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Τιμά και δοξάζει την Ελληνική
Επανάσταση του 1821

Riverland under siege
with fruit fly
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ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Κλείνει τα σύνορα
στο Κουήνσλαντ

Χθες, οι υγειονομικές αρχές της
Νότιας Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι
ο κλείνουν τα σύνορα με τη Βρισβάνη
λόγω νέων κρουσμάτων κορονοϊού.
Μόνο οι Νοτιοαυστραλοί εργαζόμενοι ή οι άνθρωποι που επιστρέφουν
επιτρέπεται τώρα να εισέλθουν στη
Ν.Α. Θα πρέπει όμως να κάνουν 14
ημέρες καραντίνας και να εξεταστούν
για COVID-19.
Οι τελευταίοι επιβάτες που έφθασαν χθες στο αεροδρόμιο της Αδελα ΐ δ α ς δ ε ν θ α υ πο β λ η θ ο ύ ν σ ε
καραντίνα 14 ημερών αλλά θα πρέπει
να αυτοαπομονωθούν μέχρι να επιστρέψουν αρνητικό αποτέλεσμα.
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Φωτιά που δεν σβήνει

Δύο εξέχοντα στελέχη της
κυβέρνησης της Αυστραλίας
απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά
τους και υποβιβάστηκαν στην
ιεραρχία της έπειτα από τις
καταγγελίες για βιασμούς που
ανάγκασαν τον πρωθυπουργό
Σκοτ Μόρισον να προχωρήσει
σε ανασχηματισμό. Η Υπουργός
Άμυνας Λίντα Ρέινολντς και ο
Γενικός Εισαγγελέας Κρίστιαν
Πόρτερ, αντικαταστάθηκαν, ανακοίνωσε ο κ. Μόρισον.
Ανήγγειλε ταυτόχρονα την

προαγωγή αρκετών γυναικών
στην κυβέρνησή του, διαβεβαιώνοντας ότι το νέο κυβερνητικό
σχήμα θα έχει την «μεγαλύτερη
αντιπροσώπευση γυναικών
στην ιστορία» της Αυστραλίας.
Ο συντηρητικός Πρωθυπουργός
δεχόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες ολοένα πιο έντονες πιέσεις
εξαιτίας υποθέσεων που εξέθεσαν
τον διάχυτο σεξισμό στην
αυστραλιανή πολιτική κουλτούρα
και πυροδότησαν διαδηλώσεις σε
όλη τη χώρα.

Την αρχή έκανε μια πρώην
κυβερνητική υπάλληλος. Η
Μπρίτανι Χίγκινς κατήγγειλε τον
περασμένο μήνα πως βιάστηκε
το 2019 από συνάδελφό της στο
κοινοβουλευτικό γραφείο της
κ. Ρέινολντς, η οποία την εποχή
εκείνη ήταν ακόμη Υπουργός
Αμυντικής Βιομηχανίας.
Στις αρχές του Μαρτίου, ο κ.
Πόρτερ βρέθηκε αντιμέτωπος με
την κατηγορία πως βίασε το 1988
μια 16χρονη συμμαθήτριά του. Η
τελευταία αυτοκτόνησε πέρυσι.

Διέψευσε κατηγορηματικά την
κατηγορία.
Οι δυο, παρέμειναν στην
κυβέρνηση, αλλά υποβιβασμένοι.
Είναι ωστόσο κάθε άλλο παρά
σαφές αν ο ανασχηματισμός
αυτός θα αρκέσει για να καλμάρει
την αγανάκτηση μέρους της
κοινωνίας. Χιλιάδες άνθρωποι
διαδήλωσαν στα μέσα Μαρτίου
εναντίον της σεξουαλικής βίας και
της σεξουαλικής παρενόχλησης
και της ισότητας των φύλων στην
Αυστραλία.

Συγκίνησε η δεξίωση της Κοινότητας Αδελαΐδας για το Αθάνατο 1821

Με μια άψογα διοργανωμένη δεξίωση τίμησε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 και τα 90 χρόνια της
Κοινότητας. Σε πρώτο πλάνο το χορευτικό της Κοινότητας. Βλέπε σελ. 3 και 10 - Φωτογραφία: Χάρης Ππύρος

Σφίγγουν τα λουριά για τους άνεργους εργάτες

Οι άνεργοι Αυστραλοί θα λαμβάνουν
επιπλέον $25 δολάρια την εβδομάδα μετά τις
αλλαγές στο βασικό επίδομα ανεργίας jobSeeker που πέρασε από το Κοινοβούλιο χθες το
απόγευμα.
Η προθεσμία για την τροποποίηση του
επιδόματος πλησιάζει γρήγορα, με το συμπλήρωμα του κορονοϊού — τα έξτρα 150 δολάρια
το δεκαπενθήμερο — να τελειώνουν στα τέλη
Μαρτίου.
Αφού ψηφίστηκαν στη Γερουσία χωρίς
τροποποιήσεις, οι αλλαγές είναι πλέον επίσημα
νόμος.
Ποσο είναι το νέο επίδομα; Αυτό εξαρτάται
από την πληρωμή στην οποία βρίσκεται ο κάθε
ένας.
Η αύξηση των 50 δολαρίων ανά δεκαπενθήμερο ισχύει για οποιονδήποτε στο επίδομα
ανεργίας, την πληρωμή γονέων, το επίδομα
νεολαίας και το Austudy, το οποίο είναι λίγο πιο
κάτω από 2 εκατομμύρια άτομα.
Για όσους δεν έχουν παιδιά, η μέγιστη
πληρωμή αυτή τη στιγμή είναι περίπου $566

ανά δεκαπενθήμερο - αυτό θα αυξηθεί στα
$620 εξαιρουμένων άλλων πληρωμών όπως η
βοήθεια ενοικίου.
Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ σε δύο
εβδομάδες από τώρα την 1η Απριλίου.
Συμπίπτει με το τέλος του συμπληρώματος
κορονοϊού, το οποίο εισήχθη στο αποκορύφωμα της πανδημίας ως μέρος των πακέτων
οικονομικής στήριξης της κυβέρνησης.
Υπάρχουν μερικά άλλα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που μπορείτε να
εργαστείτε πριν αρχίσει να μειώνεται η πληρωμή σας.
Προηγουμένως, θα μπορού-σατε να
κερδίσετε μόνο κάτι περισσότερα από $100 το
δεκαπενθήμερο πριν αρχίσει να επηρεάζει την
πληρωμή σας. Από την 1η Απριλίου θα αυξηθεί
ελαφρώς στα $150.
Με την αύξηση του βασικού επιδόματος
έρχεται όμως και η αύξηση των “αμοιβαίων
υποχρεώσεων”, λέει η κυβέρνηση.
Για ακόμη μια φορά, οι άνεργοι θα υποχρεώνονται να έχουν συναντήσεις πρόσωπο

με πρόσωπο με τις υπηρεσίας εξεύρεσης
εργασίας, οι οποίες διακόπηκαν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας.
Επιπλέον, από τον Απρίλιο, τα άτομα που
παίρνουν την πληρωμή ανεργιακού θα πρέπει
να κάνουν τουλάχιστον 15 αιτήσεις εργασίας
το μήνα, αντί για 8. Τον Ιούλιο, ο αριθμός θα
αυξηθεί και πάλι σε 20.
Τέλος, εάν είσαστε στην πληρωμή για έξι
μήνες, θα πρέπει τώρα επίσης να εισέλθετε
σε ένα “στάδιο εντατικής εκπαίδευσης” για να
βελτιώσετε τις δεξιότητες σας ή να αποκτήσετε
εργασιακή εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο τομέα.
Η κυβέρνηση επεκτείνει επίσης προσωρινά,
μέχρι τα τέλη Ιουνίου, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το JobSeeker και το Επίδομα Νεολαίας για να συμπεριλάβει οποιονδήποτε
πρέπει να απομονωθεί ή να φροντίσει τους
άλλους λόγω του COVID-19.
Οσον αφορά το πρόγραμμα επιδότησης
μισθών πρόκειται να σταματήσει στο τέλος του
μήνα, και ο Πρωθυπουργός έχει καταστήσει

σαφές ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
Η επιδότηση μισθών Jobkeeper, πρέπει να
τερματιστεί, είπε. “Έχει κάνει τη δουλειά του.
«Σε κάθε στάδιο της αλλαγής ταχυτήτων
μας στο JobKeeper έχουμε δει την οικονομία να
συνεχίζει να προχωράει», είπε ο πρωθυπουργός.
Εμείς να παρατηρήσουμε ότι, ναι, η
οικονομία προχωράει. Η οικονομία είναι οι
τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες
εν καιρώ κορονοιού κερδίζουν και αναπτύσσονται. Το μεγάλο ερώτημα που αιωρείται, είναι
το εξής: Οι απλοί εργαζόμενοι πως τα βγάζουν
πέρα με τα έξοδά τους; Αυτοί που έχασαν τις
δουλιές τους και αυτοί που θα χάσουν τώρα
την επιδότηση του μισθού τους, πως θα
πληρώνουν το στεγαστικο τους δάνειο; Πως
θα πληρώνουν το νοίκι; Πως θα καλύπτουν τα
υπόλοιπα τρέχοντα έξοδα τους; Η αύξηση των
$25 τη βδομάδα στο ανεργιακό θα είναι αρκετή
να τα καλύψει όλα αυτά; Φρονούμε ότι εκεί θα
φανεί κατά πόσο προχωράει η οικονομία.
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Απο μήνα σε μήνα
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Βήμα των
Αναγνωστών

Οι κρυφοί κυβερνήτες του κόσμου

GREEK TRIBUNE, BOX 330,
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Η σχέση Ευρώπης και Τουρκίας

Οι πρόσφατες εξελίξεις
όσον αφορά τις σχέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την
Τουρκία, φέρνουν ξανά στην
επιφάνεια μια σειρά από θέματα
που αφορούν τόσο την Ένωση
ως ενιαίο οργανισμό, όσο και
κάποιες χώρες οι οποίες έχουν
συγκεκριμένα συμφέροντα με
την Τουρκία. Οι δηλώσεις της
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της Γερμανίδας
Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν
σχετικά με το μέλλον της σχέσης
των δύο πλευρών δεν είναι κάτι
το οποίο μπορεί να περάσει
απαρατήρητο. Οι δηλώσεις
αφορούσαν τις σχέσεις της
Τουρκίας με την Ελλάδα και
τις κλιμακούμενες απειλητικές
ενέργειες στο Αιγαίο, καθώς
και το Μεταναστευτικό. Δύο
θέματα τα οποία συχνά-πυκνά
επανέρχονται στην επιφάνεια
και μας υπενθυμίζουν, κυρίως
εδώ στην Κύπρο την ανάγκη
για στρατηγική εξομάλυνση των
σχέσεών μας με την Τουρκία,
η οποία μπορεί να έρθει μόνο
μέσα από την επίλυση του
Κυπριακού.
Η κατανόηση και ανάλυση
των σχέσεων της Ένωσης
με την Τουρκία θα πρέπει να
ιδωθεί μέσα από το ύψος των
οικονομικών συναλλαγών οι
οποίες για το 2019 έφτασαν
σ τα 1 3 7 δ ι ς ε υ ρ ώ , πο σ ό
εξαιρετικά υψηλό, με τη μερίδα
του λέοντος να βρίσκεται στην
πλευρά της Γερμανίας. Αν δεν
μπορούμε να κατανοήσουμε
το συγκεκριμένο θέμα, τότε
δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε
να αντιληφθούμε πού μπορεί
να οδηγηθεί και το ίδιο το
Κυπριακό. Δυστυχώς, κάποιοι,
είτε δεν το αντιλαμβάνονται είτε
δεν θέλουν να το δουν στην
πραγματική του διάσταση,
θεωρώντας ότι αυτό εξυπηρετεί
την «εθνική μας καθαρότητα»,
κάτι που δυστυχώς οδηγεί σε
νέες εθνικές περιπέτειες.
Οι σχέσεις της Ευρώπης
με την Τουρκία περνούν μέσα
α π ό τ η ν ε ξο μ ά λυ ν σ η τω ν
διμερών σχέσεων Ελλάδας –
Τουρκίας, οι οποίες παρά την
επανέναρξη των διερευνητικών
επαφών συνεχίζουν να είναι
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τεταμένες λόγω της παράνομης
παρουσίας της Τουρκίας στο
Αιγαίο. Όσο το πρόβλημα αυτό
δεν λύνεται και όσο η Τουρκία
δεν κάνει πίσω όσον αφορά
τις δηλώσεις αλλά κυρίως τις
πράξεις της, το μέλλον της με
την Ευρώπη θα περνά μέσα
α π ό σ ο β α ρ ά π ρ ο β λ ή μ α τα
τα οποία δεν θα μπορούν να
παραβλέπουν οι παραδοσιακοί
της φίλοι και οικονομικοί εταίροι
εντός της Ένωσης.
Το μεταναστευτικό συνεχίζει
να παραμένει «αγκάθι» στις
σχέσεις Ένωσης – Τουρκίας
και οι δηλώσεις εκ μέρους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
δεν αφήνουν περιθώρια για
την πλήρη κατανόηση για το
ότι η Τουρκία δεν σέβεται τις
συμφωνίες και συνεχίζει να
εργαλειοποιεί εκατομμύρια
πρόσφυγες. Για την Ένωση,
αυτό είναι τουλάχιστον
εξευτελιστικό και θα πρέπει να
αντιληφθεί ότι σε βάθος χρόνου
θα δημιουργήσει εσωτερικά
προβλήματα μεταξύ των
μελών της, ειδικά σε αυτές που
επιμένουν να μην αποδέχονται
κανέναν αριθμό προσφύγων.
Τα θέματα τα οποία έχει να
επιλύσει η Ένωση σε σχέση
με την Τουρκία είναι πολλά
και πολύπλοκα. Η επικείμενη
διάσκεψη των αρχηγών κρατών/
κυβερνήσεων της Ένωσης
αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό
όσον αφορά το μέλλον των
σχέσεων όλων των πλευρών. Η
διάσκεψη αποτελεί μια ευκαιρία
για την Ένωση να διασώσει
το κύρος της, να δείξει ότι η
πολυδιαφημιζόμενη αρχή της
αλληλεγγύης είναι ενεργή και να
στείλει τα απαραίτητα μηνύματα.
Δ ε ν έ χο υ μ ε α υ τα πά τ ε ς , η
Ένωση δεν αποτελεί ούτε τη
Γη της Επαγγελίας ούτε και
κοινωνία αγγέλων. Τουναντίον,
αποτελεί κέντρο συμφερόντων
και λυκοφιλιών. Αυτό ας το
έχουμε υπόψη μας για το πώς
θα διαχειριστούμε το Κυπριακό
και το μέλλον των σχέσεών μας
με την Τουρκία.

Αυτοί που συντάσσουν τους νόμους,
κατέχουν τις τράπεζες, τις μεγάλες εταιρείες,
και τα ΜΜΕ, είναι οι πραγματικοί κυβερνήτες
του κόσμου. Αυτοί που μας κυβερνούν
μυστικά, εί ναι ο ναός του στέματος του
Λονδίνου, και οι ναϊτες πεφωτισμένοι, που
σε τελική ανάλυ ση και οι δύο ελέγχονται από
το βατικανό.Το ίδιο το σύνταγμα των ΗΠΑ
έδωσε την νομική ιδιοκτησία και τον έλεγχο
στο Λονδίνο. Ο ναός του στέμματος=The
crown temple στο κέντρο του Λονδίνου
ανήκει στους Ρότσιλντ. Η κυβέρνηση, αλλά
και το νομικό σύστημα των ΗΠΑ ελέγχεται
από το στέμμα. Το στέμμα όμως δεν είναι
μόνον ο Βρετανός βασιλειάς, αλλά η πόλις
του Λονδίνου που είναι ένα ανεξάρτητο
κράτος μιας νομικής αδελφότητας.
Η πόλις του Λονδίνου ή το στέμμα είναι
πραγματικά η εκκλησία των ιπποτών του
ναού=The knights Templar church, που
ονομάζεται και ναός του στέμματος, που
βρίσκεται μεταξύ της οδού Fleet street και
Embankment. Ο ναός του στέμματος ελέγχει
το παγκόσμιο νομικό σύστημα, επειδή όλοι
οι μεγάλοι δικηγορικοί σύλλογοι=Βar association είναι franchises=δικαιοχρησίες του
διεθνούς δικηγορικού συλλόγου. Όλοι οι
δικηγόροι σε όλον τον κόσμο, δεσμεύονται
με επίσημο όρκο στον ναό του στέμματος.
Όταν ο βασιλειάς της Αγγλίας πήγαινε να
συναντηθεί με τους τραπεζίτες, συναντιόταν
στο bar association που ήταν μία μυστική
αίθουσα.
Ο βασιλειάς υπόκειται στον ναό του
στέμματος, από την βασιλεία του Ιωάννη
από το 1215 μχ και τελικά στο βατικανό. Η
εκκλησία του ναού διορίζεται, παίρνοντας
ένα σφραγισμένο φάκελλο. Η ιστορία
ερχίζει με τους ιππότες του ναού=Ναϊτες.
Οι ναϊτες διηύθυναν 9.000 αρχοντικά
σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί εξέδωσαν τα
πρώτα χαρτονομίσματα για δημόσια χρήση
στην Ευρώπη, δημιουργώντας το πρώτο
τραπεζικό σύστημα fiat. Oι κυβερνήσεις
των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας,
της Νέας Ζηλανδίας και της Αγγλίας, είναι
θυγατρικές του ναού του στέμματος, όπως

και η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ η federal
reserve bank. Υπάρχουν τέσσερεις χώροι.
(1) Ο εσωτερικός ναός, (2) ο μεσσαίος
ναός, (3) το πανδοχείο του Λίνκολντ, και
(4) το πανδοχείο του Γκρι. Αυτά είναι
μυστικές οργανώσεις χωρίς καταστατικά,
και είναι η μυστική κυβέρνηση. Έχουν
δικούς τους νόμους. Ο εσωτερικός ναός
ελέγχει το νομικό σύστημα του Καναδά
και της Βρετανίας, ενώ ο μεσσαίος ναός
ελέγχει τις ΗΠΑ.Η βασίλισσα Ελισάβετ της
Αγγλίας είναι μέλος και των δύο ναών.
Οι πεφωτισμένοι=Illuminati προσπαθούν
πάντα να ελέγχουν και τους δύο ναούς.
Τουλάχιστον πέντε από αυτούς που
υπέγραψαν την Αμερικανική διακήρυξη
της ανεξαρτησίας ήταν δικηγόροι του
Temple bar,οι οποίοι ορκίσθηκαν υπακοή
στο στέμμα. Στην Αυστραλία το στέμμα
μπορεί να απομακρύνει τον πρωθυπουργό,
όπως έγινε με τον Γκόλφ Γούϊτλαμ. Οι
Αμερικανοί ξεγελάστηκαν στο να πιστέψουν
ότι οι νόμιμες αποικίες του στέμματος
που αποτελούσαν την Νέα Αγγλία, ήταν
ανεξάρτητα κράτη. Στην πραγματικότητα
είναι αποικίες του ναού του στέμματος. Οι
τραπεζίτες του στέμματος και οι δικηγόροι
του bar του μεσσαίου ναού, κυβερνούν τις
ΗΠΑ μέσω παράνομων συμβάσεων. Το ίδιο
ισχύει σε όλο τον δυτικό κόσμο, διότι ο ναός
του στέμματος κατέχει τους τίτλους της γης
σέ όλη την Βόρειο Αμερική. Ο Ντ. Τραμπ
προσπάθησε να απελευθερώσει πρώτα τις
ΗΠΑ, και ακολούθως όλον τον δυτικό κόσμο
από αυτήν την μυστική κυβέρνηση με τους
νόμους της NE SARA και της GESARA, και
γιαυτό πολεμήθηκε τόσο πολύ, και τελικά
να του κλέψουν την νίκη. Υπάρχει ένα
αντίγραφο της διακήρυξης της ανεξαρτησίας
των ΗΠΑ το οποίο κρέμεται στον τοίχο
της βιβλιοθήκης του μεσσαίου ναού στο
Λονδίνο. Γιατί άραγε;
Το 1776 είναι η χρονιά που οι αποικίες
του στέμματος έγιναν νομίμως υποταγμένες
πολιτείες του στέμματος. Η διακήρυξη της
ανεξαρτησίας ήταν ένα νομικό, αλλά όχι
νόμιμο έγγραφο. Έτσι οι αποικίες πήραν

Θα πω το ναι...

Πάνε τα χρόνια πέρασαν
πότ’ ήμουν παιδαρέλι,
αχ! πότε - ωιμέ με γέρασαν
και μ’ έκαναν κουρέλι.

Πίκρες - καημούς με κέρασαν
χολή με το βαρέλι
τα νειάτα με προσπέρασαν
κανείς πια δε με θέλει...
Μονάχα ο χάρος βιάζεται
κι όλο με γυροφέρνει,
για μένα λέει νοιάζεται
κι όλο ματιές μου στέρνει.

Δρ Αμβρόσιος Προδρόμου

Ακαδημαϊκός, Κύπρος

ÅËËÇÍÉÊÏ ÑÁÄÉÏÖÙÍÉÊÏ
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ Í.Á.
Ùñåò Ëåéôïõñãßáò Åëëçíéêþí ÐñïãñáììÜôùí Ñáäéïöùíéêïý
Óôáèìïý 5ÅÂÉ FM - Óôç óõ÷íüôçôá 103.1 Ìåãáêýêëùí
ÔÑÉÔÇ: 3.00 -4.00ìì - Γεύση από Ελλάδα με τον Θοδωρή Παναγόπουλο
ÔÅÔÁÑÔÇ: 4.00 - 5.00ìì - “Áêïýù êáé Ìáèáßíù” - Πέγκυ Βουλγαράκη
ÐÅÌÐÔÇ: 4.00ìì -5.00ìì - "Παλμοί της Πέμπτης" - Πέγκυ Βουλγαράκη
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ: 8.00ðì - 9.00ðì Ðñüãñáììá ôçò ÅëëçíéêÞò 		
Ïñèüäïîçò Êïéíüôçôáò Í.Á. εκφ. η Καιτη Σαρηπασόγλου

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

ΣΑΒΒΑΤΟ: 12.00ðì - 1.00ðì - “Επίκαιρα Θέματα” με τον Παναγιώτη
Ππύρο.

ÊÕÑÉÁÊÇ: 5.00ìì - 6.00ìì. "Κυριακάτικη Συνάντηση" - με την 		
Ελένη Μερμίγκη.
Συντονισμένοι στο 5ΕΒΙ, στους 103.1μεγ. ταξιδεύετε στην Ελλάδα
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το νέο νομικό όνομα states=πολιτείες.
USA=unated states of America, και οι
ΗΠΑ έγινε άμεσο κτήμα του στέμματος.
State=πολιτεία σημαίνει, νομική κατάσταση
κατοχής. Η Αγγλία, η Ιρλανδία, οι ΗΠΑ και ο
Καναδάς ελέγχονται από τους ναϊτες. Ποιοι
όμως κατέχουν το στέμμα; Το κατέχουν ο
πάπας και οι Illuminati.
Στις 15-5-1213 ο βασιλειάς Ιωάννης
της Βρετανίας παρέδωσε το βασίλειο της
Αγγλίας και της Ιρλανδίας στον πάπα
Ιννοκέντιο τον Γ’, και το Βατικανό. Το έγγραφο θα το παρουσιάσω στο μέλλον. Έτσι οι
όροι του καταστατικού χάρτη υποχρέωνε το
στέμμα να πληρώνει χρήματα στο Βατικανό,
αλλά δήλωνε επίσης ότι εάν οι όροι του
καταστατικού καταργηθούν, οι βασιλείς θα
χάσουν τον θρόνο τους, και ο θρόνος θα
επιστραφεί στους ναϊτες του στέμματος.
Όταν ο βασιλειάς Ιωάννης υπέγραψε
την Μάγκνα Κάρτα το 1215, έσπασε τους
όρους του καταστατικού χάρτη με τον πάπα,
και έχασε τοβασιλικό αξίωμα. Ο πάπας
Ιννοκέντιος δήλωσε τότε ότι η Μάγκνα Κάρτα
είναι άκυρη. Από τότε το στέμμα πέρασε
από τον βασιλειά στους ναϊτες, οι οποίοι
μέχρι σήμερα κυβερνούν την Βρετανία, εκ
μέρους του Βατικανού και των Illuminati.
To Bατικανό τελικά κατέχει και ελέγχει τις
ΗΠΑ, τον Καναδά, καιόλες τις χώρες του Bar
association. Κιόμως σήμερα τι ειρωνία, ένας
Ρωμαιοκαθολικός βασιλειάς, δεν μπορεί να
γίνει βασιλειάς της Βρετανίας, ενώ ανέκαθεν
ο βασιλειάς και η βασιλεία ανήκουν στην
Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Σήμερα που
ακούμε τους πολιτικούς να μιλούν για
κανόνες δικαίου, δεν γνωρίζουν ούτε αυτοί
ότι μιλάνε για το κανονικό δίκαιο του Βατι
κανού,και για το δίκαιο της θάλασσας
που λειτουργεί εντελώς παράνομα επί της
ξηράς. Κανένας πολίτης οποιασδήποτε
δυτικής χώρας δεν ασκεί κανένα δικαίωμα,
σε οποιοδήποτε δικαστήριο, και ούτε το
σύνταγμα της χώρας δεν μπορεί να τον
σώσει.
Δημήτρης Θεοδωρίδης
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

H γελοιογραφία, είναι του ΚΥΡ από τον Αθηναϊκό τύπο
Όταν το παιδί μας μιλάει δίνουμε την
κατάλληλη προσοχή;
Κατά πρώτον τί είναι ομιλία. Το Collins
Dictionary [1982] μας λέει πως με την
ομιλία μεταδίδουμε και ανταλλάζουμε
απόψεις, αισθήματα, πληροφορίες κλπ.
Είναι δηλαδή μέρος της ζωής μας. Με
την ομιλία καλύπτουμε σχεδόν όλες τις
ανάγκες του προφορικού μας λόγου. Η
ομιλία όμως διαφέρει από άνθρωπο σε
άνθρωπο.
Οι ρίζες αρχίζουν από τότε που
είμασαν μικρά,ακούγοντας τη μάνα μας
να μας μιλάει και να μας νανουρίζει.
Η ομιλία η οποία μπορεί να είναι
και ευχάριστη, συνδέεται και με το
θάρρος, και εδώ βέβαια δεν μιλάμε
για ρήτορες, παρά για την απλή ομιλία
της καθημερινής ζωής μας, όταν
αισθανόμαστε καλά, αν όλα μας πάνε
καλά, και αν μας ακούνε με προσοχή
χωρίς να μας διακόπτουν, αυτό μας κάνει
χαρούμενους.
Έχει τύχει πολλές φορές στη ζωή
μας να αισθανόμαστε την ανάγκη να
μιλήσουμε σε κάποιον για κάτι καλό
που μας έχει συμβεί ή κάτι δυσάρεστο
το οποίο το κρατάμε μέσα μας περιμένοντας να βρούμε κάποιον και να
μιλή-σουμε γι’αυτό. Μα είναι και πάρα
πολλές φορές που ίσως ανακαλύψαμε
ότι το άτομο που επιλέξαμε, αντί να μας
ακούσει άρχισε να μας δίνει συμβουλές.
Στο σημείο αυτό οπωσδήποτε πέσαμε
έξω στην επιλογή μας. Δηλαδή το αίσθημα της χαράς ή της στενοχώριας μας
οδήγησε να κάνουμε λάθος επιλογή. Διότι
δεν πρόσεξε αυτά που είχαμε να πούμε.

Η ομιλία και ο
ρολος που παίζει
στη ζωή μας

Η ομιλία έχει να κάνει και με το πως
αισθάνεται κάποιος όπου αυτό μπορεί
και να επηρεάσει τη ζωή του ανθρώπου
σε πολλά σημεία όπως στην εργασία
του στις φιλίες του, στην οικογένεια
αλλά και με την επικοινωνία που πρέπει
να έχει με άλλους γενικά. Οι ειδικοί σε
αυτό λένε ότι τα πιο πολλά ψυχολογικά
προβλήματα συνδέονται και με την
έλλειψη ομιλίας με άλλους ανθρώπους
που μπορεί να οδηγεί κάποιο άτομο στην
απομόνωση,και ύστερα στην μελαγχολία,
βία, οικογενειακά προβλήματα, αυπνίες
Ευτυχώς όμως οι περισσότεροι
άνθρωποι βρίσκουν τρόπους για να
επικοινωνούν με άλλους. Αυτά για τους
μεγάλους. Για τα μικρά παιδιά όμως
πρέπει να βρίσκουμε ώρα και να μιλάμε
συχνά με αυτά αδιακρίτως ηλικίας. Ένα
παράδειγμα μικρού παιδιού είναι και
αυτό που θα αναφέρουμε. Η μάνα μόλις
έχει έρθει από τη δουλειά και αρχίζει τις
δουλειές του σπιτιού η οποία τρέχει για
να τις προλάβει όλες και δεν προσέχει το
παιδί που έχει κάτι να της πει. Το παιδί
της λέει κάτι και αυτή τρέχοντας κάτι
μουρμουρίζει χωρίς αυτό να συνδέεται
με αυτό που ρωτάει το παιδί και τότε της
λέει δυνατά. Mum, Please Listen to Me!
και τότε φεύγει μακριά της. Και σε αυτό
το σημείο δεν λέμε να τα παρατήσουμε

Θαρρώ στ’ αλήθεια μ’ αγαπά,
θα πω το ναι - κι όπου με πα...
Γιάννης Εσκιτζής
Μελβούρνη
όλα αλλά λίγη ώρα ομιλίας με τα παιδιά
κάνει καλό. Πριν λίγες μέρες συνάντησα
μία μαμά που είχα να την ιδώ πολύ
καιρό. Αφού ανταλλάξαμε μερικές
φιλικές λέξεις έξω από το αυτοκίνητό της
πήγαμε για ένα καφέ. Πηγαίνοντας με
το δικό της αυτοκίνητο στο Νόργουντ σε
όλη τη διαδρομή έπαιρνε τα χαρτάκια
από σοκολατάκια και τσιπς από κάτω
στο αυτοκίνητο με το ένα χέρι και με το
άλλο οδηγούσε και τα πετούσε στο πίσω
κάθισμα του αυτοκινήτου της ζητώντας
συγνώμη για την ακαταστασία. Και εδώ
λέμε πως αυτό δεν ισχύει διότι, ο στόχος
της υπέροχης αυτής κυρίας είναι να
μιλάει και να δίνει προσοχή στα παιδιά
της πάνω απ’ όλα. Το παιδί της από
μικρό έδειξε πως έχει κάποιο ταλέντο.
Και νά πως η ίδια ανακάλυψε το
ταλέντο του.Μετά το σχολείο στο σπίτι
καθισμένη κάτω στο χαλί μιλάει με τα
μικρά της παιδιά συχνά. Το παιδί
της ζητάει κάθε μέρα να προσέχει τις
διάφορες καλλιτεχνικές του ικανότητες
μπροστά στον καθρέφτη. Αυτό είναι
λέει. Οι δουλειές στην άκρη, και έτσι
προώθησε το παιδί της στην κατάλληλη
εκπαίδευση. Το παιδί πηγαίνει και στο
σχολείο κερδίζει και πολλά λεφτά. Αυτή
ίσως να είναι μία χαρισματική περίπτωση
παιδιού που η μάνα άκουσε το παιδί της
όταν αυτό της το ζήτητε και η μάνα τότε
έδωσε μεγάλη προσοχή. Μα και όλα
τα παιδιά χρειάζονται ενθάρρυνση και
προσοχή χωρίς να τα διακόπτουμε όταν
αυτά θέλουν να μας μιλήσουν
Δήμητρα Παπάζογλου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Πολιτική

"Παροικιακό Βήμα", Απρίλιος 2021

“Greek Community Tribune”, April 2021
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Συγκίνησε η δεξίωση για το Αθάνατο 1821

Επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για τα
200 Χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση έκανε η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου
Αυστραλίας το Σάββατο 27
Μαρτίου.
Η Ολυμπιακή Αίθουσα στο
κέντρο της πόλης φιλοξένησε
το βράδυ του Σαββάτου τη
μεγαλειώδη επετειακή εκδήλωση, παρουσία εκπροσώπων
πολιτικών κομμάτων, του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας,
εκπροσώπων Ελληνικών Συλλόγων και μελών της Κοινότητας.
Η ίδια εκδήλωση όμως ήταν
επίσης αφιερωμένη και στην
90η Επέτειο της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α.,
αφού, οι περυσινές εκδηλώσεις
που είχαν προγραμματιστεί είχαν
ακυρωθεί λόγω της πανδημίας.
Κατά το επίσημο μέρος o
κ. Ντέηβιντ Πιζόνι, Υπουργός
Καινοτομίας και Δεξιοτήτων,
αναφερόμενος στην επιτυχημένη
έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης είπε πως οι Έλληνες
ενέπνευσαν την ανεξαρτησία και
άλλων κρατών στην Ευρώπη.
«Οι Έλληνες μετανάστες
είχαν παρόμοια επίδραση στην
Αυστραλία, καθώς υπέδειξαν
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί
κανείς να προοδεύσει και να
αγγίξει την επιτυχία,» είπε χαρακτηριστικά.
Με στίχους από τον Θούριο
του Ρήγα ξεκίνησε το δικό του
μήνυμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλειος ο Γκόνης ο
οποίος βαθιά συγκινημένος είπε
πως η Κοινότητα πορεύεται στα
ηρωικά κατορθώματα βγαλμένα
από την ελληνική ιστορία που
χάνεται στο χρόνο.
«Κρατώντας στις μνήμες μας
και τιμώντας τον Μεγάλο Αγώνα
και τους Ήρωές μας, μένουμε
σίγουροι ότι η παρακαταθήκη
που μας άφησαν παραμένει
ζωντανή και μας εμπνέει όχι
μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά
σε κάθε γωνιά του πλανήτη όπου
υπάρχουν Έλληνες,» είπε ο κ.
Γκόνης.
Μήνυμα όμως απεύθυνε
από την Ελλάδα και η Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα
προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη
που είχε στηθεί μέσα στην αίθουσα.
Η κα Σακελλαροπούλου στάθηκε στο γεγονός ότι οι Έλληνες
της Διασποράς ήταν αυτοί που
συνέβαλαν σημαντικά στην
αφύπνιση της ελληνικής εθνικής
συνείδησης πριν ξεσπάσει η
Επανάσταση.
«Σε αυτή την ιστορική συγκυρία, ξεχωριστή θέση στη
συλλογική μας μνήμη κατέχουν
οι Έλληνες της Διασποράς,»

δήλωσε η κα Σακελλαροπούλου.
Παρόμοιο ήταν και το
περιεχόμενο του μηνύματος του
Γενικού Προξένου της Ελλάδας
στην Νότια Αυστραλία κ.
Γεωργίου Ψιάχα.
«Ο Ελληνισμός έστω και
υπόδουλος ή ευρισκόμενος στη
διασπορά, κατάφερνε πάντα να
διατηρεί ζωντανή τη φλόγα της
εθνικής συνείδησης, τη γλώσσα
και τον πολιτισμό του,» είπε ο κ.
Ψιάχας.
Την Ολυμπιακή αίθουσα
«έντυσαν» τα χρώματα της
γαλανόλευκης, κάτω από
μουσικές αποχρώσεις από την
ορχήστρα ‘Μεράκι’ εμπνευσμένες από την παράδοση και
τον Μεγάλο Αγώνα.
Οι μεγάλες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης δεν θα
μπορούσαν να μην αποτελέσουν
μέρος της Επετειακής διακόσμησης της αίθουσας.
Εικόνες των αθάνατων
ηρώων κάλυψαν τους τοίχους
της αίθουσας απ’ άκρη σ’
άκρη θυμίζοντας στους παρα-

βρισκόμενους ότι η ελευθερία
της Ελλάδας αποκτήθηκε με το
δικό τους αίμα.
Το πολιτιστικό κομμάτι της
μεγάλης δεξίωσης άνοιξαν οι
μαθητές της Ακαδημίας Χορού
τ η ς Κο ι ν ότ η τα ς μ ε πα ρ α δοσιακούς χορούς και επετειακά
τραγούδια, στέλνοντας ρίγη
συγκίνησης στους παρευρισκόμενους.
Στην δεξίωση παρευρέθηκαν
μεταξύ άλλων η κα Τζινγκ Λη,
Υ πο υ ρ γ ό ς πα ρ ά τω Π ρ ω θυπουργώ, η κα Ειρήνη Πνευματικού, Μέλος του Νομοθετικού
Συμβουλίου εκπροσωπώντας
τον Αρχηγό της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης κ. Πήτερ Μαλιναύσκα, η κα Κωνσταντίνα
Μπονάρου, Μέλος του Νομοθ ε τ ι κο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ , ο κ .
Φρανκ Πανγκάλλο, Μέλος του
Νομοθετικού Συμβουλίου και
του κόμματος SA Best, ο κ.
Ντέηβιντ Ρίτζγουεη, Μέλος του
Νομοθετικού Συμβουλίου, ο κ.
Αναστάσιος Κουτσαντώνης,
Βουλευτής Περιφέρειας Γουέστ

Τόρρενς, η κα Τζέην Στίνσον,
Βουλευτής Περιφέρειας Μπάντκοου, ο κ. Στάθης Γεωργανάς,
Ομοσπονδιακός Βουλευτής
Αδελαΐδας, ο πρώην Ανώτατος
Δικαστής Νοτίου Αυστραλίας
κ. Μάηκλ Άτκινσον, η Δήμαρχος Αδελαΐδας κ. Σάντυ Βερσούρ, ο Δήμαρχος του Άνλεϋ
κ. Μάηκλ Χιούητσον, η κα
Αντριάνα Χριστοπούλου μέλος
της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας Ν.Α εκ μέρους του
Προέδρου της Επιτροπής κ.
Νόρμαν Σούλερ και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παύλος Αλεξανδρίδης εκ μέρους της Δημάρχου του Τσάρλς Στερτ κα Άντζελα
Έβανς.
Χ ρ έ η τ ε λ ε τά ρ χο υ έ κα ν ε
ο Γενικός Γραμματέας της
Κοινότητας Παναγιώτης Ππύρος.
Ν α σ η μ ε ι ώ σ ο υ μ ε ότ ι η
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νοτίου Αυστραλίας, με έναρξη
την παραπάνω δεξίωση έχει
προγραμματίσει σειρά επετειακών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου.

ΕΙΡΗΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙ ΜΠΟΝΑΡΟΥ

Η Αρχιεπισκοπή τις άφησε απροσκάλεστες
σε πρόσφατη εκδήλωση για τα 200 χρόνια
Δυο Ελληνο-Αυστραλέζες
μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου της Ν.Α. είπαν στην
εφημερίδα Advertiser της
Αδελαΐδας ότι δεν προσκαλέστηκαν σε εκδήλωση που
διοργάνωσε η Αρχιεπισκοπή
στην Αδελαιδα επειδή ψήφισαν
υπέρ των ιστορικών νομοθετικών
μεταρρυθμίσεων για τις εκτρώσεις.
Η Κόνι Μπονάρος του SA
Best και η Ειρήνη Πνευματικού
των Εργατικών υποστήριξαν ότι
η Αρχιεπισκοπή δεν τις κάλεσε
στην κατάθεση στεφάνων στο
κενοτάφιο του Νορθ Τέρρας για
τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας
της Ελλάδας.
Η Advertiser έγραψε ότι
επικοινώνησε με την Αρχιεπισκοπή η οποία όμως απέφυγε
να προβεί σε σχόλιο.
Η κα. Μπονάρου, η οποία
δηλώνει Ελληνορθόδοξη στο
θρήσκευμα, είπε ότι αισθάνθηκε
απομονωμένη όταν έμαθε ότι
άλλοι μη-Ελληνες βουλευτές
που επίσης ψήφισαν υπέρ του
νομοσχεδίου είχαν προσκληθεί.
“Ρωτάω να μάθω από τον
επίσκοπο σας ή οποιοδήποτε
άλλο υπεύθυνο πρόσωπο γιατί
έτυχαν διαφορετικής μεταχείρησης δυο Ελληνο-Αυστραλέζες βουλευτές από άλλους
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ο περασμένο μήνα τιμήσαμε την Διεθνή
Ημέρα της Γυναίκας. Ευκαιρία λοιπόν
να γράψουμε σήμερα δυο λόγια για να
δούμε αν πραγματικά γίνανε βήματα προόδου ή
μόνο στα λόγια λέμε ότι τιμούμε τη γυναίκα.
συνεχιζόμενη πανδημία έχει φέρει
τεράστιες επιπτώσεις σε διάφορες
ομάδες του πληθυσμού, ειδικότερα
σε αυτές που θεωρούνται ως ευάλωτες,
δημιουργώντας έτσι σημαντικά προβλήματα, τα
οποία εκφράζονται σε μια σειρά από θέματα.
Εδώ στη χώρα μας, αλλά και σίγουρα σε άλλες
περιοχές του πλανήτη, οι γυναίκες αποτελούν
τα πιο συχνά θύματα, αφού βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση, είτε αυτό αναφέρεται στην
εργασία τους είτε στην οικογενειακή τους
κατάσταση. Όλα αυτά δημιουργούν σημαντικές
προκλήσεις, τόσο για τον γυναικείο πληθυσμό
που βιώνει τις συνέπειες αυτής της κατάστασης,
αλλά κυρίως και για το ίδιο το κράτος που έχει
υποχρέωση να στηρίξει τη συγκεκριμένη ομάδα.
πιο σημαντική απειλή για τις γυναίκες
είναι τα αυξανόμενα κρούσματα
ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία
έχουν, δυστυχώς, παρατηρηθεί στην Αυστραλία,
αλλά και στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη. Το
αρνητικό αυτό φαινόμενο είναι το ίδιο παντού,
αυτό που διαφέρει είναι το ποσοστό του, οπότε
οι δράσεις που θα πρέπει να αναπτυχθούν θα
πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Η βία κατά των γυναικών ήταν ήδη σε εξαιρετικά
υψηλά επίπεδα ακόμα και πριν την έναρξη της
πανδημίας, αφού εκτιμάται ότι τουλάχιστον
το ένα τρίτο του γυναικείου πληθυσμού είχε
υποστεί κάποιας μορφής βία. Η πανδημία έχει
όμως εκτινάξει το ποσοστό αυτό σε τεράστιο
βαθμό, που σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις έχει
ξεπεράσει το 50-55%.
ια τις εργαζόμενες γυναίκες, η κατάσταση
είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Πρόσφατη
έρευνα έχει καταδείξει ότι τουλάχιστον
72% των εργαζομένων γυναικών όχι μόνο έχει
επηρεασθεί αρνητικά από την πανδημία, αλλά
νιώθουν τεράστια ανασφάλεια για τη θέση τους,
αλλά και τη δυνατότητά τους να εργοδοτηθούν
ξανά σε περίπτωση που βρεθούν στην ανεργία.
Το ποσοστό από μόνο του προκαλεί τρόμο,
ειδικά για τις γυναίκες που από τη μια έχουν
να προστατεύσουν την οικογένειά τους και από
την άλλη πιθανόν να μην έχουν τις απαραίτητες
δεξιότητες να εργοδοτηθούν σε περίπτωση που
βρεθούν μπροστά στο φάσμα της ανεργίας.
λλη μια κατηγορία γυναικών που
έχουν επηρεασθεί αρνητικά από την
ανάπτυξη της πανδημίας, είναι αυτή
των εγκύων. Μεγάλο ποσοστό εγκύων γυναικών
έχουν αναπτύξει έντονα συμπτώματα άγχους
και κατάθλιψης, και παρά το γεγονός ότι δεν
έχουμε ιατρικές γνώσεις, είναι προφανές ότι
αυτό θα μπορούσε να επενεργήσει αρνητικά
τόσο στο έμβρυο όσο και στα υπόλοιπα μέλη
της οικογένειας. Δυστυχώς, και σε αυτή την
περίπτωση η υποστήριξη από το κράτος δεν
είναι ικανοποιητική.
ίναι προφανές μέσα από πολλές
μελέτες, τόσο ακαδημαϊκές όσο και
αρκετών έγκριτων οργανισμών, ότι ο
γυναικείος πληθυσμός περνά δύσκολες στιγμές
σε αυτή την πανδημία. Σίγουρα τα προβλήματα
εντοπίζονται και στους άντρες, παρ’ όλα αυτά
είναι προφανές ότι είμαστε μπροστά σε μια
εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση την οποία η
κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει μέσα
από σωστές στρατηγικές. Η Αυστραλία πρέπει
να προστατεύσει τον γυναικείο της πληθυσμό,
είναι οι μητέρες, οι σύζυγοι, οι κόρες μας.
ο β α ρ έ ς δ ι α σ τά σ ε ι ς πα ί ρ ν ε ι σ τ η ν
Αυστραλία το θέμα της σεξουαλικής βίας
μετά τις καταγγελίες νεαρών γυναικών
που δηλώνουν ότι βιάσθηκαν ή κακοποιήθηκαν
μέσα στο Κοινοβουλίο (σχετικό ρεπορτάζ
στη σελ. 5). Οι καταγγελίες παίρνουν μορφη
χιονοστιβάδας ενώ η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
του κ. Μόρισον βάλλεται από παντού κατηγορούμενη ότι δεν έκανε αρκετά για για να
τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και να καταπολεμηθεί
αυτό το φαινόμενο.
εν ξέρουμε αν σκέφτηκε καλά πριν
απαντήσει ο πρωθυπουργός Μόρισον
στο αίτημα των γυναικών έξω από τη
Βουλή της Καμπέρας να ακουστούν οι απόψεις
τους για την σεξουαλική βία. “Είμαστε μια
ζωντανή φιλελεύθερη δημοκρατία. Οχι μακριά
από εδώ (υπονοώντας την Μιανμάρ), τέτοιες
πορείες, ακόμα και τώρα, αντιμετωπίζονται
με σφαίρες, αλλά όχι εδώ σε αυτή τη χώρα”,
ανέφερε.
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Η Ειρήνη Πνευματικού, Κόνι Μπονάρου, ο Αρχιδικαστής Κρις
Κουράκης και η βουλευτίς Αντρια Μάικλ σε εκδήλωση στη Βουλή
προσκαλεσμένους βουλευτές
που ψήφισαν ακριβώς όπως
ψηφίσαμε εγώ και η Ειρήνη”,
είπε η κα. Μπονάρου.
Ο υπουργός Ντέηβιντ
Πισόνι που ψήφισε υπέρ των
μεταρρυθμίσεων αντιπροσώπευσε την Κυβέρνηση Μάρσιαλ
και κατάθεσε στεφάνι.
Η κα. Πνευματικού χαρακτήρισε το γεγονός ως “ανάρμοστο
και απαράδεκτο”.
Οι κ. Μπονάρου και Πνευμ α τ ι κο ύ ε ί πα ν ότ ι έ λα β α ν
επιστολή από τον προκαθήμενο
της Αρχιεπισκοπής Μακάριο
Γρινιεζάκη που τις καλούσε να
μην υποστηρίξουν το νομοσχέδιο

για τις εκτρώσεις.
“Δεν υπάρχει θέση στη Βουλή μας για νομοσχέδια κατά
παραγγελία της εκκλησίας”, είπε
η κα. Πνευματικού.
Τον περασμένο μήνα η Νότια
Αυστραλια ήταν η τελευταια
πολιτεία που αποφάσισε να αποποινικοποιήσει τις εκτρώσεις.
Ο νόμος σχεδιάστηκε σύμφωνα με επιστιμονικές και
ιατρικές συμβουλές.
Ο Εργατικός Βουλευτής Τομ
Κουτσαντώνης, ένας από τους
πιο ένθερμους αντίπαλους του
νομοσχεδίο, πήγε στο τρισάγιο
της Αρχιεπισκοπής και κατάθεσε
και στεφάνι.

ΔΗΜΟΣ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ
Ναυάγησε ο ποδηλατόδρομος του Φράνκλιν στρητ
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αδελαΐδας,
μετά από μακρόχρονες συζητήσεις
καταψήφισε την πρόταση για δημιουργία
νέου ποδηλατόδρομου που διέσχιζε το
κέντρο της πόλης κατά μήκος της οδού
Φράνκλιν.
Η ψηφοφορία με τρείς ψήφους
υπέρ και οκτώ εναντίον, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ σημαίνει
ότι το έργο δεν θα γίνει. Αρα, το δημοτικό
συμβούλιο δεν θα χρειαστεί να ξοδεύσει
από το ταμείο του δήμου 3 εκατομμύρια
δολάρια πέραν των 3 εκατομμυρίων
που θα έπαιρνε από την πολιτειακή
κυβέρνηση για το έργο που θα στοίχιζε
συνολικά σχεδόν $6 εκατομμύρια.
Να σημειωθεί ότι ο δήμος Αδελαιδας
αντιμετωπίζει τεράστιο οικονομικό χρέος
το οποίο ήδη έχει ξεπεράσει τα $100
εκατομμύρια.
Ο ποδηλατόδρομος από το West
Terrace θα περνούσε κατά μήκος της
οδού Franklin, μπροστά από το Ολύμπικ
Χωλ και τον Καθεδρικό Ναό των Παμ-

Τα
εν Οίκω...
Δημοσίως

μεγίστων Ταξιαρχών και θα έφθανε μέχρι
τα ανατολικά όρια της πόλης στο East
Terrace.
Η Πολιτειακή Κυβέρνηση είχε δώσει
περιθώριο στηυ Δημαρχία να εγκρίνει
τα σχέδια μέχρι τέλος Μαρτίου για να
εκχωρήσει το ποσό της χρηματοδότησης.
Η αυστηρή προθεσμία οδήγησε σε
μια συνοπτική περίοδο διαβούλευσης
πέρυσι που αναστάτωσε τις επιχειρήσεις,
το κολλέγιο St Mary’s και την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. της οποίας ο
ναός και η αίθουσα εκδηλώσεων Ολύμπικ
που βρίσκονταi στην οδό Franklin θα
επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό.
Oι ιδιοκτήτες των πιο πάνω εγκατα σ τά σ ε ω ν α ν η σ υ χο ύ σ α ν γ ι α τ η ν
απώλεια θέσεων στάθμευσης. Να
σημειωθεί ότι είχαν συμβουλευθεί
δικηγόρο και μελετούσαν νομικά μέτρα
σε περίπτωση που θα απειλούνταν οι
χώροι στάθμεσης κατά μήκος της
Φράνκλιν στρητ. Η Ελληνική Κοινότητα
είχε εκφράσει ανησυχίες ότι θα έχανε

τα πάρκινγκ της που είναι απαραίτητα
για την προσέλκυση κόσμου τόσο στις
εκκλησιαστικές λειτουργείες, κηδείες όσο
επίσης στο Μπίνγκο, στις κοινωνικές και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ήρθε μετά την επιστολή δικηγόρου
Greg Griffin στο δημοτικό συμβούλιο για
λογαριασμό ιδιοκτητών που αντιτίθενται
στη λωρίδα ποδηλάτων.
“Όλοι είχαν αγανακτήσει από αυτό το
ζήτημα που ανακύπτει συνεχώς”, είπε στο
ABC Radio Adelaide την Τρίτη.
“Κανείς δεν θέλει αυτήν την ποδηλατική λωρίδα. Θα έχει καταστροφικό
αποτέλεσμα όσον αφορά τις επιχειρήσεις
στην οδό Φλίντερς και Φράνκλιν”
Ο κ. Griffin είπε ότι ο πληθυσμός της
Αδελαΐδας είναι κυρίως προαστιακός, που
σημαίνει ότι είναι «πολύ διαφορετικός»
από τις ευρωπαϊκές πόλεις που φημίζονται για τις ποδηλατικές τους διαδρομές, όπως το Άμστερνταμ και η
Κοπεγχάγη.
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

ριν καλά κοπάσει
ακόμη ο απόηχος
σε παγκόσμιο επίπεδο για την κρίση - αλλά
ιδιαίτερα στο εσωτερικό της
αμερικανικής κοινωνίας - που
κατέστησαν τον τέως πρόεδρο
Τραμπ ηθικώς υπεύθυνο
για τα όσα συνέβησαν στο
Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου
και την παραπομπή του
σ τ η δ ι κ α ι ο σ ύ ν η , π ολ λ ο ί
νομίσανε ότι εκεί θα τελείωνε
η πολιτική του σταδιοδρομία.
Βλέπετε δεν ήταν λίγη η
ζημιά που υπέστη ο πολιτικός
κόσμος και ευρύτερα ο λαός.
Από εκείνο το σύφυρμα
τραμπούκων και άλλων κακοποιών στοιχείων κάθε είδους
- υπολειμμάτων παλαιοτέρων
εποχών - όπως στη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ
Κ ι ν γ κ κα ι ε μ φ α ν ι ζό μ ε ν ο ι
τακτικά ως οι προστάτες καθεστώτων και φύλακες “ιερών
και οσίων” και φυσικά ως
Κέρβεροι του “νόμου και της
τάξης”...
ημαδιακός ο φετεινός
μήνας Μάρτιος. Κλίμα
γλυκό και δροσερό,
ημέρες λιόλουστες. Ομως
ά ρ χ ι σ α ν κα ι α φ η ν ι ά ζο υ ν
μερικά τραγιά, που ο λαός με
την ψήφο του - τους στέλνει
να τον αντιπροσωπεύουν
στη βουλή. Ο μισθός τους
στρατηγικός. Ευεργετήματα
ουκ ολίγα που τους βοηθάει
την τέρψη και την όρεξη.
Μέχρι και οι ερωτικές τους
ζώνες καλπάζουν προς τα
πάνω. Μην δουν ποδόγυρο
και γυναικεία γάμπα τορνευτή... Τους πιάνει ζαλάδα και
μια περίεργη συμπεριφορά
με ακατανόητες ορέξεις προς
το άλλο φύλο. Μια κρατική
επιτροπή ίσων ευκαιριών
που έκανε κάποια μυστική
και ουδέτερη έρευνα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
αυτή η τοξική κουλτούρα
που παρατηρείται στους διαδρόμους του κοινοβουλίου
και στα γραφεία των κρατικών
κτιρίων όχι μόνο πρέπει
να διορθωθεί αλλά και να
σταματήσει εδώ και τώρα. Οι
σεξουαλικές παρενοχλήσεις
έχουν παραγίνει. Και απ’ ότι
φαίνεται και οι θεότητες του
Πανός και της Οπώρας τόσο
στη Βουλή της Κοινοπολιτείας
όσο και στις τοπικές πολιτείες
βρίθουν για τα καλά. Ολοι οι
διάβολοι χορεύουν στο ρυθμό
της τοξικής κουλτούρας.
Συστήνω προς τους πρωθυπουργούς να γίνει δημοψήφισμα να αποφανθεί ο
λαός - για να σταματήσει
αυτή η κοινωνική κατρακύλα
που μοιάζει με το “έτσι θέλω”
του τραμπισμού. Από αυτήν
την πανούκλα κόλλησαν και
κάποιοι δικοί μας.
α θεσπισθεί ένα
νόμος που να υλοποιεί αντιστρόφως:
αυτά έκανες; Κάτσε τώρα εσύ
από κάτω να σου αποδώσουν
τα όμοια!.. Προς γνώση και
συμμόρφωση. Ετσι για να
φρονιματιστούν άλλοι από την
παράλογη εκείνη ζωηράδα
που τους πιάνει. Γιατί τα
αντίποινα του νόμου όταν
αρχίσουν να εφαρμόζονται και
την πάθουν μερικοί - μερικοί
και ακουστεί το πράγμα,
από φόβο θα χτυπούν τα
δόντια τους σαν χαλασμένο
κομπρεσσέρ. Και ο άγιος
φοβέρα θέλει...
υστηρά μεν, διάπλατα δε, εδώ στην
Αδελαϊδα, σύμφωνα
με δημοσιεύματα τείνει να
ανοίξει η βεντάλια συγκλονιστικών παλιών υποθέσεων
από εκείνα τα γνωστά σενάρια... Ο χρόνος που τα πάντα
ρει, δεν τάχει θάψει όλα
ώστε να ξεπεραστούν και να
περάσουν στη λησμονιά. Σε
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κάποια τραγωδία ιδιωτικής
υπόθεσης νεαρής γυναίκας
ό μ ο ρ φ η ς κα ι έ ξ υ π ν η ς που υπόσχονταν πολλά ο
χαρισματικός της χαρακτήρας
στη ζωή - αλλά έπεσε θύμα
βιασμού και κακοποίησης.
Ομάδα φίλων της από τα
παλιά ενεργοποιείται στη
μνήμη της και με διαβήματα
και ενέργειες πιέζει να
επανεξεταστεί η περίπτωσή
της και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
την ομάδα αυτή που
μπαίνει στον αγώνα
κ ι ν η τοπο ί η σ η ς κα ι
επαναξέτασης της υπόθεσης
μετέχουν άτομα που προέ ρ χο ν τα ι α π ό κο ι ν ω ν ι κό
στρώμα της διανόησης.
Συμμετέχουν γνωστοί δημοσ ι ο γ ρ ά φ ο ι , η θ οπο ι ο ί κα ι
άνθρωποι από ευρύτερα
στρώματα της τέχνης.
Πρόκειται δηλαδή για άτομα
της κοινωνικής ελίτ. Στο κάδρο
αυτών των κινητοποιήσεων
μ πα ί ν ε ι υ ψ η λά ι σ τά μ ε ν ο
π ρ ό σ ωπο τ η ς πολ ι τ ι κ ή ς
σ τ η ν Κο ι ν οπολ ι τ ε ί α πο υ
κατηγορείται ως υπεύθυνος
κακοποίησης και πρόσκλησης
ψυχικών τραυμάτων που
άφησε στη γυναίκα και την
οδήγησαν στην αυτοκτονία
- σύμφωνα με όσα βγήκαν
στη δημοσιότητα. Η υπόθεση
αυτή αναμένεται να περάσει
από πολλά σκαμπανεύσματα
ώσπου να αποδοθεί κρίση
δ ι κα ί ο υ κα ι πα ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι
ιδιαίτερο ενδιαφέρο - από
κοινωνική και πολιτική άποψη.
ιάπλατα ανοίγει η
βεντάλια και πάλι
με δημοσιεύματα
των μέσων ενημέρωσης,
της τραγικής εκείνης υπόθεσης που συγκλόνισε την
οικουμένη με το θάνατο της
πριγκήπισσας Νταϊάνας
τότε, και με το σενάριο
εκείνο (του αυτοκινητιστικού
δυστυχήματος στην υπόγεια
σ ή ρ α γ γ α το υ Π α ρ ι σ ι ο ύ ) .
Πολλοί νόμισαν ότι η υπόθεση
εκείνη έκλεισε οριστικά και
θάφτηκε από το χρόνο. Ο
μικρός γιος της Νταϊάνας,
πρίγκηπας Χάρι και η σύζυγός
του Μέγκαν απ’ ότι φαίνεται
οπλίστηκαν με μια σφεντόνα
- έτρεξαν στην Οπρα Γουίνφρι
που διαθέτει δύναμη στα
μ έ σ α ε π ι κο ι ν ω ν ί α ς σ τ η ν
Αμερική. Και άρχισαν έναν
πετροπόλεμο αποκαλύψεων
στο βασιλικό παλάτι της
Αγγλίας και στην κάστα των
γαλαζοαίματων.
έχρι τη στιγμή που
γ ρ ά φ ο ν τα ι α υ τ έ ς
οι αράδες, δεν
ξέρουμε τι θα βγεί και τι θα
προκύψει από τις αποκαλύψεις του πρίγκηπα Χάρι
και της Μέγκαν. Να πούμε
όμως το αρχαίο ρητό “μηδέν
κακόν αμιγές καλού”; Η γριά
Αλβιώνα έχει ισχυρή παράδοση με το στέμμα για λόγους
και λόγους. Τα υπόλοιπα θα
πάρουν τη σειρά τους. Κάποτε
κάθε χώρα είχε τον θεσμό της
βασιλείας και του στέμματος.
Τώρα οι βασιλικοί έμειναν
στις... γλάστρες.
Σαίξπηρ με όπλο
την πέννα έκανε το
στέμμα να κυλιέται
κατά γης και να το σπρώχνει
ο αγέρας. Η πριγκίπησσα
Νταιάνα, “πριγκίπησσα κι
αλήτισσα” με τη χρυσή καρδιά
και με τη ζεστή αγάπη που
έδειξε στον κόσμο συντάραξε
συθέμελα το στέμμα και η
ανησυχία των γαλαζοαίματων
ταράχτηκε και αναδιπλώθηκε
σφόδρα...
ώρα ο πρίγκηπας
Χάρι με τη σφεντόνα
στο χέρι - καλό παιδί
και με τσαγανό που πήρε από
τη μάνα, τι πάει να κάνει αυτό
το παιδί; Οψώμεθα...
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ΣΚΕΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ...

Η Κύπρος χάνει το παιχνίδι
του φυσικού αερίου

Μιλούν οι Χαράλαμπος Έλληνας,

Γιώργος Σιαμμάς και Στέλιος
Στυλιανού
Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος
σχεδιασμός που να αφορά όλους
τους τομείς της ενέργειας
Εάν δεν προχωρήσουμε με μια
δίκαιη λύση του Κυπριακού, τα
θέματα της ΑΟΖ θα παραμένουν
στάσιμα
Ο ΕastMed είναι ένα
μεγαλεπήβολο έργο και δεν
υπάρχουν τεχνοοικονομικοί λόγοι
που να ευνοούν το σχεδιασμό του
Του Μιχάλη Μιχαήλ
Σε στασιμότητα βρίσκεται το
ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, παρά τις συνεχείς
διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι το
πρόγραμμα δεν έχει σταματήσει.
Ο ειδικός σε θέματα ενέργειας και
Senior Fellow του Atlantic Council,
Χαράλαμπος Έλληνας, ο τέως πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Ρ.Α.Ε.Κ.), Γιώργος Σιαμμάς και ο πρώην γ.δ. της
ΑΗΚ και τέως μέλος της Δημόσιας
Εταιρείας Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Φ.Α.),
Δρ Στέλιος Στυλιανού, συμφωνούν με
δηλώσεις τους στη «Χαραυγή» ότι η
Κύπρος χάνει το παιχνίδι στον τομέα
του φυσικού αερίου, τόσο λόγω του
λανθασμένου σχεδιασμού όσο και
λόγω του ότι ο ενεργειακός χάρτης στην
Ευρώπη αλλάζει, ενώ ο σχεδιασμός
της Κύπρου παραμένει ο ίδιος και δεν
ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που
δημιουργούνται.
Η κυβέρνηση εξακολουθεί να
δηλώνει, παρά τη στασιμότητα που
εμφανώς υπάρχει, ότι το ενεργειακό
πρόγραμμα συνεχίζεται… Στις 23
Φεβρουαρίου 2018 ο τέως Υπουργός
Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, διαβεβαίωνε ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί
της Λευκωσίας δεν πρόκειται ν’ αλλάξουν. Στις 12 Ιανουαρίου 2021 η νυν
Υπουργός Ενέργειας δήλωσε σε κλειστή
συνεδρίαση της Επιτροπής Ενέργειας
της Βουλής ότι οι αδειοδοτημένες
ενεργειακές εταιρείες παραμένουν
δεσμευμένες στο πρόγραμμά τους
κι αυτό παρά το γεγονός ότι λόγω
των επιπτώσεων της πανδημίας εγκαταλείπονται πολλά τεμάχια ανά τον
κόσμο ενώ σε δηλώσεις της προς
τους δημοσιογράφους, είπε ότι οι
δραστηριότητες στην κυπριακή ΑΟΖ
προγραμματίζονται για το δεύτερο
μισό του 2021. Παράλληλα, στις 23
Φεβρουαρίου η ΔΕΦΑ ανακοίνωσε
ότι προχωρά στο σχεδιασμό για
την ανάπτυξη της εγχώριας Αγοράς
Φυσικού Αερίου και προκηρύσσει
σχετικό διαγωνισμό.
Και μέσα σε όλα αυτά αξίζει να
σημειωθεί ότι μέχρι αυτή τη στιγμή
κανένας δεν γνωρίζει ποιες είναι οι πραγματικές ποσότητες φυσικού αερίου που
διαθέτει η Κύπρος, τη στιγμή που τόσο
το γειτονικό Ισραήλ όσο και η Αίγυπτος
προχωρούν ήδη στην αξιοποίηση των
δικών τους αποθεμάτων.

Ανάγκη για σχεδιασμό στη βάση
των νέων δεδομένων

Το ενεργειακό πρόγραμμα της
Κύπρου έχει ηλικία 10 χρόνων και έκτοτε
δεν έχει αναθεωρηθεί και προσαρμοστεί
στα νέα δεδομένα, τόνισαν οι τρεις
συνομιλητές μας.
Ο Χαράλαμπος Έλληνας σημείωσε
ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά
και ότι η Κύπρος θα πρέπει να σκεφτεί
διαφορετικά. «Με το να επιμένουμε με
ιδέες που δεν θα γίνουν και επηρεάζουν
αρνητικά και τα πολιτικά πράγματα,
δεν οδηγούμαστε πουθενά», σημείωσε
χαρακτηριστικά.
Την απουσία ενός ολοκληρωμένου
ενεργειακού σχεδιασμού, ο οποίος
να ακολουθείται με συνέπεια, να
αναθεωρείται κάθε ένα ή δύο χρόνια
ή όποτε χρειάζεται, σημείωσε και ο
Γ. Σιαμμάς, υπογραμμίζοντας ότι
ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να
καλύπτει θέματα ΑΟΖ και την πιθανή
παραγωγή φυσικού αερίου, αλλά και
τα μεγάλα σχέδια που εμφανίζονται,
όπως ο αγωγός EastMed ή το καλώδιο
Eurasia για το σημαντικό πρόγραμμα

της έλευσης φυσικού αερίου για
ηλεκτροπαραγωγή στην Κύπρο, σε
συνάρτηση και με την παραγωγή
ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Με τις απόψεις αυτές συμφώνησε
και ο Στέλιος Στυλιανού, ο οποίος
επεσήμανε ότι δυστυχώς το ενεργειακό πρόγραμμα θυσιάζεται στο επικοινωνιακό παιχνίδι που παίζει η
κυβέρνηση.

Ασύμφορες οι τιμές,
μεγάλο το κόστος

Οι πραγματικοί λόγοι που έχει
παγώσει το ενεργειακό πρόβλημα
δεν είναι η πανδημία (που επηρεάζει
εξ αντικειμένου τις εργασίες έρευνας
και γεωτρήσεων), ούτε τόσο οι τουρκικές προκλήσεις, επεσήμαναν οι
συνομιλητές μας. Η πραγματική αιτία,
σημείωσαν, είναι οι χαμηλές τιμές
πώλησης του φυσικού αερίου διεθνώς,
αλλά και το ότι η Ευρώπη, για την
οποία προορίζεται το φυσικό αέριο της
Ανατολικής Μεσογείου, στρέφεται ήδη
προς άλλες μορφές ενέργειας.
Ο Στέλιος Στυλιανού υπέδειξε
ότι οι μεγάλες εταιρείες είναι πλέον
προσεκτικές στις κινήσεις τους έχοντας
υπόψη τους και τις απειλές της Τουρκίας
κι από ότι φαίνεται δεν υπάρχει δύναμη
που να μπορεί να ανατρέψει αυτή την
κατάσταση. Τόνισε μάλιστα ότι «εάν
δεν προχωρήσουμε με μια δίκαιη λύση
του Κυπριακού τα θέματα της ΑΟΖ, θα
παραμένουν στάσιμα».
Πέραν τούτου, στη στασιμότητα
συμβάλλει και το θέμα των τιμών
και ο ανταγωνισμός. Τονίζοντας ότι
η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου
θα γίνει από τις μεγάλες πετρελαϊκές
εταιρείες, ο κ. Στυλιανού ανέφερε ότι
θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδά τους
και να βγάλουν και κέρδος. Συνεπώς,
υπολογίζουν τις διεθνείς τιμές του
φυσικού αερίου που τώρα βρίσκονται
σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα και
λόγω αυτού είναι πολύ διστακτικές στο
να επενδύουν σε νέα προγράμματα,
ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου όπου υπάρχουν και
γεωπολιτικά θέματα. Και το άλλο
ερώτημα, ανέφερε, είναι σε ποιον θα
πωλήσουν το αέριο, αφού η Ευρώπη
εισάγει φθηνότερο αέριο τόσο από τη
Ρωσία όσο και από τη Νορβηγία.
Ο Γ. Σιαμμάς από την πλευρά του
επεσήμανε ότι η Κύπρος δεν κατάφερε να αρπάξει κάποια παράθυρα
ευκαιρίας που παρουσιάστηκαν στην
πορεία του χρόνου, όπως π.χ. μια
πρόταση της Noble του 2013 μετά
τον εντοπισμό του κοιτάσματος του
Αφροδίτη. Η πρόταση προνοούσε να
φέρει μεταχειρισμένο εξοπλισμό για να
μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Κύπρο
για ηλεκτροπαραγωγή. Άλλο παράθυρο
ευκαιρίας που συζητείται ότι χάθηκε
είναι μια συνδυασμένη πρόταση από
ισραηλίτικες εταιρείες και τη Noble για
τη δημιουργία τερματικού υγροποίησης
στην Κύπρο, περίπου την ίδια περίοδο.
Ούτε αυτή η πρόταση αξιοποιήθηκε.
Ο Χαράλαμπος Έλληνας από την
πλευρά του επεσήμανε τις χαμηλές –
άρα ασύμφορες- τιμές που υπάρχουν
διεθνώς και υπέδειξε ότι οι εταιρείες
πετρελαίων υπέστησαν τεράστιες ζημιές
και αυτή τη στιγμή προσπαθούν να
επανασχεδιάσουν την πολιτική τους και
δεν προχωρούν σε επενδύσεις. Τόνισε
ότι «με τέτοιες χαμηλές τιμές το φυσικό
αέριο της περιοχής μας δεν μπορεί να
βρει αγοραστές, γι’ αυτό και οι εταιρείες
δεν βιάζονται. Περιμένουν να δουν πώς
θα εξελιχθούν τα πράγματα».
Έκανε επίσης γνωστό ότι η

EXXONMOBIL, που αναμένουμε να
κάνει γεωτρήσεις στο τεμάχιο 10,
είχε τεράστιες ζημιές πέρσι και φέτος
προβαίνει σε αναδιοργάνωση και ότι
πλέον κάνει επενδύσεις σε έργα που
έχουν σχέση με ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Επίσης, είπε, η εταιρεία αυτή
έχει ανακαλύψει τεράστιες ποσότητες
πετρελαίου στη Γουιάνα και στρέφει
την προσοχή της προς αυτή την
περιοχή. Διερωτήθηκε μάλιστα γιατί να
ασχοληθεί με την Κύπρο που τίποτε
δεν είναι βέβαιο και να μην ασχοληθεί
με άλλη περιοχή που θα φέρει άμεσα
κέρδη.

Άπιαστο όνειρο ο EastMed

Και οι τρεις συνομιλητές μας
επεσήμαναν ότι ενώ πλέον η Ευρώπη
δεν χρειάζεται νέο φυσικό αέριο, η
Κύπρος παραμένει στους παλιούς
σχεδιασμούς τη στιγμή που το Ισραήλ
προχωρεί μαζί με την Αίγυπτο στην
υγροποίηση και εξαγωγή του φυσικού
αερίου τους μέσω του αγωγού που
ενώνει τις δύο χώρες.
Ο Γ. Σιαμμάς επεσήμανε ότι ο
ΕastMed είναι ένα πολύ μεγαλεπήβολο
έργο, τόσο σε μέγεθος όσο και σε
κόστος κατασκευής, αλλά και λόγω
των τεχνικών προβλημάτων που θα
αντιμετωπίσει, αφού για να πάει στην
Ευρώπη θα πρέπει να περάσει από
μεγάλα βάθη θάλασσας. Ένας άλλος
παράγοντας που πρέπει να ληφθεί
υπόψη, ανέφερε, είναι ότι για να
υλοποιηθεί ένα έργο τέτοιου μεγέθους,
πρέπει να υπάρχουν επαρκείς
ποσότητες φυσικού αερίου, τις οποίες
η Κύπρος δεν διαθέτει. Μεγάλες
ποσότητες υπάρχουν στο ισραηλιτικό
τεμάχιο του «Λεβιάθαν», το οποίο όμως
πηγαίνει στην Αίγυπτο. Πέραν τούτου,
πρόσθεσε, το έργο πρέπει να είναι
ανταγωνιστικό και οικονομικά βιώσιμο
και για να μπορεί να είναι τέτοιο, θα
πρέπει να υπάρχουν αγορές στις
οποίες θα πωληθεί.
Ο Στέλιος Στυλιανού τόνισε ότι «ο
αγωγός EastMed ξεκίνησε καθαρά
σαν επικοινωνιακό παιχνίδι για να
φαίνεται ότι κάτι κάνουμε όσον αφορά
τα ενεργειακά μας». Δεν απαντήθηκε
ακόμα το ερώτημα, σημείωσε, σε
ποια μορφή θα πάει στην Ευρώπη το
αέριο και ποιος θα αναλάβει τις πολύ
μεγάλες δαπάνες, αλλά και ποιοι θα
ενδιαφερθούν να αγοράσουν το αέριο
της Ανατολικής Μεσογείου. Ο EastMed
είναι ένα όνειρο, είπε, προσθέτοντας ότι
έγινε καθαρά για πολιτικούς λόγους, ενώ
στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν
τεχνοοικονομικοί λόγοι που θα ευνοούν
έναν τόσο τεράστιο σχεδιασμό.

Φυσικό αέριο για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ

Οι Χ. Έλληνας, Στ. Στυλιανού και
Γ. Σιαμμάς ομοφώνησαν πως εκείνο
που πρώτιστα πρέπει να γίνει είναι
να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο στην
Κύπρο για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από την ΑΗΚ, σε συνδυασμό
με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως
συμβαίνει και στην Ευρώπη αυτή τη
στιγμή.
Επισης, υπενθύμισαν ότι η προμήθεια φυσικού αερίου για να χρησιμοποιηθεί από την ΑΗΚ για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα
μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, εάν
η τότε αντιπολίτευση, προεξάρχοντος
του Αβέρωφ Νεοφύτου, δεν εμπόδιζε
την προσπάθεια της τότε κυβέρνησης
και της ΔΕΦΑ, την περίοδο 2009 –
2011, για τη δημιουργία τερματικού
υγροποίησης στην Κύπρο.
(Από την Χαραυγή)

Ρεπορτάζ
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Βιασμοί και μέσα στο Κοινοβούλιο!

Η Brittany Higgins, η πρώην υπάλληλος
των Φιλελευθέρων, της οποίας οι ισχυρισμοί
για βιασμό προκάλεσαν μια εθνική συζήτηση
σχετικά με την κουλτούρα στο χώρο εργασίας
στο Κοινοβούλιο, μίλησε στη διαδήλωση των
γυναικών στις 15 Μαρτίου στην Καμπέρα.
Η κ. Χίγκινς είπε ότι μιλούσε στο συλλαλητήριο από «αναγκαιότητα».
“Είμαστε όλοι εδώ σήμερα, όχι επειδή
θέλουμε να είμαστε εδώ, αλλά γιατί πρέπει να
είμαστε εδώ”, είπε.
“Αναγνωρίζουμε ουσιαστικά ότι το σύστημα είναι χαλασμένο, η γυάλινη οροφή είναι
ακόμη στη θέση της και υπάρχουν σημαντικές
ρωγμές στο οικοδόμημα του συστήματός
μας.”
Η κ. Χίγκινς ισχυρίζεται ότι βιάστηκε από
συνάδελφο στο γραφείο της υπουργού αμυντικής βιομηχανίας Λίντα Ρέινολντς πριν από
δύο χρόνια και υπέβαλε επίσημη καταγγελία
στην αστυνομία.
Είπε ότι δημοσίευσε την ιστορία της επειδή
ένιωθε ότι με τη σιωπή της “θα ήταν σαν να
είμαι συνέχοχος”.
“Για να πω ότι δεν πιστεύω ότι αυτό που
συνέβη ήταν σωστό. Ότι δεν πιστεύω ότι ένα
φυλλάδιο είναι επαρκής υποστήριξη”, είπε.
“Ότι δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει
να είναι απομονωμένοι, εκφοβισμένοι και
αγνοημένοι μετά από τραυματικά συμβάντα
στο χώρο εργασίας.
“Ήρθα εδώ με την ιστορία μου για να
προστατέψω, ελπίζω, άλλες γυναίκες.”
Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί
την περασμένη βδομάδα στο γρασίδι
μπροστά από το Κτίριο του Κοινοβουλίου
για τη διαδήλωση, για να διαμαρτυρηθούν
ενάντια στη μεταχείριση των γυναικών στο
Κοινοβούλιο.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης πορείες σε
όλη τη χώρα ως μέρος της εθνικής ημέρας
δράσης, με χιλιάδες ανθρώπους να ενώνονται
ενάντια στο σεξισμό στην ευρύτερη κοινωνία.
Μιλώντας στη διαμαρτυρία στο Χόμπαρτ,
η Αυστραλή πολίτης της Χρονιάς, Grace
Tame, επιζώσα παιδικής σεξουαλικής
κακοποίησης, δήλωσε ότι ο τερματισμός της

H Brittany Higgins, θύμα βιασμού στην ομοσπονδίακή βουλή μαζί με τις διοργανώτριες
του συλλαλητηρίου στην Καμπέρα εναντία στη σεξουαλική βία
κακοποίησης σε εθνικό επίπεδο απαιτούσε για κακοποίηση, ενημερώστε ότι υπάρχει και
ηγεσία και συνεχή εκπαίδευση.
μη φοβάστε να την αντιμετωπίσετε”.
“Αρχίζει με τη συζήτηση και από τη
Σε δήλωσή του στη Βουλή, ο πρωθυσυζήτηση γεννιέται η εκπαίδευση”, είπε.
πουργός κ. Morrison αναφέρθηκε στη
“Έχουμε ακούσει πολλά να λέγονται συγκέντρωση και στις εκκλήσεις για μεγααπό τις κυβερνήσεις μας σε ότι αφορά τη λύτερα συλλαλητήρια σχετικά με τη βία λόγω
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και τη φύλου.
σεξουαλική επίθεση και τη βία κατά των
“Είμαστε μια ζωντανή φιλελεύθερη δημογυναικών, σαν να πρέπει απλώς να το κρατία. Οχι μακριά από εδώ (υπονοώντας την
αποδεχτούμε ως γεγονός της κοινωνίας μας.
Μιανμάρ), τέτοιες πορείες, ακόμα και τώρα,
“Και δεν πιστεύω ότι είναι σωστό.”
αντιμετωπίζονται με σφαίρες, αλλά όχι εδώ σε
Η κα Tame τόνισε επίσης τη σημασία που αυτή τη χώρα”, ανέφερε.
έχει η συμμετοχή των ανδρών στις συζητήσεις
“[Ο τερματισμός της σεξουαλικής βίας και
και την προσπάθεια για τη μείωση της βίας κακοποίησης] αποτελεί κοινό σκοπό και δεν
κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της.
πρέπει να αφήσουμε την απογοήτευσή μας
“ Ο ι ά ν τ ρ ε ς δ ε ν ε ί ν α ι ε χ θ ρ ό ς . Η για την αποτυχία των αποτελεσμάτων που
διεφθαρμένη συμπεριφορά ήταν πάντα και θα θέλουμε, να υπονομεύσουν την ενότητα που
είναι πάντα ο εχθρός”
απαιτείται για να συνεχίσουμε την κοινή μας
“Όταν βλέπετε κακοποίηση, όταν ακούτε πρόοδο”, είπε ο κ., Μόρισον.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ

ΒΟΛΙΒΙΑ
Σεξουαλική κακοποίηση
εκατοντάδων παιδιών Συνελήφθη η τέως «πρόεδρος» Ανιές για

Συγκλονιστικά ήταν τα στοιχεία που
έφερε στο φως της δημοσιότητας η
νομική γνωμοδότηση για τη σεξουαλική
κακοποίηση παιδιών στην καθολική
αρχιεπισκοπή Κολωνίας, η οποία
παρουσιάστηκε την Πέμπτη 18 Μάρτη
και αφορά στην περίοδο 1975-2018.
Συγκεκριμένα, η έρευνα εντόπισε 202
θύτες σεξουαλικής βίας και 314 θύματα,
στην πλειονότητά τους αγόρια κάτω των
14 ετών. Μεγάλο μέρος των αδικημάτων
πραγματοποιήθηκε πριν το 1975, αλλά
είδαν το φως της δημοσιότητας μετά το
2010, όταν άρχισαν να πληθαίνουν οι
πληροφορίες για σεξουαλική κακοποίηση
παιδιών, κυρίως, από ιερωμένους.
Το 7 0 % τω ν υ πο θ έ σ ε ω ν σ τ η ν
αρχιεπισκοπή Κολωνίας αφορούσε
κληρικούς ενώ υπόλοιπες υποθέσεις
αφορούσαν λαϊκούς.
Ακόμα, συντριπτικά είναι τα στοιχεία
της έρευνας όσον αφορά στη συγκάλυψη
των γεγονότων, καθώς διαπιστώνεται ότι
η συγκάλυψη πράξεων σεξουαλικής βίας
γινόταν μόνο όταν οι θύτες ήταν κληρικοί,
όχι όμως όταν ήταν λαϊκοί.
Σε οκτώ άτομα της ιεραρχίας,
καταλογίζεται από την έκθεση ότι
προέβησαν σε παράβαση καθήκοντος,
δηλαδή συγκάλυψη, για 78 περιπτώσεις,
ανάμεσά τους δύο πρώην αρχιεπίσκοποι
της Κολωνίας και ο νυν αρχιεπίσκοπος
Αμβούργου, Στέφαν Χέσε, ο οποίος στο
παρελθόν διατέλεσε γενικός βικάριος
στην Κολωνία.
Υπεύθυνος της έρευνας ήταν ο
Γερμανός ποινικολόγος Μπιόρν Γκέρκε,
ενώ την εντολή για τη γνωμάτευση
είχε δώσει ο σημερινός αρχιεπίσκοπος
Κολωνίας, Καρδινάλιος Ράινερ Μαρία
Βόλκι.
Ως αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης
των στοιχείων ήταν η άμεση παύση των
καθηκόντων δύο ανώτερων κληρικών της
αρχιεπισκοπής που κατηγορούνται στην
έρευνα για παράβαση καθήκοντος.

το πραξικόπημα σε βάρος του Μοράλες

Συνελήφθη η τέως μεταβατική
πρόεδρος της Βολιβίας Ζανίν Άνιες μετά
την έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον
της για «τρομοκρατία» και «στάση» στο
πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για
το πραξικόπημα σε βάρος του πρώην
προέδρου Έβο Μοράλες, ανακοίνωσε ο
υπουργός Εσωτερικών.
«Ενημερώνω τον λαό της Βολιβίας
ότι η Ζανίν Άνιες συνελήφθη ήδη και
αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια της
αστυνομίας», δήλωσε ο Κάρλος Εδουάρδο
ντελ Καστίγιο σε μήνυμά του στο Twitter
και το Facebook. Οι εισαγγελικές αρχές της
Βολιβίας είχαν διατάξει χθες Παρασκευή τη
σύλληψη της Άνιες και πολλών υπουργών
της με την κατηγορία της «στάσης» και της
«τρομοκρατίας».
Η έρευνα των εισαγγελικών αρχών
ξεκίνησε μετά τη μήνυση που κατέθεσε
τον Δεκέμβριο η Λίδια Πατί, μια πρώην
βουλευτής του κόμματος του Έβο Μοράλες
(2006-19), κατά της Άνιες, πολλών πρώην
υπουργών, στρατιωτικών και αστυνομικών,
κατηγορώντας τους ότι ανέτρεψαν, τον
Νοέμβριο του 2019, τον τότε πρόεδρο της
χώρας.
Ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι μετέ-

δωσε χθες εικόνες από τη σύλληψη του
πρώην υπουργού Ενέργειας Ροντρίγκο
Γκουσμάν και του πρώην υπουργού
Δικαιοσύνης Άλβαρο Κοΐμπρα, στην πόλη
Τρινιδάδ.
Εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί
και εναντίον άλλων υπουργών της
προηγούμενης, μεταβατικής κυβέρνησης
(Νοέμβριος 2019-Οκτώβριος 2020), όπως
ο Αρτούρο Μουρίγο (Εσωτερικών), ο Λουίς
Φερνάντο Λόπες (Άμυνας) και ο Γιέρκο
Νούνιες (Προεδρίας).
Η μήνυση στρέφεται και εναντίον του
ισχυρού άνδρα της Σάντα Κρους, του Λουίς
Φερνάντο Καμάτσο, ο οποίος διαδραμάτισε
κεντρικό ρόλο στις δια-δηλώσεις που
οδήγησαν στην παραίτηση του Μοράλες
από την προεδρία, τον Νοέμβριο του
2019. Ο Καμάτσο εξελέγη κυβερνήτης την
Κυριακή και σε βάρος του δεν εκδόθηκε
ένταλμα σύλληψης.
Η Άνιες ανέλαβε μεταβατική πρόεδρος
της πραξικοπηματικής κυβέρνησης, η
οποία τελικά προχώρησε σε προεδρικές
εκλογές τον Οκτώβριο του 2020, τις οποίες
κέρδισε το κόμμα του Λούις Άκρε, στενού
συμμάχου του Μοραλες.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Θα δώσει κίνητρα για τον τουρισμό

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μειώσει κατά το
ήμισυ την τιμή σχεδόν
800.000 αεροπορικών
εισιτηρίων ως μέρος ενός
πακέτου 1,2 δισεκατομμυρίων
δολαρίων με στόχο να ωθήσει
περισσότερους Αυστραλούς
να κάνουν εγχώριες διακοπές.
Η κίνηση έχει σχεδιαστεί
για να στηρίξει προβληματικά
τμήματα του τουρισμού και
του αεροπορικού τομέα,
τα οπο ί α έ χο υ ν π λ η γ ε ί
σκληρά από την πανδημία
του κορονοϊού και τα οποία

φοβούνται το τέλος του
προγράμματος JobKeeper
αργότερα αυτό το μήνα.
Μ ε τα ξ ύ Α π ρ ι λ ί ο υ κα ι
Ιουλίου, θα προσφέρεται
έκπτωση 50 τοις εκατό στα
εισιτήρια για πτήσεις από και
προς 13 περιοχές οι οποίες
συνήθως στηρίζονται σε
μεγάλο βαθμό σε εξωτερικούς
επισκέπτες.
Οι προορισμοί είναι
το G o l d C o a s t , C a i r n s ,
Whitsundays, Sunshine
Coast, η περιοχή που περιλαμβάνει το Ουλούρου, το

Άλις Σπρινγκς, το Λόνσεστον,
το Ντέβονπορτ, τη Μερίμπουλα και το Kangaroo island.
Ανώτεροι υπουργοί της
κυβέρνησης ελπίζουν ότι αυτό
το νέο πακέτο θα ενθαρρύνει
τους Αυστραλούς, οι οποίοι
συνήθως ταξιδεύουν στο
Μπαλί ή την Ευρώπη, να
ξοδέψουν τα χρήματά τους
στη χώρα μας.
Λένε ότι μια πτήση από τη
Μελβούρνη στο Gold Coast θα
μπορούσε να είναι γύρω στα
$60 και να αυξήσει την κίνηση
κατά 40 τοις εκατό.
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Μεγάλες διαδηλώσεις κατά
της σεξουαλικής βίας

Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες συγκεντρώθηκαν την
προηγούμενη βδομάδα έξω από το κοινοβούλιο της
Αυστραλίας στην Καμπέρα, αλλά και σε πολλές πόλεις
της χώρας, για να καταγγείλουν τη σεξουαλική βία
και να ζητήσουν ισότητα αλλά και δικαιοσύνη για τα
θύματα σεξουαλικών επιθέσεων.
Η εκστρατεία #March4Justice (Πορεία για τη
Δικαιοσύνη) ξεκίνησε έπειτα από μια σειρά καταγγελιών
που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες
εβδομάδες στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται
υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης.
Οι διαδηλώτριες φορούσαν μαύρα ρούχα για
να καταδείξουν “τη δύναμη και το πένθος τους”,
ενώ κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως “Σπάστε
τη σιωπή. Σταματήστε τη βία”, “Πόσα θύματα
γνωρίζετε;” και “ΤΗΝ πιστεύω”, ενώ φώναζαν “Δεν
θα σιωπήσουμε”. Στη Μελβούρνη οι διαδηλώτριες
κρατούσαν ένα τεράστιο πανό στο οποίο είχαν γράψει
τα ονόματα όλων των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας
στην Αυστραλία από το 2008, ενώ οι συγκεντρωμένες
έξω από το κοινοβούλιο παρέδωσαν δύο αιτήσεις με
τις οποίες ζητούσαν να υπάρξει αλλαγή.
Αντιπροσωπεία των διαδηλωτριών αρνήθηκε να
έχει ιδιωτική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Σκοτ
Μόρισον, ενώ επικεφαλής μεγάλων κομμάτων της
αντιπολίτευσης συμμετείχαν στη διαμαρτυρία. “Ηρθαμε
στον κήπο του”, δήλωσε η Τζανίν Χέντρι, μια από τις
διοργανώτριες των κινητοποιήσεων που βρισκόταν
έξω από το κοινοβούλιο. “Είμαστε 200 μέτρα από το
γραφείο του και δεν είναι σωστό να συναντηθούμε
πίσω από κλειστές πόρτες, κυρίως όταν μιλάμε για
τη σεξουαλική κακοποίηση που συμβαίνει πίσω από
κλειστές πόρτες”, εξήγησε.
Εκπρόσωπος του Μόρισον δήλωσε ότι ο Αυστραλός
Πρωθυπουργός έχει προτείνει στις διαδηλώτριες
να συναντηθεί με αντιπροσωπεία τους ιδιωτικά, μια
πρόταση που εξακολουθεί να ισχύει, και αρνήθηκε να
κάνει οποιοδήποτε άλλο σχόλιο.
Μεταξύ των σκανδάλων σεξουαλικής κακοποίησης
που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες
ημέρες είναι και ένα που αφορά τον γενικό εισαγγελέα
Κρίστιαν Πόρτερ, τον βασικό νομικό σύμβουλο
της κυβέρνησης, τον οποίο μία γυναίκα, πρώην
συμμαθήτριά του, κατηγόρησε ότι τη βίασε το 1988
όταν εκείνη ήταν 16 ετών. Η γυναίκα αυτή πέθανε
πέρυσι. Σήμερα ο Πόρτερ αρνήθηκε κατηγορηματικά τις
κατηγορίες αυτές και υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική
δυσφήμηση εναντίον του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου
ABC, το πρώτο που αναφέρθηκε στην υπόθεση. Το
ABC δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του πολιτικού που
κατηγορούνταν για βιασμό, όμως ο Πόρτερ εκτίμησε
ότι “ήταν εύκολο να ταυτοποιηθεί” και κατήγγειλε “μια
μιντιακή δίκη”.
Αλλος ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του
Φιλελεύθερου Κόμματος του Μόρισον έχει κατηγορηθεί
από αρκετές γυναίκες για βιασμό ή σεξουαλικές
επιθέσεις. Ο άνδρας αυτός δεν έχει κατονομαστεί ούτε
έχει σχολιάσει δημοσίως τις καταγγελίες.
Ολα ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες τον
προηγούμενο μήνα της πρώην εργαζόμενης στην
κυβέρνηση Μπρίτανι Χίγκινς, η οποία αποκάλυψε
ότι το 2019 βιάστηκε από έναν συνάδελφό της στο
γραφείο που διατηρεί στη Βουλή η Λίντα Ρέινολντς, η
οποία τότε ήταν Υπουργός Αμυντικής Βιομηχανίας και
πλέον είναι Υπουργός Αμυνας.
“Μαζί μπορούμε να φέρουμε πραγματικές
μεταρρυθμίσεις που έχουν νόημα στην εργασιακή
κουλτούρα μέσα στο κοινοβούλιο και, ελπίζω, σε κάθε
χώρο εργασίας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η
επόμενη γενιά γυναικών θα μπορέσει να ζήσει σε μια
πιο ασφαλή και δίκαιη Αυστραλία”, τόνισε η Χίγκινς
απευθυνόμενη στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί
στην Καμπέρα. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι
γυναίκες που ανήκουν στους Εργατικούς, κόμμα
της αντιπολίτευσης, δημιούργησαν μια σελίδα στο
Facebook στην οποία αναφέρονται και σε άλλες
σεξουαλικές επιθέσεις από πολιτικούς.

ΣΥΔΝΕΥ

Μηδένισαν την αξια της
περιουσίας του

Η περιουσία του Theo Koutsomihalis ήταν στην
αγορά προς πώληση για 12 εκατομμύρια δολάρια
το 2018. Τώρα αποτιμάται σε $1 εκατομ. λόγω της
αλλαγής της ζώνης γύρω από το νέο αεροδρόμιο του
Δυτικού Σίδνεϊ.
Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η
κυβέρνηση της ΝΝΟ επανατοποθετούσε όλη τη
γη γύρω από την περιοχή του αεροδρομίου στο
Badgerys Creek.
Ο κ. Κουτσομιχάλης είδε την περιουσία του,
έκτασης 4 εκταρίων, να μετατρέπεται από αγροτική
γη σε 100% περιβαλλοντική γη υπό τη νέα χωροταξία.
«Αυτός ο 100% πράσινος χώρος έχει καταστήσει
την περιουσία μου άχρηστη», δήλωσε ο κ.
Κουτσομιχάλης.
“Είχα την ιδιοκτησία μου επίσημα εκτιμώμενη σε
$12 εκατομ. και τώρα έχει αποτιμηθεί σε $1 εκατομ.
και δεν μπορεί να πουληθεί.” είπε. Ο κ. Κουτσομιχάλης είπε ότι το Τμήμα Σχεδιασμού της ΝΝΟ του είχε
πει ότι αυτή η απώλεια αξίας είναι κλοπή. Έχω χάσει
όλο το αντίκρυσμα της περιουσίας μου”, ανέφερε.
Εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και απαίτησαν
κοινοβουλευτική έρευνα της Άνω Βουλής για τον
σχεδιασμό της περιοχής του νέου αεροδρομίου.
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Ρεπορτάζ - Αρθρα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
ΒΟΥΛΗ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ
Σεξουαλικές
Δίνουν και παίρνουν
παρενοχλήσεις
οι καταγγελίες

Μια καταδικαστική ανασκόπηση
της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών
δ ι α π ί σ τ ω σ ε ό τ ι η σ ε ξο υ α λ ι κ ή
παρενόχληση είναι διαδεδομένη στο
Κοινοβούλιο της Νότιας Αυστραλίας,
με οκτώ άτομα να αναφέρουν ότι είναι
θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης
από βουλευτές ή το προσωπικό τους
τα τελευταία πέντε χρόνια.
Ο ι ι σ χ υ ρ ι σ μ ο ί ε ν α ν τ ί ο ν το υ
φιλελεύθερου βουλευτή Sam Duluk,
μαζί με την εργασιακή κουλτούρα του
Κοινοβουλίου, οδήγησαν στην έρευνα
Οι ισχυρισμοί που περιγράφονται
στην έκθεση της Αναπληρώτριας
Επιτρόπου Ίσων Ευκαιριών Emily
Strickland περιλαμβάνουν σεξουαλικά
προκλητικά σχόλια, άσεμνη έκθεση
και σωματική επίθεση.
Η αναθεώρηση της κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς διατάχθηκε
το π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο έ το ς , ότα ν ο
Φιλελεύθερος βουλευτής Σαμ Ντουλούκ κατηγορήθηκε για ανάρμοστη
συμπεριφορά σε Χριστουγεννιάτικο
πάρτι στη Βουλή.
Ζήτησε συγγνώμη, αλλά αργότερα
απεβλήθη από το Φιλελεύθερο
Κόμμα, όταν κατηγορήθηκε για επίθεση στην βουλευτή του SA Best Connie
Bonaros.
Η Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών
ερεύνησε το κοινοβουλευτικό προσωπικό, λαμβάνοντας απαντήσεις από
περίπου το ένα τέταρτο αυτών.
“Το 27,1 τοις εκατό των ερωτηθέντων της έρευνας ανέφεραν ότι
είχαν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση
στον κοινοβουλευτικό χώρο εργασίας”, ανέφερε η έκθεση.
“Έξι συμμετέχοντες σε συνεντεύξεις και δύο συμμετέχοντες που
υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις
περιέγραψαν πως ήσαν θύματα
σ ε ξο υ α λ ι κ ή ς πα ρ ε ν όχ λ η σ η ς τα
τελευταία πέντε χρόνια, και όλα αυτά
τα φερόμενα περιστατικά αφορούσαν
είτε μέλη του Κοινοβουλίου είτε προσωπικό βουλευτών του Κοινοβουλίου
ως δράστες”.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σπατάλη για
αγορά νερού

Η αυστραλιανή κυβέρνηση
πλήρωσε σχεδόν 13 εκατομμύρια
δολάρια περισσότερο από ό, τι είχε
συμβουλέψει ένας ανεξάρτητος
εκτιμητής, σε μια συμφωνία 80
εκατομμυρίων δολαρίων για να
εξασφαλίσει νερό από δύο αγροκτήματα του Queensland το 2017.
Ο Γενικός Ελεγκτής πρότεινε ότι
το Υπουργείο Γεωργίας θα μπορούσε
να είχε πληρώσει ένα μικρότερο ποσό
για το νερό εάν «γνώριζε την άποψη
του εκτιμητή εκείνη τη στιγμή».
Ο Γενικός Ελεγκτής Grant Hehir
έστειλε επιστολή στον γερουσιαστή
της Νότιας Αυστραλίας Rex Patrick,
εξηγώντας ότι ζήτησε από το υπουργείο να επανεξετάσει το υλικό που
χρησιμοποίησε για τον προσδιορισμό
της αγοράς, μετά από προηγούμενη
έρευνα για την αγορά νερού από το
κράτος.
Σε ομιλία του στη Γερουσία την
Τρίτη το βράδυ, ο γερουσιαστής
Πάτρικ ζήτησε από τον γραφειοκράτη
που επέβλεπε τη συμφωνία να
παραιτηθεί ή να απολυθεί.
“Για το κόστος μιας τηλεφωνικής
κλήσης, ο φορολογούμενος θα μπορούσε να είχε εξοικονομήσει 13
εκατομμύρια δολάρια. Είναι απίστευτο
ότι οι αξιωματούχοι που έγραψαν την
επιταγή για αυτήν την αγορά νερού
δεν μίλησαν με τον εκτιμητή”, δήλωσε
ο γερουσιαστής Πάτρικ.
Τα 13 εκατομμύρια δολλάρια, αντί
να δωθούν πεσκέσι σε κάποιους
ιδιώτες επιχειρηματίες, θα μπορούσαν
κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν για την
επίλυση του φλέγοντος προβλήματος
στην υπηρεσία ασθενοφόρων της
Ν.Α.

Ο Κρίστιαν Πόρτερ αυτοπροσδιορίστηκε ως ο υπουργός της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο οποίος
αντιμετωπίζει ένα ιστορικό ισχυρισμό
περί βιασμού.
Ο Γενικός Εισαγγελέας μίλησε χθες
στα μέσα ενημέρωσης στο Περθ για
να αρνηθεί σθεναρά τον ισχυρισμό.
«Μπορώ να πω κατηγορηματικά
ότι αυτό που έχει τεθεί σε διάφορες
μορφές και ισχυρισμούς, απλά δεν
συνέβη», δήλωσε ένας συναισθηματικός κ. Porter.
“Τίποτα από τους ισχυρισμούς που
έχουν διατυπωθεί δεν συνέβη ποτέ”.
Μια ανώνυμη επιστολή που εστάλη
στον πρωθυπουργό είχε κατηγορήσει
τον κ. Πόρτερ ότι βίασε μια γυναίκα
στο Σίδνεϊ το 1988, πολύ πριν εισέλθει
στην πολιτική.
Η γυναίκα επικοινώνησε με την
αστυνομία το 2019, αλλά αυτοκτόνησε
πέρυσι.
Την Τρίτη, η αστυνομία της Νέας
Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι δεν
υπάρχουν “επαρκή αποδεικτικά
στοιχεία” για διερεύνηση, και πως η
υπόθεση έχει πλέον κλείσει.
“ Π ρ ι ν α π ό τ η ν ι σ το ρ ί α τ η ς
περασμένης Παρασκευής στο ABC,
κανείς από το χώρο του νόμου ή της
πολιτικής ή τα ΜΜΕ δεν μου έθεσε
κάποια ερώτηση με συγκεκριμένους
ισχυρισμούς”, δήλωσε ο κ. Porter.
“Γνώριζα τους τελευταίους μήνες
μιας εκστρατείας ψιθύρων.”
Ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ότι
θα χρειαστεί “ένα σύντομο χρονικό
διάστημα άδειας” για να αξιολογήσει
και να βελτιώσει την ψυχική του υγεία.
Ωστόσο ανέφερε ότι δεν πρόκειται
να παραιτηθεί, αναφέροντας
ότι φοβάται πως θα αποτελέσει
προηγούμενο για άλλους ανθρώπους
που αντιμετώπισαν παρόμοιους
ισχυρισμούς.

ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Χαλαρώνουν τα μέτρα

Ο αριθμός των Νοτιο-Αυστραλών
που επιτρέπεται στα χοτέλς και τις
μπυραρίες σε όλη την πολιτεία
θ α δ ι π λα σ ι α σ τ ε ί σ ε ο ρ ι σ μ έ ν ε ς
περιπτώσεις, καθώς οι περιορισμοί
COVID-19 χαλαρώνουν την ερχόμενη
εβδομάδα.
Από τα μεσάνυχτα της επόμενης
Τρίτης, οι εσωτερικοί χώροι που
μπορούν να φιλοξενήσουν έως 1.000
άτομα και έχουν σταθερά καθίσματα
- όπως εκκλησίες και κινηματογράφοι
- θα επιτρέπεται να λειτουργούν με
χωρητικότητα 100%.
Χώροι με χωρητικότητα μεγαλύτερη από αυτήν θα πρέπει να
εφαρμόσουν ένα σχέδιο διαχείρισης
για την COVID-19.
Οι μάσκες προσώπου θα καταστούν υποχρεωτικές με τη νέα ρύθμιση, ενώ με το τρέχον όριο χωρητικότητας 50 τοις εκατό, δεν είναι
υποχρεωτικές.
Οι περιορισμοί θα μειωθούν
εγκαίρως για τις εκκλησίες εν όψει του
Πάσχα την επόμενη εβδομάδα.
Επίσης από τα μεσάνυχτα της
επόμενης Τρίτης, τα όρια πυκνότητας
θα μειωθούν σε χώρους φιλοξενίας σε
όλη την πολιτεία.
Τα τρέχοντα όρια πυκνότητας ενός
ατόμου ανά 2 τετραγωνικά μέτρα
θα αυξηθούν σε τρία άτομα ανά 4
τετραγωνικά μέτρα.
Ο π ρ ω θ υ πο υ ρ γ ό ς Στ ί β ε ν
Μάρσαλ δήλωσε ότι αυτό θα αυξήσει
αποτελεσματικά την χωρητικότητα των
αιθουσών “από περίπου 50 τοις εκατό
σε 75 τοις εκατό”.
“Ξέρω ότι αυτό θα είναι μια τεράστια ανακούφιση για πολλούς οργανισμούς στη Νότια Αυστραλία”, είπε.
“Θέλουν να δουν ότι το επίπεδο
πυκνότητας αυξήθηκε έτσι ώστε
να μπορούν να δημιουργήσουν
περισσότερες θέσεις εργασίας”, είπε.
Οι περιορισμοί σε πίστες χορού σε
χώρους με έως και 1.000 άτομα θα
καταργηθούν επίσης.
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Ο Χάουαρντ Ντόσορ
για τον Νίκο Καζαντζάκη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

O Howard F. Dossor είναι ένας διευκρινίσετε;
πρώην Κογκρεσιανός ιερέας που
ΧΝτ.: Κατ’ αρχήν πιστεύω ότι
άφησε την Εκκλησία μετά την έχει απαντήσει στο πιο σπουδαίο
απόρριψη των θρησκευτικών ερώτημα που οι άνθρωποι
του πεποιθήσεων. Μετακινήθηκε μπορούν να ερωτήσουν. Μας έχει
στον τομέα Εκπαίδευσης και πει τι είναι αυτό που ευθύνεται για
δίδαξε για μερικά χρόνια σε την ύπαρξή μας. Κάνοντας αυτό,
σχολεία και στο Κέντρο Γλώσσας θεωρεί την ανθρωπότητα ως μια
του Πανεπιστημίου La Trobe πριν ενωμένη οντότητα μάλλον παρά
το διορισμό του ως
ως μια συσώρευση
πρώτος Ληξίαρχος
ανόμοιων ατόμων.
και
Γραμματέας
Μετά εξετάζει το
του Πανεπιστημίου
ζήτημα της θρησκευVictoria. Στα χρόνια
τικής πίστης και
μετά
την
αφυστρέφει την προσοχή
πηρέτησή
του
μας πέρα από αυτό
ασχολήθηκε με τα
προς την έμφυτη
πνευματικά
του
πνευματικότητά μας.
ενδιαφέροντα:
το
ΧΦ:
Αυτό είναι
γράψιμο
βιβλίων
ένας τεράστιος ισχυκαι άρθρων και
ρισμός.Μπορείτε να
την
παρουσίαση
το εξηγήσετε;
Του
διαλέξεων για τον
ΧΝτ.: Ο φιλό΄Αγγλο
φιλόσοφο Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ σοφος Φριέντριτς
και μυθιστοριογράφο Drymon9@gmail.com Νίτσε υποστήριζε τον
Κόλιν
Ουίλσον
19ο αιώνα ότι ο Θεός
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
και τον ΄Ελληνα
είχε πεθάνει. Νομίζω
συγγραφέα
Νίκο
ότι ο Καζαντζάκης
Καζαντζάκη. ΄Αρχισε να μελετά συμφωνούσε με αυτό τον
τα έργα του Καζαντζάκη το ισχυρισμό. ΄Η μάλλον, έφτασε
1956, όταν πρωτοδιάβασε το στο συμπέρασμα ότι η πίστη
μυθιστόρημα «Ο Βίος και η στο Θεό ήταν μια λανθασμένη
Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». εξήγηση για τη δημιουργία του
Αρκετές από τις διαλέξεις του κόσμου και παντός υπάρχοντος
για τον Καζαντζάκη υπάρχουν στον κόσμο. Η πολύ γνωστή
στο You Tube. O Howard Dossor και συχνά επαναλαμβανόμενη
είναι ένας σύγχρονος στοχαστής ρήση του ότι «Ερχόμαστε από
και ερευνά διάφορες πλευρές του μια σκοτεινή άβυσο» η οποία
πολιτισμού και της εκπαίδευσης. είναι η πρώτη γραμμή του
Στην παρούσα συνένετυξη βιβλίου «Ασκητική».» αποτελεί,
αναπτύσσει τις σκέψεις του για τη νομίζω, μια καθαρή ένδειξη ότι
σπουδαιότητα του Καζαντζάκη.
αρνείται την ιδέα του Θεού ως
Χρήστος Ν. Φίφης
του δημιουργού της γης και των
ουρανών.
Χρήστος Ν. Φίφης (ΧΦ):
ΧΦ: Ποια ήταν η βάση της
Χάουαρντ, πιστεύω ότι έχετε άρνησης αυτής της πίστης;
ένα μακρόχρονο ενδιαφέρον για
ΧΝτ.: Είχε μελετήσει με
τον ΄Ελληνα συγγραφέα, Νίκο δάσκαλο τον Γάλλο στοχαστή
Καζαντζάκη. Πώς, εσείς ένας Ανρί Μπέρξον και αναγνώρισε
Αυστραλός, έχετε προσελκυστεί πολλή σοφία στην ιδέα του
στο έργο του;
Μπέρξον για μια Δύναμη Ζωής.
Χάουαρντ Φ. Ντόσο (ΧΝτ.) Ο Καζαντζάκης αποδέχτηκε
Βεβαίως. Ο Καζαντζάκης Χρήστο αυτή την ιδέα η οποία έγινε η
γεννήθηκε στην Κρήτη, και οι θεμελιώδης ιδέα όλου του
΄Ελληνες θα πρέπει να είναι στοχασμού του. Γράφει εκτενώς
εξαιρετικά υπερήφανοι γι’ αυτόν, για τη φύση της και τη λειτουργία
και είμαι σίγουρος πολλοί από της στην «Ασκητική».
αυτούς είναι. Αλλά τον θεωρώ ως
ΧΦ: Μπορείτε να μας δώσετε
έναν διεθνή, έναν παγκόσμιο – να κάποια ιδέα για το τι εννοεί με την
πω έναν ανθρώπινο συγγραφέα Δύναμη Ζωής;
και σίγουρα έναν από τους πιο
ΧΝτ.: Νομίζω, Χρήστο, ότι
σπουδαίους συγγραφείς των μπορούμε να συλλάβουμε το
νεότερων χρόνων. Υπάρχουν νόημά του αν παραλείψουμε
πολλές ερμηνίες του έργου από τη φράση «Δύναμη Ζωής»
του αλλά νομίζω ότι η δική τη λέξη «Δύναμη». Για τον
μου κατανόηση των γραπτών Καζαντζάκη, η ίδια η Ζωή είναι
του είναι διαφορετική από τα η δημιουργική ενέργεια που ρέει
περισσότερα που έχουν γραφτεί - και που πάντα έρρεε -μέσα
γι’ αυτόν. Εντούτοις, όποιος και από το χρόνο και το διάστημα.
να έχει δίκαιο ή να κάνει λάθος, Η Ζωή είναι πραγματικότητα.
θα ήθελα πάρα πολύ να δω Φυσικά, όχι απλώς η ανθρώπινη
πολύ περισσότερη αξιολόγηση ζωή αλλά η ουσία της Ζωής.
των ιδεών του.
Ο,τιδήποτε υπάρχει αποκτά την
ΧΦ:
Τι είναι αυτό που ύπαρξιακή του οντότητα μέσα
βρίσκετε να είναι ενδιαφέρον στα από τη δημιουργική δύναμη που
γραπτά του;
είναι η Ζωή.
ΧΝτ.: Αυτό είναι εύκολο να το
ΧΦ: Αλλά η ζωή δεν ήταν
εξηγήσω. Νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα
εύσπλαχνη
στον
τρεις ζωτικά σπουδαίες συμβολές Νίτσε και σε δισεκατομύρια
που έκανε ο Καζαντζάκης, άλλους ανθρώπους μέσω όλων
όχι απλά στον τομέα της των γενεών. Σύμφωνα με τον
λογοτεχνίας αλλά στον κόσμο φιλόσοφο Τόμας Χομπς «η
της φιλοσοφίας. Στον μικρό αλλά ζωή είναι μοναχική, φτωχή,
εμβριθώς σπουδαίο τομίδιο, απειλητική, σκληρή και σύντομη.
Ασκητική, που στα Αγγλικά έχει
ΧΝτ.: Σε αυτή τη ρήση ο
μεταφραστεί ως «Πνευματικές Χομπς είχε προβλέψει κάτι από
Ασκήσεις», εξέτασε και απάντησε τον πιο πρόσφατο αρνητικό
σε μερικά από τα πιο βασικά Υπαρξισμό του Ζαν Πολ Σατρ.
ερωτήματα για την ανθρώπινη Και οι δύο προέρχονται από
ύπαρξη. Τα περισσότερα από μια εγωιστική επικέντρωση
τα μυθιστορήματά του, όπως σε ατομικές εμπειρίες μάλλον
«Ζορμπάς ο ΄Ελληνας» και παρά στην κοσμική ζωή που
«Ελευθερία ή Θάνατος» είναι μας ενώνει και μας προσφέρει
μυθιστορηματικές προσεγγίσεις δυνατότητες που ακόμη δεν
της φιλοσοφίας που σκιαγραφεί έχουμε ονειρευτεί. Ο Καζαντζάκης
στις «Πνευματικές Ασκήσεις».
δεν προκαλεί απλώς τον Χομπς,
ΧΦ: Είναι ο Καζαντζάκης τον διορθώνει.
φιλόσοφος;
ΧΦ:
Αν αποδεχτούμε τη
ΧΝτ.: Βεβαιότατα και ένας Ζωή, μάλλον παρά το Θεό ως τη
πολύ σπουδαίος φιλόσοφοςγιατί Δημιουργό όλων των υπαρκτών
έχει κατορθώσει να κάνει κάτι όντων, ποιές είναι οι επιπτώσεις
που πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι για το ανθρώπινο γένος;
έχουν πετύχει.
ΧΝτ.: Οι επιπτώσεις είναι
ΧΦ: Είπατε προηγουμένως τεράστιες. Ο Καζαντζάκης δεν
ότι έχει κάνει τρεις σπουδαίες μπορούσε να ορίσει τη Ζωή.
συμβολές. Θα μπορούσατε να τις Κανένας μας δεν μπορεί γιατί

είμαστε εντός της και δεν μπορούμε να έχουμε μια εξωτερική,
αντικειμενική θέαση αυτής. Αλλά
το γεγονός ότι ζούμε την εμπειρία
της σημαίνει ότι μπορούμε ν’
αναγνωρίσουμε μερικά από τα
χαρακτηριστικά της. Το κύριο
χαρακτηριστικό που αναγνώρισε
ο Καζαντζάκης είναι ότι η
Ζωή είναι μια πορεία. Ρέει για
πάντα. Αλλά επίσης είδε ότι η
κατεύθυνση αυτής της ροής ήταν
διαρκώς προς τα επάνω. Αυτό
τον οδήγησε να γράψει για τη
ζωή ότι είναι μια ανάβαση και
αυτή η λέξη είναι κρίσιμη για να
εκτιμήσουμε τη συμβολή του.
ΧΦ: Γιατί είναι σπουδαίο αυτό
για μας;
ΧΝτ.: Ο σκοπός όλων των
υπαρχουσών μορφών ζωής,
συμπεριλαμβανομένου
του
ανθρώπινου είδους, είναι να
βοηθήσει τη Ζωή την ίδια στην
ανάβασή της. Για να το κάνει
αυτό, η ίδια η ανθρωπότητα
πρέπει να ανεβεί.
ΧΦ: Εννοείτε ότι πρέπει να
ανεβεί σε κάποιο είδος Ουρανού;
ΧΝτ.: ΄Οχι. Ο Καζαντζάκης
δεν ενδιαφέρεται για ένα τέλειο
τέλος. Η ιδέα του για την αθανασία είναι διαφορετική από
τις παραδοσιακές διδασκαλίες
της Εκκλησίας. Με τον θάνατό
μας η προσωπική μας ύπαρξη
τελειώνει αλλά ο,τιδήποτε έχουμε
προσθέσει στη ζωή γίνεται
μέρος της ίδιας της ζωής. Κατά
μια έννοια είμαστε ήδη στην
αιωνιότητα γιατί η πνευματική
μας ζωή δεν κλείνεται στην
ιστορία ή τη γεωγραφία. Γνωρίζει μόνο την ανάβαση.
Η
ανάβαση ποτέ δεν τελειώνει
γιατί πάντα υπάρχει χώρος
εντός της πραγματικότητας για
περαιτέρω εξέλιξη. Για μας, η
ανάβαση σημαίνει ότι συνεχώς
προσθέτουμε πνευματική αξία
στη ζωή μας. Εγειρόμεθα πάνω
από την κατάσταση να είμαστε
φυλακισμένοι σε υλιστικές αξίες
και αφιερώνουμε τους εαυτούς
μας σε ιδέες όπως η ομορφιά, η
αρετή και η αλήθεια. Με αυτές τις
αξίες κάνουμε τη συμβολή μας
στην πραγματικότητα που είναι
η ζωή.
ΧΦ: ΄Εχετε αναφερθεί σε δύο
από τις τρεις ιδέες που είπατε
ότι σας προσελκύουν στον
Καζαντζάκη. Ποια είναι η τρίτη;
ΧΝτ.: Επιτρέψτε μου να
ανακεφαλαιώσω. Η πρώτη
είναι η αντίληψη ότι η Ζωή είναι
πραγματικότητα και η υψηλότερη
αξία που έχουμε τη δυνατότητα
να αναγνωρίσουμε. Η δεύτερη
είναι ο δρόμος της ανάβασης
που πάντα η ίδια η Ζωή παίρνει
και τον οποίο έχουμε την
υποχρέωση ν’ ακολουθήσουμε.
΄Εχω ήδη αναφερθεί στην
τρίτη,: είναι η αντίληψη της
συμπλήρωσης των υλικών
αξιών μας με πνευματικές αξίες.
Φυσικά πάντα θα υπάρχουν
υλικές ανάγκες που είμαστε
υποχρεωμένοι να ικανοποιούμε
γιατί έχουμε σώματα, ζούμε
σε διαφορετικά κλίματα και θα
πρέπει να τεκνοποιούμε για να
μπορεί το ανθρώπινο γένος να
προχωρήσει. Αλλά οι υψηλότερες
φιλοδοξίες μας θα πρέπει να
επικεντρώνονται σε αυτό που
γνωρίζει η καρδιά μας ότι είναι
το πιο πραγματικό. Ενόσω ζούμε
θα πρέπει να παραμένουμε
αληθινοί στην ίδια τη ζωή που
μας διατηρεί.
ΧΦ: Ευχαριστώ Χάουαρντ.
Μας δίνετε μια καλή ευκαιρία
να ξαναεπισκεφτούμε τα έργα
του Καζαντζάκη και να τα
επανεξετάσουμε στο φως της
εκτίμησης που μας εκφράσατε.
(Ο Δρ Χρήστος Ν. Φίφης
είναι επίτιμος ερευνητής στη
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου La Trobe)

“Ðáñïéêéáêü ÂÞìá”, Απρίλιος 2021

200 Χρόνια από την Επανάσταση του 21
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Απελευθέρωση με κοινωνικά στοιχεία
Του Μιχάλη Μιχαήλ

Συμπληρώνονται φέτος τα
200 χρόνια από την έναρξη της
Επανάστασης του 1821. Μιας
Επανάστασης που πρώτιστο
στόχο είχε την απελευθέρωση
από τον οθωμανικό ζυγό,
αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε και
σημαντικά στοιχεία κοινωνικής
πολιτικής. Η Επανάσταση
του 1821 δεν ήταν, λοιπόν,
μόνο εθνική αλλά είχε και τον
κοινωνικό της χαρακτήρα.
Ένα χαρακτήρα που ελάχιστα
αναδεικνύεται αφού στόχος
της επίσημης ιστοριογραφίας
είναι η ανάδειξη των ηρωισμών
και των ανδραγαθημάτων
και των «μεγάλων στιγμών
της Επανάστασης» χωρίς
να δίνεται ιδιαίτερη σημασία
στις εμφύλιες συγκρούσεις
μεσούσης της Επανάστασης
και στους λόγους που τις
προκάλεσαν. Ακόμα κι όταν
γίνει αναφορά σε αυτές τις
πτυχές, φροντίζουν να τις
καλύπτουν κάτω από τον
βολικό ορισμό της «διχόνοιας».
Μιας διχόνοιας που δεν έχει
συγκεκριμένο περιεχόμενο.
Θεωρούμε πως η πραγματική
τιμή προς την Επανάσταση
είναι η παράθεση των πραγματικών δεδομένων στην ολότητά τους που ασφαλώς δεν
μπορούν να παρατεθούν σε
ένα κείμενο περιορισμένης
έκτασης. Ωστόσο, θα επιχειρήσουμε σε γενικές γραμμές να
καλύψουμε αυτές τις πτυχές.

Τα δύο 1821

Έγραφε ο ιστορικός του ’21
Δημήτρης Φωτιάδης (18981988): «Το Εικοσιένα, όπως το
ξέρουμε μέσα από την επίσημη
ιστορική παράδοση, μοιάζει με
τ’ αναστραμμένο είδωλο που
βλέπουμε να καθρεφτίζεται
στα θαμπά νερά μιας λίμνης.
Είναι βέβαια η ίδια εικόνα, μα
δοσμένη από την ανάποδη.
(…) Δύο ήταν τα Εικοσιένα:
Το ένα του λαού και των πιο
προοδευτικών ανθρώπων
εκείνου του καιρού, το άλλο
των κοτζαμπάσηδων και των
πολιτικάντηδων». Ο δε Γιάννης
Σκαρίμπας1 (1893 – 1984)
έγραφε2 χαρακτηριστικά: «Το
’21, ήταν μια εθνικο-κοινωνική
επανάσταση, η πρώτη και η
τελευταία της Ιστορίας. Χτύπησε τον Κιουταχή και τον
Δράμαλη, όσο και τον ντόπιο
τσορμπατζή και τον δυνάστη.
(…) Και ώστε, μια μόνον
εθνική επανάσταση, χωρίς
την κοινωνική καταξίωσή της,
είναι μια ‘‘φαινομενοφάνεια’’
που μόνον αναγκαζόμενο το
‘‘κατεστημένο’’ την επιτρέπει;
Έτσι είναι». Πιστεύουμε ότι οι
δύο αυτές αναφορές δίνουν το
πραγματικό στίγμα και πρέπει
να παραδεχθούμε πως πολλοί
ιστορικοί και συγγραφείς
έχουν φέρει στην επιφάνεια
πολλά νέα δεδομένα που αναφέρονται στους πυλώνες της
Επανάστασης.
Ο κοινωνικός χαρακτήρας
της Επανάστασης του 1821
Η αναφορά και στον
κοινωνικό χαρακτήρα της
Επανάστασης δεν είναι μεταγ ε ν έ σ τ ε ρ η α ν α κ ά λυ ψ η ή
εφεύρεση. Ο Σερραίος επαναστάτης Ν. Κασομούλης,
που ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης,
γράφει ότι «ας εξετάση
διακεκριμένως οποιοσδήποτε
έλαβεν μέρος εις την Επανάστασιν, και θέλει ίδει ότι
η τάξις των ξενιτευμένων
λογιοτάτων και εμπόρων είναι
ήτις πρώτη ετόλμησεν και
εκίνησεν τον μοχλόν τούτον και
έμβασεν και τους Προεστούς
και τους Αρματολούς εις
τα αίματα»3. Η Ελληνική
Επανάσταση δεν μπορούσε
να ξεφύγει από τις άλλες
επαναστάσεις και να διεξαχθεί
έξω από τις συνθήκες της
εποχής της. Η επαναστατική
δραστηριότητα, δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι εξελίχθηκε υπό
οθωμανική κατοχή. Γι’ αυτό
και αναλύοντας τα δεδομένα

διαπιστώνουμε ότι επρόκειτο
για μια αστικοδημοκρατική
και εθνικοαπελευθερωτική
επανάσταση. Όπως σημειώνει
ο Αναστάση Γκίκας4, όπως σε
όλες τις αστικές επαναστάσεις,
έτσι και στην ελληνική του
1821, πήραν μέρος, ως κινητήριες δυνάμεις, οι πλατιές
μάζες της αγροτιάς, καθώς
και η μικρή ακόμα αριθμητικά
εργατική τάξη (ναύτες, τεχνίτες
κ.ά.) με την κυρίαρχη θέση των
νεοαστών που εκφράζονταν
κυρίως από τους πλοιοκτήτες
και τους έμπορους.

Η εμφάνιση
της αστικής τάξης

Έξω από το επίσημο ιστορικό αφήγημα αφήνεται η
γέννηση και η ανάπτυξη της
αστικής τάξης στον ελληνικό
χώρο που σημειώνεται τον 18ο
αιώνα για μια σειρά λόγους.
Μερικοί από αυτούς ήταν οι
αλλαγές στο οικονομικό πεδίο
της οθωμανικής περιόδου
και η εξάπλωση του διεθνούς
εμπορίου που άλλαξαν το
επίπεδο της αγροτικής οικονομίας. Αυτό οδήγησε σιγάσιγά στην εμφάνιση των
κοτζαμπάσηδων που ήταν και
ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων
γης. Σημειώνει ο Β. Πατρώνης
ότι το εξωτερικό εμπόριο του
ελλαδικού χώρου «αυξήθηκε
εντυπωσιακά την περίοδο
1750-1815». Η αύξηση αυτή
«συνέβαλε αποφ ασιστικά
στους οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς
του ελλαδικού χώρου, με
κύρια κατεύθυνση την εμπορευματοποίηση της παραγωγής, τη γενίκευση των χρηματικών ανταλλαγών και τη
συγκέντρωση των οικονομικών
δραστηριοτήτων στις πόλεις»5.
Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε
επίσης και η Συνθήκη του
Κιουτσούκ – Καϊναρτζή
(1774) και οι Ναπολεόντειοι
πόλεμοι (1793-1813) που
επέτρεψαν6 και τη ραγδαία
ανάπτυξη και κερδοφορία
του ελληνικού εμπορικού και
ναυτιλιακού κεφαλαίου. Γι’ αυτό
δεν ήταν τυχαία η αναφορά
του Θ. Κολοκοτρώνη ότι «η
Γαλλική Επανάσταση και
ο Ναπολέοντας, έκαμε, κατά
τη γνώμη μου, ν’ ανοίξουν
τα μάτια του κόσμου». Ο Φ.
Ένγκελς έγραφε στη New
York Daily Tribune (19 του
Απρίλη 1853): «Ποιοι είναι
οι έμποροι στην Τουρκία;
Ασφαλώς όχι οι Τούρκοι. (…)
Οι Έλληνες, οι Αρμένιοι, οι
Σλάβοι κι οι Φράγκοι, που ’ναι
εγκατεστημένοι στα μεγάλα
λιμάνια, έχουν όλο το εμπόριο
στα χέρια τους (…). Όσο για
την πρόοδο στον γενικό εκπολιτισμό, ποιος είναι ο φορέας
της σ’ όλα τα μέρη της ευρωπαϊκής Τουρκίας; Ό χι οι
Τούρκοι, γιατί αυτοί είναι λίγοι
και διασκορπισμένοι (…). Η
ελληνική και σλαβική αστική
τάξη σ’ όλες τις πόλεις και στα
εμπορικά λιμάνια αποτελεί το
αληθινό έρεισμα του όποιου

πολιτισμού εισάγεται πράγματι
στη χώρα».

Οι ιδέες του Ρ. Φεραίου

Ρόλο επίσης έπαιξαν και
οι ιδέες του Διαφωτισμού και
η Γαλλική Επανάσταση που
κυριάρχησαν ως ιδεολογία
της αστικής τάξης. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο εξηγούνται
και οι ιδέες του Ρήγα Φεραίου
οι οποίες αποτυπώνονται στο
«Σύνταγμα του Ρήγα», με το
οποίο προβάλλει έναν τύπο
άμεσης δημοκρατίας που
στηρίζεται στις αντιλήψεις του
Γάλλου Διαφωτιστή Ρουσό. Τα
κύτταρα της Δημοκρατίας του
είναι οι «τοπικές συναθροίσεις
των πολιτών». Καμία θέση για
οποιαδήποτε «επικρατούσα
θρησκεία» δεν προβλέπεται
στο σύνταγμα του Ρήγα.
Ούτε λέξη για χριστιανισμό
και ορθοδοξία! «Η Ελληνική
Δημοκρατία (…) δεν θεωρεί
τας διαφοράς των λατρειών
με εχθρικόν μάτι» (…) «Ο
αυτοκράτωρ λαός είναι όλοι οι
κάτοικοι του βασιλείου τούτου,
χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας
κα ι δ ι α λ έ κ το υ , Έ λ λ η ν ε ς ,
Βούλγαροι, Αλβανοί, Βλάχοι,
Αρμένηδες, Τούρκοι και κάθε
άλλο είδος γενεάς».

Η Φιλική Εταιρεία

Όλοι γνωρίζουμε ότι η
προετοιμασία της Επανάστασης έγινε από τη Φιλική
Εταιρεία, η οποία ήταν μία
αστική οργάνωση. Μέλη
της ήταν σημαντικοί έμποροι
και τραπεζίτες όπως οι Α.
Κροκίδας και ο Εμμ. Παππάς
αντίστοιχα, εφοπλιστές (όπως
οι Κουντουριώτης και Μεξής)
κ.ο.κ. Μυήθηκαν επίσης και
κοτζαμπάσηδες (όπως οι Π.
Μαυρομιχάλης και Λόντος,
οι Ρούφοι και οι Ζαΐμηδες),
Φαναριώτες (όπως οι Μαυροκορδάτος, Νέγρης Νούτσος και
Φιράρης) και άλλοι. Επίσης,
στη Φιλική Εταιρεία μετείχαν
και πολλοί Σέρβοι, Βούλγαροι,
Μολδαβοί και Βλάχοι. Ο Ι.
Φιλήμωνας αναφέρει ότι «αυτοί
και όλοι εν γένει της Ευρώπης
οι έμποροι, τότε έλαβον τον
μ έ γ α ν ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ν κα ι
συναμιλλώμενοι τρόπον τινά
συνέτρεξαν τεραστίως εις
την υπόθεσιν του μέλλοντος
πολέμου»
Η στάση των κοινωνικών
δυνάμεων και των θεσμών
Η επίσημη ιστοριογραφία
παλεύει εδώ και 200 χρόνια
να πείσει πως οι Έλληνες
βρίσκονταν σε ένα κοινό
ενιαίο μέτωπο. Όμως η πραγματικότητα δεν ήταν αυτή.
Κυριαρχούσαν, εκτός από τον
κοινό στόχο για απελευθέρωση
και το ποιος θα επικρατήσει.
Η Εκκλησία: Μεγάλη συζήτηση γίνεται για τη στάση
της επίσημης Εκκλησίας.
Η οποία ως επικεφαλής των
Ορθοδόξων στην αυτοκρατορία, κατέστη αναπόσπαστο τμήμα των οθωμανικών φεουδαρχικών δομών
ε ξο υ σ ί α ς , ε π ι φ ο ρτ ι σ μ έ ν η
με συγκεκριμένα διοικητικά

καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες. Ανέπτυξε δεσμούς
με το εμπορικό κεφάλαιο και
εξελίχθηκε η ίδια σε οικονομική
δύναμη και μαζί με όλα αυτά
ήταν και επιφορτισμένη να
διατηρεί την τάξη ανάμεσα
στον πληθυσμό. Έτσι, το
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο α ρ χ ι κά , όχ ι
μόνο δεν ευνόησε, αλλά
καταδίκασε και κατέστειλε
κάθε απελευθερωτική ιδέα ή
κίνηση. Σε αυτή την προσπάθεια επιστράτευσε τους
αφορισμούς οι οποίοι δεν
άφησαν ανέγγιχτους τους
Αλ. Υψηλάντη, Μ. Σούτσο, Λ.
Μπουμπουλίνα, Θ. Κολοκοτρώνη, τους Σουλιώτες κ.α.
Η επίσημη ιστοριογραφία
αιτιολογεί ότι η Εκκλησία δεν
μπορούσε να κάνει διαφορετικά
επειδή είτε είχε εξαναγκαστεί
από τον Σουλτάνο, είτε επειδή
δεν ήθελε να γίνουν σφαγές
του Ποιμνίου. Όμως το ότι
μέχρι σήμερα δεν έχει αρθεί
ούτε ένας αφορισμός, αυτό
λέει πολλά. Όπως έγραψε ο Α.
Κοραής, η Εκκλησία «μάλλον
ηθέλησε να κοιμήση την
δικαίαν Γραικών αγανάκτησιν
και να τους ημποδίση από
το να μιμηθώσι τα σημερινά
υπέρ της ελευθερίας κινήματα
πολλών εθνών της Ευρώπης». Παράλληλα, όμως,
υπήρξε ένα μέρος της κατώτερης εκκλησιαστικής ιεραρχίας που τάχθηκε με το μέρος
της Επανάστασης και έλαβε
ενεργό μέρος, όπως οι Φιλικοί Άνθιμος Γαζής και Γρηγόριος (Δίκαιος) Παπαφλέσσας,
ο Θεόκλητος Φαρμακίδης κ.ά.
Οι Φαναριώτες: Ήταν μια
άλλη τάξη της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας με ανώτατα
αξιώματα. Η στάση τους
απέναντι στην Επανάσταση
επίσης δεν ήταν ενιαία. Ορισμένοι υιοθετούσαν την
προοπτική της ένοπλης εξέγερσης και συγκρότησης ενός
ανεξάρτητου αστικού κράτους.
Οι περισσότεροι, όμως,
υποστήριζαν μια πολιτική «εκ
των έσω διάβρωσης» της
οθωμανικής αυτοκρατορίας,
όπου η ελληνική αστική τάξη
θα κυριαρχούσε σταδιακά
οικονομικά και πολιτικά.
Κλέφτες και αρματολοί: Οι
κλέφτες ήταν κυρίως πρώην
αγρότες ή κτηνοτρόφοι, οι
οποίοι, είτε λόγω της φτώχειας
είτε από αντίθεση στις οθωμανικές αρχές και τους κοτζαμπάσηδες (χριστιανούς και
μουσουλμάνους), κατέφευγαν στην παρανομία. Οι
αρματολοί ήταν κλέφτες που
αμνηστεύονταν και επανεντάσσονταν στην οθωμανική
νομιμότητα, επιφορτιζόμενοι
με την τήρηση της τάξης σε
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς π ε ρ ι οχ έ ς .
Σύμφωνα με τον Φίνλεϊ, «όπου
η κυβέρνηση δεν δείχνει
σεβασμό στη δικαιοσύνη, οι
εκτός νόμου συχνά βρίσκουν
υποστήριξη στις κατώτερες
τάξεις του λαού, σα μέσον
που διασφαλίζει την εκδίκηση

ή επανορθώνει τα αφόρητα
κοινωνικά κακά. Μια ζωή
ανεξάρτητη, κι όταν ακόμα
λεκιάζεται από το έγκλημα,
πά ν τοτ ε δ ι α χ ύ ν ε ι κά πο ι α
γοητεία στα πνεύματα των
καταπιεζομένων». Η διατάραξη των υφιστάμενων κοινωνικών ισορροπιών-συσχετ ι σ μ ώ ν κα ι ο ι δ υ ν α μ ι κ έ ς
που αναπτύχθηκαν με την
Επανάσταση άνοιξαν νέες
προοπτικές για τους ενόπλους,
οι οποίοι διεκδίκησαν την
απεξάρτησή τους από πρότερες δεσμεύσεις εξουσίας
(π.χ. τους προκρίτους), διεκδικώντας αυτόνομη πολιτική
παρουσία και ρόλο.

Οι συγκρούσεις

Όλες αυτές οι αντιθέσεις
εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια
της Επανάστασης αλλά και
αργότερα, όταν ανακηρύχθηκε
το πρώτο Ελληνικό Κράτος.
Η σύγκρουση αυτή εκφράστηκε τόσο στο επίπεδο
διαμόρφωσης των νέων
επαναστατικών δομών και
θεσμών (συντάγματα, διοίκηση κ.λπ.), όσο και στη
διαπάλη για την εξουσία,
που δεν άργησε μάλιστα να
λάβει και ένοπλη μορφή (οι
λεγόμενοι «εμφύλιοι»). Ακόμα
και προεπαναστατικά, στη
Συνέλευση της Βόστιτσας που
έγινε από τους Φιλικούς από
τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου
του 1821, ο Παπαφλέσσας
συγκρούστηκε με τους κοτζαμπάσηδες που ήταν από
επιφυλακτικοί μέχρι αρνητικοί
για την έναρξη της Επανάστασης. Ωστόσο, η Επανάσταση ξεκίνησε και πολλοί
οπλαρχηγοί είχαν στραφεί και
εναντίον των κοτζαμπάσηδων
που κωλυσιεργούσαν. Στη
σ υ ν έ χ ε ι α η Ε πα ν ά σ τα σ η
ε ξα π λώ θ η κ ε α σ τ ρ α π ι α ί α .
Η επίσημη κήρυξη της Επαν ά σ τα σ η ς έ γ ι ν ε σ τ ι ς 2 1
Μαρτίου από τον Φιλικό Π.
Καρατζά στην Πάτρα. Στις
24 Μάρτη ξεκίνησε και η
Επανάσταση στη Ρούμελη.
Επομένως δεν ευσταθεί
ο ισχυρισμός ότι η Επανάσταση ξεκίνησε στις 25
Μαρτίου από τον Παλαιών
Πατρών Γερμανό, ο οποίος
δήθεν ύψωσε τη σημαία της
Επανάστασης. Σημειώνεται
ότι στα απομνημονεύματά
του ο Π.Π. Γερμανός δεν αναφέρεται σε αυτό το γεγονός.
Αυτή η αναφορά δεν αποτελεί
τίποτε άλλο παρά έναν από
τους πολλούς μύθους που
κατασκεύασε η Εκκλησία
για να δείξει ότι δήθεν ήταν
επικεφαλής της Επανάστασης.

Ταξικές αντιθέσεις και
συγκρούσεις

Η Επανάσταση, λοιπόν,
εκτός από τα κτυπήματα στην
οθωμανική εξουσία, επέφερε
και συγκρούσεις μεταξύ των
επαναστατών. Ο Α’ Εμφύλιος
Πόλεμος (Φθινόπωρο 1823
– Ιούλιος 1824) ξεκίνησε
από τις διαμάχες πολιτικών
και στρατιωτικών, που υπέ-

βοσκαν από το πρώτο έτος
της Επανάστασης οξύνθηκαν κατά τη διάρκεια και
μετά την ολοκλήρωση της
Β’ Εθνοσυνέλευσης στο
Άστρος (18 Απριλίου 1823).
Η πολιτική κρίση εξελίχθηκε
σε εμφύλιο πόλεμο το πρώτο
εξάμηνο του 1824. Οι δύο
αντιμαχόμενες παρατάξεις
ήσαν από τη μία πλευρά οι
σημαντικότεροι στρατιωτικοί
της Πελοποννήσου με επικεφ α λ ή ς το ν Κολο κοτ ρ ώ ν η
( « Αν τ ι κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ί » ) κ α ι
από την άλλη οι σημαντικότεροι πολιτικοί της Πελοποννήσου και οι νησιώτες
(«Κυβερνητικοί»). Το ρουμελιώτικο στοιχείο, που δεν
είχε ενεργή ανάμειξη στη
φάση αυτή, εκπροσώπησε ο
Ηπειρώτης Ιωάννης Κωλέττης.
Το θέατρο των επιχειρήσεων
υπήρξε η Πελοπόννησος.
Στα τέλη Νοεμβρίου 1823 το
Βουλευτικό καταφεύγει στο
Κρανίδι για να βρίσκεται πιο
κοντά στα ναυτικά νησιά που
το υποστήριζαν, γεγονός
που οδηγεί στη δημιουργία
δύο πόλων εξουσίας, ο ένας
με έδρα το Κρανίδι («Κυβερνητικοί») και ο άλλος με
έδρα την Τριπολιτσά («Αντικυβερνητικοί»). Η μία κυβέρνηση κατηγορούσε την άλλη
ως παράνομη, ενώ και οι δύο
προκήρυξαν εκλογές για την
ανάδειξη νέου Βουλευτικού.
Οι «Αντικυβερνητικοί» κατηγορούσαν τους «Κυβερνητικούς»
ότι θέλουν να παραδώσουν την
Ελλάδα στους Άγγλους, ενώ οι
«Κυβερνητικοί» εξέφραζαν τους
φόβους για τις δικτατορικές
τάσεις των στρατιωτικών, που
αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά
των «Αντικυβερνητικών». Η
πλάστιγγα έγειρε εύκολα υπέρ
των «Κυβερνητικών» που είχαν
τη δύναμη και τον πλούτο.

Β’ Εμφύλιος Πόλεμος
(Ιούλιος 1824 –
Ιανουάριος 1825)

Το έναυσμα για τον δεύτερο
εμφύλιο έδωσε η άρνηση
των κατοίκων της Τριφυλλίας
να πληρώσουν φόρους στην
κυβέρνηση Κουντουριώτη.
Αυτός έστειλε στρατεύματα
για να επιβάλει τη θέληση της
κυβέρνησης. Οι «κυβερνητικοί»
υπό τον Παπαφλέσσα νικήθηκαν και οι συγκρούσεις γενικεύτηκαν. Με τα χρήματα του
δανείου ο Κουντουριώτης
έστρεψε τους Στερεοελλαδίτες
εναντίον των Πελοποννησίων.
Σε ενέδρα έξω από την Τριπολιτσά σκοτώνεται ο γιος του
Κολοκοτρώνη, Πάνος, στις
13 Νοεμβρίου 1824. Ο Γέρος
του Μωριά συντετριμμένος
από το θάνατο του γιου του
αποσύρθηκε στη Βυτίνα, μετανιωμένος για τη συμμετοχή
του στον Εμφύλιο. Η χαριστική
βολή δόθηκε με την εισβολή
ρουμελιώτικων στρατευμάτων
στην Πελοπόννησο. Με
αρχηγούς τους Γκούρα και
Κα ρ α ϊ σ κά κ η π ρ ο κά λ ε σ α ν
απερίγραπτες καταστροφές
κ α ι λ ε η λα σ ί ε ς , ι δ ι α ί τ ε ρ α
στην περιοχή της Αχαΐας.
Οι συγκρούσεις είχαν ως
αποτέλεσμα και τη σύλληψη
του Κολοκοτρώνη στις 6
Φεβρουαρίου 1825, ο οποίος
φυλακίστηκε στο μοναστήρι
του Προφήτη Ηλία στην Ύδρα.
Τον Απρίλιο η κυβέρνηση
κατάφερε να υποτάξει τον
Οδυσσέα Ανδρούτσο, που ήταν
στο πλευρό του Κολοκοτρώνη
και στους δύο εμφυλίους.
Φυλακίστηκε στην Ακρόπολη
και δολοφονήθηκε στις 5
Ιουνίου 1825. Ο Κολοκοτρώνης
είχε διαφορετική μοίρα. Αφέθηκε ελεύθερος την ίδια περίοδο, όταν οι πάντες είχαν
συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο
που διέτρεχε ο Εθνικός Ξεσηκωμός. Ο Ιμπραήμ είχε καταλάβει τη μισή Πελοπόννησο
και ο Κιουταχής πολιορκούσε
το Μεσολόγγι. Η στρατηγική
ιδιοφυΐα του Γέρου του Μωριά
έπρεπε να τεθεί και πάλι στη
διάθεση της Επανάστασης.
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200 Χρόνια 1821 - 2021
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Δεξίωση
για τα 200 χρόνια
από την έναρξη της
Επανάστασης του 1821
έδωσαν από κοινού
ο Πρωθυπουργός
Στήβεν Μάρσαλ με τον
Γ. Πρόξενο Γεώργιο
Ψιάχα στις 25 Μαρτίου
στην Πολιτειακή Βουλή.
Μαζί τους διακρίνονται
ο Πρόεδρος ο Γ.
Γραμματέας και ο
Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας
και η Ανδριάνα
Χριστοπούλου από το
SAMEAC

“Greek Tribune”, April 2021

Από τη δεξίωση που έδωσε η Ελληνική Κοινότητα Αδελαΐδας στο Ολύμπικ
Χωλ για τα 200 χρόνια από το 1821 και τα 90 χρόνια της Κοινότητας.
Διακρίνονται οι υπουργοί Ντέηβιντ Πισόνι, David Ridgeway και Jing Lee,
και η Δήμαρχος Σάντυ Βερσούρ με τον Πρόεδρο και τον Ταμία της ΕΟΚΝΑ

Εκκλησιασμός στον Καθεδρικό Ναό των Παμ. Ταξιαρχών την 25η Μαρτίου. Μεταξύ άλλων, οι
βουλευτές Φρανκ Πανγκάλο, Τζέην Στίνσον, Ειρήνη Πνευματικού, Τούνγκ Κνό, Ζωή Μπέτισον
και η Αντιδήμαρχος Αδελαΐδας Μαίρη Κούρος

Μαζί με την υπουργό Τζινγκ Λι ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Κ. Παπακωνσταντίνου και άλλα
σημαντικά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας

Παιδιά των Απογευματινών Σχολείων της Κοινότητας στον καθεδρικό ναό των Παμ. Ταξιαρχών
για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου 1821

Απαγγελίες ποιημάτων από παιδιά των Κοινοτικών Σχολείων στη γιορτή για την 25η Μαρτίου
στο προαύλιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώον των Παμμεγίστων Ταξιαρχών για την 25η Μαρτίου 1821

Εκπρόσωποι της Πολιτείας και παροικιακών οργανισμών καταθέτουν τα στεφάνια τους

Η δασκάλα της Κοινότητας Αννα
Φραγκούδη με παιδιά της τάξης της

Η συντονίστρια των Κοινοτικών Σχολείων Χίμο Τσάκαλου και η δασκάλα Σία Τόγια με παιδιά της τάξης της

Απαγγελία ποιήματος από τον σημαιοφόρο

Στη δεξίωση της Κοινότητας, ο βουλευτής
Τομ Κουτσαντώνης με το ζεύγος Μπρίνια

"Παροικιακό Βήμα", Απρίλιος 2021

Ματιές Στα Χρόνια Που Πέρασαν

Από συνεδρίαση της Ομοσπονδίας Κωακών Συλλόγων το 1993 στην Μελβούρνη. Διακρίνονται από
αριστερά, Γ. Λυριστής από Σύδνεϋ, Γ. Σιγαλάς από Βρισβάνη, Αλέξης Ζαχαρίου από Μελβούρνη, ο Γ.
Πρόξενος Μελβούρνης Βέης και δεξιά ο Θεόδωρος Νικηταράς από Αδελαϊδα.

Από το πρώτο Φεστιβάλ Εθνικοτήτων το 1956. Από αριστερά, ο Ηλίας Φραγκούλης, Θεόδωρος
Νικηταράς και ο γιος του Σταύρου Κουσαδία - τότε στέλεχος της Ελληνικής Κοινότητας ο οποίος
διακρίνεται στο πλάι.

Ομογενείς της Αδελαιδας, σε πορεία συμπαράστασης στην αγωνιζόμενη Κύπρο στο King William
Street, το 1956 με αίτημα την “Αυτοδιάθεση” - να μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα για το μέλλον του
ο λαός της Κύπρου. Διακρίνονται, οι γνωστοί Κοινοτικοί, Μιχ. Κατσαμπάς, Νεοκλής Αλεξανδρίδης,
Σάββας Σαββίδης, Σάβ. Λαγκάνης, Διαμαντής, Σπύρος Τσούλης και Γεώργιος Τσούνης.

“Greek Tribune”, April 2021
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Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Μίκη Θεοδωράκη στην Ελληνική Κοινότητα Ν.Α. στο
Ολύμπικ Χωλ τον Μάρτιο του 1972. Διακρίνονται μαζί του ο τότε Πρόεδρος της Κοινότητας,
αείμνηστος Αντώνης Στενός και ο Γραμματέας Μανώλης Κουτελάς

Το ιστορικό στιγμιότυπο είναι από το Κοινοτικό Ολύμπικ Χωλ στις 28 Φεβρουαρίου του 1970.
Είναι η ολομέλεια της Εκκλησιαστικής Επιτροπής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών μαζί με τον
αιδεσιμότατο π. Αθανάσιο Μαρινάκη

Το στιγμιότυπο είναι από χοροεσπερίδα της Ελληνικής Κοινότητας στο Ολύμπικ Χωλ το 1970.
Διακρίνονται μεταξύ άλλων, από δεξιά, οι Γεώργιος Γερμάνης, Μιχάλης Εγγλέζος, Σάββας
Λαγκάνης μετά των συζύγων τους και τη συντροφιά τους (Από αρχείο Σάββα Λαγκάνη)

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.
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AΔΕΛΑΙΔΑ

Διεθνείς Ειδήσεις

“Greek Tribune”, April 2021

Εφυγε η Κων/να Στεφανοπούλου ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή η γνωστή συμπάροικος
Κωνσταντίνα Στεφανοπούλου
τέως κάτοικος Αδελαίδας Νότιας
Αυστραλίας.
Η Κωνσταντίνα γεννήθηκε
στην Τραχειά Ναυπλίου,
Ελλάδα στις 30 Ιανουαρίου,
του 1943. Απεβίωσε στις 18
Φεβρουαρίου του 2021 σε
ηλικία 78 ετών.
Η Κωνσταντίνα ήταν η
αγαπημένη σύζυγος του αείμ ν η σ το υ Αν δ ρ έ α . Ε π ί σ η ς
ήταν μητέρα και πεθερά, των
Βασιλίου, Δήμου και Tracy.
Ε π ί σ η ς ή τα ν γ ι α γ ι ά τω ν
Αλεξάνδρου, Ανδρέα, Ζωής,
Jorja και Eva.
Η Κωνσταντίνα θα είναι
πάντοτε στη μνήμη όλων των
συγγενών και φίλων.
Η κηδεία της έγινε υπό
του Αρχιμανδρίτου Μάκρου
από τον ιερό Κοινοτικό Ναό
της Κοίμησης της Θεοτόκου

Θύμα τροχαίου στην Ινδία
«ανένηψε» πάνω στο
ιατροδικαστικό τραπέζι

Κρόυντον και η ταφή στο
Centennial Park.
Η Κωνσταντίνα υπηρέτησε
για πολλά χρόνια στις διάφορες
Φιλόπτωχες της Κοινότητας.
Στ ε φ ά ν ι σ τ η μ ν ή μ η τ η ς
κατέθεσε η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Ν.Α.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Θρίλερ βγαλμένο από χολιγουντιανή ταινία τρόμου βίωσε
Ινδός ιατροδικαστής, όταν το θύμα ενός τροχαίου άρχισε
να… κουνιέται πάνω στο τραπέζι της ανατομίας.
Ο παρ` ολίγον νεκρός ήταν ένας 27χρονος από την
πόλη Μαχαλινγκαπούρ του κρατιδίου Καρνατάκα. Ο νεαρός
ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με το μηχανάκι του, το
περασμένο Σαββατοκύριακο και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό
νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον «θάνατο» του.
Οι συγγενείς του παρέλαβαν το «πτώμα» και το
μετέφεραν σε δημόσιο νοσοκομείο για να γίνει η
ιατροδικαστική εξέταση, τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τους
συγγενείς του, που μίλησαν στον τοπικό Τύπο, ο
ιατροδικαστής που επρόκειτο να ξεκινήσει την εξέταση είδε
ξαφνικά τον νεκρό να κουνιέται.
Ένας εργαζόμενος στις υγειονομικές υπηρεσίες
επιβεβαίωσε ότι ο 27χρονος ζούσε και μεταφέρθηκε
κατεπειγόντως σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η κατάστασή
του βελτιώνεται, πρόσθεσε.
Παραδέχτηκε πάντως ότι οι γιατροί του ιδιωτικού
νοσοκομείου επέδειξαν «κακή κρίση» και επαφίεται πλέον
στην οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον τους
για αμέλεια.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Εις μνήμην Zeffies Καθρέπτη Η Ιταλία κατέσχεσε εμβόλια που
Εφυγε στις 15 Ιανουαρίου
προορίζονταν για Αυστραλία

2021 η Zeffie Kathreptis τέως
κάτοικος Αδελαίδας. Ετος
γεννήσεως, το 1929.
Η Zeffie ήταν η αγαπημένη
μητέρα της Ειρήνης, του Ηλία
και του Αντώνη. Επίσης γιαγιά
της Αννας και του Ηλία.
Θα την θυμούνται για πάντα
όλοι οι συγγενείς και γνωστοί
της.
Η κηδεία της έγινε υπό του
πατρός Ιωάννη Κονιδάρη από
το ναό των Παμ. Ταξιαρχών.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Στερνό αντίο στο Βασίλη Μιχαλόπουλο

Ενας ακόμη συμπάροικος
εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις
23 Φεβρουαρίου 2021 σε
ηλικία 89 ετών.
Πρόκειται για τον Βασίλειο
Μ ι χα λ ό π ο υ λ ο , ο ο π ο ί ο ς
γεννήθηκε στη Χρυσοκελαριά
Μεσσηνλιας, Καλαμάτα,
Ελλάδα στις 21 Νοεμβρίου του
1931.
Ηταν ο αγαπημένος
σύζυγος της αείμνηστης
Ελένης και σεβαστός πατέρας
και πεθερός της Αθανασίας και
Αντωνίου και Παναγιώτας και
Ευστάθιου.
Η τα ν ε π ί σ η ς ο πολυ αγαπημένος παππούς του
Κώστα, του Βασίλη, της
Τζούλιας και της Helenas.
Ο Βασίλειος θα ζει για
πάντα στη μνήμη της οικογένεας και των φίλων του στην
Αυστραλία και την Ελλάδα.
Η νεκρώσιμη ακολουθεία
τελέστηκε στις 3 Μαρτίου

Οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να κατασχέσουν 250.000
φιαλίδια εμβολίου κατά του κορονοϊού, της εταιρείας
«AstraZeneca», τα οποία προορίζονταν για την Αυστραλία,
μπλοκάροντας την εξαγωγή τους σε μια ακόμη ένδειξη ότι ο
«πόλεμος των εμβολίων» καλά κρατεί, αντικατοπτρίζοντας τις
γενικότερες αντιθέσεις.
Οι συγκεκριμένες δόσεις εμβολίου συσκευάστηκαν
από ιταλική επιχείρηση, η οποία συνεργάζεται με την
«ΑstraZeneca».
Η σχετική απόφαση ελήφθη από την κυβέρνηση του
Μάριο Ντράγκι, χωρίς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσει
αντίρρηση, όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος. Η πρωτοβουλία
θεωρείται νόμιμη, βάσει της απόφασης της Κομισιόν για τον
«Μηχανισμό Ελέγχου των Εξαγωγών», η οποία ελήφθη στις
30 Γενάρη.
Οι δόσεις εμβολίου που κατασχέθηκαν, σύμφωνα με
τους ισχυρισμούς της ιταλικής κυβέρνησης, πρόκειται να
αναδιανεμηθούν στις χώρες-μέλη της ΕΕ και είναι η πρώτη
φορά που ένα κράτος της ΕΕ κάνει χρήση του συγκεκριμένου
ελέγχου των εξαγωγών, κάτι που προμηνύει ένταση των
αντιθέσεων και των αντεγκλήσεων.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Κηδεύτηκε ο Χρήστος Μουλάς

2021 στον Ιερό Κοινοτικό
Ναό της Κοίμησης της
Θεοτόκου Κρόυντον υπό
του Αρχιμανδρίτου Μάρκου
Παπαπαναγιώτου.
Ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο Dudley Park.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε για το μακρινό
ταξίδι ο γνωστός συμπάροικος
Χρήστος Μουλάς.
Ο αείμνηστος Χρήστος γεννήθηκε στο Δίλοφο Λάρισας,
Ελλάδα στις 28 Φεβρουαρίου
1928.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
Νότιας Αυστραλίας στις 16
Μαρτίου 2021 σε ηλικία 93
ετών.
Ο Χρήστος ήταν ο αγαπημένος σύζυγος της Δήμητρας
για 56 χρόνια. Ηταν επίσης
ο λατρευτός πατέρας του
Γιώργου (εκλιπών) της Ευας
και Πήτερ και του Γιώργου.
Εγκαταλείπει επίσης τα
εγόνια Θεόωρο, Χρήστο και
Δήμητρα.
Η κηδεία έγινε στον ιερό

ναό ττης Κοίμησης της Θεοτόκου υπό του Αρχιμανδρίτου
Μάρκου Παπαπαναγιώτου.
Ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο Dudley Park.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Τουλάχιστον 5,6 εκατ.
άνθρωποι σε απόλυτη φτώχεια

Στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 15 χρόνια έφτασε το
2020 ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε απόλυτη
φτώχεια στην Ιταλία, ένα από τα πιο ανεπτυγμένα
καπιταλιστικά κράτη του κόσμου.
Σύμφωνα με την ιταλική στατιστική υπηρεσία, το 2020 το
7,7% των οικογενειών, δηλαδή πάνω από 2 εκατ. νοικοκυριά,
ζούσε σε απόλυτη φτώχεια (από 6,4% το 2019 - αύξηση
πάνω από 335.000 οικογένειες).
Ατομικά, το 9,4% των Ιταλών (από 7,7% το 2019), δηλαδή
5,6 εκατ. άνθρωποι, ζούσαν το 2020 σε απόλυτη φτώχεια
(πάνω από 1 εκατ. αύξηση σε έναν χρόνο).
Τα στοιχεία αφορούν στην απόλυτη φτώχεια, δηλαδή
αναφέρονται σε ανθρώπους που παλεύουν ακόμη και για την
επιβίωση, υποσιτίζονται, δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στην
Ενέργεια κ.λπ. Στην πραγματικότητα, η σχετική φτώχεια, η
μη κάλυψη άλλων βασικών ή σύγχρονων αναγκών, αγγίζει
πολλά παραπάνω εκατομμύρια Ιταλούς.

ΙΤΑΛΙΑ

Θετικός στον κορονοϊό
ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Συγκεκριμένα, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος
ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού,
ενώ υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση (PCR) με θετικό
αποτέλεσμα. Στην Μητρόπολη ακολουθήθηκαν τα σχετικά
πρωτόκολλα καθώς επίσης και απολύμανση των χώρων.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ - ΠΕΚΙΝΟ
Ενισχύεται η στρατιωτικη
συνεργασία ΗΠΑ - Ταϊβάν

H Ταϊβάν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν την πρώτη τους
συμφωνία υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, που προβλέπει
τη συγκρότηση μιας Ομάδας Εργασίας για την Ακτοφυλακή,
με στόχο το συντονισμό της πολιτικής τους, σε μία περίοδο
όπου οι δραστηριότητες της Κίνας στη Νότια Κινεζική
Θάλασσα αποτελούν ένα από τα σημεία αιχμής στην
αντιπαράθεση Ουάσιγκτον - Πεκίνου.
Η πρεσβευτής της Ταϊβάν στην Ουάσιγκτον Χσιάο
Μπι-κιμ υπέγραψε τη συμφωνία χθες, Πέμπτη, στην
Ουάσιγκτον, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το
γραφείο της. «Ελπίζουμε ότι με τη Νέα Ομάδα Εργασίας
για την Ακτοφυλακή, οι δύο πλευρές θα οικοδομήσουν μία
ισχυρότερη συνεργασία και θα συνεισφέρουν από κοινού και
ακόμη περισσότερο σε μία ελεύθερη και ανοιχτή περιοχή της
Ινδίας και του Ειρηνικού», δήλωσε η Χσιάο.

Η Gazprom ολοκληρώνει
τον αγωγό NORD STREAM 2

Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2,
ο οποίος καταλήγει στη Γερμανία, θα ολοκληρωθεί εφέτος,
παρά την αντίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο έργο αυτό,
δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Gazprom,
Βίκτορ Ζουμπκόφ.
«Οι εργασίες προχωρούν ενεργά, έχει μείνει πολύ
λίγο. Φυσικά φέτος θα ολοκληρωθεί, σίγουρα. Κρίμα που
χάθηκε χρόνος, αλλά έτσι συνέβη» , δήλωσε ο Ζουμπκόφ,
προσθέτοντας ότι έχει ολοκληρωθεί το 90-92% της
κατασκευής του αγωγού.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει αυτή την
εβδομάδα ότι είναι ρεαλιστικό το ενδεχόμενο να επιβληθούν
κυρώσεις στις εταιρείες που συμμετέχουν στην κατασκευή
του αγωγού που θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο
υποθαλάσσια μέσω της Θάλασσας της Βαλτικής στη
Γερμανία. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι
Μπλίνκεν δήλωσε την Τετάρτη, ότι ενημέρωσε σχετικά τον
Γερμανό ομόλογο του.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Καλό ταξίδι Ελένη Ρούμπος Υστατο χαίρε στην Ασημίνα Τσαντέ Τελευταίο αντίο στον Περικλή Ψαρρό
Μία ακόμη γνωστή και
αγαπητή από όλους συμπάροικος έφυγε για πάντα από τη
ζωή στην Αδελαΐδα.
Πρόκειται για την Ελένη
Ρούμπος η οποία απεβίωσε
στις 6 Μαρτίου του 2021.
Η Ελένη γεννήθηκε στην
Κλεισούρα Μεσσηνίας, Ελλάδα,
στις 23 Απριλίου 1931. Ηταν
89 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του αειμνήστου Παπαγιώτη και
λατρευτή μητέρα και πεθερά
του Αναστάσιου, του Γιώργου
και της Marie.
Εγκαταλείπει τα εγγονάκια
της, Thomaw, Infinity, Eleni
και Mia.
O αείμνηστη Ελένη θα
ζει για πάντα στη μνήμη των
συγγενών και φίλων της στην
Αυστραλία και στην Ελλάδα.

Η κηδεία της Ελένης έγινε
υπό του π. Ιωάννη Κονιδάρη
από το ναό των Παμ. Ταξιαρχών και ο ενταφιασμός στο
Centennial Park.

Απεβίωσε πρόσφατα σε
ηλικία 88 ετών η Ασημίνα
Τσαντέ το γένος Γρόνθου. Η
αείμνηστη Ασημίνα γεννήθηκε
στο Περδίκι Ικαρίας, Ελλάδα,
την 21η Ιουλίου 1932.
"Εφυγε" από τη ζωή την
1η Μαρτίου του 2021 στην
Αδελαΐδα.
Ηταν αφοσιωμένη σύζυγος
του Δημητρίου. Αγαπημένη
μ η τ έ ρ α κα ι π ε θ ε ρ ά τ η ς
Αρτεμης και του Πωλ, της
Αφροδίτης και του Θεοχάρη.
Εγκαταλείπει τα εγγόνια
της Angela and Paul, Maria,
Jasmine, James and Louise.
Θα την θυμούνται για
πάντα όλοι οι συγγενείς και
γνωστοί της στην Ελλάδα και
στην Αυστραλία.

Η κηδεία έγινε από
το ν Κα θ ε δ ρ ι κό ν α ό τω ν
Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Ο Π ε ρ ι κ λ ή ς Ψα ρ ρ ό ς
γεννήθηκε στο Παγκράτι
Καλαβρύτων, Ελλάδα, στις 24
Απριλίου 1933.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
της Νότιας Αυστραλίας στις
4 Μαρτίου 2021 σε ηλικία 87
ετών.
Ο Περικλής ήταν ο
αγαπημένος πατέρας και
πεθερός του Νικόλα και της
Loraine και του αείμνηστου
Σταύρου.
Εγκαταλείπει τα αγαπημένα του εγγόνια Christian and
Marie, Jessica and Oscar και
τα δισέγγονα Isaiah, Amos,
S o f i a , Av a , K a s p e r a n d
Solomon.
Θα τον θυμάται για πάντα
η Ευθαλία. Θα λείψει επίσης

σε όλους τους φίλους και
συγγενείς σε Αυστραλία και
Ελλάδα.
Η κηδεία έγινε από
το ν Κα θ ε δ ρ ι κό ν α ό τω ν
Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

"Παροικιακό Βήμα" Απρίλιος 2021
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ‘ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ’ ΙΕΡΕΑ!

Καταγγέλλεται για

Ταρακουνήθηκε το παλάτι της Αγγλίας πλαστογράφηση διαθήκης

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας
Χάρι «πάτησαν το κουμπί», δίνοντας
μια συνέντευξη-κόλαφο για το
παλάτι, η οποία μπορεί να συγκριθεί
μόνο με τη συνέντευξη του 1995 της
αείμνηστης Νταϊάνα.
Η κρίση που προκαλεί η συνέντευξη των Χάρι και Μέγκαν, σχολιάζουν ξένα Μέσα, θα μπορούσε να
είναι χειρότερη και από αυτή που είχε
προκαλέσει η συνέντευξη της Νταϊάνα.
Και αυτό γιατί τώρα, πέραν όλων
των άλλων, τίθεται και το θέμα του
ρατσισμού…
Η συνέντευξη του 1995 της
Ν τα ϊ ά ν α κα ι τα γ ε γ ο ν ότα πο υ
ακολούθησαν έβαλαν το παλάτι και
τη μοναρχία στη Βρετανία σε μια
κρίση που χρειάστηκαν χρόνια για να
ξεπεραστεί. Ουσιαστικά ήταν η νέα
γενιά, αυτή των πριγκίπων Γουίλιαμ
και Χάρι, που δημιούργησε μια νέα
εικόνα για τη βασιλική οικογένεια και
έκανε τη σοβαρή εκείνη κρίση και
αμφισβήτηση του θεσμού να ξεχαστεί.
Τώρα, όμως, μια νέα κρίση ταρακουνά
συθέμελα το βρετανικό παλάτι.
Μια Αμερικανή μιγάδα ηθοποιός, η
οποία πίστεψε ότι θα ζήσει το παραμύθι στο Λονδίνο με τον πρίγκιπά
της, στα δύο μόλις χρόνια από την
είσοδό της στο παλάτι άρχισε να έχει
αυτοκτονικές τάσεις, συνέπεια της
χαμένης ελευθερίας της, ενός θεσμού
που αδυνατούσε να κατανοήσει
το τι της συνέβαινε και κατά τους
ισχυρισμούς της και βάσει όλων όσων
περιέγραψε, ούτε λίγο ούτε πολύ,
είχε πάρει τον έλεγχο της ζωής της.
Μιας ζωής στο παλάτι που, σύμφωνα
με τα όσα περιέγραψε η Μέγκαν
Μαρκλ, καμία σχέση δεν έχει με ό,τι
θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.
Μιας ζωής που έμοιαζε περισσότερο,
όπως και η ίδια είπε, με μια συνεχή
καραντίνα, ελεγχόμενη, περιορισμένη,
καθοδηγούμενη και, κυρίως, χωρίς την
απαιτούμενη υποστήριξη. Σοκαριστικά
περιέγραψε στη συνέντευξη η Μέγκαν
Μαρκλ ότι ενώ κατέρρεε ψυχολογικά,
ζήτησε να της προσφερθεί βοήθεια
ειδικού και το παλάτι το αρνήθηκε…
Το κλίμα που δημιουργήθηκε στα
βρετανικά ΜΜΕ, με τη Μέγκαν Μαρκλ
να κατηγορεί ουσιαστικά το παλάτι ότι
υποκινούσε τα δημοσιεύματα λέγοντας
ότι υπήρχε μια σαφής πρόθεση να
δημιουργηθούν δύο πόλοι, ο ένας
της κακιάς Μέγκαν και ο άλλος της
καλής Κέιτ, ο καβγάς με την Κέιτ πριν
από τον γάμο της Μέγκαν Μαρκλ, ο
οποίος κατά τη δούκισσα του Σάσεξ
ήταν η αρχή του κακού και κυρίως η
διαρροή για τον καβγά εκείνο με την

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.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ Ν.Α.

Εργατική διαμάχη με
την Κυβέρνηση

Οι υπάλληλοι ασθενοφόρων
στη Νότια Αυστραλία ξεκίνησαν
εργασιακές κινητοποιήσεις λόγω
διαφωνίας με την πολιτειακή
κυβέρνηση. Τα μέλη του συνδικάτου
συμφώνησαν να σταματήσουν
να χρεώνουν τους ασθενείς για
συγκεκριμένες μεταφορές με ασθενοφόρο, ξεκινώντας από χθες το
απόγευμα.
Ο γραμματέας της Ένωσης
Υπαλλήλων Ασθενοφόρων, Φιλ
Πάλμερ, δήλωσε ότι πιστεύει πως
η ενέργεια μπορεί να κοστίσει στην
πολιτειακή κυβέρνηση “χιλιάδες”
δολάρια μόνο εντός των πρώτων
ημερών.
Ανέφερε ότι οι ασθενείς που δεν
έχουν δει ασθενοφόρο εντός ιατρικά
αποδεκτών χρονικών πλαισίων δεν
θα χρεωθούν.
“Εάν ένας ασθενής καθυστερήσει
να μπει σε ασθενοφόρο για
περισσότερα από οκτώ λεπτά, δεν
πρόκειται να λάβει λογαριασμό”,
ανέφερε.
Θα κλιμακώσουμε τη δράση με
την πάροδο του χρόνου εάν δεν

Η Μέγκαν, ο Χάρι και η βασίλισσα Ελισάβετ σε παλαιότερες στιγμές
ιστορία αντεστραμμένη, ήταν, όπως
φαίνεται, καθοριστικά για τη Μέγκαν
Μαρκλ, την ψυχική της υγεία και την
απόφασή της με τον Χάρι να φύγουν
από το παλάτι. Η σταγόνα πάντως
που φαίνεται να ξεχείλισε το ποτήρι
ήταν ο ρατσισμός. Γιατί μπορεί τα
διεθνή ΜΜΕ να αποθέωναν το παλάτι
για την πρώτη μαύρη πριγκίπισσα της
Βρετανίας, τη βασίλισσα Ελισάβετ
να παρουσιάζεται ως χαρούμενη
για το γεγονός ότι θα αποκτούσε μια
μιγάδα νύφη που θα σηματοδούσε
τη μετάβαση του παλατιού σε μια νέα
εποχή, ωστόσο τίποτα από αυτά δεν
φαίνεται να ίσχυε. Η Μέγκαν Μαρκλ
σόκαρε -με τον πρίγκιπα Χάρι να
την επιβεβαιώνει- όταν αποκάλυψε
ότι ο γιος της, ο μικρός Αρτσι, δεν
πήρε βασιλικό τίτλο γιατί το παλάτι
ανησυχούσε για το χρώμα του μικρού!
Το ζευγάρι δεν θέλησε να αποκαλύψει
ποιο ήταν το πρόσωπο εκείνο που
είχε εκφράσει τις ανησυχίες για το
χρώμα του παιδιού, αναγνωρίζοντας
ότι θα ήταν καταστροφικό για εκείνον,
περιέγραψε όμως μια συντονισμένη
προσπάθεια να μην πάρει βασιλικό
τίτλο ο Αρτσι.
Τα βρετανικά ΜΜΕ τώρα μεταφέρουν ότι το παλάτι του Μπάκιγχαμ
έχει παραλύσει από φρίκη και απογοήτευση με τη συνέντευξη της
Μέγκαν Μαρκλ και του Χάρι, με τη
βασίλισσα Ελισάβετ να λέγεται ότι
αρνήθηκε να υπογράψει μια ανακοίνωση προς το παρόν, διατηρώντας
μια στάση σιωπής, και να μην προχωρήσουν σε κάποια βιαστική κίνηση.
Η βασίλισσα Ελισάβετ, ο πρίγκιπας Κάρολος και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ
φέρονται χθες να βρίσκονταν σε
ένα μαραθώνιο συνομιλιών για την
αντιμετώπιση της κρίσης, σε μια
προσπάθεια να αντιδράσουν και
να αποκρούσουν τις εμπρηστικές

κατηγορίες που εξαπέλυσαν ο
πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ
εναντίον τους.
«Βρίσκονται σε σοκ, συνεθλίβησαν
από το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Χάρι
πάτησε το κουμπί για να ανατινάξει
την οικογένειά του. Οι άνθρωποι
αποκαλύπτονται», δήλωσε μια πηγή
του παλατιού στην Daily Mail.
Σύμφωνα επίσης με την Daily
Mail, το παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε
ετοιμάσει μια δήλωση επισημαίνοντας
την αγάπη της βασιλικής οικογένειας
για το ζευγάρι, σε μια προσπάθεια
να αποφευχθεί η ένταση μεταξύ τους
που συνεχώς φαίνεται να αυξάνεται.
Ωστόσο, η βασίλισσα Ελισάβετ
σταμάτησε την έκδοσή της, θέλοντας
να τη μελετήσει ξανά προσεκτικά και
να μη γίνει κάποια βεβιασμένη κίνηση.
Η Μail αναφέρει ότι το προσωπικό
του παλατιού, πολλοί εκ των οποίων
είχαν δουλέψει για τη Μέγκαν και τον
Χάρι, είχε μια αίσθηση ότι πρέπει το
παλάτι να διατηρήσει μια «αξιοπρεπή
σιωπή και να δείξει καλοσύνη και
σ υ μ π ό ν ο ι α . Υ πά ρ χο υ ν πολ λο ί
άνθρωποι που θέλουν να πουν
πολλά, αλλά μια μάχη δεν κερδίζεται
έτσι. Μετά από όλα αυτά πρέπει να
χτιστούν γέφυρες», δήλωσε ένας από
αυτούς στην Daily Mail.
Οι πρίγκιπες με τα τζιν, όπως
αποκάλεσαν τον Χάρι και τη Μέγκαν
Μαρκλ στην άλλη πλευρά του
Ατλαντικού, δεν φαίνεται να έχουν
τέτοια διάθεση. Περνώντας τρία πολύ
δύσκολα χρόνια στο Λονδίνο, εδώ και
έναν χρόνο χαράζουν τον δικό τους
δρόμο στην Αμερική. Και με βάση
όλα όσα ακούστηκαν στη συνέντευξη,
πολύ δύσκολα θα επέστρεφαν όχι
απλώς στο Λονδίνο, αλλά έστω και
για ένα απόγευμα στο μπαλκόνι του
Μπάκιγχαμ για μια από τις μεγάλες
γιορτές που στήνει το παλάτι.

"ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÅÑÃÁÔÉÊÏÓ ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ
ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐËÁÔÙÍ Ν.Α."

ÅÑÃÁÔÉÊÁ ÍÅÁ
έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
Η διαμάχη φούντωσε πριν
από μια εβδομάδα, όταν η Ένωση
Εργαζομένων Ασθενοφόρων έδωσε
στην κυβέρνηση προθεσμία για να
ανταποκριθεί σε κάποια αιτήματα
προκειμένου να αποφύγει τις
εργατικές κινητοποιήσεις.
Η ένωση απαιτεί περισσότερους
πόρους για την υπηρεσία
ασθενοφόρων της πολιτείας για
να βοηθήσει στην ανακούφιση
του προσωπικού που εργάζεται
υπερβολικά, και για τη βελτίωση
των καθυστερήσεων έξω από τα
τμήματα επειγόντων περιστατικών
των δημόσιων νοσοκομείων.
«Και πάλι, χθες το βράδυ, ζωές
κινδύνευσαν σε μεγάλο βαθμό
επειδή δεν υπήρχαν αρκετά ασθενοφόρα για να καλύψουν το φόρτο
εργασίας», δήλωσε ο κ. Palmer.
Μ ι α σ υ μ πά ρ ο ι κο ς α π ό τα
δυτικά προαστεια της Αδελαΐδας,
κατήγγειλε ότι περίμενε δυο ώρες
μετά το τηλεφώνημα, μέχρι να
πάει ασθενοφόρο στο σπίτι της
να την μεταφέρει στο νοσοκομείο
για έκτακτο περιστατικό. Αλλά η
ταλαιπωρία δεν σταμάτησε εκεί.
Οταν το ασθενοφόρο έφθασε στο
νοσοκομείο Αδελαίδας, η ασθενής
περίμενε τέσσερεις ώρες μέσα στο

ασθενοφόρο μέχρι να αδειάσει
κρεβάτι στο τμήμα πρώτων
βοηθειών για να την εξετάσουν οι
γιατροί.

H Volkswagen
σχολάει 5000 εργάτες

Η αυτοκινητοβιομηχανία
« Vo l k s w a g e n » σ χ ε δ ι ά ζ ε ι ν α
περικόψει 5.000 θέσεις εργασίας
στη Γερμανία, μέσω μερικής
συνταξιοδότησης σε εργαζομένους
που γεννήθηκαν το 1964 και
πρόωρης συνταξιοδότησης στις
μεγαλύτερες ηλικίες, με βάση ένα
πρόγραμμα «αναδιάρθρωσης»
που συνδέεται και με την ηλεκτροκίνηση, ύψους 500 εκατ.
ευρώ, αναφέρουν γερμανικά δημοσιεύματα.
Η πρόωρη και μερική
συνταξιοδότηση σημαίνει χαμηλότ ε ρ ε ς α πολα β έ ς γ ι α το υ ς
εργαζόμενους, ενώ παράλληλα η
«Volkswagen» θα παρατείνει το
πάγωμα των προσλήψεων για όλο
το έτος αντί για το πρώτο τρίμηνο.
Προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών μπορεί να γίνουν μόνο σε
τομείς όπως είναι η τεχνολογία των
πληροφοριών και το λογισμικό.

Αγωγή κατά ιερέα κατέθεσε μια
γυναίκα από τη Σουδία, καταγγέλοντάς
τον για πλαστογράφηση της διαθήκης
του πατριού της, ο οποίος πέθανε στις
28 Απριλίου του 2020 στο νοσοκομείο
της Ρόδου από καρκίνο του πνεύμονα.
Όπως καταγγέλει η γυναίκα, ο
πατριός της, τον οποίο αισθανόταν
σαν πραγματικό πατέρα της, είχε
αφήσει τα κλειδιά του σπιτιού του,
σε ακριτικό νησί, στον εναγόμενο
ιερέα. Το 2012 ο πατριός μετέβη
σε συμβολαιογράφο και κατέθεσε
σ ε ε κ ε ί ν η σ φ ρ α γ ι σ μ έ ν ο λ ε υ κό
φάκελο με ιδιόγραφη διαθήκη του
στην οποία δήλωνε ότι μετά τον
θάνατό του, αφήνει μοναδικούς του
κληρονόμους την ίδια και την μητέρα
της. Η ανωτέρω ιδιόγραφη διαθήκη
του πατριού της, δημοσιεύθηκε από
την συμβολαιογράφο στις 29 Ιουλίου
2020 σε δημόσια συνεδρίαση του
Ειρηνοδικείου Ρόδου.
Στις 3 Αυγούστου 2020, όπως
εκθέτει η ενάγουσα, με έκπληξή της,
έλαβε γνώση από το αρμόδιο τμήμα
Διαθηκών του Ειρηνοδικείου Ρόδου,
δυνάμει πιστοποιητικού περί μη
δημοσίευσης διαθήκης, ότι υπάρχει
και έτερη διαθήκη πλην της ανωτέρω,
δημοσιευμένη και μεταγενέστερη
από αυτή του πατριού της και
συγκεκριμένα η από 9 Μαρτίου 2020
ιδιόγραφη διαθήκη του με την οποία
εγκαθιστούσε μοναδικό του κληρονόμο
τον εναγόμενο ιερέα. Μάλιστα είχε
γραφεί η εν λόγω διαθήκη σε έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης, ένα μήνα
περίπου πριν πεθάνει στο νοσοκομείο.
Η ως άνω αυτή ιδιόγραφη διαθήκη
με κληρονόμο τον εναγόμενο, δημοσιεύτηκε στις 7 Ιουλίου 2020 σε
δημόσια συνεδρίαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου. Η ενάγουσα αναφέρει
ότι η έκπληξή της ήταν ακόμη
μεγαλύτερη, καθώς από απλή και
μόνο επισκόπηση της ιδιόγραφης
διαθήκης του πατριού της κατάλαβε
ότι η υπογραφή του και τα γράμματα
της διαθήκης και όλο το κείμενο της
διαθήκης δεν είχαν καμία σχέση
με τα γράμματα του πατριού της
διότι δεν ήταν αυτός ο γραφικός
του χαρακτήρας τον οποίο, γνώριζε
άριστα. Ανέθεσε προς επιστημονική
επιβεβαίωση της πεποίθησής
της, σε ειδικό δικαστικό γραφολόγο
γραφολογική διερεύνηση της από 9
Μαρτίου 2020 φερόμενης ως ιδιόγραφης διαθήκης του αποβιώσαντος
πατριού της.
Οπως υποστηρίζει, μετά την
ανάλυση και τη σύγκριση των προσκομιζόμενων από εκείνη εγγράφων

και των γραφών κατέληξε εν συντομία
στο πόρισμα ότι η ιδιόγραφη διαθήκη,
στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης
δεν έχει γραφεί και δεν έχει υπογραφεί
από το χέρι του πατριού της, αλλά
από άλλο άτομο.
Υποστηρίζει ακόμη ότι λίγο καιρό
μετά τον θάνατο του πατριού της
ενώ πενθούσαν το χαμό του ακόμη,
έμαθε από φίλους και γείτονες, ότι στο
σπίτι τους, έχει μπει ο εναγόμενος
και άλλαξε κλειδαριά. Διατείνεται πως
ο εναγόμενος διέδιδε στην κλειστή
κοινωνία του νησιού ότι του χάρισε
ο πατριός της το σπίτι. Στην πόρτα
εισόδου του σπιτιού είχε τοποθετήσει
ο εναγόμενος ένα σημείωμα, με
το όνομα του δικηγόρου του και το
τηλέφωνο του για πληροφορίες, διότι,
όπως υποστηρίζει, ουδέποτε ήρθε σε
διάλογο μαζί του.
Πληροφορήθηκε η δικηγόρος της
από το δικηγόρο του εναγόμενου, ότι
ο εναγόμενος ιερέας κληρονόμησε το
σπίτι του πατριού της, με μια διαθήκη
η οποία συνετάχθη, όπως της είπε,
στην Μητρόπολη της Ρόδου και ότι
επρόκειτο να δημοσιευτεί από το
Ειρηνοδικείο Ρόδου. Στην υπό κρίση
περίπτωση βέβαια, η “ιδιόγραφη”
διαθήκη του προαναφερόμενου
πατριού της, όπως ισχυρίζεται, σε όλη
της την έκταση, δεν έχει γραφεί κατά
περιεχόμενο και υπογραφεί ιδιοχείρως
από τον πατριό της.
Η Σουηδέζα αναφέρει πως σκοπεύει να προσφύγει άμεσα ενώπιον και των Ποινικών Δικαστηρίων,
ασκώντας κάθε νόμιμο της δικαίωμα.
Παράλληλα, πραγματοποίησε έρευνα
στο Κτηματολόγιο, όπου διαπίστωσε
ότι ακόμη και μέχρι σήμερα η διαθήκη
δεν έχει κηρυχτεί κυρία. Το ακίνητο
του πατριού της, στο οποίο διέμενε
και είχε την πλήρη κυριότητα κατά
ποσοστό 100%, το οποίο φέρεται να
κληροδότησε στον εναγόμενο δυνάμει
της ιδιόγραφης διαθήκης του, έχει
αντικειμενική αξία 29.446,20 ευρώ
ενώ η εμπορική του αξία λόγω θέσης
και περιοχής υπερβαίνει τις 200.000
ευρώ.

ΡΕΝΜΑΡΚ - ΒΑΠΤΙΣΗ
Το ζεύγος Νίκος και Σαλίνα
Καραγιάννη, βάπτισαν το
κοριτσάκι τους στο Ρένμαρκ
και του έδωσαν το όνομα
Ellie Βανέσσα Ελευθερία.
Νονός ήταν ο θείος
Παναγιώτης Καραγιάννης.
Το μυστήριο, το οποίο έγινε
εξ ολοκλήρου στην αίθουσα
δεξιώσεων Mallee Estate,
τέλεσε ο πατήρ Ιωάννης
Κονιδάρης του Καθεδρικού
Ναού των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών από την Αδελαΐδα.
Στην κάτω φωτογραφία οι
παππούδες Γιάννης και
Σάντρα, οι προπάπποι
Παναγιώτης και Ελευθερία
και ο συμπέθερος τους Λάρι.
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Kïñéíèéáêüò Óýëëïãïò Íüôéáò Áõóôñáëßáò
ÃñÜöåé:
Êþóôáò Ïéêïíüìïõ
Óôá ðëáßóéá ôçò åñãáóßáò ðïõ áíÝëáâå ôï Ðáñïéêéáêü ÂÞìá, íá åñåõíÞóåé êáé íá äçìoóéåýóåé ôçí
éóôïñßá ôïõ êÜèå óõëëüãïõ
óôçí ÁäåëáÀäá, óáí Êïñßíèéïé, êé åìåßò Ý÷ïõìå íá ðáñïõóéÜóïõìå ìéá Ýíôïíç êáé
æùçñÞ äñáóôçñéüôçôá óôç
Íüôéá Áõóôñáëßá.
Ïðùò êÜèå Åëëçíáò
ìåôáíÜóôçò, Ýôóé êáé ïé
Êïñßíèéïé óõóðåéñþèçêáí
ãýñù áðü ôï Óýëëïãï ôïõò
ðïõ éäñýèçêå ôï 1969. Óáí
ðñþ-ôïé ðïõ Ýñéîáí ôçí éäÝá
ßäñõóçò ôïõ óõëëüãïõ Þóáí
ïé: Êáêáñßêïò, Êáñáêïýóçò,
ÊáñáôáóÜò. ÌðáëÞò, Áèáíáóïýëçò, ÊáñáìÜíçò, ÐÜæéïò, Ïéêïíüìïõ. ÁìÝóùò
ìåôÜ Ýíá ìÞíá, Ýãéíå Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ìå Ðñüåäñï ôïí Á. Ïéêïíüìïõ êáé
ìÝëç ïé ÊáñáôáóÜò, Êáêáñßêïò, ÐÜðáò, Êáñáêïýóçò,
Ìðñßíéáò, ÐÜæéïò.
Ï óýëëïãïò îåêßíçóå ìå
ìéá éäéáßôåñç ðñïóðÜèåéá
íá åíþóåé êáé óõóðåéñþóåé
ãýñù ôïõ üëïõò ôïõò Êïñéíèßïõò ðïõ æïõí óôç Íüôéá
Áõóôñáëßá. Åãéíáí åêäçëþóåéò äéÜöïñåò. Óõãêåíôñþèçêáí ÷ñÞìáôá êáé
áãïñÜóôçêáí óõóêåõÝò
ïîõãüíïõ ðïõ åóôÜëçóáí
ìÝóù ôçò Íïìáñ÷ßáò Êïñéíèßáò óôéò ïñåéíÝò ðåñéï÷Ýò
ôçò éäéáßôåñçò ìáò ðáôñßäáò. Ç Íïìáñ÷ßá åõ÷áñßóôçóå ôïí Êïñéíèéáêü Óýëëïãï ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ.
Ôï 1973 ï óýëëïãïò ðáñïõóéÜæåé ìéá êÜìøç. Ïìùò,
ôï 1993 åðáíÝñ÷åôáé äñõìßôåñïò. Áíáäçìéïõñãåßôáé.
Ðñüåäñïò áíáëáìâÜíåé ï
ÁíáóôÜóéïò ÐÝæïò. Ôï 2000
ôïí áêïëïõèåß ï Á. Ôüãéáò
êáé ôï 2002 ï È. Ìðñßíéáò.
Ôï óçìåñéíü óõìâïýëéï,
ðïõ èåùñåßôáé áñêåôÜ ðåôõ÷çìÝíï, åßíáé: È. Ìðñßíéáò
(Ðñüåäñïò), Â. ÔõñëÞò
(ÃñáììáôÝáò), ÷. Ëéïýëéáò
(Ôáìßáò), Ä. ÖñáíôæÞò (Áíôéðñüåäñïò). ÌÝëç ïé Ð. ÐïõíÝíôçò, ×. ÊõñéáæÞò, Á. ÐÝæïò, Á. Ôüãéáò, Ö. ÐáðïõôóÞò, Ã. Ãåþñãáò, Ð. ÂëÜ÷ïò êáé Ð. Óðáíüò.
Óôá ÷ñüíéá áõôÜ, ôçò ðáñïõóßáò ôïõ, ï Êïñéíèéáêüò
Óýëëïãïò, Ý÷åé íá ðáñïõóéÜóåé ðëïýóéï êáé óçìáíôéêü Ýñãï. Óå ÷ñüíï ñåêüñ
áãüñáóå ïéêüðåäï êáé Ýêôéóå ìéá ëÝó÷ç, ðïõ èåùñåßôáé
óôïëßäé ôçò ðüëçò ìáò.
ÊáíÝíáò Üëëïò óýëëïãïò
äåí Ý÷åé áõôÞ ôçí åðéôõ÷ßá.
Óôçí áßèïõóá áõôÞ, ìðï-

ñïýí íá äéáóêåäÜóïõí Üíåôá ìÝ÷ñé 300 Üôïìá. Ç áßèïõóá åßíáé äéáêïóìçìÝíç
ìå êéïíüêñáíá Êïñéíèéáêïý
ñõèìïý, ìå ôïí ÕÜêéíèï
êáé ôïí Ìáßáíäñï Ýñãï ôïõ
ðáôñéþôç ìáò Á. Ôüãéá.
Ç ëÝó÷ç èåìåëéþèçêå
ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 1997 óôçí
ðáñïõóßá ôïõ ôüôå ðñïîÝíïõ Çëßá ÌáëôÝæïõ.
Ôá äå åãêáßíéá, Ýãéíáí
Ýíá ÷ñüíï áñãüôåñá, ôïí
ÍïÝìâñéï ôïõ 1998 õðü ôçò
ÐñïîÝíïõ Êáôåñßíáò ÄçìÜêç (öþôï äåîéÜ).
Ôï óðïõäáßï áõôü Ýñãï,
Ýãéíå ðñáãìáôéêüôçò ÷Üñç
óôéò ðñïóðÜèåéåò ìåí ôïõ
Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ,
áëëÜ êáé ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ
ðñïóöïñÜ êáé ôçí åñãáóßá
äåêÜäùí Êïñéíèßùí ðïõ
ìå êÜèå ôñüðï óôÞñéæáí ôï
ìåãÜëï áõôü Ýñãï. Åðßóçò
ðñïóöïñÝò ãéá ôçí áíÝãåñóç ôïõ ïéêÞìáôïò Ýêáíáí
êáé ïé áäåëöïß Êïñéíèéáêïß
óýëëïãïé Óýäíåû êáé Ìåëâïýñíçò, “Ðáíüñáìá” êáé
“Öåíåüò”.
Áîßæåé åðßóçò íá óçìåéþóïõìå üôé ï Óýëëïãïò ìå
éäéáßôåñç ðñïóðÜèåéá ôïõ ê.
Ð. ÐÜðá, óõãêÝíôñùóå êáé
Ýóôåéëå ÷ñÞìáôá óôï Ìåôü÷é
ôïõ Ìïíáóôçñéïý Áãéïò
ÂëÜóçò, Ýîù áðü ôç Ñßæá.
Áóöáëþò, ï óýëëïãïò
óôÝêåôáé ìáêñéÜ áðü êÜèå
ëïãÞò ðïëéôéêÝò Þ èñçóêåõôéêÝò äéáöïñÝò. ÁãêáëéÜæåé üëïõò ôïõò Êïñéíèßïõò êáé ôïõò åíþíåé.
Ìå ôçí üìïñöç ëÝó÷ç
ôïõ, Ýêáíå ðéï Ýíôïíç ôçí
ðáñïõóßá ôïõ óôçí ðüëç
ôçò ÁäåëáÀäáò. Ïé 4000 Êïñßíèéïé ðïõ æïõí óôçí ÁäåëáÀäá âñßóêïõí Ýíá æåóôü
÷þñï íá äéáóêåäÜóïõí ìå
ôïõò óõìðáôñéþôåò ôïõò.
Åäþ ãßíïíôáé äéÜöïñåò
êïéíùíéêÝò åêäçëþóåéò
üðùò ãÜìïé, âáðôßóåéò, áññáâþíåò, ãåíÝèëéá êáé êÜèå
ëïãÞò äéáóêåäÜóåéò.
Ç ëÝó÷ç åíïéêéÜæåôáé,
ü÷é ìüíï óôïõò Êïñéíèßïõò
áëëÜ êáé óôçí åõñýôåñç
ïìïãÝíåéá ôçò ÁäåëáÀäáò.
Ï Êïñéíèéáêüò Óýëëïãïò
ëáìâÜíåé ìÝñïò óôï ÃËÅÍÔÉ
ðïõ ãßíåôáé êÜèå ÷ñüíï óôçí
ðüëç ìáò.
ÓõíåñãÜæåôáé ìå ôá áäåëöÜ óùìáôåßá ôïõ Óýäíåû,
ôçò Ìåëâïýñíçò, ôïõ Ôïñüíôï, ôçò ÍÝáò Õüñêçò ê.á.
Ôï Ýìâëçìá ôïõ óõëëüãïõ åßíáé ôï óôáöýëé. Ùò
ãíùóôü ç Êïñéíèßá åßíáé
ãíùóôÞ ðáãêïóìßùò ãéá ôçí
ðåñßöçìç ÊïñéíèéáêÞ óôáößäá êáé ôçí óïõëôÜíá ðïõ

The Korinthian
Society of SA Inc.
Edited by Michael Tsounis (2005)
Thanks to Costas Economou
we know more about the contributions of Greek immigrants from the
prefecture of Corinth and certainly
about the Adelaide-based Corinthian
Society of SA which they founded in
1969. From his Greek text we learn
that the Society undertook a variety
of activities which included purchasing oxygen cylinders needed by
Corinth's highland inhabitants and
funds for a monastery.
The Society's main activities centred around the social and cultural life
of Corinthians in Adelaide. This was
especially so once their 'Corinthian
Home' was built at 143 Frederick
Street, Welland. It is a new hall with
modern facilities and Corinthian
style columns. It accommodates
300 guests and it is used regularly
for wedding, baptism and birthday
receptions as well as the monthly

ðáñÜãåé.
Åäþ ïöåßëïõìå íá áíáöÝñïõìå ðùò ïé ãõíáßêåò
ôïõ Êïñéíèéáêïý óõëëüãïõ
âñßóêïíôáé ðÜíôá óôçí ðñþôç ãñáììÞ óå êÜèå åêäÞëùóç, ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç
ôüóï ôùí Êïñéíèßùí üóï
êáé ôùí ðïëõÜñéèìùí ößëùí
áðü üëá ôá ìÝñç ôçò ÅëëÜäáò ðïõ êáôáêëýæïõí ôçí
ËÝó÷ç. ÐÜíôá óôéò åêäçëþóåéò, ôá óõìâïýëéá öñïíôßæïõí íá õðÜñ÷åé ðïéïôéêÞ
ìïõóéêÞ êáé üìïñöï ðåñéâÜëëïí ðïõ ìáò èõìßæåé ôéò
êáëÝò ìÝñåò óôçí ðáôñßäá.
Ïé ãõíáßêåò Ýñ÷ïíôáé
ìå ôá ÷Ýñéá ãåìÜôá ëïãÞò
- ëïãÞò öáãçôÜ, ãëõêÜ Þ
Üëëá åäÝóìáôá. Êáé ðÜíôá
ïé êõñßåò ùò åðß ôï ðëåßóôïí
åßíáé óýæõãïé ôùí ìåëþí ðïõ
äéïéêïýí ôïí Êïñéíèéáêü
óýëëïãï.
Óôï Êïñéíèéáêü Óðßôé,
ëáìâÜíåé ÷þñá êÜèå ìÞíá
ôï êáèéåñùìÝíï BBQ, ôï
ïðïßï óêïðü Ý÷åé íá óõãêåíôñþíåé ôïõò Êïñéíèßïõò
ìáæß ãéá íá äéáóêåäÜæïõí.
Ç áôìüóöáéñá óôç ëÝó÷ç
åßíáé ðÜíôá öéëéêÞ. Êïñßíèéïé
áëëÜ êáé ìç Êïñßíèéïé óõíäéáóêåäÜæïõí ó’ Ýíá ùñáßï
ðåñéâÜëëïí. Óõ÷íÜ Ý÷ïõìå
êáé íåïëáßá ðïõ ìáæß ìáò
÷ïñåýåé óå åëëçíéêïýò ñõèìïýò ôüóï ôá ìïíôÝñíá
ëáúêÜ üóï åðßóçò êáé ôá äçìïôéêÜ.
ÐñÝðåé íá ðïýìå üôé ðÜíôïôå ãßíåôáé ìéá ðñïóðÜèåéá íá ðëçóéáóèåß ç íÝá
ãåíéÜ ôùí Êïñéíèßùí ôçò
ðüëçò ìáò ãéá íá Ýñèïõí ðéï
êïíôÜ óôï óýëëïãï. Áëëùóôå, áõôÞ ç ðñïóðÜèåéá
ãßíåôáé áðü üëïõò ôïõò
åëëçíéêïýò ïñãáíéóìïýò
ôçò ðáñïéêßáò ìáò êáé ôï
ðñüâëçìá ôçò íåïëáßáò
åßíáé ðáìðáñïéêéáêü. ÊÜðïôå ðñÝðåé ïé íÝïé íá ðëáóéþóïõí ôï óýëëïãï êáé íá áíáëÜâïõí ôá çíßá.
ÐñÝðåé íá óõã÷áñïýìå
üëïõò áõôïýò ðïõ åñãÜóôçêáí, ðñùôïóôáôçóáí Þ
ðñïóÝöåñáí óôç äçìéïõñãßá ôïõ óõëëüãïõ áëëÜ åðßóçò êáé óôçí áíÝãåñóç ôïõ
Ýñãïõ áõôïý, ôïõ Êïñéíèéáêïý Óðéôéïý, óôï êÝíôñï
ôçò ðüëçò, ôï ïðïßï áíÝñ÷åôáé óå ìåãÜëç ÷ñçìáôéêÞ
áîßá. Áóöáëþò ðáñáìÝíåé
êÜðïéï ôñáðåæéêü ÷ñÝïò, ôï
ïðïßï üìùò áðïóâÞíåôáé
óéãÜ - óéãÜ áðü ôá åíïßêéá.
Ç ëÝó÷ç ôùí Êïñéíèßùí,
âñéóêåôáé óôï 143 Frederck
street, Welland.
(Αναδημοσιεύεται από το
Π.Β. 2005)

ÐÁÍÙ: Óôéãìéüôõðï áðü ôá åãêáßíéá ôç ò
ÊïñéíèéáêÞò ËÝó÷çò ôçò ÁäåëáÀäáò, ôïí
ÍïÝìâñéï 1998, ôá ïðïßá ôÝëåóå ç ôüôå
Ðñüîåíïò ôçò ÅëëÜäáò óôç Í. Áõóôñáëßá
êá. Êáôåñßíá ÄçìÜêç. ÁñéóôåñÜ ôçò ï ôüôå
Ðñüåäñïò ôïõ Êïñéíèéáêïý óõëëüãïõ
ÔÜóïò ÐÝæïò åíþ áñéóôåñÜ åßíáé ïé
ðñüåäñïé ôùí Êïñéíèéáêþí Óõëëüãùí
Ìåëâïýñíçò êáé Óýäíåû.
ÄÅÎÉÁ: Êôßæåôáé ï èåìÝëéïò ëßèïò ôçò
ÊïñéíèéáêÞò ËÝó÷çò ÁäåëáÀäáò, ôïí
Ïêôþâñéï ôïõ 1997.
* Ïé öùôïãñáößåò åßíáé áðü ôï áñ÷åßï ôïõ
Ðáñïéêéáêïý ÂÞìáôïò

The Greek community organisations of SA

The committee of the Korinthian Association of SA, at a function held in October 2019. First from right, is Secretary
Vasilis Tyrlis and second from right the President Theo Brinias
BBQ for all Corinthians and friends.
names of Corinthian societies of the work of social activities are the
Costas Economou records the Melbourne and Sydney which Corinthian women. He also notes
names of members who worked at helped their endeavours, and that the Corinthian society particidifferent times for this Society, the the important fact that foremost in pates in the annual Greek Glendi

ÐÁÍÙ: Áðü ôçí åêäÞëùóç ãéá
ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ èåìÝëéïõ
ëßèïõ ôïõ Êïñéíèéáêïý
Óõëëüãïõ - Ïêôþâñçò 1997.
Äéáêñßíåôáé ï Ðñüåäñïò ôïõ
Êïñéíèéáêïý Óõëëüãïõ ÔÜóïò
ÐÝæïò ìáæß ìå ôïí ðñþçí Ðñüîåíï ôçò ÅëëÜäáò óôç Í.Á. Çëßá
ÌáëôÝæï, ôïí Ð. Áèáíáóüðïõëï
êáé ôïí Êþóôá Ïéêïíüìïõ
ÁÑÉÓÔÅÑÁ: Από Χοροεσπερίδα
του συλλόγου τον Οκτωβριο του
2019. Μαζί με τον πρόεδρο Θήο
Μπρίνια και τον Γραμματέα Β.
Τυρλή, ο Γ. Πρόξενος Γιώργος
Ψιάχας
Festival of Adelaide and is a member of the Peloponnesian Federation.
We would like to know more about
our Corinthians. They is a large community with members in the Riverland
townships where they settled soon
after they began to immigrate to
Australia in the 1950s. For a while
there was a Corinthian soccer club
in Renmark while the headquarters
of our own local newspaper is in
Korinthos Street, Renmark.
In attempting to know more about
the Greek community organisations, clubs and societies our paper
will host two articles by Panagos
Papageorgiou on South Australia's
Icarians. They are based on a
detailed study of the Adelaide-based
Panicarian Brotherhood of Australia”
recently undertaken by John
Panteladis, and material brought
here by immigrants from Icaria (middle of the Aegean Sea). Like other
island groups the Icarians have a
long history of migration to Australia
- about a century in fact - so there is a
lot to learn from their activities.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

"Παροικιακό Βήμα", Áðñßëéïò 2021

1955. Ôçí 1ç Áðñéëßïõ îåêéíÜåé óôçí Êýðñï
ï áãþíáò ôçò ÅÏÊÁ. Óôoí áãþíá ôçò ÅÏÊÁ,
óôñáôéùôéêüò áñ÷çãüò Þôáí ï Ãåþñãéïò Ãñßâáò,
ãíùóôüò óôçí EëëÜäá áðü ôçí åìöõëéïðïëåìéêÞ ôïõ
äñáóôçñéüôçôá ìÝóù ôçò öáóéóôéêÞò ïñãÜíùóçò
× - óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò Áããëïõò êáôáêôçôÝò.
To 1960 äþèçêå ìéá êïõôóïõñåìÝíç áíåîáñôçóßá
óôçí Êýðñï, ìå ôç óõìöùíßá ôçò Æõñß÷çò, ðïõ ôï
1963 ïäÞãçóå óå äéáêïéíïôéêÝò óõãêñïýóåéò
ÅëëÞíùí êáé Ôïýñêùí. Ôï “åèíïóùôÞñéï” Ýñãï ôïõ
Ãñßâá ïëïêëçñþèçêå ôï 1974, ìå ôï ðñïäïôéêü
ðñáîéêüðçìá ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí áðü êïéíïý
ç ÅëëçíéêÞ ÷ïýíôá êáé ç ôñïìïêñáôéêÞ ÅÏÊÁ Â’
ôïõ Ãñßâá, ðáñáäßäïíôáò óôçí Ôïõñêßá ôï 37% ôïõ
Êõðñéáêïý åäÜöïõò - üðùò ðñïíïïýóáí ôá ó÷Ýäéá
ôïõ áìåñéêáíïâñåôáíéêïý éìðåñéáëéóìïý.
1822. Óôéò 4 Áðñßëç, Üñ÷éóáí ïé öïâåñÝò óöáãÝò ôçò
×ßïõ áðü ôïõò Ôïýñêïõò. ÌåôÜ áðü ìéá áðïôõ÷çìÝíç åîÝãåñóç, ãéá ôçí áðïôõ÷ßá ôçò ïðïßáò åõèýíïíôáé ïé ðñüêñéôïé êáé ïé êïôæáìðÜóçäåò, ïé Ôïýñêïé
ðïõ åß÷áí êëåéóôåß óôï êÜóôñï ìå ôç âïÞèåéá ôïõ
ôïõñêéêïý óôüëïõ áñ÷ßæïõí Ýíá üñãéï óöáãÞò êáé
ëåçëáóßáò. Ï ßäéïò ï äéïéêçôÞò ôçò ×ßïõ Âá÷ßô Ýãñáøå ðùò ðÝñáóå áðü ìá÷áßñé 5.000 ×éþôåò êáé üôé
5.000 êïñßôóéá êáé áãüñéá ðéÜóôçêáí êáé óôÜëèçêáí
óôá óêëáâïðÜæáñá. Ç ×ßïò åñçìþèçêå, ç óöáãÞ
ðñïêÜëåóå ôéò áíôéäñÜóåéò ôùí äçìïêñáôþí ó'
üëç ôçí Åõñþðç. Ùóôüóï, ïé «ìåãÜëåò äõíÜìåéò»
ðáñÝ-ìåéíáí áðáèåßò. Ï ÌÝôåñíé÷ åîÝöñáóå
ìÜëéóôá ôç ÷á-ñÜ ôïõ êáé ÷áñáêôÞñéóå ôïõò Åëëçíåò
«ëçóôïóõììï-ñßôåò».
1951. Ôá äéáóçìüôåñá èýìáôá ôïõ ìáêáñèéóìïý
óôéò ÇÐÁ, ïé åðéóôÞìïíåò Ôæïýëéïõò êáé Åèåë Ñüæåíìðåñãê, êáôáäéêÜæïíôáé óå èÜíáôï óôéò 4 Áðñßëç ìå
ôçí êáôçãïñßá üôé ðïõëïýóáí «áôïìéêÜ ìõóôéêÜ» óôç
ÓïâéåôéêÞ Åíùóç.
1897: Óôéò 4 Áðñßëç 1897 ìåñéêïß ðõñïâïëéóìïß, ðïõ
áíôáëëÜ÷ôçêáí áðü Åëëçíåò êáé Ôïýñêïõò óôñáôéþôåò óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ôïõñêéêïý öõëáêßïõ «ÌðáúñáêôÜñçò» óôá åëëçíïôïõñêéêÜ óýíïñá óôç Èåóóáëßá, óçìáôïäüôçóáí ôçí Ýíáñîç ôùí åðé÷åéñÞóåùí
ôïõ åëëçíïôïõñêéêïý ðïëÝìïõ. Ï ðüëåìïò êçñý÷ôçêå êáé áðü ôéò äõï ðëåõñÝò åðéóÞìùò óôéò 5 Áðñßëç
êáé ôåëåßùóå óôéò 4 Éïýíç ìå ôçí ôáðåéíùôéêÞ Þôôá ôçò
ÅëëÜäáò. Ìßá áðü ôéò óõíÝðåéåò åêåßíïõ ôïõ ðïëÝìïõ Þôáí êáé ç åðéâïëÞ ôïõ êáèåóôþôïò Äéåèíïýò
Ïéêïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ. Ç Ýíáñîç áõôïý ôïõ ðïëÝìïõ
óõó÷åôßæåôáé ìå äõï êáôáóôÜóåéò åêåßíçò ôçò ðåñéü-
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ÁÐÑÉËÉÏÓ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
äïõ: Ôçí ÊñçôéêÞ ÅðáíÜóôáóç êáé ôç äåéíÞ ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá åß÷å ðåñéÝëèåé ç ÷þñá
ìåôÜ ôçí ðôþ÷åõóç ôïõ Ôñéêïýðç. ÌÝóá ó' áõôü ôï
ðåñéâÜëëïí áíáðôý÷èçêå óôçí ÅëëÜäá Ýíôïíï åèíéêéóôéêü êßíçìá, ôï ïðïßï åîõðçñåôïýóå ôá óõìöÝñïíôá êáé ôéò åðéäéþîåéò ôçò ðëïõôïêñáôßáò êáé õðïêéíïýíôáí áðü ôéò «ìåãÜëåò äõíÜìåéò», åíþ åîÝöñáæå êáé ôçí åðéèõìßá ôçò çãåóßáò ôïõ óôñáôïý íá áðïêôÞóåé ñüëï óôï ðïëéôéêü ãßãíåóèáé. Êýñéïò åêöñáóôÞò áõôïý ôïõ êéíÞìáôïò Þôáí ç «ÅèíéêÞ Åôáéñåßá»,
ìéá ïñãÜíùóç ðïõ éäñýèçêå ôï 1894 áðü 14 áîéùìáôéêïýò. Ç «ÅèíéêÞ Åôáéñåßá» ðñüâáëå ôç ëåãüìåíç
ÌåãÜëç ÉäÝá, áðÝêôçóå ìåãÜëç åðéññïÞ êáé áóêïýóå
ïõóéáóôéêÜ åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ. Ç ïëïó÷åñÞò
óôñáôéùôéêÞ Þôôá ôçò ÅëëÜäáò óôïí ðüëåìï ôïõ
1897 Þôáí öõóéêü åðáêüëïõèï ôïõ óõó÷åôéóìïý ôùí
äõíÜìåùí, áëëÜ êáé ôçò óôñáôéùôéêÞò áíéêáíüôçôáò
ôïõ äéáäü÷ïõ Êùíóôáíôßíïõ, ï ïðïßïò åß÷å ïñéóôåß
áñ÷éóôñÜôçãïò. Ïìùò ç åðéâïëÞ ôïõ êáèåóôþôïò
ôïõ Äéåèíïýò Ïéêïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ, ðïõ åðÝâáëáí
óôçí ÅëëÜäá ìåôÜ ôïí ðüëåìï ïé ìåãÜëïé «ïìïëïãéïý÷ïé» äáíåéóôÝò ôïõ êñÜôïõò, Þôáí Ýíá ðïëý
óêëçñü ÷ôýðçìá, áöïý ïé îÝíïé Ýèåóáí õðü ôïí
ðëÞñç Ýëåã÷ü ôïõò ôçí ïéêïíïìßá êáé ôïõò ðüñïõò
ôçò ÷þñáò ãéá äéÜóôçìá ìåãáëýôåñï áðü 50 ÷ñüíéá.
1614. Óôéò 7 Áðñßëç, ðåèáßíåé óôï ÔïëÝäï ôçò Éóðáíßáò ï ìåãÜëïò æùãñÜöïò ÄïìÞíéêïò Èåïôïêüðïõëïò (Åë ÃêñÝêï). ÃåííÞèçêå óôçí ÊñÞôç ôï 1541.
Èåùñåßôáé Ýíáò áð' ôïõò ìåãáëýôåñïõò æùãñÜöïõò ôïõ êüóìïõ.
1824. Ðåèáßíåé óôï Ìåóïëüããé ï ëüñäïò Âýñùíáò
(Ôæïñôæ Ãêüñíôïí Íüåë ÌðÜéñïí). Áããëïò ñïìáíôéêüò ðïéçôÞò. ÁðÝêôçóå äéåèíÞ öÞìç ìå ôá ðïéÞìáôÜ
ôïõ, áëëÜ êáé åîáéôßáò ôçò åêêåíôñéêÞò ôïõ æùÞò. Ôï
1809 -1811 ôáîßäåøå ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí ÅëëÜäá.
Åíèåñìïò õðïóôçñéêôÞò ôçò ÅðáíÜóôáóçò, åðÝóôñåøå ôï 1823 êáé ôï 1824 áðïâéâÜóôçêå óôï
Ìåóïëüããé. Ç óõììåôï÷Þ ôïõ óôçí ÅðáíÜóôáóç
Ýðáé-îå óðïõäáßï ñüëï, ôüóï óôçí ðñïâïëÞ ôçò
ÅëëÜäáò óôï äéåèíÝò ðñïóêÞíéï, üóï êáé óôçí
åìøý÷ùóç ôùí áãùíéóôþí.
1961. Óôéò 12 Áðñéëßïõ ôïõ 1961, ï ôüôå 27÷ñïíïò

Ñþóïò áóôñïíáýôçò, Ãéïýñé ÃêáãêÜñéí, îåêßíçóå
Ýíá ôáîßäé ãýñù áðü ôç Ãç, ÷áñÜæïíôáò ôç ìåëëïíôéêÞ ðïñåßá ãéá ôçí åîåñåýíçóç ôïõ äéáóôÞìáôïò.
1864. Ðåèáßíåé ï óôñáôçãüò ÌáêñõãéÜííçò.
ÃåííÞèçêå óôç Äùñßäá ôï 1797. ÁãùíéóôÞò ôïõ
1821, óôñáôéùôéêüò êáé äñáóôÞñéï ðïëéôéêü
ðñüóùðï ìåôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ åëåýèåñïõ
åëëçíéêïý êñÜôïõò. Áõôïäßäáêôïò óõããñáöÝáò
áðïìíçìïíåõìÜôùí, áðáñÜìéëëùí ãéá ôï ðçãáßï
ýöïò ôïõò, êáé ëáúêþí áöçãÞóåùí ïñáìÜôùí. Ï
ÌáêñõãéÜííçò ìõÞèçêå óôç ÖéëéêÞ Åôáéñßá óôá
1820 êáé ðÞñå ìÝ-ñïò óôçí ÅðáíÜóôáóç áðü ôçí
áñ÷Þ ôçò. ÌåôÜ ôçí ßäñõóç ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò,
ï ÌáêñõãéÜííçò äéÝãñáøå ìéá ðïñåßá óõãêëßóåùí
êáé óõãêñïýóåùí ìå ôïõò åêÜóôïôå êõâåñíÞôåò.
Åôóé, óôçí áñ÷Þ õðïóôÞñéîå ôïí Êáðïäßóôñéá, áëëÜ
óôç óõíÝ÷åéá ôïí ðïëÝìçóå óêëçñÜ. Ôï ßäéï óõíÝâç
êáé ìå ôïí Ïèùíá. Åíþ óôçí áñ÷Þ ôïí õðïäÝ÷ôçêå
èåñìÜ êáôüðéí áðïãïçôåýôçêå êáé ðñùôïóôÜôçóå
óôï êßíçìá ôçò 3çò ÓåðôÝìâñç 1843 ãéá ôçí
ðáñá÷þñçóç ÓõíôÜãìáôïò.
1856. Στις 21 Απριλίου του 1856, οι οικοδόμοι
της Μελβούρνης κήρυξαν γενική απεργία και
πραγματοποίησαν πορεία από το Πανεπιστήμιο
μέχρι το κτίριο της Βουλής, με αίτημα την καθιέρωση
του οκτάωρου. Η κινητοποίηση των οικοδόμων της
Μελβούρνης στέφθηκε με επιτυχία και γράφτηκαν
στην ιστορία ως οι πρώτοι οργανωμένοι εργάτες
στον Κόσμο που κέρδισαν το οκτάωρο χωρίς
απώλεια αποδοχών.
1967. Ôï ðñùß ôçò 21çò Áðñßëç 1967, ãßíåôáé ðñáîéêüðçìá êáé åãêáèéäñýåôáé óôñáôéùôéêï-öáóéóôéêÞ
äéêôáôïñßá ôçò ÷ïýíôáò ôùí óõíôáãìáôáñ÷þí óôçí
ÅëëÜäá. Ç äéêôáôïñßá êñÜôçóå 7 ÷ñüíéá êáé åß÷å ùò
áðïêïñýöùìá ôï îåðïýëçìá 37% ôïõ Êõðñéáêïý
åäÜöïõò óôçí Ôïõñêßá. Ï áíôéêïììïõíéóìüò, ç
«åèíéêïöñïóýíç» êáé ï «áðü âïññÜ êßíäõíïò»,
åßíáé ç åðßóçìç éäåïëïãßá ôïõ öáóéóôéêïý êáèåóôþôïò, ðïõ áðü ôçí ðñþôç ìÝñá óõíÝëáâå ÷éëéÜäåò ðñïïäåõôéêþí áíèñþðùí óôÝëíïíôáò ôïõò
óôéò öõëáêÝò êáé óôá îåñïíÞóéá.
1828. Ç Ñùóßá êçñýóóåé ôïí ðüëåìï óôçí Ôïõñêßá
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ùò Ýíäåéîç ôçò õðïóôÞñéîçò ôçò óôç ìÜ÷ç ôçò ÅëëÜäáò ãéá ôçí áíåîáñôçóßá ôçò.
1587. 20 Áðñéëßïõ. Ï ðñþçí ðåéñáôÞò, Âñåôáíüò
íáýáñ÷ïò óåñ ÖñÜíóéò ÍôñÝéê âõèßæåé ôçí éóðáíéêÞ
áñìÜäá óôï ëéìÜíé ôïõ ÊÜäéî, äßíïíôáò ôÝëïò óôç
èáëáóóïêñáôïñßá ôùí Éóðáíþí êáé åãêáéíéÜæïíôáò
ôçí åðï÷Þ ôçò åëéóáâåôéáíÞò âñåôáíéêÞò êõñéáñ÷ßáò
óôéò èÜëáóóåò.
1821. Óïõâëßæåôáé æùíôáíüò ï ÁèáíÜóéïò ÄéÜêïò. Ìå
1.800 Üíäñåò ðñïóðÜèçóå íá óôáìáôÞóåé ôïí ÏìÝñ
Âñõþíç êáé ôïõò 9.000 óôñáôéþôåò ôïõ óôç ãÝöõñá
ôçò ÁëáìÜíáò.
1915. 25 Áðñéëéïõ. ÁÍÆÁC DAY - ìÝñá ôéìÞò ãéá
ôïõò ÷éëéÜäåò Áõóôñáëïýò óôñáôéþôåò ðïõ Ý÷áóáí
ôç æùÞ ôïõò üôáí êáôÜ ôïí Á’ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï,
óôéò 25 Áðñéëßïõ 1915, åéóÝâáëáí óôç Ãáëßðïëç ôçò
Ôïõñêßáò, ÷éëéÜäåò ìßëéá ìáêñéÜ áðü ôçí Áõóôñáëßá.
1994. Óôéò 26 Áðñßëç, ç Íüôéá ÁöñéêÞ äéåîÜãåé ôéò
ðñþôåò åêëïãÝò, ìå ôéò öõëÝò üëùí ôùí ÷ñùìÜôùí
ãéá ôçí áíÜäåéîç ÅèíïóõíÝëåõóçò.
1937. Óôéò 26 Áðñßëç 1937, üôáí ìáéíüôáí óôçí
Éóðáíßá ï Åìöýëéïò Ðüëåìïò, ç ãåñìáíéêÞ ðïëåìéêÞ
áåñïðïñßá éóïðåäþíåé, ýóôåñá áðü Ýíá âïìâáñäéóìü ôñéþí ïëüêëçñùí ùñþí ôçí ÃêïõÝñíéêá, ìéá
ìéêñÞ ðüëç óôç ÷þñá ôùí ÂÜóêùí, óêïôþíïíôáò
÷ßëéïõò áíõðåñÜóðéóôïõò Üìá÷ïõò. Ç âÜñâáñç
êáôáóôñïöÞ ôçò ÃêïõÝñíéêá, éåñÞò ðüëçò
ôùí ÂÜóêùí, ðñïêÜëåóå ôçí áãáíÜêôçóç ôùí
ðñïïäåõôéêþí áíèñþðùí üëïõ ôïõ êüóìïõ. Äåí
Þôáí ìüíï ç åðÝìâáóç ôçò Ãåñìáíßáò óôï ðëåõñü
ôïõ ÖñÜíêï êáôÜ ôùí äçìïêñáôéêþí, Þôáí êáé Ýíá
óÞìá êéíäýíïõ ãéá ôçí áíèñùðüôçôá áðü ôç öïíéêÞ
íáæéóôéêÞ ðïëåìéêÞ ìç÷áíÞ, ðïõ áðåéëïýóå ðëÝïí
ïëüêëçñç ôçí Åõñþðç.
1789. Óôéò 28 Áðñßëç, ç «áíôáñóßá ôïõ ÌðÜïõíôé».
ÅðéóôÝöïíôáò áðü ôçí ÔáúôÞ ðñïò ôçí Áããëßá, ôï
ðëÞñùìá ôïõ ðëïßïõ «ÌðÜïõíôé» óôáóéÜæåé êáé
ðåôÜåé ôïí êáðåôÜíéï Ïõßëéáì ÌðëÝéê óôç ìÝóç ôïõ
Ùêåáíïý, ðÜíù óå ìéá ó÷åäßá. Ï óêëçñüò ÌðëÝéê
êáôÜöåñå íá äéáó÷ßóåé 3.500 ìßëéá êáé íá öôÜóåé
óþïò óôï Ôéìüñ êïíôÜ ôçí ÉÜâá, óôéò 14 Éïõíßïõ ôçò
ßäéáò ÷ñïíéÜò.
1821. Óôç óýóêåøç ôçò Êáñýôáéíáò ïé Åëëçíåò
ïðëáñ÷çãïß åêëÝãïõí ôïí Èåüäùñï Êïëïêïôñþíç,
áñ÷éóôñÜôçãï ôïõ Áãþíá.
1945. Óôéò 28 Áðñßëç, ï Ìðåíßôï Ìïõóïëßíé åêôåëåßôáé áðü ðáñôéæÜíïõò ìáæß ìå ôçí åñùìÝíç ôïõ ÊëÜñá
ÐåôÜôóé. Ôá êïñìéÜ ôïõò åêôÝèçêáí óå äçìüóéá èÝá.

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
Η υπογραφή της Συνθήκης Λονδίνου
Η Ελλάδα στο γύψο της Αμερικανοκίνητης χούντας
και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου
« Το υ ς κ α τ α τ ρ έ ξ α ν ε ο ι
Ευρωοπαίγοι τους δυστυχείς
Ελληνες. Εις τις πρώτες χρονιές
ε φ ό δ ι α ζα ν τ α κ ά σ τ ρ α τ ω ν
Τούρκων, τους κατάτρεχαν και
τους κατατρέχουν ολοένα διά να
μην υπάρξουν. Η Αγγλία τους
θέλει να τους κάμη Αγγλους με
την δικαιοσύνην την αγγλική
καθώς οι Μαλτέζοι ξυπόλυτους
και νηστικούς, οι Γάλλοι Γάλλους,
οι Ρούσοι Ρούσους κι ο Μέτερνικ
της Αουστρίας Αουστριακούς
- κι όποιος τους φάγη από τους
τέσσερους. Και τους λευτερώνουν
χερότερα κι από τους Τούρκους».
(Ι. Μακρυγιάννης).
Στα 1825 η ρωσική κυβέρνηση
βλέπει πως ήταν ανάγκη να
βοηθήσει τους Ελληνες, για να
δυναμώσει την επιρροή της στα
Βαλκάνια. Ο υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας Κάνινγκ
φοβάται μήπως η Ρωσία επέμβει
μόνο αυτή στις ελληνικές υποθέσεις και γι' αυτό στέλνει στην
Πετρούπολη τον Ουέλινγκτον
με εντολή να προσπαθήσει να
πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία
για μια κοινή ενέργεια στο
ελληνικό ζήτημα. Υπογράφτηκε
ένα πρωτόκολλο, που σύμφωνα
με αυτό έπρεπε να πετύχουν από
την Τουρκία να παραχωρήσει
ανεξαρτησία στους Ελληνες.
Την άμεση επέμβαση των
ευρωπαϊκών δυνάμεων στον
ελληνικό αγώνα την επιτάχυνε το
ότι τον Απρίλη του 1827 η εθνική
συνέλευση της Τροιζήνας ανέδειξε
κυβερνήτη της Ελλάδας τον
άλλοτε υπουργό Εξωτερικών της
Ρωσίας Ιωάννη Καποδίστρια. Για
το Λονδίνο και το Παρίσι η εκλογή
Καποδίστρια αποδείκνυε πως η
ρωσική επιρροή είχε δυναμώσει
στην Ελλάδα.
Στις 6 Ιουλίου του 1827
η Ρωσία, η Αγγλία και η Γαλλία
υπογράφουν στο Λονδίνο μια

συμφωνία για την «ειρήνευση
στην Ελλάδα». Οι τρεις αυτές
δυνάμεις πρότειναν στην Τουρκία
να σταματήσει τις πολεμικές
επιχειρήσεις, να ανακαλέσει από
την Ελλάδα τον τουρκοαιγυπτιακό
στόλο και στρατό και να παραχωρήσει στους Ελληνες ανεξαρτησία.
Τυπικά θα εξουσίαζε την ανεξάρτητη Ελλάδα ο σουλτάνος. Η
τουρκική κυβέρνηση απέρριψε
τις προτάσεις αυτές και άρχισε να
προετοιμάζεται, για να επιτεθεί
εναντίον των νήσων που τις
κρατούσαν οι Ελληνες.
Ο ι σ ύ μ μ α χο ι α πά ν τ η σ α ν
στην εισβολή των Τούρκων στη
Μεσσηνία στέλνοντας στις ελληνικές ακτές μια ναυτική μοίρα
που κατέπλευσε στον όρμο του
Ναυαρίνου, όπου ήταν ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος. Πρώτος
άνοιξε πυρ ο τουρκοαιγυπτιακός
στόλος που ήταν μεγαλύτερος
(126 πλοία απέναντι σε 27 που
είχε η ενωμένη ρωσοαγγλογαλλική
μοίρα). Η ναυμαχία που άρχισε
στις 20 Οκτώβρη 1827, τελείωσε
με ολοκληρωτική καταστροφή του
τουρκοαιγυπτιακού στόλου.
Η τελική έκβαση της ναυμαχίας
του Ναυαρίνου ήταν, όπως
αποδείχτηκε, έξω από τα σχέδια
της Αγγλίας, η οποία δεν ήθελε
την καταστροφή του τουρκικού
στόλου, αφού έτσι θα άλλαζαν οι
ναυτικές ισορροπίες στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο υπέρ της
Ρωσίας. Μάλιστα, ο βασιλιάς της
Αγγλίας χαρακτήρισε τη ναυμαχία
«θλιβερό επεισόδιο».
Ο Γιάννης Κορδάτος γράφει
στην «Ιστορία της Νεώτερης
Ελλάδας»: «Η Συνθήκη του Λονδίνου, άσχετα αν δεν ικανοποιούσε
απόλυτα τις ελληνικές βλέψεις,
ήταν ο πρόλογος των κατοπινών
διπλωματικών ζυμώσεων που
καταλήξανε στην ίδρυση του
Ελληνικού Κράτους».

Ç áðïöñÜäá çìÝñá ôçò 21çò ôïõ
Áðñßëç 1967, çìÝñá êáôÜ ôçí ïðïßá ïé
åñðýóôñéåò ôùí ôáíêò óõíÝèëéâáí êáé ôá
ôåëåõôáßá ß÷íç äçìïêñáôßáò óôçí ÅëëÜäá,
èá ìåßíåé ãéá ôïí åëëçíéêü ëáü ìéá ìáýñç
åðÝôåéïò áíáèÝìáôïò, ðñïâëçìáôéóìïý
áëëÜ êáé ìüíéìçò åãñÞãïñóçò ãéá ôç
èùñÜêéóç ôçò äçìïêñáôßáò. Ç ÅëëÜäá
ôç óçìáíôéêÞ åêåßíç óôéãìÞ âñéóêüôáí
óå öïõñôïõíéáóìÝíï ðÝëáãïò åíþ Ýíáò
Üãíùóôïò ðõñÞíáò áîéùìáôéêþí ôïõ
åëëçíéêïý óôñáôïý öéëïäïîïýóáí áðü
êáéñü ìå óõíùìïóßåò êáé ðñáîéêüðçìá
íá ðáßîïõí ôïí ñüëï ôçò «áóðßäáò»
ôïõ Ýèíïõò êáé ôùí «ðåðñùìÝíùí» ôïõ
ìå ðñüó÷çìá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôïõ
«áõîáíüìåíïõ êïììïõíéóôéêïý êéíäýíïõ».
Ïé åíÝñãåéåò ôïõ Ýêðôùôïõ âáóéëéÜ
Êùíóôáíôßíïõ óôç äéÜñêåéá ôçò âáóéëåßáò ôïõ ïäÞãçóáí ôç äçìïêñáôßá óå
åðéêßíäõíåò ðåñéðÝôåéåò. Ïé ìáýñïé
óõíôáã-ìáôÜñ÷åò, åêìåôáëëåõüìåíïé
ôçí áóôÜèåéá ðïõ ïäÞãçóå óå ôñïìåñÜ
áäéÝîïäá êáé óôçí ðáñÜëõóç ôçò ÂïõëÞò,
ìåôÜ ôï âáóéëéêü ðñáîéêüðçìá ôçò 15çò
ôïõ Éïýëç 1965, áíÝëáâáí íá «óþóïõí»
ôçí ÅëëÜäá.
Óßãïõñá ç óõìâïëÞ ôïõ ðáëáôéïý
óôçí åêôñïðÞ ôçò äçìïêñáôßáò õðÞñîå
êáèïñéóôéêÞ, åíþ Ýíôïíá ðñüâáëëå ôï
ëáúêü áßôçìá ãéá ôïí ó÷çìáôéóìü ìéáò
áìåñüëçðôçò õðçñåóéáêÞò êõâÝñíçóçò
êáé ç äéåíÝñãåéá åêëïãþí óôá ðëáßóéá
ôùí óõíôáãìáôéêþí ðñïèåóìéþí. ÁëëÜ
ôï ðáëÜôé êáé ïé åãêÜèåôïé õðïóôçñéêôÝò
ôïõ êáôåóôçìÝíïõ åß÷áí Þäç äéáâåß ðñï
ðïëëïý ôïí Ñïõâéêþíá, êáé åß÷áí êÜíåé
Üëëåò åðéëïãÝò ðïõ åõíïïýóáí ôçí
áíÜëçøç ôçò åîïõóßáò áðü ôïõò óôñáôçãïýò ãéá íá óþóïõí äÞèåí ôçí ÅëëÜäá
áðü ôï... ÷Üïò êáé ôçí êáôáóôñïöÞ. Ïé
«äéáâïõëåýóåéò» êáé ôá äéáâïýëéá ôùí
ðáñáóôñáôéùôéêþí Ýêáíáí öáíåñü üôé ç
ðïëéôéêÞ áíôéìåôþðéóçò ôçò êñßóçò åß÷å
Þäç ëÞîåé. Áí êáé ôá ðñÜãìáôá Ýäåé÷íáí
üôé ôï ðáëÜôé êáé ïé õðïôáêôéêïß ôïõ ïäçãïýóáí êÜèåôá ôïí åëëçíéêü ëáü óôç
óýãêñïõóç êáé ôç äéáìÜ÷ç, ïé äõíÜìåéò
ôïõ êáôåóôçìÝíïõ åðÝìåéíáí ìå üóá
ôñï÷éïäñïìïýóáí íá óõìðåñéöÝñïíôáé
ìå ðåñéöñüíçóç óôéò ëáúêÝò ðñïóäïêßåò
ìå ðñáêôéêÝò äéáðüìðåõóçò ôùí äçìïêñáôéêþí ëåéôïõñãéþí ôïõ êñÜôïõò êáé ôçò

ÂïõëÞò.
Ïé ëáúêÝò äéáäçëþóåéò óôïõò äñüìïõò ôçò ÁèÞíáò êáé ôï öïýíôùìá ôïõ
öéëåéñçíéêïý êáé ôïõ äçìïêñáôéêïý êéíÞìáôïò äåí Üöçíáí ýðíï óôá âëÝöáñá
ôïõ êáôåóôçìÝíïõ. Ïýôå ïé áêñüôçôåò
ôïõ ðáñáêñÜôïõò êáé ïé ðïëéôéêÝò
äïëïöïíßåò üðùò áõôÞ ôïõ âïõëåõôÞ
ôçò ÅÄÁ Ãñçãüñç ËáìðñÜêç áðåôÝëåóáí
ôñï÷ïðÝäç óôï ðåñáéôÝñù öïýíôùìá
áõôïý ôïõ ãéãáíôéáßïõ ëáúêïý êéíÞìáôïò
ôçò áëëáãÞò. Áíôßèåôá, ôï êáôåóôçìÝíï
èïñõâçìÝíï êáôåëÞöèç áðü ðáíéêü
êáé óýã÷õóç ìåôÜ ôç ãåëïéïðïßçóç
ðïõ õðÝóôç óôç óôçìÝíç õðüèåóç
ôïõ ÁÓÐÉÄÁ êáé ôïõ ðñùôáãùíéóôÞ ôïõ
Ãåþñãéïõ Ãñßâá. Áõôüò Þôáí Ýíáò áêüìç
ëüãïò ðïõ ùèïýóå ôï êáôåóôçìÝíï êáé
óõãêåêñéìÝíá ôïí Áíþôáôï Áñ÷ïíôá
óå Üëëåò ìåãáëýôåñåò åêôñïðÝò êáé óå
äéêôáôïñéêÝò ëýóåéò. ÊáôÜ óõíÝðåéáí ï
ëüãïò ãéá óôñáôéùôéêÞ äéêôáôïñßá ìÝóá ó'
áõôü ôï Ýíôïíá öïñôéóìÝíï êëßìá ãéíüôáí
ïñáôüò.

Ο... κομμουνιστικός κίνδυνος

Óôéò 23 ôïõ ÃåíÜñç 1966 ç åöçìåñßäá
«Åëëçíéêüò ÂïññÜò» åäçìïóßåõóå Ýíá
ðåñßåñãï Üñèñï õðü ìïñöÞ áíïéêôÞò
åðéóôïëÞò ðñïò ôïí ÂáóéëÝá ðïõ ôïí
êáëïýóå íá ðáñÝìâåé, ìå ôçí õðïãñáöÞ
«Áîéùìáôéêïß». ÄéáêñéôéêÞ Ýñåõíá, ç ïðïßá
Ýãéíå, Ýäåéîå üôé ïé óõíôÜêôåò ôïõ Üñèñïõ
Þóáí üíôùò áîéùìáôéêïß åí åíåñãåßá ìå
åðéêåöáëÞò ôïí ôáîßáñ÷ï Ðáôôáêü!
Åíá Üëëï ìÝëïò ôçò ßäéáò ïìÜäáò, ï
ôüôå áíôéóõíôáãìáôÜñ÷çò Ã. Ðáðáäüðïõëïò, êáôÞããåéëå áðü ôï 1963 üôé óôï
óôñÜôåõìá õðÜñ÷ïõí äÞèåí êïììïõíéóôéêïß ðõñÞíåò ðïõ åðéäßäïíôáé óå óáìðïôÜæ. Êáé ðñïò åðßññùóç áõôïý ôïõ
ãåãïíüôïò ï ßäéïò ñß÷íåé óå íôåðüæéôï
âåíæßíçò óôñáôéùôéêïý öïñôçãïý óôïí
Åâñï æÜ÷áñç êáé åðéññßðôåé åõèýíåò
ãéá ôçí «åðïíåßäéóôç áõôÞ ðñÜîç» óå
«êïììïõíéóôéêü äÜêôõëï».
Ìå áõôÝò ôéò ðñïâïêáôüñéêåò åíÝñãåéåò åâïìâáñäßæåôï ç êïéíÞ ãíþìç ôçò
ÅëëÜäáò, ãéá ôçí ðñïå-ôïéìáóßá ôïõ
êáôÜëëçëïõ êëßìáôïò ðñïò åðéâïëÞ óôñáôéùôéêÞò äéêôáôïñßáò.
Ενώ ετοιμαζόταν πραξικόπημα από
τους φιλοβασιλικούς στρατηγούς, οé
óõíôáãìáôÜñ÷åò με επικεφαλής το

συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο,
άνθρωπο της αμερικανικής ΣΙΑ, τους
αιφνιδίασαν êáé με πραξικόπημα που
διενήργησαν στις 21 Απριλίου 1967
áíÝëáâáí... åí ïíüìáôé èåïý êáé áíèñþðùí
(!) ôï óùôÞñéïí Ýñãï íá óþóïõí ôçí
ÅëëÜäá «áðü ôïõò êïììïõíéóôÜò êáé
ôá Üëëá åèíéêÜ æéæÜíéá», èÝôïíôáò ôïí
äýóìïéñï ëáü óôïí «ãýøï». Ï åëëçíéêüò
ëáüò Ýæçóå óôï óêïôÜäé ãéá ìéá ïëüêëçñç
åðôáåôßá ìÝ÷ñéò üôïõ «áíáíÞøåé» áðü
ôá óöÜëìáôÜ ôïõ êáé «áíáâáðôéóèåß»
óôá íÜìáôá ôïõ «öïßíéêá» -ôïõ èëéâåñïý
ðïõëéïý- åèíéêïý, óõìâüëïõ «ôçò
óôñáôéùôéêÞò åðáíáóôÜóåùò» ðïõ êïóìïýóå ðëáôåßåò êáé óôñáôüðåäá.
Ôï êáèåóôþò ôùí èåñìïêÝöáëùí
ôïõ «ÅËËÁÓ - ÅëëÞíùí ×ñéóôéáíþí»
«ïëïêëÞñùóå» ôï èëéâåñü Ýñãï ôïõ êáé
ôïí êýêëï æùÞò ôïõ ìå ôï ðñïäïôéêü
ðñáîéêüðçìá ôçò ×ïýíôáò êáé ôçò ÅÏÊÁ
Â' ðïõ Ýöåñå ôïí Áôôßëá óôçí Êýðñï ôïí
ìáýñï Éïýëç ôïõ 1974. Ãéá ôçí προδοσία
åêåßíç åîáêïëïõèåß áêüìç íá ôï ðëçñþíåé
ç Êýðñïò, ç ïðïßá âñßóêåôáé óÞìåñá
áíôéìÝôùðç ìå ôïí êßíäõíï ôçò ïñéóôéêÞò
äé÷ïôüìçóçò.

Η φιλοσοφία της Χούντας
για το Κυπριακό

Óôçí ðåñßïäï ôçò ðáíôïäõíáìßáò
ôïõ, ï áíåêäéÞãçôïò óõíôáãìáôÜñ÷çò Ã.
Ðáðáäüðïõëïò, óå ìéá ðåñéóðïýäáóôç
óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôç «ÌéëéÝô» ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò, äéåôýðùóå ôá åîÞò
áíáôñé÷éáóôéêÜ óáí ôéò áñ÷Ýò ëýóçò ôïõ
Êõðñéáêïý:
«Äõíáôüí», åßðå, «ðÜíôïôå íá õðÜñ÷ïõí äéáöïñÝò ìåôáîý ÅëëÜäïò êáé Ôïõñêßáò. ÁëëÜ åÜí ðñÜãìáôé ðéóôåýïõí åéò
ôçí öéëßáí ôùí, äýíáíôáé íá äéåõèåôÞóïõí
ôéò äéáöïñÝò ôïõò. ÅÜí ôï áíôéêåßìåíïí
ôçò áíôéäéêßáò ìåôáîý äýï áíäñþí,
ðé-óôåõüíôùí åéò ôçí öéëßáí ôùí, åßíáé
ìßá ãõíáßêá, äýíáíôáé íá ãßíïõí åðß ôé
äéÜóôçìá áðü êïéíïý ößëïé ìå áõôÞí ôçí
ãõíáßêá. Áëë' ïõäåßò åî' áõôþí èá åêèÝôåé
áõôÞí ôçí öéëßáí.
Äéüôé ç öéëßá ôùí åßíáé ðåñéóóüôåñïí
óçìáßíïõóá êáé äéüôé äéÜ ôçò öéëßáò ôùí
ðñïöõëÜóóïõí áõôÞí ôçí ãõíáßêá áðü ôïõ
íá êáôáóôñÝøåé ôçí öéëßáí ôùí êáé äåí ôçí
ïäçãïýí óôá ÷áñÝìéá...».
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Το Κοινότικο Γηροκομείο είναι ανοικτό
και έτοιμο να σας εξυπηρετήσει!

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

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

ΠΑΝΩ: Από το Πικ Νικ που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Ν.Α. “Ο
Ταξιάρχης” στο Glenelg την Καθαρά Δευτέρα 15 Μαρτίου.

Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης

Τραπέζια της Αγάπης - Ανακοίνωση

Το γραφείο των Κοινωνικών
Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας
θα ήθελε να σας ενημερώσει για
το πρόγραμμα των Τραπεζιών της
Αγάπης για τον μήνα τον Απρίλιο
2021:

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Salisbury στην
αίθουσα του North Football Club,
39-41 Bagster Road, Salisbury
Downs.

ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Κυρίες μέλη του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Ν.Α.
“Ο Ταξιάρχης” που συμμετείχαν στον καθιερωμένο διαγωνισμό για το καλύτερο καπέλο.

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
Πέμπτη 1 Απριλίου 2021: Mitcham Community Centre, 242
Belair Road, Lower Mitcham
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»,
στο Camden Hall, Camden ComΚυριακή 25 Μαΐου: Παρακαmunity Centre, Carlisle Street και
λούμε σημειώστε ότι ο Ι.Ν. Αγίων
Carlton Road γωνία, Camden Park
Κων/νου και Ελένης αντί για το Τρα-

πέζι της Αγάπης, θα διοργανώσει
Τετάρτη 7 Απριλίου 2021: Γεύμα για την Κυριακή των Βαΐων.
Τραπέζι της Αγάπης Salisbury στην
αίθουσα του North Football Club,
Επίσης, το Τραπέζι της Αγάπης
39-41 Bagster Road, Salisbury Ι . Ν . Αγ ί ο υ Ν ι κολά ο υ δ ε ν θ α
Downs.
πραγματοποιηθεί κατά τον μήνα
Απρίλιο, διότι πέφτει μέσα στην
Πέμπτη 8 Απριλίου 2021: Μεγάλη Εβδομάδα.
Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
Επίσης, σε περίπτωση που
Mitcham Community Centre, 242
δεν αισθάνεσθε καλά ή έχετε
Belair Road, Lower Mitcham
συμπτώματα παρόμοια με αυτά
Τ ρ ί τ η 1 3 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 2 1 : της γρίππης, δεν μπορείτε να
Τραπέζι της Αγάπης Κοίμησης της παρευρεθείτε στα τραπέζια. Εάν
Θεοτόκου: στην αίθουσα του Ι.Ν. παρευρεθείτε και το προσωπικό μας
Κοίμησης της Θεοτόκου, 1Α William παρατηρήσει ότι δεν αισθάνεσθε
καλά, θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε
Street, Croydon
στο σπίτι σας.
Πέμπτη 15 Απριλίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»,
στο Camden Hall, Camden Community Centre, Carlisle Street και
Carlton Road γωνία, Camden Park
Τρίτη 20 Απριλίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Ταξιάρχης»:
στην αίθουσα του Ολύμπικ Χωλ, 288
Franklin Street, Adelaide

Για περισσσότερες πληροφορίες
ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των
Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 0500 ή με τα Γραφεία
της Κοινότητας στο 8231 4307.
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Aυστραλίας

ΠΑΝΩ: Glandore Group at Camden Community Centre – «Φτιάχνοντας παστέλι!» - Από
αριστερά προς τα δεξιά Ειρήνη Γρηγορή, Κατίνα Φουμάκη, Αδριανή Ελευθερίου.
ΚΑΤΩ: Από αριστερά προς τα δεξιά, Αναστασία Σουρμπή, Μηλιά Καλογιάννη, Ειρήνη
Γρηγορή, Κατίνα Φουμάκη
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΠΑΝΩ: Ασφυκτικά γεμάτο ήταν το χωλ του Αγίου Νικολάου στο πρώτο τραπέζι της αγάπης
που έγινε την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου από το γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Κοινότητας. Στο στιγμιότυπο όρθιος ο κόσμος κατά την ώρα της προσευχής από τον Κοινοτικό
κλήρο, πριν το σερβίρισμα του πλούσιου γεύματος της Φιλοπτώχου.
ΚΑΤΩ: Ο Κοινοτικός κλήρος που τέλεσε το τρισάγιο στο Ηρώον του Καθεδρικού Ναού των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών για την 25η Μαρτίου μπροστά σε ένα βουνό από στεφάνια που
κατέθεσαν πολιτικοί και παροικιακοί παράγοντες στη μνήμη των αγωνιστών του 1821

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές.
Εκκλησιαστική συμμετοχή κατά τη
διάρκεια του Covid-19.
ΜΗΝ παρευρεθείτε στην εκκλησία εάν
έχετε συμπτώματα πυρετού, πονόλαιμου
ή γρίπης. Εάν έχετε τέτοια συμπτώματα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμαστεί για το
COVID-19.
Με βάση τις τρέχουσες οδηγίες από
την κυβέρνηση, από τις 14 Δεκεμβρίου
ισχύουν:
• Ένα ανώτατο όριο 200 ατόμων για
κηδείες και όριο 200 ατόμων σε γάμους
• Ανώτατο όριο 50 ατόμων, για
συγκεντρώσεις σε ιδιωτικές κατοικίες.
Οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις θα είναι 200
άτομα.
• Ο κανόνας του 1 ατόμου ανά 2
τετραγωνικά μέτρα εξακολουθεί να ισχύει.
Ισχύει φυσική απόσταση 1,5 μέτρων όπου
και όποτε είναι δυνατόν.
• Οι Ιεροί Ναοί Ταξιάρχης & Κοιμήσεως
της Θεοτόκου μπορούν να έχουν το πολύ
120 άτομα για τακτικές εκκλησιαστικές
υπηρεσίες. Οι Ιεροί Ναοί Αγίων Νικολάου
& Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης μπορούν
να έχουν το πολύ 80 άτομα για τακτικές
εκκλησιαστικές υπηρεσίες.
Επίσης μπορείτε να προσευχηθείτε
από το σπίτι και να μοιραστείτε αυτές
τις Εκκλησιαστικές Θείες Λειτουργίες/
Ακολουθίες με απλό συντονισμό σε αυτές,
που μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο
(internet) και συγκεκριμένα από την
ιστοσελίδα: -https://www.youtube.com/
channel/UChtkRwfMQ1SRhZfENour9iw/
live η θα ακούσετε στο Radio Doriforos
on 152.125 MHz or http://www.doriforos.
com.au/

08.30 μμ. : Μνεία ποιούμεθα Ιωσήφ
του παγκάλου και της υπό του Κυρίου
καταρασθείσης και ξηρανθείσης συκής. Η
ακολουθία Του Νυμφίου.
27η ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ :
Η παραβολή
του Κυρίου περί των δέκα παρθένων. Η
ακολουθία Του Νυμφίου.
1. Το πρωί ο εσπερινός μετά της Θείας
Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων,
από ώρας 08.00 έως 09.30 π.μ.
2. Την εσπέρα η Ακολουθία Του Νυμφίου,
από ώρας 07.00 έως 08.30 μ.μ.
28η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ : Μνεία της
αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης
γυναικός.
1. Το απόγευμα το Μυστήριο του ιερού
Ευχελαίου, από ώρας 05.30 έως 06.30
π.μ.
2. Την εσπέρα η Ακολουθία Του Νυμφίου,
από ώρας 07.00 έως 09.00 μ.μ.
29η ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΤΗ : Τον ιερόν νιπτήρα
εορτάζομεν, τον μυστικόν δείπνον, την
υπερφυά προσευχή και την προδοσίαν
αυτήν.
1. Το πρωί ο εσπερινός και η Θεία
Λειτουργία του Βασιλείου του Μεγάλου,
από ώρας 08.00 έως 10.00 π.μ.
2. Την εσπέρα η Ακολουθία των αγίων
και φρικτών Παθών (12 Ευαγγέλια), από
ώρας 07.00 έως 10.30 μ.μ.

4η Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) 08.00 – 11.00
πμ. : Γεωργίου οσίου του εν Μαλεώ.

30η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Τα άγια
και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και
σωτήρος ημών ιησού χριστού, έτι δε μνεία
της του ευγνώμονος ληστού εν τω Σταυρώ
ομολογίας.
1. Το πρωί η ακολουθία των Μεγάλων
Βασιλικών Ωρών, από ώρας 08.00 έως
10.30 π.μ.
2. Ο εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου,
της αποκαθηλώσεως, από ώρας 02.30
έως 04.00 μ.μ.
3. Την εσπέρα η ακολουθία του Επιταφίου
Θρήνου, από ώρας 07.00 έως 11.00 μ.μ.
4. ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 09.00 μ.μ.

7η Δ΄ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 07.00
– 08.30 μμ. : Καλλιοπίου και Ακυλίνης
μαρτύρων. Ο εσπερινός μετά της ιεράς
ακολουθίας των Προηγιασμένων Δώρων.

Κάθε Πέμπτη πρωί από ώρας 10.00 έως
11:00 π.μ. Θεία Λειτουργία στον Ιερόν
Ναό Αγίων Αναργύρων στο Ελληνικό
Γηροκομείο και Γηριατρείο του Ρίντλιτον.

9η Δ΄ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
07.00 – 08.30 μμ. : Ευψυχίου μάρτυρος.
Οι Δ΄ Χαιρετισμοί της Υπεραγίας
Θεοτόκου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ –
ΓΗΡΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΡΥΝΤΛΕΤΟΝ ΝΑ.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

2α Γ΄ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
07.00 – 08.30 μμ. : Τίτου οσίου. Οι Γ΄
Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου.

11η Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 08.00
– 11.00 πμ. : Ιωάννου οσίου συγγραφέως
της Κλίμακος.
14η Ε΄ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 07.00
– 08.30 μμ. : Ἀρίσταρχος, Πούδης καί
Τρόφιμος ἐκ τῶν 70. Ο εσπερινός μετά
της ιεράς ακολουθίας των Προηγιασμένων
Δώρων.
16η Ε΄ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
07.00 – 09.00 μμ. : Αγάπης, Ειρήνης
και Χιονίας των μαρτύρων. Ο Ακάθιστος
Ύμνος της Υπεραγίας Θεοτόκου.
18η Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 08.00
– 11.00 πμ. : Μαρίας οσίας της Αιγυπτίας.
21η ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 07.00 –
08.30 μμ. : Ιανουαρίου ιερομάρτυρος. Ο
εσπερινός μετά της ιεράς ακολουθίας των
Προηγιασμένων Δώρων.
24η ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 08.00 –
10.00 πμ. : Ελισάβετ της οσίας.
25η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 08.00 –
11.00 πμ. : Η εις Ιερουσαλήμ είσοδος του
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Μάρκου του
αποστόλου και ευαγγελιστού.

ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΑΓΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
25η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 07.00 – 08.30
μμ. : Η ακολουθία Του Νυμφίου.
2 6 η Μ Ε ΓΑ Λ Η Δ Ε Υ Τ Ε ΡΑ 0 7 . 0 0 –

89 Hawker Street, Brompton, SA 5007
Τηλέφωνο : 08-83401155

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2021
28η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 09.30 – 11.30
πμ. : Μνεία της αλειψάσης τον Κύριον
μύρω πόρνης γυναικός. Το Μυστήριο
του ιερού Ευχελαίου, αμέσως μετά ο
εσπερινός μετά της ιεράς ακολουθίας των
προηγιασμένων δώρων.
30η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.00 –
12.30 μμ. : Τα άγια και φρικτά πάθη του
Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών ιησού
χριστού, έτι δε μνεία της του ευγνώμονος
ληστού εν τω σταυρώ ομολογίας. Ο
Όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου, η
ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, και
περιφορά Επιταφίου.
01η MAIOY - ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
06.00 – 07.00 μμ. : Η θεόσωμος ταφή
και η εις άδου κάθοδος του Κυρίου και
Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
Η ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, αμέσως
μετά ο Όρθρος της Αναστάσεως.
Εκ του Γραφείου της Πρωτοσυγκελίας
AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC
GREEK ORTHODOX CHURCH OF
AMERICA & AUSTRALIA & GREEK
ORTHODOX COMMUNITY OF S.A.
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Ακλόνητη
Οικογένεια
Του Στηβ Θεοφάνους
Ένα μηνιαίο άρθρο
για την Ελληνική οικογένεια που δίνει πρακτικές συμβουλές για
το γάμο, για τις οικογενειακές σχέσεις, και για
την ανατροφή των παιδιών.
Τι ψέματα πιστεύει η
έφηβη κόρη σου;
Τα χρόνια της εφηβείας είναι δύσκολα. Οι έφηβοι ψάχνουν να
βρουν οποιονδήποτε και ο,τιδήποτε που θα
τους κάνει να νιώσουν ότι είναι πολύτιμοι,
ότι έχουν αξία. Δυστυχώς, αυτό το ψάξιμο
πολλές φορές τους οδηγεί σε επικίνδυνα
ψέματα που μπορούν να επηρεάσουν τη
ζωή τους. Παραθέτουμε δύο ψέματα που
πολλά κορίτσια στην εφηβεία πιστεύουν και
πώς μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε με
αλήθεια. Το πρώτο ψέμα που πιστεύουν
είναι ότι πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη
εξωτερική εμφάνιση για να τις αγαπήσουν.
Εμείς, ως γονείς, έχουμε το χρέος να
αγαπούμε τις κόρες μας λέγοντάς τους ότι
είναι όμορφες ... και εξωτερικά και εσωτερικά
... έτσι ακριβώς όπως είναι. Το δεύτερο ψέμα
που πιστεύουν είναι ότι η αξία τους εξαρτάται
από το πώς τις βλέπουν οι άλλοι. Γιαυτό
εμείς πρέπει να τους διδάξουμε ότι η αξία
τους εξαρτάται και προσδιορίζεται από την
προσωπικότητά τους -- από το ποιες είναι -όχι πώς τις βλέπουν οι άλλοι.
Ξέρεις τι χρειάζεται για να είσαι κάθε
στιγμή μέσα στη ζωή του παιδιού σου;
Για να συμβεί αυτό πρέπει να φροντίζεις
πάντοτε να αποτελείς μέρος της ζωής του
. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης των Νέων
πρόσφατα απέδειξε τη σπουδαιότητα
αυτής της αλήθειας στην έκθεσή τους
που αποκαλύπτει ότι οι γονείς που
παρακολουθούσαν από κοντά τη ζωή του
παιδιού τους μεγάλωσαν εφήβους που
ήπιαν οινοπνευματώδη ποτά, κάπνισαν και
έκαναν χρήση ναρκωτικών λιγότερο από
το γενικό πληθυσμό των εφήβων. Γιαυτό
φρόντισε να γίνεις μέρος της ζωής του
παιδιού σου για να αλλάξει η ζωή του προς
το καλύτερο ακολουθώντας αυτά τα τρία
απλά βήματα. Πρώτον, να ελέγχεις αυτά στα
οποία είναι εκτεθειμένο το παιδί σου μέσω
της τηλεόρασης, του διαδικτύου , και της
μουσικής. Δεύτερον, να παρακολουθείς την
πρόοδό του στο σχολείο και στις εξωσχολικές
δραστηριότητές του υπενθυμίζοντάς του ότι
θέλεις να κάνει το καλύτερο που μπορεί, και
όχι να επιδιώκει το τέλειο. Τέλος, να ελέγχεις
και να παρακολουθείς την ασφάλεια του
παιδιού σου. Με άλλα λόγια, να ξέρεις με
ποιους συναναστρέφεται και περνάει την
ώρα του μαζί τους ή πού πηγαίνουν μετά το
σχολείο.
Ποια είναι τα πράγματα που κάνεις για
το/τη σύζυγό σου που στην ουσία είναι
για σένα;
Εγώ προσωπικά έχω κάνει πολλά
πράγματα για τη Μαρία , τη γυναίκα μου,
που στην ουσία ήταν για μένα. Υποθέτω
ότι κι εσείς κάνατε το ίδιο για τη γυναίκα
σας ή οι γυναίκες για τον άντρα τους. Ποια
είναι μερικά από αυτά που οι άντρες κι οι
γυναίκες τα κάνουν τάχα για το ταίρι τους;
Πρώτα, πρώτα, αγοράζουν ένα ωραίο δώρο
για τον άλλον που στην πραγματικότητα είναι
για κείνους τους ίδιους ... ο άντρας που
αγοράζει ένα καλάμι ψαρέματος για κείνην
για να ψαρεύει πιο πολύ ... η γυναίκα που
αγοράζει εισιτήρια για τον κινηματογράφο
για κείνον για ένα έργο που θέλει εκείνη να
δει. Δεύτερον, κάνουν πράγματα νια να
πάρουν κάτι ως αντάλλαγμα ... όπως πλένει
τα πιάτα για να καλοπιάσει τη γυναίκα του
ελπίζοντας ότι θα ακολουθήσει αργότερα
κάτι ευχάριστο. Εγώ τουλάχιστο το κάνω.
Εσείς;
Πώς μπορείς να πάρεις σοβαρές
αποφάσεις που θα οικοδομήσουν το
γάμο σου;
Δεν είναι μόνο οι αποφάσεις αυτές
καθαυτές που επηρεάζουν την οικογένειά
σου αλλά κι ο τρόπος που τις παίρνεις.
Σωστές αποφάσεις είναι εκείνες που παίρνεις
όταν ακολουθείς τη σωστή διαδικασία. Να
μην ξεχνάς τη βασική αρχή ότι καμία μεγάλη
απόφαση δεν πρέπει να παίρνεις χωρίς
την πλήρη συγκατάθεση του άντρα σου/
της γυναίκας σου. Όταν παίρνεις αποφάσεις
χωρίς τη γνώμη του άντρα σου/της γυναίκας
σου είναι σα να λες, “Δεν υπολογίζω τη
γνώμη σου ή δε χρειάζομαι την άποψή σου
... το αποφάσισα.” Επίσης, να μελετάτε
τα υπέρ και τα κατά μαζί πριν πάρεις την
απόφασή σου.
Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο,
στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Επιστημονικά - Θέματα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρώπη : Οι χειρότερες ξηρασίες
εδώ και 2.000 χρόνια

Από το 2014 και μετά
έχουν καταγραφεί οι
χειρότερες ξηρασίες στην
Ευρώπη εδώ και δύο χιλιετίες, σύμφωνα με διεθνή
ομάδα επιστημόνων.
Βασική αιτία, αναφέρουν,
είναι η κλιματική αλλαγή.
Και προειδοποιούν με
περαιτέρω επιδείνωση του
φαινομένου
Ο ι κα ύ σ ω ν ε ς κα ι ο ι
ξηρασίες των τελευταίων
επτά ετών που σαρώνουν
την Ευρώπη είναι οι
χειρότεροι και οι καταστροφικότερες των τελευταίων δύο χιλιετιών, αναφέρει διεθνής ομάδα επιστημόνων.
Κατέληξαν σε αυτό
το συμπέρασμα κατόπιν
ενδελεχούς μελέτης, στο
πλαίσιο της οποίας ανέλυσαν δακτυλιοειδείς εντοµές κορμών δένδρων,
αντλώντας έτσι στοιχεία σε
βάθος 2.110 ετών, μέχρι
πίσω στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
« Ό λ ο ι γ ν ω ρ ί ζο υ μ ε
την αλληλουχία των εξαιρετικά ζεστών και ξηρών
καλοκαιριών, που είχαμε
τα τελευταία χρόνια», λέει
ο επικεφαλής της έρευ-νας,
καθηγητής Ουλφ Μπούντγκεν στο πανεπιστήμιο του
Κέμπριτζ.
«Τα αποτελέσματα της
έρευνάς μας δείχνουν ότι
αυτό που βιώσαμε είναι
πρωτοφανές», επισημαίνει.

Πλοίο αγκυροβολημένο σε αποξηραμένη λίμνη
Ειδικά οι καύσωνες και
οι ξηρασίες που έχουν
καταγραφεί από το 2014
και μετά «δεν έχουν προηγούμενο, τουλάχιστον τα
τελευταία 2.000 χρόνια».
Οι συντάκτες της έρευνας, η οποία δημοσιεύτηκε
στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Geoscience
απέκλεισαν την ηφαιστειακή
δραστηριότητα και τους
ηλιακούς κύκλους ως αιτίες
αυτής της μακροπρόθεσμης
τάσης. Ως βασικότερες
αιτίες για την κλιμακούμενη
ένταση των φαινομένων
αναφέρουν την κλιματική
αλλαγή, την υπερθέρμανση
του πλανήτη και τις ανε-

παίσθητες αλλαγές στην
τροχιά της Γης.
«Οι ακραίες συνθήκες
θα γίνουν πιο συχνές»,
υπογραμμίζει ο επικεφαλής
της έρευνας, «κάτι που
θ α μ πο ρ ο ύ σ ε ν α ε ί ν α ι
καταστροφικό για τη
γεωργία, τα οικοσυστήματα
και τις κοινωνίες στο σύνολό
τους».
Σύμφωνα, δε με τον
καθηγητή Μίροσλαβ Τρνκα,
μέλος της ερευνητικής ομάδας, «τα συμπεράσματά
μας επιβεβαιώνει ο άνευ
προηγουμένου αφανισμός
των δασών, σε μεγάλο
μέρος της κεντρικής Ευρώπης».

Μετά τους Αραβες εφθασαν
στον Αρη και οι Κινέζοι

Μετά τους Άραβες, και
οι Κινέζοι κατάφεραν να
φτάσουν με διαστημική
συσκευή την οποία έθεσαν
σε τροχιά γύρω από τον
πλανήτη Άρη.
Οι αποστολές από
την Κίνα και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα είναι οι
πρώτες στην ιστορία των
χωρών. Κατάφεραν αυτό
που πριν χρόνια φάνταζε
ακατόρθωτο, να φθάσουν
ε κα το μ μ ύ ρ ι α χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α
μακριά ανοίγοντας δρόμους
για περαιτέρω έρευνες για
τον κόκκινο πλανήτη του
ηλιακού μας συστήματος.
Την ερχόμενη εβδομάδα
προσεδαφίζεται στον Άρη
και ένα νέο ρόβερ της NASA
που θα ψάξει για σημάδια
εξωγήινης ζωής.
Η αποστολή των ΗΑΕ
γνωστή ως “Ελπίδα” είναι
η π ρ ώτ η δ ι α π λα ν η τ ι κ ή
αποστολή της χώρας. Ξεκίνησε το ταξίδι της τον Ιούλιο
του 2020, και μετά από 400
εκατομμύρια χιλιόμετρα και
τέθηκε σε τροχιά επιτυχώς
χθες. Στόχος της είναι να
ξεκινήσει επιστημονικές
παρατηρήσεις για καλύτερη
κατανόηση της ατμόσφαιρας
και του καιρού στον Άρη.
«Ο κόκκινος πλανήτης
κυριεύει την ανθρώπινη
φαντασία για αιώνες. Τώρα,

βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι όπου γνωρίζουμε
πολλά για τον πλανήτη και
έχουμε το όραμα και την
τεχνολογία για να εξερευνήσουμε περαιτέρω», αναφέρει η διαστημική υπηρεσία των ΗΑΕ.
Ο Άρης, σημειώνει, είναι
ένας προφανής στόχος για
εξερεύνηση για πολλούς
λόγους. «Από την επιδίωξή
μας να βρούμε ζωή έως
μια μέρα να επεκτείνουμε
τον ανθρώπινο πολιτισμό
σε άλλους πλανήτες, ο
Άρης χρησιμεύει ως μακροπρόθεσμο και συνεταιρικό
έργο για ολόκληρη την
ανθρώπινη φυλή».
Σήμερα το κινεζικό Tianwen-1 (που μεταφράζεται
ως Ουράνια Ερωτήματα)
εισήλθε στην τροχιά του Άρη.
Πρόκειται για την πρώτη
ανεξάρτητη διαπλανητική
αποστολή της Κίνας και
αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο
βήμα στις φιλοδοξίες και τις
δυνατότητες της χώρας για
κατάκτηση του διαστήματος.
Στόχος είναι να χαρτογραφήσει τη μορφολογία
και τη γεωλογία του Άρη,
ενώ θα χρησιμοποιήσει ένα
ραντάρ για εξερεύνηση
του υπεδάφους. Θα συλλέξει επίσης δεδομένα
για την ιονόσφαιρα και
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τα ηλεκτρομαγνητικά και
βαρυτικά πεδία γύρω από
τον πλανήτη. Ακόμα, θα
ψάξει για σημάδια παλαιάς
και υπάρχουσας ζωής και
θα χρησιμεύσει ως ένα
δίκτυο επικοινωνίας για
να στέλνει και να λαμβάνει
πληροφορίες από τη Γη στο
ρόβερ.Το διαστημικό σκάφος
θα προετοιμαστεί επίσης για
την απόπειρα προσεδάφισης
του ρόβερ της αποστολής,
το οποίο αναμένεται να
ακολουθήσει τον Μάιο.
Ο στερεός αυτός πλανήτης βρίσκεται τα τελευταία
χρόνια στο επίκεντρο των
ερευνών πολλών διαστημικών υπηρεσιών, αλλά
και ιδιωτικών εταιρειών,
καθώς θεωρείται ο πρώτος υποψήφιος για μια
μελλοντική ανθρώπινη
αποικία εκτός της Γης μας.
Στόχος όλων, όπως φαίνεται, είναι να καταστεί
το ανθρώπινο είδος ένα
διαπλανητικό είδος με
αποικίες και σε άλλα ουράνια
σώματα του ηλιακού μας
συστήματος διασφαλίζοντας
έ τσ ι τ η ν σ υ ν έ χ ι σ η τ η ς
ανθρωπότητας έστω και
αν αυτό συνεπάγεται αλλαγ έ ς σ τ η ν β ι ολο γ ί α το υ
ανθρώπινου οργανισμού
και στον τρόπο ζωής του
ανθρώπου.
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ΓΕΝΕΘΛΙΑ

Κλείνει 94 ο Χαράλαμπος

Τα 94 του
χρόνια θα
κλείσει στις
6 Απριλίου ο
Χαράλαμπος
Ππύρος,
πατέρας και
παππούς των
εκδοτών του
Παροικιακού
Βήματος.
Ο Χαράλαμπος
γεννήθηκε
στην Βασίλεια
της επαρχίας
Κυρηνείας,
Κύπρου
και εγκαταστάθηκε στο Ρένμαρκ από την
τουρκική εισβολή του 1974 και μετά. Το
τελευταλιο διάστημα μετακόμισε και ζει
στην Αδελαίδα. Τα παιδιά, τα εγγόνια και η
συντρόφισσα του για 61 χρόνια Αρτεμις του
εύχονται να τα υπέρ-εκατοστήσει.

ΓΕΝΕΘΛΙΑ

Κλείνει 96 ο Χρ. Στάμου
Ο Χρήστος
Στάμου,
καταγωγή τα
Καλύβια Αττικής
και κάτοικος
Ρένμαρκ,
στις 24
Απριλίου θα
κλείσει τα 96
του Χρόνια!
Ο μπάρμπα
Χρήστος,
εξακολουθεί
να είναι
δυνατός και
υγιής. Του
ευχόμαστε να
ζήσει για πολλά χρόνια ακόμη με χαρά
και με υγεία! Να μην παραλείψουμε, ο
Χρήστος είναι πιστός αναγνώστης και
υποστηρικτής του Παροικιακού Βήματος
από την ημέρα που γεννήθηκε η εφημερίδα
στο Ρένμαρκ το 1993. Δηλώνουμε
προκαταβολικά ότι στα 100 του γενέθλια
θα τον βάλουμε στην πρώτη σελίδα - όπως
και τον Χαράλαμπο πιο πάνω.

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

«Πολλά φρούτα την ημέρα τον
ψυχίατρο κάνουν πέρα»

Η κατανάλωση περισσότερων
φρούτων και λαχανικών σε
καθημερινή βάση μπορεί να
κάνει τους ανθρώπους πιο
ήρεμους, ευτυχισμένους και
ενεργητικούς, σύμφωνα με μια
νέα νεοζηλανδική επιστημονική
έρευνα.
Οι ερευνητές του Τμήματος
Ανθρώπινης Διατροφής του
πανεπιστημίου του Οτάγκο,
με επικεφαλής τη δρα Τάμλιν
Κόνερ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο βρετανικό
περιοδικό για θέματα ψυχολογίας της υγείας «British
Journal of Health Psychology»,
μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα
στα καθημερινά συναισθήματα
και στην κατανάλωση τροφών.
Για αυτό το σκοπό, ζήτησαν
από 281 νέους εθελοντές με
μέση ηλικία 20 ετών να συμπληρώνουν επί τρεις εβδομάδες
καθημερινά ένα ημερολόγιο
σχετικά με το τι έτρωγαν και,
παράλληλα, να καταγράφουν
τη συναισθηματική κατάστασή
τους με μια βάση κλίμακα
αξιολόγησης από τα πιο
αρ-νητικά έως τα πιο θετικά
συναι-σθήματα. Οι εθελοντές
έτρωγαν διάφορα φαγητά, είτε
υγιεινά, είτε ανθυγιεινά, ενώ δεν
είχαν κάποιο γνωστό πρόβλημα
υγείας.
Η μελέτη έδειξε μια στενή
σχέση ανάμεσα στην ποσότητα
των φρούτων και λαχανικών

που τρώει κανείς και στη θετική
διάθεσή του. «Τις μέρες που οι
άνθρωποι έτρωγαν πιο πολλά
φρούτα και λαχανικά, ανέφεραν
ότι ένιωθαν πιο ήρεμοι, χαρούμενοι και ενεργητικοί» δήλωσε ο
Κόνερ.
Η περαιτέρω ανάλυση
έδειξε μάλιστα ότι και την επόμ ε ν η μ έ ρ α ή τα ν κα λύ τ ε ρ η
η διάθεση όσων είχαν φάει
αρκετά φρούτα και λαχανικά
κατά την προηγούμενη μέρα,
πράγμα που, σύμφωνα με τους
ερευνητές, δείχνει ότι αυτές οι
υγιεινές τροφές επηρεάζουν
θετικά την ψυχική διάθεση. Η

επίδραση αυτή μάλιστα ισχύει
ανεξάρτητα από τον δείκτη
σωματικής μάζας του ατόμου,
δηλαδή από το πόσο παχύς ή
αδύνατος είναι.
Οι νέοι πρέπει να καταναλώνουν περίπου επτά έως οκτώ
μερίδες φρούτων και λαχανικών
τη μέρα για να δουν αισθητή
θετική αλλαγή. Μια μερίδα είναι,
κατά προσέγγιση, η ποσότητα
που χωράει στην παλάμη ή μισό
φλιτζάνι», δήλωσε η Κόνερ, που
επεσήμανε την ανάγκη να γίνουν
κι άλλες σχετικές έρευνες πάνω
στο θέμα.

Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να «κρύβει»
καρδιολογικά προβλήματα
Όσο πιο σοβαρό πρόβλημα
στύσης αντιμετωπίζει ένας άνδρας,
τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος
να πάσχει από κάποιο «σιωπηλό»
καρδιολογικό πρόβλημα, που
α κό μ α δ ε ν έ χ ε ι δ ι α γ ν ω σ τ ε ί ,
σύμφωνα με μια νέα αυστραλιανή
επιστημονική έρευνα.
Είναι η μεγαλύτερη μέχρι
σήμερα μελέτη πάνω σε αυτό
το θέμα, η οποία έρχεται να
επιβεβαιώσει ανάλογα συμπεράσματα προηγούμενων μικρότερων
μελετών. Ενώ οι προηγούμενες
έρευνες είχαν απλώς διαπιστώσει
τη σχέση ανάμεσα στα προβλήματα
στύσης και σε εκείνα της καρδιάς,
η νέα μελέτη είναι η πρώτη που
αποκαλύπτει ότι όσο χειρότερα
είναι τα πρώτα, τόσο μεγαλώνει ο
κίνδυνος και για τα δεύτερα.
Οι ερευνητές του Αυστραλιανού
Εθνικού Πανεπιστημίου, του
Ινστιτούτου Σαξ και του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, με επικεφαλής
την καθηγήτρια Έμιλι Μπανκς,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο ιατρικό περιοδικό «PLoS
Medicine», ανέλυσαν νοσοκομειακά

αρχεία και στοιχεία θανάτων, που
αφορούσαν συνολικά 95.000
άνδρες ηλικίας άνω των 45 ετών.
Η μελέτη έδειξε ότι, μεταξύ
τω ν α ν δ ρ ώ ν χω ρ ί ς ι σ το ρ ι κό
καρδιοπά-θειας, όσοι είχαν μέτρια
στυτική δυσλειτουργία, εμφάνιζαν
23% αυ-ξημένη πιθανότητα να
εισαχθούν κάποια στιγμή σε
νοσοκομείο για καρδιαγγειακό
πρόβλημα, όπως έμφραγμα, σε
σχέση με τους άνδρες που δεν
είχαν τέτοιο πρόβλημα.
Ο κίνδυνος για τους άνδρες
χωρίς καρδιολογικό ιστορικό, αλλά
με σοβαρή στυτική δυσλειτουργία,
ήταν αντίστοιχα αυξημένος κατά
35%. Τέλος, οι άνδρες που είχαν
ταυτόχρονα διαγνωσμένο καρδιολογικό και σοβαρό στυτικό πρόβλημα
ήταν 64% πιο πιθανό να κάνουν
εισαγωγή στο νοσοκομείο για άλλο
πρόβλημα με την καρδιά τους.
Ακόμα, οι άνδρες με σοβαρή
σ τ υ τ ι κ ή δ υ σ λ ε ι το υ ρ γ ί α α ν τ ι μετώπιζαν περίπου διπλάσιο
κίνδυνο πρόωρου θανάτου
σε σχέση με όσους δεν έχουν
πρόβλημα στύσης.

Ο αυξημένος καρδιολογικός
κίνδυνος που σχετίζεται με τη στύση είναι ανεξάρτητος από άλλους
παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, το κάπνισμα, το αλκοόλ και η
παχυσαρκία.
Η νέα μελέτη ενισχύει την πεποίθηση ότι η στυτική δυσλειτουργία
παίζει προειδοποιητικό ρόλο για
αφανή καρδιαγγειακά προβλήματα.
Σύμφωνα με τους Αυστραλούς
ερευνητές, πιθανώς αυτό οφείλεται
στο ότι η συσσώρευση πλάκας στις
αρτηρίες, που περιορίζει τη ροή
του αίματος (αρτηριοσκλήρωση),
εκδηλώνεται πρώτα στα μικρότερα
αιμοφόρα αγγεία, όπως αυτά που
διαθέτει το ανδρικό γεννητικό όργανο.
Μ ε α υ τ ό το σ κ ε π τ ι κό , ο ι
ουρολό-γοι ή άλλοι γιατροί που
βλέπουν ασθενείς με μέτρια έως
σοβαρά στυτικά προβλήματα θα
έπρεπε να τους συμβουλεύουν να
επισκεφθούν και τον καρδιολόγο. Τα
προβλήματα στύσης είναι αρκετά
συνηθισμένα και εμφανίζονται
περίπου στο 20% των ανδρών μετά
την ηλικία των 40 ετών.

Πίνεις κρύο νερό; Δες τι μπορεί να
συμβεί στο σώμα σου
Το κρύο νερό, ειδικά όταν η
θερμοκρασία του σώματος έχει
ανέβει, είναι κάτι τουλάχιστον
απολαυστικό. Εκείνη η ώρα που
έχει ήδη δημιουργηθεί η ανάγκη του
κι έχει μπει στη σκέψη σου είναι
τόσο επιτακτικό το να επισκεφτείς
το ψυγείο και να το «τιμήσεις»
που φαντάζει ιδανικό σενάριο.
Φαντάσου, για παράδειγμα, να
έχεις τελειώσει μόλις τη γυμναστική
σου και να έχεις λαχανιάσει ή
να ζεσταίνεσαι και να θες κάτι
δροσιστικό. Η’ απλά να θες να
απολαύσεις ένα ποτήρι νερό. Πόσες
πιθανότητες υπάρχουν να επιλέξεις
το χλιαρό της βρύσης;
Παρά την ευχαρίστηση που
μπορεί να σου προσφέρει λίγο

παγωμένο νερό, όμως, φαίνεται ότι
τελικά μπορεί να μην είναι και τόσο
καλή ιδέα, αφού διάφορες έρευνες
το συνδέουν με παρενέργειες για
τον οργανισμό μας.
1. Πολλοί είναι αυτοί που
προτείνουν το κρύο νερό ως έναν
τρόπο να δροσίσεις τον οργανισμό
σου μετά από ένα καταπονητικό
πρόγραμμα γυμναστικής που σου
έχει ανεβάσει τη θερμοκρασία.
Αυτό, όμως, σύμφωνα με τη
διαιτολόγο Vanessa Rissetto που
μίλησε στο Bustle, μπορεί να
οδηγήσει και σε επιβράδυνση της
πέψης.
2. Το κρύο νερό μπορεί να
χειροτερεύσει τα συμπτώματα
ανθρώπων που πάσχουν από

αχαλασία οισοφάγου, μία πάθηση
πο υ σ υ ν δ έ ε τα ι μ ε δ υ σ φ α γ ί α
και δυσκαταποσία, όπως
υποστηρίζει έρευνα του Journal
of Neurogastroenterology που
δημοσιεύτηκε το 2012.
3. Έρευνα του 1978, που
δημοσιεύτηκε στο US National
Library of Medicine, έδειξε ότι το
να πίνεις κρύο νερό μπορεί να
οδηγήσει σε μεγαλύτερου πάχους
βλέννες, οι οποίες είναι ακόμα
πιο δύσκολο να περάσουν από το
αναπνευστικό σύστημα.
4. Ο πόνος στο κεφάλι είναι
συχνό φαινόμενο; Το κρύο νερό
μπορεί να διατηρήσει ή και να
χειροτερεύσει τις ημικρανίες ήδη
πασχόντων.
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Τοπικό πάχος και κυτταρίτιδα

Στο σ ώ μ α μ α ς έ χο υ μ ε 2
στρώματα λίπους. Ένα επιφανειακό πυκνό και ένα πιο
βαθειά που είναι χαλαρότερο
και προκαλεί την εικόνα του
«τοπικού πάχους». Βρίσκεται
κυρίως κάτω από το πηγούνι,
στους βραχίονες, την κοιλιά,
τους μηρούς, τους γοφούς, τις
γάμπες, τους αστραγάλους. Δε
«φεύγει» με τη δίαιτα, ενώ χαλάει
τις αναλογίες και τη συνολική
ε ι κό ν α το υ σ ώ μ α το ς . Στο υ ς
άνδρες εμφανίζεται πιο συχνά
στην κοιλιά και τα πλάγια, σαν
«σωσίβιο», και η κατανομή του
μοιάζει με την εικόνα του μήλου.
Στις γυναίκες εμφανίζεται πιο
συχνά στους γοφούς, στους
μηρούς και τους γλουτούς και
η κατανομή του μοιάζει με την
εικόνα του αχλαδιού αν και μετά
την εμμηνόπαυση σωρεύεται
περισσότερο στην μέση και την
κοιλιά.
Συνήθως μάλιστα συνυπά ρ χ ε ι κα ι κ υ τ τα ρ ί τ ι δ α πο υ
οφείλεται σε άθροιση λίπους,
μειωμένη αιμάτωση και λεμφική δυσλειτουργία: το λίπος
εναποτίθενται σε ομάδες κυττάρων που καλύπτονται από διαφραγμάτια. Όσο το νερό συγκρατείται στο εσωτερικό τους,
α υ ξά ν ο ν τα ι σ ε μ έ γ ε θ ο ς κ α ι
προκαλούν συστολή του συνδετικού ιστού. Αυτό οδηγεί σε
περιοχές που «πιέζονται» προς
τα κάτω, ενώ οι περιβάλλουσες
είναι φυσιολογικές ή αυξάνονται
με την αύξηση του βάρους. Έτσι,
το δέρμα μοιάζει με «φλούδα
πορτοκαλιού» ιδίως στους
γοφούς, τους μηρούς και την
κοιλιά. Η κληρονομικότητα, η κακή
διατροφή, η έλλειψη άσκησης,
το κάπνισμα και το άγχος είναι
οι κύριοι ενοχοποιητικοί παράγοντες. Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία
η κυτταρίτιδα, ούτε θα βελτιωθεί
ούτε θα εξαφανισθεί και με την
πάροδο του χρόνου το πρόβλημα
θα γίνει μεγαλύτερο.
Η πιο συχνή παρεξήγηση
είναι ότι, κάνοντας στοχευμένη
γυμναστική (spot exercise), σε
μία περιοχή θα περιορίσουμε το
τοπικό πάχος και την κυτταρίτιδα.
Η αλήθεια είναι ότι έτσι γυμνάζεται
μια ομάδα μυών και όχι το λίπος.
Χρειάζεται αεροβική γυμναστική
και υγιεινή διατροφή με πολύ νερό
και φρούτα-λαχανικά προκειμένου
να αρχίζουμε να «βλέπουμε» κάτι.
Γι α κα λύ τ ε ρ ο α ποτ έ λ ε σ μ α
μπορεί να βοηθήσει η μεσοθεραπεία-λιπόλυση με έγχυση
κυρίως φωσφoτιδυλοχολίνης
που προκαλεί την διάλυση του
λίπους και βελτίωση της εικόνας
της κυτταρίτιδας: περιοχές του
σώματος με εντοπισμένο λίπος
όπως η κοιλιά, τα “ψωμάκια”

στους γοφούς, οι γλουτοί, τα
γόνατα μπορούν να επωφεληθούν.
Προσωρινή αν όχι μόνιμη
λύση στο πρόβλημα του τοπικού
πά χο υ ς μ πο ρ ε ί ν α δ ώ σ ε ι η
αύξηση της τοπικής αιμάτωσης
με LPG (Endermologie),
η
άνοδος της τοπικής θερμοκρασίας
μ ε ρ α δ ι ο σ υ χ ν ότ η τ ε ς ( R F ) ή
ακόμη και η μείωση της με
κρυολιπόλυση.
Από τα παραπάνω, το LPG
σχεδιάστηκε στη Γαλλία στα
μέσα της δεκαετίας του 1980
και χρησιμοποιήθηκε αρχικά
για την γρήγορη αποκατάσταση
τραυματισμένων ιστών και την
μ ε ί ω σ η το υ λ ε μ φ ο ι δ ή μ α το ς .
Ωστόσο, οι ασθενείς παρατήρησαν μια ενδιαφέρουσα παρενέργεια: αισθητή βελτίωση σε ό, τι
ο ι Γ ά λ λο ι α πο κα λο ύ ν “ p e a u
d’orange», δηλαδή φλούδα πορτοκαλιού. Η θεραπεία γίνεται με
έναν βραχίονα που χρησιμοποιεί αναρρόφηση και ειδικούς
κυλίνδρους για να μπορεί να
γλιστράει στο δέρμα βελτιώνοντας
τοπ ι κά τ η ν κ υ κ λο φ ο ρ ί α το υ
αίματος. Το αποτέλεσμα είναι
εντυπωσιακό διότι μειώνεται δραματικά η κυτταρίτιδα και η εναπόθεση λίπους.
Οριστική λύση στο πρόβλημα
του τοπικού πάχους όχι όμως και
της κυτταρίτιδας, μπορεί να δοθεί
μόνο με τη λιποαναρρόφηση
και ιδανικοί υποψήφιοι είναι
άνδρες και γυναίκες που έχουν
καλή αναλογία βάρους-ύψους με
τοπικό πάχος. Η επέμβαση γίνεται
με μικρές τομές στο δέρμα, στην
περιοχή της λιποαναρρόφησης,
όπου τοποθετούνται κάνουλες
αναρροφώντας το λίπος που
βρίσκεται βαθιά κάτω από το
δ έ ρ μ α . Ν έ ε ς μ έ θ ο δ ο ι έ χο υ ν
εξελιχθεί με την χρησιμοποίηση
της μηχανικής-παλλόμενης λιποαναρρόφησης (vibro-liposuction)
που αφαιρεί το λίπος χωρίς να
καταστρέφει τους γύρω ιστούς.
Μετά τη λιποαναρρόφηση, το
λίπος αφαιρείται οριστικά διότι τα
λιποκύτταρα μετά την ενηλικίωση
δεν αυξάνονται σε αριθμό οπότε
όταν απομακρυνθούν δεν αναγεννιούνται. Το σώμα γίνεται πιο
αρμονικό με καλύτερες αναλογίες,
ωστόσο οι ασθενείς θα πρέπει
να έχουν ρεαλιστικές απαιτήσεις
και να λαμβάνουν υπόψη ότι
υπάρχουν περιορισμοί: το τελικό
αποτέλεσμα εξαρτάται από την
ελαστικότητά του δέρματος, την
υγιεινή διατροφή και την αεροβική
γυμναστική που θα πρέπει να
είναι τρόπος ζωής.
Ι. Λιαπάκης, Πλαστικός
χειρουργός, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Κρήτης

Τι μπορούμε να πάθουμε εάν κρύβουμε
τις σεξουαλικές μας προτιμήσεις;

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι μπορεί να
πάθει ο ψυχισμός κάποιου που κρύβει
τις σεξουαλικές του προτιμήσεις; Το
να κρύψει κάποιος τη σεξουαλική του
προτίμηση είναι παράγοντας πολλών
συνισταμένων: ταμπού, κοινωνικός
αντίκτυπος, πεποίθηση και πολλά άλλα. Η
ουσία είναι πάντως πως όσοι κρύβουν τις
σεξουαλικές τους προτιμήσεις πιέζονται,
καταπιέζονται και τελικά παρουσιάζουν
αυξημένα επίπεδα στρες.
Μια έρευνα που έγινε από το
πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, από το
κέντρο ερευνών για το ανθρώπινο στρες,
επέλεξε να μελετήσει τους ομοφυλόφιλους.
Εκείνους που δεν κρύβουν ότι είναι
ομοφυλόφιλοι και εκείνους που για δικούς
τους λόγους, το κρύβουν.
Η έρευνα δημοσιεύθηκε στην
επιθεώρηση Psychosomatic Medicine, και
οι διαπιστώσεις της είναι πως η αποδοχή
του τι είναι κάποιος, έχει θετικό ρόλο
στην υγεία και στην ευημερία του. Το ίδιο

ισχύει και με τους ομοφυλόφιλους που δεν
κρύβουν τις προτιμήσεις τους.
Οι επιστήμονες στην έρευνα που
έκαναν μελέτησαν 86 ανθρώπους. 45
ομοφυλόφιλους και 41 ετεροφυλόφιλους.
Αρχικά μέτρησαν το επίπεδο της
κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Στη
συνέχεια απάντησαν σε ερωτηματολόγιο
για την προσωπική αλλά και την ερωτική
τους ζωής. Από τους ομοφυλόφιλους οι 31
δήλωσαν ότι δεν έκρυβαν τις σεξουαλικές
τους προτιμήσεις και ήταν εκείνοι που
είχαν και χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης
στο κορμί τους. Αντίθετα οι υπόλοιποι που
“έκρυβαν” τις προτιμήσεις τους ήταν σε
ένα διαρκές στρες.
“Το γεγονός ότι αποκαλύπτουν την
ομοφυλοφιλία τους ίσως να είναι ευεργετικό για την υγεία, γιατί η κοινωνία
δείχνει ανοχή και διευκολύνει την διαδικασία δημοσιοποίησης”, επισημαίνει
ο επικεφαλής της έρευνας Ρομπερτ-Πολ
Τζάστερ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ

Η στάση της ΔΟΕ και οι σταραρνητές των εμβολίων

Ολυμπιακοί Αγώνες. Η κορύφωση
κάθε αθλητικής δραστηριότητας.
Μια ιερή εποχή. Κάποτε σταματούσε
πολέμους. Τώρα αποτελεί το «ιερό
δισκοπότηρο» για κάθε αθλητή. Ένα
μετάλλιο είναι στόχος ζωής.
Σχεδόν ενάμιση μήνας γεμάτος
διαφημίσεις, χορηγίες και χρυσάφι. Αλλά
στην εποχή της πανδημίας της Covid-19
ακόμη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι
αναγκασμένοι να προσαρμοστούν στις
νέες συνθήκες. Και μπορεί πλέον να
οριστικοποιείται ολοένα και περισσότερο
πως το καλοκαίρι του 2021 θα διεξαχθούν οι Αγώνες στο Τόκιο, αλλά αυτό
δε σημαίνει ότι τα προβλήματα έχουν
ξεπεραστεί.
Επιθυμία των διοργανωτών και
της ΔΟΕ είναι να εμβολιαστούν όλοι οι
αθλητές πριν μεταβούν στην Ιαπωνία
για την έναρξή τους (23/7/21 – 8/8/21).
Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αν και δεν
αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, η ΔΟΕ δήλωσε ότι θα ενθαρρύνει
και θα βοηθήσει μεμονωμένες χώρες να
εμβολιάσουν τις ομάδες τους πριν από
την άφιξη.
Οι αθλητές θα ενθαρρυνθούν να
ελαχιστοποιήσουν την κοινωνική δρα-

στηριότητα στην Ιαπωνία και οι αξιωματούχοι θα κληθούν να μη χρησιμοποιούν τη δημόσια συγκοινωνία χωρίς
άδεια και οι μάσκες προσώπου πρέπει
να φοριούνται «ανά πάσα στιγμή».
Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες
και κανονισμούς θα μπορούσε να
οδηγήσει σε αποκλεισμό των αθλητών
από τον ανταγωνισμό.
Γιατί η ΔΟΕ αποφάσισε να είναι
«ελαστική» στο θέμα του εμβολιασμού
διότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ήδη
πολλά από τα μεγάλα αστέρια του
παγκόσμιου αθλητισμού έχουν κρατήσει
επιθετική στάση. Είναι χαρακτηριστικό
ότι μόλις αυτήν την εβδομάδα σηκώθηκε
σκόνη στο ΝΒΑ αναφορικά με το σχέδιο
εμβολιασμού παικτών και ανθρώπων
των ομάδων.
Ένα σχέδιο που συναντά την αντίσταση μεγάλου αριθμού παικτών. Το
ΝΒΑ προσπάθησε να πείσει μερικούς
σούπερ σταρ να συμμετάσχουν σε
εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά
με τα εμβόλια, εισπράττοντας αρνητικές
απαντήσεις.
Προς το παρόν κανένα αστέρι του
NBA δεν έχει εκφράσει την πρόθεσή του
να εμβολιαστεί.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤ. ΤΣΙΤΣΙΠΑ

«Ένιωθα πολύ μόνος,
βίωσα κατάθλιψη»

Μία σπάνια εξομολόγηση για
τις δυσκολίες που βίωσε κατά τη
διάρκεια της καραντίνας έκανε ο
Στέφανος Τσιτσιπάς, μιλώντας σε
ραδιοφωνική εκπομπή στον Alpha
989 Radio.
Μέσα από το «Πρωινό» της
Δευτέρας προβλήθηκε απόσπασμα
από τη ραδιοφωνική συνέντευξη
που παραχώρησε ο κορυφαίος
Έλληνας τενίστας στην Έλλη
Σπυροπούλου, όπου για πρώτη
φορά αποκάλυψε με τι θα ήθελε να
ασχοληθεί όταν ολοκληρώσει την
καριέρα του στο τένις αλλά και την
κατάθλιψη που βίωσε εξαιτίας της
πανδημίας.
« Έ χω δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι μ έ χ ρ ι
στιγμής χόμπι εκτός τένις, που
μου έχουν δώσει δυνατότητες, για
παράδειγμα η φωτογραφία και
τον Κινηματογράφο, με τον οποίο
ασχολούμαι πολύ και μου αρέσει. Το
έχω εξελίξει σε κάτι πολύ σημαντικό
στη ζωή μου, το έχω μεταφέρει από
χόμπι σε ένα εισόδημα, το οποίο
δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί»
είπε.
«Μόλις πριν μερικούς μήνες
υ π έ γ ρ α ψ α σ υ μ β όλα ι ο μ ε μ ι α

εταιρεία η οποία ήθελε να
συνεργαστεί μαζί μου στο να
δημιουργήσω μια σειρά για αυτούς,
το πώς είναι να ταξιδεύεις ανά τον
κόσμο παίζοντας τένις» δήλωσε
χαρακτηριστικά.
Παράλληλα παραδέχθηκε πως
η πανδημία τον έχει δυσκολέψει
ιδιαίτερα, όπως όλους.
«Υπήρχαν στιγμές μέχρι πριν
μερικούς μήνες, δεν θα το κρύψω,
πο υ έ ν ι ω σ α κά πο ι α σ το ι χ ε ί α
κατάθλιψης. Ένιωθα πολύ μόνος,
ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά, με
επηρέασε σε συγκεκριμένα σημεία
πέρυσι και λίγο φέτος» κατέληξε.

“Greek Community Tribune” April 2021

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Νίκες για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ
Με νίκες ξεκίνησαν Ολυμπιακός
και ΠΑΟΚ, απέναντι σε Άρη και
ΑΕΚ αντίστοιχα, στη διαδικασία
του μίνι πρωταθλήματος των
play off που θα καθορίσει την
τελική βαθμολογία στις θέσεις
1-6. Οδυνηρή ήταν από την
άλλη η ισοπαλία που γνώρισε
ο Παναθηναϊκός στην Τρίπολη
απέναντι στον Αστέρα.
Το μεσημέρι της Κυριακής οι
ερυθρόλευκοι, που προέρχονταν
από τον αγώνα της Πέμπτης με την
Άρσεναλ στο Λονδίνο, επικράτησαν
με 1-0 του Άρη στο γήπεδο «Γ.
Καραϊσκάκης» με όμορφο γκολ
του Μασούρα στο 38’, ενώ λίγα
λεπτά αργότερα έμειναν με 10
ποδοσφαιριστές μετά την αποβολή
του Λάλα.
Στην Τρίπολη, ο Παναθηναϊκός
παρότι προηγήθηκε με 2 γκολ
απέναντι στον Αστέρα με σκόρερ
τον Μακέντα, ισοφαρίστηκε στα
τελευταία λεπτά του αγώνα με
κινηματογραφικό τρόπο, από γκολ
του τερματοφύλακα των Αρκάδων,
Ν. Παπαδόπουλο. Σημειώνεται ότι
τερματοφύλακας βρίσκει δίχτυα στο
ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 20
χρόνια. Νωρίτερα είχε μειώσει το
σκορ ο Φερνάντεζ.
Νικητή τον ΠΑΟΚ βρήκε το
ντέρμπι των «Δικεφάλων», αφού
επικράτησε με 3-1 απέναντι στην
ΑΕΚ στην Τούμπα, χθες βράδυ. Οι

Ο τερματοφύλακας του Αστέρα μετά την επίτευξη του γκολ
γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς
στο ματς με γκολ του Α. Ζίβκοβιτς,
ενώ η «Ένωση» ισοφάρισε στις
καθυστερήσεις του ημιχρόνου
με τον Ολιβέιρα. Ο ΠΑΟΚ όμως
ανέκτησε το προβάδισμα μόλις
στα 16 πρώτα δευτερόλεπτα του
δευτέρου ημιχρόνου με γκολ του
Σφιντέρσκι και σφράγισε τη νίκη
του στο 89’ με δεύτερο γκολ του
Ζίβκοβιτς.
Τα αποτελέσματα των play out:
ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος 1-0
Παναιτωλικός - Λαμία
0-3
Βόλος - ΟΦΗ 		
0-0
Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΛ 0-3

Σερβία και Πορτογαλία ήρθαν ισόπαλες με 2-2
για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών
του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως η ομάδα του
Φερνάντο Σάντος έχει έντονα παράπονα (σωστά)
για την ακύρωση πεντακάθαρου γκολ του
Κριστιάνο Ρονάλντο στις καθυστερήσεις.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 3-2, με την μπάλα
να περνάει κατά πολύ τη γραμμή της εστίας των
Σέρβων, όμως ο Μακέλι και οι βοηθοί του δεν το
μέτρησαν. Κάτι που έκανε έξαλλο τον Κριστιάνο.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο πριν καν
τελειώσει το παιχνίδι νευρίασε τόσο πολύ που
έφυγε πριν σφυρίξει τη λήξη του ματς ο ρέφερι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν ανέχτηκε την κοροϊδία...
τη Σόφια, επικρατώντας των Βούλγαρων με 2-0
για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του
Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάνοντας το 2×2.

Ρουμανία – Γερμανία 0-1

Εύκολα η Ιταλία (0-2),
διπλό στη Ρουμανία
για τη Γερμανία (0-1)

Τα χρειάστηκε αλλά τελικά τα κατάφερε. Χωρίς
να πείσει αμυντικά, η Γερμανία πήρε μία πολύ
σημαντική νίκη απέναντι στη Ρουμανία στο
Βουκουρέστι και επικράτησε με 1-0 για τη δεύτερη
αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου
Κυπέλλου, κάνοντας επίσης το 2×2.

Έκανε το καθήκον της η Ιταλία μέσα στη
Βουλγαρία. Με εύστοχο πέναλτι του Μπελότι
στο πρώτο ημίχρονο και ένα ακόμη γκολ του
Λοκατέλι στο 82ο λεπτό, οι Ιταλοί πέρασαν από

Ένα σημαντικό βαθμό έδωσε στην Ελλάδα
η ισοπαλία 1-1 στο εκτός έδρας αγώνα με την
Ισπανία, στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά
του Μουντιάλ 2022.

Βουλγαρία – Ιταλία 0-2

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ

Smartly designed to maximise every
corner of the home, offering ample
living space in a compact footprint
that will get the most out of your
block. With charming open-plan
living to the rear of the home, the
Murchison is perfect for first home
buyers or downsizers alike.

Metricon Designed
MURCHISON
15
Rockford Homes Riverland

Bedrooms + 2in
Bathrooms
ü 3 Homes
Building Quality
the

Floor Coverings
Available fromRiverland forüover
40 years

$197,000.00

Pat Catalano 0473 439 000

Upgraded Facade Shown - Pricing excludes Fencing, Landscaping, Planter Boxes, Driveway, Decking

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341

70
51
50
48
46
43
34
34
28
28
26
20

Ακύρωσαν κανονικό
γκολ του Ρονάλτο
και έφυγε απ’ το γήπεδο!

Build with Rockford Homes now
and save up to $40,000 with
Government Grants
Pat Catalano 0473 439 000
Office 08pat@rockfordhomes.com.au
8595 1092

1. Ολυμπιακός 		
2. Άρης 		
3. ΠΑΟΚ 		
4. ΑΕΚ 		
5. Παναθηναϊκός
6. Αστέρας Τρίπολης
7. Βόλος 		
8. ΠΑΣ Γιάννινα
9. Απόλλων Σμύρνης
10. Ατρόμητος 		
11. Λαμία 		
12. Παναιτωλικός
13. ΟΦΗ
14. ΑΕΛ

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο

Save up to $40k!!

pat@rockfordhomes.com.au

Η βαθμολογία των play off:

Office 08 8595 1092

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341
BLD 182130

ü Air Conditioning
ü Footpaths
ü Dishwasher

RZ9062-V2

Σπορ

Παροικιακό Βήμα

