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Ξεπερνώντας κάθε εισπρακτικό ρεκόρ διεξήχθηκε και 
φέτος το 25ο ετήσιο τουρνουά Γκολφ του Οργανισμού 
Ελληνικής Κληρονομιάς, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο 
Carrying Place Golf & Country Club.

Εν μέσω πανδημίας η διεξαγωγή σημείωσε από τις 
μεγαλύτερες της επιτυχίες με τη συμμετοχή πολλών 
υποστηρικτών και δωρητών. Για άλλη μια χρονιά οι 
σταθεροί υποστηρικτές και χορηγοί του κοινωφελούς 
οργανισμού έδειξαν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για 
το αξιόλογο έργο που επιτελείται. Η καταπληκτική 
αυτή  επιτυχία ήταν η επιβράβευση των προσπαθειών 
της διοίκησης  για τη συνέχιση των εκπαιδευτικών, 
πολιτιστικών και πολιτισμικών προγραμμάτων του 
Οργανισμού Ελληνικής Κληρονομιάς σε όλο τον 
Καναδά. 

Ακολουθεί το ευχαριστήριο του οργανισμού 
και φωτογραφικό υλικό στις σελίδες 4,5 και 23.

διεξήχθηκε 
το 25ο Ετήσιο 

Τουρνουά Γκολφ 
του HHF

Η κυβέρνηση του Οντάριο 
αρχίζει να ξεδιπλώνει μέρος του 
σχεδίου της για την αντιμετώπιση 
της αυξητικής τάσης των 
κρουσμάτων κορωνοϊού σε 
ολόκληρο το Οντάριο, δήλωσε 
χθες ο πρωθυπουργός Doug Ford 
και η υπουργός Υγείας Christine 
Elliott.

“Έχουμε ένα πλήρες και ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο ετοιμότητας που 
θα αρχίσουμε να παρουσιάζουμε 
αύριο για συζήτηση”, δήλωσε η 
Elliott.

Είπε, ότι μέρος της αντιμετώ-
πισης περιλαμβάνει την διεξαγωγή 
50.000 τέστ κορωνοϊού την ημέρα, 
κάτι που η Elliott υπογράμμισε 
ότι θα μπορούσε να συμβεί τις 
επόμενες δύο εβδομάδες.

COVID-19: Το σχέδιο ετοιμότητας 
του Οντάριο για το φθινόπωρο 

έρχεται αυτή την εβδομάδα

Με καταπληκτική επιτυχία
σεΛιΔΑ 2 Απίστευτες δηλώσεις 

Τούρκου Ιμάμη: 
«Να εισβάλλει 
ο τουρκικός 
στρατός στη 
Λάρνακα»

Ο Τούρκος ιεροκήρυκας, κοινοποιώντας φωτογραφία 
με Τούρκους ναύτες να σχηματίζουν τον όρο «Μavi Va-
tan» (Γαλάζια Πατρίδα), θυμήθηκε τη συντρόφισσα του 
Μωάμεθ… Ουμ Χαράμ, που ο τάφος της βρίσκεται στη 
Λάρνακα, προτρέποντας τον Ερντογάν να προελάσει 
νοτιότερα στην Κύπρο, για ν’ «απελευθερώσει» τον Τεκκέ 
της Χαλά Σουλτάν.

Ο αυτοεξόριστος στη Σουηδία Τούρκος δημοσιογράφος 
Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, διαχειριστής του ανεξάρτητου 
δικτύου Nordic Monitor, δημοσιοποίησε στον προσωπικό 
του λογαριασμό στο Twitter, την ανάρτηση του ισλαμιστή 
ιεροκήρυκα Ιχσάν Σενοτζάκ, επισημαίοντας πως πρόκειται 
για «έναν από τους επικεφαλής τζιχαντιστές Τούρκους 
ιμάμηδες που προωθούν την επιθετική εξωτερική πολιτική 
& στρατιωτική ατζέντα της κυβέρνησης Ερντογάν».

Ο Τούρκος ιεροκήρυκας, κοινοποιώντας φωτογραφία 
με Τούρκους ναύτες να σχηματίζουν τον όρο «Μavi Va-
tan» (Γαλάζια Πατρίδα), θυμήθηκε τη συντρόφισσα του 
Μωάμεθ… Ουμ Χαράμ, που ο τάφος της βρίσκεται στη 

σεΛιΔΑ 2
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Τα επαρχιακά εργαστήρια 
επεξεργάστηκαν 40.000 τεστ σε 24 ώρες 
για πρώτη φορά από την έναρξη της 
πανδημίας, το π. σαββατοκύριακο.

Πρόσθεσε ότι μια εκστρατεία 
εμβολιασμού κατά της γρίπης και η 
προστασία των προγραμματισμένων 
χειρουργικών επεμβάσεων από περαιτέρω 
ακυρώσεις θα είναι καθοριστικής σημασίας, 
καθώς πολλά σταμάτησαν τον Απρίλιο και 
τον Μάιο και δεν μπορούν να αναβληθούν 
ξανά.

Ο Ford υποστήριξε επίσης ότι έως και 
60 φαρμακεία θα μπορούσαν να κάνουν το 
τεστ PCR coronavirus μέχρι το τέλος της 

εβδομάδας.
Το Οντάριο ανέφερε χθες 425 

περιπτώσεις COVID-19, τον υψηλότερο 
ημερήσιο αριθμό περιπτώσεων από τις 2 
Ιουνίου.

Το π. Σάββατο, ο Ford και οι 
αξιωματούχοι ενήργησαν με νέα μέτρα 
για να μειώσουν τα όρια των ιδιωτικών 
συγκεντρώσεων σε όλη την επαρχία, σε 10 

άτομα στους εσωτερικούς χώρους και 25 
στους εξωτερικούς χώρους ως απάντηση 
στον αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων.

Η Elliott είπε ότι η εκστρατεία 
εμβολιασμού της γρίπης του φθινοπώρου 
θα πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερη 
από την περσινή περίοδο, προκειμένου 
να αποφευχθεί η χρήση των δωματίων 

έκτακτης ανάγκης.
«Πάνω από 4,4 εκατομμύρια Οντάριοι 

εμβολιάστηκαν πέρυσι - φέτος θέλουμε 
ακόμη μεγαλύτερο αριθμό και κυρίως 
ενήλικες και παιδιά», είπε, προσθέτοντας 
ότι οι φαρμακοποιοί θα είναι σε θέση να 
χορηγούν εμβόλια σε όλους, εκτός από 
πολύ μικρά παιδιά.

Ο Ford είπε ότι υπάρχει επίσης ανάγκη 
για περισσότερη οικονομική βοήθεια 
από την Οτάβα καθώς αυξάνουν τις 
προσπάθειες.

“Χρειαζόμαστε την υποστήριξη της 
Οτάβα και τη χρειαζόμαστε τώρα”, δήλωσε 
ο Ford.

Ο Ford υπερασπίστηκε την ανταπόκριση 
της κυβέρνησής, ιδίως καθιστώντας 
διαθέσιμα τα τεστ αφού ο αριθμός των 
περιπτώσεων άρχισε να αυξάνεται τον 
Σεπτέμβριο.

Η πιθανότητα της αύξησης των τεστ 
προτάθηκε ακόμη και στα τέλη Αυγούστου, 
όταν οι υπολογισμοί των ποσοστών των 
κρουσμάτων από το Υπουργείο Υγείας του 
Οντάριο σε περιοχές της επαρχίας άρχισαν 
να αυξάνονται σε ανησυχητικά επίπεδα.

“Από μια μέρα στην άλλη τα ποσσοτά 
αυξήθηκαν κατακόρυφα,  είναι λογικό να 
αντιδράσουμε κατά τέτοιο τρόπο”, δήλωσε 
ο Ford. “Και επιταχύναμε τα τεστ με 
τεράστιο τρόπο.”

Είπε ότι το Οντάριο εκτελεί αξιόπιστα 
τα περισσότερα τεστ PCR για coronavirus 
κάθε μέρα από κάθε άλλη επαρχία.

“Νομίζω ότι κάνουμε απίστευτη δουλειά 
στα τεστ”, κατέληξε.

COVID-19: Το σχέδιο ετοιμότητας 
του Οντάριο για το φθινόπωρο 

έρχεται αυτή την εβδομάδα

Απίστευτες δηλώσεις 
Τούρκου Ιμάμη: 

«Να εισβάλλει 
ο τουρκικός 
στρατός στη 
Λάρνακα»

Λάρνακα, προτρέποντας τον Ερντογάν 
να προελάσει νοτιότερα στην Κύπρο, για 
ν’ «απελευθερώσει» τον Τεκκέ της Χαλά 
Σουλτάν.

«H Τουρκία θα έπρεπε να καταλάβει την 
Λάρνακα στο νότιο μέρος της Κύπρου, 
όπου είναι θαμμένη η συντρόφισσα 
του Μωάμεθ η Ουμ Χαράμ» έγραψε ο 
ισλαμιστής ιεροκήρυκας Ιχσάν Σενοτζάκ, 
Θεολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, 
με φανατικούς οπαδούς.

Μέσα από τις αναρτήσεις του στα 
κοινωνικά δίκτυα, άρθρα σε εφημερίδες 
και εμφανίσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς, 
προωθεί την επιθετική εξωτερική 
πολιτική και την στρατιωτική ατζέντα της 
κυβέρνησης Ερντογάν.

in.gr
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Dear golfers, sponsors and supporters, we wanted to take this opportunity to extend a 
heartfelt thank you for all of your generous support of our 25th Annual HHF Golf Classic 
which we were able to hold safely and successfully this week at the Carrying Place Golf & 
Country Club.

With your help, we managed to raise close to $140,000 in NET FUNDS, breaking the 
previous fundraising record of $133k set last year.

This is an incredible achievement given that we had to limit our number of registrants this 
year and the challenges and sensitivities fundraising in the current environment.

Net funds raised from this event will go towards Greek language, educational and cul-
tural projects and initiatives we are able to support in 2021 as well as events and initiatives 
commemorating the 200th anniversary of Greek Independence planned for later next year 
as well.

Special thanks to the Manor bypeterandpauls.com, the Carrying Place, all the amazing 
volunteers and this year’s Golf Committee with Jim Vlahos (Chair), Steve Mirkopoulos, 
Constantine Alexiou and John Dagonas for all their support to ensure everyone’s safety 
and well being.

And many, many thanks to all of you for following government protocols and using best 
practices while on the course during this time of heightened health concerns.  The respect 
and community spirit everyone displayed throughout the tournament was wonderful to see.

Congratulations to Andy Seretis, Simon Houlton, Nick Seretis and Spiros Seretis on the 
winning foursome with a score of -11!  (Note: There was a tie for first place but the tie was 
broken using the USGA regression method)

As previously noted, raffle ticket pricing was already incorporated into the registration 
fees which included 3 raffle tickets per player.

Below is a list of raffle prizes and corresponding prize winners drawn this morning.  All 
prizing, include tournament contest prizing, will be sent either electronically or by mail to 
all contest winners:

Grand Raffle Prize Winner:  Demo Dovolos - Two night stay at the Theodore Boutique 
Hotel in Crete|Greece (valid for 2021 travel season and dependent on availability; airfare 
not included)

Raffle Prizes:
Winner:  Nick Skentzos - Two 2021 Raptors Tickets - Courtside Seats | Row B (depend-

ing on season availability)
Winner:  Michael Lagopoulos - Two 2021 Raptors Tickets - Reds | Section 122 (depend-

ing on season availability)
Winner:  Loui Pappas - Two tickets for a Mirvish Theatre Production for 2021 Season 

(depending on season availability)
Winner:  Paul Wolanski - $100 Gift Certificate to Floga by Mr.Greek
Winner:  Thanos Zissopoulos - $100 Gift Certificate to Floga by Mr.Greek
Winner:  Joe Chiaravalloti - $100 Gift Certificate to Floga by Mr.Greek
Winner:  Thanasi Tromboukis - $100 Gift Certificate to Harbour Sixty
Winner:  Peter Dais - $100 Gift Certificate to Mamakas Taverna
Winner:  Nick Liontas - $100 Gift Certificate to Agora Greek Market & Cafe
Winner:  John Mavriyannakis - $100 Gift Certificate to Bar Koukla
Winner:  Marco Rinaldi - $100 Gift Certificate to GolfTown
Winner:  Michael Fiasche - $100 Gift Certificate to GolfTown
Winner:  Terry Andrews - $100 Gift Certificate to GolfTown
Congratulations to all the winners and many thanks again!
Hope to see everyone back in 2021.
Stay safe and best regards,

George Keroglidis
Managing Director/ Hellenic Heritage Foundation

Με καταπληκτική επιτυχία διεξήχθηκε 
το 25ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ του HHF
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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
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

σε ΚΑΛΑ ΧεριΑ. σε ΚΑΛεσ τιμεσ.
                  = εΞοιΚοΝομΗστε

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

Ενοικιάζονται διαμερίσματα... 
... ενός ή δύο υπνοδωματίων στο East York κοντά στο Subway 

από $1.350, $1800 και $2.000 (ηλεκτρικό επί πλέον).

... δύο υπνοδωματίων, στη διασταύρωση Carlton και Parliament 
στο Cabbage Town από $1.800, $2.000 και $ 2.250

(ηλεκτρικό επί πλέον).
Τηλεφωνήστε   647. 207.5585 

-Έλα Σκλάβε. Τι κάνεις; Έχουν καιρό 
να μας έρθουν ουρανοκατέβατα και ο 
κόσμος μου κάνει παράπονα....

-Εδώ είμαι μικρέ. Άκου εκεί 
παράπονα! Με τόσα προβλήματα που 
έχετε εκεί κάτω, τα ουρανοκατέβατα 
σας μάραναν...

-Σου μεταφέρω τα όσα μου λένε, τι 
να σου πω...

-Αχ μικρέ..Σας βλέπω από εδώ 
πάνω και δεν έχω λόγια.  Φαίνεται ότι 
ο Μεγάλος με αγαπάει πολύ. Με πήρε 
μαζί του πριν ξεσπάσει η μπόρα εκεί 
κάτω...

-Εμένα πάλι Σκλάβε, μάλλον με 
έβαλε στο μάτι....

-Τι θέλεις να πεις μικρέ;
- Να... άνοιξα μαγαζί έν μέσω 

πανδημίας, ενώ υπολόγιζα να ανοίξει 
πολύ καιρό πριν...

Εκδηλώσεις δεν γίνονται, και δεν 
μπορούμε να γεμίσουμε τις σελίδες 
της εφημερίδας...

Και το χειρότερο από όλα βέβαια 
είναι, ότι έκλεισαν τα σύνορα και δεν 
μπορεί να έρθει η αγάπη μου....

Τέλος δεν λείπουν και τα 
κοπρόσκυλα, που μονίμως με 
κυνηγάνε....

Οι καταγγελίες πάνε και έρχονται...
Κάθε εβδομάδα όλο και κάποιος 

θα περάσει για έλεγχο... Από την μια 
η πολιτεία, από την άλλη το agco και 
φυσικά το bylaw.

Έχουν πάρει χαμπάρι βέβαια, ότι 
οι καταγγελίες γίνονται από τα ίδια 
πρόσωπα....Όπως και να έχει όμως, 
είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τη 
δουλειά τους. 

-Ούτε που θα έπρεπε να σε 
αγχώνουν τέτοιου είδους ενέργειες 
μικρέ.

Εφόσον είσαι νόμιμος σε όλα, μη 
πτοείσαι και μη δίνεις σημασία....

Τέλος πάντων μικρέ...
Άστα και πες μου κανένα νέο. 
-Τι να σου πω Σκλάβε. 
Εγώ είμαι σπίτι-δουλειά, δουλειά-

σπίτι...
-Μικρέ όχι σε μ’ένα αυτά...Σε βλέπω 

που και που να πηγαίνεις στο υπόγειο. 
-Εννοείται Σκλάβε...Πρέπει άλλωστε 

να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον...
Τα παιδιά από τις στροφές έρχονται 

κάθε μέρα στο μαγαζί...
-Καλά κάνεις μικρέ...
-Σκλάβε για πες κανένα νέο, μιας και 

τα βλέπεις όλα από κει πάνω....
- Τι να σου πω....
Το μόνο που μου έκανε εντύπωση, 

ήταν το γεγονός ότι δεν σε είδα στον 
γάμο του αγαπητικού....!

-Τι μου λες Σκλάβε...!!Παντρεύτηκε;
- Δεν το γνώριζες μικρέ;
-Όχι..
-Καλά είναι δυνατόν να τα μαθαίνεις 

όλα από εμένα.. Τέλος πάντων...
Βλέπω ότι το μαγαζί προχωράει καλά 

και ας είναι δύσκολη η περίοδος....
Τον Πόντιο όμως που έχεις 

μέσα στην κουζίνα,πρέπει να τον 
προσέχεις..

-Τι εννοείς Σκλάβε;
-Αν είναι σε κάθε πιάτο που βγάζει 

να τρώει και ένα πιάτο, την έβαψες...
Είδα επίσης ότι συμφώνησες με τον 

μαλλιά να αναλάβει την κουζίνα...!
Αυτός ψήνει και ρίχνει και τις 

στροφές του και τις ζεϊμπεκιές του άμα 
λάχει...

-Είδες Σκλάβε!!! Ξέρω να διαλέγω 
συνεργάτες..

Το κορυφαίο όμως ήταν, όταν 
προσέλαβα   μια κοπέλα για δουλειά 
και συγκεκριμένα για την μπάρα, ενώ 
δεν ήξερε να φτιάχνει ούτε τσάι...

Τα έχω δει όλα....
-Εντάξει μικρέ...Όλα θα μπούνε στη 

σειρά...
Σημασία έχει να είναι καλά παιδιά...

Τη δουλειά τη μαθαίνεις, αν δεν τη 
φοβάσαι...

-Μακάρι Σκλάβε,γιατί κουράστηκα....
Με έχουν τρελάνει...
Βλέπω να φεύγω στα Σκλαβέϊκα...
-Μην το κάνεις μικρέ, γιατί θα 

πάρουν χαρά κάποια λαμόγια...
Εδώ τους πειράζει που βγαίνει η 

Εβδομάδα, με την φωτογραφία μου 
επάνω...

-Αν τους πειράζει ας μάθουν,ότι θα 
την βλέπουν την φωτογραφία σου για 
πολλά χρόνια ακόμα...

-Άστους μικρέ....
-Τέλος πάντων σε αφήνω Σκλάβε... 

Θα μιλήσουμε σύντομα...
Βέβαια δε στο κρύβω... θα  ήθελα 

πάρα πολύ να ήσουν εδώ.. Ειδικά 
τώρα που έβαλα την ζωή μου σε μια 
τάξη....

-Μικρέ είναι κάποια πράγματα στη 
ζωή, που δεν πάνε μαζί...

Προφανώς έτσι  έπρεπε να γίνει, για 
να συμμαζευτείς...

-Μπορεί να έχεις δίκιο Σκλάβε....Όλα 
για κάποιο λόγο γίνονται άλλωστε....
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

Ειπώθηκε, ή δεν ειπώθηκε.. 
αλλά και αν ειπώθηκε, 

πρέπει να ξεχαστεί
συχνό το φαινόμενο: 

«διαστρέβλωσαν τα λόγια μου» 
αφού «δεν τα είπα έτσι…»

Εξ αιτίας της αντιπαράθεσης που έχει 
δημιουργηθεί μεταξύ του πρώην Προέδρου 
της Ελληνικής Κοινότητος κ. Νικολάου 
Παγώνη «και μιάς ομάδος απογόνων των 
πρώτων Ελλήνων» θεωρώ σκόπιμο να 
κάνω ορισμένες σκέψεις, και να εκφράσω 
ορισμένες απόψεις. Αυτό κατά κάποιο τρόπο 
είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί μέσα 
σε αυτήν την μεταξύ τους αντιπαράθεση, 
μια αντιπαράθεση που ξέσπασε αν και  επί 
χρόνια είναι γνωστοί, φίλοι και συνεργάτες, 
βρέθηκαν «μπλεγμένες» και μερικές απόψεις 
μου. 

Για όσους παρακολουθούν τα «Κοινοτικά 
μας» ξέρουν ότι αφορμή για να ξεσπάσει 
η αντιπαράθεση στάθηκαν τα όσα περί 
«ανάμιξης των παλαιών οικογενειών» 
στα «Κοινοτικά» είπε ο κ. Παγώνης στην 
συνέντευξη που παρεχώρησε στις 23 
Αυγούστου 2020 στο τηλεοπτικό πρόγραμμα 
του κ. Γιάννη Κόκκωνα «Εδώ Μοντρεάλ.»

Ιδού η σχετική αναφορά σύμφωνα με δική 
μου απομαγνητοφώνηση:

«Εμαθα τώρα, μου το είπανε άνθρωποί 
του, (εννοεί ανθρώπους του κ. Χρ. Σύρρου) 
ότι πάνε και πλησιάζουν τις παλιές οικογένειες 
εδώ, οι οποίοι μπορεί να αγαπάνε την 
Κοινότητα, αλλά δεν έχουν καμιά ανάμειξη  οι 
άνθρωποι. Έτσι; Και τους στρατολογούνε σε 
μια ομάδα. Αραγε δηλαδή, τί θα γίνει τώρα; 
Από την μια θα είναι οι παλιές οικογένειες 
και από την άλλη θα είμαστε εμείς; Και θα 
υπάρχει η σύγκρουση αυτή; Δεν είναι ωραία 
πράγματα».

Φαίνεται καθαρά ότι στα όσα ελέγχθησαν  
γίνεται αναφορά σε «στρατολόγηση σε μία 
ομάδα,» συγκεκριμένα στην «ομάδα του κ. 
Σύρρου». Επί πλέον γίνεται διαχωρισμός 
«σε παλιές οικογένειες» και σε «εμάς» 
και εκφράζονται φόβοι για ενδεχόμενη 
«σύγκρουση.»

Λανθασμένες κατά την άποψή μου 
εκφράσεις, από έναν πρώην Πρόεδρο της 
ΕΚΜΜ, αλλά από μόνα τους θα μπορούσαν 
να μην είχαν προκαλέσει και πολλές 
συζητήσεις, ή έστω να είχαν προκαλέσει 
μικρού βαθμού και «χαμηλών τόνων» 
αντιπαραθέσεις. Όμως λόγω της κίνησης 
Χρήστου Σύρρου και της δημιουργίας 
της «Φιλικής Εταιρίας» έχουμε μπει σε 
μία πρώιμη προεκλογική αντιπαράθεση, 
μια προεκλογική αντιπαράθεση που 
φαίνεται ότι θα είναι ιδιαιτέρως σκληρή. Γι’ 
αυτό προκάλεσαν σεισμική σύγκρουση, 
και συντάχτηκε ανοιχτή επιστολή που 
υπογράφεται από 22 εκπροσώπους 
«παλαιών οικογενειών.» Μέσω αυτής της 
επιστολής τους (την δημοσιεύσαμε στις 5 
Σεπτεμβρίου) δεν καταγγέλλουν μόνο τα όσα 
είπε ο κ. Παγώνης, αλλά γίνεται αναφορά 
και σε μία πολύ πιο προσβλητική εναντίον 
τους ρήση. Σύμφωνα με αυτήν, οι παλαιές 
οικογένειες «επέστρεψαν από τον τάφο.» 

Όμως σύμφωνα με την 
απομαγνητοφωνημένη τοποθέτησή του, 
αυτήν την πράγματι απαράδεκτη ρήση ΔΕΝ 
την είπε ο κ. Παγώνης στο πρόγραμμα του κ. 
Κόκκωνα, στο οποίο αναφερόταν η επιστολή 
και φυσικά όχι μόνο την αρνείται αλλά σε μια 
νεότερη επιστολή του -απάντηση διευκρινίζει 
και τονίζει ότι:

«Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, ο 
θαυμασμός μου και η εκτίμησή μου προς 
όλους εκείνους που έκτισαν και υπηρέτησαν 
την Κοινότητά μας είναι τεράστιος. Μαζί με 
απέραντη ευγνωμοσύνη για το έργο και την 
αφοσίωσή τους στην μεγάλη υπόθεση του 
Ελληνισμού της Διασποράς».

 Μέσω αυτής της τοποθέτησής του, που 
δημοσιεύτηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, 
νομίζω ότι θα μπορούσε το θέμα να είχε 
λήξει.

 Όμως σε νεότερη και προσωπική 
επιστολή του προς τον «αγαπητό Νίκο» 
(δημοσιεύεται στο σημερινό Φύλλο σελίδα 6 
στα Ελληνικά και 8 ατα Αγγλικά) επανέρχεται 
ο κ Σωκράτης Γουλάκος που υπογράφει ως 
«Σωκράτης Γουλάκος, CPA, CA, δια βίου 
μέλος της ΕΚΜΜ, Ιδρυτικό μέλος της Φιλικής 
Εταιρείας, και Μέλος ‘Παλαιάς Οικογένειας’» 
και επιμένει ότι η ρήση αυτή εκφράστηκε 
σε άλλο μέρος, σε μια ανοικτή συζήτηση 
σχετικά με το μέλλον της Κοινότητας μας, 
ενώπιον τριών ατόμων.

Εξ αιτίας αυτής της στείρας αντιπαράθεσης, 
αντιπαράθεσης που μόνο νερό στον 
μύλο της απαξίωσης των κοινοτικών μας 
θεμάτων παρέχει, αισθάνομαι σκόπιμο να 
υπενθυμίσω ότι δεν  είναι ούτε η πρώτη, 
ούτε η τελευταία φορά που κάποιος, 
συνήθως όλοι μας από απροσεξία λέει κάτι 
το υπερβολικό. Κατά κανόνα ξεχνιέται, και 
συνήθως «το παίρνει ο άνεμος». Πολλές 
φορές πνίγεται. Όμως δεν είναι και λίγες που 
δημιουργεί προβλήματα, αφού μπαίνει στην 
μέγγενη, με το αλλιώς το εννοούν εκείνοι 
που το είπαν, αλλιώς το καταλαβαίνουν 
εκείνοι που το άκουσαν και το χειρότερο 
διαφορετικά το μεταφέρουν σε εκείνους που 
αφορά αυτό που ελέχθη. Δυστυχώς στην 
Κοινότητά μας, έχουμε πλήθος παρομοίων 
συγκρούσεων, συγκρούσεων πολλές εκ των 
οποίων κατέληξαν και στις αίθουσες των 
δικαστηρίων.  

Γι’ αυτό το «πως ειπώθηκε» και πόσο 
διαστρεβλώθηκε κάτι, έχουν ανά τους αιώνες 
γίνει ουκ ολίγοι πόλεμοι. Γι αυτό έχουν γίνει 
θεολογικές συγκρούσεις που εξελίχθηκαν 
σε αιρέσεις και αιματηρούς πολέμους. 
Γι΄αυτό έχουν γίνει δίκες, γι’ αυτό φίλοι αλλά 
και αδέλφια έχουν γίνει εχθροί και έχουν 
«χαλάσει τις καρδιές τους..»

Γι’ αυτό συχνά ακούμε το: «διαστρέβλωσαν 
τα λόγια μου αφού δεν το είπα έτσι, ούτε 
εννοούσα αυτό που σου είπανε ότι είπα.»

Κοντά στην διαστρέβλωση των λόγων, 
βρίσκεται η ισχυρογνωμοσύνη και η 
συκοφαντία αφού συχνά εκείνος που 
μεταφέρει το τι «άκουσε ότι είπαν γι’ αυτόν» 
προσθέτει και το «σου τα λέω για να ξέρεις, τί 
φίδια είναι εκείνοι που σου κάνουν τον φίλο, 
αλλά μην με ανακατέψεις εμένα γιατί δεν 
θέλω να μπλέξω, ή να χαλάσω τις σχέσεις 
μου με αυτόν…»

στα καθ’ ημάς: «το χάσμα 
που άνοιξε ο σεισμός…»
Αν και από τα όσα είπε στην 

προαναφερθείσα συνέντευξή του ο κ. 
Παγώνης, είναι πολλά τα επίμαχα σημεία, 
(μόνο σε ένα από αυτά αναφέρθηκα την 
περασμένη εβδομάδα)  θα πω ότι δεν 
υπάρχει λόγος για διαχωρισμό «μεταξύ 
ημών», των μεταπολεμικών μεταναστών και 
«μεταξύ των άλλων» δηλαδή των απογόνων 
«των παλαιών οικογενειών» τους οποίους 
όλοι σεβόμαστε και όλοι εκτιμάμε. Σίγουρα 
μεταξύ αυτών που σέβονται και εκτιμούν 
τους απογόνους των «παλαιών οικογενειών» 
συγκαταλέγεται και ο κ. Παγώνης.

Αντί να προστρέχουμε, στο «που,» 
«πως» και «ενώπιον τίνων ελέγχθησαν», 
επί των οποίων δεν βρίσκει κανείς άκρη 
και λογαριασμό, μία σχετική εκατέρωθεν 
διευκρινιστική επανατοποθέτηση, νομίζω 
ότι θα ήταν αρκετή. Αλλωστε πέρα του ότι 
υπάρχει και το συγνώμη, θεωρώ σκόπιμο 
να υπενθυμίσω ένα σχετικό αξίωμα: «Ο 
έξυπνος παραδέχεται το λάθος, ο πονηρός 
προσπαθεί να δικαιολογηθεί γι’ αυτό, και ο 
ανόητος  επιμένει σε αυτό… »

Ως εκ τούτου ας μην ξεχνάμε, ότι σήμερα, 
εξ αιτίας πολλών παλαιών πληγών, πληγών 
επί των οποίων βρήκε πλούσιο έδαφος 
και ισοπέδωσε πολλά και η πανδημία του 
Κορωνοϊού, η Κοινότητά μας αντιμετωπίζει 
πολλαπλές δυσκολίες. Αυτές δεν θα πρέπει 
να μας χωρίζουν αλλά να μας ενώνουν. 
Επομένως για το μέλλον της Κοινότητας, 
που όλοι ισχυριζόμαστε ότι αγωνιούμε, ας 
μην διαχωριζόμαστε επί σημείων που δεν 
προσφέρουν τίποτα και μεταξύ φίλων και 

γνωστών, μόνο πικρίες αφήνουν.
Aς μην ξεχνάμε, ότι αυτήν την στιγμή αυτό 

που προέχει, αυτό που μας υποχρεώνει 
όλους να σκύψουμε πάνω από τα 
προβλήματά της, είναι το νοικοκύρεμα 
των οικονομικών της. Γιατί χωρίς το 
νοικοκύρεμα των οικονομικών της, συνεχώς 
θα παραπαίουμε και συνεχώς, ως μοναδική 
λύση θα παρουσιάζεται μόνο η πώληση 
ακινήτων της, που θα είναι ότι το χειρότερο 
για την μνήμη «των παλαιών οικογενειών» 
εκείνων δηλαδή που σε χαλεπούς καιρούς 
«έκτισαν και υπηρέτησαν την Κοινότητά 
μας…»

Στο πλαίσιο του νοικοκυρέματος των 
οικονομικών της Κοινότητάς μας, της 
Κοινότητας μας που ανήκει σε όλους μας,  
ας προσπαθήσουμε να κάνουμε πράξη και 
την ακόλουθη υποθήκη που μας άφησε ο 
εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός: 
«το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός ευθύς ας 
το γιομίσουμε άνθη.» 

Μια φωνή από το 1990: έρχεται 
επιδημία με ένα περίεργο όνομα…

θα εκμηδενίσει, …
θα εξευτελίσει γιατρούς, 

φαρμακεία, τα πάντα, 
σκούπα ηλεκτρική!

Το κείμενο που ακολουθεί το είχα 
δημοσιεύσει στις 30 Μαΐου 2020. 
Ουσιαστικά δηλαδή είναι υπενθύμιση 
για κάτι το σχετικό με την πανδημία του 
Κορωνοϊού.  Επομένως όσοι το θυμούνται 
ας το αγνοήσουν. Συνιστώ όμως να 
το διαβάσουν και μάλιστα με ιδιαίτερη 
προσοχή, αφού αν μη τι άλλο ο Κορωνοϊός 
παραμένει και επιμένει. Ρίξτε μόνο μια 
ματιά με το μπέρδεμα με τις μάσκες. Θυμίζει 
γόρδιο δεσμό και εμείς «δειλοί, μοιραίοι 
κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε, ίσως, 
κάποιο θάμα» που αυτήν την φορά μπορεί 
να έχει την μορφή ίσως ενός εμβολίου, 
ίσως ενός φαρμάκου, ίσως ενός νέου μας 
κλειδαμπαρώματος στα σπίτια μας, για να 
μας απαλλάξει από τούτο το κακό και την 
συμφορά που μας βρήκε.

Διαβάστε το όμως και προσέξτε τα 
λόγια από το κήρυγμα του αείμνηστου 
Αυγουστίνου Καντιώτη που είχε εκφωνηθεί 
το 1990:  

«Το περίεργο, ή μάλλον ένα από τα 
πολλά περίεργα που συνοδεύουν αυτόν 
τον ιό είναι ότι ενώ όλοι οι αρμόδιοι κήρυξαν 
την άμεση στάση των πάντων, το περίφημο 
lockdown, ακόμα και την άνευ σοβαρού 
λόγου απαγόρευση της κυκλοφορίας 
έξω από τα σπίτια και έτσι όλα με μιας 
παρέλυσαν, και οι οικονομίες κυριολεκτικά 
διαλύθηκαν, οι ίδιοι αρμόδιοι δεν μπορούν 
να δώσουν το σύνθημα της επαναφοράς 
στην κανονικότητα. Γιατί φοβούνται τα 
επακόλουθα. Φοβούνται «μήπως η έσχατη 
πλάνη, αποβεί χειρότερη της πρώτης!» 
Ματθ.ΚΖ/27, 64). Ως εκ τούτου για να 
βρούμε τον δρόμο επαναφοράς στην 
κανονικότητα, αν ποτέ επανέλθουμε στην 
κανονικότητα, όλα προχωρούν σταδιακά και 
σιγά σιγά, κυριολεκτικά ένα βήμα μπροστά 
και δύο πίσω. 

Το πρόβλημα φαίνεται πιο ανάγλυφο 
στο θέμα της εστίασης και του τουρισμού, 
όπου ο ένας «κανονισμός,» το ένα 
«απαγορεύεται» και το άλλο «επιτρέπεται» 
έρχονται σύννεφο. «Προσέξτε τις μεταξύ 
των τραπεζιών αποστάσεις,» «προσέξτε 
τις μεταξύ σας κινήσεις σας,» «προσέξτε 
πόσο απλώνεται τα χέρια και τα πόδια 
σας,» «προσέξτε πως πιάνεται τα 
χρήματα,» «προσέξτε πόσο κοντά σας 
έρχονται οι σερβιτόροι, και οι άλλοι 
πελάτες»… προσέξτε, προσέξτε, και πάνω 
από όλα σκεφτείτε την υγεία σας και την 
υγεία των συνανθρώπων σας, αφού όλοι 
κινδυνεύουμε από αυτόν τον επάρατο 
αόρατο Κορωνοϊό, τον COVID-19, όπως 
επισήμως ονόμασαν αυτήν την πανδημία. 

Ετσι την μία ημέρα ανακοινώνουν ότι θα 

αρχίσει σταδιακά το άνοιγμα ορισμένων 
επιχειρήσεων και θα ανοίξουν και τα 
σχολεία, την άλλη ημέρα αναθεωρούν τις 
αποφάσεις της προηγουμένης και λένε, 
δεν θα ανοίξουν ακόμα οι επιχειρήσεις που 
χθες είπανε ότι θα ανοίξουν και τα σχολεία 
θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι 
τον Σεπτέμβριο.

Μέσα σε αυτήν την παραζάλη των 
«επιτρέπεται,» και «απαγορεύεται,» ο 
καθένας από εμάς, και κυρίως οι ηλικιωμένοι 
και όσοι έχουν και άλλα προβλήματα 
υγείας, «υποκείμενα νοσήματα» όπως 
αναπνευστικά, αρτηριακή υπέρταση, 
σακχαρώδη διαβήτη,  ας αφήσουμε 
τους παλικαρισμούς και ας πλένουμε 
με σαπούνι, ή αντισηπτικό τα χέρια, ας 
προσέχουμε τις αποστάσεις από εκείνες 
των συνανθρώπων μας και ας φορούμε 
τις μάσκες, όπως και όπου οι αρμόδιοι 
συνιστούν.

Προσοχή λοιπόν, ας ακολουθούμε 
τις συμβουλές των ειδικών, και ας 
προσευχόμαστε να μην μας βρουν τα 
χειρότερα, γιατί πάντα υπάρχουν και 
χειρότερα.

Όμως για μια ακόμα φορά, επιτρέψτε 
μου να σας υπενθυμίσω μια προφητεία, 
έτσι προσωπικά την θεωρώ, μια προφητεία 
του αείμνηστου Επισκόπου Φλωρίνης 
Αυγουστίνου Καντιώτη, που είχε γίνει το 
1990.

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

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

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

Υπενθυμίζω ότι ο μακαριστός 
Αυγουστίνος Καντιώτης που είπε τα 
όσα σας παρουσίασα, που τονίζω είναι 
πιστή απομαγνητοφώνηση των όσων 
σας παρέπεμψα να ακούσετε, τα είπε σε 
κήρυγμά του που είχε γίνει το 1990.

 Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης, 
Πρεσπών και Εορδαίας, κοιμήθηκε, πλήρεις 
ημερών στις 28 Αυγούστου του 2010.

Ετσι για την ιστορία αναφέρω ότι 
ο Κορωνοϊός δεν «θερίζει» μόνο 
ηλικιωμένους και άτομα με διάφορες άλλες 
παθήσεις αλλά και νέους και γιατρούς 
και νοσηλευτικό προσωπικό. Αλλωστε 
μόλις προχθές ανακοινώθηκε ότι λόγω 
του Κορωνοϊού στην Ρωσία πέθαναν 
τουλάχιστον 101 γιατροί και νοσηλευτές. 
Ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται αν 
προστεθεί σε αυτόν τα ανά την οικουμένη  
θύματα των συναδέλφων τους!

Οπότε, ναι σύμφωνα με τον αείμνηστο 
Καντιώτη, «η επιδημία με το περίεργο όνομα 
ασθενείας, θα εκμηδενίσει, θα εξευτελίσει 
γιατρούς, φαρμακεία, τα πάντα…»

Λόγια προφητικά που δυστυχώς επί 
ημερών μας φαίνεται ότι επαληθεύονται 
πλήρως.
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Του Γεωργίου Καρύδη  

Φυλαχθείτε,  σεβαστείτε τα ισχύοντα 
μέτρα και τους κανονισμούς, όχι μόνο για 
να προστατεύσετε την υγεία σας και τους 
ανθρώπους του περιβάλλοντός σας από την 
εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, 
αλλά και επειδή αυτό το Σαββατοκύριακο 
η αστυνομία προγραμματίζει να προβεί 
«σε επισκέψεις ελέγχου» έως και  σε 1000 
καταστήματα, κυρίως μπαρ, ταβέρνες και 
εστιατόρια και να επιβάλλει τσουχτερά 
πρόστιμα .

Αυτά που ισχύουν από το περασμένο 
Σάββατο, αρχίζουν από $1.000, αν η 
παράβαση γίνεται για πρώτη φορά. Αν 
επαναληφθεί μπορεί να φτάσουν και τα 
$6.000.  

Η αστυνομία θα εντείνει τον έλεγχο για 
την χρήση της μάσκας, όπου φυσικά η 
χρήση της επιβάλλεται και όπως είναι 
γνωστό επιβάλλεται σε όλους τους 
κλειστούς επαγγελματικούς χώρους, ή τα 
γραφεία.

Αυτό ανέφερε η αναπληρωτής 
πρωθυπουργός του Κεμπέκ κα Ge-
neviève Guilbault χθες (Παρασκευή), 
προειδοποιώντας το κοινό, ότι η αστυνομία 
θα προβαίνει σε εφόδους σε όλη την 
επικράτεια του Κεμπέκ, προκειμένου να 
ελέγξει κατά πόσο αν  τηρούνται οι κανόνες 
που αποβλέπουν στο περιορισμό COV-
ID-19.

Όπως υπενθύμισε, οι κανόνες έκτακτης 
ανάγκης που θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας απαγορεύουν το σερβίρισμα 
φαγητών και οινοπνευματωδών ποτών 
μετά τα μεσάνυχτα.

Επίσης πρέπει να διατηρείται ανάμεσα 
στα τραπέζια η προβλεπόμενη απόσταση 
και δεν επιτρέπονται οι χοροί και η μουσική 
καριόκε ( karaoke.)

Ο στόχος μας είναι οι περιφέρειες που 
έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες (δηλαδή 
επικίνδυνες) να επιστρέψουν στο πράσινο, 
δήλωσε η κα Guilbault σε συνέντευξη 
Τύπου, στην οποία συμμετείχαν και οι 
αρχηγοί της αστυνομίας του Κεμπέκ. 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 
η Επαρχία έχει χωριστεί σε περιοχές. 
Αυτές χρωματίζονται με πράσινο όπου η 
εξάπλωση του ιού είναι περιορισμένη, με 
κίτρινο όπου παρατηρείται ανησυχητική 
αύξηση, με πορτοκαλί όπου η αύξηση 
γίνεται εντονότερη και με κόκκινο, όπου η 
αύξηση είναι υπερβολική. Ανάλογα με το 
χρώμα της περιοχής είναι και τα μέτρα που 
εφαρμόζονται. 

Η κα Guilbault  τόνισε ότι με την η 
παρουσία της η αστυνομία θα υπενθυμίζει 

τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους 
πελάτες ότι υπάρχουν κανονισμοί και 
αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται. Μεταξύ 
των άλλων οι πελάτες θα πρέπει να 
παραμένουν καθιστοί και να φορούν 
μάσκα όταν μπαίνουν στο κατάστημα, 
καθώς και όταν περπατούν για να πάνε 
στην τουαλέτα. 

Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι εσωτερικές 

όσο και οι εξωτερικές συναθροίσεις άνω 
των 10 ατόμων απαγορεύονται και γι’ αυτό 
θα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. 

Η πανδημία εξαπλώνεται 
σε όλο τον Καναδά

τρουντό: ελλοχεύουν 
πολλοί κίνδυνοι

Ανήσυχος ο Ομοσπονδιακός 
Πρωθυπουργός Justin Trudeau, από την 
συνεχιζόμενη αύξηση της εξάπλωσης 
του Κορωνοϊού σε ολόκληρη τη χώρα, 
προέτρεψε τους Καναδούς να είναι 
προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά 
τις οδηγίες των αρμοδίων για τη δημόσια 
υγεία.

Μάλιστα μιλώντας με δημοσιογράφους 
προειδοποίησε τους Καναδούς ότι καθώς 
ο αριθμός των νέων φορέων του ιού 
αυξάνεται, οδηγούμαστε σε κρίση υγείας, 
αφού ελλοχεύουν κίνδυνοι ευρύτερης 
εξάπλωσής του.

Επί πλέον πρόσθεσε, ότι λόγω της 
κατάστασης μπορεί ο ένας άνθρωπος 
να βρίσκεται ψυχικά κοντά στον άλλο,  
διατηρώντας όμως την  φυσική απόσταση 
από αυτόν, πλένοντας συχνά τα χέρια του 
και φορώντας μάσκες.

“Το τελευταίο πράγμα που θέλει κάποιος 
είναι να περάσει και  αυτό το Φθινόπωρο σε 
μια παρόμοια, με εκείνη της περασμένης 
Ανοιξης  απομόνωση. Ο τρόπος για να 
επιτευχθεί αυτό είναι να παραμείνουμε σε 
εγρήγορση”, είπε.

 Ο κ. Trudeau τόνισε ότι μέριμνα της 
κυβέρνησής του είναι, παρά την κρίση της 
πανδημίας να παραμένουν οι  Καναδοί 

που νοσηλεύονταν σε Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας  ανερχόταν σε 29 άτομα. 
Ο αριθμός αυτός συγκριτικά με την 
προηγούμενη ημέρα είχε αυξηθεί κατά 
τρεις.

Η Κυβέρνηση του Κεμπέκ ανήσυχη 
από την αύξηση των κρουσμάτων, μέσω 
του Πρωθυπουργού έκανε έκκληση προς 
όλους  τους κατοίκους να σέβονται τα μέτρα 
που υιοθετούνται, γιατί θα υποχρεωθεί να 
υιοθετήσει πολύ αυστηρότερα.  

Ωστόσο, ανακοίνωσε ότι τέσσερις άλλες 
περιοχές της Επαρχίας αναβαθμίστηκαν 
και ενώ είχαν χαρακτηριστεί ως περιοχές με 
«πράσινο» πήγαν στο «κίτρινο», δηλαδή 
αυξήθηκε σε αυτές η επικινδυνότητα της 
εξάπλωσης.

Το ίδιο διάστημα στο Οντάριο συνεχίζεται 
η εξάπλωση του Κορωνοϊού και ως εκ 
τούτου, η επαρχία σχεδιάζει να επαναφέρει 
πολλούς από αρχικούς περιορισμούς που 
είχαν αποσυρθεί. 

Στο Οντάριο για τις πρώτες 15 ημέρες 
του Σεπτεμβρίου σημειώνονταν κατά μέσο 
όρο 184 κρούσματα. Συγκριτικά  την ίδια 
περίοδο του Αυγούστου σημειώνονταν 90 
κρούσματα την ημέρα. Αυτό από μήνα σε 
μήνα ισοδυναμεί με αύξηση κατά 104%.

Προ αυτής της κατάστασης η κυβέρνηση 
Ford ανακοίνωσε ότι σε ορισμένες περιοχές 
θα εφαρμοστούν όρια στις κοινωνικές 
συγκεντρώσεις. 

Ως τόσο αυτό που συμβαίνει (τον 
τελευταίο) μήνα είναι ότι βλέπουμε μια 
πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των 
νέων κρουσμάτων, αλλά δεν υπάρχει 
αντίστοιχη αύξηση ούτε των ατόμων που 
νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία ούτε στους 
θανάτους που πλέον βρίσκονται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα. 

Αυτό αποδίδεται στο ότι οι περισσότεροι 
εκ των νέων φορέων του ιού είναι νέοι που 
ναι μεν αν δεν έχουν άλλα υποκείμενα 
νοσήματα δεν φαίνεται να κινδυνεύουν, 
αλλά εύκολα μπορεί να μεταδώσουν τον ιό 
σε άλλα άτομο που είτε είναι ηλικιωμένα, 
είτε έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Γενικά ο κίνδυνος της πανδημίας 
παραμένει. Επομένως πρέπει να 
συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς, 
που βασίζονται στον σεβασμό των μεταξύ 
μας αποσπάσεων, το τακτικό πλύσιμο 
των χεριών με αντισηπτικά και την χρήση 
των μασκών υποχρεωτικά σε κλειστούς 
χώρους και προαιρετικά σε ανοικτούς 
εφ’ όσον φυσικά εφαρμόζεται ο περί 
κοινωνικής απόστασης των 2 περίπου 
μέτρων κανονισμός.

ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ εκτίμησε σήμερα ότι τα σύνορα 
με τον Καναδά θα ξανανοίξουν πριν από 
τα τέλη του έτους, λίγες ώρες αφότου 
αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά για 
άλλον έναν μήνα.

Οι περιορισμοί για τα μη απολύτως 
αναγκαία ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών 
επιβλήθηκαν τον Μάρτιο και δεν αφορούν 

το εμπόριο ή τις αεροπορικές μεταφορές. 
Παρατάθηκαν πολλές φορές έκτοτε και η 
τελευταία ήταν νωρίτερα σήμερα.

Με βάση αυτήν την τελευταία απόφαση 
τα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά 
μέχρι τις 21 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των 
προσπαθειών για την αναχαίτιση της 
πανδημίας.

ΗπΑ: εντός του έτους θα ανοίξουν 
τα σύνορα με τον Καναδά

ΦΥΛΑΧΘΕΙΤΕ, ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ 
ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ COVID-19

μπορεί να επανέλθουν επί πλέον αυστηρά 
μέτρα προς συστηματικούς ελέγχους 

και με πρόστιμα έως και $6.000

ασφαλείς, η μετάδοση του ιού να είναι όσο 
το δυνατόν πιο περιορισμένη για να μην 
υπερφορτωθεί το σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης.

Την έντονη ανησυχία της για την 
εξάπλωση της πανδημίας εξέφρασε και η  
Υπεύθυνη Δημόσιας Υγείας του Καναδά Dr 
Theresa Tam. Και αυτή σε συνέντευξη που 
παρεχώρησε, αφού ανέφερε ότι αυτό που 
βιώνουμε τώρα είναι αρκετά διαφορετικό 
από εκείνο που περάσαμε την Άνοιξη, 
πρόσθεσε ότι ανησυχούμε από αυτό που 
βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, που 
είναι μια αργή αλλά σταθερή αύξηση του 
ιού, κυρίως στις τέσσερις μεγάλες επαρχίες 
της χώρας, δηλαδή στην Βρετανική 
Κολομβία (B.C.) την Αλμπέρτα, το Οντάριο 
και το Κεμπέκ. 

Η Dr Ταμ πρόσθεσε ότι η αύξηση 
των περιπτώσεων συμπίπτει με την 
επερχόμενη εποχική γρίπη, που 
υποχρεώνει πολλούς Καναδούς σε 
ολόκληρη την χώρα να προστρέχουν 
στα τμήματα εκτάκτων περιστατικών των 
Νοσοκομείων. Φέτος λόγω του φόβου της 
πανδημίας ενδέχεται πολλοί από εκείνους 
που θα έχουν γρίπη να αποφύγουν να 
πάνε στα Νοσοκομεία, κάτι που μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους. 
Ως εκ τούτου και για  να μειωθεί ο αριθμός 
των περιπτώσεων γρίπης, παρότρυνε 
τους ανθρώπους να κάνουν το εμβόλιο της 
γρίπης.

«Κάνοντας το εμβόλιο θα προστατεύσετε 
τον εαυτόν σας, τους ανθρώπους του 
περιβάλλοντός σας και επί πλέον θα 
συμβάλλετε και στην αποσυμφόρηση του 
συστήματος υγείας, πρόσθεσε.

O ιός, χωρίζει τις περιφέρειες 
του Κεμπέκ σε πράσινες, κίτρινες, 

πορτοκαλί, κόκκινες….

Francois Legault: σεβαστείτε 
τους κανονισμούς για να μην 
έλθουν αυστηρότερα μέτρα
Μεγάλη αύξηση κρουσμάτων παρατη-

ρείται στο Κεμπέκ, το Οντάριο, την 
Αλμπέρτα και την B.C. τις τέσσερις 
πολυπληθέστερες Επαρχίες του Καναδά. 
Συγκεκριμένα την Πέμπτη στο Κεμπέκ 
καταγράφηκαν 251 νέα κρούσματα. Ετσι 
ο καταγεγραμμένος αριθμός των ατόμων 
που βρέθηκαν φορείς του ιού μέχρι τη 
Πέμπτη το βράδυ ανερχόταν σε 66,356 
χιλιάδες άτομα.  Από αυτά 5,791 άτομα 
πέθαναν.

Στα νοσοκομεία της Επαρχίας μας 
νοσηλεύονταν 136 άτομα. Ο αριθμός 
ήταν αυξημένος κατά έξη συγκριτικά με 
την προηγούμενη ημέρα. Οι ασθενείς 
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Η παρουσία της πίστεως στις 
σχέσεις ανθρώπου και Θεού 
οφείλεται στην φαινομενική 
απουσία του Θεού από τον 
κόσμο. Με την πίστη διασκελίζει 
ο άνθρωπος την πρόσκαιρη 
αμεσότητα και προχωρεί 
στην αιώνια πραγματικότητα. 
Υπερβαίνει τα αισθητά και 
επεκτείνεται στα υπεραισθητά. 
Ζει την φαινομενική απουσία 
του Θεού από τον κόσμο ως 
ιδιαίτερο τρόπο παρουσίας του.

Η πίστη στον Θεό αποτελεί 
υπαρξιακή ανάγκη για 
τον άνθρωπο. Αυτή τον 
φρονηματίζει και τον συγκρατεί 
μέσα στα όριά του. Η απιστία 
είναι παραφροσύνη. Είναι 
αυτοαναίρεση του ανθρώπου. 
Μόνο ο άφρων μπορεί να πει 
«ουκ έστι Θεός» (Ψαλμ. 13:1). Η 
κτίση μαρτυρεί την ύπαρξη του Θεού 
και η απλή θεώρησή της οδηγεί 
αβίαστα στην αναζήτησή του. Ο Θεός 
όμως δεν επιβάλλει την αναγνώριση 
της παρουσίας του. Η αποδοχή 
ή η απόρριψή της επαφίεται στην 
ανθρώπινη προαίρεση και εκδηλώνεται 
ως πράξη ελευθερίας.

Υπάρχει πίστη «εξ ακοής» και πίστη 
ως προσωπική κοινωνία. Η πρώτη 
εξαρτάται από την προαίρεση του 
ανθρώπου, ενώ η δεύτερη έρχεται 
ως δωρεά του Θεού. Η πίστη δεν 
περιορίζεται στην αποδοχή ορισμένων 
θρησκευτικών ή ηθικών αληθειών, 
αλλά επεκτείνεται και στην βίωση της 
εν Χριστώ φανερώσεως του Θεού. Η 

πίστη αυτή προσδιορίζει ολόκληρη την 
ζωή του Χριστιανού ως προσώπου. Ο 
άνθρωπος ως πρόσωπο «κατ’ εικόνα 
Θεού» βρίσκει τον αληθινό εαυτό του 
στον Θεό, που φανερώθηκε εν Χριστώ. 
Η χριστιανική πίστη αρχίζει με την 
πίστη στον Χριστό και ολοκληρώνεται 
με την κοινωνία και ένωση μαζί του.

Εξάλλου η πίστη στον Χριστό 
συνδέεται με την ομολογία του 
ονόματός του, και ιδιαίτερα του 
θανάτου και της αναστάσεώς του 
(βλ. Ρωμ. 10:9-10). Ο Χριστός 
αναφερόμενος στην ομολογία και την 
άρνησή του από τους ανθρώπους 
λέει: «Πας ουν όστις ομολογήσει εν 
εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, 
ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν 

του Πατρός μου του εν ουρανοίς· 
όστις δ’ αν αρνήσηταί με έμπροσθεν 
των ανθρώπων, αρνήσομαι αυτόν 
καγώ…» (Ματθ. 10:32-3).

Η διατύπωση αυτή, που 
παραθεωρείται σε όλες σχεδόν 
τις ξενόγλωσσες μεταφράσεις της 
Καινής Διαθήκης, έχει κεφαλαιώδη 
σπουδαιότητα για την ορθή κατανόηση 
της έννοιας της ομολογίας του Χριστού. 
Η ομολογία του Χριστού γίνεται «εν 
Χριστώ», ενώ η άρνησή του αποτελεί 
εξωτερική ή εχθρική τοποθέτηση. Για 
να ομολογήσει κάποιος τον Χριστό, 
πρέπει να συνδέεται και να βρίσκεται 
σε κοινωνία μαζί του. Πρέπει να 
μετέχει στην ζωή του. Άλλωστε 
εξαρχής η ομολογία της χριστιανικής 

Η χριστιανική πίστη πίστεως συνδέθηκε με το μυστήριο 
του Βαπτίσματος, που εντάσσει τον 

άνθρωπο στο σώμα του Χριστού 
και τον καθιστά κοινωνό του 
σταυρού και της αναστάσεώς του.

Η χριστιανική πίστη συνδέεται 
στενά με την ιστορία. Η Παλαιά 
Διαθήκη εξιστορεί την άσαρκη 
φανέρωση του Λόγου του 
Θεού, ενώ η Καινή Διαθήκη 
παρουσιάζει την ένσαρκη 
οικονομία και την παρουσία του 
ως ανθρώπου μέσα στην ιστορία. 
Η Εκκλησία του Χριστού, που 
διατηρεί και παραδίδει την εν 
Χριστώ αποκάλυψη, βεβαιώνει 
ταυτόχρονα και την ιστορική της 
αλήθεια.

Η αποκάλυψη αυτή, ενώ 
προσφέρεται με αισθητά μέσα 
και συνυφαίνεται με ιστορικά 
γεγονότα, δεν περιορίζεται σε αυτά 
ούτε εγκλωβίζεται στην αμεσότητα 

του κόσμου, αλλά επεκτείνεται πέρα 
από αυτήν και καθιστά δυνατή την 
υπέρβαση του κόσμου. Όπως ο Χριστός 
νίκησε τον κόσμο ως άνθρωπος 
μένοντας στην αγάπη του Πατρός και 
τηρώντας το θέλημά του, έτσι και ο 
Χριστιανός μένοντας στην αγάπη του 
Χριστού και τηρώντας το θείο θέλημα 
νικά τον κόσμο (βλ. Ιω. 15:10, 16:33).

Με τον τρόπο αυτόν η χριστιανική 
πίστη προβάλλει ως δύναμη που 
υπερβάλλει τον κόσμο και διανοίγει τον 
άνθρωπο στην άκτιστη θεία ζωή (βλ. Α’ 
Ιω. 5:4).

Από το βιβλίο: Γεωργίου Ι. 
Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική. 
Δεύτερος τόμος. Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου, 
Άγιον Όρος 2015, σελ. 163.

Γεώργιος Μαντζαρίδης
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Τους πρόσφεραν ποικιλία από 
κουλουράκια,άνοιξαν από απόσταση 
βέβαια τα καθιερωμένα πηγαδάκια, οι 
συζητήσεις ανάψανε,ενώ αρκετές  φορές 
ακούστηκαν και δυνατά γέλια.

Ήταν μιά πολύ όμορφη και πολύ 
ανθρώπινη εμπειρία.

Αμοιβή για αυτές τις πανάξιες 
Κυρίες,με κεφαλαίο «Κ»,τα όμορφα λόγια 
ευχαριστιών,αλλά κυρίως τα χαρούμενα 
χαμόγελα τα οποία εισπράξανε από τους 
ασπρόμαλλους ενοίκους,άνδρες και 
γυναίκες.

Αυτή ήταν η ταπεινή τους ικανοποίηση 
όπως και κάθε άλλη φορά στο παρελθόν.

Έτσι τις Κυρίες αυτές,με βαθιά υπόκλιση 
στο έργο που επιτελούν για πολλά χρόνια 
τώρα,τις συγχαίρουμε όλες. 

Σημειώνουμε και μάλιστα με εύλογη 
υπερηφάνεια ως Έλληνες του Τορόντο,πως 
το Ελληνικό μας Γηροκομείο στην 
τοποθεσία της «Winona»,εφαρμόζοντας 
εγκαίρως και με ευθύνη τις οδηγίες των 
ειδικών,δεν είχε κανένα,επαναλαμβάνω 
κανένα,κρούσμα Κορωνοϊού.

Ίσως το μοναδικό Γηροκομείο σε όλο τον 
Καναδά!

Μάκης Ανδρικόπουλος
(Από την προσωπική του σελίδα 

στο Facebook)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

ΤΟΡΟΝΤΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ

 ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ 
ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Αδιαφορώντας για τις όποιες συνέπειες 
και κινδύνους δημιουργεί η πανδημία του 
Κορωνοϊού,οι ακούραστες Κυρίες-μέλη 
του Γυναικείου Τμήματος του «Ελληνικού 
Σπιτιού»,πραγματοποίησαν εδώ στο 
Τορόντο μια επίσκεψη στους ενοίκους του 
Ιδρύματος,της τοποθεσίας «Winona».

Η επίσκεψη,λαμβάνοντας με ευθύνη οι 
επισκέπτριες όλα τα μέτρα προφύλαξης για 
την πανδημία η οποία ως γνωστο ταλανίζει 
ολόκληρο τον πλανήτη,πραγματοποιήθηκε 
το απομεσήμερο τηςΤρίτης 15 
Σεπτέμβρη,στο προαύλιο της κεντρικής 
εισόδου του Ιδρύματος.

Έχοντας τοποθετηθεί εκ των προτέρων 
τα καθίσματα στις επιβαλλόμενες 
αποστάσεις,υπήρξε μια πολύ ευχάριστη 
ατμόσφαιρα σπαζόντας για λίγο,την 
απομόνωση του κορωνοϊου και δίνοντας 
πολύ χαρά σε όλους αυτούς τους ωραίους 
ασπρομάλλιδες συνανθρώπους μας.
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
Απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

στη διάθεση σας και αυθεντικός χαλβάς Φαρσάλων για μοναδικές γεύσεις!!!

265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
Απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

στη διάθεση σας και αυθεντικός χαλβάς Φαρσάλων για μοναδικές γεύσεις!!!

ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

[

Κουκουβάου στο ένα δέντρο, 
τσιρ τσιρ στο άλλο, διακεκομμένα 
βήματα στα πεσμένα φύλλα. 
Απόλυτο σκοτάδι μέσα στο φαράγγι 
της Λαγκάδας, οι ήχοι δυναμώνουν 
κι αρχίζουν οι μαντεψιές. Πτηνά, 
σκιουράκια, ερπετά, μωρά 
αγριογούρουνα μακρύτερα – 
βάρδα μην είναι και η μάνα μαζί 
τους. Κυκλοφορούν ανενόχλητα 
γύρω μας γιατί είμαστε μόλις οκτώ 
άτομα, «παρείσακτα» μέσα στη 
φύση του Ταϋγέτου. Ξύπνημα με τις 
πρώτες ακτίνες φωτός όπως όλα 
τα ζώα, απόλυτος συντονισμός με 
το περιβάλλον. Καφές κουταλάτος 
στο πλαστικό, κάτω από τα πελώρια 
πλατάνια. Τα πρωινά αναρρίχηση 
στο πεδίο Σπληθάρι και τα 
απογεύματα στο πεδίο Αλώνι, τα 
μεσημέρια σιέστα στις αιώρες. Να 
λέμε κάθε μέρα να πεταχτούμε ως 
τον Μυστρά κι όλο εδώ να μένουμε. 

Δροσιά μόνιμη, άλλη εποχή εδώ 
πέρα. Τα τηλεφωνήματα από τον 
καύσωνα της Αθήνας μοιάζουν 
να έρχονται από κάποιον άλλο 
πλανήτη, κι ας απέχουμε μόλις 
δυόμισι ώρες από εκεί. Ευτυχώς 
δεν έχει και σήμα. Από τον κεντρικό 
δρόμο ψηλότερα, που ενώνει 
Σπάρτη με Καλαμάτα, ζήτημα να 
περνούν δέκα αυτοκίνητα την ημέρα 
– φημίζεται για το στροφιλίκι του και 

Λαγκάδα Ταϋγέτου – 
Λακωνία: Αναρρίχηση 
και παγωμένες βουτιές

τα περάσματα μέσα από τα λαξευτά 
στον βράχο τούνελ.

Οι πιο covid-free μέρες της χρονιάς. 
Για να δούμε άνθρωπο, πρέπει 
να νυχτώσει και να πεινάσουμε, 
να φτάσουμε στο κοντινό χωριό 
Τρύπη και να διαλέξουμε ταβέρνα. 
Ο «Καρβασσαράς» μάς κλέβει 
την καρδιά συνήθως, είναι σαν το 
σπίτι του παππού και της γιαγιάς. 
Και τα «Χρώματα» στα γειτονικά 
Πικουλιάνικα: ντρεπόμαστε να 
μπούμε με τα αναρριχητικά αλλά οι 
απίθανες πειραγμένες γεύσεις του 
συγκινούν και τους πιο αμετανόητους 
κάμπερ. Τι άλλο να θελήσει ο 
άνθρωπος; 

Ένα μπάνιο. Εδώ και αυτό. Κάτω 
από την Τρύπη, στις πηγές του 
ποταμού Κνακίωνα. Τρεχούμενα 
νερά και βάθρες για θεαματικές 
βουτιές. Ημέρα Κυριακή παθαίνουμε 
πολιτισμικό σοκ. Έρχονται από 
παντού εκδρομείς για κολύμπι, 
παιδάκια σωρό πηδάνε στα 
παγωμένα νερά δίχως δεύτερη 
σκέψη, χαλούν τον κόσμο με τις φωνές 
τους. Κοιταζόμαστε συνωμοτικά: 
ήρθε η ώρα να ξαναγυρίσουμε στις 
«σπηλιές» μας.  

kathimerini.gr
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

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

(Νorth of Main Subway)

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

Πως θα σας φαινόταν μία 
περιήγηση στην άγνωστη Βοιωτία; 
Σε μια περιοχή που διασχίζουμε σε 
κάθε μας ταξίδι προς τον Βορρά 
και ποτέ δεν έχουμε εξερευνήσει; 
Εκεί κρύβονται αρχαίες πόλεις και 
θολωτοί τάφοι, μοναδικά βυζαντινά 
μοναστήρια και ιδιαίτερα μνημεία που 
ούτε φανταζόμασταν ότι υπήρχαν. 
Γνωρίζατε ότι εδώ βρισκόταν η αρχαία 
πόλη Χαιρώνεια η οποία φημιζόταν 
για την παραγωγή αιθέριων ελαίων 
από άνθη; Ότι το περίφημο Λιοντάρι 
της Χαιρώνειας τοποθετήθηκε ως 
επιτύμβιο μνημείο στο σημείο όπου 
έπεσαν οι Θηβαίοι ιερολοχίτες κατά 
τη Μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ., 
στην οποία νίκησαν οι Μακεδόνες; 
Ότι στον Ορχομενό σώζεται ακόμη 
το αρχαίο θέατρο όπου τον 4ο αιώνα 
π.Χ γίνονταν μουσικοί, θεατρικοί και 
ποιητικοί αγώνες προς τιμήν των 
Χαρίτων, του Διονύσου και του Δία;

Στη Βοιωτία γίνεται να περιηγείσαι 
για ώρες ανακαλύπτοντας διαρκώς 
άγνωστους θησαυρούς. Σύμμαχος 
σε αυτές τις εξερευνήσεις είναι οι 
Διαδρομές, το πρωτοποριακό micro-
site της Νέας Οδού που μέσα από 
συναρπαστικές ιστορίες παρουσιάζει 
τις ομορφιές των περιοχών που 
προσεγγίζουν οι δρόμοι της.

Εύχρηστο και ελκυστικό ως προς 
τον σχεδιασμό του, συμβατό με κινητά 
και συσκευές tablet, το microsite 
Διαδρομές σχεδιάστηκε από τη Νέα 
Οδό σε συνεργασία με το Σωματείο 
Διάζωμα, την startup Clio Muse, 
καθώς και με την εταιρία Pixelocra-
cy και περιλαμβάνει 200 αξιοθέατα, 
οργανωμένα σε 20 διαδρομές και 
538 ιστορίες με μυστικά, μύθους και 
παραδόσεις αποκαλύπτοντας στους 
ταξιδιώτες, τον πλούτο της Ελλάδας, 
με ένα μόνο κλικ.

Πως θα σας φαινόταν λοιπόν, να 
οργανώσουμε την περιήγησή μας 
στην Βοιωτία μέσα από κείμενα, 
φωτογραφίες και αφηγήσεις που 
ιντριγκάρουν και μας δελεάζουν για 
ταξίδι; Θα μάθουμε ότι η Θήβα υπήρξε 
μεγάλο διοικητικό κέντρο ήδη από την 
μυκηναϊκή εποχή, η τρίτη ισχυρότερη 
πόλη – κράτος της αρχαίας Ελλάδας, 
αλλά και ισχυρό κέντρο των 
βυζαντινών χρόνων. Στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο θα γνωρίσουμε, μέσα 

από νέες τεχνολογίες και δεκαοκτώ 
ενότητες, τα μυστικά μιας διαχρονικά 
σπουδαίας πόλης που συνέβαλλε τα 
μέγιστα στη διαμόρφωση του αρχαίου 
κόσμου αλλά και του αρχαίου αττικού 
δράματος.

Θα επισκεφτούμε νοερά τα 
θεμέλια του αρχαίου Ορχομενού που 
άκμασε τον 14ο-13ο αιώνα π.Χ. και 
υπήρξε σημαντικό μυκηναϊκό κέντρο 
συμμετέχοντας στο σπουδαιότερο 
τεχνικό έργο της προϊστορίας, την 
αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας. 
Μάρτυρας είναι ο εντυπωσιακός 
μυκηναϊκός Θολωτός τάφος του 
Μινύα με τις υπέροχες ανάγλυφες 
διακοσμήσεις που προσομοιάζει με 
τον τάφο του Ατρέα στις Μυκήνες.

Θα γοητευτούμε από το Καβίρειο, 
όπου γίνονταν τα μυστήρια δίπλα 
στο άλσος της Δήμητρας Καβιραίας 
και Κόρης κι έπειτα θα μεταφερθούμε 
στους βυζαντινούς χρόνους και θα 
θαυμάσουμε την πανέμορφη Μονή 
Σκριπούς του Ορχομενού και τη 
Μονή Οσίου Λουκά του Στειριώτη, ένα 
μοναδικό μοναστηριακό συγκρότημα, 
εξέχον δείγμα μεσοβυζαντινής 
αρχιτεκτονικής και τέχνης που 
συγκαταλέγεται στα Μνημεία 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
ένας αυτοκινητόδρομος αναλαμβάνει 
να γίνει ο προσωπικός μας ξεναγός 
σχεδιάζοντας έναν εύχρηστο 
ηλεκτρονικό χάρτη, εμπλουτισμένο με 
αρχεία ήχου, εικόνες και μοναδικές 
ιστορίες, για την φύση και τον 
πολιτισμό, τα έθιμα, τις παραδόσεις, 
τα αξιοθέατα και τα μουσεία, 
ταξιδεύοντάς μας στους προορισμούς 
που προσεγγίζουν οι δρόμοι του.

Έτοιμοι για ταξίδι στη Βοιωτία 
λοιπόν, με τις Διαδρομές της Νέας 
Οδού.

kathimerini.gr

Επόμενος προορισμός: 
Βοιωτία
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25ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ του HHF
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Οι παράγοντες που διαμορφώνουν 
το ανοσοποιητικό είναι περίπλοκοι. Η 
ανοσία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 
γενετικές παραμέτρους, οπότε ό,τι και να 
κάνουν τα παιδιά σας φέτος, οι επιπτώσεις 
θα αφορούν μόνο κάποιες πτυχές του 
ανοσοποιητικού τους (φωτ. A.P.).

H πανδημία του κορωνοϊού είχε και 
μερικά θετικά: τα παιδιά μου δεν έπαθαν 
ούτε ένα κρυολόγημα από τον Μάρτιο, και 
εγώ παρομοίως. Οι κόκκινες μύτες δεν μου 
έχουν λείψει καθόλου, όμως γνωρίζω ότι 
η επαφή με βακτήρια και ιούς μπορεί να 
κάνει καλό στα παιδιά, γιατί η έκθεση σε 
παθογόνους οργανισμούς διαμορφώνει το 
ανοσοποιητικό σύστημα.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους 
που έχουμε τα εμβόλια – όταν εισάγουμε 
τμήματα παθογόνων οργανισμών ή 
νεκρούς παθογόνους οργανισμούς 
στο σώμα μας, αυτό μαθαίνει να τους 
αναγνωρίζει και να τους καταπολεμά 
καλύτερα, αν ποτέ έρθει σε επαφή μαζί 
τους. 

Με βάση την υπόθεση της υγιεινής –
αμφιλεγόμενη θεωρία που προτάθηκε 
για πρώτη φορά το 1989, από τον Αγγλο 
επιστήμονα Ντέιβιντ Στράχαν–, όσο τα 
παιδιά μεγαλώνουν με αντισηπτικά και 
χλωρίνες και με λιγότερες λοιμώξεις τόσο 
αυξάνονται οι αλλεργίες και τα αυτοάνοσα 
νοσήματα. Το επιχείρημα είναι ότι η 
αποστείρωση δεν βοηθάει στην ανάπτυξη 
ανοσίας – αν και κάποιοι επιστήμονες δεν 
πείθονται. 

Ετσι, όσο και αν πανηγυρίζω 
που απαλλαχθήκαμε από μύξες και 
φταρνίσματα, δεν μπορώ παρά να 
αναρωτηθώ αν η απομόνωση λόγω 
COVID-19 επηρεάζει το ανοσοποιητικό 
των παιδιών. Μήπως κλειδώνοντας 
όλη μέρα τα παιδιά μας στο σπίτι για 
να τα προστατεύσουμε από έναν ιό, τα 
καθιστούμε πιο ευάλωτα σε άλλους ή 
ακόμη και σε χρόνιες ασθένειες για την 
υπόλοιπη ζωή τους;

Ας αρχίσουμε με τα καθησυχαστικά 
νέα. Το ανοσοποιητικό σύστημα 
κάποιων παιδιών θα επωφεληθεί από 
την παραμονή στο σπίτι. Ας δούμε για 
παράδειγμα τον ιό RSV, που πλήττει 
το αναπνευστικό σύστημα και ο οποίος 
συνήθως μεταδίδεται σε παιδιά κάτω των 
δύο ετών, τις περισσότερες φορές σε 
βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Στις ΗΠΑ, ο RSV στέλνει στο νοσοκομείο 
57.000 βρέφη και νήπια ετησίως, ενώ 
σε σπάνιες περιπτώσεις πυροδοτεί την 
εμφάνιση άσθματος, σε μια υπερβολική 
αντίδραση του ανοσοποιητικού 
συστήματος. «Οσο πιο μικρή η ηλικία του 
ασθενούς, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος», 
σημειώνει ο δρ Τομπάιας Κόλμαν, του 

Υ Γ Ε Ι Α

Βλάπτει το ανοσοποιητικό 
των παιδιών ο εγκλεισμός;

παιδιατρικού ινστιτούτου Τέλεθον, στο 
Περθ της Αυστραλίας. Αν, λοιπόν, τα 
παιδιά που θα πάθαιναν φέτος RSV το 
πάθουν αργότερα, είναι μια νίκη, γιατί τότε 
οι κίνδυνοι θα είναι μικρότεροι. 

Το αντίθετο ισχύει για άλλους ιούς. Ο 
κυτταρομεγαλοϊός (CMV) και το σύνδρομο 
Epstein-Barr, συνήθεις λοιμώξεις που 
προξενούνται από τον ιό του έρπητος, 
έχουν λίγα σοβαρά συμπτώματα στα 
μικρά παιδιά. Ωστόσο, στα μεγαλύτερα 
παιδιά μπορεί να προξενήσουν λοιμώδη 
μονοπυρήνωση, η οποία δια-ρκεί μήνες 
και σε σπάνιες περιπτώσεις έχει σοβαρές 
επιπλοκές. Εξάλλου, οι λοιμώξεις δεν είναι 
το μόνο πράγμα που πρέπει να έχουμε 
στον νου. 

Οταν τα παιδιά συνυπάρχουν με άλλα 
παιδιά, μοιράζονται μικρόβια που δεν 
προξενούν ασθένειες, αλλά μπορεί να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη ανοσίας, καθώς 
ενισχύουν το οικοσύστημα μικροβίων 
του οργανισμού που λέγεται μικροβίωμα. 
Επίσης, με τακτική έκθεση μικρών παιδιών 
σε πιθανά αλλεργιογόνα, όπως η γύρη, τα 
αυγά, το φυστικοβούτυρο και οι γαρίδες, 
ο οργανισμός τους εκπαιδεύεται ώστε να 
διαχειρίζεται τις ουσίες αυτές καλύτερα 
στο μέλλον. Οι παιδίατροι έλεγαν στους 
γονείς το αντίθετο: να περιμένουν μέχρι τα 
παιδιά να μεγαλώσουν πριν τους δώσουν 
πιθανά αλλεργιογόνα. Κλινικές δοκιμές 
το 2015 και το 2016 έδειξαν ότι νωρίτερα 
είναι, στην πραγματικότητα, καλύτερα και η 
Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής άλλαξε 
τις συστάσεις της.  

Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε 
αγροκτήματα, περικυκλωμένα από 
ζώα που διαθέτουν όλων των ειδών τα 
μικρόβια, έχουν μικρότερους κινδύνους να 
αναπτύξουν άσθμα, έκζεμα και αλλεργίες. 
Είναι η υπόθεση των «παλιόφιλων», 
σύμφωνα με την οποία η συχνή έκθεση 
σε μικροοργανισμούς που έχουν εξελιχθεί 
παράλληλα με το ανθρώπινο είδος βοηθά 
στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού 
συστήματος.

Ωστόσο, οι παράγοντες που δια-
μορφώνουν το ανοσοποιητικό είναι τόσο 
περίπλοκοι που δεν μπορεί κανείς να πει 
ότι αν τα παιδιά μείνουν για ένα χρόνο μέσα 
στο σπίτι, καταστρέφεται το ανοσοποιητικό 
τους. «Οπως το ανοσοποιητικό είναι τόσο 
περίπλοκο, έτσι και όλοι οι παράγοντες που 
το επηρεάζουν είναι επίσης περίπλοκοι», 
σημειώνει ο παιδοαλλεργιολόγος Ρούτσι 
Σίγκλα. Η ανοσία επηρεάζεται σε μεγάλο 
βαθμό από γενετικούς παράγοντες, οπότε 
ό,τι και να κάνουν τα παιδιά σας εφέτος, 
οι επιπτώσεις θα αφορούν μόνο κάποιες 
πτυχές του ανοσοποιητικού τους.

kathimerini.gr
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...έμπειρος ζαχαροπλάστης 
να εργαστεί στο γνωστό 
ζαχαροσπλαστείο του 

Scarborough
Kostas Bakery

- Ευχάριστο περιβάλλαον
- Μισθός ικανοποιητικός

Οι  ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στον κ. Κώστα Μαργαρώνη:  

647 -748-9229

Ζητείται...

Με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων παγκοσμίως να έχει ξεπεράσει 
πλέον τα 30 εκατομμύρια, κυβερνητικές και 
τοπικές αρχές στην Ευρώπη και όλο τον 
κόσμο, επιχειρούν να εξαντλήσουν όλα τα 
περιθώρια αυστηροποίησης των μέτρων 
περιορισμού του κορωνοϊού, προκειμένου 
να μην φτάσουν εκ νέου σε «οριζόντια 
καραντίνα».

Παρά την δυσάρεστη, κοινωνικά και 
οικονομικά, εμπειρία της περασμένης 
άνοιξης, τα σενάρια περί ολικού lockdown 
έχουν επανέλθει στο προσκήνιο.

Ηδη, δρακόντεια υγειονομικά μέτρα 
τέθηκαν από σε ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και την Ισπανία.

«Τα νούμερα του Σεπτεμβρίου πρέπει να 
χρησιμεύσουν ως κώδωνας συναγερμού 
για όλους στην Ευρώπη», όπου ο αριθμός 
των νέων κρουσμάτων είναι πλέον 
μεγαλύτερος από τα στοιχεία του Μαρτίου 
και του Απριλίου, προειδοποίησε από την 
Κοπεγχάγη ο διευθυντής του ευρωπαϊκού 

τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας Χανς Κλούγκε.

Η ευρωπαϊκή ζώνη του ΠΟΥ 
περιλαμβάνει 53 χώρες, ανάμεσά τους 
και η Ρωσία, μετρά περί τα 5 εκατομμύρια 
καταγεγραμμένα κρούσματα και 
περισσότερους των 227.000 θανάτους 
, σύμφωνα με τα στοιχεία του διεθνούς 
οργανισμού.

Ισπανία: Μερικό lockdown στις 
κόκκινες ζώνες της Μαδρίτης

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης 
διέταξε την επιβολή lockdown από την 
Δευτέρα σε ορισμένες από τις φτωχότερες 
συνοικίες της πόλης και των περιχώρων 
της, όπου διαμένουν περίπου 850.000 
άνθρωποι (το 13% του πληθυσμού της 
μητροπολιτικής περιοχής), μετά την 
αναζωπύρωση των κρουσμάτων εκεί.

Η πρόεδρος της περιφέρειας Ισαβέλ 

Ντίαθ Αγιούσο είπε σήμερα ότι οι κάτοικοι 
έξι βαριά πληγεισών συνοικιών δεν θα 
μπορούν να εξέλθουν της περιοχής τους, 
παρά μόνο για λόγους πρώτης ανάγκης, 
όπως να πάνε στη δουλειά τους, στον 
γιατρό ή τα παιδιά τους στο σχολείο. 
Αντιθέτως, θα μπορούν να κινηθούν 
ελεύθερα μέσα στη συνοικία.

Με τον ίδιο τρόπο, η είσοδος στις 
περιοχές αυτές, εκτός για λόγους έκτακτης 
ανάγκης, θα απαγορευτεί.

Τα πάρκα θα παραμείνουν κλειστά, 
στις συναθροίσεις θα μπορούν να 
συμμετάσχουν έως 6 άνθρωποι, ενώ τα 
καταστήματα, τα μπαρ και τα εστιατόρια θα 
πρέπει να περιορίσουν την δυναμικότητά 
τους στο 50% και να κλείνουν έως τις 10 το 
βράδυ στις πληγείσες περιοχές.

Στόχος των νέων μέτρων είναι «ο 
περιορισμός της κινητικότητας και 
της δραστηριότητας τις ζώνες όπου 
διαπιστώνεται έντονη μετάδοση του ιού», 
σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές 
αρχές της Μαδρίτης.

Στην Ισπανία, μία από τις πλέον 
πληγείσες από τη πανδημία χώρες, ο 
αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε τα 
600.000 και οι θάνατοι τους 30.000.

Αυστρία: εκθετική αύξηση 
κρουσμάτων και ενίσχυση 
μέτρων

Στην Αυστρία, οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις 
στους εσωτερικούς χώρους θα 
περιορισθούν στα 10 άτομα.

«Εχουμε μία εκθετική αύξηση των νέων 
κρουσμάτων στην Αυστρία», δήλωσε 
ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς 
παραδεχόμενος ότι η χώρα του ζει το 
δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Αυστηρότερα μέτρα ως προς την χρήση 
μάσκας και τις δημόσιες συναθροίσεις 
εφαρμόζονται εδώ και μία εβδομάδα 
στην χώρα. Η χρήση μάσκας είναι πλέον 
υποχρεωτική, εκτός των σούπερ μάρκετ 
και των μέσων συγκοινωνίας, σε όλα τα 
καταστήματα και τα δημόσια κτίρια.

Ο αυστριακός καγκελάριος προειδοποίη-
σε ότι, εάν ο αριθμός των κρουσμάτων 
συνεχίσει να αυξάνεται, δεν αποκλείεται 
η επιβολή νέων μέτρων, εκφράζοντας, 
ωστόσο, την ελπίδα ότι τελικά θα 
αποφευχθεί ένα δεύτερο lockdown.

Γαλλία: κούρσα ενάντια 
στον χρόνο

Στην Γαλλία όπου έχουν ενισχυθεί τα 
περιοριστικά μέτρα, όπως απαγόρευση 
φοιτητικών πάρτι, σχολικών εκδρομών 
και επισκέψεων, των συγκεντρώσεων 
άνω των δέκα ατόμων, το υπουργείο 
Υγείας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζονται νέοι 
περιορισμοί, που θα περιλαμβάνουν 
«πιθανό κλείσιμο των μπαρ» ή την 
«απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων».

Ηδη, οι αρχές της Νίκαιας ανακοίνωσαν 
χθες ότι θα απαγορευθούν οι συναθροίσεις 
άνω των δέκα ατόμων σε δημόσιους 
χώρους και θα αυστηροποιηθούν οι 
κανονισμοί ως προς την κατανάλωση 
αλκοόλ σε εξωτερικούς χώρους ώστε να 
περιοριστούν τα κρούσματα του κορονοϊού 
που αυξάνονται στην περιοχή.

«Το διακύβευμα είναι να εφαρμοσθούν 
μέτρα για να αποφευχθεί η συρροή στα 
νοσοκομεία, είναι μία κούρσα ενάντια 
στον χρόνο. Πρέπει να αποφασισθούν την 
κατάλληλη στιγμή, όχι πολύ νωρίς διότι 
είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, ούτε πολύ 
αργά», σχολίασε ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ 
Βεράν.

Στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο 
Παρίσι, το πλήθος θα υποδεχθεί την άφιξη 
του ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας θα 
περιορισθεί στα 5.000 άτομα.

Ηνωμένο Βασίλειο: «Σκληρά 
μέτρα για να σωθούν τα 
Χριστούγεννα»

Η αύξηση των κρουσμάτων στην χώρα 
οδήγησε στην επαναφορά μέτρων για την 
ανάσχεση της εξάπλωσης της επιδημίας. 
Ετσι, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις 
άνω των έξι ατόμων τόσο σε εσωτερικούς 
όσο και σε εξωτερικούς χώρους στην 
Αγγλία.

Περιοριστικά μέτρα εφαρμόζονται σε 
τοπικό επίπεδο και σε άλλες περιοχές, 
ενώ υπό μελέτη βρίσκεται επίσης η 
επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας την 
νύκτα, καθώς η κυβέρνηση αγωνίζεται 
να αποφύγει την επιβολή ενός καθολικού 
lockdown.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν αποκλείει 
το ενδεχόμενο επιβολής νέου lockdown 
σε ολόκληρη την Αγγλία, ως «τελευταία 
αμυντική γραμμή», αλλά προσπαθεί να 
αποφύγει το μέτρο εφαρμόζοντας τοπικά 
περιοριστικά μέτρα.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ 
ερωτήθηκε σήμερα για τις πληροφορίες 

Η απειλή 
νέου 

lockdown 
φέρνει 

αυστηρά 
μέτρα 

παγκοσμίως
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που κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο 
επιβολής γενικού lockdown διάρκειας 
δύο εβδομάδων κατά την διάρκεια των 
σχολικών διακοπών που αρχίζουν στα 
μέσα του Οκτωβρίου και απάντησε στο 
BBC ότι η κυβέρνηση «θέλει να αποφύγει 
ένα εθνικό lockdown, αλλά είμαστε έτοιμοι 
να το εφαρμόσουμε, αν παραστεί ανάγκη».

«Είμαστε έτοιμοι να πράξουμε ό,τι 
χρειάζεται για να προστατεύσουμε ζωές», 
δήλωσε τονίζοντας ότι η κυβέρνηση 
είναι πιθανόν να προσφύγει στην λήψη 
τοπικών περιοριστικών μέτρων, όπως 
έχει ήδη κάνει σε ορισμένες περιοχές της 
βορειοανατολικής Αγγλίας.

Τα μέτρα ετέθησαν σε εφαρμογή 
σήμερα και αφορούν εκατομμύρια πολίτες. 
Απαγορεύουν τις συναντήσεις μεταξύ 
ατόμων από διαφορετικά νοικοκυριά 
και εισάγουν απαγόρευση κυκλοφορίας 
από τις 22.00 έως τις 05.00 σε τόπους 
ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
βρετανικών μέσων ενημέρωσης, 10 
εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις ζώνες 
εφαρμογής των τοπικού χαρακτήρα 
μέτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι ο 
αριθμός των νοσηλευομένων της Cov-
id-19 διπλασιάζεται κάθε 8 ημέρες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, την χώρα που έχει 
πληγεί περισσότερο από την επιδημία 
στην Ευρώπη.

Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον 
δέχεται οξεία κριτική για την διαχείριση 
του ζητήματος των διαγνωστικών τεστ, η 
ζήτηση των οποίων ξεπερνά κατά πολύ την 
προσφορά.

Νέο «θύμα» της πανδημίας είναι η 
παραδοσιακή δημόσια εκδήλωση της 
αλλαγής του έτους στο Λονδίνο με το 
θέαμα των πυροτεχνημάτων την ματαίωση 
της οποίας ανακοίνωσε ήδη ο δήμαρχος 
της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν.

«Πρέπει να είμαστε σκληροί τώρα» 
για να ανακόψουμε το δεύτερο κύμα και 
να σώσουμε τα (πολύ προσφιλή στους 
Βρετανούς) Χριστούγεννα, προειδοποίησε 
ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, 
καλώντας τον πληθυσμό να σεβασθεί την 
απαγόρευση «των 6».

Στην Τσεχία, όπου ο ρυθμός εξάπλωσης 
της επιδημίας είναι από τους ταχύτερους 
στην Ευρώπη μαζί με την Ισπανία, την 
Γαλλία, την Μάλτα, την Κροατία και την 
Ρουμανία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων, η κυβέρνηση αντέδρασε με 
την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων, 
μείωση του ωραρίου λειτουργίας των μπαρ 
από χθες, απαγόρευση των δημόσιων 
εκδηλώσεων ορθίων σε εσωτερικούς 

χώρους και επέκταση της χρήσης της 
μάσκας στα σχολεία.

Αυστηροποίηση και σε Δανία, 
Ισλανδία, Ολλανδία

Η Δανία μειώνει το όριο των 
συμμετεχόντων σε δημόσιες εκδηλώσεις 
στους 50 (από 100) και ορίζει ότι τα μπαρ 
και τα εστιατόρια θα κλείνουν στις 22.00 
για την αντιμετώπιση της αύξησης των 
κρουσμάτων της επιδημίας COVID-19, 
ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μέτε 
Φρέντρικσεν.

Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αυξηθεί 
στην Δανία τις τελευταίες εβδομάδες μετά 
την χαλάρωση των μέτρων του lockdown 
που είχε επιβληθεί ανάμεσα στον Μάρτιο 
και τον Μάιο.

Την Κυριακή 454 νέα κρούσματα 
καταγράφηκαν στην Δανία, κοντά στον 
αριθμό ρεκόρ των 473 που είχε καταγραφεί 
τον Απρίλιο.

Ο ρυθμός αναπαραγωγής του ιού 
βρίσκεται στο 1,5 σε ολόκληρη την χώρα.

Η κυβέρνηση της Ισλανδίας επέβαλε το 
κλείσιμο των χώρων ψυχαγωγίας και των 
παμπ στην περιφέρεια της πρωτεύουσας 
Ρέικιαβικ για τέσσερις ημέρες, από τις 18 
έως τις 21 Σεπτεμβρίου για την ανάσχεση 
της διάδοσης της επιδημίας Covid-19.

Η Ολλανδία κατέγραψε 1.972 
νέα κρούσματα, αριθμό ρεκόρ 
για τέταρτη συνεχή ημέρα

Η κυβέρνηση του Μάρκ Ρούτε 
ανακοινώνει νέα περιοριστικά μέτρα 
τοπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνουν 
την απαγόρευση των μεγάλων δημοσίων 
συναθροίσεων και το κλείσιμο των 
εστιατορίων και των μπαρ νωρίς το βράδυ.

Η κυβέρνηση της Ισλανδίας επέβαλε το 
κλείσιμο των χώρων ψυχαγωγίας και των 
παμπ στην περιφέρεια της πρωτεύουσας 
Ρέικιαβικ για τέσσερις ημέρες, από τις 18 
έως τις 21 Σεπτεμβρίου για την ανάσχεση 
της διάδοσης της επιδημίας Covid-19.

Ισραήλ: Δεύτερο εθνικό 
lockdown

Το Ισραήλ εισήλθε σε δεύτερο εθνικό 
lockdown με την έναρξη της περιόδου 
των μεγάλων εβραϊκών γιορτών, με 
αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αναγκαστούν 
να παραμείνουν στα σπίτια τους Το αρχικό 
lockdown στη χώρα επιβλήθηκε στα τέλη 
Μαρτίου και χαλάρωσε τον Μάιο, όταν 
τα νέα κρούσματα είχαν περιορισθεί σε 
μονοψήφιούς αριθμούς.

Ωστόσο ισραηλινοί αξιωματούχοι 

αναγνωρίζουν τώρα ότι προχώρησαν 
σε άρση των περιορισμών πολύ νωρίς 
ελπίζοντας ότι θα αποφευχθεί περαιτέρω 
οικονομική ζημιά ανοίγοντας και πάλι τον 
ιδιωτικό τομέα. Είχαν επίσης επιτρέψει 
τις μαζικές συναθροίσεις, γεγονός 
που συνέβαλε στην αύξηση των νέων 
κρουσμάτων σε υψηλά ημερήσια επίπεδα 
άνω των 5.000.

Το νέο lockdown θα διαρκέσει τρεις 
εβδομάδες και συμπίπτει με την έναρξη 
του εβραϊκού Νέου Έτους (Ρος Ασανά) 
που παραδοσιακά είναι μια περίοδος για 
οικογενειακές συγκεντρώσεις και ομαδικές 
προσευχές.

Βάσει των νέων κανόνων, οι Ισραηλινοί 
πρέπει να παραμένουν σε απόσταση έως 
500 μέτρων από τα σπίτια τους, με εξαίρεση 
δραστηριότητες όπως η μετακίνηση προς 
την εργασία, η αγορά των απαραίτητων 
προμηθειών και ο περίπατος σε 
εξωτερικούς χώρους για άσκηση. Οι χώροι 
εργασίας θα λειτουργούν με περιορισμούς.

Η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι 
περιορισμοί στον αριθμό των πιστών 
είναι μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή 
στις συναγωγές, οι οποίες συνήθως είναι 
γεμάτες λόγω του Ρος Ασανά και του 
Γιομ Κιπούρ, της εβραϊκής Ημέρας της 
Εξιλέωσης.

Από τότε που ο κορονοϊός εμφανίστηκε 
στο Ισραήλ, μια χώρα 9 εκατ. κατοίκων, 
1.169 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι θεωρούν 
ότι η μη σωστή συμμόρφωση με την 
υποχρεωτική χρήση μάσκας καθώς και η 
ανεπαρκής κοινωνική αποστασιοποίηση 
στις αραβικές και τις υπερορθόδοξες 
εβραϊκές κοινότητες και τα σχολεία 
τροφοδότησαν ένα δεύτερο κύμα 
κρουσμάτων.

Πολλοί Ισραηλινοί έχουν κατηγορήσει 
τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν 
Νετανιάχου, του οποίου οι υπουργοί 
έχουν ανοικτά διαπληκτιστεί για τους 
τρόπους αντιμετώπισης της πανδημίας, 
ότι αντέδρασε με καθυστέρηση στην νέα 
αύξηση και χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν 
στις εβδομαδιαίες διαδηλώσεις που 
γίνονται έξω από την επίσημη κατοικία του 
στην Ιερουσαλήμ.

Αυστραλία: τοπική απομόνωση

Στην Αυστραλία, το εθνικό lockdown 
έχει μετατραπεί σε τοπική απομόνωση. 
Από τον Ιούλιο ισχύει στην Μελβούρνη η 
απαγόρευσης μετακίνησης σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων από το 
σπίτι.

Νέα Ζηλανδία: 21 Σεπτεμβρίου 
αίρεται το δεύτερο lockdown

Αφού πέρασε πολλές εβδομάδες χωρίς 
την εμφάνιση κρούσματος, η Νέα Ζηλανδία 
επέβαλε νέο lockdown μετά την εμφάνιση 
κρουσμάτων. Τα μέτρα θα αρθούν στις 21 
Σεπτεμβρίου, αλλά θα παραμείνουν στο 
Οκλαντ εν αναμονή νέας αξιολόγησης της 
κατάστασης.

Καναδάς: μπροστά στο φάσμα 
του lockdown;

«Αυτό που παρατηρούμε στους αριθμούς 
των τελευταίων ημερών θα πρέπει να 
ανησυχήσει του πάντες», προειδοποίησε 
ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν 
Τριντό. «Το τελευταίο πράγμα που 
θέλουμε να ξαναζήσουμε είναι το lock-
down της άνοιξης», είπε απευθύνοντας 
έκκληση για την τήρηση των υγειονομικών 
κανόνων. Πιο απειλητικός εμφανίσθηκε ο 
πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ: 
«Θέλω να είμαι σαφής: όλα τα ενδεχόμενα 
είναι επάνω στο τραπέζι».

Ο ΠΟΥ δεν αναθεωρεί 
την διάρκεια της καραντίνας

Ο ΠΟΥ κατέστησε σαφές ότι δεν 
προτίθεται να αναθεωρήσει την διάρκεια 
των 14 ημερών καραντίνας που ισχύει για 
τα άτομα που έχουν έλθει σε επαφή με τον 
ιό.

Παρά ταύτα, στην Γαλλία η διάρκεια 
της απομόνωσης κατέβηκε στις 7 ημέρες 
σε περίπτωση επαφής και διαρκεί πλέον 
10 ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ιρλανδία. Πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, 
σχεδιάζουν την μείωση της διάρκειας της 
καραντίνας, όπως η Πορτογαλία και η 
Κροατία.

με πληροφορίες από AFP, BBC,
 ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ
Καθημερινή
  
Το 1938 ίσως να ήταν μία ακόμη χρονιά. 

Eνα απλό τετραψήφιο νούμερο, μία 
απροσδιόριστη στιγμή, ένας κόκκος άμμου 
στην ατέρμονη παραλία της αιωνιότητας. 
Και μάλλον έτσι την αντιμετώπιζαν πολλοί 
από τους συγκαιρινούς της. Ωστόσο, 
το 1938, αναδρομικά, υπήρξε πολλά 
περισσότερα. Το μαρτυρούν τα γεγονότα: 
Συμφωνία του Μονάχου, παράδοση 
της Σουδητίας, πτώση της κυβέρνησης 
Λέον Μπλουμ και κλείσιμο της αριστερής 
παρένθεσης του Λαϊκού Μετώπου στη 
Γαλλία, διάσκεψη για το προσφυγικό στο 
Εβιάν, προσάρτηση της Αυστρίας από τη 
Γερμανία, εκκίνηση του ολοκαυτώματος με 
την Kristallnacht. Στο «Υποτροπή, 1938», 
ένα συναρπαστικό και γραμμένο με μεγάλη 
επιδεξιότητα βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλις, ο Μικαέλ 
Φεσέλ, ένας από τους σπουδαιότερους 
Γάλλους φιλοσόφους σήμερα, επιλέγει –
με τη βοήθεια της τύχης– να καταδυθεί 
στις γαλλικές εφημερίδες της εποχής και 
να αποδυθεί σε μία διεξοδική μελέτη της 
αρθρογραφίας τους.

Διεισδύοντας στο «σύμπαν» των ιδεών 
και των αφηγημάτων του 1938, ο Φεσέλ 
ανακαλύπτει μία σειρά από ανησυχητικές 
αναλογίες με το σήμερα. Υπό όρους, η 
περίοδος που εγκαινιάστηκε τότε δεν έχει 
παρέλθει. Η αντίδραση προς τις κεντρικές 
αξιώσεις του Διαφωτισμού παραμένει. Εξ 
ου και η χρήση του όρου υποτροπή. Η 
υποτροπή μιας ασθένειας «επηρεάζει το 
σώμα σε δύο διαφορετικές περιόδους της 
ζωής του οργανισμού, αλλά η προέλευση 
του κακού είναι ίδια». Οφείλουμε συνεπώς 
να ανησυχούμε. Γνωρίζουμε πλέον σε τι 
συνίσταται το κακό. Ας είμαστε προσεκτικοί. 
Οχι για το μέλλον, όσο για τις συνθήκες 
του παρόντος που το προετοιμάζουν ή 
προοικονομούν. Καθηγητής φιλοσοφίας 
στην Ecole Polytechnique, ο Μικαέλ Φεσέλ 
(γενν. 1974) είναι σύμβουλος έκδοσης 
του περιοδικού «Esprit», συνεπιμελητής 
της σειράς «l’Ordre philosophique» των 
εκδόσεων Seuil και τακτικός σχολιαστής 
στην εφημερίδα «Liberation». Στην 
Ελλάδα κυκλοφορεί ένα ακόμη σημαντικό 
του έργο: «Ο Καιρός της Παρηγοριάς». 
Είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του για 
το πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο του και τους 
πολλαπλά ευάλωτους καιρούς μας.

Ο Μικαέλ Φεσέλ, ένας από τους 
σπουδαιότερους Γάλλους φιλοσόφους 
σήμερα, ερεύνησε σχολαστικά τις γαλλικές 
εφημερίδες της εποχής και μελέτησε 
διεξοδικά την αρθρογραφία τους. 

– Για ποιο λόγο να εντρυφήσει κανείς 
στον τύπο του 1938;

– Στην πλειονότητά τους, τα βιβλία 
ιστορίας για την περίοδο του 1930 
αφήνουν ένα κενό ανάμεσα στην εκλογική 
νίκη του Λαϊκού Μετώπου, το 1936, και 
την πανωλεθρία του 1940. Φρονώ ότι 
αυτό έχει συμβάλει στο να ενισχυθεί ο 
μύθος, σύμφωνα με τον οποίο η κοινωνική 
πολιτική του Μπλουμ ή οι καταλήψεις των 
εργοστασίων τον Ιούνιο του 1936 συνιστούν 
τους κύριους υπεύθυνους για την ήττα από 
τους Γερμανούς. Μελετώντας τον ημερήσιο 
και εβδομαδιαίο Τύπο του 1938, γνώρισα 
μία εντελώς διαφορετική ιστορία. Το 1938 
σηματοδοτεί το τέλος της πολιτικής του 
Λαϊκού Μετώπου εξαιτίας της αποστασίας 
του Ριζοσπαστικού Κόμματος. Το τελευταίο 
επέλεξε την ανατροπή, αποφασίζοντας 
να κυβερνήσει σε συμμαχία με τη Δεξιά. 
Αν και ήξερα από πριν τη μόνιμη επωδό 
χιλιάδων διοικητών της εποχής: «Καλύτερα 
Χίτλερ παρά Λαϊκό Μέτωπο», η διαδρομή 
μου στον Τύπο της εποχής μού επέτρεψε 
να την αντιληφθώ και να την κατανοήσω 
καλύτερα.

– τι σας προκάλεσε περισσότερο 
εντύπωση σε όσα ανακαλύψατε;

– Η διάχυτη μορφή ηθικής και 
δημοκρατικής ηττοπάθειας πριν από την 
πανωλεθρία. Αυτό μου προκάλεσε ιδιαίτερη 

εντύπωση. Η άμυνα της Γαλλίας απέναντι 
στις φασιστικές δυνάμεις προϋπέθετε 
μία αφοσίωση ή προσκόλληση στη 
δημοκρατία, την οποία όμως δεν βρήκα 
στον προπολεμικό Τύπο. Με άλλα λόγια, 
η ήττα της δημοκρατίας είχε ξεκινήσει να 
διαγράφεται από νωρίς.

– Απουσιάζουν το αναγκαίο 
δημοκρατικό «συναίσθημα» και το 
αναγκαίο δημοκρατικό ηθικό; 

– Ναι, αναμφίβολα. Αποδίδω ιδιαίτερη 
έμφαση στις αποτυχίες και στην αδυναμία 
του «συναισθήματος» του 1938. Στηρίζομαι 
ειδικότερα στα λογοτεχνικά κείμενα του 
Μπερνανός ή του Σαρτρ που έκαναν εκείνη 
τη χρονιά την εμφάνισή τους. Πρόκειται για 
κείμενα που περιγράφουν γλαφυρά την 
ψυχολογική εγκατάλειψη του ατόμου και 
την παράδοσή του σε λύσεις και προτάσεις 
αυταρχικές. Η γέννηση μιας φασιστικής 
προσωπικότητας στο «Η παιδική ηλικία 
ενός Αρχηγού» του Σαρτρ ή η «Οργή 
των Ηλιθίων» για την οποία κάνει λόγο 
ο Μπερνανός με βάση την αντίδραση 
ενός μεγάλου μέρους των αστών στην 
κατάληψη των εργοστασίων του 1936 από 
τους εργάτες σχετίζονται άμεσα με αυτή 
την παράδοση. Είναι η διαμόρφωση μιας 
αυταρχικής προσωπικότητας στην καρδιά 
των ατόμων που προκαλεί φόβο. Οταν η 
κρίση καθίσταται μία μορφή διακυβέρνησης 
και ο φόβος το μόνον κίνητρο για δράση.

– τι εννοείτε όταν υποστηρίζετε 
ότι η αδυναμία της δημοκρατίας 
ως καθεστώτος αφορά μόνον τις 
αποδυναμωμένες δημοκρατίες;

– Αυτό που προσπαθώ να δείξω στο 
βιβλίο είναι ότι το καθεστώς του Βισί δεν 
συνιστά μία ρήξη. Δεν είναι, δηλαδή, κάτι 
που τίποτα δεν μπορούσε να προδιαγράψει. 
Η άποψη ότι περνούμε από τη μέρα στη 
νύχτα, από μία δημοκρατία εξασθενημένη 
σε ένα σύστημα ολοκληρωτικό δεν 
αντέχει για πολύ στο φως της έρευνας 
του Τύπου της εποχής. Στον Τύπο του 
1938 ανακάλυψα συνθήματα σχετικά με 
το πνεύμα της θυσίας σε αντίθεση με το 
πνεύμα της ηδονής και της απόλαυσης. 
Συνθήματα που δεν αφορούν μόνον τους 
ακροδεξιούς κύκλους. Συνθήματα που θα 
αξιοποιήσει και ο Πετέν το 1940. Θα το 
πω και πάλι: δεν θέλω να υποτιμήσω τη 
σημασία της στρατιωτικής ήττας. Αυτό που 
επιδιώκω να δείξω είναι ότι η εγκατάλειψη 
των δημοκρατικών αξιών, προταγμάτων 
και συμπεριφορών προηγήθηκε της 
πανωλεθρίας. Προηγήθηκε και στη 
συνέχεια ενίσχυσε εισέτι τον αντίκτυπό της.

– υπήρχε, υπό αυτή την έννοια, ένα 
είδος κόπωσης με τη δημοκρατία;

– Αναμφίλεκτα. Η Γαλλία του 1938, 
και φοβάμαι και η Γαλλία του σήμερα, 
χαρακτηρίζεται από μία ευρύτατη 
δημοκρατική κόπωση. Κόπωση που 
προλειαίνει ενδεχομένως το έδαφος για 
πολλές περιπέτειες. Δεν είμαι σε θέση 
φυσικά να κρίνω το εύρος ή την ένταση 
της δημοκρατικής αυτής κόπωσης στα 
στρώματα του πληθυσμού. Αυτό συνιστά το 
έργο ενός ιστορικού ή κοινωνιολόγου. Δική 
μου επιδίωξη υπήρξε το να αποκαταστήσω 
τη μορφολογία μιας κυρίαρχης γλώσσας. 
Να κατανοήσω τη συλλογιστική της. Να 
περιγράψω τις συνήθειες της σκέψης 
που βρίσκονται στις κυρίαρχες, επίσημες 
ή δημοσιογραφικές, ομιλίες και λόγους 
της εποχής. Είναι δύσκολο να πιστεύεις 
ότι όλοι αυτοί οι λόγοι δεν είχαν απήχηση 
ή δεν άσκησαν επιρροή σε ένα μεγάλο 
μέρος της κοινωνίας. Αν και υπήρξαν 
αντιστάσεις στον αυταρχισμό, όπως η 
γενική απεργία στις 30 Νοεμβρίου 1938. 
Σημείο όπου ίσως και να εντοπίζεται το 
είδος της μαχητικότητας ή για την ακρίβεια 
τα ψήγματα της μαχητικότητας που θα 
γεννήσουν την Αντίσταση μερικά χρόνια 
έπειτα.

Το «Υποτροπή 1938» κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλις.

– Αναφέρετε συχνά πως η επιθυμία 
να υπερβούμε τη διάσταση Αριστεράς 
– Δεξιάς ή να αποκρύψουμε τις μεταξύ 
τους διαφορές κρύβει έναν μεγάλο 
κίνδυνο. Γιατί;

– Η διάσταση Αριστεράς – Δεξιάς 
γεννιέται με τη Γαλλική Επανάσταση. 
Αποτελεί, έως και σήμερα, το πλέον 
ακριβές και ορθό μέσο αποτύπωσης των 
όρων της πολιτικής διαμάχης. Προφανώς 
οι έννοιες Αριστερά και Δεξιά δεν είναι 
προσδιορισμένες μια για πάντα. Ούτε 
πρέπει να θεωρηθούν μονοσήμαντες. 
Υπάρχει μια Δεξιά φιλελεύθερη, μια Δεξιά 
συντηρητική, μια Δεξιά απολυταρχική. 
Οπως υπάρχει και μια Αριστερά 
ελευθεριακή, μια Αριστερά κρατικιστική, 
μια Αριστερά σοσιαλδημοκρατική. Εν 
τούτοις, η βασική διάκριση μεταξύ της 
επιβεβαίωσης της τάξης και της ατομικής 
ελευθερίας από τη μία πλευρά και της 
ισότητας στη συλλογική πρόοδο από 
την άλλη παραμένει ως αντίθεση. Ενώ, 
ταυτόχρονα, διαθέτει αξία καθώς επιτρέπει 
στη δημοκρατική διαμάχη να εκφράζεται 
χωρίς να εκφυλίζεται ή να κλιμακώνεται 
νομοτελειακά σε βία.

– μήπως ο λαϊκισμός τρέφεται από 
αντίστοιχες προσπάθειες απαξίωσης 
της διάστασης Αριστεράς – Δεξιάς;

– Αυτό που αποκαλούμε λαϊκισμό, 
είτε για να τον υπερασπιστούμε, είτε 
για να του ασκήσουμε κριτική, έχει ως 
στόχο το να αντιπαραβάλλει με τρόπο 
αφαιρετικό τον λαό και τις ελίτ, οικονομικές 
ή πολιτικές. Οσο η έκκληση προς τον λαό 
είναι σύμφυτη με τη δημοκρατία, άλλο 
τόσο δεν θα πρέπει να αξιοποιείται για να 
προσδιορίζει περιοριστικά τον λαό. Αν και, 
εδώ αναδεικνύεται και επανεμφανίζεται 
η αντίθεση Αριστερά – Δεξιά, ανάλογα με 
το πώς ορίζεται τελικά ο λαός: κοινωνικά, 
πολιτικά ή εθνικά. To σωστό για μία 
δημοκρατία δεν είναι μόνον το να απονέμει 
και να προσφέρει την εξουσία στον λαό, 
αλλά και το να θέτει αδιάλειπτα το ερώτημα 
του ποιος είναι ο πολίτης και τι δικαιώματα 
και τι υποχρεώσεις έχει. Μου φαίνεται ότι 
ο λαϊκισμός προσπαθεί να πολιτικοποιήσει 
εκ νέου το κοινωνικό πεδίο, αποδεχόμενος 
παράλληλα την αποπολιτικοποίηση και 
την υπέρβαση της διάκρισης Αριστεράς – 
Δεξιάς προς όφελος μιας (ανυπόστατης) 
εικόνας ενός γαλήνιου και δίχως εσωτερικές 
εντάσεις και ειρηνικού λαού.

– Θεωρείτε ότι αυτή η κρίση 
θα οδηγήσει στην περαιτέρω 
αποδυνάμωση των σύγχρονων 
δημοκρατιών;

– Ο προβληματισμός μου στην 
«Υποτροπή» δεν ήταν η σύνθεση των 
δεικτών που θα μας επιτρέψουν να 
κατανοήσουμε αυτό που θα συνέβαινε 
το 1940. Ο προβληματισμός μου ήταν να 
εξετάσω αυτό που προδιαθέτει και οδηγεί 
ένα κράτος, μία κοινωνία και τον Τύπο 
σε αυταρχικές λύσεις. Ενα γεγονός τόσο 
τεράστιο όπως μία στρατιωτική ήττα ή μία 
πανδημία δεν προσγειώνονται ποτέ σε 
ένα ουδέτερο πλαίσιο. Οι αντιδράσεις μιας 
κοινωνίας σε αντίστοιχες κρίσεις, ο τρόπος 
που υιοθετεί για να τις αντιμετωπίσει, 
υπαγορεύονται σε μεγάλο βαθμό από 
κεκτημένες συνήθειες. Συνήθειες που έχουν 
διαμορφωθεί πριν από την εκδήλωση του 
φαινομένου. Αυτή είναι και η περίπτωση 
του 1940, όπου η τραυματική εμπειρία 
της πολεμικής ήττας προκύπτει σε μία 
στιγμή κατά την οποία, η εγκατάλειψη των 
αμυντικών μηχανισμών της δημοκρατίας 
έχει οδηγήσει στην εκτεταμένη εξασθένησή 
της. Φοβάμαι ότι το ίδιο συμβαίνει και στην 
περίπτωση της πανδημίας.

– πού θεωρείτε ότι θα μας εκβάλει η 
πανδημία;

– Δεν γνωρίζουμε ακόμη το πού θα μας 
εκβάλει ή το πώς θα βγούμε από αυτή. 
Επειτα από αυτό που θα ονομάζαμε 
γενναιόδωρα μέτρα υποστήριξης, η 
γαλλική κυβέρνηση έχει εμφανώς επιλέξει 
λύσεις νομικές, αστυνομικές και κοινωνικές 
που καταστρατηγούν το κοινό δίκαιο. Τα 
υγειονομικά μέτρα έλαβαν αμέσως και 
για πολλοστή φορά τη μορφή μιας ακόμη 
κατάστασης ανάγκης. Κάποια από αυτά 
είναι όντως αναπόφευκτα. Καθώς στην 
πλειονότητά τους συνιστούν το αποτέλεσμα 
διοικητικών και πολιτικών επιλογών για 
τον περιορισμό του τομέα της κρατικής 
υγείας, οι οποίες υλοποιούνται δεκαετίες 
τώρα. Εντούτοις, μπορούμε ακόμη να 
αναρωτηθούμε για τα αποδεικτικά στοιχεία 

Οι αναλογίες του 1938 με το σήμερα

Ο Μικαέλ Φεσέλ, ένας από τους 
σπουδαιότερους Γάλλους φιλοσόφους 

σήμερα, ερεύνησε σχολαστικά τις γαλλικές 
εφημερίδες της εποχής και μελέτησε 

διεξοδικά την αρθρογραφία τους.
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Πριν από 27 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Albert Bruce Sabin, εβραίος γιατρός-
Ιολόγος που μαζί με τον Jonas Salk δεν κατοχύρωσαν το εμβόλιό κατά της 
πολιομυελίτιδας και αρνήθηκαν τα χρήματα, επιτρέποντας, έτσι, τη διάδοσή 
του και στα φτωχότερα στρώματα της παγκόσμιας κοινωνίας. Γεννήθηκε το 
1906 στο Białystok της Πολωνίας. Εκατομμύρια παιδιά από την Ανατολή, την 
Ασία και την Ευρώπη εμβολιάστηκαν με αυτό, με αποτέλεσμα να εξαλειφθεί η 
νόσος.

«Τόσοι πολλοί επέμεναν να πατεντάρω το εμβόλιο, αλλά δεν ήθελα. Αυτό 
είναι το δώρο μου σε όλα τα παιδιά του κόσμου» ήταν η ακλόνητη θέλησή 
του... Κι από όλους εμάς ένα μεγάλο ευχαριστώ!

χάρη στα οποία έχουν επιβληθεί νέες 
εξαιρέσεις στον νόμο με τόσο προφανή 
τρόπο. Ιδιαίτερα επειδή απουσιάζουν οι 
εγγυήσεις ότι τα εν λόγω μέτρα δεν θα 
επιβιώσουν της επιδημίας.

– ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιθανές 
επιπτώσεις της επιβαλλόμενης 
κοινωνικής αποστασιοποίησης;

– Το γεγονός έχει τεράστια σημασία 
και είναι δύσκολο να περιοριστούμε σε 
ορισμένες μόνον σκέψεις. Ιδιαίτερα όταν 
την ίδια ημέρα και την ίδια χρονική στιγμή 
οδηγούμαστε πολλές φορές ταυτόχρονα 
σε πλήθος πολλαπλών σκέψεων, οι οποίες 

ενίοτε είναι και αντίρροπες. Οπως 
όταν επικρατεί ο φόβος του να 
μολυνθούμε ή να μολύνουμε. 
Φόβος που μας οδηγεί στο να 
υιοθετήσουμε πρακτικές και 
συνήθειες περιοριστικές και 
θετικές προς τη χρήση κάθε 
μεθόδου προστασίας. Αλλά 
και όπως τις στιγμές όταν 
επικρατεί η επιθυμία για έξοδο 
και κατάργηση της κοινωνικής 
απόστασης. Στιγμές δηλαδή 
που οι σκέψεις μας, αν όχι και τα 
αντανακλαστικά μας, μας ωθούν 
στο να μισήσουμε τον περιορισμό 
μαζί με τα μέτρα ασφαλείας που 
τον περιβάλλουν.

– Αυτή η συνεχής ταλάντωση 
μεταξύ «ανοίγματος» και 
«μαζέματος» δεν είναι και το 
ειδοποιό γνώρισμα αυτής της 
πανδημίας;

– Οχι ακριβώς. Εκτιμώ ότι 
οφείλουμε να απομακρυνθούμε 
από αυτή την ταλάντωση για 
να καταλάβουμε το ειδικό 
χαρακτηριστικό που καθιστά την 
εν λόγω κρίση πανδημία. Αυτό 
είναι ότι εγγράφει το σενάριο 
μιας παγκοσμιοποιημένης 
καταστροφής στο ίδιο μας το 

σώμα. Προφανώς δεν δοκιμάζονται με 
τον ίδιο τρόπο το σώμα των νοσοκόμων 
και αυτό των υπολοίπων ή το σώμα των 
πλουσίων και αυτό των φτωχών ή, τέλος, 
το σώμα των νέων και το σώμα των 
ηλικιωμένων. Υπό αυτή την έννοια η λέξη 
κλειδί: περιορισμός (εντός της οικίας / 
των σπιτιών μας) ενέχει έναν χαρακτήρα 
απαισιόδοξο. Ο περιορισμός σχετίζεται 
με την επιθυμία –απόλυτα φυσική– να 
ζει κανείς στη στέγη προστασίας του σε 
περιόδους καταστροφής. Αλλά –και το 
θέτω ως ερώτημα– μήπως δεν στηρίζεται 
τελικά και στην ψευδαίσθηση, σύμφωνα 
με την οποία το μάζεμα στον εαυτό, η 
εσωστρεφής αναδίπλωση, είναι ο μόνος 
προμαχώνας απέναντι σε έναν κόσμο που 
έχει καταστεί εχθρικός;

Το «Υποτροπή 1938» κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλις.
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παραλίες από… γυαλιά
Είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, 

χαρακτηριστικό του πως μερικές φορές 
η φύση διορθώνει τα λάθη μας. Οι 
παραλίες που φαίνονται στις φωτογραφίες 
είναι γεμάτες γυαλιά που από το 
ανελέητο χτύπημα των κυμμάτων έχουν 

στρογγυλευτεί μετατρέποντας την 
παραλία σε ένα πολύχρωμο χαλί 
από γυαλί.

Δεν ήταν όμως πάντα έτσι, καθώς 
αυτές οι παραλίες αποτέλεσαν 
κατα βάση σκουπιδότοπους όπου 
για πολλά χρόνια οι άνθρωποι 
πετούσαν τα απορρίματά τους. 
ΟΙ φωτογραφίες είναι από μια 
παραλία (γνωστή ως Glass 
Beach) στην Καλιφόρνια. Κάποια 
στιγμή το 1960, οι δημοτικές αρχές 
αποφάσισαν να καθαρίσουν το 
σκουπιδότοπο που είχε δημιουρ-
γηθεί, απομακρύνοντας όμως 
μόνο τα ογκώδη αντικείμενα όπως 
ηλεκτρικές συσκευές, μηχανές κτλ.

Με την επίδραση της φύσης 
τελικά στην παραλία έμειναν μόνο 
γυαλιά, στρογγυλεμένα σα βότσαλα, 
δημιουργώντας ένα μοναδικό τοπίο. Όσο 
παράξενο κι αν ακούγεται το φαινόμενο 
δεν είναι τόσο μοναδικό, καθώς αντίστοιχες 
παραλίες με γυαλιά έχουν δημιουργηθεί στ 
Χαβάη, την Αλάσκα και την Αυστραλία.

Για πρώτη φορά μετά από 300 χρόνια, ένα 
νησί στα ανοικτά των ακτών του Κέιπ Κοντ, 
ανοίγει για το κοινό. Το νησί Σίπσον ήταν 
ιδιωτικό από το 1711. Τώρα, με τη βοήθεια 
ενός τοπικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού, 
πρόκειται να αποκατασταθεί ενώ παράλληλα 
να ανοίξει για το κοινό.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς ως 
οργανισμός και κοινότητα να μπορούμε να 
κάνουμε γνωστή τη σημασία της ιστορίας των 
γηγενών και να διδάξουμε τις αξίες εκείνων 
που έζησαν στο νησί πριν από το 1711», 
δήλωσε η πρόεδρος του Οργανισμού, Τάσια 

Μπλουγκ, στο CNN.
Στο νησί των 24 στρεμμάτων, 

το οποίο άνοιξε για το κοινό 
το Σάββατο, οι επισκέπτες 
μπορούν να κάνουν πεζοπορία, 
μπάνιο στις αμμώδεις παραλίες, 

Βρετανοί επιστήμονες 
έλυσαν ένα από τα 
μυστήρια του Στόουν-
χεντζ, καθορίζοντας 
την προέλευση πολλών 

Νησί άνοιξε για το κοινό 
για πρώτη φορά μετά 

από 300 χρόνια

στο μνημείο γύρω στο 2500 π.Χ. Ο 
μεγαλύτερος έχει ύψος 9,1 μέτρα και ο 
βαρύτερος ζυγίζει περίπου 30 τόνους. 
«Οι ψαμμιτικοί ογκόλιθοι αποτελούν τον 
εξωτερικό κύκλο και το κεντρικό τρίλιθο 
(δύο κάθετοι μεγάλιθοι που στηρίζουν 
έναν οριζόντιο). Είναι πελώριοι», είπε 
ο γεωμορφολόγος Ντέιβιντ Νας, του 
Πανεπιστημίου του Μπράιτον, που 
ήταν επικεφαλής της έρευνας η οποία 
δημοσιεύτηκε στην επιστημονική 

Λύθηκε 
ένα από τα 

μυστήρια του 
στόουνχεντζ

επιθεώρηση Science Advances.
«Το πώς μεταφέρθηκαν στο σημείο 

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

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

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε 
ένα δείγμα ψαμμιτικού ογκόλιθου, το οποίο 
είχε αφαιρεθεί από το μνημείο στα τέλη της 
δεκαετίας του 1950, όταν είχαν τοποθετηθεί 
μεταλλικές ράβδοι για να σταθεροποιήσουν 
έναν ραγισμένο μεγάλιθο. Το δείγμα αυτό 
δόθηκε ως αναμνηστικό στον Ρόμπερτ 
Φίλιπς, έναν άνδρα που εργαζόταν 
στην εταιρεία που είχε αναλάβει τα έργα 
συντήρησης. Ο Φίλιπς το πήρε μαζί του 

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

Από τη γεωχημική μελέτη διαπιστώθηκε 
ότι οι 50 από τους 52 γκρίζους ψαμμιτικούς 
ογκόλιθους του Στόουνχεντζ προέρχονται 
από το ίδιο σημείο: μια τοποθεσία που 
αποκαλείται Γουέστ Γουντς και απέχει 
περίπου 25 χιλιόμετρα.

Οι ψαμμιτικοί ογκόλιθοι τοποθετήθηκαν 

καταδύσεις κ.α.
Διάφορες οργανώσεις ήθελαν να 

μπορέσουν να το αγοράσουν και να το κάνουν 
προσβάσιμο στο ευρύ κοινό. Το πρόβλημα 
ήταν το κόστος. Στα 12 εκατομμύρια δολάρια, 
ήταν μια απαγορευτική τιμή για έναν μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό. Το πενταετές 
πλάνο είναι να κατεδαφιστούν οι τρεις από τις 
τέσσερις δομές που υπάρχουν σήμερα στο 
νησί και να δημιουργηθεί ένα υπαίθριο κέντρο 
έρευνας και εκπαίδευσης. Ο στόχος είναι 
η αποκατάσταση του οικοσυστήματος του 
νησιού, η υποστήριξη της περιβαλλοντικής 
και ιστορικής εκπαίδευσης και έρευνας και η 
παροχή δραστηριοτήτων για το κοινό, εντός 
και γύρω του νησιού.

(έλαβε και τη σχετική άδεια εξαγωγής) όταν 
μετανάστευσε στις ΗΠΑ, το 1977. Έζησε 
στη Νέα Υόρκη, το Ιλινόι, την Καλιφόρνια 
και τέλος στη Φλόριντα. Αποφάσισε να το 
επιστρέψει στη Βρετανία το 2018 και την 
ίδια χρονιά πέθανε.

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

«Ελπίζω, αυτό που ανακαλύψαμε 
να βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει 
περισσότερα για την τεράστια προσπάθεια 
που καταβλήθηκε για την κατασκευή του 
Στόουνχεντζ», κατέληξε ο Νας.
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Πολλές φορές και για χιλιάδες ανθρώπους 
η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι είναι ένα 
νοσταλγικό ταξίδι. Άλλοτε έχει όχημα μόνο 
τις νότες και το σιγανό μουρμούρισμα 
της ευχαρίστησης, άλλοτε κουβαλά μαζί 
συναισθήματα, αναμνήσεις , εικόνες κι όλα 
εκείνα που αναζητούν όσοι νιώθουν ότι 
μπορούν να εκφραστούν μέσα από τα έργα 
του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη.

Ελάχιστες όμως φορές και λιγοστοί 
άνθρωποι στο νοσταλγικό ταξίδι της 
μουσικής του, θα βρουν εκείνη την μικρή 
σκέψη, εκείνη την μικρή διαδρομή που 
γυρνάει πίσω στο Χρόνο του Μάνου 
Χατζηδάκι και “οδηγεί στης ζωής του 
το ταξίδι”, πίσω εκεί που συναντήθηκε 
πρώτη φορά με τις νότες, στο σπίτι που 
γεννήθηκε, στις παρυφές της παλιάς πόλης 
της Ξάνθης, εκεί όπου πέρασε τα παιδικά 
του χρόνια και που μόνο αν το επισκεφθεί 
κάποιος μπορεί ίσως να κατανοήσει 
περισσότερο την ζωή και την πορεία του 
μουσικού έργου του κορυφαίου Έλληνα 
δημιουργού.

Η εκ βάθρων ανακαίνιση του 
εντυπωσιακού κτίσματος που για χρόνια 
ήταν εγκαταλειμμένο και παραμελημένο 
αποτέλεσε ίσως μια από τις πιο... 
πρόσφατες αποκαλύψεις μιας ακόμα 
άγνωστης πτυχής της πλούσιας ιστορίας 
της πόλης με τα χίλια χρώματα.

Η Ξάνθη και οι άνθρωποι της, όλους 
τους προηγούμενους μήνες, πέρασαν μια 
μεγάλη δοκιμασία λόγω της πανδημίας 

απέναντι βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου 
Βλάσση χτισμένη το 1825. Σύμφωνα με 
την παράδοση ο Μάνος μικρός συνήθιζε να 
κάθεται εκεί και να πετάει έξω κουταλάκια 
του γλυκού. Οι ήχοι που δημιουργούνταν 
από την πτώση των κουταλιών αποτέλεσαν 
σύμφωνα με ορισμένους βιογράφους του 
τα... πρώτα μουσικά ακούσματα.

«Όταν ο Ξαρχάκος επισκέφθηκε 
το σπίτι», θυμάται ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Διαχείρισης «προχώρησε 
προς το παράθυρο, το άνοιξε και 
αντίκρισε την εκκλησία. Ένιωσε πολύ 
μεγάλη συγκίνηση όταν διαπίστωσε που 
οφείλονταν πραγματικά αυτή η ιδιαίτερη 
χροιά στη μουσική του Μάνου. Γύρισε και 
μας είπε αφοπλιστικά: «Τώρα κατάλαβα 
που οφείλονται τα βυζαντινά στοιχεία στις 
μουσικές του Μάνου. Από τη κυριακάτικη 
Θεία Λειτουργία του Αη Βλάσση…».

Η ιστορία του μεγάλου σπιτιού 
Μια ξενάγηση στους εντυπωσιακούς 
χώρους του κτιρίου αποτελεί τροφή για 
σκέψη, συλλογισμό, προβληματισμό, 
αναζήτηση, ανταλλαγή απόψεων πάνω σε 
θέματα που σχετίζονται με την πολιτιστική 
ανάπτυξη όχι μόνο της Ξάνθης αλλά και 
της πατρίδας μας γενικότερα. Είναι ένας 
χώρος όπου θα συναντιούνται πολίτες για 
να συνθέσουν μια «Νέα Αφήγηση», κάτω 
από τη γόνιμη και αποφασιστική επίδραση 
του οικουμενικού μουσικού έργου του 
Μάνου Χατζιδάκι.

Το κτίριο χτίστηκε στα τέλη του 18ου 
αιώνα, την ίδια περίοδο που έγινε και η 
βίλα Αλλατίνι στην Θεσσαλονίκη, και όπως 
εξηγεί η κ. Νατάσα Μιχαηλίδου μιλώντας στο 
ΑΠΕ – ΜΠΕ «το κτίριο, ήταν ιδιοκτησία του 
Ισαάκ Δανιέλ, ενός Εβραίου ο οποίος ήταν 
ανάμεσα στους πιο πλούσιους ανθρώπους 
εκείνης της εποχής. Το επάγγελμά του ήταν 
χρηματιστής και ταυτόχρονα ασχολούνταν 
με το καπνεμπόριο και τις μεσιτείες. 
Αγόρασε το κτίριο και το έκτισε σε δυο 
φάσεις. Είναι ίσως το πλέον χαρακτηριστικό 
δείγμα αποτύπωσης της κοσμοπολίτικης 
αντίληψης της Ξάνθης των αρχών του 
προηγούμενου αιώνα στην αρχιτεκτονική. 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το σπίτι 
χτίσθηκε σε προνομιακή θέση, πάνω σε 
ύψωμα, για να έχει θέα σε όλη την έκταση 
της τότε πόλης αν και σήμερα δυστυχώς 

κρύβει ότι μέχρι να προχωρήσουν τα έργα 
ανάδειξης του κτιρίου και να γίνει γνωστό 
ότι επρόκειτο για το σπίτι του Μάνου 
Χατζιδάκι όλοι οι Ξανθιώτες το γνώριζαν 
ως το φρουραρχείο, αφού στο ισόγειο 
στεγάζονται οι υπηρεσίες του στρατού.

Ο αείμνηστος νομάρχης Ξάνθης και 
μετέπειτα περιφερειάρχης Γιώργος 
Παυλίδης ήταν ο άνθρωπος που το 2000 
έθεσε τις βάσεις για την αποκατάσταση του 
κτιρίου με την ευκαιρία της ανάδειξης του 
μεγάλου δημιουργού Μάνου Χατζιδάκι ως 
προσωπικότητα του 20ου αιώνα για την 
Ξάνθη.

Σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, οι τοπικές 
αρχές και οι πολίτες πρέπει να νιώθουν 
περήφανοι που η πόλη προσφέρει ως 
παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές 
και τους πολυάριθμούς επισκέπτες της 
έναν χώρο υψηλής αρχιτεκτονικής και 
πολιτιστικής αξίας, ικανό να φιλοξενήσει 
πλειάδα αξιόλογων εκδηλώσεων.

Η επίσκεψη του 
Σταύρου Ξαρχάκου

Ο Μιχάλης Πουσπουρίκας αναφέρεται 
στην εξαιρετική και πολύχρονη δουλειά 
που έγινε προκειμένου το κτίριο αυτό να 
ανακαινιστεί εκ βάθρων και δεκαετίες μετά 
να αποκαλύψει την κρυμμένες ομορφιές 
του. Καθώς η ξενάγηση συνεχίζεται και 
ανεβαίνουμε τη διπλή ξύλινη σκάλα που 
οδηγεί στην οικία του Μανού Χατζιδάκι τον 
ρωτάμε ποιες είναι μέχρι σήμερα οι πιο 
σημαντικές στιγμές που θυμάται μέσα σε 
αυτό το κτήριο.

Του αναφέρουμε την πρόσφατη επίσκεψη 
σε αυτό της Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου τον Μάιο και 
συμπληρώνει την επίσκεψη του πρέσβη 
της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και την πρώτη 
επίσκεψη του Σταυρού Ξαρχάκου. «Μου 
έκανε μεγάλη εντύπωση», τονίζει, «ότι 
ο Ιάπωνας διπλωμάτης γνώριζε μέχρι 
και λεπτομέρειες από τη ζωή του Μάνου 
Χατζιδάκι και ζητούσε να μάθει ακόμα 
περισσότερα. Όσο για τη επίσκεψη του 
Σταύρου Ξαρχάκου στο σπίτι αυτή ήταν μια 
μεγάλη αποκάλυψη».

Όταν ανεβήκαμε στο σπίτι ο Μιχάλης 
Πουσπουρίκας μας ζητάει να τον 
ακολουθήσαμε προς το παράθυρο 
απέναντι από την είσοδο. Ακριβώς 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κόβει την ανάσα 
το μέγαρο του 

18ου αιώνα

του κορωνοϊού. Η τοπική κοινωνία είδε να 
αναβάλλονται μεγάλες διοργανώσεις όπως 
το καρναβάλι και οι γιορτές της παλιάς 
πόλης. Η αναβολή αυτών των σημαντικών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων “πλήγωσαν” 
τον πυρήνα της τοπικής κοινωνίας και 
την εξωστρέφειά της. Τώρα όμως που 
οι δύσκολες μέρες άρχισαν σταδιακά να 
περνούνε μια επίσκεψη στο σπίτι του 
Μάνου Χατζιδάκι αποτελεί την καλύτερη 
απόδειξη πως η πόλη δεν ξεχνάει όσα της 
δίνουν ζωή, ελπίδα, δύναμη, προοπτική. 
Και όλα αυτά συμπυκνώνονται σε μια λέξη, 
πολιτισμός.

Ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης
Λίγες μέρες πριν από την επίσημη 

επαναλειτουργία του Πολύωρου Τέχνης και 
Σκέψης, του αρχοντικού «Grand Maison», 
της οικίας του Μάνου Χατζιδάκι όπως είναι 
πλέον γνωστό (παρέμενε κλειστό λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού) το ΑΠΕ – 
ΜΠΕ ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής Διαχείρισης του Πολυχώρου 
τον Μιχάλη Πουσπουρίκα και την πάντα 
δραστήρια Ξανθιώτισσα ξεναγό και 
μουσειολόγο Νατάσα Μιχαηλίδου.

Καθώς ο επισκέπτης διαβαίνει την 
κεντρική είσοδο του κτιρίου νιώθει δέος και 
θαυμασμό για τον πλούσιο αρχιτεκτονικό 
διάκοσμο του κτιρίου, τις εντυπωσιακές 
τοιχογραφίες και οροφογραφίες, τα 
μωσαϊκά δάπεδα και τα υαλοστάσια.

Το κτίριο αυτό, τόσο εξωτερικά όσο 
και εσωτερικά, είναι ένα ανεκτίμητο 
έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο σήμερα, μετά από τις ουσιαστικές 
παρεμβάσεις που έγιναν, αποτελεί πλέον 
στολίδι μεγάλης αξίας για την πόλη της 
Ξάνθης. Ο Μιχάλης Πουσπουρίκας δεν 

Ξάνθη: Ανακαινίστηκε το σπίτι 
του Μάνου Χατζιδάκι
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η θέα έχει περιοριστεί πολύ λόγω των 
πολυκατοικιών που έχουν ανεγερθεί».

Η εξαιρετική αναπαλαίωση του σπιτιού 
αναβιώνει με τον πιο έξοχο τρόπο το 
πνεύμα των ξακουστής περιόδου της 
πόλης στον παραδοσιακό της οικισμό, 
όπως και το πολιτισμικό και κοινωνικό 
μωσαϊκό εκείνης της περιόδου. Μετά το 
θάνατο του Ισαάκ Δανιέλ, το κτίριο πέρασε 
στα χέρια των παιδιών του, επειδή όμως 
δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν το φόρο 
κληρονομιάς, το υπουργείο οικονομικών 
πήρε το κτίριο και το μετέτρεψε στην εφορία 
της εποχής. Έπειτα, όταν ο εμφύλιος έλαβε 
τέλος παραχωρήθηκε στο στρατό και ήταν 
το φρουραρχείο της πόλης.

Η ζωή του Χατζιδάκι στο σπίτι 
Ο μεγάλος δημιουργός Μάνος Χατζιδάκις 
γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 23 Οκτωβρίου 
1925. Ο πατέρας του Γεώργιος Χατζηδάκις 
εγκαθίσταται στην πόλη όπου ασκεί το 
επάγγελμα του δικηγόρου. Εκείνη την 
εποχή η Ξάνθη ζει τη μεγάλη άνθιση 
του καπνεμπορίου και οι εμπορικές 
συνεργασίες που αναπτύσσονται με 
καπνεμπορικούς οίκους του εξωτερικού 
και δημιουργούν ένα γόνιμο οικονομικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούσε 
να εργαστεί ο Γεώργιος Χατζιδάκις 
προσφέροντας νομικές υπηρεσίες στις 
καπνεμπορικές επιχειρήσεις.

Η οικογένεια Χατζιδάκι νοικιάζει το 
δεύτερο όροφο του διατηρητέου κτιρίου 
«Grand Maison». Κατά ορισμένους ο 
Μάνος γεννήθηκε σε αυτό, ενώ κατά 
κάποιους άλλους πέρασε ορισμένα από 
τα παιδικά του χρόνια. Σε κάθε περίπτωση 
όμως στο σπίτι αυτό ο Χατζιδάκις ξεκίνησε 
το μεγάλο ταξίδι στο μαγικό κόσμο της 
μουσικής χάρη στο μεγάλο πιάνο που 
υπήρχε στο σπίτι και στα μαθήματα 
που πήρε από την Αρμένισσα δασκάλα 
μουσικής Άννα Αλτουνιάν. Στον ίδιο δρόμο 
που βρίσκεται το αρχοντικό, στην οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου, υπήρχε και το 
μοναδικό ιδιωτικό σχολείο της Ξάνθης όπου 
ο Μάνος έλαβε τα πρώτα μαθήματα. Το 

1932 η οικογένεια Χατζιδάκι εγκαθίσταται 
οριστικά στην Αθήνα.

Σήμερα, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου, 
παλιές φωτογραφίες του Μάνου Χατζιδάκι 
και της οικογενείας του, της αρμένισσας 
δασκάλας του, όπως επίσης παρτιτούρες 
των έργων του, ιδιόχειρες μουσικές 
σημειώσεις και λιγοστά προσωπικά 
αντικείμενα μαρτυρούν το πέρασμα του 
μεγάλου έλληνα μουσικοσυνθέτη από τους 
χώρους του σπιτιού που αναμφισβήτητα 
σημαδεύτηκε από την παρουσία του.

Ο Μιχάλης Πουσπουρί-κας μιλώντας στο 
ΑΠΕ – ΜΠΕ υπογραμμίζει τις τεράστιες 
δυνατότητες που έχει το επιβλητικό αυτό 
κτήριο να συμβάλει στη συνολικότερη 
πολιτιστική και καλλιτεχνική αναγέννηση 
της πόλης δια μέσου των πρωτοβουλιών 
που αναλαμβάνει και των προγραμμάτων 
που οργανώνει και υλοποιεί ο Πολυχώρος 
Τέχνης και Σκέψης. «Θέλουμε να 
δώσουμε βήμα και ερεθίσματα στους 
νέους ανθρώπους», τονίζει με έμφαση. 
«Επιδιώκουμε οι νέοι άνθρωποι να 
επισκεφθούν το κτίριο, να πάρουν 
εκείνα τα κίνητρα και τα ερεθίσματα για 
να αναπτύξουν τις σκέψεις τους, να 
ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Μη ξεχνάμε 
ότι ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις δούλεψε με 
τους νέους ανθρώπους, τους ενθάρρυνε 
στα πρώτα τους βήματα, ήθελε να ακουστεί 
η φωνή τους και να παρουσιαστεί η δουλειά 
τους. Πίστευε στους νέους ανθρώπους και 
τους στήριζε έμπρακτα».

Σήμερα, ο Πολυχώρος Τέχνης και 
Σκέψης λειτουργεί με τη συμβολή της 
Επιτροπής Διαχείρισης που ορίστηκε από 
τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο και όλοι 
όσοι συμμετέχουν σε αυτήν προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι το εντυπωσιακό αυτό 
κτίσμα στο ιστορικό κέντρο της Ξάνθης 
και σε μικρή απόσταση από τον εμπορικό 
και διοικητικό της πυρήνα θα είναι εφεξής 
συνυφασμένο με την παρουσία στην πόλη 
του μεγάλου έλληνα μουσικοσυνθέτη

Πηγή: ΑΠΕ, Φωτογραφίες: ΑΠΕ
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