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ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Χαλάρωση των
μέτρων στη Ν.Α.
Η Νότια Αυστραλία έχει καταγράψει
το πρώτο κρούσμα κορονοιού σε
περισσότερο από ένα δεκαπενθήμερο,
μετά τον εντοπισμό του ιού σε έναν
ταξιδιώτη που βρισκόταν σε καραντίνα
ξενοδοχείου μετά την επιστροφή του
από το εξωτερικό.
Ο άνδρας στα 40 του επέστρεψε
θετικό αποτέλεσμα σε τεστ που έκανε
την πρώτη ημέρα της επιστροφής του
στη χώρα.
Είναι η πρώτη περίπτωση σε 15
ημέρες στην πολιτεία.
Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε
την ίδια ημέρα που η κυβέρνηση
ανακοίνωση περαιτέρω χαλάρωση
στα μέτρα, επιτρέποντας μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις στα σπίτια εν όψει της
εορταστικής περιόδου.
Από την Τρίτη το πρωί, ο μέγιστος
αριθμός των ανθρώπων που μπορούν
να συγκεντρωθούν σε ένα σπίτι έχει
αυξηθεί από 10 σε 50, και οι πελάτες
στις μπυραρίες μπορούν και πάλι να
πίνουν όρθιοι αν το επιθυμούν.
Επιπλέον, μέχρι 200 καλεσμένοι
έχουν πλέον τη δυνατότητα να
παρευρεθούν σε γάμους, από 150, και
200 άτομα μπορούν να παρευρεθούν
σε κηδειες.
Το όριο για τους ανθρώπους σε
ιδιωτικές εκδηλώσεις σε αίθουσες με
άδεια ποτού, έχει επίσης αυξηθεί από
150 σε 200.
Οι έλεγχοι του κωδικού qr στο
κινητο, έχουν επίσης επεκταθεί ώστε
να περιλαμβάνουν καταστήματα
λιανικής πώλησης και σούπερ μάρκετ.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο
αστυνομικός επίτροπος της Ν.Α. Grant
Stevens ανακοίνωσε μια χαλάρωση
των περιορισμών πυκνότητας,
επιτρέποντας στις αίθουσες
εκδηλώσεων να φιλοξενήσουν έναν
πελάτη ανά 2 τετραγωνικά μέτρα.
Τόνισε ότι η υψηλή αποδοχή και
χρησιμοποίηση του κώδικα QR για
την είσοδο του κοινού σε διάφορους
χώρους, έχει παίξει σημαντικό ρόλο
από άποψης ανίχνευσης επαφών
και για την απομόνωση ενός
συμπλέγματος ώστε να αποφευχθεί
περαιτέρω εξάπλωση, είπε ο
αστυνομικός επίτροπος.
Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί
ότι στο Σύδνεϋ επανεμφανίσθησαν
μεγάλος αρθμός κρουσμάτων τις
τελευταίες ημέρες με αποτέλεσμα
η πολιτεία να προχωράει σε νέο
Λόκνταουν. Παράλληλα, οι άλλες
πολιτείες, μεταξύ των οποίων και
η Νότια Αυστραλία έκλεισαν ήδη για
μια ακόμη φορά τα σύνορά τους με τη
ΝΝΟ.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!

Το Παροικιακό Βήμα
εύχεται στους αναγνώστες
του και στην παροικία
γενικότερα, πάντοτε με
υγεία και ασφάλεια,
Καλές Γιορτές
και Ευτυχές το Νέον Ετος!

South Australia closes
border to NSW
Παροικιακές εκδηλώσεις - σελ. 10
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Χάος στην Βρετανία
Φορτηγά που περίμεναν να
φύγουν από τη Βρετανία σχημάτισαν
ατελείωτες ουρές χιλομέτρων και
άνθρωποι ήταν αποκλεισμένοι στα
αεροδρόμια, καθώς περισσότερες
χώρες επέβαλαν αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς στο Ηνωμένο
Βασίλειο λόγω ανησυχιών για το
νέο στέλεχος του κορονοϊού που
σύμφωνα με τις εκεί αρχές έκανε την
εμφάνιση του.
Χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν
σταματήσει τα αεροπορικά ταξίδια
στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η
Γαλλία έχει απαγορεύσει την είσοδο
φορτηγών για 48 ώρες. Παράλληλα,
αξιολογείται η νέα παραλλαγή που
βρέθηκε στην Αγγλία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον θα προεδρεύσει σε
συνεδρίαση της επιτροπής έκτακτης
ανάγκης της βρετανικής κυβέρνησης
εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι
οι νέοι περιορισμοί θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε ελλείψεις τροφίμων
εάν δεν αντιστραφούν σύντομα.
Τα περισσότερα από τα καταναλωτικά αγαθά που έρχονται στο
Ηνωμένο Βασίλειο από τη Γαλλία
φθάνουν με φορτηγά αυτοκίνητα.
Σε ότι αφορά το νέο μεταλλαγμένο κορονοϊό, οι πρώτες ενδείξεις
είναι ότι η νέα παραλλαγή του ιού
είναι 70 τοις εκατό πιο μεταδοτική,
είπε ο κ. Τζόνσον.
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης

και Ελέγχου Νόσων δήλωσε ότι
ενώ η προκαταρκτική ανάλυση
στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ότι
η νέα παραλλαγή είναι “αρκετά πιο
μεταδοτική,” δεν υπάρχει καμία
ένδειξη ότι οι λοιμώξεις είναι πιο
σοβαρές.
Ειδικοί, ωστόσο, τόνισαν ότι
ακόμα και αν το νέο στέλεχος
δεν είναι πιο θανατηφόρο, είναι
αναπόφευκτο ότι τα περισσότερα
κρούσματα θα οδηγήσουν σε
περισσότερες νοσηλείες και επακόλουθους θανάτους που σχετίζονται
με τον ιό.
Το χάος στα σύνορα έρχεται σε
μια εποχή τεράστιας αβεβαιότητας
για το “Ηνωμένο Βασίλειο, λιγότερο

από δύο εβδομάδες πριν από το
τελικό στάδιο της εξόδου του από
την ΕΕ.
Ανησυχητική είναι η κατάσταση
και στην Αυστραλία όπου το
σύμπλεγμα στο Σύδνεϋ έχει ήδη
διογκωθεί σε 83 περιπτώσεις.
Ο πω ς έ χ ε ι α ν α φ ε ρ θ ε ί σ τα
Αυστραλιανά ΜΜΕ, ο μεταλλαγμένος
ιός της Αγγλίας έχει ήδη εμφανισθεί
και στο Σύδνεϋ από ταξιώτες που
επέστρεψαν από την Αγγλία.
Αν το σύμπλεγμα του Σίδνεϊ
εξαπλωθεί πέρα από τις βόρειες
παραλίες, θα μπορούσαν να ακυρωθούν πλήρως οι εορτασμοί των
Χριστουγέννων.

"Μείνετε στο σπίτι", λέει η
ταμπέλα στην παραλία του
Σύδνεϋ όπου τις τελευταίες
ημέρες έκαναν για μια
ακόμη φορά την εμφάνιση
τους σημαντικός αριθμός
κρουσμάτων του κορονοϊού.
Μάλιστα, σύμφωνα με
όσα διέρρευσαν από τις
πολιτειακές αρχές, στο Σύδνεϋ
υπάρχει και ο μεταλλαγμένος
ιός ο οποιος μεταφέρθηκε εκεί
από ταξιδιώτες που ήρθαν
πρόσφατα από τη Βρετανία.Η
Πολιτεία της Νέας Μότιας
Ουαλλίας εισέρχεται πλέον
σε ένα νέο Λόκνταουν που
κανείς δεν γνωρίζει μέχρι που
θα φθάσουν οι διαστάσεις του.
Παράλληλα η Νότια Αυστραλία
όπως και οι άλλες πολιτείες
έχουν ήδη κλείσει τα σύνορά
τους με τη ΝΝΟ.

Εκκληση στην κυβέρνηση να μη μειώσει το ανεργιακό

Μια έρευνα της Γερουσίας για
τον κορονοϊό έχει προτείνει να γίνει
μια μόνιμη αύξηση στην πληρωμή
του ανεργιακού και σειρά άλλων
μέτρων για την αντιμετώπιση της
νόσου όπως η δημιουργία ενός
εθνικού κέντρου για τον έλεγχο της
covid19.
Η πρόεδρος της επιτροπής
Katy Gallagher κατέθεσε την
έκθεση στο Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι ήταν οι ηγεσίες
των πολιτειών και όχι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που
επέτρεψαν στην Αυστραλία να
αντιμετωπίσει την παγκόσμια
πανδημία.
“Ήταν οι πολιτείες που έλαβαν
τις μεγάλες γενναίες αποφάσεις
την κατάλληλη στιγμή είπε η
γερουσιαστής Gallagher.
«Χωρίς την ισχυρή παρέμβαση
που επιδεικνύεται από τους πολιτειακούς πρωθυπουργούς με τα
πιό τολμηρά μέτρα - ιδιαίτερα από
τη ΝΝΟ και Βικτώρια - η εμπειρία
της Αυστραλίας με την πανδημία
θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι παρόλο
που το COVID-19 είχε αφήσει
άλλες χώρες σε πολύ χειρότερη
κατάσταση από την Αυστραλία,
αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος
της υγείας και οικονομίας δεν ήταν
σοβαρό.
“Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι
σχεδόν 28.000 Αυστραλοί έχουν
αρρωστήσει με COVID-19 και 908
Αυστραλοί έχουν πεθάνει,” είπε.
“Περίπου 39.000 Αυστραλοί
παραμένουν αποκλεισμένοι στο
εξωτερικό και 8.000 από αυτούς
τ α ξ ι ν ο μ ο ύ ν τ α ι ω ς ε υ ά λω τ ο ι
άνθρωποι.”
Να σημειωθεί ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέρριψε
τις συστάσεις της επιτροπής
της Γερουσίας και ισχυρίστηκε
ότι η πληρωμή του ανεργιακού
επιδόματος είναι επαρκής και δεν
χρειάζεται μόνιμη αυξηση.
Με επτά δολάρια την ημέρα
αναγκαζόταν να ζει μερίδα του
πληθυσμού στην Αυστραλία,
μετά την καταβολή του ενοικίου,
πριν την αύξηση του ανεργιακού
επιδόματος JobSeeker.

Διάφοροι κοινωνικοί φορείς,
όπως το ίδρυμα, Anglicare καλούν
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
να μονιμοποιήσει τις αυξημένες
παροχές κοινωνικής πρόνοιας.
Οι κοινωνικοί φορείς διαπιστώνουν ότι η ποιότητα ζωής
των ανέργων και άλλων ευάλωτων ομάδων βελτιώθηκε σημαντικά, χάρη στα επιπλέον 250
δολάρια που παίρνουν ανά δεκαπενθήμερο.
Στο επίδομα αυτό, αναμένεται
να επιβληθεί μία ακόμη μείωση
τον Ιανουάριο, προτού καταργηθεί
εντελώς τον επόμενο Μάρτιο.
Μια έρευνα της φιλανθρωπικής
οργάνωσης Anglicare σε 600
άτομα βρήκε ότι πριν την πανδημία το 41% τ ων ερωτηθέντων
ζούσαν με λιγότερα από 7 δολάρια
την ημέρα, μετά την πληρωμή
του ενοικίου τους και το 72%
παρέλειπε τακτικά γεύματα.
Όμως, μετά το συμπλήρωμα
πληρωμών για τη νόσο, ο αριθμός
των ανθρώπων που ζούσε με
λιγότερα από 7 δολάρια την ημέρα
μειώθηκε στο μισό.

Στο μεταξύ, για πρώτη φορά
εδώ και πέντε μήνες, η Μελβούρνη
από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
δέχεται και πάλι πτήσεις από το
εξωτερικό, τη στιγμή που δεκάδες
χιλιάδες Αυστραλοί υπήκοοι,
μεταξύ των οποίων και πολλοί
ομογενείς προσπαθούν να επιστρέψουν στη χώρα.
Σύμφωνα με δήλωση του
ομογενή ταξιδιωτικού πράκτορα,
Παναγιώτη Αλυσανδράτου στο
ραδιόφωνο της SBS, οι θέσεις
σε πτήσεις από την Αθήνα προς
την Αυστραλία για τις επόμενες
εβδομάδες έχουν σχεδόν εξαντληθεί.
Η πρώτη ημέρα που είναι διαθέσιμες θέσεις για πτήσεις από την
Ελλάδα προς τη Μελβούρνη (με
συγκεκριμένη αεροπορική αραβική
εταιρεία) είναι η 1η Φεβρουαρίου.
«Αν θέλει κάποιος να φέρει
κάποιο άτομο από την Ελλάδα,
η τιμή του εισιτηρίου από Αθήνα
για Μελβούρνη χωρίς επιστροφή
ξεκινά από τα 5000 δολάρια», είπε
ο ταξιδιωτικός πράκτορας.
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Βήμα των
Αναγνωστών
GREEK TRIBUNE, BOX 330,
FULHAM GARDENS, S.A. 5024

Διχασμένοι όσο ποτέ άλλοτε

H Koινότητα Wollongong
είναι μια ιστορική Κοινότητα
που υπηρέτησε τη μικρή αλλά
δυναμική Παροικία της πόλης
αυτής και συνέβαλε τα πρώτα
χρόνια της μεταπολεμικής μετανάστευσης στην εξυπηρέτηση
των αναγκών των Ελλήνων
μεταναστών.
Με τις διάφορες εκδηλώσεις
βοήθησε τους συμπάροικους
στην ψυχαγωγία, στις γλωσσικές
δυσκολίες και στην εξυπηρέτηση
για να βρίσκουν δουλειές. Έκτισε
και την Eκκλησία του Αγίου
Νεκταρίου η οποία εξυπηρέτησε
τις θρησκευτικές ανάγκες των
συμπατριωτών μας.
Οι πρωτεργάτες μαζί με
σύσσωμη την Ομογένεια του
Wollongong εργάστηκαν σκληρά
για να γίνει η Κοινότητα και η
Εκκλησία μας ο Αγιος Νεκτάριος.
Οργάνωναν πολλές εκδηλώσεις, έβαλαν πολλές φορές βαθειά
το χέρι στη τσέπη τους και από
το υστέρημά τους έφτιαξαν αυτή
την αξιοσέβαστη περιουσία. Η
Κοινότητα Wollongong υπήρξε δραστήριο μέλος της Ομοσπονδίας Κοινοτήτων Αυστραλίας
και υποστήριξε τον Κοινοτικό
Θεσμό και την ανεξαρτησία των
Κοινοτήτων.
Σήμερα η ιστορική αυτή
Κοινότητα με διάφορες μέθοδες
πέρασε στην επιρροή της
Αρχιεπισκοπής και τα περιουσιακά της στοιχεία όπως ο
τίτλος ιδιοκτησίας του Αγίου
Νεκταρίου κατέληξε στην Αρχιεπισκοπή όπως το απαίτησε ο
νέος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
που διαδέχθηκε το Στυλιανό.
Διερωτόμαστε: Πότε, πως και
από που ήρθαν και γράφτηκαν τα
140 τόσα μέλη που πήραν μέρος
στη συνέλευση;
Υπό ομαλές συνθήκες οι
νέες εγγραφές μελών δεν ξεπερνούσαν τα δάκτυλα του ενός
χεριού. Σήμερα, με την φώτιση
του αγίου πνεύματος ξαφνικά
τοσα νέα μέλη στα μητρώα της
Κοινότητας;
Με κάποιο άρθρο στον φιλικό
της τύπο, η Αρχιεπισκοπή του κ.
Μακαρίου επιχαίρει ότι ενέταξε
την κοινότητα του Αγίου Νεκταρίου "στην αγκαλιά της αρχιεπισκοπής η οποία είναι πάντα ανοιχτή για όλους όσοι το επιθυμούν".

Γιατί όμως δεν αναφέρουν
δημόσια τους όρους και
αλλαγές που έθεσε σε επιστολή
που έστειλε ο Μακάριος στο
συμβούλιο της Κοινότητας; Γιατί
δεν λένε ότι το καταστατικό
μας θα αλλαχθεί και θα λέει ότι
"η ενορία κοινότητα θα ανήκει
εκκλησιαστικά, πνευματικά και
θα εξαρτάται διοικητικά από
την ιερά αρχιεπισκοπή" του
οικουμενικού πατριαρχείου;
Γιατί δεν λένε ότι ο τίτλος ιδιοκτησίας του Αγίου Νεκταρίου
θα υπάγεται τώρα στο Τράστ
της Αρχιεπισκοπής ενώ το
συμβούλιο θα έχει την ευθύνη
να πληρώνει τον ιερέα και τα
έξοδα της εκκλησίας; Γιατί δεν
λένε ότι η κοινότητα δεσμεύεται
να συμμετέχει και να ασπάζεται
τις αποφάσεις της κληρικολαϊκής;
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της
κληρικολαϊκής, πόσα είναι ο
μισθός του ιερέα και τι είναι το
ποσοστό επί των εισπράξεων
που θα πληρώνει η Κοινότητα
στην αρχιεπισκοπή; Επίσης γιατί
δεν λέει το δημοσίευμα ότι με
απαίτηση του αρχιεπισκόπου το
συμβούλιο θα συνεδριάζει πάντοτε με την παρουσία του ιερέα;
Θα μας κάνει τη χάρη λέει ο
Μακάριος να μας συγχωρήσει
(!) και να αναγνωρίσει όλα τα
μυστήρια. Μεγαλύτερη προσβολή
από αυτή για τον Ελληνισμό του
Wollongong δεν υπάρχει. Εμείς
κύριε Μακάριε γεννηθήκαμε
Ορθόδοξοι, ήρθαμε στην Αυστραλία και παραμείναμε Ορθόδοξοι.
Δεν διαπράξαμε κανένα αμάρτημα
που χρίζει συγχώρεσης.
Λάθη και αμαρτήματα έγιναν
κ. Μακάριε. Ομως δεν έγιναν
από την πλευρά των ελεύθερων
και δημοκρατικών Κοινοτήτων.
Μοναδικό μέλημα των πρωτοπόρων του Κοινοτικού Θεσμού
ήταν η δημιουργία και συντήρηση
Κοινοτήτων και ναών για την
εξυπηρέτηση των ομογενών,
μακριά από σκοταδισμούς και
οικονομική εκμετάλλευση.
Εσφαλμένος λοιπόν ο τρόπος
που χρησιμοποιήσατε για "να δείξετε την αγάπη σας και να ενώσετε" την παροικία.
Βαθειά διχασμένο όσο ποτέ
άλλοτε είναι τώρα το Γούλογκογκ.
Κώστας Καθίζας
Wollongong

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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Αποκλεισμός από τα κατεστημένα ΜΜΕ

Ο τραγουδιστής Γρηγ. Πετράκος,
έχει πραγματοποιήσει μία ενδελεχή και
εξονυχιστική έρευνα στηριζόμενη στα
επίσημα κρατικά στοιχεία, και αναρωτιέται.
Γιατί τις πρώτες 26 εβδομάδες του 2020
οι θάνατοι στην Ελλάδα, επί covid-19 ,
ανήλθαν στις 64.469, ενώ τις πρώτες 26
εβδομάδες του 2019 οι θάνατοι έφτασαν
τους 65.496; Δηλ επί πανδημίας κοροναϊού
είχαμε χίλιους θανάτους λιγότερους. Και
διερωτάται. Εάν στην Ελλάδα δεν μας είχαν
πληροφορήσει ότι υπάρχει κοροναϊός, δεν
θα είχαμε καταλάβει τίποτα. Και αναφέρει
πως ποτέ δεν υπήρξε δεύτερο κύμα
πανδημίας. Η αύξηση των κρουσμάτων
οφείλεται στην αύξηση των τεστ. Καλό
είναι οι αναγνώστες να δουν το video
πριν το διαγράψουν από το internet. Να
επισημάνω πως τον τραγουδιστή τον
έχουν αποκλείσει από τα κατεστημένα
κανάλια.
Για να δούμε τι είπε ο Ιταλός γιατρός,
καθηγητής νανοπαθολογίας Στέφανο
Μοντανάρι στα εναλλακτικά ΜΜΕ, γιατί
αποκλείστηκε από τα κατεστημένα ΜΜΕ.
‘’ Το covid-19 είναι το όνομα του ιού που
σχεδίασαν για τον έλεγχο και την μείωση
του πληθυσμού. Αυτό το εμ βόλιο που
σκοπεύουν να εισάγουν μέσα μας, θα
είναι το χειρότερο εμβόλιο από όλα. Είναι
κυριολεκτικά ο δρόμος προς την κόλαση,
με σκοπό να εξαλείψουν το 80% του
κόσμου. Μην κάνετε τα τεστ γιατί δεν είναι
αξιόπιστα. Οι κατασκευαστές των τεστ
το επιβεβαιώνουν. Κανένα από τα τεστ
δεν μπορεί να ανιχνεύσει με ακρίβεια τον
ιό. Ανιχνεύουν μόνον απειροελάχιστους
μικρούς ακίνδυνους ιούς, ή κυτταρικά
απόβλητα που είναι φυσιολογικά μέρος της
χλωρίδας μας. Τα άτομα που υπόκεινται σε
τεστ, θα αρχίζουν να εμφανίζονται θετικοί
στον ιό, με ποσοστό περίπου 90%. Γιαυτό
κάνουν τώρα τεστ και στα παιδιά. Στην
Γαλλία άρχισαν να επιβάλλονται τα τεστ
στα σχολεία από της 11 Μαϊου 2020,
αλλά τα ΜΜΕ δεν είπαν τίποτα. Έκαναν
περίπου 700.000 τεστ κάθε εβδομάδα.
Και εάν το παιδί είναι θετικό, ολόκληρη η

οικογένεια θα κάνει το τεστ, αλλά και όσοι
ήρθαν σε επαφή μαζί του. Δεν είμαστε
άρρωστοι. Αντιθέτως, είμαστε υγιείς φορείς
αυτού του ιού. Το να έχει κάποιος τον ιό,
δεν σημαίνει πως είναι άρρωστος. Είναι
μια χαρά. Είναι υγιής. Όμως όλους θα
τους εμφανίσουν θετικούς στα τεστ. Θα
μας αναγκάσουν να κάνουμε το τεστ 2-3
φορές, μέχρι να βγούμε θετικοί, όπως
και τα δημοψηφίσματα στα κράτη της
Ενωμένης Ευρώπης, ώσπου ο κόσμος
να ψηφήσει ναι για την είσοδό τους στην
Ε.Ε. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα κάνουν
το τεστ κάθε μήνα. Δηλ θέλουν να μας
κάνουν όλους να πιστέψουμε πως είμαστε
άρρωστοι. Θετικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι
θα μας μαρκάρουν, θα μας σημαδέψουν
όπως τα ζώα, ως επικίνδυνους. Η μόνη
λύση να αποφύγουμε το εμβόλιο, είναι
να αρνηθούμε το τεστ για τον ιό. Έτσι και
εμβολιασθούμε θα αρρωστήσουμε βαριά.
Θα αποδυναμωθούμε και θα οδηγηθούμε
στον θάνατο. Το εμβόλιο δεν είναι για
σωτηρία, αλλά για να πεθάνουμε. Η μόνη
λύση είναι να μην κάνουμε τα τεστ, και έτσι
θα σωθεί η ανθρωπότητα. Μην κάνετε το
τεστ, και μην πέφτετε στην παγίδα τους.
Στην ΤV αυτοί οι μπάσταρδοι, έτσι τους
ονομάζει δεν θα σας πουν την αλήθεια. Σας
παραπληροφορούν αυτοί. Και οι πολιτικοί
είναι ανέντιμοι. Κιόμως ο υφυπουργός
υγιείας της Ιταλίας είναι γιατρός. Θα
πρέπει να ντρέπεσθε για τον εαυτό σας
υφυπουργέ. Οι περισσότεροι που δεν θα
εμβολιασθούν, θα πάψουν να υπάρχουν
για την κοινωνία. Δεν θα μπορούν να
ταξιδεύουν, ούτε καν να βγούνε από το
σπίτι τους. Αυτό ήδη συμβαίνει σε μερικές
πόλεις της Κίνας Τα πάντα είναι έτοιμα από
τις εταιρείες για τον μαζικό εμβολιασμό.
Και καταλήγει ο γιατρός. Προτιμώ τον
θάνατο παρά να εμβολιασθώ. Γράφοντας
αυτό το κείμενο θυμήθηκα την Αντιγόνη,
η οποία ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά
του Οιδίποδα. Όταν τα δύο αδέλφια ο
Ετεοκλής και ο πολυνείκης σκοτώθηκαν
στον πόλεμο μεταξύ τους, τον θρόνο της
Θήβας ανέλαβε ο Κρέων. Αυτός διέταξε

να μείνει άταφο το πτώμα του Πολυνείκη,
επειδή πρόδωσε την πατρίδα του, και
όποιος επιχειρήσει να τον θάψει, θα
τιμωρηθεί με θάνατο. Η αδελφή του όμως η
Αντιγόνη, παρακούει τον ανθρώπινο νόμο
του Κρέωντα, και αποφασίζει να θάψει
τον Πολυνείκη, σύμφωνα με τους θεϊκούς
άγραφους νόμους οι οποίοι επέβαλλαν ότι
κανένα πτώμα να μην μένει άταφο, χωρίς
νεκρικές τιμές.Έτσι η Αντιγόνη παρήκουσε
στους νόμους του κράτους αλλά
υπήκουσε στους θεϊκούς νόμους, και την
συνείδησή της. Ακόμα, στις πράξεις των
Αποστόλων-Ε-29, διαβάζουμε. ‘’ Όταν οι
Ιουδαϊκές αρχές συγκάλεσαν συνέδριο για
να δικάσουν τους Αποστόλους, μιλώντας
τους με αυστηρό ύφος είπαν.’’ Γεμίσατε
την Ιερουσαλήμ με την διδασκαλία σας,
και μας καθιστάτε υπεύθυνους για τον
θάνατο του Ιησού. Τότε ο Πέτρος πήρε τον
λόγο εξ’ ονόματος όλων των Αποστόλων,
λέγοντας. ‘’Πειθαρχείν δει θεώ μάλλον ή
ανθρώποις.’’=Υπακούουμε στον θεό, παρά
σε σας τους ανθρώπους που μας διατάζετε
να σιωπούμε. Δεν σιώπησε ο Γρηγ.
Πετράκος, δεν σιώπησε ο Ιταλός γιατρός,
δεν σιώπησαν οι Απόστολοι, δεν υπήκουσε
στου ανθρώπινους νόμους η Αντιγόνη, δεν
σιώπησε και Ντόλαντ Τραμπ που είπε ότι
προσπαθούν με παράνομες ενέργειες να
κλέψουν την νίκη στις εκλογές. Τα μεγάλα
δυστυχώς κανάλια των MSNBC-NBC-και
ABC μέσω των παρουσιαστών Μπράϊαν
Ουϊλιαμς και Τζέϊκ Τάπερ, διέκοψαν την
απ’ ευθείας ομιλία του Τραμπ με την
δικαιολογία ότι ο Τραμπ παραπλανεί τον
κόσμο, και λέει ψέματα.
Επειδή το internet της Δύσης αποκλείει
πολλές φωνές να εκφράσουν ελεύθερα
και δημοκρατικά τις απόψεις τους, πολλοί
άνθρωποι στράφηκαν στο Ρωσσικό
internet,το Runet-V-K για να ακουστεί
ελεύθερα και η δική τους άποψη. Και
μετά αυτοαποκαλούμαστε ελεύθεροι
και δημοκράτες, αλλά αποκλείουμε την
αντίθετη άποψη..
Δημ. Θεοδωρίδης, ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Ξενιτεμένε!

Ξενιτεμένε αδελφέ με την περίσσια χάρη
στης νιότης σου τη χαραυγή
έφτασες κάποιο πρωινό λεβέντης παλικάρι
σε τούτη δω την άγνωστη μα και πλανεύτρα γη.
Και σ’ είδα να ιδρωκοπείς στην κάψα στο λιοπύρι
ν’ αναστηλώνεις σπιτικό,
χωρίς συμπόνια και στοργή χωρίς μάνα και κύρη
ούτε και σπίτι πατρικό...
Σε είδα κλώνους να πετάς να φτάνουν στα ουράνια
χωρίς βοήθεια καμιά,
σε κάθε σου κατόρθωμα να νοιώθεις περηφάνεια
και μια μεγάλη πεθυμιά.

H γελοιογραφία, είναι του Soloup από τον Αθηναϊκό τύπο
Οι Βυζαντινοί πίστευαν ότι όπως
περάσει κανείς την Πρωτοχρονιά, έτσι
θα περάσει ολόκληρο το χρόνο. Γι’αυτό
την ημέρα αυτή προσπαθούσαν να την
περάσουν με ευχάριστο τρόπο. Πολλοί
μεταμφιέζονταν και γύριζαν στα σπίτια
με χορούς και τραγούδια. Τα παιδιά
περίμεναν την Πρωτοχρονιά με λαχτάρα
και μετά τη λειτουργία πήγαιναν στα
σπίτια των πλουσίων κρατώντας στα
χέρια τους ένα μήλο ή πορτοκάλι.
Εκείνοι μαζί με τις ευχές κάρφωναν
επάνω στο φρούτο ένα νόμισμα.
Τα παιδιά για αυτά που τους έδιναν
ανταπόδιδαν τις ευχές τους.
Τα έθιμα αυτά και πολλά άλλα
συνεχίζουν να υπάρχουν με πολύ λίγες
παραλλαγές μέχρι σήμερα. Τα μικρά
παιδιά στην πατρίδα περίμεναν τον Αι
Βασίλη να έρθει από το τζάκι και να
τους φέρει δώρα. Στην Αυστραλία τα
παιδιά περιμένουν τον Santa Claus να
τα φέρει.
Στην πατρίδα μας την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς όλα τα παιδιά
χαίρονταν διότι τη νύχτα αυτή θα ερχόταν
ο Αι Βασίλης ο γελαστός με το σκουφί
και με την παράξενη φορεσιά του
καταφορτωμένος με δώρα στο σακί που
είχε στη ράχι του.
Και που για κάθε παιδί είχε και
ένα δώρο. Γι’αυτό και τα παιδιά τον
περίμεναν με μεγάλη αγωνία. Τις μέρες
αυτές τα μαγαζιά γέμιζαν από κόσμο.
Οι χαιρετισμοί και οι ευχές δίναν και

Να ξαναπάς κάποια στιγμή στην πρώτη σου πατρίδα
πριν ατονίσουν οι δεσμοί,
κρατάς στα στήθια σου βαθιά άσβεστη την ελπίδα
άραγε... θάρθει η στιγμή;
Γιάννης Εσκιτζής
Μελβούρνη

Πρωτοχρονιά
παίρναν όπως και τώρα. Όλοι ήταν
χαρούμενοι καθώς πλησίαζε η μεγάλη
Εορτή της Πρωτοχρονιάς.
Στο σπίτι η μητέρα είχε ετοιμάσει τη
βασιλόπιτα, και όταν όλη η οικογένεια
είχε καθίσει στο τραπέζι τότε ο παππούς
ή ο πατέρας έκοβε σε κομμάτια τη
βασιλόπιτα αφού πρώτα έκανε το
σταυρό του μαζί με τα χρόνια πολλά. Το
πρώτο κομμάτι ήταν του Ιησού Χριστού.
Δεύτερο για τον Αη Βασίλη. Τρίτο για τον
εαυτό του. Ένα για τον πατέρα, ένα για
την μητέρα και από ένα για τα παιδιά.
Τότε όλοι έψαχναν στο κομμάτι για
να δούνε αν ήταν οι τυχεροί της χρονιάς
με το νόμισμα που ήταν μέσα στη
βασιλόπιτα.
1η Ιανουαρίου. Ο παλιός ο χρόνος
είχε φύγει και δεν ξαναγύριζε πιά, όπως
δεν ξαναγυρίζει και το νερό που τρέχει
από τη βρύση. Ο παππούς, η γιαγιά ο
πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά όλοι
έγιναν ένα χρόνο πιο μεγάλοι.
Τα παιδιά με πολύ σεβασμό φιλούσαν
του παππού και της γιαγιάς το χέρι, και
τους ευχόντουσαν τα χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά παιδάκια μου τους
απαντούσαν οι παππούδες χαρούμενοι
από τους καλούς τρόπους των παιδιών,
καθώς θυμόντουσαν τα δικά τους χρόνια

που και αυτοί όταν ήταν μικροί σαν τα
παιδιά περίμεναν με αγωνία να πούνε
τα Κάλαντα στα σπίτια του χωριού και
να κόψουν τη βασιλόπιτα. Η Ορθόδοξη
Πίστη τα ήθη και τα έθιμα συνεχίζονται
όπως και τότε. Γι’ αυτό όλος ο κόσμος
να περάσει τον καινούργιο χρόνο με
υγεία, χαρά, και οι προσδοκίες του
καθενός να εκπληρωθούν με τον ερχομό
του νέου έτους.
Υ.Γ. Μιάς και ο κορονοιός μας τα
χάλασε εφέτος και η χορωδία της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
είναι σε παύση και δεν παρουσίασε
κάλαντα αυτό το χρόνο βρήκαμε λίγιες
μαντινάδες και γνωμικά για το 2021:
Ο νέος χρόνος εύχομαι πολλές χαρές
να δώσει, κι αν ήταν λίγες του παλιού να
σας τις συμπληρώσει.
Θεέ μου κάνε τις ευχές όλου του
κόσμου πράξη και η ζωή του κάθενός
προς το καλό να αλλάξει.
Τώρα που άλλαξε η χρονιά και ευχές
ο κόσμος δίνει, εύχομαι κάθε όνειρο
αληθινό να γίνει.
“Αν θέλεις να κάνεις σωστή χρήση
του χρόνου, πρέπει να ξέρεις ποιο είναι
αυτό που είναι το πιο σημαντικό και να
του αφιερώσεις όλο σου το χρόνο”.
“Να μαθαίνεις από το χτες, να ζείς το
σήμερα και να ελπίζεις το αύριο”.
Albert Einstein
Δήμητρα Παπάζογλου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Πολιτική

"Παροικιακό Βήμα", Ιανουάριος 2021
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Δίνουν τις δουλιές σε υπεργολάβους

Ενώ η οικονομική κρίση
στην Αυστραλία βαθαίνει όλο
και περισσότερο, ενδιαφέρον
προκαλούν στα σχέδια της αεροπορικής εταιρίας Κουάντας στην
προσπάθεια να εξοικονομήσει
π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ α κ έ ρ δ η . Κα ι η
προσπάθεια αυτή, βάζει ως
πρώτο στόχο τους εργαζόμενους.
Πάντοτε στο στόχαστρο όταν
πρόκειται για περικοπές,
μπαίνουν οι εργαζόμενοι. Και
πάντα οι μεγαλες επιχειρήσεις
προσπαθούν να κάνουν τις
δουλιές τους με φθηνότερα
μεροκάματα και όταν ακούμε για
υπεργολαβίες, το μυαλό πάει
σε εργάτες από το εξωτερικό,
μεροκάματα πείνας και μιζέριας
και κατάργηση εργατικών
δικαιωμάτων για τους ντόπιους.
Ο Kym Meyer έχει εργαστεί
ως χειριστής αποσκευών στην
Qantas για 18 χρόνια και ποτέ δεν
σκέφτηκε ότι κάποτε θα βρισκόταν
στη θέση να δώσει... προσφορά
για να κρατήσει τη δουλειά του.
Αλλά ο κ. Meyer είναι
ένας από τους περίπου 2.500
ε ρ γ α ζο μ έ ν ο υ ς ε δ ά φ ο υ ς που κάνουν το χειρισμό των
αποσκευών της αεροπορικής
εταιρείας, την συντήρηση και
τον καθαρισμό καμπίνας των
αεροπλάνων κατά τις ώρες
που βρίσκονται σταθμευμένα
στα αεροδόμια, - οι οποίοι
αγωνίζονται για να διατηρήσουν
τις θέσεις εργασίας τους μετά
την απόκαλυψη των σχεδίων
της Qantas τον Αύγουστο για
να προχωρήσει στην μίσθωση
υπεργολάβων για να βρίσκουν το
εργατικό προσωπικό.
Η Jetstar έχει ήδη αναθέσει
ρόλους εδάφους, που κόστισαν
περίπου 370 θέσεις εργασίας.
Οι προγραμματισμένες περικοπές έρχονται να προστεθούν
στις 6.000 απολύσεις σε όλο το
εργατικό δυναμικό της Qantas
που αποκαλύφθηκαν τον
Ιούνιο, και οι εργαζόμενοι και
τα συνδικάτα προειδοποιούν
ότι υπάρχει κίνδυνος για
τους επιβάτες της Qantas σε
περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης
αυτής της εργασίας.
Η εταιρεία, όπως και πολλές
άλλες αεροπορικές εταιρείες σε
όλο τον κόσμο, έχει πει ότι πρέπει
να μειώσει το κόστος λόγω του
μεγάλου οικονομικού κτυπήματος
από την πανδημία του κορονοϊού.
Οι εργαζόμενοι της Qantas
που επηρεάζονται από τα σχέδια
της εταιρίας να αναθέσει τις
δουλιές σε υπεργολάβους, απασχολούνται σε όλη την Αυστραλία,
σ υ μ π ε ρ ι λα μ β α ν ο μ έ ν ω ν τω ν
αεροδρομίων Σίδνεϊ, Μελβούρνης,
Βρισβάνης, Περθ, Αδελαΐδας,
Ντάργουιν, Καμπέρα και αλλού.
Τώρα τους ζητήθηκε να υποβάλουν προσφορές για τις δικές
τους θέσεις εργασίας.
Ο κ. Meyer εκφράζει φόβους

για το τι θα συμβεί στην ασφάλεια
εάν οι θέσεις εργασίας ανατεθούν
σε εξωτερικούς εργάτες.
“Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
όταν οι αεροπορικές εταιρείες
δίνουν τις εργασίες αυτές σε
υπεργολάβους, η ασφάλεια δεν
είναι η ίδια”, είπε.
Αναθέτουν αυτές τις εργασίες
σε υπεργολάβους με στόχο να
εξοικονομήσουν χρήματα και
να βγάλουν κέρδος γι’ αυτό που
κάνουν.
Ωστόσο, ο εθνικός γραμματέας της συντεχνίας TWU των
αερομεταφορών Μάικλ Κέιν
δήλωσε ότι “οι εργαζόμενοι της
Qantas θα πρέπει να έχουν την
προτίμηση στις εργασίες της
Qantas”.
Ο κ. Kaine φοβάται επίσης
ότι τα πρότυπα ασφάλειας και
προστασίας της αεροπορικής
εταιρίας θα μπορούσαν να
ελαττωθούν εάν οι θέσεις εργασίας δωθούν σε υπεργολαβίες.
Ο κ. Kaine είπε ότι η ομοσ πο ν δ ι α κ ή κ υ β έ ρ ν η σ η έ χ ε ι
δ ώ σ ε ι π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ α α π ό 1
δισεκατομμύριο δολάρια για
την αεροπορική βιομηχανία,
σ υ μ π ε ρ ι λα μ β α ν ο μ έ ν ω ν 8 0 0
εκατομμυρίων δολλαρίων στην
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Qantas ως βοήθεια για την
πανδημία του κορονοϊού αλλά δεν
τέθηκαν όροι για τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας ή το
ανώτατο όριο του αστρονομικού
μισθού του διευθυντή της εταιρίας.
Είπε ότι εάν οι 2.500 εργαζόμενοι διατηρήσουν τις θέσεις
εργασίας τους, θα μπορούσαν
να εξοικονομηθούν τεράστια
ποσά επειδή δεν θα δωθούν
δεκάδες εκατομμύρια δολάρια
στις αποζημιώσεις απόλυσης των
εργαζομένων.

Η κυβέρνηση οφείλει να
αναθεωρήσει κάποιες από τις
επιλογές της. Να μην επιτρέψει
την εξαγωγή εργατικών θέσεων
της χώρας μας στο εξωτερικό.
Στην περίπτωση της Κουάντας,
οι συνολικά 8500 Αυστραλοί
εργαζόμενοι που θα χάσουν τις
δουλιές τους σε ένα μόνο χρόνο
θα προστεθούν στο ταμείο
ανεργίας.
Να σημειωθεί τέλος, ότι η
συντεχνία αερομεταφορών κινείται
προς λήψη νομικών μέτρων
ενάντια στην Κουάντας.

Μετάλλαξη του κορωνοϊού: “Ξέφυγε” από
Βρετανία – Εντοπίστηκε και σε άλλες χώρες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι
βρίσκεται σε «συνεχή επικο ι ν ω ν ί α » μ ε Β ρ ε τα ν ο ύ ς
αξιωματούχους σχετικά με την
εμφάνιση ενός νέου στελέχους
του κορωνοϊού.
Το εν λόγω στέλεχος εξαπλώνεται ταχύτερα σε σχέση
με την αρχική μορφή του
ιού, αν και δεν θεωρείται πιο
θανατηφόρο.
Η ίδια μετάλλαξη έχει
εντοπιστεί επίσης τη Δανία και
την Αυστραλία, όπως δήλωσε
ο ΠΟΥ στο BBC.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις,
ωστόσο, ότι το νέο στέλεχος
αντιδρά διαφορετικά στα
εμβόλια.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο,
μεγάλα τμήματα της νοτιοανατολικής Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου,
βρίσκονται τώρα κάτω από
ένα νέο, αυστηρότερο επίπεδο περιορισμών σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο
ραγδαία εξάπλωση του ιού.
Η ολλανδική κυβέρνηση
ανέστειλε όλες τις επιβατικές πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την
1 η Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ μ ε τά το ν
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ερμανικό κοινοβούλιο: Καταπάτηση
του Διεθνούς Δικαίου οι κινήσεις στα
Βαρώσια, λέει η είδηση. Σωστά το
επισήμανε το γερμανικό κοινοβούλιο. Ομως
και η 45χρονη παράνομη τουρκική κατοχή του
37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας,
επίσης αποτελεί καταπάτηση του διεθνούς
δικαίου. Και τι έκανε λοιπόν μέχρι σήμερα η
Γερμανία ή η Ευρωπαϊκη Ενωση για να
τερματιστεί αυτή η παραβίαση του διεθνούς
δικαίου στην Κύπρο που είναι και μέλος της ΕΕ;
Μια τρύπα στο νερό έκαναν! Απολύτως τίποτα.
Ας πάψουν λοιπόν να μας δουλεύουν κι από
πάνω. Το ίδιο ας πάψουν να μας δουλεύουν και
οι Κυβερνώντες σε Ελλάδα και Κύπρο και να μην
καλλιεργούν αυταπάτες στον κόσμο ότι θα δούμε
δικαιωση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
ε τακτική επικοινωνία βρίσκεται η ελληνοαμερικανική ιστοσελίδα kalami.us με
πολλούς ομογενείς εδώ στην Αυστραλία.
Από τα πιο προσφιλή του θέματα είναι τα
εκκλησιαστικά και μάλιστα μαθαίνουμε και πολλά
πράγματα από την Αυστραλία τα οποία πολλοί
εδώ ίσως αγνοούν. Ομως, αναφορές γίνονται
και στα ευτράπελα της αμερικανικής πολιτικής
ζωής όπως και το παρακάτω: “Οι ΗΠΑ πάλι
πρωτοπορούν. Μόνο που τώρα φαίνονται ως
τριτοκοσμική χώρα με καταγγελίες από τον
απερχόμενο πρόεδρο γιά ‘’εκλογικές απάτες’’. Τα
γεγονότα πιστοποιούν ότι οι καταγγελίες Τραμπ
είναι αβάσιμες, αλλά η ζημιά έγινε και είναι
καταστροφική γιά μιά παραδοσιακή Δημοκρατία,
με αρχές και κανόνες. Πιθανά να ήταν χρήσιμη
η αποχώρηση του Μπάϊντεν από την προεδρία,
τον πρώτο χρόνο. Η Κάμαλα Χάρρις θα ήταν
μιά κάποια λύση, με το μήνυμα στον λαό
‘’υποφέραμε από την κατεστημένη σαπίλα και
τους ακροδεξιούς-διαιρετικούς Τραμπ, αλλά είναι
ώρα γιά ηρεμία, γιά δραστικές αλλαγές’’.
ροκλητικός για μια ακόμη φορά ο
υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας
Μεβλούτ Τσαβούσογλου με την εντελώς
απαράδεκτη θέση που εξέφρασε στην Ειδική
Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό,
Τζέιν Χολ Λουτ. Η θέση που εξέφρασε ο
Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συγκρούεται
με τη βάση διαπραγμάτευσης και λύσης του
Κυπριακού όπως ορίζεται από τα Ψηφίσματα
του ΣΑ του ΟΗΕ. Συγκρούεται επίσης και με
όσα υποδεικνύει ο ΓΓ του ΟΗΕ προκειμένου
να αναληφθεί μια νέα πρωτοβουλία. Η θέση
του Τούρκου υπουργού, που εκφράζει την
αξίωση της Τουρκίας και του ακροδεξιού
κατοχικού ηγέτη Τατάρ για λύση δύο κρατών
απορρίπτεται απερίφραστα και ασυζητητί από
κάθε Κύπριο, Ελληνοκύπριο και Τουρκοκύπριο,
που αγαπά την πατρίδα του και το μέλλον της.
Η διχοτόμηση συνιστά θανάσιμο κίνδυνο για
όλους τους Κύπριους. Θα σημαίνει για τους μεν
Ελληνοκύπριους την οριστική απώλεια της μισής
τους πατρίδας και για τους δε Τουρκοκύπριους,
τον σταδιακό αφανισμό της κοινότητάς τους. Μια
τέτοια εξέλιξη θα σημάνει επίσης ένα νέο κύκλο
μόνιμης έντασης και ανασφάλειας στο νησί, με
απρόβλεπτους κινδύνους για την ειρήνη και το
μέλλον των επόμενων γενιών στην πατρίδα τους.
Σ’ αυτή τη δύσκολη φάση, επιβάλλεται ανάληψη
νέων πρωτοβουλιών από την Κυβέρνηση
Αναστασιάδη ούτως ώστε να εξουδετερωθεί κάθε
προσπάθεια για προώθηση λύσης δύο κρατών
και να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις υπό την
αιγίδα του ΟΗΕ στη συμφωνημένη βάση για μια
επανενωμένη ομόσπονδη Κύπρο.

Σ

Π

εντοπισμό στην Ολλανδία
ενός κρούσματος μόλυνσης
από μια μετάλλαξη του νέου
κο ρ ο ν ο ϊ ο ύ σ το Η ν ω μ έ ν ο
Βασίλειο.
Το ολλανδικό υπουργείο
Υγείας «συνιστά να περιοριστεί όσο το δυνατόν
περισσότερο οποιαδήποτε
εισαγωγή αυτής της μετάλλαξης του ιού από το Ηνωμένο
Βασίλειο περιορίζοντας και
/ ή ελέγχοντας την κίνηση
επιβατών από το Ηνωμένο
Βασίλειο».
Η Γερμανία εξετάζει «σοβα-

ρά» το ενδεχόμενο αναστολής
των πτήσεων από το Ηνωμένο
Βασίλειο και τη Νότια Αφρική
μετά την ανακάλυψη μιας
μετάλλαξης της Covid-19 σε
αυτές τις χώρες, ανέφερε
σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κυβερνητική πηγή.
«Οι περιορισμοί στην
εναέρια κυκλοφορία από τη
Βρετανία και τη Νότια Αφρική
αποτελούν μια σοβαρή επιλογή», την οποία εξετάζει
αυτή τη στιγμή το Βερολίνο,
είπε η πηγή, προσκείμενη στο
γερμανικό υπουργείο Υγείας.

Σεβάσμιοι ιεράρχες μην προκαλείτε τη νοημοσύνη μας
Του Γιαννάκη Κολοκασίδη
ΚΥΠΡΟΣ

Δεν είμαι ειδήμων περί των
εκκλησιαστικών ζητημάτων. Πολύ
περισσότερο δεν με ενδιαφέρει τι λεν
ή δεν λεν οι ιεροί κανόνες και πώς
ο καθένας τους ερμηνεύει. Εξοργίζομαι όμως όταν σεβαστοί ιεράρχες
της Ορθοδοξίας, ντόπιοι και ξένοι,
προσπαθούν να μας πείσουν ότι το
ζήτημα της Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας
είναι εκκλησιαστικό/θρησκευτικό
ζήτημα. Θεωρώ ότι μια τέτοια
προσπάθεια είναι πρόκληση στη
νοημοσύνη όλων μας.
Το ζήτημα της Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας είναι πρώτιστα πολιτικό
ζήτημα και μάλιστα ζήτημα στη
σκακιέρα της διεθνούς πολιτικής.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την
επομένη της διάλυσης της Σοβιετικής
Ένωσης επιχειρούν με κάθε θεμιτό
και προπαντός αθέμιτο μέσο να
επεκτείνουν την επιρροή τους στα
κράτη που προήλθαν απ’ αυτή
τη διάλυση και κατ’ επέκταση να

περιορίσουν την επιρροή της Μόσχας.
Από την άλλη η Μόσχα, ιδιαίτερα με
τον Πούτιν επικεφαλής, αντεπιτίθεται
σε όποιο μέτωπο είναι διαθέσιμο για
να επεκτείνει και να προστατεύσει τα
δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα.
Όπως οι Αμερικανοί θεωρούν τη
Λατινική Αμερική ως δική τους «πίσω
αυλή», έτσι και οι Ρώσοι θεωρούν
τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες
ως δική τους σφαίρα επιρροής
και δεν ανέχονται αμερικάνικες ή
ευρωενωσιακές παρεμβάσεις.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι
ΗΠΑ υποδαύλισαν και στήριξαν
το πραξικόπημα που έφερε στην
εξουσία τις ακροδεξιές δυνάμεις στην
Ουκρανία σκοράροντας πόντους σε
βάρος της Ρωσίας και οδηγώντας τη
χώρα σε αιματηρό εμφύλιο πόλεμο.
Σε αυτό το εγχείρημα είχαν και
έχουν την αμέριστη συμπαράσταση
τ η ς Ε υ ρ ωπα ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς . Ο ι
κατά τα άλλα τόσο ευαίσθητοι σε
θέματα δημοκρατίας Αμερικανοί και
Ευρωπαίοι δεν ενοχλούνται ποσώς,
που οι πιο στενοί τους σύμμαχοι στο

Κίεβο είναι νεοναζιστικά εκτρώματα.
Στο παιχνίδι της γεωπολιτικής,
όπως ήταν αναμενόμενο, μπλέχτηκαν
και οι Εκκλησίες. Οι Αμερικανοί και
οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν με
πάθος το αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας χάριν τάχα της
Ορθοδοξίας!!! Εδώ είναι καλά να
θυμηθούμε ότι στο δικό μας εκκλησιαστικό πραξικόπημα κατά του
Μακαρίου το 1972 ο τότε Γ.Γ. του
ΝΑΤΟ και πάλι από καθαρό ενδιαφέρον για τους ιερούς κανόνες στήριξε
τους τρεις μητροπολίτες!!! Από την
άλλη, ο Πούτιν υποστηρίζει τον
Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των
Ρωσιών. Μια απ’ αυτές τις Ρωσίες
είναι και η Ουκρανία, που για να λέμε
και του στραβού το δίκαιο μεγάλο
μέρος του πληθυσμού της έχει ρωσική
συνείδηση.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
ευρισκόμενος κάτω από τη διπλή
πίεση, του Ερντογάν από τη μια
και του Πατριαρχείου Μόσχας από
την άλλη, που διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στα της παγκόσμιας

Ορθοδοξίας, φαίνεται ότι ζήτησε
«προστασία» από τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Αλλά οι ΗΠΑ, ως γνωστόν,
πα ρ έ χο υ ν « π ρ ο σ τα σ ί α » μ ε το
αζημίωτο. Έτσι ως αντάλλαγμα τον
ενέπλεξαν στα σχέδιά τους στην
Ουκρανία. Παραχωρώντας ο Βαρθολομαίος Αυτοκεφαλία στην Ουκρανική
Εκκλησία στήριξε την αμερικάνικη
πολιτική για ακόμα μεγαλύτερη
απομάκρυνση της Ουκρανίας από
τη Ρωσία. Και οι «προστάτες» δεν
φάνηκαν αγνώμονες. Τον μόνο που
είδε στην Τουρκία ο Πομπέο στο
πρόσφατο ταξίδι του ήταν ο Βαρθολομαίος. Κατά τα άλλα πανηγυρίσαμε
σε Κύπρο και Ελλάδα γι’ αυτή την
επίσκεψη και τα πολλαπλά τάχα μηνύματα που έστειλε.
Απ’ όλες τις αυτοκέφαλες εκκλησίες της Ορθοδοξίας μόνο η Εκκλησία
τ η ς Ε λ λά δ α ς , το Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο
Αλεξανδρείας και εσχάτως ο Κύπρου
Χρυσόστομος στήριξαν το Ουκρανικό
Αυτοκέφαλο. Τυχαία; Μάλλον όχι
αν αναλογιστούμε ποια πολιτική
ακολουθούν έναντι της Ουάσινγκτον

ο Μητσοτάκης, ο Αναστασιάδης
και ο Σίσσι της Αιγύπτου. Ιδιαίτερα
ο δικός μας Πρόεδρος που
ανακηρύχθηκε στρατηγικός σύμμαχος
των Ηνωμένων Πολιτειών διεθνώς
και αναντίλεκτα είναι στρατηγικός
σύμμαχος του Αρχιεπισκόπου επιτοπίως.
Τώρα γιατί οι δικοί μας σεβαστοί
ιεράρχες χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα επικαλούμενοι και οι μεν και οι
δε τους ιερούς κανόνες, αυτό είναι
μια άλλη ιστορία. Ας μην ξεχνούμε,
ανάμεσα στα άλλα, ότι το θέμα της
διαδοχής του αρχιεπισκοπικού θρόνου
τέθηκε από καιρό στην ατζέντα.
Με δυο λόγια η Ουκρανική
Α υ το κ ε φ α λ ί α κά θ ε ά λ λο πα ρ ά
εκκλησιαστικό ζήτημα είναι. Για να
θυμηθούμε και πάλι τα δικά μας, η
Ουκρανική Αυτοκεφαλία είναι τόσο
εκκλησιαστικό ζήτημα όσο ήταν το
πραξικόπημα των τριών μητροπολιτών κατά του Μακαρίου (1973).
Ας μην προκαλούν λοιπόν τη
νοημοσύνη μας οι ιεράρχες και όσοι
στα ΜΜΕ τους κανοναρχούν.
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Α

Γράφει: Ο Αδελαΐτης

πλός και ταπεινός
οδοιπόρος της ζωής
είμαι κι εγώ! Με το
μάτι του απλού παρατηρητή
όσο μπορώ πιό ανοιχτό και
κατά δύναμη πορεύομαι στους
δύσκολους καιρούς που διερχόμαστε, καιροί πραγματικού
χαλασμού, καθώς είναι αναγκαίο
και υπαρκτικά τραγικό να
αναζητεί ο κάθε άνθρωπος και
ο κάθε λαός τη σωτηρία του σε
μια προσπάθεια να απαλλάξει
την αληθινή του ταυτότητα από
μύθους και στολίσματα που
πρόσθεσαν τα προηγούμενα
χρόνια... Είναι δραματικά
αναγκαίο και νόμιμο γιατί τέτοιο
υψηλό αγώνισμα υποβάλλει η
ίδια η διαλεκτική της ιστορίας
και της ζωής και είναι υπαρκτά
τραγικό γιατί χωρίς τη συνειδητή
κατάκτηση της ταυτότητας του
ανθρωπισμού, της πραγματικής
ελευθερίας των λαών, των
αξιών, των θαμένων ιδανικών,
οι άνθρωποι και τα έθνη χάνουν
τον εαυτό τους, θολώνουν
και τότε δεν μπορούν ούτε να
επισημάνουν την αποστολή
τους στον κόσμο που ζούμε.
Αλοίμονο!..
αδίζω και πορεύομαι
υπερασπίζοντας τον
άνθρωπο, τις τέχνες,
τον πολιτισμό, τις αξίες στη ζωή,
την ειρήνη και τη δημοκρατία.
Πιστεύω στον άνθρωπο. Ολους
μια κοινή μοιρα μας ενώνει: Η
πάλη κατά του πολέμου, κατά
της δυστυχίας και του θανάτου,
η πάλη κατά της φτώχειας και
του φόβου, η πάλη και η ελπίδα
για ένα καλύτερο αύριο μας
αφορά όλους.
δοιπορώ και υπερασπίζομαι την επικράτηση της ειρήνης
στον κόσμο με τη διευθέτηση
των όποιων διαφορών ανάμεσα
σε κρατη, σε πνεύμα καλής
θέλησης, καλής γειτονείας
και κοινωνικης δικαιοσύνης
σύμφωνα με το γράμμα και το
πνεύμα του διεθνούς δικαίου...
ισούμε το φασισμό
και τον πόλεμο. Οσα
χρόνια κι αν κλείσανε από τη συντριβή του
αιματοστάλακτου χιτλερισμού,
δεν ξεχνούμε σαν σύχρονοι
άνθρωποι την καπνιά των
κρεματορίων. Δεν ξεχνάμε την
παιδούλα Αννα Φρανκ, τον
Φούτσικ, τον Γκαμπριέλ Περί,
τον Ναπολέοντα Σουκατζιδη,
την Ηλέκτρα, τα 50 εκατομμύρια
νεκρούς στο απόκρημνο
σκοτάδι του τρόμου και τους
ποταμούς δακρύων σε όλο τον
κόσμο. Ευθυγραμμιζόμαστε
με όλους εκείνους που μισούν
τον φασισμό και τον πόλεμο
και αγαπούν την επικράτηση
της ειρήνης. Για να παίζουν
αμέριμνα τα παιδιά στις αυλές.
Για να χαμογελούν οι μανάδες
στα παράθυρα. Για να ανοίγουν
σαν άσπρα λουλούδια τα βιβλία.
Για να λάμπει σαν ήλιος το
ψωμί επάνω σε όλα τα τραπέζια
του κόσμου. Για να παραδίδει
ευγενικά η μία γενιά στην άλλη,
όχι το δαυλό του τελειωτικού
εμπρησμού αλλά τη δάδα της
δημοκρατικής δημιουργίας.
εν ξεχνάμε τα λόγια του
Αϊνσταϊν: “Σταματήστε
τον πυρηνικό ανταγωνισμό πριν οι άνθρωποι ξαναγυρίσουν στα σπήλαια και στα
τόξα”.
δοιπορούμε με τη
σκέψη στην Κύπρο.
Μαχόμαστε για την
ειρήνευση στο αγαπημένο
μας νησί, για την αρμονική
συμβίωση των δυο κοινοτήτων,
για την επανένωση σε μια
αδέσμευτη ομόσπονδη Κύπρο.
Αρνούμαστε κάθε ιδέα διχοτόμησης, κάθε παζάρεμα για
ανταλλάγματα, κάθε σκέψη
για δυο χωριστά κράτη. Οι
Κύπριοι δεν ζητούν παρά νάναι
ελεύθεροι σαν άνθρωποι και
σαν λαός. Ζητούν να αποστρατικοποιηθεί το νησί και να είναι

Β

Ο

Μ

Δ

Ο

δεσμός ειρήνης με τους γύρω
λαούς. Τους το αρνούνται οι
ιμπεριαλιστές και οι Τούρκοι
σωβινιστές. Ομως οι λαοί
είναι μαζί τους. Μαζί τους και
η ιστορία. Και εμείς μαζί ως το
τέλος πιστοί. Βαδίζουμε για την
Κύπρο. Και η Κύπρος βαδιζει
μαζί μας...
α γίνουν τα Βαλκάνια
απύραυλη ζώνη και
η Μεσόγειος - αυτό
αρχαίο λίκνο των πολιτισμών
- θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας των λαών...
έσα από τα γυρίσματα
των κύκλων του χρόνου, οι δείκτες σηματοδοτούν ότι σύντομα κλείνει την
πόρτα της η χρονιά 2020 για να
ανοίξει η πόρτα της άλλης, του
2021. Παράλληλα όμως και το
γρανάζι της ζωής γυρίζει κι αυτό
χωρίς να λογαριάζει τι θα κόψει
και τι θ’ αφήσει για τον άνθρωπο
- συνάνθρωπο στην περιστροφή
των δικών του κύκλων. Και η
ζωή τραβάει την ανηφόρα.
ο δεύτερο κύμα του
κορονοϊού και τα μέτρα
που επιβλήθηκαν με το
λόκνταουν για λίγες ημέρες με
το σλόγκαν “μείνετε στα σπίτια
σας”, έφερε στην επιφάνεια
ένα άλλο κοινωνικό πρόβλημα
που δεν το υποψιαζόμασταν
πόσο μεγάλο ήταν εδώ στη
Νότια Αυστραλία. Εντάξει,
η αστυνομία δεν ήθελε για τις
πρώτες έξι ημέρες αμέριμνους
οδοιπόρους στους δρόμους
της Αδελαΐδας να περιφέρονται
αμέριμνοι χωρίς να ξέρουν
που πηγαίνουν. Αλοιώς έπεφτε
πρόστιμο σύμφωνα με τον
κανονισμό που εξήγγειλε η
κυβέρνηση. Τι γινόταν όμως
όταν το όργανο της ταξης έδινε
την εντολή “φύγε και πήγαινε
στο σπίτι σου αλοιώς θα σου
βάλω πρόστιμο” και η απάντηση
ερχόταν καταπέλτης: Μα... δεν
έχω σπίτι! Που μένεις; Οπου
βρω! Που κοιμάσαι; Σε παγκάκι
του πάρκου και όπου βρω! Είμαι
άστεγος...
κατοντάδες βρέθηκαν
τέτοιοι και οδηγήθηκαν
σε Μοτέλς του κέντρου
της πόλης. Στην επαρχία όμως
και στα πιο μακρινά προάστεια
που βρέθηκαν αρκετοί άστεγοι
δεν βρήκαν μοτέλς και σκέπη
τα ό ρ γ α ν α τ η ς τά ξ η ς . Η
ευημερούσα Αυστραλία προ
πολλού πούλησε τις εργατικές
εστίες - που θάταν θαλπωρή για
τις ευπαθείς ομάδες σε τέτοιες
περιπτώσεις...
αι οι έχοντες και κατέχο ν τ ε ς πο υ π ή ρ α ν
τη γη έναντι πινακίου
φακής - κάποιοι τσέπωσαν και
αναπτυξιακά επιδόματα από το
αστικό κράτος, έτσι μεγάλωσε
το άνοιγμα της ψαλίδας
που χωρίζει τους πολίτες σε
πατρίκειους και πληβείους.
Ακόμη και ο πρωθυπουργός της
πολιτείας γούρλωσε τα μάτια
και αναρωτήθηκε αν ζούμε στην
σημερινή εποχή ή τριτοκοσμικό
μεσαίωνα...
ιορθώστε κύριοι το
χάσμα όσο είναι ακόμα
καιρός πριν έρθουν
τα χειρότερα. Εσεις έχετε
τα γένια εσείς και τα χτένια.
Κάπου πρέπει να μπει φρένο
στην αδηφαγία και τάξη στην
κατανομή του πλούτου. Βάλτε
νοικοκυροσύνη να μικρύνει το
χάσμα κύριε πρωθυπουργέ.
Διότι εκείνει οι άστεγοι που
περιφέρονται στους δρόμους
σαν τις άδικες κατάρες, πολλοί
απ’ αυτούς έχουν προσφέρει
τα μέγιστα στην οικονομία της
χώρας και στην ανάπτυξη. Αν
τους χτύπησε κάποια ατυχία
στη ζωή και τους τα πήρε η
τράπεζα με τόκους και επιτόκια
και πανωτόκια δικαιούνται και
αυτοί μια ανάσα ζωής. Κόψτε
κάτι από τα άλλα προγράμματα
και στηρίχτε τους. Οχι για
ελεημοσύνη αλλά ως ένδειξη
ανθρωπιάς...
Βαγγέλης Μπόγιας
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Το σχίσμα του Βαρθολομαίου στην
Ουκρανία επηρέασε και την Κύπρο

Διχάστηκε η Ιερά Σύνοδος της
Κύπρου στο θέμα της Αυτοκεφαλίας
της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο Εκπρόσωπος
της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης
Πάφου Γεώργιος, δήλωσε μετά
τη συνεδρίαση ότι η Ιερά Σύνοδος
αποφάσισε να μην εναντιωθεί στην
απόφαση του Αρχιεπισκόπου για τη
μνημόνευση του Προκαθημένου της
Εκκλησίας της Ουκρανίας, Επιφανίου,
γιατί «η συμβιβαστική πρόταση έθετε
υπό υπαγόρευση τον Αρχιεπίσκοπο»,
πράγμα που, όπως είπε «δεν
μπορούσε να γίνει».
Οι διαφωνούντες είναι 7, ενώ
10 άτομα της Ιεράς Συνόδου της
Κύπρου τάχθηκαν με το πλευρό του
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.
Τόνισε ακόμα ότι «η Ιερά Σύνοδος
προσβλέπει σε ευρύτερη διαβούλευση
εις την οποία όλοι να εργαστούν προς
υπέρβαση της παρούσας κρίσεως που
απειλεί με σχίσμα την Εκκλησία του
Χριστού».
Ερωτηθείς για την τοποθέτηση
του Μητροπολίτη Κύκκου Νικηφόρου
αναχωρώντας από την συνεδρία
σχετικά με την δική του συμβιβαστική
λύση που απορρίφθηκε, ότι δηλαδή
δεν δεσμεύονται οι διαφωνούντες
από την απόφαση της Ιεράς Συνόδου
όταν αφορούν θέμα πίστεως, ο
Εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου
είπε ότι αυτό που έχει υπόψη του και
που το λέει και το καταστατικό, είναι
ότι οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου
είναι δεσμευτικές για όλους έστω
αν λαμβάνονται κατά πλειοψηφία ή
ομοφώνως.
Επεσήμανε επίσης πως το
συγκεκριμένο θέμα δεν είναι θέμα
πίστεως, αλλά μνημόνευσης του
Προκαθήμενου της Εκκλησίας της
Ουκρανίας κ. Επιφάνιου τον οποίο θα
μνημονεύει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
και όχι οι ίδιοι.
Επιπρόσθετα ο Μητροπολίτης
Πάφου ανέφερε πως το θέμα θεω-ρείται
λήξαν για την Ιερά Σύνοδο, σημειώνοντας πως ο καθένας εκφράστηκε με
τον τρόπο που ήθελε.
Ο Εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου
ανέφερε ακόμη “πως δεν θα πρέπει να
σταματήσουμε, ούτε εμείς, ούτε οι άλλοι,
αν μπορούν να διαμεσολαβήσουν
μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας
να αρθούν οι παρεξηγήσεις και να μην
υπάρχει κάποιο σχίσμα μεταξύ τους
που επηρεάζει όλη την Ορθοδοξία”.

Η συμβιβαστική πρόταση του
Μητροπολίτη Κύκκου

Στη συμβιβαστική πρόταση που
διατύπωσε ο Μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας Νικηφόρος προς υπέρβαση
της κρίσεως αναφέρεται ότι η Ιερά
Σύνοδος της αγιότατης Εκκλησίας
της Κύπρου, κατά τις τελευταίες δύο
συνεδρίες στις 23 και 25 Νοεμβρίου,
μετά από μακρές και διεξοδικές
συζητήσεις, για το πολύπλοκο και
ακανθώδες Ουκρανικό Ζήτημα, αλλά
και για το πρόβλημα, το οποίο δημιουργήθηκε με την ξαφνική και παρά
την ομόφωνη συνοδική απόφαση της
18ης Φεβρουαρίου 2019, μνημόνευση
του Επιφανίου σαν «Προκαθημένου»
της Οὐκρανικης Εκκλησίας, πήρε την
απόφαση, «προκειμένου να αποφευχθεί ο διχασμός και η διαίρεση
της Αποστολικής Εκκλησίας να
ακολουθήσει την οδό, όχι ακριβείας,
αλλά την οδό της οικονομίας την οποία
ακολούθησαν, στο διάβα των αιώνων
και μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας και
η οποία αποτελεί για την Ορθόδοξη
Καθολική Εκκλησία το κατ’ εξοχή
μυστήριο της αγάπης , της ειρήνευσης
και της καταλλαγής».
Επιπρόσθετα προτείνεται όπως
η Ιερά Σύνοδος αποφασίσει «για
χάρη της ενότητας της Εκκλησίας»
να μην αντισταθεί στην απόφαση
του Μακαριοτάτου να μνημονεύει τον
Επιφάνιο σαν «Μητροπολίτη» Κιέβου
χωρίς, όμως, να προχωρήσει σε
συλλειτουργία και πλήρη ευχαριστιακή
κοινωνία.

Από την τελευταία συνεδρίαση της ιεράς συνόδου της Κύπρου
Ταυτόχρονα στην πρόταση του ο
Κύκκου Νικηφόρος, αναφέρει ότι η
Ιερά Σύνοδος σέβεται και τη σύμφωνη
με την ομόφωνη Συνοδική απόφαση
της συνεδρίας, της 18ης Φεβρουαρίου
2019, τοποθέτηση των Συνοδικών
μελών της.
Ο Μητροπολίτης Κύκκου επισημαίνει ακόμη στην πρόταση πως η Ιερά
Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου,
προσβλέπει σε μια πανορθόδοξη

διαβούλευση, όπου όλοι οι Προκαθήμενοι των Ορθόδοξων Εκκλησιών,
χωρίς την επήρεια εξωτερικών πολιτικών δυνάμεων και την εμπλοκή
γεωστρατηγικών και γεωοικονομικών
συμφερόντων,
θα
αναδείξουν
την αρχιερατική τους σοφία και θα
εργαστούν προς υπέρβαση της
παρούσας κρίσεως, που απειλεί με
σχίσμα καταστροφικό την παγκόσμια
Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησίας.

ΡΩΣΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ

Ελπίζουμε ότι δεν θα επηρεάσει η
απόφαση της Ιεράς Συνόδου τις
σχέσεις Ρωσίας- Κύπρου

Ο Πρέσβης της Ρωσίας στη Λευκωσία Στανισλάβ Οσάτσι
Ο Πρέσβης της Ρωσίας είπε ότι ο
Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης
Βαρθολομαίος αναγνωρίζοντας την
αυτοκεφαλία της ουκρανικής Εκκλησίας προκάλεσε σχίσμα στην Ορθοδοξία.
Την ελπίδα ότι δεν θα επηρεάσει
η απόφαση της Ιεράς Συνόδου για
μνημόνευση του Επισκόπου Επιφανείου του Κιέβου τις διμερείς
σχέσεις της Ρωσίας και της Κύπρου,
εξέφρασε ο Πρέσβης της Ρωσίας στην
Κύπρο.
Υπενθυμίζεται ότι η πλειοψηφία
των Συνοδικών στήριξε την απόφαση
του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου να
μνημονεύσει τον Κιέβου Επιφάνιο,
υιοθετώντας σχετική πρόταση του
Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιου.
Επιπρόσθετα,
ενώπιον
των
συνοδικών τέθηκε επίσης εισήγηση και
του Κύκκου Νικηφόρου να μνημονεύει
ο Αρχιεπίσκοπος τον Επιφάνιο χωρίς
όμως να προχωρήσει σέ συλλειτουργία
και πλήρη ευχαριστιακή κοινωνία μαζί
του, ωστόσο δεν έγινε αποδεκτό το
αίτημα του.
Σε παρέμβαση του στην εκπομπή
του ΑΝΤ1, «Μέρα Μεσημέρι, ο
Πρέσβης της Ρωσίας στην Κύπρο,
Στανισλάβ Οσάτσι, τόνισε ότι «είμαστε
σίγουροι, ότι όλα τα προβλήματα,
τα οποία προκάλεσε ο πατριάρχης
Βαρθολομαίος, δεν θα έχουν αρνητικά
αποτέλεσμα για τις σχέσεις μεταξύ της
Ρωσίας και της Κύπρου».

Την ίδια ώρα, είπε ότι ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης
Βαρθολομαίος αναγνωρίζοντας την
αυτοκεφαλία της ουκρανικής Εκκλησίας προκάλεσε σχίσμα στην Ορθοδοξία, ενώ χαρακτήρισε αυτή του την
πράξη απαράδεκτη.
Παράλληλα, ανέφερε ότι οι
τελευταίες συνεδριάσεις της Ιεράς
Συνόδου έδειξαν ότι δεν υπάρχει
ομοφωνία των Κυπρίων Ιεραρχών για
το ουκρανικό ζήτημα.
Την ίδια ώρα, ο κ. Οσάτσι επισήμανε
πως «ελπίζουμε ότι αυτό το σχίσμα
δεν θα είναι σοβαρό πλήγμα για την
Ορθόδοξη Εκκλησία και να διατηρηθεί
η ενότητα των Ιεραρχών».
Σε αναφορά του στην απόφαση
της Ιεράς Συνόδου όπως αυτή
ανακοινώθηκε, ο Πρέσβης της Ρωσίας
αναφέρει ότι «προσβλέπει σε ευρύτερη
διαβούλευση στο πλαίσιο της οποίας
όλοι θα εργαστούν προς υπέρβαση
της παρούσας κρίσης».
Ο κ. Οσάτσι σημείωσε ότι η κρίση
στην Εκκλησία της Κύπρου σαφώς
και επηρεάζει και τη Εκκλησία της
Ρωσίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν
είναι δικαίωμα τους να παρέμβουν.
Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα
ότι η πίστη στους εκκλησιαστικούς
κανόνες θα υπερνικήσει και πρόσθεσε
ότι είναι ολοφάνερο, ότι ο Πατριάρχης
της Κωνσταντινουπόλεως αναγνώρισε
την αυτοκεφαλία της Ουκρανίας μετά
από πίεση από έξω.

Πολιτική
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ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Αγρια εκμετάλλευση ξένων εργατών

Μια έρευνα στις αγροτικές επιχειρήσεις που καλλιεργούν τα βατόμουρα
(Blue berries) στη βόρεια ακτή της
Νέας Νότιας Ουαλίας έδειξε ότι γίνεται
συστηματική κλοπή των μισθών των
εργαζομένων από αδίστακτες εταιρείες
μίσθωσης εργασίας.
Η έρευνα του Ινστιτούτου McKell
που του ανέθεσε η Ένωση Εργαζο μ έ ν ω ν τ η ς Α υ σ τ ρ α λ ί α ς ( A W U )
ισχυρίζεται ότι οι εργολάβοι που
χρησιμοποιούν ορισμένα αγροκτήματα
στην περιοχή του Coffs Harbour
έπεισαν τους νέους ξένους εργάτες
ν α α πο δ ε χ θ ο ύ ν το υ ς μ ι σ θ ο ύ ς κά τω
από τον κρατικό βασικό μισθό για να
διατηρήσουν τις βίζες εργασίας τους.
Η έκθεση Blue Harvest, που
κυκλοφόρησε προ ημερών, αναφέρει
ότι ορισμένες εταιρείες που προσλαμβάνουν εργάτες φρούτων για την
περιοχή «πληρώνουν εξευτελιστικούς
μ ι σ θ ο ύ ς σ το υ ς ε ρ γ α ζό μ ε ν ο υ ς το υ ς »
και συχνά γίνονται άφαντοι όταν
προκύπτουν καταγγελίες σχετικά με τις
χαμηλές πληρωμές.
“Η θεαματική ανάπτυξη της παραγωγής βατομούρων, ελλείψει μέτρων
π ρ ο σ τα σ ί α ς γ ι α το υ ς ε ρ γ ά τ ε ς , έ χ ε ι
κ α τα σ τ ή σ ε ι τ η ν π ε ρ ι οχ ή σ τ όχο γ ι α
ά θλ ι ο υ ς ε κ μ ε τα λ λ ε υ τ έ ς τω ν ε ρ γ α ζο μένων”, αναφέρει η έκθεση.
Έ ν α ς έ λ ε γ χο ς τ ω ν δ ι α φ η μ ί σ ε ω ν
εργασίας, που δημοσιεύθηκε στην
έκθεση, συγκεκριμένα για την περιοχή
Coffs Coast, βρήκε ορισμένους
εργολάβους που προσφέρουν μισθούς
ακόμη και $60 για μιας ημέρας εργασία.
Ορισμένοι εργάτες που μαζεύουν
blue berries, πληρώνονται μόλις $3
την ώρα, αναφέρει η έκθεση.
Η βιομηχανία των φρούτων εκτιμάται
ότι προσελκύει 3.000 ξένους εργάτες
με βίζα Working Holiday Maker (WHM)
κάθε χρόνο, με ανανέωση κάθε χρόνο
- αλλά εξαρτάται από τη συμπλήρωση
88 ημερών εργασίας στην αγροτική
βιομηχανία - δηλ. στο μάζεμα φρούτων.
Ο ερευνητής του Ινστιτούτου McKell,
Edward Cavanough, ο οποίος συνέγραψε την έκθεση για το AWU, λέει
ότι μερικοί εργάτες πληρώνονται μόλις
$ 3 τ η ν ώ ρ α . “ Ε ά ν ο ι ε ρ γ α ζό μ ε ν ο ι
π λ η ρ ώ ν ο ν τα ν το κα ν ο ν ι κό πο σ ό σ ε
αυτά τα αγροκτήματα, θα ήταν περίπου
$24 την ώρα. Σπάνια βλέπουμε τους
εργαζόμενους να παίρνουν τόσα”, είπε

Πέθανε ο δήμαρχος

Συγκομιδή κολοκυθιών στην Κουηνσλάνδη από εργάτες που έρχονται από το εξωτερικό
- είτε με ταξιδιωτική βίζα εργασίας είτε με φοιτητική είτε με άλλα προγράμματα
ο κ. Cavanough.
“Μερικές από τις ιστορίες ήταν απολύτως τρομακτικές. Πολλοί εργαζόμενοι
ταξιδιώτες έχουν τρομερές εμπειρίες με
υπεργολάβους.
Ο ι ε ρ γ α ζό μ ε ν ο ι π ο υ ρ ω τ ή θ η κ α ν
στην έρευνα διαμαρτυρήθηκαν για
ένα ασταθές ημερήσιο “ποσό με
το κομμάτι” και ότι οι εργοδότες το
αλλάζουν κάθε μέρα ανάλογα με αυθαίρετα καθορισμένα “ποσοστά αγοράς”
για να διασφαλίσουν ότι η αμοιβή των
εργαζομένων παραμένει πολύ κάτω
από τον ελάχιστο μισθό.
Το A B C μ ί λ η σ ε μ ε τ ρ ε ι ς ξ έ ν ο υ ς
εργαζόμενους που προσλήφθηκαν για
να εργαστούν σε blue berries, οι οποίοι
ισχυρίζονται ότι έχουν πληρωθεί κάτω
του κανονικού και έχουν πέσει θύματα
εκμετάλλευσης από εταιρείες μίσθωσης
εργασίας με αντάλλαγμα να βοηθηθούν
για την παράταση της βίζας τους.
“Ήμουν πραγματικά έκπληκτος.
Δεν πίστευα ότι αυτό θα μπορούσε να
συμβεί στην Αυστραλία. Είχα μια εικόνα
για τη χώρα ότι ήταν πολύ δίκαιη για
την εργασία και τους μισθούς”, λέει ο
Αργεντινός εργαζόμενος Lautiro Wickmann.

“Κανείς δεν παραπονιέται γιατί χρειαζόμαστε τη δουλειά. Ξέρουν ότι είμαστε απελπισμένοι ακόμη και γι’ αυτό το
ελάχιστο ποσό της πληρωμής μας.”
Τα στοιχεία αυτά που έρχονται στην
επιφάνεια δείχνουν ότι οι άνθρωποι
σ τ ι ς ά λ λ ε ς χω ρ ε ς έ χο υ ν μ ι α κ α λ ή
εικόνα για τη χώρα μας, ότι είμαστε μια
χώρα δίκαιη για την εργασία και τους
μισθούς. Ομως, γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι υπάρχουν και κάποιοι αδίστακτοι
εκμεταλλευτές που καταρρακώνουν την
καλή εικόνα της χώρας μας διεθνώς.
Το παράδειγμα της καταγγελίας για
τα blue berries, είναι ανάλογο με τα
πολλά άλλα παραδείγματα εκμετάλλευσης που σημειώθηκαν και σε
σωρεία άλλων αγροτικών παραγωγών,
όπως τα πορτοκάλια, τα σταφύλια κλπ.
που έχουμε κατά καιρούς φέρει στη
δημοσιότητα.
Αν είσαστε γνώστες τέτοιων κρουσμάτων εξευτελιστικής εκμετάλλευσης
νέων παιδιών που έρχονται στη χώρα
μας και ψάχνουν για ένα μικρό μεροκά μ α το γ ι α ν α ε π ι β ι ώ σ ο υ ν , κα τα γ γείλετε τους στα εργατικά συνδικάτα
ή στο γραφείο κάποιου βουλευτή που
υποστηρίζει τα εργατικά δικαιώματα.

ΕΝΩ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Φούρνων Ικαρίας Ξεκάθαρη στήριξη του ΝΑΤΟ στην Τουρκία
Γιάννης Μαρούσης
Σ ε κο ι ν ή σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η αναζητήσουμε θετικές προΞεκάθαρη λοπιπόν η θέση

Φτωχότερη είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς έφυγε από τη ζωή
σε ηλικία 70 ετών, ο επί 18 χρόνια ο
δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Γιάννης
Μαρούσης, μετά από πολύχρονη μάχη
με τον καρκίνο.
Ο Γιάννης Μαρούσης γεννήθηκε το
1950, εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος
Φούρνων στις Δημοτικές Εκλογές
του 1995 και από το 2002 εκλεγόταν
Δήμαρχος Φούρνων, όπου αφιερώθηκε
στην ουσιαστική ανάπτυξη του τόπου του
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΕΔΕ εκφράζουν τα
ειλικρινή τους συλλυπητήρια για την
απώλεια του εν ενεργεία Δημάρχου
Φούρνων Κορσεών, Γιάννη Μαρούση.
Το δήμαρχο και φίλο του αποχαιρετά
με ανάρτησή του ο δήμαρχος Ανατολικής
Σάμου, Γιώργος Στάντζος, αναφέροντας:
«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορηθήκαμε
όλοι μας τη δυσαναπλήρωτη απώλεια
του συναδέλφου και φίλου Δημάρχου
Φούρνων Κορσεών, Γιάννη Μαρούση.
Με το χαμόγελο του παιδιού στα χείλη
πάντοτε και ένα καλό λόγο για όλους .
Άξιος άνθρωπος, Άξιος αυτοδιοικητικός,
οραματιστής και άνθρωπος των πράξεων
με πλούσιο έργο. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά του και σε όλους τους
Φουρνιώτες. Αιωνία σου η μνήμη Γιάννη
Μαρούση».
Από την πλευρά του ο δήμαρχος
Ικαρίας, Νικος Καλαμπόγιας, αναφέρει:
«Βαθιά η θλίψη. Ένας φίλος, συνάδελφος
αλλά κι ένας εξαίρετος άνθρωπος έφυγε
σήμερα. Τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια
στην οικογένεια του αλλά και σε όλους
τους Φούρνους. Καλό ταξίδι Δήμαρχε».

Τύπου με τον Πρωθυπουργό
της Πορτογαλίας Αντόνιο
Κόστα, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ για μια ακόμη
φορά αναφέρθηκε στην
Τουρκία παίρνοντας ξεκάθαρη θέση υπέρ της.
«Πρέπει να διασφαλίσουμε
ότι συνειδητοποιούμε τη
σημασία της Τουρκίας ως
μέρος του ΝΑΤΟ και επίσης ως μέρος της δυτικής
οικογένειας» τόνισε χαρακτηριστικά.
Σε ερώτηση για την
κατάσταση στην Ανατολική
Μεσόγειο, ο Στόλτενμπεργκ
μίλησε λες και το πρόβλημα
είναι όλοι οι άλλοι εκτός από
την Τουρκία, για την οποία
έκανε αποκλειστική αναφορά,
αγνοώντας τις τουρκικές
προκλητικές ενέργειες και
ρητορικές.
Η δήλωση του ΓΓ του
ΝΑΤΟ:
«Η κατάσταση στη Μεσόγειο είναι δύσκολη και οι
σύμμαχοι έχουν εκφράσει τις
ανησυχίες τους. Εξετάσαμε
ε π ί σ η ς το ζή τ η μ α σ τ η ν
υπουργική σύνοδο του ΝΑΤΟ
την περασμένη εβδομάδα. Και
το ΝΑΤΟ είναι μια πλατφόρμα
όπο υ μ πο ρ ο ύ μ ε ε π ί σ η ς
να συζητήσουμε ανοιχτά,
όταν υπάρχουν διαφορές,
διαφωνίες μεταξύ συμμάχων,
όπως βλέπουμε, για παράδ ε ι γ μ α , σ τ η ν α ν α τολ ι κ ή
Μ ε σ ό γ ε ι ο . Τα υ τ όχ ρ ο ν α ,
νομίζω ότι όλοι πρέπει να

σεγγίσεις, τρόπους αντιμετώπισης των διαφορών
και εδώ στο ΝΑΤΟ, έχουμε
δημιουργήσει έναν μηχανισμό
απεμπλοκης μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας για τη μείωση
των κινδύνων, για παράδειγμα
και των ατυχημάτων μεταξύ
δύο Συμμάχων του ΝΑΤΟ
όταν βλέπουμε περισσότερη
στρατιωτική παρουσία στην
ανατολική Μεσόγειο.
Πιστεύω επίσης ότι μέσω
αυτών των τεχνικών συνομιλιών, των στρατιωτικών
τεχνικών συνομιλιών στο
ΝΑΤΟ σχετικά με την απεμ π λο κ ή , μ πο ρ ο ύ μ ε ε π ί σης να βοηθήσουμε στο
άνοιγμα του δρόμου για διαπραγματεύσεις, πολιτικές
διαπραγματεύσεις, αντιμετώπιση των βασικών ζητημάτων, της κύριας διαμάχης.
Φυσικά, οι σύμμαχοι έχουν
εκφράσει τις ανησυχίες τους.
Ταυτόχρονα, νομίζω ότι και οι
σύμμαχοι συνειδητοποιούν
ότι η Τουρκία είναι ένας
σημαντικός σύμμαχος, επειδή
συνορεύει με το Ιράκ και τη
Συρία. Και ήταν καθοριστική
για την καταπολέμηση του
ISIS, την απελευθέρωση του
εδάφους που ελέγχεται από
το ISIS στο Ιράκ και τη Συρία.
Πρέπει να διασφαλίσουμε
ότι συνειδητοποιούμε τη
σημασία της Τουρκίας ως
μέρος του ΝΑΤΟ και επίσης
ως μέρος της δυτικής οικογένειας».

του ΝΑΤΟ υπέρ της Τουρκίας
για να μην έχουμε αυταπάτες.
Την ίδια στιγμή οι απειλές
και προκλήσεις της Αγκυρας
συνεχίζονται.
Στ η ν ο μ ι λ ί α το υ σ το
το υ ρ κ ι κό κο ι ν ο β ο ύ λ ι ο ο
υπουργός άμυνας της
Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ,
στόχευσε το Καστελλόριζο και
διεμήνυσε πως η Τουρκία θα
συνεχίσει τις έρευνες και τις
γεωτρήσεις στην περιοχή που
η ίδια έχει «γκριζάρει».
«Η Τουρκία με τα σεισμογραφικά μας σκάφη και με τα
γεωτρύπανά μας, συνεχί-ζει
και θα συνεχίσει τις τεχνικές και επιστημονικές της
δραστηριότητες στη δική μας
θαλάσσια περιοχή ευθύνης
όπως και στις περιοχές
που έχουν αδειοδοτηθεί
από την “ΤΔΒΚ” και με τη
συνοδεία των δυνάμεων
της Αεροπορίας μας όπως
και του Ναυτικού μας. Δεν
έχουμε βλέψεις στα δικαιώματα κανενός. Όμως δεν
θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματα μας.
Μπορούμε να πεθάνουμε,
να γίνουμε βετεράνοι όμως
δεν θα δεχθούμε κανένα
τετελεσμένο», ανέφερε ο
τούρκος υπουργός Άμυνας.
Επιδίωξη της Άγκυρας,
είναι να σύρει την Ελλάδα, σε
ένα διάλογο εφ’ όλης της ύλης
των τουρκικών αξιώσεων στο
Αιγαίο,
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ

Σοβαρά προβλήματα
με τα εμβόλια

Η άφιξη διαφόρων εμβολίων κατά του
κορονοϊού και η αισιοδοξία που τη συνοδεύει
δεν πρέπει να μειώσουν την προσοχή μας,
διότι δεν θα εξαλείψουν τον ιό, προειδοποίησε ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
«Τα εμβόλια δεν σημαίνουν μηδενική
COVID 19» δήλωσε ο Μάικ Ράιαν, αρμόδιος
για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ,
εξηγώντας πως από μόνα τους τα εμβόλια δεν
«θα μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά».
«Φθάσαμε (…) σε ένα σημείο κάμψης της
πανδημίας. Ζητούμε από τον κόσμο να συνεχίσει
να καταβάλει προσπάθειες» μπροστά στην
COVID-19, πρόσθεσε.
Από την πλευρά της, η υπεύθυνη για
τη διαχείριση της πανδημίας στον ΠΟΥ, η
Αμερικανίδα Μαρία βαν Κέρκοβ, κάλεσε τους
πολίτες να «αναλογιστούν πραγματικά τι
θα κάνουν» κατά τη διάρκεια της εορταστικής
περιόδου, προκειμένου να περιορίσουν τη
μετάδοση του ιού.
«Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε τώρα μπορεί
να σηματοδοτήσουν τη ζωή ή τον θάνατο για
εμάς, για την οικογένειά μας», επισήμανε.
«Οι πρόοδοι που καταγράφονται στον τομέα
των εμβολίων μας ανεβάζουν το ηθικό και
μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε το
φως στην άκρη του τούνελ», δήλωσε ο γενικός
διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.
Ωστόσο, έσπευσε να προειδοποιήσει έναντι
της «αυξανόμενης αίσθησης ότι η πανδημία έχει
τελειώσει».
Αξιωματούχοι του ΠΟΥ προειδοποίησαν
επίσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, για
την ψευδή αίσθηση ασφαλείας που μπορεί να
προκαλέσουν τα εμβόλια.
«Την ώρα που τα εμβόλια αναπτύσσονται,
οι πολίτες θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν
τα μέτρα δημόσιας υγείας προκειμένου όλος ο
κόσμος να είναι προστατευμένος», υπογράμμισε
ο Τέντρος.
Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας χαιρέτισε, εξάλλου, την
ανακοίνωση που έκαναν ο εκλεγμένος πρόεδρος
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και οι πρώην πρόεδροι
Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ
Κλίντον, που δήλωσαν έτοιμοι να εμβολιαστούν
δημοσίως για την COVID-19, προκειμένου να
ενθαρρύνουν τους συμπολίτες τους να κάνουν
το ίδιο.
«Είναι μια καλή ιδέα. Θα ήμουν χαρούμενος
να κάνω το ίδιο. Όμως, την ίδια στιγμή, πρέπει
να είμαι σίγουρος ότι είναι η σειρά μου, διότι
δεν θέλω να πάρω το εμβόλιο» ενός άλλου,
απάντησε σε ερώτηση για το θέμα αυτό.
Στο μεταξύ οι Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων
Υγείας της Βρετανίας προειδοποίησε χθες
όσους έχουν «σημαντικές αλλεργίες» να μην
κάνουν το εμβόλιο των «Pfizer/Biontech», καθώς
δύο μέλη του υγειονομικού προσωπικού, που
εμβολιάστηκαν χτες, αρρώστησαν σοβαρά και
χρειάστηκαν θεραπεία. Γεγονός που προκαλεί
ανησυχία και όντως αφήνει να αιωρούνται
υποψίες ότι οι αρμόδιοι μάλλον δεν μας τα
λένε καλά σε ότι αφορά τα εμβόλια που μας
ετοιμάζουν οι εταιρίες των φαρμάκων.
Να αναφέρουμε όμως και το εξής
τ ρ α γ ε λα φ ι κό : Λ ί γ ε ς μ όλ ι ς ώ ρ ε ς α φ ότο υ
οι ΗΠΑ σημείωσαν αρνητικό ρεκόρ θανάτων
από τον κορονοϊό, με περισσότερους από
3.000 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, ο
απερχόμενος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο
οποίος αρνείται να παραδεχτεί την ήττα του,
έγραψε επιδεικτικά στα παλαιότερα των
υποδημάτων του τις συστάσεις των ειδικών και
διοργάνωσε «κορονοπάρτι» στον λευκό οίκο!
Προ ημερών έγινε γνωστό ότι οι κλινικές
δ ο κ ι μ έ ς ε ν ό ς ε μ β ολ ί ο υ C O V I D - 1 9 πο υ
αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του
Queensland σε συνεργασία με την εταιρεία
βιοτεχνολογίας CSL έχουν εγκαταλειφθεί αφού οι
συμμετέχοντες έδειχναν στη δοκιμή επέστρεψαν
ψευδώς θετικά αποτελέσματα για HIV - που είναι
το AIDS.
Το εμβόλιο είναι ένα από τα τέσσερα που
η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είχε δεσμευτεί
να αγοράσει και είχαν γίνει συμφωνίες για την
εξασφάλιση 51 εκατομμυρίων δόσεων του
εμβολίου.
Σε δήλωση προς το Χρηματιστήριο της
Αυστραλίας, η εταιρία CSL δήλωσε ότι δεν θα
προχωρήσει με τις δοκιμές. Οπότε δεν θα γίνουν
κέρδη στο χρηματιστήριο. Τον περασμένο μήνα
ο υπουργός υγείας της Αυστραλίας Γκρεγκ Χαντ
είπε ότι το εν λόγω εμβόλιο θα ήταν διαθέσιμο σε
όλους μέχρι το τέλος του 2021 αλλά τώρα λέει ότι
η κυβέρνηση δεν εξεπλάγη δότι υπήρχε πάντοτε
η πιθανότητα κάποια εμβόλια να μην δουλέψουν.
Στο μεταξύ, στις ΗΠΑ η αρμόδια επιτροπή
συνεδριάζει εκτάκτως για να αρχίσει η άμεση
χορήγηση των εμβολίων. Ας κάνουν λοιπόν αρχή
με τον Ντόναλντ Τραμπ.

6

"Παροικιακό Βήμα", Ιανουάριος 2021

Ρεπορτάζ - Αρθρα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Κατάργηση εργατικών
δικαιωμάτων

Περίπου 6.000 εργαζόμενοι στην
αεροπορική εταιρία Virgin Australia
θα κληθούν να ψηφίσουν για μια νέα
σύμβαση στο χώρο εργασίας που θα έχει
ως αποτέλεσμα να παγώσει ο μισθός
τους για 18 μήνες έως δύο χρόνια καθώς
η αεροπορική εταιρεία λέει ότι αγωνίζεται
να ανακάμψει από την πανδημία του
κοροναϊού.
Ωστόσο, η εταιρία έχει υποσχεθεί ότι
κανένας από τους ρόλους των εργαζομένων δεν θα δωθεί έξω - όπως έχει
γίνει στην αντίπαλη αεροπορική εταιρεία
Qantas.
Η Qantas αυτή την εβδομάδα
επιβεβαίωσε ότι θα αναθέσει σε
υπεργολαβία περισσότερες από 2000
θέσεις προσωπικού εδάφους, λόγω της
απώλειας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων
όπως ισχυρίζεται στα έσοδά της.
Τα συνδικάτα δήλωσαν ότι η κίνηση
της Virgin Australia να διατηρήσει
τις θέσεις εργασίας με το υπάρχον
προσωπικό, και όχι να τις αναθέσει σε
τρίτους θα μπορούσε να δώσει στην
αεροπορική εταιρεία ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα τα συνδικάτα και οι νέος
ιδιοκτήτες της αεροπορικής εταιρείας
κατέληξαν σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία
ανάμεσα στα δυο μέρη.
6.000 εργαζόμενοι της Virgin, τις
επόμενες εβδομάδες, θα ψηφίσουν για
τις προτεινόμενες νέες επιχειρηματικές
συμφωνίες.
Να σημειωθεί ότι η Virgin Australia
υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα θύματα
της κρίσης του κορονοϊού, παύοντας ήδη
το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού της.
Η πώληση 3,5 δισεκατομμυρίων
δολαρίων της Virgin Australia στην
ιδιωτική εταιρεία Bain Capital ολοκληρώθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα,
μετά από δεσμεύσεις για διατήρηση
όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων
εργασίας και υπηρεσιών.

ΜΕΓΑΛΟΦΑΡΜΑΔΟΡΟΙ

Ζητούν φθηνό
εργατικό δυναμικό

Εκπρόσωποι των μεγάλων αγροτικών
ομίλων της Αυστραλίας αυξάνουν
τις πιέσεις τους στην ομοσπονδιακή
κυβέρνηση για να θεσπίσει μια νέα
βίζα που θα επιτρέπει σε αλλοδαπούς
εργαζομένους να έρθουν στην Αυστραλία
για να εργαστούν με χαμηλές αποδοχές
και περιορισμένα εργατικά δικαιώματα
στις γεωργικές εργασίες.
Οι αλλοδαποί αποτελούν το 80 τοις
εκατό του εργατικού δυναμικού της
συγκομιδής των αγροτικών προϊόντων
και διαχρονικά οι αγροτικές επιχειρήσεις
ζητούν μία ειδική βίζα για την πρόσληψη
φθηνού εργατικού προσωπικού από το
εξωτερικό.
Η Εθνική Ομοσπονδία Φαρμαδόρων
(NFF) που εκπροσωπεί τις μεγάλες
αγροτικές επιχειρήσεις υποστηρίζει ότι
για πάρα πολύ καιρό οι μεγαλοφαρμαδόροι έχουν «αναγκαστεί να παίρνουν
στη δούλεψή τους ντόπιους, εργαζόμενους που δεν έχουν κίνητρα, είναι
αναξιόπιστοι και καθόλου παραγωγικοί».
Οι μεγαλοφαρμαδόροι υποστηρίζουν
ότι ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον τους
είχε υποσχεθεί το 2018 ότι υποστήριξε
μια τέτοια βίζα, αλλά δεν έχει κάνει
τίποτα.
Τώρα μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία από τη Μόνιμη Επιτροπή
Γ ε ω ρ γ ί α ς κα ι Υ δ α τ ι κώ ν Π ό ρ ω ν ,
συνέστησε “μια ειδική βίζα για τους
ξένους εργάτες που έρχονται στην
Αυστραλία για απασχόληση στον
γεωργικό τομέα σε χαμηλής ειδίκευσης
επαγγέλματα”.
Ο πρόεδρος της πρωτοβουλίας
αυτής, ο φιλελεύθερος βουλευτής της
Δυτικής Αυστραλίας Ρικ Γουίλσον,
δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται
τώρα στο δρόμο για τη δημιουργία
νέας βίζας. Σημειώνεται ότι απο τον
Μάρτιο που εμφανίσθηκε ο κορονοϊός,
ελαττλώθηκε στο ελάχισο ο αριθμός
των νέων που έρονται από το εξωτερικό
με βίζα εργασίας, με αποτέλεσμα να
υπάρχει έλλειψη για 26,000 εργάτες στις
αγροτικές εργασίες.
Παράλληλα όμως, κατά το πρόσφατο

παρελθόν έχουν γίνει και πάρα πολλές
καταγγελιες για ασυνείδητους μεγαλοφαρμαδόρους που έχουν δημιουργήσει
ένα σύγχρονο σκλαβοπάζαρο με μισθούς
πείνας και άγρια εκμετάλλευση σε βάρος
νεαρών ξένων εργατών που βρίσκονται
ανυπεράσπιστοι σε ξένη χώρα, χωρίς
καμμία εκπροσωπηση από εργατικές
συντεχνίες και έχοντας πλήρη άγνοια
όσον αφορά τα εργατικά δικαιώματα.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

Θύμα της κόντρας
Αυστραλίας - Κίνας

Τα οινοποιεία σε ορισμένες από τις
κυριότερες οινοπαραγωγικές περιοχές
της Αυστραλίας αντιμετωπίζουν ένα πολύ
δύσκολο μέλλον με τους φορολογικούς
δασμούς που επιβάλλει η Κίνα στο
κρασί που ενδέχεται να εξαναγκάσουν
τα μικρότερα οινοποιεία να κλείσουν
και να αναγκάσουν τους μεγαλύτερους
καλλιεργητές να ψάξουν για νέες αγορές.
Οι φόβοι αυτοί προέρχονται από
την ρίδηση πριν λίγες ημέρες ότι η Κίνα
επέβαλε υψηλούς φόρους εισαγωγής,
που κυμαίνονται από 10ο έως και 200
τοις εκατό, στο αυστραλιανό κρασί.
Η μεγαλύτερη εταιρεία κρασιού
της Αυστραλίας, η Treasury Wine
Estates, δήλωσε ότι οι εισαγωγές της
στην Κίνα είχαν υποβληθεί σε τεράστιο
φορολογικό δασμό ύψους 170%, και θα
πάρει μέτρα έκτακτης ανάγκης για την
ελαχιστοποίηση των ζημιών.
Ο M i t c h e l l Ta y l o r, δ ι ε υ θ ύ ν ω ν
σύμβουλος της Taylor’s Wines, στο Clare
Valley της Νότιας Αυστραλίας, δήλωσε
ότι η βιομηχανία ήταν έτοιμη για ένα σοκ,
αλλά το τεράστιο μέγεθος των δασμών
ήταν άνευ προηγουμένου.
«Ως βιομηχανία γνωρίζαμε ότι κάτι
έρχεται, αλλά το γεγονός ότι ήρθε τόσο
γρήγορα και τόσο σκληρά, ήταν πραγματικά μια μεγάλη έκπληξη», είπε ο κ.
Μίτσελ.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΥ

Για εμπόριο
ναρκωτικών ουσιών

Ένας οδηγός φορτηγού συνελήφθη
όταν τον σταμάτησε η αστυνομία και
βρήκε στην καμπίνα του ναρκωτικά και
πάνω από 1,6 εκατομμύρια δολάρια
σε μετρητά, στο πλαίσιο μιας έρευνας
για μεταφορά ναρκωτικών προς άλλες
πολιτείες.
Η αστυνομία της ΝΑ ανέφερε ότι
το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος
συνεργάστηκε στενά με συναδέλφους
τους στη Δυτική Αυστραλία για να
εμποδίσει τη διασυνοριακή διακίνηση
ναρκωτικών, οδηγώντας στη σύλληψη
της προηγούμενης εβδομάδας.
Ένας άνδρας 31 ετών από την
Κουηνσλάδη, κατηγορήθηκε για
διακίνηση μιας μεγάλης εμπορικής
ποσότητας ενός ελεγχόμενου ναρκωτικού
και παράνομη κατοχή, όταν το φορτηγό
που οδηγούσε σταμάτησε στο Port
Augusta την περασμένη Παρασκευή.
Το όχημα σταμάτησε στην εθνική
οδό Eyre, η οποία συνδέει τη Δυτική
με τη Νότια Αυστραλία, και η έρευνα
που έγινε φέρεται να αποκάλυψε
μετρητά κρυμμένα σε μια τσάντα, και
μεθαμφεταμίνες με εκτιμώμενη αξία άνω
των 3 εκατομμυρίων δολλαρίων.

Ανοδος στις τιμές
των σπιτιών

Ανοδο μέχρι 20% παρουσίασαν οι
τιμές των σπιστιών στην Αυστραλία τον
τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία
που δώθηκαν χθες στη δημοσιότητα
τα οποία λένε ότι η αγορά ακίνητων
της Αυστραλίας που υπολογίζεται στα
$7.2 τρισεκατομμύρια έχει αποδειχθεί
«εντυπωσιακά ανθεκτική» παρά τη
μεγαλύτερη οικονομική κρίση της χώρας
από τη δεκαετία του 1930.
Στην Αδελαίδα, τα δυτικά προάστεια
ή σ α ν α υ τά πο υ σ η μ ε ί ω σ α ν τ η ν
μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές των
σπιτιών. Οι προβλέψεις λένε ότι οι τιμές
θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και στο
2021.
Να σημειωθεί ότι η αποθεματική
τράπεζα Αυστραλίας έχει μειώσει τα
επιτόκια σε επίπεδο ρεκόρ 0.1%. Οι
τράπεζες χρεώνουν τους πελάτες τους
γύρω στο 2.2% για στεγαστικά δάνεια.

“Greek Community Tribune”, January 2021

Οι Αμερικανικές εκλογές του
2020 και ο τραμπισμός

Οι αμερικανικές εκλογές της 3ης απερχόμενος Πρόεδρος ο οποίος
Νοεμβρίου 2020 σηματοδοτούν, έχασε τις εκλογές και αρνείται
από διάφορες απόψεις, ένα να απδεχτεί την ήττα του. Για
ορόσημο, στην πολιτική ιστορία τν εβδομάδες,, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεΗνωμένων Πολιτειών. Για πρώτη χίζει το βιολί του, ότι του έκλεψαν
φορά αυξήθηκαν τόσο αημαντικά τις εκλογές και την εξουσία και να
τα ποσοστά συμμετοχής των εντείνει την αβεβαιότητα. Μάλιστα,
ψηφοφόρων στις εκλογές. Στην κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας
Αμερική, ως γνωστόν, η ψήφος των του, κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης
πολιτών δεν είναι υποχρεωτική. Στις εκλογικών
αποτελεσμάτων,
εκλογές ο Τζο Μπάιντεν μολονότι ορισμένα από τα μεγαλύτερα
έλαβε 79. 825. 802
τηλεοπτικά δίκτυα των
ψήφους (51,1%) έναντι
ΗΠΑ αποφάσισαν να
73.787. 948 (47,2%)
διακόψουν την απευπερίπου 6.000.000
θείας μετάδοση των
περισσότερους
δηλώσεων του Προψήφους απο τον Ντόέδρου, κρίνοντας ότι
ναλντ Τραμπ, κέρδισε
παραπληροφορούσε,
οριακά. Στις εκλογές του
όταν δήλωνε ότι ο
2016 η Χίλαρι Κλίντον
νικητής των εκλογών
έλαβε σχεδόν 2.000.
ήταν αυτός.
000 περισσότερους
«Είναι
λυπηρό
ψήφους (62.523.126
και
πραγματικά
Του
είτε το 48% έναντι
τραγικό»
δήλωσε
61.207.031 το 47% του Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ ο
δημοσιογράφος
Τραμπ),, έχασε οριακά.
του CNN, Anderson
Η οριακή εκλογή ή Drymon9@gmail.com Cooper, ο οποίος χαρααπέλεια στην περίπτωκτήρισε τις εν λόγω
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
ση της Κλίντον συμδηλώσεις ατεκμηρίωτες
βαίνει λόγω του εκλεκτορικού και παραπληροφόρηση:
εκλογικού συστήματος βάσει του
«Αυτό το πράγμα είναι ο πρόοποίου ο Πρόεδρος δεν εκλέγεται εδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
απ’ ευθείας αλλά μέσω πολιτειακών Αυτό το πράγμα είναι το πιο ισχυρό
εκλεκτόρων οι οποίοι εκλέγονται πρόσωπο στον κόσμο. Εμείς τον
πλειοψηφικά σε κάθε πολιτεία. Κάθε βλέπουμε σαν μια χοντρή χελώνα
Πολιτεία, ανάλογα με το μέγεθος που έχει πέσει ανάσκελα στην
του πληθυσμού της έχει λιγότερους πλάτη και χτυπιέται στον καυτό ήλιο,
ή περισσότερους εκλέκτορες. Σύμ- καταλαβαίνοντας ότι ήρθε το τέλος
φωνα με τα αποτελέσματα των του. Και θέλει να τα πάρει όλα μαζί
εκλογών ο αριθμός εκλεκτόρων του, ακόμη και τη χώρα του», είπε ο
των Πολιτειών που πλειοψήφισε ο Anderson Cooper.
Μπάιντεν είναι 306 και των πολιτειών
Αυτή η νοοτροπία είναι ο
που πλειοψήφισε ο Τραμπ 232.. τραμπισμός
Η αυθαιρασία, το
Το σύνολο των εκλεκτόρων για όλη ψεύδος, ο ναρκισιμός στο έπακρο.
την επικράτεια είναι 538. Ο μικρό- Παρουσιάζει την Αμερική σαν μια
τερος αριθμός εκλεκτόρων που χώρα όπου η Αντιπολίτευση μπορεί
χρειάζεται ένας υποψήφιος για να να μεταχειριστεί νοθεία εναντίον
εκλεγεί Πρόεδρος είναι η ψήφφος της υπάρχουσας κυβέρνησης. Ο
270 εκλεκτόρων.
πρώην Αυστραλός Πρωθυπουργός
Στους αριθμούς των ψηφισάντων Μάλκολμ Τέρνμπουλ παρατήρησε ότι
βλέπουμε την αύξηση συμμετοχής ο Τραμπ δεν είναι συντηρητικός γιατί
αλλά και το μικρό ποσοστό δεν έχει αρχές τις οποίες μάχεται
διαφοράς μεταξύ των δύο κυρίων να συντηρήσει, αλλά είναι ένας
αντιπάλων στις περισσότερες από αυταρχικός λαϊκιστής. Οι μεγάλες
τις 52 πολιτείες. Tα ανακοινωθέντα ψευδείς ειδήσεις που μεταχειρίζεται,
αποτελέσματα δεν είναι εντελώς τα όμως, τον κάνουν ναζιστή που
τελικά. Λόγω της αμφισβήτησης των διαδίδει το μεγάλο ψέμα που τελικά
αποτελεσμάτων από τον Τραμπ για καταρακώνει και διαριεί τη χώρα του.
μερικές πολιτείες τα αποτελέσματα Το επικίνδυνο είναι ότι ακολουθείται
θα πιστοποιηθούν το αργότερο από ένα μεγάλο μέρος του λαού
μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου. Επίσης, ο -73 εκατομμύρια ψηφοφόρους – που
τελικός αριθμός των ψήφων μπορεί και όταν φύγει από την προεδρία
ν’ αυξηθεί κατά λίγο γιατί ένα μικρό ο φανατισμός θα εξακολουθεί να
ποσοστό ψήφων δεν έχει ακόμη διαιρεί τη χώρα του βαθιά.
καταμετρηθεί.
Το νόημα των θεσμών και των
Η μικρή διαφορά μεταξύ των εκλογών στην Αμερική και σε όλο
δύο κύριων αντιπάλων δείχνει την τον δημοκρατικό κόσμο είναι ότι η
εκλογική πόλωση η οποία εξακο- εξουσία προέρχεται από το λαό, οι
λουθεί να είναι φανερή και να δείχνει εκλογές και οι ψηφοφόροι κάνουν
μια βαθιά διαίρεση της αμερικανικής κάποιον πρόεδρο και κυβέρνηση και
κοινωνίας. Η διαίρεση αυτή ανάμεα οι εκλογές τού αφαιρούν τη δύναμη
σε δυο Αμερκές είναι υπαρκτή και το δικαίωμα της εξουσίας. Ο
και είναι οικονομική, ταξική και Ντόναλντ Τραμπ με τη νοοτροπία
ρατσιστική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μικρού παιδιύ που οργίζεται επειδή
είναι η πλουσιότερη χώρα του του πήραν το παιχνίδι δεν το
πλανήτη αλλά ο μεγάλος πλούτος αποδέχεται αυτό και καταστρέφει
είναι συγκεντρωμένος στους λίγους αυτόν το δημοκρατικό θεσμό.
ενώ από την άλλη υπάρχουν Αποδεικνύεται αυτό που είναι,
διάφορες βαθμίδες φτώχειας, εκείνοι ένα ανθρωπάκι που πιστεύει και
που έχουν εργασία και φοβούνται μη θαυμάζει μόνο τον εαυτό του και
την χάσουν, εκείνοι που είναι χωρίς αδιαφορεί για τη ζημιά που προκαλεί
εργασία και προσπαθούν να βρούν στο κύρος της χώρας του.
και οι χρόνια άνεργοι.
Ο Τραμπ αρνείται να αποδεχτεί
Για πρώτη φορά υπάρχει την πραγματικότητα, εξακολουθεί να

καλεί για πολιτικές δωρεές στο Ταμείο
για προάσπιση των Εκλογών για να
προχωρήσει σε δικαστικές διαμάχες
και όπως λένε να δημιουργήσει ένα
νέο ταμείο, το Ταμείο για τη Σωτηρία
της Αμερικής, το οποίο να μπορεί να
το μεταχειρίζεται από τώρα μέχρι τις
επόμενες αμερικανικές εκλογές του
2024. ΄Εχει ζητήσει ανακαταμέτρηση
στην πολιτεία της Τζιόρτζια στην
οποία ανακαταμετρήθηκαν με το
χέρι περίπου 5.000.000 ψήφοι. Η
ανακαταμέτρηση ήταν απογοητευτική
για τον Τραμπ, ο Μπάιντεν βρέθηκε
και μετά την ανακαταμέτρηση να
προοηγείται με 12.670 ψήφους. Σε
άλλες πολιτείες ο Τραμπ επιχειρεί
άλλα δικαστικά και πολιτικά μέσα
προσπαθώντας να πιέσει και να
πείσει τα πολιτειακά κοινοβουλευτικά
σώματα να ακυρώσουν τις εκλογές
των πολιτειών τους.
Ο Μπάιντεν ως ο εκλεχθείς νέος
Πρόεδρος προσπαθεί να διοργανώσει το επιτελείο του και να επεξεργαστεί μέτρα για την εφαρμογή
του προγράμματός του. Στο πρόγραμμά του συμπεριλαμβάνεται η
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
του ΚΟΒΙΝΤ-19, την οικονομία, την
κλιματική αλλαγή και τον συστιμικό
ρατσισμό. Χρειάζεται άμεση λήψη
μέτρων για τις επιπτώσεις του
κορονοϊού που πλήττουν δραματικά
τις ΗΠΑ αλλά ο Τραμπ τού αρνείται
τον απαραίτητο χώρο, προσωπικό
και το καθημερινό κυβερνητικό
πληροφοριακό δελτίο..
Οι ενέργειες του Τραμπ είναι
κάτι άνευ προηγουμένου στην
Ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ελπίζεται οι θεσμοί να αποδειχτούν
ισχυρότεροι από τα καπρίτσια
του παρότι στις ΗΠΑ τίποτα δεν
μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. ΄Εχει
δικαίωμα να αμφισβητεί ορισμένα
αποτελέσματα και να καταφεύγει στα
δικαστήρια αλλά στο δικαστήριο θα
χρειαστεί να παρουσιάσει στοιχεία τα
οποία όμως δεν φαίνεται να διαθέτει.
Στις μέχρι τώρα δικαστικές διαμάχες
οι δικηγόροι του παρουσιάστηκαν
χωρίς σοβαρά στοιχεία και οι μηνύσεις ναυάγησαν. Τελικά στις 20
Ιανουαρίου που ορκίζεται ο νέος
πρόεδρος, αν όλα εξελιχθούν ομαλά,
ο Τραμπ θ’ αναγκαστεί ν’ αδειάσει τη
γωνιά, δηλαδή να εκκενώσει τον
Λευκό Οίκο και την εξουσία.
Ο κίνδυνος του Τραμπ θα εξακολουθήσει και μετά τις 20 Ιανουαρίου
γιατί μπορεί να εκδιωχθεί από την
προεδρία αλλά θα εξακολουθήσει
να είναι ο αρχηγός ενός μεγάλου
λαϊκιστικού κινήματος που στις
εκλογές τον ακολούθησαν 73 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Γι’ αυτό, ο
νέος εκλεγμένος πρόεδρος καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες να
απευθυνθεί στους ψηφοφόρους
του Τραμπ και να ενώσει τις δυο
Αμερικές, τις βαθιά διαιρημένες
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Αυτό θα αποτελέσει για τον Τζο
Μπάιντεν μια μεγάλη πρόκληση που
η επίτευξή της θα απαιτήσει μεγάλες
προσπάθειες και θα συναντήσει
μεγάλες δυσκολίες.
(Ο Δρ Χρήστος Ν. Φίφης είναι
επίτιμος ερευνητής στη Σχολή
Ανθρωπιστικών Σπουδών και
Κοινωνικών
Επιστημών
του
Πανεπιστημίου La Trobe)

Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για το Προξενείο Μελβούρνης

Ερώτηση σχετικά με την ανάγκη
άμεσης στελέχωσης και ενίσχυσης του
προξενείου της Μελβούρνης κατέθεσε
στη Βουλή το ΚΚΕ.
Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης
που απευθύνεται στον υπουργό
Εξωτερικών και υπογράφεται από τους
βουλευτές του Κόμματος Γιάννη Γκιόκα
και Μανώλη Συντυχάκη:
«Μεγάλη αγανάκτηση και ταλαιπωρία προκαλούν στους Έλληνες
μετανάστες της Αυστραλίας οι
τεράστιες λίστες αναμονής και η οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται
καθημερινά για να εκδώσουν έγγραφα απόλυτης ανάγκης, λόγω της
δραματικής συρρίκνωσης του
προσωπικού του Προξενείου της
Μελβούρνης, ως αποτέλεσμα της
πολιτικής που ακολούθησαν διαδοχικά
οι κυβερνήσεις ΝΔ/ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

και τώρα της ΝΔ.
Η διαδικασία έκδοσης ενός
απλού πληρεξουσίου, όπως και
άλλων καθημερινών γραφειοκρατικών
πράξεων από το Προξενείο της Μελβούρνης, έχει εξελιχθεί σε μια πολύμηνη δαπανηρή και εξουθενωτική
διαδικασία.
Παρά τις προσ πάθειες των
ελάχιστων υπαλλήλων, η κατάσταση
διαρκώς επιδεινώνεται με τα διάφορα
δικηγορικά γραφεία μάλιστα να
σπεύδουν, στο όνομα της ανάληψης
διεκπεραίωσης τέτοιων εγγράφων,
να εκμεταλλεύονται την απελπισία
των Ελλήνων μεταναστών και να
θησαυρίζουν στις πλάτες τους.
Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί επίσης
και η έλλειψη στοιχειώδους αξιοποίησης ηλεκτρονικών μέσων για την
άμεση και δωρεάν υποβολή, πιστο-

ποίηση και ταυτοποίηση εγγράφων
και προσώπων (π.χ. ηλεκτρονικές
αιτήσεις, εκδόσεις εγγράφων και
υπογραφές) σε διασύνδεση του
Προξενείου με τις αντίστοιχες ελληνικές
υπηρεσίες.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα
θα πάρει:
• Για την άμεση στελέχωση και
ενίσχυση του προξενείου της Μελβούρνης;
• Την κατάργηση των απαράδεκτων
τελών και επιβαρύνσεων για υποβολή
και έκδοση εγγράφων;
• Τη λήψη μέτρων για την
απλοποίηση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών και την αξιοποίηση
ηλεκτρονικών μέσων για την άμεση και
δωρεάν διεκπεραίωση των εγγράφων
τους προκειμένου να λάβει τέλος η
ταλαιπωρία τους;».

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Επιστήμονες
έφτιαξαν το «Google
Map του σύμπαντος»

Επιστήμονες στην Αυστραλία
χρησιμοποίησαν ένα νέο ισχυρό
τηλεσκόπιο για να χαρτογραφήσουν περίπου τρία εκατομμύρια
γαλαξίες σε χρόνο - ρεκόρ, δημιουργώντας αυτό που αποκαλούν
«το Google Map του σύμπαντος».
Το Australian Square Kilometer
Array Pathfinder (ASKAP), ένα
ραδιοτηλεσκόπιο που βρίσκεται
στην αυστραλιανή ενδοχώρα,
χαρτογράφησε τους γαλαξίες σε
μόλις 300 ώρες ή 12,5 ημέρες.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το
CNN πρόκειται για μία αξιόλογη
αύξηση σε σχέση με προηγούμενες
μελέτες, η οποίες χρειάστηκαν
χρόνια.
Το αποτέλεσμα είναι ένας νέος
Άτλας του Σύμπαντος, σύμφωνα με
τον αυστραλιανό οργανισμό CSIRO
που δημιούργησε και διαχειρίζεται
το τηλεσκόπιο.
Όπως αναφέρει με το CSIRO,
το ASKAP χρησιμοποιεί τα πλέον
π ρ ό σ φ α τα ε π ι σ τ η μ ο ν ι κά κα ι
τεχνολογικά επιτεύγματα για (να
απαντηθούν) τα πανάρχαια μυστήρια του σύμπαντος, ενώ παρέχει
στους αστρονόμους σε όλον τον
κόσμο με καινοτομίες ώστε να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Είναι η πρώτη φορά που το
ASKAP δοκιμάστηκε στην πληρότητά του. Ο νέος χάρτης καλύπτει
το 83% ολόκληρου του ουρανού
και δείχνει τους γαλαξίες μας με
π ρ ωτο φ α ν ή λ ε π το μ έ ρ ε ι α . Ο ι
επιστήμονες ευελπιστούν πως θα
εντοπίσουν δεκάδες εκατομμύρια
νέους γαλαξίες σε μελλοντικές
έρευνες.
Οι αστρονόμοι σε όλον τον
κόσμο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα νέα δεδομένα για
να «εξερευνήσουν το άγνωστο και
να μελετήσουν τα πάντα σε σχέση
με τη δημιουργία των αστεριών
και το πως οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες αναπτύσσονται και
αλληλοεπιδρούν».
Το ASKAP αποτελείται από
36 δορυφορικά πιάτα που
«συνεργάζονται» για τη λήψη
πανοραμικών φωτογραφιών
του ουρανού. Χρειάστηκαν να
συνδυαστούν 903 εικόνες για να
δημιουργηθεί ένας πλήρης χάρτης
του ουρανού υψηλής ανάλυσης.

E

να «νεαρό, ευτυχισμένο»
ζευγάρι και το νεογέννητο
μωρό τους βρήκαν τραγικό
θάνατο στη Μελβούρνη, όταν το
σπίτι τους τυλίχτηκε στις φλόγες. Η
αστυνομία συνέλαβε μια 46χρονη
γυναίκα η οποία κατηγορείται για
τρεις δολοφονίες από πρόθεση
και εμπρησμό. Πιστεύουν ότι
γνώριζε ένα τουλάχιστον από τα
θύματα. Η Abbey Forrest, 19 ετών,
ο σύντροφός της Inderpal Singh,
28 ετών, και η κόρη τους Ivy,
ηλικίας μόλις τριών εβδομάδων,
βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμα
τους στο Point Cook, που
καταστράφηκε ολοσχερώς. Γείτονες
προσπάθησαν απεγνωσμένα να
σπάσουν ένα παράθυρο στον
επάνω όροφο με τσεκούρι για
να απελευθερώσουν το ζευγάρι,
που είχε εγκλωβιστεί και ζητούσε
απεγνωσμένα βοήθεια. Αλλά δεν
τα κατάφεραν. Το παράθυρο ήταν
ασφαλείας και η αγριότητα της
φωτιάς κατέστρεψε το σπίτι μέσα
σε λίγα λεπτά. Οι ντετέκτιβ της
υπηρεσίας Arson and Explosives
Squad συνέλαβαν την 46χρονη
γυναίκα κοντά στο αεροδρόμιο
την Πέμπτη το πρωί. Η υπόθεση
θα εξεταστεί στο Δικαστήριο της
Μελβούρνης βράδυ.

“Greek Tribune”, January 2021 7

Κράνος με σύστημα
παρακολούθησης, αποτρέπει
επιληπτικές κρίσεις!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Νέο νομοσχέδιο προστατεύει τα
δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης

Ένα νομοσχέδιο κατατέθηκε στις 8/12/20 στο
κοινοβούλιο της Αυστραλίας
με στόχο να υποχρεωθούν
οι εταιρείες Facebook και
Google να αμείβουν τα μέσα
ενημέρωσης για τα περιεχόμενά τους. «Πρόκειται για
μια σημαντική μεταρρύθμιση.
Γ ί ν ε τα ι γ ι α π ρ ώτ η φ ο ρ ά
παγκοσμίως. Και ο κόσμος
κοιτάζει τι συμβαίνει εδώ
στην Αυστραλία», δήλωσε ο
Αυστραλός υπουργός Οικονομικών Τζος Φράιντενμπεργκ.
Ο ίδιος διευκρίνισε πως
το νομοσχέδιο αυτό, που
παρουσιάσθηκε τον Ιούλιο,
θα κατατέθηκε την, Τετάρτη
8/12/20, στο κοινοβούλιο με
στόχο να τεθεί σε ισχύ την
ερχόμενη χρονιά. Αυτός ο
«υποχρεωτικός κώδικας
συμπεριφοράς» προβλέπει
«σημαντικές ποινές» σε
περίπτωση παραβάσεων,
πρόστιμα ύψους εκατοντάδων
ε κα το μ μ υ ρ ί ω ν δ ολα ρ ί ω ν .
Θα βρει εφαρμογή στην
προβολή των ειδήσεων από
την Facebook και στις έρευνες
της Google, δύο από τις
πλουσιότερες και ισχυρότερες
εταιρείες του κόσμου.
Οι γίγαντες του Ίντερνετ
θα πρέπει να αποζημιώνουν
τους ομίλους του αυστραλιανού Τύπου, όπως και τα
αυστραλιανά τηλεοπτικά
δίκτυα ABC και SBS, που
είχαν αρχικά αποκλειστεί
από το νομοσχέδιο. Η
κυβέρνηση αποφάσισε
ωστόσο να εξαιρέσει τις
πλατφόρμες YouTube και
Instagram. Πάντως, σε
σχέση με την πρώτη μορφή
του νομοσχεδίου, τα μέτρα
έχουν αμβλυνθεί, ιδιαίτερα
εκείνα που έχουν στόχο να
υποχρεώσουν τους γίγαντες
της τεχνολογίας να επιδεικνύουν διαφάνεια σχετικό με
τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν για να εμφανισθούν
οι ροές πληροφοριών στις
πλατφόρμες και τα αποτελέσματα ερευνών.
Ο Φράιντενμπεργκ

δήλωσε πως οι γιγάντιες αυτές
εταιρείες του Ίντερνετ δεν θα
είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους εκδοτικούς
ομίλους για «τροποποιήσεις»
αυτών των αλγορίθμων, παρά
μόνο σε περίπτωση που οι
τροποποιήσεις αυτές έχουν
«σημαντικό αντίκτυπο» στην
κατάταξη των ερευνών, με
προειδοποίηση 14 ημερών,
αντί των 28 ημερών που είχαν
αρχικά προταθεί.
Στην αρχή η Αυστραλία
είχε προτείνει έναν κώδικα
συμπεριφοράς σε εθελοντική
βάση, αλλά στη συνέχεια
κατέστησε τη ρύθμιση υποχρεωτική εξαιτίας της «ανισότητας» που υφίσταται στη
διαπραγμάτευση ανάμεσα στα παραδοσιακα μέσα
ενημέρωσης και τις ψηφιακές πλατφόρμες, κάτι που
εμποδίζει τη σύναψη δίκαιων
συμφωνιών. Ο Φράιντεμπεργκ δήλωσε πως τα δύο
μέρη εξακολουθούν να ενθαρρύνονται να συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες, όμως, όταν
δεν τα καταφέρνουν, το ζήτημα
θα κρίνεται στο πλαίσιο διαιτησίας που θα έχει ισχύ νόμου.
Την αυστραλιανή πρωτοβουλία παρακολουθούν από
κοντά σε όλον τον κόσμο σε
μια περίοδο που τα μέσα
ενημέρωσης αντιμετω-πίζουν
προβλήματα, καθώς στην
ψηφιακή οικονομία τα διαφημιστικά έσοδα καρπώνονται
όλο και περισσότερο η

Facebook, η Google και άλλες
μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.
Η Facebook προειδοποίησε
πως ο νόμ ος αυτός, σ ε
περίπτωση που τεθεί σε ισχύ,
μπορεί να εμποδίσει τους
χρήστες και τα αυστραλιανά
μέσα ενημέρωσης να μοιράζο ν τ α ι π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς . Σ ε
μήνυμα που είχε αναρτήσει
τον Αύγουστο σε μπλογκ,
ο γενικός διευθυντής της
Facebook για την Αυστραλία
και τη Νέα Ζηλανδία είχε
υποστηρίξει πως ο νόμος
αυτός «παραγνωρίζει τη δυναμική του Ίντερνετ».
Από την πλευρά της,
η Google δήλωσε πως «ο
τρόπος που οι Αυστραλοί
χρησιμοποιούν το Google
βρίσκεται σε κίνδυνο». Μια
αυστραλιανή μελέτη, στην
οποία βασίσθηκαν αυτά τα
μέτρα, έδειξε πως από τα 100
δολάρια που δαπανώνται για
διαφήμιση στο Ίντερνετ, η
Google λαμβάνει 53 δολάρια,
η Facebook 28 δολάρια και
τα υπόλοιπα κατανέμονται
ανάμεσα στους άλλους
γίγαντες του Ίντερνετ. Η
κρίση στα μέσα ενημέρωσης
επιδεινώθηκε εξαιτίας της
οικονομικής κατάρρευσης
που προκλήθηκε από την
πανδημία του κορωνοϊού.
Στην Αυστραλία, δεκάδες
εφημερίδες έκλεισαν και εκατοντάδες δημοσιογράφοι απολύθηκαν στη διάρκεια των
τελευταίων μηνών.

Ερευνητές του Οργανισμού Επιστημονικής
και Βιομηχανικής Έρευνας της Αυστραλίας,
ανέπτυξαν μια νέα εμφυτεύσιμη τεχνητή
νοημοσύνη που μπορεί να παρακολουθεί και
να ανιχνεύει επιληπτικές κρίσεις μέσω ενός
κράνους. Το κράνος AI έχει σχεδιαστεί για την
πρόληψη επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς
που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
αποσυμπίεσης εγκεφάλου.
Το σύστημα, έχει αναπτυχθεί και εκπαιδευτεί
στη χρήση δεδομένων εγκεφαλικών τραυμάτων
από το Monash University, προκειμένου να
παρακολουθεί συγκεκριμένη εγκεφαλική δραστηριότητα για επιληπτικές κρίσεις, ενώ ο εγκέφαλος
βρίσκεται σε ήρεμη κατάσταση αλλά και όταν
εντοπιστεί κρίση.
Σύμφωνα με το CSIRO Data61, με την
τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας, το κράνος
AI μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα σε έναν
επαγγελματία υγείας. Ο ερευνητής του CSIRO
Data61 Dr. Umut Guveno ανακοίνωσε ότι
ένας στους τρεις ασθενείς είναι πιο πιθανό να
αναπτύξει χρόνια επιληψία λόγω της υψηλής
συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων. Η
ανάπτυξη αυτού του νέου συστήματος θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει αυτόν τον αριθμό.

38χρονη σκοτώθηκε
για να βγάλει φωτογραφία

Μοιραία αποδείχθηκε η απόφαση μιας
γυναίκας να βγάλει φωτογραφία στο χείλος του
γκρεμού, σε εθνικό πάρκο της Βικτώριας, καθώς
έχασε τη ζωή της. Η 38χρονη Ρόζι Λούμπα
είχε επισκεφθεί το εθνικό πάρκο Γκράνπιανς
(Grampians), στη Βικτώρια, με τον σύζυγο και
το παιδί της. Βρίσκονταν στο παρατηρητήριο
Μπορόκα, μια προεξοχή που έχει πανοραμική
θέα στα βουνά και την πόλη.
Η Λούμπα, σύμφωνα με την αστυνομία,
πέρασε πάνω από τις μπάρες ασφαλείας
αγνοώντας τις προειδοποιητικές πινακίδες,
για να ποζάρει σε βράχο για μια φωτογραφία,
όταν γλίστρησε και έπεσε από ύψος 80 μέτρων,
σύμφωνα με το Nine News. Οι παριστάμενοι την
άκουσαν να ουρλιάζει αλλά δεν μπορούσαν να
τη βοηθήσουν. Η επιχείρηση της αστυνομίας για
την ανάσυρση της σορού της απαίτησε έξι ώρες.
Το συγκεκριμένο παρατηρητήριο είναι ιδιαίτερα
δημοφιλές σημείο για φωτογραφίες.
Πολλοί ποζάρουν με τα πόδια τους να
κρέμονται στο κενό, ή ισορροπώντας σε ένα
στενό βράχο στο χείλος του γκρεμού. Μάλιστα
μόλις μισή ώρα πριν από το τραγικό συμβάν
ο ξεναγός Γκράχαμ Γουντ είχε προειδοποιήσει
τους πελάτες του. «Τους είπα ότι ο κόσμος περνά
τις μπάρες συνεχώς. Και ότι μία από αυτές τις
ημέρες κάποιος θα πέσει. Λυπάμαι που αυτό
συνέβη», δήλωσε.
Με αφορμή αυτό το συμβάν, οι τοπικές
αρχές υπενθύμισαν στους πολίτες ότι πρέπει
να ακολουθούν τις προειδοποιητικές πινακίδες,
όπως και ότι καμία φωτογραφία δεν αξίζει μια
ανθρώπινη ζωή. «Δεν γίνεται να περιφράξουμε
με σχοινί κάθε σημείο στη Βικτώρια. Ο κόσμος
πρέπει να δείχνει υπευθυνότητα», ανέφεραν
χαρακτηριστικά.

Η Επικαιρότητα στο μικροσκόπιο

H

BHP ενώνει τις δυνάμεις
της με τη Shell για
την τροφοδοσία πέντε
Newcastlemax bulk carriers
με καύσιμο LNG, τα οποία θα
μεταφέρουν iron ore από την
Αυστραλία στην Κίνα από το 2022.
Η BHP ναύλωσε τα εν λόγω πλοία
από την Eastern Pacific Shipping
(EPS) για περίοδο πέντε ετών. Η
κ. Vandita Pant, Chief Commercial
Officer της BHP, ανέφερε ότι το
συμβόλαιο ανεφοδιασμού πλοίων
με LNG σηματοδοτεί ένα σημαντικό
βήμα στην προσπάθεια που κάνει
η εταιρεία με τους πελάτες της για
τη μείωση των εκπομπών κατά
μήκος της θαλάσσιας εφοδιαστικής
αλυσίδας. «Τα πλοία καύσης LNG
εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν την
BHP να μειώσουν τις εκπομπές
CO2 κατά 30% σε σχέση με
τα πλοία καύσης συμβατικών
καυσίμων ανά ταξίδι μεταξύ
Δυτικής Αυστραλίας και Κίνας»,
τονίζει η ίδια στην ανακοίνωση
της εταιρείας. Ο κ. Steve Hill, Vice
President της Shell Energy, από
την πλευρά του συνεχάρη την
BHP για την προσπάθεια μείωσης

των εκπομπών της στη θαλάσσια
εφοδιαστική αλυσίδα μέσω των
πρώτων Newcastlemax bulk carriers καύσης LNG.
α σύνορα της Αυστραλίας
είναι πιθανό να παραμείνουν κλειστά για
«αρκετό καιρό» δήλωσε ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, παρά
την πρόοδο που σημειώνεται με
τα εμβόλια κατά της πανδημίας
COVID-19. H Βρετανία ενέκρινε
επίσης, τη χρήση του εμβολίου
της Pfizer, ενισχύοντας τις ελπίδες
για ταχείς εμβολιασμούς κατά
της πανδημίας σε παγκόσμιο
επίπεδο. Ωστόσο, ο Μόρισον είπε
πως η Αυστραλία θα κρατήσει
κλειστά τα σύνορά της για τους μη
Αυστραλούς πολίτες και για τους
μη μόνιμους κατοίκους.
ι αρχές του Κουίνσλαντ
έδωσαν εντολή εκκένωσης στους κατοίκους
της παραλιακής πόλης Χάπι
Βάλεϊ της Νήσου Φρέιζερ, στην
βορειοανατολική ακτή της Αυστραλίας, καθώς πλησιάζει μεγάλη
πυρκαγιά. Η πυρκαγιά ξεκίνησε
πριν επτά εβδομάδες από παρά-

Τ

Ο

νομη κατασκηνωτική πυρά και
έχει επεκταθεί σε μεγάλη έκταση
της βορειοανατολικής ακτής, που
αποτελεί τμήμα του Μεγάλου
Κοραλλιογενούς Φράγματος και
είναι γνωστή για τα τροπικά της
δάση, τους αμμόλοφους και τις
λίμνες της. Επίγειες δυνάμεις
και πυροσβεστικά αεροσκάφη
αγωνίζονται για να περιορίσουν
την πυρκαγιά στην Νήσο Φρέιζερ,
που περιλαμβάνεται στον κατάλογο
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO, ενώ οι υπηρεσίες
εκτάκτων καταστάσεων ανάρτησε
επείγουσα ειδοποίηση στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
“Ή άμεση εκκένωση είναι η
ασφαλέστερη επιλογή, καθώς
σύντομα η οδήγηση θα είναι πολύ
επικίνδυνη”. Οι εξαιρετικά υψηλές
θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί ε ς σ τ η ν π ε ρ ι οχ ή
του Κουίνσλαντ ευνόησαν την
εκδήλωση πυρκαγιών. Οι τοπικές
αρχές δηλώνουν ότι 48 πυρκαγιές
β ρ ί σ κο ν τα ι σ ε ε ξ έ λ ι ξ η σ τ η ν
ευρύτερη περιοχή. Η Αυστραλία
περνά θερμότερα και μακρύτερα
καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια.
Το περυσινό ονομάσθηκε “Μαύρο

Καλοκαίρι” από τον Αυστραλό
πρωθυπουργό Σκοτ Μόρρισον
εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών
που κατέκαυσαν έκταση 120
εκατομμυρίων στρεμμάτων και
σκότωσαν 1 δισεκατομμύριο ζώα
και 33 ανθρώπους.
κρητική λύρα ταξίδεψε
μέχρι τη μακρινή Αυστραλία και για πρώτη φορά
ακούστηκε στη μεγαλοπρεπή
όπερα του Σύδνεϋ. Ο 43χρονος
ομογενής Μιχάλης Πλατύρραχος,
μοιράστηκε την εμπειρία που
έζησε στην εκπομπή της ΕΡΤ
«Από τις Έξι», χαρακτηρίζοντας
πως αυτή η συναυλία θα μείνει για
πάντα βαθιά χαραγμένη μέσα του.
Σύμφωνα με τον κ. Πλατύρραχο,
η ίδια η διεύθυνση της όπερας
του Σύδνεϋ ενθαρρύνει μουσικούς
από διαφορετικές εθνικότητες
να διοργανώσουν τέτοιου είδους
παραστάσεις, με στόχο τη προβολή
πρωτότυπων εκδηλώσεων, αλλά
και του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα που διακρίνει την Αυστραλία.
Τη παράσταση παρακολούθησαν
άνθρωποι από διάφορες χώρες,
κάνοντας ακόμη πιο μοναδική αυτή
την εμπειρία.

Η

Π. Σταματόπουλος
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Παροικιακές Εκδηλώσεις

“Greek Tribune”, January 2021

Η Μαριάνθη Κωσταρίκου από την Πρόνοια της
Η Κοινωνική Πρόνοια της Ελληνικής Κοινότητας διοργάνωσε το ετήσιο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Ολύμπικ Χωλ την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου με τη
ΕΟΚΝΑ και δεξιά η Κούλα Τζιντζινιώτη απαγγέλλει συμμετοχή 60 περίπου εθελοντών και εθελοντριών που συμμετέχουν στη διοργάνωση των Τραπεζιών της Αγάπης. Στη φωτογραφία, μια αυτοσχέδια
ένα δικό της ποίημα αφιερωμένο στους εθελοντές
χορωδία από εθελόντριες της Κοινότητας έψαλλαν τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς - με τη βοήθεια και του Γ. Γραμματέα

australiaday.org.au

Η ιστορία της Αυστραλίας
Είναι η δική μου ιστορία
Είναι η δική σου ιστορία
Είναι η δική μας ιστορία
Κάποια σημεία της είναι οδυνηρά
Κάποια σημεία της είναι άγρια
Άλλα είναι όμορφα
Και εμπνέουν μεγάλο δέος
Μιλάει για πολλούς ανθρώπους
Από όλα τα μήκη και τα πλάτη
Και για εκείνους που βρίσκονταν εδώ
Από την απαρχή του κόσμου
Μας φέρνει κοντά
Και μας διχάζει
Έχουμε όλοι τις απόψεις μας
Οπότε από πού αρχίζουμε
Από το να ακούσουμε ο ένας τον άλλο
Και να μοιραστούμε το δικό μας κομμάτι

Ο Πρόεδρος Βασίλης Γκόνης απευθύνει χαιρετισμό στο
σεμινάριο των εθελοντών της Κοινωνικής Πρόνοιας. Στο
κέντρο η Μαριάνθη Κωσταρίκου και δεξιά η Βίκυ Κανακάρη.

Μέλη της Φιλοπτώχου των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, με
επικεφαλής την Πρόεδρο Γεωργία Βλάχου και τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Επιτροπής Γιάννη Αντωνίου, συμμετείχαν
στο σεμινάριο της Κοινωνικής Πρόνοιας της EOKNA

Είμαστε όλοι μέρος της ιστορίας.
Στιγμιότυπο με εθελοντές της Κοινωνικής Πρόνοιας της
Ελληνικής Κοινότητας που παρακολούθησαν το σεμινάριο
της 9ης Δεκεμβρίου στο Ολύμπικ Χωλ

Ημέρα της Αυστραλίας
Αναλογιζόμαστε. Σεβόμαστε. Γιορτάζουμε.

Ακόμη ένα στιγμιότυπο με εθελοντές της Κοινωνικής
Πρόνοιας στο σεμινάριο της 9ης Δεκεμβρίου στο Ολύμπικ
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Ματιές Στα Χρόνια Που Πέρασαν

“Greek Tribune”, January 2021
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Το Διοικητικό Συμβούλιο και εκφωνητές του Ελληνικού
Παροικιακού Ραδιοφώνου 5ΕΒΙ το έτος 1978,
στη Λέσχη του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου
ΕΛΛΑΣ Αδελαΐδας, North Terrace, Adelaide

Στη φωτογραφία, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφωνητές, συνεργάτες και παρουσιαστές προγραμμάτων σε εκδήλωση του Ελληνικού Ραδιοφωνικού Προγράμματος το 1978 στη Λέσχη της ΕΛΛΑΣ
Αδελαΐδας. Ανάμεσα σε άλλους, ο τότε Πρόεδρος του ΕΡΠΝΑ Μανώλης Κουτελάς, Αντιπρόεδρος Γιώργος Κοκώτης, Γραμματέας Ανδρέας Κωστόπουλος και Ταμίας Μιχάλης Μακέστας.Ολη
αυτή η μεγάλη ομάδα γνωστών συμπαροίκων, πρόσφεραν εθελόντικά τις υπηρεσίες τους με όρεξη, μεράκι και ευθύνη για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Ραδιοφώνου. Πιστεύουμε θα είναι
μια πραγματικά συγκινητική στιγμή με πολλές αναμνήσεις για όσους και όσες ύστερα από 42 χρόνια έχουν στα χέρια τους το Παροικιακό Βήμα και βλέπουν αυτή την ιστορική φωτογραφία...

Εκπρόσωποι παροικιακών οργανισμών και συλλόγων της Αδελαΐδας σε συγκέντρωση που συγκάλεσε στο Ολύμπικ Χωλ η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. τον Σεπτέμβριο του 1999 για την
πραγματοποίηση εράνου υπέρ των σεισμοπλήκτων της Αθήνας. Η Ελληνική Κοινότητα ήταν πάντοτε ο πόλος που συγκέντρωνε το σύνολο του Ελληνισμού της Αδελαΐδας σε τέτοιες περιπτώσεις
διότι έχαιρε και εξακολουθεί χαίρει εμπιστοσύνης να διαχειριστεί τέτοιου είδους δραστηριότητες κάθε φορά που η Ελλάδα και η Κύπρος αντιμετώπιζαν κάποια τραγωδία ή φυσική καταστροφή.
Η Κοινότητα και οι σύλλόγοι μας ήσαν (και είναι) πάντα έτοιμοι να εκφράσουν με τον πιο έμπρακτο τρόπο την αγάπη και την αλληλεγγύη τους προς την πατρίδα - το ίδιο έγινε μετά την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο το 1974, τους σεισμούς της Θεσσαλονικης και της Καλαμάτας, πρόσφατα τη Φωτιά στο Μάτι Αττικής κ.α.

ΚΗΠΟΣ MARY COLTON

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ Π. ΒΗΜΑΤΟΣ
Ο Κήπος Mary Colton είναι ένα νέο τμήμα του
Κοιμητηρίου Enfield Memorial με την παράδοση του
δημοφιλούς Νoblet Garden. Εξυπηρετεί οικογένειες που
διαλέγουν την παραδοσιακή ταφή με κεφαλόπετρα.
Αυτό το μήνα τα Κοιμητήρια Αδελαΐδας προσφέρουν
ειδικά ωφελήματα στους αναγνώστες του Παροικιακου
Βήματος που αναφέρουν αυτή τη διαφήμιση όταν
αγοράζουν τάφους στο Κοιμητήριο Mary Colton Garden.
Επικοινωνήστε με τα Κοιμητήρια Αδελαΐδας στο
8139 7400 σήμερα και αναφέρατε το Παροικιακό βήμα
Ο νέος Κήπος Mary Colton, αριστερά, θα αναπτυχθεί και θα φαίνεται όπως το δημοφιλές Noblet garden, δεξιά για να ανακαλύψετε όλες τις λεπτομέριες αυτής της
προσφοράς.
(www.aca.sa.gov.au – enquiry@aca.sa.gov.au)

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ
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AΔΕΛΑΙΔΑ

In Loving Memory of
Εφυγε ο Στήβεν Χατζηκώστας

Ενας ακόμη συμπάροικος
εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις
15 Δεκεμβρίου 2020 μετά
από μια σκληρή μάχη με την
επάρατο νόσο.
Πρόκειται για τον Στήβεν
Χατζηκώστα ο οποίος
γεννήθηκε στην Σεντούνα
της Νότιας Αυστραλίας στις
13 Σεπτεμβρίου του 1956. Ο
Στήβεν "έφυγε" σε ηλικία 64
ετών.
Ηταν γιος των αειμνήστων
Γεωργίου και Πολυξένης.
Εγκαταλείπει τα αδέλφια του
Αντώνη και Ειρήνη, Ευαγγελία
και Γιάννη. Επίσης τα ανήψια,
George, Natalie, Κοσμά και έφυγε ειρηνικά από τη ζωή,
Amelia, Γιώργο και Sarah μ ε τ ά α π ό φ ρ ο ν τ ί δ α κ α ι
καθώς επίσης τον Sebastian, περίθαλψη έξι μηνών στο σπίτι
την Ευαγγελία και τη Zahra.
του από τα αδέλφια του - όπως
Η νεκρώσιμη ακολουθεία ήταν και η τελευταία επιθυμία
Born in Ceduna, S.A.
τελέστηκε στον ιερό ναό του.
τω ν Αγ ί ω ν Κω ν σ τα ν τ ί ν ο υ
Ηth διεύθυνση
του 1956
Παροι13
September,
και Ελένης Goodwood υπό κιακού Βήματος, εκφράζει τα
τ ο υ π α τ ρ ό ς Π α ν α γ ι ώ τ η θερμά της συλλυπητήρια στην
Passed
awayΛεσσε
in Adelaide,
S.A.
Αναγνώστου.. Ο ενταφιασμός
Ευαγγελία
καθώς και
έγινε στο κοιμητήριο Centennial στην
οικογένεια
15thυπόλοιπη
December,
2020για
Park.
τον θάνατο του αγαπημένου
Να σημειωθεί ότι ο Στήβεν αδελφού και θείου τους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
όπου ένας 51χρονος γερμανός παρέσυρε
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
και σκότωσε με το αυτοκίνητό του πέντε
ανθρώπους.
Μετά τωνοι
Αγίων ανάπαυσον,
Χριστέ,
Εξοπλίζονται
Μεταξύ
την ψυχήν του δούλου
σου, των θυμάτων, όπως έγινε
γ
ν
ω
σ
τ
ένθα ουκ έστι πόνος, ό , σ υ μ π ε ρ ι λα μ β ά ν ε τα ι έ ν α ς
ακροδεξιές ομάδες
45χρονος Έλληνας με την κόρη του, ένα
ου λύπη, ου στεναγμός,

βρέφος μόλις εννέα εβδομάδων.
Βαρύς εξοπλισμός που προοριζόταν
αλλά ζωή ατελεύτητος.
Η σύζυγος του και το άλλο τους
γ ι α α κ ρ ο δ ε ξ ι ά πολ ι το φ υ λα κ ή σ τ η
παιδί,
μόλις 17 μηνών, νοσηλεύονται
With
saints give rest,
O Christ,
Γερμανία κατασχέθηκε από
τηνthe
αυστριακή
στο
νοσοκομείο. Ο δράστης φέρεται
αστυνομία αυτή την εβδομάδα
σύμφωνα
to the
soul of your
servant,
να pain,
ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ισως
με τον υπουργό Εσωτερικών where
της χώρας,
there is no
δε,
σύμφωνα με πληροφορίες, να είχε
Καρλ Νεχάμερ.
nor sorrow, nor sighing,
ψυχολογικά προβλήματα.
Τα ακριβή στοιχεία μιλούνbutγια
life76
everlasting
ημιαυτόματα και αυτόματα όπλα, 14
περίστροφα, περισσότερα από 100.000
φυσίγγια διαφορετικού διαμετρήματος,
έξι χειροβομβίδες και διάφορα είδη
εκρηκτικών. Ακόμη συνελήφθησαν
Much loved son of the late
πέντε άνθρωποι στην Αυστρία, μεταξύ
George
and Polixeni
των οποίων και ένας 53χρονος,
γνωστός
Καθολικό λοκντάουν έως τουλάχιστον
στις αρχές για την ακροδεξιά δράση του. τις 10 Γενάρη επεβλήθη την περασμένη
Δύο άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση
βδομάδα
Loved στο
brother
and στην Γερμανία, ομοσπονδιακό
νότιο κρατίδιο της Γερμανίας, τηbrother-in-law
Βαυαρία, κράτος
of και κρατίδια.
σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή
Η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ
Anthony
and
Irene,
Μίχαελ Νίμρα, ενώ οι έρευνες έχουν και οι πρωθυπουργοί των κρατιδίων
Evangelia
εξαπλωθεί και στο κρατίδιο της
Βόρειας and
σεJohn
τηλεδιάσκεψη αποφάσισαν ότι θα
Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
παραμείνουν κλειστά όλα τα εμπορικά
καταστήματα,
με εξαίρεση φαρμακεία
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ Adored uncle
of
και σούπερ μάρκετ. Επίσης έχει αρθεί
George, Natalie,
η υποχρέωση φυσικής παρουσίας στο
Kosmas and Amelia,
σχολείο για τους μαθητές. Απαγορεύεται
κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιο χώρο.
George andηSarah
« Εof
πείγει να δράσουμε - και
Η Σιγκαπούρη έδωσε το πράσινο
φως
and great-uncle
δρούμε (…). Είναι η ώρα να κάνουμε
στην αμερικανική start-up
εταιρεία
Eat
Sebastian, Evangelia and Zahra
Just για την πώληση κρέατος κοτόπουλου το αναγκαίο», δήλωσε η καγκελάριος,
που έχει παρασκευασθεί σε εργαστήριο, ανακοινώνοντας τις αποφάσεις της
δίνοντας για πρώτη φορά παγκοσμίως τηλεδιάσκεψης και απηύθυνε έκκληση
ρυθμιστική έγκριση για την κυκλοφορία στους πολίτες να εφαρμόσουν την
στην αγορά του λεγόμενου «καθαρού» « ε β δ ο μ ά δ α π ρ ο σ τ α σ ί α ς » π ρ ι ν
κρέατος που δεν προέρχεται από συναντηθούν με φίλους ή συγγενείς
για τις γιορτές, κρατώντας -όπου
σφαγμένα ζώα.
Η Eat Just, η οποία εργάζεται πάνω είναι εφικτό- και τα παιδιά στο σπίτι.
στο σχέδιο αυτό για την παραγωγή Τα σχέδια περί μερικής χαλάρωσης
εργαστηριακού κρέατος από ζωικά των περιορισμών, που αφορούν τις
κύτταρα, ανακοίνωσε ότι το τεχνητό κρέας συναντήσεις των πολιτών σε ιδιωτικούς
κοτόπουλου που παρασκευάζει έλαβε χώρους έχουν ήδη ακυρωθεί.
«Ο κορονοϊός είναι εκτός ελέγχου. Για
άδεια για πώληση από την υπηρεσία
αυτό και τώρα χρειαζόμαστε μια εθνική
διατροφικής ασφάλειας της Σιγκαπούρης.
Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη από την προσπάθεια», δήλωσε σε δραματικό
χτεσινή επίθεση στη Τριρ της Γερμανίας, τόνο ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας,

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πλήρες Λόκνταουν
μέχρι 10 Ιανουαρίου

Steven Hadgecostas

Aged 64 years

AΔΕΛΑΙΔΑ

Memory Eternal

Απεβίωσε η Χρυσάνθη Καλεμπάκη

Εφυγε τον περασμένο μήνα
σε ηλικία 92 ετών η Χρυσάνθη
Καλεμπάκη τέως κάτοικος Αδελαίδας Νότιας Αυστραλίας.
Η Χρυσάνθη γεννήθηκε
στις 10 Ιουλίου 1928 στο χωριό
Μελισσότοπος, ένας ορεινός
ο ι κ ι σ μ ό ς σ τ η ν Κα σ το ρ ι ά ,
Ελλάδα.
Α π ε β ί ω σ ε ή σ υ χα σ τ η ν
Αδελαΐδα στις 13 Νοεμβρίου
2020.
Η κηδεία της έγινε με τη
φροντίδα της αγαπημένης της
οικογένειας, υπό του πατρός
Ιωάννη Κονιδάρη από το ναό
των Παμ. Ταξιαρχών.

Στερνό αντίο στον Στηβ Μ. Κόντους

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

AΔΕΛΑΙΔΑ

Υστατο χαίρε στον Θήο Παλαξίδη

Ενας ακόμη γνωστός
και αγαπητός από όλους
συμπάροικος έφυγε για πάντα
από τη ζωή στην Αδελαΐδα.
Πρόκειται για τον γνωστό
στην παροικία Θήο Παλαξίδη
ο οποίος απεβίωσε στις 5
Δεκεμβρίου 2020.
Ο Θήο γεννήθηκε στην
Ελλάδα στις 21 Νοεμβρίου
1937 και έζησε από τα νεανικά
του χρόνια στην Αδελαΐδα.
Εργάστηκε ως εστιάτορας
και διατηρούσε στην πόλη μας
μερικά από τα πιο φημισμένα
εστιατόρια. Παράλληλα,
ανέπτυξε και δραστηριότητα
στην παροικία, συμμετέχοντας
στα κοινά ενώ στα πρώτα
χρόνια υπηρέτησε και ως
δάσκαλος στα σχολεια της
Ελληνικής Κοινότητας.
Θα λείψει πολύ της

Θα πουλάνε κοτόπουλο
φτιαγμένο σε εργαστήρι

Μάρκους Σέντερ και πρόσθεσε ότι το
σύνθημα είναι «ή όλα ή τίποτα», σε ό,τι
αφορά το λοκντάουν, «διαφορετικά η
Γερμανία θα γίνει το προβληματικό παιδί
της Ευρώπης». Σε πολλά κρατίδια ισχύει
απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 μ.μ.
έως τις 5 π.μ..

ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Συνελήφθη με ναρκωτικά
και παράνομο πιστόλι

Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκε
χθες ο γνωστός τραγουδιστής Νότης
Σφακιανάκης. Ο τραγουδιστής μετά τη
σύλληψή του και τη ποινική δίωξη που του
ασκήθηκε, παραπέμπεται σε δίκη για τα
αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής
και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.
Ο Σφακιανάκης, ο οποίος συνελήφθη
προ ημερών έχοντας στην κατοχή του ένα
πιστόλι, για το οποίο δεν διέθετε άδεια και
ποσότητα ναρκωτικών. Να σημειωθεί ότι ο
Σφακιανάκης είναι δεδηλωμένος οπαδός
της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή.

ΗΠΑ

Σηκωτός θα φύγει Τραμπ
απ' το Λευκό Οίκο

Συνεχίζεται το παραλήρημα Τραμπ
για «σαρωτική νίκη» στις εκλογές.
Με τριπλό «χτύπημα» στο twitter, ο
Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει
τα περί νοθείας και υποστηρίζει πως
η νίκη του ήταν σαρωτική βάσει των
νόμιμων ψήφων και όχι τον παράνομων
που ξεφύτρωσαν «ως εκ θαύματος» από
παντού.
«ΚΕΡΔΙΣΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ, όμως να θυμάστε ότι εγώ
υπολογίζω μόνο τις νόμιμες ψήφους,
και όχι όλους εκείνους τους fake
ψηφοφόρους και [τα φαινόμενα] νοθείας
που ξεφύτρωσαν ως εκ θαύματος από
παντού. Τι ντροπιαστικό», αναφέρει με
κεφαλαία γράμματα στην ανάρτησή του.

Μετάλλαξη των σχέσεων Τουρκίας με τη Δύση

AΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε τον περασμένο μήνα
ο γνωστός συμπάροικος Στήβ
Μιχαήλ Κόντους, τέως κάτοικος
Αδελαίδας Νότιας Αυστραλίας.
Ο Στηβ γεννήθηκε στην
Αδελαΐδα στις 19 Οκτωβρίου
1929 - με καταγωγή γονέων το
Καστελλόριζο.
Απεβίωσε πλήρης ημερών,
στις 25 Νοεμβρίου 2020 σε
ηλικία 91 ετών.
Ο Στηβ ήταν ο μεγαλύτερος
γιος του Μιχάλη και της
Ε υ α γ γ ε λ ί α ς Κ ο ν τ ό ζο γ λ ο υ
και αδελφός της αείμνηστης
Δάφνης, της Χριστίνας και του
Τζακ.
Εγκαταλείπει επίσης τα
ανήψια Madeline και Evelyn,
Lena, Gabriela και Elizabeth,
Michael, Philippa, Louisa και
Jonathon.
Ο Στηβ θα είναι πάντοτε στη
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αγαπημένης συζύγoυ του
Merline και της υπόλοιπης
οικογένειας.
Λειτουργός της κηδείας
του αειμνηστου Θήο, ήταν
ο π. Ιωάννης Κονιδάρης
ενώ ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο Cheltenham.

Του Βαγγέλη Αρεταίου
Δύσκολη χρονιά για τις
σχέσεις της Τουρκίας με την
ΕΕ και τις ΗΠΑ προμηνύεται
το 2021, καθώς τόσο στην
Ουάσινγκτον όσο και σε έναν
σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών
πρωτευουσών διαμορφώνεται
αργά αλλά σταθερά ένα κλίμα
ιδιαίτερα αρνητικό για την
Τουρκία.
Αυτό εκτιμούν Τούρκοι
και ξένοι αναλυτές, οι οποίοι
μιλούν για «αργό διαζύγιο
της Τουρκίας με τη Δύση»,
χωρίς ωστόσο να θεωρούν
ότι οι σχέσεις της Άγκυρας με
τους δυτικούς θα διαρραγεί
εντελώς. Οι αμερικανικές
κυρώσεις CAATSA θεωρούνται
ως η πρώτη προειδοποίηση
προς την Τουρκία, ενώ στις
Βρυξέλλες μιλούν ήδη για

ε ν δ ε χό μ ε ν ε ς ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς
κυρώσεις τον Μάρτιο του 2021.
Προς το παρόν, αυτό που
καταγράφουν αναλυτές και
διπλωμάτες είναι ότι υπάρχει
μια διαφορετική τάση στην
ΕΕ όσον αφορά την Τουρκία,
σύμφωνα με την οποία η
Ένωση πρέπει να βρει νέους
τρόπους να επαναπροσεγγίσει
την Άγκυρα και να αποφύγει
κυρώσεις, σε αντίθεση με τις
αμερικανικές κυρώσεις.
Ο φ ό β ο ς α πο ξ έ ν ω σ η ς
της Τουρκίας είναι κυρίαρχο
σ το ι χ ε ί ο σ τ η ν Ε Ε , α λ λά
σε ορισμένες σημαντικές
πρωτεύουσες της Ένωσης,
όπως στο Παρίσι, στη Χάγη,
στη Βιέννη και στις Βρυξέλλες
καταγράφεται αυξανόμενη
δυσαρέσκεια, αλλά και δυσφορία απέναντι στην Τουρκία του

Ταγίπ Ερντογάν.
Ανεξάρτητα πάντως από
το τι θα αποφασίσει η Ένωση
για κυρώσεις ή όχι, οι σχέσεις
της Τουρκίας με τη Δύση έχουν
εισέλθει σε ένα δρόμο δίχως
επιστροφή.
Με όλες τις φιλοδοξίες της,
η Τουρκία μπορεί να “δαγκώνει”
περισσότερο από ό,τι μπορεί
πραγματικά να χειριστεί,
ειδικά καθώς η οικονομία της
βρίσκεται σε δύσκολη περίοδο.
Αλλά για τη Δύση, με νοσταλγία
για τις παλιές καλές μέρες,
όταν η Τουρκία ήταν «ένθερμος
δυτικός σύμμαχος», εκείνες οι
μέρες έχουν φύγει για πάντα.
Αυτό έγραψε πρόσφατα
στον ιστότοπό του ο Γκράχαμ Φούλερ, πρώην επικεφαλής ανάλυσης της CIA.
Αντανακλώντας έτσι την άπο-

ψη που διαγράφεται στην
άλλη μεριά του Ατλαντικού,
αλλά και που έχει αρχίσει να
διαμορφώνεται και στην ΕΕ.
Οι σχέσεις της Τουρκίας
με τη Δύση θα βρεθούν σε μια
δύσκολη περίοδο το 2021,
εκτιμούν Τούρκοι αναλυτές
και ξένοι διπλωμάτες, αλλά οι
περισσότεροι συμφωνούν ότι
στο τέλος θα διαμορφωθεί
ένα άλλο πλαίσιο το οποίο θα
λειτουργεί ουσιαστικά «αλά
καρτ», τόσο για την Τουρκία
όσο και για την ΕΕ και τις ΗΠΑ.
Ωστόσο, η Τουρκία θα
είναι πια μια «τρίτη» χώρα
και όχι στρατηγικός εταίρος,
αλλά και μια χώρα με την
οποία θα εξακολουθήσουν να
υπάρχουν βασικά προβλήματα
και μεγάλες αντιπαραθέσεις,
εκτιμούν τα ίδια πρόσωπα.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Τον απείλησαν να παραιτηθεί από
την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Σοβαρές καταγγελίες για
απειλές εναντίον της ζωής
του, ώστε να εγκαταλείψει
το πόστο του, έκανε από τα
μικρόφωνα του ΑΣΤΡΑ, ο
πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκος Δημητριάδης.
Ο κύριος Δημητριάδης
κατήγγειλε ότι στο τέλος
απειλήθηκε για να εγκαταλείψει τη θέση του και μάλιστα
οι κυπριακές αρχές του είπαν
ότι δεν μπορούσαν να τον
προστατέψουν.
Είπε ότι απείλησαν να σκοτώσουν πρώτα τα παιδιά του,
μετά την γυναίκα του και μετά
τον ίδιο.
Ο κύριος Δημητριάδης είπε
ότι εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, και σημείωσε ότι του
χάλασαν και την προσωπική

του ζωή μετά που έμαθε η
σύζυγος του τι γινόταν.
Πρόσθεσε ότι ένοιωσε
ασφαλής μόνο όταν μπήκε στο
αεροπλάνο για να φύγει από
την Κύπρο και ανέφερε ότι στο
Λονδίνο αρχικά η αστυνομία
έκανε περιπολίες έξω από το
σπίτι του.
Ο Πανίκος Δημητριάδης
κατήγγειλε επίσης στον ΑΣΤΡΑ
ότι παρακολουθούσαν και τις
τηλεφωνικές του συνδιαλέξεις.
Αναφερόμενος τότε στην
κατάρρευση της οικονομίας ο
Πανίκος Δημητριάδης είπε ότι
μεγάλοι developers έπαιρναν
δανεικά και δεν τα επέστρεφαν
γιατί είχαν πολιτική κάλυψη.
Αναφέρθηκε επίσης και
στον ρόλο των μεγάλων δικηγορικών γραφείων και σημείωσε ότι σε γενικές γραμμές

συμφωνεί με τα συμπεράσματα που υπάρχουν στο
βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη.
O Πανίκος Δημητριάδης
γεννηθείς στις 19 Ιανουαρίου
του 1959 στη Λεμεσό της
Κύπρου, είναι Κύπριος
οικονομολόγος, καθηγητής
χρηματοοικονομικών στο
πανεπιστήμιο του Λέστερ και
επίτιμο μέλος της ακαδημίας
κοινωνικών επιστημών. Την
περίοδο 3η Μαΐου 2012- 10η
Απριλίου 2014 διετέλεσε
διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας Κύπρου και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.Σύμφωνα με το
RePEc, ανήκει στο 2% των
κορυφαίων οικονομολόγων
της Ευρώπης.

Ο Δημητριάδης παραιτήθηκε των καθηκόντων του
το Μάιο του 2014, μετά από
εντάσεις με τη νεοεκλεχθείσα
κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη.
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«Έφυγε» ο Ντιέγκο Αρμάντο
Μαραντόνα

Ο θρύλος που δεν έκρυψε ποτέ τα πιστεύω

Ένας από τους σπουδαιότερους
ποδοσφαιριστές στον κόσμο όλων
των εποχών, ο Ντιέγκο Αρμάντο
Μαραντόνα, έφυγε από τη ζωή στα
60 του χρόνια, σύμφωνα με ΜΜΕ
της Αργεντινής.
Ο θρύλος του ποδοσφαίρου,
που είχε γεννηθεί στις 30 Οκτώβρη
1960 στο Μπουένος Άιρες και
πριν από λίγες μέρες είχε κάνει
επέμβαση στον εγκέφαλο, είχε
πάρει εξιτήριο από την κλινική και
συνέχιζε στο σπίτι την ανάρρωσή
του. Σύμφωνα με την εφημερίδα
«Clarin», «ο Μαραντόνα, ενώ
ήταν στο σπίτι του στο προάστιο
Σαν Αντρές του Μπουένος Άιρες,
είχε πρόβλημα αναπνευστικό. Έξι
ασθενοφόρα έσπευσαν στην κατοικία του για να του προσφέρουν τις
πρώτες βοήθειες. Μαζί του ήταν η
κόρη του Ντάλμα».
Συμμετείχε σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα με την Εθνική ομάδα
της Αργεντινής και σε αυτό του
1986 στο Μεξικό είχε κατακτήσει
το τρόπαιο στον τελικό επί της
Δ. Γερμανίας, αλλά και τη Χρυσή
Μπάλα ως ο καλύτερος παίκτης της
διοργάνωσης. Σε αυτό το Μουντιάλ
είχε πετύχει και τα δύο τέρματα στο
2-1 του ημιτελικού απέναντι στην
Αγγλία, δύο τέρματα που έχουν
μείνει στην ιστορία του αθλήματος
(με το «χέρι του Θεού» αλλά και
με το ... απίστευτο ταλέντο του,
περνώντας όλους τους Άγγλους).
Το δεύτερο είχε καταγραφεί και
ως το «Γκολ του αιώνα» από τους
ψηφοφόρους της ΦΙΦΑ το 2002.
Σ ε δ ι α σ υ λ λο γ ι κό ε π ί π ε δ ο ,
μεταξύ άλλων είχε αγωνιστεί με την
Μπαρτσελόνα και τη Νάπολι (με την
οποία είχε κατακτήσει το νταμπλ
για πρώτη φορά στην ιστορία του
συλλόγου και προς τιμήν του το
νούμερο 10 αποσύρθηκε. Δηλαδή
δεν επετράπη να το φορέσει άλλος
παίκτης).
To 2005 φέρεται να τα έβαλε
και με τον Πάπα για το ζήτημα της
φτώχειας. “Πήγα στο Βατικανό και
είδα χρυσές στέγες. Τότε άκουσα
τον Πάπα να λέει ότι ανησυχεί για
τα φτωχά παιδιά. Πώς; Πούλα τις
στέγες” σχολίασε στο Indepedent,
δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την
δυσαρέσκειά του για τα πλούτη της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Ο Μαραντόνα, εκτός από κοινωνικές είχε και πολιτικές ευαισθησίες.

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.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Καταπατούν εργατικά
κεκτημένα δικαιώματα

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της
Αυστραλίας προωθεί στο κοινοβούλιο
την μεταρρύθμιση των εργασιακών
σχέσεων, ενώ τα σωματεία των
εργαζομένων αντιδρούν κάνοντας
λόγο για νόμο που θα μειώσει τόσο
τους μισθούς, όσο και τα εργατικά τους
δικαιώματα.Την ίδια ώρα το σωματείο
εργαζομένων στις αερομεταφορές
μηνύει την Qantas, επειδή παρότι
έλαβε σχεδόν 1 δις οικονομικής
ενίσχυσης λόγω της πανδημίας,
απέλυσε εργαζομένους και τώρα
αναζητά να τους αντικαταστήσει με
εξωτερικούς συνεργάτες.
Η ένωση των εργαζομένων στις
αερομεταφορές της Αυστραλίας
(TWU) προσφεύγει στο Δικαστηρίο,
μηνύοντας την Qantas για απόφασή
της να απολύσει προσωπικό και να
αναθέσει υπό άλλους εργασιακούς
όρους 2.000 θέσεις εργασίας.
Με τη μηνυσή της η Ένωση
Εργα-ζομένων
Αερομεταφορών
(TWU) επιδιώκει να κριθεί παράνομη
η απόφαση της Qantas, για ανάθεση περισσότερων από 2.000 θέσεων
εργασίας σε εξωτερικούς υπεργολάβους.

Ο Αργεντίνος θρύλος θαύμαζε
τις επαναστατικές φιγούρες και
οι δεσμοί του με την Κούβα ήταν
πάρα πολύ στενοί. Μάλιστα, είχε
τατουάζ του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα
στο ένα του χέρι και του Φιντέλ
Κάστρο στο πόδι του.
Με τον Κουβανό επαναστάτη
ε ί χα ν ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς σ χ έ σ ε ι ς , ο ι
οποίες χτίστηκαν με τα χρόνια.
Ο Μαραντόνα επισκέφθηκε για
πρώτη φορά την Κούβα το 1987
μετά το Μουντιάλ στο Μεξικό και
εκ τότε άρχισε να αναπτύσσει
φιλία μαζί του. “Οι ιδέες δεν είναι
ποτέ διαπραγματεύσιμες” είχε
συμβουλεύσει ο Φιντέλ τον Αργεντίνο, σε μία από τις πολλές
συζητήσεις που είχαν μεταξύ τους
για την πολιτική, αλλά και το ποδόσφαιρο.
Η Κούβα είχε σταθεί στον
Μαραντόνα σε δύσκολές του
στιγμές. Το 2000, όταν πάλευε
με την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, ο Φιντέλ τον είχε προσκαλέσει στην κλινική της χώρας
του για περίθαλψη. “Ήταν σαν
πατέρας μου. Μου άνοιξε τις
πόρτες της Κούβας, όταν της
Αργεντινής ήταν κλειστές” είχε
σχολιάσει ο Ντιέγκο. Ο ηγέτης της
κουβανικής επανάστασης πέθανε

συμπτωματικά την ίδια ημερομηνία
που πέθανε και ο Μαραντόνα στις
25 Νοεμβρίου του 2016.
Ο Μαραντόνα, εκτός από την
Κούβα θαύμαζε και την Βενεζουέλα. Το 2005 συναντήθηκε με
τον Ούγκο Τσάβες, τον οποίο είχε
χαρακτηρίσει ως έναν υπέροχο
άνθρωπο. “Όσα λένε και κάνουν ο
Φιντέλ και ο Τσάβες, είναι σωστά”
είχε υποστηρίξει ο Ντιεγκο.
Ο Αργεντίνος θρύλος το
2019 είχε υποστηρίξει επίσης
τον τέως πρόεδρο της Βολιβίας,
Έβο Μοράλες, ο οποίος αποτελεί
ίνδαλμα του αγώνα των αυτοχθόνων στη Λατινική Αμερική.
Στ η ν Β ολ ι β ί α ε ί χ ε ξ ε σ πά σ ε ι
πολιτική κρίση και έγινε ένα
ενορχηστρωμένο πραξικόπημα
που είχε ως αποτέλεσμα την
ανατροπή του Μοράλες.
Οι σχέσεις του Ντιέγκο Μαραντόνα με τις ΗΠΑ δεν ήταν και
οι καλύτερες. Το 2005 είχε διαδηλώσει στην Μαρ Ντελ Πλάτα
της Αργεντινής κατά του Τζορτζ
Μ πο υ ς φ ο ρ ώ ν τα ς μ π λο υ ζά κ ι
το όποιο έγραφε “STOP BUSH”.
Γενικότερα ο Αργεντίνος θρύλος
καταδίκαζε την εξωτερική πολιτική
της Αμερικής και τις επεμβάσεις της
σε άλλες χώρες.

"ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÅÑÃÁÔÉÊÏÓ ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ
ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐËÁÔÙÍ Ν.Α."

ÅÑÃÁÔÉÊÁ ÍÅÁ
Η ένωση καταγγέλει ότι αυτό
σημαίνει πως χειριστές αποσκευών,
χειριστές εδάφους, καθαριστές καμπινών και άλλοι εργαζόμενοι σε 10
αεροδρόμια (του Σίδνεϊ, της Μελβούρνης, το Μπρίσμπεϊν, το Περθ, την
Αδελαΐδα, το Ντάργουιν, το Κέρνς, το
Τάουνσβιλ, το Άλις Σπρινγκς και την
Καμπέρα) θα χάσουν τη δουλειά τους.
Η Qantas από την πλευρά της
υποστηρίζει ότι η ανάθεση των θέσεων
εργασίας σε εξωτερικούς συνεργάτες
- αντί να έχει μόνιμους εργαζομένουςδεν είναι παράνομη, αλλά απαραίτητη
για να μειώσει το κόστος λειτουργίας,
γιατί αντιμετωπίζει οικονομικό πλήγμα
από την πανδημία του κορωνοϊού.
Ο γενικός εισαγγελέας Christian
Porter, μιλώντας στο Skynews, τόνισε
πως η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση
έχει διαθέσει 2.7 δις για την στήριξη
των αεροπορικών εταιρειών στην
Αυστραλία και παρόλα αυτά
η
Qantas περνάει την μεγαλύτερη
οικονομική κρίση, από την έναρξη
της λειτουργίας της. Ωστόσο για να
απογύγει τις όποιες ευθύνες, είπε
πως η απόφαση για απολύσεις δεν
είναι δική του, ούτε του κοινοβουλίου,
αλλά της εταιρείας “που πρέπει να
λάβει δύσκολες αποφάσεις”.
Την ίδια ώρα η Ομοσπονδιακή
κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στο

εργασιακό δίκαιο, που θα επιτρέπουν
στους εργοδότες να κάνουν
συμφωνίες οι οποίες μπορεί και να
εξαιρούνται από την τήρηση των
ελάχιστων εργασιακών δικαιωμάτων,
αν είναι απαραίτητες για την
οικονομική ανάκαμψη τους.
Ένα νέο νομοσχέδιο για τις
εργασιακές σχέσεις που εισήχθη
στις 9 Δεκεμβρίου στο ομοσπονδιακό
κοινοβούλιο θα δίνει στην Επιτροπή
Δίκαιης Εργασίας (Fairwork) τη
διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει μια
συμφωνία, ακόμα και αν πλήττει τους
εργαζόμενους, εφόσον η επιχείρηση
έχει επηρεαστεί από τον COVID19, και εάν είναι προς το “δημόσιο
συμφέρον” να το πράξει. Η λεγόμενη
διάταξη «εξαιρετικών περιστάσεων»
θα διαρκεί για δύο χρόνια.
Ο γενικός εισαγγελέας Christian
Porter λέει ότι πιστεύει πως η αλλαγή
είναι αναγκαία, για να σωθούν οι
επιχειρήσεις και να ανακάμψει η
οικονομία μετά την πανδημία.
Τα συνδικάτα δηλώνουν ότι θα
καταπολεμήσουν τις προτεινόμενες
αλλαγές στην εργασιακή νομοθεσία,
που υπονομεύουν την προστασία
των εργαζομένων και βοηθάνε τους
εργοδότες να επιβάλλουν αθέμιτες
εργασιακές συνθήκες, όπως είπε η ΓΓ
του ACTU Sally McManus:
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Ο μεγάλος ποιητής μας
Γιάννης Ρίτσος

Πέρασαν 30 χρόνια από τις 11
Νοεμβρίου 1990 που έφυγε από
τη ζωή ο μεγάλος μας ποιητής
Γιάννης Ρίτσος. Θεώρησα σωστό
να τον θυμηθούμε και να του
αφιερώσομε αυτά τα λίγα λόγια
προς αναγνώριση του έργου του
που το θαυμάζει όλη η ανθρωπότητα. Τεράστιο σε ποσότητα
και πολύ σημαντικό σε ποιότητα
είναι το έργο του Γιάννη Ρίτσου.
Θεωρείται ένας από τους καλύτερους εκπροσώπους της νεότερης ελληνικής ποίησης. Πάνω
από εκατό ποιητικές συλλογές
και συνθέσεις, εννέα πεζογραφήματα (μυθιστορήματα τα
ονομάζει), τέσσερα θεατρικά,
όπως και μελέτες για ομοτέχνους
συγκροτούν το κύριο σώμα του
έργου του. Πολυάριθμες μεταφράσεις, χρονογραφήματα και
άλλα δημοσιεύματα συμπληρώνουν την εικόνα του δημιουργού.
Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε
στη Μονεμβασιά Λακωνίας την
πρωτομαγιά του 1909. Ήταν το
μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά
του μεγαλοκτηματία Ελευθέριου
Ρίτσου και της Ελευθερίας
Βουζουναρά. Τα τρία μεγαλύτερα
αδέλφια του ήταν η Νίνα (1898
-1970), ο Μίμης (1899 -1921) και η
Λούλα (1908 - 1995).
Το 1919 αποφοίτησε από το
Σχολαρχείο της Μονεμβασιάς και
το 1921 γράφτηκε στο Γυμνάσιο
του Γυθείου. Την ίδια χρονιά
πέθαναν ο αδερφός του Μίμης
και η μητέρα του Ελευθερία,
και οι δύο από φυματίωση. Το
1 9 2 4 δ η μ ο σ ί ε υ σ ε τα π ρ ώτα
του ποιήματα στο περιοδικό
«Διάπλαση των Παίδων» με το
ψευδώνυμο «Ιδανικόν Όραμα».
Το 1937 νοσηλεύτηκε στο
σανατόριο της Πάρνηθας και
τον ίδιο χρόνο, συγκλονισμένος
από την αρρώστια της πολυαγαπημένης του αδελφής Λούλας,
γράφει την ποιητική σύνθεση «Το
τραγούδι της αδελφής μου», ένα
από τα ωραιότερα λυρικά της
νεοελληνικής ποίησης. Ο Κωστής
Π α λα μ ά ς , ε ν τ υ πω σ ι α σ μ έ ν ο ς
από το ποίημα, έγραψε αυτούς
τους στίχους - εγκώμιο για τον
Ρίτσο: «Γρήγορο αργοφλοίβισμα
της γαλάζιας πλάσης, να
παραμερίσουμε για να περάσεις».
Στη διάρκεια της Κατοχής,
ο Ρ ί τσ ο ς έ ζη σ ε κα τά κο ι το ς .
Παρόλα αυτά συμμετείχε στη
δραστηριότητα του μορφωτικού
τμήματος του ΕΑΜ και αρνήθηκε
να δεχτεί χρήματα από έρανο
όταν κινδύνεψε η ζωή του από τις
κακουχίες το 1942. Μετά την ήττα
του ΕΛΑΣ στα «Δεκεμβριανά»
ακολούθησε τις δυνάμεις του στη
σύμπτυξη. Περνά από τη Λαμία,
όπου συναντά τον Άρη Βελουχιώτη
και φθάνει μέχρι την Κοζάνη,
όπου ανεβάστηκε το θεατρικό του
«Η Αθήνα στ’ άρματα». Το 1945
γράφει τη «Ρωμιοσύνη», ένα
ακόμη δημοφιλές ποίημά του που
το μελοποίησε το 1966 ο Μίκης
Θεοδωράκης.
Ποτές στην Ελλάδα δεν έγιναν
τόσες προσπάθειες να σκιαστεί
ένας μεγάλος ποιητής…«Ζήτω
ο Γιάννης!» Έτσι αναφώνησε ο
Πάμπλο Νερούντα στους Έλληνες
δημοσιογράφους αμέσως μετά
τη βράβευσή του με το Νόμπελ
το 1970. Είναι απίστευτο. Ενώ οι
ξένοι σηκώνουν τον ποιητή μέρα
τη μέρα ψηλότερα, οι δικοί μας
προσπαθούν να τον ταπεινώσουν
με φοβέρα και λησμονιά!
Το έργο του Γιάννη Ρίτσου
γνωρίζει αλλεπάλληλες εκδόσεις
στη Δύση και στην Ανατολή. Τα
μεγαλύτερα περιοδικά ποίησης
στον κόσμο του αφιερώνουν
δέκα και είκοσι σελίδες. Θεατρικά
του έργα παίζονται στις μεγάλες
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και
τα Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της
πικρής πατρίδας είναι η ελληνική
μετάληψη και το αντίδωρο που
μοιράζει ο Μίκης Θεοδωράκης
στην οικουμένη.
Στην πατρίδα μας, η ντροπια-

στική σιγή των Αθανάτων
και το φραγγέλιο της εξουσίας
περασμένο στο μέτωπο του
ποιητή, που γνώρισε εξορίες και
διωγμούς από το 1950 μέχρι το
1970! Αυτοεξόριστος στην κάμαρα
ενός ρετιρέ, ο Γιάννης Ρίτσος,
«ο παρηγορητής του κόσμου, ο
πάντα απαρηγόρητος», κλώθει
τα «αυγά του κεραυνού» για τη
φυλή με λόγια που φέρνουν ρίγος.
Εδώ αναφέρω λίγα λόγια από την
ποιητική του συλλογή.
«Όταν σφίγγουν το χέρι, ὁ
ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο
/ όταν χαμογελάνε, ένα μικρό
χελιδόνι φεύγει μες απ’ τ᾿ άγρια
γένια τους / όταν κοιμούνται,
δώδεκα άστρα πέφτουν απ’
τις άδειες τσέπες τους / όταν
σκοτώνονται, η ζωή τραβάει
την ανηφόρα με σημαίες και με
ταμπούρλα».
Ο Γιάννης Ρίτσος, ο Έλληνας
Άμλετ, ο μεγαλύτερος ποιητής
σ το ν κό σ μ ο κα τά το ν Λ ο υ ί
Αραγκόν, δεν πήρε το βραβείο
Νόμπελ για τέταρτη συνεχή φορά.
Αυτός που λαμπρύνει όσο κανένας τη χώρα μας, σκυμμένος
στη μεγάλη Βίβλο της Πλάσης,
συνεχίζει την παράδοση του
Προμηθέα και του Οιδίποδα κλέβοντας τα μυστικά των θεών και
της Σφίγγας για να τα παραδώσει
στους ανθρώπους. Η κραυγή του
έρχεται από το τεράστιο έργο του,
κραυγή ελευθερίας, βγαλμένη από
τον άνδρα με το «ηλιακό προφίλ»,
που βρίσκεται λησμονημένος απ’
το κράτος και την εξουσία. Ποτές
στην Ελλάδα δεν έγιναν τόσες
προσπάθειες να σκιαστεί ένας
μεγάλος ποιητής.
Τον κατηγόρησαν οι σύγχρονοι
μανδαρίνοι του πνεύματος πως
είναι πολιτικός ποιητής και στρατευμένος, αλλά, όπως παρατηρεί
ο Βάρναλης, πολιτική έξω απ’ τα
δόντια κάνανε και ο Αριστοφάνης,
ο Ντάντε, ο Θερβάντες, ο Ζολά
και ο Τολστόι, και στην πατρίδα
μας ο Σολωμός, ο Κάλβος, ο
Παλαμάς και ο Σικελιανός. Είναι
πιστοποιημένο σ’ όλο το δυτικό
πολιτισμό πως για τη χαλασμένη
κυρίαρχη τάξη το μόνο πράγμα
που δεν έχει ενδιαφέρον είναι η
τέχνη. Κι όταν βραβεύει (βλέπε και
το ρεζιλίκι του Νόμπελ), διαλέγει
τα πιο αντιδραστικά, τα πιο
αντιλαϊκά, τα πιο εξωπραγματικά
έργα.
Ο μεγαλύτερος τίτλος τιμής
ήταν το γεγονός πως ο βασικός
δ ι ε κδ ι κ η τ ή ς το υ Ν ό μ π ε λ , ο
Τούρκος Γιασάρ Κεμάλ, είχε
δηλώ-σει πως, αν επρόκειτο να
δοθεί το βραβείο σε κάποιον
που να το αξίζει πέρα για πέρα,
α υ τ ό ς ή τα ν ο Ρ ί τσ ο ς ! Α λ λά
σ τ η Στ ο κ χόλ μ η η « μ υ σ τ ι κ ή
διπλωματία» κρατάει πάντα το
τελευταίο χαρτί στο χέρι της, κι
έτσι οι περισσότερες βραβεύσεις
νοθεύονται από την πολιτική
σκοπιμότητα. Για το δικό μας
μεγάλο ποιητή, που για χρόνια
κρατούσε μια τυραννοκτόνο πένα,
μια πένα ενάντια στην εξουσία,
οι ανταύγειες του μεγαλείου του
έρχονται απ’ όλη τη γη με το
αρχιπέλαγος των τραγουδιών του
Μίκη Θεοδωράκη.
Π. Σταματόπουλος
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Ðáí-ÉêáñéáêÞ Áäåëöüôçôá Í.Á. “Ï Éêáñïò”
ÃñÜöåé: ÐáíÜãïò Ðáðáãåùñãßïõ
ÌÅÑÏÓ Á’
H ëÝîç “áðïäçìïò” åßíáé óôåíÜ
óõíäåäåìÝíç êáé ìå ôïõò Éêáñéþôåò.
Êáé ôïýôï ãéáôß ç ìéêñÞ ôïõò ðáôñßäá
äåí ìðïñïýóå íá ôïõò ðñïóöÝñåé
ðïëëÜ. Áãïíïò êáé ðåôñþäçò ï
ôüðïò üðùò üëá ó÷åäüí ôá áêñéôéêÜ
ìáò íçóéÜ. Ç Ýëëåéøç ôïõ öõóéêïý
ëéìáíéïý ãéá êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç
êáé áíÜðôõîç åìðïñßïõ áëëÜ êáé ç
áäéáöïñßá ôùí åêÜóôïôå êõâåñíþíôùí, ðïõ ìüíï Ýâëåðáí ôçí Éêáñßá
óáí ôüðï åîïñßáò êáé åîüíôùóçò ðïëéôéêþí áíôéðÜëùí, åß÷áí êáôáäéêÜóåé
ôï íçóß óôç öôþ÷åéá êáé ôï ìáñáóìü.
Áðü ôï ÂõæÜíôéï ìÝ÷ñé ôçí åðï÷Þ
ôçò äéêôáôïñßáò ôïõ ÌåôáîÜ êáé ôïõ
åìöõëßïõ ðïëÝìïõ, ðïõ óõíÞèéæáí
íá åîïñßæïõí óôï íçóß üëïõò üóïõò
áíôéóôÝêïíôáí óôá áíôéëáúêÜ êáèåóôþôá - ìÝ÷ñé 20,000 ðïëéôéêïýò
åîüñéóôïõò 1947-49 - ôïõò äå
Éêáñéþôåò íá ôïõò óêïñðßæïõí óå
äéÜöïñá Üëëá îåñïíÞóéá üðùò óôç
Ìáêñüíçóï, Ãéïýñá, ÁíÜöç, ÖïëÝãáíäñï, Áç ÓôñÜôç êáé áëëïý, äçìéïõñãÞèçêå ç áíÜãêç öõãÞò ôùí
êá-ôïßêùí áðü ôïí ôüðï ôïõò ðñïò
áíáæÞôçóç êáëýôåñçò ìïßñáò.
“Åðáéñíáí ôùí ïììáôéþí ôïõò”,
üðùò ëÝåé êáé ç ëáúêÞ ìáò Ýêöñáóç,
ãõñåýùíôáò äïõëåéÜ, åßôå óáí êáñâïõíéÜñçäåò óå ìåãÜëåò óôåñéÝò,
åßôå óáí åñãÜôåò óå åñãïóôÜóéá ôùí
ìåãáëïõðüëåùí Þ üðïõ ôÝëïò ðÜíôùí ìðïñïýóå êáíåßò íá âïëåõôåß
êáé íá åîïéêïíïìÞóåé ôïí åðéïýóéïí.
Ðïëëïß ãéíüíôïõóáí íáõôéêïß óå üôé
êáñÜâé êáé ìå üðïéá óçìáßá êáé ôá
êïñßôóéá õðçñÝôñéåò - äïýëåò üðùò
ôéò ÷áñáêôÞñéæáí - óå “ìåãÜëá íïéêïêõñéÜ” óõíÞèùò ôçò ÁèÞíáò, ôçò
Áéãýðôïõ êáé áëëïý.
Ãéá ôï åîùôåñéêü, ðïëëïýò ôñÜâçîå ç ÁìåñéêÞ, éäßùò óôéò áñ÷Ýò ôïõ
20ïõ áéþíá êáé áñãüôåñá ï ÊáíáäÜò
êáé ìåôÝðåéôá ç Ãåñìáíßá êáé ÄõôéêÞ
Åõñþðç.
Óôçí Áõóôñáëßá óõíáíôÜìå ëßãïõò Éêáñéþôåò áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ
20ïõ áéþíá, ãéá íá áðïöýãïõí êáé ôçí
åðéóôñÜôåõóç óôïí ôïýñêéêï óôñáôü ìåôÜ áðü ôï 1908 - áöïý ç Éêáñßá Þôáí
õðüäïõëç áêüìá óôïõò Ôïýñêïõò
êáé ðáñÝìåéíå Ýôóé ìÝ÷ñé ôçí ÉêáñéáêÞ
ÅðáíÜóôáóç ôïõ 1912.
ÓõíáíôÜìå áêüìç ðåñéóóüôåñïõò Éêáñéþôåò åäþ, ìåôÜ ôï ìåãÜëï
îåñéæùìü ôïõ ‘50, ôüôå ðïõ Üñ÷éóå íá
öåýãåé êáé ï ðåñéóóüôåñïò êüóìïò
áðü ôçí ðáôñßäá ìå óýíèçìá “üðïõ
üëïé êé åìåßò”.
Äõï ðñùôïðüñïé Éêáñéþôåò óôç
Íüôéá Áõóôñáëßá, ðïõ Ýöôáóáí åäþ
óôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïõ áéþíá, Þóáí ï
Çëßáò Ðáðáìé÷Üëçò áðü ôï ÷ùñéü
ÊÜìðïò êáé ï Ãéþñãçò Ôóáìïýôáëçò Þ
ÊáñÜò áðü ôï ÖñáíôÜôï.
Óôéò íÝåò ôïõò ðáôñßäåò, ïé Éêáñéþôåò ìáæß ìå ôç äçìéïõñãéêüôçôá,
êïõâÜëçóáí êáé ôï Éêáñéùôéêï
ðíåýìá, ðïõ ôï áîéïðïßçóáí êáé äéáêñßèçêáí. Ïðùò ôçí Êáñéþôéêç äéÜëåêôï, ðïõ ëüãù ôçò áðïìüíùóçò
ôïõ íçóéïý äéáôçñåßôáé áêüìá ó÷åäüí áðáñÜëëáêôç êáé ðïõ ó’ áõôÞ
ôç ãëùóóïëáëéÜ ï Éêáñéþôçò ëáïãñÜöïò ÁëÝîçò Ðïõëéáíüò Ýãñáøå
ôïõò ôñåéò ôüìïõò “Ëáïãñáößá Éêá-
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ñßáò” êáé ìåôÜöñáóå ôçí ÉëéÜäá êáé
Ïäýóóåéá ôïõ Ïìçñïõ. Óôçí ßäéá
ëáëéÜ ãñÜöåé ãéá ÷ñüíéá ôþñá ç Óþóá
ÌðåñíÞ - Ðëáêßäá, üðùò äåß÷íïõí
ïé áêüëïõèïé óôß÷ïé áðü ôï Ýñãï ôçò
“ÁóðÜëáèïé” (1996):
Áö’ ôáéò ðëáãÝò ôçò ÍéêáñéÜò, êé áð’
ïýëçí ôçí Ðáôñßäá
Þãëåî’ áãñéïëïýëïõäá áêüìá êáé
ãëéóôñßäá
êáé óáí çêïíôïãÝìéóåí ìå ôáýôá ôï
êáëÜèé
ôá ‘êáìá ‘íá ÷åéñüâïëïí êáé íÜóïõ ïé
“ÁóðáëÜèïé”.
ÊÜèå êëùíßí çìÜæåõãá ì’ áãÜðçí Ýíá
Ýíá
êáé ôá ÷áñßæ’ áðü êáñäéÜò ó’ áõôïýò
ðïõ æïõí óôá îÝíá.
Ìáæß ôïõò, Ýöåñáí êáé äßäáîáí ôïí
Êáñéþôéêï ÷ïñü êáèþò êáé ôçí ôÝ÷íç
ðáñáóêåõÞò êñáóéïý, “ÐñÜìíåéïõ
Ïßíïõ” ðïõ áíáöÝñåôáé óôá ÏìçñéêÜ
Ýðç êáé óõíßóôáôáé êáé áðü ôïí Êþï
ãéáôñü ÉððïêñÜôç.
Ï “ÐñÜìíåéïò Ïßíïò”, öôéÜ÷íåôáé
áêüìá ìå ôïí ßäéï ðáñáäïóéáêü ôñüðï êáé ðáôéÝôáé óôï ðÝôáëï (ðáôçôÞñé).
Ïé Éêáñéþôåò ôçò ÁäåëáÀäáò,
äßíïõí ìåãÜëç óçìáóßá ó’ áõôÞ ôç
ìõóôáãùãßá - óôï öôéÜîéìï äçëáäÞ
êáé êáëÞ äéáôÞñçóç ôïõ “ÐñÜìíåéïõ
Ïßíïõ”.
Ðñïò ôéìÞ ôïõ ìÜëéóôá, óôéò
áñ÷Ýò ôïõ ‘90 êáèéÝñùóáí êáé öåóôéâÜë êñáóéïý êáé áðü ôüôå ãéïñôÜæåôáé êÜèå ÷ñüíï áíåëëéðþò. Êáé
áöïý ìå ôï êñáóß ðÜåé êáé ìåæÝò,
Ýêñéíáí åýëïãïí ôçí ßäéá çìÝñá íá
êñßíïíôáé êáé íá âñáâåýïíôáé êáé ïé
åëéÝò. Êáé ôá äõï ðñïúüíôá, êñáóß
êáé åëéÝò, åßíáé íôüðéáò ðáñáãùãÞò,
ðáñáóêåõáóìÝíá áðü Êáñéþôåò,
óýìöùíá ðÜíôá ìå áõèåíôéêÝò êáñéþôéêåò óõíôáãÝò êáé ðñï ðÜíôùí
÷ùñßò ÷çìéêÜ.
Ôï öåóôéâÜë ëáìâÜíåé ìÝñïò óôï
ðåñßöçìï “Êáñéþôéêï Óðßôé”, ãßíåôáé äå
áìÝóùò ìåôÜ ôï âñÜóéìï ôùí êñáóéþí.
ÌåôÜ ôçí êñßóç ôçò “Åëëáíüäéêçò
ÅðéôñïðÞò” êáé áöïý ðñþôá äùèïýí
ôá âñáâåßá óôïõò “êáëýôåñïõò
ôå÷íßôåò”, áêïëïõèåß öáãïðüôé êáôÜ
âïýëçóç. ÐÜíôá ìå ôéò åõ÷Ýò, “íá åßíáé
êáëüðéïôá êáé êáëïöÜãùôá êáé áðü
÷ñüíïõ íÜìáóôå êáëÜ”.
Óôï “Êáñéþôéêï Óðßôé” Ýãéíáí êáé
åêèÝóåéò ëáúêþí áíôéêåéìÝíùí öåñìÝíùí áðü ôçí ðáôñßäá êáé áðü
íôüðéïõò êáñéþôåò êáëëéôÝ÷íåò
êá-èþò êáé Ýêèåóç öùôïãñáößáò.
Ãßíïíôáé óõãêåíôñþóåéò ïìïãåíåéáêþí öïñÝùí, äéáëÝîåéò, ïìéëßåò êáé
óõãêåíôñþóåéò íÝùí ãéá äéáóêÝäáóç
êáé åêìÜèçóç ÷ïñïý - êáé èåáôñéêþí
ðáñáóôÜóåùí.
Åêåß ðïëëÝò öïñÝò óõãêåíôñþíïíôáé êáé ïé ðáëéüôåñïé, íá ðáßîïõí
ôçí ðñÝöá ôïõò Þ ôï ôÜâëé ôïõò, íá
êïõâåíôéÜóïõí ãéá ðñÜãìáôá ðïõ
áöïñïýí ôçí áäåëöüôçôá, ôá íÝá áðü
ôç ÍéêáñéÜ êáèþò êáé ôá ðïëéôéêÜ ôïõò.
ÐÜíù áð’ üëá üìùò, ï Éêáñéþôçò
êïõâÜëçóå ìáæß ôïõ ôçí áíèñùðéÜ
ôïõ êáé ôá äçìïêñáôéêÜ ôïõ ðéóôåýù,
áîßåò ðïõ ôéò Ýêáíå âßùìá ôïõ ãéáôß
åßíáé áõôÝò ðïõ ôïí îå÷ùñßæïõí óáí
Üíèñùðï êáé ôïí êÜíïõí óùóôüôåñï.
Ðñïïäåõôéêïß óôéò éäåÝò ôïõò,
áðü ãåííçóéìéïý ôïõò, áíáãíþñéóáí

êáé ôéò ãõíáßêåò ùò éóüôéìá ìÝëç êé
Ýôóé ðáëåýïõí êé áõôÝò ìáæß ìå ôïõò
Üíôñåò. Åßíáé äå ïé ðñþôïé óôçí
Áõóôñáëßá ðïõ óôéò åêëïãÝò ôïõ
ÍïÝìâñç 1988 åîÝëåîáí ãõíáßêá ãéá
ðñüåäñï ôçò ÉêáñéáêÞò Áäåëöüôçôáò Íüôéáò Áõóôñáëßáò, ôç ÑùîÜíç
-Ôóïýíç Ðáðáãåùñãßïõ.
Óõììåôåß÷áí åíåñãÜ êáé óôçí
åõñýôåñç ðáñïéêéáêÞ æùÞ êáé õðïóôÞñéîáí êÜèå äçìïêñáôéêÞ åíÝñãåéá.
Åãéíáí ìÝëç êáé êáôÜ ðåñéüäïõò
çãåôéêÜ óôåëÝ÷ç óå äéÜöïñïõò
ðáñïéêéáêïýò ïñãáíéóìïýò üðùò
óôçí ÐáíåëëáäéêÞ Åíùóç, Hellenic
Youth Club, (Ïìéëïò ÅëëçíéêÞò Íåïëáßáò), óôç “Íåïëáßá ËáìðñÜêç”,
óôçí EëëçíéêÞ ÐáñïéêéáêÞ Íåïëáßá
Í.Á. (ÅÐÍÍÁ), óå äéÜöïñåò ãõíáéêåßåò ïñãáíþóåéò êáé óôïí Åñãáôéêü
êáé Ìïñöùôéêü Óýíäåóìï “ÐëÜôùí”
- ðïõ óÞìåñá óôåãÜæåôáé óôï
“Êáñéþôéêï Óðßôé”.
Çóáí äå êáé ðáñáìÝíïõí èåñìïß
ïðáäïß êáé ôçò ÅëëçíéêÞò Ïñèüäïîçò Êïéíüôçôáò Íüôéáò Áõóôñáëßáò
- óôçí ïðïßá óÞìåñá åßíáé Ðñüåäñïò ï
Éêáñéþôçò ÈåïöÜíçò ÊáëáìÜñáò.
×áñáêôçñéóôéêÞ êáé áîéïìíçìüíåõôç åßíáé ç ïìüöùíç áðüöáóç ðïõ
ðÞñå ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï óôç
óõíåäñßáóç ìå çìåñïìçíßá 28/8/1960,
íá õðïóôçñßîåé ìå êÜèå ôñüðï ôïí
áãþíá ôçò ÅëëçíéêÞò Ïñèüäïîçò
Êïéíüôçôáò Í.Á. ðïõ áíôéìåôþðéæå
ôçí åðßèåóç ôïõ ôüôå áñ÷éåðéóêüðïõ
Áõóôñáëßáò ÉåæåêéÞë.
Áñãüôåñá åíáíôéþèçêáí óèåíáñÜ êáé ó’ áõôïýò ðïõ ìå ôï Ýôóé èÝëù
Üñðáîáí ôçí åîïõóßá óôçí ðáôñßäá
êáé Þóáí áðü ôïõò ðñþôïõò ðïõ
óÞêùóáí ðáíôéÝñá åíÜíôéá óôç
÷ïýíôá ôùí óõíôáãìáôáñ÷þí (196774), åíÜíôéá óôá ôüôå üñãáíá ôçò êáé
ôùí ÷ïõíôéêþí ðñïîÝíùí êáé åíÜíôéá
óôïõò ðñïäüôåò ðïõ åõèýíôáé ãéá ôï
îåðïýëçìá ôçò Êýðñïõ êáé ôç óöáãÞ
ôïõ Êõðñéáêïý ëáïý.
Åôóé ëïéðüí, âëÝðïõìå åíþ áðü
åêåß ôïõò Ýäéùîå ç öôþ÷åéá, åäþ ôïõò
Ýíùíå ç áíÜãêç êáé ç ìåãÜëç ôïõò
áãÜðç ãéá ôçí ðáôñßäá êáé ôï äßêéï ôùí
áäéêçìÝíùí êáé ðñïäïìÝíùí.

Η Επιτροπή Εορτασμού της 50ης επετείου της Ικαριακής Αδελφότητας (19582008) με επικεφαλής στη θέση της Προέδρου την Ελένη Αποστολάκη Γλαρού

“Áí åõôïý ðïõ ðáò ðáéäÜêé ìïõ
óôçí îåëïãéÜóôñá îåíçôåéÜ
ôç ìÜíá óïõ îå÷Üóåéò,
óõ÷ùñåìÝíïò íÜóáé...
Ìá, áí ôçí ðáôñßäá óïõ áñíçèåßò
ðïõ áãáðÜìå üëïé
ãåìÜôïò íÜíáé ï äñüìïò óïõ
áãêÜèé êáé ôñéâüëé”
ÏðùóäÞðïôå, ôá ëüãéá áõôÜ ôçò
êáôÜñáò, äåí èá åéðþèçêáí áðü
êáñéþôéóóá ìÜíá ãéáôß ðïôÝ ôïõ êáíåßò
äåí îÝ÷áóå.
Ï îåíçôåìÝíïò Êáñéþôçò, üóï êé
áí ðñïêüâåé êáé äçìéïõñãåß óôïõò
îÝíïõò ôüðïõò, äåí ðáýåé íá åßíáé êé
áõôüò Ýíáò Ïìçñéêüò ÏäõóóÝáò ðïõ
ç øõ÷Þ ôïõ åðéèõìåß íá éäåß êáðíü íá
âãáßíåé áðü ôï ðáôñéêü ôïõ ôæÜêé ðïõ
ìÝóá óôç æåóôÞ ôïõ áèñáêéÜ ÷þíåøáí
ðïëëÝò ðáéäéêÝò áíáìíÞóåéò...
* Ç åñãáóßá áõôÞ åßíáé âáóéóìÝíç êáé óôçí ðñüóöáôç ìåëÝôç
ôïõ áñ÷åßïõ ôçò ÉêáñéáêÞò Áäåëöüôçôáò áðü ôïí ÃéÜííç ÐáíôåëÜäç
(óôçí áããëéêÞ) êáèþò êáé óå Üëëåò
éóôïñéêÝò ðçãÝò.

Σε κανένα τομέα δεν υστέρησε η Ικαριακή Αδελφότητα στα 62 της χρόνια. Στη
φωτογραφία η ποδοσφαιρική της ομάδα ο “Ικαρος”
ÐÁÍÙ: Éêáñéþôéêï
÷ïñåõôéêü óõãêñüôçìá
êáôÜ ôçí åìöÜíéóÞ
ôïõ óå ðáëáéüôåñï
åïñôáóìü ãéá
ôçí åðÝôåéï ôçò
áðåëåõèÝñùóçò ôçò
Éêáñßáò
ÁÑÉÓÔÅÑÁ: Éêáñéþôåò
ôçò ÁäåëáÀäáò äïêéìÜæïõí ôïí “ÐñÜìíåéï
Ïßíï” êáôÜ ôç äéÜñêåéá
ôçò ãéïñôÞò ôïõ
Êñáóéïý - ðïõ ïñãáíþíåôáé óå åôÞóéá âÜóç
óôï Éêáñéþôéêï Óðßôé.

The Greek community organisations of SA

Edited by Michael Tsounis
PART 1
Panagos Papageorgiou has
given us an informative story on
Australia's Icarians most of whom
have settled in Adelaide where they
founded their organisation in 1958.
By 1986 they had also acquired their
spacious Ikaros Hall in Arthur Street
Unley. This year they have started
to plan celebrations to mark some
100 years of more or less continuous migration to Australia and fifty
years of creative collective activity.
This activity has been recorded in
detail recently by John Panteladis,
an activist and now honorary president of the Icarian fraternity.
Papageorgiou used extensively
Panteladis's material for his story
which will be published in two

Ôï ðñþôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÉêáñéáêÞò Áäåëöüôçôáò Íüôéáò
Áõóôñáëßáò - áðü áñéóôåñÜ: ÓôáìÜôçò ÂáóéëÜêçò, Çëßáò ÔóáíôÝò, ÊïóìÜò
ËåóóÝò, ÐáñÜó÷ïò Êáëáìðüãéáò, ÃéÜííçò ÊáñáðÝôçò, Âáóßëåéïò ÊáñáðÝôçò,
ÐáíôåëÞò Ãñüíèïò, ÓôáìÜôçò ÊáëáìÜñáò, Ãåþñãéïò Ôóïýíçò

Members of the Ikarian Brotherhood working voluntarily during renovations
of the Ikaros Hall acquired in 1986 in Unley
parts. He also used several scholarly works on the history and ethnography of the island of legendary
Icarus which lies in the middle of the
Aegean Sea. According to all schol-

ars Icarians have retained many elements of the Homeric Greek language and culture-certainly in winemaking-because of the geographic
isolation of their island. Icaria is the

only Greek island without a natural
port so that trade and travel were
limited.
The political upheavals of the
twentieth century-wars, civil wars
and dictatorships-uprooted many
Icarians from a basically self-sufficient rural economy and life: in the
1900-2000 period the number of
permanent residents on the island
decreased from about 15,000 to
5,000. During the Greek civil war
of 1946-49 Icaria had to host up to
20,000 political exiles-among them
Mikis Theodorakis. The greatest
exodus of Icarians was after 1950like it was for many Greeks, as
Papageorgiou notes.
But in abandoning their island
Icarians never forgot it. Six months
after founding their fraternity in
1958 they sent 200 English pounds
to help build Icaria's first hospital.

More donations followed for the
hospital and for other needs like
schools, roads and water services
which authorities clearly neglected.
Just as generous were the monetary
contributions of the Icarian fraternity
to Adelaide's hospitals and other
institutions and to the SA Greek
community institutions like churches, schools and homes for the aged.
Both Papageorgiou and
Panteladis note that Icarians were
not parochial or "localist": some
became involved in numerous other
community-wide organisations, not
least youth clubs, the GOC. SA, the
Platon worker's club and bodies
which worked for Cyprus independence, Greek democracy and often
joined peace committees. To our
knowledge Icarians were the first
Greek migrants in Australia to elect
a woman as president of their brotherhood. More in Part Two of this
interesting migrant story.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

“Ðáñïéêéáêü ÂÞìá”, Ιανουάριïò 2021
1944. Óôéò 15 Éáíïõáñßïõ,
Ýãéíå ç íéêçöüñá ìÜ÷ç ôïõ
ÅËÁÓ óôçí ÊáêéÜ ÓêÜëá
Áëéâåñßïõ. Êáô' áõôÞí, ëü÷ïò
ôïõ ÅËÁÓ, ìå äéïéêçôÞ ôïí
ÃéÜííç ÐáëÜóêá (Óôáõñáúôü),
êáôáôñüðùóå äõíÜìåéò ôùí
Ãåñìáíþí, ðñïîåíþíôáò
ìåãÜëåò áðþëåéåò.
1959. Ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ, ï
Åðáíáóôáôéêüò Óôñáôüò õðü
ôçí çãåóßá ôïõ ÖéíôÝë ÊÜóôñï
êáé ôïõ Ôóå ÃêåâÜñá, ìðáßíåé
óôçí ÁâÜíá, ç êõâÝñíçóç
Ìðáôßóôá ðÝöôåé.
1500. Ï ÐïñôïãÜëïò åîåñåõíçôÞò ÐÝäñï ÁëâÜñåò
ÊáìðñÜë áíáêáëýðôåé ôéò áêôÝò
ôçò Âñáæéëßáò êáé êáôï÷õñþíåé
ôçí ðåñéï÷Þ óôçí êõñéáñ÷ßá ôçò
Ðïñôïãáëßáò.
1800. Óôéò ÇÐÁ ôßèåôáé óå
åöáñìïãÞ Ýíáò íüìïò ðïõ
áðáãïñåýåé ôçí åéóáãùãÞ
óêëÜâùí áðü ôçí ÁöñéêÞ êáé
Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôïõ êüóìïõ.
Ïé ãáéïêôÞìïíåò áãíïïýí
ôï íüìï êáé ôï äïõëåìðüñéï
óõíå÷ßæåôáé.
1913. Óôéò 9 ÃåíÜñç, ãåííéÝôáé ï Ñßôóáñíô Íßîïí,
Áìåñéêáíüò ðïëéôéêüò. Ôï
1968 åêëÝ÷ôçêå ãéá ðñþôç
öïñÜ ðñüåäñïò ôùí ÇÐÁ
êáé åðáíåêëÝ÷ôçêå ôï 1972.
Ôïí Áýãïõóôï ôïõ 1974
õðï÷ñåþèçêå óå ðáñáßôçóç
åîáéôßáò óåéñÜò óêáíäÜëùí

ðïõ áðïêáëýöèçêáí êáé
óõíäÝïíôáí ìå ôç ëåãüìåíç
õðüèåóç «ÏõôåñãêÝéô».
Çôáí ï ðñþôïò Áìåñéêáíüò
Ðñüåäñïò ðïõ ðáñáéôÞèçêå
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò èçôåßáò
ôïõ. Óôçí ðñþôç ôïõ èçôåßá
ï Íßîïí Þñèå áíôéìÝôùðïò
ìå ôéò óõíÝðåéåò áðü ôçí
ðáñáôåôáìÝíç ïéêïíïìéêÞ
ýöåóç óôéò ÇÐÁ. ÁíáãêÜóôçêå
íá ðñïóöýãåé äõï öïñÝò
óôçí õðïôßìçóç ôïõ äïëáñßïõ
(1971 êáé 1973) ðñÜãìá ðïõ
õðÞñîå Ýêöñáóç ôçò ïîýôáôçò
íïìéóìáôïðéóôùôéêÞò êñßóçò
ðïõ áãêÜëéáóå ôï 1960 - 1970
ôï ðáãêüóìéï êáðéôáëéóôéêü
óýóôçìá. Ç ôåëéêÞ áðïôõ÷ßá
ôùí ðñïóðáèåéþí íá åðéôåõ÷èåß
óôñáôéùôéêÞ ëýóç óôï ÂéåôíÜì,
þèçóå ôçí êõâÝñíçóç Íßîïí
íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí õðïãñáöÞ, ôï ÃåíÜñç ôïõ 1973,
óõìöùíßáò ãéá ôïí ôåñìáôéóìü ôïõ ðïëÝìïõ êáé ôçí
áðïêáôÜóôáóç ôçò åéñÞíçò óôï
ÂéåôíÜì.
1905. Óôéò 9 ÃåíÜñç ôïõ
1905 ôá ôóáñéêÜ óôñáôåýìáôá
êôýðçóáí ôçí åéñçíéêÞ äéáäÞëùóç ôùí åñãáôþí ôçò
Ðåôñïýðïëçò, ðïõ ðÞãáéíáí
óôïí ôóÜñï íá õðïâÜëïõí
õðüìíçìá ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ
ñþóéêïõ ëáïý, ìå áðïôÝëåóìá
ôï èÜíáôï 50 åñãáôþí. Óôïõò
äñüìïõò ôçò ðñùôåýïõóáò

ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ

Âïìâáñäéóìüò ôïõ ÐåéñáéÜ
ÄåêÜäåò ÷ñüíéá ôï
Ýêñõâáí. Ôá áðüññçôá
áñ÷åßá ôïõ áìåñéêáíéêïý
åðéôåëåßïõ ðáñÝìåíáí êáé
ðáñáìÝíïõí óöñáãéóìÝíá.
ÌÝ÷ñé ðïõ âñÝèçêå, ðñéí áðü
÷ñüíéá, Üèéêôç óå êåíôñéêü
óçìåßï ôïõ ÐåéñáéÜ ìéá
âüìâá êáé Ýíá âõèéóìÝíï óôï
ëéìÜíé ðïëåìéêü áåñïóêÜöïò
ðïõ åß÷å ðÝóåé óôéò 11 ÃåíÜñç
1944, ôçí çìÝñá ôïõ ôñïìáêôéêïý âïìâáñäéóìïý ôïõ
ÐåéñáéÜ. Êáé ç âüìâá êáé
ôï áåñïðëÜíï åß÷áí áìåñéêáíéêÜ óÞìáôá. Ðåñßôñáíç
áðüäåéîç üôé ï âïìâáñäéóìüò ðïõ êñÜôçóå ôñåéò
þñåò, êÜíïíôáò óôÜ÷ôç ôçí
ðüëç, Ýãéíå áð' ôá áìåñéêÜíéêá «éðôÜìåíá õðåñöñïýñéá».
Ï áêñéâÞò áñéèìüò ôùí
áíèñþðùí, ðïõ óêïôþèçêáí
åêåßíç ôçí çìÝñá êé áõôþí
ðïõ èÜöôçêáí êÜôù áð' ôá
ãêñåìéóìÝíá êôßñéá, äåí Ý÷åé
ãßíåé ãíùóôüò ìÝ÷ñé óÞìåñá.
ËÝãåôáé ãéá 5.500, üëïé
Åëëçíåò êáé ìüíï 8 Ãåñìáíïß
óôñáôéþôåò íåêñïß. Åìåéíáí
Üèéêôåò ïé ãåñìáíéêÝò óôñáôéùôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò,
ôïõ ÍáõóôÜèìïõ, ôïõ áåñïäñïìßïõ, ôùí íáõðçãåßùí
ôïõ ÐåñÜìáôïò, ìåôáîý
áõôþí êáé ôï ìåãáëý-ôåñï
ðïõ êáôáóêåýáæå ôóéìåíôüðëïéá ãéá ëïãáñéáóìü
ôùí êáôáêôçôþí êáé áíÞêå
óôï äïóßëïãï Ì. ÁâÝñùö,
ãáìðñü ôïõ êáðíïâéïìÞ÷áíïõ ÐáðáóôñÜôïõ êáé
áäåëöü ôïõ ðïëéôéêïý ÅõÜãã.
ÁâÝñùö.
Ïé Áìåñéêáíïß ðéëüôïé
Üäåéáóáí ôï «öïñôßï» ôïõò
óôá óðßôéá ôùí ëáúêþí óõíïéêéþí óôá Êáìßíéá, óôï ×áôæçêõñéÜêåéï, óôïõ Âñõþíç.
Óáí áëáöéáóìÝíïé,
ãõíáßêåò, Üíôñåò, ðáéäéÜ,
Ýôñå÷áí óôïõò äñüìïõò íá
âñïõí ôïõò äéêïýò ôïõò. Êé
Üëëïé Ýøá÷íáí êÜôù áð' ôá
åñåßðéá, ìÞðùò êáé óþóïõí
üóïõò Þôáí êáôáðëáêùìÝíïé
êé áíÝðíåáí áêüìç. Ðéï
ôõ÷åñïß óôÜèçêáí ïé ðïëéôéêïß êñáôïýìåíïé óôéò
ÖõëáêÝò ÊÜóôïñïò, ðïõ
êáôüñèùóáí íá öýãïõí,
üôáí Ýðåóå îõóôÜ óôï êôßñéï
ç âüìâá.
ÁíÜìåóá óôá èýìáôá
ôïõ ìåãáëýôåñïõ Ýùò ôüôå
âïìâáñäéóìïý óõãêáôáëÝãïíôáé êáé ïé 65 ìáèÞôñéåò
ìáæß ìå ôéò äáóêÜëåò ôïõò,
ôçò ÄçìïôéêÞò ÏéêïêõñéêÞò

Ó÷ïëÞò ÐåéñáéÜ, ðïõ
êáôáðëáêþèçêáí óôï
êáôáöýãéï ôïõ êôéñßïõ ôçò
ÇëåêôñéêÞò åôáéñßáò.
ÐÝñáóáí áðü ôüôå 71
÷ñüíéá, ïé «åðáíïñèþóåéò»,
ôá Ó÷Ýäéá ÌÜñóáë, ôá
ðáêÝôá Íôåëüñ, ÓáíôÝñ êáé
ôá êïéíïôéêÜ ðñïãñÜììáôá
åßíáé ãéá êÜôé Üëëïõò. Ïé
ïéêïãÝíåéåò ôùí ïðïßùí
ãêñåìßóôçêáí ôá óðßôéá,
ðïõ Ý÷áóáí ôïõò áíèñþðïõò ôïõò Ýìåéíáí ìüíï ìå
ôï ÷áñáêôçñéóìü «âïìâüðëçêôïé»!
Åß÷áí ðåñÜóåé ìüëéò
ðÝíôå ÷ñüíéá áð' ôï ìåãÜëï
áõôü âïìâáñäéóìü êáé ç
åôáéñßá ðïõ åêìåôáëëåõüôáí
ôïí çëåêôñéêü óéäçñüäñïìï
ÁèÞíáò - ÐåéñáéÜ (áíÞêå
óôïí åöïðëéóôÞ ÓôñáôÞ
ÁíäñåÜäç) ðÞñå áð' ôïõò
ðñþôïõò áð' ôï ó÷Ýäéï
ÌÜñóáë «ìáêñïðñüèåóìï
âéïìç÷áíéêü äÜíåéï» êáé
ðáñáããÝëíåé óôç ãåñìáíéêÞ «Siemens Man» 24
âáãüíéá, åðåêôåßíïíôáò
ôï äñïìïëüãéï ôïõ Çëåêôñéêïý ìÝ÷ñé ôç Âéêôþñéá
êé áñãüôåñá ìå äéÜöïñá
«åóùôåñéêÜ äÜíåéá» êáé
«ïéêïíïìéêÝò äéåõêïëýíóåéò», ï Çëåêôñéêüò öôÜíåé óôïí Ðåñéóóü, óôï
Ìáñïýóé...
Ï ôñïìáêôéêüò âïìâáñäéóìüò ôçò 11çò ÃåíÜñç
1944 Üñ÷éóå ôï ìåóçìÝñé,
þñá ðïõ ï êüóìïò âñéóêüôáí
óôïõò äñüìïõò. Å÷åé
åéðùèåß üôé ï êïõßóëéíãê
ðñùèõðïõñãüò ÉùÜí.
ÑÜëëçò êáèþò êáé äýï
õðïõñãïß ï Á. ÔáâïõëÜñçò
(Åóùôåñéêþí) êáé Í. Ëïýâáñçò (ÈñçóêåõìÜôùí),
åãíþñéæáí ãéá ôïí åðéêåßìåíï âïìâáñäéóìü. Äå
èÝëçóáí íá åíçìåñþóïõí
ôïõò Ðåéñáéþôåò íá ðñïöõëá÷ôïýí. Óéþðçóáí óêüðéìá.
Êáé ìéá óýìðôùóç:
Ôçí ßäéá ìÝñá ôïõ ìåãÜëïõ
âïìâáñäéóìïý áð' ôïõò
Áìåñéêáíïýò, ï Áíäñ.
ÐáðáíäñÝïõ êáôáôÜ÷ôçêå
åèåëïíôÞò óôï Ðïëåìéêü
Áìåñéêáíéêü Íáõôéêü ìå ôçí
åéäéêüôçôá ôïõ íïóïêüìïõ,
ãéá íá ÷áñáêôçñéóôåß áñãüôåñá ...âåôåñÜíïò ôïõ Â´
Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ! «Áðü
Ýíáí ðüëåìï êåñäéóìÝíïé
âãáßíïõí ðÜíôá ïé éó÷õñïß
ôïõ ðëïýôïõ», ëÝåé ï ëáüò
ìáò.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
óôÞèçêáí ôá ðñþôá ïäïöñÜã- äõíÜìåùí êáé ôçí ÊÅ ôïõ ÅËÁÓ.
ìáôá, ðïõ óÞìáéíáí ôçí
Ýíáñîç Ýíïðëïõ áãþíá ôçò
åñãáôéêÞò ôÜîçò êáôÜ ôïõ
ôóáñéêïý êáèåóôþôïò. Çôáí
ç áñ÷Þ ôçò åðáíÜóôáóçò ôïõ
1905 - 1907, ôçò ðñþôçò ëáúêÞò
åðáíÜóôáóçò ðïõ êëüíéóå ôá
èåìÝëéá ôïõ áðïëõôáñ÷éêïý
êáèåóôþôïò êáé äçìéïýñãçóå
ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí
åðéôõ÷ßá ôïõ áãþíá ðïõ áêïëïýèçóå ãéá ôçí áíáôñïðÞ
ôïõ ôóáñéóìïý. ÐáñÜ ôï üôé ç
åðáíÜóôáóç ôïõ 1905 - 1907
äåí ðÝôõ÷å ôïí Üìåóï óêïðü
ôçò, êáôÜöåñå ùóôüóï Ýíá
éó÷õñü ðëÞãìá êáôÜ ôïõ
ôóáñéóìïý. Ï ôóáñéóìüò
áíáãêÜóôçêå íá éäñýóåé ôçí
ÊñáôéêÞ Äïýìá, êÜíïíôáò Ýôóé,
áêüìá Ýíá âÞìá ãéá íá ãßíåé
ç Ñùóßá áóôéêÞ ìïíáñ÷ßá. Ç
åðáíÜóôáóç ôïõ 1905 - 1907,
ðñïåôïßìáóå ôï Ýäáöïò ãéá ôç
ÓïóéáëéóôéêÞ ÅðáíÜóôáóç ôïõ
1917.
1945. Óôéò 11 ÃåíÜñç, õðïãñÜöåôáé ç áíáêù÷Þ áíÜìåóá
óôç äéïßêçóç ôùí âñåôáíéêþí

Ùò çìåñïìçíßá êáôÜðáõóçò
ôïõ ðõñüò ïñßóôçêå ç 14ç
ÃåíÜñç ôïõ 1945.
1967. «Íá ðñïóôáôåõôåß
ç íåïãÝííçôç ôçëåüñáóç ãéá
íá ìçí áêïëïõèÞóåé ôïí êáêü
äñüìï ôïõ ñáäéïöþíïõ», åßíáé
ôï óõìðÝñáóìá äçìüóéáò
óõæÞôçóçò ãéá ôï æÞôçìá, óôçí
ïðïßá ï êáèçãçôÞò É. ÊáêñéäÞò äçëþíåé: «ÂëÝðù ôçí
ôçëåüñáóç óáí êåñáõíü ðïõ
Ýñ÷åôáé íá ìáò êáôáóôñÝøåé.
Åêáôïììýñéá þñåò èá ÷Üíïíôáé
ãéá íá âëÝðïõìå áóÞìáíôá
ðñÜãìáôá».
1976. Óôéò 11 ÃåíÜñç, ôï
Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò ôïõ
ÏÇÅ åãêñßíåé ìå øÞöïõò 11-1
ôçí éóüôéìç óõììåôï÷Þ óôïí
Ïñãáíéóìü, ôçò ÏñãÜíùóçò
ãéá ôçí ÁðåëåõèÝñùóç ôçò
Ðáëáéóôßíçò. Ôç ìïíáäéêÞ
áñíçôéêÞ øÞöï êáôáèÝôïõí ïé
ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò.
1976. 11 ÃåíÜñç. Ðåèáßíåé
ç ÁãêÜèá Êñßóôé. Áããëßäá
óõããñáöÝáò. ÃåííÞèçêå ôï
1891 óôï Ôüñêå ôçò Áããëßáò.

ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ

Ποιοι και γιατί τον
ανέβασαν στην εξουσία

Ï Áäüëöïò ×ßôëåñ ãåííÞèçêå
ôï 1889 óôï ÌðñÜïõíáïõ áì Éí, Ýíá
÷ùñéü ôçò Áõóôñßáò óôá óýíïñá
ìå ôç Ãåñìáíßá. Óôá ðñþôá íåáíéêÜ
ôïõ ÷ñüíéá ï ×ßôëåñ Ýæçóå óôç
ÂéÝííç. Ï ßäéïò ãñÜöåé üôé ç ÂéÝííç
áðïôÝëåóå ãé' áõôüí ôï ðéï óêëçñü
êáé ôï ðéï äéäáêôéêü ó÷ïëåßï ôçò
æùÞò ôïõ êé üôé åêåß äéáìüñöùóå ôéò
áðüøåéò ôïõ ãéá ôïõò Åâñáßïõò, ôïõò
óïóéáëäçìïêñÜôåò, ôï ìáñîéóìü êáé
ôï êïéíùíéêü æÞôçìá. Áðü ôç ÂéÝííç
Ýöõãå ôçí Áíïéîç ôïõ 1912 êáé ðÞãå
óôï Ìüíá÷ï.
Ôï íáæéóôéêü êüììá, ùò ôï 1930
Þôáí Ýíá ðïëý ìéêñü êüììá, ôçí
åîÝëéîç ôïõ ïðïßïõ äåí ìðïñïýóå
åýêïëá êáíåßò íá öáíôáóôåß. Çôáí ðéï
åýêïëï íá õðïôåèåß üôé ôá ðñÜãìáôá
èá áêïëïõèïýóáí ôçí áêñéâþò
áíôßèåôç ðïñåßá, áð’ áõôÞ ðïõ
ãíùñßæïõìå, ãéá ôïõò Íáæß.
Ôç óôñïöÞ ðñïò ôï Íáæéóìü
ç ãåñìáíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç ôçí êÜíåé
ìå ôçí åìöÜíéóç ôçò ðáãêüóìéáò
ïéêïíïìéêÞò êñßóçò ôïõ 1929
-1933 ðïõ üîõíå óôï Ýðáêñï ôéò
êïéíùíéêïðïëéôéêÝò áíôéèÝóåéò ü÷é
ìüíï äéåèíþò, áëëÜ êáé ìÝóá óôç
÷þñá. Óôï äéÜóôçìá ôçò êñßóç,ò ç
áíåñãßá áõîÞèçêå êáôáêüñõöá êáé
áðü 1,3 åêáôïììýñéá ðïõ Þôáí ïé
Üíåñãïé óôá ôÝëç ôïõ 1929 Ýöôáóáí
ôá 3 åêáôïììýñéá Ýíá ÷ñüíï áñãüôåñá êáé ôá 6 åêáôïììýñéá óôá ôÝëç ôïõ
1932. Ôáõôü÷ñïíá, ç âéïìç÷áíéêÞ
ðáñáãùãÞ óå óýãêñéóç ìå ôï 1913,
óôá ìÝóá ôïõ 1932 õðï÷þñçóå
êáôÜ 46,7%. Ìéá óåéñÜ ôñÜðåæåò,
üðùò ç «ÍôáíÜô Ìðáíê», ç ôñÜðåæá
ôçò ÄñÝóäçò ê.Ü., ÷ñåïêïðïýí êáé
ôï ßäéï óõíÝâçêå ìå 68 ÷éëéÜäåò
åðé÷åéñÞóåéò, åíþ äåêÜäåò ÷éëéÜäåò
ìéêñïåðé÷åéñÞóåéò êáé ôñÜðåæåò
áðïññïöÞèçêáí áðü ôá ìåãÜëá
ìïíïðùëéáêÜ âéïìç÷áíéêÜ êáé
ôñáðåæéêÜ óõãêñïôÞìáôá. ÐÝñáí,
üìùò, üëùí áõôþí ç êñßóç åß÷å ùò
áðïôÝëåóìá ôçí åíßó÷õóç ôçò
èÝóçò ôùí êïììïõíéóôþí. «Ïé
Üíåñãïé åñãÜôåò- ãñÜöåé ï Óô. ÐÝéíäéåýñõíáí üëï êáé ðåñéóóüôåñï ôéò
ôÜîåéò ôïõ Êïììïõíéóôéêïý Êüììáôïò», ìå áðïôÝëåóìá ç áóôéêÞ ôÜîç
ðïõ åß÷å íùðÝò ôéò ìíÞìåò áðü ôçí
åðáíÜóôáóç ôùí óðáñôáêéóôþí íá
áíáæçôåß ôñüðïõò, ãéá íá ðñïëÜâåé ôï
êáêü ðïõ ôçí ðåñßìåíå ðñéí íá åßíáé
áñãÜ. Åôóé, ï ×ßôëåñ êáé ôï êüììá ôïõ
üëï êáé ðåñéóóüôåñï áíáäåéêíýïíôáí
ùò ìïíáäéêÞ äéÝîïäïò ôïõ êáèåóôþôïò. Ïöåßëïõìå, ðÜíôùò, íá
óçìåéþóïõìå, üôé ç ãåñìáíéêÞ
áóôéêÞ ôÜîç Þ ôïõëÜ÷éóôïí ïé ðéï
åõöõåßò åêðñüóùðïß ôçò åß÷áí äåé

ðïëý Ýãêáéñá ôç ÷ñçóéìüôçôá ôùí
íáæéóôþí, áêüìá áðü ôïí Áðñßëç ôïõ
1927 üôáí ï ×ßôëåñ óõíáíôÞèçêå
óôç âßëá ôïõ Êñïõð óôçí Åóóç ìå
400 åðé÷åéñçìáôßåò ôïõ Ñïõñ, ïé
ïðïßïé ìå ôçí ðñÜîç ôïõò áõôÞ
äÞëùíáí ôçí õðïóôÞñéîç ôïõò óôï
Íáæéóôéêü êüììá êáé áñ÷ßæïõí íá ôï
÷ñçìáôïäïôïýí. Áñãüôåñá, âÝâáéá,
ïé ó÷Ýóåéò ôùí íáæéóôþí êáé ôïõ ìïíïðùëéáêïý êåöáëáßïõ ôçò ÷þñáò
Ýãéíáí ðåñéóóüôåñï ïõóéáóôéêÝò êáé
öõóéêÜ ðïëý èåñìÝò.
Óôá ìÝóá Äåêåìâñßïõ ôïõ 1931
ç áñéóôïêñáôßá ôçò ÁíáôïëéêÞò
Ðñùóßáò æÞôçóå áðü ôïí ðñüåäñï
ôçò ÷þñáò óôñáôÜñ÷ç ×ßíôåìðïõñãê
íá äéïñßóåé ÊáãêåëÜñéï ôïí ×ßôëåñ.
Ðáñüìïéá ðñüôáóç Ýêáíáí ôïí
ÍïÝìâñç ôïõ 1932, 17 ìåãÜëïé âéïìÞ÷áíïé êáé ôñáðåæßôåò ôçò ÷þñáò.
Óôçí êßíçóÞ ôïõò áõôÞ öáßíåôáé
üôé Ýðáéîáí áðïöáóéóôéêü ñüëï ôá
áðïôåëÝóìáôá ôùí âïõëåõôéêþí
åêëïãþí ôçò 6çò Íïåìâñßïõ 1932,
üðïõ ôï Íáæéóôéêü êüììá Ý÷áóå
2 åêáôïììýñéá øÞöïõò. «Ôï ðéï
åðéêßíäõíï óçìåßï üìùò ãéá ôá áóôéêÜ êüììáôá- ãñÜöåé ï Í. ×Üãåñ- Þôáí
ðùò ôï ðïóïóôü ðïõ åß÷å ÷Üóåé ï
×ßôëåñ, ôï åß÷å êåñäßóåé ï êïììïõíéóìüò». Åôóé, Üñ÷éóáí ïé äéåñãáóßåò
ãéá ôçí åãêáèßäñõóç ôïõ ×ßôëåñ óôçí
åîïõóßá êÜôé ðïõ äåí Üñãçóå íá ãßíåé.
Ç áðüöáóç ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç
ôçò åîïõóßáò óôïõò Íáæß ðÜñèçêå
óôéò 4 ÃåíÜñç ôïõ 1933 óå óýóêåøç
ðïõ Ýãéíå óôï óðßôé ôïõ ôñáðåæßôç
ÓñÝíôåñ óôçí Êïëùíßá, üðïõ öéãïõñÜñéæáí ôá ïíüìáôá ôùí ìïíïðùëçôþí ÓñÝíôåñ, ÖÝãêëåñ, Êßñíôïñö,
Ôßóåí êáé ôùí ðïëéôéêþí åêðñïóþðùí
ôïõ êåöáëáßïõ ÐÜðåí - ×ïýãêåìðåñãê.
Ηôáí ÄåõôÝñá 30 Éáíïõáñßïõ ôïõ
1933, ëßãï ìåôÜ ôï ìåóçìÝñé, üôáí ôá
ìÝëç ìéáò êáéíïýñéáò êõâÝñíçóçò
óôç Ãåñìáíßá ìðÞêáí óôçí áßèïõóá
ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ ÑÜé÷ óôñáôÜñ÷ç
Ð. ×ßíôåìðïõñãê, ãéá íá äþóïõí
ôïí êáèéåñùìÝíï üñêï. ÅðéêåöáëÞò
ôïõò, ãéá ôç èÝóç ôïõ íÝïõ êáãêåëÜñéïõ, Þôáí Ýíáò Üíèñùðïò ðïõ Ýìåëëå íá óçìáäÝøåé áíåîßôçëá ôçí áíèñþðéíç éóôïñßá: ï Áäüëöïò ×ßôëåñ.
Ëßãïõò ìÞíåò áñãüôåñá ïëüêëçñç ç Ãåñìáíßá êáé ëßãá ÷ñüíéá
ìåôÜ ïëüêëçñç ç áíèñùðüôçôá
ãíþñéæáí áðü ðñþôï ÷Ýñé ôé óÞìáéíå
ï ãåñìáíéêüò öáóéóìüò. Ï÷é ìüíï
ùò ðñïò ôï ãåãïíüò üôé Þôáí Ýíá
åãêëçìáôéêü êáèåóôþò ãéá ôï ëáü ôçò
Ãåñìáíßáò, áëëÜ êáé ùò ðñïò ôï Â'
Ðáãêüóìéï Ðüëåìï êáé ôá åãêëÞìáôá
ðïõ äéÝðñáîå äéåèíþò ï íáæéóìüò óå
âÜñïò ôçò áíèñùðüôçôáò.
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Ç Êñßóôé äéÝðñåøå óôçí áóôõíïìéêÞ ëïãïôå÷íßá. Åãñáøå
ðÜíù áðü 60 ìõèéóôïñÞìáôá,
20 èåáôñéêÜ Ýñãá êáé ðïëëÝò
óõëëïãÝò äéçãçìÜôùí. Ôá
êáëýôåñá Ýñãá ôçò èåùñïýíôáé
ôá: «Ï Ðïõáñü åñåõíÜ» (1924),
«Ôï ìõóôéêü ôùí ôæáêéþí»
(1925), «Ç äïëïöïíßá ôïõ
Ñüôæåñ Åêñüéíô» (1926),
«Ðïíôéêïðáãßäá» (1954),
«ÌÜñôõñáò êáôçãïñßáò»
(1954). Óôá Ýñãá ôçò Êñßóôé
ôï Ýãêëçìá åîé÷íéÜæåôáé
ü÷é ôüóï ìå ôç âïÞèåéá ôùí
áðïäåéêôéêþí óôïé÷åßùí, üóï ìå
ôçí øõ÷ïëïãéêÞ äéïñáôéêüôçôá
ôùí çñþùí. Åîßóïõ äéÜóçìïò
ìå ôç óõããñáöÝá Ýãéíå êáé
ï éäéùôéêüò áóôõíïìéêüò
ÇñáêëÞò Ðïõáñü, Þñùáò ôùí
ðåñéóóüôåñùí ìõèéóôïñçìÜôùí ôçò Êñßóôé. Ï âåëãéêÞò
êáôáãùãÞò Ðïõáñü åßíáé ìéá
áðü ôéò ðéï ãíùóôÝò öéãïýñåò
óôï ÐÜíèåï ôùí çñþùí ôçò
áóôõíïìéêÞò ëïãïôå÷íßáò. Åßíáé
ôï ðñüóùðï êëåéäß ðïõ ìå ôçí
éäéáßôåñç äéáßóèçóÞ ôïõ öèÜíåé
óôç ëýóç ôïõ ìõóôçñßïõ.
1933. Óôéò 23 ÃåíÜñç, áéìáôçñÜ ãåãïíüôá îåôõëßãïíôáé
óôç ÍÜïõóá... Ìå äéáôáãÞ
ôïõ åðéêåöáëÞò ìïéñÜñ÷ïõ, ïé
÷ùñïöýëáêåò ðõñïâüëçóáí
óôï ðëÞèïò. Åðåóáí íåêñïß
ôÝóóåñéò åñãÜôåò êáé ôñáõìáôßóôçêáí åßêïóé. Ïé öáíôÜñïé
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áñíÞèçêáí íá ðõñïâïëÞóïõí
ôï ëáü. Ôá ãåãïíüôá îåóÞêùóáí êýìá äéáìáñôõñéþí ó'
üëç ôçí ÅëëÜäá.
1 9 6 8 . Óôéò 23 ÃåíÜñç,
ìåßæùí êñßóç ìåôáîý ÇÐÁ êáé
Âüñåéáò ÊïñÝáò ðõñïäïôåßôáé
áðü ôçí êáôÜëçøç ôïõ áìåñéêáíéêïý êáôáóêïðåõôéêïý óêÜöïõò «ÐïõÝìðëï» êáé ôçí
áé÷ìáëùóßá ôùí 83 ìåëþí ôïõ
ðëçñþìáôïò áðü ôéò âïñåéïêïñåáôéêÝò áñ÷Ýò.
1928. Óôéò 30 Éáíïõáñßïõ,
ìåãÜëåò äéáóôÜóåéò ðáßñíåé
ç åîÝãåñóç ôùí áãñïôþí ôçò
ÊñÞôçò êáôÜ ôùí öïñïëïãéêþí
ìÝôñùí ôçò êõâÝñíçóçò. Óôï
ÇñÜêëåéï ïñãáíþíåôáé ðáëëáúêü óõëëáëçôÞñéï. ÐÜíù áðü
5.000 Ýíïðëïé êõêëþíïõí ôç
Íïìáñ÷ßá êáé äéáäçëþíïõí
ôçí áðüöáóÞ ôïõò íá õðåñáóðßóïõí ôç æùÞ ôïõò ðéï áðïöáóéóôéêÜ áí ç êõâÝñíçóç
áðïññßøåé ôá áéôÞìáôÜ ôïõò.
1943. Óôéò 31 Éáíïõáñßïõ,
oι Σοβιετικές στρατιωτικές
δυνάμεις συνέντριψαν τελειωτικά τις στρατιές του Χίτλερ
στο Στάλινγκραντ με τεράστιες απώλεις για τον εχθρό.
Αρχίζει το κυνηγητό των
Ναζί από τον Κόκκινο Στρατό
που τελείωσε με την πτώση
του Βερολίνου και την άνευ
όρων συνθηκολόγηση των
Χιτλερικών δυνάμεων.

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ

Απόδραση από τους Αγγλους
Óôéò 19 Éáíïõáñßïõ
1956 ðñáãìáôïðïßçóå ôçí
ðñþôç ôïõ "áðüäñáóç"
áðü ôá êñáôçôÞñéá ôçò
ÊïêêéíïôéìéèéÜò üðïõ
åêñáôåßôï áðü ôïõò Áããëïõò
êáôáêôçôÝò, ï Ðïëýêáñðïò
ÃéùñêÜôæçò, Ýíá áðü ôá
êïñõöáßá óôåëÝ÷ç ôçò ÅÏÊÁ.
Ï ÃéùñêÜôæçò, ìå
åíôïëÞ ôïõ áñ÷çãïý ôïõ,
Ãåþñãéïõ Ãñßâá, åß÷å
áíáëÜâåé ôçí êáèïäÞãçóç
ôïõ “åêôåëåóôéêïý” (ðïõ
áðïôåëåßôï áðü ðïëý
íåáñÜ, èñçóêåõüìåíá
Üôïìá) ôï ïðïßï óôéò
áñ÷Ýò ôïõ “áãþíá” ôçò
ÅÏÊÁ, äïëïöïíïýóå
Åëëçíåò áóôõíïìéêïýò ôçò
áðïéêéïêñáôéêÞò äéïßêçóçò.
ÌåôÜ áðü ìéá ôÝôïéá
äïëïöïíßá, èýìá ôçò ïðïßáò
Þôáí ï áóôõíüìïò Çñüäïôïò
ÐïõëëÞò, óõíåëÞöèç ï
Ìé÷áëÜêçò ÊáñáïëÞò - ï
ïðïßïò êáôáäéêÜóôçêå óå
èÜíáôï êáé áðáã÷ïíßóèçêå.
Íá óçìåéùèåß üôé áí
êáé Þôáí óôïí ôüðï ôçò
äïëïöïíßáò ï ÊáñáïëÞò,
äåí Þóáí ïé óöáßñåò ôïõ
ðïõ Ýðëçîáí ôïí ÐïõëëÞ
áëëÜ ïé óöáßñåò ôïõ
óõíåñãÜôç ôïõ ÁíäñÝá
Ðáíáãéþôïõ. Ï Ðáíáãéþôïõ,
ôåëéêÜ êáôáäéêÜóôçêå óå
öõëÜêéóç ðÝíôå ÷ñüíùí
ãéá... ïðëïöïñßá! Ï éèýíùí
íïõò ôçò äïëïöïíßáò,
Ðïëýêáñðïò ÃéùñêÜôæçò,
áí êáé óõíåëÞöèç, ôåëéêÜ
áèùþèçêå êáé áöÝèçêå
åëåýèåñïò äéüôé ï ßäéïò äåí
Ýöåñå üðëï.
Êáé ìéá ëåðôïìÝñéá:
Óôï êáêïõñãéïäéêåßï üðïõ
Ýãéíå ç äßêç, äéêçãüñïò
ôïõ ÓôÝììáôïò Þôáí
ï... Ñáïýö ÍôåíêôÜò! Ï
ÃéùñêÜôæçò, áöÝèçêå
åëåýèåñïò áëëÜ ëßãåò ìÝñåò
áñãüôåñá îáíáóõíåëÞöèç
âÜóåé ôïõ “Íüìïõ ðåñé
ðñïóùðïêñÜôçóçò”
- ãéá íá äñáðåôåýóåé
áðü ôá êñáôçôÞñéá ôçò
ÊïêêéíïôñéìéèéÜò êáé íá
óõíå÷ßóåé ôç äñÜóç ôïõ.
Ï ÃéùñêÜôæçò, Üãíùóôï
ðùò, áëëÜ êáôÜöåñå êáé
äñáðÝôåõóå áðü ôá ÷Ýñéá
ôùí Áããëùí ôñåéò öïñÝò.
Áñãüôåñá, Þñùáò
ðëÝïí, ìå ôçí ßäñõóç ôçò
ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò,
ìéáò êáé... "Ýôñåöå éäéáßôåñç
áäõíáìßá óôïí ôïìÝá ôùí
ðëçñïöïñéþí", áíÝëáâå

Õðïõñãüò Åóùôåñéêþí.
Óôéò 15 Ìáñôßïõ 1970
êáé åöüóïí åß÷å áðïðåìöèåß
áðü ôïí Ðñüåäñï ÌáêÜñéï,
ï ÃéùñêÜôæçò âñÝèçêå
äïëïöïíçìÝíïò ìå ñéðÝò
áõôïìÜôïõ, åíôüò ôïõ
áõôïêéíÞôïõ ôïõ, óå åñçìéêÞ
ôïðïèåóßá ôçò åðáñ÷ßáò
Ëåõêùóßáò.
Ðñïöáíþò ïé
äïëïöüíïé ôïõ Þóáí ðñþçí
óõíåñãÜôåò ôïõ, óôïõò
ïðïßïõò Ýäùóå ñáíôåâïý
êáé ðÞãå áõôïâïýëùò íá
óõíáíôÞóåé. Ïé ó÷Ýóåéò ôïõ
ìå ôéò âñåôáíéêÝò ìõóôéêÝò
õðçñåóßåò Þôáí êïéíü
ìõóôéêü.
Ïìùò, ôï 1996, ï ðñþçí
(öáíåñüò) óõíåñãÜôçò ôùí
Áããëùí áðïéêéïêñáôþí
ÏíéóÞöïñïò ÊùíóôáíôßíïõÊïíôåÜôçò ëßãï ðñéí ðåèÜíåé
áðü êáñêßíï óôï Ëïíäßíï, óå
óõíÝíôåõîç “åîïìïëüãçóç”
üðùò ôç ÷áñáêôÞñéóå ï
ßäéïò, ðïõ Ýäùóå óôïõò
äçìïóéïãñÜöïõò ôçò
åöçìåñßäáò “Áãþí”, Ã.
Óðáíü êáé Áíèéìï Äçìçôñßïõ,
åßðå üôé óôçí ÅÏÊÁ äñïýóáí
ðïëëïß ðñÜêôïñåò ôùí
Áããëùí, ðïõ áêüìç ôéìïýíôáé
ùò Þñùåò êáé ένας áð’
áõôïýò Þôáí ï Ðïëýêáñðïò
ÃéùñêÜôæçò.
Ï ÊïíôåÜôçò, åñãÜóôçêå
ãéá Ýíá ÷ñüíï óôç ÓðÝóéáë
ÌðñÜíôò (âñåôáíéêþí
ìõóôéêþí õðçñåóéþí) óôç
Ëåõêùóßá. ÊÜðïéá ìÝñá,
όπως είπε, áíïßãïíôáò ôçí
ðüñôá ôïõ Shaw (áíþôáôïò
ðñÜêôùñ ôçò ÉíôÝëéôæåíò
óôçí Êýðñï) ãéá íá ñùôÞóåé
êÜôé, ôïí åßäå íá ðßíåé êáöÝ
êáé íá ôá ëÝåé ìå ôïí...
Ðïëýêáñðï ÃéùñêÜôæç!
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Κοινοτικά - Νέα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΑΙΔΑ
Με λαμπρότητα γιόρτασε και φέτος
η Κοινότητα την μνήμη του Αγίου
Νικολάου στον φερώνυμο Ι. Ναό της
οδού Τζωρτζ Στρητ στο προάστιο του
Θέμπαρτον την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
2020.
Δεκάδες ήταν
οι ομογενείς που
προσήλθαν από νωρίς το πρωί της
Κυριακής τον εορτάζοντα Ι. Ναό για
να παρακολουθήσουν την Πανηγυρική
Θ. Λειτουργία, χωρίς ωστόσο να
ξεπερνούν τους 80 στο εσωτερικό του
ναού λόγω των περιοριστικών μέτρων
για την COVID-19.
Όταν συμπληρώθηκαν οι θέσεις
στο ναό, οι πιστοί, τηρώντας τις
αποστάσεις παρεκάθησαν στο χωλ και
παρακολούθησαν τη λειτουργία από
γιγαντο-οθόνη.
Ήταν η πρώτη εορταστική πανήγυρις
του Ναού εν μέσω πανδημίας, παρόλα
αυτά όμως, γιορτάστηκε με την ίδια
λαμπρότητα και κατάνυξη. Τόσο στον
εσπερινό όσο και ανήμερα.
Στο τελετουργικό πήρε μέρος σύσ-

σωμος ο κοινοτικός κλήρος.
Κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας
τελέστηκε και η καθιερωμένη Αρτοκλασία ενώ ακολούθησε η λιτάνευση
της σεπτής εικόνας του Αγίου Νικολάου
γύρω από το ναό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη
βοήθεια των Φιλοπτώχων της Κοινότητας προσέφεραν στους φιλέορτους
ομογενείς άφθονα σουβλάκια και
εύγευστους λουκουμάδες για το σπίτι.
Για μια ακόμη φορά εύγε στους
ακούραστους εθελοντές και εθελόντριες
της ΕΟΚΝΑ.
Ν α σ η μ ε ι ώ σ ο υ μ ε ότ ι κ α ι τ η ν
παραμονή της εορτής, Σάββατο 5
Δεκεμβρίου, στον ναό προσήλθαν αρκετοί πιστοί για να παρακολουθήσουν τον
καθιερωμένο Μεγάλο Εσπερινό.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Ν.Α, ακολουθώντας το έθιμο, όπως
κάθε χρόνο, έτσι και για το 2021 θα
πραγματοποιήσει εκδήλωση για την
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 στο
Ολύμπικ Χωλ, 288 Franklin Street,
Adelaide.
Πρώτα θα τελεστεί παράκληση
στον Μέγα Βασίλειο στις 7.30μ.μ
στον Καθεδρικό Ναό Παμμεγίστων

Τα ξ ι α ρ χώ ν κα ι ε ν σ υ ν ε χ ε ί α θ α
α κολο υ θ ή σ ε ι η πα τ ρ οπα ρ ά δ οτ η
κοπή της Βασιλόπιτας στο Ολύμπικ
Χωλ, παρουσία του Ιερού Κλήρου,
Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου,
Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κώ ν ε π ι τ ρ οπώ ν κα ι
Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων.
Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα Υποστήριξης
Ανακοίνωση

Πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου
2020 η ετήσια Εκπαίδευση των Εθελοντών
των Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΕΟΚΝΑ,
η οποία ολοκληρώθηκε με ένα Χριστουγεννιάτικο γεύμα προς τιμήν τους. Στην
εκδήλωση παρευρέθησαν περίπου 60
εθελοντές των Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι
οποίοι ζωντάνεψαν με την παρουσία τους το
Olympic Hall.
Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης, το
οποίο διήρκεσε 3 ολόκληρες ώρες και το
οποίο οι εθελοντές παρακολούθησαν με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενεργή συμμετοχή και
εντυπωσιακή προσοχή, περιελάμβανε τις
εξής παρουσιάσεις:
• Manual Handling: Χειρωνακτικός
Χειρισμός – παρουσιάστρια Vanessa Girasoli
Εργοθεραπεύτρια στο Ελληνικό Γηροκομείο
του Ρίντλιτον
• Food Safety – Ασφάλεια Τροφίμωνπαρουσιάστρια Vicky Πραγματοποιήθηκε στις
9 Δεκεμβρίου 2020 η ετήσια Εκπαίδευση
των Εθελοντών των Κοινωνικών Υπηρεσιών
της ΕΟΚΝΑ, η οποία ολοκληρώθηκε με ένα
Χριστουγεννιάτικο γεύμα προς τιμήν τους.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν περίπου 60
εθελοντές των Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι
οποίοι ζωντάνεψαν με την παρουσία τους το
Olympic Hall.
Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης, το
οποίο διήρκεσε 3 ολόκληρες ώρες και το
οποίο οι εθελοντές παρακολούθησαν με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενεργή συμμετοχή και
εντυπωσιακή προσοχή, περιελάμβανε τις
εξής παρουσιάσεις:
• Manual Handling: Χειρωνακτικός
Χειρισμός – παρουσιάστρια Vanessa Girasoli
Εργοθεραπεύτρια στο Ελληνικό Γηροκομείο
του Ρίντλιτον
• Food Safety – Ασφάλεια Τροφίμωνπαρουσιάστρια Vicky Kanakaris, Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του
Οργανισμού Multicultural Aged Care
• Infection control information Session –
Πληροφορίες σχετικά με τον Έλεγχο Λοιμώξεων – παρουσιάστρια Vicky Kanakaris,
Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

του Οργανισμού Multicultural Aged Care
• Πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία
My Aged Care – Information Session about
My Aged Care – παρουσιάστρια: Μαριάνθη
Κοσμαρίκου – Συντονίστρια Κοινωνικών
Υπηρεσιών ΕΟΚΝΑ
Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού
μέρους της εκδήλωσης, η κ. Κούλα
Τζιντζινιώτη διάβασε ένα μακροσκελές
ποίημα που είχε γράψει η ίδια για την
προσφορά των εθελοντών και ειδικότερα των
ξενιτεμένων εθελοντών, όπως όλων αυτών
που παρευρίσκονταν στην αίθουσα.
Στ η ν σ υ ν έ χ ε ι α έ λα β ε το ν λό γ ο ο
Πρόεδρος της ΕΟΚΝΑ κ. Βασίλειος Γκόνης,
ο οποίος τόνισε την σημαντικότατη στήριξη
και προσφορά των εθελοντών προς την
παροικία, ακόμη και σε μία τόσο δύσκολη
χρονιά, όπως ήταν το 2020. Η ομιλία
συνεχίστηκε με την ελπίδα ότι το 2021 θα
είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά και ότι θα
μπορέσουμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε
δημιουργικά το έργο μας με περισσότερες
εκδηλώσεις και εμπειρίες. Τέλος ο κ. Γκόνης
προέτρεψε όλους τους παρευρισκομένους
να αντιμετωπίζουν τις νέες καταστάσεις που
βιώνουμε ως κοινωνία με σύνεση, χωρίς
υπερβολές αλλά και με επαγρύπνηση.
Ακολούθησε το Χριστουγεννιάτικο γεύμα
προς τιμήν των εθελοντών, ενώ η εκδήλωση
έκλεισε με την προσφορά αναμνηστικών
δώρων στους παρευρισκόμενους και
μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα καθώς η
αίθουσα αντήχησε από τα Χριστουγεννιάτικα
και Αγιοβασιλιάτικα κάλαντα που έψαλε η
χορωδία των εθελοντών, συνοδεία του
προσωπικού των Κοινωνικών Υπηρεσιών και
της κ. Κατερίνας Γιαννακή, συντονίστριας του
Προγράμματος Εθελοντών, που είχε και την
ευθύνη της όλης εκδήλωσης.
Το γραφείο των Κοινωνικών Υπη-ρεσιών
σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ειρηνικό
και Δημιουργικό το Νέο Έτος 2021.
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Aυστραλίας
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προς όλα τα μέλη της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας
Αγαπητά μέλη,
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο επιθυμούν να σας ενημερώσουν ότι σύμφωνα με τα νέα μέτρα
που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για τον
κορονοϊό η Κοινότητα επιστρέφει και
πάλι σε περιορισμένη δραστηριότητα.
Οι εκκλησίες της Κοινότητας λειτουργούν αλλά με περιορισμούς.
Σημειώνουμε ότι πρέπει να τηρούνται οι
αποστάσεις του ενός ατόμου κάθε δύο
τετραγωνικά μέτρα.
Τα Τραπέζια της Αγάπης αναβάλλονται προσωρινά μέχρι νεωτέρας
ανακοίνωσης.
Επίσης ενημερώνουμε όλα τα μέλη
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
ότι η αναβληθείσα Ετήσια Γενική
Συνέλευση αποφασίστηκε τώρα

όπως πραγματοποιηθεί την Κυριακή
17 Ιανουαρίου 2021 στις 3.00μ.μ στο
Ολύμπικ Χωλ.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας όλα
τα μέλη πρέπει να είναι ταμειακώς
τακτοποιημένα για το τρέχον έτος για
να μπορούν να συμμετέχουν στην ΕτΓΣ
και στις επερχόμενες εκλογές. Οπότε
παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι η
συνδρομή σας είναι τακτοποιημένη εκ
των προτέρων μέχρι και το 2021.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Ο Γενικος Γραμματέας
ΑΔΕΛΑΙΔΑ, 11/12/2020

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε στα
μέλη μας και την ευρύτερη κοινότητα
το πρόγραμμα για τον εορτασμό των
Θεοφανείων για το 2021.
Όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω
της πανδημίας, το φετινό φεστιβάλ θα
πραγματοποιηθεί σε πολύ μικρότερη
κλίμακα.
Αυτό σημαίνει ότι το 2021, θα
πραγματοποιηθεί μόνο το θρησκευτικό
μέρος των Θεοφανείων επάνω στην
αποβάθρα (jetty) της παραλίας Χένλεη.
Η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων
με την κατάδυση του σταυρού έχει
προγραμματιστεί για την Κυριακή 10
Ιανουαρίου 2021 στις 12 το μεσημέρι
ακριβώς.
Θα ακολουθήσει η απονομή του
επάθλου στον τυχερό κολυμβητή ή
κολυμβήτρια που θα ανασύρει το
σταυρό και έτσι θα ολοκληρωθεί ο

φετινός εορτασμός.
Δυστυχώς δεν θα υπάρξει το
γνωστό πανηγύρι με φαγητά, χορευτικά
συγκροτήματα και ζωντανή μουσική.
Να τονίσουμε ότι θα τηρηθούν
αυστηρά μέτρα κατά της COVID και
παρακαλούμε τον κόσμο που θα
προσέλθει στην άκρη της αποβάθρας
να κρατήσει τις ασφαλείς αποστάσεις
που προβλέπει ο νόμος.
Ευελπιστούμε ότι ο εορτασμός των
Θεοφανείων το 2022, αν δεν υπάρξει
περεταίρω εξάπλωση του ιού, να
πραγματοποιηθεί κανονικά.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

Περιφορά της ιερής εικόνας του Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον την ημέρα της γιορτής του

Στιγμιότυπο από το εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η Κοινωνική Πρόνοια της
Ελληνικής Κοινότητας στο Ολύμπικ Χωλ στις 9 Δεκεμβρίου. Διακρίνονται εθελοντές του
Παρροδιακού Συλλόγου “Κολοσσός” και του Συλλόγου των Αιγυπτιωτών
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ IAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου της Ελληνικής Κοινότητας
είχε τη γιορτή του στις 6 Δεκεμβρίου. Εκατοντάδες κόσμου πέρασαν από το ναό συνολικά
στον εσπερινό και την κυριώνυμο ημέρα. Πολλοί ήσαν οι ομογενείς που έδειξαν και πάλι
κατανόηση, άναβαν το κερί ή την λαμπάδα τους και παραχωρούσαν τη θέση τους στο ναό για
να προσέλθουν κι άλλοι προσκυνητές.

Επιστροφή στην είσοδο του ναού μετά την περιφορά της ιερής εικόνας του Αγίου Νικολάου

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/
1η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08.00 – 10.00
π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία και
Δοξοκογία για το νέο έτος. Η κατά σάρκα
περιτομή Του Κυρίου Ημών Ιησού
Χριστού. Βασιλείου αρχιεπισκόπου
Καισσαρείας Καπαδοκίας του μεγάλου του
ουρανοφάντορος.
Μετά την Δοξολογία για το νέο έτος θα
γίνει η κοπή της Βασιλόπιττας των Ιερών
Ναών.
3η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή
προ των Φώτων. Προεόρτια τῶν Φώτων.
Μαλαχίου του προφήτου.
4η. ΔΕΥΤΕΡΑ : 07.00 – 08.00 μ.μ. Η
κοπή της Βασιλόπιτας της ΕΟΚΝΑ μας στο
Ολύμπικ Χώλ.
Θα προηγηθεί Ιερά παράκλησις προς
τον Μέγα Βασίλειο εις τον Ιερό Καθεδρικό
Ναό στις 06.30 μ.μ.

Στιγμιότυπο από τον εσπερινό την παραμονή της εορτής του Αγίου Νικολάου στον φερώνυμο
ναό. Ιερούργησε σύσσωμος ο ιερός κλήρος της Κοινότητας

Πολλοι πιστοί, την ημέρα της γιορτής τους άναβαν το κεράκι τους και αναχωρούσαν. Αλλοι.
παρεκάθησαν στο χωλ και παρακολούθησαν την θεία λειτουργία από την γιγαντο-οθόνη.
Να σημειώσουμε ότι οι εθελόντριες και εθελοντές της Κοινότητας μετά το πέρας της θείας
λειτουργίας προσέφεραν στο κοινό σουβλάκια και λουκουμάδες για το σπίτι

5η. TΡITH : 06.30 – 09.30 π.μ.
Όρθρος, Οι Μεγάλες Ώρες, Ο Μέγας
Εσπερινός με Θεία Λειτουργία και Ο
Μέγας Αγιασμός των Θεοφανείων.
Θεοπέμπτου και Θεωνά των μαρτύρων.

Από της σήµερον οι Ιερείς θα Αγιάζουν
στα σπίτια µέχρι και την απόδοση των
Θεοφανείων την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.
6η. ΤΕΤΑΡΤΗ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Ο Μέγας
Αγιασμός των Θεοφανείων. Τα Άγια
Θεοφάνεια Του Κυρίου Ημών Ιησού
Χριστού.
7η. ΠEMPTH : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Του τιμίου
ενδόξου προφήτου Προδρόμου και
Βαπτιστού Ιωάννου.
10η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 07.30 – 10.30 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή
μετά τῶν Φώτων. Γρηγορίου επισκόπου
Νύσσης.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
στην προβλήτα του Henley Beach θα
ακολουθήσει ο αγιασµός των Υδάτων και
η κατάδυση του Τιµίου Σταυρού στις 12.00
μ.
17η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Αντωνίου
οσίου του μεγάλου.
18η. ΔΕΥΤΕΡΑ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Αθανασίου
και Κυρίλλου πατριαρχών Αλεξανδρείας.
24η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. ΙΔ΄ Κυριακή
Λουκά. Ξένης της οσίας.
25η. ΔΕΥΤΕΡΑ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Γρηγορίου
αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του
Θεολόγου του Ναζιανζινού.
27η. ΤΕΤΑΡΤΗ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ανακομιδή
το υ ι ε ρ ο ύ λ ε ι ψ ά ν ο υ το υ Ι ω ά ν ν ο υ
του Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως.
30η. ΣΑΒΒΑΤΟ : 08.00 – 10.00
π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Των
τριών ιεραρχών, Βασιλείου του μεγάλου,
Γρηγορίου του θεολόγου και Ιωάννου του
Χρυσοστόμου.
31η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00
π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. ΙΕ΄
Κυριακή Λουκά. Κύρου και Ιωάννου των
αναργύρων.
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.

Το εσωτερικό του ναού του Αγίου Νικολάου την ημέρα της εορτής του. arketo;i πιστοί
άναψαν το κερί τους στο ναό όπου τηρήθηκαν οι αποστάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Κυβέρνησης για την Covid19.
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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
ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
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το μυστήριο
Κατά 18-25 εκατοστά ανυψώθηκε η Λύνει
του μηχανισμού
Σάμος ύστερα από τον σεισμό
της ζωής

Εντυπωσιακή ανύψωση της
Σάμου κατά 18-25 εκατοστά
παρατηρήθηκε ύστερα από
την ισχυρή σεισμική δόνηση
των 6,7 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ που σημειώθηκε την
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
στις 13:51 με επίκεντρο τη
θαλάσσια περιοχή 16 χλμ
β ό ρ ε ι α β ο ρ ε ι ο δ υ τ ι κά το υ
νησιού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση
της ερευνητικής ομάδας
το υ Τμ ή μ α το ς Γ ε ωλο γ ί α ς
και Γεωπεριβάλλοντος του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
αποτελούμενη από τους
καθηγητή Δρ. Ευθύμη Λέκκα,
υ πο ψ . Δ ρ . Σπ υ ρ ί δ ω ν α
Μαυρούλη, υποψ. Δρ.
Μαριλία Γώγου, υποψ. Δρ.
Ι ω ά ν ν α Τ ρ ι α ν α τα φ ύ λ λο υ ,
με τη συμμετοχή και του
σεισμολόγου Δρος Γεράσιμου
Παπαδόπουλου, από τα
σημαντικότερα ευρήματα
είναι η τεκτονική ανύψωση,
πο υ πα ρ α τ η ρ ή θ η κ ε τ ό σ ο
στο βόρειο όσο και στο νότιο
τμήμα, δηλαδή στο ανερχόμενο
τέμαχος του ρήγματος, που
ενεργοποιήθηκε στο θαλάσσιο
χώρο βόρεια του νησιού.
Η ερευνητική ομάδα
πραγματοποίησε εκτεταμένη
έρευνα πεδίου για το σεισμό
της Σάμου, τις επιπτώσεις
του στα κτήρια, τα συνοδά
γεωδυναμικά φαινόμενα, το

τσουνάμι και τις σημαντικές
εδαφικές παραμορφώσεις.
Όπως σημειώνεται στο
βόρειο μέρος η τεκτονική
α ν ύ ψ ω σ η π ι σ τοπο ι ή θ η κ ε
σε παράκτιες θέσεις στο
Καρλόβασι (Εικ. 1, 2, 3α,
3β), ενώ στο νότιο μέρος σε
παράκτιες θέσεις στο Ποτοκάκι,
στο Πυθαγόρειο και στην Ψιλή
Άμμο (Εικ. 4, 5, 6).
Από το σύνολο των
επιτόπιων παρατηρήσεων
προκύπτει ότι η μόνιμη συνσεισμική ανύψωση του νησιού
είναι της τάξης των 18-25
εκατοστών.
Επίσης, στην έρευνα
σημειώνεται ότι, σημαντικές
εδαφικές μεταβολές είναι και
οι κατολισθήσεις, οι οποίες
συνδέονται γεωδυναμικά με το
υποθαλάσσιο σεισμικό ρήγμα

με διεύθυνση Α-Δ και με κλίση
προς Βορρά. Χαρακτηριστική
περίπτωση, τονίζεται, είναι η
κατολίσθηση στην παραλιακή
θέση Αυλάκια με αποτέλεσμα
τ η ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ή δ ι α κοπ ή
της κυκλοφορίας (Εικ. 7).
Επιπρόσθετες σημαντικές
καταπτώσεις βράχων αναφέρθηκαν στον Κερκετέα στα νότια
του Καρλοβασίου.
Η έ ρ ε υ ν α σ υ ν ε χ ί ζ ε τα ι
και μια πιο πλήρης έκθεση
θα δημοσιευτεί σύντομα στο
Newsletter of Environmental,
Disaster, and Crises Management Strategies, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης
Περιβάλλοντος, Καταστροφών
& Κρίσεων» του Εθνικού
& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

TAΙΛΑΝΔΗ
Βρήκαν σκελετό φάλαινας 5.000
χρόνων ‑ 12 χλμ από τη σημερινή ακτή

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη ανακοίνωσαν
ερευνητές στην Ταϊλάνδη,
οι οποίοι εντόπισαν έναν
σκελετό φάλαινας” target=”_
blank”>φάλαινας, σχεδόν
τέλεια διατηρημένο. Σύμφωνα
με τις πρώτες εκτιμήσεις του
η ηλικία του ευρήματος μπορεί
να φτάνει ακόμα και στα 5.000
έτη.
Ο σκελετός, που πιστεύεται
ότι ανήκει φάλαινα Bryde,
βρέθηκε στο Samut Sakhon,
δυτικά της Μπανγκόκ. Οι
ερευνητές έχουν ανασκάψει,
μέχρι στιγμής, το 80% των
λειψάνων και έχουν εντοπίσει
19 πλήρεις σπονδύλους,
πέντε πλευρά, μια ωμοπλάτη
και πτερύγια. Ο σκελετός
εκτείνεται στα 12 μέτρα, ενώ
το κρανίο έχει μήκος τριών
μέτρων.
Για την επαλήθευση της
ηλικίας των οστών, θα χρησ ι μ οπο ι η θ ε ί μ έ θ ο δ ο ς μ ε
άνθρακα, ωστόσο πιστεύεται
ότι είναι μεταξύ 3.000 και
5.000 ετών. Η χρονοβόρα διαδικασία της χρονολόγησης θα
ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο.
Οι φάλαινες Bryde
ζουν ακόμη στα νερά της
Ταϊλάνδης, και θεωρούνται
προστατευόμενο είδος. Οι
φάλαινες - οι οποίες προτιμούν
τα νερά με θερμοκρασία πάνω
από τους 16 βαθμούς Κελσίου
και τρέφονται με ψάρια -

αντιμετωπίζουν απειλές από
τους αλιείς και τους τουρίστες.
Η συγκεκριμένη ανακάλυ ψ η θ α β ο η θ ή σ ει σ τ η ν
καλύτερη κατανόηση των
ερευνητών για την εξέλιξη
του είδους, καθώς και για
ά λ λ ε ς θ α λ ά σ σ ι ε ς ζω έ ς .
Παράλληλα με τον σκελετό
αυτό, οι ερευνητές βρήκαν
και διατηρημένα αντικείμενα,
όπως δόντια καρχαρία.
Τα οστά, που βρέθηκαν
σε απόσταση περίπου
12 χιλιομέτρων από την
ακτή, θα παρέχουν επίσης
σημαντικά στοιχεία για να

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

βοηθήσουν τους επιστήμονες
να εντοπίσουν πώς άλλαξαν
τα επίπεδα της θαλάσσιας
ζωής εδώ και χιλιάδες χρόνια,
δήλωσε ο υπουργός φυσικών
πόρων και περιβάλλοντος
της Ταϊλάνδης, Varawut Silpaarcha.
Από την πλευρά του,
ο Marcus Chua, του Εθνικού Πανεπιστημίου της
Σιγκαπούρης, δήλωσε στο
BBC ότι τα μερικώς απολιθωμένα οστά αποτελούν
«ένα σπάνιο εύρημα» και ότι
η ανακάλυψη «ανοίγει ένα
παράθυρο στο παρελθόν».

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

Λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της βιολογίας που περιγράφεται ως
«πρόσβαση στην κατανόηση του μηχανισμού
της ζωής» δίνει η βρετανική εταιρεία τεχνητής
νοημοσύνης DeepMind, που είχε ιδρύσει ο
ελληνοκυπριακής καταγωγής, ερευνητής
τεχνητής νοημοσύνης Ντέμης Χασάμπης στο
Λονδίνο το 2010 και εξαγοράστηκε από την
Google το 2014.
Οι ερευνητές της εταιρείας κατάφεραν να
αναπτύξουν αλγόριθμο, ο οποίος προβλέπει
με μεγάλη ακρίβεια τη τρισδιάστατη μορφή που
λαμβάνει κάθε πρωτεΐνη όταν αναδιπλώνεται.
Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από αλυσίδες
αμινοξέων και συνθέτουν τα κύτταρα. Το σχήμα
που λαμβάνει κάθε πρωτεΐνη όμως είναι αυτό
που καθορίζει τις ιδιότητες και τη λειτουργία
της, είτε αυτή συνδέεται με ασθένειες είτε με
την αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού
ή σε περιπτώσεις ιών (όπως ο κορωνοϊός) τη
διείσδυση στα ανθρώπινα κύτταρα.
Η κατανόηση του σχήματος των πρωτεϊνών
επιτρέπει δυνητικά την παρασκευή φαρμάκων
και την καταπολέμηση ασθενειών, καθώς
πολλά φάρμακα είναι σχεδιασμένα ώστε να
ενεργούν επί συγκεκριμένων πρωτεϊνών. Για
παράδειγμα, τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού
«εκπαιδεύουν» το ανοσοποιητικό σύστημα να
αναγνωρίζει και να αποκρούει την πρωτεΐνη
με ακίδες που υπάρχει στην επιφάνεια του
Sars-COV-2, με την οποία ο ιός διεισδύει στα
ανθρώπινα κύτταρα.
Ακόμα και ο σχεδιασμός πρωτεϊνών με
συγκεκριμένες ιδιότητες, όπως η βιολογική
αποσύνθεση πλαστικών, είναι πλέον δυνητικά
δυνατή, επισημαίνουν επιστήμονες.
Η αδυναμία κατανόησης των σχημάτων
των πρωτεϊνών απασχολεί τους βιολόγους
εδώ και 50 χρόνια και έχει χαρακτηριστεί ως το
«Άγιο Δισκοπότηρο» της βιολογίας. Κάθε δύο
χρόνια, μάλιστα, διοργανώνεται διαγωνισμός
στον οποίο ερευνητικές ομάδες επιχειρούν να
προβλέψουν τη δομή των πρωτεϊνών.
Οι διοργανωτές αυτού του διαγωνισμού
ανακοίνωσαν πως η DeepMind «έλυσε» το
πρόβλημα χρησιμοποιώντας τη χημική
σύνθεση των πρωτεϊνών για να προβλέψει
μέσω υπολογιστή τη δομή που σχηματίζουν.
Η πρόβλεψη ήταν το ίδιο καλή ή ακόμα
καλύτερη στα 2/3 των περιπτώσεων σε σχέση
με τις μέχρι τώρα δύσκολες και εξαιρετικά
χρονοβόρες μεθόδους.
Ο κ. Χασάμπης δήλωσε πως το επίτευγμα
αυτό ανοίγει «εντελώς νέες λεωφόρους και
κλάδους εξερευνήσεων για την επιστήμη και τη
βιομηχανία».
Ο συνιδρυτής του διαγωνισμού για την
αποτύπωση της δομής των πρωτεϊνών Τζον
Μόουλτ, καθηγητής δομικής βιολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, δήλωσε ότι το
να βλέπει μια λύση σε αυτόν το γρίφο της
βιολογίας που τον απασχολεί επί δεκαετίες
«είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο».
Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του
Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας
Γιούαν Μπίρνεϊ είπε ότι σχεδόν έπεσε από την
καρέκλα του όταν πληροφορήθηκε την είδηση
και ότι πλέον η μοριακή βιολογία περνά σε
άλλο επίπεδο. «Είναι δύσκολο να ξέρουμε τον
αντίκτυπο που θα έχει, διότι ήταν ένα τόσο
Άγιο Δισκοπότηρο», σχολίασε.
Η συνεργάτιδά του, Τζάνετ Θόρντον είπε
ότι πίστευε πως δεν θα έβλεπε ποτέ η ίδια
να επιλύεται το πρόβλημα της μορφής που
λαμβάνουν οι πρωτεΐνες.
Ο καθηγητής Μόουλτ πρόσθεσε ότι
πρόκειται για «τεράστιο επίτευγμα» και για
το πρώτο παράδειγμα αξιοποίησης της
τεχνητής νοημοσύνης για την επίλυση ενός
συγκεκριμένου επιστημονικού προβλήματος.
Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που
ανέπτυξε η DeepMind ονομάζεται AlphaFord
και εν καιρώ αναμένεται η δημοσιοποίηση
περισσότερων λεπτομερειών για τη λειτουργία
του.
Η DeepMind ιδρύθηκε από τον ερευνητή
τεχνητής νοημοσύνης Ντέμη Χασάμπη στο
Λονδίνο το 2010 και εξαγοράστηκε από την
Google το 2014.
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Τους επόμενους 6 μήνες μπορεί να
σβήσει η πανδημία στην Ελλάδα
Μέσα στο επόμενο εξάμηνο –
εάν επικρατήσει το καλό σενάριο
με την αποτελεσματικότητα των
εμβολίων και υπάρξει μαζική
παραγωγή και διανομή τους με
ταχύτατους ρυθμούς – είναι
ρεαλιστικό να αρχίσει να σβήνει
η πανδημία στην Ελλάδα, εκτιμά
μέσω του in.gr ο πρύτανης του
ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος.
Ο καθηγητής Αιματολογίας
– Ογκολογίας αναφέρθηκε στην
πολυπόθητη ανοσία της αγέλης
ή αλλιώς συλλογική ανοσία και
μίλησε για τους παράγοντες που θα
κρίνουν το χρόνο μέσα στον οποίο
θα αρχίσει να «ανασαίνει» η χώρα.
Την ώρα που το δεύτερο κύμα
σαρώνει την Ευρώπη και όχι
μόνο, με το ένα ρεκόρ να σπάει
το άλλο και με το ενδεχόμενο ενός
τρίτου επιδημιολογικού κύματος να
είναι ορατό, θεωρείται εξαιρετικά
σημαντικό – όπως σημειώνει
– να ξεκινήσουν με ταχύτατες
διαδικασίες οι εμβολιασμοί.
Στην Ελλάδα, το δεύτερο κύμα
ήρθε σαν τσουνάμι αυξάνοντας
κατακόρυφα μέσα σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα τον αριθμό των
κρουσμάτων, των νοσηλευομένων
και κυρίως όσων δίνουν μάχη στις
ΜΕΘ.
Με δεδομένο ότι και στην
Ελλάδα έχει ξεκινήσει η αντίστροφη
μέτρηση για τους εμβολιασμούς
κατά του κοροναϊού, αυτό που έχει
αρχίσει να συζητείται ευρέως είναι
πότε θα καταφέρει η χώρα μας να
αποκτήσει τη λεγόμενη ανοσία της
αγέλης.

Πότε θα έχουμε συλλογική
ανοσία

Οι επιστήμονες έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στα εμβόλια
που βρίσκονται στο στάδιο της
έγκρισης για τη μαζική παραγωγή
τους προκειμένου να υπάρξει
ανάσχεση της πανδημίας του κοροναϊού .
«Εάν πάρουμε το καλό σενάριο, δηλαδή έχουμε τρία εμβόλια,
μεγάλη παραγωγή και υπάρχει
υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας, τότε θα υπάρχει η
δυνατότητα να εμβολιαστεί μέσα σε
ένα εξάμηνο τουλάχιστον ο μισός
πληθυσμός της Ελλάδας» τονίζει
στο in.gr ο κ. Δημόπουλος.
Προσθέτει δε, ότι αν η αποτελεσματικότητα των εμβολίων φτάνει
κοντά στο 90%, το 50 με 60% του
συνολικού πληθυσμού της χώρας
θα αποκτήσει τους επόμενους
μήνες ανοσία. «Τότε θα είναι ρεαλιστικό να δούμε την πανδημία να

σβήνει» σημειώνει.
Ωστόσο, ο πρύτανης του
ΕΚΠΑ υπογράμμισε ότι μπορεί να
υπάρχουν στην πορεία και ευχάριστες εκπλήξεις με τα εμβόλια.
«Εάν τα εμβόλια που εγκριθούν
είναι τρία ή τέσσερα και αν η
παραγωγή και διανομή τους γίνει
με ταχύτατους ρυθμούς, τότε θα
είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε
συντομότερη χρονικό διάστημα η
πολυπόθητη ανοσία της αγέλης».
Στις περισσότερες χώρες του
κόσμου άλλωστε όπως και στην
Ελλάδα, η συλλογική ανοσία δεν
μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με
το εμβόλιο καθώς παρά την αύξηση
των μολύνσεων, το ποσοστό στην
ανοσία του πληθυσμού παραμένει
χαμηλό.
Στο θέμα που αφορά στην ανοσία της αγέλης μίλησε το πρωί στο
MEGA και ο καθηγητής Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής του
ΕΚΠΑ Γιάννης Τούντας.
Όπως εξήγησε, για να δημιουργηθεί συλλογική ανοσία από τον
εμβολιασμό θα χρειαστούν 5-6
μήνες. «Κάθε ομάδα πληθυσμού
που θα εμβολιάζεται θα είναι ένα
επιπλέον τοίχος στην εξάπλωση
του ιού. Σε συνδυασμό με τη
φυσική ανοσία από όσους έχουν
μολυνθεί, θα οδηγήσει σε εξελίξεις
ελέγχου του δεύτερου κύματος.
Αλλά όχι άμεσα».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας είχε
παρουσιάσει τις προηγούμενες
ημέρες το σχέδιο για τον εμβολιασμό του ελληνικού πληθυσμού.
Σύμφωνα με το σχέδιο, θα
υπάρξει κεντρική προμήθεια των
εμβολίων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ενώ τα εμβόλια από τις
κεντρικές αποθήκες που θα
βρίσκονται θα καταλήξουν στα
1.018 εμβολιαστικά κέντρα που

θα λειτουργήσουν το επόμενο
διάστημα σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα πάντα με τον
υπουργό Υγείας, θα μπορούν
ν α ε μ β ολ ι ά ζο ν τα ι 2 . 11 7 . 4 4 0
πολίτες το μήνα, ενώ εάν έρθουν
περισσότερες δόσεις, τότε ο
αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί.
Σε χθεσινό του άρθρο μάλιστα
ανέφερε πως το εμβόλιο είναι
σίγουρα ένας σημαντικός σταθμός,
καθώς «σταδιακά, με ορίζοντα
μέχρι το καλοκαίρι, θα χτίσουμε
την πολυπόθητη ανοσία στον
πληθυσμό. Μέχρι τότε, όμως, θα
δοκιμάζεται η εθνική μας αντοχή».

Ποιοι θα εμβολιαστούν
πρώτοι

Προτεραιότητα στον εμβολιασμό
θα έχουν οι υγειονομικοί και οι
ευπαθείς ομάδες, και στη συνέχεια
ο γενικός πληθυσμός.
Μαζικοί εμβολιασμοί σύμφωνα
με το σχέδιο θα πραγματοποιηθούν
σε 34 κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών ενώ κινητές
μονάδες θα εμβολιάσουν φιλοξενούμενους και εργαζόμενους σε
οίκους ευγηρίας.
Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού μες τις
αρμόδιες αρχές και θα υπάρχουν
τρεις εναλλακτικές για ραντεβού:
Είτε μέσω αποστολής SMS, είτε
διαδικτυακά, είτε μέσω τηλεφώνου.
Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα
βρίσκονται τα πρώτα επτά ειδικά
ψυγεία, στα οποία θα γίνεται η
αποθήκευση των εμβολίων κατά
του κοροναϊού που ανέπτυξαν οι
Pfizer/BioNtech.
Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα εμβόλια διατηρούνται σε
ειδικά διαμορφωμένους ψυκτικούς
θαλάμους, με θερμοκρασίες στους
-80 βαθμούς Κελσίου ενώ κάθε
ψυγείο χωρά έως και 100.000
εμβόλια.

Η υγιεινή διατροφή μειώνει τον κίνδυνο
στυτικής δυσλειτουργίας

Οι άνδρες που τρώνε
υγιεινά με συστηματικό
τρόπο είναι λιγότερο
πιθανό να έχουν διαβήτη, καρδιοπάθεια ή υπέρταση, τρεις παράγοντες
που συνδέονται με τη
στυτική δυσλειτουργία,
σύμφωνα με τους επιστήμονες.
Οι άνδρες μέσης
και τρίτης ηλικίας που
κάνουν υγιεινή διατροφή,
κυρίως μεσογειακού
τύπου, έχουν έως 22%
μικρότερη πιθανότητα
να εμφανίσουν στυτική
δυσλειτουργία, σε σχέση
με όσους δεν προσέχουν
τη διατροφή τους, όπως
δείχνει μία νέα μελέτη
Αμερικανών επιστημόνων.
Οι ερευνητές των πανεπιστημίων ΚαλιφόρνιαΣαν Φρανσίσκο και Χάρβαρντ (Σχολή Δημόσιας
Υγείας), οι οποίοι έκαναν
τη σχετική δημοσίευση
στο αμερικανικό ιατρικό
περιοδικό «JAMA Network
Open», ανέλυσαν στοιχεία
για 21.469 άνδρες με
μέση ηλικία 62 ετών, από
τους οποίου, κατά τη

διάρκεια μίας δεκαετίας,
διαγνώστηκαν με στυτική
δυσλειτουργία 968 άνδρες
έως 60 ετών, 3.703 άνδρες
60 έως 70 ετών και 4.793
άνω των 70 ετών.
Διαπιστώθηκε ότι οι
άνδρες άνω των 60 ετών
που ήταν «πιστοί» της
μεσογειακής διατροφής,
είχαν κατά μέσο όρο
18% μικρότερο κίνδυνο
προβλημάτων στύσης,
ενώ ο κίνδυνος ήταν κατά
7% μειωμένος για τους
άνδρες άνω των 70 ετών.
Οι άνδρες που τρώνε
υγιεινά με συστηματικό
τρόπο είναι λιγότερο
πιθα-νό να έχουν διαβή-

τη, καρδιοπάθεια ή υπέρταση, τρεις παράγοντες
που συνδέονται με τη
στυτική δυσλειτουργία,
σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η μεσογειακή
διατροφή δίνει έμφαση
στα λαχανικά, φρούτα,
βότανα, ξηρούς καρπούς,
όσπρια, πλήρη δημητριακά και στο παρθένο
ελαιόλαδο, με παράλληλη
μέτρια κατανάλωση
γαλακτοκομικών, πουλερικών, αυγών και θαλασσινών, καθώς και με
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης κόκκινου και
επεξεργασμένου κρέατος.
Ως στυτική δυσλει-

τουργία θεωρείται,
σύμφωνα με τα Εθνικά
Ινστιτούτα Υγείας των
ΗΠΑ, η αδυναμία ενός
άνδρα να έχει επαρκώς
σταθερή στύση, ώστε
να έχει σεξουαλική
επαφή. Έως το 15% των
ανδρών βιώνει τέτοια
προβλήματα κατά καιρούς
ή πιο μόνιμα, ιδίως όσο
μεγαλύτερη είναι η ηλικία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις
υπάρχει βιολογικό υπόβαθρο στο πρόβλημα
(π.χ. καρδιαγγειακή
νόσος), ενώ σε άλλες είναι
κατά βάση ψυχολογικό.
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Μερικοί άνθρωποι υποψιάζονται
ότι χάνουν τα δόντια τους

Ο ι ά ν θ ρ ωπο ι πο υ έ χο υ ν ή δ η
προβλήματα με τα δόντια τους μπορεί
να δουν επιδείνωση της κατάστασης
στο στόμα τους, ακόμη και να χάσουν
δόντια, λόγω της λοίμωξης Covid-19 που
προκαλεί ο κοροναϊός, υποστηρίζουν
ορισμένοι ασθενείς και Αμερικανοί
επιστήμονες.
Ό πω ς πα ρ α τ η ρ ή θ η κ ε , μ ε ρ ι κο ί
άνθρωποι που αρρώστησαν από τον
κοροναϊό και είχαν ήδη χαλαρά δόντια,
μερικά τους έπεσαν, παρόλο που δεν
είχαν αιμορραγία στα ούλα. Άλλοι
παρατήρησαν ότι μετά από μία λοίμωξη
Covid-19 μπορεί τα ούλα να γίνουν πιο
ευαίσθητα ή τα δόντια να αποκτήσουν πιο
γκρίζο χρώμα.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τους
«Τάιμς της Νέας Υόρκης», δεν υπάρχουν
σαφή επιστημονικά δεδομένα ότι όντως
η Covid-19 μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια δοντιών ή συναφή προβλήματα.
Όμως, αυξάνονται οι αναφορές από
πρώην ασθενείς που περιγράφουν τέτοια
προβλήματα στο στόμα τους.
Από την άλλη πλευρά, οι οδοντίατροι
δεν φαίνεται να έχουν πειστεί ακόμη,
λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων, ότι
από μόνη της η Covid-19 μπορεί να
προκαλέσει προβλήματα στα δόντια.
«Είναι υπερβολικά σπάνιο ότι πράγματι
τα δόντια θα πέσουν», δήλωσε ο
π ε ρ ι ο δ ο ν τολό γ ο ς Ν τ έ η β ι τ Ο κά ν ο
του Πανεπιστημίου της Γιούτα, αλλά
παραδέχθηκε ότι τα προϋπάρχοντα
οδοντικά προβλήματα μπορεί να
επιδεινωθούν ως συνέπεια της Covid-19.
«Αρχίζουμε, πλέον, να εξετάζουμε
ορισμένα μπερδεμένα και μερικές φορές
έντονα συμπτώματα, από τα οποία οι
ασθενείς υποφέρουν ακόμη και μήνες

μετά την ανάρρωσή τους από την Covid19, μεταξύ των οποίων είναι προβλήματα
στα δόντια και η απώλεια δοντιών»,
ανέφερε ο δρ Ουίλιαμ Λι, πρόεδρος
και ιατρικός διευθυντής του Ιδρύματος
Αγγειογένεσις, μίας μη κερδοσκοπικής
οργάνωσης που εστιάζει στις παθήσεις
των αιμοφόρων αγγείων.
Όταν πέφτουν δόντια χωρίς καθόλου
αιμορραγία, αυτό είναι ασυνήθιστο και
μπορεί να υποδηλώνει ότι κάτι συμβαίνει
με τα αιμοφόρα αγγεία στα ούλα,
σύμφωνα με τον Λι, ο οποίος θεωρεί
πιθανό πως ο νέος κοροναϊός, μεταξύ
άλλων, μπορεί να προκαλέσει ζημιά και
στα αγγεία των ούλων που διατηρούν τα
δόντια.
Ένα συναδές ενδεχόμενο είναι
ότι η πιθανή υπεραντίδραση του
ανοσοποιητικού συστήματος («καταιγίδα
κυτταροκινών»), που συμβαίνει σε
μ ε ρ ι κο ύ ς α σ θ ε ν ε ί ς μ ε κο ρ ο ν α ϊ ό ,
μπορεί να εκδηλωθεί και στο στόμα.
«Η ουλίτιδα είναι πολύ ευαίσθητη στις
υπερ-φλεγμονώδεις αντιδράσεις και
όσοι ταλαιπωρούνται για καιρό από την
Covid-19 ασφαλώς εμπίπτουν σε αυτήν
την κατηγορία», σύμφωνα με τον ειδικό
στην Προσθετική Οδοντιατρική δρα Μάικλ
Σέρερ από την Καλιφόρνια.
Οι Αμερικανοί οδοντίατροι δεν
έχουν δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις
ασθενών και ορισμένοι αρνούνταν ότι
υπάρχουν. Όμως, άλλοι γιατροί, όπως ο
δρ Λι, υποστηρίζουν ότι η Covid-19 έχει
αποδειχθεί πως κρύβει πολλές εκπλήξεις,
όσον αφορά τους διαφορετικούς τρόπους
που επηρεάζει το σώμα, συνεπώς οι
οδοντίατροι καλά θα κάνουν να έχουν το
νου τους όσο αυξάνεται ο αριθμός των
ασθενών από κοροναϊό.

Πότε η γρίπη γίνεται φονική

Μυστήριο συνεχίζει σε μεγάλο
βαθμό να αποτελεί το γιατί η λοίμωξη
με τον ιό της γρίπης μπορεί να
οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο
βακτηριακής πνευμονίας.
Ερευνητές του Ινστιτούτου Καρολίνσκα στη Σουηδία παρουσιάζουν
τώρα σε νέα μελέτη τους που
δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση
«Proceedings of the National Academy
of Sciences» (PNAS) σημαντικά
ευρήματα τα οποία εξηγούν τις αποκαλούμενες «υπερλοιμώξεις». Τα
ευρήματα αυτά, σύμφωνα με τους
ερευνητές, μπορούν να φωτίσουν και
τη σοβαρή νόσηση που προκαλεί η
COVID-19 η οποία «σαρώνει» αυτή τη
στιγμή την υφήλιο.
Η ισπανική γρίπη προκάλεσε πανδημία το 1918-1919 και σε αντίθεση
με άλλες πανδημίες έπληξε πολλά
νεαρά, υγιή άτομα. Μια σημαντική
αιτία για αυτό ήταν οι υπερλοιμώξεις
που προκαλούνται από βακτήρια και
συγκεκριμένα από πνευμονιόκοκκο.
Η γρίπη προκαλείται βέβαια από
ιό, ωστόσο η πιο συνήθης αιτία
θανάτου των ασθενών με γρίπη είναι
η δευτερογενής βακτηριακή πνευμονία
παρά ο ίδιος ο ιός της γρίπης. Οι
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις αποτελούν τον πιο κοινό ένοχο για την
εμφάνιση πνευμονίας στην κοινότητα
και κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.
Μια προηγούμενη μόλυνση με τον
ιό της γρίπης καθιστά τον οργανισμό
ε υ ά λωτο σ ε π ν ε υ μ ο ν ι ο κο κ κ ι κ έ ς
λοιμώξεις, ωστόσο οι μηχανισμοί
που κρύβονται πίσω από αυτή
τη σύνδεση δεν έχουν καταστεί
πλήρως κατανοητοί. Οι ερευνητές
του Καρολίνσκα εντόπισαν τώρα
αλλαγές που προκαλεί η γρίπη
στους κατώτερους αεραγωγούς και
οι οποίες επιδρούν στην ανάπτυξη
πνευμονιόκοκκων στους πνεύμονες.
Πειράματα που διεξήγαγαν οι
επιστήμονες σε ζωικά μοντέλα έδειξαν
ότι διαφορετικά θρεπτικά στοιχεία και
αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη C,
διαρρέουν από το αίμα δημιουργώντας
ένα περιβάλλον στους πνεύμονες το
οποίο ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων.
Τα βακτήρια προσαρμόζονται στο
φλεγμονώδες περιβάλλον αυξάνοντας
την παραγωγή του βακτηριακού
ενζύμου HtrA.
H παρουσία του HtrA αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και
προάγει τη βακτηριακή ανάπτυξη

στους αεραγωγούς που έχουν ήδη
προσβληθεί από τη γρίπη. Αντιθέτως
η έλλειψη του HtrA σταματά τη
βακτηριακή ανάπτυξη.
«Η ικανότητα των πνευμονιόκοκκων
να αναπτύσσονται στους κατώτερους
αεραγωγούς κατά τη διάρκεια
λοίμωξης με τον ιό της γρίπης φαίνεται
να εξαρτάται από το πλούσιο σε
θρεπτικά συστατικά περιβάλλον το
οποίο εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα
αντιοξειδωτικών κατά την ιογενή
λοίμωξη. Φαίνεται επίσης να συνδέεται
με την ικανότητα των βακτηρίων να
προσαρμόζονται στο περιβάλλον
και να προστατεύονται από την
επίθεση που εξαπολύει εναντίον
τους το ανοσοποιητικό σύστημα των
ασθενών» ανέφερε η κύρια ερευνήτρια της μελέτης Μπιργκίτα Eνρίκες
Νόρμαρκ, καθηγήτρια στο Τμήμα
Μ ι κ ρ ο β ι ολο γ ί α ς , Β ι ολο γ ί α ς τω ν
Ογκων και Κυτταρικής Βιολογίας στο
Ινστιτούτο Καρολίνσκα.
Τα καινούργια ευρήματα μπορεί
να αποδειχθούν πολύτιμα σε ό,τι
αφορά την ανάπτυξη νέων θεραπειών
ενάντια στις υπερλοιμώξεις που
προκαλούνται εξαιτίας της γρίπης
και της βακτηριακής πνευμονίας.
«Το HtrA είναι ένα ένζυμο, μια
πρωτεάση, που αποδυναμώνει το
ανοσοποιητικό σύστημα και επιτρέπει
στον πνευμονιόκοκκο να διεισδύσει
στο εσωτερικό των αεραγωγών»
εξήγησε η πρώτη συγγραφέας της
μελέτης Βίκυ Σέντερ, ερευνήτρια στο
Τμήμα Μικροβιολογίας, Βιολογίας
των Ογκων και Κυτταρικής Βιολογίας
σ το Ι ν σ τ ι το ύ το Κα ρ ολ ί ν σ κα κα ι
προσέθεσε ότι «έτσι μια πιθανή
θεραπευτική στρατηγική θα ήταν η
χρήση αναστολέων της πρωτεάσης για
την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής
λοίμωξης στους πνεύμονες».
Παρότι παραμένει ακόμη αγνώστο
αν οι ασθενείς με COVID-19 είναι και
αυτοί επιρρεπείς σε τέτοιου τύπου
δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις,
οι ερευνητές πιστεύουν ότι παρόμοιοι
μηχανισμοί πιθανώς ανευρίσκονται
και σε σοβαρά νοσούντες με νέο
κορωνοϊό. «Είναι πιθανό η οξεία
λοίμωξη των πνευμόνων, ανεξαρτήτως
του αιτίου που την προκαλεί, να οδηγεί
σε διαρροή θρεπτικών στοιχείων και
αντιοξειδωτικών και τελικώς σε ένα
περιβάλλον που ευνοεί τη βακτηριακή
ανάπτυξη» κατέληξε η καθηγήτρια
Ενρίκες Νόρμαρκ.

ΤΕΝΙΣ

Με θεατές θα γίνει το
Αυστραλιανό Οπεν

Παρουσία θεατών θα πραγματοποιηθεί το Australian Open του
2021, όπως αποκάλυψε ο ισχυρός
άνδρας της Tennis Australia, Κρεγκ
Τάιλι.
Ο Αυστραλός παράγοντας επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή του τουρνουά
από τις 8 έως τις 21 Φεβρουαρίου
και τόνισε ότι η πραγματοποίηση της
διοργάνωσης θα βοηθήσει την τοπική
οικονομία, αλλά και εν γένει το άθλημα
του τένις, που έχει πληγεί από την
πανδημία.
Παράλληλα, τόνισε ότι το τουρνουά
θα πραγματοποιηθεί με θεατές στις
κερκίδες του Melbourne Park και
αποκάλυψε ότι στις 23/12 θα ξεκινήσει
η διάθεση των εισιτηρίων. Επίσης,
ο Κρέγκ Τάιλι μίλησε για τα έπαθλα,
τα οποία συνολικά θα φτάσουν τα 80
εκατ. δολάρια, ενώ οι ηττημένοι του
1ου γύρου θα πάρουν το ποσό ρεκόρ
των 100,000 δολαρίων!
«Αυτο θα είναι ένα ιστορικό
Australian Open, για πολλούς λόγους.
Για πρώτη φορά τα τελευταία 100

χρόνια, το τουρνουά θα ξεκινήσει τον
Φεβρουάριο και ανυπομονούμε να
προσφέρουμε στους παίκτες μια από
τις καλύτερες εμπειρίες που έχουν
ζήσει.
Πρέπει να εξασφαλίσουμε την όσο
το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία
τους για το τουρνουά. Η Κυβέρνηση
της Βικτώρια έχει δουλέψει πολύ
σκληρά για να μας δώσει τη δυνατότητα να διοργανώσουμε το
Australian Open το οποίο θα παίξει
μεγάλο ρόλο στην οικονομική και
πνευματική ανάταση της περιοχής της
Μελβούρνης και της Βικτώρια.
Το AO 2021 θα στηρίξει την τοπική
κοινωνία, τους προπονητές μας, τους
αγρότες μας, την εστίαση και τους
παραγωγούς κρασιού, τους μάγειρες,
τους καλλιτέχνες και θα γιορτάσουμε
όλοι μαζί αυτό το σπουδαίο αθλητικό
γεγονός, δίνοντας τη δυνατότητα σε
όσους χτυπήθηκαν απο τη πανδημία
να ανακάμψουν», είπε χαρακτηριστικά
ο CEO της Tennis Australia, Κρεγκ
Τάιλι.

Συνεχίζονται οι επιτυχίες της Ομόνοιας
Ο Απόλλωνας νίκησε τον Ερμή
με το εμφατικό 4-0 στο Τσίρειο και
ανέβηκε ξανά στην κορυφή της
βαθμολογίας με 32 βαθμούς Τα
τέρματα της ομάδας του Γιάννη
πέτυχαν οι Γιαννιώτας στο 31′, ο
Ματέι στο 35 με πέναλτνι, στο 51
ο Γιαννιώτας και στο 80 Πίττας
έγραψε το τελικό 4-0.
Νέα Σαλαμίνα και ΑΕΛ, έμειναν
στην ισοπαλία (1-1), στο στάδιο
”Αμμόχωστος” στο μεταξύ τους
παιχνίδι, στο πλαίσιο της 15ης
αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Η Α Ε Λ π ρ ο η γ ή θ η κ ε μ ε το ν
Αβραάμ στο 22′, ο Βάγκνερ όμως
στο 72′ έκανε το 1-1 για τους
γηπεδούχους, σκορ το οποίο
παρέμεινε μέχρι το τέλος.
Εύκολο βράδυ είχε η Ομόνοια
το Σάββατο η οποία πέρασε

σαν σίφουνας από το «Στέλιος
Κυριακίδης» κερδίζοντας την
Καρμιώτισσα με 5-1. Πολύ καλή
εμφάνιση από τους «πράσινους»
οι οποίοι κυριάρχησαν στο
παιχνίδι, πέτυχαν δύο τέρματα
στο πρώτο ημίχρονο και τρία
στην επανάληψη, με πέντε
διαφορετικούς σκόρερ, ενώ είχαν
και χαμένο πέναλτι.
Οι «πράσινοι» ήταν πάρα πολύ
καλοί και το κυριότερο έδειξαν σε
ακόμα ένα παιχνίδι ότι βρίσκονται
σε πολύ καλή φόρμα. Στα θετικά
καταγράφεται η παρουσία του
Τιάγκο. Ο Βραζιλιάνος μοίρασε
δύο ασιστ, πέτυχε τέρμα και έδειξε
ότι έχει ξεπεράσει για τα καλά
το θέμα με τον κορονοϊό. Ένας
καλός Τιάγκο, δίνει άλλο επιθετικό
χαρακτήρα στην Ομόνοια.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Ολυμπιακός στην κορυφή
Ο Ολυμπιακός έκλεισε το
2020 με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο και ουσιαστικά αναδείχθηκε
πρωταθλητής χειμώνα. Αυτός
ο άτυπος τίτλος είναι δικός
του, καθώς παρά το γεγονός ότι
υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες
ακόμη για να ολοκληρωθεί ο
πρώτος γύρος, οι Πειραιώτες θα
είναι σίγουρα πρώτοι μετά τις
πρώτες 13 αγωνιστικές.
Η νίκη κόντρα στην ΑΕΛ
με σκορ 5-1 έφερε τους
«ερυθρόλευκους» ξανά μόνους
πρώτους στη βαθμολογία της
S u p e r l e a g u e . Π ι ο … κα λ ή η
μοναξιά της κορυφής, είναι η
αλήθεια. Ο Άρης πάντως συνεχίζει
να ακολουθεί κατά πόδας τον
πρωταθλητή Ολυμπιακό, καθώς
είναι στη δεύτερη θέση και στο -3
(στους 32 βαθμούς η ομάδα του
Μαρτίνς, στους 29 εκείνη του
Μάντζιου). Αμφότεροι έχουν παίξει
από 12 αγώνες στο πρωτάθλημα,
ενώ στην ισοβαθμία υπερέχει ο
Ολυμπιακός λόγω της νίκης του
στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής,
ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-1 του
Παναθηναϊκού στην Τούμπα.
Πλέον, ο «Δικέφαλος του Βορρά»
βρίσκεται στην 3η θέση με 27 βαθμούς, ενώ ακολουθούν η ΑΕΚ με
23 πόντους (έπειτα από 11 ματς)
και ο Παναθηναϊκός στην 5η θέση
με 18 βαθμούς (με 13 παιχνίδια).
Ήταν ένα ντέρμπι που δεν
έγινε υπό κανονικές συνθήκες.
Γιατί; Πρώτον, ο Παναθηναϊκός

Από το ντέρμπι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στην Τούμπα
δεν ήταν αυτός που… θαύμασε ο
κόσμος του στα τρία προηγούμενα
παιχνίδια που έκανε ισάριθμες
νίκες. Έξω ο Κουρμπέλης με
οστικό οίδημα. Έξω ο Διούδης
με πόνους στη μέση λίγο πριν
τη σέντρα. Έξω τα δύο παιδιά…
θαύματα, ο Αλεξανδρόπουλος και
ο Ζαγαρίτης, λόγω τακτικής του
Μπόλονι.
Ενώ το Παροικιακό Βήμα πάει
στο τυπογραφείο, εκκρεμούν
ακόμη οι αγώνες ΠΑΣ ΓιάννιναΑστέρας Τρίπολης και ΑΕΚ-Βόλος.

Πιθανός υποβιβασμός
της Αρσεναλ

Ο Αλαν Σίρερ δεν είναι καθόλου αισιόδοξος για
την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.
Η Άρσεναλ πάει από ήττα σε ήττα, με την
ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, να έχει πραγματοποιήσει
το χειρότερο βαθμολογικό ξεκίνημα εδώ και 45
χρόνια.
Οι «κανονιέρηδες» δε σηκώνουν με τίποτα

Ο θρύλος του Ιταλικού ποδοσφαίρου Πάολο
Ρόσσι έφυγε στα 64 του
κεφάλι και ο Αλαν Σίρερ με δηλώσεις του εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την ομάδα του Λονδίνου.
Όπως τόνισε, δεν αποκλείεται η Άρσεναλ να
υποβιβαστεί στην Championship.
«Τους παρακολουθείς και δεν έχουν ούτε
φαντασία, ούτε κουράγιο να αντιδράσουν. Δεν θα
ήταν απίθανο στο τέλος της σεζόν να συμβεί κάτι
τρελό και εάν συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο, δεν
αποκλείεται να φτάσει η Αρσεναλ σε σημείο να
υποβιβαστεί», δήλωσε ο Σίρερ για την ομάδα του
Μικέλ Αρτέτα..

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

32
29
27
23
18
16
15
15
14
12
12
8
6
2

Πέθανε ο Πάολο Ρόσι

Ο Ιταλός επιθετικός, πρώτος σκόρερ του
Μουντιάλ του 1982, έφυγε από τη ζωή στα 64 του
και «βύθισε» στο πένθος τη χώρα και όχι μόνο.
Ο πρώην διεθνής επιθετικός με τα έξι γκολ που
σημείωσε από το ματς με τη Βραζιλία στη δεύτερη
φάση μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου
του 1982 Κόντρα στη Δυτική Γερμανία, οδήγησε
τη «σκουάντρα ατζούρα» στην κατάκτηση του
τρίτου της τροπαίου στην κορυφαία ποδοσφαιρική
διοργάνωση του πλανήτη. Την ίδια χρονιά, ο Ρόσι
είχε κατακτήσει τη «Χρυσή Μπάλα» της FIFA.
Συνολικά, ο Ρόσι σε 251 ματς στη Serie A είχε
103 γκολ με “νερατζούρι, “ροσονέρι”, Βιτσέντζα,
Κόμο και Περούτζια. Με τους «ατζούρι», σε 49
συμμετοχές σημείωσε 20 τέρματα.
Επίσης, ο “Παμπλίτο” το 2004 είχε επιλεγεί στη
λίστα της FIFA με τους 125 κορυφαίους εν ζωή
ποδοσφαιριστές.

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο

Save up to $40k!!

pat@rockfordhomes.com.au

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα 13ης αγωνιστικής:
Παναιτωλικός-Απόλλων
0-1
ΟΦΗ-Άρης
0-3

Ολυμπιακός-ΑΕΛ
5-1
Ατρόμητος-Λαμία (Αναβολή)
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
2-1

Office 08 8595 1092

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341
BLD 182130

ü Air Conditioning
ü Footpaths
ü Dishwasher

RZ9062-V2

Σπορ

Παροικιακό Βήμα

