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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

Σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Το Ολοκαύτωμα 
του Μικρασιατικού Ελληνισμού» διοργάνωσε 
η Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο «ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΣΟΥΜΕΛΑ» και η Παμποντιακή Ομοσπονδία 
ΗΠΑ-Καναδά,  με αφορμή τη συμπλήρωση 103 

χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Εκδηλώσεις μνήμης

Καταιγίδα με οκτώ νεκρούς και
300.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Οι αρχές 
εκτιμούν ότι 

θα χρειαστούν 
αρκετά 

24ωρα για να 
αποκατασταθεί 

η ομαλότητα

Στα σκαριά η επανέναρξη 
συνομιλιών Μόσχας - Κιέβου

Ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι 
δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να ξαναρχίσει 

τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία 
κατηγορώντας το Κίεβο για τη διακοπή τους
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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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

THE 1ST ANNUAL UPTOWN MEDITERRANEAN FEST
July 16, 2022 |11am - 11pm

MEMORIAL PARK, 2 PARK DRIVE, STOUFFVILLE, ON
FREE OUTDOOR FESTIVAL

LIVE MUSIC | MEDITERRANEAN FOOD AND DRINKS | RETAIL VENDORS 
 KIDZ ZONE | DANCE PERFORMANCES | CONTEST GIVEAWAYS AND MORE

wwwww.stouffvillefest.ca

Ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ 
Μεντίνσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η 
Μόσχα είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις 
ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, 
κατηγορώντας το Κίεβο για τη διακοπή 
τους.

Ο Μεντίνσκι, που είναι σύμβουλος 
στο Κρεμλίνο και έχει αναλάβει τις 
διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, 
δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στη δημόσια τηλεόραση της Λευκορωσίας: 
«Από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι να 
συνεχίσουμε τον διάλογο». 

«Το πάγωμα των συνομιλιών έγινε 
αποκλειστικά με πρωτοβουλία της 
Ουκρανίας», πρόσθεσε, εκτιμώντας 
ότι «τώρα η μπάλα είναι στη δική τους 
πλευρά. Η Ρωσία ποτέ δεν αρνήθηκε τις 
διαπραγματεύσεις».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, σε τηλεφωνική συνομιλία του με 
τον Μάριο Ντράγκι το βράδυ του Σαββάτου, 
επισήμανε πως συζητήσεις θα γίνουν 

μόνον όταν η Ουκρανία επανακαταλάβει 
τα εδάφη που η Ρωσία τής αφαίρεσε από 
την αρχή του πολέμου, ξεκαθαρίζοντας ότι 
«η χώρα του δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια 
πραγματική ειρηνευτική διαδικασία».

Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι η Ιταλία 
θα συνεχίσει να στηρίζει με αμυντικά 
συστήματα τον απελευθερωτικό αγώνα των 
Ουκρανών, ενώ ζήτησε από τον Ντράγκι 
να συνταχθεί με το αίτημα του Κιέβου για 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «παρά τις 
αντιστάσεις κάποιων μελών της Ένωσης, 
αρχίζοντας από το Βερολίνο».

Ο Ζελένσκι εννοούσε όμως πέρα από 
τη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώς και 
οι δύο χώρες εμφανίζονται εξαιρετικά 
επιφυλακτικές απέναντι σε αυτή την 
προοπτική. Μάλιστα, την Κυριακή ο Γάλλος 
υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
Κλεμάν Μπον, διεμήνυσε με πολύ σαφή 
τρόπο: «Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αν 
πούμε ότι η Ουκρανία θα μπει στην ΕΕ σε 
έξι μήνες, σε ένα ή σε δύο χρόνια, θα είναι 
ψέμα. Δεν είναι αλήθεια. Θα χρειαστούν, 
αναμφίβολα, 15-20 χρόνια, είναι πολύς 

καιρός». Και πρόσθεσε με ακόμα πιο 
κατηγορηματικό τρόπο, επεξηγώντας τη 
θέση του Παρισιού, όπως την έχει εκφράσει 
το τελευταίο διάστημα ο Εμανουέλ 
Μακρόν, προκαλώντας δυσφορία στο 
Κίεβο: «Δεν θέλω να... πουλήσουμε στους 
Ουκρανούς πλάνες και ψέματα. Αν λέμε 
στους Ουκρανούς ‘‘καλώς ορίσατε στην 
ΕΕ’’, αλλά δεν διαβάσατε το συμβόλαιο, 
στα ψιλά γράμματα λέει ‘‘θα γίνει σε 15 
χρόνια’’, πιστεύω ότι θα διαψεύσουμε 
τις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς του 
ουκρανικού λαού».

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν αφού οι 

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Στα σκαριά η επανέναρξη 
συνομιλιών Μόσχας - Κιέβου

ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στην Ουκρανία 
στις 24 Φεβρουαρίου αλλά δεν κατάφεραν 
να καταλάβουν γρήγορα την πρωτεύουσα. 
Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών 
συναντήθηκαν τον Μάρτιο στην Τουρκία, 
κατόπιν αντιπροσωπείες είχαν συνομιλίες 
στην Κωνσταντινούπολη, αλλά χωρίς 
επιτυχία.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο 
Ποντολιάκ είπε την περασμένη Τρίτη ότι 
οι συνομιλίες «αναστέλλονται», καθώς 
η Ρωσία ανασύνταξε τις δυνάμεις της 
και τώρα επικεντρώνεται στην «ειδική 
επιχείρηση» -όπως αποκαλεί τον πόλεμο- 
στην Ανατολική Ουκρανία.
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Διπλασιάστηκε την Κυριακή ο 
επίσημος απολογισμός των θυμάτων 
των σφοδρών καταιγίδων που 
σάρωσαν το Σάββατο περιοχές του 
ανατολικού Καναδά, κόβοντας το 
ρεύμα σε ως και 900.000 νοικοκυριά, 
ιδιαίτερα γύρω από την πρωτεύουσα 
Οτάβα, με τις αρχές να κάνουν πλέον 
λόγο για οκτώ νεκρούς, κυρίως από 
πτώσεις δένδρων.

Ο όγδοος θάνατος διαπιστώθηκε το 
Σάββατο στον ποταμό Ουταουέ, όπου 
πνίγηκε γυναίκα που έκανε κανό όταν 
το μικρό σκάφος ανατράπηκε.

Σφοδροί άνεμοι, ταχύτητας 140 
χιλιομέτρων την ώρα και πλέον, 
σφυροκόπησαν το Σάββατο τον 
ανατολικό Καναδά, κατά τη διάρκεια 
σφοδρών καταιγίδων του είδους που 
αποκαλείται «Ντερέτσο».

Το μέτωπο, που αρχικά 
σχηματίστηκε στις ΗΠΑ, είχε μήκος 
«σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων», από το 
Μίσιγκαν ως το Μέιν, αμερικανικές 
πολιτείες αντίστοιχα στο κεντρικό 
και στο βορειοανατολικό τμήμα της 
χώρας, προτού πλήξει στη συνέχεια 
τις καναδικές επαρχίες «Οντάριο και 
Κεμπέκ», συνόψισε μιλώντας σε τοπικό 
ραδιοφωνικό σταθμό ο Ντέιβιντ Φίλιπς, 
μετεωρολόγος του ομοσπονδιακού 
υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ο όρος «‘Ντερέτσο’ δεν 
χρησιμοποιείται συχνά, πρόκειται 
για σπάνιο φαινόμενο», πρόσθεσε, 
εξηγώντας πως πρόκειται για «μακρά 

σειρά καταιγίδων» που ενώνονται.
Η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα 

Οτάβα υπέστη ιδιαίτερα βαρύ 
χτύπημα, με χιλιάδες νοικοκυριά 
ακόμη στο σκοτάδι χθες Κυριακή το 
βράδυ, ενώ δρόμοι παρέμεναν κλειστοί 
εξαιτίας πτώσεων δέντρων ή κλαδιών 
και διαφόρων άλλων αντικειμένων που 
παρασύρθηκαν από τους ανέμους.

Συνεργεία συνέχιζαν τις προσπάθειες 
να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο και να 
αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση 
στα σπίτια σχεδόν μισού εκατομμυρίου 
ανθρώπων.

«Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν πάρα 
πολύ δύσκολες», παραδέχθηκε ο 
δήμαρχος της πρωτεύουσας Τζιμ 
Ουότσον, καλώντας τους συμπολίτες 
του στην Οτάβα να «παραμείνουν 
αισιόδοξοι παρά τις προκλήσεις» που 
προκάλεσε η ανοιξιάτικη κακοκαιρία.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
διαβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση είναι έτοιμη να βοηθήσει, 
αν της ζητηθεί. «Σκεφτόμαστε όλους 
όσοι επλήγησαν και ευχαριστούμε 
τα συνεργεία που δουλεύουν για να 
αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση», 
ανέφερε μέσω Twitter.

Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν 
αρκετά 24ωρα για να αποκατασταθεί η 
ομαλότητα.

300.000 νοικοκυριά εξακολουθούσαν 
να μην έχουν ρεύμα χθες, κυρίως στην 
Οτάβα και στη Λορεντίντ, ενημέρωσαν 
οι δύο τοπικές επιχειρήσεις 
ηλεκτρισμού Hydro One και Hydro-
Québec.

Καταιγίδα με οκτώ νεκρούς και
300.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Fωτογραφίες που ξεχώρισαν, η καθεμία για τους δικούς 
της λόγους.
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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

Μίνι «θερμό επεισόδιο» δημιουργή-
θηκε στην κοινή συνέντευξη Τύπου 
Δένδια - Τσάκα όταν η Αλβανίδα 
Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το 
ζήτημα των Τσάμηδων με τον κ. Δένδια 
να απαντά - σε ήπιους τόνους - ότι για 
την Ελλάδα δεν τίθεται κάποιο θέμα 
και να υπογραμμίζει ότι σε αντίθετη 
περίπτωση η Αθήνα θα το συνδέσει 
με την ενταξιακή πορεία της γείτονος 
χώρας. 

Συγκεκριμένα, ζήτημα «άρσης 
εμπόλεμου» για τους Τσάμηδες έθεσε 
η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας 
Olta Xhacka, κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη 
γειτονική χώρα ενώ μίλησε και για 
«περιουσίες Τσάμηδων στην Ελλάδα». 
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών 
απάντησε άμεσα ότι η Ελλάδα είναι 
διατεθειμένη να συζητήσει μόνο για 
ζητήματα που θεωρεί ότι υφίστανται, 
ξεκαθαρίζοντας ότι για την ελληνική 
πλευρά δεν τίθεται τέτοιου είδους 
θέμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με το himara.gr σε δηλώσεις που 
πραγματοποίησαν από κοινού οι 
δύο υπουργοί Εξωτερικών μετά τη 
συνάντησή τους, η Αλβανίδα υπουργός 
Εξωτερικών, αφού σημείωσε ότι οι δύο 

πλευρές συμφώνησαν αν εργαστούν 
από κοινού για την εντόπιση κοινών 
προβλημάτων και ζητημάτων όπως 
η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών 
(ΑΟΖ), ανέφερε:

«Ελπίζουμε ότι την προθυμία μας 
να βρεθεί μια αμοιβαία συμφωνημένη 
λύση σε ένα ζήτημα τόσο δύσκολο 
όσο ο θαλάσσιος χώρος μπορεί να 
χρησιμεύσει ως εποικοδομητική 
προσέγγιση μέσω της οποίας οι φίλες 
μας χώρες μπορούν να ξεκινήσουν 
συζητήσεις για άλλα θέματα τόσο 
δύσκολα όσο έχουμε κληρονομήσει 
από την ιστορία της τραγικής περιόδου 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
όπως η ανάγκη κατάργησης του 
νόμου του πολέμου ή τα ζητήματα 
των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 
κοινότητας των Τσάμηδων».

Η απάντηση του Δένδια
 
Η απάντηση του Έλληνα υπουργού 

Εξωτερικών στις αλβανικές αιτιάσεις 
ήταν άμεση και ξεκάθαρη: «Οι διμερείς 
μας σχέσεις έχουν αναπτυχθεί σε 
τέτοιο βαθμό, που η διατήρηση του 
“νόμου περί εμπολέμου” αποτελεί 
έναν αναχρονισμό και θα πρέπει 

να απαλειφθεί. Και σε αυτό νομίζω 
ότι συμφωνήσαμε ότι πρέπει να 
εργαστούμε ώστε οι εσωτερικές 
διαδικασίες για την κατάργησή του 
να ολοκληρωθούν το συντομότερο 
δυνατό.

Βεβαίως, θέλω να είμαι ειλικρινής 
μαζί σου. Αυτό σημαίνει συζήτηση 
επί πραγματικών ζητημάτων, δηλαδή 
ζητημάτων που η ελληνική πλευρά 
αποδέχεται ότι υφίστανται και όχι επί 
ζητημάτων που η ελληνική πλευρά 
θεωρεί ότι δεν υφίστανται.

Και βέβαια, η οποιαδήποτε 
προσπάθεια δημιουργίας και 
συζήτησης μη υπαρκτών ζητημάτων 
φοβούμαι ότι θα έχει συνέπειες σε 

Μίνι «θερμό επεισόδιο» Δένδια με Αλβανίδα ΥΠΕΞ: 
Έθεσε θέμα άρσης εμπόλεμου για Τσάμηδες

 Ξεκάθαρη η απάντηση του Έλληνα υπουργού

πολλαπλά επίπεδα, π.χ. την ανάγκη 
της Ελλάδας να θέσει ζητήματα που 
αφορούν και τη δική σας ενταξιακή 
πορεία.

Ούτως ή άλλως, εμείς θεωρούμε ότι 
η Ελληνική Εθνική Μειονότητα εδώ 
στην Αλβανία, αλλά και η Αλβανική 
κοινότητα που ζει και εργάζεται στην 
Ελλάδα είναι γέφυρα μεταξύ των δύο 
χωρών μας. Και γι’ αυτό θα πρέπει 
να συζητάμε και συζητήσαμε θέματα 
που απασχολούν και τις δύο ομάδες, 
και την Ελληνική Εθνική Μειονότητα, 
αλλά και την Αλβανική κοινότητα που 
ζει στην Ελλάδα.

ethnos.gr
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Η Αδελφότητα Ποντίων 
Τορόντο «Παναγία Σουμελά» 
δεξιώθηκε σε γνωστό 
εστιατόριο της παροικίας, 
την Πρόεδρο της Ελληνικής 
Κοινότητας, και τους/τις 
Προέδρους Συλλόγων και 
Ομοσπονδιών, επ’ ευκαιρία 
των Εκδηλώσεων για την 
103η Επέτειο της «Ημέρας 
Μνήμης για την Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου» 

Την ονομαστική τους γιορτή γιόρτασαν ο π. Κωνσταντίνος Παυλίδης, ιερ. 
προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Τορόντο και η κα Ελένη Χριστοφιλοπούλου, 
πρόεδρος του Τμήματος “Πρόνοια” της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, μετά 
την θ. λειτουργία της κυριώνυμης μέρας, στην αίθουσα του Πολυμενάκειου 
Πολιτιστικού Κέντρου της ΕΚΤ, μαζί με μέλη και αγαπητούς φίλους.

Μετά από παράκληση αναδημοσιεύεται το 
φωτογραφικό στιγμιότυπο με την παλιά φρουρά 
της παροικίας μας, στη συνάντησή τους στη μικρή 
Βουλή  μετά από δύο σχεδόν χρόνια παύσης των 
...εργασιών της, λόγω κορωνοϊού.
Από αριστερά Γιάννης Τσάτσος, Μάκης 
Ανδρικόπουλος, Μιχάλης Μουρατίδης, Γιώργος 
Τριανταφυλλίδης, Αντώνης Λιώλιος, Βασίλης 
Κωνσταντας, Γιώργος Βελόνης και Πασχάλης 
Κάβος.
Όρθιοι από αριστερά Βίκτωρ Καμπουράκης, 
Κώστας Δράκος, Πήτερ Ριζάκος και Κώστας 
Κουτρουμπής.

Ελληνικό πανηγύρι από την Signature Production Toronto, στον προαύλιο χώρο του Parkview Manor με ελληνικό φαγητό, ποτά, γλυκά και ελληνική μουσική με 
την γνωστή Μιχαλίτσα, την Σ. Ζάικος και άλλους τοπικούς καλλιτέχνες. Μια εκδήλωση - που προσελκύει πλήθος νέων και όχι μόνο-, με πολύ κέφι, χορό και άφθονο 
ενθουσιασμό και που σηματοδοτεί την έναρξη των καλοκαιρινών festivals.

Στο Athens restaurant, φιλοξένησε ο επιχειρηματίας κ. Γιάννης Αντωνόπουλος 
αγαπητούς του φίλους. Από αριστερά, ο πρόεδρος του Ι.Ν. Αγ. Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου κ. Θεόδωρος Ράλλης, ο ιερ. προϊστ. π. Απόστολος Γκόλιας, η 
πρόεδρος της ΕΚΤ κα Μπέτυ Σκουτάκη, ο π. Δημήτριος Γκόλιας, η κα Δέσποινα 

Κωστίδου πρόεδρος του Συλλόγου Κατερίνης, ο κ. 
Θανάσης Κωστίδης, η κα Παρασκευή Αντωνοπούλου 
και ο κ. Γιάννης Αντωνόπουλος. 
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Η Νούλη Τσαγκαράκη είναι διηγη-
ματογράφος, αρθρογράφος, ποιή-
τρια και ειδική γραμματέας στην 
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.  
“Platinum Member  of Writers Capi-
tal International Foundation”. Mem-
ber of Organizing Committee Pano-
rama Literature Festival 2022.
Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε 
διάφορα έντυπα, περιοδικά και 
blogs, ενώ σταθερή συνεργασία 
διατηρεί με την ελληνόφωνη εφημε-
ρίδα του Καναδά «Εvdomada Greek 
Weekly News» και την ιστοσελίδα 
«Αuthoring-melodies». 
Στο ενεργητικό της έχει δυο συλ-
λογές διηγημάτων, το «Ένας από 
μας» και «Της φωτιάς και της 
Ελπίδας», ενώ έχει βραβευτεί σε 
διάφορους λογοτεχνικούς διαγω-
νισμούς και συμμετάσχει σε ποι-
κίλες συλλογικές εκδόσεις που 
πραγματοποιήθηκαν για τη στήριξη 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Για επικοινωνία με τη συγγραφέα μπο-
ρείτε να χρησιμοποιείτε το προφίλ της: 
ttps://www.facebook.com/noulitsaga-
raki/   ή το e-mail της: 
noulitsagaraki@gmail.com

Ο,ΤΙ δΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 
ΤΗ ΣΤΗΛΗ φΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥπΟΓΡΑφΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑδΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑφΕωΣ

ΝΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
δευτέρα – παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEOrGE VErrOS

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

(Νorth of Main Subway)

άπλα. Όποιο εμπόδιο βρίσκουν στο 
δρόμο τους το παραμερίζουν. Ούτε 
μάντρες, ούτε σιδεριές τις εμποδίζουν».

Έμεινα με το στόμα ανοικτό. «Και 
τώρα τι κάνουμε;» αναρωτήθηκα 
μεγαλόφωνα. «Για να μην ξοδεύεστε 
άδικα, αν θέλετε τη γνώμη μου, να τον 
κόψετε».

Τι ξάφνιασμα κι αυτό! Ο κήπος χωρίς 
το πεύκο! Θα ‘ταν σαν το Φίλιππο 
χωρίς τον Ναθαναήλ, σαν τον τέντζερη 
χωρίς το καπάκι! Χρειάστηκα χρόνο 
για να σταθμίσω τα δεδομένα και 
παραμερίζοντας κάθε συναίσθημα, να 
αιτηθώ στο δήμο την άδεια κοπής του, 
όπως προβλέπει η νόμιμη διαδικασία.

Και το πεύκο κόπηκε. Ολόκληρο 
συνεργείο πήρε μέρος! Άνθρωποι 
δεμένοι με σκοινιά σκαρφάλωσαν ως 
αιλουροειδή στα ψηλότερα κλαδιά κι 
άρχισαν την τμηματική αποκοπή. Πήραν 
φωτιά τ’ αλυσοπρίονα! Ένα μέτρο 
περίπου από το έδαφος σταμάτησαν. 
«Εδώ τ’ αλυσοπρίονα δεν μπορούν να 
κάνουν τίποτα, χρειάζεται εκσκαφέας», 
με πληροφόρησε ο επικεφαλής, «αλλά 
η ζημιά που θα κάνει είναι μεγαλύτερη 
απ’ το όφελος. Θα σας συμβούλευα 
να μην προχωρήσετε». Ακολούθησα 
τη συμβουλή του κι ένα κομμάτι 
ευμεγέθους κούτσουρου στολίζει τον 
κήπο. Μοιάζει με ξύλινο μονόλιθο που 
το εξεζητημένο γούστο των ιδιοκτητών 
τοποθέτησε ως διακοσμητικό στην 
αυλή.

Κι ω του θαύματος, με την 
απομάκρυνση του πεύκου οι βλάβες 
σταμάτησαν και, παράλληλα, το σπίτι 
φωτίστηκε! Μέχρι τότε, και δεδομένου 
πως οι κλάρες του κάλυπταν σχεδόν 
το μισό δυσκολεύοντας τη δίοδο του 
φωτός, επικρατούσε ένα ημίφως που 
καθώς φαίνεται είχαμε συνηθίσει, δεν 
το καταλαβαίναμε. Ξαφνικά το σπίτι 
έλαμψε, έδειξε αλλιώτικο, λες και 
ζωντάνεψε!

Όπως κάθομαι λοιπόν στην αυλή και 
κοιτάζω το κομμάτι του κορμού που 
έχει απομείνει, σκέπτομαι πόσο –το 
πεύκο κι εγώ- μοιάζουμε τελικά. Και οι 
δικές μου ρίζες, βαθιές σαν τις δικές 
του, εδώ βρίσκονται, κανείς δεν μπορεί 
να τις ξεριζώσει. «Η ζημιά που θα γίνει 
θα ‘ναι μεγαλύτερη από το όφελος», 
όπως σοφά είπε ο μάστορας. Αυτό 
που μπορεί όμως να γίνει, είναι ν’ 
απαλλαγώ, όπως έγινε και με το πεύκο, 
από τις ζημιογόνες επιπτώσεις του, 
αυτές που μόνο φθορές προκαλούν. 

Στον κήπο του πατρικού μου σπιτιού 
υπήρχε ένα μεγάλο πεύκο, καμιά 
ογδονταριά χρονών το υπολόγιζαν. 
Ήταν το σήμα κατατεθέν του σπιτιού 
και οι γονείς μου καμάρωναν, επειδή 
κανείς άλλος στην περιοχή δεν είχε 
ένα πεύκο στην αυλή του.

Χρόνο με το χρόνο, όμοια με μας τα 
παιδιά, μεγάλωνε και φούντωνε. Σε 
αντίθεση με το σπίτι που γέρναγε, 
λες κι ακολουθούσε τη φθίνουσα 
πορεία των γονιών μου. Διαρκώς 
χρειαζόταν επιδιορθώσεις και 
μπαλώματα. Μια ράγιζε η μάντρα, 
μια μάγκωνε η σιδερένια εξώπορτα 
και δεν άνοιγε, μια ξεφτούσαν 
οι σοβάδες, μια έσπαγαν τα 
κεραμίδια… Το ‘χουν αυτό τα παλιά 
σπίτια, σε ξεπαραδιάζουν στις 
επισκευές. Μια μέρα λοιπόν, που η 
εξώπορτα μάγκωσε για πολλοστή 
φορά, σκέφτηκα πως ίσως να φταίει 
ο μάστορας, ίσως να μην έκανε καλή 
δουλειά, κι αποφάσισα να δοκιμάσω 
έναν καινούργιο.

Ήρθε ο άνθρωπος, κοίταξε τη 
βλάβη προσεκτικά, έκανε διάφορες 
ερωτήσεις κι έπειτα το βλέμμα 
του καρφώθηκε στο πεύκο. «Εγώ 
μπορώ να σας διορθώσω τη ζημιά, 
αλλά να ξέρετε πως σύντομα θα 
ξαναχαλάσει». «Γιατί;» ρώτησα 
παραξενεμένη. «Γιατί τις ζημιές τις 
προκαλεί ο πεύκος». «Ο πεύκος!» 
αναφώνησα έκπληκτη, τόσο με την 
αιτία που ‘χε επικαλεστεί, όσο και 
με το γένος που χρησιμοποίησε. 
Στο αρσενικό της, η λέξη «πεύκο» 
αποκτούσε μια τρομακτική διάσταση. 
«Ο πεύκος δεν κάνει γι’ αυλές» 
συνέχιζε εκείνος. «Δεν πρέπει 
να φυτεύεται κοντά σε σπίτια, 
γιατί καθώς μεγαλώνει οι ρίζες 
του δυναμώνουν κι απλώνονται. 
Αδύνατο να στριμωχτούν, θέλουν 

Το πεύκο
ΜΕΡΟΣ Α΄

Να απαλλαγώ δηλαδή από συνήθειες, 
συμπεριφορές, κατηχήσεις, απαιτήσεις, 
προσδοκίες, που δεν είναι δικές μου, 
ήταν των γονιών μου. Και μπορεί να με 
διαμόρφωσαν, δεν σημαίνει όμως πως 
ταιριάζουν μ’ αυτό που πραγματικά 
είμαι.

Και για να απαλλαγώ πρέπει να 
παραμερίσω το συναίσθημα και με 
οδηγό τη λογική ν’ αρχίσω να αφαιρώ, 
να ξηλώνω. Να δώσω την ευκαιρία 
στον άλλον μου εαυτό που ασφυκτιεί, ν’ 
ανασάνει, να λάμψει, να φωτιστεί.
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Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο και τη συμμετοχή, 
συμπαράσταση και συνεργασία 15 συλλογικών φορέων του 
Ελληνισμού στο Τορόντο: Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά, Κυπριακής Κοινότητας 
Τορόντο, Κυπριακοκαναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά, Ομοσπονδίας 
Θεσσαλικών Συλλόγων, Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, 
Ομοσπονδίας Νήσων Αιγαίου, Συλλόγου Μεσσηνίων 
“Παπαφλέσσας  Υπαπαντή”, Ένωσης Κρητών Τορόντο 
“Κνωσσός” του Πολιτιστικού Συλλόγου Ημαθίας -Βεργίνα, 
Συλλόγου Αθηναίων, Συλλόγου Θεσσαλονικέων και 
Πανθρακικής Ένωσης “Δημόκριτος”.

Το Σάββατο 21 Μαϊου, έγινε Μέγας Αρχιερατικός 
Εσπερινός – μνημόσυνο του Μικρασιατικού Ελληνισμού και 
του Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης, χοροστατούντος 
του Θεοφιλέστατου Επισκόπου 
Πατάρων κ. Αθηναγόρα στον Ι.Ναό 
Αγ. Δημητρίου. Ακολούθησε διάλεξη 
στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό 
Κέντρο με τον Δρ. Θεοφάνη 
Μαλκίδη με θέμα: «Το Ολοκαύτωμα 
του Μικρασιατικού Ελληνισμού, 
ο Χρυσόστομος Σμύρνης και το 
χρονικό μιας προαναγγελθείσης 
καταστροφής».

Υπήρχε έκθεση φωτογραφίας 
με επιλεγμένες σπάνιες ιστορικές 
φωτογραφίες που επιμελήθηκε ο κ. 
Μιχάλης Μουρατίδης, πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου «Βεργίνα».

Στη συνέχεια στη δεξίωση 
που ακολούθησε προσφέρθηκαν 
πλούσια εδέσματα προσφορά του 
τμήματος ΠΡΟΝΟΙΑ της ΕΚΤ.

Ελαβαν μέρος ο πρόεδρος της 
Αδελφότητας Ποντίων κ. Κυριάκος 
Κωνσταντινίδης, ο αντιπρόεδρος και 
γεν. γραμματέας κ. Κωνσταντίνος 
Τσιλφίδης, ο οποίος ήταν και ο 
τελετάρχης της εκδήλωσης, ο 
Θεοφ. Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας  η πρόεδρος 
της ΕΚΤ κα Μπέτυ Σκουτάκη, ο Βουλευτής κ. Aris Ba-
bikian, η πρόεδρος του Τμήματος «Πρόνοια» της ΕΚΤ κα 
Ελένη Χριστοφιλοπούλου, ο π. Κωνσταντίνος Παυλίδης, 
ο π. Φίλιππος Φιλίππου, οι εκπρόσωποι των συλλόγων: 
Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά κ. Θ. Κερογλίδης 
και η κα Ειρήνη Κερογλίδη, της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
κα Αμυγδαλίδη, της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο, 
του Κυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου κα Μάρθα 
Χέντη, των Θεσσαλικών Συλλόγων κ. Λαμπίρης, της 
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, του Συλλόγου Αθηναίων  
του Συλλόγου Θεσσαλονικέων κα Δόμνα Χριστοπούλου,  
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά και της 
Ένωσης Κρητών κ. Ανδρέας Μπατάκης. Στους επισήμους 
συμμετέχοντες προσφέρθηκαν από την Αδελφότητα 
Ποντίων δύο βιβλία του Δρ. Θ. Μαλκίδη, για τη  Γενοκτονία 
των Ποντίων.

Στη συνέχεια μίλησε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κα Μπέτυ 

PHOTOS BY GEOrGE MaNOS

Εκδηλώσεις μνήμης

Σκουτάκη.  «Καλωσορίσατε στο σπίτι σας, στην 
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο» είπε ξεκινώντας τον 
λόγο της και καταλήγωντας τόνισε «Ας ενώσουμε 
όλοι  τις δυνάμεις μας, ώστε να αναγνωριστεί 
παγκοσμίως η γενοκτονία των Ποντίων. Η 
Ελληνική Κοινότητα θα είναι πάντα παρούσα και 
αρωγός σε ό,τι της ζητηθεί. Μόνο μαζί μπορούμε».

Την επομένη 22 Μαΐου έγινε δοξολογία στον 
Ι.Ναό Αγ. Δημητρίου και αμέσως μετά στο Μνημείο 
Γενοκτονίας στο Memorial Park έγινε Τρισάγιο 
στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού  και σύντομη ομιλία του 
Δρ. Θεοφάνη Μαλκίδη με θέμα «Το ατιμώρητο 
έγκλημα, Μνήμη και Δικαίωση». Συμμετείχαν 
μεταξύ των επισήμων και ο Γεν. Πρόξενος κ. Β. 
Μαλιγκούδης.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί και η κατάθεση 
στεφάνων και οι εκδηλώσεις έκλεισαν με την 
ανάκρουση των εθνικών ύμνων.
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ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗ

Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
LEXI WRITERS

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

Σήμερα, περισσότερο ίσως από ποτέ 
άλλοτε, εξ αιτίας των υψηλών ενεργειακών 
απαιτήσεων της ραγδαίας και τεράστιας 
ανάπτυξης των τεχνολογιών, το βασικότερο 
και πιο κρίσιμο ζήτημα για ολόκληρη την 
ανθρωπότητα είναι η ενέργεια. Η ενέργεια 
και οι απαραίτητες πρώτες ύλες είναι πάντα 
οι βασικές αιτίες όλων των συγκρούσεων 
και όλων των ανόητων πολέμων, όπως 
συμβαίνει και σήμερα στην περίπτωση της 
Ουκρανίας.

Και είναι επίσης φανερό και γνωστό σε 
ολόκληρο τον κόσμο, ότι στο σημείο που 
έχουμε οδηγήσει το φυσικό περιβάλλον και 
τη ζωή στον πλανήτη με τα παραγωγικά 
και οικονομικά μοντέλα που ακόμα 
χρησιμοποιούμε, έχουμε φτάσει σε πολύ 
επικίνδυνα σημεία αφανισμού και πια 
απαιτείται μια ριζική αλλαγή του ενεργειακού 
μας μοντέλου, μια αλλαγή που στη συνέχεια 
θα διαμορφώσει απόλυτα τις κοινωνίες μας 
και το πληγωμένο φυσικό περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν πλέον ούτε δικαιολογίες 
ούτε περιθώρια για άλλα ανόητα και 
παιδιάστικα παιχνίδια, η χρήση των ορυκτών 
καυσίμων, των υδρογονανθράκων και όλων 
των παραγώγων τους πρέπει να τερματιστεί 
το συντομότερο δυνατόν, όπως επίσης 
πρέπει να ξανασκεφτούμε υπεύθυνα και να 
συνειδητοποιήσουμε το τεράστιο πρόβλημα 
με τις ΑΠΕ και τις “πράσινες” ενέργειες, στο 
βαθμό που η παραγωγή και η λειτουργία 
τους απαιτεί και πάλι χρήση ορυκτών 
καυσίμων και τεράστιες ποσότητες φυσικών 
πόρων και πρώτων υλών, οι αποδόσεις τους 
δεν επαρκούν, ο χρόνος ζωής τους είναι 
περιορισμένος και δεν υπάρχει πρόβλεψη 
που και πως αποθηκεύονται, με ασφάλεια 
για το περιβάλλον, μετά τη χρήση τους.

Η απάντηση στη σύγχρονη ενεργειακή 
κρίση και στην αναγκαία απαίτηση αλλαγής 
του ενεργειακού μοντέλου των κοινωνιών 
μας υπάρχει!!!

Η φύση, η γενέτειρα των πάντων, 
προσφέρει πάντα τις ασφαλείς λύσεις, 
και αρκεί μια μορφή νοημοσύνης να τις 
ανακαλύψει και να τις εφαρμόσει για την 
συνέχεια και τη βιωσιμότητα της ζωής.

Η σύγχρονη απάντηση βρίσκεται στα 
χέρια ενός σπάνιου, ταπεινού εφευρέτη, που 
τυχαίνει να είναι αμετανόητα παθιασμένος 
εραστής της φύσης και της ελευθερίας του 
ανθρώπου από τα σύγχρονα δεσμά του.

Ο Πέτρος Ζωγράφος τα τελευταία 6 
χρόνια περίπου αγωνίζεται με όλες του τις 
δυνάμεις να στηρίξει, να βελτιώσει και να 
προβάλλει τη σπουδαία του εφεύρεση, μια 
εφεύρεση που αλλάζει ολοκληρωτικά το 
κατεστημένο στην παραγωγή της ενέργειας 
και μαζί και ολόκληρο το εξουσιαστικό 
οικοδόμημα του κόσμου μας.

Ο εφευρέτης κατάφερε να παρακάμψει 

μια διάταξη του Δεύτερου Θερμοδυναμικού 
νόμου, τη διάταξη Carnot, με βάση την οποία 
σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν όλες οι 
θερμικές μηχανές παραγωγής ενέργειας, 
που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα 
στα μέσα μεταφοράς και στη βιομηχανία, 
οι οποίες, λόγω της θερμικής μετατροπής 
που κάνουν, αφ’ ενός έχουν πολύ χαμηλή 
ενεργειακή απόδοση της τάξης του 22% και 
αφ’ εταίρου εκπέμπουν στο περιβάλλον, 
με τη μορφή μολυσματικών αερίων, τις 
θερμικές τους απώλειες, επιβαρύνοντάς το 
συνεχώς.

Ο Πέτρος Ζωγράφος δεν έκανε τίποτα 
περισσότερο από το να παρατηρήσει και 
να “ακούσει” προσεκτικά τη φύση στις 
διαδικασίες που αυτή παράγει ενέργεια σε 
όλους τους βιολογικούς οργανισμούς.

Όλοι αυτοί οι οργανισμοί, από εμάς 
τους ανθρώπους μέχρι τα ζώα και τα φυτά, 
μετατρέπουμε την ενέργεια από το φυσικό 
περιβάλλον με ψυχρή και όχι με θερμική 
μέθοδο (η φωτοσύνθεση για παράδειγμα 
είναι μια ψυχρή διαδικασία) και γι’ αυτό 
το λόγο οι βαθμοί ενεργειακής απόδοσης 
αυτών των οργανισμών είναι πολύ υψηλοί.

Έτσι κατάφερε και κατασκεύασε μια 
μηχανή, έναν αντιδραστήρα ψυχρής 
καύσης, μέσα στον οποίο μπόρεσε 
να παράξει άφθονη ενέργειας, από τη 
διάσπαση των μορίων του νερού και την 
άμεση λήψη και χρήση του υδρογόνου, 
με τη βοήθεια κράματος συγκεκριμένων 
υλικών σε επίπεδο νανοτεχνολογίας, τα 
οποία βρίσκονται σε αφθονία στη φύση, 
μια μηχανή που στη χρήση της είναι 
100% φιλική για το περιβάλλον και φυσικά 
ανέξοδη οικονομικά για τους πολίτες όλου 
του κόσμου.

Η ενεργειακή απόδοση της μηχανής 
που έφτιαξε ο Πέτρος Ζωγράφος, 
παρακάμπτοντας τη συγκεκριμένη διάταξη, 
προσφέρει ποσοστά ενέργειας πάνω από 
97-98% όταν η απόδοση της χρήσης των 
μέχρι σήμερα θερμικών μηχανών έχει 
μεγάλες ενεργειακές απώλειες οι οποίες 
καταλήγουν ως εκπομπές μολυσματικών 
αερίων στην ατμόσφαιρα κι από εκεί στα 
πάντα σ’ αυτή τη γη.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί 
ότι πολύ σπουδαία και παγκοσμίως 
γνωστά ερευνητικά ιδρύματα έχουν πλέον 
επιβεβαιώσει την αξία της τεχνολογίας του 
Πέτρου Ζωγράφου, όπως το Max Blanc και 
άλλα.

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να γίνει 
πολύ σαφές, ξεκάθαρο και κατανοητό στα 
μυαλά όλων μας ότι ο μόνος λόγος που 
αυτή η εφεύρεση δεν βρίσκεται ήδη μέσα 
στην κοινωνία, είναι η ακλόνητη πεποίθηση, 
επιθυμία και επιλογή του ερευνητή η μηχανή 
αυτή να βρεθεί στα χέρια όλων των πολιτών 
χωρίς κερδοσκοπικούς μεσάζοντες.

Το σπουδαίο του όραμα είναι η τεχνολογία 
αυτή να βοηθήσει στην απελευθέρωση 
και στην ενεργειακή αυτονομία όλων των 
πολιτών, στην απεξάρτησή τους από τα 
γνωστά μονοπωλιακά συμφέροντα και 
τους γνωστούς πολυεθνικούς κολοσσούς. 
Το όνειρό του είναι να πάρει ο άνθρωπος 
τη ζωή του πίσω απ’ αυτούς που του τη 
φυλάκισαν, την περιόρισαν και την έβαλαν 
σε μια ανόητη ανταγωνιστική κούρσα 
για την εξασφάλιση του συγκριτικού 
πλεονεκτήματος έναντι των συνανθρώπων 
του με θεμιτά και αθέμιτα μέσα.

Αν η τεχνολογία αυτή είχε παραδοθεί 
από τον εφευρέτη, με τα αυτονόητα βέβαια 
τεράστια ανταλλάγματα και τα προσωπικά 
οικονομικά οφέλη, στα χέρια και στα 
κερδοσκοπικά συμφέροντα των γνωστών 
πολυεθνικών κολοσσών, είναι βέβαιο ότι θα 
είχε ήδη μπει στην παραγωγική διαδικασία 
και θα ήταν ήδη διαθέσιμη, σε όσους βέβαια 
θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να την 
αποκτήσουν.

Ο Πέτρος Ζωγράφος όμως πεισματικά 
επιμένει να περιφρονεί και να αδιαφορεί για 
τα τυχόν προσωπικά κέρδη ή την οικονομική 
“βοήθεια” κάποιων με κερδοσκοπικά 
ανταλλάγματα. Κανένας δεν μπορεί να βγει 
δημόσια και να ισχυριστεί ότι του πρόσφερε 
οικονομική βοήθεια και την αποδέχτηκε.

Χρειάζεται όλοι μας να καταλάβουμε 
ότι η μόνη ουσιαστική και μεγάλη δύναμη 
αυτής της εφεύρεσης – τεχνολογίας είμαστε 
όλοι εμείς οι πολίτες, με την καθημερινή μας 
στάση και τις επιλογές μας, τη στήριξη, τη 
διάδοση και την απαίτηση εφαρμογής της 
εφεύρεσης. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο 
με απαίτηση απέναντι σε όλες τις εξουσίες 
που στέκονται εμπόδιο.

Ο εφευρέτης ετούτες τις ώρες δεν 
στέκεται απαθής παρακολουθώντας τις 
εξελίξεις, εργάζεται αδιάκοπα όπως πάντα 
σε όλα τα επίπεδα και προετοιμάζει το 
επόμενο σημαντικό βήμα του.

Είναι γνωστό ότι τη “μάχη” ανάμεσα 
στον Έντισον και τον Τέσλα την “κέρδισε” 
με δόλια μέσα ο Έντισον και το όραμα του 
Τέσλα για άφθονη, ελεύθερη, ασύρματη 
και άμεσα προσβάσιμη ενέργεια για όλους 
τους ανθρώπους παραμερίστηκε από τα 
μονοπωλιακά συμφέροντα εκείνης της 
εποχής.

Δυστυχώς η διαπλοκή των επιστημόνων 
με τα κέντρα εξουσίας και κερδοσκοπίας 
ήταν πάντα, ο σημαντικότερος ίσως 
παράγοντας, για την καθυστερημένη 
εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας και τη 
συνέχιση της αναίτιας δυστυχίας.

Σήμερα είναι η στιγμή για την 
ανθρωπότητα να αποφασίσει και να κάνει 
επιτέλους το επόμενο τεράστιο άλμα της 

Μια εφεύρεση που ίσως έχει 
τη δυνατότητα να δώσει την απάντηση 

στη σύγχρονη ενεργειακή κρίση

Η εφεύρεση 
που 
αλλάζει 
τον κόσμο 
- Πέτρος 
Ζωγράφος

αλλάζοντας το ενεργειακό της μοντέλο 
και η επιστημονική κοινότητα οφείλει, 
απέναντι στην ανθρωπότητα και τα μεγάλα 
προβλήματα που έχουμε δημιουργήσει 
στη φύση, να αναγνωρίσει, να ενημερώσει 
την κοινωνία, να στηρίξει και να απαιτήσει 
την εφαρμογή της εφεύρεσης του Πέτρου 
Ζωγράφου.

Οφείλουμε οι σύγχρονες γενιές να 
ξαναθυμηθούμε ότι το σκοτάδι αγωνιζόταν 
πάντα να εξαφανίσει το φως, να επικρατήσει 
ολοκληρωτικά στον κόσμο μας…

…πάντα όμως το φως εύρισκε 
χαραμάδες και απλωνότανε στα σκοτεινά 
δωμάτια…

Τίποτα δεν είναι ικανό να περιορίσει το 
φως, να το “σβήσει”!!

Τα πάντα στη φύση είναι λουσμένα από 
φως, η ζωή το χρειάζεται για να υπάρξει και 
να συντηρηθεί.

Η γνώση είναι φως, η αληθινή γνώση 
που πηγάζει από την χωρίς κίνητρα 
παρατήρηση της φύσης και των κανόνων 
της είναι φως και η εφεύρεση αυτή μπορεί 
να φωτίσει μια διαφορετική, πολύ καλύτερη 
πορεία για τον άνθρωπο σ’ αυτή τη γη, τη 
μάνα όλων μας.

Πηγή: Revaluation.gr
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Η χώρα χρειάζεται μια σοσιαλδημοκρατική 
κυβέρνηση, επανέλαβε ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ - Με αναφορές στον πόλεμο 
της Ουκρανίας, στην Ευρώπη αλλά και στο 
όραμα του κόμματος για την μελλοντική του 
πορεία ξεκίνησε την ομιλία του - Σημίτης, 
Παπανδρέου, Βενιζέλος δίπλα - δίπλα στην 
πρώτη σειρά του συνεδρίου
Υπό τους ήχους του «Chariots Fire» του 
τεράστιου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου 
ο οποίος έφυγε  από τη ζωή την Τρίτη, αλλά 
και των Scorpions ξεκίνησαν οι εργασίες 
του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. 

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέβηκε από τις εξέδρες 
προς την αρένα του γηπέδου με τον κόσμο 
να τον υποδέχεται με θερμό χειροκρότημα.  
Με θερμό χειροκρότημα υποδέχθηκε ο 
κόσμος τον προέδρου του κόμματος όπως 
και τους Κώστα Σημίτη, Ευάγγελο Βενιζελο 
και Γιώργο Παπανδρέου. Μάλιστα, οι τρεις 
τους κάθονται δίπλα ο ένας στον άλλον 
εκπέμποντας μήνυμα ενότητας, ιδιαίτερα 
σχολιάζεται η τετ α τετ κουβέντα που 
έπιασαν οι κ Βενιζέλος - Παπανδρέου.

Νεολαίοι του κόμματος φωνάζουν 
συνθήματα όπως, «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, 
ενωμένο δυνατό», κρατώντας στα χέρια 
τους σημαίες του κόμματος. Στις πρώτες 
σειρές βρίσκονται ιστορικά στελέχη της 
παράταξης όπως ο Απόστολος Κακλαμάνης, 
ο  Παρασκευας Αυγερινός, ο Κώστας 
Λαλιώτης, ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, 
ο Πέτρος Ευθυμιου αλλά και η Μιλένα 
Αποστολάκη, ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο καθώς 
και ο Γιάννης Πανούσης. Το παρών έδωσε 
ακόμα και ο... Κίμωνας Κουλούρης. 

Λίγο πριν ανέβει στο πόντιουμ ο Νίκος 
Ανδρουλάκης από τα μάτριξ του γηπέδου 
προβλήθηκε βίντεο στη μνήμη της Φώφης 
Γεννηματά. Την ώρα της προβολής 
του βίντεο ο κόσμος χειροκροτούσε 
συγκινημένος. Σημειώνεται πως ο κ. 
Ανδρουλάκης κατευθύνθηκε στην πρώτη 
σειρά όπου υπήρχε μία άδεια καρέκλα και 
άφησε εκεί ένα λευκό τριαντάφυλλο στη 
μνήμη της Φώφης Γεννηματά. 

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ

«Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, το ΠΑΣΟΚ είναι 
εδώ ενωμένο δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ 
για καλύτερες μέρες για τους έλληνες και 
τις ελληνίδες. Σήμερα η παρουσίας σας 
είναι συγκλονιστική. είναι καθαρό μήνυμα 
αναγέννησης της δημοκρατικής παράταξης. 
Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς 
μου όλες και όλους που ήρθατε από την 
Ελλάδα, την Ευρώπη και τις τρίτες χώρες. 
Θέλω να ευχαριστήσω για τη συνολική τους 
προσφορά στην παράταξη, τον Κώστα 

Σημίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον 
Ευάγγελο Βενιζέλο. Μεγάλη απούσα είναι η 
μεγάλη μας Φώφη. Θα είναι παρούσα στις 
καρδιές μας γιατί έδωσε μάχη για να μείνει 
όρθια η παράταξη στα δύσκολα χρόνια», 
ανέφερε αρχικά στην ομιλία του.

Αναφερόμενος στην απώλεια του τεράστιου 
Βαγγέλη Παπαθανασίο τόνισε πως «μια 
μεγάλη μουσική ιδιοφυΐα, ένας σπουδαίος 
καλλιτέχνης και παγκόσμιος Έλληνας, 
έφυγε από τη ζωή. Θα μας συντροφεύει 
για πάντα η οσκαρική του μουσική στους 
δικούς μας Δρόμους της Φωτιάς».

«Τον Δεκέμβρη 270.000 δημοκρατικοί 
πολίτες υπέγραψαν την νέα αφετηρία. 
Στις 8 Μάη 180.000 μέλη έδωσαν 
εντολή για ένα νέο κόμμα. Είναι τώρα 
σειρά μας να αποδείξουμε ότι μπορούμε 
και θέλουμε τιμώντας την ισχυρή εντολή 
που πήρα για ενότητα, ανανέωση και 
πολιτική αυτονομία», συνέχισε ο κ. 
Ανδρουλάκης.

Ο δικός μας λαός, που βίωσε τον Αττίλα, 
δεν μπορεί να δίνει κανένα δίκιο στους 
αναθεωρητές της ιστορίας, είτε λέγονται 
Πούτιν, είτε Ερντογάν, υποστήριξε ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

Είμαστε περήφανοι για τις 
μεταρρυθμίσεις που έκαναν οι 
κυβερνήσεις μας αλλά τώρα έχουμε 
μία νέα φιλοδοξία. Να γίνουμε το 
πιο χρήσιμο κόμμα στον τόπο. Ένα 
κόμμα που έμαθε να εκσυχρονίζεται. 
Πρέπει να μιλήσουμε με ευθύτητα για 
τα προβλήματα της νέας γενιάς, για τον 
πληθωρισμό, για την υγεία. Γι αυτό μιλώ για 
μια νέα σχέση ειλικρίνειας που θα βασίζεται 
σε ένα νέο πολιτικό ήθος.

Οι προκλήσεις εντάσσονται σε ένα νέο 
γεβπολιτικό περιβάλλον. Πλέον τελείωσε 
η μεταψυχροπολεμική περίοδος. Οι νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ 
σημαντικές και πρέπει να προετοιμαστούμε, 
τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. 
«Το μεγάλο στοίχημα της μεγάλης εποχής 
είναι να προσφέρουμε στον λαό μία επιλογή 
αξιοπρέπειας», είπε σε άλλο σημείο της 
ομιλίας του.

Η διακυβέρνηση της χώρας 
πρέπει να σταματήσει να 

στηρίζεται σε κόμματα καρτέλ

Η διακυβέρνηση του τόπου πρέπει να 
σταματήσει να στηρίζεται σε κόμματα 
καρτέλ.Η Ελλάδα είναι μία χώρα με 
καταπληκτική ποιότητα ζωής είπε πριν λίγο 

καιρό ο κ. Μητσοτάκης. Ποιότητα 
ζωής σημαίνει η πρόσβαση σε 
σύγχρονα μέσα μεταφοράς, ποιότητα 
ζωής σημαίνει ότι σε περίοδο 
ενεργειακής κρίσης η μετακίνηση 
με τα ΜΜΕ για τους ευάλωτους 
πρέπει να γίνεται δωρέαν. Δεν είναι 
ποιότητα ζωής να πληρώνει τις τρίτες 
υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες στην 
υγεία, συνέχισε ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Ο ελληνικός λαός 
περιμένει πολλά από εμάς για να έχει 
μία ποιοτική ζωή για τα παιδιά και τα 
εγγόνια του, συμπλήρωσε.

Πρόθεσή μου είναι να ενώσω όλες 
τις κατακερματισμένες δυνάμεις για 
να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος 
που δεν θα θυμίζει τους ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ, είπε ακόμη.  

Για τη στέγαση των νέων ανθρώπων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στη στέγαση 
των νέων ανθρώπων. «Είμαστε 
περήφανοι που πρώτοι θέσαμε 
στον δημόσιο διάλογο το ζήτημα 

μιας ολοκληρωμένης δημόσια ς πολιτικής 
για τη στέγαση των νέων ανθρώπων, 
και της πρόσβασης σε αξιοπρεπή και 
προσιτή κατοικία, μέσω της δημιουργίας 
ενός δημοσίου αποθέματος κατοικιών τα 
οποία θα διατίθενται προς ενοικίαση, με 
κοινωνικά κριτήρια αξιοποιώντας πόρους 
από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως κάνει 
η Πορτογαλία που έχει εντάξει 26.000 
κατοικίες , η Ισπανία 20.000 και 10.000 
Ιταλία. Να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να 

ξεκινήσουν τη ζωή τους, στο δικό τους σπίτι, 
χωρίς να χρειάζεται να δώσουν πάνω από το 
50% του εισοδήματός τους όπως συμβαίνει 
για πάνω από το 60% των συμπολιτών μας 
που νοικιάζουν το σπίτι στο οποίο μένουν», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν μπορεί το κράτος να κυβερνάται με 
μετακλητούς και να μαλώνουν ΝΔ και 
ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος είναι ο πρωταθλητής 
στις προσλήψεις. Πρέπει να βάλουμε στο 
χρονοντούλαπο της ιστορίας το πελατειακό 
κράτος, ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας 
του. 

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη πρέπει 
να υπάρξει αναγέννηση με την κοινωνία στο 
προσκήνιο. Σε αυτό το σημείο συμπλήρωσε 
πως η αναγέννηση της παράταξης πρέπει 
να ταυτιστεί με την αναγέννηση της 
Ελλάδας.

Για τις συνεργασίες

«Νέα δημοκρατία και επιτελικό χάος είναι 
ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο κ. Τσίπρας που 
μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας με την 
ακροδεξιά
μας καλεί τώρα να κάνουμε προοδευτικό 
μέτωπο. Μας ζητάει να είμαστε ξεκάθαροι. 
σε αυτό το θέμα έχει ασθενή μνήμη. 
ξέχασε ότι τον Γενάρη του 15 έλεγε πρώτη 
φορά αριστέρα και ξαφνικά έβγαλε ως 
μπάμπουσκα τον πάνο καμμένο. Εάν 
ψάχνει τέτοια μέτωπα προσφέρονται και 
άλλες λύσεις. Άλλωστε ποια η διαφορά 
του κ. Καμμένου με τον κ. Βελόπουλο. 
Μια κηραλοιφή δρόμος. δεν θα στήσουμε 
κυβερνήσεις στο παρασκήνιο και αυτό ας το 
πάρει χαμπάρι και η νδ και ο συριζα. δεν θα 
μιμηθούμε τον ακραίο οπορτουνισμό τους 
διχάζοντας τον ελληνικό λαό», είπε ο Νίκος 
Ανδρουλάκης.

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ μας θέτουν ψευτοδιλλήματα

«Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να μας 
εγκλωβίσουν στο δίλημμα: «με ποιο 
μεγάλο κόμμα θα συμπράξουμε». Μας 
θέτουν ψευδοδιλλήματα, δήθεν για να 
μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Κανένας 
από τους δύο δεν θέλει να μοιραστεί την 
εξουσία. Δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ, θέλουν 
τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ. Η εποχή της 
αφαίμαξης της δημοκρατικής παράταξης 
έχει κλείσει. Και για όσους αναρωτιούνται, 
«Δηλαδή προτιμάς τον Μητσοτάκη;» ή «Θα 
ξανακάνεις πρωθυπουργό τον Τσίπρα;» 
τους ξεκαθαρίζουμε:Διεκδικούμε να γίνουμε 
ο αξιόπιστος πόλος διακυβέρνησης απέναντι 
στη Νέα Δημοκρατία που δε θα θυμίζει σε 
τίποτα την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.

Σας ζητώ, λοιπόν, να πάμε μαζί μπροστά, 
γιατί μαζί μπορούμε!», συμπλήρωσε.

«Είμαι 100% σίγουρος ότι το βράδυ των 
εκλογών η παράταξή μας θα είναι στην όχθη 
των νικητών και θα κοιτάμε στην όχθη των 
ηττημένων τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ που θα 
έχουν απωλέσει τη δύναμή τους. Πήραμε τα 
μαθήματα της οικονομικής κρίσης. Δεν θα 
πληγώσουμε τον ελληνικό λαό. Γινόμαστε 
κόμμα της προόδου, της ευρωπαϊκής 
σοσιαλδημοκρατίας», επεσήμανε ακόμη.

«Έχω πάρει μια ισχυρή εντολή για να 
αναγεννήσω τη δημοκρατική παράταξη. 
Δεν θα απογοητεύσω κανέναν. Το ΠΑΣΟΚ/ 
ΚΙΝΑΛ θα έχει μια νικηφόρα πορεία 
στο μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε, η 
Δημοκρατική Παράταξη επέστρεψε. 
Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια παράταξη 
που θα υπηρετεί τους πολίτες», 
κατέληξε καταχειροκροτούμενος ο Νίκος 
Ανδρουλάκης.

Ανδρουλάκης: Θέλουμε έναν ισχυρό πόλο απέναντι στη ΝΔ 
που δεν θα θυμίζει τίποτα από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ



24 μαιου 202220 εεβδομάδα Greek Weekly News



24 μαιου 2022 21εεβδομάδα Greek Weekly News



24 μαιου 202222 εεβδομάδα Greek Weekly NewsKΑΝΑΔΑΣ
Ο Καναδάς θα 

απαγορεύσει τον 
εξοπλισμό 5G των 
Huawei και ZTE 

Αντιδρά η Κίνα

Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει 
να απαγορεύσει τη χρήση του εξοπλισμού 
5G των κινεζικών Huawei Technologies 
και ZTE για να προστατεύσει την εθνική 
ασφάλεια, ακολουθώντας το παράδειγμα 
των υπόλοιπων χωρών της συμμαχίας 
μυστικών πληροφοριών «Πέντε Μάτια» 
(Five Eyes).

«Σκοπεύουμε να αποκλείσουμε τη Huawei 
και τη ZTE από τα δίκτυα 5G μας», δήλωσε 
ο υπουργός Βιομηχανίας Φρανσουά-
Φιλίπ Σαμπάν σε δημοσιογράφους στην 
Οτάβα. «Οι πάροχοι που έχουν ήδη 
εγκατεστημένο αυτό τον εξοπλισμό θα 
κληθούν να σταματήσουν τη χρήση τους και 
να τον αφαιρέσουν βάσει των σχεδίων που 
ανακοινώνουμε».

Ο Σαμπάν πρόσθεσε ότι οι εταιρίες 
που θα κληθούν να αφορέσουν τον 
εξοπλισμό 5G τους έως τον Ιούνιο του 
2024 δεν θα αποζημιωθούν. Οι εταιρίες 

που χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό 4G 
τους πρέπει να προχωρήσουν στις αλλαγές 
αυτές έως τα τέλη του 2027

Η απόφαση –εν πολλοίς αναμενόμενη—
είχε καθυστερήσει εν μέσω διπλωματικών 
επαφών με την Κίνα. Οι υπόλοιπες χώρες 
του δικτύου Πέντε Μάτια –που περιλαμβάνει 
τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την 
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία—έχουν ήδη 
απαγορεύσει τον εξοπλισμό.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Καναδάς 
ανακοίνωσε αρχικά ότι θα επανεξετάσει τις 
πιθανές απειλές στην εθνική ασφάλεια σε 
ό,τι αφορά την υιοθέτηση του εξοπλισμού 
της Huawei.

Τότε τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, η 
οικονομική διευθύντρια της Huawei Μενγκ 
Ουανγκζού συνελήφθη στον Καναδά 
κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, οδηγώντας 
σε μια μακρά διαμάχη με την Κίνα που 
διευθετήθηκε τελικά τον περασμένο 
Σεπτέμβριο με την απελευθέρωση της 
Μενγκ. Ύστερα από τη σύλληψη της Μενγκ, 
δύο Καναδοί συνελήφθησαν στο Πεκίνο 
και κατηγορήθηκαν για κατασκοπία. Οι δύο 
άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι την ίδια ημέρα 
με τη Μενγκ.

Πλέον, οι διπλωματικές εντάσεις μεταξύ 
Κίνας και Καναδά έχουν αποκλιμακωθεί 
κάπως. Την Τετάρτη, η Κίνα ήρε τον τριετή 
περιορισμό για εισαγωγές ελαιοκράμβης 
από τον Καναδά, αντιστρέφοντας αυτό που 
θεωρήθηκε αντίποινα για τη σύλληψη της 
Μενγκ.

Η απόφαση ήρθε αφού οι εταιρίες 
τηλεπικοινωνιών στον Καναδά είχαν ήδη 
αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν τον 
εξοπλισμό άλλων εταιριών.

Η Κίνα εξέφρασε την αντίθεσή της στην 
απόφαση. «Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να προστατεύσουμε τα νόμιμα 
συμφέροντα κινεζικών εταιριών», δήλωσε 
σήμερα σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο ο 
εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών 
Γουάνγκ Γουενμπίν.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας 
στον Καναδά δήλωσε ότι οι υποτιθέμενες 
ανησυχίες ασφάλειας είναι «πρόσχημα για 

πολιτική χειραγώγηση» και κατηγόρησε τον 
Καναδά ότι συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να 
καταπιέσει τις κινεζικές εταιρίες.

Ο Αλικάν Βελσί, αντιπρόεδρος εταιρικών 
υποθέσεων της Huawei στον Καναδά, 
δήλωσε σε συνέντευξή του στην Canadian 
Broadcasting Corp ότι η εταιρία περιμένει 
ακόμα να ακούσει «τι είδους απειλές στην 
εθνική ασφάλεια πιστεύουν ότι θέτει η Hua-
wei».

Ο Βελσί δήλωσε ότι η Huawei έχει ακόμα 
1.500 εργαζομένους στον Καναδά, κυρίως 
στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, και ότι 
πουλά προϊόντα όπως κινητά τηλέφωνα, 
κάτι που θα συνεχίσει να κάνει.

Δύο επιβεβαιωμένα 
κρούσματα 

της ευλογιάς 
των πιθήκων

Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά 
ανακοίνωσε την Πέμπτη το βράδυ τα δύο 
πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς 
των πιθήκων στη χώρα, αφού οι αρχές 
του Κεμπέκ επεσήμαναν ότι ερευνούν 17 
ύποπτα κρούσματα.

Αρκετές χώρες όπως η Πορτογαλία, 
η Ισπανία, η Ιταλία και η Βρετανία έχουν 
εντοπίσει τις τελευταίες εβδομάδες στο 
έδαφός τους αυτή τη σπάνια ασθένεια 
που είναι ενδημική στη δυτική Αφρική. 
Στις ΗΠΑ ένα κρούσμα έχει εντοπιστεί στη 
Μασαχουσέτη σε έναν άνδρα που είχε 
πρόσφατα ταξιδέψει στο Κεμπέκ.

«Σήμερα η επαρχία του Κεμπέκ 
ενημερώθηκε ότι δύο δείγματα που είχε 
λάβει το Εθνικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο 
βρέθηκαν θετικά στην ευλογιά των πιθήκων. 
Αυτά είναι τα δύο πρώτα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα στον Καναδά», ανέφερε σε 
ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Δημόσιας 
Υγείας του Καναδά (PHAC).

Υγειονομικοί στο Μόντρεαλ -πρωτεύουσα 
της επαρχίας Κεμπέκ– είχαν δηλώσει 
νωρίτερα χθες στους δημοσιογράφους ότι 
υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κρούσματος 
στη Μασαχουσέτη και κάποιων από τα 
ύποπτα κρούσματα στην περιοχή του 
Μόντρεαλ.

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια σπάνια, 
λοιμώδης ασθένεια, παρόμοια με την 
ανθρώπινη ευλογιά που εξαλείφθηκε 
το 1980. Μολονότι είναι πιο ήπια και οι 
περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν 
μέσα σε μερικές εβδομάδες, σε σπάνιες 
περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

Τα συμπτώματά της περιλαμβάνουν 
πυρετό, πονοκέφαλο, μυικούς πόνους, 
πρήξιμο στους λεμφαδένες, ρίγη και 
κόπωση. Επίσης οι ασθενείς μπορεί να 
εμφανίσουν δερματικά εξανθήματα, τα 
οποία συχνά ξεκινούν από το πρόσωπο και 
εξαπλώνονται σε άλλα σημεία του σώματος, 
περιλαμβανομένων των γεννητικών 
οργάνων.

Δεν υπάρχει θεραπεία για την ευλογιά 
των πιθήκων, η οποία μεταδίδεται από 
την επαφή με τον μολυσμένο ασθενή ή με 
τα σωματικά υγρά του, περιλαμβανομένου 
του σάλιου. Η ασθένεια συνήθως υποχωρεί 
από μόνη της.

Συνήθως η ασθένεια μεταδίδεται στους 
ανθρώπους από διάφορα άγρια ζώα, όπως 
τρωκτικά ή πιθήκους.

Η αύξηση των εστιών της προκαλεί 

ανησυχία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 
εξετάζει προσεκτικά το γεγονός ότι κάποια 
από τα κρούσματα στη Βρετανία φαίνεται 
να μεταδόθηκαν μέσα στην κοινότητα των 
ομοφυλόφιλων.

Ο Καναδάς 
απαγόρευσε την 
αγορά κατοικιών 

από ξένους
Ο Καναδάς είναι η χώρα που για 

τα επόμενα δύο χρόνια πρόκειται να 
απαγορεύσει σε ξένους πολίτες την αγορά 
ακινήτων.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της 
χώρας σχεδιάζει να βάλει στο τραπέζι 
δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να 
τονώσει την κατασκευαστική δραστηριότητα 
στον Καναδά, σε μια προσπάθεια να 
προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην 
ολοένα αυξανόμενη αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το 
Bloomberg ωστόσο, η απαγόρευση αυτή 
δεν θα ισχύει για ξένους φοιτητές ή πολίτες 
άλλων χωρών που εργάζονται στον Καναδά, 
ούτε όμως, και για αλλοδαπούς πολίτες οι 
οποίοι μόνιμοι κάτοικοι Καναδά.

Στο διάστημα αυτό, αρκετά 
δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν 
επίσης, για την οικοδόμηση οικονομικά 
προσιτών κατοικιών. Με τον τρόπο αυτό, 
οι τοπικές κυβερνήσεις θα μπορέσουν 
να ενημερώσουν τα συστήματά τους 
επιτρέποντας την ταχύτερη κατασκευή 
νέων ακινήτων.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις σηματοδοτούν 
ότι ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν 
Τριντό, ανησυχεί περισσότερο για τον 
πληθωρισμό και το αυξανόμενο κόστος 
των κατοικιών. Σημειώνεται πως οι τιμές 
των κατοικιών στον Καναδά αυξήθηκαν 
περισσότερο από 50% τα τελευταία δύο 
χρόνια. Η αγορά κατέγραψε μηνιαία αύξηση 
– ρεκόρ τον Φεβρουάριο, με τη μέση αξία 
ενός σπιτιού να ανέρχεται στα 693.000 
δολάρια.

«Δεν νομίζω ότι οι εν λόγω αποφάσεις 
θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών. 
Αντιθέτως, πιστεύω ότι θα υποβαθμίσουν 
την πιο ανταγωνιστική αγορά στον 
Καναδά», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο 
Συμεών Παπαηλίας, ιδρυτής της εταιρείας 
επενδύσεων σε ακίνητα, REC Καναδά.
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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!!!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά (The 

Hellenic Initiative Canada) συνεργάζεται 
με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 
(Mdm GR) για να προσφέρει ανθρωπιστική 
βοήθεια, ιατρική φροντίδα και άλλες 
υπηρεσίες για τους Ουκρανούς πρόσφυγες 
που φτάνουν στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής 
έχουν συγκεντρωθεί 40,000 CAD που θα 
διατεθούν προς αυτό το σκοπό.  

Η κρίση στην Ουκρανία
Η Ρωσική Ομοσπονδία εξαπέλυσε 

στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας 
στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Συνολικά, πριν 
από την εισβολή δυνάμεων του ρωσικού 
στρατού, ο αριθμός των καταγεγραμμένων 
εκτοπισμένων ατόμων στο εσωτερικό της 
χώρας ήταν πάνω από 7.1 εκατομύρια, 
ενώ πάνω από 6 εκατομύρια Ουκρανοί 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την χώρα. 
Ο πληθυσμός που αναζητά καταφύγιο σε 
γειτονικές χώρες απαρτίζεται κυρίως από 
γυναίκες, παιδιά και ηλικιώμενους, θύματα 
της κρίσης.  
Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, μέχρι τις 9 
ΜαΪου είχαν καταφτάσει 26.113 πρόσφυγες 
(6.972 παιδιά), σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία.

Με τους Γιατρούς του Κόσμου 
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά, με τη 

βοήθεια των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, 
προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους 
Ουκρανούς πρόσφυγες που περνούν τα 
ελληνικά σύνορα, μέσω του προγράμματος 
Emergency Humanitarian Relief Fund for 
Ukrainian Refugees.
Το πρόγραμμα προσφέρει πρόσβαση 
στις Πολυκλινικές, σε ξενώνες και κινητές 

μονάδες φροντίδας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και Καβάλα, όπου προσφέρεται φαγητό, 
στέγαση και ψυχολογική υποστήριξη για τους 
Ουκρανούς πρόσφυγες.
Σε μεγάλο βαθμό οι οικογένεις που έχουν 

εγγραφεί στο πρόγραμμα αντιμετωπίζουν 
σημαντική εξάντληση, στρες, υποσίτιση, 
αβέβαιες συνθήκες διαβίωσης και μεγάλη 
πιθανότητα κοινωνικού αποκλεισμού και 
αδυναμίας να εξασφαλίσουν βασικά είδη 
διαβίωσης χωρίς παρέμβαση. Το πρόγραμμα 
προσφέρει υποστήριξη πέρα από την άμεση 
λύση των προαναφερθέντων και φροντίζει τα 
άτομα αυτά να εγκατασταθούν με ασφάλεια 
στο νέο τους περιβάλλον.  

Αποτελέσματα
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά 

συγκέντρωσε πάνω από 40,000 CAD 
που θα διατεθούν προς την εφαρμογή 
του προγράμματος. Το THI Canada 
θα συνεισφέρει 25,000 CAD προς το 
πρόγραμμα.  
Μέχρι και σήμερα οι Γιατροί του Κόσμου 

Ελλάδας έχουν περιθάλψει πάνω από 427 
οικογένειες, το οποίο ισοδυναμεί με πάνω 
από 1,000 άτομα συνολικά. Επιπλέον της 
ιατρικής και επισιτιστικής βοήθειας, το 
πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες στους 
πρόσφυγες που περιλαμβάνουν το άνοιγμα 
φακέλου και γραφειοκρατικές διαδικασίες 
στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να ξεκινήσουν τη καινούργια 
τους ζωή στην Ελλάδα. Επίσης προσφέρουν 
διαμονή σε όλες τις οικογένειες που δεν 
έχουν κάποιον να τους φιλοξενήσει.
Μακροπρόθεσμα το πρόγραμμα θα 

προσφέρει ειδικευμένες υπηρεσίες για τα 
τους Ουκρανούς πολίτες σε περιοχές της 
Αθήνας και της κεντρικής Μακεδονίας, καθώς 
και υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας. Άλλες 
υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του 
προγράμματος περιλαμβάνουν ψυχολογική 
υποστήριξη και εξειδικευμένες υπηρεσίες 
κατά περίπτωση.
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά (The 

Hellenic Initiative Canada) θα ήθελε να 
ευχαριστήσει ολόθερμα όλους αυτούς 
που συνεισφέραν και υποστήριξαν τις 
ανθρωπιστικές μας προσπάθειες!  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΙΩΝ
Θερμά συλλυπητήρια

Με την αγγελία του θανάτου του Χρήστου 
Μαρτζώκα, μέλους τού Συλλόγου Αχαιών 
Τορόντο,εκφράζουμε τα ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ 
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ (our warmest condo-
lences)  στη συζυγό του Pat, καθώς και σε 
όλη του την Οικογένεια!

Ο εκλιπών, γεννημένος στην Πάτρα, 
πρωτεύουσα του Νομού Αχαΐας, υπήρξε 
δραστήριο στέλεχος του Συλλόγου μας 
από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του, 
προσφέροντας αφειδώλευτα τις υπηρεσίες 
του, τόσο ως απλό μέλος, όσο και από 
τη θέση του μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Πολύτιμες ήταν οι υπηρεσίες του 
και προς την ευρύτερη ομογένεια του 
Τορόντο, τις οποίες πρόσφερε μέσα από 
την «Ελληνική Κοινότητα», ως εκλεγμένος 
σύμβουλος, αλλά και μέσα από την 
παροικιακή Χορωδία «Ορφέας», η οποία, 
χάρη σε υλοποιημένη δική του ιδέα, 
ερμήνευσε τον Ύμνο των Ολυμπιακών 
Αγώνων στην Ολυμπιάδα του Μοντρεάλ 
το 1976. Κάτι που συνέβη για πρώτη φορά 
από ελληνική χορωδία στην ιστορία των 
Ολυμπιακών Αγώνων!

Τον αποχαιρετούμε με θλίψη και πολλές 
κοινές θύμησες!

Ας είναι ΑΙωΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ!

Εκ του Δ.Συμβουλίου 
και όλωντων μελών του Συλλόγου.
Τορόντο, 20 Μαΐου 2022
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Ο ομογενής με καταγωγή από την Πάτρα, είναι και επίσημα 
πλέον στρατηγός και έχει υπό την εποπτεία του 800.000 
στρατιώτες - «Εμπνέομαι από το ΟΧΙ των Ελλήνων», έχει 
δηλώσει - Είχε ενεργό ρόλο στις αμερικανικές στρατιωτικές 
επιχειρήσεις σε Αφγανιστάν - Ιράκ

Ο Ελληνοαμερικανός στρατιωτικός Άντριου Πόππας 
προήχθη πλέον σε στρατηγό και χρίστηκε επικεφαλής του 
μεγαλύτερου Σώματους του αμερικανικού στρατού μετά 
από απόφαση της Γερουσίας, η οποία έδωσε το «πράσινο 
φως» για την αναβάθμισή του.

Ο Ανδρέας Πόππας, έγινε πλέον ο πιο υψηλόβαθμος 
ομογενής στις αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις και θα έχει 
υπό την ηγεσία του περισσότερους από 800.000 ενεργούς 
και έφεδρους στρατιώτες, όπως επίσης και άνδρες της 
Προεδρικής Φρουράς. Το Σώμα του Στρατηγείου των 
Ενόπλων Δυνάμεων (FORSCOM) στο οποίο είναι πλέον 
επικεφαλής είναι το πολυπληθέστερο στον αμερικανικό 
στρατό και περιλαμβάνει στρατιώτες σε μαχητική και 
εκστρατευτική ετοιμότητα, έχοντας τον συντονισμό των 
χερσαίων επιχειρήσεων.

Εως σήμερα ο Αντριου Πόππας ήταν διευθυντής του 
Επιτελείου Αρχηγών με ρόλο συμβούλου του Αμερικανού 
προέδρου Τζο Μπάιντεν και του υπουργού Αμυνας Λόιντ 
Οστιν. Προηγουμένως, είχε υπηρετήσει ως διευθυντής 
Επιχειρήσεων και ως κύριος σύμβουλος του προέδρου για 
πρωτοβουλίες παγκόσμιας ενσωμάτωσης, τρέχουσες και 
μελλοντικές επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας και παρέχοντας 
επιχειρησιακή καθοδήγηση και λειτουργώντας ως ο 
συνδετικός κρίκος μεταξύ Πενταγώνου και Λευκού Οίκου.

Την είδηση της προαγωγής του Ανδρέα Πόππα 
διαδέχθηκε συγχαρητήριο μήνυμα από το Ιδρυμα «ΟΧΙ» 
της Ουάσιγκτον (Washington Oxi Day Foundation), 
όπως επίσης και άλλους φορείς της ελληνοαμερικανικής 
ομογένειας. Μάλιστα, ο κ. Πόππας ήταν εκ των ομιλητών 
της πρόσφατης εκδήλωσης των βραβείων του Ιδρύματος 
ΟΧΙ, καταδεικνύοντας τους δεσμούς που διατηρεί με τη 
γενέτειρά του. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι εμπνέεται από την 
ηρωική αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στην πολεμική 
μηχανή του Μουσολίνι, το 1940.

Πρόκειται για έναν οργανισμό, που έχει ιδρυθεί με στόχο 
την ενημέρωση των Αμερικανών πολιτικών και πολιτών 
σχετικά με το σημαντικό ρόλο, που έπαιξε η Ελλάδα στην 
έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στην ομιλία του τον 
περασμένο Οκτώβριο ανέφερε ότι ο πατέρας του Γιώργος 
ήταν μόλις 8 χρονών παιδί στην Πάτρα όταν ο Ιταλός 
πρέσβης Εμμανουέλε Γκράτσι στις 3 τα ξημερώματα 
της 28ης Οκτωβρίου 1940 επέδιδε στον Ιωάννη Μεταξά 
το τελεσίγραφο παράδοσης της χώρας  για να λάβει το 
αποφασιστικό «ΟΧΙ» των Ελλήνων.

Αντριου Πόππας: 
Με καταγωγή από το Ουισκόνσιν

Με καταγωγή από το Ουισκόνσιν αποφοίτησε από τη 
Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ στο Γουέστ Πόιντ. Κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων 32 ετών στην υπηρεσία, 
ο Αντριου Πόππας κατείχε πολλές θέσεις διοίκησης 

Άντριου Πόππας: O ομογενής στρατηγός 
επικεφαλής του μεγαλύτερου Σώματος 

του στρατού των ΗΠΑ

και επιτελείου, μεταξύ των οποίων, του 46ου διοικητή 
στρατηγού της ιστορικής 101ης Αερομεταφερόμενης 
Μεραρχίας, του διευθυντή Περιφερειακών Επιχειρήσεων 
και Διαχείρισης Δυνάμεων του Επιτελείου και του διοικητή 
της 1ης Ταξιαρχίας, έχοντας ενεργό ρόλο στις αμερικανικές 
στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

Υπό την ηγεσία του η 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία 
ανέπτυξε στρατιώτες σε αποστολές μάχης, έκτακτης 
ανάγκης και διατήρησης της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένης των επιχειρήσεων Inherent Resolve 
στο Ιράκ και Freedom’s Sentinel στο Αφγανιστάν, δεκάδες 
αποστολές εκπαίδευσης και συνεργασίας στην αφρικανική 
και ευρωπαϊκή ήπειρο και αποστολές ανακούφισης από 
τυφώνες και καταστροφές στο Πουέρτο Ρίκο και στις 
ΗΠΑ. Η τελευταία αποστολή του στο εξωτερικό ήταν ως 
επικεφαλής αμερικανικής δύναμης, που είχε αναπτυχθεί 
για 9 μήνες στο Αφγανιστάν στο πλαίσιο της επιχείρησης 
Resolute Support συντονίζοντας το μέτωπο κατά της 
τρομοκρατίας στην ασιατική χώρα.

«Έσπασε» το πρωτόκολλο 
για να τιμήσει τον πατέρα του

Ο Αντριου Πόππας δεν ξέχασε τον Ελληνα πατέρα του ούτε 
κατά την προαγωγή του από συνταγματάρχης σε ταξίαρχο 
το Φεβρουάριο του 2013 σπάζοντας τον ενδυματολογικό 
κώδικα καθώς φόρεσε στην επίσημη στρατιωτική τελετή 
ένα παλιό ζευγάρι καφέ μπότες αλεξιπτωτιστών. Οπως 
εξήγησε ο ίδιος στους παριστάμενους υψηλόβαθμους 
Αμερικανούς στρατιωτικούς, οι μπότες ανήκαν στον 
πατέρα του, ο οποίος υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό 
κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας.

Αισθανόμενος τιμή, όπως σημείωσε, που φορούσε 
τις μπότες αυτές, επειδή ο πατέρας του ήταν αυτός που 
του έμαθε πώς να είναι στρατιώτης. «Το μόνο παράπονο 
που έχω είναι ότι θα ήθελα τα πόδια σου να ήταν λίγο 
μεγαλύτερα», είπε απευθυνόμενος στο συγκινημένο 
πατέρα του, ο οποίος ήταν εκεί με όλη την οικογένεια του 
για να καμαρώσει τον γιο του.
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Η δερματική επαφή του 
γονέα με το νεογέννητο 

μωρό μειώνει την ένταση 
της εγκεφαλικής απόκρισης 

του παιδιού στον πόνο, 
υποστηρίζει νέα μελέτη 

ερευνητών από το 
Πανεπιστημιακό Κολέγιο

 του Λονδίνου (UCL) 
και το Πανεπιστήμιο York

 του Καναδά

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες 
στη σχετική δημοσίευση στο Euro-
pean Journal of Pain, στη μελέτη 
παρατηρήθηκε περισσότερη 
δραστηριότητα στον εγκέφαλο των 
νεογέννητων μωρών ως απόκριση 
στον πόνο, όταν ο γονέας τα κρατούσε 
πάνω από τα ρούχα, σε σύγκριση με 
όταν η επαφή γινόταν δέρμα με δέρμα.

«Βρήκαμε ότι όταν ένα μωρό 
είναι στην αγκαλιά του γονιού του, 
με δερματική επαφή, το υψηλότερο 
επίπεδο επεξεργασίας του εγκεφάλου 
ως απόκριση στον πόνο είναι κάπως 
εξασθενημένο και ότι ο εγκέφαλος του 
μωρού χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό 
μονοπάτι για να επεξεργαστεί την 
απόκριση στον πόνο. Παρόλο που 
δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν 
το μωρό όντως αισθάνεται λιγότερο 
πόνο, τα ευρήματά μας αναδεικνύουν 
εκ νέου τον σημαντικό ρόλο του 

αγγίγματος μεταξύ των γονέων και των 
νεογέννητων μωρών τους», εξηγεί ο 
επικεφαλής συγγραφέας Δρ. Lorenzo 
Fabrizi.

Η μελέτη περιελάμβανε 27 βρέφη 
από 0 έως 96 ημερών που είχαν 
γεννηθεί πρόωρα ή μετά τις 37 
εβδομάδες της κύησης. Οι ερευνητές 
μέτρησαν την απόκρισή τους σε ένα 
επώδυνο αλλά κλινικά απαραίτητο 
τεστ αίματος και η εγκεφαλική τους 
δραστηριότητα καταγράφηκε μέσω 
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Τα 
μωρά τα κρατούσε η μητέρα τους, 
κάποια ήταν ντυμένα, άλλα όχι, 
ενώ ορισμένα βρίσκονταν σε 
θερμοκοιτίδα.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι η 
αρχική εγκεφαλική απόκριση 
στον πόνο ήταν η ίδια, αλλά 
καθώς το τεστ προκαλούσε 
μια σειρά τεσσάρων έως 
πέντε κυμάτων εγκεφαλικής 
δραστηριότητας, τα μετέπειτα 
κύματα δραστηριότητας 
επηρεάστηκαν από το εάν 
η επαφή του μωρού με τη 
μητέρα ήταν δερματική 
ή πάνω από τα ρούχα.

«Η ελαφρώς 
κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν η 
απόκριση ήταν 
εξασθενημένη όταν 
υπήρχε δερματική 
επαφή με τη μητέρα, 
πράγμα που δείχνει 
ότι το γονεϊκό 
άγγιγμα επηρεάζει το 
υψηλότερο επίπεδο 
επεξεργασίας του 
εγκεφάλου. Ο πόνος 

μπορεί να είναι ο ίδιος, αλλά ο τρόπος 
με τον οποίο ο βρεφικός εγκέφαλος 
επεξεργάζεται και αντιδρά σε αυτόν 
εξαρτάται από την επαφή του με τον 
γονέα. Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν 
τη θεωρία πως η δερματική επαφή 
του νεογέννητου με τον γονέα 
είναι σημαντική για την ανάπτυξη 
των παιδιών», αναφέρει η επίσης 
συγγραφέας και καθηγήτρια, Rebecca 
Pillai Riddell.

Ο 

εγκέφαλος των μωρών που 
παρέμειναν στη θερμοκοιτίδα επίσης 
αντέδρασε λιγότερο ισχυρά στον πόνο 
από εκείνα που είχαν επαφή μέσω 
ρούχων, με τους επιστήμονες να το 
εξηγούν λέγοντας πως ίσως τα μωρά 
δεν ταράζονταν από τη διακομιδή τους 
πριν τη διαδικασία ή λόγω της επιτυχίας 
της ευαίσθητης, εξατομικευμένης 
φροντίδας που τους παρείχαν. Τέλος, 
η συμπεριφορά των μωρών δεν ήταν 
ιδιαίτερα διαφορετική μεταξύ των δύο 
ομάδων, αν και η ομάδα της δερματικής 
επαφής παρουσίασε ελαφρώς 
μειωμένη απόκριση στο πλαίσιο της 

έκφρασης του προσώπου και του 
καρδιακού ρυθμού.

Άλλες μελέτες έχουν βρει 
ότι η δερματική επαφή με 

έναν γονέα επηρεάζει 
τη συμπεριφορά του 

παιδιού και μπορεί να 
μειώνει την ένταση 
της αντίδρασης 

στον πόνο, αλλά 
οι μελέτες 
αυτές είχαν 
διερευνήσει την 
απόκριση του 
ε γ κ ε φ ά λ ο υ . 
Στην παρούσα 
μελέτη, η 
ε γ κ ε φ α λ ι κ ή 
α π ό κ ρ ι σ η 
των μωρών 
όχι μόνο ήταν 
εξασθενημένη 
στην ομάδα 
της δερματικής 
επαφής, αλλά 
ακολουθούσε 
κ α ι 
δ ιαφορετ ικό 
ν ε υ ρ ι κ ό 
μονοπάτι.

Το παυσίπονο άγγιγμα που ηρεμεί τα παιδιά
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Η κυρία Σταυρούλα Πελέκη, 
τα δύσκολα χρόνια και η 

πολλή αγάπη 
στο Ορφανοτροφείο 

Θηλέων Λαμίας

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Ναύπακτο. Τίποτα δε 
μου έλειπε όταν ήμουν μικρή. Και εγώ και τα αδέλφια μου 
τα είχαμε όλα. Μόνο ίσως ο πατέρας μου που τον χάσαμε 
νωρίς, αλλά είχαμε τον τρόπο μας. Το 1957 τελείωσα 
δασκάλα και το 1960 ήρθα στο ίδρυμα στη Λαμία. Ήμουν 
22,5 χρονών κορίτσι. Είχα μεγαλώσει κοντά στο κατηχητικό 
και ο πνευματικός μου με καθοδήγησε να έρθω στο ίδρυμα 
όπου ζητούσαν διευθύντρια. Ξέρω, ακούγεται περίεργο 
στην εποχή μας, αλλά τότε έτσι ήταν η υπακοή στον 
πνευματικό μας.

Η μάνα μου δεν ήθελε με τίποτα να φύγω.» Τι πας να 
κάνεις;» μου έλεγε και με ρωτούσε συνέχεια τι μου λείπει. 
Δεν μπορούσε να καταλάβει πως έπρεπε να το κάνω. 
Νόμιζε πως θα χαθώ και θα πάω στράφι. Για μια χρονιά 
είχα υπογράψει στην αρχή, αλλά μετά δεν μπορούσα να 
αφήσω τα κορίτσια μου. Δεν καταλάβαινε πως για μένα η 
προσφορά ήταν πιο σημαντική από το να κάνω οικογένεια 
και τις φιλοδοξίες.

Σε μια μικρή κοινωνία που όλοι ξέραν πως τα είχαμε όλα, 
την έπιαναν και της έλεγαν πού το στέλνεις το κορίτσι. Είχε 
πεισμώσει πολύ και δεν μου το συγχώρεσε ποτέ. Δεν μου 
ξαναμίλησε. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο και ούτε ποτέ 
ήρθε να με δει. Ένα χρόνο μετά πέθανε.

Την έσκασα. Ήταν άρρωστη και δεν με πήρανε τα 
αδέλφια μου να μου το πουν. Με πήρε μια δασκάλα μου και 
πήρα δανεικά να πάω να την προλάβω. Λίγο πριν πεθάνει 
έφτασα σπίτι μας, της μίλησα και μου έδωσε την ευχή 

της. Νομίζω με συγχώρεσε. 
Κατάλαβε.

Πέτρινα χρόνια. Δύσκολα. 
Μπήκα κοριτσόπουλο εδώ 
μέσα και έμεινα μια ζωή. 
Πέρασα την πόρτα και δεν είχε 
τίποτα. Ένα παλιό σπίτι και 40 
ορφανά χωρίς φαΐ. Επαρχία 
μεταπολεμικής Ελλάδας και 
μια φτωχή, κλειστή κοινωνία. 
Κολύμπι στα βαθιά. Τους τρεις 
πρώτους μήνες κλεινόμουν 

τις νύχτες σε ένα μπάνιο και έκλαιγα. Έλεγα δεν μπορώ 
να τα καταφέρω. Ήμουν εντελώς μόνη σε ένα μέρος με 
αγνώστους και καταστάσεις σκληρές. Ήμουν τόσο μικρή 
και έπρεπε να διευθύνω κάτι που δεν ήξερα. Υπήρχαν 
κορίτσια μεγαλύτερα από μένα.

Πολλές φορές είπα να φύγω και να γυρίσω πίσω, αλλά 
πώς θα μπορούσα να αφήσω τα κορίτσια αυτά; Νομίζω 
πως κουμάντο από τότε και μετά με έκανε ο Θεός. Αυτός 
κανόνιζε. Δέκα χρόνια πάλευαν να βάλω σειρά και να το 
κάνω αξιοπρεπές και βιώσιμο. Μετά κάπως ανασάναμε. 
Τώρα με τη κρίση και για εμάς όπως και για όλους είναι 
δύσκολα. Ποτέ όμως δεν άφησα τα κορίτσια να πεινάσουν.

Πάντα μας αγκάλιαζαν και είχαμε φαγητό. Μακάρι να 
μπορούσα να προσφέρω και πιο πολλά στις ψυχές αυτές, 
αλλά εδώ κάνουμε εθελοντισμό. Δεν είμαστε υπάλληλοι. Αν 
και νομίζω τελικά πως το δόσιμο είναι πολύ σημαντικότερο 
όταν γίνεται από καρδιάς και όχι για ανταμοιβή.

H κυρία Βάγια Κόκκαλη από το Πολυδένδρι Δομοκού. 
Μια από τις σαράντα ορφανές που η Σταυρούλα Πελέκη 
συνάντησε το 1960 στο ορφανοτροφείο. Μεγάλωσε στο 
ίδρυμα, έφυγε το 1965 για να εργαστεί στον Άγιο Σάββα 
και επέστρεψε για να προσφέρει εθελοντικά. Σήμερα είναι 
81 ετών, δεν έκανε οικογένεια και λέει πως εδώ είναι το 
σπίτι της – Φωτογραφία: Kωνσταντίνος Γεωργακόπουλος

«Δεν είμαι η μάνα τους. Το ξέρω πολύ καλά. Με φωνάζουν 
μαμά και δε γυρνάω επίτηδες. Μετά μου λένε » Κυρία γιατί 
δεν γυρνάτε;»

Ποτέ μου δεν μετάνιωσα. Αισθάνομαι ο πιο πλήρης 
άνθρωπος του κόσμου. Μικρή ήθελα να γίνω νοσοκόμα. Να 
ταξιδεύω και να βοηθάω τραυματίες στον πόλεμο. Παιδικές 
φαντασιώσεις. Τελικά κοντά σε αυτό που ονειρευόμουν με 
έφερε η ζωή. 500 και πάνω κορίτσια περάσαν από εδώ 
όσο είμαι εγώ και τελικά νιώθω πως τίποτα δεν είναι 
σημαντικότερο από την αγάπη που έδωσα και εισέπραξα. 
Δεν είμαι η μάνα τους.

Το ξέρω πολύ καλά. Με φωνάζουν μαμά και δε γυρνάω 

επίτηδες. Μετά μου λένε » Κυρία γιατί δεν γυρνάτε;» Τους 
λέω με ωραίο τρόπο πως δεν είμαι η μητέρα τους και πως 
καμιά γυναίκα δεν μπορεί να αναπληρώσει το κενό της 
μάνας που τις γέννησε.

Εγώ βέβαια παιδιά δεν έκανα, αλλά νομίζω πως όλα τα 
παιδιά του ορφανοτροφείου τα αγάπησα σαν δικά μου. 
Μάνα τους αισθάνομαι, αλλά δεν μπορώ να κλέβω τον 
τίτλο από τις πραγματικές μητέρες. Καμιά φορά με μερικά 
είχα τέτοιο δέσιμο που νομίζω με κάλυψε σαν μάνα. Σαν 
άνθρωπος και εγώ είχα αδυναμίες, αλλά προσπαθούσα να 
κρατάω ισορροπίες και να μην τα ξεχωρίζω όσο δύσκολο 
και αν ήταν. Για μένα, όλες ίδιες.

«Εγώ βέβαια παιδιά δεν έκανα, αλλά νομίζω πως όλα τα 
παιδιά του ορφανοτροφείου τα αγάπησα σαν δικά μου.» 
Φωτογραφία: Kωνσταντίνος Γεωργακόπουλος

Σκληρό πράμα η ορφάνια. Είδα πολύ πόνο στα 54 
χρόνια που είμαι εδώ. Ψυχούλες βασανισμένες. Πώς να 
σκεφτώ εγώ πολυτέλειες και προσωπική ζωή; Εδώ είχα 
καινούρια οικογένεια συνέχεια. Περνούσαν τα χρόνια και 
δεν καταλάβαινα πώς.

Άλλες έφευγαν, νέες ερχόντουσαν. Πώς να βάλω εγώ 
τον εαυτό μου πάνω από τα κορίτσια που είχαν χάσει τους 
γονείς τους; Νομίζω πως ακόμη πιο συγκλονιστικό από το 
θάνατο είναι η εγκατάλειψη. Τα παιδιά που τα παράτησαν 
και τα απαρνήθηκαν. Οι μάνες εκεί έξω και τα παιδιά εδώ 
μέσα. Αυτό ήταν πάντα το πιο δύσκολο. Ο πόνος του 
παιδιού που η μάνα το αρνήθηκε είναι από τα πράγματα 
που με ανατρίχιαζαν πάντα.

Μπήκα κοριτσόπουλο εδώ μέσα και έμεινα μια ζωή. 
Πέρασα την πόρτα και δεν είχε τίποτα. Ένα παλιό σπίτι και 
40 ορφανά χωρίς φαΐ. Επαρχία μεταπολεμικής Ελλάδας 
και μια φτωχή, κλειστή κοινωνία. Κολύμπι στα βαθιά. Τους 
τρεις πρώτους μήνες κλεινόμουν τις νύχτες σε ένα μπάνιο 
και έκλαιγα.

Παλιά τα κορίτσια τα μαθαίναμε μοδιστρική και όσες 
ήταν καλές μαθήτριες τις σπουδάζαμε. Το σταματήσαμε 
το μάθημα. Τι να γίνουν τώρα; Μοδίστρες; Κοιτάμε να 
τις κάνουμε φοιτήτριες και να τις σπουδάζουμε. Έχουμε 
πολλές φοιτήτριες. Ξέρεις κάτι όμως; Δεν θα με με νοιάξουν 
πια τόσο τα πτυχία. Να είναι ευτυχισμένες θέλω, να είναι 
καλοί άνθρωποι και να έχουν όσο πιο όμορφη ζωή γίνεται. 
Μέχρι να παντρευτούν θα τις έχω πάντα έννοια.

Μετά λίγο ηρεμώ. Πάντα όμως κρατάω επαφές. Έρχονται 
εδώ και με βλέπουν και εγώ τις παρακολουθώ. Μου 
φέρνουν τα παιδιά τους. Μερικά τα βαφτίζουν Σταυρούλα. 
Αν ήμουν αυστηρή; Δεν νομίζω! Μαλακή μου λέγαν πάντα 
πως ήμουν. Δεν ήταν και εύκολο. Είναι διπλή η ευθύνη να 
μεγαλώνεις και να φροντίζεις ορφανά παιδιά. Από τη μία 
τόσα πολλά κορίτσια που θα πρέπει να τα προφυλάξεις 
και να τα μεγαλώσεις ηθικά και από την άλλη ο κόσμος 
να αλλάζει και να πρέπει να τα κάνεις δυνατά για να τον 
αντιμετωπίσουν. Έχω περάσει τόση αγωνία…

Το πιο συγκλονιστικό που έζησα πρόσφατα ήταν το 
μωρό που βρέθηκε κοντά μας. Ένα πλάσμα έξι μηνών. 
Πρώτη φορά είχαμε τόσο μικρό παιδί εδώ μέσα. Τεράστια 
ευτυχία, αλλά και μεγάλη ευθύνη σε μια τόσο δύσκολη 
εποχή. Τώρα είναι 23 κορίτσια εδώ μέσα. Δύσκολα είναι, 
αλλά έχει ο Θεός.

Δεν ξέρω τι θα γίνει όταν φύγω. Κάποιος θα βρεθεί 
ελπίζω. Όταν πεθάνω τους έχω πει δε με νοιάζει. Βάλτε 
με σε μια κουβέρτα και πετάξτε με. Απλά πριν, πέστε στα 
γόνατα και πείτε μια προσευχή για τη ψυχή μου.»

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΛΕΚΗ: 
Η ιστορία της Ελληνίδας με τις 500 κόρες 
που αφιέρωσε τη ζωή της στα ορφανά 
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“ Την ευτυχία δεν την αναλύεις αλλά την ζεις... “ 
Με ρωτάς πως θα γίνεις ευτυχισμένη, και διακρίνω ένα 
φόβο, ένα άγχος μια αγωνία στα λόγια, στα μάτια στο 
σώμα σου. 
Η ευτυχία όμως δεν είναι στόχος, σκοπός, δεν είναι νους, 
αναλύσεις και νοητικές εξηγήσεις. 
Είναι ζωή. 
Εγώ μπορώ να σου λέω χίλιες φορές «σ αγαπώ» και να 
κάνω τα αντίθετα από αυτά που σημαίνουν αγάπη αληθινή, 
πραγματική και όχι χειριστική. 
Εγώ μπορώ να λέω ότι «πιστεύω» στον Θεό κι όμως να 

ζω δίχως Θεό. 
Δεν αρκεί να πούμε κάτι ή να σκεφτούμε, αλλα να ζήσουμε, 
να αφεθούμε να αισθανθούμε.
Την χαρά δεν την αναλύεις αλλά την ζεις.  
Η ευτυχία είναι αποτέλεσμα ενός τρόπου ζωής και όχι 
σκέψης. 
Δεν δηλώνεις ευτυχισμένος αλλα φαίνεσαι. 
Μάλιστα θα πρέπει να φοβάσαι εκείνους που διαφημίζουν 
την ευτυχία τους. 
Κάθε τι που γίνεται στόχος, εμμονή και άγχος χάνει την 
ουσία και ομορφιά του.
Εάν μέσα σε μια αίθουσα δέκα ή είκοσι ατόμων, πούμε ότι 
πρέπει σε ένα λεπτό να ηρεμήσουμε, σας διαβεβαιώ ότι 

δεν θα ηρεμήσει κανείς. Θα σκεφτόμαστε ότι πρέπει να το 
κάνουμε, θα σκανάρουμε τον εαυτό μας εάν τα καταφέραμε, 
και επιπλέον θα κοιτάμε τα ρολόγια μας εάν τελείωσε το 
λεπτό που είχαμε. Εάν πεις πρέπει να κοιμηθώ μέσα σε 
πέντε λεπτά δεν θα γίνει. Εάν ξεχάσεις ότι ξάπλωσες για να 
κοιμηθείς θα ξυπνήσεις το πρωί μετα από ένα βαθύ ύπνο. 
Οπότε εάν θες να βρεις την ευτυχία, ξεκίνα από την 
επίγνωση ότι δεν χρειάζεται να την ψάξεις αλλα να την 
φτιάξεις. Δεν χρειάζεται να την σκέφτεσαι αλλα να την ζεις. 
Άρχισε λοιπόν μικρά, ήμερα, αργά βήματα προς αυτήν. 
Άλλαξε ότι μπορείς σήμερα να αλλάξεις, αντέχεις και 
γίνεται. Αλλά να το κάνεις. Μην αναβάλεις γι’ αύριο αυτό 
που γίνεται σήμερα. Αποδέξου αυτά που δεν μπορείς 
ακόμη, και οραματίσου ότι αύριο, μεθαύριο με την Χάρη 
του Θεού θα γίνουν κι αυτά που δεν κατάφερες ακόμη. 

Ζήσε κοντά στις πραγματικές σου ανάγκες, 
μάθε να ακούς την ψυχή, το κορμί σου. 
Να ακούς εσένα, όχι τις φωνές των 
άλλων μέσα σου. Μάθε αναγνωρίζεις την 
δική σου φωνή, τις δικές σου ανάγκες. 
Προσευχήσου, συνδέσου, γυμνάσου, έλα 
σε επαφή με το σώμα σου,  ανοίξου στην 
κτίση του Θεού, συγ- χώρα μέσα σου τα 
πάντα και τους πάντες. Μάθε τα μαθήματα 
σου, αυτά που ο Θεός παραχωρεί γιατί 
τα έχει ανάγκη η ύπαρξη σου, πρέπει να 
τα μάθεις ώστε να εξελιχθείς πνευματικά, 
κατά Χριστό. 
Πες φράσεις που απελευθερώνουν 
τραύματα και μπλοκαρίσματα, όπως, 
μπορώ, αξίζω, θέλω, επιτρέπω, πιστεύω. 
«Χριστέ μου παρόλο που φοβάμαι κι 
έχω ενοχές σου επιτρέπω και πιστεύω 
ότι μπορείς να με θεραπεύσεις. Παρόλο 
που φοβάμαι τις αλλαγές που πρέπει να 
κάνω, αξίζω, μπορώ και θέλω να είμαι 
ευτυχισμένη /ος ……».  
Και πρόσεξε κάτι πολύ σημαντικό, κανείς 
δεν έγινε ευτυχισμένος αφού πρώτα έλυσε 
όλα τα προβλήματα του. Ξεκινάμε το ταξίδι 
προς την χαρά όχι επειδή είναι όλα τέλεια, 
αλλα για να γίνουν όμορφα και υπέροχα….

***
Η ζωή είναι μικρή και εύθραυστη, 

μεταβλητή και φευγαλέα. 
Είναι μια πρόβα πριν την αιωνιότητα. 
Με την διαφορά ότι όπως λέει ο Άγιος 

Πορφύριος θα πάρουμε μαζί μας, ότι 
ζήσαμε εδώ ως αποτύπωμα της ψυχής μας. 

Χαρά, φως, αγάπη, πίστη, ελπίδα, ομορφιά; 
Αυτά θα μας ακολουθήσουν. Ας προσέξουμε λοιπόν 

μήπως δεν είναι αυτά και είναι γκρίνια, μιζέρια και μαυρίλα, 
κακία και μίσος.

Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να επιλέξουμε. 
Θα ζήσουμε την δική μας ζωή ή αυτό που θέλουν οι 

άλλοι; 
Θα ζήσουμε αυτό που θέλει ο Θεός για εμάς ή εκείνο 

που μας προγραμμάτισαν από την παιδική μας ηλικία να 
κάνουμε; 

Θα γίνουμε αυτό που θέλει ο Θεός ή αυτό που επιθυμούσε 
ο πατέρας ή μητέρα μας, αυτό που επιθυμεί καθένας που 
θέλει να προβάλει πάνω μας τις επιθυμίες του; 

Τι θέλει ο Θεός;  Να είμαστε ο εαυτός μας, 
δηλαδή Φως, χαρά, αγάπη, προσφορά, ελπίδα, 
θετικότητα και ομορφιά. 

Ζήσε την δική σου ζωή.
Αυτή που που ο Θεός έδωσε ως μοναδική 

σου προίκα. 
Ζήσε τα χαρίσματα, τα δώρα, τις ευλογίες 

που σου χάρισε Εκείνος. 
Ζήσε με τις δοκιμασίες που επιτρέπει για την 

εξέλιξη και πνευματική ωρίμανση σου. 
Μην φοβάσαι να γίνεις αυτό που είσαι, μην 

φοβάσαι να πεις αυτό που αισθάνεσαι, μην 
φοβάσαι να ζητήσεις αυτό που επιθυμεί η 
καρδιά σου.  

Ζήσε σήμερα την ζωή σου για να μην χάσεις 
αιώνια την ψυχή σου..

***
Σήμερα θα σας μιλήσω για μια γυναίκα, μια 
μητέρα, που καμία τηλεόραση ή εφημερίδα 
δεν θα κάνει πρώτη είδηση. Γιατί δεν σκότωσε 
τα παιδιά της αλλά τα έσωσε. Γιατί δεν τα 
θυσίασε στον αρρωστημένο ναρκισσισμό της, 
αλλά θυσιάστηκε με κίνδυνο την ίδια την ζωή 

της. Θυσία που επέφερε μόνιμες βλάβες πάνω στο σώμα 
της, αλλά αναγέννησε την ψυχή της όπως η ίδια συχνά 
μας λέει, «αυτό το ατύχημα ήταν ευτύχημα, σώθηκα δεν 
παραμορφώθηκα».  
Ήταν μεσημέρι του 2017, σαν σήμερα, όταν σε επίσκεψη 
που είχε πάει με τα δυο μικρά παιδιά της, δέχθηκαν επίθεση 
από μεγαλόσωμο σκυλί. Για να σώσει τα παιδιά της, έδωσε 
το χέρι της στο σκυλί το οποίο και το κατασπάραξε. Όμως 
ο σκύλος δεν έμεινε σε αυτό. Προσπάθησε να κάνει μια 
νέα επίθεση προς τα παιδιά περνώντας κάτω από τα πόδια 
της μητέρας, τότε εκείνη έσκυψε βάζοντας το πρόσωπο 
της μπροστά στο σκύλο για να τον εμποδίσει να πιάσει τα 
παιδιά της, με αποτέλεσμα εκείνος να αρπάξει το πρόσωπο 
της και επι πολλά λεπτά να το δαγκώνει με απίστευτη 
βιαιότητα που επέφερε φοβερά τραύματα, χειρουργεία και 
μόνιμες σωματικές βλάβες. 
Μιλώντας μαζί της πολλές φορές για το ατύχημα αυτό, μου 
είπε «δεν το μετάνιωσα ούτε στιγμή…εάν χρειαζόταν πάλι 
αυτό θα έκανα. Για μένα αυτή η στιγμή άλλαξε την ζωή μου, 
είδα αλλιώς την αξία της ζωής, την σχέση με τα παιδιά μου, 
το ταξίδι της ύπαρξης, το νόημα που έχει να ζούμε….». Να 
σημειώσω εδώ, ότι η ίδια δεν ζήτησε ποτέ την τιμωρία ή 
θανάτωση του σκύλου. 
Τέτοιες Μητέρες και υπέροχοι άνθρωποι, υπάρχουν 
εκατοντάδες χιλιάδες που δεν μπορούν να παύσουν να μας 
εμπνέουν και να κερδίζουν τον θαυμασμό μας, αντίθετα με 
κάποιες άλλες που είτε σωματικά είτε ψυχικά σκοτώνουν 
τα παιδιά τους. Διότι προσέξτε, για τον Χριστό φόνος δεν 
υπάρχει μονάχα όταν βγάλεις ένα μαχαίρι και αφαιρέσεις 
μια ζωή, αλλά κι όταν με τα λόγια σου σκοτώνεις καθημερινά 
τις ψυχές των συνανθρώπων σου. 
Σε αυτές τις Μητέρες λοιπόν που μας γέννησαν, μας 
μεγάλωσαν, που έδωσαν τα νιάτα τους για εμάς, που δεν 
κοιμήθηκαν βράδια ατελείωτα, που προσευχήθηκαν και 
νήστεψαν για να γίνουμε καλά και να είμαστε καλοί, σε 
εκείνες που κανείς ποτέ δεν τους είπε ένα ευχαριστώ για ότι 
έκαναν -μια και το να είσαι σπίτι και να μεγαλώνεις παιδιά 
δεν εκλαμβάνεται ως εργασία, κούραση, πόνος και αγωνία 
- σε εκείνες όλες τις γυναίκες που συνδύασαν την δουλειά 
με το σπίτι τους στο ακέραιο, αποδεικνύοντας ότι το ένα δεν 
αναιρεί το άλλο, που μας φρόντισαν, μεγάλωσαν, έπαιξαν 
μαζί μας, μας έμαθαν την ζωή δίχως να μας πνίξουν ή 
ακυρώσουν, οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. 
Και μια που σήμερα ο αγαπημένος μου αυτός άνθρωπος, 
έχει αυτή την επέτειο από το ατύχημα είπα να γράψω για 
όλες εκείνες τις Μητέρες που δεν σκοτώνουν αλλά δίνουν 
ζωή στα παιδιά τους. Γιατί οι ήρωες κι οι άγιοι φοράνε 
μπλουτζίν και κοιμούνται δίπλα μας, μια διπλανή πόρτα 
απόσταση.
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Λίμνη Βουλιαγμένης: 

Το αχανές σπήλαιο και 
ο θρύλος της νεράιδας

Στο νότιο άκρο του Υμηττού, κοντά στη θάλασσα, 
βρίσκεται η λίμνη της Βουλιαγμένης, η μυστηριώδης λίμνη 
δεν έχει πυθμένα, τα βάθη της παραμένουν ανεξερεύνητα, 
κάνοντας τους θρύλους της περιοχής να μένουν ζωντανοί 
δίνοντας στα σκοτεινά νερά της μια απόκοσμη πινελιά, 
καθώς ο θρύλος θέλει στα δαιδαλώδη και ατελείωτα τούνελ 
της να ζει μια πονηρή και μοχθηρή οντότητα, έτοιμη να 
πνίξει οποίον βρεθεί μπροστά της...
Τα νερά της έχουν θερμοκρασία από 22°C μέχρι 29°C, 

υποδεικνύοντας ότι σε κάποιο βάθος επικοινωνεί με το 
ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου. Επίσης, τροφοδοτείται 
από πηγή γλυκού νερού σε βάθος 17 μέτρων. Στη λίμνη 
καταλήγει ένα υπόγειο σπήλαιο που επικοινωνεί με τη 
θάλασσα με διάφορες στοές...
Η λίμνη δημιουργήθηκε όταν τμήμα της οροφής ενός 

μεγάλου υπόγειου σπηλαίου κατέρρευσε πριν περίπου 
2.000 χρόνια λόγω της διάβρωσης και των τεκτονικών 
κινήσεων, και γι’ αυτό δεν υπάρχουν αναφορές από την 
αρχαιότητα, ούτε καν από τον Παυσανία. Το σπήλαιο 
βρίσκεται μέσα στα ασβεστολιθικά πετρώματα της 
περιοχής. Το εξερευνημένο μήκος του σπηλαίου είναι 
3.123 μέτρα.
Στο σπήλαιο υπάρχουν 14 σήραγγες, ενώ έχει 

βρεθεί και ένας μεγάλος υποθαλάσσιος σταλαγμίτης. 
Ο πυθμένας της λίμνης αποτελείται από λασπώδες 
υπόστρωμα πλούσιο σε θειούχες ενώσεις.
Τα νερά της λίμνης έχουν αυξημένη περιεκτικότητα 

σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως κάλιο, νάτριο, λίθιο, 
αμμώνιο, ασβέστιο, σίδηρος, χλώριο και ιώδιο.
Η ονομασία της περιοχής ήταν «Ζωστήρ» (ζώνη). 

Σύμφωνα με τον μύθο, η Λητώ, η μητέρα του Απόλλωνα 
και της Αρτέμιδος, όταν ήταν έγκυος, έτρεχε να γλιτώσει 
από την Ήρα, που την κυνηγούσε για να την τιμωρήσει 
επειδή πατέρας των παιδιών της ήταν ο Δίας.
Κάποια στιγμή σταμάτησε στην περιοχή, νομίζοντας 

ότι είχε έρθει η ώρα να γεννήσει και γι΄ αυτό έβγαλε τη 
ζώνη της και την πέταξε. Η περιοχή διατηρούσε για πολλά 
χρόνια το όνομα Ζωστήρ, μέχρι που αυτό αντικαταστάθηκε 
από το «Βουλιαγμένη».
Η απόκοσμη ύπαρξη στους ανεξερεύνητους 

υπόγειους λαβυρίνθους.
Τον Σεπτέμβριο του 1993, δύο στρατιωτικοί, ο Σωτήρης 

Δρόσος και ο Σπύρος Βλών χάθηκαν στο σπήλαιο. 
Χρειάστηκαν έρευνες 15 ημερών για να εντοπιστούν οι 
σοροί τους.
Το γεγονός αυτό έφερε ξανά στην επιφάνεια τον ξακουστό 

μύθο που λέγαν με τρόμο οι παλιοί, για μια νεράιδα που 
ζει στις σπηλιές της λίμνης και παγιδεύει στα νερά της 
τους νεαρούς άντρες που επιχειρούν να την βρουν. Οχτώ 
άντρες έχει παιδεύσει μέχρι στιγμής η νεράιδα, “επιχείρηση” 
μάλλον εύκολη γι’ αυτήν, αφού τα σπηλαιώματα της λίμνης 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκα ακόμη και για επαγγελματίες 
δύτες.
Σύμφωνα με μελέτες οι πρώτοι άντρες που χάθηκαν 

ήταν Γερμανοί στρατιώτες στην περίοδο της κατοχής, οι 
δυνάμεις του άξονα έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον για την 
περιοχή και ‘καναν εκτεταμένες έρευνες στα σπήλαια και 
τις σήραγγες της νότιας αττικής, ψάχνοντας κάτι που μονο 
αυτοί γνώριζαν. Η νεράιδα όμως τους παρέσυρε και τους 
σκότωσε στους ανεξερεύνητους υπόγειους λαβυρίνθους.
Η λίμνη διαθέτει τη μεγαλύτερη υπόγεια σήραγγα του 

κόσμου, έχει μήκος 800 μέτρων και το βάθος της φτάνει 

και τα 80 μέτρα, η εξερεύνηση της είναι δύσκολη και 
επικίνδυνη, καθώς έχει διαδρόμους που σχηματίζουν 
λαβύρινθο μήκους 4,3 χιλιομέτρων.
Από το συνολικό μήκος του, έχουν εξερευνηθεί 3.123 

μέτρα, από κει και πέρα τα υπόγεια τούνελ παραμένουν 
ανεξερεύνητα μην γνωρίζοντας κάνεις που μπορεί να 
φτάνουν και τι υπάρχει σε αυτά τα σκοτεινά και απρόσιτα 
μέρη, ίσως κάπου εκεί να κρύβεται η νεράιδα και να 
περιμένει το επόμενο θύμα της...

Ανακάλυψη: 
Το αρχαίο μπουκάλι 

με το μυστηριώδες υγρό 
ηλικίας 2.000 ετών

Ενα αρχαίο μυστηριώδες μπουκάλι γεμάτο με ένα 
παράξενο υγρό, που χρονολογείται από την εποχή 
του Ιησού Χριστού και χαρακτηρίστηκε ως “μοναδική” 
ανακάλυψη.
Το τεχνούργημα ηλικίας 2.000 ετών ανακαλύφθηκε στη 

πόλη Φαναγορία, η οποία ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. και 
είναι ο μεγαλύτερος Ελληνικός οικισμός στη χερσόνησο 
Taman στην σημερινή περιοχή Krasnodar Krai της Ρωσίας.
Το εξαιρετικό αντικείμενο ανακαλύφθηκε στον τάφο ενός 

πολεμιστή στην Ανατολική Νεκρόπολη της πόλης. Είναι 
γεμάτο με ένα μυστηριώδες υγρό που δεν έχει ταυτοποιηθεί.
Ο Vladimir Kuznetsov, επικεφαλής της αποστολής, έκανε 

δηλώσεις σχετικά με το μπουκάλι, μεταξύ άλλων είπε:
«Η ανακάλυψη του μεγάλου γυάλινου δοχείου γεμάτο 

με ένα άγνωστο υγρό, που βρέθηκε στη σαρκοφάγο ενός 
Φαναγόριου ιππέα πολεμιστή είναι μοναδική. Υπάρχουν 
εκατοντάδες παρόμοια μπουκάλια που βρέθηκαν στην 
Φαναγόρια πριν από αυτό, που δεν περιείχαν το άγνωστο 
υγρό. Ήταν είτε άδεια είτε γεμάτα με χώμα, αυτή είναι η 
πρώτη φορά που εγώ ή οι συνάδελφοί μου βλέπουμε ένα 
υγρό να επιβιώνει τόσο πολύ στο χρόνο.»
Η μεγάλη γυάλινη φιάλη περιέχει ένα διαυγές υγρό με 

σκοτεινό ίζημα στο κάτω μέρος του. 
Οι αρχαίοι Έλληνες  είχαν μία σχεδόν εμμονική σχέση με 

το σώμα τους και με τη φυσική τους κατάσταση. Αυτό που 
πιθανόν να μην ξέρετε είναι ότι συχνά οι αθλητές έβγαζαν 
από το σώμα τους το λάδι και τον ιδρώτα, το τοποθετούσαν 
σε ειδικά δοχεία και το πωλούσαν ως κάποιου τύπου 
ελιξήριο. Ίσως το μυστηριώδες μπουκάλι να περιέχει 
κάποιου είδους τέτοιο υγρό...
Τα ελιξίρια νεότητας, μακροζωίας ή πανάκειας που 

επινοήθηκαν, παρασκευάστηκαν και προτάθηκαν  στην 
αρχαιότητα από μάγους, αλχημιστές, γιατρούς, μοναχούς 
και ερευνητές.
 Από νερό: Η ουράνια δροσιά ή νερό των αγγέλων, το 

ουράνιο ύδωρ, νερό από λιωμένο πάγο.
Από βότανα: Το μηδικό σίλφιο , γνωστό στην αρχαιότητα, 

προερχόταν από ένα φυτό που φύτρωνε στην περιοχή της 
Κυρηναϊκής και θεωρούνταν ότι θεράπευε, αναζωογονούσε 
και ενίσχυε κατά πολύ τις σωματικές δυνάμεις. Οι Ρωμαίοι 
το θεωρούσαν τόσο πολύτιμο, ώστε το φύλαγαν στα 
θησαυροφυλάκια μαζί με το χρυσό και το ασήμι. 
Στην Ελλάδα, η ονομασία μηδικό σίλφιο αποδίδεται στο 

φυτό άζα ή αζαφετίδα και κατά μία άποψη το φυτό αυτό 
υποκατέστησε το μηδικό σίλφιο από την εποχή του Πλίνιου.
Το “νερό της βασίλισσας της Ουγγαρίας” παρασκευαζόταν 

με απόσταξη από δενδρολίβανο, κέδρο και τερεβινθίνη και 
θεωρούνταν ελιξίριο νεότητας.
Οι Σαμάνοι παρασκεύαζαν το “κρασί της ψυχής” κυρίως 

από το φυτό ayahuasca, ενώ από τον κάκτο πεγιότλ  
έπαιρναν ένα χυμό που τον αποκαλούσαν “χυμό της 
αθανασίας”.
Οι Σαμάνοι του Περού, από τον κάκτο του Αγίου Πέτρου, 

έβγαζαν ένα ποτό το οποίο θεωρούσαν ότι δίνει νοητική 
διαύγεια, υπερφυσικές δυνάμεις και θεραπεύει από τις 
ασθένειες.
Το μουμιγιό είναι κατασκεύασμα της φύσης. Είναι ένα 

παχύρευστο υγρό, γνωστό από την αρχαιότητα, που ρέει 
από τις σχισμές των βράχων στα Αλτάια όρη, στα Ιμαλάια, 
στα όρη του Θιβέτ και στον Καύκασο.Το αποκαλούν και 
αίμα ή ιδρώτα των βράχων. Έχει χρώμα συνήθως πολύ 
σκούρο καφέ (καφεμαύρο) και παχύρευστη υφή. Περιέχει 
πολλά ανόργανα άλατα και μεταλλικά στοιχεία, αλλά 
και ίχνη από πολλές οργανικές ουσίες όπως αμινοξέα, 
βιταμίνες, αιθέρια έλαια, λιπαρά οξέα, γόμμες, κηρώδεις 
ουσίες κ.ά.
Χρησιμοποιείται ως φάρμακο στη λαϊκή ιατρική, αλλά 

και στην Αγουρβέδα. Θεωρείται ότι έχει αναζωογονητικές 
ιδιότητες για τον οργανισμό.
Από κρυστάλλους, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους: 

Τα ελιξίρια αυτά γίνονται με μια συγκεκριμένη διαδικασία, 
το αποτέλεσμα της οποίας είναι να δίνει ο κάθε κρύσταλλος 
ή λίθος στο σώμα τις ιδιότητες που θεωρείται ότι έχει.
Την απάντηση θα μας μπορούσαν να μας την δώσουν οι 

επιστήμονες η ίσως και όχι...

”Christine”: 
Το στοιχειωμένο 

αυτοκίνητο του Stephen 
King βασίζεται σε μια 

αληθινή ιστορία...
Ο μετρ των βιβλίων θρίλερ και τρόμου, Στίβεν Κινγκ, 

έγραψε ένα μυθιστόρημα τρόμου για ένα στοιχειωμένο 
αυτοκίνητο, που στους περισσότερους έγινε γνωστό το 
1983 από την μεταφορά του στην μεγάλη οθόνη, λίγοι 
όμως γνωρίζουν ότι βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία...
Ένα στοιχειωμένο αυτοκίνητο που σκοτώνει δεκάδες 

ανθρώπους και παίρνει εκδίκηση από όποιον τολμήσει 
να τα βάλει με το ίδιο, η αυτόν που το φροντίζει, είναι το 
τέλειο σενάριο, μόνο που στην περίπτωση της “Κριστίν”, 
η ιστορία κάθε άλλο παρά φανταστική μπορεί να είναι, η 
τουλάχιστον έτσι πιστεύουν κάποιοι. 
Το αυτοκίνητο Dodge GoldenEagle του 1964, αγοράστηκε 

από την αστυνομία της Old Orchard Beach ως περιπολικό. 
Αφού εξετέλεσε το καθήκον του. πωλήθηκε σε έναν 

άνδρα μεγάλης ηλικίας της περιοχής. από τότε άρχισε να 
δημιουργεί μια ανατριχιαστική φήμη.
Οι τρεις αστυνομικοί που το οδήγησαν βρήκαν φρικτό 

θάνατο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και χωρίς 
προφανή αίτια. σκότωσαν τις οικογένειες τους και κατόπιν 
αυτοκτόνησαν.
Αργότερα το αμάξι πέρασε στην οικογένειας  Wendy Allen 

που συνεχίζουν να είναι οι ιδιοκτήτες του μέχρι και σήμερα, 
από την πρώτη στιγμή αποδείχθηκε προβληματικό καθώς 
οι πόρτες του άνοιγαν από μόνες τους, ενώ βρισκόταν σε 
δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Παραδόξως το GoldenEagle 
δεν φέρθηκε ποτέ βίαια στην οικογένεια Allen, όπως έκανε 
σε τόσους πολλούς
Στην πιο τρομακτική ιστορία του είναι όταν έβαλε στο μάτι 

δυο φόρες παιδιά, το ένα την δεκαετία του ’60 και το άλλο 
του ’80 χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο και πετάχτηκαν στον 
απέναντι δρόμο και προσγειώθηκαν είτε κάτω άπω τον 
προφυλακτήρα του GoldenEagle ή πάνω στην κουκούλα 
του. Και τα δύο παιδιά πέθαναν πριν προλάβει να φθάσει 
το ασθενοφόρο..
Το 2008 ένα ακόμη ανυποψίαστο παιδί τόλμησε να 

ακουμπήσει το GoldenEagle, δυο εβδομάδες αργότερα το 
αυτοκίνητο σκότωσε όλη του την οικογένεια, τον σκύλο και 
έκαψε το σπίτι του..
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Το 1980 και το 1990 το αυτοκίνητο έγινε στόχος μελών 
τοπικών εκκλησιών που το βανδάλισαν, σε μια προσπάθεια 
να το εξαγνίσουν, κυριευμένοι από τις ιστορίες που το 
συνοδεύουν και την δεισιδαιμονία που κυριαρχεί στην 
αμερικανική ύπαιθρο. Κατά έναν παράξενο τρόπο όλοι 
όσοι ήταν υπεύθυνοι για τον βανδαλισμό, σκοτώθηκαν σε 
φρικιαστικά αυτοκινητιστικά δυστυχήματα...
Η Allen αναφέρει πως και οι υπόλοιποι 32 άνθρωποι 

από τις δυο ομάδες πέθαναν κάτω από αδιευκρίνιστες 
συνθήκες, εκ των οποίων οι τέσσερις από κεραυνό... 
Η παραθρησκευτική ομάδα έχει χαρακτηρίσει την ίδια 
ως «Η θαλασσινή μάγισσα της Old Orchard Beach» και 
υποστηρίζει πως χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για να κάνει 
θανάσιμα ξόρκια.
Η ίδια απαντά λέγοντας πως είναι απλά ένα αυτοκίνητο 

που πέρασε στα χέρια της οικογένειάς της για χρόνια 
και ότι ο κόσμος έχει επηρεαστεί, με αυτά που διαβάζει 
ότι συνέβησαν σε ανθρώπους γύρω από το αυτοκίνητο. 
“Κοιτάξτε εμένα, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, 
είμαστε όλοι καλά, δεν είμαστε; Αν το αυτοκίνητο ήταν 
καταδικασμένο να σκοτώνει τους πάντες, τότε γιατί δεν 

είναι κανένας μας νεκρός”;
Το 2010, η “Κριστίν” έγινε στόχος ακόμα μιας 

παραθρησκευτικής ομάδας, που διέλυσαν στην κυριολεξία 
το αυτοκίνητο, αφού ήταν βέβαιοι πως είναι στοιχειωμένο. 
Αφού το έκλεψαν, το τεμάχισαν και το μοίρασαν σε 
διάφορες μάντρες ανταλλακτικών. ωστόσο οι εκκλήσεις της 
Wendy Allen για βοήθεια στο διαδίκτυο εισακούστηκαν και 
τα περισσότερα κομμάτια βρέθηκαν και της επιστράφηκαν.
Σήμερα το αυτοκίνητο είναι διαλυμένο και παραμένει 

στην πίσω άυλη της Wendy περιμένοντας κάποιον να του 
ξαναδώσει πνοή.
Η “Κριστίν” έγινε ταινία τρόμου το 1983, σε σκηνοθεσία 

Τζον Κάρπεντερ. Το σενάριο έγραψε ο Μπιλ Φίλιπς και 
είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Στίβεν 
Κινγκ
Η ταινία διαδραματίζεται το 1978, όταν ο σπασίκλας 

έφηβος, Άρνολντ Κάννινγκαμ (Κιθ Γκόρντον) αγοράζει 
μια ερειπωμένη Plymouth Fury με το όνομα “Κριστίν”. 
Γοητευμένος από το κλασσικό όχημα αρχίζει να το 
επισκευάζει ώσπου το κάνει σαν καινούργιο. Όμως το 
αυτοκίνητο είναι «ζωντανό» και θα σκοτώσει οποιονδήποτε 
θεωρεί απειλή για αυτήν και τον ιδιοκτήτη της...

Η άγνωστη λίμνη «έκπληξη» 
που δημιουργήθηκε κατά... 

λάθος και θυμίζει Άλπεις

Ενα από τα μυστικά της Αττικής. Οι περίοικοι 
και οι μυημένοι, που κάνουν βόλτες από εκείνα τα 
μέρη γνωρίζουν.... Ένας μικρός παράδεισος είναι 
η λίμνη Μπελέτσι, στις βορειοανατολικές παρυφές 
της Πάρνηθας, κάτω από την ομώνυμη κορυφή, στα 
όρια του οικισμού Ιπποκράτειος πολιτεία.

Πρόκειται για μια τεχνητή λίμνη που 
δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 και απέχει 
περίπου 35 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Είναι ένας 
ιδανικός ημερήσιος προορισμός για μια οικογένεια. 
Βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων περίπου, στις 
ανατολικές πλαγιές της Πάρνηθας, στην περιοχή 
Αγία Τριάδα της κοινότητας Αφιδνών, βορειοδυτικά 
της ομώνυμης κορυφής Μπελέτσι.

Εντός της λίμνης υπάρχουν ψαράκια, βατραχάκια, 

χελώνες και πάπιες. 
Στον περιβάλλοντα 
χώρο έχουν βρει 
καταφύγιο μετά τις 
μεγάλες φωτιές του 
2009 και 5-6 ελαφάκια.

Υπάρχει επίσης μια παιδική χαρά καθώς 
και παγκάκια για τους γονείς. Έχετε ακόμα τη 
δυνατότητα να περπατήσετε στο βουνό ή να πάτε 
μέχρι το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας 500 μέτρα 
πιο κάτω. Για τους λάτρεις της πεζοπορίας που θα 
επισκεφτούν τη λίμνη υπάρχουν πολλά μονοπάτια 
που προσφέρονται για πεζοπορία και ποδηλασία.

Πρόκειται για τεχνητή λίμνη η οποία δημιουργήθηκε 
με δαπάνες των Γεωργίου Νάστου και Αθανασίου 
Πάντου τη διετία 1973-75 ως αποθεματικό δυναμικό 
νερού για έργα που τότε κατασκεύαζαν στη περιοχή, 
αλλά και ως μελλοντικό βιότοπο. Δημιουργήθηκε 
από κατασκευαστικό λάθος και συγκεκριμένα, καθώς 
φτιάχνονταν οι υποδομές της περιοχής, έκλεισαν με 
αναχώματα οι κοίτες ενός χειμάρρου, ως συνέπεια 
της κατασκευής, ήταν η αλλαγή της χάραξης του 

Λίμνη Μπελέτσι: Ο κρυμμένος παράδεισος της Αττικής

δρόμου που συνέδεε τον Άγιο Μερκούριο με τις 
Αφίδνες (πρώην Κιούρκα). 

Το τεχνητό αυτό έργο συγκράτησε αφενός τα νερά 
της πηγής που βρίσκεται βόρεια, αφετέρου τα όμβρια 
ύδατα από τον υπερκείμενο λόφο με αποτέλεσμα το 
σχηματισμό της λίμνης. Η λίμνη έχει μέγιστη διάμετρο 
130 μέτρα περίπου και μέγιστο βάθος 9 μέτρα, ενώ 
το συνολικό της εμβαδόν αγγίζει τα 7.000 τ.μ.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το εκκλησάκι 
της Αγίας Τριάδας, χτισμένο σε ένα ξέφωτο του 
οροπεδίου Αγίας Τριάδας-Κατσιμιδίου, από όπου 
μπορεί να απολαύσει κανείς την υπέροχη θέα προς 
το Λεκανοπέδιο.

Η λίμνη Μπελέτσι αποτελεί σημαντικό υδροβιότοπο 
της περιοχής καθώς απαντώνται αποδημητικά 
πουλιά όσο και μόνιμα νηκτικά (πάπιες, κύκνοι), 
ψάρια, κυρίως κυπρίνοι και χέλια. Επίσης ζουν στη 
λίμνη αρκετές νεροχελώνες, κυρίως οι λεγόμενες 
νεροχελώνες με κόκκινα μάγουλα, οι οποίες είναι 
παράδειγμα για χωροκατακτητικά είδη. 

Η αρχική καταγωγή τους είναι οι ΗΠΑ και το Μεξικό, 
αλλά είναι και παγκοσμίως οι πλέον εμπορεύσιμες 
χελώνες ως κατοικίδιο, και έτσι, ως παρατημένα 
πρώην κατοικίδια, καταφέρανε να κατακτήσουν 
παγκοσμίως διάφορους υδροβιότοπους όπως και τη 
λίμνη Μπελέτσι.

Οι φτερωτοί κάτοικοι της περιοχής είτε λιάζονται 
είτε κολυμπούν προς το μέρος μας «ζητιανεύοντας» 
τροφή.

Η πρόσβαση στη λίμνη γίνεται μέσω της εθνικής 
οδού Αθηνών-Λαμίας. Στην έξοδο προς Βαρυμπόμπη 
ακολουθείτε την κατεύθυνση προς τη λεωφόρο 
Δεκελείας που οδηγεί στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Φτάνοντας στην οδό Αγίας Τριάδας, στρίβοντας 
αριστερά και ακολουθώντας την οδό Κίρκης, 
οδηγείται κανείς κατευθείαν στη λίμνη.  Η από την 
λεωφόρο Τατοΐου σε κοντινή απόσταση από τα 
πρώην βασιλικά κτήματα.

memorylife.gr

”Christine”: Το στοιχειωμένο αυτοκίνητο...
ΑπΟ ΣΕΛΙδΑ 34
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο 

μεγάλος Έλληνας μουσικός και συνθέτης, 
Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Βραβεύθηκε με Όσκαρ για την μουσική 
της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς το 
1982». Επίσης έχει επενδύσει μουσικά 
πλήθος άλλων κινηματογραφικών ταινιών 
όπως: Blade Runner, 1492: Χριστόφορος 
Κολόμβος, Αλέξανδρος, Ελ Γκρέκο κ.ά.

Ο Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου 
γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1943 στην 
Αγριά Βόλου και από τη νεαρή ηλικία των 
τεσσάρων ετών έδειξε τα πρώτα σημάδια 
της ιδιαίτερης κλίσης του στη μουσική, 
ενώ στα έξι του έδωσε την πρώτη του 
παράσταση σε κοινό παίζοντας δικές του 
συνθέσεις στο πιάνο, χωρίς να έχει λάβει 
καμία μουσική εκπαίδευση μέχρι τότε.

Τόσο η οικογένεια όσο και οι δάσκαλοί 
του είδαν το μοναδικό χάρισμα που είχε και 
τον παρότρυναν να διευρύνει τις γνώσεις 
του επάνω στη μουσική, μα το παιδί 
θαύμα δε θέλησε ποτέ να παρακολουθήσει 
μαθήματα. Η φιλοδοξία του ήταν να 
δημιουργεί τη δική του μουσική, όπως 
ακριβώς την άκουγε και την αισθανόταν 
εκείνος, το να γίνει σολίστ στο πιάνο ή σε 
κάποιο άλλο μουσικό όργανο δεν ήταν 
κάτι που τον γέμιζε. Αργότερα, ωστόσο, 
σπούδασε κλασική μουσική, ζωγραφική 
και σκηνοθεσία στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών της Αθήνας.

Τη δεκαετία του ΄60, ο νεαρός συνθέτης 
δημιούργησε το συγκρότημα των Form-
inx που σημείωσε τεράστια επιτυχία στην 
Ελλάδα και ήταν αυτό που έκανε δημοφιλή 
την ηλεκτρονική μουσική στη χώρα. Όμως 
τα ελληνικά σύνορα δε συγκράτησαν τον 
μουσικοσυνθέτη, καθώς το πάθος του 
για τη μουσική τον οδήγησε, το 1968, 
στο Παρίσι, όπου μαζί με τον άλλον 
μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη Ντέμη Ρούσο 
δημιούργησαν τους Aphrodite’s Child και 
κατάφεραν να γίνουν το πιο δημοφιλές 
μουσικό σχήμα στην Ευρώπη εκείνης της 
περιόδου.

Η καριέρα του Βαγγέλη Παπαθανασίου 
πήγαινε από το καλό στο καλύτερο, ενώ 

η επιθυμία και η ασταμάτητη δίψα του για 
δημιουργία και εξερεύνηση νέων μουσικών 
δρόμων τον έκαναν, όντας ακόμα μέλος 
του συγκροτήματος, να ασχοληθεί και με 
άλλα projects. Το 1970, για παράδειγμα, 
συνέθεσε τη μουσική για μια ταινία του 
Χένρι Τσάπιερ (Henry Chapier), Γάλλου 
σκηνοθέτη, ενώ ασχολήθηκε και με τη 
μουσική σε ντοκιμαντέρ για την άγρια ζωή 
με τον Γάλλο σκηνοθέτη Φρεντερίκ Ροσίφ 
(Frederic Rossif), τα οποία σημείωσαν 
μεγάλη επιτυχία.

Το Παρίσι ήταν που τον ανέδειξε, αλλά 
μετά τη διάλυση των Aphrodite’s Child, 
βρήκε το επόμενο μουσικό του καταφύγιο 
στο Λονδίνο, όπου παραμένει μέχρι και 
σήμερα. Εκεί, συνέθεσε μερικά από τα 
πιο σημαντικά του έργα, όπως τα «Albedo 
0.39», «Spiral», «Heaven & Hell», «Chi-
na», «Beaubourg» και «See you later», 
ενώ η διεθνής του αναγνώριση ήταν πλέον 
γεγονός. Η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε 
μια δεκαετία σταθμό για την καριέρα 
του, καθώς συνεργάστηκε με τη μεγάλη 
Ελληνίδα ηθοποιό Ειρήνη Παππά, αλλά 
και με τον μουσικό του συγκροτήματος Yes, 
Jon Anderson με τον οποίο ηχογράφησαν 
πολλά μουσικά άλμπουμ.

Σε μία από τις τελευταίες του συνεντέυξεις 
στην Καθημερινή είχε δηλώσει τα εξής: 
«Κατ’ αρχάς, είναι προφανές ότι ο 
άνθρωπος χρησιμοποιεί κάθε διαφορετική 
πηγή ήχου για να πετύχει ένα άλφα, βήτα ή 
γάμμα αποτέλεσμα», εξηγεί. «Αυτή ήταν η 
προσέγγιση, αιώνες πριν, των συμφωνικών 
συνόλων, μικρών ή μεγάλων. Πάντα 
θεωρούσα ότι η συμφωνική ορχήστρα 
ήταν και η αρχή του πρώτου συνθεσάιζερ. 
Το να νομίζουμε ότι ο ήχος που παράγεται 
από τα “παραδοσιακά” μουσικά όργανα, 
που και αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από 
μηχανές, είναι ο σωστός τρόπος, αυτό είναι 
λάθος. Αυτό που έχει σημασία είναι το πώς 

τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και 
κατά βάθος πώς τα χρησιμοποιεί η 
μουσική. Άλλωστε, όλα είναι δόνηση 
και η δόνηση υπάρχει παντού. 
Ως προς την τεχνητή νοημοσύνη 
που αναφέρετε και η οποία 
τελευταία έχει πάρει διαστάσεις 
μόδας, δεν βλέπω τον λόγο να 
χρησιμοποιώ ένα μηχάνημα με 
τεχνητή νοημοσύνη, τη στιγμή που 
μπορώ να συνεργάζομαι μ’ έναν 
άνθρωπο».

Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα 
αυτή την απάντηση, διότι κατά βάθος 
θα ήθελα ο συνθέτης που σφράγισε 
με τη μουσική του το «Blade Run-
ner» –την ταινία που κατά τη γνώμη 
πολλών σε όλο τον κόσμο αποτελεί 
την αισθητική, κινηματογραφική, 
αλλά και φιλοσοφική αποθέωση 
της τεχνητής νοημοσύνης– να είναι 

παρατήρηση για την Ελλάδα, που ισχύει 
και σήμερα, παρά την όποια πρόοδο. 
Πιστεύει ότι η δημιουργία είναι ζήτημα 
νοοτροπίας – αν είμαστε και σκεφτόμαστε 
με εξωστρέφεια ή όχι; Το ερώτημα αυτό 
πυροδοτεί μια συζήτηση με επιχειρήματα 
που σε πολλούς θα φανούν ενδιαφέροντα 
όσο και απροσδόκητα, και είναι χρήσιμα 
για να εξηγήσουν όχι μόνο το έλλειμμα 
δημιουργίας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνή 
φαινόμενα, όπως η οικονομική κρίση, το 
Brexit ή τα «κίτρινα γιλέκα».

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου άφησε πίσω 
του ένα πλούσιο μουσικό έργο και ένα 
τεράστιο καλλιτεχνικό κενό.

Βαγγέλης Παπαθανασίου
Έφυγε από την ζωή 
ο μεγάλος συνθέτης

έτοιμος να υποδεχθεί το νέο στάδιο της 
εξέλιξης του ανθρώπου, που θα προέλθει 
από το άνοιγμα των ασκών της νοημοσύνης. 
Προφανώς, όμως, η σκέψη του παραμένει 
σταθερά «ανθρωποκεντρική».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απόψεις 
του για την Ελλάδα, τόσο τη σημερινή 
Ελλάδα όσο και την Ελλάδα ως διαχρονική 
έννοια δημιουργίας, πολιτισμού και 
πνευματικής ολοκλήρωσης. Σε μια 
συνέντευξή του στα «Πρόσωπα» και στη 
Μανουέλα Παυλίδου, το 1985, είχε πει ότι 
«οι χώρες που εισάγουν δεν διευκολύνουν 
τη δημιουργία, γιατί έχουν συνηθίσει να 
εισάγουν και όχι να εξάγουν πράγματα». 
Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εξαιρετική 
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Κεραμεικός, δηλαδή ο κεραμέας (τεχνίτης), η αλλιώς η 
ίδια η τέχνη της κεραμικής ή κεραμευτικής. Η ονομασία, 
που χρησιμοποιείται και για τη σύγχρονη συνοικία της 
Αθήνας, προήλθε από τον ήρωα Κέραμο, γιο του Διονύσου 
και της Αριάδνης, προστάτη των κεραμέων, οι οποίοι 
είχαν εγκαταστήσει εκεί τα εργαστήριά τους. Βρισκόταν 
βορειοδυτικά της πόλης, στην κοιλάδα που διέσχιζε ο 
Ηριδανός. 

Ο Ηριδανός ήταν ποτάμι της Αρχαίας Αθήνας, 
συγκεκριμένα παραπόταμος του Ιλισού. Πήγαζε από τον 
Λυκαβηττό και διέσχιζε την αρχαία πόλη των Αθηνών 
από ανατολικά προς στα δυτικά. Σήμερα είναι ορατή 
μόνο η κοίτη του ποταμού, πλάτους δύο μέτρων, στον 
αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού (δίπλα στην Ιερά Πύλη), 
η οποία διασχίζει τον χώρο των ανασκαφών (νεκρόπολη 
Κεραμεικού).

Από τον 11ο αι. π.Χ. και για περίπου 1.500 χρόνια, 
η περιοχή χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο. Στον 
ανεσκαμμένο χώρο, σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση ένα 
μεγάλο τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου του άστεως 
με δύο από τις σημαντικότερες πύλες του. Πολλά από τα 
ταφικά μνημεία που είχαν ανεγερθεί κατά μήκος των οδών 
αυτών διατηρούνται ακόμα στη θέση τους. Οι αρχαιότεροι 
τάφοι του χώρου χρονολογούνται στην Εποχή του χαλκού.

Σ΄ αυτόν τον χώρο και προς την οδό Ακαδημίας Πλάτωνα 
που πέρναγε δίπλα (βόρεια) από τον σημερινό ναό της 
Αγίας Τριάδας είχε δημιουργηθεί το «Δημόσιο Σήμα» όπου 
ήταν ο χώρος ταφής των επιφανών Αθηναίων καθώς και 
των «πεσόντων εν πολέμω», με χαρακτήρα στρατιωτικού 
κοιμητηρίου.

Σήμερα ο επισκέπτης του χώρου βαδίζει ακριβώς στο 
ίδιο επίπεδο που περπατούσαν οι Αθηναίοι στη κλασική 
εποχή.

Κατά την κατασκευή του σταθμού «Κεραμεικός» του 
μετρό βρέθηκαν περίπου 1.000 τάφοι του 4ου και του 5ου 
αιώνα π.Χ., στον αποκαλούμενο λάκκο της πανούκλας.

Ο Θουκυδίδης περιέγραψε τον πανικό που προκλήθηκε 
από την πανούκλα, πιθανώς επιδημίας τυφοειδούς 
πυρετού η οποία έπληξε την πόλη το 430 π.Χ. Η επιδημία 
διήρκεσε δύο χρόνια και εκτιμάται πως σκότωσε το ένα 
τρίτο του πληθυσμού. Έγραψε πως άψυχα σώματα είχαν 
εγκαταλειφθεί σε ναούς και δρόμους, ώστε στη συνέχεια 
να συλλεχθούν και να θαφτούν βιαστικά. Η ασθένεια 
επανεμφανίστηκε τον χειμώνα του 427 π.Χ.

Εκτός όμως του Διπύλου υπήρχε ακόμη μια μικρότερη 
πύλη η Ιερά πύλη, νοτιοδυτικά του Διπύλου που ανήκε 
στις Κεραμεικές Πύλες του τείχους επίσης οχυρωμένη την 
οποία ο Βίλελμ Ντέρπφελντ θεωρούσε ως άνοιγμα για τα 

νερά του αρχαίου χειμάρρου Ηριδανού.

Ο Ηριδανός
Όλοι οι επιτύμβιοι στήλοι και επιτύμβια σήματα που 

φέρονται ως αναστηλώσεις στον αρχαιολογικό χώρο 
είναι πιστά αντίγραφα πρωτοτύπων που φυλάσσονται και 
εκτίθενται στο Μουσείο του Κεραμεικού.

Τμήματα γης δόθηκαν στις πλούσιες οικογένειες για να 
χτίσουν εκεί τους ταφικούς περιβόλους τους, τους οποίους 
διακοσμούσαν με ταφικά σήματα, σε ανάμνηση των 
χαμένων μελών τους.

Οι οικογενειακοί ταφικοί περίβολοι ήταν ορθογώνια 
κτίσματα με πολυγωνική ή ισόδομη τοιχοποιία και 
περιέκλειαν τάφους μιας οικογένειας. Ο μαρμάρινος 
γλυπτός διάκοσμός τους παρουσίαζε πλούτο και ποικιλία 
μορφών: επιτύμβιες στήλες, ανάγλυφες ή γραπτές, 
μαρμάρινα αγγεία, κίονες, πεσσοί, τράπεζες και διάφορα 
ζώα (σκύλοι, λιοντάρια, ταύροι).

Σημαντικό τμήμα του τείχους αυτού διασχίζει τον σημερινό 
αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, με κατεύθυνση βορρά 
προς νότο, σε μήκος περίπου 200 μέτρων που αποτελεί 
και το καλύτερα σήμερα διατηρημένο τμήμα του. Το 
Θεμιστόκλειο τείχος είχε ολική περίμετρο περίπου 6.500 μ. 
και διέθετε τουλάχιστον 13 πύλες.

Από τις περιγραφές του Θουκυδίδη έμειναν γνωστά τα 
ιστορικά εκείνα γεγονότα που υποχρέωσαν τους Αθηναίους 
στη βιαστική ανέγερσή του, μετά την αποχώρηση των 
Περσών και προ του Σπαρτιατικού κινδύνου. Η βάση του 
τείχους αυτού είναι λίθινη ενώ κατά το υπόλοιπο ύψος ήταν 
κατασκευασμένο με μεγάλους πλίνθους.

Στον Κεραμεικό αποκαλύφθηκαν και διασώζονται οι δύο 
από τις πύλες του, το «Δίπυλο» και η «Ιερά Πύλη».

Εκεί κοντά, δίπλα στον κεντρικό πεσσό της πόλης, 
αφιέρωσαν οι Αθηναίοι έναν κυκλικό βωμό στον Έρκειο 
Δία, προστάτη της οικίας, στον Ερμή και στον Ακάμαντα, 
επώνυμο ήρωα της φυλής στην οποία ανήκε ο δήμος της 
περιοχής.

Όπως και σε άλλες ελληνικές πόλεις έτσι και στην Αθήνα 
τα νεκροταφεία βρίσκονταν έξω από τα τείχη, κατά μήκος 
των μεγάλων οδικών αρτηριών που συνέδεαν την πόλη με 
τους διάφορους δήμους της Αττικής.

Κατά τις λεπτομερείς περιγραφές του χώρου αυτού 
από τον Παυσανία αμέσως μετά την εσωτερική πύλη του 
Διπύλου ήταν το Πομπείο και πολλά άλλα κτίσματα, ναοί, 
στοές, δημόσια ιδρύματα τα οποία βρίσκονταν στην Αρχαία 
Αγορά η οποία και αποτελούσε και το μεγαλύτερο και 
σπουδαιότερο τμήμα του Έσω Κεραμεικού, τόσο ώστε το 

όνομα Κεραμεικός πολλές φορές στα κείμενα να ταυτίζεται 
με την Αρχαία Αγορά.

Το νεκροταφείο είχε διάφορες ονομασίες, όπως 
Δημόσιον Σήμα, Πολυάνδριον, Το Μνήμα. Επίσης γνωστό 
ότι εκεί, τελούνταν οι ετήσιες επίσημες τελετές προς τιμήν 
των νεκρών.

Ο μόνος αναγνωρισμένος τάφος που έχει ανασκαφεί 
είναι ο τάφος των Λακεδαιμονίων που έπεσαν στον Πειραιά 
το 403 π.Χ., όταν έλαβαν μέρος στις εσωτερικές διαμάχες 
των Αθηναίων. Το μνημείο είναι μια απλή ορθογώνια 
κατασκευή, με λαξευτούς πωρόλιθους και επίστεψη 
μαρμάρινων πλακών, όπου είχαν αναγραφεί τα ονόματα 
των νεκρών. Στη μία πλάκα που σώθηκε αναφέρονται τα 
ονόματα Χαίρων και Θίβρακος, πολέμαρχοι.

Όταν ο Παυσανίας περιηγήθηκε την Αθήνα, το μνημείο 
ήταν σκεπασμένο. Επειδή όμως το αναφέρει ο Ξενοφώντας 
(Ελληνικά Β’ 4,33), έγινε δυνατή η ταύτισή του. Λίγα μέτρα 
βορειότερα βρίσκεται δεύτερος δημόσιος τάφος· δεν έχει 
ανασκαφεί όμως ολόκληρος και έτσι δεν έχει ταυτιστεί 
ακόμα με ένα ιστορικό γεγονός

Ο χώρος του νεκροταφείου οργανώθηκε σε νέες βάσεις. 
Τμήματα γης δόθηκαν στις πλούσιες οικογένειες για να 
χτίσουν εκεί τους ταφικούς περιβόλους τους, τους οποίους 
διακοσμούσαν με ταφικά σήματα, σε ανάμνηση των 
χαμένων μελών τους.

Το μουσείο
“Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Κεραμεικού στεγάζει 

εκθέματα, σχεδόν αποκλειστικά ταφικού χαρακτήρα, 
που προέρχονται από τις ανασκαφές του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στον αρχαιολογικό χώρο του 
Κεραμεικού, εκτάσεως 38.500 τ.μ.

Εσωτερικά υπάρχουν τέσσερις εκθεσιακοί χώροι που 
περιβάλλουν το στεγασμένο αίθριο, διαμορφωμένο με 
ελιές και δάφνες ως μικρός εσωτερικός κήπος. Στον πρώτο 
χώρο και το αίθριο φιλοξενούνται τα έργα της γλυπτικής, 
που καλύπτουν όλες τις εποχές της αρχαιότητας, ενώ στις 
υπόλοιπες τρεις αίθουσες εκτίθεται κεραμική και άλλα 
ευρήματα που προέρχονται κυρίως, από την νεκρόπολη 
του Κεραμεικού.
Πίσω από τους εκθεσιακούς χώρους βρίσκονται 
αποθηκευτικοί χώροι και το εργαστήριο συντήρησης. 
Εκδοτήριο και πωλητήριο συναντά κανείς στην είσοδο του 
αρχαιολογικού χώρου στην οδό Ερμού.”
Το Μουσείο αυτό χαρακτηρίζεται ως το αποκλειστικότερο 
και πλουσιότερο, κυρίως σε εκθέματα ταφικού χαρακτήρα, 
που θεωρούνται τα καλύτερα του είδους απ’ όλα τα 
εκτιθέμενα στην ελληνική επικράτεια.

Κεραμεικός: Το αρχαίο νεκροταφείο της Αθήνας 
που κυλάει ακόμα ο Ηριδανός
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Ισχυρές καταιγίδες, δυνατοί άνεμοι, και σφοδρές 
χιονοπτώσεις ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού, 
τους μήνες Ιούνιο Ιούλιο Αύγουστο, την χρονιά που 
το καλοκαίρι δεν ήρθε ποτέ.

Έτος δίχως καλοκαίρι, χαρακτηρίστηκε η χρονιά που 
ακολούθησε την έκρηξη του όρους Ταμπόρα που 
σημειώθηκε το 1815, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον 
ηφαιστειακό χειμώνα μέσα στο καλοκαίρι του 1816. 
Ως συνέπεια ήταν η μέση παγκόσμια θερμοκρασία 
να μειωθεί κατά 0,4 - 0,7°C.

Η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική επλήγησαν 
περισσότερο, όπου λόγω των χιονοπτώσεων και 
του παγετού ακόμα και τον Ιούνιο τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο καλλιέργειες καταστράφηκαν με 
αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη τροφής σε όλο το 
βόρειο ημισφαίριο. Επίσης προκλήθηκαν λιμοί και 
επιδημίες χολέρας.

Έχει υπολογιστεί ότι ο δείκτης μεγέθους της 
ηφαιστειακής έκρηξης ήταν ίσος με 7 (με μέγιστο 
της κλίμακας το 8) και ο όγκος των υλικών που 
εκτοξεύτηκαν έφτασε τα 100 κυβικά χιλιόμετρα.

Τα δεδομένα αυτά κατατάσσουν την τότε έκρηξη του 
ηφαιστείου ως την μεγαλύτερη και πιο θανατηφόρα 
έκρηξη στην καταγεγραμμένη ανθρώπινη ιστορία. 
Ως ηφαιστειακός χειμώνας (volcanic winter) 
χαρακτηρίζεται γενικά η κλιματολογική μεταβολή με 
διατηρούμενη μείωση της παγκόσμιας θερμοκρασίας 
που προκαλείται μετά από ηφαιστειακή έκρηξη.

Βασική αιτία αυτού του φαινομένου είναι η 
ηφαιστειακή τέφρα και σταγονίδια θειικού οξέος που 
παραμένουν, σε μορφή αερολύματος, για αρκετό 
χρόνο στην κατώτερη ζώνη της ατμόσφαιρας, την 
τροπόσφαιρα, αλλά και στη στρατόσφαιρα, με 
συνέπεια να μειώνουν την ηλιακή ακτινοβολία.

Το όρος Ταμπόρα, είναι ένα ενεργό ηφαίστειο και 
υψηλότερη κορυφή του νησιού της Ινδονησίας 
Σουμπάουα, με ύψος 2.722 μέτρα.

Η Σουμπάουα πλαισιώνεται τόσο προς τα βόρεια 
και νότια από ωκεάνιο φλοιό και το Ταμπόρα 
σχηματίστηκε από την ενεργή ζώνη υποβύθισης 
κάτω από αυτό. Αυτό ανύψωσε το Ταμπόρα σε ύψος 
μέχρι 4.300 μέτρων, καθιστώντας το στο παρελθόν 
μια από τις ψηλότερες κορυφές του αρχιπελάγους 
της Ινδονησίας.

Καθώς ένας μεγάλος θάλαμος μάγματος μέσα στο 
βουνό γέμισε κατά τη διάρκεια αρκετών δεκαετιών, 
η ηφαιστειακή δραστηριότητα κλιμακώθηκε μέχρι την 

1816: Το έτος που δεν ήρθε το 
καλοκαίρι σε Ελλάδα και Ευρώπη

μεγάλη έκρηξη του Απριλίου του 1815, προκαλώντας 
το έτος χωρίς καλοκαίρι για το 1816. Η έκρηξη του 
1815 ήταν ισχύος στη κλίμακα VEI 7, η μόνη έκρηξη 
αυτού του μεγέθους από την έκρηξη της λίμνης 
Τάουπο το 180 μ.Χ. αλλά και της Μινωικής έκρηξης.

Το ηφαίστειο παραμένει ενεργό. Μικρότερες εκρήξεις 
σημειώθηκαν το 1880 και το 1967 και επεισόδια 
αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας σημειώθηκαν 
το 2011, το 2012 και το 2013.

memory life
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Προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες διαμόρφωσης εξωτερικών 
χώρων στους πολύτιμους πελάτες μας. 

Οι εκτιμήσεις μας είναι δωρεάν και είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε 
ευχαριστημένοι τόσο με τις τιμές όσο και με τις υπηρεσίες μας.

 Όταν έρχεται ο χειμώνας και πέφτει το χιόνι, 
εμπιστευτείτε μας για να κρατήσουμε τον ιδιόκτητο χώρο σας 

καθαρό και ασφαλή. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και ξεκινάει το 
καλοκαίρι, εμπιστευθείτε μας να φροντίζουμε το γκαζόν σας και 

να το διατηρούμε πάντα πράσινο και καθαρό.


