
158 O’connor Drive Toronto ON M4J 2S4   •  info@greekweeklynews.com Tel. 416.751-0570

ISSUE #1939 -  8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Βασίλη 
Σκλάβου

1940 - 2019

Εστιατόρια και bars ανοίγουν 
τα patios το Σαββατοκύριακο

Ενώ η κυβέρνηση Ford είχε ορίσει να μπει επίσημα στην πρώτη 
φάση του σχεδίου επαναλειτουργίας της επαρχίας στις 14 Ιουνίου, 
αποφάσισε να ξεκινήσει από την Παρασκευή στις 12:01 πμ.

Η απόφαση πάρθηκε λίγες ώρες μετά την αναφορά 525 νέων 
περιπτώσεων COVID-19, τον χαμηλότερο ημερήσιο αριθμό από 
τις 27 Σεπτεμβρίου.

Αισθητά έχει μειωθεί και ο αριθμός των ασθενών στις εντατικές. 
497 άτομα βρίσκονται στις εντατικές μονάδες της επαρχίας, 
αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με την περασμένη 
εβδομάδα.

«Χάρη στη συνεχιζόμενη επιτυχία της διάθεσης εμβολίων της 
Team Ontario και των συνεχιζόμενων βελτιώσεων στους τοιμείς 
της δημόσιας υγείας, είμαστε σε θέση να μπούμε στην πρώτη 
φάση του σχεδίου και  να αρχίσουμε να άρουμε με ασφάλεια και 
προσοχή τους περιορισμούς», δήλωσε ο πρωθυπουργός Doug 
Ford σε δελτίο τύπου. «Το κάνουμε αυτό σε αναγνώριση των 
πολλών θυσιών που έγιναν από άτομα, οικογένειες και κοινότητες 
σε ολόκληρο το Οντάριο. Αρχίζοντας να απολαμβάνουμε τα 
οφέλη του πρώτου σταδίου, όπως συναντήσεις με φίλους στην 
ύπαιθρο ή επισκέψεις σε αγαπημένα τοπικά καταστήματα, ας το 

H επαρχία Οντάριο εισέρχεται στην πρώτη φάση 
επαναλειτουργίας της την Παρασκευή

ΣΕΛΙΔΑ 6

Όλοι μαζί 
μπορούμε!

Τουρκία: Ο Ερντογάν βγάζει πάλι 
το Γιαβούζ στη Μεσόγειο

Την έξοδο του γεωτρύπανου Γιαβούζ στη Μεσόγειο 
προανήγγειλε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της τελετής που έκανε λόγο 
για ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων αερίου στη Μαύρη 
Θάλασσα.

«Στη Μεσόγειο θα κάνουμε άλλη μια κίνηση. Το πλοίο μας 
Γιαβούζ βρίσκεται για συντήρηση στο λιμάνι Τάσουτζου. 
Με τη βοήθεια του Θεού σύντομα θα επιστρέψει στο 
πεδίο δράσης του για να ξεκινήσει γεωτρήσεις» δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδουν 
τα ΜΜΕ της γείτονος.

Μάλιστα, επεσήμανε πως η Τουρκία δεν ακούει τι λένε 
άλλοι για τις έρευνες της.

«Tώρα πια με τα δικά μας πλοία κάνουμε σεισμικές 
έρευνες όπως και γεωτρήσεις. Κι όταν τα κάνουμε αυτά, 
δεν αναρωτιόμαστε «ποιος θα πει τι». Διότι από εδώ και 
πέρα έχει σημασία το τι λέμε εμείς. Η απόφαση είναι δική 
μας» τόνισε. 

Ακάρ: «Τα νησιά πρέπει να είναι 
αποστρατιωτικοποιημένα»

Στο μεταξύ, στις διεκδικήσεις της Αγκυρας σε Αιγαίο 
και Ανατολική Μεσόγειο επανήλθε ο τούρκος υπουργός 

ΣΕΛΙΔΑ 7
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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

 ΒΟΣΤΩΝΗ. 
Εγινε το Σάββατο 5 Ιουνίου η χειροτονία του Επισκόπου 

Ναζιανζού Αθηναγόρα (Ζηλιασκόπουλου) στο ναό του 
Τιμίου Σταυρού της Θεολογικής Σχολής Βοστώνης, 
προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου 
και με τη συμμετοχή των ιεραρχών Βοστώνης Μεθοδίου, 
Ατλάντας Αλεξίου, Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας 
Κλεόπα, Ζήλων Σεβαστιανού, Μηδείας Αποστόλου, 
Ευκαρπίας Ιεροθέου και Αμισού Ιωακείμ. Επίσης, 
συμμετείχε πλειάδα ιερέων, ο Αρχιδιάκονος Διονύσιος 
Παπίρης και ο Διάκονος Ιωάννης Χρυσαυγής.

Παρών ήταν ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος, Στράτος 

Ευθυμίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κολεγίου και 
της Θεολογικής Σχολής Γεώργιος Καντώνης, ο νέος 
κοσμήτορας της Σχολής, π. Γεώργιος Παρσένιος, ο 
κοσμήτορας του Ελληνικού Κολεγίου, Τιμόθεος Πατίτσας, 
ενώ δεκάδες πιστών συμμετείχαν με τήρηση των 
προβλεπόμενων μέτρων λόγω της πανδημίας. Τους 
ύμνους έψαλλαν καλλιφωνικοί χοροί φοιτητών της Σχολής 
υπό τη διεύθυνση του καθηγητή εκκλησιαστικής μουσικής 
π. Ρωμανού Καράνου.

Στην προσφώνησή του ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος 
έπλεξε το εγκώμιο του χειροτονουμένου Επισκόπου 
Αθηναγόρα εξαίροντας τη διαδρομή του και την υπηρεσία 

του στην Εκκλησία στη Γερμανία, στον Καναδά και στην 
Αμερική, ενώ συνάμα αναφέρθηκε στις σπουδές του στη 
Γερμανία και τη Θεσσαλονίκη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ανάμεσα στα άλλα, είπε 
και τα εξής: «Η Εκκλησία διέκρινε και παρακολούθησε όλη 
την πορεία σου εξ’ απαλών ονύχων. Σε κάλεσε η Παναγία 
στο Περιβόλι της, στο Αγιο Ορος και πήγες στο Δοχειάρι 
και παραδόθηκες ψυχή τε και σώματι στο Περιβόλι της 
Παναγίας για να σπουδάσεις την ευλάβεια, την υπακοή 
και την πίστη από Αγίους Πατέρες. Σε κάλεσε ο Θεός 
όπως κάλεσε τον Αγιο Κοσμά τον Αιτωλό και σου είπε 
ότι σε χρειάζεται ο κόσμος έξω. Καλό το Αγιο Ορος αλλά 
ο κόσμος έχει ανάγκη από πατέρες, από διδασκάλους. 
Πήγες στη Γερμανία και υπηρέτησες ευόρκως πάνω από 
είκοσι χρόνια, στο Μόναχο πρώτα και στη Φρανκφούρτη 
αργότερα όπου έκτισες κυριολεκτικά με τα χέρια σου τον 
νέο ναό του Προφήτη Ηλία ο οποίος είναι κόσμημα για όλη 
τη Φραγκφούρτη και όλοι έχουν να λένε».

Σε άλλο σημείο ο Αρχιεπίσκοπος είπε για τον νέο 
Επίσκοπο πως «είσαι και άνθρωπος του πνεύματος, 
ολοκλήρωσες τις μεταπτυχιακές σου σπουδές, έκανες και το 
διδακτορικό σου στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης».

Στην αντιφώνησή του ο νέος Επίσκοπος Αθηναγόρας, 
ανάμεσα στα άλλα, είπε πως «εκ μέσης καρδίας ευχαριστώ 
για την ύψιστη αυτή τιμή τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, 
τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, οι οποίοι, με την 
ευμενή πρόταση και προβολή της Α.Θ. Παναγιότητος του 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου με τίμησαν 
δαψιλώς διά της τιμίας ψήφου των και απέβλεψαν, με 
εμπιστοσύνη στο ταπεινό μου πρόσωπο. Ευχαριστώ 
τους αγιωτάτους Αρχιερείς που σήμερα ήλθαν να με 
νυμφαγωγήσουν στο ιερό θυσιαστήριο».

Σε άλλο σημείο είπε πως «είναι τιμή μου να διακονώ το 
Ελληνικό Κολλέγιο και τη Θεολογική μας Σχολή. Ευχαριστώ 
τον Άγιο Βοστώνης για την αγάπη και συμπαράστασή 
του, τον κ. Καντώνη, τους κοσμήτορες, το καθηγητικό και 
διοικητικό σώμα για την συνεργασία».

Για τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο είπε ότι «όσα και να 
πω δεν μπορούν να περιγράψουν το μέγεθος της αγάπης 
μου προς το πρόσωπό σας. Με την μεγάλη σας καρδιά, 
με την ευθύτητα του ειλικρινούς λόγου σας και με την 
εργατικότητά σας κερδίζετε τους πάντες. Γνωρίζω πολύ 
καλά ότι αγωνίζεστε πάντα για το Χριστό, για το καλό της 
Εκκλησίας και του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Σας 
ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την αγάπη και 
την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου».

Εθνικός Κήρυξ-

Η χειροτονία του Επισκόπου 
Ναζιανζού Αθηναγόρα στην 
Θεολογική Σχολή Βοστώνης
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This year, due to the COVID-19 pandemic, the Hellenic Home will be 
celebrating its 40th Annual Walkathon virtually! This means, you can 
walk or run your 5K anytime between June 4 to June 14. Join us virtually 
and take steps toward making a difference in our seniors lives. 
 
Φέτος, λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, COVID-19, το Ελληνικό Σπίτι 

θα γιορτάσει το 40ο ετήσιο  «Walkathon» ψηφιακά! Αυτό σημαίνει ότι θα 

μπορείτε να περπατήσετε τα 5 χλμ. οποιαδήποτε στιγμή μεταξυ 4 και 14 

Ιουνίου. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, δηλώστε την συμμετοχή σας 

και περπατήστε μαζί μας εικονικά, κάνοντας τη διαφορά στις ζωές των 

ηλικιωμένων μας. 
  
Registration fees for each walker is $25.  

Together we can go the distance.

For more information, please contact Patty Agrapidis, Special Events 

and Annual Giving Coordinator at (416) 654-7718 ext. 2228 or at 

pagrapidis@hellenichome.org or visit our website at 

www.hellenichome.org.  

 

Το κόστος εγγραφής για κάθε συμμετέχοντα είναι $25. 
 Μαζί μπορούμε να διανύσουμε την απόσταση και να κάνουμε την διαφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνείστε με την 

Πάττυ Αγραπίδη, Συντονίστρια Ειδικών Εκδηλώσεων και Ετήσιων Ερανικών 

Εισφορών, στο (416) 654-7718 εσωτ. 2228 ή μέσω e-mail, 

pagrapidis@hellenichome.org, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 

www.hellenichome.org.

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT! 

Charitable Business Number 10747 6053 RROOO1.

 For donations $20.00 & over tax receipts will be issued. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ! 
Φιλανθρωπικός αριθμός επιχείρησης 10747 6053 RROOO1.

Για δωρεές $ 20.00 και πάνω θα εκδοθούν φορολογικές αποδείξεις 

Offical Sponsors
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Hellenic Home 
Ladies Auxiliary

Dr. George Christodoulou 

Walkathon
40th Annual Virtual
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

κάνουμε με ασφάλεια, συνεχίζοντας να ακολουθούμε όλες 
τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία”.

Το πρώτο βήμα του σχεδίου ανοίγματος του Οντάριο 
θα επιτρέψει σε όλα τα καταστήματα λιανικής με είσοδο 
μπροστά στο δρόμο να ανοίξουν ξανά με χωρητικότητα 
15% και θα επιτρέψει υπαίθριες συγκεντρώσεις και 
οργανωμένες δημόσιες εκδηλώσεις έως και 10 ατόμων.
Θα επιτρέψει επίσης υπαίθρια μαθήματα γυμναστικής 
και προσωπικές προπονήσεις, καθώς και κάμπινγκ κατά 
τη διάρκεια της νύχτας και ημερήσιες κατασκηνώσεις για 
παιδιά.

Στο δεύτερο βήμα θα γίνει ένα ευρύτερο οικονομικό 
άνοιγμα, αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 21 
ημέρες μετά την έναρξη του πρώτου σταδίου.

Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι πιθανότατα θα πρέπει 
ακόμη να περιμένουν μέχρι την “Ημέρα του Καναδά” 
για να ανοίξουν τα κομμωτήρια  ή να πάρουν μέρος σε 
συγκεντρώσεις εσωτερικού χώρου μεγαλύτερες των 
πέντε ατόμων. Εν τω μεταξύ, τα γυμναστήρια και οι 
κινηματογράφοι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τρίτο και 
τελευταίο στάδιο.

Στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε τη Δευτέρα, η κυβέρνηση  
ανέφερε τις «συνεχιζόμενες βελτιώσεις στους βασικούς 
δείκτες του συστήματος δημόσιας υγείας» εξηγώντας έτσι 
την απόφασή της να προχωρήσει στην έναρξη του σχεδίου 
επαναλειτουργίας. Σημείωσε επίσης ότι το 72% των 
ενηλίκων του Οντάριο έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση 
εμβολίου COVID-19.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση είχε προηγουμένως 
προτείνει η πρώτη φάση να ξεκινήσει δύο εβδομάδες αφού 
το 60% των ενηλίκων είχε κάνει τουλάχιστον μία δόση 
εμβολίου.

«Ενώ έχουμε φτάσει στο σημείο που μπορούμε να 
προχωρήσουμε με ασφάλεια στο 1ο στάδιο, δεν πρέπει να 
εφησυχάσουμε», δήλωσε ο επικεφαλής για την υγεία στον 
Οντάριο Δρ David Williams στην ανακοίνωση. «Πρέπει 
όλοι να παραμείνουμε σε εγρήγορση, καθώς ο αγώνας 
ενάντια στο COVID-19 δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζοντας να 
ακολουθούμε τις συμβουλές και τα μέτρα δημόσιας υγείας, 
μπορούμε να συνεχίζουμε να μειώνουμε τη μετάδοση, να 
διαφυλάξουμε το σύστημα υγείας  και να σώσουμε ζωές.”

Η επαρχία έχει δηλώσει ότι δεν θα εισέλθει στο δεύτερο 
στάδιο του σχεδίου επανέναρξης, έως ότου τουλάχιστον το 
20% των ενηλίκων έχουν λάβει τις δύο δόσεις του εμβολίου 
COVID-19. “Υπάρχουν όμως συνεχείς βελτιώσεις σε 
άλλους βασικούς τομείς του συστήματος δημόσιας υγείας” 
κατέληξε.

H επαρχία του Οντάριο 
εισέρχεται στην πρώτη 
φάση επαναλειτουργίας 

της την Παρασκευή
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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 

Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, παραμονές 
της συνάντησης Μητσοτάκη – 
Ερντογάν στο πλαίσιο της Συνόδου 
Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 14 Ιουνίου.

«Βλέπουμε το διεθνές δίκαιο. Τι λέει 
η Λωζάνη; Τα νησιά δεν μπορούν να τα 
στρατιωτικοποιήσουν. Όμως, βλέπετε 
ότι τα έχουν στρατιωτικοποιήσει» 
ανέφερε σε συνέντευξή του στην 
εφημερίδα Ηurriyet.

«Σε ποιο μέρος του κόσμου 
υπάρχουν στο ίδιο σημείο χωρικά 
ύδατα 6 μίλια και εναέριο χώρο 10 
μίλια. Σκεφτείτε ένα νησί. Λένε ότι 
έχουν 6 μίλια χωρικά ύδατα σε αυτό το 
νησί. Αλλά προσπαθούν να δηλώσουν 
εναέριο χώρο 10 μίλια, στο ίδιο νησί. 
Πού υπάρχει δίκαιο και δικαιοσύνη 
σε αυτό; Δεν επιτρέπουμε αυτό το 
τετελεσμένο, Δεν υπερασπιζόμαστε 
τίποτα άλλο από τα δικαιώματά μας» 
πρόσθεσε.

Παράλληλα, τονίζοντας ότι η Τουρκία 
τάσσεται υπέρ της επίλυσης όλων 
των προβλημάτων στην περιοχή, 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ο Ακάρ 

Τουρκία: Ο Ερντογάν βγάζει πάλι 
το Γιαβούζ στη Μεσόγειο

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

- Έλα Σκλάβε που είσαι, έχουμε 
καιρό να τα πούμε. 

- Έλα μικρέ εδώ είμαι. Αυτές τις 
ημέρες όλοι εδώ πάνω έχουμε 
στραμμένο το βλέμμα μας στην 
Ελλάδα. Έχουν ανοίξει σχεδόν όλα 
και σιγά σιγά άρχισε να κινείται η 
αγορά. Το μόνο που μένει είναι να 
ανοίξουν τα μπουζούκια. 

- Μην μου το λες Σκλάβε γιατί 
περιμένω πως και πως να γίνει το 
ίδιο και εδώ. Τα καζίνα άνοιξαν στην 
Ελλάδα η ακόμα;

- Αν άνοιξαν λέει μικρέ! Αν δε το 
δεις ο ίδιος με τα μάτια σου δεν 
θα το πιστέψεις.Έχουν βγάλει τα 
μηχανάκια έξω στο πάρκινγκ για να 
παίζει ο κόσμος, γιατί μέσα ακόμα 
απαγορεύεται. 

- Αν είναι δυνατόν... τι άλλο θα 
ακούσω. Τελικά παντού ανοίγουν 
εκτός από το Τορόντο. Άντε να δούμε 
πόσο ακόμα θα αντέξουμε. 

- Μικρέ με τους πολιτικούς που 
έχετε εκεί κάτω και ειδικά με τον 
δήμαρχό σας, το κόβω κατά το 2023.

- Πλάκα μου κάνεις τώρα Σκλάβε; 
Κουνήσου από την θέση σου γιατί τα 
έχουμε ήδη παίξει.

Το άλλο που το πας; Περπατάμε 
στα πεζοδρόμια είτε για άθληση 
είτε για τη δουλειά και μόλις μας 
πλησιάσει άνθρωπος θαρρείς και 
μας τινάζει ηλεκτρικό ρεύμα από τη 

τρομάρα. Ενάμισι χρόνο τώρα αυτό 
που μας φωνάζουν είναι να κρατάμε 
απόσταση ασφάλειας. Μας έγινε 
πια συνήθεια και μόλις μας σιμώσει 
άνθρωπος σκιαζόμαστε... σίγουρα 
θα μας βλέπεις από κει πάνω και θα 
γελάς. Ανθρωποφοβία Σκλάβε...άλλη 
μια συνέπεια της πανδημίας.

 - Μικρέ και σας βλέπουε από 
εδώ πάνω και γελάμε αλλά και 
στεναχωριόμαστε. Χάθηκε η ζεστασιά 
μεταξύ των ανθρώπων. Και μη 
χειρότερα. 

 - Για την Επιτροπή διάσωσης της 
Ελληνικής Κοινότητας που ανέλαβε 
να μαζευτούν τα λεφτά για να 
πληρωθεί το χρέος της τι έχεις να πεις 
Σκλάβε;    

- Μικρέ νομίζω τα πάνε περίφημα 
και χαίρομαι πολύ γι’αυτό. Ξέρεις 
την αγάπη μου για την Κοινότητα. Το 
τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να 
δω είναι να καταστρέφεται. Δεν είδα 
όμως το όνομα του Μητροπολίτη στην 
λίστα με τις δωρεές.

Υποτίθεται ότι θα έδινε 100.000 
από τη συζήτηση που είχαμε 
την προηγούμενη φορά που 
συναντήθηκαμε.

- Ακούστηκε Σκλάβε ότι θα κάνει τη 
δωρεά του τελευταίος για ευνόητους 
λόγους. Μόλις συγκεντρωθεί το ποσό 
του 1,400.000  δολαρίων θα ρίξει 
αυλαία κάνοντας τη μεγάλη δωρεά.

- Μικρέ θα στο πω για τελευταία 
φορά.  Φόρα καπέλο γιατί ο ήλιος σε 
βαράει ανελέητα και παραλογίζεσαι.

Πάντως είμαι σίγουρος ότι θα 
καταφέρουν να μαζέψουν το ποσό και 
χωρίς τη δική του συνδρομή. 

-Τι να πω Σκλάβε. Μπορεί να έχεις 
και δίκιο.Φεύγω όμως, έχω πάλι 
τρεχάματα. Που να είχα και πάτιο να 

ετοιμάσω δεν θα προλάβαινα ούτε 
καν να σου μιλήσω. Θα τόμαθες 
φαντάζομαι ότι την Παρασκευή 
ανοίγουν οι εξωτερικοί χώροι  των 
εστιατορίων για να δεχτούν πελάτες.
Ευτυχώς, κάτι είναι κι αυτό.

-Το έμαθα μικρέ... τρέχα τώρα και 
θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.

ισχυρίζεται ότι «πιστεύουμε ειλικρινά 
πως τα προβλήματα στο Αιγαίο, την 
Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο 
μπορούν να επιλυθούν μέσω διαλόγου 
και προσπαθούμε για αυτό».

«Θέλουμε να επικεντρωθούμε 
στη θετική ατζέντα. Πρέπει τώρα να 
γίνει κατανοητό ότι η πιο σωστή και 
ευκολότερη λύση για την ειρήνη και 
τη σταθερότητα θα είναι δυνατή με 
σεβασμό των δικαιωμάτων και των 
νόμων του άλλου» είπε και συνέχισε:

«Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη, τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντα κανενός. 
Όμως, είμαστε αποφασισμένοι 
και ικανοί να προστατέψουμε τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντα 
στις θάλασσες μας και στη Γαλάζια 
Πατρίδας μας όπως και στην Κύπρο».

tovima.gr
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ...
 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 

Xρήστος Μανίκης
Μοντρεάλ, 5 Ιουνίου 2021

ΕΠΙΤΥΧΗΣ 
Ο ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 

«ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ»
Μπορεί  να γίνει αιτία αλλαγής 

σελίδας στη Κοινότητά μας
Μέσω μιας πολύ σύντομης και μεστής νοημάτων 
ανακοίνωσης της ερανικής καμπάνιας που ως 
σύνθημα έχει: «ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ» 
και υπογράφεται από τον Επίτιμο Πρόεδρο της 
Ερανικής Επιτροπής κ.. Ιωάννη Μούκα και τον 
Αντιπρόεδρο της Ερανικής Επιτροπής Δρ. Γιώργο 
Τσούκα, πληροφορούμεθα και επισήμως πλέον, 
ότι ο ραδιοφωνικός μαραθώνιος του περασμένου 
Σαββάτου ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 
200.000 δολαρίων και πλέον πλησιάζουμε το ποσό 
των 265.000 χιλιάδων δολαρίων.

Το ποσό αυτό είναι απόλυτα ικανοποιητικό αλλά 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έρανος συνεχίζεται και 
έως τέλος του χρόνου μπορούμε και πρέπει να 
συγκεντρώσουμε τον τελικό ποσό του στόχου που 
είναι $600.000.

Ο επιτυχής ραδιομαραθώνιος μπορεί και πρέπει να 
γίνει η απαρχή αλλαγής σελίδας στα κοινοτικά, αφού 
απέδειξε ότι όλοι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε, 
όλους μας ενώνει η αγάπη για τα Σχολεία μας και 
γενικότερα για την Κοινότητά μας, από την οποία 
κανένας δεν περισσεύει και όλοι μαζί μπορούμε να 
πετύχουμε τους στόχους μας που κατά περίσταση 
βάζουμε, όσο υψηλοί και φαίνονται αρχικά αυτοί.

Επί τέλους, η Στέγη ανήκει 
στην Κοινότητα, αλλά…

Ναι, επί τέλους! η Στέγη Ηλικιωμένων (Foyer Hellé-
nique pour Personnes Âgées), δηλαδή ένα ακίνητο 
20 και πλέον εκατομμυρίων αξίας, περιήλθε και 
επισήμως στην Κοινότητά μας.

Αναντίρρητα καλωσορίζουμε την επίσημη 
ανακοίνωση της μεταφοράς της «Στέγης» και τιμούμε, 
πρέπει να τιμήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην 
επιτυχία αυτή, που ίσως να είναι και μοναδική στα 
χρονικά των Κοινοτήτων των Αποδήμων Ελλήνων.

Όμως προτού καν κοπάσει ο αντίλαλος των ύμνων 
της επιτυχίας, προτού στεγνώσει η υπογραφή 
παράδοσης και παραλαβής, ακούστηκαν από 
πολλούς ομοβροντίες παραπόνων και ενστάσεων. 
Μέσα σε αυτές συγκαταλέγονται και οι θορυβώδεις 
αυτής της εφημερίδος και του γράφοντος τόσο 
από αυτή την εφημερίδα όσο και την Τρίτη και την 
Τετάρτη από Radio Centre-Ville 102.3 FM, όπου και 
το πρόγραμμα του Δημήτρη Παπαδόπουλου .

Μα θα πει κάποιος: Τι στο καλό, να ζητάτε 
αποδιοπομπαίους τράγους στις αποτυχίες, να 
διαφωνείτε και να ζητάτε διαφάνεια όταν γίνονται 
διάφορα έργα χωρίς να έχουν προηγηθεί οι 
απαραίτητες και ρητά προβλεπόμενες από 
τους Εσωτερικούς Κανονισμούς διαδικασίες το 
καταλαβαίνω, αλλά να ερίζετε και όταν έχετε μπροστά 
σας μια τόσο μεγάλη επιτυχία, είναι ανεπίτρεπτο.

Επί πλέον, δεν πάει πολύ, το να ζητάτε ακόμα και 
παραιτήσεις (Βλέπετε ανακοίνωση της Φιλικής 
Εταιρείας) εκείνων στους οποίους θα έπρεπε να 
αναγνωρίζατε την επιτυχία;

Αυτά μου είπε ένας από εκείνους που με πήρε 
τηλέφωνο και μάλιστα μου υπενθύμισε ότι στην 
περίπτωσή μας, ολοφάνερα εφαρμόζεται η παροιμία: 
σε κάποιον χάριζαν ένα από τα συμπαθητικά 

τετράποδα και εκείνος πριν το παραλάβει το κοιτούσε 
στα δόντια!!

Εν τάξει, πρόσθεσε, δανείστηκαν για το καλό και της 
«Κοινότητας» και της «Στέγης» ένα εκατομμύριο. 
Αναφέρουν που και πως θα διατεθεί. Επομένως, 
προς τι η γκρίνια;

Προς απάντησή του, απάντηση που δίνεται και σε 
όποιον άλλο έχει παρόμοια άποψη, τον παραπέμπω, 
στο επίσημο κείμενο του Δ.Σ. της ΕΚΜΜ που 
δημοσιεύεται και στην σημερινή «Σελίδα της 
Κοινότητος». Σε αυτό στη υποθετική ερώτηση:

Γιατί η EKMM είχε εκπροσώπηση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Foyer;

Δίνεται η απάντηση:

«Η Ελληνική Κοινότητα είχε ιστορικά εκπροσώπηση 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Foyer για να διασφαλίσει 
ότι τα συμφέροντά της θα προστατεύονταν, δεδομένου 
ότι αυτή η ιδιοκτησία θα γινόταν τελικά περιουσιακό 
στοιχείο της Κοινότητας. Ήταν προς το συμφέρον 
της ΕΚΜΜ να είναι μέλος του ΔΣ του Foyer, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το κτίριο είναι πλήρως ενοικιασμένο, 
ότι τα διαμερίσματα συντηρούνται κ.λ.π., έτσι ώστε 
το περιουσιακό στοιχείο να επανέλθει στην ΕΚΜΜ 
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.»

Μόνο που μέσω αυτής της αναφοράς ανοίγει ένα 
κεφάλαιο που δυστυχώς έρχεται σε μετωπική 
σύγκρουση με όσα κατά το παρελθόν μας 
πληροφορούσαν εκείνοι που είχαν διοικήσει την Στέγη. 
Συγκεκριμένα ο αείμνηστος Ηλίας Αντωνόπουλος, 
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης 
Ηλικιωμένων σε ενυπόγραφο άρθρο του στο Ε. Βήμα 
το 2002, μεταξύ των άλλων αφού μας πληροφορούσε 
ότι:

«Στο καταστατικό της Στέγης καθορίζεται ότι τα μέλη 
του Δ/κού Συμβουλίου της δεν μπορούν να είναι 
συγχρόνως και μέλη του Δ/κού Συμβουλίου της 
ΕΚΜ,» μας διαβεβαίωνε ότι
«Η συμφωνία του μισθώματος άρχισε τον Ιούλιο του 
1985 και τελειώνει η αποπληρωμή της υποθήκης 
τον Ιούλιο του 2020. Την ημέρα εκείνη κατόπιν της 
συμφωνίας που έγινε και υπογράφτηκε, με ένα 
δολλάριο θα περιέλθει το κτίριο εξ’ ολοκλήρου στην 
Κοινότητα.»

Αυτές οι θέσεις είχαν ερμητικά αποκλείσει κάθε 
πρόσβαση τόσο από τα μεταγενέστερα Δ.Σ. της 
Κοινότητας, όσο και από τα μέλη της Κοινότητας κατά 
τις Γ/Σ. όπου μερικά εξ αυτών μετά «ξεροκέφαλης 
επιμονής» σαν μόνιμη επωδό ζητούσαν πληροφορίες 
για τα της Στέγης.

Αρκούμαι σε αυτά και ειλικρινά λυπούμαι που αντί 
να πανηγυρίζουμε για μια τόσο μεγάλη επιτυχία, 
ερίζουμε.

Όμως πώς να το κάνουμε; Και εδώ τίθεται θέμα 
διαφάνειας, και διαχρονικής, επί 35 χρόνια δηλαδή, 
δημιουργίας στεγανών στα της Στέγης!

«Τί τέλος πάντων είναι των Ελλήνων 
οι Κοινότητες στο εξωτερικό;»
«Πώς φτάσαμε στα σημερινά 
αδιέξοδα;» και «πού πήγαν 

τα χρήματα;»
Πώς γίνεται ανώνυμοι καλοθελητές από το Μοντρεάλ, 
να «συμψηφίζουν», μέσω του «Αντίποδα» στο 
Τορόντο το $1 της μεταβίβασης της «Στέγης» με το 
ένα εκατομμύριο;

15ον     Επανέρχομαι για 15η εβδομάδα στις εν 
πολλοίς άγνωστες «συμπτωματικές συμπτώσεις» 
μεταξύ των Ελληνικών Κοινοτήτων του Μοντρεάλ 

και του Τορόντο. Όπως κατ’ επανάληψη έχω 
εξηγήσει, «καταπιάστηκα» με το θέμα αυτό, από 
την στιγμή που πληροφορήθηκα ότι ένα Δ.Σ., αυτό 
της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο, ανακοίνωσε 
ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων βρίσκεται στο 
δίλημμα: ή θα πουλήσει μία εκκλησία, ή η Τράπεζα 
θα κατασχέσει και τις 4 εκκλησίες της. Από το 
γεγονός αυτό, κατάλαβα ότι εξ αιτίας αυτών που 
εθελοντικά επί χρόνια μας διοικούν και μάλιστα όπως 
ισχυρίζονται, με «απόλυτη διαφάνεια,» πολλά μπορεί 
να γίνουν από την μία ημέρα στην άλλη.

Επ αυτού, σαν σε παρένθεση θα αναφέρω ότι 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, που 
σίγουρα θα ήταν όνειδος για τον Ελληνισμό του 
Τορόντο και γενικότερο του Καναδά, σχηματίστηκε 
μία «Ανεξάρτητη Ερανική Επιτροπή της Ελληνικής 
Κοινότητας του Τορόντο.» Τα μέλη της, υπό την 
προεδρία του Dr. Αναστασίου Καραντώνη, έχουν 
αναλάβει την αποστολή, να συγκεντρώσουν 
$1.500.000 προκειμένου να αποτραπεί η πώληση 
της μίας εκ των τεσσάρων εκκλησιών, ή η κατάσχεση 
και των τεσσάρων.

Όλα δείχνουν ότι η προσπάθεια της συγκέντρωσης 
αυτού του ποσού προχωρεί ικανοποιητικά, αφού 
σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, μέχρι της 
31ης Μαΐου είχε συγκεντρωθεί το ποσό των $735.530 
χιλιάδων δολαρίων. Τα άτομα που μέχρι τώρα έχουν 
συμμετάσχει στον έρανο ανέρχονται σε 1045.

Παράλληλα με τα του Τορόντο, στην Ελληνική 
Κοινότητα του Μοντρεάλ, έχει σχηματιστεί μία 
άλλη «Ανεξάρτητη Ερανική Επιτροπή.» Αυτή έχει 
ως σλόγκαν της «ΣΤΗΡΙΖΩ τα σχολεία μας» και 
επιδιώκει την συγκέντρωση του ποσού των $600.000, 
προκειμένου να ενισχυθεί η Ελληνόφωνη παιδεία στο 
Μοντρεάλ. Η επιτροπή αυτή που αποτελεί τμήμα της 
μόνιμης Επιτροπής Εράνου, τελεί υπό την προεδρία 
του Dr. Γιώργου Τσούκα.

Η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της έγινε 
στις πάντα φιλόξενες αίθουσες δεξιώσεων του 
PALACE, το περασμένο Σάββατο, μέσω ενός 
ραδιομαραθωνίου, που διοργανώθηκε από τα 
ραδιοφωνικά προγράμματα CFMB 1280 AM, Radio 
Centre-Ville 102.3 FM και «Ακρίτες του Μόντρεαλ» 
1610 ΑΜ. Μέσω αυτού συγκεντρώθηκε το ποσό των 
$250.000 και φυσικά καλούνται να ενισχύσουν την 
προσπάθεια και όσοι δεν μέχρι τώρα δεν έδωσαν. 
Τα μηχανήματα μετάδοσης ήταν του Δημήτρη 
Παπαδόπουλου, ενώ ο επιτυχής συντονισμός της 
όλης παρουσίασης έγινε από τον Γιώργο Γκιούσμα.

Οσο για εκείνους που πήραν το μικρόφωνο για να 
μιλήσουν για τα σχολεία και να κάνουν έκκληση 
παρότρυνσης στους συμπαροίκους για να τα 
ενισχύσουν ήταν όλοι υπέροχοι.

Σημειώνουμε ότι αρωγοί στα ραδιοφωνικά 
προγράμματα ήταν όλα τα Παροικιακά Μέσα 
Ενημέρωσης, που ενώθηκαν στην προσπάθεια να 
«ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ τα σχολεία μας.»

Ευχής έργο είναι οι έρανοι που διεξάγονται και στις 
δύο Παροικίες να πετύχουν τους στόχους τους, 
αφού τα ποσά που θέλουν να συγκεντρωθούν 
είναι απολύτως απαραίτητα και εύκολα μπορούν να 
συγκεντρωθούν.

Ελληνοκαναδικό Βήμα 
Μοντρεάλ /5 Ιουνίου 2021
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Του Γεωργίου Καρύδη

Καθώς όλα δείχνουν ότι κερδίζεται η μάχη κατά της 
πανδημίας του Κορωναϊού, αφού εκτός του ότι μειώνονται 
εντυπωσιακά οι νέοι φορείς, καθώς και οι θάνατοι, 
επιτεύχθηκε και μάλιστα κατά τρεις εβδομάδες νωρίτερα ο 
στόχος που ήταν οι εμβολιασθέντες να έχουν υπερβεί τα 
5,3 εκατομμύρια.

Εν τω μεταξύ σε 279 ανέρχονται οι νέοι φορείς του ιού 
που εντοπίστηκαν την Παρασκευή, που ήταν η πέμπτη 
συνεχόμενη ημέρα με κάτω από 300 νέους φορείς.

Επί πλέον 4 ακόμα άτομα πέθαναν λόγω του ιού και έτσι οι 
συνολικοί θάνατοι από την έναρξη της πανδημίας ανήλθαν 
σε 11.148.

Οι νοσηλευόμενοι μειώθηκαν κατά 10, και έτσι «έπεσαν» 
σε 307, ενώ οι νοσηλευόμενοι σε εντατικές μονάδες (ΜΕΘ), 
μειώθηκαν κατά έναν και πλέον ανέρχονται μόνον σε 67.

Την Παρασκευή, η επαρχία ανέφερε ότι 356.998 άτομα 
έχουν αναρρώσει από τον ιό, δηλαδή αύξηση 416 τις 
τελευταίες 24 ώρες.

Μια ημέρα μετά την επίτευξη του στόχου του εμβολιασμού 
του 75% των ενηλίκων με μία δόση, το Κεμπέκ ανέφερε ότι 
συνεχίζεται η σταθερή αύξηση των εμβολιασμών.

Ετσι ο συνολικός αριθμός εκείνων που έχουν κάνει το ένα 
από τα δύο εμβόλια μέχρι την Παρασκευή είχε φτάσει σε 
5.906.696, ενώ οι δόσεις των εμβολίων που έχει λάβει το 
Κεμπέκ, ανέρχονται σε 6.509.059 δόσεις εμβολίου.

Με 89 νέες μολύνσεις που καταγράφηκαν στην ευρύτερη 
περιοχή του Μόντρεαλ, στην πόλη μας για μια ακόμα 
φορά σημειώθηκε η υψηλότερη ημερήσια αύξηση σε νέες 
περιπτώσεις COVID-19.

Στις άλλες περιοχές με τις περισσότερες περιπτώσεις 
μολυσμού από τον ιό, περιλαμβάνονται η περιοχή Monté-
régie (37 νέοι φορείς), το Chaudière-Appalaches (34 νέοι 
φορείς) και το Saguenay - Lac-Saint-Jean (21 νέοι φορείς). 
Σε όλες τις άλλες περιοχές καταγράφηκαν 20 ή λιγότερες 
νέες περιπτώσεις.

Ετσι στο Κεμπέκ εξακολουθούν να χαλαρώνονται τα μέτρα 
που απέβλεπαν στον περιορισμό της επέκτασης του ιού 
και κάτω από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, από την Δευτέρα 
7 Ιουνίου, ανοίγουν και οι εσωτερικές αίθουσες των 
εστιατορίων, καθώς και τα γυμναστήρια.

Επί πλέον αίρονται ορισμένοι περιορισμοί, περιορισμοί 
που σχετίζεται με τις επισκέψεις στα Γηροκομεία, όπου 
σύμφωνα με την αρμόδια για τους ηλικιωμένους Υπουργό 
κα Marguerite Blais, αφού όλοι οι κάτοικοι των μονάδων 
CHSLD, έχουν πλέον λάβει και την δεύτερη δόση του 
εμβολίου. Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτά αρχικά είχαν 

σημειωθεί οι περισσότεροι θάνατοι…

Ετσι στις περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί πράσινες οι ένοικοι θα 
μπορούν να δέχονται έως και εννέα 
άτομα και συνολικά τα άτομα που θα 
συγκεντρώνονται μπορεί να ανέρχονται 
και σε 10

Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 
κίτρινες (πορτοκαλί όπως είναι η περιοχή 
του Μοντρεάλ), οι τρόφιμοι θα μπορούν 
να φιλοξενούν μόνον ένα άτομο, εκτός 
και ο χώρος του δωματίου είναι πιο 
ευρύχωρος.

Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι οι επισκέπτες σε 
όλες τις περιοχές του Κεμπέκ δεν θα χρειάζονται πλέον 
να κλείνουν ραντεβού για να επισκεφθούν ένα άτομο που 
διαμένει σε Γηροκομεία.

Ο Δρ Horacio Arruda, διευθυντής δημόσιας υγείας του 
Κεμπέκ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
ότι οι επαρχιακές υπηρεσίες θα έπρεπε να ήταν συνετοί 
πριν κάνουν αυτό το βήμα, παρόλο που οι τρόφιμοι των 
γηροκομείων είχαν εμβολιαστεί πλήρως από τα μέσα 
Μαΐου.

“Νομίζω ότι τώρα που ο κίνδυνος είναι μειωμένος, όλοι οι 
κάτοικοι της Επαρχίας θα επιδιώξουν να εμβολιαστούν και 
με την δεύτερη δόση προκειμένου να έχουν περισσότερη 
προστασία, και σταδιακά να μπορούν να επανέρχονται στις 
κοινωνικές τους συνήθειες.

“Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι το θέλουν αυτό γρήγορα, 
όλοι το θέλουμε γρήγορα να επανέλθουμε στην φυσιολογική 
κατάσταση, αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό βαθμιαία, υπάρχει 
ο κίνδυνος να επιστρέψουμε στο ίδιο πρόβλημα. Αυτή τη 
στιγμή, όλα πάνε σωστά, έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι, 
πρόσθεσε ο Δρ Horacio Arruda.

Από την Δευτέρα, οι λίγες υπόλοιπες κόκκινες ζώνες στο 
Κεμπέκ, συμπεριλαμβανομένων του Μόντρεαλ και του 
Λαβάλ, θα χαρακτηριστούν πορτοκαλί, εξ ου και υπό 
αυστηρές προϋποθέσεις θα ανοίξουν οι αίθουσες των 
Εστιατορίων.

Πάντως για μια ακόμα φορά θα υπενθυμίσουμε ότι πρέπει 
να είμαστε προσεκτικοί. Και αυτό όχι μόνο επειδή ισχύει το 
μέτρο των αυστηρών προστίμων προς τους παραβάτες, 
αλλά και επειδή είναι θέμα υγείας αφού ο ιός εξακολουθεί 
να είναι επικίνδυνος.

Επομένως πρέπει να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκα σε 
κλειστούς χώρους, να πλένουμε συχνά με αντισηπτικά υγρά 
τα χέρια μας, και να κρατάμε τις μεταξύ μας αποστάσεις 
των δύο μέτρων.

Τα μέτρα αυτά σύμφωνα με τους ειδικούς ενδεχομένως και 
να διατηρηθούν έως ότου το ποσοστό των εμβολιασθέντων 
πολιτών και με τα δύο εμβόλια υπερβεί τουλάχιστον το 70, 
ή και το 75% του συνολικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με οδηγίες των αρμοδίων αρχών του Καναδά, ως 
πλήρως εμβολιασμένος θεωρείται όποιος έχει εμβολιαστεί 
και με τις δύο δόσεις του εμβολίου και έχουν περάσει 14 
ημέρες από τότε που εμβολιάστηκε με το δεύτερο εμβόλιο.

Κερδίζεται η μάχη κατά της πανδημίας
αλλά ακόμα πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί
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GREEK COMMUNITY OF TORONTO
   

DONATED AMOUNT UP TO MAY 31, 2021
$735,530

 NUmBEr OF DONOrS1045 
   
NAME       DONATED AMOUNT 
 
ANONYMOUS $10,000 
GALANIS; ANDREAS AND YIANNA             $10,000 
GALANIS; KONSTANTINOS              $10,000 
ANONYMOUS    $8,500 
KRITIKOS; VASILIKI AND JAMES  $5,000 
ROUSSAKIS; NICK AND ANNA  $5,000 
VOURLAS; DR ANASTASIOS  $3,000 
2476300 ONTARIO INC   $2,500 
ARTERRA WINES CANADA  - ON BEHALF 
OF ANTONIA SFICHTELIS  $2,000 
DIMITROPOULOS; JOHN   $2,000 
HALLMARK GIVING    $2,000 
ADAMIDIS; MARIA   $1,500 
ANTONOPOULOS; ANTONIOS 
& STAMATINA    $1,000 
BARBOPOULOS; BASSIE   $1,000 
COCOSSIS; VASILIOS   $1,000 
CRETANS ASSOCIATION OF TORONTO 
KNOSSOS    $1,000 
DROULIAS; JANETTE   $1,000 
FANARAS; CONSTANTINE  $1,000 
FANARAS; EFFIE   $1,000 
FANARAS; PAMELA   $1,000 
HARATSIDIS; KOSTAS   $1,000 
HELLENIC CANADIAN COMMUNITY 
OF YORK    $1,000 
JANIKAS; JOHN AND VOULA  $1,000 
KOUMARELAS; MICHAEL   $1,000 
LOGARAKIS; NICK   $1,000 
MARINOS; PETER   $1,000 
NITSOTOLIS; PAUL and KAREN   $1,000 
OVERS; JULIA LIA   $1,000 
ANONYMOUS       $500 
ANTONOPOULOS; VOULA     $500 
KAKARELIS; EVANGELOS       $500 
KOUTSOUKOS; VASILIOS     $500 
MOBILOS; DR SOPHIA         $500 
PAPAGIANNIDIS; GEORGE     $500 
PLAGIANNAKOS; TAKIS      $500 
PROSKOS; MILTIADIS      $500 
SKENDERIS; PANTELIS      $500 
STAVRAKIS; PAULINE      $500 
ANONYMOUS       $400 
ANTARAS; CHRIS      $400 
KONTAKOS; GEORGE      $400 
LAMBRINAKOS; NICK AND ANGELA    $400 
MANIOS; GEORGE AND CHRISTINA    $400 
COLLENETTE; DAVID      $300 
HAJOGLOU; TONY      $300 
KOLOVOS; PANAGIOTIS      $300 
LAMPROPOULOS; ATHANASIOS 
and TESSY         $300 
LIANOS; MARIGOULA MARY     $300 
SIDOROVA DARMOS; ELENA      $300 
GOUDANOS; KATHY       $250 
KARABOURNIOTIS; JOHN     $250 
ANTONOPOULOS GEORGE & ANGELA    $200 
ANTONOPOULOS; PARIS         $200 
ANTONOPOULOS; ROULY     $200 
DALAKAS; DIMITRIOS      $200 
DALAKAS; KASSIANI      $200 
GIANNOULIS; DIMOSTHENIS     $200 
GREMOS; EVANGELOS      $200 
LADIS; ANDREAS (ANDIS)     $200 
LAMPROPOULOS; C AND M      $200 
MA; JEFFREY       $200 
MANTAS; ANTONIOS      $200 
MAOUNIS; NICOLAOS      $200 
TSIGENOPOULOS; THEODORE      $200 
TSIKRITSIS; VASSILIOS & FAMILY     $200 
TSOPANOS; ATHANASIOS     $200 
TSOPORIS; THEODORA      $200 
YIAKOUMAKIS; EVAGELIA     $200 
ZAPHIROPOULOS; NICK      $200 
TSATALBASIDIS;
 KONSTANTINOS AND ZOI      $160 
ANONYMOUS       $150 
BAKAS; DEMETRIOS         $150 
KOURTIS; GEORGE and JANE      $150 
LAMBROU; HELENE       $150 
MANDAS; IOANNIS JOHN           $150 
MARTINOS; ANGELO      $150 
SARANTOPOULOS; DESPINA      $150 
VRETTOS; CHRISTOS AND BESSIE     $150 
ALIMISIS; GEORGE      $100 
ANONYMOUS       $100 
ANTONIADIS; ANASTASIOS     $100 
ARGIROPOULOS; HELEN     $100 

 

Τρίτη 1η Ιουνίου, 2021

Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Συνεχίζουμε αδιάκοπα και με αποφασιστικότητα το έργο μας για την 
αντιμετώπισης της κρίσης.

Μέχρι την Δευτέρα 31 Μαΐου, 2021 έχει συγκεντρωθεί το ποσό των 
$735,530 από την γενναιόδωρη προσφορά 1045 δωρητών!

Ευχαριστούμε όλους εσάς που στηρίζετε έμπρακτα την Ελληνική 
Κοινότητα Τορόντο, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της.

Ελάτε μαζί μας, συμμετέχετε στην προσπάθεια μας!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Σας υπενθυμίζουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να 
προσφέρετε τη δωρεά σας:

• Μέσω της ιστοσελίδας: donate.greekcommunity.org

• Με Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων (E-transfer) στην 
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: officemanager@togreekcom.org

• Πάντα αναγράφετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας ώστε να 
αποσταλλεί η απόδειξη. 

• Με επιταγή προς την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο 
• Διεύθυνση αποστολής: 30 Thorncliffe Park Dr., Toronto, ON,

M4H 1H8

• Με πιστωτική κάρτα μέσω τηλεφώνου στο 416-425-2485.
Αφήστε μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

• Θα θέλαμε να σας υπευνθυμίσουμε ότι αποδείξεις για 
φορολογική χρήση εκδίδονται για ποσά άνω των $25.

Ανεξάρτητη 
Ερανική Επιτροπή

Δρ. Αναστάσιος 
Καραντώνης
Πρόεδρος

Γιάννης Αντωνόπουλος

Γιάννης Βαβίτσας

Γιώργος Βλαχάκης

Παναγιώτης Γαλάνης

Θεόδωρος Δάρμος

Αντώνης Λιόλιος

Γρηγόρης Καναργελίδης

Μάνος Μαραγκάγκης

Μιχάλης Μουρατίδης

Γιώργος Παπαδάκης

Γιάννης Φαναράς

Γιάννης Χριστόπουλος 

Σύμβουλοι Ex-Officio:

Αντώνης Αρτεμάκης

Μάρθα Χέντυ

Μπέτυ Σκουτάκη

Κατερίνα Τσεκαρέα 

CHRISTOFILAKOS; VASILIOS 
AND PANAGIOTA       $100 
CHRISTOFORIDIS; 
KONSTANTINOS AND DESPINA      $100 
ERONIS LAZAROS & GEORGIA     $100 
FILIPPAKOPOULOS; PETER     $100 
FRAGOPOULOS; PANTELIS     $100 
GALLOS; FOTIOS      $100 
HARITOS; ZISIS       $100 
KAMPOURIS; STELLA      $100 
KARADIMAS; ARETI      $100 
KARAGIANIS; PAT      $100 
KARAGIANNIS; ALEX AND KATHERINE    $100 
KARAMBELAS; PANAGIOTIS     $100 
KOURTALIS; ALEXANDRA     $100 
LOVATSIS; VASILIKI      $100 
MANTAS; CHARALAMBOS     $100 
MANTAS; PETER $100 
PANOUSIS; MICHEL AND CONSTANTINA    $100 
PASCOS; KOSMAS      $100 
POURGOUTZIDIS; VOULA     $100 
RAPTOU; MARIA       $100 

SARANDIN ; LOUIE   $100 
STATHOPOULOS; SOTIRIA  $100 
STIKAS; G    $100 
TAGIDOU MOURGAS; DESPINA  $100 
TAGIDOU; ATHINA   $100 
TRIANTAFILLOU; GEORGE  $100 
TSIMIDIS; NICK    $100 
TSOPORIS; ROSE    $100 
KALATZOPOULOS; FOTINI    $60 
ASSIMAKOPOULOS; EVA     $50 
CHIOS; DEMETRIA     $50 
KALATZOPOULOS; FOTINI    $50 
KOUTSOUKOU; GEORGIA    $50 
LYKOS; IOANNIS      $50 
POLYZOGOPOULOS; THEODORA    $50 
SCHINAS; DIMITRIOS      $50 
SKIKOS; JIMIS      $50 
TSILIVIS; PAULINA     $50 
GUBBINS; DAVID     $30 
ANDREOU; MARY     $25 
SETINAS; NIKOLAOS     $25 
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Ημέρα Περιβάλλοντος και παρότρυνε τις «κυβερνήσεις και 
τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών να αναλαμβάνουν 
κάθε χρόνο την ίδια ημέρα παγκόσμιες δραστηριότητες για 
τη διατήρηση και την ενίσχυση του περιβάλλοντος, με σκοπό 
την εμβάθυνση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
και την επιδίωξη της αποφασιστικότητας, όπως αυτή 
εκφράστηκε στη Διάσκεψη της Στοκχόλμης».

Επίσης την ίδια ημέρα, σύνεδροι ενέκριναν ένα άλλο 
ψήφισμα [A /RES/2997 (XXVII)] που οδήγησε στη 
δημιουργία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για 
το Περιβάλλον (UNEP), του εξειδικευμένου οργανισμού του 
ΟΗΕ για περιβαλλοντικά θέματα με έδρα το Ναϊρόμπι της 
Κένυας.

Από τoν πρώτο εορτασμό το 1974, η Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος βοήθησε το UNEP να ευαισθητοποιήσει 
την διεθνή κοινή γνώμη, να αναδείξει θέματα, όπως η 
εξάντληση της στιβάδας του όζοντος, οι τοξικές χημικές 
ουσίες, η απερήμωση και η υπερθέρμανση του πλανήτη και 
να εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα για την ανάληψη 
δράσης σε επείγοντα περιβαλλοντικά θέματα. Εκατομμύρια 
άνθρωποι συμμετείχαν με την πάροδο των ετών στις 
δράσεις για το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην αλλαγή 
των καταναλωτικών συνηθειών, καθώς και στην εθνική και 
διεθνή περιβαλλοντική πολιτική.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021
Το θέμα για το 2021 είναι: «Ξανασκέφτομαι. Αναδημιουργώ. 

Αποκαθιστώ» και αναφέρεται στην αποκατάσταση 
των οικοσυστημάτων. Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος αποτελεί την αφετηρία της καμπάνιας του 
ΟΗΕ «Δεκαετία για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων 
(2021-2030)».

Ο ΟΗΕ μας υπενθυμίζει ότι:
Κάθε τρία δευτερόλεπτα, ο πλανήτης χάνει δασική έκταση 

που αντιστοιχεί σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
Πάνω από 47 εκατομμύρια στρέμματα δάσους - περιοχή 

μεγαλύτερη από τη Δανία - χάνονται κάθε χρόνο.
Σχεδόν το 80% των παγκόσμιων λυμάτων απορρίπτεται 

στους ωκεανούς και τα ποτάμια χωρίς επεξεργασία.
Οι υγρότοποι, που αποστραγγίζονται προς όφελος 

της γεωργίας, παρουσιάζουν μείωση κατά 50% από τον 
περασμένο αιώνα και περίπου 87% τα τελευταία 300 χρόνια.

Οι τυρφώνες είναι ζωτικής σημασίας οικοσυστήματα. Αν 
και καλύπτουν μόνο το 3% της γης αποθηκεύουν σχεδόν το 
30% του άνθρακα.

Το 50% των κοραλλιογενών υφάλων έχει ήδη χαθεί και 
έως το 2050 ενδέχεται να χαθεί το 90%, ακόμη και αν η 
υπερθέρμανση του πλανήτη περιοριστεί σε αύξηση 1,5 ° C.

© SanSimera.gr

Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του 
ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού 
σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα.

Το ιστορικό
Το 1972 θεωρείται το σημείο καμπής για την δημιουργία 

της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Από τις 5 έως 
τις 16 Ιουνίου του έτους αυτού πραγματοποιήθηκε στην 
Στοκχόλμη της Σουηδίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το πρώτο 
μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα. Μέχρι τότε τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα θεωρούνταν προβλήματα τοπικά 
ή περιφερειακά και εντοπίζονταν κυρίως στην Ευρώπη και 
τη Βόρεια Αμερική, δηλαδή τις περιοχές του κόσμου με 
μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη. Άλλωστε το περιβάλλον 
δεν ήταν στις προτεραιότητες του ΟΗΕ, όταν ιδρύθηκε το 
1945, αμέσως μετά την λήξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου. 
Η Διάσκεψη για το Ανθρώπινο Περιβάλλον ή Διάσκεψη της 
Στοκχόλμης, όπως έμεινε στην ιστορία, είχε ως στόχο να 
βρεθεί ένας κοινός τόπος από την διεθνή κοινότητα για την 
διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος.

Στα τέλη του 1972 και συγκεκριμένα στις 15 Δεκεμβρίου, 
η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξέδωσε ψήφισμα [A/
RES/2994(XXVII)] που όριζε την 5η Ιουνίου (πρώτη ημέρα 
των εργασιών της Διάσκεψης της Στοκχόλμης) ως Παγκόσμια 
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ΥΓΕΙΑ

Kορωνοϊός: 
Η προστατευτική δράση 
της μεσογειακής δίαιτας

Μια πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου της Navarra της 
Ισπανίας, σε συνεργασία με το Department of Nutrition του Πανεπιστημίου Har-
vard, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2021 στο επιστημονικό περιοδικό Clinical 
Nutrition με τίτλο «Μεσογειακή δίαιτα και ο κίνδυνος COVID-19» , επιβεβαιώνει την 
προστατευτική δράση της Μεσογειακής δίαιτας έναντι της νόσου COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι διατροφικές συνήθειες των 9.677 συμμετεχόντων 
εθελοντών καταγράφηκαν μέσω ερωτηματολογίων και αξιολογήθηκαν με βαθμολογία 
0-9 αναλόγως με το πόσο κοντά στη Μεσογειακή δίαιτα ήταν το μοντέλο διατροφής 
που ακολουθούσαν.

Παράλληλα, κατά το διάστημα Φεβρουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 εξετάστηκε 
πόσοι συμμετέχοντες βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ του βαθμού υιοθέτησης της Μεσογειακής δίαιτας και 
της πιθανότητας νόσησης από τον SARS-Cov-2, καθώς όσο το μοντέλο διατροφής 
των συμμετεχόντων ήταν πιο κοντά στη Μεσογειακή δίαιτα, τόσο χαμηλότερη ήταν 
η πιθανότητα νόσησης.

Μάλιστα, οι συμμετέχοντες που ακολουθούσαν μοντέλο διατροφής που 
αξιολογήθηκε με βαθμολογία μεγαλύτερη του 6, παρουσίαζαν τη χαμηλότερη 
πιθανότητα νόσησης. Στη δημοσιευμένη αυτή επιδημιολογική έρευνα αναφέρεται 
και το άρθρο «Μικροθρεπτικά συστατικά, φυτοχημικά και Μεσογειακή δίαιτα: ένας 
πιθανός προστατευτικός ρόλος έναντι του COVID-19, μέσω της τροποποίησης της 
δράσης και του μεταβολισμού του PAF» που είχε ήδη δημοσιευτεί τον Ιανουάριο 
του 2021 στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients από μέλη της ερευνητικής ομάδας 
του Ομότιμου Καθηγητή Βιοχημείας & Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Δημόπουλου, της Καθηγήτριας Βιοχημείας του 
Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Σ. 
Αντωνοπούλου και της Προϊσταμένης του Τμήματος Κλινικής Διατροφής στο ΓΝΑ 
Κοργιαλένειο – Μπενάκειο και διδάσκουσας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Δρ. 
Π. Ντετοπούλου. Στο άρθρο αυτό τα μέλη της Ελληνικής ομάδας διατύπωσαν την 
άποψη της πιθανής προστατευτικής δράσης της Μεσογειακής δίαιτας έναντι της 
νόσου COVID-19, βασιζόμενοι στον προτεινόμενο από την ομάδα τους βιοχημικό 
μηχανισμό δράσης του κορονοϊού, τον οποίο μηχανισμό έχουν περιγράψει σε 
προηγούμενες δημοσιεύσεις τους (Ιούνιο με Σεπτέμβριο του 2020), σε συνεργασία 
με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστόνης Θεοχάρη Θεοχαρίδη, στην 
επιστημονική βάση Preprints και στα επιστημονικά περιοδικά Clinical Therapeutics 
και BioFactors.

«Μία μελέτη απόδειξης της ιδέας»
Υπάρχει κάποια Το ίδιο σχεδόν διάστημα με την παραπάνω επιδημιολογική 

έρευνα δημοσιεύτηκε τον Μάϊο του 2021 στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients μία 
“έρευνα απόδειξης της ιδέας” , των Ιταλικών Πανεπιστημίων του Τορίνο και Παλέρμο, 
με τίτλο “Μεσογειακή δίαιτα και λοίμωξη SARS-COV-2: Υπάρχει κάποια σχέση; Μια 
μελέτη απόδειξης της ιδέας” , που έγινε σε 1206 συμμετέχοντες εθελοντές για το 
διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.

Η έρευνα αυτή επίσης επιβεβαιώνει την ευεργετική δράση της Μεσογειακής δίαιτας 
έναντι της νόσου COVID-19. Σε αυτή την έρευνα των Ιταλικών Πανεπιστημίων, 
αναφέρεται επίσης το άρθρο στο Nutrients τον Ιανουάριο του 2021, στο οποίο η 
Ελληνική ομάδα διατύπωσε τον βιοχημικό μηχανισμό για την πιθανή προστατευτική 
δράση της Μεσογειακής δίαιτας έναντι της νόσου COVID-19. Επιπλέον, γίνεται 
και εκτενής αναφορά στο δημοσιευμένο έργο της τελευταίας δεκαπενταετίας της 
Ελληνικής ομάδας για τον προτεινόμενο μηχανισμό της ευεργετικής δράσης που 
ασκεί η Μεσογειακή δίαιτα μέσω της αναστολής του φλεγμονώδους και θρομβωτικού 
Παράγοντα Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων (PAF).

Με τα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών των παραπάνω Πανεπιστημίων, 
ενισχύεται και ο βιοχημικός μηχανισμός που προτείνεται από την Ελληνική ομάδα.

ΑΠΕ – ΜΠΕ
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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!!!

ΚΟΣΜΟΣ
Κινδυνεύει με «καμπάνα» η Γερμανία 

Παραβίαζε συστηματικά 
τα όρια ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης 

Η Γερμανία παραβίασε κατ΄επανάληψη τα όρια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ατμοσφαιρική ρύπανση, 
ανέφερε σήμερα το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ, σε 
μια απόφαση που μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή 
οικονομικών ποινών σε βάρος της χώρας αν δεν βελτιώσει 
την ποιότητα του αέρα σε αρκετές μεγάλες πόλεις. 
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη έχει μειωθεί 

την τελευταία δεκαετία, αλλά παραμένει ο μεγαλύτερος 
περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία. Η παρατεταμένη 
έκθεση στον μολυσμένο αέρα μπορεί να προκαλέσει 
διαβήτη, ασθένειες των πνευμόνων και καρκίνο. 
Το δικαστήριο της ΕΕ ανέφερε πως από το 2010 έως 
το 2016 η Γερμανία παραβίαζε συνεχώς τα ετήσια 
όρια της ΕΕ για τη μόλυνση από διοξείδιο του αζώτου 
(NO2) σε 26 ζώνες, μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, η 
Στουτγάρδη, το Μόναχο, η Κολωνία και το Ντίσελντορφ. 
Η Στουτγάρδη και η περιοχή Ρήνου-Μάιν παραβίασαν 
επίσης τα ωριαία όρια NO2 την περίοδο αυτή, ανέφερε. 
Υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έφερε 
την υπόθεση ενώπιόν του, το δικαστήριο έκρινε 
πως η γερμανική κυβέρνηση απέτυχε να υιοθετήσει 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση 

με τους κανόνες της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα. 
Η Γερμανία πρέπει τώρα να συμμορφωθεί αλλιώς 
θα αντιμετωπίσει περαιτέρω νομικές ενέργειες. 
Από το 2016, ωστόσο, οι περισσότερες περιοχές 
συγκράτησαν τη μόλυνση από NO2 προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τα όρια της ΕΕ, με τη συνδρομή μιας 
μεταστροφής σε λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα και τοπικά 
μέτρα όπως απαγορεύσεις κυκλοφορίας αυτοκινήτων, όρια 
ταχύτητας και αλλαγή σε λεωφορεία χαμηλών εκπομπών. 
Το 2020, έξι γερμανικές πόλεις παραβίασαν το ετήσιο μέσο 
όριο των 40 μικρογραμμαρίων NO2 ανά κυβικό μέτρο 
αέρα, σε σύγκριση με 90 πόλεις το 2016, σύμφωνα με 
κυβερνητικά στοιχεία.

Το Μόναχο και η Στουτγάρδη ήταν ανάμεσα στις πόλεις 
που παραβίασαν τον νόμο πέρυσι.

Οι οδικές μεταφορές είναι η κύρια πηγή εκπομπών 
NO2, κάτι που σημαίνει πως οι αστικές περιοχές 
τείνουν να υφίστανται μεγαλύτερο πλήγμα. 
Οι ετήσιοι πρόωροι θάνατοι που αποδίδονται στις 
εκπομπές NO2 στην ΕΕ έχουν μειωθεί περισσότερο 
από το μισό σε σχέση με το 2009, ωστόσο 54.000 
πρόωροι θάνατοι καταγράφηκαν το 2018, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 
Σε προηγούμενες αποφάσεις του το εδρεύον στο 
Λουξεμβούργο δικαστήριο έκρινε ένοχες τη Γαλλία και τη 
Βρετανία για παράνομη ρύπανση από NO2, ενώ χώρες 
όπως η Ουγγαρία, η Σουηδία και η Ιταλία παραβίασαν τα 
όρια για τα αιωρούμενα σωματίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φάουτσι: Ισως δεν 
μάθουμε ποτέ την 

προέλευση του κορωνοϊού
Ίσως να μη μάθουμε ποτέ την ακριβή προέλευση του 

κορωνοϊού δηλώνει τώρα ο επικεφαλής επιδημιολόγος 
των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι, λίγες ημέρες μετά την έρευνα 
που διέταξε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προκειμένου να 
διερευνηθούν περαιτέρω και μέσα σε διάστημα 90 ημερών 
οι πιθανές πηγές της νόσου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο MSNBC, ο Φάουτσι 
δήλωσε πως παρότι νιώθει πως είναι «πιο πιθανό» ο ιός 
να μεταπήδησε από τα ζώα στους ανθρώπους, σημείωσε 
ότι ακόμη δεν ξέρουμε ποια είναι η προέλευσή του.

Ο Φάουτσι ανέφερε ακόμη ότι οι πληροφορίες ότι 
τρεις ερευνητές από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν 
είχαν αρρωστήσει τον Νοέμβριο του 2019 αυξάνουν τις 
πιθανότητες του σεναρίου η COVID -19 να προέκυψε από 
διαρροή εργαστηρίου, διευκρίνισε ότι οι αναφορές αυτές 
πρέπει να επιβεβαιωθούν παρότι η μετάδοση από τον ζώο 
στον άνθρωπο είναι κάτι που «πάντα συνέβαινε».

«Χρειάζεται να παρατηρεί κανείς τη σύνδεση αλλά 
και τα στοιχεία ότι υπάρχει κάτι άλλο, όπως μια διαρροή 
εργαστηρίου», διευκρίνισε.

«Αυτές είναι ανοιχτές πιθανότητες. Ίσως να μην 
ανακαλύψουμε ποτέ τι πράγμα είναι αυτό», κατέληξε.

Νωρίτερα, ο πρώην αρχηγός των βρετανικών μυστικών 
υπηρεσιών (MI6), έκανε λόγο για σίγουρη καταστροφή 
των στοιχείων που αποδείκνυαν πιθανή «διαρροή» του 
κορωνοϊού από εργαστήριο της Γουχάν.

Κοροναϊός: 
Ο ΠΟΥ προειδοποιεί 

για «αποτυχία» 
αν δεν εμβολιαστούν 

οι φτωχότεροι
Οι πλούσιες χώρες πρέπει να δώσουν περισσότερα 

εμβόλια κατά της COVID-19 και να ακολουθήσουν 
το παράδειγμα ΗΠΑ ώστε να καλυφθεί κενό των 200 
εκατομμυρίων δόσεων που προκλήθηκε από τις διαταραχές 
του εφοδιασμού στην Ινδία και τις καθυστερήσεις στην 
παραγωγή, δήλωσε την Παρασκευή υψηλόβαθμος 
αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
προειδοποιώντας για κίνδυνο «αποτυχίας» στη διαχείριση 
της πανδημίας.

Ο ΠΟΥ έχει καλέσει τις πλούσιες χώρες να δωρίσουν τις 
πλεονάζουσες δόσεις εμβολίων σε φτωχότερες χώρες, αντί 
να εμβολιάσουν λιγότερο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
όπως τα παιδιά. Οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν μέχρι 
στιγμής δωρίσει 150 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων μέσω 
του μηχανισμού COVAX.

Ωστόσο ο αξιωματούχος του ΠΟΥ Μπρους Έιλγουορντ 
δήλωσε σήμερα ότι μόνον ένα μικρό μέρος από αυτές τις 
δόσεις θα είναι διαθέσιμο τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο, όταν θα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην 
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επιβράδυνση του ρυθμού λοιμώξεων στην πανδημία 
παγκοσμίως του νέου κορονοϊού.

«Θα χρειαστούμε τις διπλάσιες και αυτές θα πρέπει 
να επιταχυνθούν» υπογράμμισε, αναφερόμενος στο 
μέγεθος των δωρεών, καθώς οι υπουργοί Υγείας της G7 
συναντώνται στην Οξφόρδη.

«Θα οδηγηθούμε σε αποτυχία αν δεν εξασφαλίσουμε 
γρήγορα δόσεις» πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε από την έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Ο Έιλγουορντ εξήρε το σχέδιο των ΗΠΑ που 
ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη για τη γρήγορη διανομή 25 
εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων και ενθάρρυνε και τις 
άλλες πλούσιες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά 
τους.

Ο αξιωματούχος του ΠΟΥ υπολόγισε ότι οι διαταραχές 
στις ινδικές εξαγωγές εμβολίων και οι καθυστερήσεις 
στην παραλαβή άλλων εμβολίων έχουν ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία κενού περίπου 200 εκατομμυρίων δόσεων 
στον μηχανισμό διαμοιρασμού εμβολίων COVAX.

Το Ινστιτούτο Σέρουμ της Ινδίας εξέτρεψε προμήθειες του 
εμβολίου της AstraZeneca στην εσωτερική αγορά εν μέσω 
ενός καταστροφικού δεύτερου κύματος της επιδημίας στη 
χώρα και αναμένεται να άρει τους περιορισμούς το τέταρτο 
τρίμηνο του έτους, όταν αναμένεται να διατεθούν κι άλλα 
σκευάσματα που προορίζονται για τον COVAX.

«Όλα αυτά θα φτάσουν την ίδια ώρα» σημείωσε ο 
Έιλγουορντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Reuters

Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 
16 νεκροί και 270.000 

εκτοπισμένοι λόγω 
του μουσώνα

Σύμφωνα με το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών 
τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 
εκατοντάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους μετά τον 
μουσώνα που έπληξε τη Σρι Λάνκα.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 

270.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, 
που καλύφθηκαν από τα νερά, από τις πλημμύρες και τις 
κατολισθήσεις μετά τον μουσώνα που έπληξε τη Σρι Λάνκα, 
ανακοίνωσε σήμερα το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών 
(DMC).

Τα περισσότερα θύματα σκοτώθηκαν από τις 
κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις 
βροχές που έπληξαν τις 10 από τις 25 περιφέρειες της 
χώρας.

Στην περιοχή Κεγκάλε, ένας σκύλος οδήγησε τους 
διασώστες στο σημείο όπου είχαν θαφτεί ζωντανά κάτω 
από τις λάσπες τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας. Και οι 
τέσσερις όμως ανασύρθηκαν νεκροί από τους στρατιώτες 
που ανέλαβαν να τους εντοπίσουν.

Σύμφωνα με το DMC, πολλές κοινότητες εκκενώθηκαν 
και 270.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα 
πλημμυρισμένα σπίτια τους και να καταφύγουν σε φίλους, 
συγγενείς ή σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας που τα διαχειρίζεται 
η κυβέρνηση.

Χάρι-Μέγκαν: 
Γεννήθηκε η κόρη τους 

Τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους ανακοίνωσαν η Μέγκαν Μαρκλ και 
ο πρίγκιπας Χάρι. Η μητέρα και το νεογέννητο κοριτσάκι είναι καλά στην υγεία 
τους.

Η Μέγκαν Μαρκλ, η Δούκισσα του Σάσεξ, έφερε στον κόσμο το δεύτερο 
παιδί της, ένα κοριτσάκι, στο οποίο μαζί με τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα 
Χάρι, αποφάσισαν να δώσουν τα ονόματα της βασίλισσας Ελισάβετ και της 
πριγκίπισσας Νταϊάνας.

«Με μεγάλη χαρά ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, ο Δούκας και η Δούκισσα 
του Σάσεξ, καλωσορίζουν στον κόσμο την κόρη τους, την Λίλιμπετ «Λίλι» 
Νταϊάνα Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ» ανέφερε ο γραμματέας τύπου του 
ζεύγους.

Το μωρό γεννήθηκε στο Νοσοκομείο Σάντα Μπάρμπαρα Κότατζ στην 
Καλιφόρνια, το πρωί της Παρασκευής. Ο Χάρι ήταν παρών στον τοκετό.

«Τόσο η μητέρα όσο και το παιδί είναι υγιείς και καλά και ξεκουράζονται στο 
σπίτι τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο Δούκας και η Δούκισσα σας ευχαριστούν για τις θερμές ευχές και 
τις προσευχές σας, ενώ απολαμβάνουν αυτήν την ξεχωριστή στιγμή ως 
οικογένεια», πρόσθεσε ο εκπρόσωπός τους.

Το πρώτο παιδί του ζεύγους, ο Άρτσι, γεννήθηκε το 2019.
Ενθουσιασμένη η βασιλική οικογένεια
Η βασίλισσα Ελισάβετ και όλη η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας είναι 

«ενθουσιασμένοι» από τη γέννηση της κόρης του πρίγκιπα Χάρι και της 
συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγκαμ.

Η βασίλισσα, ο γιος της Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα, καθώς επίσης 
και ο Ουίλιαμ, ο αδελφός του Χάρι, και η σύζυγός του Κέιτ «ενημερώθηκαν και 
είναι ενθουσιασμένοι» από την είδηση της γέννησης της κόρης του Δούκα και 
της Δούκισσας του Σάσεξ, ανέφερε η εκπρόσωπος των ανακτόρων.

Τα συγχαρητήριά τους στην οικογένεια του Χάρι και της Μέγκαν εξέφρασαν 
νωρίτερα ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ 
Στάρμερ.
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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

Από τις επιφανέστερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης, ο αρχιστράτηγος 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γνωστός με το προσωνύμιο «Γέρος του Μοριά», 
πρωταγωνίστησε σε καίριες μάχες του Αγώνα.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας στις 3 
Απριλίου 1770 και ήταν γιος του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη και της Ζαμπίας, κόρης του 
Καπετάν Κωστάκη, προεστού από την Αλωνίσταινα Αρκαδίας. Στα παιδικά του χρόνια 
επηρεάστηκε από τη συμμετοχή του πατέρα του στην ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων 
που υποκινήθηκε από την Αικατερίνη Β΄ της Ρωσίας και τις διώξεις που υπέστησαν οι 
Έλληνες της Πελοποννήσου από τους Αλβανούς. Το 1780 ο πατέρας του σκοτώθηκε 
στη Μάνη σε συγκρούσεις με οθωμανικές δυνάμεις και ο Θεόδωρος μαζί με τη μητέρα 
και τα αδέρφια του κατέφυγαν στην Αλωνίσταινα. Αργότερα ακολούθησε τον θείο του 
Αναγνώστη στον Άκοβο της Μεγαλόπολης, όπου από το 1785 δρούσε ως ενεργό μέλος 
ένοπλης ομάδας για να αναδειχθεί γρήγορα σε ηγετική φυσιογνωμία των κλεφτών της 
ευρύτερης περιοχής.

Η καταδίωξη των κλεφτών από τις οθωμανικές στρατιωτικές δυνάμεις από το 
1805, εξανάγκασε τον Κολοκοτρώνη να περάσει το 1806 στην υπό ρωσική κυριαρχία 
Ζάκυνθο. Με την έλευση των Γάλλων στα Επτάνησα, μετακινήθηκε στο Βόρειο Αιγαίο 
όπου μετείχε σε επιδρομές εναντίον τουρκικών πλοίων. Επιστρέφοντας στα Επτάνησα, 
εντάχθηκε στο Ελληνικό Ελαφρύ Πεζικό του αγγλικού στρατού και πολέμησε εναντίον 
των Γάλλων μέχρι το 1816.

Τον Δεκέμβριο 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στο ναό του Αγ. Γεωργίου της 
Ζακύνθου.

Μετά από την επιστολή που του απηύθυνε ο Αλ. Υψηλάντης, ο Κολοκοτρώνης 
μετέβη στη Μάνη από όπου ξεκίνησε την οργάνωση της Επανάστασης. Στις 23 
Μαρτίου 1821, επικεφαλής 2000 ανδρών, μαζί με τον Νικηταρά και τον Παπαφλέσσα 
και υπό την ηγεσία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, κατέλαβε την Καλαμάτα. Το κύρος 
του Κολοκοτρώνη είχε αρχίσει να διαφαίνεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ οι 
νίκες και οι στρατηγικές του ικανότητες συνέβαλαν στην εδραίωση της Επανάστασης 
στην Πελοπόννησο την πρώτη χρονιά του Αγώνα. Η πρώτη μεγάλη νίκη ήταν η άλωση 
της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, ύστερα από εξάμηνη πολιορκία, η οποία 
υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, μολονότι είχαν αρχίσει να 
διαφαίνονται οι αντιπαλότητες μεταξύ στρατιωτικών και προκρίτων.

Μετά την πτώση της Τριπολιτσάς και των Φρουρίων Μονεμβασιάς και Νεοκάστρου, 
αποφασίστηκε η επανάληψη της πολιορκίας της Πάτρας∙ η αρχηγία δόθηκε στον 
Κολοκοτρώνη. Η αντιπαράθεση με τις ισχυρές οικογένειες των προκρίτων της Αχαΐας 
οδήγησε ωστόσο στη διάλυση της πολιορκίας. Με τη συντριβή του Δράμαλη στα 
Δερβενάκια ο Κολοκοτρώνης πέτυχε μια σημαντική νίκη και έφτασε στο απόγειο 
της δόξας του (26-28 Ιουλίου 1821). Οι οπλαρχηγοί στην Κόρινθο τον εξέλεξαν 
αρχιστράτηγο, απόφαση που επικύρωσε η Πελοποννησιακή Γερουσία. Στις 27 Μαΐου 
1823 ο Κολοκοτρώνης τοποθετήθηκε αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού. Παρά όμως τις 
στρατιωτικές επιτυχίες των επαναστατών, είχαν ξεκινήσει οι εμφύλιες συγκρούσεις. 
Ο Κολοκοτρώνης βρέθηκε στο στρατόπεδο των ηττημένων των εμφυλίων και 
μάλιστα έχασε τον γιό του Πάνο σε μάχη έξω από την Τρίπολη (13 Νοεμβρίου 1824). 
Ο ίδιος τέθηκε σε περιορισμό αρχικά στο Ναύπλιο και στη συνέχεια υπό κράτηση 
στην Ύδρα. Ωστόσο, μετά τις στρατιωτικές επιτυχίες του τουρκοαιγυπτιακού στρατού 
που είχε εισβάλει στην Πελοπόννησο υπό τον Ιμπραήμ με στόχο να καταστείλει την 
Επανάσταση, η κυβέρνηση αποφάσισε να απελευθερώσει τους ηττημένους και να 
τους χορηγήσει αμνηστία.

Το Εκτελεστικό ανέθεσε την αρχηγία των ελληνικών δυνάμεων στον Κολοκοτρώνη 
και τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Ο Κολοκοτρώνης συγκρότησε σώμα 6000 ανδρών 
τοποθετώντας σε καίριες θέσεις τον Δημήτριο Υψηλάντη και τον Μακρυγιάννη. 
Η κυριαρχία όμως των Αιγύπτιων στην Πελοπόννησο ήταν πραγματικότητα το 
φθινόπωρο του 1825, ενώ αυξανόταν συνεχώς ο αριθμός των «προσκυνημένων». 
Ελάχιστες περιοχές παρέμεναν ελεύθερες, όμως ο Κολοκοτρώνης συνέχιζε τις μάχες 
και εμψύχωνε τον πληθυσμό, με σκοπό να μην εξαπλωθεί το «προσκύνημα». Ο 
Κολοκοτρώνης ήταν εξάλλου μεταξύ εκείνων που υπέγραψαν τη λεγόμενη «πράξη 
υποταγής» που έθετε την Ελλάδα «υπό την μοναδικήν υπεράσπισιν της Μεγάλης 
Βρεττανίας» (24 Ιουλίου 1825).

Με δική του πρόταση, η συνέλευση της Τροιζήνας ψήφισε τον ορισμό του Ιωάννη 
Καποδίστρια ως πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας (1827). 

Στήριξε τον Καποδίστρια στα χρόνια της διακυβέρνησής του και μετά τη δολοφονία 
του (1831) μετείχε στην τριμελή Διοικητική Επιτροπή, μαζί με τον Ιωάννη Κωλέττη και 
τον Αυγουστίνο Καποδίστρια. Την εκλογή και την άφιξη του Όθωνα την αποδέχτηκε, 
όμως διαφώνησε με την πολιτική της Αντιβασιλείας, η οποία ήταν άλλωστε 
καχύποπτη απέναντί του και απέναντι στο ρωσικό κόμμα του οποίου αποτελούσε 
ηγετική φυσιογνωμία. Ο Κολοκοτρώνης κατηγορήθηκε για συνωμοσία εναντίον 
της Αντιβασιλείας και μαζί με άλλους καποδιστριακούς δικάστηκε με την κατηγορία 
της εσχάτης προδοσίας. Στις 25 Μαΐου 1834 καταδικάστηκε μαζί με τον Δημήτριο 
Πλαπούτα σε θάνατο, όμως, μετά την ενηλικίωση του, ο Όθωνας απένειμε χάρη στον 
Κολοκοτρώνη, ο οποίος ονομάστηκε στρατηγός και έλαβε το αξίωμα του συμβούλου της 
Επικρατείας. Ο Κολοκοτρώνης πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Αθήνα 
και το 1836 υπαγόρευσε τα απομνημονεύματά του στον Γ. Τερτσέτη∙ κυκλοφόρησαν 
το 1846 με τον τίτλο «Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 
1836». Απεβίωσε στις 3 Φεβρουαρίου 1843 σε ηλικία 73 ετών. Το 1930 τα οστά του 
διακομίστηκαν στο Στήλη Αρχιερέων και Προκρίτων στην Τρίπολη.

Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης
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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.

5
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ΤΑξΙΔΙΑ

Τις συγκεκριμένες παραλίες στην Αττική 
μπορείς να τις επισκεφτείς τώρα που η 
θερμοκρασία ανέβηκε ακόμη και μετά 
τη δουλειά. Μια βουτιά θα ανεβάσει τη 
διάθεσή σου, θα σε βοηθήσει να ξεχαστείς 
και να νιώσεις πως το καλοκαίρι ξεκίνησε 
και επίσημα.

Αποτελούν μια ιδανική λύση για τα 
Σαββατοκύριακα που δεν μπορείς να 
φύγεις και χρειάζεσαι έστω μια μονοήμερη 
εκδρομή, λίγο ηλιοθεραπεία και να 
δροσιστείς. Βρήκαμε τρεις παραλίες στην 
Αττική με καταγάλανα κρυστάλλινα νερά 
και σου τις παρουσιάζουμε για να τις 
επισκεφτείς το συντομότερο δυνατόν.

Η Μικρή Χαμολιά 
με τα τιρκουάζ νερά

Τη μικρή Χαμολιά θα τη συναντήσεις 
ανάμεσα στη Λούτσα και το Πόρτο Ράφτη. 
Πρόκειται για έναν μικρό «παράδεισο» με 
τιρκουάζ νερά. Στη Μικρή Χαμολιά που είναι 
μια από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες 
στην Αττική θα παρατηρείς πόσο ιδανικά 
συνδυάζονται τα βότσαλα με την άμμο. 
Βρίσκεται σε έναν απάνεμο κολπίσκο και 
τα πεύκα σχεδόν βουτούν στα νερά.

Πριν ξεκινήσεις βάλε στην τσάντα σου 
τα απαραίτητα και φυσικά πάρε ομπρέλα 
καθώς δεν πρόκειται για μία οργανωμένη 
παραλία.

Πώς θα φτάσεις; Θα κατευθυνθείς προς 
τον οικισμό Χαμολιά που βρίσκεται ανάμεσα 
στη Λούτσα και το Πόρτο Ράφτη. Μόλις 
συναντήσεις την παραλία του οικισμού να 
στρίψεις δεξιά και μετά από περίπου 500 
μέτρα θα δεις έναν χωματόδρομο που θα 
σε «οδηγήσει» στη Μικρή Χαμολιά.

Ψάθα: Μία από τις πιο 
όμορφες και μεγάλες

Μεταξύ Βιλίων και Αλεποχωρίου σε 
απόσταση 66 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας 
βρίσκεται η παραλία «Ψάθα». Πρόκειται 
για μία από τις πιο όμορφες παραλίες στην 
Αττική που μόλις πατήσεις το πόδι σου θα 
σου χαρίσει την ψευδαίσθηση πως είσαι 
διακοπές. Διαθέτει κρυστάλλινα νερά και 
η 2,5 χιλιόμετρα βοτσαλωτή της ακτή δίνει 
την αίσθηση της απόλυτης ηρεμίας ενώ το 
μάτι σου «χάνεται» απολαμβάνοντας τον 
Κορινθιακό κόλπο.

Μαζεύει πολύ λιγότερο κόσμο από τις 

άλλες παραλίες στην Αττική και είναι ένα 
μέρος που μπορείς να το επισκεφτείς 
με τα παιδιά σου και να τα αφήσεις 
να τρέξουν και να παίξουν. Μπορεί να 
μην είναι οργανωμένη με ξαπλώστρες, 
αλλά μπροστά στην παραλία υπάρχουν 
καφετέριες, ταβερνάκια και ουζερί από τα 
οποία μπορείς να πάρεις τα απαραίτητα ή 
να κάνεις μια στάση για να τσιμπήσεις.
Βρίσκεται κάτω από το Όρος Πατέρας και το 
όνομά της σύμφωνα με τους μελετητές της 
λαογραφίας το έχει πάρει από τον μεγάλο 
αριθμό υδρόβιων φυτών με κυριότερο το 
ψαθί, ένα είδος καλαμιού, από το οποίο 
κατασκευάζονται οι ψάθες.

Λεγρενά: Η «κρυμμένη» 
παραλία στην Αττική

Πώς θα τη βρεις; Πηγαίνοντας προς 
Σούνιο θα περάσεις τον οικισμό του 
Χάρακα. Στον δρόμο σου θα συναντήσεις 
μια ταμπέλα που οδηγεί σε δεξιά στροφή 
στον χωματόδρομο. Εκεί θα δεις μια 
πινακίδα που γράφει «Ιδιοκτησία ΚΑΠΕ 
(Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)» 
και είναι αυτή που δίνει το όνομά της στην 
παραλία αυτή, που πολλοί αποκαλούν 
«παραλία ΚΑΠΕ».

Μόλις κατέβεις τα σκαλιά θα φτάσεις 
στην παραλία Λεγρενά σε ένα πανέμορφο 
ακρογιάλι με γαλαζοπράσινα νερά. Μην 
ξεχάσεις πριν πας να κάνεις μια στάση 
ώστε να προμηθευτείς τα απαραίτητα.

Tip: Εάν βρίσκεσαι στα Λεγρενά μπορείς 
κολυμπώντας και να πας στους διπλανούς 
κόλπους. Έτσι θα απολαύσεις την απόλυτη 
ηρεμία καθώς κατά πάσα πιθανότητα δεν 
θα συναντήσεις κόσμο.

Βρίσκονται σε μικρή 
απόσταση από την 

Αθήνα. Κι όμως όταν 
φτάσεις εκεί, νομίζεις πως 
είσαι σε νησί. Υπάρχουν 

παραλίες στην Αττική που 
σε «ταξιδεύουν» και σε 

κάνουν να πιστέψεις πως 
βρίσκεται διακοπές, 

δίχως να είσαι

Μικρή Χαμολιά

Λεγρενά

Ψάθα

Παραλίες στην Αττική: 
Τρεις επιλογές που θυμίζουν νησί
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Τα τρία θελήματα

Γέροντας Γρηγόριος 

Παπασωτηρίου (†)

Η ερώτηση λέγει: «Όταν θέλεις το θέλημα του Θεού, πώς θα ξεχωρίσεις το δικό 
Του θέλημα από το ίσως κρυμμένο δικό σου;»

Εδώ η ερώτηση μας θέτει δύο θελήματα, το θέλημα του Θεού και το θέλημα το δικό 
μας. Και πολύ σωστά το θέτει, γιατί υπάρχουν αυτά τα δύο τα θελήματα. Υπάρχει 
το θέλημα του Θεού, υπάρχει και το δικό μας θέλημα. Γι’ αυτό στην προσευχή, που 
μας διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος, μας προτρέπει να λέμε «γενηθήτω το θέλημά Σου», 
Κύριέ μου, το δικό Σου θέλημα. Έχει σημασία αυτό. Και αυτό προϋποθέτει και ένα 
άλλο θέλημα που είναι το θέλημα το δικό μου. Όχι το δικό μου, αλλά το δικό Σου το 
θέλημα να γίνει.

Και ρωτάει εδώ αυτή η ύπαρξη πώς μπορείς να ξεχωρίσεις το θέλημα το δικό σου 
από το θέλημα του Θεού. Γιατί μπορεί μερικές φορές – και είναι πολύ σωστό που 
το ρωτάει – μπορεί να νομίζεις κάτι ότι το θέλει ο Θεός, ότι είναι θέλημα του Θεού, 
μπορεί να λες το θέλημα του Θεού να γίνει, έτσι θέλει ο Θεός, και όμως να δουλεύεις 
στο δικό σου το θέλημα και να κάνεις το δικό σου το θέλημα.

Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς το θέλημα 
το δικό του από το θέλημα του Θεού, όπως είναι δύσκολο να ξεχωρίσει αν ένας 
λογισμός είναι δικός του ή αν είναι του πονηρού.

Γι’ αυτό βλέπουμε μερικές υπάρξεις κατά το κοινώς λεγόμενο να «μπερδεύονται», 
να ανακατώνονται, να χτυπιούνται, να υποφέρουν και να φτάνουν μέχρι του σημείου 
να έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Είναι δηλαδή Χριστιανή ή Χριστιανός και έχει 
ψυχολογικά προβλήματα. Και λένε οι άλλοι: «Καλά, ο κοσμικός ναι, αλλά και ο 
Χριστιανός, η Χριστιανή που αγωνίζεται έχει ψυχολογικά προβλήματα;».

Δεν φταίει ο αγώνας, δεν φταίει η χριστιανική ζωή, δεν φταίει η χριστιανική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. Φταίει το ότι απλώς δεν τα αντιμετωπίζουμε 
χριστιανικά και απλώς μπερδευόμαστε, μπλεκόμαστε σε κάποια δίχτυα και δεν 
μπορούμε να δούμε το σωστό, δεν ξέρουμε πώς πρέπει να ενεργήσουμε· γι’ αυτό 
και φυσικά υποφέρουμε.

Γιατί, όταν κανείς ζει κατά Θεόν, όταν θέλει και βρίσκει ποιο είναι το θέλημα του Θεού 
και ακολουθεί το θέλημα του Θεού, τότε είναι τρισευτυχισμένος αυτός ο άνθρωπος. 
Αυτός ο άνθρωπος, όσα προβλήματα και να έχει, όσον αγώνα και να έχει στην ζωή 
του, όσο και να υποφέρει, να τηγανίζεται, όμως είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος. 
Πίσω από όλα αυτά κρύβεται χαρά. Οι Πατέρες μίλησαν για χαρμολύπη…

Και αυτές τις μέρες που ήμουν αδιάθετος, δεν σας κρύβω, πέρασε κάποια ψυχή 
που με «κομμάτιασε», μου «έβαλε γυαλιά». Και ας έχει δόξα ο Θεός που μέσα σε 
αυτή την αμαρτωλή κοινωνία ζουν τέτοιες υπάρξεις! Όταν τον πρωτοείδα με κλάματα 
– άντρας είναι – νόμιζα ότι αυτός ο άνθρωπος έπεσε σε ένα μεγάλο παράπτωμα 
και ζητούσε εξιλέωση. Κατάλαβα όμως έπειτα, όταν συζητήσαμε, ότι δεν ήταν αυτό. 
Απλούστατα υπήρχε η χαρμολύπη μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο.

Έκλαιγε – ακούστε! – έκλαιγε, γιατί ήταν πολύ αμαρτωλός, γιατί λυπούσε τον Θεό! 
Το ζούσε αυτό το πράγμα. Και αν εξετάζατε την ζωή του, θα διαπιστώνατε ότι ζούσε 
σαν καλόγερος – ήταν οικογενειάρχης – με τις μετάνοιές του, με την Κλίμακα, με τον 
άγιο Αρσένιο, με τον αββά Ισαάκ. Διάβαζε αυτά τα πνευματικά βιβλία, τα γνώριζε. 
Ήταν απλός άνθρωπος. Ούτε δάσκαλος ήταν ούτε καθηγητής ήταν· δεν είχε κάποια 
κοινωνική θέση.

Αυτό που μου έκανε κατάπληξη… Όχι απλώς είχε την συναίσθηση της 
αμαρτωλότητος, όχι απλώς έκλαιγε, πονούσε αυτός ο άνθρωπος, γιατί ήταν 
αμαρτωλός, αλλά, όταν τον εξέτασα μήπως και υπάρχει μέσα απελπισία, μου λέει: 
«Όχι, Πάτερ, όχι, η απελπισία είναι μεγάλο αμάρτημα». Ήξερε ότι η απελπισία και η 
απόγνωση είναι μεγάλο αμάρτημα. Το ήξερε και το ζούσε. Δεν απελπιζόταν. Ζούσε 
την αμαρτωλότητά του, πονούσε, αλλά είχε και χαρά, χαιρόταν.

Αυτά φυσικά είναι παράξενα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Όσο 
και αν θέλουμε να χωρέσουν εδώ μέσα στο μυαλό μας, δεν χωράνε. Ο άνθρωπος 
αυτός είχε τσακίσει το θέλημά του, είχε σκοτώσει το θέλημά του και ένα μόνο ήθελε 
στην ζωή του, να γίνεται το θέλημα του Θεού.

Βέβαια όταν υπάρχει στον άνθρωπο η ταπείνωση, η βαθειά ταπείνωση, τότε 
όλα ξεδιαλύνονται και καταλαβαίνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο είναι το 
θέλημα το δικό του και ποιο είναι το θέλημα του σατανά.

Γιατί υπάρχουν τρία θελήματα. Το θέλημα το δικό μου, το ανθρώπινο, το θέλημα 
του σατανά και το θέλημα του Θεού.

koinoniaorthodoxias.gr
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Ενόψει της Συνόδου Κορυφής 
στο ΝΑΤΟ η Γαλλία θέλει μια πιο 
ενεργητική ευρωπαϊκή αμυντική 

πολιτική, με μεγαλύτερη συμμετοχή 
ευρωπαϊκών δυνάμεων σε κοινές 

επιχειρήσεις π.χ. στην Αφρική

Με την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας, η μόνη 
χώρα με τυπικά χαρακτηριστικά «μεγάλης δύναμης» 
στην ΕΕ είναι η Γαλλία. Είναι ταυτόχρονα μέλος του G7 
και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 
διαθέτει αεροπλανοφόρο και δική της αυτοτελή πυρηνική 
αποτρεπτική δύναμη. Οι ένοπλες δυνάμεις της είναι 
ισχυρές, με μεγάλη εμπειρία (μεγάλο μέρος της οποίας 
βέβαια σε «βρώμικους» αποικιακούς πολέμους) και με 
διαρκή εμπλοκή σε πολεμικές συγκρούσεις.

Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί πάντα η Γαλλία θεωρεί ότι 
μπορεί να έχει μια γνώμη για το πώς πρέπει να κινηθεί τόσο 
η Ευρώπη, όσο και η Δύση στα ζητήματα που αφορούν 
την αμυντική πολιτική. Αυτό αποτυπώνεται και τώρα στα 
ζητήματα που θέτει η Γαλλία ενόψει της Συνόδου Κορυφής 
του ΝΑΤΟ. 

Η προεδρία Τραμπ και η θέση Μακρόν 
για «εγκεφαλικά νεκρό ΝΑΤΟ»

Η προεδρία Τραμπ ήταν μια δοκιμασία για τις 
αμερικανογαλλικές σχέσεις και αυτό είχε επιπτώσεις και 
στο πώς έβλεπε η Γαλλία το ΝΑΤΟ. Τον Νοέμβριο του 
2019 ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μιλήσει  
με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο για την αμερικανική εξωτερική 
πολιτική και θα διεκτραγωδήσει μια κατάσταση στην οποία 
το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός που 
συντονίζει τις ΗΠΑ με την Ευρώπη και δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει προβλήματα όπως αυτό με τις επιλογές της 
Τουρκίας. Εξ ου και η αναφορά του, που είχε προκαλέσει 
μεγάλο θόρυβο, ότι το ΝΑΤΟ είναι «εγκεφαλικά νεκρό».

Πάνω σε αυτό το σημείο ήταν που ο Μακρόν είχε επιμείνει 
στην ιδέα της μεγαλύτερης αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα 
στις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια 
συνολικότερη στρατηγική αναβάθμιση της Ευρώπης.

Η γαλλική πρόταση για την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Επέμβασης

Το 2017 η Γαλλία θα διατυπώσει, δια στόματος Εμανουέλ 
Μακρόν, την πρόταση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Επέμβασης που στόχο έχει μια «ευρωπαϊκή στρατηγική 
κουλτούρα» και τον καλύτερο συντονισμό και την 
προετοιμασία για μελλοντικές κοινές στρατιωτικές 
επεμβάσεις.

Η σχετική κοινή δέσμευση θα υπογραφεί από τους 
υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας, Βελγίου, Δανίας, 
Εσθονίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, 
Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλες οι διακηρύξεις 
θα επιμένουν ότι με αυτό τον τρόπο επανέρχεται στο 
στρατηγικό επίκεντρο η Ευρώπη όπως και ότι αυτή η 
πρόταση είναι συμβατή τόσο με το ΝΑΤΟ όσο και την ΕΕ 
και θεσμικά και πολιτικά. 

Πώς βλέπει η Φλοράνς Παρλύ την προοπτική του ΝΑΤΟ 
και τη θέση των ευρωπαϊκών κρατών
Μια κατεύθυνση για το πώς βλέπει το Παρίσι το μέλλον 
του ΝΑΤΟ, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το μέλλον της 
ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας έδωσε η Φλωράνς 
Παρλύ, υπουργός Άμυνας της Γαλλία με συνέντευξη στην 
ευρωπαϊκή έκδοση του Politico.

Η Παρλύ αφού διατυπώσει την ικανοποίησή της για την 
κυβερνητική αλλαγή στις ΗΠΑ εντούτοις αναγνωρίζει 
ότι έστω και με άκομψο τρόπο ο Τραμπ είχε δίκιο όταν 
έθετε το ζήτημα ότι οι ευρωπαίοι έπρεπε να αναλάβουν 
το μερίδιο που τους αναλογεί σε σχέση με το κόστος 

που συνεπάγεται η διατήρηση του ΝΑΤΟ ως συλλογικού 
μηχανισμού ασφάλειας.

Η Παρλύ επιμένει ότι οι γαλλικές προτάσεις για ενίσχυση 
του αυτοτελούς αμυντικού ρόλου της ίδιας της Ευρώπης 
δεν είναι απλώς μια προβολή της γαλλικής εξωτερικής 
πολιτικής, ούτε προσπάθεια να παρασύρει τους 
συμμάχους στην εξυπηρέτηση των δικών της σχεδίων. 
Ούτε είναι ένα σχέδιο για να τονωθεί η γαλλική αμυντική 
και αεροναυπηγική βιομηχανία.

Το σχήμα της Παρλύ είναι απλό: ολοένα και περισσότερο το 
ενδιαφέρον των ΗΠΑ μετατοπίζεται προς την Ασία (την ώρα 
που η Ευρώπη δεν είναι αποφασισμένη για αντιπαράθεση 
με την Κίνα). Αυτό σημαίνει ότι άλλες αμυντικές 
προτεραιότητες ή ζητήματα ασφάλειας αναγκαστικά 
πέφτουν στις πλάτες της Ευρώπης. Και όλα αυτά που όχι 
μόνο το ενδιαφέρον των ΗΠΑ στρέφεται προς την Κίνα, 
αλλά υπάρχουν τα ανοιχτά ζητήματα στις σχέσεις με τη 
Ρωσία, με αφορμή την ουκρανική κρίση αλλά και πλέον το 
ζήτημα της Λευκορωσίας, τα ζητήματα κυβερνοαπειλών, οι 
εντάσεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και το ζήτημα της 
στάσης της Τουρκίας.

Ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία και 
όχι αύξηση των κοινών δαπανών για 

το ΝΑΤΟ

Ωστόσο η Γαλλία είναι αντίθετη στην πρόταση που έχει 
κάνει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ 
να αυξηθεί η κοινή χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ από τα 
κράτη-μέλη.

Η Παρλύ υποστηρίζει ότι δεν είναι σωστό πρώτα να 
αυξηθεί η προϋπολογισμός του ΝΑΤΟ και μετά να 
γίνει συζήτηση για το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο 
αυξημένος προϋπολογισμός. «Πρέπει να διπλασιάσουμε 
τον προϋπολογισμό και μετά θα σκεφτούμε τι κάνουμε με 
τα χρήματα;», αναρωτήθηκε στη συνέντευξη στο Politico. 
Αντίθετα, αντιμετώπισε πιο θετικά το να αυξηθούν οι εθνικοί 
αμυντικοί προϋπολογισμοί και μια ευρωπαϊκή αμυντική 
προσπάθεια «που θα είναι επωφελής για το ΝΑΤΟ». 

Ποιοι διαφωνούν με τα σχέδια για 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία

Όμως, τις απόψεις της Γαλλίας δεν συμμερίζονται αρκετές 
χώρες στην Ευρώπη που θεωρούν ότι η «ατλαντική» 
εκδοχή συλλογικής ασφάλειας είναι προτιμότερη από τη 
«στρατηγική αυτονομία» της Ευρώπης.

Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στη στάση χωρών της 
«διεύρυνσης» του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία και οι Βαλτικές 
χώρες. Αυτές οι χώρες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι 
το ΝΑΤΟ και η σχέση με τις ΗΠΑ παραμένουν κρίσιμες 
πλευρές της αντιμετώπισης των απειλών του δέχονται. 
Οι χώρες αυτές ευνοούν την αναβάθμιση του αμυντικού 
ρόλου της Ευρώπης, όμως δεν το βλέπουν ως μια εκδοχή 
αυτόνομο γεωπολιτικού ρόλου της Ευρώπης, αλλά ως 
πλευρά μιας αναβαθμισμένης συνεργασίας της ΗΠΑ και 
της Ευρώπη, συνολικά των «δυτικών χωρών» έναντι των 
απειλών, στην περίπτωση των συγκεκριμένων χωρών 
κατεξοχήν της Ρωσίας.

Άλλοι πάλι υπογραμμίζουν ότι παρά τις διαρκείς αναφορές 

σε ευρωπαϊκή στρατηγική κουλτούρα, η Γαλλία δεν έχει 
πείσει ότι αυτή δεν είναι απλώς μιας εκδοχή της γαλλικής 
στρατηγικής, με μερικούς να υπογραμμίζουν ότι πέραν 
όλων των άλλων η Γαλλία θέλει να προωθήσει και την 
αμυντική της βιομηχανία.

Άλλωστε, το μεγαλύτερο κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο στην 
αμυντική βιομηχανία, η γαλλο-γερμανο-ισπανική σύμπραξη 
για την παραγωγή της ενός μαχητικού επόμενης γενιάς, του 
FCAS, συνολικού κόστους άνω των 100 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, έχει συναντήσει μεγάλες καθυστερήσεις και ακόμη 
αναμένει την έγκριση του γερμανικού κοινοβουλίου.

Το ιδιαίτερο γαλλικό ενδιαφέρον για 
την Αφρική

Στη συνέντευξή της η Παρλύ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην 
ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία σε πεδία όπως η Αφρική. 
Το παρουσιάζει ως ένα παράδειγμα της μιας κοινής 
ευρωπαϊκής αμυντικής πρακτικής.

Η Γαλλία αρκετά χρόνια διεξάγει ένοπλες επιχειρήσεις 
ενάντια σε ένοπλες ισλαμιστικές ομάδες στην περιοχή του 
Σαχέλ, στην υποσαχάρια Αφρική, σε συνεργασία με τη 
Μπουρκίνα Φάσο, το Τσαντ, το Μάλι, τη Μαυριτανία και τον 
Νίγηρα. Η Γαλλία το αντιμετωπίζει αυτή την εμπλοκή ως 
τμήμα του παγκόσμιου «πολέμου κατά της τρομοκρατίας».

Σε αυτό το πλαίσιο έχει διαμορφώσει την Task Force Taku-
ba που είναι μια διεθνής συνεργασία ειδικών δυνάμεων 
από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που βοηθούν τις γαλλικές 
δυνάμεις στις επιχειρήσεις στο Μάλι. Μέχρι τώρα έχουν 
δηλώσει συμμετοχή πέραν της Γαλλίας, η Ιταλία, το Βέλγιο, 
η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Γερμανία, ο Ολλανδία, 
η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Βρετανία και η 
Ελλάδα.

Τα στρατηγικά διλήμματα

Ανεξαρτήτως προσδοκιών και ρητορικής, η κοινή αμυντική 
πολιτική στην Ευρώπη παραμένει εδώ και δεκαετίες 
ένα ανοιχτό ερώτημα. Η ίδια η ΕΟΚ και αργότερα ΕΕ 
διαμορφώθηκαν πάνω στην όχι και τόσο σιωπηρή 
παραδοχή ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο πεδίο όπου θα 
διαμορφωνόταν κοινή πολιτική και γι’ αυτό δεν μπήκε ως 
προϋπόθεση.

Πέραν των ερωτημάτων που αφορούν το εάν χρειάζεται 
μια «αυτόνομη» ευρωπαϊκή πολιτική ή εάν αυτή καλύπτεται 
από τους «ατλαντικούς» θεσμούς και δίκτυα συνεργασίας, 
υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα και στην αμιγώς ευρωπαϊκή 
διάσταση: είτε αυτά που αφορούν τις σχέσεις με τη Ρωσία 
και πόσο «συγκρουσιακές» πρέπει να είναι, είτε αυτές που 
αφορούν τις σχέσεις με την Τουρκία αλλά και τα ζητήματα 
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είτε το εάν ταυτίζονται 
οι γαλλικές επεμβάσεις στην Αφρική (μια περιοχή που η 
Γαλλία γνωρίζω πρωτίστως μέσω του αποικιοκρατικού 
παρελθόντος της) με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Παναγιώτης Σωτήρης
in.gr

Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ: 
Πώς βλέπει η Γαλλία 

την ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 27ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι έξυπνες συσκευές απορρόφησης 
ρυπογόνων μικροσωματιδίων καθαρίζουν 

τον αέρα και το αποτέλεσμά τους 
ισοδυναμεί με μια αντίστοιχη φύτευση 

τριάντα δέντρων.
Γιάννης Πανταζόπουλος

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες αιτίες της υποβάθμισης της υγείας και 
δημιουργεί πολλά προβλήματα στους κατοίκους που ζουν 
στις μεγαλουπόλεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μικροσκοπικά σωματίδια 
αποτελούν έναν τοξικό εχθρό στην καθημερινότητα της 
πόλης. Ενδεικτικά, όπως αναφέρουν στατιστικά δεδομένα 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση αποτελεί τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο 
για την υγεία στην Ευρώπη, καθώς προκαλεί περισσότερους 
από 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως και έχει επίσης 
άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος, περισσότεροι από 16.000 
πρόωροι θάνατοι στην Ελλάδα οφείλονται στην έκθεση 
σε υψηλές συγκεντρώσεις τριών βασικών ρύπων όπως 
τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του αζώτου και το 
όζον. 

Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται σε πάρα 
πολλές πόλεις παγκοσμίως, σε περιοχές με επιβαρυμένη 
ατμοσφαιρική ρύπανση, σε σημεία κοντά σε σχολεία και 
παιδικούς σταθμούς, σε λιμάνια, κοντά σε βιομηχανίες 
αλλά και σε πάρκα, συμβάλλοντας σημαντικά στον 
καθαρισμό της ατμόσφαιρας. Ειδικά στα σημεία που δεν 
υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης δέντρων αποτελεί μία 
ιδανική επιλογή.

Η Αθήνα ανήκει στις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που σχεδόν το 70% των ρύπων της προέρχεται από 
αυτοκίνητα. Φυσικά, καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την 
εξέλιξη παίζει η εμφανής έλλειψη επαρκούς πρασίνου και 
δέντρων που μπορεί λειτουργήσουν ως φυσικά φίλτρα, 
καθαρίζοντας τον αέρα που αναπνέουμε.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της LiFO, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου», ο 
όμιλος Πολίτη δώρισε τέσσερις συσκευές απορρόφησης 
ρυπογόνων μικροσωματιδίων έξυπνης τεχνολογίας καθώς 
και δύο αισθητήρες ανίχνευσης ποιότητας αέρα και καιρού, 
που τοποθετήθηκαν στην πλατεία Ομονοίας. 

Η τοποθέτησή τους πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες 
μέρες και το μόνο που απομένει είναι η σύνδεσή τους 
προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα.

Ουσιαστικά, οι συσκευές αυτές καθαρίζουν τον αέρα ενώ 
το αποτέλεσμά τους ισοδυναμεί με μια αντίστοιχη φύτευση 
τριάντα δέντρων. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιήθηκε 
τις προηγούμενες μέρες και το μόνο που απομένει είναι η 
σύνδεσή τους προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα.

Ο συγκεκριμένος όμιλος, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία 
και την εξειδίκευσή του πάνω στις τεχνολογίες έξυπνων 
πόλεων, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μέσω της 
«φύτευσης» των τριάντα δέντρων στην πλατεία Ομονοίας, 
αλλάζει τον αέρα προς το καλύτερο, βοηθώντας στην 

καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Είναι προφανές ότι η επιλογή του συγκεκριμένου 

σημείου έγινε διότι παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις 
μικροσωματιδίων, συνεχή ροή οχημάτων και μεγάλο 
ύψος κτιρίων περιμετρικά, που εγκλωβίζουν τη ρύπανση 
(συνθήκη Street Canyon). Ως συνέπεια η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας είναι κακή για τους οδηγούς, τους πεζούς, 
τους εργαζομένους και τους επισκέπτες της περιοχής.  

Πρόκειται για τα ειδικά φίλτρα «Pamares», τα 
οποία τοποθετούνται πάνω σε στύλους και έχουν τη 
δυνατότητα να δεσμεύουν αιωρούμενα μικροσωματίδια.  
Η πατενταρισμένη τεχνολογία που διαθέτουν εγγυάται 
τη δέσμευση ακόμα και των πιο μικρών εξ αυτών, ενώ 
παράλληλα έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση (18 W.), είναι 
απολύτως ασφαλή για ανθρώπους και ζώα, και η λειτουργία 
τους είναι σχεδόν αθόρυβη (μεγ. 30 db).  

Άλλωστε, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, δέντρα 
με διάμετρο 300-450 χιλ. δεσμεύουν περίπου 140 
γραμμάρια αιωρούμενων μικροσωματιδίων μικρότερων 
των 10 χιλιοστών σε έναν χρόνο. Δηλαδή 0,4 γραμμάρια 
ημερησίως. Η συσκευή Pamares έχει τη δυνατότητα να 
δεσμεύει 3 γραμμάρια αντίστοιχων ρύπων την ημέρα. 
Επομένως, καθεμιά συσκευή αντιστοιχεί σε 7,5 ώριμα 
δέντρα.

Έτσι, με τις τέσσερις συσκευές τοποθετημένες 
περιμετρικά της πλατείας Ομονοίας, μίας από τις πιο 
επιβαρυμένες ατμοσφαιρικά περιοχές του κέντρου, θα είναι 
σαν να φυτεύτηκαν συνολικά 30 ώριμα δέντρα. 

Είναι προφανές ότι η επιλογή του συγκεκριμένου 
σημείου έγινε διότι παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις 

Πλατεία Ομονοίας: Τοποθετήθηκαν 
συσκευές που καθαρίζουν τον αέρα 

«ισοδύναμες» με 30 δέντρα

μικροσωματιδίων, συνεχή ροή οχημάτων και μεγάλο 
ύψος κτιρίων περιμετρικά, που εγκλωβίζουν τη ρύπανση 
(συνθήκη Street Canyon).

Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται σε πάρα 
πολλές πόλεις παγκοσμίως, σε περιοχές με επιβαρυμένη 
ατμοσφαιρική ρύπανση, σε σημεία κοντά σε σχολεία και 
παιδικούς σταθμούς, σε λιμάνια, κοντά σε βιομηχανίες 
αλλά και σε πάρκα, συμβάλλοντας σημαντικά στον 
καθαρισμό της ατμόσφαιρας. Ειδικά στα σημεία που δεν 
υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης δέντρων αποτελεί μία 
ιδανική επιλογή.

Μετά την επαναφορά του σιντριβανιού, η πλατεία 
Ομονοίας αποκτά και νέους τρόπους αντιμετώπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ευελπιστώντας να την 
εντάξει επιτυχημένα, και τους καλοκαιρινούς μήνες, στην 
καθημερινότητα των Αθηναίων. 

lifo.gr
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Τη σημασία του Ελληνογερμανικού 
Ιδρύματος Νεολαίας προκειμένου 

να δημιουργηθούν γέφυρες που θα 
επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση 

ανάμεσα στις κοινωνίες των δύο 
χωρών επισημαίνει, μιλώντας 

στην «Κ», ο κ. Μίκαελ Ροτ
«Ημασταν και είμαστε αλληλέγγυοι προς την Ελλάδα» 

στο θέμα της Τουρκίας, λέει στη συνέντευξη που παραχωρεί 
στην «Κ» ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της 
Γερμανίας Μίκαελ Ροτ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη 
επίσκεψη στη χώρα μας. Ο κ. Ροτ απορρίπτει την κριτική 
περί ουδετερότητας της Γερμανίας στα ελληνοτουρκικά 
και επισημαίνει ότι η Τουρκία απομακρύνεται ολοένα 
και περισσότερο από τις τουρκικές αξίες. Χαιρετίζει, 
ωστόσο, τις διπλωματικές επαφές Αγκυρας και Αθήνας. 
Αναφέρεται στις στενές και πολυεπίπεδες σχέσεις 
Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ επισημαίνει την ανάγκη για 
μια περισσότερο ανταγωνιστική Ευρώπη. Υπογραμμίζει 
την ανάγκη σωστής αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, 
καθώς θεωρεί ότι η σωστή αξιοποίησή του θα δημιουργήσει 
καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Αισιοδοξεί ότι 
εφόσον προχωρήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επίσκεψη Γερμανών 
τουριστών στην Ελλάδα. Και σημειώνει ιδιαίτερα τη σημασία 
του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας προκειμένου 
να δημιουργηθούν γέφυρες που θα επιτρέψουν την 
καλύτερη κατανόηση ανάμεσα στις κοινωνίες των δύο 
χωρών.

– Η επίσκεψή σας συμπίπτει με τρεις πολύ 
σημαντικές χρονολογίες για τις ελληνογερμανικές 
σχέσεις. Πρόκειται για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση. Αλλά επίσης και για τα 80 χρόνια από 
την αρχή της γερμανικής κατοχής της Ελλάδας 
και, επίσης, 70 χρόνια από την επανέναρξη των 
διπλωματικών σχέσεων. Eχουμε πολλή Ιστορία πίσω 
μας και το ερώτημα είναι πώς μπορούν οι δύο χώρες 
να προχωρήσουν στο μέλλον.

– Οι ελληνογερμανικές σχέσεις είναι στενές και 
πολυεπίπεδες. Η Ιστορία είναι βέβαια πάντα παρούσα και 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το πιο σκοτεινό κεφάλαιο των 
σχέσεών μας, την επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας στην 
Ελλάδα. Εντούτοις, η ιστορική μας ευθύνη δεν αποτελεί 
αποτρεπτικό παράγοντα για τη φιλική συνεργασία μας. 
Αντλούμε διδάγματα για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι πολύ 
σημαντικό για εμένα που 70 χρόνια μετά την επανέναρξη 
των διμερών μας σχέσεων συνεργαζόμαστε τόσο στενά 
σε πολλούς τομείς. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια 
είμαστε και εταίροι στην Ε.Ε. Πολύ μεγάλη σημασία έχει 
για εμένα να κινητοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους για 

μια ενωμένη Ευρώπη σε ένα πλαίσιο πλουραλισμού και 
ειρήνης.

– Οι ελληνογερμανικές σχέσεις δεν είναι 
αποκομμένες από το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. 
Κάποιος θα έλεγε ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα 
μοιάζει ελαφρώς αποπροσανατολισμένο. Ζούμε 
σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, όπου επανέρχεται 
και ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων. Πώς 
μπορεί η Ευρώπη να γίνει περισσότερο ενωμένη και 
συντονισμένη ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί στον 
κόσμο;

– Μόνο εάν εμείς οι Ευρωπαίοι δρούμε μαζί και με 
αλληλεγγύη θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τα 
συμφέροντα και τις αξίες μας με επιτυχία στην παγκόσμια 
σκηνή. Ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός αυξήθηκε 
δραματικά. Η πανδημία επιτάχυνε την τάση αυτή. Ως Ε.Ε. 
θα πρέπει επομένως να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή μας 
κυριαρχία. Θα πρέπει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής 
να δρούμε περισσότερο ως ομάδα, με μεγαλύτερη 
ταχύτητα κι αποτελεσματικότητα. Σε ζητήματα ψηφιακής 
και υγειονομικής πολιτικής θα πρέπει να μειώσουμε 
τις εξαρτήσεις και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. 
Μέσω του Next Generation EU αποδείξαμε εμπράκτως 
και με τρόπο εντυπωσιακό την αλληλεγγύη μας. Τώρα, 
η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης μάς δίνει την 
ευκαιρία να συζητήσουμε με τους πολίτες μας για το μέλλον 
της Ε.Ε. Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
διαμορφώσουμε καλύτερα την παγκοσμιοποίηση.

– Παρακολουθείτε στενά τα ελληνικά πράγματα 
από το 2014. Η πανδημία έχει δημιουργήσει ξανά 
κάποια δημοσιονομική πίεση. Είναι πολύ νωρίς να 
υποστηριχθεί ότι υπό την παρούσα δημοσιονομική 
κατάσταση ενδεχομένως θα δημιουργηθεί η ανάγκη 
για νέες προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης; 
Ή πρέπει να κρατήσουμε την οικονομία εκτός της 
μεγάλης εικόνας για τώρα;

– Τα πολλά θετικά βήματα που έχει πραγματοποιήσει 
η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με έχουν εντυπωσιάσει. 
Και το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
θέτει μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα. Το σημαντικό είναι η 
ταχεία υλοποίησή του, κάτι που αφορά όλα τα κράτη-
μέλη. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας, 
να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας και την κοινωνική 
συνοχή, να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο ψηφιακή 
και βιώσιμη. Φυσικά, όλα αυτά κοστίζουν. Εάν όμως τα 
χρήματα επενδυθούν σε ένα καλό μέλλον, τότε έχει βέβαια 
νόημα και είναι στη σωστή κατεύθυνση.

– Η Τουρκία αποτελεί θέμα ειδικού ενδιαφέροντος 
για την Ελλάδα. Προκάλεσε την Ελλάδα αρκετές φορές 
κατά τους προηγούμενους μήνες. Υπάρχει μια ευρεία 
αίσθηση στην Ελλάδα ότι το Βερολίνο κράτησε μια 
μάλλον ουδέτερη στάση μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας. 
Είναι ακριβές αυτό.

– Δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτή την κριτική. Ημασταν 
και είμαστε αλληλέγγυοι προς την Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε 
τη δραματική κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία πέρυσι. 
Εκείνο το παιχνίδι με τη φωτιά δεν πρέπει να επαναληφθεί. 
Οι συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες και κατά τη 
γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., το δεύτερο 
εξάμηνο του 2020, απέδωσαν στο μεταξύ καρπούς. Η 
ένταση σαφώς μειώθηκε, ενώ ξεκίνησε ένας απευθείας 
ελληνοτουρκικός διάλογος και για τα διαφιλονικούμενα 
ζητήματα του δικαίου της θάλασσας. Επικροτούμε και 
χαιρετίζουμε τον διάλογο αυτό, επισημαίνοντας πάντα ότι 
εναπόκειται κυρίως στην Τουρκία να συνεχίσει με συνέπεια 
την πορεία της αποκλιμάκωσης και να συμβάλει έτσι 
επιτέλους ουσιαστικά στην επίλυση των διαφορών με βάση 
τον διάλογο και την εμπιστοσύνη.

Η συζήτηση 
στο Συμβούλιο

– Σε λίγες ημέρες 
συνεδριάζει ξανά το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Περιμένετε κάποια 
ουσιαστική συζήτηση για την 
Τουρκία;

– Η Τουρκία απομακρύνεται 
δυστυχώς τελευταία όλο 
και περισσότερο από τις 
ευρωπαϊκές αξίες. Αυτή η 
ανησυχητική εξέλιξη έχει 
επηρεάσει και τις τελευταίες 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου όσον αφορά τις 
ευρωτουρκικές σχέσεις, όπου 
διατυπώνονται μεν προτάσεις, 
αλλά υπό σαφείς όρους. 
Τον Μάρτιο το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έκανε προτάσεις 

στην Τουρκία, μεταξύ άλλων, σχετικά με την τελωνειακή 
ένωση και διαλόγους υψηλού πολιτικού επιπέδου, αλλά 
μόνο εφόσον η Τουρκία επιδείξει διάθεση διαλόγου και 
αποκλιμάκωσης. Αυτή είναι η προϋπόθεση ώστε η σχέση 
μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας να γίνει εποικοδομητική, βιώσιμη 
και συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές. Στο μεταναστευτικό 
θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία της Ε.Ε. με την 
Τουρκία. Η Τουρκία έχει δεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό 
προσφύγων και η δίκαιη κατανομή των βαρών είναι και 
προς το δικό μας συμφέρον. Εξίσου σαφής είναι, ωστόσο, 
και η προσδοκία μας η Τουρκία να τηρήσει και τη Δήλωση 
Ε.Ε. – Τουρκίας.

mikael-rot-stin-k-eimaste-allileggyoi-pros-tin-ellada0
«Γνωρίζω τη μεγάλη σημασία του τουρισμού για την 

ελληνική οικονομία και είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουμε 
σύντομα να άρουμε την ταξιδιωτική προειδοποίηση για την 
Ελλάδα», υπογραμμίζει ο κ. Ροτ.

«Μια άφωνη Ε.Ε. δεν ωφελεί κανέναν»

– Η εξωτερική πολιτική αποτελεί γενικά ένα θέμα στο 
οποίο τα κράτη-μέλη συχνά αποκλίνουν. Πώς μπορεί η 
Ε.Ε. να προχωρήσει χωρίς κάποιο μίνιμουμ συναίνεσης;

– Η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει με βήμα 
σημειωτόν. Αυτό φάνηκε και με την πανδημία. Γι’ αυτό 
και η ιδέα της ίδρυσης της Ε.Ε. είναι σήμερα πιο επίκαιρη 
από ποτέ. Δηλαδή, ότι τα κράτη-μέλη μεταβιβάζουν ένα 
μέρος των εθνικών τους αρμοδιοτήτων, ώστε μαζί να είναι 
πιο ισχυρά. Ολα τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει με τη 
Συνθήκη της Λισσαβώνας για μια κοινή εξωτερική πολιτική 
και πολιτική ασφαλείας. Αυτό ήταν, είναι και θα παραμείνει 
σωστό. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι καθένας μόνος 
του θα δυσκολευτεί πολύ να στηρίξει αποτελεσματικά τα 
συμφέροντά του στη διεθνή σκηνή. Αυτό το κατορθώνουμε 
μόνο όπου εμφανιζόμαστε ενωμένοι. Θα πρέπει και στην 
εξωτερική πολιτική να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο 
τις εποικοδομητικές αποχές ή τις αποφάσεις με αυξημένη 
πλειοψηφία, πράγμα που συμβαίνει εδώ και καιρό σε 
άλλους τομείς. Μια αδύναμη, άφωνη Ε.Ε. δεν ωφελεί 
εντέλει κανέναν. Γι’ αυτό ελπίζω ότι η Διάσκεψη για το 
Μέλλον της Ευρώπης θα δώσει μια ώθηση για κοινή δράση 
στην εξωτερική πολιτική.

– Το Ελληνογερμανικό Ιδρυμα Νεολαίας περιγράφεται 
ως νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις. Θεωρείτε ότι 
μπορεί όντως να παίξει έναν καίριο ρόλο για την καλύτερη 
κατανόηση ανάμεσα στις κοινωνίες των δύο χωρών;

– Ναι! Το Ελληνογερμανικό Ιδρυμα Νεολαίας θα χτίσει 
περισσότερες γέφυρες μεταξύ των χωρών μας. Οταν το 
επιτρέψει η πανδημία, επιθυμούμε να ενισχύσουμε την 
ανταλλαγή των νέων. Οι συναντήσεις αυτές θα αφορούν 
τη γνωριμία με τον άλλο πολιτισμό, πρακτική άσκηση, 
αλλά και την κοινή μας Ιστορία. Και ακριβώς αυτό είναι το 
καθοριστικό για την κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών μας: 
Μόνο μέσα από προσωπικές συναντήσεις θα μπορέσει η 
νέα γενιά να σχηματίσει τη δική της εικόνα για την άλλη 
χώρα.

– Η Γερμανία έχει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων στην 
Ελλάδα. Είναι η οικονομία αρκετή για μια θετική ατζέντα ή 
χρειάζονται και άλλα βήματα;

– Οχι. Η Ε.Ε. δεν είναι πρωτίστως μια ενιαία αγορά, 
αλλά μια ένωση κοινών αξιών. Η διμερής μας συνεργασία 
εκτείνεται σε πολλούς τομείς εκτός από την οικονομία και 
την πολιτική: την ασφάλεια, τη μετανάστευση, τις επιστήμες 
και τον πολιτισμό. Οι πολυάριθμες συνεργασίες μεταξύ 
ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων, κυρίως στους 
τομείς των τεχνολογιών του μέλλοντος και της πράσινης 
ενέργειας, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε 
τους πολλούς οικογενειακούς και φιλικούς δεσμούς 
πολιτών των χωρών μας!

– Η Ελλάδα είναι επίσης μια χώρα που εξαρτάται 
σημαντικά από τον τουρισμό. Θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε 
να δούμε σημαντικό αριθμό Γερμανών τουριστών αυτό το 
καλοκαίρι;

– Προς το παρόν ισχύει ταξιδιωτική προειδοποίηση για 
την Ελλάδα. Είμαι όμως πεπεισμένος ότι θα μπορέσουμε 
να την άρουμε σύντομα, όταν θα υποχωρήσει η πανδημία 
και δεν θα υπάρχει πλέον εξάπλωση των μεταλλάξεων. 
Πολλοί Γερμανοί έρχονται με χαρά στην Ελλάδα, έχουν 
εδώ αγαπημένους προορισμούς και προγραμματίζουν τις 
καλοκαιρινές διακοπές τους. Κι εγώ προσβλέπω ξανά με 
χαρά στις ετήσιες θερινές διακοπές μου στην πανέμορφη 
χώρα σας. Γνωρίζω τη μεγάλη σημασία του τουρισμού για 
την ελληνική οικονομία. Εφόσον προχωρούν οι εμβολιασμοί 
με τέτοιους ρυθμούς, αισιοδοξώ ότι θα έρθουν πάρα πολλοί 
Γερμανοί τουρίστες. Μαζί με τον Ελληνα συνάδελφό μου 
ταχθήκαμε και επιτύχαμε την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID, το οποίο θα αποτελέσει 
μια τεράστια διευκόλυνση για τους ταξιδιώτες.

Βασίλης Νέδος

Μίκαελ Ροτ στην «Κ»: «Είμαστε 
αλληλέγγυοι προς την Ελλάδα»

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ
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Η φύση έχει μυστικά που δεν τα φαντάζεται κανείς.  Για 
παράδειγμα, ένα μοναδικό σε όλο τον κόσμο λουλούδι της 
Ελλάδας, το Aristolochia microstoma, χρησιμοποιεί ένα 
πανούργο τέχνασμα για να παγιδεύσει έντομα επικονίασης.

Βγάζει μια δύσοσμη μουχλιασμένη μυρωδιά που μιμείται 
εκείνη των νεκρών εντόμων σε αποσύνθεση, η οποία όμως 
αρέσει σε μερικά έντομα.

Κάποιες μύγες και άλλα μικρά έντομα έλκονται από τη 
μυρωδιά, επειδή αναζητούν πτώματα άλλων εντόμων για 
να ζευγαρώσουν πάνω τους και να αφήσουν μετά εκεί τα 
αυγά τους.

Όταν μπαίνουν στο λουλούδι, τα ζωντανά έντομα 
παγιδεύονται, το επικονιάζουν και μετά απελευθερώνονται 
αβλαβή. Με άλλα λόγια, το φυτό δεν είναι σαρκοφάγο, 
αλλά χρησιμοποιεί ένα τέχνασμα για τον επικονιασμό.

Πρωτοφανής η συμπεριφορά του
«Τα άνθη του Α.microstoma εκλύουν ένα ασυνήθιστο 

μίγμα πτητικών ουσιών που περιλαμβάνουν τις 
αλκυλπυραζίνες, οι οποίες σπάνια παράγονται από 
ανθοφόρα φυτά.

Τα ευρήματα μας δείχνουν ότι πρόκειται για το πρώτο 
γνωστό λουλούδι που ξεγελά τους επικονιαστές, 
μυρίζοντας σαν ψόφιο και αποσυντιθέμενο έντομο», 
δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής καθηγητής Στέφαν 
Ντέτερλ, επικεφαλής των Βοτανικών Κήπων στο αυστριακό 
Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ.

Οι ερευνητές έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό οικολογίας “Frontiers in Ecology & Evolution”.

Το 4% έως 6% των φυτών 
με λουλούδια χρησιμοποιούν 
στρατηγικές παραπλάνησης

Περίπου το 4% έως 6% των φυτών με λουλούδια 
χρησιμοποιούν στρατηγικές παραπλάνησης για να 

Βρέθηκε στην Ελλάδα μοναδικό 
στον κόσμο λουλούδι που παγιδεύει 

τα έντομα με τη μυρωδιά του

εντυπωσιακά λουλούδια που βρίσκονται οριζόντια, κοντά 
στο έδαφος ή μισοθαμμένα στο χώμα ανάμεσα σε σάπια 
φύλλα ή βράχια.
Τα λουλούδια αυτά εκλύουν μια δυσάρεστη οσμή πτώματος, 
αντιληπτή και από τους ανθρώπους σε κοντινή απόσταση.
Οι ερευνητές συνέλλεξαν τέτοια λουλούδια από τρεις 
τοποθεσίες, μια δυτικά της Αθήνας και δύο στην 
Πελοπόννησο.
Από τα συνολικά 1.457 δείγματα, τα 248 περιείχαν 
παγιδευμένα αρθρόποδα έντομα, κυρίως μύγες, οι οποίες 
συνήθως χρησιμοποιούν τα πτώματα των εντόμων για να 
γεννούν εκεί τα αυγά τους και να τρέφονται στη συνέχεια οι 
προνύμφες τους.
Η χημική ανάλυση της οσμής των λουλουδιών που 
ακολούθησε στο εργαστήριο, αποκάλυψε τις ασυνήθιστες 
για λουλούδι ουσίες που παράγει.

διευκολύνουν τον επικονιασμό τους από τα έντομα. Μεταξύ 
άλλων, χρησιμοποιούν μυρωδιές και χρώματα για να 
«διαφημίσουν» τον εαυτό τους. Συχνά το «κόλπο» πιάνει, 
επειδή τα έντομα δεν είναι πολύ ικανά να διακρίνουν το 
τέχνασμα.
Η Αριστολοχία είναι ένα μεγάλο γένος λουλουδιών με 
περίπου 550 είδη σε όλο τον κόσμο. Το όνομα της προέρχεται 
από τις ελληνικές λέξεις «άριστος» και «λοχεία», επειδή 
στην αρχαιότητα πιστευόταν ότι διευκόλυνε τον τοκετό. 
Τα λουλούδια της Αριστολοχίας είναι εντυπωσιακά και 
πολύπλοκα και φημίζονται ότι εγκλωβίζουν περιστασιακά 
τα έντομα της επικονίασης.
Τώρα για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα ότι 
εφαρμόζουν και το…κόλπο του ψόφιου εντόμου.
Το είδος A.microstoma έχει βρεθεί μόνο στη χώρα μας 
και -αντίθετα με άλλες Αριστολοχίες- βγάζει καφετιά όχι 

ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ
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Ένα άγαλμα του Προμηθέα 

στο Τόκυο!

Το μακρινό Τόκυο, η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, δεν 
είναι σίγουρα το πρώτο μέρος που μας έρχεται στο 
μυαλό όταν μιλάμε για τον Προμηθέα. Όμως σε μια τόσο 
απομακρυσμένη από την Ελλάδα περιοχή και με τόσο 
διαφορετικό πολιτισμό θα συναντήσουμε ένα άγαλμα του 
Προμηθέα. Το άγαλμα του Προμηθέα στο Τόκυο βρίσκεται 
έξω από τα γραφεία της πετρελαϊκής εταιρείας JX Holdings 
κοντά στο σταθμό Nihombashi του μετρό.

Ο Προμηθέας ήταν ένας από τους Τιτάνες στην αρχαία 
ελληνική μυθολογία, ο οποίος σύμφωνα με το μύθο έδωσε 
τη φωτιά στον άνθρωπο, την οποία έκλεψε από το θεό 
Ήφαιστο. Όταν ο Δίας έφτιαξε την Πανδώρα, αιτία όλων 

των κακών για τον άνθρωπο, και αποφάσισε να κάνει 
κατακλυσμό για να τιμωρήσει του ανθρώπους ο Προμηθέας 
ενημερώνει το Δευκαλίωνα (γιό του αδερφού του Επιμηθέα) 
και τον προτρέπει να φτιάξει μια κιβωτό. Πράγματι όταν έγινε 
ο κατακλυσμός, σώθηκε ο Δευκαλίωνας με την γυναίκα του 
Πύρρα που δημιούργησαν το Γένος των Ηρώων (τέταρτο 
γένος) και την ανθρωπότητα.

Ο Προμηθέας λοιπόν χάρισε την ελπίδα στον άνθρωπο 
και πράγματι στη βάση του αγάλματος στο Τόκυο 
αναφέρεται η λέξη ελπίδα! Στην Ιαπωνία αναφέρονται 
πολλοί στην πυρηνική ενέργεια σαν «δεύτερη φωτιά» και 
μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα η λέξη ελπίδα 
απέκτησε ιδιαίτερη σημασία.

Ευρώπη 4.000 χρόνια πριν: 
Οι γυναίκες ταξίδευαν 

και οι άντρες κάθονταν 
στο σπίτι!

Περιπλανώμενοι πολεμιστές και ήσυχες νοικοκυρές; 
Μπορεί να συνέβαινε και το αντίστροφο στη δυτική 
Ευρώπη πριν από περίπου 4.000 χρόνια, στο τέλος της 
εποχής του Λίθου και στην αρχή της εποχής του Χαλκού, 
σύμφωνα με μια νέα γερμανική επιστημονική έρευνα, που 
δείχνει τις γυναίκες να τριγυρνάνε σε μακρινές αποστάσεις 
και τους άντρες να προτιμούν τη… γειτονιά τους.

Οι επιστήμονες εξέτασαν γενετικά και αρχαιολογικά 
στοιχεία από 84 άτομα (πολλά ήσαν μέλη ίδιων οικογενειών) 
που είχαν πεθάνει μεταξύ του 2500 και του 1650 π.Χ. στην 
περιοχή Λεχ νότια του ‘Αουγκσμπουργκ της Γερμανίας. 
Διαπιστώθηκε ότι περιέργως η πλειονότητα των γυναικών 
προερχόταν από άλλες περιοχές, ενώ οι άνδρες από τα 
γύρω μέρη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Φίλιπ Στοκχάμερ του 
Πανεπιστημίου Λούντβιχ Μαξιμίλιανς του Μονάχου, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), εκτιμούν ότι η 
κινητικότητα μεμονωμένων γυναικών στο χώρο ήταν ένα 
όχι τοπικό αλλά εκτεταμένο φαινόμενο στην Κεντρική 
Ευρώπη για μια περίοδο τουλάχιστον 800 ετών ανάμεσα 
στις εποχές του Λίθου και του Χαλκού.

Ενώ οι γυναίκες ταξίδευαν σε μακρινά μέρη, σε 
αποστάσεις 300 έως 500 χιλιομέτρων από τη γενέτειρά 
τους, οι άνδρες συνήθως παρέμεναν στον τόπο καταγωγής 
τους. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι έχει υποτιμηθεί ο σημαντικός 

ρόλος που έπαιξαν οι γυναίκες για την ανταλλαγή ιδεών 
και πολιτισμικών αντικειμένων, ενθαρρύνοντας έτσι την 
υιοθέτηση και την εξάπλωση τεχνολογικών καινοτομιών.

«Όλοι ξέρουμε τις ιστορίες για τους άνδρες πολεμιστές 
που πολεμούσαν και έφερναν τροφή στην οικογένεια, ενώ 
οι γυναίκες και τα παιδιά έμεναν στο σπίτι. Όμως φαίνεται 
πως τα πράγματα ήσαν αρκετά διαφορετικά. Η μελέτη 
μας δείχνει ότι σχεδόν κανένας άνδρας δεν ταξίδευε, ενώ 
αντίθετα δύο στις τρεις γυναίκες το έκαναν» δήλωσε ο 
Στοκχάμερ.

Η πόλη στην οποία… 
απαγορεύεται να πεθάνεις!

Η αρκτική πόλη Longyearbyen στα νησιά Svalbard της 
Νορβηγίας έχει έναν περίεργο νόμο σε ισχύ: Ο θάνατος… 
απαγορεύεται και η πόλη έχει μόνο ένα μικρό νεκροταφείο 
που σταμάτησε να λειτουργεί από το 1918. Όταν κάποιος 
είναι σοβαρά άρρωστος ή πεθαίνει μετακινείται στην 
ενδοχώρα ενώ αν κάποιος πεθάνει στο Longyearbyen 
δεν ενταφιάζεται εκεί. Η θερμοκρασία φτάνει τους -45οC 
και το έδαφος παγώνει σε αρκετό βάθος. Τα σώματα των 
νεκρών δεν αποσυντίθενται. Μάλιστα παραμένουν τόσο 
καλά διατηρημένα που επιστήμονες ανακάλυψαν ίχνη της 
Ισπανικής Γρίπης, που ξέσπασε στην Ευρώπη στις αρχές 
του προηγούμενου αιώνα.

Έτσι για λόγους κοινωνικής ηθικής, αποσύνθεση 
των πτωμάτων, αλλά και λόγους υγείας, καθώς οι ιοί 
διατηρούνται επίσης, στο Longyearbyen απαγορεύτηκε ο 
θάνατος ή για να ακριβολογούμε η ταφή των νεκρών.
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Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο; Τρεις Έλληνες 
αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν γύρω από το 
φαγητό, ο καθένας και σε μία διαφορετική ευρωπαϊκή 
πρωτεύουσα. Ο Νίκος Χανδόλιας φτιάχνει τα πιο 
εντυπωσιακά ψωμιά που έχω δει τελευταία στο Ins-
tagram, διευρύνοντας τα όρια του baking, ο Σπύρος 
Μαριάτος δημιουργεί λαχταριστά cheesecakes ενώ 
ο Αναστάσης Γιαννουσάκης έχει ήδη μάθει τους 
Γερμανούς να τρώνε μπριάμ και σπανακόπιτα.

Ένας IG λογαριασμός
ωδή στο baking από το Λονδίνο

Δύσκολο να πιστέψεις ότι ο Νίκος Χανδόλιας, ο 
άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις δημιουργίες 
του @frommydadsbakery δεν δηλώνει επαγγελματίας 
αρτοποιός. Η αγάπη του για το ψωμί, ωστόσο, όπως 
και για το καλό φαγητό γενικότερα, έχουν περάσει 
στο DNA του. «Μεγάλωσα στην Κατερίνη, μέσα 
σε μια οικογένεια που αγαπάει το φαγητό και τη 
μαγειρική και στην οποία όλοι ζύμωναν και έψηναν. 
Ο μπαμπάς αρτοποιός με τα ψωμιά του, οι γιαγιάδες 
με τις πίτες και τα πιροσκί τους, τα σπιτικά φαγητά της 
μαμάς και τα γλυκά της αδερφής μου – πλέον Pas-
try Chef – αποτέλεσαν και αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της ζωής μου. Άλλωστε, οι πρώτες εικόνες 
και μυρωδιές της παιδικής μου ηλικίας είναι από τον 
φούρνο του πατέρα μου. Υπομονή, επιμονή, ξενύχτι 
και εργατικότητα είναι μερικά από τα στοιχεία που 
μου κληροδότησε ο πατέρας μου».

Ο Νίκος σπούδασε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών στη Θεσσαλονίκη, με τη φοιτητική 
του ζωή εκεί να συνοδεύεται πάντοτε, πέρα 
από τα τρομερά ξενύχτια, από ωραίο φαγητό 
– «δικαιώνοντας ίσως έτσι το στερεότυπο της 
φημισμένης γαστρονομικής κουλτούρας του Βορρά» 
θα πει ο ίδιος. Παράλληλα με τις σπουδές του και σε 
μια προσπάθεια να διοχετεύσει τις καλλιτεχνικές του 
ανησυχίες, ήρθε στη ζωή του ο χορός, τα «βήματα» 
του οποίου τον οδήγησαν στο Μόντρεαλ του Καναδά 
και το πανεπιστήμιο Concordia. Εκεί ολοκλήρωσε 
ένα ερευνητικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις 
Διαδραστικές Τέχνες και πέντε χρόνια αργότερα, 
θέλοντας να έρθει πιο κοντά στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη, μετακόμισε στο Λονδίνο όπου ζει ως 
σήμερα και εργάζεται ως Head of Technology στο 
στούντιο των καλλιτεχνών Random International.

«Σε όλη αυτή τη διαδρομή, 
το φαγητό και το ψωμί έχουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο, με την 
έννοια ότι πάντα, όπου και αν 
βρίσκομαι, θέλω το σπίτι μου να 
είναι ο χώρος όπου μαζευόμαστε 
οι φίλοι και περνάμε καλά, 
μου αρέσει δηλαδή να είμαι 
ο οικοδεσπότης. Μία από τις 
αγαπημένες μου παιδικές 
αναμνήσεις είναι η εικόνα 
του πατέρα μου να ζυμώνει 
το ψωμί ανάμεσα σε στοίβες 
αλευριού. Η ενασχόλησή μου 
με το ψωμί δε μου επιβλήθηκε 
λόγω οικογενειακής παράδοσης, 
αλλά ήρθε μεταγενέστερα στη 
ζωή μου ως ένας φόρος τιμής 
στον πατέρα μου ο οποίος δε 
βρίσκεται πια στη ζωή.

Ο λογαριασμός μου στο Insta-
gram @frommydadsbakery έγινε 
η δική μου προσωπική εκδοχή 
της οικογενειακής παράδοσης, 
εστιάζοντας στο προζύμι 
και στα φυσικά προϊόντα. 
Κατέληξε μάλιστα να είναι πια 
ένα προσωπικό ημερολόγιο 
καταγραφής των συνταγών, των 
προσπαθειών, αλλά και των 

Έλληνες που ζουν και μαγειρεύουν 
επαγγελματικά στο εξωτερικό

ιδεών μου σε σχέση με τις ζύμες και το ψωμί (baking 
journal).

Για μένα, το ψωμί είναι ο καμβάς μου. Μου αρέσει να 
το κάνω όσο πιο πολύχρωμο και δημιουργικό γίνεται. 
Σε τελική ανάλυση, στην περίπτωσή μου το ψήσιμο 
δεν είναι ούτε χόμπι ούτε επάγγελμα, είναι πάθος. 
Σε μια προσπάθεια να συνδυάσω παραδοσιακές και 
νέες τεχνικές, πειραματίζομαι διαρκώς με σύγχρονα 
υλικά και γεύσεις. Οι συνταγές μου και οι προζυμένιες 
μου δημιουργίες είναι εμπνευσμένες από στοιχεία 
του κόσμου της τέχνης, ταξίδια που έχω κάνει και 
μέρη που έχω ζήσει, ή από οικογενειακές συνταγές 
και αναμνήσεις. Χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 
μη συμβατικών συστατικών, όπως χυμούς ή 
πούδρες βιολογικών λαχανικών, θέλω να διευρύνω 
τα δημιουργικά όρια του ψησίματος με προζύμι μέσω 
πολύπλοκων αλχημικών πειραμάτων και μοναδικών 
αρωματικών προφίλ».

«Η οικογένεια και οι φίλοι μου ήταν εξ αρχής 
υποστηρικτικοί, αλλά όταν όλη αυτή η συστηματική 
προσπάθεια άρχισε να βγαίνει σιγά-σιγά προς τα 
έξω, μέσω του λογαριασμού μου στο Instagram @
frommydadsbakery, εισέπραξα άμεσα πολύ θετικό 
feedback από επαγγελματίες bakers και έμπειρους 
λάτρεις του ψωμιού, πράγμα που με παρακίνησε να 
εξελίξω περαιτέρω τις συνταγές και τις ιδέες μου. 
Αυτό που φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη απήχηση 
είναι η αποκλειστική χρήση φυσικών συστατικών 
προκειμένου να χρωματίσω τα ψωμιά και τις 
ζύμες, σε συνδυασμό φυσικά με την έμφαση που 
προσπαθώ να δίνω στην αισθητική τους. Κάποιες 
από τις πολύ αγαπημένες συνταγές μου είναι σίγουρα 
το red velvet ψωμί, καθώς και μια δική μου εκδοχή 
της παραδοσιακής τυρόπιτας, αλλά με πολύχρωμο, 
προζυμένιο φύλλο».

Για την ώρα, τα προϊόντα του Νίκου δεν διοχετεύονται 
πέραν των φιλικών τραπεζιών και της κουζίνας του 
αλλά το άμεσο μέλλον προβλέπεται ενδιαφέρον. 
«Όλες οι δημιουργίες και οι συνταγές μου είναι 
ουσιαστικά μέρος ενός ευρύτερου πρότζεκτ 
που ετοιμάζω. Είναι νωρίς ακόμα για περαιτέρω 
λεπτομέρειες για το πού και πώς αυτό το πρότζεκτ θα 
υλοποιηθεί, αλλά σίγουρα το επιχειρείν στην Αθήνα 
με ιντριγκάρει περισσότερο από αυτό του Λονδίνου».

«Σίγουρα, λόγω των περιοριστικών μέτρων της 
πανδημίας, έχουμε όλοι στραφεί περισσότερο 
στους προσωπικούς μας χώρους, και ειδικότερα 

Ο Αναστάσης από το 
Βερολίνο, ο Σπύρος από 

το Άμστερνταμ και ο Νίκος 
από το Λονδίνο έχουν κοινή 

αφετηρία - εκτός από την 
Ελλάδα - το φαγητό.
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στις κουζίνες μας. Μπορώ να πω ότι η καραντίνα 
μού έδωσε χρόνο – όπως εξάλλου σε όλους όσους 
αγαπούν τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική – να 
εξελίξω τις τεχνικές και τις συνταγές μου, καθώς 
επίσης με οδήγησε να έρθω πιο κοντά σε μια όμορφη 
κοινότητα από bakers και λάτρεις του ψωμιού. Νιώθω 
πολύ τυχερός που είμαι μέλος αυτής της μεγάλης 
κοινότητας και είμαι ευγνώμων που οι δημιουργίες 
μου έχουν τύχει τέτοιας μεγάλης ανταπόκρισης σε 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

Η αθηναϊκή επανάσταση 
του ψωμιού

Κι ένα μυστικό για το baking στο σπίτι: «Για ένα 
καλό αποτέλεσμα θέλει πολλές δοκιμές, πολλές 
προσαρμογές και αρκετή παρατηρητικότητα. Το 
μυστικό είναι να φτιάξεις ένα δυνατό προζύμι το οποίο 
το τρέφεις σε καθημερινή βάση, ενώ παράλληλα 
παρακολουθείς τη συμπεριφορά του. Το τέλειο είναι 
υποκειμενικό και εξαρτάται από πάρα πολλούς 
παράγοντες, όπως το αλεύρι που έχεις στη διάθεσή 
σου, τη θερμοκρασία στο χώρο σου, την εποχή, τον 
εξοπλισμό που διαθέτεις και πολλούς άλλους. Έτσι, 
το μόνο που πραγματικά μπορείς να κάνεις για να 
μάθεις και να βελτιωθείς σε αυτό, είναι να διαλέξεις 
αρχικά ένα καλό τοπικό αλεύρι (της αρεσκείας σου 
– λευκό σκληρό, ολικής κτλ), να μάθεις σταδιακά 
πώς συμπεριφέρεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες 
(θερμοκρασία και υγρασία), προκειμένου να 
καταλάβεις σιγά-σιγά πώς «συνεργάζονται» όλοι μαζί 
οι επιμέρους παράγοντες».

Ο Σπύρος σπούδασε μαγειρική, γνωρίζοντας ότι 
ήθελε να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική μιας και 
δηλώνει «φανατικός των γλυκών». Μετά από αρκετά 
χρόνια μαγειρικής εμπειρίας στην Ελλάδα, έχοντας 
δουλέψει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ήθελε να 
διευρύνει τους μαγειρικούς του ορίζοντες και κάπως 
έτσι διάλεξε το Άμστερνταμ, με κάποιες μικρές 
στάσεις στο Παρίσι και το Εδιμβούργο.

Ο Σπύρος άνοιξε το πρώτο μαγαζί αποκλειστικά με 

cheesecakes στο Άμστερνταμ. / Cheesy Cakes
«Η ιδέα του να δημιουργήσω το Cheesy Cakes 
ξεκίνησε από το ότι δεν υπήρχε στην πόλη ένα 
μαγαζί που να ειδικεύεται μόνο σε ένα κέικ. Επειδή 
στις μέρες μας είναι πολύ διαδεδομένη η ιδέα των 
concept stores και το cheesecake είναι από τα πιο 
δημιουργικά και αγαπημένα μου κέικ αποφάσισα να 
φτιάξω αυτό το μαγαζί. Το στήσιμο μιας επιχείρησης 
είναι παντού το ίδιο, χρειάζεται πολλή δουλειά, 
υπομονή και αρκετό τρέξιμο».

Cheesy Cakes
Το feedback που παίρνει ο Σπύρος από τον κόσμο 
είναι ο ενθουσιασμός, αφού όπως λέει και ο ίδιος, 

οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για κάτι πρωτότυπο και 
νόστιμο, ειδικά όταν έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε 
190 γεύσεις. Ο Σπύρος δυσκολεύεται να ξεχωρίσει 
συνταγή αλλά επιλέγει μία από κάθε κατηγορία 
(βοηθώντας έτσι κι εμάς την επόμενη φορά που θα 
ταξιδέψουμε στην ολλανδική πρωτεύουσα).

«Από ψημένα cheesecakes για πάντα το Βakewell, 
βασισμένο στην αγγλική τάρτα (μαρμελάδα κεράσι, 
αμύγδαλα), από τα Βasque burnt cheesecakes το 
‘kaya’ (ασιατική μαρμελάδα καρύδα) και από τα μη 
ψημένα γι΄ αυτή την περίοδο είναι το πορτοκαλόπιτα 
cheesecake με μαστίχα και από τα αλμυρά η τορτίγια 
με το jamon Iberico και την κρέμα από τρούφες».

ΜΑΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ
oneman.gr
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