
158 O’connor Drive Toronto ON M4J 2S4   •  info@greekweeklynews.com Tel. 416.751-0570

ISSUE #1963 -  11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

Με καινούργιες προσδοκίες και ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο, από την 1η 
Ιανουαρίου παρέλαβε τη σκυτάλη το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο με πρόεδρο την κα Μπέτυ Σκουτάκη, την πρώτη γυναίκα 
πρόεδρο στην ιστορία του οργανισμού.

(ΦΩΤΟ) Παραμονή πρωτοχρονιάς, στο κατώφλι του 2022, μετά τα πρόσφατα 
περιοριστικά μέτρα της επαρχίας του Οντάριο για την πανδημία, η νέα πρόεδρος 
κα Μπέτυ Σκουτάκη, με τον πρόεδρο της Ερανικής Επιτροπής Δρ. Α. Καραντώνη 
και λιγοστά μέλη της διοίκησης, πραγματοποίησαν κεκλεισμένων των θυρών την 
κλήρωση του λαχείου. Η κλήρωση μεταδόθηκε μέσω των κοινωνικών μέσων 
δικτύωσης και οι νικητές ενημερώνονται άμεσα. Οι πωλήσεις των λαχείων 
απέφεραν περίπου 120.000 δολλάρια.

Νέα αρχή νέες ελπίδες
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Καλώς ήρθες 2022

Πάει ο παλιός ο χρόνος
Ήρθε η ώρα να θέσουμε στόχους 
αυτοβελτίωσης για τον καινούριο

Είμαστε και πάλι στο τέλος του παλιού χρόνου και στο ξεκίνημα του καινούργιου.  Αυτό 
το μεταίχμιο αποτελεί για όλους μια ευκαιρία για περισυλλογή, ενδοσκόπηση, νέες 
αποφάσεις και νέους στόχους. Αυτά που ζήσαμε, μάθαμε, καταφέραμε αλλά και δεν 
καταφέραμε μπορεί να μας προκάλεσαν χαρά ή θλίψη και απογοήτευση. Τώρα όμως 
ήρθε η ώρα να ανοίξουμε μια ολόλευκη καινούργια σελίδα και να τη γεμίσουμε με ιδέες 
και προσδοκίες για τους επόμενους 12 μήνες.

Ανοίγοντας λοιπόν το βιβλίο του νέου χρόνου, ας επιλέξουμε να είμαστε ευγνώμονες 
για όλα όσα διδαχθήκαμε από τα μαθήματα που πήραμε. Ας ξεκινήσουμε με θετικό 
πνεύμα και ας σκεφτούμε ότι όλα τα βήματα μπροστά μας θα είναι καλύτερα από αυτά 
που αφήσαμε πίσω μας. Έχετε σκεφτεί τους στόχους και τις προσδοκίες σας για το 
2022; Αν όχι, αποφασίστε να κάνετε κάτι καινούργιο ή δώστε την υπόσχεση στον εαυτό 
σας ότι θα επιμείνετε σε στόχους που χρειάζονται ίσως περισσότερη προσπάθεια και 
υπομονή για να καρποφορήσουν. Όποιους προσωπικούς στόχους και αν επιλέξετε για 
τον καινούργιο χρόνο, ίσως θα αποκτούσατε περισσότερη δύναμη να τους επιτύχετε 
αν επιλέγατε και ορισμένα κίνητρα έμπνευσης και ενδυνάμωσης όπως τα παρακάτω:

Το Παιδιατρικό Τμήμα Οντάριο παροτρύνει 
να ανοίξουν τα σχολεία το αργότερο 

στις 17 Ιανουαρίου 

«Η επιδείνωση της ψυχικής υγείας των παιδιών 
αποτελεί επίσης έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία...»

Τις καταστροφικές συνέπειες στη ψυχική  υγεία  των παιδιών 
και των νέων από την απομάκρυνσή τους από τα σχολεία, 
επισημαίνει επιστολή διαμαρτυρίας που απευθύνουν οι 
εκπρόσωποι των παιδιατρικών ιδρυμάτων της επαρχίας  του 
Οντάριο στους αρμόδιους της κυβέρνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 35 
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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

«Χθες και σήµερον ο αυτός 
και εις τους αιώνας»

                                              (Eβρ. 13.8)

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Σπίτια. Δρόµοι. Ρούχα. Έπιπλα. Άνθρωποι. 
Όλα γερνούν και παλαιώνουν. Όλα φθείρονται. 
Φέρνουν τα ίχνη της διάβασης του χρόνου. Τη 
µαρτυρία της συνεχούς αλλαγής και φθοράς. Χθες 
ήσαν καινούργια. Σήµερα µεταχειρισµένα. Αύριο 
παλιά.

Το αµούστακο παιδί γίνεται ώριµος άνδρας µε 
γκρίζους κροτάφους. Η χθεσινή ώριµη γυναίκα, 
είναι σήµερα σεβαστή γερόντισσα. Στην αµείλικτη 
ενέργεια του χρόνου υποκύπτουν τα πάντα. Η γη 
µας γερνάει. Και το σύµπαν σιγά-σιγά παλιώνει. 

Ένας µόνο µένει «χθες και σήµερον ο αυτός και εις τους αιώνας». Είναι ο δηµιουργός 
των πάντων και του χρόνου. Είναι ο µόνος που εξουσιάζει και τον χρόνο. Είναι ο Θεός. 
«Άφθαρτος, αναλλοίωτος, αεί ων, ωσαύτως ων». Στο διάβα των χρόνων, των αιώνων, των 
χιλιετηρίδων µένει αιώνια δυνατός. Ανέπαφος απ’ τη φθορά. Αδιάκοπα νέος.

Άνθρωπε, βλέπεις τη φθορά και λυπάσαι. Τα χρόνια σου φεύγουν και µελαγχολείς. Οι 
δυνάµεις του σώµατός σου υποχωρούν και σου στοιχίζει. Οι φίλοι σου και οι συγγενείς σου 
φεύγουν απ’ τον κόσµο αυτό και απογοητεύεσαι. Μετράς τα χρόνια τα δικά σου. Κοιτάς στον 
καθρέφτη. Βλέπεις τα µαλλιά σου να πέφτουν ή ν’ ασπρίζουν. Τις ρυτίδες να εγκαθίστανται 
αµετάκλητα στο πρόσωπό σου. Θλίβεσαι για όλα. Ανεβαίνεις την σκάλα και λαχανιάζεις. 
Κόβονται τα πόδια. Συναισθήµατα και καταστάσεις διαφορετικές δεσπόζουν στην ψυχή 
σου. Το βλέµµα σου και η σκέψη σου καταντούν αιχµάλωτοι της θλίψης, της φθοράς.

Όλα αυτά µε ανθρώπινα κριτήρια είναι φυσικά. Για τον χριστιανό δεν έχουν σηµασία. 
Γνωρίζει πως δεν ανήκει στον χρόνο. Δεν παραδίδεται στη φθορά. Το σώµα του, ναι. Αλλ’ η 
ψυχή του, όχι. Ανακαινίζεται «ως αετού η νεότης του». Ακόµη και το σώµα του στη Δευτέρα 
Παρουσία του Χριστού, θα αφθαρτοποιηθεί.

Κοντά στον Θεό δεν είναι κανείς ούτε νέος, ούτε γέρος, ούτε δυνατός, ούτε άρρωστος. 
Είναι µόνο άνθρωπος. Άνθρωπος πλασµένος να ζήσει αιώνια. Τα χρόνια του που περνούν 
δεν είναι χρόνια µόνον που φθείρουν. Είναι σκαλοπάτια, που τον φέρνουν πιο κοντά στον 
αιώνιο και άφθαρτο. Λιγοστεύουν την απόσταση απ’ τη συνάντηση µαζί Του. Προσεγγίζουν 
την ώρα του θριαµβευτικού ερχοµού Του να µας αναστήσει. Να µας κάµει αφθάρτους. Να 
µας εισαγάγει στην αληθινή χαρά της βασιλείας Του.

Χριστιανοί, µην είµαστε παιδιά. Μην περιµένουµε απ’ το χρόνο να µας φέρει πλούτη και 
ευτυχία. Θέσεις και αξιώµατα. Κοσµική δόξα, προβολή και λάµψη. Ο χρόνος είναι άψυχος. 
Τυφλός. Δεν έχει τίποτε στα χέρια του. Όλα τα κρατεί στα χέρια Του ο Θεός κι εµείς. Εµείς 
θα φέρουµε στο χρόνο και στον εαυτό µας. Ο Θεός θα µας δώσει.

Η φθορά που φέρνει ο χρόνος δεν πρέπει να µας ανησυχεί. Η φθορά που φέρνουµε 
εµείς είναι καταστρεπτική. Και η φθορά µας µπορεί να γίνεται µε πράξη ή µε απραξία. Ο 
εγκληµατίας στην πράξη και µε την πράξη καταστρέφει. Ο άπρακτος στην πράξη, αλλά µε 
απραξία φθείρει. Μόνον ο δηµιουργικός δηµιουργεί. Βελτιώνει. Χτίζει και δεν γκρεµίζει. Ή 
γκρεµίζει τα κακά για να χτίσει τα καλά.

«Τα πάντα ρεί». Όλα αλλάζουν. Ένας και µόνον είναι ο αναλλοίωτος και άφθαρτος. Ο Θεός. 
«Χθες και σήµερον ο αυτός και εις τους αιώνας». Η καταγωγή του ανθρώπου είναι ουράνια. 
Θεία. Κοντά στον Θεό είµαστε κι εµείς αιώνιοι. Φαινοµενικά µας δαµάζει ο χρόνος.

Ο κορωνοϊός έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Μερικούς τους έφερε στο τέλος. Στον θάνατο. 
Μόνο ο Θεός γνωρίζει πού επήγαν και πού ευρίσκονται. Ευχόμαστε να είναι κοντά Του.

Όπως εισερχόμεθα στο νέο έτος 2022 όλοι μας να σκεφτόμαστε σοβαρά. Ο κορωνοϊός δεν 
παίζει. Εμείς να μη κάνουμε εξυπνάδες. Να ακολουθούμε τις οδηγίες των κυβερνήσεών 
μας, εφ’όσον δεν αντίκεινται στο δόγμα της Εκκλησίας μας. Να ακολουθούμε το παράδειγμα 
του Πατριάρχη μας. Να υποτασσόμεθα στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Να είμαστε 
«ως χορδαί εν κιθάρα». Μία είναι η Εκκλησία. Είναι μία οικογένεια. Όλοι μαζί γύρω από τον 
Πατριάρχη μας και την Ιερά Σύνοδο.

Αιώνιε και αναλλοίωτε Θεέ, Συ που «τα έτη Σου ουκ εκλείψουσι» χαρίζοντάς µας τον 
καινούργιο χρόνο, χάρισέ µας σύνεση να εννοούµε, ότι δεν πρέπει να περιµένουµε αγαθά 
απ’ τον χρόνο, αλλ’ εµείς να δηµιουργούµε αγαθά µέσα στον χρόνο. Χάρισέ µας ειρήνη και 
γαλήνη της ψυχής. Δώσε µας δύναµη να νικούµε τον κακό εαυτό µας. Να µην υποχωρούµε 
στην αµαρτία. Να πράττουµε το καλό. Να αγαπούµε εχθρούς και φίλους. Να συγχωρούµε 
όλους. «Χρόνο µε χρόνο ζήσε µέσα µας Εσύ». Φέρε µας κοντά Σου.

Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ήδη έχει πέσει στο τραπέζι 
η συζήτηση για χαλάρωση 
των μέτρων στην εστίαση 

και στα γήπεδα
Παρά την έξαρση των κρουσμάτων 
κοροναϊού και, ακόμη χειρότερα, την 
αύξηση διασωληνωμένων και θανάτων, 
η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει τη 
χαλάρωση των μέτρων σε κάποιους 
κλάδους.

Ρόλο θα παίξει βέβαια η εισήγηση της 
Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, 
ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μία αίσθηση 
ότι η κυβέρνηση δεν ακολουθεί πάντα τις 
εισηγήσεις της… κατά γράμμα.

Αυτή τη φορά, στο τραπέζι ειδικών και 
κυβέρνησης έχει τεθεί η παράταση ή 
όχι των περιοριστικών μέτρων που 
επιβλήθηκαν πριν την Πρωτοχρονιά 
και έχουν ισχύ έως τις 17 Ιανουαρίου. 
Για το θέμα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, στην 
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της 
Δευτέρας και, όπως είπε, η κυβέρνηση θα 
περιμένει την εισήγηση των ειδικών που 
συνεδριάζουν την Τετάρτη, προκειμένου να 
πάρει τις αποφάσεις της.

«Την Τετάρτη θα γίνει καινούργια 
συνεδρίαση της επιτροπής των ειδικών. 
Σταθμίζονται τα δεδομένα, αξιολογούνται. 
Θα γίνουν οι εισηγήσεις και η κυβέρνηση 
θα πάρει τις αποφάσεις, τις οποίες 
θα ανακοινώσει έγκαιρα», ανέφερε 
συγκεκριμένα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη 
έχει πέσει στο τραπέζι η συζήτηση για 
χαλάρωση των μέτρων στην εστίαση και 
στα γήπεδα.

Τι εξετάζεται

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, εξετάζονται δύο 
στάδια χαλάρωσης των περιορισμών:

Αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα, ώστε 
να μπορούν να παρακολουθήσουν τους 
αγώνες περισσότερα από χίλια άτομα 

(εμβολιασμένοι/νοσήσαντες).
Επαναφορά της μουσικής στην εστίαση και 
τη διασκέδαση, αλλά με όλους τους πελάτες 
καθιστούς και κλείσιμο των καταστημάτων 
στις 12.00 το βράδυ.
Αύριο, Τρίτη, αναμένεται οι ειδικοί να έχουν 
την πρώτη, άτυπη σύσκεψη για το θέμα 
της χαλάρωσης των μέτρων. Σύμφωνα 
πάντως με τις ίδιες πληροφορίες, στελέχη 
της επιτροπής θα επιθυμούσαν τα μέτρα 
να παραταθούν για μία ακόμη εβδομάδα, 
δηλαδή έως τις 23 Ιανουαρίου.

Τα μέτρα που ισχύουν σήμερα

Τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης  
λειτουργούν έως τις 12 τα μεσάνυχτα χωρίς 
μουσική, 6 άτομα ανά τραπέζι, όχι όρθιοι και 
μετρική απόσταση στα τραπεζοκαθίσματα. 
Μέσα στις απαγορεύσεις είναι και η 
απαγόρευση διενέργειας εκδήλωσης 
πάρτι σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, για να 
αποφευχθεί η μεταφορά της διασκέδασης 
σε άλλους χώρους.

• Η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας 
(FFP2/KN95) ή διπλής στα σούπερ 
μάρκετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς 
και όπου υπάρχει συνωστισμός, όπως 
και από τους εργαζόμενους στην 
εστίαση, είναι υποχρεωτική.

• Εφαρμογή τηλεργασίας σε δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα έως 50% και κυλιόμενο 
ωράριο, ανάλογα με τις δυνατότητες 
κάθε υπηρεσίας.

• Επισκεπτήριο μόνο με PCR 48 ωρών 
σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων 
και νοσοκομεία, ενώ στα νοσηλευτικά 
ιδρύματα απαγορεύεται η είσοδος σε 
ιατρικούς επισκέπτες.

• Στα γήπεδα η πληρότητα εμβολιασμένων 
θεατών είναι έως το 10% της 
χωρητικότητάς τους, με πλαφόν θεατών 
τα 1.000 άτομα. Αν δεν τηρηθούν 
τα μέτρα, οι αγώνες θα γίνουν 
κεκλεισμένων των θυρών.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών 
για να καλυφθούν τα κενά

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε 
και στο άνοιγμα των σχολείων που, 
όπως επεσήμανε, έγινε με γνώμονα τους 
αυστηρούς ελέγχους.

Σε ερώτηση για το πώς θα καλυφθούν τυχόν 
κενά στην εκπαίδευση λόγω κρουσμάτων, 

είπε πως «τρεις είναι οι τρόποι διαχείρισης 
των αρρυθμιών που περιμένουμε: 
αναδιάταξη του δυναμικού μέσα στις ίδιες 
τις σχολικές μονάδες, νέες προσλήψεις 
και η δυνατότητα της τηλεκπαίδευσης σε 

περίπτωση που χρειαστεί».

«Η κυβέρνηση εποπτεύει στενότατα τις 
εξελίξεις στην εκπαίδευση και θα κάνει το 
μέγιστο δυνατό, ώστε να λειτουργήσει με 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα η δια 
ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία για όλα τα 
μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και τις 
οικογένειές τους» διαβεβαίωσε ο Γιάννης 
Οικονόμου, σημειώνοντας ότι «προφανώς 
περιμένουμε αυξημένα κρούσματα και 
μια σειρά από αρρυθμίες κυρίως τις 
πρώτες ημέρες», όπως συμβαίνει σε κάθε 
εργασιακή δραστηριότητα, στον δημόσιο 
και στον ιδιωτικό τομέα.

«Το ίδιο αναμένεται να γίνει και στα 
σχολεία από σήμερα. Γι’ αυτό και έχουν 
δοθεί ειδικές οδηγίες για κάλυψη αναγκών, 
που προκύπτουν εκ των έσω (π.χ. με 
αναμόρφωση ωραρίου), αλλά και με 
πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, για 
τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που θα 
βρίσκονται σε προσωρινή καραντίνα λόγω 
του ιού. Ήδη, από σήμερα προχώρησαν 
850 προσλήψεις», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε πως η πλατφόρμα 
της τηλεκπαίδευσης είναι διαθέσιμη στην 
εκπαιδευτική κοινότητα για τις περιπτώσεις 
που θα αναστέλλεται προσωρινά η δια 
ζώσης λειτουργία των σχολείων. «Η 
τηλεκπαίδευση λειτουργεί κανονικά. Όποτε 
κλείνει ένα τμήμα, είτε λόγω κοροναϊού, 
είτε λόγω φυσικών καταστροφών, αμέσως 
η εκπαιδευτική διαδικασία μεταφέρεται 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω 
της πλατφόρμας CISCO Webex, καθώς 
το δικαίωμα χρήσης 154.000 αδειών για 
τους εκπαιδευτικούς προβλέπεται αυτή 
τη στιγμή και βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τον 
Ιούλιο 2023», σημείωσε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος.

Μερική άρση των περιορισμών 
μετά τις 17 του μήνα 

Όχι στον εφησυχασμό απέναντι στην Όμικρον, λένε ειδικοί
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ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

-Έλα Σκλάβε τι γίνεται καιρό έχουμε 
να τα πούμε.

-Τι να κάνω μικρέ, εμείς εδώ πάνω 
είμαστε μια χαρά,εσείς εκεί κάτω είστε 
το θέμα.

-Το ξέφω είναι δύσκολα τα 
πράγματα. Δεν μας επέτρεψαν να 
κάνουμε γιορτές και σαν μην έφτανε 
αυτό, έκαναν γενικό λοκ ντάουν.Φτου 
και από την αρχή λοιπόν.

-Τι να σου πω μικρέ. Να σε καλέσω 
εδώ πάνω είναι νωρίς ακόμα.

- Ούτε να το σκέφτεσαι Σκλάβε.Ακου 
εκεί! 

-Μην αγχώνεσαι μικρέ, σε χρειάζομαι 
άλλωστε εκεί κάτω για να μου γράφεις 
όλα αυτά που συζητάμε. Πάλι καλά εδώ 
που τα λέμε...μου βγήκες χρήσιμος και 
σε κάτι.

-Σταμάτα να με πειράζεις Σκλάβε 
και κοίτα να δούμε τι θα κάνουμε εδώ 
κάτω.Η κατάσταση δεν παλεύεται.

- Ότι είναι  να γίνει, θα γίνει μικρέ.
Αντέξατε 4 ολόκληρα lock down, σε 
αυτό θα κολλήσετε τώρα...Φάγατε τον 
γάιδαρο και έμεινε η ουρά.

- Άντε να δούμε Σκλάβε που θα μας 
βγάλει.

-Γίνονται όμως εκεί κάτω μικρέ, 
περίεργα πράγματα.Τώρα που το 
σκέφτομαι,από τον καιρό που άρχισες 
να βάζεις μυαλό, ξεκίνησαν όλα.

- Μην αρχίζεις Σκλάβε. Αν το 
πάρουμε έτσι το θέμα, από την ώρα 
που έφυγες εσύ ξεκίνησαν όλα.

-Άστα αυτά που ξέρεις μικρέ.
-Τέλος πάντων. Ας το αφήσουμε 

αυτό το θέμα, γιατί δεν πρόκειται να 
βγάλουμε άκρη.

-Δίκιο έχεις μικρέ. Είδα ότι η 
κοινότητα και επίσημα έχει καινούργια 
πρόεδρο.

- Έτσι ακριβώς είναι Σκλάβε.
Εκλέχθηκε πρόεδρος η Μπέτυ 
Σκουτάκη.

-Πάλι τυχερή είναι αυτή μικρέ...
-Γιατί το λες αυτό Σκλάβε;
-Διότι αποκλείεται να είναι χειρότερη 

από τον προηγούμενο πρόεδρο,στην 
διαχείριση της κοινότητας. Εκείνος 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο... 
μάλιστα το τερμάτισε.

-Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα 
μαζί σου Σκλάβε. Έχω την ελπίδα ότι, 
με σωστή διαχείριση θα ξαναγεννηθεί η 
κοινότητά μας. Θα μπορούσες φυσικά 
να κάνεις μια κουβέντα με τον Μεγάλο, 
μήπως και βάλει το χεράκι του.

- Αυτό αποκλείεται μικρέ. Τον έχει 
πάρει μονότερμα ο άλλος από εκεί 
κάτω και το κακό είναι ότι δεν μπορώ 
να μάθω λεπτομέρειες.

-Σε ποιόν αναφέρεσαι Σκλάβε, 
ή μάλλον κατάλαβα, για τον 
Αρχιεπίσκοπο μιλάς...

- Ακριβώς μικρέ,για ποιον άλλον...
-Άστα Σκλάβε, τον τελευταίο καιρό 

δεν τον βλέπω καλά. Με 50% πιστούς 
μέσα στις εκκλησίες έχουν ελαφρύνει 
οι δίσκοι και έχει πέσει δραματικά ο 
τζίρος. Μεγάλο οικονομικό πλήγμα και 
το έχει πάρει πολύ βαριά.

-Δεν έχει ανάγκη αυτός μικρέ, μην 
αγχώνεσαι.

- Εντάξει, δεν είπα πως αγχώνομαι 
κιόλας.

Να σε ρωτήσω όμως και κάτι άλλο.
-Τι είναι, λέγε.
- Που θα βρω φούρναρη; Ψάχνει ο 

Kostas Bakery.
-Να σου στείλω μήπως από εδώ 

πάνω μικρέ; Έλα Χριστέ και Παναγιά.
-Καλά μην κάνεις έτσι. Δεν είπα κάτι 

τέτοιο.
-Να κοιτάξεις μικρέ να τα έχεις όλα 

τακτοποιημένα και καλά οργανωμένα 
εκεί κάτω, γιατί είναι το τελευταίο 
lock down. Σύντομα θα μπείτε στην 
κανονικότητα που είχατε προ Cov-
id-19.

- Από το στόμα σου Σκλάβε και στου 

Μεγάλου το αυτί.Το περιμένουμε όλοι, 
πως και πως.

-Τράβα τώρα για ύπνο μικρέ,γιατί 
ξέρω ότι έχεις αρκετά στο κεφάλι σου.

-Έγινε,θα τα πούμε σύντομα.
-Κάτι τελευταίο μικρέ.
-Σε ακούω.
-Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή 

χρονιά με υγεία.Το 2022 να φέρει σε 
όλους αγάπη, ομόνοια, γαλήνη και ότι 
επιθυμεί ο καθένας ξεχωριστά.Φυσικά 
δεν θα μπορούσα να ξεχάσω,όλους 
αυτούς που με σκέφτηκαν στην γιορτή 
μου.Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους 
εύχομαι ότι καλύτερο.Το κέρασμα σας 
το φυλάω.

-Έγινε Σκλάβε.

Zητείται κυρία 
να φροντίζει ηλικιωμένο

 
Ζητείται αξιόπιστη κυρία για την φροντίδα ηλικιωμένου που πάσχει 
από άνοια, στην ανατολική πλευρά του Scarborough. Πρέπει να μιλάει 
ελληνικά. Θέση πλήρους απασχόλησης που ανοίγει άμεσα. Η εργασία 
είναι 24ωρη (εσώκλειστη).
Λεπτομέρειες για την αμοιβή θα συζητηθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο 
george@thatguy.ca

Αναπαύσου εν ειρήνη 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑρΝΑ 

Ένας θάνατος πάντα σημαδεύει την ζωή μας.Αγαπημένα 
πρόσωπα μας αφήνουν ξαφνικά,χωρίς να μας δώσουν 

χρόνο να τους αποχαιρετήσουμε.Έτσι και η πολυαγαπημένη 
μας μητέρα,η οποία γεννήθηκε στην Τρύπη Λακωνίας στις 
15 Ιουνίου του 1926,ταξίδεψε για πάντα στους ουρανούς.

Απεβίωσε στις 9 Ιανουαρίου του 2022 στο Τορόντο.
Σε ευχαριστούμε αγαπημένη μας μητέρα,για όσα μας 

πρόσφερες απλόχερα.
Αιωνία σου ή μνήμη.

Τα Παιδιά. 
Άννα και Κώστας.

Τα Εγγόνια.
Νικόλαος,Αριστείδης,Φίλιππος,Φίλιππος. 

Τα Δισέγγονα.
Αλέξανδρος,Αριάννα,Πηνελόπη.

+



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20228



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 9



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202210



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 11



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202212



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 13



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202214



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 15ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

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)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Το ημερολόγιο έγραφε 1922, 

ακριβώς 100 χρόνια πριν, όταν στην 
περιοχή Χασάνι –που κατά τραγική 
ειρωνεία όφειλε το όνομά της σε έναν 
Τούρκο μπέη ονόματι Χασάν– Πόντιοι 
και Θράκες πρόσφυγες, κυρίως αστοί, 
ξεκίνησαν να στήνουν τη ζωή τους από 
το μηδέν.

Και αν το όνομα σήμερα δεν λέει 
πολλά, σίγουρα δεν υπάρχει κανείς 
που δεν γνωρίζει το Ελληνικό – περί 

αυτού ο λόγος.
Στη βόρεια πλευρά του Χασανίου 

το κράτος παραχώρησε οικόπεδα. Το 
1928 η περιοχή είχε 267 κατοίκους και 
την επόμενη διετία με δύο βασιλικά 
διατάγματα δημιουργήθηκαν δύο 
κοινότητες, των Κομνηνών και του 
Ελληνικού.

Το 1936 με διαταγή του Μεταξά έγινε 
μετεγκατάσταση ώστε να δημιουργηθεί 
ο διάδρομος του αεροδρομίου, και ο 
συνοικισμός των Σουρμένων άρχισε 
να παίρνει τη σημερινή του μορφή, 
αλλά και όνομα από την ιστορική 
πατρίδα.

Συνυφασμένο με τους Πόντιους 
είναι λοιπόν το Ελληνικό, όπως και η 
γειτονική Αργυρούπολη που πλέον 
αποτελούν έναν ενιαίο δήμο. Τώρα 
όμως φιλοδοξία είναι να γίνει και 
κέντρο του παγκόσμιου ποντιακού 
ελληνισμού, χάρη στο «Μέγαρο 
Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού 
Σουρμένων».

Το μεγαλεπήβολο αυτό έργο 
πρόκειται να παρουσιαστεί την Τρίτη 
11 Ιανουαρίου σε μία εκδήλωση όπου 
θα παραβρεθούν μεταξύ άλλων ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου.

Γιατί «παγκόσμιου»;
Ένα προσωπικό στοίχημα αποτελεί 

το συγκεκριμένο πρότζεκτ για τον 
δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο. Η ιδέα, 
όπως είπε στο pontosnews.gr, είναι ότι 
η επένδυση στο παλαιό αεροδρόμιο 
του Ελληνικού θα πρέπει να έχει και 
κάτι από τον προσφυγικό χαρακτήρα 
της πόλης. Άλλωστε, από εκεί «έφυγε» 
μετά από 75 χρόνια και η Ένωση 
Ποντίων Σουρμένων.

«Δεν μπορώ να πω πολλές 
λεπτομέρειες, για να μην χαλάσω 
τη μαγεία της παρουσίασης. Όμως 
πρόκειται για ένα κτήριο-μνημείο», 
τόνισε ο Γιάννης Κωνσταντάτος.

Το Μέγαρο Παγκόσμιου Ποντιακού 
Ελληνισμού Σουρμένων θα 
κατασκευαστεί σε χώρο εντός του 
παλαιού αεροδρομίου ο οποίος 
έχει παραχωρηθεί στο δήμο για 

κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 
αθλητικούς σκοπούς. «Το θέσαμε 
εξαρχής στους επενδυτές, ότι δεν 

γίνεται να αγνοηθεί η ιστορία της 
περιοχής, δεν γίνεται να μην υπάρχει 
η σύνδεση ανάμεσα στην παλιά και τη 
νέα πόλη του Ελληνικού», πρόσθεσε.

Η αυτονόητη ερώτηση, βέβαια, 
είναι γιατί η ονομασία περιλαμβάνει 
το επίθετο παγκόσμιο. Ο δήμαρχος 
Ελληνικού-Αργυρούπολης έδωσε 
την εξήγηση: «Ίσως ακούγεται 
βαρύγδουπο, όμως προέκυψε το εξής: 
Στις συζητήσεις και τις επαφές που 
κάναμε με την ομογένεια, και ιδίως με τον 
Λου Ραπτάκη, τον Ελληνοαμερικανό 
γερουσιαστή ο οποίος έχει δώσει 
μεγάλη μάχη για την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ποντίων στις ΗΠΑ και 
έχει πάρει το πρώτο πράσινο φως από 
το Κονέκτικατ, είπαμε μήπως αυτό 
το κτήριο αποτελέσει τον παγκόσμιο 
συνδετικό κρίκο, να γίνει ένα σημείο 
αναφοράς, μία σύνδεση όλων των 
Ποντίων σε όλον τον πλανήτη».

Η έμπνευση

Το σχέδιο για την κατασκευή ανέλαβε 
αφιλοκερδώς το γραφείο Doxiadis As-
sossiates, ο Γιάννης Παζιάνος, με 
τον αρχιτέκτονα Σωτήρη Τσούλο. Το 
κόστος της κατασκευής θα το καλύψει 
εξ ολοκλήρου ο Σπύρος Λάτσης, ο 
οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημα του 
Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

«Είναι το γνωστό γραφείο και 
νομίζω ότι αυτό που θα δείξουν δεν 
είναι απλώς εμπνευσμένο, είναι ένα 
αριστούργημα, διότι τους ζητήσαμε 
να είναι ένα κτήριο που θα συμβολίζει 
βαθύτατα τον Πόντο, στην όψη και στο 
σχεδιασμό του, πέρα από τη χρήση 
του. Και το πετύχαμε», αποκάλυψε ο 
Γιάννης Κωνσταντάτος.

Στο Μέγαρο Παγκόσμιου Ποντιακού 
Ελληνισμού Σουρμένων θα στεγαστεί 
ο τοπικός ποντιακός σύλλογος, η 
βιβλιοθήκη του, το μουσείο που 
σήμερα βρίσκεται στην πλατεία των 
Σουρμένων, ενώ έχουν προβλεφθεί 
χώροι για συνέδρια και εκδηλώσεις.

«Θα έχει και διαδραστικούς χώρους 
για να βλέπουν οι νέοι άνθρωποι 
τις αναφορές στη Γενοκτονία και θα 

Ένα μέγαρο για τον ποντιακό ελληνισμό 
στο παλαιό αεροδρόμιο Ελληνικού

Φιλόδοξο σχέδιο με οικουμενικό χαρακτήρα
είναι ετήσιο σημείο συνάντησης και 
συγκέντρωσης όλων των ποντιακών 
σωματείων, εντός και εκτός συνόρων», 

πρόσθεσε.
Από τη μακέτα για το 

Μέγαρο Παγκόσμιου 
Ποντιακού Ελληνισμού 
Σουρμένων. Τη 
φ ω τ ο γ ρ α φ ί α 
παραχώρησε στο pon-
tosnews.gr ο Γιάννης 
Κωνσταντάτος

Εκδήλωση με την 
ψυχή του Πόντου

Σύμφωνα με τον 
δήμαρχο, το κτήριο-
σύμβολο αναμένεται να 
είναι έτοιμο σε περίπου 
τρία χρόνια. Αν και δεν 
θέλησε να αποκαλύψει 
περισσότερα, τόνισε 
ότι η εκδήλωση 
π α ρ ο υ σ ί α σ η ς 
«θα έχει πολύ την 
ψυχή του Πόντου», 
προσθέτοντας πως θα 
είναι συναισθηματική.

Ήδη έχει λάβει 

πολλά μηνύματα και από Πόντιους 
που εξωτερικού για το συγκεκριμένο 
πρότζεκτ, το οποίο άλλωστε έχει 
οικουμενικό χαρακτήρα.

«Είναι πολύ φιλόδοξο, αλλά νομίζω 
ότι το έχουν ανάγκη και ο ποντιακός 
ελληνισμός και η περιοχή μας για 
την επένδυση αυτή, να συνδεθούν. 
Έρχεται και σε μία εποχή που ο 
κόσμος έχει ανάγκη από καλά νέα, και 
νομίζω ότι το πετυχαίνουμε», ανέφερε.

Άλλωστε, ο Γιάννης Κωνσταντάτος 
είναι ο πρώτος δήμαρχος της περιοχής 
που δεν έχει ποντιακή καταγωγή. 
«Όλα τα μέρη της Ελλάδας έχουν 
μαρτυρήσει, έχουν ήρωες, έχουν 
δώσει πολλά. Όμως αυτό που έγινε 
στον Πόντο είναι βαθύ πλήγμα στη 
συνείδηση του κάθε Έλληνα. Και 
από τη στιγμή που βγήκα δήμαρχος 
προσπάθησα να κατανοήσω τον 
ποντιακό ελληνισμό, την ιστορία, τα 
έθιμά του και να κάνω κάτι το οποίο 
θα αποτελέσει διαχρονικό σημείο 
αναφοράς», κατέληξε.

Γεωργία Βορύλλα
pontosnews.gr
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Η Νούλη Τσαγκαράκη γεννήθηκε 
στη Δράμα, μεγάλωσε στην Αττική, 
σπούδασε στην Αγγλία, έζησε στην 
Πάτρα και τελικά εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα. Λάτρης της ζωής και 
των ταξιδιών, των προκλήσεων 
και των εξερευνήσεων, συνεχίζει, 
με  τις συλλογές των διηγημάτων 
της, την ενασχόλησή της με τα 
κοινωνικά θέματα, προσπαθώντας 
να φωτίσει τα προβλήματα που 
απορρέουν από την μετατόπιση 
αξιών που έχει σημειωθεί και τον 
τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε 
με τους συνανθρώπους μας.

Ο,ΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 
ΤΗ ΣΤΗΛΗ φΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑφΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑφΕωΣ

ΝΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

«Μόνος!» κυριαρχούσε στο μυαλό του. 
Απλωνόταν βυθίζοντας την ψυχή του σε 
τέλμα. Μόνοι πορευόμαστε στη ζωή, το 
‘ξερε, αλλά όταν είσαι νέος μπορείς να κάνεις 
εποικοδομητική τη μοναξιά σου, μπορείς 
να την ομορφύνεις, να την αξιοποιήσεις... 
Ή μπορεί απλά να ξεγελάς τον εαυτό 
σου ελπίζοντας πως κάποτε θα καλύψεις 
το κενό που χάσκει μέσα σου. Αυτό το 
κενό που τώρα έμπαζε νερά από παντού 
προκαλώντας του ασφυξία. Γιατί οι δρόμοι 
είχαν σταδιακά εμποδιστεί, αδύνατον να 
ξεφύγει. Παλιά ήταν διαφορετικά, δούλευε, 
είχε οικογένεια, γυναίκα.

Στη θύμηση της Φλώρας η σκέψη του 
αγκυροβόλησε. Μόνο μαζί της είχε 
αισθανθεί να γεμίζει το κενό του. Είχε νιώσει 
αγαπητός όπως ακριβώς ήταν. Σοβαρός, 

λιγομίλητος, ελαφρά μονόχνοτος. Μαζί 
της δεν αισθάνθηκε ποτέ πως έπρεπε να 
γεμίζει με κουβέντες τις σιωπές ή να εξηγεί, 
υπήρχε μια ψυχική ένωση μεταξύ τους. 
Κοιτάζονταν κι είχαν συνεννοηθεί. Πολλά 
βραδάκια καθόντουσαν πλάι πλάι στον 
καναπέ κι η ψυχή του άπλωνε. Έγερνε στην 
αγκαλιά της κι ο παράδεισος χαμήλωνε, 
ερχόταν στα μέτρα του. Μπορούσε να τον 
αγγίξει, να τον μυρίσει, να καρπωθεί την 
ομορφιά του. Μια συνομιλία πληρότητας 
με τις πιο ελάχιστες λέξεις. Βούρκωσε.

Ποτέ του δεν διανοήθηκε πως μπορούσε 
να φύγει πρώτη. Οι γυναίκες δεν θα ‘πρεπε 
ποτέ να φεύγουν πριν από τους συζύγους 
τους. Θα έπρεπε να απαγορεύεται από 
κάποιον συμπαντικό νόμο! Ούτε είχε ποτέ 
του διανοηθεί πως θα έφτανε στο σημείο 

να παρακαλά να φύγει μια ώρα αρχύτερα, 
ν’ απαλλαχθεί απ’ το μαρτύριο ενός άπελπι 
αγώνα που καταρράκωνε και τους δυο. 
Μαζί της χάθηκε και ο συνδετικός ιστός που 
τον ένωνε με τους υπόλοιπους. Οι φίλοι 
τους τον καλούσαν συχνά στις αρχές, τον 
επισκέπτονταν να του κρατήσουν παρέα, 
ο λιγόλογος Λεωνίδας όμως, κλειστός 
απ’ τη φύσει του, δεν προσφερόταν για 
κουβεντολόι και κοινωνικές συναναστροφές 
και σταδιακά εγκατέλειψαν.

Δεν τους κακολογούσε, ούτε αυτούς, ούτε 
τα παιδιά του, φευγάτα από χρόνια. Είχαν 
τις δικές τους οικογένειες να νοιαστούν, τα 
δικά τους παιδιά, ο ίδιος όμως δεν έπαυε να 
αισθάνεται παραμελημένος και μοναχός. 
Κι ας του τηλεφωνούσαν κάθε τόσο, ας 
ενδιαφέρονταν για το τι κάνει, τι χρειάζεται, 
ας τον καλούσαν στα σπίτια τους. Σπανίως 
πήγαινε, ένιωθε «καλεσμένος» όχι μέρος 
της ζωής τους, και το συναίσθημα αυτό τον 
έθλιβε παραπάνω. Του έλλειπε η ζεστασιά 
που ‘χε ανάγκη. Κάποιος να καθίσει δίπλα 
του, να τον

αγκαλιάσει ή να του πιάσει το χέρι και να 
μείνουν έτσι αμίλητοι, απολαμβάνοντας τη 
θέρμη της επαφής. Δάκρυα μούσκεψαν το 
πρόσωπο του.

Αισθανόταν κουρασμένος, απέραντα 
κουρασμένος παρόλο που αντιλαμβανόταν 
πως η κόπωση δεν ήταν σωματική. Το 
σώμα το οριζοντιώνεις και ξεκουράζεται, 
την ψυχή όμως; Τι να την κάνεις την 
ψυχή! Κι αυτός αισθανόταν μια χροιά 
απογοήτευσης, ανακατεμένη με ατέλειωτη 
λύπη, να τον βαραίνει. Και τώρα τι; 
Όταν όλα τα ωραία της ζωής ανήκαν 
στο παρελθόν. Οι έρωτες, οι αγάπες, η 
ζεστασιά της οικογένειας, οι έξοδοι, οι 
εκδρομές, τα γλέντια, οι διακοπές... Τώρα 
βρισκόταν σε μόνιμη διακοπή, όχι από 
την εργασία, από τη ζωή! Αλλιώς είχε 
ονειρευτεί τα χρόνια της συνταξιοδότησης, 
αλλά... Ένα ωμό, αμείλικτο «αλλά» τον είχε 
καταδικάσει σε ισόβια μοναξιά. Να τρώει, 
να κοιμάται, να μιλά, να περπατά άσκοπα 
και μόνος! Οι δύο νέες συνθήκες της ζωής 
του –άσκοπα και μόνος - τον συνέθλιβαν. 
Κάποτε ήταν ο Λεωνίδας, επαγγελματίας, 
σύζυγος, πατέρας. Τώρα ήταν απλά ένας 
παρηκμασμένος γέρος, διόλου ελκυστικός, 
διόλου χρήσιμος. Ένα βάρος για τους 
άλλους, ένα τίποτα για τον εαυτό του. 
Κάποτε αισθανόταν μέρος μια ομάδας, μιας 
οικογένειας, τώρα ένιωθε ξένος παντού, 
ακόμα κι απ’ το σώμα του. Ο θάνατος 
πλησίαζε, αλλά δεν ήταν ο θάνατος που 
τον τρόμαζε, ήταν η φθορά. Εκείνα τα 
σημάδια που πύκνωναν, οι ρυτίδες, η 
φαλάκρα, η χαλάρωση, τα περιττά κιλά... 
Και να σκεφτείς πως κάποτε η Φλώρα του 
τον έπαιρνε αγκαλιά αποκαλώντας τον 
«ομορφιά μου»

Κάποτε, όλα τα κενά του τα κάλυπτε 
εκείνη, ενώ αφότου έφυγε..., αυτά τα κενά 
μόνο μεγάλωναν. Παρά τα ζοφερά του 
συναισθήματα η σκέψη του παρέμενε 
πεντακάθαρη κι αναγνώριζε πως αν δεν 
αγαπηθείς παιδί, εγκολπώνεσαι τη μοναξιά 
εφ’ όρου ζωής. Όχι γιατί δεν βρίσκονται στο 
δρόμο σου άνθρωποι να σ’ αγαπήσουν, 
αλλά γιατί εσύ έχεις παραμένεις με την 
πεποίθηση -την παράλογη; ναι, μπορεί, 
αλλά τι σημασία είχε πλέον;- πως δεν 
αξίζεις. Και τώρα ήταν αργά, δεν είχε 
κουράγιο ν’ αντιμετωπίσει τα φαντάσματα 
που τον έζωναν. Κάποτε...

«Τέρμα πια με τα κάποτε!» ούρλιαξε 
απεγνωσμένα. «Δεν υπάρχει κάποτε!» Κι 
αν υπήρξε, οι αναμνήσεις του αδυνατούσαν 
να τον βοηθήσουν στο σκοτεινό παρόν. 
Ένα παρόν τόσο αδυσώπητο, όσο και τα 
γεράματα που συνόδευαν το «τώρα» του.

Απαρηγόρητος αναζήτησε τη θαλπωρή 
του κρεβατιού. Εκεί, σε στάση εμβρυακή, 
τον πήρε ο ύπνος κι ονειρεύτηκε πως ήταν 
μικρός κι έτρεχε στην

εξοχή. Κλωτσούσε μια μπάλα κι όλο 
απομακρυνόταν μέχρι που εισχώρησε σ’ 
ένα σκοτεινό δάσος. Μια γιγάντια αρκούδα 

παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά του 
βρυχώμενη τρομαχτικά, χωρίς καθόλου να 
τον φοβίσει. Τουναντίον, ψύχραιμος έπιασε 
την μπάλα και την πέταξε καταπάνω της με 
όλη του τη δύναμη. Πανικόβλητη εκείνη το 
έβαλε στα πόδια. «Μπράβο μου! Μπράβο 
μου! Είμαι ατρόμητος!» φώναζε γεμάτος 
ενθουσιασμό κι απότομα τινάχτηκε. Για 
μερικά δευτερόλεπτα έμεινε σαστισμένος. 
Δεν ήταν η δική του φωνή που τον είχε 
ξυπνήσει, αλλά το κουδούνι της εξώπορτας. 
Εκνευρίστηκε. Ποιος διασπούσε την 
αταραξία του καταφυγίου του! Μωρέ 
ας χτυπούσαν όσο ήθελαν, δεν ήταν 
υποχρεωμένος ν’ ανταποκριθεί! Μα αντί 
να σταματήσουν τα χτυπήματα πύκνωσαν, 
κάποιος κοπάναγε με τη γροθιά του την 
πόρτα. «Πατέρα άνοιξε, δεν πρόκειται 
να φύγω αν δεν ανοίξεις!» Ο γιός του! Τα 
‘χασε! Τι έπρεπε τώρα να κάνει; Απ’ την 
αμηχανία του τον απέσπασαν συνομιλίες, 
πλησίασε αθόρυβα κι έστησε αφτί. «Ναι, 
μέσα είναι, αλλά δεν ανοίγει σε κανέναν. Κι 
εμείς του χτυπάμε μήπως θέλει κάτι...» Οι 
γείτονες... Καλοί και δοτικοί, αλλά που να 
καταλάβουν... «Πατέρα, άνοιξε! Αλλιώς θα 
με αναγκάσεις να σπάσω την πόρτα!» Τα 
χτυπήματα ξανάρχισαν πιο έντονα, αλλά 
ο ίδιος έμεινε ανυποχώρητος. Δεν ήθελε 
την ελεημοσύνη τους, την παρουσία τους 
λόγω της ημέρας... Την αγάπη τους ήθελε. 
Όχι περιστασιακά, όταν οι ζωές τους τους 
το επέτρεπαν, αλλά καθημερινά, όπως 
αισθανόταν όταν ζούσε η...

«Παππού! Άνοιξε σε παρακαλώ!» άκουσε 
τη φωνή του εγγονού κι η καρδιά του 
φτερούγισε. Ήταν το παιδί μαζί! Ξεκλείδωσε 
κατευθείαν! «Παππού!» χύθηκε ο μικρός 
Λεωνίδας στην αγκαλιά του. «Γιατί δεν 
μας άνοιγες παππού; Έχεις θυμώσει μαζί 
μας;» «Τι είναι αυτά που λες αγόρι μου; 
Με είχε πάρει ο ύπνος, αυτό είναι όλο» Το 
αγόρι χαμογελώντας χαρούμενα σφίχτηκε 
πάνω του. «Χρόνια πολλά παππού! 
Καλή χρονιά!» «Καλή χρονιά...» «Καρδιά 
μου» ήθελε να προσθέσει, αλλά του ήταν 
αδύνατον. Ένας χείμαρρος δακρύων 
που προσπαθούσε ανεπιτυχώς να 
συγκρατήσει, τον εμπόδιζαν. «Γιατί κλαίς 
παππού;» ρώτησε απορημένο τ’ αγόρι. 
«Από χαρά κλαίω μάτια μου. Να, ρώτα 
και τον πατέρα σου, υπάρχουν και δάκρυα 
χαράς» Παππούς κι εγγονός στράφηκαν 
ταυτόχρονα προς τον πατέρα του μικρού. 
Με νοτισμένα τα μάτια πλησίασε κι 
εκείνος κι αγκαλιάζοντας και τους δυο μαζί 
πρόσθεσε. «Όχι μόνο χαράς, αλλά και 
αγάπης δάκρυα υπάρχουν μικρέ μου... Και 
αγάπης!»

Κάποτε...
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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!!!

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Ακολουθώντας το τελετουργικό 
της Εκκλησίας μας, τελέστηκαν 

και φέτος τηρουμένων των 
μέτρων κατά του κορωνοϊού, τα 
Θεοφάνεια στις ελληνορθόδοξες 
εκκλησίες της πόλης του Τορόντο 
και των περιχώρων αλλά και σε 

ολόκληρο τον Καναδά. 

Ι.Ν. πΑΝΑγΙΑΣ - ΤORONTO

Ι.Ν. πρΟΦ. ΗΛΙΑ - MISSISSAUGA

Και το 
πνεύμα 
εν είδει  

περιστεράς...

Θεοφάνεια
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΕΣΙωΤΗ

Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 
πρΟΣΦΟρΑ ΤΗΣ LEXI WRITERS

Μια λέξη μόνο φτάνει ν’ αλλάξει τα 
πάντα! Ο συνδυασμός των λέξεων στον 
προφορικό ή στο γραπτό λόγο μπορεί 
να γίνει κάτι πολύ συνηθισμένο ή ένα 
εκπληκτικό έργο τέχνης. Εμείς στη Lexi 
Writers μπορούμε να συνεργαστούμε 
μαζί σας και να δημιουργήσουμε ένα 
αριστούργημα γιατί αγαπάμε τις λέξεις. 
Αναλαμβάνουμε κάθε τι που θέλετε να 
γράψετε, να πείτε, ή να μεταφράσετε. 
Εμπιστευθείτε μας, είτε πρόκειται για 
μια ομιλία σε μια σημαντική στιγμή 
της ζωής και της καριέρας σας, 
μια επαγγελματική επιστολή ή το 
βιογραφικό σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο lexiwrit-
ers@gmail.com

Επιλέξτε τη φύση

Βρείτε χρόνο για να είστε κοντά στη φύση 
και στην ενέργεια που προσφέρει ο ήλιος, 
τα δέντρα, ο άνεμος, το νερό στα ποτάμια 
και στις λίμνες. Ποτέ μην αφήνετε την 
ευκαιρία για μια “μικρή απόδραση” σ’ 
ένα φυσικό περιβάλλον. Θα γεμίσετε τις 
μπαταρίες σας και θα νιώσετε ανανέωση 
όταν επιστρέψετε. Θα ήταν ιδανικό να 
ζείτε κοντά στη φύση και να επωφελείστε 
καθημερινά από την ενέργεια της, ή 
τουλάχιστον να έχετε κήπο που μπορείτε 
να τον περιποιηθείτε. Αν όμως τίποτα 
από αυτά δεν είναι εφικτό, ακόμη κι ένας 
περίπατος στους δρόμους της γειτονιάς 
σας είναι αρκετός για να απολαύσετε την 
εικόνα ενός δέντρου, το άρωμα της βροχής 
ή τις λευκές νιφάδες του χιονού. Φροντίστε 
να έχετε πάντα στο σπίτι σας φυτά. Δίνουν 
ζωή στο χώρο και σε σας.

Επιλέξτε να ασχολείστε 
με αυτά που σας αρέσουν

Αν πάντα θέλατε να μάθετε να ζωγραφίζετε 
ή να συνεχίσετε τα μαθήματα χορού που 
είχατε σταματήσει, αυτό το νέο έτος 
μπορεί να είναι η κατάλληλη στιγμή για να 
ξεκινήσετε ένα νέο χόμπι ή να ξαναρχίσετε 
ένα παλιό. Θα ήταν ένας τρόπος να 
αποφορτιστείτε, αλλά θα σας έκανε επίσης 
να νιώσετε πιο ζωντανοί και να δείτε τις 
καθημερινές υποχρεώσεις με άλλο μάτι 
.Διαβάστε ένα καινούργιο βιβλίο που σας 
αρέσει, ρίξτε μια ματιά στη βιβλιοθήκη 
και δείτε μήπως βρείτε ένα παλιό βιβλίο 
που δεν είχατε ποτέ χρόνο να διαβάσετε 
ή ξεκινήστε να μαθαίνετε κάτι που πάντα 
σας ενδιέφερε ή μόλις άρχισε να σας 
ενδιαφέρει. 

Επιλέξτε αυτοπεποίθηση

Η αίσθηση της προσωπικής μας αξίας και 
η αυτοεκτίμηση είναι οι πιο σημαντικές 
ιδιότητες για την ευημερία και την ευτυχία 
μας. Αν δεν τις έχουμε, τότε χρειάζεται 
να τις αναπτύξουμε. Όταν νιώθουμε ότι 
αξίζουμε, δεν ανεχόμαστε καταστάσεις 
που μας μειώνουν ή μας προσβάλουν. 
Ενδίδουμε σε καταστάσεις που δεν είναι 
ότι καλύτερο για μας, επειδή έχουμε 
έλλειψη αυτοπεποίθησης, ή πιστεύουμε 
ότι δεν είμαστε σπουδαίοι. Μπορεί να 
μην είμαστε σπουδαίοι για όλους, όμως 
είμαστε μοναδικοί και σίγουρα σπουδαίοι 
για κάποιους ανθρώπους στο περιβάλλον 
μας που μας αγαπούν και είμαστε για 
εκείνους αναντικατάστατοι. 

Επιλέξτε γαλήνη 
και διώξτε το άγχος 

Σίγουρα ένα καλό πρόγραμμα γυμναστικής 
αποφορτίζει το σώμα από το αναπόφευκτο 
άγχος της εποχής μας και μια υγιεινή 
διατροφή εξοπλίζει τον οργανισμό μας για 
να αντιμετωπίσει ο,τιδήποτε. Όμως όσο και 

αν φροντίζετε για μια καλή διατροφή και μια 
καλή φυσική κατάσταση, εάν συντηρείτε 
νοητικά η συναισθηματικά δηλητήρια, 
γεμίζετε από τοξίνες. Όπως αποδεικνύεται 
από πολλές μελέτες σήμερα, το στρες 
οδηγεί σε ψυχοσωματικές ασθένειες 
και απενεργοποιεί τα κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Εάν λοιπόν 
νιώθετε πίεση, συνεχή αγωνία ή φόβο 
για κάτι είναι πολύ πιθανό να βάλετε τον 
οργανισμό σας σε κίνδυνο. Μάθετε να 
φροντίζετε όχι μόνο το σώμα σας, αλλά και 
την ψυχική σας ηρεμία. Δώστε προσοχή 
στον εαυτό σας, επικοινωνήστε μαζί του 
και φροντίστε πρώτ’ από όλα τις ανάγκες 
σας για να μπορείτε να επιτύχετε τους 
στόχους που θέτετε για τον εαυτό σας και 
τους άλλους. 

Επιλέξτε τις μάχες σας

Συχνά έχουμε την αφελή πεποίθηση ότι όλα 
στη ζωή πρέπει να είναι ομαλά και μπορεί 
να κατηγορούμε τον εαυτό μας ή τους 
άλλους για ό,τι πάει στραβά. Έτσι όμως δε 
λύνουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το 
μόνο που καταφέρνουμε είναι να νιώθουμε 
περισσότερο αδύναμοι. Ας αναγνωρίσουμε 
ότι οι δυσκολίες και οι αποτυχίες είναι μέρος 
της ζωής και είναι ίσως ο μόνος τρόπος να 
μεγαλώσουμε και να ωριμάσουμε. Έτσι θα 
έχουμε πάντα θάρρος, αγάπη και υπομονή 
για να αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα και 
αποτελεσματικά οποιαδήποτε δυσκολία 
προκύψει.

Επιλέξτε ανθρώπους που σας ταιριάζουν
Σίγουρα όλοι έχουμε στη ζωή μας 
ανθρώπους που μας προκαλούν θυμό, 
μας κρίνουν ή που δεν μας ταιριάζουν. 
Όμως υπάρχουν σχέσεις που για τον ένα 
ή τον άλλο λόγο δεν μπορούμε να τις 
βγάλουμε από τη ζωή μας. Αποδεχτείτε 
το και αποδεχτείτε τις σχέσεις αυτές όπως 
πραγματικά είναι αν δεν μπορείτε να 
κρατήσετε απλά απόσταση.  Κάτι άλλο 
που ίσως βοηθήσει είναι να σκέφτεστε 
θετικά και ίσως έτσι ανακαλύψετε ότι όλοι 
οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους χαρίσματα. 
Αν εστιάσουμε στο κακό τότε ο άλλος 
γίνεται θυμός που δηλητηριάζει τη ζωή 
μας. Αν εστιάσουμε στις καλές πλευρές του 
χαρακτήρα του, τότε μπορεί να γίνει ακόμη 
και έμπνευση. Πώς να επιλέξετε όμως 
μόνο ανθρώπους που σας ταιριάζουν; 
Το καλό είναι ότι όταν σταματάμε να 
προσπαθούμε να αλλάξουμε τους άλλους 
πολλές συγκρούσεις εξαφανίζονται. Δεν 

έχουμε πια την εμμονή και το θυμό μέσα 
μας και έτσι νιώθουμε περισσότερη 
αυτοπεποίθηση να προσελκύουμε 
ανθρώπους που αισθάνονται καλά μαζί 
μας. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να βρούμε 
ανθρώπους που μας ταιριάζουν. 

Επιλέξτε να είστε πάντα 
και παντού ο εαυτός σας

Η ανιδιοτελής αγάπη είναι το μεγαλύτερο 
δώρο που μπορείτε να προσφέρετε στον 
εαυτό σας και στους συνανθρώπους σας, 
αλλά δεν χρειάζεται να είστε σε όλους 
αγαπητοί. Αρκεί να είστε καλά με τη 
συνείδησή σας. Κάντε πράξεις  από αγάπη 
και αληθινό ενδιαφέρον για τους άλλους 
και όχι για επιβεβαίωση, αναγνώριση ή 
επιβράβευση. Αγαπήστε την ουσία και όχι 
την την επίδειξη. Χαρείτε την ομορφιά της 
αληθινής προσφοράς, χωρίς να περιμένετε 
ανταλλάγμα. Σίγουρα δεν μπορείτε να 
σώσετε όλο τον κόσμο, μπορείτε να 
κάνετε όμως τόσο όσο αναλογεί σε σας 
προσωπικά και όσο βέβαια μπορείτε. 

Επιλέξτε την απλότητα
Αγοράζουμε ένα σωρό πράγματα μόνο 
και μόνο επειδή πιστεύουμε ότι αν τα 
έχουμε θα νιώθουμε καλύτερα, θα είμαστε 
πιο ευτυχισμένοι, πιο γοητευτικοί, ή θα 
νιώθουμε περισσότερη άνεση στη ζωή μας. 
Πιστεύοντας ότι μπορούμε να κάνουμε τον 
κόσμο μας πιο όμορφο, συχνά χάνουμε το 
χρόνο μας ψάχνοντας διάφορα αντικείμενα 
που δεν τα χρειαζόμαστε ουσιαστικά και 
που μένουν στα συρτάρια μας. Η αλήθεια 
είναι όμως ότι ο κόσμος μας θα γίνει πιο 
όμορφος αν φροντίσουμε τις σχέσεις 
μας με τους ανθρώπους που αγαπάμε. 
Μόνο τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε 
έναν κόσμο όπου θα νιώθουμε αγάπη, 
ασφάλεια, ευτυχία και πληρότητα. Αν η 
σκέψη μας είναι επικεντρωμένη σε αυτά 
που νομίζουμε πως μας λείπουν, τότε 
πάντα κάτι θα μας λείπει πραγματικά.

Επιλέξτε μικρά βήματα

Για οποιοδήποτε στόχο θέσετε στη ζωή 
σας μη βιάζεστε να φτάσετε γρήγορα 
στην επιτυχία και στην ολοκλήρωση. 
Αρκεστείτε στα μικρά βήματα για να έχετε 
περισσότερες πιθανότητες να φτάσετε 
στο στόχο που θέλετε, αλλά και για να 
απολαύσετε στο μεταξύ το ταξίδι μέχρι 
εκεί. “Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη 
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος γιατί 
τότε θα καταλάβεις Ιθάκες τι σημαίνουν” 
μας λέει και ο Καβάφης με τον υπέροχο 
ποιητικό λόγο του. Τέλος μέσα στους 
στόχους που θα θέσετε, μην ξεχάσετε ότι η 
βοήθεια του Θεού είναι πολύτιμη! Ίσως μαζί 
με τα παραπάνω να σας φανεί χρήσιμη και 
αυτή η σχεδόν άγνωστη προσευχή που 
γράφτηκε από τον δημιουργό του 
Μικρού Πρίγκιπα, τον συγραφέα 
Antoine de Saint-Exupéry σε μια 
από τις πιο δύσκολες χρονικές 
συγκυρίες της ζωής του.

Η Τέχνη των 
Μικρών Βημάτων

Δεν ζητώ τα θαύματα ούτε τα 
μεγάλα οράματα, αλλά τη δύναμη 
για την καθημερινότητα.
Δίδαξέ με, Κύριε, την τέχνη των 
μικρών βημάτων.
Κάνε με προσεκτικό και 
επινοητικό, για να διακρίνω τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες που 
είναι για μένα.
Βοήθησέ με να αξιοποιώ το 
χρόνο μου σωστά.
Δείξε μου πώς να αναγνωρίζω τι 
είναι σημαντικό και τι δευτερεύον.
Βοήθησέ με να ανταποκρί νομαι 
το ίδιο καλά και σθεναρά στο 
ξαφνικό και απρόσμενο.
Προσεύχομαι για τη δύναμη της 
πειθαρχίας και της ταπεινότητας, 
όχι μόνο για να μην παρασυρθώ 
από τη ζωή, αλλά και για να ζήσω 

τις ημέρες μου με φρόνηση και μέτρο, 
ανεπηρέαστος μπροστά στην απρόσμενη 
ικανοποίηση και στα απροσδόκητα ύψη.
Απάλλαξέ με από την αφελή πεποίθηση 
ότι όλα στη ζωή πρέπει να εξελίσσονται 
ομαλά.
Βοήθα με να αποδέχομαι με ωριμότητα 
ότι οι δυσκολίες και οι αποτυχίες μας είναι 
ευκαιρίες εξέλιξης και ωρίμανσης
Σε παρακαλώ, Κύριε, δίδαξέ με υπομονή . 
Στείλε μου το σωστό άτομο τη σωστή 
στιγμή, που θα έχει αρκετό θάρρος και 
αγάπη για να μου πει την αλήθεια.
Κάνε με άνθρωπο άξιο του ωραιότερου, 
δυσκολότερου και του πιο εύθραυστου 
δώρου της ζωής.
Μην μου δώσεις, Κύριε, αυτά που 
επιθυμώ, αλλά εκείνα που έχω ανάγκη.
Δίδαξέ με την τέχνη των μικρών βημάτων.

Ορίζοντας τη δική σας 
εκπληκτική ατζέντα 

για φέτος μπορείτε να 
εμπνεύσετε και άλλους 

να κάνουν κι εκείνοι
κάτι εκπληκτικό!

Καλώς ήρθες 2022
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, 2021 πραγματοποιήθηκε η 
ορκωμοσία του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο στο Πολυμενάκειο πολιτιστικό 
κέντρο. Στην τελετή παρευρέθησαν σύσσωμα τα μέλη 
της εφορευτικής επιτροπής, τα μέλη του νέου συμβουλίου 
αλλά και μέλη της απερχόμενης διοίκησης. Η  κ. Ειρήνη 
Κερογλίδου προέδρευσε της διαδικασίας και ο ιερατικός 
προϊστάμενος του Αγ. Δημητρίου, Κωνσταντίνος Παυλίδης 
όρκισε το νέο συμβούλιο να υπηρετεί τα δίκαια και τα 
συμφέροντα του οργανισμού και να ακολουθεί πιστά το 
καταστατικό του. 

Στη συνέχεια η κ. Ειρήνη Κερογλίδου προχώρησε στην 
αναφορά της ενημερώνοντας ότι η εφορευτική επιτροπή 
παρέλαβε 16 αιτήσεις υποψηφίων εκ των οποίων οι 
δεκαπέντε (15) ήταν έγκυρες και η μια (1) απορρίφθηκε 
με ομόφωνη απόφαση των μελών της. Προς αποφυγήν 
τυχών παρεξηγήσεων η κ. Κερογλίδου τόνισε ότι οι λόγοι 
που οδήγησαν στην απόρριψη της αίτησης δεν ήταν 
ούτε πολιτικοί, ούτε θρησκευτικοί αναφέροντας ότι ο εν 
λόγω υποψήφιος έχει καθαρό ποινικό μητρώο και ο ίδιος 
ενημερώθηκε για το αιτιολογικό της απόφαση αμέσως. 
Η κ. Κερογλίδου ενημέρωσε το κοινό ότι σύμφωνα με το 
καταστατικό της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου είναι δεκαοχτώ (18), από τα 
οποία τα δεκαπέντε (15) μέλη είναι εκλεγμένα και τα τρία 
(3) διορίζονται από τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου. Σε 
περίπτωση που κατά την εκλογική διαδικασία οι υποψήφιοι 
είναι όσοι και οι εκλεγόμενοι ανακηρύσσονται όλοι ως 
εκλεγμένοι δια βοής, όπως και έγινε.  

Η κ. Κερογλίδου ευχαρίστησε τα μέλη της εφορευτικής 
επιτροπής, τη διευθύντρια του γραφείου της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο κ. Γεωργία Παπασπύρου για την 
άψογη συνεργασία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την 
κάλυψη της διαδικασίας καθώς και την εταιρεία Dominion 
Voting Company που ήταν καθόλα έτοιμη για τη διεξαγωγή 
των εκλογών.

Αμέσως μετά, η κ. Κερογλίδου ανακοίνωσε 
κατ’αλφαβητική σειρά τα ονόματα των μελών του νέου 
διοικητικού συμβουλίου οι οποίοι στη συνέχεια μίλησαν 
περιεκτικά για το βιογραφικό τους ώστε να τους γνωρίσει 
το κοινό.

Ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Αντώνης Άρτεμάκης με τη 
σειρά του ευχήθηκε από καρδιάς στο νέο συμβούλιο καλή 
επιτυχία στο δύσκολο έργο του και διαβεβαίωσε πως θα 
είναι στο πλευρό της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο για 
οτιδήποτε χρειαστεί.

Η κα Παρασκευή Μπέτυ Σκουτάκη ανέλαβε την προεδρία 
του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία του 
οργανισμού, μετά από ομόφωνη ψηφοφορία των μελών.

Η νέα πρόεδρος εμφανώς συγκινημένη ευχαρίστησε τα 
μέλη του συμβουλίου για την εμπιστοσύνη στο προσωπό 
της και δεσμεύτηκε να υπηρετήσει  την Ελληνική Κοινότητα 
Τορόντο δημοκρατικά και με γνώμονα το συμφέρον του 
οργανισμού.

Ο κ. Αρτεμάκης παρέδωσε «τα κλειδιά» της Κοινότητας 
στην κ. Σκουτάκη συγχαίροντας την για την εκλογή της!

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, 2021 στις 7:00μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο των 
νεοεκλεγμένων μελών κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν 
οι αρχαιρεσίες. Στη συνάντηση παρεύρευθηκαν όλα τα 
μέλη, εκτός της κας Ευγενίας Τζίνας Τασσοπούλου. 

Η πρόεδρος κα Σκουτάκη πρότεινε την κα Ελένη 
Χριστοφιλοπούλου για πρόεδρο της Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, η οποία διορίστηκε αυτομάτως 
όπως προβλέπει το καταστατικό. Στην συνέχεια η κα 
Σκουτάκη πρότεινε τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, 
κ. Κωνσταντίνο Φλέγκα για Α’ αντιπρόεδρο, Δρ. Σπύρο 
Κωνσταντάτο για Β’ αντιπρόεδρο, κ. Γεώργιο Μανίκη 
για ταμία και κα Αθηνά Κρανιά για την θέση της Γενικής 
Γραμματέα, προτάσεις οι οποίες δευτερώθηκαν και 
ψηφίστηκαν ομόφωνα.  

Το νέο διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία 
Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 
που μαζί με το Τμήμα Παιδείας θα έχουν το καθένα δύο 
συμπροέδρους. Στη συνέχεια η πρόεδρος πρότεινε την κα 
Π. Κονδύλη-Μίνου και τον κ. Α. Τόλιο για την συμπροεδρία 
του τμήματος Παιδείας, πρόταση η οποία εγίνε όμοφωνα 
αποδεκτή. 

Ο κ. Κ. Φλέγκας πρότεινε τον κ. Μ. Στελλάτο και την κα 
Μ. Κόλλια για την συμπροεδρία του τμήματος Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. 

O κ. Δ. Νικολακάκος προτάθηκε για το τμήμα Συλλόγων 
από τον κ. Κ. Φλέγκα ενώ ο κ. Ν. Λαμπίρης προτάθηκε για 
τη θέση του προεδρού των τεσσάρων (4) εκκλησιών από 
την κα Σκουτάκη. 

Ο κ. Χ. Γεωργακόπουλος, η κ. Αθηνά Μελίντα Γκονζάλες 

και η Ευγενία Τζίνα Τασσοπούλου προτάθηκαν από τον κ. Κ. 
Φλέγκα ως μέλη του τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νέας Γενίας. 

Ο κ. Α. Τζουράς προτάθηκε από την κα Σκουτάκη για τη 
θέση του προέδρου του Ιερού Ναού του Αγ. Ιωάννη. Όλες οι 
παραπάνω προτάσεις ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη. 

Αναλυτικά τα μέλη και οι θέσεις του νέου διοικητικού 
συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο είναι:

Παρασκευή Μπέτυ Σκουτάκη: Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Φλέγκας: Α’ Αντιπρόεδρος
Δρ. Σπύρος Κωνσταντάτος: Β’ Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Μανίκης: Ταμίας
Αθηνά Κρανιά: Γενική Γραμματέας
Παναγιώτα (Πέππη) Κονδύλη-Μίνου: 
Α’ Πρόεδρος Τμήματος Παιδείας
Απόστολος Τόλιος: Β’ Πρόεδρος Τμήματος Παιδείας
Δημήτριος Νικολακάκος: Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτι-

στικών Συλλόγων
Μιχάλης Στελλάτος: Α’ Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Μαρία Κόλλια: Β’ Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Χρήστος Γεωργακόπουλος: Μέλος του Τμήματος 
Πολιτι-σμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 

& Αντιπρόεδρος της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου
Αθηνά Μελίντα Γκονζάλες: Μέλος  του Τμήματος Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Ευγενία Τζίνα Τασσόπουλος:  Μέλος  του Τμήματος 

Πολι-τισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Ελένη Χριστοφιλοπούλου: Πρόεδρος της Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών
Νικηφόρος Λαμπίρης: Πρόεδρος των τεσσάρων Εκ-

κλησιών της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο 
Αναστάσιος (Τάσος) Τζουράς: Πρόεδρος της Εκκλησίας 

του Αγίου Ιωάννη  
Επιπλέον, στις υπόλοιπες εκκλησίες της Ελληνικής 

Κοινότητας Τορόντο τη θέση των Προέδρων έχουν 
αναλάβει:

Δημήτριος Μήλιαρης: Πρόεδρος του Καθεδρικού Ναού 
της Παναγίας

Γεώργιος Νικολάου: Πρόεδρος του Ιερού Ναού Αγίου 
Δημητρίου

Θεόδωρος Ράλλης: Πρόεδρος του Ιερού Ναού Αγίας 
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Η έναρξη της θητείας του νέου διοικητικού συμβουλίου 
είναι η 1η Ιανουαρίου, 2022.

Νέα αρχή νέες ελπίδες
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 21.30 διεξήχθη η κλήρωση του τυχερού λαχνού της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. 
Η κλήρωση έλαβε χώρα στα γραφεία της Κοινότητας, αναδεικνύοντας τους κάτωθι νικητές:
1ο βραβείο (Mercedes): IFRAN KASUJE  2o βραβείο ($1,000): JOHN MIKROYIANNAKIS 
3ο βραβείο ($1,000): GEORGIA KONTOU  4ο βραβείο (toy car): MARIANO JULIET
Συγχαρητήρια στις νικήτριες και τους νικητές.

Από όλες κι όλους μας στην Ελληνική Κοινότητα, 
ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την ανταπόκριση σε αυτό το εγχείρημα.

Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές
ευχόμαστε σε εσάς  και τις οικογένειές σας Υγεία, Αγάπη, Ευημερία για τη Νέα Χρονιά!

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο
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Τα «κλειστά χαρτιά» της Όμικρον – Δύσκολη η κατάσταση 
για τουλάχιστον τρεις μήνες, λέει ο ΠΟΥ
Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση, με γνώμονα την 
επιδημιολογική πορεία της χώρας, αλλά και την οικονομία, 
παίρνει τις αποφάσεις της πότε για την επιβολή νέων 
μέτρων και πότε για την άρση τους, οι ειδικοί διαμηνύουν 
σε όλους τους τόνους ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με 
την πανδημία.

Μπορεί η παραλλαγή Όμικρον να έχει δημιουργήσει 
αισιοδοξία για την ήπια νόσηση που προκαλεί, ωστόσο, ο 
ειδικός απεσταλμένος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) για την Cοvid-19, Ντέιβιντ Ναμπάρο, δήλωσε τη 
Δευτέρα ότι η κατάσταση σχετικά με την πανδημία θα είναι 
«δύσκολη για τους επόμενους τρεις μήνες τουλάχιστον».

«Δεν υπάρχουν περιθώρια για σημαντικούς περιορισμούς 
σε καμία χώρα, ιδιαίτερα στις φτωχές χώρες. O κόσμος 
πρέπει απλώς να συνεχίσει να εργάζεται και έτσι υπάρχουν 
μερικές πολύ δύσκολες επιλογές για τους πολιτικούς αυτή 
τη στιγμή», είπε στο Sky News χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «δεν υπάρχει πραγματικός τρόπος 
να πούμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος» της πανδημίας, 
αν και «μπορούμε να δούμε ότι το τέλος είναι ορατό», 
προειδοποιώντας όμως ότι «θα υπάρξουν κάποια 
χτυπήματα πριν φτάσουμε εκεί».

Και σημείωσε ότι ο ιός θα συνεχίσει να εξελίσσεται 
και ότι ο κόσμος θα δει περισσότερες παραλλαγές, 
προειδοποιώντας ότι πολλά μέρη του κόσμου είναι επί του 
παρόντος «εντελώς κατακλυσμένα».

Μανωλόπουλος: Άμεσα 
θα δούμε 60.000 

κρούσματα

Ο καθηγητής φαρμακολογίας, 
Ευάγγελος Μανωλόπουλος, 
εκτίμησε ότι σήμερα ή αύριο 
μπορεί τα ημερήσια κρούσματα 
κοροναϊού να φθάσουν ακόμη 
και τις 60.000, προσθέτοντας 
ότι αναμένει αποκλιμάκωση 
από τον Μάρτιο και τον 
Απρίλιο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, 
χαρακτήρισε θετικό τον 
εντοπισμό 15.000 κρουσμάτων 
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς 
μέσω των self tests, καθώς δεν 
θα κυκλοφορούν έξω και έτσι 
θα αποφευχθεί μεγαλύτερη 
εξάπλωση του ιού, παρότι το 

στέλεχος Όμικρον είναι πολύ μεταδοτικό. Μίλησε επίσης 
για τα δύο φάρμακα κοροναϊού, που αναμένει το επόμενο 
διάστημα η Ελλάδα. Το φάρμακο της Merk θα είναι άμεσα 
διαθέσιμο, «είναι όμως αυτό που μας ενθουσιάζει λιγότερο, 
γιατί η αποτελεσματικότητά του είναι μεν θετική, αλλά μόνο 
γύρω στο 30%», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι πραγματικά εντυπωσιακή, στο 90%, είναι 
η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου της Pfizer, που 
αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας το Μάρτιο. Η λήψη του 
φαρμάκου αυτού γίνεται από το στόμα με την εκδήλωση 
συμπτωμάτων, ενώ ο ασθενής βρίσκεται στο σπίτι του και 
οι 9 στους 10 γλιτώνουν τη σοβαρή νόσηση που οδηγεί στο 
νοσοκομείο.

ΠΟΕΔΗΝ: «Λάθος αντίληψη ότι έχουμε να 
κάνουμε με ήπια νόσηση λόγω Όμικρον»

Καμπανάκι κινδύνου για σημάδια χαλάρωσης απέναντι 
στον κοροναϊό κρούει η ΠΟΕΔΗΝ, τονίζοντας ότι είναι 
«λάθος» η αντίληψη πως, επειδή έχουμε να κάνουμε με 
ήπια νόσηση λόγω της Όμικρον, «ξεμπερδεύουμε» με την 
πανδημία.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μιχάλης Γιαννάκος, 
ανέφερε χαρακτηριστικά πως, «με βάση τις ανακοινώσεις 
του υπουργείου Υγείας, οι ΜΕΘ δεν πιέζονται. Με 
το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Υγείας 
λειτουργούν 692 κλίνες ΜΕΘ κοροναϊού – καλυμμένες είναι 
οι 613, κενές οι 79.
Και υπογράμμισε πως είναι «λάθος αντίληψη ότι έχουμε να 
κάνουμε με ήπια νόσηση λόγω της μετάλαξης Όμικρον, ότι 

Μερική άρση των περιορισμών 
μετά τις 17 του μήνα 

Όχι στον εφησυχασμό απέναντι στην Όμικρον, λένε ειδικοί

Είναι «λάθος» η αντίληψη 
πως, επειδή έχουμε να 

κάνουμε με ήπια νόσηση 
λόγω της Όμικρον 
«ξεμπερδεύουμε» 
με την πανδημία.

ξεμπερδεύουμε με τον κοροναϊό. Οδηγεί σε χαλάρωση και 
μη τήρηση των μέτρων προστασίας. Δεν μπορεί να λέγεται 
μια τέτοια άποψη με γεμάτα τα νοσοκομεία, κοσμοσυρροή 
στα ΤΕΠ κοροναϊού, υπερδιπλάσιες εισαγωγές και δεκάδες 
διασωληνωμένους ασθενείς με κοροναϊό εκτός ΜΕΘ».

Ο κοροναϊός να γίνει κρύωμα

Για την κατάσταση στα νοσοκομεία των ΗΠΑ μίλησε ο 
Παναγής Γαλιατσάτος, Επικεφαλής της μονάδας Covid 
του Johns Hopkins. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκρηξη της 
Όμικρον γέμισε τα νοσοκομεία με ασθενείς, ωστόσο οι 
εμβολιασμένοι περνούν τη νόσο σαν απλό κρύωμα.

«Η πανδημία ακόμα είναι εδώ. Τα νοσοκομεία μας είναι 
γεμάτα, τώρα έχουμε πιο πολλά δωμάτια με ασθενείς 
που είναι άρρωστοι. Η πανδημία είναι εδώ, πρέπει να 
προσέχουμε. Οι ασθενείς που έχουμε, το 90% δεν έχουν 
εμβολιαστεί. Οι υπόλοιποι που έχουν εμβολιαστεί με τις 
δύο δόσεις και έλαβαν την booster δόση είναι στο σπίτι», 
είπε ο κ. Γαλιατσάτος.

«Η πανδημία δεν έχει τελειώσει, υπάρχει αρκετός κόσμος 
και κράτη που δεν έχουν πάρει τα εμβόλια. Μπορεί να 
υπάρξει τέταρτη δόση, αλλά να μην ξεχνάμε ότι κάναμε 
άλλα τόσα εμβόλια για άλλες αρρώστιες, όπως η ευλογιά», 
τόνισε χαρακτηριστικά.

Και προσέθεσε: «Η πανδημία θα φύγει, θα τελειώσει 
κάποτε, αλλά δεν σημαίνει ότι ο κοροναϊός θα φύγει. 
Να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τον κοροναϊό σαν 
κρύωμα. Εάν τον κρατήσουμε σαν κρύωμα που δεν στέλνει 
πολλούς ασθενείς στο νοσοκομείο, νικήσαμε και μπορούμε 
να συνεχίσουμε τη ζωή μας», κατέληξε.

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 5
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Μήνυμα Μπάιντεν με αφορμή 
τον ένα χρόνο από την έφοδο 

οργισμένων οπαδών του 
Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο

Ενας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα  
(6 Ιανουαρίου) από την πρωτοφανή 
εισβολή οργισμένων οπαδών του 
Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, 
που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και 
έθεσε ερωτήματα για το μέλλον της 
αμερικανικής Δημοκρατίας.

Τα χιλιόμετρα μεταλλικών φρακτών 
που τοποθετήθηκαν γύρω από 
το Καπιτώλιο την επαύριον της 
αποφράδας 6ης Ιανουαρίου 2021 
έχουν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, 
αφαιρεθεί. Ωστόσο, τα αυξημένα μέτρα 
ασφαλείας, οι μεταλλικοί ανιχνευτές και 
οι ασπίδες των αστυνομικών κοντά στις 
πόρτες, όπως και η οφθαλμοφανής 
ενίσχυση, σε προσωπικό και 
εξοπλισμό, της αστυνομίας του 
Καπιτωλίου μαρτυρούν ότι η ανησυχία 
δεν έχει εκλείψει. Πώς θα αποτραπεί 
η επανάληψη μιας παρόμοιας 
φρικαλεότητας, που κηλίδωσε την 
εικόνα της αμερικανικής Δημοκρατίας 
στην οικουμένη; Αυτό ήταν το ερώτημα 
που απασχολούσε χθες τον πολιτικό 
κόσμο και τα μέσα ενημέρωσης των 
Ηνωμένων Πολιτειών, ένα χρόνο μετά 
την έφοδο οργισμένων οπαδών του 
Ντόναλντ Τραμπ, που αμφισβητούσαν 
το εκλογικό αποτέλεσμα της 3ης 
Νοεμβρίου, προκαλώντας πανεθνικό 
και παγκόσμιο σοκ.

Ακύρωσε συνέντευξη Τύπου ο 
τέως πρόεδρος λόγω αντιδράσεων 
Ρεπουμπλικανών που φοβούνταν τις 
επιπτώσεις μιας επανεμφάνισής του 
για το κόμμα.

Τα σκαλιά του Καπιτωλίου πρόκειται 
να ανέβει σήμερα ο πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν, συνοδευόμενος από την 
αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, για 
να εκφωνήσει ομιλία με αφορμή τη 
θλιβερή επέτειο. «Ο πρόεδρος θα 
πει την αλήθεια για το τι συνέβη εκεί 
και όχι τα ψέματα που διέδωσαν 
ορισμένοι, και θα τονίσει τον κίνδυνο 
που διέτρεξαν το κράτος δικαίου και το 
δημοκρατικό μας πολίτευμα», δήλωσε 
χθες η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού 
Οίκου, Τζεν Ψάκι.

Οσοι όμως ανέμεναν ακόμη ένα, έστω 
και εξ αποστάσεως, ντιμπέιτ Μπάιντεν 
– Τραμπ, μάλλον θα απογοητεύθηκαν. 
Ο τέως πρόεδρος είχε προαναγγείλει 
ήδη από τις 21 Δεκεμβρίου ότι επρόκειτο 
να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου 
στις 6 Ιανουαρίου για τα γεγονότα 
του Καπιτωλίου, όπου αναμενόταν 
να επανέλθει στις (ανυπόστατες, 
ακόμη και για στενούς συνεργάτες 
του) κατηγορίες περί «νοθείας» υπέρ 
του Μπάιντεν στις εκλογές του 2020. 
Η συνέντευξη Τύπου επρόκειτο να 
δοθεί από την έπαυλη του Τραμπ, 
στο Μαρ α Λάγκο της Φλόριντα. 
Ομως ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να 
ματαιώσει τη συνέντευξη Τύπου και 
ότι θα έχει την ευκαιρία να στείλει τα 

μηνύματα που επιθυμεί σε πολιτική 
συγκέντρωση των Ρεπουμπλικανών, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 
Ιανουαρίου, στην Αριζόνα.

Πέρα από τις συνήθεις επιθέσεις στα 
μέσα ενημέρωσης, το δελτίο Τύπου 
που εξέδωσε ο Τραμπ δεν διευκρινίζει 
τους λόγους της ματαίωσης. Τα 
διεθνή πρακτορεία πιθανολογούν, 
όμως, ότι καθοριστικός παράγοντας 
πρέπει να ήταν η πίεση που δέχθηκε 
ο τέως πρόεδρος από ηγετικά στελέχη 
των Ρεπουμπλικανών, τα οποία 
ανησυχούσαν για τις επιπτώσεις 
που θα μπορούσε να επιφέρει η 
ανακύκλωση των γνωστών αιτιάσεων 
Τραμπ στην εικόνα του κόμματος, τη 
στιγμή που αυτό προετοιμάζεται για 
την κρίσιμη μάχη των ενδιάμεσων 
εκλογών για το Κογκρέσο (τον 
Νοέμβριο). Ο Ρεπουμπλικανός 

γερουσιαστής Νότιας Καρολίνας, 
Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός πολιτικός 
σύμμαχος του Τραμπ, αποκάλυψε ότι 
ο ίδιος τον συμβούλευσε να ματαιώσει 
τη συνέντευξη Τύπου το περασμένο 
Σαββατοκύριακο, ενώ έπαιζε γκολφ 
μαζί του.

Η εξεταστική επιτροπή

Στο μεταξύ, συνεχίζονται με εντατικούς 
ρυθμούς οι εργασίες της εξεταστικής 
επιτροπής που έχει συγκροτήσει 
η Βουλή των Αντιπροσώπων για 
να διερευνηθούν τα έκτροπα της 
6ης Ιανουαρίου, που στοίχισαν 
τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
αστυνομικού, και προκάλεσαν τον 
τραυματισμό εκατοντάδων άλλων. Η 
τελευταία αξιοσημείωτη εξέλιξη ήταν η 
απόφαση της επιτροπής, που ελέγχεται 

Εισβολή στο Καπιτώλιο: γκρίζα 
επέτειος για τη Δημοκρατία των ΗπΑ
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από τους Δημοκρατικούς, να καλέσει 
για κατάθεση τον παρουσιαστή του 
Fox News, Σον Χάνιτι, έναν από τους 
πλέον διάσημους «ανθρώπους του 
Τραμπ» στα μέσα ενημέρωσης. Στο 
μικροσκόπιο της επιτροπής βρίσκονται 
οι τηλεφωνικές επικοινωνίες ανάμεσα 
στον Χάνιτι, στον Τραμπ και στον τότε 
προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Μαρκ 
Μέντοους, τις κρίσιμες ώρες της 6ης 
Ιανουαρίου. Παράλληλα συνεχίζονται 
οι προσπάθειες των ανακριτικών 
αρχών για την ποινική δίωξη όσων 
ενεπλάκησαν, με κάποιον τρόπο, στις 
ταραχές. Μέχρι σήμερα οι ανακριτικές 
αρχές έχουν διατυπώσει κατηγορίες 
εναντίον περίπου 800 προσώπων, 
αλλά το FBI θα συνεχίσει να «χτενίζει» 
χιλιάδες ώρες βίντεο και άλλες 
ενδείξεις προς αναζήτηση υπαιτίων. 
Το μεγάλο ερώτημα που μένει 
ανοιχτό είναι πόσο ψηλά θα φτάσει ο 
κατάλογος των κατηγορουμένων. Ο 
Τραμπ παραπέμφθηκε (για δεύτερη 
φορά) στη Γερουσία, χωρίς να 
καταδικαστεί, τις τελευταίες ημέρες της 
θητείας του, αλλά δεν αποκλείεται να 
διωχθεί ποινικά, εφόσον προκύψουν 
ενοχοποιητικές ενδείξεις. Το ίδιο ισχύει 
και για πρώην συνεργάτες του.

Μάχη για αλλαγή της εκλογικής 
νομοθεσίας

Αποφασισμένοι να προωθήσουν την 
ψήφιση δύο σημαντικών εκλογικών 
νομοσχεδίων εντός του Ιανουαρίου 
εμφανίζονται οι Δημοκρατικοί, 
υποστηρίζοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί 
προσπαθούν να περιορίσουν την 
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
από μειονότητες σε πολιτείες που 
ελέγχουν και συνδέοντας αυτές 
τις προσπάθειες με την περυσινή 

εισβολή στο Καπιτώλιο. «Οπως οι 
βίαιοι στασιαστές που εισέβαλαν στο 
Καπιτώλιο πριν από έναν χρόνο, 
Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι 
σε πολλές πολιτείες της χώρας 
αναμασούν το μεγάλο ψεύδος του 
Τραμπ περί εκτεταμένης νοθείας για 
να προωθήσουν αντιδημοκρατικά 
νομοθετήματα και να χειραγωγήσουν 
παραδοσιακά ανεξάρτητες εκλογικές 
επιτροπές», αναφέρει σε επιστολή 
προς τους συναδέλφους του ο 
επικεφαλής των Δημοκρατικών στη 
Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Τον Νοέμβριο, το αμερικανικό 
υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε 
σε ομοσπονδιακό δικαστήριο εναντίον 
νόμου που ενέκρινε πρόσφατα 
το Τέξας, όπου πλειοψηφούν οι 
Ρεπουμπλικανοί, ο οποίος –στο όνομα 
αποφυγής της νοθείας– απαγορεύει 
την ψηφοφορία σε drive in και 
επιβάλλει περιορισμούς στο ωράριο 
των εκλογικών κέντρων και στην 
επιστολική ψήφο. Οι Δημοκρατικοί 
υποστηρίζουν ότι παρόμοια μέτρα 
–που έχουν εγκριθεί και σε άλλες 
πολιτείες– πλήττουν δυσανάλογα τις 
μειονότητες. 

Στην προσπάθειά τους να βάλουν 
«φρένο» σε ανάλογες πρωτοβουλίες 
πολιτειών, οι Δημοκρατικοί προωθούν 
στη Γερουσία τον νόμο για την 
ελευθερία της ψήφου και τον νόμο Τζον 
Λιούις για τα εκλογικά δικαιώματα. 

Οι δύο σημαντικές νομοθετικές 
πρωτοβουλίες προβλέπουν τη 
μετατροπή της ημέρας των εκλογών 
σε εθνική αργία και την επέκταση 
της επιστολικής ψήφου. Η Γερουσία 
είναι μοιρασμένη σε δύο ισοδύναμα 
στρατόπεδα (50 Δημοκρατικοί 

γερουσιαστές και 50 Ρεπουμπλικανοί), 
αλλά σε περίπτωση ισοψηφίας η 
πλάστιγγα γέρνει σύμφωνα με την 
ψήφο του αντιπροέδρου της χώρας, 
δηλαδή της Κάμαλα Χάρις. Δεδομένου 
ότι το σύνολο των Δημοκρατικών 
γερουσιαστών συμφωνεί επί της 
ουσίας με τα δύο νομοσχέδια, ο 
δρόμος για την έγκρισή τους είναι, κατ’ 
αρχήν, ανοικτός.

Η εικόνα περιπλέκεται, ωστόσο, διότι 
οι Ρεπουμπλικανοί κάνουν χρήση 
του εθιμικά κατοχυρωμένου όπλου 
της κοινοβουλευτικής κωλυσιεργίας 
(filibuster) για να στείλουν τα δύο 
νομοσχέδια στις ελληνικές καλένδες. 
Για να ακυρώσουν το filibuster, οι 
Δημοκρατικοί χρειάζονται ενισχυμένη 

πλειοψηφία 60 γερουσιαστών, δηλαδή 
την υποστήριξη 10 Ρεπουμπλικανών, 
πράγμα μη ρεαλιστικό. Ωστόσο, ο 
Τσακ Σούμερ στην προαναφερθείσα 
επιστολή του διεμήνυσε ότι αν 
επιμείνουν στην κωλυσιεργία τους 
οι Ρεπουμπλικανοί, θα προωθήσει 
απόφαση για την αναθεώρηση 
του κανονισμού της Γερουσίας, με 
άρση του filibuster σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ώστε να ψηφιστούν 
τα δύο νομοσχέδια μέχρι τις 17 
Ιανουαρίου. Θα χρειαστεί, ωστόσο, να 
πείσει τα δύο «μαύρα πρόβατα» των 
Δημοκρατικών γερουσιαστών, τον Τζο 
Μάντσιν και την Κίρστεν Σινέμα, οι 
οποίοι προβάλλουν αντιρρήσεις στην 
αλλαγή των κανόνων περί filibuster.

kathimerini.gr
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ποιο είδος άγχους 

είναι πιο… «υγιεινό»;
Μερικά από τα άγχη που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μπορεί να 
είναι πιο επιζήμια για την ευημερία μας, αλλά υπάρχουν και 

κάποια είδη άγχους που μπορούν πραγματικά 
να είναι «υγιεινά» για εμάς

Το στρες δεν είναι… ένα. Και δεν είναι πάντα 
καταστροφικό. Αυτό ισχυρίζεται και εξηγεί 
αναλυτικά η Elizabeth Scott (Ελίζαμπεθ 
Σκoτ – ψυχολόγος – MSc in Counseling, 
στην οικογενειακή Θεραπεία – Διαχείριση 
του άγχους – διαπροσωπικές δεξιότητες – 
δυναμική των σχέσεων – Θετική ψυχολογία).

Μερικά από τα άγχη που αντιμετωπίζουμε 
στη ζωή μπορεί να είναι πιο επιζήμια για την 
ευημερία μας, αλλά υπάρχουν και κάποια 
είδη άγχους που μπορούν πραγματικά να 
είναι «υγιεινά» για εμάς. Για παράδειγμα, το 
χρόνιο άγχος – ο τύπος άγχους που φαίνεται 
να είναι μόνιμο και κατά κάποιον τρόπο, μας 
στραγγίζει ψυχολογικά ή συναισθηματικά 
– είναι το πιο επιβλαβές για την υγεία και 
την ευημερία μας. Αυτό το είδος χρόνιας 
καταπόνησης μπορεί να προκαλέσει την 
ανταπόκριση του οργανισμού μας στο 
άγχος και να την κρατήσει ενεργοποιημένη 
για μεγάλες χρονικές περιόδους, αφήνοντάς 
μας εξαντλημένους και πολύ κοντά στο 
λεγόμενο «burnout».

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και άλλο 
είδος stress που μπορεί να είναι επωφελές 
και πραγματικά απαραίτητο για την γενική 
ευημερία μας. Αυτό είναι το «θετικό στρες» 
– γνωστό σαν Εustress (στα αγγλικά) – που 
μας κρατά ζωντανούς και ενθουσιασμένους 
με την ζωή. Ο ενθουσιασμός (η έξαψη) για 
ένα περιπετειώδες ταξίδι, μια τρομακτική 

ταινία ή μια «διασκεδαστική» πρόκληση, 
είναι κάποια παραδείγματα του Eustress. 
Η προσμονή για ένα σημαντικό πρώτο 
ραντεβού, για την πρώτη ημέρα σε μια νέα 
δουλειά, ή άλλων συναρπαστικών πρώτων 
εμπειριών, εμπίπτουν επίσης στην ομπρέλα 
του «Eustress».

Το Eustress είναι ένα είδος στρες που είναι 
σημαντικό για την ζωή μας. Χωρίς αυτό, 
στην καλύτερη περίπτωση θα βαριόμασταν 
και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, θα 
γινόμασταν καταθλιπτικοί. Θα αρχίζαμε 
να αισθανόμαστε μια έλλειψη κινήτρου, 
για να πετύχουμε στόχους, και γενικότερα 
μια έλλειψη νοήματος στην ζωή. Το να 
μην αγωνιζόμαστε για στόχους, το να 
μην αντιμετωπίζουμε και να ξεπερνάμε 
τις προκλήσεις, να μην έχουμε λόγο να 
ξυπνήσουμε το πρωί, θα ήταν επιζήμιο για 
εμάς. Έτσι το Eustress θεωρείται «καλό» 
άγχος. Με κάποιο τρόπο, μας κρατάει υγιείς 
και χαρούμενους.

Η κατανόηση του θετικού άγχους – Eustress, 
μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε 
ευκολότερα και άλλα είδη στρες…

Για παράδειγμα, όπως κάποιες έρευνες 
δείχνουν, όταν ένα γεγονός θεωρείται 
ως «απειλή», ανταποκρινόμαστε σε 
αυτό διαφορετικά από ό,τι αν θεωρηθεί 
ως «πρόκληση». Οι απειλές τείνουν να 

προκαλέσουν μεγαλύτερη αντίδραση – 
στρες από εμάς και να δημιουργήσουν 
μεγαλύτερα επίπεδα άγχους. Οι προκλήσεις, 
από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι 
συναρπαστικές και ακόμη και ευχάριστες, 
στο να τις ξεπεράσουμε.

Οι απειλές είναι τρομακτικές, ενώ οι 
προκλήσεις είναι ευκαιρίες να αποδείξουμε 
τον εαυτό μας και να μάθουμε το πόσα 
είμαστε ικανοί να επιτύχουμε, όταν 
δοκιμάζουμε πραγματικά. Αυτή η κατανόηση 
μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να δούμε 
πολλούς από τους παράγοντες πίεσης 
(άγχους) στη ζωή μας ως προκλήσεις και 
όχι ως απειλές, απλώς αλλάζοντας τον 
τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε αυτές τις 
προκλήσεις και εστιάζοντας στα μέσα που 
διαθέτουμε για να τις αντιμετωπίσουμε, αντί 
να εστιάζουμε στο τι μπορεί να πάει λάθος 
και πόσο επιζήμιο θα ήταν αυτό.

Όταν προσπαθούμε να αλλάξουμε την 
εστίασή μας και να πλησιάσουμε το 
άγχος ως πρόκληση (όποτε αυτό είναι 
δυνατόν), μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
αυτές τις προκλήσεις ευκολότερα και να 
έχουμε περισσότερη ζωτική ενέργεια (για 
να χειριστούμε αυτούς τους παράγοντες 
άγχους), χωρίς να αισθανόμαστε 
δυσαρεστημένοι ή και δυστυχείς.

Παρ’ όλα αυτά, ας θυμόμαστε πάντα 
ότι, ενώ το θετικό άγχος – Eustress δεν 
προκαλεί βλάβη όπως το χρόνιο στρες, 
σε πολύ μεγάλες «δόσεις» μπορεί να σας 
επιβαρύνει πολύ. Ακριβώς όπως ένα απλό 
πρόγραμμα μπορεί να γίνει υπερφορτωμένο 
και αγχωτικό, ακόμη κι αν τα δρώμενα είναι 
δραστηριότητες «διασκέδασης». Μπορεί να 

αισθανθείτε πολύ πιεσμένοι, από πάρα πολύ 
Eustress, αν δεν αφήνετε τον εαυτό σας να 
επιστρέφει (κατά διαστήματα) σε μια πιο 
χαλαρή κατάσταση, σε έναν αποκαταστατικό 
χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Για τον λόγο αυτό, έχει ζωτική σημασία, η 
διατήρηση της ισορροπίας. Η ισορροπία 
ανάμεσα στις εργασιακές δραστηριότητες 
και τις δραστηριότητες διασκέδασης 
είναι σημαντική, αλλά η ισορροπία 
του θετικού άγχους και του ελεύθερου 
χρόνου (ανάπαυσης) είναι επίσης μια 
πολύ σημαντική εστίαση. Η αλλαγή της 
προοπτικής μπορεί σίγουρα να βοηθήσει 
με τη διαχείριση του άγχους, αλλά δεν 
είναι ο μόνος τρόπος για να διαχειριστείς 
το άγχος και δεν είναι η μόνη στρατηγική 
που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Εάν 
έχετε πάρα πολλές προκλήσεις στη ζωή 
σας, ακόμη και το θετικό στρες μπορεί 
σταδιακά να εξελλιχθεί σε χρόνιο στρες 
και να οδηγήσει σε εξάντληση ή χειρότερα. 
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι 
σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα όριά 
σας και να εργαστείτε για να διατηρήσετε 
την ισορροπία στη ζωή σας.

Αυτό μπορεί να σημαίνει την αποκοπή 
οποιωνδήποτε περιττών υποχρεώσεων 
(ιδιαίτερα εκείνων που δεν απολαμβάνετε), 
υιοθετώντας κάποιες συνήθειες προαγωγής 
της ψυχικής ανθεκτικότητας που μπορούν 
να σας βοηθήσουν να αντιδράτε λιγότερο 
στο άγχος συνολικά και να αισθανθείτε άνετα 
με το να λέτε όχι σε νέες δραστηριότητες, αν 
αυτές δεν σας εξυπηρετούν πραγματικά.
Αυτό, για να γίνει απαιτεί πολύ πρακτική, 
κατάλληλες (επιστημονικές) συμβουλές 
και στήριξη, και μπορεί να κάνει όλη τη 
διαφορά, στα επίπεδα άγχους σας.



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 27



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202228



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 29



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202230

γιατί στις ΗπΑ βάζουν 
τα αυγά στο ψυγείο;

Στο σπίτι όλοι μας λίγο πολύ βάζουμε τα αυγά στο ψυγείο. 
Ωστόσο, σίγουρα όλοι έχετε παρατηρήσει ότι στο super-
market τα έχουν πάντα στο ράφι. Στις περισσότερες χώρες 
τουλάχιστον, γιατί στην Αμερική τα βάζουν εξ αρχής στο 
ψυγείο.

Και μπορεί αυτό να μοιάζει σαν δική τους παραξενιά, 
ωστόσο έχουν το λόγο τους και είναι πολύ σοβαρός. 
Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ τα αυγά μπαίνουν πάντα στο 
ψυγείο γιατί οι παραγωγοί τους τα πλένουν! Συνεχίζει 
να σου ακούγεται παράξενο; Για να ξέρεις, στις ΗΠΑ τα 
κοτόπουλα δεν εμβολιάζονται κατά της σαλμονέλας και 
είναι πολύ πιθανό να έχουν μολυνθεί. Ένας από τους 
τρόπους για να μολυνθούν και τα αυγά τους πάλι, είναι από 
τα περιττώματα που κολλάνε στο κέλυφος.

Οι παραγωγοί λοιπόν, για να αποτρέψουν τη μόλυνση των 
αυγών με σαλμονέλα, τα πλένουν και τα στεγνώνουν. Την 
ίδια στιγμή όμως, αυτή η διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα 
να αφαιρείται ένα στρώμα πρωτεΐνης που προστατεύει τα 
αυγά από βακτήρια όπως η σαλμονέλα, τα οποία μπορούν 
να διαπεράσουν το κέλυφος και να εισχωρήσουν στο 
εσωτερικό τους. Η μόνη λύση που έχουν συνεπώς για 
να περιορίσουν την ανάπτυξη βακτηριδίων είναι να τα 
αποθηκεύουν σε παγωμένο περιβάλλον. Τα βάζουν στο 
ψυγείο λοιπόν!

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αφαίρεσης αυτού του 
στρώματος πρωτεΐνης είναι παράνομη σε πολλές χώρες, 
όπως στις χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο, στην Αμερική 
πρόκειται για τυπική διαδικασία.

Το ψηλότερο χωριό των 
Βαλκανίων είναι ελληνικό!

Ένα από τα ωραιότερα και ιστορικότερα χωριά της 
Ελλάδας, η Σαμαρίνα είναι χτισμένη στις παρυφές του 
όρους Σμόλικα και σε υψόμετρο 1.600 μέτρα, γεγονός που 
την καθιστά το ψηλότερο χωριό στα Βαλκάνια αλλά και της 
Ελλάδας.

Το χωριό βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό καταπράσινο τοπίο και 
έχει περίπου 5.000 κατοίκους τους καλοκαιρινούς μήνες, 
ενώ το χειμώνα λειτουργούν εδώ μόνο μερικοί ξενώνες. 
Παλιότερα οι κάτοικοι ήταν πολλοί και ασχολούνταν κυρίως 
με την κτηνοτροφία, με τα “παιδιά της Σαμαρίνας” (από το 
ομώνυμο δημοτικό τραγούδι) να μαζεύουν τα ζώα τους το 
χειμώνα και το καλοκαίρι να τα ανεβάζουν στο βουνό. 

PERIERGA.GR
Τα γιατροσόφια 

της γιαγιάς…
Οι γιαγιάδες γνώριζαν πολλές πρακτικές εφαρμογές για να 
απαλύνουν τον πόνο, χρησιμοποιώντας συνήθως υλικά 
που είχαν μέσα στα ντουλάπια τους ή στον… κήπο τους! 
Τα γνωστά σε όλους μας «γιατροσόφια» μεταφέρθηκαν 
από γενιά σε γενιά με σκοπό να μας βοηθήσουν να 
ξεπεράσουμε έναν πόνο, πριν πάμε στο γιατρό.

Έτσι μια λίστα από πολλά «θεραπευτικά» tips 
δημιουργήθηκε ανά τους αιώνες από τόπο σε τόπο και 
έφτασε από στόμα σε στόμα μέχρι τις μέρες μας. Γιατί πώς 
αλλιώς θα γνωρίζαμε ότι κρεμμύδι σταματά τον πόνο του 
αφτιού ή ότι η ζάχαρη δεν είναι μόνο για τα γλυκά και το 
πιπέρι για το φαγητό;  Διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη 
λίστα και θα με θυμηθείτε (τουλάχιστον τις δύσκολες 
ώρες!)…

1. Πονάει το αυτί; Στάξε μερικές σταγόνες λιωμένο 
κρεμμύδι!
2. Η διάρροια δίνει και παίρνει; Ανακάτεψε ένα κουταλάκι 
ωμό καφέ με το χυμό μισού λεμονιού και… τέλος στις 
συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα!
4. Μυρίζουν τα πόδια σου; Κάνε ένα ποδόλουτρο με 
αφέψημα φασκόμηλου!
5. Έχεις λόξυγγα; Φάε λίγη ζάχαρη!
6. Τα μαλλιά σου είναι θαμπά και άτονα; Ξέπλυνέ τα με 
λίγο ξίδι!
7. Τα χείλια σου είναι σκασμένα και πονάνε; Κάνε συχνά 
επάλειψη με μέλι!
8. Έκοψες το δάχτυλό σου και αιμορραγεί; Ρίξε λίγο μαύρο 
πιπέρι (για όσους αντέχουν!).

9. Έχεις ταχυπαλμία και άγχος; Ανασήκωσε τους αντίχειρες!
10. Το κεφάλι σου πάει να σπάσει από τον πονοκέφαλο; 
Κάνε κομπρέσες εμποτισμένες με αφέψημα δυόσμου!
11. Υποφέρεις από αϋπνίες; Φόρεσε κάλτσες λίγο πριν 
κοιμηθείς για να είναι τα άκρα σου ζεστά!
12. Πονάει η κοιλιά σου; Κάνε επάλειψη με ελαιόλαδο!
13. Έκαψες το δαχτυλάκι σου στο σίδερο; Ρίξε επάνω στο 
έγκαυμα λίγο καφέ!
14. Πονάει το δοντάκι σου! Πριν πας στον οδοντίατρο, βάλε 
λίγο πάγο για να ανακουφιστείς!
15. Έχεις πρησμένα μάτια από το ξενύχτι; Βάλε μια φέτα 
ωμής πατάτας κάτω από τα μάτια!
16. Έχεις πιτυρίδα! Το ξέρεις; Ξέπλυνε τα μαλλιά σου με 
αφέψημα δεντρολίβανου!
17. Έβγαλες μια άφθα στο στόμα ή πρήστηκαν οι 
αμυγδαλές σου; Κάνε γαργάρες με φασκόμηλο.
18. Χτύπησες το χεράκι σου; Βάλε στην πληγή κατάπλασμα 
από ρίγανη!
19. Ζαλίζεσαι και όλα γύρω σου γυρίζουν; Πιες λίγο χυμό 
λεμονιού στον οποίο θα προσθέσεις λίγη σόδα.
20. Έπαθες ψύξη και έχεις «στραβολαιμιάσει»; Κοπάνησε 
φρέσκα φύλλα ρίγανης, ζέστανέ τα λίγο και κάνε επάλειψη 
στο σημείο που πονάς!

Ένα εντυπωσιακό 
σπήλαιο… γοτθικού 

ρυθμού!
Η Jeita Grotto είναι ένα από τα «θαύματα της φύσης» 
που βρίσκεται στο Λίβανο, 20 χιλιόμετρα βόρεια της 
Βηρυτού, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια 
της Μέσης Ανατολής. Ανακαλύφθηκε το 1836 από τον 
αιδεσιμότατο William Thomson και αποτελείται κυρίως από 
ασβεστολιθικά πετρώματα.

Έχει συνολικό μήκος πάνω από 9 χιλιόμετρα ενώ χωρίζεται 

σε δύο εντυπωσιακά κομμάτια. Το ανώτερο τμήμα 
απιοτελείται από τρεις αίθουσες, η πρόσβαση στις οποίες 
γίνεται μέσω ενός τούνελ μήκους 117 μέτρων. Το κατώτερο 
τμήμα διασχίζεται από έναν ποταμό και είναι προσβάσιμο 
μόνο με βάρκα.

Βασικά χαρακτηριστικά του σπηλαίου είναι ότι διαθέτει 
έναν από τους μεγαλύτερους σταλακτίτες στον κόσμο, 
ύψους 8 μέτρων, αλλά και πολλές αίθουσες που θυμίζουν 

εντυπωσιακά γοτθικά κτίρια, εξαιτίας των ιδιόμορφων 
σχηματισμών από τον ασβεστόλιθο.

Οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες έχουν δημιουργήσει στο 
εσωτερικό του σπηλαίου ένα ασυνήθιστο τοπίο, το οποίο 
προκαλεί το ενδιαφέρον των επισκεπτών τόσο με τα 
χρώματα όσο και με τους γοτθικού ρυθμού σχηματισμούς 
του, καθιστώντας τη Jeita Grotto το μοναδικό σπήλαιο-
γκαλερί στον κόσμο!

Η Jeita Grotto συγκεντρώνει ετησίως πάνω από 
300.000 τουρίστες, ενώ πολύ συχνά οι αίθουσές της 
χρησιμοποιούνται για διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 
μουσικού κυρίως περιεχομένου.

Το πρώτο μηχανοκίνητο 
υποβρύχιο

Το Ictineo II, πρώτο υποβρύχιο που μπορούσε να κινηθεί 
υποθαλάσσια με αυτόνομη μηχανή και κατασκευάστηκε 
μόλις το 1864 από τον Ισπανό Narcís Monturiol. Είναι ο 
απόγονος του Ictineo I, που κατασκευάστηκε 8 χρόνια 
νωρίτερα και ήταν χειροκίνητο. Αρχικά ήταν και αυτό 
χειροκίνητο ενώ στη συνέχεια λειτούργησε με μια 
ατμομηχανή εγκατεστημένη στην επιφάνεια. Η μηχανή 
ατμού όμως δεν ήταν δυνατό να λειτουργήσει με το 
σκάφος σε βύθιση καθώς κατανάλωνε όλο το οξυγόνο του 
πληρώματος. Έτσι ο εφευρέτης του επινόησε ένα τρόπο 
ώστε αφενός να παρέχεται αρκετή θερμότητα για την 
παραγωγή ατμού, αφετέρου να δημιουργήται οξυγόνο για 
το πλήρωμα. Το κατάφερε μέσω μιας αναερόβιας χημικής 
αντίδρασης που είχε ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά.

Το Ictineo II είχε μήκος 14 μέτρα, 2 μέτρα πλάτος και 3 μέτρα 
ύψος. Το εκτόπισμά του ήταν 46 τόνοι και ο εσωτερικός 
του χώρος ήταν 29 κυβικά μέτρα. Για την κατασκευή του 
χρησιμοποιήθηκε ξύλο ελιάς και βελανιδιάς, επικαλυμμένα 
με μια λεπτή στρώση χαλκού.

Το πραγματικά πρωτοποριακό χαρακτηριστικό του Ic-
tineo II ήταν η μηχανή που κινούντας από αναερόβια 
χημική αντίδραση καθώς το επόμενο αντίστοιχα κινούμενο 
υποβρύχιο κατασκευάστηκε σχεδόν 100 χρόνια μετά, από 
τους Γερμανούς το 1940.

Ακριβές αντίγραφο του Ictineo II εκτίθεται στο ναυτικό 
μουσείο της Βαρκελώνης, απ’ όπου και η φωτογραφία.
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Την πρώτη επίσημη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά 
για το 2022 ανακοίνωσε το περιοδικό Conde Nast Travel-
ler.

Ανάμεσα στους 200 τουλάχιστον νησιωτικούς 
προορισμούς που ανακαλύπτει κανείς στην Ελλάδα, 
το δημοφιλές ταξιδιωτικό περιοδικό προτείνει τη Σύρο 
για την τοπική κουλτούρα, την Ύδρα για αποδράσεις τα 
Σαββατοκύριακα, τους «ισορροπημένους» Παξούς, τη 
Σαντορίνη για μήνα του μέλιτος, τη Μήλο για τη φωτογένεια 
της, την Κεφαλονιά για οικογενειακές διακοπές, την 
Κέρκυρα για τα ειδυλλιακά τοπία και την Ιθάκη ως τη μυθική 
πατρίδα του Οδυσσέα.

Η λίστα ολοκληρώνεται με την πολυτέλεια της Μυκόνου, 
την αυθεντική Φολέγανδρο, την Τήνο με τα παραδοσιακά 
χωριά της, την Κρήτη της δράσης και της περιπέτειας, τη 
Σύμη με το γραφικό λιμανάκι, τη Ζάκυνθο με τη νεανική 
ενέργεια, τη Ρόδο για ένα ταξίδι στον χρόνο, τη Σκιάθο για 
χαλαρό διάβασμα στην παραλία και τη Λευκάδα για τους 
φίλους της ιστιοπλοΐας και της ιστιοσανίδας.

Στη λίστα ξεχωρίζουν η Πάτμος για τη μυστηριακή 

ατμόσφαιρα και τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO, η Αστυπάλαια για τον διαφορετικό και ευγενικό 
τρόπο ζωής και τις διακοπές μακριά από τα πλήθη, η 
Νάξος για τις απέραντες αμμώδεις παραλίες της και την 
άγρια φυσική ομορφιά και η Σίφνος για τα παραδοσιακά 
και χορταστικά πανηγύρια της. Στα στοιχεία που θα 
ξεχωρίσουν οι ταξιδιώτες κατά τη νέα σεζόν, αναφέρονται 
οι εκπρόσωποι ορισμένων προορισμών που διακρίθηκαν 
στην πολύ-αναμενόμενη λίστα:

«Με πυλώνες τον τουρισμό, τη θρησκευτικότητα, τον 
πολιτισμό και τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO, ενημερώνουμε τα διεθνή ΜΜΕ, αναλαμβάνουμε 
οικολογικές πρωτοβουλίες και δρομολογούμε νέα έργα 
όπως η βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων και η 
αναγέννηση της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής σχολής, του 
ιστορικότερου σχολείου της Ελλάδας», τονίζει σε δήλωση 
του ο δήμαρχος Πάτμου, Λευτέρης Πέντες.

«Η πεταλούδα του Αιγαίου επιχειρεί να συνδέσει με 
μοναδικό τρόπο την ποιότητα, την αυθεντικότητα και 
τον “πράσινο” τρόπο ζωής, προάγοντας ταξιδιωτικές 

εμπειρίες χωρίς κοσμοσυρροή. Οι ενέργειες μας για τη νέα 
ταυτότητα της Αστυπάλαιας εμπνέουν τα ταξιδιωτικά μέσα 
και εδραιώνουν τη θέση του προορισμού ως νέο διεθνές 
πρότυπο διακοπών βασιζόμενο στις αρχές της αειφορίας», 
δήλωσε ο δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας.

«Οι πανέμορφες παραλίες του προορισμού αποτελούν 
το “διαβατήριο” ώστε να συστήσουμε στο ταξιδιωτικό 
κοινό όλες τις διαστάσεις του τουριστικού μας “προϊόντος”. 
Στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργούμε νέα εφαρμογή για 
τα κινητά τηλέφωνα ως ένα “ζωντανό” ημερολόγιο για τις 
εκδηλώσεις, τα μουσεία και τα τουριστικά αξιοθέατα», 
τονίζει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

«Η Σίφνος σταδιακά κερδίζει το “στοίχημα” της 
εξωστρέφειας. Αναδεικνύουμε το γαστρονομικό πλούτο 
μας ως κομμάτι της παράδοσης, της κουλτούρας και της 
φιλοξενίας των ντόπιων. Μονοπάτια, αγγειοπλαστική, 
φύση, τοπική κουζίνα, δραστηριότητες και πολιτισμός 
αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα», αναφέρει η 
δήμαρχος Σίφνου, Μαρία Ναδάλη.

Το ξενοδοχείο στην 
Αθήνα που μπήκε 

στη λίστα του CNN 
με τα καλύτερα που 
θα ανοίξουν το 2022 

Ένα ελληνικό ξενοδοχείο βρίσκεται στη λίστα του CNN, 
ανάμεσα στα 22 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο, που 
ανοίγουν μέσα στη νέα χρονιά.
Ο λόγος για το One&Only Aesthesis που βρίσκεται 
στη Γλυφάδα. Το εντυπωσιακό ξενοδοχείο που 
προγραμματίζεται να ανοίξει στα τέλη του 2022, προσφέρει 
ό,τι ζητά ένας ταξιδιώτης.
Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πολυσύχναστη 
Αθήνα και εμβληματικές τοποθεσίες όπως η 
Ακρόπολη, ενώ προσφέρει τη χαλάρωση και 
την ηρεμία μιας παραθαλάσσιας απόδρασης. 
Kρυμμένο μέσα σε μια τεράστια έκταση καταπράσινου 
παράκτιου δάσους, το θέρετρο μοιάζει σαν να 
βρίσκεται στο δικό του ιδιωτικό νησί. Τα 127 δωμάτιά 
του αποτίουν φόρο τιμής στο mid-century ντιζάιν με 
ψηλά ταβάνια, υφαντό δέρμα και απαλούς τόνους, και 
το καθένα έχει εντυπωσιακή θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. 

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του, το 
ξενοδοχείο είναι «τυλιγμένο στην αρχαία μυθολογία 
στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όπου οι 
περιοχές της λεβάντας συναντούν τα ζαφειρένια 
νερά και η συλλογή από δωμάτια, σουίτες και βίλες 
ενσαρκώνει τη διαχρονική αίγλη του Αιγαίου». 
Όσο για την κουζίνα του, «Το One&Only Aesthesis είναι 
ένας γαστρονομικός προορισμός, με 2 επώνυμα εστιατόρια 

Conde Nast Traveller: 
Τα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2022

που ορίζονται από το δικό τους ξεχωριστό ήθος. Νιώστε 
την ενέργεια της ελληνικής κουλτούρας και αφήστε την 
Αθήνα να ζωντανέψει σε αυτήν την επίδειξη φαγητού πέντε 
αισθήσεων, που αναδεικνύει την τοπική γενναιοδωρία της 
περιοχής»

iefimerida.gr

ΤΑΞΙΔΙΑ
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Mυστηριώδης 
νευροεκφυλιστική 

ασθένεια στην 
επαρχία N. B.
Κυβερνητικά εμπόδια 

στην έρευνα;
Τι σχέση έχει μια άγνωστη, ραγδαία εξελισσόμενη και 

δυνητικά θανατηφόρα νευροεκφυλιστική ασθένεια με τη 
βιομηχανία του αστακού;

Πληροφοριοδότης από την περιοχή Νιου Μπρούνσγουικ 
του Καναδά μίλησε στον Guardian για να προειδοποιήσει 
για μια εξελισσόμενη νευρολογική ασθένεια που προκαλεί 
σύγχυση στους ειδικούς εδώ και πάνω από δυο χρόνια. 
Η ασθένεια εμφανίζεται να πλήττει έναν αυξανόμενο 
αριθμό νέων ανθρώπων και να προκαλεί ραγδαία νοητική 
εξασθένιση σε ορισμένους από τους ασθενείς.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα, εργαζόμενος του 
Δικτύου Υγείας Vitalité, μιας από τις δυο υγειονομικές 
αρχές της επαρχίας, τόνισε ότι ο αριθμός των ύποπτων 
κρουσμάτων αυξάνεται και ότι νεαροί ενήλικες, χωρίς 
υποκείμενα νοσήματα, αναπτύσσουν μια λίστα από 
ανησυχητικά συμπτώματα όπως ραγδαία απώλεια 
βάρους, αϋπνίες, παραισθήσεις, νοητικές δυσκολίες και 
περιορισμούς της κινητικότητας.

Ο επίσημος αριθμός των υπό διερεύνηση κρουσμάτων, 
δηλαδή 48 περιπτώσεις, παραμένει σταθερός από τη 
στιγμή που ανακοινώθηκε το πρόβλημα την άνοιξη του 
2021. Όμως πολλαπλές πηγές υποστηρίζουν ότι η συρροή 
ενδέχεται πλέον να αποτελείται ακόμη και από 150 άτομα, 
καθώς πολλές ακόμη περιπτώσεις που αφορούν νέους 
ανθρώπους απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

«Πραγματικά ανησυχώ για αυτά τα κρούσματα, επειδή 
μοιάζουν να εξελίσσονται ταχύτατα», αναφέρει η πηγή 
του Guardian. «Ανησυχώ για εκείνους και τους οφείλουμε 
κάποιου είδους απάντηση».

Ταυτόχρονα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον εννιά 
περιπτώσεις στο πλαίσιο των οποίων δυο άτομα που 
βρίσκονταν σε στενή επαφή, χωρίς να έχουν γενετικές 
συνδέσεις, ανέπτυξαν συμπτώματα, πράγμα που σημαίνει 
ότι ενδεχομένως η εμφάνιση της νόσου συνδέεται με 
περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ένα ύποπτο κρούσμα αφορά έναν άνδρα που ανέπτυξε 
συμπτώματα άνοιας και διαταραχής συνέργιας μυών. Η 
σύζυγός του, που είχε αναλάβει τη φροντίδα του, ξαφνικά 
άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ύπνου, αλλά και 
ατροφίας μυών, άνοιας και παραισθήσεων. Πλέον βρίσκεται 
σε χειρότερη κατάσταση από εκείνον.

Μια γυναίκα, περίπου 30 ετών, βρίσκεται σε κατάσταση 

που περιγράφεται ως μη-λεκτική, τρέφεται με σωληνάκι και 
υποφέρει από διαρκή σιελόρροια. Η νοσηλεύτρια που τη 
φρόντιζε, που διανύει τη δεκαετία των 20, άρχισε πρόσφατα 
να παρουσιάζει επίσης συμπτώματα νευρολογικής 
εκφύλισης.

Σε άλλο περιστατικό, μια νεαρή μητέρα έχασε ξαφνικά 30 
κιλά, ανέπτυξε αϋπνία και άρχισε να βιώνει παραισθήσεις. 
Στο εγκεφαλογράφημα εμφανίστηκαν ενδείξεις 
προχωρημένης ατροφίας.

Επιμένουν οι υπάλληλοι 
– διαψεύδει η κυβέρνηση

Ο υπάλληλος της Vitalité, που μίλησε στον Guardian με 
όρο την ανωνυμία του, επειδή δεν του έχει δοθεί έγκριση να 
μιλήσει δημοσίως για την υπόθεση και φοβάται ότι θα υποστεί 
αντίποινα, δηλώνει ότι αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια 
εξαιτίας των αυξανόμενων ανησυχιών για την ταχύτητα με 
την οποία επιδεινώνεται η υγεία νεαρών ατόμων.

«Δεν πρόκειται για μια ασθένεια του Νιου Μπρούνσγουικ», 
υποστηρίζει. «Το πιθανότερο είναι ότι εμείς είμαστε απλώς η 
περιοχή που προειδοποιεί, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της 
επικράτειάς μας είναι επαρχιακό με αποτέλεσμα οι άνθρωποι 
να είναι δυνητικά πιο εκτεθειμένοι σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες».

Όμως τον Ιανουάριο, η επαρχία του Νιου Μπρούνσγουικ 
αναμένεται ευρέως να ανακοινώσει ότι η συρροή 
των κρουσμάτων, που έγινε γνωστή από τη διαρροή 
υπομνήματος στα ΜΜΕ στη διάρκεια του περασμένου 
έτους, είναι αποτέλεσμα λανθασμένων διαγνώσεων, μέσω 
των οποίων διαφορετικές ασθένειες ομαδοποιήθηκαν μαζί 
από λάθος.

Δύσκολη η ταυτοποίηση
Η Κλινική Ειδικών Νευροεκφυλιστικών Διαταραχών – ή 

αλλιώς Mind Clinic – στην πόλη του Μόνκτον, δημιουργεί 
χώρο για την υποδοχή κρουσμάτων που φτάνουν προς 
έλεγχο τόσο από την περιοχή όσο και από γειτονικές 
επαρχίες. Τα ύποπτα κρούσματα κατά κανόνα μπερδεύουν 
τους γιατρούς και βγαίνουν αρνητικά σε μια σειρά από 
καθιερωμένα νευρολογικά τεστ που χρησιμοποιούνται για 
να αποκλείσουν άλλα προβλήματα υγείας.

Με τη χρήση ενός οδηγού περιγραφής κρουσμάτων που 
ανέπτυξε μια ομάδα νευρολόγων και επιδημιολόγων, η 
κλινική κρίνει κατά πόσον οι ασθενείς απαιτούν περαιτέρω 
διερεύνηση ή αν είναι πιθανό να πάσχουν από κάποια 
γνωστή ασθένεια ή διαταραχή. Οι αποφάσεις για το ποια 
κρούσματα θα ενταχθούν στη συρροή είναι υποκειμενικές, 
σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της διαβόητης δυσκολίας στη 
μελέτη του εγκεφάλου. Τις περισσότερες φορές, οι γιατροί 
δεν μπορούν να είναι σίγουροι πριν το θάνατο του ασθενούς 
και τον ενδελεχή έλεγχο των ιστών του εγκεφάλου.

Τι φοβούνται οι ειδικοί
Παρά τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες που κυκλοφορούν 

για τα παράξενα κρούσματα, η επαρχία έχει καταβάλλει 
προσπάθειες για την καταπολέμηση των φόβων των 
πολιτών. Τον Οκτώβριο, αξιωματούχοι υπονόησαν ότι 
τα οκτώ θανατηφόρα κρούσματα οφείλονταν σε λάθος 
διάγνωση, υποστηρίζοντας ότι τα θύματα δεν υπέφεραν 
από την ίδια νευρολογική ασθένεια, αλλά είχαν πεθάνει 
από άγνωστες και ασύνδετες μεταξύ τους παθολογίες.

Όμως ειδικοί που έχουν γνώση της υπόθεσης είναι 
αναστατωμένοι, ιδίως εξαιτίας της μικρής ηλικίας των 
ασθενών.

«Το γεγονός ότι είμαστε ενώπιον ενός νεότερου 
φάσματος ασθενών, μας ωθεί να αντιτιθέμεθα ένθερμα 
στην στάση που όπως φαίνεται προκρίνει η κυβέρνηση 
του Νιου Μπρούνσγουικ – ότι τα κρούσματα της συρροής 
έχουν ομαδοποιηθεί από λάθος», δήλωσε επιστήμονας 
της υπηρεσίας υγείας του Καναδά, που ειδικεύεται στις 
νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όμως επίσης δεν έχει 
δικαίωμα να τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση.

Τον Οκτώβριο, η επαρχία ανέφερε επίσης ότι 
επιδημιολογική έκθεση δείχνει πως δεν υπάρχουν 
σημαντικές ενδείξεις ότι κάποια γνωστή τροφή, 

συμπεριφορά ή έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες 
θα μπορούσε να εξηγήσει την ασθένεια.

Σε σοκ οι οικογένειες των θυμάτων
Ο πατέρας του Τίμ Μπίτι, ο Λόρι, πέθανε το 2019, λίγο 

καιρό μετά τα Χριστούγεννα, όταν και εμφάνισε τις πρώτες 
ενδείξεις σύγχυσης. Στο μεσοδιάστημα, η νοητική του 
εξασθένιση ήταν ραγδαία.

Ο Μπίτι λέει στον Guardian ότι η οικογένεια σοκαρίστηκε 
όταν έμαθε πως ο πατέρας του ήταν ένας από τους οκτώ 
ανθρώπους, για τους οποίους ένας παθολόγος έκανε την 
αμφιλεγόμενη δήλωση ότι έλαβαν λάθος διάγνωση και 
στην πραγματικότητα πέθαναν από Αλτσχάιμερ.

Ο Μπίτι και η αδερφή του έχουν απευθύνει εκκλήσεις για 
την εξέταση της σορού του πατέρα τους για νευροτοξίνες, 
συμπεριλαμβανομένης της Β-Ν-μεθυλάμινο-L-αλανίνης 
(ΒΜΑΑ), που σύμφωνα με ορισμένους θα μπορούσε να 
κρύβεται πίσω από την ασθένεια.

Πολιτικά εμπόδια λόγω των… αστακών;
Σε μια μελέτη, υψηλές συγκεντρώσεις ΒΜΑΑ 

εντοπίστηκαν σε αστακούς, η βιομηχανία των οποίων 
αποτελεί κεντρικό μοχλό των οικονομιών πολλών από τις 
παράκτιες κοινότητες του Νιου Μπρούνσγουικ. Η επαρχία 
μοιάζει απρόθυμη να εξετάσει πιθανούς περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, και οι οικογένειες έχουν εικάσει ότι οι 
προσπάθειες της κυβέρνησης να διαψεύσει την ύπαρξη 
πιθανής συρροής θα μπορούσαν να αποτελούν προϊόν 
πολιτικών αποφάσεων.

«Αν μια ομάδα ανθρώπων ήθελε να δημιουργήσει 
συνωμοσιολόγους, τότε η κυβέρνηση έχει κάνει εκπληκτική 
δουλειά για να τους βοηθήσει», σχολιάζει καυστικά ο Μπίτι. 
«Προσπαθούν απλώς να δημιουργήσουν ένα αφήγημα για 
το κοινό, το οποίο ελπίζουν ότι θα γίνει αποδεκτό και δεν 
θα αναγκαστούν να ασχοληθούν περισσότερο; Απλώς δεν 
το καταλαβαίνω».

Έγγραφα που περιήλθαν στη διάθεση του Guard-
ian κατόπιν αιτήσεων, δείχνουν ότι οι επιστήμονες στην 
υπηρεσία υγείας της χώρας εξετάζουν το ΒΜΑΑ ως πιθανή 
αιτία, όμως περιμένουν η επαρχία να δώσει εντολή για 
σχετικούς ελέγχους.

«Δεν γνωρίζω γιατί η επαρχία δεν ακολουθεί απλώς 
τις επιστημονικές διαδικασίες και δεν εξετάζει το θέμα. 
Έχουν τη σορό του πατέρα μου. Τους έχουμε δώσει πλήρη 
έγκριση να πραγματοποιήσουν τοξικολογικές εξετάσεις και 
να κάνουν ό,τι χρειάζεται», λέει ο Μπίτι στον Guardian. 
«Όμως δεν έχουν εξετάσει τίποτα».

Δυσκολίες ορισμών
Παρόλα αυτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι εξετάσεις 

είναι πιο δύσκολη υπόθεση από ό,τι φαντάζεται το κοινό.
Παρά το γεγονός ότι ορισμένα τεστ μπορούν να δώσουν 

γρήγορα και καταληκτικά αποτελέσματα, άλλοι τύποι 
έρευνας απαιτούν πολύ περισσότερη δουλειά.

«Αυτό που ζητούν οι άνθρωποι στην πραγματικότητα 
μεταφράζεται σε πλήρη έρευνα, επειδή δεν γνωρίζουμε 
για τι ακριβώς ψάχνουμε», τονίζει ομοσπονδιακός 
επιστήμονας που γνωρίζει τόσο τη συρροή όσο και τη 
διαδικασία διερεύνησής της. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 
τρόπο να ερμηνεύσουμε απλά δεδομένα που μπορεί να 
λάβουμε εξετάζοντας τον εγκεφαλικό ιστό ενός ανθρώπου 
για μια συγκεκριμένη τοξίνη. Για παράδειγμα, πώς ορίζονται 
τα “αυξημένα” επίπεδα μιας νευροτοξίνης σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό; Και πότε γίνονται αιτία ανησυχίας;»

Ο επιστήμονας εξηγεί στον Guardian ότι υπάρχουν 
επιστημονικές ομάδες έτοιμες να προχωρήσουν σε έρευνα, 
όμως «το Νιου Μπρούνσγουικ μας έχει ζητήσει ρητά να 
μην προχωρήσουμε».

Τι αναμένεται τον Ιανουάριο
Εκείνοι που γνωρίζουν την υπόθεση της συρροής 

προετοιμάζονται για την έκθεση του Ιανουαρίου, την 
οποία έχει συντάξει η επιτροπή επιτήρησης της επαρχίας, 
και η οποία πρόκειται να κρίνει αν τα 48 κρούσματα 
υποφέρουν πράγματι από κάποια νευρολογική ασθένεια 
ή αν είναι αποτέλεσμα λανθασμένων διαγνώσεων από 
νευρολόγους».

Εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ των ειδικών και 
της κυβέρνησης της επαρχίας, πηγή από το περιβάλλον 
της Mind Clinic σημειώνει ότι πρόσφατα αρκετές θέσεις 
εργασίας στην κλινική – ενός κοινωνικού λειτουργού, 
ενός διοικητικού υπαλλήλου και ενός νευροφυσιολόγου – 
μετατράπηκαν σε προσωρινές, ενώ ο προϋπολογισμός 
της δεν θα ανανεώνεται πια αυτόματα και η κλινική θα 
μετατραπεί σε γηριατρική κλινική και κλινική ασθενών με 
Αλτσχάιμερ. Η υπουργός υγείας, Ντόροθι Σέπαρντ δήλωσε 
σε δημοσιογράφους την 1η Δεκεμβρίου ότι οι εικασίες για 
«λουκέτο» στην κλινική δεν ευσταθούν.

«Λέμε διαρκώς στους ασθενείς μας ότι η χώρα τους 
υποστηρίζει και ότι τα τεστ θα πραγματοποιηθούν 
προκειμένου να μάθουμε τι συμβαίνει. Τους λέμε ότι η 
έρευνα θα προχωρήσει σε βάθος για να μπορέσουμε να 
τους βοηθήσουμε», λέει στον Guardian ο εργαζόμενος της 
Vitalité. «Και μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει συμβεί. Όμως 
μας έχουν ανάγκη».
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Αγαπητέ πρωθυπουργέ κ. Ford 
και υπουργέ κ. Lecce,

Ως εκπρόσωποι της Καναδικής 
Παιδιατρικής Εταιρείας, του 
Παιδιατρικού Τμήματος του Ιατρικού 
Συλλόγου του Οντάριο και του 
Pediatricians Alliance of Ontario, σας 
γράφουμε για να εκφράσουμε την 
ανησυχία μας σχετικά με την απόφαση 
της κυβέρνησης του Οντάριο να 
να κλείσει την μάθηση  με φυσική 
παρουσία στα σχολεία για όλους 
σχεδόν τους μαθητές έως τις 17 
Ιανουαρίου.

Έχουμε δει από πρώτο χέρι την 
επίδραση της παραλλαγής Omicron 
στο σύστημα υγείας μας τις τελευταίες 
εβδομάδες και κατανοούμε ότι οι 
κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν μέτρα 
για την προστασία της ακεραιότητας 
και της βιωσιμότητας των νοσοκομείων 
μας.

Ως παιδίατροι, το έργο μας είναι η 
προστασία της υγείας και της ευημερίας 
των παιδιών και των νέων. Προωθούμε 
αποδεδειγμένα τις παρεμβάσεις 
-ιδιαίτερα τον ευρέως διαδεδομένο 
εμβολιασμό- για την προστασία 
των παιδιών και των νέων από τον 
COVID-19. Στην πορεία όμως της 
πανδημίας, μάθαμε ότι ορισμένες 
αποφάσεις και μέτρα αποτελούν πολύ 
μεγαλύτερο κίνδυνο για τα παιδιά και 
τους νέους από τον ίδιο τον ιό. 
Οι ενήλικες υποφέρουν από πανδημική 
κόπωση, η οποία τελικά θα περάσει. 

Ωστόσο, για πάρα πολλά παιδιά και 
νέους, οι συνέπειες των τελευταίων 22 
μηνών δεν θα είναι παροδικές. Πολλοί 
θα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις από 
τα μέτρα δημόσιας υγείας για χρόνια. 
Η διαδικτυακή μάθηση είναι επιβλαβής. 
Η κοινωνική απομόνωση και το 
παρατεταμένο κλείσιμο των σχολείων 
έχουν επιταχύνει την αύξηση μη 
φυσιολογικών συμπεριφορών - 
όπως υπερβολικός χρόνος μπροστά 
στις οθόνες, μειωμένη σωματική 
δραστηριότητα και χρήση ουσιών- και 
αποτρέπουν τα παιδιά και τους νέους 
από την εμπλοκή σε φυσιολογικές 
συμπεριφορές, όπως η επαφή με τους 
συνομηλίκους τους, η συμμετοχή σε 
αθλήματα ,η αναψυχή, ο γιορτασμός 
οροσἠμων.
 
Στα νοσοκομεία και τις κλινικές 
μας, βλέπουμε τα αποτελέσματα: 
αυξημένη κατάθλιψη και άγχος, τάση 
αυτοκτονιών, διατροφικές διαταραχές, 
απώλεια μάθησης και καθυστερημένη 
ανάπτυξη. Αυτές οι κλινικές 
παρατηρήσεις αντικατοπτρίζονται σε 
όλο τον πληθυσμό και έχουν  
τεκμηριωθεί από ερευνητές σε όλη τη 
χώρα.

Η επιδείνωση της υγείας και της 
ευημερίας των παιδιών μας είναι 
επίσης μια κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για τη δημόσια υγεία. 
Ακριβώς όπως η καταστροφή που 
προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2 
δεν έχει κατανεμηθεί απόλυτα, 
έτσι ούτε και οι επιπτώσεις από το 
κλείσιμο των σχολείων και την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτά τα 

ΚΑνΑΔΑΣ
«Η επιδείνωση της ψυχικής υγείας των παιδιών 

αποτελεί επίσης έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία...»
2020- δείχνουν ότι ενώ τα κρούσματα 
COVID-19 στα σχολεία 
αντικατοπτρίζουν πράγματι το επίπεδο 
του ιού στην κοινότητα, υπάρχουν λίγες 
μεταδόσεις στο σχολείο. Επιπλέον, οι 
δάσκαλοι δεν είναι οι πλέον πιθανοί να 
νοσήσουν από άλλους στην κοινότητα. 

Η κυβέρνησή σας ανέφερε την πίεση 
στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
ως τον βασικό λόγο για το κλείσιμο των 
σχολείων και μάλιστα, 
ότι η Omicron έχει δημιουργήσει 
σημαντική ζήτηση και αβεβαιότητα. 
Ωστόσο, τα σχετικά υψηλά ποσοστά 
εμβολιασμού μαζί με τα διαχειρίσιμα 
ποσοστά εισαγωγής στα νοσοκομεία θα 
πρέπει να επιτρέπουν στα σχολεία να 
παραμείνουν ανοιχτά.
 
Ευτυχώς, ο COVID-19 δεν προκαλεί 
σοβαρή ασθένεια στα περισσότερα 
παιδιά και νέους, ούτε υπήρξε μη 
διαχειρίσιμη αύξηση των νοσηλειών 
στα παιδιατρικά κέντρα λόγω του ιού. 
Ωστόσο, υπήρξε αυξημένη πίεση στις 
παιδιατρικές μονάδες και στα 
νοσοκομεία λόγω εισαγωγών με 
ψυχικές διαταραχές. Η  περίθαλψη 
παιδιών και νέων από την αρχή  της 
πανδημίας είναι ακατάπαυστη.
 
Σας προτρέπουμε να επιτρέψετε την 
φυσική παρουσία των παιδιών και 
των νέων και την επιστροφή τους στα 
σχολεία  το αργότερο μέχρι τις 17 
Ιανουαρίου και να δεσμευτείτε να μην 
υπάρξουν διαταραχές του σχολικού 
έτους 2021-22.

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

μέτρα έχουν επηρεάσει σε διαφορετικό 
βαθμό τα παιδιά και τους νέους που 
προέρχονται από φυλετικές κοινότητες, 
από  μονογονεϊκές οικογένειες 
ή από οικογένειες με δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες, καθώς και με 
προυπάρχουσες καταστάσεις ψυχικής 
υγείας ή με αναπηρίες. 

Το σχολείο είναι πηγή βασικών 
προγραμμάτων υπηρεσιών και 
θεραπειών.  Τα τελευταία δύο χρόνια, 
αυτές οι υποστηρίξεις είτε απουσίασαν 
είτε διαταράχθηκαν ριζικά.
 
Η μάθηση με φυσική παρουσία του 
μαθητή είναι ένα από τα μόνα σχεδόν 
καθολικά μέτρα που είναι διαθέσιμα 
για να βοηθηθούν τα παιδιά και οι 
νέοι. Είκοσι δύο μήνες στην πανδημία, 
και με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι 
τώρα για τις βλάβες που προκλήθηκαν 
από το κλείσιμο των σχολείων  και την 
αφθονία των πόρων καταπολέμησης 
του ιού που έχουμε στη διάθεσή μας 
-συμπεριλαμβανομένου του πλήρους 
εμβολιασμού όλων όσων μπορούν 
και την ιεράρχηση των αναμνηστικών 
δόσεων (booster) για εργαζόμενους 
στην εκπαίδευση, tests, μάσκες, 
αερισμός και φίλτρα- είναι επιτακτική 
ανάγκη οι κυβερνήσεις να 
αποφύγετε το κλείσιμο των σχολείων.
 
Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι το 
κλείσιμο των σχολείων κατά τη διάρκεια 
άλλων κυμάτων της πανδημίας ήταν μια 
αναποτελεσματική στρατηγική. Μελέτες 
από τη Βρετανική Κολομβία -όπου τα 
σχολεία είναι ανοιχτά από τον Μάιο του 
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Βραβείο του Καλύτερου Οικογενειακού 
Ιατρού στον κόσμο για το 2021 (Global 
Family Doctor) απένειμε στον Ανάργυρο 
Δ. Μαριόλη, διευθυντή του Κέντρου Υγείας 
Αρεόπολης και διδάκτορα της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Οικογενειακών 
Γιατρών, WONCA. Πρόκειται για τιμητική 
διάκριση, διεθνούς ακτινοβολίας, η οποία 
απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε ιατρούς 
από όλο τον κόσμο.

Τα κριτήρια της βράβευσης αφορούν σε 
οικογενειακό ιατρό που είναι ταυτόχρονα 
πάροχος ολιστικής, ανθρωποκεντρικής, 
ποιοτικής φροντίδας, υπεύθυνος 
λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων, 
διεπιστημονικός επικοινωνός, και κοινοτικός 
ηγέτης με διοικητικές αρετές. Με το εφετινό 
βραβείο αναγνωρίζεται η προσφορά ενός 
ανθρώπου, όχι μόνο σε αστικές περιοχές, 
αλλά πρωτίστως σε μια απομακρυσμένη 
γωνιά της Ελλάδας, όπως είναι η Μάνη.

Ο Ανάργυρος Δ. Μαριόλης δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Οι ιδέες και το έργο 

συνυπάρχουν σε αυτή 
τη διάκριση. Κοιτάζοντας 
καθημερινά μέσα από το 
παράθυρο των ασθενών, 
που τώρα τους φωτίζει 
η τιμή της απονομής του 
Βραβείου, ανατέλλει η 
ανάγκη για νέες ανθρώπινες 
αξίες. Το καθήκον, η ευθύνη 
και η προσφορά προς τον 
άνθρωπο θεσμοθετήθηκαν 
από τους ίδιους τους 
ασθενείς. Ο αγώνας και η 
ελπίδα είναι τα άστρα που με 
βοήθησαν να κρατιέμαι στο 
πλάι όλων των ασθενών που 
καταφέρνουν να επιβιώνουν 
μέσα σε έναν κόσμο που 
απειλείται, και ιδιαίτερα στις 
μέρες της πανδημίας του 
κορονοϊού. Μαζί όλα αυτά 

τα χρόνια δημιουργήσαμε κρυψώνες 
αντίστασης και θέλησης για φως, 
δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

Οφείλουμε να εργαστούμε όλοι επίμονα 
και αποφασιστικά για να ζωγραφίσουμε 
σε όλο τον κόσμο έναν ήλιο πιο φωτεινό, 
που θα απλώνει παντού τη ζεστασιά του, 
για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
και τον οικογενειακό ιατρό. Διασχίζοντας 
το παρόν με πίστη, θέλω να επαναλάβω 
σε όλους το ευχαριστώ που τόσες 
φορές εισέπραξα. Θα συνεχίσω να είμαι 
υπερασπιστής της αγάπης, κοιτάζοντας με 
στοργή τον άνθρωπο. Αυτό είναι το όνειρο 
και η πραγματικότητα της μυστικής μου 
συμμαχίας».

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ανάργυρος 
Δ. Μαριόλης είχε ανακηρυχθεί για το 
2019 καλύτερος Οικογενειακός Ιατρός 
της Ευρώπης, ενώ από τον Σεπτέμβριο 
του 2020 είναι μέλος της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.

«Μαμά υπάρχει 
ο Άγιος Βασίλης;

Η συγγραφέας Martha Brockenbrough 
αντιμετώπισε πριν χρόνια ένα δίλημμα όταν 
η εννιάχρονη κόρη της Λούσι λίγο πριν τα 
Χριστούγεννα τη ρώτησε: «Μαμά υπάρχει 
ο Άγιος Βασίλης;». Αυτή είναι η απάντηση 
που έγραψε για λογαριασμό του η μητέρα 
της και δημοσιεύτηκε στους New York 
Times στις 16 Δεκεμβρίου του 2009

Αγαπητή Λούσι,
Σε ευχαριστώ για το γράμμα σου. Έκανες 

μια πολύ σωστή ερώτηση: «Είσαι ο Άγιος 
Βασίλης;». Ξέρω ότι εδώ και πολύ καιρό 
το αναρωτιέσαι αλλά ήθελα η απάντησή 
μου να είναι πολύ προσεκτική κι έπρεπε να 
σκεφτώ καλά τι θα σου απαντήσω.

Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει ο Άι 
Βασίλης.

Είμαι όμως αυτός που γεμίζει την κάλτσα 

Έλληνας ο «Καλύτερος Οικογενειακός 
Ιατρός» στον κόσμο για το 2021

σου με δώρα. Επίσης διαλέγω και τυλίγω 
τα πακέτα που βρίσκεις κάτω από το 
δέντρο με τον ίδιο τρόπο που η μαμά μου 
το έκανε για μένα, όπως και η δική της μαμά 
για εκείνη -και ναι, βοηθάει κι ο μπαμπάς.

Φαντάζομαι πως κάποια μέρα θα το 
κάνεις κι εσύ για τα παιδιά σου και ξέρω 
ότι θα σου αρέσει να τα βλέπεις να τρέχουν 
προς το χριστουγεννιάτικο δέντρο το πρωί 
των Χριστουγέννων. Θα σου αρέσει να τα 
βλέπεις να κάθονται μπροστά στο δέντρο 
και τα προσωπάκια τους να φωτίζονται από 
τα φωτάκια του.

Όμως αυτό δεν θα σε κάνει Άι Βασίλη. 
Ο Άγιος Βασίλης είναι κάτι μεγαλύτερο και 
αυτό που κάνει διαρκεί περισσότερο από τη 
ζωή του καθενός μας. Είναι κάτι πολύ απλό 
αλλά και πολύ σημαντικό. Μαθαίνει στα 
παιδιά πώς να πιστεύουν σε κάτι που δεν 
έχουν ποτέ τους δει ή αγγίξει.

Είναι πολύ σπουδαία και σημαντική 
δουλειά αυτή. Στην πορεία της ζωής σου θα 
χρειαστείς αυτή την ικανότητα να πιστεύεις: 
στον εαυτό σου, στους φίλους σου, στα 
ταλέντα σου και στην οικογένειά σου. 
Επίσης, θα χρειαστεί για να πιστέψεις σε 
πράγματα που δεν μπορείς να μετρήσεις ή 
να κρατήσεις στα χέρια σου. Μιλάω για την 
αγάπη, αυτή τη σπουδαία δύναμη που θα 
φωτίσει μέσα σου τη ζωή ακόμα και στις πιο 
σκοτεινές και κρύες στιγμές.

Ο Άι Βασίλης είναι ένας δάσκαλος κι εγώ 
υπήρξα μαθήτριά του και τώρα ξέρεις το 
μυστικό για το πώς κατεβαίνει μέσα από 
όλες αυτές τις καμινάδες την παραμονή 
των Χριστουγέννων: τον βοηθάνε όλοι οι 
άνθρωποι που γέμισαν την καρδιά τους με 
χαρά χάρη σ’ εκείνον.

Με τις καρδιές γεμάτες, άνθρωποι σαν τον 
μπαμπά σου κι εμένα, αναλαμβάνουμε με 
τη σειρά μας να βοηθήσουμε τον Άι Βασίλη 
να κάνει μια δουλειά που διαφορετικά θα 
ήταν αδύνατο να την φέρει εις πέρας.

Έτσι λοιπόν, όχι, δεν είμαι ο Άι Βασίλης. 
Ο Άι Βασίλης είναι αγάπη και μαγεία και 
ελπίδα και ευτυχία. Ανήκω στην ομάδα του 
και πλέον ανήκεις κι εσύ.

Σ’ αγαπάω για πάντα
η μαμά
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Η σχέση Ελλάδας και Ισραήλ θα συνεχίσει να ευδοκιμεί 
αυτόνομα και ανεξάρτητα «από οποιεσδήποτε άλλες εξελίξεις 
στην περιοχή», αναφέρει στην αποκλειστική συνέντευξή του 
στην «Κ» ο Γιαΐρ Λαπίντ, υπουργός Εξωτερικών του Κράτους 
του Ισραήλ. Ο κ. Λαπίντ περιγράφει την ελληνοϊσραηλινή 
σχέση ως «μια στρατηγική συμμαχία βασισμένη σε αξίες 
μεταξύ δύο χωρών που μοιράζονται κοινές αξίες και ένα όραμα 
για σταθερότητα, καινοτομία, δημοκρατία και ευημερία».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα 
επαναπροσέγγισης του Ισραήλ με την Τουρκία σημειώνει ότι 
η χώρα του «σίγουρα ελπίζει να συνεργαστεί εποικοδομητικά 
με χώρες που δείχνουν επιθυμία να διαδραματίσουν θετικό 
ρόλο στην προώθηση της ευημερίας και της σταθερότητας» 
και τονίζει ότι πράγματι η κυβέρνησή του διερευνά αυτήν την 
πιθανότητα. Τονίζει, βέβαια, ότι η βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ του Ισραήλ και οποιασδήποτε χώρας δεν είναι ποτέ εις 
βάρος των δεσμών του Ισραήλ με την Ελλάδα, τους οποίους 
χαρακτηρίζει «στρατηγικούς».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ αναφέρεται στις νέες 
δυνατότητες που έχουν δημιουργήσει για τη Μέση Ανατολή 
οι Συμφωνίες του Αβραάμ. Τονίζει, μάλιστα, ότι οι συμφωνίες 
αυτές δημιουργούν μια «νέα πραγματικότητα». Αναφορικά 
με τις ανανεωμένες συζητήσεις στο πλαίσιο της Κοινού 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPOA) για τις πυρηνικές 
δυνατότητες του Ιράν, ο κ. Λαπίντ είναι κάθετος: «Δεν 
μπορεί ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει ικανότητα 
για πυρηνικά όπλα». Μάλιστα ο κ. Λαπίντ εκφράζει, με την 
ευκαιρία, τις ευχαριστίες του στην Ελλάδα για τη συνεισφορά 
της υπέρ της αυστηρότερης εποπτείας στο συμβούλιο των 
διοικητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Ο κ. Λαπίντ θεωρεί ότι οι ΗΠΑ, παρά τη στρατηγική στροφή 
τους προς τον Ειρηνικό, θα παραμείνουν στη Μέση Ανατολή, 
φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα και τη συμμετοχή τους 
στο σχήμα 3+1 με την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Ενώ τονίζει πως η σχέση ΗΠΑ – Ισραήλ 
παραμένει ακρογωνιαίος λίθος για τη σταθερότητα στη Μέση 
Ανατολή.

– Η ελληνοϊσραηλινή σχέση έχει διευρυνθεί σημαντικά 
την τελευταία δεκαετία. Οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει 
συνεργασία σε πολλούς τομείς όπως η άμυνα, η 
οικονομία, οι διαπροσωπικές επαφές και επίσης 
οικοδομούν μια ουσιαστική κατανόηση σχετικά με τις 
περιφερειακές πραγματικότητες. Τι γίνεται με τα επόμενα 
βήματα για την ενίσχυση των διμερών δεσμών;

– Η διμερής σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας δεν είναι 
μόνο μια πολύπλευρη στρατηγική εταιρική σχέση, όπως 
αποδεικνύεται από τους δεσμούς μας στον τομέα της 
ασφάλειας και της ενέργειας. Είναι μια στρατηγική συμμαχία 
βασισμένη σε αξίες μεταξύ δύο χωρών που μοιράζονται 
κοινές αξίες και ένα όραμα για σταθερότητα, καινοτομία, 
δημοκρατία και ευημερία. Αυτή η συμμαχία ήταν εμφανής 
κατά την πρόσφατη τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του 
πρωθυπουργού Μπένετ, του πρωθυπουργού Μητσοτάκη και 
του Προέδρου της Κύπρου Αναστασιάδη στην Ιερουσαλήμ. 
Και στις πολλές συνομιλίες μου με τον υπουργό Εξωτερικών 
Δένδια στο Ισραήλ και στην Ουάσιγκτον, συζητήσαμε για 
ορισμένους τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι μπορούμε 
να εμβαθύνουμε τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών 
μας. Εχουμε αναπτυσσόμενους αμυντικούς δεσμούς. Εχουμε 
κοινά έργα στον τομέα της ενέργειας που υποστηρίζουν 
χιλιάδες θέσεις εργασίας στις δύο χώρες μας. Η γεωγραφική 
μας εγγύτητα σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε πολλές από τις 
προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή. Εν μέσω της 
πανδημίας, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα 
της υγείας και, καθώς ξεπερνάμε την πανδημία, πρέπει 
να δράσουμε για να αποκαταστήσουμε την τουριστική ροή 
μεταξύ των δύο χωρών μας, καθώς ο τουρισμός είναι βασικός 
πυλώνας των ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεών μας. Κοινός 
τόπος σε όλους αυτούς τους τομείς είναι μια πολυδιάστατη 
συνεργασία που αποτελεί πηγή σταθερότητας, ευημερίας και 
λύσεων για διάφορες προκλήσεις.

Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και 
οποιασδήποτε χώρας δεν είναι ποτέ εις βάρος των σχέσεών 
μας με άλλες χώρες και βλέπουμε τους δεσμούς μας με την 
Ελλάδα ως στρατηγικούς.

– Πρόσφατα υπήρξε μια κάποια συζήτηση στην Αθήνα 
για προσέγγιση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Πώς θα 
μπορούσε αυτό να επηρεάσει τη σχέση Ελλάδας – 
Ισραήλ;

– Η διμερής σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας και η 
τριμερής σχέση μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου είναι και 
οι δύο υψίστης σημασίας για το Ισραήλ. Αυτές οι συνεργασίες 
λειτουργούν αυτόνομα και θα συνεχίσουν να ευδοκιμούν 
ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες εξελίξεις στην περιοχή. 
Το Ισραήλ σίγουρα ελπίζει να συνεργαστεί εποικοδομητικά 
με χώρες που δείχνουν επιθυμία να διαδραματίσουν θετικό 
ρόλο στην προώθηση της ευημερίας και της σταθερότητας, 
και διερευνούμε αυτήν την πιθανότητα. Ωστόσο, η βελτίωση 

των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ 
και οποιασδήποτε χώρας δεν είναι 
ποτέ εις βάρος των σχέσεών μας 
με άλλες χώρες και βλέπουμε τους 
δεσμούς μας με την Ελλάδα ως 
στρατηγικούς.

– Πιστεύετε ότι η Τουρκία 
έχει αλλάξει και μπορεί να 
συμβάλει στην ειρήνη και στη 
σταθερότητα στην περιοχή;

συνομιλίες από θέση ισχύος. Και επίσης πρέπει να υπάρχει 
μια αξιόπιστη στρατιωτική απειλή. Εάν οι Ιρανοί πιστέψουν 
ότι ο κόσμος δεν σκοπεύει σοβαρά να τους σταματήσει, θα 
επιταχύνουν για τη βόμβα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο 
κόσμος δεν θα επιτρέψει να συμβεί αυτό. Και επιτρέψτε μου 
να πω επίσης ότι, όσον αφορά την αυστηρότερη εποπτεία, 
είμαστε ευγνώμονες στην Ελλάδα για τη συνεισφορά της στο 
συμβούλιο των διοικητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής 
Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Γιατί γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα συμμερίζεται 
τις ανησυχίες μας για τη διάδοση των πυρηνικών όπλων 
και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την 
αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος στα διεθνή φόρουμ.

Ως παγκόσμια υπερδύναμη πράσινης ενέργειας και 
τεχνολογίας, στο Ισραήλ έχουμε δεσμεύσει σχεδόν 5 δισ. 
δολάρια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

– Το Ισραήλ υπήρξε πρωτοπόρος στην τεχνολογία 
σε πολλούς τομείς. Μπορεί να γίνει ένας περιφερειακός 
παράγοντας για την προώθηση βιώσιμων λύσεων όσον 
αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης;

– Το Ισραήλ δεν έχει απλώς τη δυνατότητα να γίνει 
περιφερειακός παράγοντας για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής: το Ισραήλ είναι ήδη σήμερα παγκόσμιος 
παράγοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 
Αυτό ξεκινάει από το εσωτερικό: έχουμε δεσμεύσει σχεδόν 5 
δισ. δολάρια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται άνευ προηγουμένου 
επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της επιχειρηματικότητας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Μειώνουμε τις εκπομπές άνθρακα με στόχο να έχουμε 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα το 2050, προετοιμάζουμε την 
είσοδο των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά του Ισραήλ 
και επενδύουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τη μείωση 
των εκπομπών. Πιστεύω επίσης ότι εμείς οι κυβερνητικοί 
αξιωματούχοι έχουμε την ευθύνη να πρωτοστατήσουμε και 
να δώσουμε το θετικό παράδειγμα, και για αυτό το υπουργείο 
Εξωτερικών μόλις εγκατέστησε με πρωτοβουλία μου ηλιακούς 
συλλέκτες στη στέγη του κτιρίου μας.

Ως παγκόσμια υπερδύναμη πράσινης ενέργειας και 
τεχνολογίας, το Ισραήλ έχει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο 
στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Και 
ενστερνιζόμαστε αυτόν τον ρόλο: δεν είναι τυχαίο ότι το Ισραήλ 
είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία από όλες τις χώρες 
στη διάσκεψη της Γλασκώβης για το κλίμα. Οπως έχω πει 
πολλές φορές, ενόψει τεράστιων παγκόσμιων προκλήσεων 
όπως η κλιματική αλλαγή, οι χώρες που συνεργάζονται θα 
ευημερήσουν και όσες δεν θα συνεργαστούν θα μείνουν πίσω. 
Για τον σκοπό αυτό, το Ισραήλ μόλις υπέγραψε το σημαντικό 
σύμφωνο «νερό για πράσινη ενέργεια» με την Ιορδανία και τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και στη Μεσόγειο, βλέπουμε μια 
τεράστια ευκαιρία για να εμβαθύνουμε τους διμερείς δεσμούς 
μας με την Ελλάδα και τους τριμερείς μας δεσμούς με την 
Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω συνεχών κοινών προσπαθειών 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είτε μέσω 
της κυπριακής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα, είτε μέσω 
κοινών έργων έρευνας και ανάπτυξης ή συνεργασίας στην 
πυρόσβεση. Είμαι υπερήφανος που υπηρετώ ως υπουργός 
Εξωτερικών και ηγούμαι ενός υπουργείου με ικανούς, 
αφοσιωμένους επαγγελματίες που εργάζονται καθημερινά 
για να μετατρέψουν αυτές τις ευκαιρίες σε πραγματικότητα.

– Πιστεύετε ότι η λεγόμενη «στροφή στον Ειρηνικό» 
των Ηνωμένων Πολιτειών θα αλλάξει το περιβάλλον 
ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας; Εάν ναι, πώς 
μπορούν να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις και 
πώς βλέπετε τον ρόλο του Ισραήλ σε αυτό το πλαίσιο;

– Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται μια 
ειδική σχέση που βασίζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαία 
συμφέροντα. Αυτή η φιλία και η εταιρική σχέση είναι αρραγής 
και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ακρογωνιαίος λίθος για την 
περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια στη Μέση Ανατολή 
και στη Μεσόγειο. Επιπλέον, πολλές από τις κοινές αξίες και 
τα συμφέροντα που αποτελούν τη βάση της σχέσης ΗΠΑ – 
Ισραήλ είναι οι ίδιες κοινές αξίες και τα ίδια συμφέροντα που 
αποτελούν τη βάση της σχέσης Ισραήλ – Ελλάδας. Για αυτό 
το πλαίσιο 3+1 –το Ισραήλ, η Ελλάδα, η Κύπρος και οι ΗΠΑ– 
είναι ένα τόσο αποτελεσματικό φόρουμ για την αντιμετώπιση 
περιφερειακών, ακόμη και παγκόσμιων προκλήσεων.
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γιαΐρ Λαπίντ στην «Κ»
Αδιατάρακτη η σχέση Ισραήλ-Ελλάδας

– Οπως είπα, το Ισραήλ σίγουρα ελπίζει να συνεργαστεί 
εποικοδομητικά με άλλες χώρες που δείχνουν την επιθυμία να 
διαδραματίσουν θετικό ρόλο στην προώθηση της ευημερίας 
και της σταθερότητας. Διερευνούμε συνεχώς τέτοιες 
δυνατότητες και δεσμευόμαστε όπως πάντα στους Ελληνες 
φίλους μας για διαφάνεια σε αυτό το θέμα. Αλλά είναι ακριβώς 
για αυτόν τον λόγο –την επιθυμία μας να συνεργαστούμε με 
χώρες που διαδραματίζουν θετικό ρόλο στην προώθηση 
της ευημερίας και της σταθερότητας– που το Ισραήλ εκτιμά 
τη συνεργασία του με την Ελλάδα. Αυτή η συνεργασία έχει 
τις ρίζες της σε κοινά συμφέροντα και αξίες. Προσβλέπουμε 
στη διατήρηση και ενίσχυση αυτών των εταιρικών σχέσεων, 
οι οποίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προώθηση της 
περιφερειακής σταθερότητας.

– Οι Συμφωνίες του Αβραάμ έδωσαν στην περιοχή 
ένα πρόσθετο στοιχείο σχετικά με τη δυνατότητα 
συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών 
χωρών. Ποια είναι τα επόμενα βήματα; Πώς προχωρούν 
οι διαπραγματεύσεις με άλλες αραβικές χώρες; Θα 
υπάρξουν νέα τους επόμενους μήνες για νέες συμφωνίες;

– Τον περασμένο χρόνο, είδαμε να αναδύεται μια νέα 
πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή. Οι διπλωματικοί, 
οικονομικοί, δεσμοί ασφάλειας, πολιτιστικοί και 
διαπροσωπικοί δεσμοί που προέκυψαν από τις συμφωνίες 
ομαλοποίησης οδήγησαν σε μεγαλύτερη εταιρική σχέση, 
ευημερία και σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή. Δεν 
περνάει ούτε ημέρα χωρίς να υπογραφεί μια νέα συμφωνία, 
να δημοσιοποιηθεί μια νέα πρωτοβουλία συνεργασίας ή να 
πραγματοποιηθεί μια ιστορική επίσημη επίσκεψη. Και αυτό 
δεν συμβαίνει μόνο με τους νέους εταίρους μας. Εμβαθύνουμε 
επίσης τη συνεργασία μας με τους ιστορικούς περιφερειακούς 
εταίρους μας, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Τώρα κοιτάζοντας 
το μέλλον, πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες χώρες 
που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις και απειλές με εμάς. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, όπου οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα: η 
πανδημία της COVID-19, η κλιματική αλλαγή και η διεθνής 
τρομοκρατία που κινεί το Ιράν.

Πιστεύω επίσης ότι υπάρχουν πολλές χώρες στην περιοχή 
μας, και πέρα από αυτήν, που αντιλαμβάνονται αυτό που 
έχω πει πολλές φορές: στο μέλλον, αυτοί που συνεργάζονται 
θα ηγούνται και αυτοί που απομονώνονται θα μείνουν πίσω. 
Ενα εξαιρετικό παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας που ήδη 
βλέπουμε σήμερα είναι το East Med Gas Forum, το οποίο 
συσπειρώνει το Ισραήλ, την Ελλάδα και άλλους από όλη την 
περιοχή μας σε θέματα ενεργειακής ανάπτυξης, και αυτό 
μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες προσπάθειες 
σε άλλους τομείς. Οπότε ναι, είμαι αισιόδοξος ότι περισσότερες 
χώρες θα ενταχθούν στον κύκλο της ειρήνης και απλώνουμε 
το χέρι μας για την ειρήνη.

– Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινότητα έχουν 
αναλάβει και πάλι να επαναφέρουν το Ιράν στο τραπέζι 
του διαλόγου. Μέσω του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Δράσης (JCPOA) ή άλλων πιθανών πλατφορμών 
διαπραγμάτευσης. Πιστεύετε ότι μπορεί πραγματικά να 
υπάρξει μια πραγματική πυρηνική συμφωνία;

– Δεν μπορεί ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει 
ικανότητα για πυρηνικά όπλα. Eνα πυρηνικό Ιράν θα ωθήσει 
ολόκληρη τη Μέση Ανατολή σε μια κούρσα πυρηνικών 
εξοπλισμών τη στιγμή που γίνονται τεράστια βήματα για 
να διευρυνθεί ο κύκλος της ειρήνης στην περιοχή. Θα 
ενθαρρύνει το Ιράν και τους τρομοκράτες πληρεξούσιούς 
του να επεκτείνουν περαιτέρω την τρομοκρατική τους 
δραστηριότητα σε ολόκληρη την περιοχή και σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η εκτίμηση είναι τεκμηριωμένη και σαφής. Οι 
Ιρανοί προσέρχονται σε συνομιλίες για έναν μόνο λόγο – 
για να αρθούν οι κυρώσεις. Χρειάζονται χρήματα για να 
χρηματοδοτήσουν το παγκόσμιο τρομοκρατικό τους δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των Φρουρών της Επανάστασης και 
της Χεζμπολάχ, και για να χρηματοδοτήσουν τη συνεχιζόμενη 
κούρσα τους για πυρηνικό εξοπλισμό.

Oπως είπα στον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν στη συνάντησή 
μας στο Παρίσι μόλις τον περασμένο μήνα, η αποτροπή 
ενός πυρηνικού Ιράν δεν τελείωσε με την επανέναρξη των 
συνομιλιών στη Βιέννη. Η συνταγή για την αποτροπή ενός Ιράν 
με ικανότητα πυρηνικών όπλων είναι απλή: Αυστηρότερες 
κυρώσεις. Αυστηρότερη εποπτεία. Διεξάγετε οποιεσδήποτε 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μήνυμα επανένωσης όλων των 
τμημάτων του Παρθενώνα, με 

την επιστροφή των Γλυπτών από 
το Βρετανικό Μουσείο, έστειλε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος 

Μητσοτάκης.

Mε αφορμή τη σημερινή εκδήλωση για την επιστροφή 
θραυσμάτων των Γλυπτών του Παρθενώνα από 
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μουσείο της 
Ακρόπολης, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Αυτό το 
ταξίδι της επιστροφής εκπέμπει από μόνο του ένα 
ηχηρό μήνυμα επανένωσης όλων των τμημάτων 
αυτού του μοναδικού μνημείου της ανθρωπότητας». 
Μιλώντας στην αίθουσα του Παρθενώνα, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «είναι ένα πρώτο 
αλλά πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να 
συγκεντρωθούν εδώ, στο Μουσείο της Ακρόπολης, 
όλα τα μικρότερα και μεγαλύτερα μέρη του 
διακόσμου του Παρθενώνα που βρίσκονται σήμερα 
διάσπαρτα σε διάφορα μουσεία ανά τον κόσμο». 
Άλλωστε, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, «η 
επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα δεν 
αποτελεί θέμα απόστασης, γιατί, είτε αυτά βρίσκονται 
εδώ, στην Αθήνα, είτε οπουδήποτε στον κόσμο, 
προορισμός τους είναι μόνον ο Ιερός Βράχος και το 
σπουδαίο αυτό μουσείο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δείχνει έναν δρόμο 
ευθύνης και επιστημονικής συνέπειας. Αυτόν τον 
δρόμο ακολουθεί και συνολικά η ελληνική πολιτεία, 
αναβαθμίζοντας σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο 
την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα 
από το Βρετανικό Μουσείο. Ένα αίτημα της UN-
ESCO, ένα αίτημα πια της πλειοψηφίας της κοινής 
γνώμης και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά και ένα 
θέμα το οποίο πιστεύω ότι αντιλαμβάνεται και 
προσωπικά ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, 
όπως διαπίστωσα στην πρόσφατη συνάντησή μας». 
«Με κλασικές σπουδές ο ίδιος, λάτρης της αρχαίας 
Ελλάδος, είμαι σίγουρος ότι δεν θα εμποδίσει 
οποιαδήποτε δυνητική μελλοντική συμφωνία, 
αίροντας κάθε πιθανό πολιτικό πρόσκομμα. Εν 
ανάγκη, μάλιστα, τροποποιώντας και τον βρετανικό 
νόμο περί μουσείων, ώστε να διευκολυνθεί η 
επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα», ανέφερε 
ο πρωθυπουργός για τον Βρετανό ομόλογό του. 
«Δεν υπάρχουν πια ουσιαστικά επιχειρήματα 
τα οποία να καθυστερούν αυτό το σημαντικό 
ζητούμενο των καιρών και των ελληνοβρετανικών 
σχέσεων. Αυτή την ανάγκη, άλλωστε, θα τη 
θυμίζει καθημερινά στον φίλο μου Μπόρις η ίδια 
του η κόρη, στην οποία έδωσε και το όνομα της 
Ίριδας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 
«Κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας»

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε 
ότι «η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς συμβολική, 
είναι απολύτως ουσιαστική» και σημείωσε 
ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα «αποτελούν 
οργανικά και αναπόσπαστα μέλη ενός σύνθετου 
αρχιτεκτονήματος και καλλιτεχνικού δημιουργήματος, 
καθώς συναποτελούν ενιαία και αδιαίρετη 
φυσική, αισθητική και νοηματική οντότητα». 
Η Λ. Μενδώνη αναφέρθηκε στον αγώνα της Ελλάδας 
για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών, ο οποίος 
ξεκίνησε σχεδόν αμέσως με τη συγκρότηση του 
ελληνικού κράτους και στη συνέχεια διεθνοποιήθηκε 
και τέθηκε σε συστηματική βάση τη δεκαετία του 
1980 από τη Μελίνα Μερκούρη.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της και καλώντας στο 
βήμα τον πρωθυπουργό, η υπουργός Πολιτισμού 
ανέφερε: «Επιτρέψτε μου να ευχηθώ, το 2022 να 
είναι η χρονιά που θα σηματοδοτήσει την αντίστροφη 
μέτρηση για την επιστροφή των Γλυπτών του 
Παρθενώνα στη γενέθλια γη των Αθηνών». 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας να συγκεντρωθεί 

το σύνολο των αποτμημάτων του διακόσμου του 
Παρθενώνα, που βρίσκονται σε διάφορα μουσεία 
ανά τον κόσμο, η επανένωση των θραυσμάτων του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι το πρώτο βήμα. 
Τα θραύσματα προέρχονται από τη ζωφόρο, τις 
μετόπες και τα αετώματα του Παρθενώνα. Το ένα 
από αυτά, το επάνω μέρος μιας νεανικής κεφαλής, 
συνδέεται με τη μορφή του δεύτερου από τα αριστερά 
επόπτη της πομπής των Παναθηναίων, που 
εικονίζεται στον λίθο VII της ανατολικής ζωφόρου. 
Αποτελεί το μοναδικό αυθεντικό θραύσμα του λίθου 
στο Μουσείο Ακρόπολης, καθώς ο υπόλοιπος 
βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Η δεύτερη 
κεφαλή αποδίδεται στον πρώτο από αριστερά 
θαλλοφόρο της πομπής των Παναθηναίων, που 
εικονίζεται στον λίθο IX της βόρειας ζωφόρου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την 
τοποθέτηση των θραυσμάτων από τους 
συντηρητές στις μόνιμες θέσεις τους. 
«Όλοι ελπίζουμε ότι αυτή η πράξη είναι μία νέα 
αρχή για την αποκατάσταση των Γλυπτών» 
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου 
Ακρόπολης, Δημήτρης Παντερμαλής, τόνισε ότι η 
σημερινή ημέρα είναι σημαντική για το Μουσείο. 
«Δεν νομίζω ότι υπάρχει παγκοσμίως άλλο 
μνημείο που να είναι έτσι διαμελισμένο και να 

καταβάλλονται προσπάθειες χρόνια τώρα να 
επανασυνδεθούν τα κομμάτια. Η επανασύνδεση 
είναι μια ειδική διαδικασία και γι’ αυτό ξεκινήσαμε 
αρκετά νωρίς» ανέφερε ο κ. Παντερμαλής, για 
να προσθέσει: «Αυτό το μνημείο δέχεται σήμερα 
μερικά από τα σπαράγματά του και όλοι ελπίζουμε 
ότι αυτή η πράξη είναι μία νέα αρχή στο ζήτημα της 
αποκατάστασης των Γλυπτών του Παρθενώνα». 
«Έρχονται σήμερα στο Μουσείο της Ακρόπολης, 
πρώτα αυτά, από την ίδια μας τη χώρα, για 
να αποτελέσουν παράδειγμα συνάρθρωσης 
και άλλων θραυσμάτων και λίθων που έχουν 
κατά καιρούς διασπαρεί στις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες» υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής 
του Μουσείου Ακρόπολης, Νίκος Σταμπολίδης. 
«Αν, όπως λέγεται, η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, 
η πράξη που συντελείται σήμερα εδώ ήρθε να 
αποτελέσει τον πρόδρομο για την επανένωση και των 
μεγάλων Παρθενώνιων τμημάτων που βρίσκονται στο 
Βρετανικό Μουσείο, μία επανένωση που περιμένει το 
ίδιο το σώμα του μνημείου, έτσι όπως αποτυπώνεται 
τόσο στην πλειονότητα της βούλησης του βρετανικού 
λαού αλλά και στην παγκόσμια βούληση, όπως αυτή 
εκφράστηκε από την απόφαση της UNESCO, στις 29 
Σεπτεμβρίου», επισήμανε ο κ. Σταμπολίδης.

Πηγή: <a target

Μητσοτάκης: H επιστροφή 10 θραυσμάτων του 
παρθενώνα, ηχηρό μήνυμα στο Βρετανικό Μουσείο 
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Η κ Annie Koutrakis είναι μια άξια γυναίκα με λαμπρή 
πορεία στέλεχος πλεον της Κυβέρνησης του Justin 
Trudeau και Κοινοβουλευτική Υφυπουργός Μεταφορών 
του Καναδά.
Είχαμε την τιμή και την χαρά να  μιλήσει κατ´ 

αποκλειστικότητα στο enjoynews.gr  για θέματα που 
απασχολούν την επικαιρότητα  ,αλλά και την φιλία των δυο 
χωρών Ελλάδας και Καναδά.

Αγαπητή κυρία Κουτράκη καταρχήν θα ήθελα να σας 
συγχαρώ για την επανεκλογή σας, πείτε μας πόσο 
εύκολη ήταν η προεκλογική σας εκστρατεία; Ποια 
είναι τα συναισθήματά σας στο τέλος των εκλογών ως 
νικητής του στόχου σας;
Σας ευχαριστώ. Ακριβώς όπως η πρώτη μου εκλογή το 

2019, είναι τιμή και προνόμιο να εκπροσωπώ για άλλη μια 
φορά τους ανθρώπους του Vimy.

Αν και καμία προεκλογική εκστρατεία δεν είναι ποτέ 

εύκολη, βρήκα ότι αυτή η εκστρατεία ήταν πολύ ομαλή 
χωρίς σημαντικά προβλήματα. Όπως ίσως γνωρίζετε, από 
τα 111.000 άτομα που εκπροσωπώ, περίπου 5.000 είναι 
Έλληνες, σε μια πολύ πολυεθνική συνοικία. Αλλά εργάζομαι 
επίσης σκληρά για να εκπροσωπήσω τα συμφέροντα 
έως και 80.000 Ελλήνων στο Μεγάλο Μόντρεαλ και των 
300.000 σε όλο τον Καναδά.

Ποιά τα αισθήματα  σας στο τέλος των εκλογών ως 
νικήτρια πλέον του στόχου σας;
Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήμουν εξαιρετικά 

ενθουσιασμένη  που εκλέγομαι για δεύτερη φορά και με 
τιμή να γνωρίζω ότι οι άνθρωποι του Vimy με εμπιστεύτηκαν 
ξανά.
Είχα μια απίστευτη ομάδα επαγγελματιών και εθελοντών 

που δούλεψαν σκληρά για να με υποστηρίξουν, και ως 
αποτέλεσμα, μπορέσαμε να αυξήσουμε το ποσοστό 
των ψήφων μας στο 50% όλων των ψηφοδελτίων που 
ψηφίστηκαν! Είμαι τόσο περήφανος για τις προσπάθειες 
της ομάδας μου και νιώθω ταπεινός για την υποστήριξη 
που έλαβα από τους ψηφοφόρους στην πορεία μου.

Ο Πρωθυπουργός του Καναδά κ. Justin Trudeau 
σας διόρισε Υπουργό Επικρατείας στο Υπουργείο 
Μεταφορών. Ποιοι είναι οι στόχοι σας σε μια χώρα που 
φημίζεται για το μεταφορικό της επίπεδο;
Οι μεταφορές είναι ένας τομέας με τον οποίο προσωπικά 

είμαι πολύ παθιασμένη  και είναι τιμή μου που μπορώ 
να υποστηρίξω τον Υπουργό στο νέο μου ρόλο ως 
Κοινοβουλευτικός Γραμματέας. Ο κύριος στόχος μου 
είναι να εργαστώ μαζί με τον Υπουργό Alghabra για να 
διασφαλίσουμε ότι η κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να 
υλοποιεί το φιλόδοξο σχέδιο μεταφορών μας για τους 
Καναδούς.
Για μια χώρα του μεγέθους του Καναδά, τα ασφαλή και 

αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών είναι απαραίτητα. 
Ανυπομονώ να στηρίξω τον Υπουργό καθώς συνεχίζουμε 
να αναπτύσσουμε περαιτέρω συστήματα μεταφορών στα 
οποία μπορούν να βασίζονται οι Καναδοί.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη 

για όλες τις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες 
μεταφορές και συνεργάζεται με τις επαρχίες για τη βελτίωση 

των αυτοκινητοδρόμων και 
της μαζικής μεταφοράς, 
ειδικά σε μεγάλες πόλεις 
όπως το Μόντρεαλ. Ακόμα 
κι αν όλα τα αεροδρόμια 
και τα λιμάνια λειτουργούν 
από μη κερδοσκοπικούς 
ανεξάρτητους τοπικούς 
φορείς, ανήκουν στην 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
και πληρώνουν ενοίκιο. 
Ρυθμίζουμε επίσης 
τις αεροπορικές, 
σιδηροδρομικές και 
θαλάσσιες μεταφορές καθώς 
και τα πρότυπα ασφάλειας των αυτοκινήτων κ.λπ.

Μπορώ ειλικρινά να πω ότι όλα αυτά είναι πολυ 
σημαντικά για μένα αφού επηρεάζουν κάθε έναν από τους 

ψηφοφόρους μου.

Μια άξια πολιτικός και 
μια δυναμική γυναίκα 
με το δικό σας ιστορικό 
πώς και πόσο είναι 
δυνατό να αλλάξει την 
άψογη και υψηλής 
ποιότητας συγκοινωνίες 
του Καναδά;
Είμαι εξαιρετικά 

περήφανη  για το σύστημα 
μεταφορών που έχουμε 
στον Καναδά, αλλά 
ξέρω ότι υπάρχει πάντα 
περιθώριο βελτίωσης.
Προτεραιότητα μας είναι 

να κάνουμε τις μεταφορές 
μας ασφαλέστερες, πιο 
αποτελεσματικές και 
περιβαλλοντικά βιώσιμες.
Αν και έχουμε σημειώσει 

σημαντική πρόοδο 
ως προς αυτούς τους 

στόχους, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε αυτό το έργο και 
είμαι βέβαιη  ότι θα επιτύχουμε με επιτυχία αυτούς τους 
στόχους. Έχουμε ήδη ένα από τα καλύτερα, ασφαλέστερα 
και πιο αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών στον κόσμο 
στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και στόχος μας 
είναι να το κάνουμε καλύτερο, ασφαλέστερο, πιο πράσινο.

Η Ελληνική  κοινότητα του Μοντρεάλ με την Αnnie 
koutrakis σε αυτήν τη τόσο τιμητική θέση πλέον 
τι συνεργασία θα έχουν για να βρεθούν  λύσεις σε  
προβλήματα μιας κοινότητας με έντονη δραστηριότητα;
Ακόμη και πριν από την εκλογή μου ως βουλευτής, έχω 

εργαστεί σκληρά για να οικοδομήσω και να διατηρήσω 
ισχυρές σχέσεις με την ελληνική μας κοινότητα. Υπήρξα 
ενεργό μέλος κοινοτικών οργανώσεων όπως το Ελληνικό 
Συμβούλιο Εμπορίου του Μόντρεαλ και ήμουν περήφανος 
που υπηρέτησα ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Μόντρεαλ , και είμαι η πρώτη γυναίκα που κατείχε αυτή τη 
θέση στα 113 χρόνια ιστορίας της.

Σαν στενή συνεργάτης  πλέον του Πρωθυπουργού 
κ Trudeau που εμείς οι Έλληνες συμπαθούμε 
ιδιαίτερα σαν νέο και πολλά υποσχόμενο πολιτικό 
στο Παγκόσμιο στερέωμα πιστεύεται ότι υπάρχουν 
περιθώρια πιο στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών Ελλάδος -Καναδά;
Απολύτως. Η υπάρχουσα σχέση μεταξύ Καναδά και 

Ελλάδας είναι τόσο πολύτιμη και κάτι για το οποίο και τα δύο 
έθνη μας είναι περήφανα. Πολεμήσαμε μαζί ως σύμμαχοι 
σε όλους τους πολέμους του 20ου αιώνα και ο Καναδάς 
και η Ελλάδα είναι ενεργοί εμπορικοί εταίροι, σύμμαχοι και 
εργαζόμαστε συνεργατικά σε οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, 
ο ΟΗΕ, ο ΠΟΕ και η Εμπορική Συμφωνία του Καναδά ΕΕ 
για την επίτευξη των αμοιβαίων στόχων μας.
Αυτή η ισχυρή σχέση εμφανίστηκε πλήρως αυτόν τον 

Μάρτιο κατά τη διάρκεια του εορτασμού μας για τα 200 
χρόνια της Ελλάδας. Αυτή η εικονική γιορτή επέτρεψε σε 
Έλληνες από όλο τον Καναδά και σε όλο τον κόσμο να 
συμμετάσχουν στον Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό και 
τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό 

των 200 χρόνων της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και να 
μοιραστούν τις πλούσιες παραδόσεις και την ιστορία της 
κοινότητάς μας.
Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω 

σε αυτή τη σχέση. είτε πρόκειται για τους οικονομικούς 
μας δεσμούς και το εμπόριο, τον τουρισμό μεταξύ των 
δύο χωρών μας είτε μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών που 
επιτρέπουν σε Έλληνες και Καναδούς να μοιράζονται ο 
ένας την κληρονομιά του άλλου. Ανυπομονώ να συνεχίσω 
τον ρόλο μου στην ανάπτυξη αυτής της σχέσης και στο 
μέλλον.

Τέλος αφού αποχαιρετάμε σε λίγες μέρες μια ακόμη 
χρονιά πανδημίας θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το 
ποσοστό εμβολιασμού στον  Καναδά;  
Είναι περίπου το 85% για τα άτομα που πληρούν τις 

προϋποθέσεις και μόλις πρόσφατα εγκρίναμε εμβόλια 
για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών, αλλά αυτό γίνεται γρήγορα, 
όπως και οι τρίτες δόσεις σε όλους, οι οποίες στο Κεμπέκ 
βασίζονται στην ηλικία, ξεκινώντας πρώτα από τους 
ηλικιωμένους. Θα πρόσθετα ότι οι Καναδοί είναι πρόθυμοι 
να εμβολιαστούν και αυτοί οι αριθμοί θα συνεχίσουν να 
αυξάνονται καθώς περισσότεροι νέοι Καναδοί κάνουν και 
αυτοί  τα εμβόλιά τους.

Πόσο έχει επηρεάσει ο Covid την κίνηση στις 
μεταφορές του Καναδά,δηλαδή υπάρχουν υγειονομικά 
μέτρα για να ταξιδέψει κάποιος και εάν ναι είναι 
υποχρεωτικά η προαιρετικά;
Η επιβατική κίνηση σε εναέρια μέσα καθώς και τους 

σιδηροδρόμους επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό το 2020-21, 
αλλά ευτυχώς πρόσφατα άρχισε μια γρήγορη ανάκαμψη. Η 
εμπορευματική κίνηση έχει δείξει ισχυρή ανάκαμψη, αλλά 
υπάρχουν συστημικά ζητήματα  που επηρεάζουν χώρες σε 
όλο τον κόσμο.
Για την προστασία των εργαζομένων αλλά και των 

επιβατών στον τομέα των μεταφορών, έχουμε εισαγάγει 
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για υπαλλήλους και 
επιβάτες σε όλους τους ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενους 
τομείς μεταφορών, όπως τα αεροπορικά, τα σιδηροδρομικά 
και τα θαλάσσια ταξίδια. Αυτή  η υποχρεωτικότητα των 
εμβολιασμών είναι απαραίτητη  για να διατηρήσουμε 
τα  συστήματα  μεταφοράς μας ασφαλή και λειτουργικά 
καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, και μαζί με τα υψηλά 
ποσοστά εμβολιασμών  στη χώρα μας, αυτά τα μέτρα 
υποστηρίζονται ευρέως από τους Καναδούς.

Κυρία Κουτράκη ,τι θα θέλατε να ευχηθείτε για την νέα 
χρονιά που έρχεται;
Καθώς πλησιάζουμε στην αλλαγή της χρονιάς  θα ήθελα 

να ευχηθώ σε όλους τους αναγνώστες σας υγεία, ευτυχία 
και επιτυχία το 2022!
Ας συνεχίσουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν ο καθε ένας 

από εμάς  για να τερματιστεί αυτή η πανδημία, έτσι ώστε 
να μπορούν Έλληνες και Καναδοί να επισκέπτονται ξανά 
ο ένας τον άλλον, να μοιράζονται ο ένας τον πολιτισμό 
του άλλου και να απολαμβάνουν τη δυνατή σχέση που 
συνεχίζει να αναπτύσσεται μεταξύ των δύο χωρών μας.

Επιμέλεια : Μάνος Σταυριανός
enjoynews.gr

Αnnie Koutrakis η Ελληνίδα 
υφυπουργός του Καναδά 

μιλάει για θέματα που 
αφορούν την επικαιρότητα
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