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200 ΧΡΟΝΙΑ! 1821 - 2021! Σελ. 15

ΑΔΕΛΑΙΔΑ
Τιμή στα 200 χρόνια
από το 1821 και στα
90 της Κοινότητας!

Οπως ανακοινώθηκε την Κυριακή
17 Ιανουαρίου στην Ετήσια γενική
Συνέλευση της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Ν.Α. το 2021 είναι έτος
ορόσημο για τον πρώτο μαζικό φορέα
του Ελληνισμού της Νότιας Αυστραλίας.
Η Ελληνική Κοινότητα έχει καταρτίσει πρόγραμμα με σειρά εκδηλώσεων
το οποίο έχει ήδη κοινοποιήσει προς
τα μέλη της και περιλαμβάνει σειρά
πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2021.
Στο πρόγραμμα, περιλαμβάνονται
Σχολική γιορτή, δεξίωση, μεγάλη
ποιοτική συναυλία, χορευτική παράσταση, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις
που θα ανακοινωθούν προσεχώς με
περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

"Αιτία πολέμου"

Ο υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου
μετά το τέλος των επαφών του
στις Βρυξέλλες όπου συναντήθηκε
με τον Ζοζεπ Μπορέλ, τον γγ του
ΝΑΤΟ και τον Σαρλ Μισέλ, μιλώντας
σε Τούρκους δημοσιογράφους
για το ενδεχόμενο επέκτασης των
χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο
Αιγαίο, είπε ότι «για την Τουρκία
κάτι τέτοιο είναι αιτία πολέμου”. Η
απόφαση της Μεγάλης Τουρκικής
Εθνοσυνέλευσης το 1995» δεν έχει
αλλάξει και «όλοι συνεχίζουμε με την
ίδια αποφασιστικότητα. Διότι αυτό
είναι ένα εθνικό θέμα».
Παράλληλα,
ο
Μεβλούτ
Τσαβούσογλου χαρακτήρισε «λάθος
τις δηλώσεις του Ελληνα ΥΠΕΞ Ν.
Δένδια που δεν έχουν καμία ισχύ»

και μετέφερε όπως είπε στους
συνομιλητές του στην ΕΕ ότι η
Ελλάδα συνεχίζει τις προκλήσεις «κι
αυτό δεν είναι καθόλου προς όφελος
της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα πρέπει
να αποφεύγει τέτοιες δηλώσεις».
Μάλιστα ο Μ. Τσαβούσογλου περιέγραψε αυτό που χαρακτήρισε
ελληνική προκλητικότητα, υποστηρίζοντας ότι είναι η «πόντιση καλωδίων
στον βυθό, οι ασκήσεις, η ανακοίνωση
αιφνιδιαστικά NAVTEX, NOTAM και
η προσπάθεια δέσμευσης θαλάσσιων περιοχών στο Αιγαίο. Και ανακοινώνουν δέσμευση περιοχών και
δεν κάνουν καμία δραστηριότητα.
Δηλαδή συνεχίζουν τις προκλήσεις»,
είπε.
Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επανέλαβε πως

η Άγκυρα θέλει να θέσει σειρά
ζητημάτων που αξιώνει έναντι των
ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων
στις διερευνητικές συνομιλίες που
στρώνουν ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ.
Ανέφερε πως «Εμείς από την αρχή
λέμε και το δείχνουμε ότι είμαστε έτοιμοι
για συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις.
Η Ελλάδα στο παρελθόν για τον
έναν ή άλλον λόγο δεν το δεχόταν.
Τώρα, μετά την ανοιχτή πρόσκληση
που απευθύναμε, καθορίσαμε μαζί
την ημερομηνία και τη Δευτέρα θα
ξεκινήσουν. Ελπίζω ότι θα είναι
ουσιαστικές και αποτελεσματικές
αυτές οι επαφές. Και μετά τον 61ο
γύρο των διερευνητικών επαφών,
αυτές οι συνομιλίες θα συνεχιστούν,
αλλά αυτού του είδους οι προκλήσεις
δεν θα ωφελήσουν καθόλου την

Ελλάδα!».

ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου προσπαθούν τα ΗΕ να διευθετήσουν ανεπίσημη διάσκεψη για το
Κυπριακό στη Νέα Υόρκη δήλωσε
ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών,
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφέροντας ότι έχουν λάβει μάλιστα και
πρόσκληση από τον ΓΓ του ΟΗΕ,
Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ
είπε ότι και η ΕΕ θα συμμετάσχει στη
συνάντηση ως παρατηρητής.
Θα συναντηθούμε οι δύο πλευρές
(Ε/Κ και Τ/Κ), οι τρεις εγγυήτριες
δυνάμεις και τα Ηνωμένα Έθνη”, είπε

ΔΕΞΙΑ: Κάτω από τους
περιορισμούς για την Covid 19
πραγματοποιήθηκε η τελετή των
Θεοφανείων από την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας
Αυστραλίας στην προβλήτα
του Χένλυ, στις 10 Ιανουαρίου.
Μεγάλος αριθμός εκπροσώπων
της Κυβέρνησης, της
Αντιπολίτευσης, των Δημοτικών
Αρχών και του Δ.Σ. της
Κοινότητας και πολλοί ομογενείς
παρακολούθησαν την τελετή.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Πολλά συγχαρητήρια στον τυχερό που ανέσυρε
το σταυρό στα Θεοφάνεια της
Κοινότητας στο Χένλυ, Βασίλη
Τσουμπαράκη από το Kidman
Park. Στη φωτογραφία, με τους
γονείς του, Γιάννη και Stacey.
(Βλέπε ανακοίνωση στη σελ. 16
και φωτογραφικό ρεπορτάζ στη
σελ. 10)

Κάτω από τη σκιά της πανδημίας τα φετεινά Θεοφάνεια στην Αυστραλία
Γιορτάστηκε και φέτος στην πόλη
μας η γιορτή των Θεοφανείων την
περασμένη Κυριακή 10 Ιανουαρίου.
Τουλάχιστον τρεις ήσαν οι τελετές απ’
ότι γνωρίζουμε στην επικράτεια της
Αδελαΐδας.
Κατ’ αρχήν, η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας και
στην παρουσία μεγάλου αριθμού
εκπροσώπων της κυβέρνησης, της
Αντιπολίτευσης, των Δημοτικών Αρχών
και του Δ.Σ. της Κοινότητας, πραγματοποίησε τον καθιερωμένο αγιασμό
των υδάτων στην παραλία του Χένλυ με
τις απαιτούμενες βέβαια προφυλάξεις
όπως ορίζουν τα περιοριστικά μέτρα
της κυβέρνησης για τον κορονοϊό.
Παράλληλα, η Αρχιεπισκοπή ακολούθησε το δικό της πρόγραμμα τιμώντας την ημέρα στο Γκλενέλγκ και
συγκεκριμένα στην αποβάθρα του
κόλπου.
Τα Θεοφάνεια τίμησε επίσης με
τον καθιερωμένο αγιασμό, όπως κάνει
κάθε χρόνο, με μια μικρή τελετή, και
η Ελληνική Κοινότητα Ενορία του
Πορτ Αντελαϊντ.

Την προσοχή ωστόσο της κοινής
γνώμης προσέλκυσε φέτος η τελετή
των θεοφανείων της Αρχιεπισκοπής
στο Γκλενέλγκ. Το ενδιαφέρον των
ΜΜΕ ασφαλώς δεν θα ήταν τόσο
μεγάλο αν δεν συνέβαιναν κάποια
πρωτοφανή γεγονότα τα οποία έκαναν
το γύρο όχι μόνο της Αυστραλίας αλλά
και του υπόλοιπου κόσμου μέσω του
διαδικτύου.
Επίκεντρο λοιπόν το Γκλενέλγκ
καθώς οι υπεύθυνοι της Αρχιεπισκοπής
δεν αναγνώρισαν ως νικητή τον πρώτο
κολυμβητή που ανέσυρε το σταυρό. Ο
Βίκτωρας, ο ομογενής που έπεσε στη
θάλασσα μαζί με άλλους κολυμβητές,
έπιασε το σταυρό, τον φίλησε
πρώτα και μετά τον ανέβασε στην
αποβάθρα αλλά... δεν τήρησε τους
κανονισμούς διότι δεν ήταν δηλωμένος
στις λίστες της αρχιεπισκοπής, είπαν
οι επί τόπου ευρισκόμενοι ιερείς της
Αρχιεπισκοπής. Αρα η συμμετοχή του
ήταν αντικανονική, όπως είπαν...
Ο Βίκτωρας αρνήθηκε να δώσει
πίσω τον ξύλινο σταυρό που ανέσυρε
και απαίτησε επίμονα να παραλάβει

το χρυσό σταυρουδάκι που σύμφωνα
με την παράδοση παίρνει ο νικητής.
Ο ιερέας που διαπραγματεύθηκε
με τον Βίκτωρα, του πρόσφερε ένα
χειροποίητο μαύρο σταυρό απ’ αυτούς
που αγοράζει κανείς ως σουβενίρ στην
Ελλάδα για να του δώσει πίσω τον
ξύλινο που έβγαλε από τη θάλασσα.
Ομως, ο κολύμβητής δεν δέχτηκε
απαιτώντας αυτό που πίστευε ότι του
ανήκει, το χρυσό σταυρουδάκι.
Τελικά με την παρέμβαση
αστυνομικού, ο Βίκτωρας υποχώρησε,
έδωσε το σταυρό στον αστυνομικό και
το θέμα θεωρήθηκε λήξαν.
Σίγουρα όμως, μετά απ’ αυτό ο
Βίκτωρας και πολλοί άλλοι κατάλαβαν
ότι αν δεν είσαι γραμμένος/η στη λίστα
της αρχιεπισκοπής δεν μπορείς να
διεκδικείς σταυρούς και ευλογίες.
Το δεύτερο θέαμα στο Γκλενέλγκ
που προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον
της κοινής γώμης, ήταν η παρουσία
του δεσπότη με τον τρόπο που έγινε.
Ο επίσκοπος Σιλουάν, μόλις είχε
επιστρέψει από ταξίδι στο Σύδνεϋ
και βρισκόταν σύμφωνα με το νόμο

της πολιτείας σε καραντίνα για δυο
βδομάδες. Του δώθηκε όμως ειδική
άδεια από τις υγειονομικές αρχές της
Ν.Α. να παρευρεθεί και να τελέσει
τον αγιασμό αλλά με συνοδεία της
αστυνομίας και φρουρών της covid 19,
οι οποίοι κρατούσαν ένα σχοινί γύρω
από την δεσπότη για να μη μπορέσει
κανείς να τον πλησιάσει... Κι αυτή
η εικόνα επίσης έκανε το γύρο του
κόσμου μέσω του ιντερνετ.
Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα
πήγαν καλά, ο κόσμος απόλαυσε την
καλοκαιρινή ημέρα δίπλα στα ήρεμα
και σαν κρύσταλλο καθαρά νερά της
Αδελαιδας και τίμησε κι αυτή τη φορά
την ημέρα.
Στο Χένλυ, όλα κύλησαν κανονικά,
δεν υπήρξαν παράδοξα συμβάντα και
το μόνο θέμα που έδωσε αφορμή
για κάποια σχολια ήταν που, ελέω
κορονοϊού, δεν έγινε το καθιερωμένο
πανηγύρι με τις τέντες, τις ψησταριές
τους χορούς και τα τραγούδια.
Ευελπιστούμε να έρθουν καλύτερες
ημέρες στο μέλλον, να ξεπεραστεί
η πανδημία και να γίνει πανηγύρι

Ο Βίκτωρας που ανέσυρε το
σταυρό στο Γκλενέλγκ. Η συμμετοχή του κρίθηκε... αντικανονική
τρικούβερτο στα επόμενα θεοφάνεια.
Συγχαρητήρια πολλά αξίζουν στον
17χρονο Βασίλη Τσουμπαράκη από
το Κίντμαν Παρκ που ανάμεσα σε
25 διαγωνιζόμενους κολυμβητές στη
θάλασσα του Χένλυ ανέσυρε το σταυρό
και έλαβε το χρυσό σταυρουδάκι και τις
ευλογίες του κλήρου της Αυτοκέφαλης
Εκκλησίας. Οι γονείς του Βασίλη,
όπως και όλοι όσοι είμασταν εκεί, τον
καμαρώσαμε, τον συγχαίρουμε και του
ευχόμαστε εις ανώτερα.
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Απώλεια της φύσης και πανδημίες

Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος
μιας παγκόσμιας πανδημίας που
παρόμοια δεν έχει δει ποτέ πριν.
Το COVID-19 έχει εξαπλωθεί
σε όλες τις χώρες και ηπείρους
και έχει προκαλέσει ανείπωτα
ανθρώπινα δεινά, κοινωνική
αναταραχή και οικονομική ζημία.
Ω σ τ ό σ ο , ε ν ώ η ε ξά π λω σ η
της τρέχουσας κρίσης είναι
άνευ προηγουμένου, ο νέος
κορονοϊός αποτελεί την συνέχεια
από μια σειρά ασθενειών που
έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες
δεκαετίες, όπως ο Έμπολα,
το AIDS, SARS, η γρίπη
των πτηνών και η γρίπη των
χοίρων. Όλες προερχόμενες
από τα ζώα. Οι επιστημονικές
αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι
η υπερεκμετάλλευση της φύσης
είναι ένας από τους παράγοντες
πίσω από την εξάπλωση νέων
ασθενειών.
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες
έχουν αλλάξει σημαντικά τα τρία
τέταρτα της γης και τα δύο τρίτα
των ωκεανών. Ο βαθμός της
αλλαγής στον πλανήτη έφτασε σε
τέτοιο βαθμό που η επιστημονική
κοινότητα φτάνει στο σημείο να
καθορίζει τη γένεση μιας νέας
εποχής: το «ανθρωποκένο».
Οι αλλαγές στη χρήση γης
φέρνουν την άγρια ζωή και τους
ανθρώπους σε στενότερη επαφή διευκολύνοντας έτσι την
εξάπλωση ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων νέων στελεχών
βακτηρίων και ιών.
Εν τω μεταξύ, το παράνομο
και ανεξέλεγκτο εμπόριο άγριων
ζώων δημιουργεί επικίνδυνες
ευκαιρίες για επαφή μεταξύ των
ανθρώπων και των ασθενειών
αυτών.
Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από
τα πρόσφατα κρούσματα προήλθαν από αγορές που πωλούν
ένα μείγμα άγριων και κατοικίδιων θηλαστικών, πουλιών και
ερπετών, δημιουργώντας έτσι,
τις ιδανικές συνθήκες για την
ανάπτυξη παλαιών και νέων
ζωονόσων (μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να είναι μεταδοτικές από ζώα σε ανθρώπους).
Δ ι ά φ ο ρ ε ς μ ε λ έ τ ε ς έ χο υ ν
παρουσιάσει τους δεσμούς μεταξύ των επιπτώσεων της επέμβασης του ανθρώπου στα οικοσυστήματα και την βιοποικιλό-

τητα και την εξάπλωση ορισμένων ασθενειών , (μπορείτε να
ανατρέξετε στο Nature, WWF,
Unesco) και ενώ πολλοί από
αυτούς τους συνδέσμους δεν είναι
ακόμη πλήρως κατανοητοί, είναι
σαφές ότι η ανθρώπινη υγεία και η
προστασίας της φύσης είναι στενά
συνδεδεμένες.
Η σημερινή κρίση δημιουγεί
επείγουσα ανάγκη για προβληματισμό σχετικά με τη σχέση
μεταξύ ανθρώπων και φύσης,
τους κίνδυνους που συνδέονται
με την τρέχουσα οικονομική
αναπτυξιακή πορεία και πώς
μπορούμε να προστατευθούμε
καλύτερα στο μέλλον.
Η προστασία και διατήρηση
της φύσης καθώς και τα οφέλη
που παρέχει είναι απαραίτητα για
να διατηρήσουμε την υγεία και την
ευημερία μας.
Καθώς αντιμετωπίζουμε τις
ανησυχητικές επιπτώσεις της
κρίσης του κορονοϊού, πρέπει
επίσης να λάβουμε υπόψιν
τις συνεχιζόμενες φυσικές και
κλιματικές κρίσεις που απειλούν
το μέλλον μας. Είναι επιτακτική
ανάγκη η παγκόσμια κοινότητα
να αναλάβει δράση έτσι ώστε να
σταματήσει η απώλεια φυσικών
οικοτόπων μαζί με την εξαφάνιση
ζώντων ειδών.
Ταυτόχρονα με τη διατήρηση
των φυσικών μας συστημάτων,
απαιτείται δράση για την αποκατάσταση αυτών που έχουν
καταστραφεί ή υποβαθμιστεί, με
τρόπο που ωφελεί τους ανθρώπους και θα αποκαθιστά τις
θεμελιώδεις λειτουργίες που
παρέχουν βιο-ομάδες, όπως τα
δάση. Έχοντας επίγνωση αυτής
της πρόκλησης, ο ΟΗΕ έχει αφιέρωσε τη δεκαετία του 2020 ως
Δεκαετία για την Αποκατάσταση
του Οικοσυστήματος.
Η διατήρηση και η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων
μας όπως και των υπηρεσιών
που παρέχουν – συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης των
ασθενειών -πρέπει να θεωρηθεί
ως θεμελιώδες μέρος της διατήρησης της ανθρώπινης υγείας.
Ένας υγιής πλανήτης είναι το
θεμέλιο της δικής μας υγείας..
Χριστίνα Νικολάου
Επικεφαλής Γραφείου
Περιβάλλοντος ΑΚΕΛ (Κύπρος)

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

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

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

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

Μέρος Β
Ακριβώς επειδή είναι περιοχές
ηλεκτρομαγνητικής
ανωμαλίας,
τα
αποφεύγουν ακόμη και οι δορυφόροι
οι οποίοι δεν περνούν συνήθως από
πάνω τους. Ο στρατός όμως νόμιζε
ότι θα μπορούσε με τις μετρήσεις των
εταιρειών να κατασκευάσει έναν χάρτη
που θα περιείχε τα τυφλά σημεία. Η τρίτη
απάντηση ήρθε από τον Δρ John Dreher
που έλεγε ότι, η καλωδίωση όλου του
πλανήτη από ιδιωτικές και πολυεθνικές
εταιρείες, ενδιέφερε τις κυβερνήσεις,
διότι προωθούντο μέσα από αυτό τα
συμφέροντα της παγκοσμιοποιήσεως που
υποστηρίζεται θερμά από τις πολυεθνικές.
Υπήρχε μία ομάδα ιδιωτών μεγάλης
δυνάμεως πολυεκατομμυριούχων σαν
τον Αγγλοαυστραλό Robert Murdock, σαν
την οικογένεια των Γερμανών Albrecht ή
τους σεϊχηδες Νάϊαν της Σαουδ. Αραβίας,
που με τα χρήματά τους είχαν φτιάξει
πολυεθνικούς κολοσσούς που καμμία
κυβέρνηση δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει.
Πολλές κυβερνήσεις προσπαθούσαν
να καταπολεμήσουν τις πολυεθνικές με
κάθε μέσον αλλά δεν κατάφερναν τίποτα,
διότι οι πολυεθνικές αγόραζαν πολλούς
πολιτικούς. Η ιδιωτική καλω δίωση όλου
του πλανήτη θα ήταν ένα παντοδύναμο
μέσο στα χέρια των πολυεθνικών, γιατί θα
έπρεπε οι θυγατρικές τους εταιρίες σε κάθε
κράτος, να επικοινωνούν και να κάνουν
όλων των ειδών τις συναλλαγές αναμεταξύ
τους, χωρίς να δίνουν κανέναν λογαριασμό
στις κυβερνήσεις. Αρκετές κυβερνήσεις
παρακολουθούσαν στενά την δικτύωση
της γης, γιατί φαινόταν ότι πλησίαζε η
πληροφορική επανάσταση που θα άλλαζε
τις πολιτικές και στρατιωτικές ισορροπίες.
Και το 1988, τρία χρόνια πριν από την
κατάρρευση της ΕΣΣΔ, ολοκληρώθηκε το
υπερατλαντικό δίκτυο οπτικών ινών. Το
δίκτυο των οπτικών ινών και το internet,
είχαν σχεδιασθεί από το 1950, από τους
κρυπτόμενους στο σκοτάδι πραγματικούς
κυρίαρχους της γης, και όχι από αυτούς

που φαίνονται. Τη πρώτη Σεπτεμβρίου του
1983 το Νοτιοκερεάτικο τζάμπο τζετ 747,
κτυπήθηκε από Σοβιετικούς πυραύλους,
γιατί είχε εισβάλλει στον Σοβιετικό εναέριο
χώρο. Το αεροσκάφος πετούσε μεταξύ
των νήσων Aleutian της Αλάσκας και το
Petropavlosk της Σιβηρικής χερσονήσου
Καμτσάτκα. Τα μέρη αυτά ήταν από
τα πρώτα που είχαν μελετηθεί, για να
τοποθετηθούν καλώδια οπτικών ινών που
θα ένωναν την Αμερική με την Ιαπωνία.
Στην περιοχή αυτή, καθώς και στα νησιά
των Αζωρών υπήρχαν τυφλά σημεία για
τα ραντάρ. Ο Κορεάτης πιλότος του Kal007 στις τελευταίες του επικοινωνίες με
τον πύργο ελέγχου του Χοκάϊντο της
Ιαπωνίας δήλωνε πως το αεροσκάφος
βρίσκεται 115 μίλια νότια του Χοκάϊντο.
Από το ραντάρ όμως του απάντησαν
ότι οι άνθρωποι στο κέντρο έβλεπαν το
αεροσκάφος 230 μίλια βορειότερα, και
μέσα στον Σοβιετικό εναέριο χώρο. Έτσι
τα Σοβιετικά καταδιωκτικά κετέρριψαν το
Νοτιοκορεάτικο αεροσκάφος.
Τέτοια περιστατικά είχαν συμβεί και
άλλες φορές. Στην ίδια περιοχή η πτήση
Kal-902 στις 20-4-1978 είχε βρεθεί στην
ΕΣΣΔ στο Murnansk αντί στο Anchorage
της Αλάσκας. Τι συμβαίνει όμως και
γίνονται αυτά τα λάθη; Η απάντηση είναι
ότι υπάρχουν γραμμές στην επιφάνεια της
γης όπου τα μαγνητικά πεδία ακολουθούν
δικούς τους δρόμους, διαφορετικούς από
αυτούς της θεωρίας που ίσχυαν μέχρι
τότε. Έτσι κατάλαβαν ότι οτιδήποτε εκινείτο
πανω σε αυτές τις γραμμές, έμπαινε σε ένα
είδος παράλληλης πραγματικότητος,και
έχανε χρόνο και χώρο. Έχει παρατηρηθεί
ότι και τα λεγόμενα UFO κινούνται σε
αυτές τις γραμμές. Μερικά χρόνια
αργότερα, στην ευρύτερη περιοχή όπου
έγιναν τα περάξενα δυστυχήματα, στο
Gakone της Αλάσκας, στήθηκε
το
HAARP, για να αποκρυπτογραφήσουν
τις ενεργειακές ανωμαλίες της περιοχής.
Μετά αποκαλύφθηκε η μελέτη των
Σοβιετικών επιστημόνων του 1975 η οποία

έλυνε μεγάλο μέρος του μυστηρίου. Η
μελέτη ανήκε στον ιστορικό Δρ Νικολάϊ
Γκοντσαρόβλ, στον μηχανικό Δρ Βντσελάφ
Μοροζόφ και στον ηλεκτρονικό Δρ Βαλερί
Μακάροφ, οι οποίοι ανέλυσαν στοιχεία
που είχαν συλλέξει οι Σοβιετικοί δορυφόροι
σχετικά με τις ανωμαλίες της επιφάνειας
της γης, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
οι τεκτονικές πλάκες της γης, σχηματίζουν
δωδεκάεδρο στερεό, και η επιφάνεια της
γης σχημάτιζε ένα κανονικό εικοσάεδρο.
Δηλ οι Σοβιετικοί συνειδητοποιούσαν ότι η
γη έμοιαζε με έναν τεράστιο κρύσταλλο, ο
οποίος παλλόταν με μαθηματική ακρίβεια.
Οι Έλληνες της ομάδος του Αριβάνη
ανεγνώρισαν στο δωδεκάεδρο, το μυστικό
στερεό του Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας
κρατούσε το μυστικό, και οι μαθητές του
ορκιζόταν σε σιωπή. Σε περίπτωση που
απεκάλυπταν το μυστικό, καταδικάζοταν
με την ποινή του θανάτου. Οι επιφάνειες
του δωδεκάεδρου είναι φτιαγμένες από
πεντάγωνα. Ο Πλάτωνας, φορέας της
γνώσεως του Πυθαγόρα, ανέφερε στον
‘’Φαίδωνα’’ ότι η γη μοιάζει σαν μια
σφαίρα-μπάλα, ραμμένη από 12 κομμάτια
δέρματος(δωδεκάεδρο). Στην μελέτη των
Σοβιετικών, υπήρχε σχεδιασμένος και
ένας χάρτης της γης τυλιγμένος σε ένα
παράξενο πλέγμα. Όταν διεπίστωσε η
ομάδα που βρισκόταν τα κομβικά σημεία
του πλέγματος, άρχισε να καταλαβαίνει
ότι βρισκόταν στην άκρη πολλών
μυστηρίων. Ανάμεσα στα κομβικά σημεία
του πλέγματος του χάρτη, ήταν η μεγάλη
πυραμίδα της Γκίζας στην Αίγυπτο, ο
κόλπος.
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

Συγχώραμε πατρίδα!

Του γυρισμού η πολυπόθητη η ώρα
άπιαστο όνειρο θα μείνει μακρινό,
της ξενιτιάς τ’ απατηλά, τ’ άνοστα δώρα
με ξεγελάσαν κι είναι κι΄ όλας δειλινό.
Καμιά ελπίδα δεν απόμεινε πια τώρα
μόνο για τ’ άλλο το ταξιδι το στερνό,
στης λησμονιάς και της ξεκούρασης τη χώρα
να ησυχάσω μια για πάντα να πονώ...
Μια νοσταλγία τοσα χρόνια να γυρίσω
και τόχα βάλει όνειρό μου και σκοπό,
τα άγια χώματα να σκύψω να φιλήσω
που όσο τίποτα στον κόσμο αγαπώ...
Μα τώρα πια, καμιά ελπίδα δε μου μένει,
συγχώρα με, ώ πατρίδα αγαπημένη!..
H γελοιογραφία, είναι του Πάνου Ζάχαρη από τον Αθηναϊκό τύπο
Σύμφωνα με τους ειδικούς τα
συναισθήματα του ανθρώπου είναι
τέσσερα που είναι και τα πιο βασικά.
Αυτά είναι η θλίψη, ο θυμός, η χαρά
και ο φόβος, τα οποία διακρίνονται
σχεδόν πάντα από τις εκφράσεις του
προσώπου.
Αρχίζοντας από τα θετικά συναισθήματα, αυτά βοηθάνε κάποιον να
είναι χαρούμενος. Για παράδειγμα με
όλα αυτά που έχει, και ας ξέρει ότι δεν
έχει όλα όσα θα ήθελε να έχει, και όμως
είναι χαρούμενος. Με αυτό τον τρόπο
μπορεί να νιώσει χαρά και γαλήνη στη
ζωή του. Όταν κάποιος συγκεντρώνετε
μόνο σε αυτά που δεν έχει, τότε ίσως
χάσει όλα αυτά που πραγματικά έχει και
που τα αγνοεί, διότι με τη σκέψη αυτή
δεν αφήνει να του παρέχουν ασφάλεια
και ευτυχία.
Τα συναισθήματα του ανθρώπου
λένε οι ειδικοί είναι ο τρόπος για να
εκφράσει τον εαυτό του στη ζωή. Δηλαδή
είναι η ποιότητα που σχετίζεται με αυτά,
και που χωρίζονται σε δύο μεγάλες
κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι
οι θετικές και οι αρνητικές. Τα αρνητικά
συναισθήματα σύμφωνα με τους ειδικούς
είναι τα ακόλουθα: η απάθεια, η θλίψη, ο
φόβος, το μίσος, η λύπη, η αγανάκτηση,
ο θυμός αλλά και η εχθρότητα. Οι
ειδικοί σε αυτό λένε πως αν τα αρνητικά
συναισθήματα επικρατήσουν για μεγάλο
χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα θα
είναι μάλλον καταστροφικά. Τα θετικά
συναισθήματα βοηθάνε και κάνουν τον

Συναισθήματα
και υπεροψία

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

Γιάννης Εσκιτζής
Μελβούρνη
με τους πλούσιους. Οι ερευνητές έκαναν
διάφορα πειράματα με 200 εθελοντές
διαφόρου επιπέδου εισοδήματος
και μόρφωσης, οι οποίοι μεταξύ
άλλων, κλήθηκαν να αξιοποιήσουν
κ ο ι τ ά ζο ν τ α ς ε ι κ ό ν ε ς ο ρ ι σ μ έ ν ω ν
προσώπων, και ποια συναισθήματα
εξέφραζαν οι εικονιζόμενοι. Οι ειδικοί
ψυχολόγοι μάλλον ξαφνιάστηκαν όταν
διαπίστωσαν ότι οι πιο μοφρωμένοι τα
πήγαν χειρότερα στην αντίληψη των
συναισθημάτων από τους άλλους.
Συγκεκριμένα και στα σχολεία οι
απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης ήσαν
κατά μέσο όρο κατά 7% πιο ακριβείς
στην κατανόηση της συναισθηματικής
κατάστασης των άλλων, σε σχέση
με τους απόφοιτους ανώτατης
εκπαίδευσης. Οι ερευνητές συμπέραναν
τελικά ότι τα μέλη της ανώτερης τάξης
δεν είναι τόσο καλοί στην αναγνώριση
των συναισθημάτων που νιώθουν άλλοι
άνθρωποι. Σε αυτό οι ειδικοί υποθέτουν
ότι οι πιο πλούσιοι και πιο μορφωμένοι
μπορούν να λύνουν τα καθημερινά τους
προβλήματα χωρίς να χρειάζεται να
έρχονται σε επαφή και να εξαρτώνται
από άλλους όπως κάνουν αναγκαστικά
οι πιο φτωχοί. Και τέλος ξαναγυρνάμε
στην υπεροψία που συστήνουν πως
πρέπει να απαλλαγεί κάποιος από το
αισθημα ανωτερότητας διότι αυτό κάνει
μεγάλη ζημιά, όχι σε άλλους, αλλά πιο
πολύ στον ίδιο τον εαυτό του.
Δήμητρα Παπάζογλου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Πολιτική

"Παροικιακό Βήμα", Ιανουάριος 2021
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ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Aτυπος εμφύλιος βρίσκεται σε εξέλιξη

Γιά συγκέντρωση 1 εκατ.
οπαδών του απέναντι από
τον ‘’Λευκό Οίκο’’ (του), στις
6 Ιανουαρίου ευελπιστούσε ο
απερχόμενος πρόεδρος ΗΠΑ.
Μαζεύτηκαν 20.000 περίπου, από
όλη την χώρα. Η συγκέντρωσηδιαδήλωση 2 ώρες ΠΡΙΝ την
κοινή συνεδρίαση Βουλής και
Γερουσίας, γιά την επικύρωση του
αποτελέσματος των (προεδρικών)
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου
‘20. Στόχος, η ανατροπή τoυ
αποτελέσματος, υπέρ του
Τραμπ σε 2-3 Πολιτείες. Δηλ. ο
εξευτελισμός της ψήφου των
πολιτών και της -υποτιθέμενηςΔημοκρατίας.
Την ώρα που ο πρόεδρος
φανάτιζε γιά μία ακόμα φορά
τους θερμόαιμους ‘’οπαδούς’’
του, γερουσιαστές και βουλευτές
προσέρχονταν στο Καπιτώλιο,
μαζί με τον αντιπρόεδρο Πενς.
Στ η ν τ ε λ ε υ τα ί α πα ρ ά σ τα σ η
Τραμπ, εκεί και το ‘’φασισταριό’’,
ο Τζουλιάνι και ο ‘’δικός μας’’ Γ.
Παπαδόπουλος, στον οποίον ο
Τραμπ έδωσε χάρη.
Κι εδώ προκύπτει ένα
απλό ερώτημα, που -ναι μεναπασχόλησε πολλούς, αλλά όχι
τους νομοθέτες και τα σώματα
ασφαλείας: Την ώρα που τέλειωνε
ο φανατισμός των ‘’οπαδών’’
και άρχιζε η συνεδρίαση λίγα
τετράγωνα παρακάτω, οι ‘’οπαδοί’’ που θα πήγαιναν σπίτια τους,
γιά καφέ / μπύρα ή γιά χορό;;;
‘Oταν άρχισαν ομαδικά μερικές
εκατοντάδες να κινούνται προς
το Καπιτώλιο, υπήρξε αδιαφορία
από τις δυνάμειις ασφαλείας.
Τελικά οι ‘’οπαδοί’’ εισέβαλαν
στο κτίριο, με την... άδεια της
αστυνομίας, η οποία έχει κοινά
με τους ‘’οπαδούς Τραμπ’’:
Ακροδεξιά πιστεύω. Εξυπακούεται
ότι, αν στη θέση των ακροδεξιών
βρίσκονταν μέλη του κινήματος
Black Lives Matter, η αστυνομία
θα τους είχε σκοτώσει.
Οι προθέσεις τους ήταν
γνωστές από πριν, μέσω των
κοινωνικών δικτύων. Μιλούσαν
ανοιχτά γιά ‘’κατάληψη του
Καπιτώλιου, ακόμα και σκοτώνοντας αστυνομικούς, με
στόχο την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος’’. Απλές
κο υ β έ ν τ ε ς , κα τα ν ο η τ έ ς . Ο ι
Α ρ χ έ ς γ ν ώ ρ ι ζα ν , α λ λά δ ε ν
έκαναν κάτι γιά να προλάβουν
τα έκτροπα. Τώρα, υποτίθεται,
‘’κατάλαβαν’’ πολιτικοί και ΜΜΕ
ότι ο Τραμπ ήταν και είναι
επικίνδυνος. Το κατεστημένο των
‘’καλοπερασάκηδων’’ νομοθετών,
δηλώνει ‘’έκπληκτο’’, μιλά γιά
‘’απόπειρα πραξικοπήματος’’.
Η ουσία, απλή: Ολίγες εκατοντάδες ακροδεξιών ‘’οπαδών’’
του Τραμπ, ανενόχλητοι, μπήκαν
και κατάστρεψαν, το -υποτίθεταιαυστηρά φρουρούμενο Καπιτώλιο
των ΗΠΑ!!! Η κατάληψή του, ήταν
ΑΙΜΑΤΗΡΗ. Πέντε άνθρωποι

έχασαν την ζωή τους. Υπάρχουν
ΚΑΙ ποινικές ευθύνες.
Μα, καλά. Γιά κοντά 4 χρόνια ο
ακροδεξιός Τραμπ, δεν φανάτιζε;
Δεν ζητούσε ανοιχτά ανατροπή
του εκλογικού αποτελέσματος
από 3 Νοεμβρίου, κάνοντας λόγο
γιά ‘’νοθεία’’ στις εκλογές, χωρίς
αποδείξεις; Δεν ζήτησε από τον
αρμόδιο της Πολιτείας Τζόρτζια
ν α α λ λά ξ ε ι το α ποτ έ λ ε σ μ α
υπέρ του;;; Μέσω twitter δεν
‘’δηλητηρίαζε’’, τραυματίζοντας
τ η ν Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ; Τ ώ ρ α το
‘’κατάλαβε’’ το twitter, το facebook; Τώρα το κατάλαβε και
ο τηλεοπτικός σταθμός FOX,
που τον προωθούσε; Τώρα το
κατάλαβαν πολιτικοί και λοιποί;;;
Ακόμα και ένα μικρό παιδί
μπορούσε να καταλάβει ότι μία
μαζική διαδήλωση φανατικών
‘’αγανακτισμένων’’ οπαδών,
κοντά στο Καπιτώλιο, στόχο
είχε το Καπιτώλιο, που (θα)
συνεδρίαζε γιά επικύρωση
εκλογικών αποτελεσμάτων. Σε
απλά ελληνικά, η ‘’έφοδος’’ στο
Καπιτώλιο, είχε προαναγγελθεί,
αλλά οι νομοθέτες και οι αρχές
Ασφαλείας αδιαφόρησαν.
Αν δ ε ν τ ι μ ω ρ η θ ε ί τώ ρ α
παραδειγματικά και ποινικά
ο προβοκάτορας Τραμπ, θα
υπάρξει άσχημη συνέχεια γιά
την χώρα. Επειδή ο (κάθε)
Τραμπ ή ο ίδιος, ενθαρρυμένος
από την ατιμωρησία, θα κάνει τα
ίδια ή χειρότερα στο μέλλον, με
αποτέλεσμα να μην αποφύγουμε
τον εμφύλιο. Και μην ξεχνάμε ότι
σε κάθε σπίτι υπάρχουν όπλα.
‘Ετσι φθάσαμε στις 20
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Ιανουαρίου ‘21, ημέρα που
ορκίστηκε ο ‘’σωτήρας’’ Τζο
Μπάϊντεν ως 46ος πρόεδρος
τω ν Η Π Α , σ ε ‘ ’ κ α τά σ τα σ η
πολιορκίας’’, αφού πάνω από
3.000 εθνοφρουροί (στρατιώτες)
φρουρούσαν την τελετή. Και μετά
οι ‘’εντεταλμένοι δημοσιογράφοι’
ανά την υφήλιο και ο ‘’συρφετός’’
των γραφικών ‘’ημέτερων’’ που
είχε μαζέψει η τηλεόραση ΟΡΕΝ
από ΗΠΑ, και άρχισαν ήδη να τον
‘’θεοποιούν’’.
Φυσικά δεν είμαστε τόσο
αφελείς γιά να πιστέψουμε ή να
ελπίζουμε ότι ο νέος πρόεδρος
του κατεστημένου, θα κάνει
την ‘’αλλαγή’’. Ο Τραμπ και ο
‘’τραμπισμός’’ θα τον πολεμούν
καθημερινά.
Η ζημιά στις ΗΠΑ, εξαιτίας
Τραμπ, είναι μεγάλη. Ο Τραμπ
φεύγει από τον Λευκό Οίκο
εξευτελισμένος παγκόσμια, αλλά
ο ‘’τραμπισμός’’ μένει, μαζί με

τις αιτίες της κρίσης: Διακρίσεις,
μεγάλες οικονομικές ανισότητες,
κακές συνθήκες διαβίωσης του
1/6 του πληθυσμού της χώρας
κ.ά. Και με τον ‘’κορωνοιό’’ να
θερίζει. Η αρχή του -ορατούτέλους μιάς (ακόμα) αυτοκρατορίας. Τα χειρότερα γιά τις ΗΠΑ,
έρχονται. Ο ‘’άτυπος εμφύλιος’’
είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει
χρόνια..
Ο εγωμανής Τραμπ, απλά
τράβηξε το όμορφο κάλυμα και
αποκαλύφθηκε η γύμνια, η σαπίλα
του ‘’βολεμένου’’ κατεστημένου
της χώρας. Και όσοι ακόμα
νομίζουν ότι υπάρχουν δύο
κόμματα στις ΗΠΑ, είναι αφελείς.
‘Ενα είναι το κόμμα, ένα και το
χρώμα: Αυτό του δολάριου,
που εξουσιάζει. Τα δύο τυπικά
υπάρχοντα κόμματα, είναι οι δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος.
(Από την Ελληνο-αμερικάνικη
ιστοσελίδα kalami.us)

Πλουσιότεροι κατά $1,8 τρις οι
κροίσοι τη χρονιά της πανδημίας
Jeff Bezos και Elon Musk
είδαν την αξία τους να αυξάνει
κατά 217 δισ. δολάρια, ποσό
αρκετό για να δοθεί μια επιταγή
2.000 δολαρίων σε πάνω από
100 εκατομμύρια αμερικανούς.
Ανοδος 31% στην περιουσία
των 500 πλουσιότερων του
πλανήτη.
Ενώ η πανδημία σάρωσε
εισοδήματα και έστειλε την
ανεργία στα ύψη, οι κροίσοι αυτού του πλανήτη
συνέχισαν να «αυγατίζουν» την
περιουσία τους. Το περίφημο
«0,001%» του πληθυσμού,
σημειώνει το Bloomberg
είχε μια «χρυσή» χρονιά το
2020. Οι πλουσιότεροι 500
άνθρωποι του πλανήτη εν
μέσω πανδημίας αύξησαν
την περιουσία τους κατά 1,8
τρισεκατομμύρια δολάρια,
και τώρα, σύμφωνα με τον
σ χ ε τ ι κ ό δ ε ί κ τ η κ α τ έ χο υ ν

περιουσία 7,6 τρισ. δολαρίων.
Αυτή η άνοδος κατά 31%
σημειώνει το πρακτορείο είναι
η μεγαλύτερη ετήσια στα οκτώ
χρόνια της ιστορίας του δείκτη
Bloomberg Billionaires Index,
και σηματοδοτεί μια αύξηση 3
τρισ. δολαρίων από τα χαμηλά
των αγορών το Μάρτιο.
Η κατανομή ήταν ανισομερής στην κορυφή, με
πέντε ανθρώπους να έχουν
περιουσία άνω των 100
δισ. δολαρίων και άλλους
20 τουλάχιστον 50 δισεκατομμυρίων. Ο ιδρυτής της
Amazon, Jeff Bezos (φωτ.)
παραμένει στην κορυφή, ενώ
ο Elon Musk της Tesla ήταν
ο μεγαλύτερος κερδισμένος:
βρέθηκε στη δεύτερη θέση με
μια αύξηση περιουσίας που
πιθανότατα είναι η ταχύτερη
σ τ η ν ι σ το ρ ί α . Α θ ρ ο ι σ τ ι κά
κέρδισαν περί τα 217 δισ.

δολάρια σε 12 μήνες, ποσό
αρκετό για να δοθεί μια επιταγή
2.000 δολαρίων σε πάνω από
100 εκατομμύρια αμερικανούς.
Λίγοι εκτός των εμπλεκόμενων στον κλάδο ήξεραν
ονόματα όπως η Moderna
και η BioNTech. Τώρα τις
γνωρίζουν όλοι καθώς κατασκεύασαν εμβόλια κατά της
Covid-19. Ο επικεφαλής της
πρώτης, Stephane Bancel
έγινε δισεκατομμυριούχος την
άνοιξη, αφότου φάνηκε ότι
προχωρά καλά η εξέλιξη του
εμβολίου.
Ο Γερμανός επιστήμονας
Ugur Sahin, γιος Τούρκων
μεταναστών και η σύζυγός του
Ozlem Tureci δηλώνουν ότι
βασική τους προτεραιότητα
είναι η επιστήμη. Ωστόσο η
αξία της συμμετοχής τους στην
BioNTech φτάνει ήδη τα 3,6
δισ. δολάρια.

α γ ε γ ο ν ότα πο υ δ ι α δ ρ α μ α τ ί σ τ η κα ν
κατά τη διάρκεια της επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών
στις ΗΠΑ είναι το επακόλουθο της συνεχιζόμενης
χαώδους πολιτικής του απερχόμενου προέδρου
των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ και μήνες καλεί
τους οπαδούς του, στους οποίους περιλαμβάνονται
οι πλέον ακροδεξιοί, φασιστικοί κύκλοι στις ΗΠΑ
και το πιο βάναυσο μέρος του βαθέως κράτους, να
μην αποδεχτούν τα αποτελέσματα των εκλογών
προσπαθώντας να πείσει με όλα τα αθέμιτα μέσα
περί νοθείας των εκλογών.
ίναι η ίδια πολιτική που εφαρμόζουν
έναντι των χωρών και των λαών που
υπερασπίζονται το κυρίαρχο τους δικαίωμα
να αποφασίζουν με δημοκρατικό τρόπο να
ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο προς όφελος της
πλειοψηφίας των εργαζομένων στις χώρες τους και
όχι των πλουτοκρατών και των ιμπεριαλιστών. Το πιο
πρόσφατο παράδειγμα είναι η άρνηση της αποδοχής
των αποτελεσμάτων των δημοκρατικών εκλογών στη
Βενεζουέλα για την εκλογή του νέου κοινοβουλίου
συνεχίζοντας να υποστηρίζουν το ανδρείκελο τους
τον Γκουαϊδό. Την ίδια πολιτική ακολουθεί και η
Ε.Ε. η οποία δια μέσου του ύπατου εκπρόσωπου
της Ε.Ε. σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ
Μπορέλ, δήλωσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στη
Βενεζουέλα δεν γίνεται αποδεκτό από τη ΕΕ. Σε
άλλες χώρες, οι ΗΠΑ εφαρμόζουν τον οικονομικό
στραγγαλισμό, όπως την Κούβα και σε άλλες τον
αφανισμό, όπως το Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη.
ακροδεξιά πολιτική της κυβέρνησης Τράμπ
έχει οδηγήσει το λαό των ΗΠΑ προς την
πόλωση και το διχασμό, σπρώχνοντας
τον στο χείλος της καταστροφής και παραβιάζοντας
δημοκρατικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα.
Η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση
Τραμπ αποτέλεσε το αποκορύφωμα τής ακροδεξιάς
πολιτικής του Τραμπ. Τα παραδείγματα της
δολοφονικής αστυνομικής βίας κατά των πολιτών
της χώρας, ιδιαίτερα των μαύρων και άλλων
ανθρώπων από μειονότητες οδήγησε στην έξαρση
της ξενοφοβίας. Επιπλέον, η διακυβέρνηση Τραμπ
αποτέλεσε απειλή προς την ευημερία των πολιτών
καθώς οι αριθμοί των αστέγων και των ανέργων
έχουν πολλαπλασιαστεί.
Το παράδειγμα της ακροδεξιάς διακυβέρνησης
Τράμπ αποτελεί απειλή για την ειρήνη και την
ευημερία όλων των λαών του κόσμου. Η αντίσταση
σε αυτές τις πολιτικές αποτελεί πεδίο αγώνα και
ενότητας των λαών για ένα κόσμο της ειρήνης και
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ολοι οι φιλειρηνικοί
άνθρωποι του πλανήτη βρέπει να σταθούν
αλληλέγγυοι στα προοδευτικά, δημοκρατικά και
αντιρατσιστικά κινήματα των ΗΠΑ τα οποία με τον
αγώνα τους ενάντια στη δράση των ακροδεξιών
δυνάμεων, υπερασπίζονται τα δημοκρατικά και
ανθρώπινα τους δικαιώματα.
ο διαβάσαμε στην ελληνοαμερικάνικη
ιστοσελίδα kalami.us, μας βρίσκει απόλυτα
σύμφωνους και το αναδημοσιεύουμε: “H
‘’εξέγερση των ψεκασμένων-αγανακτισμένων’’
οπαδών Τραμπ στην Ουάσιγκτον, με την
‘’κατάληψη’’ του Καπιτώλιου (6 Ιανουαρίου ‘21)
σε παγκόσμια ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, μας
έδειξε μία πρωτοτυπία των ΗΠΑ: Ακόμα κι ένας
λαϊκιστής, με συμπτώματα ψυχοπάθειας, μπορεί να
γίνει πρόεδρος, δηλ. ‘’πλανητάρχης’’. Μας έδειξε
και κάτι άλλο: Η χρησιμοποίηση των ‘’κοινωνικών
δικτύων’’ και των ΜΜΕ, ανεξέλεγκτα, μπορεί να
οδηγήσει σε -αιματηρές- εξεγέρσεις, που στόχο
έχουν συνταγματικές εκτροπές, στο όνομα της...
Δημοκρατίας”.
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“Ούτε ένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”!

Στους τελευταίους έξι μήνες τα
άτομα που είχαν στεγαστικά δάνεια
ήταν σε θέση να παγώσουν ή να
μεταθέσουν την αποπληρωμή των
δανείων τους.
Η προσφορά αυτή, που έγινε από
τις τράπεζες της Αυστραλίας στους
πελάτες στεγαστικών δανείων,
διέκοψε προσωρινά, αυτό που
συνήθως απορροφά το μεγαλύτερο
ποσοστό των εξόδων που έχει ένα
νοικοκυριό.
Περίπου ένας στους 10 πελάτες,
δέχτηκαν την προσφορά αυτή, και
έπαυσαν προσωρινά να πληρώνουν
τα δάνεια τους. Μέχρι τα τέλη Μαΐου,
ο τραπεζικός τομέας είχε διακόψει
την αποπληρωμή σε περίπου μισό
εκατομμύριο στεγαστικά δάνεια
αξίας άνω των 190 δισεκατομμυρίων
δολαρίων.
Τώρα, το πάγωμα αυτό τελείωσε.
Εκατομμύρια Αυστραλοί πρέπει να
αρχίσουν να καταβάλλουν και πάλι
τις πληρωμές. Αυτό που θα συμβεί
στη συνέχεια είναι αβέβαιο.
Για να κατανοήσουμε το ζήτημα,
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ας πάμε έξι μήνες πίσω, στα
μέσα Μαρτίου, όταν ο κοροναϊός
κατέστρεψε την οικονομία, σχεδόν
σε μια νύχτα.
Ομάδες επιχειρήσεων αναγκάστηκαν να κλείσουν για να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού και
τεράστιος αριθμός νέων ανέργων
προστέθηκαν στις ουρές μπροστά
στα γραφεία του Centrelink.
Το ανεργιακό επίδομα όπως
γνωρίζουμε κρατάει τους άνεργους
κάτω από το όριο της φτώχειας.
Η κυβέρνηση Morrison εκείνη τη
στιγμή ανταποκρίθηκε σε εκκλήσεις
για επιδότηση των μισθών των
εργαζομένων έχαναν τις δουλιές
τους.
Η άμεση προτεραιότητα ήταν
πώς τα εκατομμύρια των Αυστραλών
θα διατηρούσαν τη στέγη πάνω από
το κεφάλι τους.
Οι τράπεζες παρενέβησαν για
να προσφέρουν μια εξάμηνη παύση
στην αποπληρωμή στεγαστικών
δανείων. Αυτή η κίνηση βοηθούσε
επίσης τα 8 εκατομμύρια άτομα που

νοικιάζουν σπίτια στην Αυστραλία,
τα περισσότερα από τα οποία, είναι
βέβαια χρεωμένα στις τράπεζες.
“Μπορώ να πω, σε οποιονδήποτε
ενδιαφέρεται για το δάνειό του, ότι
υπάρχει βοήθεια που οι τράπεζες
μπορούν να παρέχουν ήδη”, δήλωσε στις 20 Μαρτίου η Άννα Μπλάη,
διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Τραπεζιτών.
“Όποιος ενδιαφέρεται δεν πρέπει
να διστάσει να καλέσει την τράπεζά
του”, είχε πει τότε.
Η προσφορά για παύση στην
αποπληρωμή των δανείων, δόθηκε
γενναιόδωρα και ξεκίνησε γρήγορα.
Για πολλούς πελάτες, μπορούσε
να τακτοποιηθεί πολύ απλά, με ένα
email.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του
Αυγούστου από την Τραπεζική Ρυθμιστική Αρχή, δείχνουν ότι το 9%
των στεγαστικών δανείων, αξίας 160
δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήταν
ακόμη παγωμένα.
Έχοντας δημιουργήσει μια
ωρολογιακή βόμβα, οι υπεύθυνοι

χάραξης οικονομικής πολιτικής και
οι τράπεζες πρέπει τώρα να τερματίσουν αυτό το πάγωμα το οποίο
όπως είπαμε ήταν προσωρινό.
Οπως είπαμε εκείνο το διάστημα
επικρατούσε η αβεβαιότητα, δεν
ήταν λίγοι αυτοί που έχασαν τις
δουλιές τους και εφόσον τους
δώθηκε αυτή η δυνατότητα, περίπου
10% των δανεισμένων έπαυσαν τις
πληρωμές των δανείων τους.
Σήμερα όμως, οι τράπεζες
πιέζουν τους δανειολήπτες ν’
αρχίσουν να πληρώνουν διότι η
περίοδος χάριτος φθάνει στο τέλος
της. Τους λένε μάλιστα ότι πρέπει να
κάνουν μεγαλύτερες πληρωμές για
να καλύψουν και αυτά που έχουν
καθυστερήσει.
Για πολλούς βέβαια, οι οποίοι
εξακολουθούν μάλιστα να είναι
άνεργοι, το ερώτημα είναι που θα τα
βρούνε για να πληρώσουν;
Να θυμίσουμε ότι με την έναρξη
του κορονοϊού τον περασμένο
Μάρτιο, η κυβέρνηση θέσπισε
επίσης ένα γενναιόδωρο συμπλή-

ρωμα $550 δολλαρίων για τους
άνεργους, το γνωστό job seeker.
Ομως, σύντομα, τόσο το job keeper
όσο και το job seeker, φθάνουν στο
τέλος τους.
Ασφαλώς οι κανόνες των τραπεζών είναι γνωστοί και αδυσώπητοι.
Μένεις πίσω στις δόσεις, θα υποχρεωθείς να πουλήσεις τη στέγη
σου άρον άρον ή τελικά θα σου
την πουλήσει η τράπεζα όσο-όσο
αρκεί να πάρει τα χρήματα που της
χρωστάς.
Διερωτόμαστε λοιπόν τι θα
κάνει η κυβέρνηση σ’ αυτή τη
δύσκολη φάση. Θα παραμείνει
απλός θεατής σε μια τραγωδία που
αρχίζει να διευρύνεται; Θεωρούμε
ότι είναι απάνθρωπο, κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες, να χάνει
μια οικογένεια την πρώτη της
κατοικία. Ιδιαίτερα σε συνθήκες που
δεν ευθύνεται η οικογένεια.
Καλείται λοιπόν η κυβέρνηση να
προστατεύσει τον πολίτη και να μην
επιτρέψει να βγει στο σφυρί ούτε μια
πρώτη κατοικία.
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Τοπική επικαιρότητα
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

αλή χρονιά - Χρόνια
σας πολλά! Πάει κι ο
παλιός ο χρόνος. Τον
κατευοδώσαμε κι αυτόν με όλες
τις συνήθειες και όλα τα έθιμα
που συνεπάγονται σύμφωνα με
την παράδοση. Και βεγγαλικά
και φωταγωγικά του ρίξαμε
να πάει στο καλό του. Μόνο
που οι δρόμοι, οι πλατείες και
οι γειτονιές του κόσμου ήσαν
άδειες. Αδειο κατευόδι κι άμε
στο καλό! Νοερό το φετεινό
αντίο... Χωρίς χοροεπερίδες και
συναθροίσεις. Χωρίς μουσικές
κα ι κο ρ δ α κ ί σ μ α τα , χω ρ ί ς
ασπρογένηδες άη Βασίληδες.
Στο τραπέζι της φαμελιάς καλά
τα πήγαμε. Μαζεύτηκε η οικογένεια.
λα τα άλλα μας
ήρθαν εξ οθόνης.
Ετσι τάφερε η ζωή τα
πράγματα στο 2020 και έτσι τα
πήγαμε. Ποιός μας πληγώνει,
ποιος μας πονά, ποιός μαχαιρώνει τη ζωή, που να τα πούμε;
Στον Κατή;...
ράκοντα, αλιά σου,
Μ α μ μ ω ν ά ! Στ η ν
ο ι κο υ μ έ ν η ε ι ρ ή ν η ,
αδερφοσύνη στους λαούς,
χαρά και καλή γνώμη στη γη!
Τρισεύγενη η δουλειά, μια
Πολιτεία ο κόσμος! (στίχοι του
Κωστή Παλαμά από τον “Λόγο
τον Εντέκατο”).
ύγε στην Ελληνικη
Κοινότητα Αδελαΐδας
και Ν.Α. με την έκδοση
του ημερολογίου για τη νέα
χρονιά που παραπέμπει σε δυο
πολύ σημαντικά γεγονότα που
συγκινούν και προσγειώνουν.
Το πρώτο, η συμπλήρωση 90
χρόνων ζωής και δράσης της
Κοινότητας για τον Ελληνα
της αποδημίας σε χαλεπούς
και δύσκολους καιρούς σαν
πρωτοήρθε στη ξένη γη με μια
βαλίτσα και μια πορεία προς
το άγνωστο. Η Κοινότητα τότε
του συμπαραστάθηκε και του
μίλησε κατ’ ευθείαν στην ψυχή.
ταν το αίσθημα της
ανασφάλειας και η
αβεβαιότητα για το
αύριο του ήταν βαρύ φορτίο.
Η αγωνία να βρει εργασία
για να τα φέρει βόλτα με
όποιες οικονομικές δυσκολίες
αντιμετώπιζε.
α βρει σχολείο και
να φροντίσει να μην
αποξενωθούν τα παιδιά του από την ελληνομάθεια.
Η έλλειψη επικοινωνίας και η
έγνοια για ομαλότερη ένταξη
στη νέα γη που επέλεξε για νέα
του πατρίδα. Σε αυτή του την
αγωνία αργά αλλά σταθερά η
Κοινότητα σε μικρογραφία του
διασφάλιζε τον ελληνικό τρόπο
ζωής. Σιγά - σιγά το διαπίστωνε
αυτό και αισθανόταν πιο
άνετος κοντά στους δικούς του
ανθρώπους. Οι εκδηλώσεις οι
ψυχαγωγικές που διοργάνωνε
η Κοινότητα, οι ενημερωτικές
συγκεντρώσεις, ο τόπος συνάθροισης, εκκλησιασμού, όλα
αυτά και άλλα του άνοιγαν τα
φτερά να προσγειώνεται για να
προκόψει πιο πέρα στη ζωή
του.
ούσε ο νεομετανάστης
τις συνθήκες της δικής
του “μικρής πατρίδας”.
Τώρα μπορούσε να κοιτάξει
μακρύτερα. Η Κοινότητα στις
αρχές της δεκαετίας του ‘60,
70 και σε συνέχεια, αφού με
τα νέα μεταναστευτικά κύματα
από την Ελλάδα, Κύπρο και
Ελληνες εξ Αιγύπτου, μεγάλωνε
η παροικία. Η Κοινότητα ανέπτυσσε παράλληλα τη δική
της φιλολαϊκή πολιτική και
ανταποκρινόταν στις νέες ανάγκες της παροικίας.
ίχε καταφέρει η Κοινότητα να διατηρεί ελλην ι κά α πο γ ε υ μ α τ ι ν ά
σχολεία από την αγροτική
περιοχή της Βιρτζίνια, Σώλσμπουρυ, μέχρι και την περιοχή
της Ρεϋνέλλα που όλα αυτά
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ήσαν τότε, από τα μακρινά
προάστεια της επικράτειας της
πόλης της Αδελαΐδας.
ολύ γρήγορα η Κοινότητα κατάφερε να
εφαρμόσει και την
αρχή της δωρεάν ελληνικής
παιδείας και ελληνομάθειας στα
νέα μεταναστόπουλα, χωρίς
καμμία οικονομική επιβάρυνση
συμμετοχής. Ηταν ένα μέτρο
θετικά ευεργετικό, ένας άθλος
για την κοινωνική πολιτική που
υιοθέτησε η Κοινότητα.
ίχε καταφέρει να διδάσκονται ελληνικοί
παραδοσιακοί χοροί
σαν μέρος της ελληνομάθειας.
Αργότερα κατά περιόδους
είχαμε καταφέρει να ανεβαίνουν
επί σκηνής και θεατρικές παραστάσεις με ντόπιο έμψυχο υλικό
από ερασιτέχνες ηθοποιούς.
οντά σε όλα αυτά δεν
έλειπαν και οι εθνικές
γιορτές όπως η 25η
Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου
της εποποιίας του ‘40. Τόσο
σε τοπικές σχολικές γιορτές
όσο και σε παρελάσεις των
σχολείων στο κέντρο της
πόλης, στο Ηρώον - τον Αγνωστο στρατιώτη που τις τιμούσαν
παράγοντες της πολιτικής και
δημόσιας ζωής της Αυστραλίας.
ετά το 1974 μπηκε
στην παροικιακή ζωή
η εκδήλωση μνήμης
για την επέτειο του ξεσηκωμού
του Πολυτεχνείου και η εθνική
προδοσία που οδήγησε στον
διαμελισμό της Κύπρου από
τουρκικά φουσάτα.
α ν ε ί ς ά λ λο ς μ έ χ ρ ι
σήμερα δεν τίμησε
τ η ν ι σ το ρ ι κ ή α υ τ ή
επέτειο με ένα μνημόσυνο για
ανάπαυση της ψυχής των παιδιών φοιτητών που έχασαν
το 1973 τη ζωή τους από τις
σφαίρες των επίορκων της
“Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών”
επειδή όρθωσαν το ανάστημά
τους και απαίτησαν ψωμί
παιδεία ελευθερία...
α γιατί δικαιώνεται η
Ελληνική Κοινότητα
στην πορεία του
χρόνου. Με τις αρχές που
υιοθέτησε δημιούργησε τις
προϋποθέσεις “μικρής πατρίδας” γιατί με συνέπεια στάθηκε
στις εθνικές αξίες του λαού της
πρώτης μας πατρίδας - και
στο πλευρό του Ελληνα της
αποδημίας.
ο δεύτερο ζήτημα είναι,
και σωστά το αγκαλιάζει η Κοινότητα:
2021 - 1821 = 200 χρόνια από
την επανάσταση του ελληνικού
γένους για την αποτίναξη της
τουρκικής δυναστείας.
πάρχει πρόγραμμα
για σειρά εκδηλώσεων
και δημοσιευμάτων για
υλοποήση του οποίου από την
Κοινότητα θα χρειαστεί και η
δική σας στήριξη.
γινε και η ετήσια γενική συνέλευση της
ΕΟΚΝΑ - σχετικό
ρεπορτάζ στη διπλανή στήλη.
Πλούσια δράση, εκτεταμ έ ν ε ς α ν α φ ο ρ έ ς , έ ν το ν ε ς
καμιά φορά οι συζητήσεις
των θεμάτων. Ναι, όντως,
υπάρχουν πολλές φορές και
διαφωνίες. Η Κοινότητα είναι
ένας ανοικτός, δημοκρατικός,
ζωντανός οργανισμός. Ολα
είναι στο τραπέζι, συζητούνται
και αποφασίζονται από τη
συνέλευση. Οσον αφορά τα
οικονομικά, ούτε ένα δολλάριο
δεν ξοδεύεται χωρίς να το
γνωρίζει και να το εγκρίνει η
γενική συνέλευση της ΕΟΚΝΑ.
Μακάρι παντού και πάντοτε
να ακολουθείται από όλους το
παράδειγμα της Κοινότητας.
Διότι η παροικία έχει δικαίωμα
να γνωρίζει τα πάντα. Ιδιαίτερα
που και πως ξοδεύονται τα
χρήματά της.
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Βαγγέλης Μπόγιας

Παροικία

“Greek Community Tribune”, February 2021

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Δύσκολος ο χρόνος που πέρασε αλλά
η Κοινότητα συνεχίζει την πορεία της
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α.
που επρόκειτο να γίνει τον περασμένο
Νοέμβριο αλλά αναβλήθηκε λόγω
περιορισμών της πανδημίας, τελικά
πραγματοποιήθηκε με αρκετή επιτυχία
στις 17 Ιανουαρίου στο Ολύμπικ Χωλ.
Στις τέσσερεις η ώρα το απόγευμα,
όπως συνηθίζεται, ο Γ. Γραμματέας
της Κοινότητας άνοιξε τις εργασίες της
Συνέλευσης με μια σύντομη εισαγωγή,
τονίζοντας ότι η φετεινή Συνέλευση
αποτελεί ορόσημο καθώς συμπίπτει
με τα 200 χρόνια από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης και τα
90 χρόνια της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Ν.Α. Αφού ζήτησε να
τηρηθεί μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των
ηρώων του 1821 και των πρωτοπόρων
και απελθόντων μελών της Ελληνικής
Κοινότητας, οι 180 περίπου παρευρισκόμενοι έψαλαν τον εθνικό ύμνο της
Ελλάδας.
Οπως ορίζει το καταστατικό, προεδρεύων, εξελέγη από τα παρευρισκόμενα μέλη ο Μανώλης Κουτελάς
ο οποίος διατήρησε άψογα τον έλεγχο
της συνέλευσης, και έδωσε το λόγο
σε μεγάλο αριθμό μελών να πουν τη
γνώμη τους.
Ο Πρόεδρος Βασίλης Γκόνης έδωσε
την αναφορά του Δ.Σ. για το έτος που
πέρασε αναλύοντας την τεράστια δράση
του οργανισμού σε όλους τους τομείς
όπως στο γηροκομείο, τη φροντίδα
των ηλικιωμένων, τη διατήρηση των
ναών για τις εκκλησιαστικές ανάγκες
του Ελληνισμού, Ελληνικών σχολείων
για τη διδαχή της ελληνικής γλώσσας
και την προσφορά ενός πλούσιου
πολιτιστικού προγράμματος καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.
Για την πολύτιμη προσφορά των
εθελοντών της Κοινότητας ο κ. Γκόνης
τόνισε ότι χωρίς αυτούς, πολλοί τομείς
της Κοινότητας δεν θα μπορούσαν να
λειτουργήσουν.
«Ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών
της Κοινότητας δεν θα υπήρχε δίχως
την αφοσίωση των εθελοντών μας,»
είπε ο κ. Γκόνης.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης
στο Κοινοτικό Γηροκομείο Ρίντλεϋτον,
λέγοντας ότι η τελευταία ήταν μια
δύσκολη χρονιά. Τα έσοδα του γηροκομείου μας μειώθηκαν αισθητά ενώ
αυξήθηκαν παράλληλα και τα έξοδα.
“Σ’ αυτό συντέλεσε η αποχώρηση της
τέως διευθύντριας μαζί με μερικά άλλα
υψηλόβαθμα μέλη του προσωπικού,
εξαναγκάζοντας μας να απευθυνθούμε
σε γραφείο εξεύρεσης προσωπικού,
κάτι το οποίο ήταν αρκετά πολυέξοδο”,
είπε.
“Αρνητικό ρόλο στα οικονομικά του
γηροκομείου αλλά και της Κοινότητας
γενικότερα έπαιξε επίσης και η πανδημία του κορονοϊού. Πολλές από
τις δραστηριότητές μας πάγωσαν και
τα έσοδα συρρικνώθηκαν”, είπε ο κ.
Γκόνης.
“Πάντως, είχαμε και κάποιες επιδοτησεις από την Κυβέρνηση στα πλαίσια
του προγράμματος της για στήριξη της
οικονομιας της χώρας για την Covid
19”, πρόσθεσε.
Λεπτομερή οικονομική Αναφορά
έδωσε ο Ταμίας της Κοινότητας Παναγιώτης Καρδιακός και πρόσθεσε ο
ορκωτός ελεγκτής Κώστας Μάρκου.
Τόσο η Αναφορά του Προέδρου όσο
και η αναφορά του Ταμία έγιναν δεκτές
παμψηφεί από τη συνέλευση.
Ωστόσο, δεν έλειψαν βεβαίως
και οι παρεμβάσεις μελών πάνω σε
διάφορα θέματα. Ιδιαίτερα έντονες ήσαν
οι παρεμβάσεις ομάδας κυριών της
Κοινότητας που δεν συμφώνησαν με
την απόλυση του πρώην δεσπότη της
Κοινότητας κ. Χρυσόστομου.
Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Χρυσόστομος
απελύθη από την Κοινότητα τον
Νοέμβριο του 2019 μετά τη διαρροή
στο διαδίκτυο φωτογραφικού υλικού - το
οποίο εξετάστηκε από την αστυνομία
και ειδικούς εμπειρογνώμονες.
Μερικές κυρίες της Κοινότητας
εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι οι
φωτογραφίες είναι πλαστές και δεν τις
αποδέχονται.
Ο Γ. Γραμματέας Παναγιώτης
Ππύρος έδωσε την αναφορά της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων
Αυστραλίας. Το χρόνο που πέρασε
δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση
της Ομοσπονδίας λόγω κορονοϊού.

ΠΑΝΩ: Αποψη του Ολύμπικ Χωλ κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή
17 Ιανουαρίου 2021.
ΚΑΤΩ: Τα μέλη του προεδρείου και οι ελεγκτες της Κοινότητας δίνουν αναφορά

Η Κοινότητα μας εξακολουθεί να έχει
στενούς δεσμους με την Κοινότητα
Νιούκαστλ.
Παράλληλα, υπήρξε συνεργασία
με τις άλλες δυο μεγάλες Κοινότητες
της Αυστραλίας, της Μελβούρνης
και του Σύδνεϋ, με τις οποίες έγιναν
κοινά διαβήματα στην Κυβέρνηση
της Αυστραλίας για καταδίκη των
προκλήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο
και στην Κυπριακή ΑΟΖ, ενώ απέστειλαν
επιστολή διαμαρτυρίας ενάντια στη
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
Ενημέρωσε τα μέλη για τις εξελίξεις
στις άλλες Ελληνικές Κοινότητες της
Αυστραλίας και αναφέρθηκε στην
Ελληνική Κοινότητα Γούλογκονγκ η
οποία πια έχει περιέλθει στον έλεγχο
της Αρχιεπισκοπής και είναι πλέον
“Ενορία”.
“Προβλήματα υπάρχουν και στην
Ελληνική Κοινότητα Σαντ Αλμπανς η
οποία ταλαντεύεται κατά πόσον θα
παραδώσει ή όχι τον τίτλο ιδιοκτησίας
του οικοπέδου τους στην Αρχιεπισκοπή
με αντάλλαγμα την “κανονικότητα”.
Ο Γ. Γραμματέας αναφέρθηκε

επίσης στο πολιτιστικό πρόγραμμα
της Κοινότητας και είπε ότι φέτος
θα είναι αρκετά πλούσιο και θα είναι
αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821 και στα 90 χρόνια της
Ελληνικής Κοινότητας.
Μετά την γενική αναφορά,
ακολούθησε η εκλογή νέου Εποπτικού
Συμβουλίου το οποίο αποτελείται
από τους: Μανώλη Κουτελά, Βασίλη
Καλαμπόγια, Βαγγέλη Μπόγια, Στέλιος
Κελιούρης και Γιάννης Λεσσές.
Εν όψει των προσεχών εκλογών
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας που έχουν
προγραμματιστεί για τις 21 Φεβρουαρίου 2021, έγινε και η διαδικασία
εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή αποτελείται από τους:
Ισμήνη Σπύρογλου, Τζακ Χατζησυμεών,
Ελισάβετ Γεωργακοπούλου, Βίκυ
Γεωργαρά και Βασιλική Τσώνη.
Η Γενική Συνέλευση έληξε με ερωτήσεις των μελών προς το Διοικητικό
Συμβούλιο και συζήτηση γενικών
θεμάτων”.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Τα είπε έξω από τα δόντια για
τους αντίπαλούς του

Άστραψε και βρόντηξε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’ κατά των
μητροπολιτών Λεμεσού και Κύκκου,
αφού σε συνέντευξη του στον «Πολίτη», μίλησε για την κόντρα που έχει
δημιουργηθεί με τους εν λόγω μητροπολίτες.
Σχετικά με τον μητροπολίτη Λεμεσού
που προερχόταν από το Βατοπαίδι και
την κόντρα με τους Βατοπαιδινούς, ο
Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι «ήταν όλοι
παλιόπαιδα. Είπα στον γέροντά τους
να σηκωθεί να φύγει. Τους ξεσήκωσε
όλους και έφυγαν. Τον έδiωξα κακήνκακώς και του Λεμεσού ακόμα λίγο να
του τες αστράψω».
Όσον αφορά την κόντρα με τους
μητροπολίτες Λεμεσού και Κύκκου για
το Ουκρανικό ζήτημα, ο Αρχιεπίσκοπος
υποστήριξε ότι όλα ξεκινούν από το
γεγονός ότι οι δύο μητροπολίτες δεν
ξέχασαν ότι δεν βγήκαν Αρχιεπίσκοποι.
«Ξέρανε πως εγώ κουτσός
άνθρωπος και με καρκίνο, είπα στην
Ιερά Σύνοδο να μείνουμε ουδέτεροι.
Στην τελευταία Σύνοδο τους ρώτησα
γιατί ενδιαφέρονται για το Ουκρανικό
θέμα ενώ προηγουμένως δεν είπαν
τίποτα. Έχει τώρα τρία χρόνια και δεν
ήρθε ένας να με ρωτήσει «ρε αδερφέ
τι κάνεις;» Αν σκότωνα τη μάνα ή τον
αδελφό τους θα είχε και έλεος».

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι μόλις
ασθένησε ξεκίνησαν οι συζητήσεις για
τη διαδοχή του, ο Προκαθήμενος της
Εκκλησίας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι
«όσοι σκέφτονται έτσι είναι μικροί.
Θέλω ο διάδοχος μου να είναι μεγάλος.
Εκείνοι που χτενίζουν τα γένια τους
συνήθως δεν γίνονται».
Απαντώντας σε ερώτηση για το
αν έχει χρήματα, ο Αρχιεπίσκοπος
υποστήριξε ότι διατηρεί ένα λογαριασμό
στην τράπεζα τον οποίο δεν αφήνει να
ξεπεράσει τις 10.000 ευρώ. «Δεν θέλω
χρήματα γιατί δεν μου χρειάζονται. Από
τότε που έγινα κληρικός το πορτοφόλι
μου είναι γεμάτο. Μου είπαν ότι
πρέπει να γραφτώ στις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις αφου παίρνω μισθό.
Εμένα ασφάλεια μου είναι η Εκκλησία
γι’ αυτό αποφάσισα να μην ξαναπάρω
μισθό. Ούτε καπνίζω, ούτε πίνω, ούτε
κουμάρι παίζω, ούτε τα χρήματα μου
χρειάζονται», συμπλήρωσε.
Όσον αφορά τον μητροπολίτη
Μόρφου και τις κατά καιρούς δηλώσεις
του, ο Αρχιεπίσκοπος ισχυρίστηκε
ότι κοροϊδεύει τους πάντες και λέει
πράγματα ακαταλαβίστικα. Την ίδια
στιγμή υποστήριξε ότι ο Μόρφου κάνει
οπαδούς, όπως και ο Λεμεσού και έχει
βλέψεις για τη θέση του Αρχιεπισκόπου.

Ρεπορτάζ

"Παροικιακό Βήμα", Φεβρουάριος 2021
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ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΜΥΓΑΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΟ ΡΙΒΕΡΛΑΝΤ

Απειλεί κοινότητες με αφανισμό

Υπάρχουν φόβοι ότι ένα ξέσπασμα της
μύγας των φρούτων στη Νότια Αυστραλία
θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για τη
φρουτοπαραγωγή, με αρκετούς καλλιεργητές
να μη μπορούν να διαθέσουν τα φρούτα τους
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συγκομιδής
τους.
Οι μύγες των φρούτων βρέθηκαν σε μια
βερυκοκιά στο Δυτικό Ρένμαρκ την Τρίτη, που
οδήγησε τον υπουργό Γεωργίας Ντέηβιντ
Basham χθες να κυρήξει την γύρω περιοχή
σε καραντίνα.
Γύρω από την περιοχή έχει δημιουργηθεί
μια ζώνη αποκλεισμού 15 χιλιομέτρων
που περιλαμβάνει το Berri, το Renmark, το
Paringa, το Monash, το Cooltong και τις γύρω
περιοχές.
Διάφορα επίπεδα περιορισμών έχουν
επιβληθεί για την κυκλοφορία των φρούτων
στο εσωτερικό της ζώνης, με τους καλλιεργητές να ενθαρρύνονται να μην μεταφέρουν
φρούτα από τα κτήματά τους έως ότου το
μέγεθος του προβλήματος μπορέσει να
αξιολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Έχει επίσης κυρηχθεί μια μικρότερη
περιοχή εστίας, ακτίνας 1,5 χιλιομέτρου που
καλύπτει την περιοχή του Ρένμαρκ.
Η Ν.Α. είναι η μοναδική πολιτεία της
χώρας που δεν έχει μύγες φρούτων και
υπάρχει μακροχρόνια απαγόρευση σε
επισκέπτες που φέρνουν φρέσκα φρούτα και
φρούτα λαχανικά από άλλες πολιτείες, καθώς
και πολιτειακούς ταξιδιώτες που φέρνουν
φρούτα στην περιοχή Riverland.
Οι παραγωγοί του Riverland βρίσκονται
στη μέση της εποχής των φρούτων και
αναμένουν μια μεγάλη συγκομιδή, ενώ
μάχονται για να αντιμετωπίσουν και
την έλλειψη εργατικού δυναμικού που
προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19.
Η φρουτοπαραγωγή της Ν.Α. αξιολογείται
στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια και το
Riverland είναι η μεγαλύτερη περιοχή
παραγωγής φρούτων της πολιτείας.
Ο Πρόεδρος των παραγωγών Ν.Α. Jason
Size είπε χθες η εστία ίσως αποτελέσει
ένα σημαντικό οικονομικό πλήγμα για τους
παραγωγούς.
“Για ορισμένους καλλιεργητές θα μπορούσε να σημαίνει το τέλος της επιχείρησής
τους, εάν δυσκολευθούν να διαθέσουν την
παραγωγή τους” είπε.
“Έτσι, είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή και
η επίπτωση που θα αντιμετωπίσουμε θα είναι
η ανεργία.
“Είναι απογοητευτικό, αλλά στο τέλος
της ημέρας μόνο μία μύγα είναι αρκετή να
προκαλέσει αυτό το κακό”.

ΓΙΑ ΦΟΝΟ ΣΤΟ MURRAY BRIDGE

Συνελήφθη και
τέταρτος άνδρας

Ενας τέταρτος άντρας συνελήφθη
σε σχέση με το θάνατο του άνδρα του
Murray Bridge Oliver Todd
Ένας τέταρτος άντρας συνελήφθη
σε σχέση με τον θάνατο του άνδρα
Murray Bridge Oliver Todd το 2019.
Ο κ. Todd, 47 ετών, αναφέρθηκε ότι
έλειπε από το σπίτι του την Τετάρτη 11
Δεκεμβρίου 2019.
Οι αστυνομικοί βρήκαν το σώμα
του σε μια ανοιχτή περιοχή στο
Jervois, περίπου μία ώρα ανατολικά
της Αδελαΐδας, εκείνο το απόγευμα.
Χθες, η αστυνομία της ΝΑ δημοσίευσε μια δήλωση που απεκάλυψε
ότι συνέλαβε και κατηγόρησε έναν
33χρονο άνδρα για φόνο.
Σημειώνεται ότι ένας 30χρονος και
ένας 49χρονος άνδρας συνελήφθησαν
και κατηγορήθηκαν για δολοφονία στις
12 Δεκεμβρίου 2019.
Στη συνέχεια, οι ντετέκτιβ συνέλαβαν έναν 41χρονο άνδρα από το
Murray Bridge στις 26 Μαρτίου 2020,
και κατηγορήθηκε ότι παρεμπόδισε
την έρευνα και έδωσε ψευδείς πληροφορίες.
Ο άνδρας που συνελήφθη χθες
θα εμφανιστεί αύριο στο Δικαστήριο
της Αδελαΐδας, μαζί με τους δυο που
κατηγορήθηκαν για δολοφονία το
2019.
Η αστυνομία της ΝΑ προέτρεψε
σε οποιονδήποτε με περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την έρευνα
να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Βερύκοκκα στρωμένα καταγής σε αγρόκτημα στο Ρένμαρκ. Μια μύγα συνέτεινε να
κριθούν όλα τα φρούτα της περιοχής ως ακατάλληλα για τις αγορές της Αυστραλίας
“Αυτή είναι η πρώτη φορά που το
Ρένμαρκ αντιμετωπίζει τέτοιο σοβαρό
πρόβλημα”, είπε.
Υ πά ρ χο υ ν δ ε , πολύ π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ α
νοικοκυριά, υπάρχουν πολύ περισσότεροι
άνθρωποι που επηρεάζονται απ’ αυτό το
γεγονός, είπε.
Να σημειώσουμε ότι από την κατάσταση
πουτ έχει δημιουργηθεί στο Ρίβερλάντ με
τη μύγα των φρούτων επηρεάζεται ένας
μεγάλος αριθμός Ελληνο-Αυστραλών
παραγωγών οι οποίοι κινδυνεύουν να
χάσουν τη ζήση τους. Αρκετούς απ’ αυτούς
τους βλέπαμε στην Αδελαΐδα σε διάφορες
λαϊκές αγορές όπου έρχονταν και πουλούσαν
τη σοδειά τους σε πολύ συγκαταβατικές τιμές.
Το Παροικιακό Βήμα επικοινώνησε με δυο
ομογενείς μας στο Ρένμαρκ, τον Χρήστο
Παυλομανωλάκο και τον Αγγελο Καλογερία.
Η εικόνα που μας έδωσαν είναι τραγική, θα
μπορούσαμε να πούμε. “Φέτος δεν θα μας
δείτε σε καμμία μαρκέτα, διότι δεν μας το
επιτρέπουν”, μας είπαν.
Οι ενεργές ζώνες εστίας και αποκλεισμού
αναμένεται να παραμείνουν στη θέση
τους τουλάχιστον μέχρι τις 15 Μαρτίου, αν
και αυτό θα μπορούσε να παραταθεί εάν
ανακαλυφθούν περισσότερες μύγες ή
πεταλούδες.
“Μέχρι τότε, για μας η σαιζόν θα έχει
τελειώσει και δεν θα βγάλουμε ούτε τα έξοδα
μας αφού δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Δεν
ξέρουμε αν κάποιοι από εμάς θα κρατηθούν
μέχρι την επόμενη σαιζόν και κατά πόσον
αυτή θα είναι καλύτερη από τη φετινή”, είπε ο
Αγγελος Καλογερίας.
Ο Υπουργός κ. Basham είπε ότι το
προσωπικό του Τμήματος Γεωργίας θα
βρίσκεται σε όλη την περιοχή για να δίνει

οδηγίες στους καλλιεργητές για το πώς να
αντιμετωπίσουν το ξέσπασμα.
Εχουμε μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής
στα σύνορα, αλλά υποθέτω ότι υπάρχει η
πιθανότητα ότι μερικές φορές οι άνθρωποι
προσπαθούν να περάσουν φρούτα” είπε.
Είμαστε πλήρως αντίθετοι προς τους
ανθρώπους που το κάνουν αυτό - διότι θέτει
σε κίνδυνο μια βιομηχανία 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι κάνουν το
σωστό και δεν φέρνουν φρούτα στην περιοχή, είπε
Μία ημέρα πριν από το ξέσπασμα, ο
κ. Basham είπε στο ραδιόφωνο του ABC
Riverland ότι η πολιτεία ήταν καλά εξοπλισμένη για να ασχοληθεί με τον κίνδυνο
της μύγας των φρούτων που φέτος είναι
αυξημένος λόγω των καιρικών συνθηκών
που ευνοούν την αναπαραγωγή του
επιβλαβούς εντόμου.
Οι παραγωγοί ενθαρρύνονται να μην
μετακινήσουν τα φρούτα από τα κτήματά
τους και να καθαρίσουν τα κτήματά τους από
όλα τα ώριμα φρούτα. Επίσης ενθαρρύνονται
να μην κρατήσουν οπωροφόρα δέντρα στις
αυλές τους εκτός αν διατηρούνται ενεργά.
Το υπουργείο θα παρέχει κάδους
πράσινων αποβλήτων σε όλη την περιοχή
καραντίνας για το πέταμα των φρούτων.
“Υπάρχουν περιορισμοί γι’ αυτό εσείς
οι καλλιεργητές πρέπει να αναζητάτε συμβουλές από τις αρμόδιες αρχές της Ν.Α.
δήλωσε ο κ. Size.
“Έχει συμβεί, τώρα πρέπει να το
αντιμετωπίσουμε και πρέπει να φροντίσουμε
το μήνυμα να ακουστεί δυνατά και καθαρά ότι
η μύγα των φρούτων μπορεί να καταστρέψει
τις κοινότητες και τη ζήση των παραγωγών.

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ

H πανδημία του κορονοϊού δεν θα είναι η τελευταία

Η πανδημία που προκάλεσε ο νέος κορωνοϊός
δεν θα είναι η τελευταία
κα ι ο ι π ρ ο σ πά θ ε ι ε ς ν α
β ε λ τ ι ω θ ε ί η α ν θ ρ ώπ ι ν η
υγεία είναι «καταδικασμένες
σε αποτυχία» εάν η ανθρωπότητα δεν αντιμετωπίσει
κατά μέτωπον την κλιματική
αλλαγή και δεν φροντίσει να
ευημερεί το ζωικό βασίλειο,
τόνισε χθες ο επικεφαλής
του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας.
Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμ π ρ ε γ έ σ ο υ ς κα τα δ ι κά ζ ε ι
την «επικίνδυνα μυωπική»
πολιτική αρκετών ηγετών, που
είναι να δαπανούν αλόγιστα
όταν μαίνεται μια επιδημία και
ταυτόχρονα να μην κάνουν
τίποτα για να προετοιμάσουν
τις χώρες τους για την
επόμενη.
Για τον γενικό διευθυντή
του Οργανισμού, που αποτελεί μέρος του συστήματος
του ΟΗΕ, είναι πλέον καιρός
να αντληθούν μαθήματα
από την πανδημία του νέου
κορωνοϊού.
«Για πάρα πολύ μεγάλο
διάστημα, ο κόσμος λειτουργούσε κάνοντας τον

κύκλο από τον πανικό στην
αδιαφορία», τόνισε. «Πετάμε
χρήματα σε μια επιδημία και
αφού τελειώσει, την ξεχνάμε
και δεν κάνουμε τίποτα για να
αποτρέψουμε την επόμενη».
Η πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Παγκόσμιας
Ετοιμότητας που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του
2 0 1 9 κα ι ε ξ έ τα ζ ε π ό σ ο
καλά προετοιμασμένη ήταν
η α ν θ ρ ωπ ότ η τα γ ι α ν α
αντιμετωπίσει υγειονομικές
κρίσεις, μερικούς μήνες
προτού ξεσπάσει η πανδημία
του νέου κορωνοϊού, κατέληγε
στο συμπέρασμα πως ο
πλανήτης ήταν τρομακτικά
απροετοίμαστος για δυνητικά
καταστροφικές πανδημίες.
«Η ιστορία μας λέει ότι
αυτή δεν θα είναι η τελευταία
πανδημία», καθώς «οι επιδημίες είναι πραγματικότητα
της ζωής», σημειώνει ο
Γκεμπρεγέσους στο μήνυμά
του.
«Η πανδημία έδειξε πόσο
στενή σχέση έχει η υγεία των
ανθρώπων, των ζώων και του
πλανήτη», συμπληρώνει.
Για τον πρώην υπουργό

Υγείας της Αιθιοπίας, η κρίση που προκάλεσε ο νέος
κορωνοϊός δεν θα έπρεπε να
εκπλήσσει κανέναν, καθώς
είχαν υπάρξει επανειλημμένα
προειδοποιήσεις.
Κατά τη γνώμη του επικεφαλής του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, όλες οι
χώρες πρέπει να επενδύσουν
στην απόκτηση δυνατοτήτων
γ ι α τ η ν α ποτ ρ οπ ή , τ η ν
ανίχνευση και την αντιμετώπιση επιδημιών ή έκτακτων
καταστάσεων κάθε είδους.
Αυτό δεν σημαίνει απλά
να προσληφθούν κάποιοι
ειδικοί στα συστήματα υγείας
η ε πα γ γ ε λ μ α τ ι κ ή κ ά ρτα
των οποίων θα αναγράφει
κάποιον εντυπωσιακό τίτλο,
προειδοποιεί: απαιτείται
διαφορετική προσέγγιση, που
θα συμπεριλαμβάνει «όλη
την κυβέρνηση κι όλη την
κοινωνία» σε κάθε χώρα.
Με επενδύσεις στη δημόσια υγεία, λέει ο Τέντρος
Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, «θα
εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά
μας και τα δικά τους παιδιά θα
κληρονομήσουν έναν κόσμο
πιο ασφαλή, πιο ανθεκτικό και
πιο βιώσιμο».

5

Πέθανε ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Αδελαΐδας

Ο τέως Αρχιεπίσκοπος Γουίλσον πέθανε απροσδόκητα το απόγευμα της Κυριακής.
Το 2018, ο Αρχιεπίσκοπος Γουίλσον έγινε ο
υψηλότερος τη ταξη Καθολικός στον κόσμο που
καταδικάστηκε για απόκρυψη παιδικής σεξουαλικής
κακοποίησης, για τα εγκλήματα του παιδεραστή Jim
Fletcher στο Νιούκαστλ στη δεκαετία του 1970.
Αυτή η καταδίκη τον οδήγησε να παραιτηθεί, αλλά
αργότερα απαλλάχθηκε μετά από έφεση, καθώς το
δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρχαν αμφιβολίες.
Η Αυστραλιανή Καθολική Διάσκεψη Επισκόπων
είπε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γουίλσον είχε επίσης
υπηρετήσει ως Επίσκοπος του Wollongong και ως
πρόεδρος του συνεδρίου των επισκόπων.
Οι ηγέτες της εκκλησίας απότισαν φόρο τιμής στον
Αρχιεπίσκοπο Wilson, με τον Αρχιεπίσκοπο Coleridge
να λέει ότι ήταν «ένας αληθινός άνθρωπος της
Εκκλησίας και ένας καλός φίλος που υπέφερε πολύ».
Η Αρχιεπισκοπή της Αδελαΐδας ανακοίνωσε ότι
ο πρώην Αρχιεπίσκοπος υπέφερε από διάφορα
προβλήματα υγείας συμπεριλαμβανομένου του
καρκίνου και ο θάνατός του ήταν ξαφνικός.
Ο Αρχιεπίσκοπος Patrick O’Regan, ο οποίος αντικατέστησε τον Wilson, σημείωσε ότι ο προκάτοχός του
είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες εναντίον του.
“Μια σκληρή περίοδος καταγγελιών, κατηγοριών,
καταδίκης και τελικά αθωώσεως ήταν ένα σημαντικό
κεφάλαιο της ζωής του Φίλιπ, αλλά άφησε ως κληρονομιά ένα ιστορικό υποστήριξης προς τα θύματα και
τους επιζώντες”, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος O’Regan.
“Ο Φίλιπ ήξερε τι υπέφεραν πολλοί άνθρωποι ως
αποτέλεσμα των ενοχλητικών ενεργειών κάποιων στην
Εκκλησία”.
Η δικαστική υπόθεση του Αρχιεπισκόπου Γουίλσον
έγινε πρώτο θέμα στα ΜΜΕ με τον τότε πρωθυπουργό
Μάλκολμ Τέρμπουλ να ζητάει στην παραίτηση του.
Οι κατηγορίες αφορούσαν έναν ισχυρισμό ότι το
1976, το 15χρονο αγόρι Peter Creigh πήγε στον τότε
ιερέα Wilson δύο φορές και του είπε ότι τέσσερα χρόνια νωρίτερα είχε κακοποιηθεί από τον συνάδελφο του,
ιερέα Fletcher - ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2006.
Κρίθηκε ένοχος και εξέτισε τέσσερις μήνες από την
12μηνη ποινή του σε κατ’ οίκον κράτηση πριν από την
ανατροπή της καταδίκης του.
Κατά την ημέρα της απαλλαγής του Γουίλσον, τα
θύματα του Fletcher εξέφρασαν απογοήτευση για την
απόφαση. Η Patricia Feenan, της οποίας ο γιος Ντάνιελ
κακοποιήθηκε από τον Φλέτσερ, είπε ότι ελπίζει ότι ο
Αρχιεπίσκοπος Γουίλσον δεν θα αποκατασταθεί ποτέ
ως αρχιεπίσκοπος.
“Ελπίζω ότι το κοινό της Αυστραλίας θα έχει γνώμη
για αυτό”, είπε. “Δεν μας υποστήριξε καθόλου με
κανέναν τρόπο, οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να τον
υποστηρίξει κανένας.”

Η ΚΟΥΑΝΤΑΣ... ΒΙΑΖΕΤΑΙ

Για τις πτήσεις εξωτερικού

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Μάικλ Μακ
Κόρμακ έριξε μια βολή στην Qantas για την απόφαση
της αεροπορικής εταιρείας να ξαναρχίσει την πώληση
εισιτηρίων για διεθνείς πτήσεις αυτή την εβδομάδα.
Η κίνηση, όπως αναφέρθηκε στα αυστραλιανά
μέσα ενημέρωσης, στοχεύει στην επανεκκίνηση του
διεθνούς δικτύου της Qantas την 1η Ιουλίου, η οποία
ανεστάλη στα τέλη Μαρτίου 2020 καθώς έγινε πιο
ξεκάθαρο το πρόβλημα της πανδημίας κοραναϊού.
Ο κ. McCormack, ο οποίος είναι επίσης Υπουργός
Μεταφορών, απάντησε ότι είναι η κυβέρνηση και όχι
η Qantas που θα αποφασίσει πότε θα ξαναρχίσουν
τα διεθνή ταξίδια, και αυτό θα γίνει όταν δεν θα
αποτελούν πλέον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
“Οι αποφάσεις σχετικά με το πότε θα ξαναρχίσουν
τα διεθνή ταξίδια θα βγουν από την αυστραλιανή
κυβέρνηση”, είπε. “Τα διεθνή σύνορα θα ανοίξουν
όταν οι διεθνείς αφίξεις δεν θα αποτελούν κίνδυνο για
τους Αυστραλούς.”
Ο McCormack είπε επίσης ότι “η αυστραλιανή
κυβέρνηση εργάζεται για ταξιδιωτικές ρυθμίσεις με
χώρες, όπως η Νέα Ζηλανδία, που έχουν χαμηλές
μολύνσεις του κορονοιού.”
Η Qantas λέει ότι η απόφασή της να ανοίξει εκ
νέου τις προκρατήσεις για Ασία, ΗΠΑ και Λονδίνο για
ταξίδια από τον Ιούλιο αντικατοπτρίζει τις δικές της
προσδοκίες για διάθεση εμβολίων και “ότι τα διεθνή
ταξίδια θα μπορέσουν αρχίσουν να ξεκινούν από τον
Ιούλιο του 2021”.
Η αεροπορική εταιρεία πρόσθεσε ότι σε περίπτωση που οι πτήσεις δεν προχωρήσουν, οι επίδοξοι
ταξιδιώτες θα λάβουν τα χρήματά τους πίσω, θα
κάνουν κράτηση σε άλλη υπηρεσία ή θα τους δωθεί
ταξιδιωτική πίστωση για χρήση σε μελλοντική πτήση.
Ο συνάδελφος του McCormack και υπουργός
Υγείας Greg Hunt λέει ότι η Αυστραλία “βρίσκεται σε
καλό δρόμο και μπροστά από το χρονοδιάγραμμα”
στη διαδικασία έγκρισης εμβολίων και τώρα αναμένει
από όλους τους Αυστραλούς να «εμβολιαστούν
πλήρως» κατά της COVID-19 έως τον Οκτώβριο του
2021, που σημαίνει ότι θα γίνει νωρίτερα από τον
προηγούμενο στόχο που ήταν το τέλος του 2021.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει συνάψει
συμφωνία για 10 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου
Pfizer-BioNTech και 54 εκατομμύρια δόσεις του
εμβολίου Oxford-AstraZeneca, με 50 εκατομμύρια
από αυτές να κατασκευάζονται στη Μελβούρνη.
Κάθε εμβόλιο θα απαιτήσει δύο δόσεις ανά άτομο
- έναν εκκινητή και έναν ενισχυτή, χορηγούμενος
σε διάστημα 2-4 εβδομάδων. Αναμένεται να είναι
διαθέσιμο από τον Μάρτιο.
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Ρεπορτάζ - Αρθρα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
ΠΟΡΤ ΠΙΡΙ

Μολυσμένα
θαλασσινά είδη

Δείγματα δοκιμών σε υδρόβια
είδη που λήφθησαν κοντά στην
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή π όλ η τ η ς Ν ότ ι α ς
Αυστραλίας Port Pirie, και το εκεί
αμφιλεγόμενο χυτήριο μολύβδου, έχει
αποκαλύψει πολύ υψηλά επίπεδα
μόλυνσης μετάλλων, ιδιαίτερα
μολύβδου, στα θαλάσσια είδη.
Η πολιτειακή κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την απαγόρευση του ψαρέματος για ερασιτέχνες ψαράδες στα ύδατα γύρω από
το Port Pirie όπου οι αρμόδιες αρχες
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έκανε
τα ευρήματά της.
Το Εθνικό Ινστιτούτο Μέτρησεων
πήρε δείγματα από διάφορα ψάρια,
μπλε καβούρια και μύδια σε θαλάσσιες
περιοχές κοντά στο Πορτ Πίρι.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο
μολύβδου στα ψάρια για παράδειγμα
είναι 0,5 χιλιόγραμμα ανά κιλό αλλά
το ινστιτούτο βρήκε 1,9 χιλιόγραμμα
— σχεδόν τέσσερις φορές το επιτρεπόμενο επίπεδο.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο μολύβδου στα μύδια είναι 2
χιλιόγραμμα ανά κιλό αλλά ανιχνεύθηκαν 180 χιλιόγραμμα σε όλα τα
δείγματα του ινστιτούτου στη ζώνη 1,
η οποία είναι 90 φορές μεγαλύτερη
από την επιτρεπόμενη ποσότητα
μολύβδουπου πάρθησαν.
Ο υπουργός Αλιείας και Περιφερειακής Αναπτυξης Ντέιβιντ Μπασάμ
δήλωσε ότι η απαγόρευση μπορεί να
καταργηθεί ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν
ξέρει εάν οι ψαράδες θα είναι σε θέση
να ξαναφάνε τα αλιεύματά τους.

ΓΙΑ ΑΣΕΜΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Στη φυλακή για
18 μήνες

Ένας 52χρονος άνδρας από
την Αδελαιδα που τράβηξε κρυφά
φωτογραφίες κάτω από τις φούστες
μαθητριών και των νέων γυναικών
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και
φ ωτο γ ρ ά φ ι σ ε τα κο ρ ί τσ ι α σ τ η ν
παραλία, έχει φυλακιστεί για τουλάχιστον 18 μήνες.
Ο δικαστής του Περιφερειακού
Δικαστηρίου της Νότιας Αυστραλίας
Άνταμ Κίμπερ καταδίκασε τον Άλαν
Μπάντεν σε ποινή φυλάκισης δύο ετών
και 10 μηνών για τα εγκλήματά του, με
περίοδο μη αναστολής ενάμιση έτους.
Ο πρώην υπάλληλος της
Αυστραλιανής Εφορίας, δήλωσε
ένοχος για 13 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής υλικού
παιδικής εκμετάλλευσης και άσεμνης
μαγνητοσκόπησης.

Η ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

Καταστρέφει τη
βιομηχανια ξυλείας

Εκατοντάδες θέσεις εργασίας έχουν
χαθεί καθώς οι όροι της Κίνας στις
εξαγωγές ξυλείας της Αυστραλίας γίνονται αυστηρότερες, σύμφωνα με τους
ηγέτες της βιομηχανίας.
Μέχρι 150 ξυλοκόποι, - εργαζόμενοι ξυλείας και ιδιοκτήτες
φορτηγών αυτοκινήτων - είναι τώρα
άνεργοι στο Πράσινο Τρίγωνο στην
περιοχή του Μάουντ Γκέμπια της
Νότιας Αυστραλίας, μία από τις
σημαντικότερες περιοχές παραγωγής
ξυλείας του έθνους. Επίσης άλλες
100 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί στην
Τασμανία.
Η επιβεβαίωση των χαμένων
θέσεων εργασίας έρχεται καθώς η Κίνα
επέκτεινε τον περιορισμό εισαγωγής
ξυλείας της Αυστραλίας από τη Νέα
Νότια Ουαλία και τη Δυτική Αυστραλία
επίσης να προστίθενται στον κατάλογο.
Οι κινεζικές αρχές επέβαλαν αρχικά
μια απαγόρευση στα προϊόντα που
βγαίνουν από το Queensland, τη Νότια
Αυστραλία, τη Βικτώρια και την Τασμανία επειδή βρέθηκε ένα παράσιτο που
αποκαλείται σκαθάρι του φλοιού σε ένα
από τα τελευταία φορτία.

Η Κίνα έριξε τις πρώτες προειδοποιητικές βολές της στην εξαγωγική
αγορά της Αυστραλίας τον Μάιο,
επιβάλλοντας ένα υψηλό δασμό 80 τοις
εκατό στις εισαγωγές κριθαριού της
Αυστραλίας.
Από τότε οι βιομηχανίες άνθρακα,
χαλκού, ζάχαρης, κρασιού και αστακού
έχουν υποστεί παρόμοια αντιμετώπιση.
Ο Ross Hampton, από την
Αυστραλιανή Ένωση Δασικών Προϊόντων (AFPA), δήλωσε ότι 150
ξυλοκόποι είχαν πεταχτεί από την
εργασία στη Νότια Αυστραλία, και
προειδοποίησε ότι αν το θέμα της
διακοπής της εξαγωγής της ξυλείας δεν
επιλυθεί, χιλιάδες θέσεις εργασίας θα
κινδυνεύσουν σε όλη τη χώρα.
“Είναι μια βιομηχανία 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ένα μεγάλο
μέρος της θα μπορούσε να τεθεί σε
κίνδυνο, αν το θέμα δεν επιλυθεί,” είπε
ο κ. Hampton.
Η Εργατική Ένωση Κατασκευών,
Δασών, Ναυτιλίας, Ορυχείων και
Ενέργειας (CFMEU) έχει επίσης
προειδοποιήσει στο παρελθόν για
μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας.
Η βιομηχανία εκφράζει φόβους
ότι μέχρι και 1.000 δασικές θέσεις
εργασίας στο Πράσινο Τρίγωνο, το
οποίο περιλαμβάνει τη Δυτική Βικτώρια
και τη Νοτιοανατολική Νότια Αυστραλία,
θα χαθούν μόνο στην περιοχή αυτή
μέχρι τον Μάρτιο του 2021, εάν συνεχιστεί η διακοπή των εξαγωγών στην
Κίνα.
Ο κ. Hampton είπε ότι οι ξυλοκόποι
είχαν αποθηκεύσει μεγάλους όγκους
ξυλείας, αλλά επειδή η παραγωγή αυτή
δεν κινείται, παρεμποδίζεται ολόκληρη
η λειτουργία της συγκομιδής και της
εξαγωγής.
“Φυσικά δεν θα μπορέσουν να
διώξουν αυτά τα αποθέματα και θα
πρέπει τελικά να επιβραδύνουν και
ενδεχομένως ακόμη και να σταματήσουν τις επιχειρήσεις,” είπε ο κ.
Hampton.
Η Wendy Fennell, από την Ενωση
Εργολάβων Δασών Του Πράσινου
Τριγώνου, εκτιμά ότι ήδη χάθηκαν 150
θέσεις εργασίας από τον τομέα της
συγκομιδής και των μεταφορών.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΦΩΤΙΑ

Κάηκαν σπίτια και
ζωντανά

Οι κάτοικοι της κωμοπολής Lucindale
μετρούν το κόστος μιας πυρκαγιάς που
σάρωσε την περιοχή στα νοτιοανατολικά
της Νότιας Αυστραλίας τη Δευτέρα.
Η πυρκαγιά, η οποία έχει πλέον τεθεί
υπό έλεγχο, ξεκίνησε το απόγευμα της
Δευτέρας σε συνθήκες καύσωνα και
δυνατών ανέμων στο Blackford, κοντά
στο χωριό Kingston.
Η
Επαρχιακή
Πυροσβεστική
Υπηρεσία (CFS) εξέδωσε πολλές προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης προτρέποντας τους ανθρώπους γύρω από
τη Λούσινταλε, περίπου 345 χιλιόμετρα
νοτιοανατολικά της Αδελαΐδας, να
προφυλαχθούν όταν η πυρκαγιά άρχισε
να καίει προς την κατεύθυνση της
πόλης.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι μερικά σπίτια και
άλλες οικοδομές έχουν χαθεί ή έχουν
υποστεί σημαντικές ζημιές».
Το CFS εκτιμά ότι η πυρκαγιά είχε
κάψει περίπου 14.000 εκτάρια γης, μαζί
με 2.000 πρόβατα και 200 βοοειδή.
Χάθηκε επίσης το παλιό κατάστημα
Avenue, κάηκε η παλιά εκκλησία, ένα
σχολείο στη Λεωφόρο καθώς επίσης και
ένα βενζινάδικο.
Μετά την πυρκαγιά, πάνω από 3.000
ακίνητα παρέμειναν χωρίς ρεύμα μετά
τη διακοπή ρεύματος στην περιοχή.
Να σημειωθεί ότι σαράντα πέντε
πυροσβεστικά οχήματα και έξι
πυροσβεστικά αεροσκάφη, καθώς και
αεροσκάφη υποστήριξης, αναπτύχθηκαν για να καταπολεμήσουν τη
φωτιά, με το CFS να καλεί περισσότερα
φορτηγά και μονάδες από μακρινές
περιοχές όπως το όρος Lofty Ranges.
Την ημέρα της φωτιάς, στην κοντινή
νοτιοανατολική πόλη Naracoorte ο
υδράργυρος είχε χτυπήσει σχεδόν 40
βαθμούς Κελσίου.
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2020, οι εμπειρίες της
χρονιάς του κορονοϊού

Ο περασμένος χρόνος 2020 κορονοϊού αντιμετωπίστηκε νωρίς
θα μείνει αξέχαστος ως το έτος με περιορισμούς, μέτρα καραντίνας,
των εγκλεισμών και της μάσκας. απαγόρευση των διεθνών πτήσεων
Θα μείνει ως ένας χρόνος με τα και κινήσεων. Τα μέτρα καραντίνας,
κρούσματα, τους θανάτους, και όμως, δεν ήταν πάντα επιτυχή. Στη
τις πρωτόγνωρες δυσκολίες του Μελβούρνη ο ιός από την καραντίνα
κορονοϊού. ΄Ολα αυτά συντέλεσαν ξέφυγε, μεταδόθηκε και στους
τελικά και στην ήττα του Ντόναλντ φρουρούς και σε άλλους και σύντομα
Τραμπ στις εκλογές των ΗΠΑ. έφτασε σε πολυπληθείς γειτονιές,
Οι αμερικανοί αντέέφτασε
και
στα
δρασαν στην αβελγηροκομεία και επίσης
τηρία λήψης μέτρων
σε δυο παροικιακά
και
στις
ανιαρές
γηροκομεία.
Στη
διαβεβαιώσεις
του
Μελβούρνη στις 30
Τραμπ ότι όπου νάναι
Ιουνίου η πολιτειακή
ο ιός εξαφανίζεται ή
κυβέρνηση επέβαλε
μπορεί να αντιμετωαυσστηρούς περιοριπιστεί με δόσεις
σμούς. Τα πολιτειακά
απορρυπαντικού, τη
σύνορα έκλεισαν και
στιγμή που οι άνθρωοι κινήσεις μεταξύ
ποι πέθαιναν κατά
των πολιτειών απαγοχιλιάδες κάθε εβδορεύτηκαν. Τον Ιούλιο
Του
μάδα.
παρουσιάστηκε απόΟ ιός εξαπλωνόταν Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ τομη έξαρση κρουταχύτατα σ’ όλο τον Drymon9@gmail.com σμάτων.
κόσμο από μέρα σε
Στις 2 Αυγούστου
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
μέρα και από εβδοτα κρούσματα στη
μάδα σε εβδομάΜελβούρνη έφτασαν
δα. Στις 31 Ιανουαρίου 2019 οι τα 725 την ημέρα. Τα αυστηρά μέτρα
Κινεζικές αρχές πληροφόρησαν εγκλεισμού επιπέδου 4 διάρκησαν
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 15 εβδομάδες. Το Σεπτέμβριο του
(ΠΟΥ) και τον κόσμο για έναν νέο ιό 2020 για πρώτη φορά ο Μεγάλος
που μεταδιδόταν με την παραμικρή Τελικός, το Γκραντ Φάιναλ του
επαφή από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυστραλιανού Φουτμπόλ δεν
Την 1η Ιανουαρίου 2020 η Κινεζική διεξήχθηκε στη Μελβούρνη αλλά
κυβέρνηση οργάνωσε στην περιοχή στη Βρισβάνη. Στις 27 Οκτωβρίου
Γιουχάν, από όπου ξεκίνησε ο που υπήρξε κάποια χαλάρωση
COVID-19, μέτρα καραντίνας και μέτρων οι συνολικός αριθμός
στις 23 Ιανουαρίου τα επεξέτεινε νεκρών στη Βικτόρια, κυρίως στη
σε ολόκληρη την επαρχία Χούμπει, Μελβούρνη, έφτασε τους 820. Η
τα μεγαλύτερα μέτρα καραντίνας κατάσταη βελτιώθηκε το Νοέμβριο
στην ιστορία της ανθρωπότητας. όταν, χάρη στα αυστηρά μέτρα
Στις 11 Μαρτίου ο ΠΟΥ κήρυξε εκτά- που επιβλήθηκαν, τα κρούσματα
κτως τον κορονοϊό COVID-19 ως και οι θάνατοι από τον κορονοϊό
πανδημία. Στις 31 Μαρτίου σημει- στη Βικτόια, εξαλείφθηκαν εντελώς.
ώνονταν θάνατοι στην Ταϋλάνδη, Λίγο αργότερα άνοιξαν τα σύνορα
την Ιταλία τις ΗΠΑ. Η λήψη μέτρων των πολιτειών καθώς οι αυστραλοί
ήταν δυσάρεστη στον κόσμο προετοιμαζονταν να υποδεχτούν
και ολέθρια για την πορεία της τα Χριστούγεννα και το Νέο έτος.
οικονομίας των διαφόρων χωρών. Και ξαφνικά, την τρίτη εβδομάδα
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του Δεκεμβρίου νέα εκδήλωση της
προέβλεπε μια συρρίκνωση της επιδημίας σημειώθηκε στις βόρειες
παγκόσμιας οικονομίας κατά 4.4%.
παραλίες του Σίδνεϊ, αυτή τη φορά,
Η αντιμετώπιση της μάστιγας που οδήγησε στο νέο κλείσιμο των
από ορισμένες χώρες ήταν χαλαρή. συνόρων μεταξύι της Νέας Νότιας
Στις ΗΠΑ αφέθηκε στις πολιτείες Ουαλίας και των άλλων πολιτειών
και την ατομική ευθύνη. Το ίδιο και και τη ματαίωση για πρώτη φορά
στη Βρετανία όπου η κυβέρνηση των ετήσιων ιστοπλοϊκών αγώνων
προώθησε αρχικά την ιδέα της μεταξύ Σίδνεϊ και Χόμπαρτ.
απόκτησης ανοσίας της αγέλης.
Στις 2 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ ο
Η νόσος , δηλαδή, θα προσέβαλε Πρόεδρος Τραμπ προσβλήθηκε
έναν ορισμένο αριθμό αλλά η από τον COVID-19 και εισήχθηκε
πλειοψηφία θα αποκτούσε ανοσία. στο νοσοκομεο. 10 μέρες αργότερα
Η πολιτική αυτή άλλαξε στις 23 πήρε εξιτήριο και συνέχισε την
Μαρτίου όταν διαπιστώθηκε ότι προεκλογική του εκστρατεία με
η ευρεία προσβολή των ατόμων ανοιχτές συγκεντρώσεις στις οποίες
οδηγούσε σε μεγάλο αριθμό θανά- πολλοί συγκεντρωμένοι δεν φορούτων. Κηρύχτηκε αναγκαστικός σαν μάσκα και δεν τηρούσαν τα
εγκλεισμός και περιοριστικά μέτρα. απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.
Σύντομα μετά, ο πρίγκηπας ΚάροΣτην Ευρώπη ένα δεύτερο
λος και ο πρωθυπουργός Μπόρις κύμα της επιδημίας παρουσίασε
Τζόνσον διαγνώστηκαν θετικοί στον έξαρση το Φθινόπωρο. Στα τέλη
COVID-19 και ο Τζόνσον εισήχθηκε Οκτωβρίου η Γαλλία, η Ιρλανδία,
στο νοσοκομείο. Στις αρχές Μαΐου η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία
2020 οι θάνατοι στη Βρετανία ξεπέ- παρουσίασαν εκτόξευση θανάτων
ρασαν τις 40.000. Στις 30 Απρι- και αναγάστηκαν να λάβουν αυστηλίου υπήρχαν σ’ όλο τον κόσμο ρά μέτρα εγκλεισμού. Το ίδιο και
3 εκατομμύρια κρούσματα και η Ελλάδα και η Βρετανία όπου με
217.000 νεκροί.
ένα δεύτερο κύμα επιδημίας επίΣτην Αυστραλία, λόγω του ότι σης, αυξήθηκαν κατακόρυφα οι
είναι νησί και μπορεί να απομο- θάνατοι και αναγκαστικά μέσα στο
νωθεί ευκολότερα, η απειλή του Νοέμβριο πάρθηκαν αυστηρά μέτρα

εγκλεισμού που συνεχίστηκαν και
κατά τις χριστογεννιάτικες διακοπές
και τις πρώτες εβδομάδες του
Ιανουαρίου του 2021..
Στις 3 Νοεμβρίου ο Τραμπ έχασε
τις εκλογές, Διαμαρτυρόμενος ότι
ασκήθηκε εναντίον του νοθεία
από την αντιπολίτευσηι αρνήθηκε
να αποδεχτεί την ήττα του. Ο
κυριότερος λόγος της ήττας του
Τραμπ αποδίδεται στην ολιγωρία
της κυβέρνησής του στη λήψη
αποτελεσματικών μέτρων για την
αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αυτή
η έλλειψη μέτρων έκανε τις ΗΠΑ τη
χώρα με τα περισσότερα θύματα
στον κόσμο.
Νωρίς το Δεκέμβριο του 2020
ανακοινώθηκε ότι η διάθεση των
πρώτων εμβολίων κατά του COVID19 είχε περάσει τις διαδικασίες και
ήταν έτοιμη. Η Βρετανία άρχισε τον
εθνικό εμβολιασμό και το πρώτο
άτομο που εμβολιάστηκε στις 8
Δεκεμβρίου ήταν η 91χρονη Μάργαρετ Κίναν και στην Αμερική η
νοσοκόμα Σάντρα Μίντλεϊ στις
11 Δεκεμβρίου. Παρόλα αυτά, η
κατάσταση στη Βρετανία κατά τη
διάρκεια των εορτών και τις πρώτες
εβδομάδες του Ιανουαρίου του
2021 φαινόταν εκτός ελέγχου. Στις
ΗΠΑ και τη Βρετανία αυξάνονταν
τα κρούσματα και οι θάνατοι και
στη Νοτιοανατολική Αγγλία εμφανίστηκε μετάλλαξη με ένα νέο
στέλεχος του ιού. Κατά σειρά,
μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2021 είχαν
σημειωθεί στις ΗΠΑ 24 εκατομμύρια
κρούσματα και 398..000 θάνατοι.
Οι θάνατοι στη Βραζιλία ήταν
209.000, στη Βρετανία 88.590,
στην Ιταλία 81.800, στην Ελλάδα
5.541, στην Αυστραλία 909 και
στην Ελεύθερη Κύπρο 167. Μέχρι
την ίδια ημερομηνία παγκοσμίως
είχαν σημειωθεί 95 εκατομμύρια
κρούσματα και 2.030.000 θάνατοι
από κορονοϊό.
Το 2020 θα μείνει στις
μνήμες ως ο χρόνος με τις
μεγάλες απομονώσεις. Για τους
εγκλεισμένους που δεν εργάζοντανς
οι ημέρες περνούσαν αργά σαν
έκτιση φυλακής και για άλλους ο
χαμένος χρόνος, μέχρι το τέλος
του χρόνου, πέρασε πολύ γρήγορα.
Συγγενείς και φίλοι πέθαιναν και
οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να
τους επισκεφτούν στο νασοκομείο
ή να παραβρεθούν στις κηδείες
τους. Οι εγκλεισμένοι θα θυμούνται
τις εμπειρίες των περιορισμών.
Θα θυμούνται τα ταξίδια που δεν
έγιναν, τα πράγματα που δεν
κάνανε, τους Ολυμπιαμούς αγώνες
του Τόκιο που αναβλήθηκαν. Θα
θυμούνται την εργασία από το
σπίτι, το σχολείο από απόσταση,
τις διαλέξεις που όταν μπορούσαν
τις παρακολουθούσαν μόνο από
το σπίτι, τις επαφές με τους
άλλους μόνο μέσω τηλεφώνου και
υπολογιστή. Σίγουρα, η εργασία,
τα μαθήματα και οι επαφές από
απόσταση σηματοδοτούν την
απαρχή μιας διαφορετικής εποχής.
(Ο Δρ Χρήστος Ν. Φίφης
είναι επίτιμος ερευνητής στη
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου La Trobe)

Το Λονδίνο υπέγραψε εμπορική συμφωνία με την Άγκυρα

Η Βρετανία ανακοίνωσε
σήμερα την υπογραφή εμπορικής
σ υ μ φ ω ν ί α ς μ ε τ η ν Το υ ρ κ ί α
που επιτρέπει την παράταση
των υφιστάμενων τελωνειακών
συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή
Ένωση μετά την 1η Ιανουαρίου,
με την ελπίδα να επιτευχθεί στη
συνέχεια μια πιο ολοκληρωμένη
συμφωνία ελευθέρου εμπορίου.
Μετά το τέλος της μεταβατικής
περιόδου του Brexit, οι εμπορικές
συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της
ΕΕ και τρίτων χωρών θα παύσουν
να ισχύουν στη Βρετανία, η οποία
πρέπει να συνάψει νέες συμφωνίες
για να αποφύγει τελωνειακούς
φραγμούς.
Ένα τέτοιο έγγραφο υπογράφηκε
σήμερα μεταξύ της Βρετανίδας
υπουργού Διεθνούς Εμπορίου

Λιζ Τρους και της Τουρκάλας
ομολόγου της Ρουχσάρ Πεκτζάν
μέσω τηλεδιάσκεψης. Επιτρέπει
«την εγγύηση των υφιστάμενων
προτιμησιακών δασμών για 7.600
εταιρίες που έκαναν εξαγωγές προς
την Τουρκία το 2019», εξήγησε το
βρετανικό υπουργείο Εμπορίου σε
ανακοίνωσή του. Αυτό επιτρέπει
συγκεκριμένα την «προστασία
των αλυσίδων εφοδιασμού στους
τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας
και της μεταποίησης», κυρίως
τη χαλυβουργία, την κλωστοϋφαντουργία και τα ανταλλακτικά
αυτοκινήτων που αποστέλλονται
από τη Ford στην Τουρκία για
συναρμολόγηση εμπορικών οχημάτων που προορίζονται για τη βρετανική αγορά, διευκρίνισε.
Είναι «ένα πρώτο βήμα για

την ενίσχυση των δεσμών μας»,
δήλωσε η Πεκτζάν τη Δευτέρα, ενώ
ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
χαρακτήρισε τη συμφωνία που
υπογράφηκε «την πιο σημαντική
συμφωνία από τότε που υπογράφηκε η συμφωνία για την τελωνειακή
ένωση» με την ΕΕ, το 1995.
Μετά το Brexit, το Ηνωμένο
Βασίλειο καλείται να υπογράψει
νέες εμπορικές συμφωνίες με τις
άλλες χώρες. Παράλληλα με τις
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία υπέγραψε
εμπορικές συμφωνίες με 62 χώρες,
όπως η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη,
το Μεξικό και η Κένυα, για τις
περισσότερες παρατείνονται οι
υφιστάμενες ρυθμίσεις στο πλαίσιο
της ΕΕ.

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
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ΝΕΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Υποχρεωτική η χρήση
μάσκας στη Νέα Νότια
Ουαλία

Η πρωθυπουργός της Νέας
Νότιας Ουαλίας Γκλάντις Μπερετζίκλιαν ανακοίνωσε την
επιβολή περιορισμών στον αριθμό
συμμετεχόντων σε προγράμματα
γυμναστικής, απαγόρευσε τον
χορό και το τραγούδι στα νυχτερινά
κέντρα και περιόρισε τον αριθμό
των ατόμων που μπορούν να
πα ρ ε υ ρ ί σ κ ο ν τα ι σ ε γ ά μ ο υ ς ,
κηδείες και χώρους λατρείας. Η
πιο πολυπληθής πολιτεία της
Αυστραλίας, η Νέα Νότια Ουαλία,
ανακοίνωσε ότι η χρήση μάσκας
είναι πλέον υποχρεωτική, ενώ
επέβαλε και νέους περιορισμούς
στις μετακινήσεις των πολιτών,
καθώς μια εστία της επιδημίας του
κορωνοϊού επεκτάθηκε, με επτά
νέα κρούσματα. Την ίδια ώρα η
πολιτεία Βικτώρια ανακοίνωσε δέκα
νέα κρούσματα covid-19.
Η πρωθυπουργός της Νέας
Νότιας Ουαλίας Γκλάντις Μπερετζίκλιαν ανακοίνωσε την επιβολή
περιορισμών στον αριθμό
συμμετεχόντων σε προγράμματα
γυμναστικής, απαγόρευσε τον
χορό και το τραγούδι στα νυχτερινά
κέντρα και περιόρισε τον αριθμό
των ατόμων που μπορούν να
παρευρίσκονται σε γάμους, κηδείες
και χώρους λατρείας. “ Πρώτη
μας προτεραιότητα είναι η υγεία
και η ασφάλεια, αλλά επίσης
πρέπει να σκεφτούμε τις θέσεις
εργασίας και την οικονομία”, τόνισε
η Μπερετζίκλιαν μιλώντας σε
δημοσιογράφους από το Σύδνεϋ.
“ Και για τον λόγο αυτό θέτοντας
σε ισχύ αυτά τα μέτρα (…) είμαστε
αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να
συνεχίσουμε να ενισχύουμε και
να ενθαρρύνουμε την οικονομική
δραστηριότητα, να προσφέρουμε
εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις
και την εργασία, αλλά επίσης
φυσικά να κρατάμε τον ιό μακριά”,
πρόσθεσε. Η Νέα Νότια Ουαλία,
που έχει αυτή τη στιγμή περίπου
200 ενεργά κρούσματα covid-19,
ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα θα
επιβάλλεται πρόστιμο περίπου 150
ευρώ σε όσους δεν φορούν μάσκα
όπου είναι υποχρεωτική η χρήση
της.
Η Βικτώρια, που έχει πλέον 29
ενεργά κρούσματα, ανακοίνωσε
στις 2/1/21 ότι η χρήση μάσκας
είναι υποχρεωτική σε όλη την
πολιτεία, ενώ παράλληλα περιόρισε τις συναθροίσεις και έκλεισε
τα σύνορά της με τη Νέα Νότια
Ουαλία. Στην Αυστραλία έχουν
καταγραφεί από την αρχή της
πανδημίας 28.450 κρούσματα
covid-19 και 909 θάνατοι.

Δ

ύο ψαράδες στη βόρεια
Αυστραλία έσωσαν
έ ν α ν φ υ γ ά , πο υ το ν
βρήκαν γυμνό, ανεβασμένο σε
δέντρο, πάνω από έλος γεμάτο
κροκόδειλους. Ο Κεβ Τζόινερ και
ο Καμ Φάουστ άκουσαν ξαφνικά
κάποιον να καλεί σε βοήθεια
και είδαν ότι ήταν ανεβασμένος
σε κλαδιά δέντρου. Ο άνδρας
τους ικέτευσε να του δώσουν
λίγο νερό και τους είπε ότι ήταν
εκεί τέσσερις ημέρες και έζησε
τρώγοντας σαλιγκάρια.
Ο εν
λόγω 40χρονος άνδρας, σύμφωνα
με το τηλεοπτικό δίκτυο 9News,
φέρεται να είχε παραβιάσει την
εγγύηση για ένοπλη ληστεία.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι
επρόκειτο για φυγά που είχε
διαφύγει της προσωρινής
κράτησης λίγες ημέρες νωρίτερα.
«Στην αρχή δεν τον πιστέψαμε.
Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν
σε κακή κατάσταση, αποφασίσαμε
να τον βοηθήσουμε», δήλωσε
στο BBC ο Φάουστ, ο ένας από
το υ ς ψ α ρ ά δ ε ς . Ο 4 0 χ ρ ο ν ο ς
είπε στους ψαράδες ότι πήγε
σε συναυλία την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς και «πιστέψαμε
ότι είχε μια κακή νύχτα», δήλωσε
ο Φάουστ. Οι ψαράδες του
επέτρεψαν να ανέβει στη βάρκα
τους και ο ένας του έδωσε
το σορτσάκι του, καθώς ήταν
γυμνός. «Είχε γρατσουνιές, ήταν
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Βαρυποινίτης που είχε δεχθεί
42 μαχαιριές και επέζησε Πέθανε μόλις αποφυλακίστηκε

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο λόγος που η Αυστραλία κάνει στροφή
180 μοιρών στο θέμα των εμβολίων

Όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός της είναι η... χαρά
του αρνητή εμβολιασμού. Την
ώρα που πολλές χώρες έχουν
επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου
με σκοπό να εμβολιαστούν
όσο το δυνατόν περισσότεροι
άνθρωποι σε όσο το δυνατόν
μικρότερο χρονικό διάστημα, η
Αυστραλία θυμίζει… γαλατικό
χωριό. Όχι γιατί προχωρά
αργά στη διαδικασία – αυτό
συμβαίνει και σε άλλες χώρες
– αλλά διότι δεν σκοπεύει να
τη δρομολογήσει έως το τέλος
Μ α ρτ ί ο υ ! Η α υ σ τ ρ α λ ι α ν ή
ρυθμιστική αρχή φαρμάκων
πρόκειται να αποφασίσει σε
περίπου ένα μήνα για το αν
θα εγκρίνει κάποιο υποψήφιο
εμβόλιο και για να χορηγηθούν
οι πρώτες δόσεις θα χρειαστεί
τουλάχιστον ενάμιση μήνας
ακόμα.
Σ υ ν ολ ι κά η Α υ σ τ ρ α λ ί α
έχει καταφέρει να ελέγξει την
πανδημία και κάποιες εστίες
covid-19 που εμφανίστηκαν
πρόσφατα στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της, το Σύδνεϋ
και τη Μελβούρνη, δεν προ-

κάλεσαν ανησυχία στις αρχές.
Π ε ρ ί πο υ 2 6 α σ θ ε ν ε ί ς μ ε
κορονοϊό νοσηλεύονται αυτή
τη στιγμή, νούμερο εξαιρετικά
καθησυχαστικό σε μια χώρα 25
εκατομμυρίων κατοίκων.
Ο πρωθυπουργός Σκοτ
Μόρισον δήλωνε στην αρχή
της πανδημίας ότι η Αυστραλία
«θα είναι πρωτοπόρος στον
εμβολιασμό», ωστόσο πλέον
έχει κάνει στροφή 180 μοιρών.
Χαρακτήρισε «ανώφελο κίνδυνο» μια ταχεία διαδικασία
έγκρισης εμβολίου και εμβολ ι α σ μ ο ύ , υ πο σ τ η ρ ί ζο ν τα ς
εμμέσως πλην σαφώς ότι η
Μεγάλη Βρετανία αναγκάστηκε
να αναλάβει έναν τέτοιο κίνδυνο.
«Υπάρχουν χώρες που
έδωσαν έγκριση για έκτακτη
χρήση εμβολίων, λόγω της
επιδημικής κατάστασης.
Μία από αυτές είναι και η
Βρετανία, που αντιμετωπίζει
κάποια προβλήματα με τον
εμβολιασμό διότι το κάνουν
βιαστικά. Δεν ελέγχουν τις
παρτίδες των εμβολίων προτού
τα χορηγήσουν στους πολίτες,

αν έχω καταλάβει σωστά», είπε
ο Μόρισον, υπογραμμίζοντας
ότι η Αυστραλία θα κάνει
αυτούς τους ελέγχους, καθώς
δεν υπάρχει κανένας λόγος
βιασύνης.
Ο Αυστραλός πρωθυπουργός μάλιστα δεν δίστασε
να ομολογήσει ότι περιμένει
να προκύψουν ενδείξεις
σχετικά με την ασφάλεια ή όχι
των εμβολίων από ΗΠΑ και
Βρετανία, προτού ξεκινήσει
τον εμβολιασμό στη χώρα του.
Όπως ισχυρίστηκε οι μαζικές
εκστρατείες εμβολιασμού στις
ΗΠΑ, τη Βρετανία και αλλού
θα προσφέρουν στη χώρα του
περισσότερα στοιχεία, απ’ ό,τι
οι κλινικές δοκιμές!
Παρά ταύτα η Αυστραλία
έχει κάνει ήδη τις παραγγελίες
της σε εμβόλια. Και μάλιστα
υπεραρκετές: σχεδόν 54 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου
της AstraZeneca / Οξφόρδης,
άλλες 51 εκατ. δόσεις του
εμβολίου που έχει αναπτύξει
η Novavax και 10 εκατομμύρια
αυτού της Pfizer/BioNtech.

Ελεύθερος Ο Ασάνζ να επιστρέψει στην πατρίδα
μόλις τελειώσουν οι δικαστικές του περιπέτειες

Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι “ελεύθερος να
επιστρέψει στην πατρίδα του”, την Αυστραλία,
μόλις τελειώσουν οι δικαστικές του περιπέτειες,
δήλωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός
Σκοτ Μόρισον, αφού δικαστήριο στη Βρετανία
αρνήθηκε την έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks
στις ΗΠΑ. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
ανακοίνωσε χθες ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση
στην απόφαση δικαστηρίου στη Βρετανία που
αρνήθηκε την έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks.
Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι “ελεύθερος να
επιστρέψει στην πατρίδα του”, την Αυστραλία,
μόλις τελειώσουν οι δικαστικές του περιπέτειες,
δήλωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός
Σκοτ Μόρισον, αφού δικαστήριο στη Βρετανία
αρνήθηκε την έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks
στις ΗΠΑ. H Βρετανίδα δικαστής εμπόδισε χθες,
Δευτέρα, την έκδοση του Ασάνζ στις ΗΠΑ, όπου
αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση της
νομοθεσίας περί κατασκοπείας, διότι αποκάλυψε
πάνω από 700.000 αμερικανικά εμπιστευτικά και
απόρρητα έγγραφα.

Το υ πο υ ρ γ ε ί ο Δ ι κα ι ο σ ύ ν η ς τω ν Η Π Α
ανακοίνωσε χθες ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση
στην απόφαση.“Το δικαστικό σύστημα ακολουθεί
τον δρόμο του κι εμείς δεν έχουμε σχέση με
αυτό. Και όπως σε κάθε άλλο Αυστραλό, του έχει
προσφερθεί στήριξη από το προξενείο και θα
πρέπει, αν αποτύχει η έφεση, φυσικά να μπορεί
να επιστρέψει στην Αυστραλία, όπως κάθε άλλος
Αυστραλός”, επεσήμανε ο Μόρισον μιλώντας στον
ραδιοφωνικό σταθμό 2GB. Το Μεξικό πρόσφερε
τη Δευτέρα 15/1/21, πολιτικό άσυλο στον Ασάνζ
και στηρίζει την απόφαση της βρετανικής
δικαιοσύνης να αρνηθεί την έκδοση του ιδρυτή του
WikiLeaks στις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος
της χώρας Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.
“Ο Ασάνζ είναι δημοσιογράφος και του αξίζει
μια ευκαιρία. Τάσσομαι υπέρ του να του δοθεί
χάρη”, επισήμανε ο Μεξικανός πρόεδρος κατά
τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσής του προς
τους δημοσιογράφους. “Θα του προσφέρουμε
προστασία”, κατέληξε.

Νεκρός βρέθηκε ένας από τους «αστέρες»
του υποκόσμου της Αυστραλίας. Είχε επιβιώσει
από επίθεση με 42 μαχαιριές στη φυλακή. Ο
Χελάλ Σάφι (Helal Safi), που ήταν πολύ γνωστός
στις Αρχές της Αυστραλίας, βρέθηκε νεκρός
τα ξημερώματα της 2ας Ιανουαρίου μέσα στο
διαμέρισμά του στην περιοχή Πεντλ Χιλ του
Σίδνεϊ κι ενώ γείτονάς του τον άκουσε να καλεί σε
βοήθεια. Ο Σάφι, που ζύγιζε 200 κιλά, βρέθηκε
αναίσθητος από τους διασώστες που έφτασαν
στο σημείο.
Οι αστυνομικοί βρήκαν δίπλα στον 45χρονο,
που είχε αποφυλακιστεί πριν τρεις βδομάδες,
σύνεργα για ναρκωτικά. Η Αστυνομία τον
θεωρούσε «σημαντικό παίκτη» στον υπόκοσμο
του Σύδνεϋ, με διασυνδέσεις με συμμορίες
μηχανόβιων και άλλους κακοποιούς.
Το 2010 και ενώ βρισκόταν στη φυλακή
είχε δεχθεί 42 μαχαιριές και είχε επιβιώσει,
σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω των κιλών
του. Βρισκόταν σε κώμα για πέντε μήνες, αλλά
έγινε καλά. Τον Οκτώβριο του 2020 συνελήφθη
εκ νέου για οπλοκατοχή και στην έρευνα που
πραγματοποίησε η Αστυνομία στο σπίτι του
βρήκε όπλα, ναρκωτικά και χρήματα.

Μερική αλλαγή του εθνικού
ύμνου της Αυστραλίας

Σε αλλαγή του εθνικού της ύμνου – έστω και κατά
μία λέξη – προχώρησε η Αυστραλία προκειμένου
να αντικατοπτρίζει καλύτερα το παρελθόν της πριν
την αποικιοκρατία. Η κίνηση της κυβέρνησης της
Αυστραλίας αποσκοπεί στο να αναγνωρίσει με τον
εθνικό ύμνο περισσότερο τον ρόλο, την ιστορία και
των πολιτισμό των Αβοριγίνων. Την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς ο πρωθυπουργός της χώρας, Σκοτ
Μόρισον, ανακοίνωσε ότι η δεύτερη στροφή του
ύμνου «Προχώρα, όμορφη Αυστραλία», θα αλλάξει
από «είμαστε νέοι και ελεύθεροι», σε «είμαστε
ενωμένοι και ελεύθεροι».
«Ήλθε η ώρα να διασφαλίσουμε ότι αυτή η
ενότητα θα αντανακλάται πληρέστερα στον εθνικό
μας ύμνο», είπε ο συντηρητικός πρωθυπουργός
υποστηρίζοντας ότι η Αυστραλία είναι «η πιο
επιτυχημένη πολυπολιτισμική χώρα στη Γη».
Και περιέλαβε το νέο στίχο σε ανάρτησή του στο
Twitter, με την οποία έστειλε ευχές για το νέο έτος
στους συμπολίτες του. Η αλλαγή ισχύει από χθες,
δύο μήνες μετά τη συμπάθεια που εξέφρασε η
πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Γκλάντις
Μπερετζικλιάν για τους αυτόχθονες Αυστραλούς, που
διαμαρτύρονταν ότι ο εθνικός ύμνος της Αυστραλίας
δεν αντανακλά τα 60.000 χρόνια της ιστορίας τους.
Ο αρμόδιος για τους αυτόχθονες Αυστραλούς
υπουργός – και πρώτος αυτόχθων που εξελέγη
βουλευτής στη χώρα – Κεν Ουάιατ έκανε λόγο για
μια «μικρή αλλαγή με μεγάλη σημασία». Ωστόσο,
η επίσης αυτόχθων καθηγήτρια Νομικής του
Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μέγκαν
Ντέιβις, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της επειδή η
κυβέρνηση της Αυσταλίας δεν διαβουλεύτηκε με τους
ιθαγενείς προτού προχωρήσει στην αλλαγή. «Είναι
απογοητευτικός ο τρόπος που τέλειωσε το 2020 και
ξεκίνησε το 2021 μ’ αυτά που έγινα για μας, χωρίς
εμάς», σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο
εθνικός ύμνος της Αυστραλίας, στην προηγούμενη
μορφή του, υιοθετήθηκε το 1984.

Η Επικαιρότητα στο μικροσκόπιο
γεμάτος τσιμπήματα κουνουπιών,
με λάσπη στο πρόσωπο και
το στέρνο του», περιέγραψε ο
άλλος ψαράς, ο Τζόινερ. Αφού
τον παρέλαβαν, του έδωσαν μια
μπύρα και κάλεσαν ασθενοφόρο.
Η αστυνομία τον συνέλαβε και
τον μετέφερε σε νοσοκομείο, για
να του προσφερθούν οι πρώτες
βοήθειες. το Μάρτιο και πρόσθεσε
ότι χρηματοδότηση θα βοηθήσει
ώστε οι εκδηλώσεις να γίνουν ένα
ορόσημο.
ο ελληνικό διαβατήριο
είναι μεταξύ των ισχυρότερων στον κόσμο,
καθώς προσφέρει στους κατόχο υ ς τ ο υ π ρ ό σ β α σ η χω ρ ί ς
βίζα σε 184 χώρες ανά τον
κόσμο. Συγκεκριμένα η Ελλάδα
μοιράζεται την όγδοη θέση με
την Αυστραλία, την Τσεχία και
τη Μάλτα στην κατάταξη Henley
Passport Index για το 2021.
Στην κορυφή του καταλόγου
παραμένει για τρίτη διαδοχική
χρονιά το ιαπωνικό διαβατήριο
χαρίζοντας πρόσβαση χωρίς βίζα
σε 191 προορισμούς και στη
δεύτερη ακολουθεί η Σιγκαπούρη
(190). Ένα σκαλοπάτι πιο κάτω
συναντάμε τη Νότια Κορέα και τη
Γερμανία με το διαβατήριό τους
να προσφέρει πρόσβαση σε 189

Τ

χώρες. Τα ιταλικά, φινλανδικά
και ισπανικά διαβατήρια, όπως
και εκείνα του Λουξεμβούργου
χαρίζουν ελεύθερη πρόσβαση σε
188 χώρες, ενώ τα δανέζικα και
τα αυστριακά σε 186. Όσοι έχουν
στην κατοχή τους διαβατήριο ΗΠΑ,
Βρετανίας, Ελβετίας, Νορβηγίας,
Βελγίου και Νέας Ζηλανδίας
μπορούν να επισκεφθούν χωρίς
βίζα 185 χώρες, ενώ ένα ουγγρικό
διαβατήριο προσφέρει πρόσβαση
σε 181. Σημειώνεται ότι εξαιτίας
των μέτρων που έχουν ληφθεί για
την αντιμετώπιση της πανδημίας
οι ταξιδιώτες από Βρετανία
και των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν
σήμερα σοβαρούς περιορισμούς
από πάνω από 105 χώρες.
Συγκεκριμένα οι Βρετανοί έχουν
πρόσβαση σε λιγότερους από 70
προορισμούς και οι Αμερικανοί σε
λιγότερους από 75.
υγκλονισμένη είναι η κοινή
γνώμη στην Αυστραλία
από την είδηση ότι μια
μητέρα, οι δύο κόρες και ο γιος
της, βρέθηκαν νεκροί, στο
σπίτι τους στο Τάλαμαριν της
Μελβούρνης. Οι διασώστες που
εκλήθησαν και έφτασαν στο σπίτι
βρήκαν νεκρή την 43χρονη Κέιτι
Περίνοβιτς (Katie Perinovic) και
τα τρία της παιδιά, την επτάχρονη

Σ

Κλερ, την πεντάχρονη Άννα
και τον τρίχρονο Μάθιου. Ο
48χρονος σύζυγος και πατέρας,
Τόμισλαβ Περίνοβιτς, ειδοποίησε
την Αστυνομία και την βοηθά
στις έρευνες, αλλά δεν έχει
δώσει ακόμα επίσημη κατάθεση.
Όπως δήλωσε ο γείτονας Τζον
Κονσταντίνο, που συνομίλησε
με την Περίνοβιτς το βράδυ της
Τρίτης, όλα ήταν φυσιολογικά.
«Πότιζα τον κήπο μου γύρω στις
7:30 και πέρασε από μπροστά
μου, φαινόταν χαρούμενη. Με
ρώτησε τι θα έκανα αύριο και της
απάντησα ότι μπορεί να κουρέψω
το γρασίδι. “Ναι, δεν θα κάνει πολύ
ζέστη” μου απάντησε» δήλωσε ο
Κονσταντίνο, κάνοντας λόγο για
υπέροχη μητέρα. Αστυνομικές
πηγές κάνουν λόγο για «φρικτά
τραύματα» στις σορούς των
θυμάτων. Η τελική απόφαση της
αστυνομίας είναι πως η υπόθεση
ήταν φόνος των παιδιών από τη
μητέρα και αυτοκτονία της ίδιας.
πολιτεία του Κουίνσλαντ
επέβαλε την εφαρμογή
τριήμερης απαγόρευσης
της κυκλοφορίας, στην πρωτεύουσα Μπρίσμπαν από τις
15/1/21 το βράδυ, αφού ένας
ε ρ γ α ζό μ ε ν ο ς σ ε ξ ε ν ο δ οχ ε ί ο
καραντίνας εντοπίστηκε θετικός

Η

στο νέο και πιο μεταδοτικό
στέλεχος του κορωνοϊού, το
οποίο είχε αρχικά εντοπιστεί
στη Βρετανία. «Γνωρίζουμε ότι
αυτό το βρετανικό στέλεχος έχει
υψηλή μεταδοτικότητα. Είναι
κατά 70% πιο μεταδοτικό και θα
το α ν τ ι μ ε τωπ ί σ ο υ μ ε σ κ λ η ρ ά
και από νωρίς, προκειμένου να
κάνουμε ό,τι περνάει από το
χέρι μας για να σταματήσουμε
την εξάπλωση του ιού», δήλωσε
η πολιτειακή πρωθυπουργός
Αναστάσια Παλάστσουκ στους
δημοσιογράφους. Η απόφαση για την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας στην
τ ρ ί τ η μ ε γ α λύ τ ε ρ η π όλ η τ η ς
Αυστραλίας ελήφθη ώρες πριν
από την πραγματοποίηση μιας
ειδικής σύσκεψης της εθνικής
κυβέρνησης της Αυστραλίας για
τη συζήτηση μιας πρότασης της
ειδικής ιατρικής επιτροπής στη
χώρα αναφορικά με την ενίσχυση
των μέτρων προστασίας και
πρόληψης για τους ταξιδιώτες από
το εξωτερικό. Οι περισσότεροι
από δύο εκατομμύρια κάτοικοι του
Μπρισμπέιν πρέπει να φορούν
μάσκες και να βγαίνουν από τα
σπίτια τους για έναν από τους
ακόλουθους τέσσερις λόγους:
ψώνια ειδών διατροφής, εργασία,
άθληση και ιατρικές επισκέψεις.
Π. Σταματόπουλος
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AΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε ο Γιώργος Βυζανιάρης

Ενας ακόμη συμπάροικος
εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις
17 Δεκεμβρίου 2020.
Πρόκειται για τον Γεώργιο
Βυζανιάρη ο οποίος γεννήθηκε
στην Χίο, Ελλάδα, στις 18
Μαΐου 1946. Ο Γιώργος έφυγε
σε ηλικία 74 ετών.
Ηταν ο αγαπημένος
σύζυγος της Μαίρης για 47
χρόνια και σεβαστός πατέρας
του Αντώνη και του Ανταμ.
Επίσης ήταν αδελφός του
αείμνηστου Γιάννη και της
Ειρήνης, του Πήτερ και της
Κούλας και των οικογενειών
τους. Επίσης του Σταν και της
Ντόροθι.
Ο Γι ώ ρ γ ο ς ή τα ν ο
λατρευτός θείος των Kerrie,
Adam and Lilianna.
O αείμνηστος Γιώργος θα
είναι πάντοτε στη μνήμη των
αδελφιών και συγγενών της
στην Αυστραλία, Αμερική και
Ελλάδα.
Η νεκρώσιμη ακολουθεία
τελέστηκε στις 22 Δεκεμβρίου
2020 στον ιερό ναό της
Κοίμησης της Θεοτόκου, 1A

William Street, Croydon, υπό
του Αρχιμανδρίτου Μάρκου
Παπαπαναγιώτου.
Ο ενταφιασμός έγινε
στο κοιμητήριο Dudley Park
Cemetery.
Ο Γιώργος Βυζανιάρης
υπήρξε για πολλά χρόνια
μέλος και πιστός υποστηρικτής
της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Απεβίωσε η Dianne Κοταρά

Εφυγε στις 26 Δεκεμβρίου
σε ηλικία 59 ετών η Dianne
Κοταρά τέως κάτοικος Αδελαίδας Νότιας Αυστραλίας.
Η Dianne ήταν η αγαπημένη
κόρη των αειμνήστων Γιάννη
και Αθανασίας.
Ηταν αγαπημένη αδελφή και
κουνιάδα της Δήμητρας και του
αείμνηστου "Θήο, της Μαίρης
και του Daniel, του Πήτερ και
της Keiko. Εγκαταλείπει επίσης
τα αγαοημένα της ανλήψια,
συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία της έγινε υπό του
π. Παναγιώτη Αναγνώστου
στον ιερό ναό των Αγ. Κωνστα-

ντίνου και Ελένης και ο ενταφιασμός στο Centennial Park.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Στερνό αντίο στην Ειρήνη Φραγκούλη

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή η γνωστή συμπάροικος
Ε ι ρ ή ν η Φ ρ α γ κο ύ λ η τ έ ω ς
κάτοικος Αδελαίδας Νότιας
Αυστραλίας.
Η Ειρήνη γεννήθηκε στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις
30 Αυγούστου του 1919.
Απεβίωσε πλήρης ημερών,
στις 10 Δεκεμβρίου 2020 σε
ηλικία 101 ετών.
Η Ειρήνη ήταν η αγαπημένη
σ ύ ζ υ γ ο ς το υ α ε ί μ ν η σ το υ
Δ η μ ή τ ρ ι ο υ . Ε π ί σ η ς ή τα ν
μητέρα και πεθερά, των Vass
και Chris, Peter και Angela,
Dianne και Greg.
Εγκαταλείπει τα εγγόνια
Νεκταρία, Catherine, Αννα,
Ειρήνη, Δέσποινα, Δημήτριο,
Dion, Brianna και Sharon.
Επίσης 11 δισέγγονα.
Η Ειρήνη θα είναι πάντοτε

“Greek Tribune”, February 2021

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
"Δυστυχώς
επτωχεύσαμεν"...

“ Η Β ρ α ζι λ ί α χ ρ ε ο κ όπ η σ ε . Δ ε ν
μπορώ να κάνω τίποτα”, δήλωσε την
περασμένη βδομάδα ο πρόεδρος της
λατινοαμερικάνικης χώρας, ο Ζαίχ
Μπολσονάρου, αποδίδοντας την κρίση “σε
αυτόν τον ιό που προβάλλει ο Τύπος”, την
ώρα που έλαβαν τέλος οι ενισχύσεις που
χορηγούσε το δημόσιο, γλιτώνοντας ως
εδώ δεκάδες εκατομμύρια πολίτες από την
εξαθλίωση.
“Ηθελα να αλλάξω τον πίνακα των
μειώσεων των φόρων, αλλά ήρθε αυτός
ο ιός που τον τροφοδοτεί ο Τύπος, αυτός
ο Τύπος χωρίς ενδιαφέρον”, ανέφερε
ο Πρόεδρος. Ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος
αναφερόταν στη μεταρρύθμιση των
φορολογικών συντελεστών ώστε να
αυξηθεί το επίπεδο των εισοδημάτων
που απαλλάσσονται από φόρους,
προεκλογική υπόσχεση του ακροδεξιού
πολιτικού ο οποίος εξελέγη δεσμευόμενος
να εφαρμόσει οικονομικά φιλελεύθερο
πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τον Ζαίχ Μπολσονάρου,
η οικονομική κατάρρευση της χώρας
οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα που
επέβαλαν οι κυβερνήτες των πολιτειών
στην προσπάθειά τους να σταματήσουν
την εξάπλωση της πανδημίας του
κο ρ ω ν ο ϊ ο ύ . Ο π ρ ό ε δ ρ ο ς ε ί δ ε τ η
δημοτικότητά του να αυξάνεται χάρη
στις έκτακτες χρηματικές ενισχύσεις
που προσφέρονταν επί εννέα μήνες σε
68 εκατομμύρια Βραζιλιάνους, σχεδόν
το ένα τρίτο του πληθυσμού. Ομως
αυτόν τον μήνα οι ενισχύσεις έπαψαν
να χορηγούνται, καθώς η κυβέρνηση
βρίσκεται υπό πίεση από τις αγορές, που
ανησυχούν για το υψηλό επίπεδο του
ελλείμματος και του χρέους.
Για τον Μαρσέλου Νέρι, διευθυντή
του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του
Ιδρύματος Ζετούλιου Βάργκας (FGV), η
εξέλιξη αυτή οδηγεί τη χώρα “στο χείλος
της κοινωνικής αβύσσου”.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

Ασταμάτητη αιμορραγία

Το δράμα των ξεσπιτωμένων από τη
φτώχεια και τους πολέμους αποτυπώνει

το γεγονός πως σχεδόν 2.200 πρόσφυγες
και μετανάστες πέθαναν στην προσπάθεια
τους να φτάσουν στην Ισπανία, κυρίως
προς τα Κανάρια νησιά, στον Ατλαντικό
Ωκεανό σύμφωνα με έκθεση που δώθηκε
χθες στη δημοσιότητα.
Από το σύνολο αυτό, το 85% των
θανάτων καταγράφηκε σε 45 ναυάγια
πλεούμενων που κινούνταν προς τα
Κανάρια. Σύμφωνα με τους αριθμούς
το υ υ πο υ ρ γ ε ί ο υ Ε σ ωτ ε ρ ι κώ ν τ η ς
Ισπανίας, από την 1η Ιανουαρίου ως
την 30ή Νοεμβρίου 2020 έφθασαν στο
αρχιπέλαγος 19.566 μετανάστες, έναντι
1.993 το 2019.
Στα Κανάρια νησιά η Ισπανική
κυβέρνησης σε συνεργασία με την ΕΕ
έχει στήσει ένα στρατόπεδο προσωρινής
παραμονής προσφύγων και μεταναστών.

ΗΠΑ

Τραμπ τέλος!
Την… μεγάλη του έξοδο ως πρόεδρος των ΗΠΑ από την Ουάσιγκτον
πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ,
λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία του Τζο
Μπάιντεν. Η ορκωμοσία του Μπάιντεν
έγινε την περασμένη βδομάδα σε μια
στρατοκρατούμενη Ουάσιγκτων που
θυμίζε εμπόλεμη ζώνη.
Στις τελευταίες του δηλώσεις ως
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, από
την Βάση Αντριους, ο Τραμπ απέφυγε
ξανά να αναφερθεί στον επόμενο
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και αρκέστηκε
απλώς να ευχηθεί «καλή τύχη» στην
επόμενη ηγεσία της χώρας.
Φυσικά, όπως και στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο Τραμπ αναφέρθηκε
στα «τέσσερα καταπληκτικά χρόνια» που
πέρασε ο ίδιος στον Λευκό Οίκο.

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΓΙΑ ΗΠΑ:

Εσπειραν ανέμους
θερίζουν θύελλες

Η κυβέρνηση Μαδούρο της
Βενεζουέλας με αφορμή την βίαιη εισβολή
στο Καπιτώλιο, απαντά στις ΗΠΑ με το
ίδιο ακριβώς νόμισμα…
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας,
που έχει νιώσει πολλές φορές τις ωμές
παρεμβάσεις των ΗΠΑ στο εσωτερικό
της και έχοντας ακούσει άλλες τόσες την

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Αμερική να «ανησυχεί» για τις εξελίξεις
στη χώρα, απάντησε με το ίδιο νόμισμα:
Εξέφρασε την ανησυχία της!
Όπως δημοσιεύει το News.24/7, η
γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν
επιμελώς φροντισμένη και παρέπεμπε σε
αντίστοιχες ανακοινώσεις των ΗΠΑ κατά
το παρελθόν: «Η Βενεζουέλα» τονίστηκε
«καταδικάζει την πολιτική πόλωση και
το σπιράλ της βίας στο οποίο βέβαια
αντικατοπτρίζεται μία βαθιά κρίση στην
οποία βρίσκεται το πολιτικό και κοινωνικό
σύστημα της χώρας αυτή τη στιγμή».
Και συνεχίζει ρίχνοντας το σχετικό
καρφί: «Η διαμορφωθείσα κατάσταση
θυμίζει την κατάσταση που πολλές
διαμορφώθηκε σε άλλες χώρες
λόγω της επιθετικότητας των ΗΠΑ. Η
Βενεζουέλα ευελπιστεί να σταματήσει
σύντομα η βία και ο αμερικανικός λαός
να μπορέσει να ανοίξει ένα νέο δρόμο
προς τη σταθερότητα και την κοινωνική
δικαιοσύνη».

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ...

Ο κορονοϊός πήρε τον
δεσπότη Καστοριάς

Πέθανε ο Μητροπολίτης Καστορίας
Σεραφείμ, ο οποίος είχε διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό στις αρχές Δεκέμβριου.
Ο 61χρονος Μητροπολίτης είχε
διαγνωσθεί θετικός στον κορονοϊό στις
αρχές Δεκεμβρίου και είχε μεταφερθεί
στο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενώ
στις 20 Δεκεμβρίου, πριν από περίπου
μία εβδομάδα, είχε κριθεί αναγκαία η
διασωλήνωσή του από τους θεράποντες
γιατρούς του. Να σημειωθεί ότι ο
Καστοριάς ήταν ο δεύτερος μητροπολίτης
που πέθανε με κορονοϊό. Νωρίτερα είχε
προσβληθεί και ο μητροπολίτης Λαγκαδά
ο οποίος επίσης απεβίωσε.
Στο μεταξύ, την παρέμβαση εισαγγελέα
προκάλεσαν οι δηλώσεις του Μητροπολίτη
Κυθήρων Σεραφείμ για το εμβόλιο κατά
του κορονοϊού και την σύστασή του προς
τους πιστούς. Συγκεκριμένα, μετά τον
εσπερινό της περασμένης Κυριακής, ο
Μητροπολίτης Κυθήρων κάλεσε τους
πιστούς να μην κάνουν το εμβόλιο για τον
κορονοϊό γιατί παρασκευάζεται από το…
προϊόν των εκτρώσεων. Ο εισαγγελέας
εξετάζει κατά πόσον η διασπορά ψευδών
ειδήσεων εκ μέρους του δεσπότη αποτελεί
αξιόποινο ποινικό αδίκημα.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Κηδεύτηκε ο Παναγιώτης Καμπανάρος Εις μνήμην Γιώργου Πλατή

στη μνήμη όλων των συγγενών
και φίλων.
Η κηδεία της έγινε υπό του
πατρός Ιωάννη Κονιδάρη από
το ναό των Παμ. Ταξιαρχών.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Τελευταίο αντίο στη Ρούλα Μίκολος
Μια ακόμη γνωστή και
αγαπητή από όλους συμπάροικος έφυγε για πάντα από τη
ζωή στην Αδελαΐδα.
Πρόκειται για την Ρούλα
Μίκολος η οποία απεβίωσε στις
14 Ιανουαρίου 2021.
Η Ρούλα γεννήθηκε στον
Αγιο Βασίλειο, στην Πάτρα,
Ελλάδα, την 1η Απριλίου 1936.
Ηταν 84 ετών.
Ηταν αφοσιωμένη σύζυγος
του Πασχάλη για 55 χρόνια.
Επίσης, αγαπημένη μητέρα και
πεθερά των Vicki και Jack, Jim
και Maria.
Εγκαταλείπει επίσης
τα εγγονάκια της, Taylor,
Christian, Alessia και Peter.
Η αειμνηστη Ρούλα θα
ζει για πάντα στη μνήμη των
συγγενών και φίλων στην
Αυστραλία και στην Ελλάδα.

Διεθνείς Ειδήσεις

Η κ η δ ε ί α τ η ς Ρ ο ύ λα ς
Μίκολος έγινε υπό του πατρός
Ιωάννη Κονιδάρη από το ναό
των Παμ. Ταξιαρχών και ο
ενταφιασμός στο Centennial
Park.

Εφυγε για το μακρινό ταξίδι
ο Παναγιώτης Καμπανάρος σε
ηλικία 85 ετών.
Ο αείμνηστος Παναγιώτης
γεννήθηκε στον Πύργο της
Μεσσηνίας, Ελλάδα, στις 7
Δεκεμβρίου του 1935. Απεβίωσε στο Victor Harbour Ν.Α.
στις 11 Ιανουαρίου 2021.
Ο Παναγιώτης ήταν ο
αγαπημένος σύζυγος της
Mavis για 58 χρόνια, πατέρας
και πεθερός των Louis και
Debra, Paul και Tracey.
Εγκαταλείπει επίσης τρια
εγγόνια, τους Jacob, Alexander και Joshua.
Θα τον θυμούνται για
πάντα οι συγγενείς και φίλοι
του στην Ελάδα και Αυστραλία.

Η κηδεία έγινε στον Καθεδρικό ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών υπό του πατρός
Ιωάννη Κονιδάρη, και ο καφές
στο Ολύμπικ χωλ.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Ο Γι ώ ρ γ ο ς Π λα τ ή ς
γεννήθηκε στην Ιμβρο, στην
Τουρκία, στις 15 Αυγούστου
1924 και απεβίωσε στην
Αδελαΐδα της Νότιας Αυστραλίας στις 15 Ιανουαρίου 2021.
Ηταν 96 ετών.
Ο Γιώργος ήταν αφοσιωμένος σύζυγος της
αειμνήστου Ασπασίας και
αγαπημένος πατέρας και
πεθερός του Χριστόφορου και
της Χριστίνας.
Εγκαταλείπει τα αγαπημέν α το υ ε γ γ ό ν ι α J o r d a n ,
Ayesha, Evana και τους συζύγους των Nicole, Ryan και
Andrew. Επίσης τα δισέγγονα
Adeline και Estelle.
Ο Γιώργος θα είναι πάντοτε
στη μνήμη όλων όσων τον

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

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Υστατο χαίρε στην Χαρίκλεια Γιανέλη Καλό ταξίδι Ευφροσύνη Αλαχιώτη

Απεβίωσε πρόσφατα σε
ηλικία 88 ετών η Χαρίκλεια
Γι α ν ν έ λ η . Η α ε ί μ ν η σ τ η
Χαρίκλεια γεννήθηκε στην
Μαλώνα της Ρόδου στις 29
Απριλίου του 1932 και "έφυγε"
από τη ζωή στις 5 Ιανουαρίου
του 2021 στην Αδελαΐδα.
Ηταν αφοσιωμένη σύζυγος
του αειμνήστου Εμμανουήλ,
μ η τ έ ρ α κα ι π ε θ ε ρ ά τ η ς
Ευδοξίας και του αείμνηστου
Ιωάννη και του Γιάννη και της
Ευας.
Η Χαρίκλεια εγκαταλείπει
επίσης τα εγγόνια Estelle και
Wayne, Nicholas και Electra,
Emmanuel και Sotiria, Fotini
και Chris, Hariklia και Ben.
Επίσης έξι δισέγγονα.
Η κηδεία έγινε στον Καθε-

δρικό ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών υπό του πατρός
Ιωάννη Κονιδάρη, ο ενταφιασμός στο Centennial Park
και ο καφές στο χωλ του Αγ.
Νικολάου.

Η Ευφροσύνη Αλαχιώτη
γεννήθηκε στην Κω, Ελλάδα,
στις 22 Αυγούστου 1931 και
απεβίωσε στην Αδελαΐδα της
Νότιας Αυστραλίας στις 2
Ιανουαρίου 2021.
Η Ευφροσύνη ήταν
θυγατέρα των αειμνήστων
Αγγελου και Ειρήνης και
αγαπημένη σύζυγος του
αειμνήστου Σταμάτη. Επίσης
ήταν λατρευτή μητέρα των
Paskalis, Irini, Vivienne, Mary,
Angela και Ranel.
Εγκαταλείπει τα αγαπημένα της εγγόνια Mary-Rose
και Peter, Harrison, Jade,
Tayleh, Nicolas και Lilli και τα
δισέγγονα Ava και Kosta.
Η Ευφροσύνη θα είναι
πά ν τοτ ε σ τ η μ ν ή μ η τω ν

αδελφιών και συγγενών της
στην Αυστραλία, Αμερική και
Ελλάδα.
Η κηδεία της έγινε υπό του
πατρός Ιωάννη Κονιδάρη από
το ναό των Παμ. Ταξιαρχών.
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Ειδήσεις - Ρεπορτάζ

Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Που οδηγεί η Covid την οικονομία το 2021;

Η πανδημία της νόσου Covid-19
οδήγησε την παγκόσμια οικονομία
στη χειρότερη κρίση όλων των
εποχών, την ώρα που η επαναφορά
του lockdown στην Ευρώπη και σε
άλλες γωνιές του κόσμου εξαιτίας
του δεύτερου κύματος κρουσμάτων
θολώνει το τοπίο ως προς τη δυναμική
της ανάκαμψης που αναμένεται το
2021.
Η πρόσφατη πρόοδος στο
«μέτωπο» των εμβολίων καθιστά πιο
ευοίωνες τις προοπτικές ανάκαμψης,
αν και ορισμένοι οικονομολόγοι
προειδοποιούν ότι αργεί ακόμη
η ε π ι σ τ ρ ο φ ή τ η ς ο ι κο ν ο μ ι κ ή ς
δραστηριότητας σε επίπεδα προ
πανδημίας.
Ακόμη και μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών, η αυστηροποίηση
των περιοριστικών μέτρων στην
Ευρώπη εν μέσω του δεύτερου
κύματος θα μπορούσε να εξελιχθεί
σε τροχοπέδη για την οικονομική
ανάκαμψη, επισημαίνουν οικονομολόγοι σε ανάλυση του CNBC.
«Η ανακάλυψη του εμβολίου
αποτελεί “τονωτική ένεση” όχι όμως
μέχρι το 2022», αναφέρουν σε
πρόσφατη έκθεσή τους οικονομολόγοι
της Citi. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι
θα υπάρξει σαφής βελτίωση της
παγκόσμιας οικονομίας το 2021, εν
μέρει διότι «δεν είναι και τόσο δύσκολο
να αποτελέσει μια χρονιά, καλύτερη
από το 2021», αναφέρουν στην
έκθεση.

Απότομη επιβράδυνση της
οικονομικής δραστηριότητας

Η ταχεία εξάπλωση της νόσου
Covid-19 -που εντοπίσθηκε για πρώτη
φορά στην Κίνα- ανάγκασε πολλές
χώρες ανά τον κόσμο σε πολύμηνο
lockdown το 2020, προσγειώνοντας
απότομα την οικονομική δραστηριότητα.
Ως αποτέλεσμα, η ύφεση ήταν
ιστορικών διαστάσεων για πολλές
οικονομίες. Το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο προβλέπει συρρίκνωση του
παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 4,4% φέτος και
επιστροφή στην ανάπτυξη με ρυθμούς
5,2% το 2021. Το ΔΝΤ στην έκθεση
του Οκτωβρίου είχε διαπιστώσει ότι
η παγκόσμια οικονομία αρχίζει και
ανακάμπτει, προειδοποίησε όμως ότι
η πορεία επιστροφής σε επίπεδα προ
πανδημίας θα είναι «μακρά, άνιση και
αβέβαιη».

Οι περιορισμοί στα ταξίδια
παραμένουν

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά
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.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Χιλιάδες πνίγονται
στα πέλαγα

Το δράμα των ξεσπιτωμένων
α π ό τ η φτώχ ε ι α κα ι το υ ς
π ολ έ μ ο υ ς α π ο τ υ π ώ ν ε ι τ ο
γεγονός πως σχεδόν 2.200
πρόσφυγες και μετανάστες
πέθαναν στην προσπάθεια
τους να φτάσουν στην Ισπανία,
κυρίως προς τα Κανάρια νησιά,
στον Ατλαντικό Ωκεανό.
Συνολικά, 2.170 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους φέτος έναντι
893 το 2019, αναφέρει έκθεση
της ΜΚΟ Caminando Fronteras.
Από το σύνολο αυτό, το
85% των θανάτων (οι 1.851)
καταγράφηκε σε 45 ναυάγια
πλεούμενων που κινούνταν
προς τα Κανάρια. Σύμφωνα με
τους αριθμούς του υπουργείου
Εσωτερικών της Ισπανίας,
από την 1η Ιανουαρίου ως την
30ή Νοεμβρίου 2020 έφθασαν
στο αρχιπέλαγος 19.566
μετανάστες, έναντι 1.993 το
2019.
Μόνο τον Νοέμβριο, καταγράφηκαν σύμφωνα με το
υπουργείο πάνω από 8.000

Χαρακτηριστική η ερήμωση της καρδιάς του καπιταλισμού, Wall Street στις ΗΠΑ
των περιοριστικών μέτρων ανά τον
κόσμο ήταν το μερικό ή ολικό κλείσιμο
τω ν σ υ ν ό ρ ω ν , α ν α σ τ έ λ λο ν τα ς
τη διεθνή αεροπορική κίνηση και
καθηλώνοντας τον παγκόσμιο τουρισμό.
Από την 1η Ιανουαρίου, περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές
προχώρησαν σε χαλάρωση των
ταξιδιωτικών περιορισμών που
είχαν θέσει σε εφαρμογή λόγω της
πανδημίας, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Πολλοί όμως περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ, όπως διαπιστώνει
ο UNWTO. Για παράδειγμα, τα
σύνορα έχουν ανοίξει για ταξιδιώτες
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν ε θ ν ι κοτ ή τω ν ή
από ορισμένους προορισμούς. Οι
ταξιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να
κάνουν τεστ Covid προτού εισέλθουν
σε μια χώρα. Σε άλλες περιπτώσεις,
οι επισκέπτες πρέπει να τεθούν σε
καραντίνα κάποιων ημερών κατά την
άφιξή τους.

Αυξάνονται οι χαμένες θέσεις
εργασίας

Μια από τις μεγαλύτερες συνέπειες
της οικονομικής ύφεσης εξαιτίας της
πανδημίας είναι η απώλεια θέσεων
εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
O O ρ γ α ν ι σ μ ό ς Ο ι κο ν ο μ ι κ ή ς
Συνεργασίας και Ανάπτυξης εκτιμά
ότι οι επιπτώσεις του κορωνοϊού
στην απασχόληση είναι «δέκα φορές
μεγαλύτερη από ό,τι οι αντίστοιχες
επιπτώσεις στους πρώτους μήνες της
παγκόσμιας πιστωτικής κρίσης του
2008».
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το μεγαλύτερο βάρος επωμίζονται οι ευάλωτοι
ε ρ γ α ζό μ ε ν ο ι , όπω ς ο ι χα μ η λά
αμειβόμενοι, που συχνά εκτίθενται
στον κορωνοϊό εν ώρα εργασίας.

Εκτόξευση του κρατικού χρέους
Οι κυβερνήσεις αύξησαν τις
δαπάνες, ώστε να προστατεύσουν
θέσεις εργασίας και να στηρίξουν
εργαζομένους. Τα έως τώρα μέτρα
που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις ανά
τον κόσμο υπερβαίνουν τα 12 τρισ.
δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του
ΔΝΤ.
Ο «πακτωλός» μέτρων στήριξης
εκτόξευσε το δημόσιο χρέος σε νέα
ιστορικά υψηλά, αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει
να αποσύρουν πρόωρα τα μέτρα
στήριξης, υπογραμμίζει το ΔΝΤ.
«Με μεγάλο αριθμό εργαζομένων
χωρί δουλειά και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις να δίνουν μάχη επιβίωσης και 80 με 90 εκατ. ανθρώπους
να κινδυνεύουν να βρεθούν σε ακραία
φτώχεια φέτος εξαιτίας της πανδημίας,
είναι πολύ νωρίς για τις κυβερνήσεις
να αποσύρουν τα μέτρα στήριξης»,
αναφέρει το ΔΝΤ σε έκθεσή του.

Παρεμβάσεις των κεντρικών
τραπεζών

Στη μάχη για τη στήριξη της
παγκόσμιας οικονομίας συμμετείχαν
και οι κεντρικές τράπεζες μειώνοντας
τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα και παρέχοντας ρευστότητα
πολλών τρισ. δολαρίων μέσω των
προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ (FED), η πολιτική της οποίας
επηρεάζει τις οικονομίες ανά τον
κόσμο, μείωσε τα επιτόκια κοντά στο
μηδέν, ενώ δεσμεύθηκε να μην τα
αυξήσει μέχρις ότου επιτύχει το στόχο
για πληθωρισμό στο 2%. Αλλά και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε
τον Δεκέμβριο το έκτακτο πρόγραμμα
διαχείρισης της πανδημίας(PEPP)
κατά 500 δισ. ευρώ, στο 1,85 τρισ.
ευρώ.

"ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÅÑÃÁÔÉÊÏÓ ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ
ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐËÁÔÙÍ Ν.Α."

ÅÑÃÁÔÉÊÁ ÍÅÁ
αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια, ισπανικό αρχιπέλαγος στα
ανοικτά των ακτών της βορειοδυτικής Αφρικής.
Στα Κανάρια νησιά η Ισπανική κυβέρνησης σε συνεργασία
με την ΕΕ έχει στήσει ένα
στρατόπεδο προσωρινής παραμονής προσφύγων και μεταναστών.

Δικαστικός αγώνας
εργαζομένων

Τα συνδικάτα που εκπροσωπούν τους εργαζομένους της
Qantas θα πάνε στο Ανώτατο
Δικαστήριο επιδιώκοντας να
ανατρέψουν μια απόφαση ότι
οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται
αναρρωτική άδεια.
Στα τέλη Μαρτίου, περισσότεροι από 20.000 εργαζόμενοι
είχαν προσωρινά παυθεί λόγω
του COVID-19 και στερήθηκαν
του δικαιώματος αναρρωτικής,
αλλά ήταν ακόμα σε θέση να
πάρουν ετήσια άδεια, εφάπαξ
και την πληρωμή JobKeeper.
Η αεροπορική εταιρεία έχει
απολύσει άλλους 6000 εργαζόμενους, και αναθέτει σε υπερ-

γολάβους περίπου 2500 θέσεις
εργασίας εδάφους, καθώς φαίνεται ότι θα εξοικονομήσει 1
δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο
από το οικονομικό έτος 2023 και
μετά.

Απαγόρευση
πλαστικών στη Ν.Α.

Η Νότια Αυστραλία θα
προωθήσει την απαγόρευση
ο ρ ι σ μ έ ν ω ν π λα σ τ ι κώ ν μ ι α ς
χρήσης, όπως τα καλαμάκια και
τα μαχαιροπήρουνα.
Η νομοθεσία που απαγορεύει
την πώληση, την προμήθεια
και τη διανομή των προϊόντων
θεσπίστηκε τον Απρίλιο του
τρέχοντος έτους και ψηφίστηκε
από το πολιτειακό Κοινοβούλιο
τον Σεπτέμβριο.
Η κυβέρνηση της Ν.Α. είχε
αρχικά την πρόθεση να σταμ α τ ή σ ε ι τ ι ς π ωλ ή σ ε ι ς τ ω ν
προϊόντων από τα μέσα του
τρέχοντος έτους, αλλά η αλλαγή
καθυστέρησε επιβληθεί στα
εστιατόρια και καφετέριες λόγω
της εμφάνισης του κορονοϊού.
Η απαγόρευση θα τεθεί τώρα
σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021.
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“ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ”

Βράβευση ταινίας μικρού
μήκους του Σωκράτη Ρωμύλιου

Με το Ειδικό βραβείο της επιτροπής του 11ου Bridges International
Film Festival, βραβεύθηκε η ταινία
«Πάνω από τα σύνορα» του Σωκράτη
Ρωμυλίου, επιβεβαιώνοντας τις
προβλέψεις πολλών που είχαν
πιστέψει στην δύναμη της ταινίας.
Είναι το τρίτο βραβείο που κατακτά η
ταινία ενώ αριθμεί ήδη 7 συμμετοχές
σε διεθνή Φεστιβάλ.
Το Bridges International Film
Festival πραγματοποιήθηκε υπό την
Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού ενώ τιμώμενο πρόσωπο
ήταν η βραβευμένη με Όσκαρ
ηθοποιός Ολυμπία Δουκάκη η οποία
έλαβε το βραβείο Life Achievement
Award.
Η υπόθεση εν τάχει έχει ως εξής:
Η ιστορία διαδραματίζεται σε
ένα ελληνικό νησί του Αιγαίου, το
οποίο δέχεται χιλιάδες πρόσφυγες
καθημερινά. Η Έλλη είναι μια
νεαρή κοπέλα που ερωτεύεται ένα
πρόσφυγα από τη Συρία.
Σύντομα όμως αρχίζει να αντιμετωπίζει τη ξενοφοβία, το ρατσισμό
και την προκατάληψη, αφού αυτή
η σχέση κρίνεται από πολλούς, ως
ακατάλληλη. Η ίδια θα κληθεί σύντομα να επιλέξει ανάμεσα στις κοινωνικές επιταγές και στην ελευθερία.
Πρωταγωνιστούν οι Χριστίνα
Μαθιουλάκη, Πάνος Μπόρας, Μαρία
Ελευθεριάδη, Έλενα Τσούνου, Ισμήνη
Τσαπαλιάρη, Στέλιος Παρασκευάς,
Γιώργος Μαργέλος και Maggie
Popesku.
Σε αυτή την περίοδο τεράστιων
παγκόσμιων αλλαγών, η ταινία «Πέρα
από τα σύνορα» είναι μία ηχηρή
καλλιτεχνική απάντηση. Υπερβαίνει
γεωγραφικές, πολιτικές και γλωσσικές
διαφορές για να αφηγηθεί μία ιστορία

για την ανθρώπινη φύση που μας
ενώνει και για να υπενθυμίσει τα εκατομμύρια εκτοπισμένων ανθρώπων,
που είναι πιο ευάλωτοι από ποτέ εν
μέσω αυτής της παγκόσμιας πανδημίας.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα
βραβεία «Χρυσή Αφροδίτη» του 15ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Κύπρου πραγματοποιήθηκαν με
μεγάλη επιτυχία διαδικτυακά στις 24
Νοεμβρίου.
Ανάμεσα στις ταινίες που βραβεύτηκαν ήταν και η ταινία μικρού μήκους
«Above the borders» («Πάνω από
τα σύνορα») του Έλληνα σκηνοθ έ τ η Σ ω κ ρ ά τ η Ρ ω μ ύ λ ι ο υ πο υ
απέσπασε το βραβείο Καλύτερης
Κινηματογράφησης (Best Short
Veteran’s Cinematography) και το
Β’ Ειδικό Βραβείο Κριτών για ταινία
μικρού μήκους (B’ Special Jury Prize
at a Veteran’s Short Film).

ΤΟΥΡΚΙΑ

Εκρήξεις σε πυρηνικό εργοστάσιο

Δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν
στο Πυρηνικό Εργοστάσιο Ακούγιου
στην Τουρκία το απόγευμα της
Τρίτης 19 Ιανουαρίου προκαλούν
έντονη ανησυχία, προβληματισμό
και σωρεία ερωτημάτων για το
τι κάνει η διεθνής κοινότητα για
την επερχόμενη λειτουργία του
πυρηνικού σταθμού.
Aπό τις εκρήξεις στην Τουρκία,

ακριβώς απέναντι της Κύπρου
προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε
σπίτια και θερμοκήπια, έσπασαν
παράθυρα και πόρτες στην γύρω
περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει
γίνει γνωστή η αιτία.
Ο εν λόγω πυρηνικός σταθμός
αποτελεί απειλή όχι μόνο για την
Τουρκία και την Κύπρο αλλά και για
όλη τη γύρω περιοχή.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το ενεργειακό πλέγμα της γης

συνέχεια από σελ. 2
του Χάνσον, εκεί δηλ που βρίσκεται ο
βόρειος μαγνητικός πόλος, οι πυραμίδες
του Ζιάν στην Κίνα, η Χαμακούλια
στην Χαβάη, όπου εξαφανίσθηκε το
τηλεμεταφερόμενο δελφίνι, τα νησιά
Μπίμινι όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα
κυκλώπεια τείχη, η κοιλάδα Νάζκα στο
Περού, η νήσος Πασχα η Ανταρκτική και
η Γκαμπόν, εκεί δηλ που ανακαλύφθηκαν
φυσικοί πυρηνικοί αντιδραστήρες.
Στην επιφάνεια της γης υπάρχει ένα
αιθερικό πλέγμα μεταφοράς και
διαδόσεως της ενέργειας, και το πλέγμα
αυτό προκαλεί την συγκέντρωση της
ενέργειας σε συγκεκριμένους τόπους,
και δεν επιτρέπει την διάχυσή της σε
άλλους τόπους. Το πλέγμα αυτό δεν
προκαλούσε παρέκκλιση της ηλεκτρικής
ή μαγνητικής ενέργειας, αλλά και της
ζωτικής ενέργειας και της πνευματικής
ψιονικής ενέργειας. Το συμπέρασμα
ήταν ότι όταν η ενέργεια κινείται μέσα
στα μέταλλα, γίνεται ηλεκτρισμός ή
μαγνητισμός. Όταν κινείται μέσα σε
ζωντανό σώμα, γίνεται βιοενέργεια.
Όταν κινείται στο κενό είναι φωτόνια,
και όταν κινείται στον αέρα είναι ήχος.
Με την μεταβολή της ενέργειας στα μη
υλικά πεδία, όπως είναι η πληροφορία,
έχουμε την δημιουργία σκεπτομορφών
ή memes, και τελικά του πεδίου της
θελήσεως, το οποίο είναι το πνευματικό
πεδίο, όπου έχουμε την δημιουργία
ζωντανών οντοτήτων ή συνειδήσεων.
Αυτές οι θεωρίες πλέον αγγίζουν τα όρια
του αποκρυφισμού. Ένα πρόγραμμα του
Αμερικανικού στρατού το 1980 ονόμασε
τους ψιονικούς στρατιώτες του jedi. Ένας

άλλος μετασχηματισμός ενέργειας που
μπορεί να παράξει την ύλη. Η ύλη δηλ
παράγεται από την συμπύκνωση της
ενέργειας. Δηλ η ύλη πέφτει σε χαμηλότε
ρους κραδασμούς( συχνότητα). Αλλά η
απελευθέρωση της ενέργειας από την
ύλη, προκα λεί πάντα ένα βίαιο κρότο,
ανάφλεξη. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε
ενέργεια, που έχει συμπυκνωθεί σε ύλη,
και θα μετατραπούμε πάλι κάποια στιγμή
σε ενέργεια, με μία βίαιη εκφόρτιση,που
ονομάζουμε θάνατο. Αφού καταλάβαμε
τα βασικά μυστικά της ροής της
ενέργειας, τοποθετήσαμε ράβδους
μετάλλου σε πενταγωνικό σχηματισμό
γύρω από μία άγονη περιοχή, τους
δέσαμε με χάλκινο σύρμα, και η περιοχή
έγινε γόνιμη. Τοποθετήσαμε ισχυρούς
ηλεκτρομαγνήτες σε χώρους που
τέμνοταν με τις μαγνητικές γραμμές
μιας περιοχής, και σκοτώσαμε δένδρα
και ποντικούς, χωρίς να χρειασθεί να
ψεκάσουμε με φάρμακα, ούτε καν να
πλησιάσουμε κοντά. Απλά οδηγήσαμε
την ενέργεια ανάμεσά τους.
Μία άλλη παρατήρησή τους ήταν
ότι τα φαινόμενα της τηλεπάθειας,ESP,
remote viewing ή πρόβλεψη γεγονότων
σχετιζόταν πάντα με συγκεκριμένες
θέσεις και προσανατολισμού που έχουν
σχέση με το πλέγμα. Ένας πειραματιστής
μπορούσε να μεταδώσει πιο εύκολα την
σκέψη του σε ένα διάμεσο=medium,
εάν και οι δύο βρισκόταν πάνω σε μία
γραμμή του ενεργειακού πλέγματος,
ενώ υπήρχαν θέσεις που ακόμη και το
ισχυρότερο μέντιουμ έχανε τις ικανότητές
του.

Δημ. Θεοδωρίδης, ΑΔΕΛΑΙΔΑ
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Ðáí-ÉêáñéáêÞ Áäåëöüôçôá Í.Á. “Ï Éêáñïò”
ÃñÜöåé:

ÐáíÜãïò Ðáðáãåùñãßïõ
ÌÅÑÏÓ B’
Ãéá íá âñßóêïíôáé ðéï êïíôÜ ï
Ýíáò óôïí Üëëï, ìáæß óôç ÷áñÜ êáé
áíôÜìá óôç ëýðç ôïõò êáé ãéá íá ìçí
ðáñáóõñèïýí áðü ôïí ïäïóôñùôÞñá ôçò áöïìïßùóçò, ôï ÌÜñôç
ôïõ 1958, íåïöåñìÝíïé Êáñéþôåò
áðü ôçí ðáôñßäá êáé áðü õðáßèñéåò
ðåñéï÷Ýò ôçò Áõóôñáëßáò, üðùò ôï
Ðïñô Ðßñé, Ðïñô Ëßíêïëí, Ìéëôæïýñá
êáé áðü áëëïý, åäþ óôçí ÁäåëáÀäá
üðïõ æïõí ïé ðåñéóóüôåñïé, ßäñõóáí
ôçí Ðáí-ÉêáñéáêÞ Áäåëöüôçôá
Áõóôñáëßáò “Ï Éêáñïò”.
Ôï ðñþôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
ôï áðïôÝëåóáí ïé êÜôùèé:
ÊáñáðÝôçò ÉùÜííçò (Ðñüåäñïò),
ÊáñáðÝôçò Âáóßëçò (Á/ðñüåäñïò),
Êáëáìðüãéáò ÐáñÜó÷ïò (ÃñáììáôÝáò) êáé ËåóóÝò ÊïóìÜò (Ôáìßáò).
Óýìâïõëïé ïé ÂáóéëÜêçò ÓôáìÜôçò,
ÊáëáìÜñáò ÓôáìÜôçò, ÔóáíôÝò
Çëßáò, Ãñüíèïò ÐáíôåëÞò, Ôóïýíçò
Ãåþñãéïò.
Óêåýèçêáí ïñèÜ óáí ãíÞóéïé êáé
êáëïß ðáôñéþôåò ðùò åíùìÝíïé - ùò
“ïýëïé åìåßò åöÝíôç” - üðùò ëÝåé êáé
Ýíá äéêü ôïõò ñçôü, èá ìðïñïýóáí
áðïôåëåóìáôéêüôåñá íá óõìðáñáóôÝêïíôáé óôéò áðñüïðôåò áíÜãêåò
ôùí åäþ Éêáñßùí êáé ôùí ÅëëÞíùí
ãåíéêüôåñá.
Ìáæé èá äéáóêÝäáæáí ôéò ðßêñåò
ôçò îåíçôåéÜò ôïõò êáé óõíÜìá èá
ìðïñïýóáí íá öáíïýí ÷ñÞóéìïé
êáé óôéò ðïëëáðëÝò áíÜãêåò ôçò
Éêá-ñßáò. Éäéáßôåñá èá âïçèïýóáí
ôï íåüêôéóôï ôüôå Ðáíéêáñéáêü
Íïóï-êïìåßï ôïõ ïðïßïõ Ýãéíáí
èåñìïß õðïóôçñéêôÝò êáé åõåñãÝôåò.
Åóôåé-ëáí ìÜëéóôá êáé ôçí ðñþôç
ôïõò ðñïóöïñÜ, 200 ëßñåò Áããëßáò,
ìüëéò Ýîé ìÞíåò ìåôÜ ôçí ßäñõóç ôçò
Áäåëöüôçôáò.
Ïé äùñåÝò áõîÞèçêáí ÷ñüíï ìå
ôï ÷ñüíï êáé ìÝ÷ñé óÞìåñá ôá ÷ñÞìáôá ðïõ óôÜëèçêáí óôï íïóïêïìåßï, óôï ãçñïêïìåßï Éêáñßáò êáé
ãéá äéÜöïñïõò Üëëïõò êïéíùöåëåßò
óêïðïýò, õðïëïãßæïíôáé óå äåêÜäåò
÷éëéÜäåò äïëëÜñéá.
Áðü ôç ìåëÝôç ôùí áñ÷åßùí ôçò
Áäåëöüôçôáò, ìéá öéëüðïíç åñãáóßá ðïõ Ýãéíå áðü ôï áêïýñáóôï
ìÝëïò êáé åðßôéìï ðñüåäñï ÃéÜííç
ÐáíôåëÜäç, âëÝðåé êáíåßò îåêÜèáñá
ôçí ðïëýôéìç êáé ðïëõäéÜóôáôç
äñÜóç ôçò Áäåëöüôçôáò, êÜôé ðïõ
óõíå÷ßæåôáé êáé óÞìåñá ìå áìåßùôï
åíäéáöÝñïí.
Ðáñáôçñïýìå áêüìç üôé áí êáé
ç öéëáíèñùðßá ôçò åðåêôåßíåôáé
óå ðïëëïýò ôïìåßò, ðáñÝ÷åôáé ìå
áðëï÷åñéÜ óå üóïõò ôçí Ý÷ïõí
áíÜãêç êáé ÷ùñßò äéáêñßóåéò.
Åêôüò áðü ôéò ãåííáéüäùñåò
ðñïóöïñÝò óôï íïóïêïìåßï êáé
ãçñïêïìåßï Éêáñßáò ðïõ Þäç
áíáöåñèÞêáìå, óçìáíôéêÞ Þôáí
êáé ç âïÞèåéá $13,451 ãéá ôïõò ðõñïðáèåßò ôïõò íçóéïý, ç âïÞèåéá
$5,000 ðñïò ôï Åëëçíéêü Ãçñïêïìåßï ÁäåëáÀäáò (Ridleyton), ç óõíå÷Þò õðïóôÞñéîç êáé óõìðáñÜóôáóç
ðñïò ôçí ðïäïóöáéñéêÞ ïìÜäá
“Éêáñïò” êáèþò êáé ç áìÝñéóôç

The Pan-Ikarian
Brotherhood of SA Inc.
Edited by Michael Tsounis
PART 2
The story of every migrant group
is unique. This is certainly true in the
case of the Icarians whose story by
Panagos Papageorgiou. From his
Greek text we learn quite a lot about
their contribution through their own
organisation which was founded in
1958. By this time Adelaide's Icarian
community had increased substantially through immigration from Icaria
but also from our own countryside
centres where Icarians had settled in
the earlier part of the twentieth century - Port Pirie, Port Lincoln in SA
and Mildura (Victoria) being some of
these centres.
Recipients of the Icarians' generous contributions included all
of Adelaide's public hospitals,
Riddleyton Home for the Aged (one
donation was $5,000), fire victims in
Icaria itself ($13, 451), the Ikaros soc-

çèéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ óõìðáñÜóôáóç ðñïò ôçí ÅëëçíéêÞ Ïñèüäïîç
Êïéíüôçôá Íüôéáò Áõóôñáëßáò.
Åäþ, ãéá ôçí éóôïñßá, áîßæåé íá
áíáöåñèåß üôé Ýíáò áðü ôïõò 16
éäñõôÝò ôçò Êïéíüôçôáò, óôç óõíåäñßáóç ôïõ 1930 Þôáí êáé ï Êáñéþôçò, Çëßáò ÌïõñóåëÜò áðü ôï
÷ù-ñéü ÌÜñáèï.
Áîéüëïãåò åßíáé åðßóçò êáé ïé
ðñïóöïñÝò óå äéÜöïñá ÁõóôñáëéáíÜ Þ Üëëá éäñýìáôá, ïñãáíþóåéò
êáé åðéôñïðÝò. Ïðùò ãéá ðáñÜäåéãìá ôï Íïóïêïìåßï Ðáßäùí, Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÁäåëáÀäáò, Åñõèñü
Óôáõñü, óå éäñýìáôá ãéá ðáéäéÜ
ìå åéäéêÝò áíÜãêåò óå Ýñåõíåò ãéá
êáôáðïëÝìçóç äéáöüñùí áóèåíåéþí, ãéá ïñöáíÜ ôïýñêéêçò
åéóâïëÞò óôçí Êýðñï êáé ÅðéôñïðÝò
Êõðñéáêïý Áãþíá, âïÞèåéá óå
óåéóìüðëçêôïõò êáé öïéôçôÝò,
êáèþò êáé óå åðéôñïðÝò ãéá õðïóôÞñéîç áíÝñãùí. Ìå Ýîïäá ôçò Áäåëöüôçôáò äéåõêïëýíèçêå êáé ç ìåôÜâáóç áóèåíÞ áðü ôçí Éêáñßá ãéá
åã÷åßñçóç óôçí ÁìåñéêÞ.
Åäþ, èá óôáìáôÞóïõìå ì’ áõôÜ,
ãéáôß ìüíï áðü ôá ëßãá ðáñáäåßãìáôá ðïõ åêèÝóáìå ìðïñåß êáíåßò
åýêïëá íá óõìðåñÜíåé üôé ç ÐáíÉêáñéáêÞ Áäåëöüôçôá óáí öéëáíèñùðéêüò êáé êïéíùíéêüò ïñãáíéóìüò - ìÝóá óôá ìÝôñá ôïõ äõíáôïý
- óôÜèçêå Üîéá óôçí áðïóôïëÞ ôçò.
Ãéá üëá âÝâáéá ÷ñåéÜóôçêå
äïõëåéÜ êáé áöïóßùóç. Ôï Ýñãï ôçò
äéåõêïëýíèçêå êáôÜ ðïëý ìå ôçí
áãïñÜ ôïõ ïéêÞìáôïò “Êáñéþôéêï
Óðßôé” Þ “Éêáñïò ×ùë” üðùò ðïëëïß
ôï îÝñïõí, óôï 22 - 24 Arthur Street,
Unley.
Ôá åãêáßíéá Ýãéíáí óôéò 19 Éïõëßïõ 1986 êáé óôïí ãçñáéü ðëÝïí êáé
ðñþôï ðñüåäñï ôçò Áäåëöüôçôáò
ÃéÜííç Æ. ÊáñáðÝôç, åäþèç ç ôéìÞ
íá ôï áíïßîåé, âïçèïýìåíïò êáé áðü
ôïõò ÓôáìÜôç ÂáóéëÜêç, ×áñßëáï
ÊïôæáìÜíç, Ãåþñãéï Ôóïýíç êáé
ÓôáìÜôç ÊáëáìÜñá (öùôïãñáößá).
Ôï Éêáñïò ×ùë, åßíáé Ýíá áðü ôá
ìåãáëýôåñá ÅëëçíéêÜ ÷ùë ôçò ÁäåëáÀäáò ìåôÜ ôï Êïéíïôéêü Ïëýìðéê
×ùë.
ÁãïñÜóèç ìå ôïí ïâïëü üëùí
ôùí Êáñéùôþí êáé áíáêáéíßóèç ìå
ôç äéêÞ ôïõò ðñïóùðéêÞ åñãáóßá êáé
ïéêïíïìéêÞ ðñïóöïñÜ ãé’ áõôü êáé
üëïé åßíáé õðåñÞöáíïé.
Óå ïíüìáôá äùñçôþí äåí Ý÷ïõìå
ðñüèåóç íá áíáöåñèïýìå åêôüò
áðü ôá ïíüìáôá ôùí áäåëöþí ÃéÜííç êáé Íßêïõ ÔóáðáëéÜñç êáé ÓôáìÜôç ÂáóéëÜêç, ðïõ ìüíï ïé Éêáñéþôåò èá ãíùñßæïõí ãéáôß ôïõò áíáöÝñïõìå.
Ïëåò ïé åêäçëþóåéò ôþñá ãßíïíôáé åêåß, óôï Êáñéþôéêï Óðßôé êáé
ôá ìçíéáßá ãåýìáôá êáé ôá ãåýìáôá
óõíôáîéïý÷ùí êáé çëéêéùìÝíùí.
Åêåß ãéïñôÜæåôáé êáé ôï ÐÜó÷á,
üðùò áêñéâþò ãéïñôÜæåôáé êáé óôç
ÍéêáñéÜ, ìå êýñéï öáãçôü, âñáóôü
ñáóêü (Üãñéï äçëáäÞ êáôóßêé) êáé
æùìü, ðñüèåóç üðùò ôçí ëÝãïõí,
ïíïìáóßá ðïõ Ý÷åé ôéò ñßæåò ôçò
óôïõò ðñþéìïõò ÷ñéóôéáíéêïýò
÷ñüíïõò.
Ìå ëáìðñüôçôá ãéïñôÜæåôáé

êáé ç ðñùôï÷ñïíéÜ. Áöïý ðñþôá
Ý÷ïõí öñïíôßóåé íá ãõñßóïõí üëá
ôá Êáñéþôéêá óðßôéá, ìáæß ìå ôïí
Áç Âáóßëç, íá ôïõò ôñáãïõäÞóïõí
ôá êÜëáíôá, íá ôïõò ìïéñÜóïõí
ôá êáëáíôÜñéá êáé íá åõ÷çèïýí óå
üëïõò ðñïóùðéêÜ ôá “÷ñüíéá ðïëëÜ
êáé êáëÞ ÷ñïíéÜ”.
ÊÜôé ðáñüìïéï ãßíåôáé êáé ìå ôéò
áðüêñéåò. Óõíçèßæïõí ìáóêáñåìÝíïé Üíäñåò êáé ãõíáßêåò íá åðéóêÝðôïíôáé ôá óðßôéá ôùí Êáñéùôþí,
íá ôñáãïõäïýí äéÜöïñá ôñáãïýäéá
ãéá ôïõò íïéêïêõñáßïõò, Üëëïôå
êïëáêåõôéêÜ êáé Üëëïôå ðåéñá÷ôéêÜ
ãéá íá æåóôáßíïõí ôçí áôìüóöáéñá
êáé íá öåýãïõí áöïý ðñþôá ãßíïõí
ôá áíÜëïãá êåñÜóìáôá óýìöùíá
ðÜíôá ìå ôçí åõ÷áñßóôçóç ôïõ
êáèåíüò.
ÅèíïôïðéêÞ ÃéïñôÞ ôçò Éêáñßáò,
ðïõ ãéïñôÜæåôáé êáé åäþ ìå êÜèå
åðéóçìüôçôá, åßíáé ç 17ç Éïõëßïõ,
çìÝñá ôçò ÉêáñéáêÞò ÅðáíÜóôáóçò
êáé ôçò áðåëåõèÝñùóçò ôïõ íçóéïý
áðü ôïõò Ôïýñêïõò ôï 1912, üðùò
êáé ðñïáíáöÝñáìå. Óôçí åîÝãåñóç
áõôÞ, Ýðåóå ðïëåìþíôáò çñùéêÜ
ï Ãåþñãéïò Óðáíüò áðü ôï ÷ùñéü
ÊÜìðïò, ðïõ Þôáí êáé ï ìïíáäéêüò
íåêñüò.
Ôï óçìåñéíü óõìâïýëéï ôçò
ÉêáñéáêÞò Áäåöëüôçôáò áðïôåëïýí
ïé êÜôùèé:
Ãñüíèïò ÉùÜííçò (Ðñüåäñïò),
ÂïõäáíôÜò Êùíóôáíôßíïò (Á/Ðñüåäñïò), ÔóáñíÜò èåüäùñïò (Ã. ÃñáììáôÝáò), Ìáõñïãéþñãçò Çëßáò (Ôáìßáò) êáé ìÝëç ïé Êáëáìðüãéáò Âáóßëåéïò, Êáëáìðüãéáò Ëåùí., ÊáãéÜöáò ×., ÐáíôåëÜäçò ÉùÜííçò, ÓðÝçò
ÈÝìçò, ÔóïõñÞò Á., Ðáðáæá÷áñïõäÜêçò Â.
Êáé ï äñüìïò óõíå÷ßæåôáé... ÓéãáëÜ êé áèüñõâá... êáé ôïýôï ãéáôß ï
Êáñéþôçò ðéóôåýåé üôé üðïéïò ðÜåé
óéãÜ, ÷ùñßò öáñöáñéóìïýò êáé
áõôïäéáöçìßóåéò, ïðùóäÞðïôå
èá ðÜåé êáé ìáêñéÜ. ÊÜðùò Ýôóé
èá ðßóôåõáí êáé ïé ðñùôïðüñïé
üôáí áðïöÜóéóáí ôçí ßäñõóç ôçò
ÉêáñéáêÞò óôéò 23 ôïõ ÌÜñôç ôïõ
1958.

Αρρηκτα συνδεδεμένη ήταν πάντοτε η Ικαριακή Αδελφότητα με την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας. Η φωτογραφία έξω από τον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών μετά από τον εορτασμό της
απελευθέρωσης της Ικαρίας από τον οθωμανικό ζυγό. Ο τότε πρόεδρος
Γιάννης Παντελάδης και μέλη της αδελφότητας μαζί με τον τότε ηγέτη της
Αυτοκεφάλου Επίσκοπο Χριστιανουπόλεως

Εθελοντές της Ικαριακής Αδελφότητας σε ώρα εργασίας στην κουζίνα του
χωλ για εκδήλωση του συλλόγου

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí åðßóêåøç óôçí ÉêáñéáêÞ Áäåëöüôçôá Í.Á. ôï 1998, ôïõ ÍïìÜñ÷ç ÓÜìïõ êáé Éêáñßáò ê. Âáñäßêïõ,
ôïõ Ìçôñïðïëßôç ê. ÅõóÝâéïõ, ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÓÜìïõ ê. Ãñýëïõ êáé ôïõ âïõëåõôÞ ê. ÊáñáìçíÜ. Óôç öùôïãñáößá
äéáêñßíïíôáé åðßóçò ìáæßôïõò, ôï ôüôå Ä.Ó. êáé ðáëáéïß ðñïÝäñïé, ìåôáîý ôùí ïðïßùí ïé Âáóßëçò Ãñüíèïò, ÃéÜííçò
ÐáíôåëÜäçò, ÓôáìÜôçò ÂáóéëÜêçò, ÐáñÜó÷ïò Êáëáìðüãéáò êáé Íßêïò ÔóáðáëéÜñçò. Åðßóçò äéáêñßíåôáé êáé ï Ã.
ÃñáììáôÝáò ôçò ÅëëçíéêÞò Ïñèüäïîçò Êïéíüôçôáò Í.Á. ÇËßáò Ìáõñïãéþñãçò

The Greek community organisations of SA

From the official opening of the Ikaros Hall, 19 July 1986, by members
of the first executive committee of the Pan-Ikarian Brotherhood of SA.
From left: Stamatis Kalamaras, Stamatis Vasilakis, John Karapetis,
Harilaos Kotzamanis and George Tsounis
cer team and above all financial contributions to purchase and complete
the Ikaros Hall.

We also learn that collective
work to serve social needs has
been an important element in the

history of Icarians in their contributions to Australia and their homeland. (See the photograph of volunteers working on Icaria's first
hospital which was also supported
by Australia's Icarians as well as
American Icarians). There was
a lot of volunteer work over a long
period of time associated with the
Ikaros Hall, something which is still
proceeding. The volunteers were
numerous. Among them were builders, cement workers and several
carpenters whose work is easily discerned around the hall. Some fine
woodwork went to make the bar and
the cabinets for books and artifacts.
Caring for and honouring the elderly is yet another important element
of Icarian culture. Younger members of the Icarian fraternity are to
be seen cooking for and serving the
elderly several times every month in
the Ikaros Hall. (See also the photograph of a function in 1986 to honour

five members of the fraternity's first
management council.)
Quite a few Icarians have become
artists in Adelaide and are contributing to the visual arts, music and literature of the community as a whole.
The musicians are certainly contributing to the traditional Icarian dance
in social gatherings. This dance,
which is sometimes chanted, has
many verses one of which says:
"Dance, dance, let's be free
let your skirt catch the breeze."
Their cultural activities also
include celebrating annually
their own independence from
the Ottoman Turks (17 July), the
Pramneios Wine Festival, Christmas
and New Year. There also are the
occasional art exhibitions plus music
activities such as when the Meraki
ensemble featuring traditional instruments (bouzouki, violin, oud, baglamas, tzouras, toumberleki) play at
social dances.
(In the next issue we will host the
story of the Western Macedonian
Brotherhood which was compiled by
Michael Papazoglou.)
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200 Χρόνια από την Επανάσταση του 21
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Αλήθειες και διδάγματα από το 1821

Εχουν περάσει 200 χρόνια
από τότε που οι υπόδουλοι
Ελληνες ξεσηκώθηκαν για να
κατακτήσουν την ελευθερία
τους. Εκείνη την ελευθερία
που ο άγνωστος συγγραφέας
της "Ελληνικής Νομαρχίας"
προσδιορίζει ως "αναγκαιοτέρα
και από την ιδίαν ύπαρξιν εις
τον άνθρωπο".
Εκείνη την ελευθερία που
ύμνησε με την αξεπέραστη
ποίησή του ο Διονύσιος Σολωμός. Εκείνη την ελευθερία για
την οποία δόθηκαν εκατόμβες
θυσιών.
Το πέρασμα του χρόνου
δεν ξεθωριάζει το μεγαλείο
του 1821, γιατί στέκει πάντα η
κορυφαία στιγμή στη νεώτερη
ελληνική ιστορία. Μόνο το έπος
της Αλβανίας και της Εθνικής
Αντίστασης κατά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο μπορούν
να συγκριθούν σε σημασία και
μεγαλοσύνη με τον ξεσηκωμό
του '21.
Τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα χαρακτηρίζονται πάντα
από τη διαχρονικότητά τους.
Η απόσταση που μας χωρίζει
α π ό α υ τά δ ε ν ε μ πο δ ί ζ ε ι
καθόλου να γίνονται σημεία
αναφοράς από τα οποία
αντλούμε δύναμη και διδάγματα για σύγχρονους αγώνες».
«Κάθε σημαντικό ιστορικό
γεγονός είναι πολυδιάστατο.
Τον κανόνα τούτο επιβεβαιώνει
και η Επανάσταση του 1821.
Αναμφίβολα στο Εικοσιένα
δεσπόζουσα θέση κατέχει η
εθνικοαπελευθερωτική του
διάσταση. Το μέγα και κύριο
ζητούμενο ήταν η αποτίναξη
του οθωμανικού ζυγού, η
εθνική απελευθέρωση και
η δημιουργία ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους. Από την
άλλη, όμως, όπως κάθε επανάσταση, έτσι και το Εικοσιένα
είχε και την κοινωνική του
διάσταση. Πολύ σωστά, ο
Δημήτρης Φωτιάδης, ο κατ'
εξοχήν ιστορικός του '21 αλλά
και ο άνθρωπος που με τη
ζωντάνια και τις αλήθειες της
γραφής του έκανε την ιστορία
κτήμα του απλού ανθρώπου,
υπογραμμίζει τα εξής: "Βασικά
βέβαια ο αγώνας του Εικοσιένα
ήταν εθνικοαπελευθερωτικός.
Να γλιτώσει ο τόπος από την
τούρκικη σκλαβιά. Το ν' αρνηθούμε, όμως, και το κοινωνικό
περιεχόμενό του, στέκεται
διαστρέβλωση της αλήθειας".
Η εθνικοαπελευθερωτική
και η κοινωνική διάσταση του
Εικοσιένα βρίσκονται σε μια
τόσο στενή διαλεκτική σχέση
μεταξύ τους, που δύσκολα
κανένας μπορεί να τις διαχωρίσει. Η μια γεννά την άλλη.
Η μια συμπληρώνει την άλλη.
Η μια δεν θα μπορούσε να
υπάρξει χωρίς την άλλη.
Στους σκοτεινούς αιώνες
της δουλείας ο πόθος για την
ελευθερία δεν εγκατέλειψε
ποτέ τους Ελληνες. Αυτός ο
πόθος μαζί με την οργή και την
απόγνωση, πολλές φορές μαζί
και με τις απατηλές υποσχέσεις
των ξένων, οδήγησε σε σειρά
εξεγέρσεων. Εξεγέρσεις που
όλες είχαν την ίδια κατάληξη.
Πνίγηκαν στο αίμα αποδεικνύοντας ότι ο έρωτας για
την ελευθερία από μόνος
του δεν είναι αρκετός για την
κατάκτησή της. Χρειάζεται να
ωριμάσουν και οι απαραίτητες
αντικειμενικές συνθήκες. Στα
μέσα του 18ου αιώνα, στα
σπλάχνα της ελληνικής κοινωνίας, άρχισαν με γοργούς
ρυθμούς να αναπτύσσονται
εκείνες οι κοινωνικο-οικονομικές διεργασίες πάνω στις
οποίες στηρίχθηκε η εθνογένεση του νέου ελληνισμού.
Δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κα ν σ τ έ ρ ε ε ς
αντικειμενικές, υλικές προϋποθέσεις που επέτρεψαν πλέον
το όραμα της ελευθερίας να
συγκεκριμενοποιηθεί, να καταστεί συνειδητός πολιτικός
στόχος, να επιδιωχθεί με οργανωμένο αγώνα. Πάνω απ' όλα
επέτρεψαν το όραμα να γίνει
πραγματικότητα.

Φορέας του καινούργιου
ήταν η νεαρά τότε και προοδευτική για τα δεδομένα
της εποχής της αστική τάξη,
έμποροι και πραματευτάδες,
τεχνίτες και βιοτέχνες, καραβοκύρηδες και ναυτικοί. Αυτοί
ανέλαβαν το καθήκον της
ιδεολογικο-πολιτικής και της
υλικοτεχνικής προετοιμασίας,
οργάνωσης και καθοδήγησης
της Επανάστασης. Μέσα από
τις γραμμές τους ξεπήδησε
η Φιλική Εταιρία, με την
ίδρυση της οποίας ξεκίνησε
η αντίστροφη μέτρηση προς
τον μεγάλο ξεσηκωμό. Δεν
πρέπει ακόμα να ξεχνούμε
πως η αστική τάξη της εποχής
ήταν φορέας μιας καινούργιας
επαναστατικής ιδεολογίας
και κοσμοαντίληψης, πηγή
της οποίας στάθηκε η μεγάλη
γαλλική αστική επανάσταση.
Δίκαια λοιπόν ο Κολοκοτρώνης
σημειώνει "Η γαλλική επανάστασις και ο Ναπολέων έκαμε,
κατά την γνώμη μου, να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου".
Βέβαια, η γαλλική επανάσταση και ιδιαίτερα οι ναπολεόντειοι πόλεμοι εξέθρεψαν και κάποιες αυταπάτες.
Οτι δηλαδή η ελευθερία θα
μπορούσε ναρθεί ως αποτέλεσμα της προέλασης του
Ναπολέοντα. Γρήγορα όμως
οι αυταπάτες διαλύθηκαν και,
όπως γράφει ο υπασπιστής
του Κολοκοτρώνη, ο Φωτάκος,
αφού είδαν οι υπόδουλοι λαοί
"ότι ο Ναπολέων εφρόνει
δεσποτικώς λησμονήσας τας
αρχάς της επαναστάσεως,
απελπίσθησαν από την
Γαλλία, και ήρχισαν μόνοι των
να σκέπτονται και να συνεννοούνται περί της ελευθερίας
των". Εδώ ακριβώς είναι που
ο Ξάνθος και οι συναγωνιστές
του Σκουφάς και Τσακάλοφ
συλλαμβάνουν την ιδέα της
Φιλικής Εταιρείας "σκοπόν
αμετάτρεπτον έχουσαν την
ελευθερίαν της Πατρίδος διά
να ενεργήσωσι μόνοι των
ότι ματαίως ήλπιζον από την
φιλανθρωπίαν των χριστιανών
βασιλέων".
Με τα δεδομένα εκείνης
της εποχής η αντίθεση ανάμεσα στην τυραννική οθωμανική αυτοκρατορία και τους
υπόδουλους Ελληνες δεν
υπήρχε άλλος τρόπος να λυθεί
παρά με τον ένοπλο αγώνα
των ίδιων των Ελλήνων. Ισως
να ακούεται παράξενα, που
εμείς οι οποίοι πρωτοστατούμε
στην ειρηνική επίλυση του
Κυπριακού και την ειρηνική
επανένωση της πατρίδας μας
δικαιώνουμε την απόφαση
των Φιλικών για ένοπλη
επανάσταση και επικρίνουμε
όπως και ο Παπαφλέσσας τη
διστακτικότητα των προυχόντων. Η διαλεκτική και ο
ιστορισμός είναι αρετές της
μαρξιστικής σκέψης που μας
επιτρέπουν να βλέπουμε
τις διαφορές ανάμεσα στις
εποχές, να κατανοούμε τις
συγκεκριμένες συνθήκες της

κάθε εποχής, της κάθε περιοχής και της κάθε χώρας, και να
μην μεταφέρουμε μηχανιστικά
τα δεδομένα μιας εποχής σε
μια άλλη, ή και της μιας χώρας
σε μια άλλη».

Στα πεδία των μαχών
γράφτηκε ιστορία

«Ο ένοπλος αγώνας, λοιπόν, ήταν μία σκληρή αλλά
επιβεβλημένη επιλογή. Ηταν η
μόνη επιλογή που μπορούσε
να οδηγήσει στην ελευθερία.
Κατά συνέπεια, η αναμέτρηση
με τους Οθωμανούς Τούρκους
στα πεδία των μαχών σε
στεριές και θάλασσες, κατέστη
το κύριο περιεχόμενο της
ελληνικής επανάστασης και
σφράγισε την εξέλιξή της. Στα
πεδία των μαχών γράφτηκε
ιστορία. Μια ηρωική και ένδοξη
ιστορία. Στο Δραγατσάνι, τα
Δερβενάκια, την Αλαμάνα,
τη Γραβιά, την Αράχοβα, το
Μανιάκι, το Μεσολόγγι, τη Χίο,
τα Ψαρά η επαναστατημένη
Ελλάδα μεγαλούργησε, μαρτύρησε και ξαναγεννήθηκε.
Το σύνθημα της Επανάστασης ήταν "ελευθερία ή θάνατος". Και δεν είναι λίγες οι
φορές που η επιλογή, η
συνειδητή επιλογή ήταν ο
θάνατος. Οταν πολέμαρχοι,
αλλά και οι απλοί άνθρωποι
του '21 επέλεγαν τον θάνατο
αντί της σκλαβιάς και βάδιζαν
με περηφάνια σ' αυτόν τότε,
η έννοια της ελευθερίας αποκτούσε το πραγματικό της
περιεχόμενο και ο άνθρωπος
α ν α β α θ μ ι ζότα ν σ τ η ν π ι ο
ιδεώδη του διάσταση.
Το ηρωικό στοιχείο στο '21
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
το τραγικό. Γιατί η Επανάσταση
πέρασε από δραματικές στιγμές. Ερημώθηκαν πόλεις και
χωριά. Το ένα πέμπτο περίπου
του πληθυσμού είτε πέθανε
από τις κακουχίες του πολέμου
και την πείνα είτε σκοτώθηκε
στις μάχες και τις σφαγές είτε
πουλήθηκε στα σκλαβοπάζαρα
της Ανατολής. Αυτός είναι ένας
τραγικός απολογισμός που
δείχνει το μέγεθος του τιμήματος της ελληνικής ελευθερίας. Αναφωνεί ο Μακρυγιάννης: "Πατρίς, να μακαρίζεις
γενικώς όλους τους Ελληνες,
ότι θυσιάστηκαν διά σένα να σ'
αναστήσουνε, να ξαναειπωθείς
άλλη μίαν φορά ελεύθερη
πατρίδα."
Υστερα από μεγάλες θυσίες
και ανείπωτες καταστροφές
η κύρια αντίθεση μεταξύ της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και των Ελλήνων λύθηκε με
την αναγνώριση της ανεξαρτησίας ενός έστω περιορισμένου σε έκταση ελληνικού κράτους. Η Ελλάδα
που βγήκε από το 1821 ήταν
δυσανάλογα μικρή των θυσιών
και των ολοκαυτωμάτων.
Ετσι το θέλησαν οι ξένοι που
διαφέντευαν τότε τον κόσμο με
την λεγόμενη Ιερά Συμμαχία.
Είχαμε και τότε όπως και
σήμερα μια ανίερη "νέα τάξη"

πραγμάτων. Ομως, αμέτοχοι
ευθύνης για την έκβαση της
επανάστασης δεν είναι και οι
συντηρητικές κοινωνικές και
πολιτικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας που πάνω από
το εθνικό συμφέρον έθεσαν
τα δικά τους εγωιστικά συμφέροντα.
Το '21, όπως είπαμε, είχε
και την κοινωνική, πολιτική
του διάσταση. Σίγουρα όλες
οι κοινωνικές τάξεις, όλα τα
κοινωνικά στρώματα της τότε
ελληνικής κοινωνίας, οραματίζονταν την ελευθερία και
πάλεψαν γι' αυτήν. Ομως το
περιεχόμενο που η κάθε τάξη,
το κάθε κοινωνικό στρώμα έβαζε στον όρο ελευθερία ήταν πολύ διαφορετικό και βρισκόταν σε άμεση
συνάρτηση με ταξικά συμφέροντα και επιδιώξεις».

Εμφύλιες συγκρούσεις

«Εντός της επανάστασης
του '21 συγκρούστηκαν δύο
βασικά στρατόπεδα. Από την
μια ήταν οι συντηρητικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας,
δηλαδή οι κοτζαμπάσηδες, ο
ανώτερος κλήρος, οι Φαναριώτες και οι μεγάλοι πλοιοκτήτες των νησιών. Παρά τις
διαφορές και τις αντιθέσεις
που και μεταξύ τους είχαν, όλοι
αυτοί στόχευαν σε μια ολιγαρχική Ελλάδα, στην οποία θα
διατηρούσαν τα προνόμια
που απολάμβαναν και επί
Οθωμανών. Εχθρεύονταν τη
δημοκρατία, περιφρονούσαν
και φοβόντουσαν τον απλό
λαό, ερωτοτροπούσαν με την
ιδέα της μοναρχίας, αναζητούσαν εξωτερικούς προστάτες
κυρίως στο πρόσωπο των
Εγγλέζων.
Τα αισθήματα, τους φόβους
αλλά και την αποστροφή
των προνομιούχων προς τον
απλό λαό εξέφρασε πολύ
παραστατικά ο κοτζαμπάσης
Σωτήρης Χαραλάμπης στις
παραμονές της εξέγερσης
κατά την περίφημη σύναξη
της Βοστίτσας που είπε: "Μα
εμείς εδώ αφού ξεκάνουμε
τους Τούρκους, σε ποιον θα
παραδοθούμε; Ποιον θα 'χουμε
ανώτερο; Ο ραγιάς αφού πάρει
τα όπλα δεν θα μας ακούσει
πια και δεν θα μας σέβεται και
θα πέσουμε στα χέρια εκείνου
που δεν μπορεί να κρατήσει το
πιρούνι να φάει!"
Το άλλο στρατόπεδο ήταν
οι δημοκρατικές προοδευτικές
δυνάμεις της εποχής. Ηταν η
αγροτιά που αποτελούσε τη
μεγάλη μάζα του πληθυσμού
και την κινητήρια δύναμη της
επανάστασης, ήταν η αστική
και κυρίως η μικροαστική
τάξη, οι ναυτικοί στα νησιά, ο
κατώτερος κλήρος, οι άνθρωποι της προοδευτικής διανόησης. Ολοι αυτοί ονειρεύονταν και πολεμούσαν για μια
δημοκρατική, πλέρια ανεξάρτητη Ελλάδα, που θα εξασφάλιζε γη στους αγρότες,
σιγουριά και προστασία στις

επιχειρηματικές δραστηριότητες, σύνταγμα, δημοκρατικά
δικαιώματα και ελευθερίες για
όλους.
Η σύγκρουση μεταξύ
των δύο στρατοπέδων ήταν
αναπόφευκτη. Και κορυφώθηκε
με τους εμφύλιους πολέμους
που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Βέβαια
για τις εμφύλιες συγκρούσεις
διαδραμάτισαν ρόλο - σημαντικό πολλές φορές- και μια
σ ε ι ρ ά ά λ λο ι πα ρ ά γ ο ν τ ε ς
όπως ήταν η ανάμειξη των
ξένων δυνάμεων και ιδιαίτερα
της Αγγλίας, ο τοπικισμός, οι
αντιθέσεις ανάμεσα σε στρατιωτικούς και πολιτικούς, οι
προσωπικές φιλοδοξίες και
πάθη. Όλα τούτα σίγουρα
υπήρξαν. Λειτούργησαν όμως
στο φόντο της μεγάλης και
καθοριστικής αιτίας: της σύγκρουσης συμφερόντων και
αντιλήψεων ανάμεσα στις
συντηρητικές και τις προοδευτικές δυνάμεις της εποχής.
Η πιο, ίσως, δραματική
πτυχή της εμφύλιας αντιπαράθεσης ήταν η δολοφονία
από ανθρώπους των κοτζαμπάσηδων και των καραβοκυραίων μιας σειράς λαοπρόβλητων ηγετών της επανάστασης όπως ήταν ο ήρωας
της Γραβιάς Οδυσσέας
Ανδρούτσος, ο Αντώνης Οικονόμου που είχε ξεσηκώσει την
Υδρα, ο Παναγιώτης Καρατζάς
που είχε ξεσηκώσει την Πάτρα.
Εγκυροι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι και ο θάνατος του
Καραϊσκάκη στη μάχη του
Φαλήρου δεν οφειλόταν στα
εχθρικά πυρά, αλλά σε δολοφονικό χέρι. Εδώ να σημειώσουμε σε παρένθεση ότι την
πιο αυθεντική και έγκυρη
μαρτυρία για τη δολοφονία του
Καραϊσκάκη την καταγράφει
στο βιβλίο των αναμνήσεών
του ένας από τους πολλούς
Κύπριους αγωνιστές του '21, ο
Ιωάννης Σταυριανός.
Από τούτη την εμφύλια
διαμάχη, δυστυχώς για τον
ελληνικό λαό, νικητής βγήκε η
συμμαχία των συντηρητικών
δυνάμεων. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα και η ίδια η επανάσταση να οδηγηθεί στο χείλος
της καταστροφής, αλλά και η
ελεύθερη Ελλάδα, που αναδύθηκε μέσα από την επανάσταση, να ακολουθήσει για
δεκάδες χρόνια μια βασανιστική πορεία καταπίεσης,
αυταρχισμού και εξάρτησης
από ξένες δυνάμεις, κυρίως
την Αγγλία.
Απέναντι στους κοινωνικούς αγώνες και τις εμφύλιες συγκρούσεις στην επαναστατημένη Ελλάδα εμείς
παίρνουμε θέση. Δεν μένουμε ουδέτεροι για να 'μαστε
-τάχα - αντικειμενικοί. Δεν τα
φορτώνουμε όλα στο λεγόμενο
σαράκι της φυλής - τη διχόνοια.
Η εξίσωση και η ισοπέδωση βολεύει διαχρονικά και σε
όλες τις εποχές τους ενόχους.
Αλλωστε, το ίδιο δεν παρατη-

ρούμε και σ' ό,τι αφορά την
ιστορία της Κύπρου και την
προδοσία του 1974; Η ιστορία
απορρίπτει τις μεταφυσικές
ισοπεδωτικές προσεγγίσεις,
που συγκαλύπτουν εγκλήματα
και καλύπτουν προδοσίες.
Εμείς δακτυλοδείχνουμε τους
ενόχους των εμφύλιων πολέμων του '21 γιατί θέλουμε η
ιστορία να διδάσκει και να φρονηματίζει.
Το σ τ ρ α τ ό π ε δ ο τ ω ν
Φαναριωτών, των κοτζαμπάσ η δ ω ν κ α ι τω ν μ ε γ α λο εφοπλιστών φέρει ακέραιη
την ευθύνη για τη μελανή
σελίδα των εμφύλιων πολέμων. Αυτοί άναψαν τις εμφύλιες συγκρούσεις, αυτοί
δολοφόνησαν τους ήρωες,
αυτοί καταδίωξαν τον Κολοκοτρώνη και δίκασαν τον
Καραϊσκάκη. Και όλα τούτα
για να εδραιώσουν την ταξική
και πολιτική τους κυριαρχία,
την ώρα μάλιστα που η τύχη
της επανάστασης κρεμόταν
από μια κλωστή. Την ώρα που
ξεψυχούσε το Μεσολόγγι. Την
ώρα που ο Ιμπραήμ λεηλατούσε τον Μοριά και η τουρκική
αρμάδα έκαιε τα νησιά.
"Εσύ, Εκλαμπρότατε, γράφει ο Μακρυγιάννης απευθυνόμενος προς τον Φαναριώτη Μαυροκορδάτο, από
τον καιρό που κόπιασες, όλο
νέα πράματα ήφερες εις την
πατρίδαν. Διαίρεσιν αναμεταξύ
μας δεν είχαμε, φατρίαν μας
ήφερες, παραλυσίαν κι αφανισμόν"».

Εμπνεόμαστε από τα
ιδανικά του '21

Τα ιδανικά της ελευθερίας,
της δημοκρατίας και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας
στο όνομα των οποίων μεγαλούργησαν οι Ελληνες του '21
είναι ιδανικά με διαχρονική
αξία για τα οποία αξίζει να
αγωνίζεται κανένας και στην
ανάγκη να θυσιάζει και τη ζωή
του.
Το '21 μας διδάσκει ότι η
πίστη στις λαϊκές δυνάμεις είναι
το πιο στέρεο θεμέλιο ενός
απελευθερωτικού αγώνα.
Το '21 μας διδάσκει ότι
ο αγώνας για ελευθερία είναι
άρρηκτα συνδεδεμένος με
τον αγώνα για τη δημοκρατία.
Η δημοκρατία δημιουργεί τις
καλύτερες προϋποθέσεις για
την επιτυχία ενός απελευθερωτικού αγώνα.
Το '21 μας διδάσκει ότι οι
συντηρητικές δυνάμεις δεν
μπορούν να καθοδηγήσουν
σωστά και με επιτυχία έναν
αγωνιζόμενο λαό.
Το '21 μας διδάσκει ότι η
εξάρτηση από προστάτιδες
τάχα δυνάμεις μόνο περιπέτειες προκαλεί στους αγωνιζόμενους λαούς.
Το '21 μας διδάσκει ότι
η ενότητα στις γραμμές ενός
αγωνιζόμενου λαού έχει μεγάλη
σημασία. Ταυτόχρονα όμως
πρέπει να υπογραμμίσουμε
ότι η ενότητα δεν μπορεί να
είναι ένα αφηρημένο σχήμα
λόγου. Πρέπει να στηρίζεται σε
κάποιες αρχές και αξίες και να
υπηρετεί τους κοινούς στόχους,
την πρόοδο και την προκοπή.
Το '21 μας διδάσκει ότι ο
πραγματικός, ο αγνός πατριωτισμός δεν έχει να κάμει τίποτε
με τον εθνικισμό-σοβινισμό και
την πατριδοκαπηλία. Παρά τη
σκληρή εποχή που έζησαν οι
πρωταγωνιστές του '21, όπως
ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης και άλλοι ήρωες του
μεγάλου ξεσηκωμού, ο αναγνώστης δεν θα βρει στα γραφτά τους τη μισαλλοδοξία και
το σοβινισμό που σήμερα
συναντούμε σε ορισμένες
ακραίες αυτοαποκαλούμενες
"εθνικόφρονες" καταστάσεις.
Το '21 με τις ηρωικές και τις
τραγικές του στιγμές πέρασε
στην ιστορία. Εγραψε μια
λαμπρή σελίδα της ιστορίας
όχι μόνο του ελληνικού λαού,
αλλά και της ανθρωπότητας για
την οποία όλοι αισθανόμαστε
υπερήφανοι.
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
Την πατροπαράδοτη κοπή της
βασιλόπιτας πραγματοποίησε
κατά το έθιμο, αλλά και κάτω
από τη σκιά της COVID-19 η
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Ν.Α. την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου
2021 στο Κοινοτικό Χωλ στην
Αδελαΐδα, παρουσία του κλήρου,
του Διοικητικού και Εποπτικού
Συμβουλίου καθώς πλήθος μελών
του οργανισμού
Τις εγκάρδιες ευχές του για
την «Καλή Χρονιά» απηύθυνε σε
όλη την παροικία ο Πρόεδρος της
Κοινότητας κ Βασίλειος Γκόνης,
ε υ χα ρ ι σ τ ώ ν τ α ς θ ε ρ μ ά τ ο υ ς
εθελοντές της Κοινότητας για την
συνεχή τους υποστήριξη.
Την εκδήλωση για την κοπή
της Βασιλόπιτας ευλόγησε ο

Αρχιμανδρίτης Μάρκος Παπαπαναγιώτου συνοδευόμενος από
τον ιερό κλήρο της Κοινότητας.
Οι εθελόντριες των Φιλοπτώχων
προσήλθαν με τις σπιτικές βασιλόπιτες, ενώ ο τυχερός στον οποίο
έπεσε ο λαχνός και κέρδισε ένα
χρυσό σταυρό, ήταν ο Γιάννης
Νίνος.
Η εκδήλωση κράτησε μέχρι
αργά το βράδυ και έκλεισε αφού
οι παρευρισκόμενοι αντήλλαξαν
ευχές για ένα ευτυχισμένο και
ειρηνικό νέο έτος.
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 ότι τα
Τραπέζια της Αγάπης θα ξεκινήσουν
κατά τον μήνα τον Φεβρουάριο 2021
ως εξής:
Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Αγίων Κων/
νου και Ελένης, στην αίθουσα του
Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, 1 Florence St, Goodwood
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»,
στο Camden Hall, Camden
Community Centre, Carlisle Street
και Carlton Road γωνία, Camden
Park
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Κοίμησης της
Θεοτόκου: στην αίθουσα του Ι.Ν.
Κοίμησης της Θεοτόκου, 1Α William
Street, Croydon
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Salisbury στην
αίθουσα του North Football Club,
39-41 Bagster Road, Salisbury
Downs.
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
ο χώρος πραγματοποίησης
του προγράμματος αυτού θα
ανακοινωθεί σύντομα
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Ταξιάρχης»:
στην αίθουσα του Ολύμπικ Χωλ, 288
Franklin Street, Adelaide
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»,
στο Camden Hall, Camden
Community Centre, Carlisle Street
και Carlton Road γωνία, Camden
Park

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου: στην αίθουσα του Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου, 71 George Street,
Thebarton
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Salisbury στην
αίθουσα του North Football Club,
39-41 Bagster Road, Salisbury
Downs.
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
ο χώρος πραγματοποίησης του
προγράμματος αυτού θα ανακοινωθεί σύντομα
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε
περίπτωση που δεν αισθάνεσθε
καλά ή έχετε συμπτώματα παρόμοια
με αυτά της γρίππης, δεν μπορείτε
να παρευρεθείτε στα τραπέζια. Εάν
παρευρεθείτε και το προσωπικό μας
παρατηρήσει ότι δεν αισθάνεσθε
καλά, θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε
στο σπίτι σας.
Επίσης παρακαλούμε να λάβετε
υπόψη σας ότι από την στιγμή που
θα φτάσετε στον συγκεκριμένο
χώρο, δεν επιτρέπεται να μετακινείτε
τραπέζια ή καρέκλες, διότι αυτά
έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να
πληρούν τις προϋποθέσεις της
Κοινωνικής Αποστασιοποίησης.
Για περισσσότερες πληροφορίες
ή δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ε ι ς μ πο ρ ε ί τ ε ν α
επικοινωνείτε με το Γραφείο
των Κοινωνικών Υπηρεσιών
στο τηλέφωνο 7088 0500 ή με τα
Γραφεία της Κοινότητας στο 8231
4307.
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Aυστραλίας
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ANOΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 2021
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νοτίου Αυστραλίας προσφέρει μαθήματα
Ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό και γυμνάσιο για νέους και παλαιούς μαθητές το 2021
και μαθήματα ενήλικων από αρχάριους ως και προχωρημένους.
Τα σχολεία μας είναι ως εξής:

ΣΧΟΛΕΙΑ (Δημοτικό) - ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Δημοτικό του Allenby Gardens-Allenby Gardens		
Δημοτικό του Unley- Unley
Δευτέρα 4.00-6.00 μμ
Δημοτικό του St John Bosco-Brooklyn Park		
Δημοτικό του Clapham-Clapham				
Δημοτικό του Sturt Street (Για μαθητές του Sturt Street)
Δημοτικό του Lockleys North- Lockleys North		
Δημοτικό του Sturt Street- Sturt Street			
Δημοτικό του Rose Park-Rose Park			
Δημοτικό του Vale Park-Vale Park			
Δημοτικό του Torrensville-Torrensville			

Δευτέρα 4.00-6.00 μμ
Τρίτη 3.15-5.15 μμ
Tρίτη 3.45-5.45 μμ
Τρίτη 3.30-5.30 μμ
Tετάρτη 3.45-5.45 μμ
Σάββατο 9.00πμ-12.00
Πέμπτη 3.45-5.45 μμ
Παρασκευή 3.30-5.30 μμ
Παρασκευή 3.30-5.30 μμ

ΣΧΟΛΕΙΑ (Γυμνάσιο) - ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Γυμνάσιο του Adelaide-West Terrace

Σάββατο 9.00 πμ-12.00 μμ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Αρχάριους		
Μέτριο Επίπεδο
Προχωρημένους

Πέμπτη 6.30 – 8.00 μμ
Δευτέρα 6.30 – 8.00 μμ
Τετάρτη 6.30 – 8.00 μμ

Τα μαθήματα ενηλίκων είναι στο Olympic Hall, 288 Franklin Street, Adelaide.
Τα μαθήματα ενηλίκων αρχίζουν στις 1 Φεβρουαρίου 2021.
Εγγραφές μέσω διαδυκτύου είναι στο www.gocsa.org.au
Τα μαθήματα των σχολείων αρχίζουν στις 8 Φεβρουαρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με την συντονίστρια στο 8231 4307 ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση himot@gocsa.org.au

Εκ του Γραφείου Εκπαίδευσης της Κοινότητας

Από την κοπή της βασιλόπιττας στην Ελληνική Κοινότητα. Πάνω, οι Γιώργος και Μαρία
Βαρτζώκας και Λευτέρης και Δήμητρα Ζαμπάνιας. Κάτω, Δημήτρης Δημόπουλος, Ισμήνη
Σπύρογλου, Μαριάνθη Παναγιωτίδου και Γιώτα Πιπινιά

Στιγμιότυπο από την κοπή της βασιλόπιττας στην Ελληνική Κοινότητα. Διακρίνονται γνωστά
μέλη της Παρροδιακής Ενωσης, ο Φίλιππας και Αντζελα Γαλαντόμος, Νίκος Φροσυνάκης,
Μαρία Χατζησυμεών, Ειρήνη Εγγλέζου και πρώτος δεξιά ο Τάσος του Αγ. Νικολάου
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ο Κοινοτικός κλήρος ευλόγησε την βασιλόπιττα στην καθιερωμένη εκδήλωση που έγινε στο
Ολύμπικ Χωλ στις 4 Ιανουαρίου. Κάτω, τμήμα των παρευρισκομένων στην εκδήλωση

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

on 152.125 MHz or http://www.doriforos.
com.au/
2α ΔΕΥΤΕΡΑ : Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα
ευλογηθεί ο νέος καρπός της αμπέλου,
αφού αναγνωσθή επ΄ αυτού η ευχή εις
μετάληψιν σταφυλής. Από ώρας 08.00 –
10.00 π.μ.
7η ΚΥΡΙΑΚΗ : ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ
ΤΑΛΑΝΤΩΝ. Μετά την Ὑπαπαντῆ τοῦ
Κυρίου. Παρθενίου επισκόπου Λαμψάκου.
Από ώρας 08.00 – 11.00 π.μ.
10η ΤΕΤΑΡΤΗ : Του αγίου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους. Από ώρας 08.00
– 10.00 π.μ.
14η ΚΥΡΙΑΚΗ : ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΗΣ
ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ. Αυξεντίου οσίου του εν τω
βουνώ. Από ώρας 08.00 – 11.00 π.μ.
21η ΚΥΡΙΑΚΗ : ΙΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ.
ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. ΑΡΧΕΤΑΙ
ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ. Τιμοθέου οσίου του εν
Συμβόλοις. Από ώρας 08.00 – 11.00 π.μ.
28η ΚΥΡΙΑΚΗ : ΙΖ΄ΛΟΥΚΑ. ΤΟΥ
ΑΣΩΤΟΥ. Βασιλείου οσίου του ομολογητού. Από ώρας 08.00 – 11.00 π.μ.
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.
AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC
GREEK ORTHODOX CHURCH OF
AMERICA & AUSTRALIA & GREEK
ORTHODOX COMMUNITY OF S.A.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2021
Ακόμη ένα στιγμιότυπο από την κοπή της βασιλόπιττας. Μεταξύ άλλων η Αργυρώ Κασσουδάκη,
Γεωργία Βλάχου, Βούλα Ρουμπάνη, Ευαγγελία Χατζή και Ελλη Φροσυνάκη.

Στην κοπή της βασιλόπιττας της Ελληνικής Κοινότητας παρέστησαν μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
Κυριών και Δεσποινίδων με επικεφαλής την Πρόεδρο Χρυσούλα Χάισλερ

Η συντροφιά του Νίκου Κουκουζέλη και του Κώστα Χατζή παρέστησαν
στην κοπή της βασιλόπιττας της Ελληνικής Κοινότητας

Σε χαμηλούς τόνους λόγω των μέτρων
κατά της πανδημίας πραγματοποίησε τον
εορτασμό των Θεοφανείων η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. στην παραλία
Χένλεη την Κυριακή 10 Ιανουαρίου.
Το σύνηθες σκηνικό με τις τεράστιες
τέντες, τις ψησταριές, τα χορευτικά
συγκροτήματα και τη ζωντανή μουσική
έλειψε φέτος από τη φετινή πανήγυρη
και αντικαταστάθηκε από αυστηρούς
περιορισμούς για την COVID-19.
Ωστόσο η τελετή του Αγιασμού των
Υδάτων πραγματοποιήθηκε κανονικά και
χωρίς προβλήματα στην προβλήτα της
παραλίας κάτω από ιδανικότατες καιρικές
συνθήκες.
«Μπορεί να παραλείψαμε φέτος
το πολιτιστικό κομμάτι στον εορτασμό
των Θεοφανείων, όμως το νόημα και η
σημαντικότητα της ημέρας παρέμειναν το
ίδιο σημαντικά», δήλωσε ο Πρόεδρος της
Κοινότητας κ. Βασίλειος Γκόνης.
Κληρικοί, πιστοί και επίσημοι
καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν στην είσοδο
της προβλήτας και κατά τις 12 το μεσημέρι
κατευθύνθηκαν στο σημείο της τελετής.
Την ίδια στιγμή, ομάδα νεαρών
αγοριών και κοριτσιών που βρίσκονταν
στο νερό, ετοιμάζονταν να πέσουν στη
μάχη για να ανασύρουν τον σταυρό.

Ο Πρόεδρος της εκκλησιαστικής επιτροπής της Κοίμησης της
Θεοτόκου Γιάννης Νίνος ήταν ο τυχερός της εκδήλωσης που κέρδισε
το χρυσό σταυρό. Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Πρόεδρος και ο Γ.
Γραμματέας της ΕΟΚΝΑ και ο Αρχιμανδρίτης Μάρκος

Γύρω στις 12.20 έγινε η κατάδυση
του σταυρού και τυχερός αναδείχθηκε ο
17-χρονος Βασίλης Τσουμπαράκης από το
Κίντμαν Παρκ.
Στον τυχερό κολυμβητή απονεμήθηκε
το έπαθλο και ένας χρυσός σταυρός,
ενώ ακολούθησαν σύντομες ομιλίες από
την κα Ρέητσελ Σάντερσον, Υπουργό
Προστασίας του Παιδιού, εκ μέρους του
Πολιτειακού Πρωθυπουργού κ. Στήβεν
Μάρσαλ, από την κα Ειρήνη Πνευματικού,
Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, εκ
μέρους του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης
κου Πήτερ Μαλιναύσκας και από την
Δήμαρχο του Δήμου Τσάρλς Στερτ κα
Άντζελα Έβανς.
Την τελετή όμως παρακολούθησαν
και ο κ. Ματ Κάουντρη, Βουλευτής
Περιφέρειας Κόλτον, ο κ. Μαρκ Μπατλερ,
Βουλευτής Περιφέρειας Χάηντμαρς, η
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Αδελαΐδας κα
Μαίρη Κούρου και η κα Θου Φαν, μέλος
της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας Ν.Α.
εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής κ.
Νόρμαν Σούλερ.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

Τον λαχνό για το χρυσό σταυρό τράβηξε ο
Χαράλαμπος Ππύρος ως το γηραιότερο άτομο
στην εκδήλωση (94 ετών) και τον κέρδισε ο
Γιάννης Νίνος
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Ακλόνητη
Οικογένεια
Του Στηβ Θεοφάνους
Ένα μηνιαίο άρθρο
για την Ελληνική οικογένεια που δίνει πρακτικές συμβουλές για
το γάμο, για τις οικογενειακές σχέσεις, και για
την ανατροφή των παιδιών.

Πώς Μπορείς να
Κάνεις την Ώρα του
Φαγητού Ώρα για την Οικογένεια
Πόσο συχνά τρώτε
όλοι μαζί σαν οικογένεια;

Τα πιο πολλά παιδιά σήμερα δεν ξέρουν
τι σημαίνει να κάθεται όλη η οικογένεια μαζί
στο τραπέζι για φαγητό. Μια καινούργια
μελέτη από το Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας των Η.Π.Α. διαπίστωσε ότι οι
οικογένειες που τρώνε μαζί είναι υγιέστερες,
πιο έξυπνες και πιο δυνατές. Γενικά
τα γεύματα που ετοιμάζονται στο σπίτι
προσφέρουν πιο ισορροπημένη θρεπτική
αξία και λιγότερες θερμίδες. Επίσης όταν
τρώτε με τα παιδιά σας έχετε την ευκαιρία
για συζήτηση, για σύσφιξη των σχέσεων
και ώρα που βλέπει ο ένας τον άλλον. Ο
καθένας μπορεί να μιλήσει και να πει κάτι
από τη ζωή του, να ακούσει ιστορίες, και
να δώσει συμβουλές και ενθάρρυνση. Ως
αποτέλεσμα, οι οικογένειες που τρώνε μαζί
έχουν παιδιά που έχουν καλύτερη απόδοση
στο σχολείο, έχουν λιγότερες πιθανότητες
να μπλέξουν με το ποτό, το τσιγάρο ή τα
ναρκωτικά. Βάλτο πρώτο στη λίστα των
προτεραιοτήτων σου να μαζευτείτε γύρω
από το τραπέζι και να δεθείτε ξανά σαν
οικογένεια.

Προγραμμάτισε την Κρίση της
Μέσης Ηλικίας
Μήπως νιώθεις ότι η ζωή δεν
είναι τίποτε;

Μήπως έφτασες ποτέ στο σημείο να
πεις: «Αυτή είναι η καλύτερη εμφάνιση
που θα μπορούσα να πετύχω, δεν υπάρχει
περίπτωση να νιώσω καλύτερα, και τι
έγινε; Όλα δεν είναι τίποτε.»; Αυτό που
κάνουμε όταν έχουμε αυτήν την αίσθηση
του κενού στη ζωή μας αποκαλύπτει το
χαρακτήρα μας. Θα μας πιάσει απελπισία
και κατάθλιψη; Ή θα χρησιμοποιήσουμε την
ευκαιρία της μέσης ηλικίας που διανύουμε
για να εξετάσουμε τους εαυτούς μας, να
α ν α σ υ ν τ ά ξο υ μ ε τ ι ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ έ ς
μας και να ασχοληθούμε με το πώς θα
δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον;
Βάλε κάποιους στόχους που θα ήθελες
να πετύχεις τα επόμενα δέκα χρόνια και
εκπαιδεύσου έτσι ώστε να απολαμβάνεις
κάθε στάδιο της ζωής σου.

Το Θεμέλιο του Γάμου
Πού στηρίζεται ο γάμος σου;

Ας φανταστούμε το γάμο σαν ένα σπίτι,
χτισμένο πάνω σ’ ένα θεμέλιο λέξεων και
λόγων. Όταν προσέχουμε μόνο τα αρνητικά
στον άντρα μας ή στη γυναίκα μας – και
συνέχεια τα τονίζουμε—τα αρνητικά σχόλιά
μας και τα παράπονά μας κατακομματιάζουν
το θεμέλιο. Αν όμως αναγνωρίζουμε τα καλά
και θετικά στοιχεία του άντρα μας ή της
γυναίκας μας, και κάθε μέρα εκφράζουμε
με ειλικρίνεια την εκτίμησή μας, κάνουμε το
θεμέλιο πιο δυνατό και ανθεκτικό. Οι άντρες
χρειάζονται το θαυμασμό και το σεβασμό
της γυναίκας τους, κι οι γυναίκες θέλουν να
νιώθουν ότι ο άντρας τους τις αγαπάει και
τις περιβάλλει με στοργή. Γιαυτό, ενισχύστε
ο ένας τον άλλον κάθε μέρα με τα λόγια σας
και θα έχετε ένα στερεό και ακλόνητο σπίτι
γεμάτο με χαρά και ειρήνη.

Χελώνα ή Τσακάλι;
Όταν έχετε κάποια σύγκρουση,
είσαι σαν τη χελώνα ή σαν το
τσακάλι;

Η σύγκρουση φέρνει στην επιφάνεια τους
φυσικούς μας μηχανισμούς που έχουμε για
άμυνα. Αν έχεις την τάση να την αποφεύγεις
ή να κρύβεσαι, τότε είσαι μάλλον σαν τη
χελώνα ... που πάντα φοβάται και βάζει
το κεφάλι της μέσα στο κέλυφός της στο
πρώτο σημάδι κινδύνου. Στο άλλο άκρο
είναι το τσακάλι ... αυτό το επιθετικό ζώο
που η αντίδρασή του είναι να ορμάει και να
κατασπαράζει κάνοντας όλους γύρω του να
ξέρουν τις διαθέσεις του. Καλύτερα είναι να
είσαι σαν τη σοφή κουκουβάγια, που έχει τα
μάτια της και τ’ αυτιά της διάπλατα ανοιχτά
και ξέρει τι γίνεται γύρω της. Αντιδρά μόνο
όταν βεβαιωθεί ότι κάτι γίνεται σε βάρος της.
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

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ Κ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Στόχος της αποστολής ήταν να φέρει
δείγματα από μακρινό αστεροϊδή
Μ ε τά α π ό μ ι α ε ξα ε τ ή
αποστολή που περιελάμβανε
αποστάσεις άνω των 5,2
δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων,
μ ι α ι α πω ν ι κ ή δ ι α σ τ η μ ι κ ή
κάψουλα έπεσε στη Γη ως μια
πύρινη μπάλα στην κεντρική
Αυστραλία πριν λίγες ημέρες.
Στόχος της αποστολής ήταν
να παραδώσει δείγματα από
έναν μακρινό αστεροειδή για
να παρέχει ενδείξεις σχετικά
με την προέλευση του ηλιακού
συστήματος και τη ζωή στον
πλανήτη μας.
Η κάψουλα πιστεύεται
ότι περιέχει το πρώτο δείγμα
επιφάνειας που βρέθηκε ποτέ
από έναν αστεροειδή στο
διάστημα.
Η επιτυχής επιστροφή της
κάψουλας Hayabusa2 προκάλεσε πανηγυρισμους μεταξύ
των επιστημόνων.
Οι επιστήμονες ανέκτησαν
τη διαστημική κάψουλα αφού
προσγειώθηκε στο έφαφος της
Νότιας Αυστραλίας, κοντά στα
Woomera. Αλλά όσοι θέλουν
με ανυπομονησία να μάθουν
τι υπάρχει μέσα θα πρέπει να
περιμένουν λίγο ακόμα.
Πιο κάτω, συνοπτικά τι
γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, και
τι θα συμβεί στη συνέχεια.
Ξεκίνησε από το διαστημικό
κ έ ν τ ρ ο Ta n e g a s h i m a τ η ς
Ιαπωνίας το 2014 και χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να
φτάσει το διαστημικό σκάφος
Hayabusa2 στον προορισμό
του — τον αστεροειδή Ryugu.
Ο ι ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς ε ί πα ν
ότι ο αστεροειδής ήταν ένα
παράδειγμα του είδους που
μπορεί να έχει χτυπήσει τη
Γη στα πρώτα της στάδια,
δημιουργώντας το νερό και τα
οργανικά υλικά που κάνουν τον
πλανήτη μας κατοικήσιμο.
Η Ι α πω ν ι κ ή Υ π η ρ ε σ ί α
Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης
είχε προηγουμένως ξεκινήσει
το Hayabusa1 για τη συλλογή
σκόνης, αλλά το Hayabusa2
ήταν η πρώτη αποστολή για τη
συλλογή θραυσμάτων βράχων
κάτω από την επιφάνεια του
αστεροειδούς.

Το μακρινό ταξίδι του
διαστημικού σκάφους πίσω στη
Γη ξεκίνησε τον Νοέμβριο του
2019.
Προσεδαφίστηκε με επιτυχία μια μικρή κάψουλα
πριν λίγες μέρες, στην Απαγορευμένη Περιοχή του
χωριού Woomera, περίπου
500 χιλιόμετρα βόρεια της
Αδελαΐδας.
Λ ί γ ο π ρ ι ν π έ α σ ε σ το
έδαφος η καψούλα στις αρχές
της βδομάδας, δημιούργησε
για λίγο μια πύρινη σφαίρα
καθώς ξαναμπήκε στην
ατμόσφαιρα 120 χιλιόμετρα
πάνω από τη Γη.
Οι επιστήμονες ανέκτησαν
την κάψουλα αργότερα εκείνο
το πρωί.
Ο καθηγητής Irish είπε ότι
υπήρχαν τρία διαμερίσματα
μέσα στην κάψουλα, αλλά δεν
θα ανοίξει μέχρι να επιστρέψει
στην Ιαπωνία.
Ο καθηγητής Irish είπε ότι
ήλπιζε ότι όταν οι επιστήμονες
άνοιγαν την κάψουλα, θα
έβρισκαν “θραύσματα διαφόρων ειδών μαζί με “μια ποσότητα σκόνης”.
“Το κιβώτιο θα ανοίξει
πιθανώς μέσα στις επόμενες
βδομάδες” είπε.
Η κάψουλα περιέχει δείγματα που συλλέχθηκαν
κατά την προσγείωση του
διαστημικού σκάφους στο
Ryugu, και από έναν τεχνητό
“κρατήρα” που δημιουργήθηκε
“με την εκτόξευση ενός προβολέα στην επιφάνεια”, δήλωσε

ο καθηγητής Irish.
“ Το ω ρ α ί ο ε ί ν α ι ό τ ι
παίρνουμε αυτό το υπέροχο
δείγμα του αρχικού υλικού,
καθώς και όλο το υλικό στην
επιφάνεια.
Ο Δρ Clark είπε ότι η
Αυστραλιανή επιστημονική
κοινότητα ήταν «ενθουσιασμένη» για την ιαπωνική
ομάδα και «όλη τη δουλειά που
έχει κάνει» μέχρι τώρα.
“Το 2020 ήταν μια δύσκολη
χρονιά σε όλο τον κόσμο”, είπε.
“ Το H a y a b u s a 2 κα ι η
ασφαλής επιστροφή της
κάψουλας μας ενθαρρύνουν να
ανανεώσουμε την πίστη μας
στον κόσμο και στον άνθρωπο,
όπως επίσης την εκτίμησή και
την εμπιστοσύνη μας στην
επιστήμη του σύμπαντός μας.”
Αλλά η αποστολή του
Hayabusa2 δεν έχει τελειώσει
ακόμη.
Το διαστημικό σκάφος
επέστρεψε σε διαπλανητική
τροχιά, κατευθυνόμενος σε μια
νέα αποστολή σε έναν άλλο
αστεροειδή.
Η επιστημονική κοινότητα
της Ιαπωνίας δήλωσε ότι
σκοπεύει να συνεχίσει να
πραγματοποιεί προσγειώσεις
στα Woomera σε συνεργασία
με τις αυστραλιανές διαστημικές αρχές. Με την προσδοκία
πάντοτε, να δωθούν ακριβείς
απαντήσεις σε πολλά ερώτηματα που αφορούν την
έναρξη και την εξέλιξη της ζωής
στον πλανήτη μας.

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

“Greek Tribune”, February 2021

ΙΣΡΑΗΛ

Ανακαλύφθηκαν τα
αρχαιότερα ίχνη
αποτέφρωσης νεκρού

Οι άνθρωποι στη Μέση Ανατολή είχαν
αρχίσει την πρακτική της σκόπιμης και άμεσης
αποτέφρωσης των νεκρών τους ήδη περίπου
από το 7000 π.Χ., σύμφωνα με την ανακάλυψη
που έκανε μία γαλλο-ισραηλινή επιστημονική
ομάδα στον νεολιθικό οικισμό Μπεϊσαμούν, στο
άνω μέρος της κοιλάδας του Ιορδάνη στο βόρειο
Ισραήλ, ο οποίος κατοικήθηκε από το 7200 έως
το 6400 π.Χ.
Ο ι α ν α σ κ α φ έ ς έ φ ε ρ α ν σ το φ ω ς τα
απομεινάρια ενός νεκρού που φαίνεται να είχε
αποτεφρωθεί στο πλαίσιο μίας νεκρικής τελετής.
Πρόκειται για 355 οστά ενός νεαρού ενήλικα,
άγνωστου φύλου και απροσδιόριστης αιτίας
θανάτου, τα οποία φαίνεται να υποβλήθηκαν σε
θερμοκρασίες έως 700 βαθμών Κελσίου λίγο μετά
τον θάνατό του (στα σύγχρονα αποτεφρωτήρια
η θερμοκρασία συνήθως φθάνει τους 600
βαθμούς).
Ο λάκκος της αποτέφρωσης, με σχήμα
U και διαστάσεις 80 Χ 60 εκατοστά, φαίνεται
να κατασκευάστηκε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό,
με άνοιγμα από πάνω και γερά τοιχώματα από
κοκκινωπά λασπότουβλα. Δεν είναι σαφές αν
η σορός, που βρισκόταν μάλλον σε καθιστή
θέση με τα γόνατα διπλωμένα προς το στήθος,
βρισκόταν πάνω από την πυρά, μέσα σε αυτήν ή
δίπλα της.
Η χρονολόγηση των ιχνών αποτέφρωσης
μεταξύ του 7030 και του 6700 π.Χ. την καθιστά
την αρχαιότερη γνωστή περίπτωση στη Μ.
Ανατολή και ευρύτερα σε όλη τη νοτιοδυτική
Ασία. Μέχρι σήμερα, η αρχαιότερη αποτέφρωση
στην περιοχή χρονολογείτο από την έκτη χιλιετία
προ Χριστού. Ήταν μία μεταβατική περίοδος,
κατά την οποία εγκαταλείπονταν οι καθιερωμένες
επί χιλιάδες χρόνια παλαιότερες πρακτικές
σε εκείνη την περιοχή, όπως η αφαίρεση του
κρανίου του νεκρού και η ταφή του εντός του
οικισμού, πράγμα που πιθανώς υποδηλώνει μία
απομάκρυνση από τη λατρεία των προγόνων.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την αρχαίοανθρωπολόγο δρα Φανί Μποκεντέν του Εθνικού
Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) της
Γαλλίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό PLΟS One, ανακάλυψαν στην ίδια
τοποθεσία τα αποτεφρωμένα υπολείμματα άλλων
πέντε ενηλίκων. Άλλες έρευνες έχουν δώσει
ενδείξεις πως ήδη οι Νεάντερταλ έθαβαν τους
νεκρούς τους πριν 70.000 χρόνια, δηλαδή πριν
την εμφάνιση του Homo sapiens στην περιοχή.
Η αποτέφρωση είναι μία σχετικά πρόσφατη
πρακτική. Τα αρχαιότερα στον κόσμο βέβαια ίχνη
αποτέφρωσης (ενός παιδιού) έχουν βρεθεί στην
Αλάσκα και χρονολογούνται προ περίπου 11.500
ετών.
Ακόμη παλαιότερη, αλλά πιο αμφισβητούμενη,
είναι η αποτέφρωση μίας γυναίκας στην
Αυστραλία, στη λίμνη Μάνγκο της Νέας Νότιας
Ουαλίας, πριν περίπου 40.000 χρόνια, η οποία
είχε ανακαλυφθεί το 1969. Παραμένει άγνωστο
πόσες φορές η αποτέφρωση των νεκρών
επινοήθηκε ανεξάρτητα ανά τον κόσμο.

κορμοί
«Δεν χρειάζεται πανικός» λέει Κινέζος Απολιθωμένοι
δέντρων στη Λέσβο
Μάρτυρες της βιαιότητας των ηφαιστειακών
αξιωματούχος για τις μεταλλάξεις
εκρήξεων που σκέπασαν τη Λέσβο με

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη
ότι νέες μεταλλάξεις του
κορωνοϊού θα επηρεάσουν
την ανοσολογική απόκριση
στο εμβόλιο, το οποίο η
Κ ί ν α μ όλ ι ς ε ν έ κ ρ ι ν ε γ ι α
δημόσια χρήση, επισήμανε
αξιωματούχος του τομέα
ελέγχου των ασθενειών.
Το «πράσινο φως» έλαβε
τ η ν Π έ μ π τ η το ε μ β όλ ι ο
παρασκευής μιας θυγατρικής
της υποστηριζόμενης από το
κράτος εταιρείας Sinopharm,
μια ημέρα μετά την είδηση
ότι εμφανίστηκε στη χώρα
το πρώτο κρούσμα της νέας
μετάλλαξης του ιού που
εξαπλώνεται με ραγδαίους
ρυθμούς στη Μεγάλη Βρε-

τανία.
«Δεν χρειάζεται πανικός»,
τόνισε ο αξιωματούχος του
Κινεζικού Κέντρου για τον
Έλεγχο και την Πρόληψη των
Ασθενειών, Τσου Γουενμπό,
στην κρατική τηλεόραση.

Η μετάλλαξη δεν έχει
κάποια προφανή αλλαγή

«Η μετάλλαξη, σε σύγκριση με προηγούμενες
μεταλλάξεις…δεν έχει κάποια
προφανή αλλαγή μέχρι
στιγμής στην ικανότητά
της να προκαλεί την νόσο»,
συμπλήρωσε.
Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, δεν έχει εντοπιστεί κάποια επίπτωση των
μεταλλάξεων στην ανοσο-

FRANCESCA GERMANIS

Communication Designer

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

λογική επίδραση του εμβολίου.
Το νέο στέλεχος του ιού,
το οποίο Βρετανοί επιστήμονες ονόμασαν «VUI –
202012/01», περιλαμβάνει
μια γενετική μετάλλαξη στην
ακίδα της πρωτεϊνης, που
θα μπορούσε να έχει ως
αποτέλεσμα την ευκολότερη
εξάπλωση του ιού.
Ο Τσου Γουενμπό υποστήριξε ότι η μετάλλαξη στην
πρωτεϊνη του ιού δεν θα
επηρεάσει την ευαισθησία
των περισσότερων κινεζικών
διαγνωστικών τεστ για τον
κορωνοϊό, τα οποία στοχεύουν
στα νουκλεϊκά οξέα του ιού,
που φέρουν γενετικές πληροφορίες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο χώρος αυτός είναι στη
διάθεσή σας για τη διαφήμιση
της επιχείρησης σας.
Τιμή συμφέρουσα
για όλο το χρόνο.
Τηλεφωνείστε στο
0408 865004

τα ηφαιστειακά τους προϊόντα πριν από
18 εκατομμύρια χρόνια αποτελούν οι 50
απολιθωμένοι κορμοί δέντρων που βρέθηκαν
κατά τις σωστικές ανασκαφές στην περιοχή
του απολιθωμένου δάσους στη Λέσβο. Οι
σωστικές ανασκαφές πραγματοποιούνται λόγω
των εργασιών κατασκευής του νέου οδικού
άξονα Καλλονής - Σιγρίου που διασχίζει την
προστατευόμενη περιοχή.
Οι κορμοί των δένδρων του δάσους έσπασαν
και παρασύρθηκαν σαν σπιρτόκουτα από
τη βιαιότητα των αερίων των ηφαιστειακών
εκρήξεων. Μεγάλες ποσότητες ηφαιστειακής
στάχτης κάλυψαν τη βλάστηση σε μια μεγάλη
έκταση γύρω από το ηφαίστειο.
Στη συνέχεια, έντονες βροχοπτώσεις
προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες που
σάρωσαν την περιοχή, δημιουργώντας μεγάλες
λασποροές, παρασύροντας την ηφαιστειακή
στάχτη μαζί με ηφαιστειακές βολίδες και τους
σπασμένους κορμούς δένδρων.
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Φυσικές εναλλακτικές για την
στυτική δυσλειτουργία
Το Viagra είναι το πιο γνωστό
φάρμακο για τη θεραπεία της
στυτικής δυσλειτουργίας, ωστόσο
λίγοι γνωρίζουν, όμως, ότι στην
στυτική δυσλειτουργία υπάρχουν
πολλές εναλλακτικές λύσεις.
Αυτές οι επιλογές σύμφωνα
με σχετικά επιστημονικά άρθρα
περιλαμβάνουν φάρμακα, ιατρικές
θεραπείες, αλλαγές στον τρόπο
ζωής, συμπληρώματα διατροφής
και εναλλακτικές θεραπείες.
Τι είναι η στυτική δυσλειτουργία
Αν ένας άντρας δεν είναι σε
θέση να αποκτήσει, ή να διατηρήσει
μια στύση που είναι αρκετά
σταθερή για να έχει φυσιολογική
σεξουαλική δραστηριότητα, τότε
αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πάσχει
από στυτική δυσλειτουργία. Τα
προβλήματα στύσης είναι συχνά,
ειδικά με το πέρασμα του χρόνου
και επηρεάζουν σχεδόν όλους τους
ενήλικες άνδρες σε κάποια στιγμή
της ζωής τους.

Αιτίες της στυτικής
δυσλειτουργίας

Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί
να προκύψει από παράγοντες
που είναι ιατρικοί, ψυχολογικοί,
συναισθηματικοί, ή ένας συνδυασμός αυτών.
Οι ιατρικές καταστάσεις που
συνδέονται με στυτική δυσλειτουργία περιλαμβάνουν:
Υπέρταση, Διαβήτης, Καρδιακή
νόσος, Αθηροσκλήρωση, Νεφρική
νόσος, Πολλαπλή σκλήρυνση,
Νόσος Peyronie.
Τραυματισμός στο πέος, ή τον
προστάτη, ή την ουροδόχο κύστη,
ή στην λεκάνη, ή στο νωτιαίο μυελό
μετά από τη χειρουργική επέμβαση
ή από άλλες αιτίες.
Ψυχολογικά ζητήματα που
συμβάλλουν στη στυτική δυσλειτουργία περιλαμβάνουν:
Άγχος, Κατάθλιψη, Ενοχικά
συναισθήματα, Αυξημένο στρες,
Χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Eπίσης: Κατάχρηση αλκοόλ, ή
ναρκωτικών ουσιών, Υπερβολικό
βάρος (παχυσαρκία), Έλλειψη
άσκησης, Κάπνισμα.

Συμπληρώματα διατροφής
και βότανα κατά της στυτικής
δυσλειτουργίας

Πολλά συμπληρώματα διατροφής, φυτικά παρασκευάσματα
και άλλες τροφές έχουν “φαρμακευτικές” ιδιότητες κατά της
στυτικής δυσλειτουργίας.
Μερικές από τις πιο γνωστές
εναλλακτικές θεραπείες, οι
ο π ο ί ε ς έ χο υ ν δ ε ί ξ ε ι θ ε τ ι κ ά
αποτελέσματα σε μικρές μελέτες

και γενικά θεωρούνται ασφαλείς,
περιλαμβάνουν:
DHEA: Η δεϋδρο-επιανδροστερόνη (DHEA). Η DHEA οδηγεί
στην παραγωγή των ανδρογόνων
και των οιστρογόνων (αρσενικές και
θηλυκές ορμόνες).
Τζινσένγκ (ginseng): Ονομάζεται και «φυτικό Viagra», το Panax
ginseng (“κόκκινο τζινσένγκ) έχει
μεγάλη επιστημονική υποστήριξη
με έρευνες.
L-αργινίνη: Έχει μελετηθεί
εκτενώς ως πιθανή θεραπεία για
την στυτική δυσλειτουργία και όχι
μόνο. Τα αποτελέσματα δείχνουν
ότι ως συμπλήρωμα, αν και είναι
γενικά ασφαλές και καλά αποδεκτό
από τους περισσότερους άνδρες,
δεν βοηθάει όσο άλλες θεραπείες.
Προπιονύλ-L-καρνιτίνη: Είναι
ένα αμινοξύ που παράγεται φυσιολογικά στο σώμα. Τα αμινοξέα είναι
τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών.
Οι άνδρες με προβλήματα
σεξουαλικής απόδοσης (στυτική
δυσλειτουργία) λόγω διαβήτη, ή
κακής κυκλοφορίας του αίματος
μερικές φορές χρησιμοποιούν την
προπιονυλο-L-καρνιτίνη μαζί με
συνταγογραφούμενα φάρμακα.
Σύμφωνα με τον αμερικανικό
Οργανισμό Τροφίμων και
Φαρμάκων (Food and Drug Administration – FDA), εργαστηριακές
εξετάσεις δείχνουν ότι περίπου
300 από τα συμπληρώματα ή τα
τρόφιμα, που διατίθενται στην
αγορά για την ενίσχυση της
σεξουαλικής λειτουργίας, περιέχουν φαρμακευτικά συστατικά
τα οποία δεν αναγράφονται
στην συσκευασία τους. Όποιος
χρησιμοποιεί ένα συμπλήρωμα
θα πρέπει να ενημερώσει προηγουμένως το γιατρό του. Πάντα!
Αλλαγές στον τρόπο ζωής που
βοηθούν στην καταπολέμηση

της στυτικής δυσλειτουργίας
Ορισμένες επιλογές στον τρόπο
ζωής μπορούν να συμβάλουν
στη στυτική δυσλειτουργία σε
ορισμένους άνδρες. Έρευνες
δείχνουν ότι η κατάσταση μπορεί
να αντιστραφεί με επιτυχία σε
ορισμένες περιπτώσεις με την
εστίαση σε συγκεκριμένους
παράγοντες του τρόπου ζωής.
Ισορροπημένη διατροφή:
Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση πλούσιων σε φλαβονοειδή
τροφών, όπως βατόμουρα,
φράουλες και εσπεριδοειδή,
μπορεί να μειώσει τη στυτική δυσλειτουργία σε νέους και μεσήλικες
άνδρες.
Η διατήρηση ενός υγιούς
σωματικού βάρους: Το να είναι
ένας άντρας υπέρβαρος ή παχύσαρκος μπορεί να προκαλέσει
ή να επιδεινώσει τη στυτική
δυσλειτουργία.
Τακτική σωματική άσκηση: Η
σωματική δραστηριότητα μπορεί
να ωφελήσει τους άντρες με
στυτική δυσλειτουργία με διάφορους τρόπους: Βελτιώνει την
κυκλοφορία, μειώνει το στρες και
συμβάλλει σε ένα υγιές σωματικό
βάρος.
Διακοπή του καπνίσματος:
Έρευνες δείχνουν μια ισχυρή
σύνδεση μεταξύ της έντασης του
καπνίσματος και του βαθμού στυτικής δυσλειτουργίας.
Αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες:
Η κατάχρηση αλκοόλ μπορεί να
επηρεάσει τη σεξουαλική λειτουργία
στους άνδρες. Επίσης, το κάπνισμα
μαριχουάνας μπορεί να προκαλέσει
στυτική δυσλειτουργία.
Ψυχολογικά ή συναισθηματικά
ζητήματα: Η αντιμετώπιση του
στρες, του άγχους και της κατάθλιψης μπορεί να βελτιώσει ή να
επιλύσει τα συμπτώματα.

ΠΑΤΑΤΕΣ
Πέντε συνταγές για νόστιμες πατάτες

Οι πατάτες είναι οι υδατάνθρακες
που μας δίνουν ενέργεια και που
λατρεύουμε να τρώμε, ειδικά όταν
πεινάμε ή θέλουμε να τις συνοδεύσουμε με ένα άλλο γεύμα.

Ψωμί πατάτας, Ιρλανδία

Συχνά μαγειρεύεται την Ημέρα
του Αγίου Πατρικίου, αλλά το ψωμί
πατάτας είναι μια λιχουδιά όλον το
χρόνο στην Ιρλανδία.
Ο υπόλοιπος πουρές πατάτας
μετατρέπεται σε ζύμη για να δημιουργήσει τρίγωνα – γνωστά ως
φάρλ – τα οποία στη συνέχεια μαγειρεύονται σε ένα ταψάκι ή σε ένα
βαρύ τηγάνι.
Το ψωμί πατάτας απολαμβάνεται
συχνά με τηγανητά αυγά στην
κορυφή για πρωινό. Ο Ιρλανδός σεφ
Kevin Dundon συνιστά τη χρήση
πουρέ που είναι ακόμα ζεστός (ή
θερμαίνεται) όταν δοκιμάζετε το χέρι
σας στο ψωμί πατάτας στο σπίτι.

Crocchè, Ιταλία

Δεν μπορείτε να αποφασίσετε
ανάμεσα σε κρεμώδη πουρέ πατάτας και τηγανητή, τραγανή πατάτα;
Υπάρχει ένα σνακ για αυτό, και
έχουμε τους Ιταλούς να τους ευχαριστήσουμε.
Το Crocchè προέρχεται από τη
Σικελία, αλλά είναι επίσης εύκολο να
το βρείτε στη Νάπολη και αλλού στη
χώρα. Στο Παλέρμο, είναι γνωστό

ως «cazzilli».
Σήμερα, είναι ένα διασκεδαστικό
σνακ. Στην Ινδία, ένα παρόμοιο
σνακ γνωστό ως bonda παίρνει
επίσης πολτοποιημένη πατάτα (και
μπαχαρικά) και τηγανίζεται αρκετά
μέχρι να ροδίσει, όπως γράφει το
cnn.

Ψιλοκομμένες και τηγανητές

Οι τηγανιτές πατάτες μπορεί να
είναι ο αγαπημένος τρόπος να τρώει
κανείς πατάτες. Η ιδέα είναι απλή:
Κόψτε την πατάτα σε κομματάκια
και τηγανίστε.
Όσο για αυτό το όνομα, δεν
είναι σαφές ότι οι τηγανιτές πατάτες
προέρχονταν από τη Γαλλία.
Μερικοί ισχυρίζονται ότι ξεκίνησαν
στο Βέλγιο, όπου η αλμυρή απόλαυση έγινε γνωστή για πρώτη
φορά από Αμερικανούς στρατιώτες
κατά τον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πόσο παχιά κόβετε τις πατάτες
σας είναι μια προσωπική προτίμηση
που επηρεάζει το επίπεδο της
τραγανότητας και της υφής του τελικού αποτελέσματος.
Οι πατάτες Shoestring τείνουν να
χρησιμοποιούνται για πιάτα όπως
μπριζόλες-φριτέ, ενώ οι χοντροειδείς
πατάτες, πασπαλισμένες με ξίδι ή
κέτσαπ, προτιμώνται για ψάρια .

Poutine, Καναδάς

Προφανώς, οι σερβιτόροι σε

ένα από τα πρώτα εστιατόρια που
σερβίρουν τώρα το εμβληματικό
πιάτο του Κεμπέκ κουράστηκαν
να γράφουν «πατάτες, τυρόπηγμα
και σάλτσα», και δημιούργησαν
το μινιμαλιστικό «poutine», που
σημαίνει πουτίγκα ή «χάος».
Ο Joey Chestnut, το 2019,
κατανάλωσε τεράστιες ποσότητες
από αυτές σε 10 λεπτά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Poutine στο
Τορόντο.
Στις βορειοανατολικές Ηνωμένες
Πολιτείες, θα βρείτε μια αλλαγή
στην ονομασία της poutine γνωστή
ως ντίσκο πατάτες – με σάλτσα και
λιωμένο τυρί – σε κλασικά αμερικανικά δείπνα.

Σφήνες πατάτας / Jojo, Ηνωμ.
Πολιτείες / Αυστραλία

Ένα δημοφιλές σνακ στην
Αυστραλία όπου συχνά σερβίρονται
με γλυκιά σάλτσα τσίλι, είναι οι
σφήνες πατάτας.
Μια σφήνα πατάτας είναι ψημένη
ή πιο συχνά, τηγανισμένη και
συνήθως καρυκευμένη με μπαχαρικά συμπεριλαμβανομένης της
πάπρικας.
Στις βορειοδυτικές Ηνωμένες
Πολιτείες, αυτή η τοπική σπεσιαλιτέ
είναι πατάτα πασπαλισμένη με
καρυκευμένη φυγανία ή ψίχουλα
όπως το κοτόπουλο πανέ.
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ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

O κορονοϊός είναι πλέον η
πρώτη αιτία θανάτου στις ΗΠΑ

Τις τελευταίες έξι εβδομάδες η πνευμονία Covid-19 σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους στις ΗΠΑ από ό,τι
οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος και έχει
αναδειχθεί έτσι σε πρώτη αιτία θανάτου,
όπως συνέβη και την περασμένη άνοιξη.
Το διάστημα από 1 Νοεμβρίου μέχρι
13 Δεκεμβρίου, o μέσος όρος των
απωλειών της πανδημίας έφτασε τους
2.430 θανάτους την ημέρα, αναφέρουν
ερευνητές του Χάρβαρντ στo Journal of
the American Medical Association. Αυτό
σημαίνει ότι ο κοροναϊός ξεπέρασε την
καρδιοπάθεια, η οποία ήταν κανονικά
πρώτη αιτία θανάτου με 1.700 θανάτους
την ημέρα κατά μέσο όρο.
«Το γεγονός ότι αυτή η ασθένεια
ήταν άγνωστη πριν από έναν χρόνο, και
τώρα κατατάσσεται ως η πρώτη αιτία
θανάτου στα τέλη της χρονιάς, είναι απλά
σοκαριστικό» σχολίασε στο Business
Insider o Χάουαρντ Κοχ της Σχολής
Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ.
Ο Κοχ δεν συμμετείχε στη μελέτη,
συνυπογράφει όμως συνοδευτικό άρθρο
σχολιασμού, στο οποίο επισημαίνει ότι,
λόγω περιορισμών στη συγκέντρωση
δεδομένων, αλλά και στις έμμεσες επιπτώσεις της Covid-19 η ανάλυση πιθανότατα υποεκτιμά τους θανάτους από

κοροναϊό κατά τουλάχιστον 20%.
Αν εξετάσει κανείς όλο το 2020, η
Covid-19 πιθανότατα δεν ήταν η πρώτη
αιτία θανάτου, αν και πλησίασε ανησυχητικά. Οι ερευνητές που υπογράφουν τη μελέτη εξέτασαν τους θανάτους
από κοροναϊό το διάστημα Μάρτιος –
Οκτώβριος και τους συνέκριναν με τις
κυριότερες αιτίες θανάτου την αντίστοιχη
περίοδο του 2018, τελευταίο έτος για το
οποίο υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα.
Μόνο οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος
σκότωσαν περισσότερους Αμερικανούς
αυτή την περίοδο. Για τα άτομα άνω
των 85, ο κοροναϊός ήταν δεύτερη αιτία
θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες.
Ο ημερήσιος ρυθμός θνησιμότητας
της Covid-19 αντιστοιχεί σε νέα επίθεση
όπως η 11η Σεπτεμβρίου κάθε μιάμιση
μέρα, αν και την τελευταία εβδομάδα έχει
αυξηθεί σε μια νέα επίθεση κάθε 1,2 ημέρες.
«Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι,
θάνατοι που σχετίζονται με την Covid19 θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί»
εκτιμά ο Κοχ και οι συνεργάτες του. «Οι
κρίσιμης σημασίας στρατηγικές υγείας θα
πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα
της κοινωνίας στο παρόν και το μέλλον»
προειδοποιεί η ομάδα.

ΧΑΣΤΕ ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η απώλεια βάρους μετά τις
γιορτές και οι δίαιτες απάτη
Ένας από τους στόχους που θέτουν
κάθε χρόνο σχεδόν όλοι και όλες
αμέσως μετά την περίοδο των εορτών
είναι αυτός του αδυνατίσματος.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στο iatropedia.gr, αμέσως μετά την
περίοδο των εορτών, όταν και πιθανότατα έχουν φάει λίγο παραπάνω, οι
περισσότεροι άνθρωποι ξεκινούν
κάποια νέα δίαιτα, τα γυμναστήρια
γεμίζουν με νέες συνδρομές (που
σχεδόν ποτέ δεν τηρούνται) και
γενικώς υπάρχει μια διαδεδομένη τάση
για έναν «πιο υγιεινό» τρόπο ζωής.
Εάν σκέφτεστε και εσείς να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και να
ζείτε από εδώ και στο εξής «πιο υγιεινά», αυτό είναι υπέροχο.
Αλλά πρώτα πρέπει να βεβαιωθείτε
ότι δε θα πέσετε θύματα κάποιας
κλασικής «δίαιτας-απάτης».
Η αμερικανική Ομοσπονδιακή
Επιτροπή Εμπορίου συνόψισε
πέρσι την ιατρική βιβλιογραφία που
υπάρχει σχετικά με την απώλεια
βάρους μέσα από την ιστοσελίδα της,
η οποία είναι αφιερωμένη στο πώς
μπορούν οι πολίτες να αποφύγουν τα
«ψεύτικα»προγράμματα διατροφής.
Υπάρχει μόνο ένας υγιής τρόπος
να χάσετε βάρος: να τρώτε λιγότερο,
να γυμνάζεστε περισσότερο και
να επιμείνετε σε αυτό το πλάνο για
μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να
περιμένετε θεαματικά και γρήγορα
αποτελέσματα.
Από εκεί και πέρα, ο αμερικανικός
οργανισμός συνοψίζει τις ακόλουθες
«δίαιτες-απάτη», που πρέπει όλοι να
γνωρίζουμε και να προσέχουμε να τις
αποφεύγουμε πάντα:
Χάστε βάρος ανεξάρτητα από την
ποσότητα που τρώτε
Κάθε διαιτητικό πλάνο που ισχυρίζεται ότι μπορείτε να φάτε πολλές
τροφές υψηλής θερμιδικής αξίας και
ταυτόχρονα να χάσετε βάρος είναι
ψεύτικο. Η απώλεια βάρους απαιτεί
λογικές επιλογές τροφών.
Χάστε βάρος μόνιμα! Ποτέ ξανά
δίαιτα!
Ακόμα και αν καταφέρετε να χάσετε
κάποια κιλά αρχικά, να ξέρετε ότι η
μόνιμη απώλεια βάρους απαιτεί και
μόνιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής.
Μην εμπιστεύεστε δίαιτες που υπόσχονται «άπαξ και διά παντός» αποτελέσματα, χωρίς συνεχή συντήρηση.
Απλώς πάρτε ένα χάπι
Γιατροί, διαιτολόγοι και άλλοι
ειδικοί συμφωνούν ότι δεν υπάρχουν
«μαγικές»” δίαιτες για να χάσετε
βάρος χωρίς σωστή διατροφή και
άσκηση. Ακόμη και τα χάπια που

έχουν εγκριθεί από τους διεθνείς
φαρμακευτικούς οργανισμούς και
μειώνουν την απορρόφηση του λίπους
ή σας βοηθούν να τρώτε λιγότερο
και να αισθάνεστε χορτάτοι, πρέπει
να λαμβάνονται ταυτόχρονα με ένα
διατροφικό πλάνο χαμηλών θερμίδων,
χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και
τακτική άσκηση.
Χάστε Χ κιλά σε Ψ ημέρες
Η απώλεια βάρους με ρυθμό μισό
ή το πολύ ένα κιλό την εβδομάδα
είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
για να το χάσετε μόνιμα. Οι δίαιτες
που υπόσχονται αστραπιαία απώλεια
βάρους είναι απάτη. Υπάρχει, μάλιστα,
πιθανότητα να καταστρέψουν την
υγεία σας.
Όλοι χάνουν βάρος με αυτήν τη
δίαιτα
Δεν υπάρχει ένας τύπος δίαιτας
που να ταιριάζει σε όλους. Συνομιλήστε με το γιατρό σας για να
καταρτίσετε ένα διατροφικό πλάνο και
ένα πρόγραμμα άσκησης που να είναι
κατάλληλο για το δικό σας τρόπο ζωής
και το μεταβολισμό σας.
Χάστε βάρος με ένα επίθεμα ή μια
κρέμα αδυνατίσματος
Όταν βλέπετε ή ακούτε για ένα
τέτοιο πλάνο δίαιτας, πείτε απλώς
«όχι, ευχαριστώ». Μην πιστεύετε
όποιον σας λέει ότι τέτοιες δίαιτες
είναι καλές και αποτελεσματικές. Δεν
υπάρχει τίποτα που να μπορείτε να
φορέσετε ή να εφαρμόσετε στο δέρμα
σας και το οποίο θα σας βοηθήσει να
χάσετε βάρος με υγιή τρόπο.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Ομόνοια, ΑΕΛ και Απόλλων
διεκδικούν με αξιώσεις

Η Ομόνοια (φωτογραφία) νίκησε
την ΕΝΠ εκτός έδρας με 1-0 χάρις σε
γκολ του νέου της αποκτήματος Μάρκο
Τσέπο-βιτς. Η Ομόνοια ήταν καλύτερη
κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του
αγώνα και έψαξε πάρα πολύ το γκολ
κάτι που πέτυχε στο 80′
Αυτή η νίκη είναι πολύ σημαντική
για τους ”πράσινους” αφού έρχεται
σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μία
από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες
του πρωταθλήματος τις τελευταίες
εβδομάδες η οποία μάλιστα νίκησε και
ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ.
Η ΑΕΚ έμεινε αρκετό καιρό μακριά
από τις νίκες και η αναμέτρηση με τον
Ερμή ήταν εξ αρχής μιας επιλογής. Οι
«κιτρινοπράσινοι», αν και βρέθηκαν
πίσω στο σκορ στο παιχνίδι της
περασμένης Παρασκευής, έκαναν την
ανατροπή και έφτασαν στη νίκη με
σκορ 3-1. Ο Ιβάν Τρισκόφσκι ήταν ο
πρωταγωνιστής με τα τρία γκολ.
Ολυμπιακός Λευκωσίας και Εθνικός
Άχνας, αναμετρήθηκαν στο Μακάρειο,
στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής

του πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας,
με την ομάδα του Εθνικού να παίρνει
δραματική νίκη με 2-1 στο 90+6 !
Το σκορ άνοιξε για τον Εθνικό,
ο Παπαγεωργίου στο 73′ και για τον
Ολυμπιακό ισοφάρισε ο Κοστόβ στο 82′,
οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον
αγώνα.
Στο 90+6′ ο Εθνικός πήρε την πολυπόθητη νίκη με γκολ του Μάιντεβατς !
Η ΑΕΛ νίκησε την Δόξα σήμερα το
απόγευμα με 3-1 και απέδειξε ότι είναι
μια ομάδα με χαρακτήρα και ”τσαγανό”.
Πολλοί αμφισβήτησαν την ομάδα του
Κέρκεζ μετά την ήττα από το Παραλίμνι,
όμως έδειξε ότι δεν επηρεάστηκε, είναι
εδώ και πάει για τον τίτλο !
Ενώ το Π. Βήμα πάει στο τυπογραφείο, εκκρεμούσαν δυο αναμετρήσεις με το ντέρμπι ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση
ενώ ο Απόλλωνας χτυπιέται με τη Νέα
Σαλαμίνα.
Στη βαθμολογία προηγείται η
Ομόνοια με 43 βαθμούς και ακολουθούν
ο Απόλλων με 43 και η ΑΕΛ με 41 αλλά
με άνα αγώνα λιγότερο.

Στο πλευρό της Μπεκατώρου η World Sailing
Η World Sailing εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης στην Ελληνίδα Αθλήτρια, ενώ στην ανακοίνωση φιλοξενείται
και σχόλιο της Jo Aleh, προέδρου της
Επιτροπής Αθλητών της Παγκόσμιας
Ιστιοπλοΐας και μέλους του Παγκόσμιου
Ιστιοπλοϊκού Συμβουλίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η World Sailing, ως ο παγκόσμιος
φορέας για το άθλημα της ιστιοπλοΐας,
έχει μηδενική ανοχή για κακοποίηση και
παρενόχληση σε οποιαδήποτε μορφή.
Οι ιστιοπλόοι έχουν το δικαίωμα
σε μια θετική και ευχάριστη εμπειρία
του αθλήματος σε ένα ασφαλές
περιβάλλον, χωρίς φόβο κατάχρησης
και παρενόχλησης.
Η World Sailing (Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας) έχει δεσμευτεί
να προστατεύει και να διασφαλίζει την
ευημερία των ατόμων στο άθλημα.

Η World Sailing υποστηρίζει
τη Σόφια Μπεκατόρου, δύο φορές
Ολυμπιονίκης και μέλος της Επιτροπής
Αθλητών της World Sailing, μετά την
γενναία της απόφαση να παρουσιάσει
την φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση
που βίωσε ως αθλητής.
Η Jo Aleh, πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας και μέλος του Παγκόσμιου
Ιστιοπλοϊκού Συμβουλίου, είπε ότι
η Σόφια είναι τεράστια αθλήτρια,
γνωστή για το πάθος και τη δέσμευσή
της στο άθλημα. Έχει οδηγήσει στο
νερό και τώρα έξω από αυτό. Ελπίζω
ότι η γενναιότητά της μπορεί να
εμπνεύσει άλλους που έχουν αδικηθεί
να προχωρήσουν και ότι εκείνοι που
έχουν διαπράξει τέτοια εγκλήματα θα
λογοδοτούν.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Αρης και ΑΕΚ στη 2η θέση
Ο Άρης πέρασε νικηφόρα
από τη Ριζούπολη, επικρατώντας
1-0 του Απόλλωνα Σμύρνης
και ανέβηκε στην 3η θέση με 36
βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΚ.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0
του ΟΦΗ στην Λεωφόρο ενώ ο
Αστέρας Τρίπολης πήρε τη νίκη
κό ν τ ρ α σ τ η ν Α Ε Λ ( 1 - 0 ) κα ι
παρέμεινε στην 6η θέση με 27
βαθμούς.
Ο Παναθηναϊκός δεν βλεπόταν
το Σάββατο στο «Απόστολος
Νικολαΐδης», αλλά παρόλα αυτά
νίκησε 2-0 τον ΟΦΗ, πήρε τους
τρεις βαθμούς και διατηρήθηκε στο
κυνήγι της τέταρτης θέσης και του
Άρη, για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Γιατί κάτι άλλο δεν έχει ο
Παναθηναϊκός να κρατήσει, αφού
ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν
πέρασε τη σέντρα στη μεγαλύτερη
διάρκεια. Ο ΟΦΗ ήταν ο απόλυτος
κυρίαρχος, αλλά με εξαίρεση τη
φάση του Στάικου δεν κατάφερε
να δημιουργήσει άλλη κλασική
ευκαιρία και να απειλήσει.
Αν ο ΟΦΗ είχε σε καλύτερη
μέρα τους μεσοεπιθετικούς του,
η συζήτηση θα ήταν διαφορετική.
Ωστόσο, η υπεροχή του στον αγωνιστικό χώρο δεν μετουσιώθηκε σε
ευκαιρίες.
Το σύνολο του Γιώργου Σίμου
έχει δίκιο να φεύγει με παράπονο
από το γήπεδο της Λεωφόρου
Αλεξάνδρας, αφού τα έκανε όλα
σωστά μέχρι την περιοχή του
Παναθηναϊκού. Εκεί ήταν το μόνο
κομμάτι που δεν είχε ψυχραιμία και

Από τον αγώνα Παναθηναϊκού - ΟΦΗ (2-0)
καθαρό μυαλό για να απειλήσει την
εστία του Διούδη.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός
για πρώτη φορά φέτος πέτυχε την
τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Δεν
είχε ανάλογο επίτευγμα μέχρι τώρα
και είναι σημαντικό.
Να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός στον εκτός έδρας αγώνα του
κέρδισε τον Ατρόμητο 1-0

Στις 8 Φεβρουαρίου θα αρχίσει το Όπεν
Αυστραλίας, τρεις εβδομάδες αργότερα από τον
αρχικό προγραμματισμό, όπως επιβεβαίωσαν οι
διοργανωτές, ύστερα από μήνες φημολογίας γύρω
από το πρώτο τουρνουά γκραν σλαμ του 2021.
Ο πρώτος γύρος του φημισμένου τουρνουά
τένις ήταν αρχικά προγραμματισμένο να αρχίσει
στις 18 Ιανουαρίου αλά αναβλήθηκε λόγω των
μέτρων για τον κορονοϊό.
Υπενθυμίζεται ότι οι τενίστες που αναμένεται να
φτάσουν στην πόλη στα μέσα Ιανουαρίου για το
Αυστραλιανό Όπεν (8-21 Φεβρουαρίου) θα πρέπει
να περάσουν 14 ημέρες στην καραντίνα πριν από
το πρώτο τουρνουά γκραν σλαμ της χρονιάς.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ηττα της Εθνικής Ελλάδας
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Ηττα της Εθνικής Ελλάδας στην υδατοσφαίριση
Αγώνες του Τόκιο (αν τελικά θα γίνουν), όπως είχε
συμβεί και το 2012 και το 2016.

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των Γυναικών
ηττήθηκε στον ημιτελικό του προ-ολυμπιακού
τουρνουά από την Ολλανδία (7-4), χάνοντας έτσι
την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο…
Παρότι ξεκίνησε καλά στον ημιτελικό της
Τεργέστης απέναντι στην Ολλανδία, η ελληνική
ομάδα «λύγισε» από το άγχος, γνώρισε την ήττα
με 7-4 και αποκλείστηκε από τους Ολυμπιακούς

Πιθανή αναβολή του
Gran Prix Αυστραλίας;

Μπορεί η «αυλαία» της νέας σεζόν στη
Φόρμουλα Ένα να είναι προγραμματισμένο να
ανοίξει στις 21 Μαρτίου στη Μελβούρνη, ωστόσο
είναι πιθανό το Gran Prix της Αυστραλίας να
μετατεθεί γι’ αργότερα μέσα στο 2021, λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού και της αυστηροποίησης
των τοπικών κανόνων καραντίνας.

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

Metricon Designed
MURCHISON
15
Rockford Homes Riverland

Bedrooms + 2in
Bathrooms
ü 3 Homes
Building Quality
the

Floor Coverings
Available fromRiverland forüover
40 years

$197,000.00

Pat Catalano 0473 439 000

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

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341

Ολυμπιακός 		
ΑΕΚ 			
AΡΗΣ 		
ΠΑΟΚ			
Παναθηναϊκός 		
Αστέρας Τρίπολης
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ		
Βόλος 		
ΟΦΗ 		
Απόλλων Σμύρνης
Γιάννινα
Παναιτωλικός 		
ΑΕΛ 			
Λαμία 		

ΤΕΝΝΙΣ - ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Ανοιγμα στις 8 Φεβρουαρίου

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο

Save up to $40k!!

pat@rockfordhomes.com.au

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα 18ης αγωνιστικής:
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ
1-0
Απόλλων Σμύρνης – Άρης 0-1
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
2-0
Ατρόμητος – Ολυμπιακός
0-1
Ενώ το Π. Βήμα πάει στο τυπογραφείο, εκκρεμούν οι αγώνες:

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος
Παναιτωλικός – Λαμία
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Office 08 8595 1092

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341
BLD 182130

ü Air Conditioning
ü Footpaths
ü Dishwasher

RZ9062-V2

Σπορ

Παροικιακό Βήμα

