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Η Ανάσταση του Θεανθρώπου, γιορτάσθηκε με λαμπρότητα 
και κάθε μεγαλοπρέπεια φέτος σε όλους τους Ελληνορθόδοξους 
Ναούς του Καναδά. Στο Τορόντο, κατάμεστοι οι Ι. Ναοί από πιστούς 
που τίμησαν τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Την 
πένθιμη ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας διαδέχθηκε η χαρά 
της Ανάστασης, που σκόρπισε μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας 
σε όλον τον ορθόδοξο κόσμο. 

Η φωτογραφία  στον Ι. Ν. της Παναγίας το βράδυ της Ανάστασης. 
Περισσότερα φωτογραφικά στιγμιότυπα στις εσωτερικές σελίδες.

Πρωτομαγιά 
Γιορτή της αναγέννησης 

της φύσης και ημέρα τιμής 
στους αγώνες της εργατικής 

τάξης για κοινωνική δικαιοσύνη

Σε απεργία 15.000 εργάτες 
οικοδομών στο GTA

Σχεδόν 15.000 εργαζόμενοι στις κατασκευές 
κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή Τορόντο 

αποχώρησαν από την εργασία τους 
μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων 

για τα οικονομικά τους αιτήματα

Πάσχα 2022
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Ήταν Πρωτομαγιά του 1886 όταν στο Σικάγο, τα εργατικά συνδικάτα 
ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας το 8ωρο και τις καλύτερες συνθήκες εργασίας 
με σύνθημα «Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο».
Τουλάχιστον 400.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις απεργίες που γίνονταν σε 
ολόκληρη την Αμερική και πάνω από 80.000 στο Σικάγο. Η εξέγερση των 
εργατών κατέληξε σε μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας. Μία 
σελίδα που γράφτηκε με αίμα στην παγκόσμια ιστορία και έμεινε γνωστή ως 
«η σφαγή του Haymarket».

Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019
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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

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

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ρωσία 
φαίνεται πως έχει «επενδύσει» για τα καλά 
σε διαδικτυακές ομάδες τρολ, οι οποίες 
έχουν την... προδιάθεση να συμφωνούν 
με τις θέσεις της ή τουλάχιστον με την ιδέα 
ότι ο Καναδάς πρέπει να απεμπλακεί από 
οτιδήποτε συμβαίνει στην Ουκρανία

Από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος 
της Ουκρανίας άρχισε να εκτυλίσσεται 
ένας παράλληλος πόλεμος: αυτός της 
προπαγάνδας. Οι μήνες πέρασαν και οι 
δύο παράλληλοι πόλεμοι καλά κρατούν. 
Όχι μόνο στη Ρωσία και την Ουκρανία, 
αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μία 

από τις χώρες που βιώνει την ρωσική 
παραπληροφόρηση είναι και ο Καναδάς. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ρωσία 
φαίνεται πως έχει «επενδύσει» για τα καλά 
σε διαδικτυακές ομάδες τρολ, οι οποίες 
έχουν την... προδιάθεση να συμφωνούν 
με τις θέσεις της ή τουλάχιστον με την ιδέα 
ότι ο Καναδάς πρέπει να απεμπλακεί από 
οτιδήποτε συμβαίνει στην Ουκρανία

Ένας κορυφαίος ειδικός για τις 
παγκόσμιες υποθέσεις στον Καναδά 
σχολίασε πως «οι συγκεκριμένες ομάδες 
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ένα από 
τα ζητήματα τα οποία έχουν διχάσει όσο 
κανένα τον Καναδά: αυτό της εισβολής 
στην Ουκρανία!»

«Χρησιμοποιώντας ομάδες από τρολ 
που δημοσιεύουν στο Facebook και άλλους 
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, οι 

ρωσικές ‘’εκστρατείες’’ στοχεύουν συχνά τη 
μειονότητα των Καναδών που αντιτίθενται 
στα εμβόλια και τις κυβερνητικές εντολές 
για εμβόλιο κατά του κορωνοϊού», 
δήλωσε-  κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου 
διαδικτυακού σεμιναρίου που διοργάνωσε 
μια ομάδα αποφοίτων του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης- ο Φίλιπ Αντρέ Ροντρίγκεζ, 
αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου του 
τμήματος για τη Διεθνή Ψηφιακή Πολιτική 
στον Καναδά.

Σύμφωνα με τον ίδιο στόχος είναι να 
δημιουργηθεί ... αμφιβολία σχετικά με 
την επίσημη καναδική «αφήγηση» γύρω 
από τον πόλεμο της Μόσχας κατά της 
Ουκρανία.

«Η Ρωσία φαίνεται να επιστρέφει 
σε ομάδες που έχουν προδιάθεση να 
συμφωνήσουν με ορισμένες από τις 

θέσεις της, ή τουλάχιστον με την ιδέα ότι 
ο Καναδάς πρέπει να απεμπλακεί από 
ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία», είπε ο 
Ροντρίγκεζ.

«Αυτές θα μπορούσαν να είναι κοινότητες 
που έχουν ήδη υψηλό επίπεδο δυσπιστίας 
για την καναδική κυβέρνηση», συνέχισε 
ο αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου 
του τμήματος για τη Διεθνή Ψηφιακή 
Πολιτική . «Συνήθως στοχεύουν αυτού 
του είδους τις κοινότητες και δημιουργούν 
αυτούς τους δεσμούς, λέγοντας ότι η 
κυβέρνηση λέει ψέματα για τον COVID-19 
και ότι λένε ψέματα όταν πρόκειται για 
την Ουκρανία.... Το έχουμε δει αρκετά», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάντως, ένας ειδικός είπε ότι τα σχόλια 
του αξιωματούχου ήταν «ένα σπάνιο 
παράδειγμα της κυβέρνησης να κατηγορεί 
δημόσια το Κρεμλίνο για τέτοιες τακτικές, αν 
και οι προσπάθειες παραπληροφόρησης 
της Μόσχας είναι καλά τεκμηριωμένες εδώ 
και χρόνια».Ο Ροντρίγκεζ είπε επίσης ότι 
η ρωσική παραπληροφόρηση ενισχύεται 
από τους αλγόριθμους των ιστοτόπων 
κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι ενδέχεται 
να απαιτούν κάποιου είδους κυβερνητική 
παρέμβαση για να αντιμετωπιστούν. 

Καναδάς: Ρωσικά τρολ 
στην «μάχη των fake news» 

Πώς επηρεάζουν την κοινή γνώμη 
για τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΚΑΝΑΔΑΣ
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Περίπου 15.000 εργαζόμενοι σε 
οικοδομές έχουν αποχωρήσει από 
την εργασία τους, γεγονός που 
ενδεχομένως θα επηρεάσει την 
παράδοση έργων στην ευρύτερη 
περιοχή του Τορόντο.

Πολλαπλές διαπραγματευτικές 
μονάδες στο πλαίσιο της Τοπικής 
οργάνωσης  183 LiUNA απέρριψαν 
όλες τις προτάσεις συμβάσεων και 
επέλεξαν να ξεκινήσουν απεργιακές 
κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα.

Το συνδικάτο αναφέρει ότι αυτοί που 
συμμετέχουν στην εργατική δράση 
είναι κατασκευαστές κουφωμάτων 
σπιτιών, εγκαταστάτες πλακιδίων, 
εγκαταστάτες χαλιών και σκληρού 
ξύλου και άτομα που ασχολούνται 
με εργασίες διαμόρφωσης υψηλών 
ορόφων.

“Αυτή τη στιγμή όλα τα εργοτάξια 
πολυώροφων κτιρίων στο GTA 
είναι εντελώς κλειστά. Τα εργοτάξια 
χαμηλών ορόφων επηρεάζονται 
επίσης σοβαρά λόγω της απεργίας 
που βρίσκεται σε εξέλιξη”, δήλωσε στο 
CP24 το απόγευμα της Δευτέρας ο 
εκπρόσωπος της τοπικής οργάνωσης 
LiUNA Local 183, Jason Ottey. “Τα 
μέλη μας θέλουν να επιστρέψουν στη 
δουλειά τους, αλλά χρειάζονται μια 
δίκαιη προσφορά από τη διοίκηση 
για να το κάνουν και αυτό που έχουν 
προσφέρει είναι πολύ μικρότερο από 
αυτό που τους προσφέρεται”.

Ο Ottey δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν έξι διαφορετικοί τομείς που 
βρίσκονται σε απεργία. 

Είπε ότι τα κύρια σημεία διαφωνίας 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα, 
αλλά “κυρίως” έχουν να κάνουν με 
τις αποζημιώσεις και το αυξανόμενο 
κόστος ζωής.

“Επειδή υπάρχει τόσο μεγάλος 
αριθμός τομέων που εκπροσωπούμε, 
είναι δύσκολο να εντοπίσουμε 
ακριβώς ποιο είναι το χάσμα, 
αλλά είναι σίγουρα ένα χρηματικό 
ζήτημα”, είπε. “Σε αντίθεση με τον 
τομέα της τεχνολογίας και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
όπου υπάρχουν μπόνους που 
προσφέρονται στους εργαζόμενους, τα 
μέλη μας μπορούν να βασίζονται μόνο 
στους μισθούς που τους παρέχονται 
μέσω της συλλογικής σύμβασης. 
Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να πετύχουμε ένα πολύ ισχυρό 
πακέτο μισθών που να μπορεί να τους 
παρέχει την οικονομική ασφάλεια που 
χρειάζονται μακροπρόθεσμα”.

Ενώ το συνδικάτο έχει προειδοποιήσει 
ότι η απεργία θα επηρεάσει σημαντικά 
την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων, 
θα μπορούσε να δει κανείς εργασίες 
να πραγματοποιούνται σε διάφορα 
εργοτάξια στο κέντρο της πόλης τη 
Δευτέρα το πρωί.

Σε απεργία 15.000 εργάτες 
οικοδομών στο GTA
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
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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

ΖΗΤΟύΝΤΑι...
Άτομα για πλήρη απασχόληση και για μερική απασχόληση.
Απαραίτητη η άδεια οδήγησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email:
5008479.on@gmail.com

«Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος 
είναι ότι από τότε που υπάρχει η κλασική 
ιατρική όπως την γνωρίζουμε σήμερα έχουν 
καταγραφεί τέτοια περιστατικά ηπατίτιδας 
σαν αυτά που μας απασχολούν σήμερα, 
όπου παρά το γεγονός ότι γίνεται ενδελεχής 
έλεγχος δεν καταφέρνουμε να βρούμε ποια 
είναι η αίτια που προκάλεσε την ηπατίτιδα 
και συνήθως αυτά τα παιδιά περνούν την 
οξεία φάση και γίνονται καλά», αναφέρει 
σε συνέντευξή του στη «Ζουγκλα», ο 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Παιδιατρικής, καθηγητής Παιδιατρικής 
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και διευθυντής του Παιδιατρικού Τμήματος 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Αδάμος 
Χατζηπαναγής.

Ο γνωστός επιστήμονας μίλησε για τα 
περιστατικά οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά 
που τον τελευταίο μήνα έχουν ανησυχήσει 
τους γονείς σε όλον τον κόσμο οι οποίοι 
ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι 
ακριβώς συμβαίνει.

Τι είναι αυτό που τράβηξε την 
προσοχή του ιατρικού κόσμου και της 
κοινωνίας ;

«Αυτό που ανησύχησε τον ιατρικό 
κόσμο και την κοινωνία είναι το εξής: Στην 
Αγγλία μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 3-4 
μηνών, εκεί που περίμενε κάποιος να δει 
10 -20 τέτοια περιστατικά,  εμφανίστηκαν 
111. Δηλαδή 6-7 φορές περισσότερα. 
Παράλληλα υπήρξε και συγκεκριμένη 
ηλικιακή κατανομή. Η πλειοψηφία αυτών 
των παιδιών ήταν ηλικίας 3-5 ετών και 
δυστυχώς ένα ποσοστό της τάξεως του 
8% χρειάστηκαν μεταμόσχευση διότι 
κατέληξαν σε ηπατική ανεπάρκεια. Όλα 
αυτά τα χαρακτηριστικά ανησύχησαν 
τους συναδέλφους και ψάχνουν να 
βρουν τον αιτιολογικό παράγοντα που 
προκαλεί αυτή την ηπατίτιδα την οποία 
ξέρουμε χρόνια. Είναι δεκαετίες που 

έχουμε τέτοια περιστατικά. Και τώρα 
οι συνάδελφοι άρχισαν να ρωτούν σε 
άλλες χώρες εάν υπήρξαν ή υπάρχουν 
παρόμοια περιστατικά. Οι χώρες μπορεί 
να δηλώνουν τέτοια περιστατικά όπως 
δήλωσε και η Κύπρος, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι έχουν την ίδια αιτιολογία με 
τα περιστατικά που αναφερόμαστε αυτή 
τη δεδομένη στιγμή, αυτά της Αγγλίας», 
τονίζει ο κος Χατζηπαναγής.

Ποια είναι τελικά η αιτία που προκαλεί 
αυτή την οξεία ηπατίτιδα ;

Ερωτηθείς για τους λόγους αύξησης των 
περιστατικών αυτής της μορφής ηπατίτιδας 
στα παιδιά ο καθηγητής είναι σαφής:

«Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε τους λόγος 
που αυξήθηκαν τα περιστατικά και έχουμε 
μπροστά μας κάποιες υποθέσεις. Και γι’ 
αυτόν τον λόγο το θέμα πήρε διάσταση. 
Μέχρι στιγμής στα χέρια μας έχουμε το 
γεγονός ότι το 77% αυτών των παιδιών 
που νόσησαν ήταν θετικά στον “αδενοϊό 
41”. Πρόκειται για έναν συνηθισμένο ιό 
που προσβάλει τα παιδιά πολύ τακτικά. 
Ενδεχομένως λοιπόν, ως υπόθεση λέμε 
πως επειδή τα τελευταία χρόνια είχαμε 
την πανδημία, τα lockdown και τις μάσκες, 
δεν δώσαμε την ευκαιρία αυτού του ιού να 
κυκλοφορήσει ανάμεσά μας, και τώρα που 
απελευθερωθήκαμε, άρχισε να κυκλοφορεί, 
να προκαλεί σωρεία λοιμώξεων και αυτά 
τα περιστατικά πιθανόν να οφείλονται 
σε αυτόν τον ιό. Η άλλη υπόθεση είναι ο 
αδενοϊός ,μαζί με τη συνύπαρξη με τον 
κορωνοϊό να είναι ένας επιβαρυντικός 
παράγοντας που οδηγεί σε αυτή τη μορφή 
της ηπατίτιδας. Άλλη υπόθεση είναι να 
υπάρχει κάποιος τοξικός παράγοντας, 
γιατί εκτός από τους ιούς τέτοιες ηπατίτιδες 
μπορούν να προκαλέσουν και φάρμακα, 
και αυτό διερευνάται. Διερευνούμε 
λοιπόν όλες αυτές τις πιθανότητες για 
να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα 

ασφαλές συμπέρασμα».
Πόσο θα πρέπει να ανησυχούν οι 

γονείς;
Σχετικά με το προβληματισμό που 

υπάρχει από την πλευρά των γονέων 
στέλνει μεταξύ άλλων ένα ξεκάθαρο 
μήνυμα:

«Η κατάσταση δεν έχει πάρει μορφή 
επιδημίας. Δεν έχουμε επιδημία αυτή τη 
στιγμή. Ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί. 
Αυτή η μορφή ηπατίτιδας υπήρχε 
διαχρονικά. Αυτό που άλλαξε ήταν ο 
αριθμός των περιστατικών σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Και ψάχνουμε εάν όλο 
αυτό σχετίζεται με κάποιον παράγοντα που 

αξίζει τον κόπο να τον ξέρουμε όλοι μας για 
να προστατευτούμε. Ο κόσμος μπορεί να 
είναι ήσυχος και εάν έχουμε νέα δεδομένα 
θα τον ενημερώσουμε. Υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα να τελειώσει όλη αυτή η 
ιστορία, να ξεφουσκώσει και να μην έχουμε 
βρει τίποτε. Θα ανησυχούσε μόνο εάν 
είχαμε επιδημία. Και κάτι ακόμα.Ο αδενοϊός 
κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο αλλά 
δεν μπορούμε να απαντήσουμε εάν αυτή η 
ηπατίτιδα είναι κολλητική αφού δεν ξέρουμε 
την αιτία. Οι ηπατίτιδες όμως γενικά είναι 
μεταδοτικές».

Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης
Zoygla.gr

«Δεν υπάρχει επιδημία οξείας ηπατίτιδας»
ΕΠιΚΑιΡΟΤΗΤΑ



3 μαιου 20228 εεβδομάδα Greek Weekly News



3 μαιου 2022 9εεβδομάδα Greek Weekly News



3 μαιου 202210 εεβδομάδα Greek Weekly News



3 μαιου 2022 11εεβδομάδα Greek Weekly News



3 μαιου 202212 εεβδομάδα Greek Weekly News



3 μαιου 2022 13εεβδομάδα Greek Weekly News



3 μαιου 202214 εεβδομάδα Greek Weekly News



3 μαιου 2022 15εεβδομάδα Greek Weekly News

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

Παιδιά εν υπνώσει
Η εγγονή μου είναι πολύ μικρή, 
μόλις 10 μηνών, κι όμως όποτε 
μ’ επισκέπτεται, το σπίτι μου 
μεταμορφώνεται σε παράδεισο. 
Φωτίζεται, ζωντανεύει, αποκτά 
χρώματα κι ευωδιές, όπως η καρδιά 
μου. Για τη μετάλλαξη αυτή, ευθύνεται 
ολοκληρωτικά τούτο τ’ αγγελάκι που 
χαμογελά κι ανασταίνομαι. Που με 
κοιτά με μάτια πλήρους 
αθωότητας, κάνοντας με 
να ξεχειλίζω τρυφεράδα και 
ευδαιμονία. Που απλώνει 
τα μικρά της χεράκια προς 
το μέρος μου και πιάνω τον 
εαυτό μου να συγκινείται απ’ 
την τυφλή εμπιστοσύνη. Θα 
‘θελα να γίνω το αλεξίσφαιρο 
γιλέκο, ο προστάτης άγγελος, 
ο ισόβιος σωματοφύλακας 
της... Να την προστατεύω 
κάθε φορά που το βήμα της 
στη ζωή θα γίνεται αβέβαιο, 
δισταχτικό, ασταθές, όπως 
είναι τώρα.

Την κοιτάζω και στη σκέψη 
μου έρχονται όλα τα παιδιά 
του κόσμου! Το ίδιο όμορφα, το ίδιο 
άδολα, το ίδιο απονήρευτα, το ίδιο 
άκακα. Τους προτείνεις το χέρι και 
το πιάνουν χωρίς άλλη σκέψη. Τους 
ανοίγεις την αγκαλιά σου και χώνονται 
μέσα χωρίς δισταγμό. Τους μιλάς και 
πιστεύουν την κάθε σου λέξη.

Γι’ αυτό άλλωστε και τα αγαπάμε 
όλοι. Γιατί μας γυρίζουν πίσω, στην 
ξέγνοιαστη παιδική μας ηλικία. Εκεί 
που ήμασταν ακόμα οι εαυτοί μας. 
Που δεν μας ενδιέφερε καθόλου η 

γνώμη των άλλων, ούτε το αύριο, 
ούτε τι ρούχα θα φορέσουμε ή τι θα 
φάμε. Εκεί που οι μικροκαβγάδες, οι 
παρεξηγήσεις, ακόμα κι οι αιματηρές 
συμπλοκές, ξεχνιόντουσαν σε χρόνο 
μηδέν, γιατί ήταν δευτερεύοντα. 
Πρωτεύοντα ήταν οι φίλοι και η χαρά 
του παιχνιδιού.

Πώς γίνεται λοιπόν -αναρωτιέμαι- 
αυτά τα αγνά, άκακα πλάσματα που 
όλοι αγαπάμε, να μεταμορφώνονται 
σε κάτι εγωκεντρικά, συμπλεγματικά 
τέρατα καθώς μεγαλώνουν; Η 
απάντηση βρίσκεται, δυστυχώς, στους 
γονείς που αναλαμβάνουν να τα 
«ξυπνήσουν» ή που τα χρησιμοποιούν 
σαν πιστοποιητικά των δικών τους 
ικανοτήτων. «Το δικό μου το παιδί...» κι 
ακολουθούν οι πρόωρες κι εκπληκτικές 
δεξιότητες του.

Το δικό μου το παιδί 
λοιπόν επέστρεψε κάποτε 
από τον παιδικό σταθμό 
σκεπτικό κι απορημένο, 
όταν στην ερώτηση της 
βρεφονηπιαγωγού «τι 
μάρκα αυτοκίνητο έχετε;» 
είχε απαντήσει «μπλε». 
Δεν θ’ ασχοληθώ με την 
αχαρακτήριστη ερώτηση 
της επιφορτισμένης με 
τη φροντίδα των παιδιών 
άσχετης, αλλά με την 
σκηνή που μου μετέφερε η 
μικρή. «Γέλαγαν τα παιδιά 
μαμά, γιατί γέλαγαν; Μπλε 
αυτοκίνητο δεν έχουμε;» 
Όπως όλοι οι γονείς βρέθηκα 
κι εγώ σε δίλημμα τότε. 

Τι έπρεπε ν’ απαντήσω, ώστε το 
παιδί να μην αισθανθεί μειονεκτικά, 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα να 
υπεισέλθω στο παιχνίδι μιας πρώιμης 
και ανούσιας πληροφόρησης. «Μπλε 
είναι αγάπη μου, σωστά απάντησες, 
μάλλον όμως εκείνα δεν ενδιαφέρονται 
τόσο για τα χρώματα όσο εμείς» Η 
καρδιά μου όμως είχε πονέσει. Όχι για 
το δικό μου μόνο παιδί, αλλά και για τα 
υπόλοιπα, τα τρίχρονα και τετράχρονα 
που τα έβαζαν να ανταγωνίζονται για 
τις μάρκες.

Τα παιδιά, από μόνα τους, δεν 
ξέρουν να επιδεικνύονται αν δεν το 
κάνουμε εμείς. Δεν ξέρουν τι πάει 
να πει συμφέρον, ανταγωνισμός, 
εγωισμός, ψέμα... Εμείς, τα εισάγουμε 
στον άσχημο κόσμο που φτιάξαμε, 
δήθεν για να «προστατεύσουμε». 
Και τα γεμίζουμε εγωισμούς, φόβους, 
καχυποψίες. Τα μαθαίνουμε να 
πνίγουν σκέψεις, επιθυμίες, όνειρα, 
χάριν ενός προσδοκώμενου κέρδους 
ή μιας επικερδούς καριέρας. Τα 
προπονούμε για έναν κόσμο σκληρό, 
σκοτεινό, δύσκολο, γεμάτο εχθρούς 
και ανταγωνιστές, Λαιστρυγόνες 
και Κύκλωπες. Επιμένουμε στα 
αρνητικά και στα δυσάρεστα. Και 
δεν ισχυρίζομαι πως δεν υπάρχουν, 
αλλά δεν υπάρχουν μόνο αυτά! 
Σταδιακά, ωστόσο, καταφέρνουμε 
να τ’ αποκλείσουμε απ’ οτιδήποτε 
είναι πραγματική ζωή, όπως ακριβώς 
κάποιοι φρόντισαν να αποκλείσουν κι 
εμάς προηγουμένως.

«Η απώλεια της παιδικότητας είναι 
αποτέλεσμα της ενηλικίωσης», 
ισχυρίζονται μερικοί. Μα η ενηλικίωση 
δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο 
ηλικιακό όριο. Είναι μια μακρά και 
σταδιακή διαδικασία ωρίμανσης, που 
περιλαμβάνει την ανάληψη ευθυνών, 
τη διαμόρφωση ηθικών, ιδεολογικών 
και κοινωνικών αξιών, την επιλογή 
ζωής που επιθυμούμε. Την αναζήτηση 
του ρόλου, της ταυτότητας και της 
θέσης μας στον κόσμο. Τίποτα από την 
παραπάνω εξέλιξη δεν έχει να κάνει 
με τον ενταφιασμό της αθωότητας. 
Μόνο το κυνήγι της «επιτυχίας», 
το συμφέρον, το άνομο κέρδος, το 
μίσος, μας αποξενώνουν από το 
παιδί που κρύβεται μέσα μας και που 
δεν του επιτρέπουμε να εκφραστεί. 
Φιμώνοντας το όμως, κινδυνεύουμε να 

στεγνώσουμε πρόωρα, να μαραθούμε, 
να γεράσουμε. Ενώ το παιδί μέσα μας 
παραμένει θαλερό, περιμένοντας την 
ευκαιρία να εξωτερικευτεί. Να κάνει 
τη σκανταλιά του, να λυθεί στα γέλια, 
να ουρλιάξει από χαρά, να κλάψει, να 
εκδηλωθεί!

Αν, λοιπόν, θέλουμε να είμαστε 
πραγματικά ευτυχισμένοι, πρέπει να 
φέρουμε στην επιφάνεια το άτακτο, 
αυθόρμητο, χαρούμενο, ανεξάρτητο, 
τολμηρό, δημιουργικό παιδί που 
υπνώνει μέσα μας. Πρέπει να 
επιστρέψουμε πίσω, στον εκπληκτικό 
κόσμο των παιδιών που ξέρουν να 
ζουν το τώρα, τη στιγμή, τη ζωή όπως 
έρχεται. Που ξέρουν να χαμογελούν 
μέχρι τ’ αφτιά.

Έρευνες έχουν δείξει πως τα παιδιά 
χαμογελούν 400 φορές την ημέρα, ενώ 
ένας ενήλικας μόλις 15. Κάπου χάσαμε 
375 χαμόγελα. Κάπου χάσαμε το νόημα 
της ζωής, την ουσία της ύπαρξής μας.

Και ναι, ο κόσμος μπορεί να μην 
είναι μαγικός, αλλά κάθε παιδί ξέρει 
να δημιουργεί μαγεία. Αν, ωστόσο, 
προσπαθήσετε και δεν καταφέρετε 
ν’ αφυπνίσετε το παιδί μέσα σας, 
δεν πειράζει. Επειδή σίγουρα, ως 
αντίβαρο, μπορείτε να προστατεύσετε 
τα παιδιά που υπάρχουν γύρω σας. 
Αφού, προστατεύοντας την αθωότητα, 
προστατεύουμε την ομορφιά και την 
ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, σ’ έναν 
κόσμο με περισσότερο φως.

Και μην ξεχνάμε πως η Βασιλεία των 
Ουρανών στα μικρά παιδιά, και σε 
όσους νηπιάζουν, ανήκει.

Τα παιδιά, από μόνα τους, 
δεν ξέρουν να επιδεικνύονται 

αν δεν το κάνουμε εμείς. 
Δεν ξέρουν τι πάει να πει 

συμφέρον, ανταγωνισμός, 
εγωισμός, ψέμα... Εμείς, 

τα εισάγουμε στον άσχημο 
κόσμο που φτιάξαμε, δήθεν 

για να τα «προστατεύσουμε». 

ΛΟΓΟΤΕΧΝιΚΑ
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LEXI WRITERS

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

Ο συμβολισμός των 
αρχαίων Ανθεστηρίων

Από την αρχαιότητα η πρωτομαγιά 
συμβολίζει την αναγέννηση της φύσης 
και της ζωής. Τα έθιμα και οι δράσεις που 
συνοδεύουν τη μέρα αυτή ξεκινούν από 
τα βάθη της ανθρώπινης παράδοσης 
και έχουν περάσει από γενιά σε γενιά. 
Στην αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη και μέχρι 
τα χρόνια του Βυζαντίου ο 5ος μήνας 

του χρόνου, ο Μάιος ήταν αφιερωμένος 
στον ετήσιο εορτασμό της θεάς της 
γονιμότητας και της γεωργίας, Δήμητρας. 
Την αναγέννηση της φύσης και της ζωής 
συμβόλιζε ο ερχομός της Περσεφόνης της 
κόρης της θεάς Δήμητρας, από τον Κάτω 
Κόσμο που ξαναρχόταν στη μάνα της και 
στη γη, μετά τη γιορτή των Ανθεστηρίων 
που γιορτάζονταν στο τέλος του χειμώνα 
συμβολίζοντας τον ερχομό της Άνοιξης.

Τα Ανθεστήρια, ήταν μια μεγαλοπρεπής 
πομπή των ανθέων προς τα ιερά και 
γιορταζόταν κοντά στην πανσέληνο, 
περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου του 
ρωμαϊκού ημερολογίου. Οι συμμετέχοντες 
φορούσαν γιρλάντες από λουλούδια γύρω 
από το κεφάλι, ιδιαίτερα τα παιδιά. Η 

μεγάλη γιορτή που καθιερώθηκε πρώτα 
στην Αθήνα και στη συνέχεια και σε άλλες 
πόλεις της Ελλάδας, ήταν μια τελετή με 
κανηφόρες, που κατευθύνονταν προς 
τα ιερά και μετέφεραν τεράστιες πομπές 
με λουλούδια. Τόσο στην Αθήνα, όσο και 
σε άλλες Ιωνικές πολείς τα Ανθεστήρια 
ονομάζονταν και Διονύσια γιατί γίνονταν 
για ν’ αποδοθούν τιμές στο Διόνυσο, το 
θεό της ευφορίας, της αμπέλου, της χαράς 
και του κρασιού. Ήταν η ετήσια γιορτή της 
άνοιξης και των λουλουδιών που συμβόλιζε 
την αναγέννηση της φύσης και των ψυχών, 
μετά το σκοτεινό και ψυχρό χειμώνα.

Τα Ανθεστήρια, η οποία ήταν η πρώτη 
επίσημη ελληνική γιορτή των λουλουδιών 
στην αρχαία Ελλάδα, γιορτάστηκαν και 
στην σύγχρονη Ελλάδα. Ξεκίνησαν το 
1927 και συνεχίστηκαν μέχρι και τη χούντα 
το 1967 οπότε και διακόπηκαν. Μετά την 
πτώση της χούντας αναβίωσαν σε κάποιες 
ελληνικές πόλεις όπως στο Ρέθυμνο, στην 
Καλαμάτα, στην Αλεξανδρούπολη (φωτό) 
και άλλες ως το 2004.

Η Πρωτομαγιά που γιορτάζεται σήμερα 
εκτός σπό την αναγέννηση της φύσης 
συμβολίζει και τον αγώνα για εργατικές 
διεκδικήσεις, για κοινωνική δικαιοσύνη 
και ανθρώπινες αξίες που δεν μπορούν 
να μετρηθούν με χρήμα και κέρδη. Η 
μέρα που η φύση δέχεται όλη τη θεϊκή 
ευλογία της αναγέννησης, θυμίζει επίσης 
πως οι εργαζόμενοι, και γενικότερα οι 
άνθρωποι δεν είναι μηχανές, ούτε είναι 
προγραμματισμένες συσκευές πλουτισμού 
των λίγων. Η Εργατική Πρωτομαγιά τιμάται 
σήμερα σε 107 χώρες του κόσμου, που 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 67% 
του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η ματωμένη πρωτομαγιά 
στο Σικάγο

Ήταν Πρωτομαγιά του 1886 όταν 

στο Σικάγο, τα εργατικά συνδικάτα 
ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας το 8ωρο 
και τις καλύτερες συνθήκες εργασίας με 
σύνθημα «Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες 
ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο».Τουλάχιστον 
400.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις 
απεργίες που γίνονταν σε ολόκληρη την 
Αμερική και πάνω από 80.000 στο Σικάγο. 
Η εξέγερση των εργατών κατέληξε σε μία 
από τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας. 
Μία σελίδα που γράφτηκε με αίμα στην 
παγκόσμια ιστορία και έμεινε γνωστή ως 
«η σφαγή του Haymarket».

Έτσι λοιπόν καθιερώθηκε η 1η Μαίου, 
ως ημέρα μνήμης και τιμής κατά της 
εργατικής υποδούλωσης και έμεινε στην 
ιστορία ως μία από τις κορυφαίες στιγμές, 
της πάλης των τάξεων που έδωσε ελπίδα 
σ’ όλους τους εργάτες του κόσμου για 
ένα μέλλον καλύτερο. Τους έδωσε πίστη 
ότι τα κεκτημένα δικαιώματα τους δεν θα 
μπορούσαν ποτέ να αναιρεθούν κι ότι θα 
μπορούσαν πλέον όλοι οι εργαζόμενοι 
να θεωρούν αυτονόητες τις ανθρώπινες 
συνθήκες εργασίας.

Η Πρωτομαγιά έγινε η μέρα σύμβολο 
των κοινωνικών αγώνων, όχι μόνο με 
τους νεκρούς Αμερικανούς εργάτες στο 
Σικάγο το 1886, αλλά και με τους Έλληνες 
καπνεργάτες του 1936 στη Θεσσαλονίκη, 
και τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή, 
την 1η Μάη του 1944. Γενικότερα είναι 
η μέρα σύμβολο για όλους αυτούς που 
έδωσαν τη ζωή τους σε κάθε γωνιά της 
γης για κοινωνική δικαιοσύνη, μέρες πιο 
ανθρώπινες κι ένα κόσμο απαλλαγμένο 
από εργασιακή εκμετάλλευση και 
κοινωνικές ανισότητες.

Ωστόσο, αν και οι αγώνες αυτοί 
άλλαξαν τις τότε συνθήκες προς το 
καλύτερο, στις μέρες μας παρατηρείται 
μια άτακτη οπισθοδρόμηση. Βλέπουμε 
κεκτημένα δικαιώματα, τόσο εργατικά 
όσο και ανθρώπινα, να αμφισβητούνται 
και να αναιρούνται. Οι συνθήκες ζωής 
της πλειοψηφίας των εργαζομένων 
έχουν ξεφύγει από τα πρότυπα που 
δημιουργήθηκαν κάποτε. Το κόστος ζωής 
αυξάνεται σ’ όλες τις χώρες της Δύσης που 
θεωρούνταν προνομιούχες, τσακίζοντας 
στην πλειοψηφία τους τους λαούς, ενώ 
σωματεία και συνδικάτα που υποτίθεται 
δημιουργήθηκαν από τους εργαζόμενους 
προς όφελός τους, δεν εξυπηρετούν 
πια τους ίδιους αλλά τους λιγοστούς 
κεφαλαιοκράτες. Οι τραπεζίτες και τα 
οικονομικά συμφέροντα των εμπόρων 
όπλων κατευθύνουν τον κόσμο, αντί των 
θλιβερών διαχειριστών της πολιτικής 
θεσμικής εξουσίας και οδηγούν την 
ανθρωπότητα στο χάος που δεν θυμίζει 
σε τίποτα αναγέννηση και δικαίωση. 
Ένας πόλεμος μαίνεται και απειλεί να 
καταστρέψει ξανά την ανθρωπότητα, μετά 
τις τραγικές συνέπειες μιας πανδημίας 
που, όπως φαίνεται, εξυπηρετεί πολλούς 
να μην τελειώσει.

Σε χώρες σαν την Ελλάδα που πλήγηκαν 
από την οικονομική κρίση, οι μισθοί είναι 
κατώτεροι από το σημείο που βρίσκονταν 
πριν από μια και πλέον δεκαετία, ενώ οι 
κυβερνώντες προωθούν ως φιλολαϊκή 
πολιτική και βελτίωση της ποιότητας ζωής 
μερικά ψίχουλα που παρέχουν έναντι των 
υπέρογκων αυξήσεων των ειδών πρώτης 
ανάγκης και την επισιτιστική κρίση που οι 
ηγέτες της Δύσης μας προειδοποιούν ότι 
είναι αναπόφευκτη!

Το επίσημο 8ωρο που έχει καθιερωθεί 
σε κάποιες χώρες του κόσμου εδώ και 142 
χρόνια, πολλές φορές ξεπερνάει το 12ωρο 
λόγω φόρτου εργασίας και της προσπάθειας 
των εργαζομένων να κρατήσουν τις θέσεις 
τους, ακόμα κι αν γίνονται αντικείμενο 
αισχρής εκμετάλλευσης. Στην περίοδο 
της καραντίνας και της τηλεργασίας, 

Anchor Motel  
 

716.693.0850
 

2332 River Rd, Niagara Falls New York 14304
 
 

www.anchormotelusa.com 

Πρωτομαγιά 
Γιορτή της αναγέννησης της φύσης και ημέρα τιμής στους 

αγώνες της εργατικής τάξης για κοινωνική δικαιοσύνη

που φαίνεται να είναι η κατεύθυνση του 
μέλλοντος, η εργασία ακόμη και την ώρα 
του οικογενειακού δείπνου δεν αποτέλεσε 
σπάνιο φαινόμενο.

Αναμφισβήτητα, όλα τα παραπάνω 
είναι αποτελέσματα μιας νοοτροπίας που 
έχουμε μάθει πια πολύ καλά: να εστιάζουμε 
ως κοινωνία στο “μη χειρότερα”, ώστε να 
φτάσουμε στο σημείο να ξεχάσουμε ότι 
μπορούμε και αξίζουμε ως άνθρωποι να 
ζήσουμε τα καλύτερα. Ξεχάσαμε αυτό 
που συμβόλιζε η πανέμορφη γιορτή 
των Ανθεστηρίων της αρχαιότητας: ότι ο 
άνθρωπος γεννήθηκε πρωτίστως για να 
ζει και να ευτυχεί. Όχι για να γίνεται είδος 
προς εκμετάλλευση.

Ιδιαίτερα σήμερα, περισσότερο από 
ποτέ, η εποχή μας απαιτεί να εστιάζουμε 
όχι στα “μη χειρότερα” -που, δυστυχώς, 
είναι από τις πιο κοινές φράσεις της 
καθημερινότητάς μας- αλλά στα βέλτιστα. 
Στα όνειρα και στα οράματα μας. Στα ιδανικά 
και στις αξίες μας. Σ’ αυτά που πραγματικά 
πρέπει να γιορτάζονται κάθε εργατική 
Πρωτομαγιά. Στους κοινούς ανθρώπινους 
στόχους που επικεντρώνονται στο 
συλλογικό και κοινωνικό καλό και σ’ ένα 
καλύτερο αύριο για τις νέες γενιές των 
ανθρώπων. Μπορούμε άραγε ως κοινωνία 
να εργαστούμε για το βέλτιστο, για να 
ξαναφέρουμε στη ζωή μας την πραγματική 
αναγέννηση των αρχαίων “Ανθεστηρίων” 
ή μας αρκούν τα “μη χειρότερα”; Ας μην 
ξεχνάμε ότι η λαϊκή αντίληψη για τη μεγάλη 
γιορτή των αρχαίων προγόνων μας ήταν 
ότι βοηθούσαν τις ψυχές να επουλώσουν 
τα τραύματα του παρελθόντος και τους 
έδιναν τη δύναμη για καλύτερη εξέλιξη στη 
ζωή.
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Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον Ι. Ναό της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 
είναι ευγενική προσφορά του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου

του I. Ναού  κ. ΘΕΟδωΡΟΥ ΡΑΛΛΗ

ΠΑΡΟιΚιΑ

Πάσχα
Στον Ιερό Ναό 
Αγίας Ειρήνης 

Χρυσοβαλάντου
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEOrGE VErrOS

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

(Νorth of Main Subway)

ύΓΕιΑ

Η «βιταμίνη του ήλιου», όπως διαφορετικά 
λέγεται η βιταμίνη D, συμβάλλει, μεταξύ 
άλλων, στην καλύτερη λειτουργία του 
ανοσοποιητικού και «χτίζει» γερά οστά. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας μέσος 
ενήλικας χρειάζεται 400-600 IU βιταμίνης 
D καθημερινά, όμως στην χώρα μας, παρά 
τον ήλιο, 1 στους 2 Έλληνες παρουσιάζει 
ανεπάρκεια ή έλλειψη. Εκτός από την 
έκθεση στο υπεριώδες φως, η διατροφή 
μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά 
έτσι ώστε να ενισχύσετε τον οργανισμό σας 
μ’ αυτή την πολύτιμη βιταμίνη. Φροντίστε, 
λοιπόν, να συμπεριλάβετε στο μενού σας 
τροφές όπως...

Μανιτάρια
Τα μανιτάρια, ειδικά αν είναι αποξηραμένα, 
θεωρούνται μία από τις καλύτερες (και 
πιο νόστιμες θα συμπληρώσουμε εμείς), 
πηγές βιταμίνης D. Ο λόγος είναι απλός: 
εκτίθενται στο υπεριώδες φως του ήλιου 
το οποίο στη συνέχεια μετατρέπουν σε 
βιταμίνη D, λειτουργώντας ακριβώς όπως 
ο οργανισμός μας. Από τις διάφορες 
ποικιλίες μανιταριών, τα πορτομπέλο 
και τα μανιτάρια σιτέικ είναι αυτά με τη 
μεγαλύτερη περιεκτικότητα.

Αυγά
Μπορεί να μην είναι το ίδιο πλούσια με τις 

υπόλοιπες τροφές της λίστας μας, όμως 
είναι μια καλή πηγή επιλογή που μπορεί να 
συμπεριληφθεί στο μενού μας. Επιπλέον, 
είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, κάτι που τα 
κάνει ακόμα πιο θρεπτικά. Ωστόσο, αν 
έχετε αυξημένη χοληστερίνη, θα πρέπει να 
τα καταναλώνετε με μέτρο.

Λιπαρά ψάρια
Αν είστε λάτρης των θαλασσινών, αυτή 
η πληροφορία θα σας χαροποιήσει. Τα 
λεγόμενα λιπαρά ψάρια, που είναι πλούσια 
σε λιπαρά οξέα ωμέγα 3, έχουν επίσης 
μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη D. 
Το σκουμπρί, ο σολομός, η πέστροφα, ο 
τόνος και η σαρδέλα, είτε μαγειρεμένα είτε 
σε κονσέρβα μπορούν να λειτουργήσουν 
συμπληρωματικά στην πρόσληψη της 
βιταμίνης από τον οργανισμό σας.

Γάλα
Το γάλα είναι επίσης πλούσιο σε βιταμίνη 
D (ειδικά αν είναι εμπλουτισμένο), εκτός 
από τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά που 
προσφέρει στον οργανισμό μας. Γι’ αυτό, 
μην πιέζετε μόνο το παιδί να πιει το γάλα 
του αλλά φροντίστε να του δίνετε εσείς το 
καλό παράδειγμα. Το ίδιο, μάλιστα, ισχύει 
και για το γάλα σόγιας αν το προτιμάτε ή το 
καταναλώνετε για λόγους υγείας.

Τυρί
Η ρικότα, το ελβετικό τυρί αλλά και η δική 

μας φέτα είναι πλούσια σε βιταμίνη D 
και σας δίνουν έναν λόγο παραπάνω να 
τα εντάξετε στη διατροφή σας. Ωστόσο, 
θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί ως 
προς την ποσότητα που καταναλώνετε 
καθημερινά, γιατί τα τυριά είναι πλούσια σε 
λιπαρά.

Συκώτι
Οι ειδικοί συνιστούν σε όλους όσοι έχουν 
έλλειψη σιδήρου να εντάξουν το συκώτι 
στη διατροφή τους. Όμως, εκτός αυτού, το 
συκώτι και ειδικά το βοδινό είναι πλούσιο 
σε βιταμίνη D και η κατανάλωσή του 
συνιστάται σε όσους παρουσιάζουν έλλειψη 
ή ανεπάρκεια. Μπορείτε να καταναλώσετε 
και αρνίσιο ή χοιρινό συκώτι, τα οποία 
όμως έχουν μικρότερη περιεκτικότητα.

Γιαούρτι
Το γιαούρτι, και ειδικά αν είναι 
εμπλουτισμένο, είναι επίσης πλούσιο σε 
βιταμίνη D. Για να σιγουρευτείτε ότι έχετε 
κάνει τη σωστή επιλογή, προτιμήστε 
κάποια συγκεκριμένη εταιρεία που παράγει 
εμπλουτισμένο γιαούρτι που το αναγράφει 
στη συσκευασία του.

Δημητριακά
Τα εμπλουτισμένα δημητριακά είναι πολύ 
καλές πηγές βιταμίνης D. Αν τα συνδυάσετε 
μάλιστα με γάλα για πρωινό, θα καταφέρετε 
να καλύψετε ένα ποσοστό των ημερήσιων 
αναγκών σας. Ωστόσο, φροντίστε να 
αποφύγετε τα δημητριακά με πρόσθετη 
ζάχαρη, σοκολάτα, αποξηραμένα φρούτα ή 
άλλα επιβαρυντικά για τον οργανισμό σας 
στοιχεία και προτιμήστε όσα είναι χαμηλά 
σε λιπαρά και πλούσια σε φυτικές ίνες.

Είναι αυτονόητο ότι τίποτα δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει τη γνώμη ενός γιατρού, 
τον οποίο θα πρέπει να συμβουλευτείτε 
σχετικά. Εκείνος θα κρίνει αν χρειάζεστε 
κάποιο συμπλήρωμα βιταμίνης D και 
πιθανώς να σας υποδείξει ποια είναι 
η σωστή διατροφή για τη δική σας 
εξατομικευμένη περίπτωση.

Τι να τρώτε 
αν έχετε 
έλλειψη 

βιταμίνης D



3 μαιου 2022 19εεβδομάδα Greek Weekly News

Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος-Τορόντο Ι.Ν. Αγ. Τριάδος-Τορόντο Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου-Kingston

Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά - Πασχαλινή Δεξίωση Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου - Hamilton

Ι.Ν. Προφήτη Ηλία - Mississauga

Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου-Τoronto

Ι.Ν. Αγ. Νικολάου
Scarborough

Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος
Markham

Ι.Ν. Παναγίας - Toronto

Πάσχα 2022
ΠΑΡΟιΚιΑ
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Σε μια δραματική σειρά εξελίξεων αυτή 
την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, 
Τζο Μπάιντεν, και οι σύμμαχοί του στο 
ΝΑΤΟ κλιμάκωσαν την πολιτική τους 
να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της 
Ουκρανίας από τη ρωσική επιθετικότητα, 
με μια πολιτική υπονόμευσης της δύναμης 
και της επιρροής της ίδιας της Ρωσίας.

Με τον τρόπο αυτό, φοβούνται ορισμένοι 
παρατηρητές, αφήνουν στον Ρώσο 
πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ελάχιστες 
επιλογές παρά να παραδοθεί ή να 
διπλασιάσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις, 
αυξάνοντας την πιθανότητα διεύρυνσης 
του πολέμου πέρα από την Ουκρανία, 
επισημαίνεται σε ανάλυση του Foreign 
Policy.

Την Πέμπτη, ο Μπάιντεν κάλεσε το 
Κογκρέσο να εγκρίνει το ποσό των 33 
δισ. δολαρίων σε πρόσθετη στρατιωτική, 
οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια για 
την Ουκρανία – πάνω από το διπλάσιο 
του προηγούμενου ποσού – και δήλωσε 
ότι στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον Πούτιν: 
«Δεν θα καταφέρετε ποτέ να κυριαρχήσετε 
στην Ουκρανία». Πέραν αυτού, είπε ο 
Μπάιντεν σε δηλώσεις του στο Λευκό Οίκο, 
η νέα πολιτική είχε ως στόχο «να τιμωρήσει 
τη ρωσική επιθετικότητα και να μειώσει τον 
κίνδυνο μελλοντικών συγκρούσεων».

Στη συνέχεια, ακολούθησε μία εξίσου 
ξεκάθαρη δήλωση αυτή την εβδομάδα 
από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ 
Όστιν, ο οποίος, μετά από συνάντηση 
στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο, 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ο στόχος 
των ΗΠΑ είναι τώρα να περιορίσουν τη 
δύναμη της Ρωσίας μακροπρόθεσμα, 
ώστε να μην έχει τη «δυνατότητα να 
αναπαράγει» τη στρατιωτική της επίθεση 
στην Ουκρανία. «Θέλουμε να δούμε τη 

Ρωσία να αποδυναμώνεται, σε βαθμό που 
να μην μπορεί να κάνει τα πράγματα που 
έκανε με την εισβολή στην Ουκρανία», 
δήλωσε ο Όστιν από την Πολωνία.

Η μετατόπιση αυτή μπορεί να ήταν η 
αφορμή που ώθησε τον Ρώσο υπουργό 
Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, να δηλώσει 
ότι η Ουάσιγκτον και η Δύση έχουν εισέλθει 
σε έναν πόλεμο «δι’ αντιπροσώπων» με 
τη Ρωσία, διακινδυνεύοντας έναν ακόμη 
παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος, όπως 
προειδοποίησε ο Λαβρόφ, θα μπορούσε να 
πάρει πυρηνική μορφή. «Ο κίνδυνος είναι 

σοβαρός, πραγματικός. Και δεν πρέπει να 
τον υποτιμήσουμε», τόνισε ο Λαβρόφ.

Επιπλέον, ο Πούτιν άφησε και πάλι 
να εννοηθεί αυτή την εβδομάδα, όπως 
κάνει από την έναρξη της εισβολής στην 
Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, ότι 
εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον 
του ΝΑΤΟ, λέγοντας: «Έχουμε όλα τα 
μέσα γι’ αυτό (σ.σ. για να απαντήσουμε σε 
μια άμεση απειλή κατά της Ρωσίας), αυτά 
για τα οποία κανείς άλλος δεν μπορεί να 
καυχηθεί. Και θα τα χρησιμοποιήσουμε, αν 
χρειαστεί».

Η νέα επιθετική προσέγγιση των ΗΠΑ 
απέσπασε επαίνους από πολλές πλευρές, 
ιδίως από νυν και πρώην αξιωματούχους 
του ΝΑΤΟ, οι οποίοι επιμένουν ότι οι 
ρωσικές πυρηνικές αντι-απειλές είναι μόνο 
κενή ρητορική.

«Είναι ο μόνος τρόπος για να 
προχωρήσουμε μπροστά», δήλωσε 
σε συνέντευξή του ο πρώην γενικός 
γραμματέας του ΝΑΤΟ, Άντερς Φογκ 
Ράσμουσεν: «Στη σκέψη του Πούτιν δεν 
έχει καμία διαφορά, γιατί το μόνο που θα 
ισχυριζόταν είναι ότι η πολιτική της Δύσης 
είναι να αποδυναμώσει τη Ρωσία ούτως 
ή άλλως. Γιατί λοιπόν να μην μιλήσει 
ανοιχτά γι’ αυτό; Το λάθος που κάναμε 
στο παρελθόν ήταν ότι υποτιμήσαμε 
τις φιλοδοξίες του Βλαντίμιρ Πούτιν, 
υποτιμήσαμε τη βιαιότητά του. Ταυτόχρονα, 
υπερεκτιμήσαμε τη δύναμη του ρωσικού 
στρατού».

Η νέα στρατηγική των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ βασίζεται εν μέρει στη συνεχιζόμενη 
επιτυχία της Ουκρανίας στο πεδίο της 
μάχης εναντίον του Πούτιν, ο οποίος 
αναγκάστηκε να μειώσει τις φιλοδοξίες του, 
από την πλήρη κατάληψη της Ουκρανίας, 
σε μια νέα μεγάλη επίθεση στο ανατολικό 
και νότιο τμήμα της.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, 
συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, 
η οποία μέχρι αυτή την εβδομάδα 
αμφιταλαντευόταν για την αποστολή 
βαρέων επιθετικών όπλων στην Ουκρανία, 
έχουν αυξήσει τη βοήθειά τους ως απάντηση 
στη Μόσχα. Ο Γερμανός καγκελάριος, 
Όλαφ Σολτς, υπό πολιτική πίεση στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό, ανακοίνωσε 
νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα 
του θα παράσχει 50 αντιαεροπορικά 
άρματα μάχης στην Ουκρανία.

Ωστόσο, άλλοι ειδικοί σε θέματα Ρωσίας 
εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και οι δυτικοί σύμμαχοί 
τους, στην πραγματικότητα, ξεπερνούν τις 
ίδιες τις κόκκινες γραμμές που απέφευγαν 
μέχρι τώρα. Για το μεγαλύτερο μέρος 
της δίμηνης σύγκρουσης, ο Μπάιντεν 
αρνήθηκε να εγκρίνει οποιαδήποτε 

στρατιωτική υποστήριξη, όπως μεγάλα 
επιθετικά όπλα ή ζώνη απαγόρευσης 
πτήσεων, που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ότι θέτει τις δυνάμεις των ΗΠΑ ή του ΝΑΤΟ 
σε άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία.

Τώρα, ορισμένοι παρατηρητές 
ανησυχούν ότι. με την πρόσθετη βοήθεια 
και τις αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις, 
ο Αμερικανός πρόεδρος στριμώχνει τον 
Πούτιν σε μια γωνία, από την οποία μπορεί 
μόνο να πολεμήσει ή να παραδοθεί. Η 
δεύτερη πορεία θα σήμαινε την παραίτηση 
από τον στόχο της καριέρας του Πούτιν, να 
ενισχύσει τη Ρωσία έναντι της Δύσης.

Ωστόσο, ο Ρώσος ηγέτης, ο οποίος 
εδώ και καιρό λέει πως στόχος της Δύσης 
ήταν να αποδυναμώσει ή να περιορίσει τη 
Ρωσία, δεν άφησε ποτέ να εννοηθεί ότι θα 
παραδινόταν, κατά τη διάρκεια της μίας και 
πλέον δεκαετίας επιθετικών κινήσεών του 
εναντίον γειτονικών χωρών, κυρίως της 
Ουκρανίας και της Γεωργίας.

«Στα μάτια του Κρεμλίνου, η Δύση θέλει 
να πάρει τη Ρωσία. Αυτό δεν είχε ειπωθεί 
ποτέ. Τώρα είναι ξεκάθαρο», δήλωσε 
ο Sean Monaghan, ειδικός σε θέματα 
Ευρώπης στο Κέντρο Στρατηγικών και 
Διεθνών Σπουδών. «Αν το συνδυάσετε 
αυτό με τα σχόλια του Μπάιντεν στην 
Πολωνία, τον περασμένο μήνα, ότι «αυτός 
ο άνθρωπος (σ.σ. ο Πούτιν) δεν μπορεί 
να παραμείνει στην εξουσία», όλα αυτά 
μετατρέπουν αυτό τον πόλεμο επί εδάφους 
σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση και μπορεί 
να καταστήσουν τη διαπραγμάτευση 
μιας διευθέτησης για τον τερματισμό του 
πολέμου στην Ουκρανία πολύ πιο δύσκολη 
ή και αδύνατη προς το παρόν».

«Αν χάσει ο Πούτιν, θα φροντίσει να 
χάσουν όλοι»

Ο George Beebe, πρώην επικεφαλής 
ανάλυσης της Ρωσίας για τη CIA, δήλωσε 
ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ίσως κινδυνεύει 
να ξεχάσει πως «το σημαντικότερο εθνικό 
συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών είναι 
να αποφύγουν μια πυρηνική σύγκρουση 
με τη Ρωσία». Πρόσθεσε, μάλιστα, 
ότι «οι Ρώσοι έχουν την ικανότητα να 
διασφαλίσουν πως όλοι οι άλλοι θα 
χάσουν, αν χάσουν και αυτοί. Και ίσως 
εκεί να οδηγούμαστε. Είναι μια επικίνδυνη 
στροφή για εμάς».

Ίσως η πιο ανησυχητική τροπή των 
γεγονότων είναι ότι δεν φαίνεται πλέον 
να υπάρχει καμία πιθανότητα εξόδου από 
τον πόλεμο μέσω διαπραγματεύσεων – 
παρά τη δήλωση του Πούτιν στον γενικό 
γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο 
Γκουτέρες, ότι εξακολουθεί να ελπίζει σε 
μια τέτοια λύση.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πώς η στρατηγική Μπάιντεν 
μπορεί να οδηγήσει σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο
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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!!!

Επίσκεψη στο 
Μουσείο ROM

Το Βασιλικό Μουσείο Οντάριο επισκέφθηκαν οι κυρίες του Τμήματος Πρόνοια της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, όπου εκτίθεται το άγαλμα Κόρη αρ. 
670, ένα σπάνιο και πολύ καλά διατηρημένο δείγμα αρχαϊκής τέχνης που δάνεισε το Μουσείο Ακρόπολης στο Βασιλικό Μουσείο Οντάριο. Υπό την 
ηγεσία της προέδρου της ΕΚΤ κ. Μπέτυς Σκουτάκη, η ομάδα περιηγήθηκε τους χώρους του Μουσείου και θαύμασε ιδίοις όμασι τα σπάνια εκθέματα.

ΠΑΡΟιΚιΑ
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Πόλεμος στην Ουκρανία: Πώς 
η στρατηγική Μπάιντεν μπορεί να 
οδηγήσει σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο
«Άλλο πράγμα είναι να ακολουθείς μια πολιτική 

αποδυνάμωσης του Πούτιν και άλλο να το λες δυνατά. 
Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να πετύχει ο Πούτιν μια 
πολιτική λύση, οπότε ίσως δεν είναι σοφό να το δηλώνουμε 
αυτό», δήλωσε ένας ανώτερος ευρωπαίος διπλωμάτης, 
μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο», δήλωσε ο Charles Kup-
chan, πρώην ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ και τώρα 
μελετητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Georgetown. 
«Πρέπει να αρχίσουμε να προχωράμε πέρα από τα Javelins 
και τους αντιαρματικούς πυραύλους και να μιλήσουμε για ένα 
πολιτικό τελικό παιχνίδι».

Ή, όπως το έθεσε ο Beebe, «πρέπει να βρούμε έναν τρόπο 
να μεταφέρουμε με κάποιο τρόπο διακριτικά στους Ρώσους, 
ότι θα ήμασταν πρόθυμοι να χαλαρώσουμε τις κυρώσεις στο 
πλαίσιο μιας διεθνούς διευθέτησης. Η στρατιωτική βοήθεια 
προς την Ουκρανία θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί 
ως μοχλός πίεσης».

Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια διαπραγμάτευση μοιάζει 
λιγότερο πιθανή από ποτέ. Και οι δύο πλευρές φαίνεται να 
είναι έτοιμοι για μια μακρά μάχη. Μετά τη συνάντησή του με 
τον Πούτιν και τον Λαβρόφ την Τρίτη, ο Γκουτέρες αναγνώρισε 
ότι μια άμεση κατάπαυση του πυρός δεν ήταν στα χαρτιά και 
ότι ο πόλεμος «δεν θα τελειώσει με συναντήσεις».

Μόλις πριν από ένα μήνα, ο Ζελένσκι διακινούσε την ιδέα 
μιας ουδέτερης Ουκρανίας, που δεν θα εντασσόταν στο 
ΝΑΤΟ, και πρότεινε να αναγνωριστούν οι αυτονομιστικές 
δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία. Όμως, ο Ζελένσκι 
δήλωσε έκτοτε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
Σαρλ Μισέλ ότι, υπό το φως των ρωσικών θηριωδιών, η 
ουκρανική κοινή γνώμη ήταν κατά των διαπραγματεύσεων 
και τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του πολέμου.

Εν τω μεταξύ, η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν δηλώσει 
ότι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, 
παραβιάζοντας τη μακροχρόνια πολιτική τής ουδετερότητας 
και δημιουργώντας ενδεχομένως ένα νέο περιβάλλον, που 
θα προκαλέσει τριγμούς κατά μήκος των βόρειων συνόρων 
της Ρωσίας. Αυτό θα αποτελούσε καταστροφικό πλήγμα για 
τον Πούτιν, ο οποίος έχει συχνά επικαλεστεί την ανατολική 
επέκταση του ΝΑΤΟ ως «casus belli» για την πλήρους 
κλίμακας εισβολή του στην Ουκρανία.

Και δεν υπάρχουν πολλές προοπτικές ότι οποιαδήποτε 
από αυτές τις εντάσεις θα μειωθεί σύντομα. Ο Όστιν 
συγκάλεσε επίσης αυτή την εβδομάδα μια «ομάδα επαφής 
για την Ουκρανία», 40 χωρών, η οποία προετοιμάζεται γι’ 
αυτό που ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Μαρκ 
Μίλεϊ, δήλωσε ότι είναι πιθανό να είναι μια «παρατεταμένη 
σύγκρουση», που θα μετρηθεί «τουλάχιστον σε χρόνια».

Ο Μπάιντεν δεν έχει πει ποια θα μπορούσε να είναι η 
απάντηση των ΗΠΑ, εάν ο Πούτιν αναπτύξει τακτικά ή 
στρατηγικά πυρηνικά όπλα. Επιπλέον, καμία από τις δύο 
πλευρές δεν έχει θέσει σαφείς κανόνες στο μεταψυχροπολεμικό 
περιβάλλον για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων – ιδιαίτερα 
καθώς οι συμφωνίες εξοπλισμών της εποχής του Ψυχρού 
Πολέμου, όπως η Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις 
Μέσου Βεληνεκούς, έχουν μπει στο αρχείο και τα συστήματα 
μεταφοράς πυρηνικών όπλων έχουν γίνει ταχύτερα και 

διέπονται κυρίως από αυτόματα ψηφιοποιημένα συστήματα.
Στο πλαίσιο μιας πολιτικής του Κρεμλίνου, που είναι γνωστή 

ως «κλιμάκωση για την αποκλιμάκωση» – απειλώντας να 
προχωρήσει σε πυρηνική επίθεση, εάν η Δύση προσπαθήσει 
να τον σταματήσει – ο Πούτιν επαναφέρει χρόνο με το 
χρόνο τα πυρηνικά όπλα στους υπολογισμούς του για τον 
συμβατικό πόλεμο. Κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών 
που βρίσκεται στην εξουσία, έχει εγκρίνει την κατασκευή 
πυρηνοκίνητων πυραύλων Κρουζ, υπερωκεάνιων τορπιλών 
με πυρηνικό οπλισμό, υπερηχητικών οχημάτων ολίσθησης 
και περισσότερων πυρηνικών όπλων χαμηλής απόδοσης 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ωστόσο, ο Πούτιν δεν έχει έρθει ποτέ τόσο κοντά στο 
να απειλήσει να τα χρησιμοποιήσει, ούτε έχει ξεκαθαρίσει 
αν ή πώς θα μπορούσε να το κάνει. Μέχρι την κρίση στην 
Ουκρανία, εκείνοι που σχεδιάζουν την στρατηγική των ΗΠΑ 
δεν θεωρούσαν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από τη 
Μόσχα ως αξιόπιστη απειλή. Οι περισσότεροι πιστεύουν 
ότι ο Πούτιν θα κλιμακώσει, πρώτα, χρησιμοποιώντας 
κυβερνοεπιθέσεις ή άλλες μη πυρηνικές δυνατότητες.

Πολλοί εμπειρογνώμονες λένε επίσης πως δεν πιστεύουν 
ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποκόμιζε μεγάλο όφελος από 
τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων στο εσωτερικό της 
Ουκρανίας – και θεωρείται αρκετά ορθολογικός παράγοντας, 
ώστε να μη διανοηθεί ποτέ να εκτοξεύσει διηπειρωτικούς 
βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικό οπλισμό εναντίον των 
ΗΠΑ. Αλλά ο Πούτιν έχει επίσης υποδείξει στο παρελθόν 
ότι δεν μπορεί να δεχθεί τον διαχωρισμό μιας ανεξάρτητης 
Ουκρανίας από τον ρωσικό έλεγχο, γράφοντας σε ένα 
δοκίμιο, τον Ιούλιο του 2021, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν 
«συγκρίσιμη, ως προς τις συνέπειές της, με τη χρήση όπλων 

μαζικής καταστροφής εναντίον μας».
Ο Ρόμπερτ Γκαλούτσι, πρώην ανώτερος διαπραγματευτής 

των πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι ρωσικές 
πυρηνικές απειλές είναι μια νέα τακτική και «θα πρέπει να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη, εάν επρόκειτο να εμπλακούμε 
άμεσα σε σύγκρουση με τις ρωσικές δυνάμεις εντός ή γύρω 
από την Ουκρανία, δηλαδή πάνω ή πέρα από τα ρωσικά 
σύνορα».

Ο Beebe, ο οποίος είναι σήμερα διευθυντής υψηλής 
στρατηγικής στο Ινστιτούτο Quincy, δήλωσε ότι πιστεύει πως 
το αποτέλεσμα, πιθανότατα, θα επεκταθεί σε ένα ασταθές 
αδιέξοδο – το οποίο όμως θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 
πιο ασταθές και επικίνδυνο από το μεγαλύτερο μέρος του 
Ψυχρού Πολέμου. «Το πιο πιθανό είναι να καταλήξουμε σε 
κάποιου είδους μακροχρόνια ασταθή αντιπαράθεση, που 
διχάζει την Ουκρανία και την Ευρώπη, όπου δεν υπάρχουν 
κανόνες στο παιχνίδι», εξήγησε και προσέθεσε: «Δεν 
πρόκειται τόσο για έναν νέο ψυχρό πόλεμο, όσο για μια 
χαίνουσα πληγή στην Ευρώπη».

Τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο 
περίπλοκα εάν η νέα, ενισχυμένη Δύση και το ΝΑΤΟ 
επεκτείνουν την εμβέλειά τους πέρα από την Ευρώπη, την 
Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή στον Ινδο-Ειρηνικό, 
όπως πρότεινε η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Λιζ Τρας, 
σε ομιλία της αυτή την εβδομάδα. Η Τρας δήλωσε ότι «το 
ΝΑΤΟ πρέπει να έχει μια παγκόσμια προοπτική, έτοιμο να 
αντιμετωπίσει παγκόσμιες απειλές. Πρέπει να προλάβουμε 
τις απειλές στον Ινδο-Ειρηνικό, συνεργαζόμενοι με τους 
συμμάχους μας, όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία, για να 
διασφαλίσουμε την προστασία του Ειρηνικού. Και πρέπει 
να διασφαλίσουμε ότι δημοκρατίες, όπως η Ταϊβάν, είναι σε 
θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

Αυτό, με τη σειρά του, εγείρει την προοπτική ενός 
παρατεταμένου παγκόσμιου Ψυχρού Πολέμου, όχι μόνο με 
τη Ρωσία, αλλά και με την Κίνα. Και είναι ένας πόλεμος που 
θα μπορούσε εύκολα να γίνει θερμός, δήλωσε ο Beebe, με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να έρχονται 
αντιμέτωποι με μια συμμαχία «μιας πλούσιας σε πόρους 
Ρωσίας, σε συνεργασία με μια τεχνολογικά και οικονομικά 
ισχυρή Κίνα».

ΗΠΑ: Ενοχλήθηκαν 
για την πρόσκληση της 

Ρωσίας στη Σύνοδο 
Κορυφής της G20

 ΗΠΑ δεν είδαν με καλό μάτι την πρόσκληση στη Μόσχα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσαν σήμερα ότι αρνούνται 

να συνομιλήσουν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ 
Πούτιν «σαν να μην συμβαίνει τίποτα» μετά την εισβολή 
στην Ουκρανία, σχολιάζοντας την πρόσκληση που του 
απηύθυνε η Ινδονησία να παραστεί στη σύνοδο κορυφής 
της G20 τον Νοέμβριο, μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του, 
τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε 
να συμπεριφερόμαστε σαν να μην συνέβη τίποτα όσον 
αφορά τη συμμετοχή της Ρωσίας στους διεθνείς θεσμούς», 
ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, Τζαλίνα Πόρτερ.

Θα πάρει μέρος;
Η εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε ωστόσο αν, λόγω 

αυτής της πρόσκλησης, η Ουάσινγκτον θα αρνηθεί να 
συμμετάσχει στη σύνοδο.

Η Ινδονησία, που προεδρεύει αυτήν την περίοδο στην 

Ομάδα των 20, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι προσκάλεσε τον 
Ζελένσκι και τον Πούτιν στη σύνοδο του Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει εκφράσει 
δημοσίως τις αντιρρήσεις του για την παρουσία του Πούτιν 
στην G20, υπενθύμισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου 
Τζεν Ψάκι, χαιρετίζοντας ταυτόχρονα την πρόσκληση που 
έστειλε η Τζακάρτα στον Ουκρανό πρόεδρο.

Η Ινδονησία δέχτηκε πιέσεις από τις δυτικές χώρες για 
να αποκλείσει τη Ρωσία από τη σύνοδο κορυφής, όμως 
αρνήθηκε εξηγώντας ότι ο ρόλος της ως οικοδεσπότριας 
χώρας την υποχρεώνει να παραμείνει «ουδέτερη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Εγκαίνια του προεκλογικού γραφείου του κ. Aris Babikian

Τα εγκαίνια του προεκλογικού του 
γραφείου στο 4002 Sheppard  έκανε 
ο Καναδός πολιτικός Aris Babikian.

Ο Άρης Μπαμπικιάν εξελέγη στις 
επαρχιακές εκλογές του Οντάριο το 
2018. 

Πολιτικός με ήθος και 
έντονη πολιτική και κοινωνική 
δραστηριότητα, ο Άρης Μπαμπικιάν 
διεκδικεί και πάλι την ψήφο των 
πολιτών της περιφέρειας Scarbor-
ough-Agincourt, με το Προοδευτικό 
Συντηρητικό Κόμμα του Οντάριο, 
την οποία εκπροσωπεί από το 
2018.

Οι εκλογές για τη νέα σύνθεση της 
επαρχιακής Βουλής του Οντάριο θα 
γίνουν στις 2 Ιουνίου 2022.

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα 
είναι από την ημέρα των εγκαινίων 
του προεκλογικού του γραφείου.
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Πανέξυπνο 2χρονο μπορεί 

ήδη να διαβάσει!

Η Lethu Lethukuthula Nongcebo Bhengu είναι τόσο 
έξυπνη και προχωρημένη για την ηλικία της που οι 
ικανότητές της στην ανάγνωση αγγίζουν το επίπεδο ενός 
εξάχρονου παιδιού.

Η μητέρα της, η οποία είναι 29 ετών, άρχισε να διδάσκει 
στην κόρη της να διαβάζει στις αρχές Ιανουαρίου. 
Χρησιμοποίησε την μέθοδο φωνητικής ορθογραφίας, η 
οποία περιλαμβάνει τον εντοπισμό των ήχων που κάνει 
κάθε γράμμα ή συνδυασμός γραμμάτων για τη δημιουργία 
λέξεων και προτάσεων.

Μαμά και κόρη ζουν στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας 
Αφρικής, και η 29χρονη είναι τόσο περήφανη που δε χάνει 
ευκαιρία να μοιραστεί το πόσο έξυπνη είναι η κορούλα της 
με τους ακολούθους της στο TikTok.

Διάφορα βιντεάκια δείχνουν τη Lethu να ολοκληρώνει 
διάφορες εργασίες κατανόησης, όπως η δημιουργία 
προτάσεων και η αντιστοίχιση λέξεων με εικόνες.

Το απίστευτο δίχρονο μιλάει και αγγλικά και ζουλού και 
μπορεί να διαβάζει λέξεις που εντοπίζει σε πινακίδες και 
γκράφιτι σε δημόσιους χώρους.

Τα βίντεό της 29χρονης έχουν περισσότερα από οκτώ 
εκατομμύρια likes, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο 
απίστευτη είναι η κόρη της. Μάλιστα, αρκετοί από τους 
χρήστες που είναι δάσκαλοι στο επάγγελμα σχολιάζουν 
πόσο πανέξυπνη είναι η μικρούλα.

«Ο λόγος που έκανα TikTok είναι για να εμπνεύσω 
άλλους γονείς. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν σπουδαία 
πράγματα και είναι πολύ πιο ικανά απ’ όσο νομίζουμε. Όσο 
νωρίτερα αρχίσουμε να τα διδάσκουμε τόσο το καλύτερο», 
λέει η μητέρα.

Οι 6 κανόνες της Κοκό 
Σανέλ για την ιδανική 
γυναικεία ντουλάπα

Η Κοκό Σανέλ ήταν η επιτομή της κομψότητας και σφράγισε 
δια παντός τον κόσμο της μόδας με την διαχρονικότητα 
του στιλ της αλλά και το κοφτερό μυαλό της. Οι απόψεις 
της σχετικά με το πώς πρέπει αλλά και πώς δεν πρέπει 
να ντύνεται μια γυναίκα ήταν κάθε άλλο παρά αδιάφορες 

και οι «κανόνες» της 
ακολουθούνται ως 
Ευαγγέλιο μέχρι και 
σήμερα.

Ποιες είναι όμως οι… 
6 εντολές της μεγάλης 
Κυρίας της μόδας για 
την ιδανική γυναικεία 
γκαρνταρόμπα;

Κανόνας Νο1: 
Επενδύστε σε 

παπούτσια
Η Κοκό τα ‘χει πει: 

«Μια γυναίκα που φοράει 
όμορφα παπούτσια δεν 
είναι ποτέ άσχημη», 
προσυπογράφοντας την 
παγιωμένη στον κόσμο 
της μόδας γνώμη που 
θεωρεί τα παπούτσια ως 
το απόλυτο «αξεσουάρ» 
μόδας. Αξίζει να 
σημειωθεί επίσης και η 
άλλη ρήση της διάσημης 
σχεδιάστριας: «Να έχετε 
ψηλά τακούνια, κεφάλι 

και στάνταρτς».
Κανόνας Νο2: Άσπρο και μαύρο

Αν η διαχρονικότητα ήταν χρώμα, τότε θα ήταν κάποιο 
απ’ τα δύο: άσπρο ή μαύρο. Η ιδανική γυναικεία ντουλάπα, 
πρέπει να έχει κι απ’ τα δυο.

«Οι γυναίκες έχουν στο μυαλό τους όλα τα χρώματα 

εκτός από την απουσία χρώματος. Έχω ξαναπεί ότι το 
μαύρο τα έχει όλα. Το άσπρο επίσης. Η ομορφιά τους είναι 
απόλυτη. Πρόκειται για την απόλυτη αρμονία.»
Κανόνας Νο3: Περιποίηση

Παρόμοια λογική με τη Μονρόε που φέρεται να έχει 
πει, ότι μια γυναίκα πρέπει να μην πηγαίνει ούτε μέχρι το 
περίπτερο χωρίς να φοράει λίγο κραγιόν (δεν υιοθετούμε!), 
είχε η μεγάλη σχεδιάστρια:

«Όσο χειρότερα νιώθει μια γυναίκα, τόσο καλύτερη 
πρέπει να είναι η εμφάνισή της.»

«Ντύσου μέτρια και θα θυμούνται το φόρεμα. Ντύσου 
άψογα και θα θυμούνται τη γυναίκα»

«Δεν καταλαβαίνω πώς μια γυναίκα μπορεί να φύγει 
απ’ το σπίτι χωρίς να περιποιηθεί λίγο τον εαυτό της –
τουλάχιστον για λόγους ευγένειας. Κι έπειτα… ποτέ δεν 
ξέρεις, ίσως είναι η ημέρα που έχει ραντεβού με την τύχη 
της. Και είναι απαραίτητο να είσαι όσο πιο όμορφη γίνεται 
για χάρη της τύχης σου.»

Μη φοβού, όμως, δεν χρειάζονται υπερβολές -ακόμα κι 
η Σανέλ υποστηρίζει ότι «Η φροντίδα της εμφάνισής σου 
πρέπει να αρχίζει απ’ την καρδιά και την ψυχή σου. Τα 
προϊόντα ομορφιάς δεν βοηθούν από μόνα τους.»

Κανόνας Νο4: Το παν είναι η σωστή εφαρμογή
Ή αλλιώς: τα ρούχα σου πρέπει να τα φοράς κι όχι να 

σε φορούν. Σημασία έχει τα ρούχα σου να σου πηγαίνουν 
–δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η κορυφαία σχεδιάστρια. Ένα 
πανάκριβο φόρεμα με κακή εφαρμογή δεν έχει τίποτα να 
σου προσφέρει. Η Κοκό το λέει καθαρά «Η μόδα είναι σαν 
την αρχιτεκτονική: τα πάντα είναι θέμα αναλογιών».
Κανόνας Νο5: Απλότητα

Τόσο η κομψότητα, όσο και η διαχρονικότητα δεν 
μπορούν παρά να αντιστοιχούν στην απλότητα κι όχι στην 
φλυαρία.

«Το κλειδί για την αληθινή κομψότητα είναι η απλότητα»

Είμαι τρελή για τον άντρα 
μου κι ας μας χωρίζουν

35 χρόνια

Ο έρως χρόνια δεν κοιτά λέει ο σοφός λαός και η 
παρακάτω μαρτυρία το αποδεικνύει περίτρανα! Ο λόγος 
για μία μαμά που, παρά τα 35 χρόνια που την χωρίζουν με 
τον σύζυγό της, δεν σταμάτησε λεπτό να είναι ερωτευμένη 
μαζί του. Ο σεβασμός, η εκτίμηση και η βαθιά αγάπη 
που ενώνουν το ζευγάρι πάνω από δέκα χρόνια είναι 
αξιοζήλευτα.

«Ο σύζυγός μου είναι ποιητής, επιχειρηματίας και 
περήφανος πατέρας. Τυχαίνει επίσης να είναι 35 χρόνια 
μεγαλύτερος από εμένα και 60 χρόνια μεγαλύτερος από 
τον γιο μας ενώ το όνομά του είναι Young (που σημαίνει 
νέος)...

Αν με ρωτούσατε πριν από πέντε χρόνια με ποιον 
φαντάζομαι να κάνω οικογένεια, σίγουρα δεν ήταν στη 
λίστα μου κάποιος τόσο μεγαλύτερός μου. Εάν, πάλι, 
έκανε μια τέτοια σχέση κάποιος φίλος μου, το πιθανότερο 
είναι πως θα τον αποθάρρυνα λέγοντάς του ότι η μεγάλη 
διαφορά ηλικίας σε ένα ζευγάρι δημιουργεί προβλήματα. 

Ωστόσο, σε λίγες μέρες θα γιορτάσω την 11η επέτειο 
γάμου με έναν άντρα πολύ μεγαλύτερό μου. Η αγάπη, η 
εκτίμηση και ο θαυμασμός που νιώθουμε ο ένας για τον 
άλλον παραμένουν αναλλοίωτα μέσα στα χρόνια κι όταν 
μας ρωτούν πώς γνωριστήκαμε, η απάντηση είναι πάντα 
ίδια: μόλις είδε ο ένας τον άλλον, απλά… κολλήσαμε! Έγινε 
αυτό το μαγικό κλικ που δένει τους ανθρώπους και τίποτα 
δεν είναι ικανό να τους χωρίσει. 

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι που μας βλέπουν βρίσκουν 
πολλά μειονεκτήματα στη σχέση μας. Το λάθος που κάνουν, 
όμως, είναι να νομίζουν ότι δεν έχουμε λάβει υπόψη αυτά 
που μας χωρίζουν και τα προβλήματα που ενδέχεται να 
προκύψουν. Φυσικά και σκεφτόμαστε το μέλλον. Φυσικά 
και ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν θα είναι πάντα εύκολα και 
διασκεδαστικά. Και, φυσικά, συνειδητοποιούσαμε από την 
αρχή ότι φαινόμαστε “παράξενοι” μαζί όταν βγαίνουμε έξω. 

Στα πρώτα μας ραντεβού, όταν εγώ ήμουν 20 κι εκείνος 
55, όλοι μας κοιτούσαν περίεργα όταν ανταλλάσσαμε τα 
πρώτα μας αμήχανα φιλιά ή όταν καθόμασταν με τις ώρες 

σε μπαρ κι εστιατόρια. Εγώ με σκισμένα τζιν κι εκείνος με 
κοστούμι, σίγουρα δεν φαινόμασταν και τόσο ταιριαστοί… 
Όμως, όταν είσαι παράφορα ερωτευμένος όπως ήμουν 
(και είμαι) εγώ, δεν δίνεις σημασία στα αδιάκριτα βλέμματα 
ή τις γκριμάτσες αποδοκιμασίας. 

Μετά από έξι μήνες μαζί του, ήξερα ότι είναι ο άντρας 
της ζωής μου. Τότε αποφασίσαμε πως θέλουμε να 
συγκατοικήσουμε και έφτασε η ώρα να μιλήσουμε στις 
οικογένειές μας. Ωστόσο, δεν συναντήσαμε δυσκολίες 
όπως περιμέναμε. Η σχέση μας έχει σταθερά θεμέλια 
και όσοι μας γνωρίζουν το κατάλαβαν αμέσως - όπως 
κατάλαβαν αμέσως πόσο ερωτευμένοι είμαστε. 

Σημερα, μετά από αρκετά χρόνια γάμου και ένα παιδί, 
μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η μεγάλη διαφορά ηλικίας 
έχει ένα σημαντικό πλεονεκτήματα: γνωρίζουμε ότι δεν 
θα γιορτάσουμε ποτέ την 50η επέτειο του γάμου μας και 
αξιοποιούμε στο έπακρο κάθε στιγμή που περνάμε μαζί. 
Αρνούμαστε να παρασυρθούμε σε άσκοπους καβγάδες 
όπως άλλα ζευγάρια. Κάθε λεπτό μετράει και είναι πολύτιμο! 

Ο άντρας μου παραμένει μέχρι και σήμερα ένας 
δραστήριος και ζωντανός άνθρωπος, ίσως περισσότερο 
από άλλους νεότερους άντρες που γνωρίζω, και υπάρχει 
ισορροπία στη σχέση μας. Είμαστε και οι δύο δυνατοί και 
ανεξάρτητοι άνθρωποι, με πολλά ενδιαφέροντα και δίψα 
για τη ζωή!

Ο γάμος μας, αν και παντρευτήκαμε περισσότερο 
επειδή το ήθελαν οι δικοί μας και όχι επειδή πιστεύουμε 
στον θεσμό, ήταν τελικά η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής 
μου. Δεκαοχτώ μήνες αργότερα γέννησα και τον γιο μας 
ο οποίος ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη στάση που 
κρατάμε στη ζωή μας, να «ζούμε τη στιγμή». 

Ωστόσο, ήξερα από την αρχή ότι ο Young ίσως φύγει 
από τη ζωή πριν την ενηλικίωση του παιδιού μας. 
Ανησυχούσα, επίσης, μήπως ο μικρός αντιμετωπίσει 
μπούλινγκ από τους συμμαθητές του επειδή ο μπαμπάς 
του θα μοιάζει περισσότερο με παππούς του. Φοβίες που 
τις συζητήσαμε, τις αναλύσαμε και τελικά τις βάλαμε στην 
άκρη. Μέχρι τώρα, τίποτα από αυτά δεν βγήκε αληθινό! 
Οι δύο άντρες της ζωής μου έχουν μια υπέροχη σχέση και 
όλοι μαζί είμαστε μια δεμένη οικογένεια. 

Κάποια πράγματα ξέρουμε πως δεν θα αλλάξουν ποτέ 
και το αποδεχόμαστε. Εξακολουθούμε να δεχόμαστε 
περίεργα βλέμματα όταν βγαίνουμε έξω και είμαι σίγουρη 
πως υπάρχουν ακόμα κι άνθρωποι που πιστεύουν ότι η 
σχέση μας είναι λάθος. Πώς μπορεί να είναι λάθος, όμως, 
δύο άνθρωποι ερωτευμένοι, δεμένοι, παντρεμένοι χρόνια 
και με ένα υπέροχο παιδί που μεγαλώνει ευτυχισμένο;».

Γυναίκα περίμενε 7δυμα 
και τελικά γέννησε… 

9δυμα!
Είναι σπάνιο, αλλά κάπου κάπου μια γυναίκα μπορεί να 

φέρει στον κόσμο και 9 παιδιά ταυτόχρονα! Συνέβη αυτές 
τις μέρες στο Μαρόκο, όπου, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
υπουργείου Υγείας του Μάλι, μια 25χρονη Mαλινέζα που 
περίμενε 7δυμα, γέννησε τελικά 9δυμα – 5 κορίτσια και 4 
αγόρια.

Η 25χρονη Χαλίμα Σισέ ήξερε ότι κυοφορεί 7δυμα, αφού 
οι υπέρηχοι που έγιναν στο Μάλι και το Μαρόκο αυτό είχαν 
δείξει. Έλα, όμως, που στην κοιλιά της κρυβόταν ακόμα 
δύο ευτυχισμένα μωράκια με αποτέλεσμα να βρεθούν 
όλοι, γονείς και γιατροί, μπροστά σε μια πολύ ευχάριστη 
έκπληξη.

Ήδη, από τότε που περίμενε 7δυμα, η νεαρή 
εγκυμονούσα έγινε αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
για τις αρχές του τόπου της που φρόντισαν να λάβει ειδικής 
φροντίδας έξω απ’ τα σύνορα της χώρας, σε νοσοκομείο 
του Μαρόκου. Εκεί, τα 7 μωρά θα έβλεπαν το φως μέσω 
καισαρικής τομής. Κι έτσι έγινε, μόνο που τα 7 μωράκια 
έγιναν 9.

Το να γεννήσει μια γυναίκα 9δυμα είναι ένα εξαιρετικά 
σπάνιο φαινόμενο και οι γιατροί ανησυχούν πολύ για 
την υγεία και της μητέρας και των παιδιών, λένε τοπικές 
ειδησεογραφικές πηγές.

Παρ’ όλ’ αυτά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του 
Μάλι, η μητέρα και τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και 
σε λίγες εβδομάδες θα επιστρέψουν στη χώρα τους.
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Στο στρατηγείο του Ζελένσκι: Το βαρύ τίμημα 
του πολέμου και οι αναφορές στην Ελλάδα

Γιάννης Σουλιώτης
¨ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

«Προσπαθώ να μην αλλάξω αλλά είναι αλήθεια ότι ο 
πόλεμος έχει επίπτωση σε όλους μας. Οι συμπεριφορές 
μας αλλάζουν, οι αξίες μας αλλάζουν».

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδειχνε ταλαιπωρημένος, ίσως 
άυπνος, αλλά μιλούσε με θέρμη και τη χαρακτηριστική 
βραχνή, ένρινη φωνή του πίνοντας κάθε τόσο μια γουλιά 
καφέ από το φλιτζάνι που είχε πλάι του.

«Ο κόσμος εδώ στην Ουκρανία δεν συζητάει πια για 
αυτοκίνητα, σπίτια, δεν ενδιαφέρεται για το μισθό ή τα bo-
nus που εισπράττει. Η μόνη του σκέψη είναι στην ειρήνη 
και την ασφάλεια των παιδιών του. Αυτό που περιμένει 
είναι να δειπνίσει με την οικογένειά του, να καθίσει γύρω 
από ένα τραπέζι, να υψώσει το ποτήρι και να ευχηθεί στη 
νίκη».

Το παρασκήνιο της συνάντησης
Το ραντεβού με τα στελέχη της ουκρανικής Προεδρίας 

κλείστηκε, για λόγους ασφαλείας, μέσω εφαρμογής 
κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, σε ένα από τα 
οδοφράγματα, στο κέντρο του Κιέβου. Στο προκαθορισμένο 
σημείο συνάντησης μας περίμενε ένας ψηλός, 
φρεσκοξυρισμένος Ουκρανός ντυμένος στο χακί, από την 
υπηρεσία Τύπου ο οποίος θα οδηγούσε τον γράφοντα και 
τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου της ΕΡΤ στο γραφείο 
του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Πάρτε τα πράγματά σας και 
αφήστε τα αυτοκίνητα εδώ», μας είπε με αυστηρό ύφος.

Έπειτα από δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις μερικών 
εβδομάδων για λογαριασμό της Δημόσιας Τηλεόρασης 
και της εφημερίδας «Καθημερινή», συχνά υπό τον φόβο 
των πυραυλικών επιθέσεων, η ιδιαίτερη στιγμή που θα 
συναντούσαμε τον πρόεδρο της Ουκρανίας για μια κατ’ 
ιδίαν συζήτηση στο γραφείο του είχε πλέον φτάσει.

«Μην χάνετε χρόνο γιατί θα χρειαστεί να περάσετε 
ακόμα τρεις ελέγχους ασφαλείας» μας προειδοποίησε 
ο άνθρωπος που μας είχε υποδεχθεί, βλέποντάς μας 
να κοντοστεκόμαστε και να κοιτάμε -θαμπωμένοι από 
την ιστορικότητα της στιγμής- τα κτίρια γύρω μας, ενώ οι 
στρατιώτες είχαν ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο έλεγχο των 
διαβατηρίων μας.

Διανύσαμε μερικά δεκάδες μέτρα, πριν φτάσουμε σε 
μια ψηλή, συρόμενη μεταλλική πόρτα στον περίβολο 

του προεδρικού Μεγάρου, που ήταν ανοικτή τόσο, ώστε 
να χωράει να περάσει ένα άτομο τη φορά. Εκεί, δύο 
στρατιώτες της φρουράς αντιπαρέβαλαν τα ονόματα που 
τους είχαν δοθεί εκτυπωμένα σε χαρτί με τα στοιχεία που 
αναγράφονταν στα διαβατήριά μας, πριν μας αφήσουν 
να συνεχίσουμε πεζή προς το γραφείο του Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, στο εσωτερικό του συγκροτήματος κτιρίων που 
συγκροτούν το προεδρικό μέγαρο της Ουκρανίας.

Το ταξίδι στο Κίεβο
Η πορεία προς το ραντεβού με τον πιο πολυσυζητημένο 

πολιτικό της εποχής μας είχε ξεκινήσει τέσσερα 
εικοσιτετράωρα νωρίτερα, το πρωί της Τετάρτης, με 
πτήση από την Αθήνα προς την Κρακοβία, στην ανατολική 
Πολωνία. Από εκεί, μαζί με τα μέλη του συνεργείου της 
ΕΡΤ επιβιβαστήκαμε σε λεωφορείο με προορισμό την 
πόλη Λβιβ, στα δυτικά της Ουκρανίας.

Στον κεντρικό σταθμό της πόλης καταφέραμε να 
φτάσουμε στις 2.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, έπειτα 
από κοπιαστικό ταξίδι 11 ωρών, αρκετές από τις οποίες 
τις περάσαμε περιμένοντας τον έλεγχο διαβατηρίων στα 
σύνορα. Έπειτα από διανυκτέρευση λίγων ωρών στο 
κέντρο της Λβιβ συνεχίσαμε να κινούμαστε προς την 

ουκρανική πρωτεύουσα με ένα νοικιασμένο Toyota.
Τα περισσότερα μπλόκα που είχαν στηθεί τις πρώτες 

ημέρες του πολέμου κατά μήκος της διαδρομής είχαν ανοίξει 
ή ακόμα και εγκαταλειφθεί, ενώ οι αυτοκινητοπομπές με 
ανθρωπιστική βοήθεια και οι ουρές στα βενζινάδικα που 
συνεχίζουν να πουλούν καύσιμα με το δελτίο θύμιζαν ότι η 
χώρα βρίσκεται σε πόλεμο.

Στα αυτοκίνητα επέβαιναν οικογένειες, γυναίκες και 
παιδιά που μαζί με μέρος της οικοσκευής έμοιαζαν να 
επιστρέφουν στα σπίτια τους αισθανόμενοι ασφαλείς 
συγκριτικά με ό,τι ίσχυε μερικές εβδομάδες νωρίτερα, όταν 
οι εκρήξεις βομβών τους είχαν υποχρεώσει να κινηθούν 

δυτικά για να σώσουν τη 
ζωή τους.

Μόνο πλησιάζοντας 
από τα δυτικά στα 
περίχωρα του Κιέβου, το 
Μακαρίβ, την Καλίνιβκα 
οι κατεστραμμένες 
από βόμβες γέφυρες, 
τα ρημαγμένα από 
α ε ρ ο π ο ρ ι κ ο ύ ς 
βομβαρδισμούς κτίρια 
και μερικά καμένα τανκς 
που παρέμεναν δεξιά 
και αριστερά του δρόμου 
θύμιζαν όσα εφιαλτικά 
είχαν προηγηθεί, κατά την 
πρώτη φάση του πολέμου.

Μπαίνοντας στο Κίεβο, 
απόγευμα Πέμπτης 
πια, το πρόγραμμα 
του ραδιοφώνου 
διακόπηκε από το 
ηχογραφημένο μήνυμα 
που προειδοποιούσε για 

τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης.
«Τι κάνουμε τώρα, συνεχίζουμε;», με ρώτησε ο 53χρονος 

Σεργκέι, ο οδηγός που για λόγους ασφαλείας μας συνόδευε 
στο ταξίδι από την πόλη Λβιβ προς την πρωτεύουσα.

Η αποστολή μας δεν άφηνε χώρο για διλήμματα: 
«Προχωράμε».

Ούτε όμως η φονική επίθεση με πυραύλους που 
σημειώθηκε το ίδιο βράδυ σε απόσταση μικρότερη του 
ενός χιλιομέτρου από το ξενοδοχείο όπου καταλύσαμε 
στάθηκε ικανή να κάμψει το ηθικό μας.

Έπρεπε πάση θυσία να σταθούμε συνεπείς στο 
ραντεβού με τον Πρόεδρο.

Το γραφείο του Ζελένσκι
Το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρισκόταν σε ένα 

ιδιαίτερης, παλαιού τύπου αρχιτεκτονικής κτίριο, με ψηλά 
ταβάνια, μαρμάρινες κολώνες και εντυπωσιακά ανάγλυφα.

Για να φτάσουμε ως εκεί χρειάστηκε να περάσουμε έναν 
ακόμα έλεγχο αφήνοντας για λόγους ασφαλείας τα κινητά 
τηλέφωνα και όλες της ηλεκτρονικές συσκευές που είχαμε 
μαζί, εκτός βέβαια από τις απολύτως απαραίτητες, όπως 
κάμερες, μικρόφωνα κ.ά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μας περιέβαλαν 

άνδρες της προεδρικής φρουράς, ενώ στην μπαρόκ 
αισθητική των κτισμάτων είχαν προστεθεί σακιά με άμμο 
στα τζάμια, πόρτες φραγμένες από μέσα με βαριά έπιπλα 
και μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Η συνέντευξη
Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε στη συνάντηση χαμογελαστός, 

με την κλασική πλέον casual στρατιωτική περιβολή 
του. Έμοιαζε κουρασμένος αλλά ήρθε χαμογελαστός, 
χαιρετώντας μας με θερμή χειραψία.

«Γεια σου Γιάννη, σ’ ευχαριστώ πολύ που ήρθες» είπε, 
ενώ μια συνεργάτιδά του σέρβιρε δύο κούπες καφέ.

«Ξέρω ότι εσείς στην Ελλάδα αγαπάτε πολύ τον καφέ, 
έτσι δεν είναι;», ρώτησε.

«Έχω επισκεφθεί πολλές φορές τη χώρα σας, κυρίως τη 
Ρόδο και την Κρήτη, ποτέ όμως την Αθήνα», πρόσθεσε.

«Δεν χάνετε τίποτα αλλά παρ’ όλα αυτά, μόλις τελειώσει 
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Πάρκο προϊστορίας 

στην Κούβα
Η «κοιλάδα της προϊστορίας», είναι ένα εντυπωσιακό 

θεματικό πάρκο στην Κούβα, κοντά στην πόλη Σαντιάγκο 
και φιλοξενεί περισσότερες από 200 πραγματικού μεγέθους 

φιγούρες προϊστορικών ζώων και ανθρώπων.
Το πάρκο καταλαμβάνει έκταση 11 εκταρίων χωρισμένο 

σε θεματικές περιοχές ανάλογα με τις γεωλογικές πειόδους 
του πλανήτη. Στο χώρο έχει δημιουργηθεί ένα άκρως 
εντυπωσιακό σκηνικό με πλούσια φύση και 227 αγάλματα 
που αντιπροσωπεύουν 59 διαφορετικά είδη, μεταξύ των 
οποίων είναι δεινόσαυροι, μαμούθ,  αιλουροειδή και 
άνθρωποι των σπηλαίων..

Το εντυπωσιακό πάρκο άνοιξε για το κοινό το 1980. Όσο 
παράξενο κι αν ακούγεται η Κούβα είχε το δικό της Jurasic 
Park πολύ πριν ο Σπίλμπεργκ δημιουργήσει τις ταινίες του.

Εξωτικά θαλασσοπούλια 
του βορρά

Τα Puffin είναι πουλιά της θάλασσας που ζουν σε 
περιοχές του βόρειου Ατλαντικού και του βόρειου 
Ειρηνικού ωκεανού. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το 
έντονα χρωματισμένο ράμφος, ιδιαίτερα την περίοδο 
της αναπαραγωγής. Τρέφονται βασικά με ψάρια και 

αναπαράγονται σε μεγάλες αποικίες σε παράκτιους 
απότομους βράχους ή νησιά και φωλιάζουν στις ρωγμές 
των βράχων ή σε λαγούμια στο έδαφος.

Το φτέρωμά τους είναι μαύρο ή ασπρόμαυρο, είναι 
κοντόχοντρης κατασκευής και τα πολύχρωμα ράμφη 
τους αλλάζουν απόχρωση και γίνονται λιγότερο έντονα 
μόλις παρέλθει η περίοδος αναπαραγωγής. Είναι δεινοί 
κολυμβητές και πετούν με γρήγορο φτρούγισμα που 
μπορεί να φτάσει τα 400 χτυπήματα το λεπτό!

Το 10% των Ισλανδών 
έχει γράψει βιβλίο!

Το 10% των Ισλανδών έχει γράψει βιβλίο και τρόπον 
τινά 1 στους 10 Ισλανδούς θα γίνει συγγραφέας στη 
διάρκεια της ζωής του. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό; Αρχικά οι 
μεγάλες νύχτες του χειμώνα, πολλά και καλά εφοδιασμένα 
βιβλιοπωλεία αλλά και ο μικρός πληθυσμός της χώρας 
βοηθούν ως προς αυτό.

Φαίνεται ότι οι Ισλανδοί αγαπούν ιδιαίτερα τα βιβλία. 
Δεν είναι μάλλον τυχαίο που σε κάθε κρίση, οικονομική 
κατάρρευση ή ηφαιστειακή έκρηξη, οι Ισλανδοί στρέφονται 
στα βιβλία, αφού εμπιστεύονται περισσότερο ένα κείμενο 
παρά την τηλεόραση ή μια ταινία. Χαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγμα ότι ένα βιβλίο με 2.000 και πλέον σελίδες 
που περιγράφει τις αιτίες της οικονομικής κρίσης του 2008 
ήταν ένα από τα bestsellers του 2010, παρά το γεγονός ότι 
μπορούσε κάποιος να το διαβάσει δωρεάν στο διαδίκτυο.

Πολιτιστικοί παράγοντες παίζουν ρόλο επίσης. Σε 
αντίθεση με τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, που πολλές 
φορές είναι βαθιά αντι-πνευματικές, η ευρυμάθεια δεν 
θεωρείται σημάδι ελιτισμού και σνομπισμού στην Ισλανδία, 
αλλά εκπαίδευσης και νοημοσύνης. Στην πραγματικότητα, 
η Ισλανδία, είναι ίσως η μόνη χώρα όπου εκπομπές για τα 
βιβλία εμφανίζονται στην primetime της τηλεόρασης (π.χ. 
στην τηλεοπτική εκπομπή «Kiljan»), ενώ ενημερωτικές 
εκπομπές για ταινίες και κινηματογράφο υποβαθμίζονται 
στο ραδιόφωνο και προβάλλονται σε μη δημοφιλείς ώρες.

Γιατί λύνονται μόνα τους τα 
κορδόνια των παπουτσιών;

Την επόμενη φορά που τα κορδόνια των παπουτσιών 
σας θα λυθούν ξανά από μόνα τους, παρηγορηθείτε με 
τη σκέψη ότι έχετε να αντιμετωπίσετε ανώτερες δυνάμεις 
της φύσης. Αυτό είναι το «μήνυμα» μιας νέας μελέτης 
Αμερικανών επιστημόνων, οι οποίοι πιστεύουν ότι έλυσαν 
το μυστήριο του γιατί τα κορδόνια, ακόμη και αν τα δέσεις 
καλά, θα βρουν τρόπο να λυθούν.

Σύμφωνα με την μελέτη -την πρώτη του είδους της- επί 
το έργον βρίσκονται δύο δυνάμεις, που συνωμοτούν για 
να σας εκνευρίσουν ή να σας κάνουν να παραπατήσετε. 
Από τη μία, είναι η δύναμη του ποδιού που πιέζει το 
έδαφος και σταδιακά χαλαρώνει τον κόμπο και, από την 
άλλη, μια δεύτερη δύναμη που προκαλείται από την κίνηση 
του ποδιού μπρος-πίσω και η οποία δρα στις άκρες των 
κορδονιών. Από κοινού, οι δύο δυνάμεις, σαν ένα αόρατο 
χέρι, μπορούν να λύσουν τους κόμπους ακόμη και μέσα σε 
μερικά δευτερόλεπτα.

Οι ερευνητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ, με επικεφαλής 
τον Κρίστοφερ Ντέϊλι-Ντάϊαμοντ, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό «Proceedings of the Roy-
al Society A» της Βασιλικής Εταιρείας επιστημών της 
Βρετανίας, χρησιμοποίησαν μια κάμερα αργής κίνησης 
για να μελετήσουν μια σειρά από πειράματα με κόμπους 
κορδονιών. Ένας ερευνητής φορούσε αθλητικά παπούτσια 
και έτρεχε πάνω σε ένα διάδρομο γυμναστικής, ενώ οι 
άλλοι κινηματογραφούσαν σε «σλόου μόσιον» το λύσιμο 
των κορδονιών.

Διαπιστώθηκε ότι όταν κανείς περπατά γρήγορα ή τρέχει, 
το πόδι του χτυπά το έδαφος με δύναμη επταπλάσια της 
βαρύτητας. Αντιδρώντας σε αυτή τη δύναμη, ο κόμπος των 
κορδονιών αρχικά τεντώνεται και μετά χαλαρώνει. Αφού ο 
κόμπος έχει χαλαρώσει, το πόδι που πηγαίνει πέρα-δώθε 
καθώς κινείται, ασκεί μια δεύτερη δύναμη αδράνειας στις 
ελεύθερες άκρες των κορδονιών, πράγμα που οδηγεί στο 
γρήγορο ξεδέσιμό τους ακόμη και με δύο δρασκελιές. 

Τα πειράματα έδειξαν ότι μερικά κορδόνια είναι 
δυσκολότερο από άλλα να λυθούν, αλλά όλα στο τέλος 
μπορεί να ξεδεθούν από τις ίδιες φυσικές δυνάμεις. 
Εννοείται ότι όσο πιο σφιχτά δέσει κανείς τα κορδόνια του, 
τόσο πιο δύσκολα αυτά θα λυθούν. Αλλά μπορούν τελικά 
να λυθούν.

Το κορίτσι που έπεσε από… 
τον ουρανό και επέζησε!

Στις 24 Δεκεμβρίου του 1971 η 17χρονη μαθήτρια 
Λυκείου ταξίδευε με τη μητέρα της, Μαρία, από τη Λίμα 
με προορισμό την Πουκάλπα του Περού, με σκοπό 
να συναντήσει τον πατέρα της, που εργαζόταν εκεί ως 
βιολόγος.

Η πτήση 508 της LANSA πετούσε 3,2 χιλιόμετρα πάνω 
από τροπικό δάσος του Αμαζονίου όταν βρέθηκε σε πολύ 
κακές καιρικές συνθήκες.

Κατάμαυρα σύννεφα, συνεχείς αναταράξεις και κεραυνοί 
δημιούργησαν ένα σκηνικό τρόμου, μέχρι που ένας 
από τους κεραυνούς χτύπησε κατευθείαν τη δεξαμενή 
καυσίμων στο δεξί φτερό του αεροπλάνου. Παρότι αυτή 
δεν ανατινάχθηκε, το χτύπημα ήταν τόσο ισχυρό που το 
δεξί φτερό αποκολλήθηκε από το σώμα του αεροσκάφους, 
με φυσική συνέπεια να αρχίσουν όλα (σαν ντόμινο) να 
διαλύονται στον αέρα.

Το επόμενο πράγμα που θυμάται η Γιουλιάνε Κέπκε 
είναι να ξυπνάει μέσα στο δάσος, δεμένη ακόμα στη 
θέση της και γύρω της να πέφτουν από τον ουρανό 
Χριστουγεννιάτικα δώρα. Η κλείδα της ήταν σπασμένη, το 
χέρι της τραυματισμένο και το δεξί της μάτι κλειστό λόγω 
πρηξίματος, αλλά ήταν ζωντανή.

Αφού περιπλανήθηκε για λίγο στα συντρίμμια 
προσπαθώντας ανεπιτυχώς να βρει τη μητέρα της (σ.σ. 
στις 12/1/72 έμαθε ότι κι αυτή επέζησε της πτώσης, αλλά 
πέθανε αργότερα λόγω των τραυμάτων της) έβαλε στην 
τσέπη της ένα κουτί καραμέλες που βρήκε εύκαιρο και 
πήρε την πιο σοφή απόφαση της ζωής της: Να φύγει από 
εκεί και να ψάξει για βοήθεια.

Η 17χρονη είχε μάθει από τους γονείς της ότι όταν 
βρίσκεσαι σε κατάσταση κινδύνου σε τέτοιο περιβάλλον, 
αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ψάξεις για πηγή νερού 
και να την ακολουθήσεις. Τα ποτάμια που συναντούσε ήταν 
η σωτηρία και ο δρόμος της.

Εννέα μέρες βασανιστικής πεζοπορίας (κατά την πτώση 
η Κέπκε έχασε το ένα της παπούτσι κι έτσι είχε δέσει στο 
άλλο πρόχειρα μια φούστα), αποφυγής κροκόδειλων, 
φιδιών και αγρύπνιας αργότερα, η 17χρονη κατάφερε να 
φτάσει στην ακτή του ποταμού Σεμπόνια. Εκεί βρήκε τη 
μηχανή μιας βάρκας, από την οποία άντλησε τη βενζίνη 
και με αυτή απολύμανε την πληγή στο χέρι της η οποία είχε 
γεμίσει με σκουλήκια και τσιμπήματα εντόμων.

Την επόμενη μέρα ξυλοκόποι που σύχναζαν στην 
περιοχή, την βρήκαν. Αφού της έδωσαν φαγητό και 
τις πρώτες βοήθειες, κατόρθωσαν την επομένη να την 
μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Πουκάλπα. Είχε σωθεί. 
Η μόνη από τους 86 επιβάτες και το εξαμελές πλήρωμα 
που τα κατάφερε. Η Κέπκε επέστρεψε στο σημείο της 
πτώσης του αεροπλάνου το 1998, ενώ το 2010 δήλωσε ότι 
«έβλεπα εφιάλτες για πολλά χρόνια, έχοντας ταυτοχρόνως 
να αντιμετωπίσω τη θλίψη για την απώλεια της μητέρας 
μου. Η σκέψη “γιατί ήμουν η μοναδική επιζήσασα;” με 
στοιχειώνει. Και θα με στοιχειώνει για πάντα».

Η μοναδική ιστορία της Κέπκε αποτυπώθηκε το 2000 
στο ντοκιμαντέρ Wings of Hope του σκηνοθέτη Βέρνερ 
Χέρτζογκ ο οποίος μάλιστα -ώ ειρωνεία της τύχης!- είχε 
κλείσει θέση στη μοιραία εκείνη πτήση της παραμονής των 
Χριστουγέννων του 1971, αλλά την ακύρωσε την τελευταία 
στιγμή.
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Δύο ελληνικά χωριά 
στα ομορφότερα 
μικρά μέρη της 

Ευρώπης, σύμφωνα 
με τη λίστα του 

Conde Nast
Σε μία λίστα με 25 προτάσεις 
για διαφορετικά ταξίδια στην 

Ευρώπη, η αμερικανική 
ιστοσελίδα προτείνει δύο 

πανέμορφα ελληνικά χωριά

Αδικημένα από την επιβλητική κυριαρχία των 
διάσημων μεγαλουπόλεων όλου του κόσμου, τα μικρά 
χωριουδάκια της Ευρώπης συχνά παραβλέπονται 
από τους ταξιδιώτες που δεν γνωρίζουν από πριν τη 
μοναδική γοητεία τους.

Κι όμως, ανάμεσα στις πιο γνωστές πρωτεύουσες 
των γειτονικών μας χωρών, σε πόλεις σύμβολα για 
τον πολιτισμό και την ιστορία της Ευρώπης, μερικά 
μαγευτικά, ήσυχα, άγνωστα μέρη περιμένουν τους 
επισκέπτες για να τους συνεπάρουν με τη δική τους 
ξεχωριστή κληρονομιά.

Κάποια από αυτά είναι τόσο μικροσκοπικά και ήρεμα, 
έχοντας πληθυσμό μικρότερο και από τον αριθμό των 
ανθρώπων που περιμένουν στην ουρά για να μπουν 
στο Λούβρο, αλλά την ίδια στιγμή εντυπωσιάζουν με 
τη σπουδαία αρχιτεκτονική που τα χαρακτηρίζει και 
με τις μοναδικές φυσικές ομορφίες τους.

Στην πιο πρόσφατη λίστα του αμερικανικού Conde 
Nast Traveller συναντάμε 26 προτάσεις διαφορετικών 
προορισμών με τίτλο «Τα καλύτερα μικρά μέρη σε 
ολόκληρη Ευρώπη». Μεταξύ τους και 2 ελληνικά, 
το παραθαλάσσιο χωριουδάκι Άσσος στο νησί της 

Κεφαλονιάς και το γραφικότατο χωριό Καστράκι στα 
Μετέωρα.

Η λίστα δεν είναι αριθμημένη, ενώ σε αυτή συναντάμε 
μέρη από τις περισσότερες γωνιές της Ευρώπης, 
από τα πολύχρωμα και πολυπολιτισμικά Βαλκάνια 
μέχρι τα μακριά νησιά Λοφούτεν στη Νορβηγία. Τα 
σχόλια πάντως της ιστοσελίδες για τους ελληνικούς 
προορισμούς είναι αληθινά αποθεωτικά και, σίγουρα, 
θα έχουν ήδη δελεάσει αρκετούς ξένους επισκέπτες 
να σκεφτούν σοβαρά να κάνουν μία στάση εκεί στις 
επόμενες διακοπές τους στη χώρα μας.

Καστράκι-Μετέωρα

Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες και ιστορικές τοποθεσίες 
της Ελλάδας, στα διάσημα Μετέωρα, κάτω από τους 
δαιδαλώδεις βράχους και τις εμβληματικές μονές, 
ένα πανέμορφο χωριουδάκι ξετρυπώνει ανάμεσα 
στην πυκνή βλάστηση.

Το Καστράκι, ένας μικρός οικισμός μόλις 560 μόνι-

To χωριό Άσσος στην Κεφαλονιά
Photo:Shutterstock

Το χωριό Καστράκι στη σκιά των Μετεώρων
Photo: Shutterstock

μων κατοίκων, ξεχωρίζει χάρη στα κόκκινα κεραμίδια 
στην οροφή κάθε χαριτωμένου σπιτιού, ένα 
κόσμημα στη σκιά των Μετεώρων, που αποτελούν 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNE-
SCO προσελκύοντας όλες τις εποχές του χρόνου 
ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Όπως γράφει το Conde Nast: «Είναι δύσκολο να 
φανταστούμε πιο εντυπωσιακή θέα από το να ανοίγει 
κανείς τα στόρια του δωματίου του και να αντικρύζει 
αυτά τα συγκλονιστικά, μεσαιωνικά κτίσματα να 
κρέμονται από τους βράχους που υψώνονται στον 
ουρανό». To πανέμορφο χωριό είναι περιτρυγισμένο 
από κοιλάδες γεμάτες αγριολούλουδα, ένα γαλήνιο 
σκηνικό βγαλμένο από πίνακα ζωγραφικής.

Άσσος-Κεφαλονιά

Ωστόσο, τα αποθεωτικά σχόλια για τα «μυστικά», 
μκρά μέρη της χώρας μας συνεχίζονται για το 
γραφικό, πολύχρωμο χωριουδάκι Άσσος της 
Κεφαλονιάς, το οποίο το αμερικανικό Conde Nast 
αποκαλέι «έναν από τους πιο επιτακτικούς λόγους 
να επισκεφθείτε τα ελληνικά νησιά». Αυτό το 
μικροσκοπικό μέρος χτισμένο στους πρόποδες ενός 
λόφου είναι περιτρυγισμένο από τα καταγάλανα 
νερά της Μεσογείου. Η γνωστή ιστοσελίδα προτείνει 
στους επισκέπτες που θα φτάσουν στην Κεφαλονιά 
να περάσουν αρκετό χρόνο στην παραλία του Άσσου 
που είναι καλυμμένη με βότσαλα πριν γευτούν τα 
καταπληκτικά, παραδοσιακά πιάτα που σερβίρονται 
σε ένα από τα πολλά εστιατόρια που θα συναντήσουν 
στην μαρίνα του χωριού. «Σοβαρά, μπορούν οι 
διακοπές να εξελιχθούν καλύτερα από αυτο;» γράφει 
το άρθρο του Conde Nast.
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όλο αυτό να την επισκεφθείτε» του 
απάντησα.

«Ναι, θα έρθω μόλις κερδίσουμε τον 
πόλεμο» αποκρίθηκε.

Με τον εκπρόσωπό του, είχαμε 
συμφωνήσει ότι η τηλεοπτική συνέντευξη 
θα είχε διάρκεια μισής ώρας. Θα 
προβαλλόταν στη συχνότητα της ΕΡΤ, 
ενώ σε δεύτερο χρόνο ένα απόσπασμα 
αυτής θα δημοσιευόταν στην εφημερίδα 
«Καθημερινή».

Τελικά, η συζήτηση κράτησε αρκετά 
περισσότερο κυρίως επειδή ο Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι έμοιαζε να απαντά αυθόρμητα 
στις περισσότερες από τις ερωτήσεις. 
Ιδιαίτερα σε εκείνες που είχαν πιο έντονο 
το προσωπικό στοιχείο.

Όπως για παράδειγμα, τι λέει στα 
παιδιά του, τους φίλους και κοντινούς του 
ανθρώπους όταν τον ρωτούν πότε θα 
τελειώσει ο πόλεμος. «Όλοι με ρωτούν, 
όλοι, όλοι» λέει χαμηλόφωνα με την 
χαρακτηριστική κάπως ένρινη και βραχνή 
φωνή του. «Αυτό που τους απαντώ είναι ότι 
ο πόλεμος θα τελειώσει όταν νικήσουμε».

Η Ελλάδα, η Τουρκία, το Azov, ο 
Πούτιν και τα απαγορευμένα όπλα

Νωρίτερα είχε αναφερθεί λεπτομερώς 
στα σενάρια ρωσικής πυρηνικής επίθεσης 
και τη χρήση απαγορευμένων όπλων.

«Από την αρχή του πολέμου έχουμε 
αρχίσει να επεξεργαζόμαστε σενάρια 
για όλων των ειδών τις επιθέσεις. Η 
εμπιστοσύνη εξάλλου στις υποσχέσεις 
και τις δεσμεύσεις τις ρωσικής πλευράς 
είναι μηδενική. Ο Πούτιν έλεγε ότι δεν θα 
επιτεθεί ποτέ στην Ουκρανία (…) και έχουν 
χρησιμοποιηθεί απαγορευμένες βόμβες 
φωσφόρου στη Μαριούπολη, το Χάρκοβο, 

τη Ζαπορίζια και αλλού» είπε μεταξύ 
άλλων, ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Εκτίμησε ότι το κόστος του πολέμου στις 
υποδομές της Ουκρανίας ανέρχεται στα 
60 δισ. δολάρια και δέχτηκε να απαντήσει 
σχετικά με το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα 
μαχητή της ταξιαρχίας του Azov, που 
προβλήθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο με 
αφορμή τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο 
ίδιος στους Έλληνες βουλευτές.

Με διπλωματικό αλλά αρκετά σαφή τρόπο 
διευκρίνισε ότι στην αρχή του πολέμου (το 
2014) όταν η Ουκρανία δεν διέθετε αρκετά 
ικανό στράτευμα συγκροτήθηκαν διάφορες 
εθελοντικές ομάδες για να αποκρούσουν 
τη ρωσική εισβολή, μεταξύ των οποίων και 
η ταξιαρχία του Azov.

«Σήμερα όμως, θέλω να υπογραμμίσω, 
ότι η ταξιαρχία του Azov είναι κομμάτι της 
Εθνικής Φρουράς, των Ενόπλων Δυνάμεων 
της Ουκρανίας, δηλαδή επαγγελματίες 
στρατιώτες που υπερασπίζονται τη 
Μαριούπολη. Αντίθετα, οι Ρώσοι είναι αυτοί 
που συμπεριφέρονται ως Ναζί».

Ζελένσκι: Πώς απέτυχε 
η απόπειρα δολοφονίας μου 

στις 24 Φεβρουαρίου
Στη διάρκεια της κουβέντας επανέλαβε 

δύο – τρεις φορές ότι είναι ευγνώμων για 
τη βοήθεια που παρείχε η Ελλάδα, ενώ 
για την ανταπόκριση της Δύσης απάντησε 
λέγοντας ότι «ως πρόεδρος μιας χώρας 
που βρίσκεται σε πόλεμο είναι φυσιολογικό 
να θέλω περισσότερα και πιο γρήγορα».

Όταν πάντως θελήσαμε να τον 
«στριμώξουμε» ρωτώντας τον εάν 
εντοπίζει κάποια αντίφαση ανάμεσα στον 
ρόλο που διεκδικεί η Τουρκία ως εγγυήτρια 
της ειρήνης στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο 

την ώρα που προχωρά σε 
στρατιωτικές προκλήσεις σε 
βάρος της Ελλάδας, άφησε 
μια σαφή αιχμή προς τις δύο 
χώρες.

«Όταν είσαι σε πόλεμο, 
πρέπει να κάνεις το μέγιστο 
που μπορείς για να ενώσεις 
τα κράτη γύρω σου, ακόμα 
και εκείνα που ιστορικά έχουν 
δύσκολες σχέσεις» είπε 
ξεκινώντας την απάντησή 
του.

«Το κάθε κράτος έχει τα 
δικά του ενδιαφέροντα και 
συμφέροντα. Ο ρωσικός 
τουρισμός έχει φέρει πολλά 
χρήματα στην Ελλάδα 
εδώ και πολλά χρόνια. 
Πιστεύουμε ότι βγάζουν 
χρήματα χύνοντας αίμα και 
αυτά τα χρήματα ξοδεύουν 
(σ.σ. οι τουρίστες). Το 
ίδιο ισχύει και για την 
Τουρκία. Αφενός η Τουρκία 
λειτουργεί ως μεσολαβητής 
και στηρίζει την Ουκρανία 
με σημαντικά βήματα και 
αφετέρου βλέπουμε να 
ετοιμάζει, παράλληλα, αρκετές τουριστικές 
διαδρομές. Ειδικά για τον ρωσικό 
τουρισμό».

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ο 
σπουδαιότερος ρόλος της ζωής του

Έπειτα από περίπου 50 λεπτά και ενώ 
η συζήτηση είχε ζεσταθεί παρενέβη ο 
εκπρόσωπός του, που ήταν παρών στην 
αίθουσα θυμίζοντάς μας ότι είχαμε βγει 
εκτός χρονοδιαγράμματος.

«Ποιο είναι το κόστος σε ανθρώπινες 
ζωές και υποδομές που είστε διατεθειμένος 
να σηκώσετε;» τον ρωτάω τη στιγμή που 
σηκωνόμαστε από τις καρέκλες μας δίχως 
να διακόψουμε τη μεταξύ μας συζήτηση. «Το 
ελάχιστο δυνατό τίμημα για να διατηρήσουμε 
την ελευθερία μας» απάντησε.

Ανταλλάξαμε χειραψίες βγάλαμε 
φωτογραφίες για να κρατήσουμε ζωντανή 
την ανάμνηση της στιγμής, πριν πάρουμε 
τον μακρύ δρόμο της επιστροφής στην 
Αθήνα.

ΕΠιΚΑιΡΟΤΗΤΑ
Στο στρατηγείο του Ζελένσκι: Το βαρύ τίμημα 

του πολέμου και οι αναφορές στην Ελλάδα
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Νίκος Βατόπουλος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  
Επιγραφές στο παλιό εμπορικό κέντρο της 
Αθήνας αλλά και εγχάρακτες πλάκες με ονόματα 
αρχιτεκτόνων συνθέτουν λίγο-πολύ ένα παράλληλο 
σύμπαν που έχει πολλά να μας πει για την ταυτότητα 
της πόλης, την ιδιαίτερη οπτική κουλτούρα της, την 
ιστορία των ιδεών, του ντιζάιν και της αισθητικής. Μαζί 
με τις επιγραφές και τις ξεχωριστές γραμματοσειρές, 
θα προσθέσει κανείς και τους αριθμούς σε κατοικίες 
και κτίρια γραφείων, πολλοί από τους οποίους είναι 
κομψοτεχνήματα της αρ ντεκό του ’30 ή της ιδιαίτερης 
καλλιγραφίας των δεκαετιών του ’50 και του ’60.

Αυτός ο οπτικός πολιτισμός που τυλίγει την πόλη 
μπορεί να ξεκινάει από την ευγενή μαρμάρινη 
χάραξη και να καταλήγει στην ευτελή κατάχρηση 
με αυτοκόλλητα και τάγκινγκ. Είναι, όμως, ένας 
δρόμος κατανόησης του βαθύτερου ήθους της 
πόλης. Η Αθήνα έχει ένα απόθεμα γραφιστικής 
αισθητικής, η οποία κατά κανόνα κακοποιείται ή 
καταστρέφεται, ιδίως όταν ανακαινίζονται κτίρια 
ή είσοδοι πολυκατοικιών. Είναι προνόμιο για μια 
πόλη με τέτοιο αστικό πολιτισμό όπως η Αθήνα να 
διαθέτει αυτούσιες γραμματοσειρές και αριθμούς 
σχεδιασμένους από αρχιτέκτονες του Μεσοπολέμου 
σε ύφος αρ ντεκό, ή αριθμούς εισόδων σε εμαγέ ή 
ακόμη εγχάρακτα ονόματα αρχιτεκτόνων ή πλάκες 
που μνημονεύουν ότι ένα σπουδαίο πρόσωπο έζησε 
εκεί. Ανάλογα τον ιδιοκτήτη και την ευαισθησία του 
ποικίλλει και η φροντίδα. Ενδεικτικό παράδειγμα, 
δύο κτίρια του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Βουρέκα, 
«υπογεγραμμένα» και τα δύο. Το ένα στην κατοικία 
Ζολώτα επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου (1960) είναι 
σε άριστη κατάσταση. Το άλλο σε κτίριο γραφείων 
της Πανεπιστημίου 69 (1956) είναι βανδαλισμένο. 
Μπορεί να ακολουθήσει κανείς διαδρομές στα ίχνη 
των αρχιτεκτόνων που έχουν αφήσει την υπογραφή 
τους, από τον Αναστάσιο Μεταξά στο Μουσείο 
Μπενάκη και τον Κίμωνα Λάσκαρι στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων έως τις πολυκατοικίες 
των Καψαμπέλη, Βασιλείου, Παπαζήση, Στάικου, 
Λαζαρίδη – Μπόνη και πολλών ακόμη που σφράγισαν 
τον εκσυγχρονισμό της πρωτεύουσας.

Αλλά θα προσθέσουμε και την οπτική παρακαταθήκη 
που αφήνουν τα παλιά εμπορικά με τις επιγραφές 
τους. Καταστήματα για πώληση χονδρικής, πρατήρια, 
αποθήκες και βιοτεχνίες, και μαζί φαρμακεία, 
καθαριστήρια, παντοπωλεία, ταβέρνες και 
καφενεία, καταστήματα νεωτερισμών, κομμωτήρια, 

αρτοποιεία, τυπογραφεία, ηλεκτρικά είδη… Και μαζί, 
τα έτη ανέγερσης των κτιρίων, οι τεχνικές εταιρείες 
που τα κατασκεύασαν, τα σήματα για είσοδο και τα 
ενοικιάζεται, τα παλαιά «απαγορεύεται το καπνίζειν», 
όπως και οι σημάνσεις στη γραμμή του ηλεκτρικού με 
όλη εκείνη τη θερμή κληρονομιά της παλιάς Αθήνας.

Η νέα οπτική ταυτότητα της Αθήνας υπηρετείται από 
τη γραφιστική άνθηση των τελευταίων ετών, που 
πρέπει και αυτή να αποτυπωθεί στον δημόσιο χώρο 
και να μείνει ως σφραγίδα της δικής μας εποχής 
στον χαρακτήρα και στη ρευστή προσωπικότητα 

της πόλης. Αλλά, πρώτα, ας εκτιμήσουμε την πολύ 
σημαντική, αυτή, παράμετρο του αστικού πολιτισμού 
που συναιρείται στις γραμματοσειρές που τυλίγουν 
και στεφανώνουν την πόλη σαν τις παλιές φωτεινές 
διαφημίσεις.

kathimerini.gr

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 και Λιοσίων. Ιχνη παλαιού κομμωτηρίου. (ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ)

Κατάλοιπα μιας 
άλλης εποχής, όπως 
αυτή η εμπορική 
επιγραφή στην οδό 3ης 
Σεπτεμβρίου, συνθέτουν 
μια εναλλακτική ιστορία 
της πόλης αλλά και 
μια παρακαταθήκη 
γραφιστικής 
παράδοσης. Φωτ. 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Απομεινάρια μιας εποχής και στρώσεις του χρόνου σε 
διώροφο κτίριο της δεκαετίας του 1950, στη γωνία των 

οδών Ευγενίου Καραβία 7 και Αγίου Λουκά, κάτω από την 
Πατησίων. (ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ)

Η Αθήνα «μιλάει» μέσα από τη γραφιστική της παράδοση
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Να και µια καλή είδηση που έρχεται από την Ευρώπη, η 
οποία δοκιμάζεται ακόμη μια φορά. Στον αρχαιολογικό 
χώρο της Νεμέας και σε ακόμη 11 ιστορικούς τόπους 
απονεμήθηκετο Σήμα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς.

Μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέλεξε τους 12 ιστορικούς 
τόπους μέσα από 21 υποψηφιότητες για να τους κάνει 
ακόμη περισσότερο «ορατούς» σε ένα ευρύτερο κοινό. Με 
την ειδική σήμανση έχουν τιμηθεί, συνολικά, 60 χώροι από 
το 2013. Οπως δήλωσε η επίτροπος Μαρίγια Γκαμπριέλ, 
που είναι υπεύθυνη για θέματα καινοτομίας, πολιτισμού, 
εκπαίδευσης και νεολαίας, η πολιτιστική κληρονομιά 
είναι η ψυχή της Ευρώπης. «Οι χώροι που έχουν τιμηθεί 
με το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα δώρα που μπορεί να 
προσφέρει η Ευρώπη στον κόσμο. Είναι καθήκον μας να 
τους διαφυλάξουμε με κάθε κόστος», σημείωσε.

Ανάμεσα στα μνημεία που θα φέρουν από φέτος την 
ευρωπαϊκή διάκριση περιλαμβάνονται ο Τάφος του 
Αλεξάντροβο στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας, το μουσείο 
προϊστορικής ιστορίας Vučedol Culture Museum στην 
Κροατία και ο παρακείμενος αρχαιολογικός χώρος, αλλά και 
νεότερα μνημεία όπως ένα ιστορικό σχολικό συγκρότημα 
της Φινλανδίας ή ένα μεταλλευτικό πάρκο στην Ισπανία, 
που συμβολίζει τη βιομηχανική πολιτιστική κληρονομιά της 
Ευρώπης.

Στο σκεπτικό της επιτροπής αξιολόγησης, ο αρχαιολογικός 
χώρος και, συγκεκριμένα, η διοργάνωση των Αγώνων της 

Νεμέας στο αρχαίο στάδιο αποτελούν, όπως αναφέρεται, 
τη ρίζα των ολυμπιακών αθλημάτων και κατ’ επέκταση οι 
σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες εμπεριέχουν τις ευρωπαϊκές 
αξίες της ισότητας, της κοινωνικής αποδοχής και της 
ειρηνικής συνύπαρξης. Λίγα χρόνια πριν, αυτά μπορεί να 

ακούγονταν ρομαντικά και κοινότοπα, σήμερα, όμως, με 
τον πόλεμο να συνεχίζεται στην πόρτα της Ευρώπης και 
τις απόπειρες διάβρωσης του ευρωπαϊκού μετώπου, οι 
κοινές αξίες πρέπει να υπογραμμίζονται με κάθε σήμα και 
κάθε τρόπο.

Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά: 
Κοινό σήμα και αξίες

Η αρχαία Νεμέα είναι ο δεύτερος ελληνικός 
χώρος που τιμάται μετά την Ακρόπολη.
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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.


