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ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ...

Απ' την αρχή τα μέτρα
Μετά τη Βικτώρια και τη ΝΝΟ, η
Νότια Αυστραλία τέθηκε επίσης σε
εγκλησμό, αφού οι υγειονομικές
αρχές επιβεβαίωσαν ότι το
στέλεχος Δέλτα του κορονοϊού
έχει πλέον εισαχθεί στην πολιτεία
μας. Μέχρι την Δευτέρα, είχαν
ταυτοποιηθεί 19 περιπτώσεις.
Το ελληνικό εστιατόριο Greek
on Halifax και το οινοποιείο Tenafeate Creek Winery στα βόρεια της
Αδελαΐδας χαρακτηρίστηκαν ως
σημεία υψηλού κινδύνου καθώς
πολλά από τα νέα κρούσματα
εντοπίστηκαν εκεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης αρκετά καταστήματα
και άλλες εγκαταστάσεις ως σημεία
έκθεσης στον κορονοϊο.
«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από

το να επιβάλουμε κάποιους μάλλον
σκληρούς περιορισμούς», δήλωσε ο
πρωθυπουργός Στίβεν Μάρσιαλ την
προηγούμενη Τρίτη.
Ο εγκλεισμός που ξεκίνησε
την Τρίτη 20 Ιουλίου, θα αρθεί την
Τετάρτη 27 Ιουλίου είπε ο Πρέμιερ.
Τα σχολεία έκλεισαν για μια
βδομάδα, όμως, όπως δήλωσε ο
Πρωθυπουργός, και ενώ το Παροικιακό Βήμα βρίσκεται στο τυπογραφείο, θα ξανανοίξουν αυτή την
Τετάρτη 28 Ιουλίου.
Σημειώνεται ότι καθώς η Νότια
Αυστραλία τέθηκε σε εγκλεισμό
την περασμένη βδομάδα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει κηρύξει
περιοχές τοπικής αυτοδιοίκησης

στη μητροπολιτική Αδελαΐδα ως
«εστίες μόλυνσης», πράγμα που
σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις σε αυτές
τις περιοχές έχουν πρόσβαση σε
κρατικές πληρωμές.
Τα ά το μ α π ρ ο σ ωπ ι κο ύ θ α
λάβουν $600 εάν χάσουν περισσότερες από 20 ώρες εργασίας στη
διάρκεια του εγκλησμού, ή $375 εάν
χάσουν μεταξύ οκτώ και 20 ώρες
εργασίας.
Η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας ανακοίνωσε επιχορηγήσεις
ύψους $3.000 για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις που έχουν σημαντική
α πώλ ε ι α ε ι σ ο δ ή μ α το ς κα ι ο ι
τεχνίτεςθα μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για επιχορήγηση $1.000.

Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΘΑ ΑΡΘΕΙ,
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ

Στο μεταξύ, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε χθες ο Πρέμιερ Μάρσιαλ στο Παροικιακό
Βήμα, ο εγκλεισμός θα αρθεί την
Τετάρτη 28/7. Ωστόσο τα μέτρα
θα συνεχισθούν. Θα τηρούνται οι
αποστάσεις, 1 άτομο κάθε τέσσερα
τετρ. μέτρα, μέχρι 10 άτομα σε
ιδιωτικές εκδηλώσεις και στα σπίτια
και μέχρι 50 άτομα σε κηδείες και
γάμους. Υποχρεωτικές οι μάσκες σε
χώρους προσωπικής φροντίδας.
Το Π. Βήμα ενθαρρύνει τους αναγνώστες μας να παρακολουθούν τα
Ελληνικά προγράμματα του 5ΕΒΙ για
συνεχή και ανανεωμένη ενημέρωση.

Κάτω τα χέρια από την Αμμόχωστο - Κάτω τα χέρια από την Κύπρο!

Σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 18 Ιουλίου στο μνημείο της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Α. η εκδήλωση
μνήμης και τιμής για την τραγωδία του Ιούλη 1974 με το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β' που άναψε το πράσινο φως στην Τουρκική
εισβολή για την κατάληψη του 37% του Κυπριακού εδαφους τις συνέπειες της οποίας ζει ακόμη ο λαός της Κύπρου με την κατοχή και τους κινδύνους που
ελλογχεύουν για τη μονιμοποίηση της διχοτόμησης και ίσως νέα δεινά για την πατρίδα μας. (Περισσότερα στις εσωτερικές σελίδες) Φωτογραφία: Χάρης Ππύρος

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Ασθενεί το πολιτειακό σύστημα υγείας

Δύο από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αδελαΐδα αναγκάστηκαν να κηρύξουν ταυτόχρονα κρίσιμα περιστατικά προ
ημερών λόγω συνωστισμού στα
τμήματα πρώτων βοηθειών.
Το Royal Adelaide Hospital
(RAH) και το Queen Elizabeth
Hospital (QEH) προέβησαν
σε έκτακτη προειδοποίηση
ως απάντηση στην αυξημένη
ζήτηση.
Αυτή η εξέλιξη ήρθε μόλις ένα
μήνα αφότου το RAH εξέδωσε
τελευταία μια «προειδοποίηση
για σοβαρά περιστατικά», με τον
επικεφαλής του Τμήματος Υγείας
της ΝΑ να λέει τότε ότι «μια
σειρά πρωτοβουλιών για την
αποσυμφόρηση της πίεσης στα
νοσοκομεία και το προσωπικό

μας» είχε τεθεί σε εφαρμογή.
Είχαν επίσης προηγηθεί
επανειλημμένες προειδοποιήσεις
από τα εργατικά συνδικάτα ότι
τα συνεχιζόμενα προβλήματα
στο σύστημα υγείας θέτουν σε
κίνδυνο τη ζωή των ασθενών,
με μια νεαρή γυναίκα σήμερα
να λέει ότι «θα μπορούσε να
είχε πεθάνει» από εσωτερική
αιμορραγία τον περασμένο μήνα.
Για να διευκολυνθεί
η κα τά σ τα σ η , όλ ε ς ο ι μ η
απαραίτητες δραστηριότητες
διατάχθηκαν να μετατεθούν
για 48 ώρες από τη στιγμή της
έκτακτης προειδοποίησης για
να επιτρέψουν στους κλινικούς
ιατρούς να επικεντρωθούν στη
ροή εκτάκτων περιστατικών.
Ωστόσο, η ένωση εργαζομέ-

νων ασθενοφόρων δήλωσε ότι
το πρόβλημα του συστήματος
υγείας συνέχισε να ταλανίζει
τους ασθενείς, λέγοντας ότι ένα
μωρό έξι μηνών με αναπνευστικά προβλήματα έμεινε περιμένοντας ασθενοφόρο για 45
λεπτά τη ν περασμένη Δευτέρα.
Το Union είπε ότι το μωρό
ήταν υπόθεση προτεραιότητας
και θα έπρεπε να είχε εξεταστεί
μέσα σε 16 λεπτά.
Επίσης μια νεαρή μητέρα
21 ετών, μίλησε για το δικό
της επεισόδιο κατά το οποίο
ένοιωσε δυνατό πόνο στο
στομάχι και πήγε με ασθενοφόρο
σ το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο Φ λ ί ν τ ε ρ ς
όπου περίμενε 5 ώρες μέχρι
να της δώσουν κρεβάτι.
Υπερηχογράφημα που τελικά

της έγινε, έδειξε ότι είχε πάθει
εσωτερική αιμορραγία.
Η Ενωση Μαιών NA, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπήρχαν
1 2 2 έ γ κ υ ε ς γ υ ν α ί κ ε ς πο υ
περίμεναν στις Πρώτες Βοήθειες
για να τους δωθεί ένα κρεβάτι
στα διάφορα νοσοκομεία της
πόλης.
Ο π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς Στ ί βεν Μάρσαλ δήλωσε ότι η
κυβέρνηση επενδύει ένα
δισεκατομμύριο δολάρια
για βελτιώσεις στο σύστημα
υγείας. “Εργαζόμαστε σκληρά
για να επεκτείνουμε την ικανότητα έκτακτης ανάγκης σε
ολόκληρη την πολιτεία με άλλα
140 κρεβάτια για να ανταποκριθούμε”, δήλωσε ο κ.
Μάρσιαλ.

Η Αρτεμις Ππύρου, νυν κάτοικος
Αδελαΐδας, χαρακτηριστική φιγούρα
τα τελευταία χρόνια στις εκδηλώσεις
με τη φωτογραφία του αγνοούμενου
της εισβολής, ανηψιού της Ηλία

Επίκαιροι στίχοι
Για την Κύπρο μας!..
Ενα έχω πατρίδα μου στη ξενιτιά σκοπό!..
Για σένα ν’ αγωνίζομαι και να σε αγαπώ!..
Αναμετρώ τη δύναμη μα και την αντοχή μου
κι αν της καρδιάς μου οι παλμοί τρομάζουν τη ψυχή μου,
που γίνηκε ηφαίστειο και πάει να εκραγεί,
όταν ακούει του πόνου σου τη δυνατή κραυγή,
από την μακροχρόνια ολάνοιχτη πληγή σου,
για τους αγνοουμένους σου και τη χαμένη γη σου,
της προσφυγιάς τον καημό, τα τόσα σου τα πάθη,
την αδικία που γνώρισες, την ανθρωπιά που εχάθη!..
Χαρά δε θάχω στη ζωή, μα ούτε και ελπίδα,
αν πάψω ν’ αγωνίζομαι για Σε γλυκειά Πατρίδα!..
Τάκης Λαβίθης
(Αναδημοσιεύεται από την έκδοση
Ιουλίου 1998 του Π. Βήματος)
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Όταν περισσεύει το θράσος

Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Τουρκία στην ΑΟΖ της
Κύπρου και στην Αμμόχωστο
είναι παράνομες, προκλητικές,
απαράδεκτες και καταδικαστέες.
Αν μάλιστα προχωρήσει με την
υλοποίηση των απειλών της στην
Αμμόχωστο θα έχει ενταφιάσει, σε
μεγάλο βαθμό, κάθε προοπτική
επίλυσης του Κυπριακού.
Δικαιολογημένα η κυπριακή
κυβέρνηση κινητοποιείται διεθνώς
καταγγέλλοντας τις παράνομες
ενέργειες της. Οι μέχρι στιγμής
αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας κρίνονται ικανοποιητικές.
Δυστυχώς όμως δεν μπορούν να
αντιστρέψουν την αρνητική ροή
των εξελίξεων.
Η Τουρκία ανέμενε την ένταση
των αντιδράσεων. Γνωρίζει ότι
η διεθνής κοινότητα δεν είναι
δυνατό να αποδεχτεί την απαράδεκτη απαίτηση της για λύση
δύο κρατών. Όπως γνωρίζει
επίσης πολύ καλά ότι ο χρόνος
λειτουργεί υπερ της. Αν δεν γίνουν
κινήσεις από την πλευρά μας που
θα της αφαιρούν τα προσχήματα,
θα συνεχίσει ανενόχλητη την
πορεία της και σιγά-σιγά θα
υλοποιήσει τον στόχο της.
Δικαιολογημένα η Κυβέρνηση
ζητά ενότητα και ομοψυχία για
να αντιμετωπιστεί η κατάσταση
όπως έχει διαμορφωθεί. Για
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος
χρειάζεται σύμπνοια προσεγγίσεων και τακτικής. Αυτό όχι
μόνο δεν υπάρχει αλλά δυστυχώ ς ε ί ν α ι π ρ ο φ α ν έ ς ότ ι η
Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το
όλο ζήτημα επιφανειακά και με
στόχο την κοινή γνώμη στην
ελληνοκυπριακή κοινότητα. Οι
δηλώσεις του κ. Αναστασιάδη
για αφαίρεση διαβατηρίων και
κλείσιμο οδοφραγμάτων αυτό
αποδεικνύουν. Τέτοιες ενέργειες
απλώς θα βαθύνουν περισσότερο
το χάσμα και θα διευκολύνουν
την Τουρκία στην υλοποίηση των
στόχων της. Θα της αρκεί να λέει
στην διεθνή κοινότητα «ιδού, οι
δύο κοινότητες δεν μπορούν να
συμβιώσουν, οπόταν πρέπει να
ζουν χωριστά».
Υπάρχει όμως και κάτι άλλο
πιο σημαντικό που δεν πρέπει
να ξεχνά κανείς. Στο Κραν
Μοντανά όπως είπε ο Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Κύπριος
ΥΠΕΞ και ο διαπραγματευτής
μας, φτάσαμε στο παρά ένα της

λύσης. Γιατί δεν την πετύχαμε
είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το
αφήγημα του κ. Αναστασιάδη
για το τι έγινε εκεί δεν πείθει τον
ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και
γενικότερα τη διεθνή κοινότητα.
Μετά το ναυάγιο στο Κραν
Μοντανά ο κ. Αναστασιάδης
για δύο και πλέον χρόνια ξέχασε τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και φλέρταρε με τη
λύση δύο κρατών. Αυτό το λένε
πρώην στενοί του συνεργάτες, ο
Αρχιεπίσκοπος, πολιτικοί αρχηγοί, αρκετοί παράγοντες της
κυπριακής κοινωνίας και η τουρκική πλευρά. Ας δεχτούμε ότι η
Τουρκία έχει σκοπιμότητες και
τα λέει. Οι άλλοι παραφρόνησαν
ομαδικά; Ο κ. Μαυρογιάννης
μόλις πριν λίγες μέρες είπε ότι
«χάσαμε την αξιοπιστία μας διεθνώς».
Αντί ο κ. Αναστασιάδης να
συνειδητοποιήσει τις τεράστιες
του ευθύνες για τις αρνητικές
εξελίξεις επιχειρεί να διαψεύσει
τους πάντες. Στην τελευταία του
συνέντευξη επιχειρεί να διαγράψει
τις παλινδρομήσεις του των
τελευταίων οκτώμιση χρόνων.
Παρουσιάζεται υπερπατριώτης
που το μόνο που τον νοιάζει
είναι η πατρίδα και ο λαός. Ξεχνά
ότι είναι πολλοί εκείνοι που
γνωρίζουν τι έλεγε και τι έκανε.
Γι α ν α σ υ μ π ε ρ ι φ έ ρ ε τ α ι
κάποιος έτσι χρειάζεται να έχει
περισσό θράσος. Είναι κρίμα γιατί
ο Πρόεδρος ενός κράτους συμπεριφέρεται έτσι. Η Ιστορία όμως
είναι αδέκαστη. Αν πάμε στην
διχοτόμηση θα τον καταγράψει ως
τον ηγέτη της διχοτόμησης.
Άντρος Κυπριανού
Τέως Γενικός Γραμματέας
ΚΕ ΑΚΕΛ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ÅËËÇÍÉÊÏ ÑÁÄÉÏÖÙÍÉÊÏ
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ Í.Á.
Ùñåò Ëåéôïõñãßáò Åëëçíéêþí ÐñïãñáììÜôùí Ñáäéïöùíéêïý
Óôáèìïý 5ÅÂÉ FM - Óôç óõ÷íüôçôá 103.1 Ìåãáêýêëùí
ÔÑÉÔÇ: 3.00 -4.00ìì - Γεύση από Ελλάδα με τον Θοδωρή Παναγόπουλο
ÔÅÔÁÑÔÇ: 4.00 - 5.00ìì - Ελληνικό Μουσικό Πρόγραμμα
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ: 8.00ðì - 9.00ðì Ðñüãñáììá ôçò ÅëëçíéêÞò 		
Ïñèüäïîçò Êïéíüôçôáò Í.Á. εκφ. η Καιτη Σαρηπασόγλου

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ: 2.30ìì - 3.30ìì. “Επίκαιρα Θέματα” με τον Παναγιώτη
Ππύρο.

ΣΑΒΒΑΤΟ: 12.00ðì - 1.00ðì - με την Ιωάννα Λάππα.
ÊÕÑÉÁÊÇ: 5.00ìì - 6.00ìì. "Κυριακάτικη Συνάντηση" - με την 		
Ελένη Μερμίγκη.
Συντονισμένοι στο 5ΕΒΙ, στους 103.1μεγ. ταξιδεύετε στην Ελλάδα
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Βλέπει καταστροφή Τουρκίας

Ο Τούρκος στρατηγός, πρώην
υπαρχηγός του ΓΕΕΘΑ, Εργκίν
Σαϋγκούν, έλεγε τα εξής για την
επερχόμενη
καταστροφή
της
Τουρκίας κατά τα μέσα του 2020. ‘’
Στο τέλος θα έρθει και η σειρά της
Τουρκίας. Αυτό το λέω από τα βάθη
της καρδιάς μου, και λυπάμαι που το
λέω. Αυτή όμως είναι η αλήθεια. Εάν
οι ΗΠΑ βλέπουν τους Τούρκους ως
εχθρούς, εγώ πρέπει να αμυνθώ κατά
των ΗΠΑ. Όμως ως στρατιωτικός
μην περιμένετε να αμυνθώ κατά των
ΗΠΑ με Αμερικανικά όπλα. Όταν
κάποιο κράτος παίρνει ένα οπλικό
σύστημα από τις ΗΠΑ οι Αμερικανοί
δεν δίνουν τους ακριβείς κωδικούς.
Κρατούν τους κωδικούς μυστικούς.
Αυτό σημαίνει πως, όποτε θέλουν
οι Αμερικανοί μπορούν να κάνουν
αυτά τα οπλικά συστήματα να μην
λειτουργήσουν. Ήδη οι ΗΠΑ έχουν
καταστρέψει το Ιράκ και την Συρία,
και έρχεται η σειρά της Τουρκίας.
Αυτήν την προειδοποίηση την έχει
δημοσιεύσει το ίντερνετ-χαμπέρ,
και έγινε κατά την διάρκεια της
εκδήλωσης που είχε διοργανώσει το
Turkish heritage organization στην
Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.
Με αφορμή δε την κρίση στις
Αμερικανοτουρκικές
σχέσεις
είπε ότι οι S-400 είναι ένα μικρό
πρόβλημα, και ότι υπάρχουν άλλα
θέματα στα οποία πρέπει να δοθεί
προσοχή. Εάν δεχθούμε λέει να μην
πάρουμε τα Ρωσσικά S-400, τότε οι
Αμερικανοί θα βάλουν στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων και άλλες
απαιτήσεις.
Θα πούνε οι Αμερικανοί, Τουρκία
να μην συνάψεις καμμία συμφωνία
με το Ιράν. Εάν εμείς οι Τούρκοι

συμφωνήσουμε να μην κάνουμε
καμμία συμφωνία με το Ιράν, τότε
θα μας πουν οι Αμερικανοί, εντάξει,
τώρα αναγνωρίστε το Κουρδικό
κράτος που δημιουργήσαμε στην
Βόρεια Συρία. Εάν πούμε όχι στην
δημιουργία του Κουρδικού κράτους,
τότε θα μας πουν οι Αμερικανοί,
Τούρκοι, δεν έχετε κανένα δικαίωμα
να κάνετε έρευνες στην Ανατολική
Μεσόγειο. Γιαυτό τονίζω πως το
πρόβλημα για μένα δεν είναι οι
S-400 ή τα F-35. Oι Αμερικανοί δεν
ανέχονται την ανεξάρτητη Τουρκική
εξωτερική πολιτική. Δεν θέλουν
την Τουρκία να γί νει περιφερειακή
δύναμη. Το ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν
να δώσουν τα αεροσκάφη F-35
στην Τουρκία, απεφασίσθη το 2010
από την επιτροπή εξωτερικών και
άμυνας του κογκρέσου. Κιαυτό γιατί
εάν δοθούν στην Τουρκία τα F-35
θα ανατραπούν οι ισορροπίες στην
Μέση Ανατολή.
Οπότε το Ισραήλ θα χάσει την
αεροπορική υπεροχή που έχει τώρα.
Για τις ΗΠΑ και την Δύση, στην Μέση
Ανατολή υπάρχουν δύο σοβαρά
προβλήματα. (1) Το Ισραήλ, και (2)
οι ενεργειακές πηγές. Στην Μέση
Ανατολή, δεν υπήρχε κράτος φιλικό
προς το Ισραήλ. Μπορούν όμως να
δημιουργήσουν ένα φιλικό κράτος
προς το Ισραήλ, και αυτό είναι το
ανε ξάρτητο Κουρδικό κράτος. Είναι
όμως αρκετό αυτό; Όχι δεν είναι,
διότι πρώτα πρέπει να καταστρέψει
τους εχθρούς του το Ισραήλ.Τώρα
όμως τελευταία το Ισραήλ σιγά-σιγά
άρχισε να συνάπτει συμφωνίες και
με ορισμένα Αραβικά κράτη.
Ο στρατηγός Σαϋγκούν ήταν
ο πιο ισχυρός από όλους τους

Καταργούνται σιγά σιγά όλα τα εργατικά δικαιώματα και κεκτημένα στην Ελλάδα. Η
γελοιογραφία του Κώστα Γρηγοριάδη
Όπως όλοι ξέρουμε με το
διάβασμα η ώρα μας περνάει
ευχάριστα ειδικά όταν το
περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον, αλλά
εκτός αυτού είναι και όπλο που
γιατρεύει το άγχος τη μελαγχολία
αλλά και τη μοναξιά. Η ιδέα αυτή ότι
το βιβλίο γιατρεύει έχει αρχίσει για
πολλά χρόνια στην Αγγλία.
Και αυτή η ιδέα υποστηρίζεται
από τους γιατρούς, από τους
ψυχίατρους και γενικά από όλους
αυτούς που έχουν να κάνουν με την
υγεία.
Ο ι ε ι δ ι κ ο ί λ έ ν ε ό τ ι έ χο υ ν
δει μεγάλη βελτίωση στους
συμμετέχοντες και στους ασθενείς
τους από τα προγράμματα αυτά.
Η θεραπεία αυτή όμως δεν
είναι να πάρουν ένα βιβλίο να το
διαβάσουν και να το τελειώσουν,
παρά είναι οργανωμένα γκρουπ που
γράφουν μέλη και εκεί υπάρχουν και
οι άξιοι εθελοντές που βοηθάνε στα
προγράμματα αυτά.
Όταν άρχισε το πρόγραμμα
αυτό μας λένε ότι ήταν ένας πολύ
μ ι κ ρ ό ς α ρ ι θ μ ό ς όπω ς γ ί ν ε τα ι
συνήθως σε όλα τα γκρουπ και τώρα
υπάρχουν πάνω από 80 γκρουπ
και λειτουργούν για δύο ώρες την
εβδομάδα.
Σε αυτά τα γκρουπ παίρνουν
μέρος πολλοί άνθρωποι οι οποίοι
αγαπούσαν το βιβλίο όταν ήταν πιο
νέοι αλλά είναι και άλλοι που δεν
διάβαζαν καθόλου.

Θεραπεία με το
διάβασμα
Τα προγράμματα αυτά είναι
φιλανθρωπικά και διδάσκονται σε
σχολεία.σε ιατρεία, σε νοσοκομεία,
ημερήσια νηπιαγωγεία αλλά και σε
βιβλιοθήκες.
Μια νεαρή κοπέλα που σπούδαζε
σε πανεπιστήμιο για να γίνει
θεραπεύτρια μας λέει ότι καθώς είχε
ασχοληθεί σε τέτοια γκρουπ την
ικανοποίηση που λάμβανε δεν την
είχε λάβει ποτέ από ότι άλλο είχε
κάνει στη ζωή της.
Και όπως μας λένε οι ειδικοί για
τους ηλικιωμένους που παίρνουν
μέρος στα προγράμματα αυτά,έχουν
δει μεγάλη βελτίωση, ως και μια
μικρή διαφορά στα άτομα που
πάσχουν από αμνησία.
Μία γιατρός που έπασχε από
κάποια χρονιαία αρρώστια και ήταν
σε ίδρυμα με το διάβασμα αλλά και
με τα ποιήματα που ήταν και αυτά
μέσα στο πρόγραμμα και που τα
προτημούσαν καθώς αυτά φέρνουν
πίσω στα άτομα αυτά αναμνήσεις
και μεγάλο θέμα για συζήτηση λέει
ότι δεν της έμενε ώρα για βιβλία
όταν εργαζόταν και ότι ήταν πολύ
ικανοποιημένη με το πρόγραμμα
αυτό.

στρατηγούς, αφού ήταν αυτός που
κρατούσε τα σχέδια του στρατού,
και ήλεγχε και τους μηχανισμούς
του βαθέως κράτους δηλ του παρακράτους.
Οι S-400 είναι ένα κινητό Ρωσικό
πυραυλικό σύστημα εδάφους-αέρος
που έχει σχεδιασθεί για την αντιμετώπιση απειλών από αέρος. Το
ραντάρ του S-400 μπορεί να ανιχνεύσει στόχους μέχρι 600 χιλιόμετρα.
Εχει
την
δυνατότητα
να
παρακολουθεί ταυτόχρονα 300
στόχους που κινούνται με ταχύτητα
4.800 μέτρα το δευτερόλεπτο.
Μπορεί να πλήξει αεροσκάφη σε
ακτίνα 300 χιλιομέτρων, ενώ μπορεί
να χτυπήσει βαλλιστικούς στόχους
έως 60 χιλιόμετρα.
Μπορεί επίσης να πλήξει στόχους
σε ύψος 30 χιλιομέτρων.
Τα F-35 είναι τα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς πολλαπλών
ρόλων=multi role fighter των ΗΠΑ.
Έχει ακτίνα δράσης 100 χιλιόμετρα.
Είναι μονοθέσιο, μονοκινητήριο, και
δεν εντοπίζεται εύκολα. Είναι ικανό να
συλλέγει στοιχεία με τους αισθητήρες
του, και να τα επε ξεργάζεται με τον
πανίσχυρο υπολογιστή του.
Δημ. Θεοδωρίδης
Αδελαϊδα 15-6-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Οι απόψεις που εκφράζονται σε
επώνυμα κείμενα εκφράζουν μόνο το
συγγραφέα και η δημοσίευσή τους δεν
σημαίνει ότι υιοθετούνται από την εφημερίδα ή τον εκδότη μας.
- Η σύνταξη

Ω Ελλάδα!

Ω πατρίδα! Σε προδόσαν οι ταγοί σου.
Δεν σου έπρεπε μια τέτοια συμφορά,
ξεπουλήσαν, μα και χάρισαν τη γη σου
με μια λέξη, τρομερή διαφθορά!..
Τις αξίες και τη φήμη σου μολέψαν
και για χρόνια τώρα ζουν με δανεικά,
οι εφιάλτες στην αυλή σου περισσέψαν
ξεπουλήσαν αρετές και ιδανικά...
Μα εσύ δεν είσαι, όπως άλλες όπως-όπως
εσύ εγέννησες τη δόξα και το φως,
γι' αυτό σε ζήλεψε ο κάθε καιροσκόπος
κι ο προαιώνιος, εχθρός σου ο κρυφός...
Μα δε θα μείνεις ως το τέλος ντροπιασμένη
είναι τα στήθια και τα μπράτσα σου γερά
και είσαι από τα κόκκαλα βγαλμένη
και τα σπλάχνα των Ελλήνων τα ιερά!
Θα παλέψεις να νικήσεις, όπως πάντα
και το άστρο σου θα λάμψει εκεί ψηλά
ν' απομείνουνε ανήμποροι στη μπάντα
οι τοκογλύφοι, τ' ανθρωπάκια τα δειλά!..
Γιάννης Εσκιτζής - Μελβούρνη
Όμως τα προγράμματα αυτά δεν
είναι μόνο για τα ιδρύματα αλλά για
όλους και για κάθε ηλικία.
Με τα προγράμματα αυτά δίνεται
η ευκαιρία στα μέλη να είναι μαζί με
άλλους ανθρώπους και να ξεχνάνε
αυτά που τους δημιουργούν το
άγχος τη μελαγχολία και τη μοναξιά.
Βιβλία υπάρχουν πολλά αλλά για το
συγκεκριμένο σκοπό τα βιβλία είναι
επιλεγμένα από ειδικούς εθελοντές.
Οι εθελοντές είναι καθηγητές και
πανεπιστημιακοί συνταξιούχοι και τα
προγράμματα αυτά είναι επιλεγμένα
σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε
γκρουπ,και στα προγράμματα αυτά
δεν ωφελούνται μόνο τα μέλη και οι
ηλικιωμένοι αλλά και οι ίδιοι.
Σύμφωνα με την βρετανική στατιστική ηπηρεσία το 2016 καταγράφηκε ρεκόρ 64,7 εκατομμυρίων
συνταγών αντικαταθλιπτικών για
ασθενείς που πάσχουν από κατάθλιψη, άγχος και κρίσεις πανικού.
Το διάβασμα θα μπορούσε να
είναι μια καλή συνταγή σημειώνουν
και άλλοι επιστήμονες. Και άλλες
δύο πρόσφατες μελέτες κατέληξαν
και αυτές στο συμπέρασμα ότι
η συνταγογράφηση βιβλίων σε
ασθενείς μία θεραπεία γνωστή ως
βιβλιοθεραπεία είχε βελτίωση στη
διάθεση και την ψυχολογική τους
κατάσταση.
Δήμητρα Παπάζογλου
Αδελαϊδα

Πολιτική
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ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Ο Ερντογάν δημιουργεί νέα τετελεσμένα

Ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της δημιουργίας τετελεσμένων που θα οδηγήσουν στον
στόχο της Άγκυρας για λύση
δύο κρατών στην Κύπρο έκαναν
προχθές Ερντογάν και Τατάρ
πατώντας πάνω στην ανοχή που
επιδεικνύουν η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η
υπόλοιπη διεθνής κοινότητα όπως
χαρακτηρίζεται.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους την Τρίτη
στις εορταστικές εκδηλώσεις για
την «Ημέρα Ειρήνης και Φιλίας»,
όπως αποκαλούν την επέτειο της
τουρκικής εισβολής και κατοχής
της Κύπρου το 1974, ο Τούρκος
πρόεδρος και ο ηγέτης του
ψευδοκράτους ανακοίνωσαν το
μερικό άνοιγμα της Αμμοχώστου,
με τον αποχαρακτηρισμό του
3.5% της κλειστής στρατιωτικής
περιοχής και την επιστροφή των
περιουσιών στους κατόχους τους.
Η επιστροφή αυτή όμως, θα γίνει
μέσω της Επιτροπής Ακίνητης
Π ε ρ ι ο υ σ ί α ς , πο υ υ πά γ ε τ α ι
στην «Τουρκική Δημοκρατία
της Βόρειας Κύπρου» όπως
αποκαλείται το ψευδοκράτος.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως
όποιος Ελληνοκύπριος (αλλά και
πολίτες άλλων εθνοτήτων της
Κύπρου ή ξένων χωρών) επιθυμεί
να πάρει πίσω την περιουσία του
θα πρέπει να κάνει αίτηση στην
επιτροπή, αναγνωρίζοντας ντε
φάκτο το ψευδοκράτος.
Παράλληλα επανέφερε και
το παζάρι για τους ενεργειακούς
πόρους, λέγοντας ότι «έχουμε
ίσα δικαιώματα στους φυσικούς
πόρους στην υφαλοκρηπίδα γύρω
από το νησί της Κύπρου, μαζί με
την Τουρκία».
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση
Τατάρ για τα Βαρώσια, ο Τούρκος
πρόεδρος είπε ότι «ανοίγουν οι
πόρτες μίας νέας εποχής στα
Βαρώσια που θα ωφελήσουν
τους πάντες», ενώ επανέλαβε ότι
η τουρκική πλευρά δεν πρόκειται
να παραιτηθεί από το ξεχωριστό
«κράτος» στην Κύπρο, λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι «στην Κύπρο
υπάρχουν δύο λαοί, δύο κυρίαρχα
κράτη».
Ο Ερντογάν κατηγόρησε
την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι
«επιμένει σε παράλογες απαιτήσεις», ενώ διαμαρτυρήθηκε
επειδή η ΕΕ «δεν υποστήριξε
τη Βόρεια Κύπρο σε οικονομικά
και διοικητικά ζητήματα». Επίσης
αναφέρθηκε και σε ορισμένους
«κύκλους» στην Ουάσιγκτον που
κινητοποιήθηκαν με αφορμή την
άφιξη του ίδιου στα Κατεχόμενα.
Πάντως, ανάμεσα στα έργα
που εγκαινίασε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν
κατά τη διάρκεια της παρουσίας
του στα κατεχόμενα, στις 20

Ιουλίου 2021 ήταν η απόκρυψη
της επιγραφής του Ελληνικού
Γυμνασίου, στο Λύκειο Ελληνίδων
Αμμόχωστου και η τοποθέτηση
της τουρκικής σημαίας στην
είσοδό του. Επίσης έκανε και
εγκαίνια του δημοτικού κήπου.
Να σημειωθεί ότι η ομιλία
του Ερντογάν στην ψευδοβουλή
μποϋκοταρίσθηκε από τα
κόμματα της Αντιπολίτευσης ΡΤΚ
και ΚΚΔ τα οποία αρνήθηκαν να
παρευρεθούν. Χαρακτηρστική
είναι η δήλωση του πρώην Τ/
κύπριου ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ
που προέτρεψε τους συναδέλφους του να μην παρευρεθούν.
Στο μεταξύ, συζητήθηκε χθες
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ, η ανανέωση της θητείας
της ειρηνευτικήξς δύναμης και
η αποστολή καλών Υπηρεσιών
του Γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.
Πληροφορίες από την έδρα του
ΟΗΕ, ανέφεραν χθες ότι το σχέδιο
ψηφίσματος που ετοίμασε η
βρετανική αντιπροσωπεία μιλάει
με γλώσσα που παραπέμπει σε
Συνομοσπονδία ή και λύση δύο

κρατών και το οποίο πλησιάζει τις
τουρκικές θέσεις στο κυπριακό.
Σε ενημέρωση που είχαμε
χθες αναφέρεται ότι το σχέδιο
της Αγγλίας, του κακού δαίμονα της Κύπρου, όπως την
είχε χαρακτηρίσει πριν λίγα
χρόνια ο τότε πρόεδρος Δημητρης Χριστόφιας, το οποίο διαμοιράστηκε για διαβούλευση
απευθείας σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου Ασφαλείας εισέπραξε την έντονη αντίδραση
από τη Ρωσία την Κίνα και την
Ινδία, τις ΗΠΑ και πολλά άλλα
μέλη που εξέφρασαν έντονη
ανησυχία για την Αμμόχωστο,
με ιδιαίτερα έντονες παρεμβάσεις. Τα περισσότερα μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν την υποστήριξη στη βάση
λύσης σύμφωνα με τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας, με
ιδιαίτερα θερμή σ’ αυτό τη Ρωσία.
Μετά από διαβουλεύσες, το
τελικό κείμενο που εγκρίθηκε βρίσκει σύμφωνη την Κυπριακή πολιτική ηγεσία και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (Βλέπε κάτω).

Το Τ/Κ Σοσιαλιστικό κόμμα

Ο λαός της Κύπρου πρέπει
να οργανώσει ένα κοινό αντιιμπεριαλιστικό μέτωπο δυνάμεων
προκειμένου να επιτύχει ειρήνη
και ηρεμία και να ενώσει τη χώρα
μας, αναφέρει το Τ/κ Σοσιαλιστικό
Κόμμα Κύπρου σε ανακοίνωση με
αφορμή την επέτειο της εισβολής.
Αναφέρει ότι σε αυτόν τον
αγώνα, “δεν έχουμε άλλη επιλογή
από το να νικήσουμε τον ιμπεριαλισμό με την υποστήριξη της
εργατικής τάξης της Τουρκίας και
της Ελλάδας” προσθέτοντας ότι
αυτό είναι ένα καθήκον που αντιπροσωπεύει όχι μόνο τη χώρα
μας και τους ανθρώπους μας,
αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα.
“Είναι αδύνατο να επιτύχουμε ειρήνη και ηρεμία σε
ολόκληρο τον κόσμο χωρίς να
καταστρέψουμε τον ιμπεριαλισμό. Η μόνη φόρμουλα για
την επίτευξη ειρήνης είναι να
παλέψουμε και να ανατρέψουμε
την ιμπεριαλιστική καπιταλιστική
τάξη”, αναφέρει.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Εκατόμβη νεκρών στη Γερμανία
και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
Τους 165 έφτασε ο απολογισμός των νεκρών από τις
καταστροφικές πλημμύρες
που σημειώθηκαν στη δυτική
Γερμανία, σύμφωνα με τα
σημερινά στοιχεία, ενώ πολλοί
άνθρωποι εξακολουθούν να
θεωρούνται αγνοούμενοι.
Στο κρατίδιο Ρηνανία Παλατινάτο, που επλήγη
περισσότερο από τις φονικές
καταιγίδες, «ο αριθμός των
νεκρών φτάνει πλέον τους
117», έναντι 112 προηγουμένως, «ενώ υπάρχουν και
749 τραυματίες», ανακοίνωσε η Βερένα Σόιερ, εκπρόσωπος της αστυνομίας του
Κόμπλεντς.
Ο Γερμανός υπουργός
Εσωτερικών Χορστ Ζέεχοφερ
αναμένεται να μεταβεί σήμερα
στις πληγείσες περιοχές,
κυρίως στο Μπαντ Νόιεναρ Άρβαϊλερ, μία από τις κοιλάδες
που πλημμύρισαν.
Η Γερμανίδα καγκελάριος
Άγκελα Μέρκελ επισκέφθηκε
το Σ ο υ λ ν τ σ το κ ρ α τ ί δ ι ο
Ρηνανία - Παλατινάτο και διαβεβαίωσε τους πληγέντες από
τις φονικές πλημμύρες ότι η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα
τους προσφέρει βοήθεια.

Τα
εν Οίκω...
Δημοσίως

Π

ριν συνέλθουμε από το σοκ και εκείνα
που συνέβησαν τον περασμένο μήνα
με τις επιδρομές της αστυνομίας σε
παράνομες κρυψώνες του υποκόσμου της πόλης
της Αδελαΐδας με εκατομμύρια σε ρευστό χρήμα,
πολυτελή αυτοκίνητα, βάρκες, μοτοσυκλέτες,
χρυσαφικά και όπλα! Ακουσον - άκουσον, όπλα!
Και μάλιστα πολεμικά όχι δίκανα για πάπιες και
λαγούς. Ολόκληρη συμμορία παράνομου στρατού
- λες και δεν μας έφταναν όλα αυτά, έσκασε μύτη
και άλλη είδηση εξίσου φαρμακερή: Στα τρένα των
εσωτερικών γραμμών της πόλης γίνεται το έλα να
δεις. Πως αστράφτουν οι λάμες των μαχαιριών
και λύνονται προσωπικές διαφορές εν ώρα
κινήσεως των συρμών από τον ένα συνοικισμό
στον άλλο. Ελα Χριστέ και κύριε, σε τι κόσμο
ζούμε! Ως που να πεις κυκλάμινο, τραβιούνται τα
μαχαιρια και λύνονται οι όποιες διαφορές. Και ο
κόσμος απαθής για να μην μπλέξει, παρακολουθεί
πότε θα είναι η επόμενη στάση να κατεβεί και να
αφήσει πίσω του το συμβάν και τα μπλεξίματα. Το
υπουργείο συγκοινωνίας της πολιτείας ανησυχεί
σφόδρα με τα γεγονότα αυτά τα οποία πυκνώνουν
συχνά όπως αναφέρεται σε πρόσφατη έρευνα
που έγινε και εδώ καλούνται οι πιο αρμόδιοι και
υπεύθυνοι να διορθώσουν τα κακώς κείμενα στον
καπιταλιστικό παράδεισο που ζούμε. Οι εκλογές
έρχονται και κάτι θα έχουν να πουν για το αίσθημα
ανασφάλειας του λαού πριν χειροτερέψει το κακό...
ατρίδα του μεγάλου κεφαλαίου είναι
το μεγάλο και παχύ πορτοφόλι. Το
κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Παλαιότερα
έτσι αποφαίνονταν κάποιοι απλοί άνθρωποι του
λαού. Και κάποιοι μεγαλο-νοικοκυραίοι κατέβαζαν
μια μούρη ίσα με την προβοσκίδα ενός εύσωμου
ελέφαντα. Η πολιτεία των μεγάλων αφεντάδων
πάντα στάθηκε ως πολιτεία με δίκιο των
αδικητάδων από τα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Αυτό πολύ παραστατικά το έχει περιγράψει ο
Αδαμάντιος Κοραής και ο Διονύσιος Σολωμός στα
συγγράμματα των έργων τους καθώς και πολλοί
άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης. Βεβαίως
και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ευαισθησίας και
πατριωτισμού όπως υπάρχουν όμως και κάποιες
“επάρσεις” και ¨φουσκώματα φιλανθρωπίας” για
άλλλους που φωνάζουν σαν τους τσαλαπετεινούς
που επιδεικνύουν τα πολύχρωμα φτερά τους.
ε ότι αφορά την απόδοση κρίσης δικαίου
στο Κυπριακό πρόβλημα, ΝΑΤΟ, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι σύμμαχοι και το
μεγαλο κεφάλαιο που θέλει να ελέγχει τα περάσματα των αγωγών ενεργείας στην ευαίσθητη
εκείνη περιοχή όλοι οι πολιτικοί τεχνοκράτες και
μη σφυράνε αδιάφορα στην ουσία του προβλήματος. Στα λόγια τα παπαγαλάκια μας έχουν
μπαφιάσει με τις προβλέψεις που πάντα μένουν
προβλέψεις...
ην “ανάπτυξη” του Ερντογάν στα
Βαρώσια να φοβόμαστε όλοι, γιατί όπου
οι κεφαλαιούχοι μυρίσουν “λέσι”, τρέχουν
και πέφτουν εκεί σαν τα κοράκια. Κι ας είναι
πατρίδα άλλων, αυτοί θα την βαπτίσουν δική τους
πατρίδα...
τους καπιταλιστικούς παραδείσους που
ζούμε η θέληση των λαών για ελευθερία
και να ορίζουν τον τόπο και την πατρίδα
τους δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση διότι ο
νεοαποικισμός και ο εποικισμός ακόμη ανθούν και
συνεχίζουν. Προσβολή στον αιώνα που ζούμε για
το πόσο σεβαστά είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα...
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Σύνηθες φαινόμενο, μάζες επειπίων σπιτιών και αχρηστευμένων
αυτοκινήτων σε πολλά σημεία της δυτικής Ευρώπης
Η Γερμανία παραμένει
σε κατάσταση σοκ μετά τη
χειρότερη φυσική καταστροφή
που έχει αντιμετωπίσει στη
σύγχρονη ιστορία της και η
οποία ανέδειξε την έλλειψη
σύγχρονων υποδομών και
μέτρων προστασίας της
ζωής του λαού, την εμπορευματοποίηση της γης και
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, δηλαδή τα ίδια
προβλήματα που οι λαοί σε
όλο τον κόσμο βιώνουν με

τραγικό τρόπο.
Στους 36 ανέρχονται οι
νεκροί στο Βέλγιο από τις
πλημμύρες, σύμφωνα με τις
αρχές της Βαλλονίας. Μέχρι
στιγμής έχουν αναγνωριστεί
17 σοροί, ενώ εκατοντάδες
άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.
Τουλάχιστον 1.100 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς
υδροδότηση και 3.700 χωρίς
πόσιμο νερό, σύμφωνα με το
rtbf.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΗΕ

Ομόφωνη καταδίκη της Τουρκίας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με
ομόφωνη δήλωσή του ζήτησε σήμερα την
επίλυση του Κυπριακού “στη βάση μιας
δικοινοτικής και διζωνικής ομοσπονδίας με
πολιτική ισότητα”, και καταδίκασε ρητά τον
Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
και τις “μονομερείς ενέργειές του” που
αντιτίθενται στα ψηφίσματά του, σύμφωνα με
διπλωμάτες.
Τα μέλη του Συμβουλίου “καταδικάζουν
την ανακοίνωση που έκαναν στην Κύπρο ο
Τούρκος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στις 20
Ιουλίου 2021 σχετικά με το άνοιγμα τμήματος
της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει τη βαθιά
του λύπη για τις μονομερείς αυτές ενέργειες
οι οποίες είναι αντίθετες με προηγούμενα
ψηφίσματα και δηλώσεις του “, αναφέρει το
κείμενο της ανακοίνωσης.
Διπλωματικές πηγές: Ικανοποίηση Ελλάδας για τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την οποία καταδικάζονται
οι εξαγγελίες της τουρκικής και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας για τα Βαρώσια
Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίηση
της για τη δήλωση του προέδρου του
Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Βαρώσια, η

3

οποία καταδικάζει ρητά τις εξαγγελίες της
τουρκικής ηγεσίας και της ηγεσίας της
τουρκοκυπριακής κοινότητας σχετικά με τον
αποχαρακτηρισμό τμήματος της περίκλειστης
περιοχής των Βαρωσίων, αναφέρουν
διπλωματικές πηγές.
Συγκεκριμένα, σημειώνουν ότι με δήλωσή
του ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας
για τον τρέχοντα μήνα, Γάλλος Μόνιμος
Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, εξ ονόματος του
Συμβουλίου Ασφαλείας, επιβεβαιώνει εκ
νέου τις αποφάσεις 550 και 789 σχετικά με
το καθεστώς των Βαρωσίων, λεκτικό που
υπήρχε και στην προηγούμενη δήλωση που
είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του Συμβουλίου
Ασφαλείας τον περασμένο Οκτώβριο.
Οι σημαντικές διαφορές με την προηγούμενη δήλωση, όπως υπογραμμίζουν, είναι
ότι για πρώτη φορά υπάρχει ρητή αναφορά
σε καταδίκη των εξαγγελιών αυτών, και
όχι απλώς έκφραση «βαθιάς ανησυχίας».
Επίσης, επισημαίνουν ότι γίνεται για πρώτη
φορά ρητή αναφορά στην τουρκική ηγεσία
και στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σημειώνουν ότι στη δήλωση του περασμένου Οκτωβρίου γινόταν γενική αναφορά
σε «ανακοίνωση που έγινε στην Άγκυρα».

Η δήλωση τονίζει ότι το Συμβούλιο
Ασφαλείας καλεί για την ανατροπή όλων
των ενεργειών που έγιναν στα Βαρώσια από
τον περασμένο Οκτώβριο και υπογραμμίζει
ότι πρέπει να αποφευχθούν μονομερείς
ενέργειες, οι οποίες εναντιώνονται στις
αποφάσεις του και μπορούν να αυξήσουν την
ένταση, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά εκ νέου
την τουρκική πλευρά.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας υποδηλώνει,
επίσης, την ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής
των αποφάσεων του, συμπεριλαμβανομένης
της μετάβασης των Βαρωσίων υπό τη
διοίκηση του ΟΗΕ. Η σημασία του σημείου
αυτού έγκειται στο γεγονός ότι το Συμβούλιο
Ασφαλείας θεωρεί ότι οι παράνομες τουρκικές ενέργειες δεν βλάπτουν μόνο την Κύπρο,
αλλά και τον ίδιο τον ΟΗΕ, αναδεικνύουν.
Τέλος, το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει εκ νέου ότι η επίλυση του
Κυπριακού θα πρέπει να γίνει στη βάση
μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας,
όπως ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του,
καταρρίπτοντας έτσι, για μια ακόμα φορά,
οποιαδήποτε πρόταση λύσης που προωθεί
η τουρκική πλευρά και βρίσκεται εκτός του
πλαισίου αυτού.
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ΡΩΣΙΑ
Ανεπίτρεπτες οι
ενέργειες της Τουρκίας

Ανεπίτρεπτες χαρακτήρισε η επίσημη
εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργού Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα
τις ενέργειες της τουρκικής πλευράς στο θέμα
της Αμμοχώστου και
επανέλαβε τη θέση της
Μόσχας ότι το υπάρχον
« α ρ χα ϊ κ ό » σ ύ σ τ η μ α
εγγυήσεων εξωτερικής
ασφάλειας της Κύπρου
πρέπει να αντικατασταθεί
από εκείνες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
«Η Ρωσική Ομοσπονδία τάσσεται με
συνέπεια υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού
προβλήματος εντός
των γνωστών πλαισίων
του διεθνούς δικαίου, τα
οποία έχουν τεθεί με τα
ψηφίσματα του ΣΑ του
ΟΗΕ και προβλέπουν

δημιουργία στην Κύπρο
διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας, με ένα
διεθνές νομικό πρόσωπο, μία κυριαρχία και
υπηκοότητα», τόνισε η
Ρωσίδα εκπρόσωπος,
συμπληρώνοντας ότι η
Μόσχα δεν υποστηρίζει
«την ιδέα της μονομερούς διόρθωσης των
υπαρχόντων θεμελίων
των συνομιλιών ή της
επανεξέτασης του μοντέλου της διευθέτησης»,
ανέφερε.
« Θ ε ω ρ ο ύ μ ε ότ ι η
τελική λύση πρέπει να
βρεθεί από τις ίδιες τις
κοινότητες χωρίς έξωθεν
πίεση, χωρίς επιβολή
έτοιμων συνταγών ή
κάποιων χρονοδιαγραμμάτων, είπε η Μ.
Ζαχάροβα
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Τοπική επικαιρότητα
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

δώ παπά, εκεί παπάς
που είναι ο παπάς;
Β έ β α ι α α υ τά ε ί ν α ι
λόγια των κομπογιαννιτών
παπατζήδων που τη στήνουν
κρυφά σε μια γωνιά του
δρόμου για να ψαρέψουν
κάποιο ανυποψίαστο θύμα.
Οι λεγόμενοι παπατζήδες της
τράπουλας. Εδώ πρόκειται
για τον Παπά τον Ελληναρά
που σήκωνε όλο και πιο ψηλά
τη σβάτσικα του Χίτλερ. Το
δεύτερο παλλικάρι στη σειρά
της ηγεσίας της εγκληματικής
χρυσής αυγής - σύμφωνα
με τον χαρακτηρισμό του
Ελληνικού δικαστηρίου όταν
εκδικαζόταν η πολύκροτη
υπόθεση - μετά τον άλλο
Ελληναρά Μιχαλολιάκο.
Το δεύτερο παλλικάρι που
διέφυγε τη σύλληψη μάλλον
με βοήθεια και στηρίγματα
εκ των άνω, τρωκτικών του
συστήματος μετά τη δίκη
του. Εξι μήνες λούφαζε σαν
το Λαγό στο γιατάκι του,
σ τ η ν π ε ρ ι οχ ή ζω γ ρ ά φ ο υ
στην οδό 28ης Οκτωβρίου
(ιστορική οδός γι’ αυτό
το κατακάθι της μεγάλης
ηττημένης δύναμης) που ειχε
για ίνδαλμα τα πορτρέτα του
Μουσολίνι και του Χίτλερ δυο ανθρωπόμορφα τέρατα
που ειχαν βάψει τα χέρια τους
στο αίμα και τη δυστυχία των
λαών της γης σην περίοδο
του δευτέρου παγκοσμίου
πολ έ μ ο υ . Α κό μ η κα ι το ν
μικρό του γιο τον ξόρκιζε
- ούτε δυο χρονων ακόμη
- στα πορτρέτα αυτών των
δυο τεράτων να τον μυήσει
στο φασιστικό χαιρετισμό
σύμφωνα με βιντεοσκοπήσεις
που παρουσιάσθηκαν στο
δικαστήριο και έφριξε το
πανελλήνιο... Αυτοί είναι οι
νέοι κέρβεροι των οσίων και
ιερών που θα αναμόρφωναν
μια μέρα την Ελλάδα και τον
κοσμο ολόκληρο...
υτυχώς τα δημοκρατικά δικαιώματα των
λαών αναγνωρίζονται
και προστατεύονται με διεθνεις
συμβάσεις και τα ανθρώπινα
δικαιωματα κατοχυρώνονται
από τα συντάγματα των κρατών. Λέμε ευτυχώς διότι την
πρώτη ημέρα που άρχιζαν οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις της
Βδομάδας NAIDOC WEEK,
των γηγενών αμπορίτζιναλς,
σ τ ι ς οπο ί ε ς π ρ ο β ά λ λο υ ν
τον πολιτισμό, τη γλώσσα
και τις δικές τους αξίες, όσοι
βρέθηκαν τη Δευτέρα το
πρωί στο Rundle Mall της
Αδελαιδας, δεν πίστευαν
στα μάτια τους μ’ αυτά που
αντίκρυζαν ότι ζούνε σε μιια
πολ ι τ ι σ μ έ ν η δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή
χώρα. Παράνομο ρατσιστικό
υλικό ακροδεξιών αντιλήψεων
είχε γεμίσει τις βιτρίνες των
καταστημάτων με εμπρηστικά
μ ι σ α ν θ ρ ωπα σ υ ν θ ή μ α τα .
Ευτυχώς και πάλι “εύγε” στην
κυρία Δήμαρχο Σάντι Βερσούρ
που με δηλώσεις της καταδίκασε ευθέως το παράνομο
ρατσιστικό υλικό και έδωσε
αμέσως εντολή να πεταχτούν
στα σκουπίδια όλα εκείνα τα
μισάνθρωπα συνθήματα
που προσβάλλουν και τραυματίζουν τη νοημοσύνη του
κοσμου.
πόλη μας πρέπει να
είναι ασφαλές και
φιλόξενο μέρος για
τον κάθε επισκέπτη. Μας είναι
ιδιαίτερα λυπηρό που στην
πρώτη ημέρα που αρχίζουν
οι εκδηλώσεις εμφανίστηκαν
τέτοια συνθήματα που δεν
επικροτούνται από τον κόσμο
γιατί είναι ρατσιστικά, απάνθρωπα, προσβλητικά και
επικίνδυνα. Γι’ αυτό η αστυνομία καλείται να βρει τους υπεύθυνους και να λογοδοτήσουν.
ύμφωνα με την Αντβερτάιζερ, οι ρατσιστικές ενέργειες αποδί-
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δονται σε ένα νεο-ναζιστικό
“γκρουπούσκολο” που πέρυσι
διατυμπάνιζε συνθήματα της
“λευκής επανάστασης” για
να μπορέσουνε λέει τα λευκά
παιδιά να ζουν ελεύθερα...
Τερατολογία και φασισμος
πάντα συμβαδίζουν...
αθώς η μηχανή του
χρόνου κάνει τους
κύκλους της και τα δικά
της γυρίσματα και καταγράφει
καταστάσεις και γεγονότα στη
ζωή, κάνω κι εγώ τις δικές μου
υποθέσεις και αναπολώ: Με το
συμπάθιο φίλοι αναγνώστες
αλλά κάποια γεγονότα που μας
σημάδεψαν τη ζωή, κάποτε
έρχεται η στιγμή που πρέπει
να βγαίνουν προς τα έξω. Στη
μακρινή Αυστραλία έφτασα κι
εγώ με το καράβι “Ελληνίς”
στις 6 Φεβρουαρίου 1965
στο λιμάνι της Μελβούρνης.
Αφόρητη ζέστη κι ένας ήλιος
κα υ τ ό ς πο υ α π όπ ν ε ε τ η
μυρωδιά της ασφάλτου. Ηταν
η πρώτη αντίθεση που από
την πρώτη πατρίδα φύγαμε
με κρύα και ήρθαμε εδώ στην
καρδιά του ζεστού καλοκαιριού.
Με το αυτοκίνητο που με
παρέλαβαν δικοί μου και ήρθα
στην Αδελαιδα καμάρωνα την
άπλα της αυστραλέζικης γης.
Απέραντες εκτάσεις όσο πιάνει
το μάτι σου. Εντυπωσιάστηκα.
Με τις οικοσκευές μου και ένα
καράβι όνειρα σαν νέος που
μόλις είχα απολυθεί από το
στρατό πατούσα τα χώματα
της δεύτερης πατρίδας. Τακτοποιήθηκα με δουλειά και
προσπαθούσα να προσαρμοστώ στη νέα μου ζωή και
καθημερινότητα. Πρωθυπουργός ήταν τότε ο Χάρολντ Χωλ.
Και όσο πλησίαζαν οι βουλευτικές εκλογές με εντυπωσίαζε
μια διαφήμιση στην τηλεόραση
που αργότερα με δίδαξε πως οι
επικίνδυνοι υποτίθεται εχθροί
γίνονται ακίνδυνοι και κατά
κάποια σημασία φίλοι. Αυτό
δεν είναι κακό ούτε αρνητικό
νομίζω στις διμερείς σχέσεις
κρατών και λαών.
τότε διαφήμιση στην
τηλεόραση έδειχνε
μια πρόσχαρη κυρία
με ένα ανοιχτό χαμόγελο κι
ένα λάστιχο του νερού στο
χέρι να ποτίζει την πρασινάδα
και τα λουλούδια μπροστά
στο σπίτι της και μια αντρική
φωνή του υποβολέα να λέει:
Θέλετε αυτή την ευχάριστη
και ειρηνική ζωή που ζείτε να
έρθουν οι Ινδονήσιοι μια μέρα
να πάρουν τα σπίτια σας και
να την καταστρέψουν; Γι’ αυτό
μη ψηφίζεται Κόλγουελ κι
Εργατικούς, ψηφίστε Χάρολντ
Χωλ και Λίμπεραλς!
τηλεόραση λοιπόν,
α υ τ ή η σ πο υ δ α ί α
ανακάλυψη του
ανθρώπου που θα έφερνε πιο
κοντά τους ανθρώπους, γινόταν εργαλείο καταπίεσης και
εκφοβισμού της κοινωνίας στα
χέρια της πολιτικής εξουσίας.
Ηταν φυσικό τότε νεοφερμένοι, αμαθείς στα εδώ τεκταινόμενα να ρωτάμε τους παλαιότερους να φωτιστούμε τι
και γιατί γίνονταν όλα εκείνα.
Ειδικότερα λίγους μήνες αργότερα όταν διαδόθηκε ότι τον
πρωθυπουργό Χάρολντ Χωλ
τον... έφαγε ο καχαρίας καθώς
βουτούσε στη θάλασσα για
μπάνιο... Φορούσε και βατραχοπέδιλα αλλά δεν βρέθηκε
ποτέ κανένα σημάδι ούτε
αποδεικτικό με τις έρευνες
που είχαν γίνει. Οι πιο πολλοί
από τους δικούς μας Ελληνες
μετανάστες τότε μας έλεγαν:
Ούτε τα ψάρια ούτε οι καρχαρίες τον έφαγαν αλλά τον
έφαγε η μαρμάγκα. Γιατί; Διότι
γνώριζε πολλά των συμμάχων
- αυτούς που λένε στην
Ελλάδα “προστάτες”. Ψάξτε
την ιστορία και βρέστε τα αίτια.

Κ

Η

Η

Βαγγέλης Μπόγιας

Σχόλια - Ρεπορτάζ
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ΕΝΩ ΚΑΙΓΟΤΑΝ Η ΟΡΕΙΝΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΙΔΑΝ ΤΗΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ ΓΙΑ... ΑΓΙΟ
Η ανάγκη του μυαλού να βλέπει πρόσωπα

Κυκλοφόρησε στα Μέσα Κοινωνικής
δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από ρεπορτάζ
του ΡΙΚ σχετικά με την φονική πυρκαγιά
στην Ορεινή Λάρνακας και Λεμεσού,
όπου σύμφωνα με κάποιους χρήστες του
διαδικτύου, σχηματίστηκε η φιγούρα του
Αγίου Εφραίμ να …βλέπει τη φωτιά.
Η είδηση δεν έμεινε μόνο σε προσωπικά προφίλ. Υπήρξε και ανάρτηση απο το
Κόμμα των Κυνηγών σχετικά με το θέμα,
όπου οπως έγραψαν και στην ανάρτηση
τους ο Άγιος Εφραιμ ηταν ολοζώντανος,
την στιγμή που θρηνούσαμε τον φρικτό
θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.
Ωστόσο σε καθαρή φωτογραφία που
κυκλοφορεί, η οποία δεν ειναι στιγμιότυπο
βίντεο, φαινεται καθαρά οτι πρόκειται για
καπνοδόχο.
Αυτό ειναι ένα παιχνίδι του μυαλού
που συνδυάζει τα «πιστεύω του» αλλά
και με ολόκληρες περιοχές νευρώνων στον
εγκέφαλό, που περιμένουν να αναγνωρίσουν ένα πρόσωπο, οποιοδήποτε
πρόσωπο. Μερικές φορές κάνουν λάθος
και ενεργοποιούνται όταν δεν υπάρχει
κάποιο πραγματικό πρόσωπο.
Γιατί το μυαλό βλέπει πρόσωπα εκεί
που δεν υπάρχουν;
Η τάση να βλέπουμε πρόσωπα πάνω
σε τυχαία αντικείμενα οφείλεται στον
τρόπο που εξελίχθηκε ο ανθρώπινος
εγκέφαλος ώστε να αναγνωρίζει και να
θυμάται μοτίβα.
Το φαινόμενο να αναγνωρίζουμε
μια οικεία εικόνα πάνω σε ένα άσχετο
αντικείμενο ονομάζεται παρειδωλία,
από τις λέξεις παρά και είδωλο (εικόνα).
Παραδείγματα παρειδωλίας είναι να
βρίσκεις μορφές στα σύννεφα, να βλέπεις
ένα κουνέλι στο φεγγάρι, και να ερμηνεύεις
μια παρένθεση δίπλα σε μια άνω και κάτω
τελεία ως χαμογελαστό πρόσωπο.
Η παρειδωλία είναι ένα λάθος του
μυαλού, μέρος της τάσης του ανθρώπου
να αναγνωρίζει μοτίβα σε τυχαίες
περιστάσεις. Η παρειδωλία προσώπου –
να βλέπεις πρόσωπα πάνω σε αντικείμενα
όπου δεν υπάρχουν– είναι η πιο συχνή
μορφή αυτού του φαινομένου.

Τι την προκαλεί;
Ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος
έτσι ώστε να βρίσκει και να θυμάται
μοτίβα. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι
πολυτέλεια, αλλά απαραίτητο για την
επιβίωσή μας. Χωρίς αυτό θα ήμασταν
ανίκανοι για τις πιο βασικές λειτουργίες,
από το να διαχωρίζουμε τις διαφορετικές
αισθήσεις που σφυροκοπούν το νευρικό
μας σύστημα μέχρι το να δημιουργούμε
νοητικούς χάρτες, να αποφεύγουμε
κινδύνους και να αναγνωρίζουμε τροφές.
Η αναγνώριση μοτίβων επιτρέπει και
τις πιο υψηλές ικανότητές μας όπως τη
λογική, την ομιλία, τη λήψη αποφάσεων
και την επίλυση προβλημάτων, σε βαθμό
που οι νευροεπιστήμονες πιστεύουν ότι
η ανώτερη επεξεργασία μοτίβων είναι
το κύριο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει
τον ανθρώπινο εγκέφαλο από των άλλων
ζώων.
Η εξέλιξη αφιέρωσε τόσα πολλά
από τη δικτύωση των νεύρων μας
στην αναγνώριση προσώπων, γιατί
οι άνθρωποι είναι τόσο κοινωνικά ζώα.
Βασιζόμαστε στους ανθρώπους γύρω
μας για προστασία, πληροφορίες και
συνεργασία, άρα μας είναι χρήσιμο να
αναγνωρίζουμε γρήγορα αν κάποιος είναι
φίλος ή εχθρός.
Ένα τέτοιο σύστημα αναγνώρισης
προσώπου όμως έχει και μειονεκτήματα.
Έχουμε ολόκληρες περιοχές νευρώνων
που περιμένουν να αναγνωρίσουν
ένα πρόσωπο, οποιοδήποτε πρόσωπο.
Μερικές φορές κάνουν λάθος και
ενεργοποιούνται όταν δεν υπάρχει κάποιο
πραγματικό πρόσωπο.
Αυτές οι λανθασμένες αναγνωρίσεις
συμβαίνουν σ’ ένα ανοιγοκλείσιμο του
ματιού –170 μιλιδευτερόλεπτα (ms)– και
δεν έχουμε συνειδητό έλεγχο επάνω
τους. Γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολο να
σταματήσουμε να βλέπουμε την εικόνα
ενός προσώπου ακόμα κι αν ξέρουμε ότι
είναι ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς.
Με την παρειδωλία, υπάρχει η τάση τα
ίδια πρόσωπα να εμφανίζονται ξανά και
ξανά. Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο,

βλέπουμε ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι
αναγνωρίζουν το πρόσωπο του Cookie
Monster (ήρωας του Muppet Show) πάνω
σε μια σειρά τυχαίων αντικειμένων.
Αν και έχουμε γεννηθεί με το
νευρολογικό πλαίσιο για αναγνώριση
μοτίβων, αυτό χρειάζεται να γεμίσει με
υλικό από την εμπειρία μας. Πάρτε για
παράδειγμα την αναγνώριση προσώπου:
Ένας τυφλός που αποκτά όραση αργότερα
στη ζωή του διαθέτει τις απαραίτητες
εγκεφαλικές περιοχές για ανίχνευση
προσώπων, αλλά χρειάζεται για κάποιες
εβδομάδες για να συλλέξει εικόνες από
τον πραγματικό κόσμο πριν αρχίσει να
αναγνωρίζει πρόσωπα και να ξεχωρίζει
τους ανθρώπους μεταξύ τους.
Τα συγκεκριμένα μοτίβα που
αναγνωρίζουμε στο περιβάλλον μας
διαμορφώνονται και από την κουλτούρα
και το υπόβαθρό μας. Όταν βιώνουμε
παρειδωλία προσώπων, συχνά συνδέουμε
τις μορφές που βλέπουμε με νοητικές
φόρμες προσώπων τα οποία μας είναι ήδη
γνωστά. Για έναν ευσεβή χριστιανό, αυτό
μπορεί να είναι το πρόσωπο του Ιησού ή
της Παναγίας. Για ένα παιδί που μεγάλωσε
στις ΗΠΑ τις δεκαετίες του ’70, του ’80 ή
του ’90, μπορεί να είναι μια μπλε μαλλιαρή
γαντόκουκλα.
Με πληροφορίες από psychologynow.gr

ΜΕΧΡΙ 50 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ!

«Καύσωνας χιλιετίας» στη Βόρεια Αμερική
Ο Ιούνιος ήταν ένας δύσκολος
μήνας με άσχημα κλιματικά
στατιστικά. Το σύστημα Κοπέρνικος
ανέλυσε τα δεδομένα και κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι ο Ιούνιος
ήταν ο θερμότερος μήνας όλων
των εποχών για Καναδά και ΗΠΑ,
ενώ ο παγκόσμιος οργανισμός
μετεωρολογίας χαρακτήρισε τον
καύσωνα της Βόρειας Αμερικής ως
καύσωνα της χιλιετίας. Σύμφωνα
με αμερικανικά ΜΜΕ, η ΝΑSΑ κάνει
λόγο για εκρηκτική αύξηση των
πλημμυρών, ενώ μετά το 2030 οι
πλημμύρες θα έρχονται κατά κύματα
και θα διαρκούν μέχρι ένα μήνα.
Ο παρατεταμένος καύσωνας
στον Καναδά με θερμοκρασίες που
ακούμπησαν τους 50 βαθμούς και
οι καταστροφικές πυρκαγιές που
ακολούθησαν ήταν πρωτοφανή
φαινόμενα για αυτή την κλιματική
ζώνη του βορείου ημισφαιρίου.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασαν
τα προηγούμενα ρεκόρ κατά πολλούς βαθμούς. Στις 28 Ιουνίου,
στο Quillayute της Ουάσινγκτον
σ η μ ε ι ώ θ η κ ε ρ ε κό ρ όλω ν τω ν
εποχών, καθώς η θερμοκρασία
έφτασε στους 43 βαθμούς Κελσίου,
συντρίβοντας το παλαιότερο (37
βαθμοί). Πάρα πολλοί μετεωρολογικοί σταθμοί έσπασαν ρεκόρ
συνεχόμενων ημερών, δείχνοντας
την άνευ προηγουμένου φύση
αυτού του ακραίου καύσωνα, ο
οποίος, παράλληλα, θεωρείται
υπαίτιος πολλών θανάτων. Στη
Βρετανική Κολούμπια το χωριό του
Λίτον κατέγραψε ένα ρεκόρ όλων
των εποχών για τον Καναδά με 48
βαθμούς Κελσίου στις 29 Ιουνίου,
μόνο για να καταρριφθεί την αμέσως
επόμενη ημέρα, με 49 βαθμούς.
Παράλληλα, η NASA εξετάζει μια
άλλη πτυχή, αυτής των πλημμυρών.
Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής
σε συνδυασμό με τον κύκλο της

σελήνης, εκτιμά πως θα σημειωθεί
εκρηκτική αύξηση αιφνίδιων πλημμυρών στις πόλεις μετά το 2030
όταν η Σελήνη και η Γη ευθυγραμμίζονται με συγκεκριμένους τρόπους μεταξύ τους και τον Ήλιο, η
βαρυτική έλξη που προκύπτει και η
αντίστοιχη απόκριση του ωκεανού
που θερμαίνεται θα προκαλούν
πλημμύρες σε πόλεις με χαμηλό
υψόμετρο ακόμη και κάθε 1 ή 2
ημέρες.
Όπως αναφέρει ο Κάλβιν Γουίλιαμς της ΝΑSA, «η άνοδος της
στάθμης της θάλασσας αποτελεί
πηγή ανησυχίας για εμάς. Θέλουμε
να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε λάβει
τα απαραίτητα μέτρα ώστε αυτά
τα κέντρα, υποδομές εκτόξευσης,
ερευνητικά κέντρα, θα συνεχίσουν
την αποστολή τους στη NASA».
Για να μελετηθεί σε βάθος η κλιματική αλλαγή, ομάδα επιστημόνων
ερευνά με τη βοήθεια υποθαλάσσιου
ρομπότ τις μετακινήσεις των θαλάσ-

σιων ειδών που ζουν σε μεγάλα
βάθη. Μέσω των τροφικών συνηθειών και των απεκκρίσεών τους
μελετούν τις ποσότητες διοξειδίου
του άνθρακα που απορροφώνται
από τη θάλασσα.
Επίσης, 27 κλιματικοί επιστήμονες συνεργάστηκαν για να αξιολογήσουν τα θερμοκρασιακά
δεδομένα και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο καύσωνας στη Βόρεια
Αμερική και στον Καναδά χαρακτηρίζεται καύσωνας χιλιετίας και
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην
ανθρώπινη παρέμβαση στο κλίμα.
Την ίδια ώρα, διακρατική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Lancet κάνει
λόγο για εκθετική αύξηση των
θανάτων εξαιτίας της ζέστης. Με το
υψηλότερο ποσοστό να εμφανίζεται
στην Ανατολική Ευρώπη. Συνολικά,
πέντε εκατομμύρια θάνατοι αποδίδονται στη ζέστη και στο κρύο κάθε
χρόνο.

"Παροικιακό Βήμα", Αύγουστος 2021

Ρεπορτάζ

ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Βιβλική καταστροφή και απώλεια ζωής

Τις δραματικές στιγμές που περάσαν
στην κοινότητα της Οράς, περιέγραψε
μιλώντας στα τηλεοπτικά κανάλια ο
κοινοτάρχης της Οράς Άριστος Μιλτιάδους.
Εμείς πήγαμε στον Αρακαπά να
βοηθήσουμε και μέσα σε 20 λεπτά
χρειάστηκε να επιστρέψουμε γιατί η
πυρκαγιά επεκτάθηκε στο χωρίο μας είπε
χαρακτηριστικά.
Φανερά συγκλονισμένος ανέφερε:
«Πρώτη μας έγνοια ήταν να απομακρύνουμε τους γέροντες. Κάηκαν τα πάντα.
Κατοικίες, εξοχικά, τρακτέρ, αυτοκίνητα.
Δεν έχουμε τίποτε. Ούτε ρεύμα ούτε
νερό. Είναι μία κόλαση. Η φωτιά
πλησίασε και τη μονή Μαχαιρά. Όλα
έγιναν σε 20 λεπτά».
Σημειώνεται ότι τέσσερα άτομα, εποχικοί εργάτες αιγυπτιακής καταγωγής,
που επέβαιναν σε αυτοκίνητο δεν
μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες
και κάηκαν ζωντανοί. Τα 4 άτομα,
όλοι άνδρες ηλικίας 24 - 36 ετών,
εντοπίστηκαν νεκρά από συμπατριώτη
τους που βγήκε την επομένη της φωτιάς
να τους ψάξει.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Δεν είναι η ώρα των ευθυνών, αλλά η
ώρα αντιμετώπισης μιας ανθρωπιστικής,
π ε ρ ι β α λ λο ν τ ι κ ή ς , ο ι κο ν ο μ ι κ ή ς κα ι
κοινωνικής κρίσης από την καταστροφική
πυρκαγιά σε χωριά της ορεινής Λάρνακας
και Λεμεσού τόνισε ο πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος
Δαμιανού.
Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του
ΑΣΤΡΑ ο κ. Δαμιανού ξεκαθάρισε ωστόσο ότι εκείνοι που έχουν ευθύνη, δεν
πρέπει να σπεύδουν από την πρώτη
στιγμή να αποποιούνται των ευθυνών
τους, γιατί όπως είπε αυτό συνιστά
βιασμό της λογικής.
Επίσης, τόνισε ότι πρέπει όλοι να
συστρατευτούν προκειμένου να βοηθήσουν τους πληγέντες. Όπως είπε, 8
χωριά αντιμετωπίζουν σοβαρότατα
προβλήματα και μπορεί σε κάποιες
περιπτώσεις η κατάσταση να είναι μη

Εξομολογεί στη φυλακή ο
ρασοφόρος βιτριολιστής!

Στ ο Ψ υ χ ι α τ ρ ε ι ο τ ω ν φ υ λ α κ ώ ν
Κορυδαλλού στην Ελλάδα, μετεφέρθη απο
την ΣΤ’ πτέρυγα ο Θεοφύλακτος Κόμβος,
o ρασοφόρος βιτριολιστής, που επιτέθηκε
στους μητροπολίτες του συνοδικού
δικαστηρίου για να τους εκδικηθεί για την
καθαίρεσή του.
Ο αρχιμανδρίτης, όπως αποκαλύπτει
το protothema.gr, με σχετική διάταξη της
24ης ανακρίτριας η οποία αναφέρει οτι
«επειδή ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε
κατα την απολογία του οτι πασχει απο
μικτή αγχώδη και καταθλιπτική διαταραχή,
επειδή η διάγνωση της πνευματικής και
ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου
ειναι προδήλως αναγκαία για την πλήρη
διερεύνηση της υπόθεσης και προς τούτο
απαιτούνται ειδικές γνώσεις της επιστήμης
πρεπει να διαταχθεί διενέργεια ψυχιατρικής
πραγματογνωμοσύνης» μετακόμισε απο
τη ΣΤ’ στο Ψυχιατρείο, προκειμένου να
υποβληθεί σε εξετάσεις.
Εξομολόγησε τον συζυγοκτόνο!
Ο βιτριολιστής αρχιμανδρίτης, μέσα
στη φυλακή προσπαθεί να διατηρήσει
την ιδιότητα του. Αν και δεν φοράει ράσα
(καθώς κάηκαν κι αυτά απο το βιτριόλι
που έριξε στους επτά μητροπολίτες τους
δυο δικηγόρους και τον γραμματέα του
συνοδικού δικαστηρίου) εντούτοις διατηρεί
τα μακριά του μούσια ενώ εχει, σύμφωνα
με πληροφορίες του protothema.gr τις
οποιες επιβεβαιώνει και ο συνήγορος του
κ. Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, εξομολογήσει
τους συγκρατουμένους του, μεταξύ
αυτων και τον 32χρονο πιλότο Μπάμπη
Αναγνωστόπουλο.
Τι του ειπε ο συζυγοκτόνος των
Γλυκών Νερών δεν έχει γίνει γνωστό,
ωστόσο ο ίδιος οπως φαινεται έχει
προσαρμοστεί πλήρως στη νέα του ζωή
πίσω απο τα κάγκελα και δεν φαίνεται
να αντιμετωπιζει ιδιαίτερα προβλήματα.
Μέσα στην εβδομάδα θα συναντηθει με τον
δικηγόρο του κ. Αλέξανδρο Παπαιωαννίδη
προκειμένου να συζητήσουν το θέμα των
μαρτυρων που θα προτείνουν να καλέσει ο
ανακριτής.

αναστρέψιμη.
Είπε ακόμα ότι υπάρχουν άνθρωποι
που δεν έχουν στέγη, εισόδημα και
δουλειά ενώ και μετανάστες έχουν μείνει
χωρίς δουλειά και εργοδότη. Σημείωσε
χαρακτηριστικά ότι κατά την επίσκεψή
τους, στην πλατεία της Οδούς είδαν
περίπου 20 μετανάστες να κάθονται
στο πεζούλι της εκκλησίας, χωρίς
όπως είπε να έχουν στον ήλιο μοίρα.
Σημείωσε δε ότι οι τηλεοπτικές εικόνες δε
μπορούν να αποδώσουν το μέγεθος της
καταστροφής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Μας περιμένουν δύσκολες μέρες
μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά του
Σαββατοκυρίακου ενόψει και των βροχών του φθινοπώρου, δήλωσε στον
Άστρα η γεωπόνος και Πρόεδρος των
Βιοκαλλιεργητών Χριστίνα Χριστοδούλου.
Μιλώντας στην εκπομπή «Επικαιρότητα Αλλιώς» η κα Χριστοδούλου
είπε ότι από τις βροχές, λόγω του ότι
καταστράφηκαν οι ρίζες των δέντρων
και συγκρατούσαν τα νερά, τόσο οι

καμένοι κορμοί όσο και άλλα υλικά θα
παρασυρθούν σε περίπτωση βροχών
με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να
πλημμυρίσουν περιοχές, ακόμα και η
Λεμεσός.

ΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ “ΠΑΡΩΝ”

Οι Κύπριοι της Διασποράς ενώνουν
τις προσπάθειές τους για να βοηθήσουν
όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές
στην Κύπρο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου
Επιτρόπου Προεδρίας (βλέπε σελ. 6) η
Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων
Κ υ π ρ ί ω ν ( Π Ο Μ Α Κ ) , η Π α γ κό σ μ ι α
Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα
(ΠΣΕΚΑ) και η Νεολαία της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων
(ΝΕΠΟΜΑΚ) σε συνεργασία με το
Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας, θέλοντας
να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη
και την συμπαράστασή τους, αποφάσισαν
όπως στηρίξουν αυτούς που έχουν
πληγεί συνεπεία της πρωτοφανής αυτής
πυρκαγιάς στην ορεινή περιοχή Λάρνακας
και Λεμεσού.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 1974

Η Αδελαϊδα δεν Ξεχνά!

Σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα
πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 18
Ιουλίου στο μνημείο της Κυπριακής Κοινότητας
Ν.Α. η εκδήλωση μνήμης και τιμής για την
τραγωδία του Ιούλη 1974 με το προδοτικό
πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β'
που άναψε το πράσινο φως στην Τουρκική
εισβολή για την κατάληψη του 37% του
Κυπριακού εδαφους τις συνέπειες της οποίας
ζει ακόμη ο λαός της Κύπρου με την κατοχή
και τους κινδύνους που περικλείει για τη
μονιμοποίηση της διχοτόμησης και ίσως νέα
δεινά για τη μεγαλόνησο.
Τις εκδηλώσεις οργάνωσε η Συντονιστική
Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΣΕΚΑ) και η
Κυπριακή Κοινότητα Ν.Α.
Στην τελετή κατάθεσης στεφάνων παρευρέθηκαν και μίλησαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης
Μάρσιαλ, ο υπουργός Ντέηβιντ Πισόνι, εκ
μέρους του Αρχηγού των Εργατικών Πήτερ
Μαλινούσκας ο βουλευτής Τομ Κουτσαντωνης,
η Δήμαρχος Charlees Sturt Αντζελα Εβανς, ο
Ομοσπονδίακός βουλευτής Στηβ Γεωργανάς,
η βουλευτίς Ειρήνη Πνευματικού, η βουλευτίς
Ανδριανή Μιχαήλ, ο Ελληνας Πρόξενος
Γιώργος Ψιάχας, η Πρόεδρος της Επιτροπής
Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων Ανδριάνα
Χριστοπούλου και ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Κοινότητας Ανδρέας Ευδωκίου.
Παρέστη επίσης ο επίσκοπος Σινόπης
Σιλουάν, ενώ στεφάνια κατέθεσαν ο βουλευτής
Joe Szakacs, o Δήμαρχος West Torens
Michael Coxon, και εκπρόσωποι παροικιακών
οργανισμών, μεταξύ των οποίων: Ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Ορθ. Κοινότητας Ν.Α. Βασίλης
Γκόνης, ο Πρόεδρος της Αρχιεπισκοπής στη
ΝΑ Βλαδίμηρος Δεβρέλης, ο Παναγιώτης
Καρδιακός της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Ορθοδόξων Κοινοτήτων Αυστραλίας, η
Αντιπρόεδρος της ΣΕΚΑ Ρίτα Ευδωκίου, εκ
μέρους της Παμμακεδονικής Ενωσης Ν.Α. και
της Βεργίνας ο Γιάννης Μητρουσίδης και η Κόνι
Γαργαλιάνου, ο Κωνσταντίνος Μπαρμπούκης
από το AHMCI, ο Ζάκος Πάρτου από
τον Σύννδεσμο Αραδιπιωτών, η Αγγέλα
Προδρόμου από το Κυπριακό ραδιόφωνο
του ΕΒΙ, ο Σάιμον Παναγή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ο
Βασίλης Τερζής της Ενορίας Κοινότητας Αγίου
Γεωργίου Θέμπαρτον, Ειρήνη Παπαϊωάνννου
από τον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών, Χρήστος

Θεοδούλου από τη ΝΕΠΟΜΑΚ, Χρήστος Στυλιανού από το Σύνδεσμο Βετεράνων 1974,
Αννα Φραγκούδη του Ελληνικού Ραδιοφώνου του ΕΒΙ, Δημήτρης Παπανικόλας
του Συλλόγου Συνταξιούχων Θέμπαρτον, Κ.
Παπακωνσταντίνου εκ μέρους της Παρροδιακής Ενωσης Ν.Α., Ελένη Μερμίγκη από τον
Εργατικό Σύνδεσμο ΠΛΑΤΩΝ, και Μανώλης
Κουτελάς του Κωακού Συνδέσμου.
Εγιναν επίσης ομιλίες γύρω από τις
τρέχουσες εξελίξεις στην Κύπρο αλλά και
καταδίκης της παράνομης τουρκικής κατοχής
και τα νέα διχοτομικά τετελεσμένα που
δημιουργεί ο Ερντογάν και τα ανδρείκελά του
σττην Αμμόχωστο.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Κοινότητας Ανδρέας Ευδωκίου καταδίκασε
την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου αλλά
στηλίτευσε επίσης "το προδοτικό πραξικόπημα
που διοργάνωσε η χούντα των Αθηνών και
η ΕΟΚΑ Β' δίνοντας το πράσινο φως στην
Τουρκία να εισβάλει. Η Κύπρος δεν ηττήθηκε
το 1974. Η Κύπρος προδόθηκε", τόνισε ο κ.
Ευδωκίου.
"Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι
στον στόχο της λύσης που θα τερματίζει την
κατοχή και τον εποικισμό, θα απαλλάσσει
την Κύπρο από ξένες εξαρτήσεις και θα
διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων. Το
χρέος μας απέναντι στους ήρωες του 74 είναι
να συνεχίσουμε τον αγώνα για την ελευθερία
και επανένωση της πατρίδας μας", είπε ο κ.
Ευδωκίου.
Ο Πρόεδρος της ΣΕΚΑ Παναγιώτης
Ππύρος, μίλησε για την παράνομη επίσκεψη
που ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει ο
Ερντογάν στην κατεχόμενη Κύπρο παρά τις
αντιδράσεις ακόμη και των Τ/κυπρίων. Και
κάλεσε την Αυστραλία και τη διεθνή κοινότητα
να διαμηνύσουν στον Ερντογάν να μείνει
στη χώρα του όπως απαιτούν οι Τ/κ και αν
θέλει να κάνει το ωραίο βήμα που λέει ότι
θα ανακοινώσει την Δευτέρα, να αποσύρει
τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο
και να αφήσει τους Ε/κ και Τ/κ, όπως είναι
και η επιθυμια τους, να επανενωθούν κάτω
από μια διζωνική, δικοινοτική, ομοσπονδιακή
κυβέρνηση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του
ΟΗΕ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ

Η επιθετικότητα της µετααυτοκρατορικής Τουρκίας
Του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ*
Στ η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α
των διεθνών σχέσεων
χρησιµοποιούµε την
έννοια του «µετα-αυτοκρατορικού κράτους» για
κράτη που κάποτε ήταν
αυτοκρατορίες και στη
συνέχεια διαλύθηκαν και
συρρικνώθηκαν. Η Ρωσία
και η Τουρκία είναι τα πιο
τυπικά παραδείγµατα.
Αυτά τα κράτη µεταφέρουν το µεγαλείο του
παρελθόντος στο παρόν
και το µέλλον µε πολλές
αντιφάσεις. Από τη µια,
βλέπουν τον εαυτό τους
ως µεγάλη και σπουδαία
δύναµη και από την
άλλη παρουσιάζονται ως
ευάλωτοι, ως να έχουν
«ζήτηµα επιβίωσης». Ο
εθνικισµός τους είναι
γεµάτος από παράδοξα.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία τους
είναι να ισχυρίζονται ότι
είναι στην άµυνα, ακόµη
κα ι ότα ν ε ί ν α ι σ τ η ν
επίθεση.
Η µετα-αυτοκρατορική
Τουρκία φανερώνει όλα τα
πιο πάνω χαρακτηριστικά
στην πολιτική της έναντι
της Κύπρου.
Όλοι οι Εθνικιστές,
είτε Τουρκιστές, είτε
Ισλαµιστές, είτε κοσµικοί
Κεµαλικοί βλέπουν την
Κύπρο µε τον ίδιο φακό:
πεδίο όπου αντανακλάται
το µεγαλείο της χώρας!
Μερικοί κάνουν αναφορά
στην οθωµανική κατάκτηση και στους µάρτυρες και θεωρούν την
Κύπρο κεκτηµένο. Άλλοι
προτιµούν να µιλούν
για την «ειρηνική επιχείρηση» και απαιτούν
το «κοτσιάνι» του µισού
νησιού, και άλλοι µε
γεωπολιτικούς ισχυρισµούς θέλουν να κηρύξουν το νησί «Lebensraum» (ζωτικός χώρος).
Όλες αυτές οι προσεγγίσεις τέµνονται σε ένα
σηµείο: η φαντασίωση της
«Μεγάλης Τουρκίας»!
Γι α πα ρ ά δ ε ι γ µ α ,
ο Alparslan Türkeş,
ιστορικός αρχηγός των
Γκρίζων Λύκων, ισχυρίστηκε ήδη από τη
δεκαετία του 1960 ότι
στην Κύπρο «αναβιώνει
το όνειρο της Μεγάλης
Τουρκίας». Ο Μουµτάζ
Σόυσαλ, χρόνια σύµβουλος του Ντενκτάς, έβλεπε
επίσης την Κύπρο ως
χώρο όπου µετριέται το
µεγαλείο της Τουρκίας.
Έλεγε συγκεκριµένα
«στην Κύπρο είπαµε όχι
στην αιώνια συρρίκνωση
του τουρκικού έθνους».
Παρά τη ρητορική
για µεγαλεία, η µετααυτοκρατορική Τουρκία
έχει σοβαρό πρόβληµα
αυτοπεποίθησης. Από
τη µια πλευρά, ζει µε το
µεγαλείο του παρελθόντος, και από την
άλλη πλευρά, στο παρόν
αντιµετωπίζει σοβαρά
προβλήµατα µε σηµαντικές εξωτερικές εξαρτήσεις. Αυτό το ζήτηµα αυτοπεποίθησης
αντικατοπτρίζεται και
στην πολιτική της στην
Κύπρο. Οι Τούρκοι εθνικιστές βλέπουν την
Κύπρο ως το χώρο στο
οποίο αναδεικνύεται η
«σπουδαιότητα» και το
«µεγαλείο» της Τουρκίας.
Για αυτό και είναι εναντίον
σε κάθε λογικό και ρεαλι-

Ο Τουρκοκύπριος
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ
που εκλέγεται
Ευρωβουλευτής με το
ΑΚΕΛ Κύπρου
στικό συµβιβασµό.
Χαρακτηριστικά είναι
τα λόγια του Μουµτάζ
Σόυσαλ: «Πρώτη φορά
µετά την ίδρυση της
Τουρκικής ∆ηµοκρατίας,
στον πόλεµο του ’74 στην
Κύπρο, η Τουρκία είπε
“Αυτό είναι δικαίωµά µου
και θα το πάρω, χωρίς να
υποκύψω σε εξωτερικές
πιέσεις”».
Η ισλαµο-τουρκιστική
συµµαχία που κυβερνά
σήµερα την Τουρκία,
µιλάει µε τα ίδια µεγάλα λόγια. Λένε ότι στην
Κύπρο έχουµε «απόλυτο δίκαιο και δεν θα
υποκύψουµε σε κανέναν». Όµως αγνοούν την
ύπαρξη και τα συµφέροντα οκτακόσιων χιλιάδων
Ελληνοκυπρίων και διακοσίων χιλιάδων Τουρκοκυπρίων.
Είναι πραγµατικά
δύσκολο να καταλάβει
κανείς για ποιο «δίκαιο»
µιλούν.
Το δ ι κ α ί ω µ α ν α
εκδιώξει τους Ελληνοκύπριους µε τη δύναµη
των όπλων από κει που
έζησαν για χιλιάδες χρόνια, κατά παράβαση του
διεθνούς δικαίου;
Το δικαίωµα τερµατισµού της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου
παραβιάζοντας τη Συνθήκη Εγγυήσεων;
Το δικαίωµα να προσπαθήσει να δηµιουργήσει ένα ξεχωριστό κράτος µεταφέροντας πληθυσµό σε µια γεωγραφία
στην οποία οι κάτοικοι
εκδιώχθηκαν µε τη βία;
Το δ ι κ α ί ω µ α ν α
απαιτήσει ένα ανεξάρτητο
κράτος εκ µέρους των
Τουρκοκυπρίων, το οποίο
αποτελεί το 18% του πληθυσµού της χώρας, ενώ
αντιτίθεται ακόµη και στην
αυτονοµία των Κούρδων;
Το δικαίωµα να αγνοήσει την πολιτική βούληση των Τουρκοκυπρίων;
Κανείς δεν έχει τέτοια
δικαιώµατα. Ούτε καν
αυτοκρατορίες.
Είναι φανερό ότι το
µετα-αυτοκρατορικό
τουρκικό κράτος ασκεί
µια επιθετική πολιτική.
Όµως στην αντίληψη
των εθνικιστών η Τουρκία βρίσκεται σε «άµυνα». Παρουσιάζουν τις
οκτακόσιες χιλιάδες Ελληνοκύπριους ως «απειλή»
και θεωρούν το Κυπριακό
«ζήτηµα επιβίωσης του
έθνους».
*Ευρωβουλευτής
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες
Δυνάμεις
Το κείμενο κυκλοφόρησε στην Τουρκική
γλώσσα στην τ/κυπριακή
εφημερίδα Yenidüzen
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
SOUTH ROAD
Θα κατεδαφίσουν
σπίτια για να
φτιάξουν σήραγγα

Οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κατά μήκος του South Road
της Αδελαιδας λένε ότι σοκαρίστηκαν
όταν έμαθαν ότι τα ακίνητά τους θα
κατεδαφιστούν για να γίνει το τελικό
στάδιο του αυτοκινητόδρομου ΒορράΝότου.
Η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας
αποκάλυψε τα σημεία εισόδου και
εξόδου στα νότια για μια σήραγγα που
θα δημιουργηθεί στο τμήμα μεταξύ του
Ντάρλινγκτον και της τρενο-γραμμής του
Glenelg.
Δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις στην
περιοχή Clovelly Park θα πρέπει να
εκκαθαριστούν για να επιτρέψουν την
έναρξη της κατασκευής της σήραγγας.
“Εδώ θα ξεκινήσουν δουλιά τα
μηχανήματα διάτρησης της σήραγγας
για τη νότια σήραγγα, μήκους περίπου
τεσσάρων χιλιοομέτρων”, δήλωσε ο
υπουργός Μεταφορών Corey Wingard.
Ο κ. Wingard είπε ότι ο τελικός
σχεδιασμός θα ολοκληρωθεί αργότερα
φέτος και ζητείται η γνώμη της κοινότητας.
Ο κ. Wingard είπε ότι περίπου το 60
τοις εκατό του έργου θα είναι σήραγγες
και περίπου 390 ακίνητα θα παρθούν
από τους ιδιοκτήτες τους υποχρεωτικά.
Σοκαρισμένοι δήλωσαν αρκετοί
ιδιοκτήτες κατά μήκος του South Road
μόλις πληροφορήθηκαν ότι τα σπίτια
τους θα τα πάρει η κυβέρνηση για να
τα κατεδαφίσει. Νόμιζα ότι το σπίτι
μου ήταν ασφαλές είπε ο Stephen
Monkhouse, που κατοικεί στο Clovelly
Park επειδή θα γίνουν οι σήραγγες.
Η κατασκευή στο τμήμα των 10,5
χιλιομέτρων μεταξύ του ποταμού Torrens
και του Darlington πρόκειται να ξεκινήσει
το 2023, και θα ολοκληρωθεί το 2028.
Θα κοστίσει $10 δισσεκατομύρια δολλάρια.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Εγκατέλειψε τη σκηνή
και καταζητείται

Η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας
συνέλαβε έναν έφηβο μετά από
θανατηφόρο ατύχημα στο Morphett Vale
την Τρίτη το βράδυ.
Ένας 20χρονος άνδρας από το Sellicks Beach σκοτώθηκε στο δυστύχημα
στο Flaxmill Road το βράδυ της Τρίτης.
Η αστυνομία είπε ότι ήταν επιβάτης
σε ένα Toyota Hilux που ενεπλάκη σε
σύγκρουση με ένα Ford σεντάν.
Η αστυνομία θα ισχυριστεί ότι
το Ford εγκατέλειψε το σήμειο της
σύγκρουσης και αργότερα βρέθηκε
“καμένο σε χωράφι” έξω από το
South Road στη Reynella.
Ο οδηγός της Toyota, 22 ετών από το
Morphett Vale, υπέστη ελαφρά τραύματα

και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο
Flinders.
Η αστυνομία συνέλαβε τον 19χρονο
επιβάτη του Ford. Αργότερα παραδόθηκε και ο οδηγός.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Κτύπησε ο
μηνιγγιδόκοκκος

Ένας έφηβος βρίσκεται σε νοσοκομείο της Αδελαΐδας με μηνιγγικοκκική
νόσο.
Ο 18χρονος έφηβος από τη μητροπολιτική Αδελαΐδα βρίσκεται σε σταθερή
κατάσταση και έχει αναγνωριστεί ότι έχει
το στέλεχος Β.
Το Υπουργείο Υγείας και Ευεξίας
έχει εντοπίσει πολλούς ανθρώπους
που είχαν επαφή με τον έφηβο και 25
άτομα έχουν λάβει οδηγίες να λάβουν
αντιβιοτικά φάρμακα.
Το τμήμα υγείας ΝΑ δήλωσε ότι
έχουν αναφερθεί έξι περιπτώσεις
επεμβατικής μηνιγγιδόκοκκου στη Νότια
Αυστραλία φέτος, τρία του στελέχους Β
και τρία του στελέχους W.

GREEK ON HALIFAX

Κριτική στις αρχές
έκανε ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου που
λέγεται ότι είναι εστία σούπερ διασποράς στο τελευταίο ξέσπασμα
COVID-19 της Νότιας Αυστραλίας
έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις
δοκιμές καθυστερήσεων και έλλειψης
επικοινωνίας, αφού έμαθε βασικές
λεπτομέρειες μέσω των μέσων ενημέρωσης και όχι από υγειονομικούς
αξιωματούχους.
Ο Ross Γαλαντόμος είναι ιδοκτήτης
του The Greek on Halifax, όπου
ένας άνδρας που ήταν μολυσματικός
παρευρέθηκε σε μια συνάντηση το
Σάββατο το βράδυ.
“Το απόγευμα της Δευτέρας όταν
μάθαμε ότι ήμασταν ένας τόπος έκθεσης
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
όχι απευθείας από το τμήμα υγείας,
ορισμένα μέλη του προσωπικού πήγαν
να εξεταστούν αμέσως”, δήλωσε ο κ.
Γαλαντόμος.
Ένας πελάτης στην εκδήλωση
και μια γυναίκα που εργαζόταν εκεί
έχουν βρεθεί θετικοι στον ιό αλλά ο κ.
Γαλαντόμος είπε ότι το προσωπικό του,
που θεωρείται υψηλού κινδύνου, έχει
εγκλωβιστεί στις μεγάλες ουρές για να
κάνει τεστ.
“Συμπεριλαμβανομένης της νεαρής
κυρίας που έχει βρεθεί θετική, και
οδήγησε στο Tailem Bend για να κάνει το
τεστ διότι ήταν η καλύτερη επιλογή”, είπε
ο κ. Γαλαντόμος.
Ο πρωθυπουργός Στίβεν Μάρσαλ
αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη
την Πέμπτη αφού μερικοί άνθρωποι
μίλησαν για αναμονή άνω των 14 ωρών
στους που έχουν συσταθεί για τα τεστ
στην Αδελαΐδα, ενώ άλλοι δήλωσαν
ότι έπρεπε να κοιμηθούν μέσα στα
αυτοκίνητά τους περιμένοντας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ
«Τέκνο Φωτός και Αληθείας»

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΣΕ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Την άμεση αποφυλάκιση του Δρ.
Ελπιδοφόρου Σωτηριάδη ζητά η
Μητρόπολη Μόρφου. Ο κ. Σωτηριάδης
συνελήφθη ως υποκινητής των επεισοδίων σε Προεδρικό και το συγκρότημα
ΔΙΑΣ κατά τη διαδήλωση της Κυριακής.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση,
«ως Ιερά Μητρόπολις Μόρφου εκφράζουμε αφενός τη λύπη μας για την πρόσφατη άδικη σύλληψη και κράτηση
του εκλεκτού ιατρού και επιστήμονα
κ. Σωτηριάδη μετά την τεκμηριωμένη
ωραία του ομιλία στο συλλαλητήριο (18
Ιουλίου) κατά των κυβερνητικών μέτρων
προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού, και
αφετέρου τη στήριξή μας σ᾽ αυτόν και την
πολυμελή του οικογένεια.
«Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολύ
καλά την επιστημονική κατάρτιση του κ.
Ελπιδηφόρου. Τον ευχαριστούμε όλως
ιδιαιτέρως για τη δωρεάν προσφερθείσα

ιατρική θεραπεία σε πολλούς πιστούς της
καθ᾽ ημάς Μητροπόλεως Μόρφου, όπως
και αλλαχού πνευματικά της τέκνα».

Άξιο τέκνο του Φωτός

“Για όλα αυτά ενώνουμε τη δική
μας προσευχή με τις προσευχές όλων
των ανθρώπων που έχουν γνωρίσει
τον ιατρό και άνθρωπο Ελπιδηφόρο,
ενώ ταυτόχρονα στέλνουμε μήνυμα
συμπαράστασης προς τον ίδιο και την
οικογένειά του, ζητώντας από τον Κύριο
μας Ιησού Χριστό να τους ενισχύει με
την πίστη και την υπομονή των αγίων
μαρτύρων και ομολογητών της Εκκλησίας
μας”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Και, είμαστε σίγουροι, ότι η δοκιμασία
αυτή σύντομα θα παρέλθει και θα λάμψει
η Αλήθεια, την οποία αφόβως διακηρύττει ο ιατρός Ελπιδηφόρος, ως τέκνο
Φωτός και Αληθείας, ως επάξιο τέκνο της
Αληθείας του Τριαδικού Θεού.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ

Μεταρρυθμίσεις και στασιμότητα
Συχνά γίνεται λόγος για ανάγκη Ράλλης να μην εκλεγεί βουλευτής.
μεταρρυθμίσεων ώστε η κοινωνία
Η επόμενη εκπαιδευτική μεταρή η οικονομία να προσαρμόζονται ρύθμιση ήταν αυτή της κυβέρνησης
στα νέα δεδομένα. Μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ του 1982. Με τη
σημαίνει αλλαγή στις δομές, μεταρρύθμιση αυτή συν τοις άλλοις
εκσυγχρονισμό, ανανέωση, νέοι εισήχθηκε το μονοτονικό σύστημα,
τρόποι
χειρισμού
μια διάταξη που συνάπραγμάτων, καταστάντησε τη σκληρή
σεων, διαδικασιών.
αντίδραση πολλών
Το αντίθετο είναι η
συντηρητικών τάσεων,
στασιμότητα. Στην
μερικές από τις οποίες
πολιτική η μεταρρύθεξακολουθούν
να
μιση
υποννοεί
αντιδρούν ακόμη και
δομικές αλλαγές, νέα
μέχρι σήμερα.
προγράμματα, νέο
Μια
σημαντική
τρόπο σκέψης και
αλλαγή που έγινε από
ενέργειας σε ό,τι ίσχύει
την κυβέρνηση του
ή ίσχυε μέχρι τότε.
ΠΑΣΟΚ ήταν η μεταρΟι μεταρρυθμίσεις
ρύθμιση του ΟικοΤου
συχνά έχουν πολιτικό
γενειακού
Δικαίου
κόστος και συχνότατα Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ στον Αστικό Κώδικα,
συνεπάγονται οικονο- Drymon9@gmail.com το 1983. Με τις νέες
μικό κόστος και αναδιατάξεις, μεταξύ των
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
κατανομή κονδυλίων
άλλων, καθιερώθηκε
και δαπανών. Για να
ο πολιτικός γάμος,
πετύχουν οι μεταρρυθμίσεις θα η ισότητα των φύλων, το αυτόπρέπει οι πολίτες να πειστούν ματο διαζύγιο, η ρύθμιση των
για την αναγκαιότητά τους ή τη περιουσιακών στοιχείων των
χρησιμότητά τους. Οι άνθρωποι συζύγων και τα δικαιώματα και
συχνά είναι συντηρητικοί, δεν οι υποχρεώσεις των γονέων. Οι
επιθυμούν αλλαγές που αναστα- νέες διατάξεις συνάντησαν έντονη
τώνουν τη βολή τους, τον τρόπο αντίδραση αλλά σήμερα δεν
ζωής που έχουν συνηθίσει. αμφισβητούνται. Το 1983, επίσης,
Συχνά
διάφορες
κοινωνικές στην Ελλάδα ο τομέας Υγείας
ομάδες είναι εκ των προτέρων με την ίδρυση του ΕΣΥ – Εθνικό
τοποθετημένες εναντίον τους. Σύστημα Υγείας.
Οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται
Τρεις μεταρρυθμίσεις στην
στόχους,
αποφασιστικότητα, τετραετία 2000-2004 προκάλεσαν
επιμονή. Συχνά οι μεταρρυθμίσεις αντιδράσεις ή επέφεραν μεγάλες
αποτυχαίνουν γιατί συναντούν αλλαγές στην ελληνική κοινωνία.
αντίδραση, εχθρότητα, αδιαφο- Η πρώτη ήταν η πρόταση του
ρία ή έλειψη κονδυλίων, ή οι Υπουργού Εργασίας Τάσου Γιανμεταρρυθμιστές
χάνουν
την νίτση το 2001 για μεταρρύθμιση
ορμή του πρώτου ξεκινήματός του Ασφαλιστικού. Το ΙΚΑ και
τους, την ενεργητικότητά τους, διάφορα άλλα ασφαλιστικά ταμεία
ενδίδουν στις δυσκολίες της μη αντιμετώπιζαν μεγάλα ελλείμματα
ευρείας αποδοχής. Θα πρέπει να για το μέλλον. Τα δημογραφικά
αντιπαλέψουν με καθιερωμένες στοιχεία έδειχναν ότι μεγάλος
νοοτροπίες και αντιλήψεις και αυτό αριθμός ασφαλισμένων πλησίαζαν
συνεπάγεται πολιτικό κόστος.
τα 65 και το ασφαλιστικό σύστηΜπορούμε να θυμηθούμε μα μετά 10-15 χρόνια δεν θα
μερικές τέτοιες μεταρρυθμίσεις μπορούσε να ανταπεξέλθει. Υπήρπου άλλαξαν τον τρόπο πορείας χαν συντάξεις προνομιούχων
των πραγμάτων μιας κοινωνίας -του ρετιρέ-, μικροσυνταξιούχων
ή πως αντιμεωπίστηκαν από και σύστημα πρόωρης συνταξιοαντιτιθέμενες παρατάξεις. Στην δότησης. Θα έπρεπε να υπάρξει
Ελλάδα το 1917 ψηφίστηκε, από εξορθολογισμός και αναδιοργάτην κυβέρνηση του Ελευθερίου νωση. Η πρόταση, όμως, ήταν
Βενιζέλου, μια εκπαιδευτική αντιδημοφιλής, απορρίφτηκε από
μεταρρύθμιση που εισήγαγε τη τα συνδικάτα, τα κόμματα και τα
Δημοτική στο Δημοτικό Σχολείο και ίδια τα στελέχη της κυβέρνησης του
τυπώθηκαν σχετικά βιβλία για τις ΠΑΣΟΚ. Το θέμα προστέθηκε στα
τάξεις του. Το 1920 η αντιβενιζελική δυσεπίλυτα, αργότερα χειροτέρεψε
αντιπολίτευση των βασιλικών και εξακολουθεί να ταλανίζει την
κομμάτων κέρδισαν τις εκλογές. ελληνική κοινωνία.
΄Εκαναν μια ειδική Εκπαιδευτική
Μια μεταρρύθμιση που άλλαξε
Επιτροπή που καταδίκασε τις τη ζωή της ελληνικής κοινωνίας
μεταρρυθμίσεις του 1917, εξέτασε και δεν προκάλεσε αντιδράσεις
τα βιβλία που εισήχθηκαν και ήταν η εισαγωγή του Ευρώ την 1η
είχαν κυκλοφορήσει στα σχολεία Ιανουαρίου 2002.
και αποφάνθηκε «να εκβληθώσι
Μια άλλη μεταρρύθμιση που
πάραυτα εκ των σχολείων και προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις
να καώσι... ως έργα ψεύδους κα αλλά τελικά πέρασε ήταν η μη
κακοβούλου προθέσεως.» Το 1959 αναγραφή του θρησκεύματος στις
η κυβέρνηση Καραμανλή εισήγαγε ελληνικές ταυτότητες. Το ζήτημα
ένα σύστημα τεχνικών σχολείων προκάλεσε την αντίδραση της
που όμως δεν προχώρησε λόγω Εκκλησίας και του Αρχιεπισκόπου
έλλειψης κονδυλίων. Το 1964 η Χριστόδουλου ο οποίος δήλωσε
κυβέρνηση του Γεωργίου Παπαν- «Σ’ αυτό τον τόπο υπάρχει ένας
δρέου ψήφισε ευρείες εκπαι- παράγοντας ο οποίος ούτε μποδευτικές μεταρρυθμίσεις που ρεί, ούτε πρέπει να αγνοείται.
εισήγαγαν τη Δημοτική, χώριζαν Είναι ο λαός.» Ο Χριστόδουλος
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρότεινε δημοψήφισμα, οργάνωσε
σε δύο κύκλους, και δημιούρ- μεγάλες ανοιχτές λαοσυνάξεις
γησε το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο. και συγκέντρωσε εκατομμύρια
Συνάντησε μεγάλη αντίδραση από υπογραφές με πρώτη αυτή του
τη συντηρητική αντιπολίτευση, από αρχηγού της Αντιπολίτευσης,
την Εκκλησία, τη Θεολογική και Κώστα Καραμανλή. Ο πρωθυτη Φιλοσοφική Σχολή του Πανε- πουργός Κώστας Σημίτης δεν
πιστημίου Αθηνών, διάφορες έκανε πίσω και τελικά το θρήεφημερίδες και διάφορα ανεξάρ- σκευμα του ατόμου δεν μπήκε
τητα θεολογικά σωματεία. Η μεταρ- στο δελτίο ταυτότητας. Τις εκλογές
ρύθμιση προχώρησε αλλά καταρ- του 2004 τις κέρδισε ο Κώστας
γήθηκε από τη δικτατορία που Καραμανλής. Ο Χριστόδουλος
επεβλήθηκε στις 21 Απριλίου 1967. συνέχισε την εκστρατεία του αλλά
Μετά τις παραπάνω απόπειρες τελικά, το 2007, η προσπάθειά
νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του απορρίφτηκε από την Αρχή
εισήχθηκε το 1976 από τον Υπουργό Προσωπικών Δεδομένων και το
Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας Συμβούλιο της Επικρατείας.
Γιώργο Ράλλη. Η μεταρρύθμιση
Στην Αυστραλία υπήρξαν αρκεήταν παρόμοια εκείνης του 1964 τές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν
αλλά τώρα υποστηριζόταν από τη τη ζωή της χώρας. Η μεταναΝέα Δημοκρατία και τον αρχηγό στευτική πολιτική που υιοθέτησε η
της Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας το 1947
μεταρρύθμιση επικράτησε μολονότι άλλαξε τη μορφή της Αυστραλίας
δεν ήταν απαλαγμένη από οξείες με τον ερχομό εκατοντάδων
αντιδράσεις οι οποίες οδήγησαν χιλιάδων μεταναστών που άλλαξαν
στις επόμενες εκλογές ο Γεώργιος τη σύνθεση του πληθυσμού

και του εργατικού δυναμικού.
Δημιουργήθηκε μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό, αυξανόμενες θέσεις
εργασίας, περισσότερα εισοδήματα, περισσότερες φορολογικές
εισπράξεις, δημιουργία χώρας με
μεγαλύτερο πληθυσμό, μεγαλύτερη
εσωτερική αγορά και μεγαλύτερη
εθνική οικονομία. Η Αυστραλία
έγινε μία από τις πλουσιότερες
χώρες του κόσμου.
Η πολιτική του πολυπολιτισμού
της κυβέρνησης Ουίτλαμ άλλαξε
τη θέση των μεταναστών το 1973,
δημιούργησε το σύστημα υγείας
ΜεντΙμπάνκ που αργότερα το
κατάργησε η κυβέρνηση Φρέϊζερ,
σταμάτησε τη συμμετοχή της
Αυστραλίας στον πόλεμο του Βιετνάμ, αναγνώρισε την Κίνα και ξεκίνησε μαζί της διπλωματικές σχέσεις.
Η κυβέρνηση του Μάλκολμ
Φρέϊζερ συνέχισε μερικές από
τις πολυπολιτισμικές πολιτικές
του Γκοφ Ουίτλαμ. Το 1978-80
δημιούργησε τις πολυπολιτισμικές
εκπομπές του SBS και δίκτυα
υπηρεσιών εξυπηρέτησης των
αναγκών των μεταναστών. ΄Ενας
μεγάλος μεταρρυθμιστής ήταν ο
Μπομπ Χοκ. Το 1983 διαπραγματεύτηκε τη Συνθήκη Ακόρντ
- Συνεννόησης με τα Συνδικάτα
για περιορισμό των απαιτήσεων
μισθολογικών
αυξήσεων
με
αντάλλαγμα τον περιορισμό του
πληθωρισμού και τη βελτίωση των
κοινωνικών υπηρεσιών -τη δημιουργία, όπως είπε, του «κοινωνικού μισθού». Ο Μπομπ Χοκ,
επίσης, δημιούργησε το σύστημα
υγείας Μεντικέαρ και εισήγαγε την
ελεύθερη διακύμανση του αυστραλιανού δολαρίου στη διεθνή νομισματική αγορά.
Ο Πολ Κίτιγκ εισήγαγε το 1992
την υποχρεωτική συμμετοχή της
εισφοράς των εργοδοτών στο
συνταξοδοτικό σύστημα σουπερανιουέσιον για τους εργαζομένους
τους και το 1993 αναγνώρισε τα
δικαιώματα των ιθαγενών με το
νόμο Native Title Act. Να τελειώσουμε με τον Τζον Χάουαρντ που
το 1996, ύστερα από τη μαζική
σφαγή στο Port Arthur της Τασμάνιας εισήγαγε τον έλεγχο των
όπλων στην Αυστραλία. Tο 2000
εισήγαγε τον φόρο προστιθέμενης
αξίας GST. Και οι δυο τελευταίες
μεταρρυθμίσεις είχαν μακροχρόνια
επίδραση στην κουλτούρα και την
οικονομική ζωή της Αυστραλίας.
Το επιχείρημα των οικονομικών
μεταρρυθμίσεων συνήθως είναι
ότι κάνουν τη χώρα περισσότερο
ανταγωνιστική
διεθνώς
και
αυτό συντελεί στην αύξηση των
εξαγωγών και των θέσεων εργασίας. Η εργασία εξασφαλίζει στο
άτομο τους πόρους της ζωής
του και τη συνεισφορά του προς
το σύνολο. Συχνά, όμως, τα
πράγματα είναι πιο περίπλοκα.
Την ιδέα των μεταρρυθμίσεων, λέει
ο Ρος Γκίτινς, την έχουν υφαρπάξει
διάφοροι μεγαλοεπιχειρηματικοί
κύκλοι που ασκούν πιέσεις στην
κυβέρνηση για τους δικούς τους
σκοπούς. Απαιτούν φοροαπαλαγές
και άλλες μεταρρυθμίσεις που θα
τους εξασφαλίσουν περισσότερα
κέρδη και κοινωνική δύναμη.
Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι
δεν υπάρχουν μεταρρυθμίσεις οι
οποίες θα μπορούσαν να κάνουν τις
ζωές όλων μας καλύτερες, όχι μόνο
των πολύ πλουσίων και δυνατών.
΄Ενας τομέας μεταρρυθμίσεων
που θα βοηθούσε την οικονομία
καιτην ποιότητα ζωής όλων μας
μακροπρόθεσμα είναι η ελάττωση
των ατμοσφαιρικών ρύπων και η
αντιμετώπιση των προκλήσεων
της κλιματικής αλλαγής. Το ζήτημα
είναι ότι η σημερινή Αυστραλιανή
κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός
Σκοτ Μόρισον δεν πιστεύουν ότι
οι ψηφοφόροι τους μπορούν να
λάβουν σοβαρά το πρόβλημα της
κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς
αδιαφορούν και το προσπερνούν.
(Ο Δρ Χρήστος Ν. Φίφης
είναι επίτιμος ερευνητής στη
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου La Trobe)

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

"Παροικιακό Βήμα", Αύγουστος 2021
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Το μεγαλύτερο έργο
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στον κόσμο

Νέο, ανώδυνο
τεστ για το
διαβήτη

Επαναστατική εξέταση για
τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα
δημιούργησαν αυστραλοί επιστήμονες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το «ιερό
δισκοπότηρο» για τους διαβητικούς. Συγκεκριμένα, η ομάδα του
Πολ Νταστούρ δημιούργησε μια
μη επεμβατική ταινία που ελέγχει
τα επίπεδα της γλυκόζης μέσω
του σιέλου. Για τους διαβητικούς
η διαχείριση των επιπέδων του
ζαχάρου στο αίμα κατά κανόνα
προϋποθέτει το τρύπημα των
δακτύλων πολλές φορές την ημέρα
με ένα ειδικό στυλό που περιέχει
βελόνα και στη συνέχεια την
τοποθέτηση μιας σταγόνας αίματος
πάνω σε μια ταινία για το τεστ.
Ωστόσο, κάποιοι διαβητικοί,
εύλογα, αποφεύγουν την επώδυνη διαδικασία μειώνοντας τη
συχνότητα των τεστ. Το νέο αυτό
τεστ λειτουργεί με την ενσωμάτωση ενός ενζύμου, το οποίο
ανιχνεύει τη γλυκόζη μέσα σε μια
κρυσταλλολυχνία – η οποία μπορεί
έπειτα να μεταδώσει την παρουσία
της γλυκόζης – σύμφωνα με τον
Πολ Νταστούρ, καθηγητή Φυσικής
στο πανεπιστήμιο του Νιούκασλ
στην Αυστραλία, ο οποίος ηγήθηκε
της ομάδας που το δημιούργησε.
Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά
υλικά μέσα στην κρυσταλλολυχνία
είναι σύνδεσμοι, το τεστ μπορεί να
διενεργηθεί μέσω της εκτύπωσης
με χαμηλό κόστος, είπε ο Νταστούρ.
«Το ιερό δισκοπότηρο του
ελέγχου των επιπέδων της γλυκόζης είναι κάτι μη επεμβατικό.
Αυτό το τεστ πράγματι ανοίγει
τον δρόμο για χαμηλού κόστους
και χωρίς πόνο έλεγχο της γλυκόζης και – μακάρι – καλύτερα
αποτελέσματα για τους πάσχοντες
από διαβήτη», σημείωσε ο ίδιος.
Όπως εξηγεί ο Νταστούρ, το νέο
τεστ δημιουργήθηκε κατά τύχη
καθώς οι επιστήμονες εργάζονταν
πάνω σε ηλιακές κυψελίδες. Το
πρότζεκτ εξασφάλισε 4,7 εκατ.
δολάρια σε χρηματοδότηση από
την αυστραλιανή κυβέρνηση για τη
δημιουργία μιας εγκατάστασης που
θα παρασκευάζει τις συσκευασίες
των τεστ αν περάσει τις κλινικές
δοκιμές.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιμέτωπο με παράταση του lockdown το
Σύδνεϋ – Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων

Οι αρχές στην Αυστραλία
παρότρυναν τους κατοίκους του
Σύδνεϋ να παραμείνουν στα
σπίτια τους, προειδοποιώντας
ότι το lockdown των τριών
εβδομάδων μπορεί να παραταθεί, καθώς μάχονται για
να ελέγξουν ένα ξέσπασμα
κρουσμάτων της COVID-19,
με την πόλη να αναφέρει το
μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων
τοπικά μεταδιδόμενων μολύνσεων για τη φετινή χρονιά.
Εκατοντάδες επιπλέον αστυνομικοί περιπολούν σε διάφορες
περιοχές του Σύδνεϋ για να
ενισχύσουν την εφαρμογή του
λοκντάουν που έχει επιβληθεί
στην πόλη, επιτηρώντας τον
σεβασμό των περιοριστικών
μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ξέσπασμα του
παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα. Τα συνολικά περιστατικά
μόλυνσης έχουν ξεπεράσει τα
400.
«Η Νέα Νότια Ουαλία
βρίσκεται αντιμέτωπη με τη
μεγαλύτερη πρόκληση που
έχουμε αντιμετωπίσει από την
έναρξη της πανδημίας», δήλωσε
η πολιτειακή πρωθυπουργός
Γκλάντις Μπερετζίκλιαν στους
δημοσιογράφους στο Σύδνεϋ.
«Αυτή τη στιγμή, οι αριθμοί δε
βαδίζουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρακαλώ μη φεύγετε
από το σπίτι σας. Μη φεύγετε
από το σπίτι σας, εκτός και
αν είναι απολύτως αναγκαίο»,
παρότρυνε τους πολίτες η ίδια.
Η Νέα Νότια Ουαλία ανέφερε σήμερα 9//7/21, 44 κρούσματα τοπικής μετάδοσης. Η
πολυπληθέστερη πολιτεία της
Αυστραλίας είχε αναφέρει 38
κρούσματα μόλυνσης χθες,
με τα 29 από αυτά να έχουν
περάσει χρόνο στην κοινότητα, ενώ είχαν μολυνθεί. Κατά
την τρέχουσα περίοδο, νοσηλεύονται 43 περιστατικά, με
δέκα ασθενείς να βρίσκονται
στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ τέσσερις από
αυτούς είναι διασωληνωμένοι.

Η αύξηση των περιστατικών
μόλυνσης καταγράφεται παρά
την εφαρμογή λοκντάουν δύο
εβδομάδων, το οποίο έχει
τώρα παραταθεί και για τρίτη
εβδομάδα, ενώ τερματίζεται στις
16 Ιουλίου.
Οι αρχές θα ενισχύσουν
τους περιορισμούς στο Σύδνεϋ
από σήμερα, με τις δημόσιες
συναντήσεις να περιορίζονται
στους δύο ανθρώπους και
οι κάτοικοι θα μπορούν να
μετακινηθούν στα 10 χιλιόμετρα από τα σπίτια τους. Η
Μπερετζίκλιαν απέρριψε κάθε
περίπτωση «συμβίωσης με
τον κορωνοϊό» αναφορικά
με το χαμηλό ποσοστό των
εμβολιασμών στην Αυστραλία.
«Αν επιλέξουμε να ζήσουμε
με αυτό, ενώ το ποσοστό του
εμβολιασμού είναι στο 9%, θα
δούμε χιλιάδες και χιλιάδες
νοσηλείες και θανάτους», είπε η
Μπερετζίκλιαν.
Παρά το γεγονός ότι η
Αυστραλία τα πήγε πολύ καλύτερα από άλλες αναπτυγμένες
χώρες, διατηρώντας σε σχετικά χαμηλό επίπεδο τους
αριθμούς της COVID-19, η
πορεία εξέλιξης της εκστρατείας
εμβολιασμού της είναι από τις
χαμηλότερες, εξαιτίας περιορισμών στις προμήθειες, αλλά
και των αλλαγών στις ιατρικές
συμβουλές για τις δόσεις του
κύριου εμβολίου της AstraZeneca.
Ο Αυστραλός πρωθυπουρ-

γός Σκοτ Μόρισον δήλωσε πρόσφατα ότι η Pfizer θα αυξήσει
τις παραδόσεις του εμβολίου
κατά της COVID-19 σε περίπου
ένα εκατομμύριο δόσεις την
εβδομάδα από την 19η Ιουλίου υπερτριπλασιάζοντας
τα σχετικά φορτία, καθώς το
Σύδνεϋ μάχεται με το χειρότερο
ξέσπασμα της φετινής χρονιάς.
Περίπου 4,5 εκατομμύρια δόσεις
του εμβολίου της Pfizer Inc που
αναμένονταν να φτάσουν τον
Σεπτέμβριο, θα είναι διαθέσιμες
τον επόμενο μήνα, όπως
δήλωσε ο Μόρισον.
Ο Τζαμάλ Ρίφι ένας γενικός
ιατρός από το δυτικό Σύδνεϋ, το
οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο
της παρούσας έξαρσης των
κ ρ ο υ σ μ ά τω ν , δ ή λω σ ε ότ ι
αρκετοί κάτοικοι δεν είχαν
αντι-ληφθεί τον κίνδυνο από
το παραλλαγμένο στέλεχος
Δέλτα, αλλά ενημερώνονται
όλο και περισσότερο, καθώς
ο αριθμός των κρουσμάτων
αυξάνεται. «Αρκετά μέλη της
τοπικής κοινό-τητας υποφέρουν
από τον κορω-νοϊό και
αρκετά αγαπημένα πρόσωπα
νοσηλεύονται ή βρί-σκονται στη
μονάδα εντατικής θεραπείας»,
ε ί π ε ο Ρ ί φ ι . « Το μ ή ν υ μ α
έχει διαδοθεί στην κοινότητα και εκτιμώ ότι θα δείτε
περισσότερους ανθρώπους να
περιορίζουν τώρα τις μετακινήσεις τους, παίρνοντας πιο
σοβαρά το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα», εκτίμησε ο ίδιος.

Η Επικαιρότητα στο μικροσκόπιο

Σ

το μικροσκόπιο του
Οργανισμού τα όσα
προκαλούν τα mRNA
εμβόλια, αλλά και το σκεύασμα
της Johnson & Johnson.
Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
προχώρησε σε ανανέωση των
συστάσεών του όσον αφορά
τις σπάνιες παρενέργειες
τ ω ν ε μ β ολ ί ω ν κ α τ ά τ ο υ
κορωνοϊού. Για το εμβόλιο της
Moderna και της Pfizer, ο EMA
διαπίστωσε ότι η μυοκαρδίτιδα
και η περικαρδίτιδα μπορεί
να εμφανιστούν σε πολύ
σπάνιες περιπτώσεις. Ο ΕΜΑ,
σ υ ν ι σ τά τ η ν κα τα χώ ρ ι σ η
της μυοκαρδίτιδας και της
π ε ρ ι κα ρ δ ί τ ι δ α ς ω ς ν έ ω ν
ανεπιθύμητων παρενεργειών
στις πληροφορίες προϊόντων
για αυτά τα εμβόλια, μαζί
με μια προειδοποίηση για
την ευαισθητοποίηση των
επαγγελματιών στον τομέα της
υγείας και των ατόμων που
λαμβάνουν αυτά τα εμβόλια.
την Ίο τα γυρίσματα
της διεθνούς τηλεοπτικής παραγωγής
«My Greek Odyssey» Η
δημοφιλής ταξιδιωτική εκπο-

Σ

μπή από την Αυστραλία με τον
παρουσιαστή Peter Maneas
π ρ ο β ά λ λ ε τα ι δ ι ε θ ν ώ ς σ ε
τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και
σε 45 αγγλόφωνες χώρες.
Στ ο ε π ί κ ε ν τ ρ ο δ ι ε θ ν ο ύ ς
τηλεοπτικής παραγωγής
βρέθηκε πριν λίγες ημέρες η
Ίος με τη στήριξη του δήμου
Ιητών, όπως τονίζεται σε
σ χ ε τ ι κ ή α ν α κο ί ν ω σ η . Το
τηλεοπτικό συνεργείο του
προγράμματος «My Greek
Odyssey» επισκέφτηκε
το κ υ κ λα δ ί τ ι κο ν η σ ί το υ
Ομήρου, προκειμένου να
πραγματοποιήσει πολύωρα
γυρίσματα για τον νέο κύκλο
της σειράς. Η δημοφιλής
ταξιδιωτική εκπομπή «My
Greek Odyssey» από την
Αυστραλία με τον παρουσιαστή Peter Maneas προβάλλεται διεθνώς σε τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και σε 45
αγγλόφωνες χώρες όπως
ΗΠΑ, Αγγλία, Αυστραλία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
Νέα Ζηλανδία, Καναδά,
Ρωσία, Ισπανία, Ελλάδα και
αλλού. Παράλληλα και άλλες
παραγωγές του εξωτερικού,
σύμφωνα με τον δήμο, έχουν

εκδηλώσει το ενδιαφέρον
τους για γυρίσματα στο νησί
με σκοπό να μεταφέρουν στο
τηλεοπτικό κοινό την καλοκαιρινή αύρα, την ποιότητα
και ασφάλεια του προορισμού
σχολιάζει ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Τουρισμού του
νησιού, Αντώνης Μέττος.
ρικτός θάνατος για
βρέφος 5 μηνών:
Το κ α τ α σ π ά ρ α ξ ε
το σκυλί της οικογένειας. Το
σκυλί που κατασπάραξε το
ανυπεράσπιστο βρέφος στο
σπίτι του στην πόλη Καριόνγκ
ήταν ένα Staffordshire terrier
ηλικίας έξι ετών. Ο τραγικός
θάνατος σημειώθηκε τα
ξημερώματα της Κυριακής
13/6/21. Οι διασώστες που
κλήθηκαν δεν κατάφεραν
να επαναφέρουν το άτυχο
βρέφος. Όσο για το σκυλί που
επιτέθηκε στο βρέφος ενώ
οι γονείς του μωρού κοιμόντουσαν, του έγινε ευθανασία.
Σύμφωνα με ειδικούς που
επικαλείται η Daily Mail το
σκυλί δεν θα έπρεπε σε καμία
π ε ρ ί π τω σ η ν α β ρ ί σ κ ε τα ι
κοντά στο βρέφος «γιατί το
αντιμετώπιζε σαν θήραμα».

Φ

Κα τά το υ ς ί δ ι ο υ ς τ έ το ι α
σκυλιά δεν θα πρέπει ποτέ
να βρίσκονται σε απόσταση
μικρότερη των τριών μέτρων
από παιδιά ηλικίας 14 ετών.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης
μ ε τα δ ί δ ο υ ν , ε ν τω μ ε τα ξ ύ ,
ότι το σκυλί-δολοφόνος
είχε επιτεθεί σε άλλο σκυλί
και το είχε σκοτώσει τέσσερις εβδομάδες πριν να
κατασπαράξει το βρέφος
των 5 μηνών. Ο ειδικός στη
συμπεριφορά των σκυλιών
Nathan McCredie εξήγησε
στη Daily Mail Australia ότι
«αυτής της ράτσας το σκυλί
δεν αντιμετωπίζει τα μικρά
παιδιά ως ανθρώπους αλλά
ως θήραμα. Τα μωρά έχουν
διαφορετικό μέγεθος από
τους ανθρώπους, μυρίζουν
διαφορετικά, ουρλιάζουν και
φωνάζουν». «Όλα αυτά για
το σκυλί αυτό μεταφράζονται
ω ς χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κά ε ν ό ς
θηράματος» εξήγησε ο ειδικός
με αφορμή τον θάνατο του
βρέφους 5 μηνών από το
σκυλί της οικογένειας στην
Αυστραλία.
Π. Σταματόπουλος

Έχει προταθεί για τη Δυτική Αυστραλία. Το
Western Green Energy Hub, όπως αναφέρει το
Bloomberg, θα περιλαμβάνει έως και 50 GW
αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε περισσότερα
από 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (5.800
τετραγωνικά μίλια), σύμφωνα με τον διεθνή
όμιλο που σχεδιάζει το έργο. Θα μπορούσε να
κοστίσει έως και 75 δισεκατομμύρια δολάρια, με
την πρώτη παραγωγή να τοποθετείται στις αρχές
της επόμενης δεκαετίας.
Δύο μέλη της κοινοπραξίας πίσω από
το σχέδιο, η InterContinental Energy και
η CWP Global, συμμετέχουν επίσης στο
Asian Renewable Energy Hub, ένα άλλο υποψήφιο project για το μεγαλύτερο κέντρο
πράσινης ενέργειας στον κόσμο, το οποίο
τον περασμένο μήνα απορρίφθηκε από τον
υπουργό Περιβάλλοντος της Αυστραλίας.
Η InterContinental με έδρα το Χονγκ Κονγκ
επιδιώκει επίσης να αναπτύξει ένα έργο
πράσινου υδρογόνου στο Ομάν.
Το νέο έργο της Αυστραλίας θα παράγει έως
3,5 εκατομμύρια τόνους πράσινου υδρογόνου
ή 20 εκατομμύρια τόνους πράσινης αμμωνίας
ετησίως για εξαγωγή και τοπική χρήση. Μια
ομάδα της Mirning Traditional Lands Aboriginal
Corp., η οποία εκπροσωπεί τους αυτόχθονες
γαιοκτήμονες της περιοχής, είναι το τρίτο μέλος
της κοινοπραξίας που προτείνει την ανάπτυ-ξη
του γιγαντιαίου project. Εκτός από τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις, η κύρια πρόκληση για ένα
τεράστιο έργο όπως το Western Green Energy
Hub είναι η εύρεση αγοραστών, σύμφωνα με τον
Martin Tengler, τον κύριο αναλυτή υδρογόνου
του BloombergNEF. «Αν και είναι πολύ νωρίς
για να το εκτιμήσουμε, το μεγαλύτερο μέρος
του υδρογόνου από τον κόμβο πιθανότατα θα
εξάγεται με πλοίο, κάτι που θα το κάνει αρκετά
δαπανηρό σε σύγκριση ακόμη και με τους πιο
ακριβούς παραγωγούς υδρογόνου όπως η
Ιαπωνία και η Νότια Κορέα».
«Το ερώτημα, λοιπόν, θα είναι πόση ζήτηση θα έχει η Ιαπωνία και η Κορέα μέχρι τότε
και πόσο μπορούν να προσφέρουν στην
εγχώρια αγορά», δήλωσε ο Tengler. Το Hub θα
κατασκευαστεί σε φάσεις και θα εκμεταλλευτεί τα
υψηλά επίπεδα αιολικής και ηλιακής ενέργειας
στη Δυτική Αυστραλία, ανέφερε η ομάδα που
προτείνει το έργο. «Τα πράσινα καύσιμα που
θα παράγονται στο κέντρο θα ικανοποιήσουν τη
μαζική μελλοντική ζήτηση από πολλούς τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, του ναυτιλιακού τομέα,
της βαριάς βιομηχανίας όπως ο χάλυβας, τα
χημικά και τα ορυχεία, καθώς και ο τομέας της
αεροπορίας», ανέφεραν σε δήλωσή τους.
Το έργο Sun Cable ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του οποίου
πρόκειται να κατασκευαστεί ηλιακό συγκρότημα
ισχύος 14 GW καθώς και εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας 33 GWh στη Βόρεια
Επικράτεια της Αυστραλίας είναι σήμερα το
μεγαλύτερο προγραμματισμένο ανανεώσιμο
έργο στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία του
Bloomberg NEF. Αυτό το έργο αναμένεται να
φθάσει στο οικονομικό κλείσιμο του τον Οκτωβρίου του 2023. «Το Western Green Energy Hub
είναι μια πραγματικά τεράστια πρόταση που θα
φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα ανανεώσιμης ενέργειας στον κόσμο», ανέφερε σε
δήλωση της η υπουργός Βιομηχανίας Υδρογόνου
της Δυτικής Αυστραλίας Alannah MacTiernan.
«Το κράτος μας είναι απόλυτα σε θέση να
ηγηθεί της παγκόσμιας βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου, παρέχοντας ένα
ισχυρό οικονομικό μέλλον για την Δ. Αυστραλία
και καθιστώντας την καθοριστικό παράγοντα στο
παγκόσμιο εγχείρημα της απανθρακοποίησης»,
όπως τόνισε.ρο Green Energy Hub του κόσμου
ετοιμάζεται στη Δυτική ΑυστραΤο μεγαλύτερο
έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο
έχει προταθεί στη Δυτική ΑυΤο Western Green
Energy Hub, όπως αναφέρει το Bloomberg,
θα περιλαμβάνει έως και 50 GW αιολικής και
ηλιακής ενέργειας σε περισσότερα από 15.000
τετραγωνικά χιλιόμετρα (5.800 τετραγωνικά
μίλια), σύμφωνα με τον διεθνή όμιλο που σχεδιάζει το έργο. Θα μπορούσε να κοστίσει έως
και 75 δισεκατομμύρια δολάρια, με την πρώτη
παραγωγή να τοποθετείται στις αρχές της
επόμενης δεκαετίας.
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Επέτειος Κυπριακής Τραγωδίας 1974

“Greek Tribune”, August 2021

ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΩΝ

Στιγμιότυπα από την
εκδήλωση τιμής και
μνήμης για την 47η
τραγική επέτειο της
τουρκικής εισβολής
στην Κύπρο το 1974.
Αριστερά και
δεξιά διακρίνονται
εκπρόσωποι της
Πολιτείας και
των παροικιακών
οργανισμών, μεταξύ
των οποίων ο
Υπουργός Ντέηβιντ
Πισόνι εκ μέρους
της Κυβέρνησης
Μάρσιαλ, ο βουλευτης
Φρανκ Παγκάλο και
η Δήμαρχος Charles
Sturt Angela Evans

Ο βουλευτής Τομ Κουτσαντώνης, ο Γ. Πρόξενος Γ.
Ψιάχας και ο Π. Καρδιακός εκ μέρους της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Ορθοδόξων Κοινότητων Αυστραλίας στην
κατάθεση στεφάνων στην Κυπριακή Κοινότητα.

ΠΑΝΩ: Ο Πρόεδρος της
Αρχιεπισκοπής Βλαδίμηρος
Δεβρέλης καταθέτει στεφάνι
ΔΕΞΙΑ: Ο Επίσκοπος Σιλουάν της Αρχιεπισκοπής και ο
π. Διογένης Πατσούρης τέλεσαν επιμνημόσυνη δέηση για
τους νεκρούς της Κυπριακής τραγωδίας

Ο Ομοσπονδιακός βουλευτής Στηβ Γεωργανάς
απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για τη μαύρη
επέτειο. Δίπλα του ο Πρόεδρος της Συντονιστικής
Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα Παναγιώτης Ππύρος

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Ν.Α. Βασίλης Γκόνης αμέσως μετά την κατάθεση τιου
στεφάνου της Κοινότητας
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Παροικιακές Εκδηλώσεις

Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ν.Α. Κώστας
Παπακωνσταντίνου με τη συντροφιά του στο “Καφέ Αμάν” που
έγινε στο Ολύμπικ Χωλ στα τέλη Ιουνίου

Γνωστοί συμπάροικοι της Αδελαΐδας στο “Καφέ Αμάν” που έγινε
στο Ολύμπικ Χωλ με παλιά παραδοσιακά τραγούδια

Ενα ακόμη στιγμιότυπο στο “Καφέ Αμάν” που έγινε στο Ολύμπικ
Χωλ με γνωστά πρόσωπα της παροικίας μας

Η Ελένη Γλαρού, Ελλη Σπέη και Δήμητρα Ψαρού με τη
συντροφιά τους στο Ολύμπικ Χωλ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Α. Μηνάς Λουκά
με τη συντροφιά του στο Ολύμπικ Χωλ για το Καφέ Αμάν

Ενα ακόμη στιγμιότυπο στο “Καφέ Αμάν” που έγινε στο Ολύμπικ
Χωλ με γνωστές κυρίες της παροικίας μας

Ο Στάθης Ψάλτης με την παρέα του διασκέδασαν στο Καφέ Αμάν
στο Ολύμπικ Χωλ.

Το μουσικό σχήμα της Δήμητρας Τσούνη που παρουσίασε με
επιτυχία το “Καφέ Αμάν” στα τέλη Ιουνίου στο Ολύμπικ Χωλ

“Greek Tribune”, Αύγουστος 2021
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Η Στάσα και ο Δημ. Δημόπουλος, η Ισμήνη και ο Σάββας Σπύρο- Γνωστοί συμπάροικοι της Αδελαΐδας στο “Καφέ Αμάν” που έγινε
γλου και η Μαίρη Ψαρού με τη συντροφιά τους στο Ολύμπικ Χωλ στο Ολύμπικ Χωλ ποζάρουν για το “Παροικιακό Βήμα”

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν εθελοντικά
για την εξυπηρέτηση του κοινού στο Καφέ Αμάν

Γνωστές κυρίες της παροικίας μαςπου παρευρέθηκαν στην
επιτυχή εκδήλωση “Καφέ Αμάν” στο Ολύμπικ Χωλ

Το Promenade - Ο Περίπατος

Πρώτης τάξεως τάφοι στην καρδιά της Αδελαΐδας

Το Promenade είναι μια αποκλειστική ευκαιρία στο κοιμητήριο West Terrace
για οικογένειες που επιλέγουν μια παραδοσιακή ταφή με ταφόπλακα ή
τάφους με μνημείο. Περιτριγυρισμένο από πέτρινους τοίχους, πλούσιο
γρασίδι και όμορφες φυτείες, “ο περίπατος” πωλείται γρήγορα.
Οι αναγνώστες του Παροικιακού Βήματος λαμβάνουν μια ειδική προσφορά
όταν αγοράζουν έναν τάφο στο Promenade. Επικοινωνήστε με το Adelaide
Cemeteries στο 8139 7400 σήμερα και αναφέρετε το Greek Tribune
(Παροικιακό Βήμα) για περισσότερες λεπτομέρειες.
Γίνετε μέρος της Ιστορίας της Νότιας
Αυστραλίας στο νεκροταφείο West Terrace.

“Greek Tribune”, August 2021
Διεθνείς Ειδήσεις
AΔΕΛΑΙΔΑ
ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Εφυγε η Φωτεινή Γεωργοπούλου ΑΠΟ
ξεφύγει από τον κακοποιητή
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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Η Φωτεινή Γεωργοπούλου
γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας,
Ελλάδα, στις 20 Αυγούστου
1934.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
της Νότιας Αυστραλίας στις 25
Ιουνίου 2021. Ηταν 86 ετών.
Η Φωτεινή ήταν η αφοσιωμένη σύζυγος του
αείμνηστου Μιχαήλ. Επίσης
ήταν μητέρα και πεθερά του
Γιώργου και της Ελένης, του
(αείμνηστου) Νικόλαου, του
Γρηγόρη και της Αννης, της
Kaye και Τζιμ Ζαβός.
Εγκαταλείπει τα αγαπημένα της εγγόνια Michael, Amara,
Jordan, Michael, Marie, John,
Michael και Kaitlin.
Η αείμνηστη Φωτεινή θα
ζει για πάντα στη μνήμη των
συγγενών και φίλων της στην

Ισχυρό το ψήφισμα
του Σ.Α. αλλά δεν
έχω αυταπάτες

Αυστραλία και στο εξωτερικό.
Η κηδεία έγινε υπό του π.
Ιωάννη Κονιδάρη στον Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών. Ο ενταφιασμός
έγινε σττο κοιμητήριο West
Τerrace.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Καλό ταξίδι Γιάννη Κουτελά

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο γνωστός συμπάροικος
Γι ά ν ν η ς Κ ο υ τ ε λ ά ς τ έ ω ς
κάτοικος Αδελαίδας Νότιας
Αυστραλίας.
Ο Γιάννης γεννήθηκε στη
νήσο Κω, Ελλάδα, στις 5
Φεβρουαρίου 1942. Απεβίωσε
στις 4 Ιουλίου 2021 στην
Αδελαιδα σε ηλικία 79 ετών.
Ο Γιάννης ήταν αφοσιωμένος συζυγος της Βάσως.
Ηταν επίσης ο αγαπημένος
πατέρας της Μιμής, του Κώστα
και του Μανώλη.
Ο Γιάννης θα είναι πάντοτε
στη μνήμη αδελφιών, συγγενών
και φίλων του στην Αυστραλία,
στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Η κηδεία του έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη
στον Καθεδρικό Ναό των

Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Ο
ενταφιασμός έγινε στο Centennial Park.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Κηδεύτηκε ο Σταύρος Σερδαρίδης

Ενας ακόμη συμπάροικος
εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις
29 Ιουνίου στο εκατοστό του
έτος!
Πρόκειται για τον Σταύρο
Σερδαρίδη ο οποίος γεννήθηκε
στις 15 Μαΐου 1922 στην
Καβάλα, Ελλάδα. Πέθανε
στις 29 Ιουνίου 2021 στην
Αδελαΐδα.
Ηταν ο αγαπημένος σύζυγος της αείμνηστης Μάρθας.
Επίσης ήταν ο σεβαστός
πατέρας και πεθερός της εκλιπούσης Βιργινίας, Γεωργίου,
του εκλιπόντος Νικολάου, της
Ελένης και του Πήτερ.
Αφοσιωμένος παππούς και
πρόπαππους 23 απογόνων.
Ο Σταύρος θα λείψει πολύ
των συγγενών και φίλων του
στην Αυστραλία και στην
Ελλάδα.
Η νεκρώσιμη ακολουθεία
τελέστηκε στον Ιερό Κοινοτικό

Ναό του Αγίου Νικολάου
Θέμπαρτον υπό του πατρός
Βασιλείου Αποστόλου .
Ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο Chelteeham.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε ο Κωσταντίνος Καπετάνος
Ενας ακόμη γνωστός και
αγαπητός από όλους συμπάροικος έφυγε για πάντα από τη
ζωή στην Αδελαΐδα.
Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Καπετάνο, ο οποίος
απεβίωσε στις 17 Ιουνίου 2021.
Ηταν 76 ετών.
Ο Κωσταντίνος γεννήθηκε
στo χωριό Λυρκεία Αργους,
Ελλάδα στις 17 Ιανουαρίου
1945.
Ηταν ο αγαπημένος σύζυγος της Κικής και λατρευτός
πατέρας και πεθερός της
Τζοάννας και του Δημήτρη και
του Θήο.
Ηταν επίσης αφοσιωμένος
παππούς του Κώστα και
Ashleigh, Billy, Κώστα και Tori.
Ηταν επίσης ο γιος των
αειμνήστων Θεοφάνη και
Βασιλικής και αγαπημένος
αδελφός και γαμπρός της

Παναγιώτας και του Ανδρέα.
Η κηδεία του έγινε υπό του
π. Παναγιώτη Αναγνώστου
από τον ιερό Κοινοτικό Ναό
των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Goodwood. Ο
ενταφιασμός του Κωσταντίνου
έγινε στο Centennial Park.

Το λεκτικό της προεδρικής
δήλωσης του ΣΑ για την
Αμμόχωστο είναι ισχυρό, αλλά
δεν έχει αυταπάτες, τονίζει
ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής στο Κυπριακό Ανδρέας Μαυρογιάννης.
Σε συνέντευξη του στον
Πολίτη σημειώνει ότι το πρόβλημα παραμένει, διότι παρά
την υποχρεωτικότητα των
αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας, λείπει η διάσταση του εξαναγκασμού προς
συμμόρφωση, που είναι απαραίτητη όταν ο αποδέκτης,
(δηλ. η Τουρκία) αδιαφορεί για
τη νομιμότητα.
Την ίδια στιγμή, ο κ. Μαυρογιάννης δεν βλέπει κάτι
κακό στο να επιστρέψουν οι
Βαρωσιώτες προσωρινά υπό
τ/κ διοίκηση, νοουμένου ότι
δεν επηρεάζεται το καθεστώς
των περιουσιών τους και το
μέλλον της Αμμοχώστου.
Στο θέμα αξιοπιστίας της
πλευράς μας παραδέχεται
ότι, είτε από αδεξιότητα είτε
για λόγους εκτοπίσματος της
Τουρκίας, υπάρχει διεθνώς
μια εντύπωση ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία συμπεριφέρεται
αναξιόπιστα στο Κυπριακό.
Είναι γεγονός αναφέρει ότι σε
διάφορες φάσεις η δική μας
πλευρά δεν έχει καταφέρει να
πείσει τη διεθνή κοινότητα για
την αξιοπιστία της.

Αστυνομικός
εξέδιδε 18χρονη

Β α ρ ύ τα τ ε ς κα τ η γ ο ρ ί ε ς
απήγγειλε ο εισαγγελέας
σε βάρος του υπό απόλυση
39χρονου αστυνομικού και του
πατέρα της 18χρονης, η οποία
κατήγγειλε πως ο ένστολος
την εξανάγκαζε να εκδίδεται
σε σπίτι στην Ηλιούπολη, ενώ
ο πατέρας της την βίαζε επί
σειρά ετών.
Σημειώνεται ότι σε βάρος
των δύο συλληφθέντων
α σ κ ή θ η κ ε πο ι ν ι κ ή δ ί ω ξ η
για συνολικά 14 αδικήματα
σε βαθμό κακουργήματος
και πλημμελήματος, ενώ οι
δικαστικές Αρχές εξέδωσαν
ένταλμα σύλληψης εναντίον
τρίτου προσώπου που εμπλέκεται στην υπόθεση, το οποίο
φαίνεται να ήταν συνεργός του
αστυνομικού που με τη βία,
σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, την εξέδιδε.
Και οι δύο κατηγορούμενοι,
α ρ ν ή θ η κα ν ε ν ώπ ι ο ν τ η ς
εισαγγελέα όσα τους αποδίδονται στη δικογραφία που
σχηματίστηκε μετά την καταγγελία της 18χρονης. Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή
ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκαν οι δύο άντρες.
Σύμφωνα με την 18χρονη,
ο αστυνομικός, με τον οποίο
είχε συνάψει σχέση, την
κρατούσε αιχμάλωτη στο σπίτι
του, την κακοποιούσε και την
εξέδιδε έναντι αμοιβής.
Η 18χρονη κατάφερε να

της και αναζήτησε βοήθεια
σε κοντινή καφετέρια η οποία
ήρθε σε φεμινιστική ομάδα
που κάλεσε δικηγόρο για την
υπεράσπισή της.
Σημειώνεται μάλιστα ότι
όπως αναφέρει η δικηγόρος
της Αντωνία Λεγάκη, παρά τα
εμφανή σημάδια σωματικής
και ψυχολογικής κακοποίησης
οι αστυνομικοί δεν μετέφεραν
την 18χρονη σε νοσοκομείο
ούτε εξετάστηκε από γιατρό.

Το ρεκόρ ζέστης
στην Ανταρκτική

Το ρεκόρ ζέστης στην ήπειρο της Ανταρκτικής καταρρίφθηκε στις 6 Φεβρουαρίου
του 2020 με μια θερμοκρασία
18,3 βαθμών Κελσίου, επιβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός.
Το ρεκόρ, που επικυρώθηκε τώρα, καταγράφηκε στον
αργεντίνικο επιστημονικό
σταθμό Esperanza και υπερβαίνει εκείνο που είχε καταγραφεί στην ίδια περιοχή της
ανταρκτικής χερσονήσου στις
24 Μαρτίου του 2015, όταν το
θερμόμετρο είχε δείξει 17,5
βαθμούς Κελσίου, διευκρίνισε
ο ΠΜΟ.
Η χερσόνησος ανήκει στην
ανταρκτική ήπειρο, η οποία
περιλαμβάνει επίσης και
γύρω νησιά. Ο ΠΜΟ δεν έχει
επιβεβαιώσει μια καταχώριση
θερμοκρασίας ακόμη υψηλότερη, που καταγράφηκε στις
9 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους σε ένα αυτόματο

βραζιλιάνικο σταθμό, σε κοντινή απόσταση από τη νήσο
Σέιμουρ, με 20,75 βαθμούς
Κελσίου.
Στην ευρύτερη περιοχή
της Ανταρκτικής, η υψηλότερη
θερμοκρασία που έχει ποτέ
κ α τα γ ρ α φ ε ί ή τα ν ε κ ε ί ν η
στη νήσο Σίγκνι, στους 19,8
βαθμούς Κελσίου στις 30
Ιανουαρίου του 1982. “Η επιβεβαίωση αυτών των μεγεθών
ανώτατων θερμοκρασιών
είναι σημαντική, διότι αυτό
μας βοηθά να σχεδιάσουμε
μια εικόνα του καιρού και
του κλίματος, σε ένα από
τα τελευταία τελικά σύνορα
της Γης”, εξήγησε ο Πέτερι
Τάαλας, Γενικός Γραμματέας
του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.
“Η ανταρκτική χερσόνησος
είναι μία από τις περιοχές
του πλανήτη που θερμαίνεται
ταχύτερα, σχεδόν 3 βαθμούς
τα τελευταία 50 χρόνια”, υπογράμμισε ο ίδιος, προσθέτοντας πως: “Αυτό το νέο
ρεκόρ θερμοκρασίας είναι
επομένως σύμφωνο με την
κλιματική αλλαγή, που παρατηρούμε”.

ΑΙΤΗ

Νησί μικρό, νησι πικρό, νησί τυρρανισμένο

Η δολοφονία του προέδρου της
Αϊτής, Ζοβενέλ Μοΐζ, στο σπίτι του από
αγνώστους επαναφέρει στην επιφάνεια
τη δραματική κατάσταση που βιώνει
ο λαός της φτωχότερης χώρας του
δυτικού ημισφαιρίου, ως αποτέλεσμα
της διαχρονικής εφαρμογής αντιλαϊκών
πολιτικών και της διαφθοράς οι επιπτώσεις των οποίων επιδεινώθηκαν από
τον μεγάλο σεισμό του 2010.
Το πρώτο κράτος μαύρων της
Αμερικής ιδρύθηκε το 1804 και
προήλθε μετά από δύο αιώνες στυγνής
αποικιοκρατίας της Γαλλίας και της
Ισπανίας. Οι ΗΠΑ κατέλαβαν το νησί
το 1915 και το κράτησαν κάτω από την
κυριαρχία τους μέχρι το 1937.
Στη συνέχεια επέβαλαν μια σειρά
από αιμοσταγείς δικτάτορες (Ντιβαλιέ, πατήρ και υιός κλπ.) για να
διατηρήσουν τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της καθώς και
τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής με
δεδομένη τη σημαντική γεωγραφική
θέση του νησιού.
Το 2004, οι ΗΠΑ επεμβαίνουν
ανοικτά με στρατιωτική επιχείρηση,
αφού προηγουμένως μεθόδευσαν το
πραξικόπημα που ανέτρεψε τον ΖανΜπερτράν Αριστίντ, επιβάλλοντας μια

σειρά «εκλεγμένων» Προέδρων που
οδήγησαν στην εξαθλίωση τον λαό της
χώρας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν
τα συμφέροντα των επιχειρήσεων
που καταληστεύουν τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της χώρας.
Την πορεία εξαθλίωσης επιταχύνει
ο καταστροφικός σεισμός 7 βαθμών
της κλίμακας Ρίχτερ της 12ης Γενάρη
του 2010. Μέσα σε 35 δευτερόλεπτα,
η πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς και οι
πόλεις Γκρεσιέ, Λεογκάν και Ζακμέλ
μετατράπηκαν σε ερείπια προκαλώντας
το θάνατο πάνω από 200.000 ανθρώπων και τραυματίζοντας 300.000 ακόμη.
Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο
Αϊτινοί βρέθηκαν άστεγοι. Κατοικίες,
κυβερνητικά κτίρια, σχολεία κατέρρευσαν από το σεισμό, ο οποίος κατέστρεψε και το 60% των υγειονομικών
υποδομών της Αϊτής.
Η εκτεταμένη διαφ θορά τόσο
της Αϊτινής κυβέρνησης όσο και των
διεθνών φορέων που εμπλέκονται
στην ανοικοδόμηση της χώρας, έχει
ως αποτέλεσμα το ξέσπασμα κοινωνικοπολιτικής κρίσης. Ανάμεσα στα
σκάνδαλα συμπεριλαμβάνεται και αυτό
των πολλαπλών βιασμών γυναικών από

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

κυανόκρανους του ΟΗΕ. Το καλοκαίρι
του 2018 σκάνδαλα διαφθοράς, στα
οποία εμπλέκονταν και ο νυν πρόεδρος, Ζοβενέλ Μοϊζέ, αλλά και όλες
οι κυβερνήσεις που βρέθηκαν στην
εξουσία τα δέκα χρόνια μετά το σεισμό,
προκάλεσαν την εξέγερση των πολιτών.
Οι διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης
επεκτάθηκαν σε όλη τη χώρα, με
αποτέλεσμα να παραλύσουν όλες οι
δραστηριότητες από το Σεπτέμβρη ως
το Δεκέμβρη του 2019.
Οι εξεγέρσεις οδηγούν σε μια ακόμη
στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, αλλά
και της Γαλλίας.
Τον τελευταίο μήνα, οι συγκρούσεις
πολλαπλασιάστηκαν με την εμπλοκή
εγκληματικών συμμοριών, με αποτέλεσμα χιλιάδες κάτοικοι της πρωτεύουσας
να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να
καταφύγουν στην ύπαιθρο.
Αιματηρές συγκρούσεις, απαγωγές,
δολοφονίες και εμπρησμοί συνθέτουν
το σκηνικό που επικρατεί στη χώρα.
Ταυτόχρονα, η αντιπολίτευση κατηγορούσε τον πρόεδρο ότι βρίσκεται στο
θώκο μετά από εκτεταμένη νοθεία, ενώ
ο ίδιος ισχυριζόταν ότι θα ολοκληρώσει
την προεδρία στις 7 Φλεβάρη 2022.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Καλό ταξίδι Αγγελική Σχίζα Θα απολύσει όσους
Εφυγε πριν λίγες ημέρες
π λ ή ρ η ς η μ ε ρ ώ ν γ ι α το
μακρινό ταξίδι η συμπάροικος
Αγγελική Σχίζα.
Η αείμνηστη Αγγελική
γεννήθηκε στο χωριό Σέρβου,
Ελλάδα στις 25 Μαρτίου 1925
και απεβίωσε στην Αδελαΐδα
Νότιας Αυστραλίας στις 10
Ιουλίου 2021 σε ηλικία 96
ετών.
Η Αγγελική ήταν η αγαπημένη σύζυγος του αειμνήστου
Δημητρίου και μητέρα της
Αννας και του Γιάννη, της
Μαρίας και Γιάννη, του Λούη
και Ελένης και της Βίκυς και
Χρήστου.
Ηταν επίσης η λατρευτή
γιαγιά 15 εγγονιών, 22 δισεγγόνων και των συντρόφων
τους.

δεν εμβολιαστούν

Η κηδεία έγινε την Τρίτη
20 Ιουλίου 2021, υπό του
πατρός Παναγιώτη Αναγ ν ώ σ το υ α π ό το ν ι ε ρ ό
Κοινοτικό Ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης
Goodwood.

«Θα τους απολύσω και
δεν το συζητώ αυτό με κανέναν. Ή πείθονται και πηγαίνουν και εμβολιάζονται ή
απολύονται από υπάλληλοι
της Αρχιεπισκοπής»
Να μην επιστρέψουν στη
δουλειά τους απο τις διακοπές
όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί,
είπε στους εργαζομένους
στην Αρχιεπισκοπή ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος
Β΄.
Μιλώντας χθες στην εκπομπή του Ομέγα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε:
«Σήμερα έβγαλα ανακοίνωση στην Αρχιεπισκοπή,

όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί,
επειδή σε μια εβδομάδα πάμε
διακοπές και επιστρέφοντας
πίσω πρέπει να είναι όλοι
εμβολιασμένοι. Όσοι δεν εμβολιαστούν να μην επιστρέψουν
πίσω στη δουλεία τους. Να
θεωρήσουν τον εαυτό τους ως
απολυμένοι, θα τους απολύσω
και δεν το συζητώ αυτό με
κανέναν. Ή πείθονται και
πηγαίνουν και εμβολιάζονται
ή υπάγονται από υπάλληλοι
της Αρχιεπισκοπής. Τελεία
και παύλα. Να μάθουν να
σέβονται και τους άλλους. Θα
καλέσω σύνοδο πολύ σύντομα
μετά τις διακοπές διότι πρέπει
να προσγειωθούν οι πάντες».

Ειδήσεις - Ρεπορτάζ
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ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάνει ποσοστά ο Ερντογάν,
αντέχει η αντιπολίτευση

Το υ ε ι δ ι κο ύ μ α ς σ υ ν ε ρ γ ά τ η
Ευάγγελου Αρεταίου

Με τα ποσοστά της δημοτικότητάς
του να μειώνονται αργά αλλά σταθερά
και με την οικονομία της Τουρκίας να
γίνεται όλο και πιο δύσκολη εξίσωση
για τους Τούρκους πολίτες, ο Ταγίπ
Ερντογάν προσπαθεί να κρατήσει
τις ισορροπίες στο εσωτερικό του
καθεστώτος του, ενώ παράλληλα
αυξάνει τις πιέσεις στην αντιπολίτευση.
Βετεράνοι αναλυτές των τουρκικών
πραγμάτων εκτιμούν ότι ο Τούρκος
Πρόεδρος θα προσπαθήσει να
φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στις
προγραμματισμένες για το πρώτο
εξάμηνο του 2023 εκλογές, χωρίς
ωστόσο να αποκλείουν κάποια κίνηση
αιφνιδιασμού της αντιπολίτευσης
νωρίτερα.
Η βασική πλέον πρόκληση
για τον Ταγίπ Ερντογάν και το ΑΚΡ
είναι οι οικονομικές δυσχέρειες ενός
αυξανόμενου μέρους της κοινωνίας,
ενώ την ίδια ώρα οι πιέσεις που
ασκούν στην αντιπολίτευση και στους
αντιφρονούντες δεν δείχνουν ικανές
να αλλάξουν τις εκλογικές δυναμικές.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη
δημοσκόπηση της έγκριτης εταιρείας
ερευνών TurkiyeRaporu, το 70% των
πολιτών θεωρούν ότι η οικονομία της
χώρας θα χειροτερέψει, παγιώνοντας
έτσι την τάση αρνητικών προσδοκιών
για την οικονομία όπως αυτή έχει
διαμορφωθεί τα τελευταία δυο
περίπου χρόνια.
Δημοσκόπηση της εταιρείας
ΜΑΚ, που δημοσιεύθηκε την
περασμένη βδομάδα, καταγράφει
ότι σε περίπτωση εκλογών το ΑΚΡ
θα λάμβανε 34,3% και το Κόμμα
της Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ)
8,4%, ποσοστά που δεν θα έδιναν
την αυτονομία στη συμμαχία ΑΚΡ
– εθνικιστών στην Εθνοσυνέλευση.
Η αντιπολίτευση δεν δείχνει ακόμα
να ανεβαίνει σημαντικά, καθώς τα
ποσοστά της, σύμφωνα με την ίδια
δημοσκόπηση, είναι 24% για το
Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP),
13,6% για το Καλό Κόμμα (ΙΥΙ) και
9,2% για το φιλοκουρδικό Κόμμα
της Δημοκρατίας των Λαών (HDP).
Ωστόσο, σύμφωνα με Τούρκους
αναλυτές, η σταθερή εξασθένιση
του ΑΚΡ και των εθνικιστών καθιστά
πλέον εξαιρετικά δύσκολο για τον
Ταγίπ Ερντογάν να προσδοκά μια
αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ και
τα δικά του ποσοστά καταγράφουν
μείωση. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις
κατέγραψαν ότι τόσο απέναντι στον
δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης
όσο και απέναντι στον δήμαρχο της
Άγκυρας, ο Ταγίπ Ερντογάν θα έχανε
τις προεδρικές εκλογές.
Τη στήλη με τα ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΝΕΑ επιμελείται και καταχωρεί ο
Εργατικός Σύνδεσμος Πλάτων της
Αδελαίδας. Η ταχυδρομική διεύθυνση
του συνδέσμου είναι: G.W.E.A.
“PLATON”, PO BOX 186, Goodwood,
SA, 5034.

Εγινε η Γ. Συνέλευση
του Πλάτωνα

Τον περασμένο Ιούνιο έγινε
η Ετήσια Γενική Συνέλευση του
Εργατικού Συνδέσμου Πλάτων,
με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού
μελών. Στη συνέλευση τα μέλη
άκουσαν την αναφορά δράσης
του Διοικητικού Συμβουλίου για το
διάστημα που μεσολάβησε από
την προηγούμενη Γ. Συνέλευση
πριν από 20 περίπου μήνες με
καθυστέρηση λόγω των περιορισμών του κορονοϊού.
Το μεγαλύτερο μέρος της
συνέλευσης απασχόλησε το
θέμα του κτιρίου στο κέντρο
της πόλης και ανταλλάγησαν
απόψεις για την αξιοποίηση
του. Επίσης συζητήθηκε το
πλάνο της μελλοντικής δράσης
του συνδέσμου, με μερικές
π ολ ι τ ι σ τ ι κ έ ς , π ολ ι τ ι κ έ ς κ α ι
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στους
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23ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΕΛ

Νέος Γενικός Γραμματέας του
ΑΚΕΛ ο Στέφανος Στεφάνου

Ο κ. Στεφάνου εξελέγη στη θέση
του Γενικού Γραμματέα μετά από
ψηφοφορία της νέας Κεντρικής
Επιτροπής. Υποψηφιότητα έθεσε και ο
Γιώργος Λουκαϊδης.
Ο Στέφανος Στεφάνου από τις
103 έγκυρες ψήφους πήρε 74 ή
71,84%, ενώ ο ανθυποψήφιός του
Γιώργος Λουκαΐδης, πήρε 29 ψήφους
ή 28,16%.

«Όσο πιο ισχυρό είναι το
ΑΚΕΛ τόσο πιο ισχυρή είναι
η ελπίδα για τον τόπο»

Οι προσπάθειες που ο Τούρκος
Πρόεδρος καταβάλλει για να
διασπάσει την αντιπολίτευση δεν
φαίνεται να αποδίδουν, καθώς, όπως
εκτιμούν Τούρκοι και Ευρωπαίοι
αναλυτές, τα δύο μεγάλα κόμματα της
αντιπολίτευσης, το CHP και το ΙΥΙ,
δείχνουν να έχουν κατανοήσει ότι η
συνεργασία τους είναι η μόνη τους
επιλογή. Οι πιέσεις που ασκούνται στο
HDP, το οποίο, όπως εκτιμάται στην
Τουρκία, βρίσκεται στην τελική ευθεία
προς την απαγόρευσή του, είναι
ακόμα άγνωστο πώς θα επηρεάσουν
μια εκλογική αναμέτρηση, αλλά
θεωρείται ότι η συσπείρωση των
εθνικιστών δεν θα είναι ικανή να
αλλάξει τις μέχρι σήμερα δυναμικές.

«Γόρδιος δεσμός» το
Κουρδικό

Στην Τουρκία αναμένουν με
ανησυχία την αλλαγή ηγεσίας στη
Γερμανία, καθώς, όπως εκτιμούν
έμπειροι Τούρκοι αναλυτές, η μέχρι
σήμερα συνεννόηση ΒερολίνουΆγκυρας θα χρειαστεί μια νέα
περίοδο αναπροσαρμογής μετά την
αποχώρηση της Ανγκελα Μέρκελ. Τα
ίδια πρόσωπα εκτιμούν ότι η ΕΕ δεν
εμφανίζεται διατεθειμένη να στηρίξει
τον Τούρκο Πρόεδρο, χωρίς ωστόσο
να κάνει και κινήσεις που να τον
απειλούν άμεσα. Η διστακτικότητα
ωστόσο των Ευρωπαίων όσον αφορά
την αναβάθμιση της τελωνειακής
ένωσης αποτελεί πια μεγάλο
«αγκάθι» για την Άγκυρα, ενώ την
ίδια ώρα οι απειλές κυρώσεων που
έβαλε για πρώτη φορά στο τραπέζι
των ευρωτουρκικών η ΕΕ ανάγκασαν
ουσιαστικά τον Τούρκο Πρόεδρο να
προβεί σε μια αναδίπλωση, έστω και

προσωρινή.
Το βασικό ερώτημα αναλυτών
είναι σήμερα το κατά πόσο η Άγκυρα
θα αλλάξει και πάλι στάση και θα
προβεί σε νέες επιθετικές κινήσεις
στην εξωτερική της πολιτική όσο
θα πλησιάζει η ώρα των εκλογών.
Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα,
ωστόσο, είναι ότι το μεγαλύτερο
μέρος της τουρκικής κοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένων και των
οπαδών του ΑΚΡ και του ΜΗΡ,
βρίσκεται σε περίοδο εσωστρέφειας
λόγω των οικονομικών δυσκολιών.
Όλες οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις
και έρευνες καταγράφουν ότι οι
περιπέτειες στην εξωτερική πολιτική
δύσκολα σήμερα συγκινούν τους
πολίτες και δεν έχουν την ίδια
δυναμική όπως στο παρελθόν να
συσπειρώνουν τους οπαδούς του
ΑΚΡ και του ΜΗΡ. Ωστόσο, όπως
σημειώνουν Τούρκοι αναλυτές, το
Κουρδικό παραμένει βασικό στοιχείο
συσπείρωσης του ΑΚΡ και του ΜΗΡ
και αναμένουν ότι την επόμενη
περίοδο οι πιέσεις της Άγκυρας
θα αυξηθούν. Στο εσωτερικό, η
απαγόρευση του HDP αναμένεται
ότι θα είναι το βασικό «εργαλείο»
απέναντι στο κουρδικό κίνημα,
ενώ στο εξωτερικό οι στρατιωτικές
επιχειρήσεις της Τουρκίας στο βόρειo
Ιράκ εκτιμάται ότι θα αυξηθούν ακόμα
περισσότερο.
Το κουρδικό παραμένει ο «γόρδιος
δεσμός» για την Τουρκία εκτιμούν
τα ίδια πρόσωπα και σημειώνουν
ότι η περιφερειακή διάσταση του
κουρδικού, τόσο στο βόρειο Ιράκ αλλά
κυρίως στην βόρεια Συρία αποτελούν
ακρογωνιαίο λίθο των επόμενων
κινήσεων της Αγκυρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Μιλώντας από το βήμα του 23ου
Συνεδρίου, ο νέος Γ.Γ του ΑΚΕΛ
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, που
τον ανέδειξε όπως τόνισε, «πρώτο
μεταξύ ίσων».
«Νιώθω δέος, γιατί σε πολύ
δύσκολες συνθήκες για την Κύπρο,
για το κόμμα, για τον κόσμο ολόκληρο,
καλούμαι μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία
του κόμματος να σταθούμε αντάξιοι
των προσδοκιών, των προκλήσεων
και των διακυβευμάτων»,σημείωσε.
Όπως πρόσθεσε για τον ίδιο
«είναι πολύ μεγάλη η τιμή, αλλά
πολύ μεγαλύτερη είναι η ευθύνη»,
σημειώνοντας ότι η νέα Κεντρική
Επιτροπή έχει απόλυτη επίγνωση
της κρισιμότητας των στιγμών και του
βάρους της ευθύνης, που είναι μεγάλο.
Πρόσθεσε πως «δεν είναι μόνο οι
προκλήσεις και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η χώρα, οι εργαζόμενοι,
η κοινωνία, ο λαός, αλλά είναι μεγάλο
το βάρος, γιατί ξέρουμε πως όσο πιο
ισχυρό είναι το ΑΚΕΛ τόσο πιο ισχυρή
είναι η ελπίδα για τον τόπο μας».
Διαβεβαίωσε από το βήμα του
23ου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ ότι η νέα
ηγεσία θα δώσει κάθε ικμάδα των
δυνάμεων της, για να σταθεί αντάξια
αυτών των προσδοκιών.

Για τον Α. Κυπριανού

Απευθυνόμενος στον απελθόντα
ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του
κόμματος, Άντρο Κυπριανού, ο
κ. Στεφάνου μετέφερε «ένα μεγάλο
ευχαριστώ από όλους, για ό,τι
πρόσφερε στο κόμμα και στο κίνημα
της αριστεράς».
«Πρόσφερε πολλά από διάφορα
αξιώματα, με αποκορύφωμα την
Γενική Γραμματεία του κόμματος.
Ο Άντρος Κυπριανού πρόσφερε
αγόγγυστα, αδιάλειπτα, με εντιμότητα
και ειλικρίνεια και υψηλό το αίσθημα
ευθύνης για το κόμμα, την πολιτική
του, το λαό μας και την Κύπρο μας.
Το πιο σημαντικό που δείχνει και το
χαρακτήρα του Άντρου Κυπριανού
δεν δίστασε ποτέ να αναλάβει ευθύνες
ακόμα και αυτές που δεν ήταν δικές
το υ , π λ η ρ ώ ν ο ν τα ς π ρ ο σ ωπ ι κό
κόστος», σημείωσε.
Σε σχέση με τους Πάμπη Κυρίτση,
Χρίστο Αλέκου και Μέλια Αβραάμ που
δεν επαναδιεκδίκησαν θέση στην νέα
Κεντρική Επιτροπή, ο κ. Στεφάνου
είπε: «Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να
αποστρατευτούν από τους αγώνες
του Κινήματος της Αριστεράς και
δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν,
γιατί για όλους αυτούς και για όλους
εμάς και για χιλιάδες άλλους, που
είναι οργανωμένοι στις γραμμές της
αριστεράς, μέσα από το Κίνημα της
αριστερά, δίνουν νόημα στη ζωή τους
και στη ζωή μας με τους αγώνες και
την προσφορά».

Βουλευτικές Εκλογές 2021

επόμενους μήνες.
Μετά το πέρας της συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο
παρέθεσε δείπνο προς τιμήν των
μελών, με σύνθημα “Παλεύουμε
για να διατηρήσουμε τα εργατικά
και λαϊκά δικαιώματα”.
Στη διάρκεια του δείπνου, τα
παρευρισκόμενα μέλη είχαν την
ευκαιρία να ακούσουν ομιλίες από
τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα

με ενημέρωση γύρω από τις
τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στην
Αυστραλία και τον κόσμο.
Τέλος, η εκδήλωση του Πλάτων
επισφραγίσθηκε με τις όμορφες
νότες της Δήμητρας Τσούνη και
του μουσικού της σχήματος σε
γνωστά προοδευτικά τραγούδια
όπως το “Μαλαματένια Λόγια”,
“Της Εξορίας”, “Της Δικαιοσύνης
Ηλιε”, “Τούτος ο Λαός” κ.α.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες
βουλευτικές εκλογές, ο νέος ΓΓ του
ΑΚΕΛ είπε πως «έστειλαν ξεκάθαρα
το μήνυμα», σημειώνοντας πως «εάν
θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε την
πραγματικότητα, στην οποία ζούμε και
για την οποία δεν είμαστε καθόλου
ικανοποιημένοι, όχι μόνο εμείς, αλλά
και η μεγάλη πλειοψηφία του λαού
μας, πρέπει πρώτα από όλα να
αναμορφώσουμε τους εαυτούς μας».
«Όχι για να αναιρέσουμε την
ιδεολογική και πολιτική μας ταυτότητα,
αλλά για να αφουγκραστούμε τα
αιτήματα και τις προκλήσεις της νέας
εποχής, επενδύοντας σε αυτό που
είμαστε για σχεδόν ένα αιώνα», είπε.
Συνέχισε λέγοντας πως «έχουμε
την υποχρέωση να εργαστούμε με
τέτοιο τρόπο, που να μπορέσουμε
να επαναφέρουμε εκεί που η ιστορία,

την οποία οι αγώνες μας έχουν
δημιουργήσει, μας επιβάλλει να
είμαστε, ψηλά και δυνατά».

«Να ξαναγίνουμε
πρωταγωνιστές»

Ανέφερε ακόμα ότι «σε αυτή
την προσπάθεια το εύκολο είναι να
εγκλωβιστούμε σε ιδεοληψίες και να
αναμασούμε συνθήματα, αλλά το
δύσκολο είναι να αρθρώσουμε νέο
λόγο που θα αντλεί από την πλούσια
εμπειρία μας».
«Το εύκολο», πρόσθεσε, «είναι
να κλειστούμε στο καβούκι μας και
να μην μας ενδιαφέρει τι λέει και τι
νιώθει η κοινωνία. Εμείς να λέμε τα
δικά μας και όποιος μας ακολουθεί.
Το δύσκολο είναι να ξανοιχτούμε ξανά
στην κοινωνία έτσι όπως κάναμε κάθε
φορά. Να ξαναγίνουμε πρωταγωνιστές
στα πεδία που διαμορφώνουν την
πρόοδο και να αφήσουμε όλοι
το ΑΚΕΛ να συνεχίζει να είναι το
αποκούμπι του κάθε εργαζομένου,
του κάθε μεροκαματιάρη, του κάθε
ανθρώπου που ανήκει στα λαϊκά
στρώματα, το κάθε ανθρώπου που
ανησυχεί για το πως θα βγάλει τη
μέρα, την εβδομάδα ή τον μήνα».
Σημείωσε πως «το καθήκον αυτό
είναι δύσκολο, αλλά το ΑΚΕΛ είναι για
τα δύσκολα», διότι όπως συμπλήρωσε
«το ΑΚΕΛ πάντοτε έβαζε δύσκολα
στον εαυτό του, γνωρίζοντας ότι κάθε
προοδευτικό, κάθε θετικό είναι με
δυσκολίες που γεννιέται».
Κυπριακό – «Για πρώτη φορά τόσο
κοντά στην οριστική διχοτόμηση»
Σε σχέση με την επίλυση του
Κυπριακού, ο κ. Στεφάνου είπε πως
το 23ο Συνέδριο του κόμματος έχει
επιβεβαιώσει ακόμα μια αλήθεια, ότι η
Κύπρος έχει ανάγκη από ένα ισχυρό
ΑΚΕΛ, διότι η Κύπρος βρίσκεται σε
ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι.
Όπως είπε «για πρώτη φορά
βρισκόμαστε τόσο πολύ κοντά
στην οριστική διχοτόμηση», για να
προσθέσει πως γι’ αυτήν το ΑΚΕΛ μια
ζωή αντιπαλεύει, προειδοποιεί, γιατί
γνωρίζει ότι η διχοτόμηση αποτελεί
την απαρχή για νέες περιπέτειες στον
τόπο και στον λαό.
«Και δεν έχουμε την πολυτέλεια
για νέες περιπέτειες. Δεν είναι τυχαίο
που ο λαός αποτελεί βασικό σημείο
αναφορά στις πολιτικές μας, στις
παρεμβάσεις μας, στις δράσεις μας,
γιατί θέλουμε να προστατεύουμε το
λαό, τους εργαζόμενους, την κοινωνία
από εκείνες τις πολιτικές που θέλουν
να τους πιέζουν και να τους ωθούν
στο περιθώριο», είπε.
Επιπλέον, ανέφερε πως έχει
επιβεβαιωθεί στο Συνέδριο ότι
«το ΑΚΕΛ με συγκεκριμένες
θέσεις, με ξεκάθαρες θέσεις που
ποτέ δεν άλλαξε, θα συνεχίσει να
εργάζεται, για να αποτρέψουμε την
διχοτόμηση για απελευθερώσουμε
και να επανενώσουμε τον τόπο και
το λαό μέσα από μια λύση διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας».
«Εμείς ποτέ δεν είχαμε καμιά
αμφιβολία ότι δεν υπάρχουν πολλές
επιλογές μπροστά μας. Μια επιλογή
μας άφησαν εκείνοι που έφεραν την
Τουρκία στην Κύπρο, αυτή τη μόνη
επιλογή μας έχει αφήσει η κατοχή.
Ή λύση διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας ή διχοτόμηση. Μισόλογα
και κρυμμένες λέξεις δεν χωρούν. Δεν
αντέχει το παρόν και το μέλλον του
τόπου τέτοιες συμπεριφορές. Εμείς
συνεχίζουμε μπροστά για να σώσουμε
την Κύπρο», είπε.
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Μύθοι, έρευνες και αλήθειες γύρω από τον Καιάδα
Γράφει:
Μιχάλης Μιχαήλ
(Ιστορικός)
Λευκωσία

Τον μάθαμε στο σχολείο και η
εικόνα που έχουμε είναι για ένα
αποκρουστικό χώρο όπου οι
Σπαρτιάτες έριχναν τα άρρωστα
παιδιά ή τα παιδιά που είχαν εκ
γενετής δυσλειτουργίες.
Μάθαμε ότι οι Σπαρτιάτες ως
ένας σκληρός λαός εφάρμοζε την
ευγονία, δηλαδή την παραγωγή
υγειών ανθρώπων και όσοι δεν
ήταν τέτοιοι απορρίπτονταν.
Αιώνες μετά τίθεται το ερώτημα: Υπήρχε ο Καιάδας; Κι αν
ναι, τι ακριβώς ήταν; Υπάρχει
απάντηση;

Η τιμωρία του
κατακρημνισμού

Στην αρχαία Ελλάδα η καταδίκη
σε ρίξιμο από τον γκρεμό ήταν
μία από τις πιο ντροπιαστικές
καταδίκες.
Εφαρμοζόταν στην Αθήνα,
στην Κόρινθο, στους Δελφούς, στη
Θεσσαλία κι αλλού και αφορούσε
τους αιχμαλώτους, εγκληματίες,
ιερόσυλους και προδότες.
Ε κ τ ό ς α π ό το α υ το ν ό η το
μαρτύριο, η ποινή εμπεριείχε και
μεταφυσικές προεκτάσεις, καθώς
το σώμα παρέμενε άταφο και η
ψυχή, σύμφωνα με τις αντιλήψεις,
αδυνατούσε να λυτρωθεί.

Ιστορικές αναφορές για
τον Καιάδα

Πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν
υπάρχουν ικανοποιητικές πηγές
για τον Καιάδα κι έτσι τίποτε δεν
μπορεί να θεωρείται ως ιστορικά
δεδομένο για το θέμα αυτό.
Και είναι εδώ που πρέπει να
διαχωριστούν οι πηγές από την
προφορική ή άλλη παράδοση.
Σ ύ μ φ ω ν α , λο ι π ό ν , μ ε τ ι ς
ελάχιστες ιστορικές αναφορές,
στον Καιάδα ρίχνονταν οι
κακούργοι και οι αιχμάλωτοι
πολέμου. Κατά ιστορικές αναφορές στον Καιάδα ρίχτηκαν από
τους Σπαρτιάτες ο ήρωας του Β΄
Μεσσηνιακού Πολέμου Αριστομένης ο Ανδανιεύς μαζί με 50
αιχμαλώτους Μεσσηνίους.
Κατά την πτώση του όμως
εκείνη ο Αριστομένης πρόλαβε
να πιαστεί αρχικά από τα φτερά
ενός αετού και στη συνέχεια από
την ουρά μιας αλεπούς που τον
οδήγησε στην έξοδο. Επίσης
στον Καιάδα οι Σπαρτιάτες κατακρήμνισαν και το νεκρό σώμα
του βασιλιά τους Παυσανία που
είχε καταδικαστεί σε θάνατο για
προδοσία1 .

Δεν υπάρχουν οστά
παιδιών

Το σπήλαιο ήταν γνωστό για
πολλά χρόνια ότι είχε μέσα οστά,
όπως η πρώτη συστηματική
έρευνα έλαβε χώρα το 1983.
Τα οστά σχηματίζουν ένα παχύ
στρώμα στο βάθος του σπηλαίου.
Τα οστά προέρχονται από ενήλικες άντρες μαζί με λίγες γυναίκες. Υποστηρίζεται ότι τα οστά
δεν κατέληξαν εκεί σκόρπια, αλλά
ρίχθηκαν ως ακέραια σώματα.
Πολλοί πανεπιστημιακοί που
ασχολήθηκαν εμπεριστατωμένα
με το εν λόγω ζήτημα και προέβησαν μάλιστα σε πλειάδα
ανασκαφών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Καιάδας αποτελούσε
κατά κάποιον τρόπο έναν τόπο
τιμωρίας των προδοτών, κακούργων και αιχμαλώτων πολέμου.
Άλλωστε και στο Εγκυκλοπαιδικό
Λεξικό «Ήλιος» (Ι.Δ Πασσάς εκδ.
Τάλως Φ, σελ 216) αναφέρεται
ρ η τά πω ς ο Κ α ι ά δ α ς ή τα ν
«Βάραθρον παρά την Σπάρτην,
όπου ερρίπτοντο κακούργοι και
αιχμάλωτοι πολέμου».
Ο Θ. Κ. Πίτσιος, αναπληρωτής
καθηγητής Φυσικής Ανθρωπολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-

νών, έπειτα από έρευνες στο
σπηλαιό-βαθρο δήλωσε στο
Έθνος πως «μέχρι στιγμής σε
καμία ανασκαφή στη Λακωνία δεν
έχουν εντοπισθεί οστά βρεφών σε
τέτοιες συνθήκες που να δείχνουν
θανάτωσή τους σε συγκεκριμένο
χώρο».
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε
πω ς ο ι Έ φ ο ρ ο ι , σ η μ α ν τ ι κ ή
δύναμη εξουσίας στη Σπάρτη,
σκόπευαν να ρίξουν στον Καιάδα
τον Παυσανία, στρατηγό των
Πλαταιών, με την κατηγορία της
προδοσίας και σύμπραξης με
τους Πέρσες, κάτι που τελικά δεν
έκαναν.
Όλη αυτή η παρωδία σχετικά
με τη ρίψη νεογνών στον
Καιάδα ξεκίνησε από την έρευνα
αρχαιολόγων του εξωτερικού περίπου το 1900, οι οποίοι βλέποντας
από μακριά τα οστά τούς φάνηκαν
μικρά, θεώρησαν πως πρόκειται
για μωρά.
Αυτή είναι η μια πτυχή του
θέματος και τα όσα πιστεύονταν
μέχρι πρόσφατα.

Αρχαίος Καιάδας

Η α ν ε ύ ρ ε σ η ο σ τώ ν , πο υ
ανήκαν κυρίως σε ενήλικες άνδρες
και γυναίκες και όχι σε βρέφη
και παιδιά, άλλαξε ένα βασικό
δεδομένο της γνώσης όσον
αφορά το θέμα αυτό.
Και προστίθενται και άλλα
ερωτηματικά όσον αφορά αυτά
που μάθαμε στα σχολεία.
Γι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α , ε φ ό σ ο ν
μάθαμε ότι εκεί μέσα ρίχνονταν
βρέφη και μικρά παιδιά που είχαν
κάποια δυσμορφία, πώς τους
ξέφυγε ο Αγησίλαος, ένας από
τους μεγαλύτερους στρατηγούς
της Σπάρτης, ο οποίος όμως ήταν
εκ γενετής κουτσός;
Γιατί δεν τον έριξαν κι αυτόν
εκεί μέσα;
Αλλά και ο γνωστός Σπαρτιάτης ποιητής Τυρταίος που ήταν
εκ φύσεως τυφλός! Τα ερωτήματα
πολλά, απάντηση όμως καμία…

Η διαμόρφωση της
επικρατούσας άποψης

Πώς όμως διαμορφώθηκε
ο μύθος περί κατακρήμνισης
καχεκτικών παιδιών στον Καιάδα;
Αρχικά ο Πλάτωνας στην
«Πολιτεία» του πρότεινε τη θανάτωση των ασθενικών βρεφών σε
βάραθρο της Κλασικής Αθήνας,
αλλά ανεξήγητα το εφιαλτικό
όνειρό του Πλάτωνα χρεώθηκε η
Σπάρτη.
Ο Κ α ι ά δ α ς έ χ ε ι - μ ά λ λο ν
κακώς- ταυτιστεί με τους, επίσης
τρομερούς, «Αποθέτες». Τον
τόπο δηλαδή που οι Σπαρτιάτες
απέθεταν τα μη αρτιμελή βρέφη,
όπως αναφέρει ο Πλούταρχος
και μόνον αυτός, στον βίο του
Λυκούργου.
Συγκεκριμένα, ο αρχαίος ιστορικός γράφει ότι οι γονείς του κάθε
νεογέννητου το έφερναν εμπρός
σε μία επιτροπή γερόντων που
το εξέταζαν. Εάν το έβρισκαν
υγιές και αρτιμελές το παρέδιδαν
στην πόλη να ανατραφεί, ενώ
στην αντίθετη περίπτωση το
«απέπεμπον εις τας λεγομένας
Αποθέτας», έναν βαραθρώδη
τόπο στον Ταΰγετο, έτσι ώστε το
δύσμορφο βρέφος να πεθάνει μεν
από βέβαιο φυσικό θάνατο, αλλά
η πολιτεία να μη μιανθεί από την
εκτέλεσή του.
Πάντως, ακόμη και έτσι, οι
σύγχρονοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή την τύχη είχαν
μόνο τα παιδιά με βαριές
δυσμορφίες και όχι ελαφρές αναπηρίες, αλλά και παιδιά από
ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.
Πιθανότατα, οι αόριστες
αναφορές για την εγκατάλειψη
ν ε ο γ ν ώ ν σ το υ ς « Α πο θ έ τ ε ς »
του Ταΰγετου, που συνδέονται
συχνά με τον αρχαίο Καιάδα,
συγχέονταν με τη γνωστή, σε
όλη την αρχαιότητα, πρακτική της
βρεφοκτονίας.
Η πρακτική της βρεφοκτονίας

αποτελούσε έσχατο και επώ-δυνο
μέσο οικογενειακού προγραμματισμού σε όλη τη διάρκεια της
ανθρώπινης ιστορίας, από την
απώτερη προϊστορία μέχρι τη
σύγχρονη ιατρική επανάσταση
και την εφαρμογή προηγμένων
μ ε θ ό δ ω ν α ν τ ι σ ύ λ λ η ψ η ς κα ι
αποφυγής ανεπιθύμητων κυήσεων2 .

Η έκθεση των παιδιών

Η δε έκθεση των παιδιών με
κάποια γενετική δυσπλασία ή
δυσμορφία αποτελούσε κοινή
πρακτική και δεν παρατηρούνται
διακρίσεις ή πολυνομία από
πόλη σε πόλη και από εποχή
σε εποχή. Όμως, ακόμη και η
συνθήκη της ψυχικά επώδυνης
βρεφοκτονίας βρίσκεται σε πλήρη
αντιπαράθεση με την αποτρόπαιη
και αήθη παραβίαση της έμφυτης
ανθρώπινης αίσθησης του
φυσικού και νομικού δικαίου,
που συνεπάγεται οποιαδήποτε
αντίληψη εγκατάλειψης ανυπεράσπιστων και εν ζωή νεογνών στις
διαθέσεις επιθετικών καιρικών
συνθηκών και άγριων ζώων.
Σ υ ν ε πώ ς , η ά πο ψ η α υ τ ή
φαίνεται να αποτελεί πάρεργο
της ίδιας δυσφημιστικής παρερμηνείας του Καιάδα και της
εγχώριας ιστορικής υποβάθμισης
της αρχαίας Σπάρτης (με την
ελληνική Εκκλησία να υποστηρίζει
αυτόν τον μύθο, με ιδιαίτερο
«ζήλο»).
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι
εκτελέσεις καταδίκων (ή αιχμαλώτων) γίνονταν πάντα τη νύχτα
και πολλές ερμηνείες μπορούν
ν α δ ο θ ο ύ ν πά ν ω σ ε α υ τ ό ,
που αφορούν είτε σε κάποια
τελετουργική πρακτική είτε σε
ψυχολογικά αίτια ή στην επιθυμία
να κρυφτεί από την κοινή θέα το

επαίσχυντο τέλος ενός Σπαρτιάτη.
Επιπλέον, οι εκτελέσεις γίνονταν
στη φυλακή, προφανώς διά
α πα γ χο ν ι σ μ ο ύ , το υ λά χ ι σ το ν
έως την εποχή του Ηροδότου.
Ο Καιάδας δεν αναφέρεται πουθενά ούτε κάποιο άλλο είδος
κατακρημνισμού. Ίσως ο Καιάδας
να χρησιμοποιούνταν ως ένα
μέρος όπου ρίχνονταν τα σώματα
μετά την εκτέλεση.
Η αλήθεια είναι, πάντως, πως
έχουμε ελάχιστες μαρτυρίες για
υποθέσεις ανθρωποκτονίας στη
Σπάρτη και ακόμη λιγότερες για
τις ποινές που επιβάλλονταν
εκεί. Γενικότερα, στην αρχαιότητα
οι αναφορές για τη θανάτωση
β ρ ε φ ώ ν σ το ν Κα ι ά δ α ε ί ν α ι
εξαιρετικά περιορισμένες και
χαρακτηρίζονται από ασάφεια
και απροσδιοριστία, ενώ στη
σ ύ γ χ ρ ο ν η ε π οχ ή α π ο κ τ ο ύ ν
μεγαλύτερη αποδοχή και διάδοση
και μάλιστα σε συγγράμματα της
στοιχειώδους εκπαίδευσης, παρά
την παντελή έλλειψη τεκμηρίωσης
και υποστήριξης της αινιγματικής
μυθοπλασίας. Αντίθετα, στη
διεθνή ιστοριογραφία οι σχετικές
αναφορές αμφισβητούνται ή
αγνοούνται παντελώς. (www.paredose.net).

Επιστημονικές έρευνες

Γι α το ν Κα ι ά δ α π ρ α γ μ α τοποιήθηκαν επιστημονικές έρευνες τις τελευταίες δεκαετίες.
Ενδεικτικά: Το 1956 αξιολογήθηκαν ξανά τα ευρήματα με τη
μέθοδο του άνθρακα C14. Το ίδιο
ακολούθησε το 1982 αλλά και το
2003 από το τμήμα της Ιατρικής
σχολής. Τα αποτελέσματα ήταν
ξεκάθαρα: 1) Τα οστά όλα εντός
Καιάδα προέρχονται από την
εποχή της Αρχαίας Σπάρτης. 2)
Όλα ανήκουν σε άτομα ηλικίας

18-40 ετών. 3) Μόνο ένα ανήκει
σε παιδί και όχι βρέφος και
εικάζεται πως έπεσε κατά λάθος
μέσα. 4) Τα οστά είχαν κατάγματα,
κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι είχαν θανατωθεί πριν τους
ρίξουν στο βάραθρο. 5) Ορισμένα
κρανία είχαν καρφωμένα πάνω
τους αιχμές από βέλη, πράγμα
που μας δείχνει ξεκάθαρα πως
πρόκειται για θύματα πολέμου.
6) Βρέθηκαν και οστά ζώων
κ α θ ώ ς ε π ί σ η ς λυ χ ν ί ε ς κ α ι
σιδηρά δεσμά. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι δεν διαπιστώθηκε η
παρουσία σκελετικών ευρημάτων νεογέννητων ατόμων
ή βρεφών, τα οποία αποτελούν
το πιο αμφιλεγόμενο και αμφισβητούμενο στοιχείο της σχετικής
ιστοριογραφίας που συνδέεται
με το σπηλαιοβάραθρο του
Καιάδα. Επίσης, δεν μπόρεσε να
διαπιστωθεί μέχρι σήμερα, παρά
τις επανειλημμένες έρευνες, η
παρουσία σκελετικών ευρημάτων
μικρών παιδιών, βιολογικής
ηλικίας 1-4 ετών ή μεγαλύτερων
παιδιών ηλικίας 5-10 ετών, στο
χώρο του σπηλαιοβαράθρου.
Συμπερασματικά λοιπόν μπορεί
να λεχθεί ότι δεν υπάρχουν
ε πα ρ κ ε ί ς α ν α φ ο ρ έ ς σ ε ό , τ ι
αφορά το ρίξιμο άρρωστων ή
καχεκτικών παιδιών στον Καιάδα, όπως λανθασμένα μαθαίνουμε στα σχολεία. Όσες αναφορές υπάρχουν κάνουν λόγο
για χώρο τιμωρίας προδοτών
ή αιχμαλώτων, αλλά όχι για
θανάτωση παιδιών. Αξιοσημείωτο άλλωστε είναι και το ότι
οι αρχαιολογικές έρευνες δεν
έχουν βρει μέσα στον Καιάδα
οστά μικρών παιδιών. 1 Μεγάλη
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τομ.
ΙΓ΄. 2 www.pare-dose.net.

Το περιβόητο σπηλαιο-βάραθρο του Καιάδα

Ιστορικά Γεγονότα
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Αύγουστος 1974: Η αλήθεια για τους αδικοχαμένους του 305 ΤΕ
Του Κυριάκου Σάββα Σέπου*
Η απόσταση σχεδόν μισού αιώνος
από τα τραγικά γεγονότα του ’74
επιβάλλει όχι μονάχα αναθεώρηση
απόψεων αλλά και σοβαρό αναστοχασμό.
Το βράδυ της 5ης Αυγούστου
’74 το τάγμα μας έλαβε τη διαταγή
να επανδρώσει την αμυντική γραμμή
Μιας Μηλιάς – Κουτσοβέντη. Οι μισοί
έφεδροι εξασφαλίσαμε μαρτίνια από
τις αποθήκες του Β΄ Δημοτικού Ιδαλίου
και οι άλλοι ξεκινήσαμε παντελώς
άοπλοι.
“Επιτελάρχες”, μικρή ομάδα Εοκαβητατζήδων που μας οδήγησαν περί
τα μεσάνυχτα στα κράσπεδα της
Κυθραίας και μας παρέδωσαν στη
διοίκηση του 305 ΤΕ. Οι ίδιοι “πριν
αλέκτορα φωνήσαι” είχαν λιποταχτήσει
και τους ξανάδαμε τον Σεπτέμβριο στα
ξενυχτάδικα του Δαλιού να διηγούνται
τα κατορθώματά τους με το πλιάτσικο
των τουρκόσπιτων και τους φόνους
αμάχων Τουρκοκυπρίων, γερόντων
και γυναικοπαίδων.
Η κατάσταση στο μέτωπο πραγματικά τραγική. Αταξία, ασυνεννοησία,
κακοδιοίκηση, απουσία συγκεκριμένου
σχεδίου μάχης ή υποχώρησης είχαν
ήδη προδικάσει το αποτέλεσμα μιας
πιθανής σύγκρουσης. Εμείς είχαμε να
κρατήσουμε ντουφέκια μια δεκαετία,
εντελώς ακάλυπτοι από πυροβολικό,
χωρίς βαρύ οπλισμό παρά μονάχα
δύο-τρία πεπαλαιωμένα αντιαρματικά
και αντιαεροπορικά.
Με το ηθικό καταρρακωμένο
από την ήττα του πρώτου γύρου,
το αδελφοκτόνο αιματοκύλισμα, την
πίκρα της κλεμμένης μας λευτεριάς και
το παράπονο της ελληνικής εγκατάλειψης οδηγηθήκαμε ως πρόβατα επί
σφαγήν. Οι αξιωματικοί, κάποιοι απ’
αυτούς πραξικοπηματίες, εστερούνταν κύρους και ήσαν ανίκανοι να
επιβάλουν τάξιν, με αποτέλεσμα
μονάδες να αποδεκατίζονται ή και να
διαλύονται από ομαδικές λιποταξίες.
Απέναντί μας στις βουνοκορφές
και τα διάσελα του Πενταδάκτυλου να
βρυχάται η 39η μεραρχία του στρατηγού Ντεμιρέλ με χιλιάδες ετοιμοπόλεμους, 200 άρματα Μ48, 200 Τ/Θ

μεταφοράς προσωπικού, 120 πυροβόλα, δεκάδες πολεμικά πλοία και
εκατοντάδες υπερσύγχρονα φάντομ.
Μπροστά σ’ αυτή τη συντριπτική
υπεροπλία ο Έλληνας Υπουργός
Άμυνας Ευάγγελος Αβέρωφ, σε
συνεννόηση με την κυπριακή πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία, αποφάσισαν
σε περίπτωση προέλασης των
Τούρκων να τηρήσουν την τακτική
της “υποχώρησης μετά τηρήσεως
επαφής” για να μην εγκλωβιστούν οι
μονάδες μας από τα άρματα και για
να αποφευχθεί η περαιτέρω άσκοπη
αιματοχυσία. Στο διπλωματικό πεδίο,
Κληρίδης, Ντενκτάς και οι ΥΠΕΞ
Ελλάδος Γ. Μαύρος, Τουρκίας Τ.
Γκιουνές και Αγγλίας Τζ. Κάλαχαν
είχαν ήδη από τις 8 Αυγούστου διαπραγματεύσεις στη Γενεύη της Ελβετίας. Ο Τουράν Γκιουνές υπέβαλε
σχέδιο πολυ-περιφερειακής ομοσπονδίας απαιτώντας άμεση αποδοχή ή
απόρριψη.
Κληρίδης και Μαύρος ζήτησαν
36ωρη αναβολή για διαβουλεύσεις
με Αθήνα και Λευκωσία, πράγμα που
απέρριψε ο Γκιουνές ανοίγοντας έτσι
το δρόμο στον Αττίλα 2. Ο Κάλαχαν
σε απόρρητη έκθεσή του που αποδεσμεύτηκε μετά από 30 χρόνια χαρακτηρίζει το σχέδιο εξαιρετικά ευνοϊκό
για τους Ελληνοκύπριους. Προσωπικά εξ όσων έχω διαβάσει δεν
αποκλείω και αυτή τη φορά να είχε
λειτουργήσει η ρωμαίικη αβελτηρία
και ευθυνοφοβία με βαρύτατο εθνικό
κόστος ανάλογο με τον ξεριζωμό της
Μικρασίας.
Την αυγή της 14ης Αυγούστου στο
μικρό μας τρανζιστοράκι ακούσαμε
από την Ντόιτσε Βέλλε για την κατάρρευση της διάσκεψης, ενώ λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις θέσεις μας
οι μηχανές του τουρκικών αρμάτων
κρατιούνταν συνεχώς αναμμένες.
Σ’ αυτές τις κρίσιμες βασανιστικές
στιγμές αγωνίας φέρνουμε στη σκέψη
μας σαν σε κινηματογραφική ταινία
όλη τη ζωή μας με τους δικούς μας
και ό,τι άλλο είχαμε στη ζωή μας
αγαπήσει κι ετοιμαζόμαστε να σκοτώσουμε ή να σκοτωθούμε χωρίς Θεέ
μου να ξέρουμε καν το γιατί. Κι οι

Στις 28 Ιούνη του 1914 δολοφονείται
στο Σεράγεβο ο διάδοχος του θρόνου της
Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, αρχιδούκας
Φραγκίσκος Φερδινάνδος, και η σύζυγός του
Σοφία Χότεκ. Το συγκεκριμένο γεγονός έμελλε
να καταγραφεί στην ιστορία ως η αφορμή για την
έναρξη του Α' Παγκόσμιου Πολέμου.
Ηταν ένας πόλεμος συμφερόντων ανάμεσα
στους δυο συνασπισμούς για το ξαναμοίρασμα
του ήδη μοιρασμένου κόσμου, των αποικιών
και σφαιρών επιρροής, για την τοποθέτηση
κεφαλαίων και την υποδούλωση άλλων
λαών. Συνολικά πήραν μέρος στο πλευρό της
Γερμανίας 4 κράτη, ενώ με την Αντάντ βρέθηκαν
34 κράτη (μαζί και 4 βρετανικές κτήσεις
και η αποικία της Ινδίας). Ο πόλεμος ήταν
κατακτητικός και από τους δυο συνασπισμούς.
Για την εξαπόλυση του πολέμου υπεύθυνες ήταν
οι κυρίαρχες αστικές τάξεις όλων των κρατών.
Τον ξεκίνησε όμως η αστική τάξη της Γερμανίας.
Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε
επίσημα στις 2 Αυγούστου 1914 και κράτησε ως τις 11 Νοεμβρίου 1918. Οι δύο αντιμα1 9 7 6 . Óôéò 3 Áõãïýóôïõ,
ðáýåé íá êôõðÜåé ç êáñäéÜ
ôïõ ëáïöéëïýò ÐñïÝäñïõ ôçò
Êýðñïõ, Ìáêáñßïõ.
1936. Óôéò 4 Áõãïýóôïõ åðéâÜëëåôáé óôçí ÅëëÜäá ç óôõãíÞ
äéêôáôïñßá ÉùÜííç ÌåôáîÜ.
ÁíáóôÝëëåôáé ç éó÷ýò âáóéêþí
Üñèñùí ôïõ ÓõíôÜãìáôïò êáé
åîáðïëýåôáé Üãñéï êõíçãçôü
ü÷é ìüíï åíáíôßïí ôùí
êïììïõíéóôþí áëëÜ åíÜíôéá óå
üëïõò ôïõò äçìïêñÜôåò.
480 ð.×. Åðåéôá áðü áíôßóôáóç
ôñéþí çìåñþí, ï âáóéëéÜò ôçò
ÓðÜñôçò ìáæß ìå 300 ÓðáñôéÜôåò
ðïëåìéóôÝò êáé 700 Èåóðéåßò
óêïôþíåôáé áðü ôïõò ÐÝñóåò
óôç ìÜ÷ç ôùí Èåñìïðõëþí. Ç
ðñïÝëáóç ôïõ ÎÝñîç üìùò óêüíôáøå óôç Óáëáìßíá.
1948. Óôéò 12 Áõãïýóôïõ, ôìÞìáôá ôïõ Äçìïêñáôéêïý Óôñáôïý ÅëëÜäáò ìðáßíïõí óôçí
ÊáëáìÜôá.
1943. Óôéò 15 Áõãïýóôïõ, óôï
ÊïììÝíï ôçò Áñôáò, οé Ãåñìáíïß
óφαγιάζουν 388 ðáôñéþôåò.
1964. Óôéò 15 Áõãïýóôïõ äéáññÝåé óôïí ôýðï ôï «ó÷Ýäéï
Áôóåóïí» ðïõ ðñïíïïýóå
äé÷ïôüìçóç ôçò Êýðñïõ óå
åëëçíéêü êáé ôïõñêéêü ôïìÝá êáé

“Τόσα ταξίδια και
καημοί, τόσα κουφάρια
άδικα πήγαν των
αδίκων στη φωτιά”
Μάνος Ελευθερίου
“Ανέμυαλοι όσοι
αποζητούν τη δόξα με
όπλα”
Ευριπίδης

έντεκα Δαλίτες που δεν γύρισαν, ο
Νίκος κι ο Τάκης, τα γειτονόπουλα, ο
Κοκής κι ο Μιχαλάκης, ο Δημήτρης ο
γιατρός κι ο Χριστόφορος, ο πρώτος
αγνοούμενος που κηδέψαμε, ο Ιωνάς
κι ο Πάμπος, ο Γρούτας κι ο Αντώνης
που προχθές κηδέψαμε, κι ο Λοϊζής
του Ζαού που ούτε μυρμήγκι δεν
πάταγε κι είχε μια ψυχή παιδική και
δειλή που δεν ήθελε τίποτ’ άλλο να
ξέρει απ’ την αγάπη, άδικα πήγαν των
αδίκων στη φωτιά.
Ο νεοδιορισθείς (6.8.74) Α/ΓΕΕΦ
Ευθύμιος Καραγιάννης βρήκε μιαν
εθνοφρουρά παντελώς αποδιοργανωμένη και δεν κατάφερε να
υλοποιήσει την απόφαση της ανωτάτης στρατιωτικής ηγεσίας περί
οργανωμένης υποχώρησης και απεγκλωβισμού των ταγμάτων. Οι διοικητές του μετώπου είχαν ο καθένας
διαφορετική αντίληψη για το σχέδιο
υποχώρησης. Προσωπικά, όπως και
άλλοι έφεδροι, βρεθήκαμε μάρτυρες
οξείας αντιπαράθεσης μεταξύ του
διοικητή μας Τάσου Μάρκου που
υποστήριζε άμυνα μέχρις εσχάτων
και του διοικητή του συγκροτήματος
Κ. Βότα που έβλεπε άσκοπη και
μάταιη την όποια αντίσταση προς τη
σιδερόφρακτη τουρκική μεραρχία.
Τελικά επί του πεδίου της τιμής
ο καθένας έκανε αυτό που του
υπαγόρευε η δική του συνείδηση.
Στις 4.40 την αυγή της 14ης
Αυγούστου οι βολές του τούρκικου
π υ ρ ο β ολ ι κ ο ύ α π ό σ τ ε ρ ι ά κ α ι
θάλασσα, το ανηλεές σφυροκόπημα

Αιχμάλωτοι Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τον Αττίλα
της αεροπορίας και προπάντων η της πατρίδας.
θυελλώδης προέλαση των αρμάτων
Ο ήρωας ξεπερνά τον φυσικό
διέσπασαν την αμυντική μας γραμμή φόβο που προκαλεί ο θανάσιμος
και ουσιαστικά διέλυσαν όλο το κίνδυνος προκειμένου να εκτελέσει
ανατολικό μας μέτωπο. Οι έφεδροι το καθήκον προς την πατρίδα. Ο
στους οποίους κανένας δεν είχε ηρωισμός είναι βέβαια πολιτική και
μιλήσει για το σχέδιο τακτικής υπο- κοινωνική αρετή υπέρτατη, μα πρέπει
χώρησης έφευγαν ατάκτως, υπερ- κιόλας να ‘χει φρόνηση, λογική και
φαλαγγίζονταν από τα άρματα, σύνεση και στον πόλεμο να εκδηλώαιχμαλωτίζονταν ή εκτελούνταν. νεται με την αποφυγή εκ των προΑυτό που έγινε εκείνο το μαύρο τέρων καταδικασμένων επιχειρήσεων.
πρωινό καμία σχέση δεν έχει με
Αυτή βέβαια η άποψη με κανένα
τακτική μάχη. Ένα τάγμα απόλεμων τρόπο δεν μειώνει το μεγαλείο της
εφέδρων χωρίς καμιά οργανωμένη θυσίας των συμπολεμιστών μου που
καθοδήγηση το βάλαμε στα πόδια για λιγότερο τυχεροί από μένα δεν τα
να γλιτώσουμε τη ζωή μας χωρίς να κατάφεραν, εγκαταλελειμμένοι από
μπορέσουμε να ρίξουμε έστω και μία μιαν ηγεσία που δεν νοιάστηκε να
σφαίρα για την τιμή των όπλων. Η οργανώσει ούτε καν την τακτική τους
ιστορική αλήθεια σε κάθε περίπτωση, υποχώρηση.
όσο πικρή και ντροπιαστική κι αν είναι,
Εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να
πρέπει να λέγεται, να γράφεται, να βρούμε τη δύναμη να αντλήσουμε
προβληματίζει και να φρονηματίζει.
μαθήματα από τα λάθη και τα πάθη
Συνηθίσαμε ως λαός να δίνουμε μας, συνειδητοποιώντας ότι οι μεγάλοι
στον ηρωισμό μιαν έννοια παθια- της γης πίσω από μας μοιράζουν τα
σμένη, ένα πάθος που καταλαμβάνει χαρτιά, παίζοντας τη μοίρα μας στα
τον άνθρωπο, τον κάνει να ενεργεί ζάρια και χωρίζοντας κατά πώς οι
εντονότερα χωρίς να σταθμίζει τους ίδιοι θέλουν τον βοριά απ’ τον νοτιά,
κινδύνους και χωρίς να αναλύει τις και να πολιτευτούμε ευφάνταστα σ’
πιθανότητες επιτυχίας. Ο συνειδητός αυτό το σταυροδρόμι του κόσμου
ηρωισμός είναι η επιβολή του εγκαταλείποντας τη μονόχνωτη και
καθήκοντος επί του ιδιοτελούς εγώ, μονογαμική εξωτερική μας πολιτική.
είναι η προθυμία του ατόμου να
*Ο Κυριάκος Σάββα Σέπος είναι
θυσιάσει την ύλη χάριν της ιδέας, το έφεδρος του 305 ΤΕ και γράφει εις
ατομικό χάριν του κοινού καλού και μνήμην των φίλων που δεν γύρισαν.

Εναρξη Α' Παγκοσμίου Πολέμου

χόμενοι στρατιωτικοπολιτικοί συνασπισμοί που
συγκρούστηκαν ήταν η «Τριπλή Συνεννόηση»
(Τριπλή Αντάντ) και η «Τριπλή Συμμαχία»
(Κεντρικές Δυνάμεις). Στην «Τριπλή Συνεννόηση» - που συγκροτήθηκε στα 1907, όταν η
Ρωσία και η Αγγλία ήρθαν σε συμφωνία που
συμπλήρωνε την αγγλογαλλική συμφωνία του
1904 - κυριαρχούσαν η Αγγλία, η Γαλλία και
η Ρωσία. Στην «Τριπλή Συμμαχία» δέσποζαν η Γερμανία, η Αυστροουγγαρία και η
Ιταλία. Η συγκρότησή της ξεκίνησε με τη
γερμανοαυστριακή στρατιωτική συμμαχία του
1878, που ολοκληρώθηκε με την προσχώρηση
σ' αυτήν της Ιταλίας, το 1883.
Οι συνασπισμοί αυτοί στην πορεία του
πολέμου άλλαξαν αισθητά. Η Ιταλία, για παράδειγμα, στην αρχή της αναμέτρησης, δήλωσε
ουδετερότητα και στη συνέχεια επιχείρησε
να συμπαραταχτεί με κάποιον από τους δύο

Ýíùóç ôïõ åëëçíéêïý ôïìÝá ìå
ôçí ÅëëÜäá. Ï Êõðñéáêüò ëáüò
ôï áðïññßðôåé ìåôÜ âäåëõãìßáò.
1940. Óôéò 15 ôïõ Áõãïýóôïõ
1940 êáé åíþ ôï êáôáäñïìéêü
ÅËËÇ âñéóêüôáí áãêõñïâïëçìÝíï Ýîù áðü ôï ëéìÜíé ôçò
ÔÞíïõ, óõììåôÝ÷ïíôáò ìå
ìåãÜëï óçìáéïóôïëéóìü óôç
ãéïñôÞ ôçò Ðáíáãßáò, ôïñðéëßóôçêå áðü éôáëéêü õðïâñý÷éï,
3 ïëüêëçñïõò ìÞíåò ðñéí ôçí
êÞñõîç ôïõ åëëçíïúôáëéêïý
ðïëÝìïõ.
1974. Óôéò 3.30 ôá ÷áñÜìáôá
ôçò 14çò ôïõ Áõãïýóôïõ 1974
ôåëåéþíïõí ìå ðëÞñç áðïôõ÷ßá
óôç Ãåíåýç ïé ôñéìåñåßò äéáðñáãìáôåýóåéò (ÅëëÜäáò,
Ôïõñêßáò, Âñåôáíßáò) ãéá ôçí
êáôÜóôáóç óôçí Êýðñï êáé
ôï êõðñéáêü ðñüâëçìá. Ìßá
þñá áñãüôåñá, ôá ôïõñêéêÜ
áåñïóêÜöç âïìâáñäßæïõí Ëåõêùóßá, Áììü÷ùóôï êáé Üëëá
óçìåßá ôçò Êýðñïõ. Ï «Áôôßëáò
2» åß÷å îåêéíÞóåé. Ôï Ðïëåìéêü
Óõìâïýëéï, ðïõ óõíåäñéÜæåé
óôéò 6 ôá ÷áñÜìáôá õðü ôçí
ðñïåäñßá ôïõ ÊáñáìáíëÞ óôçí
ÁèÞíá, äéáðéóôþíåé ôçí ôñáãéêÞ áäõíáìßá ôçò ÅëëÜäáò
íá óõíäñÜìåé óôñáôéùôéêÜ ôçí

συνασπισμούς, που θα της έδινε τα ανταλλάγματα που ζητούσε. Τελικά, το Μάη του 1915
πέρασε με το μέρος της Αντάντ, αλλά το κενό της
στην «Τριπλή Συμμαχία» κάλυψε η Βουλγαρία,
που επίσης στην αρχή του πολέμου δήλωσε
αυστηρή ουδετερότητα, αλλά το φθινόπωρο
του 1915 πέρασε στο πλευρό των κεντρικών
δυνάμεων. Το ίδιο έκανε και η Τουρκία, με αποτέλεσμα η «Τριπλή Συμμαχία» να γίνει τετραπλή (γερμανο-αυστρο-βουλγαρο-τουρκική).
Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το
παζλ των εμπολέμων συμπληρώνουν και μια
σειρά μικρότερες χώρες, που πήραν τα όπλα
τασσόμενες στο πλευρό του ενός ή του άλλου
στρατιωτικοπολιτικού συνασπισμού, αλλά και
οι ΗΠA, που από σκοπιμότητα ενεπλάκησαν
καθυστερημένα, στις 6/4/1917 για να πάρουν
μέρος στη μοιρασιά της λείας των νικητών.
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος στοίχισε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Êýðñï êáé Ýôóé ïé åëëçíéêÝò
áíôéäñÜóåéò ðåñéïñßæïíôáé
óôï äéðëùìáôéêü ôïìÝá. ÌÝ÷ñé
ôï âñÜäõ, ç åëëçíïêõðñéáêÞ
áíôßóôáóç Ý÷åé ïõóéáóôéêÜ
êáôáññåýóåé êáé ôá ï÷õñÜ
åãêáôáëåßðïíôáé. Óôéò 15 ôïõ
Áõãïýóôïõ, ôá óôñáôåýìáôá
ôïõ «Áôôßëá» ìðáßíïõí óôçí
Áììü÷ùóôï, óôéò 16 ôïõ Áõãïýóôïõ ï «Áôôßëáò 2» ïëïêëçñþíåôáé ìå ôçí êáôÜëçøç ôçò
Ìüñöïõ. Ïé Ôïýñêïé, Ý÷ïíôáò
ðåôý÷åé ôïõò óôñáôéùôéêïýò
ôïõò óêïðïýò, äÝ÷ïíôáé
êáôÜðáõóç ôïõ ðõñüò óôéò
6 ôï áðüãåõìá ôçò 16çò ôïõ
Áõãïýóôïõ 1974. Çäç êáôåß÷áí
ôï 36,4% ôïõ êõðñéáêïý
åäÜöïõò. Ðåñßðïõ 2.000
Åëëçíåò êáé Åëëçíïêýðñéïé
åß÷áí óêïôùèåß, ðÜíù áðü 1.600
Þôáí ïé áãíïïýìåíïé êáé 200.000
Þôáí ïé îåñéæùìÝíïé ðñüóöõãåò.

1926. Óôéò 22 Áõãïýóôïõ, óôñáôéùôéêü êßíçìá ìå åðéêåöáëÞò
ôïí Êïíäýëç áíáôñÝðåé ôç äéêôáôïñßá ÐÜãêáëïõ. Áðïëýïíôáé ïé
ðïëéôéêïß êñáôïýìåíïé êáé åîüñéóôïé. ÅðáíÝñ÷åôáé óôç èÝóç ôïõ
ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò ï
íáýáñ÷ïò Êïõíôïõñéþôçò.
1 9 4 2 : Ç 23ç Áõãïýóôïõ
1942 èåùñåßôáé çìåñïìçíßá
ïñüóçìï ãéá ôç ìÜ÷ç ôïõ
ÓôÜëéíãêñáíô ãéáôß áðü ôç ìÝñá
åêåßíç ç ìÜ÷ç ìåôáöÝñåôáé óôá
ðñïÜóôéá êáé áñãüôåñá óôéò
óõíïéêßåò ôçò ðüëçò. Ç ìÜ÷ç
ôïõ ÓôÜëéíãêñáíô ôåëåßùóå
óôéò 2 ÖëåâÜñç 1943 ìå ôçí
ðáñÜäïóç ôùí êõêëùìÝíùí
ãåñìáíéêþí óôñáôåõìÜôùí.
Óôç äéÜñêåéá ôçò óïâéåôéêÞò
áíôåðßèåóçò êáôáóôñÜöçêáí
äõï ãåñìáíéêÝò, ìéá éôáëéêÞ
êáé äýï ñïõìáíéêÝò óôñáôéÝò.
Åîïíôþèçêáí ïëïêëçñùôéêÜ

τεράστιες καταστροφές στην ανθρωπότητα. Οι
άνθρωποι που επιστρατεύτηκαν έφτασαν τα
74 εκατομμύρια. Από αυτούς 10 εκατομμύρια
ήταν οι νεκροί και 20 εκατομμύρια οι τραυματίες.
Αναλυτικότερα, η Ρωσία είχε 2 εκατομμύρια
300 χιλιάδες νεκρούς στρατιώτες στα πεδία των
μαχών, η Γερμανία 2 εκατομμύρια νεκρούς, η
Αυστροουγγαρία 1 εκατομμύριο 440 χιλιάδες,
η Γαλλία 1 εκατομμύριο 383 χιλιάδες, η Αγγλία
747 χιλιάδες, η Ιταλία 700, περίπου, χιλιάδες και
οι ΗΠΑ 53 χιλιάδες. Οι πολεμικές επιχειρήσεις
έγιναν σε έδαφος που η έκτασή του ξεπερνούσε
τα 4 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και οι
καθαρά στρατιωτικές δαπάνες των εμπόλεμων
κρατών έφτασαν τα 208 δισεκατομμύρια δολάρια.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως ο πρώτος
παγκόσμιος πόλεμος υπήρξε οδυνηρότατος για
τις εργαζόμενες μάζες του πλανήτη σε όλα τα
επίπεδα. Εκείνος ο πόλεμος έμελλε όμως να
γεννήσει από τα σπλάχνα του τη Σοσιαλιστική
Οχτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία.

32 ãåñìáíéêÝò ìåñáñ÷ßåò êáé
3 ôáîéáñ÷ßåò, Üëëåò 16 ìåñáñ÷ßåò Ý÷áóáí ôï 50-75% ôçò
äýíáìÞò ôïõò êáé Ýðáøáí íá
åßíáé áîéüìá÷åò. Ïé áðþëåéåò
ôùí Ãåñìáíþí óôç äéÜñêåéá
áõôÞò ôçò ìÜ÷çò áíÞëèáí
óå ðåñéóóüôåñïõò áðü 800
÷éëéÜäåò Üíäñåò, 2 ÷éëéÜäåò
Üñìáôá ìÜ÷çò êáé èùñáêéóìÝíá
ðõñïâüëá, ðÜíù áðü 10 ÷éë.
ðõñïâüëá êáé üëìïõò, 3 ÷éëéÜäåò
ìá÷çôéêÜ êáé ìåôáãùãéêÜ
áåñïðëÜíá êáé 70 ÷éëéÜäåò
áõôïêßíçôá. Ç óõíôñéâÞ ôùí
Ãåñìáíþí óôï Âüëãá óÞìáéíå
ôçí áñ÷Þ ôçò áðïöáóéóôéêÞò
óôñïöÞò óôï Â` Ðáãêüóìéï
Ðüëåìï. Áñ÷éæå ðéá ç åêäßùîç
ôùí åéóâïëÝùí áðü ôï óïâéåôéêü
Ýäáöïò êáé ç áðåëåõèέñùóç ôçò
Åõñþðçò áðü ôï íáæéóôéêü æõãü.
1864. Óôéò 23 Áõãïýóôïõ ãåííéÝôáé ï ÅëåυèÝñéïò ÂåíéæÝëïò,
ðÝíôå öïñÝò ðñùèõðïõρãüò
ôçò ÅëëÜäáò. Ìå áíáãíùñéóìÝíåò ðïëéôéêÝò éêáíüôçôåò
êáé äéïñáôéêüôçôá, õðÞñîå Ýíáò
áðü ôïõò âáóéêïýò óôõëïâÜôåò
ôïõ áóôéêïý ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò ôçò ÅëëÜäáò. Áîéïðïéþíôáò ôïõò äåóìïýò ðïõ
áíÝðôõîå ìå Âñåôáíïýò êáé ÃÜë-

ëïõò, ðÝôõ÷å ôç äéåýñõíóç ôùí
ïñßùí ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò
õðïèçêåýïíôÜò ôï, üìùò, óôá
óõìöÝñïíôá ôùí “ðñïóôáôþí”
ôïõ. Çôáí óöïäñüò ðïëÝìéïò
ôïõ åñãáôéêïý êéíÞìáôïò êáé
åöÜñìïóå ôï “éäéþíõìï” - ðïõ
åðÝôñåðå ðïëéôéêÝò óõëëÞøåéò âÜóåé ìüíï õðïøßáò! Ãéá
ëïãáñéáóìü ôùí äõôéêþí óõìöåñüíôùí Ýóôåéëå óôñáôéùôéêü óþìá ãéá ôçí êáôÜðíéîç
ôçò ñùóéêÞò ÅðáíÜóôáóçò.
Ðñáãìáôïðïßçóå óôñáôéùôéêÞ
åêóôñáôåßá óôç Ì. Áóßá, ç ïðïßá
ôåëéêÜ ïäÞãçóå óôç ÌéêñáóéáôéêÞ ÊáôáóôñïöÞ.
1826. Óôéò 24 Áõãïýóôïõ ïé
Ôïýñêïé êáôáëáìâÜíïõí ôçí
ÁèÞíá (åêôüò áðü ôçí Áêñüðïëç). Áñ÷ßæåé ç ðïëéïñêßá
ôçò Áêñüðïëçò, ç ïðïßá
ðáñáäüèçêå óôéò 5 Éïýíç 1827.
1956. Óôéò 26 Áõãïýóôïõ, ç
Êýðñïò êçñý÷ôçêå «êïéíÞ áããëï
- ãáëëéêÞ âÜóç» ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß êáôÜ ôçò Áéãýðôïõ.
1949. Óôéò 29 ìå 30 Áõãïýóôïõ
Ýðåóå ôï ýøùìá ÊÜìåíéê, ðïõ
óÞìáíå ôç ëÞîç ôïõ åìöõëßïõ
óôçí ÅëëÜäá ìå Þôôá ôïõ Äçìïêñáôéêïý Óôñáôïý που εισχώρησε σôï áëâáíéêü Ýäáöïò.
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Το Κοινότικο Γηροκομείο είναι ανοικτό
και έτοιμο να σας εξυπηρετήσει!

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι
το Γηροκομείο της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας στο Ρίντλιτον είναι ανοιχτό
και έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις
οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη
με τα ηλικωμένα μέλη τους, μετά από την
τραυματική εμπειρία της νόσου COVID19. Το Γηροκομείο του Ρίντλιτον, όπως και
τα περισσότερα Γηροκομεία, αποφάσισε
να κλείσει τις εγκαταστάσεις του στο κοινό
κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της
πανδημίας κατά το μεγαλύτερο μέρος του
2020, έτσι ώστε να κρατήσει τους ενοίκους
του ασφαλείς. Η στρατηγική αυτή της
απομόνωσης ήταν επιτυχής και είμαστε
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε
ότι είμαστε και πάλι ανοιχτοί και έτοιμοι
να προσφέρουμε φροντίδα στους Ηλικιωμένους.
Οι εγκαταστάσεις μας παρέχουν έναν
ευρύ φάσμα υπηρεσιών φροντίδας για
τους Ηλικιωμένους, με ειδικότητα τόσο
σε υψηλού όσο και χαμηλού επιπέδου
φροντίδα, σε ένα περιβάλλον όπου

ομιλείται η Ελληνική Γλώσσα. Παρέχουμε
επίσης τη δυνατότητα σύντομης διαμονής για όσους μόλις βγήκαν από το
νοσοκομείο αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι
να επιστρέψουν στο σπίτι τους.
Το Ρίντλιτον παρέχει επίπεδο φροντίδας ισάξιο με τα περισσότερα Γηροκομεία της Αδελαΐδας, έχοντας επιπλέον
το πλεονέκτημα ότι το περιβάλλον του
είναι πολιτισμικά κατάλληλο και όπου το
φαγητό και οι καθημερινές δραστηριότητές
του το κάνουν να ξεχωρίζει από τα
γενικότερα Γηροκομεία.
Εάν επιθυμείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό
Γηροκομείο του Ρίντλιτον και για τις
υπηρεσίες μας προς τους Ηλικιωμένους,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γηροκομείο στο 08 83401155 και ζητήστε τη
Σοφία ή τη Χριστίνα.

Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

Η διευθύντρια των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α. κα.Jacqui
Bowden και μέλη του προσωπικού στο “Πρωινό Τσάι” που δώθηκε τον περασμένο μήνα στο Ολύμπικ
Χωλ για να τιμηθούν οι εθελοντές αλλά και για ενημέρωση γύρω από ζωτικά θέματα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης

Τραπέζια της Αγάπης - Ανακοίνωση

Το γραφείο των Κοινωνικών
Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημε-ρώσει
για το πρόγραμμα των Τραπεζιών της Αγάπης που θα πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα
Αύγουστο 2021:
Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Αγίων Κων/νου
και Ελένης, στην αίθουσα του Ιερού
Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, 1 Florence St, Goodwood
– Καλεσμένη ομιλήτρια κ. Ιωάννα
Τουλουμτζόγλου η οποία θα μιλήσει
για θέματα υγείας και ευεξίας
Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»,
στο Camden Hall, Camden
Community Centre, Carlisle Street
και Carlton Road γωνία, Camden
Park
Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Salisbury στην
αίθουσα του North Football Club,
39-41 Bagster Road, Salisbury
Downs
Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
Mitcham Community Centre, 242
Belair Road, Lower Mitcham
Κυριακή 15 Αυγούστου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Κοίμησης της
Θεοτόκου: το τραπέζι της Αγάπης
θα συμπέσει με τους εορτασμούς
για τον Δεκαπενταύγουστο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι Κοινωνικές Υπηρεσίες ΔΕΝ θα παρέχουν
υπηρεσίες ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (transport services) την ημέρα αυτή
Τρίτη 17 Αυγούστου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Ταξιάρχης»:
στην αίθουσα του Ολύμπικ Χωλ,
288 Franklin Street, Adelaide
Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»,
στο Camden Hall, Camden Community Centre, Carlisle Street και
Carlton Road γωνία, Camden Park

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου: στην αίθουσα του Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου, 71 George Street,
Thebarton
Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Salisbury στην
αίθουσα του North Football Club,
39-41 Bagster Road, Salisbury
Downs.
Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
Mitcham Community Centre, 242
Belair Road, Lower Mitcham
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε
περίπτωση που δεν αισθάνεσθε
καλά ή έχετε συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίππης, δεν
μπορείτε να παρευρεθείτε στα
τραπέζια. Εάν παρευρεθείτε και
το προσωπικό μας παρατηρήσει
ότι δεν αισθάνεσθε καλά, θα σας
ζητηθεί να επιστρέψετε στο σπίτι
σας.
Επίσης παρακαλούμε να λάβετε
υπόψη σας ότι από την στιγμή που
θα φτάσετε στον συγκεκριμένο
χώρο, δεν επιτρέπεται να μετακινείτε τραπέζια ή καρέκλες, διότι
αυτά έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε
να πληρούν τις προϋποθέσεις της
Κοινωνικής Αποστασιοποίησης.
Για περισσσότερες πληροφορίες
ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο
7088 0500 ή με τα Γραφεία της
Κοινότητας στο 8231 4307.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα
Κοινωνικής Υποστήριξης
μπορεί να υπόκειται
σε αλλαγές λόγω των
κυβερνητικών μέτρων κατά
της ασθένειας COVID-19
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας

Μια άποψη των εθελοντών των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Κοινότητας (Τραπέζια
της Αγάπης) που παρευρέθηκαν στο “Πρωινό Τσάι στο Ολύμπικ Χωλ

Ακόμη ένα στιγμιότυπο από το Πρωινό Τσάι των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κοινότητας. Μαζί με
τη διευθύντρια και τον εκπρόσωπο του Volunteers SA κ. David Jacquier, είναι ο Πρόεδρος Βασίλης
Γκόνης, ο Αντπρόεδρος Κώστας Παπακωνσταντίνου και ο Γ. Γραμματέας Πανααγιώτης Ππύρος

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ COVID 19
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας,
Μετά τις δραματικές εξελίξεις με τα
κρούσματα κορωναϊού στην Αδελαΐδα
και ύστερα από την ανακοίνωση του
Πολιτειακού Πρωθυπουργού κ. Στήβεν
Μάρσαλ για 7-ήμερο εγκλεισμό (lockdown) στην Νότια Αυστραλία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλα τα
προγράμματα, εκκλησιαστικές και
κοινωνικές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις της Κοινότητας, αναστέλλονται
μέχρι νεωτέρας.
Οι εκκλησίες θα παραμείνουν κλειστές,
δεν θα τελεστούν λειτουργίες ούτε
Μυστήρια, κηδείες και βαπτίσεις. Τα
Τραπέζια της Αγάπης έχουν ακυρωθεί
ενώ τα γραφεία της Κοινότητας θα
παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον
μέχρι την επόμενη Τετάρτη 28 Ιουλίου.
Επίσης το Ελληνικό Γηροκομείο του
Ρίντλιτον θα παραμένει κλειστό και δεν
θα δέχεται επισκέψεις.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
για την κατανόησή σας και παρακαλούμε να τηρείτε τα μέτρα προστασίας

έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτή την
κρίσιμη περίοδο.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η Πολιτειακή Κυβέρνηση
ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη 28
Ιουλίου θα τηρούνται οι ακόλουθοι
περιορισμοί: Θα τηρούνται οι
αποστάσεις 1 άτομο κάθε τέσσερα
τετρ. μέτρα, μέχρι 10 άτομα σε
ιδιωτικές εκδηλώσεις και στα σπίτια
και μέχρι 50 άτομα σε κηδείες και
γάμους. Υποχρεωτικές οι μάσκες
σε χώρους προσωπικής φροντίδας.
Παρακολουθείτε τις τοπικές
ραδιοφωνικές εκπομπές για
ανανεωμένες ανακοινώσεις της
Ελληνικής Κοινότητας.
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Την Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων “Ο
Ταξιάρχης” την Κυριακή 11 Ιουλίου στο Goodwood Community Centre, απ’ όπου και το
σιγμιότυπο με τις κυρίες του συλλόγου

ΠΑΝΩ: Ακόμη ένα στιγμιότυπο από την ετήσια Γενική συνέλευση του Συλλόγου Κυριών και
Δεσποινίδων “Ο Ταξιάρχης”. Διακρίνονται οι κυρίες Ελένη Βάσου και Βάσω Οικονόμου

ΠΑΝΩ: Η Πρόεδρος του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων “Ο Ταξιάρχης”, Χρυσούλα
Χάισλερ , η Γραμματέας Καίτη Τσάκαλου και μέλη του Συλλόγου κατά τη διάρκεια της ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ CROYDON

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας θα γιορτάσει και φέτος
μετά πάσης θρησκευτικής λαμπρότητας
την ιερά Κοίμηση της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου
Μαρίας. με το ακόλουθο πρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 14η Αυγούστου: Προεόρτια της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μιχαίου του προφήτου.
ΤΟ ΠΡΩΙ 08.00 – 11.00 πμ: Όρθρος
και Θεία Λειτουργία, στην συνέχεια Ιερά
Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και
τοποθέτηση του επιταφίου αυτής στο
κέντρο του ιερού ναού για προσκύνηση.
ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑ 06.00 – 07.30 μμ:
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος παρουσία
των κληρικών της κοινότητας.
ΤΟ ΒΡΑΔΥ 07.45- 08.30 μμ: Το
μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
15η ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.30 πμ: Η
Κοίμησις της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών
Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας.
Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία
μετ΄ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, θα
ακολουθήσει περιφορά της ιεράς εικόνας
και του Επιταφίου της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, παρουσία των κληρικών της

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,
Εκκλησιαστική συμμετοχή κατά τη
διάρκεια του Covid-19.
ΜΗΝ παρευρεθείτε στην εκκλησία εάν
έχετε συμπτώματα πυρετού, πονόλαιμου
ή γρίπης. Εάν έχετε τέτοια συμπτώματα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμαστεί για το
COVID-19.
Οι Ιεροί Ναοί Ταξιάρχης & Κοιμήσεως
της Θεοτόκου μπορούν να έχουν το πολύ
200 άτομα για τακτικές εκκλησιαστικές
υπηρεσίες.
Οι Ιεροί Ναοί Αγίων Νικολάου & Αγίων
Κωνσταντίνου & Ελένης μπορούν να
έχουν το πολύ 150 άτομα για τακτικές
εκκλησιαστικές υπηρεσίες.
Οι αποστάσεις που ισχύουν τώρα, είναι
3 άτομα σε κάθε 4 τετραγωνικά μέτρα.
Προσπαθήστε να τηρείτε την απόσταση του
1.5 μέτρων από τους άλλους. Οι ναοί μας,
όπως επίσης το πρόσωπο που διεξάγει
ή που οργάνωσε μια τελετή πρέπει να
διατηρούν αρχεία εντοπισμού επαφών για
τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην τελετή.
Επίσης μπορείτε να προσευχηθείτε
από το σπίτι και να μοιραστείτε αυτές
τις Εκκλησιαστικές Θείες Λειτουργίες /
Ακολουθίες με απλό συντονισμό σε αυτές,
που μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο
(internet) και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα: -https://www.youtube.com/channel/
UChtkRwfMQ1SRhZfENour9iw/live η θα
ακούσετε στο Radio Doriforos on 152.125
MHz or http://www.doriforos.com.au/
1η ΚΥΡΙΑΚΗ Στ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 08.00 –
11.00 πμ: Η πρόοδος του τιμίου Σταυρού.
Από Κυριακής 1/8 έως και Τετάρτης
4/8, 06.00 – 07.00 μμ: Εσπερινές Ιερές
παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο σε
όλους τους ιερούς ναούς.
6η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00 – 10.00 πμ: η
Μεταμόρφωση Του Κυρίου και Θεού και
Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
8η ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.00 πμ: Κυριακή
μετά την εορτή της Μεταμορφώσεως.
Αιμιλιανού επισκόπου Κυζίκου.
Από Κυριακής 8/8 έως και Παρασκευής
13/8, 06.00 - 07.00 μμ: Εσπερινές Ιερές
παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο σε
όλους τους ιερούς ναούς.
14η ΣΑΒΒΑΤΟ: Προεόρτια της κοιμήσεως
της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μιχαίου του
προφήτου. Μόνον στην ιερό ναό της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρόυντον.
ΤΟ ΠΡΩΙ 08.00 – 11.00 πμ: Όρθρος
και Θεία Λειτουργία, στην συνέχεια Ιερά
Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και
τοποθέτηση του επιταφίου αυτής στο
κέντρο του ιερού ναού για προσκύνηση.

ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑ 06.00 – 07.30 μμ: Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας
και θείου κηρύγματος παρουσία των κληρικών της κοινότητας.
ΤΟ ΒΡΑΔΥ 07.45- 08.30 μμ: Το μυστήριο
του Ιερού Ευχελαίου.
15η ΚΥΡΙΑΚΗ 07.30 – 10.30 πμ: Η
Κοίμησις της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών
Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, Οι
ιερείς θα παρευρεθούν στην λιτανεία στον
ναό της Παναγίας στο Κρόυντον.
Στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο
Κρόυντον.
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.30 πμ.: Όρθρος
και πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ΄
αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, θα
ακολουθήσει περιφορά της ιεράς εικόνας
και του Επιταφίου της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, παρουσία όλων των κληρικών
της Κοινότητας.
22η ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.00 πμ.:
Κυριακή μετά την εορτή της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου. Αγαθονίκου μάρτυρος και των
συν αυτώ.
23η ΔΕΥΤΕΡΑ 08.00 – 10.00 πμ.: Απόδοσις της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
27η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00 – 10.00 πμ:
Ποιμένος οσίου. Ανθούσης και Φανουρίου
των μαρτύρων. Θα ευλογηθούν οι πίτες
του αγίου Φανουρίου σε όλους τους ιερούς
ναούς.
29η ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 08.00 –
11.00 πμ: Μνήμη της αποτομής της τιμίας
κεφαλής του προδρόμου και Βαπτιστού
Ιωάννου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Από την Κυριακή 1η Αυγούστου και στο
εξής και μόνον στον ιερό ναό της Κοίμησης
της Θεοτόκου στο Κρόυντον ο Όρθρος και
η Θεία Λειτουργία θα τελείται 08.30 – 11.30
πμ.
2. Από την Κυριακή 8η Αυγούστου μέχρι
την Παρασκευή 13 Αυγούστου στον ιερό
ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο
Κρόυντον θα τελούνται δύο Ιερές Παρακλήσεις το απόγευμα από 03.30 – 04.30 μμ και
την εσπέρα από 07.00 – 08.00 μμ.
Κάθε Πέμπτη πρωί από ώρας 10.00 έως
11:00 π.μ. Θεία Λειτουργία στον Ιερόν
Ναό Αγίων Αναργύρων στο Ελληνικό
Γηροκομείο και Γηριατρείο του Ρίντλιτον.
Εκ του Γραφείου της Πρωτοσυγκελίας
AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC
GREEK ORTHODOX CHURCH OF
AMERICA & AUSTRALIA & GREEK
ORTHODOX COMMUNITY OF S.A.

Κοινότητας.
Θα επακολουθήση πανηγυρικό γεύμα
στο παραπλεύρως Χώλ του Ιερού Ναού με
Ελληνικά φαγητά και ποτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Από την Κυριακή 1η Αυγούστου
και στο εξής και μόνο στον ιερό ναό της
Κοίμησης της Θεοτόκου στο Κρόυντον ο
Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελείται
08.30 – 11.30 πμ.
2. Από την Κυριακή 8η Αυγούστου
μέχρι την Παρασκευή 13 Αυγούστου στον
ιερό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο
Κρόυντον θα τελούνται δύο Ιερές Παρακλήσεις το απόγευμα από 03.30 – 04.30
μμ και την εσπέρα από 07.00 – 08.00 μμ.
Εκ του Ιερού Ναού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ολες οι δραστηριότητες της Κοινότητας
υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα της
Πολιτειακής Κυβέρνησης.
Παρακαλούμε παρακολουθείτε τις
τοπικές ραδιοφωνικές εκπομπές για
ανανεωμένες ανακοινώσεις.
(Επίσης βλέπε σχετική ανακοίνωση στη
διπλανή σελίδα 16)

ΠΑΝΩ: Μέλη της Φιλοπτώχου των Παμμεγίστων Ταξιαρχών σε ώρα καθήκοντος στο
Ολύμπικ Χωλ για την εξυπηρέτηση του κοινού σε πρόσφατη εκδήλωση. Από αριστερά, η
Πρόεδρος Βάσω Σαλαγάρα, η Μαρια, η Μαρία και ο Κώστας
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Ακλόνητη
Οικογένεια
Του Στηβ Θεοφάνους
Ένα μηνιαίο άρθρο
για την Ελληνική
οικογένεια που δίνει
πρακτικές συμβουλές
για το γάμο, για τις
οικογενειακές σχέσεις,
και για την ανατροφή των
παιδιών.

Η πειθαρχία που
χρησιμοποιείς
για το παιδί σου είναι αυτή
που πρέπει;

Όταν μιλάμε για πειθαρχία, οι γονείς
πολλές φορές μπερδεύουν τη σταθερότητα
με τη σκληρότητα. Αυτά όμως είναι τελείως
διαφορετικά. Η σταθερότητα βάζει όρια
ασφαλείας που όταν τα υπερβεί το παιδί
θα έχει συνέπειες. Ενώ η σκληρότητα
χρησιμοποιεί λόγια με εκνευρισμό και
απειλές για να τρομοκρατήσει το παιδί και να
το κάνει να υποταχθεί. Πώς λοιπόν μπορείς
να επιβάλεις την πειθαρχία χωρίς να είσαι
σκληρός/ή; Πρώτα, πρώτα, διατήρησε την
ψυχραιμία σου. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί
σου να συγκεντρώσει την προσοχή του στο
λάθος του, παρά στην τεταμένη αντίδρασή
σου. Δεύτερον, φρόντισε πάντοτε να δείχνεις
στο παιδί σου την αγάπη σου. Δεν μπορώ
να το τονίσω επαρκώς πόσο σημαντικό
είναι να υπενθυμίζεις στο παιδί σου ότι η
αγάπη σου για κείνο είναι χωρίς όρους, και
δε στηρίζεται στη συμπεριφορά του.

Πώς θα δημιουργήσεις μια
καλή σχέση με το κορίτσι που
σχετίζεται ο γιος σου;

Η γυναίκα μου κι εγώ πιστεύουμε ότι
είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε μία
καλή σχέση με το κορίτσι που ο γιος μας
σχετίζεται. Παρακάτω δίνουμε μερικές
ιδέες που θα σας βοηθήσουν να αρχίσετε.
Πρώτα, πρώτα, να την καλέσετε για φαγητό.
Ο χρόνος γύρω από το τραπέζι είναι μία
πολύ καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη
καλών σχέσεων. Δεύτερον, οργανώστε μια
βραδιά για να παίξετε διάφορα παιχνίδια
μαζί της και με το γιο σας. Ρωτήστε την
ποια παιχνίδια της αρέσουν πολύ, ή
ποια δεν της αρέσουν, για να παίξετε και
θα μάθετε πολλά για το άτομό της. Τα
παιχνίδια αποκαλύπτουν το χαρακτήρα του
ανθρώπου, και τις ικανότητές του.

Πώς καταλαβαίνεις αν το παιδί
σου έπεσε θύμα σχολικού
εκφοβισμού;

Έχει ενδιαφέρον αλλά και προβλήματα
να βλέπεις το παιδί σου να μεγαλώνει.
Και ένας από τους πιο επικίνδυνους
παράγοντες που μπορούν να κάνουν
δύσκολη την παιδική ηλικία είναι ο σχολικός
εκφοβισμός. Είναι μια δυσκολία που δεν
πρέπει να την απορρίψουμε είτε γιατί δεν
είναι σημαντική είτε γιατί δεν μπορεί να
συμβεί. Γιαυτό έχει μεγάλη σημασία να
καταλάβεις τα σημεία του εκφοβισμού. Ένα
σημείο ότι το παιδί σου μπορεί να είναι θύμα
σχολικού εκφοβισμού είναι όταν αρχίσει να
προφασίζεται ότι είναι άρρωστο και δε θέλει
να πάει σχολείο. Ένα άλλο σημείο είναι όταν
έρθει το παιδί από το σχολείο με τα βιβλία
του, τα ρούχα του, ή άλλα πράγματά του
κατεστραμένα. Να έχεις πάντοτε το νου σου
και να παρακολουθείς τυχόν αλλαγές στη
συμπεριφορά του παιδιού σου εξαιτίας του
εκφοβισμού.

Είστε μαζί με τον άντρα σου /
τη γυναίκα σου στην
ίδια ομάδα;

Η ζωή είναι μια περιπέτεια. Στη διαδρομή
αυτού του ταξιδιού της ζωής έρχεσαι
συνέχεια αντιμέτωπος/η με απαιτήσεις,
κινδύνους, και απογοητεύσεις. Υπάρχει
όμως ένας άνθρωπος που θάπρεπε
κάθε στιγμή να μπορείς να βασιστείς -- κι
αυτός είναι ο άντρας σου/η γυναίκα σου.
Σου δίνουμε 3 τρόπους για να είσαι καλός
συμπαίκτης του άντρα σου/της γυναίκας
σου. Πρώτον, να είσαι προσηλωμένος /η και
αφοσιωμένος/η για να μείνετε μαζί -- ό,τι κι
αν συμβεί. Δεύτερον, να είσαι ευαίσθητος/η
και διακριτικός/ή στον άντρα σου /στη
γυναίκα σου σε μεταβατικές περιόδους .
Τέλος, μην επιτρέπεις τις δύσκολες στιγμές
να σε απομακρύνουν από τον άντρα σου/τη
γυναίκα σου.
Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο,
στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Επιστημονικά - Θέματα

Αυτή είναι η πρώτη Κύπρια
Αναλογική Αστροναύτης

Μεγάλη τιμή αποτελεί για
την Κύπρο, η ολοκλήρωση
της πρώτης Αναλογικής
Αστροναύτη, Ελένης Χαρίτωνος.
Η νεαρή Κύπρια, η οποία
φοιτά στο δεύτερο έτος,
στο τμήμα Μαθηματικών
και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης,
ολοκλήρωσε με επιτυχία,
την ιδιαίτερα δύσκολη εκπαίδευση, ως Αναλογική Αστροναύτης, με πρώτη της αποστολή τον Ερευνητικό Σταθμό
LunAres, στην Πολωνία,
όπου και πραγματοποίησε
τη δική της έρευνα με θέμα
«Πανδημίες στο Διάστημα».
Όπως ανακοίνωσε
πρόσφατα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού
σ το f a c e b o o k , η Ε λ έ ν η
ολοκλήρωσε με επιτυχία την
εκπαίδευση της ποζάροντας
γεμάτη περηφάνια με την
κυπριακή σημαία.
Η φοίτηση της ως Αναλογική Αστροναύτης, ανοίγει
την πόρτα που θα οδηγήσει
την Ελένη στην επίτευξη
του τελικού της στόχου, να
καταστεί η πρώτη Κύπρια
Αστροναύτης, τοποθετώντας
την Κύπρο ψηλά στο χάρτη
του διαστήματος. Παράλληλα
εξέφρασε την ελπίδα η
Κύπρος να καταστεί σύντομα
κράτος-μέλος της ESA
(European Space Agency /
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος).
Να σημειωθεί, ότι οι
συμμετέχοντες σε αναλογικές
αποστολές, πραγματοποιούν
δοκιμές πεδίου, δηλαδή

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Σε εκδήλωση που έγινε πρόσφατα στο Χωλ
“Κολοσσός”, ο Σύλλογος Λαχανιατών Ρόδου
Ν.Α. “Η Ζωοδόχος Πηγή”, απένειμε τον
τίτλο του Επίτιμου Μέλους στον κ. Νικόλαο
Φροσσινάκη από το Fulham Gardens,
εις ένδειξη αναγνώρισης της 33χρονης
προσφοράς του ως Πρόεδρος του Συλλόγου.

ÃÅÍÉÊÏ
ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ ÔÇÓ
ÅËËÁÄÁÓ Í.Á.
ΑÍΑΚΟΙΝΩΣΗ

προσομοιώσεις που έχουν
φυσικές ομοιότητες με τα
ακραία διαστημικά περιβάλλοντα.
Η 21χρονη Ελένη, πέρασε
από όλα τα στάδια της
εκπαίδευσης ενός κανονικού
αστροναύτη.
Η νεαρή αναλογική αστροναύτης, μετέβη στις αρχές
Ιουνίου στην Πολωνία και
πέρασε την εκπαιδευτική
προσομοίωση των συνθηκών
του Άρη και της Σελήνης.
Για τη δράση της αυτή και
τη γενικότερη συνεισφορά
της στην διαστημική κοινότητα, η Ελένη Χαρίτωνος
τιμήθηκε με το National
UKSEDS βραβείο «Student
of the Year 2021».

Ανακαλύφθηκε ο Αυστραλοτιτάνας
Ένα γιγάντιο άγνωστο
είδος δεινοσαύρου μήκους 30
μέτρων και ύψους 6,5 μέτρων
που ζούσε στην Αυστραλία
α ν α κά λυ ψ α ν ε ι δ ι κο ί δ υ ο
μουσείων της νησιωτικής
ηπείρου. Τα τελευταία 10-15
χρόνια συντελείται μια
μεγάλη επανάσταση στον
τομέα της παλαιοντολογίας.
Η αλματώδης εξέλιξη της
τεχνολογίας και η ανάπτυξη
νέων μεθόδων ταυτοποίησης
απολιθωμάτων και ευρημάτων
σε συνδυασμό με την συνεχή
χρηματοδότηση ανασκαφών
φέρνει συνεχώς στο φως τα
απολιθώματα άγνωστων μέχρι
τώρα ειδών δεινοσαύρων.
Αποκαλύπτονται επίσης νέες
πτυχές για τα ανατομικά ή
βιολογικά χαρακτηριστικά
δεινοσαύρων που γνωρίζαμε
την ύπαρξη τους αλλά και για
τον τρόπο που ζούσαν.
Τη ν ί δ ι α σ τ ι γ μ ή όλ ε ς
αυτές οι νέες τεχνολογίες
και μέθοδοι έχουν επιτρέψει
στους ειδικούς να ανοίγουν
συρτάρια και αποθήκες όπου
βρίσκονται αρχειοθετημένα
και σε πολλές περιπτώσεις
εντελώς ξεχασμένα χιλιάδες
απολιθώματα δεινοσαύρων
που ανακαλύφθηκαν από τα
τέλη του 19ου αιώνα μέχρι
και πολύ πρόσφατα αλλά
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δεν έχει καταστεί εφικτή η
ταυτοποίηση τους. Με την
βοήθεια των νέων εργαλείων
που έχουν στην διάθεση τους
οι επιστήμονες διαπιστώνουν
την προέλευση των άγνωστης
ταυτότητας απολιθωμάτων.
Αυτό συνέβη και στην
περίπτωση απολιθωμάτων
που ανακαλύφθηκαν στην
Αυστραλία το 2007 τα οποία
αποφάσισαν να μελετήσουν
ειδικοί του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Eromanga και του
Μουσείου του Κουίνσλαντ.
Όπως διαπίστωσαν τα
απολιθώματα ανήκουν σε ένα
άγνωστο είδος δεινοσαύρου
το οποίο ονομάστηκε
«Australotitan cooperensis» και είναι ο μεγαλύτερος
δεινόσαυρος που πάτησε το

BINDERS

BUILDING SUPPLIES

Ãéá üëåò ôéò ïéêïäïìéêÝò óáò áíÜãêåò
ÍÅÅÓ ÏÉÊÏÄÏÌÅÓ & ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÅÉÓ
Ïëá ôá åßäç îυëåßáò, ôæÞðñïê,
éíóïõëÝóéïí, ðñïúüíôá HARDYS, ðüñôåò
êëð. Pergolas êáé ó÷åäéáóìüò ÷þñïõ,
ðüóôá, êüêêéíïò åõêÜëõðôïò, ðáíß
ßóêéïõ, ôóéìÝíôï

Airport Road Renmark
Ôçë. 8586 4182

πόδι του στην Αυστραλία. Ο
δεινόσαυρος που του έδωσαν
το πα ρ α τσ ο ύ κ λ ι « ν ότ ι ο ς
τιτάνας» ζούσε στην νησιωτική
ήπειρο πριν από 96 εκατ. έτη,
είχε μήκος 30 μέτρων, ύψος
6,5 μέτρα και βάρος 74 τόνων.
«Για να είμαστε βέβαιοι
ότι επρόκειτο για νέο είδος
έπρεπε να συγκρίνουμε τα
απολιθώματα του με εκείνα
όλων των μεγάλων δεινοσαύρων που έχουν εντοπιστεί
στην Αυστραλία αλλά και
παγκοσμίως. Ήταν μια χρονοβόρα και πολύ επίπονη
προσπάθεια» αναφέρει ο Σκοτ
Χόκναλ, παλαιοντολόγος του
Μουσείου του Κουίνσλαντ που
ήταν ο επικεφαλής της έρευνας.
Επιμέλεια: Π. Σταματόπουλος

ΓΕΝΝΗΣΗ

Ο Γεώργιος και η Ελευθερία Σινάνη από
την Αδελαϊδα, απέκτησαν ένα υγιέστατο
κοριτσάκι και το ονόμασαν
Στέλλα Δούκισσα.
Οι ευτυχείς παππούδες και γιαγιάδες,
Στέλλα και Κώστας Σινάνης,
Αντώνης και Στέλλα Πρεβόπουλος.
Τη μεγάλη χαρά μοιράζονται επίσης οι
προπάπποι Νίκος και Ελλη Φροσσινάκη

Να τους Ζήσει!

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος
στην Αδελαΐδα βρίσκεται στην ευχάριστη
θ έ σ η ν α α ν α κο ι ν ώ σ ε ι ότ ι υ πά ρ χ ε ι ,
πλέον, η δυνατότητα εξυπηρέτησης των
πολιτών, για ορισμένες υποθέσεις τους,
με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myConsulLive,
αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη ταλαιπωρία
αυτοπρόσωπης μετάβασής τους στα
Γραφεία μας.
Υπηρεσίες που τελούνται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας myConsulLive
είναι:
1. Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου
Κατοίκου Εξωτερικού
2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
ή γέννησης
3. Βεβαίωση διαμονής
4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής
πράξης
5. Δήλωση δικαιούχου σύνταξης
Για να επιτραπεί η είσοδος στην
εφαρμογή θα χρειαστεί ο εξυπηρετούμενος
πολίτης να εισάγει τους κωδικούς TAXISnet,
εφόσον έχει.
Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού
θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:
* Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και
το μητρώνυμό σας
* Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
(e-mail)
* Το τηλέφωνο επικοινωνίας σας
* Τη διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή
* Τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή τον
αριθμό διαβατηρίου σας
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται
μέσω του συνδέσμου http://myconsullive.
gov.gr/ όπου υπάρχει διαθέσιμος και ο
αναλυτικός Οδηγός Χρήσης.
Γεώργιος Ψιάχας
Γενικός Πρόξενος

Ç ÓÕÍÔÁÃÇ ÔÏÕ ÌÇÍÁ
Μακαρονάδα Πίτσα
Υλικά

1 πακέτο μακαρόνια νούμερο 10
150 γρ. κεφαλοτύρι
500 γρ. τυρί γκούντα - ένταμ τριμμένο
7-8 φέτες μπέικον
1 πιπεριά πράσινη
σάλτσα για μακαρόνια
1 πουμαρό (χάρτινη συσκευασία)
1 κρεμμύδι, αλάτι - πιπέρι, ρίγανη, λάδι

Εκτέλεση

Βάζουμε όλα τα υλικά της σάλτσας να
βράσουν, μέχρι να πήξει και παράλληλα
βράζουμε τα μακαρόνια 2-3 λεπτά λιγότερο
από τον χρόνο που λέει η συσκευασία.
Λαδώνουμε ελαφρά ένα ταψί ή πυρέξ
και ρίχνουμε τα μακαρόνια, την σάλτσα
το κεφαλοτύρι και ανακατεύουμε. Τα
στρώνουμε καλά και βάζουμε από πάνω το
τυρί (γκούντα), το μπέικον και τις πιπεριές
κομμένες σε λωρίδες.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 190 βαθμούς για 30-35 λεπτά

Θέματα Υγείας
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Ο Στιγμιαίος Καφές αγαπά
την Καρδιά σου
Tου Νίκου Ζέρβα

Ενδεχομένως να είσαι κι εσύ
ένας από αυτούς που η πρώτη
τους κίνηση κάθε πρωί είναι να
φτιάξουν έναν καφέ, είτε πίνεις
έναν είτε παραπάνω μέσα στην
ημέρα σου! Και τον επιλέγεις για
να σε τονώσει, να σε ξυπνήσει
ή γιατί πολύ απλά αυτή η γεύση
έχει γίνει μια καλή πρωινή
συνήθεια. Και τι πιο εύκολο από
το να φτιάξεις έναν καφέ «στη
στιγμή»!
Μια καθημερινή συνήθεια
Ο στιγμιαίος καφές είναι
ένα πολύ δημοφιλές ρόφημα
σε πολλές περιοχές ανά τον
κόσμο. Και αυτό γιατί είναι πιο
γρήγορος αλλά και εύκολος
στην παρασκευή του. Η
κατανάλωση στιγμιαίου καφέ
είναι επίσης διαδεδομένη και
στη χώρα μας και υπάρχουν
αρκετές βιβλιογραφικές
αναφορές σχετικά με την θετική
επίδραση της κατανάλωσης
καφέ στην υγεία μας. Αρκετοί
όμως είναι και οι μύθοι που
έχουν ακουστεί γύρω από το
συγκεκριμένο ρόφημα, ιδιαίτερα
όσον αφορά την επίδρασή του
στη λειτουργία της καρδιάς μας.
Προβολή
Γνωρίζουμε ήδη πως ο
καφές αποτελεί μια σημαντική
πηγή αντιοξειδωτικών συστατικών, τα οποία προστατεύουν
τον οργανισμό μας από την
επιβλαβή δράση των ελευθέρων
ριζών και συνδέονται με την
πρόληψη εκφυλιστικών νοσημάτων του νευρικού συστήματος, όπως η νόσος Parkinson
και Alzheimer. Αναφορικά όμως
με τη επίδραση του καφέ στην
υγεία της καρδιάς μας, δεν
υπήρχαν επαρκή δεδομένα
μέχρι τώρα που να κάνουν
γνωστή την επίδρασή του στην
αρτηριακή πίεση αλλά και στη
δομή και στη λειτουργία των
αγγείων.
Τι θέση έχει, λοιπόν, ο στιγμιαίος καφές στην καρδιά μας;
Απάντηση στο ερώτημα αυτό
έρχεται να δώσει πρόσφατη
μελέτη της Ιατρικής σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ
Ανησυχία για την εμφάνιση
του σύνδρομου MIC-S σε
παιδιά που νόσησαν

ΚΥΠΡΟΣ:
Προβληματίζει την επιστημονική
κοινότητα η εμφάνιση του συνδρόμου
MIC – S (Multisystem Inflammatory
Syndrome) το οποίο αποτελεί όψιμη
επιπλοκή του κορωνοϊού, σύμφωνα
με τον Διευθυντή της Παιδιατρικής
Κλινικής του Μακάριου Νοσοκομείου
Αβραάμ Ηλία.
Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ, ο κ.
Ηλία είπε ότι το σύνδρομο αυτό
εμφανίζεται σε ένα στα 160 παιδιά
που νοσούν με κορονοϊό, σε ένα
διάστημα δύο μέχρι οκτώ εβδομάδες
μετά τη νόσηση με τον SARS-COV-2.
Στην Κύπρο, είπε ο Δρ. Ηλία, 9
παρουσίασαν το συγκεκριμένο
σύνδρομο και χρειάστηκε να
νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο με
φλεγμονές σε διάφορα όργανα όπως
καρδιά, πνεύμονες, εγκέφαλο, νεφρά
και δέρμα.
Ο Δρ. Ηλία είπε ότι 4 από τα 9
περιστατικά εμφανίστηκαν τις τελευταίες 6 εβδομάδες, γεγονός το
οποίο αντικατοπτρίζει την αυξημένη

σε συνεργασία με το Τμήμα
Επιστήμης Διαιτολογίας και
Διατροφής του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου. Αναλύθηκε
δείγμα άνω των 1000 υγιών
α τ ό μ ω ν α λ λά κα ι α τ ό μ ω ν
που παρουσίαζαν διάφορους
παράγοντες κινδύνου, που
επ η ρ εά ζο υ ν τ η ν εμ φ άνι σ η
καρδιακών νοσημάτων. Οι
περισσότεροι συμμετέχοντες
κατανάλωναν ήδη 1-2 φλιτζάνια
στιγμιαίου καφέ καθημερινά.
Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο
να ερευνήσει τη σχέση του
στιγμιαίου καφέ με την αρτηριακή πίεση, αλλά και την
επίδρασή του στη δομή και
τη λειτουργία των αγγείων
της καρδιάς, αναφορικά με
τη γήρανση των αγγείων, τη
σκληρότητά τους αλλά και την
υπερτροφία της καρδιάς.
Πιες καφέ με την «καρδιά
σου»!
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως:Η καθημερινή
μ α κ ρ οχ ρ ό ν ι α κ α τα ν ά λω σ η

O καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη
δεύτερη σε συχνότητα διάγνωση κακοήθειας
των ανδρών με πάνω από 1 εκ. νέες διαγνώσεις
ετησίως. Αποτελεί κατά κύριο λόγο κακοήθεια
του ανεπτυγμένου κόσμου με τα υψηλότερα
ποσοστά να εντοπίζονται στην Ευρώπη, τη
Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, λόγω της
ευκολότερης πρόσβασης του πληθυσμού σε
υπηρεσίες υγείας. Αφορά κυρίως άνδρες
μεγάλης ηλικίας και παραμένει συνήθως ασυμπτωματικός ιδιαίτερα κατά τα αρχικά του στάδια.
Σήμερα, με τα ευρέως χρησιμοποιούμενα
προγράμματα πρώιμης διάγνωσης και τη
βελτίωση των θεραπευτικών μας επιλογών, ο
καρκίνος του προστάτη θεωρείται μια απόλυτα
διαχειρίσιμη νόσος και η θνητότητά του
συγκρατείται σε χαμηλά επίπεδα, βαίνοντας
συνεχώς μειούμενη σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.

Ο ρόλος της κληρονομικότητας

Π ρ ο δ ι α θ ε σ ι κ ο ί πα ρ ά γ ο ν τ ε ς α π ό τ ο
περιβάλλον δεν έχουν καταφέρει να σχετιστούν
ισχυρά με τη νόσο παρά τις πολλαπλές μελέτες
που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί, ενώ η
κληρονομικότητα φαίνεται πως παίζει ισχυρό
ρόλο στην εμφάνιση καρκίνου του προστάτη.
Αν ο πατέρας έχει εμφανίσει καρκίνο προστάτη,
ο γιός έχει 2,5 φορές υψηλότερη πιθανότητα να
εμφανίσει τη νόσο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
Το όπλο του ανδρικού πληθυσμού, λοιπόν,
έναντι του καρκίνου του προστάτη είναι αυτό
που ονομάζουμε πρώιμη διάγνωση. Η τακτική
επίσκεψη στον Ουρολόγο μετά την ηλικία των
50 ετών ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν
συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό
που καθιστούν την ούρηση προβληματική,
θεωρείται πλέον απαραίτητη για την έγκαιρη
διάγνωση. Η επίσκεψη στον Ουρολόγο σας
έρχεται 5 χρόνια νωρίτερα σε περίπτωση που
υπάρχει ιστορικό κακοήθειας του προστάτη σε
συγγενή πρώτου βαθμού.

στιγμιαίου καφέ, πάντα με μέτρο
(1-2 φλιτζάνια ημερησίως) είναι
απόλυτα ασφαλής και μπορεί να
συμπεριληφθεί στα πλαίσια μιας
σωστής και ισορροπημένης
διατροφής.
Συμπερασματικά
Διαβάζοντας την ανωτέρω
έρευνα μας λύνονται, λοιπόν,
όλες μας οι απορίες σχετικά
με το στιγμιαίο καφέ και την
επίδρασή του στην υγεία της
καρδιάς μας. Ο στιγμιαίος
καφές περιέχει ελαφρώς λιγότερη καφεΐνη ενώ διατηρεί
την πλούσια σύστασή του σε
αντιοξειδωτικά. Είναι, λοιπόν,
κατανοητό πως η κατανάλωσή του, όχι μόνο δεν είναι
επιβαρυντική για την υγεία της
καρδιάς μας, αλλά η μακροχ ρ ό ν ι α κα τα ν ά λω σ η κα φ έ
μπορεί να είναι και δυνητικά
ευεργετική.Απόλαυσε, λοιπόν,
τον αγαπημένο σου στιγμιαίο
καφέ και κάνε καλό σε ό,τι
πολυτιμότερο έχεις. Την καρδιά
σου!

Η δυσάρεστη διάγνωση ήρθε…. Και
τώρα τι γίνεται;

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις σταδιοποίησης (αξονική τομογραφία κοιλίας και
σπινθηρογράφημα οστών για να επιβεβαιώσουμε πως η νόσος είναι μόνο τοπική και
όχι μεταστατική) έρχεται η στιγμή της θεραπευτικής απόφασης. Ο εντοπισμένος καρκίνος
του προστάτη, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι μια απολύτως διαχειρίσιμη
νόσος, καθώς η πολύ αργή εξέλιξή του και η
βελτίωση των θεραπευτικών μας μέσων έχουν
οδηγήσει στη μακροχρόνια ποιοτική επιβίωση
των ασθενών.
Θεραπευτικές επιλογές για τον εντοπισμένο
καρκίνο είναι η ακτινοβολία (με πολύ μικρότερα
ποσοστά επιτυχίας και η χειρουργική επέμβαση.
Η «Χρυσή Επιλογή» (Gold Standard θεραπεία)
παραμένει η ριζική προστατεκτομή. Ριζική
προστατεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση
αφαίρεσης ολόκληρου του προστάτη αδένα με
την κάψα του, των σπερματοδόχων κύστεων και
των εκσπερματιστικών πόρων του ασθενούς.
Προσφέρεται σε άνδρες που το προσδόκιμο
επιβιώσής τους ξεπερνά τα 10 χρόνια και στόχος

δραστηριότητα της νόσου Covid-19
τους τελευταίους μήνες.
Τα συμπτώματα που πρέπει
να ανησυχήσουν τους γονείς είναι
ξαφνικός πυρετός, ψηλός με διάρκεια πέραν των τριών ημερών,
αδιαθεσία, επίμονος βήχας, Ανορεξία, γαστρεντερικές διαταραχές
που εκδηλώνονται με εμετούς ή
διάρροιες, ταχύπνοια, καταπληξία,
εξανθήματα ή κοκκίνισμα στα μάτια,
σκάσιμο στα χείλη.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι γονείς
θα πρέπει να επικοινωνούν άμεσα
με τον παιδίατρο του παιδιού για
οδηγίες.
Φαίνεται το σύνδρομο να είναι
πιο σοβαρό Kawasaki, διότι αυτή
η φλεγμονή αφορά περισσότερο
όργανα του ανθρώπινου σώματος και
εξελίσσεται και πιο ραγδαία που εάν
δεν διαγνώσουμε έγκαιρα το παιδί
και εάν δεν πάρει έγκαιρα θεραπεία
τότε μπορεί να προδικάσει μια μοιραία εξέλιξη στο παιδί ή ακόμη και να
του αφήσει σοβαρές επιπλοκές.

Εμβόλιο AstraZeneca:
Και τρίτη δόση;

Μια τρίτη δόση του εμβολίου της
AstraZeneca κατά του κορωνοϊού
περισσότερο από έξι μήνες μετά από τη
δεύτερη δόση πετυχαίνει την ενίσχυση
του ανοσοποιητικού συστήματος,
σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου
της Οξφόρδης.
Οι δύο δόσεις του συγκεκριμένου
εμβολίου έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά
αποτελεσματικές, ακόμα και έναντι της
πιο μεταδοτικής μετάλλαξης Δέλτα,
ωστόσο παραμένει αβέβαιο πόσο αυτή
η προστασία φθίνει με το πέρασμα των
μηνών.
Ο ι Β ρ ε τα ν ο ί ε ρ ε υ ν η τ έ ς , πο υ
ανέπτυξαν το εμβόλιο της AstraZeneca,
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια
τρίτη δόση όντως θα αποκαθιστούσε
τη φθίνουσα άμυνα του οργανισμού αν
χρειαζόταν, με παραγωγή αντισωμάτων
και των λεγόμενων Τ-λεμφοκυττάρων.

Καρκίνος του προστάτη

Τα τρία σημεία της Ουρολογικής εκτίμησης
ενός άνδρα, είτε αυτός βιώνει δυσκολίες με την
ούρηση ή τη στύση, είτε όχι, περιλαμβάνει τη
μέτρηση του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου
(PSA), το υπερηχογράφημα του προστάτη
και τη δακτυλική εξέταση του αδένα από τον
Ειδικό Ουρολόγο. Αυτή η απλή εξέταση
αίματος σε συνδυασμό με τη συνολική κλινική
και απεικονιστική εκτίμηση του προστάτη θα
καθορίσουν τον κίνδυνο ύπαρξης ή όχι καρκίνου
και θα οδηγήσουν στο επόμενο ραντεβού
προληπτικού ελέγχου ή στη βιοψία προστάτη για
την ιστολογική επιβεβαίωση.
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της είναι η πλήρης εξάλειψη του καρκινικού
φορτίου σε συνδυασμό με τη βέλτιστη διατήρηση
της λειτουργικότητας του ασθενούς στο επίπεδο
της εγκράτειας ούρων και της στύσης.
Η ριζική προστατεκτομή θεωρείται μια
επέμβαση μεγάλης βαρύτητας και έχουν
περιγραφεί γι αυτή διαφορετικές προσεγγίσεις.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί δια του περινέου (η
περιοχή που συνδέει την οπίσθια επιφάνεια των
όρχεων με τον πρωκτό) και διακοιλιακά πίσω
από την ηβική σύμφυση. Η δεύτερη προσέγγιση
έχει επικρατήσει και ονομάζεται οπισθοηβική
ριζική προστατεκτομή. Η επέμβαση μπορεί να
πραγματοποιηθεί ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή
με ρομποτική υποβοήθηση. Ενώ, αρχικά με
την ευρεία διάδοση των τεχνικών ελάχιστης
επεμβατικότητας υποστηρίχθηκε η άποψη ότι
τα λειτουργικά αποτελέσματα της επέμβασης
είναι καλύτερα με αυτές τις τεχνικές, τελικώς το
σύνολο των μελετών απέτυχε να υποστηρίξει
με αριθμούς αυτή την άποψη. Τόσο τα
λειτουργικά (διατήρηση στύσης, εγκράτεια
ούρων), όσο και τα ογκολογικά αποτελέσματα
αυτής της επέμβασης εξαρτώνται άμεσα από
την εμπειρία του χειρουργού. Η λαπαροσκοπική
και η ρομποτικά υποβοηθούμενη ριζική
προστατεκτομή υπερέχουν της ανοιχτής στην
απώλεια αίματος και το χρόνο νοσηλείας,
υστερούν όμως στο χειρουργικό χρόνο και
τις αναισθησιολογικές επιπλοκές λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών που απαιτούν για
να πραγματοποιηθούν. Στα 2 χρόνια μετά
τη χειρουργική επέμβαση τα λειτουργικά
αποτελέσματα παραμένουν στα ίδια επίπεδα
και για τις τρείς προσεγγίσεις, χωρίς στατιστικά
σημαντικές διαφορές.

Μεγάλες αλήθειες

Η αλήθεια είναι πως η ριζική προστατεκτομή
αποτελεί μια χειρουργική επέμβαση, η οποία

Σημείωσαν όμως ότι αν και είναι
σημαντικό να υπάρχει ετοιμότητα για
τη χορήγηση της ενισχυτικής δόσης για
την ώρα οι προτεραιότητες πρέπει να
είναι άλλες.
Όπως εξήγησε ο καθηγητής σερ
Άντριου Πόλαρντ, «το να δοθούν τρίτες
δόσεις ενώ άλλες χώρες δεν έχουν
καμία δόση δεν είναι αποδεκτό».
Η μελέτη έδειξε επίσης ότι
μεγαλύτερα κενά μεταξύ των δύο
πρώτων δόσεων, έως και 45
εβδομάδες, οδηγούν σε πιο ισχυρή
ανοσοποιητική αντίδραση κατά του
κορωνοϊού.
Η ερευνητική ομάδα της Οξφόρδης
έχει επίσης ξεκινήσει μελέτη για ένα
τροποποιημένο εμβόλιο που στοχεύει
την μετάλλαξη Βήτα, η οποία είχε
αρχικά ανιχνευθεί στη Νότια Αφρική.

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή του
άνδρα, καθώς επηρεάζει τόσο την ανατομία,
όσο και τη φυσιολογία του ανδρικού γεννητικού
συστήματος. Τα ποσοστά ακράτειας ούρων
μπορεί να αγγίξουν το 20%, ενώ τα ποσοστά
στυτικής δυσλειτουργίας ακόμα και μετά από
διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων (οι
συστοιχίες νεύρων που πορεύονται εκατέρωθεν
του προστάτη και μεταφέρουν το ηλεκτρικό
ερέθισμα της στύσης) μπορεί να φτάσουν το
70%. Σε κέντρα με μεγάλη εμπειρία και όγκο
ασθενών τα ποσοστά αυτά είναι κατά πολύ
μειωμένα. Οι πρώιμες και όψιμες επιπλοκές
πρέπει να είναι σαφείς στους ασθενείς μας
με σκοπό την πλήρη κατανόηση του σκοπού
αυτής της επέμβασης. Οι λύσεις για τη
βελτίωση αυτών των παραμέτρων σε δεύτερο
χρόνο είναι πολυάριθμες (φαρμακευτικές και
χειρουργικές) και βρίσκονται στη φαρέτρα μας,
ώστε να επιτύχουμε τα καλύτερα λειτουργικά
αποτελέσματα αναλύοντας πάντα τις ανάγκες και
προτεραιότητες των ασθενών μας.

Τι είναι τελικά ο καρκίνος του προστάτη;

Ο καρκίνος του προστάτη είναι μια κακοήθεια
δυνητικά ιάσιμη, αν διαγνωσθεί στο στάδιο της
εντοπισμένης νόσου. Είναι μια κατάσταση που
απαιτεί ριζική θεραπεία συνυπολογίζοντας τις
ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς με βάση τη γενική
του υγεία. Είναι μία νόσος , η οποία επιβάλλεται
να αντιμετωπιστεί μέσα από μία στενή σχέση
εμπιστοσύνης και συνεργασίας χειρουργού
και ασθενούς με σκοπό αφενός την ίαση και
αφετέρου την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών
απωλειών. Όσο και αν εξελισσόμαστε χειρουργικά, όσο πανάκριβο εξοπλισμό και να εντάξουμε
στο οπλοστάσιό μας εκτοξεύοντας το κόστος της
επέμβασης σε μεγέθη δυσβάσταχτα για το μέσο
ασθενή, η ριζική προστατεκτομή θα παραμένει
πάντα μια σημαντικότατη αλλαγή στη ζωή του
ενήλικα άνδρα.
Επιμέλεια: Π. Σταματόπουλος
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Πρωταθλήτρια η Ιταλία!

ΚΥΠΡΟΣ - ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

Νίκη της Ομόνοιας επί της Ανόρθωσης

Η Ομόνοια κατέκτησε τον πρώτο
τίτλο της σεζόν, αφού επικράτησε στα
πέναλτι της Ανόρθωσης και σήκωσε
το Σούπερ Καπ!
Οι πράσινοι μπήκαν καλύτερα
στο παιχνίδι και κατάφεραν να
προηγηθούν με τον Τσέποβιτς στο
13ο λεπτό. Οι πράσινοι είχαν τον
έλεγχο της μπάλας, χωρίς όμως να
απειλούν περισσότερο την «Κυρία»,
η οποία σταδιακά ανέβαζε ρυθμό
και επισκεπτόταν περισσότερο την
εστία του Φαμπιάνο. Ένα λεπτό πριν
το τέλος του ημιχρόνου, ο νεαρός
Χρυσοστόμου με κεφαλιά, έφερε το
παιχνίδι στα ίσια.
Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός
έπεσε, η κούραση έκανε την εμφάνισή της και οι δύο ομάδες δεν είχαν

ουσιαστικές ευκαιρίες. Έτσι οδηγήθηκαν στην διαδικασία των πέναλτι,
εκεί που ο Φαμπιάνο έβγαλε τρεις
προσπάθειες των ποδοσφαιριστών
της Ανόρθωσης και έδωσε τον τίτλο
στην ομάδα του.
Γκολ: 13′ Τσέποβιτς / 44′ Χρυσοστόμου
Ομόνοια (Χ. Μπεργκ): Φαμπιάνο,
Σέχου, Λανγκ, Χούμποτσαν, Λέτσιακς,
Χαραλάμπους (69′ Ψάλτης), Γκόμεθ,
Μποτεάκ, Παπουλής (77′ Σάββα),
Τσέποβιτς, Ντούρις (77′ Κακουλλής).
Ανόρθωση (Τ. Κετσπάγια): Λόρια,
Αμπαρτζουμιάν, Κορέια, Αντωνιάδης,
Κορρέα, Ιωάννου, Χουσμπάουερ,
Χρυσοστόμου (77′ Αβραάμ), Ρουσιάς
(61′ Χριστοφή), Ντέλετιτς (65′ Καλτσάς), Λάφερτι.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι
η Ιταλία που κατάκτησε το Euro
2020 στο Λονδίνο, στο Γουέμπλεϊ,
κερδίζοντας την Αγγλία στη διαδικασία των πέναλτι καθώς στην
κανονική διάρκεια και στην παράταση του αγώνα το σκορ ήταν 1-1.
Η ιταλική ομάδα στέφθηκε
πρωταθλήτρια επικρατώντας 3-2
στα πέναλτι και ο Ιταλός τερματοφύλακας Ντοναρούμα ανακηρύχθηκε ο πολυτιμότερος παίχτης
της διοργάνωσης. Με αυτό τον
τρόπο η Ιταλία επέστρεψε στην
ποδοσφαιρική κορυφή της Ευρώπης.
Ο τελικός άρχισε με τον
καλύτερο τρόπο για τους Αγγλους
που στο 2ο λεπτό σημείωσαν γκολ
με τον Σο. Ωστόσο η συνέχεια
δεν ήταν ανάλογη, κλείστηκε
στο μισό γήπεδο ελπίζοντας με
αντεπιθέσεις να πετύχει και 2ο
γκολ και να κλειδώσει τη νίκη.
Η Ιταλία γίνονταν όλο και
πιο απειλητική και κατάφερε να
σημειώσει το γκολ της ισοφάρισης στο 2ο ημίχρονο με τον Μπονούτσι μετά την εκτέλεση κόρνερ.

ΣΤΟΧΟΣ ΡΑΤΣΙΣΤΩΝ

Στόχος ρατσιστικών επιθέσεων,
μέσω του διαδικτύου, έγιναν οι
νεαροί μαύροι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας, που αστόχησαν στη
διαδικασία των πέναλτι, στον τελικό του Euro 2020, στο Γουέμπλεϊ.
Ο Μάρκους Ράσφορντ, ο
Τζέιντον Σάντσο και ο Μπουκαγιό
Σακά, οι τρεις ποδοσφαιριστές
που έχασαν τα κρίσιμα πέναλτι

Πανηγυρίζουν οι Ιταλοί την κατάκτηση του Euro
στη σχετική διαδικασία, έγιναν
στόχος χυδαίων ύβρεων που
αφορούσαν την καταγωγή και το
χρώμα τους, αλλά και απειλών σε
βάρος των ίδιων και των οικογενειών τους.
Η μητροπολιτική αστυνομία του
Λονδίνου δήλωσε ότι ερευνά τα
απαράδεκτα σχόλια στα κοινωνικά
μέσα ενημέρωσης τόσο στο
Instagram όσο και στο Twitter.
Δυστυχώς, το γεγονός δεν
ήταν μεμονωμένο, ούτε παρόρμηση της στιγμής, λόγω της
πίκρας από την απώλεια του
τίτλου, αντίθετα φανέρωσε τον
υφέρποντα ρατσισμό που συντηρεί η αστική τάξη (και) στη Βρετα-

νία, παρά τα κροκοδείλια δάκρυα
του πρωθυπουργού Μπόρις
Τζόνσον και του παλατιού, που
έσπευσαν να καταδικάσουν ως
«αηδιαστική» την επίθεση σε
βάρος των νεαρών ποδοσφαιριστών. Άλλωστε, φασιστικοί και
ρατσιστικοί πυρήνες οπαδών της
Αγγλίας γιούχαραν τους παίκτες
της εθνικής τους ομάδας, κάθε
φορά που αυτοί γονάτιζαν πριν
από κάθε αγώνα τους κατά την
ανάκρουση του εθνικού τους
ύμνου (πριν αλλά και και κατά τη
διάρκεια του τουρνουά του Euro
2020) σε ένδειξη εναντίωσης
στο ρατσισμό και τις φυλετικές
διακρίσεις.

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο
ΤΕΝΙΣ - ΓΟΥΙΜΠΛΕΤΟΝ

Νικητής ο Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν ο μεγάλος
νικητής του Wimbdelon με 3-1 σετ επί
του Ματέο Μπερετίνι (6-7, 6-4, 6-4, 6-3).
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγύρισε
δικαιολογημένα καθώς με το τρόπαιο
αυτό έφτασε τα 20 Major στην τεράστια
καριέρα του, όσα έχουν και οι άλλοι
δύο «θρύλοι» του αθλήματος, Ρότζερ
Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ.
Το πήρε για 6η φορά στην καριέρα
του και τρίτη διαδοχική σεζόν, κάτι που
έχουν καταφέρει στο παρελθόν μόνο οι
Ρότζερ Φέντερερ, Μπιορν Μποργκ και
Πιτ Σάμπρας.
Στην συνέντευξη Τύπου, ο Τζόκοβιτς
ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι είναι ο
καλύτερος παίκτης αυτήν την στιγμή.
Ρωτήθηκε αν θερωρεί ότι μπορεί να
ξεπεράσει την Αυστραλή Μάργκαρετ
Κουρτ η οποία κατέχει το ρεκόρ των 24
τίτλων Γκραντ Σλαμς.
Είπε ότι οι συνθήκες σήμερα είναι
εντελώς διαφορετικές απ’ ό,τι ήταν
πριν από 50 χρόνια, ωστόσο το θεωρεί
τιμητικό ότι το όνομά του ακούγεται στην
κατάρριψη εκείνου του ρεκόρ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκυο είπε ότι τα νέα που άκουσε τις
τελευταίες μέρες δεν είναι καλά, αφού
δεν θα μπορεί να έχει μαζί του όλόκληρη
την ομάδα του.
«Πρέπει να το σκεφτώ. Το σχέδιο
ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς, αλλά
τώρα δεν είμαι σίγουρος».
Ο Ιταλός Ματέο Μπερετίνι ήταν
πικραμένος για την ήττα στον τελικό του
Wimbledon, αλλά απέδειξε ότι διαθέτει
όλα τα αγωνιστικά προσόντα για να
πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια.

ΑΕΚ
“Οχι” στον ρατσιστή Τσιάρτα,
δεν προχωρά η πρόσληψη

Πάνω στο αντιφασιστικό τείχος που ύψωσαν
οι φίλοι της ΑΕΚ, και όχι μόνο, προσέκρουσε η
πρόθεση της διοίκησης της ομάδας να προσλάβει
στη θέση του προπονητή της β’ ομάδας, τον
γνωστό ρατσιστή και καθ’ ομολογίαν ακροδεξιό,
Βασίλη Τσιάρτα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μετά την ομοβροντία των αντιδράσεων στις τάξεις των φίλων
της ΑΕΚ, η απόφαση πάρθηκε πίσω, γεγονός
που αποτελεί νίκη τόσο για την ΑΕΚ όσο και για
το ποδόσφαιρο, αλλά και απόδειξη για το γεγονός
ότι οι φίλαθλοι έχουν τη δύναμη να καθορίσουν
εξελίξεις σχετικά με το άθλημα, πετώντας έξω
από αυτό φασίστες, ακροδεξιούς, ρατσιστές, μη
αφήνοντάς τους να χύσουν το δηλητήριό τους
μέσα στα γήπεδα και τις εξέδρες.

ΤΖΕΙΝΤΟΝ ΣΑΝΤΣΟ

Τον πήρε η Μαν. Γουνάιντεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε, με κάθε
επισημότητα, ότι ο 21χρονος Άγγλος, διεθνής,
εξτρέμ της Μπορούσα Ντορτμουντ υπέγραψε
5ετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τους «κόκκινους
διαβόλους» ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν

επέκτασης γι’ ακόμα μία σεζόν για τον παίκτη
που επανακάμπτει στο Μάντσεστερ, αφού είχε
αναδειχθεί στην Ακαδημία της Σίτι μέχρι να τον
«ψαρέψει», από εκεί, προ 4ετίας, η ομάδα της
Βεστφαλίας.
Υπενθυμίζεται ότι για να τον δώσει η Μπορούσια Ντόρτμουντ συμφώνησε να λάβει 85 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τα μπόνους επίτευξης
στόχων, το ποσό αναμένεται να ξεπεράσει τα
90.000.000 ευρώ.
Όσο για τον ίδιο τον Σάντσο θα λάβει
15.000.000 ευρώ ετησίως, δίχως να υπολογίζονται
τα μπόνους.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΤΟΚΙΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΟΙΞΕ Η “ΑΥΛΑΙΑ”

Μεγάλη διαδήλωση κατά της τέλεσης των Αγώνων

Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων
και ανησυχιών για την επιδημιολογική
εικόνα της πρωτεύουσας της
Ιαπωνίας, έγινε σήμερα το μεσημέρι
η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών
Αγώνων.
Η εκδήλωση ήταν φαντασμαγορική, αν και αρκετά πιο λιτή σε
σχέση με τους αρχικούς σχεδιασμούς
των διοργανωτών, εξαιτίας της πανδημίας που έχει χτυπήσει «κόκκινο»
στην Ιαπωνία.
Στην παρέλαση των αθλητών μέσα
στο στάδιο, βάδισε ένας μικρότερος
αριθμός αθλητών σε σχέση με όλους
τους προηγούμενους Ολυμπιακούς
Αγώνες, περίπου 20 αθλητές από
κάθε κράτος, ενώ απουσίαζαν οι
καθιερωμένες τεράστιες χορογραφίες.
Στο σόου υπήρχαν πολλά χαρακτη-

ριστικά από την Ιαπωνική παράδοση.
Στο τμήμα που στόχο είχε να
αναδείξει τον αντίκτυπο της πανδημίας
στους αθλητές και τους ανθρώπους
σε όλο τον κόσμο που δεν μπορούν
να δουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες
με φυσική παρουσία, οι διοργανωτές
έδειξαν μια μοναχική γυναίκα αθλητή,
την Γιαπωνέζα πυγμάχο και νοσοκόμα, Αρίσα Τσουμπάτα, να κάνει
προπόνηση στο σκοτάδι, τρέχοντας
σιωπηλά σε διάδρομο.

«Οι Ολυμπιακοί σκοτώνουν
τους φτωχούς»...

Τα εφέ, τα πυροτεχνήματα,
η παρέλαση των αθλητών και
όλα τα άλλα εντυπωσιακά που
διαδραματίστηκαν στην πολύωρη
τελετή, δεν κατάφεραν να κρύψουν

τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν
στην Ιαπωνία για την τέλεση των
Ολυμπιακών Αγώνων σε μια περίοδο
που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με
ένα φονικό κύμα πανδημίας.
Εκατοντάδες διαδηλωτές που
έφεραν πλακάτ που έγραφαν «οι
ζωές πάνω από τους Ολυμπιακούς

Αγώνες» διαδήλωσαν γύρω από το
στάδιο. Οι διαδηλωτές, φορώντας
λευκές χειρουργικές μάσκες, φώναξαν
«Σταματήστε τους Ολυμπιακούς
Αγώνες», ενώ το σύνθημα: «Οι
Ολυμπιακοί σκοτώνουν τους
φτωχούς» που είχε γραφτεί σε ένα
από τα πανό αποτύπωνε με λιτό, αλλά
εύστοχο τρόπο το πως σκέφτονται
αρκετοί Ιάπωνες για τους Αγώνες
που έχουν μετατραπεί εδώ και πολλά
χρόνια σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα.
Η ονομασία των Αγώνων που
αναβλήθηκαν πέρσι ως «Τόκιο 2020»,
περισσότερο λόγω των τηλεοπτικών
δικαιωμάτων και των εμπορικών
σημάτων και λιγότερο για λόγους
συμβολισμού τα λέει όλα.
Με τα κρούσματα να μην πέφτουν
εδώ και ένα τρίμηνο περί-που, το

δημόσιο σύστημα Υγείας να βρίσκεται
στα πρόθυρα της κατάρρευσης
και μόνο το 1/3 των Ιαπώνων να
έχει κάνει έστω μια δόση εμβολίου
οι διοργανωτές και η Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή απο-φάσισαν
να προχωρήσουν στη διεξα-γωγή
των Αγώνων αγνοώντας τις αντιδράσεις και τις συστάσεις πολλών επιστημόνων.
Μόνο στο «παραπέντε» αποφάσισαν τη διεξαγωγή των Αγώνων
χωρίς θεατές. Ωστόσο, η ανησυχία
είναι μεγάλη στην Ιαπωνία, όχι μόνο
για το ενδεχόμενο να επιβαρυνθεί η
επιδημιολογική εικόνα της χώρας από
τους αθλητές και τους συνοδούς τους
που νοσούν, αλλά και για το υπέρογκο
κόστος που θα φορτωθεί στις πλάτες
του λαού.

