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Ακούστηκε για πρώτη φορά από αγγελικά χείλη προς τους φίλους του 
Ιησού Χριστού. προς τις Μυροφόρες που είχαν έλθει ατρόμητες τα χαράματα 
εκείνης της «μιάς των Σαββάτων», της πρώτης δηλαδή Κυριακής, στον Τάφο 
του Κυρίου, για να μυρώσουν το Σώμα Του. «Τί ζητείτε τον ζώντα μετά των 
νεκρών; Ουκ έστιν ώδε, αλλ’ ηγέρθη». γιατί ζητάμε ανάμεσα στους νεκρούς 
Αυτόν που είναι ζωντανός; Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε! (Λουκ. κδ΄ 5-6).

Με ιερό δέος, με συγκίνηση και χαρά οι Μυροφόρες έτρεξαν και μετέφεραν 
στους Αποστόλους το μεγάλο χαρμόσυνο άγγελμα «ότι ανέστη ο Κύριος!» 
και αναδείχθηκαν έτσι οι πρώτες ευαγγελίστριες της Αναστάσεως. Το μήνυμα 
των Αγγέλων για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού τόνωσε τον ψυχικό κόσμο 
των φίλων Του, που είχαν καταβληθεί ψυχικά από την πολλή λύπη τους.

Όμως το μήνυμα της Αναστάσεως μεταδόθηκε και στους εχθρούς του Ιησού 
Χριστού, τους άρχοντες των Ιουδαίων –μεταδόθηκε από τους στρατιώτες που 
φρουρούσαν τον Τάφο. Καθώς σημειώνει ο ιερός ευαγγελιστής, οι φρουροί 
«απήγγειλαν άπαντα τα γενόμενα», το τί συνέβη δηλαδή κατά τη στιγμή της 
Αναστάσεως (Ματθ. κη΄ 11).

Το μήνυμα των ανθρώπων, των φρουρών στρατιωτών, προς τους εχθρούς 
του Κυρίου ξεσκέπασε και φανέρωσε ακόμη καλύτερα τις διαθέσεις τους 
εναντίον Του. Κατάλαβαν ότι η νίκη δεν ήταν πλέον δική τους. Μη θέλοντας 
όμως να το παραδεχθούν και να εκτεθούν στον λαό τους, κατέφυγαν στο 
ψέμα. Δωροδόκησαν με άφθονο χρήμα τους φρουρούς, για να διαδίδουν ότι 

Χριστός Ανέστη!
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ιστορική στιγμή η αναγνώριση 
της γενοκτονίας των Αρμενίων
Το είχε πει.... Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν έμεινε στα λόγια σχετικά με 

την πρόθεση του να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, κατά την πρώτη τους 
τηλεφωνική επικοινωνία ... Και σήμερα το έκανε... Ο Πρόεδρος Μπάιντεν αναγνώρισε τη 
σφαγή Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1915 ως γενοκτονία το Σάββατο 
24 Απριλίου, έναν προσδιορισμό που οι πρόεδροι των ΗΠΑ αποφεύγουν εδώ και καιρό 
επειδή φοβούνται μήπως βλάψουν τη σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας, αναφέρει χαρακτηριστικά η 
Washington Post.

Και ο ασκός του Αιόλου προφανώς ανοίγει για τα καλά....  
Να σημειωθεί ότι μετά την τηλεφωνική επικοινωνία (93 ημέρες χρειάστηκε ο Μπάιντεν να 

επικοινωνήσει με τον Ερντογκάν και το έκανε με ιδιαίτερο τρόπο) το CNN Turk σημείωσε ότι 
στο άκουσμα της πρόθεσης Μπάιντεν για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε ότι αυτή θα ήταν μία πολιτική απόφαση που θα έβλαπτε 
τις διμερείς σχέσεις.  

Στις 20 Απριλίου έφυγε από κοντά μας για το ταξίδι χωρίς γυρισμό ο 
αγαπητός σε όλους μας Τάσος Μιχαλόπουλος. Ο άνθρωπος με το πλατύ 
χαμόγελο και την ζεστή καρδιά... ο μεγάλος υποστηρικτής της Ελληνικής 

παροικίας. 
Θέλοντας  να γράψω λίγες αράδες για εκείνον και χωρίς 
ακόμα να έχω συνειδητοποιήσει την απουσία του, δεν ξέρω 
πραγματικά από που να αρχίσω. 

  Ο Τάσος Μιχαλόπουλος, πολυσχιδής και ανήσυχη 
προσωπικότητα, βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή 
των παροικιακών δρώμενων, υποστηρίζοντας με ηθικό 
αλλά και με οικονομικό τρόπο κάθε εκδήλωση της 
ελληνικής κοινότητας και γενικότερα της ελληνικής 
παροικίας μας. Την ίδια στιγμή διαχειριζόταν την μεγάλη 
περιουσία που είχε δημιουργήσει, σχεδόν από το μηδέν, 

μέσα από τις δεκάδες επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 
Επιχειρηματικό δαιμόνιο, κυνήγησε κάθε επαγγελματική 
ευκαιρία με πείσμα και επιμονή. Με τα γενναιόδωρα 
συναισθήματα και το πηγαίο χαμόγελό του ανταποκρινόταν 
σε οτιδήποτε του είχε ζητηθεί.

  Η παροικία πλέον είναι φτωχότερη....
Η οικογένεια της Εβδομάδας συμπαρίσταται ολόψυχα 
στην οικογένειά του στέλνοντας τα θερμά της 

συλλυπητήρια στη σύζυγο, στα παιδιά και τους δικούς 
τους.

  “Αφεντικό θα μου λείψεις πολύ.  Θα μου λείψουν οι 
συμβουλές σου,η παρέα σου και όλες οι κουβέντες που 
κάναμε μαζί. Σε ό,τι κι αν χρειάστηκα, ήσουν πάντα 
εκεί. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς 
μου, για όλη την βοήθεια που μου πρόσφερες, για 
την εμπιστοσύνη που έδειξες στο πρόσωπό μου, 

για την υποστήριξη και την συμπαράσταση όλα 
αυτά τα χρόνια. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. 

Αιωνία σου η μνήμη”. 
Λευτέρης Σκλάβος

Καλό ταξίδι Τάσο...
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Σιγησάτω.. Αναστήτω...
Χριστός Ανέστη!
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Ο Ιούδας Τον πρόδωσε. Ο Πέτρος Τον αρνήθηκε. 
Ο λαός εφώναξε σταυρωθήτω. Ο Πιλάτος ένιψε 
τα χέρια του. Ο Σίµων ο Κυρηναίος σήκωσε τον 
Σταυρό. Τα καρφιά µπήχτηκαν στα χέρια και στα 
πόδια. Ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των 
κυριευόντων σταυρώθηκε. Σφαγιάστηκε. Θυσιάστηκε. 
Έγινε φάρµακο αθανασίας. Βρώσις και πόσις των 
πιστών. 

Πριν παραδώσει το πνεύµα Του στα χέρια του 
Πατρός, εφρόντισε τα πάντα. Προσευχήθηκε για τους 
σταυρωτές Του. «Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι 
ποιούσιν». Παρέδωκε την µάνα Του στην προστασία 
του αγαπηµένου Του µαθητή. Συγχώρεσε τον ληστή. 
«Σήµερον µετ’ εµού έση εν τω παραδείσω». 

Και αφού τακτοποίησε τα επί της γής, έπρεπε να 
τακτοποιήσει τους απ’ αιώνος νεκρούς στον Άδη. Ως 
Θεός αληθινός κατέβηκε εκεί. Μέγα Σάββατο και ο 
Σωτήρ ευρίσκεται στον Άδη. Κατεργάζεται την σωτηρία 
των απ’ αιώνος νεκρών. Διδάσκει την αλήθεια. Καλεί 
σε µετάνοια. Προσφέρει την σωτηρία. Ετοιµάζεται 
τριήµερος να αναστηθεί. Να αναστήσει τον Αδάµ και 
την Εύα και όλο τό ανθρώπινο γένος. 

Γνωρίζοντας και βλέποντας και ζώντας τα δρώµενα 
αυτά από τον ίδιο τον Δηµιουργό, τον Σωτήρα Χριστό, 
τι πρέπει να κάµει ο κάθε άνθρωπος; Και η κάθε 
ανθρώπινη σάρκα; Ένα και µοναδικό. «Σιγησάτω 
πάσα σάρξ βροτία και στήτω µετά φόβου και τρόµου 
και µηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθω». Το Μέγα 
Σάββατο κάθε άνθρωπος πρέπει να σιγά. Να σιωπά. 
Να στέκεται µε φόβο και τρόµο και να µη σκέφτεται 
τίποτε το γήινον.

Το Μέγα Σάββατο τελείωσε. Ακούσαμε το Αναστήτω 
ο Θεός. O Χριστός Ανέστη. Ο Σατανάς που Τον είδε 
στον σταυρό και εκάγχαζε σκεφτόμενος: Σε τελείωσα 
τώρα, με την κάθοδο του Χριστού στον Άδη κατάλαβε, 
ότι ο Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου. Έλυσε τα 
δεσμά του Άδη και ανέστη τριήμερος.

Χριστός Ανέστη! Εχθροί διασκορπισθείτε. Φύγετε. 
Οι μισούντες την αλήθεια αφανισθείτε. Λαοί μετανοείτε. 
Εχθροί αλληλοσυγχωρεθείτε. «Εχθροί και φίλοι 
αγκαλιασθείτε».

Εφέτος γιορτάζουμε τα διακόσια (200) χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης. Το σκεφθήκατε, αγαπημένοι 
μου χριστιανοί; Σας ερωτώ. Οι ήρωες της Επανάστασης 
και οι νεομάρτυρες δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν 
την πορεία του Χριστού καλύτερα από πολλούς; Δεν 
αψήφησαν τα πάντα και τη ζωή τους για του Χριστού 

την πίστη την αγία; Για της Πατρίδας την ελευθερία; Για 
της οικογένειας την τιμή; Αν το καλοσκεφθούμε αυτοί 
είναι οι αληθινοί, οι πιστοί ακόλουθοι του Χριστού. 
Και τώρα ας ρωτήσουμε τους εαυτούς μας. Πόσο ο 
καθένας μας μοιάζει με τον Θεάνθρωπο Χριστό; Πόσο 
μοιάζει με τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης 
και τους νεομάρτυρες; Πόσο είμαστε αποφασισμένοι 
να ακολουθούμε τον Χριστό και το παράδειγμα των 
ηρώων της επανάστασης και των νεομαρτύρων; 

Ο Χριστός άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου για τον 
καθένα. Όλοι είναι δεκτοί. Και οι αμαρτωλοί. Μοναδική 
προϋπόθεση, η ειλικρινής μετάνοια. Μετάνοια και τα 
πάντα δωρεάν. Δωρεάν η επιστροφή στον Παράδεισο. 
Δωρεάν η αιώνια ζωή. Ο Θεός είναι πραγματικός 
Πατέρας. Η αγκαλιά Του είναι ανοικτή για όλους. Όσοι 
θέλουμε να σωθούμε έχουμε την ευκαιρία. Μη την 
χάσουμε.

«Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας». 
«Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και 
δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών». Χριστός 
Ανέστη! 

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ 
Άναστάντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Μέσα στις τόσες δυσκολίες του κορωνοϊού, εύχομαι και 
προσεύχομαι ο Αναστημένος Χριστός να κατοικεί μέσα 
σας και να σας γεμίζει με την αγάπη Του, την ειρήνη Του, 
την ευτυχία Του και την ελπίδα, ότι όλα θα τελειώσουν και 
θα επανέλθουμε στην ήρεμη και ευλογημένη πορεία της 
χριστιανικής μας ζωής.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
While the ongoing coronavirus pandemic continues to cause so many difficulties and chal-

lenges, I wish and pray for the Risen Christ to come and dwell in you, and to fill you completely 
with His love, His peace, His joy and the hope that the pandemic will come to an end, and that 
we will all be able to fully return to a more peaceful and blessed Christian way of life.
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Αγαπητέ κ. Σκλάβε, 

Ο κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
και η σύζυγός του 

εύχονται 
σε όλο τον Ελληνισμό 
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Αναλυτικά η δήλωση του Μπάιντεν:

«Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, θυμόμαστε 
τις ζωές όλων εκείνων που πέθαναν στη 
γενοκτονία των Αρμενίων της Οθωμανικής 
εποχής και δεσμευόμαστε να αποτρέψουμε 
ξανά μια τέτοια θηριωδία. Ξεκινώντας 
στις 24 Απριλίου 1915, με τη σύλληψη 
Αρμενίων διανοουμένων και ηγετών της 
κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη από 
οθωμανικές αρχές, ενάμισι εκατομμύριο 
Αρμένιοι απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ή 
βάδισαν ν στους θανάτους τους σε μια 
εκστρατεία εξόντωσης. Τιμούμε τα θύματα 
των Meds Yeghern (σ.σ. η Γενοκτονία 
των Αρμενίων στα αρμένικα), έτσι ώστε 
οι φρικαλεότητες του να μην χαθούν ποτέ 
στην ιστορία. Και θυμόμαστε έτσι ώστε να 
παραμείνουμε πάντα σε εγρήγορση ενάντια 
στη διαβρωτική επίδραση του μίσους σε 
όλες τις μορφές του

Από αυτούς που επέζησαν, οι 
περισσότεροι αναγκάστηκαν να βρουν νέα 
σπίτια και νέες ζωές σε όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Με δύναμη και ανθεκτικότητα, ο 
Αρμενικός λαός επέζησε και ανοικοδόμησε 
την κοινότητά τους. Με τις δεκαετίες οι 
Αρμένιοι μετανάστες έχουν εμπλουτίσει 
τις Ηνωμένες Πολιτείες με αμέτρητους 
τρόπους, αλλά δεν έχουν ξεχάσει ποτέ την 
τραγική ιστορία που έφερε τόσους πολλούς 
από τους προγόνους τους στις ακτές μας. 
Τιμούμε την ιστορία τους. Βλέπουμε αυτόν 
τον πόνο. Επιβεβαιώνουμε την ιστορία. 

Το κάνουμε αυτό για να μην κατηγορούμε, 
αλλά για να διασφαλίσουμε ότι αυτό που 
συνέβη δεν θα επαναληφθεί ποτέ.

Σήμερα, καθώς θρηνούμε για ό, τι 
χάθηκε, ας στρέψουμε επίσης τα μάτια 
μας στο μέλλον – προς τον κόσμο που 
θέλουμε να χτίσουμε για τα παιδιά μας. 

Ένας κόσμος που δεν λεκιάζεται από τα 
καθημερινά κακά της μισαλλοδοξίας και, 
όπου γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και όπου όλοι οι άνθρωποι 
μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους με 
αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Ας ανανεώσουμε 
την κοινή μας αποφασιστικότητα να 
αποτρέψουμε μελλοντικές φρικαλεότητες 

από οπουδήποτε στον κόσμο. Και ας 
συνεχίσουμε τη θεραπεία και τη συμφιλίωση 
για όλους τους ανθρώπους του κόσμου.

Ο αμερικανικός λαός τιμά όλους 
εκείνους τους Αρμένιους που χάθηκαν στη 
γενοκτονία που ξεκίνησε πριν από 106 
χρόνια σήμερα».

Αμερική: ιστορική στιγμή 
με την αναγνώριση της 

γενοκτονίας των Αρμενίων
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Για την πλειονότητα της τοροντιανής 
ομογένειας το όνομα του Τάσου 
Μιχαλόπουλου ήταν «συνώνυμο» με 
την αλυσίδα της εταιρείας «Coffee 
Time», της οποίας και προήδρευε και 
άρρηκτα συνδεδεμένο με τον χώρο της 
καφεστίασης. Όμως ο Τάσος, άτομο 
ιδιαίτερα γενναιόδωρο, δοτικό και ανήσυχο, 
δραστηριοποιούνταν σε πολλούς τομείς 
που ξεκινούσαν από τα κτηματομεσιτικά 
και εκτείνονταν μέχρι τα κοινωνικά και 
ομογενειακά θέματα. Ήταν το άτομο που 
σε κάθε πτυχή της ζωής του ξεπερνούσε 
με ευκολία κάθε στάδιο μετριότητας και 
μπορούσε από το τίποτα να δημιουργήσει 
μια νέα αρχή.

Σε παλαιότερο άρθρο της η «Toronto 
Star», δικαίως του είχε απονείμει τον τίτλο 
του «διεθνούς επιχειρηματία», καθώς η 
αλυσίδα της «Coffee Time» είχε ξεπεράσει 
τα καναδικά σύνορα και είχε επεκταθεί 
στις αγορές της Αμερικής αλλά και της 
Ελλάδος. Εκείνο που δεν είχε αναφέρει η 
«Toronto Star» ήταν ότι ο Τάσος, που είχε 
μεταναστεύσει στον Καναδά ελπίζοντας 
σε μία καλύτερη ζωή, ευχόταν τότε να μην 
αναμιχθεί ποτέ με οτιδήποτε σχετιζόταν με 
τον χώρο της εστίασης.

Αυτή του η ενασχόληση προέκυψε από 
μία καθαρά ειρωνεία της τύχης και η θεά 
Τύχη, σαν να ήθελε να τον «αποζημιώσει», 
τον οδήγησε στο πρώτο πετυχημένο βήμα 
του που ήταν ένα κατάστημα καφεστίασης 
στο Bolton. Από αυτή την αφετηρία και 
σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 

δημιουργήθηκε αυτό που έγινε γνωστό σε 
όλους μας ως «Coffee Time».

Ήταν εκείνη  η πρώτη επιτυχία του, ο 
πρώτος σταθμός του, που λειτούργησε 
σαν ο κύριος βατήρας που τον ώθησε 
στο επόμενο επιχειρηματικό βήμα του, 
τα κτηματομεσιτικά, στα οποία επίσης 
διέπρεψε δημιουργώντας μια δεύτερη 
«αυτοκρατορία», μετά την αλυσίδα των 
«Coffee Time».

Έχοντας καταλάβει κάθε κορυφή 
επιτυχίας στους επιχειρηματικούς τομείς 
που ασχολήθηκε, αυτό που υποστήριζε, 
σαν καλός σκακιστής, ήταν ότι «η επιτυχία, 
σε οποιοδήποτε τομέα, δεν βρίσκεται 
στην επανάπαυση σε αυτά που κάποιος 
δημιούργησε, αλλά με ό,τι έχει κερδηθεί να 
χτίσει σταθερά και σίγουρα τα μελλοντικά 
του βήματα για την επόμενη κίνηση».

Στην ανοδική πορεία ανάπτυξης, το 
βέβαιο είναι πως ο Τάσος Μιχαλόπουλος 
δεν απορροφήθηκε από την επιτυχία. 
Ανταποδίδοντας την επαγγελματική 
αποδοχή που βρήκε από τον κόσμο 
που τον βοήθησε, δημιούργησε έναν μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό με στόχο την 
παροχή βοήθειας σε διάφορα κοινωφελή 
έργα με ανθρωπιστικούς στόχους, ενώ 

ταυτόχρονα στεκόταν σταθερός αρωγός σε 
κάθε ομογενειακή προσπάθεια.

Παράλληλα γενναιόδωρος, δοτικός και 
ένθερμος Έλληνας, προσέφερε πάντα στην 
Ελληνική Κοινότητα, ενώ δεν παρέλειπε 
να κάνει τακτικές δωρεές στο Νοσοκομείο 
Παίδων του Τορόντο (Toronto’s Hospital for 
Sick Children).

Πολλοί απέδωσαν την επιτυχία του στο 
επιχειρηματικό του ταλέντο, αλλά όσοι 
είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, ήξεραν 
ότι σε κέρδιζε άμεσα με το εγκάρδιο και 
ειλικρινές χαμόγελό του.

Για όσους από μας τον ζήσαμε από 
κοντά, αυτό που διαπιστώναμε ήταν 
ότι διέθετε μια σπάνια και αξιοζήλευτη 
ικανότητα, ένα σπάνιο χάρισμα, να «σπάει» 
την υπερένταση και το άγχος άλλοτε με 
κάποιο αστείο, άλλοτε με κάποια κουβέντα 
υποστήριξης και άλλοτε με ένα φιλικό 
πείραγμα που άλλαζε αμέσως το κλίμα 
και μάς βοηθούσε όλους να βγάλουμε τον 
καλύτερό μας εαυτό.

Στο άκουσμα της θλιβερής είδησης, τα 
λόγια έχασαν την αξία τους και τα μάτια 

βούρκωσαν. Η απώλεια του Τάσου ήταν 
ένα γερό χτύπημα σε όλους τους φίλους και 
γνωστούς του, λίγες μέρες πριν σημάνουν 
οι καμπάνες της Ανάστασης και πριν 
προλάβουμε να του ευχηθούμε για την 
ονομαστική εορτή του.

Μπορεί να έφυγε αλλά θα είναι πάντα 
παρών και θα μας επισκέπτεται συχνά-
πυκνά μέσα από τις συζητήσεις που θα 
κάνουμε όλοι όσοι τον γνωρίσαμε έστω και 
για λίγο.

 Θα θυμόμαστε έναν σπουδαίο άνθρωπο, 
ένα σωστό οικογενειάρχη και έναν άνθρωπο 
χαμογελαστό που αποτέλεσε πρότυπο για 
πολλούς, δίνοντας το σωστό παράδειγμα 
με τη συμπεριφορά του, τόσο εντός όσο και 
εκτός των επιχειρηματικών χώρων.

Ο εκδότης Λευτέρης Σκλάβος, η κα Άννα 
Σκλάβου και όλοι όσοι εργαζόμαστε στην 
«Εβδομάδα», ευχόμαστε κουράγιο και 
συλλυπούμαστε θερμά την οικογένειά του.

Είθε να ‘ναι ελαφρύ το χώμα που θα τον 
σκεπάζει και να αναπαυθεί εν ειρήνη.

Από την Σύνταξη της «Εβδομάδας»

Έφυγε ο άνθρωπος με το ζεστό χαμόγελο
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

- Έλα Σκλάβε, που είσαι;
-Τι ερώτηση είναι αυτή μικρέ; Έχεις 

λαλήσει μου φαίνεται.... Άκου εκεί που 
είμαι.

-Εντάξει Σκλάβε, καταλαβαίνεις τι 
εννοώ. Μου φαίνεσαι κουρασμένος ή 
είναι η ιδέα μου;

- Έτσι είναι μικρέ. Τις τελευταίες 
εβδομάδες εδώ πάνω γίνεται ένας 
ψιλοχαμός. Αρκετοί επώνυμοι και μη 
πέρασαν τις πύλες μας.

Ένας απ’ αυτούς ήταν ο πρίγκιπας 
Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας 
της Αγγλίας και ο φίλος μου ο Τάσος.  
Έπρεπε να τους καλωσορίσουμε.

-Τι κάνατε ακριβώς Σκλάβε;
-Για τον πρίγκιπα μικρέ, μαζευτήκαμε, 

φάγαμε και στο τέλος ήπιαμε το τσαγάκι 
μας. Τα τυπικά ξέρεις..

- Για τον Τάσο;
-Άστα μικρέ. Για να καταλάβεις θα 

σου πω μόνο αυτό...  ο Καζαντζίδης 
έχει να σηκωθεί από το κρεβάτι του 
εδώ και τρεις ημέρες. Φαντάσου τι 
έγινε...

Αυτό που μου έκανε εντύπωση  ήταν 
η επιθυμία του πρίγκιπα. Θυμάσαι 
μικρέ που κάποια στιγμή σου είχα 
αναφέρει ότι, όποιος ανεβαίνει εδώ 
πάνω έχει το δικαίωμα να ζητήσει μια 
επιθυμία;

- Ναι Σκλάβε το θυμάμαι.  Γι’αυτό 
άλλωστε εξακολουθούμε να μιλάμε 
εμείς οι δύο.  Τι επιθυμία είχε όμως ο 
πρίγκιπας;

- Μια και μοναδική μικρέ.  Να δίνει 
ο Θεός πολλά χρόνια ακόμα ζωής στη 
βασίλισσά του.

Η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγην με 
αυτή του την επιθυμία και χωρίς να 
το καλοσκεφτώ του είπα, ότι πρέπει 
να την αγαπάει πολύ. Αυτό που μου 
απάντησε βέβαια με κούφανε...

-Τι εννοείς Σκλάβε;
- Μου είπε χαμογελώντας ότι την είχε 

70 χρόνια πάνω στο κεφάλι του, οπότε 
αν ο Θεός της έδινε 20 χρόνια ακόμα 
θα ησύχαζε λίγο και αυτός. 

- Δίκιο έχει Σκλάβε. Τόσα χρόνια μαζί 
και πάντα στη σκιά της.

- Η επιθυμία του φίλου μου του Τάσου 
μικρέ ήταν να σωθεί η κοινότητα. Του 
είπε βέβαια ο Μεγάλος, ότι αυτό που 
του ζητάει να κάνει δεν είναι μια απλή 
επιθυμία, αλλά ένα θαύμα. 

Είμαι σίγουρος όμως, ότι ο Θεός 
θα βάλει το χέρι του  ώστε να βγει η 
κοινότητα από το χάλι που βρίσκεται.

- Απ’ότι φαίνεται Σκλάβε είναι σε καλό 
δρόμο η όλη διαδικασία διάσωσης της 
κοινότητας. Έχουν μαζευτεί περίπου 
500 χιλιάδες. 

- Το θέμα μικρέ δεν είναι μόνο να 
μαζευτεί το ανάλογο ποσό, αλλά και τι 
θα γίνει μετά. Έχω όμως εμπιστοσύνη 
στην επιτροπή που ανέλαβε. Κάτι 
θα σκεφτούν και για την μετέπειτα 
πορεία της κοινότητας. Είναι άνθρωποι 
σοβαροί και αξιόλογοι. 

Ο  Γιάννης Φαναράς, ο γιατρός 
Αναστάσιος Καραντώνης, ο Γιάννης 

Αντωνόπουλος, ο αγαπητός μου φίλος  
Αντώνης Λιόλιος και πολλοί άλλοι 
φυσικά. 

- Συμφωνώ Σκλάβε.
-Είμαι σίγουρος μικρέ ότι όλα θα 

πάνε καλά. Όταν με το καλό περάσει 
η μπόρα και μπείτε στην κανονικότητα 
θα έχετε όλο τον χρόνο για να τα βάλετε 
όλα σε μια τάξη. 

- Έτσι ακριβώς Σκλάβε. Όλα θα 
γίνουν αρκεί να έχουμε την υγειά μας.

Σε αφήνω όμως, γιατί έχω να βγάλω 
την πασχαλινή έκδοση. 

- Ναι μικρέ το γνωρίζω. 
Θέλω όμως να ευχηθώ από όλους 

εμάς εδώ πάνω καλό Πάσχα και να 
ξέρετε ότι μπορεί να λείπουμε, όμως 
είμαστε πάντα κοντά σας. Αρκεί να 
κοιτάτε ψηλά και να το πιστεύετε. 

- Αχ Σκλάβε... Μόνο για μια ημέρα να 
κατέβαινες και τι στον κόσμο.  Έτσι για 
να βγάζαμε μια έκδοση μαζί. 

- Ούτε να το σκέφτεσαι μικρέ. Δεν 
τρελάθηκα ακόμα. Μετά θα καλομάθεις 
και θα μου το ζητάς συνέχεια... δεν 
θέλω μπελάδες στο κεφάλι μου. Μια 
χαρά περνάω εδώ πάνω. 

-Εντάξει Σκλάβε ότι θέλεις εσύ... Μας 
λείπεις όμως πολύ.

-Το ξέρω μικρέ. Αν δεν σου έλειπα 
δεν θα έβγαινε η εφημερίδα.  

Τη μάνα σου και τα μάτια σου.
- Έγινε, μείνε ήσυχος Σκλάβε.
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α. Ο κενός τάφος

1. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 
(κεφ. 28,11-15) μας πληροφορεί, ότι 
επιφωσκούσης της μιας Σαββάτων 
(Κυριακής), 25 Μαρτίου 29 μ.Χ. δύο 
γυναίκες, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη 
Μαρία (=η Παναγία) επήγαν «θεωρήσαι τον 
τάφον» του Ιησού. Μα ενώ ήσαν απέναντί 
του και «εθεώρουν» αυτόν, ξαφνικά έγινε 
σεισμός μεγάλος. Και ένας άγγελος κατέβη 
από τον ουρανό και απεκύλισε τον λίθον, 

που έφραζε το στόμιο του τάφου· και 
κάθισε επάνω σ’ αυτόν. Η όψη του αγγέλου 
ήταν ολόφωτη σαν αστραπή και τα ιμάτιά 
του λευκά σαν το χιόνι. Οι φρουροί (=οι 
της κουστωδίας) τον είδαν. Και φοβήθηκαν 
πολύ. Άρχισαν να τρέμουν. Έγιναν από 
τον φόβο τους σαν νεκροί!

2. Οι δύο γυναίκες είδαν τον άγγελο να 
αποκυλίει τον λίθο (=την ταφόπετρα). Μα 
δεν είδαν τον Ιησού. Ούτε μέσα. Ούτε 
να βγαίνει. Είδαν μόνο μέσα τα νεκρικά 
σάβανα. Και μάλιστα τυλιγμένα!

Και τί κατάλαβαν; Παρ’ ότι είδαν τον 
άγγελο και τον σεισμό, το συμπέρασμά 
τους ήταν, ότι το σώμα του Ιησού είχε 
μεταφερθεί αλλού.

Και ο άγγελος τους είπε: «Μη φοβάσθε. 
Ξέρω, ποιόν ψάχνετε να βρείτε. Τον Ιησού. 
Μα δεν θα τον βρείτε. Γιατί αναστήθηκε. 
Ελάτε, να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια τον 
τόπο που τον είχαν βάλει! Και τρέξτε να το 
αναγγείλετε στους μαθητές Του».

Οι γυναίκες έφυγαν αμέσως. Πήγαιναν 
τρέχοντας να αναγγείλουν το θαύμα της 
ανάστασης του Ιησού στους μαθητές Του. 
Μα στον δρόμο εμφανίσθηκε ενώπιον 
τους ο Χριστός. Και τους είπε: « Χαίρετε». 
Τον πλησίασαν. Και έπεσαν να Τον 
προσκυνήσουν. Και ο Χριστός τους είπε: 
«Μη φοβάσθε! Πηγαίνετε, να μεταφέρετε 
στους μαθητές μου την εντολή μου να 
πάνε στην Γαλιλαία (= λόφος έξω από την 
Ιερουσαλήμ). Εκεί θα με δουν».

3. Είναι φανερό από την διήγηση αυτή, 
ότι όταν ο άγγελος αποκύλισε τον λίθο, 
ο Ιησούς δεν ήταν πια στον τάφο. Είχε 
αναστηθεί και είχε φύγει από τον τάφο! 
Πώς;

Μας το λέγει το τροπάριο: «Κύριε, ούτως 
εξήλθες εσφραγισμένου του τάφου· καθώς 
εισήλθες και των θυρών κεκλεισμένων 
προς τους μαθητάς Σου».

Μετά την ανάσταση το Σώμα του Ιησού 
είχε γίνει πνευματικό (Α’ Κορινθ. 15,44). Η 
οποιαδήποτε μορφή ύλης δεν παρεμπόδιζε 
πια τις κινήσεις Του.

β. Η αντίδραση των εβραίων

1. Το άγιο Ευαγγέλιο (Ματθ. 28, 11-15) 
μας πληροφορεί: Αμέσως μόλις έγιναν τα 
πιο πάνω, κάποιοι από τους στρατιώτες 
της κουστωδίας ξέροντας, τι τους περίμενε, 
έτρεξαν στον Καϊάφα, τον άμεσο για την 
υπόθεση αυτή προϊστάμενό τους (Ματθ. 
27,65). Και του ανέφεραν λεπτομερώς, τι 
είχε γίνει. «Απήγγειλαν τοις αρχιερεύσιν 
άπαντα τα γενόμενα» (Ματθ. 28,11). Ο 
Καϊάφας ενέργησε αστραπιαία. Συνεκάλεσε 
αμέσως το Συνέδριο (Σανχεντρίν). Και 

ενώπιον όλων των αρχιερέων και αρχόντων 
οι της κουστωδίας επανέλαβαν, τι είχε και 
είχαν ιδεί.

2. Και το Συνέδριο, έκανε την σκέψη: Αν 
τραβήξουμε τα άκρα ζητώντας την τιμωρία 
των στρατιωτών, το θέμα θα φθάσει στον 
Πιλάτο. Και εκεί, ενώπιόν του, οι στρατιώτες 
θα υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Και θα 
αγωνισθούν πάση θυσία για την ζωή τους! 
Θα τα ειπούν όλα. Και περισσότερα! Και ο 
Πιλάτος αφορμή θέλει να στραφεί εναντίον 
μας! Αυτός με το ζόρι συμφώνησε στην 
καταδίκη του Ιησού! Τί θα γίνει, αν μάθει 
τέτοια πράγματα;

3. Και το Συνέδριο κατέληξε στην 
απόφαση: Να μην δεχθεί τις μαρτυρίες των 
στρατιωτών και να μην αφήσει να γίνουν 
ευρύτερα γνωστές.

Για την υλοποίηση της αποφάσεώς τους, 
αυτής, προχώρησαν στις εξής ενέργειες: 
Ἐδωσαν χρήματα πολλά στους στρατιώτες 
με την δέσμευση να λένε, ότι το Σώμα του 
Ιησού το έκλεψαν οι μαθητές Του, ενώ αυτοί 
εκοιμώντο. Ανέλαβαν την ευθύνη ενώπιον 
του Πιλάτου. Διέσπειραν στον κόσμο την 
είδηση, ότι το Σώμα του Ιησού το έκλεψαν 
οι μαθητές Του. Έκαναν την εκδοχή αυτή 
επίσημη θέση των Εβραίων επάνω στο 
θέμα της Αναστάσεως του Κυρίου.

Είναι φανερό, ότι: ο Πιλάτος δεν 
ενδιαφέρθηκε να τιμωρήσει τους Ρωμαίους 
στρατιώτες για «γελοίες υποθέσεις» των 
Εβραίων· και ότι τα μυστικά «διέρρευσαν» 
και από τους στρατιώτες και από το 
Συνέδριο.

Πόσο λογική είναι η εξήγηση που 
δίνουν τα άγια Ευαγγέλια για το πως 
δημιουργήθηκε η εκδοχή των Εβραίων στο 
θέμα της Αναστάσεως!

γ. Απόλυτα βέβαιοι

1. Οι δύο γυναίκες έτρεξαν στους 
μαθητές του Ιησού. Τους μετέφεραν την 
παραγγελία Του. Και αμέσως έτρεξαν ο 
Πέτρος και ο Ιωάννης να ιδούν τον κενό 
τάφο. Έφθασαν. Μπήκαν μέσα. Και είδαν 
τα νεκρικά σάβανα εκεί. Και το σουδάριο (= 
μανδήλιο), με το οποίο είχαν σκεπάσει το 

Η αλήθεια για την Ανάσταση

a
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πρόσωπο του Ιησού προσεκτικά τυλιγμένο. 
Είδαν και πίστεψαν (Ιω. 20,8). Στην 
συνέχεια η επικοινωνία με τον αναστάντα 
Ιησού τόνωσε την πίστη τους. Την έκανε 
γρανίτη. Βεβαιότητα ακράδαντη.

2. Να, πως περιγράφει ο απόστολος 
Παύλος τα αισθήματά του για τον Χριστό 
και την ανάστασή Του: «Αξιώθηκα και είδα 
τον Χριστό. Τον είδα μέσα στο φως της 
θείας δόξας Του. Και ο Χριστός μου μίλησε. 
Εμένα του αμαρτωλού· του χειρότερου από 
όλους! Και δεν τόλμησα να παρακούσω 
σε μια τέτοια ουράνια οπτασία και εντολή. 
Και από τότε γυρίζω όλον τον κόσμο και 
κηρύττω. Και είμαι πρόθυμος (=ετοίμως 
έχω) όχι μόνο να δω τον εαυτό μου στα 
σίδερα της φυλακής (=ου μόνον δεθήναι), 
αλλά και να με εκτελέσουν σαν κακούργο 
υπέρ του Ονόματος του Κυρίου Ιησού» 
(Πραξ. 21,24).

3. Με άλλα λόγια ο απόστολος Παύλος 
μας λέει: Είδαμε τον Χριστό μετά την 
θανάτωση Του ζωντανό και καταλάβαμε 
τι είναι. Για μας τα πράγματα είναι 
ξεκάθαρα. Πορεία και τέρμα για μας είναι 
προαποφασισμένα. Δεν ψάχνουμε ούτε για 
δόξα ούτε για αγαθά. Ένα μόνο ποθούμε: 
να μείνουμε πιστοί στον Χριστό· να 
τηρήσουμε την εντολή Του.

δ. Πώς έγινε η ανάσταση

1. Ο Ιησούς δεν ήταν μόνο άνθρωπος. 
Ήταν και ο Θεός. Απέθανε σαν άνθρωπος. 
Και ετάφη σαν άνθρωπος. Μα σαν Θεός 
ήταν και έμεινε αθάνατος και ζωοποιός. 
Με τον θάνατό Του χωρίσθηκε η ψυχή 
Του από το Σώμα Του. Η θεότητά Του 
έμεινε ενωμένη και με την ψυχή Του και 

με το Σώμα Του. Έτσι όταν ήρθε η ώρα, 
η παντοδύναμη θεότητα ξαναένωσε τα 
διεστώτα(=χωρισμένα), ψυχή και σώμα, 
και ο Ιησούς ανέστη. Με την ανάσταση το 
σώμα του Ιησού θεώθηκε· δηλαδή έγινε 
από φθαρτό άφθαρτο και από χοϊκό έγινε 
πνευματικό.

2. Αφού αναστήθηκε ο Ιησούς, πρώτα 
απέβαλε ήρεμα τα σουδάρια και την 
σινδόνα, με τα οποία τον είχαν ενταφιάσει· 
τα τύλιξε με προσοχή και νοικοκυροσύνη· 
και μετά, «εξήλθεν εσφραγισμένου του 
τάφου, καθώς εισήλθε και των θυρών 
κεκλεισμένων προς τους μαθητάς Του». 
Και «ουκ, ήσθοντο, πότε ανέστη, οι 
φυλάσσοντες Αυτόν στρατιώται». Γιατί, ό,τι 
και να κάνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν 
να τον βάλουν τον Θεό στο χέρι! Είναι και 
πιο έξυπνος! Και πιο εύστροφος! και πιο 
δυνατός!

3. Και μια ακόμη θεολογική παρατήρηση. 
Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι 
ένας Θεός. Και ονομάζονται και τα τρία 
πρόσωπα «Ο Ων» (=ο υπάρχων), εβραϊκά 
Ιεχωβά ή Ιαχβέ. Τα τρία πρόσωπα (Πατήρ, 
Υιός και Άγιον Πνεύμα) έχουν μία θέληση 
και μία ενέργεια.

Γι’ αυτό και η Γραφή: Άλλοτε μας λέει, 
ότι τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός Πατήρ 
(Πραξ. 3,15, Ρωμ. 6,4, Κολ. 2,12), άλλοτε, 
ότι αναστήθηκε μόνος Του «αυτεξουσίως» 
(Ιω. 10,18) και άλλοτε, ότι τον ανέστησε το 
Άγιο Πνεύμα (Ρωμ. 8,11).

ε. εν τω Ονόματί Μου…

1. Οι απόστολοι δεν βγήκαν στο κήρυγμα 
με μόνο όπλο τους μια ιδεολογία (= την 

πίστη στον Χριστό). Ο Χριστός δεν τους 
άφησε άοπλους και γυμνούς. Τους έδωσε 
ένα μεγάλο όπλο: την δύναμή Του. Τους 
είπε: Όποιος πιστεύει σ’ Εμένα θα κάνει 
όχι μόνο τα έργα που κάνω εγώ, αλλά 
και άλλα ακόμη μεγαλύτερα (Ιω. 14,12). 
Εκείνοι που πιστεύουν σ’ Εμένα, θα κάνουν 
μεγάλα θαύματα: Θα βγάλουν στο όνομά 
Μου δαιμόνια· θα μιλούν γλώσσες, που 
δεν τις ξέρουν· θα πιάνουν φίδια, και το 
δηλητήριό τους δεν θα τους βλάπτει· θα 
πίνουν δηλητήρια, χωρίς να πάθουν τίποτε· 
θα θεραπεύουν αρρώστους (Μαρκ. 16, 17-
19). Θα σας στείλω αυτό, που υποσχέθηκε 
ο Πατέρας Μου (= το Άγιο Πνεύμα). Μείνατε 
στην Ιερουσαλήμ, μέχρι που να ενδυθήτε 
την εξ ύψους δύναμιν (Λουκ. 24,49). 
Σας δίνω την δύναμη και την εξουσία να 
θεραπεύετε ασθενείς· να ανασταίνετε 
νεκρούς· να καθαρίζετε λεπρούς· να 
βγάζετε δαιμόνια (Ματθ. 10,8).

2. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο μέσα 
στην απέραντη απλότητά του μας δίνει 
την εξής υπέροχη μαρτυρία: Ο μεν Κύριος 
Ιησούς Χριστός μετά από αυτά ανελήφθη 
στον ουρανό και «εκάθισεν εκ δεξιών 
του Πατρός». Εκείνοι δε (οι απόστολοι) 
«εξελθόντες, εκήρυξαν πανταχού, του 
Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον τους 
βεβαιούντος δια των επακολουθούντων 
σημείων». Δηλαδή: Παντού μαζί τους ήταν 
ο Κύριος. Τους βοηθούσε. Τους ενίσχυε. 
Και επεκύρωνε τα λόγια τους με θαύματα, 
που ποτέ δεν έπαυσαν να γίνονται (Μάρ. 
16, 19-20).

Ένα παράδειγμα: Είπε ο Πέτρος στον 
παράλυτο ζητιάνο: «Αργύριον και χρυσίον 
ουχ υπάρχει μοι∙ ο δε έχω τούτο σοι δίδωμι: 
Εν τω ονόματι Ιησού Χριστού έγειρε και 

περιπάτει». Και ο παράλυτος έγινε σαν 
παλληκάρι… (Πράξ. 3, 6-7).

Και τα θαύματα συνεχίζονται: Πόσα 
θαύματα! Και τι θαύματα! Από τότε… μέχρι 
και σήμερα. Ούτε σταμάτησαν. Ούτε θα 
σταματήσουν ποτέ. Τα χαρίσματα του 
Χριστού στους μαθητές Του, εξακολουθούν 
να ενεργούν και σήμερα. Μέσω των ιερέων 
Του· Μέσω των αγίων Του· Μέσω του 
Τιμίου Σταυρού· Μέσω των αγίων εικόνων· 
Μέσω του νερού του Αγιασμού· Μέσω των 
λειψάνων των αγίων· Μέσω του κάθε τι που 
Εκείνος αγίασε. Οι Πράξεις των Αποστόλων 
και η ιστορία της Εκκλησίας είναι γεμάτες 
από θαύματα των αποστόλων και των 
αγίων. Μέχρι σήμερα.

Μετά από όλα αυτά, υπενθυμίζομε στους 
αναγνώστες μας δύο λόγια της αγίας 
Γραφής: Όταν οι Εβραίοι του ζητούσαν 
«σημείο», που να αποδείκνυε την ιδιότητά 
Του, σαν μεσσία και Θεού, ο Ιησούς τους 
απάντησε: «Γενεά πονηρά και μοιχαλίς 
σημείον ζητεί! Και σημείον ου δοθήσεται 
αυτή, ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου». 
Όπως δηλαδή ο Ιωνάς έμεινε τρεις ημέρες 
στην κοιλιά του κήτους και μετά βγήκε 
ζωντανός, υγιής, δυνατός, έτσι και ο Υιός 
του Ανθρώπου θα μείνει στην κοιλιά της 
γης (= στον τάφο) τρεις ημέρες και μετά 
θα αναστηθεί (Ματθ. 12, 38-40, Λουκ. 11, 
29-30). Η ανάσταση του Χριστού είναι 
το σημείο που δόθηκε στην πονηρή και 
μοιχαλίδα γενεά, που τα βλέπει όλα με την 
ξηρή λογική του παλαιού ανθρώπου. Άρα η 
ανάσταση του Χριστού είναι θέμα, που όταν 
το ψάξει κανείς, βρίσκει!

(+Μελετίου, Μητρ. Νικοπόλεως, 
αποσπάσματα από το βιβλίο: 

Τι είναι ο Χριστός;)
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Ο επιχειρηματίας κ. ΓΕΩρΓΙΟΣ ΣΕρΕΤΗΣ 
με την σύζυγό του και τα εγγόνια τους

εύχονται σε όλη την Ομογένεια
ΧαροΥμενο ΠασΧα

και καλΗ αναστασΗ

Το ενδιαφέρον στην ιστορική δήλωση 
του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, 
ήταν αναμφισβήτητα επικεντρωμένο στην 
αναφορά του για την Γενοκτονία των 
Αρμενίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Το ενδιαφέρον ωστόσο της ελληνικής 
κοινής γνώμης κέντρισε και ένα άλλο 
σημείο τής τόσο προσεκτικά διατυπωμένης 
δήλωσής του και συγκεκριμένα στη 
χρήση της ελληνικής ονομασίας 
Κωνσταντινούπολη για την τότε 
πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας αντί της 
τουρκικής ονομασίας Ιστανμπούλ (Istan-
bul), η οποία χρησιμοποιείται σε επίσημο 
επίπεδο διεθνώς.

Συγκεκριμένα, στην πρωτότυπη 
δήλωσή του στα αγγλικά ο κ. Μπάιντεν 
χρησιμοποίησε τη λέξη «Constantinople» 
και όχι «Istanbul»: «Κάθε χρόνο αυτήν την 
ημέρα, θυμόμαστε τις ζωές όλων εκείνων 
που πέθαναν στη Γενοκτονία των Αρμενίων 
της Οθωμανικής εποχής και δεσμευόμαστε 
να αποτρέψουμε ξανά μια τέτοια θηριωδία. 
Ξεκινώντας στις 24 Απριλίου 1915, με 
τη σύλληψη Αρμενίων διανοουμένων 
και ηγετών της κοινότητας στην 
Κωνσταντινούπολη από οθωμανικές αρχές, 
ενάμισι εκατομμύριο Αρμένιοι απελάθηκαν, 
σφαγιάστηκαν ή βάδισαν μέχρι θανάτου σε 
μια εκστρατεία εξόντωσης».

Η προσεκτικά διατυπωμένη δήλωσή 
του οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι και το 
1928 διεθνώς γινόταν χρήση της ελληνικής 
ονομασίας Κωνσταντινούπολη (Constan-
tinople), αλλά και οι οθωμανικές αρχές, 
μέχρι και την επίσημη κατάλυση της 
Αυτοκρατορίας από τους εθνικιστές του 
Κεμάλ Ατατούρκ το 1923, χρησιμοποιούσαν 
επισήμως την αραβική απόδοση της ίδιας 
ονομασίας, δηλαδή Κονσταντίνιγε (Kon-
stantiniye).

Στην περίοδο μετά την Ανακωχή του 
1918 οι ιστορικές πηγές αναφέρουν τη 
χρήση και των δύο ονομασιών. Οι νικήτριες 
δυνάμεις της Αντάντ που αποβίβασαν τα 
στρατεύματά τους στην Πόλη μετά τον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιούσαν 
την επικρατούσα διεθνή ονομασία, 
Κωνσταντινούπολη. Το ίδιο όμως έπρατταν 
και οι οθωμανικές αρχές στα επίσημα 
έγγραφά τους, που χρησιμοποίούσαν 
ονομασίες οι οποίες είχαν τη ρίζα τους 
στην «Κωνσταντίνου Πόλη». Ωστόσο, 
ο τουρκικός πληθυσμός και ιδιαίτερα το 
τμήμα εκείνο που προσχωρούσε σταδιακά 

στο εθνικό κίνημα που «φούντωνε» στην 
Άγκυρα προτιμούσε τη λέξη Ιστανμπούλ, 
καθώς είχε για τους ίδιους λιγότερη 
αρνητική χροιά, αφού ακουγόταν πιο 
τουρκική, ασχετώς από το γεγονός ότι και η 
λέξη αυτή είχε ελληνική ρίζα, προερχόμενη 
από την φράση «εις την Πόλιν».

Με την υιοθέτηση της λατινικής γραφής 
στην τουρκική γλώσσα το 1928, η ονομασία 
Κο ν σ τα ν τ ί ν ι γ ε / Κω ν σ τα ν τ ι ν ο ύ πολ η 
καταργήθηκε πλήρως, οι τουρκικές 
αρχές απαγόρευσαν τη χρήση της και 
επιβλήθηκε η τουρκική ονομασία «Istan-
bul», γραμμένη με το λατινικό αλφάβητο. Η 
διεθνής αλληλογραφία, μάλιστα, που στη 
διεύθυνση έφερε τη λέξη Constantinople 
επιστρεφόταν, ακόμη κι αν ο αποστολέας 
χρησιμοποιούσε δίπλα και τη λέξη Istanbul.

Η δήλωση του Τζο Μπάιντεν για την 
Γενοκτονία των Αρμενίων ήταν αν μη τι 
άλλο προσεκτικά διατυπωμένη και ως εκ 
τούτου έχει πολιτικό ενδιαφέρον η αναφορά 
του στην επίσημη ονομασία της Πόλης την 
περίοδο εκείνη.

Θα μπορούσε να ερμηνευτεί όμως 
ως ένας επιπλέον λεπτός χειρισμός της 
γλώσσας εκ μέρους του για να επιρρίψει την 
ευθύνη της Γενοκτονίας στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και να υποδηλώσει με 
έναν υποδόριο τρόπο ότι διαχωρίζει τη 
σύγχρονη Τουρκία από το βάρος της 
ευθύνης αυτής. «Βλέπουμε αυτόν τον πόνο. 
Επιβεβαιώνουμε την Ιστορία. Το κάνουμε 
αυτό για να μην κατηγορούμε, αλλά για να 
διασφαλίσουμε ότι αυτό που συνέβη δεν θα 
επαναληφθεί ποτέ» έσπευσε να προσθέσει, 
εξάλλου, ο ίδιος στη δήλωσή του.

cnn.gr

Γιατί ο Μπάιντεν είπε 
«Κωνσταντινούπολη» 
και όχι «ιστανμπούλ»



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνιαΠάσχα 2021 13



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια Πάσχα 202114

Ο επιχειρηματίας 
κ. Στυλιανός Μιρκόπουλος

εύχεται
σε όλο τον Ελληνισμό 

καλο Πασχα
και καλη ανασταση

Αυτό το κείμενο είναι αφιερωμένο σε 
όσους κάθε χρόνο τέτοια εποχή λένε: «Πού 
θα πάω φέτος; Πάσχα εγώ στην Αθήνα δεν 
κάνω. Εννοείται ότι θα πάω στο χωριό». 
Κάποιος που δεν εγκαταλείπει την πόλη 
τις διακοπές του Πάσχα ή που όταν φεύγει, 
επιλέγει αμιγώς τουριστικούς προορισμούς, 
δύσκολα θα μπορέσει να μας καταλάβει. 
Η υποφαινόμενη ανήκει κι εκείνη στην 
κατηγορία των ανθρώπων που κάθε χρόνο 
γιορτάζουν το Πάσχα στον τόπο καταγωγής 
τους. Γιατί όμως δεν θα το άλλαζα με τίποτα; 
Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τη γιορτή του 
Πάσχα μακριά από το χωριό;

Περνάς το Πάσχα με τους ίδιους 
φίλους που το πέρναγες όταν 

ήσουν παιδί

Όταν ήσουν παιδί, είτε ήθελες είτε όχι, 
ακολουθούσες τους γονείς σου στο χωριό. 
Μπορεί κάποιες φορές να γκρίνιαζες και 
να προτιμούσες να μείνεις σπίτι να δεις 
τηλεόραση μέχρι να ξαναανοίξουν τα 
σχολεία, όμως με το που σου έλεγε η μαμά 

σου «δεν θες να δεις τους φίλους σου;», 
πάντα κάτι άλλαζε Μέσα σου. Αμέσως, 
άρχιζες να αναπολείς το ανέμελο παιχνίδι 
στην πλατεία του χωριού, τον διαγωνισμό 
της καλύτερης λαμπάδας που κάνατε 
άτυπα μεταξύ σας, τα πνιχτά γελάκια με 
τους φίλους σας την ώρα της λειτουργίας 
όταν οι γονείς σας επέμεναν να πάτε 
στην εκκλησία και τα κουλουράκια της 
γιαγιάς που τα τρώγατε κρυφά  πριν την 
Ανάσταση. Το παιχνίδι στην πλατεία μπορεί 
να έχει αντικατασταθεί από τους μεζέδες 
στο καφενείο ή τον καφέ στο σπίτι και οι 
περίτεχνες λαμπάδες από απλά κεριά 
όμως εσείς παραμένετε οι ίδιοι, αν και 
λίγο πιο μεγάλοι. Οι πασχαλινές διακοπές 
ήταν η ευκαιρία να βρεθείτε όλα τα παιδιά 
μαζί μια που το καλοκαίρι πολλές φορές οι 
άδειες των γονιών μοιράζονταν και μπορεί 
να μην συνέπιπταν. Είναι πολύ συγκινητικό 
αν σκεφτείς ότι περνάς το Πάσχα με τα ίδια 
άτομα από τότε που ήσουν παιδί. Ακόμα 
πιο συγκινητικές είναι οι αναμνήσεις που 
αναπολείτε μαζί κάθε χρονιά…

Γιατί δεν 
θα άλλαζα 
με τίποτα 
το Πάσχα 
στο χωριό

a
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Ο ιδιοκτήτης 
του Ελληνικού 
Φαρμακείου
ΑPOLLON 

PHARMACY
κ. ΓΙΩρΓΟΣ 

ΧρΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
η σύζυγός του 

και τα παιδιά τους
ευχαριστούν 

τον Ελληνισμό 
για την αμέριστη 

υποστήριξη
και εύχονται 

χαρουμενο 
πασχα

και 
καλη 

ανασταση

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
Αγ. Γεωργίου 

Toronto

Ο Ιερέας, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Αγίου Γεωργίου, 

η Πρόεδρος και τα Μέλη της Φιλοπτώχου, 

η Γραμματέας, οι Κατηχητές, οι Ιεροψάλτες, 

η Χορωδία, οι Ιερόπαιδες, 

οι Νεωκόροι και όλοι οι Εθελοντές 

σας εύχονται 

ευλογημενο και ευφροσυνο Πασχα

Τα σπίτια είναι πάντα ανοιχτά

Το σίγουρο είναι πως τις διακοπές του 
Πάσχα η πόρτα του σπιτιού σου μένει 
πάντα ανοιχτή. Για να είμαστε ακριβείς, 
οι πόρτες όλων των σπιτιών παραμένουν 
ανοιχτές- κυριολεκτικά. Οι συγγενείς σου 
θα έρθουν να σε δουν, να ψήσετε καφέ, να 
πείτε τα νέα σας και στο τέλος της ημέρας 
μπορεί να μην έχεις κάνει τίποτε άλλο πέρα 
από αυτό… κι όμως να έχεις περάσει πολύ 
καλά!

Ακολουθείς τα έθιμα όχι γιατί 
«πρέπει» αλλά γιατί θες

Η αλήθεια είναι πως το Πάσχα το 
«καταλαβαίνεις» περισσότερο στο χωριό 
γιατί ζεις περισσότερο τα έθιμά του. Εκεί 
κάθε μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι 

διαφορετική, η ατμόσφαιρα είναι πιο 
κατανυκτική και οι παραδόσεις τηρούνται 
ευλαβικά αυτή την περίοδο. Στην Αθήνα 
μπορεί να μην έκανες τίποτα από αυτά 
αλλά στο χωριό το κάνεις με προθυμία 
και όχι από υποχρέωση. Νηστεύεις, 
παρακολουθείς τη λειτουργία, πηγαίνεις 
στον Επιτάφιο, φτιάχνεις κουλουράκια, 
βάφεις αυγά και συμμετέχεις σε κάθε 
παράδοση του χωριού.

Το πασχαλινό τραπέζι δεν είναι 
μόνο… οικογενειακό

Το τραπέζι της Ανάστασης μόνο 
οικογενειακό δεν είναι. Αν ο καιρός το 
επιτρέπει, το γεύμα φυσικά γίνεται στις 
αυλές των σπιτιών. Οι προπόσεις δίνουν και 
παίρνουν, οι ευχές και τα «Χρόνια πολλά» 
είναι η αφορμή για να ακούσεις μετά «κάτσε 
λίγο μαζί μας να τσιμπήσεις κάτι. Το πέτυχα 
το κοκορέτσι!». Με δυο λόγια, το τραπέζι 
του Πάσχα, κατά ένα περίεργο τρόπο, 
τους χωράει όλους: οικογένειες, φίλους, 
συγγενείς και συχωριανούς και κανείς δεν 
αισθάνεται παρείσακτος.

Ο επιτάφιος και η Ανάσταση 
αποκτούν άλλο νόημα

Η περιφορά του Επιταφίου και το βράδυ 

της Ανάστασης αποκτούν άλλο νόημα στο 
χωριό. Η ευλάβεια και η κατάνυξη είναι 
έκδηλες και ίσως αυτό που τελικά κάνει τον 
Επιτάφιο και την Ανάσταση τόσο ξεχωριστά 
Μυστήρια είναι οι άνθρωποι στο χωριό. 
Τους γνωρίζεις όλους, σε γνωρίζουν όλοι, 
ανταλλάσσετε ευχές και «χρόνια πολλά», 
αγκαλιάζεστε κι αυτό είναι μάλλον η 
αγαπημένη σας στιγμή…

24 Απρ 2019 /Μαρία Κωνσταντοπούλου
mama365.gr
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Ο πρόεδρος κ. Γιαννιού 
ο Ιερ. Προϊστάμενος π. Θ. Παρασκευόπουλος

τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου, 
η πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας 

και τα μέλη του Ι. Ναού 
εύχονται ολόψυχα  σε όλους τους Έλληνες 

εΥλογΗμενο ΠασΧα
καλΗ αναστασΗ

Ι. Ν. ΑΓ. ΚωΝστΑΝτΙΝΟυ ΚΑΙ  ΕλΕΝησ
τΟΡΟΝτΟ

Οι Ιερείς, ο Πρόεδρος και τα μέλη
 του Διοικητικού Συμβουλίου

η Πρόεδρος και τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
οι Ιεροψάλτες, οι Ιερόπαιδες

το προσωπικό του γραφείου και του βιβλιοπωλείου
οι Διδάσκοντες και διδασκόμενοι στο Κατηχητικό  σχολείο

η Νεολαία, τα Χορευτικά συγκροτήματα, 
η ομάδα Υπερηλίκων

και όλα τα μέλη της Κοινότητας του

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟY ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛIΑ 
MISSISSAUGA

Εύχονται σε όλη την Ελληνική Παροικία

Καλή Ανάσταση!
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Ο Υφυπουργός Εξωτερι- 
κών, κ. Κωνσταντίνος 
Βλάσης, συμμετείχε σήμε-
ρα, 23 Απριλίου 2021, 
στην Λευκωσία, στην 
Τριμερή Συνάντηση για 
θέματα Αποδήμων με τον 
Επίτροπο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας αρμόδιο για 
Ανθρωπιστικά Θέματα 
και Θέματα Αποδήμων, 
κ. Φώτη Φωτίου και την 
Υπουργό Μετανάστευσης 
και Αποδήμων της 
Αιγύπτου, κα Nabila 
Makram.

Οι τρεις πλευρές αξιολό-
γησαν την πορεία της μέχρι 
τώρα συνεργασίας τους 
υπό το φως των αλλαγών 
που έχουν προκύψει το τελευταίο 
διάστημα εξαιτίας των συνεπειών 
της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο, 
συζητήθηκαν τρόποι να αναπτυχθούν 
δράσεις που είχαν προταθεί στο 
παρελθόν, ενώ παρουσιάστηκαν και 
νέες ιδέες για πρωτοβουλίες, οι οποίες 
θα ενισχύσουν την στενή συνεργασία 
των κρατών στον τομέα της Διασποράς, 
με έμφαση στη νεολαία και στον 

πολιτισμό.  
Τέλος, συμφωνήθηκε η επόμενη 

Τριμερής Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-
Αιγύπτου για θέματα Αποδήμων να 
πραγματοποιηθεί στο Κάιρο το φθινόπωρο 
του 2021. Στο πλαίσιο αυτής, θα λάβει 
χώρα, μεταξύ άλλων, εκδήλωση για τον 
εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης.

Συμμετοχή του Υφυπουργού εξωτερικών 
κ. Κωνσταντίνου Βλάση, στην Τριμερή 
Συνάντηση ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου 

για θέματα Αποδήμων
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Οι αδελφοί 
Χρήστος και Κώστας τάκας

οι οικογένειές τους 
και το προσωπικό

εύχονται 
στην πολυπληθή πελατεία τους

και σε όλη την Ομογένεια
Χαρουμενο Πασχα 
και καλη ανασταση

Η κα Σοφία Τάκα 
με το προσωπικό

830 Pape Avenue, Toronto • 416.462.2735 • www.seranobakery.com
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Η οικογένεια Θεόδωρου και Ειρήνης Κερογλίδη με τον πνευματικό 
πατέρα του Θεόδωρου-Δημήτρη, Δημήτρη Αζεμόπουλο

εύχονται στην ελληνική παροικία

ενώ οι ίδιοι κοιμόντουσαν, οι μαθητές του 
Χριστού έκλεψαν το σώμα Του.

Ποιος συνετός όμως θα έδινε σημασία σ’ 
αυτά που θα έλεγαν οι φρουροί, αφού ήταν 
κοιμισμένοι την ώρα που συνέβησαν;

Αλλ’ οι σατανικότεροι εχθροί συνέχισαν 
και συνεχίζουν και σήμερα τον πόλεμο 
εναντίον του Κυρίου χρησιμοποιώντας την 
ίδια προσφιλή τους μέθοδο: το ψέμα και 
την εξαγορά των συνειδήσεων.

Τι πέτυχαν; Τίποτε! Η θριαμβευτική ιαχή 
της νίκης του Κυρίου επί του θανάτου 
αντηχεί ακατάπαυστα δια μέσου των 
αιώνων. Το «Χριστός ανέστη» έγινε ο 
νικητήριος παιάνας της μαρτυρικής πορείας 
της Εκκλησίας μας στη δισχιλιόχρονη 
ιστορία της. Από την ηρωική εποχή των 
Κατακομβών μέχρι τη λαμπρή εποχή της 
Αγια-Σοφιάς και μέχρι τη σύγχρονή μας 
εποχή της ποικίλης προόδου το «Χριστός 
ανέστη» δονεί τις καρδιές των Ορθοδόξων 
πιστών.

Το «Χριστός ανέστη» ήταν και είναι 
διαρκές κήρυγμα της Εκκλησίας. Η 
Ανάσταση είναι συνεχής εμπειρία της 
Ορθοδοξίας μας. Κάθε Κυριακή οι ύμνοι 
στον Όρθρο είναι αναστάσιμοι. Και το 
κέντρο της Λατρείας μας είναι ο Νικητής 
του θανάτου, ο αναστάς Κύριος Ιησούς 
Χριστός, ο Οποίος και ενώνεται μαζί μας 
διά του Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας.

Οι πιστοί ζούμε έντονα την παρουσία Του 
δια της Εκκλησίας στη ζωή μας, σύμφωνα 
και με την υπόσχεση που έδωσε μετά την 
Ανάστασή Του ότι θα είναι αιώνια παρών 
μαζί μας (Ματθ. κη΄ 20).

Η βεβαιότητα αυτή ότι ο Χριστός ζει 
και καταπάτησε τις δυνάμεις του σκότους 
και του θανάτου, βεβαιότητα την οποία 
εκφράζει άριστα το «Χριστός ανέστη», 
έδωσε μέσα στους αιώνες, δίνει και 
σήμερα, στους πιστούς ενθουσιασμό και 
δύναμη, για να αγωνίζονται να κρατούν 
τον εαυτό τους μακριά από τα δελεάσματα 
της αμαρτίας. Νιώθουν δίπλα τους, βοηθό 
τους, τον Νικητή του θανάτου.

Η ίδια βεβαιότητα χάρισε, και χαρίζει και 
τώρα, παρηγοριά σε μυριάδες θλιμμένους. 
οι οποίοι, ψάλλοντας ή ακούοντας το 
«Χριστός ανέστη», αισθάνονται στο 
πλευρό τους παρηγορητή τους τον 
αναστάντα Κύριο.

Και στις πικρότατες ώρες του θανάτου 
προσφιλών προσώπων το «Χριστός 
ανέστη» έδωσε και δίνει τόνωση και ελπίδα 
σε αναρίθμητες καρδιές, διότι πιστεύουν ότι 
ο Κύριος διέλυσε με την Ανάστασή Του τον 
Άδη και άνοιξε νέα ζωή πέραν του τάφου.

Το ίδιο και για την Πατρίδα μας. Στα 

μαύρα και πικρά χρόνια της τουρκικής 
σκλαβιάς το «Χριστός ανέστη», που το 
έψαλλαν πονεμένοι οι πρόγονοί μας, έτρεφε 
την ελπίδα τους ότι κάποτε θα ερχόταν με 
τη βοήθεια του Θεού και η Ανάσταση του 
Γένους. Και ήλθε πράγματι το ποθούμενο.

Μακάρι, όταν ψάλλουμε τον μικρό αυτό 
ύμνο, που γεμίζει με ενθουσιασμό και χαρά 
την καρδιά μας, να νιώθουμε τα σπουδαία 
νοήματά του και κυρίως να τα ζούμε στην 
καθημερινή μας ζωή.

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!
ΑΠΟ ΣΕΛIΔΑ 1

Ένα από τα πιο διαδεδομένα έθιμα 
του Πάσχα είναι το βάψιμο των αυγών τη 
Μεγάλη Πέμπτη. Τα χρωματιστά αυγά τα 
συναντάμε στην αρχαιότητα, στη Ρώμη, 
στην Ελλάδα, στην Κίνα, στην Αίγυπτο, 
ως δώρα στις ανοιξιάτικες γιορτές μαζί 
με κουνέλια τα οποία είναι σύμβολο της 
γονιμότητας.

Πώς ακριβώς όμως, καταλήγουμε στην 
επιλογή του κόκκινου χρώματος, δεν είναι 
ξεκάθαρο.

Οι εξηγήσεις που υπάρχουν είναι 
πολλές. Μία από τις πιο αποδεκτές είναι 
πως το κόκκινο συμβολίζει το αίμα και τη 
θυσία του Ιησού. Οι άλλες ερμηνείες, έχουν 
πρωταγωνίστριές τους, τρεις γυναίκες: Την 
Παναγία, τη Μαγδαληνή και μία δύσπιστη 
ανώνυμη γυναίκα.

Μία εξήγηση που δίνεται συχνά, λέει ότι 
η Παναγία πήρε ένα καλάθι αυγά και τα 
πρόσφερε στους φρουρούς Του Υιού της, 
ικετεύοντάς τους να του φέρονται καλά. 
Όταν τα δάκρυά της έπεσαν πάνω στα 
αυγά, αυτά βάφτηκαν κόκκινα!

Μία άλλη ιστορία συνδέει το κόκκινο 
χρώμα με τη Μαρία Μαγδαληνή. Οταν ο 
Ρωμαίος αυτοκράτορας ενημερώθηκε για 

την Ανάσταση του Χριστού, τη θεώρησε 
τόσο απίθανη «όσο και το να βαφτούν τα 
αυγά κόκκινα». Η Μαρία Μαγδαληνή τότε, 
χρωμάτισε μερικά αυγά κόκκινα και του τα 
πήγε για να του επιβεβαιώσει το γεγονός.

Μία παραλλαγή της παραπάνω ιστορίας, 
θέλει μία γυναίκα να μην πιστεύει την 
είδηση της Ανάστασης Του Ιησού και να 
λέει: «Όταν τα αυγά που κρατώ θα γίνουν 
κόκκινα, τότε θα αναστηθεί και ο Χριστός». 
Και τότε αυτά έγιναν κόκκινα.

Το έθιμο του τσουγκρίσματος των αυγών 
ξεκίνησε μάλλον στη Βόρεια Αγγλία ως 
παιχνίδι: Ο κάτοχος του πιο γερού αυγού, 
ήταν ο νικητής. Κανονικά πάντως το 
πρώτο αυγό που βάφεται σε κάθε σπίτι 
ανήκει στην Παναγία και δεν πρέπει να το 
τσουγκρίζουμε.

Πολλές νοικοκυρές ακόμα και σήμερα το 
φυλάνε στο εικονοστάσι όλο το χρόνο μέχρι 
το επόμενο Πάσχα, αφού λένε πως δεν 
χαλάει όλη τη χρονιά.

Γιατί βάφουμε 
κόκκινα αυγά το Πάσχα;
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Ο επιχειρηματίας 
κ. Μπόνος 

και η σύζυγός του
εύχονται 

στην Ελληνική παροικία
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ 

ΠΑΣΧΑ

Ο επιχειρηματίας 
κ. λάζαρος Μιρκόπουλος 

 ο γιος του και τα εγγόνια του
εύχονται σε όλο τον Eλληνισμό 

καλο ΠασΧα
και 

Χρονια Πολλα

Η διεύθυνση και το προσωπικό 
του καταστήματος KOSTATEX

εύχονται σε όλο τον ελληνισμό 
Χαρούμενο Πάσχα

Ο επιχειρηματίας 
κ. ΠΗΤερ 
ριζΑΚΟΣ 

και η οικογένειά 
του

για τις άγιες 
ημέρες 

του Πάσχα
εύχονται 

στην Ομογένεια

Χρονια πολλα 
και 

καλη ανασταση
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Οπως ορίζει το τυπικό της Εκκλησίας μας 
και με τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορωνοϊού 
σε ισχύ, γιορτάστηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια 
και εφέτος η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού 
στα Ιεροσόλυμα, η Κυριακή των Βαϊων, σε 
όλους τους Ελληνορθόδοξους Ναούς της 
ευρύτερης περιοχής Τορόντο αλλά και σε όλο 
τον Καναδά.

Με την είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ 
ξεκινά το Θείο Δράμα, η Μεγάλη Εβδομάδα. 

Επειδή όμως ταυτόχρονα γιορτάζεται η είσοδος του ως Βασιλέας στην Ιερουσαλήμ, 
η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να γιορτάσουν καταλύοντας την νηστεία και 
επιτρέποντας την βρώση ψαριών. Η έκφραση «μετά βαΐων και κλάδων», που 
υποδηλώνει τη θριαμβευτική υποδοχή κάποιου ή κάποιων, έχει αναφορά σε αυτή 
τη θρησκευτική εορτή.

Στις μέρες μας, την Κυριακή των Βαΐων, όλες οι εκκλησίες στολίζονται με βάια. 
Επειδή οι φοίνικες δεν απαντώνται συχνά, για τον στολισμό χρησιμοποιούνται 
κλαδάκια δάφνης, ιτιάς, ελιάς ή μυρτιάς.

Τα κλαδάκια αυτά μετά το πέρας της λειτουργίας, μοιράζονται στους πιστούς. Ο 
λαός μας πιστεύει ότι τα βάια αυτά, έχουν ιαματικές και αποτρεπτικές για το κακό 
ιδιότητες. 

Κυριακή 
των 

Βαΐων
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Οι γιατροί 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑρΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΑρΙΑ ΚΑρΑΝΤΩΝΗ
και ΦΩΤΗΣ ΚΑρΑΝΤΩΝΗΣ

με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα
εύχονται σε όλους του Ομογενείς

καλΗ αναστασΗ
και 

Χρονια Πολλα

καλΗ αναστασΗ

Του Γεωργίου Καρύδη

Λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας 
του COVID-19, καθώς και των 
μεταλλάξεών του, ανακοινώθηκε 
από την αντιπρόεδρο του Κεμπέκ 
κα Geneviève Guilbault ότι από την 

Μ. Δευτέρα (26 Απριλίου) κλείνουν 
τα σύνορα από το Οντάριο προς το 
Κεμπέκ. Πρόκειται δηλαδή για μια 
απόφαση αντίστοιχη εκείνης του 
Πρωθυπουργού του Οντάριο κ. Doug 
Ford που είχε ανακοινώσει ότι για 
λόγους περιορισμού της εξάπλωσης 

της νόσου κλείνουν τα σύνορα από το 
Οντάριο τόσο προς το Κεμπέκ, όσο και 
προς την Μανιτόμπα.

Ως τόσο η πανδημία του Κορωναϊού 
όχι μόνο δεν θέλει να κοπάσει, αλλά 
την Τετάρτη, ανιχνεύτηκε το πρώτο 
κρούσμα μετάλλαξης του COVID-19, 
που φέρει την ονομασία B1617 και 
αρχικά είχε εντοπιστεί στην Ινδία. Ετσι 
σήμανε και πάλι συναγερμός αφού 
οι αρμόδιες υπηρεσίες έθεσαν ως 
προτεραιότητά τους τον περιορισμό της 
διάδοσης των παραλλαγών της νόσου, 
αφού πρόκειται για θέμα ασφάλειας. Το 
κρούσμα της μετάλλαξης εντοπίστηκε 
στην περιοχή Mauricie–Centre-du-
Québec που βρίσκεται μεταξύ του 
Μοντρεάλ και της Πόλης του Κεμπέκ.

Ως τόσο ανοσολόγος και ιολόγος 
Δρ Alain Lamarre, του ερευνητικού 
ινστιτούτου του Quebec (INRS), λέει 
ότι οι δύο μεταλλάξεις που υπάρχουν 
στην παραλλαγή του ιού και φέρουν 
την κωδική ονομασία B1617 έχουν 
συσχετιστεί με την μη ικανοποιητική 
ανταπόκριση αντισωμάτων που 
υπάρχουν στα εμβόλια που 
συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς 
παγκοσμίως. Ο ίδιος προσθέτει ακόμα 
ότι δεν είναι σαφές εάν η λοίμωξη 
οφείλεται σε ταξίδια στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ιός Β1617, στον 
Καναδά, είχε πρωτοεμφανιστεί στην 
Βρετανική Κολομβία (Β.C.) όπου είχαν 
εντοπιστεί 39 περιπτώσεις.

Πάντως την Πέμπτη στο Κεμπέκ αν 
και για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, 
σημειώθηκε ρεκόρ εμβολιασμών, 
οι θάνατοι εξ αιτίας του ιού βαίνουν 
συνεχώς αυξανόμενοι.

Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την 
Παρασκευή, δείχνουν ότι την Πέμπτη 
στο Κεμπέκ 1.043 άτομα βρέθηκαν 
θετικοί στον ιό καθώς οι νοσηλευόμενοι 
ασθενείς μειώθηκαν κατά 27 άτομα. 
Υπάρχουν τώρα 684 άτομα που 

νοσηλεύονται στα νοσοκομείο για το 
COVID-19. Τα άτομα στις ΜΕΘ μειώ 
κατά δύο και πλέον βρίσκονται σε 
αυτές 172 άτομα.

Υπήρξαν 15 νέοι θάνατοι, 
συμπεριλαμβανομένων έξι κατά τις 
τελευταίες 24 ώρες, επτά μεταξύ 16 
και 21 Απριλίου και δύο πριν από 
τις 16 Απριλίου. Από την έναρξη της 
πανδημίας, 10.860 άνθρωποι έχουν 
πεθάνει από τον ιό.

Μόνο την Παρασκευή στο Κεμπέκ 
εντοπίστηκαν 1,527 νέοι φορείς και 7 
επί πλέον θάνατοι, ενώ την ίδια ημέρα 
οι νέοι φορείς στο Οντάριο ανήλθαν σε 
4,812 και οι από τον Κορωναϊό θάνατοι 
ανήλθαν σε 34.

Ηταν αυτά τα πολλοί ανησυχητικά 
στοιχεία κυρίως στο Οντάριο, που 
υποχρέωσαν τις Κυβερνήσεις του 
Κεμπέκ και του Οντάριο να κλείσουν τα 
μεταξύ τους σύνορα.

Πάντως λίγο μετά την ανακοίνωση 
της Αντιπροέδρου του Κεμπέκ κας 
Guilbault να κλείσει και το Κεμπέκ τα 
σύνορα από το Οντάριο, ο κ. Λεγκό 
τόνισε ότι η Κυβέρνησή του, θα 
συνεργαστεί στενά με την Κυβέρνηση 
του Οντάριο προκειμένου οι πολίτες 
των δύο Επαρχιών να είναι ασφαλείς. 
Οι παραλλαγές του ιού δεν έχουν 
σύνορα είπε για να τονίσει ότι πρέπει 
να ληφθούν μέτρα προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το τρίτο κύμα της 
πανδημίας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις 
της αστυνομίας του Οντάριο έχουν 
δημιουργήθηκαν σημεία ελέγχου σε 
μεγάλους αυτοκινητόδρομους που 
οδηγούν στο Οντάριο. Ως εκ τούτου 
όλα τα οχήματα θα πρέπει να κόβουν 
ταχύτητα καθώς πλησιάζουν τα σημεία 
ελέγχου. Επιτρέπεται η διέλευση 
επαγγελματικών οχημάτων,

όπως φορτηγά μεταφοράς. Τα 

Ενώ κλείνουν από την Δευτέρα τα σύνορα 
μεταξύ Κεμπέκ και Οντάριο

εμφανίστηκαν και στο Κεμπέκ 
κρούσματα μετάλλαξης του COVID-19

ΚΑΝΑΔΑΣ
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Η διεύθυνση και το προσωπικό 
εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό

Χαρούμενο Πάσχα
και καλή Ανάσταση

επιβατικά οχήματα που φέρουν 
πινακίδες του Οντάριο θα πρέπει να 
εισέλθουν στο σημείο ελέγχου, αλλά 
θα τους επιτρέπεται να προχωρήσουν. 
Οι αξιωματικοί θα ελέγχουν τα 
εισερχόμενα επιβατικά οχήματα με 
πινακίδες εκτός επαρχίας για να 
προσδιορίσουν τον λόγο εισόδου στο 
Οντάριο.

Οπωσδήποτε θα επιτρέπεται 
η είσοδος εκείνων που θα 
πηγαινοέρχονται για λόγους υγείας, 
εργασίας, ή αν έχουν δικαστικές 
υποθέσεις.

Εν τω μεταξύ οι εμβολιασμοί γίνονται 
με γοργούς ρυθμούς αφού στο Κεμπέκ 
μέχρι την Πέμπτη είχαν εμβολιαστεί 
2,679,907, (30.1% του πληθυσμού) 

ενώ οι δόσεις εμβολίων που έχει 
παραλάβει μέχρι τώρα το Κεμπέκ 
ανέρχονται σε 3,066,969.

Την Τετάρτη σε όλη την Επαρχία, 
εμβολιάστηκαν 84,837 άτομα. Από 
αυτούς περίπου 30,000 εμβολιάστηκαν 
με το πολυσυζητημένο εμβόλιο της Ox-
ford-AstraZeneca vaccine.

Μετά από αυτό ο Υπουργός Υγείας 
του Κεμπέκ κ. Dube ανέφερε ότι είναι 
βέβαιος ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της 
Κυβερνήσεως του Κεμπέκ που ήταν 
μέχρι τις 24 Ιουνίου να έχει εμβολιαστεί 
το σύνολο των ενηλίκων κατοίκων 
έστω και μία φορά.

Στο Κεμπέκ μέχρι τώρα έχουν 
εκπαιδευτεί 11,000 άτομα, ενώ 
ραντεβού για εμβολιασμούς γίνονται 
για άτομα με χρόνιες ασθένειες καθώς 
και άτομα με σωματική ή διανοητική 
αναπηρία.

Σημειώνουμε ότι από την αρχή 
που ξέσπασε η πανδημία σε όλο τον 
Καναδά οι φορείς του ιού ανέρχονται 
σε 1,160.000 Από αυτούς πέθαναν 
23,871 άτομα.

Στο Οντάριο οι αντίστοιχοι αριθμοί 
είναι 343,000 και 7,863, ενώ στο 
Κεμπέκ 343,000 και 10,860.

Και πάλι θα επαναλάβουμε ότι ο 
κίνδυνος μετάδοσης του ιού είναι 
υπαρκτός.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα θα πρέπει να ακολουθούμε 
τις εντολές των αρμοδίων. Αυτές 
συνίστανται στον εμβολιασμό, την 
χρήση μασκών, την τήρηση των μεταξύ 
μας αποστάσεων, το τακτικό πλύσιμο 
των χεριών καθώς και την αποφυγή 
των συνωστισμών.

Κατά τα άλλα έρχεται η Μεγάλη 
Εβδομάδα και η Ανάσταση και 
παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα στους 
Ιερούς Ναούς. Αυτά ως γνωστό είναι 
να παραβρίσκονται σε αυτούς μέχρι 
25 άτομα και να σέβονται τις μεταξύ τους 
αποστάσεις.

Μοντρεάλ 24 Απριλίου 2021
Ελληνοκαναδικό Βήμα

ΚΑΝΑΔΑΣ



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια Πάσχα 202128

Ο κ. Νικόλαος Γιαννόπουλος
και η σύζυγός του Δήμητρα

εύχονται
σε όλη την Ομογένεια

Χαρούμενο Πάσχα
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ο επιχειρηματίας  
κ. Παναγιώτης 

Τσερπές
και η 

σύζυγός του 
Γεωργία

Εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό

Ο Νίκος και η Σοφία Κοτσαμποϊκίδη
εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό

καλο ΠασΧα 
και  καλη ανασταση

Ο ιδιοκτήτης του PETER’S TRAVEL
κ. Πέτρος Δεκούλος, η σύζυγός του Ιωάννα 

και τα εγγόνια τους Πέτρος και Ιωάννα
εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό
ΧαροΥμενο ΠασΧα

Καναδάς: Νεκρή 
54χρονη από 

θρομβοεμβολή 
λόγω του 

AstraZeneca
Στο Κεμπέκ το πρώτο 
περιστατικό μετά τον 

εμβολιασμό
Μια γυναίκα 54 ετών πέθανε στον 

Καναδά αφού της χορηγήθηκε το 
εμβόλιο της AstraZeneca για την 
Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα ο 
πρωθυπουργός του Κεμπέκ Φρανσουά 
Λεγκό. Είναι ο πρώτος θάνατος που 
καταγράφεται στον Καναδά από 
θρομβοεμβολικό επεισόδιο μετά 
τη χορήγηση του συγκεκριμένου 
εμβολίου.

«Με θλίψη μου έμαθα ότι μια γυναίκα 
54 ετών σε άριστη φυσική κατάσταση 
(…) πέθανε επειδή εμβολιάστηκε. 
Είναι δύσκολο να το αποδεχτείς», είπε 
ο Λεγκό σε συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας 
Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ, Δρ 
Οράσιο Αρούντα, επιβεβαίωσε ότι η 
γυναίκα υπέστη εγκεφαλική θρόμβωση 
και, μολονότι της χορηγήθηκε ιατρική 
θεραπεία, απεβίωσε. Ο θάνατος αυτός 
δεν θα αλλάξει τη στρατηγική των 
εμβολιασμών στο Κεμπέκ, διευκρίνισε.

«Ξέραμε ότι υπήρχαν σοβαρές 

επιπλοκές, μία ανά 100.000 (δόσεις), 
αλλά θυμηθείτε ότι μέχρι σήμερα 
έχουμε εμβολιάσει με το AstraZen-
eca περισσότερους από 400.000 
ανθρώπους», είπε από την πλευρά 
του ο υπουργός Υγείας του Κεμπέκ, 
Κριστιάν Ντιμπέ.

Στο Κεμπέκ το εμβόλιο της Astra-
Zeneca χορηγείται σε άτομα άνω των 
45 ετών. Την περασμένη Παρασκευή 
οι καναδικές αρχές ανακοίνωσαν 
ότι έχουν χορηγηθεί συνολικά λίγο 
πάνω από 1,1 εκατομμύριο δόσεις 
σε όλον τον Καναδά. Μόνο τέσσερις 
περιπτώσεις θρομβοεμβολών με 
χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων έχουν 
αναφερθεί μέχρι τώρα.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά 
Τζάστιν Τρουντό εμβολιάστηκε έλαβε 
και ο ίδιος την πρώτη δόση του Astra-
Zeneca την Παρασκευή.

Νωρίτερα ο Τρουντό ανακοίνωσε 
ότι 60 στρατιωτικοί θα σταλούν για 
να ενισχύσουν τις υπηρεσίες υγείας 
στη Νέα Σκωτία, στον ανατολικό 
Καναδά, όπου καταγράφονται πολλά 
κρούσματα. Χθες εστάλησαν τριάντα 
νοσηλευτές και τεχνικό προσωπικό στο 
Οντάριο, μια επαρχία τα νοσοκομεία 
της οποίας έχουν κατακλυσθεί από 
ασθενείς.

Στο Κεμπέκ, την επαρχία που μετρά 
τους περισσότερους θανάτους από 
την αρχή της πανδημίας, η κατάσταση 
βελτιώνεται, διαβεβαίωσε ο Φρανσουά 
Λεγκό. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
κατά τη διάρκεια της νύχτας, που 
ισχύει από τις αρχές Ιανουαρίου στο 
Μόντρεαλ, θα ξεκινά από την Δευτέρα 
στις 21.30, αντί για τις 20.00 που είναι 
μέχρι τώρα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

ΚΑΝΑΔΑΣ
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Ο λογιστής 
κ. ΠΗΤερ ΜΠΑριΑΜΗΣ

επ΄ευκαιρία των εορτών του Πάσχα
εύχεται σε όλη την Ομογένεια

Χρονια πολλα 
και καλο πασχα

Ο επιχειρηματίας 
κ. ΓΕΩρΓΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
η σύζυγός του ΤΟΥΛΑ 

και η εγγονή τους 
ΔΗΜΗΤρΑ
εύχονται 

σε όλη την Ομογένεια

καλο  ΠασΧα 
καλη ανασταση

χαρουμενο πασχα
και καλη ανασταση

Ο επιχειρηματίας 
κ. δ. ΧριΣΤΟΠΟΥλΟΣ 

και η σύζυγός του
εύχονται στην Ομογένεια

AstraZeneca», δήλωσε ο κ. Τριντό, ο 
οποίος έκανε την πρώτη του δόση με το 
σκεύασμα της AstraZeneca την περασμένη 
Παρασκευή.

«Οι κίνδυνοι θρόμβων αίματος από τον 
κορωνοϊό είναι πολύ μεγαλύτεροι από 
τον πολύ, πολύ σπάνιο αλλά πραγματικό 
κίνδυνο παρενεργειών από το AstraZen-
eca. Είναι ένας πολύ απλός υπολογισμός 
που πρέπει να κάνουμε », είπε ο κ. Τριντό 
σε ραδιοφωνικό σταθμό Halifax.

Περισσότερες από δώδεκα ευρωπαϊκές 
χώρες ανέστειλαν προσωρινά τη χρήση 
του εμβολίου μετά από αναφορές 
θρόμβων αίματος σε συνδυασμό με 
χαμηλά αιμοπετάλια σε πολύ μικρό αριθμό 
ατόμων. Πολλές χώρες έχουν ξαναρχίσει 
να χρησιμοποιούν το σκεύασμα.

Αντιμέτωπες με ένα ανεξέλεγκτο τρίτο 
κύμα του ιού, αρκετές καναδικές περιφέρειες 
άρχισαν πρόσφατα να προσφέρουν το 
εμβόλιο AstraZeneca σε άτομα ηλικίας 40 
ετών και άνω.

Υπερασπίζεται 
την ασφάλεια του 

AstraZeneca 
ο Τρουντό

Το εμβόλιο COVID-19 της AstraZeneca 
είναι ασφαλές και οι Καναδοί θα πρέπει 
να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό, δήλωσε 
ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό την 
Τετάρτη, αφότου μία γυναίκα πέθανε από 
θρόμβωση μετά τον εμβολιασμό. 

Η Φρανσίν Μπόγερ, 54 ετών, είναι 
ο πρώτος θάνατος στον Καναδά που 
συνδέεται με το εμβόλιο AstraZeneca. 
Έλαβε μία δόση στις 9 Απριλίου και πέθανε 
στις 23 Απριλίου στο νοσοκομείο όπου 
υποβλήθηκε σε θεραπεία για κόπωση και 
πονοκεφάλους, δήλωσε ο σύζυγός της σε 
δήλωση.

«Έχω τεράστια εμπιστοσύνη σε όλα 
τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου του 
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Μπιλ Γκέιτς: Αισιόδοξος 
ότι ο κόσμος θα 
επιστρέψει στην 
κανονικότητα μέχρι το 
τέλος του 2022

Σε συνέντευξή του στο Sky News, ο 
δισεκατομμυριούχος δήλωσε αισιόδοξος 
στη μάχη κατά της πανδημίας του 
κορωνοϊού καθώς θα υπάρχουν διαθέσιμα 
επιπλέον εμβόλια. Παρόλο που δεν 
περιμένει να εξαλειφθεί η COVID-19 μέχρι 
το επόμενο έτος, ο Γκέιτς αναμένει ότι ο 

αριθμός των κρουσμάτων θα μπορούσε να 
μειωθεί σε «πολύ μικρούς αριθμούς» έως 
το τέλος του 2022.

Ο 65χρονος δισεκατομμυριούχος 
επέμεινε επίσης ότι η προετοιμασία για 
μελλοντικές πανδημίες είναι «κορυφαία 
προτεραιότητα» και εξέφρασε την ανησυχία  
μήπως η τωρινή κατάσταση ξεχαστεί, όπως 
συνέβη μετά την επιδημία του Έμπολα. 
Ωστόσο, λόγω του καταστροφικού 

παγκόσμιου οικονομικού και ανθρώπινου 
κόστους της πανδημίας θεωρεί τουλάχιστον 
«ότι αυτή η γενιά θα το θυμάται».

Ερωτώμενος, εάν ο κόσμος θα 
«επανέλθει πλήρως στο φυσιολογικό» 
μέχρι το τέλος του 2022, ο Μπιλ Γκέιτς ήταν 
αισιόδοξος.

«Ναι, είμαι (πεπεισμένος). Υπάρχουν 
ακόμα μερικές ερωτήσεις σχετικά με 
την ευρεία χρήση του εμβολίου της 

εμβόλιο Johnson & Johnson. Αν αυτό 
γίνει αποδεκτό, θα ήταν πολύ ευεργετικό, 
και ορισμένες από τις πλούσιες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, ακόμη και αυτό το 
καλοκαίρι θα φτάσουν σε υψηλά επίπεδα 
εμβολιασμού» είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε δε, ότι με την διάθεση των 
εμβολίων σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι 
τα τέλη του 2021 και έως το 2022, «δεν 
θα έχουμε εξαλείψει μεν τον κορωνοϊό, 
αλλά θα είμαστε σε θέση να μειώσουμε 
(τα κρούσματα) σε πολύ μικρούς αριθμούς 
μέχρι το τέλος του 2022». Ο Μπιλ Γκέιτς 
σημείωσε επίσης ότι το γεγονός πως οι 
πλούσιες χώρες είχαν προτεραιοποιήσει 
την χορήγηση των εμβολίων δεν αποτελεί 
«έκπληξη».

Θεώρησε σωστό τον εμβολιασμό των 
ηλικιωμένων ως προτεραιότητα για τις 
πλούσιες χώρες καθώς η πανδημία ήταν 
χειρότερη εκεί από τις αναπτυσσόμενες. 
Ο Γκέιτς τόνισε επίσης την ανάγκη 
προετοιμασίας της ανθρωπότητας για 
μελλοντικές κρίσεις υγείας. «Είναι σαφές 
ότι κατανοώντας τις παραλλαγές και το 
πόσο γρήγορα μπορούμε να ρυθμίσουμε 
τις διαδικασίες, όταν μία ανάλογη κρίση 
εμφανιστεί ξανά, θα μπορέσουμε να είμαστε 
φερθούμε πολύ πιο έξυπνα (απέναντί της)» 
επισήμανε.

Οι άνθρωποι δεν είχαν επενδύσει αρκετά 
σε αυτόν τον κίνδυνο, έτσι «ελπίζω να 
έχουμε κατά νου ότι πρέπει να επενδύσουμε 
και να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη 
πανδημία» πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

lifo.gr

Μπιλ Γκέιτς: Πρέπει να 
επενδύσουμε και να είμαστε 

έτοιμοι για την επόμενη πανδημία

ΔΙΕΘΝΗ
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Ο κ. Κώστας Παπαγιάννης
η σύζυγός του η κόρη του 

και τα εγγόνια του 
εύχονται σε όλο 
τον Ελληνισμό 

καλΗ αναστασΗ
ΧαροΥμενο ΠασΧα

Pfizer: 
Χάπι κατά 

του κορωνοϊού 
ενδεχομένως και 
μέσα στο 2021
Ένα χάπι που αναπτύσσεται από την 

Pfizer ως πιθανή θεραπεία για τον κορωνοϊό 
ενδέχεται να είναι έτοιμο μέσα στο 2021, 
εάν οι δοκιμές είναι επιτυχείς, σύμφωνα με 
σχετική έκθεση.

Το αντιιικό φάρμακο, PF-07321332, έχει 
σχεδιαστεί για να προσβάλλει τον  κορμό, 
τη «σπονδυλική στήλη» του ιού SARS-
CoV-2 προκειμένου να αποτρέψει την 
αναπαραγωγή του στη μύτη, το λαιμό και 
τους πνεύμονες, ανέφερε η Telegraph.

«Έχουμε σχεδιάσει το PF-07321332 
ως μια πιθανή στοματική θεραπεία που 
θα μπορούσε να συνταγογραφηθεί στις 
πρώτες ενδείξεις της λοίμωξης, χωρίς 
να απαιτείται από τους ασθενείς να 
νοσηλεύονται», δήλωσε ο Mikael Dolsten, 
ο οποίος ηγείται του παγκόσμιου τμήματος 
έρευνας, ανάπτυξης και ιατρικής της 
εταιρείας.

Οι δοκιμές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με 
εθελοντές ηλικίας 18 έως 60 ετών στις ΗΠΑ 
και στις Βρυξέλλες, ανέφερε η εφημερίδα.

Οι μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν 
στα μέσα Ιουλίου.

Η φαρμακευτική εταιρεία δήλωσε ότι η 
πρώτη φάση της δοκιμής έχει σχεδιαστεί για 
να εξετάσει την ανεκτικότητα του φαρμάκου 
αλλά και τις «σημαντικές παρενέργειες» 
που ενδεχομένως παρουσιάσει. Βασική 
πτυχή και  πώς αισθάνονται οι άνθρωποι 
μετά τη λήψη του, σύμφωνα με έγγραφα, 
που επικαλείται η εφημερίδα.

Η δεύτερη φάση θα μελετήσει τον τρόπο 
με τον οποίο οι συμμετέχοντες αντιδρούν σε 
πολλαπλές δόσεις, ενώ η τρίτη θα εξετάσει 
τον αντίκτυπο του φαρμάκου σε συνδυασμό 
με το φαγητό, σύμφωνα με την αναφορά.

Ωστόσο, θα χρειαστούν περισσότερες 
δοκιμές για να προσδιοριστεί πώς λειτουργεί 
το φάρμακο σε άτομα που έχουν μολυνθεί 
με COVID-19, ανέφερε η εφημερίδα.

Εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι 
πολλά υποσχόμενα, τότε το χάπι κατά του 
κορωνοϊού θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο 
αργότερα μέσα στο 2021, αναφέρει η 
έκθεση.

Με πληροφορίες των Telegraph/NYPost
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Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης
και η οικογένειά του 

εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό 
καλο Πασχα

και καλη ανασταση

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα 
ονομάζεται «Μεγάλη», όχι γιατί έχει 
μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, αλλά 
γιατί είναι μεγάλα και σωτηριώδη τα 
γεγονότα που βιώνουμε την Εβδομάδα 
αυτή. Τα Πάθη, τη Σταύρωση, το 
Θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. 
Ο χριστιανός όλη τη Μ. Εβδομάδα 
έχει ένα μεγάλο δρόμο να διανύσει. 
Ένα δρόμο που περπάτησε ο ίδιος ο 
Χριστός. Μεγάλο, όχι με τις εξωτερικές, 
αλλά με τις εσωτερικές διαστάσεις. 
Αν δεν «συμπορευθώμεν αυτώ και 
συσταυρωθώμεν», δεν θα μπορέσουμε 
να νιώσουμε τα μεγάλα Μυστήρια της 
Εβδομάδας αυτής.

 Το κοσμοσωτήρια και λυτρωτικά 
Πάθη του Κυρίου μας τα βιώνουμε 
μέσα από τις Ιερές Ακολουθίες 
που τελούνται κάθε βράδυ της Μ. 
Εβδομάδας στους Ναούς μας. Μέσα 
από τις Ιερές Ακολουθίες και τη 
λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μπορεί 
ο άνθρωπος να φτάσει στην κορυφή 
της πνευματικής φιλοσοφίας και στη 
δόξα της Αναστάσεως, ανεβαίνοντας 
τον ανηφορικό δρόμο του Γολγοθά και 
περνώντας πνευματικά μέσα από την 
αγωνία της Σταυρώσεως.

 Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι το 
βράδυ τελείται η Ακολουθία, ο Όρθρος 
της επόμενης μέρας. Θα επιχειρήσουμε 
στη συνέχεια ένα σύντομο οδοιπορικό 
στις μέρες της Μ. Εβδομάδας.

 Την Μ. δευτέρα (Κυριακή Βαΐων 
εσπέρας) θυμόμαστε τον πάγκαλο 
Ιωσήφ, υιό του Ιακώβ, τον οποίο τα 
αδέρφια του πούλησαν για 20 χρυσά 
νομίσματα στους Ισμαηλίτες. Έπαθε και 
υπέφερε ο Ιωσήφ, όπως και ο Χριστός. 
Τελικά ο Φαραώ τον κατέστησε άρχοντα 
της Αιγύπτου. Αυτό προτυπώνει την 
ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου. Σε καιρό 

πείνας ο Ιωσήφ, άνοιξε τις αποθήκες και 
έθρεψε τους πεινασμένους Αιγυπτίους 
και τους αδελφούς του. Σιτοδότης 
ο Ιωσήφ, σιτοδότης και ο Χριστός. 
Πάντοτε προσφέρει και προσφέρεται 
«εις βρώσιν τοις πιστοίς». Θυμόμαστε 
ακόμη την άκαρπη συκή, η οποία 
συμβολικά και πνευματικά είναι η 
συναγωγή των Εβραίων, αλλά και κάθε 
ανθρώπινη ψυχή, που δεν αποδίδει 
πνευματικούς καρπούς. Ο Χριστός 
καταράστηκε την συκή και ξεράνθηκε. 
Κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπούς, 
όπως ο ίδιος ο Κύριος είπε, θα κόβεται 
και θα μπαίνει στην φωτιά. Ανάλογα θα 
συμβεί και με τους ανθρώπους.

 Την Μ. Τρίτη (Μεγάλη Δευτέρα 
εσπέρας), ακούμε στον ναό, την 
παραβολή των δέκα (10) παρθένων, 
οι οποίες περίμεναν τον νυμφίο με 
αναμμένες τις λαμπάδες, κατά τη 
συνήθεια που είχαν την εποχή εκείνη. 
Πέντε από αυτές ήταν μυαλωμένες και 
πήραν μαζί τους λάδι για να τροφοδοτούν 
την λαμπάδα. Οι υπόλοιπες πέντε δεν 
έπραξαν κάτι τέτοιο. Έτσι όταν ήρθε 
ο νυμφίος ξαφνικά μέσα στην νύχτα, 
έψαχναν την υστάτη να βρουν λάδι 
για τις λαμπάδες τους. Αποτέλεσμα; 
Οι πρώτες πέντε μπήκαν μαζί με τον 
νυμφίο στην χαρά του νυμφώνος, 
ενώ οι άλλες πέντε κλείστηκαν έξω. 
Νυμφίος είναι ο Χριστός. Και νύμφη 
η Εκκλησία, και η κάθε ανθρώπινη 
ψυχή. Καλούμαστε σε εγρήγορση και 
πνευματική επαγρύπνηση για να μην 
μείνουμε και εμείς έξω του Νυμφώνος 
Χριστού, της Βασιλείας των ουρανών. 
Επιπλέον, φέρνουμε στην μνήμη μας 
τον οκνηρό δούλο, ο οποίος έκρυψε 
στη γη το τάλαντο που ο κύριός του, 

Η Αγία και Μ. εβδομάδα

a
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του είχε εμπιστευθεί. Τάλαντο είναι το 
χάρισμα ή τα χαρίσματα που έχει ο κάθε 
ένας. Καλούμαστε να αξιοποιήσουμε 
τα χαρίσματα αυτά για τη δική μας 
σωτηρία, αλλά και για το καλό του 
πλησίον μας.

Την Μ. Τετάρτη (Μεγάλη Τρίτη 
εσπέρας), οι θειότατοι Πατέρες 
εθέσπισαν να τελούμε μνήμη, του 
περιστατικού με την πόρνη γυναίκα. 
Αυτή η άγνωστη γυναίκα η οποία 
δεν είναι, όπως εσφαλμένα νομίζουν 
μερικοί, η Μαρία η Μαγδαληνή, 
σε ένδειξη ταπείνωσης και άκρας 
μετάνοιας αλείφει με μύρο τα πόδια του 
Χριστού, ενώ δάκρυα κυλούν από τα 
μάτια της. Είναι δάκρυα μετανοίας. Και 
ο πολυέλεος Χριστός την συγχωρεί. 
Την ίδια στιγμή ο Ιούδας ο δυσεββής 
συμφωνούσε με τους γραμματείς 
και τους αρχιερείς το ποσό που θα 
πάρει, προκειμένου να προδώσει τον 
Διδάσκαλο του.

 Να σημειώσουμε εδώ ότι τα πρώτα 
τρία βράδια της Μεγάλης Εβδομάδας 
ψάλλεται η ακολουθία του Νυμφίου.

Την Μ. Πέμπτη (Μεγάλη Τετάρτη 
εσπέρας), συνέβησαν τα εξής 
τέσσερα σωτηριώδη γεγονότα: 1. Ο 
ιερός Νιπτήρας: Ο Ιησούς, παρ΄ όλο 
που είναι ο Διδάσκαλος τους και ο 
Θεός, πλένει τα πόδια των μαθητών 
Του, δίνοντας έτσι, σ’ αυτούς και σ’  
εμάς παράδειγμα ταπεινώσεως. 2. 
Ο Μυστικός Δείπνος. Το τελευταίο 
επίγειο δείπνο του Χριστού με τους 
μαθητές Του. Το βράδυ αυτό ο Κύριος 
μας παρέδωσε το Μυστήριο της Θ. 
Ευχαριστίας.  3. Η υπερφυά προσευχή 
του Χριστού. Έγινε αμέσως μετά τον 
Μυστικό Δείπνο και λίγο πριν την 
σύλληψη Του. Λέγεται και αρχιερατική 
προσευχή. Είναι προσευχή γεμάτη 
από αγωνία και αγάπη για τον κόσμο. 
4. Η προδοσία. Βασική αιτία που ο 
Ιούδας πρόδωσε τον Κύριο και Θεό 
του, είναι το πάθος της φιλαργυρίας.

Την Μ. Παρασκευή (Μεγάλη 
Πέμπτη εσπέρας), επιτελούμε τα 
άγια και σωτήρια Πάθη του Κυρίου 
μας. Ο Χριστός καταδικάζεται από το 
συνέδριο των ανόμων σε θάνατο δια 
σταυρού. Ο Ιησούς φραγγελώνεται, 
υβρίζεται, εξευτελίζεται, ραπίζεται και 
σταυρώνεται. Την εποχή εκείνη σε 
θάνατο δια σταυρού καταδικάζονταν 
οι χειρότεροι εγκληματίες. Ήταν ένας 
θάνατος εξευτελιστικός και ατιμωτικός. 
Γι’  αυτό και σταύρωσαν τον Χριστό 
και μάλιστα ανάμεσα σε δυο ληστές. 
Ο θάνατος στον σταυρό προερχόταν 
από ασφυξία και όχι από αιμορραγία. 
Το βάρος του σώματος πίεζε τους 
πνεύμονες και ο εσταυρωμένος 
πέθαινε σε λίγες ώρες ή και μέρες από 
ασφυξία. Ο Χριστός πέθανε σε λίγες 
ώρες. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι 
στρατιώτες έσπασαν τα σκέλη των δύο 
ληστών για να πεθάνουν γρηγορότερα, 
αφού την άλλη μέρα ήταν το Πάσχα 
των Εβραίων και δεν έπρεπε τα 
σώματα τους να μείνουν στον σταυρό. 
Ο Χριστός όμως αφού πέθανε, δεν του 
έσπασαν τα σκέλη για να πληρωθεί 
έτσι η Γραφή «οστούν ου συντρίψατε 
απ’  αυτού» (Έξοδος 12, 10). Όπως 
κατά την έξοδο οι Ισραηλίτες έσφαξαν 
ένα αρνί, προσέχοντας να μην του 
σπάσουν τα οστά, έτσι και τώρα 
και στον Χριστό που είναι ο Αμνός 
του Θεού δεν του σπάνε τα οστά. Ο 
πασχάλιος εκείνος αμνός συμβολίζει τη 
θυσία και την ακεραιότητα του αμνού 
Ιησού. Ο Χριστός θυσιάζεται για το δικό 
μας Πάσχα. Με το πανάγιο του αίμα, 

μας εξαγοράζει από την κατάρα του 
νόμου, μας ελευθερώνει από τα δεσμά 
του Άδου. Την στιγμή του θανάτου του 
Χριστού, η άψυχη φύση συγκλονίζεται. 
Μεγάλος σεισμός γίνεται και ο ήλιος 
έκρυψε για τρεις ώρες τις ακτίνες του.

Το Μ. Σάββατο (Μεγάλη 
Παρασκευή εσπέρας), εορτάζουμε 
την θεόσωμο ταφή και την εις Άδου 
Κάθοδο του Κυρίου και Θεού μας Ιησού 
Χριστού, με την οποία μας χάρισε την 
αιώνια ζωή, απαλλάσσοντάς μας από 
την φθορά και τον θάνατο. Ο τάφος του 
Ιησού γίνεται πηγή ζωής. Ο Άδης χάνει 
την ισχύ του. Ο θάνατος θανατώνεται. 
Το βράδυ της Μ. Παρασκευής ψάλλεται 
η ακολουθία του Επιταφίου. Ψάλλεται 
ο υπέροχος και μεστός νοημάτων 
Κανόνας του Μ. Σαββάτου και τα 
Εγκώμια. Ακολούθως γίνεται λιτάνευση 
του Επιταφίου πέριξ του Ναού ή και 

στους δρόμους της Ενορίας.
Την Αγία και Μεγάλη Κυριακή 

του Πάσχα εορτάζουμε την εκ 
νεκρών Ανάσταση του Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού.  Η Εκκλησία μας σε 
ανάμνηση της Αναστάσεως ψάλλει 
τον υπέροχο και γεμάτο νόημα ύμνο: 
«Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω 
θάνατον πατήσας και τοις εν τοις 
μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος». Η 
Ακολουθία της Αναστάσεως τελείται 
ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα 
(αρχίζει τα μεσάνυχτα του Μ. Σαββάτου 
προς Κυριακή του Πάσχα). Ψάλεται 
πρώτα ο Όρθρος με τον υπέροχο 
Αναστάσιμο Κανόνα και ακολουθεί η 
Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως.

 Η σημασία και η αξία του Πάθους 
και της Αναστάσεως του Κυρίου είναι 
μεγάλη και κοσμοσωτήρια. Από την 
στιγμή που το πανάγιο και ζωοποιό 
αίμα του Κυρίου μας χύθηκε πάνω 

στον σταυρό, έγινε το μεγαλύτερο 
λίτρο με το οποίο μας εξαγόρασε από 
την κατάρα του νόμου. Κάθε καρφί για 
τον Χριστό, το τρύπημα της λόγχης, 
ο μεγαλύτερος πόνος γι’  Αυτόν, έγινε 
για εμάς λύτρωση και αιώνια ευτυχία. 
Στο σταυρό ο Χριστός βαστάζει 
τις δικές μας αμαρτίες και ανομίες, 
ελευθερώνοντας μας από τον θάνατο, 
που είναι συνέπεια της αμαρτίας. Ο 
Άδης στενάζει. Χάνει την δύναμη του. 
Τα αιώνια δεσμά του, λύονται από 
τον Ζωοδότη Χριστό. Αν ο Χριστός 
δεν αναστενόταν, τότε θα ήταν μάταιη 
η πίστη μας, κατά τον απόστολο των 
εθνών Παύλο. Ο Χριστός όμως δεν 
πέθανε απλά, αλλά αναστήθηκε για να 
μας δωρήσει την αιώνια ζωή. Το Πάθος 
του Κυρίου ακολουθεί η ένδοξη του 
Ανάσταση, η οποία αποτελεί το κέντρο 
της πίστης και της ύπαρξης μας.
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Η διεύθυνση 
και το προσωπικό 
εύχονται σε όλους 

τους Ομογενείς

ΚΑΛΟ 
ΠΑΣΧΑ

Το Άγιο Φως της 
Ανάστασης να γεννήσει 

στις ψυχές όλων μας 
αγάπη και ελπίδα!

ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕρΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

Ο επιχειρηματίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
και τα ανήψια του

Εύχονται 
σε όλο τον Ελληνισμό
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Ο Χρήστος και ο Παναγιώτης 
Κοτσαμποϊκίδης 

εύχονται 
στους απανταχού Ελληνες

Μια βιβλιοθήκη 
χωρίς ορθή γωνία 

που ονομάζεται 
«Το σύννεφο 
του χαϊκού»

Η εντυπωσιακή αυτή αρχιτεκτονική δομή 
βρίσκεται στο πάρκο Century κατά μήκος 
της ακτής του κόλπου Haikou στη Νότια 
Κίνα και είναι ένας πολυλειτουργικός χώρος 
που θα φιλοξενεί χώρους για ανάγνωση 
αλλά και χαλάρωση των επισκεπτών της 
σχεδόν σε απόλυτη συνομιλία με τον 
ουρανό και τη θάλασσα.

Μια βιβλιοθήκη χωρίς ορθή γωνία που 
ονομάζεται “Το σύννεφο του χαϊκού”

Το Σύννεφο του Χαϊκού είναι το πρώτο 
από τα δεκαέξι παράκτια κτίρια που έχουν 
με κρατική πρωτοβουλία ανατεθεί σε 
αρχιτεκτονικά γραφεία και καλλιτέχνες, για 
να βελτιωθεί ο δημόσιος χώρος. Φωτο: cre-
atAR images | courtesy of MAD architects

Η ονομασία της βιβλιοθήκης, του 
αρχιτεκτονικού γραφείου MAD, που μοιάζει 
με σκουληκότρυπα είναι Σύννεφο του 
Χαϊκού και δανείζεται το όνομά της από τον 
κόλπο στον οποίο έχει αναγερθεί και με την 
κατασκευή της δημιουργεί μια απρόσκοπτη 
και συνεχή ροή που ενσωματώνει τοίχους, 
δάπεδα, οροφές, ανοίγματα σε μια 
μοναδική εφαρμογή της ρευστότητας του 
σκυροδέματος.

Η εντυπωσιακή αυτή αρχιτεκτονική δομή 
βρίσκεται στο πάρκο Century κατά μήκος 
της ακτής του κόλπου Haikou στη Νότια 
Κίνα και είναι ένας πολυλειτουργικός χώρος 
που θα φιλοξενεί χώρους για ανάγνωση 
αλλά και χαλάρωση των επισκεπτών της 
σχεδόν σε απόλυτη συνομιλία με τον 
ουρανό και τη θάλασσα, όπως δηλώνει 

το αρχιτεκτονικό γραφείο MAD που έχει 
σχεδιάσει αυτό το έργο. «Ο άνθρωπος δεν 
είναι πλέον κυρίαρχος και η αρχιτεκτονική 
δεν είναι το απόλυτο όχημα. Η εμπειρία 
του επισκέπτη εδώ θα προσομοιάζει με 
μια ματιά στο σύμπαν, αφηρημένη αλλά 
απέραντη», σχολιάζει ο εκπρόσωπος του 
γραφείου.

Το Σύννεφο του Χαϊκού είναι το πρώτο 
από τα δεκαέξι παράκτια κτίρια που 
έχουν με κρατική πρωτοβουλία ανατεθεί 
σε αρχιτεκτονικά γραφεία και καλλιτέχνες 
όπως ο Ανίς Καπουρ, ο Σου Φουτζιμότο, 
ο Μπιάρκε Ίνγκελς και ο Κένγκο Κούμα, 
για να βελτιωθεί ο δημόσιος χώρος κατά 
μήκος της ακτογραμμής ως μέρος της 
αναζωογόνησης αυτής της ιστορικής πόλης 
που είναι ένα μεγάλο λιμάνι.

Με τις καμπύλες καμάρες και τα σπήλαιά 
της, εσωτερικά, ο όγκος φαίνεται να έχει 
σκαλιστεί και διαβρωθεί από τα στοιχεία της 
φύσης, ενώ κατασκευάστηκε με τεχνικές 
καινοτομίες και χειροποίητη τεχνική.

Με την κυματοειδή και πορώδη γεωμετρία 
του, οι αρχιτέκτονες του MAD σμιλεύουν 
τη βιβλιοθήκη «σύννεφο του χαϊκού» και 
την προτείνουν ως μια φυσική έκταση. 
Με τις καμπύλες καμάρες και τα σπήλαιά 
της, εσωτερικά, ο όγκος φαίνεται να έχει 
σκαλιστεί και διαβρωθεί από τα στοιχεία της 
φύσης, ενώ κατασκευάστηκε με τεχνικές 

καινοτομίες και χειροποίητη τεχνική.
Το κτίριο δεν έχει ούτε μια ορθή γωνία, 

ενώ οι τοίχοι εσωτερικά είναι πτυσσόμενοι, 
με καμπύλες συρόμενες πόρτες, μεγάλα 
παράθυρα και φεγγίτες που επιτρέπουν στο 
φυσικό φως και τον καθαρό αέρα να μπαίνει 
στο κτίριο. Η εκτεταμένη χρήση του γυαλιού 
παρέχει μια μοναδική θέα στη θάλασσα και 
στον ουρανό. Οι χώροι οργανώνονται γύρω 
από μια κεντρική αίθουσα ανάγνωσης που 
περιέχει 10.000 τόμους.

Χαρακτηριστικό του κτηρίου της νέας 
βιβλιοθήκης είναι το καμπύλο σχήμα 
των τοίχων που προσδίδουν αρμονία 
και ομοιομορφία δίχως τομές ή ενώσεις 
συνδέοντας την οροφή με το δάπεδο 
και δίνοντας μια αίσθηση ενότητας σε 
ένα σχεδόν φουτουριστικό αποτέλεσμα. 
Τεράστια στρογγυλά ανοίγματα διαφόρων 
μεγεθών και περιγραμμάτων δίνουν 
αναπνοή στο αρχιτεκτονικό σχέδιο και 
επιτρέπουν στο φως να εισχωρεί ελεύθερα 
στους χώρους και να πλημμυρίζει το 
εσωτερικό.

Ο εσωτερικός χώρος ανάγνωσης των 
690 τετραγωνικών διαθέτει ένα καφέ και μια 
τεράστια βεράντα. Ο εξωτερικός δημόσιος 
χώρος 300 τετραγωνικών έχει προβλεφθεί 
να διαθέτει χώρους στάθμευσης 
ποδηλάτων, δημόσια μπάνια και ντους.

lifo.gr
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Ο πρόεδρος της εταιρίας CANADA AUTO PARKS 
κ. ΑΝΔρΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ

εύχεται σε όλο τον Ελληνισμό

ΧαροΥμενο ΠασΧα και καλΗ αναστασΗ
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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!!!
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Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας 
METRO PARK SERVICE INC. 

από το London, 
κ. Διονύσης Δημητρακόπουλος, 

με τη συζυγό του Σούλα, 
εύχονται στην πολυπληθή πελατεία τους, 

και σε όλο τον ελληνισμό 
Καλά Χριστούγεννα με υγεία, 

αγάπη, ειρήνη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο!

Greek Canadian Senior Club
 (864 Pape Ave, Tel. 416.465 .2020)

Ο πρόεδρος κ. Λευτέρης Κωνσταντινίδης 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ελληνικής Λέσχης Υπερηλίκων 
με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων 

εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό
Χρόνια Πολλά, Χαρούμενες γιορτές 

κι Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!

Ο ιδιοκτήτης κ. Τάσος Δημόπουλος 
και η οικογένειά του

ευχαριστούν την πολυπληθή πελατεία τους
και εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό

Χαρούμενα Χριστούγεννα
και Αίσιο και Ειρηνικό το Νέο Έτος

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου
DETROIT EATERY

κ. Αλέκος Αντάρας
και η οικογένειά του

εύχονται στην Ομογένεια
Χαρούμενα Χριστούγεννα

και Χρόνια Πολλά

Ο κ. Αλέκος Αντάρας
και η οικογένειά του

εύχονται στην Ομογένεια

καλΗ 
αναστασΗ 

Χρονια Πολλα

“Η Αθήνα για μένα αντιπροσωπεύει έναν ονειρεμένο 
προορισμό για τη διοργάνωση ενός σόου που γιορτάζει, 

περισσότερο από ποτέ, τη μαγεία και τη μετάδοση πολιτισμών” 

δεκέμβριος 1951, τα μοντέλα 
του οίκου Ντιόρ φωτογραφίζονται 

με φόντο την Ακρόπολη.

Στην Αθήνα θα παρουσιαστεί η κολεξιόν 
του οίκου Κριστιάν Ντιορ, 70 χρόνια μετά 

τη φωτογράφιση στην Ακρόπολη

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που 
ήταν πάντα στην καρδιά μου», 
δήλωσε η Maria Grazia Chiuri, 
καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου 
Ντιορ, ανακοινώνοντας ότι η ελληνική 

πρωτεύουσα θα είναι το μέρος στο 
οποίο στις 17 Ιουνίου θα παρουσιαστεί 
η νέα κολεξιόν του ιστορικού γαλλικού 
οίκου.

Γεννημένη στη Ρώμη, η Τσιούρι, 

εκτιμά την Αθήνα ως ένα ουσιαστικό 
και εξαιρετικά εμπνευσμένο λίκνο 
πολιτισμού, λογοτεχνίας και 
δημιουργίας σε όλες τις μορφές του. 
«Από τη μυθολογία έως την «Οδύσσεια» 
και από την αρχιτεκτονική και τη 
φιλοσοφία έως τις ανεκτίμητες τέχνες, 
η Αθήνα για μένα αντιπροσωπεύει 
έναν ονειρεμένο προορισμό για τη 
διοργάνωση ενός σόου που γιορτάζει, 
περισσότερο από ποτέ, τη μαγεία 
και τη μετάδοση πολιτισμών» είπε 
ανακοινώνοντας την ημερομηνία της 
διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Ο γαλλικός οίκος μόδας επέλεξε την 
Αθήνα και έχει ήδη προγραμματίσει την 
παρουσίαση της νέας κολεξιόν για τις 
17 Ιουνίου, σημειώνοντας ότι θα γίνει 
σε πλήρη συμμόρφωση με τα τρέχοντα 
υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ο 
ακριβής χώρος και άλλες λεπτομέρειες 
θα κοινοποιηθούν αργότερα.

Η εκδήλωση θα αναδείξει επίσης τη 
δημιουργικότητα τοπικών καλλιτεχνών 
και τεχνιτών, όπως έκανε ο οίκος Ντιορ 
με άλλα σόου όπως στο Λέτσε της 
Ιταλίας και στο Μαρακές του Μαρόκου.

Πριν από 70 χρόνια, ο οραματικός 
σχεδιαστής που σφράγισε με τις 
δημιουργίες του τη γαλλική μόδα και 

τις παγκόσμιες τάσεις, ο Κριστιάν 
Ντιορ, φωτογράφισε τα μοντέλα που 
φορούσαν μακριές τουαλέτες, στην 
Ακρόπολη,  κατά τη διάρκεια μιας 
εμβληματικής φωτογράφισης μόδας 
για το περιοδικό Paris Match. Με αυτή 
τη φωτογράφιση έκανε ντεμπούτο η 
περίφημη σειρά που λάνσαρε το 1951 
“Longue” με μακριές τουαλέτες που 
φωτογράφισε ο Jean-Pierre Pedrazzini

«Είναι μεγάλη τιμή να κάνουμε αυτό 
το όνειρο πραγματικότητα στις 17 
Ιουνίου, στην καρδιά μιας πρωτεύουσας 
τεράστιας ομορφιάς και μέσα από 
ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών 
ανταλλαγών, από χορό έως ντιζάιν, 
και τις προγονικές δεξιότητες 
που με συν-αρπάζουν 
και τις οποίες θα 
έχω τη χαρά και το 
προνόμιο να βάλω στη 
συλλογή μου”, 
πρόσθεσε η 
Τσιού-ρι.

lifo.gr
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Ο κ. Γιώργος Βέρος 
και η οικογένειά του

εύχονται στην Ομογένεια

ευλογημένο Πάσχα
και Καλή Ανάσταση

Ο επιχειρηματίας 
κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

και η σύζυγός του ΤΟΥΛΑ
Εύχονται 

σε όλο τον Ελληνισμό
καλΗ αναστασΗ

ΧαροΥμενο ΠασΧα

Το ακριβότερο κρέας 
σε πακέτο κοστίζει 

2.200€!

Είναι ένα γιγαντιαίο ξύλινο κουτί, με 
μικρότερα κουτάκια που στο σύνολό τους 
σχηματίζουν μια αγελάδα, περιλαμβάνει 
τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος της 
αγελάδας που ζυγίζουν 4,5 κιλά. Πρόκειται 
για το wagyu beef, που λέγεται ότι είναι το 
καλύτερο κρέας στον κόσμο και προέρχεται 
από την περιφέρεια Τοτόρι της Ιαπωνίας, 
η οποία είναι φημισμένη σε ολόκληρη 
τη χώρα ότι «φιλοξενεί» την κορυφαία 
ποιότητα αυτού του είδους μοσχαριού.

Το τεράστιο κουτί έχει μπει στο ρεκόρ 
Γκίνες ως «Το ακριβότερο γεύμα σε 
πακέτο» αφού κοστίζει 2.200 ευρώ και 
αποτελεί ιδέα της εταιρίας Gochikuru, που 
το διανέμει αποκλειστικά. Ανοίγοντάς το 
κανείς θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει 
όχι μόνο τις εκλεκτότερες κοπές αλλά και 
μια ρίζα wasabi και εξαιρετικές σάλτσες 

προορισμένες να συνοδεύσουν ιδανικά το 
κρέας. Το κουτί ονομάζεται «Όλα για σένα» 
και πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 2017 
σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, αφού έγινε 
αμέσως viral στο διαδίκτυο.

Αρχικά, το πακέτο κυκλοφορούσε μόνο 
για λίγους μήνες στην αρχή κάθε χρονιάς, 
ωστόσο η αναπάντεχη επιτυχία του 
οδήγησε την εταιρία να το διαθέτει όλη τη 
χρονιά κατόπιν παραγγελίας, με βασική 
προϋπόθεση να είναι κανείς κάτοικος του 
Τόκιο.

Τσιμέντο από αλάτι!
Δυο γνωστοί αρχιτέκτονες, ο Κενίτσι 

Τεραμότο και ο Γουαέλ αλ Αγουάρ, με έδρα 
το Ντουμπάι επιδιώκουν να ξεφύγουν 
από τις συμβατικές οικοδομικές πρακτικές 
με ένα εναλλακτικό είδος τσιμέντου 
που σχεδιάστηκε από ορυκτά αλατιού 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) 
και κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας 
απόβλητα.

Οι δύο αρχιτέκτονες του Ντουμπάι έχουν 
αναπτύξει ένα τσιμέντο εμπνευσμένο 
από τις επιφάνειες αλατιού των ΗΑΕ 
που βρίσκονται σε άλμη αφαλάτωσης. Οι 
δυο τους συνδύασαν την επιστημονική 
τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και 
της Ιαπωνίας για να δημιουργήσουν 
ένα τσιμέντο κατασκευασμένο 
χρησιμοποιώντας άλμη που παράγεται 
από τα εργοστάσια αφαλάτωσης, τα οποία 
αφαιρούν το αλάτι από το θαλασσινό νερό.

Εμπνεύστηκαν από τα ορυκτά σάμπκα 
(sabkha), που είναι μεγάλες επιφάνειες 
με αλάτι στην χώρα. «Είναι μια τεράστια 
περιοχή που συχνά παραβλέπεται», 
δήλωσε ο Al Awar στο CNN. Το sabkha 
έχει χρησιμοποιηθεί στην αρχιτεκτονική 

PERIERGA.GR
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Ο επιχειρηματίας 
κ. ΚΩΣΤΑΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
και η σύζυγός του

εύχονται 
στην Ομογένεια

Ο κ. και η κα Κούρου
εύχονται στην ελληνική παροικία

Υγεια, ευτυχια, 
γαληνη ευημερια 

 και καλη ανασταση

αιώνες πριν. Τεράστια κομμάτια από αλάτι 
κόπηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για να 
χτίσουν τη Σίβα, μια μεσαιωνική πόλη στην 
Αίγυπτο κοντά στα σύνορα της Λιβύης.

Τα ΗΑΕ που έχουν έλλειψη σε γλυκό νερό 
έχουν παράλληλα μία από τις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις αφαλάτωσης στον κόσμο. Η 
εταιρεία παράγει περίπου το ένα πέμπτο 
της άλμης στον κόσμο ως υποπροϊόν – 
περίπου 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα 
την ημέρα, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ 
για το 2019. Ωστόσο, η ρίψη άλμης στη 
θάλασσα μπορεί να βλάψει τη θαλάσσια 
ζωή. Η άλμη περιέχει μέταλλα μαγνησίου. 
Ο Κεμάλ Σελίκ, επίκουρος καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο στο Αμπού Ντάμπι και 
μέλος μιας ομάδας στο εργαστήριο AM-
BER του πανεπιστημίου, εξήγαγε μια 

ένωση μαγνησίου από το υγρό και το 
χρησιμοποίησε για να φτιάξει το τσιμέντο.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι το τσιμέντο 
χωρίστηκαν σε τσιμεντομπλοκς τα οποία 
στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε θάλαμο 
διοξειδίου του άνθρακα, μια καινοτομία που 
επιταχύνει τη διαδικασία παραγωγής. Το 
τσιμέντο υποβλήθηκε σε δοκιμή στα ΗΑΕ 
πριν αποσταλεί στην Ιαπωνία, όπου πέρασε 
περαιτέρω δοκιμές αντοχής και ακαμψίας.   
Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος για 
τον υπολογισμό του πόσο ασφαλή θα ήταν 
τα τσιμεντομπλοκς αν χρησιμοποιούνταν 
για την κατασκευή κτισμάτων, δήλωσε ο 
αρμόδιος από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο. 
Τα προκατασκευασμένα τσιμεντομπλοκς 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
την κατασκευή ενός διώροφου κτηρίου 
«αύριο», δήλωσαν οι δύο σχεδιαστές 
αλλά ελπίζουν να αναπτύξουν το προϊόν 
περαιτέρω για χρήση σε πολυώροφα 
κτίρια. Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι το τσιμέντο 
με βάση το μαγνήσιο μπορεί να αποδώσει 
όσο το κανονικό το οποίο χρησιμοποιεί 
ανθρακικό ασβέστιο ως πρώτη ύλη και είναι 
το τσιμέντο που χρησιμοποιείται πιο συχνά 
στην κατασκευή σκυροδέματος.

Ωστόσο, το εν λόγω τσιμέντο έχει τους 
περιορισμούς του. Ως προϊόν με βάση το 
αλάτι, ενδέχεται να διαβρώσει τον χάλυβα, 
αν και είναι δυνατή η ενίσχυση με άλλα 
υλικά.

Χήνα φροντίζει 40 
μικρά… σαν 

σε νηπιαγωγείο!
Ένα βράδυ ο Μάικ, κάτοικος της καναδι-

κής επαρχίας Σασκάτσουαν καθόταν κοντά 
στην όχθη της λίμνης όταν παρατήρησε 

μια μαμά χήνα να φροντίζει τα μικρά της. 
Την πρώτη φορά που ο Μάικ εντόπισε 
τη χαριτωμένη οικογένεια, η μητέρα 
χήνα φρόντιζε δεκαέξι μικρά. Μετά από 
αυτό σχεδόν κάθε βράδυ επέστρεφε στο 
σημείο ελπίζοντας να συναντήσει ξανά τη 
συναρπαστική οικογένεια. Ο Μάικ άρχισε 
να παρατηρεί ότι κάθε φορά επισκεπτόταν 
τη λίμνη και συναντούσε τη χήνα υπήρχαν 
όλο και περισσότερα μικρά χηνάκια 
που κάθονταν τριγύρω της! Τη μια μέρα 
υπήρχαν 25 από αυτούς, την επόμενη 30. 
Μετρώντας και πάλι τα μικρά δίπλα από 
τη χήνα το επόμενο βράδυ τα βρήκε 47!Ο 
ίδιος συνειδητοποίησε ότι η «σούπερ» 
χήνα δεν φρόντιζε μόνο τα μωρά της – 
στην πραγματικότητα φρόντιζε χηνάκια 
από πολλές διαφορετικές οικογένειες.

Τα νεαρά χηνάκια γεννιούνται συνήθως 
τέσσερα έως έξι ανά φωλιά και είναι αρκετά 
ανεξάρτητα. Οι γονείς τους τα φροντίζουν 
αλλά τρέφονται ανεξάρτητα οπότε συχνά 
περιπλανιούνται και αναμιγνύονται με 
άλλες ομάδες από γονείς και μικρά. Πάντα 
υπάρχουν μία ή δύο χήνες που οδηγούν 
τα μικρά χηνάκια. Ο ψηλότερος ξύλινος 
ουρανοξύστης

Ο ψηλότερος ξύλινος 
ουρανοξύστης

Στις όχθες της λίμνης γειτονική Μτζόσα, 
σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων 
βόρεια του Όσλο, ο ουρανοξύστης 
Μτζόσταρνετ ύψους 280 μέτρων είναι 
το ψηλότερο ξύλινο κτίριο στον κόσμο. 
Το κτήριο των 18 ορόφων περιλαμβάνει 
διαμερίσματα, γραφεία το ξενοδοχείο 
Γούντ. Πέρα 
από τη φήμη 
που έχει φέρει 
στη μικρή πόλη 
έχει αποτελέσει 
π α ρ ά δ ε ι γ μ α 
παγκοσμίως ότι 
η ξυλεία μπορεί 
να προσφέρει 
μια βιώσιμη 
ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή 
λύση έναντι του 
σκυροδέματος 
και του χάλυβα. 
Μ ε γ ά λ ε ς 
π ο σ ό τ η τ ε ς 
ξ ύ λ ο υ 
σ υ μ π ι έ ζο ν τα ι 
μαζί δημιουργώντας τεράστιες δοκούς ή 
πάνελ.

Αρκετοί ουρανοξύστες από ξύλο 
αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 
2020. Πέντε μόλις μέτρα κοντύτερο σε 
ύψος θα είναι το κτήριο Χόχο της Βιέννης 
με κύριο υλικό κατασκευής το ξύλο που 
αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος 
της χρονιάς. Και ενώ η Ευρώπη ηγείται 
παραδοσιακά της κατηγορίας, η Βόρεια 
Αμερική πλησιάζει αρκετά γρήγορα καθώς 
ξύλινοι ουρανοξύστες κάνουν την εμφάνισή 
τους στο Βανκούβερ, στο Μιλγουόκι, στο 
Ουισκόνσιν και σε πολλές ακόμα περιοχές.

Αγαπητοί εν Χριστώ, 
Σας ευχόμεθα ολόκαρδα και ολόθερμα να είστε όλοι καλά με τις οικογένειές σας. Με ειρήνη, υγεία και 
ευλάβεια να γιορτάσετε το φετεινό Πάσχα. Ο Θεός να σας πλημμυρίζει με το φως Του,  να αντλείτε 
δύναμη και κουράγιο, για να αντιμετωπίζετε κάθε δυσκολία και όλοι μαζί ενωμένοι να ξεπεράσουμε 
την μεγάλη δοκιμασία που μας μαστίζει. Με ασπίδα την πίστη μας θα πορευόμαστε πάντα!

Καλή Ανάσταση - Χριστός Ανέστη!
 Το ανέσπερο φως να πλημμυρίσει τις καρδιές και τις ψυχές όλων!

 
Με αγάπη Χριστού και εκτίμηση

Ζωή Βερούτη, Πρόεδρος 
και τα Μέλη του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά

Αρχιεπισκοπικό 
Συμβούλιο 
Φιλoπτώχου  

Αδελφότητας 
Καναδά

καλη 
ανασταση
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