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“Εφυγε” ο Κάρολος
Παπούλιας

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 92
ετών, ο Κάρολος Παπούλιας. Είχε διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από τον Μάρτιο του 2005 έως
τον Μάρτιο του 2015.
Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ και
εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Ιωαννίνων για 26 χρόνια (1977-2004).
Την περίοδο 1985-1989 διετέλεσε
Υπουργός Εξωτερικών και στην οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα 1989-1990
διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών
επανήλθε το 1993, για να παραμείνει
μέχρι το 1996 και την παραίτηση της
Κυβέρνησης Παπανδρέου ενόψει της
εκλογής του Κώστα Σημίτη στο αξίωμα
του Πρωθυπουργού.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2004 προτάθηκε
από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή για το αξίωμα του Προέδρου της
Δημοκρατίας. O Κάρολος Παπούλιας
εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας από
τον πρώτο γύρο με 279 ψήφους.Θετικός
στον κορωνοϊό διαγνώστηκε

Θετικός στον κορονοϊό
ο Πατριάρχης

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο πλαίσιο των τακτικών
διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο Φανάρι.
Ο Πατριάρχης, ο οποίος είναι
πλήρως εμβολιασμένος, αυτή την
στιγμή εμφανίζει ήπια συμπτώματα,
αλλά η γενικότερη κατάστασή του είναι
καλή.
Αμέσως μετά τη διάγνωση επισκέφθηκε κεντρικό Νοσοκομείο της Πόλεως
για περαιτέρω προληπτικές εξετάσεις.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
ευχαρίστησε όλους όσοι εκδηλώνουν το
ενδιαφέρον τους για την κατάσταση της
υγείας του και προτρέπει, για άλλη μία
φορά, τους πάντες να ακολουθούν τις
συστάσεις των ιατρών και των ειδικών
επιστημόνων, καθώς, επίσης, και όσους
δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί, να το
πράξουν για το καλό το δικό τους και
του κοινωνικού συνόλου.

Covid surge in SA
Εκδηλώσεις - σελ. 10 και 14

ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Σαρώνει ο κορονοϊός

Εξακολουθεί να καλπάζει ο κορονοϊός
στη Νότια Αυστραλία ωθώντας τις αρχές να
ανακοινώσουν την επαναφορά αυστηρότερων
μέτρων κοινωνικών αποστάσεων σε κέντρα
διασκέδασης και για συγκεντρώσεις στο σπίτι
ενόψει των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.
Η ραγδαία αύξηση των κρουσματων άρχισε τις
τελευταίες ημέρες και εφόσον η κυβέρνηση άνοιξε
τα σύνορα της πολιτείας τον περασμένο μήνα.
Την Τρίτη τα κρούσματα ανήλθαν στα 3,246.
Περίπου 105 άτομα νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο
συμπεριλαμβανομένων αρκετών παιδιών. Ενα
παιδί δυο ετων απεβίωσε. Δώδεκα άτομα είναι
στην εντατική και ένας 30χρονος άνδρας βρίσκεται
στον αναπνευστήρα.
Χιλιάδες άτομα βρίσκονται σε καραντίνα στη
ΝΑ. Πολλλές χιλιάδες τεστ έχουν δωθεί ενώ
οι ουρές που παρατηρούνται στα κέντρα είναι
ατελείωτες και η ταλαιπωρία των πολιτών είναι
πολύωρη και βασανιστική.
Ενώ το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων
πολιτών φθάνει το 90% το ποσοστό στις εθνικές
ομάδες, π.χ. στην ελληνική παροικία φέρεται να
είναι χαμηλότερο.
Να προσθεσουμε επίσης ότι, όπως είπε χθες
ο πρωθυπουργός Μάσιαλ, η κυβέρνηση σύντομα
θα επιβάλει υποχρεωτικά την τρίτη ενισχυτική
δόση στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο αριθμός των
κρουσμάτων θα διπλασιάζεται κάθε τέσσερεις με
πέντε ημέρες για τις επόμενες βδομάδες.
Σε μια επείγουσα προσπάθεια να περιοριστεί
η εξάπλωση της νόσου, η κυβέρνηση της
ΝΑ ανακοίνωσε νέα περιοριστικά μέτρα.
Από την περασμένη Κυριακή οι αποστάσεις στα
εστιατόρια, όπως και στις εκκλησίες, μειώθηκαν
σε ένα άτομο ανά 4 τετραγωνικά μέτρα σε
εσωτερικούς χώρους και σε ένα άτομο ανά 2
τετραγωνικά μέτρα σε εξωτερικούς χώρους.
Ο Αριθμός των ατόμων που μπορούν να συγκεντρωθούν στο σπίτι μειώθηκε από 30 άτομα σε 10
άτομα, ενώ η κυβέρνηση ζήτησε από τους Νοτιοαυστραλούς να εργάζονται από το σπίτι και να
ελαττώσουν τις μετακινήσεις σε όλη την πολιτεία.
“Θέλουμε να περιορίσουμε τα κρούσματα για να
μπορούν τα νοσοκομεία μας να αντεπεξέλθουν
με τον αυξανόμενο αριθμό των ασθενών που θα
χρειάζονται περίθλαψη”, είπε η Επικεφαλής Υγείας
της ΝΑ Νίκολα Σπέρια.
Το τμήμα υγείας ανακοίνωσε ότι δεν
επιτρέπεται πλέον στους επισκέπτες να εισέλθουν

Αριστερά η Επικεφαλής Δημόσιας Υγείας Nicola Spurrier και δεξιά ο Premier Stephen Marshall
στα κεντρικά νοσοκομεία της Αδελαΐδας λόγω των
αυξανόμενων ανησυχιών για τον Covid-19.
Οι επισκέψεις στο Royal Adelaide Hospital και
στο Queen Elizabeth Hospital επιτρέπονται μόνο
σε ατομα των οποίων ο συγγενής βρίσκεται στο
τελευταίο στάδιο της ζωής.
«Ανησυχούμε, είπε ο πρωθυπουργός Steven
Marshall ότι θα γεμίσουν τα νοσοκομεία μας
και δεν θα μπορεί το εργατικό δυναμικό μας να
ανταποκριθεί σε αυτό το ξέσπασμα του Omicron.
«Στέλνουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα σε όλους
τους κατοίκους της Νότιας Αυστραλίας: μειώστε
την κινητικότητά σας, μειώστε τον αριθμό των
ανθρώπων με τους οποίους έρχεστε σε επαφή»
είπε ο κ. Μάρσιαλ.
Παρά τις προειδοποιήσεις όμως, καταστήματα
της Αδελαΐδας εξακολουθούν να πλημμυρίζουν
από κόσμο.
Σε μια άλλη εξέλιξη, οι αρχές του Γηπέδου
της Αδελαιδας, ανακοίνωσαν προχθές ότι ενώ
ο κόσμος καίγεται, θα έχει, λέει, μεγάλο αγώνα
κρίκετ την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς με
25,000 θεατές. Και επειδή όλα τα είχε η Μαριωρή
ο φερετζές της έλειπε, θα κάνουν λένε και
πυροτεχνήματα στο κέντρο της Αδελαΐδας αλλά
θα γίνουν με περιορισμούς και θα έχουν εισιτήριο

ΠΡΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ: “ΔΩΣΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΛΥΠΤΑ”!

Ψήφισμα της Κοινότητας Αδελαΐδας

Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα
στο Ολύμπικ Χωλ η ετήσια γενική συνέλευση
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας. Μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών της συνέλευσης (για τις οποίες
μπορείτε να διαβάσετε λεπτομερώς στη
σελίδα 5) στα διάφορα τέθηκε πρόταση από
τον κ. Βαγγέλη Μπόγια εκ μέρους του Εποπτικού Συμβουλίου της Κοινότητας για την
έγκριση ψηφίσματος το οποίο να απαιτεί από
τη Βρετανία την επιστροφή των γλυπτών του
Παρθενώνα εκεί όπου ανήκουν, στην Ελλάδα.
Παραθέτουμε πιο κάτω το ψήφισμα όπως
αυτό εγκρίθηκε παμψηφεί από τα παρευρισκόμενα μέλη και το οποίο έχει ήδη σταλεί
στη Βρετανική Κυβέρνηση, στην Ελληνική
Κυβέρνηση, στον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών κ.α.:
“Διακόσια χρόνια έχουν περάσει από
τότε που κάποιοι αρχαιοκάπηλοι ξήλωναν τα
γλυπτά του Παρθενώνα για να κουβαλήσουν

Page 8

στη συνέχεια τα λάφυρα και να τα αποθέσουν
στο κρατικό μουσείο του Λονδίνου.
Εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται
τους ελληνικούς θησαυρούς αφήνοντας
τον οβολόν τους που σημαίνει πακτωλός
χρημάτων έχουν συλλεχθεί όλα αυτά τα
χρόνια για να καταλήξουν στα θησαυροφυλάκια της Βρετανίας. Θεωρούμε ότι
παρα-ωρίμασε ο καιρός να επιστραφούν τα
ελληνικά γλυπτά εκεί που ανήκουν.
Χιλιοειπωμένη ιστορία για κατακτητές –
καταπατητές και αρχαιοκάπηλους που δεν
σεβάστηκαν την πολιτιστική κληρονομιά ενός
λαού που αποτελεί «κειμήλιο προγονικό».
Που δεν είναι περιουσία ατομική αλλά
ενός λαού ολόκληρου. Που πρέπει να
χαίρει σεβασμού και διεθνούς προστασίας,
αναγνώρισης και διαφύλαξης και πρέπει να
επιστρέψει εκει που ανήκει: Στον Ελληνικό
λαό!
H Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνι-

κής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας που συνήλθε στις 28 Νοεμβρίου 2021,
γνωρίζοντας ποιά είναι η ιστορική πραγματικότητα επιμένει ότι ήρθε ο καιρός – και
από θέση αρχής – η Βρετανία να δείξει την
απαιτούμενη κατανόηση και να αποδεχθεί το
δίκαιο αίτημα της Ελλάδας, του Ελληνικού
λαού και των εκάστοτε κυβερνήσεων του και
να επιστραφούν τα γλυπτα του Παρθενώνα
στη θέση που τους ανήκει, στην Ελλάδα, εκεί
όπου φιλοτεχνήθηκαν και τοποθετήθηκαν
από τα πρώτα μαστορικά χέρια εδώ και τρεις
χιλιάδες χρόνια.
Παράλληλα, τα μέλη της Κοινότητας
εκφράζουν την πλήρη και αμέριστη συμπαράσταση τους στο πλευρό του Υπουργείου
Εξωτερικών της πρώτης μας πατρίδας που
προωθεί το θέμα αυτό ώσπου να αποδωθεί
απόλυτη και πλήρης δικαιοσύνη. Είμαστε και
θα παραμείνουμε αλληλέγγυοι στο πλευρό
της Ελλάδας μέχρι την τελική δικαίωση”.

εισόδου.
Το παράρτημα της Αυστραλιανής Μαιευτικής
και Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας στη ΝΑ
δήλωσε ότι εάν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα, η
κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά τις επόμενες
ημέρες.
«Όταν άνοιξαν τα σύνορα, ο τομέας της
οικιακής φροντίδας ηλικιωμένων ζήτησε να έχει
άλλες 100 ημέρες περιθώριο πριν ανοίξουν
τα σύνορα, είπε η επικεφαλής του σωματείου
νοσηλευτών Ελίζαμπεθ Νταμπάρς.
«Αυτό δεν εισακούσθηκε και τώρα βλέπουμε
εδώ τις συνέπειες”, είπε.
Ο εκπρόσωπος της εργατικής αντιπολίτευσης
Stephen Mullighan είπε ότι οι πολίτες της Ν.Α.
“τα βρίσκουν πολύ δύσκολα από ό,τι θα έπρεπε
αφότου άνοιξαν τα σύνορα στις 23 Νοεμβρίου.
Ο εργατικός εκπρόσωπος, είπε ότι με τον
τρόπο που χειρίστηκε την κατάσταση ο Στίβεν
Μάρσαλ πρέπει τώρα να παράσχει αποζημίωση
στις επιχειρήσεις που έχουν τεράστιες
απώλειες σε μια περίοδο που περίμεναν ότι
θα ήταν η πιο κερδοφόρα εποχή του χρόνου”.
Όμως ο κ. Μάρσαλ ανταπέδωσε, λέγοντας «αυτό
είναι ένα θέμα που δεν έχει καμία σχέση με το
άνοιγμα των συνόρων στις 23 Νοεμβρίου».

Η διεύθυνση και
το προσωπικό του
Παροικιακού Βήματος
εύχονται
Καλές Γιορτές
και το Νέο
Ετος 2022 να
φέρει Ειρήνη,
πρόοδο και
ευτυχία
σε όλη την
ανθρωπότητα!
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Να μη νικήσει ο φόβος

Τα τελευταία δύο σχεδόν
χρόνια ζούμε με το φόβο: το
φόβο για την πανδημία (λέξη
άγνωστη στις αρχές), για τα
εμβόλια, για το επόμενο κύμα,
για τις δουλειές μας, για την
υγεία και τη ζωή των ανθρώπων
που αγαπάμε…
Σε κάποιες περιπτώσεις η
επιστήμη δίνει απαντήσεις που
θάπρεπε να μας καθησυχάζουν.
Τα εμβόλια είναι μέρος της
ζω ή ς μ α ς ε δ ώ κα ι πά ν ω
από διακόσια χρόνια. Έτσι
αντιμετωπίστηκε η ευλογιά,
η διφθερίτιδα, η ιλαρά, η
πολιομυελίτιδα… Άλλωστε
μετά από πάνω από τέσσερα
δισεκατομμύρια εμβολιασμούς
παγκοσμίως για τον κορονοϊό ο
φόβος αυτός δεν δικαιολογείται.
Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, η ευθύνη πέφτει στον
καθένα από μας: η ανάγκη να
παίρνουμε τα βασικά μέτρα
προφύλαξης, να θωρακίσουμε
τους πιο ευπαθείς, να προστατεύσουμε εκείνους που
κινδυνεύουν περισσότερο,
αλλά και το σύνολο. Και κυρίως
καταλαβαίνοντας ότι κάθε άτομο
που εμβολιάζεται, προσθέτει
ένα λιθαράκι στο τείχος της
ανοσίας.
Σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις την ευθύνη έχουν τα
κράτη, εκείνοι που κυβερνούν
και παίρνουν τις αποφάσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις δεν
φτάνει που στο βωμό του
κέρδους αφέθηκαν τα δημόσια συστήματα υγείας να
καταρρεύσουν, παίρνονται
αποφάσεις στη βάση πολιτικών
και οικονομικών σκοπιμοτήτων
που επιτείνουν την ανησυχία
και το φόβο, αλλά και την
αμφιβολία για τις δυνατότητες
της επιστήμης να αντιμετωπίσει
και αυτόν τον εχθρό.
Πόσο διαφορετικά θα ήταν
τα πράγματα αν, για παράδειγμα, λαμβάνονταν έγκαιρα τα
αναγκαία μέτρα προετοιμασίας
των δημοσίων νοσηλευτηρίων
για τα αναμενόμενα κύματα της
πανδημίας; Αλλά πού να τους
αφήσουν οι ιδεολογικές τους
αγκυλώσεις να παραδεχτούν
την ανάγκη στήριξης της
δημόσιας υγείας.
Ούτε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αυτή τη βδομάδα

έχουν πείσει. Κάποια από
αυτά είναι εμφανώς αντιφατικά και κάποια άλλα ευνοούν συμφέροντα και ιδεοληψίες. Αντί να γίνει προσπάθεια να πειστούν οι
πολ ί τ ε ς ν α ε μ β ολ ι α σ το ύ ν
αποφασίζεται, περίπου, ότι
μόνο όσοι εμβολιάστηκαν
μπορούν να κυκλοφορούν
ελεύθερα. Και μετά μας λένε
ότι διακατεχόμαστε από αντιπολιτευτικό ζήλο!
Οι πολίτες όμως που έχουν
θυσιάσει εδώ και δύο σχεδόν
χρόνια τις δουλειές τους και
πολλά από τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες τους στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, δικαιούνται μεγαλύτερου σεβασμού.
Η νέα μετάλλαξη που
μπήκε στη ζωή μας, ανεξάρτητα αν θα έχει διάρκεια
ή όχι, επιβεβαιώνει τις
π ρ ο ε ι δ οπο ι ή σ ε ι ς ε δ ώ κα ι
καιρό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι θα πρέπει
πλέον να μάθουμε να ζούμε
με τις πανδημίες. Όπου και
αν εκδηλώνονται, ζούμε σε
ένα διασυνδεδεμένο και
εύθραυστο κόσμο όπου
κανείς δεν μπορεί να νιώθει
άτρωτος. Δεν είμαι σίγουρη
ότι η ακαριαία απόφαση για
αποκλεισμό χωρών της Αφρικής από τον υπόλοιπο κόσμο
θ α έ χ ε ι α ποτ έ λ ε σ μ α . Π ι ο
αποτελεσματική θα ήταν η
συμπαράσταση της διεθνούς
κοινότητας στις χώρες αυτές,
που έχουν τραγικά χαμηλά
ποσοστά εμβολιασμού, αντί η
επιμονή σε αποκλειστικές πατέντες και δίκτυα παραγωγής και
διάδοσης.
Ας αφήσουμε πίσω μας το
φόβο. Ας σταθούμε αλληλέγγυοι
ο ένας προς τον άλλο, ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν
μεγαλύτερη ανάγκη τη στήριξή μας. Ας διεκδικήσουμε
το σεβασμό και πολιτικές με
ανθρώπινο πρόσωπο από τους
κυβερνώντες. Ας συνεχίσουμε
να πολεμάμε τον αόρατο εχθρό
με τα όπλα που μας έχει χαρίσει
η επιστήμη. Χωρίς φόβο..
Ελένη Μαύρου
(τέως υπουργός)
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
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Κυβερνούν οι πρωθυπουργοί τις χώρες τους;
Οι πολιτικοί, είτε είναι υπουργοί,
είτε πρωθυπουργοί, ή πρόεδροι ενός
κράτους, νομίζουν πως ασκούν την
εξουσία. Δηλ.νομίζουν ότι κυβερνούν
την χώρα τους. Σχεδόν ποτέ ένας
αρχηγός κράτους δεν είχε πραγματικά
την εξουσία, και αυτό το γνωρίζουν
μερικοί πολιτικοί. Οι πρωθυπουργοί
και οι πρόεδροι των κρατών, έχουν την
διακυβέρνηση της χώρας των. Σε πολλές
χώρες όμως οι αρχηγοί των κρατών, δεν
έχουν ούτε την διακυβέρνηση της χώρας
των. Όσο για τον πρόεδρο, αυτός στην
Ελλάδα είναι διακοσμητικό στοιχείο,
έρμαιο στα χέρια του κυβερνώντος
κόμματος, εντελώς ανίσχυρος, και
χωρίς καμμιά εξουσία. Ο ρόλος του
περιορίζεται στο να υπογράφει τους
νόμους που του υπαγορεύει η βουλή, και
να παρευρίσκεται ως επίσημο πρόσωπο
στις διάφορες εκδηλώσεις. Την Ελλάδα
την κυβερνούν κυρίως τέσσερες ξένες
πρεσβείες οι οποίες έχουν την έδρα
τους στην Αθήνα. Η εξουσιοδοτημένη
Αμερικανική πρεσβεία έχει την εξουσία
και την κυβέρνηση της Ελλάδας κατά
το 90%, παραχωρώντας το 10% στις
υπόλοιπες τρεις, οι οποίες είναι, η
πρεσβεία της Αγγλίας, η πρεσβεία του
Ισραήλ, και η πρεσβεία της Γερμανίας.
Με άλλα λόγια, η Ελλάδα, αλλά και

πολλές άλλες χώρες του κόσμου, είναι
στην πραγματικότητα αποικίες. Στους
πολίτες σχεδόν όλου του κόσμου,
δόθηκε η εντύπωση, ότι οι πολιτικοί
κυβερνούν τα κράτη τους, και ότι
τάχα οι πολίτες με την ψήφο τους στις
εκλογές εκλέγουν του ηγέτες τους. Οι
ηγέτες δεν εκλέγονται από τον λαό, αλλά
διορίζονται από τους παγκοσμιοποιητές.
Ό λη σχεδόν η γη, κυβερνάται από μία
μυστική παγκοσμιοποιημένη ομάδα,
που έχει κοινά κυρίως οικονομικά
συμφέροντα, και οι οποίοι δεν έχουν ούτε
πατρίδα, ούτε σημαία, ούτε θρησκεία.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι που
σκορπούν στον κόσμο την δυστυχία,
δημιουργώντας τους πολέμους, για να
επιτύχουν τα άνομα σχέδιά τους και
ποιος ξέρει τι άλλο, και οι οποίοι πόλεμοι
τους επιφέρουν τεράστια κέρδη.
Το σύμπλεγμα των συμφερόντων
που κυβερνά την γη, δεν είναι σημερινό
φαινόμενο, αλλά μία πραγματικότητα
χιλιάδων ετών. Όποιος ξέρει να διαβάζει
την αληθινή ιστορία, θα ανακαλύψει πως
πολλές αυτοκρατορίες εξαφανίσθηκαν,
με τον ίδιο τρόπο που εμφανίσθηκαν.
Ότι συνέβαινε στην γη, έχει μεθοδευθεί
με έναν τρόπο αποκλειστικό. Για
τους πραγματικούς κυβερνήτες του
κόσμου, είναι ηλιθιότητα να μιλάει

κανείς, για θρησκείες, και οικονομικές
αυτοκρατορίες. Το παγκόσμιο οικονομικό
σύμπλεγμα κρατάει στα χέρια του,
την πολιτιστική υπόθεση, και την
επιστήμη, και χειρίζεται το ανθρώπινο
γένος σαν μία αγέλη πιθήκων, ή σαν
πρόβατα τα οποία έχουν μαντρώσει
στις κομματικές στάνες. Το οικονομικό
αυτό σύμπλεγμα έχει συγκεντρώσει
στα χέρια του τον παγκόσμιο πλούτο,
εδώ και 6.000 χρόνια. Δεν έχει χαθεί
τίποτα. Ο παγκόσμιος πλούτος υπάρχει
πάντα. Ο παγκόσμιος πλούτος είναι
η παραγωγικότητα του ανθρώπινου
γένους. Σήμερα η παγκόσμια μυστική
υπερκυβέρνηση έχει στην κατοχή της το
93% της παραγωγικότητας. Για εμάς τα
υπόλοιπα δίποδα, υπάρχει το 7%.
Δημήτρης Θεοδωρίδης
Αδελαϊδα

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

Ετσι θα ορθοποδήσει η Αυστραλιανή οικονομία;
Ενώ, οι ξένοι φοιτητές ετοιμάζονται
να επιστρέψουν στα πανεπιστήμια της
Αυστραλίας τα δίδακτρα αναμένεται να
αυξηθουν μέχρι και 6% για πρώτη φορά
ύστερα από τον Μάρτιο του 2020.
Τα αυξημένα δίδακτρα δεν είναι το
καλωσόρισμα που ήλπιζαν οι ξένοι
φοιτητές με αποτέλεσμα πολλοί να
διαμαρτύρονται ότι σπουδάζουν από
το υστέρημα των οικογενειων τους και
τώρα δεν θα τα βγάλουν πέρα.
Τα τελευταία στοιχεία του Αυστρα-

λιανού Στατιστικού Γραφείου από το
2019 και το 2020 διαπίστωσαν ότι ο
κλάδος αξίζει πάνω από 37 δισεκατομμύρια δολάρια για την αυστραλιανή
οικονομία.
Αλλά από τότε, έχει επηρεαστεί σε
μεγάλο βαθμό από την πανδημία.
Τρία από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αυστραλίας λένε ότι τα
δίδακτρα παρέμειναν αμετάβλητα
πέρυσι, αλλά απαιτούν αύξηση το 2022.
Ομως, ο τρόπος που επέλεξαν

οι αρμόδιοι της Κυβέρνησης και των
πανεπιστημίων της χώρας για να
επαναφέρουν τον τομέα στο δρόμο της
ανάκαμψης και της προόδου, δεν είναι ο
ενδεδειγμένος.
Φρονώ ότι για να επανακάμψει ο
τομέας των πανεπιστημίων με τους
ξένους φοιτητές πρέπει να δωθούν
κίνητρα με χαμηλά δίδακτρα και φθηνά
ενοίκια.
Σωτήρης Ιωάννου,
Φοιτητής, ΣΥΔΝΕΥ

Μια ανάσα η ζωή!

Τελειώνει η ζωή σε μια στιγμή
μια ανάσα και το τέρμα ήδη φτάνει,
σώνετ’ η δύναμη, τα νειάτα, η ορμή
και τ’ όνειρο - η καρδιά που να προκάνει...
Γυρτό και ρημαγμένο το κορμί
του Χάροντα προσμένει το φιρμάνι,
που λύπηση δεν ξέρει - κι όχι - μη
ξεμπέρδευε σου λέει, μάνι - μάνι...
Και δεν υπάρχει δεύτερη φορά,
το λίγο σου καιρό να οργανώσεις
να πιείς να κολυμπήσεις στη χαρά
να παίξεις, να χαρείς, να ξεφαντώσεις...
Τελειώνει πριν αρχίσει η ζωή - κι ούτε μια όαση
κι εμείς περνάμε απ’ τη μιά στην άλλη κόλαση!

Η γελοιογραφία του Γ. Μιτίδη από τον Αθηναϊκό τύπο
Όταν κάποτε είχε ζητηθεί από τον
Σίγκμουντ Φρόυντ να ορίσει τους
στόχους μιας υγιούς ψυχικής ζωής,η
απάντησή του ήταν η εξής. Να αγαπάς
και να εργάζεσαι.
Ο Σίγκμουντ Φρόυντ ήταν Φυσιολόgoς, Νευρολόγος, Ψυχίατρος.
Σύμφωνα με έρευνα του Βρετανικού
Υπουργίου Εργασίας, όσοι εργάζονται
έχουν λιγότερες πιθανότητες να
αρρωστήσουν από χρόνιες ασθένειες.
Στατιστικά έχουν πιό λίγο ποσοστό
θνησιμότητας καθώς η επαφή με τους
άλλους ανθρώπους τους κάνει καλό.
Στο χώρο της εργασίας ο άνθρωπος
έχει την δυνατότητα να γνωρίσει και να
συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους με
αποτέλεσμα σιγά σιγά να αποκτά φιλίες
και να μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα.
Ό τα ν ο ά ν θ ρ ωπο ς έ χ ε ι έ ν α ν
σταθερό χώρο εργασίας νιώθει καλά.
Όσες δυσκολίες και να αντιμετωπίζει,
η εργασία λειτουργεί ως ένα σταθερό
πλαίσιο στο οποίο το άτομο μπορεί
να αποδίδει και να αντλεί μία αίσθηση
ικανοποίησης και ασφάλειας.
Διότι μέσα από την εργασία έχει τους
οικονομικούς πόρους ώστε να μπορέσει
να κάνει αυτό που του αρέσει.
Η εργασία παρέχει στο άτομο τη
δυνατότητα να εξασφαλίσει όλα εκείνα
τα αναγκαία στοιχεία που συμβάλλουν
στη διαβίωσή του. Όλες οι βασσικές του
ανάγκες όπως είναι η τροφή, η ένδυση
και η κατοικία, καλύπτονται μέσα από
την εργασία.
Το ίδιο όμως συμβαίνει και με
δευτερεύουσες ανάγκες όπως η διασκέ-

Τα οφέλη της
εργασίας στη ζωή
δαση και η ψυχαγωγία, οι οποίες
εξασφαλίζονται και αυτές από την
εξάσκηση κάποιου επαγκέλματος. Η
εργασία συνεισφέρει και στην ανάπτυξη
της κοινωνικότητας του ατόμου. Η
εργασία φέρνει τους ανθρώπους κοντά,
σε επικοινωνία και επιπλέον τους
κάνει να συνειδητοποιήσουν ο ένας
την ανάγκη του άλλου. Ο άνθρωπος
μαθαίνει να αποδέχεται το συνάνθρωπό
του και να συνεργάζεται με αυτόν.
Έτσι αναπτύσσονται κοινωνικά αισθήματα όπως αυτά της φιλίας, και της
αλληλουποστήριξης. Με βάση όλα
τα προαναφερθέντα μπορεί κάποιος
να καταλάβει τη σπουδαιότητα της
εργασίας. Το γεγονός είναι ότι αποτελεί
τη βάση για την ανθρώπινη ανάπτυξη
μέσω της άσκησης του επαγγέλματος.
Το άτομο είναι υποχρεωμένο να
καλλιεργεί τις κοινωνικές του αρετές
όπως την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την πειθαρχία και την υπευθυνότητα προκειμένου να ασκήσει
εποικοδομητικά το επάγγελμά του.Τέλος
θα λέγαμε ότι η εργασία δίνει νόημα και
σκοπό στο άτομο. Μελέτη βρήκε πως
τα άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη,
μπορεί να βοηθηθούν στην καλύτερη
διαχείριση της ασθένειάς τους, εφόσον
συνεχίσουν να εργάζονται από το να
λάβουν άδεια ασθένειας.

Γιάννης Εσκιτζής
Μελβούρνη
Μία άλλη συγκεκριμένη μελέτη,που
είναι προιόν της συνεργασίας του
Πανεπιστημίου της Μελβούρνης με
το Ερευνητικό Ινστιτούτο Menzies,
είναι η πρώτη που διερεύνησε το
μ α κ ρ οπ ρ ό θ ε σ μ ο κό σ το ς κα ι τ ι ς
επιπτώσεις στην υγεία που προκύπτουν
από τον σχετιζόμενο με την κατάθλιψη
απουσιασμό σε σύγκριση με τα
άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη
και εξακολουθούν να εργάζονται. Η
επικεφαλής της έρευνας Dr.Fiona
Cocker, δήλωσε πως η βαθύτερη
κατανόηση του κόστους και των
συνεπειών τόσο του απουσιασμού όσο
και του παρουσιασμού θα συμβάλλουν
στη σύσταση πιο τεκμηριωμένων
συστάσεων προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών τους. Αυτό
που βρήκαν είναι ότι, όταν τα άτομα
συνεχίσουν να εργάζονται μπορεί να
έχουν ορισμένα οφέλη για την υγεία
τους. Το κόστος που συνδέεται με
τον απουσιασμό βρέθηκε πως είναι
υψηλότερο για τους εργαζόμενους που
κάνουν δουλειές γραφείου, οι οποίοι
δήλωσαν χειρότερη ποιότητα ζωής,
από αυτούς που πραγματοποιούν
χειρωνακτική εργασία. Και σε αυτό το
σημείο να πούμε πως παρατηρείται
ότι τα άτομα που συνταξιοδοτούνται
βιώνουν συναισθήματα κατάθλιψης και
άγχους καθώς θεωρούν ότι χάνουν έναν
από τους σημαντικότερους ρόλους στη
ζωή τους. Αυτόν του εργαζόμενου.
Δήμητρα Παπάζογλου
Αδελαϊδα

Πολιτική

"Παροικιακό Βήμα", Ιανουάριος 2022
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ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ

Ελπίδες για επιστροφή των γλυπτών

Μια απόφαση έλαβε η
Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ, για την «επιστροφή ή
απόδοση πολιτιστικών αγαθών
στις χώρες προέλευσης»! Αυτή
η απόφαση του ΟΗΕ φαίνεται
ότι ανοίγει τον δρόμο για να
επιστραφούν πολλές αρχαιότητες
στις χώρες προελευσή τους. Κάτι
που σημαίνει ότι είναι αρκετά
πιθανό να επιστραφούν και τα
γλυπτά του Παρθενώνα, που
βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.
Την απόφαση ψήφισε ομόφωνα
η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
στις 13 Δεκεμβρίου, ύστερα από
πρωτοβουλία της Ελλάδας.
Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ
Το υπουργείο Εξωτερικών, με
ανακοίνωσή του, τοποθετήθηκε για
το ιστορικό ψήφισμα, αναφέροντας τα εξής: «H Ολομέλεια
της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα, στις
13 Δεκεμβρίου 2018, κατόπιν
ελληνικής πρωτοβουλίας, την
απόφαση περί “επιστροφής ή
απόδοσης πολιτιστικών αγαθών
στις χώρες προέλευσης”. Η
εν λόγω απόφαση, η οποία
παραπέμπει και στην επιστροφή
των γλυπτών του Παρθενώνα,
έτυχε ευρύτατης αποδοχής από
όλες τις γεωγραφικές ομάδες των
κρατών, 105 εκ των οποίων την
συγκηδεμόνευσαν.
Ειδικότερα, η απόφαση εστιάζει
στην υποχρέωση των κρατών να
καταπολεμήσουν την παράνομη
διακίνηση πολιτιστικών αγαθών
τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και
σε καιρό πολέμου, δεδομένων
και των πρόσφατων συρράξεων
στη Μέση Ανατολή που είχαν
ως παράπλευρη συνέπεια την
καταστροφή, λεηλασία, κλοπή,
αλλά και παράνομη εμπορία
πολιτιστικών αγαθών, κυρίως
μέσω του διαδικτύου. Η Απόφαση
καταδικάζει τις ανωτέρω παράνομου εμπορίου πολιτιστικών
αγαθών με τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας και καλεί τα
κράτη να προστατεύσουν την
πολιτιστική κληρονομιά, όχι μόνον
λαμβάνοντας τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας της, αλλά και
επιστρέφοντας κλεμμένα ή παρανόμως διακινηθέντα πολιτιστικά
αγαθά στις χώρες προέλευσης.
Πρόκειται για σημαντική
πρωτοβουλία της Ελλάδας, η
οποία ηγήθηκε και των σχετικών διαπραγματεύσεων. Η
συγκεκριμένη απόφαση υιοθετείται
αδιαλείπτως από τη γενική συνέλευση ανά τριετία, με τη χώρα μας
να υποβάλει παγίως το σχετικό
ψήφισμα, στην κατεύθυνση προάσπισης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς».
Πώς έφυγαν τα γλυπτά από την
Ελλάδα
Τα γλυπτά του Παρθενώνα

αποτελούν μια συλλογή έργων
τέχνης που προέρχονται από
την Ακρόπολη των Αθηνών.
Αφαιρέθηκαν από τον Τόμας
Μπρους, 7ο κόμη του Έλγιν,
πρέσβη στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία από το 1799 μέχρι
το 1803 και μεταφέρθηκαν στην
Βρετανία το 1806.
Ο κόμης, εκμεταλλευόμενος
την τουρκική κατοχή στην Ελλάδα,
πέτυχε την αποκαθήλωσή τους
από τον Παρθενώνα. Με πρόφαση
τη μέτρηση και την αποτύπωσή
τους σε σχέδια, προχώρησε
στην αφαίρεση και φυγάδευσή
τους. Λέγεται, πάντως, ότι υπήρξε
κάποιο φιρμάνι από τον Οθωμανό
Σουλτάνο προς τον Ελγιν με το
ακριβές πνεύμα της άδειας του,
όμως, να αμφισβητείται.
Τα Μάρμαρα το 1816 πήγαν
στο Βρετανικό Μουσείο του
Λονδίνου και από το 1936
τοποθετήθηκαν στην έκθεση
Duveen που δημιουργήθηκε για τον

Τα
εν Οίκω...
Δημοσίως

Ε

συγκεκριμένο σκοπό.
Ποια είναι τα Γλυπτά του
Παρθενώνα
Τα Μάρμαρα που βρίσκονται
στο Βρετανικό Μουσείο περιλαμβάνουν ορισμένα από τα γλυπτά
των αετωμάτων, των μετοπών, που
απεικονίζουν μάχες μεταξύ των
Λαπίθων και των Κενταύρων, αλλά
και της ζωφόρου του Παρθενώνα
που κοσμούσε το ανώτερο τμήμα
των τοίχων του σηκού του ναού σε
όλο τους το μήκος.

Ουσιαστικά, αποτελούν περισσότερο του μισού από τον γλυπτό
διάκοσμο του Παρθενώνα που έχει
διασωθεί.
Αξίζει να τονιστεί ότι η
εκστρατεία για την επιστροφή
των γλυπτών ξεκίνησε από την
Μελίνα Μερκούρημ το 1982. Οταν
ξεκίνησε η εκστρατεία, η ίδια είχε
πει την εξής φράση: «ελπίζω να
δω τα Μάρμαρα πίσω στην Αθήνα
προτού πεθάνω. Αν όμως έρθουν
αργότερα, εγώ θα ξαναγεννηθώ».

ΚΥΠΡΟΣ: H Σωτηρούλα Χαραλάμπους νέα
ΓΓ της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας
Με το μήνυμα των αγώνων
για ρυθμίσεις που θα είναι υπέρ
όλων των εργαζομένων, θα
βάζουν φρένο στην υπόσκαψη
των συλλογικών συμβάσεων και
στην προώθηση των ατομικών
συμβολαίων, η Σωτηρούλα
Χαραλάμπους ανέλαβε τα ηνία
της ΠΕΟ, ως η πρώτη γυναίκα
Γ ε ν ι κό ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς σ τ η ν
ιστορία της συνδικαλιστικής
οργάνωσης και ευρύτερα του
συνδικαλιστικού κινήματος στην
Κύπρο.
Η εκλογή της κ. Χαραλάμπους, σε διαδοχή του Πάμπη
Κυρίτση ύστερα από 23
συναπτά έτη, έλαβε χώρα στο
28ο Συνέδριο της ΠΕΟ, το οποίο
εξέλεξε επίσης τα μέλη του
νέου Γενικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας που αποτελείται
από 125 άτομα (111 εκλεγμένα
και 14 εξ’ οφίκιο).
«Έχω πλήρη επίγνωση του
βάρους της θέσης που αναλαμβάνω», ανέφερε η κ. Χαραλάμπους μιλώντας στο συνέδριο.
«Ο πρώτος λόγος είναι γιατί
αναλαμβάνω σε μια περίοδο η
οποία μπορεί να λεχθεί ότι θα
είναι ιδιαίτερα καθοριστική
για τους εργαζόμενους, για
την πορεία των εργασιακών
σχέσεων και την προοπτική της
συνδικαλιστικής οργάνωσης των
εργαζομένων».
Όπως είπε, η πανδημία
«οδήγησε στη λήψη σειράς
αποφάσεων που επηρέασαν
και την εργασία και τη ζωή των
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εργαζομένων».
«Ο φόβος, η ανασφάλεια,
η αγωνία για το αύριο, στοιχεία
που χρησιμοποιήθηκαν κατά την
πρόσφατη οικονομική κρίση για
διεύρυνση της απορρύθμισης
της εργασίας, για επέκταση
της φθηνής συνδικαλιστικά
απροστάτευτης εργασίας θα
γίνει προσπάθεια και σήμερα
να χρησιμοποιηθούν από το
κεφάλαιο για εδραίωση και
εμβάθυνση της απορρύθμισης»
είπε.
Λέγοντας ότι το συνέδριο
έδωσε μια πολύ ξεκάθαρη εντολή
στο νέο Γενικό Συμβούλιο, η
νέα ΓΓ της ΠΕΟ πρόσθεσε πως
«η συνέχιση της προσπάθειας
για εισαγωγή ρυθμίσεων μέσα
από τις οποίες θα εφαρμόζονται
μίνιμουμ μισθοί και βασικά
ωφελήματα για όλους τους
εργαζομένους είναι η πρώτη και
βασική μας προτεραιότητα».
Πρέπει, συνέχισε, «σε μας
εδώ τα πρώτα στελέχη της ΠΕΟ
να είναι πλήρως κατανοητό ότι
ο αγώνας που έχουμε μπροστά
μας δεν θα είναι εύκολος.
Χρειάζεται συνεχής ενημέρωση
και εμπλοκή των εργαζομένων
οργανωμένων και ανοργάνωτων
σ ’ α υ τ ή τ η ν π ρ ο σ πά θ ε ι α ,
ενημέρωση και συζήτηση με τα
πολιτικά κόμματα και άλλους
φορείς για να γίνουν κατανοητές
οι θέσεις και ανησυχίες μας.
Σταθερότητα, επιμονή, συνέπεια
στις θέσεις μας στο τραπέζι του
κοινωνικού διαλόγου».

πειδή μας έχουν ζαλίσει με τη Black Friday
(των εκπτώσεων των καταστημάτων) ας
θυμηθούμε την ανατριχιαστική ιστορία!
Ξεκίνησε απ’ την Αμερική, το 18ο αιώνα. Ήταν η
μέρα που οι δουλέμποροι αγόραζαν δούλους σε
χαμηλή τιμή για να τους μεταπουλήσουν μετά από
μήνες. Αγόραζαν και πουλούσαν τους αλυσοδεμένους
νέγρους, όπως τα χοιρινά στη ζωοπανήγυρη... Αυτές
οι αγοραπωλησίες γίνονταν την τελευταία Παρασκευή
κάθε Νοέμβρη, εποχή που είχε τελειώσει η συγκομιδή
του καλαμποκιού και των άλλων καλλιεργειών της
χρονιάς. Κι εμείς εδώ, δίχως αυτογνωσία, δίχως
ιστο-ρική επίγνωση, ‘’γιορτάζουμε’’ τη ‘’μαύρη Παρασκευή’! Ό,τι πιο αποκρουστικό, ό,τι πιο δυσώδες,
ό,τι πιο απάνθρωπο έχει να επιδείξει η ανθρώπινη ιστορία! Ντροπή και κρίμα! Και καλά εδώ
στην Αυστραλία, ακολουθάμε τις ΗΠΑ στα τυφλά.
Ομως, δυο φορές ντροπή και κρίμα στην Ευρώπη
του Διαφωτισμού, στην Ευρώπη του Μοντεσκιέ και
του Βολταίρου, του Ντιντερό, του Ρουσσώ ... Στην
Ευρώπη με την πύρινη: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΣΟΤΗΤΑΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ!
έους φάκελους έδωσε στη δημοσιότα η
αμερικανική κυβέρνηση για τη δολοφονία
του τέως προέδρου Τζων Κένεντι, το 1963
όπως μας πληροφόρησαν τα κανάλια. Τις έρευνες
τις έκαναν εκείνη την εποχή οι μυστικές υπηρεσίες,
η ΣΙΑ, για να βρουν στοιχεία για τη δολοφονία και τα
βρήκαν όπως μας πληροφορούν. Οι 1461 φάκελοι
που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές
μυστικές υπρεσίες, δίνουν στοιχεία που οδηγούν,
λένε, στις Σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες, σε κομμουνιστικά κόμματα της Αφρικής ακόμη και στην Ιταλική
μαφία! Επίσης, τα ντοκουμέντα συνδέουν τον δολοφόνο του Κένεντι, Οσγουωλντ με την... Κούβα και τον
Κάστρο που ο Κένεντι ήθελε να ανατρέψει, λένε.
κάθε αφελής διερωτάται, αν είναι τάχατες
δυνατόν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ να
έχουν τέτοια στοιχεία και να μην τα δώσουν
τόσα χρόνια στη δημοσιότητα να ξεσκεπάσουν τους
κακούς κομμουνιστές και τα δίνουν τώρα, 60 χρόνια
μετά τη δολοφονία του αιώνα. Γιατί δεν τα δώσανε
τότε; Δύσκολη σπαζοκεφαλιά. Κάποιοι ισχυρίζονται
ότι τα νέα αυτά στοιχεία παρουσιάσθηκαν για
αντιπερισπασμό διότι πολλοί πιστεύουν ότι τον
Κένεντι τον έφαγαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.
Ομως, να θυμηθούμε ότι ο δολοφόνος του Κένεντι
Οσγλουωλντ, πρώην μισθοφόρος του αμερικάνικου
στρατού, δολοφονήθηκε κι αυτός με τη σειρά του δυό
ημέρες αργότερα (από κάποιον τύπο του υποκόσμου
είπαν) μέσα στο αρχηγείο της ίδιας της αστυνομίας...
Ετσι έκλεισε για πάντα το στόμα του φονιά...
ο 1948 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
υιοθέτησε την Οικουμενική Διακήρυξη
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μια διακήρυξη, οι πρόνοιες της οποίας, 73 χρόνια μετά,
παραμένουν μόνο στα χαρτιά: η στέγη, το φαγητό,
το νερό, το ρεύμα, η εργασία, η εκπαίδευση, η
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δεν είναι αυτονόητο
δικαίωμα όλων. Σημειώνονται βασανιστήρια, συρρίκνωση εργασιακών δικαιωμάτων, έξαρση της
αστυνομικής βίας, υποχώρηση των δημοκρατικών
θεσμών, διεύρυνση της ανεργίας, πόλεμοι με
στρατιές προσφύγων, αναβίωση του ρατσισμού,
φασισμού κλπ. Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, σήμερα περισσότερο από ποτέ,
αποκτά επιτακτικό χαρακτήρα. Είναι ένας
καθημερινός αγώνας για έναν καλύτερο κόσμο, όπου
η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η αξιοπρέπεια θα
διέπουν τις ζωές όλων των ανθρώπων, σε κάθε
γωνιά του πλανήτη.

Ν

Ο

«Το μήνυμα μας είναι πεντακάθαρο», είπε και συμπλήρωσε: «Θα αγωνιστούμε για
ρυθμίσεις που θα είναι υπέρ
όλων των εργαζομένων, που θα
βάζουν φρένο στην υπόσκαψη
των συλλογικών συμβάσεων
και στην προώθηση των ατομικών συμβολαίων, που θα
κατοχυρώνουν την αξιοπρεπή με
ρυθμισμένα δικαιώματα, εργασία
για όλους, που θα δημιουργούν
προϋποθέσεις συμπόρευσης
και οργάνωσης όλων των εργαζομένων αφού όλοι θα έχουν
απτά θετικά αποτελέσματα από
αυτές τις ρυθμίσεις».
Τέλος, η κ. Χαραλάμπους
ευχαρίστησε τον Πάμπη Κυρίτση
για την προσφορά του. Ο
συν. Πάμπης δεν χαριζότανε
σε κανένα ποτέ όμως δεν λειτουργούσε ισοπεδωτικά για
κανένα», είπε.

Τ

Σε δύσκολα µονοπάτια η Τουρκία εάν δεν αλλάξει πολιτική

Τα προβλήµατα της τουρκικής οικονοµίας
δεν είναι σηµερινά, και σίγουρα όχι επιφανειακά,
αφού έχουν τις ρίζες τους σε µια σειρά από
κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Οι
δε πολιτικές του Ταγίπ Ερτογάν δηµιουργούν
περαιτέρω προβλήµατα.
Προβλήµατα τα οποία η οικονοµία ίσως
δεν µπορέσει να αντέξει, ειδικά εάν το 2023
καταφέρει να επανεκλεγεί στην προεδρία του
κράτους. Τα οικονοµικά δεδοµένα της χώρας
ανησυχούν πολλούς, οι οποίοι θεωρούν
ότι οι αριθµοί, οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι
εκτός ελέγχου, είναι ελεγχόµενοι και δεν
αντιπροσωπεύουν την πραγµατικότητα. Παρόλα
αυτά, η επικέντρωση στα στοιχεία που παραθέτει
το Ινστιτούτο Στατιστικής της Τουρκίας και
ο οργανισµός Trading Economics δίνουν ένα
εξαιρετικά ανησυχητικό στίγµα.
Η ανεργία είναι σταθερά πάνω από το 11%
(11,5% για τον Σεπτέµβρη του 2021), ποσοστό
το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλό. Περαιτέρω,
η µακροχρόνια ανεργία παρουσιάζει συνεχή
αυξητική τάση και είναι τη συγκεκριµένη στιγµή
στο 3,5%, κάτι το οποίο δηµιουργεί σηµαντικές
ανησυχίες σχετικά µε τη δυνατότητα της
οικονοµίας να αναπτυχθεί. Η δε ανεργία των
νέων -που ξεπερνά το 22%, ενώ δεκάδες εξ
αυτών, ειδικά νέοι επιστήµονες, φεύγουν προς

άλλες πολιτείες- θα οδηγήσει τη χώρα µε
µαθηµατική ακρίβεια σε εσωστρέφεια και συνεχή
χαµηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.
Με 3,8 εκ. των οικονοµικά ενεργών πολιτών να
είναι εκτός παραγωγής, η οικονοµία της χώρας
δεν µπορεί να ελπίζει σε πολλά πράγµατα εάν
δεν αλλάξουν σύντοµα τα δεδοµένα.
Ο ∆είκτης Πληθωρισµού της Τουρκίας
αποτελεί πλέον την αχίλλειο πτέρνα της, µε
τεράστια επίπτωση στην ποιότητα ζωής και την
αγοραστική δύναµη των πολιτών της χώρας.
Με το ποσοστό να έχει ανέβει στο 19,9%,
τουλάχιστον έξι φορές περισσότερο από το
οικονοµικά αποδεκτό ποσοστό του 3%, η χώρα
βυθίζεται όλο και περισσότερο στην οικονοµική
δίνη. Πολλοί αναλυτές, µάλιστα, υπολογίζουν ότι
ο πραγµατικός πληθωρισµός της χώρας είναι
στο 25%. Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ο
∆είκτης Πληθωρισµού Τροφίµων, ο οποίος έχει
φτάσει στο 29%, ποσοστό εξωφρενικό για την
όποια οικονοµία.
Είναι δεδοµένο ότι και σε σχέση µε το υψηλό
ποσοστό ανεργίας, ένα µεγάλο µέρος του
πληθυσµού, που µπορεί να ξεπερνά το 20%, θα
είναι στα πρόθυρα της απόλυτης φτώχειας και
ακόµα ένα µεγαλύτερο ποσοστό, που ίσως να
ξεπερνά το 40%, να βρίσκεται στα πλαίσια της
σχετικής φτώχειας. Ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή

έχει αυξηθεί κατά 100% τα τελευταία πέντε
χρόνια, µε την τάση να είναι εξαιρετικά
ανησυχητική για ολόκληρη την κοινωνία, αφού
έχει πλέον χτυπήσει την πόρτα ακόµα και των
πιο εύρωστων νοικοκυριών στη χώρα.
Η αξία της τουρκικής λίρας έχει από καιρό
πάρει την κατιούσα. Η 1η ∆εκεµβρίου ήταν
ιστορική µέρα, αφού για πρώτη φορά η αξία της
σε σχέση µε το δολάριο έχει πάει στις 15,1 λίρες/
δολάριο. Από την αρχή του έτους η τουρκική λίρα
έχει καταρρεύσει κατά 65,86%, δηµιουργώντας
τεράστια ανασφάλεια στους ξένους επενδυτές.
Η πτώση της λίρας και η ανάγκη για
εισαγωγές πρώτων υλών έχουν καταστήσει
αρκετές ξένες επιχειρήσεις µη βιώσιµες
οδηγώντας τις στο χείριστο σενάριο σε
περιόδους κρίσης, αυτό της εξόδου από τη
χώρα. Αν και κάποιος θα περίµενε ότι µε την
υποβάθµιση της λίρας οι εξαγωγές θα γίνονταν
πιο εύκολες, αυτό δεν φαίνεται να συµβαίνει,
αφού το Εµπορικό Ισοζύγιο συνεχίζει να είναι
αρνητικό από το 1990.
Παράλληλα, το Ιδιωτικό Χρέος της χώρας
έχει αυξηθεί στο 173% επί του ΑΕΠ, ποσοστό
µη διαχειρίσιµο από τα νοικοκυριά, τα οποία
βλέπουν την αγοραστική τους δύναµη να
µειώνεται και να αδυνατούν να αποπληρώσουν
τα χρέη τους προς τις τράπεζες.

Αυτό έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις, µε
πολλές τράπεζες να οδηγούνται προς την
ολοκληρωτική κατάρρευση. ∆εδοµένου ότι πέραν
των 100.000 επιχειρήσεων έχουν ήδη κλείσει
οριστικά το 2021, µε τα δάνεια να µην µπορούν
να εξυπηρετηθούν, οι τράπεζες στη χώρα
βρίσκονται σε αδιέξοδο, αφού η δυνατότητα
προσέλκυσης επενδύσεων και αύξησης του
µετοχικού τους κεφαλαίου ακούγεται µάλλον σαν
κακόγουστο αστείο.
Η προσέλκυση επενδύσεων από χώρες
του Κόλπου φαίνεται ότι αποτελεί τη µοναδική
διέξοδο για τον νεοσουλτάνο Ερντογάν.
Φυσικά οι χώρες αυτές βλέπουν την Τουρκία
ως χώρο φτηνών επενδύσεων, κάτι το οποίο
δεν αναµένεται να έχει σηµαντικό αντίκτυπο
στη χώρα. Με την παράλληλη αύξηση στις
επενδύσεις στον στρατιωτικό τοµέα, που
φτάνουν το 2021 στο 27%, η χώρα συνεχίζει να
οδηγείται σε µια επικίνδυνη εσωστρέφεια.
Σε καµιά περίπτωση δεν υποστηρίζουµε
ότι η Τουρκία θα καταρρεύσει, αυτό θα ήταν
ευσεβοποθισµός. Από την άλλη δεν µπορούµε
παρά να επισηµάνουµε ότι η Τουρκία, εάν
δεν αλλάξει την πολιτική της, θα οδηγηθεί µε
µαθηµατική ακρίβεια σε εξαιρετικά δύσκολα
µονοπάτια.
Δρ Αμβρόσιος Προδρόμου, Ακαδηµαϊκός
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

αθώς οδεύουμε να
υποδεχτούμε το νέο
χρόνο είχαμε την
ελπίδα σύμφωνα με παλιές
εκτιμήσεις των κυβερνώντων
μας ότι στις αρχές της νέας
χρονιας θα ξαναγενιόνταν
τα όνειρα στην επιστροφή
μ ι α ς π ι ο χα ρ ο ύ μ ε ν η ς κα ι
χαλαρής πορείας στη ζωή
μας που ξέραμε πριν από
την Covid19. Τα όνειρα καμιά
φορά όμως, όπως έρχονται
έτσι χάνονται και σβηνουν
κι αυτά. Ο Covid, ο κακός
αυτος ιός που τον βλέπουμε
στις οθόνες να μοιάζει με
ώριμο φραγκόσυκο που
μεταλλάχτηκε, άλλαξε όνομα
κι από “δέλτα” τώρα ξεκίνησε
από την μυριοπίκραντη
Αφρική μετονομαζόμενος σε
“όμικρον”. Νέα ανθρώπινη
δυστυχία στο μεϊντάνι, νέα
κινητικότητα στην κοινότητα
της επιστήμης ως που να βρει
το αποτελεσματικό όπλο που
λέγεται προληπτικό εμβόλιο.
Μέχρι τότε, ψηλά το κεφάλι,
εμβολιαστείτε όπως λένε και
συστήνουν τα ανακοινωθέντα
του υπουργού υγείας και μη
χάνετε το θάρρος. Μετά τη
μπόρα έρχεται η ξαστεριά. Είναι
γεγονός ότι κάπως άσχημα
ε ί ν α ι τα π ρ ά γ μ α τα ό μ ω ς
επιστήμονες, γιατροί, νοσοκόμοι
και απλοί άνθρωποι παλεύουμε
και πασχιζουμε να αλλάξει η
ερμαφρόδιτη αυτή κατάσταση
για να έρθουν καλύτερες μέρες.
Ο στίβος που λέγεται ζωή, αυτή
τη διαλεκτική της γλώσσας
και την τακτική πρέπει να τη
γνωρίζει...
αθώς γράφονταν αυτές
οι αράδες άκουσα και
τη βαρυσήμαντη είδηση
που έλεγε ότι στον αγώνα
τον καλό θα συστρατευτούν
και οι δυο πνευματικοί ηγέτες
ο Πάπας Φραγκίσκος που
έχει έδρα του τη Ρώμη και ο
παναγιώτατος Βαρθολομαίος
που εδρευει στην Ισταμπούλ Κωνσταντινούπολη. Για δεύτερη
φορά ο Πάπας Φραγκίσκος
επισκεύθηκε την Αθήνα και είχε
συνάντηση με την Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας κα.
Κατερίνα Σακκελαροπούλου
και άλλες προσωπικότητες της
δημόσιας ζωής...
το μεταξύ σημαδιακή
στέκεται και η τελετή της
πατριαρχικής λειτουργίας που έγινε στο ναό του Αη
Γιώργη στην Κωνσταντινούπολη
- λίγο πριν ανακοινωθεί η
επίσκεψη του Πάπα σην Αθήνα.
Εκεί είχε κάνει και την ακόλουθη
δήλωση ο πατριάρχης Βαρθολομαίος ανταποδίδοντας τον
χαιρετισμό κάποιου καρδινάλιου απεσταλμένου της Παπικής εκκλησίας για τα 30 χρόνια από την ενθρόνιση του
Πατριάρχη, που μεταξύ άλλων
είχε πει “ότι στον καλό αγώνα
για να βελτιωθεί η ζωή του
ανθρώπου, για να ξεπεραστούν
πολλά προβλήματα για την
ανθρωπότητα τώρα που
καλπάζει η πανδημία, η μετανάστευση εξ ανάγκης (πότε
δεν ήταν εξ ανάγκης η μετανάστευση;) η κλιματική άλλαγη,
αλλά και η ευαισθητοποίηση της
ανθρώπινης απληστείας - που
επικίνδυνα ανοίγει την κοινωνική ψαλίδα και χωρίζει την
κοινωνία σε πολύ πλούσιους
και πολύ φτωχούς. Αυτά από
τον Αη Γιώργη με τους εν Θεώ
αδελφικούς χαιρετισμούς προς
τον Πάπα Φραγκίσκο που
εδρεύει στη Ρώμη, θα αναλάβουν στους δύσκολους και
χαλεπούς καιρούς και αυτή
την πλατφόρμα κοινωνικών
αγώνων σύντομα ο Πάπας και ο
Πατριάρχης.
υμόμαστε την πρώτη επίσκεψη του
Πάπα στη Μυτιλήνη.
Στον καταυλισμό της Μόριας.
Θυμόμαστε τα λευκά χρυσάν-
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θεμα που ρίχθηκαν συμβολικά
στη θάλασσα στη μνήμη των
πνιγμένων, τις προσευχές και
ύμνους προς ανάπαυση των
ψυχών τους και εκείνο το αλησμόνητο σλόγκαν “κοιτάξτε
αυτά τα παιδιά στα μάτια”.
Πράγματι πολύ ανθρώπινη
δυστυχία κρύβουν τα μάτια
των παιδιών ιδιαίτερα σε
χώρες που δοκιμάστηκαν από
πολέμους - τους πολέμους
που δημιουργούν οι πλούσιοι
για να γίνουν πλουσιότεροι με
τον πλούτο άλλων χωρών...
Πέρασαν μερικά χρόνια από
εκείνη την επίσκεψη του Πάπα.
Τίποτα δεν άλλαξε ακόμη...
ιακόσια χρόνια έχουν
περάσει από τότε που
κάποιοι τυχοδιώκτες
με σιδερολοστούς, με βαριοπούλες και άλλα σύνεργα που
δώθηκαν στα χέρια κλεφτών
και ληστών αρχαιοκάπηλων
στοιχείων, ξήλωναν με τον
πιο βάρβαρο τρόπο τα
γλυπτά του Παρθενώνα για να
κουβαληθούν και να εκτίθενται στη συνέχεια τα κλεψιμέϊκα εκείνα έργα τέχνης
σ το κ ρ α τ ι κό μ ο υ σ ε ί ο το υ
Λονδινου - με το αζημίωτο
φυσικά. Τέτοια απατεωνιά, πιο
απλά προσδιορίζεται σε μια
ευαγγελική ρήση που λέει τα
εξής: “Ο μη εισερχόμενος εκ
της θύρας, κλέφτης και ληστής
εστί”. Πολυειπωμένη ιστορία
για κατακτητές, κάπηλους και
πάσης λογής λήσταρχους που
δεν σεβάστηκαν την πολιτιστική
κληρονομιά ενός λαού. Η
κουβέντα για επιστροφή των
κλοπιμαίων αρχαίων θησαυρών
έχει ανοίξει προ πολλού. Εχει
ξοδευτεί πολύ φαιά ουσία και
κάποιες παραστάσεις που
έγιναν από μέρους του Ελληνικού κράτους δεν απέδωσαν τα
προσδοκούμενα αποτελέσματα.
Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί εκείνη η στάση της Μελίνας
Μερκούρη, υπουργού πολιτισμού, που τα απαίτησε ευθέως
και ορθοπατώντας. Ανάδειξε
το θέμα παγκοσμίως και έκανε
την κυβερνηση της Βρετανίας
να αναδιπλωθεί. Μέχρι ειδικό
νόμο θέσπισε η Αγγλία για να
προστατέψει τα κλεμμένα που
τα εκθέτει και ειπράτει ακόμη. Η
αναδίπλωση των Αγγλων, που
είναι ξεφτέρια σε αναδιπλώσεις,
μετονόμασαν τα γλυπτά σε
Ελγίνεια - στο όνομα του
αρχαιοκάπηλου που ηγήθηκε
της κλοπής. Αντε τώρα, ψάχνε
τον Ελγιν να λογοδοτήσει για
την πράξη του αφού τίναξε τα
πέταλα πριν 165 χρόνια. Πάλι
λάδι στο νερό οι αποικιστές που
ξέρουν πως να γραπώνουν,
ξέρουν πως να αλλάζουν
την ιστορία και να κρύβονται.
Θαλασσοδάνεια, Δεκεμβριανά,
εμφύλιος, εξορίες και ξερονήσια
είναι δικά τους ευρήματα και οι
Ελληνες γλύφουν να γιάνουν
τις πληγές από τα περασμένα
όπως είπε κάποτε ο Μίκης
Θοδωράκης...
στείρος πια εθνικισμός
και σωβινισμός του
Ερντογάν με οποιαδήποτε μορφή κι αν εμφανίζεται είναι απαράδεκτος
για τον εργαζόμενο λαό της
Τουρκίας, που συνειδητοποιεί
την καταστροφή και δεν δαγκώνει το καρότο που του
πετάει η αντιλαϊκή εξουσία.
Συνειδητοποιεί κάθε μέρα και
περισσότερο ότι δεν έχει να
χωρίσει τίποτε ο τουρκικός
λαός με άλλους λαούς όσο
και να υποδαυλίζει απαράδεκτες καταστάσεις ο Ερντογάν. Γιατί με την ακρίβεια,
με τον πληθωρισμό, με την
κατακόρυφη πτώση του τούρκικου νομίσματος και με το
καθημερινό σφίξιμο της ζώνης
δεν μπορει ναπιστέψει ο τουρκικός λαός ότι με τον Ερντογαν
στην εξουσία υπάρχει μέλλον....
Βαγγέλης Μπόγιας

Δ

Ο

“Greek Community Tribune”, January 2022
Σχόλια - Ρεπορτάζ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ

O,τι προλάβαμε πριν μας κλείσει ο... Covid

Γεύση από Χριστουγενιάτικες γιορτές έδωσαν
οι εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν οι παροικιακοί
φορείς με τις συνεστιάσεις
τους που πραγματοποίησαν
εν όψει των Χριστουγέννων.
Κατ’ αρχήν, ο κεντρικός
φορέας της παροικίας
μας, η ΕΟΚΝΑ, έστειλε το
χαρμόσυνο μήνυμα των
Χριστουγένων με τις συνεστιάσεις που πραγματοποίησαν οι τέσσερεις Φιλόπτωχες της Κοινότητας.
Κατ’ αρχήν, η Φιλόπτωχος
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
έδωσε το Χριστουγενιάτικο
της γεύμα στις 16 Νοεμβρίου
στην αίθουσα του Ολύμπικ
Χωλ.
Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου
πραγματοποιήθηκε το γεύμα της Φιλοπτώχου του Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου στην παραπλεύρως της εκκλησίας κοινοτική αίθουσα του Θέμπαρτον.
Την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου η Φιλόπτωχος των
Αγίων Κων/νου και Ελένης,
πραγματοποίησαν πλούσιο
γεύμα στην αίθουσα του
Ιερού Ναού στο Goodwood.

Παρασκευή λουκουμάδων στο Χριστουγενιάτικο τραπέζι της Φιλοπτώχου Αγ. Κωνσταντίνου
και Ελένης στο Goodwood
Και την Τρίτη 30 Νοεμ- αριθμό ατόμων που έχουν οι παρευρισκόμενοι είχαν
β ρ ί ο υ δ ώ θ η κ ε τ ο Χ ρ ι - το δικαίωμα κάτω από τα την ευκαιρία να κερδίσουν
στουγενιάτικο γεύμα της μέτρα της κυβέρνησης, να πλούσια δώρα που βγήκαν
Φιλοπτώχου της Κοίμησης συγκεντρωθούν σε συνε- στις λαχειοφόρους. Ιδιαίτερη
της Θεοτόκου, στην Κοινοτική στιάσεις. Επίσημοι προαίθουσα παραπλεύρως του σκεκλημένοι της πολιτείας αίσθηση όμως προκάλεσε το
Ιερού Ναού της Παναγίας.
έδωσαν επίσης το παρών πολιτιστικό πρόγραμμα των
εκδηλώσεων, με τις χορωδίες
Ολες οι Χριστουγενιάτικες τους.
εκδηλώσεις των Φιλοπτώχων
Πλούσια ήταν τα γεύματα των Φιλπτώχων να ψάλουν
της Κοινότητας έγιναν με που ετοιμάσθηκαν από τις τα κάλαντα των Χριστουγέαπόλυτη επιτυχία και συγ- ακούραστες κυρίες των Φιλο- νων και της εορταστικής περικ έ ν τ ρ ω σ α ν το ν μ έ γ ι σ το πτώχων της Κοινότητας ενώ όδου ( Βλ. σελ. 10, 13, 16)

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Γηροκομειο στην Αδελαϊδα έπληξε ο Covid!
Τις τελευταίες ημέρες ενας οίκος καλύψουν τις βάρδιες κατά τη διάρκεια
Η δίκη για τους θανατους
ε υ γ η ρ ί α ς σ τα β ο ρ ε ι ο α ν α τολ ι κά αυτής της περιόδου διακοπών».
προάστια της Αδελαΐδας αναζητούσε Το γηροκομείο θα πληρώνει όλους
στο γηροκομείο

Μετά από 17 μήνες, συγγενείς όσων
πέθαναν στο πιο θανατηφόρο ξέσπασμα
του κορωνοϊού στην Αυστραλία ήλπιζαν
σε κάποιες απαντήσεις στη διάρκεια της
ακροαματικής διδικασίας τον περασμένο
μήνα.
Αντίθετα, σύμφωνα με το ABC, έφυγαν
απογοητευμένοι και θυμωμένοι από το
ιατροδικαστικό δικαστήριο της Μελβούρνης.
Η μαρτυρία δυο βασικών μαρτύρων αναμενόταν ότι θα ήταν το αποκορύφωμα των
πολλαπλών ακροάσεων για 50 θανάτους
στο γηροκομείο του αγίου Βασιλείου. Αυτή
η μαρτυρία κράτησε μόνο για ένα λεπτό.
«Μετά από νομική συμβουλή, αρνούμαι
να δώσω μαρτυρία διότι μπορεί να με
ενοχοποιήσει για αδίκημα σύμφωνα με την
αυστραλιανή νομοθεσία», είπε ο πρώην
πρόεδρος της “Βασιλειάδας” Κον Κόντης.
Την ίδια απάντηση έδωσε και η πρώην
διευθύντρια Βίκυ Κως. Οι δυο, αρνήθηκαν
ακόμη και να επιβεβαιώσουν τους τίτλους
εργασίας τους. Κατά τη διάρκεια της
έρευνας, ο ιατροδικαστής Τζον Κέιν άκουσε
στοιχεία για επιδείνωση των συνθηκών
και την αταξία στην οποία επέπεσε το
γηροκομείο κατά τη διάρκεια της επιδημίας
τον προηγούμενο Ιούλιο.
Να σημειωθεί ότι οι συγγενείς των
νεκρών του ιδρύματος εξακολουθούν
να αναμένουν κάποιες απαντήσεις για το
θάνατο των δικών τους. Η δίκη για την
πολύκροτη υπόθεση θα συνεχιστεί.

επειγόντως προσωπικό κατά τη
διάρκεια των Xριστουγέννων,
καθώς 22 ένοικοι βρέθηκαν θετικοί
σ το ν κο ρ ο ν ο ϊ ό κα ι κα λο ύ ν τα ν
υπάλληλοι των ασθενοφόρων
να εργαστούν στο γηροκομείο.
Από την ημέρα των Χριστουγέννων
το τμήμα υγείας ΝΑ ανέφερε συνεχώς
αυξανόμενο αριθμό νέων κρουσμάτων COVID-19. Δώδεκα από
τους ασθενείς νοσηλεύονται στο
νοσοκομείο - τέσσερις από τους οποίους είναι στην εντατική.
Η Αυστραλιανή Ομοσπονδία
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής ΝΑ
δημοσίευσε μια αγγελία ότι ζητούνται
υπάλληλοι για το ιταλικό γηροκομείο
Bene στο St Agnes, λέγοντας ότι
το ξέσπασμα του COVID-19 είχε
αναγκάσει πολλούς από τους εργαζόμενους του ιδρύματος σε απομόνωση.
Σύμφωνα με το ABC, «η Αυστραλιανή Ομοσπονδία Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής έχει λάβει μια επείγουσα
έκκληση από το γηροκομείο που
λέει ότι έχουν απόλυτη ανάγκη
προσωπικού λόγω της επιδημίας
COVID-19», έγραφε η διαφήμιση.
«Έχουν απελπιστική ανάγκη από
αδειούχους νοσοκόμους, αδειούχους
ν ο σ η λ ε υ τ έ ς κ α ι ε ρ γ α ζό μ ε ν ο υ ς
στον τομέα της φροντίδας για να

τους εργαζομένους κατά 25 τοις εκατό
πάνω από τα ποσοστά συμφωνίας
της επιχείρησης, αφού εξασφαλίσει
βοήθεια από το Υπουργείο Υγείας και
Ευημερίας.
Το νοσηλευτικό προσωπικό που
ενδιαφέρεται να βοηθήσει πρέπει
να υποβάλει επειγόντως αίτηση.
Η κλήση ήρθε 10 ημέρες αφότου το
τμήμα υγείας ΝΑ επιβεβαίωσε ότι δύο
εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
που βρέθηκαν θετικοί στον COVID19 είχαν επισκεφθεί τουλάχιστον 22
ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων
σ τα π ρ ο ά σ τ ι α τ η ς Α δ ε λα ΐ δ α ς .
Δεν είναι σαφές εάν το ιταλικό Bene
ήταν ένα από αυτά τα ιδρύματα.
Εν τω μεταξύ, η Ένωση Εργαζομένων Ασθενοφόρων της πολιτείας είπε ότι οι παραϊατρικοί
κλήθηκαν να αναπληρώσουν
προσωπικό στο γηροκομείο την
παραμονή των Χριστουγέννων
και τους ζητήθηκε να βοηθήσουν
ξανά τη νύχτα των Χριστουγέννων.
Ο υπεύθυνος της Ένωσης Εργαζομένων Ασθενοφόρων, Τζος Κάρποβιτς,
δήλωσε ότι «η επείγουσα έκκληση για
βοήθεια ήταν άνευ προηγουμένου.
Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει ζητηθεί
από παραϊατρικούς να βοηθήσουν
σε νοσηλευτικά καθήκοντα», είπε ο κ.
Κάρποβιτς.

Βουλευτές γράπωναν χρήματα που δεν δικαιούνταν
Ο πρώην φιλελεύθερος βουλευτής
της Νότιας Αυστραλίας, Troy Bell,
κατηγορήθηκε για περισσότερα από 50
αδικήματα για τη χρήση του Επιδόματος
Διαμονής των βουλευτών χωρις να το
δικαιούται.
Ο βουλευτής του Μάουντ Γκέμπια κ.
Μπελ επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει 52
κατηγορίες αλλά είπε ότι θα τις αρνηθεί.
Το επίδομα διαμονής μελών της
χώρας είναι μια χρηματική αποζημίωση
σε επαρχιακούς βουλευτές που πρέπει
να διανυκτερεύσουν στην πόλη για
εργασία, και των οποίων ο συνήθης
τόπος διαμονής απέχει περισσότερα
από 75 χιλιόμετρα από την Αδελαΐδα.
Περισσότερα από $100.000 αμφισβητούμενες αξιώσεις έχουν εντοπιστεί ότι
πληρώθηκαν παράτυπα από πέρυσι όταν
ξέσπασε το σκάνδαλο στα ΜΜΕ.
Ο κ. Bell φέρεται να έχει συμφωνήσει να
πληρώσει πίσω $42.728 που έλαβε από τη
Βουλή χωρίς να τα δικαιούται από το 2014.
Ενμας άλλος βουλευτής των Φιλελευθέρων,
ο Φρέιζερ Έλις πλήρωσε 42.130
δολάρια προτού κινηθούν ποινικές
διώξεις εναντίον του από τον Ανεξάρτητο
Επίτροπο κατά της Διαφθοράς.
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις κατηγορίες, ο κ.

Μπελ είπε ότι γνώριζε ότι “παρόμοιες
κατηγορίες έχουν διατυπωθεί εναντίον
ορισμένων άλλων βουλευτών της χώρας,
ορισμένοι από τους οποίους έκτοτε
παραδέχθηκαν ότι διεκδίκησαν παρόμοια
επιδόματα χωρίς να δικαιούνται”.
«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει
ληφθεί η απόφαση για ποινική δίωξη σε
βάρος μου και όχι σε άλλους, ή γιατί οι
αρχές περίμεναν μέχρι τώρα για να μου
επιδώσουν αυτές τις κατηγορίες», είπε.
«Η κοινότητά μου (στο Μάουντ Γκέμπια)
παραμένει στο χείλος μιας μεγάλης κρίσης
της δημόσιας υγείας και απέχουμε μόνο
τρεις μήνες από τις εκλογές.
«Έχω κάθε πρόθεση να είμαι
υποψήφιος στις εκλογές του 2022 και θέλω
να διαβεβαιώσω την κοινότητά μου ότι
μπορεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στα
λόγια και τις πράξεις μου ως εκπρόσωπος
τους στην πολιτεία μας», πρόσθεσε.
Οι πολιτειακές εκλογές της Νότιας
Αυστραλίας πρόκειται να διεξαχθούν τον Μάρτιο του νέου έτους.
Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι, οι
υπουργοί Tim Whetstone και Stephan
Knoll παραιτήθηκαν από το πολιτειακό
υπουργικό συμβούλιο αφού εισέπραξαν
μεταξύ τους περισσότερα από 30.000
δολάρια σε παρόμοιες παράτυπες

πληρωμές.
Οι επι πολλών ετών βουλευτές
των Φιλελευθέρων Τέρι Στήβενς και
Άντριαν Πέντερικ παραιτήθηκαν επίσης
από τις θέσεις τους ως πρόεδρος ο
πρώτος κααι μέλος του Νομοθετικού
Συμβουλίου ο δεύτερος μετά από ανάλογα
σκάανδαλα σχετικά με το ίδιο επίδομα.
Η έρευνα του ABC για το επίδομα
αποκάλυψε ότι ο κ. Μπελ έμενε, χωρίς
ενοίκιο, στο σπίτι του κ. Stephens στο
Norwood ενώ παρακολουθούσε τις
κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις.
Οι νέες κατηγορίες δεν σχετίζονται
με τη συνεχιζόμενη μακροχρόνια υπόθεση κλοπής, για την οποία ο βουλευτής
του Μάουντ Γκέμπια παραιτήθηκε
από το Φιλελεύθερο Κόμμα το 2017,
αφού κατηγορήθηκε για κλοπή και ανέντιμο χειρισμό εγγράφων. Αυτά προέκυψαν από μια έρευνα της Επιτροπής Κατά της Διαφθοράς σχετικά με
ατασθαλίες που έγιναν σε ένα ανεξάρτητο
εκπαιδευτικό κέντρο στο Mount Gambier
που διαχειριζόταν ο Μπέλ πριν εκλεγεί
βουλευτής. Αυτό το θέμα επρόκειτο να
εκδικαστεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο,
αλλά το θέμα έχει καθυστερήσει για τον
Οκτώβριο, ενώ ο κ. Bell επιδιώκει να
ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ρεπορτάζ
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ΝΕΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ
Νεκρανάσταση του ΠΑΣΟΚ
χωρίς... Παπανδρέου

Ως μια νέα σελίδα στην ιστορία του
ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε τη νίκη του ο
Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τις πρώτες
του δηλώσεις, μετά την ανακοίνωση των
επίσημων αποτελεσμάτων του δεύτερου
γύρου για την ηγεσία του κόμματος.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέγραψε
καθαρή νίκη έναντι του ανθυποψηφίου του
Γιώργου Παπανδρέου, με τα αποτελέσματα
να του δίνουν ποσοστό 67,9% από τους
200.000 ψηφίσαντες.
«Σήμερα ανοίγει μια νέα σελίδα για την
ιστορία της δημοκρατικής παράταξης και το
ΠΑΣΟΚ», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης,
κατά τις πρώτες του δηλώσεις.
Έκανε λόγο για μια νέα εποχή που
αρχίζει «με δυναμισμό, με αισιοδοξία, με
αυτοπεποίθηση» και δεσμεύτηκε ότι το
κόμμα θα προχωρήσει με ενότητα «στην
ανανέωση και αναγέννηση της δημοκρατικής
παράταξης».
«Ευχαριστώ τους εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες που συμμετείχαν στην εκλογική
διαδικασία καταθέτοντας τις αγωνίες τους,
τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον.
Με αυτή τη μεγάλη συμμετοχή έκαναν την
παράταξή μας πιο δυνατή και θύμισαν
στον ελληνικό λαό πόσο βαθιά ρίζα έχει
στην ελληνική κοινωνία», ανέφερε ο νέος
Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.
«Φίλες και φίλοι, η αναμέτρηση τελείωσε απόψε. Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές
και νικημένοι. Μόνος νικητής είναι το
ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη», υπογράμμισε.
«Έχω πλήρη επίγνωση της ευθύνης που
αναλαμβάνω. Δεσμεύομαι να μετατρέψω
τη μεγάλη νίκη της παράταξης σε μια νίκη
της πατρίδας. Γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει
περισσότερα. Θα αγωνιστούμε για την
Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας,
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής
αξιοπρέπειας και της προοπτικής όλων των
Ελλήνων», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.
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“Σοβαρά προβλήματα στην ψυχική υγεία”

Μέχρι και 60% των κλήσεων στη
γραμμή βοηθείας ψυχικής υγείας
της Νότιας Αυστραλίας παραμένουν
αναπάντητα, λόγω ελλείψεων προσωπικού και ελαττωματικού εξοπλισμού διαπιστώνει η ένωση νοσηλευτών της πολιτείας μας.
Η Elizabeth Dabars του συνδικάτου νοσηλευτών λέει ότι «μεταξύ
30 και 60 τοις εκατό των κλήσεων
δεν απαντώνται σε καθημερινή
βάση».
Η Ελίζαμπεθ Ντάμπαρς, γραμματέας της Ομοσπονδίας Νοσηλευτικής και Μαιευτικής ΝΑ, είπε ότι
η Υπηρεσία βοηθείας για άτομα με
ψυχολογικά προβλήματα, μια κρατική τηλεφωνική υπηρεσία, λάμβανε
από 100 έως 120 κλήσεις την ημέρα
από άτομα που βρίσκονται σε κρίση.
Είπε ότι τα είδη των κλήσεων
που λάβαιναν οι κλινικοί γιατροί
ήταν από αναξιοπαθούντα άτομα
που είχαν τάσεις αυτοκτονίας ή
είχαν ψυχωτικό επεισόδιο ή από
οικογένειες ανθρώπων σε κρίση.

Ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι
κλινικοί γιατροί τους συνέδεαν με
νοσοκομεία, ασθενοφόρα ή ψυχιάτρους.
Αναφέρθηκε σε ένα τηλεφώνημα
πο υ έ κα ν ε μ ι α α π ε λ π ι σ μ έ ν η
μητέρα της οποίας ο έφηβος
γιος είχε απειλήσει να κάνει
κακό στον εαυτό του επειδή
τον βασάνιζαν κακές σκέψεις.
Το μέλος του προσωπικού μπόρεσε να αποτρέψει τον γιο της,
ενώ μετά έδωσε στην οικογένεια συμβουλές και τους συνέδεσε με συνεχή υποστήριξη.
«Αυτή είναι η φύση και η σοβαρότητα αυτών των κλήσεων», είπε.
Είπε ότι ούτε η ίδια ούτε η υπηρεσία
γνώριζαν τι συνέβη με τους
ανθρώπους των οποίων οι κλήσεις
έμειναν αναπάντητες.
Η κ. Dabars είπε ότι ήταν
ε π ί σ η ς τ ρ α υ μ α τ ι κό γ ι α το υ ς
λήπτες των τηλεφωνημάτων που
μπορούσαν να δουν τις κλήσεις
να ολοκληρώνονται αλλά δεν

μπορούσαν να τις απαντήσουν
διότι την ίδια στιγμή μιλούσαν με
άλλο άτομο που είχε ανάγκη και
έπρεπε να του δώσουν την κατάλληλη αξιολόγηση και βοήθεια.
Να σημειωθεί ότι οι κλήσεις στη
γραμμή βοήθειας προέρχονται από
άτομα που χρειάζονται επείγουσα
βοήθεια.
Υπήρχαν επίσης πέντε κενές
θέσεις πλήρους απασχόλησης που
έπρεπε να καλυφθούν, αλλά ήταν
δύσκολο να βρεθεί εκπαιδευμένο
προσωπικό είπε η κα. Dabars. Είπε
ότι της είχαν υποσχεθεί ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για την κατάλληλη προετοιμασία των
νοσοκόμων για τον ρόλο, αλλά δεν
της έχει παραδοθεί ακόμη.
H κ. Dabars είπε ότι από τότε
πο υ μ ε τα κό μ ι σ ε σ το ί δ ρ υ μ α
Glenside το 2020, η χρηματοδοτούμενη από την κυβέρνηση
Τηλεφωνική Υπηρεσία Ψυχικής
Υγείας έχει επιδεινωθεί σε ανησυχητικά επίπεδα». Η κ. Dabars

χαρακτήρισε την έλλειψη νοσηλευτών ψυχικής υγείας της ΝΑ ως
«μακροπρόθεσμη αποτυχία» των
διαδοχικών κυβερνήσεων.
Κάλεσε τον επικεφαλής ψυχίατρο John Brayley να αντιμετωπίσει την ανεκπλήρωτη ζήτηση,
τις ελλείψεις εργατικού δυνα-μικού
και τα θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας
για το κοινό και το προσωπικό.
«Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι
άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια
να μπορούν να τη λάβουν έγκαιρα
και κατάλληλα», είπε η κ. Dabars.
«Ανησυχούμε πολύ που αυτή
η συνεχιζόμενη αποτυχία να
στελεχωθεί σωστά η υπηρεσία
σημαίνει ότι τα τηλέφωνήματα από
άτομα που έχουν άμεση ανάγκη
μένουν αναπάντητα».
Εάν εσείς ή κάποιος που
γνωρίζετε χρειάζεται βοήθεια,
μπορείτε να τηλεφωνείτε στο:
Lifeline στο 13 11 14.

Σούπερμαρκετ δικάστηκε να πληρώσει $1.55 εκατομ. στους εργαζόμενους
Ο Ό μ ι λο ς σ ο ύ π ε ρ μ α ρ κ ε τ
Romeo συμφώνησε να πληρώσει στους εργαζομένους 1,55
εκατομμύρια δολάρια σε απλήρ ωτο υ ς μ ι σ θ ο ύ ς , ω ς μ έ ρ ο ς
μιας ομαδικής αγωγής κατά
το υ κολο σ σ ο ύ τω ν σ ο ύ π ε ρ
μάρκετ στο Ομοσπονδιακό
Δικαστήριο της Αυστραλίας.
Η απόφαση εκδόθηκε την Παρασκευή από τη δικαστή Natalie
Charlesworth και ισχύει για
τα Romeo’s του Lockleys και
Romeo’s της ΝΝΟ, τα οποία
διαθέτουν 12 καταστήματα στη
ΝΑ και 14 στη ΝΝΟ αντίστοιχα.
Είναι κατανοητό ότι η ομαδική

αγωγή, η οποία ξεκίνησε πέρυσι,
περιλαμβάνει περίπου 500 νυν
και πρώην έμμισθους υπάλληλους
που απασχολούνται στα σούπερμαρκετ Romeo’s μεταξύ Νοεμβρίου 2014 και Νοεμβρίου 2020.
Η δικηγορική εταιρεία που
εκπροσωπεί τους εργαζομένους, Adero Law, κατηγόρησε
την εταιρεία ότι δεν πληρώνει
υπερωρίες, πέναλτι, επιδόματα
και πληρωμή δικαιωμάτων στην
ετήσια άδεια και ότι προβαίνει σε
τακτικές ελαχιστοποίησης των
μισθών. Ο Adero Law αρχικά
υπολόγιζε ότι η εταιρία Romeos
θα μπορούσε να χρωστάει στους

ADVERTISEMENT

εργαζόμενους έως και 20 εκατομμύρια δολάρια.
Ο δικηγόρος Ash Cutchie,
είπε ότι ενώ το συμφωνηθέν
ποσό διακανονισμού των 1,55
εκατομμυρίων δολαρίων ήταν
σημαντικά μικρότερο από ό,τι
αρχικά είχε υπολογιστεί, το ποσό
αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί.
“Το συνολικό ποσό διακανονισμού
που καταβάλλεται από τη Romeo’s
θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των εργαζομένων που θα υποβάλουν
απαιτήσεις”, είπε. «Εάν εγκριθεί,
ο δ ι α κα ν ο ν ι σ μ ό ς α πο φ ε ύ γ ε ι
την ανάγκη για μια μακρά και

δαπανηρή νομική διαδικασία».
Τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν προθεσμία
έως τις 7 Ιανουαρίου για να
δηλώσουν τις απαιτήσεις τους.
Η εντολή του δικαστή Charlesworth
δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το
δικαστήριο και εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες - συμπεριλαμβανομένου του πόσοι άλλοι
υ πά λ λ η λο ι θ α ε μ φ α ν ι σ το ύ ν .
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αρχίσουν να λαμβάνουν ποσά διακανονισμού στις αρχές του επόμενου
έτους.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
Εργατική κινητοποίηση δεσμοφυλάκων

Δεκάδες δεσμοφύλακες στη φυλακή
Mount Gambier αποχώρησαν από
το χώρο την περασμένη βδομάδα
κα θ ώ ς κ λ ι μ α κώ ν ε τα ι η ε ρ γ α τ ι κ ή
κινητοποιηση από μέλη του συνδικάτου.
Η μαζική αποχώρηση των υπαλλήλων
αφήνει ένα μικρό αριθμό δεσμοφυλάκων σε μια από τις μεγαλύτερες
φυλακές της Νότιας Αυστραλίας.
Η εκστρατεία των Ενωμενων Εργατικών
Συνδικάτων, σηματοδοτεί την τρίτη
φορά που οι δεσμοφύλακες συμμετείχαν
σε εργατική κινητοποίηση στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις των φυλακών.
Σύμφωνα με αξιωματούχους του
συνδικάτου, η διοίκηση της εταιρίας
που διαχειρίζεται τις φυλακές συνεχίζει να «αγνοεί σοβαρά ζητήματα
ασφάλειας» που εγείρονται από
το εργατικό δυναμικό που επικεντρώνεται στη χρόνια υποστελέχωση.
Ο επικεφαλής του συνδικάτου Ντάρεν
Ρόμπερτς είπε ότι το προσωπικό είχε
ανησυχίες για τους κινδύνους που
συνδέονται με την κατανάλωση φαγητού
που παρασκευάζουν οι κρατούμενοι.

Εκδήλωση του
“Κολοσσού”

Την Χριστουγενιάτικη του εκδηλωσ η π ρ α γ μ α τοπο ί η σ ε ε π ί σ η ς τ η ν
1η Δεκεμβρίου και ο Παρροδιακός
Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας “Ο
Kολοσσός”, στην ιδιόκτητη του αίθουσα
στο Henley Beach Road, Torrensvile.
Το πλούσιο φαγητό που πρόσφερε ο
σύλλογος, απόλαυσαν οι άνω των
120 παρευρισκομένων που πήραν
μια πρώτη γεύση από τον ερχομό των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
μ έ σ α σ το ε ο ρτα σ τ ι κό κ λ ί μ α τ η ς
αίθουσας του Κολοσσού. Πλούσια
δώρα είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν
οι παρευρισκόμενοι ενώ η χορωδία
έδωσε έντονο Χριστουγενιάτικο χρώμα
ψάλλοντας τα Χριστουγενιάτικα κάλαντα.

Μνημόσυνο της
Φώφης Γεννηματά

Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν 40 μέρες από τον θάνατο της
προέδρου του ΚΙΝΑΛ (πρώην ΠΑΣΟΚ)
Φώφης Γεννηματά η οποία έφυγε από
τη ζωή σε ηλικία 57 ετών μετά από
χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η μνήμη
της τιμήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο των
Αθηνών παρουσία της οικογένειας της
και πλήθους κόσμου.
Να σημειώσουμε ότι μνημόσυνο
τέλεσαν επίσης τιμητές της μνήμης της
Φώφης Γεννηματά στην Αδελαιδα. Το
μνημόσυνο έγινε από φίλους της στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου
υπό του π. Ιωάννη Κονιδάρη.

Εφυγε ο
Νταλαϊθούγκου

Ο πρωτοπόρος ιθαγενής ηθοποιός David Νταλαϊθούγκου πέθανε
προ ημερών σε ηλικία 68 ετών.
Ο Dalaithngu ήταν από τη φυλή
Μαντχαλπιούγκου του λαού Γιόλγκου
και μεγάλωσε στη γη του Αρνχεμ.
Η Γουιτιάνα Μαρίκα, γιος του Νταλαϊθούγκου επίσης ηθοποιός,
ε ί π ε ότ ι ο πα τ έ ρ α ς το υ ά φ η σ ε
μια τεράστια κληρονομιά.
“Λυπούμαστε για την απώλεια του
διάσημου άνδρός που ξεκίνησε ένα
μεγάλο ταξίδι μόνος του. Αυτό το όνομα
που έφερε, μιλάει από μόνο του. Με το
όνομα που έφερε γεννήθηκε ισχυρός”,
είπε. «Ήρθε από την έρημο και έγινε
το μεγαλύτερο και λαμπρότερο αστέρι
μας για όλους τους ανθρώπους των
Γιολγκού και για όλες τις φυλές των
ιθαγενών. Τον ευχαριστώ, τον αγαπώ,
αναπαύσου εν ειρήνη πατέρα μου», είπε
ο γιος του Νταλαϊθούγκου. Μια ααπό τις
μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν το Storm
Boy, το παιδί της κααταιγίσας. που
γύρισε στη Νότια Αυστραλία το 1976 και
γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία.
Συλλυπητήριες δηλώσεις για το
θάνατο του Νταλαϊθούγκου έκαναν

πλήθος παραγόντων της πολιτικής
και των τεχνών μεταξύ των οποίων ο
Πρέμιερ Στήβεν Μάρσιαλ και ο Αρχηγός
των Εργατικών Πήτερ Μαλινούσκας.

Στη φυλακη: Κτύπησε τη σύζυγό του

Ένας άνδρας από την Αδελαΐδα
φυλακίστηκε επειδή γρονθοκόπησε
επανειλημμένα την «ανυπεράσπιστη»
σύντροφό του. Όταν συνελήφθη ο
Sam Ryan Cooney, 32 ετών, είπε
στην αστυνομία ότι θα έπρεπε να
απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του
συντρόφου του αντί για τον ίδιο.
Παραδέχθηκε ενοχή για βίαια
επίθεση, επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση βλάβης στην πρώην σύντροφό
του τον περασμένο Οκτώβριο.
Κατά την προχθεσινή καταδίκη
του, ο δικαστής Μάικλ Έβανς είπε ότι
ο Κούνεϊ έπαιρνε ναρκωτικά όταν τη
γρονθοκόπησε πολλές φορές μπροστά
στον μικρό γιο της – μια επίθεση που
προκάλεσε σοβαρή σωματτική βλάβη
στο θύμα και προκάλεσε απώλεια της
όρασής της.
«Η κοινότητα δεν έχει καμία ανοχή
σε αυτού του είδους της συμπεριφοράς”,
είπε ο δικαστής. Ο Cooney, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών.

ΑΓΑΠΗΣΕ... ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟ

Την μαχαίρωσαν
οι δικοί της!

Τρεις άνδρες και δυο γυναίκες κατηγορούνται για την απόπειρα δολοφονίας μιας γυναίκας που φέρεται να
μαχαιρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου
σε χώρο στάθμευσης ενός εμπορικού
κέντρου στα βόρεια της Αδελαΐδας.
Για το περιστατικό συνελήφθησαν
τρεις άνδρες και δυο γυναίκες και
κατηγορήθηκαν από την Αστυνομία
της ΝΑ. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν
τη γυναίκα να μαχαιρώνεται και στη
συνέχεια να αναγκάζεται να μπει σε
ένα κόκκινο Holden Cruze στο Sefton
Park Plaza στην Main North Road. Η
αστυνομία περιέγραψε την επίθεση
ως «ενδοοικογενειακό περιστατικό».
Α φ ο ύ κ λ ή θ η κα ν σ το σ η μ ε ί ο , ο ι
αστυνομικοί πήγαν σε ένα σπίτι
στο παραπλήσιο Blair Athol όπου
βρήκαν την 21χρονη γυναίκα
να αιμορραγεί με σοβαρά τραύμ α τα α π ό μ α χα ί ρ ι σ τ η ν κο ι λ ι ά .
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο
κ ε ν τ ρ ι κό ν ο σ ο κο μ ε ί ο Α δ ε λα ΐ δ α ς .
Τα τραύματά της δεν πιστεύεται
ότι είναι απειλητικά για τη ζωή της.
Ο πατέρας, δυο αδέλφια, η μητέρα και
η αδελφή του θύματος, από το Blair
Athol συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν
για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Πρόκειται για τους γονείς, δυο αδελφούς
και μια αδελφή του θύματος οι οποίοι
παρουσιάσθηκαν χθες στο τοπικό
δικαστήριο. Οπως έγινε γνωστό, αιτία
της απόπειρας φόνου ήταν η ερωτική
σχέση της νεαρής μουσουλμάνας
με άτομο άλλης θρησκείας, κάτι το
οποίο δεν ενέκριναν οι συγγενείς της.
Η αστυνομία είπε ότι οι έρευνές της
συνεχίζονται.

Τραγωδία στην
Τασμανία

Πέντε παιδιά έχασαν την ζωή τους
και αρκετά είναι τραυματισμένα αφού
ένα φουσκωτό κάστρο στο οποίο έπαιζαν τα παιδιά «πέταξε» στον αέρα στο
σχολείο Hillcrest Primary στην πόλη
Devonport της Τασμανίας.
Η αστυνομία συνεχίζει και τις έρευνες
για την τραγωδία στο Δημοτικό Σχολείο
Hillcrest στο Ντέβονπορτ, όπου πέντε
παιδιά από την έκτη τάξη έχασαν τη
ζωή τους. Άλλα τέσσερα παιδιά έχουν
τραυματιστεί σοβαρά και ένα πέμπτο
είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.
Θυμίζουμε πως η τραγωδία συνέβη
την περασμένη βδομάδα όταν το
φουσκωτό κάστρο στο οποίο έπαιζαν
«πέταξε» δέκα μέτρα λόγω του ανέμου
και τα παιδιά έπεσαν στο έδαφος.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα
θύματα ήταν περίπου 11 έως 12 ετών,
τρία αγόρια και δυο κορίτσια.
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ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ

Αντίποδες αρ. 67

Την Παρασκευή 17 Δεκεμ- της Ελληνικής Επανάστασης
βρίου παρουσιάστηκε στη από το 1789 μέχρι το 1833
Μελβούρνη το τεύχος αριθμός και το άλλο μια παρουσίαση
67 του περιοδικού Αντίποδες. 15 πινάκων ζωγραφικής από
Οι Αντίποδες, λογοτεχνικό διάφορους ζωγράφους (Ντεκαι πολιτιστικό
λακρουά, Βρυζάκη,
έντυπο του ΕλληΙ σ α ΐ α , Θ ε ό φ ι λο ,
νο α υ στ ρα λ ι α νο ύ
Ζωγράφο-ΜακρυΠολιτιστικού Συνγιάννη, και άλλους)
δέσμου Μελβούρμε θέματα από την
νης είναι το μακροΕλληνική Επανάβιότερο περιοδικό
σταση.
το υ ε ί δ ο υ ς το υ
Η αναφορά στην
στην Αυστραλία
α δ ι ά κοπ η π ε ν η και ίσως ένα από
ντάχρονη συνέχεια
τα μακροβιότερα
του λογοτεχνικού
του Ελληνισμού
έργου της Γιώτας
της Διασποράς.
Κριλή δίνεται με
Του
Πρωτοεκδόθηκε το
τρία άρθρα των
1974 ενώ ο πολι- Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ Βρασίδα Καραλή.
τ ι σ τ ι κό ς Σ ύ ν δ ε - Drymon9@gmail.com Ελένης Νίκα και
σμος ιδρύθηκε το
Χρήστου Φίφη και
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
1970. Αρχικά η
του εισαγωγικού
εκδοτική επιτροπή
σημειώματος
επεδίωκε να το εκδίδει δύο ή της Καίτης Αλεξοπούλου. Η
περισσότερες φορές το χρόνο, Γιώτα Κριλή ασχολήθηκε με
αλλά με το χρόνο, αυτό απο- όλα τα είδη του λογοτεχνικού
δείχτηκε ανέφικτο. ΄Ετσι εκδί- λόγου (ποίηση, πεζογραφία,
δεται άπαξ του έτους και μέχρι θ έ α τ ρ ο , π α ρ α μ ύ θ ι ) . Το
σήμερα, σε 48 χρόνια έχουν έργο της τιμήθηκε το 2019
εκδοθεί 67 τεύχη.
μ ε δ υ ο π ρ ώτα β ρ α β ε ί α Το περιοδικό ήταν από ποίησης και πεζογραφίας,
την αρχή δίγλωσσο και σ’ σ το δ ι α γ ω ν ι σ μ ό β ι β λ ί ο υ
αυτό έχουν δημοσιευτεί αρκε- του Ελληνοαυστραλιανού
τά αφιερώματα και έχουν Πολιτιστικού Συνδέσμου. Η
συμπεριληφθεί κατά καιρούς μυθιστορηματική της τριλογία
μερικά από τα σπουδαιότερα «Μονοπάτια της Ελευθερίας»
ελληνοαυστραλιανά κείμενα. ζωντανεύει με το λόγο το έπος
Τα τελευταία χρόνια το περιο- του 1821 και την πολυτάραχη
δικό εκδίδεται σε έγχρωμες περίοδο του Ελληνισμού του
εκδόσεις, με εγχρωμες εικό- 19ου αιώνα. Στα τρία αυτά
νες και φωτογραφίες που μαζί ιστορικά μυθιστορήματα η
με την ποικίλη ύλη του, το Κριλή δεν διστάζει να θέτει
καθιστούν το ίδιο ένα θαυ- δύσκολα κριτικά ερωτήματα
μάσιο έργο τέχνης και ένα κα ι ν α πα ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι , όχ ι
ε π ί τ ε υ γ μ α υ π ε ρ η φ ά ν ε ι α ς ωραιοποιημένες αλλά τεκμηγια τον Ελληνοαυστραλιανό ριωμένα ρεαλιστικές όψεις
Πολιτιστικό Σύνδεσμο και την τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς κο ι ν ω ν ί α ς
πολύχρονη ιστορία του.
για σημεία που άλλοι ασχοΤο τεύχος 67 που κυκλο- λούμενοι με θέματα ιστοριοφόρησε πρόσφατα περιέχει γραφίας αποφεύγουν ν’ αγγίένα αφιέρωμα στην επέτειο ξουν.
α π ό τα 2 0 0 χ ρ ό ν ι α τ η ς
Από τα άλλα άρθρα ξεχωΕλληνικής Επανάστασης, ένα ρίζω το άρθρο του Παύλου
αφιέρωμα στη συγγραφέα Ανδρόνικου στα Αγγλικά για
και ποιήτρια από το Σύδνεϊ τη μελοποιημένη σειρά του
Γιώτα Κριλή, διάφορα άλλα Επιταφίου του Γιάννη Ρίτσου
ά ρ θ ρ α , κ ε ί μ ε ν α πο ί η σ η ς από τον Μίκη Θεοδωράκη.
και πεζογραφίας, και ένα Υπάρχουν, επίσης, άλλα
π ε ρ ι σ κ ό π ι ο μ ε τ ι ς κ α λ - μικρότερα άρθρα αναφορές
λ ι τ ε χ ν ι κ έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς του Χρήστου Φίφη στο
κ α ι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ ο υ Γιώργο Ζάγκαλη, της ΝτίΣ υ ν δ έ σ μ ο υ σ τ ι ς ο π ο ί ε ς νας Αμανατίδου στην ποιησ υ μ π ε ρ ι λα μ β ά ν ο ν τα ι κ α ι τ ι κ ή σ υ λ λ ο γ ή « Α θ έ α τ ο
τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ο υ Ημερολόγιο» του Νίκου
λογοτεχνικού του διαγω- Νομικού, του Γιάννη Μηλίδη
νισμού. Το τεύχος προλο- σ τ η ν π ο ι η τ ι κ ή σ υ λ λ ο γ ή
γίζεται με το «Αντιπόδειο» «Λύπη τις νύχτες» του Χρίσημείωμα της Προέδρου του στου Χατζήπαπα και μια
Συνδέσμου κυρίας Καίτης β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η σ τ α
Αλεξοπούλου, ενός ατόμου Αγγλικά του βραβευμένου
που βρίσκεται στο τιμόνι του βιβλίου «Half the Perfect
Συνδέσμου για τα τελευταία World: Writers, Dreamers
23 χρόνια και αφιερώνει and Drifters on Hydra 1955τον περισσότερο χρόνο της 1964”, των Paul Genoni και
στη συνεχή πρόοδο του Tanya Dalzell από την Μαρία
οργανισμού και του περιο- Π α πα γ ε ω ρ γ ί ο υ - Φ ο ρ ο ύ δ η .
δικού. Θα αναφερθώ σε Το τ ε ύ χο ς φ ι λ ο ξ ε ν ε ί 2 1
συντομία στις παραπάνω πο ι ή μ α τα σ τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή
διάφορες κατηγορίες περιε- 11 ποιήματα στην Αγγλική,
χομένου:
έξι πεζογραφήματα και ένα
Το αφιέρωμα για τα 200 κείμενο στοχασμών στην
χρόνια από την Ελληνική Ελληνική και ένα πεζογράεπανάσταση περιέχει 12 φημα στην Αγγλική, διαφόρων
άρθρα (εφτά στην Ελληνική παροικιακών συγγραφέων.
και πέντε στην Αγγλική) που
Ο Σύνδεσμος οργανώνει
αναφέρονται σε διάφορες κ ά θ ε χ ρ ό ν ο μ ι α έ κ θ ε σ η
πτυχές της Επανάστασης, σε ζω γ ρ α φ ι κ ή ς κα ι τ ε χ ν ώ ν ,
πρωτεργάτες, όπως ο Ρήγας, τ η ν ‘ A n t i p o d e a n P a l e t t e
ο Κοραής, ο Καποδίστριας, ο E x h i b i t i o n ’ . Το 2 0 2 1 ο
Λόρδος Βύρων, ο Σολωμός, τίτλος της έκθεσης ήταν
η προσφορά των ελληνίδων ‘ M e t a m o r p h o s i s ’ γ ι α ν α
στην παλιγγενεσία, η ιστορία ταιριάζει με την κεντρική
της Σχολής Χιλλ στην Ελλάδα. ιδέα του εορτασμού των
Στ ο υ ς σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς τ ω ν 200 χρόνων από την Ελληάρθρων του αφιερώματος ν ι κ ή Ε π α ν ά σ τ α σ η . Το
περιλαμβάνονται ο Δημή- π ρ ό β λ η μ α , ό μ ω ς , ή τ α ν
τρης Αλεξόπουλος, ο Κώστας ότι λόγω του εγκλεισμού
Β ε ρτζι ά γ ι α ς , ο Κ υ ρ ι ά κο ς ένεκα του κορονοϊού δεν
Α μ α ν α τ ί δ η ς , ο Γι ώ ρ γ ο ς ήταν δυνατόν η έκθεση να
Κ α ν α ρ ά κ η ς , ο Κ ώ σ τ α ς γίνει σε κάποια κατάλληλη
Καλυμνιός, η Καίτη Αλεξο- αίθουσα. Η υπεύθυνη του
πούλου, ο Γιάννης Γεωργίου. Διοικητικού Συμβουλίου για
Το αφιέρωμα τελειώνει με τη διοργάνωση της έκθεσης
δυο αρκετά χρήσιμα άρθρα κυρία Αφροδίτη Καραλή είχε
στην Αγγλική του Γιάννη την ιδέα η έκθεση να γίνει
Γεωργίου - ένα χρονολόγιο σε τοίχους δρόμου της Μελ-

βούρνης και κάποιων προαστίων:
«Η υποκείμενη ουσία της
λέξης (‘Metamorphosis’),
γράφει η Αφροδίτη Καραλή,
αντιπροσώπευε πολύ περισσότερο τον ίδιο τον ΕλληνοΑ υ σ τ ρ α λ ι α ν ό Π ο λ ι τ ι σ τ ι κό
Σύνδεσμο. Με τον κόσμο
γύρω μας να αλλάζει, έπρεπε
και ο Σύνδεσμος να αλλάξει,
να προσαρμοστεί και ωστόσο
να προχωρήσει.»
Και πράγματι προχώρησε.
Η έκθεση στους τοίχους των
δρόμων, στην οποία έλαβαν
μέρος 14 ελληνοαυστραλοί
καλλιτέχνες προχώρησε και
σημείωσε επιτυχία.
Ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο
των καλλιτεχνικών του
δραστηριοτήτων διοργανώνει
μια τάξη μαθημάτων
ζωγραφικής κάθε Σάββατο
στην οποία διδάσκει η
Μαίρη Ραφαήλ. Το τεύχος 67
παρουσιάζει 11 πίνακες που
φιλοτεχνήθηκαν από τους
μαθητές αυτούς που είναι
μέλη και φίλοι του Συνδέσμου.
Στη συγκέντρωση της 17
Δεκεμβρίου παρουσιάστηκαν
μαζί με το περιοδικό Αντίπο δ ε ς τα α ποτ ε λ έ σ μ α τα
του λογοτεχνισκού διαγωνισμού του Συνδέσμου. Ο
λογοτεχνικός διαγωνισμός
καθιερώθηκε για πρώτη φορά
το 1980 και εξακολουθεί
κάθε χρόνο. Γίνεται και στις
δυο γλώσσες (Ελληνική και
Αγγλική) και περιλαμβάνει
ποίηση και διήγημα. Το περιοδικό Αντίποδες δημοσιεύει τις
εργασίες που πήραν πρώτα
βραβεία, από κάθε κατηγορία.
Με πρώτο βραβείο φέτος
τιμήθηκαν τα ποιήματα ‘Στον
Μ πα μ πά ! ’ τ η ς Χ ρ ι σ τ ί ν α ς
Σούμη, το ποίημα ‘Laskarina
Bouboulina 1771 – 1825’
της Jena Woodhouse, και το
διήγημα ‘Preveza’ του Chris
Papachristos, τα οποία και
δημοσιεύονται στο περιοδικό.
Στο περιοδικό, επίσης,
δίνεται η πληροφορία ότι
ο Ελληνοαυστραλιανός
Πολιτιστικός Σύνδεσμος
καταρτίζει έναν ηλεκτρονικό
κατάλογο καλλιτεχνών για
σημερινούς ελληνοαυστραλούς καλλιτέχνες ή και
εκείνους που ανέπτυξαν
κα λ λ ι τ ε χ ν ι κ ή δ ρ ά σ η σ το
πα ρ ε λ θ ό ν . Μ ε α υ τ ό το ν
τρόπο δημιουργείται ένα
καλλιτεχνικό αρχείο για τους
υ π ά ρ χο ν τ ε ς κ α λ λ ι τ έ χ ν ε ς
και επίσης εκείνους του
παρελθόντος, το οποίο θα
είναι ένα χρήσιμο αρχείο
για μελλοντικούς ερευνητές.
Ο Σύνδεσμος καλεί τους
Ελληνοαυστραλούς καλλιτέχνες να εγγραφούν σ’ αυτόν
τον καλλιτεχνικό ηλεκτρονικό
οδηγό. Για περισσότερες
πληροφορίες καλούνται να
επισκεφτούν την ηλεκτρονική
διεύθυνση gacl.com.au ή
να στείλουν email στο info gaclm@com.au, ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά
με τη Vasy Petros ή την
πρόεδρο Cathy Alexopoulos.
Τα τηλέφωνα υπάρχουν στο
περιοδικό.
Να εκφράσουμε συγχαρητήρια στον Ελληνοα υ σ τ ρ α λ ι α ν ό Π ολ ι τ ι σ τ ι κό
Σύνδεσμο για τις αξιόλογες
δραστηριότητές του και να
του ευχηθούμε πρόοδο και
επιτυχίες στο νέο χρόνο που
αρχίζει, το 2022.
(Ο Δρ Χρήστος Ν.
Φίφης είναι επίτιμος ερευνητής στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και
Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου La Trobe)
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Σκληρύνει τη θέση του στην οικονομία Βγαίνουν τα μαχαίρια στο ΔΗΣΥ

Η μεγάλη αγορά του Εμίνονου, η εμπορική καρδιά της
Κωνσταντινούπολης δίπλα στον
Κεράτιο, έχει αισθητά λιγότερο
κόσμο από ό,τι συνήθως. Κάνει
κρύο, αλλά ο ήλιος ρίχνει φως
παντού. «Η αγορά είναι άδεια, ο
κόσμος δεν έχει λεφτά πια και τα
κρατάει για να τρώει», μας λέει ένας
μεσήλικας έμπορος που κάθεται
άπραγος στην είσοδο του μικρού
του καταστήματος που πουλάει
φτηνά οικιακά σκεύη.
« Η λ ί ρ α χά ν ε ι κά θ ε μ έ ρ α
έναντι του δολαρίου και του ευρώ
και ο πληθωρισμός καλπάζει, η
κατάστασή μας γίνεται όλο και πιο
δύσκολη καθημερινά. ∆εν ξέρω πού
θα πάει όλο αυτό, αλλά δεν πάει
καθόλου καλά», λέει και συνεχίζει:
«Η κυβέρνηση μάς διαβεβαιώνει ότι
θα περάσουμε μερικούς δύσκολους
μήνες, αλλά ότι μετά όλα θα
αρχίζουν να πηγαίνουν καλύτερα.
∆εν είμαι όμως καθόλου σίγουρος
γι’ αυτό». Και αποφεύγει να πει
περισσότερα.
Εδώ και βδομάδες η τουρκική
λίρα βυθίζεται καθημερινά όλο
και πιο κάτω έναντι του ξένου
συναλλάγματος, ενώ τα πάντα ακριβαίνουν.
Στα σοκάκια του Εμίνονου, με
τον λίγο κόσμο, ξαφνικά μια μεγάλη
ουρά έξω από ένα κατάστημα που
πουλάει καφέ. «Ένα κιλό καφέ
έκανε στις αρχές του χρόνου 30
λίρες, σήμερα κάνει 150 λίρες και
σίγουρα θα αυξηθεί κι άλλο. Γι’ αυτό
περιμένω, να αγοράσω πριν ανεβεί,
γιατί κάθε μέρα μπορεί να δούμε
νέες αυξήσεις», λέει μια ηλικιωμένη
γυναίκα που περιμένει στωικά στην
ουρά.
Η βάση για τον τουρκικό καφέ
είναι εισαγόμενος καφές από τη
Βραζιλία που έχει ακριβύνει ούτως
ή άλλως, αλλά με την υποτίμηση
της λίρας ο καφές αρχίζει να
γίνεται ακριβό είδος για τον μέσο
Τούρκο. Αυτό άλλωστε είναι και ένα
από τα βασικά προβλήματα της
τουρκικής οικονομίας και εγχώριας
παραγωγής: ότι οι πρώτες ύλες
και τα μηχανήματα παραγωγής
έρχονται από το εξωτερικό και
σ υ ν ε πώ ς η κ α τά ρ ρ ε υ σ η τ η ς
τουρκικής λίρας τα κάνει ακόμα πιο
ακριβά.
Περπατώντας στις «ισλαμικές»
π ε ρ ι οχ έ ς πα ρ ά λ λ η λα μ ε το ν
Κεράτιο, το Φανάρι, το Μπαλάτ
και το Εγιούπ, στα στόματα όλων
είναι η ακρίβεια και οι δυσκολίες
που αυξάνονται μέρα με τη μέρα.
Στο Εγιούπ, μια παραδοσιακή
«ισλαμική» περιοχή της μικρομεσαίας και της εργατικής τάξης
που είδαν τα εισοδήματά τους αλλά
και το κοινωνικό τους στάτους να
αναβαθμίζονται τις τελευταίες δυο

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.

H Eπισιτιστική
κρίση στον πλανήτη

Τα 45 εκατομμύρια έχει φθάσει
ο αριθμός των ανθρώπων που
βρίσκονται στα όρια του λιμού
σε 43 χώρες , καθώς οι κρίσεις
οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας
αυξήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα,
σ ύ μ φ ω ν α μ ε το Π α γ κό σ μ ι ο
Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ).
Την ώρα που η πρόοδος
της επιστήμης έχει δώσει τη
δυνατότητα να εξαλειφθεί δια
παντός η πείνα αυξήθηκε ο
α ρ ι θ μ ό ς τω ν α ν θ ρ ώπω ν σ ε
κατάσταση οξείας πείνας, αποδεικνύοντας με τον πιο τραγικό
τρόπο ότι η ανεπτυγμένη σύγχρονη κοινωνία, η προχωρημένη επιστήμη και τεχνολογία
δεν μπορούν να δώσουν λύση
στα μεγάλα προβλήματα της
ανθρωπότητας.

Σηµαντικό µέρος των παραδοσιακών ψηφοφόρων του κόμματος του
Ερντογάν ΑΚΡ είναι σήµερα βαθιά δυσαρεστηµένο
δεκαετίες χάρη στο ΑΚΡ και τον
Ταγίπ Ερντογάν, κόσμος πολύς
στους δρόμους, αλλά τα πρόσωπα
μοιάζουν συνοφρυωμένα.
Τα λαϊκά σουπερμάρκετ στην
περιοχή χαμηλώνουν όσο μπορούν
τις τιμές, αλλά ο πληθωρισμός
ροκανίζει καθημερινά τα εισοδήματα
και την αγοραστική αξία της λίρας.
«∆ύσκολα, πολύ δύσκολα. Έχω
λιγότερους πελάτες και τα βερνίκια
που χρησιμοποιώ γίνονται όλο και
πιο ακριβά», λέει ένας λούστρος
που πλησιάζει τα εξήντα. Το
γυάλισμα των απλών παπουτσιών
κοστίζει δεκαπέντε λίρες, σχεδόν
ένα ευρώ. ∆ουλεύει κάθε μέρα
εκτός από κάποιες Κυριακές.
Έχει και μια μικρή σύνταξη. «Ίσαίσα που τα βγάζουμε πέρα με τη
γυναίκα μου και τα δυο μου παιδιά,
ευτυχώς τα παιδιά είναι πια μεγάλα,
δουλεύουν και φέρνουν κι αυτά κάτι
στο σπίτι».
«Παλιά ψήφιζα το ΜΗΡ, μετά
ψήφιζα για χρόνια το ΑΚΡ, αλλά στις
επόμενες εκλογές δεν θα ψηφίσω
κανέναν, δεν πιστεύω πια σε
κανέναν», ψιθυρίζει ανάβοντας ένα
τσιγάρο.
Ένα σημαντικό μέρος των
παραδοσιακών ψηφοφόρων του
ΑΚΡ, συμπεριλαμβανομένων και
των μεσοαστών και μεγαλοαστών
«ισλαμιστών», είναι βαθιά
δυσαρεστημένο από τις οικονομικές
κυρίως πολιτικές της κυβέρνησης
και παίρνουν αποστάσεις από το
κυβερνών κόμμα, χωρίς όμως να
είναι έτοιμοι να δώσουν την ψήφο
τους στην αντιπολίτευση. Ωστόσο
αν η κρίση συνεχίσει να βαθαίνει,
ό πω ς ε κ τ ι μ ά η σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ή
πλειοψηφία των αναλυτών, η
αποξένωση από το ΑΚΡ θα γίνει
ακόμα πιο μεγάλη.
Η αντικατάσταση του απερ-

χόμενου Υπουργού Οικονομικών
από ένα πρόσωπο που ανήκει
στον σκληρό πυρήνα του ΑΚΡ
ερμηνεύεται ως σημάδι σκλήρυνσης
των θέσεων του Ταγίπ Ερντογάν
στην οικονομία, ενώ η δογματική
πλέον επιμονή της κυβέρνησης και
του ίδιου του Τούρκου Προέδρου
εναντίον των επιτοκίων θεωρούνται
πια δεδομένα που δεν θα αλλάξουν.
«Είμαστε στριμωγμένοι, αλλά η
πολιτική του Προέδρου είναι σωστή,
τα επιτόκια πρέπει να πέσουν.
Και όταν πέσουν, τα πράγματα θα
αρχίσουν να πηγαίνουν καλύτερα.
Πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή»,
λέει ένας καταστηματάρχης ρούχων
στον κέντρο του Εγιούπ, που έχει
ακόμα ακάθεκτη την πίστη του στις
πολιτικές και τις επιλογές του Ταγίπ
Ερντογάν.
Ωστόσο, το στοίχημα του Ταγίπ
Ερντογάν να ρίξει τα επιτόκια και
να φέρει μια γρήγορη ανάπτυξη
βασισμένη στην πίστωση μέχρι τις
εκλογές του 2023 είναι εξαιρετικά
ριψοκίνδυνο. Και αυτό γιατί όσο οι
οικονομικές δύσκολες των Τούρκων
πολιτών θα αυξάνονται, τόσο
θα δοκιμάζεται και η πίστη των
ψηφοφόρων του, αλλά κυρίως οι
αντοχές ολόκληρης της κοινωνίας.
«Ο μισθός μου είναι πια
κάτω από 1.000 ευρώ και όπως
όλα δείχνουν θα πέσει κι άλλο. Η
αγοραστική μας δύναμη εξανεμίζεται και θα χρειαστούν χρόνια
και μεγάλες προσπάθειες για
να επανέλθουμε σε μια τροχιά
π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς α ν ά κα μ ψ η ς κα ι
πολιτικής σταθερότητας και
ηρεμίας», λέει ένας καθηγητής
πανεπιστημίου, αριστερών πεποιθήσεων, που για πρώτη φορά σκέφτεται να ψηφίσει το «κεμαλικό»
Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα
(CHP) στις επόμενες εκλογές.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Η αλματώδης αύξηση από
τα 42 εκατομμύρια στην αρχή
της χρονιάς στα 45 εκατομμύρια
λιμοκτονούντων, διαπιστώθηκε
μετά την εκτίμηση ότι ακόμη
τ ρ ί α ε κα το μ μ ύ ρ ι α ά ν θ ρ ωπο ι
απειλούνται από λιμό στο
Αφγανιστάν, εξηγεί η υπηρεσία
αυτή του ΟΗΕ, η οποία εδρεύει
στη Ρώμη.
Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν οξεία διατροφική ανασφάλεια αναγκάζονται να κάνουν
«καταστροφικές επιλογές»: να
παντρεύουν μικρά παιδιά, να τα
αποσύρουν από το σχολείο, να
τα τρέφουν με ακρίδες, φύλλα ή
κάκτους, τονίζει το Παγκόσμιο
Επισιτιστικό Πρόγραμμα.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες
από το Αφγανιστάν -που παραμένει στο μάτι του κυκλώνα μετά
τις επεμβάσεις των Νατοϊκώνκάνουν λόγο για «οικογένειες που
υποχρεώνονται να πουλήσουν τα

παιδιά τους σε μια απελπισμένη
προσπάθεια να επιβιώσουν»,
αναφέρει η υπηρεσία του ΟΗΕ.
Οι ξηρασίες στο Αφγανιστάν, σε
συνδυασμό με την κατάρρευση της
οικονομίας, πλήττουν σκληρά τις
οικογένειες.
Την ίδια ώρα, 12,4 εκατομμύρια
άνθρωποι στη Συρία δεν γνωρίζουν πώς θα εξασφαλίσουν
το επόμενο γεύμα τους, ούτε το
πότε, καθώς η ξένη στρατιωτική
επέμβαση που έγινε πριν από
δέκα χρόνια συνεχίζεται, σημειώνει
το Παγκόσμιο Επισιτιστικό
Πρόγραμμα.
Καταστάσεις οξείας διατροφικής ανασφάλειας και λιμού
διαπιστώνονται επίσης στην
Υεμένη, στην Αιθιοπία, στην
Αϊτή, στη Σομαλία, στην Ανγκόλα,
στην Κένυα και στο Μπουρούντι,
τονίζει η υπηρεσία των Ηνωμένων
Εθνών.

Του Μιχάλη Μιχαήλ
Κάθετος είναι ο διαχωρισμός στον
ΔΗΣΥ σε σχέση με τις προεδρικές
εκλογές. Μετά την εξαγγελία της
υποψηφιότητας του Αβέρωφ
Νεο φύτου, εκτιμάται ότι ανοίγει ο
δρόμος για την υποψηφιότητα Νίκου
Χριστοδουλίδη ως ανεξ άρτητου
υποψηφίου.
Ασφαλείς πληροφορίες της
«Χαραυγής» αναφέρουν ότι ιδιαίτερα
μετά την Τετάρτη που ανακοινώθηκε
και επίσημα η υποψηφιότητα Αβέρωφ
Νεοφύτου, εντείνεται ο πόλεμος
μεταξύ των δύο στρατοπέδων εντός
του κυβερνώντος κόμματος.
Π α ρ ά λ λ η λα , π η γ έ ς α π ό το
στρατόπεδο του ΥΠΕΞ ανέφεραν
στην εφημερίδα μας ότι ο κ. Χρι
στοδουλίδης δεν θα κάνει πίσω και
για το λόγο αυτό δεν θα παραστεί
στο ανώτατο συμβούλιο του κόμματος
(τον Μάρτη), το οποίο θα αναδείξει
τον υποψήφιο που θα στηρίξει το
κόμμα, αφού ο στόχος του Αβέρωφ
Νεοφύτου και των υποστηρικτών
του θα είναι, όπως υποστηρίζουν, ο
διασυρμός του Ν. Χριστοδουλίδη.
Οι ίδιες πηγές ήταν επίσης πέρα
από σίγουρες ότι μέχρι τον Μάρτιο ο
Υπουργός Εξωτερικών θα εξαγγείλει
την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του,
εκτός κι αν αλλάξουν τα δεδομένα
σ τ η δ ι ά ρ κ ε ι α το υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ ,
ένα ενδεχόμενο που θεωρείται
απομακρυσμένο.
Από το στρατόπεδο του Αβέρωφ
Νεοφύτου μάς λέχθηκε ότι υπάρχει
σοβαρό ενδοοικογενειακό πρόβλημα
στον ΔΗΣΥ. Εκτιμούν επίσης ότι το
πρόβλημα δεν θα ξεπεραστεί εύκολα,
αφού η μόνη περίπτωση να κάνει
πίσω ο Αβέρωφ Νεοφ ύτου είναι
αν διαπιστώσει ότι δεν εκλέγεται
και ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα
ανοίξει ο δρόμος για επιλογή άλλου

υποψηφίου, ο οποίος θα μπο
ρεί να αντιπαρατεθεί και με τον Ν.
Χριστοδουλίδη.
Όπως εξήγησαν, ο πρόεδρος του
ΔΗΣΥ προτιμά να κερδίσει τις εκλογές
και πάλι ο ΔΗΣΥ και να παραμείνει και
πρόεδρος του κόμματος και σκιώδης
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρά να
πάει σπίτι του μετά από μια εκλογική
αποτυχία.
Στο άλλο στρατόπεδο εκτιμούν
ό τ ι ο Υ π ο υ ρ γ ό ς Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν
συγκεντρώνει περισσότερη υποστήριξη στην κοινή γνώμη παρά ο
πρόεδρος του ΔΗΣΥ κι ότι αυτό
αποτυπώνεται και σε δημοσκοπήσεις
που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Yποστηρίζουν επίσης ότι η
ε ξα γ γ ε λ ί α τ η ς υ πο ψ η φ ι ότ η τα ς
Αβέρωφ Νεοφύτου έγινε υπό το
κράτος πανικού και «βόλεψε» τον Ν.
Χριστοδουλ ίδη, αφού του έλυσε τα
χέρια για να μπορέσει να προχωρήσει
απρόσκοπτα στους σχεδιασμούς του.
Ωστόσο οι ίδιες πηγές δεν
αποκάλυψαν πώς θα κινηθεί ο
κ. Χριστοδουλίδης ούτε από πού
υπολογίζει να αντλήσει υποστήριξη
από τον εκτός ΔΗΣΥ χώρο.
Σύμφωνα με κύκλους του
ΔΗΣΥ, στο τέλος – τέλος εκείνο που
ενδιαφέρει τον Πρόεδρο Αναστασιά
δη είναι ο ΔΗΣΥ με οποιονδήποτε
υποψήφιο να κερδίσει και πάλι
τις εκλογές για να συνεχιστεί η
διακυβέρνηση του κόμματος για 3η
θητεία.
Οι ίδιοι κύκλοι εκτιμούν επίσης
ότι ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα
υποστηριχθεί πιθανότατα από την
ΕΔΕΚ μια μερίδα του ΔΗΚΟ και
σίγουρα από το ΕΛΑΜ, το οποίο
στα δύσκολα, όπως ανέφεραν,
συντάσσεται με τον ΔΗΣΥ.
(Χαραυγή)

ΑΡΘΡΟ

Τα παιδιά είναι απειλή;
Της Ελένης Μαύρου

Στις 20 Νοεμβρίου 1989 η διεθνής
κοινότητα σημείωνε την 30ή επέτειο
της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του
Παιδιού.
Την ίδια μέρα, η Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ υιοθετούσε τη Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Παιδιού, το πρώτο
διεθνές νομικό κείμενο που καθορίζει
συγκεκριμένα και ξέχωρα δικαιώματα
των παιδιών.
Η Σύμβαση, την οποία υπέγραψαν
όλες σχεδόν οι χώρες μέλη του
ΟΗΕ (με εξαίρεση ουσιαστικά τις
ΗΠΑ), περιλαμβάνει πρόνοιες για
το δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση
και την ανάπτυξη, το δικαίωμα σε
όνομα και εθνικότητα, το δικαίωμα
σε προστασ ία από κάθε μορφή
εκμετάλλευσης. Τονίζεται ότι η
ελευθερία που χρειάζεται το παιδί
για να αναπτύξει τις πνευματικές
και ηθικές του δυνατότητες απαι
τεί, μεταξύ άλλων, ένα υγιές και
ασφαλές περιβάλλ ον, πρόσβαση
σε ιατρική φροντίδα και διασφάλιση
ενός βασικού επιπέδου διατροφής,
ένδυσης και στέγασης.
Κι όμως η πραγματικότητα περιγελά το δίκαιο. Οι συγκρούσεις,
η κλιματική κρίση, οι πολιτικές του
λιγότερου κράτους, οδηγούν στην
απόγνωση ή περιθωριοποιούν εκατομμύρια ανθρώπων. Τις επιπτώσεις
πληρώνουν πρώτα απ’ όλους τα
παιδιά.
Εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν
κάθε χρόνο από την πείνα ή από
ασθένειες που θα μπορούσαν να
προληφθούν. Εκατομμύρια παιδιά
έχασαν τα σπίτια και τις οικογένειές
τους σε πολέμους. Εκατομμύρια παιδιά εργάζονται κάτω από εξοντωτικές
συνθήκες για το ψωμί τους.
Και μη νομίζετε ότι όλα αυτά είναι
φαινόμενα «τριτοκοσμικά». 10%
περίπου των παιδιών, ηλικίας 5-17
χρόνων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
εργάζονται. 44 Πολιτείες των ΗΠΑ
επιτρέπουν το γάμο παιδιών -νεαρών
κοριτσιών συνήθως. Περισσότερα
από 26 εκατομμύρια παιδιά στην
Ευρώπη κινδυνεύουν από φτώχεια
ή κοινωνικό αποκλεισμό. Στην
Αυστραλία το 2016 υπήρχαν 5.7

εκατομμύρια παιδιά. Σύμφωνα με
κάποιους υπολογισμούς 8% των
αγοριών και 20% των κοριτσιών
έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο
παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής
κακοποίησης κάθε χρόνο - και αυτά
είναι μόνο τα παιδιά που τόλμησαν
να μιλήσουν. 43% απ’ αυτά τα παιδιά
σκέεφτηκαν να αυτοκτονήσουν και 2%
έκαναν απόπειρα. Πολλά απ άυτά τα
κατέαφεραν.
Είναι επίσης και τα παιδιά που
συχνά λησμονούνται.
Τα παιδιά με αναπηρία που
συχνά, ακόμα και στις λεγόμενες
ανεπτυγμένες χώρες, στερούνται τα
δικαιώματά τους στην εκπαίδευση,
την προστασία, την υγειονομική περί
θαλψη και την κοινωνική ένταξη, γιατί
οι ειδικές υποδομές είναι ανεπαρκείς
ή γιατί τα κοντύλια παραχωρούνται με
το σταγονόμετρο.
Τα παιδιά που εγκαταλείπουν τις
χώρες και, συχ νά, τις οικογένειές
τους για να γλιτώσουν από τη στρατολόγηση, τους παιδικούς γάμους, τις
συνέπειες του πολέμου. Παιδιά που
περπατούν 12 με 14 ώρες μέσα από
τα βουνά, με το χιόνι να τους φτάνει
ως τη μέση, για να περάσουν κάποια
σύνορα ή μπαίνουν σε σαπιοκάραβα,
ακριβοπληρώνοντας τους διακινη
τές για να φτάσουν κάπου που θα
βρουν ασφάλεια. Παιδιά σαν αυτά
που κρατούμε κι εμείς στο στρατό
πεδο συγκέντρωσης που στήθηκε στο
Πουρνάρα.
Η πανδημία έκανε την κατάσταση
ακόμα χειρότ ερη. Η βοήθεια σε
τρόφιμα, στις χώρες που έχουν
άμεση ανάγκη, δύσκολα φτάνει στον
προορισμό της. Τα περιοριστικά
μέτρα εγκλώβισαν τα παιδιά σε
κακοποιητικά περιβάλλοντα, μακριά
από τους χώρ ους που είχαν τη
δυνατότητα να αναφέρουν την
κακοποίηση και να ζητήσουν βοήθεια.
Οι οικογένειες που δύσκολα τα βγάζουν πέρα αυξάνονται.
Έχει λεχθεί ότι: «Για το σύστημα,
τα γηρατειά είναι μια αποτυχία, αλλά
η παιδική ηλικία είναι μια απειλή».
Φτάσαμε μήπως στην εποχή που η
ανθρωπότητα έχει γυρίσει την πλάτη
στο ίδιο της το μέλλον;
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Παροικία

Μέλη της Φιλοπτώχου της Κοίμησης της Θεοτόκου, μεταξύ των οποίων η Σταυρούλα Ππύρου, η
Βούλα Σπινιόλο, η Ευσταθία Καρδιακού, η Δήμητρα Ζαμπάνια και μέλη τυυ Διοικητικού και εποπτικού
συμβουλίου στο τέλεια οργανωμένο Χριστουγενιάκο τραπέζι της Παναγίας

Στο Χριστουγενιάτικο τραπέζι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μαζί με τους ιερείς π. Παναγιώτη
και π. Ιωάννη, ο υπουργός Ντέηβιντ Πισόνι, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βασίλης Γκόνης, ο
Αντιπρόεδρος Κώστας Παπακωνσταντίνου, ο πρόεδρος της εκκκλησιαστικής επιτροπής του Goodwood Γιάννης Αντωνίου και η κα. Μπέτυ Ντούφλια

Μέλη της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου, επικεφαλής της οποίας είναι η
Ελένη Μερμίγκη, ο π. Βασίλης και άλλες κυρίες ψέλνουν τα κάλαντα στο
όμορφα διοργανωμένο Χριστουγενιάτικο Τραπέζι του Αγίου Νικολάου

“Greek Tribune”, Ιανουάριος 2022

Μέλη της Φιλοπτώχου και της εκκλησιαστικής επιτροπής των Αγίιων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood προσέφεραν ένα πλούσιο και άψογα οργανωμένο Χριστουγενιάτικο τραπέζι.

Η Ελληνική Κοινότητα έχει πολλές εφεδρικές δυνάμεις εθελοντών και θα συνεχίσει για πολλά
χρόνια να προσφέρει τους εύγευστους λουκουμάδες της στην παροικία. Το στιγμιότυπο από το
Χριστουγενιάτικο τραπέζι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου η Παρροδιακή Ενωση “Κολοσσός” έδωσε το
Χριστουγενιάτικο της τραπέζι της στην παρουσία 120 περίπου ατόμων. Στη
φωτογραφία το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τον άγιο Βασίλη

Τον πρώτο λαχνό της λαχειοφόρου
της Κοίμησης της Θεοτόκου κέρδισε ο
Γιώργος Βαρτζώκας. Του παραδίδει το
δώρο ο π. Μάρκος

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.

"Παροικιακό Βήμα", Ιανουάριος 2022

Παροικιακές Εκδηλώσεις

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση του
Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων “Ο Ταξιάρχης”, ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ Η ΕΛΛΑΣ, στο Goodwoood Community Centre. Σχετικό ρεπορτάζ στη σελίδα 13.

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου η Παρροδιακή Ενωση “Κολοσσός” έδωσε το
Χριστουγενιάτικο της τραπέζι στην παρουσία 120 περίπου ατόμων. Εψάλησαν τα
κάλαντα και κληρώθηκε πλούσια λαχειοφόρος

“Greek Tribune”, January 2022
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Μέλη της Φιλοπτώχου των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αδελαΐδας, μαζί με μέλη του Δ. Συμβουλίου
και κληρικούς της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α. κατά το Χριστουγενιάτικο Τραπέζι της
Φιλοπτώχου. Μαζί τους η βετεράνος της Φιλοπτώχου, Χρυσή Βασιλαροπούλου

Το στιγμιότυπο από το Χριστουγενιάτικο γεύμα της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Κρόυντον. Μία
πολύ όμορφη νότα έδωσαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σταθερά στην πορεία της η Ελληνική Κοινότητα Αδελαΐδας

Μέσα σε απόλυτα εποικοδομητικό
κλίμα έγινε την Κυριακή 28 Νοεμβρίου στο
Ολύμπικ Χωλ, η Ετήσια Γενική Συνέλευση
της Ελληνικής Κοινότητας Αδελαιδας.
Οπως ορίζει το καταστατικό, τις εργασίες
άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης
Ππύρος, ο οποίος κατ’ αρχήν ζήτησε
ενός λεπτού σιγή για τα απελθόντα μέλη
του οργανισμού και εψάλη όπως πάντα ο
Ελληνικός εθνικός ύμνος.
Κατά το γράμμα του καταστατικού,
προεδρεύων, εξελέγη ο Πρόεδρος του
Εποπτικού Συμβουλίου Μανώλης Κουτελάς
ο οποίος διατήρησε σε ικανοποιητικό βαθμό
τον έλεγχο της συνέλευσης, και έδωσε το
λόγο σε μεγάλο αριθμό μελών να πουν τη
γνώμη τους.
Ο Πρόεδρος Βασίλης Γκόνης έδωσε
την αναφορά του Δ.Σ. για το έτος που
πέρασε αναλύοντας την τεράστια δράση
του οργανισμού σε όλους τους τομείς
όπως στο γηροκομείο, τη φροντίδα των
ηλικιωμένων, τη διατήρηση των ναών για
τις εκκλησιαστικές ανάγκες του Ελληνισμού,
Ελληνικών σχολείων για τη διδαχή της
ελληνικής γλώσσας και την προσφορά ενός
πλούσιου πολιτιστικού προγράμματος καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους.
Οι επιτυχίες των πολιτιστικών και άλλων
κοινοτικών εκδηλώσεων της Κοινότητας και
ο αγώνας για στήριξη του Γηροκομείου στο
Ρίντλιτον μέσα στις δύσκολες συνθήκες του
κορονοϊού ήταν μεταξύ των θεμάτων που
κυριάρχησαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
του οργανισμού. Το θέμα που προσέλκυσε
αρκετές ερωτήσεις από τα παριστάμενα
μέλη, ήταν αυτό του ιδρύματος Camden
Community Centre, για το οποίο ο Πρόεδρος
κλήθηκε να απαντήσει κάτω από ποιούς
όρους η Κοινότητα ανέλαβε τη διαχείρηση
του κέντρου αυτού.
Ο Πρόεδρος Β. Γκόνης απάντησε
στις ερωτήσεις των μελών λέγοντας ότι
η περιουσία στο Camden έχει μια αξία
γύρω στα $1.6 εκατομμύρια. Δανείσαμε το
Camden Community Centre $1.150,000

και έχουμε ασφάλεια για τα χρήματα μας
με το caveat που έχουμε πάνω στον τίτλο.
Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε
χρήματα. Αν κάτι δεν πάει καλά, θα πάρουμε
τα λεφτά μας από την αξία της γης. Είπε
επίσης ότι το ίδρυμα αυτό μας βοηθάει να
έχουμε καλύτερες σχέσεις με τη Δημαρχια
και την κυβέρνηση και να δείχνουμε ότι
εδιαφερόμαστε και για άλλα θέματα.
Παράλληλα ο Πρόεδρος ευχαρίστησε
όλους τους εθελοντές για την προσφορά
τους, στις εκκλησίες, στις Φιλόπτωχες,
στα σχολεία, στο Χορευτικό συγκρότημα,
σε όλες τις υποεπιτροπές καθώς επίσης
και το Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών και
Δεσποινίδων Ν.Α. «Ο Ταξιάρχης» για τη
συνεχή δράση και προσφορά τους.
Χωρίς την πολύτιμη προσφορά των
εθελοντών της Κοινότητας πολλοί τομείς
της Κοινότητας δεν θα μπορούσαν να
λειτουργήσουν, είπε ο Πρόεδρος.
Ο Ταμίας Παναγιώτης Καρδιακός μίλησε
επί της οικονομικής αναφοράς για το 202021 όπως αυτή τέθηκε διά ταχυδρομείου
στη διάθεση των μελών. Ο κ. Καρδιακός
αναφέρθηκε σε αποσπάσματα από ην
οικονομική του αναφορά. Σε όλους γενικά
τους τομείς υπάρχει βελτίωση εκατοντάδων
χιλιάδων δολλαρίων. Οι εκκλησίες μείωσαν
τα έξοδα τους σημαντικά κατά $150,000.
Τα σχολεία αύξησαν σημαντικά τα έσοδα
τους και δεν έχουν παθητικό. Κέρδος
απέφεραν και οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις
ενώ άλλες χρονιές είχαμε δεκάδες χιλιάδες
δολλάρια παθητικό. Και αυτό, παρά το γεγός
οτι είχαμε μερικές μεγάλες και πολυέξοδες
εκδηλώσεις όπως η συναυλία με τον Μπάση
και η χορευτική εκδήλωση στο Σκοτ Θήατερ.
Ο μοναδικός τομέας που έχουμε πρόβλημα
είναι το γηροκομείο και αυτό λόγω της Covid.
Ομως, η κατάσταση βελτιώνεται και σύντομα
θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμους όπως
πριν, είπε ο Ταμίας.
Η Γενική Συνέλευση έληξε με ερωτήσεις
των μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και
συζήτηση γενικών θεμάτων”.

ΠΑΝΩ: Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Νοεμβρίου 2021
ΚΑΤΩ: Τμήμα των παρευρισκομένων μελών στην ετήσια γενική συνέλευση
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AΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε ο Aναστάσιος Καπετάνος

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο συμπάροικος Αναστάσιος
Καπετάνος, τέως κάτοικος Αδελαΐδας, Νότιας Αυστραλίας.
Ο Αναστάσιος γεννήθηκε
στις 17 Σεπτεμβρίου 1939
στο Κεφαλόβρυσο Αργολίδας,
Ελλάδα. "Εφυγε" στις 16
Νοεμβρίου 2021. Ηταν 83 ετών.
Ηταν ο αγαπημένος σύζυγος της Παρασκευής.
Ο Αναστάσιος ήταν
πατέρας και πεθερός του
Βασίλη και της Μιράντας,
Γ ε ω ρ γ ί α ς κα ι Δ η μ η τ ρ ί ο υ .
Επίσης παππούς του
Αναστάσιου, Keziah, Paras και
Constance.
Θα ζει για πάντα στη μνήμη
των συγγενών και φίλων στην
Αυστραλία και στο εξωτερικό.

Η κηδεία του έγινε στον ιερό
ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου
Κρόϋντον υπό του π. Μάρκου
Παπαπαναγιώτου και η ταφή
στο κοιμητήριο Cheltenham.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Καλό ταξίδι Ευσταθία Βάσσου

Εφυγε πριν λίγες ημέρες
για το μακρινό ταξίδι η συμπάροικος Ευσταθία Βάσσου.
Η αείμνηστη Ευσταθία
γεννήθηκε στην Καλαμάτα,
Ελλάδα, στις 4 Μαρτίου 1927
και απεβίωσε στην Αδελαΐδα
Νότιας Αυστραλίας στις 13
Νοεμβρίου 2021 σε ηλικία 94
ετών.
Η Ευασταθία ήταν η αγαπημένη σύζυγος του αείμνηστου
Κωνσταντίνου, και σεβαστή
μητέρα του αείμνηστου
Δημήτριου.
Επίσης, λατρευτή γιαγιά των
Natasha, Dean, John, Stacey,
Bianca και Rebekah. Πρόγιαγια
των Sophia, Michael, Juno,
Bella, Jake και Dillion.
Θα ζει για πάντα στη μνήμη
της οικογένειας, των συγγενών
και φίλων της στην Αυστραλία

και στο εξωτερικό.
Η κηδεία της έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Κηδεύτηκε η Ελένη Ακριτίδη

Εφυγε πριν λίγες ημέρες
γ ι α το μ α κ ρ ι ν ό τα ξ ί δ ι η
συμπάροικος Ελένη Ακριτίδη.
Η αείμνηστη Ελένη
γεννήθηκε στο Μεσόβουνο,
Κοζάνη στην Ελλάδα, στις 20
Μαρτίου 1936 και απεβίωσε
στην Αδελαΐδα Νότιας
Αυστραλίας στις 3 Δεκεμβρίου
2021 σε ηλικία 85 ετών.
Η Ελένη ήταν η αγαπημένη
σ ύ ζ υ γ ο ς το υ α ε ί μ ν η σ το υ
Αναστάσιου. Επίσης μητέρα
του αείμνηστου Terry και των
επίσης αείμνηστων Αλεξάνδρας
και Γεωργίου.
Θα ζει για πάντα στη μνήμη
των συγγενών και φίλων στην
Αυστραλία και στο εξωτερικό.

ακολούθησαν και οι τρεις γιοι του.
Πέθανε αντιπροκλήσεις
εμβολιαστής ιερέας Τουρκικές
Ένα τμήμα της αδειοδότησης
Νεκρός εξαιτίας του κορωνοϊού είναι ιερέας, ο οποίος
ήταν εφημέριος στον Ιερό Ναό
Παναγίας Αλεξιώτισσης στην
Πάτρα. Ο ιερέας νοσούσε από
Covid-19 και νοσηλευόταν στο
νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» μαζί
με τον γιο του, επίσης ιερέα, αλλά
και τη νύφη του, τη σύζυγο του
γιου του που νόσησε.
Ο 73χρονος ιερέας, όμως,
δεν άντεξε και έχασε τη μάχη με
τη ζωή, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες των ΜΜΕ, ήταν ανεμβολίαστος.
Ο εκλιπών είχε ένα πολυσχιδές έργο στην τοπική εκκλησία επί σειρά ετών, έχοντας
δημιουργήσει το παρεκκλήσιο
της Αγίας Άννης και το Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.
Τον δρόμο της ιεροσύνης

του τεμαχίου 5 παραβιάζει την
υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας,
υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέροντας
ότι δεν θα επιτρέψει σε καμιά
ξένη χώρα, εταιρεία ή πλοίο να
συμμετάσχει σε δραστηριότητες
εξερεύνησης υδρογονανθράκων.
Σε ανακοίνωσή του ο
εκπρόσωπος του τουρκικού
ΥΠΕΞ Τανζού Μπιλγκίτς αναφέρει
ότι “η είδηση ότι η ε/κ διοίκηση
παραχώρησε μονομερώς άδεια
εξερεύνησης φυσικού αερίου
στην ExxonMobil – Qatar
Petroleum Partnership για το
λεγόμενο τεμάχιο 5, αγνοώντας
τα δικαιώματα της χώρας μας
και των Τ/κ, αποκάλυψε για
άλλη μια φορά ποια είναι στην
πραγματικότητα η πλευρά που

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Η κηδεία της έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Υστατο χαίρε στη Καλλιόπη Σταυρινάκη

προκαλεί ένταση στην Ανατολική
Μεσόγειο”.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση
“ένα τμήμα της εν λόγω περιοχής
αδειοδότησης παραβιάζει την
υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο. Από την
άλλη, αυτό το μονόπλευρο βήμα
αγνοεί και τα δικαιώματα των Τ/κ,
οι οποίοι είναι συνιδιοκτήτες του
νησιού”.

Τεράστια έξοδα
εναντίον προσφύγων

Από στρατιωτικού επιπέδου
drones μέχρι συστήματα
αισθητήρων και πειραματική
τεχνολογία, η Ευρωπαϊκή Ένωση
και τα κράτη-μέλη της έχουν
ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ την τελευταία δεκαετία σε
τεχνολογίες που εντοπίζουν και
κρατούν μακριά τους πρόσφυγες
στα σύνορά της.
Τα σύνορα της Πολωνίας

με τη Λευκορωσία είναι η πιο
πρόσφατη πρώτη γραμμή για
αυτήν την τεχνολογία, με τη χώρα
να εγκρίνει τον προηγούμενο
μήνα ένα τείχος €350 εκατ.
με ανεπτυγμένες κάμερες και
ανιχνευτές κίνησης.
Ο Guardian χαρτογράφησε
τα αποτελέσματα της επένδυσης
της ΕΕ: ένα ψηφιακό τείχος στην
άγρια θάλασσα, σύνορα σε δάση
και βουνά και μια τεχνολογική
«παιδική χαρά» για εταιρείες
που προσπαθούν να βρουν νέες
χρήσεις για τα στρατιωτικά και
τεχνολογικά προϊόντα τους.
Το 2018 η EE προέβλεψε πως
η ευρωπαϊκή αγορά ασφαλείας
θα αναπτυσσόταν φτάνοντας
τα €128 δισ. μέχρι το 2020. Οι
δικαιούχοι αυτής της ανάπτυξης
είναι οι οπλικές και τεχνολογικές
εταιρείες που φλέρταραν έντονα
την ΕΕ, προκαλώντας ανησυχίες
σε ακτιβιστές και ευρωβουλευτές.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε ο Βασίλης Ρουμπάνης Υστατο χαίρε στη Δέσποινα Κολλή

Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
της Νότιας Αυστραλίας ο
Βασίλης Ρουμπάνης.
Ο Βασίλης γενννήθηκε
στο Γύθειον, Ελλάδα στις 18
Ιανουαρίου 1935. Εφυγε από
τη ζωή στις 16 Δεκεμβρίου
2021 σε ηλικία 86 ετών.
Ο Βασίλης ήταν ο αγαπημένος σύζυγος της Βούλας
και λατρευτός πατέρας των
Α θ α ν α σ ί ο υ , Αν τώ ν η κα ι
Αργυρώς.
Ο Βασίλης Ρουμπάνης
ανέπτυξε πλούσια δράση
στην Ελληνική παροικία.
Υπηρέτησε την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας
Αυστραλίας για αρκετά χρόνια όπου διετέλεσε μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου,
Ταμίας και μέλος του Εποπτικού και της Επιτροπής
μελών.
Θα τον θυμούνται πολλοί
συγγενείς και φίλοι στην

Αυστραλία και στην Ελλάδα.
Η κηδεία του έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και ο ενταφιασμός στο Centennial Park.
Στεφάνι κατέθεσε η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α.
μαζί με το τελευταίο αντίο από
τον Γ. Γραμματέα.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε η Φωτεινή Νικολοπούλου

AΔΕΛΑΙΔΑ

"Εφυγε" πρόσφατα
α π ό τ η ζω ή η Κα λ λ ι όπ η
Σταυρινάκη τέως κάτοικος της
Αδελαΐδας.
Ο αείμνηστη Καλλιόπη
γεννήθηκε στο Βίκι Χίου στην
Ελλάδα, στις 6 Φεβρουαρίου
του 1945. Απεβίωσε στην
Αδελαΐδα την 6η Δεκεμβρίου
2021 σε ηλικία 76 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του Γιώργου. Επίσης αγαπητή
μητέρα και πεθερά της Μαρίας
και Δημήτρη και του Γιάννη και
Λάνας.
Επίσης ήταν η λατρευτή
γιαγιά των Mikaila, Jordana και
Cleopatra.
Η κηδεία της έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

“Greek Tribune”, January 2022
Διεθνείς Ειδήσεις
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εφυγε πρόσφατα από
τη ζωή η Φωτεινή Νικολουπούλου, η οποία γεννήθηκε
στο Κάστρο Λήμνου, Ελλάδα,
στις 28 Οκτωβρίου 1928.
Η Φωτεινή απεβιωσε στην
Αδελαίδας στις 8 Δεκεμβρίου
2021. Ηταν 93 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του αείμνηστου Γιώργου και
λατρευτή μητέρα της Sue
και του John και πεθερά της
Vanessa.
Επίσης ήταν αφοσιωμένη
γιαγιά των Joshua και Mel και
Liam και πρόγιαγια του River.
Η Φωτεινή θα λείψει των
συγγενών και φίλων της
στην Αυστραλία και στην
Ελλάδα.

Η κηδεία του έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή η γνωστή συμπάροικος
Δέσποινα Κολλή, τέως κάτοικος Αδελαΐδας.
Η Δέσποινα γεννήθηκε στον
Αγιο Γεώργιο Συκούσης, Χίου,
στις 9 Οκτωβρίου 1936. Εφυγε
από τη ζωή στις 16 Δεκεμβρίου
2021 σε ηλικία 85 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του αείμνηστου Ελευθερίου.
Επίσης μητέρα και πεθερά
της Ειρήνης και του Δημήτρη,
Marie και Χρήστου, Aγγελικής
και Πάνου.
Επίσης αφοσιωμένη γιαγιά
των Katherine και Δημήτρη,
Στέλιου, Αλεξάνδρας και Sylvio,
Konstance, Ηλία, Δέσποινα
και Λούκα και πρόγιαγια της
Florence.
Θα λείψει των συγγενών
και φίλων της στην Αυστρα-

λία και στην Ελλάδα.
Η κηδεία της έγινε στον
ιερό Κοινοτικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου Κρόυντον υπό του Αρχιμανδρίτου
Μάρκου.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Στερνό αντίο στον Δημήτρη Ψαρρό

Εφυγε πρόσφατα, από τη
ζωή ο Δημήτριος Ψαρρός τέως
κάτοικος Αδελαιδας.
Ο Δημήτρης γεννήθηκε
στις 26 Οκτωβρίου 1933 στα
Καμπιά Χίου, Ελλάδα και
απεβίωσε στις 12 Δεκεμβρίου
2021 στην Αδελαΐδα.
Ο Δημήτρης, ήταν ο αφοσιωμένος σύζυγος της αείμνηστης Σταματίας για 63 όμορφα
χρόνια. Επίσης ήταν πατέρας
της Γεωργίας, της Μπέτυς και
του Μάρκου.
Επίσης λατρευτός παππούς της Sophie, James και
της Kelly. Αγαπημένος αδελφός και γαμπρός της Kay και
Robert, θείος των Nicholas,
Rachelle, Alexander, Palm
και Louis. Θα τον θυμούνται
επίσης η Angela, Despina και
άλλοι συγγενείς και φίλοι.

Η κηδεία του έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εις μνήμην Σωκράτη Παντελάδη Τελευταίο αντίο στον Ελευθέριο Δέδε

Η Καλλιόπη θα ζει για πάντα
στη μνήμη των συγγενών και
φίλων της στην Αυστραλία και
στο εξωτερικό.

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Για καταχωρήσεις παρόμοιων αγγελιών σ’ αυτό το χώρο του
Παρ. Βήματος, παρακαλούμε τηλεφωνείστε στο 0408 865004.

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο συμπάροικος Σωκράτης
Παντελάδης Garcia, τέως
κάτοικος Αδελαίδας Νότιας
Αυστραλίας.
Ο Σωκράτης, με καταγωγή
την Ικαρία, γεννήθηκε στη
Βενεζουέλα στις 11 Νοεμβρίου
1937 και απεβίωσε στις
2 Δεκεμβρίου 2021 στην
Αδελαιδα σε ηλικία 84 ετών.
Ο Σωκράτης ήταν ο
αγαπημένος σύζυγος της
αειμνήστου Ελίζαμπεθ και
αγαπημένος αδελφός των
Γιάννη, Ειρήνης, αείμνηστης
Δέσπως, και των δυο
αδελφών του στη Βενεζουέλα,
της Dalia και της Beatrice.
Επίσης ήταν αγαπητός
κουνιάδος της Μόσχας.
Ο Σωκράτης θα ζει
για πάντα στη μνήμη των
συγγενών και φίλων του στην
Αυστραλία, στη Βενεζουέλα

και στην Ελλάδα.
Η κηδεία του έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Εφυγε πρόσφατα, από τη
ζωή ο Ελευθέριος Δέδες τέως
κάτοικος Αδελαιδας.
Ο Ελευθέριος, γεννήθηκε
στις 25 Οκτωβρίου 1934
στο Φλάμπουρο Φλωρίνης,
Ελλάδα και απεβίωσε στις
3 Δεκεμβρίου 2021 στην
Αδελαΐδα.
Ο Ελευθέριος, ήταν ο
αφοσιωμένος σύζυγος της
Φλορίκας και λατρευτίος
πατέρας και πεθερός των John
και Sheila, Perry, Julie και
Greg .
Ηταν επίσης ο πολυαγαπημένος και σεβαστός
παππούς των Shai και Adam,
Abigail, Stephanie, Flora και
Eleftherios.
Εφυγε αλλά δεν θα ξεχαστεί
ποτέ. Θα τον θυμούνται για
πάντα όλοι οι συγγενείς και
φίλοι στην Ελλάδα και στην
Αυστραλία.

Η κηδεία του έγινε στις
10 Δεκεμβρίου στον ιερό ναό
της Κοίμησης της Θεοτόκου
Κρόϋντον υπό του π. Μάρκου
Παπαπαναγιώτου.
Η ταφή ακολούθησε στο
κοιμητήριο Dudley Park.

Παροικιακές Εκδηλώσεις
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ “Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ”

Με επιτυχία στέφθηκε η
εκδήλωση “Καφενείον η Ελλάς”

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση
του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και
Δεσποινίδων Ν.Α. “Ο Ταξιάρχης”, κάττω
από τον τίτλο “Καφενείον η Ελλάς”, στην
αίθουσα του Δήμου πίσω από τον ιερό
ναό των Αγιων Κωνσταντίνου και Ελένης
Goodwood.
Τεράστια ήταν η επιτυχία με τουλάχιστον
200 συμμετέχοντες που πέρασαν από το
“Καφενείον” ανάμεσα στις 11πμ και 3μμ.
Μεταξύ αυτών, προσκεκλημένοι βουλευτές
της περιοχής, Δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, Πρόεδρος, Γ. Γραμματέας και μέλη
του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α.
Κατάμεστο το δημοτικό κέντρο, με
θαμώνες στα τραπέζια που ήταν διάσπαρτα στην μεγάλη αίθουσα, οι οποίοι
απολάμβαναν το καφεδάκι και το γλυκό
τους, που τους προσέφεραν τα γκαρσόνια
του καφενείου, ως επί το πλείστον νέες και
νέοι άνθρωποι, εθελοντές που πήραν μέρος
στην εξυπηρέτηση του κοινού.

Αξιέπαινες οι κυρίες του συλλόγου
Κυριών και Δεσποινίδων, ιδιαίτερα το
δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο υπό την
ηγεσία της κας Χρυσούλας Χάισλερ.
Αξιέπαινος επίσης ο διαχρονικός ρόλος
του συλλόγου “Ο Ταξιάρχης” που ήταν και
το πρώτο λιθαράκι και εξακολουθεί να είναι
στήριγμα του πρώτου Ελληνορθόδοξου
Ναού της Αδελαϊδας, του Καθεδρικού Ναού
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, που για μας
τουλάχιστον τους Ελληνικής καταγωγής
Αυστραλούς αποτελεί το στολίδι της πόλης
που ζούμε, της Αδελαΐδας.
Σ υ γ χα ρ η τ ή ρ ι α , κα λ ή δ ύ ν α μ η σ το
σύλλογο να συνεχισει το θεάρεστο έργο του
για πολλά χρόνια ακόμη.
Τέλος, σε επικοινωνία που είχε με το
Παροικιακό Βήμα η Πρόεδρος του Συλλόγου
Κυριών και Δεσποινίδων “Ο Ταξιάρχης”
κα. Χάισλερ, ζήτησε να μεταφέρουμε στα
μέλη του συλλόγου και στην παροικία
γενικότερα, τις θερμές ευχές του Διοικητικού
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α Κα λ έ ς Γι ο ρτ έ ς κα ι
Ευτυχισμένο το Νέον Ετος 2022.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ήτανε νύχτα, κρύο με αστροφεγγιά
ο αγέρας φυσούσε, δεν άκουγες γρί.
Τα φώτα στους δρόμους θυμίζαν γιορτή.
Με κάτασπρο πέπλο εστόλισε εφέτος
στέγες, αυλές και τα δέντρα
ο γερο - χειμώνας κι αυτές τις γιορτές.
Είχα στημένα τα μάτια στο τζάμι
που η ανάσα τα είχε μισο-θολώσει.
Περίμενα να ’ρθεί ο Αϊ - Βασίλης
να δω πως αλήθεια, δεν είναι ένα ψέμα
κι η αθώα καρδιά μου συντρίμμια γινεί.
Για ώρες κρατούσα τα μάτια στημένα στο τζάμι…
Ξάφνου, σκιρτά η καρδιά μου
σαν βλέπω, άσπρα δύο ελάφια
να σέρνουν ένα άρμα, που εστάθη κοντά.
Τον είδα! Τον είδα τον Αϊ- Βασίλη!
Να φέρνει στον ώμο τον σάκο με δώρα,
τον είδα μετά απ’ το τζάκι να βγαίνει.
Να ξύνει τον είδα μετά το κεφάλι,
σκεπτόμενος, ίσως, σαν τι να μου αφήσει.
Συμβουλεύθη για λίγο το γράμμα,
που τού ’χα γραμμένα, όλα τα δώρα,
που ίσως, μου φέρει.
Σκύβει, και τ’ αφήνει ένα - ένα στο δένδρο σιμά.
Δοκιμάζει κατόπιν μελωμένες δυο δίπλες
κι ήπιε μια κούπα γεμάτη ρακί.
Θα ήθελα τόσο να τρέξω κοντά του
να του πω Καλώς Ήλθες και Χρόνια Πολλά.
Σαν πως τη σκέψη μου είχε διαβάσει.
Χαρά μου!! Ήλθε εκείνος!!
Το γέρικο χέρι απλώνει απαλά και μου δίνει ένα χάδι.
Του αρπάζω το χέρι με τόση λαχτάρα...
και βλέπω..., Χαρά μου...
με κρατούσε η μανούλα αγκαλιά!

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Παρροδιακής Ενωσης “Κολοσσος” Αδελαιδας, με
Πρόεδρο τον Μανώλη Φραγκούλη, πραγματοποίησε πρόσφατα την τελευταία του εκδήλωση,
το Χριστουγενιάτικο γεύμα. Το νέο Δ. Συμβούλιο θα πάρει τη σκυτάλη στις αρχές Ιανουαρίου.

ΔΕΞΙΑ: Κυρίες μέλη
του Συλλόγου Κυριών
και Δεσποινίδων “Ο
Ταξιάρχης” μετά των
συζύγων των, στην
πρόσφατη εκδήλωση του
συλλόγου, “ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
Η ΕΛΛΑΣ” που έγινε στο
Δημοτικό Κέντρο Goodwood με μεγάλη επιτυχία
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Στο “Καφενείον
η Ελλάς”, παρευρέθηκε η
συντροφιά του Νίκου
Φροσσινάκη και του Γιώργου
Γερμάνη από το Fulham
Gardens.
ΚΑΤΩ: Στο Καφενείον η
Ελλάς, παρευρέθη ο Δήμαρχος Γουέστ Τόρρενς Μάικλ
Κόξον, μαζί με την Πρόεδρο
των Κυριών και Δεσποινίδων
Χρυσούλα Χάισλερ, την Ελένη
Βάσσου, Γεωργία Ψάλτη, και
Κατίνα Τζαναβάρα

Καπετά-Γιώργος Σπηλιώτης

Στο “Καφενείον η Ελλάς” του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων “Ο Ταξιάρχης”, πέρασε
όμορφα την ημέρα της η συντροφιά του Κώστα Παπαγεωργίου

Ο Γιώργος Κατσιμπρής, το ζεύγος Μανώλης και Αννα Κουτελά και η κα. Βάσω Οικονόμου στο
“Καφενείον η Ελλάς” του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων “Ο Ταξιάρχης”
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Νίκος Σταυρίδης: Από την απογοήτευση στην καταξίωση
Ο Νίκος Σταυρίδης υπήρξε
σπουδαίος πληθωρικός κωμικός,
αν και αδικήθηκε από τους ρόλους
και τις ταινίες που συμμετείχε
στο τελευταίο διάστημα της
μ α κ ρ ά ς σ τα δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς το υ ,
επαναλαμβάνοντας συνεχώς
παρόμοιους χαρακτήρες, με τις
πολυφορεμένες μούτες του και το
βασικότερο με σενάρια που δεν
αντέχουν στην κριτική. Παρόλα
αυτά, ο Σταυρίδης κέρδισε την
αγάπη του κοινού τόσο στο
θέατρο όσο και στο σινεμά,
με ορισμένες αξιοθαύμαστες
ερμηνείες του, ενώ όσοι τον
γνώρισαν είχαν να πουν για τον
καλοσυνάτο χαρακτήρα του, την
απλότητά του, την ευγένειά του.
Η Σάμος είναι γνωστή για
τον Πυθαγόρα, τον Επίκουρο
και τον Αρίσταρχο, αλλά μπορεί
να υπερηφανεύεται και για τον
λα ο φ ι λ ή π ρ ωτα γ ω ν ι σ τ ή κ α ι
κανονικά φέτος θα έπρεπε να τιμά
τα 110 χρόνια από τη γέννησή
του. Ο Νίκος Σταυρίδης γεννήθηκε
το 1910 στο Βαθύ, πριν την
ενσωμάτωση του νησιού στην
Ελλάδα, γι’ αυτό δεν γνωρίζουμε
και την ακριβή ημερομηνία της
γέννησής του.

Από το μπακάλικο της
Σάμου στο “ Έντεν”

Παιδί πολυμελούς φτωχής
οικογένειας, δούλεψε από μικρός
στο μπακάλικο του πατέρα του,
ενώ έγινε και βοηθός καραγκιοζοπαίχτη και μηχανικού προβολής. Στην Αθήνα ήρθε το 1928,
για να ακολουθήσει το όνειρό
του, μπουκάροντας στο θέατρο
“ Έντεν”, στο οποίο πρωταγωνι-

στούσε ο Βασίλης Αυλωνίτης,
κερδίζοντας και τον πρώτο του
μικρό ρόλο στο έργο “ Λοβιτούρα”.

Απόπειρα αυτοκτονίας με
ένα μπουκάλι ούζο

Ωστόσο, η συνέχεια δεν
ήταν αυτή που είχε ονειρευτεί.
Κι αυτό διότι δεν έρχονταν
προτάσεις για δουλειά, ενώ
οι απορρίψεις και τα αρνητικά
σχόλια τον πίκραιναν και είχαν
αρχίσει να τον απογοητεύουν
βαθιά. Η μοναδική πρόταση
που δέχθηκε από το θέατρο “
Έντεν” να παίξει δίπλα στην
Κούλα Γκιουζέπε αποδείχθηκε
καταστροφική εισπρακτικά. Έτσι,
πήρε την απόφαση να ανέβει στην
Ακρόπολη, μαζί με ένα μπουκάλι
ο ύ ζο , γ ι α ν α α υ το κ το ν ή σ ε ι .
Όμως, το ούζο λειτούργησε όπως
ένα σούρουπο σε ειδυλλιακό
ακρογιάλι, νικώντας κατά κράτος
τους δαίμονες που τον είχαν
κυριεύσει, προσφέροντάς του
ακόμη μια ευκαιρία, που την
άρπαξε από τα μαλλιά, για να
αποδείξει το πηγαίο ταλέντο του.
Τη δεκαετία του ‘40 και αφού
π ρ ώτα ε ί χ ε πολ ε μ ή σ ε ι σ τα
βουνά τις Αλβανίας, γνώρισε την
επιτυχία, κάνοντας και το δικό του
θίασο, ενώ συνεργάστηκε και με
τα μεγάλα ονόματα της εποχής,
όπως τον Τάκη Μηλιάδη και την
Άννα Σκιαδά.

“ Έλα στο Θείο”

Το 1950 πέρασε στον τότε
ανερχόμενο ελληνικό κινηματογράφο, πρωταγωνιστώντας
στην γλυκύτατη κωμική ηθογραφία “ Έλα στο Θείο” του
Νίκου Τσιφόρου, στην οποία

είναι εκπληκτικός στο ρόλο του
χαραμοφάη ανιψιού που θέλει
να κληρονομήσει τον μεγαλομ πα κά λ η θ ε ί ο . Το 1 9 5 3 θ α
ακολουθήσει η τεράστια επιτυχία
“ Η Ωραία των Αθηνών” με την
Γεωργία Βασιλειάδου, τον Μίμη
Φωτόπουλο, τον Βασίλη Αυλωνίτη, τη Σμαρούλα Γιούλη και τη
Σπεράντζα Βρανά, πετυχαίνοντας
ένα μικρό θρίαμβο ως “ Κοσμάς
Χλες” και μπαίνοντας ανάμεσα
στους μεγάλους κωμικούς της
εποχής.

Θριαμβευτική πορεία

Μια δεκαετία μετά την πρώτη
του κινηματογραφική εμφάνιση,
το 1960, θα πρωταγωνιστήσει στη
μεγαλύτερη ίσως επιτυχία του,
στα “ Κίτρινα Γάντια” του Αλέκου
Σακελλάριου ως αθεράπευτος
ζηλιάρης, αν και ο Γιάννης
Γκιωνάκης του κλέβει τη δόξα ως
“ Μπρίλης”. Το 1961 θα παίξει σε
τέσσερις ταινίες και ανάμεσά τους
στην κωμωδία “ Φτωχαδάκια και
Λεφτάδες” του Ορέστη Λάσκου
(σενάριο Νίκου Τσιφόρου) στο
ρόλο ενός ξεπεσμένου αριστοκράτη που συναγωνίζεται τον
Μίμη Φωτόπουλο, έναν νεόπλουτο μεγαλοψαρά, για τα
μάτια της Σμαρούλας Γιούλη.
Μπριλάντε εμφάνιση, που κερδίζει τον γίγαντα Φωτόπουλο στις
εντυπώσεις, αλλά δυστυχώς
δεν αξιοποιήθηκε σε ανάλογους
ρόλους στο μέλλον.

Μπαίνοντας στη μανιέρα

Τον επόμενο χρόνο, παίζοντας
σε έξι ταινίες, άρχισε να μπαίνει
στους χαρακτήρες του παράξενου
νευρικού ηλικιωμένου (άλλωστε

όπως πολλοί πρωταγωνιστές της
γενιάς του ξεκίνησε το σινεμά
σε μεγάλη ηλικία), ζητώντας
του να επαναλαμβάνει συνεχώς
τους ίδιους χαρακτήρες και
έχοντας μπροστά του σχετικά
καλογραμμένα σενάρια. Ανάμεσα
στις ταινίες που έπαιξε το 1962
είναι και οι κωμωδίες “ Ο Γαμπρός
μου ο Δικηγόρος”, “ Ο Σταμάτης
και ο Γρηγόρης”, φυσικά στο
ρόλο του νευρικού Γρηγόρη και
“ Κορόιδο Γαμπρέ”, σε μία πετυχημένη υποκριτική κόντρα με τον
Αυλωνίτη.

“ Τρίτη και 13”

Το 1963 θα παίξει ίσως στην
τελευταία αξιόλογη πετυχημένη
ταινία της σταδιοδρομίας του, στο
φιλμ του Ορέστη Λάσκου “ Τρίτη
και 13” στο ρόλο ενός αρρωστημένου προληπτικού, που
θεωρεί ότι η τύχη του οφείλεται
στον γουρλή Γιάννη Γκιωνάκη.
Βεβαίως θα ακολουθήσουν και

κάποια άλλα συμπαθητικά φιλμ,
όπως “ Κόσμος και Κοσμάκης” ή
“ Ο Εξυπνάκιας” και “ Ευτυχώς
Τρελάθηκα”. Η τελευταία του
ταινία, το 1979 ήταν σημαδιακή:
Ο τίτλος ήταν “ Πως Καταντήσαμε
Σωτήρη”…
Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί
ότι όλα αυτά τα χρόνια θριάμβευε
στο θέατρο και μάλιστα με τον
τίτλο του “ σωτήρα”, καθώς μπορούσε να αναστήσει παραστάσεις
που πήγαιναν κατά διαόλου.
Το τελευταίο διάστημα της
ζωής του επέστρεψε στη Σάμο,
αφήνοντας ακόμη και τη μεγάλη
του αγάπη, τον Ολυμπιακό.
Πέθανε στις 12 Δεκεμβρίου του
1987 και μετά από δυο ημέρες
κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο της
Κηφισιάς. Αφήνοντας μία ευχάριστη κεφάτη εικόνα, ενός ανθρώπου που έκρυβε μέσα του τις
πίκρες και τις μεγάλες δυσκολίες
που γνώρισε στη ζωή του..
Πηγή: Χάρης Αναγνωστάκης

Εντεκα χρόνια χωρίς τον Θανάση Βέγγο
Ο Θανάσης Βέγγος, ο λαϊκός
ήρωας που απέδωσε με την μεγαλύτερη ευκρίνεια τον “φουκαρά” Έλληνα,
τον “πολυτεχνίτη και ερημοσπίτη”,
τον γκαφατζή, τον άνθρωπο για όλες
τις δουλειές και της “καρπαζιάς”, που
εξέπεμπε την καλοσύνη, ένα κράμα
των κορυφαίων κωμικών παγκοσμίως,
έχει μείνει ως “ο άνθρωπος που
έτρεχε πολύ”. Το σωστό θα ήταν ο
άνθρωπος που πάντα έτρεχε. Κι
αυτό γιατί έτρεχε, αρχικά, για να
ξεφύγει από τις διώξεις, το σκληρό
κράτος της μετεμφυλιακής Ελλάδας,
τη Μακρόνησο, στη συνέχεια για
το μεροκάματο και να ξεφύγει από
τ η ν κα τα ρ α μ έ ν η φτώχ ε ι α , τ η ν
πείνα. Μπαίνοντας στον χώρο
του κινηματογράφου, έτρεχε για να
προλάβει, να δουλέψει, να ξεφύγει
από την υποτίμηση των συναδέλφων
του, να καταφέρει αυτό που είχε στο
μυαλό του, να φτιάξει τις δικές του
ταινίες, καλύτερες απ’ αυτές που του
έδιναν, και μετά για να ξεπληρώσει τα
χρέη του. Έτρεχε μέχρι τα γεράματά
του, όσο κρατούσαν τα πόδια του,
καταφέρνοντας να ξεφύγει από την
μιζέρια, αλλά και από τους εφιάλτες
που του είχαν προκαλέσει τα νεανικά
του χρόνια, ένας αφιλόξενος πλανήτης
που μοιάζει να μην έχει χώρο για
ανθρώπους σαν τον ένα και μοναδικό
Θανάση μας.
Εν αντιθέσει με το κυνηγητό
που υπέστη ο Θανάσης Βέγγος
από καταστάσεις, κράτος, σινάφι,
ο λαός τον λάτρεψε, τον αγάπησε
βαθιά. Όσοι ζήσαμε τις δεκαετίες
του ’70 και ’80 και τον είδαμε από
κοντά, σε μια πρεμιέρα, στο θέατρο,
που έκανε περισσότερο για να εκτονώσει αυτή την απίστευτη αγάπη
του λαού, που δεν μπορούσε να
καλύψει το σινεμά, δεν μπορούμε να
ξεχάσουμε τις εικόνες αποθέωσής
του, την αγνή αγάπη του κόσμου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1978,
σε ποδοσφαιρικό αγώνα δημοσιογράφων- ηθοποιών “στα Φιλαδέλφεια” πήγαν για να δουν τον Βέγγο
πάνω από 40.000 άτομα! Όσο κι
αν φαίνεται παράξενο, όλοι πήγαν
για να δουν τον δικό τους “καλό
άνθρωπο”. Το οχτάστηλο πρωτοσέλιδο της “Αθλητικής” την επομένη
ήταν «Ντελίριο 40.000 λαού για
τον απίθανο Βέγγο». Αυτό δεν το
κατάφερε φυσικά με τεχνικές, εξαίρετες ερμηνείες ή με γραφεία

προώθησης, ιμπρεσάριους ή τη
βιομηχανία των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. Το κατάφερε γιατί ήταν ένα
αυτόφωτο ταλέντο, που απλώς έπαιζε
τον εαυτό του, ένας άνθρωπος που
εξέπεμπε μεγαθυμία, ήταν ένα με το
λαό και δεν τον πούλησε ποτέ.
Ακόμη και σήμερα, δέκα χρόνια
από τον θάνατό του (3 Μαΐου 2011)
παραμένει ο αγαπημένος μουσαφίρης
της ελληνικής οικογένειας, με τις
χιλιοπαιγμένες κωμωδίες του, που
προβάλει η τηλεόραση καθημερινά.

Ο ήρωας πατέρας και η
κληρονομιά της Μακρονήσου

Ο Θανάσης Βέγγος γεννήθηκε στο
Νέο Φάληρο το 1927, με καταγωγή
από την Αμοργό, από την πλευρά της
μητέρας του Ευδοκίας. Ο πατέρας
του ήρωας της Εθνικής Αντίστασης,
συμμετείχε στην προσπάθεια να
σώσει από την ανατίναξη που
σχεδίαζαν οι Γερμανοί της Ηλεκτρικής
Εταιρίας στο Φάληρο, στην οποία
εργαζόταν. Το “ευχαριστώ” της
Πολιτείας, μετά την κατοχή, ήταν η
απόλυσή του, εξαιτίας των αριστερών
φρονημάτων του. Την εκδικητικότητα
του κράτους όμως την κληρονόμησε
και ο Θανάσης, που βρέθηκε στη
Μακρόνησο, το κολαστήριο και τόπο
μαρτυρίου για χιλιάδες φαντάρους
αλλά και πολίτες. Εκεί, ο νεαρός
Θανάσης θα γνωρίσει στο πετσί του
τον εξευτελισμό, τα βασανιστήρια,
το μίσος, αλλά και την αλληλεγγύη,
τη φιλία, τη θυσία για ιδανικά. Θα
γνωρίσει και θα συνδεθεί φιλικά με τον
Νίκο Κούνδουρο, τον άνθρωπο που
θα ανακαλύψει το ταλέντο του και θα
του αλλάξει πορεία.

Μαγική Πόλη

Και αυτό γιατί ο Θανάσης, ξεκινώντας ως παιδί για όλες τις
δουλειές στα κινηματογραφικά
πλατό, θα βρεθεί να κάνει και
κάποια ρολάκια. Το έναυσμα θα του
το δώσει ο Κούνδουρος καλώντας
τον, το 1953, να παίξει στη “Μαγική
Πόλη”. Ο Κούνδουρος του ζήτησε
απλώς να παίξει τον εαυτό του,
τίποτα περισσότερο. Αυτό ήταν. Ο
κόσμος του θεάματος είχε βρει τον
κωμικό που μπορούσε να σε κάνει
να γελάσεις με την καρδιά σου, να
δακρύσεις, να αισθανθείς, να κατανοήσεις τι έχει τραβήξει αυτός ο
λαός. Το 1956 ο Κούνδουρος θα τον
φωνάξει και για τον “Δράκο” να παίξει

ένα χαρακτηριστικό ρόλο.

Εξαιρετικό Ταλέντο

Ο Θανάσης Βέγγος γύρισε 126
ταινίες, πέρα από τις περιστασιακές
εμφανίσεις του στο θέατρο και στη
συνέχεια στην τηλεόραση, απ’ την
οποία θα αποκομίσει, κακά τα ψέματα,
ένα καλό και δίκαιο μεροκάματο, για
τα δεδομένα του ερμηνευτικού του
μεγαλείου. Παρότι δεν σπούδασε ποτέ
υποκριτική και λαμβάνοντας άδεια
εξασκήσεως επαγγέλματος από την
επιτροπή “Εξαιρετικών Ταλέντων” το
1959, έγινε γρήγορα αγαπητός μέσα
από τους μικρούς ρόλους του που
όμως έκαναν τη διαφορά. Ειδικά στις
αρχές της δεκαετίας του ’60 ήταν
τέτοια η επιτυχία του που όλοι τον
ήθελαν έστω και για ένα μικρό ρόλο
στις ταινίες τους, φτάνοντας να παίζει
κοντά 20 ταινίες τη χρονιά.

Αληθινά χαστούκια

Το 1959 κι ενώ έχει παίξει σε
αρκετές ταινίες, μερικές απ’ τις οποίες
αρκετά καλύτερες απ’ τον μέσο
όρο, θα εμφανιστεί στην κλασική
κωμωδία “Ο Ηλίας του 16ου” δίπλα
στον Κώστα Χατζηχρήστο, με την
ιστορία για την περιβόητη σκηνή με
τα αληθινά χαστούκια να τραντάζει το
κεφάλι του ακόμη και στα τελευταία
του. Ίσως γιατί ήρθαν κι έδεσαν με
τα χαστούκια της ζωής. Σύντομα θα
έρθει και η πρώτη του προσωπική
μεγάλη επιτυχία, με το ξεκαρδιστικό
“Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης”,
ερμηνεύοντας έναν επαρχιώτη που
έρχεται στην Αθήνα για να πιάσει την
καλή και μαζεύει σφαλιάρες από την
αφιλόξενη πρωτεύουσα.
Θα συνεχίσει να συμμετέχει σε
πολλές ταινίες με χαρακτηριστικούς
δεύτερους ρόλους που έχουν γράψει
ιστορία. Αλλά συνάμα θα αρχίσει
να πρωταγωνιστεί και σε ορισμένες
ταινίες, απ’ τις οποίες ξεχωρίζουν
αυτές που φτάνουν στα όρια του
σουρεάλ και αναδεικνύοντας το
σλάπστικ ως μεγάλη έκφραση τέχνης,
με τη μοναδικότητα που είχε με τις
ασυντόνιστη κίνηση και εκφορά
λόγου. Κάτι που δεν κατάφερε κανένας νεότερος ηθοποιός να μιμηθεί.

Η Περιπέτεια της “ΘΒ Ταινίες
Γέλιου”

Το 1964 θα μπει σε μεγάλες περιπέ-τειες, ιδρύοντας τη δική του εταιρεία παραγωγής την περίφημη “ΘΒ
Ταινίες Γέλιου” για να γυρίσει τις δικές

του ταινίες, προκειμένου να αποφύγει τη διαδεδομένη άρπα κόλα
στο ελληνικό σινεμά. Κάτι που του
κόστισε ακριβά, έχοντας και την κακή
συνήθεια να πληρώνει καλά τους
συνεργάτες του. Ανάμεσα στις εννιά
ταινίες που θα προλάβει να γυρίσει,
μέχρι να χρεοκοπήσει και να χάσει
τα πάντα ήταν και οι απολαυστικές
κω μ ω δ ί ε ς “ Δ ό κ τω ρ Ζ ι β έ γ γ ο ς ” ,
“Τρελός Παλαβός και Βέγγος”, “Ένας
Τρελός Τρελός Βέγγος” (ποιος θα
ξεχάσει τον Θανάση να φωνάζει “ζήτω
η ανοικοδόμηση” και να πηδάει από
το παράθυρο) και βεβαίως τις δυο
τεράστιες καλλιτεχνικές και εμπορικές
ταινίες που γύρισε ο ίδιος, με ήρωα
τον Πράκτορα Θου Βου 000.
Δύο υπέροχες ταινίες του παραλόγου, σατιρίζοντας τον Τζέιμς
Μποντ και δίνοντας εκτός από σκηνές απαράμιλλης τρέλας και τη
δυνατότητα στους ηθοποιούς που
συμμετείχαν να δώσουν αξιομνημόνευτες ερμηνείες, με τον στενό
συνεργάτη του Τάκη Μηλιάδη να δίνει
τα ρέστα του στο ρόλο του σκηνοθέτη
δακρύβρεχτων ταινιών. Ταινίες που
όσες φορές και να δεις θα ξεκαρδιστείς και θα μελαγχολήσεις για το πώς
έχει καταντήσει σήμερα η κωμωδία.

Τι Έκανες στον Πόλεμο Θανάση

Το 1971, μέσα στη χούντα, θα
πρωταγωνιστήσει στην καλύτερη
ταινία που έπαιξε ποτέ και μια
από τις σημαντικότερες ταινίες του
ελληνικού σινεμά. Πρόκειται για
το αντιπολεμικό “Τι Έκανες στον
Πόλεμο Θανάση;” σε σκηνοθεσία του
πολυεργαλείου και στενού φίλου του

Ντίνου Κατσουρίδη (“Μπακαλόγατος”)
με τον οποίο γύρισε μια σειρά
κοινωνικών κωμωδιών τα επόμενα
χρόνια. Η ιστορία γνωστή, με έναν
ταλαίπωρο καλόκαρδο αφελή εργάτη
να μπλέκεται στην αντίσταση, αλλά
αξέχαστη η ερμηνεία του, που εκτός
από το ανόθευτο γέλιο προκαλεί
και ρίγη συγκίνησης. Βραβεία στο
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και πραγματική αποθέωση του Θανάση από το
κοινό κι ένα λαό που διψούσε για κάτι
διαφορετικό, για κάτι που θα χτύπαγε
στην καρδιά τους συνταγματάρχες.
Με τον Κατσουρίδη θα γυρίσουν
μεταξύ άλλων και την αξιολογότατη
δραματική κωμωδία “Θανάση Πάρε
το Όπλο Σου” (1972), ακόμη ένα
χτύπημα για τη χούντα, αναδεικνύοντας και τον ρόλο των “νοικοκυραίων” της εποχής, ενώ θα συμμετάσχει και στο φιλμ του Θόδωρου
Αγγελόπουλου “Με το Βλέμμα του
Οδυσσέα” το 1995.

Πόνος

Είναι σχεδόν αδύνατο να γράψεις
για τη συνολική πορεία του Θανάση
Βέγγου ακόμη και σε ένα βιβλίο. Το
σίγουρο είναι ότι δικαίως κρατά ένα
μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μας. Και
αυτό γιατί όπως είχε πει ο ίδιος με τη
σεμνότητα που τον διέκρινε «δουλεύω
με το ένστικτο, δεν έχω κανένα
ταλέντο, μόνο αυτή τη φάτσα. Εδώ
είναι αποτυπωμένη όλη η μιζέρια,
όλη η δυστυχία, όλος ο πόνος του
ασήμαντου Έλληνα». Ένας πόνος
που έγινε πολύ γέλιο, έγινε δάκρυ,
αλλά ελάχιστη σκέψη….
Πηγή: Χάρης Αναγνωστάκης

““Παροικιακό Βήμα”, Ιανουάριος 2022

Ιστορικά - Γεγονότα

Âïìâáñäéóìüò ôïõ ÐåéñáéÜ

Η δράση του στη διάρκεια της ΕΟΚΑ και μετά
ôïõ ÓôÝììáôïò Þôáí ï...
Ñáïýö ÍôåíêôÜò! Ï ÃéùñêÜôæçò, áöÝèçêå åëåýèåñïò áëëÜ ëßãåò ìÝñåò
áñãüôåñá îáíáóõíåëÞöèç
âÜóåé ôïõ “Íüìïõ ðåñé ðñïóùðïêñÜôçóçò” - ãéá íá äñáðåôåýóåé áðü ôá êñáôçôÞñéá
ôçò ÊïêêéíïôñéìéèéÜò êáé íá
óõíå÷ßóåé ôç äñÜóç ôïõ.
Ï ÃéùñêÜôæçò, Üãíùóôï
ðùò, áëëÜ êáôÜöåñå êáé
äñáðÝôåõóå áðü ôá ÷Ýñéá ôùí
Áããëùí ôñåéò öïñÝò.
Áñãüôåñá, Þñùáò ðëÝïí,
ìå ôçí ßäñõóç ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò, ìéáò
êáé... "Ýôñåöå éäéáßôåñç áäõíáìßá óôïí ôïìÝá ôùí ðëçñïöïñéþí", áíÝëáâå Õðïõñãüò
Åóùôåñéêþí.
Óôéò 15 Ìáñôßïõ 1970 êáé
åöüóïí åß÷å áðïðåìöèåß áðü
ôïí Ðñüåäñï ÌáêÜñéï, ï
ÃéùñêÜôæçò âñÝèçêå äïëïöïíçìÝíïò ìå ñéðÝò áõôïìÜôïõ, åíôüò ôïõ áõôïêéíÞôïõ ôïõ, óå åñçìéêÞ ôïðïèåóßá ôçò åðáñ÷ßáò Ëåõêùóßáò.
Ðñïöáíþò ïé äïëïöüíïé ôïõ Þóáí ðñþçí óõíåñãÜôåò ôïõ, óôïõò ïðïßïõò
Ýäùóå ñáíôåâïý êáé ðÞãå
áõôïâïýëùò íá óõíáíôÞóåé. Ïé ó÷Ýóåéò ôïõ ìå ôéò
âñåôáíéêÝò ìõóôéêÝò õðçñåóßåò Þôáí êïéíü ìõóôéêü.
Ïìùò, ôï 1996, ï ðñþçí
(öáíåñüò) óõíåñãÜôçò ôùí
Áããëùí áðïéêéïêñáôþí ÏíéóÞöïñïò ÊùíóôáíôßíïõÊïíôåÜôçò ëßãï ðñéí ðåèÜíåé
áðü êáñêßíï óôï Ëïíäßíï, óå
óõíÝíôåõîç “åîïìïëüãçóç”
üðùò ôç ÷áñáêôÞñéóå ï ßäéïò,
ðïõ Ýäùóå óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò ôçò åöçìåñßäáò

1959. Ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ, ï
Åðáíáóôáôéêüò Óôñáôüò õðü
ôçí çãåóßá ôïõ ÖéíôÝë ÊÜóôñï
êáé ôïõ Ôóå ÃêåâÜñá, ìðáßíåé
óôçí ÁâÜíá, ç êõâÝñíçóç
Ìðáôßóôá ðÝöôåé.
1500. Ï ÐïñôïãÜëïò åîåñåõíçôÞò ÐÝäñï ÁëâÜñåò
ÊáìðñÜë áíáêáëýðôåé ôéò
áêôÝò ôçò Âñáæéëßáò êáé
êáôï÷õñþíåé ôçí ðåñéï÷Þ óôçí
êõñéáñ÷ßá ôçò Ðïñôïãáëßáò.
1800. Óôéò ÇÐÁ ôßèåôáé óå
åöáñìïãÞ Ýíáò íüìïò ðïõ
áðáãïñåýåé ôçí åéóáãùãÞ
óêëÜâùí áðü ôçí ÁöñéêÞ êáé
Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôïõ êüóìïõ.
Ïé ãáéïêôÞìïíåò áãíïïýí
ôï íüìï êáé ôï äïõëåìðüñéï
óõíå÷ßæåôáé.
1 9 1 3 . Óôéò 9 ÃåíÜñç,
ãåííéÝôáé ï Ñßôóáñíô Íßîïí,
Áìåñéêáíüò ðïëéôéêüò. Ôï
1968 åêëÝ÷ôçêå ãéá ðñþôç
öïñÜ ðñüåäñïò ôùí ÇÐÁ
êáé åðáíåêëÝ÷ôçêå ôï 1972.
Ôïí Áýãïõóôï ôïõ 1974
õðï÷ñåþèçêå óå ðáñáßôçóç
åîáéôßáò óåéñÜò óêáíäÜëùí
ðïõ áðïêáëýöèçêáí êáé
óõíäÝïíôáí ìå ôç ëåãüìåíç
õðüèåóç «ÏõôåñãêÝéô».
Çôáí ï ðñþôïò Áìåñéêáíüò
Ðñüåäñïò ðïõ ðáñáéôÞèçêå
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò èçôåßáò
ôïõ. Óôçí ðñþôç ôïõ èçôåßá
ï Íßîïí Þñèå áíôéìÝ-ôùðïò
ìå ôéò óõíÝðåéåò áðü ôçí
ðáñáôåôáìÝíç ïéêïíïìéêÞ
ýöåóç óôéò ÇÐÁ. ÁíáãêÜóôçêå íá ðñïóöýãåé äõï
öïñÝò óôçí õðïôßìçóç
ôïõ äïëáñßïõ (1971 êáé
1973) ðñÜãìá ðïõ õðÞñîå
Ýêöñáóç ôçò ïîýôáôçò íïìéóìáôïðéóôùôéêÞò êñßóçò ðïõ
áãêÜëéáóå ôï 1960 - 1970 ôï
ðáãêüóìéï êáðéôáëéóôéêü óýóôçìá. Ç ôåëéêÞ áðïôõ÷ßá
ôùí ðñïóðáèåéþí íá
åðéôåõ÷èåß óôñáôéùôéêÞ
ëýóç óôï ÂéåôíÜì, þèçóå
ôçí êõâÝñíçóç Íßîïí íá
ðñï÷ùñÞóåé óôçí õðïãñáöÞ,

ôï ÃåíÜñç ôïõ 1973, óõìöùíßáò ãéá ôïí ôåñìáôéóìü
ôïõ ðïëÝìïõ êáé ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò åéñÞíçò óôï ÂéåôíÜì.
1905. Óôéò 9 ÃåíÜñç ôïõ
1905 ôá ôóáñéêÜ óôñáôåýìáôá
êôýðçóáí ôçí åéñçíéêÞ
äéáäÞëùóç ôùí åñãáôþí
ôçò Ðåôñïýðïëçò, ðïõ
ðÞãáéíáí óôïí ôóÜñï íá
õðïâÜëïõí õðüìíçìá ãéá ôéò
áíÜãêåò ôïõ ñþóéêïõ ëáïý,
ìå áðïôÝëåóìá ôï èÜíáôï
50 åñãáôþí. Óôïõò äñüìïõò
ôçò ðñùôåýïõóáò óôÞèçêáí
ôá ðñþôá ïäïöñÜãìáôá,
ðïõ óÞìáéíáí ôçí Ýíáñîç
Ýíïðëïõ áãþíá ôçò åñãáôéêÞò
ôÜîçò êáôÜ ôïõ ôóáñéêïý
êáèåóôþôïò. Çôáí ç áñ÷Þ
ôçò åðáíÜóôáóçò ôïõ 1905
- 1907, ôçò ðñþôçò ëáúêÞò
åðáíÜóôáóçò ðïõ êëüíéóå ôá
èåìÝëéá ôïõ áðïëõôáñ÷éêïý
êáèåóôþôïò êáé äçìéïýñãçóå
ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí
åðéôõ÷ßá ôïõ áãþíá ðïõ áêïëïýèçóå ãéá ôçí áíáôñïðÞ
ôïõ ôóáñéóìïý. ÐáñÜ ôï üôé ç
åðáíÜóôáóç ôïõ 1905 - 1907
äåí ðÝôõ÷å ôïí Üìåóï óêïðü
ôçò, êáôÜöåñå ùóôüóï Ýíá
éó÷õñü ðëÞãìá êáôÜ ôïõ
ôóáñéóìïý. Ï ôóáñéóìüò
áíáãêÜóôçêå íá éäñýóåé ôçí
ÊñáôéêÞ Äïýìá, êÜíïíôáò
Ýôóé, áêüìá Ýíá âÞìá ãéá
íá ãßíåé ç Ñùóßá áóôéêÞ
ìïíáñ÷ßá. Ç åðáíÜóôáóç ôïõ
1905 - 1907, ðñïåôïßìáóå ôï
Ýäáöïò ãéá ôç ÓïóéáëéóôéêÞ
ÅðáíÜóôáóç ôïõ 1917.
1 9 4 5 . Óôéò 11 ÃåíÜñç,
õðï-ãñÜöåôáé ç áíáêù÷Þ
áíÜìåóá óôç äéïßêçóç ôùí
âñåôáíéêþí äõíÜìåùí êáé ôçí
ÊÅ ôïõ ÅËÁÓ. Ùò çìåñïìçíßá
êáôÜðáõóçò ôïõ ðõñüò
ïñßóôçêå ç 14ç ÃåíÜñç ôïõ
1945.
1967. «Íá ðñïóôáôåõôåß
ç íåïãÝííçôç ôçëåüñáóç ãéá
íá ìçí áêïëïõèÞóåé ôïí êáêü
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ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ
Óôéò 19 Éáíïõáñßïõ
1956 ðñáãìáôïðïßçóå ôçí
ðñþôç ôïõ "áðüäñáóç"
áðü ôá êñáôçôÞñéá ôçò
ÊïêêéíïôéìéèéÜò üðïõ åêñáôåßôï áðü ôïõò Áããëïõò
êáôáêôçôÝò, ï Ðïëýêáñðïò
ÃéùñêÜôæçò, Ýíá áðü ôá
êïñõöáßá óôåëÝ÷ç ôçò ÅÏÊÁ.
Ï ÃéùñêÜôæçò, ìå
åíôïëÞ ôïõ áñ÷çãïý ôïõ,
Ãåþñãéïõ Ãñßâá, åß÷å áíáëÜâåé ôçí êáèïäÞãçóç
ôïõ “åêôåëåóôéêïý” (ðïõ
áðïôåëåßôï áðü ðïëý íåáñÜ, èñçóêåõüìåíá Üôïìá)
ôï ïðïßï óôéò áñ÷Ýò ôïõ
“áãþíá” ôçò ÅÏÊÁ, äïëïöïíïýóå Åëëçíåò áóôõíïìéêïýò ôçò áðïéêéïêñáôéêÞò äéïßêçóçò.
ÌåôÜ áðü ìéá ôÝôïéá
äïëïöïíßá, èýìá ôçò ïðïßáò
Þôáí ï áóôõíüìïò Çñüäïôïò
ÐïõëëÞò, óõíåëÞöèç ï
Ìé÷áëÜêçò ÊáñáïëÞò - ï
ïðïßïò êáôáäéêÜóôçêå óå
èÜíáôï êáé áðáã÷ïíßóèçêå.
Íá óçìåéùèåß üôé áí
êáé Þôáí óôïí ôüðï ôçò
äïëïöïíßáò ï ÊáñáïëÞò,
äåí Þóáí ïé óöáßñåò ôïõ
ðïõ Ýðëçîáí ôïí ÐïõëëÞ
áëëÜ ïé óöáßñåò ôïõ
óõíåñãÜôç ôïõ ÁíäñÝá
Ðáíáãéþôïõ. Ï Ðáíáãéþôïõ,
ôåëéêÜ êáôáäéêÜóôçêå óå
öõëÜêéóç ðÝíôå ÷ñüíùí
ãéá... ïðëïöïñßá! Ï éèýíùí
íïõò ôçò äïëïöïíßáò,
Ðïëýêáñðïò ÃéùñêÜôæçò,
áí êáé óõíåëÞöèç, ôåëéêÜ
áèùþèçêå êáé áöÝèçêå
åëåýèåñïò äéüôé ï ßäéïò äåí
Ýöåñå üðëï.
Êáé ìéá ëåðôïìÝñéá:
Óôï êáêïõñãéïäéêåßï üðïõ
Ýãéíå ç äßêç, äéêçãüñïò
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“Áãþí”, Ã. Óðáíü êáé Áíèéìï
Äçìçôñßïõ, åßðå üôé óôçí
ÅÏÊÁ äñïýóáí ðïëëïß
ðñÜêôïñåò ôùí Áããëùí, ðïõ
áêüìç ôéìïýíôáé ùò Þñùåò
êáé ένας áð’ áõôïýò Þôáí ï
Ðïëýêáñðïò ÃéùñêÜôæçò.
Ï ÊïíôåÜôçò, åñãÜóôçêå
ãéá Ýíá ÷ñüíï óôç ÓðÝóéáë
ÌðñÜíôò (âñåôáíéêþí
ìõóôéêþí õðçñåóéþí) óôç
Ëåõêùóßá. ÊÜðïéá ìÝñá,
όπως είπε, áíïßãïíôáò ôçí
ðüñôá ôïõ Shaw (áíþôáôïò
ðñÜêôùñ ôçò ÉíôÝëéôæåíò
óôçí Êýðñï) ãéá íá ñùôÞóåé
êÜôé, ôïí åßäå íá ðßíåé êáöÝ
êáé íá ôá ëÝåé ìå ôïí...
Ðïëýêáñðï ÃéùñêÜôæç!

ÄåêÜäåò ÷ñüíéá ôï Ýêñõâáí. Ôá áðüññçôá áñ÷åßá
ôïõ áìåñéêáíéêïý åðéôåëåßïõ
ðáñÝìåíáí êáé ðáñáìÝíïõí
óöñáãéóìÝíá. ÌÝ÷ñé ðïõ
âñÝèçêå, ðñéí áðü ÷ñüíéá,
Üèéêôç óå êåíôñéêü óçìåßï
ôïõ ÐåéñáéÜ ìéá âüìâá êáé
Ýíá âõèéóìÝíï óôï ëéìÜíé
ðïëåìéêü áåñïóêÜöïò ðïõ
åß÷å ðÝóåé óôéò 11 ÃåíÜñç 1944, ôçí çìÝñá ôïõ
ôñïìáêôéêïý âïìâáñäéóìïý ôïõ ÐåéñáéÜ. Êáé ç
âüìâá êáé ôï áåñïðëÜíï
åß÷áí áìåñéêáíéêÜ óÞìáôá.
Ðåñßôñáíç áðüäåéîç üôé ï
âïìâáñäéóìüò ðïõ êñÜôçóå
ôñåéò þñåò, êÜíïíôáò óôÜ÷ôç
ôçí ðüëç, Ýãéíå áð' ôá áìåñéêÜíéêá «éðôÜìåíá õðåñöñïýñéá».
Ï áêñéâÞò áñéèìüò ôùí
áíèñþðùí, ðïõ óêïôþèçêáí åêåßíç ôçí çìÝñá êé
áõôþí ðïõ èÜöôçêáí êÜôù
áð' ôá ãêñåìéóìÝíá êôßñéá,
äåí Ý÷åé ãßíåé ãíùóôüò ìÝ÷ñé
óÞìåñá. ËÝãåôáé ãéá 5.500,
üëïé Åëëçíåò êáé ìüíï
8 Ãåñìáíïß óôñáôéþôåò
íåêñïß. Åìåéíáí Üèéêôåò ïé
ãåñìáíéêÝò óôñáôéùôéêÝò
åãêáôáóôÜóåéò, ôïõ ÍáõóôÜèìïõ, ôïõ áåñïäñïìßïõ,
ôùí íáõðçãåßùí ôïõ ÐåñÜìáôïò, ìåôáîý áõôþí
êáé ôï ìåãáëýôåñï ðïõ
êáôáóêåýáæå ôóéìåíôüðëïéá ãéá ëïãáñéáóìü ôùí
êáôáêôçôþí êáé áíÞêå óôï
äïóßëïãï Ì. ÁâÝñùö, ãáìðñü ôïõ êáðíïâéïìÞ÷áíïõ
ÐáðáóôñÜôïõ êáé áäåëöü
ôïõ ðïëéôéêïý ÅõÜãã.
ÁâÝñùö.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

äñüìï ôïõ ñáäéïöþíïõ», åßíáé
ôï óõìðÝñáóìá äçìüóéáò
óõæÞôçóçò ãéá ôï æÞôçìá, óôçí
ïðïßá ï êáèçãçôÞò É. ÊáêñéäÞò
äçëþíåé: «ÂëÝðù ôçí ôçëåüñáóç óáí êåñáõíü ðïõ Ýñ÷åôáé íá ìáò êáôáóôñÝøåé. Åêáôïììýñéá þñåò èá ÷Üíïíôáé
ãéá íá âëÝðïõìå áóÞìáíôá
ðñÜãìáôá».
1976. Óôéò 11 ÃåíÜñç, ôï
Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò ôïõ
ÏÇÅ åãêñßíåé ìå øÞöïõò 11-1
ôçí éóüôéìç óõììåôï÷Þ óôïí
Ïñãáíéóìü, ôçò ÏñãÜíùóçò
ãéá ôçí ÁðåëåõèÝñùóç ôçò
Ðáëáéóôßíçò. Ôç ìïíáäéêÞ
áñíçôéêÞ øÞöï êáôáèÝôïõí ïé
ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò.
1996. Στις 14 Ιανουαρίου
ο πατριάρχης Βαρθολομαίος
τάσσεται υπέρ της πλήρους
ένταξης της Τουρκίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, με την
δικαιολογία ότι έτσι θα λυθούν
τα προβλήματα του Πατριαρχείου και της ομογένειας στην
Κωνσταντινούπολη.
1950. Στις 15 ιανουαρίου
γίνεται δημοψήφισμα από την
Εκκλησία στην Κύπρο για την
ένωση με την Ελλάδα. Υπέρ
της ένωσης ψηφίζει το 95,7%.
Ανέμεσα στα ονόματα και
αρκετοί τουρκοκύπριοι που
ήθελαν να απελευθερωθούν
από τον αγγλικό ζυγό.
1822. Στις 15 Ιανουαρίου
η Αϊτή αναγνωρίζει πρώτη
στον κόσμο την Επαναστατική
Κυβέρνηση της Ελλάδας.
1944. Óôéò 15 Éáíïõáñßïõ,

Ýãéíå ç íéêçöüñá ìÜ÷ç ôïõ
ÅËÁÓ óôçí ÊáêéÜ ÓêÜëá
Áëéâåñßïõ. Êáô’ áõôÞí, ëü÷ïò
ôïõ ÅËÁÓ, ìå äéïéêçôÞ ôïí
ÃéÜííç ÐáëÜóêá (Óôáõñáúôü),
êáôáôñüðùóå äõíÜìåéò ôùí
Ãåñìáíþí, ðñïîåíþíôáò
ìåãÜëåò áðþëåéåò.
1823. Το Ναύπλιο ορίζεται
ως έδρα της κυβέρνησης των
επαναστατημένων Ελλήνων.
1824. Οι πολιτικές αντιθέσεις μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων εκφράζονται
με την παρουσία δύο κυβερνήσεων: Η μία έχει την έδρα
της στην Τρίπολη υπό τον
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και
η άλλη στο Κρανίδι υπό τον
Γεώργιο Κουντουριώτη.
1937. Στις 19 Ιανουρίου με
τον Αναγκαστικό Νόμο 447
της δικτατορικής κυβέρνησης Μεταξά, επιβάλλεται ο
υποχρεωτικός σημαιοστολισμός δημοσίων υπηρεσιών,
καταστημάτων και οικιών κατά
τις εθνικές εορτές.
1911. Στις 21 Ιανουαρίου
ξεσπά η μεγάλη απεργία των
εργαζόμενων στα τραμ της
Αθήνας. Η κυβέρνηση επιστρατεύει απεργοσπάστες,
το στρατό και την αστυνομία,
αλλά δεν καταφέρνει να πλήξει το φρόνημά τους. Τελικά
θα πετύχουν τη μείωση των
ωρών εργασίας τους από
13-14 σε 10.
1556. O καταστροφικότερος σεισμός στην ανθρώπινη
ιστορία πλήττει την επαρχία

Ïé Áìåñéêáíïß ðéëüôïé
Üäåéáóáí ôï «öïñôßï»
ôïõò óôá óðßôéá ôùí ëáúêþí
óõíïéêéþí óôá Êáìßíéá,
óôï ×áôæçêõñéÜêåéï, óôïõ
Âñõþíç.
Óáí áëáöéáóìÝíïé, ãõíáßêåò, Üíôñåò, ðáéäéÜ,
Ýôñå÷áí óôïõò äñüìïõò íá
âñïõí ôïõò äéêïýò ôïõò. Êé
Üëëïé Ýøá÷íáí êÜôù áð' ôá
åñåßðéá, ìÞðùò êáé óþóïõí
üóïõò Þôáí êáôáðëáêùìÝíïé
êé áíÝðíåáí áêüìç. Ðéï
ôõ÷åñïß óôÜèçêáí ïé ðïëéôéêïß
êñáôïýìåíïé óôéò ÖõëáêÝò
ÊÜóôïñïò, ðïõ êáôüñèùóáí
íá öýãïõí, üôáí Ýðåóå îõóôÜ
óôï êôßñéï ç âüìâá.
ÁíÜìåóá óôá èýìáôá
ôïõ ìåãáëýôåñïõ Ýùò ôüôå
âïìâáñäéóìïý óõãêáôáëÝãïíôáé êáé ïé 65 ìáèÞôñéåò
ìáæß ìå ôéò äáóêÜëåò ôïõò,
ôçò ÄçìïôéêÞò ÏéêïêõñéêÞò
Ó÷ïëÞò ÐåéñáéÜ, ðïõ êáôáðëáêþèçêáí óôï êáôáöýãéï
ôïõ êôéñßïõ ôçò ÇëåêôñéêÞò
åôáéñßáò.
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÷ñüíéá, ïé «åðáíïñèþóåéò», ôá Ó÷Ýäéá ÌÜñóáë,
ôá ðáêÝôá Íôåëüñ, ÓáíôÝñ
êáé ôá êïéíïôéêÜ ðñïãñÜììáôá åßíáé ãéá êÜôé Üëëïõò.
Ïé ïéêïãÝíåéåò ôùí ïðïßùí
ãêñåìßóôçêáí ôá óðßôéá,
ðïõ Ý÷áóáí ôïõò áíèñþðïõò ôïõò Ýìåéíáí ìüíï ìå
ôï ÷áñáêôçñéóìü «âïìâüðëçêôïé»!
Åß÷áí ðåñÜóåé ìüëéò
ðÝíôå ÷ñüíéá áð' ôï ìåãÜëï
áõôü âïìâáñäéóìü êáé ç
åôáéñßá ðïõ åêìåôáëëåõüôáí
ôïí çëåêôñéêü óéäçñüäñïìï
ÁèÞíáò - ÐåéñáéÜ (áíÞêå

óôïí åöïðëéóôÞ ÓôñáôÞ
ÁíäñåÜäç) ðÞñå áð' ôïõò
ðñþôïõò áð' ôï ó÷Ýäéï
ÌÜñóáë «ìáêñïðñüèåóìï
âéïìç÷áíéêü äÜíåéï» êáé
ðáñáããÝëíåé óôç ãåñìáíéêÞ
«Siemens Man» 24 âáãüíéá,
åðåêôåßíïíôáò ôï äñïìïëüãéï
ôïõ Çëåêôñéêïý ìÝ÷ñé ôç
Âéêôþñéá êé áñãüôåñá ìå
äéÜöïñá «åóùôåñéêÜ äÜíåéá» êáé «ïéêïíïìéêÝò äéåõêïëýíóåéò», ï Çëåêôñéêüò
öôÜíåé óôïí Ðåñéóóü, óôï
Ìáñïýóé...
Ï ôñïìáêôéêüò âïìâáñäéóìüò ôçò 11çò ÃåíÜñç
1944 Üñ÷éóå ôï ìåóçìÝñé,
þñá ðïõ ï êüóìïò âñéóêüôáí
óôïõò äñüìïõò. Å÷åé
åéðùèåß üôé ï êïõßóëéíãê
ðñùèõðïõñãüò ÉùÜí. ÑÜëëçò
êáèþò êáé äýï õðïõñãïß ï Á.
ÔáâïõëÜñçò (Åóùôåñéêþí)
êáé Í. Ëïýâáñçò (ÈñçóêåõìÜôùí), åãíþñéæáí ãéá ôïí
åðéêåßìåíï âïìâáñäéóìü. Äå
èÝëçóáí íá åíçìåñþóïõí
ôïõò Ðåéñáéþôåò íá ðñïöõëá÷ôïýí. Óéþðçóáí óêüðéìá.
Êáé ìéá óýìðôùóç:
Ôçí ßäéá ìÝñá ôïõ ìåãÜëïõ
âïìâáñäéóìïý áð' ôïõò
Áìåñéêáíïýò, ï Áíäñ.
ÐáðáíäñÝïõ êáôáôÜ÷ôçêå
åèåëïíôÞò óôï Ðïëåìéêü
Áìåñéêáíéêü Íáõôéêü ìå ôçí
åéäéêüôçôá ôïõ íïóïêüìïõ,
ãéá íá ÷áñáêôçñéóôåß áñãüôåñá ...âåôåñÜíïò ôïõ Â´
Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ! «Áðü
Ýíáí ðüëåìï êåñäéóìÝíïé
âãáßíïõí ðÜíôá ïé éó÷õñïß
ôïõ ðëïýôïõ», ëÝåé ï ëáüò
ìáò.

Σαντζί της Κίνας, με
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή
τους 830.000 άνθρωποι.
1780. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ήρωας του 1821,
γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου
1780 (ή 1782) στο Μαυρομάτι
Καρδίτσας και ήταν καρπός
της σχέσης του αρματολού
Δημήτρη Καραΐσκου και της
μοναχής Ζωής Ντιμισκή,
αδελφής του κλέφτη Κώστα
Ντιμισκή και εξαδέλφης του
οπλαρχηγού Γώγου Μπακόλα.
Μεγάλωσε με τους θετούς
γονείς του, μία οικογένεια
Σαρακατσάνων, αφού η
μητέρα του τον εγκατέλειψε
μη αντέχοντας τον διασυρμό
μιας παράνομης σχέσης και
πέθανε όταν ήταν οκτώ ετών.
Από τη μητέρα του, ο «γιος
της καλογριάς» κληρονόμησε
τον ανυπότακτο χαρακτήρα
του και την παροιμιώδη
βωμολοχία του.
1933. Óôéò 23 ÃåíÜñç, áéìáôçñÜ ãåãïíüôá îåôõëßãïíôáé
óôç ÍÜïõóá... Ìå äéáôáãÞ ôïõ
åðéêåöáëÞò ìïéñÜñ÷ïõ, ïé
÷ùñïöýëáêåò ðõñïâüëçóáí
óôï ðëÞèïò. Åðåóáí íåêñïß
ôÝóóåñéò åñãÜôåò êáé ôñáõìáôß-óôçêáí åßêïóé. Ïé öáíôÜñïé
áñíÞèçêáí íá ðõñïâïëÞóïõí
ôï ëáü. Ôá ãåãïíüôá îåóÞêùóáí êýìá äéáìáñôõñéþí ó' üëç
ôçí ÅëëÜ-äá.
1 9 6 8 . Óôéò 23 ÃåíÜñç,
ìåßæùí êñßóç ìåôáîý ÇÐÁ
êáé Âüñåéáò ÊïñÝáò ðõñïäïôåßôáé áðü ôçí êáôÜëçøç
ôïõ áìåñéêáíéêïý êáôáóêïðåυôéêïý óêÜöïõò «ÐïõÝìðëï» êáé ôçí áé÷ìáëùóßá ôùí
83 ìåëþí ôïõ ðëçñþìáôïò
áðü ôéò âïñåéïêïñåáôéêÝò
áñ÷Ýò.
1928. Óôéò 30 Éáíïõáñßïõ,
ìåãÜëåò äéáóôÜóåéò ðáßñíåé
ç åîÝãåñóç ôùí áãñïôþí
ôçò ÊñÞôçò êáôÜ ôùí öïñï-

ëïãéêþí ìÝôñùí ôçò êõâÝñíçóçò. Óôï ÇñÜêëåéï ïñãáíþíåôáé ðáëëáúêü óõëëáëçôÞñéï. ÐÜíù áðü 5.000
Ýíïðëïé êõêëþíïõí ôç Íïìáñ÷ßá êáé äéáäçëþíïõí ôçí áðüöáóÞ ôïõò íá õðåñáóðßóïõí
ôç æùÞ ôïõò ðéï áðïöáóéóôéêÜ, áí ç êõâÝñíçóç áðïññßøåé ôá äßêáéá áéôÞìáôÜ ôïõò.
1943. Óôéò 31 Éáíïõáñßïõ,
oι Σοβιετικές στρατιωτικές
δυνάμεις συνέντριψαν τελειωτικά τις στρατιές του Χίτλερ στο Στάλινγκραντ με
τεράστιες απώλεις για τον
εχθρό. Αρχίζει το κυνηγητό
των Ναζί από τον Κόκκινο
Στρατό που τελείωσε με την
πτώση του Βερολίνου και την
άνευ όρων συνθηκολόγηση
των Χιτλερικών δυνάμεων.
1923. Στις 30 Ιανουαρίου
υπογράφεται στη Λωζάνη
η σύμβαση ανταλλαγής
πληθυσμών ανάμεσα στην
Ελλάδα και την Τουρκία. Από
την εφαρμογή της σύμβασης
εξαιρούνται οι Έλληνες της
Κωνσταντινούπολης και οι
μουσουλμάνοι της ελληνικής
Θράκης.
1913. Στις 31 Ιανουαρίου οι
Μεγάλες Δυνάμεις (Γερμανία,
Αυστρο-Ουγγαρία, Αγγλία,
Γαλλία, Ιταλία και Ρωσία)
γνωστοποιούν στην Ελληνική
Κυβέρνηση ότι παραχωρούν
και νομικώς στην Ελλάδα
τα νησιά του Αιγαίου, μόνον
εφόσον αποσύρει τις δυνάμεις
της από τη Βόρεια Ήπειρο και
τη νήσο Σάσωνα.
1996. Στις 31 Ιανουαρίου
κορυφώνεται και εκτονώνεται
η Κρίση των Ιμίων Τουρκίας
- Ελλάδας με αμερικανική
παρέμβαση («No ships, no
troops, no flags» η προσταγή
Χόλμπρουκ). Το Πολεμικό
Ναυτικό χάνει ένα ελικόπτερο
με το τριμελές πλήρωμά του.
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Στο πνεύμα των Χριστουγέννων, έστω
και κάτω από περιορισμούς λόγω της
πανδημίας, μπήκε η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας.
Τα Τραπέζια της Αγάπης έδωσαν το
τελευταίο τους ραντεβού για το 2021,
δίνοντας τη σκυτάλη στις προετοιμασίες
για τη γιορταστική περίοδο.
Η Φ ι λόπ τωχο ς κα ι η κο ι ν ω ν ι κ ή
ομάδα του Ολύμπικ Χωλ παρέθεσε το
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι την Τρίτη 16
Νοεμβρίου με τη συμμετοχή πολλών
μελών του γκρουπ αλλά και μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας.
Οι ακούραστες κυρίες της Φιλοπτώχου
Α δ ε λφ ότ η το ς το υ Αγ ί ο υ Ν ι κολά ο υ
αποχαιρέτησαν για το 2021 τα μέλη του
κοινωνικού γκρουπ στο Χωλ του Αγίου
Νικολάου την Τρίτη 23 Νοεμβρίου .
Εξ άλλου, μέσα σε ένα φιλικό,
εορταστικό περιβάλλον αποχαιρέτησαν
επίσης τα μέλη τους και οι κυρίες από
το Τραπέζι της Αγάπης στον Άγιο
Κωνσταντίνο στο Γκούντγουντ τη Δευτέρα
29 Νοεμβρίου.
Και τέλος, το Τραπέζι της Αγάπης στην
Κοίμηση της Θεοτόκου πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 30 Νοεμβρίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων παραπλεύρως του Ιερού
Ναού.

Τα τραπέζια έγιναν σε ένα ζεστό
περιβάλλον με γνώριμα και αγαπημένα
πρόσωπα. Πέρα από τα μέλη του
κοινωνικού γκρουπ, μέλη από την
Διοίκηση της Κοινότητας και επίσημοι
προσκεκλημένοι της πολιτείας έδωσαν
επίσης το παρών τους.
Πλούσια ήταν τα γεύματα που ετοιμάσθηκαν από τις ακούραστες κυρίες των
Φιλοπτώχων της Κοινότητας ενώ οι
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
κερδίσουν πλούσια δώρα που βγήκαν στις
λαχειοφόρους. Ιδιαίτερη αίσθηση όμως
προκάλεσε το πολιτιστικό πρόγραμμα
των εκδηλώσεων, με τις χορωδίες των
Φιλοπτώχων να ψάλουν τα κάλαντα
των Χριστουγέννων και της εορταστικής
περιόδου.
Οι Φιλόπττωχες Αδελφότητες και οι
ιερείς της ΕΟΚΝΑ, εύχονται στην παροικία, Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισμένο και
Ειρηνικό το 2022.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας

Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2022
Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε
στα μέλη μας και την ευρύτερη
κοινότητα το πρόγραμμα για τον
εορτασμό των Θεοφανείων για το
2022.
Όπως ήταν αναμενόμενο, και
φέτος λόγω της πανδημίας, το
φετινό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε πολύ μικρότερη κλίμακα.
Αυτό σημαίνει ότι το 2022, θα
πραγματοποιηθεί το θρησκευτικό
μέρος των Θεοφανείων επάνω
στην αποβάθρα (jetty) της παραλίας Χένλεη.
Η τελετή του Αγιασμού των
Υδάτων με την κατάδυση του σταυρού έχει προγραμματιστεί για την
Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 στις 12
το μεσημέρι ακριβώς.
Θα ακολουθήσει η απονομή του
επάθλου στον τυχερό κολυμβητή ή
κολυμβήτρια που θα ανασύρει το

σταυρό και έτσι θα ολοκληρωθεί ο
φετινός εορτασμός.
Να τονίσουμε ότι θα τηρηθούν
αυστηρά μέτρα κατά της COVID
και παρακαλούμε τον κόσμο που
θα προσέλθει στην άκρη της αποβάθρας, να κρατήσει τις ασφαλείς
αποστάσεις που προβλέπει ο
νόμος.
Ευελπιστούμε ότι ο εορτασμός
των Θεοφανείων το 2023, αν δεν
υπάρξει περεταίρω εξάπλωση του
ιού, να πραγματοποιηθεί κανονικά.
Σημειώνουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο πανηγύρι
και δεν θα πωλούνται φαγώσιμα.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας
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ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚA ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID 19

Η Ελληνική ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας επιθυμεί να σας
ενημερώσειι ότι ο οργανισμός μας
συμμορφώνεται πλήρως με τα
μέτρα της Κυβέρνησης της Νότιας
Αυατραλίας σχετικά με τις απαραίτητες
προϋποθέσεις εμβολιαμσμού κατά
της Covid 19 σε σχέση με τη μονάδα
φροντίδας των ηλικιωμένων του
Ridleyton καθώς και τις κοινωνικές
υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους μας.
Στο Γηροκομείο του Ridleyton ήδη
απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα
άτομα άνω των 12 ετών που δεν έχουν
λάβει όλες τις δόσεις των εγκεκριμένων
εμβολίων κατά τς Covid 19.
Οσον αφορά τις κοινωνικές
υπηρεσίες της Κοινότητας για τους
ηλικιωμένους, όλο το προσωπικό,
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων υποστήριξης, των εθελοντών και
των εξωτερικών συνεργατών είναι ήδη
πλήρως εμβολιασμένο κατά της Covid
19. Το ίδιο ισχύει και για το διδακτικό
προσωπικό των Κοινοτικών Σχολείων.
Σημειώνεται ότι όλες οι υπηρεσίες
που χρηματοδοτούνται από την
Κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίζουν
ότι μόνο οι πλήρως εμβολίασμένοι
εργαζόμενοι, εθελοντές και εξωτερικοί
συνεργάτες μπορούν να παρέχουν

υπηρεσίες σε ευάλωτα ηλικιωμένα
άτομα.
Ο εμβολιασμός παραμένει ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας
ενάντια στην Covid 19 και την αποφυγή
εισαγωγής σε νοσοκομείο ή ακόμη και
του θανάτου, ιδιαίτερα ηλικιωμένων
ατόμων αλλά όχι μόνον.
Κάτω από το βάρος του νέου
κύματος της Covid 19 στην Πολιτεία μας, η Ελληνική Κοινότητα προσθέτει τη δική της φωνή σ’ αυτή της
Κυβέρνησης και καλεί όσα μέλη της
παροικίας δεν έχουν ακόμη εμβολιασθεί να το πράξουν άμεσα και χωρίς
άλλη καθυστέρηση. Μιλάτε με τον
τοπικό γιατρό ή φαρμακοποιό σας για
να το διευθετήσετε.
Ας συνεχίσουμε να πολεμάμε τον
αόρατο εχθρό με τα όπλα που μας
έχει χαρίσει η επιστήμη. Χωρίς φόβο.
Μόνο με τη θωράκιση μας κατά του
θανατηφόρου ιού, θα μπορέσουμε να
ξαναβρούμε την ελευθερία μας και να
επιστρέψουμε στην κανονικότητα της
ζωής και των δραστηριοτήτων μας.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Ο Πρόεδρος Βασίλης Γκόνης
Γενικός Γραμματέας Παν. Ππύρος

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
COVID 19
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας,
Όπως γνωρίζετε, μετά το άνοιγμα
των συνόρων της Νότιας Αυστραλίας,
και την αύξηση των κρουσμάτων
Covid, ισχύουν καινούριοι περιορισμοί
και αυτό επηρεάζει πολλά από
τα προγράμματα της Κοινότητας.
Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα θα
ισχύουν τα ακόλουθα:
Οι εκκλησίες λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό πιστών στο εσωτερικό
του κάθε ναού.
Συγκεκριμένα: Ο νόμος προβλέπει
ένα άτομο ανά τέσσερα τετραγωνικά
μέτρα. Στον Καθεδρικό Ναό των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στο
Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο
Κρόϋντον επιτρέπονται τώρα μόνο 62
άτομα, ενώ στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου στο Θέμπαρτον και στον Ι. Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης στο
Γκούντγουντ, επιτρέπονται 50 άτομα.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε
ότι η χρήση μάσκας μέσα στους ναούς
είναι υποχρεωτική.
Tο Κοινοτικό Γηροκομείο του Ρίντλιτον έκλεισε προληπτικά για την ασφάλεια των ενοίκων μας. Για περισσσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε
το Γηροκομείο στο 8340 1155.
Να σας υπενθυμίσουμε ότι αν
παρουσιάζετε συμπτώματα γρίπης, δεν
μπορείτε να παραβρεθείτε σε καμία
κοινωνική συγκέντρωση της Κοινότητας
και θα πρέπει να παραμείνετε σπίτι.
Για την πορεία των προγραμμάτων
μας, θα σας ενημερώσουμε με σχετική
ανα-κοίνωση στο άμεσο μέλλον. .
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

ΨΕΛΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ: Στιγμιότυπο από τη Χριστουγενιάτικη εκδήλωση της Φιλοπτώχου και της Εκκλησιαστικής επιτροπής του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΑΝΩ: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον στις 6
Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή σύσσωμου του κλήρου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
της Νότιας Αυστραλίας. Το στιγμιότυπο από την περιφορά της εικόνας

ΠΑΝΩ: Στιγμιότυπο από τη θεία λειτουργία στον Κοινοτικό Ναό του Αγίου Νικολάου κατά την
ημέρα της εορτής του. Πλήθος ομογενών από κάθε γωνιά της Αδελαιδας συνέρρευσαν στο
ναό για να ανάψουν το κερί τους και να μεταλάβουν των αχράντων μυστηριών.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές.
Εκκλησιαστική συμμετοχή κατά τη διάρκεια
του Covid-19.
ΜΗΝ παρευρεθείτε στην εκκλησία εάν
έχετε συμπτώματα πυρετού, πονό-λαιμου
ή γρίπης. Εάν έχετε τέτοια συμπτώματα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμαστεί για το
COVID-19.
Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών μπορεί να έχει το
πολύ 62 άτομα για τακτικές εκκλησιαστικές
υπηρεσίες, o Ιερός Ναός Κοιμήσεως της
Θεοτόκου μπορεί να έχει 62 άτομα, o
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου μπορεί να
έχει 50 άτομα και ο Ιερός Ναός Αγίων
Κωνσταντίνου & Ελένης μπορεί να έχει 50
άτομα.
Οι αποστάσεις που ισχύουν τώρα, είναι
1 άτομo σε κάθε 4 τετραγωνικά μέτρα.
Υποχρεωτική χρήση ΜΑΣΚΑΣ για όλους.
Επίσης μπορείτε να προσευχηθείτε από το
σπίτι και να μοιραστείτε αυτές τις Εκκλησιαστικές Θείες Λειτουργίες / Ακολουθίες
με απλό συντονισμό σε αυτές, που
μεταδίδονται ζωντα-νά στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα
- h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UChtkRwfMQ1SRhZfENour9iw/live η θα
ακού-σετε στο Radio Doriforos on 152.125
MHz or http://www.doriforos.com.au/
1η. ΣΑΒΒΑΤΟ : 08.00 – 10.30 π.μ.
Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Δοξο-λογία
για το νέο έτος. Η κατά σάρκα περιτομή Του
Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού. Βασιλείου
αρχιεπισκόπου Καισσαρείας Καπαδοκίας
του μεγάλου του ουρανοφάντορος. Μετά
την Δοξολογία για το νέο έτος θα γίνει η
κοπή της Βασιλόπιττας των Ιερών Ναών.
2α. ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή
προ των Φώτων. Προεόρτια τῶν Φώτων.
Σίλβεστρος Πάπας Ρώμης.
3η. ΔΕΥΤΕΡΑ : 07.00 – 08.00 μ.μ. Η
κοπή της Βασιλόπιτας της ΕΟΚΝΑ μας
στο Ολύμπικ Χώλ. Θα προηγηθεί Ιερά
παράκλησις προς τον Μέγα Βασίλειο εις
τον Ιερό Καθεδρικό Ναό στις 06.30 μ.μ.
5η. TΕΤΑΡΤΗ : 06.30 – 09.30 π.μ.
Όρθρος, Οι Μεγάλες Ώρες, Ο Μέγας Εσπερινός με Θεία Λειτουργία και Ο Μέγας
Αγιασμός των Θεοφανείων. Προεόρτια
των Φώτων. Θεοπέμπτου και Θεωνά των
μαρτύρων. Από της σήµερον οι Ιερείς θα

Αγιάζουν στα σπίτια µέχρι και την απόδοση
των Θεοφανείων την Παρασκευή 14
Ιανουαρίου.
6η. ΠΕΜΠΤΗ : 07.30 – 11.00 π.μ. Όρθρος,
Θεία Λειτουργία και Ο Μέγας Αγιασμός
των Θεοφανείων. Τα Άγια Θεοφάνεια Του
Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.
7η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Του τιμίου
ενδόξου προφήτου Προδρόμου και
Βαπτιστού Ιωάννου.
9η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 07.30 – 10.30 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή
μετά τῶν Φώτων. Πολύευκτος Μάρτυς.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
στην προβλήτα του Henley Beach θα
ακολουθήσει ο αγιασµός των Υδάτων και η
κατάδυση του Τιµίου Σταυρού στις 12.00 μ.
16η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή ΙΒ΄
Λουκά. Προσκύνησις Ἀλύσεως Αποστόλου
Πέτρου.
17η. ΔΕΥΤΕΡΑ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Αντωνίου
οσίου του μεγάλου.
18η. ΤΡΙΤΗ : 08.00 – 10.00 π.μ. Όρθρος
και Θεία Λειτουργία. Αθανα-σίου και
Κυρίλλου πατριαρχών Αλε-ξανδρείας.
23η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή
ΙΔ΄ Λουκά. Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος,
Ἐπισκόπου Ἀγκύρας.
25η. ΤΡΙΤΗ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Γρηγο-ρίου
αρχιεπισκόπου Κωνσταντι-νουπόλεως του
Θεολόγου του Ναζιαν-ζινού.
27η. ΠΕΜΠΤΗ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Ιωάννου
του Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως.
30η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Των τριών
ιεραρχών, Βασιλείου του μεγά-λου,
Γρηγορίου του θεολόγου και Ιωάννου του
Χρυσοστόμου
Εκ του Γραφείου της Πρωτοσυγκελίας
AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC
GREEK ORTHODOX CHURCH OF
AMERICA & AUSTRALIA & GREEK
ORTHODOX COMMUNITY OF S.A.

ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλια

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΩ: Ακόμη ένα στιγμιότυπο από την περιφορά της εικόνας του Αγίου Νικολάου του
θαυματουργού, προστάτη των θαλασσινών, στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας,
Μ ε τά τ η ν ρ α γ δ α ί α α ύ ξ η σ η τω ν
κρουσμάτων της Covid 19 στη Νότια
Αυστραλία και την αυστηροποίηση
των περιοριστικών μέτρων από την
Κυβέρνηση, το Διοικητικό Συμβούλιο
απεφάσισε όπως αναβληθεί η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιττας που
επρόκειτο να γίνει την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου στο Ολύμπικ Χωλ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει
τα μέλη της Κοινότητας με νέα ανακοίνωση
για την κοπή της Κοινιοτικής βασιλίπιτας
εάν και όταν το επιτρέψουν τα περιοριστικά

μέτρα της Πολιτειακής Κυβέρνησης.
Οπως είναι γνωστό, έχει ήδη ακυρωθεί
και η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη
χοροεσπερίδα της Κοινότητας.
Με την ευκαιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας εύχεται
στα μέλη της και στην Ελληνική παροικία
γενικότερα, υγεία, ειρήνη και πρόοδο
και ένα καλύτερο έτος απ’ αυτό που μας
εγκαταλείπει. Χρόνια πολλά σε όλους!
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν Α
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

Με λαμπρότητα γιόρτασε και φέτος
η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας την μνήμη του
Αγίου Νικολάου στον φερώνυμο Ι.
Ναό της οδού Τζωρτζ Στρητ στο προάστιο του Θέμπαρτον την Δευτέρα 6
Δεκεμβρίου 2021.
Πολλοί ήταν οι ομογενείς που
προσήλθαν από νωρίς το πρωί της
Δευτέρας στον εορτάζοντα Ι. Ναό για
να παρακολουθήσουν την Πανηγυρική
Θ. Λειτουργία, τηρώντας βεβαίως τα
περιοριστικά μέτρα για την COVID-19.
Η εορταστική πανήγυρις του Ναού
πραγματοποιήθηκε ασφαλώς εν
μέσω πανδημίας, παρόλα αυτά όμως,
γιορτάστηκε με μεγάλη λαμπρότητα
και κατάνυξη. Τόσο στον εσπερινό,
που έγινε την Κυριακή το βράδυ, όσο
και ανήμερα.
Στο τελετουργικό πήρε μέρος σύσσωμος ο κοινοτικός κλήρος.
Κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας
τελέστηκε και η καθιερωμένη Αρτο-

κλασία ενώ ακολούθησε η λιτάνευση
της σεπτής εικόνας του Αγίου Νικολάου γύρω από το ναό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη
βοήθεια των Φιλοπτώχων της Κοινότητας προσέφεραν στους φιλέορτους
ομογενείς άφθονα σουβλάκια και
εύγευστους λουκουμάδες για το
σπίτι. Ταυτόχρονα όμως το Κοινοτικό
χωλ του Θέμπαρτον ήταν ανοικτό
για όσους ομογενείς θέλησαν να
παραακαθήσουν και να απολαύσουν
εκεί τα πλούσια εδέσματα της Φιλοπτώχου.
Για μια ακόμη φορά εύγε στους
ακούραστους εθελοντές και εθελόντριες της ΕΟΚΝΑ.
Το Δ.Σ. εύχεται χρόνια πολλά σε
όλους τους εορτάζοντες
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας
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Ακλόνητη
Οικογένεια
Του Στηβ Θεοφάνους
Eνα μηνιαίο άρθρο για
την Ελληνική οικογένεια
που δίνει πρακτικές
συμβουλές για το γάμο,
για τις οικογενειακές
σχέσεις, και για την
ανατροφή των παιδιών.

Μήπως κάποια
φορά ήσουν εσύ
που ξεκίνησες έναν
καυγά με τη γυναίκα
σου/τον άντρα σου;

Ίσως να είχες μια δύσκολη μέρα στο
γραφείο, ή να σε απασχολούν τα χρέη σου.
Γκρινιάζεις, είσαι έτοιμος/η να ξεσπάσεις,
και αφήνεις τα λόγια σου να βγαίνουν
ανεξέλεγκτα. Εκτονώνεσαι στη γυναίκα σου
ή στον άντρα σου με την ελπίδα ότι θα
τσιμπήσει το δόλωμα. Υπάρχει όμως ένας
καλύτερος τρόπος για να εκτονωθείς. Όταν
δεις τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου, να
πεις, «Δεν είμαι στις καλές μου σήμερα.»
Θα σε ρωτήσει γιατί, και έτσι θα βγάλεις από
μέσα σου όλα που σε απασχολούν – αλλά
θα έχουν τη μορφή μιας αφήγησης μάλλον
παρά τη μορφή της επίθεσης. Ο άντρας
σου ή η γυναίκα σου που θα σε ακούσει
μπορεί να σε ενθαρρύνει και να σου φτιάξει
το κέφι. Θα εξακολουθείς ίσως να θέλεις
να εκτονωθείς, αλλά χωρίς τις επώδυνες
συνέπειες ενός έντονου καυγά.

Θέλεις το καλό των παιδιών σου;

Όλοι μας κάνουμε πολλά για τα παιδιά
μας επειδή τα αγαπάμε. Υπάρχουν όμως και
πολλά που δεν πρέπει να κάνουμε ακριβώς
επειδή τα αγαπάμε. Πρώτα, πρώτα, μην
προσπαθείτε να γίνετε “σύγχρονη μαμά”
ή “σύγχρονος μπαμπάς” . Τα παιδιά μας
δε θέλουνε να είμαστε φιλαράκια μαζί τους
αλλά οι γονείς τους. Δεύτερον, μην τους
αφήνετε να έχουν ή να κάνουν πράγματα
που δεν είναι κατάλληλα για την ηλικία τους.
Διαρκώς δέχονται πιέσεις να μεγαλώσουν
πριν την ώρα τους. Εμείς , ως γονείς, ας
μη βιαστούμε να περιορίσουμε την περίοδο
της παιδικής αθωότητας εκθέτοντάς τα σε
πράγματα για τα οποία δεν είναι ακόμα
έτοιμα, ακόμα κι αν μας παρακαλούν και
μας εκλιπαρούν. Τρίτον, μη χρησιμοποιείτε
τα παιδιά σας για να εκπληρώσετε τα δικά
σας όνειρα. Αφήστε τα να έχουν τα δικά τους
όνειρα και απογοητεύσεις.

Γυναίκες, τι κάνετε για να ρθείτε πιο
κοντά στον άντρα σας;

Όλοι μας , είτε το θέλουμε είτε όχι,
γινόμαστε θύματα της καθημερινής ρουτίνας.
Κι όταν συμβεί αυτό, ο γάμος παίρνει την
τελευταία θέση. Τι μπορείτε να κάνετε σ’
αυτήν την περίπτωση; Προσπαθήστε να
ρθείτε πιο κοντά στον άντρα σας κάνοντας
αυτές τις 3 ερωτήσεις. Πρώτα , πρώτα,
ρωτήστε τον, “Τι μπορώ να κάνω ή να πω
για να καταλάβεις ότι σε αγαπώ;” Είναι πολύ
καλή ευκαιρία να δείξετε την αγάπη σας
με έναν τρόπο που μόνο εσείς μπορείτε”.
Δεύτερον, ρωτήστε τον, “Τι θα ήθελες να έχει
ο γάμος μας;” Να είστε έτοιμες να ακούσετε
με προσοχή αυτό που θα πει και να το
βάλετε σε εφαρμογή. Και τέλος, ρωτήστε
τον, “Ξέρεις πόσο σ’ αγαπώ;” Μπορείτε
μάλιστα να συνοδέψετε αυτήν την ερώτηση
με κάποια χειρονομία στοργής και αγάπης.
Να έχετε πάντα ανοιχτές τις γραμμές
επικοινωνίας ανάμεσά σας.

Κυρίες μου, αναρωτιέστε γιατί οι
άντρες απατούν τις γυναίκες τους;

Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τα πάντα
για τον άντρα σου -- ακόμα και τι είναι
αυτά που τον βάζουν σε πειρασμό. Εδώ
παραθέτουμε 3 λόγους για τους οποίους
απατούν οι άντρες τις γυναίκες τους και τον
τρόπο για να τους ενθαρρύνετε να μείνουν
πιστοί σε σας. Πρώτα, πρώτα, οι άντρες
απατούν τις γυναίκες τους επειδή υπάρχει
συναισθηματιή και φυσική απόσταση από
τις γυναίκες τους. Για να μη συμβεί αυτό,
φροντίστε να τον πλησιάσετε περισσότερο
βγαίνοντας οι δυο σας , ξοδεύοντας χρόνο
μαζί, εκφράζοντας οικειότητα με φυσικές
χειρονομίες. Δεύτερον, οι άντρες απατούν τις
γυναίκες τους γιατί τους αρέσει η περιπέτεια.
Γιαυτό βρείτε στόχους που μπορείτε μαζί
να πετύχετε -- να κάνετε ορειβασία ή να
προγραμματίσετε κάτι άλλο διασκεδαστικό.
Τέλος, οι άντρες απατούν τις γυναίκες
τους γιατί λαχταρούν να ξεφύγουν από τις
πιέσεις της ζωής. Να του θυμίζετε πόσο τον
αγαπάτε και φροντίζετε γιαυτόν. Φροντίστε
πάντοτε ο γάμος σας να είναι η πρώτη
προτεραιότητα.
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

Νέα δοκιμή πυραύλου
«hypersonic» από τη Ρωσία

Ο πύραυλος κρουζ, με
μέγιστη ταχύτητα 8.643 χλμ/
ώρα, αναμένεται να εξοπλίσει σκάφη επιφανείας και
υποβρύχια.
H Ρωσία ανακοίνωσε
την Δευτέρα ότι πραγματοποίησε με επιτυχία μια
ακόμα δοκιμή του πυραύλου
κρουζ «Zircon», ο οποίος
κινείται με ταχύτητα που
υπερβαίνει τα Mach 7 και
πα ρ ο υ σ ι ά ζ ε τα ι α π ό το
Κρεμλίνο ως μέρος μιας
νέας γενιάς ασυναγώνιστων
οπλικών συστημάτων.
Η δοκιμή δείχνει έτσι να
κλιμακώνει τον ανταγωνισμό
γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τω ν
όπλων «hypersonic», τα
οποία κινούνται με ταχύτητα τουλάχιστον πενταπλάσια από την ταχύτητα
τ ο υ ή χο υ ( 6 . 2 0 0 χ λ μ /
ώρα) και θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τα σημερινά αντιπυραυλικά συστήματατα.
Στην τελευταία δοκιμή,
ο πύραυλος κρουζ εκτοξεύτηκε από το πολεμικό
πλοίο «Ναύαρχος Γκαρσκόφ» στη Λευκή Θάλασσα
και έπληξε ναυτικό στόχο
σε απόσταση άνω των 400
χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το
ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Ήταν η δεύτερη του Zircon
μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.
Σ ύ ν το μ ο β ί ν τ ε ο πο υ
δόθηκε στην δημοσιότητα
δείχνει τον πύραυλο να
φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό με μια έκρηξη λευκού
φωτός.
Δοκιμή πυραύλου hypersonic υποστήριξε ότι πραγ-

ματοποίησε πρόσφατα η
Βόρεια Κορέα. Αντίστοιχα
όπλα πιστεύεται ότι διαθέτει
ήδη η Κίνα, ενώ οι ΗΠΑ
διεξάγουν δοκιμές χωρίς
να διαθέτουν μέχρι σήμερα
τέτοια συστήματα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Η πρώτη δοκιμή του
Zircon πραγματοποιήθηκε
τον Οκτώβριο του 2020,
με τον Ρώσο πρόεδρο
Βλαντίμιρ Πούτιν να χαιρετίζει τότε ένα «μεγάλο γεγονός για όλη τη χώρα»
Ο Zircon, με μέγιστο
βεληνεκές περίπου 1.000
χλμ. και μέγιστη ταχύτητα
8.643 χλμ/ώρα, αναμένεται
να εξοπλίσει σκάφη επιφανείας και υποβρύχια του
ρωσικού στόλου.
Σύμφωνα με το ρωσικό
υπουργείο Άμυνας, ακόμα
τρεις δοκιμές του Zircon
προγραμματίζονται μέχρι τα
τέλη του έτους.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι
οι δύο πρώτες εκτοξεύσεις
Zircon από το πυρηνικό
υποβρύχιο Severodvinsk
στις 4 Οκτωβρίου άνοιξαν
τον δρόμο για τις δοκιμές
του πυραύλου από πλοίο
επιφανείας.
Ο Πούτιν είχε ανακοινώσει το 2018 μια σειρά
νέων υπερηχητικών όπλων,
τα οπο ί α μ πο ρ ο ύ ν ν α
πλήξουν σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του κόσμου
και να αποφύγουν την
αντιπυραυλική ασπίδα που
έχουν δημιουργήσει οι ΗΠΑ.
Οι πρώτοι ρωσικοί
πύραυλοι hypersonic, με
την ονομασία Avangard,
μ ε τα φ έ ρ ο υ ν σ υ μ β α τ ι κ ή
ή πυρηνική γόμωση και
φτάνουν σε ταχύτητα τα
Mach 27. Τέθηκαν στην
υπηρεσία του ρωσικού
στρατού τον Δεκέμβριο του
2019.

Netflix – Αντιμέτωπο με κατηγορίες
για «γκέι προπαγάνδα» στη Ρωσία

H εταιρεία φέρεται να
προβάλει περιεχόμενο
ΛΟΑΤΚΙ+ σε σειρές που
απευθύνονται σε κοινό κάτω
των 18 ετών.
Το Netflix παραβιάζει τη
νομοθεσία κατά της «γκέι
προπαγάνδας», καταγγέλλει
η ρωσική επιτροπή «προστασίας της οικογένειας»,
καλώντας το υπουργείο Εσωτερικών να επιβάλει πρόστιμο
στην υπηρεσία βίντεο.
Σύμφωνα με την επίτροπο
Όλγκα Μπάρανετς, το Netflix
παραβιάζει το νόμο του 2013
που απαγορεύει τη διασπορά «προπαγάνδας για
μη παραδοσιακές σεξουλικές
σχέσεις», καθώς προβάλει
περιεχόμενο ΛΟΑΤΚΙ+ σε
σειρές που απευθύνονται σε
κοινό κάτω των 18 ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Vedomosti, σε περίπτωση που το υπουργείο
Ε σ ωτ ε ρ ι κώ ν α πο φ α σ ί σ ε ι
κυρώσεις η εταιρεία θα τιμωρηθεί είτε με πρόστιμο έως
ενός εκατομμυρίου ρουβλίων
(11.700 ευρώ) είτε με παροδική αναστολή λειτουργίας στη
Ρωσία.
Η εφημερίδα προσθέτει
πάντως ότι πηγή που γνωρίζει
το θέμα δήλωσε πως το Netflix
έλεγξε όλες τις σειρές και τις
ταινίες που προσφέρει στη
Ρωσία και δεν βρήκε καμία με
ομοφυλοφιλικό περιεχόμενο
που απευθύνεται σε θεατές
κάτω των 18.
Πολυάριθμες οργανώσεις
για τα ατομικά και ανθρώπινα
δικαιώματα έχουν καταδικάσει

το ρωσικό νόμο περί «γκέι
προπαγάνδας».
Το 2017, το Ευρωπαϊκό
Δ ι κα σ τ ή ρ ι ο Αν θ ρ ωπ ί ν ω ν
Δικαιωμάτων έκρινε ότι η
επίμαχη νομοθεσία παραβιάζει το δικαίωμα στην
ελεύθερη έκφραση και τις
συμβάσεις της ΕΕ και οδηγεί
σε διακρίσεις κατά της κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.
Τον τελευταίο καιρό η
Μόσχα επιχειρεί να περιορίσει
την λειτουργία και επιρροή
ξένων εταιρειών τεχνολογίας
στο Διαδίκτυο.
Η Vedomosti ανέφερε
νωρίτερα τον Νοέμβριο ότι
οι ρωσικές αρχές εξετάζουν
αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες streaming.
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AΝΕΚΔΟΤΑ

Μιλάνε 2 φίλοι και ο ένας αποφάσισε να πάει πανεπιστήμιο

Μιλάνε 2 φίλοι που ο ένας αποφάσισε να
μορφωθεί και πήγε στο Πανεπιστήμιο: «Που
λες, φίλε στο Πανεπιστήμιο 5 μήνες τώρα έχω
μάθει όσα δεν μπορείς να φανταστείς. Για
παράδειγμα, ξέρεις ποιος είναι ο Johannes
Gutenberg;» «Όχι, ποιός;» λέει ο φίλος του που
δεν είχε τελειώσει ούτε το δημοτικό. «Είναι ο
εφευρέτης της τυπογραφίας. Χάρις σε αυτόν
έχουμε τα βιβλία σήμερα… Αν πήγαινες και
εσύ στο Πανεπιστήμιο θα το ήξερες!» του λέει.
Αρχίζει να φορτώνει ο άλλος… «Μήπως ξέρεις
ποιος είναι ο Thomas Edison;» «Όχι» «Είναι
ο εφευρέτης του ηλεκτρικού λαμπτήρα. Τα
βλέπεις; Αν πήγαινες στο Πανεπιστήμιο θα το
ήξερες!» Ο φίλος του είχε αρχίσει να τα παίρνει
για τα καλά στο κρανίο.. και συνεχίζει ο άλλος:
«Ξέρεις ποιος είναι ο Alexander Fleming;»
«Εγώ; Που να ξέρω…» «Είναι αυτός που
ανακάλυψε την Πενικιλίνη και έφτιαξε το πρώτο
αντιβιοτικό. Αυτά είναι που σου λέω… αν είχες
πάει και εσύ στο Πανεπιστήμιο θα το ήξερες!»
Ο φίλος του τώρα που του είχε ανέβει το αίμα
στο κεφάλι από την υπεροψία του, τον ρωτάει
με φυσικότητα: «Εσύ μήπως ξέρεις ποιος είναι
ο Μάριος Σιγανόπουλος;» Σκέφτεται ο άλλος,….
σφίγγεται,… άλλα δεν του έλεγε τίποτα το
όνομα… «Όχι» απαντάει. «Είναι αυτός που τα
έχει με την γυναίκα σου 5 μήνες τώρα! Αλλά αν
δεν πήγαινες στο Πανεπιστήμιο θα το ήξερες!»

Η κόρη φέρνει το φίλο να τον
γνωρίσουν οι γονείς της

Η κόρη φέρνει σπίτι τον φίλο της για να τον
γνωρίσει στους Πλούσιους γονείς της, καθώς
αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν. «Ποια
είναι λοιπόν τα σχέδιά σου;» ρωτά ο πατέρας
της κοπέλας. «Έχω πάρει υποτροφία για το
μεταπτυχιακό» απαντά ο νεαρός. «Υποτροφία!
…. Αξιοθαύμαστο, αλλά πως θα μπορέσεις
να παρέχεις στην κόρη μου ένα σπίτι για να
ζήσει και ανέσεις όπως έχει συνηθίσει;» «Θα
μελετήσω σκληρά κι έχει ο Θεός». «Και τι θα
κάνεις για να προσφέρεις στην κόρη μου το
δαχτυλίδι αρραβώνων που της αξίζει;» «Θα
αφοσιωθώ στις σπουδές μου κι έχει ο Θεός».
«Και παιδιά; Πως θα μπορέσεις να συντηρήσεις
παιδιά;» «Μην ανησυχείτε κύριε, έχει ο Θεός».
Η όλη συζήτηση συνεχίστηκε έτσι και κάθε φορά
που ο πατέρας της κοπέλας ρωτούσε κάτι,
γαμπρός επέμενε ότι έχει ο Θεός. Αργότερα η
μητέρα της κοπέλας ρωτά τον άντρα της: «Πως
πήγε η κουβέντα σας;» «Δεν έχει δουλειά, δεν
έχει σχέδια για το μέλλον και πιστεύει ότι είμαι
ο Θεός».

Δυο μαμάδες συζητούν για
τις κόρες τους

Δύο μαμάδες γνωρίζονται στη στάση του
λεωφορείου και συζητούν για τις κόρες τους.
Λέει η μια μαμά: «Η κόρη μου είναι 25 χρονών.
Πριν 3 χρόνια τα είχε με έναν Πλούσιο δικηγόρο
με Porsche… Στα λογοστέματα (πριν τον
αρραβώνα υπόσχεση γάμου) κάναμε γλέντι
τρικούβερτο! Άλλο να σου λέω και άλλο να το
ζεις!…. αλλά στον μήνα πάνω χώρισαν. Μετά τα
έφτιαξε με ένα γιατρό με Ferrari. Αυτός είχε πιο
πολλά λεφτά… Αρραβωνιάστηκαν και κάναμε
ένα γλέντι που κράτησε τρεις μέρες. Αλλά δεν
κράτησε. Σε 2 μήνες χώρισε και μ΄ αυτόν. Μετά
παντρεύτηκε με έναν τραπεζίτη. Τι να σου
λέω… λεφτά με ουρά… Όταν παντρεύτηκαν
κάναμε ένα γλέντι που βούιξε ο κόσμος από την
πολυτέλεια και τα πλούτη…. Όμως και μ’ αυτόν
χώρισαν μετά από 1 μήνα… Τώρα τελευταία
τα έχει με ένα Διευθυντή πολυεθνικής… Εκεί
να δεις χρήμα… Σπίτια, αυτοκίνητα… Όταν
γνωριστήκαμε πήγαμε στον Ρέμο να το
γλεντήσουμε και κέρασε όλο το μαγαζί…. Και
μ’ αυτόν όμως δεν τα πάνε καλά και μάλλον θα
χωρίσουν. Αλλά για πες μου και εσύ… Πες μου
για την δικιά σου κόρη.» «Ε… τι να σου πω…
και μας πουτ**α είναι, αλλά δεν το γλεντάμε
όπως εσείς!!!

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

1. Αγάλια αγάλια γίνεται η αγουρίδα μέλι.
Ολα απαιτούν ανάλογο χρόνο για να
ολοκληρωθούν, να ωριμάσουν, είτε πρόκειται
για έργα ανθρώπων είτε για φαινόμενα της
φύσης..
2.Αλλού ο παπάς κι αλλού τα ράσα του.
Λέγεται για τους απρόσεκτους και τους
ακατάστατους, που δεν φροντίζουν σωστά τις
υποθέσεις τους.
3. Αν δώσεις το δάχτυλο σου παίρνουν το
χέρι.
Λέγεται για άπληστους και αγροίκους, που
κάνουν εύκολα κατάχρηση της προσφοράς των
άλλων.
4. Αντί για λαγό έβγαλε αρκούδα.
Συχνά, όσοι αναμένουν κάτι καλό
πέφτουν σε απροσδόκητη συμφορά.
5. Απ’ αγκάθι βγαίνει ρόδο κι από ρόδο
βγαίνει αγκάθι.
Από κακούς γονείς βγαίνουν καλά παιδιά και
αντίστροφα.

"Παροικιακό Βήμα", Ιανουάριος 2022

Τα πρώτα συμπεράσματα
για την Ομικρον

Η επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας Σούμια Σουαμινάθαν δήλωσε
σήμερα στο συνέδριο Reuters Next πως ενώ η νέα
παραλλαγή Όμικρον του κοροναϊού φαίνεται να
είναι πολύ μεταδοτική, η σωστή απόκριση είναι να
είμαστε προετοιμασμένοι, προσεκτικοί και να μην
πανικοβαλλόμαστε.
«Πόσο ανήσυχοι θα πρέπει να είμαστε; Πρέπει
να είμαστε προετοιμασμένοι και προσεκτικοί, να μην
πανικοβαλλόμαστε, γιατί είμαστε σε διαφορετική
κατάσταση απ’ ό, τι πριν από έναν χρόνο», δήλωσε
η Σουαμινάθαν σε συνέντευξη στο συνέδριο Reuters
Next.
Παρ’ όλο που η εμφάνιση της νέας παραλλαγής είναι
ανεπιθύμητη, είπε πως ο κόσμος είναι πολύ καλύτερα
προετοιμασμένος δεδομένης της ανάπτυξης των
εμβολίων από την έναρξη της πανδημίας της COVID19.

«Ας ελπίσουμε ότι είναι πιο ήπια»

«Πρέπει να περιμένουμε, ας ελπίσουμε ότι είναι
πιο ήπια… αλλά είναι πολύ νωρίς να καταλήξουμε σε
συμπεράσματα για την παραλλαγή ως σύνολο», είπε η
Σουαμινάθαν.
«Η Δέλτα ευθύνεται για το 99% των μολύνσεων σε
όλο τον κόσμο. Η παραλλαγή αυτή θα πρέπει να είναι
πιο μεταδοτική για να γίνει κυρίαρχη σε όλο τον κόσμο.
Είναι πιθανό, αλλά δεν μπορεί να προβλεφθεί».
Η Σουαμινάθαν είπε πως η παραλλαγή Όμικρον
φαίνεται να προκαλεί τριπλάσιες μολύνσεις απ’ ό,τι
προηγουμένως στη Νότια Αφρική, κάτι που σημαίνει ότι
«όντως φαίνεται να μπορεί να υπερβεί κάποια φυσική
ανοσία από προηγούμενη μόλυνση».
Τα εμβόλια φαίνεται όντως να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
«Το γεγονός ότι δεν αρρωσταίνουν… σημαίνει πως
τα εμβόλια εξακολουθούν να παρέχουν προστασία
και ελπίζουμε ότι θα εξακολουθήσουν να παρέχουν
προστασία», είπε.
Απαντώντας σε ερώτηση αν χρειάζεται αναμνηστική
δόση εμβολίου κάθε χρόνο, είπε «ο Π.Ο.Υ. ετοιμάζεται
για όλα τα σενάρια», τα οποία θα μπορούσαν να
περιλαμβάνουν μια επιπλέον δόση, ιδιαίτερα σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες ή ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, ή ένα τροποποιημένο εμβόλιο.
«Η φυσική λοίμωξη δρα ως ενισχυτική δόση», είπε η
Σουαμινάθαν και πρόσθεσε πως ενώ η νέα παραλλαγή
«θα μπορούσε να έχει προέλθει από μια χώρα όπου
δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αλληλούχησης του
γονιδιώματος», η προέλευσή της δεν είναι γνωστή.
«Μπορεί να μην μάθουμε ποτέ» είπε η Σουαμινάθαν.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ
Ποιοι εμβολιασμένοι
κνδυνεύουν περισσότερο
Οι λοιμώξεις Covid-19 σε εμβολιασμένους
ανθρώπους -οι λεγόμενες breakthrough- είναι τρεις
φορές συχνότερες σε όσους είναι ανοσοκατεσταλμένοι
και γενικότερα έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό
σύστημα, όπως δείχνει μία νέα μεγάλη αμερικανική
επιστημονική έρευνα με επικεφαλής επιστήμονες της
Pfizer.
Η μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη ενισχυτικής τρίτης
δόσης σε αυτά τα άτομα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Μανουέλα Ντι
Φούσκο της Pfizer, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Journal of Medical Economics»,
ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 1,28 εκατομμύρια
ανθρώπους άνω των 16 ετών, οι οποίοι είχαν κάνει
το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech μεταξύ Δεκεμβρίου
2020-Ιουλίου 2021.
Από αυτούς περίπου το 18% ταυτοποιήθηκαν
ως άνθρωποι με κατεσταλμένο ή εξασθενημένο
ανοσοποιητικό σύστημα (άνθρωποι με προχωρημένο
HIV/AIDS, καρκίνο, νεφρική νόσο, ρευματικές ή άλλες
φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες παθήσεις, όσοι είχαν
κάνει μεταμόσχευση οργάνου ή μυελού των οστών κ.ά.).
Αυτοί οι άνθρωποι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕΜΠΕ, αποτελούσαν το 38% των λοιμώξεων σε
εμβολιασμένους, το 60% των νοσηλευθέντων μετά
τον εμβολιασμό τους και το 100% των θανάτων των
εμβολιασμένων.
Η αναλογία των λοιμώξεων Covid-19 σε εμβολιασμένους ήταν τριπλάσια μεταξύ των ατόμων με κατεσταλμένο/εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα
(0,18%) από ό,τι στους ανθρώπους χωρίς τέτοιο πρόβλημα (0,06%).
Διαπιστώθηκε ότι συνολικά, αφότου είχαν περάσει
τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη
δόση, υπήρξαν μόνο 978 μολύνσεις σε πλήρως
εμβολιασμένους (ποσοστό 0,08%). Οι 124 από αυτές
τις λοιμώξεις breakthrough (το 13%) χρειάστηκαν
νοσηλεία.
Από αυτές, οι 74 (60%) αφορούσαν άτομα με
αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα και τελικά δύο
ασθενείς πέθαναν.

Θέματα Υγείας
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Ξεκινά η δοκιμή τεστ αίματος που θα
ανιχνεύει πάνω από 50 είδη καρκίνου
Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS)
της Βρετανίας αρχίζει σήμερα τη
μεγαλύτερη δοκιμή παγκοσμίως
της αιματολογικής εξέτασης Galleri
της «Grail Inc», η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό
περισσότερων από 50 ειδών καρκίνου
πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων.
Το τεστ Galleri εξετάζει το DNA στο
αίμα ενός ασθενούς για να εξακριβώσει
αν στοιχεία του προέρχονται από
καρκινικά κύτταρα. Η έγκαιρη
διάγνωση των καρκίνων οδηγεί
σε σημαντικά αυξημένα ποσοστά
επιβίωσης.
Η NHS ανακοίνωσε ότι θέλει να

στρατολογήσει 140.000 εθελοντές
στην Αγγλία για να εξετάσει πόσο
καλά λειτουργεί το τεστ στο πλαίσιο
μιας τυχαιοποιημένης δοκιμής ελέγχου.
Στους μισούς από τους μετέχοντες θα
ελέγχεται αμέσως το δείγμα αίματός
τους με το τεστ Galleri.
«Χρειάζεται να μελετήσουμε το
τεστ Galleri προσεκτικά για να δούμε
αν μπορεί να μειώσει σημαντικά τον
αριθμό των καρκίνων των οποίων η
διάγνωση γίνεται σε προχωρημένο
στάδιο», δήλωσε ο Πίτερ Σασιένι,
καθηγητής Πρόληψης του Καρκίνου
στο King’s College του Λονδίνου.
«Το τεστ θα μπορούσε να αλλάξει

τους κανόνες του παιγνιδιού στην
έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου
και είμαστε ενθουσιασμένοι που
ηγούμαστε αυτής της σημαντικής
έρευνας», πρόσθεσε.
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι
μακράν η πιο συνηθισμένη αιτία
θανάτου από καρκίνο στη Βρετανία,
καθώς αναλογεί στο ένα πέμπτο όλων
των θανάτων από την επάρατη νόσο.
Οι καρκίνοι του πνεύμονα, των
εντέρων, του προστάτη και του μαστού
αναλογούν στο 45% των θανάτων από
τη νόσο αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο,
σύμφωνα με την NHS.

MULTICULTURAL AGED CARE CONNECTIONS

Connecting older people from diverse cultures with the services they need to live
their best lives - at home and in the community.
How do we help?

Σύνδεση ηλικιωμένων από διαφορετικές
εθνικότητες με τις υπηρεσίες που χρειάζονται
για να ζήσουν την καλύτερη τους ζωή - στο
σπίτι και στην κοινότητα.
Πώς βοηθάμε;

How is suppport provided?

Πώς παρέχεται η υποστήριξη;

Our EnCOMPASS Connectors assist older people
to:
* understand the range of services available so
they can make informed decisions about their
care.
* register with My Aged Care
* access aged care supports which are right for
them.

Οι EnCOMPASS Connectors βοηθούν τους
ηλικιωμένους να:
* κατανοούν το φάσμα των διαθέσιμων
υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν
σωστές αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα τους.
* εγγραφούν στο My Aged Care
* πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας
ηλικιωμένων που είναι κατάλληλες για αυτούς.

Our Connectors provide FREE information and
support in the older person’s preferred language.
We can talk in person, over the phone or at community information sessions.

Οι σύνδεσμοί μας παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ
πληροφορίες και υποστήριξη στη γλώσσα που
προτιμά ο ηλικιωμένος.
Μπορούμε να μιλήσουμε αυτοπροσώπως,
τηλεφωνικά ή σε κοινοτικές συναντήσεις
ενημέρωσης.

Who can we help?

We can assist people aged 65 and older from
non-English speaking backgrounds, living in:
* Western Adelaide
* Adelaide Hills
* Southern Fleurieu Peninsula
* Riverland & Murray Mallee
Support is also available to carers and families.

Want to find out more?

Contact our EnCOMPASS Connectors
Tina Karanastasis or Deepak Dev on
Tel: (08) 8448 6260
Or Zeynep Al on (08) 8548 9400 if you live in the
Riverland & Mallee region
Email: encompass@unitingsa.com.au

Ποιον μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορούμε να βοηθήσουμε άτομα ηλικίας 65 ετών
και άνω από μη αγγλική καταγωγή που ζουν σε:
* Δυτική Αδελαΐδα
* Adelaide Hills
* Νότια χερσόνησος Fleurieu
* Riverland & Murray Mallee
Παρέχεται επίσης υποστήριξη σε φροντιστές και
οικογένειες.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε με την Τίνα Καραναστάση:
Ph: (08) 8448 6260 M: 0436 809 788
Η Zeynep Al στο (08) 8548 9400 για το Riverland

The EnCompass program is delivered by the Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia (FECCA)
and funded by the Commonwealth Department of Health. For more, visit fecca.org.au/encompass

Σπορ
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Αναβολές λόγω κορονοϊού

Το ένα παιχνίδι μετά το άλλο
α ν α β ά λ λ ε τα ι η 1 5 η α γ ω ν ι σ τ ι κ ή
λόγω της αύξησης των κρουσμάτων
κορωνοϊού στις ομάδες.
Το πιο σωστό και πιο δίκαιο
πάντως από πλευράς της ΚΟΠ θα
ήταν να αναβληθούν όλα τα παιχνίδια.
Κουτσουρεμένη αγωνιστική και…
κουτσουρεμένες ομάδες δεν είναι
και ο καλύτερος συνδυασμός. Όσες
ομάδες αγωνιστούν θα το πράξουν

χωρίς κάποιους ποδοσφαιριστές
και ουσιαστικά θα παραταχθούν με
ενδεκάδες ανάγκης…
Ας μην ξεχνάμε ότι θα επηρεαστεί
και η 16η αγωνιστική, η οποία αναμένεται να έχει και αυτή σωρεία αναβολών.
Μέχρι τη στιγμή που πάει το Παροικιακό Βήμα στο τυπογραφείο, οι
προγραμματισμένοι αγώνες γι’ αυτή τη
βδομάδα είναι σε πλήρη αβεβαιότητα

Adelaide International 1
Η Σάκκαρη επικράτησε της
Ζίντανσεκ με 2-1 σετ

Η Μαρία Σάκκαρη, αν και δυσκολεύτηκε και χωρίς να πιάσει μεγάλη
απόδοση, κατάφερε να επικρατήσει
με 2-1 (6-2, 0-6, 6-4) σετ της
Ταμάρα Ζίντανσεκ και πήρε την
πρόκριση για την επόμενη φάση του
Adelaide International 1. Η ελληνίδα
πρωταθλήτρια κυριάρχη-σε στο πρώτο
σετ, που το πήρε εύκολα με 6-2, και
δεν αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο
πρόβλημα από την αντίπαλό της.
Ωστόσο, τα πράγματα στο δεύτερο
σετ ήταν τελείως διαφορετικά, καθώς
η Σάκκαρη έχασε εντελώς την αυτο-

συγκέντρωσή της, δεν μπόρεσε να
πάρει ούτε ένα γκέιμ και η σλοβένα
αντίπαλός της έκανε εύκολα το 1-1 σετ
επικρατώντας με 6-0 στα γκέιμ.
Η Μαρία Σάκκαρη στο τρίτο σετ
μπήκε αποφασισμένη να τελειώσει το
παιχνίδι και κατάφερε να προηγηθεί
εύκολα με 3-0, όμως υπέπεσε πάλι σε
αρκετά λάθη και η Ζίντανσεκ ισοφάρισε
σε 3-3, ωστόσο η ελληνίδα τενίστρια
α πο δ ε ί χ θ η κ ε π ι ο ψ ύ χ ρ α ι μ η κα ι
κατάφερε τελικά να πάρει το σετ με 6-4
παίρνοντας την πρόκριση στην επόμενη
φάση.

Νίκη στο 90ο λεπτό για τον
ΠΑΟΚ με 3-2 επί του μαχητικού
Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα.
Η Ομάδατου ΠΑΟΚ κέρδισε
πέναλτι στο τέλος του αγώνα
που ήταν στο 2-2 και με εύστοχη
εκτέλεση πήρε τη νίκη.
Ο Παναθηναϊκός με 2-0
νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννενα. Νωρίτερα ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός
με 1-0 πήρε τους τρεις βαθμούς
της νίκης στην έδρα του.
Εντός έδρας ήττα για την
ΑΕΚ που με 1-2 έχασε από τον
ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ και πλέον έμεινε
στους -11 βαθμούς πίσω από
τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.
Ο ΟΦΗ αν και έχανε με 1-0
έκανε την ανατροπή πήρε μαι
ιστορική εκτός έδρας νίκη επί τη
ΑΕΚ, η οποία έχασε πέναλτι και
δεν κατάφερε να ισοφαρίσει.
Απογοήτευση επικρατεί
στις τάξεις της ΑΕΚ καθώς η
ομάδα απομακρύνθηκε από
το στόχο της κατάκτησης του
πρωταθλήματος. Αντίθετα
ικανοποίηση επικρατεί στον
ΟΦΗ που έπειτα από 20 χρόνια

Από τον αγώνα ΑΕΚ - ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ με ήττα ης ΑΕΚ 1-2
κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας
την ΑΕΚ.
Τα αποτελέσματα της 15ης
αγωνιστικής του πρωταθλήματος
της Super League:
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 2-1
Ολυμπιακός – Λαμία 1-0
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 3-2
Παναθηναϊκός – Γιάννινα 2-0
ΑΕΚ - ΟΦΗ 1-2
Άρης – Ιωνικός 20/12
ΝΠΣ Βόλος – Απόλλων Σμύρνης
Αναβολή

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο
ΤΣΕΛΣΙ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

Ορθιοι όλοι οι φίλαθλοι
μετά την ισοπαλια 2-2

Μετά από ένα παιχνίδι με απίστευτες συγκινήσεις, όπου σημειώθηκαν τέσσερα τέρματα
στο πρώτο ημίχρονο, Τσέλσι και Λίβερπουλ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο «Στάμφορντ Μπριζ».
Όμως, πέρα από το ωραίο θέαμα που προσέφερε, το ματς θα μείνει στην ιστορία και για
ακόμη έναν λόγο. Και αυτό διότι για πρώτη φορά
μετά την σεζόν 1994-1995, φιλοξενήθηκαν όρθιοι
φίλαθλοι σε αγγλικό γήπεδο.
Να σημειωθεί πάντως πως η Κυβέρνηση έχει
δώσει μέχρι στιγμής την άδεια για χρήση εξέδρας
όρθιων οπαδών σε τέσσερις μόνο ομάδες, με τις
Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
και Τότεναμ να απολαμβάνουν το συγκεκριμένο
προνόμιο...
Η Μαρία Σάκκαρη, κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 σετ της Ταμάρα Ζίντανσεκ και
πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Adelaide International 1

Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)
1. Ολυμπιακός
41
2. ΑΕΚ
30 -14αγ.
3. ΠΑΟΚ
28
4. Παναθηναϊκός 23 -14αγ.
5. ΠΑΣ Γιάννινα 22
6. ΟΦΗ
19 -13αγ.
7. Άρης
18 -14αγ.
8. Αστέρας Τρ.
17
9. Παναιτωλικός 15
. ΝΠΣ Βόλος
15 -14αγ.
11. Ιωνικός
14 -14αγ.
12. Λαμία
11
13. Ατρόμητος
9
14. Απόλλων Σμ. 7 -12αγ.

Η Σίτυ φαβορι για πρωτάθλημα

O Φαν Ντάικ μετά την ισοπαλία της Λίβερπουλ
με τη Τσέλσι τόνισε ότι η Σίτι είναι το φαβορί για
το πρωτάθλημα και μόνο από δικά της λάθη

μπορεί να το χάσει. Στο μεγάλο αγγλικό ντέρμπι
του «Στάμφορντ Μπριτζ» Τσέλσι και Λίβερπουλ
με τελικό 2-2 ουσιαστικά η μεγάλη νικήτρια της
21ης αγωνιστικής της Premier League ήταν η
Μάντσεστερ Σίτι, καθώς αύξησε την διαφορά της
στους 10 βαθμούς από την δεύτερη Τσέλσι.
Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στις δηλώσεις του μετά το
ντέρμπι με τους Λονδρέζους ξεκαθάρισε πως οι
«Πολίτες» τη δεδομένη στιγμή έχουν τον τίτλο στα
χέρια τους, όμως είναι πιθανό να τον χάσουν μέχρι
το τέλος της «κούρσας» του πρωταθλήματος μόνο
από δικά τους λάθη. “Η Σίτι έχει τον τίτλο στα χέρια
της και μόνο από μόνη της μπορεί να τον χάσει,
αλλά ακόμα τα πάντα είναι πιθανά”, είπε.

Καραχάλιου – Ανακοίνωσε με αιχμές την απόφασή
της να μην αγωνίζεται με τα εθνικά χρώματα

Τη ν α π ό φ α σ ή τ η ς ν α μ η ν
αγωνίζεται με την ελληνική σημαία
έκανε γνωστό με ανάρτησή της στα
social media η Βασιλεία Καραχάλιου.
Η πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας,
η οποία στους περασμένους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
κατέλαβε την 9η θέση, ανακοίνωσε
πως βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής
εθνικών χρωμάτων ενόψει της
ερχόμενης Ολυμπιάδας στο Παρίσι
το 2024.
Παράλληλα, γνωστοποίησε τους
λόγους που την ώθησαν να αποφασίσει κάτι τέτοιο, αφήνοντας αιχμές
στην Πολιτεία, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για την στάση
τους.
Αναλυτικά η δημοσίευση της
25χρονης αθλήτριας:
«Θα ήθελα να ευχηθώ υγεία και
μια καλύτερη χρονιά στην Ελλάδα
μας!!!
ΈΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ (και ας σπέρνουν τους
σπόρους διχόνοιας για να μας
διχάσουν) ΠΟΥ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΑΤΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ.
Κα θ ώ ς ε ί μ α ι σ ε δ ι α δ ι κα σ ί α
αλλαγής εθνικών χρωμάτων στα
πανιά μου, (και μόνο στα πανιά

μου, γιατί η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ είναι
χαραγμένη με τατουάζ στην καρδιά
μου), σαφώς σας οφείλω έναν απολογισμό και τους λόγους αποχώρησής
μου από τα εθνικά χρώματα. Τον
αγώνα που έκανα βαδίζοντας προς
την Ολυμπιάδα του Τόκυο (και δεν
αναφέρομαι για τον αγώνα μέσα
στην θάλασσα) ΑΔΥΝΑΤΩ να τον
επαναλάβω, καθότι οδηγεί σε μόνο
έναν προορισμό, την αποτυχία των
στόχων που έχω για την Ολυμπιάδα
στο Παρίσι, και επεξηγώ:
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Παντελώς απούσα,
ενδιαφέρεται μόνο στον βαθμό που
οι αθλητές την υποβοηθούν να
διαφημίσει «υποτιθέμενο έργο που
έχει παράξει» (ίδε την χρησιμοποίηση
του βίντεο «Άνεμοι Αλήθειας» των
πρωταθλητών ιστοπλοΐας). Θυσία όλα
στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Με αποτέλεσμα οι Ολυμπιακοί
αθλητές να παραπαίουν μεταξύ
λύσεων όπως τα reality, η ζητιανιά…η
νύχτα!
Η Ε.Ο.Ε: Εδώ βασιλεύουν οι
προσωπικές φιλοδοξίες για διεθνή ανέλιξη. Παρεπιπτόντως, ας
μας πουν τον ρόλο που έπαιξε η
ΕΟΕ στην παραίτηση του ξένου
προπονητή μου, ΕΝ ΜΕΣΩ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (υπάρχουν
οι γραπτές συνομιλίες μεταξύ εμού

Η Βασιλεία Καραχάλιου
και του προπονητή μου, με την ΕΟΕ),
και βέβαια γνωρίζοντας μετά την
ζημιά που έκαναν με συμπεριέλαβαν
με «φωτογραφικές διατάξεις» στις
ολυμπιακές υποτροφίες των 450
ευρώ μηνιαίως μέχρι το 2024, την
οποία υποτροφία ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΓΙΑ
ΛΟΓΟΥΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ.
Ας μας εξηγήσει η ΕΟΕ από
ποιές «πλουσιοπάροχες» απολαβές
περιμένει να πληρώσουν οι αθλητές
ή ο…..ξένος προπονητής, όπως
α πα ί τ η σ α ν , τα υ π έ ρ β α ρ α τω ν
αποσκευών (μετεωρολογικός σταθμός

και θάλαμος αποκατάστασης) για την
μεταφορά τους στο Τόκυο. Την ίδια
ώρα που η ΕΟΕ κάνει συμβόλαια
εχεμύθειας με οίκους μόδας, για την
ενοικίαση του Καλλιμάρμαρου, την
περιουσία δηλαδή του βαρύτατα
φορολογούμενου Έλληνα και αντί τα
έσοδα να πηγαίνουν στην στήριξη
τω ν α θλ η τώ ν , κα τα λ ή γ ο υ ν σ ε
δεξιώσεις και σουαρέ την ίδια στιγμή
που οι αθλητές οδηγούνται σε παύση
και απελπισία.
Η ΕΙΟ: Όλοι γνωρίζουμε ότι το
2017 η ΕΙΟ μου ζήτησε να αλλάξω

εθνικότητα και μάλιστα θα…συνηγορούσε σε αυτο. Η ΕΙΟ λοιπόν
αναφέρει στο νέο της αγωνιστικό
πρόγραμμα (αν δεν το εξαφανίσει
όσο διαβάζετε αυτό το κείμενο..)
την πλήρη οικονομική στήριξη
του πρωταθλητή κάθε Ολυμπιακής
κλάσης.
Ταυτόχρονα παραμονές του
Πανελληνίου πρωταθλήματος 2021
των Ολυμπιακών κλάσεων με καλεί η
πρόεδρος της ΕΙΟ στην ομοσπονδία
για να με προειδοποιήσει αυτολεξεί…
»Κάτσε να δούμε τι θα γίνει στο
πρωτάθλημα» … δυό μέρες μετά
κατάλαβα το νόημα των λόγων της
μετά τα απαράδεκτα σφυρίγματα που
δέχτηκα από την τζουρία, και φυσικά
αρνήθηκα να συνεχίσω να αγωνίζομαι
σε τέτοιου είδους πρωταθλήματα.
Εντωμεταξύ η αθλήτρια που εν
τέλει κέρδισε το πρωτάθλημα μετά
την δική μου αποχώρηση από αυτό,
ήρθε στο Πανευρωπαικό πρωτάθλημα
68η, όταν εγώ ήρθα 3η. Αυτός ήταν
ο βαθμός δυσκολίας του ελληνικού
πρωταθλήματος. Που αποσκοπούν;
Στο να μην χρειάζεται να την
πληρώνουν….
Σας ευχαριστώ τώρα και
πάντα για την αγάπη σας και την
συμπαράσταση σας!
Βασιλεία».

