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Από Αυστραλούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν
Σελ. 7

ΘΕΡΙΖΕΙ Ο ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ
Σχεδόν 1.4
εκατομ. οι νεκροί!

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει
στοιχίσει τη ζωή σε 1.381.915 ανθρώπους παγκοσμίως, από τότε που το
γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας ανακοίνωσε την εμφάνιση της
ασθένειας στα τέλη Δεκέμβρη, σύμφωνα
με τον απολογισμό του Γαλλικού
Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες
πηγές.
Περισσότερα από 58.165.460 κρούσματα έχουν επισήμως διαγνωστεί από
την αρχή της πανδημίας, εκ των οποίων
37.053.500 θεωρείται σήμερα ότι έχουν
αποθεραπευτεί.
Οι χώρες που ανακοίνωσαν το
μεγαλύτερο αριθμό θανάτων, στους πιο
πρόσφατους απολογισμούς τους, είναι οι
ΗΠΑ με 2000 νέους θανάτους, η Ιταλία
(692) και το Μεξικό (550).
Ο ι Η Π Α πα ρ α μ έ ν ο υ ν η π λ έ ο ν
πληγείσα χώρα με 255.905 θανάτους και
12.090.469 καταγεγραμμένα κρούσματα,
σύμφωνα με την καταμέτρηση του
πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.
Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες
χώρες είναι η Βραζιλία με 168.989
νεκρούς, η Ινδία 133.227 θανάτους, το
Μεξικό 101.373 θανάτους και η Βρετανία
με 54.626 νεκρούς.
Στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός
Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε χθες,
1498 νέα κρούσματα του νέου ιού στην
Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων είναι 91619, εκ των οποίων
το 53.4% άνδρες.
Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 540
ασθενείς. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65
ετών. 150 (27.8%) είναι γυναίκες και οι
υπόλοιποι άνδρες.
Την Δευτέρα, πριν φύγει για το
τυπογραφείο το Π. Βήμα, σημειώθηκαν
103 ακόμα θανάτοι για να ανέλθει ο
συνολικός αριθμός των θανάτων στη
χώρα, σε 1630. Η διάμεση ηλικία των
θανόντων ηταν τα 80 έτη και το 97.0%
είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.
Μ ε γ ά λο ς α ρ ι θ μ ό ς κ ρ ο υ σ μ ά τω ν
ανακοινώθηκε και το Σάββατο στην
Κύπρο με 353 νέα θετικά.

South Australian debt
to grow after budget
Τιμήθηκε η 28η Οκτωβρίου - σελ. 10
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ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΠΟ “ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”!

Ελλοχεύει ο κίνδυνος

ΑΔΕΛΑΙΔΑ -Η Νότια Αυστραλία
βρίσκεται για μια ακόμη φορά
σε αυστηρό περιορισμό καθώς
οι αρχές προσπαθούν να
περιορίσουν μια εστία του κορονοϊού η οποία ξεκίνησε στο
Parafield.
Ενώ αρχικά επιβλήθηκε
α υ σ τ η ρ ό λο κ ν τα ο υ ν γ ι α έ ξ ι
ημέρες, σε νεώτερη ανακοίνωση η
Πολιτειακή Κυβέρνηση χαλάρωσε
τους περιορισμούς από την
περασμένη Κυριακή.
Η πολιτεία βγήκε από το
σκληρό λόκνταουν. Οι άνθρωποι
μπορούν και πάλι να βγαίνουν
από το σπίτι τους ελεύθερα
αλλά πρέπει να τηρούνται οι

περιορισμοί.
Ο Αστυνομικός Επίτροπος
Γκραντ Στίβενς δήλωσε ότι από
τα μεσάνυχτα του Σαββάτου,
επιτρέπονται ομάδες έως 50
ατόμων σε ιδιωτικές εκδηλώσεις
κα ι κ η δ ε ί ε ς , έ ω ς 1 0 ά το μ α
μπορούν να συγκεντρωθούν σε
ιδιωτική κατοικία και έως 100
άτομα μπορούν να παρευρεθούν
σε μπυραρία ή εστιατόριο με
ορισμένους περιορισμούς.
Παράλληλα, όσοι βγαίνουν
από τα σπίτια τους προτρέπονται
να φορούν μάσκα προσώπου
αλλά δεν είναι υποιχρεωτική.
Να σημειώσουμε ότι η
Επικεφαλής Δημόσιας Υγείας

Καθηγητής Nicola Spurrier είπε
ότι το συγκεκριμένο στέλεχος του
ιού στη Νότια Αυστραλία είναι
ραγδαίας αναπαραγωγής με
μια σύντομη περίοδο επώασης
περίπου 24ρων ώρών, ενώ τα
μολυσμένα άτομα παρουσιάζουν
μόνο ελάχιστα συμπτώματα.
Πάντως ο Πρέμιερ Στιβεν
Μάρσιαλ είπε ότι αποφύγαμε
ένα καταστροφικό ξέσπασμα του
κορονοϊού.
Η προφέσσορ Σπέρια είπε ότι
υπάρχουν τώρα 26 κρούσματα
και 44 ύποπτες περιπτώσεις
αλλά είναι γύρω στα 4500 άτομα
που ακόμη πρέπει να ελέγξουμε.
Στις επόμενες ημέρες μπορεί τα

κρούσματα να αυξηθούν αλλα
μην ανησυχείτε. Είναι κάτι που το
περιμένουμε, είπε.
Πάντως όπως δείχνουν τα
πράγματα δεν έχουμε ακόμη
ξεφύγει από τον κίνδυνο.
Επιβάλλεται να συνεχίσουμε να
είμαστε προσεκτικοί.
Ε ξά λ λ ο υ , ο η γ έ τ η ς τ ω ν
εργατικών, Peter Malinauskas,
ζή τ η σ ε σ ή μ ε ρ α το ν ά μ ε σ ο
και αόριστο τερματισμό των
διεθνών αφίξεων και το σύστημα
ενδιάμεσων ξενοδοχείων έως
ότου βρεθεί μια ασφαλέστερη
λύση, σε μια προσπάθεια να
αποφευχθεί ένα άλλο ξέσπασμα
και κλείδωμα του COVID-19.

ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
Μια πολύ όμορφη και καλά
οργανωμένη εκδήλωση είχε η
Ικαριακή Αδελφότητα στο οίκημα
της την Κυριακή 15 Νοεμβρίου
με αρκετά ικανοποιητική
συμμετοχή κόσμου.
Η εκδήλωση της Ικαριακής
Αδελφότητας οργανώνεται σε
ετήσια βάση και έχει ως σκοπό
την ανάδειξη των καλύτερων
σπιτίσιων κρασιών, ελιών και
πίττας και τη βράβευση των
νικητών.
Στη φωτογραφία, οι νικητές του
διαγωνισμού, από αριστερά,
Γιώργος Σκουρουμούνης,
Helene Niarchos, Louisa
Kourakis, Δημήτρης Τσαντές,
Ευαγγελία Σκουρουμούνη,
Γιώργος Γρόνθος (Πρόεδρος
Ικαριακής), Zoran Djukanovic,
και Stan Τσαπαλιάρης.
Φωτο: Παροικιακό Βήμα

Ρεκόρ χρέους $33 δισ. θα έχει η Ν.Α. μετά το Πολιτειακό μπάτζετ

Μετά από 16 χρόνια στα έδρανα
της αντιπολίτευσης, ο Ρομπ Λούκας
επέστρεψε ως θησαυροφύλακας
το 2018, διακηρύσσοντας ότι θα
επαναφέρει τον προϋπολογισμό της
ΝΑ στο πλεόνασμα.
Αλλά δύο χρόνια μετά, μετά τις
καταστροφικές πυρκαγιές και εν μέσω
μιας πανδημίας που ταρακούνησε τον
κόσμο, όλα έχουν αλλάξει.
Ο κ. Λουκάς έδωσε έναν προϋπολογισμό που λέει ότι «πνίγεται στο
κόκκινο μελάνι». Που με άλλα λόγια
πνίγεται στα χρέη.
Ακολουθεί μια γρήγορη ματιά σε
έναν προϋπολογισμό που καθορίζεται
από το χρέος, τα ελλείμματα και τις
τονωτικές δαπάνες.
Το περσινό μπάτζετ κατέγραψε
έλλειμμα 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο έλλειμμα στην
ιστορία της Νότιας Αυστραλίας.
Δεν προβλέπεται να επιστρέψει
στο πλεόνασμα μέχρι το τέλος του
οικονομικού έτους 2023-24, και ο
θησαυροφύλακας παραδέχεται ότι
αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
Είπε ότι εάν το εμβόλιο για τον
κορονοϊό δεν θα είναι διαθέσιμο

έως το τέλος του επόμενου έτους,
η κυβέρνηση θα βρίσκεται σε ένα
«κόσμο που πονάει».
Όμως, ενώ το έλλειμμα δείχνει
ότι η κυβέρνηση κάθε χρόνο ξοδεύει
περισσότερα χρήματα από τα έσοδά
της, ένας άλλος αριθμός φθάνει
επίσης σε επίπεδα ρεκόρ - αυτό είναι
το συνολικό χρέος της πολιτείας.
Το χρέος επρόκειτο να αυξηθεί
στα 21 δισεκατομμύρια δολάρια έως
το 2022-23, αλλά αυτός ο τελευταίος
προϋπολογισμός προβλέπει ότι θα
φτάσει τα 33 δισεκατομμύρια δολάρια
έως το 2023-24.
Ο θησαυροφύλακας λέει ότι είναι
μια “εντυπωσιακή” εικόνα, αλλά το
καθησυχαστικό είναι ότι τα χαμηλά
επιτόκια καθιστούν το χρέος φθηνό.
Η κ υ β έ ρ ν η σ η δ α π α ν ά 11 3
εκατομμύρια δολάρια λιγότερα για
τόκους το 2020-21, απ’ ότι ξόδευσε
τον προηγούμενο προϋπολογισμό.
Αναμφισβήτητα μια από τις πιο
εντυπωσιακές αποκαλύψεις στον
προϋπολογισμό είναι το σχέδιο της
κυβέρνησης να κατασκευάσει το
τελευταίο κομμάτι του διαδρόμου
Βορρά-Νότου, δηλαδή το τμήμα του

South Road από τον ποταμό Torrens
μέχρι το Ντάρλινγκτον.
Θα χτίσει δύο σήραγγες, μία
που ξεκινά ένα χιλιόμετρο από το
Ντάρλινγκτον και τελειώνει λίγο πριν
από τη γραμμή του τραμ στο Glenelg,
και μια άλλη που θα εκτείνεται από
το Sir Donald Bradman Drive και θα
τελειώνει πριν από το West Thebarton
Road. Οι σήραγγες θα συνδέονται
μέσω μιας σειράς υπόγειων και
επίγειων αυτοκινητόδρομων.
Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το έργο θα
κοστίσει 9 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι μεγάλες κατασκευές δεν θα
ξεκινήσουν μέχρι τα τέλη του 2023
και το έργο έχει προγραμματιστεί να
ολοκληρωθεί το 2030. Δηλαδή θα
γεράσουμε μέχρι τότε.
Ενα άλλο σημαντικό έργο που
απέχει πολύ από την ολοκλήρωση,
είναι το νέο Νοσοκομείο Γυναικών
και Παιδιών που θα είναι στον ίδιο
χώρο με το κεντρικό Νοσοκομείο της
Αδελαΐδας. Η κυβέρνηση διέθεσε
$685 εκατομμύρια για το έργο
σε διάστημα τεσσάρων ετών και
πιστεύει ότι θα ολοκληρωθεί έως το
2025-26, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει

την επιχειρηματική μελέτη και δεν
γνωρίζει το τελικό κόστος.
Ο κ. Lucas λέει ότι τα επόμενα
δύο χρόνια θα ξοδευθούν κι άλλα
σημαντικά κονδύλια, σε άλλα έργα
που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα
οποία περιλαμβάνουν:
Βελτιώσεις σε δρόμους, στην
αθλητική και ψυχαγωγική υποδομή,
όπως το Στάδιο Hindmarsh, βελτιώσεις σχολικών υποδομών και επιχορηγήσεις για εργασίες συντήρησης.
Επίσης στο μπάτζετ υπάρχουν επιχορηγήσεις και άλλα μέτρα στήριξης για
μικρές επιχειρήσεις, εμπόρους και
τουριστικούς πράκτορες.
Το μπάτζετ για την υγεία έχει
αυξηθεί κατά ένα δισεκατομμύριο
τα τελευταία δυο χρόνια αλλα η
κυβέρνηση λέει δεν είναι πολλά.
Σε μια άλλη εξέλιξη που δυσαρέστησε ιδιαίτερα τους περιβαλλοντιστές, η κυβέρνηση αποφάσισε να
καθιερώσει μια χρέωση για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά
αυτοκίνητα. Λένε ότι η κυβέρνηση
πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων όπως άλλες
χώρες και όχι να την εμποδίζει με νέες

Ο Θησαυροφύλακας των
Φιλελευθέρων Ρομπ Λούκας
χρεωσεις.
Οι Εργατικοί λένε ότι ο προϋπολογισμός δεν θα προσφέρει δουλειές
στον κόσμο και ζητά ταχύτερη δραστη-ριότητα σε μεγάλα έργα υποδομής. Η Αντιπολίτευση αναφέρει ότι οι
σήραγγες του South Road και τα κτίρια του Νοσοκομείου Γυναικών και
Παιδιών θα πρέπει να ξεκινήσουν
νωρίτερα.
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Η μάχη δεν τελείωσε

Η απόφαση του Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών την περασμένη Τετάρτη, με την οποία
η Χρυσή Αυγή κρίθηκε εγκληματική οργάνωση σήμανε τη
δικαίωση των θυμάτων και των
οικογενειών τους επισφραγίζοντας έναν μακρόχρονο
δικαστικό αγώνα. Το δικαστήριο
επιβεβαίωσε ταυτόχρονα αυτό
που πολλοί κατάγγελλαν εδώ
και καιρό: ότι η Χρυσή Αυγή
ήταν μια εγκληματική οργάνωση που παρουσιαζόταν ως
πολιτικό κόμμα για να πλήξει
τη δημοκρατία. Επιβεβαίωσε το
μισαλλόδοξο και απάνθρωπο της
ναζιστικής ιδεολογίας.
Μια μεγάλη μέρα λοιπόν για
τη δημοκρατία. Ο αγώνας όμως
δεν τελειώνει. Η ακροδεξιά
ιδεολογία και η απειλή της δεν
εξαλείφθηκαν με την εκλογική
εξαφάνιση και τη δικαστική
καταδίκη της νεοναζιστικής
οργάνωσης στην Ελλάδα.
Α ύ ρ ι ο θ α πα ρ ο υ σ ι α σ τ ε ί
μια άλλη «Χρυσή Αυγή» με
«σύγχρονο» προσωπείο. Που θα
συνεχίσει να ψαρεύει στα θολά
νερά της ξενοφοβίας και του
ρατσισμού. Που θα υπόσχεται
σταθερότητα, νόμο και τάξη.
Που θα εμφανίζεται ως δύναμη
«αντίστασης» κατά της αυστηρής
λιτότητας, των οξυνόμενων
ανισοτήτων, του συστήματος.
Που θα εκμεταλλεύεται τις ανησυχίες ή και την οργή των πολιτών.
Και οφείλουμε να επαγρυπνούμε. Όταν ζωντανεύουν τα
φαντάσματα του παρελθόντος,
η δημοκρατία πρέπει να είναι
έτοιμη να υπερασπιστεί αποφασιστικά την κυριαρχία της.
Οφείλουμε να συνεχίσουμε
αυτόν τον αγώνα μέχρι να
συντριβεί οριστικά το φίδι των
νεοναζιστικών και φασιστικών
ιδεών και πρακτικών. Να καταπολεμήσουμε τις εκδηλώσεις
αυταρχισμού, τις αντιδημοκρατικές πρακτικές, κάθε μισαλλόδοξη εκδήλωση βίας και
επιθετικότητας. Να ξεριζώσουμε
από την κοινωνία μας τον
εθνικισμό, τις διακρίσεις, το
ρατσισμό και την ακροδεξιά
ρητορική. Να διευρύνουμε τους

κοινωνικούς φραγμούς και το
μέτωπο κατά του νεοναζισμού
και του φασισμού, όποιο
προσωπείο και αν φορούν.
Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως ο φασισμός και οι τραμπούκοι που
τον εκπροσωπούν δεν παρουσ ι ά σ τ η κα ν χ θ ε ς , δ ε ν το υ ς
δημιούργησε η οικονομική
κρίση και τα πολλά αδιέξοδα.
Τους τρέφει εδώ και δεκαετίες
η ρητορική του μίσους και του
φανατισμού. Και θα παραμείνουν
στην πολιτική σκηνή και στη ζωή
μας όσο η δική μας άγνοια και
η δική μας αδιαφορία τούς το
επιτρέπουν.
Και καλά κάνουμε να υπενθυμίζουμε συνεχώς πως το φίδι
δεν το τρέφουν μόνο ακραίες,
δήθεν πατριωτικές οργανώσεις.
Σοβαρό ρόλο στον εκφασισμό
μιας κοινωνίας διαδραματίζουν
και εκείνοι που συμβάλλουν στην
κανονικοποίηση του ρατσιστικού
και ακροδεξιού λόγου. Οι πολιτικές δυνάμεις που κάνουν τα
γλυκά μάτια στους φασίστες,
είτε γιατί νιώθουν μια ιδεολογική
συγγένεια είτε γιατί βλέπουν σε
αυτούς μια εν δυνάμει εκλογική
πελατεία. Τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης που διοχετεύουν
τον δηλητηριώδη λόγο τους
εξυπηρετώντας ευκαιριακές
επιδιώξεις.
Η Ιστορία διδάσκει ότι αν
σήμερα οι φασίστες χτυπούν
ξένους, ομοφυλόφιλους, αριστερούς δεν είναι μακριά η μέρα
που θα επιτεθούν σε όποιον
τολμήσει να σταθεί απέναντί
τους. Οι εχθροί της δημοκρατίας
στάζουν αίμα και όποιος τους
στηρίζει έχει τεράστια ευθύνη.
Στην Κύπρο πρέπει επιτέλους
να κοιτάξουμε κατάματα και το
φίδι στον δικό μας κόρφο. Οι
δεκάδες δημόσιες τοποθετήσεις
των ηγεσιών της Χρυσής Αυγής
και του ΕΛΑΜ για τη διασύνδεση
και τη συνεργασία τους αφήνουν ανοιχτά ερωτηματικά, στα
οποία το κράτος και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν απαντήσεις.
Ελένη Μαύρου
(Τέως Υπουργός
εσωτερικών) Κύπρος

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

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

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

ÊÕÑÉÁÊÇ: 5.00ìì - 6.00ìì. "Κυριακάτικη Συνάντηση" - με την 		
Ελένη Μερμίγκη.
Συντονισμένοι στο 5ΕΒΙ, στους 103.1μεγ. ταξιδεύετε στην Ελλάδα

ÐÁÑÏÉÊÉÁÊÏ
ÂÇÌÁ
Ìçíéáßá Παροικιακή ÐïëéôéêÞ Åöçìåñßäá
Published by: Greek Community Tribune - ABN: 52366840467

Äéåýèõíóç Êåíôñéêïý Ãñáöåßïõ
ADDRESS: THE EDITOR,
GREEK COMMUNITY TRIBUNE,
BOX 330, FULHAM GARDENS, SOUTH AUSTRALIA, 5024
Τηλέφωνο: 0408 865004
Email address: info@greektribune.com.au
Website: www.greektribune.com.au

Απο μήνα σε μήνα

“Greek Community Tribune”, December 2020

Το ενεργειακό πλέγμα της γης

Μέρος Α
Τελευταία οι ερευνητές ανεκάλυψαν,
ότι η γη περιβάλλεται από ένα ενεργειακό
πλέγμα, το οποίο συνδέει όλα τα ζωντανά
πλάσματα μεταξύ τους, και συντονίζει
σε μία συχνότητα τους εγκεφάλους των
ανθρώπων. Το θέμα παρουσίασε ο
Ελληνοαμερικανός ωκεανολόγος Άγ.
Αριβάνης. Στις αρχές του 1980 συνεργάσθηκε με το ερευνητικό κέντρο της
σύμπραξις των πολυεθνικών εταιρειών
C and W, Mercury and Valtec. Αυτές
έστηναν το υπερσύγχρονο τότε δίκτυο
οπτικών ινών στον Ατλαντικό ωκεανό
και στην Μεσόγειο θάλασσα, το οποίο
σήμερα καθιστά δυνατή την εξελεκτική
τηλεπικοινωνία των κρατών όλου του
κόσμου. Αυτό το δίκτυο είναι που επιτρέπει
την λειτουργεία του internet. Τα ειδικά
καλώδια περνούν μέσα από την θάλασσα
και διασχίζουν τεράστιες αποστάσεις
ωκεανού, οπότε οι εταιρείες χρειάζονται
την βοήθεια πολλών θαλασσίων ειδικών
επιστημόνων, για να αντιμετωπίσουν μία
μεγάλη σειρά προβλημάτων. Πρόκειται
δηλ για τεχνικά θέματα, όπως την
φθορά υλικών, χημικές αντιδράσεις του
θαλασσινού νερού με τα πλαστικά και
τα μέταλλα των υποθαλασσίων δικτύων,
θαλάσσια τέρατα κλπ. Διεθνείς ομάδες
ειδικών δραστηροποιούνται σε τέτοιες
εργασίες. Η επιλογή των ειδικών ομάδων
και οι μυστικοί τους σκοποί είναι μια άλλη
ιστορία. Ο Άγ Αριβάνης είχε λάβει μία πολύ
συγκεκριμένη εργασία, την μελέτη της
επίδρασης μίας συγκεκριμένης κατηγορίας
θαλασσίων μικροοργανισμών στα καλώδια
του δικτύου.
Εκείνο που απασχολούσε τις εταιρείες
ήταν ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα στην
μεταφορά των σημάτων. Όταν τα καλώδια
περνούσαν από συγκεκριμένες περιοχές,
τα σήματα που έστελναν χάνονταν, εξασθένιζαν ή γέμιζαν παράσιτα. Υπήρχε δηλ
διαρροή. Πχ όταν έστελναν ένα σήμα
από τις ΗΠΑ στην Πορτογαλία μέσω ενός
υποθαλασσίου καλωδίου που περνούσε
από το νησιώτικο σύμπλεγμα των Αζορών,

το σήμα έχανε μεγάλο μέρος της ισχύος
του ή δεν έφθανε καθόλου. Όταν όμως
έστελναν το σήμα μέσω Ιρλανδίας, το
σήμα δεν μειωνόταν καθόλου. Ο Αριβάνης
απορούσε γιατί τον επέλεξαν, αφού η
ειδικότητά του στην οικοβιολογία και την
ωκεανολογία δεν είχε σχέση με το πρόβλημα. Όμως κατάλαβε πως το πρόβλημα
σχετιζόταν περισσότερο με κάποια
άγνωστα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα
της ατμόσφαιρας της γης. Όπως διεπίστωσε μετά, κάποιοι ειδικοί τεχνικοί των
ραδιοεπικοινωνιών και των ραντάρ,
γνώριζαν το πρόβλημα και το απέδιδαν
στις ηλεκτρομαγνητικές δίνες=vortexes,
που εκδηλώνονται σε κάποια σημεία της
γης. Οι εταιρείες ήθελαν την άποψη της
ομάδος του Αριβάνη γιατί παρετήρησαν
ότι στις διαδρομές που χανόταν το
σήμα, αναπτύσσοταν στην επιφάνεια
των καλωδίων συγκεκριμένα στρώματα
ζωντανών οργανισμών, ενώ από εκεί που
περνούσε το σήμα ισχυρό, τα καλώδια
έμεναν τελείως καθαρά. Ανακάλυψαν πως
γύρω από την γη, υπάρχει ένα τεράστιο
ενεργειακό πλέγμα που επιρέαζε όχι
μόνον την ατμόσφαιρα και τον καιρό ή τις
τηλεπικοινωνίες,αλλά την ζωτική ενέργεια
και την σκέψη των ζωντανών οργανισμών.
Αυτό το πλέγμα καταλάβαμε ότι μπορεί
να ελεγχθεί, και νομίζω πως κάποιοι
αρχαίοι πολιτισμοί γνώριζαν την ύπαρξή
του, αλλά και τα μυστικά της χρήσεως
του.Και αυτή η διαπίστωση έδωσε την
ευκαιρία να ξεσπάσει ένας μυστικός
πόλεμος μεταξύ των κυβερνήσεων, των
πολυεθνικών εταιρειών και των μυστικών
υπηρεσιών, αλλά και σε λέσχες ανθρώπων
που αναζητούν δύναμη.Στους παραπάνω
κύκλους ανθρώπων είναι διαδεδομένη η
άποψη, ότι εκείνος που θα ανακαλύψει
πρώτος πως να χρησιμοποιήσει όλες τις
δυνατότητες του πλέγματος και θα μπορεί
να μεταδώσει ή να απορροφήσει μέσα στο
πλέγμα, κάθε είδους ενέργεια από όλη την
γη, ακόμη και ζωτική ενάργεια με την οποία
ίσως μπορέσει να πετύχει την αθανασία.
Επίσης πιστεύεται ότι μέσα από το πλέγμα

είναι δυνατόν κάποιος, με κατευθυνόμενες
εκπομπές να αλλάξει την συμπεριφορά
και τον ψυχισμό των ανθρώπων. Με τον
ίδιο τρόπο μπορεί να προκαλέσει και να
σταματήσει πολέμους, να προκαλέσει ή
να εξουδετερώσει παγκόσμιες επιδημίες
και το σημαντικότερο από όλα είναι
ότι ίσως να μπορεί να μεταλλάξει την
ανθρώπινη υπόσταση, συντονίζοντας την
αντίληψη των ανθρώπων σε υψηλότερο ή
χαμηλότερο επίπεδο.
Τον τελευταίο καιρό, προσπαθούν να
αποκαλύψουν και να αποκτυπτογραφήσουν
τα μυστικά του πλέγματος. Σε πολλά αρχαία
κείμενα έχουν εντοπίσει την γεωμετρική
τοποθεσία των αρχαίων ναών σε όλοον
τον κόσμο, οι οποίοι χτιζόταν πάνω
στους κόμβους του πλέγματος Τελευταία,
Αμερικανοί στρατιωτικοί προσπαθούν να
αποκρυπτογραφήσουν και να επιρεάσουν
την λειτουργεία του πλέγματος, μέσω
του προγράμματος HAARP. Η γνώση
της εποπτείας και της εκμεταλλεύσεως
του πλέγματος, δεν έχει πέσει ακόμα
σε λάθος χέρια. Κανείς δεν γνωρίζει με
όλες τις λεπτομέρειες πως ακριβώς το
πλέγμα ελέγχεται. Όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα κατανοήσουμε την λειτουργεία
του πλέγματος, τόσο το καλύτερο, διότι
εξ’ αιτίας της τεχνολογικής μας εξέλίξεως,
ίσως άθελά μας έχουμε δημιουργήσει
διαταραχές στο πλέγμα, που προφανώς
να αποδειχθούν καταστροφικές. Η δουλειά
με το ζήτημα του πλέγματος ξεκίνησε,
όταν ο Αριβάνης σενεργαζόταν με το
τμήμα οικοβιολογίας του ωκεανολογικού
ινστιντούτου του Σαν Φρανσίσκο στις ΗΠΑ.
Συνέχεια στη σελ. 13

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

Ημέρες Εορτών!

Πάντα τούτη δω την εποχή
ξεχνιούνται τα παλιά μίση και πάθη,
στα χείλη όλων ανεβαίνει μια ευχή
από παλιά, απ’ των αιώνων μας τα βάθη.
Ολοι δώρα ανταλλάζουν και φιλιά
κι η αγάπη στις καρδιές μας πρυτανεύει
κάθε θειόσταλτη ανοίγει αγκαλιά
κάθε αίσθημα συμπόνοιας ζωντανεύει.
Κι’ είναι κάθε χρόνο, μόνο μια φορά
σαν την όαση στου χρόνου τη Σαχάρα
που για λίγο ξαναβρίσκεις τη χαρά
που’ χει γίνει ακατάδεκτη ναζιάρα.

H γελοιογραφία του ΚΥΡ από τον Αθηναϊκό τύπο
Αλήθεια τί γνωρίζουμε για αυτό το
υπέροχο και συνάμα έξυπνο μουσικό
όργανο που το όνομά του είναι λατέρνα;
Κάνοντας τη σχετική έρευνα υποθέτω
πως μαζί θα μάθουμε λίγα για αυτό στη
συνέχεια. Η λατέρνα είναι ένα αυτόματο
μουσικό όργανο που δεν χρησιμοποιείται
σε κλειστούς χώρους αλλά σε ανοιχτούς
όπως πλατείες γειτονιές κλπ. Η πρώτη
λατέρνα κατασκευάστηκε το 1808
από έναν κατασκευαστή πιάνων στο
Μπρίστολ της Αγγλίας ο οποίος έβγαλε
τα πλήκτρα και τα αντικατέστησε με έναν
κύλινδρο με καρφιά και κυκλοφόρησε
στο Βέλγιο, στη Γαλλία, Βόρεια Ιταλία και
στις Ανατολικές Πολιτείες της Αμερικής.
Η πρώτη Ελληνική λατέρνα δημιουργήθηκε γύρω στα 1880. Τότε η
συνεργασία του Έλληνα Ιωσήφ Αρμάου
και του Ιταλού Giuseppe Turconi
απέφερε τη λατέρνα. Κυκλοφόρησε
κυρίως στην Κωνσταντιπούπολη,
Αθήνα Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κάιρο
Αλεξάνδρεια, Σμύρνη, Βουκουρέστι
κλπ, με τεχνίτες Έλληνες και αρκετούς
Αρμένιους, που έγραφαν Ελληνική και
Ευρωπαική μουσική.
Οι δυό τους πολύ καλοί φίλοι με
έντονες μουσικές και κατασκευαστικές
δεξιότητες έφτιαξαν στην Κωνσταντινούπολη την πρώτη λατέρνα.Είχαν
δημιουργήσει ένα συνεταιρισμό όπου
είχαν διαχωρίσει τη δουλειά σε δύο
κομμάτια, υπήρχαν δηλαδή δύο ομάδες
ειδικοτήτων. Οι πρώτοι Οργανοποιοί

Κάθε άνθρωπος του Κόσμου ας νοιαστεί
μια φορά που του τυχαίνει εκεχειρία
και ας τρέξει να προλάβει, ας βιαστεί
είναι η μόνη, μια στο χρόνο ευκαιρία!
Γιάννης Εσκιτζής
Μελβούρνη

Η Λατέρνα
κατασκεύαζαν το όργανο και οι δεύτεροι οι Σταμπαδόροι ή [καρφωτές]
καρφώνανε τα καρφιά και έκαναν τα
τραγούδια και κάθε νέο τραγούδι μετά το
σταμπάρισμά του στον κύλινδρο γινόταν
μεγάλη επιτυχία.
Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της
λατέρνας ήταν και το στόλισμά της.
Υπήρξαν καταστήματα που πουλούσαν αποκλειστικά στολίδια και
άλλα είδη γι’αυτήν. Για το στολισμό της
λατέρνας απαραίτητα ήταν οι χάντρες,
τα κομπολόγια και η φωτογραφία της
Μαρίας Πενταγιώτησσας. Αν και στην
Κωνσταντινούπολη υπήρχαν μόνο 2-3
κατασκευαστές στην Ελλάδα υπολογίζονται, σε 60-80.
Υπολογίζεται επίσης ότι την περίοδο
πριν τον πόλεμο του 1940 υπήρξαν
σε Αθήνα και Πειραιά περίπου 40.000
όργανα και άλλα τόσα στη Θεσσαλονίκη.
Όμως μαζί με τα όργανα που χάθηκαν σιγά σιγά έτσι και οι τεχνίτες της
λατέρνας.
Μετά το θάνατο του Ιωσήφ Αρμάου
σπουδαίος σταμπαδόρος εξελίχθη ο γιός
του Νίκος Αρμάος ο οποίος ακολούθησε
την τέχνη του πατέρα του Ιωσήφ Αρμάου
και του Ιταλού GiuseppeTurconi
Το 1979 Στις 14 Μαίου πεθαίνει και

ο Νίκος Αρμάος. Τη σκυτάλη παίρνει ο
65χρονος τότε γιός του Τζούλιος Αρμάος
και συνέχισε μέχρι το δικό του θάνατο το
Φεβρουάριο του 1995.
Μετά το θάνατο και του Τζούλιο
Αράου πολλοί ήταν οι συνεχιστές
και κατασκευαστές της λατέρνας,
όπως ο Αντώνης Νασιόπουλος σε
συνεργασία με τον Βασίλη Ιακωβίδη
κορυφαίο τεχνίτη και κουρδιστή πιάνων
κατασκεύασαν ξανά τη λατέρνα το 1994.
Άλλος επίσης άξιος συνεχιστής ήταν
ο Πάνος Ιωαννίδης που έκανε μεγάλη
προσπάθεια για την αναβίωση και την
κατασκευή της λατέρνας. Ένας άλλος
με το όνομα Τζιώνης συνέχισε και αυτός
να κατασκευάζει λατέρνες. Το 2001 ο
Βασίλης Ιακωβίδης πέθανε και ο Τζιώνης
θα αποσυρθεί σε ηλικία 97 ετών.
Το σημαντικότερο ίσως ρόλο στη
λατέρνα τον κατέχει ο κύλινδρος, γι’
αυτό και ο κατασκευαστής του γινόταν
ανέκαθεν διάσημος και έπρεπε να έχει
εξαιρετικές μουσικές ικανότητες. Αυτός
ονομαζόταν σταμπαδόρος ή [καρφωτής].
Το σταμπάρισμα είναι μία δύσκολη
περίπλοκη διαδικασία και απαιτεί
μουσικές γνώσεις αλλά και τεχνικές.
Στη σύγχρονη εποχή η λατέρνα είναι
πολύ παραμερισμένη και αρκετά σπάνιο
θέαμα, και είναι επίσης αρκετά περιορισμένη σε συλλέκτες και κάποιους ελάχιστους μουσικούς.
Δήμητρα Παπάζογλου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Πολιτική
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

Φέρτε πίσω τους backpackers

Αγροτικοί και τουριστικοί
ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί έ χο υ ν σ τ ε ί λ ε ι
επιστολή στην ομοσπονδιακή
κυβέρνηση ζητώντας να επιτρέψει τον επανερχομό των εργατών με τουριστική βίζα (backpackers) στην Αυστραλία για
τη συγκομιδή των αγροτικών
προϊόντων και για διάφορες
άλλες εργασίες.
Αυτό το θέμα έρχεται στην
επιφάνεια καθώς οι αρμόδιοι
του κράτους προσπαθούν να
υπολογίσουν τις ελλείψεις του
εργατικού δυναμικού αυτό το
καλοκαίρι και τη στιγμή που
σχεδόν 30.000 Αυστραλοί
είναι αποκλεισμένοι στο εξωτερικό και δεν μπορούν να
επιστρέψουν στη χώρα.
Η Εθνική Ομοσπονδία Αγροτών (NFF) έχει συνεργαστεί με
την συμβουλευτική επιτροπή
νεολαίας για την τουριστική
βίζα για να προωθήσει μια
επείγουσα επανεκκίνηση του
προγράμματος Τουριστικής
Βίζας Εργασίας.
Ο αριθμός των εργατών με
τουριστική βίζα στην Αυστραλία
έχει μειωθεί στο μισό εξαιτίας
του κλεισίματος των συνόρων
της χώρας για την πρόληψη
της εξάπλωσης της COVID19 νωρίτερα αυτό το έτος,
δημιουργώντας ένα πιθανό
έλλειμμα για πάνω από 20.000
εργαζόμενους τουριστικής
βίζας.
Σε μια έκκληση που εστάλη
σε περίπου 30 ομοσπονδιακούς πολιτικούς, η Εθνική
Ομοσπονδία Φαρμαδόρων
και η συμβουλευτική επιτροπή
υποστήριξαν ότι οι backpackers θα πρέπει να επιτραπεί
να εισέλθουν στην Αυστραλία
στο πλαίσιο ενός σχεδίου
ασφάλειας από τον κορονοϊό,
για να εργαστούν ως εργάτες
συγκομιδής, και να ταξιδεύουν
στη χώρα για να ενισχυθεί η
φθίνουσα τουριστική βιομηχανία.
Ο διευθύνων σύμβουλος της
Ομοσπονδίας Φαρμαδόρων
Τόνι Μαχάρ είπε ότι οι backpackers αποτελούν συνήθως
το 80 τοις εκατό της γεωργικής
εργατικής δύναμης.
“Μια πρόσφατη έκθεση
ανέφερε λεπτομερώς ότι χωρίς
πρόσβαση σε εργάτες τουριστικής βίζας, η βιομηχανία
φρέσκων φρούτων και λαχανικών ενδέχεται να υποστεί
μείωση της αξίας της κατά
6,3 δισεκατομμύρια δολάρια
και το κόστος παραγωγής θα
μπορούσε να αυξηθεί κατά 60
τοις εκατό”, ανέφερε.

Αυτό, βέβαια οφείλεται στο
γεγονός ότι οι ξένοι τουρίστες
εργασίας, είναι φθηνό εργατικό
δυναμικό για τις Αυστραλιανές
επιχειρήσεις, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις, οι νέοι αυτοί
πέφτουν θύματα άγριας
εκμετάλλευσης των άπληστων
εργοδοτών που κάνουν τη
δουλιά τους έναντι πινακίου
φακής.
Η εκπρόσωπος της συμβουλευτικής επιτροπής Τουρισμού
νεολαίας, Werdi Aylward είπε
ότι οι backpackers συμβάλλουν
στην οικονομία της χώρας
γύρω στα 3,2 δισεκατομμύρια
δολάρια το χρόνο.
“Κάθε εργαζόμενος τουρίστας φέρνει 5.000 δολάρια
μαζί του όπως επιβάλλει ο
κανονισμός της βίζας και
ξοδεύει 10.300 δολάρια κατά τη
διάρκεια της παραμονής του”,
είπε. Με άλλα λόγια ξοδεύει τις
5000 του χιλιάδες αλλά ξοδεύει
και τα υπόλοιπα που ίσως
καταφέρει να εξοικονομήσει με
τη σκληρή του εργασία κατά
την εδώ παραμονή του.
Όπως αποκάλυψε το
δίκτυο ABC τον Αύγουστο,
παράγοντες της βιομηχανίας

Τα
εν Οίκω...
Δημοσίως

Δ

έχουν εργαστεί για την προώθηση της πρότασης εδώ και
μερικούς μήνες και θέλουν
backpackers από χώρες με
χαμηλά ποσοστά μόλυνσης
COVID-19, στο πλαίσιο ενός
αυστηρού καθεστώτος εξετάσεων, να τους επιτρέπεται
να εισέλθουν στην Αυστραλία
και να παραμείνουν όμως σε
καραντίνα πριν από την έναρξη
της εργασίας ή των ταξιδιών
τους.
Σύμφωνα με την πρότασή
τους, η ομοσπονδία φαρμα-

δόρων και η συμβουλευτική
επιτροπή για νέους τουρίστες,
θέλουν να πληρώνεται το
κόστος των εξετάσεων για τον
κορονοϊό από τις χρεώσεις της
βίζας. Επίσης έχουν ζητήσει
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο κάλυψης του κόστους
της καραντίνας σε ξενοδοχεία
με το 15 τοις εκατό από το
φόρο των backpacker ή από
το σουπερανουέσιον που κερδίζουν οι εργαζόμενοι τουρίστες.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

Δεν έχουν εργάτες για τη συγκομιδή

Πολλοί καλλιεργητές
φ ρ ο ύ τω ν α ν τ ι μ ε τωπ ί ζο υ ν
τη σκληρή απόφαση να
μη μαζέψουν μέρος της
παραγωγής τους αυτή τη
σαιζόν επειδή δυσκολεύονται
να εξασφαλίσουν αρκετούς
εργάτες για την έγκαιρη
συγκομιδή των φρούτων τους.
Ενώ οι αγρότες αναφέρουν
ότι υπάρχει αρκετή ζήτηση
φρούτων φέτος και καλή
ποιότητα βερυκόκκων,
νεκταρινιών και ροδακίνων,
δεν μπορούν να βρουν
αρκετά χέρια για το μάζεμα
και τη συσκευασία των
φρούτων καθώς ο αριθμός
των εποχιακών εργατών και
των backpackers μειώνεται
λόγω των περιορισμών του
κορονοϊού.
Ο Πρόεδρος του συνδέσμου φουτοπαραγωγών του
Σουάν Χιλ Michael Tripodi,
δ ή λω σ ε ότ ι σ ’ α υ τ ή τ η ν
περίοδο αιχμής, η έλλειψη
εργατικού δυναμικού είναι μια
σημαντική πρόκληση.
Επίσης ο φρουτοπαρα-
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υο ημέρες μετά το σκληρό λόκνταουν
της Νότιας Αυστραλίας για τον κορονοϊό,
ο Πρέμιερ Στίβεν Μάρσιαλ είπε ότι ένας
υπάλληλος της πιτσαρίας στο Woodville έδωσε
παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τις επαφές
του. “Πήραμε τα δραστικά μέτρα σύμφωνα με αυτές
τις παραπλανητικές πληροφρορίες”, είπε. Ομως,
δυο ημέρες πιο μπροστά, ο αστυνομικός Επίτροπος
Γκράντ Στίβενς είχε ζητήσει από την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση ακόμη και την αποστολή στρατιωτικών
δυνάμεων για την επιτήρηση του λόκνταουν και
της τάξης στη Ν.Α. Με άλλα λόγια κόντεψε να
έχουμε στρατιωτικό νόμο εξαιτίας κάποιων
παραπλανητικών πληροφορίων που έδωσε ένας
υπάλληλος πιτσαρίας! Επιπλέον: Αμέσως μετά,
γεμίσανε τα Μέσα επικοινωνίας με δηλώσεις
των κρατικών αξιωματούχων ότι είπε ψέματα ο
υπάλληλος της πιτσαρίας. Μπερδέψανε λοιπόν
τον κόσμο και δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι όλη
η υπόθεση ήταν ένα ψέμα, άρα δεν τρέχει τίποτε.
Αλλο ένα λάθος των κυβερνώντων.
ίναι προφανές ότι η ζωή όχι μόνο στην πόλη
μας αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη, έχει
αλλάξει δραστικά λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού και δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατήσει
αυτή η κατάσταση. Θα είναι έξι μήνες, ένας χρόνος,
πέντε χρόνια, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει
με βεβαιότητα στο ερώτημα. Το αντιμετωπίζουμε
άμεσα όλοι μας και στην κοινή παροικιακή ζωή.
Η κίνηση στην παροικία μας έχει αραιώσει
αισθητά. Οι όποιες εκδηλώσεις ή συναθροίσεις,
γίνονται με μικρή συμμετοχή ανθρώπων και με
πολλές προφυλάξεις. Φέτος, ξέρουμε ότι ούτε οι
Χριστουγενιάτινες γιορτές θα είναι όπως πριν. Οι
πρωτοχρονιάτικες χοροεσπερίδες, δεν θα γίνουν
όπως και τα πανηγύρια της παροικίας τα οποία είτε
τελούν υπό αναστολή είτε γίνονται με αυστηρούς
περιορισμούς. Τα Θεοφάνεια, θα γίνουν μάλλον με
σεμνή τελετή και περιορισμένο αριθμό ανθρώπων.
Θεωρείται βέβαιο ότι το ίδιο θα ισχύσει και για τα
όποια γλέντια ή πανηγύρια προγραμματίζονται για
το νέο έτος. Η εφημερίδα μας όμως θα είναι εδώ να
σας κρατάμε συντροφιά, να σας ενημερώνουμε και
να σας εμψυχώνουμε με τα γραφόμενά μας μέχρι να
έρθουν οι καλύτερες ημέρες.
ια σημαντική έρευνα έχει αναδείξει
“αξιόπιστες πληροφορίες” ότι Αυστραλοί
στρατιώτες δολοφόνησαν αθώους πολίτες
κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν. Τα
τελευταία τέσσερα χρόνια, ο Γενικός Επιθεωρητής
της Αυστραλιανής Αμυντικής Δύναμης (IGADF)
ερευνά φήμες και ισχυρισμούς ότι στρατεύματα
παραβίασαν το διεθνή νόμο για τις ένοπλες
συγκρούσεις, ή με άλλα λόγια, διέπραξαν
εγκλήματα πολέμου. Ο δικαστής Brereton είπε
ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε 19
Αυστραλοί στρατιώτες είχαν σκοτώσει παράνομα
39 ανθρώπους και βασάνισαν βάναυσα άλλους
δυο. Οι εν ψυχρώ δολοφονίες είτε καλύφθηκαν,
είτε κατασκευάστηκαν δικαιολογίες ότι οι άοπλοι
αυτοί άνθρωποι ετοιμάζονταν για να επιτεθούν
στους στρατιώτες. Αυτό που τόσα χρόνια ήταν
“κοινό μυστικό”, τώρα επιβεβαιώθηκε. Ηταν
πασιφανές: Τι πάει να κάνει ένας στρατός σε μια
χώρα υπό κατοχή; Αγαθοεργίες; Ασφαλώς όχι! Πάει
να σκοτώσει! Καιρός ο λαός της Αυστραλίας να
απαιτήσει την επιστροφή όλων των στρατευμάτων
της Αυστραλίας από όποια χώρα και αν βρίσκονται.
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γωγός Michael Trautwein
από το Ρένμαρκ βιώνει ένα
τεράστιο πρόβλημα στην
εξασφάλιση αρκετών εργατικών χεριών για να καλύψει
τις παραγγελίες του.
“Μεταξύ της ομάδας μας
θα μπορούσαμε εύκολα να
έχουμε άλλους 15-20 εργαζόμενους. Ψάξαμε αλλά βρήκαμε μόνο τρεις», είπε.
“Αυτό σημαίνει ότι κάθε

μέρα ένα μεγάλο μέρος της
παραγωγής μας μένει και συσσωρεύεται. Χάνουμε χρήματα,
είπε.
“Μια παρόμοια εμπειρία
είχαν το χειμώνα και οι
συσκευαστές εσπεριδοειδών
που δεν μπορούσαν να βρούν
αρκετούς εργάτες”, κατέληξε.
Οι μήνες της συγκομιδής
των φρούτων, είναι κυρίως ο
Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος.

Χρονογράφημα του Νιαζί Κιζιλγιουρέκ: Πικ - νικ στο χώρο των φαντασμάτων...

Πολλοί είδαν στην τηλεόραση την
παράνομη επίσκεψη του τούρκου
Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στην κατεχόμενη κλειστή πόλη της
Αμμοχώστου ο οποίος δήλωνε με
αλαζονεία ότι πήγε εκεί για να κάνει
πικ νικ μαζί με το ανδρείκελο του
που διόρισε στα κατεχόμενα, τον
Εσιν Τατάρ. Αρκετοί μας ρωτήσανε,
τι θα γίνει με τη νέα πρόκληση του
Ερντογάν;
Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα,
χωρίς ξένες πλάτες, με μοναδική
ε ξα ί ρ ε σ η β έ β α ι α τ ο λ α ό τ η ς
Ελλάδας. Είναι γνωστό ότι οι αρχές
και οι αποφάσεις του ΟΗΕ έχουν
καταπατηθεί κατά συρροήν ενώ οι
υποτιθέμενοι εταίροι μας φαίνεται
ότι έχουν περισσότερο κέρδος να
υποβοηθούν και να ενθαρρύνουν από
το παρασκήνιο την Τουρκία.
Συνεπώς, τίποτα το ιδιαίτερο
δεν περιμένουμε να γίνει απ’ αυτά
που ήδη ξέρουμε. Ηταν ακόμη μια
αλαζονική, προκλητική, απειλητική
ενέργεια του τούρκου προέδρου που
θεωρεί ότι απέκτησε αρκετή δύναμη
για να μπορεί να συμπεριφέρεται
απειλητικά στους μικρότερους λαούς
της γύρω περιοχής για να προωθήσει
τα στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα της πλουτοκρατίας που εκπρο-

σωπεί με απότερο στόχο να γλύψει
κανένα κόκκαλο από τον υποθαλάσσιο πλούτο της Μεσογείου που
θα καρπωθούν τελικά οι μεγάλοι
καρχαρίες.
Ομως, δεν θα τα καταφέρει. Αργά
ή γρήγορα θα σκοντάψει στη δύναμη
των λαών που καταπιέζει και θα
φάει τα μούτρα του. Ηδη σκοντάφτει
στον ίδιο το λαό της Τουρκίας που
αντιτίθεται στην πολιτική του αλλά
και στους τουρκοκύπριους που
κάτω από τις δύσκολες συνθήκες
στρατιωτικής κατοχής βρίσκουν το
σθένος να διαδηλώνουν ανοικτά και
να καταδικάζουν τον Ερντογάν και
την Τουρκία. Οι ίδιοι άνθρωποι που
υποτίθεται ότι η Τουρκία πήγε στην
Κύπρο για να τους προστατεύσει.
Πολλές χιλιάδες ήσαν οι τουρκοκύπριοι που διαδήλωσαν ενάντια
στον Ερτογαν κατά την παράνομη
επίσκεψη του στην Αμμόχωστό.
Σας μεταφέρουμε ένα άρθρο
που έγραψε ο τουρκοκύπριος διακεκριμένος καθηγητής του πανεπιστημίου Κύπρου και υπέρμαχος αγωνιστής της επανένωσης της Κύπρου
σε μια ενιαία και ανεξάρητη κοινή
πατρίδα όλων των κυπριων, ο Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ ο οποίος εκλέγεται
ευρωβουλευτής με τη σημαία του

ΑΚΕΛ, του κόμματος των εργαζομένων της Κύπρου:

Πικ νικ στο χώρο των
φαντασμάτων

Αυτοί που ήρθαν στο πικ-νικ
πίστευαν ότι κάθονται σ’ ένα κομμάτι«χαλάλι» γης… που είχε καταληφθεί
με αίμα. Πήγαν να απολαύσουν ένα
πικ-νικ χωρίς να λάβουν υπόψη τις
ψυχές εκεί.
Σοκαρίστηκαν πολύ, όταν είδαν
φαντάσματα που έμοιαζαν με πραγματικούς ανθρώπους. Φοβήθηκαν.
Τα φαντάσματα περνούσαν μέσα
από πόρτες και τοίχους χαλασμένων
σπιτιών.
Περπατούσαν σαν να κοιμούνται..,
λίγο ασταθείς, κινούνταν ήσυχα,
χωρίς κίνηση των ποδιών, σαν να
ολισθαίνουν λίγα εκατοστά πάνω από
το έδαφος.
Ξαφνικά εμφανίστηκε μια μυρωδιά
σαν χαλασμένο αυγό. Η ίδια μυρωδιά
που αναδύεται όταν ανοίγεις έναν
παλιό τάφο.
Ένα παγωμένο αεράκι σάρωσε την
περιοχή του πικ-νικ.
Τα γύρω ζώα τρομοκρατήθηκαν και
πανικοβλήθηκαν.
Οι άνθρωποι που ήρθαν για πικνικ άρχισαν να κρυώνουν.
Ο κρύος αέρας σημάδεψε σαν

έγκαυμα τα σώματα τους.
Τα φαντάσματα είχαν έρθει όχι για
εκδίκηση, αλλά για να εκφράσουν το
παράπονό τους. Μάταια βεβαίως…
Αυτός ο τόπος τους άνηκε και από
εκεί βίαια εκδιώχθηκαν. Μερικοί είχαν
αιφνίδιο θάνατο.
Λόγω της αδικίας και του πόνου
που ξαφνικά βίωσαν, δεν μπορούσαν
να κόψουν τους δεσμούς τους με
αυτόν το τόπο.
Στ η μ ε τά - θ α ν α το ν ζω ή δ ε ν
μπόρεσαν να βρουν γαλήνη.
Η αναζήτηση δικαιοσύνης δεν
επέτρεψε την ολοκλήρωση του
ταξιδιού τους στον άλλο κόσμο.
Ήθελαν να εξαλειφθεί αυτή η
αδικία για να ηρεμήσουν οι ψυχές
τους.
Τα φαντάσματα πρώτα προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τους
ανθρώπους που ήρθαν για πικ-νικ
με νοήματα. Είδαν όμως, ότι δεν
λειτουργεί και στράφηκαν σε λεκτική
επικοινωνία:
«Σαν παιδιά είμασταν χαρούμενοι
εδώ, όμορφους κήπους ειχαμε,
γιασεμιά, τριαντάφυλλα, πορτοκάλια.
Δεύτερο μας σπίτι ήταν η θάλασσα.
Μια μέρα του Αυγούστου βιαστικά
μας έδιωξαν.
Το φαγητό μας στο τραπέζι

και η πανσέληνος στον ουρανό,
καθηλώθηκαν. Δεν έχουμε τόπο, δεν
έχουμε γαλήνη» .
Ο αρχηγός των πικνικ-ατζήδων
εξεπλάγηκε, αναστατώθηκε, και
άρχισε να φωνάζει:
«Έχουμε μάρτυρες εδώ…»
Αλλά η χορωδία των φαντασμάτων
συνέχιζε :
«Οι νεκροί σας μας σκότωσαν.
Έκλεψαν τα σπίτια μας και έσβησαν
την εστία μας. Έκλεψαν τη θάλασσα
μας.»
Ο επικεφαλής των πικνικ-ατζήδων
οργισμένος στράφηκε προς τον βοηθό
του:
«Εσίν, τι λένε αυτοί; Τι θέλουν;
Γιατί μας ενοχλούν;»
«Λεφτά θέλουν, αφέντη μου…»
είπε ο Εσίν.
Τα λόγια αυτά του Εσίν πόνεσαν
τόσο πολύ τα φαντάσματα, που όπως
έφτασαν, γλίστρησαν λίγο πάνω από
το έδαφος και εξαφανίστηκαν μέσα
από τα χαλάσματα.
Καθώς έφευγαν, έλεγαν ένας στον
άλλο:
«Αυτοί είναι πιο νεκροί από
εμάς…»
* Το κείμενο είναι γραμμένο από
τον τ/κύπριο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ.
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Τοπική επικαιρότητα
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

φοδος σημειώθηκε το
τελευταίο διάστημα με
νέο καλπασμό στους
αριθμους των θυμάτων από τον
κορονοϊό σε αρκετές χώρες του
κόσμου. Στην Αμερική, Μεξικό,
Βραζιλία, Ελλάδα, Γαλλία και
αλλού. Από τη μια η απειλή
του κορονοϊού και από την
άλλη το χτύπημα τρομοκρατών
στη Νίκαια - όπου οι λάμες
των μαχαιριών άστραψαν με
αποτέλεσμα τριών θανάτων εν
ψυχρώ και τον αποκεφαλισμό
μιας αθώας γυναίκας μέσα
στο χώρο της εκκλησίας όπου
πήγε ν’ ανάψει το κερί της. Το
αίσθημα της ανασφάλειας και
της αβεβαιότητας πλανάται
πάνω από τα κεφάλια του
κοσμάκη καθημερινά... Και μη
χειρότερα Παναγιά μου!..
ι αυτά καθώς οδεύουμε προς τις γιορτινές
ημέρες των Χριστουγέννων και να υποδεχτούμε το νέο
χρόνο που δεν είναι και πολύ
μακριά. Κρίμα και είχαμε άλλες
προσδοκίες διαφορετικές καθώς
ακούγαμε άλλες ενθαρρυντικές
δηλώσεις για εφεύρεση προληπτικών εμβολίων που θα έβαζαν
τέρμα στην διασπορά του κακού
ιού Covid19...
οβία και αβεβαιότητα
συνθλίβουν την αισιοδοξία του κόσμου
κατά όπως μας βγαίνουν τα
πράγματα. Και η ζωή τραβάει
την ανηφόρα. Από τη μια η
εκδήλωση του κορονοϊού, από
την άλλη σ’ αυτή την κρίσιμη
καμπή που μπαίνει η ζωή
μαγειρεύεται και ένας τρομερός
τρομονόμος από τον κ. Βρούτση εκεί στην πρώτη πατρίδα,
που στην υπάρχουσα δυσκολία
της ζωής προστίθεται ένα ακόμη
δυσβάστακτο βάρος στην καμπούρα του εργαζόμενου λαού.
Σ’ αυτή την ήδη φορτισμένη
ατμόσφαιρα με ένα σωρό
δυσκολίες όπως οι δημεύσεις
με δημοπρασίες της πρώτης
κατοικίας - έρχονται τώρα με το
νέο αντεργατικό νόμο κι άλλα
ψαλιδίσματα δικαιωμάτων που
κάνουν δυσκολότερη τη ζωή των
ανθρώπων της δουλειάς και του
μόχθου.
ικονομικές επιπτώσεις
στο μεϊντάνι της ζωής
από τα κρούσματα του
κορονοϊού με νέα lockdowns,
με μειώσεις εργατικών χεριών
στην παραγωγή, με δυσκολίες
μεταφοράς προϊόντων κλπ,
στρέφουν τους οικονομικούς
δείκτες σε καλπασμό αντί προς
τα πάνω αντίστροφα προς τα
κάτω. Κι αυτό αποτελεί μια
επιπρόσθετη ανησυχία. Ηδη
στις ημέρες που η διασπορά
του κορονοϊού ανέβαινε τη δική
του κλίμακα, τα χρηματιστήρια
ανά τον κόσμο ακριβώς στις
ίδιες ημέρες μίλησαν αλλοιώτικα
οι αριθμοί με βουτιές που
προοιωνίζουν τα χειρότερα που
έρχονται να μπουν στη ζωή μας.
ομές της διατροφικής
α λυ σ ί δ α ς δ ε ί χ ν ο υ ν
σαν σε καθρέπτη την
άνοδο των τιμών των προϊόντων
που ήταν ο τιμάριθμος σε
βασικά είδη πέρυσι και που
βρίσκονται τώρα στην εποχή
τους κορονοϊού. Η ακρίβεια της
ζωής χτυπάει την πόρτα μας.
Αλλά δεν τόχει συνειδητοποιήσει
ακόμη ο κόσμος. Αυτά πρέπει
να τα βλέπουν οι πολιτικοί που
κόπτονται ότι είναι στην υπηρεσία των ψηφοφόρων τους.
Και η ακρίβεια αυτή έχει όνομα.
Λέγεται απληστεία!
νεομωαμεθανιστής
σ ο υ λ τ ά ν ο ς Τα γ ί π
Ερντογάν της Τουρκίας
παρα-άπλωσε τον τραχανά του
κάτω από τον ήλιο. Ξέρω ότι
είναι μια λέξη πολυ-ειπωμένη
αυτή. Ας την πούμε για άλλη
μια φορά, καλό κάνει όχι κακό.
Οταν του ανθρώπου η κκελλέ
(η κεφαλή) συνεπαίρνεται και
γεμίζει από σωβινιστικά και
εθνικιστικά κατάλοιπα, τότε δυο
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τινά μπορούν να συμβούν στον
άνθρωπο. Η θα γίνει ένας άλλος
Αδόλφος Χίτλερ και θα φάει την
κκελλέ του ή η μεγαλο-φαντασια
του θα τον κάνει έναν άλλο κόμη
Μοντεχρίστο που με το σπαθί
του θα καρφώνει φανταστικούς
εχθρούς στο διάβα της ζωής
του. Ετσι που απλώθηκε από
τη Σομαλία μέχρι τη Λιβύη, μέχρι
τη Συρία και το Ιράκ και λίγο
παραπάνω μέχρι τον Κάυκασο
και στο Ναγκόρνο καρανπάχ, εμ
τα θέλει ο πισινός του.
τάση ζωής του έγινε η
βόρεια Κύπρος να την
προσαρτίσει στην τουρκική επικράτεια γράφοντας στα
παλιά του τα παπούτσια διεθνείς
νόμους και συμφωνίες. Την
ίντριγκα και την προβοκάτσια
την έχει αναγάγει σε δική του
επιστήμη. Τον τελευταίο καιρό
έχει κάνει κρυφόν αρραβώνα τις
σχέσεις του με τα απομεινάρια
της γκαγκστερίας των τζιχαντιστών. Σε όποιο μέρος του
κόσμου θίγεται το όνομα του
προφήτη του Αλλάχ, ο νεομωαμεθανιστής σουλτάνος
Ε ρ ν το γ ά ν το λα β α ί ν ε ι σ ε
προσωπική δική του υπόθεση.
Και αμολάει το λεφούσι των
τζιχαντιστών με το έγκλημα
και το αίμα να επιβάλουν την...
παγκόσμια τάξη. Σήμερα στη
Γαλλία, αύριο στην Γερμανία και
τράβα κορδόνι. Εχει κάμποσα
εκατομμύρια δικούς του μετανάστες εκεί...
υτοδιορίστηκε ο νέος
σουλτάνος εθελοντικά
ως “υπερασπιστής” του
προφήτη Μωάμεθ. Το εθνικό του
νόμισμα βουλιάζει και αδυνατεί
να το καταλάβει. Οι αγορές
νέων οπλικών συστημάτων τον
απασχολούν περισσότερο. Η
ανεργία στην Τουρκία καλπάζει
κι αυτή. Με σωβινιστικές κορώνες δεν χορταίνει η πείνα του
λαού. Ηρθαν τώρα και οι σεισμοί
στην Σμύρνη. Το χάσμα της
φτώχειας ανοίγει πιότερο τη
ψαλίδα. Αν δεν προσγειωθεί
και να αλλάξει ρότα, κακό της
κεφαλής του τον περιμένει απ’
τον ίδιο του τον λαό...
ιμήσαμε και την ημέρα
της αθάνατης εποποιίας
του περήφανου και
μυριόστομου Οχι στο φασισμό
του Ελληνικού λαού για την
28η Οκτωβρίου 1940 που
αντιστάθηκε στην απαρχή του
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου στα χιονισμένα βουνα
της Αλβανίας. Δόξα και τιμή
στα στρατευμένα παιδιά του
Ελληνικού λαού και σε όλους
τους άνθρωπους καλής θέλησης
που υπερασπίστηκαν τίμια και
με συνέπεια τη δημοκρατία, την
εθνική ελευθερία και την ειρήνη
και κατοπινά αντιστάθηκαν στην
φασιστική ναζιστική κατοχή.
Δόξα και τιμή σε όλους εκείνους
που άφησαν χέρια, πόδια ή
άλλα μέλη του σώματος στα
πεδία των μαχών και δίνοντας
ακόμη την ίδια τους τη ζωή για
τη χιλιάκριβη τη λευτεριά.
ε αυτή την ευκαιρία,
η στήλη βαθειά
υποκλίνεται και
στην αντοχή και υπομονή
που επέδειξε εφτά ολόκληρα
χρόνια περπατώντας το δικό
της Γολγοθά, αγέρωχη, περήφανη κόρη της Ελληνικής
Δημοκρατίας η Μάγδα Φύσσα
- που έγινε μάνα όλων μας.
Υποκλινόμαστε σεμνά σ’ αυτή
την άξια μάνα ενός άξιου γιου
του Παύλου Φύσσα. Ενός
νεαρού παληκαριού που στον
ανθό της ηλικίας του ύπουλα και
άδικα έπεσε νεκρό το παληκάρι
από τη λάμα του μαχαιριού
της ναζιστικής συμμορίας. Η
δικαιοσύνη μίλησε: Εγκληματική
οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Η
δημοκρατία νίκησε Ο Παύλος
ζει, οι ναζί στη φυλακή! Η δημοκρατία στη βουλή ο φασισμός
στη φυλακή!...
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Ελλάδα: Το φασιστικό κράτος
του Μεταξά με βρετανικές τσέπες
Επιμέλεια: Μιχάλης Μιχαήλ

Η γερμανική επέλαση στη
νοτιοανατολική Ευρώπη υπήρξε, όπως
δήλωνε ο Χίτλερ αρχές Μαΐου του
1941, «ένα προληπτικό μέτρο κατά
της προσπάθειας των Βρετανών να
εγκατασταθούν, μέσα στις συνθήκες
χάους του ελληνοϊταλικού πολέμου,
κρυφά στα Βαλκάνια, προκειμένου
να επιφέρουν κάποια εξέλιξη, κατά
το πρότυπο των στρατευμάτων (που
αποβιβάστηκαν) στη Θεσσαλονίκη τον
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο».
Το απόσπασμα ρίχνει φως σε
δύο πλευρές της πολιτικής σκέψης
του Χίτλερ, που διευκολύνουν την
κατανόηση της γερμανικής στάσης
απέναντι στην Ελλάδα πριν από την
28η Οκτωβρίου.
Από τη μία πλευρά ο Χίτλερ
έπαιρνε στα σοβαρά αποκλειστικώς
τις Μεγάλες Δυνάμεις ως συνεργούς
της πολιτικής σκηνής, ενώ η πολιτική
του προς τις μικρότερες χώρες ήταν
συνάρτηση των διεθνών συνθηκών.
Από την άλλη πλευρά αντιμετώπιζε
όλα τα πολιτικά και στρατιωτικά
δρώμενα μέσα από το πρίσμα της
γερμανικής ήττας του 1918, που δεν
μπορούσε να «χωνέψει», όπως και
πολλοί συμπατριώτες του, και είχε την
πρόθεση να μετατρέψει σε μεγαλειώδη
θρίαμβο με μία επόμενη προσπάθεια.
Παρ’ όλο που η ναζιστική χώρα
βρισκόταν σε κατάσταση πολεμικής
προετοιμασίας, υπήρχε ανάγκη να
διατηρηθούν ήπιοι τόνοι. Κατ’ αρχάς
έπρεπε να εξασφαλιστούν εξοπλισμοί,
κατά παράβαση της Συνθήκης των
Βερσαλιών, δηλαδή κρυφά και υπό
την κάλυψη συνεχών προσπαθειών
ειρηνικής διπλωματίας.
Οι εξοπλισμοί υπήρξαν όχι
μόνον πολιτικό αλλά και οικονομικό
πρόβλημα, αφού κόστιζαν πολύ
περισσότερο απ’ όσο ήταν σε θέση
να διαθέσει η Γερμανία. Γι’ αυτό
ελήφθη μέριμνα για σύναψη διμερών
συμφωνιών εξωτερικού εμπορίου
βασισμένων σε συμψηφισμό, δηλαδή
ανταλλαγή προϊόντων και καταγραφή
τυχόν υπολοίπου.

Οι εμπορικές σχέσεις της
Γερμανίας με τα Βαλκάνια

Στην Ευρώπη οι πρώτοι εταίροι
των Γερμανών στον τομέα του
συμψηφισμού υπήρξαν σε πρώτη
γραμμή οι βαλκανικές χώρες -γεγονός καλοδεχούμενο στα κλίμα της
πολεμικής προετοιμασίας, επειδή
βρίσκονταν σε χώρο που θα αποκλειόταν σε κατάσταση επείγουσας
ανάγκης.
Η νοτιοανατολική Ευρώπη εφοδίαζε
τη Γερμανία όχι μόνο με γεωργικά
προϊόντα.
Στην περίπτωση της Ελλάδας η
Γερμανία εφοδιαζόταν με καπνά αλλά
και με ορυκτά. Η Ρουμανία έστελλε
το ζωτικής σημασίας πετρέλαιο, όπως
και μεταλλεύματα, ιδιαίτερα χρώμιο –
στοιχείο απαραίτητο στον εξευγενισμό
του χάλυβα των εξοπλισμών– όπως
και βωξίτη, χρήσιμο στην κατασκευή
αεροσκαφών.
Ενώ στη Γερμανία οι εξοπλισμοί
αναπτύσσονταν με εκρηκτικούς
ρυθμούς, οι εμπορικοί εταίροι
συνέρχονταν από την παγκόσμια
οικονομική κρίση. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο δημιουργήθηκε ένα απόθεμα
προϊόντων προς εξαγωγή, όπως
και πιστώσεων συμψηφισμού προς
όφελος των βαλκανικών χωρών, πράγμα που σημαίνει ότι είτε θα υπήρχε
ανάγκη αύξησης των εισαγωγών από
τη Γερμανία είτε περιορισμού των
εξαγωγών προς το Ράιχ.
Προκειμένου να μη θιγούν τα αποθέματά τους, οι βαλκανικές χώρες
κατέβαλλαν προσπάθεια να επενδύσουν στη Γερμανία με ολοένα
περισσότερες παραγγελίες.
Έτσι, παραμονές του πολέμου τα
Βαλκάνια είχαν όντως μεταβληθεί σε
μία σημαντική βάση ανεφοδιασμού της
γερμανικής οικονομίας.
Ο Ι. Μεταξάς προσπαθούσε να
ισορροπήσει μεταξύ Βρετανίας και
Γερμανίας. Στη φωτογραφία ο Μεταξάς
με τον Υπουργό Προπαγάνδας της
Ναζιστικής Γερμανίας Γιόζεφ Γκέμπελς
στην Αθήνα.

Το εμπόριο με τη Γερμανία και
η δικτατορία Μεταξά

Η (ίδια) δυναμική των διμερών

Υπο
εμπορικών συμφωνιών έχει σχολιαστεί
επίσης και ως σημαντικός παράγοντας
στην εγκαθίδρυση της δικτατορίας του
Μεταξά.
Προς επίλυση του προβλήματος
του πλεονάζοντος συμψηφισμού –με
το τριπλό σενάριο κρίσης στα καπνά,
ανεργίας και πολιτικής– ως αναγκαία
κρινόταν η σύναψη σημαντικών
συναλλαγών με τη Γερμανία, όπου
εξαιτίας των εντάσεων και των προσπαθειών εξοπλισμού ήταν απαραίτητη
η αγορά όπλων.
Ο σχηματισμός κοινοβουλευτικής
κυβέρνησης περιελάβανε –όπως
προέβλεπε η συμφωνία Σοφούλη
– Θεοτόκη της 22ας Ιουλίου 1936–
την αποκατάσταση των βενιζελικών
αξιωματικών, η προτίμηση των οποίων
για τη Γαλλία θα έθετε τουλάχιστον
υπό κριτική το εμπόριο όπλων με τη
Γερμανία. Γι’ αυτό την 23η Ιουλίου ο
βασιλιάς παραχώρησε στον Μεταξά
εξουσιοδότηση για την εγκαθίδρυση
δικτατορίας, όχι μόνον επειδή δεν
συμφωνούσε με την αποκατάσταση
των βενιζελικών, αλλά και για να
προωθήσει τον εκσυγχρονισμό του
στρατεύματος και να αναχαιτίσει την
εξάπλωση του κομμουνισμού.

Οι Βρετανοί «δένουν» Ελλάδα
και Τουρκία

Από το 1938 έκαναν την οικονομική
τους εμφάνιση στα Βαλκάνια οι
Βρετανοί και παραχώρησαν στις στρατηγικώς σημαντικές χώρες, δηλαδή
Ελλάδα και Τουρκία, δάνεια εξαγωγών.
Μετά την έναρξη του πολέμου
κατέβαλαν, στο πλαίσιο της τακτικής
αποκλεισμού, έντονες προσπάθειες
για τον τερματισμό ειδικών εμπορικών
συμφωνιών, όπως και για την αγορά
των αποθεμάτων.
Έτσι
επιτεύχθηκε,
για
ν’
αναφέρουμε μόνο το σημαντικότερο
παράδειγμα, η σχεδόν ολοκληρωτική
παύση των εισαγωγών στη Γερμανία
χρωμίου, που προέρχονταν από τη
νοτιοανατολική Ευρώπη.
Με την κυβέρνηση των Αθηνών
οι Βρετανοί σύναψαν ήδη την 7η
Σεπτεμβρίου 1939 προσωρινή συμφωνία σε καιρό πολέμου, βάσει της
οποίας καθορίζονταν τα ανώτατα
επιτρεπτά όρια εξαγωγών ελληνικών
προϊόντων στη Γερμανία.
Περαιτέρω συμφωνία τον Ιανουάριο
1940 συνέβαλε στην πραγμάτωση
των βρετανικών στόχων και σε ό,τι
αφορά την εκμίσθωση του ελληνικού
εμπορικού στόλου.
Οι Γερμανοί, από την πλευρά
τους, κατέστησαν σαφές στην Ελλάδα
ότι θεώρησαν την προτίμηση του
αντιπάλου ως «σοβαρή απόκλιση από
τη γραμμή ουδετερότητας», χρειάστηκε
όμως να το αποδεχθούν.
Και μόνον όταν η κατάρρευση της
Γαλλίας ανέτρεψε τα κέντρα βάρους
των πολιτικών εξουσιών, η Αθήνα
αναγκάστηκε, Σεπτέμβριο του 1940,
να κάνει συμβιβασμούς και, για παράδειγμα, να συνεχίσει τις εξαγωγές
χρωμίου σε ποσότητες ίσες με το
ήμισυ των προπολεμικών.
Στο σκεπτικό των Γερμανών, όσον
αφορά την ελληνική ουδετερότητα,
συνέβαλαν και ορισμένα ντοκουμέντα
που κατασχέθηκαν στη Γαλλία. Σε
κάποιες σημειώσεις από το γαλλικό
Υπουργείο Εξωτερικών αναφερόταν
πως «η ελληνική κυβέρνηση τηρεί
πολιτική ουδετερότητος, που επισήμως
είναι αυστηρή, κρυφά, όμως, στρέφεται
προς την αγγλογαλλική συνεργασία.
Έλλην αξιωματικός του Γενικού

Επιτελείου απεστάλη στην Άγκυρα
προκειμένου να έρθει σ’ επαφή με
το στρατηγό Βεϊγκάν (Weygandεπικεφαλής της γαλλικής στρατιάς της
Ανατολής) και να συμμετάσχει στην
επέκταση ορισμένων σχεδίων για
κοινές επιχειρήσεις».

Χίτλερ: Εχθρική η Ελλάδα

«Η Ελλάδα ουσιαστικά», τόνιζε ο
Χίτλερ στις 28 Αυγούστου στον Ιταλό
Υπουργό Εξωτερικών, «είναι αντίπαλος
της Ιταλίας και της Γερμανίας» και
η στάση της απέναντι στις δυνάμεις
του Άξονα συντελούσε «πρόβλημα
σκοπιμότητας».
Παρ’ όλο που ο Χίτλερ βασικά
αναγνώριζε πως τα δυτικά Βαλκάνια
βρίσκονταν στη σφαίρα ενδιαφέροντος
της Ιταλίας, εξόρκιζε τους συμμάχους
της να παραιτηθούν από τα σχέδιά
τους για Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα.
Πέραν της προσβολής των
οικονομικών συμφερόντων της Γερμανίας, ο Χίτλερ έτρεφε φόβους
μήπως μία περιπέτεια των Ιταλών στα
Βαλκάνια έπαιρνε διαστάσεις και είχε
σοβαρές συνέπειες, όπως την επάνοδο
των Βρετανών στην ευρωπαϊκή
ήπειρο, πιθανόν σε συνδυασμό με
την είσοδο της Τουρκίας στον πόλεμο
ή μία επέμβαση της ΕΣΣΔ, που θα
συνιστούσε απειλή για τη Ρουμανία και
τις παροχές πετρελαίου.
Έτσι ο Χίτλερ τον Αύγουστο του
1940 πρόβαλε βέτο, όταν η Ρώμη
προκάλεσε οξεία κρίση στις σχέσεις με
την Ελλάδα μέσω προπαγάνδας (την
αλβανική «Irredenta» στην Ήπειρο)
και με στρατιωτική πρόκληση (τον
τορπιλισμό της «Έλλης»), «Παρά
την “ήπια” έκβαση», προειδοποίησε
ο Έλληνας πρέσβης στη Ρώμη, «η
γερμανική αντίθεση δεν αποτελεί
ασφάλεια, εφόσον συνδέεται με ένα
συγκεκριμένο πολεμικό γεγονός και
υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να
εκτονωθεί από ώρα σε ώρα».

Στόχος η επίθεση στην ΕΣΣΔ

Παράλληλα ο Χίτλερ ακολουθούσε
τακτική «δύο παράλληλων γραμμών».
Για να δημιουργήσει ευνοϊκές
προϋποθέσεις
εκκίνησης
στην
περίπτωση επίθεσης εναντίον της
ΕΣΣΔ και ιδιαίτερα για να εξασφαλίσει
τις πηγές πρώτων υλών της
ανατολικής Ευρώπης, δεν απέστειλε
δυνάμεις μονάχα στη Φινλανδία
-που είχε αναγνωριστεί από το 1939
με σαφήνεια ως σφαίρα σοβιετικής
επιρροής και συμφερόντων- αλλά και
μία μεραρχία πεζικού στη Ρουμανία,
πράγμα που υπήρξε ο σπινθήρας για
το φιτίλι της ιταλικής επιχείρησης κατά
της Ελλάδας.
Ο Μουσολίνι, που για περίεργο
λόγο δεν είχε ενημερωθεί από τον
επιθετικών πεποιθήσεων Υπουργό
Εξωτερικών του περί των γερμανικών
προθέσεων, εξεμάνη: «Ο Χίτλερ με
έθετε πάντοτε προ τετελεσμένων γεγονότων. Αυτή τη φορά θα τον πληρώσω
με το ίδιο νόμισμα: θα ανακαλύψω
από τον Τύπο ότι εγώ εισέβαλα στην
Ελλάδα».
Το πρόβλημα αυτό, δηλαδή πόσα
γνώριζε ο Χίτλερ στ’ αλήθεια σχετικά
με ης ιταλικές διαθέσεις επίθεσης,
έχει υπάρξει αντικείμενο πολλών και
αντίθετων συζητήσεων.
*Το κείμενο βασίζεται σε άρθρο
του Κασπάρ Ντραϊντονπέλ, ιστορικού,
υποψήφιου διδάκτορα Ελεύθερου
Πανεπιστημίου Βερολίνου, που δημοσιεύθηκε στα «Ιστορικά» της Ελευθεροτυπίας τον Οκτώβριο του 2001..
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΑΔΕΛΑΙΔΑ - ΚΟΥΡΣΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Εσβησε η κούρσα Adelaide 500

Η κούρσα αυτοκινήτων supercar Adelaide
500 δεν θα τρέξει ξανά, βάζοντας τέλος σ’
αυτόν τον αγώνα που ήταν ο μεγαλύτερος
αγώνας δρόμου στο αυστραλιανό ημερολόγιο
για περισσότερα από 20 χρόνια. Ηταν ένα
μεγάλο γεγονός που προσέλκυε εκατοντάδες
χιλιάδες οπαδών του σπορ από όλη την
Αυστραλία με τεράστια οικονομικά οφέλη για
την τοπική οικονομία.
Η κούρσα που επρόκειτο να γίνει
τον ερχόμενο Μάρτιο του 2021 θα ήταν η
τελευταία στο πλαίσιο της ισχύουσας
σύμβασης, αλλά έχει καταργηθεί και δεν
θα γίνει καθόλου λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού.
Η Επιτροπή Τουρισμού της Νότιας
Αυστραλίας (SATC) ανέφερε ότι η σύμβαση
δεν θα ανανεωθεί.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Επιτροπής
Τουρισμού Ρόντνεϊ Χάρεξ δήλωσε ότι έχουν
διερευνηθεί όλες εκδοχές για να διατηρηθεί η
εκδήλωση ζωντανή.
“Στο τέλος της ημέρας, κάτω από τις
υπάρχουσες συνθήκες δεν είμαστε σε θέση να
αναμένουμε ένα βιώσιμο, επιτυχημένο μέλλον
για την εκδήλωση για το επόμενο έτος και
μετά,” είπε ο κ. Harrex.
“Λόγω του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας
σχετικά με ττις πιθανότητες να συνεχίσει με
επιτυχία το αθλητικό γεγονός μελλοντικά, έχει
ληφθεί η απόφαση ότι δεν θα είναι βιώσιμο
να διεξαχθεί ο αγώνας το επόμενο έτος, και
συνεπώς δεν θα επιδιώξουμε ανανέωση της
σύμβασης για τα επόμενα χρόνια”, είπε.
Ο πρωθυπουργός που κατέχει και το
χαρτοφυλάκιο του Τουρισμού Στίβεν Μάρσαλ
δήλωσε ότι η απόφαση ακύρωσης της
εκδήλωσης του επόμενου έτους ελήφθη μετά
από προσεκτική μελέτη.
“Το Superloop Adelaide 500 έχει μια
παρουσία στην πόλη μας για πάνω από 20
χρόνια,” είπε ο κ. Μάρσαλ.
“Παραμένουμε ένθερμοι υποστηρικτές του
αυτοκινητιστικού αθλητισμού και θα κινηθούμε
γρήγορα για να αξιολογήσουμε όλες τις
επιλογές για τις μελλοντικές διοργανώσεις
μηχανοκίνητου αθλητισμού.”
Το Adelaide 500 ήταν ένα από τα
μεγαλύτερα γεγονότα στο ημερολόγιο
της Νότιας Αυστραλίας, προσελκύοντας
εκατοντάδες χιλιάδες θεατές στον αγώνα.
Η τελευταία διοργάνωση, τον Μάρτιο του
2020 προσέλκυσε τον χαμηλότερο αριθμό
φιλάθλων από το 2003, με 206.000 άτομα
κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών της
εκδήλωσης.
Διάφοροι παράγοντες κατηγορήθηκαν για

ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ελλειψη φθηνών
εργατικών χεριών

Λόγω κορονοϊού έκλεισε η πόρτα
για το φθηνό εργατικό προσωπικό
που χρησιμοποιούσαν πολλές εταιρίες
της Αυστραλίας, ιδιαίτερα τα αγροτικά
μονοπώλια, τα τελευταία χρόνια. Μια
καλλιεργητής λαχανικών στη Βόρεια
Κουηνσλάνδη λέει ότι δεν μπορεί να
καλλιεργήσει το επόμενο έτος μετά
τη λήψη της δύσκολης απόφασης
να οργώσει το τελευταίο μέρος της
καλλιέργειας του 2020 μέσα στο έδαφος.
Στηριζόμενη στους ξένους εποχιακούς
εργάτες backpackers για να μαζέψει και
να συσκευάσει τα κολοκυθάκια της, η
Lorelle McShane είπε ότι έμεινε χωρίς
επιλογή αφού το προσωπικό της έφυγε
από το αγρόκτημα για να επιστρέψει στις
δουλειές της πόλης.
«Αφήσαμε περίπου $150.000 αξίας
κολοκύθια να σαπίσουν στο χωράφι»,
είπε.
“Αφήσαμε μεγάλο μέρος της παραγωγής μας να καταστραφεί αν και η
τρέχουσα τιμή αγοράς ήταν $30 ο δίσκος.
“Αν δεν υπάρχει αρκετός αριθμός
εργατών στην Αυστραλία για να ξεκινήσει
τον επόμενο χρόνο, δεν νομίζω ότι θα
καλιεργήσουμε τίποτα”, είπε.
Μεταξύ των περιοχών που έχουν
πληγεί περισσότερο είναι οι πόλεις
κατά μήκος της ανατολικής ακτής του
Κουίνσλαντ, η Riverina, οι περιοχές της
Τασμανίας και οι περιοχές καλλιέργειας
φρούτων της Βικτώριας και της Νότιας
Αυστραλίας.
Να σημειωθεί ότι οι αγρότες, οι
ιδιοκτήτες ξενώνων, η βιομηχανία και
κυβερνητικοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν συναντήσεις σε διάφορα
σημεία της Αυστραλίας στην προσπάθεια
τους να εξεύρουν λύση στην έλλειψη
εργατικών χεριών.
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Πότε και πως
καθιερώθηκε

Επιμέλεια: Μιχάλης Μιχαήλ
Κάθε φορά η αλλαγή του χρόνου αναπτερώνει
ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Μόνο που κατά κύριο
λόγο οι ελπίδες αυτές εξανεμίζονται αφού χρόνο με το
χρόνο οι συνθήκες στον κόσμο χειροτερεύουν.
Αλήθεια, διερωτηθήκαμε ποτέ, από πότε
γιορτάζεται η πρωτοχρονιά;
Ψάχνοντας μέσα στην ιστορία διαπιστώνουμε ότι ο
γιορτασμός της πρωτοχρονιάς δεν είναι εφεύρεση του
σύγχρονου ανθρώπου αλλά πηγαίνει πολλούς αιώνες
πίσω. Θα λέγαμε ότι φτάνει μέχρι τους πρώτους
ανθρώπινους πολιτισμού, αλλά γιορταζόταν σε
διαφορετικές περιόδους και με διαφορετικές μορφές.

Στη Βαβυλώνα η πρώτη καταγραφή

Στιγμιότυπο από την περυσινή αυτοκινητιστική διοργάνωση Adelaide 500
την πτώση αυτή, συμπεριλαμβανομένων των
πυρκαγιών, της πανδημίας κορονοιού και
της διάλυσης της αυστραλιανής βιομηχανιας
αυτοκινήτων και της παραδοσιακής
αντιπαλότητας ανάμεσα στη Holden και τη
Ford.
Σε δήλωσή της η διοργανώτρια
εταιρία Supercars Τσάμπιονσιπ, δήλωσε
ότι απογοητεύτηκε με την απόφαση της
πολιτειακής κυβέρνησης.
“Εάν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, η
κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας αποφασίσει
να ξαναρχίσει το Adelaide 500, θα είμασταν
ευτυχείς να είμαστε και πάλι εκεί”, είπαν οι
διοργανωτές.
Ο πρώην υποστηρικτής του αγώνα Mike
Drewer είπε ότι η απόφαση δεν ήταν κεραυνός

εν αιθρία.
“Δεν με εκπλήσσει το γεγονός ότι σταματάει
η διοργάνωση και προφανώς οι εξελίξεις όπως
ο κορονοιός έπαιξαν το ρόλο τους”, είπε ο κ.
Drewer.
“ Α λ λά ν ο μ ί ζω ότ ι ε ί ν α ι μ ε γ ά λ η η
απογοήτευση, διότι ήταν ένα μεγάλο ετήσιο
αθλητικό γεγονός που ζωντάνευε την πόλη
μας. Ηταν το μεγαλύτερο γεγονός.
“Μιλάτε με τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια
- ήταν ένα τεράστιο γεγονός και έχει χαθεί
προφανώς από το τεράστιο ημερολόγιο της
Νότιας Αυστραλίας.”
Η Επιτροπή Τουρισμού είπε ότι τα χρήματα
του κράτους που προορίζονταν για την κούρσα
Adelaide 500 θα χρησιμοποιηθούν για νέες
εκδηλώσεις.

ΒΡΟΧΕΣ "ΧΡΥΣΑΦΙ" ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Περίοδο ανάκαμψης βλέπουν οι αγρότες

Oι κτηνοτρόφοι της κεντρικής Αυστραλίας τολμούν
και πάλι να ονειρεύονται την
ανοικοδόμηση των αριθμών
των ζώων τους μετά από
χρόνια ξηρασίας
Η βροχή το Σεπτέμβριο
έσπασε τα ρεκόρ σε όλο
το βόρειο τμήμα Νότιας
Αυστραλίας, και ενώ δεν
πήραν όλοι τη βροχή που
επιθυμούσαν αρκετοί κτηνοτρόφοι βλέπουν τα οφέλη με
τις περιοχές να πρασινίζουν
και πάλι.
Λόγω της ξηρασίας, οι
αγρότες και οι κτηνοτρόφοι
έπρεπε να πουλήσουν ζώα
που δεν μπορούσαν πλέον
να ταΐσουν ή να πληρώσουν
για να τα βοσκήσουν σε πιο
πράσινα βοσκοτόπια.
Αυτό άφησε κάποιους
κτηνοτρόφους σε δύσκολη
θέση εφόσον δεν μπορούσαν
να πουλήσουν ζώα και
να βγάλουν λεφτά για τις
επιχειρήσεις τους.
Εντούτοις, οι ιδιοκτήτες
τους σταθμού Holowiliena
κοντά στο Hawker στα ενδότερα της Νότιας Αυστραλίας

Στην Αίγυπτο

Οι Αιγύπτιοι γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά βάσει του
λαμπρότερου αστεριού Σείριου, τον μήνα του Θωθ,
του θεού της σελήνης και της σοφίας.

Στην αρχαία Ελλάδα

Στην αρχαία Ελλάδα δεν συναντούμε γιορτασμό
της πρωτοχρονιάς αλλά συναντούμε τον γιορτασμό
της αρχής κάθε μήνα, η οποία ονομαζόταν νουμηνία.
Ωστόσο ο καινούργιος χρόνος ξεκινούσε κατά
τη φθινοπωρινή ισημερία και ήταν συνδεδεμένος με
την κίνηση του ήλιου και όχι της σελήνης όπως στη
Μεσοποταμία. Το ημερολόγιο των Ελλήνων διαδόθηκε
με τις κατακτήσεις του Αλέξανδρου σε όλο τον τότε
γνωστό κόσμο.

Η ρωμαϊκή Πρωτοχρονιά

Τα πράγματα άλλαξαν με την ρωμαϊκή κατάκτηση
όπου ξεκίνησε να γιορτάζεται η Πρωτοχρονιά.
Αρχικά για του Ρωμαίους η πρώτη του χρόνου
ήταν τον Μάρτιο, αφού το ημερολόγιο τους ξεκινούσε
τον Μάρτιο και τελείωνε τον Δεκέμβριο.
Αργότερα, προστέθηκαν δύο ακόμα μήνες
στο ημερολόγιο των Ρωμαίων, ο Ιανουάριος και ο
Φεβρουάριος και το 153 π.Χ., η ρωμαϊκή σύγκλητος
αποφάσισε το ρωμαϊκό πολιτικό έτος να αρχίζει την
1η Ιανουαρίου, όταν και ορκίζονταν οι ετήσιοι ύπατοι
και οι πραίτορες. Το 46 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρας
δημιούργησε το Ιουλιανό Ημερολόγιο, που η 1η
Ιανουαρίου καθιερώθηκε ως Πρωτοχρονιά.

Η χριστιανική εποχή

έφεραν πρόσφατα τα πρόβατά τους πίσω από τα ξένα
βοσκοτόπια εφόσον μετά
από τις πρόσφατες βροχές
υπάρχει αρκετή τροφή στο
έδαφος για να τα στηρίξει.
Η φαρμαδόρος του σταθμού Holowiliena Frances
Frahn περιγράφει τη στιγμή
που η οικογένειά της πήρε το
κοπάδι της πίσω.
“Υπήρξαν δάκρυα στα
μάτια μας αυτή την εβδο-

μάδα στο Holowiliena δάκρυα ευτυχίας, επειδή τα
πρόβατά μας έχουν έρθει
στο σπίτι,” είπε.
“Μετά από τέσσερα χρόνια ακραίας ξηρασίας, είχαμε
καλές βροχές τους τελευταίους μήνες.
“Η γη μας δείχνει καλύτερη - αυτή είναι η αρχή μιας
μακράς περιόδου ανοικοδόμησης και ανάκαμψης”,
είπε.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
Κτύπησε σκόπιμα πεζό με το αυτοκίνητό του

Ένας άνδρας από το
Renmark που κατηγορείται
ότι κτύπησε σκόπιμα με το
αυτοκίνητό του έναν πεζό
δεν έχει υποβάλει αίτηση να
αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση
και θα παραμείνει πίσω από
τα κάγκελα πριν από τη δίκη
του για απόπειρα δολοφονίας
το επόμενο έτος.
Ο Ali Rajabi, 36, αντιμετώπισε το Δικαστήριο
Berri χθες μέσω βίντεο
κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας μετά από
ένα περιστατικό στην εθνική

Σύμφωνα με καταγραμμένα στοιχεία, η πρώτη
αναφορά για τον γιορτασμό της Πρωτοχρονιάς
βρίσκεται στη Βαβυλώνα όπου γίνεται αναφορά στο
φεστιβάλ του Ακίτου, το οποίο χρονολογείται γύρω στο
2.000 π.Χ.
Το φεστιβάλ διαρκούσε δέκα ή έντεκα μέρες και
γιορταζόταν την Πρωτοχρονιά κατά την πρώτη Νέα
Σελήνη μετά την εαρινή ισημερία, η οποία συμβαίνει
περίπου στις 21 Μαρτίου.
Επρόκειτο για ένα φεστιβάλ άνοιξης στην αρχαία
Μεσοποταμία (ΙΡΑΚ). Το ημερολόγιο της Βαβυλώνας
χωριζόταν σε δύο μέρη. Με το φεστιβάλ αυτό
εγκαινιαζόταν η περίοδος της άνοιξης και η λέξη Akitu
στα σουμεριακά σημαίνει κριθάρι. Παράλληλα αυτή η
γιορτή ήταν αφιερωμένη στη νίκη του Μαρδούκ, του
ύπατου θεού της Βαβυλώνας πάνω στην Τιαμμάτ.

οδό Sturt Hwy το πρωί της
Δευτέρας.
Η αστυνομία ισχυρίζεται
ότι ο Rajabi χτύπησε τον
άνθρωπο, ο οποίος περπα το ύ σ ε πα ρ α π λ ε ύ ρ ω ς
της εθνικής οδού Sturt στο
Monash, και στη συνέχεια
βγήκε από του αυτοκινήτου
του και του επιτέθηκε.
Το 34χρονο θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στο περιστατικό και μεταφέρθηκε
αεροπορικώς στην Αδελαΐδα
για θεραπεία.
Τα τραύματά του δεν θεω-

ρούνται απειλητικά για τη
ζωή.
Η αστυνομία πιστεύει
ότι και οι δύο άνδρες είναι
γνωστοί μεταξύ τους.
Έχει ζητήσει από τους
οδηγούς που τυχόν έχουν
οτπικό υλικό από κάμερες
των αυτοκινήτων τους, κοντά
στο Monash περίπου στις
10:10 π.μ. τη Δευτέρα να
επικοινωνήσουν με την αστυνομία.
Ο κατηγορούμενος θα
εμφανιστεί στο Δικαστήριο
της Αδελαΐδας τον Απρίλιο.

Τα πράγματα άλλαξαν ή επιχειρήθηκε να αλλάξουν
με την επικράτηση του χριστιανισμού.
Ο χριστιανισμός προσπάθησε να τερματίσει
τις γιορτές για το νέο χρόνο, θεωρώντας τες ως
ειδωλολατρικές, όπως έκανε και με πολλές άλλες
γιορτές των προηγούμενων θρησκειών.
Έτσι με το πέρασμα του χρόνου οι λεγόμενες
ειδωλολατρικές γιορτές καταργήθηκαν ή
συγχωνεύτηκαν με τις νέες χριστιανικές που
καθιερώθηκαν και η Πρωτοχρονιά δεν αποτέλεσε
εξαίρεση.
Η Εκκλησία παρέμενε αντίθετη με τους έντονους
εορτασμούς για την έλευση του νέου χρόνου για
πολλούς αιώνες, μετατρέποντας την Πρωτοχρονιά σε
ημέρα προσευχής και νηστείας.
Την περίοδο του Μεσαίωνα η πρώτη μέρα του
έτους εορτάζονταν είτε τα Χριστούγεννα είτε κατά τον
ευαγγελισμό της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου.
Αλλαγή ημερομηνίας
Μάλιστα, μέχρι τον Μεσαίωνα, είχε μεταφέρει
και πάλι την Πρωτοχρονιά, ορίζοντάς την ως την
25η Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου. Το γεγονός αυτό είχε αρκετά τραγελαφικά
αποτελέσματα, αφού η ημερολογιακή αρχή της
χρονιάς κατέληξε να διαφέρει ακόμη και ανάμεσα στις
ίδιες εθνοτικές ομάδες.
Κλασικό παράδειγμα υπήρξε η ιταλική χερσόνησος, όπου η χρονιά άρχιζε αλλού την 1η Ιανουαρίου, αλλού την 25η Μαρτίου και αλλού την 1η
Μαρτίου.

Το παλιό και νέο ημερολόγιο

Το 1582 ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ’ πήρε την
απόφαση να καθιερώσει ένα νέο ημερολογιακό
σύστημα, το γνωστό και ισχύον μέχρι σήμερα στον
δυτικό κόσμο Γρηγοριανό Ημερολόγιο, με στόχο τη
μεγαλύτερη ακρίβεια. Η τελευταία ημέρα του Ιουλιανού
Ημερολογίου ήταν η 4η Οκτωβρίου 1582 και η πρώτη
του Γρηγοριανού ήταν η αμέσως επόμενη, αλλά όχι
ως 5η αλλά ως 15η Οκτωβρίου 1582.
Ο Γρηγόριος με την καθιέρωση του νέου
ημερολογίου κάλεσε τους Χριστιανούς, να θεωρούν
ως πρώτη μέρα κάθε χρονιάς την 1η Ιανουαρίου.
Το νέο ημερολόγιο υιοθετήθηκε άμεσα από
τους Καθολικούς και στη συνέχεια και από τους
Προτεστάντες. Σιγά και σταθερά, η 1η Ιανουαρίου
αναγνωρίστηκε και γιορτάζεται από ολόκληρο τον
κόσμο ως η Πρωτοχρονιά.
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Ρεπορτάζ - Αρθρα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ PARAFIELD

Ανυπόφορο πρόβλημα
για τους κάτοικους

Το ε κ πα ι δ ε υ τ ι κό α ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο
της Αδελαΐδας έχει γίνει το πιο
πολυ σ ύ χ ν α σ το τ η ς Α υ σ τ ρ α λ ί α ς
λόγω της μείωσης του αριθμού των
πτήσεων στα μεγαλύτερα κέντρα της
χώρας εν μέσω πανδημίας κορονοϊού
- και οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι ο
θόρυβος έχει γίνει «ανυπόφορος».
Το αεροδρόμιο Parafield, στα
βόρεια προάστια της Αδελαΐδας, ήταν
το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της
Αυστραλίας για το έτος μέχρι τον Ιούνιο
του 2020, σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία που δημοσίευσε Υπηρεσία
Αεροπλοϊας της Αυστραλίας, με
5.000 περισσότερες πτήσεις από το
αεροδρόμιο του Σίδνεϊ.
Το Parafield φιλοξενεί πολλές
σχολές εκπαίδευσης πιλότων και
λειτουργεί επίσης ως βάση για τις μη
εμπορικές πτήσεις της Αδελαΐδας.
Οι πτήσεις αυξήθηκαν από περίπου
250.000 το 2018-2019 σε 273.000 το
2019-2020.
Κατά την ίδια περίοδο των 12
μηνών, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο
του Σίδνεϊ μειώθηκαν κατά 81.000, σε
268.000.
Οι κάτοικοι που μένουν κοντά στο
αεροδρόμιο, είπαν ότι ο θόρυβος τους
τελευταίους 12 μήνες έχει γίνει πιο
έντονος.
Ένας άντρας από την Pooraka, είπε
ότι οι πτήσεις αρχίσουν στις 7:00 το
πρωί και συνεχίζουν μέχρι τις 11:00 το
βράδυ τις καθημερινές και διαρκούν
όλη την ημέρα τα σαββατοκύριακα.
Ο κάτοικος είπε ότι οι πιλότοι
απογειώνονται και κάνουν «κυκλική
εκπαίδευση» γύρω από τα βόρεια
προάστια της Αδελαΐδα μαθαίνοντας να
απογειώνονται και να προσγειώνονται.
Είπε ότι είναι δύσκολο να εργαστεί
χωρίς διακοπή ή να κοιμηθούν τα
παιδιά του και σκέφτεται να μετακομίσει
σε άλλη περιοχή. Οι αρχές αρνούνται
να ασχοληθούν με το πρόβλημα είπε.

Άγνωστες πτυχές από την πολιορκία
και τη μεγάλη σφαγή της Τριπολιτσάς

Του Μιχάλη Μιχαήλ
Κύπρος
Στο
σημείωμα
αυτό
θα
αναφερθούμε σε μερικές άγνωστες
πτυχές από την πολιορκία της Τριπολιτσάς, αυτής της στρατηγικής σημασίας πόλης που έκρινε το μέλλον της
επανάστασης στην Πελοπόννησο.
Στις 23 Σεπτεμβρίου 1821 οι
Έλληνες επαναστάτες αλώνουν την
πόλη της Τριπολιτσάς, η οποία ήταν
το κέντρο της οθωμανικής εξουσίας
στην Πελοπόννησο.

Διαπραγματεύσεις λίγο
πριν την άλωση

Αναγνώστης του Παροικιακού Βήματος
μας έστειλε τη φωτογραφία από αεροπλανάκι πάνω από την πίσω αυλή του

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

στάσιο του Renmark και επενδύσεις
στην περιοχή Lyrup της εταιρείας, στο
υπόλοιπο Riverland, και σε περιοχές
της Νέας Νότιας Ουαλία.
“Έχουμε επίπεδη γη και προσπαθούμε να γεμίσουμε αυτή τη γη με
επιπλέον υποδομές”, είπε.
Εμείς να σημειώσουμε ότι στις
προηγούμενες δεκαετίες η επίπεδη
και απέραντη γη της Αυστραλίας είχε
γεμίσει με πορτοκαλιές και αμπέλια.
Αυτό γίνεται διαρκώς. Γεμίζουν την
επίπεδη γη με διάφορες καλλιέργειες,
στη συνέχια πλημμυρίζουν οι αγορές με τα προϊόντα και στο τέλος
εγκαταλείπονται και ρημάζουν οι
καλλιέργειες. Στην πορεία όμως, οι
μεγάλες εταιρίες εξαντλούν το νερό
του ποταμου, καταστρέφουν το φυσικό
περιβάλλον και μαζί καταστρέφουν
και όλους τους μικρούς παραγωγούς
που είχαν ένα αγρόκτημα και με την
παραγωγή τους ζούσαν την οικογένεια
τους.
Ετσι, ενώ γίνεται σήμερα αυτή η
αάπτυξη με τις αμυγδαλιές η τιμή των
αμυγδάλων έχει μειωθεί σε όλο τον
κόσμο τους τελευταίους μήνες, αλλά
εν μέσω της πτώσης, οι Ηνωμένες
Πολιτείες έχουν αυξήσει την παραγωγή
τους.
Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αμυγδάλων στον κόσμο και
φύτεψαν 31.000 εκτάρια νέων καλλιεργειών μεταξύ του 2019 και του 2020...

Αυστραλίας σχεδιάζει να αυξήσει
περαιτέρω τις δραστηριότητές του,
καθώς η ζήτηση για τους ξηρούς
καρπούς παραμένει σταθερή σε
παγκόσμιο και εγχώριο επίπεδο.
Η Almondco είναι ένας επεξεργαστής αμυγδάλων με έδρα το Ρίβερλαντ της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο
είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα
παραγωγής ξηρών καρπών στη
χώρα λόγω των ιδανικών συνθηκών
καλλιέργειας και της πρόσβασης στο
νερό.
Ο επεξεργαστής λαμβάνει την
παραγωγή από περισσότερο από
το 85 τοις εκατό των καλλιεργητών
της χώρας και ήδη αναβαθμίζει το
εργοστάσιό του Ρένμαρκ, με ένα δάνειο
28,5 εκατομμυρίων δολαρίων από την
κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας.
Ενώ αυτή η αναβάθμιση αναμένεται
να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του
2021, η Almondco δήλωσε ότι σχεδιάζει
ήδη να επενδύσει περαιτέρω στις
καλλιέργεις της σε όλο το Riverland
και τη Νέα Νότια Ουαλία, στοχεύοντας
στην αύξηση των αμυγδάλων της στο
λεκανοπέδιο του Murray-Darling.
“Ολόκληρη η βιομηχανία βρίσκεται
σε μια σημαντική πορεία ανάπτυξης
και η Almondco δεν διαφέρει”, δήλωσε
ο διευθύνων σύμβουλος της Almondco
Brenton Woolston.
“Έτσι, σχεδιάζουμε συνεχώς για το
μέλλον. Τα δέντρα είναι στο χώρα σε
όλο το λεκανοπεδίο Μάρεϊ-Ντάρλινγκ.
“Η παραγωγή θα έρθει τελικά
στο εργοστάσιο και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την ικανότητα να επεξεργαστούμε τα προϊόντα
των μελών μας.”
Ο κ. Woolston είπε ότι η επέκταση ήταν ακόμα στο στάδιο του
σχεδιασμού, αλλά πιθανότατα θα
γίνουν περισσότερα έργα στο εργο-

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας τίμησε και φέτος
όπως κάθε χρόνο την 47η Επέτειο της
ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου
Αθηνών στις 17 Νοεμβρίου 1973
ενάντια στην δικτατορία της χούντας.
Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, 2020
η Κοινότητα τέλεσε μνημόσυνο στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών για τους ηρωικούς φοιτητές
που ύψωσαν το ανάστημά τους
απέναντι στα ξενοκίνητα τανκς της
δικτατορίας των συνταγματαρχών και
θυσίασαν τη ζωή τους για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην
Ελλάδα βροντοφωνάζοντας το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία - Ελευθερία».
Στο μνημόσυνο παρέστησαν ο
Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού
και Εποπτικού Συμβουλίου και αρκετοί ομογενείς, μέλη και φίλοι της
Κοινότητας.
Μετά τη Θεία Λειτουργία, τελέστηκε
τρισάγιο στο κενοτάφιο που βρίσκεται
στο προαύλιο του Καθεδρικού Ναού.
Στεφάνια κατέθεσαν εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος
Βασίλης Γκόνης και η εκπαιδευτικός
Αθανασία Τόγια εκ μέρους των
Κοινοτικών Σχολείων αποτίοντας
ελάχιστο φόρο τιμής στους φοιτητές
που άφησαν την τελευταία πνοή της
ζωής τους στον αγώνα για τα ιδανικά
της δημοκρατίας και ελευθερίας.
Ακολούθησαν απαγγελίες ποιημάτων με θέμα την εξέγερση των φοιτητών. Αρκετοί παρευρεθέντες κατέθεσαν
στο μνημείο από ένα κόκκινο γαρύφαλλο στη μνήμη των ηρώων του
Πολυτεχνείου καθώς επίσης και του
Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε
άνανδρα πριν επτά χρόνια από τα
κατάλοιπα της χούντας, την εγκληματική οργάνωση «χρυσή αυγή». Η
τελετή έκλεισε με τον Εθνικό Υμνο.

Επέκταση του εργο- H Αδελαΐδα τίμησε
στασίου αμυγδάλων την 47η επέτειο του
To δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο
Πολυτεχνείου
επεξεργασίας αμυγδάλων της

“Greek Community Tribune”, December 2020

Αναφερθήκαμε επίσης στο προηγούμενο σημείωμα, στις επαφές που
είχαν οι μέσα και οι έξω κανονίζοντας
διάφορες υποθέσεις μεταξύ τους οι
οποίες αφορούσαν «λαδώματα»
για ευνοϊκές μεταχειρίσεις μερίδας
πολιορκού-μενων.
Μια τέτοια περίπτωση είναι η
αντιπροσωπεία των Αλβανών με
επικεφαλής τον Ελμάζ Βεγή που
συναντήθηκε με τον Κολοκοτρώνη
στις 18 Σεπτεμβρίου και συμφώνησαν να τους επιτραπεί να αποχωρήσουν ένοπλοι προς την Ήπειρο,
αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να
μην πολεμήσουν πάλι εναντίον των
Ελλήνων.
Ο Κολοκοτρώνης αποδέχθηκε
το αίτημα, λαμβάνοντας υπόψιν του
και την έκκληση των Σουλιωτών να
αφήσει τους Αλβανούς να φύγουν
από την πόλη.

Η έφοδος του Δούνια
ανατρέπει τη συμφωνία

Η συμφωνία του Κολοκοτρώνη
με τους Αλβανούς συνάντησε τη
διαφωνία του Αναγνωσταρά, ο
οποίος ξεκίνησε συζήτηση με τον
Γέρο του Μωριά πριν την υπογραφή
του εγγράφου συμφωνίας.
Κι ενώ οι δύο οπλαρχηγοί συζητούσαν, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 1821 συνέβη ένα αναπάντεχο
γεγονός.
Ένας απλός στρατιώτης, ο
Μανόλης Δούνιας από τον Πραστό
της Κυνουρίας, έπεισε ένα γνωστό
του Τούρκο που βρισκόταν σε
προμαχώνα του τείχους κοντά στην
πύλη του Ναυπλίου, πως θα τον
προστατεύσει μετά την πτώση της
Τριπολιτσάς, ανέβηκε στα τείχη
με δύο συντρόφους του και τον
εξουδετέρωσε πριν προλάβει να
αντιδράσει.
Ακολούθησε έφοδος άλλης
ομάδας, καταλήφθηκε μέρος των
τειχών και οι Έλληνες μπήκαν πλέον
σαν θύελλα μέσα στην πόλη.
Μαζί με τους επιτιθέμενους μπήκε και ο επίσκοπος Βρεσθένης, ο
οποίος κατά τον Φιλήμονα ύψωσε
την ελληνική σημαία στο μέγαρο του
Μουσταφάμπεη.
Μέσα στη γενική σύγχυση, οι
Αλβανοί που δεν είχαν φύγει ακόμα,
κινδύνευαν να σκοτωθούν.
Με προσωπική παρέμβαση του
Κολοκοτρώνη και με τη συνοδείαομηρία Ελλήνων υπό τον Πλαπούτα
όμως, έφυγαν προς τα Καλάβρυτα,
τη Βοστίτσα και στη συνέχεια την
Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.
Η αποχώρηση αυτή συντέλεσε
στη γρήγορη εξουδετέρωση των
πολιορκημένων.

Η μεγάλη σφαγή των
αμάχων

Η πόλη λοιπόν βρέθηκε στα
χέρια των Ελλήνων επαναστατών,
οι οποίοι επιδόθηκαν σε μια άνευ
προηγουμένου σφαγή του οθωμανικού και εβραϊκού πληθυσμού.
Κανένα έλεος δεν επέδειξαν
οι Έλληνες, αφού έσφαζαν κάθε
άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας και
φύλου.
Πολλοί κατακτημένοι πρόσφεραν
χρήματα και πολύτιμα είδη προκειμένου να γλιτώσουν το θάνατο και
οι θύτες τους αφού τα έπαιρναν, στο
τέλος τους δολοφονούσαν.
Είναι από τις περιπτώσεις
όπου η ιστορία καταγράφει κάθε
είδους ωμότητα όπως βασανι
σμούς, βιασμούς, εκπαραθυρώσεις,
λιώσιμο κεφαλιών μικρών παιδιών,
πυρπολήσεις.1
Υπολογίζεται ότι θανατώθηκαν
2.000 Εβραίοι και 30.000 Τούρκοι.2
Πρέπει να σημειώσουμε πως

οι αριθμοί των θυμάτων διαφέρουν
όταν σε αυτούς αναφέρονται διάφοροι ιστορικοί ή ερευνητές. Και πρέπει
να σημειωθεί πως οι αριθμοί που
δίνονται είναι μικρότεροι.

Μαρτυρίες για τις σφαγές

Οι σφαγές γίνονταν ακατάπαυστα
επί τρεις μέρες. Υπάρχουν πολλές
αναφορές για το μέγεθος της
σφαγής από αυτόπτες μάρτυρες
και πρωταγωνιστές, οι οποίοι δεν
επιχείρησαν να κρύψουν τα εγκλήματα που έγιναν.
Χαρακτηριστική είναι η αναφορά
του επικεφαλής Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
Στα Απομνημονεύματά του (τα
οποία υπαγόρευσε το 1839 στον
Γεώργιο Τερτσέτη) με πρωτοφανή
ειλικρίνεια:
«Το άλογό μου από τα τείχη έως
τα σαράγια δεν επάτησε γη… Το
ασκέρι όπου ήτον μέσα, το ελληνικό,
έκοβε και εσκότωνε, από Παρασκευή
έως Κυριακή, γυναίκες, παιδιά και
άντρες, τριάντα δύο χιλιάδες…
Ένας Υδραίος έσφαξε ενενήντα…
Όταν εμβήκα εις την Τριπολιτσά με
έδειξαν εις το παζάρι τον πλάτανο
οπού εκρέμαγαν τους Έλληνας,
αναστέναξα και είπα: «Άιντε, πόσοι
από το σόγι μου και από το έθνος μου
εκρεμάστηκαν εκεί». Και εδιέταξα και
τον έκοψαν· επαρηγορήθηκα και διά
τον σκοτωμόν των Τούρκων».3
Μόνο και μόνο αυτή η αναφορά
από τον Κολοκοτρώνη είναι αρκετή
για να κατανοήσουμε τι έγινε.
Ο Ιωάννης Φιλήμωνας γράφει:
«Γυναίκες…νεανίδες…βρέφη…
νέοι, γέροντες, άντρες, ανάμικτοι
κατέκειντο θέαμα βαρυπενθές,
και οιονεί διεμαρτύροντο κατά
της διαιρούσης την ανθρωπό
τητα πολιτικής τυραννίας και
θρησκευτικής ετεροδοξίας. Ιδίως δε
η εκ της πύλης των Καλαβρύτων
μέχρι του σατραπείου λεωφόρος
από λιθοστρώτου μετεσχηματίσθη,
ιν’ είπωμεν, εις πτωματόστρωτον,
και ουθ’ ο πεζός, ουθ’ ο ίππος επάτει
επί της γης, αλλά επί πτωμάτων».4
Και ο Τρικούπης είναι αρκετά
διαφωτιστικός: «Ήτον ημέρα καταστροφής, πυρκαϊάς, λεηλασίας και
αίματος. Άνδρες, γυναίκες, παιδία,
όλοι απέθνησκαν… η δε δίψα της
εκδικήσεως κατεσίγαζε την φωνήν
της φύσεως. Εν ταις οδοίς, εν ταις
πλατείαις, παντού δεν ηκούοντο ειμή
μαχαιροκτυπήματα, πυροβολισμοί,
πάταγοι κατεδαφιζομένων οικιών εν
μέσω φλογών, φρυάγματα οργής και
γόοι θανάτου• εστρώθη το έδαφος
πτωμάτων……εφαίνοντο δε οι
Έλληνες ως θέλοντες να εκδικηθώσιν
εν μια ημέρα αδικήματα τεσσά
ρων αιώνων. Οι δε εν Τριπολιτσά
Εβραίοι…όλοι κατεστράφησαν»5.
Ο Φωτάκος γράφει: «Ακόμα
και τώρα έρχεται στο νου μου το
λιάνισμα και το τρίξιμο των κοκκάλων
και ανατριχιάζω. Τους επαρακάλεσα
να παύσουν την σφαγή αλλά δεν
εκατόρθωσα
τίποτα,
μάλιστα
εφοβήθηκα μη μου δώσουν και εμέ
να καμία πληγήν. Τόσην ήτο η μέθη
των διά να σκοτώνουν Τούρκους…»6
Αλλά και ο φιλέλληνας περιηγητής και ιστορικός Φρανσουά
Πουκεβίλ δεν διστάζει να γράψει
ότι «μονάχα αν βάλει κανείς στον
νου τους τις χειρότερες βιβλικές
καταστροφές όπου σφάζανε ακόμη
και τα κατοικίδια ζώα, θα έχει μια
πιο πιστή εικόνα της σφαγής της
Τριπολιτσάς».
Ο Διονύσιος Κόκκινος σημειώνει
ότι μετά από τρεις ημέρες σφαγής,
δεν υπήρχαν άλλοι ζωντανοί άμαχοι
για να δολοφονηθούν: «Η φρενί
τις εκείνη της φυλετικής εκδικήσεως
δεν εγνώρισεν όρια. Έφτασε μέχρι
των τάφων. Το τουρκικόν κοιμητήριον ανεσκάφη, και οστά και
νεκροί ταφέντες προ ολίγου καιρού
ερρίφθησαν εις τους δρόμους. (…)
Πολύ σύντομα τα έκθετα πτώματα
των 32.000 σφαγμένων μαζί με τα
ξεθαμμένα κουφάρια προκάλεσαν
θανατηφόρα επιδημία που απλώθηκε
σε ολόκληρη την Πελοπόννησο».7

Προσπάθεια συγκάλυψης
και απόκρυψης του
εγκλήματος

Ενώ υπάρχουν αυτές οι καταγραφές (υπάρχουν κι άλλες που

δεν αναφέραμε), έγινε από τη
μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί
η σφαγή κι από την άλλη να
συγκαλυφθεί και να αποκρυβεί από
το ιστορικό αφήγημα.
Όπως σημειώνει ο Θανάσης
Τριαρίδης8 στην ιστοσελίδα του,
«Η σφαγή της Τριπολιτσάς ήταν εξ
αρχής αδιαμφισβήτητο γεγονός (για
να το αρνηθεί κάποιος θα έπρεπε να
βγάλει τρελούς όλους τους Έλληνες
και ξένους ιστορικούς, αλλά και τον
ίδιο τον Κολοκοτρώνη, μαζί του και
τον Τερτσέτη): μοιραία ολάκερη η
επίσημη ‘‘ελληνική ιστοριογραφία’’
(δηλαδή, η ‘‘ελληνική’’ εκδοχή της
αλήθειας) επιχείρησε να βρει ηθική
υπόσταση στη σφαγή(!) αποδίδοντάς
την στη ‘‘δίκαιη αγανάκτηση των
Ελλήνων για τα 400 χρόνια της
σκλαβιάς’’…»
Και συνεχίζει ο Τριαρίδης:
«Φυσικά όλα αυτά είναι χονδροειδέστατα ψέματα τα οποία (κι
αυτό είναι το χειρότερο) πέρασαν
στο θυμικό της συντριπτικής
πλειοψηφίας ενός ολόκληρου λαού,
στην εκπαίδευση και στη λογοτεχνία,
στην καθημερινή ρητορική μας.
Ένα από τα χαρακτηριστικά του
εθνοφασισμού είναι η λατρεία του
απόλυτου παραλόγου: όλοι ξέρουμε
πως η σφαγή των 32.000 αμάχων
Τούρκων και Εβραίων έγινε με
συνειδητή απόφαση του Κολοκο
τρώνη –πολλοί φιλέλληνες (ενδεικτικά
αναφέρω τον Σάμουελ Χάου)
πιστοποιούν αυτό που οι ελληνικές
ιστορίες συνήθως αποκρύπτουν:
την υφαρπαγή και το διαγούμισμα
των περιουσιών των Τούρκων
από μέρους όλων των Ελλήνων
αρχηγών: του Κολοκοτρώνη, του
Πετρόμπεη, του Γιατράκου ή ακόμη
και της Μπουμπουλίνας (η οποία,
κατά μία εκδοχή μπήκε μέσα στην
πολιορκημένη πόλη για να μαζέψει
τα κοσμήματα από τις πλούσιες
Τουρκάλες τάζοντάς τους απατηλές
υποσχέσεις σωτηρίας). Ωστόσο, η
υφαρπαγή και το διαγούμισμα των
τουρκικών περιουσιών ήταν εφικτά
(πιθανώς και αποδοτικότερα) και
χωρίς τη σφαγή των 32.000 –έτσι το
ερώτημα τού γιατί αποφασίστηκε μια
σφαγή (η οποία μάλιστα κινδύνευε να
αμαυρώσει οριστικά την εικόνα των
Ελλήνων στο εξωτερικό) παραμένει
ανοιχτό».9
Όλα αυτά, λοιπόν, η εθνοκεντρική
ιστορία μας δεν μας τα μαθαίνει.
Η παιδεία που θέλει ο αρχιεπίσκοπος και κάποιοι πατριδοκάπηλοι
μόνο ιστορία δεν είναι. Διότι ιστορία
με απόκρυψη γεγονότων δεν είναι
ιστορία, είναι μυθοπλασία και απάτη!
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Θανάσης Τριαρίδης, «Η
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Αθικτες οι εξαγωγές στην Κίνα

ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ελληνοαυστραλός
Δήμαρχος του Περθ

«Αν έχεις πέος, είσαι
άντρας» είπε δημοσίως ο Basil
Zempilas – «Ξέχασα ότι είμαι
δήμαρχος». Σάλος για τα ομοφοβ ι κά σ χόλ ι α το υ ε λ λ η ν ι κ ή ς
καταγωγής δημάρχου του Περθ.
Ο νέος δήμαρχος του Περθ
είναι ο Ελληνοαυστραλός Basil
Zempilas, με καταγωγή από την
Κεφαλονιά. Πρόκειται για έναν
καταξιωμένο αθλητικογράφο και
τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό παραγωγό που εξελέγη πρόσφατα
δήμαρχος της πόλης. Και τώρα
μερίδα των πολιτών του ζητά να
παραιτηθεί.
Ο γνωστός τηλεοπτικός
παρουσιαστής είδε το σπίτι του
να βανδαλίζεται στον απόηχο
του σάλου που έχει προκαλέσει
στο Περθ, μετά την ομοφοβική
δήλωσή του «αν έχεις πέος,
είσαι άντρας», που έκανε στη
ραδιοφωνική του εκπομπή. «Αν
έχεις αιδοίο, είσαι γυναίκα. Game
over», πρόσθεσε ο Zempilas,
πριν προσφέρει ακόμα και αμοιβή 100 δολαρίων σε όποιον
ακροατή του «έχει πέος αλλά
είναι γυναίκα».
Όταν μάλιστα ο συμπαρουσιαστής του Steve Mills τον
ρώτησε πως θα χειριστεί ως
δήμαρχος μια συνάντηση με έναν
ψηφοφόρο του που έχει πέος
αλλά αυτοπροσδιορίζεται ως
γυναίκα, ο Zempilas απάντησε
με ένα ακόμα απρεπές αστείο.
Η κατακραυγή υπήρξε σχεδόν
κα θ ολ ι κ ή , α π ό ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
ομάδες ΛΟΑΤΚΙ πολιτών. Μερικές
χιλιάδες υπογραφές που του
ζητούσαν να παραιτηθεί από
δήμαρχος μαζεύτηκαν εντός
λίγων ωρών.
Τόσο ο ραδιοφωνικός σταθμός όσο και οι χορηγοί της εκπομπής του κράτησαν αμέσως
αποστάσεις. Ο ίδιος ο Zempilas
φιλοξένησε σε επόμενη εκπομπή
του τον διευθυντή εφημερίδας
ΛΟΑΤΚΙ, απολογούμενος για το
σκάνδαλο που προκάλεσε. Όπως
αναφέρει πρόσφατο ρεπορτάζ
της «Daily Mail», το σπίτι του
βανδαλίστηκε την Κυριακή, με
το γεγονός να επιβεβαιώνεται
από την Αστυνομία της Δυτικής
Αυστραλίας. Ο βανδαλισμός ήρθε
μάλιστα μετά τη δημόσια απολογία του.
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ρώτη φορά εδώ και σχεδόν
πέντε μήνες η Αυστραλία
δεν κατέγραψε κανένα νέο
κρούσμα μετάδοσης του Covid-19
στην κοινότητα, γεγονός που ανοίγει
τον δρόμο για περαιτέρω χαλάρωση
των περιοριστικών μέτρων. Η
πολιτεία της Βικτώρια, όπου έχει
καταγραφεί το 90% των συνολικά
907 θανάτων στην Αυστραλία από
τον Covid-19, δεν ανακοίνωσε
κανένα νέο κρούσμα το 24ωρο
που πέρασε στις αρχές Νοεμβρίου
και κανέναν θάνατο για δεύτερη
συνεχή ημέρα. «Καθώς και στην
υπόλοιπη χώρα δεν καταγράφηκαν
κρούσματα του SARS-CoV-2, η
Αυστραλία ζει την πρώτη της ημέρα
χωρίς καμία εγχώρια μετάδοση του
νέου κορωνοϊού από τις 9 Ιουνίου»
δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γκρεγκ
Χαντ. Τα αυστηρά μέτρα που
ελήφθησαν γρήγορα σε συνδυασμό
με τη συμμόρφωση της κοινότητας
πιστώνονται την αναχαίτιση της
πανδημίας του νέου κορωνοϊού,
προτού αυτή προκαλέσει πιέσεις
στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας.
Η πολιτεία της Βικτώρια ήρε τα
περισσότερα από τα περιοριστικά
μέτρα που ίσχυαν σε αυτήν κατά
τη διάρκειας 111 ημερών καραντίνα
που είχε επιβάλει -μία από τις
αυστηρότερες και πιο παρατεταμένες
στον κόσμο- για την αναχαίτιση της
πανδημίας. Δημοσκόπηση της Ipsos
για λογαριασμό της εφημερίδας «The

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκλήματα πολέμου από Αυστραλούς
στρατιώτες στο Αφγανιστάν
Στ η ν π α ρ α δ οχ ή ό τ ι ο ι
επίλεκτες αυστραλιανές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον
39 Αφγανούς πολίτες και κρατούμενους παράνομα σε ένα
περιβάλλον όπου η «επιθυμία
για αίμα» και οι «δολοφονίες
ανταγωνισμού» φέρεται να
αποτελούσαν κανόνα, προχώρησε στις 19/11/20 η Αυστραλία,
με βάση μια πολυαναμενόμενη
επίσημη έκθεση.
Ο ανώτατος αξιωματικός που
διοικεί τις ένοπλες δυνάμεις της
Αυστραλίας παραδέχθηκε την
Πέμπτη 18/11/20 πως υπάρχουν
αξιόπιστες αποδείξεις ότι στελέχη των ειδικών δυνάμεων
της χώρας «σκότωσαν παράνομα» τουλάχιστον 39 αμάχους
και πρόσωπα που δεν συμμετείχαν σε εχθροπραξίες στο
Αφγανιστάν, καθώς δημοσιοποιείται το πόρισμα έρευνας που
διενεργείτο για χρόνια.
«Από τον αφγανικό λαό, εξ
ονόματος των αυστραλιανών
ε ν όπ λω ν δ υ ν ά μ ε ω ν , ζη τώ
ειλικρινά και ανεπιφύλακτα
συγγνώμη» για «όλες τις αξιόμεμπτες ενέργειες από πλευράς
αυστραλιανών στρατιωτικών»,
υπογράμμισε ο στρατηγός
Άνγκους Κάμπελ.
«Ορισμένες περίπολοι
περιφρόνησαν τον νόμο,
κανόνες παραβιάστηκαν, ιστορίες επινοήθηκαν, ψέματα
ειπώθηκαν, αιχμάλωτοι δολοφονήθηκαν», συνέχισε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου. Τα 25 μέλη των ειδικών
δυνάμεων που κατηγορούνται
για τις πράξεις αυτές σε 23
συμβάντα «σπίλωσαν» ηθικά
το σύνταγμά τους, τις αυστραλιανές ένοπλες δυνάμεις και
την πατρίδα τους, πρόσθεσε,
τονίζοντας πως θα προτείνει
να παραπεμφθούν σε δίκες για
εγκλήματα πολέμου.
Πρόκειται κυρίως για στελέχη της λεγόμενης Special
Air Service (SAS). Ορισμένα
από αυτά υπηρετούν ακόμη
στον στρατό, είπε ο ανώτατος
αξιωματικός. Σε αυτόν τον
«επονείδιστο απολογισμό»
συμπεριλαμβάνονται περιπτώ-

σεις στις οποίες «νέα μέλη
περιπόλων» φέρονται «να
εξαναγκάστηκαν να πυροβολήσουν αιχμαλώτους, για να
διαπράξουν τον πρώτο τους
φόνο», μια «φρικαλέα πρακτική
γνωστή με την ονομασία ‘blooding’», αποκάλυψε επίσης ο
στρατηγός Κάμπελ.
Αξίωσε να ανακληθούν
τα παράσημα που είχαν απονεμηθεί σε κάποια μέλη των
ειδικών δυνάμεων που υπηρέτησαν στο Αφγανιστάν από
το 2007 ως το 2013. Μετά
τις τρομοκρατικές ενέργειες
της 11ης Σεπτεμβρίου 2001
στις ΗΠΑ, πάνω από 26.000
αυστρα-λοί στρατιωτικοί
στάλθηκαν στο Αφγανιστάν,
όπου πολέμησαν στο πλευρό
των αμερικανικών και των
συμμαχικών δυνάμεων εναντίον των Ταλιμπάν, της Αλ
Κάιντα και άλλων ισλαμιστικών
οργανώσεων.
Οι μάχιμες μονάδες της
Αυστραλίας εγκατέλειψαν
τη χώρα της Ασίας το 2013.
Έκτοτε, ήρθαν στο φως
μαρτυρίες για συχνά βάρβ α ρ ε ς π ρ ά ξ ε ι ς ε π ί λ ε κ τω ν
μελών μονάδων των ειδικών
δυνάμεων. Μέσα ενημέρωσης
έ χο υ ν δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι π ο λ ύ
σοβαρές κατηγορίες σε βάρος
στελεχών του αυστραλιανού
στρατού, όπως η περίπτωση
αμάχου που τουφεκίστηκε
για να αδειάσει μια θέση σε
ελικόπτερο, ή εκείνη ενός
εξάχρονου παιδιού που έπεσε
νεκρό κατά τη διάρκεια εφόδου
σε σπίτι.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας τα προηγούμενα χρόνια
στρεφόταν εναντίον όσων
καταμήνυαν τέτοιες φρικαλεότητες και η αστυνομία
εναντίον δημοσιογράφων
που έφερναν στο φως τις
υποθέσεις. Ξέσπασε τεράστιο
σκάνδαλο το 2017, όταν το
δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο
ABC έφερε στο φως τους
«Φακέλους του Αφγανιστάν»,
έρευνα που αποκάλυπτε κατηγορίες σε βάρος στελεχών
των αυστραλιανών ειδικών
δυνά-μεων για δολοφονίες
άοπλων αλλά και παιδιών στην
εμπόλεμη χώρα.
Η αστυνομία είχε αντιδράσει
στις αποκαλύψεις αρχίζοντας
να διενεργεί έρευνα σε βάρος
δύο δημοσιογράφων του ABC,
του Ντάνιελ Όουξ και του Σαμ
Κλαρκ, που βάρυναν υποψίες
ότι είχαν στα χέρια τους απόρρητο υλικό. Είχε γίνει ακόμη και
έφοδος στα γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου στο Σύδνεϋ,
προ-τού η έρευνα να μπει στο
αρχείο.
Ο πρωθυπουργός της
Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον
συνομίλησε με τον πρόεδρο
του Αφγανιστάν Άσραφ Γάνι
πριν από τη δημοσιοποίηση
του πορίσματος της έρευνας,
ανέφερε πηγή ενημερωμένη
σχετικά. Ο Μόρισον είχε προειδοποιήσει πως το πόρισμα
περιέχει «δύσκολα και σκληρά
νέα για τους Αυστραλούς».
Στη χώρα της Ωκεανίας, ο
στρατός αποτελεί αντικείμενο
λατρείας για μεγάλο μέρος του
πληθυσμού.

Παρά την κλιμάκωση των πολιτικών και
εμπορικών διενέξεων με την Κίνα, οι εξαγωγές
LNG της Αυστραλίας προς τον ασιατικό γίγαντα
παρέμειναν ανεπηρέαστες τον Οκτώβριο,
σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής
εταιρείας Energy Quest. Σύμφωνα με στοιχεία
της εταιρείας, η Αυστραλία απέστειλε κατά τους
πρώτους δέκα μήνες του έτους 23,5 εκατ. τόνους
LNG στην Κίνα. Τον Σεπτέμβριο, οι εν λόγω
εξαγωγές άγγιξαν τους 2,3 εκατ. τόνους, ενώ για
τον Οκτώβριο υπολογίζονται σε 2,2 εκατ. τόνους.
«Η Αυστραλία παραμένει, μακράν του
δευτέρου, ο μεγαλύτερος προμηθευτής LNG
της Κίνας, με τις κινεζικές εισαγωγές από την
Αυστραλία να είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες
σε σύγκριση με αυτές από την Ινδονησία, τη
Μαλαισία και το Κατάρ, των οποίων το μερίδιο
αγοράς ανέρχεται στο 10%», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο report της Energy Quest.
Από την ανατολική ακτή της Αυστραλίας
και συγκεκριμένα από τα λιμάνια διαχείρισης
της Gladstone Ports εξήχθησαν στην Κίνα τον
Οκτώβριο 1,2 εκατ. τόνοι LNG, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 60% των συνολικών εξαγωγών.
Οι κινεζικές εισαγωγές LNG έχουν αναπτυχθεί
σημαντικά τους τελευταίους μήνες, παρά την
υφιστάμενη πανδημία. Κατά τους πρώτους
εννέα μήνες του έτους άγγιξαν τους 48,2 εκατ.
τόνους, αυξημένες σε σχέση με αυτές των 43,7
εκατ. τόνων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιαπωνία παραμένει ο
κορυφαίος αγοραστής αυστραλιανού LNG και
για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου δέχτηκε
φορτία 54,7 εκατ. τόνων.

Υποπτος για δολοφονία
16χρονης δέχτηκε «φονική»
επίθεση μέσα στη φυλακή

Σε κρίσιμη κατάσταση ο κατηγορούμενος λένε
οι σωφρονιστικές αρχές για τον άγραφο «νόμο
της φυλακής». Ένας άντρας που κατηγορείται για
τον φόνο μιας έφηβης κοπέλας στο Μπρίσμπαν
της Αυστραλίας μεταφέρθηκε από το κελί του στο
νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με
την εφημερίδα «Brisbane Times», ο 37χρονος
Zlatko Sikorsky δέχτηκε φονική επίθεση από συγκρατούμενό του μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.
Ο εκπρόσωπος Τύπου των σωφρονιστικών
υπηρεσιών του Κουίνσλαντ αρνήθηκε να
μπει σε λεπτομέρειες, δήλωσε πάντως πως ο
κρατούμενος υπέστη «τραύματα στο κεφάλι»,
σημειώνοντας πως «τα τραύματα ήταν αποτέλεσμα καυγά με άλλον κρατούμενο». Σωφρονιστικός υπάλληλος, που μίλησε στην «Courier
Mail» διατηρώντας για ευνόητους λόγους την
ανωνυμία του, επιβεβαίωσε πως τα τραύματα
ήταν πολύ σοβαρά, μιλώντας για τον σκληρό
νόμο της φυλακής και τον αποτροπιασμό των
τροφίμων από εγκλήματα σαν αυτά για τα οποία
κατηγορείται ο προφυλακισμένος Sikorsky.
Ο οποίος συνελήφθη για τον βασανισμό και τη
δολοφονία της 16χρονης συντρόφου του, Larissa
Beilby, στις 23 Ιουνίου 2018. Την κρατούσε
φυλακισμένη για εβδομάδες και ασέλγησε ακόμα
και στο πτώμα της. Η σορός της βρέθηκε 5 μέρες
μετά μέσα σε βαρέλι. Η δίκη του ήταν να γίνει τον
περασμένο Νοέμβριο, αναβλήθηκε ωστόσο για
μια σειρά από λόγους...

Η Επικαιρότητα στο μικροσκόπιο
Age» και του Nine News έδειξε ότι οι
πολίτες της Βικτόρια υποστηρίζουν
τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν
την πανδημία οι Αρχές της πολιτείας
τους.
ια να ανακαλύψει αυτήν
την ήπειρο-νησί, ο Philippe
Gougler ξεκινά το ταξίδι
του στα βόρεια εδάφη, με έκταση
διπλάσια από τη Γαλλία, αλλά
με μόνο 230.000 κατοίκους. Ένα
θρυλικό τρένο τον περιμένει κοντά
στη θάλασσα: το GHAN, το οποίο
διασχίζει την Αυστραλία πολύ
άνετα από βορρά προς νότο μέσα
σε 3 ημέρες. Κατά τη διάρκεια μιας
πρώτης στάσης, ο Philippe συναντά
έναν αγρότη, στου οποίου τα βοοειδή
επιτίθενται από εντυπωσιακά αρπακτικά ζώα. Μετά την έρημο, ο Philippe
κάνει μια παράκαμψη μέσα από το
μυθικό και ελκυστικό Σύδνεϋ, για να
πάρει ένα μικρό προαστιακό τρένο,
το οποίο στρέφει το δρόμο του προς
την καρδιά των Blue Mountains
και τα υπέροχα τοπία τους. Σειρά
ντοκιμαντέρ παραγωγής KWANZA
που θα ολοκληρωθεί σε πέντε ωριαία
επεισόδια.
υνάντηση ανθρώπων κατά
μήκος των διαδρομών
και ανακάλυψη νέων
ονείρων, αυτό είναι το DNA αυτής
της επιτυχημένης σειράς, η οποία
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ανανεώνεται συνεχώς. Επιλέγοντας
το τρένο ως μέσο ταξιδιού,
επιλέγουμε να ανακαλύψουμε, να
ονειρευτούμε και να συναντήσουμε
άτομα από όλα τα μήκη και τα
πλάτη της γης. Ο Philippe Gougler,
ο μάρτυρας- ταξιδιώτη μας,
είναι πεπεισμένος ότι χωρίς την
ανθρώπινη συνάντηση δεν υπάρχει
ταξίδι. Σε κάθε χώρα, σε κάθε
περιοχή, σε κάθε πόλη, το τρένο είναι
το ιδανικό μέρος για να μοιραστούμε
τις εμπειρίες της ζωής των απλών
αλλά μοναδικών επιβατών. Από τους
μετακινούμενους στο Shinkansen
στην ομάδα διαλογής αλληλογραφίας
της Σρι Λάνκα, ο Philippe συναντά
τους ντόπιους και με αυτόν τον
τρόπο γνωρίζει την ιδιαιτερότητα και
την ανθρωπιά τους.
νας γιγάντιος κοραλλιογενής
ύφαλος, ύψους περίπου
500 μέτρων, μεγαλύτερος
δηλαδή από έναν από τους ψηλότερους ουρανοξύστες του κόσμου,
ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία.
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν τον
ύφαλο, ο οποίος είναι ο πρώτος
που εντοπίζεται μετά από περίπου
120 χρόνια, στα νερά βόρεια του
Κουίνσλαντ, σε μια ερευνητική
αποστολή του οργανισμού Schmidt
Ocean Institute. Ο κοραλλιογενής
ύφαλος βρέθηκε από το σκάφος

E

Falkor στις 20 Οκτωβρίου 2020 και
είναι ψηλότερος από το Empire State
Building, σύμφωνα με το CNNi.
εν είναι λίγες οι χώρες
που η νομοθεσία τους
χρο-νολογείται από πολύ
παλιά, με τους νόμους να έχουν
θεσπιστεί, κυρίως, για την προστασία των πολιτών. Ωστόσο,
υπάρχουν κάποια απομεινάρια εξ
αυτών που συνεχίζουν να ισχύουν
μέχρι σήμερα, προς απορία και
έκπληξη των περισσότερων που
έρχονται αντιμέτωποι με αυτούς.
Για παράδειγμα, ένας από τους πιο
«αψυχολόγητους» και ανεξήγητους
νόμους που ισχύει μέχρι σήμερα
στην Αυστραλία από την βικτωριανή
εποχή, είναι εκείνος που απαγορεύει
τους πολίτες της χώρας να φορούν
«καυτά» ροζ σορτς. Η απαγόρευση,
ωστόσο, δεν ισχύει για ολόκληρη την
εβδομάδα, παρά μόνο για τις ώρες
μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Αυτό
σημαίνει, δηλαδή, ότι από το πρωί
της Δευτέρας μέχρι και το μεσημέρι
της Κυριακής δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα με όσους φοράνε τα
καυτά ροζ σορτς τους. Αντιθέτως,
το «έγκλημα» διαπράττεται μόνο τα
απογεύματα της Κυριακής. Μέχρι
σήμερα παραμένει άγνωστο το γιατί
ο συγκεκριμένος, παράλογος για
τους περισσότερους, νόμος ισχύει

Δ

ακόμα. Ωστόσο, αν δεν θέλετε να
λογοδοτήσετε γι’ αυτήν σας την
πράξη, καλό είναι να συμμορφωθείτε.
υμφωνία στρατιωτικής
συνεργασίας υπέγραψαν η
Ιαπωνία και η Αυστραλία στο
πλαίσιο του Τετραμερούς Σχήματος
ΗΠΑ – Αυστραλίας – Ιαπωνίας –
Ινδίας για το «Διάλογο και την Ασφάλεια» (γνωστό και ως «Quad»), το
οποίο η Ουάσιγκτον προσπαθεί
να αξιοποιήσει για τη σύσφιξη της
συνεργασίας κατά της Κίνας. Ο
Ιάπωνας πρωθυπουργός Γιοσιχίντε
Σούγκα και ο Αυστραλός ομόλογός
του Σκοτ Μόρισον συμφώνησαν επί
της αρχής την Τρίτη, το πλαίσιο μιας
Συμφωνίας Αμοιβαίας Πρόσβασης
(RAA) που επιτρέπει τις εκατέρωθεν
επισκέψεις στρατιωτικών μονάδων
για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά
και τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Αμερικανός
αντιναύαρχος Ουίλιαμ Μερτς, διοικητής του 7ου Στόλου του Πολεμικού
Ναυτικού των ΗΠΑ, που έχει
την έδρα της διοίκησής του στην
Ιαπωνία, δήλωσε σήμερα σχετικά
με τη συμφωνία «αυτό το είδος
της συμφωνίας είναι πραγματικά
βοηθητικό και ενθαρρυντικό για
όλους στην περιοχή. Υποστηρίζουμε
πολύ τη συμφωνία και προσβλέπουμε στα κοινά γυμνάσια», κατά τη
διάρκεια ενημέρωσης.

Σ

Π. Σταματόπουλος
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Διεθνείς Ειδήσεις
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Απεβίωσε ο Αγαπητός Τοπάλσαββας ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ
δολοφονίες, διώξεις, βασανιστήρια, του προεδρικού μεγάρου να πιαστούν

Ε φ υ γ ε το ν π ε ρ α σ μ έ ν ο
μήνα ο γνωστός συμπάροικος
Αγαπητός Τοπάλσαββας, τέως
κάτοικος Αδελαίδας Νότιας
Αυστραλίας.
Ο Αγαπητός γεννήθηκε στο
Καστελλόριζο, στην Ελλάδα,
το 1931. Μετανάστευσε σε
νεαρή ηλικία με την οικογένειά
του στην Αυστραλία. Απεβίωσε
πλήρης ημερών, στις 30
Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία 89
ετών.
Η Αγαπητός ευτύχησε μαζί
με την αείμνηστη σύζυγό του
Σύλβια να μεγαλώσουν δυο
θυγατέρες τη Χριστίνα, σύζυγο
Δημητρίου και την Αντζελα
σύζυγο Κώστα. Εγκαταλείπει
επίσης πέντε εγγόνια και επτά
δισέγγονα.
Ηταν γόνος της γνωστής
επιχειρηματικής οικογένειας
Τοπάλσαββα, με πλούσια
δραστηριότητα στην παροικιακή ζωή, κυρίως στην Καστελλοριζιακή αδελφότητα και στην
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Ν.Α.
Ο Αγαπητός, καθώς ετύγχανε άνθρωπος του γλε-

ΠΥΡΑ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΤΑ ΗΠΑ

Για το θέμα ελλιμενισμού
πλοίων στην Κύπρο

ντιού και της διασκέδασης,
προσέφερε επίσης και στο
φεστιβάλ ΓΛΕΝΤΙ της Αδελαΐδας.
Ηταν αδελφός του Κώστα
και της Δέσποινας ενώ τα
μεγαλύτερα αδελφια του, ο
Σάββας και ο Πέτρος έχουν ήδη
εγκαταλείψει τα εγκόσμια εδώ
και αρκετά χρόνια.
Η κηδεία του έγινε υπό του
πατρός Ιωάννη Κονιδάρη από
το ναό των Παμ. Ταξιαρχών και
ο ενταφιασμός έλαβε χώραν
στο κοιμητηριο Centennial
Park.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Στερνό αντίο στην Ελένη Τσώνη

Εφυγε τον περασμένο μήνα
σε ηλικία 99 ετών η Ελένη
Τσώνη τέως κάτοικος Αδελαίδας Νότιας Αυστραλίας.
Η Ελένη γεννήθηκε στη
Φοινικούντα Μεσσηνίας στις
28 Μαρτίου 1921 και μετανάστευσε από νεαρή ηλικία
στην Αυστραλία. Απεβίωσε
πλήρης ημερών, στις 15
Σεπτεμβρίου σε ηλικία 99 ετών.
Η Ελένη ευτύχησε μαζί
με τον αείμνηστο σύζυγό της
Χρήστο να μεγαλώσουν δυο
παιδιά, τον Παναγιώτη και
την Βασιλική. Εγκαταλειπει
επίσης τα εγγόνια Χρήστο,
Νικολέττα και Ελένη. Επίσης έξι
δισέγγονα.
Η κηδεία της έγινε υπό του

πατρός Ιωάννη Κονιδάρη από
το ναό των Παμ. Ταξιαρχών λαο
και ο ενταφιασμός έλαβε χώραν
στο κοιμητηριο Centennial
Park.

Εφυγε η Ευα Cannizzaro/Αθανασίου

σης τα εγγόνια Daniella,
Christina, Stephanie,
Nikki, Evanna, Natalie και
N i c o l a κα ι το δ ι σ έ γ γ ο ν ο
Dion. Οι συγγενείς την αποχαιρέτησαν στο κοιμητήριο
Centennial Park.
Αιωνία της η μνήμη.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Υστατο χαίρε στην Τούλα Ψαρρού
Η Ικαριακή πατριά έχασε
πρόσφατα ένα ακόμη μέλος
της, την Σταματία (Τούλα)
Ψαρρού η οποία απεβίωσε στις
10 Νοεμβρίου 2020. Ηταν 89
ετών.
Η Τούλα γεννήθηκε στην
Ικαρία την 1η Σεπτεμβρίου
1931.
Η Τούλα ήταν αγαπημένη
σύζυγος του Δημητρίου για 63
χρόνια. Εγκαταλείπει επίσης τα
παιδιά τους, Γεωργία, Μπέτυ
και Μάρκο καθώς επίσης τα
εγγόνια Sophie, James και
Kelly.
Την κηδεία τέλεσε ο π.
Ι ω ά ν ν η ς Κο ν ι δ ά ρ η ς σ το ν
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

ΘΑΤΣΙ ΚΑΙ ΣΕΣΕΛΙ

Τους παρέδωσαν να
δικαστούν στη Χάγη!

Παραδόθηκαν σε αστυνομικούς της
αστυνομικής και δικαστικής αποστολής
της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX) ο
έως χτες πρόεδρος του ΝΑΤΟικού
προτεκτοράτου Χασίμ Θάτσι και ο πρώην
πρόεδρος της Βουλής Κάντρι Βέσελι.
Οι δύο Κοσοβάροι Αλβανοί
αξιωματούχοι, που διετέλεσαν ηγετικά
στελέχη και διοικητές των πρώην
αυτονομιστών του ΟΥΤΣΕΚΑ (UCK),
κατηγορούνται και επίσημα για τις

AΔΕΛΑΙΔΑ

Μια ακόμη συμπάροικο
θρήνησε η παροικία στην Αδελαίδα πριν από λίγες ημέρες.
Την Ευα Cannizzaro (το
γένος Αθανασίου) η οποία
έφυ-γε στις 13 Νοεμβρίου μετά
από μακροχρόνια μάχη με την
επάρατο νόσο. Ηταν 73 ετών.
Η Ευανθία γεννήθηκε στην
Αραδίππου, στην Κύπρο, στις
22 Ιουνίου 1947 και μετανάστευσε στην Αυστραλία σε
μικρή ηλικία μαζί με τη μητέρα
της Ρεβέκκα και τ' αδέλφια της
για να επανενωθούν με τον
πατέρα της οικογένειας Ιωάννη
που ήρθε νωρίτερα στην Αδελαιδα για εργασία.
Η Ευανθία ευτύχησε μαζί
με τον αείμνηστο σύζυγό της
Rocky να μεγαλώσουν δυο
παιδιά, τον Αντώνη και τη
Ρεβέκκα. Εγκαταλειπει επί-

Το αίτημα των ΗΠΑ προς την Κύπρο
να αρνηθεί την πρόσβαση ρωσικών
πλοίων στα λιμάνια της έρχεται σε
αντίθεση με το δικαίωμα για άσκηση
ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής,
ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού
Υ πο υ ρ γ ε ί ο υ Ε ξ ωτ ε ρ ι κ ώ ν , Μ α ρ ί α
Ζαχάροβα.
Η κ. Ζαχάροβα σε χθεσινή ανάρτηση
της στο twitter, παραπέμπει στις
πρόσφατες αναφορές του Υφυπουργού
Εξωτερικών για στρατιωτικές υποθέσεις,
Κλαρκ Κούπερ, όπου μεταξύ άλλων,
αναφέρθηκε στις επαφές του, στη
Λευκωσία, στις 18 και 19 Οκτωβρίου,
λέγοντας ότι «η Κύπρος δεν έχει ακόμη
λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να
αρνηθεί την πρόσβαση ρωσικών πλοίων
σε λιμένες».
«Δεν είναι η πρώτη φορά που
η Ουάσινγκτον θέτει ως όρο για τη
βελτίωση των σχέσεων της με χώρες
τον περιορισμό της συνεργασίας τους
με τη Ρωσία. Αυτή η προσέγγιση έρχεται
σε αντίθεση με το αναφαίρετο δικαίωμα
των κρατών για ανεξάρτητη εξωτερική
πολιτική» αναφέρει η κ. Ζαχάροβα,
κάνοντας ρητή αναφορά στην Κύπρο.

Η Τούλα θα λείψει πολύ
των συγγενών και φίλων της
οικογένειας στην Αυστραλία και
στο εξωτερικό. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα που την σκέπασε.

απαγωγές τουλάχιστον 100 ατόμων (οι
περισσότεροι Σέρβοι, Ρομά αλλά και
Αλβανοί) ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο
μετά από τις ΝΑΤΟικές επιδρομές του
1999 κατά της τότε ΟΔ Γιουγκοσλαβίας
(σημερινή Σερβία, Μαυροβούνιο και
Κοσσυφοπέδιο).
Ο Θάτσι ανακοίνωσε την παραίτ η σ ή το υ σ ε σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η Τύ πο υ ,
γνωστοποιώντας ότι το Ειδικό Δικαστήριο
της Χάγης, που εκδικάζει εγκλήματα
του UCK, ενέκρινε την εισήγηση του
εισαγγελέα και του απήγγειλε κατηγορίες
για εγκλήματα πολέμου. Το ίδιο συνέβη
νωρίτερα και με τον πρώην πρόεδρο
της κοσοβάρικης Βουλής και αρχηγό του
Δημοκρατικού Κόμματος Κάντρι Βέσελι.
Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την κοινή
τύχη «εργαλείων» των κατακτητών, που,
αφού αξιοποιηθούν για τις επεμβάσεις και
το πέρασμα των σχεδίων τους κατά των
λαών, οδηγούνται...«στη Δικαιοσύνη» για
τα εγκλήματα που διέπραξαν.

ΤΟΥΡΚΙΑ - ΤΖΟΥΜΧΟΥΡΙΕΤ

Πλακώθηκε στο ξυλο ο
γαμπρός του Ερντογάν

Στα χέρια με τον νέο διοικητή της
κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας Νατσί
Αγκμπάλ πιάστηκε ο γαμπρός του
Ερντογάν και παραιτηθείς υπουργός
Ο ι κο ν ο μ ι κώ ν Μ π ε ρ ά τ Α λ μ πα ϊ ρ ά κ
σύμφωνα με την εφημερίδα Cum
Hurriyet.
Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του
ΣΚΑΪ Ελλάδος η τουρκική εφημερίδα
σημειώνει ότι το Σάββατο το βράδυ ο
Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τον νέο
διοικητή της κεντρικής τράπεζας για
ενημέρωση για την οικονομία. Ο
Αγκμπάλ δήλωσε στον Ερντογάν
ότι δεν υπάρχουν συναλλαγματικά
αποθέματα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας
κάλεσε τον Αλμπαϊράκ, στο προεδρικό
μέγαρο για εξηγήσεις, ο οποίος ήταν
εξοργισμένος με τον νέο κεντρικό
τραπεζίτη, με αποτέλεσμα στην έξοδο

στα χέρια. Σημειώνεται ότι οι σχέσεις των
δύο ανδρών δεν ήταν καλές. Ο Αγκμπάλ
διετέλεσε υπουργός Οικονομικών από το
2015 έως το 2018, και ο Αλμπαϊράκ είχε
καρατομήσει όλους τους συνεργάτες του
όταν τον διαδέχθηκε.
Ο Ταγίπ Ερντογάν απέπεμψε τον
τέως διοικητή της κεντρικής τράπεζας
της χώρας Μουράτ Ουισάλ το Σάββατο,
για να ακολουθήσει την αμέσως επόμενη
ημέρα η ανακοίνωση της παραίτησης
του υπουργού Οικονομικών Μπεράτ
Αλμπαϊράκ.

ΣΕΡΒΙΑ

Ο κορονοϊός “πήρε” τον
πατριάρχη Ειρηναίο

Ο πατριάρχης
των Σέρβων Ειρηναίος απεβίωσε,
σε ηλικία 90 ετών,
από επιπλοκές
του κορονοϊού. Ο
προκαθήμενος της
Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
είχε βρεθεί θετικός
στον κορονοϊό στις
4 Νοέμβρη και
εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο του
Βελιγραδίου με ήπια συμπτώματα.
Μέχρι προχθές τα επίσημα
ανακοινωθέντα ανέφεραν ότι η
κα τά σ τα σ η τ η ς υ γ ε ί α ς το υ ε ί ν α ι
σταθερή, χωρίς σοβαρές επιπλοκές.
Εχθές ωστόσο η υγεία του πατριάρχη
Ειρηναίου παρουσίασε επιδείνωση
και διασωληνώθηκε. Στη θεραπεία του
πατριάρχη των Σέρβων συμμετείχαν και
γιατροί από τη Ρωσία που έφτασαν στη
Σερβία γι’ αυτόν τον λόγο.
Σημειώνεται ότι ο πατριάρχης
Ειρηναίος χοροστάτησε στις 30 Νοέμβρη
στην εξόδιο ακολουθία του μητροπολίτη
Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας
Αμφιλόχιου, ο οποίος επίσης απεβίωσε
από επιπλοκές του κορονοϊού.

Στο μέλλον παραπέμπεται το καθεστώς του Ναγκόρνο Καραμπάχ

Όσο εξελίσσεται η εφαρμογή της «ειρηνευτικής
συμφωνίας», συνεχίζεται και
η αντιπαράθεση διαφόρων
ξένων κέντρων για το Νότιο
Καύκασο, ενώ και με την επ’
αόριστον παρουσία περίπου
2.000 στρατιωτικών η Ρωσία
πατάει πιο γερά στην περιοχή.
Για το επίμαχο ζήτημα του
καθεστώτος στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε σε ρωσικά ΜΜΕ: «Το
καθεστώς του Καραμπάχ δεν
έχει διευθετηθεί. Συμφωνήσαμε ότι διατηρείται το status
quo που υπάρχει σήμερα.
Είναι κάτι που επίκειται να
επιλυθεί στο μέλλον, από τους
μελλοντικούς ηγέτες, τους
συμμετέχοντες μελλοντικά
σ’ αυτήν τη διαδικασία, μετά
τη δημιουργία συνθηκών

φυσιολογικής ζωής και αποκατάστασης των σχέσεων Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν».
Απέφυγε να απαντήσει
άμεσα στο ζήτημα «της αναγνώρισης ή μη του Ναγκόρνο
Καραμπάχ ως ανεξάρτητου
κυρίαρχου κράτους», ωστόσο
προειδοποίησε: «Πρέπει να
ειπωθεί ευθέως: Μετά την
εγκληματική ενέργεια της
πρώην γεωργιανής ηγεσίας,
εννοώ τα χτυπήματα στους
ειρηνευτές μας στη Νότια
Οσετία, η Ρωσία αναγνώρισε
την ανεξαρτησία της Νότιας
Οσετίας και της Αμπχαζίας.
Αναγνωρίσαμε ως δίκαιη
την έκφραση βούλησης από
τους κατοίκους της Κριμαίας,
την προσπάθειά τους να
επανενωθούν με τη Ρωσία.
Κάποιοι μπορεί να συμφωνούν
ή όχι, αλλά το κάναμε προς

το συμφέρον των ανθρώπων,
προς το συμφέρον της Ρωσίας
και μπορούμε να το πούμε
ανοιχτά».
Εδώ να σημειωθεί πως η
αυτοανακηρυχθείσα «αυτόνομη Δημοκρατία του Ναγκόρνο Καραμπάχ» δεν αναγνωριζόταν από τη διεθνή κοινότητα ούτε από την Αρμενία.
Να εξαλείψει τις «ασάφειες» γύρω από την κατάπαυση του πυρός που επιτ ε ύ χ θ η κ ε σ το Ν α γ κό ρ ν ο
Καραμπάχ ζήτησε από τη
Ρ ω σ ί α ο Γ ά λ λο ς Υ Π Ε Ξ ,
Ζαν - Ιβ Λε Ντριάν, και αναφέρθηκε σε χτεσινή συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ
των εκπροσώπων της
ομάδας του Μινσκ (Γαλλία,
ΗΠΑ, Ρωσία): «Πρέπει να
εξαλείψουμε τις ασάφειες
για τους πρόσφυγες, την

οριοθέτηση της κατάπαυσης
του πυρός, την παρουσία της
Τουρκίας, την επιστροφή των
ξένων μαχητών, την έναρξη
διαπραγματεύσεων για το
καθεστώς του Ναγκόρνο
Καραμπάχ».
Ως προς το ρόλο της
Το υ ρ κ ί α ς ο Β λ . Π ο ύ τ ι ν
σημείωσε στη συνέντευξή
του: «Το έχει πει ευθέως και
ε πα ν ε ι λ η μ μ έ ν α το Α ζ ε ρ μπαϊτζάν, αλλά και η τουρκική
πλευρά, η Τουρκία υποστήριζε
μονομερώς το Αζερμπαϊτζάν».
Πρόσθεσε πως «αυτές είναι
οι γεωπολιτικές συνέπειες
της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ενωσης», ενώ το Αζερμπαϊτζάν «είναι ανεξάρτητο,
κυρίαρχο κράτος και έχει
δικαίωμα να επιλέγει τους
συμμάχους του».

ΒΟΛΙΒΙΑ

Ορκίστηκε ο νέος πρόεδρος Λούις Άρτσε

Ο Λουίς Άρτσε ορκίστηκε
επισήμως νέος πρόεδρος της
Βολιβίας, μετά τις βουλευτικές
ε κ λο γ έ ς πο υ έ γ ι ν α ν το ν
περασμένο μήνα.
Ο 57χρονος οικονομολόγος, που εξελέγη από τον
πρώτο γύρο των προεδρικών
εκλογών, συγκεντρώνοντας
το 55% των ψήφων, θα έχει
το δύσκολο έργο να ενώσει
μια πολωμένη χώρα μετά τη
μετεκλογική κρίση που τη
συγκλόνισε επί περισσότερο
από ένα χρόνο.
Σχεδόν στον ένα χρόνο
από την πραξικοπηματική
ανατροπή του σοσιαλδημοκράτη εκλεγμένου προέδρου,
Έβο Μοράλες, από την
αντιδραστική αντιπολίτευση,
με τη στήριξη των ΗΠΑ, τον
Νοέμβρη του 2019, που
τοποθέτησε τον «αχυράνθρωπό» της, την Γιανίνε
Άνιες, ο 57χρονος Λ. Άρτσε,
του «Κινήματος για το Σοσια-

λισμό - Πολιτικό Εργαλείο
για την κυριαρχία των λαών»
(MAS - IPSP) καταγράφει
το 52,4%-53% των ψήφων
έναντι 30%-31% του φιλελεύθερου Κάρλος Μέσα και
της λεγόμενης Κοινωνίας
των πολιτών, με τη στήριξη
των πραξικοπηματιών.
Ακολουθούν ο ακροδεξιός
Λουίς Φερνάντο Καμάτσο, με
περίπου 14%, και με πολύ
μικρά ποσοστά ο κορεατικής
καταγωγής Τσι Χιουν Τσουνγκ
κ.ά. Και στις βουλευτικές εκλογές προβλέπεται επικράτηση
του MAS.
Ο Άρτσε -με αντιπρόεδρο
τον Νταβίντ Τσοκεουάνκα
(11 χρόνια υπουργός Εξωτερικών), ο οποίος προέρχεται
από τους ιθαγενείς Αϊμάρα,
από όπου κατάγεται και ο
Μοράλες- ήταν για χρόνια
υπουργός Οικονομικών στις
κυβερνήσεις του ΜAS.
Στις πρώτες δηλώσεις

μετά τη διαφαινόμενη νίκη
του, ο Άρτσε σημείωσε ότι
«ανακτήσαμε τη δημοκρατία
και την ελπίδα», όπως και
ότι «θα εργαστούμε για
όλους τους Βολιβιανούς και
θα σχηματίσουμε κυβέρνηση
εθνικής ενότητας».
Ο πρώην πρόεδρος Ε.
Μοράλες, από την Αργεντινή όπου βρίσκεται με
πολιτικό άσυλο, δήλωσε

με ικανοποίηση: «Το MAS
κέρδισε με διαφορά τις
εκλογές, για τη Γερουσία και
τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Ο Άρτσε είναι πρόεδρος
της Βολιβίας» και είπε ότι
«σύντομα θα επιστρέψει».
Συγχαρητήρια μηνύματα
έφτασαν από τους προέδρους
της Κούβας Μιγκέλ Ντίας
Κανέλ και της Βενεζουέλας
Νικολάς Μαδούρο.
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KΥΠΡΟΣ

“Επιτροπή ακίνητης περιουσίας” θεσπίζει η
Άγκυρα για να προχωρήσει την διχοτόμηση

Μπορεί η φιέστα και το ...πικ νικ του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ερσίν
Τατάρ στα κατεχόμενα Βαρώσια,να μην
πραγματοποιήθηκε λόγω της σφοδρής
βροχής που ξέσπασε, η παρουσία του
Τούρκου προέδρου στην κατεχόμενη
Αμμόχωστο και την Λευκωσία,
σηματοδοτεί την προθεση της Τουρκίας
να προχώρησει στην διχοτόμηση της
Κύπρου στην λογική των δύο κρατών
που προωθεί και ο νεοεκλεγείς ηγέτης
των τουρκοκυπρίων.
Κατά την διάρκεια της παρουσίας
του στην Αμμόχωστο, ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, παρέπεμψε τους
Ελληνοκύπριους να διεκδικήσουν την
επιστροφή των περιουσιών τους μέσω
της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας»,
που συστήνει το ψευδοκράτος
με πρόσχημα τις περιουσίες των
ελληνοκυπρίων που παραμένουν
εκγαταλαληλμμένες στο περίκλειστο
τμήμα της Αμμοχώστου
Ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Ερσίν
Τατάρ, με τη συνοδεία του Ντεβλέτ
Μπαχτσελί, μετέβησαν το απόγευμα
της Κυριακής και υπό δυνατή βροχή,
στην περιφραγμένη πόλη κοντά στο
συγκρότημα διαμερισμάτων Σερενίσιμα, στην Λεωφόρο Κένεντι, στο
παραλιακό μέτωπο του Βαρωσιού.
Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι είναι
έτοιμοι να ανοίξουν και το μέρος
του Βαρωσιού που είναι κλειστό,
προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο των
διαπραγματεύσεων η περιφραγμένη
πόλη της Αμμοχώστου περιλαμβάνονταν σε διάφορες προτάσεις, και
σε σχέση με το θέμα των απευθείας
πτήσεων, αλλά όλες απορρίφθηκαν
από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Γι’
αυτό, είπε, «θεωρήσαμε ότι πλέον
πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στους
παλιούς ιδιοκτήτες, μέσω της “επιτροπής ακίνητης περιουσίας” να αποκτήσουν τις εδώ περιουσίες τους».
Αυτό το θέμα, πρόσθεσε, το συζήτησαν πρώτα εσωτερικά και αφού πήραν
και τη στήριξη του Τούρκου Προέδρου και της τουρκικής κυβέρνησης,
προχώρησαν στο βήμα που όπως
ισχυρίστηκε, θα «συμβάλει στην ανάπτυξη αυτής της όμορφης περιοχής».
Παράλληλα, ισχυρίστηκε προκλητικά
ότι «το κάναμε για την αποκατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
«Αφού είδα την κλειστή περιοχή του
Βαρωσίου, είναι να προβληματίζεται
κανείς γιατί, ως βορράς και ως νότος,
αυτά τα μέρη με όλη αυτή την ομορφιά
κρατήθηκαν μακριά από τον κόσμο»,
δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας
ότι και οι Ελληνοκύπριοι μέσω της

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.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ

Την αστυνομική
καταστολή της πορείας
του Πολυτεχνείου

Αρκετά μηνύματα συμπαράστασης
προς το εργατικό κίνημα της Ελλάδας
εστάλησαν από οργανώσεις της
Αυστραλίας για την καταστολή της
πορείας μνήμης για τους ήρωες
του Πολυτεχνειου την περασμένη
βδομάδα
Ο ΠΛΑΤΩΝ σε μήνυμα που
έστειλε και δημοσιεύθηκε στην
Ελλάδα, αναφέρε ότι «το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ελληνικού Εργατικού
Μορφωτικού Συνδέσμου ΠΛΑΤΩΝ
Νότιας Αυστραλίας παρακολούθησε
με αγανάκτηση την απρόκλητη
επίθεση που δέχτηκε η πορεία της
περασμένης Τρίτης προς τιμήν
της επετείου της εξέγερσης του
Πολυτεχνειου το 1973. Στόχος
της αυταρχικότητας του αστικού
κράτους για μια ακόμη φορά γίνονται
τα στελέχη και μέλη του ΚΚΕ και
του συνδικαλιστικού κινήματος με
πρόσχημα τα περιοριστικά μέτρα για
τον κορονοϊό.
“Τη στιγμή που οι οργανωτές
έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα

«επιτροπής ακίνητης περιουσίας»
θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις
περιουσίες τους στο Βαρώσι και αφού
γίνει αυτό, «το θέμα εδώ θα λυθεί».
«Είπαμε να κάνουμε ένα βήμα,
να διανύσουμε μια απόσταση, γιατί
η διεθνής κοινότητα ποτέ δεν έλαβε
υπόψην στον δίκαιο διαμοιρασμό»,
ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος λέγοντας
πως μετά το δημοψήφισμα του 2004
και παρά τις προειδοποιήσεις, η ΕΕ
έκανε μέλη της την «νότια Κύπρο»
-κατά την έκφρασή του- και άφησε την
«βόρεια Κύπρο» στην απομόνωση.
Μια νέα διαδικασία ξεκίνησε πλέον
με ταχύτητα, με την εργασία που έχει
γίνει στο Βαρώσι, πρόσθεσε ο κ. Ερντογάν προσθέτοντας ότι «είναι ξεκάθαρο
ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες
της περιοχής εδώ και περιμένουν την
ημέρα που θα τους συναντήσουν».
Σε ανακοίνωσή του το Σάββατο,
παραμονή της παρουσίαςς του Ρ.Τ.
Ερντογάν στα Βαρώσια, το ελληνικό
υπουργείο εξωτερικών ανέφερε ότι
«η προγραμματισμένη επίσκεψη του
Τούρκου Προέδρου, συνοδευόμενου
από κυβερνητικό κλιμάκιο, στα
κατεχόμενα Βαρώσια, ανήμερα
της «επετείου» της μονομερούς
και παράνομης ανακήρυξης της
τουρκοκυπριακής οντότητας στα
κατεχόμενα, αποτελεί μια πρωτοφανή
πρόκληση, η οποία έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με τα ψηφίσματα 550 και
789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ, καθώς και τα Συμπεράσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».
Περαιτέρω, το υπουργείο Εξωτερικών την καταδικάζει με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο, σημειώνει πως
«αναμένουμε να συζητηθεί ενδελεχώς
στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
τον Δεκέμβριο» και υπογραμμίζει
πως η ενέργεια αυτή προστίθεται στη
συνεχή και αυξανόμενη κλιμάκωση της
τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Παράλληλα, διαμηνύει εκ νέου
πως η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της
επανέναρξης των διαπραγματεύσεων
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ, προκειμένου να βρεθεί μια
συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας και του
Κοινοτικού Κεκτημένου. Για την
επίτευξη του στόχου αυτού, επισημαίνει
το υπουργείο Εξωτερικών, η χώρα μας
βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και
απόλυτη σύμπνοια με την κυπριακή
κυβέρνηση.

ΤΑΛΑΤ

Ντροπή να πάνε στα ερείπια
του Βαρωσιού για πικνικ

Δεν δίναμε άδεια για επισκέψεις
στους δημοσιογράφους που ήθελαν να
δουν το Βαρώσι γιατί ντρεπόμασταν,
δήλωσε ο πρώην ηγέτης των Τ/κ,
Μεχμετ Αλί Ταλάτ, λέγοντας πως για
τον ίδιο λόγο είχαν αποτρέψει και
αξιωματούχους της ΕΕ.
«Επειδή ντρεπόμασταν. Δεν έμεινε
ούτε πόρτα, ούτε παράθυρο. Τα είχαν
πάρει όλα. Τώρα εμείς πάμε σε εκείνα
τα ερείπια και κάνουμε πικνίκ. Λέμε
σε όλο τον κόσμο ‘να έτσι είμαστε’. Τι
ντροπή, τι παράξενο πράγμα».
Όπως μεταδίδεται από τα
κατεχόμενα, ο κ. Ταλάτ μιλούσε σε
τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι
Γκεντς στο οποίο ανέφερε πως λόγω
της πολιτικής ανασφάλειας που
επικρατεί στα κατεχόμενα, η Τουρκία
παρεμβαίνει και κάνει κομμάτια τη
δημοκρατία στην τ/κ κοινότητα. Και
στο παρελθόν έγιναν παρεμβάσεις,
αλλά όχι σε αυτό το βαθμό, πρόσθεσε.
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, ο πρόεδρος
του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού
Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Έρχουρμαν
δήλωσε ότι ακόμα και τα κόμματα
δεν είναι ενήμερα για το ποια είναι η
«στρατηγική» ή ποιο είναι το «σχέδιο»
του καθεστώτος για το κλειστό Βαρώσι.
Επανέλαβε ότι δεν πρόκειται περί
ανοίγματος της περιφραγμένης πόλης
αλλά άνοιγμα μιας περιοχής της πόλης
για επισκέψεις.
«Για λύση αυτού του προβλήματος
να βγάλουμε το συντομότερο το Βαρώσι
από το καθεστώς της στρατιωτικής
περιοχής. Να το βγάλουμε ώστε οι
ακίνητες περιουσίες στο Βαρώσι
να επιστραφούν. Ταυτοχρόνως να
απευθυνθούμε στον ΟΗΕ και να
αρχίσουμε διαπραγμάτευση για το
ψήφισμα του ΣΑ του ΟΗΕ στο θέμα
της διοίκησης του Βαρωσιού», είπε.

"ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÅÑÃÁÔÉÊÏÓ ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ
ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐËÁÔÙÍ Ν.Α."

ÅÑÃÁÔÉÊÁ ÍÅÁ
για την προστασία της δημόσιας
υγείας, η αστυνομία της κυβέρνησης
Μητσοτάκη, με τη χρήση γκλομπ και
δακρυγόνων έθεσε σε πραγματικό
κίνδυνο την ίδια τη ζωή των ανθρώπων που θεώρησαν χρέος τους
να αποτίσουν έναν ελάχιστο φόρο
τιμής στους ηρωικούς αγωνιστές του
Πολυτεχνείου. Ο ΠΛΑΤΩΝ καταδικάζει μετά βδελυγμίας την βάναυση
καταστολή και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς το ΚΚΕ και το ευρύτερο
συνδικαλιστικό και λαϊκό κίνημα».
Μήνυμα εστάλη και από το
Συμβούλιο Εθνικών Κοινοτήτων
της Κεντρικής Ακτής Νέας Νότιας
Ουαλίας της Αυστραλίας (Central
Coast Ethnic Communities Council
NSW Inc.) με το οποίο εκφράζει
τη συμπαράστασή του προς τον
ελληνικό λαό, την ελληνική νεολαία,
την εργατική τάξη της Ελλάδας και
καταδικάζει την απρόκλητη επίθεση
των δυνάμεων καταστολής (κατ’
εντολή της κυβέρνησης) ενάντια
στους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια
της συμβολικής διαδήλωσης στην
Αθήνα για την επέτειο των 47 χρόνων
από την εξέγερση του Πολυτεχνείου,
με πρόσχημα την προστασία της
υγείας, ενώ ήταν παραδειγματική η
τήρηση των προτεινόμενων από την

υγειονομική υπηρεσία μέτρων.
“Εμείς οι Έλληνες μετανάστες
που ζούμε στην Κεντρική Ακτή της
ΝΝΟ, μέσω της Ελληνικής Κοινότητας
της Κεντρικής Ακτής ΝΝΟ (Hellenic
Community of Central Coast NSW Inc.)
θέλουμε να εκφράσουμε την αμέριστη
συμπαράστασή μας στα αδέρφια μας
στην Ελλάδα και να καταδικάσουμε
την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκαν
από την Αστυνομία οι διαδηλωτές
της “συμβολικής” διαδήλωσης για
την 47η επέτειο από την εξέγερση
του Πολυτεχνείου μπροστά στην
αμερικάνικη πρεσβεία αλλά και σε
άλλα μέρη της Ελλάδας. Το μήνυμα
του Πολυτεχνείου, του ανυποχώρητου
αγώνα κάτω από όλες τις συνθήκες,
ακούστηκε δυνατά στη συμβολική
διαδήλωση. Και εμείς, οι Έλληνες
μετανάστες από το Central Coast
της Αυστραλίας, οι εργαζόμενοι και οι
απόμαχοι της δουλειάς, που βιώνουμε
σχεδόν ανάλογα προβλήματα όπως
στην Ελλάδα με την κρίση, την πανδημία, και την ανασφάλεια στην υγεία,
τη ζωή και τα δικαιώματά μας, εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας.
Ανάλογα μηνύματα αλληλεγγύης
εκδόθηκαν επίσης από τον Εργατικό
Σύνδεσμο Δημόκριτο της Μελβούρνης
και τον Σωκράτη Νιουκάστλ ΝΝΟ.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το ενεργειακό πλέγμα της γης

συνέχεια από σελ. 2
Τον
τελευταίο
καιρό,
προσπαθούν να αποκαλύψουν
και να αποκτυπτογραφήσουν τα
μυστικά του πλέγματος. Σε πολλά
αρχαία κείμενα έχουν εντοπίσει την
γεωμετρική τοποθεσία των αρχαίων
ναών σε όλοον τον κόσμο, οι οποίοι
χτιζόταν πάνω στους κόμβους του
πλέγματος Τελευταία, Αμερικανοί
στρατιωτικοί προσπαθούν να
αποκρυπτογραφήσουν και να
επιρεάσουν την λειτουργεία του
πλέγματος, μέσω του προγράμματος
HAARP. Η γνώση της εποπτείας και
της εκμεταλλεύσεως του πλέγματος,
δεν έχει πέσει ακόμα σε λάθος
χέρια. Κανείς δεν γνωρίζει με όλες
τις λεπτομέρειες πως ακριβώς το
πλέγμα ελέγχεται. Όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα κατανοήσουμε την
λειτουργεία του πλέγματος, τόσο
το καλύτερο, διότι εξ’ αιτίας της
τεχνολογικής μας εξέλίξεως, ίσως
άθελά μας έχουμε δημιουργήσει
διαταραχές στο
πλέγμα, που
προφανώς να αποδειχθούν καταστροφικές. Η δουλειά με το ζήτημα
του πλέγματος ξεκίνησε, όταν ο
Αριβάνης σενεργαζόταν με το τμήμα
οικοβιολογίας του ωκεανολογικού
ινστιντούτου του Σαν Φρανσίσκο
στις ΗΠΑ. Ήταν τότε μέλος του’’
think tank’’=της δεξαμενής σκέψεως
που ονόμασαν’’ Epsilon’’, η οποία
εχρηματοδοτείτο από μή Αμερικανικά κεφάλαια. Η ‘’Έψιλον’’ είχε
ήδη αντιμετωπίσει το παράξενο
φαινόμενο της τηλεμεταφοράς ενός
δελφινιού από την μία άκρη της γης
στην άλλη. Ενετόπισαν πυραμίδες
μέσα στην θάλασσα, χωρίς να
υπάρχει καμμία ερμηνεία για την
προέλευσήτους. Στην περιοχή

του Ανατολικού Ατλαντικού είχαν
ανακαλυφθεί τεράστια κυκλώπεια
υποθαλάσσιων τειχών, ακριβώς εκεί
από όπου προοριζόταν να περάσουν
τα καλώδια. Τα συμπεράσματά
του ήταν ότι, (Α) εφημολογείτο ότι
υπήρχαν διάφορες τεχνικές που δεν
εφαρμοζόταν. Ίσως να επέτρεπαν
στα καλώδια των τηλεπικοινωνιών
να εντοπίζουν τα νετρόνια που εκπέμπουν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες
των πυρηνικών υποβρυχίων, άρα
όσοι ήλεγχαν το υποθαλάσσιο
δίκτυο καλωδίων, θα μπορούσαν να
εντοπίζουν την θέση και την πορεία
τέτοιων υποβρυχίων.
(Β) Υπήρχαν περιοχές της
γης, που τα ραντάρ δεν μπορούν
με κανέναν τρόπο να δουν, εξ’
αιτίας του λεγόμενου μαγνητικού
συντονισμού Σούμαν. Αυτές οι
περιοχές
ονομάζονται
τυφλά
σημεία, και είναι τοποθεσίες όπου
ο γήϊνος μαγνητισμός κάνει ένα
είδος παρακάμψεως και μπορεί να
δημιουργεί τρύπες στον ηλεκτρομαγνητικό χώρο. Εάν ο εχθρός τα
γνωρίζει, μπορεί να τοποθετήσει
εκεί σμήνη αεροσκαφών, τα οποία
δεν μπορούν να εντοπισθούν από
τα ραντάρ, παρά μόνον με οπτική
επαφή, και τα οποία σε περίπτωση
πολέμου θα εμφανισθούν από το
πουθενά για να χτυπήσουν τους
στόχους τους. Τετοια σημεία υπάρχουν και στον Ελληνικό χώρο.
Στην Ελλάδα είναι εύκολο να
στήσεις παρατηρητήρια και να τα
κρύψεις, ή να τα χρησιμοποιήσεις
κάνοντας εκπλήξεις στους εχθρούς
εισβολείς. Στον ωκεανό όμως δεν
υπάρχει κανείς για να παρατηρεί τα
εκατοντάδες τυφλά σημεία.
Δημ. Θεοδωρίδης, ΑΔΕΛΑΙΔΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Διαμαρτυρία για την καταστολή
της πορείας για το Πολυτεχνείο

Ο Εργατικός Σύνδεσμος Δημόκριτος της Αυστραλίας καταδικάζει
το όργιο αστυνομικής βίας και
καταστολής εκ μέρους της κυβέρνησης
ενάντια της φετινής συγκέντρωσης του
Πολυτεχνείου.
Τα εργατικά σωματεία , η νεολαία
και οι εργαζόμενοι που συγκεντρώθηκαν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου
για να τιμήσουν τη φετινή επέτειο
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
β ρ ο ν το φ ώ ν α ξα ν τα α γ ω ν ι σ τ ι κά
συνθήματα: «Το Πολυτεχνείο ζει!
Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία! Έξω το
Νάτο! Έξω οι ΗΠΑ! Συνθήματα που
παραμένουν διαχρονικά και επίκαιρα.
Τήρησαν, όπως ήταν αναμενόμ ε ν ο , υ πο δ ε ι γ μ α τ ι κά τα μ έ τ ρ α
προστασίας της δημόσιας υγείας. Στην
υποδειγματική αυτή συγκέντρωση η
κυβέρνηση και η αστυνομία απάντησαν με απρόκλητες επιθέσεις, προπηλακισμούς βουλευτών, δεκάδες
προσαγωγές και τραυματισμούς
διαδηλωτών
Η κυβέρνηση, που φέρνει την

ευθύνη για την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, εκμεταλλεύτηκε την πανδημία για να ξεμπερδέψει
τα αγωνιστικά μηνύματα του Πολυτεχνείου.
Η Ελληνική Κυβέρνηση με την
χρησιμοποίηση των κατασταλτικών
μηχανισμών επιδιώκει να ενθαρρύνει
τους εργοδότες να καταπατάνε κατεκτημένα δικαιώματα δημιουργώντας
έτσι μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας
,δηλαδή σχέσεις αφέντη – δούλου.
Εμείς, οι έλληνες μετανάστες της
Αυστραλίας, είμαστε αλληλέγγυοι
στην αγωνιζόμενη νεολαία, το ταξικό
συνδικαλιστικό κίνημα , το ΠΑΜΕ, την
ΠΣΟ και την εργατική τάξη της Ελλάδας.
Απαιτούμε από την Ελληνική
Κυβέρνηση να σταματήσουν αυτές
οι κατάπτυστες φασιστικές ενέργειες
που στόχος τους είναι να εμποδίσουν
τους εργαζόμενους να αγωνίζονται και
να διαμαρτύρονται για τα δικαιώματά
τους.
Πρόεδρος, Θ. Σαλάxας

Ο Σωκράτης Νιούκαστλ καταδικάζει

«O Εργατικός - Μορφωτικός και
Πολιτιστικός Σύνδεσμος “ΣΩΚΡΑΤΗΣ”
του Νιουκάστλ της Νέας Νότιας
Ουαλίας της Αυστραλίας, εκφράζει
τη συμπαράστασή του προς τον
ελληνικό λαό, την ελληνική νεολαία,
την εργατική τάξη της Ελλάδας και
καταδικάζει την απρόκλητη επίθεση
των δυνάμεων καταστολής (κατ’ εντολή
της κυβέρνησης) ενάντια στα στελέχη,
μέλη, βουλευτές του ΚΚΕ και γενικά
στους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της
συμβολικής διαδήλωσης στην Αθήνα
για την επέτειο των 47 χρόνων από
την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με
πρόσχημα την προστασία της υγείας,
ενώ ήταν υποδειγματική η τήρηση των
προτεινόμενων από την υγειονομική
υπηρεσία μέτρων.
Ο Εργατικός Σύνδεσμος
“ΣΩΚΡΑΤΗΣ” του Νιουκάστλ που ανήκει
στην Πολιτεία της Νότιας Νέας Ουαλίας
της Αυστραλίας, όλα τα μέλη μας,
στέλνουμε την αμέριστη συμπαράστασή
μας στα αδέρφια μας στην Ελλάδα και
καταδικάζουμε την απρόκλητη επίθεση

που δέχτηκαν από την αστυνομία
οι διαδηλωτές της “συμβολικής”
διαδήλωσης για την 47η επέτειο από
την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Το ΚΚΕ και γενικά το Εργατικό
Κίνημα στην Ελλάδα έχει αρκετή
πείρα από τέτοιου είδους φασιστικές
και κατάπτυστες επιθέσεις και βγαίνει
δυνατότερο και μαχητικότερο στον
αγώνα που κάνει για την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων του Ελληνικού Λαού.
Εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό του
και θα κάνουμε ό,τι περνάει απ’ το χέρι
μας να εκφράζουμε τη συμπαράστασή
μας.
Το μήνυμα της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου “Ψωμί - Παιδεία Ελευθερία” παραμένει ακόμα επίκαιρο.
Ο Ελληνικός Λαός θα συνεχίσει τον
αγώνα, παρά τις αντίξοες συνθήκες της
πανδημίας και της οικονομικής κρίσης,
μέχρι να απαλλαγεί η Ελλάδα από το
σύστημα της εκμετάλλευσης και από
τη μέγγενη των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ που μόνο
δεινά φέρνουν στην πατρίδα μας και σε
ολόκληρο τον κόσμο».
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ!

Η ιστορία μιας Κοινότητας
Του Δρ Μιχάλη ΤΣΟΥΝΗ

(ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ - ΑΔΕΛΑΙΔΑ)
ΜΕΡΟΣ Γ’
Παραδοσιακά η Κοινότητα ήταν
υποχρεωμένη να ανταποκριθεί,
σε λόγο και έργο, στις διάφορες
α ν ά γ κ ε ς το υ Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ ε δ ώ
και αλλού. Μετά το ’70 άρχισε να
διαμορφώνει προγράμματα και γιά
τους καθεαυτού Ελληνοαυστραλούς,
όπως περιγράψαμε αυτή την κοινωνικοπολιτισμική κατηγορία. Αυτή η
κατηγορία, στο προχωρημένο στάδιο
ενσωμάτωσης που βρισκόμαστε,
είναι η μεγάλη πλειονότητα και έχει
τη δική της διαπολιτισμική ταυτότητα.
Τα μέλη της ωστόσο βεβαιώνουν την
ελληνικότητά τους ποικιλοτρόπως
σε ελληνικά φεστιβάλ και άλλες
παροικιακές εκδηλώσεις αλλά και σε
εθνικά θέματα – γιά σίγουρα στην
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων
των Αθηνών το 2004.
Οι περισσότεροι όμως από την
πλειονότητα αυτή δεν συμμετέχουν
ενεργά στους οργανισμούς που
ίδρυσαν οι μετανάστες δηλ. να
γίνουν μέλη, να διοικήσουν, και να
διαμορφώσουν προγράμματα δράσης. Και τούτο παρά το γεγονός
ότι ο κάθε παροικιακός οργανισμός
έχει προσφέρει, ο καθένας με τον
δικό του τρόπο, κάτι το καινούργιο
ή το διαφορετικό στην παροικία και
στον Αυστραλιανό πολυπολιτισμό
γενικότερα. Μερικοί οργανισμοί ή
σωματεία λειτουργούν γιά δεκαετίες
και έχουν αποκτήσει κέντρα, ιδρύματα
και άλλα σημαντικά περιουσιακά
στοιχεία.
Η παραπάνω πραγματικότητα,
μαζί με την γήρανση και η σμίκρυνση
της πρώτης γενιάς, και κατά συνέπεια
και άλλες αλλαγές γεννούν σοβαρά
ερωτήματα (τα οποία αν τα αφήσουμε
αναπάντητα μεγαλώνουν) γιά το τι
ρόλο παίζουν και τι ανάγκες εξυπηρετούν αυτά τα ιδρύματα και οι πόροι
σήμερα. Και το εξ ίσου σοβαρό
ερώτημα που είναι σε τι ακριβώς
αποσκοπούν γιά αργότερα και φυσικά
ποιές είναι οι στρατηγικές γιά την
υλοποίησή τους, ποιανού ευθύνη είναι
η χάραξη αυτών των στρατηγικών και
τόσα άλλα.
Το πρόβλημα της μη συμμετοχής,
που αναφέραμε πιό πάνω, είναι κι’
αυτό γενικό στη παροικία μας. Αφορά
και μικρά ¨κλειστά¨ σωματεία και
μεγάλα. Αυτή η διαπίστωση ισχύει
ακόμα και γιά την Κοινότητα όπως
παρατηρήσαμε, παρά τις ευκαιρίες
γιά συμμετοχή που έχει δημιουργήσει
γιά τους Ελληνοαυστραλούς. Να
σημειώσουμε όμως ότι αυτό το
φαινόμενο δεν είναι μόνον χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ελληνοα υ σ τ ρ α λ ι α ν ή ς πα ρ ο ι κ ί α ς α λ λά
παρατηρούμε το ίδιο πράγμα, και ισως
σε μεγα-λύτερο βαθμό, και σε άλλες
εθνότητες. Επιπρόσθετα θα πρέπει να
τονίσουμε το άλλο, μάλλον παράδοξο,
φαινόμενο που αναφέρεται ιδιαίτερα
στην Κοινότητα – δηλ. η διαμόρφωση,
η οικονομική υποστήριξη και η
υ λο π ο ί η σ η π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν σ ε
πολλές περιπτώσεις και τομείς,
αποκλειστικά κυρίως από την πρώτη
γενιά, και στα οποία συμμετέχουν οι
μεταγενέστερες γενιές, ικανοποιώντας
έτσι μερικές από τις ανάγκες τους
( παιδεία, θρησκευτικός χώρος,
πολιτισμικές δραστηριότητες, κλπ.) και
εκφράζοντας την ελληνοαυστραλιανή
ταυτότητά τους.
Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει εύκολη λύση σ’ αυτό το σοβαρό
πρόβλημα της συμμετοχής ή μη
συμμετοχής των Ελληνοαυστραλών
στους παροικιακούς οργανισμούς.
Αυτό το ζήτημα απαιτεί έρευνα
και γνώση σε πολλούς χώρους:
την ιστορία κάθε οργανισμού,
την καθημερινή ζωή των Ελληνοαυστραλών, την παρουσία τους
στη δημόσια ζωή που αναφέραμε
και στους δικούς τους (λίγους σε
σύγκριση με την πρώτη γενιά)
οργανισμούς που άρχισαν να σχηματίζονται από το ’60 και μετά, και
φυσικά όχι μόνον των φοιτητών και

άλλων ανθρώπων των γραμμάτων
- δίνοντας έτσι την εντύπωση
και δημιουργώντας την εικόνα ή
ψευδαισθήσεις ότι δεν υπάρχουν
άλλοι ή τουλάχιστον δεν αξίζουν ίσης
προσοχής (ενδιαφέρον είναι επίσης
και το πως το ΣΑΕ και οι περί αυτού
βλέπουν αυτό το θέμα ).
Συγκριτικές μελέτες των παροικιακών οργανισμών είναι ιδιαίτερα
χρήσιμες γιά να κατανοήσουμε το
όλο θέμα, όπως επίσης είναι και οι
κοινωνιολογικές μελέτες στον τομέα
των οργανισμών και ιδιαίτερα των
εθνοτικών. Ο κάθε οργανισμός έχει
την δική του μοναδική ιστορία αλλά
υπάρχουν και ομοιότητες ή κοινά
γνωρίσματα. Αυτά εκφράζονται
και στην ομοσπονδιοποίηση των
οργανισμών: των δημοκρατικών
κοινοτήτων το 1958, της Αρχιεπισκοπής ένα χρόνο μετά και των
εθνικοτοπικών οργανισμών, ιδίως από
το ’80 και πέρα. Θα είναι χρήσιμο και
ενδιαφέρο να συγκριθούν ιστορικά
οι κοινότητες της Ομοσπονδίας με
τους 150 περίπου οργανισμούς της
Αρχιεπισκοπής. Οι περισσότεροι
είναι εκκλησιαστικοί ή θρησκευτικοί
οργανισμοί αλλά υπάρχουν μερικές
καθεαυτού Ελληνικές Ορθόδοξες
Κοινότητες με εκλεγμένα συμβούλια
και κοσμικές δραστηριότητες.
Συγκριτικές μελέτες των παροικιακών οργανισμών θα μας πούνε
πολλά. Όχι μόνο αναφορικά με
το βαθμό που συμμετέχουν οι
Ελληνοαυστραλοί στους παροικιακούς
ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς α λ λά κα ι πω ς η
ομογένεια έχει συμβάλλει ιστορικά
σε αυτό που λέμε πολυπολιτισμική
κοινωνία. Αυτή η ομογένεια δεν είναι
ένα ομοιογενές κοινωνικό σύνολο.
Σε οργανισμούς είναι ίσως η πιό
κατακερματισμένη εθνοτική μειονότητα
της Αυστραλίας. Έχουμε δηλ. ποικιλία
οργανισμών και ποικιλία στον τρόπο
με τον οποίο ενεργουν οι οργανισμοί.
Στην περίπτωση της Κοινότητας
παρατηρήσαμε και ποικιλία δραστηριοτήτων, πράγμα που επιβεβαιώνει την ιδιότητα της Κοινότητας
ως κύριος φορέας – δραστηριότητες και προγράμματα παροχής
υπηρεσιών που έχουν σχέση με
τ ι ς πολύ π λ ε υ ρ ε ς α ν ά γ κ ε ς τ η ς
παροικίας, την διατήρηση, την
υπεράσπιση και την έκφραση της
πολιτισμικής κληρονομιάς και την
προώθησή της στην ευρύτερη
κοινωνία, την συμμετοχή σε διεθνή
φόρα, την υποστήριξη ελληνικών
εθνικών θεμάτων και άλλες. Το
ίδιο παρατηρούμε, από το ιστορικό
υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας,
στις άλλες δημοκρατικές κοινότητες
της Ομοσπονδίας. Έχει σημασία
το γεγονός ότι αυτές οι κοινότητες
δέχτηκαν την πνευματική ηγεσία
της Αυτοκεφάλου Ελληνορθοδόξου
Εκκλησίας και δρούσαν ελεύθερα
και ανεξάρτητα σε κοινωνικά και
πολιτικά θέματα που αφορούσαν
την ομογένεια, αντίθετα από τους
εξαρτημένους οργανισμούς της
Αρχιεπισκοπής. Γιά παράδειγμα,
μεταξύ των πολλών εκατοντάδων
που καταγράφονται στα διάφορα
συμβούλια, όπως τα παρουσιάζουν
τα ημερολόγια της Αρχιεπισκοπής,
από το 1960 και μετά δεν βλέπουμε
ονόματα αντιστασιακών και συνδικαλιστών. Μπορεί μερικοί να δρούσαν
κρυφά κατά της Ελληνικής χούντας,
όπως έλεγε ότι έκανε ο πρόξενος στην
Αδελαΐδα.
Εκθέσαμε αρκετά αναφορικά με
την ανεξάρτητη δραστηριότητα της
Κοινότητας σε πολλά θέματα. Υποστηρίξαμε επίσης – στο βιβλίο Η Ιστορία
μιάς Κοινότητας και αλλού – ότι η
ραγδαία ανάπτυξη της Κοινότητας
οφείλεται, εν μέρει, στην ανεξαρτησία
της από την Αρχιεπισκοπή του
Ιεζεκιήλ τον Ιούνιο του 1960.
Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, μαζί με το
γεγονός ότι ο κλήρος της Αυτοκεφάλου
αναγνώριζε τις δημοκρατικές παραδόσεις των κοινοτήτων της Αυστραλίας και συμμετείχε στη ζωή τους.
Ο κύριος λόγος όμως της ανάπτυξής της άρχισε πριν το 1960 και

ο μικρότερος γιός του πρώτου προέδρου της Κοινότητας, Κώστα
Κάβουρα, που η πρώτη του φροντίδα
ήταν να ιδρύσει το πρώτο ελληνικό
σχολείο στην Αδελαΐδα ( βλέπε σελ. 4,
στο βιβλίο Η Ιστορία μιάς Κοινότητας).
Κλείνοντας το σημερινό μας
άρθρο θέλουμε να τονίσουμε ότι
γνωρίζουμε αρκετά την ιστορίας της
77χρονης πορείας της Κοινότητας
και τα χρήσιμα διδάγματα που
απορρέουν απ’ αυτή την γνώση.
Αναφερθήκαμε επίσης, με συγκεκριμένα παραδείγματα, στο γεγονός
ότι υπάρχει άφθονο υλικό που
προσφέρεται ως αντικείμενο γιά
μελλοντικές μελέτες. Κάναμε επίσης
συχνά συγκεκριμένες αναφορές,
σκέψεις και εισηγήσεις γιά το
μέλλον που κατά την γνώμη μας
επιβάλλεται η σπουδή τους όχι

Ο αείμνηστος ιστορικός της
παροικίας μας Μιχάλης Τσούνης,
πέθανε στην Αδελαιδα τo 2012.
Αφησε πλούσιο συγγραφικό έργο
γύρω από την ανάπτυξη της
Ελληνικής παροικίας της Νότιας
Αυστραλίας με κορυφαίο έργο του
την “Ιστορία μιας Κοινότητας”
ήταν η βούληση της Κοινότητας να
εξυπηρετεί ανθρώπινες ανάγκες σε
ημερήσια βάση και χωρίς διακρίσεις.
Δεν είναι, λόγου χάρη, μία εκκλησία
που θα λειτουργήσει κάθε Κυριακή
πρωΐ ή ένας σύλλογος που θα
οργανώσει μιά εκδήλωση κάθε
χρόνο. Σαν κοινότητα ανθρώπων με
ανεβασμένη κοινωνική συνείδηση, η
Κοινότητα συσπείρωνε τον Ελληνισμό
να αγωνίζεται και να διεκδικεί
δικαιώματα, μαζί και το δικαίωμα
να λατρεύει ελεύθερα την Ελληνική
Ορθοδοξία – κάτι που τόνισε και ο
πρόεδρος, Θεοφάνης Μάρας, στη
Γενική Συνέλευση στις 24/06/2007.
Υπάρχουν ακόμα μερικοί που
θεωρούν ότι τα Κοινοτικά έργα
είναι “αντικανονικά”, αλλά κανείς
σκεπτόμενος δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ιστορικής σημασίας έργο
της Κοινότητας και τη δράση του
Κοινοτικού κόσμου σε θέματα ουσίας
της ομογένειας. Βασικό στοιχείο
που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι
και ο δημοκρατικός χαρακτήρας
του κοινοτικού οργανισμού: εκλεγμένα συμβούλια, λογοδοσία σε
συνελεύσεις, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, συμμετοχή των μελών
στη διαμόρφωση και υλοποίηση
προγραμμάτων δράσης, κλπ.
Λειτουργούσαν δηλ. οι δημοκρατικές
διαδικασίες στους διάφορους χώρους
του οργανισμού.
Σ α φ ώ ς υ π ή ρ χα ν δ ι α φ ω ν ί ε ς
στην άσκηση της δημοκρατίας στην
Κοινότητα – όπως συμβαίνει σε
κάθε άλλον δημοκρατικό οργανισμό
ή καθεστώς. Περισσότερο όμως σε
προτεραιότητες στα προγράμματα
δράσης και σε πολιτικές. Αν δούμε
αυτό το θέμα ιστορικά, μπορούμε να
πούμε ότι η Κοινότητα ήταν σχετικά
απαλλαγμένη από εσωτερικές συγκρούσεις και διαμάχες παρατάξεων
που παρατηρούμε σε μερικούς
παροικιακούς οργανισμούς. Πρυτάνευαν η λογική, το δημοκρατικό
φρόνημα, ο διάλογος στη λύση προβλημάτων, το κοινοτικό συμφέρον, ο
ανθρωπισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη
και άλλα ιδανικά.
Η ιστορία παροικιακών οργανισμών μας βοηθάει να δούμε στην
πράξη αυτά τα ιδανικά, όπως και
τη συνέχεια και αλλαγή στις δραστηριότητες κάθε οργανισμού.Θα
δούμε και τις ρίζες των οργανισμών.
Στην περίπτωση της Κοινότητας
οι κοινωνικές ρίζες είναι πράγματι
πολύ βαθειές, όπως παρατηρήσαμε
σε άλλα άρθρα. Κάποτε θα πρέπει
κανείς να κάνει λόγο γιά τον Κοινοτικό
κόσμο και επώνυμα. Ξέρουμε ποιοί
ήταν αυτοί από το βιβλίο Η Ιστορία
μιάς Κοινότητας και άλλες πηγές.
Πρίν κλείσουμε να αναφέρω μόνον
τον παλαίμαχο συνδικαλιστή Γιάννη
Κάβουρα, που έλαβε μέρος στη
τελευταία Γενική Συνέλευση. Είναι

μόνον γιά λόγους που αφορούν αποκλειστικά την Κοινότητα αλλά και
την ελληνοαυστραλιανή παροικία
γενικώτερα. Σκέψεις και προβληματισμούς σε σχέση μ’ αυτό ελπίζουμε
να προσφέρουμε σε μελλοντικές
εκδόσεις του Παροικιακού Βήματος.
Σχόλια από τους αναγνώστες του Π.
Βήματος πάνω στην σειρά αυτών των
άρθρων όχι μόνον είναι ευπρόσδεκτα
αλλά θα τα θεωρήσουμε πολύτιμα.
(αναγνωρίζω και εκτιμώ ιδιαίτερα
την διάθεση του φίλου Θανάση
Αναγνώστου γιά σχόλια, προτάσεις
γιά καινούργιες προσεγγίσεις στο
θέμα μας, καθώς και γιά την επιμέλεια
κειμένου - Μ.Τ.)
Δρ Μιχάλης Τσούνης
(ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ - ΑΔΕΛΑΙΔΑ, 2008)

South Australian Greeks: A Short History
PART 3
The First Greek Communities
(Paroikies) 1901-1940

The other effect of the Depression
was to impoverish most Greeks. The
1933 Commonwealth Census figures
which apply to all Greek-born males in
the Australian workforce are revealing.
Nearly 80 percent had incomes less than
the basic wage of three pounds or so
per week while 42 percent were earning a pound a week or less. Nearly 40
percent were unemployed. We have no
comparative figures but from the church
records kept by Eliou the average of
those he himself buried in the 1925-1940
period was 43 years, many years below
the national average.
Housing conditions left much to be
desired. Rural workers usually lived in
huts or tents in the outskirts of towns.
In Adelaide most Greeks lived in small
houses in the side streets and lanes
in the west part of the city alongside
Italians, Maltese, Syrians and Lebanese.
Many bachelors or men without their
families, who comprised about 70 percent of pre-1940 Greek immigrants,
often lived in the two-storey buildings of
Hindley Street close to Morphett Street.
Rents were cheap and these buildings
were ideal for a shop or cafeneio in the
ground floor and sleeping quarters in
the top floor. This part of Hindley Street,
designated as the “Greek quarter” from
the early twentieth century, was handy
to the Railway Station and other transport points and close to the Central
Market and the Fish market from where
many made a living as fish shop owners or hawkers of seafood: and it was
very close to the Anglican Holy Trinity
Church in North Terrace where Eliou was
allowed to conduct services and perform sacraments soon after he arrived in
Adelaide from Perth at the end of 1924.
Dispersion and poverty retarded
community development even though
the sense of community was being reinforced by common hardships in a society
which marginalised Greeks. Though
weakened the Port Pirie community did
maintain its after-hours Greek school
and helped the needy as best it could.
By 1930 Port Pirie’s Greek population
stabilised at about 250 including the
Australian born. Apart from some work
in the smelters most Greeks lived from
their shops and small businesses. Eliou
began to visit the town more frequently after 1928 and was allowed to use
the St. George church, the only Greek
church in South Australia until the late
1930s.
Despite the dispersion there was
a move after 1929 to found a Greek
Orthodox Community in Adelaide. It
came into being as a result of a meeting
by 97 members in October, 1930, in the
Panellenion Club (122 Hindley Street)
which elected its first council and St.
Demetrios as patron saint. There was
lack of cooperation with Eliou even on
the question of raising funds to build
an Orthodox church. Eliou’s relations
with the Metropolitan Christophoros in
Sydney were rather strained for reasons

which are not clear. What is certain is
that Eliou left Perth for Adelaide to work
alone and unsupervised by a bishop.
Christophoros himself left Australia in
1928 after failing to win enough support
to establish the Holy Metropolis diocese
of Australia on behalf of the Ecumenical
Patriarchate of Constantinople (Turkey).
This gave a free hand to Eliou in this
State but not without criticism from some
members of his flock. Unperturbed the
Greek Orthodox Community in Adelaide
became active around Greek schooling for an increasing number of children, charity and fund-raising to build
a church while trying to find a more
cooperative priest. The arrival of a
new bishop, Metropolitan Timotheos
Evangelinidis (1932-47), helped pacify
the warring factions especially in Sydney
and Melbourne and also got Eliou to
work with the new Greek Orthodox
Community of South Australia (GOCSA)
with its Archangels Michael and Gabriel
its patron saints—the Taxiarchis church
as it is commonly known. Fundraising
for the church was generally supported,
not least by the ageing Eliou who toured
most States for this purpose. With the
help of a bank loan the church (erected
on the corner of Franklin and Grattan
Streets) managed to open its doors to
worshippers on the 25th March 1938,
Greece’s national day.
The GOCSA institution, commonly
referred to as the Community (Koinotita),
helped unite Greeks and give them
some purpose and hope in life. It failed
to unite or incorporate the Port Pirie
GOC but it did enjoy State-wide support. Most organised groups supported
its activities, especially the Castellorizian
brotherhood and the Taxiarchis Greek
Women’s Society of SA. It was also in
a position to regulate Eliou’s activities so
as to serve the religious needs of Greeks
throughout the State, including Port Pirie
and the small but growing fishing community of Thevenard. These services
were greatly appreciated. So too was
Eliou’s experience and knowledge in
Greek schooling which he had acquired
in Perth and for which there was a
pressing need. He had baptised about
500 children in the 1925-40 period and
many of these were living in Adelaide.
In country centres like Thevenard he
was sometimes called to baptise and
celebrate three or four children at a time.
The GOCSA School in Adelaide and
school concerts where children recited
national poems and danced folk dances
were important and memorable events
for all concerned.
There wasn’t much more in the pre1940 period by way of permanent community institutions. In 1914, a young
Greek Cypriot, George Nikolaidis, pioneered Australia’s second Greek newspaper Oceanis.
Also ephemeral were the Apollo artistic society, 1928-33, the Greek Workers
Society of Berri in the early ‘30s and
the Greek soccer team 1938-39 which
disbanded a year later as young Greek
men went to serve the Australian forces
in the war.

Dr Michael Tsounis - 2008
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“Ðáñïéêéáêü ÂÞìá”, Δεκέβριïò 2020
1980. Óôéò 8 ÄåêÝìâñç,
ðõñïâïëåßôáé óôç ÍÝá Õüñêç
áðü ôïí Ìáñî ÍôÝéâéíô ÔóÜðìáí,
ï Ôæïí ËÝíïí, ðñþçí ìÝëïò
ôùí «Ìðéôëò». Åß÷å ãåííçèåß ôï
1940. Ï Ôæïí ËÝíïí èåùñåßôáé
áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò
óýã÷ñïíïõò ìïõóéêïýò. Éäéáßôåñá ôáëáíôïý÷ïò, Þôáí ï
éèýíùí íïõò óôï óõãêñüôçìá
ôùí «Ìðéôëò», Ýíá óõãêñüôçìá
ðïõ Üíïéîå íÝïõò äñüìïõò óôç
óýã÷ñïíç ìïõóéêÞ Ýêöñáóç. Ï
ËÝíïí Þôáí ï âáóéêüò óõíèÝôçò
ôùí ôñáãïõäéþí ôïõò. ÌåôÜ
ôç äéÜëõóç ôùí «Ìðéôëò», ï
ËÝíïí áêïëïýèçóå ôç äéêÞ
ôïõ, îå÷ùñéóôÞ, ðñïóùðéêÞ
äéáäñïìÞ. Óôç äéáäñïìÞ
áõôÞ Ýãñáøå ôñáãïýäéá åîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò, ôá ïðïßá
÷áñáêôçñßæïíôáé áðü óôß÷ï
«óôñáôåõìÝíï» óôá éäáíéêÜ
ôçò åéñÞíçò, ôçò áëëçëåããýçò
ôùí ëáþí êáé ôïõ äßêéïõ ôçò
åñãáôéêÞò ôÜîçò. ÐïëëÜ áðü
ôá ôñáãïýäéá ôïõ ËÝíïí áðïôÝëåóáí êáé áðïôåëïýí áêüìç
óýìâïëá áãþíùí, üðùò ôï
«Äþóôå ìéá åõêáéñßá óôçí
åéñÞíç», «ÉìÜôæéí», «Ï Þñùáò
ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò». Ï ßäéïò

ðÞñå ìÝñïò óôï êßíçìá êáôÜ
ôïõ ðïëÝìïõ óôï ÂéåôíÜì.
ÅðÝóôñåøå ìÜëéóôá ôï âñáâåßï
ðïõ åß÷å ðÜñåé ìå ôá Üëëá ìÝëç
ôùí «Ìðéôëò» óôç âáóßëéóóá ôçò
Âñåôáíßáò.
1941. Óôéò 7 ÄåêÝìâñç,
åêäçëþíåôáé ç áéöíéäéáóôéêÞ
éáðùíéêÞ åðßèåóç óôçí áìåñéêáíéêÞ íáõôéêÞ âÜóç ôïõ
Ðåñë ×Üñìðïñ, óôç ×áâÜç.
3.500 íåêñïß êáé ôñáõìáôßåò,
800 áãíïïýìåíïé, 300 åîïõäåôåñùìÝíá áåñïðëÜíá, 8
âõèéóìÝíá èùñçêôÜ, ðÜìðïëëá
êáôåóôñáììÝíá ðëïßá ïé áìåñéêáíéêÝò áðþëåéåò.
1965. Ï Ïéêïõì. ÐáôñéÜñ÷çò
Áèçíáãüñáò áêõñþíåé ôïí áöïñéóìü ðïõ åß÷å åðéâëçèåß óôçí
åêêëçóßá ôçò Ñþìçò ôï 1054.
1974. Óôéò 7 ÄåêÝìâñç, ï
Áñ÷éåðßóêïðïò ÌáêÜñéïò åðéóôñÝöåé óôç Ëåõêùóßá, üðïõ ôïí
õðïäÝ÷ïíôáé óáí Þñùá ìåôÜ áðü
4,5 ìÞíåò ìåôÜ ôï åíáíôßïí ôïõ
÷ïõíôéêü ðñáîéêüðçìá.
1714. Óôéò 9 ÄåêÝìâñç îáíáñ÷ßæåé ï ðüëåìïò áíÜìåóá óôçí
Ôïõñêßá êáé ôéò Áõóôñßá, Ñùóßá
êáé Âåíåôßá. Ôï áðïôÝëåóìá Þôáí
íá åêäéù÷èïýí ïé ÂåíåôóéÜíïé
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áðü ôçí Ðåëïðüííçóï êáé ç ÷þñá
íá õðïôá÷ôåß óôïõò Ôïýñêïõò.
Ãéá ôïõò ñáãéÜäåò ç äéáöïñÜ äåí
Þôáí êáé ðïëý ìåãÜëç.
1917. Óôéò 9 ÄåêÝìâñç,
óôïí Á` Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, ôá
ôïõñêéêÜ óôñáôåýìáôá ðáñáäßäïõí ôçí ÉåñïõóáëÞì óôá âñåôáíéêÜ.
1955. Óôéò 13 ÄåêÝìâñç ôïõ
1955, ïé Âñåôôáíïß áðïéêéïêñÜôåò
êçñýôôïõí åêôüò íüìïõ ôï
Áíïñèùôéêü Êüììá ÅñãáæïìÝíïõ
Ëáïý (Êýðñïõ) êáèþò êáé
ôéò ðñïò áõôü ðñïóêåßìåíåò
ëáúêÝò ïñãáíþóåéò. Ôá çãåôéêÜ
ôïõ óôåëÝ÷ç (ðåñßðïõ 140)
óõëëáìâÜíïíôáé êáé êëåßíïíôáé
óôç öõëáêÞ. Óå åðßóçìá Ýããñáöá ôùí Âñåôáíþí áíáöÝñåôáé
üôé ôï ÁÊÅË, ìåôáðïëåìéêÜ,
õðÞñîå “ç êýñéá ðïëéôéêÞ äýíáìç
óôçí Êýðñï ðïõ ùèïýóå ôï
ëáü óå “ï÷ëáãùãßåò”, ìáæéêÝò

äéáäçëþóåéò, ðïëéôéêÝò áðåñãßåò,
“ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýóáí ùò
ìÝóïí ïé ôñïìïêñÜôåò ãéá ôçí
åêóôñáôåßáí ôùí”. Óôï ßäéï
Ýããñáöï, ïé âñåôáíïß åîçãïýóáí
åðßóçò ôïõ ëüãïõò ðïõ èåùñïýóáí ôï ÁÊÅË åðéêßíäõíï:
“Åéò ôçí óðïõäáßáí óôñáôçãéêþò
áõôÞ íÞóïí ç êïììïõíéóôéêÞ
äñáóôçñéüôçò Ý÷åé åéäéêþò
äõóÜñåóôïí óçìáóßáí äéÜ
ôïí åëåýèåñïí êüóìï. ÊáôÜ
ôá ðñüóöáôá Ýôç ôï êýñéïí
èÝìá, ôï ïðïßïí å÷áñáêôÞñéæåí
ïëüêëçñïí ôç äçìáãùãßá êáé
ôçí ðñïðáãÜíäá ôïõ ÁÊÅË,
õðÞñîå ç õðü ôïõ êüììáôïò ôçò
÷ñçóéìïðïéÞóåùò ôçò Êýðñïõ ùò
óôñáôéùôéêÞò âÜóåùò åíáíôßïí
ôùí öéëåéñçíéêþí äçìïêñáôéþí.
Ç ÂñåôáíéêÞ, ç ÅëëçíéêÞ êáé ç
ÔïõñêéêÞ êõâÝñíçóç óõìöù-íïýí
üëáé åðß ôçò áíÜãêçò äéáôçñÞóåùò
âñåôáíéêÞò óôñá-ôéùôéêÞò âÜóåùò

åí Êýðñù, ùò ðñïìá÷þíïò ôïõ
åëåýèåñïõ êüóìïõ. Ïé Êýðñéïé
Êïììïõíéóôáß, üìùò åðåæÞôïõí
åðéìüíùò íá åîõðçñåôÞóïõí
ôá óõìöÝñïíôá ôïõ äéåèíïýò
êïììïõíéóìïý, äéÜ ôçò õðïäáõëßóåùò åðéôïðßáò áíôéäñÜóåùò
êáôÜ ôçò õðÜñîåùò óôñáôéùôéêÞò
âÜóåùò åí Êýðñù”.
1894. Óôéò 22 Äåêåìâñßïõ
ôïõ 1894 êáôáäéêÜóôçêå óå
éóüâéá åîïñßá óôç ÍÞóï ôïõ
äéáâüëïõ (êïíôÜ óôç ÍÝá
Êáëçäïíßá) ï áîéùìáôéêüò ôïõ
ãåíéêïý åðéôåëåßïõ, Åâñáßïò ôçí
êáôáãùãÞ, Áëöñåíô ÍôñÝéöïõò
ìå ôçí êáôçãïñßá ðùò Ýêáíå
êáôáóêïðßá ãéá ëïãáñéáóìü
ôçò Ãåñìáíßáò. Áí êáé õðÞñ÷áí
ðïëëÜ ôåêìÞñéá ãéá ôçí áèùüôçôá
ôïõ ÍôñÝéöïõò, ùóôüóï ôá
áíôéäñáóôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ
áíÞêáí óôéò éèýíïõóåò ôÜîåéò
- ïé óïâéíéóôÝò, ïé ìéëéôáñéóôÝò
êáé ïé êëçñéêüöñïíåò, áíôéäñÜóáíå óôçí áíáèåþñçóç ôçò
êáôáäéêáóôéêÞò áðüöáóçò.
Ç õðüèåóç ÍôñÝéöïõò ÷þñéóå
ôç ÷þñá óå äõï óôñáôüðåäá.
Ïðáäïß ôçò áèùüôçôáò ôïõ
ÍôñÝéöïõò, ðïõ áðïêñïýóáíå ôçí
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êáìðÜíéá ôçò áíôßäñáóçò Þôáí
ïé ðñïïäåõôéêïß Üíèñùðïé ôçò
Ãáëëßáò, ï Åìßë ÆïëÜ, ï Áíáôüë
Öñáíò êáé Üëëïé. Ç êßíçóç ðïõ
Üñ÷éæå ýóôåñá áðü ôçí áîßùóç
ãéá ôçí áíáèåþñçóç ôçò äßêçò,
êáôÝëçîå óéãÜ- óéãÜ óå áãþíá
åíáíôßïí ïëüêëçñïõ ôïõ áóôéêïý
êáèåóôþôïò, óå ðïëéôéêÞ êñßóç...
Ïé ðéï ïíïìáóôïß åêðñüóùðïé
ôçò áóôéêÞò ôÜîçò ôçò Ãáëëßáò
áíôåëÞöèçóáí üôé ç åîÝëéîç ôçò
ðïëéôéêÞò êñßóçò Þôáí äõíáôüí íá
êáôáëÞîåé óå ðïëý äõóÜñåóôåò
ãéá ôïõò ßäéïõò óõíÝðåéåò. Ãé’ áõôü
ðñï÷þñçóáí óå õðï÷ùñÞóåéò óôï
æÞôçìá ôçò ðñïóùðéêÞò ôý÷çò ôïõ
ÍôñÝéöïõò. Ôï 1906 ï Áëöñåíô
ÍôñÝéöïõò áðïêáôáóôÜèçêå
ðëÞñùò åíþ ç ãáëëéêÞ áóôéêÞ
ôÜîç êáôÜöåñå ìå ôç âïÞèåéá
ôùí “ìéëåñáíéóôþí” íá îåðåñÜóåé
ôçí êñßóç ðïõ ìÜóôéæå ôçí Ôñßôç
Äçìïêñáôßá.
1967. Óôéò 29 ôïõ ÄåêÝìâñç,
êçñýóóåôáé ç äçìéïõñãßá «ôïõñêïêõðñéáêÞò ðñïóùñéíÞò
äéïßêçóçò» óôç Âüñåéá Êýðñï
êáé äçìïóéåýåôáé «ìåôáóôáôéêüò
×Üñôçò» åí åßäåé ÓõíôÜãìáôïò.

Ç ðñþôç ÅèíïóõíÝëåõóç óôçí Åðßäáõñï
Óôéò 20 ÄåêÝìâñç ôïõ 1821, óôï
÷ùñéü ÐéÜäá, êïíôÜ óôçí Áñ÷áßá
Åðßäáõñï, Üñ÷éóå ôéò åñãáóßåò
ôçò ç ðñþôç ÅèíéêÞ ÓõíÝëåõóç.
ÅîÞíôá áíôéðñüóùðïé êëÞèçêáí
íá áðïöáóßóïõí ãéá ôï ðñþôï
ðïëßôåõìá ôçò ÅëëÜäáò, ðïõ áíáìöéâüëùò ç óçìáóßá ôïõ èá Þôáí
ìåãÜëç, áöïý èá äçìéïõñãïýóå
ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá åíéáßá óôñáôéùôéêÞ êáé ðïëéôéêÞ äéïßêçóç ôùí
åðáíáóôáôçìÝíùí ÅëëÞíùí, ðåñéïñßæïíôáò, ôáõôü÷ñïíá, öéëïäïîßåò
êáé áíôéèÝóåéò, êõñßùò êïéíùíéêÝò,
ðïõ áíôéêåéìåíéêÜ õðÞñ÷áí, åßôå
åêöñÜæïíôáí ìå ôç ìïñöÞ ôùí
ôïðéêéóìþí, åßôå ìå ôç ìïñöÞ ôùí
ðñïóùðéêþí áíôáãùíéóìþí. Åðß

ôçò ïõóßáò, ç ÅèíéêÞ ÓõíÝëåõóç
ôçò Åðéäáýñïõ åß÷å ùò áðïóôïëÞ
ôçò íá áðïôõðþóåé ìå áêñßâåéá ôï
óõó÷åôéóìü ôùí êïéíùíéêþí äõíÜìåùí óôï åóùôåñéêü ôçò ÅðáíÜóôáóçò, äßíïíôáò ôçí çãåóßá ó'
åêåßíç ôçí ôÜîç - Þ ôáîéêÞ óõììá÷ßá
- ðïõ Þôáí Þ ðïõ ìðïñïýóå óôç
óõãêåêñéìÝíç óôéãìÞ íá áðïäåé÷ôåß
ç éó÷õñüôåñç, ç ðéï óõãêñïôçìÝíç,
ç ðéï ïñãáíùìÝíç ðïëéôéêÜ êáé
éäåïëïãéêÜ.
Ç ÓõíÝëåõóç ôçò Åðéäáýñïõ
- ãñÜöåé ï Ô. ÂïõñíÜò - «äåí Þôáí
óôçí ïõóßá áíôéðñïóùðåõôéêü óþìá
ôïõ ìá÷üìåíïõ åëëçíéêïý ëáïý, áëëÜ
êáôáóêåýáóìá ôïõ áñ÷ïíôïëïãéïý.
Óôç Ñïýìåëç êáé óôçí Õäñá, ïé

áíôéðñüóùðïé äéïñßóôçêáí áðü
ôá ôïðéêÜ êïôæáìðÜóéêá äéïéêçôéêÜ
üñãáíá, åíþ óôï ÌïñéÜ Ýãéíáí
äéïñéóìïß áðü ôçí ðåëïðïííçóéáêÞ
Ãåñïõóßá êáé äéåíåñãÞèçêáí øåõôïåêëïãÝò».
Ï åêðñüóùðïò ôùí Öéëéêþí
Ä. ÕøçëÜíôçò (áñéóôåñÜ) ðÞñå
ôï ôéìçôéêü áîßùìá ôïõ ðñïÝäñïõ
ôïõ Âïõëåõôéêïý. Ï åêðñüóùðïò
ôùí êïôæáìðÜóçäùí Áë. ÌáõñïêïñäÜôïò (äåîéÜ) Ýãéíå ðñüåäñïò
ôïõ Åêôåëåóôéêïý, äçëáäÞ ôçò êõâÝñíçóçò
Ôçí Ðñùôï÷ñïíéÜ ôïõ 1822,
ç ÅèíïóõíÝëåõóç äéáêÞñõîå ôçí
áíåîáñôçóßá ôïõ åëëçíéêïý Ýèíïõò,
ðïõ Þôáí ç ðñþôç åðßóçìç ðñÜîç ôçò

1963

ÄéáêïéíïôéêÝò óõãêñïýóåéò óôçí Êýðñï
Ç êñßóç ðïõ îåóðÜ óôçí
Êýðñï óôéò 21 ÄåêÝìâñç
ôïõ 1963 Ý÷åé ôéò áðáñ÷Ýò
ôçò óôéò 30 ÍïÝìâñç. Ôç
ìÝñá åêåßíç ï ðñüåäñïò
ÌáêÜñéïò äéáâéâÜæåé
óôïí áíôéðñüåäñï ôçò
ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò
Öáæßë Êéïõôóïýê ìíçìüíéï,
óôï ïðïßï ðåñéÝ÷ïíôáé 13
óçìåßá ãéá ôçí áíáèåþñçóç
ôïõ óõíôáãìáôéêïý êáèåóôþôïò. ÓõíéóôáìÝíç ôùí 13
óçìåßùí åßíáé ç êáôÜñãçóç
ôçò ÷ùñéóôÞò ðëåéïøçößáò
(åëëçíïêõðñéáêÞò êáé
ôïõñêïêõðñéáêÞò) ãéá ôçí
øÞöéóç ôùí íüìùí êáèþò
êáé ç èÝóðéóç åíéáßùí
Äçìïôéêþí Óõìâïõëßùí
óôïõò äÞìïõò. Åðßóçò, ôï
ðñþôï áðü ôá 13 óçìåßá
áðïâëÝðåé óôçí êáôÜñãç-óç
ôïõ äéêáéþìáôïò áñíçóéκõñßáò ôüóï ôïõ ðñïÝäñïõ,
üóï êáé ôïõ áíôéðñïÝäñïõ
ôçò Äçìïêñáôßáò.
ÐáñÜ ôï üôé ï óôü÷ïò
ôïõ ÌáêÜñéïõ åßíáé ç äéáìüñöùóç åíéáßáò åîïõóßáò
óôçí Êýðñï, ùóôüóï ç
êñßóç ðïõ áêïëïõèåß åßíáé ç
áñ÷Þ ôïõ åê ôùí ðñáãìÜôùí
äéá÷ùñéóìïý ôùí äýï
êïéíïôÞôùí.
Óôéò ðñïôÜóåéò ÌáêÜñéïõ áðáíôÜ ï Êéïõôóïýê
áñíçôéêÜ, äçëþíïíôáò óôéò
3 ÄåêÝìâñç üôé ôï éó÷ýïí
Óýíôáãìá èá ðñÝðåé íá
åöáñìüæåôáé óôï óýíïëü
ôïõ. Óôéò 16 ÄåêÝìâñç
ï Ôïýñêïò ðñåóâåõôÞò
óôç Ëåõêùóßá åðéäßäåé
áðïññéðôéêÞ áðÜíôçóç óôéò
ðñïôÜóåéò ÌáêÜñéïõ, åíþ
ï ðñüåäñïò ôçò Êýðñïõ
áðïññßðôåé ìå ôç óåéñÜ ôïõ
ôçí ôïõñêéêÞ áðÜíôçóç
ùò ðáñÝìâáóç óôá åóùôåñéêÜ ôçò ÊõðñéáêÞò
Äçìïêñáôßáò.

Êýðñïò, ×ñéóôïýãåííá 1963... Ï (ìåôÝðåéôá ïêôáÞìåñïò
“ðñüåäñïò”) Íßêïò Óáìøþí, ìå ôï ðéóôüëé óôï Ýíá ÷Ýñé êáé
ôçí ôïýñêéêç óçìáßá ùò ëÜöõñï óôï Üëëï, åðéäåéêíýåé ôïí
ðáôñéùôéóìü ôïõ äïëïöïíþíôáò áèþá ãõíáéêüðáéäá ôçò
ô/êõðñéáêÞò êïéíüôçôáò. Ïé “çñùéóìïß” ôùí “ðáôñéùôþí”
ôýðïõ Óáìøþí êáé Ãñßâá, ïäÞãçóáí óôçí êáôÜëçøç ôçò
ìéóÞò Êýðñïõ áðü ôçí Ôïõñêßá ôï 1974 êáé äñïìïëüãçóáí
ôçí áíáãíþñéóç ôïõ ôïõñêéêïý ψευδοêñáôéäßïõ στο
κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Êýðñïõ...
Ôá îçìåñþìáôá ôçò
21çò ÄåêÝìâñç ôïõ 1963
áñ÷ßæïõí åðåéóüäéá óôç
Ëåõêùóßá ìåôáîý Åëëçíïêõðñßùí êáé Ôïõñêïêõðñßùí, ôá ïðïßá êïñõöþíïíôáé ìå åêáôÝñùèåí
íåêñïýò ôçí çìÝñá ôùí
×ñéóôïõãÝííùí. Ïé Ôïõñêïêýðñéïé äçìéïõñãïýí
«ãñáììÞ Üìõíáò» ãýñù
áðü ôçí ðáëéÜ ðüëç êáé
ðáñÜëëçëá ðñïóâÜëëïõí
åëëçíïêõðñéáêÜ ðñïÜóôéá
óôç âüñåéá ðåñéöÝñåéá ôçò
ðüëçò, áðïìïíùìÝíá áðü
ôçí êõñßùò åëëçíïêõðñéáêÞ
ðëåõñÜ. Ïé Åëëçíïêýðñéïé
áíôéðáñáôßèåíôáé Ýíïðëá ìå
ôïõò Ôïõñêïêýðñéïõò, åíþ
Üëëïé õðü ôïí Í. Óáìøþí
óðåýäïõí óå âïÞèåéá
ôùí Åëëçíïêõðñßùí, ðïõ
êáôïéêïýí óôï âüñåéï
ðñïÜóôéï Ïìïñößôá. ÊáôÜ
ôéò óõãêñïýóåéò äéáðñÜôôïíôáé áãñéüôçôåò êáé áðü
ôéò äõï ðëåõñÝò, ïé ïðïßåò

äçëçôçñßáóáí áíåðáíüñèùôá ôéò ó÷Ýóåéò ìåôáîý ôùí
äõï êïéíïôÞôùí. Ôç äåýôåñç
ìÝñá ôùí ×ñéóôïõãÝííùí
ôïõñêéêÜ ðïëåìéêÜ óêÜöç
åìöáíßæïíôáé ðñï ôçò
Êýðñïõ.
Ôçí ßäéá ìÝñá âñåôáíéêÜ ôåèùñáêéóìÝíá
ðáñåìâáßíïõí ìåôáîý ôùí
áíôéìá÷ïìÝíùí óôç Ëåõêùóßá. Ç áðåéëÞ ôïõñêéêÞò
åéóâïëÞò áßñåôáé Ýðåéôá
áðü ðáñÝìâáóç ôïõ
ÐñïÝäñïõ ôùí ÇÐÁ Ëßíôïí
Ôæüíóïí êáé ðñïåéäïðïßçóç
ôçò ÓïâéåôéêÞò Åíùóçò
ðñïò ôçí Áãêõñá. Óôéò 29
ÄåêÝìâñç õðïãñÜöåôáé
óõìöùíßá êáôÜðáõóçò
ôùí å÷èñïðñáîéþí êáé
ç Ëåõêùóßá ÷ùñßæåôáé
óå åëëçíïêõðñéáêÞ êáé
ôïõñêïêõðñéáêÞ áðü ôçí
«ðñÜóéíç ãñáììÞ»...
Ηταν η πρώτη πράξη του
σχεδίου διχοτόμησης της
Κύπρου...

åðáíáóôáôçìÝíçò ÅëëÜäáò.
«Ôï åëëçíéêü Åèíïò - Ýãñáöå
ôï ó÷åôéêü íôïêïõìÝíôï - ôï õðü ôç
öñéêþäç ïèùìáíéêÞí äõíáóôåßáí, ìç
äõíÜìåíïí íá öÝñç ôïí âáñýôáôïí
áðáñáäåéãìÜôéóôïí æõãüí ôçò
ôõñáííßáò êáé áðïóåßóáí áõôüí ìå
ìåãÜëáò èõóßáò êçñýôôåé óÞìåñïí
äéÜ ôùí íïìßìùí ðáñáóôáôþí ôïõ
åéò åèíéêÞí óõíçãìÝíçí óõíÝëåõóéí
åíþðéïí èåïý êáé áíèñþðùí
ôçí ðïëéôéêÞí áõôïý ýðáñîéí êáé
áíåîáñôçóßáí».
Áêüìç, ç ÓõíÝëåõóç åíÝêñéíå ôï
ðñïóùñéíü ðïëßôåõìá ôçò ÅëëÜäáò,
üðïõ óôá 7 ôìÞìáôÜ ôïõ, ôá 10
êåöÜëáéÜ ôïõ êáé ôá 107 Üñèñá ôïõ,
áíÜìåóá óôá Üëëá, êÞñõóóå ôçí

áíåîéèñç-óêßá êáé áíáãíþñéæå ùò
åðéêñáôïýóá èñçóêåßá ôçí ïñèüäïîç
áíáôïëéêÞ, åîáóöÜëéæå ôçí éóüôçôá
ôùí ðïëéôþí áðÝíáíôé óôï íüìï,
êáèéÝñùíå ôçí åëåõèåñßá ôïõ Ôýðïõ
ìå ìåñéêïýò ìüíï ðåñéïñéóìïýò êáé
áðïóáöÞíéæå ôïí ôñüðï ïñãÜíùóçò
ôçò ðïëéôåßáò. ÓõãêåêñéìÝíá, ðñïâëåðüôáí íá äçìéïõñãçèïýí äýï
Óþìáôá: Ôï âïõëåõôéêü, ôï ïðïßï èá
áðïôåëïýóáí 70 âïõëåõôÝò êáé ôï
åêôåëåóôéêü, ôï ïðïßï èá åß÷å 5 ìÝëç.
Ðñüåäñïò ôïõ Åêôåëåóôéêïý - ôçò
êõâÝñíçóçò, äçëáäÞ - åêëÝ÷ôçêå ï
Áë. ÌáõñïêïñäÜôïò êáé ç ðñïåäñßá
óôï âïõëåõôéêü - ðïõ Þôáí áîßùìá
ôéìçôéêü ÷ùñßò åîïõóßá - äüèçêå óôïí
Ä. ÕøçëÜíôç.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 1944

Αγγλοι και δοσίλογοι δολοφονούν το λαό

Ç ìáôùìÝíç ÊõñéáêÞ (3
ÄåêÝìâñç 1944), Ýìåéíå óôçí
éóôïñßá ôçò ÁèÞíáò ùò ìéá áðü
ôéò ðéï ôñáãéêÝò óåëßäåò ôçò
ðïõ Þôáí üìùò ìüíï ç áñ÷Þ
åíüò åìöýëéïõ óðáñáãìïý
ðïõ Ýìåëëå íá ìáôïêõëÞóåé
ïëüêëçñç ôç ÷þñá êáé íá ôéò
áíïßîåé ðëçãÝò áãéÜôñåõôåò.
ÐåíÞíôá ìÝñåò êñÜôçóå ç
ëåõôåñéÜ ôçò ÁèÞíáò - ùò
ôéò 3 ôïõ ÄåêÝìâñç - êáé
ç êõâÝñíçóç ôçò åèíéêÞò
åíüôçôáò. Êé Ýðñåðå ìÝóá ó’
áõôÝò ôéò ìÝñåò íá ðñáãìáôïðïéçèïýí üëá üóá åß÷å
áðïöáóßóåé ç Óõìöùíßá ôïõ
ËéâÜíïõ, üóá åß÷å õðïó÷åèåß
ç ÅèíéêÞ ÊõâÝñíçóç, üóá
áðáéôïýóå ï åëëçíéêüò ëáüò.
Ïé áíôéäñáóôéêÝò äõíÜìåéò
ðïõ åß÷áí ðñéí ðñïäþóåé
ôïí ôüðï óôïõò îÝíïõò öáóßóôåò ðñïôßìçóáí íá ôïí
áéìáôïêõëÞóïõí ðáñÜ íá
õðïôá÷èïýí óôç ëáúêÞ èÝëçóç.
Êé åßíáé ãåãïíüò üôé ó’ áõôü
âñÞêáí áðüëõôá óýìöùíç óôï
ðëåõñü ôïõò ôçí ðïëéôéêÞ ôùí
Áããëùí óõíôçñçôéêþí.
Ìéá äÞëùóç ôïõ Ôóüñôóéë
ôá äåß÷íåé êáé ôá ëÝåé üëá
«Åßìáé åéò èÝóéí íá âåâáéþóù
ôçí ÂïõëÞí üôé åí ìÝóù ôçò
áíåìïæÜëçò ðñï÷ùñïýìå ìåôÜ
êüðïõ. ÁëëÜ äåí ðñï÷ùñïýìå
÷ùñßò ó÷Ýäéïí». Êáé ôï ó÷Ýäéï
áõôü Þôáí ï ÄåêÝìâñçò, ìéá
øõ÷ñÜ õðïëïãéóìÝíç óêåõùñßá
êáé ðëåêôÜíç ãéá íá áöïðëéóôåß
ï ëáüò - ü,ôé êé áí èá óôïß÷éæå
áõôü óå áßìá ëáúêü - êáé íá
ðáñáäïèåß Üïðëïò óôçí
Ýíïðëç åîïõóßá ôçò öáóéóôéêÞò
äåîéÜò.
Ôçí ìáôùìÝíç åêåßíç
ÊõñéáêÞ, ôá ðõñÜ ôçò Áóôõíïìßáò óôñÜöçêáí ðÜíù óôï
ðëÞèïò ôùí äéáäçëùôþí ðïõ
ðáñÝëáõíå åéñçíéêÜ óôçí
ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò. Ï
Áããåëïò Åâåñô (äéåõèõíôÞò

ΔΕΞΙΑ: Νεκροί
διαδηλωτές από τα
πυρά των συνεργατών
των Αγγλων στην
πλατεία Συντάγματος
στην Αθήνα. Ζητούσαν
λαϊκή κυριαρχία. Να
γίνει ο Ελληνικός λαός
αφέντης στον τόπο του.
Οι Αγγλοι διέταξαν τους
υποτακτικούς τους να
πυροβολήσουν στο
ψαχνό...
ΠΑΝΩ: Από την κηδεία
των δεκάδων νεκρών της
"ματωμένης Κυριακής".
"Οταν ο λαός βρίσκεται
μπροστά στον κίνδυνο
της τυρρανίας διαλέγει ή
τις αλυδίδες ή τα όπλα",
λέει το πανό
Áóôõíïìßáò) äéÝôáîå íá
÷ôõðÞóïõí óôï øá÷íü. Ìå
ôçí åíôïëÞ ôïõ ôüôå ðñùèõðïõñãïý (του... γέρου της
δημοκρατίας) Ã. ÐáðáíäñÝïõ
Üíïéãå ìéá ðåñßïäïò 33
çìåñþí, ðïõ ï ëáüò ôçò
ÁèÞíáò ðïëåìïýóå ðÜíù óôá
ïäïöñÜãìáôá.
Óõãêëïíéóôéêü êáé áîÝ÷áóôï Þôáí ôï ðáíü, ðïõ êñáôïýóáí ïé êïðÝëåò ôïõ ÅÁÌ,

ôçò ÅÐÏÍ óôçí êçäåßá
ôùí äïëïöïíçìÝíùí óôï
óõëëáëçôÞñéï ôçò ÊõñéáêÞò.
«Ïôáí ï ëáüò âñßóêåôáé
ìðñïóôÜ óôïí êßíäõíï ôçò
ôõñáííßáò, äéáëÝãåé Þ ôéò
áëõóßäåò Þ ôá üðëá». Ç
ÅëëÜäá ðïëÝìçóå óôá ïäïöñÜãìáôá ôïõò ÅããëÝæïõò
áðïéêéïêñÜôåò. ÐïëÝìçóå ôïí
êüóìï ôçò ðñïäïóßáò, ôïõ
äïóéëïãéóìïý, ôçò õðïôÝëåéáò.
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Κοινοτικά - Νέα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

Εορτάσθηκε με υπερηφάνεια
η 28η Οκτωβρίου, 1940

Υπό τη σκιά και τους περιορισμούς
της COVID-19 σύσσωμη η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α, όπως και
ο απανταχού Ελληνισμός, γιόρτασε
περήφανα την Εθνική μας Επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου 1940 την 1η
Νοεμβρίου 2020 με τη συμμετοχή
δεκάδων ομογενών.
Η 80η Επέτειος της μεγάλης
Εθνικής Εορτής τιμήθηκε την Κυριακή
1 Νοεμβρίου με επίκεντρο τον Ι.
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις 11 το πρωί όπου τελέστηκε
Δοξολογία και Επιμνημόσυνος Δέηση
υπέρ των πεσόντων του έπους του ’40.
Η τεράστια ελληνική σημαία στην
είσοδο του ναού έστελνε από μόνη της
το δικό της μήνυμα για εθνική ενότητα
και συσπείρωση, ενώ η παρουσία
πολιτικών εκπροσώπων σφράγισε τον
επίσημο χαρακτήρα της ημέρας.
Οι μαθητές των απογευματινών
σχολείων της Κοινότητας που γέμισαν
το εσωτερικό του ναού έδειξαν πως στο
σχολείο δεν μαθαίνουν μόνο τη γλώσσα
αλλά και την ιστορία της χώρας από την
οποία κατάγονται.

Στ η σ υ ν έ χ ε ι α α κ ο λ ο ύ θ η σ ε η
καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων στο
κενοτάφιο του Ι. Ναού ενώ αρκετοί ήταν
οι μαθητές που απήγγειλαν ποιήματα
της εποχής.
Στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της
Κοινότητας κ. Β. Γκόνης μίλησε για
τη θυσία που κλήθηκαν να κάνουν οι
ήρωες του 40 για την ελευθερία της
πατρίδας.
«Η θυσία τους ας γίνει για εμάς

χρέος ενότητας και προσήλωσης
στα ιδανικά της Ελευθερίας και της
Δημοκρατίας,» είπε χαρακτηριστικά.
Ο εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου
ολοκληρώθηκε με ενός λεπτού σιγή και
την ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων.
Τις εορταστικές εκδηλώσεις παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας κ. Β.
Γκόνης ΟΑΜ, ο κ. Ντέηβιντ Πιζόνι,
Υπουργός Καινοτομίας και Δεξιοτήτων,
ε κ π ρ ο σ ωπώ ν τα ς το ν Π ολ ι τ ε ι α κό
Πρωθυπουργό κ. Στήβεν Μάρσαλ, η
κα Ρέητσελ Σάντερσον, Βουλευτής
Περιφέρειας Αδελαΐδας και Υπουργός
Προστασίας του Παιδιού, η κα Ειρήνη
Πνευματικού, Μέλος του Νομοθετικού
Συμβουλίου, ο κ. Φρανκ Πανγκάλλο,
Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου και
του Πολιτικού Κόμματος SA Best, ο κ.
Στάθης Γεωργανάς, Ομοσπονδιακός
Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας,
η κα Τ ζ έ η ν Στ ί ν σ ο ν , Β ο υ λ ε υ τ ή ς
Περιφέρειας Μπαντκοου και Υπουργός
Πολυπολιτισμικότητας στην Αντιπολίτευση, εκ μέρους του Αρχηγού
τ η ς Α ξ ι ω μ α τ ι κ ή ς Αν τ ι πολ ί τ ε υ σ η ς
κου Πήτερ Μαλιναύσκα, ο κ. Νόρμαν
Σούλερ, Πρόεδρος Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας, η Δήμαρχος Αδελαΐδας κ. Σαντυ Βέρσουρ και ο
Καθηγητής Ανδρέας Ευδοκίου, Πρόεδρος Κυπριακής Κοινότητας Νοτίου
Αυστραλίας

Τρίτη 1η Δεκεμβρίου: Τραπέζι της
Αγάπης «Κοίμησης της Θεοτόκου»:
σ τ η ν α ί θ ο υ σ α το υ Ι ε ρ ο ύ Ν α ο ύ
Κοίμησης της Θεοτόκου, 1A William
St, Croydon – Χριστουγεννιάτικο
Γεύμα
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020: Τραπέζι της Αγάπης Salisbury: North
Football Club, 39-41 Bagster Road,
Salisbury Downs – Χριστουγεννιάτικο
Γεύμα
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020: Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»: στην
αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 1 Florence St,
Goodwood – Χριστουγεννιάτικο Γεύμα
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020:
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»: στο
Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton
Road γωνία, Camden Park - Χριστουγεννιάτικο Γεύμα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ
Με τη πρέπουσα λαμπρότητα γιόρτασε και φέτος η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα την μνήμη των Αρχαγγέλων
Μιχαήλ και Γαβριήλ το Σάββατο 7
και Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 στον
φερώνυμο Καθεδρικό Ναό της οδού
Φράνκλην στο κέντρο της Αδελαΐδας,
τον πρώτο Ελληνορθόδοξο ναό στην
Αδελαΐδα τον οποίο ίδρυσε η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα.
Κάτω από αυστηρά μέτρα κατά της
πανδημίας τελέστηκε ο καθιερωμένος
Μεγάλος Πανηγυρικός Εσπερινός
τον οποίο παρακολούθησαν μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και
πλήθος κόσμου.
Στη συνέχεια οι κυρίες των Φιλοπτώχων προσέφεραν στους πιστούς πακέτα
για το σπίτι με καθιερωμένους λουκουμάδες που ετοίμασαν στο προαύλιο
του ναού.
Πολλοί ήταν οι ομογενείς όμως που
προσήλθαν από νωρίς την Κυριακή
το πρωί τον εορτάζοντα Ι. Ναό για να

παρακολουθήσουν την Πανηγυρική
Θ. Λειτουργία. Ωστόσο λόγω των
περιοριστικών μέτρων, μόνο 120 άτομα
επετράπησαν μέσα στον ναό
Κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας
τελέστηκε και η καθιερωμένη Αρτοκλασία ενώ ακολούθησε η λιτάνευση
της σεπτής εικόνας των Αρχαγγέλων
Μιχάηλ και Γαβριήλ γύρω από το ναό.
Μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θ.
Λειτουργίας προσφέρθηκαν πακέτα
(take-away) με σουβλάκια στους
πιστούς τα οποία ετοίμασαν οι κυρίες
των Φιλοπτώχων στο προαύλιο του
ναού.
Οι αγαπημένοι λουκουμάδες ωστόσο
δεν μπορούσαν να λείψουν από το
εορταστικό μενού της ημέρας, τους
οποίους ετοίμασαν επίσης οι κυρίες των
Φιλοπτώχων.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα Υποστήριξης
Τραπέζια της Αγάπης - Ανακοίνωση
Το γ ρ α φ ε ί ο τω ν Κο ι ν ω ν ι κώ ν
Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας θα
ήθελε να σας ενημερώσει για το
πρόγραμμα των Τραπεζιών της
Αγάπης (Χριστουγεννιάτικα Γεύματα)
που θα πραγματοποιηθούν κατά τον
μήνα Δεκέμβριο 2020, εκτός αλλαγών
που μπορεί να προκύψουν λόγω
εκτάκτων μέτρων της Κυβέρνησης
εξαιτίας της πρόσφατης έξαρσης του
κορωνοϊού (COVID-19).
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Καλλίφωνοι της παροικίας μας, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της
ΕΟΚΝΑ, η Ελένη Μερμίγκη, ο Νίκος Φροσσυνάκης, η Θεοδώρα Γερμάνη και άλλες κυρίες,
τραγούδησαν τα κάλαντα στο τραπέζι του Αγ. Νικολάου την Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε
περίπτωση που δεν αισθάνεσθε
καλά ή έχετε συμπτώματα παρόμοια
με αυτά της γρίππης, δεν μπορείτε
να παρευρεθείτε στα τραπέζια. Εάν
παρευρεθείτε και το προσωπικό μας
παρατηρήσει ότι δεν αισθάνεσθε καλά,
θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε στο
σπίτι σας.
Επίσης παρακαλούμε να λάβετε
υπόψη σας ότι από την στιγμή που θα
φτάσετε στον συγκεκριμένο χώρο, δεν
επιτρέπεται να μετακινείτε τραπέζια
ή καρέκλες, διότι αυτά έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να πληρούν τις
προϋποθέσεις της Κοινωνικής Αποστασιοποίησης.
Για περισσσότερες πληροφορίες
ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών
Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 0500.
Το γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ειρηνικό και Δημιουργικό το
Νέο Έτος 2021.
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ο ρ θ ό δ ο ξ η ς Κ ο ι ν ότ η τα ς Ν ότ ι α ς
Αυστραλίας
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας

ΠΑΝΩ: Στιγμιότυπο από
το Τραπέζι της Αγάπης του
Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον
που πραγματοποιήθηκε στις
17 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη,
ακριβώς δηλαδή μια ημέρα πριν
ανακοινωθεί το λόκνταουν από
την Πολιτειακή Κυβέρνηση.
Αρκετοί ομογενείς παρευρέθηκαν
και δήλωσαν κατευχαριστημένοι
τόσο από το φαγητό όσο επίσης
και από τη ζεστή φιλοξενία από τα
μέλη της Φιλοπτώχου.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Η συμπαθεστάτη
κα. Σταυρούλα Πάντου από το
Fulham Gardens, στο Τραπέζι
της Αγάπης που έγινε με επιτυχία
στον Αγιο Νικόλαο απήγγειλε ένα
ωραίο ποίημα που συνέταξε η ίδια
αφιερωμένο στην 28η Οκτωβρίου

"Παροικιακό Βήμα", Δεκέμβριος 2020

Κοινοτικά - Νέα
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
4η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08.00 – 10.00
π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος, οσίου Ιωάννου
Δαμασκηνού & Σεραφείμ Φαναρίου
ιερομάρτυρος.

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Καθεδρικός Ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών της
Ελληνικής Κοινότητας τίμησε την εορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Εκατοντάδες
κόσμου πέρασαν από το ναό συνολικά στον εσπερινό και την κυριώνυμο ημέρα. Πολλοί
ήσαν οι ομογενείς που έδειξαν και πάλι κατανόηση, άναβαν το κερί ή την λαμπάδα τους και
παραχωρούσαν τη θέση τους στο ναό για να προσέλθουν κι άλλοι προσκυνητές.

Το εσωτερικό του ναού στη γιορτή των Ταξιαρχών στις 8 Νοεμβρίου ήταν γεμάτο από πιστούς τουλάχιστον μέχρι τον αριθμό που επιτρέπουν οι κανoνισμοί για την Covid19.

5η. ΣΑΒΒΑΤΟ : 08.00 – 10.30 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σάββα
οσίου του ηγιασμένου & Διογένους
μάρτυρος. Αυτή την ημέρα θα
λειτουργήσει μόνον ο Ιερός Ναός του
Αγίου Νικολάου στο Θέμπαρτον.
6η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 07.30 – 10.30 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 10η
Κυριακή Λουκά & Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του
θαυματουργού. Όλοι οι Ιεροί Ναοί της
Κοινότητος, θα απολύσουν στις 10.30
π.μ. ακριβώς εκτός του Ιερού Ναού
αγίου Νικολάου Θέμπαρτον, για να
παραστούν άπαντες οι ιερείς στην
περιφορά της ιεράς Εικόνας του αγίου
Νικολάου.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ.
Το Σάββατο παραμονή εσπέρας θα
τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου
Κηρύγματος, υπό των κληρικών της κοινότητος. 07.00 -08.30 μ.μ.
Θα επακολουθήσει το Μυστήριο του
Ιερού Ευχελαίου, από ώρας 08.45 –
09.30 μ.μ.
Την Κυριακή, ανήμερα της εορτής θα
τελεστή Πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος
και περιφορά της ιεράς εικόνας του
αγίου Νικολάου υπό των κληρικών της
κοινότητος. 08.00 -11.30 μ.μ.
9η. ΤΕΤΑΡΤΗ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Η σύλληψις
της αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
& Άννης της μητρός Σαμουήλ του
προφήτου.
12η. ΣΑΒΒΑΤΟ : 08.00 – 10.00
π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
Σπυρίδωνος Τριμυθούντος του θαυματουργού & οσίου Ιωάννου επισκόπου
Ζιχνών.
13η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00
π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 11η
Κυριακή Λουκά & Των αγίων Προπατόρων & Ευστρατίου, Αυξεντίου,
Ευγενίου, Μαρδαρίου και Ορέστου των
μαρτύρων & Λουκίας της μάρτυρος.
15η. ΤΡΙΤΗ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ελευθερίου
ιερομάρτυρος και της μητρός αυτού
Ανθίας.

Στιγμιότυπο από την περιφορά της ιερής εικόνας των Παμμεγίστων Ταξιαρχών πέριξ του ιερού
ναού στις 8 Νοεμβρίου. Ιερούργησε σύσσωμος ο ιερός κλήρος της Κοινότητας

Μετά την περιφορά της εικόνας κλήρος και λαός επανεισέρχονται στον Καθεδρικό Ναο

17η. ΠΕΜΠΤΗ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Δανιήλ
του προφήτου και των αγίων τριών

παίδων Ανανίου, Αζαρίου και Μισαήλ &
Διονυσίου Αιγίνης του θαυματουργού.
20η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Προ της
Χριστού γεννήσεως. Προεόρτια των
Χριστουγέννων. Μνήμη πάντων των
απ’ αιώνος Θεώ ευαρεστησάντων από
Αδάμ άχρι και Ιωσήφ του μνήστορος της
Υπεραγίας Θεοτόκου, ομοίως και των
προφητών και προφητίδων, εξαιρέτως
δε του προφήτου Δανιήλ και των αγίων
τριών παίδων. Ιγνατίου ιερομάρτυρος του
θεοφόρου.
24η. ΠΕΜΠΤΗ : 06.00 – 09.00 π.μ.
Όρθρος, οι Μεγάλες Ώρες, ο Εσπερινός
και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου
Βασιλείου. Ευγενίας οσιομάρτυρος και
Φιλίππου μάρτυρος του πατρός αυτής &
Βασίλλας και Αχαικού των μαρτύρων.
25η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Όρθρος και Θεία
Λειτουργία. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΔΕΛΑΙΔΟΣ: 07.00 –
10.00 πμ.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ
ΘΕΡΜΑΡΤΟΝ: 06.00 – 09.00 πμ.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΡΟΥΝΤΟΝ: 06.00 – 09.00 πμ.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΟΥΝΤΓΟΥΝΤ: 06.00 –
09.00 πμ.
26η. ΣΑΒΒΑΤΟ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Η σύναξις
της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ευθυμίου
Σάρδεων ιερομάρτυρος του ομολογητού.
Αυτή την ημέρα θα λειτουργήσει μόνον ο
Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο
Κρόυντον.
27η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Μετά
την Χριστού γέννησιν. Ιωσήφ του
μνήστορος. Δαυίδ του προφητάνακτος
& Ιακώβου του αδελφοθέου & Στεφάνου
πρωτομάρτυρος αρχιδιακόνου και
αποστόλου.

Κάθε Πέμπτη πρωί από ώρας 10.00
έως 11:00 π.μ. Θεία Λειτουργία
στον Ιερόν Ναό Αγίων Αναργύρων
στο Ελληνικό Γηροκομείο και
Γηριατρείο του Ρίντλιτον.
Εκ του Γραφείου της Πρωτοσυγκελίας
AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC
GREEK ORTHODOX CHURCH OF
AMERICA & AUSTRALIA & GREEK
ORTHODOX COMMUNITY OF S.A.

Η ιερή εικόνα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην είσοδο του Ναού

18

"Παροικιακό Βήμα", Δεκέμβριος 2020

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.

Το Πραγματικό Νόημα
των Χριστουγέννων

Επειδή η γιορτή των
Χριστουγέννων έχει πάρει
ιδιαίτερα μεγάλο εμπορικό
χαρακτήρα είναι πολύ εύκολο για πολλούς από
μας να ξεχάσουμε ότι ο Χριστός είναι η πραγματική
αιτία που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Πιστεύω ότι
όλοι εμείς οι Χριστιανοί θέλουμε να κάνουμε κάθε
χρόνο τα Χριστούγεννα αξέχαστα και καλύτερα από
πριν. Ως γονείς ή παπούδες και γιαγιάδες πιστεύω
ότι το καθήκον μας είναι να διδάξουμε στα παιδιά
μας και στα εγγόνια μας ότι το πραγματικό νόημα
των Χριστουγέννων είναι κάτι περισσότερο από
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, γιορτές και δώρα.
Οι περισσότεροι από μας αρχίζουμε κάθε
Χριστουγεννιάτικη περίοδο με μεγάλες προσδοκίες.
Θέλουμε να μαζευτεί όλη η οικογένεια και να
γιορτάσουμε όλοι μαζί αξέχαστες στιγμές. Θέλουμε να
γίνουν τα Χριστούγεννα σταθμός στην οικογενειακή
μας ζωή. Τα Χριστούγεννα ακόμη για πολλούς από
μας είναι μία περίοδος του χρόνου που θέλουμε να
ρθούμε πιο κοντά στο Θεό και να κάνουμε κάποια καλή
πράξη. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους φτωχούς και να
κάνουμε κάτι που θα γίνει ευλογία σε κάποιους που
έχουν ανάγκη.
Αν και οι πιο πολλοί από μας έχουμε αυτές τις
καλές προθέσεις καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα,
στο τέλος όταν έρθουν και τελειώσουν οι μέρες των
Χριστουγέννων είμαστε εξαντλημένοι σωματικά,
αναίσθητοι συναισθηματικά, και απογοητευμένοι γιατί
κάτι δεν πήγε καλά και παίρνουμε την απόφαση να μην
παρασυρθούμε ξανά σε τέτοια ξέφρενα πανηγύρια.
Καθώς πλησιάζει η περίοδος των Χριστουγέννων
και φέτος ας δούμε την αιτία για την οποία γιορτάζουμε
ώστε να καταλάβουμε και το πραγματικό νόημα της
γιορτής. Ας πάμε στην αρχή των Χριστουγέννων και να
θυμηθούμε τη Χριστουγεννιάτικη ιστορία. Κάθε φορά
που φέρνω στο μυαλό μου την ιστορία της γέννησης
του Χριστού νιώθω κάτι το ξεχωριστό.
Η σκέψη ότι ο Θεός του ουρανού κατέβηκε στη
γη και έγινε άνθρωπος σαν εμάς με μοναδικό σκοπό
να μας λυτρώσει και να μας φέρει κοντά Του είναι
θαυμαστή. Και στη συνέχεια ότι διάλεξε μια φάτνη για
να γεννηθεί σε μια φτωχή οικογένεια είναι κάτι που με
εκπλήσσει.
Σήμερα λοιπόν ας προσπαθήσουμε να
απαντήσουμε την ερώτηση που αφορά τα
Χριστούγεννα. Γιατί έπρεπε να έρθει ο Χριστός στη
γη; Ο Θεός είδε το δημιούργημά Του σε πτώση και
θέλησε να το επανορθώσει. Είδε ότι ο άνθρωπος που
δημιούργησε και αγάπησε τόσο πολύ απομακρύνθηκε
απ’ Αυτόν και θέλησε να του δώσει την ευκαιρία να
γυρίσει πίσω κοντά Του.
Ας το δούμε το θέμα κάπως αλλιώς. Αν η
μεγαλύτερη ανάγκη μας ήταν να ενημερωθούμε, ο
Θεός θα μας έστελνε κάποιον εκπαιδευτικό. Αν η
μεγαλύτερη ανάγκη μας ήταν η τεχνολογία, ο Θεός θα
μας έστελνε κάποιον επιστήμονα. Αν η μεγαλύτερη
ανάγκη μας ήταν τα χρήματα, ο Θεός θα μας έστελνε
κάποιον οικονομολόγο. Αν η μεγαλύτερη ανάγκη μας
ήταν η διασκέδαση, ο Θεός θα μας έστελνε κάποιον
γελωτοποιό.
Η μεγαλύτερη ανάγκη μας όμως ήταν η συγχώρηση
γιαυτό ο Θεός έστειλε Σωτήρα. Τα Χριστούγεννα
θυμόμαστε ότι ο Θεός είδε την πιο μεγάλη ανάγκη
μας και έγινε άνθρωπος σαν εμάς για να καλύψει
την ανάγκη μας αυτή. Αυτή η ιδέα μπορεί να είναι
δύσκολο για πολλούς από μας να τη συλλάβουμε αλλά
η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είχε στο νου Του εσένα κι
εμένα.
Ένα από τα πιο συνηθισμένα σύμβολα των
Χριστουγέννων είναι η Φάτνη. Ποιες είναι οι σκέψεις
που κάνεις όταν βλέπεις τη φάτνη; Όταν βλέπουμε
τη Φάτνη θα πρέπει να λέμε στον εαυτό μας και στα
παιδιά μας και στα εγγόνια μας, «αυτό πράγματι έγινε
στην ιστορία του ανθρώπου.»
Θα πρέπει να θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι ο Θεός
που μας αγαπάει τόσο πολύ έγινε άνθρωπος για να
μας φέρει πίσω κοντά Του. Γιαυτό τον λένε Εμμανουήλ.
Σημαίνει «ο Θεός μαζί μας.» Θα πρέπει να θυμόμαστε
κάθε στιγμή ότι αυτό έγινε πριν από 2000 χρόνια στην
πόλη της Βηθλεέμ. Δεν πρόκειται για τον Αη Βασίλη και
το έλκηθρό του. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Και έλαβε
χώρα γιατί Κάποιος μας αγάπησε.
Και στη συνέχεια, πρέπει να προσθέσουμε αυτήν
τη φράση. «Αυτό έγινε για μένα». Ο Ιησούς πήρε μορφή
ανθρώπου και ήρθε στη γη για να γίνει ο λυτρωτής μου.
Γιαυτό και λέγεται Σωτήρας. Η ευχή μου κι η προσευχή
μου είναι κάθε φορά που βλέπεις τη φάτνη από σήμερα
μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων να λες, «Αυτό
πράγματι συνέβη. Και συνέβη, εν μέρει, για μένα.» Μην
ξεχνάς ότι δεν υπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς Πάσχα.
Σε προσκαλώ να καταβάλεις κάθε δυνατή
προσπάθεια για να κρατήσεις τις ισορροπίες στη
ζωή σου αυτήν την περίοδο που μας οδηγεί στα
Χριστούγεννα και να θυμάσαι ότι οι προτεραιότητές
σου και οι πράξεις σου στέλνουν ηχηρά μηνύματα σε
όλους γύρω σου, ιδιαίτερα στα παιδιά σου. Φρόντισε
να έχεις το Χριστό των Χριστουγέννων στο κέντρο όλων
σου των δραστηριοτήτων αυτά τα Χριστούγεννα.

Επιστημονικά - Θέματα
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Οι πάγοι του Αρκτικού Ωκεανού
λιώνουν με ταχύτητες-ρεκόρ
Ο ρυθμός απώλειας όγκου
των πάγων που καλύπτουν τον
αρκτικό ωκεανό ήταν φέτος το
καλοκαίρι ταχύτερος από ποτέ
Η άνοδος της θερμοκρασίας
στην Αρκτική έχει μειώσει τον
όγκο του πάγου που καλύπτει
τον πολικό ωκεανό σε τέτοιο
βαθμό, ώστε φέτος να φτάσει
σ το δ ε ύ τ ε ρ ο χα μ η λότ ε ρ ο
εύρος του εδώ και τέσσερις
δεκαετίες, όπως ανακοίνωσαν
οι επιστήμονες. Πρόκειται για
άλλο ένα σημάδι για το ότι η
κλιματική κρίση μεταμορφώνει
ραγδαία την περιοχή.
Δορυφόροι κατέγραψαν ότι
οι φετινοί θαλάσσιοι παγετώνες
έφτασαν στον κατώτατο
όγκο τους στα 3,74 εκατ.
τετραγωνικά χιλιόμετρα στις 15
Σεπτεμβρίου. Αυτή ήταν μόλις η
δεύτερη φορά που ο πάγος έχει
«πέσει» κάτω από τα 4 εκατ.
τετραγωνικά χιλιόμετρα στα 40
χρόνια κατά τα οποία γίνονται
σχετικές μετρήσεις, αναφέρουν
ερευνητές στο Εθνικό Κέντρο
Δεδομένων για το Χιόνι και τον
Πάγο (NSIDC).
«Είναι βαθιά απογοητευτικό
που έχουμε διαρκώς τόσο
χαμηλά επίπεδα πάγου στη
θάλασσα. Όμως δυστυχώς,
δεν μας εκπλήσσει», τονίζει η
Τουίλα Μουν, παγετωνολόγος
στο ερευνητικό κέντρο στο
Μπούλντερ του Κολοράντο.
Το ρεκόρ του λιγότερου
πάγου είχε καταγραφεί στα
3,41 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2012, μετά από έναν
κυκλώνας που είχε χτυπήσει
αργά την περιοχή, σπώντας
τον εναπομείναντα πάγο.
Αυτή η θλιβερή μέτρηση δεν
απέχει πολύ από τη σημερινή
κατάσταση.
Η φετινή μείωση ήταν
ιδιαιτέρως γρήγορη μεταξύ
της 31ης Αυγούστου και της
5ης Σεπτεμβρίου, εξαιτίας
των ρευμάτων θερμού αέρα
που έφταναν στην περιοχή
από τον καύσωνα που έπληξε

τη Σιβηρία, σύμφωνα με το
NSIDC. Ο ρυθμός απώλειας
πάγου κατά τη διάρκεια αυτών
των έξι ημερών ήταν ταχύτερος
σε σχέση με οποιαδήποτε
άλλη χρονιά έχει καταγραφεί.
Άλλη ομάδα επιστημόνων
ανακάλυψε τον Ιούλιο ότι
ο σιβηρικός καύσωνας θα
ήταν σχεδόν αδύνατος χωρίς
την ανθρωπογενή κλιματική
αλλαγή.
Καθώς ο πάγος του αρκτικού ωκεανού εξαφανίζεται,
αφήνει πίσω του «μπαλώματα»
σκούρου νερού. Αυτά τα
σκοτεινά νερά απορροφούν
την ηλιακή ακτινοβολία αντί
να την αντανακλούν πίσω
στην ατμόσφαιρα, μια διαδικασία που επιταχύνει την υπερθέρμανση του πλανήτη και
εξηγεί εν μέρει τους λόγους
που οι αρκτικές θερμοκρασίες
έχουν αυξηθεί με υπερδιπλάσια
ταχύτητα σε σχέση με τον
υπόλοιπο πλανήτη κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 30
ετών.
Η απώλεια του θαλάσσιου
πάγου απειλεί και την άγρια
ζωή της Αρκτικής, από τις
πολικές αρκούδες και τις
φώκιες μέχρι τα πλαγκτόν και
τα βρύα, προειδοποιεί ο Τομ
Φόρμαν, ειδικός στην πολική
άγρια ζωή και οδηγός στην
Αρκτική.
«Οι αριθμοί που συγκε-

ντρώνουμε για το μέγεθος της
μείωσης του θαλάσσιου πάγου
κάθε χρόνο μας βάζει σε
κόκκινο συναγερμό σε σχέση
με την ανησυχία που πρέπει
να νιώθουμε, με το άγχος μας
για τη σταθερότητα αυτού
του περιβάλλοντος», εξηγεί ο
Φόρμαν στον Guardian.
Η ίδια υπερθέρμανση που
δημιουργεί ανοίγματα στα
νερά του αρκτικού ωκεανού το
καλοκαίρι, κατατρώει και τους
παγετώνες που καλύπτουν την
γη του αρκτικού κύκλου, στον
Καναδά και τη Γροιλανδία. Όσο
πιο γρήγορα λιώσουν αυτοί οι
παγετώνες μέσα στον ωκεανό
που τους περιβάλλει, τόσο
πιο γρήγορα θα ανέβει και η
στάθμη της θάλασσας σε όλο
τον κόσμο.
Δεδομένου ότι ένας θερμότερος αρκτικός κύκλος θα
μπορούσε να επηρεάσει τη
συμπεριφορά του καιρού
σε όλο τον πλανήτη, η Μουν
παροτρύνει τον κόσμο να μην
περιμένει για ένα δεύτερο
ρεκόρ μείωσης του πάγου πριν
αναλάβει δράση για να περιορίσει την κλιματική αλλαγή.
«Πρέπει να εργαστούμε
πολύ σκληρά για να υπάρξει
διαφορά στις εκπομπές ρυπογόνων αερίων, προκειμένου
να μην βλέπουμε τόσο πολλά
θλιβερά ρεκόρ στο μέλλον»,
προειδοποιεί.

Η Νέα Ζηλανδία νομιμοποιεί την ευθανασία

Η Νέα Ζηλανδία σύντομα θα νομιμοποιήσει την
ευθανασία, σύμφωνα με
τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δεσμευτικού
δημοψηφίσματος, ενώ σε
δεύτερο δημοψήφισμα για
τη νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής κάνναβης οι πολίτες
φαίνεται πως απάντησαν όχι.
Τα δύο δημοψηφίσματα
πραγματοποιήθηκαν στις 17
Οκτωβρίου στο περιθώριο
των βουλευτικών εκλογών στη
Νέα Ζηλανδία.
Βάσει των προκαταρκτικών στοιχείων, το 65,2%
των ψηφοφόρων στηρίζει
τ η ν ε υ θ α ν α σ ί α , ε ν ώ το
53,1% είναι αντίθετο στη
χ ρ ή σ η μ α ρ ι χο υ ά ν α ς γ ι α
ψ υ χα γ ω γ ι κο ύ ς σ κοπο ύ ς .
Στα μέχρι στιγμής στοιχεία
δεν έχει περιληφθεί ακόμη
η ψήφος περίπου μισού
εκατομμυρίων Νεοζηλανδών
που ψήφισαν από το
εξωτερικό, και οι οποίοι
εκπροσωπούν το 20% του
εκλογικού σώματος, κάτι

που σημαίνει ότι τα στοιχεία
για την κάνναβη ενδέχεται να
αλλάξουν.
Τα οριστικά αποτελέσματα
θα ανακοινωθούν στις 6
Νοεμβρίου.
Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την ευθανασία θα είναι δεσμευτικό για
την κυβένρηση της χώρας,
ενώ αυτού για τη μαριχουάνα
όχι. Η νομιμοποίηση του
ιατρικά υποβοηθούμενου
θανάτου είχε επικυρωθεί από
το κοινοβούλιο πέρυσι, όμως
δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή
ακόμη εν αναμονή του δημοψηφίσματος.
Εφόσον νομιμοποιηθεί η
ευθανασία στη Νέα Ζηλανδία,
η χώρα θα γίνει η έκτη χώρα
παγκοσμίως που θα την
επιτρέπει –μετά την Ολλανδία,
το Βέλγιο, την Κολομβία, το
Λουξεμβούργο, τον Καναδά.
Στην Ελβετία, επίσης, επιτρέπεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία.
Τόσο η πρωθυπουργός
της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα

FRANCESCA GERMANIS

Communication Designer

Για την εξυπηρέτησή σας σχεδιάζουμε
και εκτυπώνουμε:
* Κάρτες * προσκλητήρια * logos *
διαφημιστικά και οτιδήποτε άλλο για την
προβολή και διαφήμιση της επιχείρησης
ή της υπηρεσίας που προσφέρετε
Τηλέφωνο: 0459 141 658
email: francescagermanis@gmail.com

Άρντερν όσο και η αρχηγός
της αντιπολίτευσης Τζούντιθ
Κόλινς είχαν ταχθεί υπέρ της
ευθανασίας.
Η νομοθεσία καλύπτει
ασθενείς σε τελικό στάδιο και
πιθανώς έχουν λιγότερους
από έξι μήνες ζωής. Ο νόμος
θα ισχύσει από τον Νοέμβριο
του 2021. Όσοι ζητούν να
υποβληθούν σε ευθανασία
θα πρέπει να είναι άνω των
18 ετών και θα χρειάζεται η
έγκριση δύο γιατρών – τον
γιατρό του ασθενή και έναν
ανεξάρτητο– ενώ θα πρέπει
να έχει γίνει και ψυχιατρική
εκτίμηση του ασθενούς ώστε
να μην υπάρχουν αμφιβολίες
για την ικανότητά του να
λαμβάνει αποφάσεις.
Η πρωθυπουργός Άρντερν
είχε αρνηθεί να δηλώσει τι θα
ψηφίσει το δημοψήφισμα για
την κάνναβη, αν και εκπρόσωπός της ανακοίνωσε την
Παρασκευή ότι ψήφισε «ναι»
και στα δύο δημοψηφίσματα.
Με πληροφορίες από
ΑΠΕ-ΜΠΕ

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

“Greek Tribune”, December 2020

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ
Το 1935 το πρώτο
αεροπλάνο με
υδρογόνο

Η ευρωπαϊκή εταιρεία Airbus παρουσίασε
τα σχέδιά της για τη δημιουργία του πρώτου
στον κόσμο επιβατηγού αεροσκάφους
μηδενικών εκπομπών ρύπων, το οποίο θα
κινείται αποκλειστικά με υδρογόνο αντί για
ορυκτά καύσιμα.
Το αεροσκάφος με την αρχική ονομασία
ZEROe, το οποίο μπορεί να είναι έτοιμο σε
15 χρόνια, δηλαδή να πετάξει το 2035, θα
μεταφέρει 100 έως 200 επιβάτες, ανάλογα
με το σχέδιο που θα επιλεγεί τελικά.
Για «μία ιστορική στιγμή για την εμπορική αεροπλοΐα συνολικά» και για τη «σημαντικότερη φάση μετάβασης που έχει δει ποτέ
η αεροπορική βιομηχανία» έκανε λόγο ο
διευθύνων σύμβουλος της Airbus, Γκιγιόμ
Φορί.
Όπως είπε, «φιλοδοξία μας είναι να υλοποιήσουμε ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον
των πτήσεων μηδενικών ρύπων. Πιστεύω
ακράδαντα ότι η χρήση του υδρογόνου
-τόσο ως συστατικού των συνθετικών
καυσίμων όσο και ως πρωτογενούς πηγής
ενέργειας για τα εμπορικά αεροσκάφηέχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά
το κλιματικό αποτύπωμα της αεροπορικής
βιομηχανίας».
Τα τρία διαφορετικά σχέδια της εταιρείας
περιλαμβάνουν τουρμποκινητήρες που
δουλεύουν με υγρό υδρογόνο αποθηκευμένο σε δεξαμενές και επιτρέπουν
-ανάλογα με το μοντέλο- στο αεροπλάνο
να πετάει τουλάχιστον 1.000 έως 2.000
ναυτικά μίλια (3.700 χιλιόμετρα). Η εταιρεία
αναμένεται να έχει επιλέξει έως το 2025
την τεχνολογία που τελικά θα ακολουθήσει,
ενώ άλλοι αναλυτές δήλωσαν επιφυλακτικοί
πως ίσως το όλο φιλόδοξο σχέδιο δεν θα
μπορέσει να υλοποιηθεί πριν το 2040,
σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.
Η Airbus επεσήμανε ότι για να γίνει η
μετάβαση στο υδρογόνο πρέπει γενικότερα
να βοηθήσουν οι κυβερνήσεις και άλλες
επιχειρήσεις, ώστε να μεταμορφωθεί το όλο
οικοσύστημα των πτήσεων, μεταξύ άλλων
με την κατασκευή επίγειων υποδομών
ασφαλούς μεταφοράς και αποθήκευσης
του υδρογόνου, καθώς και με τις σχετικές
επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία.
Ήδη, από τη δεκαετία του 1970, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι καταφθάνει η «οικονομία του υδρογόνου», κάτι που δεν έχει
γίνει πραγματικότητα ακόμη, εν μέρει επειδή
το υδρογόνο παραμένει αρκετά ακριβό
για ευρεία χρήση. Προς το παρόν, το
περισσότερο υδρογόνο που χρησιμοποιείται
σήμερα εξάγεται από το φυσικό αέριο, κάτι
που όμως δημιουργεί εκπομπές ρύπων,
συνεπώς χρειάζονται νέες πιο «καθαρές»
τεχνικές μαζικής παραγωγής υδρογόνου,
π.χ. από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Αυτό θέλει και η Airbus, η οποία σχεδιάζει
την εξαγωγή υδρογόνου από το νερό μέσω
ηλεκτρόλυσης.
Σήμερα, τα αεροπλάνα ευθύνονται περίπου για το 2,4% των παγκόσμιων εκπομπών
άνθρακα (πάνω από 900 εκατομμύρια
μετρικοί τόνοι ετησίως), σύμφωνα με
το Διεθνές Συμβούλιο για τις Καθαρές
Μεταφορές. Η τάση της εκπομπής ρύπων
από τα αεροσκάφη είναι αυξητική κατά τα
τελευταία χρόνια, καθώς αυξανόταν ολοένα
ο αριθμός των πτήσεων (προ κορονοϊού).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ημικρανία: Ένας στους δύο ζει με Τρία σούπερ λαχανικά που
το άγχος της επόμενης κρίσης προφυλάσσουν την καρδιά
Πολλά προβλήματα προκαλεί η
ημικρανία στη ζωή των πασχόντων,
καθώς όχι μόνο τους βυθίζει τακτικά
στον πόνο, αλλά τους δημιουργεί
άγχος για το πότε θα εκδηλωθεί η
επόμενη κρίση και πόσο δυνατή
θα είναι.
Αυτό αποκαλύπτει μια νέα
ελληνική έρευνα, στην οποία
συμμετείχαν 2.105 πάσχοντες
από ημικρανία απ’ όλη την χώρα.
Την έρευνα πραγματοποίησε ο
Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία
και Κεφαλαλγία Ελλάδος, σε μια
προσ πάθεια να αποτυπώσ ει
πως βιώνουν την ημικρανία οι
πάσχοντες από αυτήν και πόσο
σωστά την αντιμετωπίζουν.
Όπως έδειξε η έρευνα σύμφωνα
με το iatropedia.gr, η συντριπτική
πλειονότητα των πασχόντων (το
84,88%) θεωρούν το στρες και
ανάλογα συναισθήματα (ψυχική
πίεση, στεναχώρια) ως κύριο
πυροδοτικό μηχανισμό της ημικρανίας.
Ωστόσο, το σχεδόν 56% των
ασθενών με ημικρανία νιώθουν
άγχος για την επόμενη κρίση.
Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί νιώθουν
γενικώς αγχωμένοι, αβοήθητοι ή και
απογοητευμένοι από τη ζωή τους
με την ημικρανία.
Αυτό οφείλεται στις ίδιες τις
εκδηλώσεις της ημικρανίας και
τον αντίκτυπό τους. Το 66% των
συμμετεχόντων δήλωσαν πως
υποφέρουν τόσο πολύ εξαιτίας της,
ώστε νιώθουν ότι χάνουν τη ζωή
τους πονώντας. Την κατάσταση
επιτείνει το γεγονός ότι ο ένας
στους τέσσερις προσπαθούν να
αποκρύψουν την ημικρανία τους
από τους άλλους.

Τα συμπτώματα

Κάθε φορά που εκδηλώνουν
μια κρίση, όμως, βιώνουν πολλά
κα ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κά ε ξα ν τ λ η τ ι κά
συμπτώματα. Τα πιο συνηθισμένα
είναι:
Δυνατός έως αφόρητος πόνος
στο κεφάλι (σχεδόν 90% των
ασθενών)
Ευαισθησία στο φως (75%)
Ζάλη, ναυτία και έμετο (71%)
Πόνος στο ένα ή και στα δύο
μάτια (71%)
Ευαισθησία στους ήχους (68%)
Πόνος στον αυχένα (53%)
Αδυναμία συγκέντρωσης (45%)
Διαταραχές στην ψυχική
διάθεση, εκνευρισμός (44%)
Γενική αδυναμία (41%)

Επιπτώσεις σε οικογένεια,
εργασία

Τα συμπτώματα αυτά συχνά
έχουν ως συνέπεια να αδυνατούν
οι ασθενείς να ανταποκριθούν στις
οικογενειακές υποχρεώσεις τους ή
ακόμα και να εργαστούν.
Μόλις ο ένας στους τέσσερις δεν
έχει επιπτώσεις στις οικογενειακές
υποχρεώσεις. Από τους υπόλοιπους:

από έμφραγμα

Π. Σταματοπουλος

Το 37% χάνουν 1-2 ημέρες
τον μήνα από τις οικογενειακές
υποχρεώσεις του
Το 25% 3-6 ημέρες τον μήνα
Το 8% χάνουν 7-10 ημέρες
μηνιαίως
Το σχεδόν 6% χάνουν πάνω
από 10 ημέρες τον μήνα
Αντίστοιχα, η ημικρανία έχει
ως συνέπεια να μειώνουν πολλοί
ασθενείς (πάνω από το 10%)
τις ώρες εργασίας τους. Άλλοι
αλλάζουν αντικείμενο εργασίας
(πάνω από το 5% των πασχόντων),
ενώ αρκετοί αναγκάζονται να
απουσιάσουν κάποιες μέρες του
μήνα. Ειδικότερα, από την εργασία
τους απουσιάζουν:
1-2 ημέρες τον μήνα το 35%
των πασχόντων
3-5 ημέρες μηνιαίως το 10%
Πάνω από 5 ημέρες τον μήνα
το 6%
Ταυτοχρόνως, όμως, το 94%
των ασθενών δηλώνουν πως έχουν
μειωμένη απόδοση στην εργασία
τους τουλάχιστον επί 1-2 ημέρες
κάθε μήνα.
Μολονότι όμως οι εργαζόμενοι
ασθενείς υποφέρουν εξαιτίας της
ημικρανίας τους, διστάζουν να
μιλήσουν ανοικτά γι’ αυτήν στον
χώρο εργασίας τους. Διστάζουν
επίσης να ανοιχτούν και στο
κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι
κύριες αιτίες γι’ αυτό είναι:
Ο φόβος ότι θα υποβαθμιστεί το
εργασιακό προφίλ τους
Η πεποίθηση ότι οι συνάδελφοί
τους δεν θα τους καταλάβουν
Και όλ’ αυτά τη στιγμή που σε
ποσοστό σχεδόν 88% οι ασθενείς
δηλώνουν πως περιορίζουν και τις
κοινωνικές υποχρεώσεις τους λόγω
της ημικρανίας.

Δεν είναι σύμπτωμα

Η ημικρανία είναι μία διαταραχή
του εγκεφάλου που εκδηλώνεται
με κρίσεις κεφαλαλγίας (πονοκεφάλου) και συνοδών συμπτωμάτων. Υπολογίζεται ότι
πάσχουν από αυτήν ένας στους
επτά ενήλικες. Ωστόσο σε μερικές
περιπτώσεις (στο περίπου 5%)
πρωτοεμφανίζεται στην παιδική
ηλικία.
Πολλοί νομίζουν ότι η ημικρανία

είναι απλώς ένας πονοκέφαλος.
Στην πραγματικότητα, όμως,
αποτελεί χρόνια νευρολογική νόσο.
Η νόσος αυτή σχετίζεται με δυνατό,
επαναλαμβανόμενο πονοκέφαλο.
Η συντριπτική πλειονότητα των
πασχόντων από αυτήν είναι
γυναίκες.
Σύμφωνα με τη νέα έρευνα, το
71% των συμμετεχόντων δήλωσαν
ότι υποφέρουν από ημικρανία
επί περισσότερο από 10 χρόνια.
Επιπλέον, το σχεδόν 51% έχουν
πάει στα επείγοντα περιστατικά
των νοσοκομείων τουλάχιστον μία
φορά, εξαιτίας κάποιας ανυπόφορα
δυνατής κρίσης.

Η θεραπεία

Σχεδόν μοιραία λοιπόν πολλοί
ασθενείς (ο ένας στους τρεις) δεν
υποβάλλονται σε εξειδικευμένη
θεραπεία. Οι ασθενείς αυτοί
προσπαθούν να βοηθηθούν με
κοινά παυσίπονα, άλλα φάρμακα
που τους συνιστούν διάφοροι
γνωστοί, με ακατάλληλα φάρμακα
ή δοκιμάζοντας ακόμα και συμπληρωματικές (εναλλακτικές)
θεραπείες.
Ωστόσο, σύμφωνα με τους
νευρολόγους και επιστημονικούς
συμβούλους του Συλλόγου κ.κ.
Μανώλη Δερμιτζάκη και Μιχάλη
Βικελή, υπάρχουν εξειδικευμένες
θεραπευτικές επιλογές για την
ημικρανία. Άλλες από αυτές
χορηγούνται προληπτικά και άλλες
κατασταλτικά. Οι προληπτικές
θεραπείες χορηγούνται συνήθως
για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Έχουν ένδειξη όταν οι ημικρανίες
εμφανίζονται αρκετές μέρες το
μήνα. Στις θεραπευτικές επιλογές έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια τα μονοκλωνικά
αντισώματα, τα οποία αποτελούν
την πρώτη εξειδικευμένη θεραπεία
για την πρόληψη της ημικρανίας.
Χορηγούνται μία φορά τον μήνα,
είναι πολύ αποτελεσματικά, ενώ
έχουν ήπιες παρενέργειες.
Επομένως, είναι σημαντικό να
ζητούν οι ασθενείς με ημικρανία
βοήθεια σε κάποιο εξειδικευμένο
κέντρο ή εξειδικευμένο γιατρό για
να λαμβάνουν την ενδεδειγμένη
θεραπεία, λένε οι ειδικοί.

Tα συμπτώματα του καρκίνου του εντέρου;

Τα συμπτώματα του
καρκίνου του εντέρου
μπορεί να είναι πολλά και
ασαφή.
Τα κυριότερα, είναι:
αίμα στα κόπρανα
– που συμβαίνει χωρίς
προφανή λόγο ή σχετίζεται με αλλαγές στις
συνήθειες του εντέρου
αλλαγές στις συνήθειες
του εντέρου (διάρροια
ή δυσκοιλιότητα) ή,
αλλαγές στη σύσταση των
κοπράνων (χαλαρότερα
κόπρανα)
ανθεκτικός πόνος στο
κάτω μέρος της κοιλιάς,
φούσκωμα ή δυσφορία
ή αίσθηση ατελούς
κένωσης- αυτό μπορεί
να προκαλείται από το
φαγητό και μπορεί να
σχετίζεται με απώλεια της
όρεξης ή με σημαντική
απώλεια βάρους
αναιμία: μπορεί να

ε ί ν α ι σ ύ μ π τω μ α το υ
καρκίνου του εντέρου
κ α ι α υ τ ή μ πο ρ ε ί ν α
συνοδεύεται από κόπωση και δύσπνοια που
προκαλούνται από χαμηλότερο από το κανονικό
επίπεδο ερυθρών αιμοσφαιρίων
Οι περισσότεροι
άνθρωποι με αυτά τα

συμπτώματα δεν έχουν
καρκίνο του εντέρου.
Άλλα προβλήματα υγείας
μπορεί να προκαλέσουν
παρόμοια συμπτώματα.
Για παράδειγμα, το
αίμα στα κόπρανα όταν
συνδυάζεται με πόνο,
προκαλείται συχνότερα
από αιμορροΐδες. Μια
αλλαγή στη συνήθεια του

εντέρου, πρόσκαιρη, που
συνοδεύεται από κοιλιακό
πόνο, είναι συνήθως το
αποτέλεσμα από κάτι
που έχετε φάει. Επίσης,
δυσκοιλιότητα μπορεί να
προκληθεί από μείωση
των φυτικών ινών στη
διατροφή μας, ή κάποια
δίαιτα για απώλεια
βάρους.

Έναν νέο σύμμαχο για τις γυναίκες
που πάσχουν από αγγειακή νόσο
αποκάλυψε πρόσφατη έρευνα από
την Σχολή Ιατρικών Επιστημών και
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
ECU και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας. Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο British Journal of Nutrition.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανέδειξε η πολυετής μελέτη των
διατροφικών συνηθειών 684 μεσήλικων
γυναικών από την Αυστραλία,
τα σταυρανθή λαχανικά όπως το
μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και
το λάχανο μπορούν να λειτουργήσουν
αποτρεπτικά στη συσσώρευση
ασβεστίου στις αρτηρίες. Αυτή η
εναπόθεση ασβεστίου, καθώς και
άλλων ουσιών όπως η χοληστερόλη,
σχηματίζει την αθηρωματική πλάκα
που μειώνει τη ροή του αίματος στα
αγγεία, οδηγώντας προοδευτικά σε
έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο.
Η τωρινή μελέτη, εξηγεί η επικεφαλής ερευνήτρια Δρ Lauren Blekkenhorst, έρχεται να προσθέσει νέα
γνώση αναφορικά με τη σύνδεση της
αυξημένης κατανάλωσης σταυρανθών
λαχανικών και του μειωμένου κινδύνου
καρδιαγγειακών παθήσεων που είχαν
διαπιστώσει παλαιότερες έρευνες,
ρίχνοντας φως στους μηχανισμούς
που ευθύνονται για αυτή τη σχέση. Η
βιταμίνη Κ που βρίσκεται σε υψηλές
συγκεντρώσεις στα σταυρανθή, πιθανώς εμπλέκεται στην αναστολή της
διαδικασίας ασβεστοποίησης που
συμβαίνει στα αιμοφόρα αγγεία μας.
Οι γυναίκες της μελέτης που κατα-

νάλωναν περισσότερα από 45 γραμμάρια σταυρανθών λαχανικών κάθε
μέρα (π.χ. ¼ φλιτζάνι μπρόκολο
στον ατμό ή ½ φλιτζάνι ωμό λάχανο)
είχαν 46% λιγότερες πιθανότητες να
αυξημένης συσσώρευσης ασβε-στίου
στην αορτή σε σύγκριση με όσες
κατανάλωναν λίγο ή και καθόλου
καταναλώνουν λίγο έως καθόλου.
Βέβαια δεν πρέπει κανείς να επαναπαύεται στο μπρόκολο, το λάχανο και
τα λαχανάκια Βρυξελλών, διευκρινίζει
η Δρ Blekkenhorst, η οποία προτείνει
την κατανάλωση διαφόρων λαχανικών
καθημερινά για καλή υγεία και ευεξία.
Το Ίδρυμα Καρδιολογίας της
Αυστραλίας χαιρέτισε την πρόσφατη
έρευνα, με τη Διευθύντρια Beth
Meertens να εκφράζει προσδοκίες για
περαιτέρω μελέτη στο συγκεκριμένο
πεδίο, καθώς οι καρδιακές παθήσεις
αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου
στην Αυστραλία και πίσω από το
μεγαλύτερο ποσοστό τους (65,5%)
κρύβεται η κακή διατροφή. Οι οδηγίες του προς τους Αυστραλούς περιλαμβάνουν μια διατροφή με τουλάχιστον πέντε μερίδες λαχανικών
καθημερινά, καθώς επίσης φρούτα,
θαλασσινά, άπαχο κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και υγιεινά έλαια από
ξηρούς καρπούς και σπόρους.
Τέ λο ς , α ν α φ έ ρ ε τ α ι πω ς σ τ η
μελέτη συμμετείχαν ερευνητές από
το Πανεπιστήμιο Flinders, το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, το Πανεπιστήμιο
της Μινεσότα, και το Ινστιτούτο
Έρευνας για τη Γήρανση Hinda and
Arthur Marcus του Hebrew SeniorLife
που υπάγεται στην Ιατρική Σχολή του
Χάρβαρντ.

Τι βιώνουν πρώην ασθενείς για μήνες
μετά την ίασή τους από τον Κορονοϊό
Για τον Μιραμπάι Νίκολσον ΜακΚέλαρ, ο νέος κορονοϊός ήταν μια
εμπειρία με ήπια συμπτώματα από
μικρούς πόνους στο στήθος μέχρι
και ημικρανία 11 ημερών. Επτά
μήνες αργότερα, τα πράγματα είναι
διαφορετικά. Ο 36χρονος Αυστραλός
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συμπτώματα, αυτή τη φορά διαφορετικά,
σ υ μ π ε ρ ι λα μ β α ν ο μ έ ν η ς κ α ι τ η ς
δυσκολίας στη μνήμη, που συχνά
περιγράφεται ως «εγκεφαλική
ομίχλη». «Η πραγματικότητα αυτή
αντανακλά στην ουσία την κατάσταση
του εγκεφάλου με βάση την οποία
ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί
καθαρά. Λέγεται αλλιώς και γνωστική
εξασθένηση. Δεν μπορώ να σκεφτώ
αρκετά καθαρά» υποστηρίζει ο
ΜακΚέλαρ στον Guardian.
«Η πραγματικότητα αυτή αντανακλά στην ουσία την κατάσταση
του εγκεφάλου με βάση την οποία
ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί
καθαρά. Λέγεται αλλιώς και γνωστική
εξασθένηση. Δεν μπορώ να σκεφτώ
αρκετά καθαρά» υποστηρίζει ο
ΜακΚέλαρ στον Guardian. Οι συνέπειες, όπως ο ίδιος αναγνωρίζει, είναι
πολλές. «Δεν μπορώ να δουλέψω
περισσότερο από μία έως δύο ώρες
την ημέρα και ακόμη και το να φεύγω
από το σπίτι για ψώνια είναι μια
πρόκληση» λέει. Όπως περιγράφει
«όταν κουράζομαι τα πράγματα είναι
πολύ χειρότερα και κάθε μέρα είναι
μια δύσκολη κατάσταση. Μερικές
φορές το μόνο που μπορώ να κάνω
είναι να κάθομαι στο κρεβάτι και να
παρακολουθώ τηλεόραση». Ο άνδρας
εξηγεί πως συχνά δεν μπορεί να
κάνει συνεκτική συνομιλία, να γράψει
ένα μήνυμα ή να στείλει ένα email.
«Νιώθω σαν σκιά του πρώην εαυτού
μου. Δεν ζω, απλά υπάρχω».
Ο Δρ. Μισέλ Ζάντι, σύμβουλος
του Queen Square Institute of
Neurology, ισχυρίζεται πως έχει
γνωρίσει κι άλλους ασθενείς που
ζουν σε αυτή την κατάσταση εδώ και
μερικούς μήνες. Μερικοί από αυτούς
έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο ή
την εντατική, ενώ υπάρχουν κι άλλοι
που το πέρασαν στο σπίτι. «Το
ποσοστό των ατόμων με αυτά τα
συμπτώματα ως αποτέλεσμα του
κορονοϊού είναι άγνωστο. Μερικές
μελέτες κάνουν λόγο για 20%, αλλά

κανείς δεν γνωρίζει με σιγουριά αν
ισχύει κάτι τέτοιο» επισημαίνει.
Παράλληλα, ο Ζάντι τονίζει πως και
στο παρελθόν έχουν καταγραφεί
δυσκολίες στη σκέψη και τη συγκέντρωση από ασθενείς που αντιμετώπιζαν παρόμοιες καταστάσεις.
«Οι γιατροί και οι επιστήμονες δεν
θα χρησιμοποιούσαν απαραίτητα
την «ομίχλη του εγκεφάλου» ως
διάγνωση, καθώς δεν ορίζει ακριβώς
ποιο είναι το πρόβλημα και τι θα
μπορούσε να το προκαλεί» λέει.
Ο Δρ Wilfred Van Gorp, πρώην
πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Κλινικής Νευροψυχολογίας,
επισημαίνει ότι πολλοί που νόσησαν
έχουν επίσης προβλήματα όπως
πονοκεφάλους, δυσφορία σε δυνατούς
θορύβους και αδυναμία ελέγχου των
συναισθημάτων. «Τα συμπτώματα
μοιάζουν πολύ με αυτά των ασθενών μετά από διάσειση», λέει, προσθέτοντας ότι υπάρχουν επίσης
ομοιότητες με το σύνδρομο χρόνιας
κόπωσης.
Πώς όμως μπορεί ο κορνοναϊός
να προκαλέσει ομίχλη εγκεφάλου.
Σύμφωνα με τον Ζάντι, θα μπορούσαν
να υπάρχουν πολλές αιτίες που
προκαλούν την κατάσταση αυτή,
από τη φλεγμονή στο σώμα έως την
έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο. Η
έλλειψη οξυγόνου αποτελεί ιδιαίτερη
ανησυχία για όσους πέρασαν χρόνο
αναπνέοντας με μηχανική υποστήριξη.
Ο Ζάντι προσθέτει ότι εργαστηριακά
πειράματα έχουν δείξει ακόμη και ότι
ο ιός μπορεί να μολύνει εγκεφαλικά
κύτταρα και να διακόψει την παροχή
οξυγόνου σε γειτονικά κύτταρα – αν
και τα ευρήματα αυτά δεν έχει ακόμη
αξιολογηθεί από ομοτίμους.
Ενώ οι μελέτες είναι λίγες, υπάρχουν ενδείξεις από ασθενείς που
νοσηλεύτηκαν με σοβαρά νευρολογικά
σύνδρομα ότι ο κορονοϊός μπορεί να
επηρεάσει το νευρικό σύστημα, με
ανησυχίες ότι θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα όπως νευροφλεγμονή και βλάβη στην προστατευτική επικάλυψη των νευρικών
κυττάρων. Θα μπορούσαν επίσης να
υπάρχουν ψυχολογικοί παράγοντες,
ιδιαίτερα μεταξύ των επιζώντων που
πέρασαν χρόνο σε ΜΕΘ. «Το να έχει
περάσει κανείς αυτό είναι κάτι πολύ
τρομακτικό» καταλήγει ο Ζάντι.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Ηττα της Ομόνοιας 2-1 από
τη Νέα Σαλαμίνα

Η Ομόνοια (στη φωτογραφία)
ηττήθηκε στην Λάρνακα από την Νέα
Σαλαμίνα με 2-1, χάρις σε γκολ των
Ντανίλο και Βάγκνερ ενώ προσωρινά
είχε ισοφαρίσει ο Φώτης Παπουλλής.
Αυτό είναι το 4ο συνεχόμενο παιχνίδι
πρωταθλήματος στο οποίο η Ομόνοια
μένει μακριά από τη νίκη και 7ο
συνεχόμενο εάν συμπεριληφθούν και
οι αγώνες της Ευρώπης.
Ο ΑΠΟΕΛ ήταν για ακόμη μια
φορά κατώτερος των περιστάσεων
και ηττήθηκε με 1-0 εντός έδρας
από τον Ολυμπιακό Λευκωσίας σε
ένα μάτς όπου για πρώτη φορά
πραγματοποίησε 3 μαζεμένες αλλαγές
πριν την έναρξη του 2ου ημιχρόνου,
χωρίς αυτό να επιφέρει το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Η ΑΕΛ νίκησε στην Λεμεσό την
Ανόρθωση με 1-0 χάρις σε γκολ
του Μαέ στο 66′ και έτσι ανέβηκε
στη δεύτερη της βαθμολογίας με
21 βαθμούς, μόλις 2 πίσω από την
Ανόρθωση.

Πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα της Λεμεσού, η οποία έδειξε χαρακτήρα, πήρε την πρώτη της νίκη σε
ντέρμπι.
Ο Απόλλωνας, στο ντεμπούτο
του Γιάννη Πετράκη στον πάγκο του
πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί
της ΑΕΚ με 2-1 και σκαρφάλωσε στη
πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με
την Ανόρθωση.
Η ομάδα της Λεμεσού προηγήθηκε
στο 29′ με πολύ ωραίο προσωπικό
γκολ του Πίττα, η ΑΕΚ ισοφάρισε στο
66′ με τον Ακοράν αλλά ο Ντιγκινί
στο 73′ μετά από υποδειγματική
αντεπίθεση έδωσε το προβάδισμα
στην ομάδα του, το οποίο κράτησε
μέχρι το τέλος.
Στην βαθμολογία, την πρώτη
θέση μοιράζονται οι Ανόρθωση
και ο Απόλλων με 23 βαθμούς και
ακολουθούν, ΑΕΛ 21, Ολυμπιακος 19,
ΑΕΚ 16, Ομόνοια 16, Πάφος 14, Δόξα
14, Ερμής 12, ΑΠΟΕΛ 10, Καρμιώτισσα 10, Ν. Σαλαμίς 8, Αχνα 6.

Πόσοι είναι οι έλληνες «παίκτεςμετανάστες» στο εξωτερικό σήμερα

Συνολικά 143 «παίκτες-μετανάστες»
σε 36 πρωταθλήματα στον κόσμο
έχει η Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει το
τελευταίο τεύχος του CIES Football
Observatory, διεθνούς κέντρου αθλητικών σπουδών, που βρίσκεται στο
Νοσατέλ και δημιουργήθηκε σε
συνεργασία της FIFA και του Πανεπιστημίου της ελβετικής πόλης, όπου
αποκαλύπτονται οι μεγάλες διαδρομές
μετανάστευσης του ποδοσφαίρου σε
όλον τον κόσμο.
Τα στοιχεία της μελέτης περιλαμβάνουν 97 ομοσπονδίες και 146 πρωταθλήματα.
Η Ελλάδα έχει «εκπροσώπους» σε
36 από τις 97 ομοσπονδίες που αναλύθηκαν, παρουσιάζοντας ποσοστό 37%.
Η κορυφαία χώρα υποδοχής

για τους έλληνες ποδοσφαιρικούς
μετανάστες είναι η Κύπρος με 29,
μπροστά από την Ιταλία (13) και τη
Σλοβακία (11), ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ρουμανία (9), η
Ολλανδία και η Τουρκία, όπου αγωνίζονται από 8 έλληνες ποδοσφαιριστές.
Η πρώτη 10άδα των χωρών
υποδοχής ελλήνων παικτών:
Κύπρος 29, Ιταλία 13, Σλοβακία
11, Ρουμανία 9, Ολλανδία 8, Τουρκία
8, Γερμανία 7, Αλβανία 6, Γαλλία 5,
Πολωνία 5.
Όσο για το ελληνικό πρωτάθλημα,
οι ποδοσφαιριστές από την Αργεντινή
είναι επάξια στην πρώτη θέση, καθώς
αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 34 παίκτες.
Ακολουθούν οι Ισπανοί με 27 και οι
Πορτογάλοι με 20.
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Ολυμπιακός και Αρης
Το αιώνιο ντέρμπι βάφτηκε…
κόκκινο, με τον Ολυμπιακό να
παίρνει τη νίκη απέναντι στον
Π α ν α θ η ν α ϊ κ ό μ ε 1 - 0 , χά ρ η
στο υπέροχο γκολ του Κώστα
Φ ο ρτο ύ ν η . Ο ι π ρ ωτα θλ η τ έ ς
Ελλάδας ξεπέρασαν τα πολλά και
σημαντικά προβλήματα που είχαν
και έφτασαν στο πολυπόθητο
τρίποντο της νίκης.
Ο Καντουρί ήταν ο «λυτρωτής»
του ΠΑΟΚ απόψε στο ματς με τον
ΠΑΣ Γιάννενα στα πλαίσια της 9ης
Αγωνιστικής της Super League
1, αφού με δικό του γκολ στο 91’
χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με
2-1. Ο Δικέφαλος έμεινε πίσω στο
σκορ από το γκολ του Εραμούσπε
στο 31’ (ο ίδιος αποβλήθηκε στο
57’ αφήνοντας τον ΠΑΣ με δέκα),
και ισοφάρισε με τον Σβιντέρσκι
στο 52’.
Μπορεί να σπατάλησε ένα
ημίχρονο η ΑΕΚ αλλά στο δεύτερο
μέρος πήρε άνετα τη νίκη επί
της Λάρισας με 4-1. Με γκολ του
Μαχαίρα στο 55’ η «Ένωση» άνοιξε
το σκορ αλλά στο 67’ η Λάρισα
με τον Πλατέλλα ισοφάρισε. Τότε,
η ΑΕΚ «πήρε» μπροστά, δεν
άφησε άλλα περιθώρια στους
φιλοξενούμενους και στο 72’ ο
Ανσαριφάρντ έκανε το 2-1. Έξι
λεπτά μετά ο Σιμόες με εξαιρετικό
σουτ πέτυχε το 3-1 ενώ στο 89’
με ένα εξίσου πολύ ωραίο γκολ
στην κίνηση, ο Γαλανόπουλος
διαμόρφωσε το τελικό 4-1.
Στην κορυφή της βαθμολογίας
παρέμεινε ο Άρης, μετά τη νίκη

Από το ντέρμπι των αιωνίων που έληξε 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού
του με 1-0 επί του Παναιτωλικού
στο Αγρίνιο. Οι «κιτρινόμαυροι»
πέτυχαν το μοναδικό γκολ της
αναμέτρησης με εύστοχη εκτέλεση
πέναλτι του Γκάμα στο 18’ και
μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου
έδωσαν πρωτοβουλίες στους
γηπεδούχους χωρίς όμως να
τις αξιοποιήσουν. Το δεύτερο
ημίχρονο κύλησε όπως τελείωσε
το πρώτο, δηλαδή με τον Άρη να
διαχειρίζεται το παιχνίδι χωρίς να
σημειωθούν φάσεις και από τις δύο
ομάδες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Λαμία-Αστέρας Τρίπολης 2-2
Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης 2-2
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0
ΑΕΚ-ΑΕΛ 4-1

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο
προκάλεσε η είδηση του θανάτου του
παλαίμαχου προπονητή Αντώνη Γεωργιάδη,
που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών,
μετά από χρόνια προβλήματα υγείας. Τα
περισσότερα εξ αυτών είχαν προέλθει από το
σοβαρό τροχαίο που είχε ως προπονητής του
Πανηλειακού το 1996 στην Εθνική Πατρών
- Πύργου, το οποίο έβαλε και τέλος στην
προπονητική του καριέρα.
Γεννημένος στη Δράμα, αγωνίστηκε ως
παίκτης στη Δόξα, με την οποία συμμετείχε
σε τρεις τελικούς Κυπέλλου (1954, 1958,
1959) απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ μόλις
στα 31 χρόνια του άρχισε τη σταδιοδρομία
του ως προπονητής. Υπηρέτησε σε πολλές
ομάδες, μεταξύ των οποίων ο Ολυμπιακός,
η ΑΕΚ, ο Αρης, ο ΟΦΗ και η ΑΕΛ. Από το
1989 μέχρι το 1992 ήταν τεχνικός της Εθνικής
ανδρών. Με 586 ματς σε πάγκους ομάδων
είναι ο Ελληνας τεχνικός με τις περισσότερες
παρουσίες στην ιστορία του ελληνικού
ποδοσφαίρου.

Με 0-2 νίκησε η Ελλάδα
τη Μολδαβία

Εκτός έδρας νίκη για την ελληνική ομάδα

Θλίψη για τον βετεράνο ποδοσφαιριστή (που
διέπρεψε ως προπονητής) Αντώνη Γεωργιάδη
ποδοσφαίρου που νίκησε με 0-2 τη Μολδαβία
και διατηρεί ελπίδες για την κατάκτηση της
πρώτης θέσης του 3ου ομίλου εάν νικήσει τη
Σλοβενία.
Τα γκολ σημείωσαν οι Φουρτούνης και
Μπακασέτας. Η Ελλάδα θα μπορούσε να
πετύχει και άλλα γκολ καθώς είχε τις ευκαιρίες, αλλά «σκόνταψε» πάνω στον τερματοφύλακα της Μολδαβίας.
Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Σλοβενία
στις καθυστερήσεις νίκησε με 2-1 το Κόσοβο.

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

Metricon Designed
MURCHISON
15
Rockford Homes Riverland

Bedrooms + 2in
Bathrooms
ü 3 Homes
Building Quality
the

Floor Coverings
Available fromRiverland forüover
40 years

$197,000.00

Pat Catalano 0473 439 000

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

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341

19
19
18
16
12
12
11
9
9
6
5
4
4
2

Εφυγε ο Αντώνης Γεωργιάδης

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 		
Άρης 			
ΠΑΟΚ 		
ΑΕΚ 			
Βόλος 		
Ατρόμητος 		
Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΣ Γιάννινα 		
Παναθηναϊκός 		
ΟΦΗ 			
ΑΕΛ 			
Απόλλων Σμύρνης
Παναιτωλικός 		
Λαμία 		

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο

Save up to $40k!!

pat@rockfordhomes.com.au

Παναιτωλικός-Άρης 0-1
ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
Βόλος-ΟΦΗ (Εκκρεμεί)

Office 08 8595 1092

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341
BLD 182130

ü Air Conditioning
ü Footpaths
ü Dishwasher

RZ9062-V2

Σπορ

Παροικιακό Βήμα

