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TORONTO - Το Οντάριο εισέρχεται στο 3ο Βήμα 
του σχεδίου ανοίγματος στις 16 Ιουλίου, σχεδόν πέντε 
ημέρες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, επιτρέποντας 
την επαναλειτουργία περισσότερων δραστηριοτήτων  
και υπηρεσιών, όπως στο χώρο της εστίασης και των 
γυμναστηρίων για πρώτη φορά μετά από πολύμηνη  
«Χάρη στην ακούραστη προσπάθεια των ηρώων 
μας και στη συνεχιζόμενη δέσμευση του κόσμου 
να εμβολιαστούν, ξεπεράσαμε τους στόχους που 
είχαμε θέσει για το 3ο βήμα του Χάρτη πορείας 
μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Doug Ford. 
«Αν και τα νέα είναι καλά για όσους θέλουν να 
επιστρέψουν στην κανονικότητα, δεν θα σταματήσουμε 
τις προσπάθειές μας να εμβολιάσουμε πλήρως 
όλους όσους το επιθυμούν ώστε να αφήσουμε  
αυτή την  πανδημία μια για πάντα πίσω μας». 
Από τις 12:01 π.μ. στις 16 Ιουλίου, τα καταστήματα 
λιανικής θα μπορούν να δέχονται καταναλωτές χωρίς 
περιορισμούς, ακολουθώντας τη φυσική απόσταση των 
δύο μέτρων.

Οι ίδιοι περιορισμοί χωρητικότητας ισχύουν στους 
εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων, εκκλησιών και 
υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας. Δεν θα υπάρχουν 
περιορισμοί στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να 
καθίσουν στο ίδιο τραπέζι μέσα σε ένα εστιατόριο.

Από 16 Ιουλίου το Οντάριο βαδίζει
στο 3ο Βήμα επαναλειτουργίας του

To σχέδιό της για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής, το λεγόμενο «Fit for 55», παρουσίασε σήμερα η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ένα κολοσσιαίο νομοθετικό πακέτο, 
με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 55% ως 
το 2030, σε σχέση με το 1990.

Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί δράσεις σε όλους 
τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, γι’ αυτό και 
η Επιτροπή υποβάλλει δώδεκα νομοθετικές προτάσεις, οι 
οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 
μεταξύ των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.
Παρουσιάζοντας τις 

νομοθετικές προτάσεις 
για το κλίμα, η πρόεδρος 
της Επιτροπής Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν δήλωσε: 
«Η οικονομία ορυκτών 
καυσίμων έχει φθάσει 
στα όριά της. Θέλουμε 
να κληροδοτήσουμε 
στην επόμενη γενιά έναν 
υγιή πλανήτη, καθώς 
και ποιοτικές θέσεις 
εργασίας και ανάπτυξη 
που δεν βλάπτουν τη 
φύση μας. Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία είναι 
η αναπτυξιακή στρατηγική 
μας που κινείται προς μια 

O σχεδιασμός της Κομισιόν 
για την κλιματική αλλαγή

“Η ολοκλήρωση 
του εμβολιασμού 

είναι ζωτικής σημασίας 
για μέγιστη προστασία’’
Ο εμβολιασμός παραμένει ένα από τα καλύτερα 

μέτρα προστασίας κατά του COVID-19. Ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) προτρέπουν τους 
πολίτες της ΕΕ να εμβολιαστούν και να τηρήσουν τον 
συνιστώμενο αριθμό δόσεων.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη την 
εξάπλωση της παραλλαγής «Δέλτα».

Όπως αναφέρουν ΕΜΑ και ECDC, η παραλλαγή 
«Δέλτα» (B.1.617.2) είναι μια παραλλαγή ανησυχίας που 
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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

Μια επί μακρόν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ιθαγενών 
Αμερικανών Ινουίτ, η Μαίρη Σάιμον, θα είναι η νέα γενική 
κυβερνήτης του Καναδά, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 
Τζάστιν Τριντό.

Η Σάιμον είναι η πρώτη ιθαγενής που θα κατέχει αυτή τη 
θέση και θα αναφέρεται στον αρχηγό του κράτους του Καναδά, 
την βασίλισσα Ελισάβετ, όπως σημείωσε ο κ. Τριντό στην 
ανακοίνωσή του.

«Η κα Σάιμον έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προώθηση των 
κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων και στα ανθρώπινα 
δικαιώματα για τους Καναδούς Ινουίτ και τους ιθαγενείς και 
είμαι πεπεισμένος ότι θα υπηρετήσει τους Καναδούς και θα 
προωθήσει τις κοινές μας αξίες με αφοσίωση και ακεραιότητα», 
τόνισε ο Τριντό.

«Μέσω του διορισμού της διασφαλίζουμε ότι ο Καναδάς 
εκπροσωπείται από κάποιον που είναι υπόδειγμα των 
καλύτερων στη χώρα μας».

«Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ο διορισμός μου είναι 
μία ιστορική και εμπνευσμένη στιγμή για τον Καναδά και 

ένα σημαντικό βήμα μπροστά στον μακρύ δρόμο προς τη 
συμφιλίωση», είπε η ίδια σε συνέντευξη Τύπου.

Η κα Σάιμον έχει αποσπάσει εθνική και διεθνή αναγνώριση 
για το έργο της στην Αρκτική και στα ζητήματα των ιθαγενών, 
αλλά και ως υπέρμαχος των δικαιωμάτων και του πολιτισμού 

των Ινουίτ.
Έχει υπηρετήσει δύο θητείες ως πρόεδρος της Ινουίτ 

Ταπιρίιτ Κανατάμι, της εθνικής οργάνωσης Ινουίτ του Καναδά, 
ενώ έχει διατελέσει και πρέσβειρα στη Δανία.

Ο διορισμός της αποκτά μάλιστα ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς 
έρχεται μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για την ανακάλυψη 
ανώνυμων τάφων παιδιών ιθαγενών σε οικοτροφεία του 
Καναδά. Πρόκειται για παιδιά που αποσπάστηκαν βίαια 
από τις οικογένειές τους και είχαν σταλεί σε οικοτροφεία της 
Καθολικής Εκκλησίας για να αφομοιωθούν στην κοινωνία του 
Καναδά.

Από τον 19ο αιώνα μέχρι το 1970 λειτουργούσαν στον 
Καναδά 139 καθολικά οικοτροφεία, φιλοξενώντας 150.000 
παιδιά. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι περίπου 6.000 έχασαν τη 
ζωή τους στα οικοτροφεία, ενώ χιλιάδες άλλα υπέστησαν 
κακοποίησεις και ξυλοδαρμούς. Μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί 
πάνω απο 1.000 τάφοι και οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο γενικός κυβερνήτης είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της 
βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας, η οποία είναι αρχηγός του 
κράτους του Καναδά. Διορίζεται από τη βασίλισσα κατόπιν 
πρότασης του πρωθυπουργού του Καναδά.

Από τα χρόνια του 1950 το αξίωμα αυτό δίνεται σε Καναδούς 
πολίτες. Παλαιότερα όμως οι γενικοί κυβερνήτες ήταν Βρετανοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σ αυτή τη 3η φάση  στις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας 
όπου χρειάζεται θα αφαιρείται η μάσκα.

Οι εγκαταστάσεις με πίστα χορού θα συνεχίσουν να 
λειτουργούν με όριο χωρητικότητας 25% μέχρι και 250 άτομα.

Οι κινηματογράφοι, τα μουσεία, τα λούνα παρκ, τα 
γυμναστήρια και οἶ χωροι ψυχαγωγίας θα επιτρέπεται να 
λειτουργούν με χωρητικότητα 50%.

 
 Τι μπορεί να ανοίξει στο Βήμα 3 

Οι αθλητικοί χώροι θα μπορούν να φιλοξενήσουν ξανά 
θεατές με χωρητικότητα 50% σε εσωτερικούς χώρους έως 
1.000 άτομα και χωρητικότητα 75% σε εξωτερικούς χώρους 
έως και 15.000 άτομα. Τα ομαδικά αθλήματα θα επιτρέπονται 
και πάλι..

Οι χώροι εκδηλώσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, συμπεριλαμβανομένων των χώρων συναυλιών, θα 
μπορούν να λειτουργούν με περιορισμό χωρητικότητας 50% 
σε εσωτερικούς χώρους (με μέγιστο αριθμό 1.000 άτομα) και 
75% σε εξωτερικούς χώρους (έως 5.000 όρθιους και 15.000 
καθήμενους).

Οι κοινωνικές συγκεντρώσεις και οι οργανωμένες δημόσιες 
εκδηλώσεις θα περιορίζονται σε 25 άτομα σε εσωτερικούς 
χώρους και 100 άτομα σε εξωτερικούς χώρους.

Τα κλαμπς θα επιτρέπεται να ανοίγουν χωρίς όρια 
χωρητικότητας εφ ‘όσον μπορεί να διατηρηθεί απόσταση δύο 
μέτρων μεταξύ των πελατών.

Οι μάσκες προσώπου θα είναι υποχρεωτικές σε εσωτερικούς 
χώρους και όπου δεν είναι δυνατή η φυσική απόσταση.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής Υγείας 
Δρ. Kieran Moore είπε ότι δεν προβλέπει «κανονισμούς 
για τη χρήση μάσκας» το φθινόπωρο, αλλά θα προτείνει να 
συνεχίσουν οι άνθρωποι να τη φορούν.

«Εάν μπορούμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο του COV-
ID-19, η προσωπική μου συμβουλή ως επικεφαλής ιατρός 
υγείας είναι να  συνεχίσουμε να φοράμε μάσκες. Σίγουρα 
μέσα στο μετρό, στο λεωφορείο, στο τρένο όλο το χειμώνα 
για να περιορίσουμε την μεταδοτικότητα του ιού», κατυέληξε.

Μέχρι σήμερα τουλάχιστον το 80% του επιλέξιμου 
πληθυσμού ηλικίας 12 ετών και άνω πρέπει να έχει κάνει μία 
δόση εμβολίου COVID-19 και το 75% πρόκειται να κάνει τη 

δεύτερη δόση τους. Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι για να 
προχωρήσουμε μπροστά  οι μονάδες δημόσιας υγείας πρέπει 
να έχουν εμβολιάσει πλήρως ὀχι λιγότερο από το 70% του 
πληθυσμού τους.

«Μετά την επίτευξη αυτών των ορίων, η συντριπτική 
πλειονότητα των μέτρων δημόσιας υγείας και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ορίων 
χωρητικότητας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
και των ορίων για κοινωνικές συγκεντρώσεις θα αρθούν», 
ανέφεραν αξιωματούχοι σε δελτίο τύπου.

“Μόνο ένας μικρός αριθμός μέτρων θα παραμείνει σε ισχύ, 
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για τεστ..

Μέχρι τις 8 Ιουλίου, περισσότερο από το 77% των 
ανθρώπων στο Οντάριο ηλικίας 12 ετών και άνω έχουν λάβει 
μία δόση εμβολίου COVID-19 και περισσότερο από το 50% 
έχουν λάβει τη δεύτερη δόση τους. Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ 
το ορόσημο του εμβολίου που απαιτείται για τη μετάβαση στο 
Βήμα 3 - μεταξύ 70 έως 80% των ενηλίκων με μία δόση και 
25% με δύο δόσεις για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ο Moore είπε ότι ο στόχος του εμβολιασμού μπορεί να είναι 
«φιλόδοξος στόχος», αλλά θα λειτουργήσει ως «πρόσκληση 
στα όπλα για όλους τους πολίτες του Οντάριο».

«Νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε να επιστρέψουμε στον 
μετα-πανδημικό κόσμο και ο ασφαλέστερος τρόπος για να 
το πετύχουμε αυτό είναι να έχουμε το υψηλότερο ποσοστό 
ανοσίας».

Από 16 Ιουλίου 
το Οντάριο  “βαδίζει”

στο 3ο Βήμα 
επαναλειτουργίας του

Μια Ινουίτ γίνεται η πρώτη ιθαγενής 
 γενική κυβερνήτης του Καναδά

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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εξαπλώνεται γρήγορα στην Ευρώπη και μπορεί να 
παρεμποδίσει σοβαρά τις προσπάθειες για τον έλεγχο 
της πανδημίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι 40% 
έως 60% πιο μεταδοτική από την «Άλφα» (Β.1.1.7) 
που ήταν η πρώτη σημαντική παραλλαγή ανησυχίας 
στην ΕΕ. Επιπλέον, η παραλλαγή «Δέλτα», μπορεί 
να σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας.

Το ECDC εκτιμά ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου η 
παραλλαγή «Δέλτα» θα αντιπροσωπεύει το 90% 
όλων των παραλλαγών του ιού SARS-CoV-2 που 
κυκλοφορούν στην ΕΕ. Αυτό καθιστά απαραίτητο 
για τις χώρες να επιταχύνουν τα προγράμματα 
εμβολιασμού.

Η συμμόρφωση με τη συνιστώμενη πορεία 
εμβολιασμού είναι ζωτικής σημασίας για να 
επωφεληθούν οι πολίτες από το υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας από τον ιό. Προκαταρκτικά στοιχεία 
υποδηλώνουν ότι απαιτούνται και οι δύο δόσεις των 
εμβολίων για τον COVID-19 2 όπως: Comirnaty, 
Spikevax ή Vaxzevria για την παροχή επαρκούς 
προστασίας έναντι της παραλλαγής «Δέλτα».

Ο κίνδυνος σοβαρής νόσου και θνητότητας που 
προκαλείται από τον COVID-19 είναι μεγαλύτερος 
για τις ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας και για εκείνους 
με άλλα υποκείμενα νοσήματα, και τονίζεται η 

ανάγκη για ολοκλήρωση των προτεινόμενων 
δόσεων εμβολιασμού. Ωστόσο, εξακολουθούν να 
υπάρχουν 10 χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, όπου 
σχεδόν το 30% ή περισσότερα άτομα ηλικίας άνω 
των 80 ετών δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το 
προτεινόμενο πρόγραμμα εμβολιασμού, σύμφωνα 
με τον καταγραφέα εμβολίων του ECDC.

Παρομοίως, για την προστασία αδύναμων και 
ηλικιωμένων ατόμων σε κλειστά περιβάλλοντα, όπως 
νοσηλευόμενοι ασθενείς ή τρόφιμοι σε εγκαταστάσεις 
μακροχρόνιας περίθαλψης, απαιτείται περαιτέρω 
εργασία σε ορισμένες χώρες για την αύξηση της 
χορήγησης εμβολίων μεταξύ των εργαζομένων 
στον τομέα της υγείας και του προσωπικού τέτοιων 
ιδρυμάτων. Ο EMA και το ECDC ενθαρρύνουν 
τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης και φροντίδας να εμβολιαστούν το 
συντομότερο δυνατό, για να προστατεύσουν τον 
εαυτό τους, τις οικογένειές τους και εκείνους με τους 
οποίους εργάζονται και φροντίζουν.

Προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές 
τις ανάγκες και να αυξήσουν την κάλυψη του 
εμβολιασμού, οι χώρες μπορούν να προσαρμόσουν 
τις στρατηγικές τους, για παράδειγμα σχετικά με το 
διάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης, 
με βάση την επιδημιολογική κατάσταση και την 
κυκλοφορία των παραλλαγών, και τις εξελισσόμενες 
ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου 
έναντι παραλλαγών.

Μια άλλη τέτοια προσαρμογή είναι ότι 
εμπειρογνώμονες που είναι υπεύθυνοι για τα 
προγράμματα εμβολιασμού σε περισσότερα από 
τα μισά κράτη μέλη αποφάσισαν, ενόψει των 
καταστάσεων στις χώρες τους, να χρησιμοποιήσουν 
διαφορετικά εμβόλια για τη δεύτερη δόση από αυτά 
που χρησιμοποιήθηκαν για την πρώτη δόση.

Στρατηγική εμβολιασμού (μερικές φορές 
αναφέρεται ως «μίξη και αντιστοίχιση»), στην 

οποία ένα διαφορετικό εμβόλιο χορηγείται για τη 
δεύτερη δόση σε ένα συνιστώμενο πρόγραμμα 2 
δόσεων, έχει ιστορικά εφαρμοστεί για ορισμένα 
άλλα εμβόλια. Υπάρχουν καλοί επιστημονικοί λόγοι 
για να περιμένουμε ότι αυτή η στρατηγική θα είναι 
ασφαλής και αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται στον 
εμβολιασμό κατά του COVID-19.

Επί του παρόντος, ο EMA και το ECDC δεν είναι 
σε θέση να υποβάλουν οριστικές συστάσεις σχετικά 
με τη χρήση διαφορετικών εμβολίων COVID-19 για 
τις δύο δόσεις. Παρ ‘όλα αυτά, τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα από μελέτες στην Ισπανία, τη Γερμανία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο υποδηλώνουν ικανοποιητική 
ανοσοαπόκριση και χωρίς προβλήματα ασφάλειας. 
Αναμένονται περισσότερα δεδομένα σύντομα και ο 
EMA θα συνεχίσει να τα επανεξετάζει μόλις γίνουν 
διαθέσιμα.

Είναι επί του παρόντος πολύ νωρίς να επιβεβαιωθεί 
εάν και πότε θα χρειαστεί μια ενισχυτική δόση 
για τα εμβόλια κατά του COVID-19, επειδή δεν 
υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα από εκστρατείες 
εμβολιασμού και συνεχιζόμενες μελέτες για να γίνει 
κατανοητό πόσο καιρό θα διαρκέσει η προστασία 
από τα εμβόλια, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη 
διάδοση των παραλλαγών.

“Η ολοκλήρωση 
του εμβολιασμού είναι 

ζωτικής σημασίας 
για μέγιστη προστασία’’

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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1979  

Eλληνοκαναδικό 
Μουσείο 

Κληρονομιάς 
Ι. Αρχιεπισκοπής 

Καναδά
Συμβουλές και προτάσεις 
από τις Κοινότητές μας

Στις 25 Μαρτίου 2021, 200 χρόνια από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης, η κυβέρνηση του Οντάριο, με 
επικεφαλής τον πρωθυπουργό Doug Ford και την υπουργό 
Lisa MacLeod, ανακοίνωσε την ίδρυση Ελληνο-Καναδικού 
Μουσείου Κληρονομιάς με την οικονομική συμβολή των 
$325.000.

Στα πλαίσια προετοιμασίας αυτού του έργου η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Καναδά θα δεχτεί προτάσεις και σχόλια 
από Ελληνοκαναδούς από όλη τη χώρα.

Θέλουμε να μάθουμε τι πρέπει να θέσουμε σαν υψηλή 
προτεραιότητά μας και ποια ιστορικά γεγονότα θα πρέπει 
να προβληθούν στο μουσείο. Εάν έχετε οποιεσδήποτε 
ιδέες, προτάσεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν ή 
και αντικείμενα για να αξιολογηθούν, θα θέλαμε να μας 
ενημερώσετε.

Αυτή είναι η ευκαιρία να ακουστεί η φωνή σας. Με 
χαρά θα δεχθούμε τα σχόλιά σας μέσω αυτής της 
συμβουλευτικής διαδικασίας. Παρακαλούμε γράψτε μας 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση website@goarchdiocese.ca. 
Όλες οι προτάσεις θα εξεταστούν προσεκτικά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή 
σας. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε το Ελληνο-
Καναδικό Μουσείο Κληρονομιάς που τιμά την κοινή 
ιστορία μας και που θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για 
τις μελλοντικές γενιές.

Δ/ΤΥΠΟΥ
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
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ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

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

R

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

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

-Έλα Σκλάβε που είσαι;
-Εδώ είμαι μικρέ,όπως πάντα. 
-Το ξέρω, πες μου όμως πώς είσαι 

σήμερα, τα βλέπεις όλα ρόδινα ή 
μπουρδουκλωμένα; Εδώ κάτω έχουμε 
πολλές ζέστες και αρκετή υγρασία.
Όπως καταλαβαίνεις αυτά τα δυό 
παρέα κάνουν τους ανθρώπους να 
νιώθουν κουρασμένοι σωματικά και 
ακόμα χειρότερα ψυχολογικά, με 
αποτελέσμα να γίνονται λάθη, θέλω 
να πιστεύω όχι εσκεμμένα. 

Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην 
τωρινή διοίκηση της Ελληνικής 
Κοινότητας του Τορόντο. Υποσχέθηκα 
ότι αφιλοκερδώς θα γίνονται όλες οι 
ανακοινώσεις της από την Εβδομάδα.
Αφού λοιπόν λάβαμε μόνο μία, είδαμε 
άλλες ανακοινώσεις της σε άλλα μέσα 
ενημέρωσης της παροικίας μας. Αυτά 
απλώς τα αναφέρω γιατί δεν πιστεύω 
να έγινε ανθρώπινο λάθος. Έχουμε 
βλέπεις και την πανδημία - και αυτή 
παίζει το ρόλο της σε πολλά ζητήματα- 
τον σπουδαιότερο θα έλεγα. Έχει εδώ 
και ενάμιση χρόνο καθηλώσει όλες τις 
επιχειρήσεις, όλους τους οργανισμούς, 
όλες τις οργανώσεις.

Στις εκκλησίες οι κηδείες γίνονται 
μόνο με εννέα άτομα στο τελευταίο 
αντίο των αγαπημένων εκείνων 
που αφήνουν για πάντα τον μάταιο 
τούτο κόσμο....  που σημαίνει έσοδα 
μηδέν όλο αυτό το χρονικό διάστημα 
της πανδημίας. Απ' ότι είδαμε η 

ΕΚΤ ανακοίνωσε σε άλλα μέσα 
ενημέρωσης τον επιτρεπόμενο αριθμό 
πιστών σε κάθε ΝΑΟ της, μιας και από 
την Τετάρτη 30/06/21 η επαρχία μας το 
επιτρέπει. 

-Τι είναι αυτά που ακούω μικρέ; 
Δεν περίμενα να σκέφτεσαι αρνητικά.
Υπήρξαν και χειρότερες καταστάσεις 
που ο κόσμος τις ξεπέρασε, τις άφησε 
πίσω στην ιστορία και ελπίζω ότι το ίδιο 
θα συμβεί και τώρα. Όσο για την ΕΚΤ 
μείνε στις υποσχέσεις που έδωσες. 

-Εσείς έχετε απαλλαγεί από όλα 
αυτά Σκλάβε, γιατί έχετε την παντοτινή 
προστασία του Θεούλη.

Πες μου όμως που βρίσκεται η 
υπόθεση της Γενικής Συνέλευσης; Το 
προσπαθείς;  Πιστεύω θα χρειαστείς 
βοήθεια και από άλλους εκεί ψηλά. 

- Προσπαθώ μικρέ να συναντήσω 
τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν 
με τα ΜΜΕ εκεί κάτω. Με τον τρόπο 
αυτό και με την βοήθεια όλων πιστεύω 
ότι θα καταφέρουμε να γίνει η γενική 
συνέλευση. Θα πάρει καιρό, όμως 
χρειάζεται υπομονή. Μέχρι στιγμής 
έχω εντοπίσει τους Κ. Κρανιά, 
Κ.Αγαθό, Α.Μαραγκό, Ν.Τερζή.

Όσο για τον Τάκη και Κική Μανιατάκο, 
έμαθα ότι βρίσκονται σε διακοπές. 

-Τι μου λες Σκλάβε; Κάνουν και εκεί 
ψηλά διακοπές;

- Φυσικά μικρέ, έχουν ανοίξει 
πρακτορεία ταξιδίων με πρωτοστάτες 
τους Γ. Σεβδαλή, Λ.Γεωργαρέα, 

Μ.Γεωργιάδη, Χ. Γρηγορίου, Θ.Πύρζα 
και απ'ότι μαθαίνω ενδιαφέρονται και 
άλλοι. 

-Και που πηγαίνουν όλοι για τις 
διακοπές τους Σκλάβε; Υπάρχουν 
μέρη που μπορούν να επιλέξουν;

- Οι περισσότεροι μικρέ πηγαίνουν 
σε διάφορους κήπους με λουλούδια, 
δέντρα αειθαλή, καρποφόρα και πολλά 
είδη πουλιών. Στον Κήπο όμως με τις 
μηλιές, που τα μήλα τους δεν πέφτουν 
και δεν σαπίζουν, πηγαίνουν μόνο 
εκείνοι που πιστεύουν στην Ελλάδα.
Την Ελλάδα του πολιτισμού, των 
γραμμάτων, της Ορθοδοξίας και ότι ο 
Χριστός δίδαξε.

- Τα σοβαρεύεις λιγάκι τα πράγματα 
Σκλάβε.Θα ήθελα όμως να ξέρω ποιοί 
βρίσκονται στον κήπο αυτό και πώς 
περνούν τη μέρα τους;

- Άκουσα μικρέ πώς στην είσοδο 
του Κήπου και την υποδοχή των 
επισκεπτών, την έχει αναλάβει η 
πάντα φιλόξενη και χαμογελαστή  
Ρούλα Μουρατίδου. Τους καλωσορίζει 
με ένα ταψί Ρεβανί, μιας και είναι 
Βεροιώτισσα και πάντα με τον γλυκό 
της λόγο σε όλους. Δίπλα ο παπά- 
Κάρας αφού είναι και αυτός Ημαθιώτης.
Νομίζω πως κάπου εκεί βρίσκεται 
και ο παπα-Ρουμανας, οπαδός του 
Ομήρου, ο οποίος ψάχνει να βρει τον 
Δελαπόρτα και τον Καραμπέρη μήπως 
και κάνουν ομάδα ποδοσφαίρου. 
Σε αυτόν τον  κήπο περιμένουν 
να πάνε ο Γιάννης Σταυρόπουλος 
και ο Τάσος Μιχαλόπουλος για να 
φτιάξουν θεατρική ομάδα. Περιμένουν 
επίσης τον καθηγητή  Βιτόπουλο 
που θα αναλάβει τη συγγραφή των 
θεατρικών έργων και τις διαλέξεις.

Τις θείες λειτουργίες τις κάνουν, ο π. 
Ρουμανάς και ο π. Κάρας με βοηθό 
τον π.Γλούφτση.

Υπάρχουν και άλλοι επώνυμοι που 
πηγαίνουν και άλλοι που φεύγουν.
Σε κάποιους αρέσει και σε κάποιους 
άλλους όχι. Μυρίζει πολύ Ελλάδα στον 
κήπο αυτό. Θέλω να πιστεύω και το 
εύχομαι ολόψυχα, κάποια στιγμή αυτοί 
που εκτελούν τις διάφορες εξουσίες 
στην Ελληνική Παροικία του Τορόντο, 
πρώτα να προασπίσουν την ιδέα της 
Ελλάδας, γιατί περί ιδέας πρόκειται και 
μετά να σκέφτονται τα συμφέροντα και 
τις προσωπικές φιλοδοξίες τους και 
πολλά άλλα που μόνο φιλονικίες και 
διχασμό φέρνουν. 

- Στα ονόματα των ατόμων που 
αναφέρθηκες Σκλάβε έχουμε και εμείς 
μεγάλο σεβασμό και αγάπη. Η μνήμη 
τους μένει αναλλοίωτη. Είναι όντως 
αλησμόνητοι όλοι αυτοί και πολλοί 
άλλοι που βρίσκονται στην παρέα σας.

 Σύντομα θα πάρουμε και εμείς 
εδώ κάτω τις διακοπές μας. Θα 
τα ξαναπούμε με το καλό όταν 
επιστρέψουμε. 

- Επιβάλλεται μικρέ. Καλές 
διακοπές εύχομαι σε όλους σας και να 
προσέχετε. 
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Ο Ηλίας Αβαντήρας είναι το ελληνικής καταγωγής 
διεθνούς φήμης μοντέλο που έχει περπατήσει σε πασαρέλες 
της Νέας Υόρκης, του Μιλάνου και του Παρισιού, έχει κάνει 
φωτογραφίσεις σε κορυφαία περιοδικά μόδας του κόσμου, 
συνεργασίες με μεγάλους οίκους, ενώ έχει υπάρξει το 
πρόσωπο εταιρείας εσωρούχων στην Σκανδιναβία, αλλά 
και στα Κανάρια Νησιά για την καμπάνια του ισπανικού 
εμπορικού κέντρου «El Corte Inglés».

Το νεαρό μοντέλο, από παιδί, βοηθούσε τον πατέρα του 
στο κρεοπωλείο της οικογένειας, στο Νέο Ηράκλειο, ενώ 
μεγαλώνοντας έγινε βοηθός του και εργαζόταν κανονικά 
στο πλευρό του. Έτσι, όταν ο πατέρας του χρειάστηκε να 
συνταξιοδοτηθεί, η οικογενειακή επιχείρηση πέρασε στα 
χέρια του Ηλία.

Την εποχή που οι συμμαθητές του μελετούσαν για να 
δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, εκείνος 
γράφτηκε στη Σχολή Κρεοπωλών της Αθήνας, όπου έμαθε 
να ξεχωρίζει το καλό κρέας και έγινε ειδήμων στα διάφορα 
κοψίματά του.

Παρόλα αυτά, η μόδα τον ενδιέφερε ανέκαθεν, για αυτό 
από μικρός αγόραζε ρούχα «σαν τρελός», όπως έχει πει 
χαρακτηριστικά, και παρακολουθούσε τάσεις και στυλ -αν 
και ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί 
επαγγελματικά σε αυτόν τον χώρο.

Στα 18 του, ο Ηλίας είχε ενεργή παρουσία στο Face-
book με φωτογραφίες από την καθημερινή του ζωή, μία 
δραστηριότητά που τράβηξε την προσοχή της booker 
Κλεοπάτρας Φαρρή από το πρακτορείο Ace models, το 
οποίο τον «ανακάλυψε» και του έδειξε τον δρόμο για την 
επιτυχία -κάτι όχι σπάνιο στον χώρο αυτόν, καθώς πολλά 
μεγάλα ονόματα που κυριαρχούν πλέον στον χάρτη της 
παγκόσμιας μόδας ανακαλύφθηκαν από κάποιον scout 
εντελώς τυχαία.

Παρά το όνειρο του πατέρα του να κρατήσει το τιμόνι 
της οικογενειακής επιχείρησης, ο σήμερα 34χρονος 
αποφάσισε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο, απόφαση 
που αρχικά σόκαρε τους γονείς του. «Δεν είχα προλάβει 
να ολοκληρώσω τα μαθήματα στη Σχολή Κρεοπωλών, 
όταν μπήκα στο μαγαζί μας για να τους ενημερώσω ότι σε 
λίγες ημέρες θα άλλαζα επαγγελματικό προσανατολισμό 
κάνοντας την πρώτη μου φωτογράφιση» εξομολογήθηκε 
σε συνέντευξή του. «Ο πατέρας μου με κοιτούσε για 
ώρα άφωνος και εμφανώς σοκαρισμένος. Ενιωσα την 
απόγνωσή του την ώρα που έβαζε τα εμπορεύματα στο 
ψυγείο».

Παρά την αρχική έκπληξη, το θέμα ξεπεράστηκε σχετικά 
γρήγορα, καθώς οι γονείς του δέχθηκαν ότι καθένας οφείλει 
να επιλέγει στη ζωή του αυτό που πιστεύει ότι θα τον κάνει 
ευτυχισμένο, όπως έχει σχολιάσει ο ίδιος. «Αντιλήφθηκαν 
γρήγορα ότι δεν αντιμετώπιζα το μόντελινγκ ως μια νεανική 
τρέλα αλλά ως ένα νέο πάθος. Από εκείνη τη στιγμή, έγιναν 
δυο ευτυχισμένοι άνθρωποι».

Από το πρώτο κιόλας διάστημα, κατάφερε να δουλέψει 

ως μοντέλο σε Αμβούργο, Μιλάνο, Λονδίνο 
και Παρίσι, ενώ μια πρόταση που δέχθηκε σε 
ηλικία 20 ετών τον κράτησε στη Νέα Υόρκη για 
τουλάχιστον οκτώ μήνες.

Το 2013, έκανε την πρώτη του μεγάλη 
συνεργασία, Editorial, με το περιοδικό L’Officiel 
Hommes, «Breaking Bad», ενώ τον ίδιο χρόνο 
συμμετείχε στο Editorial «Gods of Beau-
ty: 50 Portraits by Daniel Jaems (part 1)», 
χαρακτηριζόμενος ως «Θεός της Ομορφιάς».

Η επόμενη χρονιά αποδείχτηκε γεμάτη νέες, 
λαμπερές συνεργασίες που κάθε μοντέλο 
ελπίζει να πετύχει στην καριέρα του. Ανάμεσά 
τους ήταν η πρώτη του συμμετοχή στην 
ανδρική πασαρέλα του μεγάλου οίκου μόδας 
Dsquared2, τον Ιανουάριο του 2014, ενώ τον 
Φεβρουάριο συμμετείχε στο Editorial ενός από 
τα μεγαλύτερα περιοδικά της Κίνας, το FHM 
Collections (China).

Τον Απρίλιο, έλαβε χώρα η μεγαλύτερη 
συνεργασία στη μέχρι εκείνη τη στιγμή καριέρα 
του, με τον Giorgio Armani να βρίσκει στο 
πρόσωπο του Έλληνα εκείνο που αναζητούσε 
για την τότε καλοκαιρινή ανδρική σειρά του με 
τίτλο «Armani Exchange». H εμπειρία ήταν 
μοναδική, αφού η φωτογράφιση έγινε σε ένα από τα πιο 
οργανωμένα στούντιο του Μανχάταν, με τον ίδιο να ποζάρει 
δίπλα σε διάσημα μοντέλα, μεταξύ άλλων και τον «άγγελο» 
της Victoria’s Secret, Sharam Diniz, από την Ανγκόλα.

Οι Dsquared συνεργάστηκαν ξανά με τον Ηλία Αβαντήρα 
τον ίδιο κι όλας χρόνο, ενώ το όνομά του είχε αρχίσει ήδη 
να ξεχωρίζει ανάμεσα στο πλήθος των μοντέλων με διεθνή 
καριέρα, με αποτέλεσμα να έχει επιλεγεί για τα μεγαλύτερα 
σόου στο Μιλάνο.

Σύντομα, ήρθαν τεράστιες συνεργασίες, όπως αυτή 
με το Esquire, την BSB, τη Vogue, τον οίκο μόδας Ralph 
Lauren, την Polo ενώ, το 2019, έγινε το πρόσωπο της 
παγκόσμιας καμπάνιας της Gap. «Όταν κάνεις μια διεθνή 
καμπά νια, αυτό συμβαίνει. Η Gap μού άνοιξε την πόρτα 
για καλές δουλειές στην Αμερική. Με το που κυκλοφόρησε 
η δουλειά μου το πρακτορείο μου άρχισε να δέχεται 
πληθώρα προτάσεων και πηγαίνω συνεχώς σε casting» 
παραδέχεται ο ίδιος.

Τις πρώτες τρεις φορές που ο Ηλίας Αβαντήρας 
επιχείρησε να μετοικήσει στις ΗΠΑ, αντιμετώπισε 
δυσκολίες, καθώς η διεθνής αγορά της μόδας έχει τέτοιο 
ανταγωνισμό που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επικρατήσει 
ένα μοντέλο. Δεν τα παράτησε όμως, πείσμωσε, όπως έχει 
πει, και με προσπάθεια και επιμονή ήρθαν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα.

Νιώθει πλέον πλήρης και ευτυχής, αφού κατάφερε 
να μπορεί να ζει άνετα στη μητρόπολη της μόδας 
με τα χρήματα που αποκομίζει αποκλειστικά από το 
μόντελινγκ. «Εχω νοικιάσει δικό μου σπίτι σε μια όμορφη 
γειτονιά της Νέας Υόρκης. Δεν έχω πλέον ανάγκη από 
κάποια άλλη πηγή εισοδήματος», εξομολογείται στο 
«Gala». «Κερδίζω καλά χρήματα, αν και τα κασέ στους 
άνδρες δεν είναι αντίστοιχα των γυναικών σταρ. Σου 
επιτρέπουν όμως να ζεις αξιοπρεπώς».

Το καθημερινό του πρόγραμμά είναι σχεδόν 
σπαρτιάτικο, καθώς ξυπνάει νωρίς και όλη την ημέρα 
βρίσκεται στον δρόμο για τις ανάγκες της δουλειάς. «Εχω 
σχεδόν καθημερινά φωτογραφίσεις για καταλόγους, 
περιοδικά και καμπάνιες. Το βράδυ θα απολαύσω 
δείπνο μαζί με την παρέα μου σε κάποιο από τα μοδάτα 
στέκια της πόλης. Συνήθως, όμως, κοιμάμαι νωρίς. Αυτή 
την εποχή κάνω focus μόνο στη μόδα, η οποία αποτελεί 
και την προτεραιότητά μου».

Όσον αφορά τη δουλειά του μοντέλου, έχει καταλάβει 
πως σε ρίχνει στα βαθιά από νωρίς -αρκεί, όμως, 
να είναι κανείς προσγειωμένος, ώστε να μπορεί να 
απολαμβάνει τις στιγμές που του χαρίζει. «Αισθάνομαι 
ιδιαίτερα ευτυχής για τις σημαντικές συνεργασίες 
που έχω κάνει αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τη 
μόδα και εύχομαι το όμορφο αυτό ταξίδι να συνεχιστεί 
με τους καλύτερους οιωνούς». Ένα από τα κύρια 
πράγματα που τον γοητεύουν στο μόντελινγκ είναι τα 
ταξίδια και οι εμπειρίες που αποκτά κάθε φορά, όπως 
και οι μεταμορφώσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 
καμπάνιας, καθώς γίνεται και λίγο ηθοποιός, όπως 
παραδέχεται.

Για την παλιά του δουλειά, αποκαλύπτει πως δεν 
την έκρυψε ποτέ ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αμερική, 
όπου διαμένει πλέον μόνιμα. Θεωρεί πως η δεύτερη 
εργασία του είναι ο κρεοπώλης, μια δουλειά που του 
αρέσει και για αυτό διατηρεί ακόμα το κρεοπωλείο της 
οικογένειας στην Αθήνα -αν και τώρα πια το λειτουργούν 
υπάλληλοι. «Οι ξένοι μόλις ανακαλύπτουν και τη δεύτερη 
επαγγελματική μου ιδιότητά δείχνουν έκπληξη αλλά και 

θαυμασμό. Πόσα μοντέλα μπορεί να υπάρχουν, άλλωστε, 
που είναι ταυτόχρονα και επαγγελματίες χασάπηδες;» 
σχολιάζει γελώντας.

Σήμερα, έχοντας κατακτήσει την απαραίτητη 
αναγνωρισιμότητα, ο Ηλίας Αβαντήρας σκέφτεται να 
ξανασυστηθεί στο κοινό της Νέας Υόρκης και με την άλλη 
του ιδιότητα, μιας και στα σχέδια του βρίσκεται και ένα 
δικό του εστιατόριο σε κάποιο δημοφιλές σημείο της Νέας 
Υόρκης. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσει την 
αγάπη του για το καλό κρέας και τις γνώσεις του γύρω από 
αυτό, σε ένα μέρος όπου οι άνθρωποι αγαπούν το κρέας κι 
εκείνος διαθέτει γνώση τόσο για τις ποιότητες όσο και για 
τα σωστά κοψίματα.

Εξάλλου, πιστεύει ότι η ενασχόληση με τη μόδα έχει 
ημερομηνία λήξης, «Θα ανοίξω το εστιατόριό μου ως 
διάδοχη κατάσταση της σημερινής. Οσο καλά και να 
πηγαίνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, οφείλεις να 
προνοείς. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για την 
επόμενη μέρα, να έχουμε σχεδιάσει το επόμενο βήμα», 
καταλήγει.

Αυτή την εποχή, η εικόνα του Ηλία Αβαντήρα, όπως 
πλέον συστήνεται, αφού το πραγματικό του όνομα, το 
Αβασκαντήρας, ήταν δύσκολο για τους casting direc-
tors των μεγάλων οίκων, βρίσκεται παντού: σε σελίδες 
περιοδικών, στις στάσεις λεωφορείων, σε αφίσες στους 
δρόμους.

O Έλληνας κρεοπώλης που 
κατακτά την παγκόσμια μόδα
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απανθρακοποιημένη οικονομία. Η Ευρώπη ήταν η πρώτη 
ήπειρος που δήλωσε ότι θα είναι κλιματικά ουδέτερη το 
2050 και τώρα είμαστε οι πρώτοι που καταθέσαμε έναν 
συγκεκριμένο χάρτη πορείας. Η Ευρώπη κάνει πράξη 
τις πολιτικές για το κλίμα μέσω της καινοτομίας, των 
επενδύσεων και της κοινωνικής αντιστάθμισης».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, 
αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Φρανς 
Τίμερμανς, δήλωσε: «Η τρέχουσα δεκαετία είναι κρίσιμη 
για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και της 
κρίσης της βιοποικιλότητας. Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους 
στόχους και σήμερα παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούμε να τους επιτύχουμε. Η επίτευξη ενός 
πράσινου και υγιούς μέλλοντος για όλους θα απαιτήσει 
σημαντικές προσπάθειες σε όλους τους τομείς και σε όλα 
τα κράτη μέλη. Όλες μαζί, οι προτάσεις μας θα δώσουν 
ώθηση στις απαραίτητες αλλαγές, θα επιτρέψουν σε όλους 
τους πολίτες να βιώσουν τα οφέλη της δράσης για το κλίμα 
το συντομότερο δυνατόν και θα παράσχουν στήριξη στα 
πλέον ευάλωτα νοικοκυριά. Η μετάβαση της Ευρώπης θα 
είναι δίκαιη, πράσινη και ανταγωνιστική».

Ακολουθούν οι κύριες προτάσεις
της Επιτροπής:

Εφαρμογή της εμπορίας εκπομπών σε νέους τομείς και 
αυστηροποίηση του υφιστάμενου συστήματος

Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ), βάσει του οποίου, 
εταιρείες από ορισμένους τομείς (χαλυβουργία, ηλεκτρική 
ενέργεια, αεροπορικές εταιρείες στην ΕΕ) - μπορούν να 
αγοράζουν ή να πωλούν δικαιώματα άνθρακα, η Επιτροπή 
προτείνει να μειωθεί ακόμη περισσότερο το συνολικό 
ανώτατο όριο εκπομπών και να αυξηθεί το ετήσιο ποσοστό 
μείωσής του.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του 
συστήματος (ΣΕΔΕ) και στις θαλάσσιες μεταφορές, για 
πλοία προς ή από λιμένες της ΕΕ. Προτείνει, επίσης τη 
δημιουργία ενός ξεχωριστού νέου συστήματος εμπορίας 
εκπομπών για τη διανομή καυσίμων για τις οδικές 
μεταφορές και τη θέρμανση των κτιρίων.

Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, τη σταδιακή κατάργηση 
των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής για τις αεροπορικές 
μεταφορές και την ευθυγράμμιση με το παγκόσμιο σύστημα 
αντιστάθμισης και μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών 
για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA).

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ο στόχος των ανανεώ-

σιμων πηγών ενέργειας σε 40% ως το 2030, (από τον 
τρέχοντα στόχο 32%). Όλα τα κράτη μέλη θα συμβάλλουν 
στην επίτευξη αυτού του στόχου και προτείνονται ειδικοί 
στόχοι για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στις μεταφορές, τη θέρμανση και ψύξη, τα κτίρια και τη 
βιομηχανία.

Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση

Για τη μείωση της συνολικής χρήσης ενέργειας, τη μείωση 
των εκπομπών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας, η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση θα θέσει 
έναν πιο φιλόδοξο δεσμευτικό ετήσιο στόχο για τη μείωση 
της χρήσης ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ. Θα κατευθύνει τον 
τρόπο καθορισμού των εθνικών συνεισφορών και θα 
διπλασιάσει σχεδόν την υποχρέωση ετήσιας εξοικονόμησης 
ενέργειας για τα κράτη μέλη. Ο δημόσιος τομέας θα 
υποχρεωθεί να ανακαινίζει το 3% των κτιρίων του κάθε 
χρόνο, ώστε να δοθεί ώθηση στο κύμα ανακαίνισης, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της χρήσης 
ενέργειας και του κόστους για τους φορολογούμενους.

Οδικές μεταφορές - βενζινοκίνητα 
αυτοκίνητα

Η Επιτροπή προτείνει όλα τα καινούργια αυτοκίνητα 
που θα ταξινομηθούν από το 2035 να έχουν μηδενικές 
εκπομπές.

Η αυστηροποίηση των προτύπων εκπομπών CO2 για τα 
αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά θα επιταχύνει τη μετάβαση 
στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, απαιτώντας 
μείωση των μέσων εκπομπών των καινούργιων 
αυτοκινήτων κατά 55% από το 2030 και κατά 100% από το 
2035 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί είναι σε 
θέση να φορτίζουν ή να τροφοδοτούν τα οχήματά τους 
(ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία) σε ένα αξιόπιστο δίκτυο 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο αναθεωρημένος κανονισμός 
για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων θα απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να επεκτείνουν την ικανότητα φόρτισης ανάλογα 
με τις πωλήσεις αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών και να 
εγκαθιστούν σημεία φόρτισης και ανεφοδιασμού καυσίμων 
ανά τακτά διαστήματα σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους: 
κάθε 60 χιλιόμετρα για ηλεκτρική φόρτιση και κάθε 150 
χιλιόμετρα για ανεφοδιασμό με υδρογόνο.

Αερομεταφορές

Η Επιτροπή θα προτείνει προοδευτική φορολόγηση της 
κηροζίνης για πτήσεις εντός της ΕΕ. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, 
τα αεροσκάφη και τα πλοία πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε παροχή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους 
λιμένες και αερολιμένες. Η πρωτοβουλία ReFuelEU Avia-
tion θα υποχρεώσει τους προμηθευτές καυσίμων να 

αναμειγνύουν αυξανόμενα επίπεδα βιώσιμων καυσίμων 
αεροπορίας στα καύσιμα αεριωθουμένων με τα οποία 
τροφοδοτούνται τα αεροσκάφη στους αερολιμένες της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών καυσίμων 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, που είναι γνωστά ως 
ηλεκτρονικά καύσιμα.

Θαλάσσιες μεταφορές

Με την πρωτοβουλία FuelEU Maritime, η Επιτροπή 
θέλει να τονώσει την υιοθέτηση βιώσιμων καυσίμων 
ναυτιλίας και τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών, με τον 
καθορισμό ανώτατου ορίου για την περιεκτικότητα σε 
αέρια θερμοκηπίου της ενέργειας που χρησιμοποιείται από 
πλοία που καταπλέουν σε ευρωπαϊκούς λιμένες.

Φόρος Aνθρακα

Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας 
προτείνει την προώθηση καθαρών τεχνολογιών και την 
κατάργηση παρωχημένων εξαιρέσεων και μειωμένων 
συντελεστών που ενθαρρύνουν επί του παρόντος τη 
χρήση ορυκτών καυσίμων. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν 
στη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων του φορολογικού 
ανταγωνισμού για την ενέργεια, συμβάλλοντας στην 
εξασφάλιση εσόδων για τα κράτη μέλη από τους πράσινους 
φόρους.

Επιπλέον, ένας νέος μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα θα επιβάλλει τιμή ανθρακούχων 
εκπομπών στις εισαγωγές στοχευμένης επιλογής 
προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η φιλόδοξη δράση 
για το κλίμα στην Ευρώπη δεν θα οδηγήσει σε «διαρροή 
άνθρακα». Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι οι 
ευρωπαϊκές μειώσεις των εκπομπών θα συμβάλλουν στην 
παγκόσμια μείωση των εκπομπών, αντί να προωθήσουν 
την παραγωγή υψηλής έντασης άνθρακα εκτός Ευρώπης.

Μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι παρά τα μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα οφέλη των πολιτικών της ΕΕ για 
το κλίμα, οι πολιτικές αυτές κινδυνεύουν να ασκήσουν, 
βραχυπρόθεσμα, πρόσθετη πίεση στα ευάλωτα 
νοικοκυριά, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους χρήστες 
των μεταφορών. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται ένα νέο 
Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, που θα παρέχει ειδική 
χρηματοδότηση στα κράτη μέλη για να βοηθήσει τους 
πολίτες να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε ενεργειακή 
απόδοση, νέα συστήματα θέρμανσης και ψύξης και 
καθαρότερες μετακινήσεις. Το Κοινωνικό Ταμείο για το 
Κλίμα θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, χρησιμοποιώντας ποσό ισοδύναμο με το 25% των 
αναμενόμενων εσόδων από την εμπορία εκπομπών από 
τα κτίρια και τα καύσιμα οδικών μεταφορών. Θα παράσχει 
χρηματοδότηση ύψους 72,2 δισεκ. ευρώ στα κράτη μέλη για 
την περίοδο 2025-2032, βάσει στοχευμένης τροποποίησης 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Με πρόταση 
άντλησης πόρων από την αντίστοιχη χρηματοδότηση των 
κρατών μελών, το Ταμείο θα κινητοποιήσει 144,4 δισεκ. 
ευρώ για μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση.

zougla.gr

O σχεδιασμός της Κομισιόν 
για την κλιματική αλλαγή
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Στη διάλεξη με θέμα την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, που έλαβε 
χώρα στις 6 Ιουνίου 2021, αναφέρεται με άρθρο του ο 
Καθηγητής Ζακ Μπουσάρ (Jacques Bouchard) ο οποίος 
φυσικά συμμετείχε και ήταν κεντρικός ομιλητής.

Σύμφωνα με το φιλέλληνα καθηγητή και λάτρη της 
ελληνικής γλώσσας, «η ελληνική γλώσσα διέσωσε τις 
γνώσεις του μεσογειακού κόσμου, δημιούργησε τα 
θεμέλια της ελεύθερης σκέψης και της καλαισθησίας του 
δυτικού πολιτισμού, και κληροδότησε στην ανθρωπότητα  
επιστήμες και τέχνες με υποδειγματικά αριστουργήματα. 
Η κοσμοθεωρία και ο θησαυρός της ελληνικής την κάνουν 
δημιουργική πηγή του μέλλοντος».

Γράφει ο Καθηγητής
Jacques Bouchard*

1] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΗ ΔΥΣΗ

Η βασική αρχή κατά 
τη γνώμη μου είναι ότι 
η ελληνική γλώσσα, 
αρχαία, βυζαντινή και 
σύγχρονη, είναι μία και 
ενιαία: είναι η γλώσσα 
που εξακολουθεί 
να εκπολιτίζει την 
ανθρωπότητα και 
κατακτά όλο και 
περισσότερο τον 
πλανήτη μας.

α) Η ελληνική 
διέσωσε γνώσεις 
και εμπειρίες του 

μεσογειακού κόσμου: η ελληνική αφομοίωσε χιλιάδες λέξεις 
που προϋπήρχαν στην έσχατη χερσόνησο των Βαλκανίων. 
Εκατοντάδες τοπωνύμια: Αθήναι, Θήβαι, Κόρινθος κ.λπ. 
Τα ονόματα των θεών με την εξαίρεση του Δία: Αφροδίτη, 
Ήφαιστος, Αθηνά, κ.λπ. Τα πολιτικά ονόματα της εξουσίας: 
τύραννος, άναξ, βασιλεύς, κυβερνήτης κ.λπ. Γεωγραφικά 
όπως θάλασσα, ωκεανός, νήσος, κ.λπ. Δέντρα και φυτά: 
ελαία, κυπάρισσος, σύκο, μίνθη, ρόδο, λείριο κ.λπ. Είδη 
υλικού πολιτισμού: ναός, μέλαθρο, μέγαρο, ασάμινθος… 

ΚΑΝΑΔΑΣ

Χιλιάδες λέξεις προελληνικές που τις αποθησαύρισε η 
ελληνική γλώσσα, και που θα ήταν άγνωστες σ’ εμάς χωρίς 
την αφομοιωτική ικανότητα των Ελλήνων.

β) Ο τρόπος του σκέπτεσθαι που χαρακτηρίζει τους 
Έλληνες είναι η περιέργεια και επιθυμία να βάζουν τάξη 
στα φαινόμενα του σύμπαντος. Σύμφωνα με την αρχαϊκή 
νοοτροπία τους προσπάθησαν να εξηγήσουν την 
πραγματικότητα με μύθους. Δημιούργησαν μια πλούσια 
και περίπλοκη μυθολογία, όπου ο Ζευς προκαλεί τη βροχή, 
ο Αίολος κρατάει τους ανέμους, ο Ποσειδώνας δεσπόζει 
στα υγρά στοιχεία κ.λπ. Είναι η πρώτη ερμηνεία των 
φυσικών φαινομένων. Μεγάλοι ποιητές διατύπωσαν τα 
πρωτόλεια αυτής της κοσμοθεωρίας, βάζοντας τα θεμέλια 
μιας σκέψης που διατυπώθηκε για πρώτη φορά μέσω των 
μύθων: ο Όμηρος, ο Ησίοδος και άλλοι αρχαϊκοί ποιητές 
που διέσωσαν μυθικά πρόσωπα και δρώμενα ανάμεσα σε 
μυθοπλασία και θρησκευτικότητα.

γ) Αλλά η μεγάλη ανακάλυψη του ελληνισμού, η πιο 
σημαντική εξέλιξη της ελληνικής σκέψης, έγινε όταν οι 
σοφοί μεταβλήθηκαν σε φιλοσόφους και πέρασαν από το 
Μύθο στο Λόγο. Από τον ποιητή του Μύθου τον Πλάτωνα 
η φιλοσοφική σκέψη έκανε ένα αποφασιστικό άλμα: 
ενηλικιώθηκε στο Λόγο με τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης 
υπήρξε η απαρχή της εποχής μας. Είναι ο επιστήμονας 
που με το Λόγο συστηματοποίησε τους κανόνες του 
συλλογισμού, της επιστημονικής σκέψης. Και δεν ήταν ο 
μόνος: όλες οι επιστήμες εκφράστηκαν τότε στα ελληνικά. 
Πολιτική ηθική και ερευνητικό ήθος, ιατρική και πεζός 
λόγος: έτσι ο ελληνικός πολιτισμός μετατράπηκε και 
επιβλήθηκε σε αξία πανανθρώπινη. Η κλασική Ελλάδα 
αποκρυστάλλωσε τον ανθρωπισμό της σε αριστουργήματα 
σε όλους σχεδόν τους τομείς: ιστορία, θέατρο, πεζογραφία, 
επιστήμες. Διαμόρφωσε όχι μόνο τη σκέψη και τον 
πολιτισμό της Δύσης, αλλά επίσης κληροδότησε στους 
δυτικούς επιγόνους την καλαισθησία των τεχνών, και 
ειδικότερα τους κανόνες του ωραίου στην αρχιτεκτονική, τη 
γλυπτική και τη ζωγραφική.

δ) Μοναδική τύχη ή θεία πρόνοια, η ελληνική γλώσσα, 
που έφτασε στο κορύφωμα της καθαρά λογικής σκέψης, 
επρόκειτο να εκφράσει τα βασικά διδάγματα του 
χριστιανισμού, στα Ευαγγέλια, στα δόγματα, στα πατερικά 
κείμενα, αφού είχε αποσαφηνιστεί η θρησκευτική σοφία 
χάρη στην πνευματική και εκφραστική σαφήνεια της 

ελληνικής γλώσσας. Οι χριστιανοί στοχαστές εφάρμοσαν 
την ελληνική σκέψη πάνω στην έννοια της αποκάλυψης, 
υιοθετώντας στη θεολογία το μεγαλοφυή ορισμό του 
Αριστοτέλη: «πρώτον κινούν ακίνητον».

2] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ: ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Η έννοια του ελληνικού πολιτισμού ως τέλειας έκφρασης 

της ανθρώπινης νόησης και καλαισθησίας πέρασε από 
μερικά στάδια για να φτάσει ως εμάς. Πρώτα οι Ρωμαίοι 
κατάλαβαν την ανωτερότητα του ελληνισμού. Ύστερα οι 
Βυζαντινοί έσμιξαν την θύραθεν σκέψη με τη χριστιανική, 
και διέσωσαν πάρα πολλά εκλεκτά επιτεύγματα του 
ελληνικού θαύματος.

Αλλά είναι η δυτική Αναγέννηση που επιβάλλεται ως 
πραγματική αναγεννήτρια της ελληνικής σκέψης και τέχνης. 
Τότε ο δυτικός κόσμος ανακαλύπτει τον ελληνικό πολιτισμό 
και τον μελετάει σε βάθος δίνοντας στη γλώσσα, στη 
γραμματεία, τις τέχνες και τις επιστήμες τα πρωτεία στην 
παγκόσμια ιστορία.

Η μελέτη του ελληνικού πολιτισμού αναδεικνύει το διεθνή 
χαρακτήρα του ανθρωπισμού που διαφαίνεται στο θησαυρό 
των ελληνικών κειμένων. Από τότε η τυπογραφία, η 
μετάφραση έργων, η διάδοση του ελληνικού ανθρωπισμού, 
κερδίζουν όλους τους λαούς στη Δύση και πέρα από αυτήν.

Φέτος γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια της Ελληνικής 
Επανάστασης. Η παλιγγενεσία του Ελληνικού Έθνους 
σημαδεύει  ένα σπουδαίο μεταίχμιο για τη ζωτικότητα 
της γλώσσας: η γλώσσα που επιδεικνύει μια ιστορία 40 
αιώνων ξαναγίνεται ζωντανή πηγή της λογοτεχνικής και 
επιστημονικής δημιουργίας.

Έλληνες και φιλέλληνες ανά τον κόσμο αναμένουν από 
την ελληνική νεολαία να αναλάβει την καλλιέργεια και τη 
μεταλαμπάδευση της δικής της κληρονομιάς.

Όταν έχετε, ω παίδες Ελλήνων, την καλή τύχη να 
μιλάτε ελληνικά στο σπίτι, δεν αφήνετε τέτοια γλώσσα 
ακαλλιέργητη. Η ελληνική παραμένει η πιο χρήσιμη γλώσσα 
για την ορολογία όλων των επιστημών, αλλά πέρα απ’ αυτό 
η ελληνική διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται ο 
σύγχρονος άνθρωπος και ίσως αποτελεί τελικά έναν τρόπο 
ζωής, μια φιλοσοφία της ζωής, για σήμερα και για αύριο.

Η ελληνική γλώσσα με τις αξίες και έννοιες που κομίζει 
αποδεικνύεται ως η πολιτισμική κιβωτός της ανθρωπότητας 
ως προς τις ανθρωπιστικές αξίες για το μέλλον του 
πλανήτη.*Ο Jacques Bouchard είναι ένας νεοελληνιστής 
του Κεμπέκ, γεννημένος στο Trois-Rivières στις 3 
Δεκεμβρίου 1940.  Kαθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
και Διευθυντής Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο 
του Μόντρεαλ. Λογοτεχνικός μεταφραστής από ελληνικά σε 
γαλλικά. Μέλος της Βασιλικής Εταιρείας του Καναδά

Jacques Bouchard: «Η ελληνική γλώσσα 
κιβωτός του παγκόσμιου ανθρωπισμού»
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Το άσθμα είναι μία χρόνια πάθηση που αφορά το αναπνευστικό σύστημα. 
Χαρακτηρίζεται από αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών και αυξημένη βρογχική 
απόκριση, ενώ εκδηλώνεται με βήχα, βράχυνση της αναπνοής, θωρακική δυσφορία, 
συρίττουσα αναπνοή (δηλαδή ακούγεται σαν σφύριγμα) ή ένα συνδυασμό όλων 
αυτών.

Μπορεί να χαρακτηριστεί από ήπιο άσθμα έως βαριά νόσος και στο ίδιο άτομο, 
μπορεί να παρουσιάσει περιόδους ύφεσης ή παροξυσμού (έξαρσης).

Ως ερέθισμα για μία κρίση άσθματος μπορεί να θεωρηθεί κάποιος αλλεργικός ή 
περιβαλλοντικός παράγοντας ή ακόμα και η ίδια η προπόνηση (exercise – induced 
asthma/EIA).

Θα πρέπει τα άτομα με άσθμα να αποφεύγουν την γυμναστική;
Η απάντηση είναι «όχι» όπως αναφέρει η Κωνσταντίνα Ζήρου, γυμνάστρια με έδρα 

την Λαμία.
Γενικότερα οι ασθενείς με άσθμα, οι οποίοι ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή, έχουν 

υπό έλεγχο το άσθμα τους, και έχουν λάβει καθοδήγηση τον γιατρό τους, μπορούν να 
γυμναστούν με ασφάλεια.

Αρχικά, τα άτομα με ήπιο άσθμα μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες και προγράμματα γυμναστικής σχεδόν χωρίς κανέναν περιορισμό.

Πώς επηρεάζει η γυμναστική τα άτομα με άσθμα;
Σίγουρα η γυμναστική μπορεί να βελτιώσει την φυσική μας κατάσταση. Δηλαδή 

βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα, την μυϊκή δύναμη, την μυϊκή αντοχή και 
την ευλυγισία.

Στα άτομα με άσθμα, έχει αποδειχθεί, ότι η άσκηση βελτιώνει την ικανότητα των 
πνευμόνων, προσφέρει καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων , επηρεάζει τον ρυθμό 
επιδείνωσης και μειώνει την ανάγκη υγειονομικής περίθαλψης.

Τι είδους γυμναστική μπορούν να κάνουν όσοι έχουν άσθμα;

1. Ασκήσεις με αντιστάσεις
Ή αλλιώς ασκήσεις με βάρη. Αυτός ο τρόπος εκγύμνασης βοηθάει στην αύξηση 

της μυϊκής δύναμης και αντοχής, καθώς επίσης βελτιώνει και την στάση του σώματος. 
Τα άτομα με άσθμα μπορούν να κάνουν με ασφάλεια αυτού του είδους προπόνηση, 
επιλέγοντας 10-12 επαναλήψεις, ενώ μπορούν να ελέγξουν το διάλειμμα που μπορεί 
να χρειαστούν.

2. Ασκήσεις με το βάρος του σώματος
Ομοίως με τις ασκήσεις με αντιστάσεις, οι ασκήσεις με το βάρος του σώματος 

(body weight) βελτιώνουν την μυοσκελετική κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα κρατάν την 
καρδιακή συχνότητα σε ασφαλές επίπεδο.

3. Γιόγκα
Η γιόγκα είναι μία μορφή άσκησης που συνδυάζει πολλά χαρακτηριστικά.
Δύναμη, ευλυγισία, συντονισμό κινήσεων, έλεγχο της αναπνοής. Ενδείκνυται για 

άτομα με άσθμα, και ειδικά η Hatha Γιόγκα, η οποία χαρακτηρίζεται από πιο ήπιο και 
χαλαρό ρυθμό. Δεν επιβαρύνει το καρδιοαναπνευστικό σύστημα, ενώ, αν θεωρηθεί 
απαραίτητο, θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι ασκήσεις (asanas) που αναδιπλώνουν 
το σώμα σε βαθμό που να ασκείται πίεση στο στήθος.

4. Πιλάτες
Το πιλάτες ενδείκνυται για άτομα με άσθμα καθώς αποτελεί άσκηση πιο ήπιας 

μορφής. Παρόλα αυτά προσφέρει ενδυνάμωση, ειδικά των μυών του πυρήνα του 
σώματος, έλεγχο των κινήσεων των μυών και συντονισμό των κινήσεων με την 
αναπνοή

5. Περπάτημα
Το περπάτημα έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την φυσική κατάσταση και την καρδιακή 

συχνότητα, ενώ επηρεάζει θετικά τα άτομα με άσθμα.
Είναι μία μορφή άσκησης που μπορούν όλοι να την κάνουν, οποιαδήποτε στιγμή.
Το μόνο που πρέπει να προσέξουν τα άτομα με άσθμα είναι το περιβάλλον που 

θα το εκτελέσουν, ώστε να μην εκτεθούν σε ερεθίσματα που θα τους προκαλέσουν 
κρίσεις (π.χ γύρη, υψόμετρο κλπ).

6. Αερόβια άσκηση και άσθμα
Τα πιο χαρακτηριστικά και γνώριμα παραδείγματα αερόβιας άσκησης είναι το τρέξιμο 

και η ποδηλασία. Τα άτομα με άσθμα μπορούν να κάνουν αερόβια άσκηση ήπιας 
μορφής, δηλαδή διατηρώντας ένα χαλαρό ρυθμό. Πρέπει να αποφεύγουν την αερόβια 
άσκηση υψηλής έντασης και την διαλειμματική αερόβια άσκηση καθώς μπορούν να 
προκαλέσουν κρίσεις άσθματος.

7. Κολύμβηση
Η κολύμβηση, ενώ θεωρείται ένα άθλημα αντοχής, ενδείκνυται για τα άτομα με 

άσθμα, καθώς γίνεται σε εξαιρετικές συνθήκες για το άσθμα. Δηλαδή προσφέρει ένα 
ζεστό και υγρό περιβάλλον.

Για οτιδήποτε αποφασίσουμε να κάνουμε, μην παραλείψουμε να συμβουλευτούμε 
τον γιατρό μας.

Να «ακούμε» το σώμα μας και να αποκωδικοποιούμε τα σημάδια που μας στέλνει.
Να μάθουμε να έχουμε αυτοέλεγχο στην ένταση της άσκησης και να γυμναστούμε 

με ασφάλεια.
ΠΗΓΗ: fmh.gr

Άσθμα και άσκηση: Tι γυμναστική 
μπορούμε να κάνουμε

ΥΓΕΙΑ
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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!!!

ΚΟΣΜΟΣΚΟΣΜΟΣ

[

Χάος στο Αφγανιστάν: 
Ο στρατός των ΗΠΑ 

αποχωρεί οι Ταλιμπάν 
προελαύνουν στον βορρά
Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι έχει σχεδόν 

αποπερατώσει την απόσυρση των μελών του από το 
Αφγανιστάν, όπου οι αρχές αναπτύσσουν εκατοντάδες 
στρατιώτες και φιλοκυβερνητικούς παραστρατιωτικούς για 
να σταματήσουν ευρείας κλίμακας επίθεση των Ταλιμπάν 
στον βορρά.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε τον Απρίλιο 
πως ήθελε να έχει ολοκληρωθεί η αποχώρηση των 
αμερικανικών δυνάμεων ως την 20ή επέτειο των επιθέσεων 
της 11ης Σεπτεμβρίου.

Δύο μήνες και πλέον πριν από την προθεσμία αυτή, το 
αμερικανικό Πεντάγωνο έχει ολοκληρώσει «πάνω από το 
90%» της διαδικασίας απόσυρσής του από τη χώρα της 
Ασίας.

Την περασμένη εβδομάδα οι τελευταίοι στρατιωτικοί 
των ΗΠΑ εγκατέλειψαν την αεροπορική βάση Μπαγκράμ, 
τη μεγαλύτερη στο Αφγανιστάν. Περίπου 50 χλμ. βόρεια 
από την Καμπούλ, υπήρξε νευραλγικό κέντρο των 
επιχειρήσεών τους από την έναρξη της αμερικανικής 
επέμβασης στη χώρα, μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες της 
11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο.

Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε την Παρασκευή πως οι 
τελευταίοι αμερικανοί στρατιωτικοί θα έχουν εγκαταλείψει 
την αφγανική επικράτεια ως τα «τέλη Αυγούστου». 

«Μεγάλη επίθεση»

Την Τρίτη μαίνονταν μάχες σε αρκετές αφγανικές 
επαρχίες, όμως οι ισλαμιστές αντάρτες επικέντρωναν τις 
προσπάθειές τους στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου 
έχουν καταλάβει αρκετές δεκάδες περιφέρειες αφότου οι 
ΗΠΑ άρχισαν να αποσύρουν τις δυνάμεις τους.

Μπροστά στην ανησυχητική προέλαση των Ταλιμπάν 
στον βορρά, πολύ μακριά από τα παραδοσιακά οχυρά τους 
στον νότο, η αφγανική κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει 
ενισχύσεις και να προετοιμάσει αντεπίθεση.

«Έχουμε σκοπό να εξαπολύσουμε μεγάλη επίθεση για να 

ανακαταλάβουμε τα εδάφη που χάσαμε», τις περιφέρειες 
που έπεσαν «στα χέρια του εχθρού», διαβεβαίωσε το 
Γαλλικό Πρακτορείο ο Φαουάντ Αμάν, εκπρόσωπος του 
υπουργείου Άμυνας. «Οι δυνάμεις μας έχουν αρχίσει να 
οργανώνονται στο πεδίο για την επιχείρηση αυτή».

Εκατοντάδες στρατιώτες και φιλοκυβερνητικοί 
παραστρατιωτικοί κινητοποιήθηκαν στις επαρχίες Ταχάρ 
και Μπανταχσάν, όπου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν μέσα σε 
μικρό διάστημα αχανή εδάφη, ενίοτε χωρίς καν να δοθεί 
μάχη.

Αυτές οι δύο επαρχίες αποτελούν μέρος των προπυργίων 
της λεγόμενης Συμμαχίας του Βορρά, που πολεμούσε 
τη δεκαετία του 1990 το καθεστώς των Ταλιμπάν. Οι 
ισλαμιστές ουδέποτε τις είχαν ελέγξει ολόκληρες.

Όμως η ταχύτητα και η άνεση με την οποία προελαύνουν 
οι ισλαμιστές αυτή τη φορά στις δύο επαρχίες έχει καταφέρει 
βαρύ ψυχολογικό πλήγμα στις αφγανικές αρχές. 

Φόβοι μετά την αποχώρηση 
από την Μπαγκράμ

Αξιωματικοί του αφγανικού στρατού παραδέχονται 
ότι δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν από την επίθεση 
των Ταλιμπάν απομονωμένες αγροτικές περιοχές, 
διαβεβαιώνουν όμως ότι θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές 
τους στο να εγγυηθούν την ασφάλεια αστικών κέντρων, 

βασικών οδικών αξόνων 
και παραμεθόριων 
πόλεων.

Η αποχώρηση 
των δυνάμεων των 
ΗΠΑ και του NATO 
από την Μπαγκράμ, 
ένα από τα τελικά 
στάδια της οριστικής 
αποχώρησής τους, 
συνεπάγεται ωστόσο 
τη μείωση της ζωτικής 
σημασίας αεροπορικής 
υποστήριξης που 
παρείχαν ως εδώ 
οι Αμερικανοί στον 
αφγανικό στρατό.

Ο αφγανός νέος 
διοικητής της βάσης 
διαμαρτυρήθηκε πως 
δεν είχε καν ειδοποιηθεί 
για την αποχώρηση, 

που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Το 
Πεντάγωνο αντίθετα διαβεβαίωσε χθες πως οι αρχές είχαν 
ειδοποιηθεί, δύο ημέρες νωρίτερα.

«Η ακριβής ώρα της αποχώρησης δεν είχε αποκαλυφθεί, 
για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας», διευκρίνισε ο 
εκπρόσωπός του Τζον Κέρμπι.

Ο αφγανός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Χαμντουλά 
Μοχίμπ παραδέχθηκε χθες ότι η απουσία της αμερικανικής 
αεροπορικής υποστήριξης ανάγκασε τον αφγανικό στρατό 
να εγκαταλείψει κάποιες απομακρυσμένες θέσεις και 
περιοχές. «Όμως η διαδικασία αυτή είναι υπό έλεγχο», 
καθώς «οι αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας και η αφγανική 
Πολεμική Αεροπορία αναδιοργανώνονται», διαβεβαίωσε.

Τη  Δευτέρα, χίλιοι αφγανοί στρατιωτικοί βρήκαν 
καταφύγιο στο γειτονικό Τατζικιστάν, έπειτα από σφοδρές 
δυνάμεις με τους Ταλιμπάν. Αρκετές εκατοντάδες 
συνάδελφοί τους είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες 
εβδομάδες.

Στο Τατζικιστάν, επιστράτευση

Οι Ταλιμπάν ελέγχουν ήδη από τα τέλη Ιουνίου την 
κυριότερη συνοριακή διέλευση με το Τατζικιστάν και άλλα 
φυλάκια από τα οποία μπορεί κανείς να περάσει στη 
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γειτονική χώρα, όπως και περιφέρειες που οδηγούν 
στην Κουντούζ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, 
περίπου πενήντα χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Αντιμέτωπος με την κατάσταση αυτή ο τατζίκος 
πρόεδρος Εμαμαλί Ραχμόν διέταξε χθες Δευτέρα την 
«κινητοποίηση 20.000 εφέδρων» για να ενισχύσουν τη 
φύλαξη των συνόρων.

Οι μάχες στον βορρά ώθησαν τη Ρωσία να κλείσει 
το προξενείο της στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, την 
πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ κι ένα από τα 
κυριότερα αφγανικά αστικά κέντρα, κοντά στα σύνορα 
με το Ουζμπεκιστάν.

Η Γερμανία, η οποία ολοκλήρωσε την απόσυρση των 
δικών της στρατιωτικών ήδη, την περασμένη εβδομάδα, 
έπραξε το ίδιο.

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Κυριακή τον έλεγχο της 
περιφέρειας Παντζουάι, η οποία θεωρείται στρατηγικής 
σημασίας, στο παλιό τους προπύργιο, τη νότια επαρχία 
Κανταχάρ. Χθες Τρίτη, διαβεβαίωσαν πως κατέλαβαν 
άλλη μια περιφέρεια στη γειτονική επαρχία Νιμρόζ.

Αντρας με Αλτσχάιμερ 
ξέχασε ότι ήταν 

παντρεμένος 
και ερωτεύτηκε ξανά 

τη γυναίκα του
 

Ένας άντρας με Αλτσχάιμερ ξέχασε ότι ήταν 
παντρεμένος και ερωτεύτηκε ξανά τη γυναίκα του.

Ένα Σάββατο βράδυ τον περασμένο Δεκέμβριο, 
καθώς ο Πίτερ και η Λίζα Μάρσαλ ήταν αγκαλιασμένοι 
στον καναπέ βλέποντας την αγαπημένη τους τηλεοπτική 
εκπομπή, ο Πίτερ κοίταξε τη Λίζα και την ρώτησε αν 
ήθελε να τον παντρευτεί.

Αυτό που δεν θυμόταν ο Πίτερ ήταν ότι η Λίζα ήταν η 
γυναίκα του και ότι ήταν παντρεμένοι.

Πριν από τρία χρόνια, ο Πίτερ είχε διαγνωστεί με 
Αλτσχάιμερ και από τότε είχε αρχίσει να χάνει τις 
αναμνήσεις του - ακόμη και αυτές του γάμου του.

Είχε ξεχάσει την πρώτη φορά που συναντήθηκαν 
με την γυναίκα του, που κράτησαν τα χέρια ο ενός 
του άλλου και φιλίθηκαν για πρώτη φορά. Είχε επίσης 
ξεχάσει το γάμο τους.

«Είναι θλιβερό», λέει η Λίζα, στο CNN. «Έχουμε 
δημιουργήσει νέες αναμνήσεις, αλλά πονάει γιατί πάντα 
θέλω να πω «Θυμάσαι μια φορά που.., θέλω να θυμηθώ 
μαζί του, αλλά ο Πίτερ δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα 
τώρα, πόσο μάλλον ό,τι συνέβη πριν από 20 χρόνια.

Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο εδώ και 12 χρόνια, 
γνωρίστηκαν σαν γείτονες στο Χάρισμπουργκ της 
Πενσυλβανίας. Και οι δύο ήταν παντρεμένοι με άλλους 
συντρόφους εκείνη την εποχή και μεγάλωναν τα παιδιά 
τους, αλλά διατηρούσαν μια φιλία και παρέμειναν σε 
επαφή μέχρι η οικογένεια του Πίτερ να μετακομίσει στο 
Κοννέκτικατ.

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο χωρίς επαφή, οι δύο 
τους επανασυνδέθηκαν και ανακάλυψαν ότι και οι δύο 
είχαν πάρει διαζύγιο. Μετά από ένα μόνο ραντεβού στο 
Χάρισμπουργκ, οι δύο τους γρήγορα έγιναν αχώριστοι 
και παρέμειναν σε μια οκταετή σχέση έως ότου όλα τα 
παιδιά τους μπήκαν στο κολέγιο.

Η Λίζα περιέγραψε τη σχέση τους σαν έναν 
ανεμοστρόβιλο. Όταν ρωτήθηκε τι της αρέσει 
περισσότερο στον άντρα της, σταμάτησε, συγκρατώντας 
τα δάκρυά της.

«Ο τρόπος που με αγαπάει», είπε. «Είναι τόσο 
ευγενικός, τόσο ερωτικός, διασκεδαστικός και 
ρομαντικός. Πάντα ήταν τόσο παθιασμένος με τη σχέση 
μας. Με εμένα.»

Το 2009, η Λίζα μετακόμισε στο Κονέκτικατ και το 
ζευγάρι παντρεύτηκε.

«Κάτι πήγαινε λάθος»
Η Λίζα λέει ότι κάποια στιγμή κατάλαβε ότι ο άντρας της 

είχε αλλάξει αλλά η συμφωνία με τη νέα πραγματικότητα 
που ερχόταν θα ήταν δύσκολη.

Ξεκίνησε όταν άρχισε να ξεχνά τα κλειδιά του. Μετά 
το πορτοφόλι του. Τότε άρχισε να ξεχνά λέξεις και την 
σημασία τους. Συχνά δυσκολευόταν να αρθρώσει 
προτάσεις.

«Ελεγε ότι έφταιγε η ηλικία του».
«Ήταν το μικρό μου μυστικό να τον αγνοώ μέχρι που 

φίλοι και μέλη της οικογένειας άρχισαν επίσης να κάνουν 
σχόλια και τότε κατάλαβα ότι ήταν κάτι σοβαρό», λέει η 
Λίζα. Μετά από πολλές εξετάσεις, ο Πίτερ διαγνώστηκε 
με νόσο Αλτσχάιμερ στις 30 Απριλίου 2018.

«Δεν είχα καταλάβει τί ερχόταν μέχρι που άρχισα 
την έρευνα και συνειδητοποίησα ότι αυτό θα είχε βαθύ 
αντίκτυπο στη ζωή μας», λέει η Λίζα.

Η ασθένεια κατέλαβε γρήγορα τη ζωή του ζευγαριού. 
Οι αναμνήσεις που νόμιζαν ότι θα μείνουν μαζί τους για 
μια ζωή εξαφανίστηκαν γρήγορα για τον Πίτερ. Μία από 

τις αγαπημένες του ήταν ο γάμος του.
Την πρώτη φορά που ξέχασε ποια ήταν η σύζυγός του 

ήταν σε ένα ταξίδι στο σπίτι τους στο Ρόουντ Άιλαντ, μια 
τακτική απόδραση για τους δυο τους κοντά στην παραλία.

«Όταν ήμασταν στο δρόμο, ο Πίτερ μου έδινε οδηγίες και 
στη συνέχεια συνέχισε λέγοντας: «Αυτός είναι ο δρόμος για 
το σπίτι μου. Στρίψτε δεξιά για να φτάσουμε στο σπίτι μου», 
σαν να ήμουν κάποιος οδηγός και δεν ήξερα που ζούσαμε», 
λέει η Λίζα.

«Όταν φτάσαμε στο σπίτι, έτρεξε δίπλα μου και άνοιξε την 
πόρτα για μένα, με πήγε στο σπίτι μας και ήταν τόσο νευρικός 
όταν μου μου έδειχνε τριγύρω», λέει. «Ήταν αξιολάτρευτο, 
αλλά περίμενα να γυρίσει πίσω στην πραγματικότητα. 
Δυστυχώς δεν γύρισε ποτέ».

«Ερωτεύτηκε δύο φορές μαζί μου»
Στις 12 Δεκεμβρίου 2020, καθώς ο Πίτερ και η Λίζα ήταν 

αγκαλιά και παρακολουθούσαν μια τηλεοπτική σειρά, μια 
συγκινητική σκηνή γάμου έκανε την Λίζα να δακρύσει. Ο 

Πίτερ παρατήρησε τα δάκρυά της και άρχισε να γελάει, 
προτού δείξει την οθόνη και πει «Ας το κάνουμε, ας 
παντρευτούμε», με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό 
του», λέει η Λίζα.

«Θα έχει πολύ δουλειά», της είπε, χωρίς να 
συνειδητοποιήσει ότι μόλις έκανε πρόταση γάμου στην 
γυναίκα του.

«Ήταν τόσο συγκινητικό για μένα. Ερωτεύτηκε δύο 
φορές μαζί μου. Νιώθω τιμή. Νιώθω σαν πριγκίπισσα, 
όπως η Σταχτοπούτα. Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον 
κόσμο», λέει η Λίζα.

Στις 26 Απριλίου, ο Πίτερ και η Λίζα βρέθηκαν πίσω 
στην εκκλησία. Με τη βοήθεια ενός ειδικού για την άνοια, ο 
οποίος έκανε την τελετή, οι δυο τους μοιράστηκαν απλούς 
όρκους.

«Πήγα στον γάμο χωρίς προσδοκίες, η ασθένεια είναι 
τόσο απρόβλεπτη, αλλά κάθε στιγμή ήταν πιο μαγική από 
την επόμενη», λέει η Λίζα.

«Ο Πίτερ ήταν διαυγής και παρών όλη την ημέρα. Ήταν 
τόσο χαρούμενος. Κατά τη διάρκεια των όρκων, μου είπε 
«Λίζα, σ ’αγαπώ. Και αυτό ήταν το μόνο που χρειαζόμουν», 
λέει.

Η Λίζα ήξερε ότι οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια 
της τελετής ο σύζυγός της θα μπορούσε να ξεχάσει ποιος 
είναι και πάλι. 

Προς το παρόν, η Λίζα διαχειρίζεται ένα blog για να 
βοηθήσει άλλους φροντιστές ανθρώπων που ζουν με το 
Αλτσχάιμερ, ενώ φροντίζει τον Πίτερ. Καθώς η ασθένεια 
εξελίσσεται, μπορεί να προκαλέσει ψευδαισθήσεις, 
παράνοια και ακραία απώλεια μνήμης. Οι δυο τους όμως 
αντιμετωπίζουν την πραγματικότητά τους μέρα με τη μέρα.

Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει - είτε μένει στο σπίτι είτε 
μεταφέρεται σε μια μονάδα φροντίδας μνήμης - ο Πίτερ 
είναι δικός της και αυτή είναι δικιά του.

«Θα είμαστε μαζί μέχρι το τέλος», λέει η Λίζα. «Τίποτα 
δεν μπορεί να μας χωρίσει. Τίποτα».

huffpost
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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)

...έμπειρος ζαχαροπλάστης 
να εργαστεί στο γνωστό 
ζαχαροσπλαστείο του 

Scarborough
Kostas Bakery

- Ευχάριστο περιβάλλαον
- Μισθός ικανοποιητικός

Οι  ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στον κ. Κώστα Μαργαρώνη:  

647 -748-9229

Ζητείται...

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η Μονή Αγίας Λαύρας 
στον Επαναστατικό Αγώνα

Γεωργία Τσατσάνη

Οι μοναχοί των Καλαβρύτων προσέφεραν ουσιαστική βοήθεια στην Επανάσταση 
επικυρώνοντας την Εκκλησία ως πολύτιμη σύμμαχο των Ελλήνων - Τι έγινε πριν από 
200 χρόνια στο μοναστήρι με τη μακραίωνη ιστορία

Όταν οι Μανιάτες με αρχηγό τον Μπέη Πέτρο Μαυρομιχάλη (Πετρόμπεη) 
αποφασίζουν, έπειτα από αμφιταλαντεύσεις μηνών την επίσπευση της επιχείρησης 
(όπως ήτανε αναμενόμενο αμέσως μετά τη διαρροή των ελληνικών απόρρητων 
σχεδίων στους Οθωμανούς ήδη από το χειμώνα το 1820, αφότου αποφασίστηκε η 
Επανάσταση για τον επόμενο χρόνο από την ελληνική παροικία στη Μολδοβλαχία), οι 
εμπειροπόλεμοι πειρατές της Μεσογείου έκαναν ένα πρώτο βήμα μπροστά. 

Παραδοσιακά οι Μανιάτες αρχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την άλωση της 
Καλαμάτας στις 17 Μαρτίου 1821 και ταυτόχρονα οι Έλληνες του Δούναβη υψώνουν 
τη σημαία του Αγώνα στο Βουκουρέστι, την πόλη του προεπαναστατικού θεάτρου της 
Ηγεμονίας των ελληνορθόδοξων αρχέγονων πληθυσμών - στη σημερινή ρουμανική 
πρωτεύουσα. Το σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας ήτανε μεγαλεπήβολο και ενσωμάτωνε 
όλον τον Ελληνισμό από το Δούναβη και κάτω ως αρχαίοι Έλληνες. Αυτό προφανώς 
εννοεί ο Αλέξανδρος Σούτσος στο επικό ποίημα «Η Τουρκομάχος Ελλάς» όταν 
αποκαλεί τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ως ανήρ αρχαίος. 

Στη Μονή Αγίας Λαύρας η 17η Μαρτίου είναι τοπική εορτή στο όνομα του Αγίου 
Αλεξίου, όπου ως γέρας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου εδώ 
φυλάσσεται από το 1398 η κάρα του Αγίου Αλεξίου, κειμήλιο ανεκτίμητης αξίας. Άρα 
φανταζόμαστε ότι το Μάρτιο 1821 μαζί με τον Πανηγυρικό Εσπερινό, παρουσία 
του Μητροπολίτη και την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ανήμερα όντως υπήρξε μία 
έντονη λατρευτική κινητικότητα κλήρου και λαϊκών. Το Δημοτικό Άσμα προφανώς 
υπαινίσσεται τον Μητροπολίτη Γερμανό Γ΄ και Επίσκοπο Παλαιών Πατρών από το 
1806 έως το 1826.    

Η Επανάσταση το 1821 αναδεικνύει τις δυο ομώνυμες περιοχές τη Νέα Πάτρα, 
τη σημερινή Υπάτη στο νομό Φθιώτιδας στη Στερεά, αλλά και την Παλαιά Πάτρα 
κυρίως Αχαΐα, ως τόπους εθνικής ανασυγκρότησης μαζί με την Ήπειρο και την 
Πελοπόννησο, εκτός από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα, η Πελοπόννησος 
με την ολιγόχρονη κύρια παρουσία των Οθωμανών για έναν μόλις αιώνα από το 1715 
έως το 1821 γίνεται το κύριο πεδίο των μαχών με το Βαλτέτσι (12-13 Μαΐου 1821), στα 
Δολιανά (18 Μαΐου 1821), την πολιορκία στην Τριπολιτσά (θέρος έως 23 Σεπτεμβρίου 
1821) και τον επόμενο χρόνο στα Δερβενάκια (26 Ιουλίου 1822)· στα νησιά η Σφαγή 
της Χίου (31 Μαρτίου 1822) και η καταστροφή στα Ψαρά (24 Ιουνίου 1824) ομοιάζουνε 
στην πανωλεθρία στο Μανιάκι με το θάνατο του Παπαφλέσσα (Μάιος 1825), ενώ η 
Ήπειρος με το Πέτα (4 Ιουλίου 1822), αλλά και η Στερεά με τις δύο πολιορκίες του 
Μεσολογγίου (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1822 και 15 Απριλίου 1825 έως 11 Απριλίου 
1826), την ηρωική μάχη στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου όπου θα χάσει τη ζωή του 
ο Μάρκος Μπότσαρης (8-9 Αυγούστου 1823) έως τη νικηφόρα Μάχη στην Αράχωβα 
(Νοέμβριος 1826) και δυστυχώς τη μεγάλη ελληνική ήττα στη Μάχη του Ανάλατου 
στην Αττική αμέσως μετά το μαρτυρικό θάνατο του Γεώργιου Καραϊσκάκη (24 Απρίλιου 
1827), το προρρηθέν εμπόλεμο επίκεντρο στην ηπειρωτική χώρα καθιστά τη σημασία 
της Μονής Αγίας Λαύρας στα Καλάβρυτα εξόχως σπουδαία στην έμπρακτη αρωγή της 
στην Επανάσταση του Γένους. Η 25η Μαρτίου 1821 συμβολίζει την Εκκλησία και την 
Επανάσταση ταυτόχρονα.

Ο Πόλεμος για την Ανεξαρτησία όντως σχετίζεται με τη Μονή Αγίας Λαύρας στα 
Καλάβρυτα, φυσικά όχι μόνο με το περίφημο χρυσοκέντητο Λάβαρο όπου ο Παλαιών 
Πατρών Γερμανός (ίσως) όρκισε τους οπλαρχηγούς του Αγώνα, αλλά κυρίως με την 
πολύπλευρη υποστήριξη των μοναχών της ιστορικής Μονής στους πολιτικούς και στους 
πολεμιστές σε υλικά αγαθά, τρόφιμα και κυρίως σε χρήμα. Σήμερα στη Μονή Αγίας 
Λαύρας διασώζεται η αλληλογραφία του 19ου αιώνα, γράμματα πλείστων αγωνιστών 
κι έπειτα γνωστών πολιτικών προς τον εκάστοτε Ηγούμενο και τους μοναχούς που 
όλα υπάρχουνε ακέραια. Ξεχωρίζει το γράμμα του Υπουργού της Θρησκείας Ιωσήφ 
Ανδρούση και οι επιστολές του έπαρχου των Καλαβρύτων Λεοντάρη Κονταξή, αλλά 
και του Εκτελεστικού Σώματος από το Κρανίδι με τους Γεώργιο Κουντουριώτη, 
Παναγιώτη Μπόταση και Ιωάννη Κωλέτη.     

Οι ενυπόγραφες επιστολές αποδεικνύουνε ότι η Μονή Αγίας Λαύρας στα Καλάβρυτα 
ήτανε πλούσια σε χρήματα και σε αγαθά και γι’ αυτούς τους λόγους οι Έλληνες πολιτικοί 
και οι στρατιωτικοί στηρίχθηκαν στους μοναχούς σε σημείο σχεδόν απόλυτο, δίχως να 
γνωρίζουμε εάν υπήρχανε ή έως σε ποιο βαθμό ίχνη εκμετάλλευσης. Οι μοναχοί στην 
Αγία Λαύρα ήτανε τα μετόπισθεν του Αγώνα. Κάθε επιστολή είτε από μεμονωμένους 
οπλαρχηγούς, είτε από το Εκτελεστικό, ήτοι την Επαναστατική Κυβέρνηση, όλοι 
οι αιτούντες απαιτούν γραπτώς από τους μοναχούς χιλιάδες γρόσια, ποσά που 
συνήθως κυμαίνονται από 1.500 έως 4.000 γρόσια. Με σημερινές αναλογίες και 
παίρνοντας την ισοτιμία που ίσχυε κατά τη σύναψη των δανείων της Ανεξαρτησίας, 
όταν μια λίρα Αγγλίας αντιστοιχούσε περίπου σε πενήντα τούρκικα γρόσια, οι Έλληνες 
σε κάθε επιστολή επομένως ζητούσανε από 30 έως 80 αγγλικές λίρες, άρα όπως 
αντιλαμβάνομαι, τα ποσά είναι μεγάλα.

Πολύ συχνά υπογράφουν γνωστά ονόματα του ένοπλου αγώνα ή επίσης γνωστά 
από την πρώτη Συνάντηση στη Βοστίστα και, ανάμεσα σε άλλους, αυτοί είναι οι 
Ανδρέας Ζαΐμης, Ασημάκης Ζαΐμης, Γιάννης Παπαδόπουλος, Ασημάκης Φωτήλας, 
Παναγιωτάκης Φωτήλας, Δημητράκης Πλαπούτας, Γεώργιος Δυοβουνιώτης, Νάκος 
Πανουργιάς, Δεληγιάννης, Νικόλαος Πετμεζάς και αύτανδρη η Πελοποννησιακή 
Γερουσία, μάλιστα οι υπογράφοντες συχνά υπολογίζουνε το χρωστούμενο τόκο.  Το 
ύφος των κειμένων είναι ενίοτε εριστικό επειδή ο Ηγούμενος δεν αποδίδει ολόκληρο το 
ζητηθέν ποσό ή μέρος από τα «καλά σφαχτά». Οι αποστολείς ζητάνε συνήθως κρέας, 
λάδι, βούτυρο, τυρί, αλεύρι, κριθάρι ή έτοιμο ψωμί, ενίοτε κρασί, πρόβατα, μουλάρια 
και γελάδια. Προφανώς, χωρίς να επιθυμώ να είμαι μάντις κακών, εικάζω ότι τα 
χρήματα του άτυπου εσωτερικού δανεισμού των επιστολών ουδέποτε επεστράφησαν 
στους άξιους, όπως προκύπτει ιερομόναχους, οι οποίοι με την εργασία τους 
έβαζαν την υπεραξία της εργασίας των υπέρ της Επανάστασης.  Όταν επί Όθωνα 
αναγνωρίστηκε η 25η Μαρτίου ως εθνική εορτή, την ίδια χρονιά δύο μέλη της Αγίας 
Λαύρας λαμβάνουνε απλώς έναν τυπικόν αριστείον  (1838) κι ομοίως αργότερα ο 
Ιερομόναχος Δανιήλ (1845) «προς αμοιβήν των υπηρεσιών Σας κατά το διάστημα του 
υπέρ της Ανεξαρτησίας Ιερού Αγώνος».
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

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

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

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

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

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

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

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

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

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.
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ΤΑξΙΔΙΑ
Τζια: Το 

κυκλαδονήσι 
της διπλανής 

πόρτας
 
Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, η 
Τζια είναι ένα νησί με ιδιαίτερη γοητεία και 
πολλές κρυφές ομορφιές, ιδανικό για τις 
αποδράσεις εξπρές του Σαββατοκύριακου

Είναι το νησί της διπλανής πόρτας, ο 
προορισμός-αστραπή στις Κυκλάδες για 
να αισθανθείς το αιγαιοπελαγίτικο αεράκι, 
η απόδραση του Σαββατοκύριακου με 
φίλους, αλλά και το μόνιμο ησυχαστήριο 
όσων λατρεύουν τη μυστήρια γοητεία της 
και επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι στους 
μικρούς και καλά κρυμμένους παραδείσους 
της. Η Τζια ή αλλιώς Κέα απέχει μόλις μια 
ώρα με το καράβι από το Λαύριο και είναι 
το πιο κοντινό κατοικήσιμο κυκλαδονήσι 
στην Αττική.

Φτάνοντας σε αυτό το νησί, έχετε πολλά για 
να ανακαλύψετε: μία από τις ομορφότερες 
Χώρες των Κυκλάδων, χτισμένη πάνω 
σε δύο λόφους, κοσμοπολίτικα θέρετρα 
στα οποία αγκυροβολούν γιοτ, μοναδικά 
αξιοθέατα, λιθόστρωτα μονοπάτια που 
διανύουν όλο το νησί, οργανωμένες 
παραλίες αλλά και απόκρυφα ακρογιάλια 
με κρυστάλλινα νερά.

Βόλτα στην Ιουλίδα
Αμφιθεατρικά χτισμένη στις πλαγιές δύο 
λόφων με εξαιρετική θέα στο Αιγαίο, 
η Χώρα της Κέας είναι μία από τις 
ομορφότερες των Κυκλάδων. Η Ιουλίδα 
είναι προστατευόμενος οικισμός, αφού 
χτίστηκε πάνω στα ερείπια της αρχαίας 
πόλης της Ιουλίδας - μίας από τις 
τέσσερις πόλεις του νησιού. Ετοιμαστείτε 
για βόλτες σε έναν γραφικό οικισμό με 
παραδοσιακά λευκά σπίτια με κοκκινωπές 
κεραμοσκεπές, στενά λιθόστρωτα 
σοκάκια με λευκά πλατύσκαλα, στεγάδια 
(σκεπαστές μικρές στοές), πολυάριθμα 
εκκλησάκια και διάσπαρτα μαγαζάκια. Στην 
πλατεία της Ιουλίδας δεσπόζει το ιστορικό 
δημαρχείο, αμφιθεατρικά χτισμένο γύρω 
από έναν επιβλητικό  βράχο πάνω στα 
χαλάσματα του μεσαιωνικού κάστρου. 
Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό νεοκλασικό 
κτήριο του 1902, έργο του σίλερ, το οποίο 
κοσμούν ευρήματα από τους διάφορους 
αρχαιολογικούς χώρους του νησιού.

Στον ανήφορο προς την πλατεία της Χώρας 
βρίσκεται το Αρχαιολογικό μουσείο, ένα από 
τα σημαντικότερα μουσεία των Κυκλάδων, 
με μοναδικά ευρήματα από τις ανασκαφές 
στο νησί. Σε απόσταση περίπου 10 λεπτών 
με τα πόδια βορειοανατολικά της πόλης, θα 
βρείτε και τον περίφημο Λέοντα της Κέας. 
Πρόκειται για ένα αρχαϊκό γλυπτό μνημείο 
του 6ου -7ου αιώνα π.Χ. λαξευμένο σε 
ένα συμπαγή βράχο σχιστόλιθου μήκους 
περίπου 8 μέτρων.

Γνωρίστε την Αρχαία Καρθαία
Η Αρχαία Καρθαία ήταν η σημαντικότερη 
από τις τέσσερις πόλεις-κράτη του νησιού 
(Πηγή: Shutterstock)
Στην Τζια υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι 
αρχαιολογικοί χώροι με σημαντικότερο 
την Αρχαία Καρθαία. Όπως προκύπτει 
από τα ευρήματα, πρέπει να ήταν η 
σημαντικότερη από τις τέσσερις πόλεις-
κράτη του νησιού. Στην Αρχαία Καρθαία θα 
φτάσετε μόνο με βαρκάκι ή πεζοπορώντας. 
Η ακρόπολη, χτισμένη σε ένα ειδυλλιακό 
τοπίο, περιβάλλεται από ένα πολυγωνικό 
τείχος πλάτους 1,20-1,50 μ. και σωζόμενου 
ύψους 12 μ. Στο νότιο τμήμα της έχουν 
εντοπιστεί τα σημαντικότερα μνημεία, 
όπως τα θεμέλια των προπυλαίων, ο 

ναός της Αθηνάς και ο ναός του Πυθίου 
Απόλλωνα. Μετά την επίσκεψή σας στην 
Αρχαία Καρθαία, κάντε μια βουτιά στον 
όρμο Πόλες και στην παραλία Καλησκιά. 
Οι πεζοπόροι θα ενθουσιαστούν, καθώς 
εκτός από τον δρόμο για την Καρθαία, 
στο νησί υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα 
σηματοδοτημένα μονοπάτια, τα 
περισσότερα λιθόστρωτα, που θα τους 
δώσουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη 
φύση και τα τοπία του νησιού.

Επίσκεψη στο Μοναστήρι 
της Καστριανής

Η θέα από το Μοναστήρι της Καστριανής 
κόβει την ανάσα (Πηγή: Shutterstock)
Θεαματικά χτισμένο, πάνω από το 
Αιγαίο, το Μοναστήρι της Παναγίας της 
Καστριανής είναι ένα μνημείο μεγάλης 
θρησκευτικής και ιστορικής αξίας, αλλά κι 
ένα σημείο που προσφέρει απέραντη θέα 
στη θάλασσα. Σύμφωνα με την παράδοση, 
ένα χειμωνιάτικο βράδυ του 1699 μια 
δυνατή λευκή αχτίνα φωτός στον απότομο 
λόφο Καστρί οδήγησε τους κατοίκους 
και τους βοσκούς της περιοχής σε μια 
μικρή σπηλιά. Εκεί, είδαν σκεπασμένη 
με λίγο χώμα χριστιανική εικόνα που 
απεικόνιζε την Κοίμηση της Θεοτόκου. 
Οι πιστοί θεώρησαν το ιερό και πολύτιμο 
εύρημα ως μια θεία υπόδειξη για το πού 
έπρεπε να χτιστεί ένας ναός προς τιμή της 
Παναγίας κι έτσι αποφάσισαν ξεκινήσουν 
την κατασκευή του παρότι το σημείο ήταν 
αρκετά δύσβατο.

Οι καλύτερες βουτιές
Η παραλία του Οτζιά είναι η μεγαλύτερη 
του νησιού (Πηγή: Shutterstock)
Άλλες οργανωμένες, άλλες με άγρια 
ομορφιά και άλλες κρυμμένες και με 
δύσκολη πρόσβαση (από μονοπάτι, 
χωματόδρομο ή μόνο με σκάφος), οι 
παραλίες της Κέας θα σας κάνουν να 
ξεχάσετε ότι βρίσκεστε μόλις μία ώρα από 

την Αττική. Η παραλία του Οτζιά 
στα βόρεια είναι η μεγαλύτερη 
του νησιού. Η υπέροχη αμμουδιά, 
τα ρηχά κρυστάλλινα νερά και τα 
αρμυρίκια κατά μήκος της ακτής, 
την καθιστούν μία από τις πιο 
αγαπημένες των επισκεπτών. 
Οι οικογένειες προτιμούν 
την αμμουδερή παραλία της 
Κορησσίας και τη μεγάλη 
παραλία στις Ποίσσες. Από τις 
πιο φημισμένες παραλίες του 
νησιού είναι ο Κούνδουρος και 
τα αμμουδερά Ξυλά. Το Σπαθί, 
η Συκαμιά και το Καλυδονύχι 
είναι λίγο πιο απομονωμένες 
και προσβάσιμες μόνο από 
χωματόδρομο.

reader.gr
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Το δεύτερο βάπτισμα
π. Συμεών Κραγιόπουλος (†)

Όχι μόνο ο άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής έρχεται και κάνει βάπτισμα 
μετανοίας, και σε όλους όσοι πηγαίνουν και βαπτίζονται λέει να ομολογήσουν 
τις αμαρτίες τους και να τις αφήσουν, για να συγχωρηθούν, αλλά και ο Κύριος 
λίγο αργότερα – ο άγιος Ιωάννης το έλεγε ότι ο Κύριος θα βαπτίσει τους 
ανθρώπους εν Πνεύματι Αγίω – αυτό το οποίο ζητάει είναι η μετάνοια.

Αυτό δεν ήταν μόνο για τότε· πάντοτε έτσι είναι. Μπορεί κάποιος κάπως 
να μετανοεί, να παίρνει άφεση αμαρτιών μέσα στην Εκκλησία, όμως να μη 
φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει, να τον βαπτίσει δηλαδή ο Κύριος με το Άγιό 
του Πνεύμα.

Ο άγιος Συμεών (ο Νέος Θεολόγος), όταν κάνει λόγο για το δεύτερο 
βάπτισμα, δεν εννοεί απλώς ότι θα μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας, θα 
κλάψουμε γι’ αυτές, θα τις εξομολογηθούμε και θα λάβουμε άφεση. Όχι. Όταν 
ομιλεί για το δεύτερο βάπτισμα εννοεί ότι, αν γίνει αυτό σωστά, δηλαδή αν 
πράγματι μετανοήσεις, αν πράγματι κλάψεις, αν πράγματι βάλεις αρχή, αν 
όντως πεις αντίο στον εαυτό σου και στα σπουδαία του εαυτού σου – που ο 
καθένας μας τα κρατάει ζηλότυπα – θα λάβεις Πνεύμα Άγιο.

Η απόδειξη ότι μετανόησες αληθινά, και σε συγχώρησε ο Θεός και σε 
δέχεται, είναι ότι λαμβάνεις Πνεύμα Άγιο. Έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο 
βάπτισμα, και έτσι μπορείς να πιστεύεις ότι έγινε το δεύτερο βάπτισμα. Δεν 
είναι το δεύτερο βάπτισμα απλώς μόνο μετάνοια, μόνο κλαυθμός, μόνο 
συγχώρηση, αλλά είναι και το να λάβουμε Πνεύμα Άγιο.

Πάντως, όπως κι αν έχουν τα πράγματα, αδελφοί μου, όλα αυτά ο Θεός τα 
έκανε για όλους τους ανθρώπους. Τα έκανε και για μας. Να μην περάσει από 
το μυαλό κανενός η σκέψη: «Αυτά είναι για κάποιους εκλεκτούς, για κάποιους 
ειδικούς, για κάποιους άλλους». Όχι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που εξαιρείται. 
Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν καλείται να μετανοήσει αληθινά. Δεν υπάρχει 
άνθρωπος στον οποίο, αφού μετανοήσει, δεν του δίδει, δεν του εμπιστεύεται 
ο Θεός το Άγιο Πνεύμα.

Αυτά όλα που σκεπτόμαστε, ότι δηλαδή σαν να μην είναι για μας αυτά, 
και ξεφεύγουμε από δω και από κει, σε τελευταία ανάλυση σημαίνουν πως 
δεν υπακούμε στον Χριστό, δεν θέλουμε να υποταχθούμε στον Χριστό, δεν 
θέλουμε να γίνουμε δικοί του. Θέλουμε να έχουμε αυτονομία, έτσι όπως 
κάνουν όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό, και γι’ αυτούς το παν είναι ο άνθρωπος.

Το παν είναι ο Θεός· όχι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έγινε κατ’ εικόνα 
και καθ’ ομοίωσιν Θεού. Και είναι θεός ο άνθρωπος, όταν όμως δεν έχει 
αυτονομία, αλλά υποτάσσεται στον Θεό πλήρως. Υπακούει, όχι απλώς για 
να τον βοηθήσει ο Θεός να κάνει τα δικά του, αλλά υποτάσσεται πλήρως και 
γίνεται όντως του Θεού άνθρωπος, όντως του Χριστού άνθρωπος· είναι όντως 
άνθρωπος ο οποίος έχει μετανοήσει και έχει δεχτεί, ας πούμε, το βάπτισμα 
της μετανοίας, αλλά επίσης και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος.

Αυτό εύχομαι σε όλους.

Από το βιβλίο: π. Συμεών Κραγιοπούλου, “Συνάξεις Δωδεκαημέρου”, 
Πανόραμα Θεσσαλονίκης, β’ έκδ. 2016, σελ. 275.
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Δρ. Παναγιώτης Ήφαιστος
Ομ. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 
– Στρατηγικών Σπουδών, Παν/μιο Πειραιώς, 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το παρόν απευθύνεται προς τον τα πολιτικά 
στελέχη όλου του παραταξιακού φάσματος της 
Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 
κυπριακή πλευρά με την πλάτη στον τοίχο γίνεται 
έρμαιο των υπαλλήλων του ΟΗΕ οι οποίοι νομικά 
και θεσμικά είναι εντολοδόχοι των κρατών-μελών και 
όχι εντολείς του επί θεμάτων ενδοκρατικής τάξης.

Ο ρόλος τους, όπως θα υποστηριχθεί στην 
συνέχεια, περιορίζεται αυστηρά από τον Καταστατικό 
Χάρτη και αφορά την διεθνή τάξη και όχι το εσωτερικό 
καθεστώς και μάλιστα ενός κράτους που το ίδιο το 
Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε ότι υπήρξε θύμα 
παράνομης εισβολής και παράνομων τετελεσμένων 
τα οποία πρέπει να τερματιστούν και να μην 
αποτελέσουν, όπως έγινε ρητά σαφές στις σχετικές 
αποφάσεις, βάση αλλαγής της ενδοκρατικής τάξης.

Παρέμβαση στα ζητήματα ενδοκρατικής τάξης 
είναι κατάχρηση του ρόλου τους και η Κυπριακή 
Δημοκρατία είναι νομιμοποιημένη να τους καλέσει 
να περιοριστούν στον ρόλο τους που αφορά την 
διεθνή τάξη. 

Ακόμη, αυτοί και πλήθος άλλων αυτόκλητων 
«μεσολαβητών» καταχρώνται του ρόλου τους και 
εν μέσω καταιγιστικών εξελίξεων γίνονται εντολείς 
αθέατων συμφερόντων και οδηγούν την Κυπριακή 

Δημοκρατία πάνω στην κλίνη του Προκρούστη των 
στρατηγικών παιγνίων.

Ένα είναι σίγουρο: Με οποιοδήποτε σχέδιο 
βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα διαπραγματευτικά 
τραπέζια η Κύπρος εντάσσεται τελεσίδικα στα 
πεδία της Τουρκικής επικυριαρχίας. Οι Έλληνες που 
αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία θα «φύγουν» 
για να διασωθούν ενώ όσοι μείνουν εδώ για να 
υπηρετήσουν τους νέο-Οθωμανούς είναι επειδή 
ξέχασαν ότι οι Λεβαντίνοι είναι μιας χρήσης. 

Ταυτόχρονα το Ελλαδικό κράτος θα παγιδευτεί 
στρατηγικά ανεπίστροφα επειδή εκατοντάδες χιλιάδες 
Έλληνες θα καταστούν όμηροι της Άγκυρας. Το ότι 
έτσι είναι προσανατολισμένο πλέον το Κυπριακό δεν 
φαίνεται να έχει γίνει αντιληπτό στην Αθήνα.

Άμεσα απόφαση ριζικής 
επανατοποθέτησης

Πρώτον, η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταργηθεί 
μόνο εάν εμείς το αποδεχθούμε. Ποτέ δεν πρέπει να 
το αποδεχθούμε και κανείς δεν μπορεί να το επιβάλει 
(δεν υπάρχει προηγούμενο κατάργησης κράτους με 
παράνομη έξωθεν εισβολή).

Αυτό επιτάσσεται καθότι οτιδήποτε άλλο υπάρχει 
στο τραπέζι είναι χειρότερο από την διαιώνιση του 
προβλήματος μέχρι να υπάρξουν, εάν υπάρξουν, 
προϋποθέσεις αποκατάστασης της διεθνούς και 
ευρωπαϊκής νομιμότητας (την οποία θα πρέπει να 
θέσουμε στο τραπέζι ως το μόνο πλαίσιο λύσης και 
αυτό σημαίνει επανατοποθέτηση, βλ. πιο κάτω).

Μέχρι τότε το κατεχόμενο θα είναι αλύτρωτο 
αλλά υποχρεωτικά και αναπόδραστα κομμάτι της 
αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημοκρατίας. Εν τέλει 
δεν αυτοκτονούμε με το να θέσουμε την Κυπριακή 
Δημοκρατία στα πεδία της Τουρκικής επικυριαρχίας 
από φόβο μήπως και δεν απελευθερωθεί το 
κατεχόμενο σύντομα. Οποιαδήποτε σχέδιο υπάρχει 
στο τραπέζι οδηγεί τόσο στην νομιμοποίηση των 
τετελεσμένων της εισβολής όσο και επέκτασή τους 
στο μη κατεχόμενο νότιο τμήμα της Κύπρου. Τελεία 
και παύλα: Κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σημαίνει αυτοκτονία και θάνατο.

Δεύτερον, τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωμένα 
να υιοθετούν την Πράξη Προσχώρησης που ανήκει 
στην Κοινοτική έννομη τάξη και η οποία θεωρεί την 
ΚΔ ενταγμένη στο σύνολό της.

Η «λύση» είναι μια και μοναδική: Η εφαρμογή 

του νομικού κεκτημένου επιλύει κάθε 
πρόβλημα και διασφαλίζει τα πολιτικά 
δικαιώματα όλων των πολιτών. Τα 
υπόλοιπα όπως ρυθμίσεις και δικαιώματα 
για θρησκευτική και πολιτισμική ελευθερία 
είναι υπόθεση των κυπρίων χωρίς όμως 
την παρουσία της Άγκυρας.

Χωρίς υπόγειες χρηματοδοτήσεις τύπου 
UNOPS κτλ, ομάδα διεθνούς πάνελ 
έγραψε μελέτη που είναι νομικά, θεσμικά 
και πολιτικά η μόνη έγκυρη πρόταση για 
βιώσιμη διέξοδο και απαλλαγή από τα 
παράνομα τετελεσμένα: Πλαίσιο αρχών 
για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του 
Κυπριακού με γνώμονα το Διεθνές και 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο» («A principle basis for 
a just and lasting Cyprus settlement in the 
light of International and European Law»).

Τρίτον, Το διεθνές νομικό και θεσμικό 
πλαίσιο διεξόδου όσον αφορά το κυπριακό 
ζήτημα μετά το 1984 βρίσκεται στις 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) 
του 1974, 1975 και 1983: Αναγνωρίζουν 
μόνο την ΚΔ, ζητούν τον τερματισμό των 
παράνομων τετελεσμένων και εμφατικά 
υπογραμμίζεται ότι τα παράνομα 
τετελεσμένα δεν θα αποτελέσουν βάση 
λύσης του κυπριακού.

Στα υπόλοιπα ψηφίσματα του ΣΑ 
προστέθηκαν ακραία παράνομες εκκλήσεις 
για εσωτερικές κρατικές ρυθμίσεις που το 
ΣΑ δεν είναι αρμόδιο να ορίσει και που 

πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν.

Το γεγονός ότι η Ελληνική πλευρά δεν ζητά 
αδιαπραγμάτευτα να παρακαμφθούν θα καταγραφεί 
ως μνημειώδης άγνοια του καταγεγραμμένου και 
νομικά δεσμευτικού Αλφαβηταρίου του ΟΗΕ, της 
διεθνούς πολιτικής και του διεθνούς δικαίου. Αυτό 
το γεγονός εάν γίνει αντιληπτό μαζί και η Πράξη 
Προσχώρησης στην ΕΕ αποτελούν την βάση 
ριζικής επανατοποθέτησης για βιώσιμη λύση. Μέχρι 
νεοτέρας, εκτός και εάν προτιμάται η αυτοκτονία και 
ο θάνατος. 

Σύντομη επεξηγηματική αναδρομή 
για τα κύρια και σημαίνοντα 

Δεν θα ήταν αναγκαίο να επεξηγήσουμε κάτι εάν 
στην Κύπρο και στην Ελλάδα οι συζητήσεις δεν είχαν 
από καιρό καταβυθιστεί ανορθολογικά. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι η απόφαση να επικαλεστούμε την διεθνή 
και ευρωπαϊκή νομιμότητα είναι πρωτίστως πολιτική. 
Το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση 
οφείλεται είτε σε αμάθεια/άγνοια Αλφαβηταρίου είτε 
επειδή απελπισμένοι και εγκαταλειμμένοι κάποιοι 
αποφάσισαν να αυτοκτονήσουν, να εξισλαμιστούν ή 
να φύγουν από την Κύπρο.

Θα ταθούμε μόνο στο πρώτο. Το τι λέει η Πράξη 
Προσχώρησης είναι πολύ γνωστό. Γι’ αυτό θα 
σταθούμε μόνο στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας που δημιούργησαν την πιο αλλόκοτη 
φράση στην ιστορία των διεθνών θεσμών και ειδικά 
του ΟΗΕ: «Διαπραγματευτικό κεκτημένο».

Πρώτον, όπως συχνά μας υπενθύμιζε ο 
αείμνηστος πρέσβης Μιχάλης Δούντας, δεν υπάρχει 
οποιοδήποτε «διαπραγματευτικό κεκτημένο» παρά 
μόνο υποχωρήσεις της κυπριακής πλευράς που 
έγιναν με το πιστόλι στον κρόταφο.

Διολισθήσαμε έτσι σε προτάσεις για ένα μη βιώσιμο 
κρατίδιο, ενώ είναι γνωστά δύο πράγματα:

α) Στις διεθνείς διαπραγματεύσεις όταν δεν υπάρχει 
συμφωνία η επόμενη είναι από μηδενική βάση και 
όχι διολίσθηση στην νομιμοποίηση των παράνομων 
τετελεσμένων που το ίδιο το ΣΑ επανειλημμένα όρισε 
ότι είναι παράνομα.

β) Αυτές ακριβώς ήταν αποφάσεις που αφορούσαν 
την διεθνή τάξη: Ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας 
είναι ρητά προσδιορισμένος και αφορά την διεθνή τάξη 
και δεν έχει το παραμικρό δικαίωμα να αποφασίσει 
για το εσωτερικό καθεστώς ενός κυρίαρχου κράτους 
μέλους του ΟΗΕ και στην συνέχεια κράτους μέλους 
της ΕΕ.

γ) Ακόμη και εάν δεχθούμε επίκληση του Κεφαλαίου 
7 για τους κινδύνους για την διεθνή ειρήνη και 

Η Κυπριακή Δημοκρατία 
στην κόψη του ξυραφιού

ΑΠΟΨΗ
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ασφάλεια ισχύει ότι:
1) δεν διατάραξε την διεθνή ασφάλεια και την 

διεθνή τάξη η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά η 
Αμερικανοκινούμενη χούντα της Αθήνας που 
καταδυνάστευε και την Ελληνική και κοινωνία και

2) όπως ήδη αναφέρθηκε το ποιος διατάραξε την 
διεθνή ειρήνη και ασφάλεια το λένε ρητά οι ίδιες οι 
αποφάσεις του ΣΑ.

Ολοκληρώνουμε λοιπόν με παράθεση κρίσιμων 
εδαφίων που δεν αφήνουν περιθώριο για 
αμφισβήτηση των προαναφερθέντων και αποτελούν 
την βάση μιας άμεσης πολιτικής απόφασης ριζικής 
επανατοποθέτησης ταυτόχρονα καλώντας τις 
πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδας που είναι –πέραν 
άλλων– και εγγυήτρια να συνηγορήσουν. 

Χάρτης του ΟΗΕ και αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας 

Επειδή όπως είπαμε η απόφαση ριζικής 
επανατοποθέτησης είναι πολιτική, εξ ου και 
προχωρούμε στο να φωτίσουμε θεμελιώδης 
θεσμικές και νομικές πτυχές που κάνουν σαφές ότι 
η μη επανατοποθέτηση είναι παράληψη καθήκοντος 
από το πολιτικό προσωπικό και οδηγεί σε αναίτια 
αυτοκτονία. Στο Κεφάλαιο Ι άρθρο 2 παράγραφος 7 
του Χάρτη του ΟΗΕ ξεκαθαρίζονται οι δικαιοδοσίες 
του ΣΑ αλλά και τα όρια αυτών των δικαιοδοσιών:

«Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα δίνει στα 
Ηνωμένα Έθνη το δικαίωμα να επεμβαίνουν σε 
ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική 
δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους και δε θα 
αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια θέματα 
για ρύθμιση σύμφωνα με τους όρους αυτού του 
Χάρτη. Η αρχή όμως αυτή δεν πρέπει να εμποδίζει 
την εφαρμογή των εξαναγκαστικών μέτρων που 
προβλέπονται από το Κεφάλαιο 7».

Επειδή η ουσία πάντα, ιδιαίτερα στις πρόνοιες του 
Χάρτη του ΟΗΕ αλλά και κάθε ζητήματος της διεθνούς 
πολιτικής βρίσκεται στις ειδοποιούς διαφορές –και 
αφού τονιστεί πως σπάνια υπάρχουν αποφάσεις του 
ΣΑ και πολύ σπανιότερα τόσο ξεκάθαρα ψηφίσματα 
όπως είχαμε στο Κυπριακό το 1964, 1974 και 
1983–, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστούν μερικές 
κρίσιμες πτυχές.

Κατ’ αρχάς, όπως ήδη υπαινιχθήκαμε, στα 
ψηφίσματα του ΣΑ ορίζεται πλήρως ποιος είναι το 
θύμα και ποιος ο θύτης, ποιος είναι παράνομος και 
ποιος ζημιωμένος από την παρανομία και ποιος 
διατάραξε την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Ερωτάται: Από νομική και πολιτική άποψη άλλαξε 
κάτι μετά το 1974; Η απάντηση είναι όχι, δεν άλλαξε. 
Στην βάση γεγονότων που το ίδιο το ΣΑ κατέγραψε 
σε πολλά ψηφίσματα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί 
νομικά, θεσμικά και πολιτικά ότι την διεθνή ειρήνη και 
ασφάλεια δεν την διατάραξε η Κυπριακή Δημοκρατία 
αλλά η Τουρκία μετά το υποκινούμενο από την CIA 
πραξικόπημα της Αμερικανοκίνητης χούντας, όπως 
και οι ίδιοι οι Αμερικανοί ομολογούν.

Οι αποφάσεις του ΣΑ είναι ρητές όπως σπάνια 
συμβαίνει: Οι αποφάσεις 186 / 1974, 360 / 74 και 
541 / 1983, για παράδειγμα, καλούν όλους να 
σεβαστούν την κυριαρχία του μόνου αναγνωρισμένου 

κράτους, της ΚΔ, και ζητούν την αποκατάσταση της 
Συνταγματικής τάξης θεωρώντας την εισβολή απειλή 
για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Εξίσου ρητά με 
μια εξαιρετικά σημαντική διατύπωση που αφορά 
ευθέως τις διαπραγματεύσεις, ζητούν:

«την αποχώρηση χωρίς καθυστέρηση όλου του 
στρατιωτικού προσωπικού» και γίνεται σαφές ότι 
στις διαπραγματεύσεις επίλυσης της κρίσης «Δεν 
θα επηρεαστούν» από τα πλεονεκτήματα που 
αποκτήθηκαν από τις πολεμικές επιχειρήσεις».

Ερωτάται: Γιατί εμείς συνεχίζουμε να αφήνουμε 
τρίτους –μεσολαβητές, εντολοδόχους μας 
υπαλλήλους του ΟΗΕ κτλ– να εκπέμπουν ιδέες 
αδιέξοδων ρυθμίσεων που νομιμοποιούν, ακριβώς, 
την παράνομη άσκηση βίας, τα παράνομα 
τετελεσμένα και που όχι μόνο καταργούν ένα 
κυρίαρχο κράτος αλλάζοντας με νέα Συνθήκη την 
διεθνή τάξη αλλά επιπλέον αναπόδραστα οδηγούν 
σε αστάθεια που θέτει σε κίνδυνο την διεθνή και 
περιφερειακή ασφάλεια; Μήπως υπάρχει κάποιος 
ή κάτι που υπερισχύει των Υψηλών Αρχών του 
καθεστώτος της κρατικής κυριαρχίας; Νομικά, 
πολιτικά και διαπραγματευτικά μιλώντας, η απάντηση 
είναι: Απολύτως όχι.

Εξίσου σημαντική εάν όχι περισσότερο σημαντική 
και μεγάλο υπέρτερο και ακλόνητο έρεισμα για την 
Κυπριακή Δημοκρατία είναι η απόφαση του ΣΑ 541 
του 1983 μια δεκαετία μετά την παράνομη εισβολή 
και τα παράνομα τετελεσμένα.

Όπως και οι άλλες αποφάσεις, αυτή πολύ 
περισσότερο και σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του 
1974, ορίζει επακριβώς ποιος και πως διατάραξε την 
διεθνή τάξη.

Αυτές οι αποφάσεις μαζί και οι υψηλές αρχές 
του Καταστατικού Χάρτη λογικό είναι να αποτελούν 
διαπραγματευτική σημαία και κόκκινη γραμμή μιας 
νέας διαπραγματευτικής προσέγγισης συμβατής 
με τον ρόλο του ΟΗΕ και του ΣΑ και όχι κάποιο 
φανταστικό και ανύπαρκτο ρόλο.  Με την απόφαση 
541, επιπρόσθετα, ξεκαθαρίζεται ότι:

«Η απόπειρα να δημιουργηθεί ”μια 
τουρκοκυπριακή δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” 
είναι άκυρη, επιδεινώνει την κατάσταση της Κύπρου, 
καλεί την τουρκική πλευρά να την αποσύρει» και 
διευκρινίζει για ακόμη μια φορά ότι υπάρχει ένα 
μόνο κράτος και μόνο μια κρατική κυριαρχία, αυτή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας την οποία κανείς δεν 
μπορεί να καταλύσει παρά μόνο εάν εμείς οι ίδιοι 
αυτοκτονήσουμε κρατικά.

Γίνεται σαφές πάντως, ότι δεν μιλάμε για κάποια 
αντιπαράθεση με όργανα του ΟΗΕ ή αντιπροσώπους 
τους αλλά αξίωση ενός κυρίαρχου κράτους-μέλους 
όπως όλοι αποδέχονται τις Υψηλές Καταστατικές 
Αρχές του Χάρτη, τα κόκκινα σύνορα των νομικών 
και πολιτικών όψεων του καθεστώτος της κρατικής 
κυριαρχίας, το γεγονός ότι στην περίπτωση της 
Κύπρου είναι ξεκάθαρο ποιος είναι θύμα και θύτης 
παρανομίας και την υψηλότερη όλων των αρχών του 
σύγχρονου πολιτικού πολιτισμού που όπως είπαμε 
ρητά διατυπώνεται στο Άρθρο 2 του Χάρτη.

Ότι δηλαδή κανείς και ποτέ δεν έχει δικαιοδοσία 
ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους-
μέλους και ότι ο ρόλος του ΣΑ είναι να αποκαταστήσει 

την διεθνή τάξη και νομιμότητα και όχι να ευνοήσει 
τον θύτη, να εξοντώσει το θύμα κράτος-μέλος και να 
δημιουργήσει προϋποθέσεις διεθνούς αστάθειας.

Τα λεγόμενα περί ανάγκης, δήθεν, συμβιβασμού, 
περί «διαπραγματευτικού κεκτημένου» πετάγονται 
στα σκουπίδια ως ακραία επικίνδυνες θέσεις. Γιατί 
όπως ρητά λέει ο Χάρτης του ΟΗΕ που παραθέσαμε 
πιο πάνω κανείς δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει στο 
εσωτερικό ενός κυρίαρχου κράτους μέλους. Κάθε 
νομική και πολιτική ερμηνεία του Χάρτη του ΟΗΕ 
ευνοεί την Κυπριακή Δημοκρατία και οι αντιπρόσωποί 
της έχουν συμφέρον και υποχρέωση να αξιώσουν το 
Συμβούλιο Ασφαλείας και όλα τα όργανα και τους 
αντιπροσώπους του διεθνούς αυτού οργανισμού, 
εμπράγματα: 

1ον. Να εκπληρωθούν οι πρόνοιες του Καταστατικού 
Χάρτη.

2ον. Να εκπληρωθούν οι πρόνοιες των αποφάσεων 
του ΣΑ του 1974, 1975, 1983 που αφορούν την 
διεθνή τάξη.

3ον. Να εξαφανιστούν λαθραία καταγεγραμμένες 
θολές, παράνομες και αποδεδειγμένα αδιέξοδες 
διατυπώσεις για το εσωτερικό καθεστώς ενός 
κυρίαρχου κράτους-μέλους και να εκτιμηθεί 
δεόντως το αυταπόδεικτο, ότι δηλαδή μη βιώσιμες 
διευθετήσεις και κατάλυση ενός κράτους οδηγεί 
αναπόδραστα σε αστάθεια και κινδύνους για την 
διεθνή ασφάλεια.

Εάν μια αλλαγή είναι επιτακτικά αναγκαία είναι η 
διαγραφή από το Σύνταγμα του 1960 οι πρόνοιες 
τύπου «διαίρει και βασίλευε» της πρώην αποικιακής 
δύναμης. Λογικά επίσης, δεν έπρεπε να δεχθούμε 
Βρετανό μεσολαβητή όταν γνωρίζουμε την Βρετανική 
στρατηγική.

Παραμένει γεγονός ότι στο δαιδαλώδες και 
πολύπλοκο διεθνές σύστημα αυτά θα πρέπει να τα 
αξιώσει άμεσα το ενδιαφερόμενο κράτος από τον 
ΟΗΕ και την ΕΕ, η Κυπριακή Δημοκρατία.

Ταυτόχρονα η Κυπριακή Δημοκρατία να 
πληροφορήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι 
αποδέχεται τις αποφάσεις του για την διεθνή τάξη 
και τίποτα άλλο (διαπραγματευτικό κεκτημένο για 
κάποια περίεργη και μυστήρια ΔΔΟ ή πανομοιότυπες 
παραπλήσιες ονομασίες που αποτελούν παρέμβαση 
στο εσωτερικό ενός κυρίαρχου μέλους και που 
παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη).

Εάν δεν υπάρξει απόφαση άμεσης 
επανατοποθέτησης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
και τις πρόνοιες του ΟΗΕ επίκειται, αυτή την φορά 
πολύ σύντομα, η χαριστική βολή.

huffingtonpost.gr



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 13 ΙΟΥΛΙΟΥ  202128



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 29



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 13 ΙΟΥΛΙΟΥ  202130



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 31



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 13 ΙΟΥΛΙΟΥ  202132



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 33



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 13 ΙΟΥΛΙΟΥ  202134

[

Οδός Ερμού: Η ιστορία και τα εμβληματικά 
κτίρια ενός από τους πρώτους δρόμους και 
βασικούς άξονες της σύγχρονης πόλης της Αθήνας 
Οδός Ερμού: Ο άλλοτε «μεγάλος δρόμος», ο ανέκαθεν 
δρόμος-ψυχή της Αθήνας, ο δρόμος του εμπορίου, ο 
δρόμος-μαγνήτης-παράδεισος για τις γυναίκες κάθε 
ηλικίας, ο μεγαλύτερος πεζοδρομημένος δρόμος του 
εμπορικού κέντρου, ο δρόμος που συμπεριλαμβάνεται 
ανάμεσα στους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους του 
κόσμου, ο δρόμος που έχει αδελφοποιηθεί με την οδό 
Okurayama στον νομό Kanagawa της Ιαπωνίας από 
το 1988, ο δρόμος όπου ακόμη ακούγεται ο ήχος της 
λατέρνας, ο δρόμος περιπάτου, αναψυχής και shopping 
therapy, o δρόμος των street happenings, ο δρόμος τριών 
σημαντικών βυζαντινών εκκλησιών, o δρόμος που ξεκινά 
με ζωή, κίνηση και φασαρία, και καταλήγει στην ηρεμία και 
ησυχία του αρχαίου νεκροταφείου του Κεραμεικού.

Η οδός Ερμού, μήκους 1.5 χλμ., είναι ένας από τους 
πρώτους δρόμους και βασικούς άξονες της σύγχρονης 
πόλης της Αθήνας, σύμφωνα με το πολεοδομικό σχέδιο 
που εκπόνησαν το 1833 οι αρχιτέκτονες Κλεάνθης και 
Σάουμπερτ. Κατά την κατασκευή της κατεδαφίστηκε ο 
Ι.Ν. της Ροδακιώτισσας (συμβολή Ερμού και Βουλής) 
και απαλλοτριώθηκαν πολλά σπίτια, γεγονός που 
ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων αλλά και μεγάλων 
πιέσεων επιφανών οικοπεδούχων της περιοχής, όπως 
πχ. του οπλαρχηγού Κριεζώτη ο οποίος έμενε στην 
Χαλκίδα και απείλησε να έλθει με τα παλικάρια του στην 
Αθήνα «δια να επιβάλη δυναμικώς σεβασμόν προς έναν 
αγρόν του εις το Ροδακιό, ο οποίος ερρυμοτομείτο παρά 
την διασταύρωσιν των οδών Ερμού και Βουλής». Άλλοι 
ιδιοκτήτες, θιγόμενοι μεν αλλά όχι τόσο σκληροπυρηνικοί, 
λέγεται ότι επικαλέστηκαν το σοβαρό κοινωνικό θέμα 
που θα προέκυπτε από παρεξηγήσεις μεταξύ αυτών 
που περπατούσαν στα πεζοδρόμια του δρόμου, το 
φάρδος του οποίου θα τους εμπόδιζε να αναγνωρίζονται 
και να χαιρετιούνται... Κάπως έτσι, λοιπόν, μόνο 
τα δύο τετράγωνα προς την πλατεία Συντάγματος 

έχουν το αρχικό εγκριθέν πλάτος των 20 μέτρων. 
Εξ αρχής προοριζόταν για βασική εμπορική αρτηρία και γι’ 
αυτό της δόθηκε το όνομα του θεού του εμπορίου, Ερμή, 
και στα οθωνικά χρόνια ήταν γνωστή ως η «Ερμαϊκή 
οδός», η οποία ως συνέχεια της οδού Πειραιώς ένωνε τον 
Πειραιά με την Αθήνα

Το 1838 στρώθηκε με σύστημα μακαντάμ και αργότερα 
απέκτησε πεζοδρόμια και υπόνομο και ασφαλτοστρώθηκε 
το 1910. Σύμφωνα δε με βασιλικό διάταγμα του 1856, ειδικοί 
όροι δόμησης τόσο για την οδό Ερμού όσο και για άλλους 
δρόμους πόλης επέβαλαν υποχρεωτικά «διώροφα κτίρια 
με ισόγειο και ένα ανώγειο πάτωμα και να σχηματίζουν 
σειρά συνεχή και αδιάκοπο».

Η χάραξη του δρόμου από το Θησείο έως την Πειραιώς 
έγινε το 1857, με την κατασκευή του σταθμού του Θησείου 
και το 1873, αφού διευθετήθηκε το θέμα των αποζημιώσεων, 
πραγματοποιήθηκε η από το 1856 εγκριθείσα διαπλάτυνση 
(από 10 σε 15 μέτρα) του δρόμου, από τον σταθμό έως την 
οδό Αθηνάς.

 Από τα πρώτα χρόνια της κατασκευής του ο δρόμος 
ήταν νοητά χωρισμένος σε τρία, εντελώς διαφορετικά 
μεταξύ τους, μέρη. Παλιά, οι ερχόμενοι από τον Πειραιά 
επισκέπτες απογοητεύονταν από το πρώτο τμήμα του, 
έναν βρώμικο χωματόδρομο, γεμάτος σκόνη, φτωχικά και 
εγκαταλελειμμένα σπίτια και φθηνά μαγαζιά, παλαιοπωλεία, 
αμπατζίδικα, τσαρουχάδικα, ταβέρνες, στάβλους και χάνια 
(π.χ. «η Ελευσίς», εκεί που σήμερα βρίσκεται το τρίφατσο 
κτιριακό συγκρότημα ΠΥΛΗ ΕΡΜΟΥ- Ερμού 117-121).

Όσο όμως ανηφόριζαν προς την πλατεία Συντάγματος, 
ο δρόμος άλλαζε όψη και οι επισκέπτες εντυπωσιάζονταν 
από τα πολυτελή μαγαζιά, τα ωραία σπίτια, τα ξενοδοχεία 
και τα καφενεία. Μέσα από περιγραφές ταξιδιωτών 
αντλούνται στοιχεία και εικόνες για την Ερμού του 19ου 
αιώνα, όπως παραδείγματος χάριν για την «περιώνυμον 
διά το ύψος και την ευμορφιά της» χουρμαδιά, (συμβολή 
Ερμού & Μιαούλη), που εντυπωσίασε τόσο τον Χανς 
Κρίστιαν Αντερσεν, ώστε την αναφέρει στο Οδοιπορικό 
του στην Ελλάδα, ή για τα καταστήματα, «τα εκθέματα των 
οποίων επί των παραθύρων των ανταγωνίζονταν προς τα 
του Παλαί Ρουαγιάλ του Παρισιού, είτε κοσμηματοπωλεία 
ήταν είτε εμποροραφεία ή μεταξοπωλεία».

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο δρόμος άρχισε να 
γεμίζει με νεοκλασικές κατοικίες, πολλές εκ των οποίων 
αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για στέγαση ξενοδοχείων, 
υπουργείων, και δικαστηρίων.

Μεταξύ αυτών των κτιρίων είναι η οικία Καβάκου 
(Ερμού 67 & Αιόλου 15), η οικία του Πατούσα (Ερμού 
55 & Καπνικαρέας, όπου στεγάστηκε το Υπουργείο 
Εκκλησιαστικών και Παιδείας), οι οικίες Λουκά Πύρρου 
(Ερμού 56), Κόνιαρη (Ερμού 54). Στην οικία Κόνιαρη είχε 
στεγαστεί το 1837 η Γραμματεία των Εκκλησιαστικών. Το 
κτίριο κατεδαφίστηκε το 1883 και στη θέση του ανεγέρθηκε 
το τετραώροφο νεοκλασικό Μέγαρο του Βασιλείου Μελά, 
με την χαρακτηριστική υαλοσκεπή δίοδο, πρώτη στο 
είδος της εμπορική στοά των Αθηνών, στο πρότυπο των 
ευρωπαϊκών «galleries». Πανομοιότυπη υπάρχει στο 
ακριβώς διπλανό τριώροφο κτίριο, που ανεγέρθηκε στην 
θέση της κατεδαφιστέας οικίας Πύρρου.

Επί εποχής Όθωνα η έδρα των δύο Ειρηνοδικείων 
της Αθήνας, το «κατά τη νότια πλευρά» και το «κατά τη 
βόρεια πλευρά» της Ερμαϊκής οδού, ήταν σε αντικριστά 

κτίρια. Επίσης, σε κτίριο κάπου στη μέση του δρόμου 
είχε στεγαστεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα μέλη 
του οποίου με μία ιστορική προκήρυξη επικύρωναν τις 
επαναστατικές πράξεις της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.

Εκτός όμως από σπίτια, εκατέρωθεν του δρόμου, 
από το Μοναστηράκι μέχρι το Σύνταγμα, άρχιζαν ν’ 
εμφανίζονται εμπορικά καταστήματα πόλος έλξης τόσο 
για εμποροϋπαλλήλους, οι οποίοι επιθυμούσαν διακαώς 
ν’ ανοίξουν ένα δικό τους μαγαζί εκεί, όσο και για τις 
γυναίκες όλων των τάξεων, για τις οποίες ο δρόμος αυτός 
αποτελούσε έναν παράδεισο.

Αν και δεν είναι ακριβώς γνωστό το πότε λειτούργησε 
εκεί το πρώτο μαγαζί, αυτό τοποθετείται χρονικά γύρω 
στο 1837 και συμπεραίνεται από επιστολή που έστειλε 
τότε μία παιδαγωγός της βασίλισσας Αμαλίας, στην 
οποία έγραφε «ότι αγόρασαν με την Αμαλία καπέλα που 
μπορούσαν να φορέσουν και στο Παρίσι...». Στην Αθήνα 
τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχε άλλη εμπορική κίνηση πλην 
της Ερμού, η οποία μέχρι το 1880 περίπου περιοριζόταν 
από την πλατεία Συντάγματος έως την Καπνικαρέα. Η 
δε Αμαλία υπαγόρευε τις τάσεις της μόδας γιατί, εκτός 
από την εθνική φορεσιά, στις ντουλάπες της υπήρχαν 
πολλά παριζιάνικα μοντελάκια, τα οποία γίνονταν αμέσως 
αντικείμενα αντιγραφής από τις κοσμικές κυρίες.

Ερμού 36. Το κτίριο με τις καμάρες 
Τα καταστήματα της Ερμού, πολλά εκ των οποίων 
είχαν χαρακτηριστεί εφάμιλλα των ευρωπαϊκών, αρχικά 
πωλούσαν κυρίως υφάσματα γιατί το έτοιμο ρούχο ήταν 
ακόμη άγνωστο. Οι εισαγωγές ενδυμάτων από επώνυμους 
οίκους του Παρισιού, ραμμένα με υφάσματα ακριβά και 
σχέδια της μόδας, έκαναν τις γυναίκες της αριστοκρατίας 
να μην διαφέρουν σε τίποτα από αυτές της αντίστοιχης 
τάξης του Παρισιού ή της Λόνδρας.

Όταν ένας έμπορος της Ερμού, ονομάτι Σκληβανιώτης, 
προσπάθησε να εισάγει τη μόδα την κρινολίνου (ένδυμα 
συνοδευόμενο από πολλά και ακριβά αξεσουάρ με 
«τολμηρά» ονόματα, όπως μπούστο, επιστήθιο, 
σουρτούκο) δεν μπορούσε να διανοηθεί το τι θα 
επακολουθούσε.

Όπως γράφει ο Γ. Καιροφύλλας, μόλις μία πανέμορφη 
Αθηναία αρχόντισσα έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση 
φορώντας κρινολίνο, πολλές αριστοκράτισσες έτρεξαν 
να την μιμηθούν. Στην αμφίεση, όμως, αυτή τόσο οι 
σύζυγοι όσο και ορισμένες λαϊκές γυναίκες έβλεπαν κάτι 
το πολύ τολμηρό με αποτέλεσμα να ξεσπάσει θύελλα 
αντιδράσεων και το θέμα να ξεφύγει από τις... ντουλάπες 
των κυριών, να φτάσει στον τύπο, στη Βουλή, την 
εκκλησία, στη Χωροφυλακή για να καταλήξει στο... πρώτο 
γυναικείο συλλαλητήριο, τον Φεβρουάριο του 1858, όπου 
κάποιες αριστοκράτισσες εμφανίστηκαν στην οδό Αιόλου, 
ντυμένες με πανάκριβα φορέματα και πλατύγυρα καπέλα, 
κρατώντας πανό που έγραφε ότι πρέπει «Να παύσει 
η εναντίον μας κριτική. Είμεθα και εμείς πλάσματα της 
προόδου και συμβαδίζουμε εις το πλευρόν της. Δεν είμεθα 
υπηρέτριες των συζύγων και των αδελφών μας».

Εκτός από τους εισαγωγείς και οι μοδίστρες, όπως η 
μαντάμ Λιζιέ −η πρώτη ευρωπαία μοδίστρα που ήλθε στην 
Αθήνα− έκαναν χρυσές δουλειές ράβοντας για τις κυρίες 
της καλής αθηναϊκής κοινωνίας. Από δημοσιεύματα της 

Ερμού: Ο ιστορικός δρόμος 
με τα πολλά γοητευτικά πρόσωπα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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εποχής διαβάζουμε για την ίδρυση του εμπορικού οίκου με 
την επωνυμία «Ερμείον» του Ιωάννου Τσάτσου, το 1850. 
Το συγκεκριμένο ευρύχωρο κατάστημα έμοιαζε κάπως με 
σημερινό εμπορικό κέντρο, όπου οι πελάτες μπορούσαν 
να βρουν «άπαντα τα ανδρικά και γυναικεία είδη ως και 
πάντα τα είδη οικιακής χρήσεως καθώς και πλούσια 
συλλογή ποικίλων ταπήτων».

Έντονη η ύπαρξη αδαμαντοπωλείων και χρυσοχοείων 
με αυτά του Σαμίου & Σία, του Πομόνη, των αδελφών 
Μαραγκού, του Τσιτσόπουλου να είναι μερικά από τα πιο 
φημισμένα και τα οποία «καθωρίζουσι, λαμπρύνουσι και 
φωτογωγούσι την οδόν Ερμού».

Το δε κατάστημα δώρων του Ροδόλφου Μάιφαρτ, 
ενός κομψού και πολύ ιδιόρρυθμου τύπου, γνωστού 
γυναικοκατακτητή των Αθηνών, ο οποίος είχε κληθεί από 
τον Όθωνα για να διδάξει την τέχνη της βιβλιοδετικής, αλλά 
αυτός ασχολήθηκε τελικά με το εμπόριο, διαφημιζόταν 
όχι ως εμπορικό αλλά ως «...παράδεισος που έχει ό,τι 
φαντασθή η φαντασία, δι’ όλας τα τάξεις, δι’ όλα τα βαλάντια 
και δι’όλας τας πραγματικάς ή εικαστικάς ανάγκας».

Τα καπέλα (πίλοι), απαραίτητο ενδυματολογικό 
αξεσουάρ κάθε μεσοαστού εκείνης της εποχής, με 
εμπόρους καταστημάτων γυναικείων πίλων ν’ αφθονούν 
καθώς και εκείνων που διατηρούσαν μαγαζιά με είδη 
που προορίζονταν για το στόλισμα των καπέλων, όπως 
λουλούδια, παραδείσια και επίγεια πουλιά ή πολύχρωμα 
φτερά σαν αυτό που ψάχνει η Βεατρίκη των Μ. Θεοδωράκη 
και Δ. Καρατζά:

Αχ, αχ, αχ, μικρό πουλί
τι ζητάς στην οδό Ερμού;
Έχασα τη Βεατρίκη,
ίσως να ψάχνει για καινούργιο καπέλο με φτερά

Η Ερμού, αν και ήταν κατεξοχήν γυναικείος δρόμος, δεν 
άφηνε παραπονεμένους τους άνδρες, οι οποίοι μπορούσαν 
να βρουν εκλεκτά είδη ρουχισμού στο «Γαλλικό Μαγαζί» 
των αδελφών Φιλίπ. Όσο για τα νεαρά βλαστάρια, υπήρχε 
ο «Παράδεισος των παιδιών» της κας Μοροζίνη, αν και 
ο αληθινός παράδεισος για αυτά ήταν το κατάστημα του 
Μαγγιώρου γεμάτο παιχνίδια, κούκλες και όχι μόνο. Και 
όπως γράφει ο Κώστας Μπίρης, «η εμπορική ζωή, παρά 
την ιδιοτυπίαν με την οποίαν διεμορφώθη, ενεθύμιζε 
πολύ την αντίστοιχον πλευράν των πόλεων της δυτικής 
Ευρώπης,, ιδιαιτέρως της Γαλλίας. Εις τα καταστήματα της 
οδού Ερμού και της οδού Σταδίου προσεφέροντο όλοι οι 
νεωτερισμοί του παρισινού πολιτισμού και ωμιλούντο ξέναι 
γλώσαι, απαραιτήτως δε η γαλλική».

Μία από τις παλαιότερες επιχειρήσεις της Ερμού είναι 
του Αλεξανδράκη, η οποία, χρονολογείται από το 1860 
στην Ερμού 76 και από το 1933 στο ιδιόκτητο κτίριο Ερμού 
27. Ο Ευτύχιος Αλεξάνδρακης (1919-2017) διαδέχθηκε τον 
πατέρα του, Δημήτριο, στην επιχείρηση και της έδωσε έναν 

«ευρωπαϊκό αέρα», συνεργαζόμενος με γνωστούς οίκους 
του εξωτερικού, προσφέροντας πάντα στους εκλεκτούς 
πελάτες του άριστη ποιότητα και κλασική κομψότητα. 

ΣΕΛΙΔ. 38,39
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συμπέρασμα ότι έχει σχέση με την ηλικία σας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ένα νεότερο άτομο θα δει πρώτα 
τη νεότερη γυναίκα, ενώ οι ηλικιωμένοι θα δουν πρώτα 
τη μεγαλύτερη γυναίκα. Η μελέτη περιελάμβανε 393 
συμμετέχοντες (242 άνδρες, 141 γυναίκες) από 18 έως 
68 ετών. Τους έδειξαν την εικόνα για μισό δευτερόλεπτο 
και στη συνέχεια τους ρώτησαν για το φύλο και την ηλικία 
του ατόμου που είδαν. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες 
είδαν πρώτα τη νεότερη γυναίκα και αυτό θα μπορούσε να 
οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες 
ήταν μικροί στην ηλικία. Όταν οι ερευνητές χώρισαν το 
των 10% των πιο ηλικιωμένων συμμετεχόντων και  10% 
των νεότερων, διαπίστωσαν ότι οι μεγαλύτεροι είδαν 
την ηλικιωμένη γυναίκα πρώτα και οι μικρότεροι τη 
νεαρή. έθεσε τη νεαρή γυναίκα. Το σημείο της μελέτης 
ήταν να προσδιοριστεί εάν «οι προκαταλήψεις της 
ηλικίας επηρεάζουν την αρχική ερμηνεία μιας εικόνας σε 
υποσυνείδητο επίπεδο.»

Βιβλίο που έχει μήκος 
4 μέτρα!

Το Szinpetri, ένα γραφικό χωριό 300 κατοίκων που 
βρίσκεται στη βόρεια Ουγγαρία είναι κυρίως γνωστό γιατί 
φιλοξενεί ένα εντυπωσιακού μεγέθους «χειροποίητο» 
βιβλίο, που έχει κατασκευαστεί από το δέρμα 13 αγελάδων.

Το βιβλίο ολοκληρώθηκε το 2010, από τον Bela Varga 
και τον Gábor Varga, δύο τεχνίτες της παραδοσιακής 
χαρτοποιίας. Κατασκευάστηκε με παραδοσιακές τεχνικές 
βιβλιοδεσίας, προσαρμοσμένες σε πολύ μεγαλύτερη 
κλίμακα από ό,τι συνήθως, και αυτή τη στιγμή εκτίθεται 
στο εργοστάσιο των δυο τεχνητών, οι οποίοι εξηγούν 
και περιγράφουν στους επισκέπτες τις διαδικασίες που 
απαιτήθηκαν για τη δημιουργία του. Το βιβλίο έχει μήκος 
περίπου 4 μέτρα και πλάτος 3 και  ζυγίζει 1.420 κιλά. 
Αποτελείται από 346 σελίδες τυπωμένες με πληροφορίες 
για την τοπική χλωρίδα και πανίδα.

«Είναι μοναδικό όχι μόνο λόγω του μεγέθους αλλά 
και λόγω των τεχνικών και των διαδικασιών που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του. Το χαρτί εισήχθη 
από ένα αυστριακό εργοστάσιο χαρτιού και η εκτύπωσή 
του έγινε από έναν μεγάλο βιομηχανικό εκτυπωτή 
που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαφημιστικών 
πινακίδων. Μάλιστα για να γυρίσει μια σελίδα απαιτεί τις 
προσεκτικές κινήσεις έξι ατόμων!

Με τίτλο «Η εύθραυστη φυσική μας κληρονομιά», το 

βιβλίο του Bela Varga είναι το μεγαλύτερο χειροποίητο 
βιβλίο στον κόσμο.

 

Κόκερ σπάνιελ με 314.000 
ακολούθους!

Το όνομά της είναι Winnie, είναι μόλις τριών μηνών και 
είναι ένα αξιολάτρευτο κόκερ σπάνιελ που έχει κερδίσει τις 
καρδιές χιλιάδων χρηστών σε όλο τον κόσμο.

Η Winnie έχει πανέμορφα μάτια και το βλέμμα της 
την κάνει αξιολάτρευτη και ιδιαίτερα διάσημη στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, αφού έχει περισσότερους από 
314.000 ακολούθους στο Instagram.

Ο λογαριασμός της στο Instagram υπάρχει από τον 
Οκτώβριο του 2019, αλλά πρόσφατα χάρη στη φωτογραφία 
που ανέβασαν οι ιδιοκτήτες της η δημοτικότητά της 
εκτοξεύτηκε. Η Winnie είναι ιδιαίτερα αγαπητή και στη 
σελίδα της στο σελίδα TikTok με πάνω από 140.000 
οπαδούς και 2.5 εκατομμύρια likes.

Εκφράζοντας τον θαυμασμό του ένας χρήστη του Ins-
tagram σχολίασε στον λογαριασμό της Winnie ότι είναι το 
ωραιότερο σκυλί που έχει δει ποτέ.

Η εξήγηση για μια από 
τις πιο γνωστές οπτικές 

ψευδαισθήσεις
«Η σύζυγός μου και η πεθερά μου» είναι μια από τις πιο 

γνωστές οπτικές ψευδαισθήσεις στον κόσμο.
Μπορεί να βλέπετε είτε μια νεαρή γυναίκα με γυρισμένο 

πρόσωπο ή το προφίλ μιας ηλικιωμένης γυναίκας να 
κοιτάζει τα αριστερά. Ωστόσο, μόνο μια από τις δυο εικόνες 
μπορείτε να δείτε κάθε φορά. Το πηγούνι της νεαρής 
γυναίκας είναι η μύτη της ηλικιωμένης γυναίκας. Εάν 
αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί βλέπετε πρώτα τη νεαρή ή την 
ηλικιωμένη γυναίκα αντίστοιχα, μια μελέτη του 2018 που 
διεξήχθη από δύο καθηγητές ψυχολογίας κατέληξε στο 
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Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας παρουσίασε 
περήφανα τους δύο τιμητικούς αποδέκτες πτυχίων 
για Deree Commencements 2020 και 2021: Τον 
Πρέσβη Τζέφρι Πάιατ και τον Πρέσβη Δημήτρη 
Αζεμόπουλο.

Δύο υπέροχες, διακεκριμένες και διεθνώς 
καταξιωμένες προσωπικότητες που έχουν 
υποστηρίξει το ACG με πολλούς τρόπους και μας 
έχουν τιμήσει με την φιλία τους.

«Θα ήθελα να μοιραστώ με τους φίλους μου μια 
είδηση – που δικαιολογημένα πιστεύω – με γέμισε 
αμέτρητη χαρά αλλά και βαθειά συγκίνηση», τονίζει 
σε post του στα sosial media ο κ. Αζεμόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, το Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο 
Ελλάδος την Παρασκευή 2 Ιουλίου, αναγόρευσε 
σε επίτιμο διδάκτορα τον διακεκριμένο Έλληνα 
διπλωμάτη και υπέρμαχο της Ορθοδοξίας στην 
διάρκεια της τελετής αποφοίτησης των σπουδαστών 
του ακαδημαϊκού έτους 2020 ( η τελετή δεν είχε 
πραγματοποιηθεί πέρσι λόγω της πανδημίας ).

Να υπογραμμίσουμε ως ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ότι το 
πολύτιμο έργο και η φιλοεκκλησιαστική διπλωματία 
– διπλωματία του Θεού- του κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο 
ως τέως πρέσβη στον Καναδά  είχε ως αποτέλεσμα 
την θεαματική σύσφιγξη των σχέσεων Ελλάδας και 
Καναδά και την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων 
σε πολιτιστικό, οικονομικό, επιχειρηματικό και 
εκκλησιαστικό επίπεδο. Ο κ. Αζεμόπουλος αποτελεί 
ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην ομογένεια του 
Καναδά και γενικότερα των ΗΠΑ.

Στη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης των 
σπουδαστών του φετινού ακαδημαϊκού έτους – 
αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ ο χαρισματικός 
Πρέσβυς των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ. Ένας Άνθρωπος 
που γράφει Ιστορία ανεβάζοντας το επίπεδο των 
ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε πρωτόγνωρα ύψη.

Αποτελεί εξαιρετική τιμή το γεγονός ότι το όνομα του 
κ. Δημητρίου Αζεμοπούλου έρχεται να προστεθεί 
στη μακρά λίστα των ονομάτων των κατόχων της 
διάκρισης αυτής (https://www.acg.edu/about-acg/of-
fice-of-the-president/honoris-causa/), μιας διάκρισης 
που προέρχεται από το παλαιότερο και πιο ισχυρό 
σε αριθμό φοιτητών αμερικανικό Πανεπιστήμιο σε 
ευρωπαϊκό έδαφος. Μιας διάκρισης που έχει δοθεί 
σε ανθρώπους – που όλοι και όλες τους – άοκνα 
συνέβαλαν, με την τεράστια προσφορά και ανεκτίμητο 
έργο τους, στη δική μας πρόοδο και προκοπή.

“Το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα 
εγνωσμένου και αδιαμφισβήτητου κύρους αποτελεί 
τον χώρο από όπου ως φοιτήτρια διακρίθηκε 
αποφοιτώντας η αδελφή μου Νόρα που δεν είναι πια 
μαζί μου. Είναι όμως και ο χώρος που και εγώ ως 
part time φοιτητής εφοδιάστηκα με τις κατάλληλες 
γνώσεις λίγο πριν φύγω για τις μεταπτυχιακές μου 
σπουδές στο εξωτερικό”, καταλήγει στο post του, στα 
social media, ο Πρέσβης Δημήτριος Αζεμόπουλος.

Επίτιμος διδάκτωρ ο Έλληνας διπλωμάτης του Θεού
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Οι προσεγμένες, tres sic βιτρίνες κέρδισαν και την 
προσοχή του ζεύγους Μακρόν στην τελευταία επίσκεψη 
τους στην Ελλάδα. «Θυμάμαι την οδό Ερμού τότε που 
ήταν χωματόδρομος και περνούσαν τα αυτοκίνητα του 
δήμου και την καταβρέχανε για να μην σηκώνεται σκόνη. 
Πολλές κυρίες που ερχόντουσαν στο μαγαζί ντυμένες με 
μακριά φορέματα δεν έβγαιναν καν από το “κουπέ” ή τα 
αμάξια τους και τους πηγαίναμε τα τόπια στο δρόμο για 
να διαλέξουν», λέει ο αρχοντάνθρωπος Ε. Αλεξανδράκης, 
εμβληματική μορφή της Ερμού και πιο παλιός έμπορος της 
Αθήνας.

Ερμού 27. Κατάστημα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ. 
Αλλά, όπως διαβάζουμε στο HistoryReport.gr, για αυτές που 
δεν διέθεταν μεταφορικό μέσο, υπήρχε λύση και αυτή ήταν 
οι «χαμάληδες» που, έναντι μικρής αμοιβής, αναλάμβαναν 
να τις μεταφέρουν σηκωτές. Οι επαγγελματίες αυτοί, 
άλλωστε, ήταν εκείνοι που διαμαρτυρήθηκαν πιο έντονα 
όταν, από το 1905 κι έπειτα, ξεκίνησε η ασφαλτόστρωση 
των αθηναϊκών δρόμων. Πολλοί ήταν κι αυτοί που 
χρησιμοποιούσαν για τη μετακίνησή τους την ιππήλατη 
λεωφορειακή γραμμή και η αφετηρία της ήταν στη συμβολή 
των οδών Αιόλου και Ερμού.

Εκτός όμως από εμπόρους η Ερμού ασκούσε ιδιαίτερη 
αίγλη σε καλούς φωτογράφους, οι οποίοι άνοιξαν εκεί 
τα πρώτα καλλιτεχνικά φωτογραφεία της Αθήνας, όπως 
ο Κάλφας, ο Πανταζόπουλος, οι Αφοί Ρωμαϊδη, ο Ι. 
Μωραϊτης, ο Δ. Μαρτιμιανάκης, οι αδελφές Καντά κ.ά. 
Στην καρδιά της οδού Ερμού εγκατέστησε το studio της η 
διάσημη Ελληνίδα φωτογράφος Έλλη Σουγιουλτζόγλου-
Σεραϊδάρη από το Αϊδίνι, η οποία έγινε γνωστή διεθνώς ως 
Νelly’s. Eκεί διοργάνωσε εκθέσεις τις οποίες επισκέφθηκε 
όλη η Αθήνα.

Στα τέλη του 19ου αιώνα στην Αθήνα υπήρχαν δεκατρία 
χαρτοπωλεία, εκ των οποίων τα 6 βρίσκονταν στην οδό 
Ερμού. Σε κτίριο στον αριθμό 8, ο Αθανάσιος Πάλλης ίδρυσε 
το 1870 την εταιρεία «Πάλλης», η οποία μεσουράνησε στον 
χώρο για 137 χρόνια, εισάγοντας καινοτομίες όπως την 
παραγωγή φακέλων, κατάστιχων και εμπορικών βιβλίων 
στον ίδιο χώρο με τις λιανικές πωλήσεις γραφικής ύλης 
και ειδών γραφείου. Ο Αθ. Πάλλης από το 1880 έως το 
1911 συνεργάστηκε με τον Γ. Κοτζιά, πατέρα του μετέπειτα 
δημάρχου Κ. Κοτζιά και η εταιρεία «Πάλλης - Κοτζιάς» 
γνώρισε εκείνα τα χρόνια μεγάλη ακμή, λειτουργώντας 
ταυτόχρονα και σαν τόπος συνάντησης των κοσμικών 
Αθηναίων αλλά και σαν ιδανικός χώρος εργασίας, όπως 
τραγουδούσαν κοπέλες που έψαχναν δουλειά «δεν γίνομαι 
ράφτρα, δεν γίνομαι καπελλού, θα πάω στου Πάλλη να γίνω 
φακελλού». Αργότερα, στον 8ο όροφο του ιδίου κτηρίου 
στεγάστηκαν τα γραφεία του περιοδικού «ΓΥΝΑΙΚΑ».

Η Ερμού εκτός από ψώνια πρόσφερε διασκέδαση και 
αναψυχή. Εκεί μαζεύονταν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
οι Αθηναίοι, μικροί και μεγάλοι, για ν’ αποχαιρετήσουν τον 
χρόνο που έφευγε και να καλωσορίσουν τον καινούργιο. 
Όπως γράφει ο Ε. Σκιαδάς, εκεί, στην καρδιά της εμπορικής 
κίνησης, συνέρρεαν τα πλήθη για να «…συρίξουν, να 
γυρίσουν την τροκάνα τους, να ρίξουν τα comfetti τους, 
να σπρώξουν και να σπρωχθούν, να πατήσουν και να 
πατηθούν… Από τη μία το μεσημέρι υπάλληλοι, ως επί το 
πλείστον, και μαθητές, με σφυρίχτρες, χάρτινες κορδέλες 
και τροκάνες, κάνοντας θόρυβο διαβολικό, έδιναν το 
σύνθημα για την έναρξη της εορτής, προσελκύοντας κι 

άλλους». Στην γιορτή αυτή συχνά παρευρισκόταν και ο 
βασιλιάς Γεώργιος ο Α’, ο οποίος περπατούσε πεζός στην 
οδό Ερμού, για να «…ιδή τον λαόν εορτάζοντα…»

Η Ερμού ήταν γνωστή και ως ο δρόμος των... 
εργολάβων, των οποίων όμως η εργολαβία δεν ήταν 
κατασκευαστική αλλά είχε χροιά... ερωτική. Επρόκειτο 
για τα «καμάκια» της εποχής, νεαρούς που περνούσαν 
ώρες ατελείωτες καθισμένοι στο κοσμικό ζαχαροπλαστείο 
του Τζίτζικα, χαζεύοντας και φλερτάροντας τις γυναίκες 
που ανεβοκατέβαιναν στα μαγαζιά. Και όπως γράφει 
ο Ε. Σκιαδάς, «προς τιμήν τους, ονομάστηκε έτσι το 
συγκεκριμένο γλύκισμα, που υπάρχει μέχρι σήμερα σε όλα 
τα ζαχαροπλαστεία».

Ερμού 62 & Αιόλου 32. Νεοκλασικό διώροφο 
Το καφενείο η «ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ» (διασταύρωση Ερμού και 
Αιόλου), ίδρυσε στο ισόγειο της οικίας Βρυζάκη το 1839 
ένας Ιταλός ονόματι Santo και λίγα χρόνια αργότερα 
το αγόρασε ο Παναγής Βενετσάτος. Ο Χανς-Κρίστιαν 
Αντερσεν εντυπωσιάστηκε τόσο από το μέγεθος όσο 
και από την κομψότητα του καφενείου το οποίο, όπως 

έγραψε, θα έκανε αίσθηση ακόμη και στο Αμβούργο και 
το Βερολίνο αλλά και το Cafe Greco της Ρώμης φαινόταν 
πολύ μικρό μπροστά του. Το ιστορικό αυτό καφενείο 
υπήρξε, για 40 χρόνια, το κέντρο της πολιτικής ζωής και 
στέκι της διανόησης των προοδευτικών και δημοκρατικών 
Αθηναίων. Εκεί γίνονταν πολιτικές συζητήσεις που 
κατέληγαν συχνά σε ομηρικούς καβγάδες και, σύμφωνα 
με τη ρήση του Μπάμπη Αννίνου, το καφενείο αποτελούσε 
«οιονεί τον Αρειον Πάγον της κοινής γνώμης». Η αίθουσα 
του σφαιριστηρίου του λειτούργησε ως το πρώτο 
χρηματιστήριο των Αθηνών και εκεί διαδραματίστηκαν 
σκηνές απείρου κάλλους με τις εξεγέρσεις των θυμάτων 
του χρηματιστηριακού κραχ, που αναζητούσαν υπεύθυνο 
για την οικονομική τους καταστροφή, μετά το σκάνδαλο 
των Λαυρεωτικών (1873-1874).

Το δεύτερο κατά σειρά σπουδαιότητας καφενείο της 
Ερμού ήταν το «Καφενείο της Ανατολής», στο ισόγειο της 
οικίας Ανδρέα Κορομηλά (πλ. Συντάγματος & Ερμού, εκεί 
όπου σήμερα βρίσκεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας). 
Στο αριστοκρατικό αυτό καφενείο, οι θαμώνες μπορούσαν 
να διαβάσουν γαλλικές ακόμη και γερμανικές εφημερίδες. 
Όταν το 1901 ο Κορομηλάς πούλησε το νεοκλασικό 
αρχοντικό του στον Ζαβορίτη, το καφενείο μετονομάστηκε 
σε «Καφενείο Ζαβορίτη» και γνώρισε κι αυτό στιγμές δόξας 
μέχρι που κατεδαφίστηκε την δεκαετία του 1960.

Απέναντι από το αρχοντικό του Κορομηλά, εκεί που 
σήμερα βρίσκεται το ταχυφαγείο Mac Donald’s, υπήρχε 
το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο Grand Hotel d’ Anglet-
tere, γνωστό και ως Ξενοδοχείο της Αγγλίας, στο οποίο 
φιλοξενούντο οι επίσημοι ξένοι και επισκέπτες της Αθήνας. 
Όπως και το Ξενοδοχείο των Περιηγητών, γνωστό ως 
Τourist (Ερμού & Βουλής 20, εκεί όπου σήμερα στεγάζεται 
η αλυσίδα ρούχων H&M), απευθυνόταν σε πελάτες με 
ψηλές απαιτήσεις και γεμάτο πορτοφόλι.

Ερμού 11 & Βουλής. Εδώ ήταν το ξενοδοχείο TOURIST 
Ξενοδοχείο Grand Hotel d Angleterre (1900). 
Φωτογραφία απο το λεύκωμα ΑΘΗΝΑ 
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 24 
ξενοδοχεία που σημειώνονται την περίοδο 1860-1880 
στην Αθήνα, τα 13 βρίσκονται στην Ερμού.

Για τους όχι και τόσο ευκατάστατους, υπήρχε η επιλογή 
καταλυμάτων σε κτίρια που προϋπήρχαν ως κατοικίες 
και είχαν μετατραπεί σε ξενοδοχεία και η εξυπηρέτηση 
περιοριζόταν στα στοιχειώδη, δηλαδή ύπνο και φαγητό

Τα περισσότερα απ ‘αυτά ήταν συγκεντρωμένα γύρω 
από την πλατεία της Καπνικαρέας και κάτω από την οδό 
Αιόλου, μερικά εκ των οποίων αν και διατηρητέα, βρίσκονται 
σε ερειπιώδη κατάσταση.

Εκτός όμως από ψώνια και διασκέδαση η οδός Ερμού 
προσφέρεται για επίσκεψη σε τρεις βυζαντινές εκκλησίες, 
στο Μνημείο Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων, 
καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

Ερμού - Ευβούλου - Μελιδόνη. Μνημείο Ολοκαυτώματος 
Ελλήνων Εβραίων. Έργο της Ντιάννας Μαγκανιά 

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 36

Ερμού: Ο ιστορικός δρόμος με 
τα πολλά γοητευτικά πρόσωπα
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Καπνικαρέα, που κατά την επικρατέστερη εκδοχή οφείλει 
το όνομά της σ’ ένα είδος φόρου της βυζαντινής εποχής, 
το καπνικόν, αφιερωμένη στα Εισόδια της Θεοτόκου, 
αγιογραφημένη από τον Φ. Κόντογλου, γλύτωσε τρεις 
φορές από την κατεδάφιση, γιατί βρισκόταν μες στη μέση 
του δρόμου και εμπόδιζε την «ισιάδα» και την κυκλοφορία. 
Η Παναγιά Παντάνασσα, το Μοναστηράκι, τρίκλιτη 
καμαροσκέπαστη βασιλική της Κοίμησης της Θεοτόκου, 
πρώην καθολικό του Μεγάλου Μοναστηριού, δεσπόζει 
στη νότια πλευρά της πλατείας Μοναστηρακίου. Και ο Ι.Ν. 
Αγ. Ασωμάτων, πάνω στην ομώνυμη πλατεία, δύο μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους («χωστή»). Είναι του 

11ου αιώνα, τετρακίονος, σταυροειδής εγγεγραμμένος με 
τρούλο αθηναϊκού τύπου. Εχει αραβικά διακοσμητικά τα 
οποία όπως λέγεται σχετίζονται με την παρουσία Αράβων 
εμπόρων στην περιοχή στα μέσα του 10ου αιώνα.

Η περιοχή μεταξύ της πλατείας Μοναστηρακίου και 
πλατείας Ασωμάτων ήταν γνωστή και ως Εκατόγχειρ, 
λόγω ενός γύψινου κοσμήματος τετραώροφης κατοικίας 
που παρίστανε γιγαντιαίο εκατόγχειρα, ο οποίος κρατούσε 
στην αγκαλιά του έναν τεράστιο ογκόλιθο. Η δε διαδρομή 
από την πλατεία Ασωμάτων έως την οδό Πειραιώς, μετά 
τα έργα πεζοδρόμησης το 2003, στο πλαίσιο σύνδεσης 
των αρχαιολογικών χώρων, αποτελεί έναν από τους 
ωραιότερους περιπάτους της Αθήνας, με θέα τον 
Παρθενώνα και τον Λυκαβηττό.

Ο πεζόδρομος με τον αρχαιολογικό χώρο αριστερά. 
Ερμού 52 & πλ. Καπνικαρέας. Λεπτομέρεια Καρυάτιδων 
Τα υφασματάδικα, οι βιοτεχνίες οι οίκοι ραπτικής έχουν 
λιγοστέψει και αντικαταστάθηκαν από καταστήματα έτοιμων 
ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ αλλά και μοδάτων 
καφέ. Γνωστά ονόματα επιχειρήσεων όπως του Κοντώση, 
Μαγγιώρου, Μοντεσάντου, Μουρτζόπουλου, Παπαγιάννη, 
Σινάνη, Σιστοβάρη, Σταυρόπουλου, Τσεκλένη, Τσούχλου, 
Salon Vert κ.ά. έσβησαν από τον χάρτη και στη θέση τους 
βρίσκονται σήμερα γνωστές αλυσίδες καταστημάτων, 
όπως το Η&Μ, ΖΑRA, Benetton, Mothercare, Ηondos, 
Marks & Spencer κ.ά. με Αλεξανδράκη, Ζούλοβιτς και 
Καλυβιώτη να συνεχίζουν να γράφουν ιστορία.

Ερμού 9 & Βουλής. Κτίριο του μεσοπολέμου, όπου 
στεγαζόταν το Βρετανικό Συμβούλιο, πριν μεταφερθεί στο 
Κολωνάκι. Τώρα, εδώ στεγάζονται τα καταστήματα ΖΑRA. 
Παρ’ όλα αυτά, η Ερμού εξακολουθεί να ξελογιάζει, να 
γοητεύει και να αποτελεί δείκτη οικονομικής ευμάρειας. Εκεί 
χτυπάει ακόμη δυνατά η καρδιά του εμπορικού κόσμου.

Και «Λίγο πριν βγεις απ’ την Ερμού... 
έχει μια πόρτα 
που, αν τη διαβείς, 
μες στον Παράδεισο θα μπεις 
Πλαγιές μικρές, σπασμένα μάρμαρα και χόρτα... 
και το γλυκόλαλο τ’ αηδόνι της σιωπής». 
 
Πρόκειται για τον μοναδικό αρχαιολογικό χώρο του 
Κεραμεικού.

«Πηγή: https://www.athensvoice.gr/life/urban-culture/
athens/717983_ermoy-o-istorikos-dromos-me-ta-polla-

goiteytika-prosopa»
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