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Επείγει η αποτροπή
της διχοτόμησης
Στη Σελίδα 3

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Κάθε μήνα μισό τοις
εκατό πάνω οι τόκοι

Η Αποθεματική Τράπεζα της
Αυστραλίας αύξησε τα επιτόκια
κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.
Αυτή είναι η τρίτη αύξηση των επιτοκίων σε τρεις μήνες.
Η Commonwealth Bank (CBA)
ήταν η πρώτη από τις τέσσερις
μεγάλες τράπεζες που αύξησε
τα επιτόκια αμέσως μετά την
ανακοίνωση της Αποθεματικής.
Καθένα από τα προσφερόμενα
στεγαστικά δάνεια θα αυξηθεί κατά
0,50 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως
από 5,8 τοις εκατό έως 6,64 τοις
εκατό ετησίως.
Η CBA ανακοίνωσε επίσης ότι θα
υπάρξει αύξηση των επιτοκίων γι’
αυτούς που έχουν καταθέσεις κατά
0,50%, κυμαινόμενη μέχρι 2,50%.
Οι αλλαγές τέθηκαν ήδη σε ισχύ
στις 15 Ιουλίου 2022.
Ανάλογα αύξησαν τα επιτόκια
τους, η υπόλοιπες τράπεζες, η
ANZ, η Westpac και National Bank.
Η επόμενη συνεδρίαση της
Αποθεματικής Τράπεζας θα γίνει
στις 2 Αυγούστου. Πιθανολογείται
και νέα αύξηση των τόκων.

Εκδηλώσεις - σελ. 10 και 17

New Greek fires, bring
back memories of Mati
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ΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ...

Μνήμες από το Μάτι
Μέχρι τη στιγμή που πάει
το Π. Βήμα σττο τυπογραφείο,
συνεχίζουν το καταστροφικό
τους έργο οι πυρκαγιές που
βρίσκονται σε εξέλιξη σε Έβρο,
Λέσβο, Ηλεία, ενώ δύο μέτωπα
έχει η πυρκαγιά στην Χαλκιδική,
σύμφωνα με ενημέρωση της
πυροσβεστικής.
Την Δευτέρα, ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για
μία δύσκολη βραδιά με αναζωπυρώσεις στην πυρκαγιά στη
Δαδιά Ηλείας και υπογράμμισε
ότι οι κάτοικοι βρίσκονται ήδη
σε ξενοδοχεία, ενώ κατέστησε
σαφές ότι πρόκειται για μία
δύσκολη μάχη. Συγκεκριμένα,
εντατικές είναι για πέμπτη ημέρα
οι προσπάθειες αντιμετώπισης
της πυρκαγιάς που καίει το
δάσος της Δαδιάς στον Έβρο, με
το χωριό της Δαδιάς να μην αντιμετωπίζει κίνδυνο αυτή την ώρα.
Σοβαρές αναζωπυρώσεις
προκαλεί η ενίσχυση των ανέ-

μων που πνέουν στην περιοχή,
στα μέτωπα της μεγάλης δασικής
πυρκαγιάς που καίει από το
πρωί του Σαββάτου στη νότια
Λέσβο.
Όσον αφορά την πυρκαγιά
που ξέσπασε στην περιοχή
Μακρίσια του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, η εικόνα
παρουσιάζεται βελτιωμένη,
ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές
δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή για την
κατάσβεσή της. Οι καιρικές συνθήκες και η ένταση των ανέμων
στην περιοχή κατά τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για
την συγκεκριμένη πυρκαγιά.
Ο Υπουργός είπε «τις
τελευταίες 20 ημέρες στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
έχουν ξεκινήσει 15 φωτιές.
Δεν υπάρχει κανένας που να
πιστέψει ότι αυτό γίνεται τυχαία».
«Είναι προφανές ότι υπάρχουν
εμπρησμοί, ότι υπάρχουν σχέδια

Δραματικές στιγμές έζησε η Ηλεία τις τελευταίες ημέρες
και οφείλουμε να κάνουμε τα
πάντα για να βρούμε τους ενόχους».
Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη
άποψη, αντιπολιτευόμενων κομμάτων και οργάνωσεων, που
λέει ότι παρά τις προσπάθειες

της Κυβέρνησης να αμβλύνει τις
ευθύνες και να τις μετατοπίσει
αλλού, η ουσία είναι ότι για μια
ακόμη χρονιά αναδεικνύεται η
τραγική έλλειψη αντιπυρικής
προστασίας, θωράκισης και
ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Ρίγη συγκίνησης στις εκδηλώσεις καταδίκης του πραξικοπήματος και της εισβολής

ΠΑΝΩ: Σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Ιουλίου στο
μνημείο της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Α. η εκδήλωση μνήμης και τιμής για την τραγωδία του Ιούλη 1974
με το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β' που άναψε το πράσινο φως στην Τουρκική
εισβολή τις συνέπειες της οποίας ζει ακόμη ο λαός της Κύπρου με την παράνομη κατοχή.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Η βουλευτίς Αδελαΐδας Lucy Hood, εκ μέρους της Κυβέρνησης Peter Malinauskas, σε μια
φωτογραφία με τον Χαράλαμπο και την Αρτεμη Ππύρου που φέρει τη φωτογραφία του αγνοούμενου της
τουρκικής εισβολής, ανηψιού της, Ηλία Παπαπαύλου.
Φωτογραφίες: Χάρης Ππύρος

Angela Sotiropoulos
Damien Grant
139 Holbrooks Road, Underdale
50 Midway Road, Elizabeth East
Ph: 08 8234 0506
24 hours/7 days a week

Η τιμή προς το αγαπημένο σας πρόσωπο, είναι
γύρω από τη σχέση που μοιραστήκατε.
Καλέστε το Fulham Funerals
και συζητείστε τις πιθανότητες
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Για την προκλητική δήλωση του Κ. Πλεύρη

Ο Κωνσ ταν τίν ος Πλεύ
ρης κατά την αγόρ ευσ η
του στη 2η δικάσ ιμ ο της
δίκης της Χρυσ ής Αυγής
και σχετ ικ ά με το αίτημ α
αναστολής της ποινής του
Γιάνν η Λαγού προχώρ ησ ε
σε μια προκ λητ ικ ή δήλω
ση. «Εδιώχθησαν μόνο για
τα φρον ήμ ατ ά τους. Εγώ
είμαι και ναζί και φασίστας.
Υπάρχει νόμος να το απα
γορ εύε ι; […] Εξυβ ρίσ τηκ ε
ως φασίστας και για μένα
δεν είναι ύβρις. Όσο περισ
σότερο βλέπω τους δημο
κράτες τόσο γίνομαι περισ
σότερο φασίστας» ανέφερε.
Ο αρνητής του Ολοκαυ
τώματος Πλεύρης παραδέ
χτηκε κάτι που όλοι γνωρί
ζουμ ε. Οι φασίσ τες έχουν
δικηγόρους φασίστες και με
κάθε ευκαιρία καταφέρονται
εναντίον της αστικής δημο
κρατ ία ς, η οποία βέβαια
έχει μεγάλ ο συμφ έρ ον οι
φασίστες να δρουν ενάντια
στην οργανωμένη εργατική
τάξη και στους ανθρώπους
που υπερ ασ πίζον ται τον
δίκαιο ιδρώτα τους. Φυσι
κά, οι καταδικασθέντες της
εγκλημ ατ ικ ής οργάν ωσ ης
Χρυσή Αυγή δικάστηκαν και
έλαβαν ποινή για τα εγκλή
ματα τους και όχι για την
ιδεολ ογ ία τους. Αλλά δεν
είναι κάποια τυχαία εγκλή
ματα που περιλαμβάνονται
στον ποινικό κώδικα αλλά
πράξεις που εκπορεύον ται
ακριβώς από την βίαιη ιδε
ολογία του ναζισμού. Αυτή
είναι η λεπτή διαφορά που
παραβλέπει ως άλλος Γκέ
μπελς ο Πλεύρης.
Την ίδια ώρα, οι συνδικα
λιστές γιατροί, οι φοιτητές
και διάφοροι άλλοι αγων ι
στές στοχοποιούνται, απο
λύονται και δικάζονται από
το αστικ ό κράτ ος γιατ ί οι
πράξεις τους, που άλλωστε
απέχουν χιλιόμετρα από το
να είναι εγκληματικές, αλλά
και η πολιτ ικ ή θέση τους
που αποστρέφεται οι λίγοι

να παρασ ιτ ούν σε βάρος
των πολλών, αποτελούν το
παράδειγμα για τους αγώ
νες της περιόδου.
Όμως η προβοκατόρικη
ερώτηση του Πλεύρη πρέ
πει να απαντηθεί. Προφα
νώς και δεν υπάρχει νόμος
που απαγ ορ εύε ι να είσαι
«και ναζί και φασίστας». Η
παρουσ ία του Πλεύρ η ως
δικηγόρου και πολιτικού και
η απρόσκοπτη δράση του
ως δηλωμένου νοσταλγού
της μεταξ ικ ής δικτατορ ία ς
το επιβεβαιώνει. Κι ευτυχώς
που δεν υπάρχουν νόμοι
που απαγ ορ εύο υν συγκε
κριμένα πολιτικά φρονήμα
τα. Άλλωστε οι νόμοι αυτοί
θα στρέφονταν αποκλειστι
κά και μόνο εναν τίο ν της
Αρισ τερ άς, των κομμ άτων
και των οργαν ώσ εω ν της
εργατικής τάξης. Ας θυμη
θούμε, το Ιδιώνυμο επί του
Ελευθ έρ ιου Βενιζ έλου και
όχι μόνο. Αντίστοιχα υπάρ
χουν νόμοι που απαγορεύ
ουν τη διασπορά του ρατσι
στικού μίσους, τη σύσταση
εγκλημ ατ ικ ής οργάν ωσ ης,
την βιαιοπραγία και την επί
θεση σε ανθρώπους. Συχνά
αυτοί οι νόμοι κουρελιάζο
νται από την αστική δικαιο
σύνη. Αλλά δεν σημαίνει ότι
θα σταματήσουμε να διεκδι
κούμε την εκ νέου καταδίκη
των νεον αζ ί από το δικα
στήριο, ούτε ότι θα επιτρέ
ψουμε τις δολοφονίες Ελλή
νων και μεταναστών εργα
τών από Τάγματα Εφόδου
και κάθε λογής φασίστες.
Εδώ θα κλείσω το σχό
λιο. Η μάχη των μελισσών
απέν αν τι στους λύκους,
συνεχίζεται. Ας είμαστε σε
επαγρύπνηση.
Ειρηναίος Μαράκης
ΕΛΛΑΔΑ
(σ.σ. Ο Κωνσταντίνος
Πλεύρης είναι πατέρας του
βουλευτή κσι υπουργού τηε
κυβέρνησης Μητσοτάκη
Θάνου Πλεύρη)
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Από ένα μικρό κράτος θα αρχίσει ο πόλεμος

Θα αναφέρω μόνον μία άγνωστη
προφητεία από τις πολλές, που
καταγράφει στο βιβλίο του για τον άγιο
Κοσμά τον Αιτωλό ο Λάζ. Τσακιρίδης,
και το οποίο δεν αναγράφεται στα
πιο γνωστά βιβλία τα οποία έγραψαν
για τον πατροκοσμά ο αρχιμανδρίτης
Χαρ. Βασιλόπουλος και ο επίσκοπος
Φλωρίνης, Αυγουστίνος Καντιώτης.
Η προφητεία λέει πως,’’ ο μεγάλος
πόλεμος θα αρχίσει απο ένα μικρό
κράτος. Ο εχθρός θα ξανάρθει. Θα έρθει
με ήπιο τρόπο.
Θα τον διώξουν τρεις μεγάλες
δυνάμεις. Στην φυγή του θα είναι
τόσο αγριεμένος, που και γάτα να
βρει μπροστά του θα την σφάξει. Στην
μεγάλη αυτή μάχη, νικητής θα βγει
το ξανθό γένος. Εμείς οι Έλληνες θα
είμαστε με το ξανθό γένος.’’ Στα τέλη
Μαρτίου του 2022, η Ρωσσία ζήτησε
μία ανταλλαγή εδαφών με την Πολωνία,
με σκοπό τον απογκλωβισμό του
θύλακα του Καλίνινγκραντ. Οι Ρώσοι
επικαλούνται μάλιστα τις δηλώσεις του
πρώην διοικητή των χερσαίων δυνάμεων
του Πολωνικού στρατού, του στρατηγού
Waldemar Skrzypczak, ο οποίος είπε
ότι το Καλίνινγκραντ βρίσκεται υπό
Ρωσσική κατοχή από το 1945, καθώς
παλαιότερα ήταν τμήμα της Πρωσίας
και της Πολωνίας. Η Πρωσσία είναι
μία περιοχή της Γερμανίας. Θύλακας
σαν στρατιωτικός όρος σημαίνει όταν

ένα μέρος βρίσκεται σε εχθρικό έδαφος. Επομένως η Πολωνία έχει το
νόμιμο δικαίωμα να διεκδικήσει το
Καλίνινγκραντ. Οι Ρώσοι τονίζουν πως
αυτό το ζήτημα της ανταλλαγής εδαφών,
πρέπει να λυθεί εδώ και τώρα. Σε διαφορετική περίπτωση ένας πόλεμος με την
Πολωνία είναι πιθανόν να γίνει, καθώς
η κατάσταση είναι παρόμοια με την
παραμονή του Β’ παγκοσμίου πολέμου.
Σύμφωνα με την πρώτη πρόταση
των Ρώσσων,’’ Η Ρωσσία μπορεί να
δώσει στην Πολωνία την περιοχή της
Γαλικίας, η οποία ανήκει τώρα στην
Ουκρανία, με αντάλλαγμα να πάρει
έναν διάδρομο ώστε να επικοινωνεί
με το Καλίνινγκραντ. Η ειδική
στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε
η Ρωσία στην Ουκρανία, δεν έχει
μόνον την αποστρατικοποίηση και την
αποναζιστοποίηση της Ουκρανίας, αλλά
και να λυθούν και τα δύο προβλήματα
που αντιμετωπίζουν δύο Ρωσσικοί
θύλακες. Το πρώτο πρόβλημα είναι ο
αποκλεισμός του Ρωσσικού θύλακα της
Υπερδνειστερίας, που σήμερα αποτελεί
τμήμα της Μολδαβίας, και το δεύτερο
πρόβλημα είναι, ο αποκλεισμός του
Ρωσσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ. Το
πρόβλημα της Υπερδνειστερίας μπορεί
να λυθεί σχετικά εύκολα, εάν ηττηθεί ο
Ουκρανικός στρατός και απομακρυνθεί
α π ό τ η ν π ε ρ ι οχ ή τ η ς Μ α ύ ρ η ς
θάλασσας. Το δεύτερο πρόβλημα του

Καλίνινγκραντ, μπορεί να λυθεί με έναν
συμβιβασμό Ρωσίας-Πολωνίας, που θα
εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσσίας,
αλλά και της Πολωνίας. Προσπαθούν οι
Ρώσοι να δοθεί η Γαλικία και η Βολυνία
στην Πολωνία. Η Βολυνία είναι μία μικρή
περιοχή μεταξύ της νοτιοανατολικής
Πολωνίας, της νοτιοδυτικής Λευκορωσίας και της δυτικής Ουκρανίας.Τα
σύνορά της δεν είναι σαφώς καθορισμένα. Έτσι οι ένοπλες Ρωσικές δυνάμεις απαλλάσσονται από την ανάγκη
να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις
στην Δυτική Ουκρανία. Σε αντάλλαγμα η Πολωνία θα δώσει έναν διάδρομο
χερσαίων μεταφορών στην περιοχή του
Καλίνινγκραντ. Το 1951 η ΕΣΣΔ και η
Πολωνία αντάλλαξαν εδάφη συνολικής
έκτασης 480 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Το πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση
είναι ότι η Γαλικία και η Βολυνία,
αποτελούν τμήμα της Ουκρανίας.
Συνεχίζεται.......
Δημήτρης Θεοδωρίδης
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

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

Ω Ελλάδα!

Ω πατρίδα! Σε προδόσαν οι ταγοί σου.
Δεν σου έπρεπε μια τέτοια συμφορά,
ξεπουλήσαν, μα και χάρισαν τη γη σου
με μια λέξη, τρομερή διαφθορά!..
Τις αξίες και τη φήμη σου μολέψαν
και για χρόνια τώρα ζουν με δανεικά,
οι εφιάλτες στην αυλή σου περισσέψαν
ξεπουλήσαν αρετές και ιδανικά...
Μα εσύ δεν είσαι, όπως άλλες όπως-όπως
εσύ εγέννησες τη δόξα και το φως,
γι' αυτό σε ζήλεψε ο κάθε καιροσκόπος
κι ο προαιώνιος, εχθρός σου ο κρυφός...
Δε θα μείνεις ως το τέλος ντροπιασμένη
είναι τα στήθια και τα μπράτσα σου γερά
και είσαι από τα κόκκαλα βγαλμένη
και τα σπλάχνα των Ελλήνων τα ιερά!
Θα παλέψεις να νικήσεις, όπως πάντα
και το άστρο σου θα λάμψει εκεί ψηλά
ν' απομείνουνε ανήμποροι στη μπάντα
οι τοκογλύφοι, τ' ανθρωπάκια τα δειλά!..
Γιάννης Εσκιτζής - Μελβούρνη

H έξυπνη γελοιογραφία είναι του Γιώργου Μιτίδη
Τα συναισθήματα του ανθρώπου
μας λένε οι ειδικοί ότι κατά την
ψυχολογία είναι τέσσερα που
είναι και τα πιο βασικά που θα
αναφέρουμε στη συνέχεια. Αυτά
είναι η θλίψη, ο θυμός, η χαρά και
ο φόβος, τα οποία διακρίνονται
σχεδόν πάντα από τις εκφράσεις του
προσώπου.
Αρχίζοντας από τα θετικά συναισθήματα που βοηθάνε κάποιον να
είναι χαρούμενος είναι και όταν είναι
ευχαριστημένος με όλα αυτά που
έχει, ακόμη και όταν ξέρει ότι δεν έχει
όλα όσα θα ήθελε να έχει. Με αυτό
τον τρόπο μπορεί να νιώσει χαρά και
γαλήνη στη ζωή του. Όταν κάποιος
συγκεντρώνετε μόνο σε αυτά που
δεν έχει, τότε ίσως χάσει όλα αυτά
που πραγματικά έχει και που τα
αγνοεί, διότι με τη σκέψη αυτή δεν τα
επιτρέπει να του παρέχουν ασφάλεια
και ευτυχία. Τα συναισθήματα του
ανθρώπου λένε οι ειδικοί είναι
ο τρόπος για να εκφράσει τον
εαυτό του στη ζωή. Δηλαδή είναι η
ποιότητα που σχετίζεται με αυτά,
και που χωρίζονται σε δύο μεγάλες
κατηγορίες.Οι κατηγορίες αυτές
είναι οι θετικές και οι αρνητικές.
Τα αρνητικά συναισθήματα είναι
τα ακόλουθα σύμφωνα με τους
ειδικούς, είναι η απάθεια, η θλίψη,
ο φόβος, το μίσος, η λύπη, η
αγανάκτηση, ο θυμός αλλά και η
εχθρότητα. Οι ειδικοί σε αυτό λένε
πως αν τα αρνητικά συναισθήματα
επικρατήσουν για μεγάλο χρονικό
διάστημα τα αποτελέσματα θα είναι
μάλλον καταστρεπτικά.
Τα θ ε τ ι κ ά σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α

Συναισθήματα
και υπεροψία

βοηθάνε και κάνουν τον άνθρωπο
να είναι χαρούμενος και να έχει
ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για
πολλά πράγματα στη ζωή του.
Αυτά επιδρούν στην ψυχολογία και
στην υγεία και βοηθούν να μπορεί
κάποιος να βλέπει στο τί συμβαίνει
γύρω του και να μπορεί να χειριστεί
καλύτερα καταστάσεις και να
λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο της
ηθικής και το σύστημα αξιών που
έχει δημιουργηθεί μέσα του από τις
εμπειρίες και τις γνώσεις του.
Η υπεροψία, είναι και αυτή που
εκδηλώνεται διαμέσο των αρνητικών
συναισθημάτων και μπορεί να
κάνει κάποιον να βλέπει όλους τους
άλλους ανθρώπους από ψηλά,
χωρίς αυτό να του εξασφαλίζει την
ευτυχία αφού στο τέλος τα βλέπει
όλα αρνητικά. Σε αυτό οι ειδικοί
συστήνουν πως πρέπει να βρεθεί
τρόπος και να απαλλαγεί κάποιος
από την υπεροψία για θετικά
αποτελέσματα που βοηθάνε
στην καλή και χαρούμενη υγιεινή
ζωή. Και το άλλο θέμα που μας
λέει για τα συναισθήματα είναι
από μία άλλη Αμερικανο-καναδή
επιστημονική έρευνα που έγινε για
τα συναισθήματα που διαπίστωσε
ότι οι φτωχότεροι αλλά και λιγότερο
μορφωμένοι άνθρωποι είναι
πιο καλοί στο να συναισθάνονται
τους άλλους και να διαβάζουν
τα συναισθήματα σε σχέση με

τους πλούσιους. Οι ερευνητές
έκαναν διάφορα πειράματα με
200 εθελοντές διαφόρου επιπέδου
εισοδήματος και μόρφωσης, οι
οποίοι μεταξύ άλλων, κλήθηκαν να
αξιοποιήσουν κοιτώντας εικόνες
ορισμένων προσώπων και ποια
συναισθήματα εξέφραζαν οι εικονιζόμενοι. Οι ειδικοί ψυχολόγοι
μάλλον ξαφνιάστηκαν όταν διαπίστωσαν ότι οι πιο μοφρωμένοι τα
πήγαν χειρότερα στην αντίληψη
των συναισθημάτων από τους
άλλους. Συγκεκριμένα στα σχολεία
οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης
ήσαν κατά μέσο όρο κατά 7% πιο
ακριβείς στην κατανόηση της
συναισθηματικής κατάστασης των
άλλων, σε σχέση με τους απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης.
Οι ερευνητές συμπέραναν τελικά
ότι τα μέλη της ανώτερης τάξης δεν
είναι τόσο καλοί στην αναγνώριση
των συναισθημάτων που νιώθουν
άλλοι άνθρωποι. Σε αυτό οι ειδικοί
υποθέτουν ότι οι πιο πλούσιοι και
πιο μορφωμένοι μπορούν να λύνουν
τα καθημερινά τους προβλήματα
χωρίς να χρειάζεται να έρχονται
σε επαφή και να εξαρτώνται από
άλλους όπως κάνουν αναγκαστικά οι
πιο φτωχοί. Και τέλος ξαναγυρνάμε
στην υπεροψία που συστήνουν πως
πρέπει να απαλλαγεί κάποιος από
την αίσθηση ανωτερότητας έναντι
των άλλων ανθρώπων, που κάνει
μεγάλη ζημιά, όχι μόνο σε άλλους,
αλλά πιο πολύ στον ίδιο τον εαυτό
του.
Δήμητρα Παπάζογλου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ
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Τα
Απειλεί να καταστρέψει την παραγωγή της Ν.Α. εν Οίκω...
Δημοσίως
Ο ι ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ η ς που βρέθηκαν σε οπωροΗ ΜΥΓΑ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

α γ ρ ο τ ι κ ή ς β ι ο μ η χα ν ί α ς
της Νότιας Αυστραλίας
αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων
δολαρίων το χρόνο, λένε
ότι τα πάντα «πρέπει να
είναι στο τραπέζι» για την
καταπολέμηση του προβλήματος της μύγας των φρούτων στο Ρίβερλαντ, εν μέσω
ανησυχιών ότι το πρόβλημα
δεν έγινε ευρέως κατανοητό
από το κοινό.
Η Νότια Αυστραλία
είναι η μόνη πολιτεία της
Αυστραλίας που ισχυρίζεται
ότι είναι απαλλαγμένη από
παράσιτα και το Ρίβερλαντ
φημίζεται μέχρι σήμερα ως η
περιοχή που δεν έχει παράσιτα.
Το καθεστώς αυτό, που
χαρακτηρίζει την περιοχή ως
απαλλαγμένη από παράσιτα
παρέχει στους καλλιεργητές
πρόσβαση σε περισσότερες
διεθνείς αγορές και επίσης
σημαίνει ότι τα φρούτα του
Riverland πετυχαίνουν καλύτερες τιμές. Ομως, τα 12
συνεχιζόμενα κρούσματα
μύγας στην περιοχή το
θέτουν σε κίνδυνο.
Σχεδόν 18 μήνες από
τα πρώτα κρούσματα τον
Δεκέμβριο του 2020, το
τμήμα Γεωργίας πραγματοπο ί η σ ε σ υ ν ά ν τ η σ η σ το
Loxton για να ακούσει τις
σκέψεις του κλάδου σχετικά
με το πώς να προχωρήσει
σε ένα πρόγραμμα εκρίζωσης της μάστιγας της μύγας.
«Εχουμε πολλές δοκιμασμένες μεθόδους εξάλειψης
της μύγας των φρούτων
και τις χρησιμοποιούμε σε
κρούσματα εδώ και στην
Αδελαΐδα», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής τoυ
τμήματος Βιοασφάλειας της
ΝΑ, Nathan Rhodes.
«Μπορεί να υπάρχουν
πράγματα που η βιομηχανία
και η τοπική αυτοδιοίκηση
μπορούν να υποβάλουν για
να αμφισβητήσουν αυτές τις
ιδέες, και να βρουν κάποιες
ιδέες που δεν έχουμε σκεφτεί», είπε.
Η πηγή πολλών από τα
κρούσματα ήταν σκουλήκια

φόρα δέντρα στην πίσω
α υ λ ή χω ρ ί ς ε π ί β λ ε ψ η ,
δίνοντας έμφαση στους
ιδιοκτήτες σπιτιών με μια
πορτοκαλιά ή ροδακινιά
στον κήπο τους που δεν τα
παρακολουθούν.
Οι ταξιδιώτες που κατευθύνονται προς τη Νότια
Αυστραλία και το Ρίβερλαντ
αντιμετωπίζουν πρόστιμο
375 δολαρίων εάν έχουν
φρούτα πάνω τους.
Ο βουλευτής του
Chaffey, Tim Whetstone
είπε ότι τα δέντρα που δεν
επιτηρούνται θα πρέπει να
ξεριζωθούν αμέσως εάν
διαπιστωθεί ότι είναι εστίες
μύγας, μια πολιτική που
ακολουθείται σε ορισμένες
άλλες πολιτείες.
Ενώ το υπουργείο Γεωργίας δεν εξετάζει την κίνηση
αυτή, ο φιλελεύθερος βου-

Φ

Μάζεμα βερυκόκκων στο Ρένμαρκ. Καταστροφική απειλή η μύγα
των φρούτων που εισέβαλε για τα καλά στη Νότια Αυστραλία
λευτής του Ρίβερλαντ κ.
Whetstone είπε ότι όλα
πρέπει να είναι στο τραπέζι.
«Πρέπει να εξεταστούν
και να εντοπιστούν οι εστίες
μόλυνσης, που φαίνεται
να είναι εγκαταλελειμμένα
δέντρα στην πίσω αυλή ή
άνθρωποι που δεν συντη-

ρούν τα δέντρα τους», είπε.
Αυτό συνεπάγεται ότι οι
περιοχές της Αδελαιδας που
παρουσιάζουν κατά καιρούς
κρούσματα μόλύνσης με
μύγες των φρούτων, τα
δέντρα της πίσω αυλής των
σπιτιών πρέπει να γίνουν
στόχος για ξερίζωμα.

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
Αλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα αλλιώς
Ο μέχρι πρότινος
πρωθυπουργός της Σρι
Λάνκα, Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, ορκίστηκε το πρωί
της Πέμπτης ως ο όγδοος
πρόεδρος της χώρας από
τον ανώτατο δικαστή.
Ο Βικρεμεσίνγκε πήρε
134 ψήφους στο κοινοβούλιο των 225 μελών σε
μυστική ψηφοφορία την
Τετάρτη, αφού ο πρώην
πρόεδρος, Γκοταμπάγια
Ρατζαπάκσα, εγκατέλειψε
τη χώρα εν μέσω πολύμηνων διαμαρτυριών που
προκλήθηκαν από τη βαθιά
οικονομική κρίση.
Παρά αυτόν τον πολιτικό
ελιγμό, οι μεγάλες λαϊκές
διαδηλώσεις ενάντια στην
εκτεταμένη φτώχεια και τη
διαφθορά συνεχίζονται, με
τους διαδηλωτές να ζητούν
την παραίτηση και του
Βικρεμεσίνγκε, τον οποίο
κατηγορούν ως άνθρωπο
του περιβάλλοντος της
οικογένειας Ρατζαπάκσα.
Σημειώνεται ότι ο Ρανίλ

Ο λαός εξεγείρεται και ζητάει να φύγουν οι δυνάστες
Βικρεμεσίνγκε, ενώ ήταν
ακόμη υπηρεσιακος πρόεδρος της Σρι Λάνκα, είχε
κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη χώρα.
Η κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης επιτρέπει στα
στρατεύματα να συλλάβουν
και να θέσουν υπό κράτηση όσους θεωρούν «υπόπτους», ενώ ο πρόεδρος
έχει το δικαίωμα να παρακάμψει ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε
αναταραχή.

Τα αδιέξοδα για τον λαό
της νησιωτικής χώρας της
Νότιας Ασίας μεγαλώνουν
ασφυκτικά τους τελευταίους
μήνες, καθώς η πολιτική
εξυπηρέτησης του μεγάλου
κεφαλαίου του φόρτωσε
τεράστια ελλείμματα και
χ ρ έ η , κα τα σ τ ρ έ φ ο ν τα ς
παραγωγικές δυνατότητες
της χώρας. Πλέον είναι
τεράστιες οι δυσκολίες
για προμήθεια ακόμα και
στοιχειωδών φαρμάκων,
τροφίμων, αλλά και καυσίμων.

ρένο» στην επισιτιστική κρίση
που προκάλεσε ο πόλεμος στην
Ο υ κ ρ α ν ί α φ α ί ν ε τα ι ν α β ά ζ ε ι
η συμφωνία Μόσχας-Κιέβου για την
απεμπλοκή και εξαγωγή των ουκρανικών
σιτηρών, που υπεγράφη την Παρασκευή
στην Κωνσταντινούπολη. Ένας βουλευτής
της Οδησσού, το κέντρο του αποκλεισμού
των σιτηρών της Ρωσίας στην Ουκρανία,
δήλωσε αισιόδοξος ότι μετά και την
υπογραφή της συμφωνίας δεν αποκλείεται
οι εξαγωγές να ξεκινήσουν από αυτή τη
βδομάδα. Εξακολουθεί ωστόσο όπως είπε,
να μην εμπιστεύεται το Κρεμλίνο και λέει
ότι η Ουκρανία «χρειάζεται απεγνωσμένα
όπλα και υποστήριξη» από τον κόσμο!
Παράλληλα, ο σύμβουλος του Ουκρανού
προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ είπε ότι οι
όποιες «προκλήσεις» εκ μέρους της Ρωσίας
σε σχέση με την συμφωνία για την άρση του
αποκλεισμού των ουκρανικών λιμανιών για
τις εξαγωγές σιτηρών “θα αντιμετωπισθούν
στρατιωτικά”! Μετά διερωτούμαστε γιατί
δεν σταματάει αυτός ο επώδυνος, καταστροφικός και μάταιος πόλεμος. Τα συμπεράσματα δικά σας.
ε ύψος ρεκόρ, για τα δεδομένα της
καπιταλιστικής Ρωσίας, έφτασε το
πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου
της χώρας για το πρώτο εξάμηνο του
2022, παρά τις σκληρές και πρωτοφανείς
κυρώσεις που επέβαλαν ΗΠΑ - ΕΕ και οι
σύμμαχοί τους, που όπως αποδείχθηκε, δεν
έφεραν το αποτέλεσμα που ζητούσαν. Το
δεύτερο τρίμηνο του 2022, το πλεόνασμα
του εμπορικού ισοζυγίου της Ρωσίας
έφτασε τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια,
το υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από
το 1994. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
οι εξαγωγές της Ρωσίας μειώθηκαν μεν
στα 153 δισεκατομμύρια δολάρια από
166 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο
τρίμηνο, αλλά οι εισαγωγές σημείωσαν
ακόμη μεγαλύτερη πτώση, υποχωρώντας
στα 72 δισεκατομμύρια δολάρια από
88 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα,
οι αυξανόμενες τιμές της Ενέργειας και οι
άλλες εξαγωγές εμπορευμάτων αύξησαν
τα έσοδα της Μόσχας, παρά τις κυρώσεις.
Για τους πρώτους έξι μήνες του έτους, το
πλεόνασμα του ισοζυγίου έφτασε τα 138
δισεκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε η
κεντρική τράπεζα της Ρωσίας. Παράλληλα,
α αναφερθεί ότι τον Μάιο, ο Διεθνής
Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε ότι το
Κρεμλίνο κέρδιζε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα από πωλήσεις
πετρελαίου καθώς οι υψηλές τιμές του
αργού αύξησαν τα έσοδα από τις εξαγωγές
κατά 50%. Τέλος, να αναφρθεί ότι, οι
αυστηροί έλεγχοι κεφαλαίων της Ρωσίας
μετέτρεψαν το ρούβλι στο νόμισμα με τις
καλύτερες επιδόσεις έναντι του δολαρίου.

Σ

ΓΓ ΑΚΕΛ: Η αποτροπή της διχοτόμησης είναι ανάγκη επιβίωσης

Το Κυπριακό
βρίσκεται στη
χειρότερη φάση
που βρέθηκε
ποτέ ανέφερε την
Κυριακή ο Γενικός
Γραμματέας της
Κεντρικής Επιτροπής
του ΑΚΕΛ Στέφανος
Στεφάνου, στην
ομιλία του στο
μνημόσυνο των
ηρώων της Πηγής Αμμοχώστου, το οποίο
τελέστηκε στον Ι.Ν. Αποστόλου Ανδρέα
Συνοικισμού Ορόκλινης.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ
ανέφερε πως “οριστικά και αμετάκλητα
πρέπει να αφήσουμε πίσω τον εθνικισμό,
την πατριδοκαπηλία, τα συνθήματα και τις
ψευδαισθήσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε
να αντιπαλεύουμε τον φασισμό και την
ακροδεξιά”.
Την ίδια ώρα, πρέπει με ειλικρίνεια να
επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για
λύση, ανέφερε. Η Πηγή Αμμοχώστου,
συνέχισε, είναι ακόμα μια κοινότητα που

έχει πληρώσει το δικό της τραγικό τίμημα
στην αιματοβαμμένη ιστορία του τόπου,
με νεκρούς και αγνοούμενους και “το
πληρώνει ακόμα με την προσφυγιά”.
Ο κ. Στεφάνου διερωτήθηκε πως
μπορούν να επουλωθούν οι πληγές
“όταν ακόμα βιώνουμε τις συνέπειες
του δίδυμου εγκλήματος σε βάρος της
πατρίδας μας; Όταν αντικρίζουμε το
μισοφέγγαρο στον Πενταδάκτυλο; Όταν
ακόμα περιμένουμε να μάθουμε τι
απέγιναν τα προσφιλή μας πρόσωπα που
αγνοούνται”.
Ανέφερε ότι “τιμώντας τους νεκρούς
μας, πρέπει να θυμόμαστε πώς φτάσαμε
στην κυπριακή τραγωδία. Πρέπει να
συντηρούμε την ιστορική αλήθεια γιατί
μόνο όταν πάμε πίσω στο παρελθόν
μπορούμε να αντλήσουμε τα σωστά
διδάγματα που χαράζουν τον δρόμο προς
το μέλλον”.
“Η ιστορία έγραψε πως σε αυτό τον
τόπο, το προδοτικό πραξικόπημα της
Χούντας των Αθηνών και της ΕΟΚΑ Β’
και η βάρβαρη τουρκική εισβολή είναι οι
δύο πτυχές του ίδιου εγκλήματος που

σχεδιάστηκε από το ΝΑΤΟ. Έγκλημα που
βρήκε πρόθυμους εκτελεστές εντός της
πατρίδας μας, οι οποίοι χρησιμοποίησαν
τον εθνικισμό, την πατριδοκαπηλία,
τον φανατισμό για να παρασύρουν στο
έγκλημα” είπε.
“Υπέσκαψαν το νόμιμο κράτος,
πολέμησαν τον Μακάριο, επιτέθηκαν και
δολοφόνησαν δημοκρατικούς πολίτες,
π ρ ο σ πά θ η σ α ν ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν
συνθήκες συνταγματικής ανατροπής.
Τέτοια ήταν η δράση της ΕΟΚΑ Β’ που
ίδρυσε και καθοδήγησε ο Γρίβας, ο
οποίος αναδείχθηκε σε ολετήρα της
Κύπρου” συνέχισε.
Είναι γι’ αυτό, συμπλήρωσε, που
εξοργίζεται ο λαός μας όταν οι κυβερνώντες όχι μόνο καταβάλλουν προσπάθειες να εξωραΐσουν την εγκληματική δράση του, αλλά και να του
κάνουν μνημεία. “Εδώ ισχύει το αξίωμα
ότι λαός που ξεχνά την ιστορία είναι
κα τα δ ι κα σ μ έ ν ο ς ν α ξα ν α ζή σ ε ι τ ι ς
τραγωδίες του. Και στην Κύπρο, δεν
έχουμε τέτοια περιθώρια”.
Για το Κυπριακό ανέφερε ότι δεν

έχουμε πολλές επιλογές και ο χρόνος
έχει εξαντληθεί. “Μία είναι η επιλογή.
Να παραμείνουμε συνεπείς σ’ αυτά που
έχουμε συμφωνήσει. Στη βάση της λύσης
που είναι η ΔΔΟ με πολιτική ισότητα.
Στις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί σε
μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις”.
Συνέχισε, λέγοντας πως “πρέπει να
αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
για σπάσιμο του ζημιογόνου αδιεξόδου
και για συνέχιση των διαπραγματεύσεων
από το σημείο που διακόπηκαν”.
Αν δε γίνει αυτό, ανέφερε «η Τουρκία
θα συνεχίσει να βολεύεται και σταθερά να
υλοποιεί τον στόχο της για διχοτόμηση,
εκμεταλλευόμενη το παρατεταμένο αδιέξοδο. Πρέπει να δράσουμε αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων κι όχι παραμένοντας παθητικοί
παρακολουθώντας παθητικά τις οδυνηρές
εξελίξεις που δημιουργεί η Τουρκία στην
κυπριακή ΑΟΖ, στην Αμμόχωστο κι αλλού.
Η αποτροπή της διχοτόμησης δεν είναι
απλά καθήκον. Είναι ανάγκη. Ανάγκη
επιβίωσης, ύπαρξης και προοπτικής του
λαού μας».
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Τοπική επικαιρότητα

Σ

Γράφει: Ο Αδελαΐτης

ύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόσφατα μεγαλες
ποσότητες γκαζιού μεταφέρονται από τη χώρα μας
προς κατευθύνσεις ξένων
αγορών με προοπτική,
τί άλλο, το κέρδος. Με
πρόσχημα τον πόλεμο
Ρωσίας Ουκρανίας
κάποιοι ολιγάρχες τρίβουν
τα χέρια τους από χαρά
και γελάνε και τα μπατζάκια τους που βρήκαν
μια πλούσια χώρα σε
ορυκτό πλούτο για να
διπλασιάζουν τα κέρδη
τους ξένοι επενδυτές και
να μη δίνουν λογαριασμό
σε κανένα. Αυτή τη στιγμή
πο υ ε σ τ ι ά το ρ ε ς σ τ η ν
αλυσίδα φιλοξενείας και
διασκέδασης δυσκολεύονται να πληρώσουν
τα τιμολόγια ενεργείας,
γκαζιού και ηλεκτρισμού.
Καιρός ννα ρίξει η εφορία
και καμιά φάπα στο
σβέρκο των ολιγαρχών
και κατά κεί που πρέπει.
Τα λαϊκά νοικοκυριά και
οι μικροεπιχειρήσεις υποφέρουν.
ιλώντας για την
κρίση και για
πηγές παραγωγής ενεργειας και
ηλεκτρισμού, αποτελεί
έ ν το ν η π ι κ ρ ί α α ν όχ ι
ειρωνία για μια μεγάλη
χώρα σαν την Αυστραλία
να καρκινοβατεί και να
ψάχνει εφεδρικές ύλες
ηλεκτρικής ενέργειας
σε αποθέματα για ώρες
ανάγκης. Ο καλπασμός
της ακρίβειας στον τομέα
του φωτισμού και της
θέρμανσης για το λαό, να
καταντάει πολυτέλεια και
ο κόσμος από την άλλη
να σφίγγεται οικονομικά
για να μπορεί να πληρώσει τις δόσεις των
τιμολογίων που γίνονται
δυσβάσταχτα ιδιαίτερα για
τον κόσμο μεγάλης και
προχωρημένης ηλικίας.
Κα ι το π ι ο πα ρ ά ξ ε ν ο
που συμβαίνει σ’ αυτή τη
χώρα, ενώ το κράτος είναι
υπεύθυνο να μεριμνάει
για την τροφοδότηση της
ηλεκτρικής ενέργειας στην
πελατεία, την όλη ευθύνη
που κόβει τα τιμολόγια δεν
την έχει ττο κράτος αλλά
η ιδιωτική πρωτοβουλία.
Λίγοι μεγαλομέτοχοι και
λίγοι παρατρεχάμενοι από
κοντά που αγοράζουν
χοντρικώς και πουλάνε
λιανικώς και κόβουν τα
τιμολόγιά τους κατά το
δοκούν στο όνομα της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας
και της κουτσουρεμένης
δημοκρατίας - που πριν
τρεις χιλιάδες χρόνια η
Αθηναϊκή δημοκρατία
του Περικλέους είχε
περισσότερο υπόβαθρο
ανθρωπιάς και δικαίου
από τις σημερινές δημοκρατίες που είναι κομμένες
και ραμμένες στα μέτρα
των ολιγαρχών.
ι κυβερνητικές
καρέκλες της
βουλής έχουν
φροντίδα κι αυτές πριν
καθήσουν όποιοι πισινοί
να τις ζεστάνουν. Τους
στέλνει ο λαός εκεί, στον
οίκο της δημοκρατίας
για να διορθώνουν τα
κακώς κείμενα για το

Μ

Ο

όφελος του κοινωνικού
σ υ ν ό λ ο υ κ α ι όχ ι γ ι α
λίγους παρατρεχάμενους
βολεψάκηδες που εκφυλίζουν κάθε έννοια της
δημοκρατίας. Τα κακώς
κείμενα τα οποία όταν
βγαίνουν στην επιφάνεια αποπέμπουν δυσοσμία και μπόχα. “Το να
α φ ο υ γ κ ρ α σ τ ε ί ς ν α τα
διορθώσεις, ούτω καλείται δίκαιον” έλεγε ο
αείμνηστος Σωκράτης.
πό την Τετάρτη
15 Ιουνίου το
διαιτητικό δικαστήριο ενέκρινε αύξηση
μισθών σε εκατομμυρια
ε ρ γ α ζό μ ε ν ο υ ς σ τ η ν
Αυστραλία κατά 5.2%
που σημαίνει $40 επιπρόσθετα στον βασικό
μισθό που ανέρχεται σε
$812.60 εβδομαιδιαίως.
Καλό το νέο για πολλούς
εργαζόμενους που ήταν
και μια προεκλογική υπόσ χ ε σ η το υ Ε ρ γ α τ ι κο ύ
Κόμματος ενώ το απερχόμενο κόμμα εξουσίας
των Φιλελευθέρων χαρακτήριζε την υπόσχεση
αυτή ως ανεδαφική και
ανεφάρμοστη διότι θα
έφερνε πληθωριστικές
τάσεις στην οικονομία και
στο κόστος ζωής. Βέβαια
εκείνοι που ψωνίζουν κάθε
βδομάδα για να στρώσουν
το τραπέζι της οικογένειας
γνωρίζουν ότι και πριν
ξεσπάσει ο πόλεμος στην
Ουκρανία ήδη είχε αρχίσει
ο τιμάριθμός σε πολλά
είδη να καπλάζει προς τα
πάνω και με αφορμή αυτό
τον πόλεμο η ακρίβεια
παίρνει νέες, ακόμη
μεγαλύτερες διαστάσεις
σαν αχαλίνωτο άλογο.
Επομένως ας μη μιλάμε
για σχοινι στο σπίτι του
κρεμασμένου. Τα μεγάλα
μέσα ενημέρωσης - των
μεγάλων αφεντικών - θα
επιχειρήσουν να μας κουφάνουν από δω και πέρα
με επιχειρήματα σαθρά
και σάπια αλλά η αλήθεια
θα είναι σαν εκείνο το
γνωμικό που λέει αλλού
τα κακαρίσματα κι αλλού
γεννούν οι κότες. Εδώ
και πολύ καιρό η ακρίβεια
χτυπάει την πόρτα της
Αυστραλίας και γι’ αυτό
δεν φταίνε οι μισθοί των
εργαζομένων.
Πάπας Φραγκίσκος της Ρώμης
θέλοντας να
ξεχωρίσει το δρόμο της
Αρετής από το δρόμο της
κακίας, αναφερόμενος
στον πόλεμο της Ουκρανίας στιγμάτισε και το
Ν ΑΤ Ο ε ξ ί σ ο υ μ ε τ η
Ρωσία που μπλέχτηκε
στον πόλεμο. Βρήκε το
μπελά του ο άνθρωπος.
Τι ήθελε και το είπε! Είσαι
με τον Πούτιν, τον ρώτησε
κάποιος δημοσιογράφος.
Ετοιμόλογος καθώς είναι,
ο πά πα ς Φ ρ α γ κ ί σ κο ς
απάντησε αυθόρμητα ότι
στο παραμύθι της κοκκινοσκουφίτσας και του
λύκου, διακρίνεται η καλωσύνη και η αρετή της
κοκκινοσκουφίτσας έναντι
του λύκου - που είναι σαν
τον πόλεμο. Δεν έχει άδικο
ο πάπας...
Βαγγέλης Μπόγιας
ΑΔΕΛΑΙΔΑ
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Κάντε τώρα μια ανιχνευτική εξέταση εντέρου

Με νέες έρευνες που δείχνουν ότι
ένα ανησυχητικό ποσοστό 46,6 τοις
εκατό των δικαιούχων ελληνόφωνων
Αυστραλών δεν γνώριζαν ότι είχαν την
επιλογή να συμμετέχουν στο Εθνικό
Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Καρκίνου του
Εντέρου, το Αντικαρκινικό Συμβούλιο
κα ι η Α υ σ τ ρ α λ ι α ν ή Κ υ β έ ρ ν η σ η
προτρέπουν όλα τα άτομα ηλικίας 50
έως 74 ετών να κάνουν τη δωρεάν και
απλή εξέταση στο σπίτι.
Η ν έ α έ ρ ε υ ν α το υ Κ έ ν τ ρ ο υ
Συμπεριφορικής Έρευνας για τον
Καρκίνο
έχει αποκαλύψει τους
κύριους λόγους που αποτρέπουν
τους δικαιούχους Ελληνοαυστραλούς
να κάνουν την ανιχνευτική τους
εξέταση εντέρου όταν είναι καιρός.
Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται το 50,6
τοις εκατό των ερωτηθέντων που
δεν αισθάνονται την ανάγκη να
πραγματοποιήσουν την εξέταση, και
το 24,6 τοις εκατό που θεωρούν ότι
δεν είχαν αρκετό χρόνο.
Κάθε χρόνο, περίπου 15.000 νέα
κρούσματα καρκίνου του εντέρου
εντοπίζονται στην Αυστραλία, και ο
καρκίνος μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς
συμπτώματα ή οικογενειακό ιστορικό.
Παρά το γεγονός ότι αποτελεί τη
δεύτερη μεγαλύτερη αιτία θανάτου
από καρκίνο στη χώρα, τα στοιχεία
δείχνουν ότι το 90 τοις εκατό των
κρουσμάτων καρκίνου του εντέρου
μπορούν να θεραπευτούν επιτυχώς
εάν εντοπιστεί εγκαίρως.
Το Αν τ ι κα ρ κ ι ν ι κό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο
Αυστραλίας συνεργάζεται με την
Αυστραλιανή Κυβέρνηση για να
ενθαρρύνει όλους τους Αυστραλούς
ηλικίας 50 - 74 ετών, συμπεριλαμβανομένων και μελών των ελληνικών
κοινοτήτων, να κάνουν τη δωρεάν

ανιχνευτική εξέταση εντέρου που
λαμβάνουν ταχυδρομικώς κάθε δύο
χρόνια.
Η Γενική Διευθύντρια του Αντικαρκινικού Συμβουλίου Αυστραλίας,
Κ α θ η γ ή τ ρ ι α Ta n y a B u c h a n a n ,
επισήμανε ότι η ανιχνευτική εξέταση
εντέρου αποτελεί σημαντικό μέρος
διατήρησης της υγείας, για όλους τους
δικαιούχους Αυστραλούς.
«Ο καρκίνος του εντέρου μπορεί
να ξεκινήσει χωρίς κανένα σύμπτωμα,
και αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο
σημαντικό να κάνετε την εξέταση
ακόμα και αν αισθάνεστε υγιείς ή δεν
έχετε σημαντικό οικογενειακό ιστορικό
καρκίνου του εντέρου», ανέφερε η
Καθηγήτρια Buchanan.
«Γνωρίζουμε επίσης ότι το ένα
τέταρτο των δικαιούχων Ελληνοαυστραλών που δεν έχουν κάνει
ανιχνευτική εξέταση δεν θεωρούν ότι η
εξέταση είναι σημαντική, γεγονός που
είναι λυπηρό, καθώς μια απλή εξέταση
εντέρου στο σπίτι θα μπορούσε
να σώσει τη ζωή σας και να σας
επιτρέψει να βρίσκεστε κοντά στην
οικογένειά σας για πολλά χρόνια»,
πρόσθεσε.
Για να συμβάλουν στην αύξηση
των ποσοστών συμμετοχής των
μελών της ελληνικής παροικίας, το
Αντικαρκινικό Συμβούλιο Αυστραλίας
και η Αυστραλιανή Κυβέρνηση έχουν
καταρτίσει πόρους στη γλώσσα τους
για ελληνόφωνους σχετικά με την
ανιχνευτική εξέταση εντέρου.
«Είμαστε όλοι πολυάσχολοι, αλλά
αυτή η ανιχνευτική εξέταση εντέρου
είναι γρήγορη, απλή και υγιεινή. Ένας
εύκολος τρόπος να εξασφαλίσετε ότι
θα θυμηθείτε να κάνετε την εξέταση
την επόμενη φορά που θα πάτε στην

τουαλέτα είναι να τοποθετήσετε το
πακέτο στο μπάνιο για να το βλέπετε
μπροστά σας».
Το Αν τ ι κα ρ κ ι ν ι κό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο
προτρέπει όλους τους Αυστραλούς
ηλικίας 50 έως 74 ετών να σταματήσουν να αναβάλλουν την ευκαιρία
να σώσουν τη ζωή τους και να κάνουν
την ανιχνευτική τους εξέταση εντέρου
την επόμενη φορά που θα πάνε
στην τουαλέτα, ή να μιλήσουν με τον
οικογενειακό γιατρό ή επαγγελματία
υγείας τους σχετικά με το Εθνικό
Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Καρκίνου του
Εντέρου.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την ανιχνευτική εξέταση
εντέρου στα Ελληνικά, επισκεφθείτε
το www.bowelcancer.org.au/greek. Για
να μιλήσετε με κάποιον στα Ελληνικά,
επικοινωνήστε με την Υπηρεσία
Μετάφρασης και Διερμηνείας στο 13
14 50.

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ

Διαμάχη στη θάλασσα ενός πανάρχαιου πολιτισμού
Του Βαγγέλη Μπόγια
ΑΔΕΛΑΙΔΑ
Δ ι α μ ά χ η σ ε έ ν α π έ λα γ ο ς
ανεξάντλητης πηγής πολιτιστικής
δημιουργίας και ιδιαίτερης
πνευματικής ακτινοβολίας με
πρωταγωνιστές από αρχαιοτάτους
χρόνους, ελληνικούς πολιτισμούς.
Σπηλιές, βραχονησίδες, αγάλματα,
φάρους και τοπονύμια παντός
είδους, ευρήματα από παλιά
αλλά και μέχρι τις μέρες μας που
έχουν τη σφραγίδα του ελληνικού
στοιχείου και πολιτισμού. Υπάρχει
βέβαια και η ανθρώπινη ιστορία
που τα επιβεβαιώνει και τα τεκμηριώνει κατηγορηματικά και ασυζήτητα.
Η Ελληνοτουρκική κρίση που
τις τελευταίες δεκαετίες έχει προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις
με τις συνεχείς προκλήσεις και
διεκδικήσεις της Τουρκίας σε
βάρος της Ελλάδας είναι απότοκος
της γεωγραφικής θέσης των δυο
χωρών και ανέκαθεν βουλημίας και
των κατακτητικών βλέψεων των
στρατοκρατών της Αγκυρας. Αιτίες
που προκαλούν την τρβή μεταξυ
των δυο χωρών και οξύνουν την
κρίση.
Η αναπροσαρμογή λοιπόν του
θεσμικού πλαισίου του Αιγαίου
πελάγους είναι το επίκεντρο της
διένεξης μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας και προκαλεί οξύτατες
κρίσεις που μπορεί να οδηγήσουν
ακόμα και σε πολεμική σύγκρουση.
Η αλλαγή του πολιτικού
συσχετισμού των παγκοσμίων
δυναμεων και ειδικότερα στην
Ευρώπη, η διεύρυνση της
β ο ρ ε ι ο α τ λα ν τ ι κ ή ς σ υ μ μ α χ ί α ς
του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής
Ενωσης μετά το γκρέμισμα του
ανατολικού τείχους, τα συμφέροντα
των ΗΠΑ και της Ευρώπης επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους δυο λαούς από

Τεράστια κέρδη αποφέρουν στις ξένες στρατιωτικές βιομηχανίες οι δαπάνες
που γίνονται από Ελλάδα και Τουρκία
αιώνες, η κατάληψη τμήματος άλλα.
Ολα αυτά με μια έξαλλη ρητοτης Κύπρου το 1974 από την
Τουρκία, οι εσωτερικές συγκυρίες ρική φρασεολογία τοπικιστικού
στην Ελλάδα εκείνη την εποχή σοβινισμού που δεν αφήνει τίποτα
(δικτατορικές κυβερνήσεις, επί- όρθιο. Κατηγορεί την Ελλάδα για
ορκοι αξιωματικοί, και ο σκοτεινός παραβιάσεις και για αδιαλλαξία
ρόλος κάποιων δεσποτάδων - που προκειμένου να ισχυροποιήσει τη
όταν με το καλό ανοίξει ο φάκελος θέση της.
Συμπερασματικά μπορούμε
της Κύπρου θα μαθευτούν πολλά,
ο Χένρι Κίσιγκερ ήταν χουβαρδάς να υποθέσουμε ότι η κρίση στην
περιοχή της ανατολικής Μεσοσε κάτι τέτοια).
Από την άλλη, η κακοπιστια της γείου δεν προέρχεται μόνο από
γείτονας χώρας καθιστούν οξύτερο τη διένεξη μεταξύ Ελλάδας και
το θέμα επαναπροσδιορισμού του Τουρκίας αλλά κυρίως από τη
γεωπολιτικού χώρου του Αιγαίου σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ
και δημιουργούν ένταση και την των ισχυροτέρων δυνάμεων.
Οι μεγάλες δυνάμεις και κυρίως
επικίνδυνη εκκρεμότητα στις σχέοι ΗΠΑ, που έχουν τον πρώτο
σεις των δυο χωρών.
Η Τουρκία δεν περιορίζεται λόγο στις παγκόσμιες εξελίξεις,
στη διευθέτηση της πραγματικής προσπαθούν να εκμεταλευτούν το
διαφοράς που είναι η οριοθέτηση κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί
της υφαλοκρηπίδας, αλλά προ- σ τ η ν π ε ρ ι οχ ή κα ι π ρ ά τ το υ ν
βάλει κι άλλες παράλογες διεκ- ανάλογα με τα συμφέροντά τους.
δικήσεις όπως είναι: η αμφισβή- Αυτοι είναι οι λόγοι και η αιτία
τηση νησίδων και βραχονησίδων, που η φωνή της Ελλάδας για
η αποστρατιωτικοποίηση των την εφαρμογή των συνθηκών και
νησιών, η μη επέκταση της αιγια- του ισχύοντος διεθνούς νομικού
λίτιδας ζώνης, ο εναεριος χώρος, πλαισίου, απευθύνεται σε “ώτα μη
οι γκριζες ζώνες στο αιγαίο και ακουόντων”...
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Ρεπορτάζ

Αδελαΐδα: Απερρίφθη η εγκατάσταση καμερών
παρακολούθησης προηγμένης τεχνολογίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αδελαΐδας καταψήφισε την πρόταση
εγκατάστασης λογισμικού αναγνώρισης
προσώπου για τις κάμερες ασφαλείας
της πόλης.
Η αστυνομία αρνήθηκε να κάνει
εικασίες σχετικά με το εάν θα προχωρήσει στην εγκατάσταση λογισμικού αναγνώρισης προσώπου,
αφού το Δημοτικό Συμβούλιο της
Αδελαΐδας ψήφισε ομόφωνα να μην
συμπεριληφθεί η τεχνολογία σε νέες
κάμερες ασφαλείας που εγκαθίστανται
σε όλο το εμπορικό κέντρο της πόλης.
Ο σύμβουλος Alex Hyde και δύο άλλοι
δημοτικοί σύμβουλοι είχαν ζητήσει μια
επείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου για να συζητήσουν την
αναβάθμιση των καμερών παρακολούθησης της πόλης μετά τη
δημοσιότητα σχετικά με την ικανότητα
της τεχνολογίας να αναγνωρίζει τα
πρόσωπα.
Το δημοτικό συμβούλιο απέστειλε
επιστολή στην Αστυνομία της Ν.Α.
ρωτώντας εάν θα μπορούσαν να
καθυστερήσουν την εγκατάσταση της
τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπων
στις κάμερες μέχρι να τεθούν σε
εφαρμογή μέτρα προστασίας των
πολιτών.
Αλλά η αστυνομία ανέφερε ότι
πιθανότατα θα εξακολουθήσει να
προωθεί και να χρησιμοποιεί την
τεχνολογία.
Η πρόταση του δημοτικού συμβουλίου Αδελαΐδας, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, επαναλαμβάνει τη
δέσμευση του συμβουλίου να μην
χρησιμοποιήσει την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου με κάμερα
έως ότου το κοινοβούλιο της Νότιας
Αυστραλίας συντάξει κανόνες σχετικά
με τη βιομετρική επιτήρηση και το
ιδιωτικό απόρρητο.
«Στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο ποτέ να προμηθευτούμε το
απαραίτητο υλικό ή την τεχνολογία
για να ενεργοποιήσουμε αυτό το
λογισμικό αναγνώρισης προσώπου»,
είπε ο Χάιντ στο ραδιόφωνο του ABC
Αδελαΐδας. «Να σημειώσουμε ότι αυτό
το λογισμικό, αυτή η τεχνολογία είναι
και πολύ ακριβή. Ποιος θα πληρώσει;”,
είπε.

Οδηγός χωρίς άδεια,
εγκατέλειψε το θύμα

Ένας 28χρονος άνδρας από το
Waikerie, ο οποίος κατηγορήθηκε
ότι εγκατέλειψε τον τόπο της σύγκρουσης με μοτοσικλετιστή, δεν
υπέβαλε αίτηση για εγγύηση όταν
εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο
δικαστήριο την περασμένη βδομάδα.
Ο Τ ζό ρ ν τα ν Λ ι Χ ά ρ ι Φ ί σ ε ρ
συνελήφθη στο Brahma Lodge, στα
βόρεια της Αδελαΐδας, και εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Ελίζαμπεθ.
Ο 40χρονος μοτοσικλετιστής από
το Morphett Vale τραυματίστηκε
σοβαρά όταν συγκρούστηκε με ένα
utility που οδηγούσε ο κύριος Fisher
στον Thiele Higgway στο Freeling,
βόρεια της Αδελαΐδας.
Την επομένη του ατυχ’ηματος, η
αστυνομία είπε ότι ο οδηγός του utility βγήκε από το όχημα και μίλησε
με μάρτυρες πριν αποχωρήσει με το
αυτοκίνητο του, αφήνοντας πίσω μια
τρέηλα.
Η αστυνομία κατηγόρησε τον
κ. Fisher για πρόκληση βλάβης με
επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη
σκηνής ατυχήματος και οδήγηση
χωρίς άδεια.
Προφυλακίστηκε και αναμένεται να
δικαστεί εκ νέου τον Σεπτέμβριο.

“Από τη δική μας οπτική γωνία, η
Αστυνομία της ΝΑ δεν θα λάβει την
απαραίτητη υποστήριξη υλικού ή
λογισμικού από τη ροή που έχουμε
σε όλη την πόλη για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία.”
Ο κ. Hyde διευκρίνισε ότι οι ροές
κάμερας από το δίκτυο ασφαλείας της
δημαρχίας δεν θα ήταν αρκετά υψηλής
ποιότητας, ακόμη και αν η Αστυνομία
της Ν.Α. αγόραζε και χρησιμοποιούσε
λογισμικό αναγνώρισης προσώπου.
Ο επίτροπος της αστυνομίας
Γκραντ Στίβενς δεν μπορούσε να
πει εάν η αστυνομία θα αγοράσει
τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου.
“ Α υ τ ό ς ο τ ύ πο ς υ πο δ ο μ ή ς δ ε ν
είναι φθηνός. Δεν θα κάνω εικασίες
σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε
να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο πέρα
από το υπάρχον δίκτυο”, είπε.
Ο κ. Στίβενς είπε ότι η αστυνομία χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης
προσώπου όπως ορίζεται στους
ισχύοντες νόμους.
«Το αν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω νομοθεσία ή εξέταση μέτρων
για τη διαχείριση του ελέγχου αυτής
της τεχνολογίας, αυτό είναι θέμα του
κοινοβουλίου», είπε.
«Σίγουρα θέλω να εκμεταλλευτώ
τις προόδους της τεχνολογίας που
διευκολύνουν τους αστυνομικούς να
ανταποκρίνονται και να ανιχνεύουν
το έγκλημα, και να πιάνουν τους
ανθρώπους που διαπράττουν εγκλήματα», είπε
Στη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου το βράδυ της Τρίτης, η
σύμβουλος Anne Moran είπε ότι

η συμπερίληψη τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου στο δίκτυο
καμερών ασφαλείας της πόλης ήταν
περιττή και τρομακτική.
«Δεν είναι απλώς ένα μικρό πράγμα
για την καταπολέμηση του εγκλήματος,
είναι ένα μεγάλο, μεγάλο βήμα για το
δημοτικό συμβούλιο», είπε.
Και ασφαλώς, αυτό που γίνεται
αντιληπτό είναι ότι η προηγμένη αυτή
τεχνολογια που προωθείται από την
αστυνομία, θα ένα ακόμη σημαντικό
βήμα στην παρακολούθηση των
πολιτών και στην παραβίαση των
ατομικών ελευθεριών όταν ξέρεις
πως, όπου περπατήσεις στην πόλη
της Αδελαιδας, το μάτι του μεγάλου
αδελφού σε παρακολουθεί συνεχώς. Σ’
αυτή τη φάση η κίνηση προσέκρουσε
στην ομόφωνη άρνηση του δημοτικού
συμβουλίου.

ΣΤΟΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ακριβαίνουν τα ενοίκια

Η Μελβούρνη αντικατέστησε
την Αδελαΐδα ως την πιο φθηνή
πόλη της Αυστραλίας για την ενοικίαση ενός τυπικού σπιτιού, σύμφ ω ν α μ ε τ α τ ε λ ε υ τ α ί α σ το ι χ ε ί α .
Τα ενοίκια και στις οκτώ πρωτεύουσες
α υ ξ ή θ η κα ν το ν Α π ρ ί λ ι ο έ ω ς το ν
Ιούνιο του 2022 και από έτος σε έτος,
σύμφωνα με στοιχεία της CoreLogic
που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.
Ταυτόχρονα, τα ενοίκια εξακολουθούν να
ανεβαίνουν καθώς τα εθνικά ποσοστά
κενών σπιτιών μειώθηκαν στο 1,2 τοις
εκατό από 2,2 τοις εκατό πριν ένα χρόνο.
Με άλλα λόγια, περισσότεροι άνθρωποι
μπαίνουν στο νοίκι.
Η άνοδος των ενοικίων, έρχεται
τη στιγμή που η αποθεματική τράπεζα
της Αυστραλίας αύξησε το επιτόκιο για
τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες.
Τα ενοίκια στις πρωτεύουσες των
πολιτειών έχουν αυξηθεί περισσότερο
από την επαρχιακή Αυστραλία, στο 3 τοις
εκατό και στο 2,7 τοις εκατό αντίστοιχα.
Η τριμηνιαία επισκόπηση ενοικίων της
CoreLogic αποδίδει την αύξηση των
ενοικίων σε ένα συνδυασμό χαμηλού
αριθμού σπιτιών προς ενοικίαση και
υψηλότερης ζήτησης λόγω του μεγαλύ τ ε ρ ο υ α ρ ι θ μ ο ύ α ν θ ρ ώπω ν πο υ
ψάχνουν να νοικίασουν
Ο διευθυντής έρευνας της CoreLogic,
Tim Lawless, δήλωσε ότι η ζήτηση για
ενοικίαση θα συνεχίσει να αυξάνεται με
περισσότερους ανθρώπους να έρχονται
στην Αυστραλία από το εξωτερικό.
«Με εξαίρεση το Darwin, η ισχυρή αύξηση
των ενοικίων που παρατηρήθηκε τον
περασμένο χρόνο οδήγησε τα ενοίκια
κατοικιών σε όλες τις πρωτεύουσες να
φτάσουν σε νέα υψηλά ρεκόρ», είπε ο κ.
Lawless.
«Παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες
σχετικά με την πορεία των ενοικίων,
οι αγορές ενοικίων αναμένεται να
παραμείνουν ψηλά για κάποιο χρονικό
διάστημα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην
έλλειψη σπιτιών για ενοικίαση μετά από

μια μακρά περίοδο χαμηλής επενδυτικής
δραστηριότητας μεταξύ 2015 και 2021.
Ο δεύτερος λόγος που τα ενοίκια θα
παραμείνουν ψηλά, είναι ότι η διεθνής
μετανάστευση ανακάμπτει και θα υπάρχει
μεγαλύτερη ζήτηση για σπίτια προς
ενοικίαση”, είπε.
Τα φθηνότερα σπίτια προς ενοικίαση
είναι τώρα στη Μελβούρνη. Η Μελβούρνη
παίρνει τώρα τα σκήπτρα για τα
φθηνότερα ενοίκια, με μια τυπική κατοικία
να ενοικιάζεται τώρα προς $480 την
εβδομάδα. Τα ενοίκια της Αδελαΐδας έχουν
αυξηθεί στα 492 δολάρια την εβδομάδα
με μια αύξηση των ενοικίων κατά 4,3 τοις
εκατό.
Η Αδελαΐδα έχει επίσης τον μικρότερο
αριθμό σπιτιων προς ενοικίαση, με
μόνο το 0,3 τοις εκατό των κατοικιών και
διαμερισμάτων να είναι κενά τον Ιούνιο.
Αλλά τα Units στην Αδελαΐδα εξακολουθούν να είναι τα φθηνότερα σε όλη τη
χώρα με μέσο εβδομαδιαίο ενοίκιο $405.
Η Καμπέρα παραμένει το πιο ακριβό
μέρος για ενοικίαση, με ένα τυπικό ακίνητο
να νοικιάζεται για $690 την εβδομάδα.
Μια ανύπαντρη μητέρα από την
Αδελαΐδα, η Αλίσια Ο’ Σάλιβαν, είπε
ότ ι θ α π ρ οτ ι μ ο ύ σ ε ν α π λ η ρ ώ ν ε ι
αύξηση 15 δολαρίων την εβδομάδα
στο ενοίκιο παρά να διακινδυνεύσει
να βγει να ψάχνει για νέο μέρος.
«Ένιωθα ότι δεν είχα άλλη επιλογή
από το να το υπογράψω τη συμφωνία,
γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να
βρεις άλλο μέρος να νοικιάσεις», είπε.
“Υπάρχει μεγάλη ζήτηση εκεί έξω.
Πραγματικά δεν είχα την πολυτέλεια να
εγκαταλείψω αυτό που έχω τώρα για να
βρω κάπου αλλού, που μπορεί και να μην
βρω”, είπε.
Εκτός αυτού, η κ. O’Sullivan είπε
ότι για να μετακομίσει θα πρέπει να
αλλάξει και σχολείο για τον έφηβο
γιο της που ίσως να είναι μακριά.
Είπε ότι αγιράζει περισσότερα κατεψυγμένα και κονσερβοποιημένα τρόφιμα για
να αντιμετωπίσει την αύξηση του ενοικίου.
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Σχεδόν 3 εκατομμύρια
οικογένειες στο νοίκι!

Σύμφωνα με
σ το ι χ ε ί α α π ό τ η ν
Απογραφή του 2021
π ο υ μ όλ ι ς δ η μ ο σιεύτηκε, υπάρχουν
2,8 εκατομμύρια
νοικοκυριά που
ζουν στο νοίκι, που
α ν τ ι π ρ ο σ ωπ ε ύ ο υ ν
π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ ο α π ό
το 30 τοις εκατό του
πληθυσμού.
Παράλληλα, τη
νύχτα που διενεργήθηκε η απογραφή τον
περασμένο Αύγουστο
υπήρχαν σχεδόν ένα
εκατομμύριο σπίτια
που ήσαν ακατοίκητα.
Πολλοί από τους
ενοικιαστές αντιμετωπίζουν αυξανόμενη
οικονομική πίεση. Τα
ενοίκια ανεβαίνουν,
έχοντας αυξηθεί σχεδόν κατά 10 τοις
εκατό τους τελευταίους 12 μήνες.
Η Ειρήνη Τσολίδη
Noyce από την
Ένωση Ενοικιαστών
και Στέγασης στη
Βικτώρια είπε ότι
η κατάσταση που
αντιμετωπίζουν πολλοί ενοικιαστές είναι
απαράδεκτη.
«Η κατάσταση
είναι πολύ τραγική»,
είπε. «Δεν βλέπουμε
ν α α υ ξά ν ο ν τα ι ο ι
μισθοί, δεν βλέπου-

με να αυξάνεται η
στήριξη του εισοδήματος και βλέπουμε
τις τιμές της αγοράς
να αυξάνονται συνεχώς».
Ο οικονομολόγος
Brendan Coates
από την ανεξάρτητη
δεξαμενή σκέψης του
Ινστιτούτου Grattan
υποστηρίζει ότι οι
ενοικιαστές δεν έχουν
την προσοχή που
δικαιούνται.
«Οι ενοικιαστές
ήταν πραγματικά οι
ξεχασμένοι άνθρωποι
στην πρόσφατη ομοσπονδιακή προεκλογική εκστρατεία,
από τα μεγάλα κόμματα», είπε.
«Δεν έχουμε δει
πραγματικά μεγάλες
πολιτικές από καμία
πλευρά για να αντιμετωπίσουμε αυτό
που είναι μεγάλο
ζήτημα για το ένα
τρίτο των Αυστραλών».
Σύμφωνα με
πολ ι τ ι κο ύ ς πα ρ α τηρητές, οι ενοικιαστές ψήφισαν ως
επί το πλείστον
τους Εργατικούς
και τους Πράσινους
και αναμένουν από
αυτούς τη στήριξη
που τους αναλογεί.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Στα ύψη η χρήση των
ναρκωτικών

Η Αυστραλία βρίσκεται στην κορυφή της
λίστας στη χρήση ναρκωτικών ουσιών μεταξύ
20 χωρών, σύμφωνα με μια έρευνα.
Η τελευταία έκθεση της Αυστραλιανής
Επιτροπής Εγκληματικών Πληροφοριών
διαπίστωσε ότι τον Δεκέμβριο του 2021, η
κατανάλωση μεθαμφεταμίνης στην Αυστραλία
ήταν η υψηλότερη κατά κεφαλήν σε σύγκριση
με χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.
Για πρώτη φορά από το 2017, η χρήση
μεθαμφεταμίνης και κοκαΐνης στις πρωτεύουσες της Αυστραλίας ξεπέρασε τις επαρχιακές περιοχές.
Το Περθ είναι η νέα πρωτεύουσα των
ναρκωτικών της Αυστραλίας, ενώ η επαρχιακή Νέα Νότια Ουαλία έχει τη μεγαλύτερη
χρήση μεθαμφεταμίνης μεταξύ της επαρχιακής Αυστραλίας.
Τα παράνομα ναρκωτικά παρουσιάζουν
π ρ ώ ι μ α σ η μ ά δ ι α α ύ ξ η σ η ς μ ε τά τ η ν
πανδημία, αλλά όχι ακόμη στα επίπεδα που
καταγράφηκαν πριν από τον COVID-19.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Επιτροπής
Εγκληματικών Πληροφοριών Michael Phelan
είπε ότι αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος
κατά την οποία οι περιορισμοί του COVID19 χαλαρώθηκαν ή καταργήθηκαν στις
περισσότερες πολιτείες της Αυστραλίας.
«Ομάδες οργανωμένου εγκλήματος
έχουν διπλασιάσει τις προσπάθειές τους να
προμηθεύουν τις μεγάλες αγορές παράνομων
ναρκωτικών καθώς οι περιορισμοί του
COVID-19 χαλαρώνουν, δημιουργώντας
σημαντικά παράνομα έσοδα, αλλά συνεχίζουν
να αντιμετωπίζουν την ασφυκτική πίεση του
νόμου», είπε ο κ. Phelan.
Η Αυστραλία κατέλαβε την υψηλότερη
θέση όσον αφορά τη συνδυασμένη χρήση
μεταμφεταμίνης, κοκαΐνης και έκσταση
σ ε σ ύ γ κ ρ ι σ η μ ε ά λ λ ε ς χώ ρ ε ς όπω ς
η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Πορτογαλία και η Νότια Κορέα.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
Πιθανή επιστροφή
των περιορισμών

Οι αρχές της Νότιας Αυστραλίας δεν αποκλείουν την επαναφορά των περιορισμών εν όψει
της αναμενόμενης αύξησης
των κρουσμάτων COVID τις
επόμενες εβδομάδες, καθώς
αναπτύσσονται οι νέες υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5.
Η νέα μοντελοποίηση COVID19 προβλέπει ότι περισσότεροι
από 400 ενήλικες από τη Νότια
Αυστραλία μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία για τον ιό την
επόμενη εβδομάδα, καθώς τα
νέα κρούσματα ημερησίως κορυφώνονται και αναμένεται να
φθάσουν στις 7.000.
Ο αριθμός των ατόμων που
νοσηλεύονται επί του παρόντος
σ τ η ν πολ ι τ ε ί α , έ φτα σ ε τ η ν
Κυριακή το ρεκόρ των 374.
Στα τέλη της βδομάδας που
πέρασε ανακοινώθηκαν 22
θάνατοι μεταξύ των οποίων 14
γυναίκες ηλίκίας 80 και 90 και
πέντε άνδρες από 70 έως 90.
Τρια άτομα ήσαν 100 χρονών.
Το αριθμός των κρουσμάτων
κυμαίνεται τώρα στα 5000 άτομα.
Η προβλέψεις του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας μιλούν
για περισσότερους από 400
ενήλικες στο νοσοκομείο με
COVID-19 σε μια εβδομάδα.
«Αυτό δείχνει ξεκάθαρα την
πίεση στο σύστημα υγείας μας,
την πίεση να διασφαλίσουμε
ότι θα βρούμε διαθέσιμη χωρητικότητα στο σύστημα υγείας
μας για άτομα που χρειάζονται
εισαγωγή για τον COVID», είπε ο
υπουργός υγείας κ. Picton.
Ο κ. Picton είπε ότι ορισμένες
μη επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις σε δημόσια νοσοκομεία
ενδέχεται να αναβληθούν ή
να μεταφερθούν σε ιδιωτικά
νοσοκομεία για να βρεθούν
περίπου 40 κρεβάτια για ασθενείς
με COVID-19.
Μια συνεδρίαση της υποε π ι τ ρ οπ ή ς το υ υ πο υ ρ γ ι κο ύ
συμβουλίου του Συμβουλίου
Διαχείρισης Εκτακτης Ανάγκης
αποφάσισε ότι το Υπουργείο
Παιδείας θα στείλει μια επιστολή
στα σχολεία και τους γονείς
ενθαρρύνοντας τη χρήση μάσκας
όταν οι μαθητές επιστρέψουν στο
μάθημα την επόμενη Δευτέρα.
«Δεν θα το επιβάλουμε όπως
είχαμε κάνει προηγουμένως,
αλλά θα είναι μια ενθάρρυνση
τονίζοντας τα πλεονεκτήματα της
χρήσης μάσκας», είπε ο κ. Picton.
Επί του παρόντος, απαιτούνται
μάσκες στη Νότια Αυστραλία σε
χώρους υγειονομικής περίθαλψης, φαρμακεία και στα μέσα
μαζικής μεταφοράς.
Σημειώνεται ότι ο Αστυνομικός
Ε π ί τ ρ ο πο ς Γ κ ρ α ν τ Στ ί β ε ν ς
είπε ότι τα περισσότερα από
300 άτομα με COVID-19 στο
νοσοκομείο θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε μια «συζήτηση»
σχετικά με το εάν θα έπρεπε να
επιστρέψει η κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.

Εκτοξεύθηκαν τα
έξοδα κατασκευών

Το κόστος κατασκευής και
ανακαίνισης σπιτιού έχει αυξηθεί
κατά σχεδόν ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ τοις
εκατό τα τελευταία δύο χρόνια.

Νέα ανάλυση από την Ένωση Βιομηχανίας Οικισμού διαπίστωσε ότι το κόστος κατασκευής αυξήθηκε κατά 22%
μεταξύ Μαΐου 2019 και Μαΐου
2022.
Το κόστος μπορεί να αυξηθεί
π ε ρ α ι τ έ ρ ω κα θ ώ ς ο ι κα τα σκευαστές χρεώνουν περισσότερα για να προστατευτούν
ενώ πολλές κατασκευαστικές
εταιρείες είναι επικίνδυνες να
καταρρεύσουν.
Αρκετές κατασκευαστικές εταιρείες στη Βικτώρια κατέρρευσαν
την περασμένη εβδομάδα,
αφήνοντας εκατοντάδες πελάτες
σε αδιέξοδο.
Μια εταιρεία έκλεισε ενώ
χρωστούσε 10 εκατομμύρια
δολάρια στους πιστωτές και με
εξήντα πέντε σπίτια ημιτελή.

Εννέα χρόνια για σεξουαλικη κακοποίηση

Ένας διευθυντής εστιατορίου
της Αδελαΐδας καταδικάστηκε
σε φυλάκιση εννέα ετών για
τον βιασμό μιας υποψήφιας
υπαλλήλου που εκπαίδευε καθώς
και για σεξουαλική κακοποίηση
ενός ανήλικου κοριτσιού το 2016.
Ο Miguel Dantas De Sa, 32
ετών, κρίθηκε ένοχος από το
δικαστήριο νωρίτερα φέτος για
δύο κατηγορίες βιασμού που
αφορούσαν μια εργάτρια που
εκπαίδευε.
Τον Ιανουάριο του 2020, ο De
Sa πήρε συνέντευξη από το θύμα
για δουλειά στο εστιατόριο στο
οποίο εργαζόταν και αργότερα
την προσκάλεσε για δοκιμαστική
βάρδια.
Ο δικαστής είπε ότι ο Ντε Σα
αφού μέθυσε τη νεαρή εργάτρια,
την πήγε σε κάποιο σπίτι όπου
την κακοποίησε σεξουαλικά.

Ερευνα για ξαφνικό θανατο 6χρονης

Η α σ τ υ ν ο μ ί α τ η ς Ν ότ ι α ς
Αυστραλίας ερευνά τον θάνατο
ενός εξάχρονου κοριτσιού στα
βόρεια προάστεια της Αδελαΐδας.
Η εξάχρονη μεταφέρθηκε με
ασθενοφόρο στο νοσοκομείο
Lyell McEwin, αφού βρέθηκε
αναίσθητη στο σπίτι της στο
Munno Para. Πέθανε αμέσως
μετά την άφιξη στο νοσοκομείο.
Οι ντετέκτιβ και αστυνομικοί
διερευνούν τις συνθήκες του
θανάτου της και έχουν πλέον σχηματίσει ερευνητική ομάδα για να
εξετάσει τα αίτια του θανάτου του
κοριτσιού.
Η αστυνομία καλεί τα μέσα
ενημέρωσης να μην προβαίνουν
σε δημοσιεύματα χωρις να
υπάρχουν επαρκή στοιχεία.
Αρχικά, οι πρώτες υπόνοιες
που ειδαν το φως της δημοσιότητας μιλούσαν για εγκληματική παραμέληση του κοριτσιού
με αποτέλεσμα τα πέντε αδέρφια της, ηλικίας από επτά έως
16 ετών, να τεθούν υπό τη φροντιδα του κράτους μέχρι να ολοκληρωθει η έρευνα.
Ωστόσο, ένα χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Advertiser
ανέφερε ότι σύμφωνα με γείτονες,
το κοριτσάκι έπασχε από στομαχική πεμπτική διαταραχή
και ότι η μητέρα δεν είχε την
απαραίτητη υποστήριξη από τις
αρχές.

“Greek Community Tribune”, August 2022
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Πρωτοφανείς πλημμύρες στο Σύδνεϋ

Στις πρώτες βδομάδες του
Ιουλίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι
έλαβαν εντολή να εκκενώσουν τα
σπίτια τους στα προάστεια του
Σύδνεϋ, χιλιάδες άλλοι βρέθηκαν
σε επιφυλακή για να εκκενώσουν
τα δικά τους ανά πάσα στιγμή και
εκατομμύρια άνθρωποι στην πόλη,
στα περίχωρά της και πιο πέρα
πάλεψαν με πλημμυρισμένους
δρόμους, μουχλιασμένα σπίτια
και ομπρέλες που απλά δεν
ανταποκρίνονταν στις ακραίες
καιρικές συνθήκες.
Επανειλημμένα φέτος, στους
κατοίκους της Νέας Νότιας Ουαλίας, και στους πολίτες άλλων
πολιτειών, έχει ειπωθεί από τους
αρμόδιους ότι οι βροχές είναι
ασυνήθιστες.
Μεγάλος όγκος νερού υπερχείλισε από το φράγμα Γουαραγκάμπα. Υπερχείλισαν επίσης
πολλά ποτάμια και χεί-μαρροι.
Πολλοί πολίτες παγιδεύτηκαν
στα αυτοκίνητά τους την ώρα που
προσπαθούσαν να διασχίσουν
πλημμυρισμένους δρόμους ή
εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους από
τα νερά.
Η Α υ σ τ ρ α λ ί α ε π η ρ ε ά ζ ε τα ι
ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή
και στη χώρα καταγράφονται
τακτικά περίοδοι ξηρασίας, καταστροφικές δασικές πυρκαγιές αλλά
και ολοένα πιο έντονες πλημμύρες.
Τον Μάρτιο 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυτικό Σίδνεϊ
από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις.
Η Αυστραλία θα πρέπει να
προετοιμαστεί για πιο συχνές
πλημμύρες, προειδοποίησε ο
Ντόμινικ Πέροτετ πρωθυπουργός
της Νέας Νότιας Ουαλίας στη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι αυτά τα φαινόμενα θα γίνουν
πιο συχνά», πρόσθεσε. «Οι
κυβερνήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν και να διασφαλίζουν
ότι ενεργούμε ανάλογα με το
περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε».
Για τον καθηγητή Matthew
England - από το Ερευνητικό
Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής του
Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας
Ουαλίας - η σοβαρότητα των
βροχοπτώσεων που σημειώνονται
στην ανατολική Αυστραλία
συσχετίζεται με αυτό που τα
κλιματικά μοντέλα έχουν προβλέψει
ότι θα συμβεί καθώς το κλίμα της
Γης θερμαίνεται.
«Σίγουρα, καθώς ζεσταίνονται
οι ωκεανοί, αυτό οδηγεί σε
περισσότερη εξάτμιση και σε
μεγαλύτερη παραγωγή σοβαρών
βροχοπτώσεων», είπε.
« Θ α υ π ά ρ ξ ε ι μ ε γ α λύ τ ε ρ η
υγρασια σε όλη την ατμόσφαιρα.
«Για να το συνοψίσουμε, στην
Αυστραλία πρέπει να αναμένουμε

ΠΑΝΩ: Υπερχείλιση του ποταμού Namoi River στο Gunnedah
ΚΑΤΩ: Από προάστειο του Σύδνεϋ (Φωτος: ABC)

μια εντατικοποίηση των κύκλων
ξηρασίας, πλημμυρών και βροχοπτώσεων. Οποτε έρχονται τα
φαινόμενα Ελ Νίνιο και Λα Νίνια,
περιμένουμε να έχουν μεγαλύτερη
επίδραση».
Ο Δρ Σαντόσο είχε παρόμοια
πρόβλεψη. «Δυνητικά, είναι ένα
σενάριο όπου θα έχουμε ένα έτος
με πυρκαγιές, ακολουθούμενο από
ένα έτος πλημμυρών – δεν είναι
πολύ καλή προοπτική, κατά τη
γνώμη μου», είπε.
«Ελπίζω ότι δεν θα συμβεί, αλλά
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι
για αυτό που πρόκειται να συμβεί
στο μέλλον».
Ομως, τα φαινόμενα αυτά δεν
συμβαίνουν μόνο στην Αυστραλία.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ Η ΑΠΕΙΛΗ
Σ χ ε δ ό ν το έ ν α τ ρ ί το το υ
παγκόσμιου πληθυσμού απειλείται
από σημαντικές πλημμύρες, με τις
φτωχές χώρες να βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή, προειδοποιεί νέα
μελέτη.
Η έρευνα που δημοσιεύεται
στο Nature Communications,
διασταύρωσε δεδομένα για
τους κινδύνους πλημμυρών από
ποταμούς, βροχές και τη θάλασσα
με δεδομένα της Παγκόσμιας
Τράπεζας για την κατανομή του
πληθυσμού και την φτώχεια.
Η ανάλυση έδειξε ότι περίπου
1,81 δισεκατομμύρια κάτοικοι,
ήτοι το 23% του παγκόσμιου πληθυσμού, βρίσκονται άμεσα εκτεθειμένοι σε πλημμύρες άνω των 15
εκατοστών με περίοδο επανάληψης
την εκατονταετία.
Από αυτούς, τα 780 εκατομμύρια ζουν με λιγότερα από 5,50
δολάρια την ημέρα.
Η Νοτιοανατολική Ασία, με
πρώτες την Κίνα και την Ινδία,
συγκεντρώνει 1,24 δισεκατομμύρια
κατοίκους τους οποίους αφορά η
απειλή της κλιματικής αλλαγής.
«Αυτό δημιουργεί μεγάλους
κινδύνους για τις ζωές και τα μέσα
διαβίωσης, ιδιαίτερα για τους πιο
ευάλωτους πληθυσμούς» γράφουν

οι ερευνητές. Σχεδόν το 90% των
ανθρώπων που είναι εκτεθειμένοι
στον κίνδυνο πλημμυρών ζει σε
φτωχές χώρες ή σε χώρες μεσαίου
εισοδήματος.
Η μελέτη εκτιμά ότι περίπου
το 12% του παγκόσμιου ΑΕΠ το
2020 προερχόταν από ζώνες που
διατρέχουν κίνδυνο. Ωστόσο η
εξέταση μόνον της νομισματικής
πλευράς του θέματος μπορεί να
δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι π ρ ο κα τά λ η ψ η ,
εστιάζοντας την προσοχή στις
πλούσιες χώρες και τα οικονομικά
κέντρα, επισημαίνει η ερευνητική
ομάδα.
«Οι χώρες χαμηλού εισοδήματο ς ε ί ν α ι ε κ τ ε θ ε ι μ έ ν ε ς κα τά
δυσανάλογο τρόπο στους κινδύνους αντιμετώπισης πλημμυρών
και είναι πιο ευάλωτες σε καταστροφικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα»
διαπιστώνεται η μελέτη του Τζουν
Ρέντσλερ της Παγκόσμιας Τράπεζας και των συναδέλφων του.
Η μελέτη παρέχει «την πρώτη
παγκόσμια αξιολόγηση για την
έκθεση στον κίνδυνο πλημμυρών
και τη φτώχεια» σημειώνει ο
Τόμας ΜακΝτέρμοτ του Εθνικού
Πανεπιστημίου της Ιρλανδίας
στο Γκάλγουεϊ, σε σχόλιό του
που δημοσιεύεται στo Nature
Communications.
Η κλιματική αλλαγή και μια
κακά σχεδιασμένη αστικοποίηση
αναμένεται να επιδεινώσουν τους
κινδύνους αυτούς τα ερχόμενα
χρόνια, προειδοποιούν οι ερευνητές.
Πρωτοφανείς πλημμύρες έπληξαν την Κίνα τον φετινό Ιούνιο,
προκαλώντας την προληπτική
απομάκρυνση 500.000 ανθρώπων
από τις εστίες τους. Οι ισχυρές
βροχοπτώσεις των μουσώνων
προκάλεσαν αυτόν τον μήνα τον
θάνατο περισσότερων από 100
ανθρώπων στο Μπανγκλαντές και
πλημμύρες που άφησαν πίσω τους
περισσότερα από 7 εκατομμύρια
ανθρώπους σε επισφαλή κατάσταση.

Ουκρανία: Τα αμερικάνικα όπλα
σκληραίνουν τη στάση της Ρωσίας

Ο υπουργός Εξωτερικών
της Ρωσίας, ο Σεργκέι Λαβρόφ,
δήλωσε χθες Κυριακή στην
Αίγυπτο πως η Μόσχα επιδιώκει
ανατροπή της κυβέρνησης της
Ουκρανίας.
«Οπωσδήποτε θα βοηθήσουμε τον ουκρανικό λαό να
απαλλαγεί από το καθεστώς,
που είναι απόλυτα αντιλαϊκό
και εναντίον της ιστορίας», είπε
ο κ. Λαβρόφ στο Κάιρο, προσθέτοντας ότι ο ρωσικός και ο
ουκρανικός λαός θα ζήσουν μαζί
στο μέλλον.
Ο Σεργκέι Λαβρόφ διαβεβαί-

ωνε τον Απρίλιο ότι η Μόσχα
«δεν σχεδιάζει» να προκαλέσει
«αλλαγή καθεστώτος» στην
Ουκρανία, κατά τη διάρκεια
συνέντευξής του σε ινδικό
τηλεοπτικό δίκτυο. Είχε προσθέσει τότε πως επαφίεται στον
ουκρανικό λαό να επιλέγει τους
ηγέτες του.
Τις τελευταίες ημέρες, η
ρωσική πολιτική ηγεσία σκληραίνει δημόσια τις θέσεις
της όσον αφορά τον πόλεμο
στην Ουκρανία. Την Τετάρτη,
ο Λαβρόφ απείλησε ότι θα
τεθούν υπό κατοχή και άλλα

εδάφη, πέραν της περιοχής
του Ντονμπάς, όπου επικεντρώνονται οι εχθροπραξίες το
τρέχον διάστημα.
Με δεδομένες τις παραδόσεις
όπλων που έχουν μεγαλύτερο
δραστικό βεληνεκές από τη
Δύση στον ουκρανικό στρατό,
είναι απαραίτητο να απωθηθούν
περαιτέρω οι δυνάμεις του
Κιέβου από τις περιφέρειες
Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, που
συγκροτούν το Ντονμπάς. Η
Μόσχα έχει αναγνωρίσει τις δύο
περιοχές ως ανεξάρτητες.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, German dpa)
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Εφθασε η χειρότερη μετάλλαξη
του κορονοϊού - η ΒΑ 5!

Η πανδημία είναι ένας αδυσώπητος αγώνας ενάντια στη Μητέρα
Φύση. Τα κύματα μόλυνσης πήραν
εκατομμύρια ζωές και μόνο τα
εμβόλια απέτρεψαν ακόμη περισσότερους θανάτους. Τώρα, ο
κορωνοϊός επιτίθεται δριμύτερος.
Η άφιξη της υποπαραλλαγής
BA.5 θα πρέπει να είναι μια υπενθύμιση ότι η γραμμή τερματισμού σε
αυτόν τον αγώνα δεν φαίνεται πουθενά, όπως τονίζεται σε άρθρο της
Washington Post.
Τι είναι το BA.5; Πρόκειται για
την τελευταία υποπαραλλαγή της
Όμικρον, που εισέβαλε στον πλανήτη στα τέλη του περασμένου
έτους και προκάλεσε ένα νέο
τεράστιο κύμα μόλυνσης. Μέχρι
στιγμής, το BA.5 και μια στενά
σχετιζόμενη παραλλαγή, το BA.4,
αντιπροσωπεύουν περίπου το 70%
όλων των λοιμώξεων στις Ηνωμένες
Πολιτείες, σύμφωνα με εκτιμήσεις

του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων, ενώ και η Ευρώπη
βρίσκεται ενώπιον ενός νέου
κύματος κρουσμάτων. Η BA.5 έχει
την ικανότητα να «ξεφεύγει» από
την ανοσοποίηση του οργανισμού.
Ο Eric Topol, καθηγητής
μοριακής ιατρικής στο Scripps
Research, λέει ότι η BA.5 «είναι
η χειρότερη εκδοχή του ιού που
έχουμε δει». Όπως προσθέτει, δεν
υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση των
νοσηλειών και των θανάτων επειδή
υπάρχει ήδη μεγάλη ανοσία από
το χειμερινό κύμα της Όμικρον.
Αλλά υπάρχουν πτυχές αυτής
της νέας παραλλαγής που αξίζει
να προσέξουμε. Το εάν η BA.5 θα
οδηγήσει σε πιο σοβαρή ασθένεια
δεν είναι ακόμη σαφές. Αλλά η
γνώση ότι ο ιός εξαπλώνεται θα
πρέπει να ενισχύσει την ανάγκη
για τα γνωστά μέτρα πρόληψης:
υψηλής ποιότητας μάσκες

Σαν Εσενα
Γιατι με κοιτάς έτσι
με μίσος και περιφρόνηση στα μάτια
δεν με βλέπεις
γιατί μου φέρεσαι έτσι
γιατι πειράζει που το δέρμα μου είναι μαύρο
αναπνέω αέρα
ματώνω κόκκινο
νιώθω πόνο
κλαίω με δάκρυα
ακριβώς σαν εσένα
γιατι πειράζει που το δέρμα μου είναι μαύρο
μιλάω
περπατάω
αγαπάω
γεννάω
ακριβώς σαν εσένα
γιατί πειράζει που το δέρμα μου είναι μαύρο
προσεύχομαι
όχι σαν εσένα
ότι μια μέρα
θα με δείς
και δεν θα πειράζει που το δέρμα μου είναι μαύρο
Σοφία Γκούζου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ
copyright 2020 the author
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.

Τριπλασιάστηκε ο
αριθμός των φτωχών

Τριπλασιάστηκε σχεδόν
ο αριθμός των κατοίκων της
Ιταλίας που είναι σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας
από το 2005 μέχρι σήμερα,
σύμφωνα με το Ιταλικό Ινστιτούτο Στατιστικής Istat. Το
2005 ήταν 1,9 εκατομμύριο,
ενώ πέρυσι άγγιξαν τα 5,6
εκατομμύρια, δηλαδή το 9,4%
του συνόλου του πληθυσμού.
Οι δε οικογένειες, από 800
χιλιάδες έφτασαν σχεδόν τα 2
εκατομμύρια.
Η διαβίωση σε συνθήκες
απόλυτης ένδειας είναι τρεις
φορές συχνότερη στα ανήλικα
άτομα σε σχέση με τον εθνικό
μέσο όρο, ενώ στους νέους
18 με 34 ετών, το σχετικό
ποσοστό αγγίζει το 11,1%. Το
2005 το αντίστοιχο ποσοστό
δεν ξεπερνούσε το 3,1%. Το

προσώπου, καλύτερο φιλτράρισμα
και αερισμός αέρα και αποφυγή
έκθεσης σε πολυσύχναστους
εσωτερικούς χώρους.
Σημαντικό ερώτημα είναι εάν
τα επόμενα εμβόλια θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τις νέες παραλλαγές. Έχει νόημα εάν αυτές έχουν
εξαφανιστεί εντωμεταξύ; Σίγουρα
είναι λογικό να είσαι ευέλικτος.
Αλλά ο χρόνος είναι λίγος και
ποιος ξέρει ποιες άλλες παραλλαγές θα εμφανιστούν; Μακροπρόθεσμα, το κυνήγι της παραλλαγής
δεν είναι ιδανικό. Η μεγαλύτερη
ανάγκη είναι για εμβόλια επόμενης
γενιάς που θα προσφέρουν ευρεία
προστασία, θα είναι πιο ανθεκτικά
(με μακροχρόνια ανοσία) και που
θα μπορούν να περιορίσουν τη
μετάδοση. Γίνεται μια μεγάλη
ερευνητική προσπάθεια για να
επιτευχθεί αυτό, αλλά η γραμμή του
τερματισμού δεν είναι ακόμη ορατή.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Βρέθηκε ανθρώπινο
απολίθωμα 1.4 εκατομ. ετών!

Το «πρόσωπο του πρώτου Ευρωπαίου»
φέρεται να βρέθηκε στην ισπανική πόλη Atapuerca
(Burgos), έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης, σύμφωνα με τους
επικεφαλής της έρευνας.
Η φετινή ανασκαφή στην τοποθεσία ξεκίνησε τις
τελευταίες εβδομάδες και βρέθηκε ένα ανθρώπινο
απολίθωμα που χρονολογείται μεταξύ 1,2 και 1,4
εκατομμυρίων ετών δηλαδή πολύ ενωρίτερα από
τα πρώτα ανθρώπινα υπολείμματα που βρέθηκαν
προηγουμένως στην περιοχή και τα οποία
θεωρούνται τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας
στην Ευρώπη.
Η ανακάλυψη θα μπορούσε να «καταστήσει
αναγκαία την επανεγγραφή βιβλίων ανθρώπινης
εξέλιξης», δήλωσε ο παλαιοντολόγος Χουάν Λουίς
Αρσουάγκα, ένας από τους τρεις διευθυντές των
ανασκαφών.
Η εφημερίδα El País αναφέρει ότι ένας
φοιτητής διδακτορικού ονόματι Édgar Téllez
έκανε το εύρημα. Το ανθρώπινο είδος στο οποίο
μπορεί να ανήκει το απολίθωμα δεν έχει ακόμη
προσδιοριστεί. Αυτή είναι μια από τις προκλήσεις
που θα αντιμετωπίσουν τώρα οι αρχαιολόγοι της
Atapuerca.
Το Μουσείο Ανθρώπινης Εξέλιξης, όπου
εκτίθενται τα ευρήματα από την τοποθεσία, αποκάλεσε το εύρημα της ημέρας “το πιο σημαντικό
στην ιστορία” αυτού του ιστότοπου.
Ο Αρσουάγκα είπε ότι η εύρεση των οστών του
προσώπου ήταν «ένα επιστημονικό θαύμα», αφού
συνήθως βρίσκονται τμήματα του κρανίου αλλά όχι
πρόσωπα αρχαίων ανθρωποειδών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ιταλικό Ινστιτούτο Στατιστικής
υπογραμμίζει, παράλληλα,
ότ ι σ τ ι ς ο ι κο γ έ ν ε ι ε ς πο υ
απαρτίζονται μόνον από ξένους
πολίτες, το ποσοστό φτώχειας
είναι πολύ υψηλότερο και κατά
μέσο όρο φτάνει το 25% του
συνόλου.
Στον ιταλικό Νότο το 12,1%
των κατοίκων πέρυσι ζούσε σε
συνθήκες πλήρους φτώχειας.

ΕΛΛΑΔΑ:
Οπλισμένοι
στρατιωτικοί σε
ρολο αστυνομικών!

Την έξοδο στρατιωτικών
οπλισμένων και έτοιμων να
ανοίξουν πυρ εκτός στρατοπέδων, σε ρόλο αστυνομικών,
προβλέπει απόφαση των υπουργών Αμυνας και Προστασίας του
Πολίτη.
Με τη συγκεκριμένη απόφα-

ση, που αναρτήθηκε χτες στη
«Διαύγεια», το προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων θα μπορεί
να κυκλοφορεί οπλισμένο και
με άδεια να ανοίξει πυρ για την
εκπλήρωση συγκεκριμένων
αποστολών πέραν της φύλαξης
στρατοπέδων, ζωτικών χώρων
και εγκαταστάσεων από τα
όργανα υπηρεσίας, τα τμήματα
φυλακής ή ασφάλειας και τα
στελέχη της στρατονομίας.
Με απλά λόγια, η κυβέρνηση οπλίζει τους στρατιωτικούς και τους εντάσσει στους
μηχανισμούς εσωτερικής αστυνόμευσης και καταστολής,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα
να πυροβολούν με διαταγή
του ΓΕΕΘΑ! Είναι άλλωστε
χαρακτηριστικό ότι η εντολή για
την ανάπτυξη ένοπλων στρατιωτών σε ρόλο αστυνομικών σε
όλη τη χώρα επαφίεται αποκλειστικά στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
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ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Χάρτης με νησιά του Αγαίου και
την Κρήτη ως τμήμα της Τουρκίας

Η εθνικιστική οργάνωση «Γκρίζοι Λύκοι» δώρισε πίνακα με χάρτη
που παρουσιάζει τα νησιά του
Αιγαίου και η Κρήτη, ως τμήμα της
… Τουρκίας, στον επικεφαλής του
ακροδεξιού κόμματος Εθνικιστικής
Δράσης (ΜΗΡ) Ντεβλέτ Μπαχτσελί,
ο οποίος είναι κυβερνητικός
εταίρος του Τούρκου προέδρου
Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Μπαχτσελί επισκέφθηκε την
έδρα της εθνικιστικής οργάνωσης
«Γκρίζοι Λύκοι», της οποίας ο ίδιος
είναι ουσιαστικά επικεφαλής, και
είχε συνάντηση στελέχη της.
Μετά το τέλος της συνάντησης
ο ‑τυπικός- αρχηγός των «Γκρίζων
Λύκων» Αχμέτ Γιγίτ Γιλντιρίμ,
επίσης ανώτατο στέλεχος του
ακροδεξιού συγκυβερνώντος
κόμματος ΜΗΡ, δώρισε στον
Μπαχτσελί ένα πίνακα που έχει
χάρτη της Τουρκίας και στον οποίο
υπάρχουν μέσα πολλά νησιά του
Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και η
Κρήτη. Τα παρουσιάζει δηλαδή ως
τουρκικά και μάλιστα τα έχουν με
κόκκινο χρώμα όπως είναι και τα
υπόλοιπα εδάφη της Τουρκίας για
να ξεχωρίζουν.
Η δημόσια ανάρτηση χάρτη από
ανώτατα στελέχη του κόμματος
που αποτελεί κυβερνητικό εταίρο
στην Τουρκία, ο οποίος απεικονίζει
ελληνικό έδαφος ως τουρκικό
αποτελεί ιδιαίτερα επιθετική και
προκλητική ενέργεια και είναι
απόλυτα καταδικαστέα, τονίζουν
ελληνικές διπλωματικές πηγές.
Δυστυχώς, αποτελεί μέρος της
κλιμάκωσης της ακραίας ρητορικής
απο την Τουρκια της οποίας
είμαστε μάρτυρες σε καθημερινή
βάση, επισημαίνουν.
Αναμένουμε την άμεση κατηγορηματική και δημόσια αποδοκιμασία της απαράδεκτης αυτής
πράξης αμφισβήτησης της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας μας,
υπογραμμίζουν.

ΑΚΑΡ ΓΙΑ ΕΛΛΛΑΔΑ

Δεν αστειευόμαστε – Μην
τολμήσετε περιπέτειες σαν
κακομαθημένοι

«Απασφάλισε» ξανά κατά
της Ελλάδας ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ εξαπολύοντας απειλές και επαναλαμβάνοντας το αναθεωρητικό
δόγμα της τουρκικής ηγεσίας για τα
ελληνικά νησιά.
Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής
του ΣΚΑΪ Ελλάδος, Μανώλης
Κωστίδης, σε συνέντευξή του στο
τουρκικό κανάλι, Haber Global,
ο Ακάρ τόνισε ότι η Άγκυρα έχει
σχέδιο για να υπερασπιστεί τα
δικαιώματα και τα συμφέροντά της
στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο
και την Κύπρο, τα οποία θα
εφαρμόσει «σε διαφορετικές φάσεις
και στάδια».
Αντιστρέφοντας την πραγματικότητα κατηγόρησε την Ελλάδα
ότι λέει ψέματα και διαστρεβλώνει την αλήθεια και δεν
επιθυμεί ειρηνική επίλυση των
προβλημάτων.

«Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματα μας,
ούτε θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Το επαναλαμβάνουμε
αυτό. Ο πρόεδρος μας αυτό είπε.
Δεν αστειευόμαστε. Μην επιχειρείτε κάποια περιπέτεια σαν
κακομαθημένοι, βασιζόμενοι σε
άλλους. Ελάτε σαν άνθρωποι να
κάτσουμε να μιλήσουμε», τόνισε
χαρακτηριστικά.
Διαβάστε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη του
Τούρκου υπουργού Άμυνας:
«Εμείς έχουμε σχέδια για να
υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και
τα συμφέροντα μας. Στο θέμα της
καταπολέμησης της τρομοκρατίας,
στο Αιγαίο, στην Αν. Μεσόγειο,
στην Κύπρο. Έχουμε τα σχέδια
μας και θα τα εφαρμόσουμε σε
διαφορετικές φάσεις και στάδια.
Κάναμε και τις απαραίτητες προσθήκες».
«Όμως αν η απέναντι πλευρά
αντί να προσπαθήσει να επιλύσει
τα προβλήματα με ειρηνικό τρόπο,
λέει ψέματα, διαστρεβλώνει την
αλήθεια, δημοσιεύει φωτογραφίες
ασκήσεων που έχουν γίνει στο
παρελθόν και παρουσιάζει την
Τουρκία πως δήθεν ετοιμάζεται
να κάνει απόβαση στα νησιά τότε
τους λέμε πως ‘’δεν μπορείτε να
φτάσετε κάπου’’. Είναι αδύνατον.
Δεν μπορούν να φτάσουν».
«Δεν λαμβάνετε υπόψη τη Συνθήκη της Λωζάννης, αγνοείτε τον
όρο της αποστρατιωτικοποίησης
των νησιών ,για ένα νησί το οποίο
απέχει από την Τουρκία μόλις
1950 μέτρα και 600 χιλιόμετρα
από την Ελλάδα και έχει έκταση
10 τ.χλμ διεκδικείτε θαλάσσια
περιοχή ευθύνης 40.000 τ.χλμ
και περιμένετε αυτό η Τουρκία να
το αποδεχθεί. Μην πέφτουμε σε
γελοίες καταστάσεις».
«Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματα μας,
ούτε θα επιτρέψουμε τετελεσμένα.
Το ε πα ν α λα μ β ά ν ο υ μ ε α υ τ ό .
Ο πρόεδρος μας αυτό είπε. Δεν
αστειευόμαστε. Μην επιχειρείτε
κάποια περιπέτεια σαν κακομαθημένοι, βασιζόμενοι σε άλλους.
Ελάτε σαν άνθρωποι να κάτσουμε
να μιλήσουμε».
«Από τον πλούτο της περιοχής
, από τον πλούτο του Αιγαίου με
δίκαιο τρόπο να επωφεληθούν
οι πολίτες μας, οι χώρες μας».
«Όμως σε περίπτωση που δεν
συμβεί αυτό, είμαστε αποφασισμένοι, ικανοί να υπερασπιστούμε
τα δικαιώματα και τα συμφέροντα
μας. Αυτό να το ξέρουν όλο»
«Όταν θα έρθει η ώρα και η
σειρά της Αν. Μεσογείου το αρμόδιο υπουργείο μας θα αποφασίσει
και θα κάνει εργασίες εκεί. Αυτό το
έχουμε δηλώσει».
« Στο π ρ ο σ φ υ γ ι κό ζή τ η μ α
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε
περισσότερα στον Μητσοτάκη
από όσα λέμε εμείς. στο θέμα των
απωθήσεων και τον κατηγόρησαν
πως λέει ψέματα».
Πηγή: skai.gr
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AΔΕΛΑΙΔΑ

Απεδήμησε η Μαίρη Barris Fyfe

"Εφυγε" πρόσφατα από τη
ζωή η Μαίρη Barris Fyfe τέως
κάτοικος της Αδελαΐδας.
Ο αείμνηστη Μαίρη γεννήθηκε στο Innisfail, Κουηνσλάνδη, στις 26 Ιουλίου 1922.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα στις 5
Ιουλίου 2022 στο 100ο της έτος.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του αείμνηστου Manuel. Επίσης
αγαπητή μητέρα και πεθερά της
Αντζελας και του αείμνηστου
Στηβ, του αείμνηστου Κώστα,
Peter και Irene, Bill, Nick και
Gayle. Ηταν λατρευτή γιαγιά
των Stacey και Peter, Marisa
και Frank, Deanna, Brittany και
πρόγιαγια του Στηβ.
Η κηδεία της έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμε-

γίστων Ταξιαρχών.
Η Μαίρη θα ζει για πάντα
στη μνήμη των συγγενών και
φίλων της.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Καλό ταξίδι Ελένη Κωνσταντή

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή η Ελένη Κωνσταντή τέως
κάτοικος Αδελαΐδας.
Η Ελένη γεννήθηκε στην
Αδελαΐδα στις 2 Σεπτεμβρίου
1956 και απεβίωσε στις 27
Ιουνίου 2022 στην Αδελαιδα.
Ηταν 65 ετών. Ηταν η αγαπημένη θυγατέρα του αείμνηστου
Γιώργου και της Δάφνης.
Επίσης ήταν αγαπημένη
αδελφή και κουνιάδα των Crist
και Sadie, Patty και Πωλ, του
αείμνηστου Sam και της Gina.
Ηταν επίσης αγαπημένη
θεία των Marie και Andrew,
Dafni και Adrian, Angela
και Dion, Nicholas, George,
Cristiano και Ava.
Η κηδεία της έγινε στον ιερό

ΤΟΥΡΚΙΑ - ΝΑΤΟ
Τα βρήκαν πάλι

Με την υπογραφή των
πρωτοκόλλων προσχώρησης της Φινλανδίας
και της Σουηδίας μπαίνουν σε εφαρμογή οι
αποφάσεις της πρόσφατης
Συνόδου του ΝΑΤΟ για
διερεύνηση και επέκταση
της συμμαχίας στον ανταγωνισμό με Ρωσία και
Κίνα.
Σε συνέντευξη τύπου
που παραχώρησε ο
γενικός γραμματέας της
Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ με τον Φινλανδό
υ πο υ ρ γ ό Ε ξ ωτ ε ρ ι κ ώ ν
Πέεκα Χααβίστο και την
Σουηδή ομόλογό του Αν
Λίντε, ευχαρίστησε και
την Τουρκία και μίλησε για
μάχη κατά της «τρομοκρατίας». Συγκεκριμένα
ανέφερε πως «θέλω να

ευχαριστήσω την Τουρκία, τη Φινλανδία και τη
Σουηδία για την εποικοδομητική τους προσέγγιση. Με την τριμερή
συμφωνία που υπέγραψαν
στη Σύνοδο της Μαδρίτης,
οι τρεις πλευρές, Φιλανδία,
Σ ο υ η δ ί α κ α ι Το υ ρ κ ί α
εργάζονται σκληρά για
την εφαρμογή του, ειδικά
στη μάχη κατά της τρομοκρατίας».

Εξήντα σφαίρες
για έναν άοπλο!

Τουλάχιστον 60 σφαίρες
δέχθηκε από οκτώ αστυνομικούς ένας άοπλος
αφροαμερικανός άνδρας
στο Άκρον του Οχάιο,
σύμφωνα με βίντεο που
δόθηκε στη δημοσιότητα
και έχει προκαλάσει οργή.
Ο Τζέιλαντ Γουόκερ
έπεσε νεκρός όταν έφυγε
τρέχοντας από το αυτοκίνητό του και οι αστυνομικοί

τον καταδίωξαν. Δεν ήταν
οπλισμένος. Οι αστυνομικοί άρχισαν να τον πυροβολούν και συνέχιζαν να
πυροβολούν ακόμα και
όταν έπεσε στο έδαφος.
Το ν δ ολο φ ό ν η σ α ν ε ν
ψυχρώ!
«Το βίντεο είναι συγκλονιστικό, είναι δύσκολο να
το αποδεχτείς», είπε ο
δήμαρχος του Άκρον και
ζήτησε από τους οργισμένους κατοίκους να επιδείξουν υπομονή καθώς
ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις.
Οι οκτώ αστυνομικοί
που εμπλέκονται στον
πυροβολισμό, τέθηκαν
σε διοικητική άδεια μετ’
αποδοχών.

Καζάνι που βράζει
τα Βαλκάνια

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, μπροστά από το
κτήριο της κυβέρνησης
της Βόρειας Μακεδονίας,

με αίτημα την απόρριψη
από την κυβέρνηση της
χώ ρ α ς τ η ς π ρ ότα σ η ς
που κατέθεσε η γαλλική
προεδρία της ΕΕ για την
επίλυση των διαφορών
μεταξύ Σκοπίων και
Σόφιας.
Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν μερικές χιλιάδες
κόσμου, οι οποίοι φώναζαν
συνθήματα όπως «Κάτω η
κυβέρνηση», «Βούλγαροι,
φασίστες», «Ποτέ Βόρεια,
μόνο Μακεδονία». Πολλοί
από τους διαδηλωτές
κρατούσαν σημαίες με
τον Ήλιο της Βεργίνας.
Σε μια περίπτωση μία
μικρή ομάδα διαδηλωτών
παραβίασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα
μπροστά από το κτήριο
της κυβέρνησης και πέταξε
πέτρες, αυγά και χαρτιά
υγείας προς τις παρατεταγμένες αστυνομικές
δυνάμεις.

ΔΕΝΔΙΑΣ

Οι αξιώσεις Τουρκίας και Τ/κ δεν αφήνουν
περιθώρια αισιοδοξίας στο Κυπριακό

Κοινοτικό ναό της Κοίμησης
της Θεοτόκου Κρόυντον υπό
του Πανοσιώτατου Αρχιμανδρίτου πατήρ. Μάρκου Παπαπαναγιώτου.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Κηδεύτηκε ο Δημήτριος Δούκας

Ε φ υ γ ε π ρ ό σ φ α τα α π ό
τη ζωή ο γνωστός σε όλους,
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Δ ο ύ κα ς , τ έ ω ς
κάτοικος Αδελαΐδας.
Ο Δημήτριος γεννήθηκε στο
Ano Vevi Florina, Ελλάδα στις
6 Δεκεμβρίου 1926 και "έφυγε"
στις 2 Ιουλίου 2022. Ηταν 95
ετών.
Ηταν ο αγαπημένος γιος
των Pande και Petra.
Επίσης ήταν ο αγαπητός
αδελφός των Vasa, Ana, και
Con.
Ηταν σύντροφος των Nika
και Roza.
Επίσης ήταν πατέρας των
George, Peti και Ana.
Η κηδεία του έγινε στον ιερό
Κοινοτικό ναό της Κοίμησης
της Θεοτόκου Κρόυντον υπό
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Διεθνείς Ειδήσεις
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απαισιόδοξος ως προς
τις προοπτικές
επανεκκίνησης
μιας ουσιαστικής
και αξιόπιστης
διαπραγματευτικής διαδικασίας για το
Κυπριακό,
εμφανίστηκε ο Έλληνας Υπουργός
Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.
Σε συνέντευξη του στην
ελληνική εφημερίδα «Καθημερινή», ο Νίκος Δένδιας σημειώνει

ότι σαράντα οκτώ χρόνια μετά την
τουρκική εισβολή το Κυπριακό
παραμένει άλυτο διεθνές ζήτημα
παράνομης εισβολής και κατοχής.
«Η Ελλάδα, σε συντονισμό
με την Κυπριακή Δημοκρατία,
εργάζεται για την εξεύρεση μιας
δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης
λύσης του. Η λύση αυτή δεν μπορεί
να είναι παρά Δικοινοτική Διζωνική
Ομοσπονδία, στο πλαίσιο που
ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ»,
τονίζει.

Παράλληλα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει
ότι οι απαράδεκτες και επίμονες
αξιώσεις της Τουρκίας και της
τουρκοκυπριακής ηγεσίας για
«λύση δύο κρατών», όπως και οι
παράνομες ενέργειες στα Βαρώσια, κινούνται απολύτως εκτός του
πλαισίου της λύσης.
«Δεν αφήνουν περιθώριο
αισιοδοξίας για την επανεκκίνηση
μιας ουσιαστικής και αξιόπιστης
διαπραγματευτικής διαδικασίας»,
καταλήγει.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΥΠΡΟΥ

Με το πρώτο Ντημπέητ ανεβαίνουν οι τόνοι
του Πανοσιώτατου Αρχιμανδρίτου πατήρ. Μάρκου Παπαπαναγιώτου.
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Οι τρεις βασικοί υποψήφιοι για τις
προεδρικές αναμετρήθηκαν τηλεοπτικά
στο ΡΙΚ σε ένα άτυπο debate με φόντο
το Κυπριακό.
Στη συζήτηση κυριάρχησαν κι
επιμέρους ζητήματα διεθνών εξελίξεων
με αφορμή τις εξελίξεις που φέρνει
διεθνώς ο πόλεμος στην Ουκρανία
με έμφαση στο ΝΑΤΟ και την Τουρκία
-και πως όλα αυτά ανάγονται στο
Κυπριακό.
Ο αρχηγός του ΔΗΣΥ, κ. Νεοφύτου
κινήθηκε αμιγώς σε πολιτικό
επίπεδο στοχοποιώντας κυρίως
τον κ. Χριστοδουλίδη ως προς
την συμπόρευση ΔΗΚΟ κι ΕΔΕΚ
αναφορικά με το πλαίσιο Γκουτέρες
και τις απόψεις του περί του πλαισίου
ΝΑΤΟ/ΕΕ ως προς την εμπλοκή στο
Κυπριακό όπως και μια ευθεία σπόντα
για το ζήτημα της αναποτελεσματικής
πολιτικής των κυρώσεων στην
Τουρκία και των επιλογών του στην
εξωτερική πολιτική. Κινήθηκε ωστόσο
προσεκτικά προκειμένου να μην
χαλάσει την πολιτική διακυβέρνηση
του ΔΗΣΥ -του οποίου ηγείται. Ο κ.
Νεοφύτου ήταν έντονος αλλά στα
πλαίσια της συνηθισμένης παρουσίας
του στη δημόσια σφαίρα όσον αφορά
τις δημόσιες τοποθετήσεις του ενώ,
επικοινωνιακά, εκμεταλλεύτηκε τους
υψηλούς τόνους και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ των κκ Μαυρογιάννη
και Χριστοδουλίδη. Δεν παρέλειψε
έναντι των συνομιλητών του να παίξει
το χαρτί του κομματικού πατριωτισμού
αναφέροντας πως δεν είναι ανεξάρτητος αλλά έχει κόμμα το οποίο
εκφράζει.
Ο κ. Μαυρογιάννης (ο οποίος
στηρίζεται απο το ΑΚΕΛ) ανέπτυξε

ένα αφήγημα καθαρά τεχνοκρατικό ως
προς το ρόλο του ως διαπραγματευτή
και ήταν ιδιαίτερα επικριτικός τόσο
προς τον κ. Χριστοδουλίδη τον
οποίο κατηγόρησε ως το άτομο που
επηρέαζε αρνητικά τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας την περίοδο του Μοντ
Πελεράν όσο και προς τον κ. Νεοφύτου
που τον χαρακτήρισε ανιστόρητο
ως προς τις τοποθετήσεις του. Ο κ.
Μαυρογιάννης προσεκτικά, αποδόμησε
την κυβέρνηση Αναστασιάδη για τα
όσα ειπώθηκαν περί δύο κρατών,
επιστροφής στο Σύνταγμα του 60’ και
χαλαρής ομοσπονδίας.
Ο κ. Χριστοδουλίδης (που προέρχεται από την αυλή του σημερινού
προέδρου Αναστασιάδη) κινήθηκε σε
δύο άξονες αντίκρουσης των όσων
του πρόσαψαν οι συνομιλητές του.
Πιο πριν, στο Κυπριακό, τοποθετήθηκε
χαρακτηρίζοντάς το ζήτημα εισβολής
και κατοχής ενώ καθ’ όλη την διάρκεια
της τηλεμαχίας υπεραμύνθηκε του
έργου του στο υπουργείο Εξωτερικών.
Το β α σ ι κό το υ α φ ή γ η μ α ό μ ως
ήταν η υπεράσπιση της στάσης του
Προέδρου Αναστασιάδη στο Κυπριακό
καθώς απάντησε στο blame-game
Μαυρογιάννη αναφερόμενος πως
προσβάλλει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν μιλά για εγκατάλειψη των
συνομιλιών από την πλευρά μας και
πως, ακολούθως, υιοθετεί τις θέσεις
της Τουρκίας.
Α.Μαυρογιάννης: Η Αμμόχωστος
είναι η λυδία λίθος του Κυπριακού
Η επιμονή προς τα Ηνωμένα Έθνη
να επεκταθεί η νεκρή ζώνη ώστε να
διαφυλαχθεί η προοπτική, είναι η
πρόταση του Ανδρέα Μαυρογιάννη για
να σωθεί η κατεχόμενη πόλη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Προκλήσεις» του ΡΙΚ, ο ανεξάρτητος υποψήφιος τόνισε ότι πρέπει να επιμένει
η ε/κυπριακή πλευρά με αυτή την
πρόταση, την οποία θα θέσει ο ίδιος
στο τραπέζι. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είπε
ότι πρέπει να ανακατωθεί η τράπουλα
και ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε
άλλα 50 χρόνια.
Σημείωσε ότι πρέπει να πάμε με
θετική ατζέντα, εννοώντας τα ΜΟΕ.
Ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος δεν μίλησε
για πυροτεχνήματα, για να πάρει
απάντηση από τον Ανδρέα Μαυρογιάννη ότι έχει μαζί του παρόμοιες
δηλώσεις με αυτές του κ. Χριστοδουλίδη.
Από την πλευρά του ο κ. Χριστοδουλίδης αρνήθηκε ότι μίλησε για
πυροτεχνήματα όσον αφορά την
Αμμόχωστο, κι αυτό παρά το ότι υπάρχουν οι σχετικές δηλώσεις του. Τάχθηκε
επίσης υπέρ της συνέχισης της
προσπάθειας για επιβολή κυρώσεων
στην Τουρκία από την Ε.Ε., παρά το ότι
η Ε.Ε. δεν είναι πρόθυμη να κάνει κάτι
τέτοιο.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου τόνισε
επανειλημμένα τη θέση του για ένταξη
της Κύπρου στο ΝΑΤΟ για να πάρει
απάντηση από τον Α. Μαυρογιάννη
ότι η συζήτηση αυτή είναι περί όνου
σκιάς. Ο δε κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι
δεν έχει αγκυλώσεις και δεν απορρίπτει
το ΝΑΤΟ, όμως πρώτα πρέπει να
αξιοποιηθεί η Ε.Ε.
Περαιτέρω ο κ. Νεοφύτου ισχυριστηκε ότι μίλησε για τσουνάμι όταν
κατέρρευσε το Κραν Μοντανά, αλλά να
σημειωθεί ότι όταν του απάντησε ο κ.
Αναστασιάδης, δεν αναφέρθηκε ποτέ
ξανά σε τσουνάμι.

Πολιτισμός
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Αφιέρωμα στον κορυφαίο Ισπανό Ποιητή

Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα
είναι ο κορυφαίος ισπανός ποιητής
και θεατρικός συγγραφέας του
20ου αιώνα. Είναι γνωστός
παγκοσμίως για τα ποιήματά του
«Ρομανθέρο Χιτάνο» και «Θρήνος
για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας»,
καθώς και για τη δραματική του
τριλογία «Ματωμένος γάμος»,
«Γέρμα» και «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα». Η κεντρική θεματική των έργων του, που ισορροπούν μεταξύ παράδοσης και
μοντερνισμού, περιστρέφεται γύρω
από τον έρωτα, την υπερηφάνεια,
το πάθος και τον βίαιο θάνατο.
Βίαιος ήταν και ο δικός του
θάνατος, όταν εκτελέστηκε από
τους φασίστες του Φράνκο, λίγο
μετά το ξέσπασμα του Ισπανικού
Εμφυλίου Πολέμου, σε μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο της
σύντομης ζωής του.
Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα
γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου 1898
στην κωμόπολη Φουέντε Βακέρος
της Ανδαλουσίας. Ο πατέρας του
Φεδερίκο Γκαρθία Ροδρίγκεθ ήταν
μεγαλοαγρότης της περιοχής και η
μητέρα του Βιθέντα Λόρκα Ρομέρο
δασκάλα. Και οι δυο γονείς του
αγαπούσαν τη μουσική, που την
εμφύσησαν και στο μεγαλύτερο
από τα τέσσερα παιδιά τους. Ο
πατέρας του έπαιζε κιθάρα και η
μητέρα του πιάνο.
Σε ηλικία 10 ετών, η οικογένειά
του μετοίκησε στην κοντινή πόλη
της Γρανάδας, όπου ο Λόρκα
παρακολούθησε μαθήματα σ’ ένα
σχολείο Ιησουιτών. Με την πίεση
του πατέρα του γράφτηκε στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
της Γρανάδα, την οποία τελείωσε
ύστερα από εννέα χρόνια στο

Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης,
καθώς τα ενδιαφέροντά του εστιάζονταν στη λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τη μουσική.
- Το 1 9 1 9 ε γ κ α τ α σ τ ά θ η κ ε
στη «Φοιτητική Κατοικία» του
Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, που
είχε γίνει το πολιτιστικό κέντρο
της ισπανικής πρωτεύουσας.
Εκεί δημιούργησε φιλίες με καλλιτέχνες και συγγραφείς της γενιάς
του, ανάμεσα στους οποίους
ήταν ο ζωγράφος Σαλβαδόρ
Νταλί, ο κινηματογραφιστής Λουίς
Μπουνιουέλ και ο ποιητής Ραφαέλ
Αλμπέρτι. Εκεί συνάντησε καθιερωμένες από παλαιότερα χρόνια
προσωπικότητες, όπως τον ποιητή
Χουάν Ραμόν Χιμένεθ.
Στα δύο πρώτα χρόνια της
παραμονής του στη Φοιτητική
Κατοικία, η ποίησή του έγινε
γνωστή σε όλους τους λογοτεχνικούς κύκλους της Ισπανίας.
Δύσκολα δεχόταν τη δημοσίευση
κάθε έργου του. «Η ποίηση
δημιουργείται για ν’ απαγγέλλεται»,
έλεγε, «σ’ ένα βιβλίο είναι νεκρή».
Έτσι απήγγειλε την ποίηση και
διάβαζε τα θεατρικά του έργα σαν
μεσαιωνικός τροβαδούρος.
Καθοριστική για τη μετέπειτα
πορεία του ήταν η συνεργασία
του με τον διακεκριμένο συνθέτη
Μανουέλ ντε Φάγια (ή Φάλια,
όπως είναι γνωστός στην
Ελλάδα) στο φεστιβάλ λαϊκής
μουσικής της Γρανάδας το 1922.
Στ ι ς πα ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς λα ϊ κ ή ς
κα ι τσ ι γ γ ά ν ι κ η ς μ ο υ σ ι κ ή ς ο
Λόρκα θεώρησε ότι βρήκε λύση
στις μουσικές, ποιητικές και
πνευματικές αναζητήσεις του.
Το ποίημα «Romancero Gitano»
( « Τσ ι γ γ ά ν ι κο Ρ ο μ α ν θ έ ρ ο » ή

«Τσιγγάνικο Τραγουδιστάρι»), που
γράφτηκε μεταξύ 1924 και 1927
και δημοσιεύτηκε το 1928, έμελλε
να είναι η λυρική έκφραση αυτής
της λύσης. Ο Λόρκα ήταν τώρα ο
σπουδαιότερος ισπανός ποιητής
και ηγετική προσωπικότητα της
λεγόμενης «Γενιάς του ‘27».
Τη διετία 1929-1930, ο Λόρκα
έζησε στη Νέα Υόρκη στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου
Κολούμπια. Μη μπορώντας να
μιλήσει αγγλικά, υπέστη ένα
πολιτιστικό σοκ, την κατάρρευση
του προσωπικού του κόσμου, ενώ
ήταν μάρτυρας του οικονομικού
κραχ της Γουόλ Στριτ. Οι εμπειρίες
του αυτές μετουσιώθηκαν στο
ποιητικό του έργο «Ένας ποιητής
στη Νέα Υόρκη» («Poeta en
Nueva York»), που δημοσιεύτηκε
μετά το θάνατό του, το 1940.
Η φρίκη του ποιητή για ό,τι
θεωρούσε ως θάνατο της ζωής
ενός μηχανοποιημένου πολιτισμού
μεταφέρεται με τον αντιστικτικό
συνδυασμό βάναυσων και
βασανιστικών εικόνων.
Το 1931 ο Λόρκα επέστρεψε
δια μέσου Κούβας στην Ισπανία,
όπου συνέχισε να γράφει
ποιήματα, αλλά και θεατρικά έργα.
Εκφράζοντας το ενδιαφέρον του
για το κουκλοθέατρο, που τον
είχε συνεπάρει από τα παιδικά
του χρόνια, έγραψε τα έργα «Οι
Φασουλήδες του Κατσιπόρα»
(«Los titeres de cachiporra»,
1931), μία τραγικωμωδία γεμάτη
φαρσικές καταστάσεις, και «Η
μικρή παράσταση του Δον
Κριστόμπαλ» («Retabillo de Don
Christobal», 1931).
Η έλευση της Δημοκρατίας
στην Ισπανία έστρεψε τον Λόρκα

Αφιέρωμα στον ζωγράφο Θεόφιλο

Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ
ή Κεφάλας, γνωστός απλά
κα ι ω ς Θ ε ό φ ι λο ς , ή τα ν
Έλληνας λαϊκός ζωγράφος
της νεοελληνικής τέχνης
και αγιογράφος. Κυρίαρχο
στοιχείο του έργου του
είναι η ελληνικότητά του
και η εικονογράφηση της
ελληνικής λαϊκής παράδοσης
και ιστορίας. Περισσότερα θα
μας πει η Δήμητρα Ψαρρού.
Η ακριβής χρονολογία
γέννησης του Θεόφιλου
δεν είναι γνωστή. Ωστόσο
θεωρείται πως γεννήθηκε
κατά το διάστημα 1867–
1870 στη Βαρειά Λέσβου.
Ο πατέρας του, Γαβριήλ
Κεφαλάς, ήταν τσαγκάρης
ενώ η μητέρα του, Πηνελόπη
Χατζημιχαήλ, ήταν κόρη
αγιογράφου. Σε νεαρή
ηλικία επέδειξε μέτριες
σχολικές επιδόσεις, αλλά
και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τη ζωγραφική, πάνω στην
οποία απέκτησε βασικές
γνώσεις δίπλα στον παππού
του.
Η ζωή του ήταν πολύ
δύσκολη εξαιτίας του κόσμου
που τον χλεύαζε, επειδή
κυκλοφορούσε φορώντας
την παραδοσιακή φουστανέλα. Σε ηλικία περίπου
δεκαοκτώ ετών εγκατέλειψε
το οικογενειακό του περιβάλλον και εργάστηκε ως
θυροφύλακας στο Ελληνικό
Προξενείο της Σμύρνης. Εκεί
έμεινε για μερικά χρόνια,
πριν εγκατασταθεί στην πόλη
του Βόλου, περίπου το 1897,
αναζητώντας ευκαιριακές
δουλειές και ζωγραφίζοντας
σε σπίτια και μαγαζιά της
περιοχής ενώ σήμερα
σώζονται τοιχογραφίες που
πραγματοποίησε εκεί. Τα
περισσότερα χρόνια της
ζωής του τα πέρασε στο
Πήλιο.
Προστάτης του εκείνη
την περίοδο, στάθηκε ο
κτηματίας Γιάννης Κοντός,
για λογαριασμό του οποίου,

ο Θεόφιλος πραγματοποίησε
αρκετά έργα. Η οικία
Κοντού αποτελεί σήμερα το
Μουσείο Θεόφιλου. Εκτός
από την ζωγραφική του
δραστηριότητα, ο Θεόφιλος
συμμετείχε στην διοργάνωση
λαϊκών θεατρικών παραστάσεων στις εθνικές γιορτές
και την περίοδο της Αποκριάς, όπου κρατούσε τον
πρωταγωνιστικό ρόλο,
άλλοτε ντυμένος σαν Μεγαλέξανδρος, με τους μαθητές
σε παράταξη μακεδονικής
φάλαγγας, και άλλοτε σαν
ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, με εξοπλισμό και
κουστούμια που έφτιαχνε ο
ίδιος.
Το 1927 επέστρεψε στη
Μυτιλήνη. Στη Μυτιλήνη,
παρά τα πειράγματα
του κόσμου, ο Θεόφιλος
συνεχίζει να ζωγραφίζει,
πραγματοποιώντας αρκετές τοιχογραφίες σε χωριά,
έναντι χαμηλής αμοιβής, συνήθως για ένα
π ι ά το φ α γ η τ ό κα ι λ ί γ ο
κρασί. Πολλά από τα
έργα του αυτής της περιόδ ο υ έ χο υ ν χα θ ε ί , ε ί τ ε
από φυσική φθορά είτε
εξαιτίας καταστροφής τους
από κατόχους τους. Στη
Μυτιλήνη, τον συνάντησε ο
καταξιωμένος τεχνοκριτικός
κα ι ε κδ ότ η ς Στ ρ α τ ή ς
Ελευθεριάδης, ο οποίος
διέμενε στο Παρίσι. Στον
Ελευθεριάδη οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό η αναγνώριση
της αξίας του έργου του
Θεόφιλου αλλά και η διεθνής προβολή του, που
ωστόσο σημειώθηκε μετά το
θάνατό του. Με έξοδα του
Ελευθεριάδη ανεγέρθηκε
επίσης το 1964 το Μουσείο
Θεοφίλου στη Βαρειά. Τα
έργα του υπέγραφε συνήθως χρησιμοποιώντας το
επώνυμο της μητέρας του,
ενώ το μοναδικό έργο που
φέρει το κατά κόσμον όνομά
του, έχει υπογραφή «Έργο

Θεόφιλου Γαβριήλ Κεφαλά»
και είναι μια εικόνα των
αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στο σκευοφυλάκιο
του Ιερού Ναού Ταξιαρχών
στις Μηλιές Πηλίου.
Ο Θεόφιλος πέθανε
τον Μάρτιο του 1934 στη
Μυτιλήνη.
Τον Ιούνιο του 1961
εγκαινιάστηκε μεγάλη έκθεση
με έργα του Θεόφιλου στο
Μ ο υ σ ε ί ο το υ Λ ο ύ β ρ ο υ .
Ήταν ο θρίαμβος του φουστανελά που κάποτε τον
έ λ ε γ α ν “ σ ο β α τ ζ ή ” . Το
κοσμοπολίτικο Παρίσι
υποδέχθηκε τον Έλληνα
αυτοδίδακτο καλλιτέχνη,
τον “παρθένο μαθητή των
α ι σ θ ή σ ε ω ν ” , ο οπο ί ο ς ,
κατά τον Οδυσσέα Ελύτη
“έδωσε έκφραση πλαστική
στο αληθινό μας πρόσωπο”.
Ο φουστανελάς Θεόφιλος
μπήκε στις αίθουσες του
πιο λαμπρού μουσείου και
οι Λουδοβίκοι συναντήθηκαν
με τον Αντώνη Κατσαντώνη,
τον Αθανάσιο Διάκο, τον
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη,
τον Μέγα Αλέξανδρο, την
Α ρ ε το ύ σ α . Έ ρ γ α α π λά ,
ελεύθερα, γεμάτα φως,
σοφία και γλαφυρότητα,
ενθουσίασαν τους επισκέπτες της έκθεσης “οι οποίοι
μιλούσαν με θαυμασμό για
την πρωτοτυπία του ζωγράφου Θεόφιλου, που θεωρείται ως ο πρωτοπόρος της
λαϊκής αυτής τεχνοτροπίας”.

ολοκληρωτικά στο θέατρο. Ο
υπουργός Παιδείας υποστήριξε
τον σπουδαστικό θίασο «La
Baracca» («Η Παράγκα»), που
έδινε παραστάσεις, από το 1932
έως το 1935, παρουσιάζοντας
αριστουργήματα του κλασικού
θεάτρου σε εργάτες και χωρικούς.
Ιδρυτής και καθοδηγητής του
θιάσου ήταν ο Λόρκα, που ανέβασε
έργα των Λόπε ντε Βέγα, και
Καλντερόν ντε λα Μπάρκα.
Το 1933 άρχισε να παρουσιάζει
τα τρία σπουδαιότερα και
δημοφιλέστερα θεατρικά του
έργα, μία τριλογία σύγχρονων
τραγουδιών, με θέματα παρμένα
από την καθημερινή ζωή. Το
«Ματωμένος Γάμος» τη «Γέρμα»
και «Το σπίτι της Μπερνάρντα
Άλμπα («La casa de Bernarda
Alba»), που ανέβηκε μετά το
θάνατό του στο Μπουένος Άιρες.
Τον Ιούλιο του 1936 εκδηλώθηκε η ανταρσία του στρατηγού
Φράνκο κατά της δημοκρατικής
κυβέρνησης της Μαδρίτης, η οποία
πυροδότησε τον Ισπανικό Εμφύλιο
Πόλεμο. Ο Λόρκα πήγε στη
Γρανάδα για να βρει τους δικούς
του. Στις 17 Αυγούστου 1936
συνελήφθη από τους οπαδούς
(φαλαγγίτες) του Φράνκο και την
επομένη εκτελέστηκε.
Ο τάφος του Λόρκα δεν βρέθηκε
ποτέ και αποτελεί ένα μυστήριο
μέχρι σήμερα. Πολλοί ερευνητές
υποθέτουν ότι πρέπει να είναι
θαμμένος στον τόπο της εκτέλεσής
του στα περίχωρα της Γρανάδας.
Οι μέχρι τώρα ανασκαφές δεν
έχουν αποδώσει. Στα τέλη του
2008 ο γνωστός ισπανός δικαστής
Μπαλτάθαρ Γκαρθόν άνοιξε το
φάκελο Λόρκα και προχώρησε στις

O Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα (1935)
αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για
τη διαλεύκανση της δολοφονίας.
Άλλωστε έχουν αναπτυχθεί
κατά καιρούς διάφορες θεωρίες
για τα κίνητρα που όπλισαν το
χέρι των εκτελεστών του. Η κρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι ο
Λόρκα δολοφονήθηκε από φαλαγγίτες του Φράνκο, που δεν του
συγχώρησαν τη συμπόρευσή του
με το κυβερνών Λαϊκό Μέτωπο
(σοσιαλιστές, κομμουνιστές, αναρχικοί).
Το έργο του Λόρκα έχει μεγάλη
απήχηση στη χώρα μας. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί
από σπουδαίους ποιητές, όπως
ο Οδυσσέας Ελύτης και ο Νίκος
Γκάτσος και μελοποιηθεί από
συνθέτες, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης («Ρομανθέρο Χιτάνο»),
Σταύρος Ξαρχάκος («Θρήνος για
τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας»),
Χατζιδάκις, Χρήστος Λεοντής,
Νίκος Μαμαγκάκης, Νότης
Μαυρουδής και πολλούς άλλους.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ

Κορυφαίος Ελληνας τραγουδιστής
Έλληνας τραγουδιστής
και επιχειρηματίας στον
χώ ρ ο τ η ς ψ υ χα γ ω γ ί α ς .
Μεγαλούργησε στις πίστες
τις δεκαετίες του ‘60 και
‘70 και αναδείχθηκε ένας
από τους σπουδαιότερους
ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού.
Ο Μιχάλης Μενιδιάτης
(Καλογράνης ήταν το
πραγματικό του επώνυμο),
γεννήθηκε στο Μενίδι
(Αχαρνές) στις 29 Ιουνίου
1932. Από μικρό τον
συγκινούσε ο ήχος του
μπουζουκιού και μετά την
Απελευθέρωση άρχισε να
«γρατζουνάει» το κακοχαρακτηρισμένο εκείνη την
εποχή όργανο.
Για πρώτη φορά ανέβηκε στο πάλκο το 1953
στο κοσμικό κέντρο Δροσιά
στο Μενίδι, παρά τις
αντιρρήσεις του πατέρα
του, που εργαζόταν ως
φύλακας στη Λαχαναγορά.
Εκεί εμφανίζονταν οι Μιχάλης Δασκαλάκης, Τάκης
Μπίνης, Γιώργος Λαύκας
και ο μαέστρος Γεράσιμος
Κλουβάτος, ο οποίος έγραψε
το πρώτο του τραγούδι με
τίτλο Θα χτίσω μια καλύβα,
που κυκλοφόρησε το 1957.
H καριέρα του Μενιδιάτη
αρχίζει να απογειώνεται
μετά τη συνεργασία του με
τον Απόστολο Καλδάρα στα
τέλη της δεκαετίας του ‘50,
όταν αλλάζει δισκογραφική
εταιρεία και από την
Odeon του Μάτσα, που
δεν τον πρόσεξε ιδιαίτερα,
μετακομίζει στην Columbia
του Λαμπρόπουλου.
«Τον Καλδάρα τον είδα
για πρώτη φορά γύρω στο
‘52-’53, να παίζει μπουζούκι
κα ι ν α τ ρ α γ ο υ δ ά ε ι σ τ η
«Ζούγκλα», στην πλατεία
Βάθης. Πιτσιρικάς ήμουν,
περνούσα και άνοιξα την

Ο Μιχάλης Μενιδιάτης μαζί με το γιο του Χρήστο
πόρτα και μπήκα μέσα.
Είχε ένα δικό του στυλ,
βυζαντινός σαν συνθέτης
και ωραίος ερμηνευτής.
Τραγουδούσε πολύ καλά.
Δεν έχει σημασία που δεν
έπιασε η φωνή του στους
δίσκους» λέει για τον
μέντορά του στο τραγούδι.
Θα ερμηνεύσει μερικές από
τις μεγαλύτερες επιτυχίες
του Καλδάρα, όπως τα
τραγούδια Μην περιμένεις
πια, Περιφρόνα με, γλυκιά
μου, Λίγο λίγο θα με
συνηθίσεις και Πετραδάκιπετραδάκι.
Το 1965, συνεργάζεται
για πρώτη φορά με τον Άκη
Πάνου και ηχογραφεί το
τραγούδι του Ξημέρωσε,
καλή μου, που σημειώνει
μεγάλη επιτυχία. «Ο Άκης
ήταν ο νέος Τσιτσάνης. Είχε
φαντασία, διορατικότητα
και ήταν τελειομανής. Η
μελωδία, αλλά και ο στίχος
του ήταν κάτι διαφορετικό για
το λαϊκό τραγούδι» είπε σε
μια συνέντευξή του για τον
λαϊκό βάρδο. Μενιδιάτης και
Πάνου θα συνεχίσουν την
επιτυχημένη συνεργασία,
μ ε τ ρ α γ ο ύ δ ι α όπω ς τα
Χαραμίστηκε η ζωή μου,
Είδα τα μάτια σου κλαμένα,
Παράνομη αγάπη, Στους
πέντε δρόμους βρέθηκα,
Επτά φορές τη μάζεψα και

Το μέτρο της αγάπης.
Το 1976, σε μια συνεργασία - έκπληξη για την εποχή εκείνη, τραγουδά τη
σύνθεση του Διονύση
Σαββόπουλου Θητεία ή
Λαϊκός Τραγουδιστής, που
ακούγεται στην ταινία του
Παντελή Βούλγαρη Χάππυ
Νταίη. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης
τραγούδησε ακόμη Μανώλη
Χιώτη (Αγωνίες), Γιάννη
Καραμπεσίνη (Πήραν τα
στήθια μου φωτιά, Βασίλη
Βασιλειάδη (Η καρδιά
της ανήκει αλλού), Τάκη
Μουσαφίρη (Ένα τραγούδι
πες μου ακόμα, Σταμάτη
Κραουνάκη (Κατίνα) κ.ά.
Το 1 9 7 0 ο Μ ι χά λ η ς
Μενιδιάτης ανοίχτηκε στον
επιχειρηματικό στίβο.
Μαζί με τα αδέλφια του
δημιούργησε το κοσμικό
κέντρο Φαντασία στην
παραλία του Αγίου Κοσμά,
πο υ α ποτ έ λ ε σ ε σ η μ ε ί ο
αναφοράς για τη νυχτερινή
διασκέδαση στην Αθήνα της
δεκαετίας του ‘70.
Ο Μιχάλης Μενιδιάτης,
κατά κόσμον Μιχάλης
Καλογράνης, πέθανε στις 21
Αυγούστου 2012, σε ηλικία
80 ετών. Την οικογενειακή
παράδοση στο τραγούδι
συνεχίζει ο γιος του, Χρήστος Μενιδιάτης (μαζί με τον
Μιχάλη στη φωτογραφία).
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Η νίκη των Ελλήνων στη Μάχη των Πλαταιών

Τον Αύγουστο του 479 π.Χ.
(στις 27 Αυγούστου, κατά μία
εκδοχή) οι Έλληνες νικούν
του Πέρσες στην πεδιάδα των
Πλαταιών και εξαφανίζουν
οριστικά την περσική απειλή
από τον ελλαδικό χώρο.
Ο Περσικός στρατός υπό
τον Μαρδόνιο, αφού ξεχειμώνιασε στη Θεσσαλία, ετοιμάσθηκε την άνοιξη του 479
π.X. να επιτεθεί εκ νέου κατά
της Αθήνας. Προτού όμως
ξεκινήσει, ο Μαρδόνιος έστειλε
στην Αθήνα το σύμμαχό του
κα ι υ ποτ ε λ ή β α σ ι λ έ α τ η ς
Μακεδονίας, Αλέξανδρο Α’,
με συγκεκριμένες προτάσεις
ειρήνης. Πρότεινε στους
Αθηναίους να γίνουν σύμμαχοί
του κι αυτός θα αναλάμβανε
όχι μόνο να ανοικοδομήσει
την κατεστραμμένη πόλη και
τους ναούς της, αλλά θα τους
καθιστούσε ηγεμόνες της Ελλάδας.
Η θέση των Αθηναίων, που
επιστρέφοντας από τη Σαλαμίνα μετά την περίφημη ναυμα-

χία (480 π.Χ.) βρήκαν την πόλη
και τους ναούς τους ερείπια,
ήταν απελπιστική. Εξ άλλου, οι
Σπαρτιάτες, φοβούμενοι μήπως
οι Αθηναίοι δελεασθούν από τις
προτάσεις του Μαρδονίου και
υποκύψουν, έστειλαν κι αυτοί
πρέσβεις στην Αθήνα, με εντολή
ν’ αποτρέψουν την παραδοχή
των προτάσεων του Μαρδονίου
από τους Αθηναίους.
Οι Αθηναίοι τότε αναδείχθηκαν άξιοι των περιστάσεων.
Ανέθεσαν στον Αριστείδη να
δώσει την πρέπουσα απάντηση
και στις δυο αντιπροσωπείες.
Στον μεν Αλέξανδρο είπε:
«Όσο ο ήλιος εξακολουθεί τον
δρόμο του, οι Αθηναίοι δεν
πρόκειται να γίνουν σύμμαχοι
των Περσών. Κι επειδή έχουν
τις ελπίδες στους θεούς, που
τα ιερά και τα αγάλματά τους
εμόλυναν και κατέστρεψαν οι
Πέρσες, θα εξακολουθήσουν
να πολεμούν για την ελευθερία
τους». Στους δε Σπαρτιάτες
απάντησε: «Ούτε τόσο χρυσάφι
υπάρχει στη γη, ούτε χώρες

τόσο πλούσιες, για να δεχθούμε
να προδώσουμε την πατρίδα
μας και να γίνουμε φίλοι των
Περσών. Βιαστείτε μόνο να
στείλετε βοήθεια, γιατί ο Μαρδόνιος γρήγορα θα έλθει εναντίον
μας.»
Όταν ο Μαρδόνιος πληροφορήθηκε την απόρριψη των προτάσεών του, ξεκίνησε αμέσως
από τη Θεσσαλία, εισέβαλε
στην Αττική, που την κατέλαβε
και τη λεηλάτησε. Έπειτα, αφού
προχώρησε ως την Αθήνα,
που τη βρήκε πάλι έρημη από
κόσμο, κατάστρεψε ό,τι είχε
απομείνει από την πρώτη καταστροφή κι επέστρεψε και στρατοπέδευσε στη Βοιωτία.
Οι Έλληνες με αρχηγό το
βασιλιά της Σπάρτης Παυσανία
και με την καθοριστική συμμετοχή των Αθηναίων υπό τον
Αριστείδη, στην αρχή φοβήθηκαν και παρατάχθηκαν στις
υπώρειες του Κιθαιρώνα. Ο
Μαρδόνιος έστειλε εναντίον
τους το Ιππικό του, αλλά οι
Έλληνες απέκρουσαν την

επίθεσή του και σκότωσαν
τον αρχηγό του Μασίστιο. Το
γεγονός αυτό τους έδωσε
θάρρος, κατέβηκαν στην πεδιάδα κοντά στις Πλαταιές και
στρατοπέδευσαν απέναντι από
τους Πέρσες.
Στην πεδιάδα των Πλαταιών
έγινε μάχη φοβερή (στις 27
Αυγούστου 479 π.Χ. κατά μία
εκδοχή), στην οποία οι Πέρσες
έπαθαν μεγάλη καταστροφή.
Όλος ο στρατός του Μαρδονίου
κατανικήθηκε και διαλύθηκε και
ο ίδιος σκοτώθηκε από πέτρα,
που του πέταξε ο Σπαρτιάτης
Αρίμνηστος και τον χτύπησε
στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον
Ηρόδοτο, από τις 300.000
των Περσών και των Ελλήνων
συμμάχων τους μόνο 40.000
γλίτωσαν και εγκατέλειψαν τον
ελλαδικό χώρο με επικεφαλής
τ ο ν Α ρ τ ά β α ζο . Α π ό τ ο υ ς
110.000 Έλληνες, έπεσαν στο
πεδίο της μάχης 1360 στρατιώτες, που τάφηκαν επί τόπου
με μεγάλες τιμές.
Τα άφθονα λάφυρα που

κυρίευσαν οι Έλληνες στις
Πλαταιές, τα μοιράσθηκαν
μεταξύ τους, αφού αφιέρωσαν
μεγάλο μέρος από αυτά στους
θεούς. Μετά τη νίκη τους,
οι Έλληνες τιμώρησαν του
Θηβαίους, που είχαν συμμαχήσει με τους Πέρσες και
διέλυσαν τη Βοιωτική Ομοσπονδία, στην οποία η Θήβα
είχε ηγετική θέση.
Η απόκρουση και η εκμηδένιση και της δεύτερης
περσικής εισβολής (480-479
π.Χ.) είναι ένα γεγονός με
πολύ μεγάλη σημασία για τον
ελληνικό κόσμο, αλλά και για
τον κόσμο ολόκληρο. Οι ελληνικές πόλεις εξασφάλισαν την
ελευθερία τους, δηλαδή την
απαραίτητη προϋπόθεση για
την οικονομική, πολιτική, και
πολιτιστική τους ανάπτυξη.
Μπόρεσαν, έτσι, στα χρόνια
που ακολούθησαν, να δημιουργήσουν ένα λαμπρό πολιτισμό,
τα επιτεύγματα του οποίου
έγιναν κτήμα ολόκληρης της
ανθρωπότητας.

Μια συνέντευξη με την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

“Έχουμε έλλειμμα αυτογνωσίας. Αν θεωρείς τον εαυτό
σου σοφό, τότε είσαι βλάκας!”
Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
δίνει ένα ξεχωριστό πρότυπο μέσα
από την πορεία της στη ζωή και
στον χώρο των γραμμάτων. Ίσως
γιατί η πρώτη γυναίκα πρύτανης
στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης
και μία από τις πλέον εξέχουσες
πανεπιστημιακές προσωπικότητες
διεθνώς, έχει ως αγαπημένη φράση
της το “γνώθι σ’ αυτόν”.
Πρόσφατα, έδωσε μια συνέντευξη την οποία σας μεταφέρουμε
πιο κάτω. Ανέπτυξε μεταξύ άλλων
τις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις
της σχετικά με το Βυζάντιο και τον
πολιτισμό του. Άλλωστε, όπως η
ίδια έχει υποστηρίξει στο παρελθόν:
“Έκανα το Βυζάντιο προσιτό στους
Έλληνες, σε μικρούς και μεγάλους.
Αυτό έκανα για την Ελλάδα”.
Πού οφείλεται η εντύπωση ότι
το Βυζάντιο ήταν μια σκοτεινή
εποχή;
Στο ότι πολλές φορές το συγκρίνουν είτε με την ελληνική
αρχαιότητα, που ήταν η βάση της
ανθρώπινης διανόησης, είτε με τη
Δύση, δηλαδή την αναγέννηση. Το
Βυζάντιο ήταν ανάμεσα στους δύο
αυτούς σταθμούς, που αντιπροσωπεύουν το ορθολογιστικό και
ανοιχτό πνεύμα, την ερώτηση, την
απάντηση, τη σκέψη. Παράλληλα,
επειδή ήταν ένα μόρφωμα που
στηρίχθηκε στο θρησκευτικό
ορθόδοξο δόγμα, θεωρήθηκε
ένας σκοταδιστικός θεοκρατικός
οργανισμός. Αυτή η απαξίωση
του μεσαίωνα δεν αφορά μόνο το
Βυζάντιο αλλά και τη Δύση. Είναι
η εποχή που η ανθρωπότητα της
Μεσογείου γυρίζει την πλάτη στην
ερωταπόκριση του αρχαίου πνεύματος και μπαίνει στην εποχή της
επεξεργασίας του χριστιανικού
δόγματος.
Αυτή είναι μια λανθασμένη
θεώρηση;
Η άγνοια των κατορθωμάτων και
των επιτευγμάτων του Βυζαντίου
ώ θ η σ ε π ο λύ β ι α σ τ ι κ ά τ ο υ ς
ανθρώπους να το χαρακτηρίσουν
ως μια σκοταδιστική εποχή. Σ’ αυτό
συνέβαλε επίσης και το γεγονός
ότι την αρχαιότητα διέδωσαν στην
Ελλάδα ξένοι, οι οποίοι δημοσίευσαν όλα τα ελληνικά κείμενα και
ήταν ως επί το πλείστον καθολικοί
ή προτεστάντες, που θεωρούσαν
τους ορθόδοξους σχισματικούς ή
καθυστερημένους. Έτσι, το Βυζάντιο παραγνωρίστηκε.
Τείνει να αλλάξει αυτή η
αντίληψη;
Νομίζω ότι οι μεγάλες εκθέσεις
πο υ δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ο ν τα ι κά ν ο υ ν

γνωστό το πνεύμα του Βυζαντίου
ως καλλιτεχνικό επίτευγμα. Η
μοντέρνα τέχνη όπως την παρουσιάζουν οι υπερρεαλιστές, η μεταφυσική και ονειρική ζωγραφική
τους η οποία δεν αποδίδει μορφές αλλά την υπερβατικότητα
κάποιας συγκίνησης, έκαναν
τους ανθρώπους να κοιτάξουν με
άλλο μάτι τις βυζαντινές εικόνες.
Γιατί οι βυζαντινές εικόνες δεν
παραπέμπουν στον άγιο αλλά στην
αγιοσύνη. Η νέα αυτή ματιά χάρη
στους υπερρεαλιστές άλλαξε το
βλέμμα πάνω στη βυζαντινή τέχνη.
Οι βυζαντινές σπουδές
βρίσκονται σήμερα σε ένα
ικανοποιητικό στάδιο;
Οι βυζαντινές σπουδές έχουν
μεγάλη ανάπτυξη. Έδωσαν στους
νέους τη διάθεση να αναλογιστούν
τ ι ή τ α ν α υ τ ή η χ ι λ ι όχ ρ ο ν η
αυτοκρατορία, να απομακρυνθούν
από τη θεωρία του σκοταδισμού,
αλλά και να δώσουν στο Βυζάντιο
μια καινούργια θέση.
Οι αυτοκρατορίες ήταν πολυεθνικά κράτη. Το Βυζάντιο πού
οφείλει τον ενιαίο πολιτιστικό του
χαρακτήρα; Η πολυεθνικότητα,
η παγκοσμιότητα ως ιδεολογία
και η αιωνιότητα ως ελπίδα είναι
τα τρία χαρακτηριστικά κάθε
αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο ήταν
ακριβώς αυτό, αλλά ήταν και
μονοπολιτιστικό.
Ο πολιτισμός του βασιζόταν
στην ελληνιστική εμπειρία και την
ελληνική γλώσσα. Όπως ξέρετε,
η γλώσσα είναι μια σύμπτυξη
της ιστορίας του παρελθόντος, η
οποία μπορεί να είναι παρόν και
γίνεται και μέλλον. Ας μην ξεχνάμε
ότι η νεοελληνική γλώσσα ξεκινά
από τα κείμενα της Αγίας Γραφής,
που ήταν γραμμένα στην κοινή
αλεξανδρινή της εποχής. Αυτή
ήταν η γλώσσα που υιοθέτησε το
Βυζάντιο “εναντίον” των λατινικών,
τα οποία ήταν διεθνής γλώσσα.
Εκείνη την εποχή τα ελληνικά
είναι η γλώσσα των διανοουμένων
και τα λατινικά είναι η διοικητική
γλώσσα. Οπότε, αυτός ο μονοπολιτιστικός χαρακτήρας χάρη στη
χρήση της ελληνικής γλώσσας, τη
διάχυση της ελληνικής γραμματείας
και την εξέλιξη της χριστιανικής
πνευματικότητας κάνουν το Βυζάντιο ένα ελληνικό πνευματικό
μόρφωμα.
Βρίσκετε παραλληλισμούς
μεταξύ των αυτοκρατοριών
εκείνης της εποχής και των
σημερινών γεωγραφικών
πολυεθνικών περιοχών;
Υποστηρίζεται συχνά ότι οι ΗΠΑ
είναι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία της
σύγχρονης εποχής. Θα έλεγα ότι

είναι η βυζαντινή αυτοκρατορία
του σήμερα. Το Βυζάντιο είναι η
διάσωση της ανατολικής ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας, εκχριστιανισμένης
και εξελληνισμένης, με την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα.
Ομοίως και η Αμερική σήμερα είναι
μια Ευρώπη εκτός εαυτής, έχει τις
ίδιες πνευματικές βάσεις με την
Ευρώπη και θεωρεί ότι πρέπει να
σώσει και να διαδώσει τις ευρωπαϊκές αξίες σε όλο τον κόσμο. Το
Βυζάντιο στην εποχή του λειτουργούσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Άλλωστε, εξαιτίας του Βυζαντίου
ανακαλύφθηκε η Αμερική.
Τι εννοείτε;
Όταν το 1453 έπεσε η Πόλη, οι
Οθωμανοί μουσουλμανοποίησαν
όλη την ανατολική Μεσόγειο,
οπότε τα χριστιανικά πλοία της
Γένοβας, της Ιταλίας, της Πίζας,
της Φλωρεντίας, που έκαναν όλο
το διαμετακομιστικό εμπόριο,
δεν είχαν πρόσβαση εκεί. Οι
ναυτικές δημοκρατίες της Ιταλίας
έπεσαν σε αχρηστία και άρχισαν
να αναζητούν νέους δρόμους για
να φτάσουν στην Άπω Ανατολή.
Μεταφράστηκαν στα λατινικά τα
“Μετεωρολογικά” του Αριστοτέλη,
όπου ο σπουδαίος φιλόσοφος
γράφει: “Όταν ήμουν στην Κύπρο
κοίταξα τους αστερισμούς και είδα
ότι δεν ήταν στην ίδια θέση με τη
θέση που ήξερα όταν ήμουν στη
Μακεδονία. Κατάλαβα τότε ότι η
γη είναι σφαίρα και πάλι μικρά,
οπότε αν θες να πας σε ένα μέρος
της μπορείς να πας είτε από την
Ανατολή είτε από τη Δύση”.
Ο Κολόμβος μ’ αυτό το κείμενο
ξεκινάει να βρει την Άπω Ανατολή
από την απέναντι μεριά, από τη
δύση. Το μέρος που προσέγγισε η
καραβέλα του ονομάζεται Δυτικές
Ινδίες. Οπότε, αν δεν είχε πέσει η
Πόλη, δεν θα είχαμε ανακαλύψει
την Αμερική.
Όταν κάποια στιγμή σας
ρώτησε ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής τι ήταν η Μακεδονία
στο Βυζάντιο, απαντήσατε:
“θέμα, κύριε πρόεδρε”. Σήμερα
είναι ένα άλλου είδους θέμα,
πολύ σοβαρό πια για εμάς τους
Έλληνες. Έχετε εκφράσει κατά
καιρούς την άποψή σας η ΠΓΔΜ
να ονομαστεί Νέα Μακεδονία.
Γιατί;
Υπάρχει η Μεγάλη Βρετανία,
αλλά και η Βρετάνη στη Γαλλία.
Ουδέποτε το συζήτησε κανείς.
Θεωρώ ότι οι γείτονες είναι Έλληνες που έχασαν την ελληνικότητά
τους, γι’ αυτό ακριβώς, σχεδόν
ψυχαναλυτικά, θέλουν να έχουν
πρόσβαση στην ελληνική ιστορία.
Εμάς τις μας νοιάζει; Έχω φωνάξει

αυτή μου την άποψη λέγοντας
μάλιστα ότι κάθομαι σε μια γειτονιά
που λέγεται Νέα Ελβετία, αλλά δεν
έχει καμία σχέση με την Ελβετία.
Πάντως, θεωρώ ότι το θέμα
χάθηκε για την Ελλάδα, γιατί πια
στο εξωτερικό όλοι γνωρίζουν το
συγκεκριμένο κράτος με το όνομα
αυτό.Το πιο λανθασμένο σύνθημα
για μένα είναι “η Μακεδονία είναι
ελληνική”. Το μόνο σύνθημα που
θα μπορούσε να υπάρξει είναι το
“όπου Μακεδονία Ελλάδα”.
Οι ξένοι ρωτούν: φοβάστε
μήπως οι έλληνες Μακεδόνες
πάνε μαζί τους; Θεωρώ ότι αυτή
τη στιγμή το πρόβλημα είναι πως
έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι
υπάρχει μια μακεδονική οντότητα,
της οποίας η προέκταση είναι
η Θεσσαλονίκη και το Αιγαίο.
Νομίζω ότι ήταν πολύ εσφαλμένη
η διαχείριση του θέματος, το οποίο
δεν είναι ιστορικό, αλλά πολιτικό.
Είπατε κάποτε πως η έλλειψη
αυτογνωσίας είναι η πιο ανήθικη
πράξη. Σ’ αυτή την περίπτωση
τι ισχύει;
Συμπληρώνω ότι η έλλειψη
αυτογνωσίας είναι η πιο ανεύθυνη, η πιο παιδαριώδης πράξη.
Δυστυχώς, πολλές φορές καταδικά ζω κα ι κα τα λο γ ί ζω σ το υ ς
Έλληνες έλλειψη αυτογνωσίας.
Φτάνει πια το περίφημο σύνθημα
“είμαστε οι καλύτεροι της παρέας”.
Καλά θα κάνουμε να προσπαθούμε
να μάθουμε ποιοι είμαστε και να μη
ρωτάμε αν υπάρχουν φιλέλληνες
έξω. Δεν άκουσα κανέναν γάλλο
να αναρωτιέται αν υπάρχουν
“φιλόγαλλοι”!
Η αυτογνωσία είναι ένας
δρόμος προς την προσωπική
και συλλογική επιτυχία;
Ασφαλώς. Δεν υπάρχει
επιτυχία που να μην είναι μια
συλλογική επιτυχία επιτυχημένων
α ν θ ρ ώπω ν . Γι α τ ί α ν σ ε μ ι α
συλλογική επιτυχία είσαι ένας

αποτυχημένος, κατεβάζεις όλη τη
συλλογική επιτυχία προς τα κάτω.
Η αυτογνωσία είναι ακριβώς μια
δυνατότητα να ξέρεις πού μπορείς
να πας. Είναι αυτό ακριβώς που
μου έλεγε η μάνα μου: “Παιδί μου,
να ξέρεις τη θέση σου. Ούτε πιο
πάνω ούτε πιο κάτω”.
Ενώ ο πατέρας σας, όπως
διάβασα, έλεγε: “Το πρόσωπο
είναι σπαθί”. Αυτό παρέμεινε
μία από τις αρχές σας; Γι’ αυτό
ακριβώς όταν έβλεπα τα πρόσφατα
γεγονότα στην Ελλάδα είπα ότι το
χειρότερο ήταν πως ενεπλάκησαν
σ’ αυτά κουκουλοφόροι, οι οποίοι
δεν δείχνουν το πρόσωπό τους.
Από τη στιγμή που δεν δείχνεις
το πρόσωπό σου, σημαίνει ότι
θέλεις να κάνεις πράγματα που δεν
είναι αυτά που σου επιτρέπουν.
Καλό είναι τις ενέργειές σου και
να τις υποστηρίζεις και να τις
υπογράφεις. Ευτυχώς που τα
παιδιά βγαίνουν στους δρόμους
και φωνάζουν, αλλά από εκεί και
πέρα υπάρχουν όρια. Οι νέοι όταν
θέλουν να διαμαρτυρηθούν δεν
φορούν κουκούλες.
Υποστηρίξατε ότι μπροστά στα
παιδιά δεν μπορείς να φοβηθείς.
Γιατί;
Επειδή μπροστά στα παιδιά
πρέπει να είσαι παραδειγματικός.
Γενικότερα, αν μπορείς να έχεις
έναν σκοπό στη ζωή σου, είναι να
είσαι παραδειγματικός. Φοβάμαι ότι
αυτή τη στιγμή οι μόνοι ήρωες για
τη νεολαία είναι οι τραγουδιστές,
οι τηλεπαρουσιαστές και οι ποδοσφαιριστές. Γι’ αυτό γελώ που με
ενέταξαν μέσα στους εκατό δημοφιλέστερους Έλληνες.
Έχετε γενικότερα χιούμορ.
Πιστεύετε ότι αυτό συμβαδίζει με
τη… σοφία σας;
Δεν νομίζω πως είναι κάτι που
δέχεται ανάλυση. Αν θεωρείς τον
εαυτό σου σοφό, τότε είσαι βλάκας!
Πηγή: Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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Πώς και γιατί η Κύπρος δεν έγινε μέλος του NATO
Η περί όνου σκιάς συζήτηση
για ένταξη στο ΝΑΤΟ
Του Μιχάλη Μιχαήλ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ξαναζεσταμένο φαγητό επιχείρησε να σερβίρει ο υποψήφιος
του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου,
λέγοντας ότι θα επιδιώξει έντα-ξη
της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Παρουσίασε μάλιστα την εισήγηση αυτή
ως όραμα για το μέλλον και τον
εαυτό του ως άνθρωπο με τολμηρές θέσεις και απόψεις.
Μόνο που «ξέχασε» ότι προηγήθηκαν άλλοι, όπως ο ΥπΕξ Ι.
Κασουλίδης, ο οποίος είχε μιλήσει
παλαιότερα για ενδεχόμενες
εγγυήσεις του ΝΑΤΟ για την
Κύπρο. Είχε προηγηθεί όλων ο
ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
όταν έδιδε τη διαβεβαίωσή του
στη Βουλή το 2013 ότι θα έκανε
αίτηση για ένταξη της Κύπρου
στον ΝΑΤΟϊκό «Συνεταιρισμό για
την Ειρήνη». Τελικά ούτε το ένα
έγινε ούτε το άλλο.
Είναι σημαντικό ότι στις
συζητήσεις που γίνονται μετά από
τέτοιες δηλώσεις περιλαμβάνεται
και το γιατί η Κύπρος δεν
εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 1960
και επέλεξε ένταξη στο Κίνημα
των Αδεσμεύτων. Και γι’ αυτό
επιρρίπτουν ευθύνη (έμμεσα ή
άμεσα) στον Μακάριο, τον οποίο
χαρακτηρίζουν και ως… αντιδυτικό!
Ποια ήταν όμως η πραγματικότητα; Ήταν ότι ο Μακάριος
ανέκαθεν ήταν φιλοδυτικός και
μάλιστα μέσω της ΕΟΚΑ επιχείρησε να λύσει το Κυπριακό μέσα
στα πλαίσια της Δύσης, γι’ αυτό
και απέρριπτε κάθε ανάμειξη των
πρώην σοσιαλιστικών χωρών,
παρόλο που αυτές ήταν υποστηρικτικές προς τον αγώνα των Ε/
κυπρίων για απελευθέρωση από τη
βρετανική αποικιοκρατία. Γι’ αυτό
και με τη δική του συγκατάθεση
αποκλείστηκε η Αριστερά από τον
αγώνα της ΕΟΚΑ.
Τον δυτικό προσανατολισμό
του Μακαρίου επιβεβαιώνει ο για
1976. Óôéò 3 Áõãïýóôïõ,
ðáýåé íá êôõðÜåé ç êáñäéÜ
ôïõ ëáïöéëïýò ÐñïÝäñïõ
ôçò Êýðñïõ, Ìáêáñßïõ.
1936. Óôéò 4 Áõãïýóôïõ
åðéâÜëëåôáé óôçí ÅëëÜäá ç
óôõãíÞ äéêôáôïñßá ÉùÜííç
ÌåôáîÜ. ÁíáóôÝëëåôáé ç
éó÷ýò âáóéêþí Üñèñùí
ôïõ ÓõíôÜãìáôïò êáé
åîáðïëýåôáé Üãñéï êõíçãçôü
ü÷é ìüíï åíáíôßïí ôùí
êïììïõíéóôþí áëëÜ åíÜíôéá
óå üëïõò ôïõò äçìïêñÜôåò.
4 8 0 ð . × . Åðåéôá áðü
áíôßóôáóç ôñéþí çìåñþí,
ï âáóéëéÜò ôçò ÓðÜñôçò
ìáæß ìå 300 ÓðáñôéÜôåò
ðïëåìéóôÝò êáé 700
Èåóðéåßò óêïôþíåôáé áðü
ôïõò ÐÝñóåò óôç ìÜ÷ç ôùí
Èåñìïðõëþí. Ç ðñïÝëáóç
ôïõ ÎÝñîç üìùò óêüíôáøå
óôç Óáëáìßíá.
1948. Óôéò 12 Áõãïýóôïõ,
ôìÞìáôá ôïõ Äçìïêñáôéêïý
Óôñáôïý ÅëëÜäáò ìðáßíïõí
óôçí ÊáëáìÜôá.
1943. Óôéò 15 Áõãïýóôïõ,
óôï ÊïììÝíï ôçò Áñôáò, οé
Ãåñìáíïß óφαγιάζουν 388
ðáôñéþôåò.
1964. Óôéò 15 Áõãïýóôïõ
äéáññÝåé óôïí ôýðï ôï
«ó÷Ýäéï Áôóåóïí» ðïõ
ðñïíïïýóå äé÷ïôüìçóç
ôçò Êýðñïõ óå åëëçíéêü êáé
ôïõñêéêü ôïìÝá êáé Ýíùóç
ôïõ åëëçíéêïý ôïìÝá ìå
ôçí ÅëëÜäá. Ï Êõðñéáêüò
ëáüò ôï áðïññßðôåé ìåôÜ
âäåëõãìßáò.

χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος
του Μακαρίου, ο Μιλτιάδης Χριστοδούλου, ο οποίος γράφει ότι ο
Μακάριος ήταν «συντηρητικός
ιερωμένος με καθαρά δυτική
συνείδηση και δυτική φιλοσοφία»
και ότι «η πολιτική του αυτή
διατυπώθηκε πιο συγκεκριμένα
κατά την ομιλία του στη Βουλή
στις 29 Φεβρουάριου 1968 με την
επανεκλογή του στην προεδρία.
“Ιστορία και παράδοσις, πολιτισμός
και έθιμα τοποθετούν την Κύπρον
εντός του δυτικού κόσμου”, έλεγε
στην ομιλία του εκείνη».
Η Συμφωνία Κυρίων Καραμανλή
Μεντερές και ο Μακάριος
Παράλληλα, μαζί με τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου
συμφωνήθηκε και η λεγόμενη
«Συμφωνία Κυρίων» μεταξύ των
Πρωθυπουργών της Ελλάδας
και της Τουρκίας, Κ. Καραμανλή
και Α. Μεντερές, στην οποία στο
σημείο 1 αναγραφόταν ότι «Η
Ελλάς και η Τουρκία θα υποστηρίξουν την είσοδον της Δημοκρατίας της Κύπρου εις το ΝΑΤΟ.
Η εγκατάστασις βάσεων του
ΝΑΤΟ εις την νήσον, ως και η
σύνθεσις αυτών, εξαρτάται εκ της
συμφωνίας των». Στο 2ο σημείο
αναφερόταν ότι έπρεπε να τεθεί
εκτός νόμου το ΑΚΕΛ.
Σύμφωνα με τον ιστορικό
Γιάννη Κ. Λάμπρου, ο Μακάριος
ήταν δεκτός με αυτή τη συμφωνία.
Ωστόσο, σημειώνει, η στάση του
ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της δράσης
της ΕΟΚΑ το είχε καταστήσει
αντιπαθέστατο στους Κυπρίους
σε σημείο που ο ίδιος ο Γρίβας
αγανακτισμένος από τη στάση του
ΝΑΤΟ ζητούσε από την ελληνική
κυβέρνηση να αποχωρήσει από
αυτό. Παράλληλα, έγραφε στον
Μακάριο: «Νομίζω ότι το δικόν
σας βλέμμα πρέπει να στραφεί
με θάρρος προς ανατολάς, εις τον
αναγεννώμενον Αραβικόν κόσμον
και την Αφρικήν και ουχί προς την
σαπίλαν της αχαρίστου Δύσεως
και Αμερικής».
Μακάριος: Απόλυτα συμφέρουσα η ένταξη στο ΝΑΤΟ
Επίσης, παραμονές της σύγκλη-

1940. Óôéò 15 ôïõ Áõãïýóôïõ 1940 êáé åíþ ôï
êáôáäñïìéêü ÅËËÇ âñéóêüôáí áãêõñïâïëçìÝíï Ýîù
áðü ôï ëéìÜíé ôçò ÔÞíïõ,
óõììåôÝ÷ïíôáò ìå ìåãÜëï
óçìáéïóôïëéóìü óôç ãéïñôÞ
ôçò Ðáíáãßáò, ôïñðéëßóôçêå
áðü éôáëéêü õðïâñý÷éï, 3
ïëüêëçñïõò ìÞíåò ðñéí ôçí
êÞñõîç ôïõ åëëçíïúôáëéêïý
ðïëÝìïõ.
1974. Óôéò 3.30 ôá ÷áñÜìáôá
ôçò 14çò ôïõ Áõãïýóôïõ
1974 ôåëåéþíïõí ìå ðëÞñç
áðïôõ÷ßá óôç Ãåíåýç ïé
ôñéìåñåßò äéáðñáãìáôåýóåéò
(ÅëëÜäáò, Ôïõñêßáò, Âñåôáíßáò) ãéá ôçí êáôÜóôáóç
óôçí Êýðñï êáé ôï êõðñéáêü
ðñüâëçìá. Ìßá þñá áñãüôåñá, ôá ôïõñêéêÜ áåñïóêÜöç âïìâáñäßæïõí Ëåõêùóßá, Áììü÷ùóôï êáé
Üëëá óçìåßá ôçò Êýðñïõ. Ï
«Áôôßëáò 2» åß÷å îåêéíÞóåé.
Ôï Ðïëåìéêü Óõìâïýëéï,
ðïõ óõíåäñéÜæåé óôéò 6 ôá
÷áñÜìáôá õðü ôçí ðñïåäñßá
ôïõ ÊáñáìáíëÞ óôçí ÁèÞíá,
äéáðéóôþíåé ôçí ôñáãéêÞ
áäõíáìßá ôçò ÅëëÜäáò
íá óõíäñÜìåé óôñáôéùôéêÜ
ôçí Êýðñï êáé Ýôóé ïé
åëëçíéêÝò áíôéäñÜóåéò ðåñéïñßæïíôáé óôï äéðëùìá-ôéêü
ôïìÝá. ÌÝ÷ñé ôï âñÜ-äõ,
ç åëëçíïêõðñéáêÞ áíôßóôáóç Ý÷åé ïõóéáóôéêÜ
êáôáññåýóåé êáé ôá ï÷õñÜ
åãêáôáëåßðïíôáé. Óôéò 15 ôïõ
Áõãïýóôïõ, ôá óôñáôåýìáôá

σης της Διάσκεψης της Ζυρίχης,
σε σύσκεψη που έγινε στο σπίτι
του Έλληνα Πρωθυπουργού,
σύμφωνα με το πρακτικό της
συνάντησης, τέθηκε θέμα ένταξης
της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο
Μακάριος είχε πει ότι «ήτο προς το
απόλυτον συμφέρον των Κυπρίων
το να συμμετάσχη η ανεξάρτητος
Κύπρος εις την αμυντικήν
συμμαχίαν του ΝΑΤΟ».
Την ίδια ώρα, ο Μακάριος
πίστευε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ
απέδιδαν μεγαλύτερη σημασία
στην Τουρκία λόγω της γεωγραφικής της θέσης παρά στην
Ελλάδα και ότι κάθε προσπάθεια
μεταβολής των συμφωνιών της
Ζυρίχης και του Λονδίνου δεν
θα εύρισκε υποστήριξη από τη
Συμμαχία. Προβληματιζόταν επίσης για το ότι προσχωρώντας
στο ΝΑΤΟ η Κύπρος θα έχανε
την υποστήριξη των αδέσμευτων
χωρών, πράγμα απαραίτητο αν
θέλαμε να εξασφαλίσουμε ευνοϊκές
αποφάσεις από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
Αντί στο ΝΑΤΟ, στους
Αδέσμευτους
Αφού, λοιπόν, ο Μακάριος δεν
ήταν αντίθετος με την ένταξη της
Κύπρου στο ΝΑΤΟ, γιατί ο Μακάριος επέλεξε να εντάξει την Κύπρο
στο Κίνημα των Αδεσμεύτων
αντί στο ΝΑΤΟ; Ο σοβαρότερος
λόγος ήταν ότι οι Αδέσμευτοι
μαζί με τις χώρες του Ανατολικού
Συνασπισμού υποστήριζαν σταθερά τη διαμάχη της Κύπρου με
την Τουρκία, με αποτέλεσμα να
κερδίζονται σημαντικά ψηφίσματα
στον ΟΗΕ.
Όπως αναφέρει ο πρέσβης επί
τιμή Αδρεστίνος Παπαδόπουλος ,
μετά τα γεγονότα του 1964, «τόσο ο
Μακάριος όσο και ο Γρίβας έδωσαν
το πράσινο φως για ένταξη της
Κύπρου στο NATO. Τούτο ανέφερε
το 1975 ο Μακάριος στον Γιώργο
Ιακώβου και του το επιβεβαίωσε
αργότερα ο Ευάγγελος Αβέρωφ
στη Γερμανία, όπου ο κ. Ιακώβου
υπηρετούσε ως Πρέσβης της
Κυπριακής Δημοκρατίας», θέση
που επιβεβαίωσε στον ίδιο ο

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ôïõ «Áôôßëá» ìðáßíïõí
óôçí Áììü÷ùóôï, óôéò 16
ôïõ Áõãïýóôïõ ï «Áôôßëáò
2» ïëïêëçñþíåôáé ìå ôçí
êáôÜëçøç ôçò Ìüñöïõ. Ïé
Ôïýñêïé, Ý÷ïíôáò ðåôý÷åé
ôïõò óôñáôéùôéêïýò ôïõò
óêïðïýò, äÝ÷ïíôáé êáôÜðáõóç ôïõ ðõñüò óôéò 6
ôï áðüãåõìá ôçò 16çò
ôïõ Áõãïýóôïõ 1974.
Çäç êáôåß÷áí ôï 36,4%
ôïõ êõðñéáêïý åäÜöïõò.
Ðåñßðïõ 2.000 Åëëçíåò
êáé Åëëçíïêýðñéïé åß÷áí
óêïôùèåß, ðÜíù áðü 1.600
Þôáí ïé áãíïïýìåíïé êáé
200.000 Þôáí ïé îåñéæùìÝíïé
ðñüóöõãåò.
1926. Óôéò 22 Áõãïýóôïõ,
óôñáôéùôéêü êßíçìá ìå
åðéêåöáëÞò ôïí Êïíäýëç
áíáôñÝðåé ôç äéêôáôïñßá
ÐÜãêáëïõ. Áðïëýïíôáé ïé
ðïëéôéêïß êñáôïýìåíïé êáé
åîüñéóôïé. ÅðáíÝñ÷åôáé óôç
èÝóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò
Äçìïêñáôßáò ï íáýáñ÷ïò
Êïõíôïõñéþôçò.
1975. Στις 23 Αυγούστου
το Πενταμελές Εφετείο
Αθηνών, με πρόεδρο τον
Ιωάννη Ντεγιάννη, εκδίδει
την απόφασή του στη δίκη
των πρωταιτίων της 21ης

Γιώργος Ιακώβου. Θέση του
Μακαρίου και του Γρίβα ήταν ότι
η ένταξη στο ΝΑΤΟ «θα εθωράκιζε
την Κύπρο έναντι των κακών
προθέσεων της Τουρκίας».
Άρνηση Τουρκίας και των
Δυτικών για ένταξη στο ΝΑΤΟ
Ο λόγος που δεν έγινε η
ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ
οφειλόταν στην άρνηση των
Δυτικών, περιλαμβανομένης και
της Τουρκίας.
Όπως σημειώνει ο Γλ. Κληρίδης,
παρά τη «Συμφωνία Κυρίων», η
τουρκική κυβέρνηση αντιλήφθηκε
στη συνέχεια ότι η ένταξη της
Κύπρου θα εξασθένιζε την
τουρκική απαίτηση για στρατιωτική
παρουσία της στο νησί. Επιπλέον,
αν η Κύπρος ήταν στο ΝΑΤΟ, κάθε
ελληνική ή τουρκική στρατιωτική
δύναμη στο νησί θα ήταν τμήμα
τους υπό νατοϊκή διοίκηση και
δεν θα βρισκόταν στην Κύπρο
ως καθαρώς τουρκική ή ελληνική
στρατιωτική δύναμη.
Αρνητικές ήταν και οι ΗΠΑ
Ο συνεργάτης του Μακαρίου,
Διονύσης Μαλάς, είχε πει σε συνέντευξη στον γράφοντα το 2015 ότι
ο ίδιος ο Κένεντι είχε αποτρέψει
τον Μακάριο, ενώ το ίδιο είχε πει
σε συνέντευξή του στην «Καυτή
Καρέκλα» του «Sigma» πριν
αρκετά χρόνια ο Τ. Παπαδόπουλος.
Αυτό επιβεβαιώνει και ο
Μιλτιάδης Χριστοδούλου, ο οποίος
γράφει ότι λίγες μέρες πριν την
επίσκεψη του Μακαρίου στις
ΗΠΑ (2-15.6.1962), ο Μακάριος
του ζήτησε να συναντηθεί με τον
Αμερικανό πρέσβη στη Λευκωσία,
Φρέιζερ Ουίλκινς και να τον
βολιδοσκοπήσει «κατά πόσο η
αμερικανική πλευρά τασσόταν
υπέρ της ένταξης της νήσου στο
ΝΑΤΟ…9 Ο Αμερικανός πρέσβης
δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ούτε ήθελαν,
ούτε επεδίωκαν ένταξη της Κύπρου
στη στρατιωτική συμμαχία του
ΝΑΤΟ, μιας μικρής χώρας, έλεγε,
που τίποτε το ουσιαστικό δεν έχει
να προσφέρει στη στρατιωτική
οργάνωση».
Μάλιστα, κατά τον Κρανιδιώτη,

Απριλίου. Θάνατος για τους
Γεώργιο Παπαδόπουλο,
Στυλιανό Παττακό και
Νικό-λαο Μακαρέζο. Οκτώ
κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, επτά
σε ποινές προσκαίρου
καθείρξεως και δύο αθωώνονται. Την ίδια μέρα, η
κυβέρνηση Κωνσταντίνου
Καραμανλή μετατρέπει τις
θανατικές ποινές σε ισόβια.
1942: Ç 23ç Áõãïýóôïõ
1942 èåùñåßôáé çìåñïìçíßá
ïñüóçìï ãéá ôç ìÜ÷ç ôïõ
ÓôÜëéíãêñáíô ãéáôß áðü
ôç ìÝñá åêåßíç ç ìÜ÷ç
ìåôáöÝñåôáé óôá ðñïÜóôéá
êáé áñãüôåñá óôéò óõíïéêßåò
ôçò ðüëçò. Ç ìÜ÷ç ôïõ
ÓôÜëéíãêñáíô ôåëåßùóå
óôéò 2 ÖëåâÜñç 1943 ìå ôçí
ðáñÜäïóç ôùí êõêëùìÝíùí
ãåñìáíéêþí óôñáôåõìÜôùí.
1864. Óôéò 23 Áõãïýóôïõ
ãåííéÝôáé ï ÅëåυèÝñéïò
ÂåíéæÝëïò, ðÝíôå öïñÝò
ðñùèõðïõρãüò ôçò ÅëëÜäáò. Ìå áíáãíùñéóìÝíåò
ðïëéôéêÝò éêáíüôçôåò êáé
äéïñáôéêüôçôá, õðÞñîå
Ýíáò áðü ôïõò âáóéêïýò
óôõëïâÜôåò ôïõ áóôéêïý
ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò ôçò
ÅëëÜäáò. Áîéïðïéþíôáò

κατά την επίσκεψη ο Τζον Κένεντι
επαίνεσε τον Μακάριο, διότι
στην ομιλία του στη Διάσκεψη
των Αδεσμεύτων στο Βελιγράδι
καταδίκασε τη διχοτόμηση του
Βερολίνου και της Γερμανίας.
Παράλληλα, ούτε η Μ. Βρετανία
ευνοούσε μια τέτοια εξέλιξη, αφού
προτιμούσε να έχει τις βάσεις της
υπό τον αποκλειστικό της έλεγχο.
Την άρνηση της Μ. Βρετανίας
επιβεβαιώνει και ο Αδρεστίνος
Παπαδόπουλος.
Αναφέρει πως τον Μάιο του
1975, όταν συναντήθηκε με τον
Μακάριο, τον ρώτησε γιατί παρά
τη φιλοδυτική πολιτική του δεν
ενέταξε την Κύπρο στο ΝΑΤΟ.
«Η απάντηση του Μακαριότατου
ήταν ότι το 1965 είχε προτείνει
στους Αμερικάνους την ένταξη
της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και αυτοί
αρνήθηκαν».
Επιπλέον, ο Αδρ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι αυτό που του είπε
ο Μακάριος τού το επιβεβαίωσε
και ο τότε Υπουργός Οικονομιών,
Ρένος Σολομίδης, ο οποίος του
είχε πει ότι όντως αυτός ήταν που
ήγειρε το θέμα στον Αμερικανό
Πρέσβη και η απάντηση των Αμερικάνων ήταν αρνητική, προφανώς
λόγω αντιδράσεων της Τουρκίας.
Να, λοιπόν, γιατί η Κύπρος δεν
εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ. Και ούτε
πρόκειται να ενταχθεί, αφού,
πέραν των άλλων όλων, υπάρχει
η έντονη άρνηση της Τουρκίας.

ôïõò äåóìïýò ðïõ áíÝðôõîå
ìå Âñåôáíïýò êáé ÃÜëëïõò,
ðÝôõ÷å ôç äéåýñõíóç
ôùí ïñßùí ôïõ åëëçíéêïý
êñÜôïõò õðïèçêåýïíôÜò
ôï, üìùò, óôá óõìöÝñïíôá
ôùí “ðñïóôáôþí” ôïõ. Çôáí
óöïäñüò ðïëÝìéïò ôïõ
åñãáôéêïý êéíÞìáôïò êáé
åöÜñìïóå ôï “éäéþíõìï”
- ðïõ åðÝôñåðå ðïëéôéêÝò
óõëëÞøåéò âÜóåé ìüíï
õðïøßáò! Ãéá ëïãáñéáóìü
ôùí äõôéêþí óõìöåñüíôùí
Ýóôåéëå óôñáôéùôéêü óþìá
ãéá ôçí êáôÜðíéîç ôçò
ñùóéêÞò ÅðáíÜóôáóçò.
Ðñáãìáôïðïßçóå óôñáôéùôéêÞ åêóôñáôåßá óôç
Ì. Áóßá, ç ïðïßá ôåëéêÜ
ïäÞãçóå óôç ÌéêñáóéáôéêÞ
ÊáôáóôñïöÞ.
1826. Óôéò 24 Áõãïýóôïõ
ïé Ôïýñêïé êáôáëáìâÜíïõí
ôçí ÁèÞíá (åêôüò áðü
ôçí Áêñüðïëç). Áñ÷ßæåé ç
ðïëéïñêßá ôçò Áêñüðïëçò,
ç ïðïßá ðáñáäüèçêå óôéò 5
Éïýíç 1827.
1956. Óôéò 26 Áõãïýóôïõ, ç
Êýðñïò êçñý÷ôçêå «êïéíÞ
áããëï - ãáëëéêÞ âÜóç» ãéá
íá ÷ñçóéìïðïéçèåß êáôÜ ôçò
Áéãýðôïõ.
1829. Στις 27 Αυγούστου
οι πρώτοι Έλληνες
πατούν το πόδι τους στην
Αυστραλία. Πρόκειται για
επτά ναυτικούς, που έχουν
καταδικασθεί για πειρατεία
από τους Άγγλους. Τα

ονόματά τους: Γεώργιος
Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανόλης,
Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος
Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης.
479 π.Χ. Η Μάχη των Πλαταιών. Οι Έλληνες, με
αρχηγό τον σπαρτιάτη
Παυσανία, νικούν σε
αποφασιστική μάχη τον
περσικό στρατό του Μαρδόνιου.
1963. Στις 28 Αυγούστου,
κατά τη διάρκεια πορείας
υπέρ των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των μαύρων
στην Ουάσιγκτον, στην
οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000
ανθρώπων, ο Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ εκφωνεί τον περίφημο
λόγο του «I have a dream».
1949. Óôéò 29 ìå 30 Áõãïýóôïõ Ýðåóå ôï ýøùìá
ÊÜìåíéê, ðïõ óÞìáíå ôç ëÞîç
ôïõ åìöõëßïõ óôçí ÅëëÜäá
ìå Þôôá ôïõ Äçìïêñáôéêïý
Óôñáôïý που εισχώρησε σôï
áëâáíéêü Ýäáöïò.
1922. Στις 30 Αυγούστου
διεξάγεται η τελευταία
μάχη της Μικρασιατικής
Εκστρατείας στο Ντουμπλουπινάρ, κοντά στο
Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα
των ελληνικών δυνάμεων. Η
30η Αυγούστου εορτάζεται
στην Τουρκία ως «Ημέρα
της Νίκης».
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
15o Ελληνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ Οδύσσεια
ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2022

Φέτος το Ελληνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ ΟΔΥΣΣΕΙΑ γιορτάζει 15 χρόνια
παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της
Αδελαΐδας με ένα ποικίλο πρόγραμμα
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που παρουσιάζει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, από
30 Σεπτεμβρίου 2022.
Έχοντας φέτος ως θέμα «Γιορτάζοντας
200 και 90 Χρόνια Ανεξαρτησίας», το
Οδύσσεια γιορτάζει τον ελληνισμό μέσα
από την παιδεία και τις τέχνες, το θέατρο,
τη μουσική και σημαντικές γιορτές.
Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Οδύσσεια,
καλούμε και φέτος καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα έργα τους στην καθιερωμένη
Έκθεση Τέχνης η οποία θα είναι ανοιχτή
καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ στο
Ολύμπικ Χωλ.
Καλούμε λοιπόν νέους καλλιτέχνες με
γνώση και πάθος για τον ελληνικό πολιτισμό να δηλώσουν συμμετοχή και να
εκθέσουν τα έργα τους βασισμένα στο
θέμα «Γιορτάζοντας 200 και 90 Χρόνια
Ανεξαρτησίας».
Το νικητήριο έργο που θα αποσπάσει
το Βραβείο Τέχνης «Οδύσσεια» θα εκλεγεί

από επίσημο κριτή τέχνης και θα λάβει
$1000. Το δεύτερο και τρίτο έργο θα
λάβουν $600 και $400 αντίστοιχα.
Αναζητούμε δημιουργικότητα μέσα από
κάθε μορφή τέχνης όπως ζωγραφι-κή,
σχέδιο, κεραμικά, γλυπτική η οποιαδήποτε άλλη μορφή, εκφράζοντας το θέμα
«Γιορτάζοντας 200 και 90 Χρόνια Ανεξαρτησίας» με όποιον τρόπο επιθυμεί ο
καλλιτέχνης.
Το έργο που θα κερδίσει το βραβείο
θα τοποθετηθεί ως μόνιμο έκθεμα στη
γκαλερί της Κοινότητας ενώ τα υπόλοιπα
έργα τέχνης θα είναι διαθέσιμα προς
πώληση.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους
καλλιτέχνες να έχουν τα έργα τους έτοιμα
για την έκθεση μέχρι τη Παρασκευή 23
Σεπτεμβρίου 2022. Ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί την βραδιά της
έναρξης του Φεστιβάλ, Παρασκευή 30
Σεπτεμβρίου 2022 στο Ολύμπικ Χωλ.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ANΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γεύματα των Φιλοπτώχων

Το γραφείο της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας επιθυμεί να σας
ενημερώσει ότι λόγω της εορτής
του Δεκαπενταύγουστου, και της
πανηγύρεως που θα γίινει στο
Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου,
δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα
από τα καθιερωμένα γεύματα των
Φιλοπτώχων τον Αύγουστο αφού
όλες οι κυρίες των Φιλοπτώχων
και τα μέλη των τοπικών
Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ώ ν Ε π ι τ ρ οπώ ν

θα δραστηριοποιηθούν για την
διεκπαιρέωση των εργασιών στον
εορτάζοντα Ι. Ναό της Κοίμησης
Θεοτόκου.
Τα γεύματα των Φιλοπτώχων
θα επαναληφθούν τον Σεπτέμβριο
και θα επανέλθουμε αργότερα με
σχετική ανακοίνωση.
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 το μήνα
Αύγουστο 2022:
Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 στις
09.30 με 13.30: Τραπέζι της Αγάπης
«Glandore», στο Camden Hall, Camden
Community Centre, Carlisle Street και
Carlton Road γωνία, Camden Park
Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 στις
10.30 με 14.30: Τραπέζι της Αγάπης
Salisbury στην αίθουσα του North
Football Club, 39-41 Bagster Road,
Salisbury Downs

Community Centre, Carlisle Street και
Carlton Road γωνία, Camden Park
Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 στις
10.30 με 14.30: Τραπέζι της Αγάπης
Salisbury στην αίθουσα του North
Football Club, 39-41 Bagster Road,
Salisbury Downs - Καλεσμένη ομιλήτρια
από το Adult Safeguarding Unit
Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 στις
09.30 με 13.30: Τραπέζι της Αγάπης
«Mitcham»: Mitcham Community
Centre, 242 Belair Road, Lower
Mitcham

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022:
Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham» στις
09.30 με 13.30: Mitcham Community
Centre, 242 Belair Road, Lower
Mitcham

Σε περίπτωση που δεν αισθάνεσθε
καλά ή έχετε συμπτώματα παρόμοια
με αυτά της γρίπης, δεν μπορείτε να
παρευρεθείτε στα τραπέζια. Εάν
παρευρεθείτε και το προσωπικό μας
παρατηρήσει ότι δεν αισθάνεσθε καλά,
θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε στο σπίτι
σας.

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 στις
09.30 με 13.30: Τραπέζι της Αγάπης
«Glandore», στο Camden Hall, Camden

Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Aυστραλίας
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

ΛΙΜΑΝΙ ΓΚΡΟΥΠ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το γκρουπ Κοινωνικής Υποστήριξης
Λιμάνι είναι ένα τονοτικό, πολιτιστικά
και γλωσσικά κατάλληλο γκρουπ με
επίκεντρο το κάθε άτομο. Το γκρουπ έχει
σχεδιαστεί για να καλύψει τις κοινωνικές
ανάγκες ατόμων από ελληνόφωνο
υπόβαθρο που είναι άνω των 65 ετών. Οι
ομαδικές δραστηριότητες υποστηρίζουν
άτομα που μπορεί να βιώνουν κοινωνική
απομόνωση, κατάθλιψη ή απώλεια
μνήμης και/ή σύγχυση. Η συμμετοχή στo
γκρουπ μπορεί επίσης να ωφελήσει τους
φροντιστές των ηλικιωμένων ατόμων.
Το γκρουπ Κοινωνικής Στήριξης Λιμάνι
έχει ως στόχο να:
• Παρέχει μια ολιστική, προσωποκεντρική προσέγγιση που βασίζεται στο
μοντέλο Montessori.
• Παρέχει ένα φιλόξενο χώρο για τους
ανθρώπους, για να ξανα ενταχτούν στην
κοινωνική αλληλεπίδραση βοηθώντας
στην καταπολέμηση της μοναξιάς.
• Διατηρεί και να προωθεί τις
δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
καθώς και την αίσθηση ασφάλειας
και αυτοεκτίμησης σε ένα ασφαλές και
περιποιητικό περιβάλλον που είναι
πολιτιστικά κατάλληλο.
• Βελτιώσει την ποιότητα ζωής, αυτοεκτίμησης, αξιοπρέπειας και σεβασμού,
διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητα
και το απόρρητο των οικογενειών.
• Ενισχύσει την ευαισθητοποίηση εντός
της Ελληνικής Παροικίας σχετικά με το
αντίκτυπο των συνθηκών γήρανσης, όπως
η άνοια και ζητήματα που σχετίζονται με
την απώλεια μνήμης και τη σύγχυση.
• Βοηθήσει τις οικογένειες και τους
φροντιστές να διαχειριστούν καλύτερα
τη φροντίδα του αγαπημένου τους
προσώπου.

Μια μέρα στο λιμάνι:

Οι πελάτες μας συναντιούνται το πρωί,
συζητάνε μεταξύ τους κοινωνικά θέματα.
Σερβίρεται το πρωινό τσάι.
Οι πελάτες συμμετέχουν σε συζητήσεις επίκαιρων θεμάτων όπως θέματα
επικαιρότητας, αναγνώριση των θρησκευτικών εορτασμών και των σημαντικών
ημερομηνιών.
Αργότερα, το πρωί, οι πελάτες μπορούν
να συμμετάσχουν σε ελαφριές ασκήσεις
καθώς και σε άλλες δραστηριότητες όπως
το να συμπληρώσουν ελληνικά σταυρόλεξα,
να κάνουν αναδρομή σε ιστορικά γεγονότα,
διάσημα πρόσωπα, ταινίες, και μέρη που
τους ενδιαφέρουν.
Οι πελάτες μας μαζεύονται όλοι μαζί
για το μεσημεριανό για να απολαύσουν
ένα υγιεινό γεύμα, όπου ενθαρρύνονται να
συμμετέχουν σε ωραίες συζητήσεις μεταξύ
τους.
Μετά το μεσημεριανό γεύμα το γκρουπ
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελληνικά
τραγούδια από τη δεκαετία του 1940 - 1960
και να συμμετέχει στα τραγούδια και το λαϊκό
χορό.
Σερβίρεται απογευματινός καφές και
συνεχίζονται άλλες δραστηριότητες όπως
μπίνγκο, χαρτιά, τάβλι ή μια φιλική συνομιλία
ένας προς έναν.
Το γκρουπ μας αναγνωρίζει τα δυνατά
σημεία, τους προηγούμενους ρόλους, τις
εμπειρίες ζωής όλων των πελατών καθώς
δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον
σεβασμού, εμπιστοσύνης και υποστήριξης.
Το γρουπ Λιμάνι βρίσκεται στο:
163 Torrens Rd Ridleyton (γωνία Torrens
Rd and Homestead Blocks Place)
Δευτέρα με Παρασκευή: 10.00πμ—2.30μμ
- (Κλειστά τις αργίες)
Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με τη Συντονίστρια:
Μαγδαληνή (Μάντυ) Λαγγάνης
Τηλ: (08) 8340 7479 — Κιν: 0402 020 002

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΙΕΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΟΥΝΤΟΝ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
15η /8 ΤΗΝ ΠΡΩΙΑ ΤΗΣ
Νότιας Αυστραλίας θα γιορτάσει ΔΕΥΤΕΡΑ 08.30 – 11.30 πμ:
μετά πάσης Θρησκευτικής και Όρθρος και Πανηγυρική Θεία
Εκκλησιαστικής Μεγαλοπρέπειας Λειτουργία μετ΄ αρτοκλασίας και
τ η ν Π α ν ί ε ρ ο ν Κ ο ί μ η σ ι ν τ η ς θείου κηρύγματος, θα ακολουθήσει
Υ π ε ρ α γ ί α ς Δ ε σ π ο ί ν η ς η μ ώ ν περιφορά της ιεράς εικόνας και
Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, του Επιταφίου της Κοιμήσεως της
εις τον περιόνυμον Αυτής Ιερό Θεοτόκου, πέριξ των οδών του
Κοινοτικό ναό στο Κρόυντον, με το ιερού ναού, υπ’ απάντων των
ακόλουθο πρόγραμμα:
κληρικών της Κοινότητας.
14η ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
08.00 – 11.30 πμ: Προεόρτια
της κοιμήσεως της Υπεραγίας
Θεοτόκου. Μιχαίου του προφήτου.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Εν
συνεχεία Ιερά Παράκληση στην
Υπεραγία Θεοτόκο και τοποθέτηση
του Ιερού Επιταφίου και της Ιεράς
Εικόνος Αυτής στο κέντρο του ιερού
ναού για προσκύνηση.
ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
06.00 – 07.30 μμ: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας
και θείου κηρύγματος υπ’ απάντων
των κληρικών της κοινότητας.
ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
07.45- 08.30 μμ : Το μυστήριο του
Ιερού Ευχελαίου.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την παραμονή εσπέρας και
ανήμερα της εορτής θα διατίθενται
ζεστοί λουκουμάδες από τις κυρίες
της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του
Ιερού ναού.
Ανήμερα την μεσημβρίαν θα
διατίθενται στους φιλέορτους
ζεστοί λουκουμάδες, σουβλάκια,
λουκάνικα, σαλάτες και ποτά, στο
παραπλεύρως Χώλ του Ιερού ναού.
Για τις παραγγελίες σας για
Αρτοκλασίες να απευθύνεστε
στο τηλέφωνο της Κοινότητος
82314307.
Εκ του Ιερού Ναού

"Παροικιακό Βήμα", Αύγουστος 2022

Κοινοτικά - Νέα
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές.

Ο Πρόεδρος Κώστας Παπακωνσταντίνου και ο Γ. Γραμματέας της Ελληνικής
Κοινότητας Παναγιώτης Ππύρος παρευρέθηκαν στην ετήσια γενική συνέλευση
του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων “Ο Ταξιάρχης”, και τους παρέδωσαν ένα
καινούργιο ηχητικό σύστημα για τις ανάγκες του συλλόγου. Το σύστημα είναι δωρεά
50/50 της Δημαρχίας Αδελαΐδας και της ΕΟΚΝΑ

Στιγμιότυπο από πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κυριών και
Δεσποινίδων N.A. “Ο Tαξιάρχης” στην αίθουσα της Δημαρχίας στο Goodwood

ΜΗΝ παρευρεθείτε στην εκκλησία εάν
έχετε συμπτώματα πυρετού, πονόλαιμου ή γρίπης.
Εάν έχετε τέτοια συμπτώματα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμαστεί για το
COVID-19.
Οι αριθμοί των ανθρώπων που θα
παρευρίσκονται σε Θείες Λειτουργίες,
σε Κηδείες, Γάμους και βαπτίσεις,
θα ανακοινώνονται με βάση τις
τρέχουσες οδηγίες της Κυβέρνησης
και μέχρι να υπάρχει διαφορετική
ενημέρωση από αυτήν. Η ενημέρωση
των αδελφών εν Κυρίω θα γίνεται
με συνεχείς ανακοινώσεις από τα
ραδιόφωνα και την Κοινότητά μας.
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/
Από Δευτέρας 1/8 έως και Πέμπτης
4/8, 06.00 – 07.00 μμ : Εσπερινές
Ιερές παρακλήσεις στην Υπεραγία
Θεοτόκο σε όλους τους ιερούς
ναούς.
6η ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 – 10.00 πμ:
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Η
Μεταμόρφωση Του Κυρίου και Θεού
και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
7η
ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
08.00 – 11.00 πμ: Όρθρος και Θεία
Λειτουργία. Κυριακή μετά την εορτή
της Μεταμορφώσεως. Δομετίου
οσιομάρτυρος του Πέρσου.
Α π ό Κ υ ρ ι α κ ή ς 7 / 8 έ ω ς κα ι
Παρασκευής 12/8, 06.00 - 07.00 μμ:
Εσπερινές Ιερές παρακλήσεις στην
Υπεραγία Θεοτόκο σε όλους τους
ιερούς ναούς.

Από την πρόσφατη Γενική Συνέλευση των κυριών και Δεσποινίδων Ο Ταξιάρχης.
Στη φωτογραφία η Πρόεδρος κα. Χρυσούλα Χάισλερ. Στο μικρόφωνο ο νέος
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Κώστας Παπακωνσταντίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

15ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας, στα πλαίσια του
15ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Οδύσσεια
διοργανώνει σειρά διαλέξεων με
κεντρικό θέμα το μεταναστευτικό κύμα
από τη δεκαετία του 20 έως και του 60.
Η πρώτη διάλεξη έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 21 Αυγούστου
και θα έχει ως θέμα την Κυπριακή
Μετανάστευση.
Την διάλεξη θα επιμεληθεί και θα
παρουσιάσει ο Καθηγητής Ιστορίας
Βρετανικής Αυτοκρατορίας και Αποικισμού από το Πανεπιστήμιο Φλίντερς,
Ανδρίκος Βαρνάβα.
Πριν από 70 χρόνια, το πλοίο
Κόρσικα έφτασε στη Μελβούρνη
μεταφέροντας 760 Κύπριους οι οποίοι
είχαν γίνει δεκτοί να ζήσουν και να
εργαστούν σε διάφορα μέρη της
Αυστραλίας.

Αυτό αποτελεί ίσως και το μεγαλύτερο μεταναστευτικό γεγονός της
Κύπρου.
Ο Καθηγητής Βαρνάβα θα δώσει
μια λεπτομερή ανάλυση στην γενικότερη παρουσία της Κυπριακής
μετανάστευσης στην Αυστραλία, θα
παρουσιάσει το προφίλ των μεταναστών που επιβιβάστηκαν στο
πλοίο, την εμπειρία τους από το
ταξίδι, την αντιμετώπιση τους από τις
Αυστραλιανές αρχές και τις πρώτες
τους εντυπώσεις στην καινούρια τους
πατρίδα.
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα εκδηλώσεων της Κυπριακής
Κοινότητας, 6 Barrpowell Street,
Welland στις 2.00 το απόγευμα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Από την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας.

14η ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 08.00
– 11.00 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Προεόρτια της κοιμήσεως
της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μιχαίου του
προφήτου.
Η ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
Μόνον στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρόυντον.
14/8 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΠΡΩΙ 08.30
– 11.30 πμ: Όρθρος και Θεία
Λειτουργία. Εν συνεχεία Ιερά Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και

τοποθέτηση του Ιερού Επιταφίου
Αυτής στο κέντρο του ιερού ναού για
προσκύνηση.
ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 06.00
– 07.30 μμ: Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας και θείου
κηρύγματος παρουσία απάντων των
κληρικών της κοινότητας.
ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 07.4508.30 μμ: Το μυστήριο του Ιερού
Ευχελαίου.
15/8 ΤΗΝ ΠΡΩΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
08.30 – 11.30 πμ: Όρθρος και
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ΄
αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος,
θ α α κολο υ θ ή σ ε ι π ε ρ ι φ ο ρ ά τ η ς
ιεράς εικόνας και του Επιταφίου της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πέριξ των
οδών του ιερού ναού, υπ’ απάντων
των κληρικών της Κοινότητας.
Την Δευτέρα 15/8 από 08.00 – 10.00
πμ, θα λειτουργήσει και ο ιερός
ναός των αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στο Γκούντγουντ, λόγω της
ονομαστικής εορτής του εφημερίου
αυτού π. Παναγιώτου.
21η
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
08.00 – 11.00 πμ.: Όρθρος και
Θεία Λειτουργία. Κυριακή μετά την
εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Θαδδαίου του αποστόλου.
23η ΤΡΙΤΗ 08.00 – 10.00 πμ.:
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
Απόδοσις της εορτής της κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Ειρηναίου επισκόπου
Λουγδούνων (Λυών της Γαλλίας).
27η ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 – 10.00 πμ:
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ποιμένος
οσίου. Ανθούσης και Φανουρίου των
μαρτύρων. Θα ευλογηθούν οι πίτες
του αγίου Φανουρίου σε όλους τους
ιερούς ναούς.
2 8 η Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Α ΄ Μ ΑΤΘΑ Ι ΟΥ
08.00 – 11.00 πμ: Όρθρος και Θεία
Λειτουργία. Μωυσέως οσίου του
Αιθίοπος.
29η ΔΕΥΤΕΡΑ 08.00 – 11.00 πμ:
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Μνήμη
της αποτομής της τιμίας κεφαλής του
προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Στον ιερό ναό της Κοίμησης της
Θεοτόκου στο Κρόυντον ο Όρθρος
και η Θεία Λειτουργία της Κυριακής
τελείται 08.30 μέχρι 11.30 πμ.
Εκ του Γραφείου της Πρωτοσυγκελίας
AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC
GREEK ORTHODOX CHURCH OF
AMERICA & AUSTRALIA & GREEK
ORTHODOX COMMUNITY OF S.A.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ Ν.Α.

“Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ”
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΚΤΑ!

Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών & Δεσποινίδων Ν.Α. «Ο Ταξιάρχης»,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελληνίδων
Κυριών & Δίδων Ν.Α. ο Ταξιάρχης,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών
λειτουργεί κανονικά και κάθε Τρίτη, με
το ίδιο πρόγραμμα, δηλαδή ασκήσεις,

καφέ, μπίνγκο και κυρίως παρέα και
κουβεντούλα.
Σας περιμένουμε εσάς αλλά και
τους συζύγους σας, αν επιθυμούν να
έρθουν. Είστε ευπρόσδεκτοι.
Με φιλικούς χαιρετισμούς.
Χρυσούλα Χάισλερ - Πρόεδρος
Καίτη Τσάκαλου - Γραμματέας
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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.
Είπες σε κάποιον
σήμερα πόσο
πολυάσχολος/η είσαι;
Δεν περνάνε πολλές μέρες χωρίς ν’
ακούσω κάποιον να μου πει πόσο απασχολημένος είναι. Πόσο πνίγονται στη δουλειά
ή με τα παιδιά ή με τα ταξίδια. Κι εγώ έτυχε
να τα λέω αυτά. Αλλά το περίεργο είναι
ότι μερικοί λένε πόσο πολυάσχολοι είναι
με κάποια δόση υπερηφάνειας. Ταυτίζουν
την πολυπραγμοσύνη με την αξία, με τη
σπουδαιότητα, και με την τιμή. Όχι, δεν είναι
δείγμα τιμής. Κάνει κακό στα παιδιά μας.
Όταν νομίζουμε ότι η πολυπραγμοσύνη είναι
κάτι καλό, τότε το επιβάλλουμε στα παιδιά
μας. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου
τα παιδιά μας διαρκώς τρέχουν από τη μια
δραστηριότητα στην άλλην. Ως αποτέλεσμα ,
νιώθουν πίεση και αγχώνονται.
Ξέρεις πώς να αντιδράσεις όταν το
παιδί σου αντιμιλάει;
Όταν τα παιδιά σου αντιμιλάνε, το τελευταίο πράγμα που θέλεις να κάνεις είναι να
εμπλακείς σ’ έναν πόλεμο λόγων. Αντίθετα,
το καλύτερο είναι να έχεις έτοιμες λογικές
απαντήσεις για τις πιο συνηθισμένες
περιπτώσεις που τα παιδιά αντιμιλούν. Για
παράδειγμα, όταν το παιδί σου λέει, “Αυτό
δεν είναι δίκαιο,” να απαντήσεις, “Είμαι
δίκαιος δε σημαίνει να σε χειρίζομαι όπως
τους άλλους. Ας κάνουμε αυτό που είναι
δίκαιο για τη δική σου περίπτωση .” Όταν τα
παιδιά σου λένε, “Όλοι οι άλλοι έτσι κάνουν,”
μπορείς να απαντήσεις, “Αυτό που οι άλλοι
γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να κάνουν
δεν είναι πάντοτε το σωστό και για μας.
Εμείς θα πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις
με βάση αυτό που είναι το καλύτερο για σας
και για την οικογενειά μας.”
Ποια θα ήταν η περιγραφή της
πραγματικής δουλειάς του πατέρα;
Οι πιο πολλές περιγραφές της δουλειάς
καλύπτουν γενικούς τομείς ευθύνης. Λίγες
είναι οι περιγραφές που πραγματικά συλλαμβάνουν το νόημα μιάς τυπικής ημέρας
εργασίας του πατέρα. Γιαυτό, θα ήθελα να
προσπαθήσω να δώσω μία πραγματική
περιγραφή της δουλειάς του πατέρα που
κάθε πατέρας πρέπει να ξέρει. Ένας πατέρας πρέπει να είναι Μαζορέτα. Θα φροντίζει
να είναι παρών και να φωνάζει δυνατά
στους αγώνες των παιδιών του, ή σε άλλες
εκδηλώσεις τους. Ακόμη πρέπει να είναι
Συντηρητής του σπιτιού. Θα βεβαιωθεί ότι
όλα τα φώτα είναι σβησμένα, οι βρύσες
κλειστές, κι οι πόρτες κλειδωμένες. Ακόμα
πρέπει να είναι Σκουπιδοφάγος. Θα καθαρίζει ό,τι άφησε κάθε παιδί στο πιάτο του
μετά το φαγητό.
Θέλεις μια καλύτερη οικογενειακή ζωή;
Είναι πολλοί αυτοί που ονειρεύονται
μια καλύτερη οικογενειακή ζωή. Αλλά
πολύ συχνά αυτήν την επιθυμία τους την
εγκαταλείπουν σα να είναι ένα μακρυνό όνειρο αντί να κάνουν κάτι για να
πραγματοποιηθεί. Άρχισε λοιπόν να κυνηγάς αυτό το όνειρο και κάνε το πραγματικότητα. Για να σε βοηθήσουμε να το
πετύχεις, έχουμε μερικά βήματα που
μπορείς να ακολουθήσεις προκειμένου να
έχεις μια καλύτερη οικογενειακή ζωή. Πρώτα,
πρώτα, προσδιόρισε τι θέλεις να αλλάξει
-- είτε είναι ο χρόνος που ξοδεύετε μαζί ή
ποιες δραστηριότητες κάνετε μαζί. Δεύτερον,
κάνε την αρχή με μικρές αλλαγές. Αντί να
προσπαθήσεις να τα αλλάξεις όλα μονομιάς,
συγκεντρώσου σε ένα πράγμα. Για παράδειγμα, αν θέλεις να έχετε περισσότερο
χρόνο ως οικογένεια, προγραμμάτισε να
παίζετε ένα βράδυ κάθε εβδομάδα κάποιο
παιχνίδι όλοι μαζί ή να έχετε κάποια άλλη
δραστηριότητα που θα αρέσει σε όλους.
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
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Πουλιά ευθύνονται για φωτιές!

Έρευνα δείχνει ότι τα
πουλιά όντως ευθύνονται
για φωτιές – «Παθαίνουν
ηλεκτροπληξία και πέφτουν
σαν μολότοφ»
Μπορεί στην Ελλάδα να
είχαν προκληθεί αντιδράσεις για τη δήλωση πως
ένα πουλί πήρε φωτιά
από καλώδιο, τη μετέφερε και εξαπλώθηκε η
πυρκαγιά στην Γλυφάδα,
ωστόσο τώρα νέα μελέτη
από τις ΗΠΑ έρχεται να
επιβεβαιώσει το φαινόμενο.
Η έρευνα, η πιο ολοκληρωμένη του είδους,
κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι δεκάδες πυρκαγιές
στη χώρα κατά τα προηγούμενα χρόνια ξεκίνησαν
από πουλιά που έπαθαν
ηλεκτροπληξία από καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει σε
πολλές χώρες.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον βιολόγο
Τέιλορ Μπαρνς του Τμήματος Γεωγραφίας &
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Ντένβερ και
της EDM International
στο Κολοράντο, οι οποί-οι
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο «Wildlife
Society Bulletin», σύμφωνα
με το επιστημονικό περιοδικό «Science», εκτιμούν
ότι κατά την περίοδο 20142018 περισσότερες από
40 πυρκαγιές στις ΗΠΑ
πρέπει να αποδοθούν σε

πουλιά που κάθονταν πάνω
σε σύρματα του δικτύου
μ ε τα φ ο ρ ά ς η λ ε κ τ ρ ι κ ο ύ
ρεύματος.
Αν ένα πουλί κεραυνοβοληθεί και «ψηθεί» από
το ρεύμα, μπορεί να πέσει
στο έδαφος σαν φλεγόμενη
«μολότοφ» και έτσι να
πυροδοτήσει μια πυρκαγιά,
ιδίως αν η περιοχή είναι
πολύ ξερή και υπάρχει
ολόγυρα καύσιμη ύλη, κάτι
που ισχύει κατ’ εξοχήν στις
περιοχές της Μεσογείου. Το
πρόβλημα είναι πιο σοβαρό
με τα μεγάλα πουλιά όπως
κουκουβάγιες, γεράκια και
αετούς και γενικά αυτά που
έχουν μεγάλες φτερούγες,
επειδή είναι πιθανότερο
να αγγίξουν ταυτόχρονα
δύο σύρματα, σύμφωνα
με τον ορνιθολόγο Γρέιχαμ
Μ ά ρτ ι το υ β ρ ε τα ν ι κ ο ύ
Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ.
Οι άνθρωποι θεωρούν τα ι υ π ε ύ θ υ ν ο ι γ ι α τ η
μεγάλη πλειονότητα των
πυρκαγιών, αλλά δεν
πρέπει να παραγνωρίζονται
άλλοι μη ανθρώπινοι παράγοντες, όπως οι κεραυνοί,
η καυτή ακτινοβολία του
ήλιου (που μόνη της
μπορεί να βάλει φωτιά
σ ε ξ ε ρ όχο ρ τ α ) κ α ι τ α
φλεγόμενα πουλιά.
Από την άλλη, σύμφωνα
με τους ερευνητές, τα
σύρματα του ρεύματος
στις πιο απομονωμένες

κα ι δ α σ ι κ έ ς π ε ρ ι οχ έ ς ,
αποτελούν απειλή για τα
πιο σπάνια είδη πουλιών.
Μια πρόσφατη μελέτη από
το Ιράν βρήκε ότι από τα
235 πουλιά που έπαθαν
ηλεκτροπληξία το 2018, το
15% ήταν απειλούμενα με
εξαφάνιση είδη.
Προτεινόμενες λύσεις
Επειδή το πρόβλημα
των πουλιών που ξεκινάνε
πυρκαγιές είναι παγκόσμιο
και εντεινόμενο, μια λύση,
σύμφωνα με ειδικούς, θα
ή τα ν ο ι ε τα ι ρ ε ί ε ς η λ ε κτρισμού να μονώσουν
τα καλώδια μεταφοράς
ρεύματος και να τοποθετήσουν ακίδες πάνω σε
αυτές, έτσι ώστε να μην
μπορούν να κάθονται τα
πουλιά.
Καθώς επίσης να
φτιάξουν ειδικές πλατφόρμες που θα επιτρέπουν στα πουλιά να αναπα ύ ο ν τα ι πά ν ω σ το υ ς
μετασχηματιστές του ηλεκτρικού δικτύου με πιο
ασφαλή τρόπο. Παρόλο
που αυτό συνεπάγεται
κό σ το ς , θ α π ρ έ π ε ι ν α
συνυπολογιστεί το πιθανό
κόστος από τις αποζημιώσεις που καλούνται κατά
καιρούς να πληρώσουν
οι εταιρείες ηλεκτρισμού,
καθώς επίσης το κόστος σε
ανθρώπινες ζωές και υλικές
ζημιές μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά. Πηγή: newsit

Εως το 2050 η ξηρασία μπορεί να
επηρεάσει το 75% του πληθυσμού της γης
Η ξηρασία είναι μια από
τις πιο ολέθριες φυσικές
καταστροφές όσον αφορά
τις απώλειες ανθρώπινων
ζωών, που προκύπτουν
από τις επιπτώσεις, όπως
η επιδείνωση στις καλλιέργειες, οι πυρκαγιές και η
υδατική ανασφάλεια.
Οι ξηρασίες, λόγω και
της κλιματικής αλλαγής,
αυξάνονται σε συχνότητα
και σοβαρότητα. Μελέτες
και στοιχεία από το UNEP,
το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των ΗΕ αναφέρουν
ότι οι ξηρασίες είναι
αυξημένες κατά 29% από
το 2000, με 55 εκατομμύρια
ανθρώπους να πλήττονται
κά θ ε χ ρ ό ν ο . Μ έ χ ρ ι το
2050, η ξηρασία μπορεί να
επηρεάσει περίπου τα τρία
τέταρτα του παγκόσμιου
πληθυσμού.
«Οι πρόσφατες ξηρασίες σε πολλά μέρη του
π λα ν ή τ η δ ε ί χ ν ο υ ν έ ν α
ε π ι σ φ α λ έ ς μ έ λ λο ν γ ι α
τον κόσμο. Οι ελλείψεις
τροφίμων και νερού,
καθώς και οι πυρκαγιές
που προκαλούνται από
τη σοβαρή ξηρασία έχουν
ενταθεί τα τελευταία
χρόνια», λέει ο Ibrahim
Thiaw, Εκτελεστικός Γραμματέας του UNCCD, του
προγράμματος για αντιμ ετώπ ι σ η ς της αποψ ί λωσης των δασών και της
ερημοποίησης.
Ο φετινός παγκόσμιος

εορτασμός της Ημέρας
Ερημοποίησης και Ξηρασίας θα πραγματοποιηθεί
στη Μαδρίτη της Ισπανίας.
Η Ισπανία είναι μια χώρα
ευάλωτη στην ξηρασία,
την έλλειψη νερού και τις
συνδεδεμένες επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής.
Η ισπανική κυβέρνηση
β ρ ί σ κ ε τα ι σ τ η ν π ρ ώτ η
γραμμή της αντιμετώπισης
αυτών των θεμάτων και
έχει να μοιραστεί τις καλύτερες πρακτικές.
«Ξηρασία δεν είναι μόνο
η απουσία βροχής. Συχνά
το φαινόμενο τροφοδοτείται
από την υποβάθμιση
της γης και την κλιματική
αλλαγή. Μαζί, μπορούμε
να ξεπεράσουμε τις καταστροφικές συνέπειες για
τους ανθρώπους και τη
φύση σε όλο τον κόσμο
και να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε τώρα για να
προστατέψουμε το μέλλον
μας από την ξηρασία»,
αναφέρει η Teresa Ribera

BINDERS
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Rodríguez, Αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης της Ισπανίας και Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης.
Οι ξηρασίες ήταν πάντα
μέρος της φύσης και
της ανθρώπινης εμπειρ ί ας, αλλά τώρα είναι
πολύ χ ε ι ρ ότ ε ρ ε ς λό γ ω
της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Μελέτες δείχνουν ότι
σχεδόν καμία χώρα δεν
έχει «ανοσία» στην ξηρασία, αλλά όλες οι χώρες
μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα για να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο.
Οι επιστήμονες λένε
ότι υπάρχουν διαθέσιμα
εργαλεία για την αξιολόγηση του κινδύνου ξηρασίας και λύσεις για να διασφαλιστεί ότι οι ζωές και
τα μέσα διαβίωσης δεν θα
χαθούν πλέον λόγω της
ξηρασίας.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο χώρος αυτός είναι στη
διάθεσή σας για τη διαφήμιση
της επιχείρησης σας.
Τιμή συμφέρουσα
για όλο το χρόνο.
Τηλεφωνείστε στο
0408 865004
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Στον καθημερινό μας λόγο χρησιμοποιούμε διαχρονικές φράσεις λαϊκής
σοφίας, την προέλευση των οποίων οι
περισσότεροι δεν γνωρίζουμε.
Οι φράσεις αυτές κρύβουν μία μικρή
ιστορία, με άγνωστους σε εμάς πρωταγωνιστές, η οποία αφενός έχει κάτι να
μας διδάξει, και αφετέρου απεικονίζει
γλαφυρά τον τρόπο ζωής και δράσης
των ανθρώπων μίας άλλης εποχής. Στις
περισσότερες των περιπτώσεων η λαϊκή
αυτή σοφία, έχει τις ρίζες της στην Αρχαία
Ελλάδα και το Βυζάντιο, αποδεικνύοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο την συνέχεια του
Ελληνισμού, εφόσον τις ίδιες φράσεις
χρησιμοποιούμε και σήμερα. Οι άνθρωποι
μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τις εποχές,
ταυτόχρονα όμως, εύκολα διαπιστώνει
κανείς, πως στην πραγματικότητα μοιραζόμαστε διαχρονικά τα ίδια πάθη, φόβους,
ανησυχίες και ελπίδες.

ΧΤΥΠΑ ΞΥΛΟ

«Απτεσθαι ξύλου», έλεγαν οι αρχαίοι
Έλληνες. Λόγω της πεποίθησης τους πως
στα δένδρα κατοικούσαν νύμφες (Δρυάδες/
Αμαδρυάδες) χτύπαγαν το ξύλο του
κορμού των δένδρων για να επικαλεστούν
την προστασία τους, καθώς οι νύμφες
μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις
ευχές των ανθρώπων. Αυτή η συνήθεια
συνηθίζεται ακόμα και σήμερα, όταν
ακούμε κάτι το οποίο δεν θέλουμε να μας
συμβεί…

ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ, ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΗΔΗΜΑ

Η παροιμιώδης αυτή έκφραση,
προέρχεται από τον μύθο του Αισώπου,
«Ανήρ κομπαστής», και χρησιμοποιείται
για όσους καυχιούνται για κάτι και το
υ πο σ τ η ρ ίζο υ ν , αλ λά αδυ ν ατο ύ ν ν α
αποδείξουν τα λεγόμενά τους. Σύμφωνα
με τον μύθο, ένας αθλητής που βρισκόταν
στην Αθήνα καυχιόνταν συνέχεια ότι σε
αγώνες στην Ρόδο είχε πραγματοποιήσει
ένα τεράστιο άλμα. Καθώς δεν τον πίστευε
κανείς, αυτός έλεγε στους Αθηναίους να
πάνε στη Ρόδο και να ρωτήσουν τους
θεατές των αγώνων. Τότε ένας Αθηναίος
πήγε στο σκάμμα, και με το χέρι έγραψε
πάνω στην άμμο τη λέξη «Ρόδος».
Κατόπιν γύρισε προς τον καυχησιάρη
αθλητή και του είπε: «Αυτού γαρ και Ρόδος
και πήδημα», το οποίο έχει μείνει ως
«ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα». Το
προφανές νόημα είναι ότι ο καθένας έχει
οποτεδήποτε την δυνατότητα να αποδείξει
τις δυνατότητές του και δεν χρειάζεται
η επίκληση μυθικών προγόνων, κατορθωμάτων κτλ.

ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΑΡΑΤΤΕ

Όταν οι Ρωμαίοι κυρίευσαν τις Συρακούσες το 212 π.Χ., μετά από τριετή
αντίσταση των Ελλήνων, κάποιοι Ρωμαίοι
σ τ ρ α τ ι ώτ ε ς μ π ή κα ν σ το σ π ί τ ι το υ
Αρχιμήδη, και τον βρήκαν να σχεδιάζει
κύκλους στο έδαφος. Ο Αρχιμήδης τους
παρακάλεσε να τον αφήσουν να τελειώσει
τη λύση κάποιου σπουδαίου προβλήματος
που τον απασχολούσε, εξού και οι κύκλοι
στο έδαφος. Για αυτό και τους είπε το
γνωστό «μη μου τους κύκλους τάραττε».
Ο Ρωμαίος στρατιώτης όμως δυστυχώς και
τους κύκλους του χάλασε, και τον Αρχιμήδη
σκότωσε…!!!! Η φράση όμως έμεινε…

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Το θαυματουργό ...μπλε χάπι

Λέει ο Παππούς στον Τοτό: «Θέλω να μου
βρεις το μπλε χάπι οπωσδήποτε και εγώ για
κάθε χάπι που θα μου φέρνεις, θα σου αφήνω
στο πορτοφόλι σου κρυφά 50 δολλάρια!»
Κάνεις μια γύρα ο Τοτός στη γειτονιά και
του φέρνει ένα μπλε χαπάκι. Την άλλη μέρα
κοιτάει στο πορτοφόλι του και βρίσκει $350.
“Ο παππούς τα έχασε”, σκέφτηκε, “και δεν
ξέρει τι κάνει”. Πάει λοιπόν, τον βρίσκει και του
λέει: «Αφού είχαμε συμφωνήσει 50 δολλάρια.
Γιατί μου έβαλες $350 στο πορτοφόλι;» και ο
παππούς του απαντάει: «Εγώ 50 έβαλα, τα
υπόλοιπα τα έβαλε η γιαγιά σου!»

Δέκα φορές, αλλά κάθε φορά με άλλη

Είναι ο Τοτός στο χωριό για τις μέρες των
διακοπών και ότι καινούριο βλέπει του κάνει
μεγάλη εντύπωση. Τρέχει λοιπόν στη μάνα
του και της λέει… «Μαμά, μαμά είδα τον
κόκορα 10 φορές πάνω στη κότα σήμερα!!!»
«Αυτό πήγαινε και πες το στον πατέρα σου»
λέει η μάνα του… «Μπαμπά, μπαμπά η μαμά,
μου είπε να σου πω ότι είδα τον κόκορα 10
φορές πάνω στην κότα σήμερα».
«Δε μου λες Τοτέ… με την ίδια κότα τον
είδες;» «Όχι, κάθε φορά με άλλη» απαντάει ο
Τοτός. «Ε, τραβά πες το στη μάνα σου!!!»

"Παροικιακό Βήμα", Αύγουστος 2022

Γιατί άλλοι ζεσταίνονται
και άλλοι κρυώνουν
στο ίδιο δωμάτιο;

Ο Διευθυντής του
Ερευνητικού Κέντρου
Ανθρωπο-βιομετεωρολογίας της Γερμανικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Ανδρέας Ματζαράκης δίνει
τις απαντήσεις.
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν
τον τρόπο, με τον οποίο
κάποιος αισθάνεται μια
θερμοκρασία.
Ο β ι ο μ ε τ ε ω ρ ολ ό γ ο ς
θυμάται μια επίσκεψη σε
ένα σχολείο. Ρώτησε τους
μαθητές πόσο ζεστό ήταν
έξω εκείνο το πρωί.
«Οι απαντήσεις κυμαίνονταν από 12 έως και 20
βαθμούς Κελσίου.
Στην πραγματικότητα
ήταν 14», απαντά.
Η αίσθηση της θερμοκρασίας εξαρτάται από 70
στοιχεία
Η επιστήμη εκτιμά ότι
υ πά ρ χο υ ν π ε ρ ί πο υ 7 0
παράγοντες που επηρεάζουν την αίσθηση που
έχουμε για τη θερμοκρασία,
εξηγεί ο κ. Ματζαράκης.
Η κατάσταση της υγείας
και της φυσικής κατάστασης
παίζουν ρόλο.
Για παράδειγμα, εάν
κάποιος δεν αισθάνεται
ιδιαίτερα καλά, η θερμοκρασία που αισθάνεται
μπορεί να είναι διαφορετική
από κάποιον που είναι σε
φόρμα και καλή διάθεση.
Επίσης οι ορμόνες και το
ποσοστό σωματικού λίπους
μπορεί να επηρεάσουν την
αίσθηση της ζέστης και του
κρύου.
Την αίσθηση επηρεάζει
και το εάν προηγουμένως
κάποιος αθλούνταν και,
φυσικά, τι ρούχα φοράει.
Υπάρχουν όμως και

μετεωρολογικοί παράγοντες
που επηρεάζουν την αίσθηση της ζέστης.
Για παράδειγμα πόσο
δυνατός είναι ο άνεμος,
πόσο υγρός είναι ο αέρας
και η θέση μας σε σχέση με
τον ήλιο.
Η ηλικία
Τι συμβαίνει με το σώμα
όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος
και τι γίνεται με την
κανονική «λειτουργία» του,
των περίπου 37 βαθμών
Κελσίου;
Το σώμα δεν μπορεί
απλά να απαλλαγεί από την
υπερβολική θερμότητα.
Μπορεί να το κάνει μέσω
της εφίδρωσης, η οποία
ελέγχεται από το νευρικό
σύστημα.
Οι ιδρωτοποιοί αδένες
παράγουν υγρό που
εξατμίζεται στην επιφάνεια
του δέρματος κι έτσι το
σώμα δροσίζεται.
«Ωστόσο, αν σκουπίσεις
αμέσως τον ιδρώτα με μια
πετσέτα η εξάτμιση και
η ψύξη δεν λειτουργούν,
εξηγεί ο Βιομετεωρολόγος.
Σε μεγάλη ηλικία, ο μεταβολισμός δεν λειτουργεί
πλέον τόσο καλά.
Ως εκ τούτου οι ηλικιωμένοι συνήθως ζεσταίνονται
αργότερα από τους νέους.
Επιπλέον οι ηλικιωμένοι
δεν ιδρώνουν τόσο πολύ.
Όσο για το εάν κάποιος
μέσω προπόνησης μπορεί
να αισθάνεται πιο άνετα
με θερμοκρασίες που
παλιότερα του φαίνονταν
δυσάρεστες, ο κ. Ματζαράκης αμφιβάλλει.
Ίσως κάποιος να μπορεί
να συνηθίσει λίγο, αλλά
σίγουρα δεν θα λύσει το
πρόβλημά του.

ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΡΙΠΠΗΣ
Μειώνει τον κίνδυνο
του Αλτζχάιμερ
Οι ηλικιωμένοι που έχουν
κάνει έστω ένα εμβόλιο κατά
της γρίπης, εμφανίζουν
40% μικρότερη πιθανότητα
για εκδήλωση νόσου Αλτσχάιμερ μέσα στην επόμενη
τετραετία, σε σχέση με
εκείνους που δεν έχουν
κάνει αντιγριπικό εμβόλιο,
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφ α λ ή ς το ν δ ρ Α β ρ α ά μ
Μπουκμπάιντερ της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου
του Τέξας στο Χιούστον, οι
οποίοι έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό
για θέματα Αλτσχάιμερ
«Journal of Alzheimer ’s
Disease», ανέλυσαν στοιχεία
για σχεδόν 936.000 άτομα
άνω των 65 ετών που είχαν
κάνει αντιγριπικό εμβόλιο
και άλλους τόσους με μέση
ηλικία 74 ετών που δεν
είχαν κάνει αυτό το εμβόλιο.
Διαπιστώθηκε ότι μέσα στα
επόμενα χρόνια το 5,1%
των εμβολιασμένων κατά
της γρίπης διαγνώστηκαν με
Αλτσχάιμερ, έναντι 8,5% των
ανεμβολίαστων.
«Βρήκαμε ότι ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων
κατά της γρίπης μειώνει
τον κίνδυνο της εμφάνισης
ν ό σ ο υ Α λ τ σ χά ι μ ε ρ γ ι α
αρκετά χρόνια. Ο βαθμός
π ρ ο σ τ α σ ί α ς α υ ξά ν ε τ α ι
ανάλογα με τον αριθμό
των ετών που ένας άνθρωπος έχει κάνει ετήσια αντι-

γριπικά εμβόλια. Με άλλα
λόγια, η πιθανότητα εκδήλωσης Αλτσχάιμερ είναι
μικρότερη μεταξύ όσων
έχουν κάνει συστηματικά
αντιγριπικό εμβόλιο κάθε
χρόνο. Η μελλοντική έρευνα θα αξιολογήσει κατά
πόσο ο αντιγριπικός εμβολιασμός σχετίζεται επίσης
με την ταχύτητα εξέλιξης
των συμπτωμάτων στους
ασθενείς που ήδη έχουν
άνοια λόγω Αλτσχάιμερ»,
δήλωσε ο δρ Μπουκμπάιντερ.
Ο καθηγητής νευρολογίας Πολ Σουλτς του ίδιου
πανεπιστημίου ανέφερε ότι
«εφόσον υπάρχουν στοιχεία
ότι αρκετά εμβόλια μπορεί
να προστατεύουν από τη
νόσο Αλτσχάιμερ, θεωρούμε
ότι δεν πρόκειται για
θετική επίπτωση μόνο του
αντιγριπικού εμβολίου».
Προηγούμενες μελέτες
έχουν δείξει ότι υπάρχει
μειωμένος κίνδυνος άνοιας
μετά από εμβολιασμό για
τέτανο, έρπη, πολιομυελίτιδα κ.α. Καθώς ολοένα
περισσότερος χρόνος
περνάει μετά τους εμβολιασμούς κατά της Covid-19,
οι ερευνητές ανέφεραν ότι
θα πρέπει να διερευνηθεί
κατά πόσο παρόμοιο όφελος
για την άνοια και τη νόσο
Αλτσχάιμερ προκύπτει μετά
τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Θέματα Υγείας
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Γιατί παχαίνουν όσοι κοιμούνται λίγες ώρες

Η έλλειψη ύπνου αυξάνει
το σωματικό βάρος. Προάγει
την υπερβολική πρόσληψη
ενέργειας χωρίς να μεταβάλλεται η ενεργειακή δαπάνη
και οδηγεί σε κεντρική
παχυσαρκία, σύμφωνα με
νέα μελέτη από τη Mayo
Clinic στις ΗΠΑ, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο
διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of the American
College of Cardiology.
Η μελέτη συμπεριέλαβε
12 υγιή, μη παχύσαρκα
ά το μ α – σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α
9 άνδρες και 3 γυναίκες
ηλικίας 19 ως 39 ετών. Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, διασταυρούμενη μελέτη 21
ημερών με 4 ημέρες εγκλι-

ματισμού, 14 ημέρες πειραματικού περιορισμού ύπνου
(4 ώρες ύπνου συνολικά)
ή ύπνου ελέγχου (ευκαιρία
ύπνου 9 ωρών) και ένα
διά-στημα αποκατάστασης
3 ημερών. Επειδή είναι
διασταυρούμενη μελέτη
τα ίδια άτομα συμμετείχαν
σ ε όλα τα σ τά δ ι α τ η ς
μελέτης, άρα συγκρίθηκαν
με τον εαυτό τους. Αυτό
αυξάνει την αξιοπιστία των
α ποτ ε λ ε σ μ ά τω ν . Κα τα γράφηκαν επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ενεργειακής πρόσληψης, ενεργειακής δαπάνης, σωματικού βάρους, σύστασης
σώματος, κατανομής λίπους
και άλλων βιοδεικτών.
Ανευρέθηκε ότι στη φάση

του περιορισμένου ύπνου, οι
συμμετέχοντες κατανάλωναν
περισσότερες θερμίδες,
αυξάνοντας την πρόσληψη
π ρ ωτ ε ΐ ν η ς κα ι λ ί πο υ ς .
Οι ενεργειακές δαπάνες
παρέμειναν αμετάβλητες.
Οι συμμετέχοντες μάλιστα,
ανέκτησαν στατιστικά σημαντικά περισσότερο σωματικό
βάρος, όταν εκτέθηκαν στον
πειραματικό περιορισμό
ύπνου. Ενώ οι αλλαγές
στο συνολικό σωματικό
λίπος δεν διέφεραν μεταξύ
των δύο συνθηκών ύπνου,
το ολικό κοιλιακό λίπος
αυξήθηκε κατά τη διάρκεια
του περιορισμένου ύπνου,
με σημαντικές αυξήσεις,
εμφανείς, τόσο στο υποδόριο, όσο και στο σπλαχνικό

κοιλιακό λίπος.
Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή κατέδειξε ότι ο περιορισμός ύπνου προάγει
την υπερβολική πρόσληψη
ενέργειας, χωρίς να μεταβ ά λ λ ε τα ι η ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή
δαπάνη. Η αύξηση του
σωματικού βάρους και
ιδιαίτερα η κεντρική συσσώρευση λίπους που ανευρέθηκε, υποδηλώνουν ότι η
στέρηση ύπνου προδιαθέτει
για κοιλιακή παχυσαρκία. Το
σπλαχνικό λίπος θεωρείται
σημαντικός παράγοντας
κινδύνου για την εμφάνιση
αντίστασης στην ινσουλίνη,
και νοσημάτων, όπως ο
σακχαρώδης διαβήτης ενώ
αυξάνει τον καρδιαγγειακό
κίνδυνο.

MULTICULTURAL AGED CARE CONNECTIONS

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

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

How is suppport provided?

Πώς παρέχεται η υποστήριξη;

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

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

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

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

Who can we help?

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

Want to find out more?

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

Ποιον μπορούμε να βοηθήσουμε;

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

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

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

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

Σπορ
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Χάλκινο η Δ. Γεωργιάδου

Το χά λ κ ι ν ο μ ε τά λ λ ι ο σ το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Ξιφασκίας, που διεξάγεται στο
Κάριο, κατέκτησε η Ελληνίδα
πρωταθλήτρια σπάθης Δέσποινα
Γεωργιάδου. Πρόκειται για το
δεύτερο μετάλλιο σε Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα για την Ελλάδα, μετά
την αντίστοιχη επιτυχία της Δώρας
Γκουντούρα στη Βουδαπέστη το
2019.
Η αθλήτρια του Παναθηναϊκού
άρχισε τις προσπάθειες της
στη φάση των «64», όπου και

απέκλεισε εύκολα την Νικόλ Γούι
από τη Σιγκαπούρη με 15-1.
ΑΣΗΜΕΝΙΟ Ο ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
Το ασημένιο μετάλλιο έλαβε
ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό
το υ μ ή κο υ ς σ το Π α γ κό σ μ ι ο
Πρωτάθλημα του Όρεγκον των
ΗΠΑ. Ο Μ. Τεντόγλου κατέλαβε
την δεύτερη θέση στον τελικό με
άλμα 8.32μ, ωστόσο ο Κινέζος
Γουάνγκ άλμα 8.36μ. στην 6η
και τελευταία του προσπάθεια
κατέκτησε την πρώτη θέση. Τρίτος
ήταν ο Ελβετός Εχάμερ με 8.16μ.
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ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE

Νίκησε εκτός ο Ολυμπιακός
Την τύχη στα χέρια του
όσον αφορά την πρόκριση
στην επόμενη φάση
τω ν π ρ ο κ ρ ι μ α τ ι κώ ν το υ
Champions League ορίζει ο
Ολυμπιακός μετά τη χτεσινή
ισοπαλία με 1-1 εκτός έδρας
με τη Μακάμπι Χάιφα στον
πρώτο αγώνα για τον 2ο
προκριματικό γύρο. Πλέον
η ελληνική ομάδα, έχοντας
το πλεονέκτημα της ρεβάνς
στην έδρα της, θα επιδιώξει
τη νίκη (δεν μετράει το εκτός
έδρας γκολ) που θα την
στείλει στην επόμενη φάση
της διοργάνωσης.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας,
οι οποίοι αν και στάθηκαν
καλά κυρίως στα πρώτα
25λεπτα των ημιχρόνων,
δεν απέφυγαν τα κενά
διαστήματα και τις ολιγωρίες
στην άμυνα, ενώ και
πάλι, όπως και στα φιλικά,
στερήθηκαν τη δημιουργία
φάσεων.
Ο Ολυμπιακός ξεκινώντας
καλύτερα προηγήθηκε με τον
Ζινκερνάνγκελ στο 7’, ενώ
άντεξε μέχρι την ανάπαυλα

την πίεση των γηπεδούχων,
για τους οποίους ακυρ ώ θ η κ α ν δ ύ ο γ κ ολ ω ς
οφσάιντ.
Στην επανάληψη παρότι η
ελληνική ομάδα φάνηκε να
ελέγχει τον ρυθμό μέχρι το
65’, στη συνέχεια οι ρυθμοί
έπεσαν και εμφανίστηκαν
σημάδια κούρασης αλλά και
λάθη, ειδικά στην άμυνα.

Από την άλλη, η Μακάμπι
ανεβάζοντας στροφές πίεσε
περισσότερο χάνοντας
ευκαιρίες το διάστημα
75’ - 85’ με πιο σημαντικές
το δοκάρι του Πιέρο και το
πλασέ του Κορνού.
Τε λ ι κά ο ι γ η π ε δ ο ύ χο ι
κατάφεραν να ισοφαρίσουν
στις καθυστερήσεις με ένα
...τυχερό γκολ του Χαζίζα.

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο
Μέχρι την τελευταία στιγμή διεκδίκησε το βάθρο των μεταλλίων η Κατερίνα
Στεφανίδη στον τελικό του άλματος επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβου στο Όρεγκον, ωστόσο τελικά κατέλαβε την πέμπτη θέση

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΡΟΝΑΛΝΤΟ
Τα χρήματα που «θυσιάζει»
για να πάει Ατλέτικο

Την στιγμή αυτήν ο κάτοχος
πέντε Champions League
εισπράττει 435.000 ευρώ την
βδομάδα, έχοντας ήδη υποστεί
περικοπές 25% από τους
Κόκκινους Διαβόλους εξαιτίας
της μη επίτευξης στόχων την
περασμένη χρονιά, όπως όλοι οι
παίκτες του συλλόγου άλλωστε.
Στην Αγγλία λοιπόν αναφέρεται
πως κερδίζει 31 εκατομμύρια
ευρώ, κάτι που σημαίνει πως
ενδεχόμενη μείωση της τάξης
του 30% θα εξοικονομούσε μόνο
περίπου 9,3 εκατομμύρια μεικτά,
ποσό που είναι επίσης εκτός
μπάτζετ για τους Ροχιμπλάνκος.
Ωστόσο, η μείωση που
είναι διατεθειμένος να κάνει
ο πορτογάλος σούπερ σταρ
απευθύνεται και σε άλλα κλαμπ
επιπέδου Champions League.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ως
βασική του επιθυμία να αγωνιστεί
σε ομάδα Champions league και
είναι διατεθειμένος να θυσιάσει
μέχρι και το 30% των απολαβών
του
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το
τελευταίο διάστημα κάνει ό,τι
μπορεί για να αποχωρήσει από
τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να
πάει σε ομάδα που θα αγωνίζεται
στο Champions League.
Ό μ ω ς , τα π ρ ά γ μ α τα δ ε ν
κυλούν όπως τα θέλει μέχρι

στιγμής, καθώς οι απορρίψεις
πέφτουν «βροχή» .
Τελευταίο μεταγραφικό σενάριο
για τον επόμενο σταθμό της
καριέρας του Πορτογάλου είναι
η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία,
με τη σύμφωνη γνώμη του
Σιμεόνε, φαίνεται να είχε ξεκινήσει
διαπραγματεύσεις.
Όμως, εμπόδιο σε έναν
ενδεχόμενο «γάμο» των δύο
πλευρών μπαίνουν οι ετήσιες
απολαβές του 37χρονου. Κάτι που
δείχνει διατεθειμένος να λύσει,
καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα
φαίνεται να δέχεται μείωση
απολαβών της τάξης του 30%.

Εκτός τελικού ο Εμμανουήλ Καραλής

Εκτός τελικού στο άλμα επί
κοντώ έμεινε ο Εμμανουήλ
Καραλής, αφού δεν μπόρεσε να
βρει τα καθαρά άλματα που ήθελε
στον προκριματικό του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Στίβου.
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε
να περάσει τον πήχη τα 5,30 μ. και

πέρασε στην επόμενη φάση όπου ο
πήχης πήγε στα 5,65 μ.. Εκεί έγινε
το πρώτο μεγάλο ξεκαθάρισμα.
Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν
ανάμεσα στους αθλητές που δεν
κατάφεραν να τον ξεπεράσουν
και έτσι με τα 5,50 μ. έμεινε εκτός
τελικού.

Ο Φερστάπεν έκανε περίπατο
στο Grand Prix της Γαλλίας

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος νικητής
στο Grand Prix της Formula 1 στη Γαλλία,
ο οποίος έκανε περίπατο και πάει φουλ για
πρωτάθλημα – Δεύτερος ο Χάμιλτον, τρίτος ο
Ράσελ.
Την έβδομη εφετινή νίκη του και συνολικά
27η στην καριέρα του στη Formula 1
πανηγύρισε σήμερα ο Μαξ Φερστάπεν!
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Red
Bull εκμεταλλεύθηκε την εγκατάλειψη του
Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari στον 18ο γύρο και
πρώτευσε στο γκραν πρι της Γαλλίας που
διεξήχθη στο “Circuit Paul Ricard” και το οποίο
ήταν ο 12ος αγώνας της χρονιάς.
Ο Ολλανδός οδηγός άφησε στην δεύτερη
θέση τον Λιούις Χάμιλτον με Mercedes, ενώ
την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Τζορτζ
Ράσελ με το έτερο «ασημένιο βέλος», ο οποίος
προσπέρασε τη Red Bull του Σέρχιο Πέρες
στον 51ο γύρο.
Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Φερστάπεν
αύξησε ακόμη περισσότερο το προβάδισμά
του έναντι του Λεκλέρκ στην κατάταξη των
οδηγών (233 βαθμοί έναντι 170), ενώ αυτό
συνέβη και με την αυστριακή ομάδα (399314), η οποία είδε και τα δύο μονοθέσιά της να
βαθμολογούνται, την ώρα που μόνο ο Κάρλος

Ο Φερστάπεν κάνει... περίπατο στο Γκραν Πρι της Γαλλίας
Σάινθ Τζούνιορ πήρε βαθμούς για λογαριασμό
της Ferrari.

Ερχεται με αξιώσεις η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε της Ρεάλ
Μαδρίτης (σε φιλικό αγώνα) μπροστά σε
περίπου 62.000 θεατές στο Λας Βέγκας (1-0)
και έστειλε ισχυρό μήνυμα ενόψει της νέας
σεζόν.
Οι Μπλαουγκράνα ήταν ανώτεροι καθ’ όλη
τη διάρκεια της αναμέτρησης και ο Ραφίνια
τούς οδήγησε στη νίκη με ένα καταπληκτικό
γκολ που πέτυχε, επιχειρώντας ένα σουτ
εκτός περιοχής στο 27ο λεπτό. Ντεμπούτο,
και μάλιστα ως βασικός, για τον Ρόμπερτ
Λεβαντόφσκι.

“Μας κλέβουν στα χαρτιά οι Αντετοκούμπο”!

Ο Μ π ό μ π ι Π ό ρτ ι ς τω ν
Μπακς (στη φωτογραφία δεξιά)
φημίζεται για τις ατάκες του
όντας ένας αρκετά ιδιότροπος
χαρακτήρας, αλλά και για το
χιούμορ του.
Ο αμερικανός ψηλός,
παραχωρώντας λοιπόν μια
συνέντευξη σε podcast, αποφάσισε να… ξεσαλώσει όταν
δέχτηκε μια σειρά από αστείες
ερωτήσεις, βγάζοντας παράλληλα στη σέντρα τους Γιάννη
και Θανάση Αντετοκούνμπο,
υποστηρίζοντας ότι τα αδέλφια
κλέβουν όταν παίζουν χαρτιά.
Με τους δημοσιογράφους να
ρωτούν ποιος συμπαίκτης του
είναι πιο πιθανό να κλέψει στα
χαρτιά, ο Πόρτις απάντησε:
«Ο Γουέσλι Μάθιους.
Βασικά, όχι, όχι, όχι. Ο Γιάννης
και ο Θανάσης. Πάντα μιλάνε
ελληνικά όταν παίζουμε χαρτιά
και μας κλέβουν».
Ο Πόρτις πάντως έδωσε κι

άλλες ωραίες απαντήσεις.
Υποστήριξε ότι ο συμπαίκτης
που είναι πιο πιθανό να
αρπάξει το λογαριασμό σε
ένα εστιατόριο είναι ο Τζρου
Χόλιντεϊ, ενώ ο Κρις Μίντλετον
είναι το λιγότερο πιθανό να

το κάνει αυτό, ότι αυτός και ο
Μίντλετον είναι πιο πιθανό
να κερδίσουν σε παιχνίδι με
χαρτιά και ότι ο συμπαίκτης
του που είναι πιο πιθανό να
τον… σπρώξει σε μια ουρά για
φαγητό είναι ο Μπρουκ Λόπεζ.

