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“Μαζέψτε τον
μητροπολίτη Μόρφου”
Σελ. 3

ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ ΔΙΚΗ
Εκαιγε τα στοιχεία
ο βετεράνος Σμιθ;

Ο Αυστραλός βετεράνος στρατιωτικός
Μπεν Ρόμπερτς-Σμιθ είπε σε δικαστήριο
του Σύδνεϋ ότι μπορεί να έχει καταστρέψει
έναν σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού του
υπολογιστή το 2018 καίγοντάς τον, αλλά
ισχυρίστηκε ότι “δεν το έκανε από πανικό”
εν μέσω ερευνών για τη συμπεριφορά του
στο Αφγανιστάν.
Ο κ. Roberts-Smith μήνυσε τρεις
εφημερίδες για μια σειρά άρθρων που
δημοσιεύθηκαν το 2018.
Ο βετεράνος στρατιωτικός που είχε
παρασημοφορηθεί με μετάλλια “ηρωισμού
και ανδρείας” για τη δράση του στο
Αφγανιστάν, λέει ότι δυσφημίστηκε από
δημοσιεύματα που έλεγαν οτι συμμετείχε
σε δολοφονίες άμαχων πολιτών και
αιχμαλώτων. Οταν οι δικηγόροι της
άλλης πλευράς του είπαν στο δικαστήριο
ότι έκαψε το κομπιούτερ για να κρύψει
στοιχεία που τον ενοχοποιούσαν, αυτός
είπε ότι “αυτο δεν είναι αλήθεια”. Στο
δικαστήριο ακούστηκαν επίσης ισχυρισμοί ότι ο Σμιθ επιχείρησε να εκφοβίσει
με ανώνυμες επιστολές και να κλείσει τα
στόματα μαρτύρων. Η δίκη συνεχίζεται.
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SA budget spends big on
health, construction
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ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ...

Προεκλογικό μπάτζετ
Οι μεγάλες δαπάνες για τις
κατασκευές, ένα σχέδιο για την
ψυχική υγεία και ένα κονδύλι για
το νέο Νοσοκομείο Γυναικών και
Παίδων είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του φετινού κρατικού προϋπολογισμού της Νότιας Αυστραλίας.
“Δεν πρόκειται για προεκλογικές
δαπάνες, είναι υπεύθυνος προϋπολογισμός”, είπε ο Θησαυροφύλακας
Ρομπ Λουκάς.
Το καθαρό χρέος θα φτάσει
σχεδόν τα 34 δισεκατομμύρια
δολάρια - περισσότερα από ό,τι
είχε προβλεφθεί στον περσινό
προϋπολογισμό. Ο κ. Λούκας ρίχνει
την ευθύνη για το φούσκωμα του
χρέους σε δαπάνες που έγιναν εν
μέσω της πανδημίας της Covid19.

Ένα έλλειμμα ρεκόρ 1,78 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει προβλεφθεί γι’ αυτό το οικονομικό
έτος, αλλά η κυβέρνηση μας
διαβεβαιώνει ότι είναι λίγοτερο από
ότι αναμενόταν.
Παρά την αύξηση των δαπανών
και του χρέους, ο κ. Lucas είπε ότι
η Νότια Αυστραλία ήταν σε πολύ
καλύτερη θέση από ό,τι άλλες
πολιτείες όπως η Βικτώρια και το
Κουίνσλαντ, οι οποίες δεν θα
επιστρέψουν στο πλεόνασμα όσο
γρήγορα θα επιστρέψει η ΝΑ.
Τα έγγραφα του προϋπολογισμού
περιγράφουν ότι το νέο Νοσοκομείο
Γυναικών και Παίδων εκτιμάται ότι
θα κοστίσει 1,95 δισεκατομμύρια
δολάρια και θα ολοκληρωθεί έως το

2026, με τους ασθενείς να γίνονται
δεκτοί το 2027 - ένα χρόνο αργότερα
από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.
Το τελικό κόστος του κτιρίου
- το οποίο θα βρίσκεται δίπλα στο
Royal Adelaide Hospital και θα
φιλοξενήσει 500 χώρους θεραπείας
- θα επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή
Υποδομών Ν.Α.
Το μπάτζετ περιλαμβάνει 20
κρεβάτια ψυχικής υγείας για τους
ηλικιωμένους στο νοσοκομείο Modbury που θα κοστίσει 48 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τέσσερα
χρόνια, ενώ μια εγκατάσταση
16 κρεβατιών θα κατασκευαστεί
στα βόρεια προάστια και θα
λειτουργεί 24 ώρες ως “μονάδα
σταθεροποίησης κρίσεων” που θα

στοιχίσει 33,1 εκατομμύρια δολάρια.
Το εκτιμώμενο κόστος του
αυτοκινητο-διαδρόμου ΒορράΝότου είναι τώρα $9,9 δισ. - $1 δισ.
περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί στον τελευταίο προϋπολογισμό - με το νέο κόστος να
βασίζεται στην αύξηση του αριθμού
των λωρίδων της σήραγγας από
δύο σε τρεις για να διαχειρίζεται
μεγαλύτερους όγκους κυκλοφορίας.
Ως μέρος της συνολικής δαπάνης
σε υποδομές, είναι η επιβεβαίωση
ότι θα κατασκευαστεί ένα νέο
γυμνάσιο των τάξεων 7 έως 12
ετών με 1.200 θέσεις στο Rostrevor,
με κόστος $84,4 εκατομμύρια τα
επόμενα τρία χρόνια.

Πέθανε εν αναμονή
μετακόμισης

Μια ηλικιωμένη γυναίκα, η Μαρλίν
Grobel πέρασε τους τελευταίους δύο
μήνες της ζωής της πακετάροντας
τα υπάρχοντά της στο σπίτι της, αφού
της είπαν ότι θα κατεδαφιστεί για να
καταργηθεί μια διασταύρωση τρένων
και να αναβαθμιστεί ο δρόμος Brighton
Road στο Hove. Ο Υπουργός Μεταφορών
Κόρι Γουίνγκαρντ ανακοίνωσε τον Ιούνιο
του 2019 ότι είχαν εξασφαλιστεί 171
εκατομμύρια δολάρια για την ολοκλήρωση
του έργου όμως στο νέο μπάτζετ της
Κυβέρνησης το έργο φαίνεται να έχει
εγκαταλειφθεί. Αρκετοί από τους ένοικους
του οικιστικού συγκροτήματος είχαν
ήδη φύγει από τα σπίτια τους πριν γίνει
γνωστή η ακύρωση του έργου. Η κόρη
της Μαρλίν, Μισέλ Grobel, είπε ότι “χωρίς
αμφιβολία” το άγχος της μετακίνησης από
το σπίτι που έμενε 30 χρόνια συνέβαλε
στο θάνατό της. Πέθανε στις 4 Μαρτίου.
Η Κυβέρνηση είπε ότι οι ένοικοι θα
βοηθηθούν τώρα να επιστρέψουν στα
σπίτια τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα φάνηκε πολύ τυχερή όταν ένα δέντρο έκοψε το σπίτι της στη μέση, εν μέσω κακοκαιρίας που σημειώθηκε σε όλη τη Νότια
Αυστραλία τις τελευταίες δυο βδομάδες. Ο ανώτερος αξιωματούχος του Γραφείου Μετεωρολογίας Simon Timcke δήλωσε ότι τμήματα των λόφων
της Αδελαΐδας, κατέγραψαν δυνατούς ανέμους που κινούνταν με ταχύτητα πάνω από 90 χιλιόμετρα την ώρα. Πληρώματα της Υπηρεσίας Εκτάκτου
Ανάγκης, κλήθηκαν στο πιο πάνω σπίτι στο Aldgate, στα βουνά της Αδελαΐδας, το βράδυ της Πέμπτης για να σώσουν μια 82χρονη γυναίκα που
παγιδεύτηκε εντός του σπιτιού. Χρειάστηκαν προσπάθειες μισής περίπου ώρας για να την ελευθερώσουν. - Oι φωτογραφίες του ABC

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Γερό χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα

Σαράντα άτομα από ττη
Νότια Αυστραλία συνελήφθησαν
την Τρίτη μετά αππό μεγάλη
αστυμνομική Επιχείρηση.
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο
αριθμό συλλήψεων για οργανωμένο έγκλημα σε μια μέρα
στην ιστορία της Πολιτείας, σύμφωνα με την αστυνομία της SA.
Άλλα 33 άτομα συνελήφθησαν από τότε που ξεκίνησε η
κοινή επιχείρηση εναντίον της
μαφίας και των μοτοσικλετιστών
του υπόκοσμου με την Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία
τον Φεβρουάριο του 2020.
Ο Βοηθός Επίτροπος της
Αστυνομίας της Ν.Α. Πίτερ
Χάρβεϊ δήλωσε ότι 460 αστυνομικοί ερεύνησαν 80 εγκαταστάσεις, κυρίως σε σχέση με την

παράνομη συμμορία μοτοσυκλετιστών Comancheros.
Οι κατηγορούμενοι κατηγορήθηκαν για αδικήματα όπως
συνωμοσία για δολοφονία, διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση
όπλων και κατοχή και ξέπλυμα
χρήματος.
“Το οργανωμένο έγκλημα,
ιδίως η παράνομη ομάδα μοτοσικλετιστών, αφορά τη βία, τα
ναρκωτικά και την παραβίαση
του συστήματος”, δήλωσε ο Επίτροπος Harvey (φωτογραφία).
“Όσο καιρό περνάτε με
την οικογένειά σας, αυτοί τον
ξοδεύουν να σκεφτούν πώς να
μας εξαπατήσουν - πώς να σας
νικήσουν. Έτσι, είναι ένα μεγάλο
πλήγμα, όχι το πρώτο, ούτε το
τελευταίο, θα είναι αμείλικτο.

“Πολλοί από τους συλληφθέντες
οδηγήθηκαν στο τοπικό δικαστήριο αμέσως την επόμενη
ημέρα για να παραπεμφθούν σε
κανονική δίκη αργότερα.
Επιδρομές της αστυνομίας
έγιναν σε διάφορα σημεία
της Αδελαΐδας, όπως το Two
Wells και το Mount Barker. Οι
επιδρομές της αστυνομίας θα
συνεχίσουν.
Ανάμεσα στα παράνομα
ευρήματα της αστυνομίας, είναι
δυο εκατομμύρια δολλάρια,
πολυτελή αυτοκίνητα, βάρκες,
μοτοσικλέτες, χρυσαφικά και
όπλα.
Επίσης, βρέθηκαν κατασχέθηκαν 90 κιλά μεταμφεταμίνες,
50 λίτρες “φάντασι”, 350 κιλά
κάναβη και 10,000 χαπάκια

έκστασι. Η αστυνομία είπε ότι
ένα βιομηχανικού επιπέδου
χημικό εργαστήρι που ανεκαλύφθη, θα μπορούσε να παράξει
αξίας $25 εκατομμυρίων μεταμφεταμίνων τη βδομάδα.

Επίκαιρη Σάτιρα
Ευθανασία...
Ακόμα ένα γεγονός μεγάλης σημασίας,
θάναι η αναγνώριση της ευθανασίας!
Ο Χάρος θα ξεκουραστεί απ’ τα πολλά τα βάρη,
γιατί θάναι αμέτρητοι εις το εξής οι Χάροι!..
Και θα πηγαινοέρχονται σ’ αυτόν που υποφέρει,
όχι σαν πρώτα με σπαθί, μα μ’ ένεση στο χέρι!..
Και την ψυχή θα βγάζουνε - αχ, πως να το τονίσω;
Αντί από το στόμα μας, παράνομα από πίσω!
Και θα μας στέλνουν άρρωστους κι αγιάτρευτους στον Αδη
ενόσω το καντήλι μας θάχει ακόμα λάδι!..
Πριν πάρουν τέτοια απόφαση μικρά, μεγάλα Κράτη,
τον όρκο ας κρατήσουνε τ’ αθάνατου Ιπποκράτη!..
Τάκης Λαβίθης
(Αναδημοσιεύεται από την έκδοση
Σεπτεμβρίου 1996 του Π. Βήματος)
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Βήμα των
Αναγνωστών

Η πόλις και ο αστεροειδής Wuhan

GREEK TRIBUNE, BOX 330,
FULHAM GARDENS, S.A. 5024

Φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές
Η Νορβηγία είναι η µεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη
στην παραγωγή πετρελαίου
και φυσικού αερίου. Αν και η
Νορβηγία δεν είναι µέλος της
Ε.Ε., θα µπορούσε να αποτελέσει
παράδειγµα προς µίµηση στον
το µ έ α τ η ς π ρ ο ώ θ η σ η ς τ η ς
υδροηλεκτρικής ενέργειας. Τα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν
ξεπεράσει σε πωλήσεις τα υβριδικά και τα παραδοσιακά αυτοκίνητα, αφού γύρω στο 50% των
νορβηγικών ιδιωτικών οχηµάτων
είναι πλέον ηλεκτροκίνητα.
Η Νορβηγία έχει θέσει ως
βασικό στόχο την παραγωγή
µηδενικών ρύπων µέχρι το
2025, την ίδια στιγµή που η Ε.Ε.
στοχεύει στην κλιµατική ουδετερότητα µέχρι το 2050. Για να
µπορέσει όµως η κυβέρνηση της
µικρής σκανδιναβικής χώρας των
5 εκατοµµυρίων κατοίκων περίπου
να πετύχει αυτόν το στόχο,
προσφέρει κίνητρα στους πολίτες.
Οι Νορβηγοί ιδιοκτήτες
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων
απαλλάσσονται από τον Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας και τους
φόρους διοξειδίου του άνθρακα
και οξειδίου του αζώτου που
ε π ι β ά λ λ ο ν τ α ι σ ε κ α τ όχο υ ς
οχηµάτων που χρησιµοποιούν
φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
Ε π ι π ρ ό σ θ ε τα , µ πο ρ ο ύ ν ν α
περνούν τα διόδια χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, να χρησιµοποιούν τις ειδικές λωρίδες
λεωφορείων για αποφυγή της
πυκνής κυκλοφοριακής κίνησης,
αλλά και να µεταφέρουν δωρεάν
τα οχήµατά τους µε νορβηγικά
πλοία.
Σύµφωνα µε στοιχεία της
εφηµερίδας «Οικονοµική Καθηµερινή», το νορβηγικό κοινοβούλιο
αποφάσισε πρόσφατα τη θέσπιση
κανονισµού για κυκλοφορία
µόνο καινούργιων ηλεκτρικών
οχηµάτων µέχρι το 2025. Αυτή
η απόφαση βρίσκει σύµφωνη
τη συντριπτική πλειοψηφία
των Νορβηγών, οι οποίοι εµπιστεύονται τις περιβαλλοντικές
προτάσεις της κυβέρνησης.
Σε µια άλλη χώρα τώρα, τη
µεγαλύτερη οικονοµική δύνα-µη
της Ε.Ε., τη Γερµανία, σχεδιάζονται εδώ και κάποια χρόνια
τρένα µε κυψέλες υδρογόνου.
Η Γερµανία έχει θέσει ως στόχο
τη σταδιακή αντικατάσταση
όλων των πετρελαιοκίνητων
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τρένων της γερµανικής εταιρείας
σιδηροδρόµων Deutsche Bahn
µέχρι το 2024.
Εµπνευστής αυτής της πρωτοποριακής ιδέας είναι γαλλική
εταιρεία, η οποία σχεδίασε τα
γρήγορα τρένα TGV στη Γαλλία.
Η κίνησή τους θα επιταχύνεται
εξ ολοκλήρου µε υδρογόνο,
µπαταρία ή ηλεκτρικό ρεύµα
που θα διοχετεύεται από υπερυψωµένα καλώδια και θα αναπτύσσουν ταχύτητα µέχρι 160
χιλιόµετρα ανά ώρα καλύπτοντας
µια απόσταση µέχρι 600 χλµ.
χωρίς ανεφοδιασµό.
Η νέα επαναστατική τεχνολογία
στις δηµόσιες µεταφορές µπορεί
να είναι ακριβή, αλλά η συνεχής
µόλυνση του περιβάλλοντος µάς
επιβάλλει να εφαρµόσουµε πιο
φιλικές και αθόρυβες λύσεις που
θα προστατεύουν τους κατοίκους
από την ηχορύπανση.
Ενδεικτική είναι επίσης η
χρήση καυσίµων τελευταίας
τεχνολογίας στα καινούργια
τρένα, τα οποία είναι εφοδιασµένα
µε κυψέλες οι οποίες παράγουν
ηλεκτρισµό σε συνδυασµό υδρογόνου και οξυγόνου, αφήνοντας
ως υποπροϊόντα στο περιβάλλον
µόνο ατµό και νερό.
Όπως στη Νορβηγία έτσι και
στη Γερµανία, οι πολίτες έχουν
αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία
των κεντρικών κυβερνήσεων,
έχοντας ψηλά στη συνείδησή τους
τον περιορισµό της κλιµατικής
αλλαγής. Τόσο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όσο και τα υδροκίνητα
τρένα θα φέρουν ριζικές αλλαγές
στον τοµέα των σύγχρονων
µεταφορών.
Ευελπιστούµε ότι στο άµεσο
µέλλον θα ευαισθητοποιηθούν
κι άλλες χώρες, ιδιαίτερα οι πιο
ρυπογόνες και θα παραδειγµατιστούν από τα πιο πάνω
παραδείγµατα. Η προστασία
του περιβάλλοντος µάς αφορά
όλους και θα πρέπει να συνειδ η τοπο ι ή σ ο υ µ ε ότ ι α ν δ ε ν
λάβουµε άµεσα µέτρα για
προστασία του πλανήτη, οι
ασθένειες και οι πανδηµίες
θα αυξάνονται συνεχώς και οι
άνθρωποι θα ταλαιπωρούνται µε
αναπνευστικά και άλλα σοβαρά
προβλήµατα υγείας..

ΜΕΡΟΣ Β
Ο αστεροειδής Wuhan βρίσκεται
λίγα λεπτά της μοίρας απόσταση από τον
Αιγόκερω, και εισέρχεται πλήρως στο ζώδιο,
μερικές ώρες αργότερα στις 8-1-2020, και
ώρα Wuhan 21,45. Ο αστεροειδής εισέρχεται
στον Αιγόκερω αγκαλιά με τον νότιο δεσμό του
Ερμή, ενώ τον περιμένει και ο νότιος δεσμός
της σελήνης, να αρχίσουν να κάνουν σύνοδο.
Η πόλη Wuhan είναι η μεγαλύτερη πόλη της
κεντρικής Κίνας, και είναι από τον 3 μχ αιώνα
ένα κέντρο εγχώριου εμπορίου. Στον νότιο
δεσμό του Ερμή βρίσκονται εγκλωβισμένες,
όλες οι απατεωνιές των ανθρώπων, οι
πονηριές, και οι εξαπατήσεις με την χρήση
των ΜΜΕ, η πλύση εγκεφάλου, και γενικά οι
λάθος χρήσεις του νου. Μερικοί υποθέτουν
πως η επιδημία του κοροναϊού που ξεκίνησε
από την πόλη Wuhan, ήταν εκδήλωση των
νοητικών αμαρτιών των ανθρώπων. Έτσι
ιός πιθανότατα να δημιουργήθηκε από τα
αρρωστημένα μυαλά των ανθρώπων, σε
κάποιο εργαστήριο, και μπορεί να το έκαναν
για να μας στερήσουν την ελευθερία μας,
και την ελευθερία του λόγου. Ενδέχεται ο
ιός να δημιουργήθηκε για να επιβληθούν
οι κυβερνητικές ελίτ, και πολλές φορές οι
οικογενειο-κρατίες στην πολιτική. Παράδειγμα
οικογενειοκρατίας η Ελλάδα. Ο αστεροειδής
Wuhan στους χάρτες σημειώνεται με τρία
γράμματα WUH. Η είσοδος του αστεροειδή
στον Αιγόκερω φαίνεται πως λειτουργεί σαν
οιωνός. Μπήκε στον Αιγόκερω αρχές του
2020, και έμεινε εκεί μέχρι τον Νοέμβριο που
έγιναν οι Αμερικανικές εκλογές. Ο αστεροειδής
Wuhan κάνει 4.09 χρόνια για να ολοκληρώσει
μία περιστροφή γύτω από τον ήλιο. Άρα μένει
σε κάθε ζώδιο περίπου 4 μήνες. Ο Ερμής και η
σελήνη είναι εκφραστές της τέταρτης ακτίνας,
η οποία έρχεται σε εκδήλωση από το 2025.
Τα φαινόμενα του 2020 στον Αιγόκερω, είναι
η αρχή, δηλ το προμήνυμα της παγκόσμιας
διαμάχης που θα ακολουθήσει μέχρι που να
επιτευχθεί η αρμονία. Η τέταρτη ακτίνα θα
πιέσει προς την ένωση καρδιάς και νου για να
επιτευχθούν ιο στόχοι της.
Η εσωτερική σύγκρουση η οποία είναι
κυρίως διαμάχη μεταξύ του συναισθήματος

και της νόησης, είναι η πηγή κάθε
ασθένειας, και αυτό δημιουργεί ένα αδύνατο
ανοσοποιητικό σύστημα, με πύλες ανοιχτές
στις λοιμώξεις και τις ασθένειες. Στις 22-12020 έχουμε σύνοδο αστεροειδούς Wuhanνοτίου δεσμού της σελήνης, και στις 23-1-2020
ανακοινώνεται πως ξεκινάει απαγόρευση
της κυκλοφορίας στην πόλη Wuhan, και σε
άλλες πόλεις της επαρχίας Hubei.Πολλοί όμως
επιστήμονες διαφώνησαν με την απαγόρευση
κυκλοφορίας=lockdown.
Toν Μάρτιο έχουμε σύνοδο Wuhan-ΔίαΠλούτωνα, και η απαγόρευση επεκτείνεται.
Και έτσι το lockdown εφαρμόζεται σε όλον τον
κόσμο ως πολιτικό μέτρο. Στις 11 Σεπτεμβρίου
του 2001 είχαμε σύνοδο Δία-Wuhan, και την
πτώση των δίδυμων πύργων στην Νέα Υόρκη.
Πολλοί πολιτικοί αναλυτές είχαν
συνδέσει την περίοδο του covid-19 με την
πτώση των δίδυμων πύργων, καθώς είχαμε
για πρώτη φορά την εφαρμογή πολιτικών
μέτρων στις μετακινήσεις, στην αύξηση
τρομολαγνείας, την αύξηση ελέγχου, και τη
αύξηση της παρακολούθησης με κάμερες.
Στα μέσα Οκτωβρίου έχουμε σύνοδο WuhanΠλούτωνα-και Κρόνου. Τότε ολοκληρώνεται η
δίκη της χρυσής αυγής, ενώ τα Τουρκικά μη
επανδρωμένα αεροσκάφη, πα ρακολουθούν
με τους αισθητήρες τους επίμονα την Σκύρο,
που είναι το προπύργιο της Ελληνικής
αεράμυνας του Αιγαίου. Στις ΗΠΑ ο Τραμπ
βρίσκεται σε μια δικού του τύπου εκστρατεία
αποτρομοκράτησης του λαού, και προώθησης
του φαρμάκου για τον κοροναϊό αντί του
εμβολίου, στάση για την οποία κατηγορείται.
Όταν υπάρχει φάρμακο για μία ασθένεια,
νομικά,δεν μπορεί ο εμβολιασμός να γίνει
υποχρεωτικός. Οι Κινέζοι από τον Αύγουστο
του 2020 δεν είχαν κανένα θετικό τεστ covid.
Στις 12 Οκτωβρίου βρέθηκαν 12 ασθενείς,
και ξεκίνησαν να κάνουν 9.000.000 τεστ.
Στις 12 Οκτωβρίου όμως γίνεται η ακριβής
σύνοδος Wuhan με τον Πλούτωνα. Ακολουθεί
η σύνοδος Wuhan με τον Κρόνο στις 28
Οκτωβρίου, που κατά μία παράξενη
αλληλουχία είναι η εθνική γιορτή της
Ελλάδας. Και βλέπουμε να εγκαθιδρύεται μία
κατάσταση στο Αιγαίο και την Κύπρο από

τον Κρόνιο Ερντογάν. Τι άραγε είναι αυτό
που φέρνει τον αστεροειδή Wuhan να έχει
τόσο έντονη παρουσία στα γεγονότα της γης
το 2020; Ο αστεροειδής Wuhan συμμετείχε
σε σύνοδο με τον Πλούτωνα και τον Κρόνο,
το 783, και το 1518 μχ. Αλλά και στις δύο
αυτές περιπτώσεις έμεινε μαζί τους μόνον 2
εβδομάδες. Γιατί το 2020 έμεινε κοντά τους
για 11 μήνες, και έκανε μαζί τους 3 συνόδους;
Ο πρώτος σχηματισμός που εντυπωσίασε
είναι ο αστεροειδής Hygeia=Υγιεία, που
σχετίζεται με την υγιεία, σε όψη αντίθετη με
τον άρη, καθώς και οι δύο πέρασαν από την
περιοχή του αστέρα Algol του Ταύρου. O
Algol αναμιγνύει τον φόβο, την διαμάχη και
την άκρα άρνηση. O Algol βρίσκεται στον
αστερισμό του Περσέα. Ο Περσέας ή ταν
αυτός που σκότωσε την Μέδουσα κόβοντας
το κεφάλι της, το οποίο η θεά Αθηνά το έβαλε
στην ασπίδα της. Όταν οι άνθρωποι κοίταζαν
την Μέδουσα, πέτρωναν από τον φόβο.
Και ο κοροναϊός μας προξενεί σήμερα
φόβο. Ο αστεροειδής Υγιεία το 2019, πέρασε
μέσα από τον Ταύρο. Στα τέλη του 2019 η
υγιεία εισήλθε στην περιοχή του Algol και
αμέσως είχαμε την εμφάνιση του κοροναϊού.
Ο Κένταυρος Χείρων είναι ένας άλλος
παράγοντας της υγιείας. Την ίδια στιγμή
που ο κοροναϊός εμφανίσθηκε, η μαύρη
σελήνη ήρθε σε σύνοδο με τον Κένταυρο
Χείρων. Ο Αlgol και η μαύρη σελήνη που
συνδέονται με δύο από τους θεραπευτές
υγιεία και Χείρωνα, δείχνει ότι βρισκόμαστε
σε σοβαρή κατάσταση, και ο κόσμος
βρίσκεται κλειδωμένος με μία κατάσταση
φόβου. Στις αρχές Ιανουαρίου 2021 είχαμε την
σύνοδο Κρόνου-Πλούτωνα, ένα γεγονός που
πραγματοποιείται μία φορά στα 36 χρόνια. O
Kρόνος αντιπροσωπεύει τον συλλογικό φόβο,
ενώ ο Πλούτωνας τον θάνατο. Όταν οι δύο
αυτοί πλανήτες συναντηθούν, μπορούν να
προκαλέσουν παγκόσμιο φόβο και θάνατο.
ΤΕΛΟΣ
Δημήτρης Θεοδωρίδης
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Η δουλειά του τσοπάνη είναι η πρώτη
που έκανε ο προϊστορικός άνθρωπος
όταν άρχισε να εξημερώνει ζώα για
τις ανάγκες του, πως χάρη σ’αυτήν τη
δουλειά κατάφερε ο άνθρωπος να βγει
από τις σπηλιές και να δημιουργήσει
πολιτισμό, πως χάρη στη δουλειά του
τσοπάνη ο άνθρωπος εξασφαλίζει επί
αιώνες τη σημαντικότερη τροφή του
που είναι το κρέας και τα γαλακτοκομικά
προιόντα, πως χάρη στο μαλλί των
ζώων του τσοπάνη καταφέρνει για να
έχει ρούχα για να ντύνεται,ρουχισμό
για το σπίτι του, ποδήματα για να μην
περπατάει ξιπόλητος και πως αυτή είναι
μια πολύ δύσκολη και απαιτητική δουλειά
που μόνο έξυπνοι και ικανοί άνθρωποι
μπορούν να την κάνουν.
Άρα, λοιπόν, το να είναι κάποιος
τσοπάνης είναι τίτλος τιμητικός που
σέρνει πίσω του μεγάλη και βαριά
ιστορία και παράδοση. Εάν μελετήσουμε
τον τρόπο ζωής τους θα μάθουμε πολλά
για την ιστορία και την παράδοση μας.
Στους βοσκούς και στα βουνά είναι οι
ρίζες και τα θεμέλια μας. Ακόμη και
σήμερα οι βοσκοί αποτελούν ένα
σημαντικό δυναμικό με μεγάλη συμβολή
στην κοινωνική, οικονομική,πολιτική και
πολιτιστική ζωή της σύγχρονης Ελλάδας.
Αν ανατρέξουμε στη ζωή ή στις άλλες
κοινωνικές εκδηλώσεις των τσοπάνηδων
περασμένων δεκαετιών, θα διακρίνουμε
μουσικές, γλώσσα, λόγο, συνήθειες,
χορούς, ήθη και έθιμα που καθόρισαν
τον πολιτισμό μας. Τα ορεινά και φτωχά
τοπία υπήρξαν πραγματικό βασίλειο

Ο Τσομπάνης

τσακάλια και ζωοκλέφτες. Από τα
τσοπανόσκυλα, άλλα έμεναν στο μαντρί
για να το φυλάνε κι άλλα ακολουθούσανε
το κοπάδι όλη μέρα στη βοσκή του.Η
κλίτσα του τσοπάνη. Τσοπάνης χωρίς
κλίτσα δεν υπήρξε. Η κλίτσα ήταν το
αχώριστο ραβδί του τσοπάνη, αλλά και
η φλογέρα. Η φλογέρα ήταν και αυτό
ένα πανάρχαιο γλυκό μουσικό όργανο
που το έπαιζε ο δεξιοτέχτης τσοπάπης
και η γλυκιά μελωδία της ακούγονταν
από πολύ μακριά. Γι’αυτό το να είναι
κάποιος τσοπάνης είναι τίτλος τιμητικός
και αξιοζήλευτος που σέρνει πίσω του
μεγάλη και βαριά ιστορία και παράδοση.
Στην Π.Διαθύκη, ο Αβραάμ, ο
Γενάρχης των Εβραίων κι εκλεκτός του
θεού δεν ήταν παρά ένας τσοπάνης,
όπως κατοπινά ο βασιλιάς Δαβίδ,
πρόγονος του Χριστού, κι ένα σωρό
άλλα βιβλικά πρόσωπα. Στα Ευαγγέλια,ο
ίδιος ο Χριστός επέλεξε για τον εαυτό
του τον τίτλο του Ποιμένα. Στο Ευαγγέλιο
του Ιωάννη λέγει ο Χριστός.Εγώ είμι
ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός
την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των
προβάτων. Το θέλημα του Θεού χάρισε
στους τσοπάνηδες το προνόμιο να είναι
οι πρώτοι που προσκύνησαν στη φάτνη
της βηθλεέμ το νεογέννητο Χριστό.
Πρώτα οι τσοπάνηδες και ύστερα οι
Μάγοι με τα δώρα.
(Με στοιχεία από ομιλία του Βαγγέλη
Μητράκου στη Νυμφασία Αρκαδίας στις
21-8-2018)
Δήμητρα Παπάζογλου
Αδελαϊδα

Α. Καραγιάννης
ΚΥΠΡΟΣ
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της ζωής των τσοπαναρέων. Πάνω στα
βουνά χιλιάδες γιδοπρόβατα, έβοσκαν
το πουρνάρι, το σφεντάρι, την κουμαριά,
τη σμυρνιά, τη θρούμπη και άλλους
θάμνους γεμίζοντας με το τραγούδι από
τα τροκάλια και τα βελάσματά τους τη
φύση. Κοντά τους, άγρυπνος φρουρός,
προστάτης και καθοδηγητής, ο τσοπάνος
ντυμένος παλιότερα με τη φουστανέλα
ή την πουκαμίσα, το γελέκι, το σιλάχι
τις χοντρές κάλτσες τις υφαντές και τα
τσαρούχια ή τα γουρνοτσάρουχα.Το
βράδυ που τελείωναν τις δουλειές τους
με τα ζωντανά στο μαντρί, τυλίγονταν με
την τραούσα κι έπεφταν στο καλύβι τους
και κοιμόντανε.
Άλλοτε πάλι,όταν νυχτοβόσκανε έξω
στα βοσκοτόπια,κοιμούντανε καταγής
πάλι τυλιγμένοι με την τραούντα. Αυτή
δηλαδή, ήτανε και κρεβάτι και σκέπασμα
για τον τσοπάνη. Απαραίτητη για τον
τσοπάνη ήτανε και μια τσάντα πέτσινη
με δύο θήκες και κρεμαστή με λουρί
στον ώμο ή το ταγάρι κρεμαστό στον
ώμο. Μέσα σ’αυτή τη σκληρή ερημιά
της ζωής του, ο παλιός τσοπάνης, είχε
πιστούς, αγαπημένους και αφοσιωμένους φίλους και συντρόφους τα
τσοπανόσκυλα. Τα τσοπανόσκυλα ήταν
αχώριστοι σύντροφοι του κοπαδιού και
του τσοπάνη ιδιαίτερα στα παλιότερα
χρόνια που υπήρξαν στα βουνά λύκοι.

Mετανάστες!

Μετανάστες! Τα αιώνια τα θύματα!
Πα’ στη νιότη τους με βάρκα την ελπίδα
με τα πρώτα τους τ’ αβέβαια τα βήματα
ξένη γη βρήκαν και κάνανε πατρίδα...
Χρόνια δύσκολα μα δούλεψαν σκληρά
και κατάφεραν να χτίσουν τη φωλιά τους
χίλια βάσανα κι η μόνη τους χαρά
ν’ αβγαταίνει και να ζη η φαμελιά τους.
Πρώτη έγνοια να σπουδάσουν τα παιδιά
να τα κάνουνε γιατρούς και δικηγόρους,
αντιπάλεψαν την κάθε αναποδιά
σε γραμμάτια λευκά με δίχως όρους...
Ομως φύγανε, περάσανε τα χρόνια
μα καιρός δεν περισσεύει να σταθούν,
τώρα πρέπει να ξευγάλουν τα εγγόνια
κι έχουν όλο τον καιρό ν’ αναπαυτούν...
Μα τους πρόλαβαν τα μαύρα γηρατειά
και μαζί γιατροί - νοσοκομεία,
μια ζωή όλη γεμάτη ξενητειά
ως το τέλος και απόλαυση καμμία...
Μετανάστες! Τα αιώνια τα θύματα,
μένουν τώρα τα ονόματα στα μνήματα!
Γιάννης Εσκιτζής - Μελβούρνη

Πολιτική
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ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΑΤΟ
Με το βλέμμα στραμένο στην Κίνα και Ρωσία

Η κλιμάκωση των πολεμικών
προετοιμασιών απέναντι
στην Κίνα και τη Ρωσία και η
ανάγκη προσαρμογής της
λυκοσυμμαχίας σε αυτή τη νέα
πραγματικότητα της ανόδου
της Ασιατικής χώρας, που
περιγράφεται και αναλύεται
στην ατζέντα «ΝΑΤΟ 2030»,
βρέθηκαν στο επίκεντρο της
Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ,
που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη βδομάδα στις
Βρυξέλλες.
Στο κοινό ανακοινωθέν που
εξέδωσαν μετά τη σύνοδό τους,
οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ
καταδίκασαν τις «συστημικές
προκλήσεις» εκ μέρους της
Κίνας, υιοθετώντας πολεμική
φρασεολογία. «Οι δεδηλωμένες
φιλοδοξίες της Κίνας και η
δυναμική στάση της συνιστούν
συστημικές προκλήσεις για τη
διεθνή, βασιζόμενη σε κανόνες,
τάξη και για τους τομείς που
σχετίζονται με την ασφάλεια
της συμμαχίας», σημειώνεται
στο τελικό ανακοινωθέν, περιγράφοντας την ανησυχία της
λυκοσυμμαχίας για την άνοδο
της Κίνας.
Συγκεκριμένα, καθώς η Κίνα,
αμφισβητεί ανοιχτά πλέον την
αμερικανική πρωτοκαθεδρία
στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα,
ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο
Μπάιντεν, κάλεσε τους άλλους
ηγέτες να αντισταθούν στον
«αυταρχισμό» και την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της
Κίνας.
Σε αυτό το πλαίσιο ξεκαθάρισε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί
βασικό εργαλείο στην προσπάθεια της χώρας του για
ανάσχεση της «κινεζικής απειλής», χαρακτηρίζοντας «ιερή
υποχρέωση» για τις ΗΠΑ το
αμοιβαίο αμυντικό σύμφωνο
της Συμμαχίας. «Θέλω όλη
η Ευρώπη να ξέρει ότι οι
ΗΠΑ είναι εδώ. Το ΝΑΤΟ είναι
κρίσιμης σημασίας για εμάς»,
είπε ο Μπάιντεν.
Στο ίδιο μήκος κύματος,
ο γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ,
επισήμανε ότι η αυξανόμενη
στρατιωτική παρουσία της
Κίνας, από τη Βαλτική μέχρι
την Αφρική, σημαίνει ότι η
Συμμαχία θα πρέπει να είναι
π ρ ο ε το ι μ α σ μ έ ν η . « Η Κ ί ν α
έρχεται πιο κοντά μας. Τους
βλέπουμε στον κυβερνοχώρο,
βλέπουμε την Κίνα στην Αφρική,
αλλά βλέπουμε επίσης την Κίνα
να επενδύει υπερβολικά σε
δικές μας, κρίσιμες υποδομές»,
είπε, αναφερόμενος στα λιμάνια

και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.
«Πρέπει να απαντήσουμε μαζί
ως συμμαχία», υπογράμμισε.
Την ίδια ώρα πάντως, ο
Στόλτενμπεργκ έκανε σαφές
ότι η Ρωσία δεν αναμένεται
να φύγει από το στόχαστρο
του ΝΑΤΟ, δεδομένης και της
στενής συνεργασίας που
αναπτύσσει η Μόσχα με το
Πεκίνο. Όπως είπε, η σχέση
της Συμμαχίας με τη Ρωσία
βρίσκεται στο χαμηλότερο
σημείο από τον Ψυχρό Πόλεμο.
«Οι επιθετικές ενέργειες της
Μόσχας αποτελούν απειλή για
την ασφάλειά μας. Το ΝΑΤΟ
παραμένει προσηλωμένο στη
διπλή προσέγγιση άμυνας και
διαλόγου. Θα διατηρήσουμε
τις άμυνες μας ισχυρές, ενώ
παραμένουμε έτοιμοι να μιλήσουμε», πρόσθεσε.
Σε αυτό το πνεύμα, στο
κοινό ανακοινωθέν σημειώνεται
ότι «όσο η Ρωσία δεν δείχνει
ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο και
δεν σέβεται τις διεθνείς υποχρεώσεις και ευθύνες της, δεν

μπορεί να υπάρξει επιστροφή
στην κανονικότητα», ενώ για
την Κίνα, το ΝΑΤΟ εκφράζει
«ανησυχία» για τις δεδηλωμένες
φιλοδοξίες του Πεκίνου και
την ανάπτυξη του πυρηνικού
οπλοστασίου της χώρας αυτής,
γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζει
«συστημικές προκλήσεις» για τη
διεθνή τάξη.
Κατά τα άλλα, τη σύνοδο
απασχόλησε το Αφγανιστάν,
όπου σύμφωνα με τον Στόλτενμπεργ, δεν έχει ακόμη
αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση του διεθνούς αεροδρομίου της
Καμπούλ, αφού ολοκληρωθεί η αποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων από το
Αφγανιστάν. Είπε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν βασικό ρόλο
εκεί. Επίσης, συζητήθηκε το
θέμα του Ιράν, και στο τελικό
κείμενο καλείται το Ιράν να
σταματήσει όλες τις πυραυλικές δραστηριότητές του.

ΑΓΓΛΟ-ΡΩΣΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΣΤΗ Μ. ΘΑΛΑΣΣΑ

Ρωσικά πολεμικά πλοία του
στόλου της Μαύρης Θάλασσας
ανέκοψαν την πορεία πλεύσης
του βρετανικού αντιτορπιλικού
«Defender» που παραβίασε
τα χωρικά ύδατα της Ρωσίας
κοντά στην Κριμαία. Ρωσικό
πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές, ενώ ένα
βομβαρδιστικό Su-24M έριξε
βόμβες στην πορεία πλεύσης
του πλοίου, ανακοίνωσε το
ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Το βρετανικό υπουργείο
Άμυνας διέψευσε τις αναφορές
της Μόσχας για ρίψη προειδοποιητικών πυρών και είπε
ότι “μάλλον οι Ρώσοι έκαναν
γυμνάσια”.
Πάντως το ρωσικό υπουργείο ανακοίνωσε ότι το βρετανικό πλοίο εγκατέλεψε τα
ρωσικά ύδατα ενώ ο άγγλος
πρέσβυς στη Μόσχα εκλήθη
στο ρωσικό υπουργείο για
εξηγήσεις.

ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΠΗΤΕΡ ΜΑΛΙΝΟΥΣΚΑΣ

“Το σύστυμα υγείας είναι προβληματικό
και χρειάζεται περισσότερους πόρους”
Με δήλωση που έκανε
προχθές ο αρχηγός των
εργατικών Πήτερ Μαλινούσκας, το Εργατικό Κόμμα
της Νότιας Αυστραλίας έχει
δεσμευτεί να καταργήσει
έναν αθλητικό και ψυχαγωγικό χώρο ύψους 667
εκατομμυρίων δολαρίων
- το οποίο υποσχέθηκε η
κυβέρνηση Μάρσιαλ εάν
επανεκλεγεί - για να διοχετεύσει τα χρήματα στο προβληματικό σύστημα υγείας της
Πολιτείας.
Τον Μάρτιο, ο πρωθυπο υ ρ γ ό ς Στ ί β ε ν Μ ά ρ σ α λ
ανακοίνωσε σχέδια για την
κατασκευή του σταδίου έως
το 2026 στον κενό χώρο
μεταξύ των σιδηροδρόμων της
Αδελαΐδας και του ποταμού
Τόρενς στα δυτικά της πόλης.
Το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 15.000 θεατών, και
θα φιλοξενεί συναυλίες, συνέδρια, μπάσκετ και άλλες εκδηλώσεις.
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Peter Malinauskas,
δήλωσε στο Ράδιο του ABC
ότι δεν είναι η κατάλληλη
στιγμή για να ξοδεύσει κεφάλαια φορολογουμένων σε
μια αρένα όταν το σύστημα
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ύξηση της παιδικής εργασίας την τελευταία τετραετία καταγράφει έκθεση
του ΟΗΕ, σε μία ακόμη απόδειξη ότι ο
καπιταλισμός ούτε θέλει ούτε μπορεί να λύσει
προβλήματα, που στις χώρες που προσπάθησαν
να οικοδομήσουν τον σοσιαλισμό είχαν αντιμετωπιστεί από τα πρώτα κιόλας χρόνια.
υγκεκριμένα, σε κοινή έκθεση της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας και της UNICEF,
του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την
Παιδική Ηλικία, διατυπώνεται η εκτίμηση ότι στις
αρχές του 2020 τα παιδιά που ήταν αναγκασμένα
να δουλεύουν ήταν 160 εκατομμύρια, δηλαδή
8,4 εκατ. περισσότερα απ’ ό,τι τέσσερα χρόνια
νωρίτερα.
ν οι τρέχουσες προβλέψεις για την αύξη0ση της φτώχειας σε παγκόσμια κλίμακα
επαληθευτούν, άλλα εννέα εκατομμύρια
παιδιά θα αναγκαστούν να πάρουν τον δρόμο
για τη δουλειά ως τα τέλη της επόμενης χρονιάς,
προστίθεται στην έκθεση.
μως στατιστικά μοντέλα δείχνουν πως
ο αριθμός αυτός ενδέχεται να είναι
υπερπενταπλάσιος, προειδοποιεί η
Κλαούντια Κάπα, στατιστικολόγος της UNICEF,
που συμμετείχε στη συγγραφή της έκθεσης. «Αν
η κοινωνική προστασία μειωθεί σε σύγκριση με
το επίπεδο όπου βρίσκεται το τρέχον διάστημα,
εξαιτίας των μέτρων λιτότητας και άλλων
παραγόντων, ο αριθμός των παιδιών που είναι
αναγκασμένα να εργάζονται μπορεί να αυξηθεί
κατά 46 εκατομμύρια» ως τα τέλη του 2022,
δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
την έκθεση, που δημοσιεύεται κάθε
τέσσερα χρόνια, υπογραμμίζεται ότι
τα μισά από τα παιδιά που εργάζονται
είναι ηλικίας μόλις πέντε ως οκτώ ετών. Ο ΟΗΕ
προειδοποιεί πως η κατάσταση υπάρχει αληθινός
κίνδυνος να επιδεινωθεί περαιτέρω αν δεν γίνει
τίποτα για να βοηθηθούν οι οικογένειες που
βυθίζονται στη φτώχεια.
ε κάθειρξη 22 ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε ο πρώην αστυνομικός
Ντέρεκ Σόβιν, ο οποίος δικαζόταν
για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ
Φλόιντ, πριν από έναν χρόνο, στη Μινεάπολη.
Το βίντεο του θανάτου του 46χρονου Φλόιντ,
πεσμένου μπρούμυτα στο έδαφος και δεμένου
με χειροπέδες, να φωνάζει ότι “δεν μπορεί να
αναπνεύσει” καθώς ο λευκός αστυνομικός είχε
γονατίσει στον λαιμό του, έκανε το γύρο του
κόσμου, προκαλώντας σοκ αλλά και πυροδοτώντας ένα πρωτοφανές κίνημα κατά της αστυνομικής βίας.
οικογένεια του Φλόιντ νωρίτερα ζήτησε
από το δικαστήριο να επιβάλει στον Σόβιν
τη “μέγιστη” ποινή, δηλαδή κάθειρξη 40
ετών. “Γιατί; Τι σκεφτόσασταν όταν γονατίσατε
στον λαιμό του αδελφού μου ενώ ξέρατε ότι δεν
συνιστούσε απειλή;” ρώτησε τον 45χρονο πρώην
αστυνομικό ο αδελφός του Φλόιντ, Τέρενς.
το μεταξύ η αστυνομική βία και οι
δολοφονίες μαύρων πολιτών στις ΗΠΑ
καλά κρατούν...
ιαβάστε κι αυτό: Αγγλος ιερέας βίαζε
ευάλωτη έφηβη ενορίτισσα του, επί τέσσερα χρόνια, με σκοπό να τη «γιατρέψει»
από την ομοφυλοφιλία! Ο παπάς από το δυτικό
Σάσεξ βίαζε, την 14χρονη τότε, Αντζελα Πάτερσον
και της έλεγε ότι ο βιασμός «ήταν εντάξει σύμφωνα
με τον Θεό»!
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Ο Αρχηγός των Εργατικών της Ν.Α. Πήτερ Μαλινούσκας
δημόσιας υγείας «βρίσκεται σε
κρίση».
Οι παραϊατρικοί σε όλη
την πολιτεία έχουν αναλάβει
β ι ο μ η χα ν ι κ ή δ ρ ά σ η γ ρ ά φοντας συνθήματα πάνω
σ τα α σ θ ε ν ο φ ο ρ α γ ι α ν α
προβάλουν τα προβλήματα
που υπάρχουν στα μεγάλα
νοσοκομεία της Αδελαΐδας.
Ενα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα που προκαλούν
έντονες αντιδράσεις, είναι
ο ι α τ ε λ ε ί ωτ ε ς ώ ρ ε ς πο υ
περιμένουν τα ασθενοφόρα

έξω από τις πρώτες βοήθειες
περιμένοντας να βρεθεί κρεβάτι για να κατεβάσουν τους
ασθενείς τους.
“Το σύστημα υγείας μας
χρειάζεται περισσότερους
πόρους τώρα και όχι ένα
γήπεδο μπάσκετ”, είπε ο
αρχηγός των Εργατικών κ.
Μαλινούσκας τονίζοντας ότι
αν εκλεγεί το εργατικό στις
επόμενες εκλογές το αθλητικό
κέντρο του κ. Μάρσιαλ δεν θα
γίνει. Τα χρήματα θα διατεθούν
για την υγεία είπε...
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Ισραήλ: Νέα πρόσωπα. Ιδιες πολιτικές...

Παρά το τέλος της 12ετούς θητείας του
Benjamin Netanyahu ως πρωθυπουργού,
το πολιτικό πρόγραμμα της νέας ισραηλινής
κυβέρνησης δεν αναμένεται να προχωρήσει σε
ριζικές αλλαγές σχετικά με το Παλαιστινιακό.
Αντίθετα, εκτιμάται ότι η νέα ισραηλινή
κυβέρνηση με επικεφαλής τους Naftali Bennett
και Yair Lapid θα ενεργήσει το ίδιο εχθρικά με
την προηγούμενη κυβέρνηση της κατοχικής
δύναμης ή και ακόμα χειρότερα. Επομένως,
το να ονομάζουμε αυτήν τη νέα κυβέρνηση μια
«Κυβέρνηση Αλλαγής» είναι ανακριβές, καθώς
οι πολιτικές της θα παραμείνουν εχθρικές προς
τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και θα
συνεχίσει να αρνείται τη λύση των δύο κρατών
που βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο.
Ξεκινώντας από το γεγονός ότι οι ισραηλινοί
εποικισμοί αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες
απειλές για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου
παλαιστινιακού κράτους, και ως εκ τούτου,
για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η κατοχή του
παλαιστινιακού εδάφους πρέπει να τερματιστεί
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ανοίγοντας το
δρόμο για την εγκαθίδρυση ενός Παλαιστινιακού
κράτους εντός των αναγνωρισμένων συνόρων
που θα βασίζονται στα σύνορα πριν το 1967,
με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ
και μια δίκαιη λύση για την επιστροφή των
προσφύγων, βάσει του ψηφίσματος 194 των

Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, οι κατεδαφίσεις
είναι μια πράξη άκαρδη, μεροληπτική και
παράνομη. Εξάλλου, οι πολιτικές του Ισραήλ
για την εγκατάσταση των Ισραηλινών εποίκων
στην κατεχόμενη παλαιστινιακή επικράτεια, την
καταστροφή οποιονδήποτε προοπτικών και τη
βίαιη επιβολή των Παλαιστινίων σε καθεστώς
κατοχής παραβιάζουν την Τέταρτη Σύμβαση
της Γενεύης και αποτελούν εγκλήματα πολέμου
τα οποία αναφέρονται στο Καταστατικό του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Οι κατεδαφίσεις
σπιτιών και οι βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών
από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Κατοχής
εκτροχιάζουν τις δυνατότητες μιας λύσης δύο
κρατών.
Ως εκ τούτου, τίθενται τα ακόλουθα
ερωτήματα στη νέα ισραηλινή κυβέρνηση
ζητώντας άμεσα απαντήσεις:
• Ποια είναι η θέση της νέας κυβέρνησης
σχετικά με το δικαίωμα του Παλαιστινιακού
Λαού στην αυτοδιάθεση και την ίδρυση του
Ανεξάρτητου Κράτους της Παλαιστίνης με την
Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα;
• Ποια είναι η θέση της σχετικά με τους
Εποικισμούς και τη Διαδικασία Προσάρτησης;
• Ποια είναι η θέση της για την Ιερουσαλήμ
και το σεβασμό προς την ιστορική και νομική
κατάσταση εκεί;
• Ποια είναι η θέση της σχετικά με τις

υπογεγραμμένες συμφωνίες;
• Τι συμβαίνει με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και
του Συμβουλίου Ασφαλείας;
• Τι συμβαίνει με τη λύση των δύο κρατών,
την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία κατά
τη Σύνοδο Κορυφής της Βηρυτού και τις
διαπραγματεύσεις βάσει της αρχής «Εδάφη
έναντι Ειρήνης»;
Στην πραγματικότητα, οι θέσεις και το
πολιτικό πρόγραμμα της νέας ισραηλινής
κυβέρνησης βασίζονται ξεκάθαρα στην
αποικιοκρατία, την επέκταση των εποικισμών
και τις πολιτικές του απαρτχάιντ. Η κυβέρνηση
συνασπισμού του Bennett δε θεωρείται
«κυβέρνηση αλλαγής», εκτός εάν υπήρχε
σημαντική αλλαγή στη θέση της σχετικά με το
Παλαιστινιακό δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και
την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού
κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική
Ιερουσαλήμ, αλλά δεν υπάρχει. Αντίθετα,
υποστηρίζει συνεχώς ότι δεν θα υπάρξει καμία
ειρηνευτική συμφωνία με τους Παλαιστινίους και
δεν θα σταματήσει η οικοδόμηση εποικισμών
στην κατεχόμενη περιοχή της Δυτικής Όχθης.
Αυτό συμβαίνει επειδή, για τη νέα κατοχική
κυβέρνηση, η παρούσα κατάσταση των
Παλαιστινίων περιλαμβάνει την επέκταση των
εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη,
τις επερχόμενες εξώσεις στην Ιερουσαλήμ,

τις κατεδαφίσεις σπιτιών, τους θανατηφόρους
πυροβολισμούς και μια σειρά από μέτρα
διακρίσεων που ισοδυναμούν με τον ορισμό του
απαρτχάιντ, όπως αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς.
Ωστόσο, στη Γάζα, η οποία βρίσκεται κάτω από
έναν εξουθενωτικό αποκλεισμό από το 2007, η
κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη.
Εμείς, η Πρεσβεία της Παλαιστίνης στην
Κυπριακή Δημοκρατία, καταδικάζουμε κάθε
ισραηλινή κυβέρνηση από το 1967 που επέκτεινε
τους εποικισμούς, και δυστυχώς η τωρινή
κυβέρνηση δε θα αποτελέσει εξαίρεση. Αυτή η
κυβέρνηση είναι μια άλλη κυβέρνηση κατοχής.
Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα για
την αντιμετώπιση της ισραηλινής αδιαλλαξίας και
των παράνομων πολιτικών για να διασφαλίσει
μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.
Καλούμε, επίσης, την κυβέρνηση των ΗΠΑ
και τις κυβερνήσεις ορισμένων άλλων χωρών,
που εικάζουν ότι η στάση και οι θέσεις του
Ισραήλ θα βελτιωθούν σε σύγκριση με εκείνες
κατά τη διάρκεια της θητείας του Νετανιάχου,
να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, ώστε να
διασφαλιστεί ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου
και να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της
κατάστασης..
Πρεσβεία του Κράτους της Παλαιστίνης
ΚΥΠΡΟΣ
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

έρασαν οι δυο
μεγάλες εκδηλώσεις
που αφιέρωσε
η Κοινότητα σε δυο πολύ
σημαντικά γεγονότα. Το ένα
ήταν τα 90 χρόνια ύπαρξης
και δράσης της Ελληνικής
Κοινότητας και ότι οργανισμοί
σαν την Κοινότητα αντέχουν
στο χρόνο, γράφουν την
ιστορία τους και εκπληρώνουν
στο μέτρο του δυνατού την
κοινωνική τους αποστολή.
Εύγε στην Κοινότητα και τιμή
και δόξα στους πρώτους
θεμελιωτές του Κοινοτικού
θεσμού εδώ στην πέμπτη
ήπειρο, που μαζί περάσαμε τις
συμπληγάδες πέτρες.
Κι όμως ποτέ δεν κλίναμε με
φόβο τον αυγένα,
και ούτε προσκυνήσαμε
φευδο-αφεντικά,
ότι δημιουργήσαμε
με ίδρωτα στα ξένα,
δικά μας θάναι πάντοτε
δεν είναι δανεικά!
Και αν πατρίδα αφήσαμε,
δεν έμεινε μονάχη,
να την παιδεύουν τ’ άγρια
ανθρώπινα θεριά,
από τα ξένα δίνουμε
ειρηνική μια μάχη,
για τα δικά της δίκαια
και για τη λευτεριά!
ιμή και δόξα είπαμε
και υποκλιθήκαμε
βαθειά στους πρωτομάχους αγωνιστές της ελληνικής ελευθερίας του 21 στο
Σκοτ Θήατερ, με τη νέα γενιά
μας και τα ελληνικά σχολειά
της Κοινότητας, με τους
αθανατους ελληνικούς χορούς,
την παραδοσιακή φορεσιά,
την αφήγηση και την ποίηση
που ζωντάνεψαν μια άλλη
εποχή των παππούδων και
προπαπούδων μας. Δόξα και
τιμη για τα 200 χρόνια, για τον
μεγάλο τους αγώνα. Είναι κι
αυτό ένα κειμήλιο που κρατάει
ζωντανές τις αγωνιστικές
υποθήκες.
συναυλια που οργάνωσε η Κοινότητα
στο Adelaide Tοwn
Hall, ήταν το επισφράγισμα
των κρυμμένων ιδανικών που
κουβαλάμε μέσα μας εμεις
οι απόδημοι με ριζες καρποφόρες που, “ορίστε απ’ όπου
θέλετε και ρίξτε μια ματιά και
δέτε πως ενώσαμε αδελφικά
δυο χώρες και πως κοντεύει
να σβηστει η λέξη ξενιτειά!”,
θα μας έλεγε με θαυμασμό ο
φίλος και συνεργάτης από τα
παλιά Τάκης Λαβίθης....
ταν μια βραδιά εκείνη
η συναυλία, που μας
συντρόφεψαν τέσσερεις ψηλές βουνοκορφές
της ελληνικής μουσικης
από την πρώτη πατρίδα. Ο
Βασίλης Τσιτσάνης, ο πάντα
αγέρωχος και δυναμικός Μίκης
Θεοδωράκης, ο λυρικός και
απαλός εκφραστής Μάνος
Χατζηδάκης και ο αρμονικά
μελωδικός Σταύρος Ξαρχάκος
όπου με μαέστρο τον Τζωρτς
Ελλις και τον σολίστα από
την πρώτη πατρίδα Δημήτρη
Μπάσση, μας πήρε το Απολλώνιο φως και μας ταξίδεψε
σε μέρη μαγικά που ο απόηχος ακόμη παραμένει και
ακόμη συζητιέται από το
κοινό. Εκεινη τη βραδιά θα τη
θυμάται για πολύ καιρό ακόμη
ο κόσμος που παρευρέθηκε
εκει.
Παλαιστινη των
εφτά εκατομμυρίων
ψυχών και ανθρώπινων υπάρξεων έχει γίνει το
πρώτο όνομα στο λεξιλόγιο
της καρδιάς πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων. Πρώτη
και στον πόνο μας που αυτή
τη στιγμή κάποιες πολιτικές
διεργασίες λαβαίνουν χώρα
στην παραμερισμένη εκείνη
γωνιά του κόσμου. Διεργασίες
και πολιτικές ανακατατάξεις
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και στο γειτονικό Ισραήλ. Ο
πρώην ισραηλινλος πρωθυπουργος Νετανιάχου πολύ
ιδρώνει αυτές τις ημέρες μας
λένε οι ειδήσεις. Τι έκβαση
θα υπάρξει σ’ αυτή την
καταματωμένη γωνιά του
πλανήτη για να μπορούν επιτέλους να επιβιώσουν ειρηνικά
αυτοί οι δυο λαοί Παλαιστίνιοι
και Ισραηλίτες; Προς ττο
παρόν οψώμεθα!.. Και να
ευχηθούμε ότι καλύτερο.
Αρκετά χρόνια αλληλοσφάχ τ η κα ν . Αν φτά ν ο υ ν κα ι
πιάνουν οι ευχές σ’ εκείνη την
περιοχή που ταλανίζεται από
κόντρες και μισαλλλοδοξία. Ο
Τραμπ και οι όμοιοι του έχουν
δέσει πολλούς κόμπους και
εμπόδια εκεί πέρα.
κεί στην πρώτη πατρίδα οι εργαζόμενοι
δίνουν έναν τιτάνειο
αγώνα με κινητοποιήσεις για
σεβασμό στην 8ωρη εργασία
και σο ψωμί της οικογένειας.
Στοιχειώδεις αρχές δηλαδή
για το δικαίωμα στη δουλειά,
στην παραγωγη, στη ζωή.
Αλλοι είναι εκείνοι που διαλαλούν τον εκσυγχρονισμό
τόσο κομψά, όμως πρακτικά
πάνε να φέρουν ξεπερασμένες
α π ό τ η ζω ή ε ποχ έ ς κα ι
καταστάσεις του μεσαίωνα
στην εργασιακή νομοθεσία.
ίγουρα και στον οικονομικό τομέα κάτι δεν
πάει καλά στις συνεργασίες μεταξυ των κρατών
για αρμονία και δημοκρατικές
αξίες όπως προβάλλονται
κάποια σενάρια από τους
αμερικανούς και το ΝΑΤΟ.
κ . Τ ζο Μ πά ϊ ν τ ε ν
θέλει τις χώρες μέλη
του ΝΑΤΟ να βρίσκονται σε ανοικτή κόντρα
συνεχώς με την Κίνα και τη
Ρωσία αλλά πολλές απ’ αυτές
τις χώρες δεν κλωτσάνε σώνει
και καλά και έτσι για την τιμή
των όπλων τα αμοιβαία τους
οικονομικά συμφέροντα που
έχουν ήδη υπογράψει. Η
Αυστραλία μπήκε σ’ αυτό το
παιχνιδι αλλά ο κόσμος της
υπαίθρου που ασχολείται με
τα α γ ρ οτο - α μ π ε λο υ ρ γ ι κά
και κτηνοτροφικά προϊόντα
τη διαφορά τη βλέπει και
αναπολεί. Η Νέα Ζηλανδία
που κράτησε μια πιο ουδέτερη
στάση σε τυχοδιωκτισμούς
πολιτικούς, δρέπει τα δικά της
ωφέλη και βγαίνει πιο ενισχυμένη οικονομικά.
ολλές από τις χώρες
της Ευρώπης αποβλέπουν σε μια αυτονόμηση από τους τυχοδιωκτισμούς του ΝΑΤΟ και των
αμερικανών στην εξωτερική
τους πολιτική. Αποβλέπουν σε
ίδρυση δικού τους στρατού και
ασφάλειας για να μην έχουν
επιδιαιτησία και να εξαρτώνται
από άλλους - να τους λένε τι
να κάνουν.
υτή τη στιγμή στην
αυστραλία δυόμιση
εκατομμύρια οικογένειες ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας. Δεν έχουν δική
τους στέγη και οι τράπεζες
τους αρνούνται δανειοδοτήσεις
για την απόκτηση πρώτης
κατοικίας. Η ψαλίδα συνεχώς
ανοίγει προς τη φτώχεια, την
ανεργία και την ανέχεια...
Πόσο δίκαιο είχε ο πρώην
θησαυροφύλακας Πωλ Κήτιγκ
που έλεγε ανοιχτά και τρανταχτά ότι “το μέλλον και το
εμπόριο της Αυστραλίας βρίσκεται στην ασιατική εμπορική ζώνη και όχι στην μακρινή
Αμερική - Αγλλία”. Πολύ
ορθά το είχε θέσει. Ο πολιτικός τυχοδιωκτισμός με την
Αμερική δεν συμβαδίζει με τα
οικονομικά συμφέροντα της
Αυστραλίας.
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“ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ”!

Νέο εκκλησιαστικό επεισόδιο μεταξύ
αυτοκεφάλων Κύπρου και Ελλάδας

Με αυστηρή επιστολή της η
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της
Ελλάδος προς την Εκκλησία της
Κύπρου εκφράζει παράπονα διότι
ο Π α ν ι ε ρ ώτα το ς Μ η τ ρ οπολ ί τ η ς
Μόρφου κ. Νεόφυτος με τις ομιλίες
και τα κηρύγματά του επηρεάζει και
διχάζει το χριστεπώνυμο πλήρωμα
τ η ς Ε λ λά δ α ς όχ ι μ ό ν ο μ ε τ ι ς
προφητείες του αλλά και στο θέμα του
εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.
Όπως έγινε γνωστό, στην επιστολή
ζητείται να γίνουν συστάσεις στον
Μόρφου έστι ώστε να περιοριστεί, με
τον εν λόγω δεσπότη να προσθέτει
πως μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα
επανέλθει.
Tα κηρύγματα του Μητροπολίτη
Μόρφου Νεόφυτου κινδυνεύουν
να διασαλεύσουν τις σχέσεις
της Εκκλησίας της Κύπρου με
τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α τ η ς Ε λ λά δ α ς , η
οποία κάλεσε την Ιερά Σύνοδο της
Κύπρου, μέσω του Αρχιεπισκόπου
Χρυσοστόμου, να «μαζέψει» τον άγιο
Μόρφου.
Πέραν των προφητειών που
εκφράζει ο Μητροπολίτης Μόρφου για
διάφορα ζητήματα, η σταγόνα που
φαίνεται να ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η
στάση και τα κηρύγματα του έναντι της
πανδημίας και συγκεκριμένα η θέση
του κατά των εμβολίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος
ανέγνωσε στην παρουσία των μελών
της Ιεράς Συνόδου (παρόντος και
του Μητροπολίτη Μόρφου) επιστολή
της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδας. Δια
της επιστολής της η Ιερά Σύνοδος
της Εκκλησίας της Ελλάδας εκφράζει
παράπονα ότι ο Μόρφου Νεόφυτος

με τις ομιλίες και τα κηρύγματά
του επηρεάζει το χριστεπώνυμο
πλήρωμα της Ελλάδας όχι μόνο με
τις προφητείες του αλλά και στο θέμα
του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.
Ζήτησε δε να γίνουν συστάσεις στον
Μόρφου ώστε να περιοριστεί.Το θέμα
στην ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος
το έφεραν πέραν του ενός Συνοδικοί
Αρχιερείς οι οποίοι θεώρησαν όλες
αυτές τις κινήσεις της Εκκλησίας της
Κύπρου , ως ένα ιδιότυπο μπούλινγκ
κατά της Εκκλησίας μας. Και έπρεπε
να τεθεί ένα τέλος σε όλα αυτά!
Σύμφωνα με πληροφορίες,
ιεράρχες στην Ελλάδα θεωρούν πως
την ώρα που πεθαίνουν δίπλα μας
άνθρωποι από την πανδημία, δεν
μπορεί ένας ιεράρχης να κηρύσσει
ότι λίγο ως πολύ ο κορωνοϊός δεν
υπάρχει. Ο Μακαριότατος, μετά την
ανάγνωση της επιστολής, κάλεσε
τον άγιο Μόρφου να σεβαστεί την
επιθυμία της Ιεράς Συνόδου της
Ελλάδας και να σταματήσει τα
συγκεκριμένα κηρύγματα. Σύμφωνα
πάντα με τις πληροφορίες του «Φ»,
ο Μόρφου Νεόφυτος απάντησε, πως
όσα είχε να πει για το συγκεκριμένο
θέμα τα είπε και πρόσθεσε πως μέχρι
τα Χριστούγεννα δεν θα επανέλθει.
Υπενθυμίζεται, πως μόλις στις
13 Μαΐου ο Μητροπολίτης Μόρφου
διέψευσε ότι εμβολιάστηκε και
πρόσθεσε: «Ούτε έχω εμβολιαστεί
μέχρι σήμερα ούτε και προτίθεμαι να
εμβολιαστώ στο μέλλον, καθότι θεωρώ
πολύ επικίνδυνα τα συγκεκριμένα
ε μ β όλ ι α . Ά λ λω σ τ ε , σ ε π ολ λ έ ς
συνεντεύξεις και κηρύγματά μου,
που ήδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο,
έχω επεξηγήσει με σαφήνεια και

Ο άγιος Μόρφου...
Εκκλησία Ελλάδας: “Μαζέψτε τον!
υπευθυνότητα τους λόγους που
αρνούμαι να εμβολιαστώ».
Σημειώνεται πως, ο αδελφός
μέλους της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Κύπρου προσεβλήθη
από κορονοϊό και η κατάσταση
του ήταν σοβαρή σε σημείο που
μ ε τ ε κ λ ή θ η σ α ν γ ι α τ ρ ο ί α π ό το
εξωτερικό.
Στην επιστολή της Ιεράς Συνόδου
της Ελλάδας εκφράστηκε επίσης
παράπονο για νφορές και του ίδιου
του Αρχιεπισκόπου Κύπρου για τα
μέτρα που θα ελαμβάνονταν στις
εκκλησίες την περίοδο του Πάσχα και
συγκεκριμένα με την αναφορά του,
ως μη όφειλε, ότι δεν συμφωνεί με
την Εκκλησία της Ελλάδας για τέλεση
της αναστάσιμης ακολουθίας στις 9:00
μ.μ.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύσκολοι καιροί για τον απλό λαό

Η Nicole Park από τα δυτικά
προάστεια της Αδελαίδας εργάζεται
σε πληρη απασχόληση σε μια από
τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ,
αλλά λέει ότι η ίδια δεν μπορεί να
ψωνίσει στα εεί καταστήματα.
«Όσον αφορά τη σίτιση των
παιδιών μου, δεν μπορώ πραγματικά
να ψωνίσω εκεί που εργάζομαι»,
εξηγεί.
«Πηγαίνω στο τοπικό φρουτάδικο,
στο κρεοπωλείο και αγοράζω ό,τι είναι
φθηνότερο. Δεν μπορώ να αγοράσω
τις καλές ποικιλίες φαγωσίμων.
Επί του παρόντος, 2,2 εκατομμύρια Αυστραλοί έχουν τον ελάχιστο
μισθό - δηλαδή $19,84 την ώρα
($753,80 την εβδομάδα).
Όπως η Nicole, πολλοί μισθωτοί
Αυστραλοί έχουν τον μισθό τους να
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον
ελάχιστο μισθό.
Και αυτές οι αναπροσαρμογές
καλύπτουν πολλές βιομηχανίες,
συμπεριλαμβανομένης της πρώτης
γραμμής υγειονομικής περίθαλψης,
της φροντίδας των παιδιών, των
κατασκευών, του λιανικού εμπορίου
και του τουρισμού.
Η 30χρονη μητέρα δύο παιδιών
καθαρίζει επί του παρόντος $825
τη βδομάδα μετά τη φορολογία και
είναι αυτή που βγάζει το ψωμί της
οικογένειάς της.
Κάθε εβδομάδα ξοδεύει $400 για
την αποπληρωμή του στεγαστικού
δανειου, $105 για σχολικές εγγραφές,
$125 για φροντίδα παιδιων πριν και
μετά το σχολείο, έως $70 για βενζίνη,
$50 στο κατάστημα φρούτων και $60
στο κρεοπωλείο.
Το εισόδημα του συζύγου της
πληρώνει για την άδεια και ασφάλεια
του αυτοκινήτου. Μετά από όλα αυτά,
η οικογένεια μένει με $100 περίπου
κάθε εβδομάδα για τα έκτακτα.
Όπως και η Nicole, το 63% των
Αυστραλών πιστεύουν ότι ο ελάχιστος
μισθός πρέπει να αυξηθεί, σύμφωνα
με την Εθνική Έρευνα Αυστραλίας
2021.
Το 14% των Αυστραλών που
ρωτήθηκαν λένε ότι ο ελάχιστος
μισθός θα πρέπει να είναι πολύ
υψηλότερος - συμπεριλαμβανομένης
της Σόφιας.

Η 58χρονη Σοφία εργάζεται με
μερική απασχόληση ως καθαρίστρια
στα εξωτερικά προάστια της Αδελαΐδας και το εισόδημά της καθορίζεται σύμφωνα με τον ελάχιστο μισθό.
Περιγράφει τον εαυτό της ως μια
από τους «φτωχούς εργαζόμενους».
“Δεν είναι ωραίο, δουλεύω, αλλά
δεν αρκεί να ζω άνετα”, λέει.
Είναι επίσης το άτομο που φέρνει
ττο μεγαλύτερο εισόδημα στο σπίτι,
καθώς ο σύζυγός της εργάζεται σε
περιστασιακές εργασίες.
Η Σόφια δεν κάνει λάθος.
Το κόστος των βασικών ειδων
αυξήθηκε κατά 61,4 τοις εκατό μεταξύ
2005 και 2020, σύμφωνα με το
Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικών.
Δεν αποτελεί έκπληξη ότι σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι,
το 89% πιστεύουν ότι το κόστος ζωής
είναι ένα σημαντικό πρόβλημα γενικά
(89 τοις εκατό) πιστεύουν ότι είναι ένα
πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν οι
ίδιοι.
Το υψηλό κόστος των βασικών
αγαθών σημαίνει ότι η Σόφια και ο
σύζυγός της πρέπει να μειώσουν τη
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.
Ενώ έχουν ήδη φθάσει τα κρύα
του χειμώνα, αυτό σημαίνει ότι δεν
χρησιμοποιούν τη θερμάστρα για να
ζεσταθεί το σπίτι τους.
“ Π ώ ς θ α π λ η ρ ώ σ ο υ μ ε το υ ς
λογαριασμούς; Όταν βλέπω τον
λογαριασμό μου, με πιάνει τρόμος”..

Αντί αυτού σκεπαζόμαστε με κουβέρτες”, λέει.
Ο Τζιμ Στάνφορντ, οικονομολόγος
και διευθυντής στο Center for Future
Work, λέει ότι εάν ο ελάχιστος μισθός
αυξηθεί κατά περίπου 4% φέτος,
θα ενθαρρυνθούν άλλοι εργοδότες
να παραχωρήσουν τελικά στους
εργαζομένους τους μια αύξηση
μισθών.
“ Η Α υ σ τ ρ α λ ί α υ πο φ έ ρ ε ι γ ι α
σχεδόν μια δεκαετία από τη χειρότερη
στασιμότητα μισθών από τη δεκαετία
του 1930. Δεν είναι μόνο η πανδημία,
αλλά είναι μακροχρόνια διαρθρωτικά
προβλήματα”, εξηγεί.
Λέει ότι η οικονομική ανάκαμψη
της χώρας από την COVID-19
εξαρτάται από υψηλότερους μισθούς.
“Η Αυστραλία προσπαθεί να
ανακάμψει από την κρίση και χρειαζόμαστε όλη την αγοραστική δύναμη
που μπορούμε να πάρουμε. Είναι
το μόνο πράγμα που οδηγεί την
οικονομία προς τα εμπρός αυτή τη
στιγμή”.
Η απόφαση για τον κατώτατο
μισθό για το επόμενο οικονομικό έτος
πρέπει να ληφθεί πριν από το τέλος
Ιουνίου.
Τα συνδικάτα θέλουν αύξηση 3,5
τοις εκατό, αλλά οι εργοδότες λένε ότι
υποφέρουν από τον κορονοϊό και δεν
μπορούν να το αντέξουν οικονομικά,
υποστηρίζοντας ότι η αύξηση δεν
πρέπει να είναι υψηλότερη από 1,1%.

Ρεπορτάζ
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ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

Ενα σημαντικό βήμα κοντά στη νομιμοποίηση
Η εθελοντική ευθανασία είναι ένα
ακόμη σημαντικό βήμα πιο κοντά στη
νομιμοποίηση στη Νότια Αυστραλία,
όταν το νομοσχέδιο πέρασε το πρώωτο
εμπόδιο της Κάτω Βουλής με συντριπτική
πλειοψηφία.
Η νομοθεσία για την εθελοντική
υποβοηθούμενη ευθανασια συζητήθηκε
την τετάρτη το βράδυ, και στη συνέχεια
τα μέλη της Βουλής ψήφισαν 33 υπέρ και
5 εναντίον.
Αρκετοί βουλευτές μοιράστηκαν προσωπικές και συναισθηματικές ιστορίες
κατά τη διάρκεια της συζήτησης, με
ορισμένους να υποστηρίζουν ότι οι πλειοψηφία των ψηφοφόρων τους ήθελαν να
δουν την εθελοντική ευθανασία να γίνεται
νόμος στη Νότια Αυστραλία.
Το νομοσχέδιο πέρασε από την
ανω βουλή νωρίτερα αυτό το μήνα και
είναι η 17η προσπάθεια μεταρρύθμισης
του νόμου σε 26 χρόνια.
Ο νόμος σχεδιάστηκε στη βάση της
νομοθεσίας εθελοντικής ευθανασίας της
Βικτώριας. Η τελική ψηφοφορία επί του
θέματος θα διεξαχθεί στις 9 Ιουνίου.
Ο βουλευτής Fraser Ellis είπε ότι
ήταν ουσιαστικά αντίθετος σε αυτό που
ονόμασε «αυτοκτονία μετη βοήθεια του
κράτους», αλλά αναγνώρισε ότι πολλοί
από τους εκλογείς του, στη χερσόνησο
Yorke Peninsula, υποστηρίζουν το
νομοσχέδιο.
“Είμαι της άποψης ότι η ανθρώπινη
ζωή πρέπει να είναι ιερή στη νομοθεσία
μας”, είπε.
“Ανησυχώ ειλικρινά ότι [ο εθελοντικά υποβοηθούμενος θάνατος] αποδυναμώνει σημαντικά την αξία που
αποδίδουμε στην ανθρώπινη ζωή.”
Ο εργατικός βουλευτής Eddie Hughes
είπε ότι ο πατέρας του ήταν ισχυρός στην
πίστη τους ως καθολικός, αλλά ότι θα
καλωσόριζε τη εθελοντική ευθανασια εάν
ήταν διαθέσιμη.
«Πέθανε σε ένα δωμάτιο που χωριζόταν με μια κουρτίνα, που ήταν μέρος
ενός μεγαλύτερου θαλάμου το οποίο
μοιράζονταν τέσσερις ετοιμοθάνατοι
άντρες», είπε.

Νέα μέτρα για την Covid
στη Νότια Αυστραλία

Επιστροφή στους περιορισμούς είχαμε
την Τρίτη στη Νότια Αυστραλία μετά
την τελευταία έξαρση στα κρούσματα
κορονοϊού που σημειώθηκαν την τελευταία
βδομάδα σε όλη την Αυστραλία.
Από την Τρίτη 29 Ιουνίου η Κυβέρνηση
επέβαλε την υποχρεωτική χρήση μάσκας
σε υψηλού κινδύνου εγκαταστάσεις
όπως τα γηροκομεία, τα νοσοκομεία και
άλλοι “χώροι προσωπικής φροντίδας”
όπως επίσης σε εσωτερικούς χώρους
διασκέδασης. Επίσης συνιστούνται και για
τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας.
Ανώτερο όριο ατόμων σε ιδιωτικές
συγκεντρώσεις θα είναι τα 150 άτομα περιλαμβανομένων γάμων και κηδείων ενώ σε κλαμπ και μπυραρίες οι αριθμοί
των θαμώνων θα μειωθούν σε ένα άτομο
κάθε δυο τετραγωνικά μέτρα. Τα μέτρα θα
επηρεάσουν και τις παροικιακές δραστηριότητες. Οι εκκλησίες θα λειτουργούν και
πάλι με μειωμένο αριθμό ατόμων.
Σημειώνεται επίσης ότι μετά τα
κρούσματα κορονοϊού που ξέσπασαν σε
πολλές άλλες πολιτείες, όπως η ΝΝΟ,
η Βικτώρια και η Β. Περιοχή, η Νότια
Αυστραλία έκλεισε τα σύνορά της με όλες
τις Πολιτείες.
Ο Πολιτειακός πρωθυπουργός Στήβεν
Μάρσιαλ, είπε χθες ότι δεν υπήρξαν μέχρι
στιγμής νέα κρούσματα στη Νότια Αυστραλία. Τα μέτρα είναι προληπτική κίνηση.
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ASTRAZENECA
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρχει ανάγκη για το
εμβόλιο AstraZeneca COVID-19 μετά τον
Οκτώβριο, καθώς το Pfizer και το Moderna
να γίνουν τα βασικά εμβόλια.
Δύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας το
εμβόλιο AstraZeneca θα καταργηθεί, με τη
ζήτηση να πέφτει μετά τον εμβολιασμό των
ατόμων άνω των 60 ετών.
Το εμβόλιο AstraZeneca συνιστάται
μόνο για άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω,
ενώ το Pfizer είναι το προτιμώμενο εμβόλιο
για άτομα κάτω των 60 ετών.
Τα νέα δεδομένα προβλέπουν ότι από
τον Οκτώβριο, θα διατίθεται το Pfizer
και το Moderna σε όλη την αυστραλιανή
επικράτεια.

Η Πολιτειακή Βουλή της Νότιας Αυστραλίας
Η φιλελεύθερη βουλευτής Paula Luethen μοιράστηκε μηνύματα υποστήριξης
από τους ψηφοφόρους της και υπενθύμισε την εμπειρία της που έβλεπε “τη
μητέρα της να πεθαίνει με ένα αναξιοπρεπή θάνατο”.
“Άξιζε καλύτερα. Ήρθε η ώρα να δοθεί
στους ανθρώπους αυτή η επιλογή - Είναι
εθελοντική, όχι υποχρεωτική”, είπε.
Ο φιλελεύθερος βουλευτής Adrian
Pederick είπε, ενώ σέβεται την «άποψη
όλων», δεν θα «υποστηρίξει τη δολοφονία με την έγκριση του κράτους».
“Σίγουρα πιστεύω ότι είναι αυτό”, είπε.
Ο πρωθυπουργός Στίβεν Μάρσαλ
είπε ότι ήταν ικανοποιημένος από το
γεγονός ότι η νομοθεσία περιείχε επαρκείς διασφαλίσεις.
«Ένα αξιοπρεπές τέλος στη ζωή είναι
κάτι που δικαιούνται όλοι οι πολίτες μας»,
είπε.
“Ούτε το έθνος μας ούτε η Νότια

Αυστραλία μπορούν να κατηγορηθούν ότι
επιταχύνουν το ζήτημα. Υπήρξε μακρά,
περιεκτική διαβούλευση και συζήτηση”,
είπε.
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Peter
Malinauskas δεν βρισκόταν στην αίθουσα
για να ακούσει τους ομιλητές, αλλά πήγε
να ψηφίσει.
“Ο λόγος που δεν έκανα παρατηρήσεις χθες το βράδυ είναι ότι αναμένω
ότι θα υπάρξουν ορισμένες τροπολογίες”,
είπε.
“Θα ψηφίσω για το νομοσχέδιο, αλλά
είμαι με ανοιχτά μυαλά για πιθανές
τροπολογίες που μπορεί να βελτιώσουν
το νομοσχέδιο.”
Οι υποστηρικτές του εθελοντικού
υποβοηθούμενου θανάτου συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης στα
σκαλιά του κοινοβουλίου της ΝΑ, σε μια
κινητοποίηση υποστήριξης του εν λόγω
νομοσχεδίου.

Ο τέως Μητροπολίτης Κιτίου δεν απαντά στις
κατηγορίες για άσεμνη επίθεση σε ανήλικη

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου
Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 30
Ιουνίου θα παρουσιαστεί ο Μητροπολίτης
τέως Κιτίου Χρυσόστομος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για άσεμνη επίθεση
εναντίον γυναίκας η οποία κατά τον επίδικο
χρόνο που φέρεται να διαπράχθηκε το
αδίκημα, ήταν ανήλικη.
Ο συνήγορος υπεράσπισης του ανώτερου ιεράρχη, Μιχάλης Πικής, έθεσε ενώπιον
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας
θέμα ανικανότητας του πελάτη του να
παρακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία

λόγω «έκπτωσης των νοητικών του λειτουργιών».
Σημειώνεται ότι το ίδιο αιτιολογικό έθεσε
ο κ. Πικής και ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας – Αμμοχώστου, το
οποίο εκδικάζει υπόθεση βιασμού εναντίον
του ανώτερου ιεράρχη.
Υπενθυμίζεται ότι το Κακουργιοδικείο
στις 19 Μαΐου είχε διατάξει την διεξαγωγή
έρευνας, από πραγματογνώμονα που θα
οριστεί από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας,
όπως ορίζει το άρθρο 70 της Ποινικής Δικονομίας.
Όρισε επίσης τις ημερομηνίες 28, 29 και
30 Ιουνίου για να ακουστεί ιατρική μαρτυρία
επί του θέματος, πρώτα από τον συνήγορο
υπεράσπισης του Μητροπολίτη τέως Κιτίου
και ακολούθως από την Κατηγορούσα Αρχή.
Εν αναμονή της απόφασης του Κακουργιοδικείου στο αίτημα του κ. Πική και για να
μην εξετάζεται το ίδιο αίτημα δύο φορές,
το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας όρισε
σήμερα την 30η Ιουνίου ως ημερομηνία για
συνέχιση της διαδικασίας.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση άσεμνης
επίθεσης εναντίον ανήλικης γυναίκας καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο
Λάρνακας στις 12 Απριλίου και το αδίκημα
φέρεται να διαπράχθηκε το Νοέμβριο του
1981 στο χώρο της Μητροπόλεως.

Κατ’ οίκον φυλάκιση για το Ελληνόπουλο;
ΑΔΕΛΑΙΔΑ: Ένας έφηβος
Ελληνικής καταγωγής που
πυροβολήθηκε στην κοιλιά
από τον αδερφό του είπε
στο Δικαστήριο της Νότιας
Αυστραλίας ότι αγαπά τον
αδερφό του και ξέρει ότι δεν
προτίθεται να τον βλάψει.
Ο 23χρονος νεαρός Δημήτρης από τα δυτικά προάστεια
της Αδελαΐδας πυροβόλησε
τον μικρότερο αδερφό του,
Alex, 16 ετών, μέσα από το
παράθυρο του σπιτιού της
οικογένειας στο Lockleys ενώ οι γονείς τους ήταν στην
Ελλάδα - τον Ιούλιο του 2019.

Ο Άλεξ μεταφέρθηκε στο
Νοσοκομείο της Αδελαΐδας σε
σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.
Η αρχική κατηγορία για
απόπειρα δολοφονίας του
Δημήτρη απεσύρθη μετά από
μακρές διαπραγματεύσεις και
ομολόγησε ένοχος για την
ελαφρύτερη κατηγορία για
πρόκληση σοβαρής βλάβης
από εγκληματική αμέλεια
τον Ιανουάριο του τρέχοντος
έτους.
Ο ίδιος έχει επίσης δηλώσει ένοχος για αδικήματα,
περιλαμβανομένης της κατο-

χής ενός πυροβόλου όπλου
χωρίς άδεια και του εμπορίου
ελεγχόμενων ναρκωτικών. Ο
δικηγόρος του νεαρού Δημήτρη, είπε στον δικαστή Μάικλ
Εβανς να λάβει υπόψη το
νεαρό της ηλικίας του δράστη,
την μεταμέλεια που επέδειξε
και ττο γεγονός ότι βρισκόταν
υπό την επίρρεια ναρκωτικών,
ότι έχει ήδη κρατηθεί στη
φυλακή Yatala πριν τη δίκη
και ζήτησε να αφεθεί να εκτίσει την ποινή του σε κατ’
οίκον φυλάκιση.
Αναμένεται σύντομα η
απόφαση του δικαστή.
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ο τραγικός επίλογος μιας
τραγικής ιστορίας

Τραγικός είναι και
επισήμως πλέον ο επίλογος στην πολύκροτη
υπόθεση εξαφάνισης της
Δήμητρας της Λέσβου. Οι
Αρχές προχώρησαν στην
προφορική ενημέρωση των
συγγενών της 64χρονης
Δήμητρας πως βγήκαν
τα αποτελέσματα του
δακτυλοσκοπικού ελέγχου
από τα Εγκληματολογικά
Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.
και προέκυψε ταυτοποίηση
του νεκρού ατόμου που
είχε παρασυρθεί από
όχημα στις 9 Απρίλιου
στην περιοχή του Παλαιού
Φαλήρου με τον άνθρωπό
τους.
Η ενημέρωση αυτή
ήρθε μετά από δύο μήνες
από τον θάνατό του και ενώ
ήδη η Δήμητρα είχε ταφεί
στην Αττική ως αγνώστων
στοιχείων.
Το χρονικό
Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, στις 9 Απριλίου,
επί της Λ. Ποσειδώνος, ένα
άτομο βρέθηκε νεκρό στο
ύψος του Δέλτα Φαλήρου,
στην περιοχή του Π.
Φαλήρου και στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Αθήνα,
μετά από παράσυρση,
χωρίς εγκατάλειψη, από
διερχόμενο όχημα.
Στα μέσα Απριλίου
από την Τροχαία, που
αναζητούσε πληροφορίες
από τυχόν μάρτυρες,
για την ταυτοποίησή του,
αναφέρονταν τα εξής
στοιχεία: «Ο ανωτέρω
πεζός, ηλικίας περίπου
65-70 ετών, αναστήματος
1,75μ., κανονικής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα
μαλλιά, φορούσε κατά την
ώρα του ατυχήματος λευκό
κοντό παντελόνι (σορτς)
και κοντομάνικη μπλούζα
κόκκινου και κίτρινου χρώματος».
Αργότερα εκδόθηκαν
αναζητήσεις και Silver
Alert για την Δήμητρα
Καλογιάννη, 64 χρόνων,
που αγνοείται από την
Τρίτη 6 Απριλίου από την
περιοχή του ΨΝΑ Δρομοκαϊτειο, η οποία έχει
δηλωθεί από τους συγγενείς της ως Δημήτρης
Καλογιάννης.
Είχε προηγηθεί μία
πρώτη άτυπη αναγνώριση
από φωτογραφίες που
έδειξαν αστυνομικοί στην
Καλλονή Λέσβου στους
συγγενείς του θύματος
ωστόσο αναμενόταν και
η επίσημη ταυτοποίηση
μέσω των δακτυλικών
αποτυπωμάτων του που
ελήφθησαν από το νεκροτομείο και στα τέλη Μαΐου
μετά την δημοσιοποίηση
της εξαφάνισής του,
εστάλησαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για
διασταύρωση και τυχόν
ταυτοποίηση, όπως και
έγινε, με μεγάλη όμως
καθυστέρηση.
Ποια ήταν η Δήμητρα;
Η Δήμητρα μεγάλωσε
στη Σκάλα Συκαμιάς. Από
τα 14 του αισθάνονταν και
ομολόγησε στους γονείς
του ότι είναι γυναίκα. Πολλοί την είχαν δει να περνάει
με γυναικεία ρούχα στη
Σκάλα.

Η Δήμητρα περιέγραφε
τη μητέρα της ως βαθιά
θρησκευόμενη και πιστή
γυναίκα, και πηγή αληθινής και ανιδιοτελούς
αγάπης για το παιδί της.
Τον πατέρα της ως άγριο
άντρα, που εξαφανιζόταν
απ’ το σπίτι για μεγάλες
περιόδους κάθε φορά κι
όταν επέστρεφε προκαλούσε πανικό, όπως αναφέρει το emprosnet.gr.
Παρόλα αυτά η οικογένεια
έμεινε μαζί και οι γονείς
της έμειναν παντρεμένοι
μέχρι και τον θάνατό τους.
Πέθαναν και οι δύο με απόσταση έξι μήνες μεταξύ
τους.
Από μικρή ένιωθε ότι
ήταν διαφορετική. Στα 14,
όταν είπε ότι είναι κορίτσι,
στάλθηκε σε ψυχιατρείο
απ’ τους γονείς της. Οι
γιατροί απαίτησαν να
παίρνει φάρμακα και μετά
την επιστροφή της στο
σπίτι, πιθανότατα και για
όλη της τη ζωή. Η ίδια δεν
το ήθελε. Τα φάρμακα την
έκαναν να νιώθει χάλια κι
έτσι οι γονείς τα έριχναν
στα κρυφά στο φαγητό της.
Ήταν έφηβη όταν
έκανε την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας (η πρώτη απ’ τις πολλές που
θα ακολουθούσαν σε
διάφορα στάδια της ζωής
της). Όπως λέει, το κοντινότερο που έφτασε στο
να της δείξει κάποιος
ενδιαφέρον ήταν όταν ως
έφηβη κολυμπούσε γυμνή
στη θάλασσα, κι ένας
ηλικιωμένος απ’ το χωριό
εμφανίστηκε και της είπε
ότι ήθελε να τη βιάσει. Η
Δήμητρα τρομοκρατήθηκε.
Ο άντρας συνέχισε να
την παρενοχλεί και να την
παρακολουθεί κρυφά για
αρκετά χρόνια.
Τελικά, στα 20 η Δήμητρα άφησε πίσω της το
χωριό και το νησί της
Λέσβου, κι έτρεξε στην
πρωτεύουσα. Έζησε
άστεγη, στους δρόμους
της Αθήνας για σχεδόν
πέντε χρόνια. Έκανε
μερικές δουλειές, πχ. σε
σούπερ μάρκετ, αλλά και
οι Αθηναίοι αισθάνονταν
πως ήταν διαφορετική και
σταδιακά την απέκλεισαν.
Το να κάνει οικογένεια είναι
το όνειρο που είχε όλη της
τη ζωή, κάτι που πιστεύει
πως θα ολοκλήρωνε την
ύπαρξή της. Αυτό που θα
προσέφερε την «παντοτινή
αγάπη» που τόσο της
έλειψε.
Αναγκάστηκε να επιστρέψει στο νησί όταν η
μητέρα της αρρώστησε. Τα
μεγαλύτερα αδέρφια της
είχαν προλάβει να φύγουν
απ’ την προβληματική οικογενειακή εστία, ο πατέρας
της ήταν αναξιόπιστος
και κανείς άλλος δεν θα
φρόντιζε για τη μητέρα της.
Έζησε μαζί της και την
φρόντισε για τα επόμενα 25
χρόνια.
Παρ’ όλα αυτά, η
Δήμητρα δεν σταμάτησε
να νιώθει κορίτσι, και η
ειλικρίνειά της την εξοστράκισε από την κοινωνία
του χωριού, προκαλώντας
κουτσομπολιά και ντροπή
στην οικογένειά της και
περισσότερα προβλήματα
στον ήδη προβληματικό
γάμο των γονιών της.
Δεν έζησε ποτέ κάποιον
εφηβικό έρωτα, μόνο
ανεκπλήρωτους πόθους
για αγόρια. Δεν υπήρχε
περίπτωση να βρει κάποιο
αγόρι στο χωριό που θα
την ήθελε. Ο θάνατός της
μητέρας της τη συγκλόνισε.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Γλύτωσε από το
πρώτο κτύπημα, το
δεύτερο ήταν μοιραίο

Έ ν α ς ά ν τ ρ α ς κα τ η γ ο ρ ή θ η κ ε
ότι εγκατέλειψε τον τόπο του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στο
Μπαρόσα που στοίχισε τη ζωή μιας
γυναίκας.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
κλήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο
Northern Expressway, αφού έλαβαν
αναφορές για σοβαρό ατύχημα την
προηγούμενη Τετάρτη το βράδυ.
Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ένα
Holden Cruze ταξίδευε βόρεια στο
Northern Expressway όταν ο οδηγός
συγκρούστηκε με τα προφυλακτικά
συρματοσχοινα στην άκρη του δρόμου και έχασε τον έλεγχο, κάνοντας
το όχημα να στριφογυρίσει στη μέση
του δρόμου.
Ένα άλλο Holden που ταξίδευε
επίσης βόρεια στον αυτοκινητόδρομο
έστριψε για να αποφύγει τη
σύγκρουση με το Holden Cruze.
Ωστόσο, το δεύτερο Holden
κτύπησε επίσης στα συρματόσχοινα
κα ι α κ ι ν η τοπο ι ή θ η κ ε σ ε μ ι κ ρ ή
απόσταση.
Η αστυνομία λέει ότι καθώς η
οδηγός του Holden Cruze βγήκε από
το όχημά της μετά το δυστύχημα, ένα
Mitsubishi Triton φέρεται να έπεσε
πάνω στη γυναίκα οδηγό.
Η 44χρονη γυναίκα από το
Andrews Farm πέθανε επί τόπου.
Η αστυνομία αναφέρει ότι βρήκε
το Mitsubishi Triton περίπου ένα
χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της
συντριβής.
Ο οδηγός, ένας 21χρονος άνδρας
από το Para Hills συνελήφθη και
κα τ η γ ο ρ ή θ η κ ε ότ ι ε γ κα τ έ λ ε ι ψ ε
τη σκηνή του θανατηφόρου
δυστυχήματος, προκαλώντας θάνατο
με επικίνδυνη οδήγηση.
Του χορηγήθηκε εγγύηση και
θα εμφανιστεί στο Δικαστήριο του
Ελίζαμπεθ στις 29 Ιουλίου.
Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι
αυτόπτες μάρτυρες εξέφρασαν τη
συμπάθεια τους προς τον συλληφθέντα οδηγό λέγοντας ότι ήταν η
κακιά στιγμή και όπως η γυναίκα που
σκοτώθηκε αυτός ήταν κι αυτός θύμα
του ατυχήματος.
Οι θάνατοι σε οδικά δυστηχήματα
στη Νότια Αυστραλία ανέρχονται
τώρα στους 51, σε σύγκριση με 45
τον ίδιο καιρό πέρυσι.

ΕΡΕΥΝΑ
Αγρια εκμετάλλευση
ξένων εργατών

Τα ε ρ γ α τ ι κά σ υ ν δ ι κά τα τ η ς
Αυστραλίας δημοσίευσαν μια έρευνα για 1.300 εποχιακούς εργάτες, η
οποία φέρνει στο φως την εκμετάλλευση που γίνεται σε βάρος των
ξένων εργατών που μαζέυουν φρούτα
με εξευτελιστική πληρωμή.
Η έρευνα περιλαμβάνει άτομα
από 54 χώρες σε έξι περιοχές της
Αυστραλίας.
Από τους ερωτηθέντες, το 84 τοις
εκατό βρισκόταν εδώ με προσωρινή
βίζα.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες, οι λεγόμενοι backpackers, για να είναι επιλέξιμοι για
βίζα δεύτερου έτους, πρέπει να
ολοκληρώσουν 88 ημέρες εργασίας
στην επαρχιακή Αυστραλία. Η
υποχρέωση αυτή, κάνει τους ξένους
εποχιακούς εργάτες ευάλωτους για
εκμετάλλευση από ασυνείδητους
εργοδότες.
Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένοι εποχιακοί εργάτες ανέφεραν
ότι κέρδισαν λιγότερα από $1 την

ώρα.
Το δεκαπέντε τοις εκατό είπε ότι
κέρδισε έως $7, με το 29 τοις εκατό
να λέει ότι κέρδισε 8 έως $11 την
ώρα.
Μόνο το 11% δήλωσε ότι πληρώνονταν 20 έως $23 την ώρα.
Οι χαμηλότεροι αμειβόμενοι
εργαζόμενοι απασχολούνται σε
αγροκτήματα σταφυλιών και κολοκυθιών, όπου δήλωσαν ότι κέρδισαν
μόλις $9 την ημέρα κατά μέσο όρο.
Οι εργαζόμενοι που μαζεύουν
πεπόνια, ντομάτες και φράουλες
ανέφεραν οι ημερήσιες πληρωμές
που ελάμβαναν έφθαναν μόλις 18$24 την ημέρα.
Όταν ρωτήθηκαν ποια ήταν τα
κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σχεδόν οι μισοί ανέφεραν
προβλήματα με τη διαμονή και τη
μεταφορά. Το ένα τέταρτο δήλωσε
ότι είναι προβληματική η υγεία και η
ασφάλεια της εργασίας, ενώ το ένα
τρίτο ισχυρίστηκε ότι οι διακρίσεις, η
παρενόχληση και ο εκφοβισμός ήταν
οι κύριες ανησυχίες τους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Εκστρατεία κατά τη
κακοποίησης

Η Κυβέρνηση της Νοτίου
Αυστραλίας, μέσω του Γραφείου για
την Ευημερία των Ηλικιωμένων, εξακολουθεί να ευαισθητοποιεί την κοινή
γνώμη κατά της κακοποίησης των
ηλικιωμένων.
Φέτος είναι η έβδομη κατά σειρά
ετήσια εκστρατεία για την ενημέρωση
του κοινού κατά της Κακοποίησης
των Ηλικιωμένων. Η εκστρατεία με
τίτλο «Σταματήστε την Κακοποίηση
των Ηλικιωμένων» (Stop Elder
Abuse) ξεκίνησε στις 10 Μαΐου και θα
διαρκέσει για 6 εβδομάδες, έως τις 20
Ιουνίου.
Το 2021 η εκστρατεία επικεντρώνεται στα δικαιώματα των ηλικιωμένων – το δικαίωμα στην
ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την
αυτονομία – οι ηλικιωμένοι έχουν
το δικαίωμα να είναι ασφαλείς, να
τους μεταχειρίζονται με τρόπο που
να νιώθουν αυτοεκτίμηση και να είναι
ελεύθεροι να ζουν τη ζωή που έχουν
επιλέξει οι ίδιοι.
Είναι σημαντικό η οικογένεια,
οι φίλοι και η ευρύτερη κοινότητα
να κατανοούν και να σέβονται τα
δικαιώματα των ηλικιωμένων και
σε περίπτωση που υποπτεύονται
κακοποίηση, να ενεργούν με τρόπο
που να υποστηρίζει τα δικαιώματα
των ηλικιωμένων.
Περίπου ένας στους 20 Αυστραλούς αντιμετωπίζει κάποιο είδος
κακοποίησης από κάποιον που
γνωρίζει και εμπιστεύεται, συχνά
από κάποιο μέλος της ίδιας του της
οικογένειας.
Στην Νότιο Αυστραλία, η οικονομική και ψυχολογική βία είναι από
τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις
κα κοπο ί η σ η ς . Τη ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α
αποτελούν ηλικιωμένες γυναίκες
που είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν
κακοποίηση από τα ενήλικα τέκνα
τους.
Τα ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν κακοποίηση μπορεί να
εκδηλώνουν συμπτώματα φόβου,
λύπης και παραμέλησης μεταξύ
άλλων.
Θυμηθείτε, αν έχετε κάποιο
λόγο ανησυχίας, καλέστε τη Γραμμή Πρόληψης Κακοποίησης Ηλικιωμένων ΝΑ στο 1800 372 310 για
δωρεάν εμπιστευτικές συμβουλές και
υποστήριξη ή προκειμένου να κάνετε
κάποια καταγγελία στη Μονάδα Προστασίας Ενηλίκων.
Για περισσότερες πληοροφορίες,
παρακαλούμε επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.sahealth.sa.gov.au/
stopelderabuse
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναταράξεις στην κυβέρνηση
του Συνασπισμού
Τις τελευταίες εβδομάδες ηγεσίας και στιην εκλογή που
του Ιουνίου η κυβέρμηση του ακολούθησε αντικατέστησε στην
Σκοτ Μόρισον δονίστηκε από ηγεσία τον Μάικαλ Μακόρμακ.
αναταράξεις που φαίνονται Η επιστροφή στην ηγεσία του
μεν ήπιες αλλά, σε ένα χρόνο Εθνικού κόμματος καθιστά τον
εκλογών, μπορεί να έχουν Τζόις και πάλι Αναπληρωτή
βαθύτερες συνέΠρωθυπουργό στην
πειες. Η μία οφεικυβέρνηση
του
λόταν στον ίδιο τον
Συνασπισμού.
Σκοτ Μόρισον και
Ο κ. Τζόις έχει
την επίσκεψή του
μια μακρά αμφιλεστη Σύνοδο Κορυγόμενη καριέρα στην
φής των 7 που έγινε
Αυστραλιανή πολιστην Κορνουάλλη
τική και την κυβέρτης Αγγλίας μεταξύ
νηση του Συνα11-13 Ιουνίου. Η
σπισμού. Γεννήθηκε
Αυστραλία
δεν
το 1967 στο TamΤου
αποτελεί μια από τις Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ worth της Νέας
χώρες που απαρΝότιας
Ουαλίας.
Drymon9@gmail.com
τίζουν τις G7 αλλά
Το 2004 εκλέχτηκε
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
είχε προσκληθεί να
Γερουσιαστής της
συμμετάσχει μαζί με
Κουησλάνδης
και
μερικές άλλες χώρες. Ο Αυστρα- το 2013 μεταφέρθηκε στη
λός πρωθυπουργός επικρίθηκε Βουλή των Αντιπροσώπων
από αυστραλιανά μέσα μαζικής όταν κέρδισε την έδρα της
ενημέρωσης ότι πήγε χωρίς Νέας Αγγλίας, στη Νέα Νότια
στρατηγική και στόχους και Ουαλία. Το 2016 έγινε αρχηχρησιμοποίησε τη συνάντηση γός του Εθνικού Κόμματος
για ευκαιρίες φωτογραφιών για που αποτελεί τον εταίρο του
να δείξει στους Αυστραλούς Φιλελεύρου Κόμματος στο Συναότι η Αυστραλία βρίσκεται σπισμό. Συνεπώς, ως αρχηανάμεσα σε μια καλή παρέα γός του Εθνικού Κόμματος,
αναπτυγμένων χωρών. Η αυτομάτως έγινε Αναπληρωτής
εισήγηση του κ. Μόρισον για Πρωθυπουργός.
διαμόρφωση πολιτικών κατά
Ο κ. Τζόις είναι άκρα συντητης Κίνας δεν φάνηκε να έτυχε ρητικός, λαϊκιστής και πολλές
ευρείας αποδοχής. Σχετικά φορές απρόβλεπτος και παλιμε το ζήτημα μέτρων για την νωδικός. Είναι υποστηριχτής
κλιματική αλλαγή ο κ. Μόρισον της χρήσης του άνθρακα
συνάντησε την πίεση των για παραγωγή ενέργειας. Η
περισσότερων ηγετών που συμμαχία των Φιλελευθέρων
προτείνουν προγραμματισμό – Εθνικών που αποτελεί την
για μηδενισμό των ρυπογόνων παράταξη του συντηρητικού
εκπομπών μέχρι το 2050.
συνασπισμού υπάρχει από το
Ανεξάρτητα από αυτά, ο 1923 και σε διάφορες φάσεις
κ. Μόρισον είχε την ευκαιρία της ιστορίας της δοκίμασε
να συναντήσει τον πρόεδρο αναταράξεις
και
κρίσεις.
των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να Τέτοιες αναταράξεις προκαλεί
υπογράψει μια συμφωνία σήμερα η επιστροφή του
ελεύθερου εμπορίου με τον Τζόις στην ηγεσία του Εθνικού
πρωθυπουργό της Αγγλίας κόμματος. Το πρόγραμμα της
Μπόρις Τζόνσον και να συμμαχίας Φιλελευθέρων –
συναντήσει επίσης τη Βασί- Εθνικών ίσως χρειαστεί να αναλισσα. Στα πλαίσια της Συνό- διαπραγματευτεί και να προδου άδραξε την ευκαιρία σαρμοστεί επί το δεξιότερον,
να επισκεφτεί το χωριό St. σε μια περίοδο που στους επόKeverne, το μέρος από το μενους λίγους μήνες θα γίνουν
οποίο προερχόταν ένας μακρι- οι Αυστραλιανές εκλογές. Ο
νός του προπάππος, που Τζόις λέει τώρα ότι η τρίχρονη
είχε έρθει στην Αυστραλία ως απουσία του από τα κυβερνητικά
κατάδικος και να εξερευνήσει έδρανα τον έκανε καλύτερο
τις ρίζες του. Διάφορα άτομα άνθρωπο. «Η λεοπάρδαλη δεν
μίλησαν αρνητικά γι’ αυτή αλλάζει το δέρμα της», απατην επίσκεψη του κ. Μόρισον ντούν οι αντίπαλοί του. Δεν έχει
και να τον κατηγορήσουν ότι δικές του πολιτικές, λέει ο Τζόις,
μεταχειρίζεται δυο μέτρα και προωθεί μόνο τις πολιτικές
δυο σταθμά. Κάποιοι σχολίασαν της κοινοβουλευτικής ομάδας
ότι ενώ η Αυστραλία έχει κλείσει του. Αλλά εφόσον ο Τζόις
τα σύνορα και υπάρχουν άτομα αντικατέστησε τον Μακόρμακ η
στο εξωτερικό που θέλουν πολιτκή της πλειοψηφίας των
να επιστρέψουν και να συνα- Εθνικών είναι η πολιτική του
ντήσουν τους ηλικιωμένους Τζόις. Στις συνθήκες αυτές,
γονείς τους αποκλείονται λόγω τα δυο κόμματα της συντηρητων περιορισμών για τον τικής συμμαχίας θα πρέπει
κορονοϊό ενώ ο πρωθυπουργός να βρουν κοινό έδαφος και να
δίνει στον εαυτό του το δικαίωμα απευθυνθούν στους εκλογείς
να επισκεφτεί το χωριό των και ιδιαίτερα στους μεταστρεφόπρογόνων του και να εξερευνά μενους εκλογείς που αλλάζουν
τις ρίζες του με χρήματα των εύκολα πολιτικό στρατόπεδο.
Αυστραλών φορολογούμενων.
Ο δημοσιογράφος Πίτερ ΧάρΤι είναι αυτό το μήνυμα που τσερ σχολιάζει στην εφημερίδα
στέλνει στους φορολογούμενους The Age ότι ο Μπάρναμπι Τζόις
που πληρώνουν τα ταξίδια του;
σε μερικές λαϊκιστικές πτυχές
Το άλλο ζήτημα που προκά- του παρομοιάζεται με τον
λεσε αναταράξεις στην κυβέρ- Ντόναλντ Τραμπ. Πριν 3 χρόνια,
νηση του Συνασπισμού είναι τον Φεβρουάριο του 2018,
η επιστροφή του Μπάρναμπι αναγκάστηκε να παραιτηθεί
Τζόις στην ηγεσία του κόμματος από αρχηγός των Εθνικών και
των Εθνικών. Στη συνεδρίαση Αναπληρωτής Πρωθυπουργός
της κοινοβουλευτικής ομάδας λόγω ενός σκανδάλου που
του Εθνικού Κόμματος της 21 αφορούσε σεξουαλικές σχέσεις
Ιουνίου ο Τζόις προκάλεσε θέμα με μια υπάλληλο του γραφείου

του η οποία περίμενε παιδί.
Την ίδια περίοδο ο Μπάρναμπι
Τζόις ήταν παντρεμένος και
πατέρας τεσσάρων κοριτσιών.
Παρόλα αυτά, αποφάσισε να
χωρίσει και να προχωρήσει με
τη νέα του σχέση. Σήμερα ζει με
τη νέα σύντροφό του και έχουν
δυο αγόρια.
Ο Μπάρναμπι Τζόις υποστηρίζει τα δικαιώματα των φαρμαδόρων να χρησιμοποιούν τα
νερά των ποταμών Ντάρλινγκ
και Μάραιϋ παρά να αφήνονται
για τις ανάγκες περιβαλλοντολογικών σκοπων και
τη διάσωση της κοίτης του
ποταμού. Υποστηρίζει τη χρήση
του κάρβουνου για παραγωγή
ενέργειας και επίσης και την
πυρηνική ενέργεια.
΄Οσον αφορά τον προγραμματισμό
μηδενισμού
των
ρυπογόνων εκπομπών μέχρι το
2050 ο Τζόις λέει ότι αυτό είναι
μια εντολή που μας ζητούν να
τηρηθεί. Θα πρέπει, όμως, να
εξετάσουμε άλλα κεφάλαια ενός
τέτοιου βιβλίου. Τι σημαίνει η
εντολή αυτή για τις εργασίες
όσων εργάζονται σε ρυπογόνες
βιομηχανίες; Είναι εύκολο να λες
ότι είμαι Βουδιστής αλλά είναι
δύσκολο να ζεις σαν Βουδιστής,
λέει. Η αντικατάσταση της λέξης
«Βουδιστής» με το «περιβαλλοντιστής» κάνει λιανά για τους
οπαδούς του το νόημα του
επιχειρήματός του.
Ο Τζόις δυσπιστεί στα μεγλα
ελλείμματα του προϋπολογισμού
του
Θησαυροφύλακα
Τζο
Φράϊντεμπεργκ. Βάζει την
Αυστραλία σε χρέος για μια
δεκαετία. Το χρέος δεν είναι ο
δρόμος, πρέπει να έχεις κάποιο
δρόμο εξόδου από το χρέος.
Υπάρχουν μόνο δυο τρόποι
για μια τέτοια έξοδο, λέει: ΄Η
εισπράττεις περισσότερα (από
φόρους), ή ξοδεύεις λιγότερα
από ό,τι ξοδεύει σήμερα η
Αυστραλιανή κυβέρνηση.
΄Ενα ανησυχητικό για τους
Φιλελεύθερους σημείο είναι η
μη καλή σχέση του Μπάρναμπι
Τζόις με τον πρωθυπουργό
Σκοτ Μόρισον. ΄Οταν ο Τζόις
είχε το πρόβλημα του σκανδάλου της σχέσης του με την
υπάλληλο του προσωπικού
του γραφείου, αυτός που
πίεζε τον τότε πρωθυπουργό
Μάλκολμ Τέρνμπουλ να τον
διώξει από την κυβέρνηση ήταν
ο τότε θησαυροφύλακας Σκοτ
Μόρισον. ΄Οταν ο Μπάρναμπι
Τζόις έμπαινε στο γραφείο
του Μάλκολμ Τέρνμπουλ να
συζητήσει το τι θα μπορούσε
να γίνει, είδε τον Μόρισον να
βγαίνει τόσο χαρούμενος, όσο
αυτός ήταν απελπισμένος.
Δυο άνδρες που δεν συμπαθεί
ο ένας τον άλλο θα πρέπει
να βρουν τρόπο ώστε η συμμαχία των δυο κομμάτων του
κυβερνητικού συνασπισμού
να μπορέσει να εξακολουθεί
να λειτουργεί και να κερδίζει
εκλογές. Με την επιστροφή του
Μπάρναμπι Τζόις στην ηγεσία
του Εθνικού Κόμματος είναι να
μην ανησυχούν ο Σκοτ Μόρισον
και οι Φιλελεύθεροι;
(Ο Δρ Χρήστος Ν. Φίφης
είναι επίτιμος ερευνητής
στη Σχολή Ανθρωπιστικών
Σπουδών και Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου
La Trobe)

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
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Συνομιλία της Φώφης
Γεννηματά με ομογενείς

Ο S&P αναβάθμισε
την προοπτική του
δημόσιου χρέους
της Αυστραλίας
Η οικονομία της Αυστραλίας,
το μέγεθος της οποίας εκτιμάται
ότι ανέρχεται σε 1,55 τρισεκ.
αμερικανικά δολάρια, ανακάμπτει
χάρη σε αυτή που θεωρείται επιτυχημένη αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και το πακέτο
τόνωσης της δραστηριότητας που
προώθησε η κυβέρνησή της. Ο S&P
Global Ratings αναβάθμισε σήμερα
την προοπτική του δημόσιου χρέους
της Αυστραλίας σε «σταθερή» από
«αρνητική», κάτι που σημαίνει ότι
η χώρα θα διατηρηθεί στην περιπόθητη βαθμίδα «AAA» του ενός
από τους επιλεγόμενους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, που
επικαλέστηκε την «ταχεία οικονομική ανάκαμψη» της μετά την ύφεση
που προκάλεσε η πανδημία του
νέου κορονοϊού.
Η οικονομία της Αυστραλίας,
το μέγεθος της οποίας εκτιμάται
ότι ανέρχεται σε 1,55 τρισεκ.
αμερικανικά δολάρια, ανακάμπτει
χάρη σε αυτή που θεωρείται επιτυχημένη αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και το πακέτο
τόνωσης της δραστηριότητας που
προώθησε η κυβέρνησή της. Ο S&P
εξήγησε πως είναι βέβαιος πως το
δημοσιονομικό έλλειμμα θα μειωθεί
προς το 3% του ΑΕΠ τα επόμενα 2
ως 3 χρόνια, ενώ έφθασε το 10%
τον Ιούνιο του 2021, τον μήνα που
ολοκληρώνεται το οικονομικό έτος.
Η αντίδραση της κυβέρνησης, οι
πολιτικές που εφάρμοσε και η ανάκαμψη της οικονομίας «μείωσαν
τους πτωτικούς κινδύνους ως προς
οικονομική και δημοσιονομική προοπτική» του οίκου για την Αυστραλία, εξήγησε ο S&P στην ανακοίνωσή του.
Ο υπουργός Οικονομικών Τζος
Φράιντενμπεργκ καλωσόρισε την
εξέλιξη, που χαρακτήρισε «περίτρανη» έκφραση «εμπιστοσύνης»
των οίκων αξιολόγησης στην οικονομική πολιτική της συντηρητικής
κυβέρνησης της Αυστραλίας. Η
Αυστραλία συγκαταλέγεται στις
– πλέον μόλις εννέα – χώρες του
κόσμου που μπορούν να υπερηφανεύονται πως έχουν αξιολόγηση «AAA» και από τους τρεις
επιλεγόμενους μεγάλους οίκους
αξιολόγησης.

Τ

ο λιμενικό της Αυστραλίας
ελευθέρωσε νεαρή
μεγάπτερη φάλαινα, η
οποία είχε πιαστεί σε δίχτυα και
σημαδούρες ανοιχτά της ακτής
του Σύδνεϋ αργά χθες Κυριακή
το βράδυ. Το λιμενικό κινητοποίησε ένα ελικόπτερο για να
διεξαγάγει έρευνα ανοιχτά της
παραλίας Μπόντι αφότου κάποιοι
ειδοποίησαν ότι μια φάλαινα
βρισκόταν σε κίνδυνο, καθοδηγώντας το λιμενικό για να εντοπίσει
το κήτος. “Η φάλαινα φαινόταν να
έχει τυλιγμένα γύρω της δίχτυα
αλιέων και κανά δυο σημαδούρες”,
δήλωσε σήμερα ο αξιωματούχος
του λιμενικού Μπραντ Μονκ.
“Ορισμένα σκάφη βρίσκονταν
γύρω από τη φάλαινα εκείνη
την ώρα. Η φάλαινα έδειχνε να
βρίσκεται σε κίνδυνο”, πρόσθεσε.
Οι μεγάπτερες φάλαινες μεταναστεύουν βόρεια από τα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής κατά
μήκος της ανατολικής ακτής της
Αυστραλίας σε υποτροπικά νερά
από τον Ιούνιο ως περίπου τον
Νοέμβριο, όπου ζευγαρώνουν
και γεννούν. Μετά την διάσωσή
της η νεαρή φάλαινα, η οποία
πιστεύεται ότι είναι ενός έτους,
εθεάθη τελευταία φορά να βουτάει στα βαθιά. “Η φάλαινα έδειχνε να προσαρμόζεται”, πρόσθεσε
ο αξιωματούχος του λιμενικού.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εμπορική συμφωνία Αγγλίας - Αυστραλίας

Κατάργηση των δασμών
και της γραφειοκρατίας προβλέπεται στην εμπορική
συμφωνία μεταξύ Βρετανίας
και η Αυστραλίας η οποία
ανακοινώθηκε στις 14/6/2021.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον χαιρέτισε τη
συμφωνία κάνοντας λόγο για
«νέο ξεκίνημα» στις σχέσεις
των δύο χωρών. Η βρετανική
κυβέρνηση βλέπει τη συμφωνία
ως σημαντικό κομμάτι της
μετά το Brexit εμπορικής και
διπλωματικής στρατηγικής της
για να μετατοπίσει το οικονομικό
βάρος της χώρας μακριά από
την Ευρώπη και να κυνηγήσει
νέες ευκαιρίες στα κράτη της
περιοχής Ινδίας-Ειρηνικού.
Ο Αυστραλός πρωθυπουρ-

γός Σκοτ Μόρισον και ο Τζόνσον ξεπέρασαν τα δύσκολα
σημεία κατά τη διάρκεια συνομιλιών ύστερα από συνεδρίαση της Ομάδας των 7 (G7)
στη Βρετανία το σαββατοκύριακο, στην οποία παρευρέθη
ο Μόρισον ως προσκεκλημένος. «Η σημερινή ημέρα
σηματοδοτεί μια νέα αρχή στη
σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου
με την Αυστραλία, που υποστηρίζεται από την κοινή μας
ιστορία και τις κοινές μας αξίες», ανέφερε ο Τζόνσον σε ανακοίνωση.
Η Βρετανία είναι ο όγδοος
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
της Αυστραλίας και η Αυστραλία
ο 20ος μεγαλύτερος εμπορικός
εταίρος της Βρετανίας, με την

αξία του διμερούς εμπορίου
να φθάνει τα 26,9 δισ. δολάρια
Αυστραλίας (20,7 δισ. δολάρια
ΗΠΑ). Πριν από την ένταξη
της Βρετανίας στην τότε ευρωπαϊκή κοινή αγορά το 1973, η
Βρετανία ήταν η πιο προσοδοφόρα εμπορική αγορά της
Αυστραλίας.
Η συμφωνία θα μπορούσε
να προσθέσει 500 εκατ. λίρες
στο βρετανικό ΑΕΠ μακροπρόθεσμα – μικρή συνεισφορά για
μια οικονομία αξίας περίπου
2 τρισ. λιρών. Ωστόσο, χαιρετίστηκε ως σημαντικό βήμα
καθώς η Βρετανία αναπτύσσει
τη δική της εμπορική πολιτική
για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες ύστερα από την αποχώρησή της από την ΕΕ.

Η Αστυνομία διείσδυσε σε κρυπτογραφημένο
δίκτυο επικοινωνίας του διεθνούς υποκόσμου

Στα μέσα του 2018, ένας
καταδικασμένος έμπορος
ναρκωτικών συναντήθηκε με
πράκτορες του FBI από το Σαν
Ντιέγκο για να προσφέρει, σε
αντάλλαγμα για τη μείωση της
ποινής του, την πρόσβαση
στις κρυπτογραφημένες συνομιλίες ενός τεράστιου δικτύου
του διεθνούς οργανω-μένου
εγκλήματος. Έτσι ξεκίνησε
η επιχείρηση Trojan Shield
(Τρωική Ασπίδα) με την
συμμετοχή 9.000 αστυνομικών, από 17 χώρες , που
περιέλαβε την καταγραφή 27
εκατομμυρίων μηνυμάτων από
12.000 τηλεφωνικές συσκευές
σε 100 χώρες για τον εντοπισμό
των δραστηριοτήτων περισσότερων των 300 ομάδων του
οργανωμένου εγκλήματος.
Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από
8 0 0 σ υ λ λ ή ψ ε ι ς κα ι έ χο υ ν
κατασχεθεί περισσότεροι από
8 τόνοι κοκαΐνης, 22 τόνοι
κάν-ναβης, δύο τόνοι συνθετικών ναρκωτικών, 250 όπλα,
55 πολυτελή αυτοκίνητα και
περισσότερα από 48 εκατομύρια
σε χαρτονομίσματα και κρυπτο-

νομίσματα, σύμφωνα με την
ανακοίνωση της Europol, ενώ
αναμένονται περισσότερες
συλλήψεις και κατασχέσεις.
Σ ύ μ φ ω ν α μ ε δ ι κα σ τ ι κό
έγγραφο - την κατάθεση ενός
ειδικού πράκτορα του FBI που
πρωτοδημοσιεύθηκε από το
Vice News -, «εμπιστευτική
πηγή», δηλαδή ο έμπορος ναρκωτικών, είχε δημιουργήσει μία
τηλεφωνική συσκευή που θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
από εγκληματίες σε όλον τον
κόσμο χωρίς να εντοπισθεί
από την αστυνομία. Περιείχε
μία εφαρμογή που ονομάσθηκε
ANOM που δημιουργούσε ένα
κρυπτογραφημένο δίκτυο επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας.
Για τουλάχιστον μία δεκαετία
οι συμμορίες του οργανωμένου
εγκλήματος χρησιμοποιούσαν
το δίκτυο για να οργανώνουν
την διακίνηση ναρκωτικών,
χτυπήματα κατά αντιπάλων,
επιχειρήσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος χωρίς να
εντοπίζονται. Ένα από τα ατού
των τηλεφωνικών συσκευών
που εντάσσονταν στο δίκτυο
ήταν ότι το περιεχόμενό τους

μ πο ρ ο ύ σ ε ν α σ β η σ τ ε ί ε ξ
αποστάσεως σε περίπτωση
που έπεφτε σε λάθος χέρια. Το
FBI διείσδυσε με τις δικές του
συσκευές στο δίκτυο.
Σύντομα η επιχείρηση
ε π ε κ τ ά θ η κ ε σ ε ολ ό κ λ η ρ ο
τον κόσμο με την συμμετοχή
των αστυνομικών αρχών της
Ευρώπης, της Αυστραλίας και
των ΗΠΑ για να εξελιχθεί σε
μία από τις σημαντικότερες
αστυνομικές έρευνες κατά του
οργανωμένου εγκλήματος
στην ιστορία. Αστυνομικές
υπηρεσίες πολλών χωρών
«άκουγαν» και κατέγραφαν
τις συνεννοήσεις του ιταλικού
οργανωμένου εγκλήματος, των
ασιατικών Τριάδων, συμμοριών
μοτοσικλετιστών, των διεθνών
συνδικάτων των ναρκωτικών,
συνεννοήσεις που γίνονταν
ανοικτά, χωρίς κώδικες, λόγω
της ασφάλειας που τους έδινε
το κρυπτογραφημένο δίκτυο. Η
παρακολούθηση των μηνυμάτων
έδωσε επίσης στοιχεία για
υποθέσεις διαφθοράς κυβερνήσεων, αξιωματούχων και των
αστυνομικών υπηρεσιών σε
πολλές χώρες.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη
Γεννηματά, μίλησε την Τετάρτη, 9 Ιουνίου, σε
εκδήλωση με απόδημους Έλληνες και Ομογενείς
της Αυστραλίας, την οποία διοργάνωσαν η Έδρα
Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών και το Ίδρυμα
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του
Σύδνεϋ, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο καθηγητής,
κ. Βρασίδας Καραλής. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, η κ. Γεννηματά δήλωσε πως με αυτή
την εκδήλωση εγκαινιάζεται μια μόνιμη και διαρκή
διαβούλευση του Κινήματος Αλλαγής μαζί με τους
Απόδημους Έλληνες και τους Ομογενείς, για όλα τα
θέματα που αφορούν στο μεγάλο εθνικό κεφάλαιο
που λέγεται Ελληνική Διασπορά.
Επανέλαβε τη θέση του Κινήματος για την χωρίς
περιορισμούς διευκόλυνση της ψήφου σε όλους τους
Έλληνες στο Εξωτερικό που είναι εγγεγραμμένοι
στα εκλογικά δημοτολόγια και δεσμεύτηκε, ότι το
κόμμα θα καταθέσει στη Βουλή Νομοσχέδιο που θα
περιλαμβάνει όλες τις θέσεις, όπως επιστολική ψήφος
και εκλογικές περιφέρειες αποδήμων. Αναφερόμενη
στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τον πολιτισμό,
μίλησε για την ανάγκη διαμόρφωσης και ενίσχυσης
μιας διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής, μακριά
από εθνοκεντρικές αντιλήψεις, και συμβατής με
τις πολλαπλές ταυτότητες που μπορεί να έχουν οι
Έλληνες Ομογενείς και Απόδημοι, όπως και για την
ανάγκη διεθνοποίησης της ελληνικής γλώσσας.
Καυτηρίασε την συγχώνευση της Γενικής
Γραμματείας Απόδημους Ελληνισμού, λέγοντας
χαρακτηριστικά, ότι η Κυβέρνηση δεν χαλάλισε
ούτε μία ελληνική υπηρεσία που να ασχολείται
αποκλειστικά με τους Έλληνες Ομογενείς και
Αποδήμους. Δήλωσε την ανάγκη επανέναρξης των
προγραμμάτων εκπαιδευτικής φιλοξενίας παιδιών
των Αποδήμων και των Ομογενών, τα οποία
λειτουργούσαν με επιτυχία τις προηγούμενες
δεκαετίες. Η κ. Γεννηματά κάλεσε την παροικία να
ανοίξει ένα διάλογο με τα μέλη της ώστε να βρουν
τρόπο να μετεξελιχθούν τα παρόντα μαζικά σχήματα
του οργανωμένου Ελληνισμού σε ελκυστικούς φορείς
για τις νέες γενιές χωρίς να χάσουν τον διεκδικητικό
τους χαρακτήρα.
Επίσης, επανέλαβε την πάγια θέση του Κινήματος
Αλλαγής για επαναλειτουργία του Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού. Ωστόσο, τόνισε ότι οι
σχετικές διατάξεις του νόμου δεν εξυπηρετούν τους
σκοπούς ίδρυσής του και πως προκαλεί αλγεινή
εντύπωση η κατάργηση των περιφερειακών
συμβουλίων του ΣΑΕ, όπως και το γεγονός ότι θα
διορίζονται οι εκπρόσωποι του Ελληνισμού στην
πρώτη Γενική Συνέλευση. Η Πρόεδρος έκανε εκτενή
αναφορά και για την νέα ελληνική μετανάστευση
και το brain drain και τόνισε πως η Πολιτείας οφείλει
να προχωρήσει σε προοδευτικές μεταρρυθμίσεις
και να θωρακίσει τους θεσμούς, γεγονός που θα
ωθήσει τους νέους μετανάστες να επαναπατριστούν.
Παράλληλα πρέπει να υποστηρίζονται στις χώρες
που ζουν με προγράμματα που θα διασφαλίζουν στα
παιδιά τους πρόσβαση στην εκμάθηση της γλώσσας
και του πολιτισμού μας και στη διατήρηση της σχέσης
με την χώρα καταγωγής τους.
Αναφορά έκανε και στην ανάγκη διευκόλυνση
των αποδήμων και ομογενών της Αυστραλίας στην
αλληλεπίδρασή τους με τις ελληνικές υπηρεσίες.

Η Επικαιρότητα στο μικροσκόπιο
“Κατάφερε πράγματι να επιβραδύνει την ταχύτητά της για να
επιτρέψει στο λιμενικό να κάνει
ό,τι χρειαζόταν για να τη βοηθήσει.
Ήταν σαν να ήξερε”, κατέληξε.
να απίστευτο περιστατικό συνέβη το πρωί
μιας Κυριακής, όταν
ένα τεράστιο θηλαστικό χτύπησε
σκάφος με δύο επιβαίνοντες.
Συγκεκριμένα, πατέρας και γιος
ψάρευαν στη Βόρεια Ναρούμα
όταν μια μεγάλη φάλαινα βγήκε
έξω από το νερό και χτύπησε
με δύναμη το κατάστρωμα του
σκάφους τους. Η σύγκρουση ήταν
τόσο σφοδρή που ο 18χρονος
γιος τραυματίστηκε σοβαρά
και νοσηλεύεται σε κωματώδη
κατάσταση στο νοσοκομείο. Ο
έφηβος έσπασε τον λαιμό του
ενώ φέρει σοβαρά τραύματα στο
κεφάλι. Ο 39χρονος πατέρας
του τραυματίστηκε ελαφρά και
ήταν αυτός που κάλεσε άμεσα
σε βοήθεια μετά το περιστατικό.
Σύμφωνα με τη «Daily Mail
Australia», η οικογένεια του
18χρονου δεν ξέρει αν ο γιος
τους καταφέρει να συνέλθει από
το κώμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι φάλαινες σε αυτή την περιοχή

Έ

φτάνουν μέχρι και τα 18 μέτρα
μήκος και ζυγίζουν έως 40 τόνους.
ρίκη στη Ρωσία: Άντρας
έ θ α β ε το υ ς ν ε ο γ έ ν νητους γιους του και
βρήκε κούκλες αντί για μωρά.
“Φοβάμαι τους γιατρούς και
καθέναν στο ιατρικό επάγγελμα.
Δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ,
μετά απ’ αυτό που περάσαμε»
λέει η Ρίτα. Το ζευγάρι αποφάσισε
να μιλήσει για την τραγωδία του,
ελπίζοντας ότι δεν θα ξαναγίνει
ποτέ το ίδιο λάθος, βοηθώντας μ’
αυτόν τον τρόπο να μην βρεθεί
άλλη οικογένεια σε παρόμοια
τραγική θέση. «Η Λίλι αξίζει
δικαιοσύνη, γι’ αυτό προσπαθούμε
να βρούμε απαντήσεις για εκείνη
και να σιγουρευτούμε ότι αυτό δεν
θα συμβεί σε καμία άλλη οικογένεια ξανά» λέει η Ρίτα. Σύμφωνα
με τη μητέρα, ο σύζυγός της έχει
έρθει σε επικοινωνία με την άλλη
οικογένεια που τους έδωσαν το
λάθος μωρό. «Είναι υπέροχοι
άνθρωποι. Τους συναντήσαμε
περίπου έναν μήνα μετά και
μας έδωσαν φωτογραφίες που
τράβηξαν από τη Λίλι και η
μητέρα μου έδωσε ένα κερί από
την κηδεία του παιδιού που νόμι-

Φ

σαν για δικό τους παιδί» λέει η
Ρίτα, μιλώντας στην ταμπλόιντ
εφημερίδα “Daily Mail”.
Bernard Fontanille, γιατρός έκτακτης ανάγκης
που συνηθίζει να κάνει
επεμβάσεις κάτω από δύσκολες
συνθήκες. Μια παγκόσμια περιοδεία στις αρχαίες ιατρικές πρακτικές και σε μαγευτικά τοπία. Ο
Bernard Fontanille, γιατρός έκτακτης ανάγκης που συνηθίζει
να κάνει επεμβάσεις κάτω από
δύσκολες συνθήκες, ταξιδεύει στις
τέσσερις γωνιές του πλανήτη για
να φροντίσει και να θεραπεύσει
ανθρώπους αλλά και να απαλύνει
τον πόνο τους. Καθοδηγούμενος
από βαθύ αίσθημα ανθρωπιάς
αλλά και περιέργειας, συναντά
και μοιράζεται μαζί μας τις ζωές
γυναικών και ανδρών που φροντίζουν για τους άλλους, σώζουν
ζωές και μερικές φορές εφευρίσκει
νέους τρόπους θεραπείας και
ανακούφισης. Επίσης, παρουσιάζει
παραδοσιακές μορφές ιατρικής
που είναι ακόμα βαθιά ριζωμένες
στην τοπική κουλτούρα. Μέσα
από συναντήσεις και πρακτικές
ιατρικής μας αποκαλύπτει την
πραγματικότητα που επικρατεί

Ο

σε κάθε χώρα αλλά και τι είναι
αυτό που συνδέει παγκοσμίως
έναν ασθενή με τον γιατρό του.
Ανθρωπιά και εμπιστοσύνη.
ίντεο με νυχτερίδες σε
εργαστήριο της Ουχάν
– Νέες φήμες για τον
κορονοϊό. Νέο βίντεο στο οποίο
φ α ί ν ε τα ι πω ς το Ι ν σ τ ι το ύ το
Ιολογίας της Ουχάν διατηρούσε
ζωντανές νυχτερίδες, παρά τις
διαβεβαιώσεις του ΠΟΥ, φέρνει
στη δημοσιότητα το δίκτυο Sky
News της Αυστραλίας. Βίντεο με
ζωντανές νυχτερίδες να κρατούνται σε εργαστήριο ιολογίας στην
Ουχάν παρουσίασε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News της
Αυστραλίας που υποστηρίζει ότι
έτσι διαψεύδονται οι ισχυρισμοί
των ερευνητών του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας ότι ένα τέτοιο
σενάριο ήταν θεωρία συνωμοσίας.
Στο βίντεο -του οποίου η αυθεντικότητα δεν έχει αποδειχθείεμφανίζονται αποσπάσματα λίγων
δ ε υ τ ε ρ ολ έ π τω ν δ ι α κ ρ ί ν ο ν τα ι
νυχτερίδες μέσα σε κλουβί και
ένας επιστήμονας να προσπαθεί
να τις ταΐσει. Τα αποσπάσματα
αυτά «αποκάλυψαν» η ομάδα
DRASTIC, μια ομάδα ερευνητών
που αναζητά τι προκάλεσε τη
δημιουργία του κωρονοϊού.

Β
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Εφυγε ο Αντώνης Πετραλλάς

Ο Αντώνης Πετραλλάς
γ ε ν ν ή θ η κ ε σ τ η ν Μ ά λω ν α
της Ρόδου, Ελλάδα, στις 15
Φεβρουαρίου 1935.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
της Νότιας Αυστραλίας στις 23
Μαϊου 2021. Ηταν 86 ετών.
Ο Αντώνης ήταν ο αφοσιωμένος σύζυγος της Κατίνας.
Επίσης ήταν πατέρας και
πεθερός της Σεβαστής και του
Αντώνη, και του Γιώργου και
της Charmain.
Εγκαταλείπει τα αγαπημένα του εγγόνια Χριστόφορο,
Γαβριέλα και Νικήτα.
Ηταν επίσης αδελφός του
αείιμνηστου Στέφανου και
της Βέρας, του αειμνηστου
Σάββα και της Μαρίας, της
Κατερίνας και του αείμνηστου
Παναγιώτη, της Χαρίκλειας και

του Διονύση, του αείμνηστου
Μιχάλη και της Σεβαστής και
της Κικης και του Γιώργου.
Η κηδεία έγινε υπό του π.
Ιωάννη Κονιδάρη στον Καθεδρικό Ναό των Παμμεγιστων
Ταξιαρχών

Καλό ταξίδι Σεβαστέ Φιλίππου

του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Κοινοτικό Ναό του Αγ. Νικολάου Θέμπαρτον.

Κηδεύτηκε η Ερασμία Τσάκαλου

Το Γραφείο του Προέδρου
της Γερμανίας εξέφρασε τη
λύπη του, αλλά απέρριψε
την κριτική για την επιλογή
του τόπου διοργάνωσης της
εκδήλωσης.
Από τις 22 Ιουνίου 1941,
περίπου 3,3 εκατομμύρια
Γερμανοί στρατιώτες παραβίασαν τα σύνορα της
Σοβιετικής Ένωσης. 27 εκατομμύρια Σοβιετικοί πολίτες
σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 14 εκατομμυρίων αμάχων. Τρία εκατομμύρια Γερμανοί στρατιώτες
σκοτώθηκαν επίσης.

Παπάς πολιορκούσε 14χρονη

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρέθηκε ένας ιερέας
ο οποίος «πολιορκούσε»
μια ανήλικη, στη Λάρισα,
προκειμένου να βρεθεί μαζί
της. Δεν δίστασε μάλιστα να
ταξιδέψει από την Κύπρο στην

Ελλάδα για να την συναντήσει
κα ι ν α κά ν ε ι π ρ ά ξ η τ ι ς
αρρωστημένες φαντασιώσεις
του.
Σύμφωνα με δημοσίευμα
της εφημερίδας «Ελευθερία»,
πρόκειται για 52χρονο ιερέα ο
οποίος ζει μόνιμα στην Κύπρο
και συνομιλούσε διαδικτυακά
με μία ανήλικη κοπέλα από
τη Λάρισα, μικρότερη των 15
ετών.
Ο ίδιος μάλιστα δεν
δίσταζε όχι μόνο να της
στείλει φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο αλλά και
να της ζητάει, σύμφωνα με
το κατηγορητήριο, να εγκαταλείψει την οικογένειά της για
να ζήσει μαζί του στην Κύπρο.
Τελικώς, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη
και καταδικάστηκε από το
Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας σε ποινή
φυλάκισης 3 ετών και χρηματικό πρόστιμο 10.800 ευρώ.

Λαμβάνετε θεραπεία πόνου;
Γνωρίζετε τον κίνδυνο και τη βλάβη της οπιοειδούς φαρμακευτικής αγωγής;
Υπάρχουν και άλλες επιλογές για ανακούφιση από τον πόνο.
Συζητήστε με το γιατρό σας για ασφαλείς,
αποτελεσματικές θεραπείες για τη διαχείριση του πόνου σας.

fecca.org.au/paincare
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Εφυγε ο Ανδρέας Γιαννόπουλος Στερνό αντίο στον Τσαμπίκο Πέτα

Τζακ.
Η νεκρώσιμη ακολουθεία
τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών,
υπό του πατρός Ιωάννη Κονιδάρη.
Ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο West Terrace.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Καλό ταξίδι Μαρίνα Σαρδέλη

Μία ακόμη γνωστή και
αγαπητή από όλους συμπάροικος έφυγε για πάντα από τη
ζωή στην Αδελαΐδα.
Πρόκειται για την Μαρίνα
Σαρδέλη η οποία απεβίωσε
στις 20 Μαϊου 2021. Ηταν 89
ετών.
Η Μαρίνα γεννήθηκε στo
Χαρακοπιό Μεσσηνίας, Ελλάδα
στις 10 Δεκεμβρίου 1931.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του αείμνηστου Φώτη. Επίσης,
αφοσιωμένη μητέρα και πεθερα
των Παναγιώτη και Claudine,
Ελένης και Δημήτρη.
Αφήνει πίσω τα αγαπημένα
εγγονάκια της, Jesssica και
Emmanuel, Emilie και Rick,
Chrstina και Aron, Σωτήρη και
Χριστίνα. Επίσης ήταν πρόγιαγια των Mila, Luca, Asteria.
O αείμνηστη Μαρίνα θα
ζει για πάντα στη μνήμη των

Ο γ δ ό ν τα χ ρ ό ν ι α μ ε τά
τη γερμανική επίθεση
στη Σοβιετική Ένωση, ο
πρόεδρος της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας,
Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ,
υ π ε ν θ ύ μ ι σ ε τα ι δ ι α ί τ ε ρ α
σοβαρά δεινά που αυτή
επισώρευσε στον τοπικό
πληθυσμό.
«Ο γερμανικός πόλεμος
εναντίον της Σοβιετικής
Ένωσης ήταν δολοφονική
βαρβαρότητα», τόνισε στην
εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε στο Γερμανορωσικό
Μ ο υ σ ε ί ο το υ Β ε ρ ολ ί ν ο υ .
Κανείς δεν θρήνησε τόσα
θύματα στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο όσο οι λαοί της

πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Εκατοντάδες χιλιάδες
Σοβιετικοί στρατιώτες
έπεσαν, λιμοκτόνησαν και
το υ φ ε κ ί σ τ η κα ν ή δ η το υ ς
πρώτους μήνες. Στρατιωτικά
α πο σ πά σ μ α τα σ κότω σ α ν
Εβραίους, γυναίκες, άνδρες
και παιδιά και διέπραξαν
επίσης και άλλα εγκλήματα
κατά του άμαχου πληθυσμού»,
τόνισε ο Γερμανός Πρόεδρος.
Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας μποϊκοτάρισε την εκδήλωση επειδή έλαβε χώρα στο
Γερμανορωσικό Μουσείο.
«Πρόκειται για προσβολή
από την οπτική γωνία των
Ουκρανών, ταυτόχρονα
πολύ θλιβερή και παράξενη.
Επιπλέον, μια από κοινού
εκδήλωση με εκπρόσωπο της
Ρωσίας λόγω της σύγκρουσης
στην ανατολική Ουκρανία
αποκλείεται», έγραψε σε
επιστολή του στον διοργανωτή
της, τον διευθυντή του
Μουσείου.

Eίναι πολύ δύσκολο να
ζεις με συνεχή πόνο.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Μια ακόμη συμπάροικος
εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις
29 Μαϊου σε ηλικία 91 ετών.
Πρόκειται για την Ερασμία
Τσάκαλου η οποία γεννήθηκε
στις 27 Νοεμβρίου 1929.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του αείμνηστου Βαγγελη Τσάκαλου. Επίσης ήταν μητερα
και πεθερά της Ελένης, του
Βασίλη και της Βικτωριας, του
Λούκα και της Κάρολυν.
Αφοσιωμένη γιαγιά της
Στεφανίας, του Νικόλα και της
Ερασμίας, της Αθηνάς και του
Βαγγέλη, Ερασμίας, Jacinda
και Αμαλίας.
Εγκαταλείπει επίσης τα
αδέλφια Kρυστάλα και Ευστάθιο, Αντώνη και Αύρα, Ζωή και
Αθανάση, Μαίρη και Γιάννη,
Γιώργο και Ελένη, Αλκιόνη, Χρυσάνθη και Αντώνη,
Ευδωκία και Σάββα, Ευστάθιο
και Φωτεινή, Kρυστάλλα και

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καταδικάζει
την επίθεση
στην ΕΣΣΔ

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο γνωστός συμπάροικος
Σεβαστός Φιλιππου τέως
κάτοικος Αδελαίδας Νότιας
Αυστραλίας.
Ο Σεβαστός γενννήθηκε
στην Λαχανιά Ρόδου, Ελλάδα,
στις 30 Αυγούστου 1951.
Απεβίωσε στις 18 Μαΐου στην
Αδελαιδα σε ηλικία 69 ετών.
Ο Σεβαστός ήταν γιός
των αείμνηστων Γιώργου και
Καθολικής.
Ηταν επίσης ο αγαπημένος
α δ ε λφ ό ς το υ α ε ί μ ν η σ το υ
Καλλιστού, της Μαρίας και του
Δημήτρη.
Ο Σεβαστός θα είναι
πά ν τοτ ε σ τ η μ ν ή μ η τω ν
συγγενών και φίλων του στην
Αυστραλία και στην Ελλάδα.
Η κηδεία του έγινε υπό

“Greek Tribune”, July 2021
Αυτοί που Φεύγουν
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

συγγενών και φίλων της στην
Αυστραλία και στην Ελλάδα.
Η κηδεία της Μαρίνας
έγινε υπό του Αρχιμανδρίτου
Μάρκου Παπαπαναγιώτου
από τον Κοινοτικό Ναό της
Κοίμησης της Θεοτόκου.

Εφυγε για το μακρινό
ταξίδι ο συμπάροικος Ανδρέας
Γιαννόπουλος.
Ο αείμνηστος Ανδρέας γεννήθηκε στη Χώρα Μεσσηνίας
στις 7 Μαρτίου 1944 και
απεβίωσε στην Αδελαΐδα
Νότιας Αυστραλίας στις 4
Ιουνίου 2021 σε ηλικία 77
ετών.
Ο Ανδρέας ήταν ο αγαπημένος σύζυγος της Μαρίας,
πατέρας και πεθερός της
Σίας και του Τζιμ, Μπέτυς και
Ανθονυ, Τζίνας και Γιώργου.
Ηταν επίσης ο λατρευτός
παππούς ττης Μαρίκας, του
Γιώργου, Κώστα, Ανδρέα,
Μ α ν ώλ η κ α ι Ε ρ ι κ α ς κ α ι
Δέσποινας.
Ο Ανδρέας ήταν για πολλά
χρόνια πιστός εθελοντής στην

Κοίμηση της Θεοτόκου Croydon όπου έγινε και η κηδεία
υπό του Αρχιμανδρίτη Μάρκου.
Στεφάνι κατέεθεσε η Ελληνική
Ορθοδοξη Κοινότητα Ν.Α.
Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο Cheltenham.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε για το μακρινό ταξίδι ο γνωστός συμπάροικος
Τσαμπίκος Πέτας.
Ο Τσαμπίκος γεννήθηκε
στην Ρόδο, Ελλάδα στις 2
Ιουλίου 1941. Απεβίωσε στην
Αδελαΐδα Ν. Α. στις 9 Ιουνίου
2021 σε ηλικία 79 ετών.
Ο Τσαμπίκος ήταν αγαπημένος σύζυγος της Ευανθίας
και λατρευτός πατέρας και
πεθερος της Ειρήνης και του
Δημήτρη και του Νικ. Επίσης
της αείμνηστης Γεωργίας
που έφυγε πρόωρα πριν τρια
χρόνια. Ηταν αφοσιωμένος
παππούς του Paree, Paras,
Billly και της Frieda.
Η κηδεία έγινε στον ιερό
ναό του Αγ. Νικολάου Θέμπαρτον (τον οποίο υπηρέτησε
ως εθελοντής) υπό του π.

Βασίλη Αποστόλου. Ο ενταφιασμός έγινε στο κοιμητήριο
Cheltenham. Στεφάνια κατέθεσαν η Ελληνική και η Κυπριακή Κοινότητα, η Παρροδιακή
Ενωση, ο σύλλογος Λαχανιάς
και ο Σύνδεσμος Αραδιπιωτών.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Τελευταίο αντίο στη Γεωργία Νίνου Εις μνήμην Ελένης Ζωγοπούλου

Απεβίωσε πρόσφατα σε
ηλικία 84 ετών η Γεωργία
Νίνου τέως κάτοικος
Αδελαΐδας Νότιας Αυστραλίας.
Η αείμνηστη γεννήθηκε
στo Γραίκα Ηλείας στην
Ελλάδα, στις 11 Ιανουαρίου
1937. "Εφυγε" από τη ζωή
στις 2 Ιουνίου του 2021 στην
Αδελαΐδα.
Ηταν αφοσιωμένη σύζυγος
του Δημητρίου, αγαπημένη
μ η τ έ ρ α κα ι π ε θ ε ρ ά το υ
Γι ά ν ν η κ α ι Αν α σ τ α σ ί α ς ,
Θανάση και Βίκυς. Επίσης
πολυαγαπημένη γιαγιά του
Δ η μ ή τ ρ η κα ι τ η ς Ν ι κόλ ,
Γεωργίας και Brad, Γεωργίας
και Μιχάλη και της αείμνηστης
Dimi. Πρόγιαγια του Ηλία,
Γιάννη και Estelle.

Η κηδεία έγινε από τον
Κοινότικο Ναό της Κοίμησης
της Θεοτόκου υπό του Αρχιμανδρίτου Μάρκου και η ταφή
στο κοιμητήριο Cheltenham.

Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
της Νότιας Αυστραλίας στις
18 Μαΐου 2021, η Ελένη
Ζωγοπούλου σε ηλικία 90
ετών. Η Ελένη γεννήθηκε στην
Λήμνο, Ελλάδα στις 30 Μαΐου
1930.
Η Ελένη ήταν η αγαπημένη
σύζυγος του αείμνηστου
Σπήλιου. Ηταν η σεβαστή
μ η τ έ ρ α κα ι π ε θ ε ρ ά το υ
αείμνηστου Στάθη, Christine
κα ι K a r e l , Α ρ ι σ τ έ α ς κα ι
Γιώργου, Κώστα και Didi,
Γιώργου και Αθηνάς. Ηταν
επίσης η αγαπημένη γιαγιά
εγγονιών και δισέγγονων στην
Αυστραλία και Εξωτερικό.
Η κηδεία έγινε υπό του π.
Παναγιώτη Αναγνώστου στον
Ιερό Κοινοτικό Ναό των Αγίων

Κωνσταντίνου και Ελένης
και η ταφή στο κοιμητήριο
Centennial Park.

"Παροικιακό Βήμα" Ιούλιος 2021

Ειδήσεις - Ρεπορτάζ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΥΠΡΟΥ

Επτακομματική η σύνθεση τς Βουλής

Ε π τα κο μ μ α τ ι κ ή ε ί ν α ι π λ έ ο ν
η σύνθεση της νέας Βουλής των
Αντιπροσώπων για την πενταετία
2021-2026, με το αποτέλεσμα της
30ης Μαΐου να διαφοροποιεί το
εκλογικό τοπίο, φέρνοντας ανατροπές
στα έδρανα.
Η πρωτιά για τον Δημοκρατικό
Συναγερμό, η απώλεια ποσοστών
στα τρία μεγάλα κόμματα ΔΗΣΥ,
ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, ο διπλασιασμός των
ποσοστών του ακροδεξιού ΕΛΑΜ,
το οποίο εκτόπισε από την τέταρτη
θέση την ΕΔΕΚ – τη μόνη από τις
παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις που
κατάφερε να καταγράψει αύξηση του
εκλογικού ποσοστού – η είσοδος στη
Βουλή της Δημοκρατικής Παράταξης
και η διάψευση των προσδοκιών για
αυξημένα ποσοστά των Οικολόγων
συνθέτουν τα βασικά χαρακτηριστικά
του εκλογικού αποτελέσματος.
Κύριο συστατικό της ανάδειξης των
νέων αντιπροσώπων του λαού ήταν η
διεξαγωγή της προεκλογικής μάχης σε
συνθήκες πανδημίας, με την αποχή να
καταγράφει για άλλη μια φορά άνοδο,
φτάνοντας στο 34,28%, το υψηλότερο
ποσοστό που καταγράφηκε ποτέ σε
βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Η
νέα Βουλή θα έχει λιγότερες γυναίκες,
καθώς από τις 11 που είχαν εκλεγεί
το 2016, πλέον μπαίνουν μόλις 8
γυναίκες ή ποσοστό 14,3% περίπου.
Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την
Κύπρο στις τελευταίες χώρες, από
άποψη εκπροσώπησης γυναικών στα
κοινοβούλια των Ευρωπαϊκών χωρών.
Σ υ ν ολ ι κά ψ ή φ ι σ α ν 3 6 6 . 6 0 8
από τους 557.836 εγγεγραμμένους
ψηφοφόρους ή ποσοστό 65,72%. Τα
έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 357.714 ή
97,57%, τα άκυρα 6.824 ή 1,86% και
τα λευκά 2.070 ή 0,56%.
Πρώτος, με απώλειες, έκοψε το
νήμα ο Δημοκρατικός Συναγερμός,
ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό
27.77% ή 99.329 ψήφους και
είδε την εκλογική του δύναμη να
μειώνεται κατά 2.9% σε σχέση με τις
προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.
Ακολουθούν το ΑΚΕΛ, με 22.34%
ή 79.913 ψήφους και απώλειες
της τάξης του 3.3%, το ΔΗΚΟ με
11.29% ή 40.394 ψήφους και μείωση
εκλογικών ποσοστών κατά 3.2%, το
ΕΛΑΜ με 6.78% ή 24.255 ψήφους και
αύξηση της εκλογικής του δύναμης
κατά 3%, το ΚΣ ΕΔΕΚ με 6.72% ή
24.023 ψήφους και αύξηση 0,5%, η
Δημοκρατική Παράταξη με 6.10%
ή 21.832 ψήφους και το Κίνημα
Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με
4.41% ή 15.761 ψήφους και μείωση
0.4%.
Ο ΔΗΣΥ εξασφαλίζει 17 έδρες, 5
στη Λευκωσία, 3 στη Λεμεσό, 4 στην
Αμμόχωστο, 2 στη Λάρνακα, 2 στην
Κερύνεια και μία στην Πάφο. Το ΑΚΕΛ
εξασφαλίζει 15 έδρες, 6 στη Λευκωσία,
3 στη Λεμεσό, 3 στην Αμμόχωστο
και από μία σε Λάρνακα, Πάφο και
Κερύνεια. Το ΔΗΚΟ εξασφαλίζει

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.

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Απεργία χιλιάδων
νοσηλευτών

Δ ε ν ε ί ν α ι μ ό ν ο η Ν ότ ι α
Αστραλία που αντιμετωπίζει
π ε ρ ι κοπ έ ς σ το ν το μ έ α τ η ς
υγείας και του παραϊατρικού
προσωπικού. Δεκάδες χιλιάδες
νοσηλεύτριες και νοσηλευτές της
Νέας Ζηλανδίας προχώρησαν
στις αρχές της βδομάδας
σε μεγάλες διαδηλώσεις σε
αρκετές πόλεις της χώρας,
στο πλαίσιο της απεργίας που
πραγματοποιούν, σε ένδειξη
διαμαρτυρίας για τις συνθήκες
εργασίας, τους χαμηλούς μισθούς
και την υποχρηματοδότηση του
συστήματος Υγείας.
Περίπου 30.000 νοσοκόμες,
μαίες και άλλοι υγειονομικοί
σ υ μ μ ε τ ε ί χα ν σ τ η ν ο κ τά ω ρ η
στάση εργασίας που κήρυξε το
συνδικάτο τους.

9 έδρες, 3 στη Λευκωσία, 2 στη
Λεμεσό, 2 στην Αμμόχωστο, και από
μία σε Λάρνακα και Πάφο. Το ΕΛΑΜ
εξασφαλίζει 4 έδρες, από μία σε
Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο και
Λάρνακα.
Η ΕΔΕΚ εξασφαλίζει επίσης 4
έδρες, από μία σε Λευκωσία, Λεμεσό,
Λάρνακα και Πάφο. Η Δημοκρατική
Παράταξη εξασφαλίζει και αυτή 4
έδρες, δύο στη Λευκωσία, μια στη
Λεμεσό και μία στην Αμμόχωστο.
Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία
Πολιτών εξασφαλίζει 3 έδρες, δύο στη
Λευκωσία και μία στη Λεμεσό.

Τα νέα πρόσωπα και αυτοί
που επανεκλέγονται

Στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας από τον ΔΗΣΥ καταλαμβάνουν έδρα οι Νεοφύτου Αβέρωφ,
Δημητρίου Δημήτρης με 13436
ψήφους, Τορναρίτης Νίκος με 9753
και Ορφανίδου Σάβια με 9091
ψήφους, ενώ στα βουλευτικά έδρανα
επιστρέφει και ο τέως Υπουργός
Οικονομικών Γεωργιάδης Χάρης με
9559 ψήφους.
Από το ΑΚΕΛ, οι Κυπριανού
Άντρος, Χαραλαμπίδου Ειρήνη με
14008 ψήφους, Στεφάνου Στέφανος
με 11273 ψήφους, Δαμιανού Άριστος
με 10417 ψήφους, Λουκαΐδης Γιώργος
με 9519 ψήφους ενώ είσοδο για
πρώτη φορά στη Βουλή εξασφαλίζει ο
Χριστοφίδης Χρίστος με 8389 ψήφους.
Από το ΔΗΚΟ, οι Παπαδόπουλος
Νικόλας, Ερωτοκρίτου Χριστιάνα με
6073 ψήφους ενώ νέα είσοδος είναι
αυτή του Παντελίδη Χρύση με 4477
ψήφους.
Από το ΕΛΑΜ, έδρα καταλαμβάνει
ο Χρίστου Χρίστος και από την ΕΔΕΚ
ο Ευσταθίου Κωστής που εξασφάλισε
2986 ψήφους.
Από την ΔΗΠΑ, στη Βουλή μπαίνει
οι Τρυφωνίδης Αλέκος με 1878
ψήφους ενώ έδρα καταλαμβάνει και
ο Μουσιούττας Μαρίνος με 1810
ψήφους.
Από το Κίνημα ΟικολόγωνΣυνεργασία Πολιτών, πέραν του Προέδρου του, Θεοπέμπτου Χαράλαμπος,
που έλαβε 4512 ψήφους, έδρα
καταλαμβάνει και η Ατταλίδου
Αλεξάνδρα με 2197 ψήφους.
Στην Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού, έδρα από τον ΔΗΣΥ εξασφαλίζει
ο εκ των Αντιπροέδρων του κόμματος,
Δίπλαρος Ευθύμιος με 8057 ψήφους,
ενώ η Τσιρίδου Φωτεινή με 5771
ψήφους και Σύκας Νίκος με 4572
ψήφους καταγράφονται στις νέες
αφίξεις. Από το ΑΚΕΛ οι εκλεγέντες
βουλευτές είναι οι Κώστα Κώστας με
6212 ψήφους, Καυκαλιάς Αντρέας
με 5838 ψήφους ενώ στη Βουλή
μπαίνει και η Νικολάου Μαρίνα
που εξασφάλισε 4126 ψήφους.
Από το ΔΗΚΟ, συνεχίζουν στα
κοινοβουλευτικά έδρανα οι Μυλωνάς
Παύλος με 4163 ψήφους και Λεωνίδου
Πανίκος με 3323 ψήφους. Στη Βουλή

μπαίνει εκ νέου και ο Θεμιστοκλέους
Ανδρέας, που πήρε 1491 ψήφους,
αυτή τη φορά με το ΕΛΑΜ. Από
την ΕΔΕΚ την έδρα καταλαμβάνει
ο Σιζόπουλος Μαρίνος, από την
Δημοκρατική Παράταξη ο Κάρογιαν
Μάριος και από το Κίνημα ΟικολόγωνΣυνεργασία Πολιτών, ο Παπαδούρης
Σταύρος με 491 ψήφους.
Στην Εκλογική Περιφέρεια Αμμοχώστου από τον ΔΗΣΥ έδρες καταλαμβάνουν οι Χατζηγιάννης Κυριάκος
με 8432 ψήφους, Κάρουλλας Γιώργος
με 8022 ψήφους, Κουλλά Ονούφριος
με 6932 ψήφους, με τον Γεωργίου
Νίκο που έλαβε 5317 ψήφους να
αποτελεί το νέο πρόσωπο του
κόμματος που εισέρχεται στη Βουλή.
Από το ΑΚΕΛ, εκλέγονται οι Κέττηρος
Νίκος με 7458 ψήφους, Γαβριήλ
Γιαννάκης με 4264 ψήφους και για
πρώτη φορά ο Κουκουμάς Γιώργος με
4944 ψήφους. Από το ΔΗΚΟ μπαίνει
για πρώτη φορά ο Σενέκης Χρίστος με
1910 ψήφους και συνεχίζει ο Κουλίας
Ζαχαρίας με 1813 ψήφους. Από το
ΕΛΑΜ παραμένει ο Παπαγιάννης
Λίνος με 4089 ψήφους και από
τη ΔΗΠΑ, νέα είσοδο στη Βουλή
πετυχαίνει ο Γιακουμή Μιχάλης με
1060 ψήφους.
Στ η ν Ε κ λ ο γ ι κ ή Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α
Λάρνακας, από τον ΔΗΣΥ συνεχίζει
στα βουλευτικά έδρανα η Δημητρίου
Αννίτα με 6147 ψήφους ενώ για
πρώτη φορά εκλέγεται ο Αλαμπρίτης
Πρόδρομος με 3870 ψήφους. Από
το ΑΚΕΛ, ο Πασιουρτίδης Αντρέας
συνεχίζει να εκπροσωπεί την επαρχία
στα βουλευτικά έδρανα αφού έλαβε
4340 ψήφους, όπως και ο Ορφανίδης
Χρίστος από το ΔΗΚΟ με 1613
ψήφους. Βουλευτή για πρώτη φορά
στη Λάρνακα εκλέγει το ΕΛΑΜ,
με τον Ιωάννου Σωτήρη που έλαβε
1494 ψήφους, ενώ με την ΕΔΕΚ
μπαίνει για πρώτη φορά στη Βουλή
ο Αποστόλου Ανδρέας με 1151
ψήφους.
Σε ό,τι αφορά το σκηνικό στην
Εκλογική Περιφέρεια Πάφου,
αυτό διαφοροποιείται για τον
ΔΗΣΥ με την είσοδο του Πάζαρου Χαράλαμπου που έλαβε
2712 ψήφους, το ΑΚΕΛ εκπροσωπείται για πρώτη φορά από
τον Φακοντή Βαλεντίνο που πήρε
1973 ψήφους, για το ΔΗΚΟ ο
Σαββίδης Χρύσανθος είναι το νέα
πρόσωπο έχοντας λάβει 2693
ψήφους, ενώ για την ΕΔΕΚ παραμένει ο Μυριάνθους Ηλίας, που
εξασφάλισε 1881 ψήφους.
Τέλος, στην Εκλογική Περιφέρεια Κερύνειας από τον ΔΗΣΥ
έδρα καταλαμβάνουν οι Μαυρίδης
Μάριος με 2524 ψήφους και
για πρώτη φορά η Σούπερμαν
Θεοδώρου Ρίτα με 700 ψήφους,
ενώ στη Βουλή εισέρχεται και ο
Χριστόφιας Χρίστος για το ΑΚΕΛ με
2111 ψήφους.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Κρατώντας πλακάτ που
έγραφαν «Δίκαιοι μισθοί = περισσότερες νοσοκόμες», έκαναν
σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς κα ι πο ρ ε ί ε ς
απαιτώντας ουσιαστικές αυξήσεις
στους μισθούς τους και αύξηση
των κονδυλίων για την Υγεία.
Το Συνδικάτο των Νοσηλευτών
της χώρας (NZNO) αποφάσισε
την απεργία, μετά την αποτυχία
των διαπραγματεύσεων με την
κυβέρνηση για τη συλλογική τους
σύμβαση εργασίας..

Ο ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ
Ωθεί εκατομμύρια
παιδιά στην εργασία

Στις 12 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας και ο ΟΗΕ
προειδοποιεί ότι η κρίση του
κορωνοϊού ωθεί εκατομμύρια
παιδιά στην εργασία.

Ο αριθμός των παιδιών που
αναγκάζονται να δουλέψουν έχει
αυξηθεί σε 160 εκατομμύρια
παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει
αύξηση 8,4 εκατομμυρίων
παιδιών τα τελευταία τέσσερα
χρόνια. Παράλληλα, εκατομμ ύ ρ ι α π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ α πα ι δ ι ά
βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω των
επιπτώσεων του COVID-19.
Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται
σε νέα έκθεση της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και
της UNICEF κατά την Παγκόσμια
Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας.
Η αυξητική αυτή πορεία
ξεκίνησε πριν την πανδημία
και σηματοδοτεί μια δραματική
ανατροπή στην καθοδική τάση
που κατέγραφε συρρίκνωση
του αριθμού των παιδιών που
εξαναγκάζονται σε εργασία κατά
94 εκατομμύρια μεταξύ 2000 και
2016.
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«Εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη
η κατάσταση στο Κυπριακό»
Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στο Κυπριακό είναι «εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη»,
δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος
Κυπριανού, ζητώντας από την ε/κ
πλευρά να προβληματιστεί για τα
περαιτέρω ενέργειές της και να
ξεκαθαρίσει τους στόχους και τις
προτεραιότητές της.
Σε επικήδειο λόγου του στην
ταφή των λειψάνων του μέχρι πρότινος αγνοούμενου Νίκου Κυριάκου
Κακή, εξέφρασε ανησυχία για τις
δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι κατά τη
διάρκεια της παράνομης επίσκεψης
του στην Κύπρο, στις 20 του Ιούλη,
θα προβεί σε βαρυσήμαντες εξαγγελίες.
Στην ομιλία του, ο ηγέτης του
ΑΚΕΛ επανέλαβε πως η Τουρκία
ήταν διαχρονικά το εμπόδιο για την
επίτευξη λύσης με τις αδιάλλακτες
θέσεις της, προσθέτοντας ότι το
ερώτημα είναι «πώς εμείς μπορούμε να καταστήσουμε ανέφικτους
τους στόχους της; Πώς μπορούμε
να την υποχρεώσουμε είτε να συνεργαστεί στην ορθή βάση λύσης, είτε
να εκτεθεί, πληρώνοντας το ανάλογο κόστος;»
«Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι. Θα έχουμε πιθανότητες να το
πετύχουμε εμμένοντας στη συμφωνημένη βάση λύσης», είπε ο
κ. Κυπριανού και συνέχισε: «Με
την προϋπόθεση να είμαστε καλά
προετοιμασμένοι και αξιοποιώντας
όλα τα επιχειρήματα που έχουμε
στη διάθεση μας. Δίχως αντιφάσεις,
παλινδρομήσεις και τακτικισμούς,
που απλώς διευκολύνουν την
Το υ ρ κ ί α ν α π ρ ο ω θ ή σ ε ι το υ ς
στόχους της. Δίχως αγκυλώσεις
και ρατσιστικές αντιλήψεις. Συνεργαζόμενοι με τους Τουρκοκύπριους
συμπατριώτες μας, που θέλουν και
αγωνίζονται και αυτοί για τη λύση
και την επανένωση».
Λέγοντας πως «πρέπει να συνεΙδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε
την πολυτέλεια του χρόνου», ο κ.
Κυπριανού πρόσθεσε ότι «η θέση
μας είναι δύσκολη, η διχοτόμηση
μάς κτυπά την πόρτα. Διχοτόμηση
σημαίνει τουρκοποίηση του τόπου
μας, σημαίνει σύνορα με την Τουρκία μέσα στην ίδια μας την πατρίδα».
Χαρακτήρισε το αποτέλεσμα
των συνομιλιών για το Κυπριακό
στη Γενεύη ως απογοητευτικό, προσθέτοντας πως όσο αναμενόμενο
κι αν ήταν λόγω των τουρκικών
απαράδεκτων αξιώσεων, δεν παύει
να είναι πολύ ανησυχητικό.
Όπως είπε, η τουρκική πλευρά
κατάθεσε κι επίσημα πλέον την
απαράδεκτη θέση της για λύση δύο
κρατών, κάτι που, όπως ανέφερε,
«μάς απομακρύνει από τη λύση
και επανένωση. Την ίδια στιγμή
αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων
προκλήσεων και τετελεσμένων από
μέρους της Τουρκίας».
« Μ α ς α ν η σ υ χο ύ ν πολύ ο ι
δηλώσεις του κ. Ερντογάν ότι
κατά τη διάρκεια της παράνομης
ε π ί σ κ ε ψ η ς το υ σ τ η ν Κ ύ π ρ ο ,
στις 20 του Ιούλη, θα προβεί
σε βαρυσήμαντες εξαγγελίες.
Ότι η Κύπρος θα περάσει θερμό
καλοκαίρι», είπε, προσθέτοντας

πως «μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο
ήταν η ξεκάθαρη θέση του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ ότι η διεθνής
κοινότητα δεν πρόκειται να
αποδεχτεί λύση δύο κρατών».
Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ,
η κατάσταση όπως διαμορφώνεται είναι εξαιρετικά δύσκολη
και επικίνδυνη. Χρειάζεται να προβληματιστούμε για τα περαιτέρω
βήματα και ενέργειες μας. Να
ξεκαθαρίσουμε τον στόχο και τις
προτεραιότητες μας. «Να προβληματιστούμε για την τακτική που θα
μας βοηθήσει στην επίτευξη τους.
Με λογική και πολιτική σκέψη και όχι
με συναίσθημα και συνθήματα. Να
προβληματιστούμε πώς καθίστανται
ανέφικτοι οι τουρκικοί στόχοι. Να
αναλύσουμε αντικειμενικά γιατί
φτάσαμε ως εδώ», πρόσθεσε.
Ο κ. Κυπριανού ανέφερε ταυτόχρονα πως ως «ΑΚΕΛ είμαστε
έτοιμοι να συμβάλουμε προς αυτή
την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας
την πολιτική μας ευθύνη».
«Ελπίζουμε και ο κ. Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ να αναλάβουν
τη δική τους. Να συστρατευτούμε
όλα τα κόμματα για τη σωτηρία της
πατρίδας», είπε και επανέλαβε πως
«εμείς και όλοι όσοι αγωνίζονται για
την ειρήνη στην Κύπρο επιμένουμε
και θα επιμένουμε στη λύση
του κυπριακού. Λύση Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, βασισμένη στα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στο συμφωνημένο πλαίσιο».
Για τον Νίκο Κυριακού Κακή, ο
κ. Κυπριανού είπε πως ίχνη του
αγνοούνταν από την τουρκική
εισβολή όταν μαζί με άλλους
στρατιώτες στο 226 τάγμα πεζικού
οπισθοχώρησαν από τη Μια Μηλιά
προς το Πυρόι και σκόρπισαν όταν
δέχθηκαν πυρά από τουρκικά
ά ρ μ α τα μ ά χ η ς . Τα ο σ τά το υ
βρέθηκαν στην Αγιά, σε ομαδικό
τάφο με άλλους συστρατιώτες του.
«Αιωνία η μνήμη σου Νίκο
Κυριάκου. Όσοι μείναμε πίσω χρωστούμε στη θυσία σου, χρωστούμε
στην Ιστορία, χρωστούμε στο
μέλλον να δικαιώσουμε το αίμα που
χύθηκε. Και θα το δικαιώσουμε, τη
μέρα που η Κύπρος θα ανασάνει
ελεύθερη, ανεξάρτητη, ομόσπονδη
και αποστρατιωτικοποιημένη»,
κατέληξε.

ΛΕΣΒΟΣ

Τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε
σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού

Μια μέρα πριν από τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού,
Κ υ ρ ι ά κο υ Μ η τσ οτά κ η μ ε το ν
Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν,
οι Τούρκοι προχώρησαν σε νέα
πρόκληση στο Αιγαίο.
Το πρωί της Κυριακής (13/06),
περιπολικό σκάφος της Τουρκικής
Ακτοφυλακής παρενόχλησε περιπολικό σκάφος της Λιμενικής
Αρχής Μυτιλήνης, στη θαλάσσια
περιοχή ανατολικά της Λέσβου, με

αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές
υλικές ζημιές στο ελληνικό σκάφος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του
Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος,
το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτελούσε διατεταγμένη
υπηρεσία στην ευρύτερη θαλάσσια
περιοχή. Από το περιστατικό δεν
προκλήθηκε τραυματισμός μέλους
τους πληρώματος.
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Εγκλήματα πολέμου στην Κυπριακή τραγωδία του 1974
Γράφει:
Μιχάλης Μιχαήλ
(Ιστορικός)
Λευκωσία
Η περίοδος 1963 – 1974 ήταν
η πιο ταραγμένη περίοδος της
σύγχρονης κυπριακής ιστορίας
αφού οι συγκρούσεις μεταξύ ε/κ
και τ/κ αλλά και οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των δύο κοινοτήτων
δημιούργησαν πολύ τραυματικές
εμπειρίες.
Το μεγαλύτερο κτύπημα ήρθε
το 1974 με το πραξικόπημα και
την τουρκική εισβολή που εκτός
του ότι χώρισανε τους κατοίκους στα δύο, προκάλεσαν και
αβάστακτο πόνο στους ανθρώπους.
Κατά τη διάρκεια της τουρκικής
εισβολής σημειώθηκαν και εγκλήματα.
Ένθεν κακείθεν. Όχι μόνο από
τη μια πλευρά.
Πόλεμος ήταν.
Δ ε ν έ χ ε ι σ η μ α σ ί α α ν τα
διέπραξαν στρατιώτες ή άτακτοι.
Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
Νεκροί και αγνοούμενοι ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ξέρουμε ότι οι αναφορές
σ’ αυτά τα εγκλήματα ενοχλούν
μερικούς και στις δύο κοινότητες.

Οι δολοφονίες στο
Παλαίκυθρο
Στις 17 Αυγούστου ένα μεγάλο
έγκλημα γινόταν στο κατεχόμενο
σήμερα Παλαίκυθρο.
Τουρκοκύπριοι εξτρεμιστές
επιτέθηκαν στο χωριό. Τέσσερεις
νεαροί τουρκοκύπριοι εκτέλεσαν
εν ψυχρώ τις οικογένειες Σουππουρή και Λιασή.
Οι μόνοι που επέζησαν ήταν
τα αδέλφια Πέτρος και Κωστάκης
Σουππουρής, 10 και 8 χρονών
αντίστοιχα. Ο πρώτος είχε μάλιστα
τραυματιστεί.
Μετά το έγκλημα μπήκε στο
Παλαίκυθρο ο τουρκικός στρατός
με διαταγές των αξιωματικών οι
τραυματίες μεταφέρθηκαν για
περίθαλψη ενώ διατάχθηκε το
θάψιμο των νεκρών.
Οι τραυματίες έμειναν περίπου
ένα μήνα στο χωριό Βόνη και μετά
μεταφέρθηκαν στις ελεύθερες
περιοχές.
Τα δύο αδέλφια είδαν τους
γονείς, τα αδέλφια και άλλα συγγενικά τους πρόσωπα να πέφτουν
νεκρά από τις σφαίρες των δολοφόνων.
Τα οστά σχεδόν όλων των
μελών της οικογένειας Σουπουρή
βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο μετά
από εκσκαφές της ΔΕΑ το 2009.
Έτσι μετά από 35 χρόνια ο
Πέτρος και ο Κώστας έθαψαν τα
οστά των γονιών και των αδελφών
τους πλην του αδελφού τους
Γιάννη.
Το σ η μ α ν τ ι κ ό ή τ α ν π ω ς
στην κηδεία παραβρέθηκαν και
κατάθεσαν στεφάνια και τουρκοκύπριοι.
Ο Πέτρος εκλαμβάνει αυτή
την ενέργεια ως μια έκφραση
συγνώμης. Συγνώμης από
ανθρώπους της Τουρκοκυπριακής
κοινότητας, οι οποίοι ωστόσο δεν
έφταιξαν σε τίποτε. Δεν ήταν αυτοί
που εγκλημάτησαν εναντίον της
οικογένειας και των ιδίων.

Αλόα, Μαράθα, Σανταλάρι
Στις 14 με 16 Αυγούστου
συντελέστηκε ένα άλλο μεγάλο
έγκλημα.
Σε τρία τουρκοκυπριακά χω-ριά
της επαρχίας Αμμοχώστου ελληνοκύπριοι εξτρεμιστές συνέλαβαν, εκτέλεσαν και έκαψαν όσα
γυναικόπαιδα βρήκαν στα χωριά
Αλόα, Μαράθα και Σανταλάρι.
Για το μακελειό αυτό ελάχιστοι
ε/κύπριοι γνώριζαν. Μέχρι που
άνοιξαν τα οδοφράγματα.
Έ ξ ω α π ό το κά θ ε χω ρ ι ό
υπάρχουν οι ομαδικοί τάφοι
των νεκρών γυναικοπαίδων και
γερόντων. Μεταξύ των δολοφονημένων είναι και ένα παιδί 16

ημερών και άλλα παιδιά από 3
μέχρι 15 χρόνων.
Για το έγκλημα αυτό γίνεται
αναφορά σε ένα ντοκιμαντέρ του
Αντώνη Αγκαστινιώτη.
Ένας βοσκός, ο Κασίμ Ερές,
από τους ελάχιστους επιζώντες
λέει ότι στις 14 Αυγούστου ήταν
έντονη η παρουσία ελληνοκυπριακού στρατού. Κάποιος ελληνοκύπριος γνωστός του από το
γειτονικό χωριό Περιστερονοπηγή
Αμμοχώστου είδε τον Ερές και
σαρκαστικά τον ρώτησε σαρκαστικά: “Ρε Κασίμ, μα ζεις
ακόμα;”
Ο Αρίφ Φαϊτ αφηγείται ότι στις
14 Αυγούστου ελληνοκύπριοι
συνέλαβαν όλους τους ενήλικες
άνδρες μεταφέροντας τους με
φορτηγά αρχικά στη Λάρνακα και
μετά στη Λεμεσό. Όταν συντελέστηκε το έγκλημα οι ίδιοι δεν
ήταν εκεί.
Ο ίδιος έχασε γυναίκα και δύο
μικρά παιδιά, το δεύτερο μόλις 16
ημερών.
Στις 20 Αυγούστου έφτασαν
στην περιοχή τα στρατεύματα
εισβολής. Πληροφορήθηκαν για
το συμβάν και ξεκίνησαν εργασίες
εκταφής.
Στ η ν Α λ ό α β ρ έ θ η κ α ν 3 7
π τώ μ α τα . Λ ί γ ε ς μ έ ρ ε ς μ ε τά
σε σκουπιδότοπο έξω από τη
Μαράθα ανευρέθηκαν άλλα 89
διαμελισμένα και καμένα πτώματα.
Το συμβάν έκανε τον γύρο του
κόσμου. Μόνο οι ε/κύπριοι δεν
έμαθαν ποτέ τίποτε για το έγκλημα
αυτό.
Οι εκταφές έγιναν στην παρουσία ξένων δημοσιογράφων και
της Ειρηνευτικής Δύναμης των
Ηνωμένων Εθνών.

Ελιά της Κερύνειας
Πηγαίνοντας ένα μήνα πίσω,
η οικογένεια Μάντολες ζούσε το
δικό της δράμα, όπως και πολλές
άλλες οικογένειες ε/κ και τ/κ.
Στις 21 Ιουλίου τα τουρκικά
στρατεύματα μπήκαν στο χωριό
Ελιά της Κερύνειας.
Συνέλαβαν δώδεκα άντρες
τους οποίους εκτέλεσαν σχεδόν
μπροστά στα μάτια των δικών
τους. Ανάμεσά τους, ο πατέρας
της Χαρίτας Μάντολες, ο άντρας
της Ανδρέας, ο σύζυγος της αδελφής της Γιαννούλας, ο σύζυγος
της αδελφής της Μάρως, ο θείος
και νονός της, ο ξάδελφος της.
Η Χαρίτα Μάντολες αφηγείται
ότι οι τούρκοι στρατιώτες τους
μάζεψαν σε ένα χώρο στο ύπαιθρο όπου τους εκφόβιζαν και τους
απειλούσαν.
Τους απειλούσαν και τους
φοβέριζαν.
Έκαναν μάλιστα και εικονικές
εκτελέσεις πάνω στους άνδρες.
Η Χαρίτα Μάντολες σημειώνει
χαρακτηριστικά ότι ένας τούρκος
στρατιώτης διέλαθε της προσοχής
των συστρατιωτών του και κρύφτηκε σε μια μεγάλη κουφάλα μιας
ελιάς.
Από εκεί τους έκανε νόημα ότι
ήθελε να τους βοηθήσεις.
Σε κάποια στιγμή οι τούρκοι
στρατιώτες εκτέλεσαν έναν από
τους άνδρες.
Α κ ολο ύ θ η σ ε πα ν δ α ι μ ό ν ι ο
πυροβολισμών με το αποτέλεσμα
που αναφέραμε πιο πάνω.
Ο τούρκος που ήταν κρυμμένος βοήθησε κάποια από τα
παιδιά να διαφύγουν. Οι γυναίκες
έμειναν μόνες και άρχισαν να
τρέχουν προς το βουνό.

Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων σην περιοχή “Εξι Μίλι” κοντά στην Λάπηθο τον Ιούλη του 1974
Πενταδάκτυλο.
Ο Σουάτ αναφέρει ότι μέχρι
τις 15 Αυγούστου του 1974
ουσιαστικά δεν είχαν προβλήματα.
Με την έναρξη του δεύτερου
γύρου της εισβολής έφτασαν στο
χωριό ελληνοκύπριοι στρατιώτες
μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη για να
παραλάβουν ότι οπλισμό είχαν οι
τουρκοκύπριοι.
Όταν τα Η.Ε. αποχώρησαν οι
ε/κύπριοι, οι περισσότεροι ήταν
άτακτοι και όχι οργανωμένος
στρατός, άρχισαν να πυροβολούν
στον αέρα.
Στη συνέχεια μάζεψαν ένα
λεωφορείο με άνδρες από
14 χρονών και πάνω. Τους
μετέφεραν σε ένα άγνωστο μέρος
της ορεινής Λεμεσού, μέσα στο
δάσος όπου δίπλα υπήρχε μία
χαράδρα.
Πριν φτάσουν εκεί τους σταμάτησαν σε ένα μπλόκο έξω από
τη Γερμασόγεια.
Οι συνοδοί τους είπαν ειρωνικά
ότι επρόκειτο για… τουρίστες.
Μετά από ένα σύντομο
έλεγχο έφτασαν στον χώρο της
εκτέλεσης.
Εκεί βρίσκονταν στημένα
αντίσκηνα και τους είπαν ότι θα
έμεναν εκεί.
Ένας από τους συνοδούς
είπε ότι θα πήγαινε να φέρει έναν
εκσκαφέα και θα επέστρεφε.
Αντί όμως να φύγει έδωσε το
σύνθημα της εκτέλεσης.
Τα α υ τ ό μ α τα ά ρ χ ι σ α ν ν α
κροταλίζουν και όλοι οι αιχμάλωτοι
έπεσαν στο έδαφος.
Μ ό ν ο ο Σ ο υ ά τ κα τά φ ε ρ ε
να επιζήσει. Όταν ηρέμησαν
τα πράγματα απομακρύνθηκε
τραυματισμένος από το σημείο
εκείνο και βρέθηκε αργότερα
στο στρατιωτικό νοσοκομείο των
Βάσεων Ακρωτηρίου, όπου μετά
από τέσσερις μήνες νοσηλείας
μεταφέρθηκε στα κατεχόμενα.

Στον ίδιο χώρο, όπως έγινε
ύστερα γνωστό, μεταφέρθηκε
ακόμα ένα λεωφορείο με τ/
κύπριους οι οποίοι είχαν την ίδια
τύχη με τους προηγούμενους.
Συνολικά δολοφονήθηκαν εν
ψυχρώ περίπου 80 άνθρωποι,
μεταξύ των οποίων και παιδιά.
Σημαντική είναι η αναφορά
του Σουάτ ότι όταν ξεκίνησαν οι
έρευνες για ανεύρεση των πτωμάτων, οι εγκληματίες ξέθαψαν τα
θύματα και τα έθαψαν αλλού.
Ευτυχώς όμως τα λείψανα
των περισσοτέρων βρέθηκαν,
ταυτοποιήθηκαν και τώρα βρίσ κο ν τα ι θ α μ μ έ ν α σ ε ε ι δ ι κά
διαμορφωμένο χώρο στο χωριό
Βουνό, όπου και κατοικούν οι
περισσότεροι τοχνιώτες τ/κύπριοι.

«Το βυζαίνεις ακόμη
μωρή σκύλα;»

Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία της Σουλτάνα Κιασίφ η
οποία έχασε τον σύζυγο της
και τους τέσσερεις γιους της. Ο
μικρότερος από τους γιούς της
ήταν μόλις 13 χρονών και ο
μεγαλύτερος 26 και ο οποίος
άφησε τρία παιδιά ορφανά.
Περιγράφει ότι με βάναυσο
τρόπο πήραν το 13χρονο παιδί
από την αγκαλιά της, παρά τα
παρακάλια της, το έβαλαν στο
λεωφορείο μαζί με τα αδέλφια και
τον πατέρα τους και τους πήγαν
για εκτέλεση.
Όταν είπε στους εγκληματίες
ότι είναι ακόμα παιδί, ένας από
αυτούς της είπε με περιφρονητικό
ύφος: «Βυζάνεις το ακόμα ρα
σιήλλα;»
Η Σουλτάνα, όπως και η κάθε
σύζυγος ή μητέρα ελληνοκύπριου
ή τουρκοκύπριου διερωτάται σε τι
έφταιξαν τα παιδιά και ο σύζυγος
της, όπως και οι άλλοι χωριανοί,
αφού δεν πείραξαν κανέναν.

Γνωρίζουμε τους
δολοφόνους

Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην
αυτής της Ελιάς τα θύματα γνωρίζουν τους εγκληματίες.
Ο Μουσταφά Ραματάν από
τα Κλαυδιά, ήταν τότε 17 χρονών
και είχε αδελφή παντρεμένη στην
Τόχνη.
Δηλώνει ότι γνωρίζει προσωπικά πολλούς από αυτούς που
μπήκαν στην Τόχνη.
Τονίζει ότι οι ακραίοι και από
τις δύο πλευρές διέπραξαν τα ίδια
εγκλήματα εναντίον του λαού, ε/
κυπρίων και τ/κυπρίων.

Ειρήνη ο μόνος δρόμος
Όλα τα θύματα του 1974
τονίζουν ότι δεν μπορούν να
ξεχάσουν τα όσα έγιναν. Ωστόσο
υπογραμμίζουν ότι το μίσος της
μιας κοινότητας προς την άλλη
δεν οδηγεί πουθενά και πρέπει να
τερματιστεί.
Δυνατό το μήνυμα του Πέτρου
Σουππουρή: «Έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι να συνεχίσουμε
να εκδικούμαστε, να ακολουθούμε
εθνικιστική στάση και να συντηρούμε το μίσος. Η άλλη επιλογή
ε ί ν α ι σ υ γ χω ρ έ σ ο υ μ ε , όπω ς
λέει και η θρησκεία μας και να
κοιτάξουμε μπροστά και να
δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς να
επαναλάβουμε τα ίδια πράγματα».
Ο Σουάτ Χουσείν τονίζει:
«Προσωπικά δεν έχω κανένα
πρόβλημα να ζήσω ξανά με
τους ελληνοκύπριους. Ευχή μου
είναι να μην ξανακάνουμε τα ίδια
λάθη. Κανένας μας δεν θα επωφεληθεί από την επανάληψη του
παρελθόντος».
Αυτά τα μηνύματα που στέλλουν οι παθόντες πρέπει να
γίνουν η σημαία μας για το μέλλον.

Το έγκλημα της Τόχνης
Στις 15 Αυγούστου ελληνοκύπριοι διέπρατταν άλλο έγκλημα
εναντίον τ/κυπρίων από το χωριό
Τόχνη της επαρχίας Λάρνακας.
Ελληνοκύπριοι αιχμαλώτισαν
το ν α ν τ ρ ι κό π λ η θ υ σ μ ό το υ
χωριού και των γύρω χωριών.
Τους μετέφεραν σε περιοχή της
Λεμεσού και τους εκτέλεσαν.
Ο μόνος επιζών είναι ο Σουάτ
Χουσείν, τότε 19 χρόνων.
Σήμερα οι κάτοικοι της Τόχνης
βρίσκονται μαζεμένοι στο χωριό
Βουνό, κάτω από τη σημαία στον

Τα αδέλφια Σουππουρή επιδεικνύουν τα τραύματα τους

Τουρκοκύπριος θρηνεί το χαμό των συγγενών του
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Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής Ο Ναπολέων στη Ρωσία
ΑΔΕΛΑΙΔΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η τραγωδία του 1974
στην Κύπρο ξεκίνησε στις 15
Ιουλίου με την ανατροπή της
νόμιμης κυπριακής κυβέρνησης
του Προέδρου Μακάριου με
στρατιωτικό πραξικόπημα που
εκτέλεσε η χούντα των Αθηνών.
Η Τουρκία εισέβαλε στο
νησί στις 20 Ιουλίου με 40.000
στρατιώτες και κατέλαβε αρχικά
μια μικρή περιοχή στην περιοχή
της Κερύνειας, χρησιμοποιώντας
την αεροπορική της ισχύ και 250
άρματα μάχης. Η προστασία
των Τουρκοκυπρίων πολιτών
χρησιμοποιήθηκε
από
την
Άγκυρα ως πρόσχημα για την
παράνομη εισβολή.
Στις
14
Αυγούστου,
τα
τουρκικά
στρατεύματα
προέλασαν και έθεσαν υπό
τον έλεγχο τους το 36% του
νησιού,
περιλαμβανομένων
της Μόρφου, της Αμμοχώστου
και άλλων περιοχών της
Κύπρου.
Χιλιάδες
πολίτες
εφονεύθησαν και διακόσιες
χιλιάδες εξαναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τις πόλεις και τα
χωριά τους ως πρόσφυγες.
Το 1983 η Τουρκία εξέδωσε
μονομερή διακήρυξη ίδρυσης
ψευδοκράτους και ονόμασε
την κατεχόμενη περιοχή ως
«Τουρκική Δημοκρατία της
Βόρειας Κύπρου». Ωστόσο,
μέχρι σήμερα καμμία άλλη χώρα
του κόσμου δεν αναγνωρίζει τη
λεγόμενη ΤΔΒΚ εκτός από την
Τουρκία.
Σήμερα, για ακόμη ένα χρόνο,
η τουρκική στρατιωτική κατοχή,
η βίαιη διαίρεση, η παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
ο μαζικός παράνομος τουρκικός
εποικισμός,
η
πολιτιστική
καταστροφή, ο σφετερισμός
ιδιωτικής
περιουσίας
των
Κυπρίων και ο εθνοτικός
διαχωρισμός που επιβλήθηκε
μετά την αιματηρή εισβολή
του 1974, παραμένουν ως τα

κύρια
χαρακτηριστικά
του
στάτους κβο στην νησί. Η τύχη
μεγάλου αριθμού αγνοουμένων
παραμένει άγνωστη. Επιπλέον, η
Τουρκία απειλεί τώρα περαιτέρω
στρατιωτική δράση εναντίον
της
Κύπρου,
προκειμένου
να υφαρπάξει τους φυσικούς
πόρους στα νόμιμα χωρικά
ύδατα του νησιού.
Η Συντονιστική Επιτροπή
Κυπριακού Αγώνα (ΣΕΚΑ) και
η Κυπριακή Κοινότητα Ν.Α.
πραγματοποιούν εκδηλώσεις
μνήμης και τιμής στην Αδελαΐδα
κάθε χρόνο από το 1975.
Φέτος, θα γίνει μνημοσυνο στον
ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου
Θέμπαρτον και σε όλους τους
Ελληνορθόδοξους ναούς στις
10πμ την Κυριακή 18 Ιουλίου,
και θα ακολουθήσει η τελετή
κατάθεσης στεφάνων στις 12.15
το μεσημέρι, στο μνημείο της
Κυπριακής Κοινότητας, 6-8
Barrpowell Ave, Welland.
Η ΣΕΚΑ και η Κυπριακή
Κοινότητα, εκφράζουν την αλληλεγγύη και την υποστήριξή τους

στον λαό της Κύπρου, τιμούν
εκείνους που έχασαν τη ζωή τους
στον αγώνα για ελευθερία και
δημοκρατία και εκφράζουν την
υποστήριξή τους στις οικογένειες
των αγνοουμένων του 1974.
Η ΣΕΚΑ, δεσμεύεται να
συνεχίσει τις προσπάθειες για
την προώθηση μιας δίκαιης και
βιώσιμης λύσης που θα τερματίσει
την
τουρκική
στρατιωτική
κατοχή και θα βοηθήσει στην
επανένωση του νησιού και του
λαού του, των Ελληνοκυπρίων
και των Τουρκοκυπρίων στην
κοινή πατρίδα υπό ένα ενιαίο,
ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης. Καλούμε την αυστραλιανή κοινότητα να «μην ξεχνά»
και να επαγρυπνεί μέχρι τη
δικαίωση της Κύπρου και του
λαού της.

κουβαλάει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη,
καθώς και στο βάρος αυτού, το
οποίο σχετίζεται με την στάση ζωής
του κάθ ένα.
Η στάση αυτή μπορεί εύκολα
να παρεξηγεί από τους γύρω
μας, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μας
πληγώσουν με τις πράξεις και τα
έργα τους. Για όλους αυτούς θα
πρέπει να προσευχόμαστε ώστε
το βάρος του “Σταυρού” μας να
γίνεται ολοένα και πιο ελαφρύ.
Συγκεκριμένα γράφει στην ανάρτηση του ο ιερέας:
«Ο κάθε άνθρωπος πάνω στη
γη, ακολουθεί τον δικό του Γολγοθά.
Ο καθένας μας, σηκώνει τον δικό
του Σταυρό. Το “βάρος” που έχει
ο προσωπικός μας σταυρός,
εξαρτάται από την στάση ζωής που
επιλέγουμε. Αν μας πληγώνουν, αν
μας στεναχωρούν, αν μας πονούν,
τα λόγια και η συμπεριφορά των
ανθρώπων που δεν γνωρίζουν το
δικό μας φορτίο αλλά μας κρίνουν
άδικα, και παρ’ όλα αυτά εμείς
προσευχόμαστε γι αυτούς, το
“βάρος” αυτό γίνεται ελαφρύτερο.
Αν όμως αρχίσουμε τις κατάρες,
αφήσουμε το μίσος να ξεχειλίσει,
τ ότ ε ο σ τα υ ρ ό ς μ α ς γ ί ν ε τα ι
βαρύτερος. Γιατί πέφτουμε στην
παγίδα, που ενώ δεν γνωρίζουμε
το βάρος του σταυρού που σηκώνει
εκείνος που μας αδικεί, φερόμαστε
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».
Ο 37χρονος είχε πάρει θέση
και στο θέμα που είχε προκύψει το
2018 όταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

τους, όπως συνηθιζόταν στον
κατακτητή μιας πρωτεύουσας. Λίγες
μέρες αργότερα, μια πυρκαϊά που
ξέσπασε στη Μόσχα κατέστρεψε το
μεγαλύτερο μέρος της, επιτείνοντας
το οξύ πρόβλημα ανεφοδιασμού,
που αντιμετώπιζε.
Η εισβολή στη Ρωσία είχε εξελιχθεί σε μία στρατιωτική επιχείρηση
χωρίς αντικειμενικό στόχο. Μόνη
διέξοδος για τον Ναπολέοντα ήταν η
οπισθοχώρηση, η οποία εξελίχθηκε
σε καταστροφή, λόγω της πρώιμης
έλευσης του χειμώνα, αλλά και των
συνεχών παρενοχλήσεων από το
ιππικό των Κοζάκων και τους άνδρες
του Κουτούζοφ. Η καταστροφή για τη
Μεγάλη Στρατιά ολοκληρώθηκε κατά
τη διέλευση του ποταμού Μπερέζινα
(στην περιοχή της σημερινής Λευκορωσίας), όταν δέχθηκε επίθεση
από δύο ρωσικές στρατιές (26 - 28
Νοεμβρίου 1812). Από τότε η λέξη
Μπερέζινα είναι το συνώνυμο της
καταστροφής για τους Γάλλους.
Ε ν τω μ ε τα ξ ύ , σ τ ι ς α ρ χ έ ς
Δεκεμβρίου ο Ναπολέων έλαβε το

νώτα του, συνάπτοντας συμμαχίες
με τη Σουηδία και την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, καθώς και με τη
Μεγάλη Βρετανία.
Η Μεγάλη Στρατιά, με επικεφαλής
τον ίδιο τον Ναπολέοντα και στρατηγούς τους συγγενείς του Εζέν ντε
Μποαρνέ και Ζερόμ Μποναπάρτ,
διέβη τον ποταμό Νέμαν στην
περιοχή της Βαλτικής στις 24 Ιουνίου
1812 και εισέβαλε στη Ρωσία. Οι
Ρώσοι, έχοντας ένα στρατό που
αριθμούσε 250.000 άνδρες, δεν
τόλμησαν να αντιπαρατεθούν μαζί
του και προτίμησαν να εφαρμόσουν
την τακτική της καμμένης γης και
του ανταρτοπόλεμου. Δύο φορές
αναμετρήθηκαν με τον στρατό
του Ναπολέοντα οι Ρώσοι, στο
Σμόλενσκ (16 - 18 Αυγούστου) και
στο Μποροντίνο (7 Σεπτεμβρίου)
και τις δύο φορές ηττήθηκαν. Στο
Μποροντίνο η μάχη ήταν άγρια,
αιματηρή και αμφίρροπη και οι
δυνάμεις του στρατηγού Κουτούζωφ,
προτού υποχωρήσουν, προκάλεσαν
μεγάλες απώλειες στον στρατό του
Ναπολέοντα.
Ο δρόμος για τη Μόσχα ήταν
ορθάνοιχτος για τον Μέγα Στρατηλάτη, που εισήλθε στην πόλη
μια εβδομάδα αργότερα. Βρήκε
μια σχεδόν έρημη Μόσχα, καθώς
η πλειονότητα των κατοίκων της
την είχε εγκαταλείψει. Ο Ναπολέων
εγκαταστάθηκε με δόξες και τιμές
στο Κρεμλίνο, αλλά μάταια περίμενε
τον τσάρο ή τις αρχές της πόλης να
του υποβάλουν τα σέβη υποταγής

μήνυμα ότι ο στρατηγός Κλοντ Ντε
Μαλέ επεχείρησε πραξικόπημα και
αναχώρησε εσπευσμένως για το
Παρίσι, αφήνοντας τη διοίκηση των
υπολειμμάτων της Μεγάλης Στρατιάς
στον θετό γιο του Εζέν ντε Μποαρνέ.
Μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 1812 και ο
τελευταίος γάλλος στρατιώτης είχε
αποχωρήσει από το ρωσικό έδαφος.
Άλλωστε δεν ήταν και πολλοί. Μόλις
22.000 κατόρθωσαν να επιστρέψουν
στην πατρίδα. Οι απώλειες για
τους Γάλλους και τους συμμάχους
τους ανήλθαν σε 530.000 άνδρες,
200.000 άλογα και 1000 κανόνια.
Για τους νικητές Ρώσους σε 500.000
περίπου ανθρώπους (210.00 στρατιώτες και 290.000 αμάχους).
Η είδηση της καταστροφής της
Μ ε γ ά λ η ς Στ ρ α τ ι ά ς ε μ ψ ύ χω σ ε
όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς
στην αντίστασή τους κατά του
Ναπολέοντα. Ένα κύμα εθνικισμού
σάρωσε τη Γηραιά Ήπειρο. Στη Γερμανία ξέσπασαν αντιγαλλικές διαδηλώσεις και οι Πρωσικές δυνάμεις
αποσκίρτησαν από τη Μεγάλη
Στρατιά και στράφηκαν κατά των
Γάλλων, όπως το ίδιο έπραξαν και
οι Αυστριακοί. Ο Ναπολέων, αφού
ξεκαθάρισε το εσωτερικό μέτωπο,
συγκρότησε τον επόμενο χρόνο
μια νέα πανίσχυρη στρατιά. Όμως,
η αντίστροφη μέτρηση για την
εξαφάνισή του από το προσκήνιο
της ιστορίας είχε αρχίσει, αφού
έπρεπε να αντιμετωπίσει εθνικούς
κατά βάση και όχι μισθοφορικούς
στρατούς.

Ανδρέας Ευδοκίου
(Πρόεδρος Κυπριακής
Κοινότητας Ν.Α.)
Παναγιώτης Ππύρος
(Πρόεδρος ΣΕΚΑ)

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΒΙΤΡΙΟΛΙ ΣΕ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ
«Παπάς είμαι παπάς θα πεθάνω» έγραφε
ο ιερέας που έριξε το καυστικό υγρό

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκε
την περασμένη Παρασκευή ο
καθαιρεθείς ιερέας που επιτέθηκε με
καυστικό υγρό στους μητροπολίτες
του δευτεροβάθμιου συνοδικού
δικαστηρίου.
Σιωπηλός, χωρίς ράσα και
φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι,
έφθασε συνοδεία αστυνομικής
δύναμης και πλέον θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Η μεταγωγή
του καθυστέρησε καθώς κρίθηκε ότι
έπρεπε να προηγηθεί ψυχιατρική
πραγματογνωμοσύνη. Για το λόγο
αυτό συνοδεία αστυνομικών είχε
οδηγηθεί στο Δρομοκαϊτειο.
Βγαίνοντας από το γραφείο του
εισαγγελέα που του άσκησε ποινική
δίωξη για το αδίκημα της βαριάς
σκοπούμενης σωματικής βλάβης
κατά συρροή, ο καθαιρεθείς ιερέας
Θεοφύλακτος Κόμβος είπε: «δεν
ήξερα ότι θα κάνω κακό. Ζητώ
συγγνώμη. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο
δικηγόρος μου».
Πλέον βρίσκεται ενώπιον του
ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται
να ζητήσει και να λάβει προθεσμία
για να απολογηθεί.
Ο ιερέας διατηρεί προσωπική
σελίδα στο Facebook με το όνομα
και την φωτογραφία του, μέσα
από την οποία περνά τα δικά του
μηνύματα άσχετα αν ο ίδιος φαίνεται
να μην τα ακολουθεί σύμφωνα
με τις πράξεις του. Συγκεκριμένα
ο αρχιμανδρίτης σε μια από
τις αναρτήσεις του αναφέρεται
στον προσωπικό “Σταυρό” που

Την πρώτη δεκαετία του 19ου
αιώνα ο Ναπολέων ζούσε την εποχή
των μεγάλων θριάμβων. Η Γαλλική
Αυτοκρατορία είχε επιβάλλει την
κυριαρχία της στην Ευρώπη, είτε
μέσω κατακτήσεων, είτε μέσω
συμμαχιών και ίδιος είχε αποκτήσει
τον πολυπόθητο διάδοχο. Όμως,
ο τσάρος Αλέξανδρος Α’ έδειχνε
όλο και λιγότερο διατεθειμένος
να συμπεριφέρεται ως πιστός
σ ύ μ μ α χο ς σ τ ο ν Ν α π ολ έ ο ν τ α ,
χαλαρώνοντας τον ηπειρωτικό
αποκλεισμό που είχε επιβληθεί
στα εμπορεύματα της Μεγάλης
Βρετανίας.
Έτσι, ο γάλλος μονάρχης συγκέντρωσε ένα τεράστιο στρατό για
τα μέτρα της εποχής για να συνετίσει
τον ανυπάκουο σύμμαχό του. Η
Μεγάλη Στρατιά, όπως έμεινε στην
ιστορία, αποτελείτο από 690.000
άνδρες, Γάλλους και συμμάχους
ή υποτελείς (Γερμανούς, Ιταλούς,
Ολλανδούς, Πολωνούς, Ελβετούς,
Ισπανούς, Πορτογάλους). Ο Τσάρος
Αλέξανδρος Α’ εξασφάλισε τα

συζητούνταν ο νέος τρόπος μισθοδοσίας του κλήρου :
«Ας κόψουν την μισθοδοσία
μας,όλα μπορούν να μας τα
πάρουν,την ψυχή μας όχι αν δεν
την δώσουμε εμείς. Κρίμα για τους
Ιερείς που έχουν οικογένεια,οι
άγαμοι μπορούμε να πάμε σε
μοναστήρια. O Θεός κανέναν δεν
χάνει».
Η ανάρτηση του αυτή είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις με
πολλούς από τους διαδικτυακούς
του φίλους να του επιτίθενται
ανοιχτά και τον ίδιο ν απαντά:
«Υπομονή έρχονται εκλογές αν
βγει χαιρετίσματα. Ο άθεος», ενώ
παρακάτω γράφει: «Παπάς έγινα
στα 19 μου, δεν έγινα για τα χρήματα. Παπάς είμαι παπάς θα
πεθάνω».
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Το Κοινότικο Γηροκομείο είναι ανοικτό
και έτοιμο να σας εξυπηρετήσει!

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι
το Γηροκομείο της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας στο Ρίντλιτον είναι ανοιχτό
και έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις
οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη
με τα ηλικωμένα μέλη τους, μετά από την
τραυματική εμπειρία της νόσου COVID19. Το Γηροκομείο του Ρίντλιτον, όπως και
τα περισσότερα Γηροκομεία, αποφάσισε
να κλείσει τις εγκαταστάσεις του στο κοινό
κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της
πανδημίας κατά το μεγαλύτερο μέρος του
2020, έτσι ώστε να κρατήσει τους ενοίκους
του ασφαλείς. Η στρατηγική αυτή της
απομόνωσης ήταν επιτυχής και είμαστε
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε
ότι είμαστε και πάλι ανοιχτοί και έτοιμοι
να προσφέρουμε φροντίδα στους Ηλικιωμένους.
Οι εγκαταστάσεις μας παρέχουν έναν
ευρύ φάσμα υπηρεσιών φροντίδας για
τους Ηλικιωμένους, με ειδικότητα τόσο
σε υψηλού όσο και χαμηλού επιπέδου
φροντίδα, σε ένα περιβάλλον όπου

ομιλείται η Ελληνική Γλώσσα. Παρέχουμε
επίσης τη δυνατότητα σύντομης διαμονής για όσους μόλις βγήκαν από το
νοσοκομείο αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι
να επιστρέψουν στο σπίτι τους.
Το Ρίντλιτον παρέχει επίπεδο φροντίδας ισάξιο με τα περισσότερα Γηροκομεία της Αδελαΐδας, έχοντας επιπλέον
το πλεονέκτημα ότι το περιβάλλον του
είναι πολιτισμικά κατάλληλο και όπου το
φαγητό και οι καθημερινές δραστηριότητές
του το κάνουν να ξεχωρίζει από τα
γενικότερα Γηροκομεία.
Εάν επιθυμείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό
Γηροκομείο του Ρίντλιτον και για τις
υπηρεσίες μας προς τους Ηλικιωμένους,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γηροκομείο στο 08 83401155 και ζητήστε τη
Σοφία ή τη Χριστίνα.

Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

EΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΛΙΝΤΕΡΣ ΜΕ
ΘΕΜΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
Το 2019, μία ομάδα ερευνητών από
το Iνστιτούτο για την Φροντίδα του
Μέλλοντος του Πανεπιστημίου Φλίντερς
συναντήθηκε με άτομα που συννετέχουν
τακτικά σε γεύματα που διοργανώνονται
από διάφορους πολιτιστικούς και
κοινοτικούς συλλόγους.
Η Ένωση Ελλήνων Ηλικιωμένων
και Συνταξιούχων Θέμπαρτον και Προαστείων ήταν ένας από αυτούς τους
συλλόγους.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα
κοινά γεύματα ήταν πολύ σημαντικά
χάρη στο φαγητό και στη συντροφιά που
απολάμβαναν τα άτομα που συμμετείχαν
σε αυτά. Πράγματι, όσοι συμμετείχαν σε
τέτοιου είδους γεύματα, τα θεωρούσαν
τόσο σημαντικά ώστε οργάνωναν τις
υπόλοιπες δραστηριότητές τους γύρω
από αυτά, έτσι ώστε να μπορούν να
πηγαίνουν κάθε εβδομάδα.
Οι ερευνητές εντυπωσιάστηκαν τόσο
πολύ από την εκτίμηση που έτρεφαν οι
ηλικιωμένοι για τα γεύματα αυτά, ώστε
σχεδίασαν μία νέα έρευνα για να δουν

αν το να μοιράζεσαι ένα γεύμα μία φορά
την εβδομάδα βοηθά τους ανθρώπους
να κάνουν νέες, σταθερές φιλίες και να
παραμένουν δραστήριοι στην κοινότητά
τους. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα
αυτής της μελέτης, οι ερευνητές ελπίζουν
να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα
που θα αυξήσει τις κοινωνικές δραστηριότητες, ιδιαιτέρως για όσους αισθάνονται απομονωμένοι ή για όσους θέλουν
να αποκτήσουν περισσότερες φιλίες.
Το Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Φ ρ ο ν τ ί δ α ς τ ο υ
Μέλλοντος έχει φτιάξει μία ταινία μικρού
μήκους για να προβάλει την έρευνα
αυτή και θα ήθελε να ευχαριστήσει
την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΑ
που μεσολάβησε για την οργάνωση
των γυρισμάτων καθώς την Ένωση
Ελλήνων Ηλικιωμένων και Συνταξιούχων
Θέμπαρτον και Προαστείων που επέτρεψαν τα γυρίσματα στη διάρκεια ενός
γεύματός τους στις 23 Απριλίου 2021.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε
επίσης στον κ. Δημήτρη Παπανικόλα για
την εξαιρετική του συνέντευξη.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης

Τραπέζια της Αγάπης - Ανακοίνωση

Το γραφείο των Κοινωνικών
Υπηρεσιών της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας θα ήθελε να σας
ενημερώσει για το πρόγραμμα των
Τραπεζιών της Αγάπης που θα
πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα
Ιούλιο 2021:
Πέμπτη 1 Ιουλίου2021: Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»: Mitcham
Community Centre, 242 Belair
Road, Lower Mitcham
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021: Τραπέζι της Αγάπης Αγίων Κων/νου
και Ελένης, στην αίθουσα του
Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, 1 Florence St, Goodwood
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021: Τραπέζι της Αγάπης «Glandore», στο
Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton
Road γωνία, Camden Park
Τρίτη 13 Ιουλίου 2021: Τραπέζι της Αγάπης Κοίμησης της
Θεοτόκου: στην αίθουσα του
Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου,
1Α William Street, Croydon καλεσμένη ομιλήτρια από την
Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία
που θα μιλήσει για την Απογραφή
2021 (Census 2021)
Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021: Τραπέζι της Αγάπης Salisbury στην
αίθουσα του North Football Club,
39-41 Bagster Road, Salisbury
Downs - καλεσμένη ομιλήτρια
από την Αυστραλιανή Στατιστική
Υπηρεσία που θα μιλήσει για την
Απογραφή 2021 (Census 2021)
Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
Mitcham Community Centre, 242
Belair Road, Lower Mitcham
Τρίτη 20 Ιουλίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης «Ταξιάρχης»: στην
αίθουσα του Ολύμπικ Χωλ, 288
Franklin Street, Adelaide
Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021: Τρα-

πέζι της Αγάπης «Glandore», στο
Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton
Road γωνία, Camden Park
Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021:
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου: πανηγυρικό
γεύμα μετά την Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία για τον εορτασμό
της μνήμης της Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου στην αίθουσα του
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, 71 George
Street, Thebarton
Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021: Τραπέζι της Αγάπης Salisbury στην
αίθουσα του North Football Club,
39-41 Bagster Road, Salisbury
Downs.
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
Mitcham Community Centre, 242
Belair Road, Lower Mitcham
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε
περίπτωση που δεν αισθάνεσθε
καλά ή έχετε συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίππης, δεν
μπορείτε να παρευρεθείτε στα
τραπέζια. Εάν παρευρεθείτε και
το προσωπικό μας παρατηρήσει
ότι δεν αισθάνεσθε καλά, θα σας
ζητηθεί να επιστρέψετε στο σπίτι
σας.
Επίσης παρακαλούμε να λάβετε
υπόψη σας ότι από την στιγμή που
θα φτάσετε στον συγκεκριμένο
χώρο, δεν επιτρέπεται να μετακινείτε τραπέζια ή καρέκλες, διότι
αυτά έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε
να πληρούν τις προϋποθέσεις της
Κοινωνικής Αποστασιοποίησης.
Για περισσσότερες πληροφορίες
ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των
Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 0500 ή με τα Γραφεία
της Κοινότητας στο 8231 4307
Εκ του γραφείου της
Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Νότιας Aυστραλίας

Ομάδα του Πανεπιστημίου Φλίντερς κινηματογραφεί ένα από τα γεύματα της Ένωσης
Ελλήνων Συνταξιούχων Θέμπαρτον, στο πλαίσιο της έρευνας για τα «Κοινά Γεύματα»

ΠΑΝΩ: Από την συνέντευξη του κ. Δημήτρη Παπανικόλα (Αντιπρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Συνταξιούχων Θέμπαρτον) με την ερευνήτρια του Παν/μίου Φλίντερς

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας θα γιορτάσει
τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της
Χρυσοβαλάντου με το ακόλουθο
πρόγραμμα:
ΤΡΙΤΗ 27η ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός υπό
των Κληρικών της Κοινότητος, από
ώρας 06.00 – 07.30 μ.μ.
Θα επακολουθήση το μυστήριο του
Ιερού Ευχελαίου από ώρας 07.45 –
08.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28η ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΡΩΙΑΣ
Μόνον εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου
Νικολάου Θέρμπαρτον, θα τελεσθή
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, υπό
των Κληρικών της Κοινότητος. Θα
επακολουθήση Ιερά Λειτάνευσις
της Ιεράς Εικόνος της Οσίας πέριξ
του Ιερού Ναού. Από ώρας 08.00 –
11.30π.μ.
Θα επακολουθήση πανηγυρικό γεύμα
στο παραπλεύρως Χώλ του Ιερού
Ναού με ελληνικά φαγητά και ποτά.
Eκ του Ιερού Ναού
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Ενα εκλεκτό επιτελείο μουσικών της παροικίας μας πήρε μέρος στο “Καφέ Αμάν” υπό τη
διεύθυνση της Δρ Δήμητρας Τσούνη. Στο τραγούδι ήταν η Πόλυ Αραμπατζή, ο Βασίλης Ιωαννίδης, ο Σταμάτης και η Σοφία Δημητρακοπούλου, ο Μιχάλης Τυλλής και ο Κώστας Μπάρλας

ΠΑΝΩ: Kαταπληκτική επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση “Καφέ Αμαν” που διοργάνωσε η Δρ
Δήμητρα Τσούνη σε συνεργασία με την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
στις 19 Ιουνίου στο Ολύμπικ Χωλ. Ηταν η πρώτη βραδιά χορού που έγινε στο Ολύμπικ Χωλ
από τότε που άρχισε η πανδημία του κορονοϊού.

Οι Ιεροί Ναοί Ταξιάρχης & Κοιμήσεως
της Θεοτόκου μπορούν να έχουν το
πολύ 200 άτομα για τακτικές εκκλησιαστικές υπηρεσίες.
Οι Ιεροί Ναοί Αγίων Νικολάου & Αγίων
Κωνσταντίνου & Ελένης μπορούν να
έχουν το πολύ 150 άτομα για τακτικές
εκκλησιαστικές υπηρεσίες.
Οι αποστάσεις που ισχύουν τώρα,
είναι 3 άτομα σε κάθε 4 τετραγωνικά
μέτρα. Προσπαθήστε να τηρείτε την
απόσταση του 1.5 μέτρων από τους
άλλους. Οι ναοί μας, όπως επίσης το
πρόσωπο που διεξάγει ή που οργάνωσε μια τελετή πρέπει να διατηρουν
αρχεία εντοπισμού επαφών για τα
πρόσωπα που συμμετέχουν στην
τελετή.
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 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ: Κοσμά και
Δαμιανού των Αναργύρων των εν
Ρώμη. Μόνο στο Ιερό παρεκκλήσιο
των αγίων Αναργύρων στο Ελληνικό
Γηροκομείο – Γηριατρείο του Ρίντλετον.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΣΠΕΡΑ 30η
Ιουνίου 06.00 – 07.00 μμ. Μέγας
πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας. Θ΄ ακολουθήσει ακολουθία
του µικρού Αγιασµού.
ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΑ 09.00 –
11.30 πμ : Όρθρος και Θ. Λειτουργία
µετ’ αρτοκλασίας. Θ΄ ακολουθήσει
Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας τη
συµµετοχή του Ιερού κλήρου.
4η ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 08.00 –
11.00 πμ : Ανδρέου επισκόπου Κρήτης, ποιητού του Μεγάλου Κανόνος.
7η ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00 – 10.00 πμ :
Κυριακής μεγαλομάρτυρος. Θωμά
οσίου του εν Μαλεώ.
11η ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 08.00 –
11.00 πμ : Ευφημίας μεγαλομάρτυρος

και Όλγας ισαποστόλου.
17η ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 – 10.00 πμ:
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.
18η ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 08.00
-11.00 πμ : Των αγίων και θεοφόρων
πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου.
20η ΤΡΙΤΗ 08.00 – 10.00 πμ. :
Ηλιού προφήτου του Θεσβίτου.
22η ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00 – 10.30 πμ:
Μαρίας της Μαγδαληνής της καλιπαρθένου μυροφόρου και Μαρκέλλης
παρθενομάρτυρος. Μόνο στον ιερό
ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στο
Κρόυντον. Όρθρος και πανηγυρική
θεία Λειτουργία μετ΄ αρτοκλασίας.
24η ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 – 10.00 πμ :
Χριστίνης μεγαλομάρτυρος.
25η ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.00 πμ :
Η κοίμησις της αγίας Άννης μητρός
της υπεραγίας Θεοτόκου. Ολυμπιάδος
διακόνου και Ευπραξίας των οσίων.
Μνήμη της εν Κωνσταντινουπόλει Ε΄
Οικουμενικής Συνόδου.
26η ΔΕΥΤΕΡΑ 08.00 – 101.00 πμ :
Παρασκευής οσιοπαρθενομάρτυρος.
Ερμολάου ιερομάρτυρος.
27η ΤΡΙΤΗ 08.00 – 10.00 πμ: Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος του ιαματικού.
28η ΤΕΤΑΡΤΗ Ειρήνης οσίας Χρυσοβαλάντου. Μόνο στον ιερό ναό του
αγίου Νικολάου στο Θέμπαρτον.
ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΣΠΕΡΑΣ 06.00
– 07.30 μμ: Μέγας πανηγυρικός
Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας. Θα
ακολουθήσει το µυστήριο του Ιερού
Ευχελαίου 07.45 – 08.30 μμ.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΑ 08.00
– 11.30 πμ: Όρθρος και πανηγυρική
Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας και
θείου κηρύγματος. Θα ακολουθήσει
Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνας τη
συµµετοχή του Ιερού κλήρου.
Κάθε Πέμπτη πρωί από ώρας 10.00
έως 11:00 π.μ. Θεία Λειτουργία στον
Ιερόν Ναό Αγίων Αναργύρων στο
Ελληνικό Γηροκομείο και Γηριατρείο
του Ρίντλιτον.
Εκ του Γραφείου της Πρωτοσυγκελίας
AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC
GREEK ORTHODOX CHURCH OF
AMERICA & AUSTRALIA & GREEK
ORTHODOX COMMUNITY OF S.A.

ΠΑΝΩ: Μουσικο-χορευτικό ξεφάντωμα στο Ολύμπικ Χωλ στις 19 Ιουνίου στο Ολύμπικ Χωλ,
με παλιά ρεμπέτικα, δημοτικά και μικρασιάατικα τραγούδια που έφερναν παλιές μνήμες και
νοσταλγίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ ΝΑ.
286 Franklin St. Adelaide, S.A. 5000 – Phone : [08] 82318292
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι, την Κυριακή
18η Ιουλίου έ,έ, στον Ιερό Καθεδρικό
Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, θα
τελεστή Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των
εν τη Μεγαλονήσω Κύπρον τελειωθέντων
αδελφών μας, Ελλήνων και Κυπρίων
Αξιωματικών, Υπαξιωματικών, Στρατιωτών
και του αμάχου πληθυσμού, κατά την
άδικον και βάρβαρον εισβολήν των
Τούρκων κατά τον μήνα Ιούλιον του έτους
1974.

Παρακαλούνται άπαντες οι συμπάροικοι, όπως προσέλθουν στον Ιερό
Καθεδρικό μας Ναό, για να υψώσουμε
ομού τας προς Τον Κύριον δεήσεις μας,
υπέρ αναπαύσεως των μαρτυρικώς
τελειωθέντων αδελφών μας. Επίσης θα
αναπευμφθούν ευχές προς Τον Κύριον
υπέρ αναρρήσεως των αιχμαλώτων και
πάντων των αγνοουμένων αδελφών μας.
Εκ του Ιερού Καθεδρικού Ναού

ΠΑΝΩ: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας που
εργάστηκαν γα την παρουσιαση της όμορφης λαϊκής βραδιάς “Καφέ Αμάν”. Παναγιώτης
Ππύρος, Παντελής Γεωργαράς, Τρύφων Κοκκινάκης και Κώστας Παπακωνσταντίνου
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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.

Η πειθαρχία που
χρησιμοποιείς για το παιδί σου
είναι αυτή που πρέπει;

Όταν μιλάμε για πειθαρχία, οι γονείς
πολλές φορές μπερδεύουν τη σταθερότητα
με τη σκληρότητα. Αυτά όμως είναι τελείως
διαφορετικά. Η σταθερότητα βάζει όρια
ασφαλείας που όταν τα υπερβεί το παιδί
θα έχει συνέπειες. Ενώ η σκληρότητα
χρησιμοποιεί λόγια με εκνευρισμό και
απειλές για να τρομοκρατήσει το παιδί και να
το κάνει να υποταχθεί. Πώς λοιπόν μπορείς
να επιβάλεις την πειθαρχία χωρίς να είσαι
σκληρός/ή; Πρώτα, πρώτα, διατήρησε την
ψυχραιμία σου. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί
σου να συγκεντρώσει την προσοχή του στο
λάθος του, παρά στην τεταμένη αντίδρασή
σου. Δεύτερον, φρόντισε πάντοτε να δείχνεις
στο παιδί σου την αγάπη σου. Δεν μπορώ
να το τονίσω επαρκώς πόσο σημαντικό
είναι να υπενθυμίζεις στο παιδί σου ότι η
αγάπη σου για κείνο είναι χωρίς όρους, και
δε στηρίζεται στη συμπεριφορά του.

Πώς θα δημιουργήσεις μια
καλή σχέση με το κορίτσι που
σχετίζεται ο γιος σου;

Η γυναίκα μου κι εγώ πιστεύουμε ότι
είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε μία
καλή σχέση με το κορίτσι που ο γιος μας
σχετίζεται. Παρακάτω δίνουμε μερικές
ιδέες που θα σας βοηθήσουν να αρχίσετε.
Πρώτα, πρώτα, να την καλέσετε για φαγητό.
Ο χρόνος γύρω από το τραπέζι είναι μία
πολύ καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη
καλών σχέσεων. Δεύτερον, οργανώστε μια
βραδιά για να παίξετε διάφορα παιχνίδια
μαζί της και με το γιο σας. Ρωτήστε την
ποια παιχνίδια της αρέσουν πολύ, ή
ποια δεν της αρέσουν, για να παίξετε και
θα μάθετε πολλά για το άτομό της. Τα
παιχνίδια αποκαλύπτουν το χαρακτήρα του
ανθρώπου, και τις ικανότητές του.

Πώς καταλαβαίνεις αν το παιδί σου
έπεσε θύμα σχολικού εκφοβισμού;

Έχει ενδιαφέρον αλλά και προβλήματα
να βλέπεις το παιδί σου να μεγαλώνει. Και
ένας από τους πιο επικίνδυνους παράγοντες που μπορούν να κάνουν δύσκολη την
παιδική ηλικία είναι ο σχολικός εκφοβισμός.
Είναι μια δυσκολία που δεν πρέπει να την
απορρίψουμε είτε γιατί δεν είναι σημαντική
είτε γιατί δεν μπορεί να συμβεί. Γιαυτό
έχει μεγάλη σημασία να καταλάβεις τα
σημεία του εκφοβισμού. Ένα σημείο ότι το
παιδί σου μπορεί να είναι θύμα σχολικού
εκφοβισμού είναι όταν αρχίσει να προφασίζεται ότι είναι άρρωστο και δε θέλει να πάει
σχολείο. Ένα άλλο σημείο είναι όταν έρθει
το παιδί από το σχολείο με τα βιβλία του,
τα ρούχα του, ή άλλα πράγματά του κατεστραμένα. Να έχεις πάντοτε το νου σου
και να παρακολουθείς τυχόν αλλαγές στη
συμπεριφορά του παιδιού σου εξαιτίας του
εκφοβισμού.

Είστε μαζί με τον άντρα σου / τη
γυναίκα σου στην ίδια ομάδα;

Η ζωή είναι μια περιπέτεια. Στη διαδρομή
αυτού του ταξιδιού της ζωής έρχεσαι
συνέχεια αντιμέτωπος/η με απαιτήσεις, κινδύνους, και απογοητεύσεις. Υπάρχει όμως
ένας άνθρωπος που θάπρεπε κάθε στιγμή
να μπορείς να βασιστείς -- κι αυτός είναι ο
άντρας σου/η γυναίκα σου. Σου δίνουμε 3
τρόπους για να είσαι καλός συμπαίκτης του
άντρα σου/της γυναίκας σου. Πρώτον, να
είσαι προσηλωμένος /η και αφοσιωμένος/η
για να μείνετε μαζί -- ό,τι κι αν συμβεί.
Δεύτερον, να είσαι ευαίσθητος/η και διακριτικός/ή στον άντρα σου /στη γυναίκα σου
σε μεταβατικές περιόδους . Τέλος, μην επιτρέπεις τις δύσκολες στιγμές να σε απομακρύνουν από τον άντρα σου/τη γυναίκα σου.
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
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Βρέθηκαν σπάνιοι τάφοι της περιόδου
πριν από την εποχή των Φαραώ

Δεκάδες σπάνιους προδυναστικούς τάφους που
ανάγονται στην περίοδο
πριν από τα βασίλεια των
Φαραώ στην Αίγυπτο, πριν
από περισσότερα από
5.000 χρόνια, ανακάλυψαν
Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι που
εργάζονται στο Δέλτα του
Νείλου.
Ανακάλυψαν επίσης
τάφους από την ύστερη
περίοδο των Υκσώς (1650
έως 1500 π.Χ.), όταν
μετανάστες από τη Δυτική
Ασία κατέλαβαν τη χώρα
βάζοντας τέλος στο Μέσο
Βασίλειο της Αιγύπτου.
Τα ευρήματα στην επαρχία Ντακάλια, βόρεια του
Καΐρου, θα μπορούσαν να
ρίξουν φως σε δύο σημαντικές μεταβατικές περιόδους
στην αρχαία Αίγυπτο, σύμφωνα με αιγυπτιολόγους.
Οι τάφοι περιλαμβάνουν
68 από την περίοδο της
(πόλης) Βούτος (Βουτώ)
που ξεκίνησε γύρω στο
3300 π.Χ. και πέντε από την
περίοδο Νακάντα Β’, ακριβώς
πριν από την εμφάνιση
της πρώτης δυναστείας
της Αιγύπτου γύρω στο
3100 π.Χ., σύμφωνα με
ανακοίνωση του υπουργείου
Τουρισμού και Αρχαιοτήτων.
Περιλαμβάνουν επίσης
37 τάφους από την εποχή
των Υκσώς, που άρχισαν να
μεταναστεύουν από το Σινά
στην Αίγυπτο γύρω στο 1800
π.Χ.

«Είναι ένα εξαιρετικά
ενδιαφέρον νεκροταφείο επειδή συνδυάζει ορισμένες από
τις πιο πρώιμες περιόδους
της αιγυπτιακής ιστορίας
με μια άλλη σημαντική
εποχή, την περίοδο των
Υκσώς», δήλωσε η Σαλίμα
Ικράν, αιγυπτιολόγος στο
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο
του Καΐρου, προσθέτοντας
πως «οι αιγυπτιολόγοι εργάζονται για να καταλάβουν
πώς οι Αιγύπτιοι και οι
Υκσώς ζούσαν μαζί και σε
ποιο βαθμό οι τελευταίοι
αποδέχτηκαν τις αιγυπτιακές
παραδόσεις».
Οι τάφοι της Βούτος
είχαν ωοειδές σχήμα και τα
πτώματα τοποθετούνταν
μ έ σ α σ ε κα θ ι σ τ ή θ έ σ η ,
ανέφερε η ανακοίνωση του
υπουργείου.

Μερικοί από τους
τάφους της περιόδου
Νακάντα περιελάμβαναν
κυλινδρικά και αχλαδόμορφα
αγγεία.
Οι τάφοι των Υκσώς ήταν
κυρίως ημιορθογώνιοι με τα
πτώματα να τοποθετούνται
σε πλήρη έκταση και το
κεφάλι να βλέπει επίσης
προς τη δύση.
«Η αποστολή ανακάλυψε
επίσης μια ομάδα από
φούρνους, εστίες, υπολείμματα θεμελίων οπτοπλινθοδομής, πήλινα αγγεία,
φυλακτά, ειδικά σκαραβαίους, μερικοί από τους
οποίους ήταν φτιαγμένοι
από ημιπολύτιμους λίθους
και κοσμήματα όπως ενώτια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)+

Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος
οδεύει ταχέως στον θάνατό του
Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος στην Αυστραλία καταγράφεται ως ο
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς ζω ν τ α ν ό ς
οργανισμός στον πλανήτη.
Α πα ρτ ί ζ ε τα ι α π ό 2 . 9 0 0
ξεχωριστούς υφάλους και
940 νησιά, και εκτείνεται
σε μήκος μεγαλύτερο των
2.600 χιλιομέτρων. Το 1998
διαπιστώθηκε για πρώτη
φ ο ρ ά ότ ι σ το ν Μ ε γ ά λο
Κοραλλιογενή Ύφαλο έκανε
μαζικά την εμφάνιση του
το φαινόμενο που είναι
γνωστό ως αποχρωμάτιση
(λεύκανση). Τα κοράλλια
είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι
οργανισμοί και οι αλλαγές
στο φυσικό τους περιβάλλον
τα επηρεάζει γρήγορα.
Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων
λειτουργεί τοξικά για τα
κοράλλια που βασίζουν
την ύπαρξη τους σε άλγη
(φύκια) που τους παρέχουν
τροφή και τους δίνουν το
χρώμα τους. Η αύξηση της
θερμοκρασίας προκαλεί την
αποκόλληση των αλγών από
τα κοράλλια με αποτέλεσμα
αυτά να χάνουν το χρώμα
τους, να αποδυναμώνονται
και τελικά να πεθαίνουν.
Έχουν υπάρξει τουλάχιστον
τρία επιβεβαιωμένα μεγάλης
έκτασης κρούσματα λεύκανσης τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο τα τελευταία

2 3 έ τ η μ ε α ποτ έ λ ε σ μ α
να έχει ήδη καταστραφεί
πολύ μεγάλο μέρος του
με πολλούς ειδικούς να
θεωρούν ότι πρόκειται για
καταστροφή που δεν μπορεί
να αναπληρωθεί.
Η Ακαδημία Επιστήμης
της Αυστραλίας δημοσιεύει
μια νέα μελέτη τα ευρήματα
της οποίας δεν είναι
απλά ανησυχητικά αλλά
π ρ α γ μ α τ ι κά τ ρ ο μ α κ τ ι κά
για το μέλλον του υφάλου.
Σύμφωνα με την μελέτη αν
το 2025 η αύξηση της μέση
παγκόσμιας θερμοκρασίας
είναι πέριξ του 1,5 βαθμού
Κελσίου όπως εκτιμάται
ότι θα είναι το 70% του
υ φ ά λο υ θ α έ χ ε ι π λ έ ο ν
καταστραφεί. Αν η μέση
παγκόσμια θερμοκρασία
αυξηθεί μόλις κατά μισή

BINDERS

BUILDING SUPPLIES

Ãéá üëåò ôéò ïéêïäïìéêÝò óáò áíÜãêåò
ÍÅÅÓ ÏÉÊÏÄÏÌÅÓ & ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÅÉÓ
Ïëá ôá åßäç îυëåßáò, ôæÞðñïê,
éíóïõëÝóéïí, ðñïúüíôá HARDYS, ðüñôåò
êëð. Pergolas êáé ó÷åäéáóìüò ÷þñïõ,
ðüóôá, êüêêéíïò åõêÜëõðôïò, ðáíß
ßóêéïõ, ôóéìÝíôï

Airport Road Renmark
Ôçë. 8586 4182

μονάδα από την πρόβλεψη
και φτάσει τους δύο βαθμούς
Κελσίου η νέα μελέτη κάνει
λόγο για καταστροφή του
υφάλου σε ποσοστό 99%.
Έχουν πέσει στο τραπέζι
διάφορες ιδέες κυρίως του
τομέα της γεωμηχανικής για
την σωτηρία του υφάλου
αλλά καμία από αυτές δεν
προσφέρει άμεσα και χωρίς
άλλες περιβαλλοντικές παρενέργειες αποτελέσματα.
Η μ ό ν η ο ρ α τ ή λύ σ η ή
ελπίδα για να μην πεθάνει
ο Μεγάλος Κοραλλιογενής
Ύφαλος παραμένει η αντιστροφή των κλιματικών
αλλαγών και η μείωση της
θερμοκρασίας κάτι όμως
που δεν φαίνεται ότι μπορεί
να επιτευχθεί τουλάχιστον
όχι μέσα στα επόμενα 3-4
χρόνια.

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

Η Stephanie Ellie Grygorcewicz,
αποφοίτησε πρόσφατα από το
Πανεπιστήμιο Αδελαϊδας και έλαβε τα
πτυχία Bachelor of Criminology and
Bachelor of Psychological Science, με
μεταπτυχιακή θέση στις Αναμορφωτικές
Υπηρεσίες της Κυβέρνησης.
Στην αγαπητή μας εγγονή Stephanie,
για την επιτυχία της, εκφράζουμε τις πιο
θερμές μας ευχές για καλή σταδιοδρομία
στο μέλλον. Με την αγάπη μας, ο παππούς
και η γιαγιά Νίκος και Ελλη Φροσσινάκη.

ÃÅÍÉÊÏ
ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ ÔÇÓ
ÅËËÁÄÁÓ Í.Á.
ΑÍΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος
στην Αδελαΐδα βρίσκεται στην ευχάριστη
θ έ σ η ν α α ν α κο ι ν ώ σ ε ι ότ ι υ πά ρ χ ε ι ,
πλέον, η δυνατότητα εξυπηρέτησης των
πολιτών, για ορισμένες υποθέσεις τους,
με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myConsulLive,
αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη ταλαιπωρία
αυτοπρόσωπης μετάβασής τους στα
Γραφεία μας.
Υπηρεσίες που τελούνται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας myConsulLive
είναι:
1. Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου
Κατοίκου Εξωτερικού
2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
ή γέννησης
3. Βεβαίωση διαμονής
4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής
πράξης
5. Δήλωση δικαιούχου σύνταξης
Για να επιτραπεί η είσοδος στην
εφαρμογή θα χρειαστεί ο εξυπηρετούμενος
πολίτης να εισάγει τους κωδικούς TAXISnet,
εφόσον έχει.
Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού
θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:
* Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και
το μητρώνυμό σας
* Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
(e-mail)
* Το τηλέφωνο επικοινωνίας σας
* Τη διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή
* Τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή τον
αριθμό διαβατηρίου σας
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται
μέσω του συνδέσμου http://myconsullive.
gov.gr/ όπου υπάρχει διαθέσιμος και ο
αναλυτικός Οδηγός Χρήσης.
Γεώργιος Ψιάχας
Γενικός Πρόξενος

Ç ÓÕÍÔÁÃÇ ÔÏÕ ÌÇÍÁ
Φασολάδα
Υλικά

500 γραμ. ξερά φασόλια
1 μεγάλο, κομμένο σε φέτες κρεμμύδι
3 μέτρια καρότα (κομμένα φέτες)
2 κλωνάρια ψιλοκομμένο σέλινο
1 φλιτζάνι του τσαγιού χυμός ντομάτας
1 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
Αλάτι
Πιπέρι

Εκτέλεση

Βάζετε τα φασόλια στο νερό από το
προηγούμενο βράδυ.
Τα στραγγίζετε, τα βάζετε σε μια κατσαρόλα με νερό, τα αφήνετε να πάρουν
μερικές βράσεις και τα ξαναστραγγίζετε.
Βάζετε πάλι τα φασόλια στην κατσαρόλα
με τα υπόλοιπα υλικά και το ανάλογο νερό.
Αφήνετε την σούπα να σιγοβράσει για
1 ώρα περίπου.

Θέματα Υγείας

"Παροικιακό Βήμα", Ιούλιος 2021
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ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΤΕ, ΠΙΕΙΤΕ...
Γύρω στο 1 εκατομ. περιστατικά καρκίνου
νερό πρέπει να πίνουμε;
στην ΕΕ δεν έτυχαν διάγνωσης λόγω covid-19 Πόσο
Το σώμα μας είναι περίπου 60% παρόμοιους με άλλες λειτουργίες
Σε πρόσφατη έρευνα του,
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Καρκίνου (ECO) σε συνεργασία
με το IQVIA, παρουσίασαν ότι
περίπου γύρω στο ένα εκατομμύριο περιστατικά καρκίνου στην
Ευρώπη δεν έτυχαν διάγνωσης
ως αποτέλεσμα της επίδρασης
της Covid-19.
Τα στοιχεία παραθέτει ο
Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών
(ΠΑΣΥΝΜ).
Σ η μ ε ι ώ ν ε ι ότ ι ο ι ε ο ρτα σμοί φέτος στοχεύουν στην
π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς ε υ α ι σ θ η το ποίησης για την πρόληψη του
καρκίνου.
Άλλα ευρήματα της έρευνας
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Καρκίνου αφορούσαν εκτιμήσεις
ότι 100 εκατομμύρια εξετάσεις
προσυμπτωματικού ελέγχου για
καρκίνο δεν πραγματοποιήθηκαν
στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, οδηγώντας σε
καθυστερημένες διαγνώσεις
μεταγενέστερου σταδίου της
νόσου, κάτι που αναπόφευκτα
ο δ η γ ε ί σ ε ε π ι δ ε ί ν ω σ η το υ
ε π ί π ε δ ο υ π ο ι ό τ η τ α ς ζω ή ς
και μείωση του προσδόκιμου
συνολικής επιβίωσης.
Αναφορά έγινε και σε
εκτιμήσεις ότι, μέχρι και ένα στα
δυο άτομα με ενδείξεις πιθανών
συμπτωμάτων καρκίνου δεν
παραπέμφθηκαν επειγόντως
για διάγνωση και ότι ένας
στους πέντε καρκινοπαθείς
στην Ευρώπη εξακολουθούν

να μην λαμβάνουν τη αναγκαία
χειρουργική ή χημειοθεραπευτική
φροντίδα που χρειάζονται.
Μπορεί η πανδημία της
covid-19 να παραμένει, δεν
παύει όμως και ο καρκίνος να
αποτελεί τεράστιας σημασίας
και πρόκληση για τα συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης και
δημόσιας υγείας.
Ως Νοσηλευτές ΟγκολογίαςΑιματολογίας, παράλληλα με τον
αγώνα μας κατά της covid-19,
συνεχίζουμε να ενδυναμώνουμε
και να εκπαιδεύουμε την
κοινωνία ώστε να μειωθεί ο
κίνδυνος νόσησης με καρκίνο,
σημειώνει η ΠΑΣΥΝΜ.
«Προωθούμε την υιοθέτηση

ενός υγιεινού τρόπου ζωής,
με αύξηση της σωματικής
δραστηριότητας, ποσοτική και
ποιοτική βελτίωση της διατροφής
και αποχή από το κάπνισμα.
Ενθαρρύνουμε την πρόσβαση
σε όλους τους ενδεδειγμένους
προσυμπτωματικούς ελέγχους
και συμβουλεύουμε για έγκαιρη
αναφορά συμπτωμάτων.Επίσης
παροτρύνουμε τους επιζώντες
από καρκίνο, να προσέρχονται
στις καθορισμένες επισκέψεις
παρακολούθησης από ιατρό,
ως μέτρο έγκαιρης διάγνωσης
υποτροπής ή εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου», προστίθεται.

Υπαρκτος κίνδυνος τέταρτου κύματος κορωνοϊού
Ο κίνδυνος ενός τέταρτου
κύματος κορωνοϊού είναι
υπαρκτός, δήλωσε ο κορυφαίος
γερμανός καθηγητής Κλινικής
Φαρμακολογίας, Τόρνστεν Λερ και
κάλεσε τις αρχές της Γερμανίας να
μην χαλαρώσουν πολύ νωρίς τα
περιοριστικά μέτρα.
Ο Τόρστεν Λερ, ο οποίος
δημιούργησε μαθηματικό μοντέλο
πρόβλεψης της εξέλιξης της
πανδημίας, τάχθηκε υπέρ της
συνέχισης της τηλεργασίας.
Προέβλεψε ότι με το τέλος των
καλοκαιρινών διακοπών, ο αριθμός
των κρουσμάτων θα αυξηθεί, λόγω
και των μεταλλάξεων του ιού.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Εβδομάδας
Εθελοντισμού, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ τίμησαν
και αναγνώρισαν τους εθελοντές τους με ένα
Πρωινό Τσάι στο όμορφα στολισμένο Ολυμπιακό
Χωλ την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν περίπου 50 εθελοντές, ενώ
τίμησαν με την παρουσία τους και ο Πρόεδρος
της ΕΟΚΝΑ κ. Βασίλειος Γκόνης ΑΟΜ, ο κ.
David Jacquier εκ μέρους της κ. Tracey Fox,
Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου του
Οργανισμού Εθελοντισμού ΝΑ και Βόρειας
Επικράτειας, ο κ. Κων/νος Παπακωνσταντίνου,
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΝΑ και ο κ. Παναγιώτης
Ππύρος, Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚΝΑ.
Την εκδήλωση άνοιξε με την «Αναγνώριση
της Χώρας» η Διευθύντρια των Κοινωνικών
Υπηρεσιών κ. Jacqui Bowden, η οποία, σε
έναν περιεκτικό λόγο, εξέφρασε την εκτίμησή
της προς τους εθελοντές για την αφοσίωση
με την οποία υποστηρίζουν και τιμούν τους
ηλικιωμένους μας.
Στην ευχαριστήρια ομιλία του ο Πρόδερος
της Κοινότητας κ. Βασίλειος Γκόνης ΟΑΜ τόνισε
τον σημαντικότατο ρόλο και την ακούραστη
προσφορά των εθελοντών των Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων (Ταξιάρχη, Παναγίας, Αγίου Κων/
νου και Ελένης, Αγίου Νικολάου) χωρίς τους
οποίους θα ήταν αδύνατη η απρόσκωπτη
λειτουργία της Κοινότητας. Αναγώρισε
επίσης τον ρόλο των εθελοντών οδηγών και
της εθελόντριας γυμνάστριας για την ομαλή
λειτουργία των προγραμμάτων των Κοινωνικών
Υπηρεσιών, χαιρέτισε τις νέες εθελόντριες
στα Τραπέζια της Αγάπης καθώς και φίλους
εθελοντές που οργανώνουν τα προγράμματα
ηλικιωμένων: τον Σύνδεσμο Ελλήνων Αιγύπτου
και Μέσης Ανατολής, που γιόρτασαν πρόσφατα
την 70ή τους επέτειο, την Ένωση Ελλήνων
Ηλικιωμένων και Συνταξιούχων Θέμπαρτον και
Προαστείων, την Παρροδιακή Ένωση Κολοσσός
και την Πανικαρικαή Αδελφότητα Αυστραλίας ο

νερό. Συνεχώς χάνουμε νερό κυρίως
μέσω της ούρησης και του ιδρώτα,
αλλά και μέσω των κοπράνων καθώς
και της άδηλης αναπνοής.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές
απόψεις για το πόσο νερό πρέπει
να πίνουμε κάθε ημέρα. Συνήθως
συστήνονται 8 ποτήρια την ημέρα ή
2 λίτρα την ημέρα ή 330ml/ kg σωματικού βάρους .
Παρόλα αυτά όπως και τα περισσότερα θέματα υγείας, έτσι και
το νερό εξαρτάται πάντα από την
ιδιοσυγκρασία και το ιστορικό του
κάθε ατόμου ξεχωριστά και από
άλλους παράγοντες (εσωτερικούς
και εξωτερικούς) που επηρεάζουν τις
ανάγκες σε αυτό.
Εμπιστέψου τη δίψα σου… υπάρχει για κάποιο λόγο
Η φύση μας έδωσε περίπλοκους
μηχανισμούς για τη ρύθμιση του πότε
και πόσο νερό θα πρέπει να πίνουμε
για να διατηρούμε το ισοζύγιο των
υγρών στο σώμα, που είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την επιβίωσή μας.
Φανταστείτε το ως ένα ισοζύγιο:
Όταν η συνολική περιεκτικότητά
μας σε νερό πέφτει κάτω από ένα
ορισμένο επίπεδο, η δίψα ξεκινάει.
Αυτό ελέγχεται από μηχανισμούς

Ελπίδες για την αντιμετώπιση
του μελανώματος με εμβόλιο

Ένα εμβόλιο κατά του μελανώματος,
του πιο επικίνδυνου καρκίνου του
δέρματος, προστατεύει ακόμη και έναντι
της προχωρημένης μορφής της νόσου
για περίπου τέσσερα χρόνια μετά τον
εμβολιασμό, ανακοίνωσαν επιστήμονες
στις ΗΠΑ.
Το εμβόλιο «NeoVax» στοχεύει
συγκεκριμένες πρωτεΐνες στα καρκινικά κύτταρα ενός ασθενούς και
ωθεί το ανοσοποιητικό σύστημα να
αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό των
καρκινικών κυττάρων και την υποτροπή
της νόσου. Δοκιμάστηκε σε οκτώ
ασθενείς που είχαν κάνει χειρουργική
επέμβαση αφαίρεσης προχωρημένου
μελανώματος και θεωρούνταν υψηλού
κινδύνου για υποτροπή του καρκίνου
τους οι οποίοι έκαναν το εμβόλιο
περίπου τέσσερις μήνες μετά την
επέμβαση.
Τέσσερα χρόνια μετά τον εμβολιασμό, και οι οκτώ εμβολιασμένοι
ασθενείς ήταν εν ζωή, με έξι από
αυτούς να μην εμφανίζουν το παραμικρό σημάδι ενεργού καρκίνου. Εκδή-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

Τσάι προς τιμήν των Εθελοντών

«Ίκαρος».
Ο κ. Γκόνης επεσήμανε ότι ο χρόνος που
προσφέρουν – ή μάλλον «χαρίζουν» - οι
εθελοντές στον συνάνθρωπό τους είναι
ανεκτίμητος και δεν μπορεί να μετρηθεί. «Δεν
θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι αξίζετε το
βάρος σας σε χρυσάφι!», είπε στην ομιλία του
ο κ. Γκόνης και πρόσθεσε: «Είναι τιμή μου να
παρευρίσκομαι σήμερα εδώ για να γιορτάσω
την τεράστια συνεισφορά σας, μαζί με τη
συνεισφορά σχεδόν 6 εκατομμυρίων Αυστραλών
εθελοντών – κάθε χρόνο οι εθελοντές
αφιερώνουν πάνω από 600 εκατομμύρια ώρες
στο να βοηθούν τους συνανθρώπους μας. Το
θέμα της Εθνικής Εβδομάδας Εθελοντισμού
για το 2021 ήταν και είναι: «Αναγνωρίζουμε –
Επανασυνδέουμε – Επανασχεδιάζουμε ... Σε
ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου
οι Αυστραλοί δεν έχουν ελεύθερο χρόνο και
αντιμετωπίζουν αυξημένα επίπεδα ανασφάλειας
και άγχους, πρέπει να επανεξετάσουμε την

που συμβαίνουν αυτόματα, όπως
η αναπνοή. Δεν χρειάζεται να το
σκεφτόμαστε συνειδητά.
Για την πλειοψηφία των ανθρώπων, δεν υπάρχει κανένας λόγος
να ανησυχείτε για την πρόσληψη
νερού. Το ένστικτο της δίψας είναι
πολύ αξιόπιστο και κατάφερε πολύ
καιρό να μας κρατήσει ζωντανούς ως
ανθρώπινο είδος.
Πόσο νερό να πίνω;
Στο τέλος, κανείς δεν μπορεί να
σας πει ακριβώς πόση ποσότητα
νερού χρειάζεστε. Όπως συμβαίνει
με τα περισσότερα πράγματα,
αυτό εξαρτάται από το άτομο. Κατά
βούληση…
Μερικοί άνθρωποι λειτουργούν
καλύτερα με περισσότερο νερό από
το συνηθισμένο, ενώ για άλλους το
περισσότερο νερό προκαλεί μόνο την
ενόχληση συχνότερων επισκέψεων
στη τουαλέτα.
Όταν διψάτε, πιείτε νερό. Όταν
δεν διψάτε πια, σταματήστε…
Σε υψηλές θερμοκρασίες, την
άσκηση, στο θηλασμό και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι πίνετε αρκετά περισσότερο για να αντισταθμίσετε τα
χαμένα υγρά.
Αυτό είναι! Τόσο απλά!

στρατηγική μας. Πρέπει να συνεργαζόμαστε
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο κ α ι ν α π ρ ο σ α ρ μ ό ζο υ μ ε
τις πρακτικές μας και τα προγράμματα
εθελοντισμού έτσι ώστε να υποστηρίζουμε
περισσότερο και να κινούμε το ενδιαφέρον
των εθελοντών μας ώστε να είναι σε θέση να
συνεχίζουν το πολύτιμο έργο τους.»
Ο κ. David Jacquier, εκπροσωπώντας την
κ. Tracey Fox, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα
Σύμβολο του Οργανισμού Εθελοντισμού ΝΑ
και Βόρειας Επικράτειας, ανέφερε μεταξύ
άλλων τα εξής: «Κατά την κορύφωση της
πανδημίας πέρυσι, δύο στους τρεις εθελοντές
σταμάτησαν να προσφέρουν εθελοντική
εργασία, πράγμα που συνέβαλε αρνητικά
στην υπάρχουσα μείωση του αριθμού των
εθελοντών, ο οποίος μειώθηκε κατά 7% το
2019/2020. Πολλοί εθελοντές σταμάτησαν
προσωρινά λόγω COVID-19, αλλά όταν τα
προγράμματά τους επανήλθαν σε λειτουργία,

λωσαν μόνο ήπιες παρενέργειες,
όπως κόπωση και συμπτώματα τύπου
γρίπης.
Με δεδομένο ότι οι δοκιμές πρέπει
να γίνουν σε μεγαλύτερη ομάδα οι
ερευνητές αισιοδοξούν ότι το εμβόλιο
θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του
καρκίνου, είτε από μόνο του είτε σε
συνδυασμό με άλλες αντικαρκινικές
ανοσοθεραπείες.

δυστυχώς κάποιοι από αυτούς δεν επέστρεψαν.
Ο Οργανισμός Εθελοντισμού της ΝΑ και ΒΕ,
μαζί με Πολιτειακούς και Περιφεριακούς Φορείς
συνεργάζονται με τον Οργανισμό Εθελοντισμού
της Αυστραλίας καθώς και στελέχη
Κυβερνητικών και μη Κυβερνητικών υπηρεσιών
ώστε να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες της
πανδημίας στον εθελοντισμό». Ο κ. Jacquier
τέλειωσε τον λόγο του προσθέτοντας ότι είναι
ζωτικής σημασίας για τον τομέα να εξακολουθεί
να υποστηρίζει τους θαυμάσιους και πολύτιμους
εθελοντές αλλά και να αναζητεί τρόπους ώστε
οι Αυστραλοί, οι οποίοι έχουν λίγο ελεύθερο
χρόνο, να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα
προγράμματα εθελοντισμού.
Μετά από τους λόγους, σερβιρίστηκαν
νόστιμα τυροπιτάκια και ελληνικά γλυκά καθώς
και ποικιλία φρούτων. Πάνω στα τραπέζια,
τα οποία είχαν προσεγμένη διακόσμηση, οι
εθελοντές βρήκαν, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης,
από ένα πιστοποιητικό με το όνομά τους και από
ένα μπισκοτάκι με χαραγμένη τη φράση “Thank
you for Volunteering”. Πολλοί εθελοντές, μάλιστα,
είπαν ότι θα το κρατούσαν για σουβενίρ.
Τέλος, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Δικτύου
για την Ευημερία των Ηλικιωμένων της ΕΟΚΝΑ,
η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία παρουσίαση
της κ. Annelise Van Deth από την Υπηρεσία
Συνηγορίας για τα Δικαιώματα των Ηλικιωμένων
(ARAS), η οποία μίλησε για τον ρόλο της ARAS,
για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων ατόμων
καθώς και για την πρόληψη κακοποίησης
ηλικιωμένων. Μετά την ενημέρωση, οι εθελοντές
των Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΕΟΚΝΑ, θα
είναι σε θέση να βοηθήσουν τα ηλικιωμένα
άτομα της παροικίας μας να κατανοήσουν
τα δικαιώματά τους, να έχουν πρόσβαση σε
υπηρεσίες και υποστήριξη, να ενημερώσουν το
κοινό κατά της κακοποίησης ηλικιωμένων και
να κατανοούν τι σημαίνει να γερνάς σε έναν
ασφαλές περιβάλλον γεμάτο σεβασμό.

Σπορ
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ΤΕΝΙΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΡΟΛΑΝΤ ΓΚΑΡΟΣ

Σπουδαίος αγώνας του Τσιτσιπά

Μετά από έναν σπουδαίο αγώνα που ξεπέρασε τις 4 ώρες σε
διάρκεια, ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο1
της παγκόσμιας κατάταξης) κατάφερε
να επικρατήσει με 3-2 σετ επί του
Στέφανου Τσιτσιπά (Νο5) στον τελικό
του Roland Garros.
Ο 23χρονος Έλληνας πρωταθλητής έδωσε τεράστια μάχη και
μάλιστα έφτασε να προηγηθεί με 2-0
στα σετ, κερδίζοντας το 1ο σετ στο τάι
μπρέικ (7-6) και το 2ο σετ με 6-2.
Ο Ν. Τζόκοβιτς ωστόσο αντεπιτέθηκε, κερδίζοντας με 6-3 το 3ο σετ,
ενώ επικράτησε στο 4ο σετ με (6-2).
Μεγάλη ήταν η μάχη στο 5ο σετ,
με τον Σέρβο πρωταθλητή να κάνει
μπρέικ στο 3ο game και τους δύο
αθλητές να κρατούν όλα τα υπόλοιπα

σερβίς τους, μέχρι να διαμορφωθεί το
τελικό 6-4 υπέρ του Τζόκοβιτς.
Ήταν ο 19ος major τίτλος για τον
Σέρβο πρωταθλητή, ο οποίος πλέον
βρίσκεται μόνο έναν τίτλο πίσω από
τους Ρ. Φέντερερ και Ρ. Ναδάλ (20
τίτλοι ο καθένας). Ο Τζόκοβιτς έγινε
ο 3ος αθλητής σε όλη την ιστορία του
τένις που έχει κατακτήσει από τουλάχιστον 2 φορές όλα τα Grand Slam.
Ο Στ. Τσιτσιπάς, στην πρώτη του
παρουσία σε τελικό Grand Slam, τα
έδωσε όλα και με την ποιοτική του
εμφάνιση στον τελικό απέναντι στον
κορυφαίο τενίστα έδειξε ότι έχει όλο
το μέλλον μπροστά του.
Τον παρακολουθούμε τώρα στο
Wimbledon και ευελπιστούμε να τον
δούμε πάλι στον τελικό!

Ενα γκολ ήταν αρκετό για να
πάρει το Βέλγιο την πρόκριση
στους «16» και η Πορτογαλία να
αποκλειστεί από την συνέχεια
του Euro 2020.
Το 1-0 έκανε ο Τοργκάν Αζάρ
στο πρώτο ημίχρονο και το σκορ
διατηρήθηκε μέχρι το τελευταίο
σφύριγμα. Η Πορτογαλία πίεσε
πολύ, έκανε ευκαιρίες, είχε
δοκάρι αλλά δεν κατάφερε να
στείλει την μπάλα στα δίχτυα κι
έτσι οι πρωταθλητές Ευρώπης
δεν συνεχίζουν.
Το Βέλγιο στα προημιτελικά
θα αντιμετωπίσει την Ιταλία την
Παρασκευή στο Μόναχο.
Η Τσ ε χ ί α π έ ρ α σ ε σ τ α
προημιτελικά του Euro 2020
αποκλείοντας την Ολλανδία, την
οποία νίκησε με 2-0.
Και τα δύο γκολ σημειώθηκαν
στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η
Ολλανδία είχε μείνει με 10
παίχτες μετά την αποβολή του
κεντρικού αμυντικού Ντε Λιχτ
που σταμάτησε την μπάλα με
το χέρι.
Στο 68ο λεπτό ο Χόλες
πέτυχε και το πρώτο γκολ και
στο 80ο λεπτό ήταν η σειρά
του Σικ να σημειώσει γκολ και
να κάνει το 2-0. Η Τσεχία ήταν
καλά θωρακισμένη στην άμυνα
και απόλυτα συγκεντρωμένη
στο στόχο της πρόκρισης.
Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της

Από τον αγώνα Βέλγιο - Πορτογαλία 1-0
άμυνας των Ολλανδών και πήρε
το εισιτήριο για τους «8».
Η Ολλανδία ήταν πιο επιθετική αλλά δεν μπορούσε να
απειλήσει ουσιαστικά την εστία
της Τσεχίας. Όταν έμεινε με 10
παίχτες δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στην πίεση των Τσέχων
με αποτέλεσμα να χάσει τον
αγώνα.
Τα επιπλέον 30 λεπτά της
παράτασης χρειάστηκε η Ιταλία
για να κάμψει την αντίσταση της
Αυστρίας, καθώς η κανονική
διάρκεια της αναμέτρησης έληξε
με σκορ 0-0.
Ακόμα και μετά το 2-0 των
Ιταλών στο 105’, οι Αυστριακοί

δεν εγκατέλειψαν διόλου την
προσπάθεια, μειώνοντας το σκορ
στο 114’ σε 2-1 και μετατρέποντας
σε θρίλερ τα τελευταία λεπτά.
Ω σ τ ό σ ο δ ε ν κα τά φ ε ρ α ν το
θαύμα της ανατροπής και έτσι η
«σκουάντρα ατζούρα» είναι στους
προημιτελικούς.
Τα γκολ στην αναμέτρηση
που διεξήχθη στο «Γουέμπλεϊ»
του Λόνδίνου πέτυχαν οι Κιέζα
και Πεσίνα για την Ιταλία και για
την Αυστρία ο Κάλατζιτς.
Νωρίτερα η Δανία συνέτριψε
την Ουαλία με 4-0.
Το Βέλγιο στα προημιτελικά
θα αντιμετωπίσει την Ιταλία την
Παρασκευή στο Μόναχο.

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο
ΤΕΝΙΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΟΥΝΙΑΣ

Μπράβο και στην Σάκκαρη!

Την ήττα, σε ένα αμφίρροπο
ημιτελικό του Roland Garros που
διήρκησε περισσότερο από τρεις
ώρες, γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη με
2-1 (5-7, 6-4, 7-9) από την Πολωνή
Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.
Οι δύο τενίστριες ξεκίνησαν
με άγχος τον αγώνα κάτι που
φάνηκε από το ρεσιτάλ λαθών και
«σπασμένων» σερβίς στα πρώτα
έξι γκέιμ, όπου η Πολωνή μπόρεσε
να ... ξεφεύγει στο σκορ με 5-3.
Ακολούθησε η αντεπίθεση της
Ελληνίδας πρωταθλήτριας που πήρε
δύο γκέιμ με οκτώ σερί νικηφόρους
πόντους και ισοφάρισε σε 5-5 αλλά το
σετ το πήρε η Πολωνή με 7-5.
Στο δεύτερο σετ η Μ. Σάκκαρη
μπήκε δυνατά, πιο προσεκτικά και
ψύχραιμα και προηγήθηκε με 4-0.
Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα μείωσε
σε 4-3 αλλά η συνέχεια άνηκε στην
25χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια
που επικράτησε με 6-4 (σε 56’).
Αν και η Πολωνή κέρδισε το
πρώτο γκέιμ του τρίτου σετ, η Μ.

Σάκκαρη αντέδρασε και πέρασε
μπροστά με 3-1. Η αντίπαλός της
προσπάθησε και μείωσε με την
26χρονη Ελληνίδα να έχει τα ψυχικά
αποθέματα ώστε να προσπαθήσει
να πάρει την ιστορική πρόκριση, που
τελικά δεν ήρθε καθώς την πρόδωσε
η κούραση αλλά και η ψυχραιμία της
Κρεϊτσίκοβα (μετά από 84’). Μάλιστα,
η Μ. Σάκκαρη είχε την ευκαιρία να
πάρει τη νίκη όταν είχε προηγηθεί με
5-4 γκειμ. Της ευχόμαστε καλύτερη
τύχη στο Wimbledon.

Χρυσό μετάλλιο και εισιτήριο
για τους Ολυμπιακούς

Με μία τρομερή εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Ενόργανης Γυμναστικής στη Ντόχα, ο Λευτέρης
Πετρούνιας κατέκτησε την απευθείας πρόκριση για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο αλλά και το
χρυσό μετάλλιο καθώς συγκέντρωσε 15.500 βαθμούς.
Με το πρόγραμμά του στους κρίκους, που είχε
μακράν τους περισσότερους βαθμούς δυσκολίας από
τους αντιπάλους του, κατάφερε να ξεπεράσει τους
15.334 βαθμούς, ένα όριο με το οποίο στο Τόκιο αντί
του πρωταθλητή Ευρώπης, θα πήγαινε ο Κινέζος Λιου
Γιανγκ.
Σημειώνεται πως χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε
ο Αντώνης Τανταλίδης στον τελικό των ασκήσεων
εδάφους συγκεντρώνοντας 14,700 βαθμούς,
ακολουθώντας στο βάθρο τον Ισραηλινό Αρτέμ
Ντολγκοπιάτ (15,033 β.) και τον Ισπανό Ρέι Θαπάτα
(14,933 β.).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστρέφει στην πρώτη
κατηγορία Μπάσκετ

Στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ επιστρέφει ο
Απόλλων Πάτρας μετά την νίκη που σημείωσε επί του

Ολυμπιακού Β με 70 - 63.
Με την νίκη αυτή η ομάδα της Πάτρας πήρε το
πρώτο εισιτήριο για την άνοδο στην Basket League
σε ένα αγώνα συγκλονιστικό. Ο Απόλλων Πάτρας
πήρε την νίκη και κάλυψε τη διαφορά του πρώτου
αγώνα, όπου είχε χάσει με 81 - 78.
Ο Ολυμπιακός Β θα διεκδικήσει το δεύτερο
εισιτήριο της ανόδου στα playoffs της Α2.
Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης έκανε
την παρακάτω δήλωση:
«Σήμερα είναι ημέρα γιορτής για την πόλη μας.
Ο ιστορικός Απόλλωνας πανάξια, παλικαρίσια
και θριαμβευτικά επανήλθε στο φυσικό του χώρο
την Α’ Εθνική Κατηγορία του μπάσκετ. Εκφράζω
τα πιο θερμά συγχαρητήρια μου σε όλους τους
συντελεστές αυτή της μεγάλης επιτυχίας που
δείχνει τις δυνατότητες της πόλης μας και μας κάνει
χαρούμενους και υπερήφανος».

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Καταγγέλλουν τον υφυπουργό Αθλητισμού Αυγενάκη

ΟΤΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Ανω κάτω είναι ο αθλητικός
κόσμος της Ελλάδας με το νέο
αθλητικό νόμο που συζητείται στη
Βουλή και την άρνηση της Κυβέρνησης να διευθετήσει χρόνιες εκκρεμότητες στο επαγγελματικό τοπίο των
προπονητών αθλημάτων.
Χθες, το Παροικιακό Βήμα έλαβε
την πιο κάτω επιστολή από πτυχιούχους προπονητές οι οποίοι καταγγέλουν τον υφυπουργό αθλητισμού
για “ψευδείς δηλώσεις στη Βουλή”:
«Την 17 Ιουνίου κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για το αθλητικό νομοσχέδιο ο υφυπουργός
Αθλητισμού κ. Αυγενάκης ισχυρίστηκε εκτός των άλλων ότι οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων ΣΕΦΑΑ/
ΤΕΦΑΑ είναι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, εκπαιδευτικοί και δεν
είναι προπονητές. Το γεγονός αυτό

είναι ψευδές, έγινε δημόσια και ο
κ. υφυπουργός το γνώριζε ότι είναι
ψευδές διότι δεν νοείται άγνοια νόμου
ειδικά από τον ανώτερα ιεραρχικά
υπεύθυνο του υφυπουργείου
Αθλητισμού», αναφέρουν σε επιστολή
διαμαρτυρίας προς τον πρωθυπουργό
ο Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής Αττικής και η Πανελλήνια
Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Και συνεχίζει η επιστολή:
«Αυτός ο ισχυρισμός εκτός από
ψευδή παραπληροφόρηση προκάλεσε
τ ρ ι γ μ ο ύ ς σ το υ ς α κα δ η μ α ϊ κο ύ ς
και προπονητικούς κύκλους
προσβάλλοντας την προσωπικότητα
των προπονητών των Ανώτατων
Σχολών Φυσικής Αγωγής, την τιμή και
την υπόληψή τους, χαρακτηρίζοντας
παράλληλα ως κενή περιεχομένου

την αυτοδιοίκητη λειτουργία των ΑΕΙ
τα οποία είναι και τα μόνα αρμόδια
να αποφασίζουν επ’ αυτού χωρίς
παρεμβάσεις τρίτων. Απαιτούμε να
αρθεί η προσβολή δημόσια και να μην
επαναληφθεί στο μέλλον. Με βάση τον
αθλητικό νόμο ο απόφοιτος ΣΕΦΑΑ/
ΤΕΦΑΑ “...δεν υπόκειται στην έγκριση
άλλου φορέα πέραν της αδειοδότησης
του κράτους, προκειμένου να ασκήσει ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ”.
Επιπροσθέτως είναι σε ισχύ
Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες
κ α θ ο ρ ί ζο υ ν τ α ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά
δικαιώματα των προπονητών αθλημάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Η προσπάθεια παραπληροφόρησης
σχετικά με τους αποφοίτους ΣΕΦΑΑ/
ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της

αλλοδαπής, ειδικά της ειδικότητας
ποδοσφαίρου, των εμπλεκομένων
μπορεί να κορυφώθηκε στην εν λόγω
συνεδρίαση από τον κ. υφυπουργό
με πολλές άστοχες τοποθετήσεις
και κατά το δοκούν ερμηνείες, αλλά
είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας
προσπάθειας και χαρακτηριστικά σας
επισυνάπτουμε έγγραφο του ιδίου
το όποιο διανεμήθηκε εσωτερικά
στους αρμοδίους την 03/09/2020 και
επικαλείται την παρ. 12 του άρθρου
29 του ν. 3479/06 ο οποίος όμως
καταργήθηκε με το 2015 με το άρθρο
15 του ν.4326 /15 προκειμένου να
παραπληροφορήσει βουλευτή
της κυβέρνησής σας σχετικά με το
αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ την οποία
αν και αδιαβάθμητη εκπαιδευτικά
με το εν λόγω νομοσχέδιο αναγάγει

σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
απονομής ανώτατων επαγγελματικών
δικαιωμάτων, αντιβαίνοντας βασικούς
κανόνες δικαίου.
Ήδη δρομολογείται αίτηση
ακύρωσης και προσφυγή μας στα
αρμόδια όργανα σχετικά με την
αντισυνταγματικότητα διατάξεων του
νομοσχεδίου, όμως από σας κ. Πρωθυπουργέ ζητάμε με προσωπική
σας παρέμβαση την άμεση δημόσια
συγγνώμη από τον κ. Αυγενάκη για
αυτό τον ψευδή δημόσιο ισχυρισμό
στα έδρανα της Βουλής προς αποκατάσταση της αλήθειας μετά από
απαίτηση των χιλιάδων μελών των
ενώσεών μας, προπονητών αθλημάτων, και δηλώνουμε την επιφύλαξη
παντός νομίμου δικαιώματός μας στο
πρόσωπό του».

