3% του 
πληθυσμού.
Οι περιοχές που χαρακτηρίστηκαν 
πορτοκαλί και ως εκ τούτου όσοι διαμένουν 
σε αυτές θα μπορούν να κυκλοφορούν ως 
τις 9:30 είναι: Gaspésie—îles-de-la-made-
leine, Bas-saint-laurent, Côte-nord, Abitibi-
témiscamingue, Norddu-québec and Sa-
guenay—lacsaint-jean.
Λόγω του ότι καθυστερούν οι εμβολιασμοί 
ετοιμάζεται ένας ειδικά διαμορφωμένος 
χώρος για εμβολιασμούς στο Palais des 
Congressès
Επί πλέον το Κεμπέκ αφιερώνει 
περισσότερους πόρους για τη δοκιμή 
μεταλλάξεων του COVID-19.
Γενικά τα μέτρα ισχύουν και παραμένουν 
πολύ αυστηρά, αφού τα πρόστιμα που 
επιβάλλονται είναι πολύ τσουχτερά.
Πάντως πρόστιμα, ή μη πρόστιμα 
ας κάνουμε όλοι το χρέος μας και ας 
ακολουθούμε πιστά τους κανονισμούς.
Δηλαδή φοράμε μάσκα, κρατούμε τις 
αποστάσεις και πλένουμε τα χέρια μας 
τακτικά με αντισηπτικά υγρά.

Μοντρεάλ 6 Φεβρουαρίου 2021
Ελληνοκαναδικό Βήμα

ενσωματώνω στα όσα με τον τίτλο «Για να 
θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι 
νεότεροι,» την επιστολή που μας έστειλε 
ένας φίλος από τα παλιά, ο γνωστός 
συμπάροικος Αλέξανδρος Βουνάσης:

«LAVAL 24 – 1 – 2021

Αγαπητέ Χρήστο πρώτα σου εύχομαι 
«χρόνια πολλά» και υγεία σε σένα και στην 
οικογένειά σου και σ’όλο τον κόσμο σαν 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί που είμεθα, δια τις 
Άγιες ημέρες που πέρασαν.

Αισθάνομαι μεγάλη ανάγκη να σου ειπώ 
ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από τα βάθη της 
καρδιάς μου δια το υπέροχο κείμενο που 
μας έφερε στην μνήμη αξέχαστες στιγμές 
από το παρελθόν γύρω από την Κοινότητά 
μας του Μόντρεαλ. Δεν μπορώ ν’ αναφέρω 
τίποτα πάρα πάνω από όσο τόσο ωραία και 
γλαφυρότατα τα παρουσιάζεις.

Απλώς αντιγράφω τον τίτλον του 
κειμένου σου.

«Και πάλι μια φωνή από το παρελθόν της 
Κοινότητός μας: Για να θυμούνται οι παλιοί 
και να μαθαίνουν οι νεότεροι «κατά συρροή 
και κατ’ εξακολούθηση» και τα «επί των 
εκλογικών λαθροχειριών πεπραγμένα».

Οι δύο λέξεις «λαθροχειριών 
πεπραγμένα» τα λένε όλα. Είχα την τύχη 
να πορευθώ με φίλους μου, σε εκλογικές 
αναμετρήσεις και πολύ έντονα μέσα μου 
θυμάμαι σε μια εκλογική αναμέτρηση, η 
καταμέτρηση των ψηφοδελτίων άρχισε στις 
3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα!

Οι ωραίες λέξεις «επί των εκλογικών 
λαθροχειριών πεπραγμένα» τα λένε όλα.

Σε χαιρετώ και εύχομαι να έχεις πάντα 
υγεία.

Αλέξανδρος Βουνάσης

Δεν παρέμεινα τόσο μεγάλο ενδιαφέρον 
και τόση μεγάλη αποδοχή των όσων 
γράφω με τον τίτλο «Για να θυμούνται οι 
παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.»

Πολλοί μου έχουν στείλει μηνύματα και 
περισσότεροι μου έχουν τηλεφωνήσει. 
Αλλοι μου είπαν «τα θυμόμαστε γιατί τα 
ζήσαμε όλα αυτά» και άλλοι μου είπαν 
«μάλλον δεν τους είχαμε δώσει τότε μεγάλη 
σημασία και προς παντός, ποτέ δεν θα 
μπορούσαμε να δούμε πόσο συχνά, σαν 
κάποιο αόρατο χέρι να τα κινεί, όλα αυτά 
επαναλήφθηκαν και επαναλαμβάνονται 
στα της Κοινότητός μας δρόμενα.»

Με αυτά για σήμερα και φυσικά θα 
επανέλθουμε γιατί πρέπει εμείς «Οι παλιοί 
να τα θυμόμαστε και οι νεότεροι να τα 
μαθαίνουν!!» αφού λαοί που ξεχνούν το 
παρελθόν τους είναι καταδικασμένοι να 
μπουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, 
κάτι που από τα βάθη της καρδιάς μου 
εύχομαι αυτό να μην συμβεί ποτέ στην 
Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ, 
που οφείλει και πρέπει ως κόρη οφθαλμού 
να διατηρήσει τα της Ορθοδοξίας και του 
Γένους μας τις ιερές παρακαταθήκες.

Γι΄ αυτά ο καθένας μας, μόνος και 
μετά πολλών οφείλει να εργαστεί και να 
αγωνιστεί.

Μοντρεάλ 6 Φεβρουαρίου 2021
Σχόλια Επικαιρότητες

Ελληνοκαναδικό Βήμα

François Legault: 
Παραμένουν οι αυστηροί περιορισμοί

Η κατάσταση στα Νοσοκομεία παραμένει εύθραυστη
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Συνάντηση με τον πρέσβη του Καναδά 
στη χώρα μας, Mark Allen, είχε σήμερα 
ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Η 
συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο κτίριο Φάρος της Πολιτικής 
Προστασίας, έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, 
ενώ συζητήθηκαν ζητήματα ενίσχυσης της 
διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Καναδά 
στον τομέα της αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών. 

ίδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προοπτικές 
περαιτέρω συνεργασίας, στο πλαίσιο της 
τρέχουσας διαδικασίας αναβάθμισης του 
στόλου εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης 
της χώρα μας. Σημειώνεται ότι στον 
Καναδά κατασκευάζονται τα αεροσκάφη 
Canadair που διαθέτει η Ελλάδα ως μέρος 
του εναέριου στόλου της στον τομέα της 
δασοπροστασίας.

Η «νεοφασιστική» οργάνωση Proud Boys 
και άλλες δώδεκα ομάδες προστέθηκαν 
στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών 
οργανώσεων» του Καναδά, ανακοίνωσε 
σήμερα το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.
Η ομάδα Proud Boys ιδρύθηκε το 2016 και 
έχει μέλη στον Καναδά, τις ΗΠΑ και άλλες 
χώρες. «Έπαιξε κεντρικό ρόλο» στην 
εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στις 6 
ίανουαρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του καναδικού υπουργείου.
Πρόκειται για «μια νεοφασιστική οργάνωση 
που επιδίδεται σε πολιτική βία» και τα 
μέλη της «υιοθετούν μισογυνιστικές, 
ισλαμοφοβικές, αντισημιτικές και 
αντιμεταναστευτικές ιδεολογίες», καθώς 
επίσης και τη θεωρία της υπεροχής της 
λευκής φυλής. Στη Βόρεια Αμερική τα μέλη 
της είναι εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες 
και δρουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις 
του Καναδά, ανέφερε ένας κυβερνητικός 
αξιωματούχος που ζήτησε να μην 
κατονομαστεί.
Άλλες τρεις ομάδες που συνδέονται με 

Με τον πρέσβη του Καναδά 
συναντήθηκε ο Ν. Χαρδαλιάς 

Στο επίκεντρο η συνεργασία 
για την αεροπυρόσβεση

Επιπλέον, ο κ. Allen 
ενημερώθηκε διεξοδικά 
από τον Νίκο Χαρδαλιά 
για τη διαδικασία συνολι-
κής αναμόρφωσης του 
συστήματος Πολιτικής 
Προστασίας της χώρας 
μας με τη δημιουργία 
του Εθνικού Μηχανισμού 
Διαχείρισης και Αντιμετώ-
πισης Κρίσεων, ενώ 
συζητήθηκαν οι εξελίξεις 
σε σχέση με την πορεία 
της πανδημίας και των 
εμβολιασμών και στις δύο 
χώρες.

Ο κ. Allen ξεναγήθηκε στις νέες 
εγκαταστάσεις της Πολιτικής Προστασίας, 
ευχαρίστησε θερμά τον Υφυπουργό για 
την πολύ εποικοδομητική συνάντηση, ενώ 
δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η χώρα 
μας έχει διαγράψει μια άκρως επιτυχημένη 
πορεία όσον αφορά στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας.

Στη συνάντηση παρέστησαν από 
πλευράς Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, ο Διευθυντής Διεθνών 
Σχέσεων, Αντιπύραρχος Σπύρος 
Γεωργίου, η Σύμβουλος Επικοινωνίας 
και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ελένη 
Μπόμπου, ενώ τον κ. Allen συνόδευσε 
o Σύμβουλος του Εμπορικού Τμήματος 
της Πρεσβείας του Καναδά, κ. Γιώργος 
Δημητρίου.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Τρομοκρατικές οργανώσεις 
τα Proud Boys και άλλες 
νεοφασιστικές ομάδες

«βίαιο εξτρεμισμό ιδεολογικού χαρακτήρα», 
προστέθηκαν στη λίστα. Πρόκειται για 
την “Division Atomwaffen”, μια «διεθνή, 
νεοναζιστική τρομοκρατική οργάνωση», 
το «ρωσικό Αυτοκρατορικό Κίνημα», μια 
εθνικιστική οργάνωση με έδρα τη ρωσία 
και τη νεοναζιστική «Βάση», που ιδρύθηκε 
το 2018.
Οι υπόλοιπες οργανώσεις που εντάχθηκαν 
στη «μαύρη λίστα» συνδέονται με την 
Αλ Κάιντα ή το ίσλαμικό Κράτος και τα 
παρακλάδια του στην ανατολική Ασία, τη 
Σαχάρα ή τη Λιβύη.
Η ένταξή τους στη λίστα δεν συνεπάγεται 
αυτομάτως ότι έχουν διαπράξει κάποιο 
έγκλημα, όμως διατρέχουν τον κίνδυνο 
να κατασχεθούν ή να παγώσουν τα 
περιουσιακά στοιχεία τους στη χώρα.
Στη «μαύρη λίστα» του Καναδά 
περιλαμβάνονται περίπου 70 οργανώσεις, 
όπως η Αλ Κάιντα, η Χεζμπολάχ και οι 
Ταλιμπάν.

Πηγή: ΑΜΠΕ

ΚΑΝΑΔΑΣ
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Για την Υπαπαντή του Κυρίου
Ησύχιος πρεσβύτερος Ιεροσολύμων

Μέσα στην εορτή της Υπαπαντής 
συμπυκνώνεται ολόκληρο το 
μυστήριο της ενανθρώπησης του 
Χριστού, περιγράφεται στο σύνολό 
του το μυστήριο της ενανθρώπησης 
του μονογενούς Κυρίου. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της εορτής ο Χριστός 
κρατήθηκε στα χέρια σαν βρέφος και 
αναγνωρίσθηκε ως Θεός αληθινός, 
δόθηκε σε αγκαλιά σαν να καθόταν 
επάνω σε θρόνο ο δημιουργός της 
ανθρώπινης φύσης και προσέφερε 
ζεύγος λογικών τρυγόνων στον 
Συμεών και την Άννα.

Ο ευαγγελιστής Λουκάς παραθέτει 
τα γεγονότα με αυτά τα λόγια: 
«Όταν, σύμφωνα με το μωσαϊκό 
νόμο, συμπληρώθηκαν και οι μέρες 
για τον καθαρισμό τους, έφεραν το 
παιδί πάνω στα ίεροσόλυμα για να 
το αφιερώσουν στο Θεό – καθώς 
σύμφωνα με το νόμο του Κυρίου, αν 
το πρώτο παιδί που φέρνει μια γυναίκα 
στον κόσμο είναι αγόρι, πρέπει να 
θεωρείται αφιερωμένο στον Κύριο – 
και να προσφέρουν θυσία ένα ζευγάρι 
τρυγόνια ή δύο μικρά περιστέρια».

Έπρεπε, αυτός που για χάρη μας έγινε 
δούλος, να προσφέρει, από μέρους 
μας, θυσία καθαρμού και αυτός που 
δε λυπήθηκε να δώσει το αίμα Του, 
να προσφέρει ένα ζευγάρι τρυγονιών. 
Να, λοιπόν, που ο Χριστός ενεργεί 
ως νομοθέτης· τηρεί το γράμμα 
του Νόμου, αλλά και το υπερβαίνει, 
καθιστώντας το μεστό ουσίας καινής.

«Όταν, σύμφωνα με το μωσαϊκό νόμο, 
συμπληρώθηκαν και οι μέρες για 
τον καθαρισμό τους». Ποιων, άραγε, 
εννοεί ο Ευαγγελιστής; Γιατί, βεβαίως, 
ούτε ο ίωσήφ ήταν πατέρας, ούτε για 
τους καθαρμούς ήταν υπόλογος, αλλά 
ούτε η Μαρία, ούτε και το βρέφος είχαν 
ανάγκη τους καθαρμούς.

Είναι, βέβαια, γραμμένο στο Νόμο 
ότι, «εάν μια γυναίκα μείνει έγκυος 
και γεννήσει αγόρι, θα είναι ακάθαρτη 
για επτά ημέρες». Όμως η Παρθένος 
Μαρία δεν ήρθε σε μείξη σαρκική 
και επομένως, δε χρειαζόταν τελετή 
καθαρμού.

Η Θεοτόκος ήταν, βεβαίως, γυναίκα, 
αλλά δε βίωσε εκείνα που αφορούν 
τις γυναίκες. Επειδή η παρθενική 
μήτρα δε δέχθηκε σπέρμα ανδρός. 
Επομένως, η προσφορά της θυσίας 
δεν αφορούσε την ίδια, αλλά ολόκληρο 
το γένος των ανθρώπων.

Για χάρη μας, λοιπόν, περιτέμνεται ο 
Χριστός, για χάρη μας και βαπτίζεται, 
εξαιτίας μας τελούνται οι καθαρμοί 
που προβλέπονται από το Νόμο. Κάθε 
φορά που δακρύζει ο Χριστός, την 

ανθρώπινη φύση αποκαθαίρει. Κάθε 
φορά που δέχεται αυτός ράπισμα, 
εμάς ελευθερώνει από την αιχμαλωσία 
των παθών. Κάθε φορά που το σταυρό 
Του σηκώνει Εκείνος, το ζυγό της 
δικής μας αμαρτίας κάνει ανάλαφρο. 
Αυτός δέχεται εμπτυσμούς, τον Αδάμ 
απαλλάσσει από των εμπτυσμών την 
κατάρα.

«Όταν συμπληρώθηκαν», λέει, «οι 
μέρες για τον καθαρισμό τους, έφεραν 
το Παιδί πάνω στα ίεροσόλυμα, καθώς 
σύμφωνα με το νόμο του Κυρίου, αν 
το πρώτο παιδί που φέρνει μια γυναίκα 
στον κόσμο είναι αγόρι, θα ονομάζεται 
άγιο και θα είναι αφιερωμένο στον 
Κύριο».

Όμως ο ίησούς δεν είναι απλώς και 
μόνον άγιος. Όσο, επομένως, υπερέχει 
ο ίδιος σε αγιότητα, τόσο περισσότερο 
και κατά τη γέννησή Του είναι 
ξεχωριστός και την εντολή του Νόμου 
έχει εκπληρώσει με το παραπάνω. 
Γράφοντας όμως ο ευαγγελιστής 
Λουκάς, «να προσφέρουν θυσία 
(μονάχα) ένα ζευγάρι τρυγόνια ή δύο 
μικρά περιστέρια, όπως λέει ο Νόμος 
του Κυρίου», δε σημαίνει, άραγε, 
ότι υπονόμευε μέρος της σχετικής 
διάταξης του Νόμου; Όχι, δεν ισχύει 
αυτό.

Ο Νόμος, βέβαια, κάνει λόγο για αρνί 
και νεοσσό. Για εκείνον όμως που 
κάνει την προσφορά και δεν είναι 
πλούσιος ο Νόμος προέβλεπε ένα 
ζευγάρι τρυγονιών ή δύο νεοσσούς 
περιστεριών και σιμιγδάλι. Ο Λουκάς 
όμως παρέλειψε την (προβλεπόμενη 
από το Νόμο) προσφορά του 
πλουσίου· γιατί μνημονεύει εκείνον 
τον πτωχό, ο οποίος με τη θέλησή Του 
πτώχευσε για χάρη μας.

Δεν υπήρχε γι’ αυτόν, λέει ο 
Ευαγγελιστής, ούτε κατάλυμα· από 
πού, λοιπόν, να είχε αποκτήσει 
αρνί; Αφού τον σπαργάνωσαν μέσα 
σε παχνί, πώς ήταν δυνατόν να 
προσφέρει πρόβατο; Ούτως ή άλλως, 
δε χρειαζόταν αρνί, επειδή ήταν ο ίδιος 
ο αμνός του Θεού, το πραγματικό 
πρόβατο. Αυτός θυσίασε τον εαυτό 
Του για τη σωτηρία του κόσμου. Γι’ 
αυτό, ο Ευαγγελιστής παρουσίασε 
μεν τι πρόσταζε ο Νόμος, αλλά 
επίσης φανέρωσε τι ο ίδιος ο Χριστός 
σχεδιάζει για τη σωτηρία μας.

Από το βιβλίο: «ΕΟρΤΟΔρΟΜίΟΝ. 
Πατερικοί Λόγοι σε Δεσποτικές και 

Θεομητορικές εορτές». Ενωμένη 
ρωμηοσύνη. Σειρά: Πατερικός άμβων 

1, Θεσσαλονίκη 2020, σελ. 185 
(αποσπάσματα).

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
Οι ΗΠΑ 

θα υποδέχονται 
πλέον 

οκταπλάσιους 
μετανάστες σε 
σχέση με την 
εποχή Τραμπ

ΟΥΑΣίΓΚΤΟΝ. Ο Τζο Μπάιντεν 
ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την πρόθεσή 
του να οκταπλασιάσει τον αριθμό 
των προσφύγων τους οποίους θα 
υποδέχονται οι ΗΠΑ σε ετήσια βάση σε 
σχέση με το ιστορικό χαμηλό το οποίο 
επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος της 
θητείας του.

«Είμαστε αντιμέτωποι με κρίση, 
ογδόντα και πλέον εκατομμύρια 
εκτοπισμένοι άνθρωποι υποφέρουν σ’ 
όλο τον κόσμο», τόνισε ο Δημοκρατικός 
πρόεδρος, αναγγέλλοντας ότι προεδρικό 
διάταγμα θα επιτρέψει «να αυξήσουμε 
την υποδοχή προσφύγων στους 125.000 
το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος» της 
νέας κυβέρνησης, που θα αρχίσει την 1η 
Οκτωβρίου.

Ο νέος πρόεδρος εννοεί να τηρήσει 
την προεκλογική υπόσχεσή του για 
το πρόγραμμα μετεγκατάστασης 
προσφύγων, που το τρέχον οικονομικό 
έτος δεν προβλέπει την υποδοχή παρά 
μόλις 15.000 ανθρώπων.

Αυτό το ιστορικό χαμηλό ανακοινώθηκε 
περίπου έναν μήνα πριν από τις 
προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου από 
τον ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ, ο 
οποίος είχε βάλει την πολιτική πάταξης της 
μετανάστευσης, νόμιμης και παράτυπης, 

στο επίκεντρο της προεδρίας του.
Επί των ημερών του προκατόχου του, 

του Δημοκρατικού Μπαράκ Ομπάμα, οι 
ΗΠΑ υποδέχονταν κάθε χρόνο περίπου 
100.000 πρόσφυγες κατά μέσον όρο.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά μόνο 
ανθρώπους που επιλέγονται και 
υποβάλλονται σε έλεγχο από τις υπηρεσίες 
ασφαλείας και πληροφοριών των ΗΠΑ σε 
καταυλισμούς του ΟΗΕ όπου φιλοξενούνται 
πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Επιλέγονται 
για μετεγκατάσταση στη χώρα κυρίως οι 
πιο ευάλωτοι πρόσφυγες — ηλικιωμένοι, 
χήρες, ορφανά, άνθρωποι με αναπηρία. 
Ο Μπάιντεν ανήγγειλε ότι το πρόγραμμα 
μετεγκατάστασης στο εξής θα προστατεύει 
επίσης μέλη της κοινότητας ΛΟΑΔ.

Στο παρελθόν οι ΗΠΑ «πρόσφεραν 
ασφαλές καταφύγιο σε ανθρώπους που 
έφευγαν για να σωθούν από τη βία και τους 
διωγμούς, και το παράδειγμά μας ώθησε 
άλλες χώρες να ανοίξουν τις πόρτες τους», 
θύμισε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια 
ομιλίας του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Για χρόνια, οι ΗΠΑ υποδέχονταν 
περισσότερους πρόσφυγες από όλες τις 
άλλες χώρες μαζί. Αλλά ο Καναδάς τις 

ξεπέρασε το 2019, ανοίγοντας τις πόρτες 
του σε 30.000 μετανάστες, σύμφωνα με 
δεδομένα του ΟΗΕ.

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR), ο Φιλίπο Γκράντι, εξέφρασε 
ικανοποίηση για την τοποθέτηση του Τζο 
Μπάιντεν.

Η απόφαση του αμερικανού προέδρου 
«θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Τόσο απλό 
είναι», υπογράμμισε σε δελτίο Τύπου που 
δημοσιοποίησε.

«Δείχνει επίσης ότι η δύναμη πηγάζει 
από τη συμπόνια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο αριθμός 
των προσφύγων που μετεγκαθίστανται 
διεθνώς είναι ο χαμηλότερος της 
τελευταίας εικοσαετίας τουλάχιστον, παρά 
τα νέα τραγικά ρεκόρ εκτοπισμών, εν μέρει 
εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Βιρτζίνια: Προς 
κατάργηση η 

θανατική ποινή 
στην πολιτεία με 
τις περισσότερες 

εκτελέσεις 
 Η Βιρτζίνια είναι έτοιμη να γίνει η πρώτη 

νότια Πολιτεία των ΗΠΑ που θα καταργήσει 
τη θανατική ποινή, μετά την υπερψήφιση 
σήμερα της πολιτειακής Βουλής για τον 
τερματισμό του μέτρου αυτού.    Πρόκειται 
για μια σημαντική ένδειξη της εξασθένισης 
της υποστήριξης για την εσχάτη των 
ποινών σε ολόκληρη τη χώρα.   Η Βουλή 
της Πολιτείας, υπό τον έλεγχο των 
Δημοκρατικών, ψήφισε με 57 ψήφους 
υπέρ και 41 κατά για τον τερματισμό της 
πρακτικής. Η τοπική Γερουσία ενέκρινε το 
μέτρο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και ο 

Δημοκρατικός κυβερνήτης ραλφ Νόρθαμ 
δήλωσε ότι θα επικυρώσει το ψήφισμα, 
μετατρέποντας το σε νόμο της Πολιτείας.  

Η Βιρτζίνια έχει πραγματοποιήσει 1.390 
εκτελέσεις από το 1608, τις περισσότερες 
στις ΗΠΑ και 68 περισσότερες από 
το Τέξας, την Πολιτεία με τις δεύτερες 
περισσότερες εκτελέσεις. Η Βιρτζίνια 
πραγματοποίησε την τελευταία εκτέλεση 
το 2017.   Δύο άνδρες παραμένουν 
καταδικασμένοι σε θανατική ποινή στη 
Βιρτζίνια, συμπεριλαμβανομένου του 
Τόμας Πόρτερ, ο οποίος καταδικάστηκε 
για δολοφονία αστυνομικού το 2005. Η 
δημόσια υποστήριξη για τη θανατική ποινή 
έχει μειωθεί στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με έρευνα 
του ινστιτούτου Gallup, η υποστήριξη 
μειώθηκε από 80% το 1990 σε 55% το 
2020.  

Ο τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, 
ρεπουμπλικάνος, επανέφερε την εκτέλεση 
θανατοποινιτών σε ομοσπονδιακό επίπεδο 
το περασμένο καλοκαίρι μετά από 17χρονη 
παύση, εκτελώντας 13 ανθρώπους 
που είχαν καταδικαστεί για υποθέσεις 
ανθρωποκτονίας. Αυτό ακολούθησε έξι 
δεκαετίες, όπου πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά τρεις εκτελέσεις σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο. 

Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ 
εκτέλεσε περισσότερους ανθρώπους από 
όλες τις 50 πολιτειακές κυβερνήσεις μαζί.   
Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν ανέλαβε 
τα καθήκοντά του τον προηγούμενο μήνα 
όντας ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που 
έχει δεσμευτεί να επιδιώξει την κατάργηση 
της θανατικής ποινής σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο. Μέλη του Κογκρέσου του 
ζητούν να υποστηρίξει νομοσχέδια που 
θα καταργήσουν τη θανατική ποινή.   Οι 
περισσότερες χώρες έχουν καταργήσει την 
καταδίκη σε θάνατο και τα Ηνωμένα Έθνη 
έχουν ζητήσει από καιρό ένα μορατόριουμ 
στις εκτελέσεις, προτρέποντας στην 
κατάργηση της ποινής παγκοσμίως.   Με 
πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters 
Πηγή: www.lifo.gr
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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

Γερμανία: 95χρονη 
κατηγορείται ότι 

βοήθησε τους 
ναζί σε μαζικές 
δολοφονίες - 

«Πάνω από 10.000 
περιπτώσεις» 

Μία γυναίκα 95 ετών, που εργάστηκε για 
τη διοίκηση ενός ναζιστικού στρατοπέδου 
συγκέντρωσης, κατηγορείται στη Β. 
Γερμανία για συνέργεια σε μαζική 
δολοφονία.    Η γυναίκα, που έχει 
γνωστή στα Μέσα ως Irmgard F και ζει 
σε οίκο ευγηρίας κοντά στο Αμβούργο, 
κατηγορείται ότι σχετίζεται με «πάνω 
από 10.000 περιπτώσεις». Υπήρξε 
γραμματέας του διοικητή του Στούτχοφ, 
ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης κοντά 
στο σημερινό Γκντάνσκ, όπου 65.000 
κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν 
είναι σαφές αν θα δικαστεί, ενώ ο ρόλος 
της είναι υπό εξέταση.    

Το Στούτχοφ δημιουργήθηκε το 1939, 
μετά την εισβολή των ναζί στη Γερμανία. 
Από τον ίούνιο του 1944 ξεκίνησε να 
γίνεται χρήση θαλάμων αερίων. Σοβιετικές 
δυνάμεις απελευθέρωσαν το στρατόπεδο 
τον Μάιο του 1945, προς το τέλος του 
πολέμου. Περίπου 100.000 άνθρωποι 
φυλακίστηκαν στο Στούτχοφ κάτω από 
άθλιες συνθήκες. Πολλοί πέθαναν από 
ασθένειες και πείνα, ενώ άλλοι οδηγήθηκαν 
στους θαλάμους αερίων. Κάποιοι 
εκτελέστηκαν με θανατηφόρες ενέσεις. 
Κάποια από τα θύματα ήταν Εβραίοι, ενώ 
υπήρχαν και μη Εβραίοι Πολωνοί που 
αιχμαλωτίστηκαν από τους Σοβιετικούς.     

Πλέον, δικαστήριο ανηλίκων του 
Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, πρέπει να αποφασίσει 
αν η πρώην γραμματέας του Στούτχοφ 
πρέπει να δικαστεί. Κατά την τέλεση των 
εγκλημάτων ήταν κάτω των 21, έτσι αν 
δικαστεί, θα δικαστεί ως ανήλικη. Η ίδια 
υποστήριξε πως δεν γνώριζε για τους 
θανάτους σε θαλάμους αερίων. Σύμφωνα 
με τον ανταποκριτή του BBC, πρόκειται για 
ασυνήθιστη περίπτωση καθώς ελάχιστες 
γυναίκες δικάστηκαν για τις φρικαλεότητες 
σε ναζιστικά στρατόπεδα. Τα περισσότερα 
περιστατικά αφορούσαν άνδρες φρουρούς 
και όχι γυναίκες γραμματείες.    

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η Irm-
gard F «βοήθησε τους υπεύθυνους του 
στρατοπέδου στη συστηματική εξόντωση 
Εβραίων κρατουμένων, Πολωνών 
παρτιζάνων και Σοβιετικών αιχμαλώτων 
πολέμου, δουλεύοντας ως  της ως 
στενογράφος και γραμματέας του διοικητή 
του στρατοπέδου» από τον ίούνιο του 
1943 έως τον Απρίλιο του 1945.    

Ο διοικητής του στρατοπέδου, Πάουλ 
Βέρνερ Χόπε, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 
εννέα ετών.    

Με πληροφορίες από BBC  www.lifo.gr

Ερντογάν εναντίον 
ΗΠΑ: Πιάσατε 

κορυφή 
στον ρατσισμό 

Επίθεση σε Μακρόν 
Σφοδρή επίθεση εναντίον των ΗΠΑ και του 

προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν 
για την υποστήριξη των διαδηλώσεων των 
φοιτητών, στο πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, 
εξαπέλυσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, 
ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.   Στρέφοντας τα 
«πυρά» στις ΗΠΑ, τις κατηγόρησε για 
αποκορύφωση εκδήλωσης ρατσισμού, 
ενώ αναφερόμενος στον Γάλλο πρόεδρο 
τον κάλεσε να ασχοληθεί με τα εσωτερικά 
προβλήματα, τακτοποιώντας πρώτα το 
πρόβλημα με τα «κίτρινα γιλέκα».   «Θέλω 
να πω στις ΗΠΑ: Δεν ντρέπεστε καθόλου, 
στο όνομα της δημοκρατίας, για όλα όσα 
συνέβησαν πριν τις εκλογές; Είδαμε πως όλο 
απειλούσαν ο ένας τον άλλον. Πιάσατε κορυφή 
στο ρατσισμό. Εσείς πώς θα εξηγήσετε τη 
δολοφονία των μαύρων πολιτών σας από 
τους αστυνομικούς σας που τους σκότωσαν 
γονατιστούς;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.   

Όσον αφορά το Γάλλο πρόεδρο, ο Ερντογάν 
ανέφερε δηκτικά: «από την άλλη, ο Μακρόν 
φωνάζει τα ίδια, μαζί με την ΕΕ... Μακρόν, 
πρώτα λύσε το θέμα με τα κίτρινα γιλέκα. 
Λύσε πρώτα το θέμα με τους ανθρώπους 
που όλοι είναι στους δρόμους». Μάλιστα, 
ανέφερε πως στην Τουρκία δεν υπάρχουν 
τέτοια προβλήματα στο εσωτερικό της. «Εμείς 
είμαστε ήρεμοι. Αλλά αυτοί προσπαθούν να 
μας χαλάσουν αυτή την ηρεμία μας» είπε.   

«Στα τηλεοπτικά δίκτυα ζητούν την 
παραίτηση του πρύτανη. Αν τολμούσαν θα 
έλεγαν “να παραιτηθεί και ο πρόεδρος της 
Τουρκίας”» ισχυρίστηκε ακόμη, σχετικά με 
τα αντιπολιτευόμενα τηλεοπτικά δίκτυα της 
χώρας του.   «Όσο και να προσπαθήσουν, 
δεν θα καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα 
νέο κίνημα όπως στο Γκεζί» επανέλαβε.   «Η 
υπόθεση του πανεπιστημίου του Βοσπόρου 
δεν έχει σχέση με τους φοιτητές μας. Το θέμα 
έχει πάρει πολιτική διάσταση, είδατε χθες την 
έκφρασή του στις διαδηλώσεις στη Χαλκηδόνα 
όπου συμμετείχε και το φιλοκουρδικό HDP. Ο 
ρόλος που διαδραματίζει ο επικεφαλής της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι προφανής», 
είπε, και κατηγόρησε πανεπιστημιακούς 
που συμμετέχουν σε αυτή την οργανωμένη 
κινητοποίηση. 

Πηγή: www.lifo.gr

Η Δανία 
ολοκλήρωσε 

τη θανάτωσης 
15 εκ. βιζόν 

Η Δανία ολοκλήρωσε σήμερα την 
τεράστια εκστρατεία θανάτωσης σχεδόν 15 
εκατομμυρίων βιζόν, την οποία αποφάσισε για 

να εξαλείψει τους κινδύνους της μετάλλαξης 
του νέου κορωνοϊού στα ζώα αυτά.   Η 
κτηνιατρική αρχή της χώρας ανακοίνωσε 
πως η μαζική θανάτωση ολοκληρώθηκε τρεις 
μήνες μετά την απόφαση που είχε λάβει η 
πρωθυπουργός της χώρας.   Στις αρχές 
Νοεμβρίου, η Δανία, πρώτη εξαγωγέας 
παγκοσμίως δέρματος βιζόν, διέταξε τη 
θανάτωση του συνόλου των βιζόν στο 
βασίλειο, εξαιτίας μιας μετάλλαξης του νέου 
κορωνοϊού, που θα μπορούσε, σύμφωνα 
με προκαταρκτικές έρευνες, να απειλήσει 
την αποτελεσματικότητα ενός μελλοντικού 
εμβολίου για τον άνθρωπο. Δραστικά μέτρα 
ελήφθησαν επίσης για τους κατοίκους της 
πληγείσας περιοχής, στο βορειοδυτικό 
τμήμα της χώρας. Παρότι η μετάλλαξη 
ανακοινώθηκε ότι εξαλείφθηκε στις 19 
Νοεμβρίου, ελλείψει νέων κρουσμάτων, 

η κυβέρνηση παρέμεινε πιστή στο πλάνο 
της να θανατώσει όλα τα βιζόν. Στα τέλη 
Δεκεμβρίου, η χώρα ενέκρινε νόμο με τον 
οποίο απαγορεύεται η εκτροφή βιζόν έως 
την 1η ίανουαρίου του 2022, παρέχοντας 
μια νομική βάση, με αυτόν τον τρόπο, στην 
απόφαση θανάτωσης, που μέχρι εκείνη 
την ώρα δεν ήταν νομικά δεσμευτική παρά 
μονάχα στις εστίες της επιδημίας.   

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Πηγή: www.lifo.gr
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Σε τρεις φάσεις θα εξελιχθεί η πανδημία 
του κορονοϊού, σύμφωνα με τον καθηγητή 
του Yale Νίκολα Χρηστάκη, ο οποίος 
προβλέπει ότι έχουμε ακόμα χρόνο για να 
επιστρέψουμε στην κανονικότητα, καθώς 
αυτό δεν θα γίνει πριν το 2024.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN, 
ο καθηγητής και συγγραφέας του βιβλίου 
«Το βέλος του Απόλλωνα, οι βαθιές και 
μακροχρόνιες επιπτώσεις της πρόσφατης 
πανδημίας στον τρόπο που ζούμε» αναλύει 
τις τρεις φάσεις στις οποίες θα εξελιχθεί η 
πανδημία.

Πρόκειται για την άμεση φάση που 
θα διαρκέσει έως τα τέλη του 2021, η 
ενδιάμεση που θα διαρκεί μέχρι το 2023 
και η περίοδος μετά την πανδημία, που θα 
ξεκινήσει περίπου το 2024.

Τα χαρακτηριστικά 
της άμεσης περιόδου 

της πανδημίας

Στην παρούσα φάση,όπως εξηγεί ο 
καθηγητής, «βιώνουμε το βιολογικό και 
επιδημιολογικό σοκ του κορονοϊού. Ο ιός 
εξαπλώνεται διαρκώς, μέχρι να μολυνθούν 
αρκετοί άνθρωποι και να φτάσουμε στη 
λεγόμενη ανοσία της αγέλης. Σε αυτήν την 
περίοδο, καλούμαστε να ζήσουμε σε έναν 
κόσμο διαφορετικό, φορώντας μάσκες, 
τηρώντας κοινωνικές αποστάσεις, με 
κλειστές επιχειρήσεις και σχολεία».

Σε τέτοιες περιόδους, επισημαίνει, οι 
άνθρωποι έχουν μια τάση να στρέφονται 
στη θρησκεία, να κλείνονται στα σπίτια 
τους και να γίνονται πιο απόμακροι.

Τονίζει δε ότι «θα χρειαστεί περίπου ένας 
χρόνος, μέχρι το τέλος του 2021, πριν 
φτάσουμε στην ανοσίας της αγέλης, που 
θα επιτευχθεί είτε με φυσικό τρόπο, επειδή 
ο κορονοϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται, ή 
μέσω των εμβολιασμών».

Τι σηματοδοτεί η ενδιάμεση 
περίοδος της πανδημίας

Στην ενδιάμεση περίοδο της πανδημίας 
που θα διαρκεί μέχρι το 2023 «θα κληθούμε 
να αναρρώσουμε όχι από τις βιολογικές 
ή τις επιδημιολογικές επιπτώσεις του 
κορονοϊού, αλλά από τις ψυχολογικές, 
κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις.

Για κάθε άτομο που πεθαίνει από 
την πανδημία, πιθανώς άλλοι πέντε 
να αποκτήσουν σοβαρή αναπηρία. 

Εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειαστούν 
διαρκή ιατρική φροντίδα ακόμη κι όταν 
αφήσουμε πίσω μας τις άμεσες επιπτώσεις 
της θνησιμότητας της πανδημίας.

Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τάσεις 
που αφορούν στον τρόπο παροχής της 
υγειονομικής περίθαλψης ενώ ανέτρεψε 
κάποιες άλλες τάσεις. Έχοντας διαπιστώσει 
στην πράξη τη σημασία της επιστήμης 
στην αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας 
απειλής, ίσως δούμε την αναγκαιότητά 
της και σε άλλους τομείς, όπως στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Είναι πιθανόν μια από τις μακροπρόθεσμες 
κληρονομιές της πανδημίας να είναι μια 
ανανεωμένη εκτίμηση, ένα ενδιαφέρον, μια 
στήριξη σε επιστημονικά εγχειρήματα», 
υποστηρίζει.

Η εποχή μετά την πανδημία

Η εποχή μετά την πανδημία του κορονοϊού 

θα είναι «κάπως σαν εκείνη της δεκαετίας 
του 1920 μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και την πανδημία της ίσπανικής Γρίπης. 
Όλες οι δυσκολίες και τα προβλήματα κι 
οι αλλαγές στις ζωές μας, που κληθήκαμε 
να αντέξουμε και να ξεπεράσουμε 
αυτά τα πρώτα χρόνια, θα ανατραπούν 
ξαφνικά. Οι άνθρωποι δεν θα στρέφονται 
πλέον τόσο στη θρησκεία, θα αναζητούν 
διαρκώς ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση 
και επαφές σε νυχτερινά κέντρα, μπαρ 
και εστιατόρια, αθλητικές και πολιτικές 
εκδηλώσεις, μουσικές παραστάσεις», 
αναφέρει.«Μπορεί να δούμε και κάποια 
σεξουαλική απελευθέρωση. Υπάρχουν, 
επίσης, κάποια πράγματα που μπορεί να 
μην επιστρέψουν ποτέ, όπως οι χειραψίες, 
για παράδειγμα, στις δυτικές κοινωνίες, 
ή συγκεκριμένοι τύποι μη αναγκαίων 
επαγγελματικών ταξιδιών.

Επίσης μπορεί να συνεχίσουν να 
λειτουργούν με τηλεδιασκέψεις, να μην 
συναντούν με φυσική παρουσία τον γιατρό 

τους ή να ακολουθήσουν την τηλεργασία», 
σημειώνει.

Αισιοδοξία ότι θα βγούμε από το τούνελ
«Αν με ρωτήσετε τι μου δίνει ελπίδα, 
θα απαντήσω με ένα ανέκδοτο που 
αναφέρουν συχνά γιατροί, κάπως κυνικό 
και απαισιόδοξο, ότι “όλες οι αιμορραγίες 
σταματούν κάποια στιγμή”. Οι πανδημίες, 
λοιπόν, πάντα σταματούν, αλλά συχνά 
αφού έχουν στοιχίσει πολλές ζωές.

Έρχονται κατά κύματα και κάποια στιγμή 
εξαφανίζονται», υπογραμμίζει.

«Είμαι, ως εκ τούτου, πολύ αισιόδοξος ότι 
θα βγούμε στην άλλη άκρη του τούνελ. 
Όσο σοβαρή κι αν είναι η απειλή του 
κορονοϊού, η μοίρα του στο τέλος είναι να 
γίνει ενδημικός, σαν ένας από τους κοινούς 
ιούς της γρίπης, κυκλοφορώντας ανάμεσά 
μας και προκαλώντας στο τέλος σχετικά 
ήπια συμπτώματα, αλλά έχοντάς μας 
επηρεάσει για πάντα» καταλήγει.

Καθηγητής Χρηστάκης: 
Μέχρι πότε θα διαρκέσει η πανδημία 

και ποιες είναι οι τρεις φάσεις της

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

200 γρ. βούτυρο
200 γρ. ζάχαρη
200 γρ. κουβερτούρα
3 αυγά
4 βανίλιες
70 γρ. αλεύρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

Αρχικά, λιώνουμε το βούτυρο με τη 
σοκολάτα σε μια κατσαρόλα σε χαμηλή 
φωτιά, μέχρι να σχηματιστεί συμπαγές 
μείγμα.

Εν τω μεταξύ, σε ένα μεγάλο μπολ 
ανακατεύουμε τη ζάχαρη, το αλεύρι, τις 
βανίλιες και τους κρόκους των αυγών.

Χτυπάμε τα ασπράδια, σε σφιχτή 
μαρέγκα.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε σιγά-σιγά 
τη λιωμένη σοκολάτα με το βούτυρο 
στο μείγμα ζάχαρη-αυγά-βανίλιες-
αλεύρι, ανακατεύοντας συνεχώς.

Κατόπιν, προσθέτουμε λίγη-λίγη τη 
μαρέγκα, ανακατεύοντας με το χέρι.

Τέλος, αδειάζουμε το μείγμα σ’ ένα καλά 

βουτυρωμένο πυρέξ (φόρμα κέικ) και 
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 200 βαθμούς Κελσίου, για περίπου 
30 λεπτά.

Η ζουμερή σοκολατόπιτα είναι έτοιμη.

Καλή απόλαυση!

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Πρέπει να κρυώσει πολύ καλά το 
μείγμα μας, για να το ξεφορμάρουμε, 
διότι η σοκολάτα μέσα παραμένει 
ρευστή.
Αντί για σοκολάτα κουβερτούρα, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
υγείας.
Αν θέλουμε να απογειώσουμε τη 
γεύση, μπορούμε μόλις κρυώσει να 
περιχύσουμε με σιρόπι σοκολάτας, 
το οποίο θα φτιάξουμε λιώνοντας 200 
γραμμάρια σοκολάτας κουβερτούρας 
(ή υγείας) σε χαμηλή φωτιά και 
προσθέτοντας (μόλις λιώσει τελείως) 
σιγά-σιγά ζεσταμένο φρέσκο γάλα, 
μέχρι να αραιώσει λίγο (με το μάτι θα 
δούμε πόσο αραιό πρέπει να είναι 
- υπολογίζοντας πως θα πρέπει να 
“στέκεται” το σιρόπι πάνω στο κέικ).

Ζουμερή σοκολατόπιτα
Η συνταγή της “εβδομάδας”
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ΜΥΤίΛΗΝΗ. Ο Ηλίας Ψυρούκης, ένας 25χρονος 
Μυτιληνιός νέος επιστήμονας, ασχολούμενος με την 
καινοτομία στον τομέα του Διαστήματος επιλέχθηκε με 
23 ακόμα άλλους νέους επιστήμονες σε όλον τον κόσμο 
από το περιοδικό National Geographic, ως ένας «νέος 
εξερευνητής του κόσμου», ως ένας National Geographic 
Young Explorer. «Ο Ηλίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση 
του National Geographic με την οποία γίνονται γνωστά 
τα ονόματα των 24 νέων εξερευνητών του κόσμου, «είναι 
πλέον μέρος της #GenGeo, μιας παγκόσμιας κοινότητας 
νέων με ενσυναίσθηση, επιμονή, πάθος και με μια 
ακόρεστη προσπάθεια για αναζήτηση λύσεων που θα 
οικοδομήσουν ένα βιώσιμο μέλλον και έναν υγιή πλανήτη. 

Αυτή είναι η γενιά που οδηγεί την πρόοδο και κινητοποιεί 
τους συνομηλίκους της για να κάνει τη διαφορά στις 
κοινότητές τους. Δε διεκδικούν μόνο μια θέση στο τραπέζι, 
αλλά ζητούν να προστεθούν ακόμη περισσότερες καρέκλες 
για τους νέους».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από το National Geo-
graphic «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης 
μας συχνά φαίνονται τρομακτικές, αλλά μια αυξανόμενη 
κοινότητα νέων αναλαμβάνει δράση. Αυτοί οι νέοι που 
κάνουν την αλλαγή γνωρίζουν ότι η ηλικία είναι απλά 
ένας αριθμός, ένας αριθμός που δεν αντικατοπτρίζει 
την ικανότητά τους να εργάζονται συλλογικά για την 

Της ίουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη

Έντονη κινητικότητα επικρατεί στον Ελληνισμό του Καναδά 
σχετικά με την υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου 
για τη θέση της Γενικής Γραμματέως στον ΟΟΣΑ. Οι 
ελληνικές ομογενειακές οργανώσεις το Ελληνικό Κογκρέσο 
του Κεμπέκ,η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ,το 
Λύκειον των Ελληνίδων Μοντρεάλ, το Κογκρέσο 
Βρεταννικής Κολομβίας και άλλοι οργανισμοί ετοιμάζουν 
επιστολές με αποδέκτη το νέο υπουργό εξωτερικών Μάρκ 
Γκαρνό, ο οποίος εκλέγεται στη μονοεδρική του West 
Mount στο Μόντρεαλ.

Η στήριξη της υποψηφιότητας της Άννας μετά την 
αποχώρηση του Καναδού πρώην υπουργού Μπίλ Μορνό 
είναι θέμα ζωτικής σημασίας για τους Ελληνικής καταγωγής 
πολίτες του Καναδά, που στηρίζουν το κυβερνών κόμμα 
στη μεγάλη τους πλειοψηφία.

Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ καλεί τον Καναδό υπεξ 
να στηρίξει την υποφηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου 
διότι όπως αναφέρει:

«Δεδομένου ότι ο πρώην υπουργός και μέχρι πρόσφατα 
καναδός υποψήφιος, Μπίλ Μορνό, έχει αποσυρθεί από τον 
αγώνα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την καναδική κυβέρνηση 
να δείξει την υποστήριξή της για μια γυναίκα υποψήφια 
που προέρχεται από την ιστορικά σημαντική χώρα, την 
Ελλάδα. Είναι μεγίστης σημασίας για την υποψηφιότητα 
της κ. Διαμαντοπούλου ότι ένας βαρυσήμαντος διεθνής 
σύμμαχος, όπως ο Καναδάς, προσφέρει την υποστήριξή 
του, αποδεικνύοντας ότι οι μικρότερες χώρες έχουν τη 
θέση τους σε διεθνείς οργανισμούς.  Η Ελλάδα έχει συχνά 
στηρίξει τον Καναδά σε υποψηφιότητες για διεθνείς θέσεις 
και πιστεύουμε ότι οι χώρες μας μπορούν να αξιοποιήσουν 
αυτή την ευκαιρία για να ενισχύσουν τους δεσμούς τους 
και να αξιοποιήσουν την πρόσφατη επιτυχημένη επίσκεψη 
του καναδού υπεξ Champagne στην Ελλάδα. Οι Καναδοί 
ελληνικής καταγωγής, που αριθμούν πάνω από 300.000, 
αντιπροσωπεύουν ένα καλά ενσωματωμένο, σκληρά 

εργαζόμενο καναδικό 
κοινωνικό σύμπλεγμα, που 
έχει σημειώσει επιτυχίες 
σε όλα τα επίπεδα. Η Άννα 
Διαμαντοπούλου είναι μια 
γυναίκα πολιτικός που έχει 
κάνει μια διακεκριμένη 
καριέρα στη δημόσια 
υπηρεσία στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη. Είναι μια πολύ 
ισχυρή υποψήφια δεδομένης 
της μακράς εμπειρίας της 
στη διεθνή σκηνή.»

Στο μεταξύ, το Λύκειον 
των Ελληνίδων Μοντρεάλ, 
προβάλλοντας την ανάγκη 
να ψηφισφθεί γυναίκα 
επικεφαλής του ΟΟΣΑ τονίζει 
στην επιστολή προς τον 
Καναδό υπεξ: « Ζητάμε από την κυβέρνησή σας να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο να στηρίξει την Ελληνίδα υποψήφια 
για γενική γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ. Άννα Διαμαντοπούλου.

Ο Καναδάς, μια χώρα γνωστή για την ισότητα των φύλων, 
θα πρέπει να υποστηρίξει την Άννα Διαμαντοπούλου, μία 
από τις δύο γυναίκες που παραμένουν στον τελικό γύρο 
των υποψηφιοτήτων. Μπορεί να προέρχεται από μια μικρή 
χώρα, αλλά η Ελλάδα είναι αυτή που έχει δώσει τόσα 
πολλά στον δυτικό πολιτισμό, αποτελώντας φάρο του. 
Η εμπειρογνωμοσύνη της στον τομέα της πολιτικής και 
της πρακτικής στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και βιομηχανικών 
στρατηγικών, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, της ισότητας των 
φύλων, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και 
της τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Άννα Διαμαντοπούλου υπήρξε 
ηγετική φυσιογνωμία όσον αφορά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων και των ευκαιριών που επιφέρει η «τέταρτη 
βιομηχανική επανάσταση» (πληροφορική και τεχνητή 
νοημοσύνη) σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Έχει επίσης 
σημαντική εμπειρία στον ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό 
τομέα. Θα είναι μεγάλη τιμή για τις Ελληνίδες και τους 
‘Ελληνες σε όλο τον Καναδά να δουν την καναδική 
κυβέρνησή τους να στηρίζει την κ. Διαμαντοπούλου και να 
την προωθήσει να αναδειχθεί στην πρώτη γυναίκα που θα 
ηγηθεί του ΟΟΣΑ.»

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ψηφοφόροι της μονοεδρικής 
περιφέρειας West Mount όπου εκλέγεται ο Μάκ Μορνό 
καταλύζουν με προσωπικές επιστολές στήριξης το τοπικό 
γραφείο του βουλευτού τους Μάρκ Γκαρνό αλλά και 
το υπουργείο εξωτερικών του Καναδά, προκειμένου η 
Οττάβα να στηρίξει την Αννα Διαμαντοπούλου ως Γενική 
Γραμματέα του ΟΟΣΑ

Κινητοποίηση των 
Ελληνοκαναδικών φορέων

 για τη στήριξη της
 Άννας Διαμαντοπούλου 

από τον Καναδά

αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο απαιτητικά ζητήματα 
του πλανήτη μας».

Ο Ηλίας έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του Forbes 30un-
der30 Greece 2021. Εστίασε στις Διαστημικές Τεχνολογίες 
από το 2012, όταν ήταν ακόμα μαθητής και είναι σήμερα 
ένας από τους «ηγέτες» της Νέας Διαστημικής Γενιάς στην 
Ελλάδα. Ως συνιδρυτής της SPIN - Space Innovation, 
αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση 
και διεύρυνση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των 
νέων, και δίνει έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών που σχετίζονται με το διάστημα. «Το όραμά 
μου είναι να ενισχύσω την κουλτούρα της Διαστημικής 
Εξερεύνησης στην Ελλάδα, δημιουργώντας έναν πυρήνα 
ανάπτυξης διαστημικών τεχνολογιών, παρέχοντας τις 
απαραίτητες γνώσεις, τα εργαστήρια και τη δικτύωση», λέει 
στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο Ηλίας Ψυρούκης.

Έχοντας κερδίσει την επιστημονική αναγνώριση 
κατακτώντας πλήθος βραβείων, εργάζεται ως 
Επιστημονικός Σύμβουλος σε προγράμματα της Ελληνικής 
Διαστημικής Βιομηχανίας και διοργανώνει το CanSat in 
Greece με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος.

Το CanSat in Greece είναι το πρώτο έργο με έδρα στην 
Ελλάδα που υποστηρίζεται από το National Geographic 
Young Explorers Grant. Πρόκειται για έναν πανελλήνιο 
διαγωνισμό διαστημικής που πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 
(ESA). Οι μαθητές και οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν 
και να κατασκευάσουν έναν εκπαιδευτικό δορυφόρο, σε 
μέγεθος κουτιού αναψυκτικού, για να πραγματοποιήσουν 
μια διαστημική αποστολή που οραματίστηκαν. Ο 
δορυφόρος εκτοξεύεται σε υψόμετρο ενός χιλιομέτρου 
με έναν πύραυλο, που κατασκευάστηκε από τη SPIN, και 
προσγειώνεται με ασφάλεια με χρήση αλεξίπτωτου, ενώ 
εκτελεί την αποστολή που η ομάδα έχει επιλέξει.

Εθνικός Κήρυξ
Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

National Geographic: 
25χρονος 
Ελληνας 
στους 

24 «νέους 
εξερευνητές 

του Kόσμου»
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Υ Γ Ε Ι Α

Θεωρώ πως αυτό το ερώτημα 
απασχολεί αρκετό κόσμο και που 
ακούω να συζητιέται πολύ! Πόσο 
μάλλον τώρα που τελείωσαν 
οι γιορτές και οι περισσότεροι 
αρχίζουμε να επανερχόμαστε 
σε μια πιο ισορροπημένη 
καθημερινότητα! Κάποιοι 
επιμένουν πως το καλύτερο είναι 
να μειώσει κάποιος την ημερήσια 
πρόσληψή του σε θερμίδες, να 
μειώσει δηλαδή σημαντικά την 
ποσότητα του φαγητού που 

έρευνες που σύγκριναν τη διατροφή σε 
σχέση με τη διατροφή και τη γυμναστική ή 
τη γυμναστική σε σχέση με τη γυμναστική 
και τη διατροφή, τα καλύτερα αποτελέσματα 
-όσον αφορά τη μείωση βάρους σε άτομα 
υπέρβαρα και παχύσαρκα- υπήρξαν όταν 
τα άτομα συνδύαζαν και τα δύο. Γενικότερα 
ο υγιεινός τρόπος ζωής -όπως άλλωστε 
έχουμε ξαναπεί- καλό είναι να γίνει 
καθημερινή συνήθεια, ώστε να έχουμε 
τα αποτελέσματα που επιθυμούμε και να 
δούμε τις θετικές επιδράσεις στην υγεία 
μας και μακροχρόνια.

Η ύπαρξη μόνο της γυμναστικής ή της 
διατροφής στην καθημερινότητα κάποιου, 
ναι μεν μπορεί να τον βοηθήσει στην 
απώλεια βάρους, αλλά έχετε σκεφτεί 
ότι μπορεί να υπάρχουν και αρνητικά 
αποτελέσματα όταν βλέπουμε μόνο τη μία 
μεριά του νομίσματος; Για παράδειγμα, 
η απώλεια βάρους με γυμναστική χωρίς 
την κατανάλωση ενός ισορροπημένου 
προγράμματος διατροφής -πέρα από την 
μεγαλύτερη δυσκολία για απώλεια βάρους- 
ίσως να επιφέρει και άλλα αρνητικά 
αποτελέσματα όπως τραυματισμούς και 
έλλειψη βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων 
στον οργανισμό. Επίσης, η κατανάλωση 
μιας ισορροπημένης διατροφής χωρίς 
το ανάλογο πρόγραμμα γυμναστικής 
-πέρα πάλι από τη μεγαλύτερη δυσκολία 
για απώλεια βάρους- πιθανότατα δεν θα 
επιφέρει τα αποτελέσματα που επιθυμούμε 
να δούμε όπως η διατήρηση του βάρους 
μετά την απώλεια, η καλύτερη γράμμωση 
και η αύξηση της μυϊκής μάζας.

Γιατί λοιπόν να στεκόμαστε μόνο στο 
ένα σκέλος και να ακολουθούμε μόνο τη 
μισή λύση του προβλήματος; Και γιατί να 
αναζητάμε εξπρές διατροφές και τρόπους 
γυμναστικής για απώλεια βάρους; Οι 
έρευνες συστήνουν πως οποιονδήποτε 
τρόπο επιλέξουμε για την απώλεια βάρους, 
αυτός ο τρόπος πρέπει να γίνει πρόγραμμα 
μακριάς διαρκείας (life-long plan), έτσι 
ώστε να δούμε θετικά αποτελέσματα στην 
υγεία μας, και να μην υπάρξει επαύξηση 
του βάρους μας.

Πιστεύω πως σας έχω δώσει αρκετή τροφή 
για σκέψη σε αυτό το blog post! Καλό είναι, 
για ό,τι κάνουμε, να συμβουλευόμαστε 
πάντα τους ειδικούς, και φυσικά να έχουμε 
την υπομονή για να δούμε όλα τα θετικά 
αποτελέσματα που ένα πρόγραμμα 
διατροφής και γυμναστικής μπορεί να έχει 
στην υγεία μας.

Το άρθρο γράφεται με τη συνεργασία/
επιμέλεια της Διατροφολόγου Άννας 

Μαρίας Βολανάκη,  MSc, BDA, SENr.

Περισσότερη 
γυμναστική 
ή διατροφή; 

Ή μήπως 
και τα δύο;

καταναλώνει -καθημερινά- για να δει 
τα αποτελέσματα που επιθυμεί… Ενώ 
κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν πως η αύξηση 
των καύσεων του οργανισμού, το να βάλει 
δηλαδή κάποιος μια μορφή δραστηριότητας 
ή γυμναστικής στην καθημερινότητά του, 
είναι αυτό που είναι απαραίτητο να γίνει! 
Το μόνο σίγουρο είναι πως οι απόψεις 
διίστανται!

Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ένα μυστικό: 
εμένα μου αρέσει πολύ να ακολουθώ ένα 
ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής αλλά 
και μια εβδομαδιαία ρουτίνα γυμναστικής. 
Έτσι νιώθω καλύτερα, έχω μεγαλύτερη 
διαύγεια, περισσότερη ενέργεια και 
μεγαλύτερη χαρά, για να ανταπεξέλθω 
στην καθημερινότητά μου και σε όποια 
δυσκολία μπορεί να προκύψει. Σίγουρα 
κάνω και τα cheat meals μου, μια και 
δοκιμάζω καθημερινά πολλά λαχταριστά 
φαγητά, αλλά προσπαθώ -όσο γίνεται- να 
τα κάνω με μέτρο!

Πάμε όμως να δούμε τι λένε οι ειδικοί 
σχετικά με το debate διατροφής vs 
γυμναστικής.

Αυτό που κυκλοφορεί πολύ στο διαδίκτυο 
είναι ότι η διατροφή πρέπει να αποτελεί 
το 80% ενός προγράμματος απώλειας 
και η γυμναστική το 20%. Πώς προέκυψε 
αυτή η θεωρία; Είναι πολύ απλό. Ας 
υποθέσουμε πως ένα άτομο κάνει 
γυμναστική 4 με 5 φορές την εβδομάδα. 
Κατ’ ευθείαν, μέσα στη βδομάδα του αυτές 
είναι οι ευκαιρίες που δημιουργεί για να 
δουλέψει περισσότερο ο μεταβολισμός 
και να γίνει μεγαλύτερη καύση θερμίδων. 
Από την άλλη, αν υποθέσουμε ότι το 
άτομο καταναλώνει 4 με 5 γεύματα και 
σνακ μέσα στην ημέρα, οι ευκαιρίες 
που δημιουργεί για να καταναλώσει κάτι 
υγιεινό μέσα στη βδομάδα και να μειώσει 
π.χ. τις θερμίδες που κατανάλωνε, είναι 
αναλογικά περισσότερες. Από αυτήν 
την αναλογία προκύπτει ουσιαστικά και 
αυτό το ποσοστό: 80% διατροφή και 
20% γυμναστική. Φυσικά, αυτή η θεωρία 
αφορά το γεγονός ότι ένα άτομο μπορεί 
ευκολότερα να μειώσει τις θερμίδες μέσω 
της διατροφής από το να αυξήσει τις 
καύσεις μέσω της γυμναστικής.

Νομίζω, σαν ποσοστό, καλό ακούγεται αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι ακολουθούμε μόνο το 
κομμάτι της υγιεινής διατροφής γιατί αυτό 
θα μας δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  
Ίσα ίσα οι ειδικοί συμφωνούν στο 50% 
διατροφή και 50% γυμναστική. Αυτό 
σημαίνει πως και τα δύο είναι ουσιαστικά 
το ίδιο σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, σε 

Γεννημένη στο αγαπημένο της 
χωριό Σκλήθρο της Ελλάδας, 
η Μαρία ήταν η νεότερη από 
τέσσερις κόρες. Ηρθε στον Καναδά 
το 1957 και παντρεύτηκε την ίδια 
χρονιά. Απέκτησε δύο γιους, τον 
Χρήστο και τον Γιάννη Περιβολάρη 
που έγιναν το κέντρο της ζωής της. 
Δούλεψε σκληρά για να προσφέρει 
στους γιους της ένα καλό σπίτι. 

Η Μαρία ήταν περήφανη γιαγιά 
έξι εγγονών που αγαπούσε πάρα 
πολύ. Έκανε συχνά δωρεές σε 
πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις 
και οργανισμούς, κυρίως στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου στο Τορόντο και 
τις Ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες 
της Αγίας Παρασκευής και του 
Αγίου Γεωργίου στο Σκλήθρο της 
Ελλάδας. Η Μαρία διηύθυνε για 
30 χρόνια τη γνωστή εταιρία Pe-
ters Aluminium στο Τορόντο με τον 
αφοσιωμένο σύζυγό της και δια βίου σύντροφο, Κώστα Ακράνη.

Η Μαρία πέθανε ειρηνικά στις 5 Φεβρουαρίου.  Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της 
Κώστα, τον  γιο της Chris Perivolaris (Lillian), τα εγγόνια της Philip (Anya), Maria 
(Steven), Theodor, Michael (Christine), Vicki (Stefan), Joanna και τα δισέγγονα Ada, 
Zoé και Yanni.

Η Μαρία θα λείψει πολύ από την αγαπημένη της οικογένεια και τους φίλους της. 

Ας είναι η μνήμη της  αιωνία
Αντί λουλουδιών, γίνονται δεκτές δωρεές στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στη 
μνήμη της Μαρίας. https://www.greekcommunity.org/Give.aspx
Λόγω του COVID, η κηδεία θα γίνει ιδιωτικά την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 στις 12.30 π.μ. στον Ι.Ν. 
Αγ. Δημητρίου. Η τελετή θα είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/c/GreekCommu-
nityofToronto/live

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ
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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
Το νεόδμητο χωριουδάκι, χτισμένο 

στους πρόποδες του Ταΰγετου σε μία 
κατάφυτη από ελαιώνες περιοχή, που 
εξελίχθηκε με γρήγορο ρυθμό σε ένα από 
τα πιο φημισμένα τουριστικά θέρετρα της 
Ελλάδας.

Βρίσκεται στη Μάνη και συγκεκριμένα 
στην Μεσσηνιακή Έξω Μάνη.

Παλαιότερα ήταν ένα ήσυχο ψαροχώρι 
με ελάχιστο πληθυσμό και ονομάζονταν 
Ποταμός, από το ποτάμι Δράκο που το 
διέσχιζε. Στη συνέχεια μετονομάστηκε 
σε Στούπα εξαιτίας της διαδικασίας της 
επεξεργασίας των δεματιών λιναριού 
(γνωστά ως στουπιά) στις θαλασσινές 
λακκούβες της παραλίας του χωριού 
τόσο από τους κατοίκους της όσο και 
από κατοίκους γειτονικών χωριών. 
Σήμερα η Στούπα έχει αποκτήσει όλες τις 
απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία 
των τουριστών που επιλέγουν την περιοχή 
για τις διακοπές τους.

Ο επιβλητικός Ταΰγετος, η παραδοσιακή 
μανιάτικη αρχιτεκτονική, τα λιμανάκια, 
οι γραφικές εκκλησίες, οι σπηλιές, τα 
παραδοσιακά χωριουδάκια με τα υπέροχα 
καλντερίμια και οι εκπληκτικές αμμώδεις 
παραλίες συνθέτουν ένα πανέμορφο 
σκηνικό που γοητεύει κάθε επισκέπτη.

Η Στούπα έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή 
για τις δύο πανέμορφες ακρογιαλιές 
της, την παραλία της Στούπας ακριβώς 
μπροστά από τον οικισμό και την παραλία 
της Καλογριάς.

Οι δυο γραφικές, ρηχές, αμμώδεις και 
οργανωμένες παραλίες με τα διαυγέστατα 
νερά, έλκουν επισκέπτες απ όλα τα 
μέρη του κόσμου.Ειδικά η παραλία της 
Καλογριάς είναι γνωστή τόσο για την 
μαγευτική ομορφιά της όσο και για την 
ιστορία της αφού εκεί έζησαν το 1917 ο 

Νίκος Καζαντζάκης και ο Αλέξης Ζορμπάς.
Ήταν εκεί όπου γνωρίστηκαν καλά 

(δούλευαν και οι δυο στα εγκαταλελειμμένα 
σήμερα ορυχεία της Πραστοβάς στο 
Νέο Προάστιο), έδεσε η φιλία τους και ο 
διάσημος συγγραφέας εμπνεύστηκε το 
μοναδικό αριστούργημα «Βίος και Πολιτεία 
του Αλέξη Ζορμπά».

Το αληθινό όνομα βέβαια του Ζορμπά 
ήταν Γιώργης και όχι Αλέξης ενώ τα 
συμβάντα που περιγράφονται στο βιβλίο, 
έλαβαν χώρα στη Μάνη και όχι στην Κρήτη.

Στο βόρειο άκρο της ακρογιαλιάς 
βρίσκεται το σπίτι που έμενε με τον Ζορμπά 
ο συγγραφέας, ενώ στο νότιο άκρο, πολύ 
κοντά απο την αμμουδιά υπάρχει η σπηλιά του Καζαντζάκη, όπου 

έβρισκε καταφύγιο 
για να διαβάζει και να 
γράφει. Την σπηλιά 
μπορεί κάποιος να 
την επισκεφθεί είτε 
κολυμπώντας είτε με βάρκα.

Στην περιοχή βρέθηκαν ως 
φιλοξενούμενοι του Καζαντζάκη, ο Άγγελος 
Σικελιανός με τη γυναίκα του Εύα, η Μαρίκα 
Κοτοπούλη και η Κυβέλη.

Σήμερα οι μισοί τουρίστες που 
επισκέπτονται την περιοχή κρατούν στα 
χέρια τους το βιβλίο “Ζορμπάς” και οι 
άλλοι μισοί το βιβλίο “Μάνη” του Πάτρικ Λη 
Φέρμορ…

Η ποικιλία του τοπίου μοναδική.
Τα ποταμάκια, οι γλυφάδες, οι απίθανες 

σπηλιές, τα λιμανάκια, τα νησάκια και ο 
λόφος του Κάστρου είναι πράγματι αληθινά 
δώρα της φύσης. Οι εξορμήσεις στην 
ευρύτερη περιοχή προσφέρουν δυνατές 

συγκινήσεις.
Σε λόφο πάνω από τη Στούπα, σε θέση 

που προσφέρει υπέροχη θέα, σώζονται τα 
ερείπια φράγκικου κάστρου («Γιστέρνα» 
ή «Μποφώρ»), που οικοδομήθηκε το 13ο 
αιώνα από τον Γουλιέλμο Βιλεαρδουίνο.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το 
χωριουδάκι Λεύκτρον από το οποίο 
κατέβηκαν οι πρώτες οικογένειες και 
έκτισαν σταδιακά τη Στούπα. Η πόλη 
του Λεύκτρου είναι πανάρχαια. Είχε 
καταστραφεί πολλές φορές και η αρχαία 
ακρόπολή της είχε καταληφθεί από 
Φράγκους και από Ενετούς. Αναφορά για 
το κάστρο του Λεύκτρου έχουμε από τον 
περιηγητή Παυσανία.

Η Νεράιδα του Μεσσηνιακού

Η Νεράιδα του 
Μεσσηνιακού: 

Το μικρό ψαροχώρι 
με την απαράμιλλη 

ομορφιά όπου ο 
Αλέξης Ζορμπάς 
γνώρισε τον Νίκο 

Καζαντζάκη
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29 Μαΐου 1453. Ημέρα Τρίτη. 
Ημέρα που σκεπάστηκε το φως του 
Ελληνοχριστιανισμού με το μαύρο 
πέπλο του σκοταδισμού.

Η πόλις εάλω (έπεσε). Ο βασιλιάς 
μαρμάρωσε. Η Αγια-Σοφιά έγινε τζαμί. 
Η χιλιόχρονη βυζαντινή αυτοκρατορία 
διαλύθηκε. Το κακό που βρήκε τους 
Έλληνες είναι απερίγραπτο. Έχασαν 
σχεδόν τα πάντα. Ευτυχώς δεν έχασαν 
την πίστη τους στον αληθινό Θεό. 
Τετρακόσια (400) χρόνια υπέφεραν 
όσο ουδείς άλλος λαός.

Η Τουρκία χέρι με χέρι με τον 
μωαμεθανισμό, εφεύρηκαν το πιο 
σατανικό σχέδιο για να αφανίσουν 
τον ελληνισμό. Εφεύρηκαν τον 
γενιτσαρισμό. Έπαιρναν τα 
ελληνοχριστιανόπουλα από την 
αγκαλιά των μανάδων τους, τα 
εξισλάμιζαν  και τα εκτούρκευαν και 
τα έβαζαν να σκοτώνουν τους γονείς 
τους και τα αδέρφια τους. Υπάρχει 
σατανικότερο σχέδιο από αυτό; Δεν 
υπάρχει.

Τετρακόσια (400) ολόκληρα χρόνια 
υπέφεραν οι Έλληνες κάτω από 
την τούρκικη σκλαβιά. Σχολεία δεν 
υπήρχαν. Υπήρχαν μόνο εδώ και 
εκεί κρυφά σχολειά. Στο φως του 
φεγγαριού ή του κεριού ο γερο-
καλόγερος μάθαινε τα ελληνόπουλα 
(σκλαβόπουλα) ελληνικά γράμματα. 
Αναγνωστικό βιβλίο ήταν το ψαλτήρι. 
«Τ’ αλφαβητάρι το’μαθα στο ψαλητήρι 
μπήκα».

Ναι. Οι Έλληνες έχασαν σχεδόν τα 
πάντα, αλλά δεν έχασαν την πίστη 
τους. Με την χριστιανική τους πίστη 
επέζησαν. Επανεστάτησαν για του 
Χριστού την πίστη την αγία. Για της 
πατρίδας την ελευθερία. Για την 
τιμή της οικογένειας. Τα κατάφεραν. 
Ελευθέρωσαν την πατρίδα. 
Ελευθερώθηκαν. Απέκτησαν ξανά 

σχολεία. Έγιναν ξανά κράτος. Μπήκαν 
στον χάρτη. Αναγνωρίστηκαν από 
όλους σαν κράτος. Έλαμψε το φως του 
Ελληνοχριστιανισμού. Τους θαύμασαν 
όλοι.

Τώρα είμαστε στην πατρίδα μας 
την Ελλάδα, αλλά και σκορπισμένοι 
σε όλο τον κόσμο. Είμαστε και στον 
Καναδά. Σκόρπιοι, περισσότεροι από 
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) στον 
απέραντο Καναδά. Οργανωμένοι 
κάτω από την Αρχιεπισκοπή μας. Με 
εκκλησιές. Με κοινότητες. Με σχολεία. 
Με οργανισμούς.

Γιορτάζουμε τα ελληνικά γράμματα. 
Κι εμείς εδώ στον Καναδά θα 
γιορτάσουμε τη γιορτή των Τριών 
ίεραρχών και τα ελληνικά γράμματα 
μαζί. Αυτή είναι η παράδοσή μας. 
Και ποιοι μπορούν να είναι καλύτεροι 
προστάτες των ελληνικών γραμμάτων 
από τους Τρεις ίεράρχες;

Να ρίξουμε όμως μια προσεκτική 
ματιά. Να δούμε που βρίσκεται 
σήμερα η Ελληνορθόδοξη Παιδεία 
στον Καναδά. Να είμαστε τίμιοι και 
ειλικρινείς.

Ο κορωνοϊός μας έχει ζαλίσει. Όλα 
έχουν οπισθοδρομήσει. Μαζί και η 
Ελληνορθόδοξη Παιδεία. Μπόρα είναι 
και θα περάσει. Ας κοιτάξουμε όμως 
την πραγματικότητα κατάματα.

Οι Ελληνορθόδοξες Kοινότητές 
μας έχουν σχολεία. Ελληνορθόδοξα 
σχολεία. Οι περισσότερες έχουν 
ελληνορθόδοξα σχολεία απογευματινά 
ή σαββατιανά. Η μεγαλώνυμος 
Κοινότητα του Μόντρεαλ έχει 
ημερήσια ελληνορθόδοξα σχολεία. 
Δεν τα έκανε τώρα. Τα άρχισε από την 
αρχή και τα συνεχίζει. Αξίζει θερμών 
συγχαρητηρίων.

Συγχαρητήρια αξίζουν και οι άλλες 
Κοινότητες που έχουν απογευματινά ή 
σαββατιανά ελληνορθόδοξα σχολεία. 

Και όλοι οι διδάσκοντες και 
διδάσκουσες.

Αρίστη δουλειά κάμνει 
το HHF (Ίδρυμα Ελληνικής 
Κληρο-νομιάς), ιδρύοντας 
έδρες νεοελληνικών 
σπουδών στα διάφορα 
πανεπιστήμια του Καναδά. 
Θερμά συγχαρητήρια.

Το ημερήσιο ελληνορ-
θόδοξο σχολείο «Μεταμόρ-
φωση» στο Τορόντο το 
ίδρυσε η Αρχιεπισκοπή 
μας. Έχει περισσότερα 
από τριακόσια (300) 
παιδιά. Εργάζεται με τον 
καλύτερο τρόπο. Εφέτος, 
παρά τον κορωνοϊό, 
πηγαίνει καλύτερα 
από κάθε άλλη χρονιά. 
Θερμά συγχαρητήρια 
στη διοίκηση και στο 
προσωπικό ολόκληρο, 
στους γονείς και τα παιδιά.

Είμαι υποχρεωμένος να ειπώ, ότι 
μπορούμε περισσότερα να κάνουμε 
για την ελληνορθόδοξη παιδεία στον 
Καναδά. Πρέπει να τα κάνουμε με 
παράδειγμα τους προγόνους μας στα 
τετρακόσια (400) χρόνια της τούρκικης 
σκλαβιάς που κράτησαν την ελληνική 
γλώσσα και την ορθόδοξη πίστη. 
Εμείς πρέπει να κάνουμε καλύτερα. 
Ο Καναδάς είναι μία θαυμάσια χώρα. 
Μας παρέχει τα πάντα. Πάνω απ’ όλα 
μας δίδει ελευθερία να ζούμε την πίστη 
μας. Να μιλούμε τη γλώσσα μας. Να 
κινούμαστε ελεύθερα. Εάν δεν κάνουμε 
μεγαλύτερη πρόοδο, δεν έχουμε 
κανένα άλλο να κατηγορήσουμε παρά 
μόνο τους εαυτούς μας.

Οι σκλαβωμένοι πρόγονοί μας είπαν 
«ελευθερία ή θάνατος». Εμείς να 
ειπούμε: Ελληνορθόδοξη παιδεία για να 
επιζήσουμε. Για να μεγαλουργήσουμε. 

Για να κρατήσουμε την ορθόδοξη 
πίστη μας. Τα ελληνοχριστιανικά μας 
ιδεώδη.

Αυτό μας αξίζει. Αυτό μας ταιριάζει. 
Αυτό το οφείλουμε στους προγόνους 
μας που άντεξαν τα τετρακόσια (400) 
χρόνια της τούρκικης σκλαβιάς. Αυτό 
είναι το θέλημα του Θεού. Κανείς 
να μη λιποψυχήσει. Κανείς να μην 
οπισθοχωρήσει. Κανείς να μη μείνει 
πίσω. Εμπρός όλοι μαζί μπροστά 
για την κατάκτηση της κορυφής. 
Κανένα ελληνορθόδοξο παιδί να μη 
χαθεί. Όλα τα παιδιά μας να είναι 
στα ελληνορθόδοξα σχολεία. Να μην 
κλείσουμε μάτι, μέχρι να επιτύχουμε 
αυτό.

Αυτό οφείλουμε στους προγόνους 
μας. Αυτό οφείλουμε στους γονείς μας. 
Αυτό υποσχεθήκαμε στην πατρίδα μας 
Ελλάδα. Αυτό θέλει ο μόνος αληθινός 
Θεός. Ο ίησούς Χριστός. 

Ελληνορθόδοξη Παιδεία στον Καναδά
200η επέτειος από την Ελληνική Επανάσταση

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
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Και αναδιαρθρώσεις 
θα υπάρξουν, και νέοι 
επενδυτές θα εμφανιστούν, 
και σίγουρα θα έχουμε 
δημιουργία μεγαλύτερων 
σχημάτων σε πολλούς 
κλάδους του τουρισμού, 
τονίζει ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων
 Γιάννης Ρέτσος

  
Παράταση της αβεβαιότητας για τον τουρισμό εξαιτίας των 
καθυστερήσεων στους εμβολιασμούς παγκοσμίως αλλά 
και της συνεχιζόμενης έντασης της πανδημίας προεξοφλεί 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων Γιάννης ρέτσος. Εκτιμά πως ο στόχος για 
ανάκτηση του 50% των εσόδων του 2019 εμφανίζεται 
αυτή τη στιγμή ως επιεικώς αισιόδοξος και υπογραμμίζει 
την ανάγκη εφαρμογής επιθετικών εργαλείων πολιτικής 
όπως η έστω προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε διαμονή και 
τουριστικό πακέτο για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα.

Μιλώντας στην «Κ» εξηγεί πως θα χρειαστεί στήριξη του 

τουρισμού καθ’ όλο το πρώτο εξάμηνο και παράλληλα ζητεί 
την υλοποίηση ενός ευρύτατου επενδυτικού προγράμματος 
για την αναβάθμιση των παρωχημένων υποδομών πολλών 
προορισμών, καθώς η επόμενη μέρα της πανδημίας θα 
φέρει μεγάλες προκλήσεις για τον κλάδο σε ένα έντονα 
ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Αν και επισημαίνει 
πως πάρα πολλές επιχειρήσεις δοκιμάζονται σημαντικά, 
δεν περιμένει εκτεταμένες χρεοκοπίες αφού η κυβέρνηση, 
όπως χαρακτηριστικά λέει, κρατάει «διασωληνωμένη» 
την οικονομία. Μεσοπρόθεσμα όμως αναμένει και 
αναδιαρθρώσεις και νέους επενδυτές, και τη δημιουργία 
μεγαλύτερων σχημάτων στον τουρισμό. Εντοπίζει ως 
κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας τις αερομεταφορές, ενώ 
σχολιάζει τη συνεργασία του ΣΕΤΕ με το υπουργείο 
Τουρισμού και τον ΕΟΤ αλλά και τη στενότερη συνεργασία 
με το οικονομικό επιτελείο και το υπουργείο Εργασίας.
 
– Ποια είναι η εκτίμησή σας για τη χρονιά και ποιες 
παράμετροι είναι καθοριστικές;
– Ο ΣΕΤΕ έχει τοποθετηθεί για το 2021, ήδη από τον 
Νοέμβριο του 2020, κάνοντας μια πρώτη εκτίμηση για 
έσοδα που πιθανώς να έφταναν το 50% των εσόδων του 
2019. Η εκτίμηση αυτή λάμβανε υπ’ όψιν την κατάσταση 
της πανδημίας τη δεδομένη στιγμή, αλλά και στοιχεία από 
τις αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια και τα παγκόσμια 
online συστήματα κρατήσεων. Συνοδευόταν όμως και 
από την επισήμανση ότι η παγκόσμια ρευστότητα της 

κατάστασης μπορεί να καταστήσει από τη μία 
στιγμή στην άλλη την οποιαδήποτε πρόβλεψη 
άκυρη και άτοπη. Σήμερα που μιλάμε, σχεδόν 
δύο μήνες μετά, την ευφορία από την έγκριση 
των πρώτων εμβολίων και της έναρξης των 
εμβολιασμών, αλλά και την αλλαγή της πολιτικής 
κατάστασης στις ΗΠΑ που ερμηνεύτηκε, δικαίως, 
ως προάγγελος καλύτερης και πιο θεσμικής 
επικοινωνίας με την Ευρώπη, έχει διαδεχθεί ο 
προβληματισμός. Αυτό οφείλεται στις διαμάχες 
της Ε.Ε. με τις εταιρείες των εμβολίων, σε 
αθέτηση συμφωνιών, αλλά και σε εμφανώς 
αυστηρότερη πολιτική έναντι της πανδημίας, 
που ήδη εφαρμόζει η νεοεκλεγμένη αμερικανική 
κυβέρνηση. Ας μην ξεχνάμε ότι παράλληλα 
υπάρχει και μια παγκόσμια οικονομική κρίση. 
Στις περισσότερες αγορές μας καταγράφηκε 
μείωση του ΑΕΠ μεταξύ 5% και 10%. Και αυτό 
το γεγονός θα περιορίσει τη δυνατότητα πολλών 
να ταξιδέψουν. Ολα αυτά καθιστούν την όποια 
εκτίμηση παρακινδυνευμένη. Διατηρούμε την 
έμφυτη αισιοδοξία μας, ελπίζουμε για το καλύτερο, 
αλλά προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο.
 
– Μέσα σε αυτή τη συγκυρία υπεγράφη 
πρόσφατα η νέα Εθνική Κλαδική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων. 
Θα θέλαμε ένα σχόλιό σας.
– Με δύο λέξεις. Μεγάλη χαρά. Η συλλογική 
σύμβαση, η μεγαλύτερη κλαδική που παραμένει 
σε ισχύ, αποτελεί μία εμβληματική κατάκτηση του 
τουρισμού, εδώ και πέντε δεκαετίες. Η σημασία 
της αναδείχθηκε στα χρόνια της δημοσιονομικής 
κρίσης. Να θυμίσω ότι το 2012, ενώ η νομοθεσία 
είχε καταργήσει όλα τα επιδόματα και θεσμικές 
κατακτήσεις που προέρχονταν από τις έως τότε 
συμβάσεις, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις, με 
ατομικές συμβάσεις, να μειώσουν τους μισθούς 
στο όριο του κατώτατου μισθού, η πλευρά των 
ξενοδόχων προχώρησε σε νέα σύμβαση. Και 
μάλιστα, με διατήρηση όλων των επιδομάτων 
της προηγούμενης. Από την πλευρά τους οι 
εργαζόμενοι, με ωριμότητα και τόλμη, για πρώτη 
φορά στην ίστορία συναίνεσαν σε οριζόντια 
μείωση κατά 15% των αποδοχών τους. Η 
συγκεκριμένη συμφωνία, της οποίας είχα την 
τιμή να ηγηθώ από την πλευρά των εργοδοτών, 
αποτέλεσε τον πυλώνα της εργασιακής ειρήνης 
στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων που ο 
τουρισμός γνώρισε πρωτοφανή ανάπτυξη. 
Βοήθησε όμως και στη βελτίωση της εικόνας 
των ξενοδόχων στην κοινωνία. Ολες οι επόμενες 
διοικήσεις ακολούθησαν τον ίδιο επιτυχημένο 
δρόμο, με οφέλη και για τις δύο πλευρές έως 
και τις αρχές του 2020, όταν στη ζωή μας μπήκε 
η πανδημία. Ευτυχώς, η βίαιη αλλαγή των 
συνθηκών, οι χιλιάδες των εργαζομένων στον 
τουρισμό που παρέμειναν σε αναστολή, αλλά 
και των επιχειρήσεων που δεν λειτούργησαν, 
ή λειτούργησαν και λειτουργούν με ζημίες, δεν 

θόλωσαν το μυαλό των δύο ηγεσιών και δεν άλλαξαν 
την επιτυχημένη στρατηγική τόσων ετών που θέλει 
τις εργασιακές σχέσεις ρυθμισμένες με σύμβαση στα 
ξενοδοχεία. Δεν μπορώ παρά να χαιρετίσω τη συμφωνία 
και να συγχαρώ και τις δύο πλευρές, την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ξενοδόχων και την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εργαζομένων στον επισιτισμό – τουρισμό, για την 
ωριμότητά τους, σε μία εποχή πανικού και πολλές φορές 
ακραίου λαϊκισμού.
 
– Νέα κόκκινα δάνεια λόγω της δημοσιονομικής 
κρίσης που προκάλεσε η πανδημία. Πώς περιμένετε 
να εξελιχθεί η κατάσταση;
– Τα κόκκινα δάνεια είναι θεμελιώδες ζήτημα των τραπεζών 
και της οικονομίας μας. Αποτελούν ένα από τα βασικότερα 
προβλήματα που άφησε πίσω της η δημοσιονομική 
κρίση, εμποδίζοντας την οικονομία να περάσει στην 
επόμενη μέρα. Μία νέα και πρωτόγνωρη κρίση, όπως η 
πανδημία, δεν μπορεί να πει κανείς πως δεν θα επηρεάσει 
εκ νέου τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Ειδικά στον 
τουρισμό, όπου η θετική συγκυρία των οκτώ τελευταίων 
ετών οδήγησε σε νέες επενδύσεις, αυξημένη ανάληψη 
ρίσκου και κατ’ επέκταση δανεισμού. Αμεσα όμως είναι 
δύσκολο να δούμε εκτεταμένες χρεοκοπίες. Αφενός γιατί 
οι συστημικές τράπεζες έχουν αναστείλει υποχρεώσεις 
δόσεων δανείων, αφετέρου γιατί η κυβέρνηση διατηρεί 
την οικονομία διασωληνωμένη στην εντατική, με ευρύ 
φάσμα μέτρων στήριξης. Επιπλέον, η χρόνια παθογένεια 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας, το μικρό δηλαδή και με 
οικογενειακό χαρακτήρα μέγεθος επιχείρησης, μάλλον θα 
αποδειχθεί ανθεκτικότερο μέσα στην αρνητική οικονομική 
συγκυρία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν 
προβλήματα, ειδικά από τη στιγμή που η κατάσταση θα 
αρχίσει να εξομαλύνεται. Και αναδιαρθρώσεις θα υπάρξουν 
και νέοι επενδυτές θα εμφανιστούν και σίγουρα θα έχουμε 
δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων σε πολλούς κλάδους 
του τουρισμού.
 
– Ποιο είναι το στοίχημα για τη διάσωση της 
επιχειρηματικότητας;
– Το μεγάλο στοίχημα είναι να διασωθεί η υγιής 
επιχειρηματικότητα, μικρή ή μεγάλη, η οποία παίρνοντας 
τα μαθήματα από τη δημοσιονομική κρίση, λειτούργησε και 
αναπτύχθηκε σταθερά και βιώσιμα, έως ότου μας χτύπησε 
η πανδημία. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί και από τις 
τράπεζες, με διευκολύνσεις που δεν θα επιδεινώνουν όμως 
τη δική τους θέση στην προσπάθεια να «καθαρίσουν» το 
ενεργητικό τους από τα βάρη του παρελθόντος, αλλά και 
από την κυβέρνηση, με τη συνέχιση των υφιστάμενων 
μέτρων στήριξης, καθώς και κάποιων νέων που θα 
βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Εχω 
επανειλημμένα πει δημοσίως ότι ο ΣΕΤΕ συνεργάστηκε 
άψογα με την κυβέρνηση και τα μέτρα που προέκυψαν 
βοήθησαν εργαζομένους και επιχειρήσεις να φτάσουν στο 
σημείο που είμαστε σήμερα, με απώλειες μεν, διαχειρίσιμες 
δε. Η στήριξη του τουρισμού είναι βέβαιο πως θα χρειαστεί 
όλο το πρώτο εξάμηνο του 2021. «Συν-Εργασία», 
αναστολές, επιδότηση εργοδοτικών εισφορών, αλλά και 
το νέο εργαλείο που ανακοινώθηκε επιδότησης παγίων 
δαπανών επιχειρήσεων που λόγω πανδημίας προκάλεσαν 
ζημίες, είναι μέτρα απόλυτα σωστά που συνεχίζονται και 
πιστεύουμε θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί.
 
– Δεν είναι όμως απεριόριστες οι αντοχές της ελληνικής 
οικονομίας. Σωστά;
– Σίγουρα δεν είναι. Και επειδή οι δημοσιονομικές 
μας αντοχές είναι περιορισμένες και ήδη η πανδημία 
δημιούργησε εκ νέου το 2020 ένα θηριώδες έλλειμμα, 
κάποια στιγμή, σύντομα φαντάζομαι, θα σταματήσει 
η οριζόντια στήριξη της οικονομίας και θα συνεχιστεί 
στοχευμένα, όπου χρειάζεται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
ποσοστά απώλειας τζίρου όχι μικρών διαστημάτων, π.χ. 
διμήνου όπως γίνεται σήμερα, αλλά μεγαλύτερα. Πέρα 
όμως από μέτρα στήριξης, θα χρειαστούν και εργαλεία 
επιθετικής πολιτικής. Γι’ αυτό και πρέπει να σκεφτούμε 
και κινήσεις όπως μία προσωρινή, για το 2021, μείωση 
του ΦΠΑ σε διαμονή και υπηρεσία τουριστικού πακέτου, 
που θα βοηθήσει ανταγωνιστικά τις επιχειρήσεις μας, το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους, να διεκδικήσουν στον σκληρό 
ανταγωνισμό μεγαλύτερο μέρος από μία μικρότερη πίτα.

Οι μοναχικές πορείες δεν κάνουν καλό
– Είστε ως κλάδος ικανοποιημένοι από τη συνεργασία 
με το υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ;
– Μίλησα προηγουμένως για πολύ στενή συνεργασία με την 

Αβεβαιότητα και το 2021 
για τον τουρισμό
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κυβέρνηση σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ειδικά με το 
οικονομικό επιτελείο και το υπουργείο Εργασίας, που είχε 
έως σήμερα ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό πλέγμα μέτρων 
για τον τουρισμό, το οποίο ελπίζουμε και επιδιώκουμε να 
συνεχιστεί για όσο χρειαστεί. Διαχρονικά ο ΣΕΤΕ επιζητεί 
συνέργειες και συνεργασία με όλες τις κυβερνήσεις και 
όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει, για το καλό του 
τουρισμού, της οικονομίας και της κοινωνίας. Δεν βρίσκουμε 
πάντα, όμως, την ανάλογη ανταπόκριση. Για τον ΣΕΤΕ και 
τη Marketing Greece, όμως, η συνεργασία του ιδιωτικού 
με τον δημόσιο τομέα δεν είναι μια ευκαιριακή επιλογή. 
Αποτελεί διαχρονική στρατηγική επιδίωξή μας για το καλό 
του τουρισμού, ανεξάρτητα από πρόσωπα ή κυβερνήσεις. 

Οι μοναχικές πορείες σε τέτοιες καταστάσεις μόνο 
καλό δεν κάνουν.

Χρειάζονται ενιαίοι κανόνες και 
πιστοποιητικό εμβολιασμού

Το εμβόλιο μπορεί να λειτουργήσει ως μια fast 
lane για τον ταξιδιώτη που θα το έχει κάνει, θα 
τον απαλλάξει από άλλες υποχρεώσεις, λέει ο κ. 
ρέτσος. 
– Μπορεί ο κλάδος των μεταφορών να 
διασφαλίσει τις απαραίτητες ροές ταξιδιωτών;
– Η κατάσταση της αλυσίδας μεταφοράς –tour 
operator – αεροπορική εταιρεία – ξενοδοχείο–, 
όταν ξεκινήσει πάλι το ταξίδι, αποτελεί το μεγάλο 
ζητούμενο και τη μεγάλη πρόκληση. Ειδικά για τη 
χώρα μας, που πάνω από τα 2/3 του εισερχόμενου 
τουρισμού έρχονται αεροπορικώς. Το θέμα λοιπόν 
δεν είναι τόσο η αγοραστική δύναμη του ταξιδιώτη 
όσο η στήριξη στρατηγικών αερομεταφορέων. Κάτι 
που ήδη γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε 
να μη σπάσει ο κρίκος της αλυσίδας εφοδιασμού. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα στήριξης 
αφορούν και την ακτοπλοΐα, ως αναπόσπαστο 
κομμάτι της τουριστικής αλυσίδας αλλά όχι μόνο, 
καθώς για μεγάλο μέρος του νησιωτικού μας 

συμπλέγματος αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας 
και εφοδιασμού, κυρίως κατά τη διάρκεια των δύσκολων 
χειμερινών μηνών. 
 
– Διαχείριση προορισμών και δημόσιες υποδομές, 
κάποια από τα πάγια ζητήματα που απασχολούν τον του-
ριστικό τομέα. Υπάρχει κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο;
– Πράγματι, το ζήτημα της βελτίωσης των δημοσίων 
υποδομών βρίσκεται στην ατζέντα των προτεραιοτήτων 
του ΣΕΤΕ τα τελευταία χρόνια. Η πλέον πρόσφατη εξέλιξη 
αφορά μελέτη του ίνστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει 
πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για επενδύσεις σε έργα 
δημοσίων υποδομών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η εν λόγω 
μελέτη, η οποία παραδόθηκε εγκαίρως στην κυβέρνηση 
για να βοηθήσει και στο σχέδιο που υποβλήθηκε στην 
Ε.Ε. για το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορεί να αποτελέσει ένα 
χρήσιμο εργαλείο. Αλλωστε, η βελτίωση των υποδομών 
και η διαχείριση προορισμών συνδέεται άμεσα και με τη 
διατήρηση ή ακόμα και βελτίωση της 5ης θέσης που έχουμε 
ως χώρα βάσει του Nation Brand Index του Simon Anholt. 
 
– Πώς κινείται ο ανταγωνισμός; Τι πρέπει να κάνουμε 
εμείς για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας;
– Ο ανταγωνισμός μας αυτή τη στιγμή είναι στην ίδια ή 

Ο στόχος για ανάκτηση του 
50% των εσόδων του 2019 
είναι αυτή τη στιγμή 
επιεικώς αισιόδοξος, 
λέει ο πρόεδρος του 
ΣΕΤΕ Γ. ρέτσος

ακόμα χειρότερη θέση από εμάς λόγω του τρίτου κύματος 
της πανδημίας που μαίνεται στις χώρες αυτές. Πορτογαλία, 
ίσπανία, Γαλλία, ίταλία, Κροατία, Τουρκία έχουν τα δικά τους 
εσωτερικά προβλήματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούν και 
τον κίνδυνο παραμονής εκτός αγοράς για δεύτερη συνεχή 
χρονιά. Από την άλλη, διαθέτουν ισχυρά brands. Επίσης, 
κάποιες χώρες εξ αυτών έχουν πολύ διαφορετικό μείγμα 
εισερχόμενου και εσωτερικού τουρισμού –Γαλλία, ίταλία 
στο 50/50– και σίγουρα πολύ χαμηλότερους συντελεστές 
ΦΠΑ, τουλάχιστον κατά επτά μονάδες κατά μέσον όρο, κάτι 
το οποίο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη διεκδίκηση 
μεγαλύτερου μέρους από μικρότερη πίτα. Παράλληλα, 
καταγράφονται και διαφορετικές τάσεις ανάλογα με τις ηλικίες 
των ταξιδιωτών. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
που έχουν υψηλότερο εισόδημα φαίνεται πως διστάζουν 
να ταξιδέψουν λόγω του υγειονομικού ζητήματος. Στον 
αντίποδα, οι νεότεροι σε ηλικία με μικρότερο πορτοφόλι είναι 
εκείνοι που θα ταξιδέψουν και θα αναζητήσουν την καλύτερη 
σχέση ποιότητας – τιμής. Αρα, και σε αυτή την περίπτωση 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να βελτιώσουμε 
την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού πακέτου σε επίπεδο 
προσφερόμενου προϊόντος υπηρεσίας και τιμής. 
 
– Πώς βλέπετε το άνοιγμα της αγοράς μετά την έναρξη 
των εμβολιασμών;
– Ο ΣΕΤΕ έχει μιλήσει από την αρχή της κρίσης για ενιαίους 
κανόνες ταξιδιών, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, κατ’ αρχάς 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εχουμε πει πως οι κανόνες αυτοί 
πρέπει να βασίζονται κυρίως σε εμβόλια και τεστ, βάζοντας 
την καραντίνα στο περιθώριο και τελικά αποσύροντάς τη 
από τα όποια μέτρα. Το ταξίδι, σε μεγάλο βαθμό, εξαρτάται 
από τη θετική ψυχολογία και το κλίμα ασφάλειας. Ο κίνδυνος 
αποκλεισμού σε κάποιον προορισμό ανά πάσα στιγμή, 
λόγω ξαφνικής μονομερούς απόφασης χώρας για μέτρα 
καραντίνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την επανεκκίνηση. 
Για τον λόγο αυτό, επιδοκιμάσαμε και την πρωτοβουλία 
του πρωθυπουργού να θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 
θέμα του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Κατά πρώτον γιατί 
ανοίγει επιτέλους συζήτηση για κοινούς κανόνες και κατά 
δεύτερον γιατί το εμβόλιο μπορεί να λειτουργήσει ως μια 
fast lane για τον ταξιδιώτη που θα το έχει κάνει. Θα τον 
απαλλάξει έτσι από άλλες υποχρεώσεις, χωρίς να στερεί 
από τον μη εμβολιασμένο το δικαίωμα να ταξιδέψει, αφού 
πρώτα ακολουθήσει τα όποια προαπαιτούμενα. Η πορεία 
των εμβολιασμών, η οποία δημιούργησε αρχικά μεγάλες 
προσδοκίες, το τελευταίο διάστημα μας προκαλεί μεγάλο 
προβληματισμό, βλέποντας να εξελίσσεται ένας «άτυπος 
πόλεμος» μεταξύ χωρών και εταιρειών, που έως ότου λήξει 
σίγουρα θα έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις.
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Λύθηκε ένα από τα μυστήρια 

του Στόουνχεντζ
Βρετανοί επιστήμονες έλυσαν ένα από τα μυστήρια του Στόουνχεντζ, καθορίζοντας την 

προέλευση πολλών από τους μεγάλιθους που συγκροτούν το φημισμένο νεολιθικό μνημείο 
στο Γουίλτσαϊρ της Αγγλίας, χάρη σε ένα δείγμα που είχε φυλαχθεί επί δεκαετίες στις ΗΠΑ.

Από τη γεωχημική μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι 50 από τους 52 γκρίζους ψαμμιτικούς 
ογκόλιθους του Στόουνχεντζ προέρχονται από το ίδιο σημείο: μια τοποθεσία που αποκαλείται 

Γουέστ Γουντς και 
απέχει περίπου 25 
χιλιόμετρα.

Οι ψαμμιτικοί 
ο γ κ ό λ ι θ ο ι 
τοπο θ ε τ ή θ η κα ν 
στο μνημείο γύρω 
στο 2500 π.Χ. Ο 
μεγαλύτερος έχει 
ύψος 9,1 μέτρα και 
ο βαρύτερος ζυγίζει 
περίπου 30 τόνους. 
«Οι ψαμμιτικοί 
ο γ κ ό λ ι θ ο ι 
αποτελούν τον 
εξωτερικό κύκλο 

και το κεντρικό τρίλιθο (δύο κάθετοι μεγάλιθοι που στηρίζουν έναν οριζόντιο). Είναι 
πελώριοι», είπε ο γεωμορφολόγος Ντέιβιντ Νας, του Πανεπιστημίου του Μπράιτον, που 
ήταν επικεφαλής της έρευνας η οποία δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Sci-
ence Advances.

«Το πώς μεταφέρθηκαν στο σημείο είναι αντικείμενο εικασιών. Δεδομένου του μεγέθους 
τους, είτε τους έσυραν, είτε τους μετακίνησαν με κυλινδρικές ράβδους μέχρι το Στόουνχεντζ. 
Δεν γνωρίζουμε την ακριβή διαδρομή, όμως τουλάχιστον τώρα έχουμε μια αφετηρία και 
έναν τερματισμό», πρόσθεσε ο Νας.

Οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει στο παρελθόν ότι οι μικρότεροι μονόλιθοι προέρχονταν 
από το Πέμπροκσιρ της Ουαλίας, μια περιοχή που απέχει 250 χιλιόμετρα από το 
Στόουνχεντζ.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε ένα δείγμα ψαμμιτικού ογκόλιθου, το οποίο 
είχε αφαιρεθεί από το μνημείο στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν είχαν τοποθετηθεί 
μεταλλικές ράβδοι για να σταθεροποιήσουν έναν ραγισμένο μεγάλιθο. Το δείγμα αυτό 
δόθηκε ως αναμνηστικό στον ρόμπερτ Φίλιπς, έναν άνδρα που εργαζόταν στην εταιρεία 
που είχε αναλάβει τα έργα συντήρησης. Ο Φίλιπς το πήρε μαζί του (έλαβε και τη σχετική 
άδεια εξαγωγής) όταν μετανάστευσε στις ΗΠΑ, το 1977. Έζησε στη Νέα Υόρκη, το ίλινόι, 
την Καλιφόρνια και τέλος στη Φλόριντα. Αποφάσισε να το επιστρέψει στη Βρετανία το 2018 
και την ίδια χρονιά πέθανε.

Οι ερευνητές ανέλυσαν αυτό το δείγμα –είναι μια διαδικασία που καταστρέφει την 
πέτρα και επομένως δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί στους μεγάλιθους– και καθόρισαν 
το γεωχημικό αποτύπωμα του ψαμμιτικού ογκόλιθου από τον οποίο προήλθε. Αυτό το 
αποτύπωμα ταίριαζε με τους ψαμμόλιθους του Γουέστ Γουντς και με όλους τους μεγάλιθους 
του Στόουνχεντζ, εκτός από δύο.

«Ελπίζω, αυτό που ανακαλύψαμε να βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει περισσότερα για 
την τεράστια προσπάθεια που καταβλήθηκε για την κατασκευή του Στόουνχεντζ», κατέληξε 
ο Νας.

Το παλαιότερο εστιατόριο σε κάθε χώρα 
Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1898

Η NetCredit συγκεντρώνοντας διάφορα στοιχεία από όλο τον κόσμο, έχει δημιουργήσει 
έναν χάρτη διαφορετικό από τους άλλους, αφού δείχνει το παλαιότερο εστιατόριο για 
σχεδόν κάθε χώρα.

Πολλά από τα εστιατόρια που πρωταγωνιστούν στον χάρτη έχουν καταφέρει να γράψουν 
ιστορία χρόνο γιατί στηρίζονται στο παραδοσιακό φαγητό. Το παλαιότερο εστιατόριο, 
το St. Peter Stifts Kulinarium στην Αυστρία, χρονολογείται από το 803 μ.Χ. Σήμερα, οι 
επισκέπτες απολαμβάνουν αυστριακά κλασικά πιάτα, όπως το σνίτσελ, ενώ προσφέρει και 
πιο μοντέρνες επιλογές με τοπικά κρέατα και τυριά.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη λίστα των δέκα παλαιότερων εστιατορίων παγκοσμίως. Το El 
M’Rabet είναι το παλαιότερο εστιατόριο της Αφρικής και ιδρύθηκε το 1630 στην Τυνησία. 
Στην Κολομβία συναντά κανείς το La Puerta Falsa, το παλαιότερο εστιατόριο της Νότιας 
Αμερικής. Το 1153, ιδρύθηκε το παλαιότερο εστιατόριο της Κίνας.

Για την Ελλάδα, το παλαιότερο εστιατόριο, λέγεται ότι είναι μια ταβέρνα, που ονομάζεται 
«Ταβέρνα στα Ψαρά» και λειτουργεί στο ομώνυμο νησί από το 1898.

Κι όμως τα χρυσόψαρα φλερτάρουν!
Το χρυσόψαρο αποτελεί ένα αγαπημένο είδος κατοικίδιου. Εάν αφιερώσετε αρκετό χρόνο 

κοιτάζοντας το χρυσόψαρο στο ενυδρείο, θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε πράγματα για τη 
συμπεριφορά τους – ιδίως για τον τρόπο που αντιδρούν στις κινήσεις των άλλων ψαριών 
στο νερό. Ακόμα και όταν ένα χρυσόψαρο δεν κοιτάζει ένα άλλο, φαίνεται ότι μπορεί να 
ανιχνεύσει την παρουσία του άλλου και να ακολουθήσει τη διαδρομή του.

Αυτό λοιπόν το πετυχαίνουν χάρη σε μια ειδική σειρά αισθητηρίων οργάνων κατά 
μήκος της πλευράς των χρυσόψαρων που είναι γνωστή ως πλευρική γραμμή. Μέσω των 
αισθητηρίων τα χρυσόψαρα ανιχνεύουν ρεύματα και κυματισμούς που τους προειδοποιούν 
για κινήσεις και δραστηριότητες που γίνονται σε κοντινή απόσταση. Στην πραγματικότητα, οι 
επιστήμονες πιστεύουν ότι έτσι ακολουθούν το ένα το άλλο με μεγάλη ακρίβεια. Η πλευρική 
γραμμή είναι και ένα εργαλείο επικοινωνίας για τα ψάρια αλλά και ένα μέσο προστασίας 
τους από τους αντιπάλους, καθώς βοηθά στην ανίχνευση πιθανών εχθρών. Εάν το ρεύμα 
είναι αρκετά ισχυρό – προφανώς πολύ ισχυρό για να δημιουργηθεί από κάποιο άλλο 
χρυσόψαρο – τότε το χρυσόψαρο καταλαβαίνει ότι πρέπει να κολυμπήσει πολύ γρήγορα 
προς την αντίθετη κατεύθυνση για να αποφύγει κάποιο μεγαλύτερο ψάρι.

Είναι ενδιαφέρον ότι το χρυσόψαρο μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις πλευρικές 
τους γραμμές ως μέσο για να φλερτάρει με τα άλλα ψάρια. Τα χρυσόψαρα δημιουργούν 
παιχνιδιάρικους κυματισμούς στο νερό προσκαλώντας τα υπόλοιπα ψάρια του είδους για 
μια ξεχωριστή επικοινωνία!

Γιατί οι ξένοι θέλουν να αγοράσουν 
εξοχικό στην Ελλάδα;

Με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, λόγω κορονοϊού, να χαλαρώνουν σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, αυξήθηκε κατακόρυφα το ενδιαφέρον των ξένων για την αγορά 
κατοικίας στην Ελλάδα.

Έτσι, αύξηση της τάξης κατά 200% έχει καταγράψει το τελευταίο διάστημα μόνο στη 
Βρετανία η ζήτηση για ένα σπίτι στην Ελλάδα, η οποία, σύμφωνα με ρεπορτάζ που 
δημοσιεύεται στην Deutsche Welle, «έχει μετατραπεί στην μεγαλύτερη αγορά ακινήτων της 
τελευταίας δεκαετίας» στην περίοδο του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων Rightmove «η Ελλάδα είναι 
στις κορυφαίες αναζητήσεις μαζί με ίσπανία, Γαλλία, Πορτογαλία και ίταλία».

«Το ενδιαφέρον ήταν τόσο έντονο ώστε να έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1 εκατ. 
αναζητήσεις από την ημέρα που η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τις νέες ταξιδιωτικές 
της οδηγίες στα τέλη ίουνίου» σημειώνεται στο ρεπορτάζ.

Συνολικά το ενδιαφέρον για κάποιο ακίνητο στις πέντε προαναφερθείσες χώρες έχει 
αυξηθεί κατά 340% σε σχέση με τα στοιχεία στα μέσα ίουνίου δείχνουν τα στοιχεία της 
Rightmove.

Παρόμοια ενδιαφέρον εκδηλώνουν το τελευταίο διάστημα και Γερμανοί, Γάλλοι, 
Αυστριακοί και Ελβετοί.

Μόνο οι Γερμανοί, σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, έχουν αυξήσει τις επενδύσεις σε 
ακίνητα στην Ελλάδα κατά 50% επιλέγοντας εκτάσεις στην Πελοπόννησο αλλά και βίλες σε 
νησιά όπως η Αμοργός, η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Κάρπαθος.

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ «η κινητήρια δύναμη πίσω από την «έκρηξη» για την 
απόκτηση από ξένους ενός παραθεριστικού ακίνητου στην Ελλάδα βρίσκεται η σχετική 
επιτυχία της χώρας στην διαχείριση της επιδημίας του κορονοϊού».

«Οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς εδώ. Και θέλουν να διατηρήσουν αυτή την ασφάλεια 
κάτω από τον ήλιο» σημειώνει ο εκπρόσωπος της Chestertons.
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ΕΡΕΥΝΑ

Το μυστικό καταπολέμησης της 
παχυσαρκίας θα μπορούσε να 
βρίσκεται σε μια περιοχή του εγκεφάλου 
μας, καθιστώντας την καταπολέμηση 
της ευκολότερη από ότι νομίζαμε μέχρι 
σήμερα.   Σε αυτό το συμπέρασμα 
κατέληξε ο διακεκριμένος Έλληνας 
καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, 
επικεφαλής του Τμήματος Γενετικής 
και Ενδοκρινολογίας στο Εθνικό 
ίνστιτούτο Υγείας και Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης του Παιδιού (NICHD), 
το οποίο είναι μέρος του Εθνικού 
ίνστιτούτο Υγείας (NIH) των ΗΠΑ. Η 
μελέτη της επιστημονικής ομάδας του 
Δρ. Στρατάκη δημοσιεύτηκε πρόσφατα 
στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό 
JCI Insight.   

Η μελέτη βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο 
του παγκόσμιου επιστημονικού 
ενδιαφέροντος, καθώς η νέα 
ανακάλυψη θα μπορούσε στο μέλλον 
να προσφέρει στους κλινικούς γιατρούς 
νέα εργαλεία καταπολέμησης της 
παχυσαρκίας, ενός φαινομένου που 
προσλαμβάνει διαστάσεις επιδημίας, 
κυρίως λόγω του σύγχρονου τρόπου 
ζωής. Για παράδειγμα, ίσως ένα 
απλό ρινικό σπρέι θα μπορούσε να 
παροτρύνει τους ασθενείς, όχι μόνο να 
κάνουν σωματική άσκηση, αλλά και να 
αποφεύγουν τα ανθυγιεινά τρόφιμα.   
Η ομάδα του Δρ. Στρατάκη ανακάλυψε 
ότι απενεργοποιώντας ένα γονίδιο 

στον εγκέφαλο των ποντικών (Prka-
r2a) παρατηρείται μειωμένη διάθεση 
για κατανάλωση εύγευστης τροφής 
και αυξημένο κίνητρο για εθελοντική 
άσκηση. Ασφαλώς τονίζεται στην 
μελέτη ότι «η άσκηση και η υγιεινή 
διατροφή παραμένουν η πρώτη 
γραμμή θεραπείας για ασθενείς με 
παχυσαρκία».   

O Δρ. Στρατάκης και η ομάδα του 
αποφάσισαν να εξετάσουν το Prkar2a, 
με δεδομένο ότι είναι ένα γονίδιο που 
κωδικοποιεί την εξαρτώμενη από cAMP 
πρωτεϊνική κινάση (ρΚΑ) ρυθμιστική 
υπομονάδα 2α και εκφράζεται βασικά 
μόνο στο ηνίο, μια περιοχή που 
θεωρείται ότι μπορεί να σχετίζεται με 
τη μεταβολική δυσλειτουργία.   

«Αυτή η περιοχή συσχετίζεται με 
το “μονοπάτι” της ανταμοιβής, με 
τα αντίθετα ερεθίσματα και με την 
επεξεργασία τόσο θετικών όσο και 
αρνητικών εμπειριών. Για αυτό το 
λόγο, έχει μελετηθεί σχετικά με τον 
εθισμό στη νικοτίνη, την απογοήτευση, 
την κατάθλιψη, το άγχος, και μια σειρά 
από άλλες διαταραχές που σχετίζονται 
με τη διάθεση», λέει η Edra London, 
PhD, που δουλεύει με τον Δρ. Στρατάκη 
και είναι επικεφαλής συγγραφέας 
της δημοσίευσης στο επιστημονικό 
περιοδικό JCI Insight.   

Ο Δρ. Στρατάκης είχε ήδη μελετήσει 
διάφορους PKA φαινοτύπους σε 
ποντίκια καθώς σχετίζονται με τον 
καρκίνο. «Είναι ένας καταπληκτικός 
φαινότυπος, διότι κατά τη γνώση μου, 
δεν υπάρχει άλλο ποντίκι, δεν υπάρχει 
άλλο ζωικό μοντέλο που να έχει αυτόν 
τον εξαιρετικά επιθυμητό φαινότυπο 
όπου θέλει να ασκείται και να 
αποφεύγει το επιδόρπιο-ανταμοιβή», 
λέει ο Δρ. Στρατάκης.   

Ωστόσο, όταν η Δρα. London άρχισε 
να δουλεύει στο εργαστήριο του Δρ. 
Στρατάκη, παρατήρησε ότι τα ποντίκια 
που είχαν ανεπάρκεια Prkar2a δεν 
ήταν παχύσαρκα όπως τα ποντίκια 
φυσικού τύπου. «Το κύριο ενδιαφέρον 
μου ήταν η παχυσαρκία, η μεταβολική 
δυσλειτουργία. Πάντα με ενδιέφερε να 
καταλάβω πού βρίσκεται η επικάλυψη 
μεταξύ παχυσαρκίας και εθισμού. 
Έτσι, αυτό το ποντίκι ήταν ένα είδος 
δώρου κατά κάποιο τρόπο», λέει η 
Δρα. London.   

Σε μια προηγούμενη μελέτη η ομάδα 
του Δρ. Στρατάκη μελέτησε διαφορετικά 
μοντέλα ποντικών PKA με δίαιτες που 
είχαν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. 
Όπως παρατήρησαν, μετά από χρόνια 
δίαιτας με υψηλά λιπαρά, σχεδόν κάθε 
ποντίκι τελικά θα γινόταν παχύσαρκο. 
Μερικά θα παρέμεναν λεπτά για 
περισσότερο χρόνο από άλλα, 
αλλά μόνο για κάποιο περιορισμένο 
διάστημα και τελικά θα γίνονταν 
παχύσαρκα.   

Οι ερευνητές όμως διαπίστωσαν ότι τα 
ποντίκια που είχαν ανεπάρκεια Prkar2a 
μπορούν να ρυθμίζουν περισσότερο 
την πρόσληψη θερμίδων. Εάν είχαν 
την επιλογή, τα ποντίκια που είχαν 
ανεπάρκεια Prkar2a προτιμούσαν 
τη δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα 
σε λιπαρά από την ξηρή, χαμηλή σε 
λιπαρά δίαιτα, αλλά μπορούσαν να 

ελέγχουν την ποσότητα της τροφής. 
«Όταν πραγματικά μετρήσαμε με 
ακρίβεια, ανακαλύψαμε ότι στην 
πραγματικότητα έτρωγαν λιγότερο», 
λέει η Δρα. London.   

Αυτό το εύρημα οδήγησε την ομάδα 
να προχωρήσει την αρχική έρευνα. 
Έτσι στην παρούσα μελέτη έδωσαν 
στα ποντίκια ελεύθερη πρόσβαση σε 
τροχούς τρεξίματος και διαπίστωσαν 
ότι παρόλο που υπάρχουν μερικά 
μοντέλα ποντικιών όπου τα ζώα 
γίνονται υπερδραστήρια τη νύχτα, 
αυτό δεν συνέβη στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Τα ποντίκια φάνηκαν 
να χαίρονται να τρέχουν. Ίσως να 
λάμβαναν κάποιο είδος νευροχημικής 
ανταμοιβής για αυτό, εικάζουν οι 
συγγραφείς.  

 «Αυτό δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο, αλλά 
είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο 
και συνεχίζουμε να το ερευνούμε 
μαζί με την κατεσταλμένη πρόσληψη 
λιπαρών, εύγευστων τροφών και 
επίσης ζάχαρης», λέει η Δρα. London.   

Το γεγονός ότι τα ποντίκια έμοιαζαν 
να απολαμβάνουν να τρέχουν τόσο 
πολύ ηρέμησε τους ερευνητές που 
ανησυχούσαν για την ανηδονία, 
καθώς αυτά τα ποντίκια δεν έτρωγαν 
τόσο πολύ, κάτι που θα μπορούσε 
να αποτελεί μια ένδειξη άγχους ή 

Πώς η ανακάλυψη ενός Έλληνα επιστήμονα ίσως αλλάξει 
τα δεδομένα στην καταπολέμησή της της παχυσαρκίας

[
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κατάθλιψης. Η ομάδα του Δρ. Στρατάκη 
λέει στο Endocrine News ότι αυτή και 
οι συνάδελφοί της πραγματοποίησαν 
βασικά τεστ συμπεριφοράς για να 
αναζητήσουν την ύπαρξη άγχους, 
για να δουν αν τελικά τα ποντίκια 
προσπαθούσαν να αποφύγουν 
ορισμένες καταστάσεις, αλλά δεν 
βρήκαν σημάδια άγχους.   

Στην πραγματικότητα, η μόνη αρνητική 
στάση που έδειξαν τα ποντίκια 
ήταν όταν τους απαγορεύτηκε η 
πρόσβαση στους τροχούς τους. Οι 
ερευνητές σε ένα σημείο έβαλαν 
αόρατες κλειδαριές στους τροχούς, 
ώστε τα ποντίκια να μπορούσαν να 
μπουν στους τροχούς, αλλά χωρίς να 
γυρίζουν. «Ήταν πολύ ενδιαφέρον να 
δούμε τα μέρη του εγκεφάλου που 
διεγείρονταν με αυτήν την άμεση 
πρόωρη γονιδιακή έκφραση», λέει η 
Δρα. London. Ο Δρ. Στρατάκης εξηγεί 
ότι χρησιμοποίησαν έναν δείκτη στον 
εγκέφαλο για να παρακολουθούν ποια 
μέρη διεγείρονταν όταν τα ποντίκια δεν 
είχαν την ευκαιρία να τρέξουν (μέρη 
του εγκεφάλου που δείχνουν θυμό).   

Ανακαλύπτοντας 
τα μυστικά του εγκεφάλου   

Ο Δρ. Στρατάκης και η Δρα. London 
επισημαίνουν ότι αυτή η έρευνα μπορεί 
να μην αποτελεί εξήγηση για όλους 
τους τύπους παχυσαρκίας. Παρόλα 
όμως αυτά, με δεδομένο ότι το γονίδιο 
Prkar2a εκφράζεται σε μια περιοχή 
του εγκεφάλου που σχετίζεται με τον 
εθισμό, εκτιμούν ότι στοχεύοντας 
αυτό το γονίδιο θα μπορέσουν να 
λάβουν κάποιες απαντήσεις για τις 

διατροφικές διαταραχές.   «Και πάλι, 
αυτή είναι μια περιοχή του εγκεφάλου 
που δεν έχει πλήρως διερευνηθεί, 
αλλά θα μπορούσε να μας παράσχει 
κάποιες ιδέες για τις επιθυμίες και 
την αλληλεπικάλυψη μεταξύ εθισμού 
και παχυσαρκίας, με τον ίδιο τρόπο 
που ορισμένα άτομα είναι ευαίσθητα 
στην κατάχρηση ουσιών όταν άλλα 
δεν είναι. Είναι ωραίο να βλέπουμε 
ότι το PKA παίζει σαφώς έναν μεγάλο 
ρόλο σε διάφορους τύπους κυττάρων 
και μπορεί να ελέγξει αυτές τις δύο 
πραγματικά βασικές συμπεριφορές 
σε διαφορετικές κατευθύνσεις», 
λέει η Δρα. London.   Αυτή η έρευνα 
είναι ακόμη σχετικά νέα, και ο Δρ. 
Στρατάκης, η Δρα. London, και η 
ομάδα τους συνεχίζουν να εξετάζουν 
τις μηχανιστικές εξηγήσεις για αυτόν 
τον φαινότυπο και το φαινόμενο. 
Η Δρα. London λέει ότι τώρα θα 
εξετάσουν τα αποτελέσματα μιας 
δίαιτας υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά στη λειτουργία μιας σειράς 
γονιδίων τα οποία εμπλέκονται στη 
ντοπαμίνη, τη σεροτονίνη και άλλους 
νευροδιαβιβαστές. «Προσπαθούμε να 
εξερευνήσουμε με έναν διαφορετικό 
τρόπο, κοιτάζοντας πιθανούς 
αναστολείς μικρών μορίων, κάτι που 
υποθέτω συμβαδίζει με τα όνειρα για 
ένα ρινικό σπρέι κάποια μέρα», τονίζει 
χαρακτηριστικά.   Από την πλευρά 
του, ο Δρ. Στρατάκης σημειώνει 
ότι «η ιδέα είναι, εάν κάποιος βρει 
έναν αναστολέα βραχείας δράσης 
που θα δρούσε κατευθείαν στον 
εγκέφαλο, για παράδειγμα ένα ρινικό 
σπρέι, εάν ξυπνούσατε το πρωί και 
θέλατε να ασκηθείτε χωρίς όμως να 
έχετε διάθεση για άσκηση, μπορεί 

παίρνοντας το ρινικό σπρέι, η διάθεσή 
σας να άλλαζε δραματικά και να 
θέλατε να τρέξετε».   Προς το παρόν, 
ο Δρ. Στρατάκης ελπίζει ότι και άλλοι 
επιστήμονες θα παρακολουθήσουν 
αυτήν την έρευνα. Σημειώνει ότι η 
κυκλική οδός σηματοδότησης AMP έχει 
μελετηθεί εκτενώς. Ως αποτέλεσμα, 
έχει λάβει τα περισσότερα βραβεία 
Νόμπελ για την ιατρική και τη 
φυσιολογία από οποιοδήποτε άλλο 
μονοπάτι ορμονικής σηματοδότησης. 
«Είναι πολύ σημαντικό για την 
ενδοκρινολογία...είναι εντυπωσιακό το 
γεγονός ότι σε ένα τόσο μικρό μέρος 
του εγκεφάλου δρα τόσο συγκεκριμένα 
ένα μέρος αυτού του σημαντικού 
μονοπατιού σηματοδότησης. Και η 

απενεργοποίησή αυτού οδηγεί σε έναν 
τόσο ισχυρό φαινότυπο. Η σήμανση 
κυκλικού-AMP έχει αξιοποιηθεί 
ευρέως ως φαρμακευτικός στόχος για 
ποικίλες θεραπευτικές εφαρμογές», 
λέει ο Δρ. Στρατάκης.   «Νομίζω ότι 
οι διαφορές που βλέπουμε αρχίζουν 
να επισημαίνουν μερικές από τις 
υποκείμενες διαφοροποιήσεις στη 
συμπεριφορά μας και πώς αντιδρούμε 
στα ερεθίσματα. «Είναι τεράστιες 
οι δυνατότητες αυτής της έρευνας, 
καθώς φαίνεται να έχει σχέση με την 
παχυσαρκία που προκαλείται από 
τη διατροφή αλλά και άλλες πιθανές 
συμπεριφορές που σχετίζονται με την 
κατανάλωση επιβλαβών ουσιών και 
δραστηριοτήτων», λέει η Δρα. London. 

Πηγή: www.lifo.gr
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