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Η Τουρκία είχε δεχτεί
τερματισμό εγγυήσεων
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ COVID

Υποχρεωτικός εμβολιασμός υπαλλήλων

Οι απαιτήσεις εμβολιασμού για την
Covid 19 έχουν ενισχυθεί σε αρκετούς
τομείς της υγείας, συμπεριλαμβανομένης
της φροντίδας ηλικιωμένων και αναπηρίας.
Από τις 6 Δεκεμβρίου, οι επισκέψεις σε οποιοδήποτε ίδρυμα φροντίδας ηλικιωμένων θα απαιτούν να
παρουσιάσετε απόδειξη διπλού εμβολιασμού για να σας επιτραπεί η είσοδος.
«Τώρα που το εμβόλιο είναι παντού
διαθέσιμο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή
να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας»,
δήλωσε ο υπουργός Υγείας Στίβεν Γουέιντ.
«Καθώς ανοίγουμε τα σύνορα, οι
άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι στην
COVID-19 είναι εκείνοι με υποκείμενες
ασθένειες και πολλοί ηλικιωμένοι Νοτιοαυστραλοί σε εγκαταστάσεις φροντίδας
ηλικιωμένων διατρέχουν άμεσο κίνδυνο».
Οι χειροπρακτικοί και οι οστεοπαθητικοί
«που παρέχουν από άτομο σε άτομο
επαγγελματική φροντίδα» θα πρέπει να
έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη τους
δόση έως τις 6 Δεκεμβρίου.
Παρόμοιες απαιτήσεις θα ισχύουν
για τους εργαζομένους υποστήριξης
αναπηρίας και για τους εργαζόμενους στο
σπίτι και την τοπική φροντίδα ηλικιωμένων,
από τις 30 Νοεμβρίου.
«Θα καταστήσουμε ορισμένα επαγγέλματα υποχρεωτικά για τον εμβολιασμό,
όταν συμφωνήσουμε στο Εθνικό Υπουργικό Συμβούλιο ή όταν λάβουμε συγκεκριμένες συμβουλές από το τμήμα υγείας»,
δήλωσε ο πρωθυπουργός Στίβεν Μάρσαλ.
“Το κάνουμε αυτό για να διασφαλίσουμε
ότι θα έχουμε υψηλά τα πρότυπα υγείας
στη Νότια Αυστραλία”, είπε. Να σημειώσουμε ότι μέχρι την περασμένη βδομάδα
αρκετές εκατοντάδες εργαζόμενοι στον
τομέα της υγείας αρνούνταν να κάνουν το
εμβόλιο.
Βλέπε επίσης στη σελίδα 3: Υποχρεουνται να εμβολιασθούν οι εκπαιδευτικοί

Τους φεύγουν οι ξένοι
εποχικοί εργάτες

Οι αεροπορικές πτήσεις με εποχικούς
εργάτες από τα νησιά του Ειρηνικού
ήταν μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για τους
Αυστραλούς αγρότες που δεν μπορούσαν
να βρουν εργατικό δυναμικό κατά τη
διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας.
Τους τελευταίους 18 μήνες, περίπου
12.000 εργαζόμενοι έχουν έρθει στην
Αυστραλία από χώρες όπως το Βανουάτου
και η Σαμόα.
Πολλοί όμως δεν έμειναν με τις εταιρίες
που είχαν κάνει συμβόλαιο.
Αγροτικό πρόγραμμα του δικτύου
του ABC έφερε στη δημοσιότητα ότι
περισσότεροι από 1.000 από αυτούς τους
εργάτες έχουν φύγει, με πολλούς να πηγαίνουν για δουλειά σε άλλες εταιρίες που
προφανώς πληρώνουν κάτι παραπάνω.
Μιλώντας στο ABC, ο Richard Shannon
από την εταιρία Growcom είπε σε όλη την
Αυστραλία, οι αγρότες ανέφεραν ότι οι
εποχικοί εργαζόμενοι άφησαν ξαφνικά τις
δουλειές τους.
“Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο όψεις σε
αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν οι εργαζόμενοι
που θέλουν απλά να εγκαταλείψουν την
εργασία τους και υπάρχει μια άλλη όψη
όπου άλλοι εργοδότες τους προσελκύουν
με καλύτερη πληρωμή”, είπε.
Οι εταιρίες που τους φέρνουν, διαμαρτύρονται έντονα και ζητούν από την κυβέρνηση να εντοπίζει τους φυγάδες και να
τους στέλνει πίσω στις χώρες τους.
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Πρόταση μομφής

Σε μια εξέλιξη άνευ προηγουμένου για τα πολιτικά χρονικά της
Νότιας Αυστραλίας, το Πολιτειακό
κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση
μομφής (μη εμπιστοσύνης) για την
αναπληρώτρια πρωθυπουργό και
γενική εισαγγελέα Βίκι Τσάπμαν.
Ε ί ν α ι η π ρ ώτ η φ ο ρ ά πο υ
ένας υπουργός χάνει την εμπιστοσύνη της Κάτω Βουλής.
Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε
λίγες ώρες αφότου μια κοινοβουλευτική έρευνα πρότεινε όπως
η κα Τσάπμαν κριθεί ένοχη για
περιφρόνηση του κοινοβουλίου,
για παραπλάνηση του Σώματος.
Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι
η κα Τσάπμαν είχε σύγκρουση
συμφερόντων κατά την άσκηση
των καθηκόντων της ως Υπουργός
Σχεδιασμού όταν αρνήθηκε να
προχωρήσει το έργο κατασκευής
λιμανιού στο Καγκουρό Αϊλαντ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή,
άκουσε ότι η κυρία Τσάπμαν είχε
στην ιδιοκτησία της τεμάχιο γης
απέναντι από ένα δάσος που θα
έπρεπε να καθαρισθεί αν το λιμάνι
προχωρούσε.
Η Rachael Grey QC, η δικηγόρος
που ηγήθηκε της κοινοβουλευτικής
έρευνας, είπε ότι η κυρία Τσάπμαν
θα έπρεπε να είχε τουλάχιστον
«κάποιες αμφιβολίες» κατά πόσον
είχε ή όχι μια σύγκρουση συμφερόντων στο θέμα και «θα έπρεπε
τουλάχιστον να το είχε αναφέρει
στον Πρέμιερ». Ο οποίος θα έπρεπε
να τη σειρά να πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα.
Μετά το αποτέλεσμα της
έρευνας, ακολούθησε πρόταση
μομφής που έκανε η αντιπολίτευση.
Οι πρώην βουλευτές των Φιλελευθέρων Σαμ Ντουλούκ και Τρόι
Μπελ τάχθηκαν στο πλευρό των

ανεξάρτητων Φράνσις Μπέντφορντ
και Τζεφ Μπροκ και των Εργατικών
για να περάσουν την πρόταση
μομφής με 23 ψήφους έναντι 22 του
κόμματος των Φιλελευθέρων.
Ο Πρόεδρος της Βουλής Dan
Cregan (που αποστάτησε από τους
Φιλελεύθερους τον προηγούμενο
μήνα) παρέδωσε το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας στην Κυβερνήτη
Frances Adamson, λέγοντας ότι δεν
μπορεί να της πει και τι πρέπει να
πράξει. Απλά μου ζητηθηκε από το
σώμα να μεταφερω το αποτέλεσμα”,
είπε.
Ο Αρχηγός των Εργατικών
Πήτερ Μαλινούσκας ζήτησε από τον
Πρέμιερ Μάρσιαλ να αποπέμψει την
κα. Τσάπμαν, όμως ο κ. Μάρσιαλ
δήλωσε ότι στηρίζει την υπαρχηγό
του 100%.
“Θα περιμένω την απόφαση του
Πολιτειακού Ομπαντσμαν”, είπε.

Η γενική εισαγγελέας Ν.Α. Βίκι Τσάπμαν, παραιτήθηκε μέχρι να αποφανθεί ο Ombudsman (Φωτο: ABC)

Η Ελληνική Κοινότητα τίμησε τον Μίκη Θεοδωράκη

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
της Νότιας Αυστραλίας
παρουσίασε μια συναυλία προς
τιμήν του μεγαλύτερου Έλληνα
μουσικοσυνθέτη όλων των
εποχών, Μίκη Θεοδωράκη, ο
οποίος έφυγε από τη ζωή στις 2
Σεπτεμβρίου 2021.
Ο Μίκης ήταν ένας πραγματικός
πρεσβευτής του ελληνικού έθνους
και είχαμε το προνόμιο να τον
υποδεχτούμε στην Αδελαΐδα
δύο φορές στο παρελθόν στο
Κοινοτικό Ολυμπιακό Μέγαρο, το
1972 ως ηγέτης του κινήματος
για την αποκατάσταση της
δημοκρατίας στην Ελλάδα
κατά τη διάρκεια της χουντικής
δικτατορίας και το 1995 για μια
σειρά συναυλιών στις μεγάλες
πόλεις της Αυστραλίας.
Βλέπε επίσης σελ. 4 και 10

ΕΥΡΩΠΗ - ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

Νέα λόκνταουν...

Την επιβολή πανεθνικού και ολικού λοκντάουν
ανακοίνωσε η κυβέρνηση
της Αυστρίας για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης
της επιδημίας της Covid-19
ενώ παράλληλα κατέστησε
υποχρεωτικό τον εμβολιασμό
για το σύνολο του πληθυσμού
από την 1η Φλεβάρη.
Το ολικό lockdown θα
ισχύσει αρχικά για 10 ημέρες
και θα διαρκέσει το πολύ 20
ημέρες, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, έπειτα από συνομιλίες με τους κυβερνήτες των
περιφερειών.
Οι αρχές στην Αυστρία
χτες, Πέμπτη ανακοίνωσαν
αριθμό ρεκόρ νέων κρου-

σμάτων covid-19 για το προηγούμενο 24ωρο, 15.145, με
τον ημερήσιο αριθμό νέων
μολύνσεων να ξεπερνά για
πρώτη φορά από την αρχή
της πανδημίας τις 15.000.
Περίπου το 66% των
Αυστριακών είναι πλήρως
ε μ β ολ ι α σ μ έ ν ο κ α τ ά τ η ς
covid-19, έενώ ο αριθμός
των νέων κρουσμάτων που
καταγράφονται στη χώρα
είναι μεταξύ των υψηλότερων
στην ήπειρο, με το ποσοστό
επίπτωσης επτά ημερών να
φτάνει τα 971 κρούσματα ανά
100.000 ανθρώπους.
Στο μεταξύ, για «εθνική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης»
έκανε λόγο πριν από λίγο ο
υπουργός Υγείας Γενς Σπαν

και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέου γενικού
lockdown, ενώ ο επικεφαλής
του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ
Κοχ» Λόταρ Βίλερ περιέγραψε
τη χώρα ως «ένα μεγάλο
ξέσπασμα κορονοϊού», καθώς
για πρώτη φορά από την
αρχή της πανδημίας ασθενείς
πρέπει να μεταφερθούν από
κρατίδιο σε κρατίδιο, λόγω
υπερβολικής επιβάρυνσης του
συστήματος Υγείας.
Εξάλλου, τα περισσότερα
κρούσματα κορωνοϊού σε μία
ημέρα από τις 22 Οκτωβρίου
κατέγραψε προχθές η Βρετανία, με 46.807. Σε άνοδο
βρίσκεται και η Ελλάδα με τα
κρούσματα να ξεπερνούν τις
7,000 καθημερινά.

Η διεύθυνση και
το προσωπικό του
Παροικιακού Βήματος
εύχονται Καλά
Χριστούγεννα
και το Νέο
Ετος 2022 να
φέρει Ειρήνη,
πρόοδο και
ευτυχία
σε όλη την
ανθρωπότητα!
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Ο Πλανήτης μας σε κρίση

Με τον κόσμο να παλεύει
ακόμα με τις συνέπειες της
πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, δεν είμαι
σίγουρη αν έχουν στρέψει
πολλοί την προσοχή τους
αυτές τις μέρες στη σύναξη
των ηγετών του κόσμου στη
Γλασκώβη, που συζητά
μέτρα αντιμετώπισης της
κλιματικής κρίσης. Άλλωστε
τα χρονοδιαγράμματα των 20,
30, 50 χρόνων για πολλούς
φαίνονται μακρινά.
Σε όσους νομίζουν ότι
η κλιματική αλλαγή είναι μια
αφηρημένη απειλή που μπορεί
να συμβεί κάποια στιγμή στο
μέλλον, οι επιστήμονες απαντούν ότι η κλιματική αλλαγή
συμβαίνει ήδη. Τα έντονα
καιρικά φαινόμενα, οι συχνές
πλημμύρες, οι ξηρασίες, οι
καταιγίδες, οι παρατεταμένοι
καύσωνες, το λιώσιμο των
παγετώνων και η άνοδος της
μέσης στάθμης της θάλασσας
δεν είναι παρά μόνο μέρος των
επιπτώσεων.
Και όλα αυτά δεν είναι παρά
το προβλέψιμο αποτέλεσμα
της καταστροφής της φύσης
από την ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα εάν συνεχίσει ανεξέλεγκτη.
Η αποτυχία να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αυτό το
πολύτιμο και αναντικατάστατο
δ ημ ό σ ι ο α γ α θό, β α ρ α ί ν ει
όλους. Βαραίνει όμως κυρίως
τις κυβερνήσεις και τις
πολυεθνικές, που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους
και τον πλανήτη με σκοπό το
κέρδος και έχουν οδηγήσει τον
πλανήτη σε αυτή την καταστροφική κατάσταση.
Η ριζική αναδιοργάνωση
των όρων συνύπαρξης του
ανθρώπου με τη φύση είναι
πλέον επιτακτική ανάγκη.
Η ανθρωπότητα χρειάζεται
επειγόντως ένα μοντέλο βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης
βασισμένο σε θεμελιώδεις
κοινωνικές και περιβαλλοντικές
αρχές.
Η εμμονή των μεγάλων

Απο μήνα σε μήνα

οικονομιών να παραμένουν
πιστές στο στρεβλό μοντέ-λο
«ανάπτυξης» που δημιούργησε την κλιματική κρίση που
βιώνουμε είναι επικίνδυνη
για τον πλανήτη ολόκληρο.
Συνεχίζουν να επενδύουν
σε ορυκτά καύσιμα, σε νέες
εξορύξεις, ενώ την ίδια ώρα
μιλούν για «πράσινες επενδύσεις». Μόνο οι χώρες της
G20 ευθύνονται σχεδόν για
το 80% των παγκόσμιων
εκπομπών, όμως πολλές από
αυτές δεν καταβάλλουν προσπάθεια για να βελτιώσουν τα
εθνικά κλιματικά τους σχέδια.
Η Κύπρος δεν αποτελεί
εξαίρεση. Ακούσαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να
μιλά για τη συνεισφορά της
Κύπρου στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής. Την
ώρα που η Κύπρος είναι
ουραγός στην αξιοποίηση
των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας. Την ώρα που
πληρώνουμε ήδη πρόστιμο για
υπερβολικές εκπομπές ρύπων
εκτός των συμφωνημένων
στόχων και δεν αναμένεται να
πιάσουμε τους ευρωπαϊκούς
στόχους μείωσης των εκπομπών.
Η κλιματική αλλαγή αφορά
όχι μόνο τη στάση μας απέναντι στη φύση, αλλά, κυρίως,
απέναντι στις επόμενες
γενεές. Η αντιμετώπισή της
απαιτεί μεγάλες αλλαγές στη
χρήση ενέργειας, στους σχεδιασμούς της διοίκησης και
της οικονομίας, αλλά και στην
καθημερινή μας ζωή. Απαιτεί
επενδύσεις σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας, απαιτεί
καλύτερα δομημένες πόλεις
ώστε να απαιτούνται λιγότερες μετακινήσεις, απαιτεί
αλλαγές στις καταναλωτικές
μας συνήθειες. Απαιτεί, με δυο
λόγια, συγκεκριμένα μέτρα
από τις κυβερνήσεις αλλά και
τις κοινωνίες ολόκληρου του
κόσμου.
Ελένη Μαύρου
(τέως υπουργός)
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
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Μέρος Β’
Δύο μέλη της ΟΑP=Office of
Allien Property=Γραφείο περιουσίας
των αλλοδαπών του Τζον Νιούϊντον
και του Τζάρλες Χεντετνέϊμι ,και τρία
άτομα από τις μυστικές υπηρεσίες του
ναυτικού, τον Έντγουαρντ Πάλμερ,
έναν πράκτορα τον Τζον Κόρμπετ
και έναν άλλο που φωτογράφησε
το αρχείο. Ο μόνος εξειδικευμένος
επιστήμονας ο Τζον Τραμπ είπε πως
τίποτε το πολύτιμο δεν έχει βρεθεί, και
ότι ήταν ανώφελο να ψάξει τα άλλα
29 κιβώτια που είχαν καταχωρηθεί και
αποθηκευθεί μέχρι το 1933. Ωστόσο
ο Τζον Τραμπ είχε αφαιρέσει έναν
φάκελο με ποικίλο γραπτό υλικό,
και προώθησε αυτό το υλικό στους
προϊσταμένους του.
Ο Τ ζο ν Τ ρ α μ π α πο φ ά ν θ η κ ε
πως ο Τέσλα ασχολιόταν τελευταία
με το φιλοσοφικό θέμα σχετικά
και θεωρητικά με την ασύρματη
μεταφορά ενέργειας. Όταν ο Τζον
Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσιγκτον,
συναντήθηκε με τον Όμηρο Τζόουνς
επικεφαλή του Division of investigation and research και του είπε πως
τα έγγραφα του Τέσλα δεν περιέχουν
τίποτε το σημαντικό, και να μην
ανησυχεί εάν πέσουν στα χέρια
των εχθρών. Και τότε ο Τζόουνς τον
ρώτησε.’’ Είστε απολύτως βέβαιος
κύριε Τραμπ;’’ Και ο Τραμπ του
απάντησε.’’ ‘Είμαι πρόθυμος να
διακυβεύσω γιαυτό την επαγγελματική
μ ο υ φ ή μ η . ’’ Κα ι έ τσ ι το θ έ μ α
θεωρήθηκε λήξαν. Ωστόσο, μολονότι ο
Τζον Τραμπ υποβάθμισε τα έγγραφα
για την κατασκευή υπερόπλων, τα
έγγραφα αυτά είναι ακόμα ‘’ άκρως
απόρρητα. ’’Υπάρχει όμως και μία
άλλη πιο μυθιστορηματική εκδοχή.
Το 1984 ο Λούϊς Περνού έγραψε ένα
αστυνομικό μυθιστόρημα με τίτλο,’’
Τhe Tesla Bequest ‘’=το κληροδότημα

του Τέσλα, που πολύ σύντομα έγινε
besteller.
Έγραφε στο βιβλίο του πως,τρεις
ημέρες πριν τον θάνατό του ο Τέσλα,
την στιγμή που έπρεπε να βρεθεί
με τον Τζορτζ Σερφ τον βοηθό του,
ένιωσε για πρώτη φορά εναν δυνατό
πόνο στο στήθος του. Το φαγητό
του το έφερναν στο δωμάτιό του.
Το δε γάλα που έπινε κάθε μέρα,
εδώ και δύο εβδομάδες είχε μία
περίεργη γεύση. Μερικές φορές
είχε ζητήσει από το προσωπικό του
ξενοδοχείου να του το αλλάξουν.
Όλα είχαν ξεκινήσει την στιγμή που
το ξενοδοχείο προσέλαβε καινούργιο
υπάλληλο.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήθελε
να πάρει στα χέρια της τα έγγραφα
Τέσλα και να τα ερευνήσει, αλλά
χωρίς τον Τέσλα, γιατί ο Τέσλα είχε
ανακοινώσει πως θα τα καταστρέψει
όλα, εάν προσπαθήσουν να κάνουν
κάτι χωρίς την θέλησή του. Ο θείος
του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζον Τραμπ,
είχε μία μοναδική και αξιοπερίεργη
σχέση με τον Τέσλα. Ο Ντ. Τραμπ είχε
ακούσει πολλά από τον θείο του, και
έλεγε, ο θείος μου μου έλεγε διάφορα
πράγματα για την πυρηνική ενέργεια.
Ο δρ.Τζον Τραμπ, γνωστός και
ως πυρηνικός θείος=nuclear uncle,
λόγω και της ανάμειξής του στο’’
πρόγραμμα Μανχάταν’’ για την
κατασκευή της ατομικής βόμβας
αναφερόταν στην βόμβα υδρογόνου.
Να σημειωθεί πως ο δρ Τζον Τραμπ
μαζί με τον Ρόμπερτ Βαν Ντε
Γκράφφ, είχαν αναπτύξει την πρώτη
γεννήτρια ακτίνων (X-Ray), ισχύος
πάνω από ένα εκατομμύρια βολτ.
Κατά την προεκλογική του εκστρατεία
ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιούσε
συχνά το όνομα του επιστήμονα και
εφευρέτη θείου του, λέγοντας πως η
οικογένειά του διαθέτει πολλά ‘’γονίδια

ευφυϊας‘’, επομένως ήταν διανοητικά
ικανός να αναλάβει την ηγεσία της
μεγαλύτερης δύναμης στον κάσμο,
και πως έλεγε υπάρχει πολύ καλή
γενετική δεξαμενή μέσα στο κεφάλι
του. Και φυσικά ο Ντ. Τραμπ γνωρίζει
πολλά για το έργο του Τέσλα ,και
έχει πρόσβαση στην απόρρητη
έκθεση που έδωσε το 1943 ο θείος
του Τζον στις μυστικές υπηρεσίες
και στον λευκό οίκο. Ο Τέσλα ήθελε
να κατασκευάσει ένα υπερόπλο
που θα καταργούσε όλους τους
πολέμους, και θεωρούσε αφύσικη
και άκρως επικίνδυνη την πυρηνική
ενέργεια, και αναζητούσε τρόπους
μέσω των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας να φθάσει στην ελεύθερη
ενέργεια. Αλήθεια ποιος δεν θέλει την
κατάργηση των πολέμων;
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει
στο κτίριό του στην Νέα Υόρκη
τους μεγαλύτερους Αμερικανούς
επιχειρηματίες σε τεχνολογίες αιχμής
και τους είπε: “οτι χρειάζεσθε θα σας
βοηθήσω”.
Ανάμεσά τους ήταν και ο Έλον
Μασκ που προωθεί την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων,τις επιφορτιζόμενες
μπαταρίες, και γενικώς τις τεχνολογίες που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Ο Έντγκαρτ Χούβερ
που ήταν διευθυντής του FBI είχε
τακτική αλληλογραφία με τον Τέσλα,
αλλά και τον Τζον Τραμπ.
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

Καμία πρόνοια!

Ολοι οι άνθρωποι σκυφτοί και πικραμένοι
απ’ της ζωής μας τη σκληρή τη καταιγίδα
κουράγιο άλλο - ούτε δύναμη τους μένει
ούτε ελάχιστη για αύριο ελπίδα....
Κάποτε είχαμε ελπίδα στο θεό μας
μα όπως φαίνεται μας ξέχασε κι αυτός
όσο κι αν κάναμε σε κείνον το σταυρό μας
μας ατενίζει απ’ το θρόνο του σκυφτός...
Καμία πρόνοια γι’ αυτούς που υποφέρουν
τι κι αν γονατιστοί παρακαλούν,
το τέλος πλησιάζει και το ξέρουν
και ασταμάτητα τα δάκρια κυλούν...
Κάποιοι ευθύνονται για τούτα τα δεινά μας
άνθρωποι πέτρινοι - δεν έχουνε ψυχή,
μας βασανίζουν δίχως οίκτο στα στερνά μας
κι’ είναι αναίσθητοι - δε νοιώθουν ενοχή...
Η γελοιογραφία του ΚΥΡ από τον Αθηναϊκό τύπο
Οι δεξιότητες που μαθαίνονται από
τη μικρή ηλικία του ατόμου βοηθούν να
διαχειρίζεται πολλά από αυτά που τον
αφορούν στη ζωή του.
Κατά πρώτον η τεχνολογία που
είναι πολύ απαραίτητη τη σημερινή
εποχή και που βοηθώντας τα παιδιά
από πολύ μικρά όπως και σε άλλες
χρήσιμες δεξιότητες για να μπορούν
να ξεπερνούν τα εμπόδια αλλά και να
μαθαίνουν από αυτά για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας, διότι η προσωπική και η
κοινωνική υπευθυνότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά στη ζωή.
Οι ικανότητες αυτές δεν αναπτύσσονται από μόνες τους αλλά πρέπει να μαθαίνονται ενώ άλλες ορισμένες δεξιότητες ζωής μπορούν
να αποκτηθούν μέσω της εμπειρίας
στην εργασία ή και αλλού. Και μεγαλώνοντας τα παιδιά αλλά και εμείς
οι μεγάλοι καθημερινά λαμβάνουμε
αποφάσεις στο τί θα κάνουμε και τί
αποφάσεις θα πάρουμε που χωρίς τις
σωστές δεξιότητες οι αποφάσεις ίσως
να μην είναι σε σωστή γραμμή.
Οι αποφάσεις που παίρνουμε
δεν είναι πάντα ίδιες διότι άλλες είναι
λιγότερο και άλλες περισσότερο
σημαντικές. Η επιλογή βέβαια γίνεται
σύμφωνα με βάση τις αξίες και τις
ιδιαίτερες προτιμήσεις και τις ανάγκες
του καθενός.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν
τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης
δεν είναι εύκολη για όλους διότι δεν

Οι δεξιότητες
στη ζωή μας
παίρνουν όλοι οι άνθρωποι αποφάσεις
με παρόμοιο τρόπο. Οι ειδικοί λένε
πως υπάρχουν διάφοροι τρόποι με
τους οποίους λειτουργούν οι άνθρωποι
κατά τη διαδικασία λήψης μιας
απόφασης. Όπως κάποιοι άνθρωποι
στηρίζονται περισσότερο στη λογική
ενώ άλλοι στη διαίσθηση και στα
συναισθήματά τους. Άλλοι βασίζονται
περισσότερο σε εξωτερικούς παράγοντες όπως στη γνώμη των άλλων.
Άλλοι συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία πριν πάρουν μιαν
απόφαση, ενώ άλλοι διερευνούν όλες
τις εναλλακτικές λύσεις.
Μερικοί άνθρωποι αποφασίζουν
εύκολα ενώ άλλοι δύσκολα που
πολλές φορές ίσως και να αισθάνονται
αβεβαιότητα ή να έχουν αμφιβολίες
για την απόφαση που πρόκειται να
πάρουν. Και γι’αυτό σε όλη τη διάρκεια
της ζωής μας χρειάζεται να παίρνουμε
καθημερινά αποφάσεις. Αποφάσεις
που μας αφορούν από τα πιο μικρά και
ασήμαντα έως και τα πιο σοβαρά. Οι
σωστές αποφάσεις μας βοηθούν και
κάνουν τη ζωή πιο δημιουργική.
Οι νέοι άνθρωποι σήμερα έχουν
την ελευθερία για να αποφασίζουν από
μόνοι τους για κάποιο ζήτημα όπως
δεξιότητες με την τεχνολογία στην
εργασία κλπ. Αυτές τις αποφάσεις που

Γιάννης Εσκιτζής
Μελβούρνη
παίρνει κάποιος μόνος του συνάμα
αναλαμβάνει και την ευθύνη, διότι
σε πολλές από τις αποφάσεις που
παίρνει κάποιος μπορεί να υπάρχουν
και περιορισμοί. Γι’αυτό και οι επιλογές
και οι δεξιότητες να είναι με βάση τη
σημερινή εποχή για να είναι κάποιος
στη σωστή γραμμή.
Οι δεξιότητες θα βοηθήσουν τις
αποφάσεις μας να είναι σωστές και όχι
λανθασμένες και να είναι αποδεκτές
και σεβαστές στη ζωή μας αλλά και
στην κοινωνία που ζούμε.
Βέβαια ο καθένας μπορεί να
αποφασίσει αρκεί να είναι σωστή και
σε ίσια γραμμή, διότι η λανθασμένη
απόφαση δεν ωφελεί κανέναν και οι
σωστές αποφάσεις δεν παίρνονται
σ το τά κα - τά κα δ ι ότ ι χ ρ ε ι ά ζ ε τα ι
χρόνος για να είναι εποικοδομητικές
όπως τα μικρά παιδιά βοηθώντας
τα να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής
από τη μικρή ηλικία συμβάλλουμε
σημαντικά στη διαμόρφωση τις
σχολικής ετοιμότητας, όπου είναι πιο
αποτελεσματικές, καθώς μαθαίνονται
από τη μικρή ηλικία στο σπίτι και
στα σχολεία και έτσι γίνεται η αρχή
της προώθησης στις δεξιότητες για
προσπάθεια καλής και δημιουργικής
ζωής αλλά και για καλή επικοινωνία με
τους άλλους ανθρώπους όπως στην
καριέρα τους ή οπουδήποτε αλλού
διότι η καλή επικοινωνία μαζί με τις
σωστές δεξιότητες είναι πάντα ωφέλιμη
και δεν απορρίπτεται.
Δήμητρα Παπάζογλου
Αδελαϊδα
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ΕΝΩ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, Η ΣΥΓΧΙΣΗ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

Ανοίγουν τους ασκούς του Αιόλου;

Μερικές βδομάδες από τα
Χριστούγεννα, η ιδιοκτήτρια
μπαρ από την Αδελαΐδα, Simone
Douglas λέει ότι το σχέδιο
προετοιμασίας για το Covid
της κυβέρνησης της Νότιας
Αυστραλίας δεν είναι τίποτα
λιγότερο από έναν «οδικό χάρτη
προς την καταστροφή».
Ο Πρωθυπουργός Στίβεν
Μάρσαλ αποκάλυψε λεπτομέρειες του σχεδίου, το οποίο
παρουσιάστηκε ως ο οδικός
χάρτης για το άνοιγμα της
πολιτείας και τη διαχείριση του
κορωνοϊού στην κοινότητα.
Ενώ οι περιορισμοί στα
σύνορα για τα διπλο-εμβολιασμένα άτομα χαλαρώνουν από
τις 23 Νοεμβρίου, η συντριπτική πλειονότητα των περιορισμών που επιβάλλονται επί
του παρόντος στις διαφορες δραστηριότητες θα συνεχιστούν έως
ότου εμβολιαστεί πλήρως το 90
τοις εκατό του πληθυσμού της
ΝΑ ηλικίας 12 ετών και άνω.
Η κυρία Ντάγκλας, η οποία
είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου
Duke of Brunswick στο κέντρο
της πόλης, είπε ότι ελπίζει
να αρθούν οι περιορισμοί που
απαγορεύουν την κατανάλωση
σε όρθια στάση και τον χορό
σε εσωτερικούς χώρους, ώστε
η επιχείρηση να προσπαθήσει
να ανακάμψει από τις απώλειες
της πανδημίας ενόψει των
Χριστουγέννων.
“Είναι αδιέξοδο για τον κλάδο
της φιλοξενίας. Δεν υπάρχει
οδικός χάρτης”, είπε.
«Ουσιαστικά είχαμε ένα
Premier που σήμερα ακύρωσε τα
Χριστούγεννα για έναν ολόκληρο
κλάδο», είπε.
Κατά τη συνέντευξη Τύπου,
ο κ. Μάρσαλ δήλωσε αισιόδοξος
ότι η Πολιτεία θα φτάσει στο όριο
του 90 τοις εκατό και θα μπορέσει να άρει τους περιορισμούς
πριν από τα Χριστούγεννα.
“Είναι πολύ αργά. Αυτό είναι
το τέλος της σεζόν”, είπε η κυρία
Ντάγκλας.
«Δεν είναι μόνο αυτός, αλλά η
Επιτροπή Μετάβασης, ακύρωσε
κυριολεκτικά την περίοδο αιχμής
των συναλλαγών μας. Αυτή είναι
η σεζόν που προσελκύει το 80
τοις εκατό των ετήσιων συναλλαγών φιλοξενίας”, κατέληξε η
κα. Ντάγκλας.
Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός
της Νότιας Αυστραλίας παραδέχτηκε ότι δεν έχουν ληφθεί
μέχρι στιγμής όλα τα στοιχεία
που συνθέτουν τον οδικό χάρτη
της πολιτείας για το COVID-19
από τις υγειονομικές αρχές και
την πολιτειακή κυβέρνηση.
Ο Steven Marshall ανακοίνωσε το σχέδιο προετοιμασίας
της πολιτείας για το COVID, το

οποίο περιλαμβάνει την άρση
των συνοριακών περιορισμών
για όσους έχουν διπλο-εμβολιασθεί, και εισέρχονται ως
ταξιδιώτες από τη Νέα Νότια
Ουαλία, τη Βικτώρια και την ACT
στις 23 Νοεμβρίου.
Γίνεται όμως φανερό ότι
ακόμη και σε επίπεδο πρωθυπουργού και υπουργικού συμβουλίου, επικρατεί σύγχιση ως
προς την πορεία του λεγόμενου
“οδικού χάρτη” και των κανονισμών που θα πρέπει να τηρηθούν στην πορεία.
Ο κ. Μάρσαλ παραδέχτηκε
ότι ο αριθμός των κρουσμάτων
COVID-19 της πολιτείας θα
αυξηθεί αναπόφευκτα μετά από
το άνοιγμα των συνόρων στις 23
Νοεμβρίου.
«Αφήνουμε την παραλλαγή
Delta στη Νότια Αυστραλία,
αλλά το κάνουμε μόνο όταν είναι
ασφαλές να το κάνουμε», είπε
στο κοινοβούλιο.
Είπε ότι η συμβουλή που
έχουν είναι ότι ένα τέτοιο σημείο
θα επιτευχθεί όταν το 80 τοις

Τα
εν Οίκω...
Δημοσίως

Ε

χουμε ακούσει την τελευταία βδομάδα
πολλά να συζητούνται για τη Διεθνή
Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα που έγινε
στη Γκασκωβη της Σκοτίας και όπου συναντήθηκαν
όλοι οι πολιτικοί ηγέτες του πλανήτη μας για να
συζητήσουν υποτίθεται για την κλιματική αλλαγή και
να εξεύρουν τρόπους να σταματήσουν την πορεία
προς την καταστροφή.
αζεύτηκαν κεντρικοί τραπεζίτες, εκπρόσωποι «επενδυτικών κεφαλαίων», ασφαλιστικών ομίλων κ.ο.κ. οι οποίοι μετά τις
φωτογραφήσεις των πολιτικών, παρακάθησαν σε
διάλογο επιχειρώντας να βρουν τους τρόπους για
τη διοχέτευση τεράστιων κεφαλαίων στις μπίζνες
της λεγόμενης «πράσινης» ανάπτυξης, με έμφαση
σε έργα, υποδομές και άλλες επενδύσεις στις
«αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες».
πως ανέφερε η Αμερικανίδα υπουργός
Οικονομικών, Τζάνετ Γέλεν, οι σχε-τικές
επενδύσεις αναμένεται ότι θα «στοιχίσουν» μέχρι 150 τρισ. δολάρια τις επόμενες τρεις
δεκαετίες, προσφέροντας «τεράστιες δυνατότητες
ανάπτυξης» σύμφωνα με την έκφρασή της. Σε
αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε τη στήριξη των ΗΠΑ
σε έναν νέο μηχανισμό κεφαλαίων, που θα εκδίδει
«πράσινα ομόλογα» για επενδύσεις και θα εξασφαλίζει κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση για
«πράσινες» επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και σε «βιώσιμες υποδομές» αναπτυσσόμενων χωρών.
το ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο
πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Αγγλίας
Κάρνεϊ, που σήμερα έχει αναλάβει το ρόλο
του απεσταλμένου του ΟΗΕ για το Κλίμα. Ο Κάρνει,
ανέφερε πως οι τράπεζες, τα funds, τα ασφαλιστικά
μονοπώλια κ.ά. θα πρέπει να προωθήσουν περαιτέρω την υπόθεση των «πράσινων» επενδύσεων.
ίναι λοιπόν προφανές ότι τα διάφορα που
ακούμε για την κλιματική αλλαγή που
οδηγεί τον πλανήτη στην καταστροφή και
πρέπει να παρθούν μέτρα για την αντιμέτωπίση
της, ένα μόνο στόχο έχουν: Να περάσουν στον
ανυποψίαστο κοσμάκη ότι πρέπει οι φορολογούμενοι του πλανήτη να πληρώσουν τρίσεκατομμυρια για την πράσινη ανάπτυξη, δηλαδή
για έργα που θα βοηθήσουν στη διάσωση του
περιβάλλοντος και κατά συνέπεια και του πλανήτη.
Στην πραγματικότητα όμως τι θα πετύχουν με τα
χρήματα του απλού κοσμάκη για το περιβάλλον;
Θα κάνουν μια μεγάλη τρύπα στο νερό! Η μοναδική
αναπτυξη που θέλουν και θα την πετύχουν, είναι η
ανάπτυξη των κερδών των διεθνών μονοπωλίων.
ντίθετα, το παγκόσμιο κίνημα ενάντια στην
Κλιματική Αλλαγή έχει ξεκάθαρη θέση για
το πως θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα
της καταστροφής του περιβάλλοντος. Το πρώτο
και κύριο που πρέπει να γίνει είναι ο τερματισμός
της εξόρυξης των ορυκτών καυσίμων, όπως είναι
ο άνθρακας και το αέριο, από τα έγκατα της γης.
Τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων πρέπει να
μείνουν εκεί που βρίσκονται, κάτω από το έδαφος,
κάτω από το βυθό. Ετσι, θα σταματήσουν και οι
αιματηροί πολέμοι που δημιουργούν οι ισχυροί της
γης σε βάρος λαών των φτωχών χωρών που έχουν
την ατυχία να έχουν στο υπέδαφος τους ή στο
θαλάσσιο χώρο τους τα προαναφερόμενα ορυκτά.
Για τις ανάγκες του ανθρώπου, υπάρχουν και άλλες
μορφές ενέργειας, ανανεώσιμες και ακίνδυνες για
το κλίμα.

Μ

Ανοικτά από χθες τα σύνορα της Νότιας Αυστραλίας. Αναμένεται
έξαρση κρουσμάτων του κορονοϊού, στη μέχρι τώρα καθαρή πολιτεία
εκατό του πληθυσμού της πολιτείας είχε διπλοεμβολιαστεί.
Εξ άλλου, να σημειώσουμε
ότι ο κ. Μάρσαλ είχε παραδεχτεί
ότι δεν είχε διαβάσει όλες αυτές
τις πληροφορίες - επειδή ορισμένες από τις οδηγίες δεν έχουν
ακόμη «οριστικοποιηθεί».
Παράλληλα, ο υπουργός
Υγείας Στίβεν Γουάιντ είχε πει

στο Κοινοβούλιο ότι είχε διαβάσει
την έρευνα του Ινστιτούτου Ντόχερτι, αλλά θα ακολουθούσαν
«περαιτέρω στοιχεία».
«Έχω διαβάσει το υλικό του
εμπειρογνωμόνων του Doherty
αλλά πρέπει να ομολογήσω,
δεν είμαι επιστήμονας, υπήρχαν
πολλά που δεν τα κατάλαβα»,
είπε.

Χλιαρή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα στη
διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκώβη
Ολοκληρώθηκε η κλιματική
διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών
που έγινε στη Γλασκώβη.
Οι εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των 196 χωρών
(συν της ΕΕ) για τη συμφωνία
θα μπορούσαν ωστόσο να
συνεχιστούν και μέσα στο
Σαββατοκύριακο, εν μέσω
εντεινόμενων ανησυχιών ότι οι
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και όσα θα περιλαμβάνονται
στην τελική δήλωση δεν θα
επαρκούν για να μείνει ζωντανός
ο μεγάλος στόχος που έχουν
θέσει οι επιστήμονες, δηλαδή
η συγκράτηση της αύξησης της
θερμοκρασίας του πλανήτη στον
ενάμιση βαθμό Κελσίου.
Ο Γενικός Γραμματέας των
Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες σχολίασε ότι ο στόχος
αυτός βρίσκεται «σε μηχανική
υποστήριξη» και ο Πρόεδρος της
COP26 (της διάσκεψης) Άλοκ
Σάρμα είπε ότι, ενώ ο χρόνος
τελειώνει η πρόκληση παραμένει
«μνημειώδης».
Την τελευταία ημέρα δημοσιοποιήθηκε το τελικό σχέδιο
συμφωνίας στη Γλασκώβη, το
οποίο καλεί όλες τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν «τη σταδιακή κατάργηση της ενέργειας
από άνθρακα χωρίς αιχμαλώτιση των ρύπων και της μη
αποδοτικής χρηματοδότησης
ορυκτών καυσίμων».
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Περι ανέμων και υδάτων ήταν η διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή.
Κερδισμένα τα μονοπώλια που θα πάρουν τα λεφτά για τα “πρότζεκτ”
Η νέα διατύπωση ήδη επι- στη σταδιακή κατάργηση της
κρίνεται ως λιγότερο δυνατή, χρήσης άνθρακα και της χρηκαθώς συνιστά προσπάθεια ματοδότησης ορυκτών καυσίσ υ μ β ι β α σ μ ο ύ μ ε τ α ξ ύ τ ω ν μων, όπως και την αναφορά
χωρών. Πάντως, αν διατηρηθεί στην ανάγκη νέων δεσμεύσεων
στο τελικό κείμενο της συμφω- μέχρι το τέλος του 2022 για την
νίας, θα είναι η πρώτη φορά που περικοπή εκπομπών ρύπων
θα υπάρχουν ρητές αναφορές εντός της δεκαετίας.
στην ανάγκη κατάργησης χρήσης
Έντονες είναι και οι αντιτων ορυκτών καυσίμων σε αντί- δράσεις από αναπτυσσόμενες
στοιχη διάσκεψη του ΟΗΕ.
χώρες που θέλουν αυστηρότερη
Χώρες όπως η Σαουδική αναφορά στην υποχρέωση
Αραβία, η Κίνα, η Ινδία και η των αναπτυγμένων χωρών να
Ρωσία, αλλά και συνασπισμός αυξήσουν τη χρηματοδότηση
α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ω ν χω ρ ώ ν , για δράσεις και για τη μετάβαση
φέρονται να προσπάθησαν σε πράσινες τεχνολογίες για την
να αφαιρέσουν από το τελικό αντιμετώπιση της κλιματικής
κείμενο ολόκληρη την αναφορά αλλαγής.

Α

Οι δασκάλοι υποχρεούνται να εμβολιασθούν

Οι αρχές της Νότιας Αυστραλίας έχουν
εισαγάγει μια υποχρεωτική πολιτική εμβολιασμού κατά του COVID-19 για τα σχολεία της
πολιτείας, με τους δασκάλους να υποχρεούνται
να λάβουν σύντομα την πρώτη τους δόση.
Όλο το προσωπικό και οι εθελοντές στα
σχολεία της Νότιας Αυστραλίας, τα νηπιαγωγεία και τις εγκαταστάσεις προσχολικής
ηλικίας θα πρέπει να εμβολιαστούν σε δυο
δόσεις για το COVID-19 πριν από την έναρξη
της επόμενης σχολικής χρονιάς.
Θα πρέπει να δείξουν ότι έχουν κάνει τον
πρώτο τους εμβολιασμό έως τις 10 Δεκεμβρίου
- δηλαδή το τέλος αυτής της σχολικής χρονιάς και πρέπει να έχουν ημερομηνία για το δεύτερο
εμβόλιο.
Η οδηγία αυτή, περιλαμβάνει γονείς που
προσφέρουν εθελοντικά σε τάξεις και καντίνες.
Η Νότια Αυστραλία αναμένει αύξηση των
κρουσμάτων COVID-19 μόλις ανοίξουν τα
σύνορα της πολιτείας σε διπλοεμβολιασμένους
ταξιδιώτες από τη ΝΝΟ και τη Βικτώρια στις 23
Νοεμβρίου.
Η εντολή δεν θα περιλαμβάνει άτομα με
ιατρικές εξαιρέσεις, μαθητές, γονείς και
φροντιστές που αφήνουν ή παραλαμβάνουν
παιδιά ή τυχαίους επισκέπτες στο σχολείο,
όπως οδηγούς που παραδίδουν παραγελίες

και εργάτες επείγουσας συντήρησης.
«Το προσωπικό και οι εθελοντές που δεν
έχουν εξαίρεση ή ιατρική απαλλαγή, που
εργάζονται στην εκπαίδευση ή στο εργατικό
δυναμικό της προσχολικής ηλικίας θα πρέπει
να κάνουν το πρώτο εμβόλιο μέχρι το τέλος
αυτής της σχολικής χρονιάς — που είναι στις
10 Δεκεμβρίου», ανακοίνωσε ο υπουργός
Παιδείας Τζον Γκάρντνερ.
«Θα χρειαστούν και ένα σχέδιο για τον δεύτερο εμβολιασμό μέχρι τις αρχές του επόμενου
έτους.
«Αυτό θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να
κρατήσουμε τα παιδιά μας και το εκπαιδευτικό
μας εργατικό δυναμικό ασφαλή, τα σχολεία
μας, τα νηπιαγωγεία και τις εγκαταστάσεις
προσχολικής ηλικίας ανοιχτά.
“Οι συμβουλές για την υγεία είναι πολύ
σαφείς και αυτά που ανακοινώνουμε είναι
απαραίτητα για να έχουμε τα καλύτερα
αποτελέσματα σε σχέση με την υγεία για τους
κατοίκους της Νότιας Αυστραλίας.”
Η οδηγία θα ισχύει για δημόσια σχολεία
καθώς και επίσης για τα ανεξάρτητα και
καθολικά σχολεία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπουργείου
Παιδείας Ρικ Πέρσι είπε ότι μια έρευνα στο
προσωπικό των δημόσιων σχολείων εκτιμά

ότι περίπου 600 υπάλληλοι από ένα συνολικό
εργατικό δυναμικό άνω των 30.000 μπορεί
να ζητήσουν εξαίρεση ή να αρνηθούν τον
εμβολιασμό - ένας αριθμός που είπε ότι
αντιπροσωπεύει ένα «μικρό ποσοστό» και το
οποίο αναμένει ότι θα μειωθεί δραστικά.
«Πρόκειται για μια απόφαση που δεν έχει
ληφθεί επιπόλαια και έχει ληφθεί μετά από
αξιόπιστες υγειονομικές συμβουλές», είπε.
«Είναι μια απόφαση που θα γίνει ευρέως
αποδεκτή, αλλά αναγνωρίζουμε ότι θα είναι
και αγχωτική για ένα μικρό ποσοστό της
κοινότητάς μας.
«Η εδώ αποδοχή του εμβολίου είναι στην
πραγματικότητα υψηλότερη από τον μέσο όρο
της κοινότητας, επομένως αναμένουμε ότι θα
είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό, αλλά έχουμε
πολύ μεγάλο εργατικό δυναμικό, επομένως
θα έχουμε άτομα που θα έχουν εξαίρεση ή σε
αυτό το στάδιο δεν έχουν καμία πρόθεση να
εμβολιασθούν».
Το προσωπικό ή οι εθελοντές που δεν εμβολιάζονται θα πρέπει να πάρουν προσωπική
άδεια από τις 11 Δεκεμβρίου.
«Όλο το προσωπικό, όλοι οι εθελοντές που
εργάζονται αμειβόμενοι ή μη αμειβόμενοι, σε
σχολείο ή σε νηπιαγωγείο στη Νότια Αυστραλία
θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν πάρει ένα

πρώτο εμβόλιο και έχουν κάνει κράτηση για το
δεύτερο», είπε ο κ. Πέρσι.
Ο υπουργός παιδείας κ. Gardner είπε ότι τα
σχολεία με επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID19 θα καθαρίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας
ή θα κλείνουν για μία ημέρα για καθαρισμό.
Η κυβέρνηση της ΝΑ είπε ότι οι μάσκες
θα συνεχίσουν να είναι προαιρετικές για
ενήλικες και μαθητές στα γυμνάσια εκτός αν
το υπουργείο υγείας αποφασίσει να τις επαναφέρει.
Σημειώνουμε ότι οι υπάλληλοι του τομέα
υγείας όπως και οι υπάλληλοι και εθελοντές
γηροκομείων επίσης έχουν υποχρεωθεί να
εμβολιασθουν. Προφανώς θα ακολουθήσουν κι
άλλοι κλάδοι.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με αυτά που λέει
ο Πρέμιερ και οι αξιωματούχοι της Νότιας
Αυστραλίας, μετά τις 23 Νοεμβρίου που θα
έχουν ανοίξει τα σύνορά μας με τις άλλες
πολιτείες, αναμένεται ότι θα έχουμε νέο
ξέσπασμα κρουσμάτων τoυ κορονοϊού στη
ΝΑ. Συνεπώς, αυτο που γίνεται ξεκάθαρο είναι
ότι δεν ανεβήκαμε ακόμη την ανηφόρα του
Covid 19. Οι περιορισμοί θα συνεχίσουν να
υπάρχουν σε κάποιο βαθμό ασχέτως που η
συντριπτική πλειοψηφία του λαού έχει διπλοεμβολιασθεί.
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

κεί κάτω στην πρώτη
πατρίδα δυο συμβάντα
σόκαραν την ελληνικη
κοινωνία και τα αναφέρουμε
ενδεικτικά. Το ζήτημα με το
β ι τ ρ ι όλ ι πο υ ρ ι χ τ η κ ε σ τ η
νεαρή Ιωάννα με πρόθεση
να της κόψει το νήμα που την
συνέδεε με τη ζωή και να την
στείλει στην άλλη ζωή, έληξε
με δικαστική απόφαση σαν
προμελετημένο έγκλημα. Αυτό
καταδείχνει την άβυσσο κακίας
που φωλιάζει στον εσωτερικό
κόσμο κάποιων ανθρώπινων
όντων που στη ζωή τους δεν
βρήκαν ακόμη το δρόμο κι το
όραμα να ξεπερνούν κάποια
πλέγματα μίσους που σαν
τυφλός οδηγός τους σπρώχνει
μέχρι το απροχώρητο, το
ίδιο τους το “εγώ”. Και έτσι
καταφεύγουν στο έγκλημα. Ο
πιο απαίσιος τρόπος εκδίκησης
στον άνθρωπο από άνθρωπο.
λόκληρο σχέδιο μάχης
επεξεργάστηκε η
Ελληνική αστυνομία
κυνηγώντας έναν νεαρό τσιγγάνο κάτω των 18 ετών στους
δρόμους και στις συνοικίες
της Αθηνας, με μηχανικό
εξοπλισμό, μοτοσυκλέτες και
άλλα οχήματα, με ασύρματους,
σειρήνες, όπλα και σφαίρες.
Ούτε άγριο ελάφι νάταν από τα
βουνά της Πεντέλης το καϊμένο
το παιδί... Στη διαδρομή του
κυνηγητού που εξαπέλυσε η
αστυνομία, ρίχτηκαν 36 σφαίρες “για έναν άγγελο” ώσπου
μια από αυτές τον πήρε στο
ψαχνό και του αφαίρεσε τη
ζωή. Λέγεται ότι από λάθος
υπάρχει και δεύτερο θύμα
που στερήθηκε τη ζωή του.
Οπως και νάχει συντελέστηκε
ανθρώπινο έγκλημα. Εστω
που είναι αλήθεια ότι υπήρξε
κλοπή αυτοκινήτου από τα
θύματα. Είναι αποδεκτό όμως
ότι πρέπει οι άνθρωποι να
κυνηγιούνται σαν λαγοί μέσα
στους δρόμους της Αθήνας
πριν η υπόθεση εξεταστεί από
τη δικαιοσύνη; Μήπως επειδή
είναι τσιγκάνοι; Πάντως όπως
λέει η ειδηση τα τσιγγάνικα
γκέτο σε όλη την επικράτεια
διαμαρτύρονται σφόδρα και
δίνουν άλλες ερμηνειες. Εσύ
αναγνώστη τις λες; Εχουμε
φυλετικές διακρίσεις, έχουμε
ρατσισμό και στην πρώτη μας
πατρίδα; Να μου επιτρέψετε
να θέσω το ερώτημα αν αυτό
διευκολύνει εσάς τους αναγνώστες να βγάλετε τα δικά σας
συμπεράσματα.
δανικό: Είναι κάτι το τέλειο,
κάτι το υποδειγματικό.
Είναι ο ανώτατος σκοπός
των προσπαθειών του ανθρώπου να ανεβάζει διαρκώς την
προσωπικότητά του, να εξευγενίζεται, να ανθρωπίζει...
ολύ πρόσφατα σταμάτησε να κτυπάει η
ευγενική καρδιά μιας
γυναικείας προσωπικότητας
της πολιτικής και δημόσιας
ζωής στην πρωτη μας πατρίδα.
Η Φώφη Γεννηματά, πολύ
αγαπητή στη ζωή από τους
συνανθρώπους της, μέλος του
Ελληνικού κοινοβουλίου και
αρχηγός του κόμματος ΚΙΝΑΛ
(πρώην ΠΑΣΟΚ) υπήρξε
μια λαμπρή και δυναμική
προσωπικότητα, άξια μάνα
και πολιτικός που στα χρόνια
της πολιτικής της καριέρας
είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη
ευρείων στρωμάτων του
πολιτικού κόσμου και της
Ελληνικής κοινωνίας... Ορθωνε
μεστό πολιτικό λόγο και ο
εσωτερικός της κόσμος υπήρξε
πλούσιος σε αξίες και ευγενικά
ιδανικά. Υπήρξε χαρισμάτικός
άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό για
δράση και την εμπέδωση και
ισχυροποίηση της δημοκρατίας
στην Ελλάδα. Να σημειωθεί
ότι η Φώφη Γεννηματά υπήρξε η δεύτερη γυναικα που
κάθησε στα έδρανα της Ελλη-
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νικής βουλής σαν αρχηγός
πολ ι τ ι κο ύ κό μ μ α το ς μ ε τά
την Αλέκα Πααπαρήγα του
Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλλάδας. Υπήρξε δυνατός
χαρακτήρας με πλούσια ψυχικά
χαρίσματα, είχε αγαπηθεί
από τον κόσμο όπου μεγαλος
αριθμός βαθειά συγκινημένων
ανθρώπων τη συνόδεψε στην
τελευταια της κατοικία.
χειρότερη εκδοχή εδώ
στα δικά μας πράγματα και όπως διαμορφώνεται η κατάσταση τελευταία με εκείνη την υπόθεση
των υποβρυχίων με τη γαλλική
κυβέρνηση που θα ναυπηγούνταν εδώ στην Αδελαϊδα αν
θυμάστε. “Ούτε εφέτος θάχουμε
λαμπρή ούτε για χρόνια Πάσχα
καθώς το δείχνουν τα κουκιά
και του παπά η Φλάσκα” - όπως
μας λέει το λαϊκό ελληνικό
γνωμικό. Μετά την κουτσουκέλα
που έκανε ο πρωθυπουργός
στους Γάλλους και ακυρώθηκαν
συμφωνίες και συμφωνητικά.
Και λίγο ή πολύ έμεινε ένα
στίγμα για την Αυστραλία και
η αξιοπιστία από μέρους μας
προς τους Ευρωπαίους. Είναι
πολύ αμφιβολο κι απ’ ότι φαίνεται αποκλείεται να υπάρξει
ελπίδα ότι εδώ στην Αδελαϊδα
θα υπάρξει περίπτωση να
ναυπηγηθούν σ’ αυτή την πόλη
υποβρύχια. Μάλλον τείνει να
γίνει και άπιαστο όνειρο. Και
νάταν μόνο αυτό;..
ξακόσιες αξιόλογες
εμπείρων εργατικών
χεριών καλά εκπαιδευμένων θέσεις εργασίας απειλούνται με αφανισμο καθώς
η συμφωνία με τη Γαλλική
κυβέρνηση πετάχτηκε στα
καμένα και στα άκυρα και τα
96 εκατομμύρια νέκρωσαν και
πάγωσαν.
αθώς οδεύουμε προς
εκλογές μετα το νέον
έτος, ο κ. Μόρισον
των Φιλελευθέρων και ο κ.
Μπάρναμπι Τζόις ανασκουμπώνονται να μας σώσουν
- από τι; Καθώς άνοιξε η
συζήτηση για την κλιματική
αλλαγή και οι προπαρασκευαστικές ετοιμασίες για τη
σύνοδο της Γλασκώβης - και
οι δυο ηγέτες επεδείκνυαν
αδιαφορία και δήλωναν ότι ίσως
η Αυστραλία δεν χρειάζεται
αντιπροσώπευση σ’ εκείνη
τη σύνοδο. Είναι φανερό ότι
ανησυχούσαν για τυχόν αποφάσεις σε σχέση με την εκπομπή αερίων και παγώσει η
εξόρυξη ορυκτών καυσίμων
που σ’ αυτό τον τομέα η
Αυστραλία κρατάει τα σκήπτρα.
Οταν όμως έσκασε η είδηση
ότι για την καύσιμη ύλη δεν θα
γίνει τίποτα για τουλάχιστον 30
χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2050,
χαμογέλασαν με ανακούφιση.
Προφανώς σκεύθηκαν έχουμε
άλλα 30 χρόνια να βγάζουμε
τον πλούτο που μας δίνουν τα
ορυκτά καύσιμα.
ι τιμές στην αγορά
σπιτιών δαγκώνουν.
Οι τιμές σττο κτίσιμο
νέων κατοικιών το ίδιο, Και
από πάνω τα οικοδομικά υλικά
καλπάζουν κι αυτά τον ανήφορο. Ισως και το πιο κρίσιμο,
παρουσιάζεται έλλειψη εργατικών χεριών κι αυτό είναι το
χειρότερο βέλτιστο. Η ακρίβεια
είναι κι αυτή σε άνοδο, από
τα τ ρ ό φ ι μ α , το ρ ο υ χ ι σ μ ό
και άλλα αναγκαία είδη. Εδώ
σε τέτοιο φαινόμενο καλά
είναι ο πολιτικός κόσμος να
στραφεί λιγάκι με ευαισθησία
στην λαϊκή επιμόρφωση και
στις τεχνικές σχολές που
υπάρχουν να τραβήξει τους
νέους να εκπαιδευτούν αλοιώς
τα χειρότερα έρχονται και θα
κοστίσουν περισσότερα αν δεν
αντιμετωπιστεί η έλλειψη σε
τομείς της κοινωνίας που χρειάζονται εδώ και τώρα.
Βαγγέλης Μπόγιας
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Αρκεί οι γυναίκες να έχουν
“το στόμα τους κλειστό”!

Αυτά που είπε για τις γυναίκες
στο «κήρυγμα» του ο μητροπολίτης
Σερβίων και Κοζάνης Παύλος δεν
μας οδηγούν μόνο δεκαετίες πίσω.
Είναι επικίνδυνα. Τα ράσα του δεν
αποτελούν άλλοθι γι’ αυτά που
ξεστόμισε.
Σε μια περίοδο που στην Ελλάδα
έχουμε 13 γυναικοκτονίες μόνο μέσα
στο 2021 (μιλάμε για αυτές που
έχουν καταγραφεί) ο «άγιος» αυτός
άνθρωπος είπε:
«Φτιάξαμε έναν καινούριο όρο εμείς
οι Έλληνες για τις γυναίκες, για να τις
εμπαίζουν και αυτές τα πιστεύουν.
Γυναικοκτονία, λέει. Πού να ακουστεί
στον νομικό ποινικό κόσμο ανά
την οικουμένη και να μην γελάσει ή
μάλλον να καγχάσει»! Κι άρχισε να
φωνάζει: «Δηλαδή γυναίκα δεν είσαι
άνθρωπος;». Για να συμπληρώσει:
«Εμείς ξέρουμε ανθρωποκτονία, είτε
στον άνδρα, είτε στη γυναίκα (…) Αφού
δεν είσαι άνθρωπος τι είσαι;».
Δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Τι συμβούλεψε τις γυναίκες ο μητροπολίτης;
Υποστήριξε πως έρχονται γυναίκες
και λένε: «Μα σεβασμιότατε, οι άντρες
μας, οι σύζυγοι μας, πολλές φορές
μας ταπεινώνουν». Και συνέχισε:
«Στο χέρι σας είναι να μεταδώσετε, να
μεταγγίσετε αυτό που είστε! Έλεγαν
οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου,
εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε,

ΠΑΝΩ: Ο “άγιιος” μητροπολίτης Κοζάνης Παύλος
αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το
στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει
αυτό που εμείς θέλουμε. Έχει δύναμη
η γυναίκα, γιατί έχει αισθήματα που δεν
έχει ο άνδρας».
Μεταξύ άλλων είπε και τα
παρακάτω εμετικά: Ήρθε, ισχυρίστηκε,
ένας απόφοιτος του ΤΕΙ Κοζάνης και
του είπε: «Η μάνα μου σηκώθηκε

και έφυγε από το σπίτι μας γιατί ο
πατέρας μου έκανε μια παρατυπία».
Και συνέχισε την περιγραφή ο
μητροπολίτης: «Και πού πάει, τον
ρώτησα, 60 τόσο χρονών γυναίκα…
“Στη Θεσσαλονίκη για να γραφτεί σε
μια σχολή”. Εκεί φτάσαμε! Και δε λέει
το παιδί μου, το σπλάχνο μου».

Παροικιακές εκδηλώσεις Αδελαϊδας

Κ

Ο

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, ο Χιακός Σύνδεσμος Νότιας Αυστραλίας, «Αδαμάντιος Κοραής», γιόρτασε την 109η επέτειο από
την απελευθέρωση της νήσου Χίου από την Οθωμανική αυτοκρατορία. Η Ακαδημία Χορού της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Νότιας Αυστραλίας (στη φωτογραφία μαζί με το Δ.Σ. του Χιακού Συνδέσμου) έδωσε ιδιαίτερο γιορταστικό χρώμα στην εκδήλωση,
με τις εντυπωσιακές στολές και μια άψογη εμφάνιση. Στην εκδήλωση του Συνδέσμου, συμμετείχαν σχεδόν 300 άτομα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
της Νότιας Αυστραλίας παρουσίασε
μια συναυλία προς τιμήν του
μεγαλύτερου Έλληνα μουσικοσυνθέτη
όλων των εποχών, Μίκη Θεοδωράκη,
ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 2
Σεπτεμβρίου 2021.
Ο Μίκης ήταν ένας πραγματικός
πρεσβευτής του ελληνικού έθνους
και είχαμε το προνόμιο να τον υποδεχτούμε στην Αδελαΐδα δύο φορές στο
παρελθόν στο Κοινοτικό Ολυμπιακό
Μέγαρο, το 1972 ως ηγέτης του
κινήματος για την αποκατάσταση της
δημοκρατίας στην Ελλάδα κατά τη
διάρκεια της χουντικής δικτατορίας και
το 1995 για μια σειρά συναυλιών στις
μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας.
Συνολικά σαράντα τραγούδια
παρουσίασε η ορχήστρα «Ζορμπάς»
υπό τη μουσική διεύθυνση του
Χριστάκη Παντελή. Τραγουδιστές
ήταν οι Σταμάτης Δημητρακόπουλος,
Ισμήνη Σπύρογλου, Βασίλης Ιωαννίδης
και ο τενόρος Γιάννης Φράγκος σε
μια έκτακτη εμφάνιση. Μουσικοί ήταν
ο Μιχάλης Γρίμπιλλος στο αρμόνιο,
ο Σταύρος Παπαδόπουλος κιθάρα,
ο Γιάννης Σιούτης στα ντραμς και
μπουζούκι ο Χριστάκης Παντελή.
Η συναυλία διήρκησε για πάνω
από δυο ώρες και όπως φάνηκε από

τα σχόλια των μουσικόφιλων που
κατέκλυσαν το Ολύμπικ Χωλ έφυγαν
απόλυτα ικανοποιημένοι με την υψηλή
ποιοτητα που τους παρουσίασε η
Κοινότηα.

H ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Η Κυπριακή Κοινότητα της Νότιας
Αυστραλίας τίμησε τα 61 χρόνια
από την ανακήρυξη της Κυπριακής
Ανεξαρτησίας. Η εκδήλωση έγινε
στις 31 Οκτωβρίου στο οίκημα της
Κυπριακής Κοινότητας. Ανάμεσα στους
επίσημους, ήσαν εκπρόσωποι της
Κυβέρνησης, της Αντιπολίτευσης και
παροικιακών οργανισμών.
Η ίδρυση της Ανεξάρτητης
Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά τις
ατέλειες, ήταν μια θετική εξέλιξη για το
λαό της Κύπρου, Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους. Δυστυχώς όμως, στα
χρόνια που ακολούθησαν η Κύπρος
αντιμετώπισε τραγικές συγκρούσεις
που υποδαυλίστηκαν από ακραίους
εθνικιστές και στις δυο πλευρές,
οι οποίες οδήγησαν στο φασιστικό
πραξικόπημα της Ελληνικής χούντας,
την τουρκική εισβολή του 1974 και τον
παράνομο διαμελισμό του νησιού που
συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Ο Κυπριακός λαός έχει μια δύσκολη
αποστολή, να συνεχίσει τον αγώνα για

επανένωση της Κύπρου κάτω από την
ομπρέλα μιας διζωνικής δικοινοτικής,
πολυπολιτισμικής ομοσπονδίας. Για
τη δημιουργία μιας κοινής πατρίδας
Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων,
Μαρονιτών, Αρμενίων και Λατίνων.
Μια πληθώρα εθνικών κοινοτήτων
συζούν και αναπτύσσονται αρμονικά
στην Αυστραλία. Το ίδιο μπορεί να
επιτευχθεί και στην Κύπρο.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
της Νότιας Αυστραλίας γιόρτασε την
28η Οκτωβρίου 1940, μπροστά στο
κενοτάφιο του Καθεδρικού Ναού των
Παμεγίστων Ταξιαρχών την Κυριακή
31 Οκτωβρίου. Ο εορτασμός ξεκίνησε
με δοξολογία από τους κληρικούς
της Κοινότητας και συνεχίστηκε με
κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης της Νότιας Αυστραλίας και
πολ λώ ν ε κ π ρ ο σ ώπω ν τοπ ι κώ ν
παροικιακών φορέων. Η εκδήλωση
περιελάμβανε απαγγελίες ποιημάτων
από παιδιά των Κοινοτικών σχολείων
και έκλεισε με τους εθνικούς ύμνους
της Ελλάδας και της Αυστραλίας.
Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου
τιμάει το ηρωικό ΟΧΙ του Ελληνικού
λαού και τη νίκη επί των εισβολέων του
φασιστικού Αξονα.

"Παροικιακό Βήμα", Δεκέμβριος 2021
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ΕΚΔΟΘΗΚΕ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ COVID 19

Πως θα είναι η ζωή στη Νότια Αυστραλια το 2022

Κυκλοφόρησε εν τέλει το σχέδιο με
τις οδηγίες για το COVID-19 που προετοιμάστηκε για την κυβέρνηση της Νότιας
Αυστραλίας.
Η μελέτη αυτή, η οποία έχει γίνει από το
Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας, εξετάζει τον
αριθμό των νοσηλειών και των θανάτων
που θα μπορούσαν να προκύψουν αφού
η Νότια Αυστραλία φτάσει σε διπλάσιο
ποσοστό εμβολιασμού 80% και ανοίξει τα
σύνορά της.
Με τα σύνορα να έχουν ήδη ανοίξει
από τις 23 Νοεμβρίου, μπορούμε τώρα να
πάρουμε μια γεύση για το πώς θα είναι η
ζωή για τους Νοτιοαυστραλούς το 2022.
Τι δείχνει λοιπόν η μελέτη αυτή:
Η κυβέρνηση κυκλοφόρησε μια μελέτη
σε τρία σενάρια, αλλά για χάρη του
συστήματος υγείας του κράτους, σχεδιάζει
να ακολουθήσει το πρώτο σενάριο.
Αυτό σημαίνει ότι σε μια προσπάθεια
να μην επιβαρύνει υπερβολικά τα νοσοκομεία μας, το τμήμα υγείας σκοπεύει
να διατηρήσει σχεδόν όλους τους περιορισμούς σε ισχύ — συμπεριλαμβανομένης
της χρήσης μάσκας σε δημόσιους χώρους.
Τα τεστ, ο εντοπισμός, η απομόνωση
και η καραντίνα θα παραμείνουν επίσης,
πράγμα που σημαίνει ότι αν υπάρχουν
θετικά κρούσματα θα υπάρχει καραντίνα
για τις επαφές τους.
Διατηρώντας τους περισσότερους
περιορισμούς σε ισχύ, η πιθανότητα
εμφάνισης επιδημίας, είναι 27%. Για να
θεωρηθεί ότι υπάρχει επιδημία, πρέπει
να υπάρχουν περισσότερα από 100
κρούσματα την ημέρα σε μια περίοδο τριών
ημερών.
Εάν η χρήση μάσκας και κάποια άλλα
μέτρα κοινωνικής απόστασης καταργηθούν,
αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται στο 64%.
Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, το
τμήμα υγείας αναμένει ότι θα νοσηλευτούν
με COVID-19, από 21 μέχρι 78 άτομα.
Υπάρχει μια «εξαιρετικά μικρή» πιθανότητα η ζήτηση κρεβατιών στο νοσοκομείο
να ξεπεράσει τα 200.
Αλλά σύμφωνα με το σενάριο το σύστημά μας μπορεί να αντιμετωπίσει αυτούς
τους αριθμούς.
Αναμένεται ότι από πέντε έως και
30 άτομα θα χρειαστούν κρεβάτι στην

Εντατική.
Πώς θα μοιάζει η ζωή μας το 2022; Είναι
δύσκολο να προβλεφθεί.
Όπως γνωρίζουμε με την COVID, τα
πράγματα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα
— αλλά μπορούμε με ασφάλεια να πούμε
ότι βραχυπρόθεσμα, δεν πρόκειται να
αλλάξουν πολλά όσον αφορά τους περιορισμούς.
Τα άτομα με συμπτώματα COVID θα
πρέπει και πάλι να κάνουν τέστ και να
απομονώνονται μέχρι να λάβουν αρνητικό
αποτέλεσμα.
Τα άτομα που θα είναι θετικά θα
πρέπει να μπουν σε καραντίνα μέχρι νατο
ξεπεράσουν.
Ο εντοπισμός επαφών θα παραμείνει
και οποιοσδήποτε έρχεται σε επαφή με
κρούσμα COVID θα πρέπει να βρίσκεται σε
καραντίνα και να ελέγχεται τακτικά.
Οι μάσκες στους δημόσιους χώρους
θα παραμείνουν στη θέση τους και
η απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους θα
εξακολουθήσει να είναι ο κανόνας.
Οι περιορισμοί στη χωρητικότητα στους
χώρους φιλοξενίας δεν θα αλλάξουν —
αλλά όπως επισημάνθηκε την περασμένη
εβδομάδα, στο σπίτι θα μπορούν να
συγκεντρωθούν 30 άτομα αντί για 20.
Τα check-in με κωδικό QR θα συνεχίσει
‘όπως τώρα. Με το κινητό ή γράφοντας το
όνομά μας.
Η μεγαλύτερη αλλαγή θα έρθει εάν και
όταν οι επιχειρήσεις και οι εκδηλώσεις
ανακοινώσουν ότι δεν θα επιτρέπεται η
παρουσία μη εμβολιασμένων ατόμων.
Μέχρι στιγμής, ήδη κάποιες αίθουσες
διασκέδασης και φεστιβάλ ανακοίνωσαν
ότι θα είναι ανοιχτά μόνο σε όσους έχουν
κάνεει και τα δυο εμβόλια.
Ο σύνδεσμος επιχειρήσεων ανακοίνωσε
ότι θα ήθελε να δει περισσότερες
επιχειρήσεις να επιβάλλουν τα εμβόλια.
Βασικά, προς το παρόν οι μόνες αλλαγές είναι ότι τα σύνορα θα ανοίξουν σε
πλήρως εμβολιασμένους εγχώριους ταξιδιώτες.
Οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες εξωτερικού
θα πρέπει να κάνουν επταήμερη καραντίνα
και οι εξουσιοδοτημένοι μη εμβολιασμένοι
ταξιδιώτες θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες.

Ο Πρωθυπουργός της Νότιας
Αυστραλίας Στήβεν Μάρσιαλ
Να σημειώσουμε ότι οι κανονισμοί αυτοί
θα αλλάξουν όταν το ποσοστό των διπλά
εμβολιασμένων στη ΝΑ αυξηθεί στο 90%.
Θα επανεξετασθεί η συμπεριφορά του
ιού μετά τις 23 Νοεμβρίου και ανάλογα θα
ρυθμιστεί η άρση των περιορισμών.
Όταν η Νότια Αυστραλία φτάσει στο 90
τοις εκατό του πληθυσμού της να έχει κάνει
και τα δυο εμβόλια, η καραντίνα για τους
εμβολιασμένους εξωτερικούς ταξιδιώτες θα
καταργηθεί.
Αν και τα σενάρια αυτά δεν περιλαμβάνουν την είσοδο σε lockdown, λένε ότι
θα εξακολουθήσουν να απαιτούνται τεστ,
εντοπισμός, απομόνωση και καραντίνα.
Για το σκοπό αυτό, τα QR τσεκ παραμένουν «κρίσιμα».
Ο πρωθυπουργός Στίβεν Μάρσαλ είχε
προηγουμένως επισημάνει ότι ενδέχεται να
υπάρχουν περισσότερα τοπικά lockdown
όταν θα υπάρχουν ξεσπάσματα και τα lockdown σε όλη την πολιτεία θα είναι λιγότερο
πιθανά.
Αλλά ακόμα και χωρίς lockdown, πολλοί
άνθρωποι μπορεί να βρεθούν σε καραντίνα
κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ

Η Τουρκία είχε προτείνει κατάργηση εγγυήσεων

Τα πρακτικά από την συνάντηση που έγινε
στις 6 Ιουλίου 2017 στο Κραν Μοντανά μεταξύ του
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο
Γκουτέρες και του Προέδρου της Δημοκρατίας,
Νίκου Αναστασιάδη, φέρνει στο φως της
δημοσιότητας η εφημερίδα «Φιλελεύθερος».
Από τα έγγραφα προκύπτει οτι η Τουρκία
ήταν δυνατό να συμπεριλάβει την κατάργηση της
Συνθήκης Εγγυήσεως και τον τερματισμό των
μονομερών δικαιωμάτων επέμβασης.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης απαίτησε από το
γενικό γραμματέα να γίνει πιο σαφής. Ο Αντόνιο
Γκουτέρες πάντα με βάση το πρακτικό απάντησε
ξερά: “Η συνθήκη εγγυήσεως θα τερματισθεί”.
Όπως προκύπτει από τη συνέχεια του
πρακτικού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνήθηκε
να συζητήσει μέχρι τέλους το θέμα της κατάργησης
των εγγυήσεων, ενώ αμφισβητούσε συνεχώς την
αξιοπιστία της Τουρκίας και έμμεσα πλην σαφώς
και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.
Με βάση το έγγραφο δημιουργούνται ερωτηματικά για ποιο λόγο ο Αναστασιάδης δεν διερεύνησε μέχρι τέλους τις προθέσεις της Τουρκίας.
Αυτούσια τα πρακτικά της συνάντησης:
Γ.Γ.: «Η Συνθήκη Εγγυήσεων θα τερματιστεί,
τα στρατεύματα αργότερα»
Σημειώσεις από τη συνάντηση του Γενικού
Γραμματέα με την Α.Ε κ. Νίκο Αναστασιάδη, Κραν
Μοντάνα, Ελβετία, 6 Ιουλίου 2017, 6.15 μμ .
Παρόντες: Ο Γενικός Γραμματέας, κύριος
Άϊντε, κυρία Σπέχαρ, κυρία Μπαργκελίνι, κυρία
Χεττ, κυρία Μαρί Γουόρν – Σμιθ, κύριος Λιού,
πρακτικογράφος, κύριος Αναστασιάδης, κύριος
Μαυρογιάννης, κύριος Χριστοδουλίδης, κυρία
Ιωάννου.
Κύρια σημεία που ηγέρθησαν:
Ο Γενικός Γραμματέας μοιράστηκε εμπιστευτικά με τον κ. Αναστασιάδη την τουρκική πρόταση
για κατάργηση της Συνθήκης Εγγυήσεως και τερματισμό του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης.
Κατοπινές ενέργειες: Καμία
Περίληψη:
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε ότι η
Τουρκία του παρουσίασε κάποιες ιδέες εμπιστευτικά. Βάσει εμπιστευτικού εγγράφου από την
Τουρκία, ο Γενικός Γραμματέας είχε την άποψη
ότι υπήρξε ένα άνοιγμα στο θέμα της Ασφάλειας
και των Εγγυήσεων. Η Τουρκία υπέδειξε την

πρόθεσή της να καταργηθεί η Συνθήκη Εγγυήσεων
του 1960 και το μονομερές δικαίωμα επέμβασης.
Τη Συνθήκη Εγγυήσεων θα μπορούσε να την
αντικαταστήσει ένας μηχανισμός εφαρμογής
και παρακολούθησης. Ωστόσο, η Τουρκία δεν
ήταν σε θέση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
να αποδεχθεί πλήρη αποχώρηση όλων των
στρατευμάτων της από την Κύπρο, κάτι που
μπορεί να συμβεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ο κ. Αναστασιάδης απαίτησε σαφήνεια για
την τουρκική πρόταση και κατά ποσό η Συνθήκη
Εγγυήσεων θα τερματιζόταν πραγματικά.
Ο Γενικός Γραμματέας επιβεβαίωσε πως η
Συνθήκη Εγγυήσεων θα τερματιστεί και το ζήτημα
των στρατευμάτων θα επιλυθεί σε μεταγενέστερη
ημερομηνία. Θα ακολουθούσε ένας μηχανισμός
εφαρμογής και παρακολούθησης.
Ο κ. Αναστασιάδης ρώτησε κατά πόσο η
Τουρκία θα έπαιζε κάποιο ρόλο στον μηχανισμό
εφαρμογής και παρακολούθησης.
Ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι ο ρόλος της
Τουρκίας δεν συζητήθηκε, αλλά είχε την άποψη
ότι διάφορες οντότητες και φορείς θα μπορούσαν
να παίξουν ρόλο στην επιτήρηση της διαδικασίας
εφαρμογής.
Ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε πως δεν
θα μπορούσε να αποδεχθεί ρόλο της Τουρκίας
στον μηχανισμό εφαρμογής και παρακολούθησης.
Είπε ότι, παρόλο που ο τερματισμός της Συνθήκης
Εγγυήσεων μπορεί να θεωρηθεί θετική ενέργεια,
το να την αντικαταστήσουμε με ένα μηχανισμό
παρακολούθησης και με την Τουρκία να παίζει
ρόλο στη διαδικασία εφαρμογής, ήταν κάτι που
απλά δεν μπορούσε να αποδεχτεί. Είπε επίσης
ότι το να συνεχίσουν να σταθμεύουν στην Κύπρο
τουρκικά στρατεύματα, δεν θα μπορούσε να είναι
γίνει αποδεκτό από τον ίδιο.
Ο Γενικός Γραμματέας επιβεβαίωσε για άλλη
μια φορά, ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να αποδεχθεί
άμεσα, σημαντική μείωση των στρατευμάτων της.
Επανεξέταση των στρατευμάτων δεν θα γινόταν
εκείνη την ημέρα, αλλά θα μπορούσε να γίνει
αργότερα.
Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι δεν πίστευε
ότι η Τουρκία έχει την πραγματική πρόθεση να
καταργηθεί η Συνθήκη Εγγυήσεων. Η Τουρκία
ήθελε να διεισδύσει τον ρόλο της στον μηχανισμό
εφαρμογής και παρακολούθησης και να κρύψει τις

πραγματικές της προθέσεις για την κατάργηση της
Συνθήκης Εγγυήσεων.
Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε πως η Συνθήκη
Εγγυήσεων ήταν ελλαττωματική και τώρα που
επιτέλους η Τουρκία ήθελε να την εγκαταλείψει,
θα ήταν καλό για το 37% του νησιού να ενωθεί με
το υπόλοιπο. Είπε πως αυτό που μπορεί να κάνει
είναι να προσπαθήσει να φέρει τα μέρη πιο κοντά
στις θέσεις του ενός με το άλλο. Ο τερματισμός της
Συνθήκης Εγγυήσεων παρουσίαζε πραγματικό
άνοιγμα για διαπραγμάτευση.
Ο κ. Αναστασιάδης απάντησε ότι η Τουρκία
θέλει να έχει στρατιωτική βάση για να σταθμεύουν
τα στρατεύματα της στην Κύπρο για πάντα. Ήταν
ιδέα του Άιντα. Ήταν ιδέα της Νούλαν να έχει βάση
στον βορρά η Τουρκία, πρόσθεσε. «Είμαστε χώρα
μέλος της Ε.Ε. Τι είδους ανεξαρτησία θα έχουμε αν
θα εξακολουθήσουμε να έχουμε στρατιωτική βάση
στο νησί;», ρώτησε.
Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε ότι ήθελε
τερματισμό της Συνθήκης Εγγυήσεων ως πρώτο
βήμα και μετά θα ήταν δυνατό να συζητηθεί και
η αποχώρηση των στρατευμάτων. «Μηδέν στρατεύματα, μηδέν εγγυήσεις», δεν θα μπορούσε να
είναι αφετηρία. Πρόσθεσε ότι η πρόταση που
έθεσε στο τραπέζι η Ελληνοκυπριακή αποστολή
ήταν μια καλή πρόταση επειδή περιέχει χρήσιμα
στοιχεία για «Επιτροπή Συντονισμού και Διαβούλευσης». Εισηγήθηκε να διευρυνθεί ο στόχος
της πρότασης ώστε να οικοδομηθεί περισσότερη
συναίνεση. Κατέληξε ότι αν αυτό δεν δουλέψει,
τότε θα ήταν δύσκολο να πάνε παρακάτω.
Ο κ. Αναστασιάδης ανησυχούσε για το τι θα
ανακοινωθεί ως αποτέλεσμα των διμερών συναντήσεων. Είπε ότι δεν θα αποδεχόταν ποτέ μισή
συμφωνία, μια συμφωνία μόνο στις εγγυήσεις, το
μονομερές δικαίωμα επέμβασης, αλλά καθόλου
στα στρατεύματα. Απαίτησε την πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων από την πρώτη μέρα.
Επα-νέλαβε πως δεν θα αποδεχόταν τέτοια συμφωνία και δεν θα την παρουσίαζε στον λαό του.
Ο Γενικός Γραμματέας είπε πως από τη στιγμή
που δεν έβλεπε να υπάρχει συναίνεση που να
προκύπτει από τις συζητήσεις, σκόπευε να κάνει
αναφορά για τις διμερείς συναντήσεις στη σύνοδο
της Ολομέλειας, που θα έχει τη μορφή δείπνου
εργασίας.
Λόρενς Λιού, OSASG, 12/7/ 2017
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Το Κυπριακό χρειάζεται
συγκροτημένη πολιτική

«Μα αφού η Τουρκία
συµπεριφέρεται προκλητικά και αδιάλλακτα, µιλά
πλέον ανοικτά για λύση
δύο κρατών, τι είναι επιτέλους αυτό που θέλετε
να κάνει ο Πρόεδρος;»
Λογικό το ερώτηµα.
Η Το υ ρ κ ί α ε ί ν α ι µ ι α
ισχυρή περιφερειακή
υπερδύναµη. Όχι όµως
ανίκητη αν υπάρχει
σαφής στρατηγικός στόχος και συνεπής τακτική
για υλοποίησή του. Εδώ
είναι που πάσχουν οι
χειρισµοί του κ. Αναστασιάδη.
Κανένας δεν αρνείται ότι ο πρώτος και
καθοριστικός παράγοντας για τη µη λύση
είναι η Τουρκία. Χωρίς
τ η λύ σ η α ρ γ ά α λ λά
σταθερά παγιώνει την
κατοχή µε τον εποικι-σµό,
το ξεπούληµα ελληνοκυπριακών περιουσιών,
την αλλαγή της δηµογραφικής σύνθεσης και
του κοσµικού χαρακτήρα
της τουρκοκυπριακής
κοινότητας. Με την υποβολή στις συνειδήσεις
όλων στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ότι
«η µητέρα πατρίδα
είναι εδώ». Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έργα
στην περίκλειστη περιοχή
της Αµµοχώστου έχει
αναλάβει απευθείας ο
Οργανισµός Στέγασης
Τουρκίας και ο ∆ήµος
Ικονίου. Το χέρι της Άγκυρας στην εποχή Τατάρ
βρίσκεται πλέον απροκάλυπτα παντού.
Η εµπειρία από την
πορεία του Κυπριακού
έχει ακυρώσει µερικές
από τις ψευδαισθήσεις
που καλλιεργούνται στο
εσωτερικό.
Είναι ψευδαίσθηση ότι
ο χρόνος εργάζεται υπέρ
µας.
Είναι ψευδαίσθηση ότι
το στάτους κβο είναι µια
σταθερή και αναλλοίωτη
κατάσταση.
Είναι ψευδαίσθηση ότι
η παρούσα κατάσταση
δηµιουργεί ασφάλεια και
σιγουριά.
Είναι ψευδαίσθηση
ότι έχουµε περισσότερες
από µία επιλογές για να
λύσουµε το Κυπριακό.
Η επιλογή είναι
µία και είναι αυτή που
συµφωνήσαµε µε την
τουρκοκυπριακή κοινότητα το 1977 και επαναβεβαιώθηκε µερικές
φορές από τότε. Είναι
η δ ι κ ο ι ν οτ ι κ ή , δ ι ζω ν ι κ ή ο µ ο σ πο ν δ ί α µ ε
πολιτική ισότητα όπως
περιγράφεται στα ψηφίσµατα του ΟΗΕ.
Στο Κραν Μοντανά
φτάσαµε µια ανάσα πριν
από τη λύση. Το ποιος
έχει την ευθύνη για την
αποτυχία είναι κάτι που
συζητήθηκε πολύ. Από
όλη αυτή τη συζήτηση
κρατούµε το γεγονός
ότι στην Έκθεσή του
ο κ. Γκουτέρες ρίχνει
τ η ν ε υ θ ύ ν η κα ι σ τ ι ς
δύο πλευρές. Σηµειώνουµε επίσης ότι ο διαπραγµατευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς,
ο κ. Μαυρογιάννης,
δηµόσια παραδέχθηκε
ότι έχουµε πρόβληµα
αξιοπιστίας και ότι το
αφήγηµά µας δεν πείθει
διεθνώς.
Τέ σ σ ε ρ α χ ρ ό ν ι α
µετά, το αδιέξοδο και το
διαπραγµατευτικό κενό
στο Κυπριακό φέρνουν
όλο και πιο κοντά την
οριστική διχοτόµηση.

Για να βγούµε από τα
αδιέξοδα δεν αρκεί να
καταγγέλλουµε την κατοχή και την απαράδεκτη
στάση της Τουρκίας και
της τουρκοκυπριακής
ηγεσίας, κάτι που αναµφίβολα πρέπει να κάνουµε.
Χρειάζεται µια συγκροτηµένη πολιτική µε ανάληψη συγκεκριµένων
πρωτοβουλιών που είτε
θα επαναφέρουν την
τουρκική πλευρά στο
τραπέζι των διαπραγµατεύσεων είτε θα εκτεθεί η
αδιαλλαξία της.
Τι πρέπει να περιλαµβάνει αυτή η πολιτική;
Πρώτον, την επιµονή
σε λύση δικοινοτικής
διζωνικής οµοσπονδίας
µε πολιτική ισότητα, όπως
αυτή καθορίζεται στα
σχετικά ψηφίσµατα του
Συµβουλίου Ασφαλείας.
∆εύτερον, επικέντρωση και συνέπεια στη
θέση για συνέχιση των
συνοµιλιών από κει
που έµειναν στο Κραν
Μοντανά και επαναβεβαίωση των συγκλίσεων
που επιτεύχθηκαν.
Τρίτο, διαπραγµάτευση επί του πλαισίου
Γκουτέρες και έκφραση
ετοιµότητας για υποβολή
γεφυρωτικών προτάσεων
µε στόχο τη σύντοµη
κατάληξη σε στρατηγική
συναντίληψη.
Το φυσικό αέριο υποδεικνύεται στις Εκθέσεις
του Γενικού Γραµµατέα
των Ηνωµένων Εθνών
ω ς πα ρ ά γ ο ν τα ς πο υ
µπορεί να δώσει δυναµική
στα πράγµατα. Γι’ αυτό
εµείς επιµένουµε ότι ο
κ. Αναστασιάδης πρέπει
να το χρησιµοποιήσει
ως κίνητρο για την
τουρκική πλευρά έτσι
ώστε να συζητήσει µε
εποικοδοµητικό τρόπο.
Για τούτο καταθέσαµε
συγκεκριµένη πρόταση
στον κ. Αναστασιάδη,
η οποία σε καµιά περίπτωση παραβιάζει τις
κόκκινές µας γραµµές.
Ο ισχυρισµός του
Προ-έδρου ότι του ζητούν
να προβεί σε υποχωρήσεις χωρίς ανταλλάγµατα και µάλιστα
προτού επαναρχίσουν οι
συνοµιλίες είναι ανυπόστατος. Αντίθετα, η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν
παίρνει τίποτε προτού
καταλήξουµε στη στρατηγική συναντίληψη και
η Τουρκία δεν παίρνει
τίποτε προτού καταλήξουµε σε συνολική λύση.
Ό χ ι α π λ ώ ς ζη τ ο ύ µ ε
αντάλλαγµα, ζητούµε ΤΟ
αντάλλαγµα.
Η κριτική την οποία
ασκεί το ΑΚΕΛ στον κ.
Αναστασιάδη δεν ελαύνεται από οτιδήποτε
άλλο εκτός από την
αγωνία µας να σωθεί η
Κύπρος, να αποτραπεί ο
εφιάλτης της διχοτόµησης
που θα αποτελεί µόνιµη
πηγή κινδύνου και ανασφάλειας.
*Γενικός Γραµµατέας
Κ.Ε. ΑΚΕΛ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
Ζημιές στους αγρούς
από το χαλάζι

Ο β ο υ λ ε υ τ ή ς τ η ς π ε ρ ι οχ ή ς
Barossa Valley Stephan Knoll είπε
ότι η καταιγίδα στις αρχές του μήνα
έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή
στην περιοχή.
«Έχω ακούσει για αρκετούς
αγρότες σε περιοχές της Barossa
που έχασαν ολόκληρη την σοδειά
κόκκινων σταφυλιών τους», είπε.
Το Tenafeate Creek Wines στο
One Tree Hill, το οποίο βρισκόταν
στο επίκεντρο της επιδημίας COVID19 τον Ιούλιο, επλήγη από την άγρια
καταιγίδα της περασμένης βδομάδας.
Ο ιδιοκτήτης Λάρι Κόστα είπε ότι
τουλάχιστον το 80 τοις εκατό των
σταφυλιών του έχει καταστραφεί.
Ο ι κ α λ λ ι ε ρ γ η τ έ ς λα χα ν ι κ ώ ν
βόρεια της Αδελαΐδας μετρούν τις
ζημιές αφού το χαλάζι κατέστρεψε
θερμοκήπια και κατέστρεψε τις
καλλιέργειές τους.
Το χαλάζι έπληξε την Αδελαΐδα,
την κοιλάδα Barossa και τα Αντελαϊντ
Χιλλς στις αρχές του μήνα, ενώ
μ ι α δ ε ύ τ ε ρ η σ ε ι ρ ά κα τα ι γ ί δ ω ν
έκοψε το ρεύμα σε ορισμένους
κατοίκους της Αδελαΐδας και του
Ρίβερλαντ. Να αναφέρουμε ότι
σύμφωνα με μαρτυρίες ομογενών
φρουτοπαραγωγών του Ρένμαρκ,
τα σταφύλια και τα πρώιμα φρούτα
τους έχουν καταστραφεί σχεδόν εξ
ολοκλήρου από το χαλάζι που ήταν
σε μέγεθος μπαλίτσας του γκολφ.
Στην περιοχή της Βιρτζίνια,
περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά
της Αδελαΐδας ανάμεσα στις
καλλιέργειες λαχανικών που
επλήγησαν περισσότερο ήταν τα
μαρούλια, οι ντομάτες, τα αγγούρια
και τα κολοκυθάκια, πολλά από τα
οποία καλλιεργούνται σε θερμοκήπια.
Ενας ντόπιος παραγωγός
υπολόγισε τη ζημιά στα θερμοκήπια
και τις καλλιέργειές του σε 200.000
δολάρια, με σχεδόν όλες τις ντομάτες
του να έχουν καταστραφεί.
Είπε, ήταν ό,τι χειρότερο έχει δει
τα τελευταία 25 χρόνια και η ζημιά
δεν καλύπτεται από την ασφάλεια.
Ελπίζουν δε, σε κάποια κρατική
βοήθεια για να συνεχίσουν.

Αίσιο τέλος για την
μικρή Κλιό

Το 4χρονο κοριτσάκι στη Δυτική
Αυστραλία, που εξαφανίστηκε στις
16 Οκτώβρη από κατασκήνωση
όπου βρισκόταν με τους γονείς του,
βρέθηκε «σώο και αβλαβές» σε ένα
σπίτι, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Η Κλίο βρέθηκε σε ένα κλειδωμένο
σπίτι στο Κάρναρβον, κοντά στην
τοποθεσία στην οποία είχε θεαθεί
τελευταία φορά 18 ημέρες νωρίτερα.
Οι αστυνομικοί παραβίασαν την
κλειδωμένη πόρτα και συνέλαβαν
έναν άνδρα τον οποίο αργότερα
κατηγόρησαν για την απαγωγή.
Ο άνδρας είναι 36 ετών και
δ ε ν έ χ ε ι κα μ ί α σ χ έ σ η μ ε τ η ν
οικογένεια της μικρής, διευκρίνισε
ο επιθεωρητής της αστυνομίας της
Δυτικής Αυστραλίας Κρις Ντόουσον.
Η αστυνομία πρόσθεσε σε
ανακοίνωσή της ότι η απαγωγή
της Κλίο δείχνει να μην ήταν
προσχεδιασμένη.
«Είναι καλά. Αυτό φάνηκε από την
αρχή», δήλωσε ο Κάμερον Μπλέιν,
ένας από τους τέσσερις αστυνομικούς
που βρήκαν το κοριτσάκι. «Μας
διαβεβαίωσαν γι’αυτό οι άνθρωποι
του νοσοκομείου όπου την πήγαμε»,
πρόσθεσε.
Η Κλίο παραδόθηκε στους
γονείς της λίγο αργότερα, ενώ ο
πρωθυπουργός της Αυστραλίας και
άλλοι πολιτικοί άδραξαν την ευκαιρία
να κάνουν δηλώσεις εκφράζοντας τη
χαρά τους για το αποτέλεσμα.
Σε δηλώσεις του ο επιθεωρητής
Ντόουσον χαρακτήρισε τη διάσωσή
της μικρής «απίστευτη». Η αστυνομία
δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής
περισσότερα στοιχεία.
Η αστυνομία είχε προσφέρει
τον περασμένο μήνα αμοιβή
ενός εκατομμυρίου δολαρίων για

οποιαδήποτε πληροφορία που θα
βοηθούσε να βρεθεί η Κλίο.
Οπως αναφέρθηκε στα
αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ο
36χρονος απαγωγέας θεάθηκε
να ψωνίζει “παμπερς” από
σούπερμαρκετ της περιοχής και
κίνησε υποψίες σε άτομο που τον
γνώριζε και το οποίο ήξερε ότι δεν
είχε δικά του παιδιά.

Σε άδεια οι αρνητές

Σχεδόν 400 εργαζόμενοι στον
το μ έ α τ η ς υ γ ε ί α ς τ η ς Ν ότ ι α ς
Α υ σ τ ρ α λ ί α ς α ν α γ κά σ τ η κα ν ν α
πάρουν άδεια αφού αρνήθηκαν να
εμβολιαστούν κατά της COVID-19,
σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα το υπουργείο υγείας ΝΑ.
Αργά την Τρίτη, το υπουργείο
υγείας, ανέφερε στα δίκτυο του
ABC ότι 391 μέλη του προσωπικού
του αρνούνται να εμβολιαστούν
— 263 μέλη του προσωπικού στα
μητροπολιτικά τοπικά δίκτυα υγείας
της και 128 σε όλα τα επαρχιακά
υγειονομικά κέντρα.
Ο μ ε γ α λύ τ ε ρ ο ς α ρ ι θ μ ό ς μ η
εμβολιασμένου προσωπικού
έχει καταγραφεί στο Νοσοκομείο
Γυναικών και Παίδων, με 125 να
αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο.
Πάνω από 100 μέλη του
προσωπικού υπό την ομπρέλα του
Κεντρικού Τοπικού Δικτύου Υγείας
της Αδελαΐδας, που περιλαμβάνει το
κεντρικό νοσοκομείο Αδελαΐδας και το
Queen Elizabeth Hospital, αρνήθηκαν
να εμβολιαστούν.
Πενήντα τρία μέλη του
προσωπικού του τοπικού δικτύου
υγείας Barossa Hills Fleurieu δεν
έχουν εμβολιαστεί και 39 εργαζόμενοι
στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης στην περιοχή Riverland
και Mallee αρνήθηκαν το εμβόλιο.
Να αναφέρουμε ότι την Τρίτη,
μέλη του τμήματος υγείας της
ΝΑ πραγματοποίησαν επίσης
διαδήλωση διαμαρτυρίας στο κέντρο
τ η ς Α δ ε λα ΐ δ α ς α πα ι τώ ν τα ς ν α
τους αναγνωρισθεί το δικαίωμα να
επιλέξουν οι ίδιοι αν θέλουν ή όχι το
εμβόλιο.

Δεν έχουν ασφάλεια
οι νοσηλευτές

Η Αυστραλιανή Ομοσπονδία
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής ζήτησε
ξανά φρουρούς ασφαλείας για το
Νοσοκομείο Πορτ Λίνκολν μετά από
άλλη μια επίθεση βίας.
Το επεισόδιο έρχεται λιγότερο από
ένα μήνα αφότου μια νοσοκόμα και
ένας γιατρός φέρεται να δέχθηκαν
επίθεση στο νοσοκομείο σε δύο
διαφορετικά περιστατικά.
Την Κυριακή, ένας άνδρας 160
κιλών που ήταν μεθυσμένος φέρεται
να έσπασε τις πόρτες του τμήματος
επειγόντων περιστατικών, σύμφωνα
με το συνδικάτο.
Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό την
επόμενη μέρα, μια νοσοκόμα φέρεται
να γρονθοκοπήθηκε στο στομάχι από
έναν ασθενή.
Η επικεφαλής της ομοσπονδίας
Ελίζαμπεθ Ντάμπαρς είπε ότι το
νοσοκομείο μοιάζει με «εμπόλεμη
ζώνη» και χρειάζεται φρούρησε σε
24ωρη βάση.
«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αυτό το
ζήτημα», είπε.
Η Elizabeth Dabars λέει ότι το
νοσοκομείο χρειάζεται μόνιμους
φύλακες όπως το Whyalla και το Port
Augusta.
«Στην πρώτη περίπτωση, το
νοσοκομείο συμφώνησε να δεχτεί
αυτό το άτομο που έσπασε την
πόρτα, αλλά με τον όρο ότι η αστυνομία θα συνεχίσει να είναι παρούσα.
«Αλλά η αστυνομία είχε άλλες
προτεραιότητες, οπότε το προσωπικό
έμεινε μόνο του με αυτόν τον πολύ
μεγάλο και βίαιο άνδρα.
«Το νοσηλευτικό προσωπικό
φοβάται την ασφάλειά του, φοβάται
να πάει στη δουλειά”, είπε ο
συνδικαλίστρια.
« Ο ι ε ρ γ α ζό μ ε ν ο ι έ χο υ ν τ ο
δικαίωμα να νοιώθουν και να είναι
ασφαλείς στον τόπο της εργασίας
τους”, είπε.

“Greek Community Tribune”, December 2021

Η μακρά πορεία προς τις
ομοσπονδιακές εκλογές
Ο αρχηγός της Αυστραλιανής του Νοεμβρίου κυμαίνονται
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο $1,70 το λίτρο και στη
΄Ανθονι Αλμπανέζε δήλωσε Μελβούρνη η μέση τιμή σε
πρόσφατα ότι ο πρωθυπουργός πολλά βεντζινάδικα έχει φτάσει
Σ κ ο τ Μ ό ρ ι σ ο ν έ π α ψ ε ν α το $1.65 με ανωδικές τάσεις.
κυβερνά και ήδη
Ο προεκλογικός
ασχολείται με μια
πυρετός των ακήπρόωρη ακήρυχτη
ρυχτων ακόμη εκλοακόμη προεκλογική
γών έχει οδηγήσει
εκστρατεία. Οι εκλοτον Σκοτ Μόρισον,
γές το πιθανότερο
γράφει ο Tony Wright
να γίνουν μέχρι τον
σε απελπιστική
Μάιο του 2022 αλλά
κατάσταση (The
θεωρητικά μπορούν
Age,13/11/20210).
να τραβήξουν και
Δεν
εξηγείται
μέχρι το Νοέμβριο.
αλλιώς, γράφει, το
Αναφέρεται το όριο
ότι ενώ μιλούσε σε
του Μαΐου γιατί
δημοσιογράφους
Του
μέχρι τότε πρέπει Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ γ ι α τ ι ς γ ν ω σ τ έ ς
να γίνουν οι εκλογές
κατηγορίες του
για τη μισή Γερουσία Drymon9@gmail.com Γάλλου προέδρου
και συνήθως οι βουΜακρόν που εμφάΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
λευτικές και γερουνιζαν τον Αυστραλό
σιαστικές εκλογές
πρωθυπουργό
προτιμάται να συμπίπτουν.
ως «ψεύτη», ο Μόρισον να
Η πρόωρη εκστρατεία του φεύγει από το θέμα αυτό και
Σκοτ Μόρισον παίρνει σε κάθε να κατηγορεί τον εκλογικό του
ευκαιρία μια δραματική μορφή αντίπαλο ΄Ανθονι Αλμπανέζε,
εκφοβισμού. ΄Οπως λέει και κατά κάποιο τρόπο ως «προμια παλιά ελληνική παροικία δότη», γιατί είναι έτοιμος να
«παλιά μου τέχνη κόσκινο». συμπαραταχτεί με την Κίνα για
Οι ηγέτες της παράταξης του να κερδίσει πολιτικούς πόντους
Συνασπισμού προσπαθούν κάθε εναντίον του. ΄Ολα αυτά τη
φορά να τρομοκρατήσουν τους στιγμή που κανένας δεν ρώτησε
ψηφοφόρους με τον ισχυρισμό τον Μόρισον περί Αλμπανέζε
ότι αυτοί αποτελούν εγγύηση και Κίνας και ο Αλμπανέζε δεν
της σωστής διαχείρησης της είχε κάνει κάποια παρόμοια
οικονομίας και αν παρ’ ελπίδα δ ή λω σ η . Π ι θ α ν ό ν , γ ρ ά φ ε ι ,
εκλεγεί το Εργατικό κόμμα η το γεγονός ότι ο Αμερικανός
ομαλότητα που γνωρίζουμε πρόεδρος Μπάιντεν άρχισε
θα ανατιναχτεί στον αέρα. να έχει κάποιο διάλογο με τον
΄Οπως γράφει και ο David Κινέζο πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ
Crowe στην εφημερίδα Age της για συνεργασία σχετικά με
Μελβούρνης (16/11/2021) ο την κλιματική αλλαγή να έχει
Μόρισον επανεπισκέπτεται τα οδηγήσει τον Μόρισον εκτός
παλιά προσφιλή του συνθήματα. εαυτού, όταν διαπιστώνει ότι
Αναφέρθηκε στον Αλμπανέζε μετά τη Σύνοδο της Γλασκώβης
και είπε αν κερδίσει ο αρχηγός για την κλιματική αλλαγή, ενώ
των Εργατικών θα ανεβάσει τα ήταν απομονωμένος, τώρα να
τραπεζικά επιτόκια, τις τιμές αισθάνεται αυτή την απομόνωση
βενζίνης και τους λογαριασμούς περισσότερο εκτεταμένη και
του ηλεκτρικού, ενώ αυτός καταθλιπτική.
είναι σε θέση να τα κρατά σε
Δ ε ν ε ί ν α ι ά σ χ ε τ η κα ι η
χαμηλότερες τιμές.
στροφή 180 μοιρών του
Οι ερχόμενες εκλογές είναι Πρωθυπουργού, όσον αφορά
για το μέλλον, λέει ο Κρόου την εισαγωγή και χρήση των
αλλά ο Μόρισον κατέρχεται σ’ ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ο
αυτές με παλαιά συνθήματα του κ . Μ ό ρ ι σ ο ν πα ρ ο υ σ ι ά ζ ε τα ι
παρελθόντος, συνθήματα που τα τώρα ως υποστηρικτής των
μεταχειριζόταν ο Τζον Χάουαρντ ηλεκτρικών αυτοκινήτων που
το 2004. Στην προεκλογική συμβάλλουν στη μείωση των
εκστρατεία του 2004 ο Τζον ατμοσφαιρικών ρύπων ενώ
Χάουαρντ υποσχόταν ότι η στις ομοσπονδιακές εκλογές
κυβέρνησή του θα κρατούσε πριν τρία χρόνια διαλαούσε
τα επιτόκια χαμηλότερα από σε όλους τους τόνους ότι η
ό,τι θα μπορούσαν να πετύ- εφαρμογή μιας τέτοιας ιδέας θα
χουν οι αντίπαλοί του, μια αφαιρούσε από τους κατοίκους
αόριστη υπόχεση που ήταν των πόλεων τη χαρά μιας
αδύνατο να την ελέγξει κάποιος οικογενειακής εκδρομής με το
προεκλογικά, κατά πόσο θα αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο.
ήταν αλήθεια, γιατί περιβαλλόταν Γιατί αυτό δεν μπορούσε να γίνει
από πολλά υποθετικά στοιχεία, με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του
π.χ. το ύψος του πληθωρισμού, οικογενειάρχη δεν το εξηγούσε
δηλαδή τις αυξήσεις των τιμών αλλά ο εκφοβισμός φαίνεται
που εξαρτούνται από πολλούς να έπιασε γιατί στις εκλογές
παράγοντες και δεν μπορούν να κατάφερε την πλειοψηφία δύο
προβλεφτούν με ακρίβεια.
εδρών. ΄Οταν ρωτήθηκε πως
Ο τότε αρχηγός των Εργα- εξηγεί αυτή την ξαφνική του
τικών Μαρκ Λάθαμ αναγκάστηκε αλλαγή και εισχώρησή του στους
να υπογράψει μια υπόσχεση υποστηριχτές της τεχνολογίας
να συγκρατήσει τα επιτόκια, και χρήσης των ηλεκτρικών
μια κίνηση-παγίδα που τον αυτοκινήτων απάντησε ότι αυτός
έφερνε κοντά στα θέματα που πάντοτε ήταν υποστηριχτής
επιθυμούσε να συζητήσει και του ηλεκτρικού αυτοκινήτου
να προβάλει ο Τζον Χάουαρντ. αλλά τότε μιλούσε εναντίον
Ο Σκοτ Μόρισον έσπευσε να μιας πρότασης του τότε αρχημεταχειριστεί ακόμη και την γ ο ύ τ ω ν Ε ρ γ α τ ι κ ώ ν Μ π ι λ
πρώτη γραμμή του προεκλο- Σιόρτεν που έλεγε ότι μέχρι το
γικού λόγου του Τζον Χάουαρντ, 2030 ένα μεγάλο μέρος των
της προεκλογικής εκστρατείας κυκλοφορούντων αυτοκινήτων
του 2004:
θα κινούνται με ηλεκτρικές
«Ποιον εμπιστεύεστε;» Ο μπαταρίες. Αυτό, κατά τον
΄Ανθονι Α λμπανέζ ε, όμως, Μόρισον, ήταν σαν ο Σιόρτεν να
άρπαξε γρήγορα και αντέστρεψε υπαγόρευε στους Αυστραλούς
το σ ύ ν θ η μ α το υ Μ ό ρ ι σ ο ν : τι έπρεπε να κάνουν. Δεν
«ποιον εμπιστεύεστε;» -δηλαδή χρειάζεται να είναι κάποιος
τον Αλμπανέζε ή τον Μορισον;
Μακρόν, σχολιάζει ο Τόνι Ράιτ,
Να σημειώσουμε, όμως, εδώ να παρατηρήσει ότι τέτοιες
ότι οι τιμές της βενζίνης και των εξηγήσεις περιέχουν «ψέματα».
επιτοκίων ήδη κινούνται προς
Τελευταία σημειώθηκαν οι
τα επάνω, ενώ στα πράγματα διαδηλώσεις στη Μελβούρνη
βρίσκεται η κυβέρνηση Μόρισον. μπροστά από το Κοινοβούλιο
Οι τιμές της βενζίνης στην της Βικτόριας. Οι διαδηλωτές
Καμπέρα, το Χόμπαρτ και το είναι φανατικοί αντιεμβολιαστές
Περθ τις τπρώτεςς εβδομάδες που διαδηλώνουν εναντίον

το υ ε μ β ολ ι α σ μ ο ύ κα ι τω ν
π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ι κώ ν μ έ τ ρ ω ν το υ
εγκλεισμού και δείχνουν με
την επίδειξη μιας αγχόνης τις
άγριες διαθέσεις τους προς
τον πολιτειακό πρωθυπουργό
Ντάνιελ ΄Αντριους. ΄Ολα αυτά
συμβαίνουν τη στιγμή που
περισσότεροι από το 90% των
κατοίκων της Βικτόριας έχουν
εμβολιαστεί, τα περιοριστικά
μέτρα έχουν δραστικά χαλαρώσει και η κατάσταση έχει
επανέλθει στην καθημερινή
κανονικότητα. Οι περισσότεροι
διαδηλωτές φαίνεται να πρόσ κ ε ι ν τα ι σ τα κό μ μ α τα το υ
Συνασπισμού ή σε ακροδεξιές
οργανώσεις ή στο κόμμα του
δ ι σ ε κα το μ μ υ ρ ι ο ύ χο υ Κ λά ι β
Πάλμερ “United Australia
Party” που είναι πολιτικό κόμμα
εναντίον των εμβολιασμών και
που συχνά πυκνά πλημμυ-ρίζει
τις εφημερίδες των μεγαλοπόλεων με διαφημίσεις κατά
των άλλων κομμάτων και των
υποστηρικτών λήψης μέτρων
κατά της κλιματικής αλλα-γής.
Στις διαδηλώσεις της Μελβούρνης συμμετείχαν φιλελεύθεροι βουλευτές και ο Γράιγκ
Κέλλι, κοινοβουλευτικός αρχηγός
του κόμματος του Πάλμερ.
Το ενδιαφέρον βρίσκεται
στο ότι ο Σκοτ Μόρισον άρχισε
ν α μ ι λά κα τά τω ν μ έ τ ρ ω ν
εγκλεισμού, να εκφράζει την
αλληλεγγύη του προς τους
διαδηλωτές και να μεταχειρίζεται
μια διπλή γλώσσα. Από τη
μια συγχαίρει την κυβέρνησή
του που πήρε μέτρα για τον
εμβολιασμό των Αυστραλών
και την προστασία της δημόσιας υγείας και από την άλλη
δηλώνει ότι κατανοεί την αγανάκτηση των διαδηλωτών και
είναα καιρός οι κυβερνήσεις
(οι πολιτειακές) να αφήσουν
τους Αυστ ραλούς ήσυχους
και να μην τους λένε τι να
κάνουν. Με αυτό τον τρόπο ο
Μόρισον κλείνει το μάτι στους
διαδηλωτές και τους φίλους
τους, που οι περισσότεροι
είναι οπαδοί του κόμματος
του Πάλμερ, να δώσουν τις
δεύτερες προτιμήσεις τους
στον Συνασπισμό ώστε να
επανεκλεγεί. Δηλαδή προσπαθεί
να φανεί κατά το λεγόμενο
«και με τον αστυφύλακα και
με τον χωροφύλακα». Ο Μόρισον είναι οπαδός της μικράς
κυβέρνησης, δηλαδή οι κυβερνήσεις να αναμειγνύονται όσο
το δυνατόν λιγότερο με την
οικονομία και τις υποθέσεις των
πολιτών. Η γραμμή αυτή έχει
επισύρει κριτική εναντίον του
ότι αποφεύγει να αναλαμβάνει
ευθύνες και να προσφέρει ηγεσία στα προβλήματα της χώρας.
Το προεκλογικό κλίμα άρχισε
από καιρό αλλά η επίσημη
προεκλογική εκστρατεία φαίνεται ότι θ’ αργήσει ακόμη να
ανακοινωθεί. Το αβέβαιο αυτό
προεκλογικό κλίμα θα συνεχιστεί κατά την περίοδο των
εορτών και για τους πρώτους
μερικούς μήνες του 2022. Στο
διάστημα αυτό ο κ. Μόρισον
θα προσπαθεί να δοκιμάζει τα
νερά, να εκμεταλλευτεί πιθανά
λάθη τακτικής της ηγεσίας των
Εργατικών και να προβάλει τον
εκφοβισμό ή τον μπαμπούλα
μιας πιθανής νίκης του Εργατικού κόμματος. Ωστόσο, το
θέμα είναι πώς θα αντιδράσει
και πώς θα χειριστεί τα ζητήματα
η σημερινή αντιπολίτευση που
φιλοδοξεί να είναι η επόμενη
κυβέρνηση.
(Ο Δρ Χρήστος Ν. Φίφης
είναι επίτιμος ερευνητής στη
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου La Trobe)
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Ειδήσεις - Ρεπορτάζ

Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Στο επίκεντρο τα 150 τρισ. δολλάρια

Κεντρικοί τραπεζίτες, εκπρόσωποι «επενδυτικών κεφαλαίων»,
ασφαλιστικών ομίλων κ.ο.κ. πήραν
τη «σκυτάλη» από τους πολιτικούς
ηγέτες στη Γλασκώβη, στη Διεθνή
Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα
(COP26), επιχειρώντας να βρουν
τα κατάλληλα «εργαλεία» για τη
διοχέτευση τεράστιων κεφαλαίων
στις μπίζνες της «πράσινης» ανάπτυξης, με έμφαση σε υποδομές
και άλλες επενδύσεις στις «αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες
οικονομίες».
Οπως ανέφερε η Αμερικανίδα
υπουργός Οικονομικών, Τζάνετ
Γέλεν, οι σχετικές επενδύσεις
αναμένεται ότι θα «στοιχίσουν»
περίπου 100 - 150 τρισ. δολάρια
τις επόμενες τρεις δεκαετίες, προσφέροντας «τεράστιες δυνατότητες
ανάπτυξης». Σε αυτό το πλαίσιο,
ανακοίνωσε τη στήριξη των ΗΠΑ
σε έναν νέο μηχανισμό κεφαλαίων,
που θα εκδίδει «πράσινα ομόλογα»
για επενδύσεις και θα εξασφαλίζει
κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση
για «πράσινες» επενδύσεις σε
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και σε «βιώσιμες υποδομές»
αναπτυσσόμενων χωρών.
Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης
της Αγγλίας Μ. Κάρνεϊ, που
σήμερα έχει αναλάβει το ρόλο του
απεσταλμένου του ΟΗΕ για το
Κλίμα, ανέφερε πως οι τράπεζες, τα
funds, τα ασφαλιστικά μονοπώλια
κ.ά. θα πρέπει να προωθήσουν
περαιτέρω την υπόθεση των «πράσινων» επενδύσεων, κάνοντας το

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών στη Γλασκώβη. Περί ...τρισεκατομμυρίων ο λόγος.
«ένα βήμα παραπάνω» πέρα από
τις κρατικές αρχές. Σε αυτήν την
κατεύθυνση, παρουσιάζοντας τη
λεγόμενη «Χρηματοδοτική Συμμαχία της Γλασκόβης για το Net
Zero» (για τις μηδενικές εκπομπές
άνθρακα), που αναφέρεται ότι
συγκεντρώνει κεφάλαια 130 τρισ.
δολαρίων, είπε χαρακτηριστικά:
«Τα λεφτά είναι εδώ - αλλά αυτά τα
λεφτά χρειάζονται πρότζεκτ μηδενικών εκπομπών και μετά υπάρχει
τρόπος να τον κάνουμε αυτόν
έναν πολύ, πολύ δυνατό “ενάρετο
κύκλο”»...
Ο δε κεντρικός τραπεζίτης της
Κίνας, Γι Γκανγκ, ανακοίνωσε πως

το Πεκίνο ετοιμάζει νέα εργαλεία
νομισματικής πολιτικής, ώστε να
κάνουν πιο προσιτές τις επενδύσεις
χρηματοπιστωτικών οργανισμών
σε «πράσινα» αναπτυξιακά σχέδια.
Νωρίτερα, ο ειδικός επιτετραμμένος των ΗΠΑ για το Κλίμα,
Τζον Κέρι, δήλωσε ότι με τις πιο
πρόσφατες δεσμεύσεις που έγιναν
στη σύνοδο της Γλασκόβης, περίπου το 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ
καλύπτεται τώρα από εφαρμόσιμα
σχέδια για την κλιματική αλλαγή.
«Ωστόσο αυτό σημαίνει ότι το 35%
δεν καλύπτεται. Και δεν μπορούμε
να επιτύχουμε χωρίς αυτό το
35%», ανέφερε.

Να μείνουν κάτω από τον βυθό
οι υδρογονάνθρακες

Το παγκόσμιο κίνημα ενάντια
στην Κλιματική Αλλαγή έχει ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα των ορυκτών καυσίμων: «Τα αποθέματα
ορυκτών καυσίμων πρέπει να
μείνουν εκεί που βρίσκονται, κάτω
από το έδαφος, κάτω από το
βυθό».
Το αίτημα αυτό δεν είναι κάτι
γενικό και αφηρημένο που αφορά
κάποιες μακρινές περιοχές, σημαίνει αγώνας ενάντια στις εξορύξεις
φυσικού αερίου στην «Κυπριακή
ΑΟΖ» και στους ανταγωνισμούς
ανάμεσα στις Μεγάλες και στις
Μικρές δυνάμεις για τον έλεγχο των
αποθεμάτων.
Οι αγώνες ενάντια στην κλιματική αλλαγή, για την προστασία
και σωτηρία του πλανήτη, στρέφονται ενάντια στις γεωτρήσεις και
τις εξορύξεις ορυκτών καυσίμων

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.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΘΑΝΟΥ ΒΑΒΙΤΣΑ

Tα μέλη του Εργατικού
Συνδέσμου ΠΛΑΤΩΝ, εκφράζοντας
και τα αισθήματα της ευρύτερης
Δημοκρατικής Παροικίας της
Αδελαΐδας, τιμούμε το έργο, την
προσφορά και τον άνθρωπο Θάνο
Βαβίτσα, στη Μελβούρνη.
Ε ί χα μ ε τ η ν τ ι μ ή ν α τ ο ν
φιλοξενήσουμε στην Νότια
Αυστραλία όπου μας είχε
επισκεφθεί και είχε επαφές με
την παροικία. Πιο συγκεκριμένα
είχε μιλήσει στο Ολύμπικ Χωλ
πα ρ ο υ σ ί α π λ ή θ ο υ ς κό σ μ ο υ .
Αντικείμενο εκείνης της ομιλίας
ήταν η συγκρότηση και η
λειτουργία του ΣΑΕ.
Μεταξύ των άλλων είχε εισηγηθεί και η θέση αυτή είχε γίνει
πολιτική από την Ομοσπονδία
Κοινοτήτων: «Οι Κοινότητες
-είχε πει ο Θάνος Βαβίτσας-

και αναπόφευκτα ενάντια στους
ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των
πετρελαίων, του φυσικού αέριου,
των αγωγών και των διαδρομών
των ορυκτών καυσίμων.
Ο καπιταλισμός στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται ούτε για
το περιβάλλον ούτε για την ειρήνη.
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε
να έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα
σταματήσουν οι εξορύξεις και
οι ανταγωνισμοί με τις διάφορες
«Συνόδους Κορυφής για το Κλίμα».
Αντίθετα, σημαίνει ότι έχουμε να
παλέψουμε εδώ και τώρα για την
προστασία του περιβάλλοντος
και για το σταμάτημα των ανταγωνισμών για τον έλεγχο και την
εκμετάλλευση των αποθεμάτων
αυτών.
Ο δρόμος της μοιρασιάς των
ΑΟΖ και του φυσικού αερίου

στην Ανατολική Μεσόγειο και των
ανταγωνισμών οδηγούν αναπόφευκτα και στις ιμπεριαλιστικές
πολεμικές επεμβάσεις με καταστροφικές επιπτώσεις σε όλα τα
επίπεδα.
Στο κέντρο των ανταγωνισμών
αυτών βρίσκονται και οι κυβερνήσεις Αναστασιάδη και Μητσοτάκη που δίνουν χέρι φιλίας και
συνεργασίας στα κράτη- τρομοκράτες και σφαγείς της περιοχής
όπως του Ισραήλ και της Αιγύπτου.
Οι μόνοι χαμένοι από τους
ανταγωνισμούς και τις πολεμικές
εξορμήσεις των κυβερνήσεων για
τον έλεγχο των κοιτασμάτων είναι
η εργατική τάξη και οι φτωχοί των
χωρών της περιοχής.
«ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ»
Phaedon Vass

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

δ ι α χω ρ ί ζο υ ν τ η θ έ σ η τ ο υ ς
από οποιαδήποτε απόπειρα
συζήτησης για μεταβίβαση των
ναών τους στην κατεστημένη
Εκκλησία ή για την οποιαδήποτε
συμφωνία με αυτήν την Εκκλησία,
είτε στην Ελλάδα, είτε στην
Κωνσταντινούπολη, είτε στην
Αυστραλία. Μακροπρόθεσμος
στόχος και επιδίωξη των Κοιν οτ ή τω ν π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι ο
πλήρης διαχωρισμός Κράτους και
Εκκλησίας».
Όλοι οι Δημοκρατικοί άνθρωποι
της Ελληνικής Παροικίας αποχαιρετούν έναν γνήσιο αγωνιστή,
έναν τίμιο άνθρωπο που στάθηκε
σημαιοφόρος στους αγώνες του
Ελληνισμού για την αποκατάσταση
της Δημοκρατίας στην Ελλάδα και
την καλυτέρευση των συνθηκών
διαβίωσης των Ελλήνων της
Αυστραλίας.
Ο Εργατικός Σύνδεσμος
ΠΛΑΤΩΝ εκφράζει τα θερμά
συλλυπητήρια σε όλους τους
συγγενείς και φίλους του.

Αιωνία του η μνήμη
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος, Γιάννης Λεσσές

Νίκησαν οι εργαζόμενοι
στην COSCO!

Ικανοποιήθηκαν τα περισσότερα αιτήματα του πολυήμερου
αγώνα στην COSCO όπως ανακοινώθηκε στο συλλαλητήριο
τόσο της Αθήνας όσο και του
Πειραιά από τους εκπροσώπους
το υ Σ ω μ α τ ε ί ο υ Ε Ν Ε Δ Ε Π μ ε
τους διαδηλωτές να ξεσπούν σε
συνθήματα και χειροκροτήματα.
Η εξέλιξη είναι νίκη για τους
λιμενεργάτες που από την πρώτη
στιγμή έδωσαν τη μάχη για
δημιουργία ασφαλών συνθηκών
εργασίας, για να επιστρέφουν σώοι
σπίτια τους οι εργαζόμενοι.
Η COSCO αναγκάστηκε να
δεχτεί και να ικανοποιήσει τα
περισσότερα αιτήματα των εργαζομένων! Η αδιαλλαξία έσπασε
με την αποφασιστική πάλη των
εργαζομένων στο λιμάνι.
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ΜΑΤ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Τσάκισαν στο ξύλο αυτούς
που έσβηναν τις φωτιές!

Καταγγελία πως ακρωτηριάστηκε
στο δάχτυλο από κροτίδα των ΜΑΤ
εποχικός πυροσβέστης. Έπνιξαν με
χημικά την ειρηνική διαδήλωση έξω
από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας.
Οι πυροσβέστες, που το καλοκαίρι
χαρακτηρίζονταν ήρωες, σήμερα
γνώρισαν από πρώτο χέρι τι θα πει
αστυνομική καταστολή.
Στο μεταξύ, σοκάρει η καταγγελία
για ακρωτηριασμό εποχικού
πυροσβέστη από κροτίδα των ΜΑΤ
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
που πραγματοποιήθηκε έξω από
το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας.
Με ανάρτησή τους στο Facebook,
οι «Εποχικοί πυροσβέστες», γνωστοποίησαν πως συνάδελφός τους έπεσε
θύμα της αστυνομικής βίας.
«Αυτό που έκανε σήμερα η
κυβέρνηση δεν έχει προηγούμενο.
Ε π έ μ β α σ η τ ω ν Μ ΑΤ σ ε μ ι α
ειρηνική πορεία Πυροσβεστών.
Ακρωτηριασμός στο δάχτυλο
συναδέλφου Εποχικού απο κροτίδα
ματατζιδων. Ο ανθελληνισμός σε όλο
του το μεγαλείο. Αυτοί είναι που μας
κυβερνούν.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ»

Αργότερα έγινε γνωστό, από
επικοινωνία του ΑΠΕ-ΜΠΕ με
μέλη του πανελλήνιου σωματείου
συμβασιούχων πυροσβεστών, πως
ο πυροσβέστης έχει τραυματιστεί
στην παλάμη του χεριού του και
χειρουργείται.
Μιλώντας στο documentonews.
gr ο αντιπρόεδρος του Πανελληνίου
Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Θάνος Ψαρόπουλος,
επιβεβαίωσε πως υπήρξε βαθύς
τραυματισμός Πυροσβέστη από
χειροβομβίδα κρότου λάμψης των
ΜΑΤ αλλά όχι ακρωτηριασμός.
Στη διάρκεια της κινητοποίησης,
στην οποία συμμετείχαν περίπου 800
με 1.000 πυροσβέστες, η αστυνομία
προχώρησε σε ρίψη χημικών ενώ
έγινε χρήση και νερού υπό πίεση.
Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε
προσαγωγές.

Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν ΓΑ Δ Α , ο
αστυνομικός διαμεσολαβητής
κάλεσε τους συγκεντρωμένους να
απομακρυνθούν από το οδόστρωμα,
προκειμένου να διασφαλισθεί η
απρόσκοπτη και ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων και να μην διαταραχθεί η κοινωνικοοικονομική ζωή
στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για
να μην παρεμποδιστεί η μετακίνηση
των πολιτών - ασθενών στα παρακείμενα νοσηλευτικά ιδρύματα
(Ιατρικό Κέντρο, Υγεία, Μητέρα, Ιασώ
και Εμβολιαστικό Κέντρο Αμαρουσίου).
Οι συγκεντρωμένοι που ήρθαν
στην Αθήνα απ’ όλη την Ελλάδα
αντιδρούν «στις εξελίξεις που
επηρεάζουν άμεσα την πορεία του
Πυροσβεστικού Σώματος, μετά
και την ιδιαίτερα δύσκολη φετινή
αντιπυρική περίοδο», ζητώντας
την ενίσχυση του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Αντιπροσωπεία των διαδηλωτών
ζήτησε να συναντηθεί με την
πολιτική ηγεσία του υπουργείου
για να συζητήσουν για τα αιτήματά
τους. Εξερχόμενα από το κτίριο τα
μέλη της αντιπροσωπείας δήλωσαν
ότι είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία
με τον υφυπουργό Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Ε υ ά γ γ ε λ ο Το υ ρ ν ά , ό π ο υ τ ο υ
παρέδωσαν το ψήφισμά τους.
«Ο υφυπουργός μας είπε πώς θα
μελετήσει το ψήφισμα, ωστόσο δεν
μας έδωσε καμία απάντηση για τα
αιτήματά μας», δήλωσαν τα μέλη της
αντιπροσωπείας.
«Στο έλεος χωρίς καμία στήριξη»
«Ο κ. Μητσοτάκης επιφύλασσε
για τους πυροσβέστες, τους ‘’ήρωες
των πυρκαγιών’’ την ίδια ακριβώς
αντιμετώπιση που είχε και στους
υγειονομικούς, τους ‘’ήρωες της
πανδημίας’’.
Στην αρχή όταν τους χρειάζεται
την ώρα της κρίσης τους χειροκροτεί
στα μπαλκόνια, στη συνέχεια τους
αφήνει στο έλεος χωρίς καμία στήριξη
είτε οικονομική είτε σε έμψυχο δυναμικό.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το αρχείο του Νίκολας Τέσλα
συνέχεια από σελ. 2
Ο Χούβερ είχε αναθέσει στον
Τζον Τραμπ τα αρχεία του Τέσλα.
Και λίγο καιρό μετά ο Τζον Τραμπ
ενημέρωνε τον Χούβερ ότι τα
αρχεία του Τέσλα δεν έχουν καμμία
στρατιωτική εφαρμογή, και ότι λείπουν
κάποια στοιχεία των εγγράφων. Και
ο Τζον Τραμπ έστειλε μία επιστολή,
ούτε καν εμπιστευτική στον Χούβερ.
Γιατί όμως στέλνει μία επιστολή μή
διαβαθμισμένη; Που βρίσκονται
άραγε τα στοιχεία που λείπουν; Γιατί
επελέγει για πρόεδρος των ΗΠΑ ο
Ντόναλντ Τραμπ; Γιατί ο μοναδικός
πρόεδρος των ΗΠΑπου δεν έχει
ξεκινήσει κανέναν πόλεμο εναντίον
καμμίας χώρας είναι ο Ντόναλντ
Τραμπ; Τι κρύβεται πίσω από τις
μυστικές συνομιλίες Τραμπ-Πού τινΚιμ Γιονγκ Ουν; Για ποιο λόγο ξαφνικά
επί Τραμπ, τα συμφέροντα των ΗΠΑ
ήταν διαφορετικά του ΝΑΤΟ; Ποιος
ο ρόλος της εταιρείας επιστημονικών
ερευνών Τραμπ; Πολλοί λένε πως τα
στοιχεία που λείπουν από τα έγγραφα
Τέσλα, βρίσκονται στην κατοχή της
οικογένειας Τραμπ, και δεν άφησε
η οικογένεια Τραμπ να πέσουν τα
στοιχεία στα χέρια των ανθρώπων του
βαθέως κράτους, του παρακράτους
των ΗΠΑ, της μαφίας. Γιατί άραγε
είχε περιστέρια ο Τέσλα; Ίσως γιατί
τα περιστέρια να τα χρισιμοποιούσε
για να διαπιστώσει διαταραχές του
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην
περιοχή, επειδή τα περιστέρια έχουν
την ικανότητα να τις καταλαβαίνουν,
και δεύτερον πιθανότατα τα
χρησιμοποιούσε ως ταχυδρόμους.
Πιθανόν ο Ντ. Τραμπ φυλάει την
τεχνολογία για να την εξελίξει και να
την προσφέρει στην ανθρωπότητα.
Επέλεξαν τον Ντ. Τραμπ ίσως
γιατί ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος
και επειδή οι προθέσεις του για
την ανθρωπότητα ήταν αγνές.

Το ΝΑΤΟ είναι φιλοπολεμικό και
φιλοευρωπαϊκό,και ο Τραμπ
βρίσκόταν στην αντίθετη μεριά
της παγκοσμιοποίησης. Ο Τραμπ
ήταν στην πλευρά της ειρήνης. Και
ας ελπίσουμε ο αντικαταστάτης
του Τραμπ, ή ο ίδιος ο Τραμπ να
διαλύσει την ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ
το ίδιο συνσικάτο. Να σημειώσω
ότι υπάρχει και η εξωγήϊνή
τεχνολογία και πριν από λίγα χρόνια
δημοσιεύθηκαν φωτογραφίεςβίντεο και αρχεία που αφορούσαν
υποθέσεις εξωγήϊνης παρουσίας από
το 1957 ως το 2010. Γιατί πρέπει
κάποια στιγμή να αποκαλυφθεί στην
ανθρωπότητα, ότι δεν είμαστε μόνοι
στο αχανές αυτό σύμπαν. Έχουμε
εξωγήϊνους γείτονες και καλούς
και κακούς. Η αποκάλυψη γίνεται
σιγά-σιγά, γιατί αν γίνει απότομα
θα καταρρεύσουν πολλά σάπια
συστήματα, οικονομικά, πολιτικά και
θρησκευτικά, και η ανθρωπότητα αν
δεν είναι προετοιμασμένη γιαυτήν την
μεταβολή-μετάβαση θα συγκλονισθεί
τρομερά.
Υπάρχει άραγε ζωή μόνον στην
γή, ή πανσπερμία; Όταν δηλ ο
γεωργός σπίρει το χωράφι του
θα φυτρώσει μόνον ένα σιτάρι;
Ένας μόνον σπόρος; Όσο για την
πυρηνική ενέργεια ανακαλύφθηκε
για να εξυπηρετηθούν οι λαοί, και
όχι να χρησιμοποιηθεί από τους
πολεμοχαρείς για καταστροφές.
Ο δρ Μπερνστάϊν, βλέποντας ότι
οι εφευρέσεις του μπορούσαν να
γίνουν όπλα μαζικής καταστροφής
τις κατέστρεψε, εξαφανίζοντας και τα
αρχεία του.
Όσο για τις εκλογές του 2028,
μερικοί φίλοι μου υποστηρίζουν ότι την
προεδρία στις ΗΠΑ θα διεκδικήσει η
κόρη του Ντ. Τραμπ, η Ιβάνκα Άριελ.
Δημ. Θεοδωρίδης
Αδελαϊδα
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Παροικιακές Εκδηλώσεις

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου η Κυπριακή Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας τίμησε την 61η επέτειο της
Κυπριακής Ανεξαρτησίας με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της Κοινότητας στο
Welland. Στη φωτογραφία, μαζί με το Τμήμα Κυριών, ο Πρόεδρος Ανδρέας Ευδωκίου.
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Στη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 61 χρόνια της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, η Κυπριακή
Κοινότητα τίμησε για τις υπηρεσίες τους, τους βετεράνους, Αντώνη Μαρίνο, Γρηγόρη
Χριστοφόρου, Γιαννή Κτωρή, Μαρία Σταμάτη και Μαρούλα Μαρνέρου

Από αριστερά, ο πρώην Πρόεδρος Χρήστος
Ιωάννου, η βοηθος του Πρωθυπουργού Τζινγκ Λι, ο
Αντώνης Μαρίνος και ο Πρόεδρος Ανδρέας Ευδωκίου

Η συντροφιά της φωτογραφίας, από την εκδήλωση για τον
Μίκη Θεοδωράκη της Ελληνικής Ορθ. Κοινότητας Ν.Α.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΑΛΛΑΖΟΥΝ.

DETROS0003_SME_C_280x180

Οι πολλαπλοί λογαριασμοί επαγγελματικής σύνταξης εφάπαξ (super) κοστίζουν
εκατομμύρια στους Αυστραλούς σε χρεώσεις και ασφάλιστρα, κι έτσι η Αυστραλιανή
Κυβέρνηση αλλάζει το σύστημα. Από την 1η Νοεμβρίου, ο λογαριασμός εφάπαξ ενός
εργαζόμενου θα τον ακολουθεί όταν αλλάζει θέση εργασίας. Εάν ένας εργαζόμενος δεν
επιλέξει συνταξιοδοτικό ταμείο, οι εργοδότες πρέπει να χρησιμοποιήσουν την πύλη
ATO της εφορίας για να ζητήσουν στοιχεία σχετικά με το υφιστάμενο συνταξιοδοτικό
ταμείο του νέου εργαζόμενου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι να
κάνετε, επισκεφθείτε το yoursuper.gov.au

Το Μέλλον σας. Το Εφάπαξ σας.

Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Καμπέρα.

Η παρέα του Νίκου Φροσσινάκη και του Δημήτρη Δημόπουλου, στην εκδήλωση τιμής για τον Μίκη Θεοδωράκη

ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ: Ακόμη δυο στιγμιότυπα από την εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας για τον Μίκη Θεοδωράκη
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Ο Χρήστος Βλάχος με την παρέα του στην εκδήλωση
τιμής για τον Μίκη Θεοδωράκη στο Ολύμπικ Χωλ

Ο πρώην Πρόεδρος της ΕΟΚΝΑ Νίκος Πορτέλος με
τη συντροφιά του στο Ολύμπικ Χωλ

Δεξιά η σύμβουλος Ελένη Γλαρού με τη συντροφιά
της στην εκδήλωση για τον Μ. Θεοδωράκη

ΚΑΛΑ ΝΕΑ.
Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΜΕΙΏΝΕΙ
ΤΙΣ ΕΚΠΌΜΠΕΣ
ΑΕΡΙΏΝ ΣΤΌ 20%
από το 2005.

Η Σύλβια Κασσουδάκη, ο π. Παναγιώτης και ο π.
Ιωάννης στην εκδήλωση για τον Θεοδωράκη

Ο Σάββας Σπύρογλου και ο Μιχάλης Παπάζογλου
μετά της συζύγου του - στην εκδήλωση Μ. Θεοδωράκη

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΣΤΌΝ
ΙΣΤΌΤΌΠΌ POSITIVEENERGY.GOV.AU
Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Καμπέρρα. Authorised by the Australian Government, Canberra.

Το Promenade - Ο Περίπατος

Πρώτης τάξεως τάφοι στην καρδιά της Αδελαΐδας

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

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο συμπάροικος Γιώργος
Φουντάς, τέως κάτοικος Αδελαΐδας, Νότιας Αυστραλίας.
Ο Γι ώ ρ γ ο ς γ ε ν ν ή θ η κ ε
στις 3 Ιανουαρίου 1939 στο
Καστελλόριζο Ελλάδα. "Εφυγε"
στις 16 Οκτωβρίου 2021. Ηταν
82 ετών.
Ηταν ο αγαπημένος σύζυγος της Κατίνας για 59 χρόνια.
Ο Γιώργος ήταν πατέρας
και πεθερός του Εμμανουήλ
και της Kate, του Anthony και
της Christina, και της Μαρίας.
Επίσης παππούς του Γιώργου
και της συζυγου του Ally και
προπάππος του Leonardo και
Elias.
Θα ζει για πάντα στη μνήμη
των συγγενών και φίλων στην

Αυστραλία και στο εξωτερικό.
Η κηδεία του έγινε στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών υπό του π.
Ιωάννη Κονιδαρη.
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Καλό ταξίδι Στέλλα Σαγιά

Εφυγε πριν λίγες ημέρες
για το μακρινό ταξίδι η συμπάροικος Στέλλα Σαγιά.
Η α ε ί μ ν η σ τ η Στ έ λ λα
γεννήθηκε στο χωριό Λαχανιά
Ρόδου, στην Ελλάδα στις 13
Μαρτίου 1926 και απεβίωσε
στην Αδελαΐδα Νότιας
Αυστραλίας στις 16 Οκτωβρίου
2021 σε ηλικία 95 ετών.
Η Στέλλα ήταν η αγαπημένη σύζυγος του αείμνηστου
Σταμάτη, λατρευτή μητέρα του
Γιάννη και της συμβιας του
Μιράντα.
Επίσης, λατρευτή γιαγιά της
Ella.
Θα ζει για πάντα στη μνήμη
των αδελφιών της και όλων των
συγγενών και φίλων της στην
Αυστραλία και στο εξωτερικό.
Η κηδεία έγινε, υπό του π.

Βασίλη Αποστόλου από τον
ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
Θέμπαρτον και η ταφή έγινε
στο Centennial Park.

Κηδεύτηκε η Φωτεινή Ατσικμπάση

πρόγιαγια των Leo, Azalia,
Layla, Stefan, Siana.
Η κηδεία της έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
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Υστατο χαίρε στη Βαρβάρα Κουφιδάκη

"Εφυγε" πρόσφατα η
γνωστή σε όλους Βαρβάρα
Κουφιδακη τέως κάτοικος της
Αδελαΐδας.
Ο αείμνηστη Βαρβάρα
γεννήθηκε στο Κολίρι Πύργου
Ηλείας στις 29 Μαϊου 1944.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα την
1η Νοεμβρίου 2021 σε ηλικία
77 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του αείμνηστου Αντώνη. Επίσης
αγαπητή μητέρα και πεθερά της
Μαρίας και Γιάννη, Χάρη και
Ιωάννας και του Χρήστου. Επίσης ήταν η λατρευτή γιαγιά των
Dimi, Antoni, Panae, Victoria,
Bianca, Tony, Peter και Stefan.
Η κηδεία έγινε, υπό του π.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
Ετοιμάζουν στρατιωτικό νοσοκομείο

Το «υπουργείο δημοσίων
έργων και μεταφορών» του
ψευδοκράτους εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει το
προσχέδιο «πρωτοκόλλου»
για την κατασκευή στρατιωτικού νοσοκομείου 100 κλινών
στην κατεχόμενη Κερύνεια,
σύμφωνα με την «Ντιγιαλόγκ».
Η απόφαση που δημοσιεύτηκε στην «εφημερίδα της
κυβερνήσεως» αναφέρεται
στη «συμφωνία οικονομικής
και χρηματοοικονομικής
συνεργασίας» που υπεγράφη
μεταξύ της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Τουρκίας
και του ψευδοκράτους, όπως
μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών.
«Στην ανακοίνωση υπογραμμίστηκε ότι το έργο εγκρίθηκε από την Άγκυρα και
αναφέρθηκε επίσης ότι η γη
είναι στη χρήση της Διοίκησης
των Χερσαίων Δυνάμεων και
των Τουρκοκυπριακών Ειρηνευτικών Δυνάμεων», γράφει η
εφημερίδα.

Εκλεψαν 205
πορτοκαλιές!
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Εφυγε πριν λίγες ημέρες
γ ι α το μ α κ ρ ι ν ό τα ξ ί δ ι η
συμπάροικος Φωτεινή
Ατσικμπάση.
Η αείμνηστη Φωτεινή
γεννήθηκε στην Καλλονή
Μυτιλήνης, Ελλάδα στις 6
Ιουνίου 1940 και απεβίωσε
στην Αδελαΐδα Νότιας
Αυστραλίας στις 24 Οκτωβρίου
2021 σε ηλικία 81 ετών.
Η Φωτεινή ήταν η αγαπημένη σύζυγος του Νικολάου για
63 χρόνια.
Επίσης μητέρα και πεθερά
της αειμνήστου Ελένης, του
αειμνήστου Πήτερ, του Κώστα
και της Μαρίας.
Ηταν επίσης η αγαπημένη
γιαγιά των Alexia και Arti,
Christopher και Thea, Nicole
και Jose, Peter και Taisha,
Nicholas και Christina, AthinaMarie και Carlo. Επίσης

“Greek Tribune”, December 2021
Διεθνείς Ειδήσεις
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βασίλη Αποστόλου από τον
ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
Θέμπαρτον.

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

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

Ένας καλλιεργητής εσπεριδοειδών στο Ρίβερλαντ της
Νότιας Αυστραλίας έμεινε
να ξύνει το κεφάλι του αφού
205 δέντρα κλάπηκαν από
το έδαφος του κτήματός του
λιγότερο από μία εβδομάδα
αφότου τα φύτεψε.
Ο Jeff Knispel καλλιεργεί
ε σ π ε ρ ι δ ο ε ι δ ή κο ν τά σ το
Waikerie.
Ο κ. Knispel, ο οποίος
είναι ο ιδιοκτήτης της γνωστής
εταιρίας χυμών του Nippy’s
Group, είπε ότι περισσότερα από 200 δέντρα είχαν

ξεριζωθεί από το έδαφος και
είχαν εξαφανισθεί, σχεδόν
χωρίς κανένα ίχνος.
Να σημειωθεί ότι στην
αγροτική κοινότητα της
περιοχής, υπάρχει μεγάλη
πικρία και δυσαρέσκεια σε
πολλούς εσπεριδοκαλλιεργητές διότι τα τελευταια χρόνια
πολλοί έχουν εγκαταλείψει τα
κτήματα τους ή βρίσκονται στα
πρόθυρα της χρεωκοπίας.
Διότι οι πολιτικές του κράτους
δίνουν κίνητρα και δυνατότητες
στις μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τις καλλιέργειες και την παραγωγή τους
σπρώχνοντας σταδιακά τους
μικρούς αγρότες έξω από την
παραγωγή.

Τουρκικές προκλήσεις

Στη διάρκεια συνάντησης
που είχαν ο ηγέτης του
ακροδεξιού κόμματος
εθνικιστικής δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν πόζαραν μπροστά
στον φακό, κρατώντας
προκλητικά ένα χάρτη των
«τουρκικών χωρών», μέσα
στον οποίον συμπεριλαμβάνονται τουρκόφωνες χώρες
της κεντρικής Ασίας αλλά και
περιοχές που ζουν μοσουλμάνοι που η Τουρκία θεωρεί
«ομογενείς», όπως στην
Ρωσία, στα νότια Βαλκάνια
κ.α.
Αξιοσήμειωτο είναι ότι στο
χάρτη είναι μεταξύ άλλων
η Θράκη και η Κύπρος, που
φέρονται ότι ανήκούν στον
«τουρκικό κόσμο».
Αυτό συνέβη κατά τη
διάρκεια τετ α τετ που είχαν
στο προεδρικό μέγαρο της
Άγκυρας οι δυο Τούρκοι πολιτικοί προκειμένου να συζητήσουν τις πολιτικές εξελίξεις
και την πορεία της κυβερνητικής τους συνεργασίας.

Πρόσφυγες μπαλάκι
πινγκ πονγκ

Με χιλιάδες πρόσφυγες
και μετανάστες να έχουν
παγιδευτεί στους σφοδρούς
ανταγωνισμούς ΗΠΑ, ΕΕ και
Ρωσίας, στα ύψη παραμένει
η ένταση στα σύνορα της
Λευκορωσίας με την Πολωνία,
ο πρωθυπουργός της οποίας
ζήτησε την παρέμβαση του
ΝΑΤΟ, ενώ η Μόσχα δηλώνει
έτοιμη για να βοηθήσει στην
εκτόνωση της κρίσης.
Το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει
«συγκεκριμένα βήματα» για
τη “μεταναστευτική κρίση” στα
σύνορα με τη Λευκορωσία,
δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι, προσθέτοντας ότι η
Πολωνία, η Λιθουανία και η
Λετονία ενδέχεται να ζητήσουν
διαβουλεύσεις υπό το Άρθρο 4
του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Υπό το συγκεκριμένο
άρθρο η κάθε συμμαχική χώρα
μπορεί να αιτηθεί διαβουλεύσεων, όταν κατά την άποψή
της αντιμετωπίζει απειλή για
την εδαφική της ακεραιότητα,
την πολιτική ανεξαρτησία της ή
την ασφάλειά της.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η
Ρωσία είναι έτοιμη για να
βοηθήσει στην εκτόνωση της
κρίσης, όπως ανέφερε το
ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων
RIA, επικαλούμενο συνέντευξη
του Ρώσου προέδρου.

Κόντρα με πυραύλους

Η Ρωσία ανέφερε χθες ότι
προχώρησε σε δοκιμαστική
εκτόξευση ενός πυραύλου,
στοχεύοντας έναν από τους
παλαιότερους δορυφόρους
της που βρισκόταν σε τροχιά,
μία εξέλιξη που προκάλεσε την
αντίδραση των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ.
Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την

Ρωσία ότι προχώρησε σε μία
«επικίνδυνη και ανεύθυνη»
εκτόξευση αντιδορυφορικού
πυραύλου, κάνοντας λόγο
για προσπάθεια «επίδειξης
ισχύος» που απείλησε την
ασφάλεια των αστροναυτών
που βρίσκονται στον Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό.
Από την πλευρά του ο
Ρώσος υπουργός Άμυνας
Σεργκέι Σοϊγκού είπε ότι ο
ρωσικός πύραυλος έπληξε
με «χειρουργική ακρίβεια»
τον δορυφόρο «Tselina-D», ο
οποίος βρισκόταν σε τροχιά
από το 1982. «Ουδεμία απειλή
δεν αποτελούν για τη διαστημική δραστηριότητα τα θραύσματα, που προκλήθηκαν»,
δήλωσε ο ίδιος.

Ελληνο-αμερικανικά
δρώμενα...

Η παρακάτω είδηση
προέρχεται από την Εληνοαμερικανική ιστοσελίδα “Το
Καλάμι” και τη δημοσιεύουμε
με επιφύλαξη. Να σημειωθεί
ότι το “Καλάμι” είναι το έντυπο
που “έφαγε” τον πρώην υφυπουργό Αποδήμων Διαματάρη
το 2019 μετά από κάποιες
αποκαλύψεις για το άτομό του.
“Ο διορισμένος αντιπρόεδρος του αρχιεπισκοπικού
συμβούλιου ΗΠΑ και διορισμένος πρόεδρος - από τον...
αρχιεπίσκοπο - της επιτροπής
παρέλασης γιά 25 Μαρτίου
στην Νέα Υόρκη αποφάσισε
δραστικές αλλαγές, όπως π.χ.
να καταλήγει η παρέλαση στο
‘’τουρκικό Σπίτι’’, απέναντι
από τα Ηνωμένα ‘Εθνη, αυτό
που εγκαινίασε πρόσφατα ο
Ερντογάν (20 Σεπ.), παρουσία
αρχιεπ. Ελπιδοφόρου.
“Η παρέλαση (27 Μαρτίου
2022) θα είναι αφιερωμένη,
όχι στην επανάσταση ‘21,
αλλά στα 100 χρόνια της
Αρχιεπισκοπής”, αναφέρεται.

Θεοφάνους: Εκανα λάθος
Ζητάω ειλικρινά συγνώμη στην οικογένεια

Τέλος στη διαμάχη με την οικογένεια
του Παντελή Παντελίδη βάζει από
την πλευρά του ο συνθέτης Γιώργος
Θεοφάνους. Τι τονίζει:
Ο Γιώργος Θεοφάνους ζήτησε συγγνώμη στην οικογένεια του Παντελή
Παντελίδη, με αφορμή τις πρόσφατες
δηλώσεις του.
Αναγνώρισε πως έκανε λάθος τονίζοντας ότι «η απώλεια ενός παιδιού είναι
ο ύψιστος πόνος» και αν μπορούσε
θα ανακαλούσε τις δηλώσεις, καθώς
αναφέρθηκε «σε πράγματα και καταστάσεις που πλήγωσαν και στεναχώρησαν».
“Με αφορμή τις δηλώσεις μου στην
Κατερίνα Καινούργιου, αντιλαμβάνομαι
ότι έκανα λάθος και αναφέρθηκα σε
πράγματα και καταστάσεις που πλήγωσαν και στεναχώρεσαν.
Αν μπορούσα, θα ανακαλούσα άμεσα

τις δηλώσεις μου αυτές. Η απώλεια ενός
παιδιού είναι ο ύψιστος πόνος”.
“Δυστυχώς, όμως, τα λόγια αυτά
ειπώθηκαν και θα ήθελα να ζητήσω
ειλικρινά συγγνώμη.
Ακόμη, τόνισε ότι γνώρισε τον Παντελίδη από τα πρώτα του κιόλας βήματα
και ενθάρρυνε το πάθος του για τη ζωή
και τη μουσική, ενώ συμπληρώνει πως
από τη μεριά του «αυτός ο κύκλος»
με την οικογένειά του κλείνει εδώ και
κάθε αναφορά του στο εξής «θα φωτίζει
δρόμους αγάπης και γαλήνης».
“Ευτυχώς, είχα την τύχη να γνωρίσω
τον Παντελή Παντελίδη όπως δεν τον
γνώρισε ο πολύς κόσμος από τα πρώτα
του κιόλας βήματα,να αγαπήσω και να
ενθαρρύνω το πάθος του για τη ζωή και
τη μουσική”.
Υπενθυμίζεται πως ο κ. Θεοφάνους
είχε κάνει γνωστή μια ιστορία με τον
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άτυχο τραγουδιστή και ένα κομμάτι «για
μια γκόμενα στα κατεχόμενα» που είχε
γράψει, ενώ έλεγε πως θα το αποσύρει
και το πρωί «με ξυπνάνε και μου λένε ότι
σκοτώθηκε…».
Καταλήγοντας, ο Θεοφάνους ισχυρίστηκε πως μετά είδε τη μάνα του πάνω
από το μνήμα να καταριέται τον ίδιο και
τα παιδιά του, με αποτέλεσμα να κλαίει
όλη μέρα.
«Είδα τη μάνα του πάνω από το
μνήμα να καταριέται εμένα και τα παιδιά
μου. Να πεθάνουν τα παιδιά μου για
να καταλάβω τον πόνο που πέρασε.
Έκλαιγα όλη τη μέρα και έλεγα γιατί; Τα
είχε με εμένα και τη Φαίη! Η Φαίη είχε
περάσει πολύ δύσκολα» εξομολογήθηκε.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Super
Κατερίνα», η μητέρα του αδικοχαμένου
τραγουδιστή έστειλε εξώδικο στον
γνωστό μουσικοσυνθέτη.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε ο Κωνσταντίνος Μιχαήλογλου Τελευταίο αντίο στο Στέλιο Πλαγάκη

Εφυγε πρόσφατα από
τ η ζω ή ο σ υ μ π ά ρ ο ι κ ο ς
Κωνσταντίνος Μιχαήλογλου
τέως κάτοικος Αδελαίδας
Νότιας Αυστραλίας.
Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στη νήσο Κω, Ελλάδα,
στις 8 Σεπτεμβρίου 1936.
Απεβίωσε στις 30 Οκτωβρίου
2021 στην Αδελαιδα σε ηλικία
85 ετών.
Ο Κωνσταντίνος ήταν
ο αγαπημένος πατέρας
της Kally, Jenny, Helen και
πεθερος των Bill, George και
Paul.
Επίσης ήταν ο λατρευτός
παππούς της Annie, Harry,
Kosta, Tia, Conni, Sofia, Irini,
Yianna και Kosta.
Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μιχαήλογλου υπηρέτησε
για αρκετά χρόνια ως
δάσκαλος στην Ελληνική
Κοινότητα. Η Ελληνική Ορθό-

δοξη Κοινότητα Ν.Α. κατέθεσε
στεφάνι επί της σορού του.
Η κηδεία του έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Εφυγε πρόσφατα, πρόωρα
από τη ζωή ένας λεβέντης
νέος της παροικίας μας, ο Στηβ
Πλαγάκης, σε ηλικία 53 ετών.
Ο Στέλιος, γεννήθηκε στις
5 Ιουνίου 1968 και μεγάλωσε
στην Αδελαϊδα. Απεβίωσε
στις 14 Νοεμβρίου 2021 στην
Αδελαΐδα.
Ο Στέλιος, ήταν ο λατρευτός
πατέρας του William και
της Victoria. Ηταν επίσης
αγαπημένος brother in law
του Andrew και αφοσιωμένος
σύζυγος της Janice.
Ηταν ένας υπέροχος
άνθρωπος με ζεστή καδιά που
αγαπούσε τη ζωή και τους
ανθρώπους. Περισσότερο
όμως την αγαπημένη του
οικογένεια, τα μέλη της οποίας
θα τον έχουν για πάντα στην
καρδιά τους και θα θυμούνται
το ζεστό του χαμόγελο.
Εφυγε αλλά δεν θα ξεχαστεί

ποτέ. Θα τον θυμούνται για
πάντα όλοι οι συγγενείς και
φίλοι.
Η κηδεία του έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Ειλικρινή συλλυπητήρια
από το Παροικιακό Βήμα.
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Μαθητές και μαθήτριες των Κοινοτικών Σοχλείων που έδωσαν το “παρών” στο Κενοτάφιο των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών για τη γιορτή του ιστορικού ΟΧΙ που πρόταξε ο Ελληνικός λαός στις
28 Οκτωβρίου 1940 απέναντι στις ορδές του πανίσχυρου φασιστικού Ιταλο-Γερμανικού Αξονα
Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας τίμησε τη
γιορτή του ιστορικού Επους του 1940, στον Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην
παρουσία επισήμων εκπροσώπων της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης, των Δημοτικών Αρχών,
εκπροσώπων παροικιακών φορέων και πλήθους κόσμου

Μέλη του Δ.Σ., του κοινοτικού κλήρου και των Φιλοπτώχων της Ελληνικής Κοινότητας, στο
Χριστουγενιάτικο Τραπέζι της Φιλοπτώχου των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Ολύμπικ Χωλ

Στιγμιότυπο από το τρισάγιο που τέλεσε ο ιερός κλήρος της Ελληνικής Κοινότητας στο Κενοτάφιο
που βρίσκεται στο προαύλιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών για τους ήρωες του 1940

Από την επιτυχή διάλεξη που έδωσαν στο Ολύμπικ Χωλ ο καθηγητής Ανδρίκος Βαρνάβα και ο
Γιάννης Κάρτλιτς με θέμα τη σφαγή της Χίου και τη συμβολή της Κύπρου στο1821

Περιφορά της αγίας εικόνας των Παμμεγίστων Ταξιαρχών γύρω από τον Καθεδρικό Ναό, κατά την
ημέρα της γιορτής των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ

Ακόμη ένα στιγμιότυπο από τη γιορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις 8 Νοεμβρίου στον
Κοινοτικό Καθεδρικό Ναό.

Ακόμη ένα στιγμιότυπο από τη γιορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις 8 Νοεμβρίου στον
Κοινοτικό Καθεδρικό Ναό.

Ο μικρός Σπύρος Φούντας έκλεψε την παράσταση με το τσιφτετέλι του στη χοροεσπερίδα των
Χιωτών στις 13 Νοεμβρίου στο Χιακό Σπίτι για τη γιορτή της απελευθέρωσης της Χίου
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Κώστας Χατζηχρήστος: Εγραψε τη δική του λαμπρή ιστορία

Από τους κορυφαίους κωμικούς
της ανεπανάληπτης μεταπολεμικής
γενιάς, ο Κώστας Χατζηχρήστος θα
γράψει τη δική του λαμπρή ιστορία,
αλλά με φινάλε που δεν είχε χάπι
εντ. Ήταν 3 Οκτωβρίου του 2001,
όταν η είδηση του θανάτου του,
συγκίνησε ακόμη και τους θιασώτες
του ευρωπαϊκού «ποιητικού σινεμά»,
έκανε εκατομμύρια Έλληνες να
κλαίνε σαν να έχασαν το δικό τους
άνθρωπο. Δικαιολογημένα, γιατί ο
περίφημος «βλάχος» του ελληνικού
θεάματος, ζωντάνεψε στο θέατρο και
στη μεγάλη οθόνη τον «επαρχιώτη»
που έρχεται στην πρωτεύουσα για
να «πιάσει την καλή» ή έστω να
βρει ένα μεροκάματο, μοναδικά και
ταυτοχρόνως ανέδειξε την ελληνική
πραγματικότητα, ένα σημαντικό μέρος
της ελληνικής ιστορίας, τα υλικά με τα
οποία χτίστηκε η κοινωνία της Αθήνας.
Οι ναζί τον …ανεβάζουν στο
θεατρικό σανίδι
Παιδί μίας σούπερ πολύτεκνης
οικογένειας, καθώς ήταν το ενδέκατο παιδί προσφύγων από την
Κωνσταντινούπολη που γεννήθηκε το
1921, στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε
στο θεατρικό σανίδι από μία κινηματογραφικής έμπνευσης στιγμή. Ο
Χατζηχρήστος, μετά την προτροπή
της οικογενείας του, θα μπει στη
στρατιωτική σχολή της Σύρου. Εκεί
θα τον βρει η εισβολή των Ιταλών
το 1940 και θα βρεθεί στο μέτωπο.
Θα συνεχίσει να μάχεται και στη
γερμανική εισβολή. Για κάτι που έκανε
κατά των ναζί και πλέον δεν υπάρχει
περίπτωση να μάθουμε, θα βρεθεί
κυνηγημένος από τους Γερμανούς,
να κρύβεται σε κάποια θεατρική
παράσταση, αλλά όχι ανάμεσα στους
θεατές. Το πηγαίο θεόσταλτο ταλέντο του, θα τον βάλει ανάμεσα στους
ηθοποιούς, πάνω στη σκηνή, να
αυτοσχεδιάζει όσο χρειάζεται μέχρι
να φύγουν οι Γερμανοί. Αυτό ήταν.
Ο Χατζηχρήστος ανακαλύπτει ότι το

ταλέντο του, η φύση του δεν είναι για
στρατώνες, αλλά για το θέατρο.
Το ξεκίνημα και ο… «Θύμιος»
Η οικογένεια είχε μετακομίσει στο
Παγκράτι και πλέον μετά το τέλος της
κατοχής άρχισε να κάνει τα πρώτα
του βήματα, αρχικά σε μπουλούκια και
πολύ γρήγορα να υπηρετεί το βαριετέ
στο θρυλικό θέατρο του Πειραιά
«Μισούρι». Θα συνεχίσει στο βαριετέ,
για τα επόμενα δυο χρόνια και στο
θέατρο «Βερντέν» της Λεωφόρου
Αλεξάνδρας θα κάνει την πρώτη
του μεγάλη επιτυχία στο ρόλο του
«βλάχου», του περίφημου «Θύμιου»
που εμπνεύστηκε ο αδελφός της τότε
συζύγου του Μαίρης Νικολαΐδου,
Κώστας, μέλος της συγγραφικής
τριάδας «Νικολαΐδης – Ελευθερίου –
Λυμπερόπουλος». Ο Χατζηχρήστος
που θα υπηρετήσει τον χαρακτήρα
του «βλάχου» σχεδόν ως το τέλος της
σταδιοδρομίας του, θα απογειωθεί
όταν θα συστήσει το δικό του θίασο το
1952 και θα συνεργαστεί με την Καίτη
Ντιριντάουα, μετέπειτα σύζυγό του και
τον μπριλάντε κωμικό Κούλη Στολίγκα.
Πάνω σε αυτό το κύμα ενθουσιασμού
θα έρθει και ο κινηματογράφος.
Αρχικά με σχετικά μικρούς ρόλους,
αλλά τόσο χαρακτηριστικούς που
ήταν μαγνήτης για το κοινό. Η πρώτη
του εμφάνιση ήταν στον «Πύργο των
Ιπποτών» το 1952, ενώ το 1955 θα
παίξει σε τέσσερις ταινίες, μεταξύ
των οποίων στην «Γκόλφω» και στον
«Αγαπητικό της Βοσκοπούλας».
Τα γλέντια και η πληγή του Θεάτρου
Παρά την τεράστια επιτυχία του
και ειδικά στα τέλη της δεκαετίας του
1950 και στις αρχές της δεκαετίας
του 1960, ο Χατζηχρήστος δεν
παραμέρισε ποτέ το θέατρο. Μάλιστα,
το 1961 θα αποκτήσει και τη δική
του θεατρική στέγη, το περίφημο
«Θέατρο Χατζηχρήστου» στο οποίο
αποθεώθηκε από πλήθη θαυμαστών,
αλλά ταυτόχρονα έμελε να του δώσει
τις μεγαλύτερες στεναχώριες, να τον

καταστρέψει οικονομικά, να πληγεί
θανάσιμα, όταν έμαθε ότι το έχασε
λόγω χρεών. Χρέη, όμως, που δεν
προήλθαν μόνο από τις θεατρικές του
μεγαλομανίες -όπως η καταστροφική
παράσταση του 1963 «Καζίνο ντε
Παρί», με τους 118 συντελεστές!αλλά και από την εμμονή του να
καλοπληρώνει τους συνεργάτες του,
να τους τραπεζώνει καθημερινά, να
βλέπει ευχαριστημένους ανθρώπους
δίπλα του. Τη ζωή του τη γλέντησε,
πήρε αγάπη, αλλά δεν ήταν και λίγοι
αυτοί που τον εκμεταλλεύτηκαν.
Αδικημένος
Όμως, ο Χατζηχρήστος αποτελεί
κι ένα ακόμη παράδειγμα ηθοποιού,
ενός απίστευτου ταλέντου, που
αδικήθηκε κατάφωρα από το ελληνικό
σινεμά. Αν εξαιρέσουμε τις πέντε
/ δέκα καλές ταινίες που γύρισε
κυρίως την χρυσή πενταετία 19581963 και άλλες τόσες που κυρίως
βλέπονται λόγω της ύπαρξής του
σε αυτές, ο Χατζηχρήστος γύρισε
πλήθος από κακές ταινίες, πολλές
για να ξεπληρώσει τα χρέη του στο
θέατρο, φιλμ γυρισμένα στο «πόδι»,
δίχως σενάρια, σκηνοθεσία εκ του
προχείρου, τεχνικά μη αποδεκτές.
Ωστόσο, ταινίες όπως «Ο Ηλίας του
16ου», «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες», «Ο Σκληρός Άνδρας»,
« Ο Κ ύ ρ ι ο ς Π τ έ ρ α ρ χο ς » ή « Ο
Καζανόβας» δεν είναι αμελητέο σκορ.
Της Κακομοίρας…. πραγματικά
Υπάρχει όμως και ο «Μπακαλόγατος» ή «Της Κακομοίρας», με τον
περίφημο Ζήκο. Εδώ θα σταθούμε.
Διότι είναι μια ταινία, που γύρισε ο
εξαίρετος, Ντίνος Κατσουρίδης το
1963, διασκευάζοντας το θεατρικό
έργο των Χρήστου και Γιώργου
Γιαννακόπουλου, που έπαιζε για
χρόνια στο θέατρο ο Χατζηχρήστος
έχοντας δίπλα του τον Αυλωνίτη και
τη Γεωργία Βασιλειάδου. Η επιτυχία
της ταινίας βασίζεται εν πολλοίς
στον Κατσουρίδη, που περιόρισε τις

υπερβολές των αυτοσχεδιασμών
-όσο είναι δυνατόν να γίνει αυτό με
τον Χατζηχρήστο- που δεν περνάνε
στη μεγάλη οθόνη, έβαλε σε τάξη τη
δομή του έργου και αποφεύγοντας
τις παγίδες που κρύβει πάντα μια
ταινία ερμηνειών, παρέδωσε την πιο
ξέφρενη κωμωδία, που μπορούμε
να χαιρόμαστε ακόμη και σήμερα.
Ο Χατζηχρήστος στο ρόλο του
επαρχιώτη μπακαλόγατου που θέλει
να βρει γυναίκα, την λυγερή Φιφίκα,
είναι πραγματικά ανεπανάληπτος και
καταγράφει μια ερμηνεία ανεξίτηλη
στον χρόνο. Δίπλα του στο ρόλο του
μεγαλομπακάλη και αφεντικό του
Ζήκου, ο ερωτοχτυπημένος με τη
νεαρά Λίτσα, ο μετρημένος σε σχέση
με τον Αυλωνίτη και με τον χαρακτήρα
του, ο θαυμάσιος Κώστας Δούκας,
ενώ στο ρόλο της κουτσομπόλας
προξενήτρας Βασιλειάδου, η
απολαυστική Μαρίκα Νέζερ. Από
κοντά και ο Νίκος Ρίζος, στο ρόλο του
Κιτσάρα και ο Νίκος Φέρμας, ενώ τα
δυο κορίτσια του πόθου υποδύονται
οι Ντίνα Τριάντη και Νέλλη Παππά.
Μία ταινία, που συμπυκνώνει το
σημαντικότερο μέρος της ιστορίας
των επαρχιωτών που συνέθεσαν την
κοινωνία της Αθήνας, μια κωμωδία
που όσες φορές και να δεις πάντα θα

κλαις από τα γέλια.
Το πικρό τέλος
Ο Χατζηχρήστος, μετά από τις
στιγμές δόξας και μιας ζωής γλεντιού
και έρωτος, θα ξεπέσει όταν θα
χάσει την τέταρτη γυναίκα του Ελένη
Πανταζή, σε μικρή ηλικία, αλλά το
μεγαλύτερο πλήγμα ήταν όταν θα
χάσει το «Θέατρο Χατζηχρήστου». Το
πολύ ποτό και τα υπνωτικά χάπια δεν
θα τον βοηθήσουν, όπως και η συνδρομή ορισμένων πιστών θαυμαστών
που θα του προσφέρουν τουλάχιστον
τα βασικά, μια στέγη, ένα πιάτο φαί….
Θα αφήσει την τελευταία του
πνοή το πρωινό της Τετάρτης, στις
3 Οκτωβρίου του 2001, έπειτα από
νοσηλεία δυο μηνών σε νοσοκομείο
με λοίμωξη του αναπνευστικού. Θα
φύγει πικραμένος από τα «κοράκια»
που του πήραν ακόμη και το θέατρο,
όλους αυτούς που κέρδιζαν από
τις ταινίες του, ενώ αυτός ζούσε με
δανεικά, οι ευεργετηθέντες που τον
ξέχασαν ή έμπηξαν κι αυτοί το μαχαίρι
στο μικροκαμωμένο κορμί του. Όπως
είχε πει λίγα χρόνια πριν πεθάνει: «Το
θέατρο και ο κινηματογράφος μου
άφησαν μια γεύση σαν πικρό μέλι.
Μαζί με τις χαρές γεύτηκα και την
πίκρα».
Πηγή: Χάρης Αναγνωστάκης

Μίμης Φωτόπουλος: ο κορυφαίος κωμικός, ο αγωνιστής
της Εθνικής Αντίστασης, ο αγαπημένος μας …θείος

Πέρασαν κιόλας 35 χρόνια από το
θάνατο του. Για τρεις γενιές ολόκληρες
τουλάχιστον, o αγαπημένος μας “O
θείος μας ο Μίμης”, ο κορυφαίος
κωμικός, ο γλυκός άνθρωπος, ο
βαθιά σκεπτόμενος καλλιτέχνης,
ο ανυποχώρητος μάγκας, στη ζωή,
στον αγώνα, στην τέχνη, στην εθνική
αντίσταση,
Ο Μίμης Φωτόπουλος θα ζει για
πάντα, μέσα από τις ταινίες του, αλλά
και το συγγραφικό του έργο, ενώ οι
παλαιότεροι θα θυμούνται πάντα
με συγκίνηση τις υποκριτικές του
δυνατότητες στο θέατρο, και αυτοί
που τον γνώρισαν την έξω καρδιά,
τα γλέντια, την αυθεντικότητα του
χαρακτήρα, την μπέσα, τον αγνό
ιδεολόγο.
Ο θρυλικός “Πετράκης” της κλασικής κωμωδίας “Λατέρνα, Φτώχεια
και Φιλότιμο”, το πιο αγαπημένο
“Σοφεράκι” του σινεμά, ο πιο γλυκός
“ζητιάνος” στην αθάνατη “Κάλπικη
Λίρα”, δεν ξεχνιέται με τίποτα. Με
την αμεσότητα του χαρισματικού του
ύφους, τη ζεστή χροιά της φωνής
του, την αντίληψη του χιούμορ και
του λαϊκού του αυθορμητισμού, θα
προκαλεί το πηγαίο γέλιο και τη
συγκίνηση, θα βάζει για πολλά πολλά,
ακόμη, χρόνια το αλατοπίπερο που
χρειάζεται η ζωή και τη ζάχαρη για να
μας γλυκαίνει και στις πιο δύσκολες
ώρες.

Από τη Ζάτουνα και την
ορφάνια στο θέατρο

Γεννήθηκε σε ένα πασίγνωστο,
σ ή μ ε ρ α , χω ρ ι ό , σ τ η Ζ ά το υ ν α
Αρκαδίας. Πασίγνωστο όχι γιατί
γεννήθηκε ο Μίμης Φωτόπουλος (8
Απριλίου 1913) αλλά -όπως έγραψε
ο ίδιος στη αυτοβιογραφία του “Το
ποτάμι της ζωής μου”– επειδή εκεί
εξόρισε η χούντα τον Μίκη Θεοδωράκη. Λόγω του πρόωρου θανάτου
τού πατέρα του, έμεινε ορφανός και
πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια.
Δεν θα ήταν όμως τα μοναδικά,
γιατί θα έρθουν και τα χειρότερα.
Θα σπουδάσει για δυο χρόνια στη
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, για να

τα παρατήσει και να ακολουθήσει
το όνειρό του, σπουδάζοντας στη
Δραματική Σχολή του τότε Βασιλικού
Θεάτρου.

Από την Εθνική Αντίσταση στην
Ελ Ντάμπα

Οι δυσκολίες, ωστόσο, δεν θα
τελειώσουν και μετά τον πόλεμο,
ήρθε η κατοχή και η συμμετοχή του
στην Εθνική Αντίσταση. Εντάχθηκε
στις γραμμές του ΕΑΜ, πάλεψε για
την απελευθέρωση της πατρίδας του
και μετά τα Δεκεμβριανά του 1944
-και αφού τα βρετανικά στρατεύματα
του έκαψαν το σπίτι που έμενε
με τον αδελφό του- συνελήφθη
από τους Βρετανούς, για να βρεθεί
στο διαβόητο στρατόπεδο της Ελ
Ντάμπα. Οι δικοί του θα χάσουν τα
ίχνη του και θα επιστρέψει τελικά το
1945 στην Ελλάδα. Την πίκρα του
από την εμπειρία της κράτησής του
θα την αποτυπώσει στο βιβλίο του
“Όμηρος των Εγγλέζων – Ελ Ντάμπα”.
Οι συνθήκες επιβίωσης ήταν πολύ
δύσκολες και ειδικά για Έλληνες
που δεν μπορούσαν να αντέξουν το
απάνθρωπο κλίμα της αφρικάνικης
ερήμου, ενώ οι δεσμοφύλακες έκαναν
ό,τι μπορούσαν για να δυσκολέψουν
περαιτέρω τη ζωή των κρατουμένων.
Χάθηκαν πολλές ζωές, ευτυχώς, ο
Φωτόπουλος ήταν απ’ αυτούς που
επέστρεψαν από την κόλαση.

Το μπουλούκι της επανεκκίνησης

Παρόλα αυτά θα βρει το κουράγιο
να πιάσει και πάλι από την αρχή
το νήμα που θα τον έκανε ίσως τον
πιο αγαπητό ηθοποιό στη χώρα.
Προπολεμικά είχε πάρει το βάπτισμα
του πυρός, σε ηλικία 19 χρόνων στην
παράσταση “Λοκαντιέρα” με το θίασο
Κουνελάκη, ενώ δυο χρόνια αργότερα,
το 1934 θα ξεκινήσει την πρώτη του
περιοδεία με το “μπουλούκι” τού
Θεμιστοκλή Νέζερ.

Θέατρο Τέχνης και Δον Καμίλο

Μετά την επιστροφή του, θα
‘χει την τύχη να συνεργαστεί με το
πρωτοεμφανιζόμενο Θέατρο Τέχνης,
με έργα όπως “Βυσσινόκηπος”, του
Τσέχοφ, “Αγριόπαπιες” του Ίψεν,

“Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας”
του Σαίξπηρ, και με το θέατρο του
Βασιλικού Κήπου. Η επιτυχία του
τεράστια και το 1952 θα δημιουργήσει
τον δικό του θίασο, με τον οποίο
περιόδευσε σε πολλές χώρες του
εξωτερικού, ακόμη και στην Αμερική.
Κάπου εκεί ήρθε και το θεαματικό του
μπάσιμο στη βιοτεχνία του ελληνικού
σινεμά, παρότι το θέατρο δεν το
εγκατέλειψε ποτέ, κάνοντας τεράστιες
επιτυχίες, πολλές φορές μαζί με τον
φίλο του Ντίνο Ηλιόπουλο, αλλά και
σε πολλές άλλες παραστάσεις, όπως
στον περίφημο “Δον Καμίλο” που
μετέφερε και στην τηλεόραση.

Αξιαγάπητο σοφεράκι

Το 1948 θα πρωτοεμφανιστεί
στη μεγάλη οθόνη, με την “Μαντάμ
Σουσού”, θα παίξει και θα ξεχωρίσει
στην πασίγνωστη κωμική σάτιρα
“Οι Γερμανοί Ξανάρχονται”, στην
απολαυστική κωμωδία “Έλα στον
Θείο”, δίπλα στον Νίκο Σταυρίδη
και στο εξαιρετικό μελόδραμα “Ο
Γρουσούζης” με τον Ορέστη Μακρή. Η
πρώτη του τεράστια επιτυχία θα έρθει
με την κλασική ρομαντική κωμωδία
“Το Σοφεράκι” του Γιώργου Τζαβέλλα,
όπου θα ενσαρκώσει με μοναδικό
τρόπο τον αυτοκινητιστή, τον γλεντζέ
μάγκα, που θα του βάλει μυαλό, ο
έρωτάς του με την Σμαρούλα Γιούλη.

Κάλπικη Λίρα, Βασιλειάδου και
Φιλότιμο

Το 1954 θα έρθει η ώρα για
την “Ωραία των Αθηνών” που δίνει
τα ρέστα του ως προικοθήρας της
Γεωργίας Βασιλειάδου, έχοντας και
πάλι δίπλα του τον Νίκο Σταυρίδη.
Λίγο μετά θα παίξει στην “Κάλπικη
Λίρα”, στον αξέχαστο ρόλο του δήθεν
τυφλού ζητιάνου που έχει κόντρα με
την “κοκότα” Σπεράντζα Βρανά. Και
το 1955 θα έρθει ο εμβληματικός
του ρόλος στην αθάνατη κωμωδία
“Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο”
του Σακελλάριου. Παρότι ο Βασίλης
Αυλωνίτης θα κάνει την ερμηνεία της
ζωής του, ο Φωτόπουλος είναι εξίσου
απολαυστικός και το κυριότερο, θα
κρατήσει το μέτρο, θα αναδείξει το

διακριτικό κοινωνικό σχόλιο για μια
κοινωνία που δεν ζει στον παράδεισο
και φυσικά τα συγκινητικά στοιχεία
της ταινίας. Το ίδιο θα κάνει και στο
-εκ των ελαχίστων σίκουελ στον
ελληνικό κινηματογράφο- “Λατέρνα,
Φτώχεια και Γαρύφαλλο” και πάλι
με το ίδιο καστ. Το 1956 θα παίξει
στην αξέχαστη ρομαντική κωμωδία
“Η Καφετζού”, δίπλα στην εκπληκτική
Γεωργία Βασιλειάδου, στον ρόλο
του φτωχού καφετζή, με πτυχίο
οδοντίατρου.

Από τη λάμψη στην παρακμή

Γι α π έ ν τ ε έ ξ ι χ ρ ό ν ι α θ α
συνεχιστούν οι τεράστιες επιτυχίες
στο σινεμά, καθώς πρωταγωνιστεί
και συμμετέχει σε αγαπημένες ταινίες,
μερικές απ’ τις οποίες έχουν και
καλλιτεχνική αξία. Ενδεικτικά κάποιες
απ’ αυτές ήταν “Ούτε Γάτα Ούτε
Ζημιά” με Λογοθετίδη, “Ο Φανούρης
και το Σόι του”, “Τα Κίτρινα Γάντια” και
πάλι με Λογοθετίδη, “Φτωχαδάκια και
Λεφτάδες”, με Σταυρίδη και φυσικά
η τελευταία μεγάλη του προσωπική
επιτυχία “Ο Θόδωρος και το Δίκαννο”.
Η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη,
καθώς ο παλιός εμπορικός
κινηματογράφος είχε αρχίσει από
τα μέσα της δεκαετίας του ’60 να
παρακμάζει, ενώ με τη χούντα έφτασε
σχεδόν στην πλήρη κατάρρευση.

Η… μαυρίλα και το κολάζ

Τη μαύρη επταετία ο Φωτόπουλος,
που είχε μείνει μόνος του με τις δυο
κόρες του, καθώς η γυναίκα του
Μαργαρίτα Τσάλα είχε εξοριστεί στη
Γυάρο, βρήκε διέξοδο στη ζωγραφική,
αναδεικνύοντας ακόμη ένα ταλέντο
του, χρησιμοποιώντας την τεχνική
του κολάζ με γραμματόσημα και
κάνοντας συνολικά δέκα εκθέσεις
έργων. Ακόμη, πάντα έβρισκε χρόνο
για να γράψει ποίηση (τέσσερις
ποιητικές συλλογές), ασχολήθηκε
και με τον συνδικαλισμό, στον
δύσκολο χώρο του θεάματος, ως
μέλος του ΔΣ του ΣΕΗ και μέλος της
Πανελλήνιας Ένωσης Ελεύθερου
Θεάτρου, ενώ υπήρξε και πρόεδρος
του πρωτοποριακού κινητού θεάτρου
Άρμα Θέσπιδος.
Ο Μίμης Φωτόπουλος, που
μας άφησε την αγαπημένη του
μορφή σε πάνω από 100 ταινίες,
θα “φύγει” ξαφνικά από ανακοπή
καρδιάς στις 29 Οκτωβρίου του
1986, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης
σε όλους τους Έλληνες- ακόμη και
στους ιδεολογικούς του αντιπάλους.
Άλλωστε, ο “θείος Μίμης” ήταν απ’
αυτούς που η ύπαρξή του ένωνε τον
ελληνικό λαό.
Πηγή: Χάρης Αναγνωστάκης
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3 Δεκέμβρη 1944: Η ματωμένη Κυριακή

«…Και ξημέρωσε η 3 του Δεκέμβρη. Τρεις του Δεκέμβρη!.. Οποιος
έζησε στις 3 του Δεκέμβρη, στις 4
μπορούσε να πεθάνει. Ο προορισμός
του ανθρώπου, που είναι: να κάνει
κάτι μεγάλο ή να ζήσει κάτι μεγάλο
εκπληρώνεται. Γιατί ο λαός, ο Αθηναϊκός λαός, κείνη τη μεγάλη μέρα
αποκαλύφθηκε μπροστά στο ίδιο του
το μεγαλείο».
Κυριακή 3 Δεκέμβρη 1944. Ο
λαός της Αθήνας και του Πειραιά
ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του
ΕΑΜ συγκεντρώνεται από το πρωί
στο κέντρο της πρωτεύουσας για να
διαδηλώσει την αντίθεσή του στην
πολιτική του εμφυλίου πολέμου που
προωθούσαν η ντόπια αντίδραση και
οι Αγγλοι με την επιδίωξη τους για
μονομερή αφοπλισμό του ΕΛΑΣ
Γύρω στις 10.45 π.μ. η πλατεία
Συντάγματος και οι γύρω δρόμοι
έχουν πλημμυρίσει από χιλιάδες
λαού. Μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη έχουν συγκεντρωθεί λαϊκές
επιτροπές, διοικήσεις σωματείων και
στελέχη του λαϊκού κινήματος. «Είχε
προγραμματιστεί -γράφει ο Θ. Χατζής
– ν’ αρχίσει η εκδήλωση με κατάθεση
στεφάνων στη μνήμη εκείνων που
θυσίασαν τη ζωή τους για τη λευτεριά
και την ανεξαρτησία»… Τίποτα απ’ όλα
αυτά, όμως δεν έμελλε να γίνει.
Η κυβέρνηση Παπανδρέου αρχικά είχε δώσει την άδεια να γίνει το
συλλαλητήριο, αλλά τα μεσάνυχτα
του Σαββάτου 2 Δεκέμβρη η άδεια
ανακλήθηκε με την πρόφαση πως
το συλλαλητήριο ήταν η απαρχή
«σειράς επαναστατικών πράξεων αι
οποίαι απέβλεπαν εις κατάλυσιν του
κράτους».
Η ώρα πλησίαζε 11 π.μ. και το
πλήθος στην πλατεία Συντάγματος και
τους γύρω δρόμους όλο και πύκνωνε
τις γραμμές του, με σημαίες, λάβαρα
και πλακάτ, με προκηρύξεις και τα
φέιγ – βολάν να πέφτουν βροχή. Τα
συνθήματα «όχι άλλη κατοχή»,
«Παπανδρέου παραιτήσου» κυριαρχούν σ’ όλα τα χείλη.
Οι αστυνομικοί είχαν οχυρωθεί
στην είσοδο του κτιρίου, στην ταράτσα
και στα παράθυρα της Αστυνομικής
Διεύθυνσης που βρισκόταν στη
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

συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και
βασιλίσσης Σοφίας (τότε Κηφισίας),
στην ταράτσα των Παλιών Ανακτόρων
(Βουλή) και στο απέναντι του κτιρίου
πεζοδρόμιο, προς την πλευρά του
Αγνώστου Στρατιώτη. Επίσης στους
γύρω από την πλατεία δρόμους
υπήρχαν αγγλικά άρματα μάχης.
Οι πρώτες συγκρούσεις και
αψιμαχίες των διαδηλωτών με την
Αστυνομία εκδηλώθηκαν όταν το
πλήθος έφτανε, από τους γύρω
δρόμους, στα σημεία προσέγγισης της
πλατείας Συντάγματος κι εμποδιζόταν
να εισχωρήσει από τις αστυνομικές
δυνάμεις. Ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει
ορατός λόγος, από τα παράθυρα
της Αστυνομικής Διεύθυνσης και
από τα άλλα σημεία οχύρωσης των
αστυνομικών άρχισαν να πέφτουν
πυροβολισμοί. Γράφει η Μέλπω
Αξιώτη:
«Δίπλα απ’ τα ανάκτορα αστυνομικοί και φασίστες εκείνη τη στιγμή μας
πυροβολούν στο ψαχνό. Κορίτσια τότε
δείχνουν τα στήθια τους και φωνάζουν:
βαράτε εδώ! Είμαστε άοπλοι! Και οι
φασίστες τα βαρούν… Οι νεκροί
πέφτουν τώρα γύρω – τριγύρω μας
ένας – ένας χάμω, σα σπουργίτια.
Οι ξένοι ανταποκριτές στέκουν
εκστατικοί. Ενας Αμερικανός με στολή
χιμά κι αρπά πιστόλι αστυνομικού
που ήταν έτοιμο ν’ ανάψει. Αλλος
Αμερικανός πίσω από τανκ εγγλέζικο
φωτογραφίζει το λάβαρο του ΕΑΜ που
μούσκεψε σε σκοτωμένου το αίμα…
Πολλοί από τους πόλισμαν πετούν τα
όπλα τους στους διαδηλωτές και οι
διαδηλωτές τους σηκώνουν στα χέρια.
Οι Αγγλοι γύρω – γύρω και πάνω στα
τανκς, στη ”Μεγάλη Βρετάνια” στα
πεζοδρόμια, ανάμεσα στο πλήθος,
φλεγματικοί παντού και αξιοπρεπείς
στέκουν και βλέπουν τη δολοφονία
μας, πως θάστεκαν να βλέπουν ταινία
κινηματογράφου. Στο τέλος – τέλος
παίρνουν μέρος. Μαζεύουν με τα
φορτηγά τους, τραυματισμένους και
γερούς. Ηταν αυτοί οι πρώτοι όμηροι.
Σε λίγες μέρες γίνηκαν χιλιάδες».
Ο απολογισμός της δολοφονικής
επίθεσης ήταν 21 νεκροί και 140
τραυματίες, γεγονός που δίκαια
βάφτισε την 3η Δεκέμβρη 1944 ως

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
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.
1943: Στις 13 Δεκεμβρίου, οι
Ναζί κατακτητές καταστρέφουν
τα Καλάβρυτα κι εκτελούν και
τους 1.101 άνδρες κατοίκους.
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

«Ματωμένη Κυριακή».
Στις 7 Δεκέμβρη του 1944, ο
Γ. Παπανδρέου υποστήριξε με
ανακοινώσεις του προς τους ξένους
ανταποκριτές ότι την ευθύνη για
το μακελειό την είχε το ΕΑΜ γιατί το
συλλαλητήριο ήταν ένοπλο και άρχισε
με επίθεση κατά της οικίας του και στη
συνέχεια εκδηλώθηκαν επιθέσεις κατά
της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα αυτή
να αναγκαστεί να αμυνθεί.
Εντούτοις, θα σταθούμε περισσότερο στο γεγονός αυτό καθ’ αυτό
για να το φωτίσουμε παραθέτοντας
ορισμένες μαρτυρίες ανθρώπων
που έζησαν τα γεγονότα, καθώς και
ομολογίες πρωταγωνιστών.
Ο Κ. Κουβαράς που ήρθε στην
Ελλάδα την Ανοιξη του ’44 με ειδική
αποστολή της υπηρεσίας OSS9 των
ΗΠΑ, παρακολούθησε τα γεγονότα της
3ης Δεκέμβρη1944 από τον εξώστη
του ξενοδοχείου «Μ. Βρετάνια». Να
τι γράφει μεταξύ άλλων: «Είδα τον
κόσμο να έρχεται σε παράταξη με τις
σημαίες του -ελληνική, αμερικανική,
βρετανική και ρωσική- μπροστά.
Η Αστυνομία τους σταμάτησε κι η
φάλαγγα άρχισε πάλι να κινείται… Οι
διαδηλωτές σπρώχνανε για να μπουν
στην πλατεία, αλλά δε γινόταν καμιά
συμπλοκή. Ξαφνικά ένα παράγγελμα
”τραβηχτείτε πίσω:” δόθηκε με μια
στριγγλή, στρατιωτική φωνή και όλοι
οι αστυνομικοί υποχώρησαν κάπου
είκοσι μέτρα, γονάτισαν κι άρχισαν
να πυροβολούν! Τα πυρά ήταν πυκνά.
Διακόσιοι αστυνομικοί έβαλλαν
ταυτόχρονα, οι περισσότεροι με
αυτόματα…».
Ο δημοσιογράφος Μ. Φόντορ σε
μια διαπίστωσή του που δημοσιεύτηκε
στη «New York Post», στις 17/2/1945
γράφει: «Μέσα σε 25 χρόνια έχω δει
σχεδόν όλες τις επαναστάσεις της
Ευρώπης. Αυτή εδώ ήταν η πιο ήρεμη
και πολιτισμένη επανάσταση που
έχω δει ποτέ μέχρι τη στιγμή που η
αστυνομία άρχισε να πυροβολεί και οι
Αγγλοι επενέβησαν».
Ο Κρις Γουντχάουζ, αρχηγός της
βρετανικής στρατιωτικής αποστολής
στην Ελλάδα, που δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί για φιλοεαμικά αισθήματα, όσο και να προσπαθεί στα γρα-

Αγγλοι και δωσίλογοι μέχρι τότε των Γερμανών, πυροβολούν το λαό
πτά του δεν καταφέρνει να κρύψει του στον υπουργό του επί των
την αλήθεια που γνώριζε πολύ καλά. Εξωτερικών Α. Ηντεν, ο Ου. Τσόρτσιλ,
«Οταν τα πλήθη των διαδηλωτών α ν ά μ ε σ α σ τ α ά λ λ α , σ η μ ε ί ω ν ε :
-γράφει– βρέθηκαν αντιμέτωπα με την «Περιμένω ανοιχτή σύγκρουση με το
Αστυνομία στην πλατεία Συντάγματος, ΕΑΜ και δεν πρέπει να τη φοβόμαστε,
πολλοί αστυνομικοί πυροβόλησαν υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε
κατευθείαν πάνω τους, πράγμα που διαλέξει με προσοχή το έδαφος».
χωρίς αμφιβολία, ήταν ο σκοπός για Δεν ξέρουμε αν το έδαφος που επιζητον οποίο τα είχε συγκεντρώσει εκεί το τούσε ήταν εντελώς κατάλληλο στις
ΚΚΕ»!!!
αρχές Δεκέμβρη του ’44. Ξέρουμε
Ας δώσουμε όμως το λόγο και όμως ότι δε δίστασε να ματοκυλίσει
στον άνθρωπο που διέταξε πυρ εκείνο τον ελληνικό λαό διατάσσοντας τα
το ματωμένο πρωινό του Δεκέμβρη. βρετανικά στρατεύματα να λειτουργήΠρόκειται για τον, τότε, διευθυντή σουν ως δύναμη κατοχής. Η διαταγή
της Αστυνομίας Αγγελο Εβερτ, ο που έστειλε στο στρατηγό Σκόμπι
οποίος το 1958 σε μία συνέντευξή στις 5/12/1944 δεν αφήνει περιθώρια
του, ομολόγησε ότι εκείνος, βάσει παρανοήσεων: «Είσθε υπεύθυνος
κυβερνητικών εντολών, έδωσε τη -έλεγε το κείμενο της διαταγής προς
διαταγή να χτυπήσουν οι αστυνομικοί
τους διαδηλωτές. Συγκεκριμένα, το στρατηγό- για την τήρηση της
αφού αναφέρει -χωρίς βεβαίως να τάξεως στην Αθήνα και πρέπει να
το αποδεικνύει- ότι υπήρχε σχέδιο εξουδετερώσετε ή να συντρίψετε
ν α κ α τ α λ ά β ο υ ν ο ι δ ι α δ η λ ω τ έ ς όλες τις ομάδες του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, που
νευραλγικά σημεία της πρωτεύουσας θα πλησιάσουν προς την πόλη… Μη
όπως η Αστυνομική Διεύθυνση, τα διστάζετε, πάντως, να ενεργείτε σαν
Παλαιά Ανάκτορα και τα υπουργεία να βρίσκεστε σε κατεχόμενη πόλη,
Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν κ α ι Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν , όπου έχει ξεσπάσει τοπική εξέγερση».
Γράφει πάλι ο Τσόρτσιλ: «Η μάχη
καταλήγει: «Εκείνην τη στιγμήν
ακριβώς και βάσει των διαταγών τας που διήρκεσε έξι εβδομάδες… έγινε
οποίας είχον, διέταξα υπευθύνως και για να καταλάβωμε την Αθήνα και,
εγώ τη βιαίαν διάλυσιν των επιτιθέντων όπως θα δείξει η συνέχεια των γεγονότων, να απαλλάξωμε την Ελλάδα
διαδηλωτών…».
Στις 7/11/1944, σε τηλεγράφημά από τον κομμουνιστικό ζυγό».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

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 óõìöùíïýí üëáé åðß ôçò áíÜãêçò
äéáôçñÞóåùò âñåôáíéêÞò óôñáôéùôéêÞò 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”.
1940: Στις 18 Δεκεμβρίου, ο
Αδόλφος Χίτλερ υπογράφει ένα
μυστικό διάταγμα, με το οποίο
αρχίζουν οι προετοιμασίες για
τη ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, που θα μείνει
στην ιστορία με τον κωδικό Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
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 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.
376: Καθιερώνεται στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας (Βυζαντινής) ο
εορτασμός των Χριστουγέννων
στις 25 Δεκεμβρίου.
1860: Στις 26 Δεκεμβρίου,
διεξάγεται ο πρώτος καταγεγραμμένος αγώνας στην ιστορία
του ποδοσφαίρου. Η Hallam
FC αντιμετωπίζει τη Sheffield
FC στο Σέφινλντ. Και οι δύο

ομάδες αγωνίζονται σήμερα στις
ερασιτεχνικές κατηγορίες της
Αγγλίας.
1947: Στις 27 Δεκεμβρίου,
η κυβέρνηση του κεντρώου
Θεμιστοκλή Σοφούλη με
αναγκαστικό νόμο κηρύσσει
παράνομα το ΚΚΕ, το ΕΑΜ και
την Εθνική Αλληλεγγύη. Με
τον ίδιο νόμο, ο κομμουνισμός
θεωρείται ποινικό αδίκημα και
όσοι προπαγανδίζουν τις αρχές
του απειλούνται με ποινές,
που φθάνουν ως το θάνατο.
Επίσης, απαγορεύεται η έκδοση
της εφημερίδας «Ο Ρίζος της
Δευτέρας», εβδομαδιαίο όργανο
του ΚΚΕ.
537: Τελούνται τα θυρανοίξια
της Αγια-Σοφιάς, έργο των
αρχιτεκτόνων Ανθεμίου και
Ισιδώρου. Ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός αναφωνεί θριαμβευτικά: «Νενίκηκά σε Σολομών».
1895: Στις 28 Δεκεμβρίου,
οι αδελφοί Λιμιέρ ανοίγουν
το πρώτο σινεμά στο Παρίσι
και προβάλουν την πρώτη
κινηματογραφική ταινία, η οποία
διαρκεί ένα λεπτό.O ζωγράφος
Ανρί Μπρισπό παρουσιάζει την
πρώτη κινηματογραφική αφίσα.
1919: Στις 28 Δεκεμβρίου,
ο όμιλος των Ελληνίδων Σοσιαλιστριών καλεί τις γυναίκες
της Αθήνας και του Πειραιά σε
σύσκεψη για να συζητηθεί το
θέμα της παροχής ψήφου στις
γυναίκες.
1967. Óôéò 29 ôïõ ÄåêÝìâñç,
êçñýóóåôáé ç äçìéïõñãßá
«ôïõñêïêõðñéáêÞò ðñïóùñéíÞò
äéïßêçóçò» óôç Âüñåéá Êýðñï
êáé äçìïóéåýåôáé «ìåôáóôáôéêüò
×Üñôçò» åí åßäåé ÓõíôÜãìáôïò.
1890: Στις 27 Δεκεμβρίου, η
7η ίλη ιππικού των ΗΠΑ σκοτώνει
400 άνδρες και γυναικόπαιδα
στην τοποθεσία Γούντεντ Νι
Κρικ. Είναι η τελευταία μεγάλη
μάχη Ινδιάνων και Αμερικανικών
δυνάμεων, κατά την οποία
σκοτώνεται και ο αρχηγός των

Σιου «Μεγάλο Πόδι».
1963. Η ιστορία της “Πράσινης Γραμμής” στη Λευκωσία
ξεκινά το βράδυ της 21ης
Δεκεμβρίου 1963, όταν από ένα
φαινομενικά ασήμαντο επεισόδιο
ξέσπασαν δικοινοτικές ταραχές
μεγάλης έντασης και έκτασης,
με την Τουρκία να απειλεί με
επέμβαση στη Μεγαλόνησο.
Η σύρραξη αυτή έδωσε την
αφορμή στη Μεγάλη Βρετανία
να επιβάλει ένα από τα παλιά
της σχέδια, τον διαχωρισμό
μεταξύ ελληνοκυπριακών και
τουρκοκυπριακών περιοχών. Η
σχετική συμφωνία (σε συνεννόηση με την Αθήνα και την
Άγκυρα), που σήμανε και την
παύση των εχθροπραξιών,
υπεγράφη στις 30 Δεκεμβρίου
1963 στη Λευκωσία από τον
βρετανό υπουργό Αποικιών
Ντάνκαν Σάντις, τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον
Αντιπρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας δρα Φαζίλ Κιουτσούκ, τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Βουλής Γλαύκο
Κληρίδη και τον Πρόεδρο της
Τουρκοκυπριακής Κοινοτικής
Συνέλευσης Ραούφ Ντεκτάς.
1966: Στις 30 Δεκεμβρίου
εκδίδεται η απόφαση για τη
δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Καταδικάζονται για θανατηφόρο σωματική
κάκωση - συνέργεια οι Σπύρος
Γκοτζαμάνης (11 χρόνια),
Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης
(8,5 χρόνια) και για δατάραξη
οικιακής ειρήνης άλλα 8 άτομα
(ποινές κάτω του έτους).
1975: Στις 30 Δεκεμβρίου
Λήγει η Δίκη του Πολυτεχνείου.
Ιωαννίδης, Βαρνάβας και
Ντερτιλής καταδικάζονται σε
ισόβια. 17 κατηγορούμενοι
καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης και κάθειρξης, ανάμεσά
τους και ο δικτάτορας Γεώργιος
Παπαδόπουλος. 13 αθωώνονται.
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Κοινοτικά - Νέα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

Εορτασμός Επετείου
28ης Οκτωβρίου, 1940

Αρκετοί ομογενείς τίμησαν την Εθνική
Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στους
εορτασμούς που διοργάνωσε η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 31 Οκτωβρίου
στον Ι. Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών στις 11 το πρωί όπου τελέστηκε Δοξολογία και Επιμνημόσυνος
Δέηση υπέρ των πεσόντων του έπους του
’40, με τη συμμετοχή του ιερού κλήρου της
Κοινότητας.
Στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων στο
κενοτάφιο του Ι. Ναού παρουσία επίσημων προσκεκλημένων, μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, τοπικών
φορέων, γονέων και μαθητών.
Τις εορταστικές εκδηλώσεις παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Νότιας Αυστραλίας κ. Βασίλειος Γκόνης,
ο Υπουργός Καινοτομίας και Δεξιοτήτων
Ν.Α κ. Ντέηβιντ Πιζόνι εκ μέρους του
Πολιτειακού Πρωθυπουργού Νοτίου
Αυστραλίας κ. Στήβεν Μάρσαλ, η κα.
Ρέητσελ Σάντερσον, Βουλευτής Περιφ έ ρ ε ι α ς Α δ ε λα ΐ δ α ς κα ι Υ πο υ ρ γ ό ς
Οικογενείας και Προστασίας του Παιδιού,
,ο Βουλευτής Περιφέρειας Τσέλτενχαμ κ.
Τζόϊ Σόκατσ εκ μέρους του Αρχηγού της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κου Πήτερ
Μαλιναύσκα, ο κ. Στάθης Γεωργανάς,
Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας, η

κα Τζέην Στίνσον, Βουλευτής Περιφέρειας Μπαντκοου, η κα Αδριάνα Χριστοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας, η Δήμαρχος Αδελαΐδας κ.
Σάντυ Βέρσουρ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Α Καθηγητής Ανδρέας
Ευδοκίου καθώς και εκπρόσωποι τοπικών
Συλλόγων.
Εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας ενώ, ακολουθώντας το τυπικό της
εορτής, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς
τιμή των ηρώων του 40.
«Οι θυσίες και το αίμα των ενδόξων
προγόνων μας ας μείνει ζωντανό στις
μνήμες μας και να μας καθοδηγεί στις
διάφορες και πάσης φύσεως προκλήσεις
του αύριο,» ανέφερε στο μήνυμά του ο κ.
Γκόνης.
Στην πανηγυρική ατμόσφαιρα των
εορτασμών για την 28η Οκτωβρίου
πρόσθεσαν και οι δεκάδες μαθητές και
μαθήτριες των ελληνικών σχολείων της
Κοινότητας τόσο με την παρουσία τους
μέσα στο ναό, κρατώντας τη γαλανόλευκη
αλλά και την Αυστραλιανή σημαία, όσο και
με τα ποιήματα που απήγγειλαν έξω στο
κενοτάφιο του ναού.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την
ακρόαση των εθνικών ύμνων.

Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Το Κοινοτικό Γηροκομείο είναι ανοικτό
και έτοιμο να σας εξυπηρετήσει!

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι
το Γηροκομείο της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας στο Ρίντλιτον είναι ανοιχτό
και έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις
οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη
με τα ηλικωμένα μέλη τους, μετά από την
τραυματική εμπειρία της νόσου COVID-19.
Το γηροκομείο μας παρέχει ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών φροντίδας για
τους Ηλικιωμένους, με ειδικότητα τόσο
σε υψηλού όσο και χαμηλού επιπέδου
φροντίδα, σε ένα περιβάλλον όπου
ομιλείται η Ελληνική Γλώσσα. Παρέχουμε
επίσης τη δυνατότητα σύντομης διαμονής για όσους μόλις βγήκαν από το
νοσοκομείο αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι
να επιστρέψουν στο σπίτι τους.
Το Ρ ί ν τ λ ι τ ο ν π α ρ έ χ ε ι υ ψ η λ ο ύ
επιπέδου φροντίδα και είναι ισάξιο με τα

περισσότερα Γηροκομεία της Αδελαΐδας,
έχοντας επιπλέον το πλεονέκτημα ότι
το περιβάλλον του είναι πολιτισμικά
κατάλληλο και όπου το φαγητό και οι
καθημερινές δραστηριότητές του το
κάνουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα
Γηροκομεία.
Εάν επιθυμείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό
Γηροκομείο του Ρίντλιτον και για τις
υπηρεσίες μας προς τους Ηλικιωμένους,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γηροκομείο στο 08 83401155 και ζητήστε τη
Χριστίνα.

Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης

Τραπέζια της Αγάπης - Ανακοίνωση

Το γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για
το πρόγραμμα των Τραπεζιών της Αγάπης
που θα πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα
Δεκέμβριο 2021:
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021: Τραπέζι της
Αγάπης «Salisbury» στην αίθουσα του North
Football Club, 39-41 Bagster Road, Salisbury
Downs
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021: Τραπέζι της
Αγάπης «Mitcham»: Mitcham Community
Centre, 242 Belair Road, Lower Mitcham
Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021: Τραπέζια
της Αγάπης «Glandore» and «Salisbury», στο
Camden Hall, Camden Community Centre,
Carlisle Street και Carlton Road γωνία,
Camden Park – Χριστουγεννιάτικο γεύμα
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης «Mitcham»: Mitcham Community
Centre, 242 Belair Road, Lower Mitcham –

Χριστουγεννιάτικο γεύμα
Π α ρ α κα λο ύ μ ε σ η μ ε ι ώ σ τ ε ότ ι
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.
Για περισσσότερες πληροφορίες ή
διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με
το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο
τηλέφωνο 7088 0500 ή με τα Γραφεία της
Κοινότητας στο 8231 4307.
Το πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης
μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές λόγω των
κυβερνητικών μέτρων κατά της ασθένειας
COVID-19
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Aυστραλίας

“Greek Tribune”, December 2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΟ 2022!

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας διοργανώνει
μεγάλο Πρωτοχρονιάτικο χορό στο
αγαπημένο σας Ολύμπικ Χωλ και σας
καλεί να υποδεχτούμε όλοι μαζί τον
καινούριο χρόνο.
Ο Πρωτοχρονιάτικος χορός θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31
Δεκεμβρίου 2021 και από ώρα 7.30
το βράδυ στο Ολύμπικ Χωλ, 288
Franklin Street, στο κέντρο της πόλης.
Ελάτε με φίλους ή την οικογένειά
σας και απολαύσετε πλούσια ποικιλία
φαγητών και ποτών και διασκεδάστε
Ελληνικά με το μουσικό ρεπερτόριο
της ορχήστρας «MUSIC 3000».
Ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δώρα
ενώ στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας ένας τυχερός ή μια τυχερή θα
κερδίσει μια χρυσή λίρα.
Τιμή εισιτηρίου $60 το άτομο ενώ

για παιδιά κάτω των 12 ετών το
εισιτήριο είναι μόνο $30 και συμπεριλαμβάνει πλήρες βραδινό φαγητό.
Για περισσότερες πληροφορίες
ή για να κλείσετε το τραπέζι σας
τηλεφωνήστε στο 8231 4307.
Επίσης μπορείτε να μας βρείτε
στην οδό Franklin 262, πρώτος
όροφος, στο κέντρο της πόλης.
Ελάτε λοιπόν να αποχαιρετίσουμε
τον παλιό χρόνο και να υποδεχτούμε
μαζί το 2022 στο νοσταλγικό Ολύμπικ
Χωλ.
Λόγω των περιοριστικών μέτρων
για την COVID, τα εισιτήρια είναι
περιορισμένα.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ

Με λαμπρότητα αλλά και κάτω από τη
σκιά της πανδημίας, γιόρτασε και φέτος
η Κοινότητα την μνήμη των Αρχαγγέλων
Μιχαήλ και Γαβριήλ την Πέμπτη 7 και
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2021 στον
φερώνυμο Καθεδρικό Ναό της οδού
Φράνκλην στο κέντρο της Αδελαΐδας,
τον πρώτο Ελληνορθόδοξο ναό στην
Αδελαΐδα.
Το βράδυ της Κυριακής τελέστηκε,
Μεγάλος Πανηγυρικός Εσπερινός τον
οποίο παρακολούθησαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μεγάλος
αριθμός ομογενών.
Πλήθος κόσμου κατέκλυσε από νωρίς
το πρωί της Δευτέρας τον εορτάζοντα
Ι. Ναό για να παρακολουθήσουν την

Πανηγυρική Θ. Λειτουργία με τη συμμετοχή του ιερού κλήρου.
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 ψητά και
λουκουμάδες σε πακέτο για το σπίτι.
Εύγευστους λουκουμάδες ετοίμασαν οι
κυρίες των Φιλοπτώχων της Ελληνικής
Κοινότητας.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ Ν.Α.

«Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Προς τα μέλη και όλους τους φίλους
του Συλλόγου «Ελληνίδων Κυριών &
Δίδων Ν.Α ‘Ο Ταξιάρχης’». Μετά από
μεγάλη παύση θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι πραγματοποιούμε μια πολύ
ευχάριστη και παραδοσιακή εκδήλωση.
Θα προβάλλουμε το «Ελληνικό Καφενείο»
πατροπαράδοτο όπως παρουσιάζεται
στην Ελλάδα με ελληνικό καφέ ή φραπέ,
(που είναι και της μόδας). Θα έχουμε
γλυκά του κουταλιού καθώς και του ταψιού
θα οποία θα συνοδεύουν τον καφέ.
Δεν θα λείπει και η περίφημη βανίλιακοινώς «υποβρύχιο» . Τάβλι και χαρτιά
θα παρέχονται σε όσους θέλουν να συναγωνιστούν.
Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι και
πολύ διασκεδαστικό μέσα στη θλιβερή
ατμόσφαιρα της COVID-19.
Σας περιμένουμε οικογενειακώς και θα
χαρούμε να συναντήσουμε τις οικογένειές
σας.
Οι κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι πάντα πρόθυμες να σας υποδεχθούν

και να σας εξυπηρετήσουν.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο
Goodwood Community Centre, 10 Rosa
Street, Goodwood.
Πάρκινγκ θα είναι διαθέσιμο έξω από
την αίθουσα.
Η είσοδος είναι δωρεάν. Καφές και
γλυκά προς πώληση.
Ημερομηνία εκδήλωσης, Κυριακή 12
Δεκεμβρίου και από ώρα 11.00 πρωινή
μέχρι τις 3.00 το απόγευμα.
Ελάτε να ανταλλάξουμε και τις ευχές
μας για τον Καινούριο Χρόνο γιατί η
ατμόσφαιρα θα είναι εορταστική.
Σας περιμένουμε «Συν Γυναιξί εν
Τέκνοις»!
Να σημειώσουμε ότι η εκδήλωση αυτή
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του
Department of the Premier and Cabinet,
Multicultural Affairs.
Δια το Διοικητικό Συμβούλιο
Χρυσούλα Χάισλερ - Πρόεδρος
Καίτη Τσάκαλου - Γραμματέας

Κοινοτικά - Νέα

"Παροικιακό Βήμα", Δεκέμβριος 2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Διάλεξη: Η σφαγή της Χίου και η
συνεισφορά της Κύπρου στο 1821

Συνεχίστηκαν στο Ολύμπικ Χωλ οι
εκδηλώσεις για τα 200 Χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση με διάλεξη πάνω
στο θέμα της Σφαγής της Χίου αλλά στη
σχέση της Κύπρου με την ιστορική Επέτειο
του 1821.
Ο καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Φλίντερς κ. Ανδρίκος Βαρνάβα και
ο υποψήφιος για Διδακτορικό στον
κλάδο της Ιστορίας κ. Γιάννης Κάρτλητζ,
επιμελήθηκαν της διάλεξης το βράδυ της
Πέμπτης αναπτύσσοντας εις βάθος τα δυο
ιστορικά θέματα.
Η Σφαγή της Χίου αποτελεί ένα από
τα σημαντικότερα αλλά και πιο αιματηρά
ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης.
Ο κ. Κάρτλητζ μίλησε για το μένος
και την αποτροπιασμό της σφαγής
χιλιάδων κατοίκων του νησιού από τους
Οθωμανούς Τούρκους ενώ αναφέρθηκε
και στους λόγους οι οποίοι οδήγησαν σε
αυτήν την καταστροφή.
«Στις 30 Μαρτίου 1822, ως αντίποινα
για την κήρυξη της επανάστασης στο
νησί από τον Σάμιο Λυκούργο Λογοθέτη,
ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Β’ θέλησε να
τιμωρήσει το νησί, προχωρώντας στην
χειρότερη καταστροφή που γνώρισε ποτέ
το νησί,» εξήγησε ο κ. Κάρτλητζ.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό κύμα που ακολούθησε καθώς με
το πέρασμα των χρόνων πολλοί κάτοικοι
του νησιού άφησαν την καταστραμμένη γη
τους προς εύρεση καλύτερης ζωής.
Πολλοί εγκαταστάθηκαν (οικογένειάς

όπως Ράλλης, Μαυροκορδάτος και Πετροκόκκινος) στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου
ανέπτυξαν έντονη δράση στο εμπόριο και
δημιούργησαν μεγάλες επιχειρήσεις
Η διάλεξη αυτή εξέτασε στη συνέχεια
το πως τα διάφορα στοιχεία, φυσικά και
δημογραφικά διαμόρφωσαν την ιστορία
των Χιωτών στη Διασπορά.
Ο Καθηγητής Βαρνάβα ανέλυσε με τη
σειρά του τη σημασία και το ρόλο που
έπαιξε η Ελληνική Επανάσταση στη διαμόρφωση του Ελληνικού έθνους στην
Κύπρο.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην εν
ψυχρώ εκτέλεση 400 Κυπρίων το 1821
και την αποτυχημένη εξέγερση στην
Κύπρο καθώς και την συνεισφορά των
Κυπρίων στον αγώνα.
«Η Επανάσταση του 1821 επηρέασε
κατά πολύ και την Κυπριακή κοινωνία και
την πολιτική σκηνή της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας
της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων
Αγωνιστών) στη δεκαετία του 50.
Ο κ. Βαρνάβα τέλος μίλησε για το πως
επισκιάστηκε από εθνικιστικές τάσεις o
πραγματικός αντίκτυπος που είχε η Επανάσταση στην Κύπρο.
Η διάλεξη έληξε με συζήτηση και ερωτήματα που τέθηκαν στους ομιλητές.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 19η Δεκεμβρίου έ, έ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Αδελαίδας, θα τελεστεί πολυετές μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως
πάντων των προαναπαυσαμένων Μεγάλων Ευεργετών και Δωρητών της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, Ιδιαιτέρως δέ, υπέρ των αδελφών
Κωνσταντίνου και Μαρίας Μανίσκα.
Παρακαλούνται οι πάροικοι όπως προσέλθουν να ενώσουμε τις προς τον Κύριον
δεήσεις μας υπέρ αναπαύσεως των προκεκημημένων αδελφών ημών.
Εκ του ιερού Καθεδρικού Ναού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας περάσει στην αιωνιότητα, η
μουσική ιδιοφυΐα του Μίκη Θεοδωράκη
αναβίωσε το βράδυ του Σαββάτου στο
Ολύμπικ Χωλ σε μια βραδιά-αφιέρωμα στο
μεγάλο μουσικοσυνθέτη.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα, η οποία
φιλοξένησε στο παρελθόν τον διεθνούς
φήμης συνθέτη, παρουσίασε, τιμώντας
τη μνήμη του, ένα ξεχωριστό μουσικό
γεγονός πλαισιωμένο με πασίγνωστα
και πολυαγαπημένα κομμάτια του που
έγραψαν ιστορία.
Η ορχήστρα Ζορμπάς μαζί με καταξιωμένα
ονόματα από την ομογένεια όπως ο
Βασίλης Ιωαννίδης, ο Σταμάτης Δημητρακόπουλος, η Ισμήνη Σπύρογλου και ο
Γιάννης Φράγκος, έδωσαν ρεσιτάλ ερμηνειών, εισπράττοντας την απόλυτη αποθέωση από το κοινό.
Ήταν κυριολεκτικά ένα ταξίδι στο χρόνο,
με φόντο το παρελθόν του πόνου, της
αγάπης, του αγώνα και της εργατιάς
όπως το βίωσαν εκατομμύρια Έλληνες
και όπως το αποτύπωσε μουσικά ο Μίκης
Θεοδωράκης.
Η συναυλία αφιέρωμα έφερε στη σκηνή
αλλά και στις μνήμες όλων την Ελλάδα του
20ου αιώνα την οποία ο μεγάλος συνθέτης
κατάφερε μέσα από τη μουσική του να

ανεβάσει στο παγκόσμιο σκηνικό.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλειος
Γκόνης τόνισε στα τοπικά μέσα
ενημέρωσης την στενή σχέση που είχε η
Κοινότητα με τον Μίκη Θεοδωράκη κατά
τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας ενώ
ανέφερε ότι ήταν χρέος της να τιμήσει το
όνομα και το έργο του τεράστιου Μίκη.
«Δεν θα μπορούσε η Κοινότητα να μην
τιμήσει ένα από τους ανθρώπους που
ανέδειξαν την Ελλάδα στον κόσμο μέσα
από τη μουσική του και το ήθος του,» είπε
ο κ. Γκόνης.
Η συναυλία διήρκησε για πάνω από δυο
ώρες και όπως φάνηκε από την αντίδραση
των μουσικόφιλων που κατέκλυσαν το
Ολύμπικ Χωλ, και άλλες δυο ώρες ακόμα,
πάλι δεν θα έφταναν.
Πέρα από τους τέσσσερεις καλλιτέχνες
στα φωνητικά, στην συναυλία πήραν
μέρος ο Χρηστάκης Παντελής στη μουσική
διεύθυνση, ο Μιχάλης στο κίμπορντ, ο
Στηβ Παπαδόπουλος στην κιθάρα και ο
Γιάννης Σιούτης στα ντραμς.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές.
Εκκλησιαστική συμμετοχή κατά τη διάρκεια του
Covid-19.
ΜΗΝ παρευρεθείτε στην εκκλησία εάν έχετε
συμπτώματα πυρετού, πονόλαιμου ή γρίπης.
Εάν έχετε τέτοια συμπτώματα, βεβαιωθείτε ότι
έχετε δοκιμαστεί για το COVID-19.
• Aνώτατο όριο 150 ατόμων για Κηδείες και
όριο 150 ατόμων σε Γάμους και Βαπτίσεις.
Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών μπορεί να έχει το πολύ 192 άτομα
για τακτικές εκκλησιαστικές υπηρεσίες, o Ιερός
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου μπορεί να
έχει 170 άτομα, o Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου
μπορεί να έχει 165 άτομα και ο Ιερός Ναός
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης μπορεί να έχει
135 άτομα.
Οι αποστάσεις που ισχύουν τώρα, είναι
3 άτομα σε κάθε 4 τετραγωνικά μέτρα.
Υποχρεωτική χρήση ΜΑΣΚΑΣ για όλους.
Επίσης μπορείτε να προσευχηθείτε από το
σπίτι και να μοιραστείτε αυτές τις Εκκλησιαστικές Θείες Λειτουργίες / Ακολουθίες
με απλό συντονισμό σε αυτές, που μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο (internet)
και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα
- h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UChtkRwfMQ1SRhZfENour9iw/live η θα ακούσετε στο Radio Doriforos on 152.125 MHz or
http://www.doriforos.com.au/
4η. ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 – 10.00 π.μ. Όρθρος και
Θεία Λειτουργία : Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος,
οσίου Ιωάννου Δαμασκηνού & Σεραφείμ Φαναρίου ιερομάρτυρος.
5η. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ΄ (Ι΄ Λουκά) 08.00 – 11.00
π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία: Σάββα
οσίου του ηγιασμένου & Διογένους μάρτυρος.
6η. ΔΕΥΤΕΡΑ : Νικολάου αρχιεπισκόπου
Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ
Την Κυριακή παραμονή εσπέρας 07.00 –
08.30 μ.μ.: Θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός, μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, υπό των κληρικών της κοινότητος.
Θα επακολουθήσει το Μυστήριο του Ιερού
Ευχελαίου, 08.45 – 09.30 μ.μ.
Την Δευτέρα ανήμερα της εορτής 08.00 –
11.30 π.μ. : Θα τελεστή Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και περιφορά της ιεράς εικόνας του αγίου
Νικολάου υπό των κληρικών της κοινότητος.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και
της περιφοράς της Ιεράς Εικόνος του αγίου
Νικολάου, στο παραπλεύρως του Ιερού Ναού
Χώλ, η φιλόπτωχος αδελφότητα του Ιερού
Ναού, θα παρασκευάσει και θα διαθέτει στους
φιλέορτους σε πακέτα για το σπίτι, σουβλάκια,
λουκάνικα, άλλα εδέσματα και ζεστούς λουκουμάδες.
9η. ΠΕΜΠΤΗ 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. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΘ΄ (Ια΄ Λουκά) 08.00 – 11.00
π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία : Των αγίων
προπατόρων. Σπυρίδωνος Τριμυθούντος του
θαυματουργού & οσίου Ιωάννου επισκόπου
Ζιχνών.
15η. ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00 – 10.00 π.μ. Όρθρος και

Θεία Λειτουργία : Ελευθερίου ιερομάρτυρος και
της μητρός αυτού Ανθίας.
17η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 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.
19η. 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.
Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Αδελαίδας, θα τελεστεί πολυετές
μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως πάντων των
προαναπαυσαμένων Μεγάλων Ευεργετών
και Δωρητών της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, Ιδιαιτέρως δέ,
υπέρ των αδελφών Κωνσταντίνου και Μαρίας
Μανίσκα.
24η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.00 – 08.00 π.μ. :
Όρθρος, Οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες, Ο Μέγας
Εσπερινός των Χριστουγέννων και Η Θεία
Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ευγενίας
οσιομάρτυρος και Φιλίππου μάρτυρος του
πατρός αυτής. Θεία Κοινωνία μέχρι 09.30 π.μ.
25η. ΣΑΒΒΑΤΟ, Όρθρος και Θεία Λειτουργία
των Χριστουγέννων : 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 π.μ.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ
ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ: 06.00 – 09.00 π.μ.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΡΟΥΝΤΟΝ: 05.00 – 08.00 π.μ.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΓΟΥΝΤ: 05.00 – 08.00 π.μ.
26η.. ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.00 π.μ. Όρθρος
και Θεία Λειτουργία : Κυριακή μετά την
Χριστού γέννησιν. Η σύναξις της Υπεραγίας
Θεοτόκου. Ιωσήφ του μνήστορος. Δαυίδ του
προφητάνακτος. Ιακώβου του αδελφοθέου.
Ευθυμίου Σάρδεων ιερομάρτυρος του
ομολογητού.
27η. ΔΕΥΤΕΡΑ 08.00 – 10.00 π.μ. Όρθρος και
Θεία Λειτουργία : Μετά την Χριστού γέννησιν.
Στεφάνου πρωτομάρτυρος και αποστόλου.
31η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00 – 10.00 π.μ. Όρθρος
και Θεία Λειτουργία : Απόδοσις της εορτής των
Χριστουγέννων. Μελάνης οσίας της Ρωμαίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Στον ιερό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου
στο Κρόυντον ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία
της Κυριακής θα τελείται 08.30 – 11.30 πμ.
2. 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.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΡΜΠΑΤΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου η Αγία μας
Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του εν αγίοις
πατρός ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων
της Λυκίας του Θαυματουργού, Ο Ιερός
μας Ναός στο Θέρμπαρτον πανηγυρίζει με
εκκλησιαστική λαμπρότητα
κατά το ακόλουθο πρόγραμμα :
Την Κυριακή παραμονή εσπέρας 07.00 – 08.30
μ.μ. : Θα τελεστή Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος,
υπό των κληρικών της κοινότητος.
Θα επακολουθήσει το Μυστήριο του Ιερού
Ευχελαίου 08.45 – 09.30 μ.μ.
Την Δευτέρα, ανήμερα της εορτής 08.00
– 11.30 π.μ. : Θα τελεστή Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία, μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και περιφορά της ιεράς εικόνας των Αρχι-

στρατήγων υπό των κληρικών της κοινότητος.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και της
περιφοράς της Ιεράς Εικόνος του αγίου Νικολάου, στο παραπλεύρως του Ιερού Ναού Χωλ,
η φιλόπτωχος αδελφότητα του Ιερού Ναού,
θα παρασκευάσει και θα διαθέτει στους φιλέορτους σε πακέτα για το σπίτι, σουβλάκια, λουκάνικα, άλλα εδέσματα και ζεστούς λουκουμάδες.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι Ομογενείς όπως
συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις
προς τιμή του αγίου.
Για τις παραγγελίες για αρτοκλασίες και πρόσφορα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με
το Γραφείο της Κοινότητας στο τηλέφωνο 8231
4307.
Εκ του Ιερού Ναού
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Ακλόνητη
Οικογένεια
Του Στηβ Θεοφάνους
Eνα μηνιαίο άρθρο για
την Ελληνική οικογένεια που
δίνει πρακτικές συμβουλές για
το γάμο, για τις οικογενειακές
σχέσεις, και για την ανατροφή
των παιδιών.
Να Μην Αφήσουμε
Έξω το Χριστό από
τις Χριστουγεννιάτικες
παραδόσεις μας
Μία από τις αγαπημένες
μου αναμνήσεις από τα Χριστούγεννα σα μικρό
παιδί στην Κύπρο ήταν τα Χριστουγεννιάτικα
κάλαντα. Πηγαίναμε από σπίτι σε σπίτι και ψαίλναμε τα κάλαντα. Σήμερα θα δούμε μερικές από
τις Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις που έχουμε
στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στη
συνέχεια θα τις τοποθετήσουμε στη σωστή τους θέση.
Ως Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός ποια πρέπει να
είναι η στάση μου σ’ αυτές τις διάφορες συνήθειες
των Χριστουγέννων;
Η πρώτη παράδοση των Χριστουγέννων που θα
ήθελα να δούμε σήμερα είναι η Χριστουγεννιάτικη
μουσική. Αναφέραμε ήδη πώς τα Κάλαντα έπαιξαν
σπουδαίο ρόλο σε μας όταν ήμασταν παιδιά. Στις
Ηνωμένες Πολιτείες η μουσική αποτελεί μεγάλη
επιχείρηση. Υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί που
παίζουν μόνο Χριστουγεννιάτικη μουσική όλη την
περίοδο των Χριστουγέννων.
Θα ήθελα να θυμηθούμε τον πρώτο ύμνο που
ακούστηκε τα πρώτα Χριστούγεννα. Τον έψαλαν οι
άγγελοι. Τα λόγια του ύμνου τα βρίσκουμε στο Λουκά
κεφάλαιο 2. “Δόξα Θεώ εν υψίστοις και επί γης ειρήνη
εν ανθρώποις ευδοκία.” Τα πρώτα Χριστουγεννιάτικα
κάλαντα είχαν κάποιο νόημα. Το μήνυμά τους ήταν,
“Δόξα και λατρεία ανήκει στον Ύψιστο Θεό γιατί
έστειλε το Γιο Του. ” Και συνεχίζει, “Και στη γη, ο
Ιησούς, το παιδί των Χριστουγέννων, θα φέρει ειρήνη,
μια τέτοια ειρήνη που ξεπερνάει κάθε λογική. Στη
θέση του άγχους θα φέρει τη γαλήνη. Την ανησυχία
και τη μέριμνα που έχουν τόσοι άνθρωποι σήμερα
θα την αντικαταστήσει με ειρήνη. Θα αντικαταστήσει
την αγωνία του θανάτου και της αιωνιότητας
με την εμπιστοσύνη και την πίστη ότι ο ουρανός
περιμένει όλους εκείνους που άνοιξαν την καρδιά
τους στο Χριστό. Κάθε φορά λοιπόν που ακούς τη
Χριστουγεννιάτικη μουσική, να θυμάσαι τον ύμνο των
αγγέλων εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα και Εκείνον
για τον Οποίο έψαλλαν.
Μία άλλη παράδοση Χριστουγεννιάτικη είναι
οι κάρτες. Όλοι μας έχουμε μια λίστα. Συνήθως οι
πρώτοι στη λίστα είναι οι συγγενείς μας. Μετά είναι οι
γνωστοί κι οι φίλοι που είχαμε κάποτε ή έχουμε ακόμη
κάποια σχέση. Οι περισσότεροι από μας θέλουμε
να αγγίξουμε τις καρδιές αυτών των ανθρώπων
την περίοδο των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν τους
στέλνουμε μια κάρτα με ευχές.
Ξέρετε όμως ότι κι ο καλύτερος φίλος μας έχει
ελαττώματα. Αν όμως είσαι στη λίστα των φίλων του
Θεού, τότε έχεις μία σχέση με κάποιον φίλο χωρίς
κανένα ελάττωμα. Η αγάπη Του δε μοιάζει με καμία
αγάπη. Σ’ ακούει με υπομονή όπως κανένας άλλος.
Είναι στη διάθεσή σου όλο το εικοσιτετράωρο. Η
συμβουλή Του είναι πάντα σωστή και λογική. Η
δύναμή Του ανεξάντλητη. Και είναι στη διάθεσή σου.
Για μερικούς αυτή η περίοδος μπορεί να είναι
ιδιαίτερα δύσκολη. Ίσως γιατί πέθανε κάποιο
αγαπητό μας πρόσωπο. Ίσως κάποιο διαζύγιο. Ίσως
κάποια δυσάρεστη ιατρική διάγνωση. Ο,τιδήποτε σε
απασχολεί αυτά τα Χριστούγεννα, εκείνο που πρέπει
να ξέρεις είναι ότι δεν είσαι μόνος/η. Είσαι στη λίστα
των φίλων του Θεού. Ο Θεός σε αγαπάει. Άνοιξε την
καρδιά σου σε Κείνον κι Εκείνος θα τη γεμίσει με τη
δική Του ειρήνη.
Κάτι άλλο που ταυτίζεται με τα Χριστούγεννα είναι
αυτό που χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα όταν κάνουμε
τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια μας. Είναι η πιστωτική
μας κάρτα. Όπως οι αγορές των Χριστουγέννων
πρέπει να πληρωθούν το επόμενο μήνα, η γραφή μας
λέει ότι το χρέος μας για τις αμαρτίες μας έπρεπε να
πληρωθεί κι εμείς δεν μπορέσαμε να το πληρώσουμε.
Το πλήρωσε για μας ο Χριστός και Του κόστισε πολύ.
Του κόστισε την ίδια Του τη ζωή. Έτσι λοιπόν κάθε
φορά που χρησιμοποιείς την πιστωτική σου κάρτα να
θυμάσαι και να λες τούτα τα λόγια, “Χριστέ μου, Σου
αξίζει κάθε λατρεία.”
Και μια τελευταία Χριστουγεννιάτικη συνήθεια
είναι τα δώρα. Τα δώρα είναι είναι ένας θαυμάσιος
τρόπος να εκφράσεις την αγάπη σου σε κάποιον.
Ο Ιησούς Χριστός είναι το Χριστουγεννιάτικο δώρο
που μας έδωσε ο Θεός. Ο Θεός είδε ότι η μεγαλύτερη
ανάγκη μας δεν ήταν ένα καινούργιο ωρολόι ή κάποιο
καινούργιο ρούχο. Είδε ότι η αυτό που χρειαζόμουν
περισσότερο από καθετί άλλο σ’ αυτήν τη ζωή ήταν η
συγχώρηση για την αμαρτία μου και η λύτρωσή μου.
Εκείνο που χρειαζόμουν πιο πολύ ήταν να φύγει το
χρέος από πάνω μου. Έτσι μας έδωσε το μεγαλύτερο
δώρο επειδή μας αγαπά.
Απαγκιστρώσου λοιπόν από τον τρόπο που
βλέπει ο κόσμος τα Χριστούγεννα και κοίτα το
πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων που είναι
το πολύτιμο δώρο που μας έστειλε ο Θεός για να
γιορτάσεις έτσι πραγματικά Χαρούμενα Χριστούγεννα.
Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο
δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε μια
ευτυχισμένη οικογένεια.

Επιστημονικά - Θέματα

Ιπτάμενα ταξί ετοιμάζεται να υποδεχτεί το αεροδρόμιο της Ρώμης

Από το 2024 οι ταξιδιώτες
που θα φτάνουν στο αεροδρόμιο της Ρώμης θα έχουν
την ευκαιρία να … πετάξουν
κι από αυτό προς την πόλη
χάρη στα εναέρια ταξί-drone
της Volocopter.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η διοίκ η σ η το υ A ε ρ ο δ ρ ο μ ί ο υ
Φιουμιτσίνο έχει συνάψει
συμφωνία συνεργασίας με
τη γερμανική start up, ώστε
να ξεκινήσει η πιλοτική
λειτουργία των πρωτότυπων
διθέσιων εναέριων ταξίdrone
της εταιρείας.
Το όχημα της Volocopter
προσγειώνεται και απογειώνεται κάθετα και
θα χρειάζεται μόλις 15
λεπτά για να καλύψει μια
διαδρομή προς την πόλη,
που ένα όχημα χρειάζεται
το υ λά χ ι σ το ν 4 5 λ ε π τά .
Είναι δε, ηλεκτρικό, άρα
φτηνότερο στη χρήση και
φιλικότερο προς το περιβάλλον.
Η εταιρεία, πριν από
λίγες ημέρες, προχώρησε
με επιτυχία και στην πρώτη
της δοκιμαστική πτήση στο

Αμβούργο.
Όσον αφορά το κρίσιμο
ζήτημα του κόστους,
σύμφωνα με τον CEO της
Aeroporti di Roma, Μάρκο
Τρονκόνε, το αρχικό κόστος
υπολογίζεται περίπου στα
150 ευρώ, μια τιμή που
εκτιμάται πως θα μειωθεί
σημαντικά με την πλήρη
και ευρεία εφαρμογή της
υπηρεσίας.
Η Vo l o c o p t e r, π ο υ
δημιουργήθηκε το 2011,
ελπίζει να λάβει άδεια εμπο-

ρικής χρήσης των εναέριων
ταξί της από την αρμόδια
European Aviation Safety
Agency (EASA) μέσα στην
επόμενη τριετία, ώστε τα
πρώτα οχήματα να μπουν
σε υπηρεσία από το 2024.
Εξάλλου, η γερμανική
start-up ενδιαφέρεται να
φέρει την υπηρεσία και
στο αεροδρόμιο του Παρισιού, ιδανικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024,
όπως επίσης στο αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Facebook – Ο πρώην επικεφαλής της
Google ανησυχεί για το metaverse
O πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google δηλώνει ότι το «metaverse» του
Facebook «δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο που μπορεί
να συμβεί στην ανθρώπινη
κοινωνία» εκφράζοντας τις
ανησυχίες του σχετικά με την
ασφάλεια της τεχνολογίας
Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).
Ο Σμιντ, ο οποίος υπήρξε
CEO της Google από το
2001 έως το 2011, πρόεδρος
έως το 2015 και πρόεδρος
της Alphabet μέχρι την αποχώρησή του τον Μάιο του
2020, δήλωσε στους New York
Times, αν και πιστεύει πως «η
τεχνολογία σύντομα θα βρίσκεται παντού», ότι αυτό «δεν
είναι απαραίτητα το καλύτερο
πράγμα για την κοινωνία».
«Όλοι όσοι μιλούν σήμερα
για το metaverse ουσιαστικά
μιλάνε για κόσμους οι οποίοι
θα είναι πιο ικανοποιητικοί
από αυτό που ζούμε σήμερα –
εκεί θα είσαι πιο πλούσιος, πιο
όμορφος, πιο δυνατός, πιο
γρήγορος», ανέφερε ο Σμιντ.
«Έτσι, σε μερικά χρόνια,
οι άνθρωποι θα επιλέγουν
να περνάνε περισσότερο
χρόνο με τις μάσκες εικονικής
πραγματικότητας και μέσα στο
metaverse. Αλλά, ποιος βάζει
τους κανόνες; Ο κόσμος θα

γίνει περισσότερο ψηφιακός
από φυσικός. Αυτό ακριβώς
δεν είναι το καλύτερο για την
κοινωνία», σημείωσε.
Σύμφωνα με την οπτική
του πρώην κορυφαίου στελέχους της Google, η τεχνολογία
Τεχνητής Νοημοσύνης – την
οποία η Meta θα χρησιμοποιεί
για να τρέχει τους αλγόριθμους στις διάφορες πλατφόρμες της – είναι «ένας
γιγαντιαίος, ψεύτικος θεός
που μπορεί να δημιουργήσει
αρρωστημένες, παρασιτικές
κοινωνικές σχέσεις».
Τα ερωτήματα
«Θα βρίσκεται παντού»
δήλωσε ο Σμιντ στους
New York Times, θέτοντας
παράλληλα μια σειρά από
ερωτήματα. «Πώς μοιάζει
ο καλύτερος φίλος όταν έχει
δημιουργηθεί από Τεχνητή
Νοημοσύνη, ειδικά στα
μάτια ενός παιδιού; Πώς
μοιάζει ένας πόλεμος που
έχει δημιουργηθεί από
AI; Ποια είναι η οπτική
της πραγματικότητας που
αντιλαμβάνεται η AI και εμείς
δεν έχουμε; Είναι πιθανό
η AI να βλέπει πράγματα τα
οποία οι άνθρωποι απλά δεν
μπορούν να κατανοήσουν;».
Σύμφωνα με τον Business
Insider. το πρώην στέλεχος

της Google δεν είναι ο μόνος
που εκφράζει ανησυχίες
σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στους πιο επιφανείς
πολέμιους της AI συγκαταλέγεται ο Ίλον Μασκ, αφεντικό
των Tesla και SpaceX, ο οποίος παραδέχεται μάλιστα ότι
δεν εμπιστεύεται τη συγκεκριμένη τεχνολογία ούτε καν στα
όρια των δικών του εταιρειών,
ούτε σε επίπεδο ασφαλειας
ούτε σε επίπεδο διαφάνειας.
Παράλληλα, αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η επαυξημένη πραγματικότητα κρύβει
περισσότερους κινδύνους
κακοποίησης, σε σχέση με
τα σημερινά μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Οι δηλώσεις Σμιντ έρχονται στον απόηχο της κίνησης
να μετονομαστεί η Facebook
Inc σε Meta και να προχωρήσει τα σχέδιά της στη δημιουργία του metaverse, ενός
εικονικού κόσμου όπου οι
άνθρωποι θα μπορούν να
αλληλοεπιδρούν ψηφιακά
χρησιμοποιώντας άβαταρ.
Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο επικρίσεων τις τελευταίες εβδομάδες μετά τη διαρροή εγγράφων που αποδεικνύουν αμφισβητούμενες επιχειρηματικές
πρακτικές.

“Greek Tribune”, December 2021
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Η ρωσίδα υπηρέτρια ζητούσε
αύξηση από την κυρία της...

Είναι η Ρωσίδα υπηρέτρια και ζητάει αύξηση
από την Κυρία της. Η αφεντικίνα είναι πυρ
και μανία και τη ρωτάει: «Γιατί Natasha θέλεις
αύξηση ξαφνικά, τι έγινε;» «Τίπουτα κυρία
δεν έγκινε απλά να, σιδερώνω καλύτερα από
εσάς…» «Και για αυτό θέλεις αύξηση; Και ποιος
σου το είπε ότι σιδερώνεις καλύτερα;» «Ο άντρα
σας κυρία» της απαντάει η Ρωσίδα και τσιτώνει
η Κυρία. «Ο άλλος λόγκος είναι ότι μαγκειρεύω
καλύτερα από εσάς κυρία» συνεχίζει η Ρωσίδα.
«Και ποιος σου το είπε ότι μαγειρεύεις καλύτερα
από εμένα Natasha;» «Ο άντρα σας κυρία»
της απαντάει η Ρωσίδα και κοκκινίζει η Κυρία.
«Ο άλλος λόγκος είναι ότι είμαι καλύτερη
στο κρεβάτι από εσάς κυρία» το τερματίζει η
Ρωσίδα. Καπνούς η Κυρία: «Και ποιος σου το
είπε ότι είσαι καλύτερη στο κρεβάτι από εμένα
Natasha; Ο άντρας μου σου το είπε;» έτοιμη να
πάει να τον κατασπαράξει. «Όχι, ο Κηπουρός
μου το είπε. Για αυτό σας λέω, θέλω αύξηση
κυρία».

Τρεις φίλοι, ένας δικαστής,
ένας παπάς κι ένας εφοριακός

Τρεις φίλοι, ένας δικαστής, ένας παπάς κι
ένας εφοριακός συζητούν για τα επαγγέλματά
τους. Κάποια στιγμή αρχίζουν να τα συγκρίνουν
κι ο καθένας υποστηρίζει ότι το δικό του
επάγγελμα είναι το πιο σημαντικό. Αρχικά λέει
ο δικαστής: «Όταν μπαίνω στο δικαστήριο,
σηκώνονται όλοι όρθιοι από σεβασμό.» Στη
συνέχεια λέει ο παπάς: «Σιγά το πράγμα! Όταν
δουν εμένα γονατίζουν όλοι και μου φιλούν
το χέρι.» Κι ο εφοριακός λέει: «Αυτά δεν είναι
τίποτα! Εγώ όπου και να πάω, όλοι σκύβουν το
κεφάλι και λένε: Ω Θεέ μου!»

Πήγαν για διαζύγιο

Ανδρόγυνο 110 χρόνων ο άνδρας, 105 η
γυναίκα βρίσκεται στο δικαστήριο για διαζύγιο.
«Γιατί θέλετε να χωρίσετε» ρωτάει ο δικαστής τη
γυναίκα. «Γιατί μου έχει φάει τη ζωή μου. Πίνει,
καπνίζει, γυρίζει έξω με Ρωσίδες. Τόσα χρόνια
κάνω υπομονή αλλά τώρα πάει και τελείωσε.»
«Μα πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι;» ρωτά
και πάλι ο δικαστής έκπληκτος. «85» του λέει
η γυναικα. «Τόσα χρόνια κάνετε υπομονή
όπως μας είπατε. Γιατί τώρα αποφασίσατε να
χωρίσετε;» «Ε… περίμενα πρώτα να πεθάνουν
τα παιδιά!»

Ο αστυνομικός κι ο μεθυσμένος

Ένας μεθυσμένος πέφτει πάνω σε έναν
αστυνομικό. Εκείνος τον μυρίζει και τον ρωτάει
καχύποπτα που πηγαίνει. – Σε μια διάλεξη.
Λέει ο μεθυσμένος. – Τι διάλεξη; Ρωτάει ο
αστυνομικός. – Είναι με θέμα τις επιπτώσεις του
αλκοόλ στον οργανισμό! – Και ποιος την δίνει; –
Η γυναικά μου!

Ο Τοτός φαντάρος

Είναι ο Τοτός φαντάρος και του λέει ο
διοικητής: «Αύριο το πρωί περιμένω τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να είσαι στην πύλη
από τα ξημερώματα». Στήνεται ο Τοτός στην
πύλη από τις 6 τα ξημερώματα και περιμένει.
Κατά τις 7:00 παίρνει τηλέφωνο στη πύλη ο
διοικητής: «Τοτέ έφτασε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας;» «Όχι κύριε διοικητά» «Στις 8:00
παίρνει ξανά» «Τοτέ μήπως έφτασε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας;» «Όχι ακόμα κύριε διοικητά»
«Στις 9:00 παίρνει ξανά» «Τοτέ δεν φάνηκε
καθόλου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;» «Όχι
κύριε διοικητά, τίποτα…» Κατά τις 10:00 φτάνει
μια μαύρη Mercedes στην πύλη. Ο Τοτός κάνει
νόημα να κατεβάσουν το φιμέ τζάμι. «Εσύ
είσαι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας» ρωτάει,
«Ναι» λέει ο Πρόεδρος «Καλά μ@λάκ@ς
είσαι;… Τρέχα και σε ψάχνει ο διοικητής απ’ τα
ξημερώματα!...»

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

1.Αν δεν γονάτιζε γκαμήλα, δεν θα την
φορτώνανε.
Συχνά, ο άνθρωπος αδικείται επειδή δεν
προβάλλει αντίσταση στις αξιώσεις των άλλων.
2.Αν δώσεις το δάχτυλο σου παίρνουν το
χέρι.
Λέγεται για άπληστους και αγροίκους, που
κάνουν εύκολα κατάχρηση της προσφοράς των
άλλων.
3. Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα.
Όσα μαζεύουν οι ριπές του ανέμου, τα
σκορπίζουν οι ριπές του ανέμου και μεταφορικά,
τα αποκτηθέντα με κακό τρόπο χάνονται με
κακό τρόπο.
4. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο.
Αυτονόητη παροιμία.

"Παροικιακό Βήμα", Δεκέμβριος 2021
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Εμβόλιο Pfizer – Η ανοσία φθίνει
μήνες μετά τον εμβολιασμό
Πολλαπλή σκλήρυνση: Καλύτερη ποιότητα μερικούς
Τον Δεκέμβριο του 2020 το Ισραήλ Ιανουάριο 2021 συγκριτικά με όσους
ξεκίνησε μια μαζική εμβολιαστική είχαν εμβολιαστεί 2 μήνες αργότερα,
εκστρατεία έναντι της COVID-19 με τη δηλαδή τον Μάρτιο 2021.
ζωής από τον πρώτο κύκλο θεραπείας
χορήγηση του εμβολίου BNT162b2, η
Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 40 με 59,
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Σημαντική βελτίωση στην
ποιότητα ζωής τους διαπίστωσαν
οι ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας, από τον πρώτο
κύκλο θεραπείας τους με δισκία
κλαδριβίνης, της πρώτης θεραπείας
για την πάθηση που χορηγείται από
το στόμα.
Στη βελτίωση αυτή, συνέβαλε
καθοριστικά και η βελτίωση της
κινητικότητάς τους, καθώς μετά
τον τελευταίο κύκλο της θεραπείας
τους, το θετικό αυτό αποτέλεσμα
διατηρήθηκε, μειώνοντας
τα υ τ όχ ρ ο ν α τ η ν α ν ά γ κ η γ ι α
χρήση αναπηρικού αμαξιδίου ή
περιπατητικών βοηθημάτων.
Τα υ τ όχ ρ ο ν α , σ το π λα ί σ ι ο
ανεξάρτητης μελέτης παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας που ακολουθούσαν
αγωγή με κλαδριβίνη και εμβολιάστηκαν στο Ισραήλ με το εμβόλιο
των Pfizer/Biontech, εμφάνισαν
αντίστοιχη παραγωγή αντισωμάτων
με αυτή των υγιών συμμετεχόντων
της μελέτης.
Τα παραπάνω δεδομένα παρουσιάστηκαν στο 37ο ετήσιο συνέδριο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Θεραπεία και Έρευνα στην
Πολλαπλή Σκλήρυνση (ECTRIMS).
Όπως ανακοίνωσε η γερμανική
φαρμακευτική Merck, ενδιάμεση
ανάλυση της μελέτης φάσης IV
CLARIFY-MS, έδειξε βελτίωση στις
μετρήσεις της ποιότητας ζωής σε
426 ασθενείς με υποτροπιάζουσα
πολλαπλή σκλήρυνση σε πρώιμο
στάδιο του κύκλου θεραπείας (1ο
έτος). Ήδη από την ολοκλήρωση
του πρώτου μισού της συνιστώμενης αθροιστικής δόσης των
δισκίων κλαδριβίνης (είναι
απαραίτητη η διετής χορήγηση),
παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στις
σύνθετες βαθμολογίες της σωματικής και ψυχικής κατάστασης σε
σχέση με την κατάστασή τους
στην αρχή της θεραπείας τους.
Η βελτίωση μετρήθηκε με βάση
ερωτηματολόγιο 54 σημείων για
την ποιότητα ζωής. Τα δεδομένα για
την ασφάλεια συμφωνούσαν με το
προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου.
«Οι ασθενείς με πολλαπλή
σ κ λ ή ρ υ ν σ η γ ν ω ρ ί ζο υ ν ότ ι η
επίδραση μιας θεραπείας δεν
προκύπτει μόνο από τα αποτελέσματα των μαγνητικών τομογραφιών ή των αιματολογικών
ε ξ ε τά σ ε ω ν . Π ολ λο ί α σ θ ε ν ε ί ς
αναφέρουν ότι η επίδραση στη
σωματική και ψυχική ευεξία είναι
εξίσου σημαντική. Σύμφωνα με τις
εκβάσεις της μελέτης CLARIFYMS για την ποιότητα ζωής, τα
δισκία κλαδριβίνης επηρεάζουν
θετικά αυτές τις μετρήσεις σε
αρκετά πρώιμο στάδιο του
κύκλου θεραπείας»», ανέφερε η
καθηγήτρια Jeannette LechnerScott, PhD, μέλος του Βασιλικού
Αυστραλιανού Κολλεγίου Ιατρών

(FRACP), ανώτερο εξειδικευμένο
μέλος προσωπικού του Τμήματος
Νευρολογίας και Επίκουρη
Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του
Newcastle, στην Αυστραλία.
Στο πλαίσιο μελέτης παρακολούθησης φάσης 4 (CLASSICMS), τα στοιχεία έδειξαν ότι 90%
των ασθενών με υποτροπιάζουσα
πολλαπλή σκλήρυνση, που έλαβαν
θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης,
δ ε ν χ ρ ε ι ά ζο ν τα ν α ν α π η ρ ι κ ό
α μ α ξ ί δ ι ο ή ν α πα ρ α μ ε ί ν ο υ ν
καθηλωμένοι στο κρεβάτι (δηλαδή,
με βαθμολογία μεγαλύτερη του
7 στην Κλίμακα Εκτεταμένης
Κατάστασης Αναπηρίας) μετά
από διάμεση παρακολούθηση
10,9 ετών (με εύρος από 9,314,9 χρόνια). Επιπλέον, 81,2%
των ασθενών που έλαβαν
θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης
δεν χρειάστηκαν περιπατητική
συσκευή. Στη μελέτη CLASSIC-MS
διερευνήθηκε η μακροπρόθεσμη
α ποτ ε λ ε σ μ α τ ι κότ η τα σ ε 4 3 5
ασθενείς με υποτροπιάζουσα
πολλαπλή σκλήρυνση. Σε 90,6%
αυτών των ασθενών είχε χορηγηθεί
θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης
στο πλαίσιο των μελετών
CLARITY και CLARITY Extension.
Η μελέτη επικεντρωνόταν στη
μακροπρόθεσμη κινητικότητα και
αναπηρία. Πρόκειται για δύο τομείς
ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένου
ότι η πολλαπλή σκλήρυνση μπορεί
να προκαλέσει προβλήματα στην
κίνηση, την ισορροπία και τον
συντονισμό, τα οποία μπορεί να
επιδεινωθούν με την πάροδο του
χρόνου.
Σε μια ανεξάρτητη μελέτη,
η οποία παρουσιάστηκε από την
καθηγήτρια Adi Vaknin-Dembinsky,
ιατρό, PhD, Ανώτερη Νευρολόγο
στο Ιατρικό Κέντρο του Εβραϊκού
Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ,
στο Ισραήλ, αξιολογήθηκε η
αντισωματική ανταπόκριση μετά
από έναν πλήρη εμβολιαστικό
κύκλο κατά της COVID-19 με το
εμβόλιο mRNA των εταιρειών
P f i z e r / B i o N Te c h σ ε υ γ ι ε ί ς
συμμετέχοντες και σε ασθενείς με
πολλαπλή σκλήρυνση, οι οποίοι
είτε δεν λάμβαναν θεραπεία ή

λάμβαναν θεραπεία με δισκία
κλαδριβίνης ή ιντερφερόνη βήτα1α. Τόσο οι ασθενείς που είχαν
λάβει δισκία κλαδριβίνης όσο και
οι ασθενείς στους οποίους είχε
χορηγηθεί ιντερφερόνη βήτα-1α και
εμβολιάστηκαν κατά της COVID-19
με το εμβόλιο mRNA των εταιρειών
Pfizer/BioNTech παρουσίασαν
θετική ορολογική ανταπόκριση
(AU/mL >19), παρόμοια με εκείνη
των υγιών συμμετεχόντων. Πιο
συγκεκριμένα, και οι 30 ασθενείς
με πολλαπλή σκλήρυνση, οι οποίοι
έλαβαν δισκία κλαδριβίνης είχαν
θετική ορολογική ανταπόκριση κατά
της πρωτεΐνης ακίδας δύο με τρεις
εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό.
Στη μελέτη, το συντομότερο
διάστημα μεταξύ του εμβολιασμού
και της τελευταίας δόσης των
δισκίων κλαδριβίνης ήταν 12
εβδομάδες.
«Οι μακροπρόθεσμες εκβάσεις
των δισκίων κλαδριβίνης που
παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο
ECTRIMS 2021 δείχνουν ότι έχουν
τη δυνατότητα να επηρεάσουν
τη μελλοντική κατάσταση κινητικότητας και αναπηρίας, υποστηρίζοντας για ποιον λόγο τα
δισκία κλαδριβίνης θα πρέπει να
θεωρούνται η τροποποιητική της
νόσου θεραπεία επιλογής για τους
κατάλληλους ενήλικους ασθενείς
με υποτροπιάζουσα πολλαπλή
σκλήρυνση», δήλωσε ο Danny
Bar-Zohar, ιατρός, Global Head of
Development for the Healthcare
Business της Merck KGaA. «Με
τ η ν πα ν δ η μ ί α ν α ε μ φ α ν ί ζ ε ι
συνεχώς νέα κύματα λόγω της
εμφάνισης νέων στελεχών της
COVID-19 και τις οδηγίες για
επαναληπτικό εμβολιασμό, είναι
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι
έχουμε στα χέρια μας νέα δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι οι
ασθενείς με υποτροπιάζουσα
πολλαπλή σκλήρυνση οι οποίοι
λαμβάνουν θεραπεία με δισκία
κλαδριβίνης και υποβάλλονται
σε εμβολιασμό κατά της COVID19 με εμβόλιο τεχνολογίας mRNA
έχουν παρόμοια αντισωματική
ανταπόκριση με τον γενικό πληθυσμό».

Η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας

Η κατάθλιψη ακόμη και
στα αρχικά της στάδια, μπορεί
να προκαλέσει σοβαρή ζημιά
στον εγκέφαλο ακόμη και σε
νεαρές ηλικίες, αναφέρει μια νέα
αμερικανική επιστημονική μελέτη.
Αντίθετα η ευτυχία μπορεί να
μας γλιτώσει από παθήσεις του
εγκεφάλου όπως η άνοια.
Προηγούμενες έρευνες είχαν
συνδέσει την κατάθλιψη με την άνοια,
αλλά οι περισσότερες είχαν αναδείξει
τη συσχέτιση αυτή σε προχωρημένη
ηλικία. Αντίθετα, η νέα έρευνα είναι
η πρώτη που επιβεβαιώνει ότι ακόμη
και η πρώιμη κατάθλιψη σε πολύ
μικρότερη ηλικία μπορεί να οδηγήσει
σε εξασθένηση των γνωστικών
λειτουργιών μετά από δέκα χρόνια
και τελικά σε άνοια στην τρίτη ηλικία.
Οι ερευνητές του Τμήματος
Ψυχιατρικής και Επιστημών της
Συμπεριφοράς και του Ινστιτούτου
Νευροεπιστημών Weill του
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια

μελέτησαν περίπου 15.000 ανθρώπους 20 έως 89 ετών, συσχετίζοντας
τα συμπτώματα κατάθλιψης με την
πιθανότητα άνοιας. Τα σχετικά
τεστ έδειξαν ότι μέτρια έως σοβαρή
κατάθλιψη είχε το 13% των νέων
ενηλίκων (20-49 ετών), το 26% των
ατόμων μέσης ηλικίας (50-69) και το
34% των ανθρώπων τρίτης ηλικίας
(70-89).
Διαπιστώθηκε ότι στην ομάδα
των 6.122 γηραιότερων ατόμων
με μέση ηλικία 72 ετών, οι οποίοι
παρακολουθήθηκαν για μια
δεκαετία, η πιθανότητα γνωστικής
εξασθένησης ήταν κατά μέσο όρο
73% μεγαλύτερη για όσους είχαν
αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης
ήδη από την αρχή της ενήλικης ζωής
τους, ενώ ήταν 43% μεγαλύτερη
για όσους εμφάνισαν κατάθλιψη
αργότερα στη ζωή τους.
Το… ύπουλο στρες
«Διάφοροι μηχανισμοί μπορούν να εξηγήσουν το πώς η

κατάθλιψη μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο άνοιας», δήλωσε η
επικεφαλής ερευνήτρια δρ Γουίλα
Μπρένοβιτς. «Μεταξύ άλλων, η
υπερδραστηριότητα του κεντρικού
συστήματος αντίδρασης στο στρες
αυξάνει την παραγωγή των ορμονών
του στρες, των γλυκοκορτικοειδών,
πράγμα που επιφέρει βλάβη
στον ιππόκαμπο, το τμήμα του
εγκεφάλου που είναι ζωτικό για τον
σχηματισμό, την οργάνωση και την
αποθήκευση νέων μνημών».
«Γενικά, βρήκαμε ότι όσο
μεγαλύτερα είναι τα καταθλιπτικά
συμπτώματα, τόσο χειρότερη
είναι η γνωστική λειτουργία και
τόσο ταχύτερη η έκπτωσή της»,
ανέφερε η Μπρένοβιτς. Με έως 20%
του πληθυσμού να πάσχει από
κατάθλιψη στην διάρκεια του ζωής
του, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό, οι ερευνητές τόνισαν ότι είναι
σημαντικό να αναγνωριστεί ο ρόλος
της και στην άνοια.

οποία ανέκοψε την πορεία της πανδημίας
στη χώρα. Ωστόσο, μετά την πάροδο
μιας περιόδου χωρίς σχεδόν καθόλου νέα
κρούσματα COVID-19, παρατηρήθηκε
μια νέα συρροή κρουσμάτων από τα
μέσα Ιουνίου 2021.
Μειωμένη αποτελεσματικότητα του
εμβολίου έναντι του επικρατούντος
στελέχους δέλτα και η φθίνουσα ανοσία
είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που
μπορεί να έχουν συντελέσει σε αυτή την
κατάσταση. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής
Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης
Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και
Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ)
συνοψίζουν τα αποτελέσματα της
πρόσφατης μελέτης των Yair Goldberg
και συνεργατών στο έγκριτο επιστημονικό
περιοδικό The New England Journal of
Medicine.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα
τω ν ε π ι β ε β α ι ω μ έ ν ω ν λο ι μ ώ ξ ε ω ν
COVID-19 από τις 11 έως τις 31
Ιουλίου 2021 από την εθνική βάση
δεδομένων του Ισραήλ για τη COVID19 που συμπεριελάμβανε όλους τους
εμβολιασμένους κατοίκους που είχαν
λάβει το εμβόλιο πριν τον Ιούνιο 2021.
Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 60 ετών
και άνω, ο ρυθμός των λοιμώξεων κατά
την περίοδο 11-31 Ιουλίου 2021 ήταν
υψηλότερος κατά 1.6 φορές μεταξύ
των ατόμων που είχαν εμβολιαστεί τον

ο ρυθμός των λοιμώξεων ήταν υψηλότερος κατά 1.7 φορές για όσους είχαν
εμβολιαστεί το Φεβρουάριο συγκριτικά
με όσους είχαν εμβολιαστεί 2 μήνες
αργότερα, δηλαδή τον Απρίλιο 2021.
Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 16
με 39, ο ρυθμός των λοιμώξεων ήταν
υ ψ η λότ ε ρ ο ς κα τά 1 . 6 φ ο ρ έ ς γ ι α
όσους είχαν εμβολιαστεί τον Μάρτιο
συγκριτικά με όσους είχαν εμβολιαστεί
το Μάιο 2021. Επιπρόσθετα, ο ρυθμός
των σοβαρών λοιμώξεων COVID-19
μεταξύ των ατόμων 60 ετών και άνω
που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό
τον Ιανουάριο 2021 ήταν 1.8 φορές
υψηλότερος συγκριτικά με όσους
ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τον
Μάρτιο 2021.
Ο ρυθμός των σοβαρών λοιμώξεων
COVID-19 μεταξύ των ατόμων ηλικίας
40 με 59 έτη που ολοκλήρωσαν τον
εμβολιασμό τον Φεβρουάριο 2021 ήταν
2.2 φορές υψηλότερος συγκριτικά με
όσους ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τον
Μάρτιο 2021.
Συμπερασματικά, τα ευρήματα της
μελέτης δείχνουν ότι η προστασία που
παρείχε ο εμβολιασμός με το BNT162b2
έναντι της νόσησης από COVID-19
φθίνει μετά από μερικούς μήνες από
τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του
εμβολίου. Επιπλέον, υποστηρίζουν τη
χορήγηση 3ης αναμνηστικής δόσης μετά
την παρέλευση μερικών μηνών από την
τελευταία δόση του εμβολίου έναντι του
SARS-CoV-2.

ΜΕΛΕΤΗ

Οι πιθανότητες να νοσήσουν όσοι
έχουν κάνει και τρίτη δόση εμβολίου

Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής
και Αντιπρύτανης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αθανάσιος Τσακρής, αναφέρεται στη
σημασία της τρίτης δόσης του εμβολίου
για τον SARS-CoV-2. Ο SARS-CoV-2 με
τις παραλλαγές/μεταλλάξεις του ήρθε και
θα παραμείνει, περνώντας κάποια στιγμή
από την κατάσταση της πανδημίας σε μια
επιδημική μορφή.
Προς το παρόν, ο εμβολιασμός
αποδεδειγμένα είναι η πιο αποτελεσματική ασπίδα μας απέναντι σε αυτόν τον
ιό που δεν σταματά να μας αιφνιδιάζει,
καθώς η υψηλή κυκλοφορία του στην
κοινότητα δημιουργεί πρόσφορο έδαφος
για νέες μεταλλάξεις, οι οποίες δυσχεραίνουν τη διαχείριση της πανδημίας.
Όμως ο εμβολιασμός δεν σημαίνει
απόλυτη προστασία. Εξαιτίας κάποιων
καινούργιων, παραλλαγών που είναι πιο
μεταδοτικές και μπορούν να διαφεύγουν
σε κάποιον βαθμό της ανοσιακής μας
απάντησης, αλλά και λόγω του γεγονότος
ότι η ανοσία απέναντι στους κορoναϊούς
γενικότερα (μέσω του εμβολίου ή
νόσησης) εξασθενεί σχετικά γρήγορα, ο
ιός μπορεί να μολύνει ακόμη και άτομα
που έχουν νοσήσει ή εμβολιαστεί.
Το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει στο
κοινωνικό μας περιβάλλον σε πολλές
περιπτώσεις.
Ασπίδα προστασίας το εμβόλιο
Αλλά και πάλι, δεν είμαστε άοπλοι.

Απέναντι σε μια τόσο μεταδοτική
παραλλαγή όπως η Δέλτα, η τρίτη δόση
του εμβολίου επιφέρει σημαντική αύξηση
των αντισωμάτων σε όσους χορηγείται
και συγχρόνως αποτρέπει σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό και την πιθανότητα
λοίμωξης έπειτα από έκθεση στον ιό, και
τη σοβαρή νόσηση.
Τα στοιχεία από το Ισραήλ, όπου
η χορήγηση της ενισχυτικής δόσης,
ήδη από την ηλικία των δεκαέξι ετών,
προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς
(έχουν ήδη εμβολιαστεί περίπου τέσσερα
εκατομμύρια πολίτες) έρχονται να το
επιβεβαιώσουν πέραν πάσης αμφιβολίας.
Τα άτομα που έχουν λάβει την τρίτη
δόση έχουν, ανάλογα με την ηλικιακή
τους ομάδα, 8 έως 10 φορές λιγότερες
πιθανότητες να νοσήσουν σε σχέση με
όσους έχουν
λάβει τις δύο δόσεις και 20 έως 25
φορές λιγότερες πιθανότητες από τους
ανεμβολίαστους.
Παρόμοια είναι τα ποσοστά και για τις
πιθανότητες σοβαρής νόσησης.
Η τρίτη δόση είναι, λοιπόν,
απαραίτητη τόσο για την ατομική μας
προστασία όσο και για την μείωση της
διασποράς του ιού στην κοινότητα. Η
χορήγησή της μπορεί να γίνει και πριν
παρέλθει ένα εξάμηνο από τη δεύτερη
δόση και όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα
μέσω του συστήματος, ας μην διστάσουν
να το κάνουν.

Εμβόλιο κατά του κορονοϊού σε
τσιρότο για μεγαλύτερη προστασία

Ένα νέο «τσιρότο» δέρματος,
μέσω του οποίου γίνεται η χορήγηση
εμβολίου Covid-19, μπορεί να παρέχει πιο αποτελεσματική ανοσιακή
προστασία από ό,τι τα παραδοσιακά
ενέσιμα εμβόλια, δείχνει η δοκιμή του σε
πειραματόζωα (ποντίκια). Το εμβόλιοτσιρότο είναι δυνατό να αποθηκευθεί
σε θερμοκρασία δωματίου και να
τοποθετηθεί χωρίς την ανάγκη ιατρικού
προσωπικού, πράγμα που το καθιστά
ιδανικό για μέρη χωρίς υποδομές
ψύξης και με ανεπάρκεια γιατρών και
νοσηλευτών.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
Ντέιβιντ Μάλερ του αυστραλιανού
Πανεπιστημίου της Κουίνσλαντ, οι
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση

στο επιστημονικό περιοδικό «Science
Advances», σύμφωνα με το «New
Scientist», έχουν αφιερώσει χρόνια
στην ανάπτυξη εμβολίων με τη μορφή
επιθεμάτων δέρματος για διάφορες
νόσους (γρίπη, δάγκειο πυρετό,
πολιομυελίτιδα κ.ά.) και πλέον αξιοποιούν αυτήν την τεχνογνωσία κατά του
νέου κορονοϊού.
Το επίθεμα έχει πλάτος ενός
εκατοστού και διαθέτει 5.000
μικροσκοπικές πλαστικές ακίδες μήκους
0,25 χιλιοστών η κάθε μία, οι οποίες
είναι επικαλυμμένες με αποξηραμένο
εμβόλιο, που είναι πιο σταθερό από τη
συνήθως υγρή μορφή του. Το επίθεμα
πιέζεται ανώδυνα στο δέρμα και έτσι το
εμβόλιο εισχωρεί στο σώμα.

Σπορ

Παροικιακό Βήμα
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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2-3 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΕΚ

Εφυγε 6 βαθμούς μπροστά

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Νίκες Ομόνοιας και Ολυμπιακού

Ο Άρης αγωνίστηκε γενναία την
Κυριακή απέναντι στην καλύτερη
Ομόνοια, δημιούργησε και μερικές
ευκαιρίες που σκόνταφταν όμως
στην ανωτερότητα του τριφυλιού.
Τελικά ο Αρης έφυγε από τη
Λευκωσία με το βαρύ (κι ασήκωτο)
0-3.
Σαν οδοστρωτήρας πέρασε
πάνω από τον ουραγό Εθνικό
η Πάφος FC. Η παφιακή ομάδα
επικράτησε εύκολα του αντιπάλου
της με 3-0, για τη 10η αγωνιστική του
πρωταθλήματος.
Ο Ολυμπιακός. Βρέθηκε πίσω
στο σκορ απέναντι στην Ανόρθωση,
αλλά με αντεπίθεση διαρκείας,
έ φ ε ρ ε το μ α τς το ύ μ πα . Ή τα ν
αποτελεσματικός και αξιοποίησε
τα κενά και τα λάθη στην άμυνα
της αντιπάλου του και πέτυχε την

τέταρτη νίκη του στο πρωτάθλημα.
Πανηγύρισε τεράστιας σημασίας νίκη
(3-2), που τον φέρει στα ψηλά και
έχει απαιτήσεις.
Δόξα και ΑΕΛ έμειναν για άλλη
μια αγωνιστική χωρίς νίκη, μένοντας
στην άγονη ισοπαλία (0-0) που δεν
τις άφησε ικανοποιημένες.
Οι αγώνες Απόλλων και ΠΑΕΕΚ
και ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ βρίσκονται σε
ξέλιξη ενώ κλείνει το Π. Βήμα.
Στην βαθμολογία, αν και νωρίς
ακόμη, προηγείται ο ΑΠΟΛΛΩΝ
με 21, ΑΡΗΣ 19, ΑΕΚ 17,
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15, ΑΠΟΕΛ 13,
ΟΜΟΝΟΙΑ 13, ΑΝΟΡΘΩΣΣ 12, ΑΕΛ
12, ΠΑΦΟΣ 10, ΔΟΞΑ 8, ΠΑΕΕΚ 8,
ΕΘΝΙΚΟΣ 2.
Από ένα αγώνα λιγότερο έχουν
η ΠΑΕΕΚ, η ΑΕΚ, το ΑΠΟΕΛ και ο
Απόλλων.

Ηταν ένα από
τα καλύτερα
παιχνίδια της
Ομόνοιας αυτό με
τον Αρη Λεμεσού,
χωρίς να παραγνωρίζεται
βεβαίως και η
ποιότητα του
παιχνιδιού του
Αρη. Τελικά
επικράτησε ο
καλύτερος, που
ήταν η Ομόνοια
με 3-0.

Στον Ολυμπιακό πήγε το
ντέρμπι στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο
την ΑΕΚ, στα πλαίσια της 10ης
Αγωνιστικής της SuperLeague,
μ ε τά α π ό έ ν α χο ρτ α σ τ ι κ ό
ντέρμπι που έληξε 2-3.
Ο Καμαρά μόλις στο 2ο λεπτό
έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά
στο σκορ, με τον Αραούχο να
απαντάει γρήγορα στο 15’
και τον Ελ Αραμπί να βάζει
ξανά μπροστά στο σκορ τους
ερυθρόλευκους στο 35’.
Ο Μαροκινός με δεύτερο
προσωπικό του τέρμα στο 70’
έδωσε προβάδισμα νίκης στον
Ολυμπιακό, ο οποίος φρόντισε
να την κρατήσει τη νίκη παρά τη
μείωση του σκορ και πάλι από
τον Αραούχο στο 79’.
Έντονα παράπονα για
τη διαιτησία εξέφρασε η ΑΕΚ,
φωνάζοντας για πέναλτι του
Μασούρα στον Βράνιες πριν
το δεύτερο γκολ των ερυθρόλευκων.
Την πρώτη του νίκη στη
φετινή Superleague πέτυχε ο
Ατρόμητος. Οι Περιστεριώτες
φιλοξένησαν τον ΠΑΟΚ
για τη 10η αγωνιστική του
πρωταθλήματος και επικράτησαν
με 2-0. Πρωταγωνιστής
της αναμέτρησης ήταν ο
Ευθύμης Κουλούρης, ο οποίος
σκόραρε μετά από 2 χρόνια,
πετυχαίνοντας και τα 2 γκολ του
ματς και βοήθησε την ομάδα του
να ξεκολλήσει από την τελευταία
θέση, ανεβαίνοντας στους 6

Ο Ολυμπιακός επικράτησε επί της ΑΕΚ με ένα πολύ σημαντικό διπλό
στο ΟΑΚΑ, αυξάνοντας τη διαφορά του από την ΑΕΚ σε 6 βαθμούς
βαθμούς.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται
έτσι πλέον στο +6 από τη 2η
στο πρωτάθλημα ΑΕΚ και στο
+7 από τον ΠΑΟΚ ο οποίος
ηττήθηκε με 2 - 0 στο Περιστέρι
από τον Ατρόμητο.
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα
και η βαθμολογία της 10ης
αγωνιστικής της Super League:
Παναιτωλικός - Απ. Σμύρνης 1-0
Ιωνικός - Αστέρας Τρίπολης 1-1
Αρης ΠΑΣ Γιάννενα
0- 5
Βόλης - ΟΦΗ 		
0-2
Βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας Λαμία - Παναθηναϊκός, τη
στιγμή που το Παροικιακό Βήμα
κατευθύνεται στο τυπο-γραφείο.

Η βαθμολογία
(σε 10 αγώνες)
1. Ολυμπιακός
2. ΑΕΚ 		
3. ΠΑΟΚ
4. ΠΑΣ Γιάννινα
5. ΟΦΗ 		
6. ΝΠΣ Βόλος
7. Άρης 		
8. Παναθηναϊκός
9. Αστέρας Τρ.
10. Ιωνικός
11. .Λαμία
12.Παναιτωλικός
13. Ατρόμητος
14. Απόλλων Σμ.

26
20
19
16
15
14
11
11
10
10
9
8
6
6

Διαφημιστικό άρθρο

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ COVID-19
Στις 28 Οκτωβρίου 2021, η
Αυστραλιανή Κυβέρνηση ανακοίνωσε
ενισχυτικές δόσεις εμβολιασμού κατά
του COVID-19 για άτομα ηλικίας 18
ετών και άνω.

συμμετέχον φαρμακείο για να λάβετε
την ενισχυτική σας δόση του εμβολίου
COVID-19.
Για να κλείσετε ραντεβού για
την ενισχυτική σας δόση του
εμβολίου COVID-19, επισκεφθείτε
το australia.gov.au ή καλέστε το
1800 020 080. Για υπηρεσίες
διερμηνείας, καλέστε το 131 450.

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με το ενισχυτικό
πρόγραμμα εμβολιασμού και πότε
μπορείτε να λάβετε την ενισχυτική
σας δόση.

Γιατί υπάρχει ενισχυτικό
πρόγραμμα εμβολιασμού;
Τα εμβόλια COVID-19 που διατίθενται
στην Αυστραλία – Vaxzevria
(AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer)
και Spikevax (Moderna) – είναι πολύ
αποτελεσματικά για την προστασία
των ανθρώπων από σοβαρή ασθένεια,
νοσοκομειακή νοσηλεία, και θάνατο.
Έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στη
μείωση του κινδύνου να προσβληθούν
από COVID-19 και να μεταδώσουν τον
ιό σε άλλους.
Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση έχει αρχίσει
να διαθέτει ενισχυτικές δόσεις σε
άτομα που ολοκλήρωσαν το πρώτο
τους πρόγραμμα εμβολιασμού των
δύο δόσεων πριν από τουλάχιστον
έξι μήνες.
Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος
ότι οι δύο δόσεις του εμβολίου
COVID-19 παρέχουν πολύ καλή
προστασία, ιδίως από σοβαρή
ασθένεια.

Μια ενισχυτική δόση, έξι ή
περισσότερους μήνες μετά τη δεύτερη
δόση, θα εξασφαλίσει ότι η προστασία
από τις πρώτες δόσεις είναι ακόμα
ισχυρότερη και μεγαλύτερης διάρκειας
και θα πρέπει να βοηθήσει στην
πρόληψη της διάδοσης του ιού.
Μη βιαστείτε να λάβετε την ενισχυτική
σας δόση πριν από έξι μήνες από
τότε που ολοκληρώσατε το αρχικό
σας πρόγραμμα εμβολιασμού, ακόμη
και αν θα πάτε στο εξωτερικό ή έχετε
άλλες ανησυχίες. Μπορείτε να είστε
βέβαιοι ότι το πρόγραμμα των δύο
δόσεων εμβολίου σάς παρέχει πλήρη
προστασία για τουλάχιστον έξι μήνες.

Πώς μπορώ να λάβω την
ενισχυτική μου δόση του
εμβολίου COVID-19;
Τα εμβόλια COVID-19 είναι δωρεάν
για όλους στην Αυστραλία. Αυτό
περιλαμβάνει και τις ενισχυτικές δόσεις.
Μπορείτε να πάτε σε ένα γιατρό, σε
κυβερνητική κλινική εμβολιασμού ή σε

Εάν δεν θυμάστε πότε κάνατε τη
δεύτερη δόση σας, μπορείτε να
βρείτε αυτές τις λεπτομέρειες στο
πιστοποιητικό εμβολιασμού σας
κατά του COVID-19. Επισκεφθείτε
το servicesaustralia.gov.au για
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
πρόσβασης στο πιστοποιητικό σας. Ή,
εάν λάβατε τη δεύτερη δόση σας από
το γιατρό σας, μπορείτε να ρωτήσετε
εκεί.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των
ενισχυτικών δόσεων και των
τρίτων δόσεων;
Οι εμπειρογνώμονες ανοσοποίησης
της Αυστραλίας, δηλαδή η Αυστραλιανή
Τεχνική Συμβουλευτική Ομάδα
Ανοσοποίησης (ATAGI), συνιστούν μια
τρίτη δόση εμβολίου COVID-19 για
άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω που
είναι σοβαρά ανοσοκατεσταλμένα.
Τα άτομα που έχουν σοβαρή
ανοσοκαταστολή έχουν χαμηλότερα
επίπεδα ανοσίας από τον υπόλοιπο
πληθυσμό. Χρειάζονται αυτή την τρίτη
δόση για να λάβουν την ίδια προστασία
που θα έχουν οι άλλοι από δύο δόσεις.

Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Καμπέρα.

Όσοι δικαιούνται τρίτη δόση θα πρέπει
να την κάνουν από δύο έως έξι μήνες
μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου
COVID-19, στο πλαίσιο του αρχικού
τους προγράμματος εμβολιασμού.
Η τρίτη δόση εμβολίου COVID-19
διαφέρει από την ενισχυτική δόση
εμβολίου COVID-19. Επί του
παρόντος, δεν συνιστώνται ενισχυτικές
δόσεις για άτομα που είναι σοβαρά
ανοσοκατεσταλμένα και τα οποία έχουν
λάβει ένα αρχικό πρόγραμμα τριών
δόσεων εμβολιασμού COVID-19.

Πού μπορώ να αποταθώ για
περισσότερες πληροφορίες;
Είναι σημαντικό να παραμένετε
ενημερωμένοι για το πρόγραμμα
εμβολιασμού COVID-19 μέσω
αξιόπιστων και επίσημων πηγών.
Επισκεφθείτε το health.gov.au/
covid19-vaccines-languages για
περισσότερες πληροφορίες στη
γλώσσα σας. Μπορείτε επίσης να
καλέσετε την Εθνική Γραμμή Βοήθειας
Κορωνοϊού και Εμβολίου COVID-19
στο 1800 020 080. Για υπηρεσίες
διερμηνείας, καλέστε το 131 450.

