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Δεν τίθεται θέμα
αποχώρησης του στρατού
Σελ. 3

ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ερχεται η “ευθανασία”

Η Νότια Αυστραλία είναι ένα βήμα πιο
κοντά στη νομιμοποίηση της εθελοντικής
ευθανασίας μετά την ψηφοφορία της άνω
Βουλής της πολιτείας υπέρ του σχετικού
νομοσχεδίου.
Τα μέλη του νομοθετικού συμβουλίου
ψήφισαν 14 υπέρ με 7 εναντίον της
προτεινόμενης νομοθεσίας αργά το βράδυ
της Τετάρτης.
Εάν εγκριθεί και στην Κάτω Βουλή,
οι προτεινόμενοι νέοι νόμοι ενδέχεται να
τεθούν σε ισχύ στην πολιτεία εντός 18 έως
24 μηνών.
Το νομοσχέδιο, το οποίο βασίζεται
στους νόμους της Βικτώριας σχετικά με
τον εθελοντικό θάνατο, περιλαμβάνει
70 διασφαλίσεις και απαιτεί έγκριση
από δύο διαφορετικούς γιατρούς εντός
καθορισμένου χρονικού πλαισίου.
Π ρ οτ ε ί ν ε ι τ η ν π ρ ό σ β α σ η σ τ η ν
εθελοντική ευθανασία για άτομα ηλικίας 18
ετών και άνω που έχουν ζήσει στη Νότια
Αυστραλία για τουλάχιστον ένα έτος και
έχουν διαγνωστεί με ανίατη ασθένεια, ή
άλλη ιατρική κατάσταση.
Η κατάσταση της υγείας τους πρέπει
να θεωρηθεί ότι προκαλεί πόνο και
αναμένεται να προκαλέσει θάνατο εντός
εβδομάδων ή μηνών.
Ο Εργατικός βουλευτής και συντάκτης
του νομοσχεδίου Kyam Maher δήλωσε ότι
ήταν μια βαθιά συναισθηματική συζήτηση.
“Θέλω να ευχαριστήσω τους πολλούς
Νοτιο-Αυστραλούς πολίτες που ήρθαν σε
επαφή μαζί μου για αυτό το ζήτημα τους
τελευταίους έξι μήνες. Ήταν ένα σπάνιο
προνόμιο να μοιραστώ μερικές από τις
πιο ευαίσθητες και δύσκολες στιγμές της
ζωής σας”, δήλωσε ο σκιώδης γενικός
εισαγελέας.
Αντίθετα η Εργατική βουλευτής Clare
Scriven καταψήφισε το προτεινόμενο
νομοσχέεδιο. “Η ανησυχία μου είναι ότι
ίσως κάποια αγαπημένα μας πρόσωπα να
αισθάνονται πιεσμένα να τερματίσουν τη
ζωή τους. Δεν θέλουμε τα αγαπημένα μας
πρόσωπα να αισθάνονται ότι είναι βάρος
για την κοινωνία ή για την οικογένειά τους
και να αισθάνονται ότι έχουν καθήκον να
ζητήσουν να πεθάνουν πρόωρα”, είπε.
Ο φιλελεύθερος βουλευτής Dennis
Hood ψήφισε επίσης κατά του νομοσχεδίου και υποστήριξε ότι πρέπει να
υπάρχει καλύτερα παρηγορητική φροντίδα
στο τέλος της ζωής των ανθρώπων.
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ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΝΕΚΡΑ...

Ισραήλ: "Κερδίσαμε"
Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου,
χαρακτήρισε «εξαιρετική επιτυχία»
την επίθεση του στρατού με στόχο
τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την
έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του
πυρός.
«Πετύχαμε τους στόχους της
επιχείρησης εξαιρετικά», δήλωσε
ο Νετανιάχου σε δημοσιογράφους
στο γενικό επιτελείο του στρατού
στο Τελ Αβίβ το οποίο επι-σκέφθηκε για να ευχαριστήσει τους
αξιωματικούς για την επιτυχία τους,
έπειτα από 11 ημέρες πολύνεκρων
βομβαρδισμών της Γάζας.
Να σημειωθεί ότι συνεχίζονται
οι δραματικές προσπάθειες να

ανασυρθούν εγκλωβισμένοι από
τα συντρίμμια στη Γάζα, μετά την
εύθραυστη κατάπαυση πυρός
που συμφώνησαν Ισραήλ και
Χαμάς, που εξακολουθούν να
διεκδικούν τα εύσημα μια «νίκης»
με τραγικό απολογισμό σε ζωές
και ανυπολόγιστη καταστροφή.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ανοικοδόμηση της σχεδόν ισοπεδωμένης
Γάζας θα χρειαστεί δεκαετίες.
Τις έντεκα ημέρες που διήρκεσαν οι συγκρούσεις, χάθηκαν
248 Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων
πάνω από 100 γυναίκες και παιδιά,
ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν
τους 1.900. Επίσης στο Ισραήλ
σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι, μεταξύ

των οποίων ένα παιδί, μια έφηβη
και ένας στρατιώτης.
Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε ότι
οι διασώστες εξακολουθούν να
αναζητούν επιζώντες μέσα στα
συντρίμμια, ενώ χθες Παρασκευή
ανέσυραν πέντε πτώματα, αλλά
και δέκα επιζώντες μέσα από
τ ι ς υ π ό γ ε ι ε ς σ ή ρ α γ γ ε ς πο υ
βομβαρδίσθηκαν από τον ισραηλινό στρατό.
Την ίδια ώρα, γίνεται προσπάθεια να οργανωθεί η μεταφορά
επείγουσας ανθρωπιστικής
βοήθειας, αλλά και να ξεκινήσουν
διπλωματικές επαφές για την
ανοικοδόμηση της Γάζας.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο

του ΠΟΥ, Μάργκαρετ Χάρις, οι
υποδομές υγείας και τα νοσοκομεία
στη Γάζα βρίσκονται σε οριακή
κατάσταση λόγω του τεράστιου
αριθμού τραυματιών και ζήτησε
να δοθεί άμεση πρόσβαση στις
υπηρεσίες του Οργανισμού, ώστε
να φτάσει στην περιοχή βοήθεια σε
υλικά και ειδικευμένο προσωπικό.
Η Γάζα, που επί δεκαετίες
βρίσκεται υπό ισραηλινό αποκλεισμό, που απαγόρευε την
πρόσβαση στον παλαιστινιακό
θύλακο φαρμάκων και προσωπικού, πλέον, μετά και τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Η Ακαδημία Χορου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας παρουσίασε ένα τέλειο θέαμα στο Scott Theatre με την μουσικοχορευτική
παράσταση "Επανάσταση" στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821- Βλέπε σελίδες 4 και 10

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΜΠΑΤΖΕΤ

Προτεραιότητες: Εμβόλιο, βία, αυτοκτονίες, ψυχασθένειες

Tον τρίτο προϋπολογισμό της
θητείας του στο θησαυροφυλάκιο
και τον δεύτερο κατά τη διάρκεια
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού,
κατέθεσε πριν λίγες μέρες ο υπουργός
Εθνικής Οικονομίας, Josh Frydenberg,
προβλέποντας πως η αυστραλιανή
οικονομία θα συνεχίσει να ανακάμπτει.
Κατά την κατάθεση του προϋπολογισμού ο κ. Frydenberg, υπογράμμισε πως η οικονομία αποδίδει πολύ
καλύτερα απ’ ότι περίμενε. Ωστόσο, τo
έλλειμα αναμένεται να φτάσει στα 161
δισεκατομμύρια δολάρια.
Βασικός στόχος των δαπανών είναι
η μείωση του σημερινού ποσοστού
ανεργίας της Αυστραλίας από το
5,6% σε μικρότερο του 5%, είπε ο
θησαυροφύλακας. Δεν διευκρινίστηκε
όμως πως θα γίνει αυτό, και κατα
πόσον θα επηρεαστούν οι μισθοί και

τα εργατικά δικαιώματα.
Τόνισε ότι η κυβέρνηση Morrison έχει ήδη προσφέρει 291 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεση
οικονομική υποστήριξη για να εξασφαλίσει τη λειτουργία επιχειρήσεων,
αλλά και τους Αυστραλούς πολίτες σε
θέσεις εργασίας.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση θα
δαπανήσει επίσης δισεκατομμύρια
δολλαρίων σε επιδοτήσεις και διευκολύνσεις μεγάλων ιδιωτικών εταιριών, ενώ παράλληλα θα μειώσει
και τη φορολογία των εταιριών με
το επιχείρημα ότι θα βοηθήσει τη
δημιουργία νέων εργατικών θέσεων.
Επιπλέον 1,9 δισεκατομμύρια
θα διατεθούν προς το πρόγραμμα
εμβολιασμού της χώρας, ενώ το ποσό
του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων
θα διατεθεί για θέματα υγείας που

σχετίζονται με την πανδημία του νέου
κορωνοϊού.
Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στη
Βασιλική Επιτροπή που εξέτασε τις
συνθήκες που επικρατούν στον τομέα
φροντίδας ηλικιωμένων, με δέσμευση
17,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για
τα επόμενα πέντε χρόνια.
Όπως ανέφερε ο ομοσπονδιακός
υπουργός Οικονομίας, ο αριθμός
των Αυστραλών άνω των 65 ετών θα
φτάσουν τα επτά εκατομμύρια στα
μέσα του αιώνα, με τις μεταρρυθμίσεις
στον συγκεκριμένο κλάδο να είναι
εξαιρετικά σημαντικές.
Η κυβέρνηση θέτει τις εξής
προτεραιότητες στο πόρισμα της
Βασιλικής Επιτροπής:
Επτάμιση δισεκατομμύρια δολάρια
προορίζονται για την υποστήριξη
Αυστραλών που προτιμούν να μείνουν

στα σπίτια τους.
Επίσης, η κυβέρνηση φαίνεται
διατεθειμμένη να αυξήσει το εργατικό
δυναμικό στον κλάδο της φροντίδας
ηλικιωμένων, με επένδυση άνω των
650 εκατομμυρίων δολαρίων
Η κυβέρνηση Μόρισον αναφέρει
ότι στον προϋπολογισμο της περιλαμβάνεται κονδύλι 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων έως και 57 επιπλέον
κέντρων ψυχικής υγείας για ενήλικες,
νέους και παιδιά.
Η κυβέρνηση είπε ότι θα διαθέσει
12,8 εκατομμύρια δολάρια για ένα
Εθνικό Γραφείο Πρόληψης Αυτοκτονιών, ενώ άλλα 61,6 εκατομμύρια θα
χρησιμοποιηθούν για την επέκταση
του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης αυτοκτονιών.

Το ποσό των 1,1 δισεκατομμυρίων
δολαρίων στον προϋπολογισμό
2021-22 θα διαθέσει η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση με σκοπό να επικεντρωθεί
στις «πραγματικές προόδους» για
μέτρα που αφορούν την ασφάλεια των
γυναικών.
Χρηματοδότηση θα υπάρξει για
τη στήριξη γυναικών και παιδιών που
υφίστανται οικογενειακή και ενδοοικογενειακή βία, με επιπλέον 26,2
εκατομμύρια μέσα σε τέσσερα χρόνια.
Ο προϋπολογισμός του νέου
οικονομικού έτους περιλαμβάνει
επιπλέον 53 εκατομμύρια για τη
στήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που
επηρεάζονται από το κλείσιμο των
συνόρων.
Ο αριθμός των ξένων φοιτητών
έχει πέσει κατακόρυφα, επηρεάζοντας
σοβαρά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
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Βήμα των
Αναγνωστών

Η πόλις και ο αστεροειδής Wuhan

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

Ο Λαγός που έγινε... κότα

Διαβάζουμε από τον ίδιο
τ ο ν Γι ά ν ν η Λ α γ ό , ε υ ρ ω βουλευτή της Χρυσής Αυγής και
πρωτοπαλίκαρο του Μιχαλολιάκου να διαμαρτύρεται για
τις συνθήκες κράτησής του στο
Βέλγιο.
«Νερό δεν μπορούμε να
πιούμε από μπουκάλι αλλά
μόνο από τη βρύση που είναι
μέσα στην τουαλέτα. Δεν έχω
ποτήρι, δεν είχα καθαρά ρούχα
για επτά ημέρες. Δεν μου είχαν
επιτρέψει να βάλω χρήματα στο
κινητό τηλέφωνο για να έχω μια
επικοινωνία με τους δικούς μου
ανθρώπους.
Βρίσκομαι σε μία φυλακή
υψίστης ασφαλείας μέσα σε
μία πτέρυγα όπου το 95% είναι
Άραβες και έχουν το ραμαζάνι
και κραυγάζουν Αλλάχ Ακμπάρ».
Αυτά μας είπε ο… δύσμοιρος
χρυσαυγίτης, ο ίδιος που
κάποτε πλάκωνε στο ξύλο
μετανάστες γιατί έτσι γούσταρε.
Ο ίδιος που κούναγε τα
τσιτωμένα και ντοπαρισμένα
μ π ρ ά τσ α το υ … Ε λ λ η ν α ρ ά
απειλώντας και βρίζοντας στα
χρόνια της… παντοδυναμίας
της εγκληματικής οργάνωσης.
Και τώρα; Τώρα που ήρθε
η ώρα της κρίσης; Που…
εκδίδεται (πόσο πετυχημένο
ρήμα στην παρούσα φράση)
στην Ελλάδα;
Που θα βλέπει τον κόσμο
πίσω από τα κάγκελα της
φυλακής… Κότα… ο Λαγός.
Ο άλλος, ο Χρήστος Παππάς, ο γραφικός φυρερίσκος
που ύψωνε με καμάρι τη
ναζιστική σημαία; Ο υπαρχηγός
της άθλιας οργάνωσης που
έβριζε θεούς και δαίμονες.
Που μάθαινε στο παιδί του και
στα άλλα μπουμπούκια της
Χρυσής Αυγής τα ναζιστικά
ιδεώδη, εξαφανίστηκε. Σιγά
μην καθότανε σαν άνδρας
να υποστεί τις συνέπειες των
πράξεών του.
Σιγά μην αντιμετώπιζε με το
κεφάλι ψηλά την καταδίκη του.
Σαν άνδρας, σαν μάγκας, όπως
ήθελε να περνιέται στα χρόνια
της παντοδυναμίας.

“Greek Community Tribune”, June 2021

Όταν έδινε εντολή να δέρνουν μετανάστες.
Θυμάμαι και τον άλλον τον
χρυσαυγίτη, που μόλις είδε
ότι μπορεί να πάει φυλακή,
έβαλε τα κλάματα ζητώντας
σ υ γ χώ ρ ε σ η γ ι α τ ί … πα ρ α στράτησε.
Αυτοί ήταν οι Χρυσαυγίτες.
Θρασίμια που τους έδωσε
δυστυχώς ο ελληνικός λαός
δύναμη.
Κότες που έγιναν κοκόρια
με την ψήφο ορισμένων
από εμάς. Που δυνάμωσαν
ξαφνικά πουλώντας εθνιλίκι,
πατριωτισμό, τζάμπα μαγκιά.
Αμόρφωτα στρατιωτάκια,
θλιβερές καρικατούρες και
αποβολές του παχέος εντέρου
που είχαν πέραση κάποια
εποχή. Και που τώρα δεν είναι
άξιοι ούτε για να τους φτύσεις.
Αφησαν πίσω τους μια
θλιβερή ιστορία, μια τραγική
μαύρη σελίδα για τη χώρα.
Α λ λά α πο δ ε ι κ ν ύ ο υ ν μ ε
τη μετέπειτα στάση τους ότι
δεν ήταν τίποτε περισσότερο
από ψευτοκουτσαβάκια κενά
περιεχομένου που εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία.
Ακραίοι λαϊκιστές που
έδειξαν πόσο εύκολα μπορεί
ένας λαός να στηρίξει φασίστες,
νεοναζί και τελικά εγκληματίες.
Οι… λαγοί της Χρυσής
Αυγής, που κλαίνε σαν μικρά
παιδάκια και διαμαρτύρονται
γιατί τους έκλεψαν το παιχνίδι,
μπορούν να γίνουν το ταρακούνημα που χρειάζεται ο ελληνικός λαός.
Για να μην ξαναψηφίσει λαϊκιστές, ακροδεξιούς, κρυφούς
ή φανερούς, ψεκασμένους
ανόητους, πωλητές μαντζουνιών
και εθνοκάπηλους.
Για να ξέρει ποιους να επιλέγει και ποιους να βάζει στη
Βουλή. Για να ξέρει ότι μπορεί
να είσαι Λαγός και ταυτόχρονα
να είσαι και κότα.
Ή μπορεί να είσαι Παππάς
και ταυτόχρονα και διάβολος..

Bρισκόμαστε στην Κίνα εν μέσω
εμφυλίου πολέμου. Είναι μέσα Δεκεμβρίου
του 1926, όπου οι περισσότεροι από τους
κεντρικούς επιτρόπους της εθνικιστικής
κυβέρνησης της Κίνας, και οι επίτροποι
των εθνικών κυβερνήσεων φθάνουν
στην περιοχή του σημερινού Wuhan και
συγκαλούν την προσωρινή διάσκεψη των
κεντρικών επιτροπών και των επιτρόπων
της εθνικής κυβέρνησης. H διάσκεψη
αποφασίζει από την 1η Ιανουαρίου του
1927, να συνδυάσει τις πόλεις Wuchag,
Hankou, και Hanyang, σε μία ενιαία πόλη,
την σημερινή Wuhan. Στην πόλη αυτή
της ανατολικής Κίνας εμφανίζεται για
πρώτη φορά, περιστατικό μόλυνσης από
έναν νέο θανατηφόρο ιό, τις τελευταίες
ημέρες του 2019, τον covid-19, με το
πρώτο περιστατικό να καταγράφεται στις
8 Δεκεμβρίου του 2019, και την επίσημη
ενημέρωση για τον ιό προς τον ΠΟΥ
γίνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Έτσι οι αρχές
αποφασίζουν και βάζουν την Wuhan σε
καραντίνα, από τις 23-1-2020, και πλέον
το γεγονός αφορά όλον τον κόσμο.
Ο αστεροειδής Wuhan ανακαλύφθηκε
τον Νοέμβριο του 1980. Οι περισσότεροι
άνθρωποι δεν γνωρίζαμε την ύπαρξη
του αστεροειδούς Wuhan, αλλά ούτε και
την πόλη Wuhan, μέχρι τα γεγονότα
του 2020, που έφεραν την πόλη της
Wuhan στην δημοσιότητα. Ο Wuhan
είναι ένας αστεροειδής της κύριας ζώνης
αστεροειδών που βρίσκεται μεταξύ του
πλανήτη Άρη και του Δία. Αστρολογικά
ποτέ δεν προξένησε το ενδιαφέρον, και δεν
υπάρχει παγκοσμίως καμμία καταγραφή,
από όσο γνωρίζω, για τις ιδιότητες και
τις επιδράσεις του. Ποιος να ασχοληθεί
άλλωστε με αστεροειδείς που έχουν
διάμετρο πάνω από ένα χιλιόμετρο; Και
αυτοί οι μικροί αστεροειδείς φθάνουν το
1.000.000, και συνεχώς αυξάνονται πολύ
γρήγορα. Η διάμετρος του αστεροειδή
Wuhan είναι 5 χιλιόμετρα και 400 μέτρα.
Το 2020 παρατηρώντας τον και με την
συμμετοχή του στα δρώμενα του ουρανού
και στα γήϊνα γεγονότα, απεφάνθησαν

μερικοί επιστήμονες ότι ο αστεροειδής
αυτός για άγνωστους λόγους και χωρίς
αστρολογικές αιτιολόγίες, συνδέεται με τα
γεγονότα της γης. Το κυριότερο ζήτημα
που πρέπει να σημειώσουμε από την
αρχή, είναι ότι η σύνοδος ΠλούτωναΚρόνου-Ερμή και Ήλιου στις 12-1-2020,
είχε ένα χαρακτηριστικό που έκανε την
σύνοδο να είναι μοναδική από το 5.000
πχ μέχρι σήμερα. Ο Πλούτωνας και
ο Κρόνος έκαναν σύνοδο στς 22ο,27’
του Αιγόκερω, ενώ ο νότιος δεσμός του
Πλούτωνα ήταν στις 22ο,35’, και ο νότιος
δεσμός του Κρόνου στις 23ο,37’ του
ίδιου ζωδίου. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι για
πρώτη φορά οι δύο πλανήτες έρχονται σε
σύνοδο και ταυτόχρονα έκαναν σύνοδο
και με τους νότιους δεσμούς τους. Από
τους 10 συνόδους Πλούτωνα-Κρόνου
στον Αιγόκερω, από το 1425 πχ μέχρι
σήμερα, έγιναν τον μήνα Ιανουάριο πιο
πολλες από ότι τον Δεκέμβριο. Γιατί
άραγε συμβαίνει αυτό; Εξαίρεση αποτελεί
η σύνοδος του 549 μχ που έγινε στις 28
Φεβρουαρίου, στις 7 Αυγούστου και στις
8 Νοεμβρίου. Η σύνοδος του 549 είναι
ένα πολύ ισχυρό και συγχρονικά ουράνιο
γεγονός.Το 549 έγιναν για μοναδική
φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας,
τρεις ακριβείς σύνοδοι ΠλούτωναΚρόνου μέσα σε έναν χρόνο. Το 549
οι Οστρογότθοι υπό την ηγεσία του
Τοτίλα ξεκίνησαν την τρίτη πολιορκία
της Ρώμης, και την κατέλαβαν, αφού η
φρουρά άνοιξε τις πύλες στους εχθρούς.
Το άλλο σημαντικό γεγονός του 549 ήταν
ότι το έτος εκείνο βρισκόταν σε έξαρση η
πανώλη, η οποία προκάλεσε τον θάνατο
του 1/4 του πληθυσμού της ανατολικής
Μεσογείου, και κράτησε μέχρι τον 8
αιώνα. Στις δύο πρώτες συνόδους του
549, ο Πλούτωνας και ο Κρόνος έκαναν
ταυτόχρονα σύνοδο με τον νότιο δεσμό
του Ποσειδώνα, που είναι πλανήτης των
μολυσματικών ασθενειών. Ενώ το 2020
δεν έχουμε συμμετοχή του Ποσειδώνα
ή των δεσμών του. Ένα ιδιαίτερο σημείο
που υπάρχει στις συνόδους του 549

Στη Γυναίκα!

Ω γυναίκα! Σ’ αγαπώ όποια κι αν είσαι
αν είσαι κόρη, φιλενάδα, αδελφή,
όταν μαλώνεις, σαν γελάς, σαν προσποιείσαι
όταν της Αγιας μάνας παίρνεις τη μορφή!
Σαν σ’ ερωτεύονται τρελά και συγκινήσαι
σαν προσπερνάς κι ευωδιάζουν κρινανθοί
αν κάτι άπρεπο σου βρω κι απολογείσαι
σαν των ματιών σου μ’ αγκαλιάζει η αφή...
Είσαι η σκέψη, η ανάσα, η χαρά μου
κι όλου του κόσμου τα καλά είσαι μαζί,
είσαι τ’ απάνθισμα στα τόσα όνειρά μου
είσαι η αιτία που μπορεί κανείς να ζη!
Χωρίς εσένα πως μπορεί κανείς να ζήσει;
Γι’ αυτό σ’ ευχαριστώ... Ω μάνα φύση!

Βασίλης Σ. Κανέλλης
ΑΘΗΝΑ

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

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

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

ÊÕÑÉÁÊÇ: 5.00ìì - 6.00ìì. "Κυριακάτικη Συνάντηση" - με την 		
Ελένη Μερμίγκη.
Συντονισμένοι στο 5ΕΒΙ, στους 103.1μεγ. ταξιδεύετε στην Ελλάδα
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είναι ότι και στις τρεις συμμετείχε ο
αστεροειδής Δαμοκλής. Ο Δαμοκλής
ανήκει στην οικογένεια των κενταύρων
αστεροειδών. Πήρε το όνομά του από την
Δαμόκλειο σπάθη, εξαιτίας της μεγάλης
εκκεντρότητας (θέση εκτός του κέντρου)
της τροχιάς του που μοιάζει με κοφτερό
σπαθί. Ο Δαμοκλής ενώνει τον Ουρανό με
τον Άρη, στέλνοντας μηνύματα στην γη.
Ο αστεροειδής Δαμοκλής ανακαλύφθηκε
το 1991, και έχει κλίση τροχιάς 60 μοιρών
προς την εκλειπτική. Το στοιχείο αυτό
τον κάνει να έχει σταθερή τροχιά για
εκατομμύρια χρόνια, γιατί δεν επιρεάζεται
από τα μαγνητικά πεδία των μεγάλων
πλανητών.Έχει δηλ αυτονομία κίνη σης.
Είναι ο μόνος από τους ονομαζόμενους
αστεροειδείς που έχει αυτά τα δύο
πολύ αρμονικά χαρακτηριστικά. Ο
Δαμοκλής ήταν αυλικός του τυράνου
των Συρακουσών της Ελληνικής κάτω
Ιταλίας Διονύσου του Β’, και έγινε αφορμή
να μάθουμε την ύπαρξη του σπαθιού
που είχε ο τύραννος. Το σπαθί το είχε
κρεμασμένο με τριχιά πάνω από τον
θρόνο του, κάθετα προς το κεφάλι του.
Το σπαθί το είχε εκεί, για να του θυμίζει
ότι ο κυβερνήτης πρέπει να προσέχει για
να παίρνει τις σωστές αποφάσεις, για
τον λαό του, όπως και σε πόσο μεγάλο
κίνδυνο είναι εκτεθειμένη η ζωή του
καθημερινά. Πρόσφατα οι επιστήμονες
με την μελέτη του DNA του βακτηρίου
Yersinia Pestis, βρήκαν ότι το βακτήριο
του 549 μχ προήλθε και αυτό από
την Κίνα. Η πανώλη που χτύπησε την
Ευρώπη τον 14ο αιώνα και ονομάσθηκε
μαύρος θάνατος, σκότωσε εκατομμύρια
ανθρώπους. Το βακτήριο αυτό υπάρχει
και σήμερα αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό. Ο
ΠΟΥ λέει ότι υπάρχουν ετησίως 1000 με
3000 κρούσματα πανώλης. Στις 7-1-20
ο ΠΟΥ ανακοίνωσε πως βρέθηκε ένας
νέος ιός που τον ονόμασαν covid 19, και
ανήκει στην οικογένεια των κοροναϊών,
που περιλαμβάνει τον SARS και το
κοινό κρυολόγημα. Δημ. Θεοδωρίδης
Συνεχίζεται

Διάλογος Αλέξη Τσίπρα με Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης η
συµµετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση και στην κυκλική οικονοµία για
περιορισµό των οικιακών αποβλήτων
που καταλήγουν στις χωµατερές είναι
βαρυσήµαντη.
Την ίδια ώρα όµως κάποιες χώρες
της Ευρώπης, αλλά και οι ΗΠΑ εξάγουν
τα απόβλητά τους σε χώρες της
Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι Φιλιπ-πίνες,
η Μαλαισία, το Βιετνάµ και η Ταϊλάνδη
γίνονται δέκτες αρκετών εµπορευµατοκιβωτίων, που είναι γεµάτα µε
τόνους αποβλήτων από τον δυτικό
κόσµο, καθιστώντας τις φτωχές χώρες
της Νοτιοανατολικής Ασίας «χωµα-τερές
του κόσµου». Αδυνατώντας να δεχτούν
άλλα σκουπίδια από τη ∆ύση και
θέτοντας πάνω από όλα τη δηµόσια υγεία,
χώρες όπως η Κίνα, η Μαλαισία και οι
Φιλιππίνες αντέδρασαν έντονα, στέλνοντας πίσω τα µολυσµένα απόβλητα.
Τα πλαστικά απόβλητα καταλήγουν
σε χώρους υγειονοµικής ταφής ή
καίγονται παράνοµα στις χωµατερές
απελευθερώνοντας επικίνδυνα αέρια,
όπως διοξείδιο του άνθρακα και µεθάνιο.
Στην Ινδονησία οι παράνοµες εισαγωγές
σκουπιδιών χρησιµοποιούνται ως
καύσιµο για τη λειτουργία εργοστασίων.
Χώρες που εξάγουν πλαστικά
απόβλητα είναι το Ηνωµένο Βασίλειο,
η Αυστραλία, οι Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής, ο Καναδάς, η Γερµανία, η
Ισπανία, η Γαλλία κ.ά. Η καύση ή η λανθασµένη διαχείριση των «∆υτικών»
αποβλήτων µολύνει το νερό προκαλώντας
σοβαρά αναπνευστικά προβλήµατα στον

Περιβαλλοντική αδικία
σε βάρος των φτωχών
πληθυσµό της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Οι χώρες της ∆ύσης θα πρέπει
να σταµατήσουν την εξαγωγή µολυσµένων αποβλήτων «βαφτίζοντάς»
τα ως «καύσιµα» για παράκαµψη των
τελωνειακών ελέγχων και κανονισµών.
Η Σύµβαση της Βασιλείας µιλά
εξάλλου ξεκάθαρα για τη διαχείριση των
επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων σε
παγκόσµιο επίπεδο και θέτει ως στόχο
την προστασία της δηµόσιας υγείας και
του περιβάλλοντος χωρίς εξαιρέσεις και
πληθυσµιακές διακρίσεις.
Παρ’ όλες τις παρανοµίες στη
διαχείριση των αποβλήτων που αθόρυβα
προωθούν ορισµένα κράτη παγκοσµίως,
υπάρχουν και χώρες που αποτελούν
υπόδειγµα στον τοµέα της διαχείρισης
οικιακών αποβλήτων. Στην πρωτεύουσα
της Σλοβενίας Λιουµπλιάνα προωθείται
εδώ και 15 χρόνια περίπου η πολιτική
µηδενικών αποβλήτων. Σήµερα το
ποσοστό ανακύκλωσης στη σλοβενική
πρωτεύουσα ανέρχεται στο 70%
παράγοντας µόνο 115 κιλά απορριµµάτων
ανά κεφαλή, σε σύγκριση µε 400 κιλά
ανά κάτοικο που αναλογούν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο 20% περίπου
των αποβλήτων καταλήγουν σε χώρους
υγειονοµικής ταφής και σε εργοστάσια
σύγχρονης επεξεργασίας απορριµµάτων,
όπου χρησιµοποιείται φυσικό αέριο ως
καύσιµο για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.

Γιάννης Εσκιτζής - Μελβούρνη

Η Λιουµπλιάνα προχώρησε ακόµα
ένα βήµα παραπέρα προωθώντας το
τρίπτυχο πρόληψη, επαναχρησιµοποίηση
και ανακύκλωση, παραχωρώντας
κίνητρα στους πολίτες για να δίνουν
ζωή στα φθαρµένα αντικείµενα, τα
οποία πωλούνται σε χαµηλές τιµές.
Οι πολίτες συµµετέχουν επίσης σε
εργαστήρια διόρθωσης σπασµένων
οικιακών αντικειµένων, ενώ τα καταστήµατα µηδενικών αποβλήτων και
η καθαριότητα της πόλης µε σάρωθρα
που χρησιµοποιούν όµβρια ύδατα και
βιολογικά απορρυπαντικά, αποτελούν
µέρος της καθηµερινότητας της Τοπικής
Αρχής.
Η Ε.Ε. έχει θέσει αρκετά υψηλούς
στόχους για κλιµατική ουδετερότητα µέχρι
το 2050 και σωστά δεν χρηµατοδοτεί
µονάδες σύµµεικτων απορριµµάτων,
θέτοντας ως στόχο την προώθηση της
κυκλικής οικονοµίας και της ανακύκλωσης.
Η ταφή και η καύση απορριµµάτων
δεν µπορεί να συνεχιστεί γιατί προκαλούν τεράστιες επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
γενικότερα. Η Ευρώπη θα πρέπει
να φροντίζει τα του οίκου της και να
σταµατήσει την «παράνοµη» εξαγωγή
κακής ποιότητας και µολυσµένων
αποβλήτων σε αναπτυσσόµενες χώρες.
Ό,τι δεν το θέλουµε εµείς θα πρέπει να
το ανακυκλώνουµε, να το επαναχρησιµοποιούµε και να σταµατήσουµε
την περιβαλλοντική καταστροφή και τη
µόλυνση του πλανήτη, ο οποίος πνίγεται
στα σκουπίδια.
Α. Καραγιάννης - Κύπρος

Πολιτική
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Ερντογάν: «Δεν τίθεται θέμα αποχώρησης
του τουρκικού στρατού από Κύπρο»

Στ α κ α τ ε χό μ ε ν α σ τ ο
βόρειο τμημα της Κύπρου θα
βρίσκεται εκτός απροόπτου
στις 20 Ιουλίου ο Τούρκος
Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν
για την επέτειο της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο, όπως ο
ίδιος αποκάλυψε ενώ είπε ότι
δεν τίθεται καν θέμα πρότασης
για απόσυρση των τουρκικών
στρατευμάτων.
Σε αποκλειστικές δηλώσεις
του στην εφημερίδα Σαμπάχ
ο Το ύ ρ κ ο ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «η
Ιερουσαλήμ είναι η κοινή
κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας η οποία φιλοξενεί τα
ιερά της μέρη. Η παρανομία
του Ισραήλ εναντίον της
Ιερουσαλήμ και των αθώων
Παλαιστινίων, οι απάνθρωπες
επιθέσεις είναι εναντίον όλων
των Μουσουλμάνων».
«Εκείνοι που δεν βγάζουν
άχνα για το αίμα που χύνει
το τρομοκρατικό κράτος
που αποκαλείται Ισραήλ ας
γνωρίζουν πως θα έρθει η
μέρα πλήξει και τους ιδίους
αυτή η διαδικασία», πρόσθεσε.
Για την ανατολική Μεσόγειο
και την Κύπρο, ο Τούρκος
Πρόεδρος είπε ότι «δεν τίθεται
καν θέμα να αφήσουμε την
Κύπρο να ‘παρενοχλείται’ από
τους Ε/Κ. Δεν μπορεί καν να
προταθεί η απόσυρση των
τουρκικών στρατευμάτων. Θα
συνεχίσουμε τη διπλωματία με
χώρες σε διεθνείς πλατφόρμες
τις προσεχείς ημέρες».
Μέχρι στιγμής, ανέφερε
ο ίδιος, «η στάση τους προς
την ‘τδβκ’ υπήρξε σαφής,
αλλά θα υπερασπιστούμε
τα δικαιώματα του ‘Τ/κ
λαού’ στο έπακρο. Όμως,
επιτρέψτε μου να σας πω, δεν
εμπιστευόμαστε κανέναν πλην
ημών».
Ο Το ύ ρ κ ο ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς
δ ή λω σ ε α κό μ η ότ ι ε κ τ ό ς
α π ρ ό οπ το υ θ α πά ε ι σ τα
κατεχόμενα «στις 20 Ιουλίου
για την επέτειο της Ημέρας
Ειρήνης και Ελευθερίας»,
όπως αποκαλούν την επέτειο
της τουρκικής εισβολής στην
Κύπρο.
Στο μεταξύ, ο Τούρκος
Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι
θα μεταβεί τις επόμενες μέρες
στα κατεχόμενα για παράνομη
επίσκεψη, σύμφωνα με την
εφημερίδα «Αβρούπα».
Όπως μεταδίδει το
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, σε δηλώσεις του ο
« π ρ ω θ υ πο υ ρ γ ό ς » Ε ρ σ ά ν
Σανέρ, ανέφερε ότι η «κυβέρνηση» καταβάλλει μεγάλη
προσπάθεια να προωθήσει
τα έργα υποδομής, ο

Οκτάι θα επισκεφτεί τα
κατεχόμενα τις επόμενες
ημέρες και θα επισκεφτεί το
φράγμα στα Πάναγρα, όπου
συγκεντρώνεται το νερό που
μεταφέρεται από την Τουρκία».
«Θα μοιραστούμε με
τους ανθρώπους μας καλά
νέα σχετικά με τη χρήση του
νερού που μεταφέρεται από
την μητέρα πατρίδα Τουρκίας
στη λίμνη στα Πάναγρα με
υποβρύχιες σωληνώσεις για
γεωργική άρδευση», είπε.

“Ειρνηνευτική δύναμη
της Τουρκιας και στην
Παλαιστίνη”!

«Ειρηνευτική» δύναμη
αποτελούμενη από μουσουλμ α ν ι κ έ ς χώ ρ ε ς υ π ό τ η ν
ηγεσία της Τουρκίας εξετάζει
η Άγκυρα προκειμένου να
προστατεύσει τη Παλαιστίνη
και τους Αγίους Τόπους,
σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η φιλοκυβερνητική

Τα
εν Οίκω...
Δημοσίως

Α
Ο

το υ ρ κ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Γ ε ν ί
Σαφάκ.
Έπειτα από την πρόταση
που υπέβαλε η Άγκυρα στο
τ ρ α π έ ζι το υ Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ
Ισλαμικής Συνεργασίας την
περασμένη βδομάδα τώρα η
Τουρκία, το Ιράν, το Κατάρ,
η Μαλαισία και το Πακιστάν
εξετάσουν τη συγκρότηση της

ειρηνευτικής δύναμης.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν
ότι παρότι απαιτείται απόφαση
του ΟΗΕ για την συγκρότηση
μιας τέτοιας δύναμης, ωστόσο
θ α χ ρ η σ ι μ οπο ι ή σ ο υ ν ω ς
νομική βάση το γεγονός ότι
το Ισραήλ δεν εφαρμόζει τις
αποφάσεις που λαμβάνονται
από το ΣΑ του ΟΗΕ.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ισοπεδώνει νοσοκομεία και υποδομές το
Ισραήλ - Δεκάδες χιλιάδες οι πρόσφυγες

Τα ισραηλινά πολεμικά
αεροπλάνα εξαπέλυσαν
δεκάδες δολοφονικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της
Τρίτης, στοχεύοντας πολιτικά
κτίρια και υποδομές σε όλη
την πολιορκημένη Λωρίδα
της Γάζας, καθώς το κράτοςδολοφόνος κλιμακώνει την
επιθετικότητά του, ενισχυμένο
από την απροκάλυπτη στήριξη
των ΗΠΑ και της ΕΕ στην
κατοχή και το νέο έγκλημα.
Α π ό το υ ς ι σ ρ α η λ ι ν ο ύ ς
πυραύλους δεν γλίτωσαν ούτε
τα νοσοκομεία της πολύπαθης
περιοχής, επιβεβαιώνοντας
ότι το Ισραήλ διεξάγει ένα
προσχεδιασμένο έγκλημα
για τον εξανδραποδισμό του
Παλαιστινιακού λαού.
Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του παλαιστινιακού
πρακτορείου ειδήσεων
«Wafa», τα ισραηλινά πολεμικά
αεροσκάφη έπληξαν σήμερα
θέσεις κοντά στην περιοχή
Ανσάρ και το τζαμί αλ Κατίμπα,
στη δυτική πόλη της Γάζας, ένα
σπίτι στη γειτονιά αλ Νασρ,
στα βόρεια της πόλης, καθώς
και σε γειτονιές στα ανατολικά.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι τα
πολεμικά αεροπλάνα έκαναν
περισσότερες από πενήντα
επιδρομές και στις πόλεις
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ρ κ ε το ί α μ ε ρ ι κα ν ο ί πολ ί τ ε ς κα λο ύ ν
τον πρόεδρο Μπάιντεν να πιέσει να
σταματήσουν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο
Ισραήλ και τη Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Λωρίδα της
Γάζας.
πως γίνεται κάθε φορά που οι ιμπεριαλιστές
επιτίθενται στους λαούς για να επιβάλουν
τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα,
έτσι και τώρα, στο νέο μακελειό που προκαλεί
το Ισραήλ στη γη της Παλαιστινης, οι αμερικανοί
βάζουν το Ισραήλ και τον λαό της Παλαστινης στο
ίδιο τσουβαλι. Ακόμη χειρότερα, οι Αμερικανοί
δηλώνουν διά στόματος του αμερικανού υπουργού
εξωτερικών ότι... “το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της
αυτοάμυνας”! Και κάνει... “αυτοάμυνα” το αιμοσταγές
καθεστώς Νετανιάχου χρησιμοποιώντας τα πιό
σύγχρονα πολεμικά μέσα και τις πιο έξυπνες βόμβες
αμερικάνικης κατασκευής για την ισοπέδωση
συνοικιών της Γάζας προκαλώντας εκατόμβες
νεκρών αμάχων και παιδιών...
πό την πλευρά του ο Αραβικός Σύνδεσμος
λέει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής
προκαλούν, και επιτίθενται και όχι οι
παλαιστίνιοι, λέει ο Αραβικός Σύνδεσμος και ζητάει
από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να φέρει ενώπιον
της δικαιοσύνης ισραηλινούς αξιωματούχους
που βρίσκονται πίσω από «εγκλήματα πολέμου»
σε βάρος των Παλαιστινίων, καταδικάζοντας τις
ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.
άποιοι όμως θα πρέπει κάποτε να
καταδικάσουν και την αδράνεια, την
απάθεια και τον εφησυχασμό του Αραβικού
Συνδέσμου και των αραβικών εθνων που είναι
μέλη του, που παρακολουθούν εκ του ασφαλούς
το σφαγιασμό των ομοεθνών τους Παλαιστινίων
και αρκούνται σε κάποιες “καταδικαστικές
ανακοινώσεις”... Στο κάτω - κάτω ξυπνήστε ρε, διότι
αύριο θα είναι η σειρά σας... Και δεν είναι η πρώτη
φορά που περιλαβαίνουν μεμονωμένα πότε την
Αίγυπτο, πότε τη Συρία, πότε το Λίβανο και πότε την
Ιορδανία...
δε Τουρκια από την πλευρά της, δια
στόματος Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν ζητάει
την μεταφορά “τουρκικής ειρηνευτικής
στρατιωτικής δύναμης” στην Παλαιστίνη. Οχι βέβαια
επειδή νοιάζεται για τη ζωή και την ασφάλεια των
Παλαιστινίων. Θέλει όμως κι αυτή, σαν περιφερειακή
δύναμη, στα πλαίσια των ανταγωνισμών με το
Ισραήλ να βάλει πόδι στην νευραλγική αυτή
περιοχή του πλανήτη για την εξυπηρέτηση των
δικών της στρατηγικών της στόχων και οικονομικών
συμφερόντων.
ίνηση αντιπερισπασμού κάνει η Αίγυπτος
η οποία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος
Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, θα δώσει βοήθεια
500 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση
της Γάζας. Ε, πως να το κάνουμε, η Γάζα έχει
παραλία κατά μήκος της Μεσογείου θάλασσας - άρα
δικαιούται και θαλάσσιας Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης (ΑΟΖ)...
ο διαβάσαμε στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα
της εφημερίδας Καλάμι των ΗΠΑ και σας το
μεταφέρουμε: “Πέρασαν 24 ημέρες από την
ημέρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε την
γενοκτονία Αρμενίων. Αν αναρωτιέστε γιατί ΟΥΤΕ
ΜΙΑ από τις ομογενειακές Οργανώσεις που έχουν
προέδρους ‘’ανεπαρκή ψώνια’’ έστειλε έστω μία
επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ ή αλλού γιά το
ζήτημα, η εξήγηση είναι απλή. Με παρέμβαση της
Αρχιεπισκοπής (των ΗΠΑ) δεν στάλθηκαν ‘’γιά να
μην στεναχωρεθεί’’ η Τουρκία”...
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Συνηθισμένη εικόνα στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ημέρες
Μπέιτ Λαχίγια και Τζαμπαλία,
στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας,
προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.
Η Μάργκαρετ Χάρις, μια
εκπρόσωπος του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ),
δήλωσε ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη σε ιατρικές
προμήθειες, κίνδυνος για
ασθένειες από το ακατάλληλο
νερό και για εξάπλωση του
κορονοϊού επειδή οι εκτοπισμένοι συρρέουν στα σχολεία.
Οι ισραηλινές δυνάμεις
έχουν σκοτώσει μερικές εκα-

τοντάδες Παλαιστίνιους και
τραυματίσει σχεδόν δέκα
χιλιάδες από τις 7 Μάη. Ενα
μεγάλο ποσοστό των νεκρων
είναι παιδιά και γυναικες.
Την ίδια ώρα η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα
τ η ς Γ ά ζα ς ε ί ν α ι τ ρ α γ ι κ ή .
Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι
έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των
ι σ ρ α η λ ι ν ώ ν α ε ρ οπο ρ ι κώ ν
βομβαρδισμών, οι οποίοι
έχουν καταστρέψει ολοσχερώς
ή μερικώς σχεδόν 600 κτίρια,
ανακοίνωσε το Γραφείο
Συντονισμού Ανθρωπιστικών
Υποθέσεων του ΟΗΕ

Κ
Τ

Κατοχή και εποικισμός: Κύπρος – Παλαιστίνη
Της Βέρας Πολυκάρπου*

Τι πραγματικά σκέφτεται η κυβέρνηση
Αναστασιάδη-Συναγερμού όταν δηλώνει
πως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
προσπάθεια ειρήνευσης στην περιοχή της
Μέσης Ανατολής; Τι αξιοπιστία μπορεί να
έχει όταν συμπλέει με όσους συγκαλύπτουν
τα εγκλήματα των ενόπλων δυνάμεων του
Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού, και
δεν βρίσκουν λόγια να καταδικάσουν τις
προκλήσεις και τη βία κατά των Παλαιστινίων
στα κατεχόμενα ανατολικά Ιεροσόλυμα,
ούτε τις επιδρομές των ισραηλινών βομβαρδιστικών στη Γάζα; Ακόμη και ο Ευρωπαίος
επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής, παρότι
ε π ι χ ε ί ρ η σ ε ν α τ η ρ ή σ ε ι σ τά σ η ί σ ω ν
αποστάσεων, παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι
το Ισραήλ ελέγχεται για παραβιάσεις του
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
Πώς ξεκίνησε η κλιμάκωση της έντασης,
των συγκρούσεων και της αιματοχυσίας
που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια
όλου του κόσμου; Ήρθε μετά από μέρες
βίας κατά των Παλαιστινίων –Χριστιανών
και Μουσουλμάνων– με απαγορεύσεις στη
διάρκεια του Πάσχα και του Ραμαζανιού

στην προσέλευσή τους σε ιερούς χώρους
λατρείας. Οι προκλήσεις από τις ισραηλινές
ένοπλες δυνάμεις μέσα στους χώρους
λατρείας οδήγησαν σε εκατοντάδες τραυματίες. Και αυτό κατά παραβίαση του
καθεστώτος των ιερών χώρων λατρείας στα
Ιεροσόλυμα, που βρίσκεται σε ισχύ από την
κατοχή των ανατολικών Ιεροσολύμων από το
Ισραήλ το 1967.
Ταυτόχρονα, στη συνοικία Σέιχ Τζάρραχ
στα ανατολικά Ιεροσόλυμα, αλλά και στη
συνοικία Σιλοάμ, βρισκόταν σε εξέλιξη η
προσπάθεια βίαιης έξωσης των Παλαιστίνιων
κατοίκων από έποικους υπό την προστασία
των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Στη
Σέιχ Τζάρραχ κατοικούν Παλαιστίνιοι που
έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους το
1948. Πολλές οικογένειες κατάγονται από
τη Χάιφα. Εδώ και χρόνια βρίσκονται υπό
συνεχή πίεση, επιθέσεις, εκφοβισμό για να
αφήσουν τα σπίτια τους. Έποικοι εισβάλλουν
στα σπίτια τους. Ολόκληρες οικογένειες και
παιδιά πετάγονται στο δρόμο -ακόμα και
στη διάρκεια της πανδημίας. Πολλοί είναι
οι αυτόπτες μάρτυρες αυτών των συνεχών
παραβιάσεων που ισούνται σε κατάφωρες
παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού

δικαίου. Υπάρχουν καταδικαστικά ψηφίσματα
του ΟΗΕ, αλλά και της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Όλες αυτές οι πράξεις αποτελούν μέρος
του στόχου μετατροπής των Ιεροσολύμων
σε αμιγώς εβραϊκή πόλη -«αδιαίρετης»
πρωτεύουσας του Ισραήλ, ως συνέχεια
και εδραίωση της κατοχής των ανατολικών
Ιεροσολύμων από το 1967. Τον ίδιο στόχο
έχει και το «τείχος της ντροπής», το οποίο
έχτισε το Ισραήλ για να αποκόψει τη σύνδεση
των Παλαιστινίων από τα Ιεροσόλυμα, τη
δημιουργία του οποίου καταδίκασε το Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο το 2005. Η συγκάλυψη, η
στήριξη και η ατιμωρησία που αφειδώλευτα
προσφέρουν στο κράτος του Ισραήλ οι ΗΠΑ,
όπως και άλλες δυνάμεις, τροφοδοτεί αυτή
την παράνομη «διεκδίκηση». Αυτό που
διαδραματίζεται στα ανατολικά Ιεροσόλυμα
είναι εθνικό ξεκαθάρισμα.
Και να μην ξεχνούμε πως ο παλαιστινιακός λαός υποφέρει από την πιο μακροχρόνια
κατοχή από το 1967, ενώ ο μαζικός ξεριζωμός του ξεκίνησε τη μέρα της «Νάκμπα»,
της καταστροφής, στις 15 Μαΐου 1948.
Οι Κύπριοι είμαστε θύματα κατοχής,

ξεριζωμού και εποικισμού. Πώς θεωρεί η
κυβέρνηση Αναστασιάδη πως θα συνεχίσει
να έχει η Κύπρος στήριξη από τη διεθνή
κοινότητα για τερματισμό της τουρκικής
κατοχής και του εποικισμού, για λύση και
επανένωση, όταν συμπαρατάσσεται με το
κράτος του Ισραήλ παραβλέποντας παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου;
Ο ρόλος που η Κύπρος μπορεί να παίξει
είναι η συνεπής στήριξη προς τερματισμό
της κατοχής και αναγνώρισης ανεξάρτητου
βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους στα
σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα τα
ανατολικά Ιεροσόλυμα. Μόνο έτσι θα
μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά Ισραηλινοί
και Παλαιστίνιοι και να υπάρξει ειρήνευση
στην πολυτάραχη περιοχή της Μέσης
Ανατολής.
*Μέλος ΚΕ ΑΚΕΛ, ΚΥΠΡΟΣ
Υστερόγραφο: Την επόμενη φορά που τα
ισραηλινά μαχητικά θα κάνουν «καταδύσεις»
από το Τρόοδος στη Λεμεσό, σκεφτείτε πως
στους ουρανούς μας εκπαιδεύονται εκείνοι
που βομβαρδίζουν και σκοτώνουν στη Γάζα.
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

ανανοίγουνε οι πληγές και πάλι εκεί κάτω
στη χλωμή ζώνη της
Γάζας και της Παλαστίνης...
Εκει στης Μεσογείου την άκρη
που για καιρό τώρα ακούγεται
το μακάβριο γέλιο του θεού
Μαμωνα (δηλ. του χρήματος).
Μάνα μην λυπάσαι, μάνα
μην κλαις εγώ αντέχω τις
φωτιές, ωχ μανούλα μου! Ενα
ρούχο ματωμενο στρώνω για
να ξαποσταίνω... Κι ο θεός
να βάλει το χέρι εκεί κάτω
με αυτά που συμβαίνουν.
Εκεί που ανακυκλώνετααι το
ίδιο τροπάρι, ίδιο και γνωστό
κάθε τόσο...
ι Παλαιστίνιοι να
παλεύουν για δικαιώματα πατρίδας...
μέσα στην ίδια τους την
πατρίδα. Και το Ισραήλ να
δηλώνει πάντα ότι... “έχει κάθε
δικαίωμα να υπερασπίζεται τα
συνορά του”... Και ο κύκλος
του θανάτου να γυρίζει σαν το
γρανάζι ζωρίς να λογαριάζει...
Εμεις τι μένει να πούμε εν
είδη λαϊκού θρήνου; Μαύρο
μου χελιδόνι από την Αραπιά,
άσπρο μου περιστέρι από
τον τόπο μου... Και μάλλον
να θυμηθούμε ότι λόγος
του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη
στεκεται πολύ προφητικός για
τα χλωμά χρόνια που θάρθουν
μέσα στη Γάζα...
α κορίτσια μου πένθος για τους αιώνες
έχουν - τ’ αγόρια μου
τουφέκια κρατούν και δεν κατέχουν που να βρώ την ψυχή
μου το τετράφυλλο δάκρυ!
α σπλάχνα μου αναδεύουν... αυτός ο
πόνος καίει. Με το
λύχνο του άστρου στους ουρανούς γυρίζω. Στο αγιάζι των
λειμώνων στη μόνη ακτή του
κοσμου, που να βρώ την ψυχή
μου το τετράφυλλο δάκρυ!
Στίχοι του Οδ. Ελύτη...
εργατιομάνα της
Γουαϊάλα εδώ και
πολύ καιρό βολοδέρνει στην αβεβαιότητα
και δέχεται πολά σκαμπανευάσματα. Το μέλλον της
μέχρι εδώ που έφτασαν τα
πράγματα για τα τελευταία
δ υ ο χ ρ ό ν ι α , κ α τ ά π ολύ
εξαρτάται από το βιομηχανικό
οικοδομικό σύμπλεγμα
παραγωγής σιδήρου, που
ασχολούνται σε αυτό πολλές
εκατοντάδες εργατικά χέρια.
Και απειλείται με κλείσιμο
λόγω φαλιμέντου - εκτός
εαν προκύψει κανένα θαύμα
σαν από μηχανής Θεός. Το
μέλλον της ωραίας αυτής
κωμώπολης της Γουαϊάλας
εξαρτάται κατά πολύ από τον
εργατόκοσμο που κατοικεί
εκει και εργάζεται τόσο στην
παραγωγή σιδήρου όσο και
στην εξόρυξη της πρωτης
ύλης. Ο μεγαλοβιομήχανος
Σάντσεφ Κούπτα, ινδικής
καταγωγής, που ζούσε στην
Αγγλία, πρωτο-εμφανίστηκε στην πόλη αυτή το
2017 όταν η επιχείρηση
σιδήρου τελούσε σε βαθειά
οικονομική κρίση από την
εταιρία ARIA. Η γλώσσα που
χρησιμοποίησε τότε που εμφανίστηκε σαν αγοραστής ο
μεγαλοβιομήχανος της αγγλίας
Κούμτα, για τους κατοίκους
της μικρής πόλης φάνηκε σαν
γνήσιος εργατοπατέρας και
λίγο σαν σωτήρας και θεότητα.
Νερό έπιναν στο όνομά του
οι άνθρωποι. Αφού τους
έπεισε πρώτα ότι καμμία θέση
εργαζόμενου δεν κινδυνεύει
και ότι στο πολύ κοντινό
μέλλον θα δημιουργούνταν
και άλλες θέσεις εργασίας.
Ο Αγγλο-ινδός “πατέρας”

Ο

Τ
Τ

Η

της Γουαϊάλα με τη στοργική
του γλώσσα “μετάξι” και με
τα αναπτυξιακά του σενάρια
που υπόσχονταν, γρήγορα
μπήκε στις συνειδήσεις του
κοσμάκη - που η πόλη θα
μεγαλουργούσε κάτω από
την καθοδήγηση του μεγάλου
εργατοπατέρα, ώσπου άρχισαν να ακούγονται κάποια
άλλα σενάρια. Αυτά μας
πληροφορούν τα μέσα ενημέρωσης. Ο μεγαλο-βιομήχανος
έχει μπει ήδη στο μικροσκόπιο
των αγγλικών αρχών που
ξεσκονίζουν το αρχείο του και
τον παίρνουν στο κατόπι για
μετακινήσεις κεφαλαίων και
ξέπλυμα χρήματος - που αντι
να κοιτάξει πως να ξεμπλέξει
ακόμη συνεχίζει να τάζει
ανπτυξιακά σενάρια μέχρι και
σήμερα...
πό τότε που επιβλήθηκε η νεα τάξη
πραγμάτων - από
τότε που ο αναθεωρητισμός
από τη μια κι ο νεοφιλελευθερισμός από την άλλη δαιμονοποίησαν τα εργατικά
σ υ ν δ ι κά τα - κα τά ρ γ η σ α ν
ουσιαστικά τις συλλογικές
εργατικές συμβάσεις διά
νόμου, αφέθηκαν οι εργαζόμενοι στο έλεος και στην
ε υ σ π λα χ ν ί α τω ν ε κ π ρ ο σώπων του μεγαλου κεφαλαίου, να αναρριχούνται σε
θεούς και εργατοπατέρες
και σωτήρες στα σκαλιά της
κοινωνικής ιεραρχίας και
βάλε... Τέτοια φαινόμενα
ας μην ξαφνιαζόμαστε, θα
εμφανίζονται πιο συχνά από
την πολιτεία των αφεντάδων.
Το δίκιο των... αδικητάδων! Και
η ζωή τραβάει την ανηφόρα...
ο κύριο καθήκον
τ η ς πολ ι τ ι κ ή ς τ η ς
ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, είναι η
αποφυγή ενός νέου τρίτου
παγκόσμιου πολέμου. Τα
πολεμικά μέσα που υπάρχουν
σήμερα είναι κατά πολύ πιο
προηγμένα από εκείνα που
χρησμοποιήθηκαν κατά το
πρώτο κι δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο που συσσσώρευσαν
ένα σωρό δεινά σε λαούς,
σε κράτη και έθνη, φτώχεια,
κ α τα σ τ ρ ο φ ή κα ι δ ά κ ρ υ α
και πληγές που ακόμη τις
γλείφουν οι άνθρωποι για να
κλείσουν... Η πολιτική για ττην
σταθερότητα και την ειρηνική
συνύπαρξη πραγματοποιείται
από ειλικρινή ενδιαφέρο του
κόσμου και την πάλη του
μέσα από τους κοινωνικούς
φορείς του για την αυστηρή
τήρηση της αρχής της μη
επέμβασης στις εσωτερικές
υποθέσεις άλλλου κράτους.
Αλλος δρόμος πραγμάτωσης
για την διατήρηση της ειρήνης
είναι και η καλή διάθεση
και πρόθεση μαζί και η όσο
γίνεται μεγαλύτερη ανάπτυξη
των οικονομικών σχέσεων
α ν ά μ ε σ α σ τα κ ρ ά τ η σ τ η
βάση του αμοιβαίου οφέλους.
Η αρχή αυτή υποβάλλεται
σε διαρκείς επιθέσεις και
υπονόμευση από τους ιδεολόγους της αντίδρασης και
των ιμπεριαλιστών και νεοαποικιστών. Εδώ είναι ο ρόλος
των φιλοπρόοδων πολιτικών
δυνάμεων να ξεσκεπάζουν την
φιλοπολεμική ιαχή και εκείνους
που χτυπούν τα τύμπανα του
πολέμου. Αυτά που στις μέρες
που διερχόμαστε τα πολεμικά
σενάρια δίνουν και παίρνουν
και τεντώνουν τα νεύρα του
κοσμάκη από φόβο. Κι όσοι
έχουνε παιδιά και εγγόνια
ενδιαφέρονται το κόσμο α
κληροδοτήσουν για τις γενιές
που έρχονται...
Βαγγέλης Μπόγιας
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Τεράστια ανταπόκριση του κοινού στην
“Επανάσταση” της Ακαδημίας Χορού

Η ‘Επανάσταση’ που όλοι περιμέναμε
στην Αδελαΐδα, έγινε!
Ήρωές της, οι ταλαντούχοι μαθητές
της Ακαδημίας Χορού της Κοινότητας
που απλά μάγεψαν με την θεατρική/
μουσικοχορευτική
παράσταση
‘Επανάσταση’ που παρουσίασαν σε
συνεργασία με την Πολιτιστική Επιτροπή
της Κοινότητας το Σάββατο 8 Μαΐου στο
κατάμεστο Σκοτ Θήατερ.
Η παράσταση που πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια των εκδηλώσεων της
Κοινότητας για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση άφησε άναυδο
το κοινό τόσο μέσα από τη συγκινητική
αφήγηση των ιστορικών γεγονότων όσο
και από την αναπαράσταση των από
τους χορευτές και τους μουσικούς.
«Ήταν κάτι που ξεπέρασε κάθε
προσδοκία και που εξέπληξε το κοινό,
ενώ μας συγκίνησε βαθύτατα,» είπε σε
δήλωση του ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Βασίλειος Γκόνης.
Η ιστορία του Μεγάλου Αγώνα της
απελευθέρωσης έλαμψε πραγματικά
μέσα από το ταλέντο, το πάθος και την
αγάπη για την Ελλάδα που τρέφουν οι
χορευτές της Ακαδημίας.
Περίπου 60 χορευτές και 10 μουσικοί
(από Αδελαΐδα και Μελβούρνη) έδωσαν
ρεσιτάλ ερμηνειών εξιστορώντας μέσα
από την τέχνη τoν αγώνα προς την
Ανεξαρτησία της Ελλάδας.
Κάθε ιστορικό γεγονός της Ελληνικής
Επανάστασης, αναπαραστάθηκε πάνω
στη σκηνή μέσα από τα τραγούδια
εποχής και τους πατριωτικούς
παραδοσιακούς χορούς, με προβολή
αντίστοιχου οπτικού υλικού.
Ο ενθουσιασμός από τις μοναδικές

ερμηνείες, αφηγήσεις και εκτελέσεις
συνοδεύθηκε με συγκίνηση αφού
πολλοί ήταν οι θεατές που κυριολεκτικά
δάκρυσαν όταν ο αφηγητής περιέγραψε
το Παιδομάζωμα και το Χορό του
Ζαλόγγου.
Την ίδια στιγμή, μαθητές της
Ακαδημίας εκτέλεσαν θεατρικές σκηνές
εμπνευσμένες από τα ιστορικά γεγονότα
που σημάδεψαν το Έπος του 21.
Άψογα
σκηνοθετημένη,
η
παράσταση ‘Επανάσταση’ συνδύασε
μουσική, χρώματα, θέατρο, τραγούδι,
αφήγηση, προσφέροντας στους θεατές
ένα πραγματικό υπερθέαμα που θα
μπορούσε άνετα να περιοδεύσει και

εκτός συνόρων Αυστραλίας.
Να σημειώσουμε ότι ήταν η πρώτη
μεγάλη εκδήλωση της Κοινότητας
που πραγματοποιήθηκε φέτος εκτός
της Ολυμπιακής Αίθουσας ενώ αξίζει
να αναφέρουμε ότι εξάντλησε όλα
τα εισιτήρια. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 450 άτομα - το ανώτατο
όριο που επέτρεπαν οι περιορισμοί της
Κυβέρνησης για την Covid 19.
Την παράσταση παρακολούθησε ο
Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας κ.
Στάθης Γεωργανάς, ο Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδας στην Νότια Αυστραλία
κ. Γεώργιος Ψιάχας και η Δημοτική
Σύμβουλος Χέλεν Ντόνοβαν.

Ο ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗΣ ΛΑΓΟΣ

Παραδόθηκε στην Ελληνική αστυνομία

Σε ελληνικό έδαφος έφτασε πλέον ο
καταδικασμένος για τη δράση του στη
Χρυσή Αυγή ο ευρωβουλευτής Γιάννης
Λαγός.
Η πτήση που μετέφερε τον Γιάννη
Λαγό έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την περασμένη
βδομάδα, σε εκτέλεση του αιτήματος
έκδοσής του από τις ελληνικές δικαστικές
Αρχές. Οπως μετέδωσε το OPEN TV, η
άφιξη Λαγού έγινε κάτω από δρακόντεια
μέτρα ασφαλείας.
O Γιάννης Λαγός μετήχθη ήδη
στο Εφετείο, όπου αντιμετώπισε τις
κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής
οργάνωσης -σε ό,τι αφορά τη Χρυσή
Αυγή. Ο ευρωβουλευτής που εκδόθηκε
από τις βελγικές αρχές μετά από
ένταλμα της Ελλάδας οδήθηκε και
στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ο
οποίος του επέδωσε φυλακτήριο ώστε
να μεταχθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα
για να εκτίσει την ποινή του.

Για την ορθοδοξία και την Ελλαδα!

Προκλητικός και στην άφιξη: «Για
την Ορθοδοξία και την Ελλάδα αξίζει
κάθε θυσία»! Παρών στη διαδικασία
ήταν και ο αρμόδιος για τις εκδόσεις
εισαγγελικός λειτουργός προκειμένου να
πιστοποιήσει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι
νόμιμες διαδικασίες για την έκδοση του
καταδικασμένου.
Η μεταγωγή του Γ. Λαγού έγινε με
κλούβα που συνοδευόταν από δύο τζιπ
της Αστυνομίας και ισχυρή δύναμη.
Βγαίνοντας από το όχημα, για να εισέλθει
στο κτίριο του Εφετείου, φώναξε: «Για
την Ορθοδοξία και την Ελλάδα, αξίζει
κάθε θυσία».
Ο Γιάννης Λαγός, υπενθυμίζεται, έχει
καταδικαστεί από το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων σε κάθειρξη 13 ετών και
οκτώ μηνών φυλάκιση για τη δράση του
με την Χρυσή Αυγή.

Θα δώσει λόγο στη δικαιοσύνη

Στην ελληνική Δικαιοσύνη βρίσκεται
πλ’εον για να λογοδοτήσει για τα
εγκλήματά του ο ευρωβουλευτής Γιάννης
Λαγός ο οποίος θα οδηγηθεί στη φυλακή
καθώς έχει καταδικαστεί σε ποινή των 13
ετών και 8 μηνών στο πλαίσιο της δίκης
της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή.
Ο Γιάννης Λαγός ήταν μέχρι πριν
λίγα χρόνια πρωτοκλασάτο στέλεχος της
Χρυσής Αυγής και είχε στην αρμοδιότητά
του την περιφέρεια Πειραιά, ενώ φρόντιζε

για την ασφάλεια του νυν κρατούμενου
αρχηγού της οργάνωσης.
Στην Ελλάδα τον μετέφερε κλιμάκιο
αστυνομικών από την βελγική πρωτεύουσα όπου και συνελήφθη στα τέλη
Απριλίου, με πτήση που θα φτάσει
περίπου στις 15:20.
Ο καταδικασμένος Γιάννης Λαγός
θα βρεθεί στη συνέχεια ενώπιον του
Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών στο
Εφετείο προκειμένου να λάβει το φυλακιστήριο που θα συνταχθεί, με βάση
την απόφαση που εξέδωσε το Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων στις 22 Οκτωβρίου 2020 επί των αναστολών στους
καταδικασθέντες, με το οποίο θα οδηγηθεί
πιθανότατα στις φυλακές Δομοκού.

Αρχηγός στις περιοχές που
δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας

Στη Χρυσή Αυγή ξεκίνησε ως μέλος
της φρουράς του Νίκου Μιχαλολιάκου,
ο οποίος όχι μόνο τον έθεσε υποψήφιο
βουλευτή αλλά και τον τοποθέτησε και
σε κομβικής σημασίας θέσεις εντός του
κόμματος, όπως το Πολιτικό Συμβούλιο
αλλά και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ήταν
βουλευτής της Χρυσής Αυγής από το
2012 έως το 2019 οπότε και εξελέγη
ευρωβουλευτής με την Χρυσή Αυγή,
ωστόσο ένα μήνα ανεξαρτητοποιήθηκε
από το κόμμα το οποίο έμεινε εκτός
Βουλής στις εκλογές του Ιουλίου.
Δρούσε ως αρχηγός στις περιοχές
που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας,
η επίθεση στους Αιγύπτιους Αλιεργάτες
αλλά και η επίθεση σε βάρος ων μελών
του ΠΑΜΕ, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.
Το Πέραμα, η Νίκαια, το Κερατσίνι
και οι γύρω περιοχές είναι ο τόπος
που γεννήθηκε και μεγάλωσε το 1972
ο μετέπειτα βουλευτής Β΄ Πειραιά. Οι
Τοπικές Νίκαιας και Περάματος σε αυτόν
«έδιναν λόγο» ενώ ειδικά η οργάνωση
της Νίκαιας ήταν εκείνη που δεχόταν
επαίνους από τους κορυφαίους της
Χρυσής Αυγής για την δράση της.

Τα στοιχεία για την εμπλοκή του
στη δολοφονία

Το δικαστήριο με την απόφαση του
έκρινε ουσιαστικά πως κανένα κατώτερο
μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν
μπορούσε να κάνει το παραμικρό αν
δεν είχε εξασφαλίσει την συναίνεση των
ιεραρχικά ανώτερων του.
Τα δεκάδες στοιχεία, μηνύματα,
βίντεο και άλλα που εξετάστηκαν στην
δίκη φαίνεται πως δεν άφησαν καμία

αμφιβολία στο δικαστήριο ότι ο Λαγός είχε
σημαντική εμπλοκή στις τρεις ενέργειες
που έκαναν μέλη της εγκληματικής
οργάνωσης. Άλλωστε ο πυρηνάρχης της
Νίκαιας αλλά και άλλοι μάρτυρες είπαν
σαφώς στο δικαστήριο πως η «εντολή
Λαγού» ήταν το απαραίτητο στοιχείο
για όποια ενέργεια έπρεπε να κάνουν
τα μέλη.

Η σύλληψη το 2013

Ο Γιάννης Λαγός συνελήφθη για την
υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης
στις 28 Σεπτεμβρίου 2013 μετά από
ένταλμα που εκδόθηκε για τον αρχηγό
και άλλα επιτελικά στελέχη της Χρυσής
Αυγής.
Τέσσερις ημέρες μετά, κρίθηκε
προφυλακιστέος και οδηγήθηκε μαζί
με τον αρχηγό του, στις φυλακές
Κορυδαλλού. Ωστόσο, τον Μάρτιο του
2015 αποφυλακίστηκε με όρους τον για
να οδηγηθεί τον Ιούλιο πίσω στη φυλακή
λόγω παραβίασης περιοριστικών μέτρων
όπου και παρέμεινε ως τον Σεπτέμβριο
του 2015 οπότε και αποφυλακίστηκε.
Τον περασμένο Ιανουάριο ο Γιάννης
Λαγός καταδικάστηκε τελεσίδικα σε
ποινή οκτώ μηνών ως ηθικός αυτουργός
της επίθεσης που είχε γίνει στον χώρο
«Συνεργείο» στην Ηλιούπολη τον Ιούλιο
του 2013. Μαζί του καταδικάστηκαν
μέλη της Χρυσής Αυγής αλλά και ο
νυν κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού
πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής
Νίκος Μίχος που εκτίει ποινή 6 ετών ως
μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Ρεπορτάζ
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Θα “τσούξουν” οι τιμές των εσπεριδοειδών
Μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ για
μανταρίνια και πορτοκάλια είναι πιθανό να
πονέσει την τσέπη σας αυτό το χειμώνα,
καθώς οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών
συνεχίζουν να υφίστανται την έλλειψη
εργατικού προσωπικού και το υψηλό
κόστος καραντίνας για τους εργαζόμενους
από τα νησιά του Ειρηνικού.
Ο διευθυντής της εταιρίας Citrus
Australia, Nathan Hancock, αναμένει
ότι η εποχιακή έλλειψη εργαζομένων
θα επιδεινωθεί το χειμώνα καθώς η
βιομηχανία φτάνει στο αποκορύφωμα.
Ο κ. Χάνκοκ είπε ότι ενώ οι κυβερνήσεις έχουν καθιερώσει προγράμματα
καραντίνας για τους εργαζόμενους από
τα νησιά του Ειρηνικού, πρέπει να γίνουν
περισσότερα.
“ Ν ο μ ί ζω ότ ι σ το R i v e r l a n d τ η ς
Νότιας Αυστραλίας, χρειάζονται σχεδόν
2.500 έως 3.000 εργαζόμενοι για να
μαζεύουν φρούτα στο αποκορύφωμα
της συγκομιδής και φέτος ο αριθμός των
διαθέσιμων εργαζομένων θα είναι αρκετά
μειωμένος”, είπε.
Περίπου 1.200 εργαζόμενοι από
τα Νησιά του Ειρηνικού υπολογίζεται
να φτάσουν στη Νότια Αυστραλία τους
επόμενους τρεις μήνες στο πλαίσιο
του προγράμματος της πολιτειακής
κυβέρνησης, αλλά ο κ. Χάνκοκ είπε ότι
επί του παρόντος υπάρχουν μόνο 3.000
εργαζόμενοι από τα νησιά του Ειρηνικού
σε ολόκληρη την Αυστραλία.
“Δεν υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι
για να συμμετάσχουν στο εποχιακό
πρόγραμμα εργαζομένων όπως είναι
σήμερα, και σίγουρα δεν υπάρχουν
αρκετοί νέοι με βίζα εργασίας όπως
υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια για να
καλύψουν το έλλειμμα”, είπε.
Να σημειώσουμε ότι τα προηγούμενα
χρόνια οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας
είχαν εκπονήσει διάφορα προγράματα για
την εισαγωγή στην Αυστραλία, φθηνού
εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες
για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
αγροτικής βιομηχανίας και άλλων τομέων
της οικονομίας όπως η φιλοξενεια. Για
ο σκοπό αυτό εξυπηρετούσε και η βίζα

Πσνοραμική άποψη της Αυστραλιανήςπρωτεύουσας Καμπέρας
εργασίας που έδινε η κυβέρνηση σε
άτομα νεαρής ηλικίας από όλες τις χώρες
του κόσμου. Σήμερα, η πανδημια έπληξε
αυτά τα προγράμματα και οι μεγαλοαγρότες δεν έχουν το φθηνό εργατικό
δυναμικό για τη συγκομιδή που είναι και
το πιο δύσκολο μέρος της διαδικασίας της
παραγωγής.
Ο κ. Χάνκοκ περιμέεε να δει μια αργή
και παρατεταμένη συγκομιδή και είπε ότι
δεν είναι σίγουρος ότι όλα τα φρούτα θα
μπορέσουν να μαζευτούν.
Θα υπάρχουν ορισμένες ποικιλίες
που θα ωριμάσουν πέραν του κανονικού
στο δέντρο και θα πρέπει απλώς να
εγκαταλειφθούν, είπε.
Μια αργή συγκομιδή αναμένεται
επίσης να οδηγήσει σε ορισμένα ζητήματα
εφοδιασμού και λιγότερες ποσότητες
φρούτων στις αγορές σε ολόκληρη τη
χώρα.
«Όταν η διαθέσιμη ποσότητα είναι

μικρή, τότε μπορεί να αυξηθούν οι τιμές»,
είπε ο κ. Χάνκοκ.
Είπε ότι οι αυξήσεις των τιμών
πιθανότατα θα είναι «αισθητές αλλά όχι
αστρονομικές».
Ο καλλιεργητής εσπεριδοειδών και
πρόεδρος της οργάνωσης εσπεριδοκαλλιεργητών Ν.Α. Mark Doecke είπε ότι δεν
μπορεί να εγγυηθεί ότι τα φρούτα της
περιοχής θα μαζευτούν εγκαίρως.
Ο κ. Doecke ζήτησε να δημιουργηθούν
από την κυβέρνηση καλύτερες προϋποθέσεις μεταξύ της Αυστραλίας και των
Νήσων του Ειρηνικού για την εξασφάλιση
ενός φθηνού εργατικού δυναμικού σε
μακροπρόθεσμη βάση.
Στη Νότια Αυστραλία, οι εγκεκριμένοι
εργοδότες για συμμετοχή στο πρόγραμμα εποχιακών εργατών από τα νησιά
του Ειρηνικού (δηλαδή για να έχουν
πρόσβαση στο φθηνό εργατικό προσωπικό) πρέπει να συνεισφέρουν $2.500.

ΗΠΑ
Ακάρ: Ως ένοπλες δυνάμεις θα εκπληρώσουμε
Κοπτονται για την
όποιο καθήκον μας αναλογεί στην Κύπρο
ένοπλες δυνάμεις όποιο καθήκον μας αναλογεί. αλλά δεν επιτρέψαμε και δεν
προστασία του τύπου! θα Ωςεκπληρώσουμε
όποιο Από την άλλη πλευρά πρέπει θα επιτρέψουμε την παρα-

Τα κοντέρ της υποκρισίας έσπασαν οι
ΗΠΑ που στηρίζουν το Ισραήλ στο νέο
έγκλημα του απέναντι στον παλαιστινιακό
λαό, βαφτίζοντάς το «δικαίωμα στην
αυτοάμυνα» μετά το χτύπημα του Ισραήλ
στο κτίριο όπου στεγάζονταν τα κεντρικά
του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ «Al
Jazeera» και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων «Associated Press» (AP)
στη Λωρίδα της Γάζας.
«Είπαμε απευθείας στους Ισραηλινούς
ότι η εγγύηση της ασφάλειας των δημοσιογράφων και των ανεξάρτητων μέσων
ενημέρωσης αποτελεί ευθύνη ύψιστης
σημασίας», έγραψε στο Twitter η Τζεν
Ψάκι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.
Αργότερα εξάλλου, με πρωτοβουλία
του ισραηλινού πρωθυπουργού, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τον
Αμερικανό πρόεδρο, προκειμένου να τον
ενημερώσει για την πορεία των πολεμικών
επιχειρήσεων του Ισραήλ. Σύμφωνα με
όσα ανακοινώθηκαν ο Νετανιάχου, μεταξύ
άλλων, ισχυρίστηκε προκλητικά ότι... κάνει
ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν έτσι ώστε
να μην πλήττονται άμαχοι, την ώρα που
δεκάδες παιδιά και οικογένειες είναι ήδη
νεκροί από το νέο ισραηλινό έγκλημα.
Στο μεταξύ σε δικό του δελτίο τύπου ο
επικεφαλής του AP Γκάρι Προύιτ σημείωσε πως «Είμαστε σοκαρισμένοι και
τρομοκρατημένοι από το γεγονός ότι ο
ισραηλινός στρατός στόχευσε και κατέστρεψε το κτίριο όπου στεγάζονταν το
γραφείο του AP και άλλων ΜΜΕ στη Γάζα.
Γνωρίζουν εδώ και καιρό την τοποθεσία
του γραφείου μας και γνωρίζουν ότι
εκεί βρίσκονταν δημοσιογράφοι. Μας
προειδοποίησαν ότι το κτίριο θα πληγεί.
Πρόκειται για μια απίστευτα ανησυχητική
εξέλιξη. Αποφύγαμε για λίγο τρομερές
ανθρώπινες απώλειες. Καμιά δεκαριά
δημοσιογράφοι και ανεξάρτητοι συνεργάτες
του AP βρίσκονταν στο κτίριο και ευτυχώς,
μπορέσαμε να το εκκενώσουμε εγκαίρως».

καθήκον μας αναλογεί στην
Κύπρο, δήλωσε ο Τούρκος
Υπουργός Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ, ενώ κατηγόρησε την
Ελλάδα για «επεκτατισμο»
λέγοντας «ας κοιτάξουν τον
χάρτη μεταξύ 1821 με 2020».
Σε δηλώσεις του από
το «σημείο μηδέν» όπου
γιόρτασε την πρώτη μέρα του
μπαϊραμιού στα σύνορα με
το Ιράκ, ο Τούρκος Υπουργός
Άμυνας είπε ότι “είμασταν
δίπλα στον δίκαιο αγώνα των
Κυπρίων αδελφών μας και θα
συνεχίσουμε να είμαστε και
από δω και στο εξής”.
“Έχει γίνει πλέον σαφές
ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την ίδρυση ενός
ανεξάρτητου κράτους.
Για την πραγματοποίησή
τους ως Τουρκία έχουμε
πράξει αυτό που πρέπει
κα ι θ α σ υ ν ε χ ί σ ο υ μ ε ν α
το πράττουμε. Σε αυτό το
πλαίσιο ως τουρκικές ένοπλες
δυνάμεις θα εκπληρώσουμε

οι Έλληνες γείτονές μας να
ε γ κα τα λ ε ί ψ ο υ ν τ ι ς π ρ ο βοκάτσιες, την απειλητική
γλώσσα, τις ψευδείς δηλώσεις. Αυτοί που κατηγορούν
την Τουρκία για ‘επεκτατισμό’
ας κοιτάξουν το χάρτη μεταξύ
1821 με 2020. Ποιος είναι ο
επεκτατικός; Πρόκειται για
εντελώς ψευδείς δηλώσεις,
οι οποίες είναι ασυμβίβαστες
με τις σχέσεις καλής γειτονίας
και το διεθνές δίκαιο και είναι
προκλητικές» είπε.
Συνέχισε, λέγοντας ότι
«περιμένουμε από τους
Έλληνες γείτονές μας να
απαλλαγούν από αυτή την
κλιμακούμενης έντασης
γλώσσα. Θα κάνουμε ό,τι
χρειάζεται για να προστατεύσουμε τα δικά μας συμφέροντα και τα συμφέροντα
των αδελφών μας στο Αιγαίο,
στην Μεσόγειο και στην
Κύπρο. Εμείς είμαστε υπέρ
του διαλόγου, του δικαίου και
των σχέσεων καλής γειτονίας

βίαση με κανένα τρόπο των
δικαιωμάτων μας ούτε στην
Κύπρο, ούτε στο Αιγαίο, ούτε
στην ανατολική Μεσόγειο.
Δεν τίθεται θέμα να υποχωρήσουμε, να μην περιμένει
κανείς κάτι τέτοιο».
Για την αγορά των S400
από τη Ρωσία, ο Χουλουσί
Ακάρ είπε ότι η Τουρκία δεν
έχει κρυφή ατζέντα για την
προμήθεια του πυραυλικού
αυτού συστήματος και πως
όλοι πρέπει να γνωρίζουν
πως το μόνο μέλημα της
χώρας του είναι η εναέρια
και πυραυλική άμυνα της.
“Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και αντιληπτό. Δεδομένου ότι αυτό είναι ένα
σύστημα αεράμυνας, είναι
ένα σύστημα που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ενάντια σε
έναν πύραυλο. Δεν είναι ένα
επιθετικό σύστημα. Δεν είναι
ένα σύστημα που μπορεί να
απειλήσει κανέναν με οποιονδήποτε τρόπο”, ανέφερε.

Επικίνδυνα αντικείμενα για παιδιά

Η αλυσίδα καταστημάτων
Officeworks στην Αυστραλία
αφαίρεσε από τα καταστήματα
της (160 στην χώρα αυτή)
την πώληση των AirTags.
Η επιτροπή της χώρας για
τους καταναλωτές ACCC
εξέφρασε έντονες ανησυχίες
για το πόση εύκολη είναι η
πρόσβαση στην μπαταρία
της συσκευής. Το Gizmodo
αναφέρει πως ένας Reddit
χρήστης εντόπισε πως το
νέο αξεσουάρ της Apple δεν
ήταν πλέον διαθέσιμο για
αγορά στα καταστήματα αυτά.
Αρχικά ούτε το προσωπικό

των καταστημάτων γνώριζε
τον λόγο αλλά ένας εκπρόσωπος της αλυσίδας αυτής
έκανε επίσημη ανακοίνωση.
Η εταιρεία και με βάση και το
συμπέρασμα της επιτροπής
της χώρας θεώρησαν πως η
μπαταρία των AirTag μπορεί
πολύ εύκολα να αφαιρεθεί
από ένα παιδί.
Το θέμα τώρα έχει μεταφερθεί στην ACCC που εκ
νέου τόνισε πως ανησυχεί
για την ευκολία που μπορεί ένα παιδί να αφαιρέσει
την μπαταρία από αυτό
το αξεσουάρ της Apple.

Η αληθεια είναι πως χρειάζεται μόνο μια μικρή πίεση
και περιστροφή για να έχει
κάποιος πρόσβαση στην
μπαταρία ενός AirTag. Στην
Αυστραλία γενικότερα υπάρχουν πολλές ανησυχίες για
αυτό το είδος των μπαταριών
που χρησιμοποιούν και τα
AirTag αλλά και άλλες μικρές
συσκευές. Από το 2013 έχουν
καταγραφεί θάνατοι εξαιτίας
κατάποσης αυτών των μπαταριών από παιδιά και σχεδόν
20 παιδιά την εβδομάδα
βρίσκονται στην εντατική για
αυτό τον λόγο. Π. Σταματοπ.
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ÃñÜöåé: ×ñÞóôïò Ìïýäïõñïò

Ανθρωποι και ιοί
ÌÅÑÏÓ Â’
Óå ìéá ÷þñá óáí ôçí Êßíá
ìå 1.3 äéó. ðëçèõóìü ðïõ, óå
ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò, êõñßùò
óôçí ýðáéèñï üðïõ ïé Üíèñùðïé óõæïýí áñìïíéêÜ ìå ôá
ãïõñïýíéá êáé ìå äéÜöïñá
Üëëá æþá, äçìéïõñãïýíôáé
åõíïúêÝò óõíèÞêåò ãéá íá
åêêïëáöèåß êÜðïéï ðáñÜóéôï, íá ðïëëáðëáóéáóèåß êáé
ìå ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ íá
ìåôáëëá÷èåß êáé íá ãßíåé èáíáôçöüñïò êáé Üôñùôïò éüò.
Ç ìåôáëëáãÞ åíüò ìéêñïâßïõ Ý÷åé ìåãÜëç óçìáóßá ãéáôß
áðü áêßíäõíï ðïõ åßíáé óôï
áñ÷éêü ôïõ óôÜäéï êáé êÜðïôå
ùöÝëéìï, ìåôáôñÝðåôáé (üôáí
ôï áíáãêÜóïõí ïé óõíèÞêåò
äéáâßùóÞò ôïõ) óå âëáâåñü êáé
óå ìåñéêÝò ðåñéðôþóåéò èáíáôçöüñï.
Óå ðåéñÜìáôá äéÜóçìùí
ìéêñïâéïëüãùí óõíÝâçêå
ôïýôï ôï ðáñÜäïîï: ÐÞñáí Ýíá
êïëïâáêßëëïí ðïõ âñßóêåôáé
óôï ðá÷ý Ýíôåñï ôïõ áíèñþðïõ
êáé ðïõ åßíáé ùöÝëéìï ìéêñüâéï
(âïçèÜ óôç äéÜóðáóç ôçò
êõôáñßíçò ôùí ôñïöþí) ôïí
åôïðïèÝôçóáí óå ôïîéêü õëéêü
êáé åíáëëÜî óå ôïîéêüôåñï ðåñéâÜëëïí êáé ôïí áíÜãêáóáí í’
áëëÜîåé äñáóôçñéüôçôåò êáé íá
ãßíåé óôçí áñ÷Þ ìéêñüâéï ôïõ
ôýöïõ, ýóôåñá ìéêñüâéï ôçò
÷ïëÝñáò êáé óôç óõíÝ÷åéá ìéêñüâéï ôçò äéöèåñßôéäïò. Êáé ôÝëïò,
ôïðïèåôþíôáò ôïí óôï ðéï
âñþìéêï õëéêü ðïõ ìðïñïýóå
íá õðÜñîåé Ýãéíå èáíáôçöüñï
ìéêñüâéï ôïõ ôåôÜíïõ.
Ïé ðåñéóóüôåñåò áóèÝíåéåò ðïõ åñßæïõí óôéò ìÝñåò
ìáò ôï áíèñþðéíï ãÝíïò - ðñéí
áðü ôá ãåñÜìáôá - óôåñïýíôáé
ìéêñïâßùí êáé éþí. ÕðÝñïãêá
ðïóÜ äáðáíïýíôáé êÜèå ÷ñüíï
áðü ôéò êõâåñíÞóåéò ôùí áíåðôõãìÝíùí êáé ðëïõóßùí ÷ùñþí
êáé åêáôïììýñéá åðéóôÞìïíåò
ôçò éáôñéêÞò áó÷ïëïýíôáé ìå
áíáêáëýøåéò íÝùí ìåèüäùí,
èåñáðåßáò êáé ãéá íÝá áðïôåëåóìáôéêÜ êáôáðüôéá êáé åìâüëéá.
Óôçí åðï÷Þ ìáò ïé ðåñéóóüôåñïé èÜíáôïé ïöåßëïíôáé
óôïí êáñêßíï, óôéò êáñäéáêÝò
ðáèÞóåéò êáé óôá äéÜöïñá
åãêåöáëéêÜ åðåéóüäéá. Óôá ôñßá
áõôÜ êáêÜ. Ôá “ôñßá êÜððá”
üðùò ôá áðïêÜëåóå êÜðïéïò
éåñÝáò ôïõ íáïý åäþ óôçí ðüëç
ìáò ôçí ÁäåëáÀäá ðñéí ìåñéêÜ
÷ñüíéá. Óå êÞñõãìá ðñïò ôï
ðïßìíéü ôïõ åßðå ìåôáîý Üëëùí
êáé ôá áêüëïõèá: “ÐñÝðåé íá
ìåôáíïÞóùìå ðñéí åßíáé áñãÜ.
Ï Èåüò, ðïõ óå ðåñáóìÝíåò
åðï÷Ýò ôéìùñïýóå ôïõò áìáñôùëïýò ìå êáôáêëõóìü, ìå ðõñ
åî ïõñáíïý êáé ìå äéÜöïñá
èáíáôéêÜ, Üëëáîå ôþñá ôáêôéêÞí
(Üëëáîå êé ï ìåãáëïäýíáìïò
ôáêôéêÞí êáé åíÝñãåéåò ãéá
ðéï ãñÞãïñç åîüíôùóç ôùí
“áìáñôùëþí” ðïõ Ýãéíáí “áíõðüöïñïé” óôïõò ÷áëåðïýò
êáéñïýò ìáò). Åóôåéëå ôá “ôñßá
êÜððá”, ôá ôñßá êáêÜ ðïõ åßíáé
ï êáñêßíïò, ôá êáñäéáêÜ êáé ôá
êåöáëéêÜ”.
ÅãêåöáëéêÜ åßíáé ç ïñèÞ
ëÝîç ôïõ ôñßôïõ êáêïý ìá ï
áãáèüò ëåõßôçò Üöçóå áäéá÷þñéóôá ôá “ôñßá êÜððá”.
Êé ï äéáâÞôçò óôåñåßôáé
éþí êáé ìéêñïâßùí êé ïýôå
ìåôáäïôéêüò åßíáé, ç åîÜðëùóéò ôïõ üìùò ôþñá ôåëåõôáßá
ðÞñå ôñïìáêôéêÝò äéáóôÜóåéò óôç ÷þñá ðïõ æïýìå. Ãéá
ôçí ðåñßèáëøç ôùí áóèåíþí
ðïõ ðÜó÷ïõí áðü äéáâÞôç
îïäåýïíôáé 5 ðåñßðïõ äéó.
äïëëÜñéá êÜèå ÷ñüíï óôçí
Áõóôñáëßá. Ç èåñáðåßá üìùò
(óýìöùíá ìå ôç öõóéïèåñáðåõôéêÞ åðéóôÞìç) åßíáé
áêáôüñèùôç. Ôá êáôáðüôéá
êáé ïé åíÝóåéò éíóïõëßíçò ðïõ
÷ïñçãïýíôáé áðü ôçí ïñèüäïîï éáôñéêÞ óôïõò ðÜó÷ïíôåò áðü ôçí áíßáôç áõôÞ
íüóï, ìüíï ôç äõíáôüôçôá íá
êñáôéïýíôáé óôç æùÞ ôïõò
ðáñÝ÷ïõí êáé ïõäÝðïôå ôçí
áðïèåñÜðåõóÞ ôïõò. Áí, ãéá

ðáñÜäåéãìá, ôá áóôñïíïìéêÜ
ðïóÜ ðïõ äáðáíïýíôáé êÜèå
÷ñüíï ãéá áíáêáëýøåéò öáñìÜêùí êáé ãéá íÝåò ìåèüäïõò
èåñáðåßáò äéáöüñùí áóèåíåéþí îïäåýïíôáí ãéá åêäüóåéò
öõóéïèåñáðåõôéêþí âéâëßùí
êáé äéáíÝìïíôáí äùñåÜí óôïõò
êÜôïéêïõò êÜèå ÷þñáò êáé
ïìéëßåò áêüìá äéáöùôéóôéêÝò
íá ãßíïíôáí ãéá ôç óùóôÞ äéáôñïöÞ êáé ãåíéêÜ ãéá ôïõò
õãéåéíïýò êáíüíåò, ãéá üóïõò
áðïöåýãïõí (üðùò ï äéÜâïëïò
ôï ëéâÜíé) íá ðÜñïõí óôá ÷Ýñéá
ôïõò êáé í’ áíïßîïõí êÜðïéï
âéâëßï Þ ìéá åöçìåñßäá, ôá
áðïôåëÝóìáôá èá Þôáí êáôáðëçêôéêÜ. Èá Ýìðáéíå êÜðïéïò
öñáãìüò ãéá üëåò ó÷åäüí ôéò
áóèÝíåéåò.
Ï ÉððïêñÜôçò, ï ðáôÝñáò
ôçò öõóéïèåñáðåõôéêÞò åðéóôÞìçò (ü÷é ôçò ïñèïäüîïõ
éáôñéêÞò) åßðå ôï óïöü áõôü
áðüöèåãìá: “Ç ôñïöÞ óïõ
áò åßíáé ôï ãéáôñéêü óïõ. ÐñïëáìâÜíåé üëåò ôéò áóèÝíåéåò”.
ÐñÜãìáôé üëåò ïé áññþóôéåò Ý÷ïõí ôéò áéôßåò ôïõò óôéò
êáôá÷ñÞóåéò ôùí ãáóôñïíïìéêþí ïñÝîåùí êáé óôç ëáéìáñãßá ôùí áíèñþðùí ôùí
çìåñþí ìáò. Óå ðåñáóìÝíåò
åðï÷Ýò ïé ðåñéóóüôåñïé
Üíèñùðïé æïýóáí ìå áöÜíôáóôåò óôåñÞóåéò êáé äïýëåõáí
áêüìá ìå ìéóïáäåéíÜ Þ ôåëåßùò
áäåéáíÜ óôïìÜ÷éá. Ôá “ôñßá
êÜððá” üìùò, ï êáñêßíïò, ïé
êáñäéïðÜèåéåò, ôá åãêåöáëéêÜ
êé ï äéáâÞôçò áêüìá ðïõ ôáëáéðùñïýí óôéò ìÝñåò ìáò êáé
áðïäåêáôßæïõí ôïí âáñõ÷ïñôáóìÝíï êïóìÜêç, Þôáí ôüôå
ðïëý óðÜíéá, ãéá íá ìçí ðïýìå
áíýðáñêôá êáêÜ.
Óôçí åðï÷Þ ìáò ç ðëåéïøçößá ôùí êáôïßêùí ôùí áíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí óõíáãùíßæïíôáé ðïéüò íá êáôáâñï÷èßóåé
ôá ðåñéóóüôåñá åäÝóìáôá êáé
ôéò ëá÷ôáñéóôÝò ëé÷ïõäéÝò. Ç
ðïëõöáãßá üìùò ìå ðëïýóéá
óå ëßðç öáãçôÜ, ç áíèõãéåéíÞ
ãåíéêÜ äéáôñïöÞ, ôï ïëÝèñéï
êÜðíéóìá, ç êáèéóôéêÞ æùÞ
êáé ðïëëÝò öïñÝò ç ðëÞñçò
áêéíçóßá ïäçãïýí ìå ìáèçìáôéêÞ áêñßâåéá óôï äéáâÞôç êáé
óå Üëëåò óïâáñÝò êáé èáíáôçöüñåò áóèÝíåéåò.
ÕðÜñ÷åé áêüìá ìéá åîïíôùôéêÞ “íüóïò” ðïõ ðñïóâÜëëåé áðïêëåéóôéêÜ ôéò ðïëý
öôù÷Ýò ÷þñåò êáé èåñßæåé
êÜèå ÷ñüíï ÷éëéÜäåò áíèñþðùí, êõñßùò ðáéäéÜ. Ôá óõìðôþìáôá ôçò “áóèÝíåéáò” áõôÞò
åßíáé ãíùóôÜ êáé ïñáôÜ áðü
åêáôïíôÜäåò ìÝôñá áðüóôáóç.
Ôï üíïìá ôïõ “éïý”, ôçò óýã÷ñïíçò áõôÞò ðáíïýêëáò
ðïõ ïíïìÜæåôáé ðåßíá, åßíáé
ëéìüò. Êáôáôñþãåé ôéò óÜñêåò
ôùí “íïóïýíôùí” êáé ôïõò
ìåôáâÜëëåé óå óêåëåôïýò ðñéí
áðü ôï ìïéñáßï ôÝëïò. ÖÜñìáêá
äåí õðÜñ÷ïõí ãéá ôç öïâåñÞ
áõôÞ “áóèÝíåéá”. Ôá èåñáðåõôéêÜ ìÝóá åßíáé ôá áãáèÜ
ôçò ãçò ðïõ, óå ðïëëÝò ÷þñåò,
êõñßùò óôçí ÁìåñéêÞ, üôáí åßíáé
õðåñðáñáãùãÞ êáßãïíôáé Þ
ðåôéïýíôáé óôéò ÷ùìáôåñÝò ãéá
íá êñáôéÝôáé øçëÜ ç ôéìÞ ôïõò.
Ï Üôõðïò éüò ôçò ðíåõìïíßáò êáé ôá ëéãüôåñï åðéêßíäõíá êáé èáíáôçöüñá ìéêñüâéá êé
üëåò ïé áóèÝíåéåò êáé ôá êáêÜ
ðïõ áðïäåêáôßæïõí - ðñéí ôçí
þñá ôïõ - ôïí ðëçèõóìü ôçò
ãçò äåí åßíáé èåüóôáëôá, üðùò
õðïóôçñßæïõí ïñéóìÝíïé áíôéðñüóùðïé ôïõ ïõñÜíéïõ ðáôÝñá, ïýôå åîùãÞéíá, ïýôå åñãáóôçñéáêÜ ðáñáóêåõÜóìáôá.
Åßíáé ðñïúüíôá ôçò êáôñáêýëáò êáé ôïõ îåðåóìïý ôïõ
áíèñþðïõ ðïõ ðáñáâáßíåé
êáèçìåñéíÜ ôïõò ðÜíóïöïõò
íüìïõò ôçò ìÜíáò öýóçò Þ ðïõ
äéáâéþíåé óå óõíèÞêåò åó÷Üôçò
åîáèëßùóçò êáé áìÜèåéáò áäéáöïñþíôáò Þ áãíïþíôáò êáé
ôïõò ðéï óôïé÷åéþäåéò êáíüíåò
õãéåéíÞò.
(Αναδημοσιεύεται από έκδοση
Αυγούστου/ 2003 του Π. Βήματος).
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

Επίλυση εργασιακής διαφοράς

Επιλύθηκε μια μακροχρόνια
διαφορά μεταξύ της κυβέρνησης της
Νότιας Αυστραλίας και της ένωσης
εργαζομένων στα ασθενοφόρα.
Τα δύο μέρη συζητούσαν το θέμα
με τη διαιτησία του Δικαστηρίου
Απασχόλησης της Νότιας Αυστραλίας
για πάνω από ένα χρόνο.
Πρόσφατα, η κυβέρνηση συμφώνησε να παράσχει επιπλέον 74 άτομα
παραϊατρικού προσωπικού σε αντάλλαγμα να τερματιστεί η βιομηχανική
δράση της ένωσης εργαζομένων του
κλάδου.
Το σωματείο ζητούσε τον διορισμό
300 επιπλέον εργαζομένων στους δρόμους.
Ο Πολιτεακός Γραμματέας της
Ενωσης Εργαζομένων στα Ασθενοφόρα, Phil Palmer δήλωσε ότι γραπτά
μηνύματα σε ασθενοφόρα που διαμαρτύρονται για συνωστισμό και καθυστερήσεις των ασθενοφόρων στις πρώτες
βοήθειες όπως και για τις ελλείψεις προσωπικού και οχημάτων θα συνεχιστούν.
“Λέμε ότι τα γραπτά μηνύματα δεν
είναι βιομηχανική δράση”, δήλωσε ο κ.
Palmer.
“Ο νόμος για την δίκαιη εργασία
καθορίζει τη βιομηχανική δράση και το
γράψιμο συνθημάτων δεν θεωρείται
βιομηχανική δράση.
“Θα πούμε λοιπόν στα μέλη μας, να
συνεχίσουν να γράφουν τα μηνύματά
τους”, είπε..
Ο Θησαυροφύλακας Ρομπ Λούκας
είπε ότι 24 από τα 74 νέα άτομα
προσωπικού θα διατεθούν σε επαρχιακά
κέντρα, συμπεριλαμβανομένων των Port
Augusta, Whyalla και Ceduna.

Συνεχίζεται η κρίση
στις πρώτες βοήθειες

Ένας πατέρας από την Αδελαΐδα
μίλησε για τις στιγμές αγωνίας που
έζησε αφού χρειάστηκαν δύο ώρες για
να φτάσει ένα ασθενοφόρο όταν ο γιος
του είχε επιληπτική κρίση την Τετάρτη,
καθώς το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης της Νότιας
Αυστραλίας υπόκειται σε μεγάλη ζήτηση.
Ο ακροατής του ραδιόφωνου του
ABC Geoff τηλεφώνησε να πει ότι
ο γιος του είχε κατάσχεση τριών έως
τεσσάρων λεπτών στο σχολείο στις 10
το πρωί - την ίδια στιγμή που κλήθηκε
ασθενοφόρο - αλλά δεν έφτασε μέχρι τις
12 το μεσημέρι.
Με το ασθενοφόρο να καθυστερεί,
έφυγε από τη δουλειά για να πάει στο
σχολείο μια ώρα αργότερα.
Στη συνέχεια κάλεσε μετά από 90
λεπτά για να ρωτήσει πού ήταν το
ασθενοφόρο, αλλά του είπαν ότι δεν είχε
ξεκινήσει ακόμη.
Ρώτησε αν θα ήταν καλύτερα
να οδηγήσει ο ίδιος το γιο του στο
νοσοκομείο, αλλά αποφάσισε να μην
το πράξει, για την περίπτωση που κάτι
πήγαινε στραβά στο αυτοκίνητο.
Είπε ότι η καθυστέρηση ήταν «πολύ
απογοητευτική» γι’ αυτόν και απογοητευτική για τους παραϊατρικούς που
έφτασαν επίσης.
“Το προσωπικό ασθενοφόρων ήταν
πολύ εντάξει, αλλά ήταν πραγματικά
απογοητευμένοι”, είπε.
“Δεν υπήρχαν διαθέσιμα ασθενοφόρα.”
Χθες το απόγευμα, όλα τα μεγάλα
τμήματα πρώτων βοηθειων της Αδελαΐδας βρίσκονταν σε κατάσταση
“Λευκου Κωδικού”, που σημαίνει ότι ήταν
όλα υπερπλήρη.
Σε ένα στάδιο, 37 ασθενοφόρα
βρίσκονταν σε αναμονή έξω από τα
νοσοκομεία, σύμφωνα με την ένωση
εργαζομένων ασθενοφόρων.

Συνεργεία για απάτη

Ένας διευθυντής σωφρονιστικού
ιδρύματος και ένας γυψαδόρος έχουν
παραπεμφθεί σε δίκη κατηγορούμενοι
για συμπαιγνία για διαφθορά της
διαδικασίας προσφοράς και προμήθειας
για εργασίες σε μια φυλακή της Αδελαΐδας.

Ο Paul Andrew Robinson και ο
Matthew Laurie Patzel δήλωσαν
στο Δικαστήριο της Αδελαΐδας ότι δεν
ήταν ένοχοι για περισσότερες από 20
κατηγορίες - σύμφωνα με τις οποίες
δημόσιος αξιωματούχος που χρησιμοποίησε τη θέση του για να εξασφαλίσει
όφελος.
Οι ισχυρισμοί προέρχονται από
έρευνα του Ανεξάρτητου Επιτρόπου
κατά της Διαφθοράς (ICAC) του κράτους
για την προγραμματισμένη αναβάθμιση
ύψους $150 εκατομμυρίων δολαρίων
της Φυλακής Yatala - της μεγαλύτερης
φυλακής της πολιτείας - στα βόρεια της
Αδελαΐδας.
Ο κ. Robinson, ανώτερος διευθυντής στο Τμήμα Διορθωτικών Υπηρεσιών και ο κ. Patzel, ιδιοκτήτης επιχείρησης σοβατίσματος από το Mount
Gambier στα νοτιοανατολικά της Νότιας
Αυστραλίας, φέρονται να έχουν συνεργαστεί για να καταστρέψουν τη διαδικασία υποβολής προσφορών και προμηθειών για να επωφεληθούν οικονομικά
μεταξύ Ιουνίου 2018 και Ιουλίου 2019.
Η υπόθεση θα επανέλθει στο Περιφερειακό Δικαστήριο τον Αύγουστο.

Τραγικός θάνατος
13χρονου αγοριού

Δύο αγόρια έχουν μείνει «ψυχικά
τραυματισμένα» μετά το θάνατο του
φίλου τους, ενός 13χρονου αγοριού, το
οποίο σκοτώθηκε όταν ο κάδος σκουπιδιών στον οποίο βρισκόταν αδειάστηκε
από ένα φορτηγό στο Πορτ Λίνκολν.
Το αγόρι κοιμόταν σε ένα βιομηχανικό κάδο σκουπιδιών στην επαρχιακή πόλη Port Lincoln της Νότιας
Αυστραλίας, όταν αδειάστηκε εντός
του φορτηγού νωρίς τα χαράματα της
περασμένης Τρίτης.
Η αστυνομία της ΝΑ είπε ότι άλλα
δύο αγόρια, ηλικίας 11 και 12 ετών, ήταν
επίσης στον κάδο, αλλά ένα από αυτά
κατάφερε να πηδήξει έξω.
Το άλλο 13χρονο αγόρι που κατέληξε
στο φορτηγό υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και πέθανε στη σκηνή είπε η
αστυνομία.

ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Χειροπρακτικός
στη φυλακή

Ενας χειροπρακτικός από την Αδελαΐδα που φυλακίστηκε επειδή είχε
βιντεοσκοπήσει άσεμνα εκατοντάδες
γυναίκες πελάτισσες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχει παραδεχτεί κι
άλλες κατηγορίες εκμετάλλευσης ανηλίκων.
Ο Peter Wayne Snodgrass ομολόγησε ενοχή για δύο κατηγορίες κατοχής
υλικού εκμετάλλευσης παιδιών στο
Δικαστήριο της Αδελαΐδας την Τετάρτη.
Τα αδικήματα χρονολογούνται από το
2017 στο Crafers West.
Ο Snodgrass θα αντιμετωπίσει το
περιφερειακό δικαστήριο της Νότιας
Αυστραλίας τον Ιούνιο.
Ο 53χρονος εκτίει επί του παρόντος
ποινή φυλάκισης 10 ετών για 216
κατηγορίες άσεμνων βιντεογραφήσεων
και παραγωγής υλικού εκμετάλλευσης
ανηλίκων.
Τα θύματά του ήταν ηλικίας μεταξύ
11 και 60 ετών όταν έγιναν τα αδικήματα.
Για αυτές τις κατηγοριες ο Snodgrass
έκρυψε κάμερες μέσα σε στυλούς
και σε ένα ηλεκτρονικό ραδιόφωνο
που τοποθέτησε σε αποδυτήρια για
να βιντεογραφεί κρυφά γυναίκες
πελάτισσες την ώρα που γδύνονταν,
για ακτινογραφίες στην κλινική του στο
Rostrevor στα ανατολικά της Αδελαΐδας.
Εκείνη την εποχή, το Επαρχιακό
Δικαστήριο άκουσε ότι η παράνομη
δραστηριότητα του Σνόντγκρας ξεκίνησε
το 2010 και συνέχισε να φωτογραφίζει
γυναίκες για να ικανοποιεί τα γούστα
του, αφού σύμφωνα με το δικηγόρο
του η γυναίκα του πέθανε από καρκίνο,
αλλά δεν είχε σεξουαλική έλξη σε νεαρά
κορίτσια.
Κατά την καταδίκη του Snodgrass
σε περίοδο μη αναστολής για οκτώ
χρόνια για αυτό το αδίκημα, η δικαστής
Anne Bampton είπε ότι ο Snodgrass είχε
«παραβιάσει τα επαγγελματικά και ηθικά
όρια και τα ανυποψίαστα θύματα έχουν
τραυματιστεί» μαθαίνοντας τι έχει κάνει.
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Το ζήτημα του
ανοίγματος των συνόρων

Η κύβέρνηση του Σκοτ πληρωμών της Αυστραλίας και
Μόρισον με την κατάθεση του την κατέστησε δυνατή να λάβει
πρόσφατου προϋπολογισμού τα απαραίτητα οικονομικά μέτρα
φαίνεται να προσανατολίζεται κατά τη διάρκεια της διεθνούς
προς μια μακροχρόνια παράταση επιδημίας του Κόβιντ-19 το
της κατάστασης κλειστών συνό- 2020-2021. Αυτή τη στιγμή
ρων προς τις άλλες χώρες του υπάρχουν κενά στις ζητήσεις
κόσμου. Η παρούσα κατάσταση εξειδικευμένου προσωπικού στον
σιδερομεταλλευμάτων
των κλειστών συνόρων προ- τομέα
στη
βορειοδυτική
τείνεται να συνεΑυστραλία. Ο περιχιστεί, τουλάχιστον,
ορισμός
μετανάμέχρι τα μέσα του
στευσης
εξειδι2022. Το σκεπτικό
κευμένου προσωτης
πολιτικής
πικού σημαίνει ότι
αυτής είναι ότι με
η βιομηχανία αυτή
αυτόν τον τρόπο
θα
αντιμετωπίσει
προστατεύονται
ελλείψεις
και
οι
πολίτες
της
πιθανόν καταστάσεις
Αυστραλίας
από
αναποτελεσματικότο
ενδεχόμενο
τητας.
ενός νέου κύματος
Του
΄Ενας
άλλος
εξάπλωσης
του
Κόβιντ-19. Το καθε- Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ τομέας που επηρεάζεται άμεσα από
στώς των κλειστών
απαγορεύσεις
συνόρων σημαίνει Drymon9@gmail.com τις
εισόδου μεταναστών
ότι δεν θα υπάρχει
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
είναι η αγροτική
κίνηση ανθρώπων,
εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, παραγωγή. Οι αυστραλοί φαραπό την Αυστραλία προς το μαδόροι εξαρτώνται από τους
εξωτερικό και από χώρες του ξένους εποχιακούς εργάτες και
εξωτερικού προς την Αυστραλία. φοιτητές που έρχονται στην
Δεν θα υπάρχουν αναχωρήσεις, Αυστραλία και δέχονται να
εργαστούν στη συγκομοιδή
ούτε αφίξεις.
Ο προϋπολογισμός είναι φρούτων και να κάνουν εργασίες
βραχυπρόθεσμα προσανατο- που οι αυστραλοί εργαζόμενοι
λισμένος με το μάτι στις προ- δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν,
σεχείς εκλογές που μπορεί να ιδιαίτερα με τις ισχύουσες
γίνουν οποιαδήποτε Σάββατο συνθήκες και πληρωμές. Η
μεταξύ του Αυγούστου του έλλειψη των εποχιακών αυτών
2021 και Απριλίου του 2022. Οι εργατικών χεριών θα σημάνει
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η λιγότερα και ακριβότερα φρούτα
πλειοψηφία των Αυστραλών δεν και αγροτικά προϊόντα για το
επιθυμεί το γρήγορο άνοιγμα των αυστραλιανό καταναλωτικό κοινό
συνόρων και ο πρωθυπουργός και πιθανόν και τις εξαγωγές της
Σκοτ Μόρισον που το πρώτιστο Αυστραλίας.
μέλημά του είναι η επανεκλογή
Οι απαγορεύσεις ταξιδιών
του Συνασπισμού, δέχεται το και μετανάστευσης επηρεάζουν
καθεστώς των κλειστών συνόρων επίσης τον νοσηλευτικό τομέα
να συνεχιστεί για μακρότερο με
ελλείψεις
νοσηλευτικού
διάστημα.
προσωπικού, τον τουρισμό και
Η πολιτική των κλειστών την εκπαίδευση. Οι επισκέψεις
συνόρων, όμως, προβλέπεται τουριστών έχουν σταματήσει
να έχει μακροχρόνιες συνέπειες και η τουριστική βιομηχανία
για την οικονομική ανάρρωση της χώρας και οι αυστραλιανές
και ανάπτυξη της χώρας. Ο αερογραμμές που εξαρτώνται
περιορισμός των διεθνών μετα- από εξωτερικούς τουρίστες
κινήσεων προς την Αυστραλία κινδυνεύουν να καταρεύσουν.
σημαίνει παντελή κατάργηση Τα αυστραλιανά πανεπιστήμια
της μετανάστευσης και το 2021 έχουν παραμεληθεί από τους
αναμένεται να είναι η πρώτη προϋπολογισμούς της Ομοχρονιά μετά το 1916 -για σπονδιακής
κυβέρνησης,
περισσότερο από 100 χρόνια-, αντιμετωπίζουν
πρωτοφανή
που θα σημειώσει αρνητικό κρίση και προβαίνουν σε συχνές
αριθμό άφιξης νέων μεταναστών, απολύσεις προσωπικού. Οι
δηλαδή
μικρότερο
αριθμό ξένοι φοιτητές αποτελούσαν
αφικνουμένων μεταναστών από τα τελευταία 20 χρόνια αίμα
εκείνους που εγκαταλείπουν τη ζωής για τα αυστραλιανά πανεχώρα. Αυτό σημαίνει εμφάνιση πιστήμια και για την αυστραλιανή
πιεστικών
ελλείψεων
εξειοικονομία μια από τις κυριότερες
δικευμένου εργατικού δυναμικού σε πολλούς τομείς της πηγές εσόδων και εξωτερικού
Αυστραλιανής
οικονομίας, συναλλάγματος. Η έλλειψη αυτού
ιδιαίτερα στην εξόρυξη ορυκτών του εξωτερικού συναλλάγματος
και εσόδων κινδυνεύει να
και σιδερομεταλλευμάτων.
Η βιομηχανία σιδερομεταλ- οδηγήσει τα πανεπιστήμια σε
λευμάτων της βορειοδυτικής ασφυξία και να περιορίζει τις
Αυστραλίας, αυτή τη στιγμή, λόγω δυνατότητες της Αυστραλιανής
της ανάκαμψης της Κινεζικής οικονομίας. ΄Ηδη η κυβέρνηση
οικονομίας, της αύξησης της σχεδιάζει να επιτρέψει την είσοδο
ζήτησής τους και της αύξησης φοιτητικών ομάδων από το τέλος
της διεθνούς τιμής τους, με $230 του 2021.
Οι περιορισμοί της μετααμερικανικά δολάρια τον τόνο,
βρίσκεται σε περίοδο ακμής. Τα νάστευσης θα έχουν τις συνέπειές
σιδερομεταλλεύματα αποτελούν τους και στις προοπτικές του
σήμερα το πρώτο εξαγώγιμο Αυστριανού πληθυσμού. Ο
προϊόν της Αυστραλίας. Η εξα- αυστραλιανός πληθυσμός αναγωγή του μεταλλεύματος αυτού μένεται στο τέλος του 2022
διέσωσε το ισοζύγιο εξωτερικών να είναι 25.880.000 αντί των

26.890. 000 που προβλεπόταν
προηγουμένως.
Η παραμέληση του τουρισμού, των πανεπιστημίων και
της εισαγωγής εξειδικευμένου
προσωπικού θα έχει επιπτώσεις
στη γρήγορη και εξισορροπημένη
ανάπτυξη της Αυστραλιανής
οικονομίας. Η ανάπτυξη στην
Κίνα για φέτος προβλέπεται να
φτάσει στα 8.5%, στην Αμερική
6.5% και στην Ευρωπαϊκή
΄Ενωση 6.5% μετά τη μείωση του
6.5% της περασμένης χρονιάς.
Χωρίς την ανάπτυξη του τομέα
του Αυστραλιανού τουρισμού δεν
θα υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη.
Η πανδημία του Κόβιντ-19
δεν πρόκειται να εξαφονιστεί από
τη γη για μερικά χρόνια ακόμη
αλλά οι χώρες θα πρέπει να
μάθουν να ζουν μαζί του με τη
λήψη των απαραίτητων μέτρων.
Οι χώρες της Ευρώπης, που
το γνωρίζουν αυτό, ανοίγουν τα
σύνορά τους για να βελτιώσουν
τις οικονομίες τους. Το ίδιο, με
διάφορα κριτήρια θα έπρεπε
να κάνει και η Αυστραλία. Ποια
μπορεί να είναι αυτά τα κριτήρια;
Ο ευρύς εμβολιασμός του
Αυστραλιανού πληθυσμού και
ένα σωστό σύστημα καραντίνας.
Η κυβέρνηση Μόρισον έχει
αποτύχει και στους δυο αυτούς
τομείς. Ενώ αρχικά διεκήρυττε
ότι μέχρι το Μάρτη θα είχαν
εμβολιαστεί 4 εκατομμύρια
του πληθυσμού, μέχρι σήμερα
οι εμβολιασμοί κινούνται με
βήματα χελώνας και αποκλείεται
με αυτούς τους ρυθμούς να
εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος
από το σχεδιαζόμενο ποσοστό
του πληθυσμού μέχρι το 2022.
Αν και η Ομοσποσπονδιακή
κυβέρνηση υποχρεώνεται από
το σύνταγμα να δημιουργήσει
υπηρεσίες καραντίνας αφέθηκε
στις πολιτειακές κυβερνήσεις
να κάνουν κάτι τέτοιο σε
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις,
με δυσμενή αποτελέσματα, ενώ
χιλιάδες Αυστραλοί έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό.
Πολύς κόσμος θέλει να
ταξιδέψει στο εξωτερικό για
οικογενειακούς, επαγγελματικούς
και τουριστικούς λόγους και
εφόσον οι άνθρωποι εκπληρούν
το κριτήριο του εμβολιασμού η
κυβέρνηση δεν θα πρέπει να
τους κρατάει αποκλεισμένους
στην Αυστραλία. Μέχρι σήμερα,
τα σύνορα της Αυστραλίας έχουν
ανοίξει για τη Νέα Ζηλανδία. Το
πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε
να επεκταθεί και σε άλλες χώρες
που τηρούν τα κριτήρια της
Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας,
δηλαδή
εμβολιασμούς
και
εγκαταστάσεις καραντίνας. Η
κυβέρνηση, όμως, απλώς ακολουθεί τις δημοσκοπήσεις, στερείται ενός σχεδίου και διστάζει
να αναλάβει ευθύνες και να δείξει
ηγεσία. Μέχρι σήμερα, στερείται
ενός φιλόδοξου προγράμματος
και καθαρά κινείται από
βραχθπρόθεσμους πολιτικούς
στόχους.
(Ο Δρ Χρήστος Ν. Φίφης
είναι επίτιμος ερευνητής στη
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου La Trobe)

Στα 3,5 εκατομμύρια οι θάνατοι από κορωνοϊό διεθνώς

Στα 166.486.326 ανέρχονται
τα
περιστατικά
κορωνοϊού
διεθνώς και στα 3.457.851 οι
θάνατοι, με βάση την τελευταία
καταμέτρηση του Worldometers.
Υπολογίζεται ότι 147.242.961
άνθρωποι έχουν αποθεραπευτεί
από τη νόσο.
Από τα ενεργά περιστατικά,
δηλαδή
15.785.514,
τα

15.687.384 (99,4%) έχουν ήπια
συμπτωματολογία ενώ 98,130
(0,6%) παρουσιάζουν σοβαρά ή
κρίσιμα συμπτώματα.
Στις ΗΠΑ τα περιστατικά
καταμετρώνται στα 33.862.398
και στις 603.408 οι θάνατοι, στην
Ινδία οι συνολικές μολύνσεις είναι
26.289.290 και οι θάνατοι στις
295.525. Το τελευταίο 24ωρο τα

καταγεγραμμένα νέα περιστατικά
στη χώρα είναι 4.221.
Η Βραζιλία δήλωσε ως τώρα
15.976.156 περιστατικά και
446.527 θανάτους και η Γαλλία
5.581.351 και 108.437 θανάτους.
Στην Τουρκία υπολογίζεται ότι τα
περιστατικά είναι 5.169.951 και
ότι 45.840 άνθρωποι απεβίωσαν
εξαιτίας της ασθένειας.

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
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Θετικοί οι μισοί επιβάτες
σε πτήση από Ινδία προς
Αυστραλία

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ξέσπασμα Αυστραλής αθλήτριας
“ Π ώ ς ν α ε κ π ρ ο σ ωπ ή σ ω
μια χώρα που δεν εκπροσωπεί
εμένα;” Η απουσία πολυπολιτισμικότητας από τις φωτογραφίες της Ολυμπιακής Επιτροπής της Αυστραλίας έφερε την
οργή της Λιζ Καμπέιτζ.
Αναστάτωση έχει προκληθεί
τις τελευταίες ώρες στην
αθλητική ζωή της Αυστραλίας,
με την Λιζ Καμπέιτζ να σχολιάζει
αρνητικά τις φωτογραφίες της
Ολυμπιακής Επιτροπής της
χώρας.
Η 30χρονη μπασκεμπολίστρια
α π ε ι λ ε ί ν α μ πο ϊ κοτά ρ ε ι τ η
συμμετοχή της στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο, καθώς υπάρχει απουσία
πολυπολιτισμικότητας, σύμφωνα
με τα λεγόμενά της.
Στ η ν ε π ί μ α χ η φ ωτο γ ρ α φία, εμφανίζονται Αυστραλοί
Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες, χωρίς να υπάρχει
κανένας άλλου χρώματος, πέραν
του λευκού. Η Καμπέιτζ είναι
γεννημένη στο Λονδίνο από
Νιγηριανό πατέρα και Αυστραλή
μητέρα και τοποθετήθηκε μέσω
Instagram.
« Π ώ ς ν α ε κ π ρ ο σ ωπ ή σ ω
μια χώρα που δεν εκπροσωπεί
εμένα; Αυστραλία, ξύπνα.
Δεν παίζω ξανά. Μπορείτε να
αλλάξετε τα λόγια μου όπως
θέλετε. Δεν θα δουλέψω, δεν
θα μιλήσω στα Μέσα. Ακούστε
απλά. Όσοι Αυστραλοί αθλητές
μού στέλνετε μήνυμα, δεν με
νοιάζουν τα λόγια σας. Η άγνοιά
σας είναι θλιβερή και ντροπιαστική. Αισθάνομαι άσχημα
για εσάς, που δεν δείχνετε
συμπόνοια και σεβασμό, που δεν
προσπαθείτε να καταλάβετε πως
μία μαύρη γυναίκα προσπαθεί να
αναδείξει ένα τέτοιο πρόβλημα
στην χώρα».
Η αθλήτρια, που αγωνίζεται
για τους Southside Flyers στο
WΝΒΑ και κέρδισε το αργυρό με
την ομάδα της Αυστραλίας στους
Ολυμπιακούς του 2012, έχει το
ρεκόρ της λίγκας από το 2018 με
53 πόντους σε ένα ματς.

O

ταν ένας 19χρονος μάζεψε
ένα κοχύλι από παραλία
σ το Q u e e n s l a n d , δ ε ν
πέρασε από το μυαλό του ότι έθετε
σε κίνδυνο τη ζωή του. Ο νεαρός
που δηλώνει συλλέκτης κοχυλιών,
νόμιζε πως το κοχύλι που μάζεψε
ήταν άδειο και το τράβηξε βίντεο,
αναρτώντας το στη συνέχεια στον
λογαριασμό του στο Tik Tok. Όπως
αναφέρει στο βίντεο, διαπίστωσε
ότι το κοχύλι δεν ήταν άδειο, καθώς
περιείχε ένα ζωντανό σαλιγκάρικώνο (cone snail), ένα είδος που
βρίσκεται στον κατάλογο με τα πιο
δηλητηριώδη πλάσματα στη Γη! Ο
ίδιος μας είπε: «Πριν από 9 μήνες,
παραλίγο να πεθάνω στην παραλία.
Βρήκα ένα ζωντανό σαλιγκάρι-κώνο.
Το ζώο αυτό θα μπορούσε να με
σκοτώσει σε λιγότερο από 9 λεπτά.
Νόμιζα πως ήταν άδειο. Παρακαλώ,
μην μαζεύετε σαλιγκάρια-κώνους
χωρίς γάντια. Το σαλιγκάρι αυτό
βρίσκεται στον κατάλογο με τα πιο
θανατηφόρα πλάσματα στην Γη και
για την ακρίβεια είναι στην 4η θέση».
κυβέρνηση της Αυστραλίας
αποφάσισε να ενισχύσει
την εγχώρια αγορά των
videogames, ανακοινώνοντας πως
μειώνει τους φόρους για τα game
studios που έχουν την έδρα τους
εδώ. Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε
θα υποστηρίξει τις εταιρείες με
μείωση φόρων 30%, έτσι ώστε να
συμμετέχουν ακόμη περισσότερο
στην οικονομία της χώρας και
να δημιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας. Είναι η πρώτη σχετική

Η

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Προμήθεια αρμάτων μάχης από τις ΗΠΑ

Όπως ανακοινώθηκε από
το υπουργείο Εξωτερικών των
ΗΠΑ, ενέκρινε πιθανή πώληση
ύψους 1,68 δισεκατομμυρίων
δολαρίων μέσω του προγράμματος Στρατιωτικών Πωλήσεων
Εξωτερικού (Foreign Military
Sale – FMS) για βαρέως
θωρακισμένα συστήματα μάχης,
καθώς και συναφούς εξοπλισμού και υπηρεσιών προς
την Αυστραλία.
Ήδη, από τις 29 Απριλίου
η αμερικανική Υπηρεσία Αμυντικής Συνργασίας και Ασφάλειας (DSCA) είχε ανακοινώσει
πως η Αυστραλία ζήτησε να
αγοράσει, ανάμεσα σε άλλα,
160 άρματα μάχης M1A1 και
122 κινητήρες AGT1500 από
τα αποθέματα του Στρατού των
ΗΠΑ. Από αυτά θα αξιοποιήσει
7 5 ά ρ μ α τα M 1 A 2 S E P v 3
Abrams, 29 Τεθωρακισμένα
Οχήματα Μηχανικού για
διάνοιξη ρηγμάτων M1150, 18

συστήματα Γεφυρών Εφόδου
M1074 και 6 Τεθωρακισμένα
Οχήματα Περισυλλογής M88A2
Hercules. Συνολικά, αναφέρονται 128 οχήματα με τα
υπόλοιπα 32 να προορίζονται
πιθανότατα για προσπορισμό
ανταλλακτικών.
Στη συμφωνία, που απαιτεί ακόμα την έγκριση του
αμερικανικού Κογκρέσου,
περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη ενός μοναδικού πακέτου
θ ω ρ ά κ ι σ η ς , Κ ο ι ν ο ί Τη λ ε χειριζόμενοι Σταθμοί Οπλισμού
Χαμηλού Προφίλ (CROWSLP), περισκόπια οδήγησης
ενισχυμένης παρατήρησης,
εξοπλισμός αποστολής, εξοπλισμός υποστήριξης εδάφους,
ανταλλακτικά συστημάτων και
κινητήρων, τεχνικά δεδομένα,
εγχειρίδια, κ.λπ.
Τα άρματα μάχης M1A2
SEPv3 θα αντικαταστήσουν
τον υπάρχοντα στόλο αρμάτων

M1A1 SA του Αυστραλιανού
Στρατού Ξηράς (χωρίς να
γίνουν αλλαγές στο οργανόγραμμα επιχειρησιακής σύνθεσης του Βασιλικού Αυστραλιανού Σώματος Τεθωρακισμένων), ενώ τα επιπλέον
οχήματα M88A2 θα παρέχουν
“υπηρεσίες αλλαγής υποσυστημάτων και περισυλλογής
οχημάτων μάχης” για τον στόλο
αυστραλιανών τεθωρακισμένων,
όπως ανακοίνωσε η DSCA. Ο
Στρατός Ξηράς της Αυστραλίας
επιχειρεί σήμερα με 59 άρματα
μάχης Μ1Α1 Abrams που
αντικατέστησαν από το 2007
τον στόλο αρμάτων Leopard-1
AS1. Η Αυστραλία έχει εξετάσει
στο παρελθόν την αύξηση
του αριθμού τους στα 90 και
την αναβάθμισή τους στο επίπεδο Μ1A2C στο πλαίσιο του
προγράμματος LAND 907
Phase 2.

Ηλιακή ενέργεια από αεροδρόμια

Νέα έρευνα έδειξε πως
τα κρατικά αεροδρόμια της
Αυστραλίας θα μπορούσαν να
παράξουν επαρκή ηλεκτρισμό
γ ι α τ η ν τ ρ ο φ ο δ ότ η σ η μ ε
ρεύμα 136.000 σπιτιών, εάν
υπήρχαν μεγάλης κλίμακας
εγκαταστάσεις ηλιακών συλλεκτών στις στέγες τους. Ερευνητές στο RMIT University
σύγκριναν τον ηλεκτρισμό που
παράγεται από τους οικιακούς
ηλεκτρικούς συλλέκτες σε μια
περιφερειακή πόλη με την πιθανή παραγωγή «πράσινης»
ενέργειας σε 21 αεροδρόμια.
Όπως διαπίστωσαν, εάν υπήρχαν εγκατεστημένοι μεγάλης
κλίμακας συλλέκτες, θα παραγόταν 10 φορές περισσότερος
ηλεκτρισμός από ό,τι από τα
17.000 οικιακά πάνελ της
πόλης, αποφεύγοντας παράλληλα την παραγωγή 151,6
κιλοτόνων αερίων θερμοκηπίου
ετησίως.
Η ερευνήτρια Τσαΐν Σουν
είπε πως η ανάλυση επιδεικνύει

την αξία του να εστιάζονται οι
προσπάθειες περί ανανεώσιμης
ενέργειας σε μεγάλα, κεντρικού
σχεδιασμού ηλιακά συστήματα
σε στέγες. «Δεν μπορούμε
να βασιζόμαστε σε μικρούς
οικιακούς ηλιακούς συλλέκτες
για να φτάσουμε σε μια οικονομία μηδενικών ρύπων, μα η
εγκατάσταση μεγάλων πάνελ σε
τοποθεσίες όπως αεροδρόμια
θα μας έφερνε πολύ πιο κοντά»
όπως τόνισε.
«Τα αεροδρόμια έχουν πολύ
καλή έκθεση στον ήλιο επειδή
δεν σκιάζονται από ψηλά κτίρια
ή δέντρα, κάτι που τα καθιστά
ιδανικά για τη συλλογή της
ενέργειας του ήλιου» είπε η
ίδια, προσθέτοντας πως η
Αυστραλία αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση, ωστόσο οι δυνατότητες ηλιακής ενέργειάς της
δεν αξιοποιούνται κατάλληλα.
Γι α το υ ς σ κοπο ύ ς τ η ς
έρευνας, η οποία δημοσιεύτηκε
στο The Journal of Building
Engineering, οι ερευνητές

υπολόγισαν την ηλιακή
ενέργεια που παρήχθη από
17.000 οικιακά πάνελ στο
Μπέντιγκο της Βικτώρια σε
διάστημα ενός έτους. Στη
συνέχεια χαρτογράφησαν τα
κτίρια σε κάθε ομοσπονδιακό
αεροδρόμιο, εξαιρουμένων
κτισμάτων όπως θόλοι, κάποια
υπόστεγα κ.α., και εντόπισαν
2,61 τετραγωνικά χιλιόμετρα
χώρου στεγών που μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί. Έπειτα
βρήκαν τις βέλτιστες δυνατές
κλίσεις για τους συλλέκτες σε
κάθε αεροδρόμιο, ώστε να
βελτιστοποιηθούν οι αποδόσεις.
Τις μεγαλύτερες δυνατότητες
παραγωγής ενέργειας είχε το
αεροδρόμιο του Περθ, ενώ
υψηλές ήταν και αυτές του
αεροδρομίου της Μελβούρνης.
Παράλληλα, η Σουν τόνισε
ότι σημαντικές θα ήταν και
οι δυνατότητες παραγωγής
των ιδιωτικής ιδιοκτησίας
αεροδρομίων, που ξεπερνούν
τα 150.

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν σχεδόν οι μισοί
από τους 150 επιβάτες που είχαν κλείσει εισιτήριο για
να επιβιβαστούν στην πρώτη πτήση επαναπατρισμού
από την Ινδία στην Αυστραλία, σύμφωνα με μια
αυστραλιανή κυβερνητική πηγή.
Τα διαγνωστικά τεστ βγήκαν θετικά για τουλάχιστον
40 επιβάτες ή για περίπου το 26% του συνόλου -είπε
η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί γιατί δεν έχει
άδεια για να κάνει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσηςπολύ υψηλότερο ποσοστό από το 3,5% που ήταν τον
Μάρτιο. Μέχρι αργά το μεσημέρι τα αυστραλιανά μέσα
ενημέρωσης μετέδιδαν ότι ο αριθμός των μολυσμένων
επιβατών αυξανόταν με τα δίκτυα 9News και Sky να
μεταδίδουν ότι υπάρχουν 48 επιβάτες θετικοί στον ιό
και περίπου 25 στενές επαφές τους.
Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών και
Εμπορίου δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα για σχόλιο
από το Reuters. Η Qantas, η οποία πραγματοποιεί τις
πτήσεις για λογαριασμό του υπουργείου, παρέπεμψε
τα ερωτήματα στην κυβέρνηση. Δεν είναι ακόμη
σαφές αν οι αρχές έχουν κατάλογο αναμονής για τους
υπόλοιπους από τους σχεδόν 9.000 Αυστραλούς και
μόνιμους κατοίκους της χώρας που επιθυμούν να
επιστρέψουν στην πατρίδα τους από την Ινδία η οποία
πλήττεται βαριά από την πανδημία.
Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, το υπουργείο
προσπαθεί να διευκολύνει άλλους επιβάτες αλλά αυτό
καθίσταται δύσκολο καθώς απαιτούνται δύο αρνητικά
τεστ για να δοθεί άδεια επιβίβασης. Κατά τις τρεις
τελευταίες εβδομάδες η Ινδία αναφέρει περισσότερα
από 300.000 νέα κρούσματα κορονοϊού καθημερινά
επιβαρύνοντας υπερβολικά το σύστημα υγείας.
Αντίθετα, οι προσπάθειες της Αυστραλίας να περιορίσει
την πανδημία την έχουν κατατάξει ανάμεσα στις πιο
επιτυχημένες στον κόσμο με μόλις πάνω από 29.950
μολύνσεις και 910 θανάτους από τον Μάρτιο του 2020.
Στρατιωτικό αεροσκάφος αναχώρησε πρόσφατα
από την Αυστραλία μεταφέροντας βοήθεια προς
την Ινδία, πρόσθεσε η πηγή. Θα επιστρέψει στην
Αυστραλία με τους πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στην
Ινδία, οι οποίοι θα πρέπει όλοι να έχουν βγει αρνητικοί
στο τεστ πριν επιβιβαστούν. Στη συνέχεια οι επιβάτες
θα κατευθυνθούν σε ένα πρώην στρατόπεδο εξόρυξης
στο Χάουαρντ Σπρίνγκς για να μπουν σε καραντίνα,
όπως ανακοίνωσε μια εκπρόσωπος του υπουργείου
Υγείας της Βόρειας Επικράτειας.
Η κυβέρνηση σκοπεύει να υπερδιπλασιάσει
την ικανότητα φιλοξενίας των εγκαταστάσεων στο
Χάουαρντ Σπρίνγκς, που βρίσκεται σε απόσταση 25
χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της πόλης Ντάργουιν, για
να δέχεται 2.000 ανθρώπους κάθε δύο εβδομάδες
αρχής γενομένης από τον Ιούνιο. Δύο ακόμη πτήσεις
επαναπατρισμού της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας
της χώρας με προορισμό την Βόρεια Επικράτεια είναι
προγραμματισμένες γι’ αυτό τον μήνα με περίπου
1.000 ανθρώπους να σχεδιάζεται να επιστρέψουν ως
το τέλος Ιουνίου.
Η Αυστραλία έκλεισε τα διεθνή σύνορά της
τον Μάρτιο του 2020 για όλους εκτός από τους
Αυστραλούς πολίτες και τους μόνιμους κατοίκους.
Οι περισσότεροι ταξιδιώτες που επιστρέφουν στη
χώρα, εκτός από εκείνους από την Νέα Ζηλανδία,
χρειάστηκε να μπουν σε καραντίνα σε ξενοδοχεία για
δύο εβδομάδες με δικά τους έξοδα, ένα μέτρο το οποίο
έχει συμβάλει στο να παραμείνει χαμηλός ο αριθμός
των κρουσμάτων.

Η Επικαιρότητα στο μικροσκόπιο
απόφαση που έχει παρθεί στη
χώρα και όλες οι εμπλεκόμενες
πλευρές την χαρακτήρισαν ιδιαίτερα
θετική εξέλιξη. Ο CEO της IGEA,
Ron Curry, σημείωσε πως «είναι
μια πολύ σημαντική κίνηση από
πλευράς της κυβέρνησης. Η εξέλιξη
αυτή θα δημιουργήσει περισσότερα
development studios, αλλά και την
απαραίτητη ώθηση στις υπάρχουσες
ομάδες για να δουλέψουν πάνω σε
νέες παραγωγές».
Κίνα καλεί χώρες-μέλη του
ΟΗΕ να μη λάβουν μέρος
σ ε ε κδ ή λω σ η υ πο σ τ ή ριξης των Ουιγούρων. To Πεκίνο
παροτρύνει τις χώρες-μέλη του
ΟΗΕ να μη λάβουν μέρος σε μία
εκδήλωση που προγραμματίζουν
να διοργανώσουν την επόμενη, η
Γερμανία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία
σχετικά με την καταπίεση των
Ουιγούρων μουσουλμάνων, αλλά και
άλλων μειονοτήτων στην Σιντζιάνγκ,
σύμφωνα με ένα σχετικό υπηρεσιακό
σημείωμα το οποίο επεξεργάστηκε
το Reuters. Είναι μία εκδήλωση
με πολιτικά κίνητρα” σημείωσε
η διπλωματική αντιπροσωπεία
της Κίνας στο ίδιο σημείωμα, που
είχε την ημερομηνία της Πέμπτης.
“ Ζ η τά μ ε α π ό τ η δ ι π λω μ α τ ι κ ή
αποστολή σας να μη λάβει μέρος σε
αυτή την εκδήλωση κατά της Κίνας”
έγραφε με το ίδιο σημείωμα. Η Κίνα
καταγγέλλει ότι οι διοργανωτές

Η

της εκδήλωσης, με τη συμμετοχή
και αρκετών άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, μαζί με την Αυστραλία και
τον Καναδά χρησιμοποιούν “τα
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ως πολιτικό εργαλείο για να
επέμβουν στα εσωτερικά ζητήματα
της Κίνας, όπως, η Σιντζιάνγκ και
να προκαλέσουν διαιρέσεις και
αναταραχή, διαταράσσοντας
την ανάπτυξης της Κίνας”. Έχουν
εμμονή με την πρόκληση αντιπαράθεσης με την Κίνα” σύμφωνα με
το ίδιο σημείωμα που ανέφερε ότι
“η προκλητική εκδήλωση μπορεί
να οδηγήσει μόνο σε κλιμάκωση
της αντιπαράθεσης. Η κινεζική
διπλωματική αντιπροσωπεία στον
ΟΗΕ επιβεβαίωσε το υπηρεσιακό
σημείωμα, αλλά και την αντίθεση
του Πεκίνου στην αναφερόμενη
εκδήλωση.
ι αρχές ανακάλυψαν μια
υπόγεια σήραγγα διαφυγής
σε μια εγκατάσταση
κράτησης στη Δυτική Αυστραλία,
η οποία ήταν μήκους 20 μέτρων
και σκάφτηκε χρησιμοποιώντας
αυτοσχέδια εργαλεία. Οι φρουροί
στο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών
σ το Yo n g a h H i l l σ τ η Δ υ τ ι κ ή
Αυστραλία ανακάλυψαν μία υπόγεια σήραγγα η οποία είχε μήκος
20 μέτρα και είχε σκαφτεί με αυτοσχέδια εργαλεία κάτω από το κελί
ενός Πολωνού κρατούμενου. Η

Ο

Αυστραλιανή Συνοριακή Μονάδα
επιβεβαίωσε την απόπειρα διαφυγής, περιγράφοντας τη σήραγγα
ως «μερικώς σκαμμένη». Όλοι
οι κρατούμενοι πέρασαν από
ανάκριση και στη συνέχεια η
υπόθεση παραπέμφθηκε στην
Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή
Αστυνομία. Η σήραγγα «ήταν
αρκετά προχωρημένη», δήλωσε ο
ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της
Αυστραλίας ABC. «Έκαναν καλή
δουλειά για αρκετούς μήνες. Ήταν
περίπου τρία μέτρα βάθος ήταν ήδη
πέρα από τους δύο εσωτερικούς
φράκτες. Άλλα πέντε μέτρα θα τους
έβγαζαν πέρα από την εξωτερική
περίμετρο του φράχτη. Ήταν μια
πολύ καλή δουλειά», δήλωσε ο Ίαν
Ρίντουλ του Συνασπισμού Δράσης
για τους Πρόσφυγες.
ιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία το Σάββατο 15/5/21, στο Σύδνεϋ
και τη Μελβούρνη διαμαρτυρόμενοι
για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον
της Λωρίδας της Γάζας, καθώς εδώ
και ημέρες μαίνονται συγκρούσεις
μεταξύ των δύο πλευρών. Στο
Σύδνεϋ διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν
έξω από το δημαρχείο της πόλης
και πραγματοποίησαν πορεία,
φωνάζοντας συνθήματα όπως
«Ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη»,
«Ελεύθερη, ελεύθερη Γάζα». Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν

Χ

εκ νέου στόχους στη Γάζα, ενώ
μαχητές της Χαμάς απάντησαν
εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον
του Ισραήλ, κατά την πέμπτη
νύχτα των συγκρούσεων. «Βλέπω
μια εξέγερση», δήλωσε ο Ουάλα
Αμπού Έιντ, ένας διαδηλωτής από
το Σύδνεϋ. «Βλέπω ανθρώπους
που δεν θα παραμείνουν σιωπηλοί,
ανθρώπους που απαντούν στην
καταπίεση και τη βία υπερασπιζόμενοι τους εαυτούς τους», πρόσθεσε. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι
έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από
τη Δευτέρα, ανάμεσά τους 32
παιδιά και 21 γυναίκες, σύμφωνα
με τις παλαιστινιακές αρχές. Οχτώ
άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο
Ισραήλ, εκ των οποίων οι έξι ήταν
πολίτες και δύο από αυτούς παιδιά.
ιένυσε με αυτοκίνητο υδρογόνου 887,5 χιλιόμετρα.
To νέο ρεκόρ πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία, σε
μια τεράστια ερημική περιοχή.
To Hyundai Nexo κατάφερε να
δημιουργήσει ένα νέο παγκόσμιο
ρεκόρ αυτονομίας αυτοκινήτου με
υδρογόνο, μιας και κατάφερε, μετά
από ένα πλήρες φουλάρισμα,
να διανύσει 887,5 χιλιόμετρα.
Το ρεκόρ έγινε στην Αυστραλία
καταρρίπτοντας το προηγούμενο
ρεκόρ που ήταν 778 χιλιόμετρα! Και
το προηγούμενο ρεκόρ είχε πραγματοποιηθεί με το ίδιο αυτοκίνητο, ένα
Hyundai Nexo. Το υδρογονοκίνητο
SUV το οδηγούμσε ένας Αυστραλός
οδηγός αγώνων ο Μπρένταν Ριβς.
Π. Σταματόπουλος

Δ
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AΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε ο Γρηγόρης Κοντογόνης

Ο Γρηγόρης Κοντογόνης
γεννήθηκε στην Καλλιθέα
Μεσσηνίας, Ελλάδα, στις 15
Μαρτίου 1933.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
της Νότιας Αυστραλίας στις 27
Απριλίου 2021. Ηταν 88 ετών.
Ο Γρηγόρης ήταν ο
αφοσιωμένος σύζυγος της
αείμνηστης Νίκης. Επίσης
ήταν πατέρας και πεθερός
του Αναστάσιου και της Μίρας
και της Ελένης και του Τζίμη
Τσακίρη.
Εγκαταλείπει τα αγαπημένα του εγγόνια Τούλα, Νίκη,
Γρηγόρη και Κατερίνα.
Ο Γρηγόρης θα λείψει
επίσης σε όλους τους φίλους
και συγγενείς σε Αυστραλία και
Ελλάδα.
Η κηδεία έγινε υπό του π.

Βασίλη στον Κοινοτικό Ναό του
Αγ. Νικολάου Θέμπαρτον.

Καλό ταξίδι Γιώργο Κοντογόνη

π. Βασίλη στον Κοινοτικό Ναό
του Αγ. Νικολάου Θέμπαρτον.

Κηδεύτηκε η Βασιλική Καπετάνου

τελέστηκε στις 28 Απριλίου
από τον Ιερό Κοινοτικό Ναό
των Αγιων Κωνσταντίνου
και Ελένης Goodwood υπό
του αιδ. πατρός Παναγιώτη
Αναγνώστου.
Ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο Centennial Park
στην Pasadena.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Καλό ταξίδι Μαρία Οικονόμου

Μία ακόμη γνωστή και
αγαπητή από όλους συμπάροικος έφυγε για πάντα από τη
ζωή στην Αδελαΐδα.
Πρόκειται για την Μαρία
Οικονόμου η οποία απεβίωσε
στις 9 Μαϊου 2021. Ηταν 90
ετών.
Η Μαρία γεννήθηκε στo
Σύδνεϋ ΝΝΟ στις 5 Ιουλίου
1930.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του αείμνηστου Στηβ. Επίσης,
αφοσιωμένη μητέρα και πεθερα
των Darcy και Leschele, James
και Melinda, Nick και Christine.
Αφήνει πίσω τα αγαπημένα
εγγονάκια της, Sebastian,
William, Alexander, Matthew,
Luke, Zoe, Lucy, Sophie και
Alex.
Επίσης ήταν η αγαπημένη
αδελφή της αείμνηστης Ευας.
O αείμνηστη Μαρία θα

Λιμενεργάτες στο Λιβόρνο της
Ιταλίας και το συνδικάτο τους, που
ανήκει στην ιταλική Ένωση Συνδικάτων
Βάσης (USB), αρνήθηκαν την
Παρασκευή να φορτώσουν πλοίο που
προοριζόταν να μεταφέρει όπλα στο
Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον
παλαιστινιακό λαό!
Σύμφ ωνα με πληροφ ορίες, η
απόφαση πάρθηκε όταν οι λιμενεργάτες
έμαθαν ότι το πλοίο Asiatic Island το
οποίο θα φόρτωναν με προορισμό το
λιμάνι του Άσχοντ στο Ισραήλ ήταν
γεμάτο όπλα και εκρηκτικά που θα
χρησιμοποιούνταν για να σκοτώσουν
Παλαιστίνιους, ενώ το συνδικάτο
ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει σε
καμιά ναυτιλιακή αποστολή εξοπλισμού
προς το Ισραήλ.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Για όλους τους
Κυπρίους

Το δ ι α β α τ ή ρ ι ο τ η ς Κ υ π ρ ι α κ ή ς
Δημοκρατίας είναι ατομικό δικαίωμα
του κάθε Τ/κ «και όχι χάρη στον
Αναστασιάδη», ανέφερε ο Τουφάν
Ερχιουρμάν, πρόεδρος του
το υ ρ κο κ υ π ρ ι α κο ύ κό μ μ α το ς Ρ Τ Κ ,
προσθέτοντας ότι «είναι κοινοτικό
δικαίωμα των Τ/κ να μοιράζονται την
κυριαρχία τους με βάση την πολιτική
ισότητα στην ομοσπονδία που θα
δημιουργηθεί. Ούτε και αυτό είναι χάρη
στον Αναστασιάδη».
«Είμαστε σε μια περίοδο που η ήρα
έχει μπερδευτεί με το σιτάρι για τα καλά!»

AΔΕΛΑΙΔΑ

Μια ακόμη συμπάροικος
εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις
14 Απριλίου 2021 σε ηλικία 93
ετών.
Πρόκειται για την Βασιλική
Καπετάνου η οποία γεννήθηκε στην Λυρκεία Αργους,
Ελλάδα, στις 15 Ιανουαρίου
1928.
Ηταν η αγαπημένη μητερα
και πεθερά του Κωνσταντίνου
και της Κικής και της
Παναγιώτας και του Ανδρέα.
Επίσης, λατρευτή γιαγιά
της Ιωάννας και του Δημήτρη,
Θεοφάνη, Πέτρου, Αλεξάνδρας
και Kevin.
Αφοσιωμένη προ-γιαγιά
του Κώστα και της Ashley,
Billy, Κώστα, Tori, Αντζελα,
Ανδρέα, Gem και Dayna.
Θα λείψει όλων των
συγγενών της στην Αυστραλία
κααι σττην Ελλάδα.
Η νεκρώσιμη ακολουθεία

ΙΤΑΛΙΑ

Αρνήθηκαν να φορτώσουν πλοίο με όπλα

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο γνωστός συμπάροικος
Γιώργος Κοντογόνης τέως
κάτοικος Αδελαίδας Νότιας
Αυστραλίας.
Ο Γιώργος γενννήθηκε στην
Καλλιθέα Μεσσηνίας, Ελλάδα,
στις 24 Φεβρουαρίου 1936.
Απεβίωσε στις 4 Μαΐου στην
Αδελαιδα σε ηλικία 85 ετών.
Ο Γιώργος ήταν ο αφοσιωμένος σύζυγος της Αλίκης.
Επίσης ήταν πατέρας και
πεθερός του Αναστάσιου και
της Λίνας και του Σταμάτη.Ηταν
λατρευτός παππούς της Σοφίας
και του Γιώργου.
Ο Γιώργος θα είναι πάντοτε
στη μνήμη των συγγενών και
φίλων του στην Αυστραλία και
στην Ελλάδα.
Η κηδεία του έγινε υπό του

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

ζει για πάντα στη μνήμη των
συγγενών και φίλων της στην
Αυστραλία και στην Ελλάδα.
Η κηδεία της Μαρίας έγινε
υπό του π. Ιωάννη Κονιδάρη
από το ναό των Παμ. Ταξιαρχών.

κατέληξε ο κ. Ερχιουρμάν, ο οποίος λίγη
ώρα μετά επανήλθε με νέα του ανάρτηση
με αφορμή τις δηλώσεις Τατάρ για το
κυπριακό διαβατήριο που έχει και πως
θα το επιστρέψει εάν υπάρχει τρόπος να
το κάνει.
«Αυτό είναι ατομικό σας δικαίωμα,
όπως όλων σας. Εάν προσπαθείτε να του
προσδώσετε άλλο πολιτικό νόημα, γιατί
το πήρατε; Εάν δεν του προσδίδετε άλλο
νόημα και το βλέπετε ως ένα δικαίωμα,
τότε γιατί θα το επιστρέψετε;». Ούτε τροφή
είναι, ούτε λάχανα τουρσί, κατέληξε ο
Τουφάν Ερχιουρμάν.

KINA
Η μάνα του γαμπρού
αποκάλυψε πως η
νύφη είναι κόρη της!

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν νύφη,
γαμπρός και καλεσμένοι, όταν λίγο πριν
την τέλεση του γάμο στην πόλη Suzhou
της Κίνας, έγινε η μεγάλη αποκάλυψη:
Η νύφη ήταν κόρη της μητέρας του
γαμπρού!
Το απίστευτο περιστατικό συνέβη
τον περασμένο Μάρτιο, με την μητέρα
του γαμπρού να αποκαλύπτει με
δάκρυα στα μάτια πως η νύφη είναι
κόρη της και όλους να μένουν…
κόκκαλο!
Πώς φτάσαμε όμως εκεί; Η πεθερά
παρατήρησε ένα σημάδι στο χέρι της
νύφης της, όπως αναφέρουν οι Times
Now, το οποίο μαρτυρούσε πως είναι
κόρη της. Αμέσως, η γυναίκα πλησίασε
τους γονείς της νύφης και τους ρώτησε
αν είχαν υιοθετήσει την κόρη τους πριν
από 20 χρόνια.
Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν δεν
γίνονται ούτε σε ταινίες! Η οικογένεια
δυσανασχέτησε αρχικά καθώς ήταν
μυστικό, ωστόσο αποκάλυψαν στην
πεθερά πως είχαν βρει το κοριτσάκι
στην άκρη του δρόμου.

Πεθερά (δηλαδή η μητέρα) και νύφη
(δηλαδή η χαμένη κόρη) ξέσπασαν
σε δάκρυα και αγκαλιάστηκαν, με την
δεύτερη να δηλώνει πως είναι η πιο
ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της,
ακόμα και από το γάμο της!
Όμως η ιστορία έχει αίσιο τέλος,
όσο απίστευτο και αν φαίνεται. Το
ζευγάρι παντρεύτηκε κανονικά καθώς
ο γαμπρός ήταν… υιοθετημένος, οπότε
δεν είχε καμία συγγένεια με τη νύφη η
οποία βρήκε τη βιολογική της μητέρα
στο πρόσωπο της πεθεράς της.

ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ

Ξεκόλλησε το μεγαλύτερο παγόβουνο!

Ένα παγόβουνο στο μέγεθος
της μισής Κορσικής, το μεγαλύτερο
παγκοσμίως, αποκολλήθηκε από τον
παγετώνα Ronne στην Ανταρκτική,
σύμφωνα με τις εικόνες που κατέγραψε
δορυφόρος του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κοπέρνικος», ανακοίνωσε
η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία
(ESA).
Το παγόβουνο, με την ονομασία
Α-76, έχει περίπου 170 χιλιόμετρα
μήκος και 25 χιλιόμετρα πλάτος και
συνολικό εμβαδόν 4.320 τετραγωνικών
χιλιομέτρων. Αποκολλήθηκε στη
θάλασσα Ουέντελ, σύμφωνα με
χθεσινή ανακοίνωση της Υπηρεσίας.
Αρχικά το παγόβουνο εντοπίστηκε
από την «British Antarctic Survey»
(BAS), έναν βρετανικό οργανισμό
ερευνών για τις πολικές περιοχές.
Μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο
παγόβουνο ήταν το Α-23Α, το οποίο
είχε μέγεθος 3.380 τετραγωνικά
χιλιόμετρα και περιπλανιόταν στη
θάλασσα Ουέντελ, σύμφωνα με την
ESA.

ΕΛΛΑΔΑ - ΦΩΤΙΕΣ...
Εικόνες καταστροφής στην Κορινθία από την πυρκαγιά

Ανήμποροι να τα βάλουν
με την μανία της φωτιάς
ξεσπούν σε λυγμούς οι
κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας κόπους ζωής να
τυλίγονται στις φλόγες.
Όπως σημείωσε, σε
έκτακτη ενημέρωση, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, η
πυρκαγιά έκαψε πάνω από
40.000 στρέμματα δασικής
έκτασης.
Ανέφερε, επιπλέον, ότι
οι καταστροφές σε οικίες
αφορούν ως επί το πλείστον
εξοχικές ή αγροικίες απομακρυσμένες από οργανωμένους οικισμούς, τονίζοντας ότι η πλήρης καταγραφή των ζημιών είναι ήδη

σε εξέλιξη.
«Η προσπάθεια συνεχίζεται και, πιστέψτε με,
είναι τιτάνια. Είμαστε
συγκρατημένα αισιόδοξοι
ότι στη διάρκεια της μέρας
και με τη σταδιακή βελτίωση
των καιρικών συνθηκών που
αναμένουμε, η πυρκαγιά
θα οριοθετηθεί, ενώ όλες
οι δυνάμεις μας, σε κάθε
περίπτωση, θα παραμείνουν
στο πεδίο μέχρι την πλήρη
κατάσβεσή της», ανέφερε ο
κ. Χαρδαλιάς.
Κινδύνευσαν και
πυροσβέστες
Την ώρα που οι φλόγες
καίνε δάσος και σπίτια
συγκλονίζει η αγωνιώδης
έκκληση ενός αξιωματικού
της πυροσβεστικής για

AΔΕΛΑΙΔΑ

“Εφυγε” η Βάγια
Σαρρή

Απεβίωσε στις 8 Μαϊου 2021 η
Βάγια Σαρρή τέως κάτοικος Αδελαΐδας.
Η αείμνηστη Βάγια γεννήθηκε στο
νησί Λήμνος, Ελλάδα, στις 15 Φεβρουαρίου 1935.
Κηδεύτηκε από τον Καθεδρικό Ναό
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, υπό του
πατρός Ιωάννη Κομνιδάρη.

βοήθεια καθώς έχει εγκλωβιστεί από τις φλόγες μαζί
με πολίτες και άλλους συναδέλφους του.
Η ένταση του ανέμου
τη νύχτα που ξέσπασε η
φωτιά στα Γεράνεια Όρη
αποτυπώνεται στον ήχο
ενός από τα πολλά βίντεο
που τράβηξαν οι κάτοικοι της
περιοχής.
Ό λο ι π λ έ ο ν ε ύ χο ν τα ι
αυτή να είναι η πρώτη και
τελευταία μεγάλη φωτιά της
φετινής χρονιάς.
Η φωτιά στα Γεράνεια
Ό ρ η σ τ η ν Ε λ λά δ α πο υ
ξ έ σ πα σ ε το β ρ ά δ υ τ η ς
Τετάρτης (19/5), έχει οριοθετηθεί από τις ισχυρές
δυνάμεις της Πυροσβεστικής,

ο ι οπο ί ε ς , μ ε σ ύ μ μ α χο
την πτώση των ανέμων,
παραμένουν σε επιφυλακή
και συνεχίζουν να επιχειρούν
στις εκατοντάδες μικροεστίες
που καίνε σε ολόκληρη την
περίμετρο της τεράστιας
έκτασης που εξαπλώθηκε
η φωτιά, χωρίς όμως να
υπάρχει πλέον ενιαίο
πύρινο μέτωπο και με την
κατάσταση να είναι αρκετά
καλύτερη.
Η πυρκαγιά βέβαια,
αφήνει πίσω της, εικόνες
βιβλικής καταστροφής.
Περιουσίες (σπίτια, ζώα και
καλλιέργειες) καταστράφηκαν
ολοσχερώς και πάνω από
70.000 στρέμματα δάσους
κάηκαν.

Εις μνήμην
Χρήστου Σεβαστίδη

Υστατο χαίρε στην
Αντιγόνη Αντωνέργια

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας εκφράζει τα ειλικρινή του
συλλυπητήρια στην οικογένεια του
αείμνηστου Χρήστου Σεβαστίδη, τέως
ιεροψαλτη της Κοινότητας. Ο Χρήστος
γεννήθηκε στις 10 Oκτωβρίου 1936 και
απεβιωσε στις 19 Απριλίου 2021..
Κηδεύτηκε από τον Ι. Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου Κρόυντον υπό του
Αρχιμανδρίτη Μάρκου. Αιωνία η μνήμη.

Απεβίωσε η Αντιγόνη Αντωνέργια.
Γεννήθηκε στη Πορτιανού της Λήμνου
στις 25 Ιανουαρίου 1933. Απεβίωσε στο
Λόξτον της Νότιας Αυστραλίας στις 11
Μαΐου 2021 σε ηλικία 88 ετών.
Ηταν σύζυγος του αείμνηστου
Νικόλαου και μητέρα και πεθερά της
Ελισάβετ και Gabriel και του αείμνηστου
Κωνσταντίνου
Κηδεύτηκε από τον Ι. Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου Κρόυντον υπό του
Αρχιμανδρίτη Μάρκου.

"Παροικιακό Βήμα" Ιούνιος 2021

Ειδήσεις - Ρεπορτάζ
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Αντιπαράθεση στα κατε“Να μην μένουμε απλοί παρατηρητές” χόμενα για το Κυπριακό
Τα όσα εγκληματικά συμβαίνουν
σ τ η ν πολύ πα θ η κ α τ ε χό μ ε ν η
Παλαιστίνη προκαλούν οργή και
αγανάκτηση. Το σιωνιστικό κράτος
του Ισραήλ δείχνει και πάλι το
απάνθρωπο, κτηνώδες πρόσωπό
του. Όμως ακόμα περισσότερη
οργή και αγανάκτηση προκαλεί
το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των
χωρών της Ευρώπης, των ΗΠΑ ααι
της Αυστραλίας, δεν τολμούν να
αρθρώσουν λέξη και να επικρίνουν
τον σύμμαχο τους Νετανιάχου. Γι’
αυτούς υπάρχει μόνο η Χαμάς και
μόνο αυτήν επικρίνουν.
Να σημειώσουμε ότι η καινούργια κρίση ξέσπασε γιατί το κράτος
του Ισραήλ μεθοδεύει να εκδιώξει
Παλαιστινίους από τα σπίτια τους
και στη θέση τους να εγκαταστήσει
εβραίους έποικους.
Ακούγοντας στις ειδήσεις για
τον νέο κύκλο αίµατος στην Παλαιστίνη, έρχονται στη μνήμη μας
ποιήµατα του εθνικού ποιητή της
Παλαιστίνης Μαχµούτ Νταρουίς.
Ένα εξ αυτών, µακροσκελές,
έ χ ε ι τ ί τ λο « Τα ξ ί µ ι πά ν ω σ ε
σούρα της Ιερουσαλήµ». Εκεί
ο Παλαιστίνιος ποιητής γράφει:
«Για µας η Ιερουσαλήµ δεν έχει
τείχος. Είναι η πρωτεύουσα του
αλλοτινού αντίσκηνου … Πάψε
τα δάκρυα του χθες, ώσπου να
γίνει η Ιερουσαλήµ πρωτεύουσα
του χρώµατος του κόκκινου,
που βάφτηκε από τα νερά του
Ιορδάνη». Φίλος ο ποιητής και του
Γιάννη Ρίτσου, ο οποίος σε δικό
του ποίηµα γράφει ότι οι Παλαιστίνιοι είναι πρώτοι-πρώτοι στην
καρδιά µας.
Τι να πρωτοθυµηθούµε για το
Παλαιστινιακό και την επίδρασή
του στα λαϊκά κινήµατα σε όλο τον
κόσµο; Μπορώ να πω µε σιγουριά
ότι πολλοί εξ ηµών, µεγαλώσαµε
διαδηλώνοντας, τόσο για την
Παλαιστίνη όσο και για την Κύπρο,
µε διαρκώς κατεχόµενη την πρώτη,
κατά το ήµισυ κατεχόµενη και de
facto διχοτοµηµένη τη δεύτερη,
αν και οι διαφορές ανάµεσα
στα δύο µέχρι σήµερα άλυτα
προβλήµατα είναι πολύ µεγάλες,
µε πρώτη και κύρια ότι οι Κύπριοι
έχουν το δικό τους κράτος την
Κυπριακή Δημοκρατία, έστω και
κουτσουρεμένη, η οποία είναι
πλήρες µέλος του ΟΗΕ.
Το υπό ίδρυση κράτος της
Παλαιστίνης είχε γίνει δεκτό στον
ΟΗΕ πριν μερικά χρόνια, µε το
status του παρατηρητή, παρά την
αντίδραση των κυβερνήσεων του
Ισραήλ και των ΗΠΑ.
Ο Βενιαµίν Νετανιάχου, που
την πρώτη φορά που ανέλαβε
Πρωθυπουργός, είχε τορπιλίσει
την ιστορική συµφωνία του Όσλο
ανάµεσα στον Γιασέρ Αραφάτ και
τον Γιτζάκ Ράµπιν, έκανε πολλά
βήµατα πίσω τα τελευταία χρόνια,

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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

O Εργατικός Σύνδεσμος
ΠΛΑΤΩΝ ανακοινώνει ότι, η
Ετήσια Γενικης Συνέλευση
διεξαχθεί την Κυριακή 6 Ιουνίου
2021, στις 3.00μμ στο Χωλ της
Κοίμησης της Θεοτόκου.
Σε περίπτωση που δεν θα
υπάρχει απαρτία στις 3.00μμ, η
συνέλευση θα μετατεθεί μια ώρα
αργότερα, στις 4.00μμ. Τα μέλη
που θα παρευρίσκονται στις
4.00μμ θα αποτελούν απαρτία.

ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ

Ο Εργατικός Μορφωτικός
Σύνδεσμος Πλάτων διοργανώνει
το καθιερωμένο ετήσιο δείπνο
του την Κυριακή 6 Ιουνίου, στις
6.00μμ στο Χωλ της Κοίμησης
της Θεοτόκου, 1A William Street,
Croydon, SA και προσκαλεί τα

υ π ο σ τ η ρ ι ζό µ ε ν ο ς µ ε θ έ ρ µ η
από τον πρώην Πρόεδρο των
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραµπ. Ολέθρια
αποδεικνύεται η απόφασή του
να µεταφέρει την πρωτεύουσα
του Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην
κατεχόµενη Ιερουσαλήµ, κόντρα
στις αποφάσεις του ΟΗΕ, που
προβλέπουν ειδικό καθεστώς για
την πόλη που θεωρείται ιερή για
τις τρεις µονοθεϊστικές θρησκείες,
τον Χριστιανισµό, τον Εβραϊσµό
και το Ισλάµ. Να σημειώσσουμε
ότι κράτη-µέλη της ΕΕ, δεν
µετέφεραν τις πρεσβείες τους
από το Τελ Αβίβ. Ελπίζω ότι δεν
θα το κάνει ούτε η κυβέρνηση
Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι
ο σηµερινός Πρωθυπουργός δεν
έχει «καταδεχτεί», επισκεπτόµενος
το Ισραήλ, να συναντήσει και
την παλαιστινιακή ηγεσία στη
Ραµάλα. Το ίδιο ισχύει και για
την Κυβερνηση Αναστασιάδη
στην Κύπρο η οποία αρνείται να
καταδικάσει το Ισραήλ για ττο
αιματοκύλισμα που προκαλεί στην
Γάζα.
Θυµίζουμε ότι παλαιότερα,
µε Πρωθυπουργό τον Σαρόν,
η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε
αποχωρήσει από τη Γάζα, η
οποία δυστυχώς στη συνέχεια
έπεσε στα χέρια της Χαµάς που
εκτόπισε µε αιµατηρό τρόπο τη
διοίκηση της οργάνωσης για ττην
απελεευθέρωση της Παλαιστίνης
το υ Γι α σ έ ρ Α ρ α φ ά τ α π ό τ η
«µεγαλύτερη φυλακή» του κόσµου.
Ευτυχώς που υπάρχει ένα
δυναμικό και μαχητικό αριστερό
προοδευτικό κίνημα στο Ισραήλ
με τη συμμετοχή Εβραιων και
αράβων. Άνθρωποι που έχουν
τη δύναμη να αντιμάχονται την
κατοχή, το σοβινισμό, το ρατσισμό, το φασισμό και κάθε ακροδεξιό ιδεολόγημα. Αυτοί είναι
και η ελπίδα Ισραηλινών και
Παλαιστινίων για μια μελλοντική
ειρηνική συνύπαρξη. Η Ιερουσαλήµ πρέπει και µπορεί να µετατραπεί σε πόλη της ειρήνης και της
συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισµών και θρησκειών. Με την έννοια
αυτή, οι Παλαιστίνιοι της Ιερουσαλήµ αγωνίζονται για όλο τον κόσµο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να
εξισώνει το θύμα με το θύτη, αναφέρει
με ανακοίνωση το ΑΚΕΛ:
Δεν νοείται να προσπερνά τα
απανωτά εγκλήματα πολέμου, τις
πολλαπλές παραβιάσεις του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου από το Ισραήλ
εις βάρος άμαχων Παλαιστινίων,
ούτε και τον παράνομο αποκλεισμό
της Λωρίδας της Γάζας από το 2007.
Δυστυχώς, η ανοχή στην εργολαβική
δημιουργία νέων τετελεσμένων που
ανατρέπουν σωρεία ψηφισμάτων του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για

το πλαίσιο λύσης του Παλαιστινιακού
προβλήματος και η ανοχή στην
καθημερινή άσκηση βίας ενάντια
στους Παλαιστίνιους από το κράτος
του Ισραήλ τροφοδοτούν το φαύλο
κύκλο της αιματοχυσίας.
Καταδικάζοντας κάθε μορφή
βίας ενάντια σε αμάχους, το ΑΚΕΛ
υπογραμμίζει ότι τα γεγονότα που
οδήγησαν στην κλιμάκωση της
έντασης και των συγκρούσεων δεν
μπορούν να διαστρεβλώνονται:
ήρθε μετά από μέρες βίας κατά
των Παλαιστινίων, Χριστιανών και
Μουσουλμάνων, με απαγορεύσεις
στην προσέλευσή τους σε ιερούς
χώρους λατρείας από τις Ισραηλινές
ένοπλες δυνάμεις κατά παράβαση του
καθεστώτος των ιερών χώρων στα
Ιεροσόλυμα. Ήρθε μετά από συνεχείς
προκλήσεις και τη συνεχιζόμενη
προσπάθεια βίαιης εκδίωξης των
Παλαιστινίων κατοίκων της συνοικίας
Σ έ ι χ Τ ζά ρ ρ α χ σ τ α Α ν α τ ο λ ι κ ά
Ιεροσόλυμα και την εγκατάσταση
ε πο ί κω ν σ τα σ π ί τ ι α το υ ς . Ω ς
μέρος του στόχου μετατροπής των
Ιεροσολύμων σε αμιγώς εβραϊκή
πόλη-«αδιαίρετης» πρωτεύουσας του
Ισραήλ- σε συνέχεια της κατοχής από
το 1967 των Ανατολικών Ιεροσολύμων.
Ως Κύπριοι, θύματα κατοχής,
ξεριζωμού και εποικισμού, δεν
ανεχόμαστε την κατοχή και τον
εποικισμό της Παλαιστίνης. Ούτε
μπορούμε να συμπλέουμε με όσους
συγκαλύπτουν αυτά τα εγκλήματα.
Για αυτό και το ΑΚΕΛ διερωτάται για
τη στάση του ΥΠΕΞ της Κυπριακής
Δημοκρατίας, που δεν βρήκε λόγια
να καταδικάσει τις προκλήσεις και
τη βία κατά των Παλαιστινίων στα
κατεχόμενα Ανατολικά Ιεροσόλυμα,
ούτε τις επιδρομές των ισραηλινών
βομβαρδιστικών στη Γάζα. Ενώ
ακόμη και ο Ευρωπαίος Επικεφαλής
Ε ξ ωτ ε ρ ι κ ή ς Π ολ ι τ ι κ ή ς , πα ρ ότ ι
ε π ι χ ε ί ρ η σ ε ν α τ η ρ ή σ ε ι σ τά σ η
ίσων αποστάσεων, παραδέχθηκε
ουσιαστικά ότι το Ισραήλ ελέγχεται
για παραβιάσεις του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου. Η μετατροπή
μας σε τυφλό υποστηρικτή του Ισραήλ
μόνο δεινά μπορεί να επιφέρει∙
περιλαμβανομένης της απώλειας
υποστήριξης στο δικό μας αγώνα
ενάντια στην τουρκική κατοχή και τον
εποικισμό.
Το ΑΚΕΛ εκφράζει την ολόπλευρη
αλληλεγγύη του προς τον ηρωικό
Παλαιστινιακό λαό και επαναλαμβάνει
πως η διεθνής κοινότητα έχει
χρέος να τον υπερασπιστεί άμεσα.
Μοναδική λύση για να ζήσουν ειρηνικά
Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι και να
υπάρξει ειρήνευση στην πολυτάραχη
περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι ο
άμεσος τερματισμός της Ισραηλινής
κατοχής και του εποικισμού, η άμεση
αναγνώριση ανεξάρτητου βιώσιμου
Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα
του 1967, με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

μέλη του να παρευρεθούν.
ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ - “Παλεύουμε
για να διατηρήσουμε τα εργατικά
και λαϊκά δικαιώματα!”
Στην εκδήλωση θα γίνουν
ο μ ι λ ί ε ς γ ύ ρ ω α π ό ε π ί κα ι ρ α
εργατικά θέματα και θα τιμηθούν
παλια μέλη του συνδέσμου.
Θα δωθεί πλούσιο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα με Τραγούδια του
Αγώνα με την Δήμητρα Τσούνη και
σειρά ερμηνευτών.
Είσοδος: Μέλη δωρεάν, Μη
μέλη $15.
Φοιτητές $5 – παιδιά κάτω των
14 δωρεάν!
Επίσης, θα γίνει κλήρωση
τυχερού λαχνού εισόδου.
Είναι απαραίτητο να δηλώσετε
συμμετοχή μέχρι τις 30 Μαΐου:
Στον Στελιο – 8297 7930 ή
στην Ελλη – 0415 902 462 ή στην
Ευαγγελία - 8272 1983.
Από το Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΛΑΑΙΣΤΊΝΗ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ με τον πιο
έντονο τρόπο τη συνεχιζόμενη
ισραηλινή βαρβαρότητα εναντίον
του λαού της Παλαιστίνης, και
συγκεκριμένα του αποκλεισμένου
πληθυσμού της Λωρίδας της
Γάζας. Καταδικάζουμε τις εξώσεις
των Παλαιστινίων από τις εστίες
τους από φανατικούς έποικους
στη συνοικία Σέιχ Τζαρρά των
Ιεροσολύμων, με τη στήριξη
της ακροδεξιάς κυβέρνησης
Νετανιάχου. Τονίζουμε ότι δεν
υπάρχουν «το Ισραήλ και η
Παλαιστίνη» – υπάρχει μόνο το
κράτος του Ισραήλ που ελέγχει
όλη την ιστορική Παλαιστίνη, και
έχει επιβάλει διαφορετικά νομικά
καθεστώτα στους υπό τον έλεγχό
του αραβικούς πληθυσμούς.
Δηλώνουμε αλληλέγγυοι με το λαό
της Παλαιστίνης σττον αγώνα του
για ελεύθερη πατρίδα”.

Λόγω της στάσης που επέδειξε
η τουρκοκυπριακή ηγεσία κατά
την πρόσφατη άτυπη πενταμερή
διάσκεψη της Γενεύης, οι Τουρκοκύπριοι απομακρύνθηκαν από τη
θέση της πλευράς που επιθυμεί λύση
και εξέφρασε την ανησυχία ότι θα
μπορούσε να αποκοπεί η σύνδεσή
τους με τον κόσμο., δήλωσε ο
πρόεδρος του ΡΤΚ.
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, μιλώντας
κατά τη διάρκεια συνάντησης με το
επιμελητήριο καταστηματαρχών και
τεχνητών στο πλαίσιο ενημερωτικών
συναντήσεων με οργανώσεις και
συντεχνίες για την άτυπη πενταμερή,
ο κ. Ερχουρμάν σημείωσε ότι
ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα τύγχανε
αποδοχής η πρόταση για «δύο κράτη
και ίση κυριαρχία» με την οποία είχε
μεταβεί στη Γενεύη ο Τουρκοκύπριος
ηγέτης Ερσίν Τατάρ.
Επισημαίνοντας ότι οι άλλες πλευρές της διάσκεψης υποστήριξαν την
δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία στην
Κύπρο, ο κ. Ερχουρμάν είπε ότι η
πρόταση Τατάρ δεν έγινε αποδεχτή,
όπως ήταν αναμενόμενο.
Ανέφερε επίσης ότι μετά τις εξελίξεις στη Γενεύη δεν μπορούν να προβλέψουν πότε θα ανοίξουν τα οδοφράγματα.
Ο Πρόεδρος του ΚΚΔ, Τζεμάλ
Όζγιγιτ, δήλωσε ότι αποτελεί ιστορικό
λάθος η απόρριψη της πρότασης που
έγινε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη,
στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης για άνοιγμα του αεροδρομίου της Τύμπου και του λιμανιού
της Αμμοχώστου για διεθνείς πτήσεις
με αντάλλαγμα το Βαρώσι.
Επισημαίνοντας ότι τέτοιες προτάσεις πρέπει να αξιολογηθούν αντί
να απορρίπτονται, ο ηγέτης του
TDP είπε πως εδώ και χρόνια η
τουρκοκυπριακή πλευρά υπερασπίζεται το άνοιγμα του λιμανιού της
Αμμοχώστου στο διεθνές εμπόριο
και του αεροδρομίου της Τύμπου
για διεθνείς πτήσεις με αντάλλαγμα
την επιστροφή του Βαρωσίων
στους νόμιμους ιδιοκτήτες του υπό
την επίβλεψη του ΟΗΕ και η Ελληνοκυπριακή πλευρά το απέρριπτε
επίμονα, ενώ τώρα που έγινε αυτή
η πρόταση απορρίφθηκε από την
τουρκοκυπριακή πλευρά.
«Εάν τα αεροπλάνα από διάφορα
μέρη του κόσμου θα έρθουν στη
χώρα μας, εάν τα αεροπλάνα που
αναχωρούν από την Τύμπου πάνε
παντού, εάν το λιμάνι της Αμμοχώστου θα ανοίξει στο διεθνές εμπόριο,
ποια θα μπορούσε να είναι η αρνητική πλευρά της αποδοχής αυτής
της πρότασης εκ μέρους μας;»,
αναρωτήθηκε και τόνισε: «Ή μήπως
είναι ο στόχος να διαχωριστούν
εντελώς οι Τουρκοκύπριοι από τον
κόσμο; Είναι η πρόταση 6 σημείων,
[…] μέρος αυτού του σχεδίου;»
Ο Πρόεδρος του Κόμματος
Κοινοτικής Απελευθέρωσης, Μεχμέτ
Τσακιτζί, δήλωσε ότι ο Τουρκοκύπριος
ηγέτης οδήγησε σε κατάρρευση τις
συνομιλίες στην άτυπη πενταμερή
διάσκεψη στη Γενεύη με την
πρόταση για μη λύση που κατέθεσε.
Σε γραπτή του δήλωση, ο Τσακιτζί
κατηγόρησε επίσης τα κόμματα της
τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης ότι
«έμειναν θεατές» σε αυτό το γεγονός.

Σημειώνοντας ότι δυσκολεύεται να
καταλάβει γιατί μετέβησαν στη Γενεύη
οι ηγέτες της τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης, Τουφάν Έρχουρμαν και
Τζεμάλ Όζγιγιτ, ο Τσακιτζί υποστήριξε ότι αμφότεροι «μπόρεσαν να
γίνουν μόνο μανεκέν για την πρόταση έξι σημείων του κ. Τατάρ για μη
λύση».
Από την άλλη ο Τ/κ διαπραγματευτής, Εργκιούν Ολγκούν δήλωσε
ότι δεν θα καταστεί δυνατή η επίτευξη λύσης στην Κύπρο χωρίς να
διασαλευθεί «το πεδίο άνεσης» της
ελληνοκυπριακής πλευράς και πρόσθεσε ότι η τουρκική πλευρά κάνει
προσπάθειες προς αυτή τη κατεύθυνση. Θα δείξουν, είπε, στην ελληνοκυπριακή πλευρά ότι θα έχει
απώλειες στο θέμα του Βαρωσιού και
των υδρογονανθράκων ενόσω δεν
επιτυγχάνεται συμφωνία και ότι θα
προκύψουν καταστάσεις «θλιβερές»
γι’ αυτήν.
Υποστήριξε ότι θα διασαλεύσουν
την άνεση των Ελληνοκυπρίων
στα θέματα του Βαρωσιού και των
υδρογονανθράκων, ότι η τουρκική
πλευρά αυτό προγραμματίζει αυτή
την στιγμή και ότι δουλεύει πάνω σε
παρόμοια σχέδια. «Πρέπει να δουν
ότι το υφιστάμενο στάτους κβο θα
προκαλέσει κόστος και σε αυτούς.
[…] Στο σημείο αυτό θα υπάρξει
αμοιβαίος σεβασμός».
Η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει
ίσα δικαιώματα με την ελληνοκυπριακή και «αν εσύ βγαίνεις απέναντί
μου ως κράτος, εισέρχομαι και εγώ
σε σχέση μαζί σου ως κράτος», διότι
«σε αντίθετη περίπτωση θα είναι μια
σχέση ανώτερου κατώτερου», είπε.
Η το υ ρ κ ο κ υ π ρ ι α κ ή π λ ε υ ρ ά
και η Τουρκία, συνέχισε, άρχισαν
να χρησιμοποιούν δύο στοιχεία.»
Πρώτον, θα απαντήσουμε στη
μονομερή ενέργεια της ελληνοκυπριακής πλευράς στο θέμα των
υδρογονανθράκων. Θα φανεί ότι είναι
αμφισβητούμενες οι ζώνες θαλάσσιας
αρμοδιότητας που περιτριγυρίζουν
την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέγοντας ‘συγνώμη, δεν είστε
οι μόνοι αρμόδιοι’, θα δοθεί μήνυ-μα
τόσο στην ελληνοκυπριακή πλευρά,
όσο και στις διεθνείς εταιρεί-ες. Θα
γίνει κατανοητό εδώ ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν είναι μόνοι κυρίαρχοι.
Εμφανίζεται μια ανάγκη και πρέπει να
λύσουμε αυτό το θέμα θα λεχθεί.(…)»
Σημειώνοντας ότι το δεύτερο
εργαλείο τους είναι το κλειστό
Βαρώσι, ο κ. Ολγκούν δήλωσε ότι
είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που
διασάλευσε το πεδίο άνεσης για
τους Ελληνοκύπριους, διότι χάνουν
κάτι πολύ σοβαρό. «Ίσως και να
το έχασαν. Αυτό έχει ένα τίμημα.
Επομένως, τι υπάρχει όταν κοιτάμε
τώ ρ α ; Υ πά ρ χο υ ν κα τα σ τά σ ε ι ς
που πονάνε από την άποψη της
ελληνοκυπριακής πλευράς».
Επισημαίνοντας ότι μελετούν και
άλλα στοιχεία εκτός των υδρογονανθράκων και του Βαρωσιού, ο Εργκιούν Ολγκούν υποστήριξε ότι ένα
άλλο σημαντικό στοιχείο είναι
το γεγονός ότι το Κυπριακό βγήκε
εκτός των συνόρων της Κύπρου και
προκαλεί αστάθεια στους διεθνείς
παίκτες, στις χώρες της περιοχής και
στην περιοχή.

ΚΡΗΤΗ

ΠΑΠΑΣ ΑΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Πέθανε από τον κορονοϊό

Μετά από μάχη ενός μηνός,
κατέληξε 66χρονος ιερέας που
λειτουργούσε για περισσότερα από
40 χρόνια σε εκκλησία του Χορτιάτη.
Ο πατέρας Χαράλαμπος, όπως
λέει στο MEGA η πρεσβυτέρα του,
αμφέβαλε και δεν τηρούσε πιστά τα
μέτρα προστασίας.
Πρόκειται για έναν 65χρονο
ιερέα της Μητρόπολης Κυδωνίας
και Αποκορώνου ο οποίος είχε
διαγνωσθεί θετικός στον ιό και
νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του
Νοσοκομείου Χανίων εδώ και

τουλάχιστον έναν μήνα.
Σημειώνεται ότι υψηλός
παραμένει και ο αριθμός του
ημερήσιων κρουσμάτων στην Κρήτη.
Οι κινήσεις και η φιλοσοφία του
ιερέα τους μήνες της πανδημίας,
είχαν προκαλέσει κατά διαστήματα
π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό . Κά το ι κο ι τ η ς
περιοχής τονίζουν πως ο 65χρονος
επηρέασε πολλούς με τη στάση του.
Ό τα ν π ρ ι ν α π ό έ ν α ν μ ή ν α
νόσησε, άρχισε να τηρεί πιστά τα
μέτρα προστασίας αλλά η μάχη με
τον ιό, αποδείχθηκε άνιση.
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Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και η άλλη πλευρά της ιστορίας
Γράφει:
Μιχάλης Μιχαήλ - Ιστορικός
Λευκωσία
Η 9η Ιουλίου 1821 πέρασε
στην ιστορία ως μια θλιβερή
ημερομηνία αφού την μέρα
αυτή ξεκίνησε η σφαγή των
486 χριστιανών προκρίτων και
ιεραρχών, περιλαμβανομένων
του αρχιεπισκόπου Κυπριανού
και των μητροπολιτών Κερύνειας,
Πάφου και Κιτίου.
Ωστόσο στη συλλογική μνήμη
παρέμεινε μόνο το όνομα του
Κυπριανού ο οποίος ταυτίστηκε με
την 9η Ιουλίου και ανακηρύχθηκε
σε εθνομάρτυρα.
Οι περισσότερες πληροφορίες
γι’ αυτόν αφορούν τα περί της
9ης Ιουλίου και όχι τόσο την
εκκλησιαστική ή άλλη δράση του
καθώς και τον τρόπο ζωής του.
Και κυρίως είναι άγνωστες
στο πλατύ κοινό κάποιες μελανές
στιγμές της ζωής του, όπως
χαρακτηριστικά σημειώνει ο
ιστορικός Άντρος Παυλίδης κι
άλλοι.

Η καταστολή της
εξέγερσης του 1804

Ο Κυπριανός ήταν ένας ικανός,
μορφωμένος, αποφασιστικός
και δυναμικός μοναχός ο οποίος
σπούδασε στη Μολδοβλαχία,
αποκτώντας και διπλωματικές
ικανότητες.
Αυτές τις ικανότητες τις επέδειξε όταν το 1804 αντιμετώπισε με επιτυχία στη Λευκωσία,
εκ μέρους του αρχιεπισκόπου
Χρύσανθου, την εξέγερση των
χωρικών, μουσουλμάνων, λινοβάμβακων και χριστιανών,
εναντίον της οθωμανικής και
εκκλησιαστικής εξουσίας, λόγω
υπερβολικής φορολογίας.
Σύμφωνα με τις επιστολές του
Γάλλου Πρόξενου, οι εξεγερμένοι
«έρχονται στην Λευκωσία στις
10 Μαρτίου 1804, μετά από
πολιορκία μπαίνουν μέσα, ζητούν
από τον δραγομάνο τον πασά και
τον αρχιεπίσκοπο να τους δείξουν
τα φιρμάνια που διατάσσουν
την αύξηση των φόρων και να
δικαιολογηθούν για την έλλειψη
σιταριού».[1]
Ο Χατζηγεωργάκης αρνείται
να δώσει εξηγήσεις και οι χωρικοί
του καίνε το αρχοντικό! Ο ίδιος
καταφέρνει να διαφύγει από
μυστική πόρτα και φεύγει στις
29 Μαρτίου για την Πόλη. Εκεί
μαζεύει στρατό και τον στέλνει
στην Κύπρο για καταστολή της
εξέγερσης.[2]
Η εξέγερση θα κατασταλεί σε
λίγες μέρες με δεκάδες νεκρούς
(κυρίως μουσουλμάνους) ανάμεσα στους εξεγερμένους.[3]
Σημαντικός ήταν ο ρόλος του
Κυπριανού στην καταστολή της
εξέγερσης αλλά και στις διαπραγματεύσεις για την παράδοση των εξεγερθέντων που
προηγήθηκαν. Ο Κυπριανός χειρίστηκε επίσης και το ζήτημα της
πληρωμής του στρατεύματος το
οποίο είχε σταλεί στην Κύπρο για
καταστολή του κινήματος.
Ο δραγουμάνος Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, υπαίτιος της
εξέγερσης του 1804.
Για να πληρωθούν τα έξοδα
του στρατού, επιβλήθηκε νέα
βαριά φορολογία στους ραγιάδες
την οποία «ανέλαβε να χειριστεί
ο Κυπριανός. Μαζεύτηκαν
πολλά χρήματα αλλά τα χρέη
δεν εξοφλήθηκαν, αντίθετα αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, και
είναι άγνωστο πώς χρησιμοποιήθηκαν, και πού, από τον
Κ υ π ρ ι α ν ό ν . Π ι θ α ν ότα τα έ ν α
μέρος των χρημάτων αυτών
χ ρ η σ ι μ οπο ι ή θ η κ ε υ π έ ρ τω ν
πολιτικών φίλων του ιδίου του
Κυπριανού, προς προώθηση των
φιλοδοξιών του, που δυστυχώς
εστρέφοντο κατά του υπεργήρου
ήδη και ασθενούς σεβασμίου
α ρ χ ι ε π ι σ κ όπο υ Χ ρ υ σ ά ν θ ο υ .

Μάλιστα εικάζεται ότι μεγάλα
ποσά είχαν πληρωθεί στους
Το ύ ρ κ ο υ ς , π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α
εξαγορασθεί το διάταγμα εξορίας
του αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου,
ώστε ο θρόνος του να παραμείνει
κενός για τον Κυπριανόν», σημειώνει ο Παυλίδης.
Αν α φ έ ρ ε ι ε π ί σ η ς ότ ι « τα
γεγονότα εκείνα, ιδίως η σφαγή
Οθωμανών, δημιούργησαν μια
ένταση στις σχέσεις Ελλήνων και
Τούρκων της Κύπρου, η οποία
συνεχίστηκε μέχρι και το 1821
οπότε συνέβησαν οι εκτεταμένες
σφαγές Ελλήνων στο νησί, οι
λεηλασίες και άλλες βιαιότητες».
Εδώ, λοιπόν, ίσως να βρίσκεται η ρίζα των σφαγών της
9ηςΙουλίου, αφού κανένα ενδεχόμενο επανάστασης δεν υπήρχε
στην Κύπρο.

Η εξορία του αρχ.
Χρύσανθου

Ο Κυπριανός χρεώνεται και
την εξορία και τον θάνατο του
α ρ χ ι ε π ι σ κ όπο υ Χ ρ ύ σ α ν θ ο υ .
Σύμφωνα με τις πηγές, άνθρωποι
του Κυπριανού διέβαλλαν τον
Χρύσανθο και έπεισαν τις οθωμανικές αρχές να εκδώσουν αυτοκρατορικό διάταγμα για εξορία του
ανυπεράσπιστου αρχιεπισκόπου
Χρυσάνθου και του ανεψιού του,
επισκόπου Κιτίου Χρυσάνθου.
Ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος
έπεσε θύμα της ραδιουργίας του
Κυπριανού ο οποίος κατάφερε να
τον εξορίσει και να πεθάνει στην
εξορία τον Οκτώβριο του 1810.
Ο γ η ρα ι ό ς κα ι άρ ρ ωστος
αρχιεπίσκοπος οδηγήθηκε
στην εξορία τον Ιούνιο 1810 και
πέθανε εξόριστος στην Εύβοια
λίγο αργότερα. Όπως σημειώνει
ο Λοΐζος Φιλίππου, «η ενέργεια
προς εξορίαν του γηραιού αρχιεπισκόπου αποτελεί στίγμα ανεξάλειπτον εις βάρος εκείνων, οι
οποίοι επρωτοστάτησαν εις τοιαύτην επαίσχυντον πράξιν».
Η ευθύνη του Κυπριανού στο
θέμα της εξορίας του Χρύσανθου
αποδεικνύεται και από το γεγονός
ότι σχεδόν ταυτόχρονα με το
αυτοκρατορικό διάταγμα εξορίας
(1810) έφθασαν στην Κύπρο και
τα σχετικά σουλτανικά έγγραφα με
τα οποία ο Κυπριανός διορίζετο
νέος αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

Αμφίβολη η σχέση με τη
Φιλική Εταιρία

Το αφήγημα για την 9η Ιουλίου
αναφέρει ότι οι σφαγές έγιναν ως
αντίδραση των Οθωμανών στην
επανάσταση του 1821 και το
ενδεχόμενο ξεσπάσματος επανάστασης και στην Κύπρο.
Η πραγματικότητα όμως είναι
ότι ο Κυπριανός έκανε το παν για
να μην υπάρξει επανάσταση στην
Κύπρο. Και το πέτυχε.
Διάφοροι ιστορικοί και συγγραφείς επιχειρούν να πείσουν ότι
ο Κυπριανός έγινε και μέλος της
Φιλικής Εταιρίας. Αναφέρεται
ότι «Ο Κυπριανός μυήθηκε στη
Φιλική Εταιρεία και δέχθηκε
να στηρίξει τα σχέδια της, αλλά
διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά
με τις πιθανότητες επιτυχίας, που
θα είχε μια επαναστατική κίνηση
στην Κύπρο, καθώς ο λαός ήταν
άοπλος και απειροπόλεμος. Το
κυριότερο, η γεωγραφική γειτονίαση της Κύπρου με τις ακτές
της Μικράς Ασίας, της Συρίας
και της Αιγύπτου καθιστούσε
καταδικασμένο εκ των προτέρων
οποιοδήποτε επαναστατικό εγχείρημα. Έτσι ο Κυπριανός βοήθησε
υλικά την Φιλική Εταιρεία».[4]
Ωστόσο κανένα στοιχείο δεν
υπάρχει που να πιστοποιεί τα πιο
πάνω και τα οποία παραμένουν
στη σφαίρα των εικασιών, «η
ημερομηνία μύησής του και από
ποιον κατατάχθηκε στη Φιλική
Εταιρεία παραμένουν άγνωστα.
Σχετική αλληλογραφία δε βρέθηκε,
που σημαίνει πως είτε ο ίδιος
κατέστρεψε οτιδήποτε σχετικό ή

Η σύλληψη του Κυπριανού κι άλλων ιεραρχών και προκρίτων. (Πίνακας Γ. Μαυρογένη).
το φύλαξε σε κρύπτη που δεν έχει
βρεθεί μέχρι σήμερα».[5]
Το μόνο που υπάρχει είναι
μια αναφορά ότι «το 1820 έδωσε
στο Φιλικό Δημήτριο Ίπατρο, που
τον επισκέφθηκε, υπόσχεση για
οικονομική βοήθεια». Υπάρχει
επίσης αναφορά ότι ο Αλ. Υψηλάντης έστειλε το συνεργάτη του
Αντώνιο Πελοπίδα να παρα-λάβη
τη “γενναία εισφορά” του Αρχιεπισκόπου, στέλνοντάς του μαζί
με τις ευχαριστίες του, και το συνθηματικό μήνυμα ότι “η έναρξη του
σχολείου εγγίζει”, υπονοώντας τον
επικείμενο ξεσηκωμό».[6]
Όμως ούτε αυτά είναι εντελώς
ξεκαθαρισμένα με βάση ιστορικά
ντοκουμέντα.

Εγκύκλιος εναντίον της
μασονίας

Η κυπριακή Εκκλησία περηφανεύεται ότι είναι η πρώτη που
εξέδωσε εγκύκλιο εναντίον της
Μασονίας κι αναφέρεται στην
εγκύκλιο του Κυπριανού της 2ας
Φεβρουαρίου 1815.
Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται
σκληροί αφορισμοί κατά των
Μασόνων, τους οποίους ονομάζει, μεταξύ άλλων, «σκεύη
κατηρτισμένα τού Σατανά, λαοπλάνους, εργάτας του Διαβόλου,
σπερμολόγους κακών, κήρυκας
πάσης κακίας» και τονίζει ότι οι
ενέργειές τους «αντιβαίνουσιν και
εις τα θεσπίσματα του βασιλέως
(σουλτάνου) εναντιούνται».
Είναι γνωστό ότι οι πρωτεργάτες της Φιλικής Εταιρίας
ήταν μασόνοι και στη βάση
αυτού εικάζεται ότι στόχος του
Κυπριανού με την συγκεκριμένη
εγκύκλιο ήταν η Φιλική Εταιρία.

Μαζεύει τα όπλα

Η απροθυμία του Κυπριανού
αλλά και η προσπάθεια αποτροπής οποιασδήποτε επανάστασης φαίνεται και από την
εγκύκλιο του που βρίσκεται στο
Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο
Αθηνών, ημερομηνίας 22 Απριλίου 1821 και καλούσε τους Χριστιανούς να παραδώσουν τα όπλα
που ενδεχομένως κατείχαν.
Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε
ότι οι πολίτες παράδωσαν και
τα μαχαίρια τους ακόμα και οι
κρεοπώλες.
Με μια δεύτερη εγκύκλιος του
(βρίσκεται καταχωρημένη στον
Κώδικα Α’ της Αρχιεπισκοπής,
κυκλοφόρησε στις 16 Μαΐου
1821), ο Κυπριανός καλούσε
το ποίμνιό του να παραμείνει
αδρανές και να συμπεριφέρεται

ραγιάτικα (=δουλικά), ακόμη και
στον τρόπο ντυσίματος(δεδομένου
ότι πολύχρωμα φορέματα χρησιμοποιούσαν μόνο οι αφέντες).
Με βάση τα όσα παρατέθηκαν
τίθεται το ερώτημα κατά πόσον οι
λόγοι εκτέλεσης του Κυπριανού
και των υπολοίπων σχετίζονταν
με την επανάσταση του 1821 ή με
την καταστολή της εξέγερσης του
1804.

Πολυτελής ζωή

Αρνητικές είναι και οι εντυπώσ ε ι ς πο υ α πο κό μ ι σ α ν ξ έ ν ο ι
περιηγητές που συναντήθηκαν με
τον Κυπριανό.
Ο Άγγλος John Mcdonald Kinneir, που επισκέφθηκε
την Κύπρο τον Ιανουάριο 1814
χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα
για τον αρχιεπίσκοπο. Όπως
αναφέρει, ο Κυπριανός ζούσε με
πολυτέλεια στην Αρχιεπισκοπή,
στην οποία τον φιλοξένησε και
γεύθηκε θαυμάσιο κρασί “και
άρτον ζυμωμένον με γάλα που
προσεφέρθη στο δείπνο και ήταν
ο ωραιότερος που εγεύθη στή ζωή
του”.
Εξάλλου ο Άγγλος William Turner, που γνώρισε την
Κύπρο το 1815, χαρακτηρίζει τον
Κυπριανό – ως πλεονέκτη τύραννο.
Ο Κυπριανός είχε τόσην ισχύ
ώστε ουσιαστικά δικτατόρευε
στην Κύπρο, ενώ, κατά τον Kinneir, ασχολείτο μονοπωλιακά και
με το εμπόριο σιτηρών, εκμεταλλευόμενος σκληρότατα το
φτωχό λαό του.
Κατά τον Henry Light που
είχε επισκεφθεί τότε την Κύπρο
το εισόδημα του αρχιεπισκόπου
το 1814 ήταν (σε αναλογία με
τα σύγχρονα δεδομένα) 40.000
δολάρια.
Και αυτά την ώρα που ο λαός
αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα
επιβίωσης!

Η 9ηΙουλίου του Β.
Μιχαηλίδη

Σε ότι αφορά τα γεγονότα
της 9ης Ιουλίου 1821 πρέπει να
σημειώσουμε ότι η κύρια πηγή
είναι το πολύ γνωστό ποίημα
του Βασίλη Μιχαηλίδη, το οποίο
γράφτηκε την περίοδο 18841895 (δηλ. 63 έως 74 χρόνια
μετά) και εκδόθηκε για πρώτη
φορά το 1911. Το ποίημα έχει
μεγάλη λογοτεχνική αξία αλλά
όσον αφορά το περιεχόμενο του
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως
αποτύπωση της ιστορίας.
Ο ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης.

Ο Β. Μιχαηλίδης περιέλαβε
πολ λά φ α ν τα σ τ ι κά σ το ι χ ε ί α ,
σμίγοντάς τα με κάποιες ιστορικές
γνώσεις που υπήρχαν για το θέμα
εκείνη την περίοδο.
Ωστόσο αυτό το ποίημα
ξεχωρίζει για κάτι το οποίο δεν
προβάλλεται όταν διδάσκεται ή
παρουσιάζεται. Ξεχωρίζει διότι
ακόμα κι εκείνες τις εποχές ο
Μιχαηλίδης, μέσα σε εκείνες τις
δύσκολες συνθήκες του μίσους
και του θανατικού, προβάλλει
με έντονο τρόπο τη συνεργασία
χριστιανών και μουσουλμάνων,
περιγράφοντας τις έντονες προσπάθειες του Κιόρογλου να γλιτώσει τον Κυπριανό από το θάνατο.
Παραθέσαμε συνοπτικά και σε
αδρές γραμμές την άλλη οπτική
που αφορά τον αρχιεπίσκοπο
Κυπριανό. Και μέχρι στιγμής δεν
υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο
που να ακυρώνει τα όσα έχουμε
αναφέρει.
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1941. Ôï ïëïêáýôùìá ôçò ÊáíäÜíïõ
óôéò 2 Éïýíç 1941 Þôáí áðÜíôçóç ôùí
Ãåñìáíþí åéóâïëÝùí óôçí çñùéêÞ
áíôßóôáóç ôïõ ëáïý ôçò ÊñÞôçò, óôï
Ýðïò ðïõ ãñÜöôçêå óôçí Éóôïñßá ùò
«ÌÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò».
1896. Óôéò 4 Éïõíßïõ, äïêéìÜæåé
ôï ðñþôï ôïõ áõôïêßíçôï ï ×Ýñíé
Öïñíô.
1944. Óôéò 4 Éïõíßïõ, ïé óõììá÷éêÝò
äõíÜìåéò ìðáßíïõí óôçí ðñùôåýïõóá ôçò Éôáëßáò, ôç Ñþìç.
1783. Ïé áäåëöïß ÌïíãêïëöéÝñé
ðñáãìáôïðïéïýí ôçí ðñþôç ðôÞóç
ìå áåñüóôáôï.
1897. Óôéò 5 Éïõíßïõ, ãßíåôáé áíáêù÷Þ ìåôáîý ÅëëÜäáò êáé Ôïõñêßáò
óôï ìåôáîý ôïõò ðüëåìï.
1821. Ç ìÜ÷ç ôïõ Äñáãáôóáíßïõ
óôç Ìïëäïâëá÷ßá óôéò 6 êáé 7 ôïõ
Éïýíç 1821 êáé ç íßêç ôùí Ôïýñêùí
óÞìáíå ôï Üäïîï ôÝëïò ôçò åêóôñáôåßáò ôïõ ÁëÝîáíäñïõ ÕøçëÜíôç.
1909. Óôéò 6 Éïýíç, åðéôõ÷Þò áðåñãßá ôùí ôñï÷éïäñïìéêþí ôçò ÁèÞíáò
ìå áßôçìá 10ùñç åñãÜóéìç ìÝñá.
1943. Óôéò 6 Éïõíßïõ ïé Éôáëïß êáôáêôçôÝò åêôåëïýí 106 ðáôñéþôåò
óôï Êïýñíïâï. Ëßãåò ìÝñåò ðñéí,
ôç íý÷ôá ôçò 1 ðñïò ôç 2 Éïýíç,
Ýíá ôìÞìá êáôáóôñïöþí ôïõ
ÅËÁÓ Ñïýìåëçò, áíáôßíáîå ôç
óéäçñïäñïìéêÞ óÞñáããá ôïõ
Êïõñíüâïõ ôçí þñá ðïõ ðåñíïýóå
éôáëéêÞ áìáîïóôïé÷ßá ãåìÜôç
óôñáôü êáé õëéêÜ. Óêïôþèçêáí
550 - 600 Éôáëïß öáóßóôåò êáé ç
óõãêïéíùíßá äéáêüðçêå ãéá áñêåôÝò
ìÝñåò.
1821: Ôç íý÷ôá ôçò 6çò ðñïò 7ç
Éïýíç åëëçíéêÜ ðõñðïëéêÜ õðü
ôç äéïßêçóç ôïõ Êùíóôáíôßíïõ
ÊáíÜñç ðõñðïëïýí ôç íáõáñ÷ßäá
ôïõ ôïõñêéêïý óôüëïõ óôá óôåíÜ
áíÜìåóá óôç ×ßï êáé ôï ÔóåóìÝ.
1965: ÄÝêá êáôþôåñïé áîéùìáôéêïß
ðáñáðÝìðïíôáé åíþðéïí
áíáêñéôéêïý óõìâïõëßïõ ùò

áíáìåìåéãìÝíïé óôçí õðüèåóç
ÁÓÐÉÄÁ êáé óôï ó÷Ýäéï «ÐåñéêëÞò».
1 9 7 1 : ÊáôáóêåõÜæåôáé óôç
Óï-âéåôéêÞ Åíùóç ï ðñþôïò óôïí
êüóìï ôñï÷éáêüò åðáíäñùìÝíïò
åðéóôçìïíéêüò äéáóôçìéêüò óôáèìüò, ï «Óáëéïýô».
1878. Óôéò 14 Éïýíç õðïãñÜöåôáé ç
óõìöùíßá ìå ôçí ïðïßá ç ÏèùìáíéêÞ
Áõôïêñáôïñßá ðáñá÷ùñåß ôçí
Êýðñï óôç Âñåôáíßá óå áíôÜëëáãìá
ãéá ôçí õðüó÷åóç ôçò Áããëßáò
üôé èá öñüíôéæå íá áíáèåùñçèåß ç
äõóìåíÞò ãéá ôçí Ðýëç óõíèÞêç ôïõ
Áãßïõ ÓôåöÜíïõ.
1942. Óôéò 14 Éïýíç, óôç íáõìá÷ßá
ôïõ ÌéíôãïõÝé ïé Áìåñéêáíïß êáôáóôñÝöïõí ôïí éáðùíéêü óôüëï
(ìáæß êáé ôñßá áåñïðëáíïöüñá)
êáé áðïôñÝðïõí ôçí áðüâáóç óôçí
Áõ-óôñáëßá.
1943. Η ΚΕ του ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό
Κόμμα Εργαζομένου Λαού) Κύπρου,
με απόφασή της στις 16 του Ιούνη
του 1943, κάλεσε τα μέλη και
στελέχη του κόμματος να ενταχθούν
ως εθελοντές στο στρατό, για
να πολεμήσουν τον γερμανικό
φασισμό. Με την απόφαση αυτή
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ εντάσσονται
800 Κύπριοι εθελοντές στις
Βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις,
περιλαμβανομένων και 11 μελών της
ΚΕ του κόμματος.
1945. 16 Ioýíç. Ðñéí 61 ÷ñüíéá, ï
αρχηγός της Ελληνικής Εθνικής
Αντίστασης κατά του φασισμού
στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Αρης
Βελουχιώτης, έπεφτε νεκρός μετά
από πολύωρη μάχη με στρατιωτικές
δυνάμεις της δοσίλογης Δεξιάς. Την
επομένη, ôï êåöÜëé ôïõ êñåìüôáí

Óôéò 11 Éïõíßïõ ôïõ 1798, áñãÜ ôï
âñÜäõ, ïêôþ Åëëçíåò ðïõ êñáôïýíôáí
öõëáêéóìÝíïé óôï êÜóôñï Neboisa ôïõ
Âåëéãñáäßïõ âñÞêáí ìáñôõñéêü èÜíáôï
óôá êåëéÜ ôïõò äéÜ ôçò ìåèüäïõ ôïõ
óôñáããáëéóìïý. Çôáí ï ÑÞãáò ÂåëåóôéíëÞò (Öåñáßïò), áðü ôï èåóóáëéêü ÷ùñéü
Âåëåóôßíï, åôþí 40, ï ÅõóôñÜôéïò
Áñ-ãÝíôçò, Ýìðïñïò áðü ôç ×ßï, åôþí 31,
ï ÄçìÞôñéïò Íéêïëßäçò, ãéáôñüò áðü ôá
ÉùÜííéíá, åôþí 32, ï Áíôþíéïò Êïñùíéüò
Ýìðïñïò êáé ëüãéïò áðü ôç ×ßï, åôþí 27,
ï ÉùÜííçò ÊáñáôæÜò, ëüãéïò áðü ôç Ëåõêùóßá ôçò Êýðñïõ åôþí 31, ï Èåï÷Üñçò
Ãåùñãßïõ Ôïõñïýôæéáò, Ýìðïñïò áðü ôç
ÓéÜôéóôá, åôþí 22, ï ÉùÜííçò ÅììáíïõÞë,
öïéôçôÞò éáôñéêÞò, áð' ôçí ÊáóôïñéÜ,
åôþí 24 êáé ï áäåëöüò ôïõ Ðáíáãéþôçò
Åììá-íïõÞë, õðÜëëçëïò ôïõ ÁñãÝíôç,
åôþí 22. Ôá ðôþìáôá ôùí íåêñþí ñß÷ôçêáí óôïí ÓÜâá, ðáñáðüôáìï ôïõ Äïýíáâç, σôï íÝï ÂåëéãñÜäé.
Ëßãåò çìÝñåò áñãüôåñá, óôéò 17
Éïõíßïõ 1798, ï Áõóôñéáêüò óõíôáãìáôÜñ÷çò Schertz, ìå ìéá óýíôïìç áíáöïñÜ
ôïõ áðü ôï ÓÝìëéíï, ðñïò ôï õðïõñãåßï
Óôñáôéùôéêþí óôç ÂéÝííç, Ýäùóå üëá
ôá óôïé÷åßá ôïõ óôõãåñïý åãêëÞìáôïò:
«Ï ÊáúìáêÜìçò - Ýãñáöå ï Schertz Ýëáâå ôçí ðáñåëèïýóáí åâäïìÜäá åê
Êùíóôáíôéíïõðüëåùò öéñìÜíéïí, êáè' ï
åí ìåãßóôç ìõóôéêüôçôé ôçí ôñßôçí ìåôÜ
ôçí Üöéîéí ôïõ öéñìáíßïõ çìÝñáí äéÝôáîå
íýêôùñ ôïí óôñáããáëéóìüí ðÜíôùí ôùí
ïêôþ êáèåéñãìÝíùí ÅëëÞíùí, ìåôÜ äå
ôçí ôÝëåóéí ôçò ðñÜîåùò åíÞñãçóå íá
äéáäïèÞ, üôé åß÷ïí áðïäñÜóåé Üðáíôåò
åê ôçò öõëáêÞò, êáé äç Ýóôåéëåí Üíäñáò
ðñïò äÞèåí êáôáäßùîéí áõôþí êáôÜ ôáò
ëåùöüñïõò».
Ç åßäçóç ôïõ èáíÜôïõ ôïõ ÑÞãá êáé
ôùí óõíôñüöùí ôïõ óõãêëüíéóå ëáïýò
êáé ðñïóùðéêüôçôåò áð' Üêñïõ åéò
Üêñïí ôçò âáëêáíéêÞò ÷åñóïíÞóïõ,
éäéáßôåñá äå üóïõò ðñïóÝâëåðáí óôéò
åðáíáóôáôéêÝò éäÝåò ôçò åðï÷Þò êáé
óôïõò áíèñþðïõò ðïõ ôéò õðçñåôïýóáí.
Ãéá íá ãßíåé üìùò áõôü ðåñéóóüôåñï
êáôáíïçôü, ÷ñåéÜæåôáé íá óôáèïýìå ðéï
áíáëõôéêÜ óôïí Üíèñùðï åêåßíï ðïõ
Ýìåëëå íá ãßíåé óýìâïëï óôçí éóôïñßá
üëùí ôùí âáëêáíéêþí ëáþí, äçëáäÞ óôïí
ÑÞãá ôïí ÂåëåóôéíëÞ, ôïí ìåôÝðåéôá êáé
áðïêáëïýìåíï Öåñáßï, áí êáé ï ßäéïò
ïõäÝðïôå ÷ñçóéìïðïßçóå áõôü ôï üíïìá.

Ðïéïò Þôáí ï ÑÞãáò

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ï ÑÞãáò ÂåëåóôéíëÞò ãåííÞèçêå óôï
èåóóáëéêü ÷ùñéü Âåëåóôßíï óôá 1757. Ôï
ïéêïãåíåéáêü ôïõ üíïìá Þôáí ÊõñéôæÞò Þ
ÊõñéáæÞò. Ãéá ôá ðñþôá ôñéÜíôá, ðåñßðïõ,

óôï öáíïóôÜôç ôùí ÔñéêÜëùí.
1963. Óôéò 16 Éïýíç, êÜôù áðü ôï
âÜñïò ôçò êáôáêñáõãÞò ðïõ äçìéïýñãçóå ç äïëïöïíßá ôïõ Ãñçãüñç
ËáìðñÜêç áðü ôï ðáñáêñÜôïò ôçò
ÄåîéÜò, ï Êùíóôáíôßíïò ÊáñáìáíëÞò
õðïâÜëëåé óôïí âáóéëéÜ Ðáýëï ôçí
ðáñáßôçóç ôçò êõâÝñíçóÞò ôïõ.
1913. Óôéò 17 Éïýíç îåóðÜ ï Äåýôåñïò Âáëêáíéêüò Ðüëåìïò
êáèþò ïé Âïýëãáñïé åðéôßèåíôáé
áéöíéäéáóôéêÜ åíáíôßïí ôùí ðñþçí
óõììÜ÷ùí ôïõò, ôùí ÓÝñâùí
êáé ôùí ÅëëÞíùí. Ïôáí Ýëçîå, ç
Âïõëãáñßá åß÷å ÷Üóåé ôá ðÜíôá.
1955. Στις 17 Ιουνίου οκτώ μαχητές
του ΔΣΕ κάνουν απόδραση από
την Ικαρία με καΐκι με προορισμό
την Αλβανία. Πρόκειται για τους
Γιάννη Τσερμέγκα, Στρατή Τσαμπή,
Στέφανο Παπαγεωργάκη, Αντώνη
Καλαμπόγια , Φίλιππο Μαυρίκη,
Χαράλαμπο Γκότζιο, Κώστα Λίτσα
και Μήτσο Μπάφα.
1991. Óôéò 17 Éïýíç ç ÂïõëÞ ôçò
Íüôéáò ÁöñéêÞò óôçí ïðïßá ðëåéïøçöïýí ïé ëåõêïß øçößæåé ôç ëÞîç
ôïõ öõëåôéêïý äéá÷ùñéóìïý, êáôáñãþíôáò ôï áðáñô÷Üéíô ðïõ ßó÷õå
áðü ôï 1950.
1821. Ο ήρωας της Ελληνικής
επανάστασης Κωνσταντίνος
Κανάρης, αποβιβάζεται στις 18
έως 21 Ιουνίου στην κωμώπολη
Λάπηθο στα βόρεια παράλια της
Κύπρου. Με άκρα μυστικότητα οι
Κύπριοι εφοδίασαν τον Κανάρη
με πλούσιες προμήθειες, κυρίως
μαχαίρια για τους σκοπούς της
επανάστασης. Δεκαέξι Λαπηθιώτες
εντάχθηκαν στις δυνάμεις του
Κανάρη και τον ακολούθησαν στην
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Ελλάδα. Οι Τούρκοι δυνάστες,
έμαθαν για την επίσκεψη μερικές
ημέρες αργότερα. Εις αντίποινα
αποκεφάλισαν τον κοινοτάρχη του
χωριού και άλλους 16 Λαπηθιώτες
στη Λευκωσία στις σφαγές που
έγιναν στις 9 Ιουλίου 1821.
1633. Óôéò 22 Éïýíç, ç ÉåñÜ ÅîÝôáóç
äéáôÜæåé ôç óýëëçøç ôïõ Ãáëéëáßïõ,
ìå ôçí êáôçãïñßá üôé äéáóðåßñåé
áéñåôéêÝò éäÝåò, õðïóôçñßæïíôáò
üôé ç Ãç êéíåßôáé ãýñù áðü ôïí Çëéï.
Áêïëïýèçóå ç äßêç, üðïõ ï Ãáëéëáßïò, ìðñïóôÜ óôïí êßíäõíï ôçò
ðõñÜò, áðáñíÞèçêå ôç èåùñßá
ôïõ. Ïðùò áíáöÝñåé ç ðñïöïñéêÞ
ðáñÜäïóç, áìÝóùò ìåôÜ ôç äßêç
êÜðïéïé Üêïõóáí ôï ìåãÜëï åðéóôÞìïíá íá øéèõñßæåé: Êáé üìùò,
êéíåßôáé...
1941. Óôéò 22 Éïýíç 1941, ôá îçìåñþìáôá, ç öáóéóôéêÞ Ãåñìáíßá
åðéôÝèçêå êáôÜ ôçò ÓïâéåôéêÞò
Åíùóçò. ×éëéÜäåò êáíüíéá Üíïéîáí ðõñ åíáíôßïí ôùí óõíïñéáêþí
öõëáêßùí êáé ï÷õñþóåùí. Ôá íáæéóôéêÜ óôñáôåýìáôá ðÝñáóáí
ôá óýíïñá ôçò ÅÓÓÄ. Ôï «ó÷Ýäéï
Ìðáñìðáñüóá» åß÷å ôåèåß óå
åíÝñãåéá. Ç åðßèåóç ôçò íáæéóôéêÞò
Ãåñìáíßáò êáé ôùí Üëëùí óõììÜ÷ùí
ôçò åíÜíôéá óôç ÓïâéåôéêÞ Åíùóç
åßíáé êáé ç áñ÷Þ ôïõ ÌåãÜëïõ
Ðáôñéùôéêïý ÐïëÝìïõ, ðïõ Ýëçîå
ìå ôç íßêç ôïõ óïâéåôéêïý ëáïý êáé
ôïõ Êüêêéíïõ Óôñáôïý.
1929. Óôéò 29 Éïýíç ï ÁëåîÜíôåñ
ÖëÝìéíãê áíáêïéíþíåé üôé óôç
ìïý÷ëá åíõðÜñ÷åé áíôéâéïôéêÞ
äñÜóç. Åíôïðßóôçêå óôï ãÝíïò ôùí
åõñùôïìõêÞôùí, ðïõ ïíïìÜæåôáé
ðåíéêßëéï. Äþäåêá ÷ñüíéá áñãüôåñá
áðïìïíþèçêå ç ðåíéêéëßíç.
1931. Öáóßóôåò ôùí ïñãáíþóåùí
«Ðáýëïò ÌåëÜò» êáé «ÅÅÅ» åîáðïëýïõí ðïãêñüì êáôÜ ôùí
Åâñáßùí óôïõò óõíïéêéóìïýò
ôçò Èåóóáëïíßêçò: Ñåæß ÂáñäÜñ,
×áñéëÜïõ, Óõíïéêéóìüò 151 êáé
ÊÜìðåë.
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Ðõñðüëçóç ôçò ôïõñêéêÞò
íáõáñ÷ßäáò óôç ×ßï το 1822
Äýï ìÞíåò ìåôÜ ôç
ìåãÜëç óöáãÞ ôçò ×ßïõ
(1ç Áðñßëç 1822), êáôÜ ôçí
ïðïßá ïé Ôïýñêïé óêüôùóáí
ðåñß ôïõò 25.000 êáôïßêïõò
ôïõ íçóéïý, ôçí 1ç Éïýíç
1822 Ýîé ðõñðïëéêÜ ðëïßá
áðü ôá ØáñÜ áñìÝíéæáí
óôá âïñéíÜ íåñÜ ôçò ×ßïõ.
Ðåñßìåíáí íá áëëÜîåé ï
êáéñüò ãéá íá åðéôåèïýí
êáôÜ ôïõ ôïõñêéêïý óôüëïõ,
ðïõ Þôáí áñáãìÝíïò óôï
óôåíü ìåôáîý ×ßïõ êáé ÔóåóìÝ. Ôç íý÷ôá ôçò 6çò ðñïò
7ç Éïýíç Ýãéíå ç åðßèåóç êáé
ðõñðïëÞèçêå ç ôïõñêéêÞ
íáõáñ÷ßäá.
ÌÝóá óå ëßãåò þñåò êáôáóôñÜöçêå ôï ðéï ìåãÜëï
êáñÜâé ôçò Ôïõñêßáò. Ôçí
åðé÷åßñçóç äéåýèõíå ï
ÊùíóôáíôÞò ÊáíÜñçò, ðïõ
ñß÷ôçêå êáôÜðëåõñá ðÜíù
óôçí ôïõñêéêÞ íáõáñ÷ßäá
ìå ôï ðõñðïëéêü ôïõ êáé
üðùò ôïõ Üîéæå öçìßóôçêå
êáé ôéìÞèçêå ãéá ôï êáôüñèùìÜ ôïõ. Ìáæß ìå ôç
íáõáñ÷ßäá êÜçêáí 2.286
íáýôåò êáé óôñáôéþôåò êáé
«âáñýôéìïé èçóáõñïß».
Ïé Ôïýñêïé üôáí åßäáí
ôéò öëüãåò ôá '÷áóáí êáé
ôñïìïêñáôÞèçêáí, áëëÜ
ôçí Üëëç ìÝñá ñß÷ôçêáí
óôá Ìáóôé÷ï÷þñéá, ôá
ìüíá ÷ùñéÜ ðïõ ãëßôùóáí
áðü ôéò óöáãÝò ôïõ Áðñßëç
êáé ôá ñÞìáîáí. Åêáøáí,
Üñðáîáí, Ýóöáîáí êáé
óêëÜâùóáí ãõíáßêåò, íÝïõò
êáé êïñßôóéá. Ç åñÞìùóç êáé
ç êáôáóôñïöÞ áöÜíéóáí
ôç ×ßï. Ìéá ãáëëüöùíç
öéëïôïõñêéêÞ åöçìåñßäá

Κωσταντίνος Κανάρης

ôçò Óìýñíçò óôï öýëëï
ôçò 23çò Áõãïýóôïõ 1822
Ýãñáöå: «... Óýìöùíá ìå ôçí
ôåëåõôáßá áðïãñáöÞ ðïõ
Ýãéíå áðü ôïí ÐáóÜ, Ýìåéíáí
ó' üëï ôï íçóß (÷ùñéÜ êáé
ðüëç) ìüíï 1.800 Åëëçíåò ÷ñéóôéáíïß êáé êáèïëéêïß (Äõôéêïß) Üíôñåò êáé
ãõíáßêåò. Áðü ôá 64 ÷ùñéÜ
ðïëëÜ åßíáé Ýñçìá... óôï
Èïëü ðïôÜìé ìÝíïõí óÞìåñá 12 ðñüóùðá, ôá Üëëá
÷ùñéÜ ìüëéò áñéèìïýí 3 Þ 4
êáôïßêïõò...».
Ïé óöáãÝò óôç ×ßï ðñïêÜëåóáí ôçí áãáíÜêôçóç
üëùí ôùí ðñïïäåõôéêþí
áíèñþðùí ôçò Åõñþðçò.
Ç ÅëëçíéêÞ ÅðáíÜóôáóç,
ðïõ ïé áíôéäñáóôéêïß óôçí
Áõóôñßá êáé áëëïý ôçí êáôáðïëåìïýóáí, âñÞêå çèéêÞ
äéêáßùóç óôçí Åõñþðç. Ï
Ïõãêü Ýãñáøå ôï ðïßçìÜ
ôïõ «Åëëçíüðïõëï» ãéá íá
óôéãìáôßóåé ôçí ôïõñêéêÞ
èçñéùäßá, ï ÁíäñÝáò ÊÜëâïò Ýãñáøå ôçí «ÙäÞ åéò
×ßïí». Åðßóçò êáé ï ìåãÜëïò
ÃÜëëïò æùãñÜöïò ÍôåëáêñïõÜ ó' Ýíáí áð' ôïõò ðßíáêåò ôïõ áíáðáñÝóôçóå ôç
öñßêç áðü ôéò óöáãÝò ôçò
×ßïõ.

Ç äïëïöïíßá ôïõ ÑÞãá Öåñáßïõ
÷ñüíéá ôçò æùÞò ôïõ äåí Ý÷ïõìå áêñéâåßò
ðëçñïöïñßåò. Ãíùñßæïõìå åëÜ÷éóôá ãéá
ôïí ßäéï êáé ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ êé áõôÜ
êõñßùò áðü èñýëïõò êáé ðáñáäüóåéò ðïõ
åî áíôéêåéìÝíïõ åìðåñéÝ÷ïõí, ôïõëÜ÷éóôïí, ôï óôïé÷åßï ôçò õðåñâïëÞò.
Ç ïéêïíïìéêÞ åõ÷Ýñåéá ôçò ïéêïãÝíåéÜò ôïõ Ýäùóå ôç äõíáôüôçôá óôïí
ÑÞãá íá ðÜñåé êáëÞ ìüñöùóç. Åôóé,
óýìöùíá ìå ïñéóìÝíåò ðçãÝò, óðïýäáóå
óôç Ó÷ïëÞ ôçò ÆáãïñÜò êáé óýìöùíá ìå
Üëëåò óôç Ó÷ïëÞ ôùí Áìðåëáêßùí, åíþ
üôáí áðï-öïßôçóå, äïýëåøå ãéá ëßãï ùò
äÜóêáëïò óôï ÷ùñéü Êéóóüò ôïõ Ðçëßïõ.
Óôç Èåóóáëßá ï ÑÞãáò äåí Ýìåéíå
ðïëý. Ï èñýëïò ôïí èÝëåé íá öåýãåé
êõíçãçìÝíïò áðü ôïí ôüðï ôïõ, ãéáôß
áíáãêÜóôçêå íá óêïôþóåé êÜðïéïí
Ôïýñêï ìçí ìðïñþíôáò íá áíôÝîåé
ôï êáèåóôþò ôçò åèíéêÞò óêëáâéÜò.
Ôï ðéï ðéèáíü üìùò åßíáé íá ìç óõíÝâç
êáíÝíá ôÝôïéï ðåñéóôáôéêü êé ï ÑÞãáò
íá åãêáôÝëåéøå ôïí ôüðï ôïõ, üðùò
óõíÞèéæáí íá êÜíïõí ðïëëïß íÝïé ôçò
åðï÷Þò ôïõ, ðñïðáíôüò Ðçëéïñåßôåò.
Ïðùò êáé íá '÷åé, ï ÑÞãáò ðÝñáóå ðñþôá
áðü ôï Áãéï Ïñïò êáé óôç óõíÝ÷åéá
ðÞãå óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç, üðïõ
êáôáðéÜóôçêå ìå ôï åìðüñéï. «Çôáí
ðñïåôïéìáóìÝíïò ãéá ôï åìðüñéï ðáñáôçñåß ï ÊïñäÜôïò - ãéáôß ï ðáôÝñáò
ôïõ Þôáí áðü ôïõò ðñþôïõò åìðïñïâéïôÝ÷íåò ôïõ Âåëåóôßíïõ êáé êïíôÜ óôïí
ðáôÝñá ôïõ Ýìáèå êé áõôüò ôá ìõóôéêÜ
ôïõ åìðïñßïõ».
Óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç ï ÑÞãáò
óõíäÝèçêå ìå ìßá áðü ôéò óðïõäáéüôåñåò
ïéêïãÝíåéåò Öáíáñéùôþí, ôçí ïéêïãÝíåéá
ôùí ÕøçëÜíôçäùí. Ãéá ôçí áêñßâåéá ðñïóåëÞöèç ùò ãñáììáôéêüò ôïõ ÁëÝîáíäñïõ ÕøçëÜíôç, ðáððïý ôùí ÕøçëÜíôçäùí ôïõ '21, ðïõ ÷ñçìÜôéóå çãåìüíáò
ôçò Âëá÷ßáò óôï äéÜóôçìá 1774-1781.
«Åß÷å ôüôå åí Êùíóôáíôéíïõðüëåé - ãñÜöåé
ï É. ÖéëÞìùí - ï ÁëÝîáíäñïò ÕøçëÜíôçò
ãñáììáôÝá ßäéïí ôïí ÑÞãá Öåñáßïí, ïí
åîåðÝäåõóå íÝïí åí ôçí ïéêßá áõôïý ìåè'
üëçò ôçò ðáôñéêÞò ðñïíïßáò».
Ôï 1786 óõíáíôÜìå ôïí ÑÞãá óôï ÂïõêïõñÝóôé íá äïõëåýåé áñ÷éêÜ ùò ãñáììáôéêüò ôïõ ôïðéêïý Üñ÷ïíôá Ãñ. ÌðñáãêïâÜíïõ êáé óôç óõíÝ÷åéá ùò ãñáììáôéêüò
óôï ðáëÜôé ôïõ çãåìüíá ôçò Âëá÷ßáò Í.
ÌáõñïãÝííç. Åêåßíç ôçí åðï÷Þ ìéá óåéñÜ
ôïðéêïß Ôïýñêïé öåïõäÜñ÷åò üðùò ï
ÁëÞ ÐáóÜò ôùí Éùáííßíùí, ï Ìù÷Üìåô

Áëõ ôçò Áéãýðôïõ, ï Ðáóâáíüãëïõ ôïõ
Âéäáíßïõ ê. Ü. áíôéìÜ÷ïíôáé ôçí êåíôñéêÞ
ïèùìáíéêÞ åîïõóßá, åõíïïýí ôéò åðáíáóôáôéêÝò êéíÞóåéò êáé ïñéóìÝíïé áðü
áõôïýò åðçñåÜæïíôáé áðü ôéò éäÝåò ôçò
áíåñ÷üìåíçò áóôéêÞò ôÜîçò. Ôáõôü÷ñïíá
ç ïèùìáíéêÞ áõôïêñáôïñßá êëïíßæåôáé
áðü ôïí äåýôåñï Ñùóïôïõñêéêü Ðüëåìï
ðïõ îåóðÜ ôï 1787. Óôç äéÜñêåéá áõôïý
ôïõ ðïëÝìïõ ï ÑÞãáò ãíùñßæåôáé ìå ôïí
Ðáóâáíüãëïõ.
Ïôáí ôï ÂïõêïõñÝóôé êáôáëáìâÜíåôáé áðü ôá áõóôñïñùóéêÜ óôñáôåýìáôá,
ï ÑÞãáò åãêáôáëåßðåé ôïí ÌáõñïãÝííç,
ìðáßíåé óôçí õðçñåóßá ôïõ âáñüíïõ ôïõ
ËÜíãêåíöåëíô êáé ôïí Éïýíéï ôïõ 1790
öåýãåé ìáæß ôïõ ãéá ôç ÂéÝííç, üðïõ èá
ìåßíåé ùò ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 1791. Óôï
ìéêñü áõôü äéÜóôçìá ðïõ ìÝíåé óôçí
áõóôñéáêÞ ðñùôåýïõóá êáôáöÝñíåé íá
ôõðþóåé ôá äýï ðñþôá ôïõ âéâëßá, ôï
«Ó÷ïëåßïí ôùí ÍôåëéêÜôùí Åñáóôþí»
êáé ôï «ÖõóéêÞò ÁðÜíèéóìá» êáé
áíáããÝëëåé ôçí Ýêäïóç ôçò ìåôÜöñáóçò
óôá åëëçíéêÜ ôïõ Ýñãïõ ôïõ ÌïíôåóêéÝ
«Ôï ðíåýìá ôùí íüìùí». ÐñÝðåé íá
ëçöèåß õðüøçí üôé ôï äéÜóôçìá áõôü ç
Åõñþðç óõãêëïíßæåôáé áðü ôç ÌåãÜëç
ÃáëëéêÞ ÅðáíÜóôáóç, ïé éäÝåò ôçò
ïðïßáò åîáðëþíïíôáé ñáãäáßá êáé êáôáêôïýí ôï ìõáëü êáé ôçí êáñäéÜ üëùí
ôùí óêëáâùìÝíùí ëáþí ôçò Åõñþðçò
êáé öõóéêÜ ôï ìõáëü êáé ôçí êáñäéÜ
üëùí ôùí êáôáðéåæüìåíùí ôÜîåùí óôéò
öåïõäáñ÷éêÝò êïéíùíßåò. Áðü ôéò éäÝåò
áõôÝò áóöáëþò äåí åßíáé äõíáôüí íá
ìåßíåé áíåðçñÝáóôïò ï ÑÞãáò.
Áðü ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 1791 ùò êáé ôï
1796 ï ÑÞãáò èá ìåßíåé óôï ÂïõêïõñÝóôé.
Óôï äéÜóôçìá áõôü, óýìöùíá ìå áíåðéâåâáßùôåò ðëçñïöïñßåò, öáßíåôáé üôé äïýëåøå ùò ãñáììáôéêüò ôïõ çãåìüíá Ì.
Óïýôóïõ êé ùò äéåñìçíÝáò óôï Ãáëëéêü
Ðñïîåíåßï. Åí ðÜóç ðåñéðôþóåé îáíáåðéóôñÝöåé óôç ÂéÝííç ôïí Áýãïõóôï ôïõ
1796, üíôáò ðéá þñéìïò åðáíáóôÜôçò.
Åôóé, ìÝ÷ñé ôï ÄåêÝìâñç ôïõ 1797 åêäßäåé
ôá åðáíáóôáôéêÜ Ýñãá ôïõ ìå ôá ïðïßá
Üöçóå áíåîßôçëï ôï óçìÜäé ôïõ óôçí
éóôïñßá (×áñôïãñáöéêü Ýñãï, «Èïýñéïò»,
«Åðáíáóôáôéêü ÌáíéöÝóôï» êëð.) êáé
åôïéìÜæåé ôçí êÜèïäü ôïõ óôçí ÅëëÜäá
ãéá íá áíáðôýîåé åðáíáóôáôéêÞ äñÜóç.
ÏñáìÜ ôïõ åßíáé ç êïéíÞ åðáíáóôáôéêÞ
áðåëåõèåñùôéêÞ äñÜóç üëùí ôùí
âáëêáíéêþí ëáþí êáé ç óõãêñüôçóç ôçò

ÂáëêáíéêÞò Ïìïóðïíäßáò. Ðñïò áõôÞ ôçí
êáôåýèõíóç áöéåñþíåé üëï ôïõ ôï åßíáé.
Ìðïñïýóå üìùò áõôü ôï üñáìá íá
ðñïùèçèåß, ÷ùñßò ôçí ýðáñîç áíÜëïãçò
åðáíáóôáôéêÞò ïñãÜíùóçò;

Ç Åôáéñåßá ôïõ ÑÞãá

Ï ×ñ. Ðåññáéâüò, ðïõ õðÞñîå
óýíôñïöïò ôïõ ÑÞãá óôá ãñáðôÜ ôïõ,
åßíáé êáôçãïñçìáôéêüò üôé ï ÑÞãáò åß÷å
óõóôÞóåé åðáíáóôáôéêÞ ïñãÜíùóç åôáéñåßá óýìöùíá ìå ôçí ïñïëïãßá ôçò
åðï÷Þò. «Ïóï äéÜ ôçí ðñþôçí åôáéñåßáí
ôïõ áïéäßìïõ ÑÞãá ôïõ Öåñáßïõ - ãñÜöåé
- ÷ñåùóôþ íá åßðù ôéíÜ åí ðåñéëÞøåé,
äéüôé ôá çîåýñù áêñéâÝóôåñá áðü êÜèå
Üëëïí, äéüôé å÷ñçìÜôéóá ìÝëïò åêåßíçò
êáé óõãêïéíùíüò ôùí êéíäýíùí ôçò». Ôçí
ýðáñîç åôáéñåßáò ï Ðåññáéâüò ôçí åðéâåâáéþíåé êáé óôç «Óýíôïìç âéïãñáößá ôïõ
ÑÞãá». ÁëëÜ êáé ç áõóôñéáêÞ áóôõíïìßá
âåâáéþíåé üôé õðÞñ÷å åðáíáóôáôéêÞ åôáéñåßá óôçí ïðïßá óõììåôåß÷áí ï ÑÞãáò êáé
ïé óýíôñïöïé ôïõ.

Ç ôåëåõôáßá óêçíÞ

Ï ÑÞãáò óõíåëÞöèç óôçí ÔåñãÝóôç
óôéò 6 Äåêåìâñßïõ ôïõ 1797. Åß÷å áðïöáóßóåé íá êáôÝâåé óôçí ÅëëÜäá ìÝóù
ÔåñãÝóôçò, áëëÜ èá ðåñíïýóå ðñþôá
áðü ôç Âåíåôßá. Óýìöùíá ìå ôïí
ÊïñäÜôï, óôç Âåíåôßá õðÞñ÷áí ðïëëïß
ìõçìÝíïé óôçí åðáíáóôáôéêÞ ôïõ
åôáéñåßá êáé ìÝóù áõôþí èá êáíïíéæüôáí
ôï ôáîßäé óôçí ÅëëÜäá, «áíÜëïãá ìå ôéò
ðëçñïöïñßåò ðïõ åß÷áí óõãêåíôñùèåß
áðü ôçí Çðåéñï, ôç ÌÜíç, ôç Èåóóáëßá,
ôç Ñïýìåëç êáé ôï ÌïñéÜ». Ï Ðåññáéâüò
ëÝåé üôé ï ÑÞãáò èá ðÞãáéíå óôç Âåíåôßá
«Ðñïò óõíÝíôåõîéí ôïõ ÍáðïëÝïíôïò».
Öáßíåôáé ðùò óôü÷ïò ôïõ ÑÞãá Þôáí íá
óõíäÝóåé ôï åðáíáóôáôéêü êßíçìá óôçí
ÅëëÜäá ìå ôç Ãáëëßá ðñïóäïêþíôáò óå
çèéêÞ êáé õëéêÞ âïÞèåéá.
Åí ðÜóç ðåñéðôþóåé ðñéí öýãåé áðü ôç
ÂéÝííç ï ÑÞãáò, Ýóôåéëå óôçí ÔåñãÝóôç,
óôï ößëï êáé Ýìðéóôï óýíôñïöü ôïõ Áíôþíç Êïñùíéü, ôñßá êéâþôéá ìå åðáíáóôáôéêü
õëéêü. ÅðåéäÞ üìùò ï Êïñùíéüò Ýëåéðå
óôç Äáëìáôßá ãéá åìðïñéêÝò äïõëéÝò,
ôá êéâþôéá ðáñÝëáâå ï óõíåôáßñïò ôïõ
áðü ôçí ÊïæÜíç ÄçìÞôñéïò Ïéêïíüìïõ,
ï ïðïßïò, áöïý ôá Üíïéîå êáé åßäå ôé
ðåñéåß÷áí, êáôÝäùóå ôá êáèÝêáóôá óôçí
áõóôñéáêÞ áóôõíïìßá. Åôóé ìüëéò ï ÑÞãáò
Ýöôáóå óôçí ÔåñãÝóôç óõíåëÞöèç áìÝóùò. ÓõëëÞøåéò åðáíáóôáôþí Þ õðüðôùí

ãéá åðáíáóôáôéêÞ äñÜóç Ýãéíáí åðßóçò óå
ÂéÝííç, ÐÝóôç, Óåìëßíï. ÓõíåëÞöèçóáí
ïé åðôÜ ðïõ âñÞêáí ìáæß ìå ôïí ÑÞãá
ìáñôõñéêü èÜíáôï, áëëÜ êáé ïé Ãåþñãéïò
Ðïýëéïò, Öéë. ÐÝôñïâéôò, Ã. Èåï÷Üñçò,
Ê. Ôïýëéïò êáé Ê. ÄïõêÜò. Ï ÑÞãáò êáé
ïé åðôÜ ðáñáäüèçêáí, ôïí Áðñßëç ôïõ
1798, óôéò ôïõñêéêÝò áñ÷Ýò - ãéáôß Þôáí
Ôïýñêïé õðÞêïïé - êáé ìåôáöÝñèçêáí
óôï ÂåëéãñÜäé. Ïé õðüëïéðïé ðïõ Þôáí
Áõóôñéáêïß õðÞêïïé åêôïðßóôçêáí. Ç
óõíÝ÷åéá åßíáé ãíùóôÞ.
Åêåßíï ôï äéÜóôçìá ðïõ ïé áõóôñéáêÝò
áñ÷Ýò ðñï÷ùñïýóáí óôçí áðÝëáóç ôùí
ïêôþ, ï ÁäáìÜíôéïò ÊïñáÞò, ìáíôåýïíôáò ôï ôñáãéêü ôïõò ôÝëïò, Ýãñáöå:
«Ðáñßóôáíôáé ßóùò ôáýôçí þñáí äÝóìéïé
Ýìðñïóèåí ôïõ ôõñÜííïõ ïé ãåííáßïé
ïýôïé ôçò åëåõèåñßáò ìÜñôõñåò. Éóùò,
ôáýôçí ôçí þñáí, êáôåâáßíåé åéò ôáò éåñÜò
êåöáëÜò ôùí ç ìÜ÷áéñá ôïõ äçìßïõ,
åê÷Ýåôáé ôï ãåííáßïí åëëçíéêüí áßìá
áðü ôáò öëÝâáò ôùí, êáé ßðôáôáé ç ìáêáñßá øõ÷Þí ôùí, äéÜ íá õðÜãç íá óõãêáôïéêÞóç ìå üëùí ôùí õðÝñ åëåõèåñßáò
áðïèáíüíôùí ôáò áïéäßìïõò øõ÷Üò. ÁëëÜ
ôïõ áèþïõ áßìáôïò ç Ýê÷õóéò áýôç áíôß
ôïõ íá êáôáðëÞîç ôïõò Ãñáéêïýò èÝëåé
ìÜëëïí ôïõò ðáñïîýíåé åéò åêäßêçóéí».
Áíôßèåôá, ôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï, ôïí ÄåêÝìâñç ôïõ 1798, ôüôå
äçëáäÞ ðïõ óõëëáìâáíüôáí ï ÑÞãáò,
ìå åãêýêëéï ôïõ ÐáôñéÜñ÷ç Ãñçãïñßïõ ôïõ Å`, ðïõ åê ôùí õóôÝñùí
ôïí âÜðôéóáí êáé “ÅèíïìÜñôõñá”,
êáëïýóå ôïõò äåóðïôÜäåò íá êáôÜó÷ïõí ôï åðáíáóôáôéêü ìáíéöÝóôï
ôïõ ÑÞãá (ôçí åðáíáóôáôéêÞ ôïõ
äéáêÞñõîç, ôï ÐïëßôåõìÜ ôïõ ê.ë.ð.)
äéüôé «ðëÞñåò õðÜñ÷åé óáèñüôçôïò
åê ôùí äïëåñþí áõôïý åííïéþí, ôïéò
äüãìáóé ôçò ïñèïäüîïõ çìþí ðßóôåùò
åíáíôéïýìåíïí». (ÄçëáäÞ ï Öåñáßïò
óôåöüôáí åíÜíôéá óôçí ðßóôç ôïõò)...
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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.

ΠΑΝΩ: Η κα. Βάσω Σαλαγάρα μμε τις κόρες και την εγγονή της τη βραδιά της Αναστάσεως
ΚΑΤΩ: Ακόμη ένα στιγμιότυπο από την Ανάσταση στον Καθεδρικό Ναό των Παμ. Ταξιαρχών

Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης

Τραπέζια της Αγάπης - Ανακοίνωση

Το γραφείο των Κοινωνικών
Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για
το πρόγραμμα των Τραπεζιών της
Αγάπης που θα πραγματοποιηθούν
κατά τον μήνα Ιούνιο 2021:

Community Centre, 242 Belair Road,
Lower Mitcham

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης Salisbury στην αίθουσα
του North Football Club, 39-41
Bagster Road, Salisbury Downs

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore», στο
Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton
Road γωνία, Camden Park

Πέμπτη 3 Ιουνίου2021: Τραπέζι
της Αγάπης «Mitcham»: Mitcham
Community Centre, 242 Belair Road,
Lower Mitcham
Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021: Τραπέζι της Αγάπης Αγίων Κων/νου
και Ελένης, στην αίθουσα του Ιερού
Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, 1 Florence St, Goodwood
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης Κοίμησης της Θεοτόκου:
στην αίθουσα του Ι.Ν. Κοίμησης
της Θεοτόκου, 1Α William Street,
Croydon
Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore», στο
Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton
Road γωνία, Camden Park
Τρίτη 15 Ιουνίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης «Ταξιάρχης»: στην
αίθουσα του Ολύμπικ Χωλ, 288
Franklin Street, Adelaide
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης Salisbury στην αίθουσα
του North Football Club, 39-41
Bagster Road, Salisbury Downs.
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης «Mitcham»: Mitcham

Τρίτη 22 Ιουνίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου: στην
αίθουσα του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, 71
George Street, Thebarton

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης Salisbury στην αίθουσα
του North Football Club, 39-41
Bagster Road, Salisbury Downs

ΠΑΝΩ: Μέλη της Φιλοπτώχου και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών κατά το στόλισμα του Επιταφείου του Καθεδρικού Ναού

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

ΠΑΝΩ: Ο Δήμαρχος του West Torrens Michael Coxon, παρευρέθηκε στον ιερό Κοινοτικό
Ναό του Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον τη βραδιά της Αναστάσεως. Δίπλα του ο κ. Νίκος
Φροσσυνάκης.
ΚΑΤΩ: Το εσωτερικό τοτ ιερού Ναού των Αγίων Κων/νου και Ελένης την Κυριακή των Βαιων
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΠΑΝΩ: Επιστροφή στο ναό μετά την περιφορά της εικόνας των Αγ. Κωνσταντίνου και
Ελένης στο Goodwood από τους ιερείς π. Ιωάαννη και π. Παναγιώτη
ΚΑΤΩ: Τμήμα του εκκλησιάσματος κατά την εορτή των Αγ. Κων/τίνου και Ελένης Goodwood

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/
6η ΚΥΡΙΑΚΗ Στ΄ από του Πάσχα 08.00
– 11.00 πμ : Η θεραπεία του εκ γενετής
τυφλού.
9η ΤΕΤΑΡΤΗ Ζ΄ από του Πάσχα 08.00
-10.00 πμ : Η απόδοση της εορτής του
Πάσχα.

ΠΑΝΩ: Ενα ακόμη τμήμα του ναού των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood κατά
την ημέρα της εορτής των. Διακρίνεται ο βουλευτής Στηβ Γεωργανάς, ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος ης ΕΟΚΝΑ Βασιλης Γκόνης και Κώστας Πααπακωνσταντίνου αντίστοιχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

Πάσχα με κανονικότητα
Πάσχα κάτω από κανονικές πλέον
συνθήκες έκανε φέτος ο Ελληνισμός της
Νότιας Αυστραλίας αν αναλογιστούμε ότι
πέρυσι τέτοια εποχή οι Πασχαλινοί ύμνοι
ηχούσαν σε άδειους ναούς.
Φέτος ωστόσο, σε αντίθεση με την
καταθλιπτική Πασχαλινή περίοδο του 2020,
οι ναοί της Κοινότητας κατακλύστηκαν από
πιστούς για να ακολουθήσουν το Θείο
Δράμα, πάντοτε τηρώντας αυστηρά τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.
Με την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας
όλοι οι ναοί λειτούργησαν κανονικά, ενώ
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης προσφέρθηκε νηστίσιμο γεύμα την
Κυριακή των Βαΐων.
Την Μεγάλη Παρασκευή, όπως άλλωστε συνηθίζεται, μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου στις εκκλησίες
καθόλη τη διάρκεια της ημέρας για να
παρακολουθήσει τόσο την Αποκαθήλωση
του Θεανθρώπου όσο και τη λειτουργία του
Επιταφίου αργότερα το βράδυ.
Παρουσία επίσημων προσκεκλημένων,
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας και εκατοντάδες πιστοί κάθε ηλικίας
παρακολούθησαν με την προσήκουσα
ευλάβεια το βράδυ της Παρασκευής την
Ακολουθία αλλά και την περιφορά του
Επιταφίου.
Στ η ν Π α σ χα λ ι ν ή π α ρ ά δ ο σ η τ ο υ
στολισμού του Επιταφίου επέστρεψαν

φέτος οι κυρίες των Φιλοπτώχων των Ναών
Το Μεγάλο Σάββατο τελέστηκε κανονικά η Αναστάσιμη Ακολουθία, παρουσία
επίσημων προσκεκλημένων και εκατοντάδων πιστών, ενώ το «Δεύτε Λάβετε Φως»
στις 12.00 τα μεσάνυχτα έστειλε μήνυμα
ελπίδας και αισιοδοξίας.
Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους που παρακολούθησαν
τις Πασχαλινές Ακολουθίες ήταν ο
Υπουργός Καινοτομίας και Δεξιοτήτων
κ. Ντέηβιντ Πιζόνι, ο Αρχηγός της
Αντιπολίτευσης Πήτερ Μαλινούσκας,
η Υπουργός Προστασίας του Παιδιού
κα Ρέητσελ Σάντερσον, η Υπουργός
Πολυπολιτισμικότητας στην Αντιπολίτευση
κα Ζωή Μπέττισον, η Βουλευτής
Περιφέρειας Μπάντκοου κα Τζέην Στίνσον,
ο κ. Φρανκ Πανγκάλλο από το κόμμα
SA Best και Μέλος του Νομοθετικού
Συμβουλίου, ο Δήμαρχος του Γουέστ
Τόρρενς κ. Μάηκλ Κόξον, Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Αδελαΐδας κ. Φρανζ
Κνολ, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου
Στάρλς Στερτ κ. Παύλος Αλεξανδρίδης και
ο κ. Μουχαμά Γιοτχάμ από την Επιτροπή
Πολυπολιτισμικότητας Ν.Α.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

10η ΠΕΜΠΤΗ Ζ’ από του Πάσχα 08.00 –
10.00 πμ : Η Ανάληψη Του Κυρίου και Θεού
και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
13η ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ από του Πάσχα 08..00
– 11.00 πμ : Των αγίων 318 θεοφόρων
πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου.
19η ΣΑΒΒΑΤΟ προ της Πεντηκοστής
08.00 – 10.30 πμ : ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ. Μετά
την Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει Ιερόν
Τρισάγιο.
21η ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ από του Πάσχα 07.30

– 11.00 πμ : Η εορτή της Πεντηκοστής.
Μετά την Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει ο
εσπερινός της Γονυκλισίας.
22η ΔΕΥΤΕΡΑ μετά την Πεντηκοστή. 08.00
– 10.00 πμ : Του Αγίου Πνεύματος.
24η ΠΕΜΠΤΗ μετά την Πεντηκοστή 08.00
-10.00 πμ : Το γενέθλιο του προδρόμου και
βαπτιστού Ιωάννου.
27η ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 08.00 –
11.00 πμ : Των αγίων Πάντων.
29η ΤΡΙΤΗ 08.00 – 10.00 πμ : Πέτρου
κα ι Π α ύ λο υ τω ν πα ν ε υ φ ή μ ω ν κα ι
πρωτοκορυφαίων αποστόλων.
30η ΤΕΤΑΡΤΗ
08.00 – 10.00 πμ
: Σύναξη των αγίων ενδόξων δώδεκα
αποστόλων.
1η ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ: Κοσμά και
Δαμιανού των Αναργύρων των εν
Ρώμη. Πανηγυρίζει το Ιερό παρεκκλήσιο
των αγίων Αναργύρων στο Ελληνικό
Γηροκομείο – Γηριατρείο του Ρίντλετον.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΣΠΕΡΑΣ 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 µεθ’
αρτοκλασίας. Θ΄ 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: Πλήρως επανδρωμένα Τα δυο ψαλτήρια του ιερού Κοινοτικού Ναού των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood κατά tην ημέρα της εορτής των στις 21 Μαΐου.
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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.

Επιστημονικά - Θέματα
STATOLAAUNCH

Δεύτερη δοκιμαστική πτήση για το
μεγαλύτερο αεροπλάνο του κόσμου

Ξέρεις το μυστικό
για να προστατέψεις το γάμο σου από την απιστία;

Η απιστία στο γάμο έχει σοβαρές
συνέπειες. Μέσα σε μια στιγμή, εν ριπή
οφθαλμού, όλη η εμπιστοσύνη και η
σιγουριά μπορεί να χαθεί. Γιαυτό, αντί να
ελπίζεις ότι αυτό δε θα συμβεί σε σένα, πάρε
τα παρακάτω μέτρα και τις προφυλάξεις
για να προστατέψεις το γάμο σου. Πρώτα,
πρώτα, βάλε φυσικά όρια και περιορισμούς.
Με άλλα λόγια να τραβήξεις μία γραμμή για
τις πρέπουσες σχέσεις με το άλλο φύλο και
μετά να είσαι σε απόσταση ασφάλειας πίσω
από τη γραμμή. Δεύτερον, βρες κάποιον
/α που θα σε παρακολουθεί με συνέπεια.
Βρες κάποιο έμπιστο πρόσωπο στο οποίο
μπορείς να εκφράζεις τις σκέψεις σου και
τους πειρασμούς σου ... κάποιο πρόσωπο
που θα σε βοηθήσει να παίρνεις σωστές
αποφάσεις.

Άντρες, μαθαίνετε από τα λάθη σας;

Όλοι οι άντρες κάνουν λάθη, αλλά ο
λογικός άντρας μαθαίνει από τα λάθη του.
Θα ήθελα να δούμε μερικά συνηθισμένα
λάθη που κάνουν οι άντρες στη ζωή από
τα οποία όλοι μας μπορούμε να διδαχτούμε
και να τα αποφύγουμε. Πρώτα, πρώτα, οι
άντρες κάνουν το λάθος να μην ακούνε με
προσοχή. Κι όταν λείπει αυτό οδηγεί στην
έλλειψη εμπιστοσύνης στις σχέσεις μας.
Δεύτερον, υπάρχει το λάθος να νομίζουμε
ότι δε χρειαζόμαστε καμία βοήθεια. Στην
πραγματικότητα όμως όταν ζητάμε βοήθεια
δείχνει επίπεδο ωριμότητας που όλοι
οι άντρες θα πρέπει να αγωνιστούμε να
φτάσουμε. Τέλος, οι άντρες κάνουν το λάθος
να κρύβουν τα συναισθήματά τους για να
αποδειξουν τον ανδρισμό τους. Πρέπει
όμως να καταλάβουμε ότι εκφράζοντας τα
αισθήματά μας κάνουμε τη σχέση μας πιο
ζεστή και πιο στενή.

Μήπως συμμερίζεσαι με τα
παιδιά σου κάποιες φράσεις κάθε
άλλο παρά σοφές;

Έχω πρόβλημα με κάποιες εκφράσεις
κλισέ. Κάτι ακούγεται ωραίο και όλοι
αρχίζουν να το επαναλαμβάνουν ξανά
και ξανά και έτσι καθιερώνεται. Και ενώ
συνήθως τις λέμε με καλές προθέσεις , το
πρόβλημα παραμένει ότι μερικές εκφράσεις
κλισέ είναι διαστρεβλωμένη αλήθεια. Γιαυτό
έχουμε εδώ μερικά συνηθισμένα αλλά
εσφαλμένα “σοφά” λόγια που δεν πρέπει
να τα διδάξουμε στα παιδιά μας. Πρώτα,
πρώτα, μην τους διδάξετε ότι “ό,τι δε σε
σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό.” Υπάρχουν
ένα σωρό πράγματα που μπορεί να μη σε
σκοτώνουν , αλλά μπορούν σίγουρα να σε
βλάψουν και να σε κάνουν πιο ανίσχυρο.
Δεύτερον, μην τους διδάξετε ότι “αν βάλεις
κάτι στο μυαλό σου , θα το πετύχεις.”
Ασφαλώς , θα πρέπει να ενθαρρύνεις τα
παιδιά σου και να τα βοηθάς να κάνουν
όνειρα, αλλά δε θέλεις να τα γεμίζεις με
απογοητεύσεις όταν δεν μπορούν να τα
κάνπουν όλα. Γέμισέ τα με σοφία.

Μήπως ο γάμος σου χτύπησε σε
κάποιο εμπόδιο για περιορισμό
της ταχύτητας;

Μερικές φορές , χωρίς καν να το
περιμένουμε, συναντάμε στη ζωή μας
κάποιο εμπόδιο για περιορισμό της
ταχύτητας -- που μας λέει ότι πρέπει να
μειώσουμε την ταχύτητα. Και ενώ τα φυσικά
εμπόδια για τον περιορισμό της ταχύτητας
μπορεί να είναι σκληρά, είναι για μας καλές
ευκαιρίες να μειώσουμε την ταχύτητα και
να στηρίξουμε τον άντρα μας/τη γυναίκα
μας. Ποια είναι λοιπόν μερικά τέτοια εμπόδια
που μπορεί να συναντήσεις στο γάμο σου;
Πρώτα, πρώτα, είναι να χάνεις τη δουλειά
σου. Είναι σημαντικό να εκμεταλλευτείς
αυτήν την ευκαιρία για να στηρίξεις τον
άντρα σου -- να του δείξεις ότι η αγάπη
σου δε στηρίζεται στις επιτυχίες του ή στις
αποτυχίες του. Δεύτερον, είναι κάποιο
σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δείξε στον άντρα
σου/στη γυναίκα σου ότι θα είσαι πλάι του/
της πάντοτε ... σε υγεία και σε αρρώστεια.
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.

Το ασυνήθιστο αεριωθούμενο με τις δύο ατράκτους θα χρησιμοποιείται ως ιπτάμενη
πλατφόρμα εκτόξευσης για υπερηχητικά σκάφη νέας γενιάς
Ένα γιγάντιο αεροσκάφος
που μοιάζει με ιπτάμενο
καταμαράν απογειώθηκε από
την έρημο της Καλιφόρνια
για τη δεύτερη δοκιμαστική
πτήση του, δύο χρόνια μετά
την πρώτη.
«Βρισκόμαστε στον
αέρα!» πανηγύρισε μέσω
Twitter η εταιρεία Stratolauch,
η οποία σκοπεύει να
χρησιμοποιήσει τον γίγαντα
ω ς π λα τφ ό ρ μ α γ ι α τ η ν
εκτόξευση υπερηχητικών
αερσκαφών νέας γενιάς.
Το ασυνήθιστο αεριωθούμενο, το οποίο διαθέτει έξι
κινητήρες και δύο ατράκτους,
κατέχει το σημερινό ρεκόρ
του μεγαλύτερου ανοίγματος
φτερών, το οποίο φτάνει τα
117 μέτρα. Συγκριτικά, το
Boeing 747 έχει άνοιγμα 64
μέτρων.

Το αεροπλάνο, με την
ονομασία Roc, προσγειώθηκε με τους 28 τροχούς
του περίπου τρεις ώρες
μετά την απογείωση από
αεροδιαστημικό κέντρο στην
έρημο Μοχάβε.
Είχαν περάσει δύο
χρόνια μετά την εξαγορά
της Stratolaunch και την
αλλαγή στρατηγικής της
εταιρείας. Το αεροπλάνο
αναπτύχθηκε αρχικά από
τον συνιδρυτή της Microsoft
Πολ Άλεν, ο οποίος πέθανε
λίγους μήνες πριν από
την παρθενική πτήση τον
Απρίλιο του 2019. Σκόπευε
να το χρησιμοποιήσει ως
ιπτάμενη πλατφόρμα για
την εκτόξευση πυραύλων
σχεδιασμένων να θέτουν
δορυφόρους σε χαμηλή γήινη
τροχιά.

Τον Οκτώβριο του 2019,
η Stratolaunch εξαγοράστηκε
από την Cerberus Capital
Management, η οποία αποφάσισε να αναβαθμίσει
το αεροπλάνο και να το
αξιοποιήσει για την εκτόξευση των πειραματικών υπερηχητικών αεροσκαφών της,
σχεδιασμένων να πετούν με
ταχύτητα άνω των Mach 5
(hypersonic).
Το πρώτο πρωτότυπο,
με την ονομασία Talon,
προγραμματίζεται να δοκιμ α σ τ ε ί το 2 0 2 3 μ ε τ η ν
προοπτική να διατεθεί στον
αμερικανικό στρατό.
Η Κ ί ν α κα ι η Ρ ω σ ί α
λέγεται ότι διαθέτουν ήδη
στο οπλοστάσιό τους
πυραύλους hypersonic και οι
ΗΠΑ προσπαθούν τώρα να
κερδίσουν το χαμένο έδαφος.

ΕΛΕΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ...

Gaming: Στα 300 δισ. δολάρια
ο τζίρος του κλάδου
Στα 300 δισ. δολάρια
εκτινάχθηκε ο τζίρος της
βιομηχανίας ιντερνετικών
παιχνιδιών, με τον συνολικό
αριθμό των παικτών να
ανεβαίνει στα 2,7 δισ. παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα του ομίλου Accenture.
Η ενίσχυση του κλάδου
ήρθε σαν αποτέλεσμα της
πανδημίας που έκλεισε
τον κόσμο στο σπίτι του,
με αποτέλεσμα να στραφεί σε εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στα
επίπεδα αυτά η βιομηχανία
gaming ξεπερνά σε αξία τον
κλάδο του κινηματογράφου
και της μουσικής μαζί!
Αυξήθηκαν οι παίκτες
κατά μισό δισ.
Σύμφωνα με την έρευνα,
μόνο μέσα στα τελευταία
τρία χρόνια ο κλάδος προσέθεσε περίπου μισό δισ.
νέους παίκτες, ενώ εκτιμάται
πως θα προσελκύσει άλλα
400 εκατ. νέων παικτών

μέχρι τα τέλη του 2023.
Από τους νέους παίκτες,
το 60% είναι γυναίκες, το
30% είναι κάτω των 25 ετών
και το ένα τρίτο δεν ανήκει στο λευκό πληθυσμό.
Πρόκειται για μια σαφή
διαφοροποίηση σε σχέση με
τα μέχρι τώρα δεδομένα του
κλάδου, όπου το 61% των
gamers ήταν άνδρες και τα

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

τρία τέταρτα λευκοί, ηλικίας
άνω των 25 ετών.
Αξιοσημείωτο είναι
επίσης ότι ο μέσος όρος
παιχνιδιού φτάνει τις 16
ώρες την εβδομάδα, με
οκτώ ώρες την εβδομάδα
συμμετοχής σε game
streaming και έξι ώρες σε
φόρουμ και κοινότητες παιχνιδιών.

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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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Χιλιάδες βαρέλια με DDT στο
βυθό ανοικτά του Λος Αντζελες

Ερευνητές του διάσημου Ινστιτούτου
Ωκανογραφίας Scripps στο Πανεπιστήμιο
της Καλιφόρνια χρησιμοποίησαν σόναρ
γ ι α ν α ε ν τοπ ί σ ο υ ν σ υ ν ολ ι κά 2 7 . 3 4 5
ύποπτα αντικείμενα σε μια έκταση 360.000
στρεμμάτων στον βυθό ανάμεσα στις ακτές
του Λος Άντζελες και το νησί Σάντα Καταλίνα
στον Ειρηνικό.
Η έρευνα στην περιοχή αποφασίστηκε
έπειτα από ρεπορτάζ των Los Angeles
Times που έδειχνε ότι βιομηχανίες της Νότιας
Καλιφόρνια απέρριπταν στο συγκεκριμένο
σημείο κάθε είδους χημικά απόβλητα. Η
πρακτική σταμάτησε το 1972 με την ψήφιση
ομοσπονδιακού νόμου που απαγόρευε την
απόρριψη τοξικών υλικών στον ωκεανό.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας,
350 έως 700 τόνοι του απαγορευμένου DDT
απορρίφθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή σε
βάθος περίπου 900 μέτρων.
Μέχρι σήμερα, η ακριβής θέση της
υποβρύχιας χωματερής παρέμενε άγνωστη.

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
ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΣΑ

ΥΛΙΚΑ: 7 κουτάλια σούπας αλεύρι, 1
κεσεδάκι γιαούρτι, Λίγο ελαιόλαδο, 1
πρέζα αλάτι, 1 αυγό, 1 1/2 κεσεδάκι
νερό (από το γιαούρτι),
Το από κάτω για στόλισμα: 1 ντομάτα
σε μικρά κυβάκια, 1 κρεμμύδι σε
ψιλοκομμένες φέτες, Πολύ λίγη φέτα σε
τρίμμα, 6 ελιές, Λίγο πολτό ντομάτας
σχεδόν μία κουτάλια, Ελαιόλαδο.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Σε ένα μπωλ ανακατεύ-

ουμε αλεύρι,αυγό, νερό, αλάτι, λίγο
ελαιόλαδο, το γιαούρτι.
Γίνεται ένας χυλός.
Το Ρίχνω σε βουτυρωμενο ταψί.
Και από πάνω βάζω τα υπόλοιπα
υλικά κρεμμύδια ντομάτα ψιλοκομμένη,τις ελιές,την φέτα και τον πολτό...
ασύμμετρα..
Από πάνω ραντίζουμε όλο το ταψί με
ελαιόλαδο.
Ψήνω στους 180βαθμούς για μια
ώρα περίπου.

Θέματα Υγείας
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ΣΩΣΤΗ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το πρωινό της μακροζωίας στο πιάτο σας To απόλυτο μυστικό για να αποδίδει
στο μάξιμουμ η γυμναστική σας

Αν η μακροζωία αποτελεί
στόχο σας, τότε από το πρωινό
δεν θα πρέπει να λείπει, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το
πλιγούρι βρώμης
Οι περισσότεροι άνθρωποι
παγκοσμίως στράφηκαν προς
αυτό κατά την διάρκεια της
πανδημίας και σύμφωνα με
πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα
θα είναι καλό να παραμείνει
στην διατροφή μας και αφού
επιστρέψουμε στους γνώριμους
ρυθμούς σας.
Το πλιγούρι βρώμης δεν είναι
απλώς νόστιμο και θρεπτικό
αλλά και εξαιρετικά ευέλικτο.

Πλιγούρι βρώμης για…
μακροζωία

Σύμφωνα με πρόσφατη μετάανάλυση που δημοσιεύτηκε στο
European Journal of Preventive
Cardiology, διαπιστώθηκε ότι
το πλιγούρι βρώμης μπο-ρεί
να μειώσει τον κίνδυνο όλων
των αιτιών θανάτου, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών
παθήσεων.
Οι ερευνητές εξέτασαν 33
μελέτες για να προσδιορίσουν
τη σχέση που είχαν συγκεκριμένα τρόφιμα είτε με τη συνολική θνησιμότητα είτε με
καρδιαγγειακές παθήσεις.
Διαπίστωσαν ότι η κατανάλω σ η δ η μ η τ ρ ι α κώ ν ολ ι κ ή ς
άλεσης, συμπεριλαμβανομένης
της βρώμης στο πρωινό, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο
θανάτου από όλες τις αιτίες,
συμπεριλαμβανομένων των

καρδιακών παθήσεων.
Τι άλλο μας προσφέρει;
Μισό φλιτζάνι ξηρής βρώμης
έχει περίπου 150 θερμίδες, 5
γραμμάρια φυτικής πρωτεΐνης,
27 γραμμάρια υδατάνθρακα με 4
γραμμάρια φυτικών ινών και λίγα
γραμμάρια λίπους.
Η βρώμη συνδυάζεται
επίσης με μια ποικιλία βιταμινών
και μετάλλων, όπως σίδηρο,
μαγνήσιο, ψευδάργυρο, σελήνιο,
βιταμίνες Β και μικρότερες
ποσότητες ασβεστίου και καλίου.
Αυτό πρόκειται για μια εντυπωσιακή ποσότητα βιταμινών
και ανόργανων συστατικών για
μια σχετικά χαμηλή σε θερμίδες
τροφή, που καθιστά το πλιγούρι

βρώμης και ιδανικό σνακ.
Σύμφωνα με μελέτη που
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό
Food Research International,
τα αντιοξειδωτικά πολυφαινόλης
που βρίσκονται στη βρώμη
έ χο υ ν α ν τ ι ο ξ ε ι δ ω τ ι κ έ ς κ α ι
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
Σε κυτταρικό επίπεδο, οι
πολυφαινόλες έχουν αποδειχθεί
ότι βοηθούν στην καταπολέμηση
της γήρανσης και των ασθενειών
μειώνοντας το οξειδωτικό στρες.
Λόγω των προστατευτικών
δράσεων, οι πολυφαινόλες έχουν
συνδεθεί με την προστασία
από καρδιακές παθήσεις και
εγκεφαλικό επεισόδιο ως διαβήτης τύπου 2 και παχυσαρκία.

H γυναίκα που έμεινε έγκυος ενώ ήταν ήδη
Η Ρεμπέκα Ρόμπερτς, 40
ετών, έμεινε πέρυσι έγκυος
έπειτα από χρόνια προσπαθειών
και ακολουθούσε φαρμακευτική
αγωγή για να αυξήσει την πιθανότητα εγκυμοσύνης, ανέφερε το
Good Morning America.
Στη δωδέκατη εβδομάδα της
κύησης, ο γυναικολόγος της
είδε στο υπερηχογράφημα ένα
δεύτερο έμβρυο με διαφορά
μεγέθους περίπου τριών εβδομάδων από το πρώτο.
«Η αρχική μου αντίδραση
ήταν ‘Μα πώς δεν είδα το δεύτερο έμβρυο;’» είπε ο γυναικολόγος Ντέιβιντ Ουόκερ του
Βασιλικού Νοσοκομείου του
Μπαθ. «Ανακουφίστηκα όταν
συνειδητοποίησα ότι δεν επρόκειτο για δικό μου λάθος αλλά
για μια μάλλον ασυνήθιστη
εγκυμοσύνη».
Σε μια τυπική εγκυμοσύνη, ο
οργανισμός της εγκύου εκκρίνει
ορμόνες που εμποδίζουν την
ωορρηξία, δηλαδή την απελευθέρωση ωαρίων που
μπορούν στη συνέχεια να γονιμο-

ποιηθούν.
Στις σπάνιες περιπτώσεις
διπλής κύησης με διαφορά
σ ύ λ λ η ψ η ς , τ ρ ί α π ρ ά γ μ α τα
πρέπει να συμβούν: πρώτον,
η ωορρηξία πρέπει να συνεχιστεί· δεύτερον, τα σπερματοζωάρια του παρτενέρ πρέπει
να περάσουν από έναν φραγμό βλέννας που κανονικά σχηματίζεται στον τράχηλο της
μήτρας της εγκύου· και τρίτον, το
δεύτερο έμβρυο πρέπει να βρει

διαθέσιμο χώρο στη μήτρα για να
εμφυτευτεί.
Σύμφωνα με το Healthline,
αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια στον
άνθρωπο, συνήθως σε γυναίκες
που υποβάλλονται σε μεθόδους
υποβοηθούμενης ή τεχνητής
αναπαραγωγής.
Σε άλλα είδη, όπως κάποια
ψάρια, λαγοί και ασβοί, το φαινόμενο είναι σύνηθες, επισημαίνει
τo Live Science.

Όλοι αναζητούν τρόπους να
γυμνάζονται με αποτελεσματικό
τρόπο, ώστε να πιάνουν τόπο ο
κόπος και ο ιδρώτας.
Οι άνθρωποι που αποζητούν τα
μέγιστα από τη φυσική άσκησή τους
πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο
χαρακτηριστικό: την συνέπεια.
Με όποιον τρόπο και αν έχουμε
επιλέξει να γυμναζόμαστε, η συνέπεια και η σταθερότητα είναι το
μεγάλο κλειδί για να δούμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Σε αυτό κατέληξε συστηματική
μελέτη του 2019 του Πανεπιστημίου
της Νέας Νότιας Ουαλίας, που
ανέλυσε αντίστοιχες πανεπιστημιακές
έρευνες και δημοσιεύτηκε στην
επιθεώρηση «Sports Medicine».
Οι ακαδημαϊκοί βρήκαν ότι οι
άνθρωποι που γυμνάζονταν με
συνέπεια από 2-4 φορές τη βδομάδα
είδαν κατά μέσο όρο αύξηση της
τάξης του 3,3% στη μυϊκή μάζα και

αύξηση 25% στη σωματική δύναμη
σε μια μέση περίοδο 15 εβδομάδων.
Ανεξαρτήτως του τρόπου άσκησης.
Όπως κι αν γυμναζόμαστε λοιπόν,
το μυστικό είναι να το κάνουμε με
σταθερότητα και συνέπεια, αυξάνοντας προοδευτικά το επίπεδο
δυσκολίας ή τον κύκλο των επαναλήψεων.
Χτίζοντας γερά θεμέλια και επιμένοντας, τα πρώτα καλά αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να
φανούν…

Οι ιδανικές τροφές πριν και μετά
το εμβόλιο του κοροναϊού

Πρέπει να δώσουμε στο ανοσοποιητικό μας σύστημα την ευκαιρία να
ανταποκριθεί καλύτερα φροντίζοντας να
ανακάμψουμε γρηγορότερα.
Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων, (CDC) των
Ηνωμένων Πολιτειών, οι παρενέργειες
των εμβολίων μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο, ερυθρότητα και πρήξιμο
στο σημείο της ένεσης, καθώς και
πιθανό πυρετό, πονοκέφαλο, κόπωση,
ναυτία, ρίγη και μυϊκούς πόνους.
Αυτά τα συμπτώματα είναι στην
πραγματικότητα ένα καλό σημάδι ότι
το σώμα μας χτίζει ανοσία ενώ μέσα
σε λίγες μέρες πρώτα θα εξασθενίσουν
και στην συνέχεια θα εξαφανιστούν
εντελώς.
Ένας τρόπος για να μειώσουμε
αυτές τις παρενέργειες είναι η σωστή
διατροφή.
Το τσάι από τζίντζερ είναι ιδανικό
όταν αντιμετωπίζουμε γαστρεντερικά
προβλήματα.
Ψιλοκόβουμε το τζίντζερ αφού το
έχουμε ξεφλουδίσει. Χρειαζόμαστε
περίπου μία φέτα 2.5 εκατοστών για
κάθε κούπα.
Βράζουμε πρώτα το τζίντζερ με
το νερό σε δυνατή φωτιά και στην
συνέχεια το αφήνουμε να σιγοβράσει
για πέντε λεπτά ή δέκα αν θέλουμε
έντονη γεύση.
Σουρώνουμε και σερβίρουμε με
μια φέτα λεμόνι ή πορτοκάλι για να
δώσουμε περισσότερη οξύτητα.
Αν όχι, μπορούμε να βάλουμε μια
κουταλιά μέλι η σιρόπι από σφένδαμο
(maple syrup), για να μειώσουμε την
έντονη γεύση του τζίντζερ.
Από νερό και τσάι μέχρι ανθρακούχο
νερό, καταναλώνουμε μεγάλες
ποσότητες υγρών. Ο πυρετός που
μπορεί να προκαλέσει ένα εμβόλιο

μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση.
Ακολουθούμε υγιεινή διατροφή λίγες
εβδομάδες πριν από το πρώτο μας
ραντεβού. Μια μεσογειακή διατροφή
είναι γνωστό ότι έχει αντιφλεγμονώδη
δράση.
Η διατροφή δίνει έμφαση σε
λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής
αλέσεως, υγιή ωμέγα-3 και μονοακόρεστα λίπη (όπως αυτά στο ελαιόλαδο),
ψάρια, πουλερικά, φασόλια και αυγά.
Τα γαλακτοκομικά και το κόκκινο
κρέας είναι περιορισμένα.
Για λίγες μέρες μετά το εμβόλιο
ακολουθούμε μια διατροφή με χαμηλό
γλυκαιμικό δείκτη. Σε γενικές γραμμές,
οι τροφές που διατηρούν το σάκχαρο
στο αίμα σε υγιή επίπεδα είναι τα
πράσινα λαχανικά, τα περισσότερα
φασόλια, τα δημητριακά ολικής
αλέσεως και τα ψωμί πολλαπλών
δημητριακών, φρούτα όπως τα μούρα
και τα μήλα, και φυσικά υγιείς άπαχες
πρωτεΐνες, αυγά και ξηροί καρποί.
Τρώμε κοτόσουπα.
Μία κοτόσουπα με πολλά καλομαγειρεμένα λαχανικά είναι εύπεπτη και
θρεπτική.

Εγκεφαλικό επεισόδιο, άγχος και κακή νοητική ανάπτυξη προκαλεί η ρύπανση

Τρεις ξεχωριστές επιστημονικές μελέτες
αναδεικνύουν τις αρνητικές επιπτώσεις της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την υγεία του
ανθρώπου. Συγκεκριμένα, ενοχοποιείται για
την ελλική ανάπτυξη του παιδικού εγκεφάλου,
την εκδήλωση άγχους αλλά και την πρόκληση
εγκεφαλικού επεισοδίου στους ενήλικες.
Πιο αναλυτικά, ερευνητές του Νοσοκομείου
Παίδων του Λος Άντζελες και της Σχολής
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Κολούμπια
της Ν.Υόρκης, η οποία δημοσιεύτηκε στο JAMA
Psychiatry, μελέτησαν μια ομάδα 40 παιδιών
από το εμβρυϊκό στάδιο έως την ηλικία των
εννέα ετών. Η μελέτη συμπεριέλαβε νοητικά τεστ
και μαγνητική απεικόνιση του εγκεφάλου (MRI).
Όπως διαπιστώθηκε, στα παιδιά που
είχαν εκτεθεί σε πολυκυκλικούς αρωματικούς
υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) σε εμβρυϊκό στάδιο,
ο εγκέφαλός τους εμφάνιζε πιο αργή ταχύτητα
επεξεργασίας, ενώ είχαν και περισσότερα νευροαναπτυξιακά προβλήματα, όπως συμπτώματα
ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας
(ΔΕΠΥ), καθώς και επιθετικότητας.
Τα παιδιά αυτά είχαν επίσης μικρότερο όγκο
λευκής ουσίας, ιδίως στο αριστερό ημισφαίριο,
πράγμα που σχετίζεται με βραδύτερη νοητική

λειτουργία (όπως επιβεβαίωσαν τα τεστ
νοημοσύνης) και μετέπειτα προβλήματα συμπεριφοράς. Έτσι, παρουσίαζαν καθυστερημένη
ανάπτυξη στην ηλικία των τριών ετών, μειωμένη
νοημοσύνη στα πέντε, καθώς επίσης πρόωρα
συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης στην ηλικία
των επτά ετών.
Οι ΡΑΗ είναι μια ομάδα νευροτοξικών
χημικών ουσιών που παράγονται από τις
εξατμίσεις των οχημάτων, την καύση άνθρακα
και πετρελαίου και γενικότερα από την ατελή
καύση οργανικών υλών. Εκτός από τη ρύπανση
του αέρα, οι ΡΑΗ παράγονται σε κλειστό χώρο
από το μαγείρεμα και το κάπνισμα. Μπορούν να
διαπεράσουν τον πλακούντα και να κάνουν ζημιά
στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του εμβρύου.
«Αν επιβεβαιωθούν, τα ευρήματά μας, έχουν
σημαντικές επιπτώσεις από άποψη δημόσιας
υγείας, καθώς οι ΡΑΗ είναι ευρέως διαδεδομένοι ρυπαντές, κάτι που αφορά το σύνολο
του πληθυσμού», υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα της μελέτης.

Κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου
λόγω ρύπανσης

Μια άλλη μελέτη ερευνητών του Πανεπιστη-

μίου του Εδιμβούργου, με επικεφαλής τον Δρ
Ανούπ Σαχ, η οποία δημοσιεύθηκε στο British
Medical Journal (BMJ), ανέλυσε στοιχεία από
103 έρευνες, που κάλυπταν 28 χώρες και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ρύπανση της
ατμόσφαιρας αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού
επεισοδίου.
Η ρύπανση του αέρα οδηγεί σε στένωση
των αρτηριών και σε αύξηση της αρτηριακής
πίεσης του αίματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο
θρόμβωσης στον εγκέφαλο.
Τα εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν βασική
αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθώς περίπου 5
εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας τους
κάθε χρόνο. Η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η
υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελούν παράγοντες
κινδύνου, στους οποίους πρέπει πλέον να
προστεθεί η ρύπανση του αέρα.
Μεταξύ των ρυπαντών, ο μεγαλύτερος
κίνδυνος φαίνεται να προέρχεται από το
διοξείδιο του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα
και το διοξείδιο του αζώτου, ενώ μικρότερη
είναι η επίπτωση από τα σωματίδια και
το όζον. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στις
αναπτυσσόμενες από ό,τι στις αναπτυγμένες
χώρες.

Πηγή άγχους η ατμοσφαιρική ρύπανση

Τέλος, επιστήμονες των Σχολών Δημόσιας
Υγείας των Π[ανεπιστημίων Τζον Χόπκινς
και Χάρβαρντ, με επικεφαλής την Δρ Μελίντα
Πάουερ, ανέλυσαν στοιχεία που αφορούσαν
71.300 γυναίκες, ηλικίας 57- 85 ετών.
Σύμφωνα με το συμπέρασμα που δημοσιεύθηκε επίσης στο BMJ, η ρύπανση του αέρα
με σωματίδια αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης
άγχους, μιας ψυχικής διαταραχής που πλήττει
περίπου το 16% των ανθρώπων παγκοσμίως,
σε κάποια στιγμή της ζωής τους.
Συγκεκριμένα, το 15% των γυναικών είχαν
συμπτώματα άγχους και το πρόβλημα ήταν
πιο έντονο σε εκείνες που έμεναν σε κοντινή
απόσταση (50 έως 200 μέτρα) από δρόμους με
μεγάλη κυκλοφορία και συνεπώς με μεγαλύτερη
ατμοσφαιρική ρύπανση.
Ο μηχανισμός πυροδότησης του άγχους
πιστεύεται ότι έχει να κάνει με το οξειδωτικό
στρες και τη φλεγμονή που προκαλούν τα
σωματίδια του αέρα στις περιοχές με υψηλούς
ρύπους.
Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή
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ΚΥΠΕΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κυπελούχος ο ΠΑΟΚ!

ΚΥΠΡΟΣ

Μετά από 11 χρόνια
πρωταθλήτρια η ΟΜΟΝΟΙΑ!

Το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία
της Ομόνοιας είναι γεγονός. Ένα
πρωτάθλημα το οποίο ήρθε μετά από
11 χρόνια, όπου οι πράσινοι πέρασαν
από πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Η ομάδα του Χένιγκ Μπεργκ
νίκησε με 1-0 την ΑΕΚ στην Αρένα
και μετά το 2-2 του Απόλλωνα με
τον Ολυμπιακό στο Τσίρειο στάδιο
κατέκτησε και μαθηματικά τον
τίτλο, μία αγωνιστική πριν από την
ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.
Το γκολ της Ομόνοιας πέτυχε ο
Παπουλλης στο 49′ λεπτό.

Η Ομόνοια τερμάτισε πρώτη στην
πρώτη φάση του Πρωταθλήματος με
56 βαθμούς και στη δεύτερη φάση σε
εννέα αγωνιστικές μάζεψε άλλους 22
βαθμούς εξασφαλίζοντας τον τίτλο.
Χαμός σε όλες τις πόλεις της
ελεύθερης Κύπρου από τους φίλους
της Ομόνοιας, που πανηγυρίζουν
έπειτα από 11 χρόνια την κατάκτηση
του πρωταθλήματος. Κόρνες από
αυτοκίνητα, κροτίδες, πυροτεχνήματα,
φωτοβολίδες, ιαχές, τραγούδια,
συνθέτουν το σκηνικό που έστησε ο
πράσινος λαός.

Με τον Κρμέντσικ να σκοράρει στο 90’, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ολυμπιακού
στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, κατακτώντας το τρόπαιο για
8η φορά στην ιστορία του.
Το σκορ στο άδειο από
θεατές ΟΑΚΑ είχε ανοίξει για
την ομάδα της Θεσσαλονίκης με
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο
36ο λεπτό ο Βιεϊρίνια (νωρίτερα
ο ΠΑΟΚ είχε και δοκάρι με τον
Σφιντέρσκι), ενώ ο Ολυμπιακός
ισοφάρισε νωρίς - νωρίς στο 2ο
ημίχρονο, με τον Εμβιλά να κάνει
το 1-1 στο 50’.
Κι ενώ όλα έδειχναν ότι ο
αγώνας βάδιζε προς παράταση,
ο Κρμέντσικ, «χρυσή αλλαγή»
βρήκε δίχτυα με πλασέ στο 90ό
λεπτό. Ο Πασχαλάκης με διπλή
επέμβαση στο 93’ κράτησε τη
νίκη και το τρόπαιο για την ομάδα του.
Ο Λευκός Πύργος έγινε «μαυρόασπρος» από τις σημαίες και
τα κασκόλ με τα χρώματα της
ομάδας, των χιλιάδων οπαδών
του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τραγουδώντας τον ύμνο του δικεφάλου, φωνάζοντας συνθήματα,
και με κόρνες, γιόρτασαν την
κατάκτηση του κυπέλλου.
Ά λ λω σ τ ε ο ι οπα δ ο ί τ η ς
του ΠΑΟΚ από νωρίς είχαν
μετατρέψει τα ποδοσφαιρικά
στέκια της Θεσσαλονίκης, που
μετέδιδαν το παιχνίδι, σε μια
απέραντη «Τούμπα», ενώ με το
σφύριγμα της λήξης ξεχύθηκαν

Με 2-1 έναντι του πρωταθλητή Ολυμπιακού το κύπελο στον ΠΑΟΚ!
στους δρόμους. Με καπνογόνα
έ κα ν α ν τ η ν ν ύ χ τα - μ έ ρ α
μπροστά στον Λευκό Πύργο
Οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν
ταυτόχρονα με την λήξη της
αναμέτρησης με τους παίχτες
του ΠΑΟΚ και το προπονητικό
τιμ να γίνονται ένα κουβάρι στο
ΟΑΚΑ. Μάλιστα ο Αιγύπτιος
παίχτης του δικεφάλου Αμρ
Ουάρντα, πανηγύριζε φορώντας μπλούζα που ανάγραφε
«Λευτεριά στην Παλαιστίνη»,
θέλοντας να στείλει έτσι μήνυμα
αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον Παλαιστινιακό λαό.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Με σκορ 1-4 ο Ολυμπιακός
επικράτησε του Παναθηναϊκού

σ τ η ν έ δ ρ α το υ « α ι ώ ν ι ο υ »
αντίπαλου στη Λεωφόρο, στο
αδιάφορο βαθμολογικά σημερινό
ματς για τα πλέι οφ της Σούπερ
Λιγκ, με τους Μασούρα και Ελ
Αραμπί να πετυχαίνουν από δύο
γκολ για τους ερυθρόλευκους,
ενώ το γκολ της τιμής για
τους πράσινους σημείωσε ο
Μαουρίσιο.
Με πέναλτι του Γκόμες στο
28′ ο Αστέρας επικράτησε με
1-0 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και
πέτυχε τη μία και μοναδική του
νίκη στα πλέι οφ.
ΑΕΚ και Άρης έμειναν στο
0-0 στο ΟΑΚΑ με την ομάδα
της Θεσσαλονίκης να τερματίζει
στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο
ΤΕΝΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΤΟΚΥΟ

Ακύρωση λόγω πανδημίας
ζητούν οι γιατροί

Πήρε τον τίτλο στη Λιόν ο
Στέφανος Τσιτσιπάς!

Απόλυτος κυρίαρχος στη Λιόν ο
Στέφανος Τσιτσιπάς! Ο κορυφαίος
Έλληνας τενίστας υπέταξε χωρίς
ιδιαίτερες δυσκολίες τον Βρετανό
Κάμερον Νόρι με 6-3, 6-3 σε 1 ώρα
και 10 λεπτά.
Υπέταξε χωρίς ιδιαίτερες
δυσκολίες τον Βρετανό Κάμερον Νόρι
με 6-3, 6-3
Με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε
τον έβδομο τίτλο της καριέρας του,
που αποτελεί τον δεύτερο για το 2021
και πάει... φουριόζος στο Roland
Garros, που ξεκινάει την επόμενη
Κυριακή (30/5).
Επιπλέον, πανηγύρισε την 33η
νίκη του για φέτος, που τον διατηρεί
στην κορυφή της σχετικής λίστας του
φετινού Tour της ATP.
Στο πρώτο σετ διατήρηθηκε
η αγωνία ως το 4-3. Το μπρέικ
του Τσιτσιπά, μετά από λάθη του
Νόρι, άνοιξε τη διαφορά σε 5-3 και

άνοιξε το δρόμο για το 1-0 σετ με 6-3.
Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και
στο δεύτερο σετ, με τον Τσιτσιπά
να ισοφάρίζει σε 2-2 και τον Νόρι
να κρατάει το σερβίς του ως το 3-2.
Στη συνέχεια, όμως, τα εύκολα λάθη
που έκανε έδωσαν την ευκαιρία στον
Τσιτσιπά να κάνει το μπρέικ και να
πάρει το ματς με 6-3.

Την ακύρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του
Τόκιο που είναι προγραμματισμένοι για το ερχόμενο
καλοκαίρι ζητά με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών
του Τόκιου.
Συγκεκριμένα, στην ανοιχτή επιστολή της προς
τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Γιοσιχάιντ Σούγκα
αναφέρει ότι τα νοσοκομεία στην πόλη διεξαγωγής
των Αγώνων έχουν πληρότητα κοντά στο 100% των
νοσοκομειακών κλινών εξαιτίας της πανδημίας του
κορονοϊού.
«Ζητάμε από τις αρχές να πείσουν τη Διεθνή
Ολυμπιακή Επιτροπή ότι η διεξαγωγή των
Ολυμπιακών Αγώνων είναι δύσκολη και να λάβει την
απόφασή να ακυρώσει τους Αγώνες», αναφέρουν
χαρακτηριστικά και συμπληρώνουν: «Οι γιατροί
σύντομα θα αντιμετωπίσουν περιστατικά ασθενών με
θερμική εξάντληση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και
εάν οι Ολυμπιακοί Αγώνες συμβάλουν στην αύξηση
των θανάτων, η Ιαπωνία θα φέρει τη μέγιστη ευθύνη».
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των κρουσμάτων στην
Ιαπωνία ήταν 3.680 τη Δευτέρα, στο χαμηλότερο
δηλαδή επίπεδο από τις 26 Απρίλη, αλλά ο αριθμός
των βαριών λοιμώξεων έφτασε σε ρεκόρ 1.235, όπως
γνωστοποίησε το υπουργείο Υγείας της χώρας την
Τρίτη.

ΚΙΝΑ

Τραγωδία σε μαρααθώνιο

Tουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και
πέντε ακόμη αγνοούνται κατά τη διάρκεια ενός
ορεινού μαραθώνιου 100χλμ στην βορειοδυτική
επαρχία της Κίνας Γκανσού, ανέφεραν σήμερα
διασώσεις.
Ακραίες καιρικές συνθήκες επικρατούσαν στην
περιοχή κατά τη διάρκεια του αγώνα αντοχής σε
ανώμαλο δρόμο ο οποίος ξεκίνησε το Σάββατο το
πρωί στο τουριστικό θέρετρο Κίτρινος Ποταμός
Στόουν Φόρεστ στην κομητεία Τσινγκτάο.
Έως τις 3 τα ξημερώματα Κυριακής, τοπική ώρα, 16 άνθρωποι είχαν βρεθεί νεκροί και οι
έρευνες για τον εντοπισμό των πέντε αγνοουμένων βρίσκονταν σε εξέλιξη.Ο αγώνας διεκόπη.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ερευνα διαπίστωσε σεξουαλική κακοποίηση αθλητριών

Για κουλτούρα σωματικής,
συναισθηματικής και σεξουαλικής
κακοποίησης στο άθλημα της
Γυμναστικής κάνει λόγο σχετική
έρευνα που έγινε στην Αυστραλία.
Η έρευνα έγινε από την Αυστραλιανή Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (AHRC) και αναφέρει
ότι εντόπισε μια κουλτούρα win-atall-cost (νίκη με κάθε κόστος) που
επικράτησε σε όλο το άθλημα και
που δημιούργησε «απαράδεκτους
κινδύνους για την ασφάλεια και
την ευημερία των συχνά πολύ
νεαρών γυμναστών». Ανέφερε
ότι αν και πολλοί αθλητές είχαν
θετικές εμπειρίες και σχέσεις με
τους προπονητές τους, υπήρχε
«συνεχής χρήση αυταρχικών ή
εξαιρετικά πειθαρχικών προτύπων
εκγύμνασης».
Κάνει ακόμα λόγο για σειρά
από εμπειρίες επιβλαβούς συμπε-

ριφοράς «όπως συναισθηματική
και λεκτική κακοποίηση, σωματική
κακοποίηση και ιατρική αμέλεια,
σεξουαλική κακοποίηση, αρνητικές
πρακτικές διαχείρισης βάρους
και μπούλινγκ για το σώμα».
Σύμφωνα με την έρευνα, αυτές οι
απαράδεκτες πρακτικές συνέβησαν
τις δεκαετίες του ‘80, του ‘90 και του
2000.
Μετά το αποτέλεσμα της έρευνας η αρμόδια αρχή που έχει την
εποπτεία του αθλήματος ζήτησε
συγνώμη. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση η Gymnastics Australia «ζητά
ανεπιφύλακτα συγγνώμη από
όλους τους αθλητές και τα μέλη των
οικογενειών τους που έχουν βιώσει
οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης
παίρνοντας μέρος στο άθλημα».
Αφορμή για την έρευνα στάθηκαν δηλώσεις το 2020 από
δεκάδες πρώην κορυφαίων

Αυστραλών γυμναστών μίλησαν για
ψυχική και σωματική κακοποίηση
που είχαν υποστεί.
Μεταξύ αυτών ήταν η MaryAnne Monckton, η οποία κέρδισε
δύο ασημένια μετάλλια στους
Αγώνες της Κοινοπολιτείας του
2014. Είχε δηλώσει ότι «φοβόταν»
να μοιραστεί την ιστορία της αλλά
όπως πρόσθεσε «κάποια στιγμή,
κάποιος πρέπει να υπερασπιστεί
τους αθλητές».
Επίσης, η Chloe Gilliland, που
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους
Αγώνες της Κοινοπολιτείας του
2006, είπε ότι ένιωσε κατάθλιψη
και άγχος στην κορύφωση της
αθλητικής της δραστηριότητας και
εγκατέλειψε το άθλημα για τη δική
της ευημερία όταν ήταν 17 ετών.
Ανάλογες καταγγελίες είχαν γίνει
και στις ΗΠΑ, όπου αυτοκτόνησε

πρώην προπονητής μετά από
δίωξη για σεξουαλική κακοποίηση.
Και στην Ελλάδα έγιναν
καταγγελίες για βασανιστήρια

κ α ι σ ε ξο υ α λ ι κ ή κ α κ ο π ο ί η σ η
από αθλητές και αθλήτριες και
προκλήθηκε εισαγγελική παρέμβαση.

