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Η πρώην Δημοτική Σύμβουλος Μαρία 
Φραγγεδάκη θα ζητήσει τη συμμετοχή της 
στο Φιλελεύθερο Κόμμα του Οντάριο στην 
περιοχή Τορόντο-Ντάνφορθ, προκειμένου 
να υποστηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις και 
να κάνει ισχυρές τοπικές κοινότητες.

«Η επαρχία μας χρειάζεται έμπειρους 
ηγέτες που ξέρουν πως να χειρίζονται τις 
καταστάσεις», δήλωσε η Μ. Φραγγεδάκη. 
«Η πανδημία COVID-19 μάς έχει δείξει 
πόσο σημαντικό είναι η επαρχία να 
εκπροσωπείται από άτομα που κατανοούν 
τις ανησυχίες των τοπικών επιχειρήσεων 
- και σκοπεύω να είμαι η φωνή για την 
κοινότητά μου και για εκείνους των οποίων 
η ζωή έχει επηρεαστεί περισσότερο από τις 
αποφάσεις της κυβέρνησης Ford. “

Η Mαρία είναι διευθύντρια του γραφείου 
του GreekTown στο Danforth BIA. 

Η ιστορία της Ελληνικής 
Επανάστασης όπως 
δεν την μάθαμε...

Η Μαρία Φραγγεδάκη 
υποψήφια με το κόμμα 

των Φιλελευθέρων  
στην περιοχή Τορόντο - Danforth
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Η κορυφαία γιατρός του Τορόντο Eileen de 
Villa ζητά από την κυβέρνηση του Οντάριο να 
διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα 
να πληρωθούν 10 ημέρες αναρρωτικής άδειας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η 
γιατρός υπέβαλε το αίτημα σε έκθεση προς το 
Συμβούλιο Υγείας του Τορόντο που κυκλοφόρησε 
τη Δευτέρα, αναφέροντας ότι οι εργαζόμενοι πρέπει 
να αισθάνονται ασφαλείς και να μην επιβαρύνονται 
από οικονομικές πιέσεις όταν παίρνουν άδεια για 
να περιορίσουν τη διάδοση της νόσου.

«Έχει γίνει ολοένα και πιο εμφανές ότι η 
πληρωμή άδειας ασθενείας είναι απαραίτητη 

για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, 
των χώρων εργασίας τους και της ευρύτερης 
κοινωνίας», δήλωσε η Eileen de Villa  στην έκθεση.

Η έκθεση του Συμβουλίου Υγείας αναφέρει ότι 
μόνο το 42% των εργαζόμενων Καναδών έχουν 
επί του παρόντος δικαίωμα σε άδεια ασθενείας 
επί πληρωμή, και ότι μεταξύ των χαμηλόμισθων 
και αυτών της πρώτης γραμμής εργαζομένων, ο 
αριθμός αυτός είναι περίπου 10 τοις εκατό.

Η κυβέρνηση Ford ακύρωσε τον αριθμό ημερών 
απουσίας λόγω ασθενείας επι πληρωμή  το 2018 σε 
τρεις ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Ωστόσο 

Δικαίωμα 10ήμερης αναρρωτικής 
άδειας λόγω covid ζητά η γιατρός 

Eileen de Villa  από την κυβέρνηση
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επέκτεινε την πολιτική αυτή εν μέσω 
της πανδημίας με απροσδιόριστο 
αριθμό ημερών χωρίς πληρωμή, έως 
τις 3 Ιουλίου

Η έκθεση που εκδόθηκε από την de 
Villa διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι 
χωρίς άδεια ασθενείας επί πληρωμή 
και οι εργαζόμενοι με βασικό μισθό, 
αντιμετωπίζουν πιέσεις για να 
εργαστούν ακόμη και όταν είναι 
άρρωστοι.

«Όχι μόνο αντιμετωπίζουν μια 
άμεση απώλεια του πολύ αναγκαίου 

Δικαίωμα 10ήμερης αναρρωτικής 
άδειας λόγω covid ζητά η γιατρός 

Eileen de Villa από την κυβέρνηση
εισοδήματός τους εάν δεν εργάζονται, 
αλλά μερικές φορές η απουσία με 
άδεια ασθενείας θα μπορούσε να 
σημάνει και την αποχώρηση τους από 
την εργασία ή και να  θέσει σε κίνδυνο 
την κατάσταση με τον εργοδότη τους ή 
τα μελλοντικά κέρδη». είπε η γιατρός.

Αξιωματούχοι υγείας του Οντάριο 
και του Τορόντο δήλωσαν ότι οι χώροι 

εργασίας είναι σημαντικοί τομείς 
ανησυχίας για τη διάδοση του COV-
ID-19. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η πόλη 
του Τορόντο άρχισε να προσδιορίζει 
δημοσίως τη θέση ορισμένων εστιών 
COVID-19 σε χώρους εργασίας για 
την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ο σύμβουλος Joe Cressy, ο οποίος 
είναι επίσης πρόεδρος του Τομέα 

Υγείας του Τορόντο, δήλωσε ότι το 
60 τοις εκατό των καταγεγραμμένων 
κρουσμάτων στο Τορόντο ήταν σε 
εργαζόμενους της πρώτης γραμμής.

«Οι βασικοί μας εργαζόμενοι 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
μόλυνσης… Οι ήρωες της πρώτης 
γραμμής   φέρουν το βάρος αυτής 
της πανδημίας», δήλωσε ο Cressy 
τη Δευτέρα. «Οι εργαζόμενοι - ειδικά 
οι εργαζόμενοι στους οποίους 
βασιζόμαστε κάθε μέρα - πρέπει να 
είναι σε θέση να μένουν στο σπίτι 
και να απομονωθούν όταν είναι 
άρρωστοι, αλλά για πολλούς δεν είναι 
εφικτό. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε 
να νικήσουμε το COVID έως ότου 
σταματήσουμε τη μετάδοση στο χώρο 
εργασίας και δεν θα σταματήσει η 
μετάδοση στο χώρο εργασίας μέχρι να 
αρχίσουμε να πληρώνουμε άδεια για 
όλους τους εργαζόμενους. “

Το συμβούλιο υγείας δήλωσε ότι 
λόγω του «κινδύνου για την υγεία» 
που προκαλείται από τη μετάδοση στο 
χώρο εργασίας, κάλεσε την επαρχία 
από τον Μάιο του 2020 να διασφαλίσει 
ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση 
σε άδεια ασθενείας επί πληρωμή.

Το διοικητικό συμβούλιο ανέφερε 
ότι το επίδομα ασθενείας της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο 
παρέχει στους εργαζόμενους 500 
δολάρια την εβδομάδα, για έως και 
δύο εβδομάδες, είναι ένα σημαντικό 
βήμα, αλλά δεν είναι «επαρκές από 
μόνο του».

«Το πακέτο παροχών (ben-
efits) πληρώνει λιγότερο από τον 
μισθό πλήρους απασχόλησης, έχει 
διαδικαστικές καθυστερήσεις έως 
και τέσσερις εβδομάδες και δεν 
παρέχει ασφάλεια εργασίας για τους 
εργαζόμενους που επιθυμούν να 
το χρησιμοποιήσουν», δήλωσε το 
διοικητικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο και η de Villa 
ζητούν από την επαρχία να παράσχει 
υποστήριξη στους εργοδότες, έτσι 
ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στο Οντάριο 
να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον 
10 αμειβόμενες ημέρες ετησίως 
ενω ισχύει η «έκτακτη ανάγκη για 
μολυσματικές ασθένειες», όπως η 
πανδημία COVID-19.

Επιπλέον, ζητά από την επαρχία 
να απαιτήσει από τους εργοδότες στο 
Οντάριο να παρέχουν τουλάχιστον 
πέντε αμειβόμενες ημέρες ασθενείας 
ετησίως στους εργαζομένους μετά από 
τρεις μήνες εργασίας.
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We are pleased to announce the launch of the podcast “The Idea of Greece.”
Produced by our award-winning History Committee, “The Idea of Greece” is a 
seven-part podcast exploring the Greek Revolution of 1821.
This is not the history you learned in Greek School!
Each podcast will explore a part of the revolution and formation of the Greek 
state going beyond stereotypes and providing a clearer, more complex ac-
count of our heritage. The project is under the auspices of Greece 2021, the 
global project by the Greek State, marking the 200th Anniversary of the Greek 
Revolution.
The podcast is hosted by journalist Georgia Balogiannis and Prof. Sakis Ge-
kas, the HHF Chair in Modern Greek History at York University. Sponsored by 
Agape Greek Radio with original music by Demetri Petsalakis.
Episodes drop every two weeks and you can download them on Spotify, 
Stitcher and very soon on Apple Podcasts. Also available to listen to at HHF.
ca. Spread the word! Looking forward to hearing from you!

Ο οργανισμός Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF) ανακοίνωσε την κυκλοφορία 
του ηλεκτρονικού ηχητικού αρχείου (podcast) “Η Ιδέα της Ελλάδας”.
“Η Ιδέα της Ελλάδας”,παραγωγή της βραβευμένης  Επιτροπής Ιστορίας, είναι 
ένα ηχητικό αρχείο (podcast) επτά επεισοδίων, που εξερευνά την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821, όχι όπως τη μάθαμε στα ελληνικά σχολεία. Κάθε pod-
cast εξετάζει ένα μέρος της επανάστασης και του σχηματισμού του ελληνικού 
κράτους που ξεπερνά τα στερεότυπα και που παρέχει μια σαφέστερη και πιο 
πολυσύνθετη περιγραφή της κληρονομιάς μας. Το έργο τελεί υπό την αιγίδα 
του έργου του ελληνικού κράτους “Ελλάδα 2021”,  που σηματοδοτεί την 200ή 
επέτειο της ελληνικής επανάστασης.
Το podcast φιλοξενείται από τη δημοσιογράφο Γεωργία Μπαλογιάννη και 
τον καθηγητή Σάκη Γκέκα, πρόεδρο της έδρας Νεοελληνικής Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο του Γιορκ. Το πρώτο επεισόδιο εξετάζει την αρχή του πολέμου 
με  καλεσμένους την Χριστίνα Φιλίου (UC Berkley) και Αντώνη Χατζηκυριακού  
του Παντείου Πανεπιστημίου.  Χορηγός είναι το Agape  Radio και η μουσική 
του Δημήτρη Πετσαλάκη.
Τα επεισόδια κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες και μπορείτε να τα κατεβάσετε 
στο Spotify, το Stitcher και πολύ σύντομα στα Apple Podcasts. Επίσης ειναι 
διαθέσιμο και στο www.HHF.ca.

Η Μαρία Φραγγεδάκη 
υποψήφια με το κόμμα 

των Φιλελευθέρων
Υπηρέτησε ως Δημοτικός Σύμβουλος στην 
περιοχή Τορόντο-Danforth (Ward 29) από 
το 2010 έως το 2018, όταν η κυβέρνηση 
της Ford αναθεώρησε τον εκλογικό χάρτη 
του Τορόντο.

Ως Δημοτική Σύμβουλος, συνεργάστηκε 
με τους συναδέλφους της από όλο το 
πολιτικό φάσμα για λύσεις που βοήθησαν 
πραγματικά στη βελτίωση της ζωής των 
ανθρώπων.

Δυναμική φωνή στο θέμα  των  δημόσιων 
συγκοινωνιών, υπηρέτησε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του TTC όπου βοήθησε στην 
εισαγωγή του 2-hour TTC Transfer Policy, 
αύξησε τον προϋπολογισμό του TTC για 
να διευκολύνει τον υπερπληθυσμό και ήταν 
ισχυρή υποστηρίκτρια του Downtown Re-
lief Line.

Πιστεύει έντονα ότι η κυβέρνηση πρέπει 
να επενδύσει σε ευκαιρίες πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης και 
μακροχρόνιας φροντίδας. Έχει επίσης 
υπηρετήσει στα διοικητικά συμβούλια της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Τορόντο, της 
Πινακοθήκης του Οντάριο, του ζωολογικού 
κήπου του Τορόντο, του Harbourfront 
Center και του Sony Center for the Per-
forming Arts, και είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Τορόντου Association of 

Business Improvement Areas (TABIA).

«Η επιτυχία της μικρών επιχειρήσεων 
συνδέεται ουσιαστικά με την ευημερία και 
την επιτυχία της κοινότητας στο σύνολό 
της», δήλωσε η Μ. Φραγγεδάκη. «Ως 
μέλος μιας φιλελεύθερης κυβέρνησης, θα 
διασφαλίσω ότι θα ανοικοδομήσουμε το 
Οντάριο μέσα από τη δύναμη που μας 
προσφέρουν οι τοπικές μας γειτονιές».

Η Μαρία έχει σπουδάσει  Πολιτικές 
Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του 
Τορόντο και ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης Διευθυντών στο Rotman 
School of Management.

Πιστή στην αξία της προόδου,η Μαρία 
πιστεύει ότι οι κάτοικοι του Τορόντο 
θέλουν πραγματικές λύσεις και ηγέτες με 
επιτεύγματα για την ποιότητα ζωή τους.
«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 
είναι πολύ σοβαρές για να συνεχίσουμε να 
ψηφίζουμε  άτομα που δεν ξέρουν πώς να 
μάχονται και να κερδίζουν για λογαριασμό 
των πολιτών», δήλωσε η Μ. Φραγγεδάκη. 
«Αυτή η εκστρατεία είναι έτοιμη για αλλαγή 
και χρειάζεται ένα Βουλευτή που να μπορεί 
να προσφέρει λύσεις για τη στέγαση, την 
εκπαίδευση και τις δημόσιες μεταφορές 
που θα ενισχύσουν τις γειτονιές και την 
επαρχία μας, φροντίζοντας παράλληλα 
τους πιο ευάλωτους φίλους και γείτονές 
μας».

Η ιστορία της Ελληνικής 
Επανάστασης όπως 
δεν την μάθαμε...

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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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

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

online
evdomada.ca

«Απευθύνω τώρα την πρόσκληση 
για να αρχίσουν εντός του Γενάρη οι 
διερευνητικές. Άρχισαν επί Ισμαήλ 
Τζεμ και Γιώργου Παπανδρέου 
έως το 2016. Διακόπηκαν διότι o 
Τσίπρας δεν ήθελε να συνεχιστούν. 
Το σκάφος μας Orus Reis για 6 
μήνες θα βρίσκεται στην περιοχή που 
ξέρετε. Πια δεν υφίσταται ζήτημα και 
δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είμαι 
έτοιμος να συναντήσω τον Δένδια στα 
Τίρανα» (πρόκειται για πρόταση του 
πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι 
Ράμα).

Με αυτά τα λόγια ο υπ. Εξωτερικών 
της Τουρκίας, Τσαβούσογλου, 

ανακοίνωσε επίσημα κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης τύπου την πρόσκληση 
της Άγκυρας προς την Αθήνα για την 
επανεκκίνηση των διερευνητικών 
επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
που είχαν διακοπεί το 2016.

Ο υπουργός Εξωτερικών της 
Τουρκίας δεν αναφέρθηκε σε άλλες 
λεπτομέρειες επί της ατζέντας των 
επαφών. Δεν ξεκαθαρίστηκε, δηλαδή, 
εάν η Τουρκία προσκαλεί ή όχι 
την Ελλάδα στις διερευνητικές με 
διευρυμένη ατζέντα ή με περιορισμένη 
θεματολογία, που αφορά τον 
προσδιορισμό της υφαλοκρηπίδας 
μεταξύ των δύο χωρών, όπως 

υποστηρίζει και επιμένει η Αθήνα. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Τσαβούσογλου 
ανέφερε τα εξής: «Η ημερήσια διάταξη 
των διερευνητικών είναι σαφής. Ό,τι 
συζητούσαμε πριν θα συζητήσουμε και 
τώρα».

Μεταξύ άλλων ο κ. Τσαβούσογλου 
είπε: «Σήμερα 11 Ιανουαρίου ως 
Τουρκία θέλουμε να απευθύνουμε 
ανοιχτή πρόσκληση. Από σήμερα μέχρι 
τέλος Ιανουαρίου να γίνει η πρώτη 
συνάντηση. Καλούμε την Αθήνα, την 
Ελλάδα, να αρχίσουμε μεταξύ μας 
τις διερευνητικές. Οι οικοδεσπότες 
είμαστε εμείς. Τα δικά μας επιτελεία θα 
την καθορίσουν με τους (αντίστοιχους) 
συνομιλητές στην Ελλάδα. Εμείς από 
σήμερα είμαστε έτοιμοι. Ως μια χώρα 
που πιστεύει τον εαυτό της, είμαστε 
έτοιμοι για συνομιλίες. Και μετά τη 
συνάντηση είμαστε έτοιμοι να πάμε 
στα Τίρανα μετά από πρόσκληση 
του Έντι Ράμα και να συναντηθώ με 
τον Δένδια. Η ημερήσια διάταξη είναι 
ορισμένη. Ό,τι συζητούσαμε πριν για 
τις διερευνητικές θα συζητήσουμε και 
τώρα».

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα δεν έχει λάβει 
πρόσκληση από την Τουρκία για 
επανέναρξη των διερευνητικών 
επαφών

«Ουδεμία πρόσκληση έχει λάβει μέχρι 
στιγμής το υπουργείο Εξωτερικών της 

Ελλάδας από το τουρκικό υπουργείο 
Εξωτερικών σχετικά με τον ορισμό 
ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του 61ου 
γύρου των Διερευνητικών επαφών», 
σημειώνει ο εκπρόσωπος του 
υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος 
Παπαϊωάννου απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση δημοσιογράφου.

«Η Ελλάδα, ως γνωστόν, έχει 
εκφράσει την διάθεσή της να 
ανταποκριθεί, σε περίπτωση σχετικής 
πρόσκλησης της τουρκικής πλευράς, 
στη βάση του Διεθνούς Δικαίου 
με αντικείμενο την οριοθέτηση 
ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας», τονίζει 
χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα 
σε δηλώσεις του ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
ανέφερε ότι η Τουρκία καλεί την Ελλάδα 
για επανεκκίνηση των διερευνητικών 
εντός του Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος 
γύρος των διερευνητικών είχε 
πραγματοποιηθεί το 2016 στην Αθήνα.

zougla.gr

Πρόσκληση Τσαβούσογλου 
για διερευνητικές
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Η Γη γυρίζει πιο γρήγορα: 
Το 2021 θα είναι το 

μικρότερο σε διάρκεια έτος 
εδώ και δεκαετίες

Ενδεχομένως να χρειαστεί για πρώτη φορά οι επιστήμονες να 
προσθέσουν στο άμεσο μέλλον ένα αρνητικό εμβόλιμο δευτερόλεπτο 
προκειμένου τα ατομικά ρολόγια να παραμείνουν απολύτως ακριβή.

Ο χρόνος κυλάει πλέον -ανεπαίσθητα- πιο γρήγορα, καθώς η Γη 
περιστρέφεται με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι έκανε τα τελευταία 50 
χρόνια. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η φετινή χρονιά να είναι λίγο πιο μικρή 
σε διάρκεια. Το 2021, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, αναμένεται 
να είναι το μικρότερης διάρκειας έτος εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Από την άλλη, ίσως χρειαστεί για πρώτη φορά οι επιστήμονες που 
είναι οι αρμόδιοι «φύλακες του χρόνου», να προσθέσουν στο άμεσο 
μέλλον ένα αρνητικό εμβόλιμο δευτερόλεπτο για να διασφαλίσουν ότι τα 
ατομικά ρολόγια θα παραμένουν απολύτως ακριβή στον υπολογισμό της 
Συντονισμένης Παγκόσμιας Ώρας (UTC).

Λόγω της ταχύτερης περιστροφής του πλανήτη μας πέριξ του άξονα 
του, η μέση διάρκεια της μέρας φέτος αναμένεται να είναι 0,05 χιλιοστά 
του δευτερολέπτου μικρότερη από τα 86.400 δευτερόλεπτα που 
απαρτίζουν ένα 24ωρο, σύμφωνα με το “Time and Date”. Στην πορεία του 
έτους αυτό ισοδυναμεί με μια χρονική υστέρηση σχεδόν 19 χιλιοστών του 
δευτερολέπτου. Η τελευταία φορά που η μέση διάρκεια της μέρας ήταν 
μικρότερη των 86.400 δευτερολέπτων, ήταν το 1937.

Όταν η διάρκεια περιστροφής της Γης, που εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες (κίνηση πυρήνα πλανήτη, άνεμοι, ρεύματα ωκεανών, 
ατμοσφαιρική πίεση κ.α.), αποσυγχρονίζεται από τα ατομικά ρολόγια, 
τότε προκύπτει η ανάγκη να προστεθεί ή να αφαιρεθεί ένα εμβόλιμο 
δευτερόλεπτο, μία διαδικασία που ξεκίνησε το 1972 και από τότε έχει 
συμβεί σε 27 έτη (πάντα προσθήκη δευτερολέπτου και ποτέ αφαίρεση), 
δηλαδή περίπου κάθε δυόμισι χρόνια, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτου 
Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) των ΗΠΑ. Η τελευταία φορά που 
χρειάστηκε, ήταν το 2016.

Μέχρι πριν μερικά χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η τάση της 
Γης ήταν να επιβραδύνει το ρυθμό της περιστροφής της και η μέρα να 
είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από 24 ώρες, οπότε προέκυπτε η ανάγκη για 
προσθήκη εμβόλιμων δευτερολέπτων. Όμως πιο πρόσφατα, από τα μέσα 
της δεκαετίας του 2020, η Γη επιταχύνει συνεχώς το ρυθμό της, άρα ίσως 
χρειαστεί το αντίθετο, δηλαδή να αφαιρεθεί ένα δευτερόλεπτο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 28 ταχύτερες (μικρότερες σε διάρκεια) μέρες 
μετά το 1960 όλες συνέβησαν το 2020. Το ρεκόρ μικρότερης διάρκειας 
μέρας κατέχει η 19η Ιουλίου 2020, όταν η Γη συμπλήρωσε μια περιστροφή 
σε 1,46 χιλιοστά του δευτερολέπτου λιγότερα από τα 86.400 δευτερόλεπτα.

Εξαιτίας της τάσης επιτάχυνσης της Γης, ίσως κάποια στιγμή θα 
απαιτηθεί ένα αρνητικό εμβόλιμο δευτερόλεπτο, με άλλα λόγια τα 
ρολόγια θα «πηδήξουν» ένα δευτερόλεπτο, ώστε να συντονισθούν με 
την περιστροφή του πλανήτη μας. Τα εμβόλιμα δευτερόλεπτα δεν έχουν 
πρακτική επίπτωση στην καθημερινή ζωή, αλλά είναι πολύ σημαντικά 
σε πεδία όπως η αστρονομία, η πλοήγηση, οι διαστημικές πτήσεις, τα 
υπολογιστικά δίκτυα κ.α.

«Είναι σίγουρα σωστό ότι η Γη περιστρέφεται ταχύτερα από 
οποιαδήποτε φορά τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι αρκετά πιθανό ότι θα 
χρειαστεί ένα αρνητικό εμβόλιμο δευτερόλεπτο, αν η ταχύτητα περιστροφής 
της Γης αυξηθεί κι άλλο, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε κατά 
πόσο αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο φυσικός Πίτερ Γουιμπερλέι του Εθνικού 
Εργαστηρίου Φυσικής της Βρετανίας στην «Τέλεγκραφ».

Την απόφαση για τα εμβόλιμα δευτερόλεπτα λαμβάνει η Διεθνής 
Υπηρεσία Περιστροφής της Γης και Συστημάτων Αναφοράς (IERS) που 
εδρεύει στο Παρίσι.

news247.gr
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ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

Τέσσερις Αρκάδες, καλοί φίλοι που πίναμε καφέ στο Eglinton Square και παρεμπιπτόντως εκεί μας επισκεπτόταν ο συγχωρεμένος Βασίλης Σκλάβος, είπαμε 
να προβούμε σε αυτή την συμβολική κίνηση, για να βοηθήσουμε την Ελληνική Κοινότητα.
Την ημέρα των Χριστουγέννων που είπαμε τα χρόνια πολλά, σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό το ξεκίνημα περί βοήθειας της Ελληνικής Κοινότητας.
Οι τέσσερις καλοί φίλοι βάλαμε από 1000 δολάρια ο καθένας και θεωρήσαμε καλό να πάρουμε τηλέφωνο σε ορισμένες Αρκαδικές επιχειρήσεις για να 
προβούν και αυτοί με τη σειρά τους σε ανάλογη κίνηση.
Πράγματι αυτό έγινε  και οι επιχειρήσεις αυτές μας είπαν ότι θα συνδράμουν με μεγαλη χαρά σε αυτό μας το επιχείρημα.
Τα ονόματα των τεσσάρων φίλων είναι τα εξής: Νίκος Πεθεριότης 2) Κώστας Σωτηρόπουλος 3) Παναγιώτης Τριαντάφυλλος 4) Παναγιώτης Κατσάβελος.
Επίσης, οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν είναι οι εξής: 
1. Νίκος Μπάρλας (Nick Sportsup) ο οποίος έδωσε $1000.
2) Πήτερ Μανδρώνης (Flexi cup) ο οποίος έδωσε $1000.
3) Δημήτριος και Θέμελη Κατσής (Olympic Kitchen), ο οποίος έδωσε $1000.
4. Αθανάσιος Παναγόπουλος (Laird Drive Auto) ο οποίος έδωσε $1500 και ο συνεταίρος του Βλάχος Χατζηνικολάου έωσε $500.
Στις 28 Δεκεμβρίου πήρανε τηλέφωνο την Ελληνική Κοινότητα και δώσαμε ραντεβού με τον πρόεδρο στις 31 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 το πρωί, για να 
συναντηθούμε εκεί οι τρεις Αρκάδες.
Ο πρόεδρος μας υποδέχτηκε με μεγάλη ευχαρίστηση, έχοντας μαζί του τον γενικό γραμματέα της Κοινότητας Νίκωνα Γεωργακόπουλο και την κα Κατερίνα. 
Μαζί μας ήταν και ο Μάκης Ανδρικόπουλος.
Αφού είπαμε την καλημέρα μας οι τρεις Αρκάδες, ο Κώστας, ο Νίκος και ο Παναγιώτης ξεφωνήσαμε όλοι μαζί με μια φωνή “να τα πούμε κ. πρόεδρε”; Μας 
απάντησε με μεγάλη χαρά “φυσικά και να τα πείτε” .
Αρχίσαμε λοιπόν και εμείς τα “Αρχιμηνιά, καλή χρονιά ψιλή μου δενδρολιβανιά.... Άγιος Βασίλης έρχεται από την Αρκαδία, συ ‘σαι αρχόντισσα, κυρία. 
Χρόνια πολλά κ. πρόεδρε”.
Καθίσαμε λοιπόν όλοι μαζί και ήπιαμε τον καφέ μας, συζητώντας για τον λόγο που βρεθήκαμε.
Κύριε πρόεδρε σας παραδίδουμε 9.000 δολάρια σε επιταγές, υπέρ της Ελληνικής Κοινότητας και σας ευχόμεθα εις ανώτερα.
Πριν από 200 χρόνια η Πατρίδα μας ελευθερώθηκε από τον τούρκικο ζυγό και η Αρκαδία μας έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο. Όταν έπεσε η Τρίπολη στα 
χέρια των Ελλήνων, σιγά-σιγά ελευθερώθηκε όλη η Ελλάδα.
Ετσι κι εμείς οι Αρκάδες κάνουμε ένα κίνημα υπέρ της Κοινότητας, η οποία μετρά 120 χρόνια ιστορίας.
Με αυτή μας την κίνηση θέλουμε να βοηθήσουμε την Κοινότητά μας, η οποία βρίσκεται σε δυσκολίες. Πρώτοι λοιπόν, οι Αρκάδες κάναμε την αρχή και 
ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να κάνουν και οι υπόλοιποι το ίδιο. Εδώ και στα περίχωρα του Τορόντο υπάρχουν 100-150  χιλιάδες Έλληνες. Ο 
καθένας μας μπορεί να συνδράμει με ό,τι έχει ευχαρίστηση για να βοηθηθεί η Κοινότητά μας. Μη ξεχνάμε ότι είναι μία.
Η 25η Μαρτίου είναι μεγάλη γιορτή για τον Ελληνισμό μας. Ελπίζουμε ο πρόεδρος να έχει κάποια ανακοίνωση όσον αφορά την εκστρατεία των Αρκάδων.
Πολλά ευχαριστήρια σε όλο τον κόσμο της Ελληνικής Παροικίας και του χρόνου με υγεία.

Με αγάπη οι Αρκάδες 

Με αγάπη οι Αρκάδες...

“

”

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

[

Είθε το 2021 να είναι 
χρόνος ειρηνικός

ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΣ ΠΟΛΕΜΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
Ως συνήθως με ανταλλαγή των πολλών 

και καθιερωμένων ευχών, υποδεχτήκαμε 
και το 2021. Σίγουρα όμως όλοι είμασταν 
και παραμένουμε μουδιασμένοι, 
απομονωμένοι, φοβισμένοι για το τί μας 
επιφυλάσσει ο νέος χρόνος και επί πλέον 
ανήσυχοι λόγω της πυκνής σκιάς της 
πανδημίας του Κορωναϊού, που παρά την 
ανακάλυψη των κατάλληλων εμβολίων, 
όλα δείχνουν ότι αυτός ο θανατηφόρος ιός, 
ήρθε για να μείνει και να ταλαιπωρήσει την 
ανθρωπότητα, πολυμερώς, πολυτρόπως 
αλλά και επί πολλά χρόνια…

Ηδη, όπως είναι γνωστό, στην Επαρχία 
μας από σήμερα, ισχύουν επί πλέον 
μέτρα που αποβλέπουν στον περιορισμό 
της εξάπλωσης της πανδημίας. Μεταξύ 
αυτών, κλείνουν και πάλι ερμητικά για 
τους πιστούς οι εκκλησίες και τα βράδια 
απαγορεύεται αυστηρά, η άνευ σοβαρού 
λόγου κυκλοφορία μας.

Επί πλέον τα κράτη, το ένα μετά το άλλο 
κλείνουν τα σύνορά τους και σε εκείνους 
που θα τολμήσουν να ταξιδεύσουν από 
την μία χώρα στην άλλη, μόλις πατήσουν 
σε αυτήν το πόδι τους, αντί να τους 
υποδεχτούν εγκάρδια σαν τουρίστες, που 
αν μη τι άλλο αφήνουν το πολύτιμο τους 
συνάλλαγμα, τους οδηγούν σε απομόνωση 
και αυστηρή καραντίνα.

Σε άλλες σελίδες του σημερινού μας 
φύλλου αναφερόμαστε λεπτομερέστερα 
και στο ένα και στο άλλο επίκαιρο θέμα. 
Συνιστώ να τα διαβάσετε με προσοχή, 
ιδίως αν κάποιος σκέπτεται να κάνει ταξίδι 
στην Πατρίδα.

Όμως αυτά και άλλα πολλά που 
συμβαίνουν γύρω μας, ναι μεν τα 
προσέχουμε και τα συζητούμε, ναι μεν 
ανησυχούμε και για τα όσα  γίνονται  
στην Πατρίδα μας, και κυρίως σαν 
πληροφορούμαστε τις προκλητικές 
απειλές της Τουρκίας που είναι ιδιαιτέρως 
ανησυχητικά και κανένας δεν αποκλείει 
θερμό επεισόδιο, δηλαδή πόλεμο, αλλά…

…αλλά η προσοχή όλων μας είναι 
στραμμένη περισσότερο σε όσα 
συμβαίνουν στις ΗΠΑ, όπου ως σημείο 
αντιπαράθεσης και έντονων διαξιφισμών 
προβάλει το όνομα του Προέδρου των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Κατανοητό το ενδιαφέρον, 
απαράδεκτες οι μεταξύ μας 

αντιπαραθέσεις 
για τα των ΗΠΑ

 Οπωσδήποτε το ενδιαφέρον μας 
για τα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, την 
μοναδική  ( ; ) υπερδύναμη πρέπει να μας 
ενδιαφέρουν, αφού τα όσα συμβαίνουν 
σε αυτήν την Χώρα, επηρεάζουν θετικά, 
ή αρνητικά όλον τον κόσμο.  Όμως άλλο 
ενδιαφερόμαστε και γιατί όχι διαφωνούμε 
γι’ αυτά, και άλλο το να χαλάμε τις καρδιές 
μας και να γινόμαστε από «δυο χωριά 
χωριάτες» επειδή διαφωνούμε γι’ αυτά. 
Γιατί δυστυχώς και αυτά συμβαίνουν.

Λογικά, λόγω των παθών που περιέργως 
περί αυτών έχουμε εκδηλώσει, καμία άλλη 
συζήτηση πέρα των όσων γίνονται, δεν 
θα έπρεπε να συζητούμε. Και αυτά σαν 
ειδήσεις δηλαδή  και μόνο σαν ειδήσεις 
θα έπρεπε να τις συζητούσαμε.  Όμως 
είναι ανθρώπινο μαζί με τις ειδήσεις που 
αρχίζουμε στις μεταξύ μας συζητήσεις 
να λέμε, να θέλουμε να κάνουμε και τα 
σχόλια μας. Και από αυτά τα σχόλια ο κάθε 
συμμετέχων στην συζήτηση, δεν μπορεί να 
αποκρύψει τις προτιμήσεις του. Αλλωστε 
ο τρόπος που λέμε τις σχετικές ειδήσεις 
και κυρίως αυτά τα σχόλια με τα οποία τις 
διανθίζουμε είναι πού μας  φανατίζουν και 
μας διαιρούν, άσε που ακόμα και από την 
είδηση, σαν προσπαθήσουμε να πούμε, με 
τον τρόπο που την λέμε, αποκαλύπτουμε 
τις συμπάθειές μας, οπότε αρχίζουμε τις 
αντιπαραθέσεις, υψώνουμε την φωνή μας 
και μετατρέπουμε τις συζητήσεις μας σε 
«χαύρα Ιουδαίων!» 

Αναφέροντας αυτό σαν είδος προλόγου 

θα ασχοληθώ εν ολίγοις με τα του Ντόναλντ 
Τραμπ και των όσων συμβαίνουν αυτές τις 
ημέρες στις ΗΠΑ που θεωρείται η ηγέτιδα 
χώρα του ελεύθερου κόσμου.

Αρχικά λοιπόν να πούμε ότι όλοι μας 
καταδικάζουμε, πρέπει να καταδικάζουμε  
απερίφραστα τα βίαια επεισόδια που 
έγιναν την Τετάρτη στο Καπιτώλιο, όπου 
εκτός των άλλων είχαν ως αποτέλεσμα να 
χάσουν τη ζωή τους και πέντε άνθρωποι.

Έπειτα να προσθέσουμε ότι στα 
διαγγέλματά τους τόσο ο απερχόμενος 
Πρόεδρος, όσο και ο εκλεγμένος Πρόεδρος 
τα κατήγγειλαν και ζήτησαν την τιμωρία 
των ενόχων.

Ίσως μόνο σε αυτό το σημείο να 
συμφώνησαν οι δυό τους, άλλα όπου 
υπάρχουν φανατισμοί και πάθη δεν πρέπει 
να περιμένουμε περισσότερα.

Πρέπει να υπενθυμίσω ότι, αν δεν 
συμβούν άλλα γεγονότα και αν δεν 
προχωρήσει επιτυχώς η προσπάθεια 
καθαίρεσης του Τραμπ, αυτός έως της 20ης  
Ιανουαρίου είναι ο νόμιμος Πρόεδρος των 
ΗΠΑ. Ο Τραμπ, μέσω του διαγγέλματος του 
την Πέμπτη, αποδέχθηκε το αποτέλεσμα, 
λέγοντας πως θα γίνει ομαλά η μεταβίβαση 
εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν (δεν ανέφερε 
καθόλου το όνομα του νέου προέδρου), αν 
και για άλλη μια φορά άφησε υπονοούμενα 
για την εγκυρότητα της εκλογικής 
διαδικασίας, ζητώντας να υπάρξει αλλαγή 
του εκλογικού νόμου.

Από εκεί και πέρα τα εν εξελίξει γεγονότα 
στις ΗΠΑ είναι κατακλυσμιαία και από ώρα 
σε ώρα παίρνουν μορφή μιας τεράστιας 
χιονοστιβάδας. 

Προσωπικά με ξεπερνούν αφού τα 
πολιτικά παιχνίδια που παίζονται στις 
ΗΠΑ, τα τεράστια συμφέροντα που 
διακυβεύονται, τα συντροφικά πισώπλατα 
μαχαιρώματα που απροκάλυπτα 
καταφέρονται ένθεν κακείθεν, και όποιον 
πάρει ο χάρος, θα αρκεστώ να πω ότι 
«αισχρόν εστίν και λέγειν..»  

Έπειτα ας μην κρυβόμαστε. Ας μην 
κάνουμε τους ειδικούς. Το πολιτικό, όπως 
και το εκλογικό σύστημα στις  ΗΠΑ είναι 
περίεργο, τόσο περίεργο που ακόμα και οι 
ειδικοί συνταγματολόγοι διαφωνούν επί της 
ερμηνείας τους και επί χρόνια επ’ αυτών 
ερίζουν και από της ιδρύσεως της Χώρας 
του βραχυκυκλώνονται. 

Επειτα τα συμπεράσματα που ο καθένας 
μας έχει επί των γεγονότων βγάλει, 
βασίζονται εν πολλοίς από τα βαθύτατα 
διαιρεμένα ενημερωτικά μέσα από τα 
οποία καθ’ ένας μας ενημερώνεται. 

Επομένως, ας ευχηθούμε να μην δούμε 
και άλλα αιματηρά επεισόδια, και η νέα 
υπό τον Τζο Μπάιντεν κυβέρνηση των 
ΗΠΑ να μπορέσει να ενώσει τον βαθύτατα 
διαιρεμένο αμερικανικό λαό, και να κάνει 
τις ΗΠΑ ισχυρή και πάλι.

Καταλήγοντας θα αρκεστώ να 
επαναλάβω «κατανοητό το ενδιαφέρον 
μας, απαράδεκτες οι μεταξύ μας 
αντιπαραθέσεις για τα των ΗΠΑ.»α

Και πάλι μια φωνή 
από το χθες

Επαναλαμβάνονται
 τα επί των κοινοτικών 

έργων λάθη του 
παρελθόντος

Την περασμένη εβδομάδα, βρήκα στα 
αρχεία του Ε. Βήματος και δημοσίευσα 
τα των οικονομικών Απολογισμών της 
Κοινότητας για το 1964 και 1965. Ο 
αείμνηστος Τάκης Πετρίτης τα σχολίαζε 
πολύ δεικτικά γράφοντας μεταξύ των 
άλλων και ότι πρόκειται για:

«ένα εκπληκτικόν κείμενον, ασυναρτήτου 
λακωνικότητος, απεριγράπτου ασαφείας, 
κουτοπόνηρου καταστρώσεως και 
συμπλοκής και εσκεμμένης συσκοτίσεως 
και ανυπονοήτου ακαταληψίας….»

Προσωπικά αφού έγραψα ότι άξιζε να 
το: «διαβάσετε και μάλιστα με ιδιαίτερη 
προσοχή,»  πρόσθετα ότι: 

«Αν από τότε, είχε προσεχτεί αυτή η 
κριτική, θα είχαν αποφευχθεί όσα περί 
«Οικονομικών Απολογισμών» ακούμε 
σχεδόν σε κάθε κατάθεση Οικονομικού 
Απολογισμού, αφού σε πιστή αντιγραφή 
εξακολουθούν να παρουσιάζουν, όσα 
αναφέρονται στο άρθρο που για το λόγου 
το αληθές το παρουσίαζα σε φωτοτυπία.»

Επί πλέον υπενθύμιζα ότι: 

«Την ερχόμενη εβδομάδα, για να μην 
ξεχνούν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι 
νεότεροι, θα αναφερθώ σε κείμενα και από 
το πρόσφατο παρελθόν που πιστοποιούν 
το λίαν επικίνδυνο και για την Κοινότητά μας 
αξίωμα: «λαοί που ξεχνούν το παρελθόν 
τους είναι καταδικασμένοι σε θάνατο!»

Σήμερα λοιπόν πήγα όχι στο απώτερο 
παρελθόν αλλά  σε μια σχεδόν πρόσφατη 
Συνεδρίαση του Δ.Σ. που είχε γίνει 11ης 
Αυγούστου 2014. Μεταξύ των άλλων 
θεμάτων ήταν και αυτό της κατασκευής 
Στέγης του Καθεδρικού Ναού του Αγίου 
Γεωργίου. 

Επειδή πρόσφατα έγιναν και γίνονται 
και άλλα έργα στον ίδιο Ιερό Ναό, ιδού τα 
σχετικά που δυστυχώς επαναλαμβάνονται:  

“Έργα στον 
Καθεδρικό Ναό (το 2014)
 Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε και 

συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο 
ήταν αυτό των έργων ανακαίνισης του 
Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου.

Ο κ. Ευάγγελος Τουτουδάκης (Υπεύθυνος 
Ακίνητης Περιουσίας) αφού είπε ότι έχει 
σχηματίσει την επιτροπή που επιβλέπει 
την ακίνητη περιουσία, πρόσθεσε ότι ήδη 
αποφασίστηκε η ανακαίνιση της σκεπής 
του Ιερού Ναού. 

Επικοινωνήσαμε με πολλές εταιρίες, 
αλλά μόνο πέντε μας έδωσαν προσφορές.

Αυτήν που επιλέξαμε, (έδωσε την 
χαμηλότερη προσφορά), θα αναλάβει το 
έργο έναντι $80.000 είπε, για να προσθέσει 
ότι η εταιρία δίνει εγγύηση πέντε χρόνων. 
Επί πλέον έδωσε και μερικές άλλης 
φύσεως πληροφορίες σχετικά με το έργο 
και τα ηλεκτρικά σώματα που βρίσκονται 
στην οροφή.

 Συγχρόνως, πρόσθεσε, γίνονται 
μελέτες προκειμένου να κατασκευαστεί η 
πεζογέφυρα προς την είσοδο, που πλέον 
παρουσιάζει σημεία ορατής διάβρωσης.

 Επικυρώθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο το έργο της αλλαγής της 
σκεπής.

 Ως τόσο υπήρξε κριτική από ένα μέλος 
της Κοινότητας (τον κ. Γιάννη Μανίκη) 
που αμφισβήτησε τον τρόπο που γίνεται η 
διαδικασία επιλογής της κατασκευαστικής 
εταιρίας. Μιλώντας από πείρα σε άλλα 
έργα της Κοινότητας που είχε επιβλέψει, 
(είχε χρηματίσει μέλος της τεχνικής 
επιτροπής)   τόνισε ότι κατά την ώρα 
των επισκευών,  δεν υπάρχει κάποιος εκ 
μέρους της Κοινότητας που θα ανεβεί στην 
οροφή, προκειμένου να επιβλέπει ανάλογα 
έργα.

Αναφέροντας συγκεκριμένες 
περιπτώσεις από άλλα έργα που είχαν γίνει 
κατά το παρελθόν, αμφισβήτησε ευθέως 
τις τεχνικές γνώσεις ορισμένων μελών που 
απαρτίζουν την σημερινή  επιτροπή.

 Ο κ. Τατουδάκης, είπε ότι όλα έγιναν 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
υπάρχουν. Η ανάθεση του έργου, εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή Κτιρίων και το όλο έργο 
θα γίνει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. 

Πότε έγιναν όλα αυτά;                  
 Βεβαίως η συζήτηση για τα έργα στον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
τελείωσε, και όλοι οι συμπάροικοι, κυρίως 
όμως οι εκκλησιαζόμενοι σε αυτήν την 
Εκκλησία, θα κληθούν να καλύψουν τα 
έξοδα. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει 
το όλο έργο να γίνει, όχι μόνο υπό την 
επίβλεψη εκπροσώπου της Κοινότητας, 
αλλά κυρίως ειδικού, που θα πρέπει να  
προσληφθεί επ’ αμοιβή επί τούτου, έτσι 
ώστε η αλλαγή της σκεπής να γίνει με τον 
καλύτερο δυνατόν τρόπο. 

Με την ευκαιρία θα πρέπει να 
υπενθυμίσω ότι, ο σχηματισμός των 
Επιτροπών των Γραμματειών της 
Κοινότητας δεν αποκτά εγκυρότητα, αν 
προηγουμένως ο υπεύθυνος Γραμματέας 
δεν ανακοινώσει τον κατάλογο των μελών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν εγκριθούν 
από αυτό.

 Οι εκλογές (Σ.Γ. του 2014) έγιναν μόλις 
πριν λίγες εβδομάδες. Μέχρι τώρα κανένας 
Γραμματέας δεν έφερε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο έγκριση οποιασδήποτε 
Επιτροπής. Φυσικά ούτε και ο υπεύθυνος 
Ακίνητης Περιουσίας. 

 Επομένως τυπικά, η επιτροπή που 
ανακοίνωσε ο Υπεύθυνος Ακίνητης 

Περιουσίας, δεν υφίσταται και παράτυπα 
παίρνει αποφάσεις.

Η ανακαίνιση της σκεπής του Καθεδρικού 
μας Ναού

Είναι σε όλους γνωστό ότι για να γίνει 
ένα έργο πρέπει να έχει προηγηθεί μελέτη 
από κάποιον ειδικό. Αυτός ο ειδικός αφού 
μελετήσει τα του έργου, θα πρέπει να 
συντάξει την  σχετική μελέτη. Σε αυτήν  
την μελέτη, οπωσδήποτε θα πρέπει να 
αναγράφονται λεπτομερώς  όχι μόνο τα 
συγκεκριμένα έργα που πρέπει να γίνουν, 
αλλά πως ακριβώς θα γίνουν και πόσο 
περίπου θα στοιχίσουν αυτά.

 Την μελέτη αυτή που θα συνοδεύεται 
από συγκεκριμένες προδιαγραφές θα 
πρέπει να πάρουν οι αρμόδιοι προκειμένου 
να την  μελετήσουν. Κατόπιν θα πρέπει να 
ζητήσουν προσφορές, είτε μέσω δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού, είτε μέσω κατ’ 
ευθείαν ανάθεσης.

 Οι άνευ μελετών και κατ’ ευθείαν 
αναθέσεις έργων γίνονται κυρίως από 
ιδιώτες και φυσικά μόνο στην δική τους 
περιουσία, όπου είναι υπεύθυνοι και 
υπόλογοι μόνο στον εαυτόν τους. Ετσι 
σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης  
διαπιστώσει ότι το έργο δεν έγινε όπως θα 
έπρεπε, ή στοίχισε  υπερβολικά, τον μόνο 
που θα μπορεί να κατηγορήσει είναι τον 
εαυτό του  και  να αρχίσει να «το φυσάει 
και να μην κρυώνει,» επειδή «πιάστηκε 
κορόιδο!» Θύματα, ή μάλλον «κορόϊδα» 
ανεύθυνων εργολάβων έχουν πέσει και 
καθημερινά πέφτουν πολλοί και έτσι, είναι 
κοινό μυστικό ότι  συχνά ακολουθούν 
καυγάδες και προσφυγές στα δικαστήρια.

 Ως τόσο, σε δημόσια έργα, ή γενικά 
σε κοινοτικά,  σε έργα δηλαδή που  δεν 
είναι ιδιωτικά, η μελέτη των έργων από 
ειδικό, οι προδιαγραφές και  οι  δημόσιοι 
μειοδοτικοί διαγωνισμοί, θεωρούνται 
«προαπαιτούμενα» και  είναι «εκ των ουκ 
άνευ.» Γιατί  έτσι μόνο διασφαλίζεται το 
δημόσιο συμφέρον και διαφυλάσσεται το 
κύρος και η εντιμότητα όσων  κατά τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο εμπλέκονται τόσο στην 
απόφαση να γίνει το έργο, όσο και στην 
επιλογή της εταιρίας που θα το αναλάβει 
την κατασκευή του που πρέπει να γίνει 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 (Τώρα βέβαια μην μου μιλήσετε 
για την Επιτροπή Σαρμπανό και όσα 
αποκαλύπτονται σε αυτήν, αφού αν κάποιος 
θέλει και αυτά τα «προαπαιτούμενα» και  
τα «ουκ άνευ,» πάντα βρίσκει τρόπο και τα 
παρακάμπτει).  

 Όμως για να μιλήσουμε πιο 
συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι η 
Κοινότητά μας έχει αρκετά κτίρια. Σχολεία, 
Εκκλησίες, Κοινοτικά Κέντρα, Αίθουσες 
Δεξιώσεων, Γυμναστήρια …  Εκ των 
πραγμάτων λοιπόν, για την συντήρηση 
και την ανακαίνισή τους ξοδεύονται κάθε 
χρόνο αρκετές χιλιάδες δολάρια. Είναι 
απαραίτητο λοιπόν να τηρούνται αυτά που 
προαναφέραμε. Δηλαδή να προηγούνται οι 
μελέτες των ειδικών ακόμα και αν πρέπει 
να τους προσλαμβάνουμε επ’ αμοιβή. 
Αυτοί πρέπει να συντάσσουν έκθεση  
όπου θα υπάρχουν και λεπτομερέστατες 
προδιαγραφές. Εχοντας στα χέρια τους 
οι διάφορες ενδιαφερόμενες εταιρίες 
τις συγκεκριμένες  προδιαγραφές θα 
μπορούν, επί ίσοις όροις  να κάνουν 
προσφορές, οι οποίες εύκολα θα μπορούν 
να αξιολογούνται από την Επιτροπή 
Κτιρίου της Ελληνικής Κοινότητας, αφού 
θα έχουν μπροστά τους προσφορές επί 
ομοίων έργων. Αλλωστε αυτή η Επιτροπή, 
θα πρέπει να επανδρώνεται από ειδικούς 
στα θέματα της ανακαίνισης των κτιρίων. 
Τα μέλη της Επιτροπής Κτιρίου θα πρέπει  
να εισηγούνται την ανάθεση του έργου στην 
εταιρία που έχει την καλύτερη προσφορά, 
η οποία μπορεί να μην είναι πάντα και η 
χαμηλότερη. 

 Την εισήγηση της Επιτροπής Κτιρίου, 
θα φέρνει στην Συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο Υπεύθυνος Ακίνητης 
Περιουσίας, προκειμένου να εγκριθεί και 
από το Διοικητικό Συμβούλιο η κατασκευή 
του έργου.

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
θα πρέπει να μελετούν λεπτομερώς τα 
του έργου και των προσφορών και να μην 
αποδέχονται «με κλειστά τα μάτια» την κάθε 
εισήγηση. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνούν 
ότι δεν  βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις ως 
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διακοσμητικές γλάστρες.  Αλλωστε δεν θα 
πρέπει να ξεχνούν ότι  ενώπιον των μελών 
της Κοινότητας, αλλά και των νόμων, την 
κυρίως ευθύνη την έχουν τα μέλη του 
Δ.Σ. που αποδέχονται και εγκρίνουν την 
οποιαδήποτε εισήγηση και όχι τα μέλη της 
Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας που απλά 
και μόνο εισηγούνται. 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
για να είναι ήσυχα ότι διαφέντεψαν με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της 
Κοινότητας, εκτός του ότι  θα πρέπει 
να επιμένουν ότι θα πρέπει να έχουν  
προηγηθεί μελέτες, προδιαγραφές, 
ορθολογική ανάθεση στην εταιρία που 
έκανε την πιο συμφέρουσα προσφορά, 
θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει και την 
επίβλεψη των έργων από ειδικό. Γιατί 
αλλοίμονο αν, επικαλούμενοι οποιαδήποτε 
δικαιολογία, δεν προσλαμβάνουν ειδικό και 
μάλιστα επ’ αμοιβή. 

Φυσικά για κάθε έργο θα πρέπει να 
ανοίγεται ξεχωριστός φάκελος, ο οποίος θα 
είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση των 
μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και κατ’ 
επέκταση των μελών της Κοινότητας που 
συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.

 Ετσι θα ολοκληρώνεται ένα έργο και έτσι 
τα μέλη της Κοινότητας, καθώς και όσοι 
μέσω των διαφόρων εράνων ενισχύουν 
την Κοινότητα, θα αισθάνονται βέβαιοι ότι 
τα χρήματα που έδωσαν, ασχέτως αν αυτά 
ήταν λίγα ή πολλά, «έπιασαν τόπο» και 
χρησιμοποιήθηκαν με πλήρη διαφάνεια.

Τα υπό κατασκευή έργα 
στην εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου (το 2014)
Τώρα γιατί τα έγραψα όλα αυτά; 

Απλούστατα γιατί όπως έγραψα την 
περασμένη εβδομάδα ο Υπεύθυνος 
Ακίνητης Περιουσίας της Ελληνικής 
Κοινότητος Μείζονος Μοντρεάλ (κ. 
Ευάγγελος Τουτουδάκης) εισηγήθηκε στην 
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας την ανακαίνιση της σκεπής 
του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου. 
Το κόστος της προσφοράς, σύμφωνα με 
την εισήγηση ανέρχεται σε $80.000. 

 Μου έκανε εντύπωση που δεν 
υποβλήθηκαν ερωτήσεις επί της 
προτάσεως, αλλά έγινε αποδεκτή με πολύ 
σύντομες και συνοπτικές διαδικασίες. Η 
Ημερήσια Διάταξη προέβλεπε χρόνο 15 
λεπτών αλλά η έγκριση της προτάσεως, 
ούτε το μισό του προβλεπομένου χρόνου 
δεν χρειάστηκε!

 Μου έκανε ακόμα εντύπωση ότι κατόπιν, 
μετά την έγκριση της πρότασης, στο θέμα 
«των ερωτήσεων μελών της Κοινότητας» 
οι βάσιμες υποδείξεις/ερωτήσεις ενός 
εκ των παρευρισκομένων μελών (του κ. 
Γιάννη Μανίκη) που ρώτησε αν υπάρχει 
μελέτη και προδιαγραφές, ουσιαστικά 
θεωρήθηκε ως «παρακώληση στο έργο 
των αρμοδίων Επιτροπών, αφού αυτού 
του είδους οι παρεμβάσεις εμποδίζουν την 
όλη διαδικασία.»

 Βέβαια ο αρμόδιος Σύμβουλος είχε 
διαβεβαιώσει τους υπόλοιπος Συμβούλους 
ότι όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες και μάλιστα 

είχαν εγκριθεί και από την «Τεχνική 
Επιτροπή» που ήδη είχε φροντίσει να 
επανδρωθεί και ήδη είχε συνεδριάσει, 
όπως είπε.

 Όπως όμως γράψαμε και την 
περασμένη εβδομάδα καμιά Επιτροπή δεν 
μπορεί να λειτουργήσει, αν προηγουμένως 
δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Μέχρι τώρα, (μέχρι την Συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 11ης 
Αυγούστου, που ουσιαστικά ήταν η δεύτερη 
του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου 
(του 2014-2016, του κ. Παγώνη) που 
προήλθε από τις εκλογές του περασμένου 
Ιουνίου) καμία Επιτροπή, ούτε και η 
Επιτροπή Κτιρίου δεν έχει παρουσιαστεί, 
πολύ περισσότερο δεν έχει εγκριθεί.

 Επομένως τυπικά Επιτροπή Κτιρίου 
ΔΕΝ υφίσταται και κακώς συνεδρίασε, 
(αν συνεδρίασε γιατί έχουμε υπ’ όψη μας 
και άλλες πληροφορίες) και ως εκ τούτου 
παράτυπα πήρε μια τόσο σπουδαία 
απόφαση. Επομένως η πρόταση ακόμα 
και για τυπικούς λόγους, θα πρέπει να 
θεωρηθεί «ως ουδέποτε αποφασισθείσα.»

Να γίνει το έργο, αλλά με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες
Όπως είναι γνωστό, το έργο, της 

ανακαίνισης της σκεπής του Αγίου 
Γεωργίου πρέπει να γίνει. Ή μάλλον ήδη 
έπρεπε να είχε γίνει.  Όμως πώς μπορεί 
να εγκριθεί, αν δεν προηγηθεί λεπτομερής 
μελέτη για το τι πρέπει να γίνει, αν δεν 
συνταχθούν οι απαραίτητες προδιαγραφές, 
αν δεν γνωρίζουμε κατά πόσο πρέπει 
να μετακινηθούν όσα ηλεκτρικά σώματα 
βρίσκονται στην σκεπή και έναντι τίνος 
κόστους θα γίνει αυτό, και ακόμα αν 
δεν έχει προσληφθεί και ειδικός που θα 
επιβλέψει ώστε το έργο να γίνει σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές; Με άλλα λόγια αν 
δεν ξέρουμε, τι ακριβώς θα γίνει και πόσο 
τελικά θα στοιχίσει!

  Οι ερωτήσεις μας αυτές δεν 
απευθύνονται μόνο στον υπεύθυνο της 
Ακίνητης Περιουσίας, αλλά σε όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία 
κατά την άποψή μου, «ελαφρά τη καρδία» 
ενέκριναν ποσό $80.000 για την «Επισκευή 
σκεπής εκκλησία Αγ. Γεωργίου» ή «St-
George church roof repair» όπως ακριβώς 
αναγράφεται το υπ’ αριθμό 10 θέμα της 
Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης του 
Δ.Σ. της 11ης Αυγούστου 2014.

 Κοντολογίς λοιπόν, όσοι ψήφισαν 
αυτήν την πρόταση,  μπορούν να δώσουν 
απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μας; 

 Μπορούν να αισθάνονται σίγουροι ότι 
το έργο θα γίνει όπως πρέπει να γίνει και 
δεν θα υπερβεί το ποσό που ενέκριναν; 

Μπορούν να διαβεβαιώσουν όσους 
συμβάλουν οικονομικά στην συγκέντρωση 
των χρημάτων, όσους δώσουν έστω και ένα 
«δίλεπτο» προκειμένου να συγκεντρωθεί 
το ποσό των $80.000, ότι όλα έγιναν όπως 
έπρεπε να γίνουν και με πλήρη διαφάνεια;”

Δυστυχώς 
επαναλαμβάνονται τα ίδια
Αυτά επί λέξει έγραφα για τα έργα της 

Σκεπής του Καθεδρικού Ναού του Αγίου 
Γεωργίου που προγραμματίζονταν και 
τελικά έγιναν το 2014. Ολοφάνερα δεν 
έγιναν όπως θα έπρεπε και ολοφάνερα ο 
κ. Γιάννης Μανίκης, ήταν απόλυτα σωστός 
στις παρατηρήσεις του, γιατί σύντομα 
όλα δείχνουν ότι θα έχουμε «νέα» από 
αυτήν την Σκεπή. Δυστυχώς τότε το 
απλό μέλος της ΕΚΜΜ που προανάφερα 
κατηγορήθηκε ως «παρακωλύων το έργο  
των αρμοδίων Επιτροπών, αφού αυτού 
του είδους οι παρεμβάσεις εμποδίζουν την 
όλη διαδικασία.»

Από τότε κατασκευάστηκε η πεζογέφυρα 
καθώς και το Πάρκινγκ του Καθεδρικού μας 
Ναού. Ο τρόπος που γίνονται και τώρα, 
είναι πανομοιότυπος με την κατασκευή της 
Σκεπής το 2014. 

Οι αρμόδιοι…
 «Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου 

καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου…» 
Ψαλμός ΡΜ (140)

Όλα αυτά επί λέξει μπορείτε να τα βρείτε 
και μέσω της ιστοσελίδας του Ε. Βήματος 
στις εκδόσεις της 16ης και της 23ης 
Αυγούστου 2014.

Του Γεωργίου Καρύδη

Δυστυχώς τα στοιχεία από την 
εξάπλωση του Κορωναϊού στην Επαρχία 
είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Για να 
περιοριστεί ο αυξανόμενος αριθμός 
περιπτώσεων COVID-19 και νοσηλείας, 
η Κυβέρνηση του Κεμπέκ την Τετάρτη 
ανακοίνωσε αυστηρότερους περιορισμούς, 
περιορισμούς που τίθενται σε εφαρμογή 
από σήμερα Σάββατο 9 Ιανουαρίου, και 
θα διαρκέσουν μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου. 
Κατά την διάρκεια αυτών των τεσσάρων 
εβδομάδων μεταξύ των άλλων θα κλείσουν 
οι Εκκλησίες και θα ισχύει το μέτρο της 
πλήρους και άνευ λόγου απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας των πολιτών από τις 
8:00 το βράδυ ως τις 5:00 το πρωϊ. 
Στους παραβάτες αυτού του μέτρου θα 
επιβάλλονται πρόστιμα από $1.000, έως 
και $6.000.

Επί πλέον αυτό το διάστημα κλείνουν 

οι μη απαραίτητες 
επιχειρήσεις και 
υπηρεσίες.

Οι ανακοινώσεις 
έγιναν από τον 
Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό 
François Legault, 
τον Υπουργό Υγείας 
Christian Dubé, 
και τον Dr. Ho-
racio Arruda, που 
είναι επικεφαλής 
Δημόσιας Υγείας του 
Κεμπέκ. 

Για να 
αιτιολογήσει την 
απαγόρευση της 
κυκλοφορίας ο 
κ. Legault αφού 
την χαρακτήρισε 
ως απαραίτητο 
« η λ ε κ τ ρ ο σ ό κ » 
πρόσθεσε ότι η 
«πανδημία έχει 
επιδεινωθεί όχι 

μόνο σε όλον τον κόσμο, αλλά και εδώ 
στο Κεμπέκ», όπου η διασπορά του 
ιού έχει φτάσει και πάλι σε «κρίσιμο και 
ανησυχητικό επίπεδο.» 

Παρά το μέτρο της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας των πολιτών, ο κ. Λεγκό, δεν 
προχώρησε σε απαγορεύσεις ανάλογες 
εκείνων της περασμένης Ανοιξης, όπου 
είχαν απαγορευτεί όλες οι οικοδομικές 
και οι κατασκευαστικές εργασίες.  Επι 
πλέον, και παρά τις επιφυλάξεις, 
προβληματισμούς και αντιδράσεις γονιών 
και δασκάλων, οι μαθητές των δημοτικών 
σχολείων θα επιτρέπεται από την Δευτέρα 
να επιστρέψουν στα θρανία τους. Πάντως 
οι μαθητές της 5ης και 6ης τάξης θα 
πρέπει, εντός των αιθουσών διδασκαλίας 
να φορούν μάσκες. Επί πλέον, από τις 18 
Ιανουαρίου θα επαναρχίσουν τα μαθήματα 
στα Λύκεια. Η Κυβέρνηση στους μαθητές 
και τους δασκάλους των Λυκείων θα 

Αυστηρότερα μέτρα για να περιοριστει
 η εξάπλωση του κορωναϊού

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ… 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΒΡΑΔΙΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ…

ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ…
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Με ένα δείπνο πολιτικά 
ορθό,διατηρώντας την απόσταση 
ανάμεσα στους καλεσμένους, η 
νέας πρέσβυς της Ελλάδας στην 
Οττάβα, Ναντίν Αθανασιάδου, 
υποδέχθηκε μια ομάδα απο το 
Μοντρεάλ σε δείπνο εργασίας 
προκειμένου να συζητητηθούν θέματα 
προκλητικότητας στο Αιγαίο αλλά και τα 
φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν 
την Ελληνική παροικία του Καναδά.

Το δείπνο εργασίας ήταν άτυπο γι 
αυτό προσκεκλημένοι δεν ήταν οι 
επίσημοι ταγοί της παροικίας αλλά ο 
πρόεδρος της Ερανικής Επιτροπής 
της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Μοντρεάλ Δρ. Γιώργος Τσούκας 
καθώς και η πρόεδρος του Λυκείου 
των Ελληνίδων δημοσιογράφος και 
συγγραφέας Ιουστίνη Φραγκούλη-
Αργύρη συνοδευόμενη απο το σύζυγό 
της επιχειρηματία Θεόδωρο Αργύρη. 
Καλεσμένη στο τραπέζι ήταν επίσης 
η συνταξιούχος διπλωμάτης με βαθμό 
πρέσβυ Άννα Myatt.

Η πρεσβευτική κατοικία βυθισμένη στα 
χιόνια ανάδιδε την γυναικεία άποψη 
περί την ελληνική παρουσία στον 
δρόμο του Καναλιού της Οττάβας, με 
την πρόσοψη να είναι διακοσμημένη 
με λαμπερά Χριστουγεννιάτικα φώτα.

Εσωτερικά η κατοικία είχε διακοσμηθεί 
με φίνο γυναικείο γούστο αποπνέοντας 
Άρωμα Γυναίκας. Οι λεπτές γεύσεις 
της ελληνικής κουζίνας συνοδεία 
ελληνικών κρασιών κράτησαν 
τη συζήτηση ενδιαφέρουσα και 
πολύεπίπεδη καθ’ όλη τη βραδυά.

Η πρέσβυς Ναντίν Αθανασιάδου είναι 
απο τα δυνατά χαρτιά του υπουργείου 
εξωτερικών της Ελλάδας γι αυτό 
διορίσθηκε στο πόστο της Οττάβας, 
προκειμένου να ενδυναμώσει 
περισσότερο τις διμερείς σχέσεις 
Ελλάδας -Καναδά.

Με δυναμική θητεία στα διάφορα πόστα 
στα οποία έχει υπηρετήσει (μεταξύ των 
οποίων Μόσχα, Βρυξέλλες, Λονδίνο,) 
η Ναντίν Αθανασιάδου η οποία έχει 
πραγματοποιήσει εξαιρετικές σπουδές 
στην Ελληνική Φιλολογία, σκοπεύει 
να κάνει λαμπρή τη συμμετοχή 
των Ελλήνων του Καναδά στις 
εκδηλώσεις για τα 200 
χρόνια απο την Ελληνική 
Επανάσταση το 2021 
και ταυτόχρονα να θέσει 
επι τάπητος τα θέματα 
της εξωτερικής πολιτικής 
της Ελλάδας τόσο στο 
υπεξ του Καναδά όσο 
και στους συναδέλφους 
της πρέσβεις των άλλων 
χωρών.

Η Ελληνική Διπλωματία με 
Άρωμα Γυναίκας φαίνεται 
πως θα αποδειχθεί 
αποτελεσματική το 
2021 και για τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια.

Καλή Χρονιά!

https://ioustini.blogspot.
com/

Άρωμα Γυναίκας στην Ελληνική 
Πρεσβεία της Οττάβας!

ΚΑΝΑΔΑΣ



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  202118

Είναι η απόλυτη τάση στη μόδα! 
Δεν το λες και ρούχο, ωστόσο, 
δεσπόζει πάνω μας πολλές ώρες και 
σε περίοπτη θέση, μεταβάλλοντας 
τολμηρά το εξωτερικό μας look!

Προστατευτική μάσκα…
Ένα «μαγικό» ύφασμα λίγων 

τετραγωνικών εκατοστών. Και όμως, 
πόσο καθορίζει την ένταξή μας στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι! Τη φοράμε και 
είμαστε in στα πράγματα, αφού μια 
μάσκα στο πρόσωπο λειτουργεί 
σαν τεκμήριο ακαταμάχητο της 
ιδιαίτερης ευαισθησίας που οφείλουμε 
να επιδεικνύουμε σχετικά με την 
πρωτοφανή μάστιγα των ημερών 
μας. Δεν τη βάζουμε, και αυτομάτως 
αποκτάμε το προφίλ του επικίνδυνου 
στις συναναστροφές, μας στιγματίζουν 
ως δηλητηριώδεις για τη δημόσια 
υγεία, ως αναίσθητους μπροστά στον 
πόνο των συνανθρώπων μας.

Είναι, πράγματι, εντυπωσιακό το 
πόσο ένα απλό πανί έχει αλλάξει τη 
ζωή μας! Και μάλιστα αν σκεφτείς πως 
λίγους μήνες πριν ακόμα και η ίδια η 
λέξη “μάσκα” ήταν κάτι το τελείως ξένο 
στην καθημερινότητά μας…

Κι όμως, αν νομίζουμε πως η μάσκα 
εναντίον του κορωνοϊού είναι η πρώτη 
και η τελευταία που φοράμε στη ζωή 
μας, μάλλον σφάλλουμε. Υπάρχει 
και μια άλλη μάσκα· μια μάσκα που 
δεν αντανακλάται στους κοινούς 
καθρέφτες, ούτε φαίνεται πίσω από 
τις βιτρίνες. Θες να τη βρούμε; Αρκεί, 
μόνο, ο καθένας μας να κοιταχτεί 
στον καθρέφτη εκείνον που δε δείχνει 
πώς φαίνεται, αλλά το ποιος είναι! 
Ας καθρεφτιστούμε, λοιπόν, στη 
συνείδησή μας!

Στεκόμαστε, λοιπόν, μπροστά στη 
συνείδηση μας και παρατηρούμε…
ποιοι είμαστε! Για να δούμε… Είναι 
αληθινές οι πράξεις μας; Πόσο 
κρυστάλλινες δείχνουν οι σκέψεις μας; 
Βλέπουμε τον πραγματικό εαυτό μας; 
Είμαστε εμείς;

Ναι; Όχι;
Αν όχι, τότε τι παριστάνουμε 

με τη μάσκα κάποιου άλλου που 
φοράμε; Γιατί υποκρινόμαστε; 
Γιατί παραδινόμαστε μπροστά στις 
αδυναμίες μας και γινόμαστε κάποιοι 
άλλοι, κρύβοντας τα τρωτά μας σημεία 
πίσω από ξένο προσωπείο, αντί να 
αγωνιστούμε να γίνουμε ο καλύτερος 
εαυτός μας; 

Ίσως να μας μαγεύει η 
μεταμορφωτική δύναμη της 
υποκρισίας. Αυτόματα ο φιλοχρήματος 
εαυτός μας γίνεται φιλεύσπλαχνος 
και ελεήμονας, ο οξύθυμος πράος και 
γλυκύτατος, ο ράθυμος στην προσευχή 
ένας αδιαλείπτως προσευχόμενος, 
ο λαίμαργος νηστευτής, ο οκνηρός 
ακούραστος εργάτης της αρετής και ο 
υπερήφανος έτοιμος να παραδεχτεί τα 
ελαττώματά του. Κάθε στιγμή έχουμε 
τη λύση για οποιαδήποτε πρόκληση!

Αλλά πόσο μαγεμένοι 
θα παραμείνουμε, όταν 
συνειδητοποιήσουμε ότι καταντάμε 
ηθοποιοί στο θέατρο της ζωής μας; 
Ότι, πλέον, ταυτιζόμαστε τόσο πολύ 
με το προσωπείο του άλλου που 
φοράμε, που αρχίζουμε σιγά-σιγά 
να υποκρινόμαστε στον ίδιο μας τον 
εαυτό; Ότι εμείς, τελικά, μπλεχτήκαμε 
στο δίχτυ που είχαμε απλώσει για τους 
άλλους, στριμώχνοντας τον εαυτό μας 
σε έναν ρόλο που δεν του πάει;

Αυτός ο εαυτός μας, ο πραγματικός 
εγώ, ο αληθινός εσύ, αυτή την ώρα 
ασφυκτιά. Ενοχλείται. Όχι από τη 
μάσκα με την οποία καλύπτουμε το 
πρόσωπο, αλλά από το προσωπείο 
που μας εκθέτει στον καθρέφτη της 
συνείδησής μας. Τι λες; Είμαστε 
διατεθειμένοι να φανερώσουμε τη 
μάσκα της υποκρισίας που κρύβουμε 
βαθιά μέσα μας; Είμαστε έτοιμοι να 
ξαναγίνουμε αληθινά εμείς; Να γίνει 
ο καθένας μας αυτός που ο Θεός μας 
έχει καλέσει να είμαστε;

xfd.gr

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Η μάσκα που καθορίζει 
τη ζωή 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!!!

[

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλιν Πάουελ 
ανακοίνωσε πως 
δεν ανήκει πλέον 
στο κόμμα των 

Ρεπουμπλικάνων 
λόγω Τραμπ 

Ο άλλοτε υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, Κόλιν Πάουελ, δήλωσε στο CNN ότι 
δεν θεωρεί πλέον τον εαυτό του μέλος του 
Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Ο στρατηγός εξήγησε ότι ο λόγος που 
τον οδήγησε να πάρει την απόφαση αυτή 
είναι πως πολλά στελέχη του κόμματος 
στο Κογκρέσο στηρίζουν τον απερχόμενο 
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Γι’ αυτό δεν μπορώ πλέον να 
αποκαλώ τον εαυτό μου Ρεπουμπλικάνο», 
είπε ο Πάουελ. «Είμαι απλώς ένας πολίτης 
που έχει ψηφίσει τους Ρεπουμπλικάνους 
ή τους Δημοκρατικούς». «Αυτή τη στιγμή, 
παρακολουθώ τι γίνεται στη χώρα μου, δεν 
με απασχολούν τα κόμματα», πρόσθεσε. 
Ο Πάουελ καταφέρθηκε εναντίον των 
Ρεπουμπλικάνων που δεν ύψωσαν το 
ανάστημά τους στον Τραμπ επιλέγοντας 

να προωθήσουν τις πολιτικές τους 
καριέρες και έκρινε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται 
ανθρώπους που «να λένε την αλήθεια». 
Ο Πάουελ ήταν επικεφαλής του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ επί προεδρίας Τζορτζ Ουόκερ 
Μπους, αρχηγός του γενικού επιτελείου 
εθνικής άμυνας επί προεδρίας Μπιλ 
Κλίντον και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας 
επί προεδρίας Ρόναλντ Ρέιγκαν.

iefimerida.gr 

Αναστασιάδης για 
μητροπολίτη Μόρφου: 
Τους δειλούς δεν 

θα τους μετατρέπω 
σε ήρωες 

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στην εφημερίδα 
«Πολίτης» ρωτήθηκε για την στάση των 
κληρικών στην διάρκεια της πανδημίας 
και αν υπάρχει ανοχή από την Πολιτεία 
απέναντί τους, ο κ. Αναστασιάδης όχι 
μόνο αρνήθηκε κάτι τέτοιο, αλλά ανέφερε 
πως είναι σε επαφή με την Εισαγγελία 
καθώς θέλουν να τεθούν κυρώσεις. 
«Εκείνο το οποίο εξετάζει και είμαστε 

σε συνεννόηση με τη Γενική Εισαγγελία 
είναι να διερευνήσουν, και έχουν 
διερευνήσει, εάν από τις δηλώσεις 
προκύπτει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα. 
Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Και είναι 
η ώρα να συνειδητοποιήσουν κάποιοι 
ότι πέρα από τις όποιες απόψεις έχουν 
και καθήκον απέναντι στους συμπολίτες 
τους. Στο σύνολο. Οφείλουν να σέβονται 
την υγεία και τη ζωή των συμπολιτών 
τους και ιδιαίτερα τους νόμους» σχολίασε 
χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασιάδης. 
Ο Κύπριος πρόεδρος στάθηκε κυρίως 
στον μητροπολίτη Μόρφου, ο οποίος έχει 
προκαλέσει αρκετές φορές την οργή, κυρίως 
για ομοφοβικά και ρατσιστικά σχόλια στην 
Κύπρο, όπως και για τις θεωρίες του για 
την προέλευση του κορωνοϊού λέγοντας 
πως την είχε προβλέψει ο… Αστερίξ ή ότι 
οι εκτρώσεις φταίνε για την ύπαρξή του. 
«Ερευνα υπήρξε για τον μητροπολίτη. 
Ο μητροπολίτης αθωώθηκε μέσω της 
έρευνας ενώ έλεγε πράγματα τα οποία εάν 
τα έλεγε οποιοσδήποτε πολίτης θα είχε 
αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου. 
Θέλω να πω κάτι. Υπάρχει μία τάση 
από τον ίδιο, αν θέλετε, και το λέω πολύ 
ευθαρσώς να ηρωοποιηθεί. Τους δειλούς 
δεν θέλω να τους μετατρέπω σε ήρωες» 
σχολίασε ο κ. Αναστασιάδης.
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ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΗΠΑ-Ανάλυση: Το 
διπλό όφελος από 
πιθανή αποπομπή 

του Τραμπ 

Δέκα μέρες απομένουν μέχρι την 
ορκωμοσία του νέου προέδρου των 

ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Μετά την εισβολή 
οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο 
Καπιτώλιο, ωστόσο, οι Δημοκρατικοί είναι 
αποφασισμένοι να κινήσουν διαδικασία 
αποπομπής του απερχόμενου προέδρου 
με την κατηγορία της υποκίνησης 
ανταρσίας.

Κατά την εκτίμηση του Βάλτερ 
Γκριντσβάιγκ, καθηγητή Αμερικανικών 
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ντόρτμουντ, 
«η αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ έχει 
νόημα». Ο Αυστριακός καθηγητής, όπως 
μεταδίδει η Deutsche Welle, τόνισε σε 
συνέντευξη στον ραδιοσταθμό DLF: «Από 
τη μια πλευρά η διαδικασία έχει νόημα 
σε συμβολικό επίπεδο, διότι με αυτό 
τον τρόπο καθίσταται σαφές ότι τέτοιες 
επιθέσεις σε θεμελιώδεις θεσμούς του 
κράτους δεν γίνονται ανεκτές. Θεωρώ 
ότι πολλοί Αμερικανοί περιμένουν, μετά 
τα όσα είδαν στις τηλεοράσεις τους, ένα 
είδος κάθαρσης. Για την αμερικανική κοινή 
γνώμη ήταν ένα σοκ να παρακολουθεί 
πλάνα της εισβολής στο Καπιτώλιο. Από 
την άλλη πλευρά η διαδικασία αποπομπής, 
αν βέβαια είναι επιτυχής, θα έκλεινε στον 
Τραμπ την πόρτα για μια διεκδίκηση της 
προεδρίας το 2024».

Τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι του
Ο Αυστριακός καθηγητής είναι 
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πεπεισμένος ότι ακόμα και αν αλλάξουν 
οι συσχετισμοί δυνάμεων στη Γερουσία 
και τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι 
Ρεπουμπλικανοί δεν θα άνοιγαν ξανά το 
δρόμο του Τραμπ για μια νέα υποψηφιότητα: 
«Δεν πιστεύω ούτως ή άλλως ότι ο 
Ντόναλντ Τραμπ έχει πιθανότητες να 
διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία μετά 
από τέσσερα χρόνια. Μπορώ όμως να 
φανταστώ ότι σήμερα οι Δημοκρατικοί 
δρουν προληπτικά για να αποτρέψουν 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και αυτός είναι ο 
λόγος για τη διαδικασία αποπομπής του 
προέδρου. Να διασφαλίσουν ότι δεν θα 
διεκδικήσει και πάλι την προεδρία».

Αναφερόμενος στα 75 εκατομμύρια 
ψηφοφόρους του προέδρου Τραμπ ο 
καθηγητής Βάλτερ Γκριντσβάιγκ δηλώνει ότι 
σίγουρα πολλοί από αυτούς απορρίπτουν 
τα έκτροπα στο Καπιτώλιο. Αμφισβητεί 
ωστόσο ότι η διαδικασία αποπομπής θα 
τους πείσει ότι ο απερχόμενος πρόεδρος 
δεν είναι άξιος της εμπιστοσύνης τους. Από 
την άλλη ο Αυστριακός καθηγητής θεωρεί 
ότι οι Δημοκρατικοί θα κατηγορηθούν 
ότι αδιαφορούν, αν δεν κινήσουν τη 
διαδικασία απομάκρυνσης του προέδρου. 

Γιατί οι Νοτιοκορεάτες 
σπεύδουν να κάνουν 

αισθητικές επεμβάσεις 
πριν τελειώσει 

η πανδημία 
Ελπίζοντας πως το τέλος της πανδημίας 

του κορωνοϊού είναι κοντά εξαιτίας των 
εμβολίων και πως ο κόσμος θα σταματήσει να 
φορά μάσκες, οι Νοτιοκορεάτες τρέχουν να 
προγραμματίσουν αισθητικές χειρουργικές 
επεμβάσεις.

Όταν η Ryu Han-na, μια 20χρονη 
φοιτήτρια, έκανε αισθητική χειρουργική 
επέμβαση στη μύτη της στα μέσα 
Δεκεμβρίου, είχε έναν απλό λόγο: μπορεί να 
ήταν η τελευταία ευκαιρία να το κάνει κρυφά, 
πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να βγάζουν 
τις μάσκες τους φέτος, καθώς διανέμονται 
εμβόλια.

Η Ryu, η οποία παρακολούθησε τα 
μαθήματά της στο διαδίκτυο καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2020, δήλωσε ότι η ικανότητα 
να αναρρώσει στο σπίτι και να φοράει μάσκα 
δημόσια, χωρίς να τραβά την προσοχή, ήταν 
καθοριστικοί παράγοντες στο να πάρει αυτή 
την απόφαση.

«Πάντα ήθελα να κάνω πλαστική στη 
μύτη... Νόμιζα ότι θα ήταν καλύτερο να την 
κάνω τώρα, πριν οι άνθρωποι αρχίσουν 
να βγάζουν τις μάσκες, όταν τα εμβόλια θα 
γίνουν διαθέσιμα το 2021», είχε δηλώσεις 
καθώς ετοιμαζόταν για τη διαδικασία που της 
κόστισε 4,4 εκατομμύρια γουόν (4.013 δολ).

«Θα υπάρξουν μώλωπες και οίδημα 
από τη χειρουργική επέμβαση, αλλά αφού 
όλοι θα φοράμεε μάσκες, νομίζω ότι αυτό θα 
βοηθούσε», πρόσθεσε.

Η περίπτωση της Ryu δεν είναι η 
μοναδική. Εχει υπάρξει μια αύξηση στη 
ζήτηση για τέτοιες επεμβάσεις στη Νότια 
Κορέα, η οποία έχει ήδη βιώσει ξανά 
μια άνοδο στα ποσοστά της αισθητικής 
χειρουργικής το 2020.

Η χώρα υπήρξε παγκόσμια πρωτεύουσα 
της αισθητικής χειρουργικής ακόμη και σε 
περιόδους μη πανδημίας. Η βιομηχανία 
εκτιμάται ότι ανήλθε σε περίπου 10,7 
δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, μια αύξηση 
της τάξεως του 9,2% σε ετήσια βάση, και 
αναμένεται να κυμανθεί περίπου στα 11,8 
δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, σύμφωνα 
με την Gangnam Unni, τη μεγαλύτερη 
διαδικτυακή πλατφόρμα αισθητικής 
χειρουργικής της χώρας.

Οι αισθητικοί χειρουργοί λένε ότι οι 
ασθενείς ενδιαφέρονται για όλα τα μέρη 
του προσώπου: αυτά που μπορούν εύκολα 
να κρυφτούν κάτω από τις μάσκες, όπως η 
μύτη και τα χείλη, καθώς και εκείνα που δεν 
καλύπτονται από αυτές, τα οποία μερικοί 
θεωρούν ως τα κριτήρια ομορφιάς στην 
εποχή του κορωνοϊού.

«Τόσο χειρουργικές όσο και μη 

χειρουργικές έρευνες σχετικά με τα μάτια, τα 
φρύδια, τη γέφυρα της μύτης και τα μέτωπα 
- τα μόνα ορατά μέρη - σίγουρα αυξήθηκαν», 
δήλωσε ο Park Cheol-woo, χειρουργός της 
WooAhIn Plastic Surgery Clinic, ο οποίος 
ήταν υπεύθυνος για την πλαστική επέμβαση 
της Ryu.

Ο χειρουργός Shin Sang-ho, ο οποίος 
διευθύνει την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής 
Krismas στο κέντρο της περιοχής Gang-
nam, δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν 
ξοδέψει το επίδομα έκτακτης ανάγκης από 
την κυβέρνηση σε νοσοκομεία και κλινικές, 
αυξάνοντας τα έσοδα το τρίτο και τέταρτο 
τρίμηνο του 2020.

«Ένιωσα ότι το ξόδεμα των χρημάτων 
με αυτόν τον τρόπο, ήταν σαν ένα είδος 
εκδίκησης. Έχω αισθανθεί ότι οι πελάτες 
εξέφραζαν τα συναισθήματά τους 
(που προέρχονται από τον κορωνοϊό) 
λαμβάνοντας αισθητικές διαδικασίες», 
δήλωσε ο Shin.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, 
από τα 14,2 τρισεκατομμύρια γουόν (12,95 
δισεκατομμύρια δολάρια) των κρατικών 
επιδομάτων, το 10,6% χρησιμοποιήθηκε 
σε νοσοκομεία και φαρμακεία, το τρίτο 
μεγαλύτερο τμήμα πίσω από τα σούπερ 
μάρκετ και τα εστιατόρια, αν και οι 
λεπτομέρειες των τύπων νοσοκομείων δεν 
αποκαλύφθηκαν.

Τα στοιχεία της Gangnam Unni έδειξαν 
ότι οι χρήστες της αυξήθηκαν κατά 63% 
από πέρσι και ζήτησαν 1 εκατομμύριο 
συμβουλευτικές συνεδρίες, διπλασιάζοντας 
το ποσό σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Η 
πανδημία έκανε δυσκολότερη την προώθηση 
υπηρεσιών σε ξένους πελάτες, οπότε τον 
περασμένο χρόνο υιοθέτησε μια πιο τοπική 
και περιφερειακή εστίαση.

Αλλά το τρίτο κύμα κορωνοϊού προκαλεί 
ανησυχία καθώς η χώρα αναφέρει 
καθημερινά ρεκόρ κρουσμάτων.

«Έχουμε δει αυξανόμενους αριθμούς 
ακυρώσεων σε συμβουλευτικά ραντεβού 
πρόσφατα, καθώς οι άνθρωποι αποφεύγουν 
περισσότερο να βγουν έξω… ειδικά οι 
πελάτες από τα προάστια ανέβαλαν κυρίως 
τις χειρουργικές επεμβάσεις τους έως το 
2021», δήλωσε ο Park.

Ινδονησία: 
Εντοπίστηκαν τα 
μαύρα κουτιά του 

Boeing 
που συνετρίβη 

Τα δύο μαύρα κουτιά του Boeing 737-
500 που συνετρίβη στη θάλασσα, στα 
ανοιχτά της Ινδονησίας, εντοπίστηκαν 
ανακοίνωσε η Επιτροπή Ασφάλειας των 
Μεταφορών.

«Εντοπίσαμε τη θέση των μαύρων 
κουτιών, και των δύο», ανακοίνωσε ο 
Σουρτζάντο Τζαχζόνο, ο επικεφαλής 
της Επιτροπής η οποία υπάγεται στο 
υπουργείο Μεταφορών. Όπως είπε, δύτες 
θα αναλάβουν να τα ανασύρουν από 
τον βυθό όσο το δυνατόν συντομότερα. 
Συντρίμμια του αεροσκάφους, στο οποίο 
επέβαιναν 62 άνθρωποι, έχουν ήδη 
μεταφερθεί στην Τζακάρτα. Σύμφωνα με τις 
αρχές, προέρχονταν από βάθος 23 μέτρων, 
κοντά σε μια συστάδα νησιών στα ανοιχτά 
της πρωτεύουσας. Ένα στραβωμένο 
μεταλλικό αντικείμενο έφερε τα χρώματα της 
αεροπορικής εταιρείας Sriwijaya Air, μπλε 
και κόκκινο. Οι αρχές έχουν επίσης ανασύρει 

ανθρώπινα μέλη και διάφορα ρούχα. 
Η αστυνομία ζήτησε από τους συγγενείς 
των επιβατών και του πληρώματος να 
δώσουν δείγματα DNA ώστε να βοηθήσουν 
στην αναγνώριση των θυμάτων. Οι 
50 επιβάτες και το 12μελές πλήρωμα 
ήταν όλοι τους Ινδονήσιοι. Μεταξύ των 
επιβατών ήταν επτά παιδιά και τρία βρέφη. 
Σύμφωνα με την υπηρεσία εντοπισμού 
πολιτικών πτήσεων Flightradar24, το 
αεροπλάνο απογειώθηκε στις 14.36, τοπική 
ώρα (09.36 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου 
και ανέβηκε σε ύψος 10.900 ποδών μέσα σε 
τέσσερα λεπτά. Κατόπιν όμως ξεκίνησε μια 
απότομη πτώση και σταμάτησε να μεταδίδει 
δεδομένα 21 δευτερόλεπτα αργότερα.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια 
ένδειξη για το τι προκάλεσε αυτήν 

την απότομη πτώση. Τα περισσότερα 
αεροπορικά δυστυχήματα οφείλονται σε 
συνδυασμό παραγόντων και συχνά περνούν 
μήνες μέχρι να καταλήξουν σε οριστικό 
συμπέρασμα οι ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Μια εκπρόσωπος του υπουργείου 
Μεταφορών είπε ότι ο πύργος ελέγχου 
είχε ρωτήσει τον πιλότο γιατί το αεροπλάνο 
κατευθυνόταν βορειοδυτικά αντί να 
ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία 
του, λίγα δευτερόλεπτα προτού να 
εξαφανιστεί από τις οθόνες των ραντάρ. 
Οι δύο πιλότοι φέρεται ότι είχαν δεκαετίες 
εμπειρίας. Ο κυβερνήτης ήταν πρώην 
πιλότος της πολεμικής αεροπορίας ενώ ο 
συγκυβερνήτης εργαζόταν για τη Sriwijaya 
Air από το 2013, σύμφωνα με το προφίλ του 
στον ιστότοπο Linkedin.
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Η στιγμή της 
ταυτόχρονης ύψωσης 
της περουβιανής 
σημαίας και της 
γαλανόλευκης στην 
πλατεία του 
Σαν Αντρές

Ο Δημήτρης Παρούσης γεννήθηκε 
και έζησε τα παιδικά του χρόνια στην 
Ολλανδία. Πέρασε την εφηβεία του στην 
Νέα Ορεστιάδα, την τελευταία βόρεια πόλη 
της Ελλάδας, «σφηνωμένη» ανάμεσα στην 
Τουρκία και τη Βουλγαρία.
Στα 19 του μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη 
όπου ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές 
στη δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε με τις 
κυριότερες εφημερίδες και ραδιόφωνα της 
πόλης και το 1998 αποφάσισε να συνεχίσει 
τις σπουδές του.

Πέρασε από σχολές δημοσιογραφίας 
στην Ολλανδία (Ουτρέχτη) και στη Δανία 
(Άαρχους) και πήρε το μεταπτυχιακό 
του από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, 
στην Ουαλία. Το 2000 δοκίμασε την τύχη 
του στην Αθήνα. Δούλεψε σε μεγάλες 
εφημερίδες και περιοδικά. Έγινε μέλος 
της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων 
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και της 
International Federation of Journalists. 
Δίδαξε σε σχολές δημοσιογραφίας.

Το 2006, θεωρώντας ότι ήρθε το 
πλήρωμα του χρόνου, αποφάσισε να 
πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο 
κάνοντας το γύρο του κόσμου. Πούλησε 
τα ελάχιστα υπάρχοντά του. Παραιτήθηκε 
από τη δουλειά, πήρε ένα σακίδιό, μια 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μια πυξίδα 
και άρχισε τη δική του Οδύσσεια.

Άλλοι κάνουν το γύρο του κόσμου με 
ποδήλατο, άλλοι με αυτοκίνητο, ή με κάποιο 
άλλο μεταφορικό μέσο. Ως Έλληνας, 
αποφάσισε το δικό του «όχημα» να είναι 
ο ελληνικός πολιτισμός και ειδικότερα η 
ελληνική γλώσσα την οποία μπορείς να 
συναντήσεις σε όλα τη μήκη και πλάτη του 
πλανήτη.
Έτσι, ο Δημήτρης Παρούσης θα 
εξερευνούσε καθημερινότητες, γειτονιές 
και τοπικές κοινωνίες στις εξής χώρες 
(ενδεικτικά): Αργεντινή, Βραζιλία, 
Παραγουάη, Ουρουγουάη, Κολομβία, 
Βολιβία, Κούβα (για την οποία έχει 
συγγράψει και σχετικό βιβλίο), Μεξικό, 

Χιλή, Περού…

Ένας νεαρός (Έλληνας έκτης γενιάς) 
βούτηξε στη θάλασσα και έπιασε το Σταυρό
Κατά τη διάρκεια του εναλλακτικού 
οδοιπορικού του, ο Δημήτρης συχνά 
συναντούσε αυτή την αχαρτογράφητη και 
μαγική «παράλληλη Ελλάδα». Ανακάλυπτε 
έναν διαχρονικό (ενίοτε μη ελληνόφωνο) 
Ελληνισμό, πέρα από εδαφικά σύνορα 
και χωρικούς περιορισμούς, ο οποίος 
(συμβολικά και ουσιαστικά) απλώνεται 
μέχρι τη Γη του Πυρός (Tierra del fuego), 
την Παταγονία και «Το τέλος του κόσμου» 
(El fin del mundo)…

Οι ενδιαφέρουσες ιστορίες αυτής της 
ανορθόδοξης περιήγησης βρίσκονται 
καταγεγραμμένες στην ιστοσελίδα του 
Δημήτρη Παρούση (www.godimitris.gr).

Σταχυολογούμε αποσπάσματα από μια 
απ’ αυτές τις βιωματικές ιστορίες που έχει 
να κάνει με τα Θεοφάνεια του 2010 σε μια 

περιοχή στο μακρινό Περού…

«Έφτασα κάπου τρεις ώρες νοτιότερα από 
τη Λίμα, σε μια πόλη που ονομάζεται Πίσκο. 
Η όλη περιοχή είναι μια έρημος δίπλα στον 
Ειρηνικό Ωκεανό. Ευτυχώς υπάρχουν 
κάποιες οάσεις. Κάθε όαση έχει και από 
ένα χωριό. Το Σαν Αντρές όμως, που πήγα, 
ήταν ένα ψαροχώρι με ελάχιστη βλάστηση 
[…] Είχα σκοπό να το επισκεφθώ για 
μερικές ώρες. Τελικά έμεινα πάνω από μια 
μέρα. Όχι για την ομορφιά της περιοχής. 
Αλλά επειδή εκεί συνάντησα πολλούς 
«χαμένους» Έλληνες. Περουβιανοί, με 
σκούρο δέρμα, ελληνικό επίθετο και μια 
ματιά που αν την προσέξεις καλά, έχει κάτι 
από ελληνικό δαιμόνιο […] Βρέθηκα εκεί 
γιατί σκεφτήκαμε την ημέρα των Φώτων 
να κάνουμε μια διαφορετική εκδήλωση. 
Έτσι γιορτάσαμε τα Θεοφάνεια για πρώτη 
φορά στο χωριό. Ήταν πολύ συγκινητικές 
οι στιγμές. Περισσότερη όμως συγκίνηση 
ένιωσα όταν άρχισα να ερευνώ την ιστορία 
της προέλευσης των Ελλήνων της περιοχής 
[…] Σύμφωνα με διασωζόμενες μαρτυρίες, 
το 1880 Χιλιανοί στρατιώτες εισέβαλαν 
στο χωριό Σαν Αντρές και άρχισαν να 
σκοτώνουν τους κατοίκους. Ανάμεσα 
στους ντόπιους ήταν και επτά Έλληνες 
ναυτικοί που είχαν εγκατασταθεί παλιότερα 
στο εν λόγω ψαροχώρι. Για να σωθούν οι 
Έλληνες από τη σφαγή, ύψωσαν σε ένα 
σπίτι την ελληνική σημαία και κλείστηκαν 
εκεί με τις οικογένειές τους και με αρκετούς 
Περουβιανούς συγχωριανούς. Οι εισβολείς 
δεν τους πείραξαν. Σήμερα, οι Έλληνες 
απόγονοι στην περιοχή είναι περίπου 
600 και τα επίθετα Κομνηνός, Γκίκας, 
Παπαφάβας, Φαλκόνης, Κωσταντίνου 
είναι από τα επικρατέστερα […] Έτσι, 
δόθηκε φέτος (εκατόν τριάντα χρόνια 
μετά!) η ευκαιρία ώστε η ελληνική σημαία 
να υψωθεί και πάλι. Η ελληνική κοινότητα 
της Λίμα μαζί με την ελληνική κοινότητα του 
Σαν Αντρές αποφάσισαν να γιορτάσουν 
για πρώτη φορά τα Φώτα στο χωριό. Ο 
δήμαρχος έδωσε εντολή να υψωθούν 
στην πλατεία η περουβιανή και η ελληνική 
σημαία. Η Θεία Λειτουργία ήταν σύντομη 
και έλαβε χώρα στην παραλία, όπου 
έγινε και η τελετή κατάδυσης του Τιμίου 
Σταυρού. Οι λιγοστοί που μιλούν πλέον 
ελληνικά είχαν μοιράσει φωτοτυπίες με το 
απολυτίκιο των Θεοφανείων γραμμένο με 
λατινικούς χαρακτήρες και έτσι συμμετείχαν 
όλοι στην ψαλμωδία. Ο ασημένιος Σταυρός 
ρίχτηκε στη θάλασσα και όλοι μαζί σε κλίμα 

έντονης συγκινησιακής φόρτισης έψαλαν 
«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε…».
Χαρακτηριστικές του κλίματος που 
επικράτησε ήταν οι δηλώσεις κάποιων 
(δημοσίων προσώπων) εκ των 
συμμετεχόντων…

Ο (Έλληνας πέμπτης γενιάς) Αλφόνσο 
Κομνηνός ως ιερέας του χωριού είπε: 
«Όταν πέθαναν οι παππούδες μας, 
χάθηκαν πολλά από τα έθιμα που είχαν 
φέρει από την Ελλάδα. Μαζί με όλα αυτά 
χάθηκε και η Ορθοδοξία. Είμαστε πια 
Καθολικοί. Δεν γινόταν διαφορετικά. Όμως 
πολλοί κρατάμε ακόμη τις παραδόσεις μας. 
Για αυτό σήμερα γιορτάζουμε όλοι μαζί τα 
Φώτα»
«Οι Έλληνες για μας είναι αδέλφια μας, 
σας οφείλουμε πολλά. Η ανάπτυξη στην 
περιοχή οφείλεται στο όραμα και στην 
δουλειά των πρώτων Ελλήνων που 
έφεραν νέες ιδέες στον τόπο μας», είπε ο 
δήμαρχος της περιοχής, Χουάν Βεργάρα 
Μάτα.
«Είναι η πρώτη φορά που γιορτάζουμε έτσι 
εδώ. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για όλους 
μας. Είναι παράλληλα και μια τιμή στη 
μνήμη των παππούδων μας. Είναι μεγάλη 
η χαρά για μας να βλέπουμε την ελληνική 
σημαία να κυματίζει στην πλατεία. Το 2007 
ένας μεγάλος σεισμός κατάστρεψε το 
χωριό μας. Η Ελλάδα στάθηκε δίπλα μας 
και την ευχαριστούμε», ήταν η τοποθέτηση 
του προέδρου της ελληνικής κοινότητας 
του Σαν Αντρές, Φερνάντο Ερνέστο Κομίνα 
Σεβάγιας.
«Εκδηλώσεις όπως και η σημερινή είναι 
πολύ συγκινητικές για μας. Δεν είναι 
μόνο φορτισμένες συναισθηματικά, 
αλλά ξυπνούν μέσα μας την πατρίδα, 
τη νοσταλγία, μας μαθαίνουν να μην 
ξεχνούμε την καταγωγή μας», είχε δηλώσει 
η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της 
Λίμα, Σόνια Βαβούλη.

Οι συμμετέχοντες στην εορτή των Φώτων 
με την ελληνική σημαία
Σχόλιο: Έκτοτε, έχουν παρέλθει έντεκα 
συναπτά έτη. Αποτελεί ευχή όλων μας 
όπως η επίσημη Ελλαδική Πολιτεία 
συνδράμει καθοιονδήποτε τρόπο ώστε να 
ενθαρρύνονται παρόμοιες πρωτοβουλίες 
των Περουβιανών Ελλήνων…

Ιωάννης Μιχαήλ
ΠΗΓΕΣ: www.godimitris.gr

Θεοφάνια με Έλληνες του Περού
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Θεοφάνια 2021

Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ

Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-VANCOUVER

Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ-ΤΟΡΟΝΤΟ

Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ

Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ-MARKHAM

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
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Υ Γ Ε Ι Α

Η Αθηνά Γκρέκα είναι ειδικός παθολόγος, 
με εξειδίκευση στη διατροφή και την 
γεροντολογία.
Αυτή την φορά, μας αναλύει, σύμφωνα με 
νέες έρευνες, πώς οι αυξομειώσεις βάρους 
επηρεάζουν τη ζωή και την υγεία μας.
• Οι Διακυμάνσεις Βάρους Μπορούν Να 
Είναι Επικίνδυνες Για Τους Καρδιοπαθείς
Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε 
στο New England Journal of Medi-
cine, οι επανειλημμένες διακυμάνσεις 
του σωματικού βάρους-η απώλεια και η 
επαναπρόσληψη κιλών- ενδεχομένως είναι 
επικίνδυνες για υπέρβαρους καρδιοπαθείς.

Η καρδιακή προσβολή, το εγκεφαλικό 
επεισόδιο και ο θάνατος ήταν πιο συχνοί 
σε ασθενείς των οποίων το βάρος άλλαξε 
περισσότερο, σε διάστημα 4 ετών. Αυτό 
σημαίνει ότι το μεγάλο, αλλά σταθερό 
βάρος μπορεί να είναι ίσως πιο “υγιεινό” 
(χωρίς αυτό να παρερμηνευτεί και να 
θεωρηθεί ότι το αυξημένο βάρος έχει 
ευνοϊκά αποτελέσματα για την υγεία 
του καρδιοπαθούς), από το να χάνει 
επανειλημμένως και να ξαναπαίρνει 
κάποιος παραπανίσια κιλά.

Οι ερευνητές μελέτησαν μεγάλες 
διακυμάνσεις βάρους σε καρδιοπαθείς. 
Πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να μην 
έγιναν με πρόθεση και/ή να αποτελούν 
πιθανό σημείο σοβαρής νόσου. Η έρευνα 
ήταν ανάλυση 9.500 ασθενών που έλαβαν 
μέρος σε διαφορετική έρευνα η οποία δεν 
εξέτασε τις αιτίες των αλλαγών βάρους. 
Το βάρος μετρήθηκε 12 φορές σε 4 
χρόνια και ορισμένοι ασθενείς έχασαν και 
επαναπροσέλαβαν αρκετά κιλά μεταξύ 
κάθε μέτρησης.

• Περίμετρος Μέσης Και Γοφών-Σημαντικός 
Παράγοντας Κινδύνου
Επιπλέον λίπος στη μέση και στους 
γοφούς μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου σύμφωνα με το 
U.S. National Cancer Institute. Το να έχει 
κάποιος επιπρόσθετη εναπόθεση λίπους 
στην κοιλιά, δηλαδή να έχει μεγαλύτερη 
κατά 10,9 cm περίμετρο μέσης συνδέθηκε 
με 13% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνων που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία.

Επίσης επιπλέον 7,9 cm στους γοφούς 
συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνων κατά 15%, σύμφωνα με στοιχεία 
της μελέτης σε σχεδόν 43.000 άτομα 

που παρακολουθήθηκαν για 12 χρόνια 
περίπου. Τα ευρήματα αυτά δημοσιεύθηκαν 
πρόσφατα στο περιοδικό “British Journal 
of Cancer”.

Μετά το κάπνισμα, το αυξημένο 
σωματικό βάρος και η παχυσαρκία είναι 
η σημαντικότερη αιτία πρόληψης του 
καρκίνου, αφού σχετίζονται με 13 τύπους 
καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του 
εντέρου, του μαστού και του παγκρέατος, 
σημειώνουν οι ερευνητές.

• Η Μη Σωστή Λήψη Τροφής Στη Διάρκεια 
Της Ημέρας Συνδέεται Με Αυξημένο 
Κίνδυνο Εμφάνισης Παχυσαρκίας
Φιλανδοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι 
άνθρωποι που ξυπνούν αργά το πρωί, 
είχαν χαμηλότερη ημερήσια πρόσληψη 
πρωτεΐνης, αλλά και χαμηλότερη 
πρόσληψη όλων των μακροθρεπτικών 
συστατικών, εκτός από την πρόσληψη 
ζάχαρης.

Επίσης, είχαν και κατά 90 θερμίδες 
χαμηλότερη πρόσληψη ενέργειας το 
πρωί σε σχέση με τα άτομα που είχαν 
πιο πρωινό ξύπνημα. Τα ευρήματα που 
δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό “Obesity”, 
έδειξαν ότι με βάση τα στοιχεία από αυτή 
τη μελέτη με το όνομα “2007 FINRISK” 
που περιελάμβανε τη συμμετοχή 1.854 
ενηλίκων, έδειξαν ότι «οι βραδινοί τύποι, 
δηλαδή αυτοί που ξενυχτούν και ξυπνούν 
αργά το πρωί, φαινόταν να έχουν πιο 
ακανόνιστα γεύματα μέσα στην ημέρα και 
δύο φορές περισσότερη λήψη τροφής στο 
Σαββατοκύριακο όπου και ξενυχτούν, σε 
σχέση με τους πρωινούς τύπους, δηλαδή 
με αυτούς που ξεκινούν την ημέρα τους πιο 
πρωί”.

ipolizei.gr

Η διατροφή είναι το Α 
και το Ω για μια υγιεινή ζωή
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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...

παρέχει δύο δωρεάν μάσκες την ημέρα.
Θέλοντας να περιγράψει την δραματικά 

εξελισσόμενη κατάσταση ο Υπουργός 
Υγείας κ. Ντουπέ, φανερά συγκινημένος 
ανέφερε, ότι αν κάποιος θέλει να εκτιμήσει 
τις συνέπειες της πανδημίας όχι μόνο 
στους πάσχοντες, αλλά και σε αυτούς που 
δεν έχουν προσβληθεί από τον ιό, αρκεί να 
αναφέρω ότι είμαστε πλέον υποχρεωμένοι 
να σταματήσουμε τις μεταμοσχεύσεις 
νεφρών γιατί χρειαζόμαστε κρεβάτια 
και τα κρεβάτια των Νοσοκομείων είναι 
κατειλημμένα από τους φορείς του ιού!

 Ο κ. Dubé τόνισε επίσης ότι λόγω του 
COVID-19, οι υγειονομικές υπηρεσίες είναι 
ιδιαίτερα προβληματικές στο Μόντρεαλ, 
στο Montérégie και στο Laval, όπου 
δεν διαθέτουν πλέον αρκετό ιατρικό 
προσωπικό για τη θεραπεία των ασθενών. 
Ως εκ τούτου μπορεί να ενισχυθούν από 
προσωπικό από άλλες περιοχές. Οι 
νοσηλευόμενοι αυξάνονται έως και 120 την 
ημέρα σε ορισμένα μέρη της επαρχίας είπε 
και αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με τα σχέδια εμβολιασμού των 
κατοίκων της Επαρχίας.

Μερικά από τα νέα μέτρα 
που ισχύουν από σήμερα 

Σάββατο 9 Ιανουαρίου
Μεταξύ των περιορισμών που εξ αιτίας 

της πανδημίας ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 
και θα ισχύουν από σήμερα έως και τις 8 
Φεβρουαρίου είναι:

Απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 
8:00, έως τις 5:00 το πρωί. Εξαιρούνται 
εκείνοι που πηγαίνουν στην εργασία 
τους. Δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες 
για παραβίαση της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας. Τα πρόστιμα που θα 
επιβάλλονται θα κυμαίνονται από $1,000 
έως και $6,000.  Φυσικά θα δικαιολογούνται 
όσοι θα κυκλοφορούν λόγω έκτακτων 
περιστατικών. 

Οι Εκκλησίες και γενικά οι χώροι 
λατρείας θα είναι κλειστές. Μέχρι τώρα 
επιτρεπόταν η λειτουργία τους με 
συμμετοχή μόνο 25 ατόμων. Εξαιρούνται 
τα Νεκροπομπεία. Όμως σε κάθε κηδεία 
θα συμμετέχουν μόνο 10 άτομα.

Τα Super Market (τα παντοπωλεία) 
και οι αποθήκες τροφίμων, θα κλείνουν 
κάθε ημέρα στις 7:30 μ.μ. για να μπορούν 
οι πελάτες και οι εργαζόμενοι σε αυτά να 
επιστρέφουν μέχρι τις 8:00 στο σπίτι τους.

Τα φαρμακεία και τα βενζινάδικα θα 
επιτρέπεται να παραμένουν ανοιχτά και 
κατά τις ώρες απαγόρευσης.

Τα μέτρα που ίσχυαν και πριν για 
τα Restaurant (παραμένουν κλειστές οι 
αίθουσες, αλλά επιτρέπονται οι πωλήσεις 
για έξω) θα εξακολουθήσουν να ισχύουν 
και για τις τέσσερις εβδομάδες, που θα 
ισχύουν τα μέτρα.

Αποφασίστηκε η απαγόρευση 

των ομαδικών υπαίθριων αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Επιτρέπονται μόνο οι 
ατομικές δραστηριότητες καθώς και εκείνες 
που γίνονται οι μεταξύ ατόμων της ίδιας 
οικογένειας.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την 
ελπίδα ότι και οι άστεγοι θα σεβαστούν τα 
μέτρα, αφού  πιστεύει ότι υπάρχει αρκετός 
χώρος στις δομές που «φιλοξενούνται.» 
Αυτό αμφισβητείται έντονα από όσους 
ασχολούνται με τους αστέγους, όπου είναι 
δύσκολη η παρακολούθησή τους και συχνά 
«εκπέμπουν μηνύματα» ότι μεταξύ αυτών 
παρατηρείται υψηλό ποσοστό φορέων του 
θανατηφόρου ιού.

Πάντως, υπομονή, αν όλα πάνε καλά, 
όπως όλοι ευχόμαστε, τα νέα μέτρα θα 
διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες, και θα 
ισχύουν έως και τις 8 Φεβρουαρίου.

Α ναι, για να μην ξεχνιόμαστε. Οι κάτοχοι 
ζώων είναι τυχεροί! Θα έχουν δικαίωμα να 
βγάζουν τα ζώα τους σε περίπατο, ακόμα 
και κατά τις ώρες που οι μη κάτοχοι ζώων 
θα πρέπει να είναι κλειδαμπαρωμένοι 
στους τέσσερις τείχους των σπιτιών τους!

Ανησυχητική η αύξηση
Την Τετάρτη που ανακοινώθηκαν τα 

νέα μέτρα στο Κεμπέκ, ως φορείς του 
COVID-19, ανιχνεύτηκαν 2,641 επί πλέον 
άτομα. Την προηγούμενη ημέρα είχαν 
εντοπιστεί 2,508. Σημειώθηκε δηλαδή 
αύξηση κατά 133 άτομα. 

Οι ασθενείς που λόγω Κορωναϊού 
νοσηλεύονταν στα Νοσοκομεία της 
Επαρχίας ανέρχονταν σε 1.393 άτομα. 
Ο αριθμός αυτός που αποτελεί ρεκόρ για 
το διάστημα του δεύτερου κύματος, ήταν 
αυξημένος κατά 76 άτομα συγκριτικά με 
την προηγούμενη ημέρα.

Επί πλέον οι νοσηλευόμενοι σε 
ΜΕΘ (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας) 
αυξήθηκαν κατά οκτώ και έφτασαν σε 202. 
Ο αριθμός αυτός είναι ο  υψηλότερος από 
τις 9 Μαΐου, όταν η επαρχία είχε καταγράψει 
203 ασθενείς στις ΜΕΘ.

Συγκριτικά τα αντίστοιχα στοιχεία 
της Παρασκευής, είχαν ως εξής. 
Είχαν εντοπιστεί 2,519 νέοι φορείς και 
σημειώθηκαν 74 επί πλέον θάνατοι.

Οι νοσηλευόμενοι ανέρχονταν σε 
1,380. Από αυτούς 202 νοσηλεύονταν σε 
ΜΕΘ. 

Συνολικά μέχρι την Παρασκευή το πρωί, 
σε ολόκληρο τον Καναδά οι επιβεβαιωμένοι 
φορείς ανέρχονται σε 635,134. Από αυτούς 
έχουν  πεθάνει 16,579 άτομα.

Στο Κεμπέκ οι επιβεβαιωμένοι φορείς 
ανέρχονται σε  220,518. Από αυτούς έχουν 
πεθάνει 8,562 άτομα.

Στο Οντάριο οι επιβεβαιωμένοι φορείς 
ανέρχονται σε 204, 145. Από αυτούς έχουν 
πεθάνει 4,856 άτομα.

Oι νοσηλευόμενοι στα Νοσοκομεία του 
Οντάριο, ανέρχονταν σε 1,472. Από αυτά 
στις ΜΕΘ νοσηλεύονταν 363.

Στην Ελλάδα οι επιβεβαιωμένοι 
φορείς ανέρχονται σε  142,277. Οι 2.405 

βρίσκονταν σε απλές κλινικές και οι 618 
σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.  Μέχρι 
τώρα έχουν πεθάνει 5,146 άτομα.

Δυστυχώς ο μακάβριος αριθμός των 
θυμάτων συνεχώς και από στιγμή σε 
στιγμή τροποποιείται και φυσικά βαίνει 
προς το χειρότερο.  

Ζητούν επέκταση των 
περιορισμών

Παρά τα αυστηρά μέτρα που υιοθέτησε 
η Κυβέρνηση, και παρ’ ότι ο κ. Λεγκό τόνισε 
ότι αυτά υιοθετούνται επειδή «εδώ μιλάμε 
για τη διάσωση ζωών, καθώς και για την 
διάσωση του συστήματος υγειονομικής 
περίθαλψης» μερικοί εμπειρογνώμονες 
για θέματα δημόσιας υγείας ζητούν  από 
την Κυβέρνηση του Κεμπέκ αυστηρότερα 
μέτρα. Ετσι μεταξύ των άλλων ζητούν 
να κλείσει ολόκληρος ο κλάδος του 
μεταποιητικού τομέα, (εργοστάσια, 
οικοδομικές κατασκευές, σφαγεία…) ο 
οποίος θεωρείται κατά πολύ υπεύθυνος 
για την εξάπλωση της πανδημίας. Το μέτρο 
της απαγόρευσης της κυκλοφορίας δεν 
αρκεί, ανέφεραν.

Όμως η Κυβέρνηση υπερασπίστηκε  
την απόφασή της και ο κ. Legault 
υπεραμύνθηκε της απόφασης να 
παραμείνει ανοιχτός ο κλάδος του 
μεταποιητικού τομέα και της διατήρησης 
της αλυσίδας παροχής των απαραιτήτων 
ειδών διατροφής και πρώτης ανάγκης. 

«Πολλές από τις δραστηριότητες του 
μεταποιητικού τομέα, είναι απαραίτητες», 
δήλωσε ο κ. Legault, αναφερόμενος ειδικά 
στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων, 
όπως είναι τα σφαγεία.

Τα εργοστάσια θα κληθούν να 
αναβάλουν κάποια από τα μη απαραίτητα 
είδη που παράγουν, ενώ οι εργαζόμενοι 
στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας 
των κατοίκων της Επαρχίας (CNESST) 
θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να 
διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι φορούν 
μάσκες και τηρούν το μέτρο της μεταξύ 
τους απόστασης που όπως είναι γνωστό 
είναι δύο μέτρα, είπε.

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι το 80% 
των ανθρώπων που νοσηλεύονται στα 
νοσοκομεία μας λόγω του COVID-19, 
είναι 65 ετών και άνω,  και σίγουρα οι 
περισσότεροι από αυτούς, δεν εργάζονται 
στον μεταποιητικό τομέα», ανέφερε ο κ. 
Λεγκό.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 16 Δεκεμβρίου, 
η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις 
που δεν προσφέρουν βασικές υπηρεσίες 
θα παραμείνουν κλειστές από τις 25 
Δεκεμβρίου έως και τις 11 Ιανουαρίου, 
αλλά σύμφωνα με τα νέα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν θα παραμείνουν κλειστές 

για άλλες τέσσερις εβδομάδες. Φυσικά 
τα μέτρα θα αρθούν, αν όλα πάνε καλά. 
Διαφορετικά… α ξανανοίξουν στις 8 
Φεβρουαρίου.

Ποίες είναι οι απαραίτητες 
επιχειρήσεις και 

παραμένουν ανοικτές

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει ως 
απαραίτητες επιχειρήσεις αναγνωρίζονται: 
τα  Super Markets (παντοπωλεία και 
τα άλλα καταστήματα τροφίμων). Τα  
Φαρμακεία, στα οποία θα πωλούνται και 
τα καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης. 
Τα Καταστήματα πώλησης οικοδομικών 
υλικών, αλλά μόνον αυτών που απαιτούνται 
για την πραγματοποίηση εξωτερικών 
εργασιών συντήρησης, επισκευής ή 
κατασκευής,. Τα Πρατήρια καυσίμων. Τα  
Καταστήματα ζωοτροφών και προμηθειών. 
Τα Καταστήματα εξοπλισμού ασφάλειας 
και προστασίας που σχετίζονται με την 
εργασία. Οι  Εμπορικές επιχειρήσεις που 
πωλούν προϊόντα ανταλλακτικών και 
άλλα υλικά απαραίτητα για υπηρεσίες 
μεταφοράς και επισκευής ή συντήρησης 
οχημάτων, εξαιρουμένων όμως των 
πωλήσεών τους. Τα Πολυκαταστήματα 
που διαθέτουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων προϊόντων 
τροφίμων, φαρμακείων και βασικών 
ειδών. Τα  Ανθοπωλεία. Τα Καταστήματα 
αγροτικών προϊόντων. Τα  Καταστήματα 
SAQ και τα Καταστήματα SQDC, (αυτά 
δηλαδή που πωλούν οινοπνευματώδη 
ποτά και την Μαριχουάνα). 

Επίσης θα συνεχίσουν να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους οι Οδοντίατροι, 
οι  Optometrist (Οπτομετρητές), οι 
Φυσιοθεραπευτές, οι  Θεραπευτές μασάζ 
και οι  Οστεοπαθητικοί.

Ως τόσο επειδή ο ορισμός  «καταστήματα 
που πωλούν βασικά είδη διατροφής και 
συντήρησης», δεν έχει αποσαφηνιστεί 
πλήρως και επειδή ενδέχεται σε μερικά 
καταστήματα να επιτρέπεται η πώληση 
μερικών ειδών και όχι ορισμένων άλλων, 
καλό είναι πριν επισκεφτείτε ένα κατάστημα 
να έχετε εξετάσει αν είναι ανοικτό και αν 
επιτρέπεται να αγοράσετε το είδος που 
θέλετε.

Ελληνοκαναδικο Βήμα
Μοντρεαλ

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 15

ΚΑΝΑΔΑΣ
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Επίσκεψη στην Ελλάδα; 
7ήμερη καραντίνα 

Σε 7ήμερη καραντίνα θα μπαίνουν όλοι 
οι επιβάτες από διεθνή δρομολόγια 
που φθάνουν στην Ελλάδα, ενώ 
επεκτείνονται οι υφιστάμενες Covid-19 
notams για πτήσεις εξωτερικού με 
ισχύ έως την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 
2021 τα μεσάνυχτα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με νέα 
ΝΟΤΑΜ της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ), όλοι οι επιβάτες 

που εισέρχονται στη χώρα μας έως 
και την 21η Ιανουαρίου 2021 από 
οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό 
προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή 
στον τόπο προσωρινής διαμονής που 
δηλώνεται στη φόρμα PLF, για επτά 
(7) ημέρες, εκτός αν παραμένουν 
στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό 
διάστημα, οπότε ο προσωρινός 
περιορισμός ισχύει για αυτό το 

χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την 
αναχώρηση τους.
Επίσης, στους επιβάτες εξωτερικού 
επιπρόσθετα θα γίνεται και 
δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid 
test) κατά την άφιξη τους με βάση τη 
διαδικασία που προβλέπει το Pas-
senger Locator Form. Ειδικά για 
τους εισερχόμενους επιβάτες από 
το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνεται σε 
όλους και rapid test κατά την άφιξη. 
Παράλληλα, προκειμένου να βγουν 
από την καραντίνα οι επιβάτες 
από το Ην. Βασίλειο θα πρέπει να 

υποβληθούν σε νέο PCR τεστ όταν 
συμπληρωθεί το 7ήμερο, το οποίο 
να είναι αρνητικό για να γίνει η άρση 
του υποχρεωτικού προληπτικού 
περιορισμού. Σε περίπτωση που τα 
τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό η 
καραντίνα θα ισχύει για 14 μέρες.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ΥΠΑ 
ανακοινώνονται και οι επεκτάσεις 
των υφιστάμενων Covid-19 notams 
για πτήσεις εξωτερικού, οι οποίες θα 
ισχύουν έως την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 
2021 τα μεσάνυχτα.
News247.gr

Λόγω Κορωναϊού, Καραντίνα και 
υπό αυστηρό έλεγχο τα ταξίδια 
στην Ελλάδα και τον Καναδά

Οι ταξιδιώτες που υπέβαλλαν αίτηση 
για βοήθεια κατά την επιστροφή τους στον 
Καναδά επειδή πρέπει να απομονωθούν 
λόγω του COVID-19 έχουν δικαίωμα 
να λάβουν χρήματα από την Καναδική 
κυβέρνηση εάν πήγαν για διακοπές πριν 
από τις 3 Ιανουαρίου.

Παρόλο που ο πρωθυπουργός Justin 
Trudeau δήλωσε ότι οι ταξιδιώτες δεν θα 
μπορέσουν να λάβουν $1.000 στο πλαίσιο 
του Επιδόματος Ασθένειας της Οικονομικής 
Ανάκαμψης του Καναδά (CRSB), οι 
νομοθετικές αλλαγές που εμποδίζουν 
τους ταξιδιώτες να επωφεληθούν από 
αυτό έχουν αναδρομική ισχύ μέχρι τις 3 
Ιανουαρίου 2021.

Οι αλλαγές εισήχθησαν τη Δευτέρα από 
την Υπουργό Εργασίας, Carla Qualtrough

Έτσι, “οι αιτούντες θα πρέπει να 
δηλώσουν εάν ήταν σε απομόνωση ή 
καραντίνα λόγω ταξιδιού στο εξωτερικό”, 
ανέφερε το υπουργείο του σε δήλωση τη 
Δευτέρα.

“Τις επόμενες εβδομάδες, η Εφορία 
του Καναδά θα καθυστερήσει την 
επεξεργασία των αιτήσεων για άτομα που 
βρίσκονται σε απομόνωση ή καραντίνα 
μετά από ταξίδι στο εξωτερικό μέχρι να 
ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία, με 
στόχο να διασφαλιστεί ότι όσοι λαμβάνουν 
το επίδομα πληρούν τα πιο πρόσφατα 
κριτήρια επιλεξιμότητας”, πρόσθεσε.

Η Οττάβα επανέλαβε ότι το όφελος 
CRSB δημιουργήθηκε για να επιτρέψει 
στους εργαζόμενους να λάβουν άδεια 
ασθενείας μετ ‘ αποδοχών. Το όφελος αυτό 
δεν αποσκοπούσε στην αποζημίωση των 
ταξιδιωτών που έπρεπε να υποβληθούν 
σε υποχρεωτική καραντίνα κατά την 
επιστροφή τους στον Καναδά.

“Το όφελος δεν προοριζόταν 
να ενθαρρύνει τους Καναδούς να 
παραβιάζουν τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τη Δημόσια Υγεία και για να πάνε 
διακοπές στο εξωτερικό. Ακούσαμε τους 
Καναδούς, ως εκ τούτου, σφίγγουμε τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας για τα επιδόματα 
που σχετίζονται με την κρίση”, δήλωσε η 
Υπουργός Carla Qualtrough.

Τόνισε ότι οι Καναδοί δεν πρέπει 
να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για μη 
ουσιαστικούς λόγους.

Απαγόρευση 
κυκλοφορίας

Οι αστυνομικοί θα δείξουν κατανόηση 
στους άστεγους. Αυτό προκύπτει από τις 
ανταλλαγές μεταξύ των αρχών και των 
οργανώσεων που βοηθούν τους ανθρώπους 
σε καταστάσεις έλλειψης στέγης, μετά 
την ανακοίνωση της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας της κυβέρνησης του Κεμπέκ.

Αρκετοί άνθρωποι που αντιμετώπισαν 
αυτή την πραγματικότητα εξέφρασαν την 
ανησυχία τους για τα “αλμυρά” πρόστιμα 
που θα μπορούσαν να δώσουν οι 
αστυνομικοί στους άστεγους παραβάτες.

Παρά την προσθήκη πόρων και 
εγκαταστάσεων, το πλαίσιο της κρίσης 
έχει μειώσει σημαντικά την ικανότητα 
των καταφυγίων αστέγων, δεδομένων 
των μέτρων που απαιτούν σωματική και 
κοινωνική αποστασιοποίηση.

Σε αυτό προστίθενται οι άστεγοι στην 
ιδέα της μετάβασης σε ένα καταφύγιο. Ο 
Ρίτσαρντ, ένας άστεγος άνθρωπος, ζητά 
επιείκεια για έναν πληθυσμό που έχει μόνο 
το δρόμο για καταφύγιο. Πρέπει να τους 
δοθεί “το πλεονέκτημα της αμφιβολίας”, 
λέει.

Οι αρχές, από την πλευρά τους, λένε ότι 
θέλουν να θέσουν τα πάντα σε εφαρμογή 
για να αποτρέψουν αυτούς τους ανθρώπους 
να λάβουν πρόστιμα. Είναι το αποτέλεσμα 
των ανταλλαγών με κοινοτικές οργανώσεις 
που ασχολούνται με την έλλειψη στέγης στο 
Μόντρεαλ.

Οι αστυνομικοί του Μόντρεαλ που 
περιπολούν την πόλη θα επιδείξουν 
ανθρωπιά και ανοχή.

“Αναμένεται ότι η αστυνομία θα συνεχίσει 
να μας βοηθήσει. Δεν νομίζω ότι θα πάρουμε 
πρόστιμα. Δεν αξίζει να δοθεί πρόστιμο σε 
κάποιον που δεν μπορεί να το πληρώσει”, 
δήλωσε ο Σάμουελ Ουάτς, Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της Welcome Hall 
Mission, μια ανθρωπιστική οργάνωση που 
βοηθά τους άπορους Μοντρεαλίτες.

greektimes.ca

COVID-19: 
Ταξιδιώτες 
μπορούν να 
λαμβάνουν 

Καναδικό Επίδομα 
για καραντίνα
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Συνέντευξη στον Γιάννη Κολλιάκο

Ο Χρήστος Νικολόπουλος αποτελεί 
μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική 
δισκογραφία. Έχει στο ενεργητικό του 
2000 τραγούδια που είναι σημαντική 
παρακαταθήκη για τη μουσική ιστορία 
της χώρας και έχει παίξει ως μουσικός 
σε 20.000 τραγούδια, διεκδικώντας το 
ρεκόρ έως σήμερα, καθότι ξεπερνούν 
κάθε άλλον μουσικοσυνθέτη στη 
Ελλάδα. Χαμηλών τόνων και με την 
στόφα των παλιών μουσικών, είναι 
αναμφισβήτητα η συνέχειά τους, γιατί 
πρόκειται για έναν σπουδαίο δεξιοτέχνη 
του μπουζουκιού και συνθέτη, που έχει 
συνεργαστεί με όλους τους κορυφαίους 
ερμηνευτές.

Σήμερα ανήμερα Χριστουγέννων 
που έχει την ονομαστική του γιορτή, 
θέλω να του ευχηθώ από ψυχής 
κι από καρδιάς, να είναι υγιής και 
δημιουργικός και να μας δίνει δύναμη 
μέσα από τα τραγούδια του και τις 
πενιές του μπουζουκιού του σε αυτούς 
τους γκρίζους καιρούς που ζούμε. Να 
είναι πάντα καλά!

1. Αν η παιδική σας ηλικία ήταν 
τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό;
Το πιο παράξενο τραγούδι…

2. Ποιο παιδικό τραγούδι ψιθυρίζετε 
µέχρι σήµερα;
Παιδικό τραγούδι ε; Χμμ δυστυχώς 
δεν έζησα τα παιδικά τραγούδια, 

μεγάλωσα αλλιώς ως παιδί, τα δικά 
μου δηλαδή “παιδικά” τραγούδια ήταν 
τα ”Μαντουμπάλα”, ”Ζιγκουάλα”, ”Αυτή 
η νύχτα μένει”…

3. Μπορείτε να θυµηθείτε ποιο 
βινύλιο ή cd αγοράσατε µε το 
πρώτο σας χαρτζιλίκι;
Ναι βέβαια! Ήταν ένα 45άρι δισκάκι, 
όταν είχα πια αποκτήσει πικ-απ με 
το ”Διψάσαμε το Μεσημέρι…”, η 
”Άρνηση” δηλαδή του Σεφέρη και του 
Μίκη Θεοδωράκη με τον Μπιθικώτση.

4. Ποιες µουσικές σηµάδεψαν την 
εφηβεία σας;
Οι παραδοσιακές μουσικές του τόπου 
μου, της Αλεξάνδρειας του νομού 
Ημαθίας. Αυτές σημάδεψαν την 
εφηβεία μου.

5. Φτιάχνατε κασέτες για φίλους 
και για να φλερτάρετε ή συνήθως 
ήσασταν ο αποδέκτης τέτοιων 
συλλογών;
Ναι ναι βεβαίως! Με όλα αυτά…
Έφτιαχνα κασέτες, αλλά μου χάριζαν 
κιόλας.

6. Συλλέγατε βινύλια ή cd; Τα έχετε 
κρατήσει;
Τα έχω κρατήσει όλα! Έχω πολύ 
μεγάλη συλλογή βινυλίων!

7. Υπάρχει µια συναυλία που σας 
έµεινε αξέχαστη; Θυµάστε την 
παρέα σας εκεί;
Κοίτα η συναυλία που δεν θα ξεχάσω 
ποτέ στη ζωή μου, ήταν το 1965 

στο τελείωμα της εφηβείας μου και 
στο ξεκίνημά μου ως μουσικός, στο 
Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, 
με τον Στέλιο Καζαντζίδη και από 
κάτω στο κοινό μπροστά μπροστά 
ήταν ο Μανώλης Χιώτης, οπότε 
καταλαβαίνεις τι ήταν αυτό για μένα. 
Ήταν η πιο εντυπωσιακή μου στιγμή 
αυτό που ζούσα εκείνη την ώρα που 
έπαιζα μπουζούκι, πιο πολύ επειδή 
είχα απέναντί μου τον Χιώτη!

8. Αν η εφηβεία σας ήταν τραγούδι, 
ποιο θα ήταν αυτό;
”Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία” του 
Μάνου Λοΐζου

9. Όταν ακούτε µουσική λειτουργεί 
σαν «χαλί» σ’ αυτό που κάνετε ή 
δίνετε χρόνο και προσοχή µέσα στη 
µέρα σας αποκλειστικά για µουσική;
Για να είμαι ειλικρινής τις ώρες που 
δεν δουλεύω, η μουσική λειτουργεί 
σαν χαλί μέσα στη μέρα κάνοντας 
άλλα πράγματα παράλληλα, αλλά, 
υπάρχουν φυσικά και μέρες που δίνω 
χρόνο και προσοχή γιατί θέλω να 
ενημερώνομαι για καινούργιες δουλειές 
και για καινούργιες παραγωγές στο 
χώρο του τραγουδιού που με αφορά 
άμεσα.

10. Ενηµερωτικό ή µουσικό 
ραδιόφωνο; Τι ξεχωρίζετε σήµερα;
Λόγω της κατάστασης που ζούμε 
αυτό τον καιρό ακούω ενημερωτικό 
ραδιόφωνο.

11. Όταν ακούτε ραδιόφωνο, 
ψιθυρίζετε τους στίχους; Ποιο 

Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια: 
Χρήστος Νικολόπουλος

ήταν το τελευταίο τραγούδι που το 
κάνατε;
Ναι ψιθυρίζω, το κάνω. Το τελευταίο 
τραγούδι που το έκανα νομίζω ήταν 
”Τα κλειδιά” του Θοδωρή Κοτονιά.

12. Όταν βρίσκεστε µε οικείους σας 
τραγουδάτε;
Ναι βεβαίως! Πολλές φορές όταν 
συναντιόμασταν οι παρέες…

13. Μπορείτε να µου αναφέρετε ένα 
τραγούδι που έχετε συνδέσει µε µία 
ξεχωριστή στιγµή της ζωής σας;
Ναι με τους φίλους μου, με την παρέα 
του Σπύρου Παπαδόπουλου και τους 
κοινούς μας φίλους που τραγουδάμε, 
είναι πολλά αυτά που λέμε, αλλά τώρα 
θυμήθηκα αυτά που λέμε πιο συχνά 
είναι το ”Κρίμα που ‘σαι παντρεμένη” 
και ”Τα μαύρα μάτια σου”.

14. Ποια είναι η σχέση σας µε τα 
νυχτερινά µαγαζιά της Εθνικής; 
Έχετε πάει; Σας έχουν πάει;
Έχω πάει μόνο ως επισκέπτης, δεν 
έχει τύχη να δουλέψω ποτέ σε τέτοια 
μαγαζιά. Είχα το προνόμιο να δουλέψω 
σε πρωτοκλασάτα μαγαζιά λόγω του 
ότι οι συνεργάτες μου οι τραγουδιστές 
δούλευαν σε πρωτοκλασάτα και ήμουν 
μαζί τους.

15. Όταν βγαίνετε για ποτό ή 
φαγητό, το είδος της µουσικής που 
παίζει στο µαγαζί πόσο επηρεάζει 
την επιλογή σας;
Μου αρέσει να ακούω όλα τα είδη, και 
ξένη μουσική μου αρέσει να ακούω 
όταν είμαι έξω, αλλά αν πάω σε μαγαζί 
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που παίζει ελληνικά και αρχίζουν να 
βάζουν δικά μου επειδή είμαι εκεί και το 
κάνουν για να με ευχαριστήσουν, εγώ 
ζητάω ευγενικά να βάλουν ρεμπέτικα, 
αυτά θέλω να ακούω όταν βγαίνω έξω 
με την παρέα. Κυρίως επιθυμώ να 
ακούσω Στράτο Παγιουμτζή!

16. Κάνατε δώρα βινύλια ή cd; Το 
κάνετε ακόµα;
Ναι αμέ έκανα πολλά δώρα βινύλια 
και σήμερα θεωρούνται συλλεκτικά 
τα βινύλια και σπάνια. Σε εγκάρδιους 
φίλους μου χάριζα πάντα τις δουλειές 
μου.

17. Ποιοι είναι οι αγαπηµένοι σας 
συνθέτες και στιχουργοί;
Ο Ζαμπέτας, ο Κουγιουμτζής, ο Σπανός, 
ο Λοΐζος, όλοι οι μεγάλοι μας συνθέτες 
μου αρέσουν. Από στιχουργούς, 
Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, Λίνα 
Νικολακοπούλου, Μάνος Ελευθερίου, 
Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μανώλης 
Ρασούλης, Θόδωρος Ποάλας, 

Τασούλα Θωμαΐδου, Άρης Δαβαράκης, 
έχουμε σπουδαίους στιχουργούς/
ποιητές.

18. Ξεχωρίζετε κάποιον ερµηνευτή; 
Υπάρχει κάποια φωνή που σας 
συγκινεί διαχρονικά;
Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι 
τραγουδιστές κι είχα την τύχη να 
συνεργαστώ σχεδόν με όλους τους 
μεγάλους μας. Η φωνή όμως που με 
συγκινούσε και που μέχρι σήμερα με 
συγκινεί είναι του Πασχάλη Τερζή.

19. Αν το παρόν σας ήταν τραγούδι, 
ποιο θα ήταν αυτό;
Δεν θέλω να φανεί εγωιστικό ή 
υπερβολή αλλά θα πω ένα δικό μου 
κομμάτι, το ”Οι καλύτερές μου μέρες” 
σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη.

20. Όταν σκέφτεστε ένα τραγούδι 
έχετε στο µυαλό σας πρώτα τη 

µελωδία ή τον στίχο;
Όταν συνθέτω στην περίπτωσή μου, 
έχει συμβεί να έχω πρώτα τα λόγια στο 
νου και να κάτσω να το φτιάξω, αλλά 
έχει συμβεί να έχω μια μελωδία, να 
τη φτιάξω και μετά να δω σε ποιους 
στίχους ταιριάζει από αυτούς που έχω. 
Επηρεάζομαι πάντως πολλές φορές κι 

από τους στίχους 
διαβάζοντάς τους 
για να φτιάξω 
μετά τη μουσική.

21. Σας κοίµιζε µε 
νανουρίσµατα η 
µητέρα σας; Το 
έχετε κάνει εσείς 
ποτέ; (σε παιδιά, 
σε ανίψια)
Δυστυχώς όχι, δεν 
είχα παραμυθένια 
παιδικά χρόνια 
κι αυτό είναι μια 
τρυφερή πληγή 
που έχω μέσα 
μου. Στα παιδιά 
μου ψιθύριζα 

ναι! Όταν γυρνούσα από τη δουλειά 
τα παιδιά μου κοιμόντουσαν, αλλά 
πήγαινα και τους ψιθύριζα στον ύπνο 
τους…

22. Συµπληρώστε µου τη φράση: 
Μια µέρα χωρίς µουσική είναι…
Το ψάρεμα!

https://ipolizei.gr/
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κενό! Πώς το πέτυχαν;
Τύλιξαν ένα μέρος του κορμού με αλουμινοχαρτο και στη συνέχεια έβαψαν με 

σπρέι το ξύλο δημιουργώντας πάνω στον κορμό το φόντο που υπάρχει πίσω από 
το δέντρο. Με αριστοτεχνικό τρόπο παρουσιάζεται μπροστά μας η  ψευδαίσθηση 
ενός δέντρου που «αιωρείται».

Δέντρο «αιωρείται» στο κενό!
Ο γραφίστας Daniel Siering και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Mario Schuster 

δημιούργησαν πρόσφατα μια απίθανη «κατασκευή» στην αγροτική περιοχή 
του Πότσνταμ της Γερμανίας προκαλώντας όλα τα βλέμματα πάνω τους. Πιο 
συγκεκριμένα οι δύο Γερμανοί καλλιτέχνες έκαναν ένα δέντρο να… αιωρείται στο 

Μια λίμνη κόκκινη, 
κατακόκκινη… σαν αίμα!

Η λίμνη Retba ή Lac Rose (όπως είναι ευρέως γνωστή) βρίσκεται στη βόρεια 
πλευρά της χερσονήσου Cap Vert στη Σενεγάλη, βορειοανατολικά του Ντακάρ. 
Οφείλει την ονομασία της στο παράδοξο κόκκινο χρώμα που έχουν τα νερά της, 
γεγονός που την καθιστά ως μία από τις πλέον «περίεργες» λίμνες του κόσμου.

Ο κόκκινος χρωματισμός οφείλεται στη μεγάλη περιεκτικότητα της Lac Rose σε 
κυανοβακτήρια, ενώ το χρώμα της γίνεται πιο έντονο σε περιόδους ανομβρίας, 
όταν τα νερά λιγοστεύουν και αναδεικνύεται το χρώμα, δημιουργώντας ένα 
εντυπωσιακό φυσικό τοπίο για τους ντόπιους και τους επισκέπτες.

Η λίμνη είναι, επίσης, γνωστή για την υψηλή περιεκτικότητά της σε άλατα, γεγονός 
που επιτρέπει στους κατοίκους της περιοχής να επιπλέουν άνετα στα νερά της. 
Άλλωστε η συλλογή αλατιού είναι από τις βασικές ασχολίες των ντόπιων, αφού 
τα ποσοστά στο νερό αγγίζουν το 40%.

Άνεση μέσα σε ένα σπίτι 
16 τετραγωνικών!

Το διαμέρισμα που βλέπετε στις φωτογραφίες είναι ένα από τα πλέον «μικροσκοπικά» 
που έχουν κατασκευαστεί στο Σιάτλ, καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες δύο ατόμων. «Και 
μάλιστα με το παραπάνω», λέει υπερήφανα ο ιδιοκτήτης του Steve Sauer.
Καλύπτει μια έκταση 16 μόλις τετραγωνικών μέτρων αλλά παρόλο το μικρό μέγεθός του 
δεν δείχνει να του λείπει τίποτα! Η μπανιέρα είναι ενσωματωμένη στο δάπεδο της εισόδου,  
δύο κρεβάτια συνθέτουν το χώρο του ύπνου, μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με όλα τα 
απαραίτητα σκεύη και έπιπλα, μία ντουλάπα ακόμη και ένα υπερυψωμένο επίπεδο εν είδει 
γραφείου ολοκληρώνουν αυτό το παράδοξο «οικιστικό» concept.
«Η ποσότητα δεν συμβαδίζει πάντα με την ποιότητα, ενώ οι μεγάλοι χώροι είναι συνήθως 
ψυχροί και απρόσωποι. Άλλωστε πάντα μου άρεσαν τα λίγα πράγματα και θέλω εύκολα 
να προσεγγίζω το καθετί. Και νομίζω πως εδώ μέσα το έχω καταφέρει», λέει με νόημα ο 
ιδιοκτήτης.
Από το μοναδικό παράθυρο του σπιτιού φαίνεται ολόκληρη η πόλη, ενώ δύο ποδήλατα που 
υπάρχουν στο διάδρομο αποδεικνύουν την αγάπη του Steve για καθημερινές βόλτες στους 
δρόμους. «Το βασικό πρόβλημα που είχα ήταν πού θα αποθήκευα τα ποδήλατά μου. Ε! 
βρήκα τη λύση… Το ένα πάνω από τη μπανιέρα και το άλλο στην οροφή!».
Η έμπνευση για την κατασκευή αυτού του σπιτιού προέκυψε από τις μικρές ιαπωνικές 
κατοικίες, ενώ αυτό που δυσκόλεψε περισσότερο τον ιδιοκτήτη ήταν όχι ο σχεδιασμός του 
χώρου όσο η αγορά των επίπλων, τα οποία έπρεπε να ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο.
Η επιλογή των κατασκευαστικών υλικών έγινε ανάμεσα σε ξύλο, μέταλλο και γυαλί, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν στους περισσότερους χώρους, συνθέτοντας ένα ζεστό και οικείο 
περιβάλλον. Πώς αλλιώς άλλωστε, αφού ο μικρός χώρος από μόνος του προϋποθέτει 
για… παρεϊστικες καταστάσεις!

«Αποχαιρέτησαν» τον ήλιο για το 
2020 σε πόλη της Αλάσκας λόγω 

της πολικής νύχτας
Οι κάτοικοι της βορειότερης πόλης των ΗΠΑ στην Αλάσκα αποχαιρέτησαν τον 
ήλιο για το 2020, τον οποίο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξανά το 2021, 
αφού ξεκίνησε η πολική νύχτα.

Στο Utqiagvik ή αλλιώς »Barrow», δηλαδή «Οχυρό», ο ήλιος έδυσε για τελευταία 
φορά μέσα στο 2020 στις 18 Νοεμβρίου και θα ανατείλει ξανά σε περίπου λίγο 
περισσότερο από δύο μήνες (66 μέρες). Οι περίπου 4.000 κάτοικοι της πόλης θα 
ξαναδούν τον ήλιο στις 23 Ιανουαρίου του 2021, αν και σύμφωνα με την Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία θα υπάρχει λίγο φως για κάποιες ώρες της ημέρας.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Από τα παλιά
Της Άντας Κουγιά
Καιρό λέμε αυτή τη φράση, κάπως 

μεταφορικά, κάπως ποιητικά, κάπως 
συμβολικά. Έλα όμως που και κυριολεκτικά 
κάτι ενώνει αυτήν την πόλη και τους 
ανθρώπους της. Αυτό το κάτι εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια (παραπάνω από έναν 
αιώνα για την ακρίβεια!) δεν είναι άλλο από 
το αγαπημένο τρένο ή αλλιώς ΗΣΑΠ! Η 
πράσινη γραμμή ενώνει την πόλη απ’ άκρη 
σ’ άκρη, ενώ στα βαγόνια της θα δεις ένα 
μωσαϊκό ανθρώπων, παντελώς άγνωστων 
μεταξύ τους, τόσο ίδιων και συνάμα τόσο 
διαφορετικών. Αναπόσπαστο κομμάτι της 
πόλης λοιπόν ο ΗΣΑΠ δεν μπορούσε να 
μείνει ανεξερεύνητος. Ένα αφιέρωμα εφ’ 
όλης της ύλης για το πιο χαρακτηριστικό 
κομμάτι της Αθήνας!

Για πάνω από έναν αιώνα, η γραμμή του 
ΗΣΑΠ ενώνει τα δύο άκρα της πόλης.

Μάλιστα, όταν πρωτοδημιουργήθηκε η 

γραμμή, τα βαγόνια κατασκευάζονταν στην 
Ελλάδα, συγκεκριμένα στον Πειραιά.

Την εποχή που εγκαινιάστηκε ο 
σιδηρόδρομος της Αθήνας, γνωστός σε 
όλους μας ως ΗΣΑΠ, ήταν μια πολύ μεγάλη 
καινοτομία, αφού αποτέλεσε τον τρίτο, κατά 
σειρά, μητροπολιτικό σιδηρόδρομο στην 
Ευρώπη. Η ιστορία του είναι συνυφασμένη 
με την εξέλιξη της πόλης της Αθήνας, όπως 
είναι σήμερα. Πλέον, η γραμμή ΚΗΦΙΣΙΆ-
ΠΕΙΡΑΙΑΣ καλύπτει 25 χλμ. και αποτελεί 
βασικότατο μέσο μεταφοράς των Αθηναίων.

Η πρώτη ιδέα για τη δημιουργία του 
σιδηροδρόμου που θα ένωνε την Αθήνα 
με τον Πειραιά ανήκε στον Φρειδερίκο 
Φεράλδη. Το 1835, είχε περάσει ένας 
χρόνος αφότου η Αθήνα είχε γίνει η 
πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους και ο 
Φεράλδης θεώρησε ότι πρόκειται για ένα 
έργο που αρμόζει σε πρωτεύουσα μιας 
χώρας. Όμως, η ιδέα του απορρίφθηκε από 
την τότε κυβέρνηση. Οκτώ χρόνια αργότερα, 
το 1843, ο Αλέξανδρος Ραγκαβής έκανε 

δημοσίως την αντίστοιχη πρόταση, αλλά και 
πάλι δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Η ιστορία του σιδηροδρόμου της 
Αθήνας ξεκίνησε σχεδόν αμέσως 
μετά την ίδρυση του Ελληνικού 
Κράτους

Ήταν το 1855 όταν ο πρωθυπουργός 
και υπουργός Εξωτερικών, Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος, κατέθεσε το πρώτο 
νομοσχέδιο για την ίδρυση σιδηροδρόμου 
Αθήνας – Πειραιά. Μία λογική περίοδος να 
γίνει αποδεκτή η πρόταση, αφού ήδη είχε 
αρχίσει να αυξάνεται ο πληθυσμός, με τη 
συσπείρωση στο αστικό κέντρο. Έπειτα από 
ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάθεσης του 
έργου, το 1867 αναλαμβάνει την υλοποίησή 
του ο Άγγλος επιχειρηματίας Εδουάρδος 
Πίκερινγκ. Το 1868, ο Πίκερινγκ μεταβιβάζει 
τις υποχρεώσεις του στην εταιρία με το 
όνομα Σ.Α.Π. Α.Ε.

Στις 17 Φεβρουαρίου του 1869 η εταιρία 
τελειώνει το έργο και γίνεται η πρώτη δοκιμή 
της διαδρομής Θησείο-Πειραιάς. Τα επίσημα 
εγκαίνια έγιναν στις 27 Φεβρουαρίου 1869, 
με επιβάτες στο πρώτο δρομολόγιο τη 
Βασίλισσα Όλγα, τον Πρωθυπουργό Ζαΐμη 
και άλλους επισήμους, όπως υπουργούς ή 
στρατιωτικούς της εποχής.

Η ώρα για την Ηλεκτροδότηση του 
Σιδηροδρόμου έφτασε με τις αρχές του 
εικοστού αιώνα και εγκαινιάστηκε στις 16 
Σεπτεμβρίου του 1904. Μέχρι τότε, στη 
διαδρομή είχε προστεθεί και ο σταθμός 
της Ομόνοιας (Λυκούργου και Αθηνάς), του 
οποίου τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 
17 Μαΐου του 1895.

Η ατμομηχανή αποτελείτο αρχικά 
από 6 βαγόνια και κάλυπτε τη 
διαδρομή Θησείο -Πειραιάς περίπου 
σε 19 λεπτά. Ένα καλό “σκορ”, αφού 
η διαδρομή ήταν οκτώ χιλιομέτρων.

Όσο για το πως έφτασε η γραμμή να 
ενώνει τον Πειραιά με την Κηφισιά, έχει 
σίγουρα να κάνει με την επέκταση της πόλης 
και βεβαίως, με την αύξηση του πληθυσμού. 
Όταν καταργήθηκε η ύπαρξη του “Θηρίου” το 
1938 (ένα τρένο αργό, που έκαιγε κάρβουνο 
και ένωνε το Λαύριο με την Αθήνα και την 
Κηφισιά) μπόρεσε να γίνει αυτή η ένωση. 
Τα έργα, λόγω της κρίσιμης περιόδου 
(Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Γερμανική 
Κατοχή, Εμφύλιος), δεν ολοκληρώνονται 
και φτάνουμε έτσι στο 1950, οπότε 
αρχίζει η κατασκευή της Ηλεκτροκίνητης 
Γραμμής ΑΘΗΝΩΝ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ. Τα έργα 
ολοκληρώνονται σταδιακά το 1957 με τη 
λειτουργία του σταθμού της Κηφισιάς. Έτσι, 
η συγκοινωνία από ΠΕΙΡΑΙΑ μέχρι ΚΗΦΙΣΙΑ 
με τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο έγινε 
πραγματικότητα σχεδόν 90 χρόνια μετά τα 
εγκαίνια της αρχικής γραμμής.

Για την ιστορία, ο σταθμός που 
εγκαινιάστηκε πιο πρόσφατα είναι αυτός 
της Νερατζιώτισσας (2004), ο οποίος 
αποτέλεσε κεντρικό σταθμό για το κοινό 
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 
την ίδια χρονιά. Επιπλέον, ήταν στο σχέδιο 
να χρησιμοποιείται ως μεταβατικός σταθμός 
για τον Προαστιακό. Το σιδηροδρομικό 
αστικό δίκτυο συνέχισε να εξελίσσεται με τη 
δημιουργία της γραμμής 2 και 3 του Μετρό, 
του Προαστιακού, του Τραμ, ενώ σύντομα 
θα αρχίσουν τα έργα και για τη γραμμή 4.

Για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ήταν 
καινοτομία το γεγονός ότι η Αθήνα και ο 
Πειραιάς συνδέονταν με μία γραμμή. Όπως 
όλα σε αυτήν την χώρα, έτσι και το έργο αυτό 
δεν αγκαλιάστηκε όπως έπρεπε! Το σχέδιο 
άργησε να γίνει αποδεκτό από τη Βουλή, 
παρά το γεγονός ότι η ιδέα υπήρχε πολλά 
χρόνια. Όταν πέρασε όμως, ο κόσμος το 
υποδέχτηκε με χαρά!

Τα σχόλια του τύπου της εποχής πολλά 
και καλά. Στις 3 Μαρτίου του 1869 ο «Αιών» 
γράφει ”προφητικά”: «Ο σιδηρόδρομος 
ήρξατο τακτικώς εργαζόμενος από της 
τελευταίας Παρασκευής. Η συρροή των 
επιβατών είναι μεγίστη. Οι πάντες δ’ 
ομολογούσι τας μεγίστας ωφελείας, ας η 
κάταρξις του έργου τούτου υπισχνείται. 
Ευχόμεθα και αύθις, ίνα η μικρά αύτη 
γραμμή υπάρξει η αρχή του καθ’ όλην την 
επικράτειαν συμπλέγματος σιδηροδρόμων».

Όταν ο σιδηρόδρομος μετατράπηκε σε 
ηλεκτροκίνητος, αλλά και όταν άρχισε να 
κατασκευάζεται η σήραγγα μεταξύ Θησείου 
και Ομονοίας, ο κόσμος έδειχνε ένα 
φόβο απέναντι σε αυτό το καινούργιο και 
άγνωστο. O Τύπος της εποχής έκανε πολλά 

και ποικίλα σχόλια, ενώ κυκλοφορούσαν 
πολλά ανέκδοτα, που είχαν να κάνουν με 
αυτήν την αίσθηση ανασφάλειας.

Επιτυχημένα εγκαίνια …
αλλά μετ’ εμποδίων

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 
1869, ώρα 02:00 μ.μ.

του Ιωάννη Μιχαήλ
Στις 17-02-1869 έγινε η τελική δοκιμή 

καλής (;) και ασφαλούς λειτουργίας του 
ατμοκίνητου τρένου που θα συνέδεε την 
Πρωτεύουσα με το Λιμάνι της. Υποδομή 
(δηλ. ειδικά διαμορφωμένο έδαφος), 
επιδομή (δηλ. σιδηροτροχιές – στρωτήρες) 
και τροχαίο υλικό (δηλ. βαγόνια – μηχανές) 
είχαν συνεργαστεί ομαλά (;) και ήταν όλα 
έτοιμα για την «επίσημη πρώτη» του απ’ 
Αθηνών εις Πειραιά Σιδηροδρόμου…

Επιτέλους! Είχε έρθει η ώρα ο 
αναπτυξιακός άνεμος της νεωτερικής 
Σιδηροδρομικής Ιδέας να πνεύσει ούριος και 
εν Ελλάδι!

Έτσι κι έγινε! Τα εγκαίνια στέφθηκαν με 
επιτυχία. Απόντος του Άνακτος Γεωργίου Α’, 
παρέστη η Βασίλισσα η οποία «καμάρωσε» 
[γιατί όχι;] τη συνονόματή της ατμομηχανή 
ΟΛΓΑ. Ο Μητροπολίτης Αθηνών Θεόφιλος 
χοροστάτησε και ευλόγησε το νέο έργο 
πνοής και ανάπτυξης. Οι μπάντες παιάνισαν 
εορταστικά. Η Φρουρά είχε παραταχθεί σε 
άψογους σχηματισμούς αποδίδοντας τας 
δεούσας τιμάς. Τα σχόλια από τα χείλη 
επαϊόντων (και μη) ήταν ευμενέστατα!

Το τελετουργικό προέβλεπε ένα 
πανηγυρικό δρομολόγιο μετ’ επιστροφής, 
από το Θησείο μέχρι τον Πειραιά. Περίπου 
500 άτομα συμμετείχαν σε αυτό το 
πρωτοποριακό «ατμήλατο» ταξίδι διαρκείας 
(ανά κατεύθυνση) ενός τετάρτου της ώρας.

Βέβαια, σύμφωνα με δημοσιεύματα 
κάποιων εφημερίδων, υπήρξαν 
παραλειπόμενα και «γκρίζες ζώνες» στις 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά 
την περαίωση εργασιών του εν λόγω 
πρωτοποριακού project…

Επισημαίνεται ότι βάσει της σύμβασης 
που είχε υπογραφεί μεταξύ Κράτους 
(«Κυρίου του Έργου») και «εργολάβου», 
έπρεπε [τι λογικότερον;] να έχει συσταθεί 
εγκαίρως μια ομάδα έμπειρων μηχανικών 
[κάτι σαν επιτροπή παραλαβής, θαρρώ], 
που θα ήλεγχε αν είχαν τηρηθεί οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του συμφωνητικού.

Αυτή η επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα 
την υστάτη ώρα, μετέβη τροχάδην επί τόπου 
της σιδηροδρομικής γραμμής, διεπίστωσε 
σειρά αντισυμβατικών παρεκκλίσεων 
και χονδροειδών τεχνικών σφαλμάτων, 
συνέταξε αρνητική εισήγηση και την 
κοινοποίησε αρμοδίως… Δεν είχαν τηρηθεί 
(πάντα σύμφωνα με «ελεγκτικές» γραφίδες 
της εποχής) οι κανόνες της επιστήμης και 
της τεχνικής! Καθόλου απρόσμενα, αυτή 
η επιτροπή παύθηκε αμελλητί. Συνεστήθη 
δευτεροβάθμιο όργανο για την επανεξέταση 
του θέματος και το έργο παρελήφθη εντός 
ολίγων λεπτών, ανεπιφυλάκτως…

Όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
και ένα άλλο ευτράπελο το οποίο 
σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων. 
Συγκριμένα, η εθιμοτυπία προέβλεπε στο 
πρώτο βαγόνι του δρομολογίου να βρίσκεται 
η Βασίλισσα Όλγα με τους αυλικούς της και 
τον Πρωθυπουργό Θρασύβουλο Ζαΐμη, ενώ 
στο επόμενο επρόκειτο να συνταξιδεύσουν 
τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ο 
Δεσπότης μετά της συνοδείας του. Παρά 
ταύτα, στο δεύτερο βαγόνι έσπευσαν 
να καταλάβουν τις θέσεις των επισήμων 
κάποιες νεαρές κυρίες, με αποτέλεσμα 
οι ιεράρχες του αθηναϊκού Λαού και τα 
στελέχη της Κυβέρνησης να μείνουν εκτός 
επιβατάμαξας, ελλείψει χώρου…

Τα δικαιολογημένα παράπονα των υψηλά 
ισταμένων «εκτοπισθέντων» δεν άργησαν 
να πλήξουν τον συντονιστή των εγκαινίων 
(Ιωάννη Σκουλατζή), ο οποίος ήταν και 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
τότε εταιρείας του Σιδηροδρόμου Αθηνών 
– Πειραιώς (Σ.Α.Π.). Ο άνθρωπος αυτός 
ήρθε στη δύσκολη θέση να παρακαλέσει 
ευπρεπώς τις κυρίες να κατέλθουν ώστε 
να επιβιβαστούν οι επίσημοι, να τηρηθεί το 
πρωτόκολλο και να συνεχιστεί το πρόγραμμα 
των εγκαινίων. Μόνο μια εκ των γυναικών 
δεν συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις. Και 
σαν να μην έφθανε αυτό, αμέσως ο αδερφός 
της επετέθη με μπατσισμούς και γρόνθους 
εις τους κροτάφους του κοσμήτορος Ι. 
Σκουλατζή!

Με την παρέμβαση κάποιων 
ψυχραιμοτέρων (ίσως και μερικών πιο 

Αφιέρωμα Πειραιάς-Κηφισιά: Η ιστορία 
του σιδηροδρόμου της Αθήνας
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θερμόαιμων…), ο «πυγμάχος» νεαρός έλαβε 
τις σχετικές νουθεσίες, η μη συμμορφούμενη 
νεαρά κατέβηκε αυθωρεί από το βαγόνι και 
όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Για την ιστορία, 
η «ατίθαση» κυρία και ο αδερφός της, 
που έδειρε τον τελετάρχη της εκδήλωσης, 
ήταν παιδιά του Γεωργίου Σκουζέ ο 
οποίος ετύγχανε Πρόεδρος της εταιρείας 
του Σιδηροδρόμου. Ο αρθρογράφος της 
εποχής, με δηκτικό ύφος και προς αποφυγή 
παρεξηγήσεων – αμφισβητήσεων από 
πλευράς αναγνωστών, τονίζει ότι έχει 
βασίσει τα γραφόμενά του σε προσωπικό 
βίωμα και επικαλείται το καινοδιαθηκικό: «ο 
εωρακώς μεμαρτύρηκε και αληθινή αυτού 
εστίν η μαρτυρία…» (κατά Ιωάννην, κεφ. 
19.35).

Αμέσως, γνωστοποιήθηκε στο επιβατικό 
κοινό, ο πίνακας των δρομολογίων μαζί με 
την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας. Να 
και τα πρώτα κοινωνικά κριτήρια! Παιδιά 
ηλικίας από 3 έως 12 ετών θα πληρώνουν 
το μισό κόμιστρο… (Μάρτιος 1869)

«Ευχόμεθα από καρδίας, ίνα ευδοκιμών 
ο μικρός αυτός σιδηρόδρομος, γίνη η αρχή 
συστήματος ολοκλήρου σιδηροδρομικής 
συγκοινωνίας» (εφημερίδα ΑΙΩΝ, 02/1869). 
Δυστυχώς, τα επόμενα 150 χρόνια η αρχικώς 
διατυπωθείσα «σιδηροδρομική αισιοδοξία» 
εκτροχιάσθηκε! Η προοπτική της ανάπτυξης 
«επί σταθερής τροχιάς» δεν επαληθεύθηκε 
τόσο σε επίπεδο Πρωτεύουσας όσο και 
στην Επικράτεια…

Εν έτει 1869, ο «ατμόδρομος» κάλυπτε 
τα 8,5 χιλιόμετρα της μονής μετρικής 
Σιδηροδρομικής Γραμμής, που χώριζαν το 
Θησείο από τον Πειραιά, μέσα σε 15 – 20 
λεπτά, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις φυσικά. 
Σήμερα, η χρονοαπόσταση αυτή παραμένει 
περίπου η ίδια… Βέβαια, μεσολαβούν πλέον 
πέντε σύγχρονοι Σταθμοί (Πετράλωνα – 
Ταύρος – Καλλιθέα – Μοσχάτο – Φάληρο)…

Μουσείο Πειραιά: Μια 
Κυριακή πρωί στο Μουσείο 
ηλεκτρικών σιδηροδρόμων
Της Ιόλης Τσόλκα
Κυριακή πρωί και ο προορισμός μας για 

σήμερα είναι στον ηλεκτρικό σταθμό του 
Πειραιά. Μια διαδρομή από την Βικτώρια 
που διαρκεί περίπου μισή ώρα. Μπαίνοντας 

από την είσοδο στον σταθμό του Πειραιά, τον 
πιο γοητευτικό και ρετρό σταθμό απ’ όλους, 
στο αριστερό σου χέρι βλέπεις την είσοδο 
του Μουσείου ηλεκτρικών σιδηροδρόμων. Η 
είσοδος είναι δωρεάν.

Όπως μας εξήγησε, η ιδέα της δημιουργίας 
του Μουσείου ανήκει στο Μανώλη 
Φωτόπουλο, ο οποίος δημιούργησε και 
συντηρούσε το μοναδικό αρχειακό υλικό που 
χρονολογείται από το 1869 μέχρι σήμερα.

Εκεί σε υποδέχεται ο πιο μερακλής 
και κατάλληλος άνθρωπος για να σου 
κάνει ξενάγηση, ο κύριος Παύλος 
Κουλοβασιλόπουλος

Αυτό που δεσπόζει στον χώρο του 
ισογείου είναι σίγουρα το ξύλινο βαγόνι που 
έχει διασωθεί, «Η σκευοφόρος αριθμός 
44». Μπαίνοντας στο βαγόνι είναι εμφανή 
τα καλοδιατηρημένα μέρη που απαρτίζουν 
την καμπίνα. Τα παγκάκια, τα πορσελάνινα 
πτυελοδοχεία (χρησιμοποιούνταν για 
τους καπνιστές και του φυματικούς), τις 
διαφημίσεις της εποχής (Ραπτομηχανή 
Σίγγερ, Σιγαρέττα Ματσαγγού, Μεταξά), 
ενώ, μπορείς να μπεις στο μπροστινό μέρος 
του βαγονιού και να καθίσεις στην θέση του 
οδηγού. Περιμετρικά του χώρου αντικρίζεις 
μια μεγάλη κονσόλα, το χειριστήριο του 
τρένου, μοχλούς και χάρτες που μπορείς να 
δεις με ευκρίνεια την κάθε λεπτομέρεια που 
με μεράκι δημιούργησαν.

Νιώθεις πόσο αυθεντικό και πόση αξία 
είχε το όραμα τους, σίγουροι ότι κάποτε θα 
είναι όλα αυτά κειμήλια και παρακαταθήκη 
στην ιστορία. Προθήκες με εργαλεία, 
αντικείμενα, στολές, εξαρτήματα, ρολόγια 
που λειτουργούν με τον μηχανισμό των 
Αντικυθήρων και χρονολογούνται από το 
1895 (ήταν τοποθετημένα στην Ομόνοια). 
Όλα σωσμένα τελευταία στιγμή από 
τα σκουπίδια. Τον ξύλινο πίνακα που 
αναγράφει τους ορόφους -εκτός από τον 
αριθμό 13 – και τα γραφεία των διοικητικών 
εγκαταστάσεων του ηλεκτρικού σταθμού. 
Φωτογραφικό υλικό που βοηθά μαζί με την 
ξενάγηση να μπεις μέσα σε λίγα λεπτά στην 
χρονοκάψουλα του ηλεκτρικού σταθμού.

Νιώθεις πόσο αυθεντικό και πόση αξία 
είχε το όραμα τους, σίγουροι ότι κάποτε θα 
είναι όλα αυτά κειμήλια και παρακαταθήκη 
στην ιστορία

Στον πρώτο όροφο καθώς ανεβαίνεις 
βλέπεις τις καλοσυντηρημένες στολές, τα 

πρωτοβουλία και ανοίγει καθημερινά και Σ/Κ 
9.00-14.00.

Σ.Α.Π
«Τα άψυχα δεν έχουν γλώσσα να 

μιλήσουν. Αν όμως ο σιδηρόδρομος, ο 
Σ.Α.Π*. πρώτα και οι Ε.Η.Σ** ύστερα, 
μπορούσε να μιλήσει, να εκφράσει τα όσα 
έζησε στα εκατό του χρόνια, και τι δεν θα 
είχε να ιστορήσει. Δοκίμασε τον αποκλεισμό 
το 1886, έζησε τη συμφορά το 1897, τη 
δόξα το 1912-1913. Μετέφερε κόσμο να 
χαρεί τη θάλασσα, να βρει τη δροσιά, όταν 
πνιγόταν το καλόκαιρι η Αθήνα από τη 
ζέστη. Έγινε βασιλικός νεκροπομπός δύο 
φορές. Μετέφερε τη σορό του Γεωργίου Α 
στα 1913, του Κωνσταντίνου, της Όλγας και 
της Σοφίας το 1936. Πόνεσε με το δράμα 
των προσφύγων. Κουβάλησε τραυματίες, 
έφερε τη ζωή στην Αθήνα μεταφέροντας 
τρόφιμα στα δύσκολα και απαίσια χρόνια 
της Κατοχής.» απόσπασμα από το βιβλίο 
«Ελληνικοί ηλεκτρικοί σιδηρόδρομοι» 1869-
1969

* Σ.Α.Π.: Σιδηροδρόμου Αθηνών-
Πειραιώς

** Ε.Η.Σ.: Ελληνικοί Ηλεκτρικοί 
Σιδηρόδρομοι

ΠΗΓΗ ipolizei.gr

πηλήκια, τα μηχανήματα που χτυπούσαν τα 
εισιτήρια, κύπελα παραπόνων, χειρολαβές, 
πινακίδες, φωτογραφικό υλικό, χειροποίητες 
μινιατούρες βαγονιών.

Λίγο πιο μέσα, ανεβαίνεις σ’ένα μικρό 
παταράκι, εκεί εκτίθεται όλο το αρχείο και τα 
ντοκουμέντα από έγγραφα και φωτογραφίες 
του Συνδικαλιστικού Κινήματος των 
εργαζομένων που έχουν διασωθεί μέχρι 
σήμερα.

Αν και η τυπική ξενάγηση σταματάει εκεί, 
ο κ. Παύλος θέλησε να μας δείξει και τον 
χώρο που γίνονται διάφορες εκδηλώσεις 
(όπως αν θέλεις να κάνεις πάρτι γενεθλίων, 
παρουσίαση βιβλίου, ομιλίες κλπ). Στη 
μεγάλη και καλοφροντισμένη αίθουσα έχει 
μια υπερυψωμένη έδρα με καθίσματα, 
ενώ από το παράθυρο μπορείς να δεις το 
λιμάνι του Πειραιά και τα αραγμένα καράβια. 
Ακριβώς κάτω από το παράθυρο θα δεις 
το εργοτάξιο του καινούργιου σταθμού 
του Μετρό. Ένα ταξίδι στον χρόνο μόλις 
τελείωσε.

*Το Μουσείο των Ηλεκτρικών 
Σιδηροδρόμων Πειραιά συντηρείται και 
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από 1650 
συνταξιούχους. Επιπλέον, το συγκεκριμένο 
Μουσείο δεν χρηματοδοτείται από το 
κράτος, δεν είναι αναγνωρισμένο και δεν έχει 
πιστοποίηση. Είναι εξ’ ολοκλήρου ιδιωτική 
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