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ΧΟΝΤΡΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Βρετανικά όπλα και
στην Μολδαβία

Η Βρετανία θέλει να στείλει σύγχρονο εξοπλισμό στη Μολδαβία για
να την «προστατεύσει» από την
απειλή εισβολής της Ρωσίας, γράφει
η εφημερίδα «The Telegraph», επικαλούμενη την υπουργό Εξωτερικών Λιζ
Τρας.
Η Μολδαβία, που συνορεύει με
την Ουκρανία, δεν είναι μέλος της
συμμαχίας του ΝΑΤΟ.
Η Τρας είπε πως διεξάγονται
συνομιλίες ώστε να διασφαλιστεί ότι
τα αμυντικά συστήματα της Μολδαβίας μπορούν να αποτρέψουν
οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση.
«Θα ήθελα να δω τη Μολδαβία εξοπλισμένη με τις προδιαγραφές του
ΝΑΤΟ. Είναι μια συζήτηση που έχουμε
με τους συμμάχους μας», δήλωσε
στην Telegraph. «Ο Πούτιν ήταν απολύτως σαφής για τις φιλοδοξίες του να
δημιουργήσει μια μεγαλύτερη Ρωσία.
Και το ότι οι προσπάθειές του να
καταλάβει το Κίεβο δεν ήταν επιτυχείς,
δεν σημαίνει καθόλου ότι έχει εγκαταλείψει αυτές τις φιλοδοξίες», είπε.
Αν τα σχέδια της Τρας εγκριθούν,
τα μέλη του ΝΑΤΟ θα παράσχουν
σύγχρονο εξοπλισμό στη Μολδαβία,
αντικαθιστώντας σοβιετικής εποχής
εξοπλισμό και θα εκπαιδεύσουν τους
στρατιώτες πώς να τον χρησιμοποιούν.

Αλλαγή πολιτικού πεδίου
Αλλαγή στο πολιτικό πεδίο της
Αυστραλίας επέφεραν οι Ομοσπονδιακές εκλογές του περασμένου Σαββάτου.
Μέχρι την Δευτέρα το βράδυ,
οι Εργατικοί είχαν εξασφαλίσει
74 έδρες, ο Συνασπισμός Φιλελευθέρων Εθνικού 57 ενώ υπήρχαν
και 12 ανεξάρτητοι εκλεγμένοι
βουλευτές καθώς επίσης και
τρεις των Πρασίνων. Σημειώνεται
πάντως ότι μέχρι την Δευτέρα το
βράδυ υπήρχαν ακόμη 5 έδρες
αμφίβολες που ισως χρειαστούν
μέρες για να ξεκαθαρίσει το
αποτέλεσμα. Οι Φιλελευθέροι
ίσως ανεβάσουν τον αριθμό των
εδρών τους γύρω στις 58 με τους
Πράσινους να έχουν καλές πιθανότητες να πάρουν μια ακόμη έδρα
για να τις κάνουν 4.
Οι Εργατικοί θεωρούνται
νικητές, ο ηγέτης τους Ανθονυ
Αλμπανίζι έχει ήδη ανακηρυχθεί
και ορκισθεί πρωθυπουργός καθώς
αναμένεται να συγκεντρώσουν
77 έδρες, δηλαδή πάνω από τις
απαιτούμενες 76 έδρες στη Βουλή
για να σχηματίσουν αυτοδύναμη
κυβέρνηση - αν όχι θα το πετύχουν
με τη συμμετοχή κάποιων από τους

ανεξάρτητους.
Το αξιοσήμειωτο σ’ αυτές
τις εκλογές είναι ότι και τα δυο
μεγάλα κόμματα έχασαν ποσοστά
στις πρώτες προτιμήσεις τους.
Το Εργατικό Κόμμα, σε σύγκριση
με τις εκλογές του 2019, υπέστη
πτώση των ποσοστών του κατά
1% στο 32% - στις πρώτες προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Ο
Συνασπισμός υπέστη ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα, με 5% στροφή
εναντίον του σε πρώτες προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Τα δυο
μέγαλα κόμματα, σημείωσαν τα
χαμηλότερα ποσοστά τους στην
ιστορία των σύγχρονων Αυστραλιανών εκλογών με 32% για το
Εργατικό και 35% του συντηρητικού
Συνασπισμού.
Οι μεγαλοι κερδισμένοι είναι
οι Πράσινοι με 2% αύξηση των
ποσοστών τους σε 12.5% σε
παναυστραλιανή κλίμακα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ρυθμιστές
στη Γερουσία πιθανόν να είναι
αυτή τη φορά οι Πράσινοι, με τους
Εργατικούς, τους Πράσινους και
έναν προοδευτικό ανεξάρτητο να
ελέγχουν την πλειοψηφια, δηλαδή
39 από τις 76 έδρες.

Ο νέος Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Ανθονι Αλμπανίζι
Αντίθετα, ικανοποιημένος είναι
Τέλος, να σημειώσουμε ότι
απογοητευμένος είναι ο ομογενής ο ομογενής Στηβ Γεωργανάς
υποψήφιος Νίκος Ξενοφών ο ο οποίος εξασφάλισε την επανεοποίος δεν φαίνεται να κερδίζει κλογή του ως βουλευτής Αδελαΐδας
για μια ακόμη θητεία. (Πηγή: ABC)
έδρα στη Γερουσία.

Σε βαρύ κλίμα πένθους κηδεύτηκε ο Βασίλης Γκόνης

Στην τελευταία του κατοικία
συνόδεψε μέσα σε ένα ιδιαίτερα
βαθύ κλίμα πένθους η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου
Αυστραλίας τον Πρόεδρο της, Βασίλειο Γκόνη, την Πέμπτη 12 Μαΐου.
Να σημειωθεί ότι η καρδιά
του Βασίλη έπαψε να κτυπά στις
3 Μαΐου στο νοσοκομείο όπου
νοσηλευόταν ύστερα από σοβαρό
εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.
Θα συμπλήρωνε τα 63 του χρόνια την
επόμενη ημέρα. Είχε γεννηθεί στην
Αδελαΐδα στις 4 Μαΐου του 1959.
Εκατοντάδες ομογενείς, μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και φίλοι
της Κοινότητας, μέλη της πολιτικής
ηγεσίας της Νότιας Αυστραλίας και
εκπρόσωποι τοπικών Ελληνικών
Συλλόγων κατέκλυσαν τον Καθεδρικό
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών για να
πουν το ύστατο χαίρε στον άνθρωπο
που ηγήθηκε της Κοινότητας για 8
ολόκληρα χρόνια.
Την εξόδιο ακολουθία, με τη
συμμετοχή σύσσωμου του Κοινοτικού κλήρου, παρακολούθησαν ο
Πολιτειακός Πρωθυπουργός κ.
Πήτερ Μαλιναύσκας, ο Υπουργός
Μ ε τα φ ο ρ ώ ν κα ι Υ πο δ ο μ ώ ν κ .

Αναστάσιος Κουτσαντώνης, η κα.
Αντρια Μάικολς, Υπουργός Μικροεπιχειρήσεων, Καταναλωτών και
Καλών Τεχνών, ο Φιλελευθερος
Βουλευτής Morphett Στήβεν Πάτερσον, η κα Τζινγκ Λη, Μέλος του
Νομοθετικού Συμβουλίου, ο κ.
Στάθης Γεωργανάς, Ομοσπονδιακός
Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας,
ο βουλευτής Ράσελ Γουέρτλι, η κα
Αντριάνα Χριστοπούλου, Πρόεδρος
της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας
Ν.Α. ο κ. Μάηκλ Κόξον, Δήμαρχος του
Γουέστ Τόρρενς, η Δήμαρχος Charles
Sturt Αντζελα Εβανς, οι βουλευτές
Φρανκ Πανγκάλλο και κα. Κόνι
Μπονάρος από το πολιτικό κόμμα SA
Best και ο Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Α. Μηνάς Λουκά.
Τραγικές φιγούρες η σύζυγός
του Χριστίνα και τα δυο του παιδιά
Παναγιώτης και Παναγιώτα που
δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι
ο αγαπημένος τους σύζυγος και
πατέρας δεν ήταν πια μαζί τους.
Τόσο στο εσωτερικό όσο και το
εξωτερικό του ναού, το κλίμα ήταν
ιδιαίτερα βαρύ ενώ δεκάδες στεφάνια
κάλυψαν τη σορό του εκλιπόντος.
Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια

του Παναγιώτη, γιού του αείμνηστου
Βασίλη Γκόνη ο οποίος χαρακτήρισε
τον πατέρα του ως «ήρωά του», που
θα του λείψει πολύ.
Ακολούθησαν επικήδειες ομιλίες
και μηνύματα και από άλλα μέλη της
οικογένειας του εκλιπόντος αλλά και
από εκπροσώπους συλλόγων που
είχαν συνεργασία μαζί πριν αλλά και
κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Angela Sotiropoulos
Damien Grant
139 Holbrooks Road, Underdale
50 Midway Road, Elizabeth East
Ph: 08 8234 0506
24 hours/7 days a week

Συλλυπητήρια μηνύματα, εστάλησαν στην Κοινότητα Αδελαϊδας από
τις αδελφές Κοινότητες Σύδνεϋ,
Νιούκαστλ ΝΝΟ και Σαντ Αλμπανς
Βικτωρίας καθώς επίσης από την
Υπουργό Πολυπολιτισμού Ν.Α. Zoe
Bettison, τον Γ. Γραμματέα Απόδημου
Ελληνισμού Ιωάννη Χρυσουλάκη, τον
Ελλήνα Πρόξενο Γεώργιο Ψιάχα, τη
βουλευτή Τζέην Στίνσον και τον τέως

γερουσιαστή Τζούλιαν Στεφάνι.
Η Ελληνική Κοινότητα εκφράζει για
ακόμα μια φορά τα ειλικρινή και θερμά
της συλλυπητήρια στην οικογένεια του
αείμνηστου Βασίλη Γκόνη
Για την Κοινότητα, η απώλεια του
είναι μεγάλη και το κενό που αφήνει
είναι τεράστιο. Ο Βασίλης, θα ζει για
πάντα στις καρδιές του Κοινοτικού
κόσμου.

Η τιμή προς το αγαπημένο σας πρόσωπο, είναι
γύρω από τη σχέση που μοιραστήκατε.
Καλέστε το Fulham Funerals
και συζητείστε τις πιθανότητες
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Απο μήνα σε μήνα
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Βήμα των
Αναγνωστών

Η μεταφορά ιερών οστών των Ελλήνων στο εξωτερικό
ΜΕΡΟΣ Γ’

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

Είναι δικός μας αυτός ο πόλεμος;

Κάθε πόλεµος είναι συνώνυµο µε τον όλεθρο, µε εκατόµβες θυµάτων και ανυπολόγιστες οικονοµικές καταστροφές, που στην περίπτωση
της Ουκρανίας δεν έχουν ακόµα
υπολογιστεί. Το χειρότερο
από όλα όµως, το πιο τραγικό
και µη αναστρέψιµο είναι οι
ανθρώπινες απώλειες, που
κανείς δεν ξέρει πού κυµαίνονται, αφού οι νεκροί δεν
έχουν ακόµα καταµετρηθεί. Κι
όµως ο πόλεµος συνεχίζεται για
τρίτο µήνα, µε την ίδια ένταση
και την ίδια ολέθρια και τραγική
κατάληξη.
∆εν είναι η πρώτη φορά
που ξεσπά πόλεµος ανάµεσα
σε δύο γειτονικά κράτη, λόγω
συνοριακών ή άλλων διαφορών. Κι εκείνο που γινόταν
συνήθως ήταν να σηµαίνει
συναγερµός ανά την Ευρώπη
και το παγκόσµιο κάθε φορά
που οι κακόηχες ανθρωποφάγες
σειρήνες του πολέµου αντηχούσαν. Και σ’ αυτήν την
παγκόσµια κινητοποίηση
πρωταγωνιστούσε πάντα
η Ευρώπη των λαών, της
ειρήνης και του πολιτισµού,
γ ι α τ ί έ χο ν τα ς β ι ώ σ ε ι τ η ν
τραγωδία των δύο Παγκοσµίων
Πολέµων (µε 80 εκατοµµύρια
νεκρούς), συνενώθηκε πριν
από 70 χρόνια και απέταξε
την πολεµική επιλογή από το
λεξιλόγιο και τις πρακτικές της,
οµνύοντας πίστη και σταθερή
προσήλωση στην ειρήνη.
Γιατί δεν έγινε ή δεν γίνεται, έστω και τώρα, το ίδιο;
Γιατί έχει πάρει διαζύγιο η ΕΕ
από τη λογική της ειρήνης,
συµβάλλοντας µε τις αποφάσεις
της στη συνέχιση αυτής
της πολυαίµακτης ανθρωποσφαγής, που δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε µια
νέα παγκόσµια σύρραξη και σε
πυρηνικό ολοκαύτωµα; Γιατί
δεν πρωτοστατεί η Ευρώπη
στην προσπάθεια για άµεσο
τερµατισµό του πολέµου και
την έναρξη ειρηνευτικών συνοµιλιών, αντί να εξαγγέλλει
καθηµερινά νέες εξοντωτικές
κυρώσεις για τη Ρωσία και να
εξοπλίζει ολοένα την Ουκρανία
µ ε υ π ε ρ σ ύ γ χ ρ ο ν α οπ λ ι κά
συστήµατα (αγορασµένα (!)
από τις ΗΠΑ, φυσικά); Γιατί
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δεν σταµατά αυτός ο πόλεµος;
ρωτούν τον Πούτιν, τον Μπάιντεν, τον Τζόνσον, τον Σολτς
και τη Φον Ντερ Λάιεν, τα παιδιά
και οι εξαθλιωµένοι Ουκρανοί
πρόσφυγες, οι λαοί της Ευρώπης αλλά και της Ασίας, της
Αφρικής και της Λατινικής
Αµερικής, που βιώνουν καθηµερινά την ακρίβεια, την έλλειψη
τροφίµων, την ανασφάλεια,
την επαπειλούµενη παγκόσµια
επισιτιστική κρίση και το φόβο
µιας πυρηνικής σύρραξης.
Είναι αναγκαία και επιβαλλόµενη η αλληλεγγύη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
σκληρά δοκιµαζόµενο ουκρανικό λαό, που είναι ευρωπαϊκός
και όµορος ταυτόχρονα µε
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Και
δικαιολογηµένα, ανθρωπιστικά
και αλληλέγγυα άνοιξαν όλες
οι ευρωπαϊκές χώρες τα σύνορά τους για να δεχθούν τα
εκατοµµύρια των Ουκρανών
προσφύγων, παρέχοντάς τους
την αναγκαία στέγαση, σίτιση
και κάθε είδους βοήθεια και
διευκόλυνση. Αυτό άλλωστε
είχαν πράξει και συνεχίζουν
ν α π ρ ά τ το υ ν ο ι π λ ε ί σ τ ε ς
ευρωπαϊκές χώρες και για
τους Σύρους πρόσφυγες, για
τους Αφγανούς και για άλλους
ξεριζωµένους συνανθρώπους
µας, πρόσφυγες και µετανάστες, που εγκαταλείπουν, αναγκαστικά, τις χώρες τους λόγω
πολεµικών συγκρούσεων και
άλλων δεινών (κλιµατική αλλαγή, πολιτικές διώξεις, πείνα,
ανέχεια κ.τ.λ.), αναζητώντας την
ειρήνη.
Είναι προφανές ότι αυτός
ο πόλεµος πισωγυρίζει την
ανθρωπότητα στις σκοτεινές
και επικίνδυνες ατραπούς
της ψυχροπολεµικής εποχής
και του αλόγιστου εξοπλιστικού ανταγωνισµού, που
τεχνηέντως αναβιώνουν οι δύο
υπερδυνάµεις, προς εξυπηρέτηση ίδιων ιδιοτελών συµφερόντων. ∆εν είναι δικός µας
αυτός ο πόλεµος! ∆εν µπορούµε ως ευρωπαϊκοί λαοί να
συνδαυλίζουµε την ολέθρια
φλόγα του πολέµου, που καίει
ήδη κι εµάς παντοιοτρόπως!
Κώστας Κατσώνης,
ΚΥΠΡΟΣ
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Πέραν πάσης αμφιβολίας αποδεικνύεται
ότι και τα κόκκαλα των Ελλήνων τα
ιερά, είναι περιζήτητα, όπως τα αρχαία
κοσμήματα, τα σκεύη, τα έργα τέχνης,
τα κεραμικά, τα λίθινα, και τα μετάλλινα
αντικείμενα, οι ασκοί, οι αμφορείς, τα
αγγεία, τα γλυπτά τα αγάλματα και τα
κτερίσματα=κοσμήματα των τάφων. Το
1960, ο Άρης Πουλιανός, ένας από τους
κορυφαίους ανθρωπολόγους στον κόσμο,
βρίσκει ένα πλήρες κρανίο και μέρος
του σκελετού ενός ανθρωποειδούς, το
οποίο ανήκε σε μία γυναίκα μεταξύ 25
και 35 ετών. Το κρανίο χρονολογείται
στα 700.000 χρόνια, και τα ίχνη της
φωτιάς που βρέθηκαν δίπλα στο κρανίο,
χρονολογήθηκαν στα 1.000.0000 χρόνια
περίπου. Δυστυχώς το κρανίο δεν βρίσκεται
εκεί που ανήκει δηλ στα Πετράλωνα της
Χαλκιδικής. Το δε πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης αρνήται να τηρήσει την
συμφωνία που υπέγραψε με την κοινότητα
των Πετραλώνων, και να επιστρέψει το
κρανίο το οποίο βρίσκεται ενταφιασμένο
σε ένα χρηματοκιβώτιο. Βρίσκεται όμως
εκεί, ή κάπου στο εξωτερικό; Πέραν τούτου
το πανεπιστήμιο αρνείται να παραδόσει
το κρανίο, ακόμα και όταν το υποχρεώνει
δικαστική απόφαση. Είναι τόσο ισχυρό το
πανεπιστήμιο ώστε να γράφει στα παλιά
του τα παπούτσια τις αποφάσεις του
δικαστηρίου; Ποιοι βρίσκονται πίσω από το
πανεπιστήμιο; Ίσως να μην το παραδίδουν
γιατί δεν βρίσκεται εκεί.
Να παραδόσουν δηλ κάτι που δεν
έχουν; Πολλοί υποστηρίζουν πως ο
σκελετός χάθηκε κα τά την μετάβαση του
προς την Γερμανία. Οι ανθέλληνες ξένοι και
εντόπιοι, φοβούνται ακόμη και τα οστά των
Ελλήνων, γιατί αυτά μπορούν να αλλάξουν
την παγκόσμια ιστορία της καταγωγής
του ανθρώπου. Να προσθέσω πως

επιπλέον βρέθηκε και ένα Ελληνικό κρανίο
12.000.000 ετών. Το κρανίο αυτό, αντί να
φυλαχθεί, πετάχθηκε στα μπάζα=σκουπίδια
του λιμανιού των Νέων Μουδανιών της
Χαλκιδικής. Από άγνοια ή σκόπιμα, πάντως
ύποπτα προσπάθησαν να εξαφανίσουν
στοιχεία της έρευνας. Τα οστά των σκελετών
αποδεικνύουν πως στην Ελλάδα εντοπίζεται
η εμφάνιση του πρώτου ανθρώπου.
Μερικές άλλες εκατοντάδες ευρήματα
του σπηλαίου των Πετραλώνων, τα
πήραν στο μουσείο του Ανόβερου στην
Γερμανία. Τα έχει δώσει το πανεπιστήμιο
της Θεσσαλονίκης σε κάποιον Γερμανό
καθηγητή Μπρέϊντιγκερ, και έμειναν εκεί.
Και αργότερα έδωσαν και την σιαγόνα
του ουρανοπίθηκου της Μακεδονίας,
που βρίσκεται στο Γαλλικό μουσείο. Το
1979 το ινσιντούτο ανθρωπολογίας του
πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης, πήρε
ένα δείγμα από το πανάρχαιο κρανίο του
αρχανθρώπου που βρέθηκε στο σπήλαιο
των Πετραλώνων για να το χρονολογήσει. Ο
μοναδικός που είχε άδεια να χρησιμοποιεί
τα ειδικά μηχανήματα για την χρονολόγηση,
ήταν ο διευθυντής Ρέϊνερ Προτς. Ο Προτς
κατεδίκασε ως ανακριβείς τις χρονολογήσεις
του Πουλιανού, τον ειρωνεύθηκε και τον
περιγελούσε. Δηλ ο Πουλιανός είχε
συγκρουσθεί με ένα μέρος του ακαδημαϊκού
κατεστημένου της Γερμανίας. Μετά όμως
από 23 χρόνια, από έρευνες που έγιναν
στην Αγγλία και στην Γερμανία, απεδείχθει
πως ο καθηγητής Προτς, είχε πλαστό
διδακτορικό το οποίο του το είχε δώσει ο
φανατικός αντίπαλος του Πουλιανού,
καθηγητής Έμιλ Μπρέϊτινγκερ, ο οποίος
ήταν πρώην αξιωματικός των Ες-Ες.
Ακόμη ο Προτς έκλεβε και πουλούσε
παλαιολιθικά ευρήματα στην μαύρη
αγορά, αλλά και δεν είχε την παραμικρή
ιδέα, πως να χειρίζεται τις ειδικές
συσκευές, για να κάνει χρονολογήσεις.

Όλες οι χρονολογήσεις που παρουσίασε
ο Προτς ήταν ψεύτικες. Με άλλα λόγια το
ψέμα κυβερνάει. Έχουμε ψευτορωμαίϊκοψευτοπολιτικούς, fake news=ψεύτικες
ειδήσεις, ψευτογιατρούς, ψευτοειδικούς για
τα εμβόλια, ψευτοδικαστικούς, ακόμα και
ψευτοεπισκόπους. Ο Προτς έπλασε δικές
του χρονολογήσεις, για να ενισχύσει τις
θεωρίες της ρατσιστικής ανωτερότητας της
Γερμανικής φυλής. Ήταν παιδί ενός εκ των
πρώτων ηγετών του ναζιστικού κινήματος.
Ο Προτς ήταν επικίνδυνα άσχετος. Τελικά
συνελήφθει, και το ινσιντούτο της απάτης
έκλεισε το 2005. Στην Ελλάδα ορισμένοι
πολιτικοί, όπως ο Ευάγ. Βενιζέλος και ο
Παν. Πικραμένος πίστευσαν στον Προτς
και στους Έλληνες συνεργάτες του, και
πολέμησαν τον Πουλιανό, τον οποίον
απαγόρευσαν την είσοδο στο σπήλαιο,
για το οποίο ξόδεψε την οικογενειακή του
περιουσία, αφού το κράτος δεν βοηθούσε
σκόπιμα.
Στο βασιλικό μουσείο του Οντάριο του
Καναδά, υπάρχει ένα Ελληνικό κράνος,
και από κάτω ένα Ελληνικό κρανίο. Πως
άραγε βρέθηκε εκεί το κράνος και ειδικά
το κρανίο; Υπάρχουν επίσης και άλλες
κλεμμένες Ελληνικές αρχαιότητες εκεί.
Να υπογραμμίσω πως στο Αμερικανικό
Εβραϊκό πανεπιστήμιο ‘’ Adelfi university ‘’
εστάλησαν όλοι οι σκελετοί των αρχαίων
Ελλήνων Μαραθωνομάχων πολεμιστών για
γενετικές μελέτες.
Συνέχεια στη σελ. 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Οι απόψεις που εκφράζονται σε
επώνυμα κείμενα εκφράζουν μόνο το
συγγραφέα και η δημοσίευσή τους δεν
σημαίνει ότι υιοθετούνται από την εφημερίδα ή τον εκδότη μας.
- Η σύνταξη

Ολα περνούν...

Ολα περνούν - η ομορφιά, τα πλούτη και η νιότη
δεν την αντέχει τίποτα του χρόνου τη φθορά
και βλέπεις όσα γνώρισες στη ζήση σου την πρώτη
σα φύλλα να σωριάζονται στον άνεμο ξερά...
Περαστικός λοιπόν κι εσύ του χρόνου ταξιδιώτη
γι' αυτό της φύσης άρπαζε την κάθε προσφορά
ας σε φωνάζουν άστατο, ας σε φωνάζουν πότη
πιές το κρασί της ηδονής για νάβρεις τη χαρά...
Μέχρι να νιώσεις το πρωί σκοτείνιασε, νυχτώνει
κι αν πεις τις πίκρες να μετράς θα λιώσεις θα φθαρείς
πιες της αγάπης το κρασί, τις πίκρες σου μελώνει
πριν σε προδώσει η νιότη σου να ζήσεις να χαρείς
Πριν το Φθινόπωρο φανεί, προτού ναρθεί το δείλι
κάνε να χαίρετ' η καρδιά και να γελούν τα χείλη!

Η σάτιρα, από τον Αθηναϊκό τύπο
Ο Ιούνιος είναι ο έκτος μήνας του
έτους και στην Ελλάδα είναι η εποχή
του Καλοκαιριού. Ο Μήνας Ιούνιος έχει
30 ημέρες.
Ο μήνας Ιούνιος στην αρχαιότητα
πήρε το όνομά του από την σύζυγο
του Δία την Ήρα η οποία στα λατινικά
ονομάζονταν Juno. Είναι ο δέκατος
μήνας κατά το Εκκλησιαστικό ημερολόγιο που αρχίζει τον Σεπτέμβριο, και
ο τέταρτος κατά το παλαιό ρωμαικό
ημερολόγιο. Ο Ιούνιος στην Ελληνική
λαογραφία έχει την δική του ξεχωριστή
ονομασία που αναφέρεται με τα είδη
που ωριμάζουν αυτόν τον μήνα.
Ο Ιούνιος είναι όμως κυρίως
γνωστός ως Θεριστής που είναι οι
αρχές του Θέρους που συνδέεται με
την ωρίμανση και τον θερισμό των
δημητριακών.
Το θέρισμα γίνεται με το δρεπάνι
αρχίζοντας από το μέρος που έχει
λυγίσει τα στάχυα ο αέρας. Μεταξύ
των εθίμων του θερισμού αυτά που
σχετίζονται με τα τελευταία στάχυα
έχουν κοινά στοιχεία και με άλλους
ινδοευρωπαικούς λαούς.
Σε μερικά μέρη άφηναν αθέριστα τα
τελευταία στάχυα, ενώ σε άλλα έπλεκαν
μία δέσμη σε σχήμα σταυρού και την
τοποθετούσαν στο εικονοστάσι του
σπιτιού.
Στις 24 του μήνα είναι η εορτή του
γενεθλίου του Ιωάννου του Πρόδρομου.
Η γιορτή του είναι ταυτισμένη με
δύο κύκλους εθίμων, με τον Κλήδονα
αλλά και με τις φωτιές που ανάβονται

Ο Μήνας
Ιούνιος
την παραμονή της εορτής, απ’όπου
προέρχονται και οι προσωνυμίες
Θανιστής και Ριζικάρης, αλλά και
ριγανάς επειδή εκείνη την εποχή
μάζευαν ρίγανη. Η αναβίωση του
εθίμου του Κλήδονα. Πρόκειται για
ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στην
αρχαιότητα και του οποίου η πρώτη
γραπτή περιγραφή ανάγεται στους
βυζαντινούς χρόνους. Ο Κλήδονας
είναι μια λαική μαντική διαδικασία
από τις πιο τελετουργικές όλων των
παραδόσεων του τόπου μας, σύμφωνα
με τον οποίο ανακαλύπτεται στις
ενύπαντρες κοπέλες η ταυτότητα του
μελλοντικού τους συζύγου. Η ίδια λέξη
υπάρχει από την εποχή του Ομήρου.
Κλήδων ονομαζόταν ο προγνωστικός ήχος και κατ’ επέκταση το
άκουσμα σιωνισμού ή προφητείας, ο
συνδυασμός τυχαίων και ασυνάρτητων
λέξεων ή πράξεων κατά τη διάρκεια
μαντικής τελετής, στον οποίο αποδιδόταν προφητική σημασία. Την παραμονή του Αη-Γιαννιού,
Οι ανύπαντρες κοπέλες μαζεύονται
σε ένα από τα σπίτια του χωριού,
όπου αναθέτουν σε κάποιο μέλος της
συντροφιάς της οποίας είναι και οι δύο
γονείς στη ζωή, για να πάει να φέρει
από το πηγάδι ή την πηγή το αμίλητο
νερό. Η ονομασία αυτή ωφείλεται στο

Γιάννης Εσκιτζής
Μελβούρνη

γεγονός ότι η εν λόγω κοπέλα και η
συνοδεία της πρέπει να ολοκληρώσουν
τ η ν α πο σ τολ ή α υ τ ή , τ η ρ ώ ν τα ς
απόλυτη σιωπή. Επιστρέφοντας στο
σπίτι όπου θα τελεστεί ο κλήδονας,
βάζουν το αμίλητο νερό σε ένα πήλινο
δοχείο στο οποίο η κάθε κοπέλα θα
ρίξει ένα αντικείμενο μέσα σε αυτό.
Στη συνέχεια σκεπάζουν το δοχείο με
ένα κόκκινο πανί και το κλειδώνουν
καλά. Το τοποθετούν σε ανοιχτό χώρο,
λέγοντας Κλειδώνουμε τον κλήδονα
με τ’ Αγιαννιού τη χάρη, κι όποια έχει
καλό ριζικό θα δώσει να τον πάρει.
Το δοχείο παραμένει όλη τη νύχτα
έξω κάτω από το φώς των άστρων.
Τα κορίτσια ύστερα επιστρέφουν στα
σπίτια τους. Την άλλη μέρα μαζεύονται
όλα τα κορίτσια γύρω από το δοχείο
όπου στο κέντρο είναι καθισμένη μία
που θα ανοίξει τον Κλήδονα λέγοντας
ανοίγουμε τον κλήδονα με τ’ Αγιαννιού
τη χάρη και όποια έχει καλό ριζικό
να έρθει να το πάρει και βγάζει ένα
αντικείμενο λέγοντας ή διαβάζοντας
από ένα δίστιχο για κάθε ένα αντικείμενο. Το δίστιχο αυτό θεωρείται ότι
προμηνύει το μέλλον της. Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία προς το
σούρουπο η κάθε κοπέλα γυρίζει μέσα
στο χωριό έως ότου ακούσει κάποιον
να φωνάξει ένα αντρικό όνομα. Αυτό
πιστεύει ότι θα είναι και το όνομα
εκείνου που θα παντρευτεί.
Δήμητρα Παπάζογλου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ
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Τα
Πολύνεκρη ρατσιστική επίθεση σε σούπερ-μαρκετ εν Οίκω...
Δημοσίως
ΗΠΑ - ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Τις στιγμές τρόμου που
βίωσαν σε σούπερ μάρκετ στο
Μπάφαλο της Νέας Υόρκης
το Σάββατο περιέγραψαν
λεπτομερώς αυτόπτες μάρτυρες
λέγοντας ότι αναγκάστηκαν να
κρυφτούν πίσω από αυτοκίνητα,
καλώντας σε βοήθεια καθώς ένας
ένοπλος σκότωσε 10 ανθρώπους
και τραυμάτισε άλλους τρεις. Ο
δράστης είχε ρατσιστικά κίνητρα.
Βίντεο που έκανε τον γύρο
του διαδικτύου δείχνει άνδρα να
ανοίγει πυρ και να σκοτώνει με
αυτόματο όπλο ανυποψίαστους
πολίτες που απλώς κάνουν τα
ψώνια τους. Οι Αρχές δεν έχουν
επιβεβαιώσει -μέχρι στιγμής- την
αυθεντικότητα του βίντεο, ωστόσο
επιβεβαιώνουν ότι ο δράστης
μετέδιδε live τις δολοφονίες με
κάμερα που έφερε πάνω του!
Ο Γκρέιντι Λιούις δήλωσε ότι
βρισκόταν έξω από το σούπερ
μάρκετ όταν άκουσε επτά ή οκτώ
πυροβολισμούς και περιέγραψε
ότι είδε έναν λευκό άνδρα «πλήρως προετοιμασμένο, έτοιμο να
φύγει», ντυμένο με τακτικό εξοπλισμό να ρίχνει πυροβολισμούς
στην είσοδο του καταστήματος, το
οποίο βρίσκεται στην καρδιά της
μαύρης κοινότητας της πόλης.
Οι αστυνομικές δυνάμεις
έφτασαν μέσα σε δύο λεπτά
αφότου άρχισαν οι πυροβολισμοί,
δήλωσε ο Λιούις στον συνεργάτη
του CNN. Ο ίδιος «άκουσε
τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς»
πριν ο ύποπτος βγει από το
κατάστημα.
«Βγήκε έξω, έβαλε το όπλο
στο κεφάλι του, στο πηγούνι
του. Στη συνέχεια το πέταξε και
έβγαλε το αλεξίσφαιρο γιλέκο
του, στη συνέχεια γονάτισε και
έβαλε τα χέρια του πίσω από την
πλάτη του», δήλωσε ο Λιούις,
περιγράφοντας τις στιγμές που
ο ύποπτος συνελήφθη από την
αστυνομία. «Νόμιζα ότι θα τον
πυροβολούσαν, αλλά δεν τον
πυροβόλησαν».
«Ακόμα δεν μπορώ καν να
πιστέψω ότι συνέβη … ότι ένα
άτομο θα πήγαινε σε ένα σούπερ
μάρκετ γεμάτο κόσμο», είπε.
«Ήταν φρικτό, ήταν πραγματικά
φρικτό».
Μια γυναίκα δήλωσε στο
WKBW ότι έλαβε ένα θλιβερό
τηλεφώνημα από την «φοβισμένη
και σε κατάσταση υστερίας»
19χρονη εγγονή της που βρισκόταν στο σούπερ μάρκετ και
ά κο υ σ ε π υ ρ ο β ολ ι σ μ ο ύ ς . Η
γυναίκα έτρεξε στο σημείο και
βρήκε την εγγονή της έξω από το
κατάστημα.
«Δεν μπορώ καν να το περι-

Λ

όμπι στο κράτος κάνουν οι βαρόνοι
των μπαρ και των ξενοδοχείων της
Νότιας Αυστραλίας να διευκολύνει την
έλευση, λένε, “προσφύγων από την Ουκρανία
για να εργασθούν στον τομέα της διασκέδασης
και της φιλοξενίας... Καταλάβαμε κύριοι.
Ζητάτε να σας βοηθήσει το κράτος να φέρετε
ουκρανέζες καλλονές για να τις αξιοποιήσετε
στα μαγαζιά σας...
ο βραβείο της Γιουροβίζιον, έλαβε
φέτος το τραγούδι της Ουκρανίας! Η
οποία ούτε επέλεξε, ούτε καν είχε την
οποιαδήποτε συμβολή στην παρουσίασή του.
Εγινε αυτή τη φορά τελείως ξεκάθαρο ότι δεν
είναι παρά μόνο μια φιέστα που εξυπηρετεί
πολιτικές σκοπιμότητες και τίποτα παραπάνω.
Η υποκουλτούρα αυτή τη χροιά έχει. Η
Γιουροβίζιον ποτέ δεν ήταν ένα αθώο πανηγύρι
παιδιών. Είναι εκεί για να εξυπηρετεί κάποια
σκοτεινά συμφέροντα. Όπως και πολλές άλλες
διεθνείς διοργανώσεις, διαφόρων τύπων.
ετά από 83 ημέρες πόλεμο, “έπεσε”
η Μαριούπολη που αποτελούσε
στόχο των ρωσικών δυνάμεων από
την πρώτη ημέρα του πολέμου. Η εξέλιξη
αυτή, σήμανε το τέλος της μεγαλύτερης και
αιματηρότερης μάχης του πολέμου της
Ουκρανίας και μια σημαντική ήττα για την
Ουκρανία. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι συνολικά
959 ουκρανοί στρατιώτες, περιλαμβανομένων
και μελών του ναζιστικού τάγματος Αζόφ
παραδόθηκαν την περασμένη βδομάδα, από
το πολιορκημένο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal
στην πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης, το οποίο
ήταν και το τελευταίο προπύργιο της Ουκρανίας
στην πόλη.
Τουρκία κάνει πως “κλωτσάει” στις
προσπάθειες ένταξης Σουηδίας και
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ! Ο Τούρκος
πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζητάει,
από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να κατανοήσουν
τις «ευαισθησίες» της Άγκυρας σε θέματα
ασφαλείας, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την
αρνητική στάση της Τουρκίας στην ένταξη της
Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτά
βέβαια δεν είναι παρά τεχνάσματα της Τουρκίας
για να εξασφαλίσει περισσότερα ανταλλάγματα
στο παζάρι με τους συμμάχους της. Παράλληλα
διαμαρτύρεται ότι οι δύο χώρες, τάχα, «δίνουν
καταφύγιο σε μέλη του κουρδικού PKK».
εριπλέκεται η κατάσταση με τις αιτήσεις
της Φινλανδίας και της Σουηδίας για
ένταξη στο ΝΑΤΟ, καθώς από τη μία
οι αντιδράσεις της Ρωσίας και από την άλλη η
επιμονή της Τουρκίας να θέτει βέτο σε αυτή την
προοπτική, πυροδοτούν ένα κλίμα ανησυχίας
σχετικά με το τι επιφυλάσσει το μέλλον...
Ηδη, από το περασμένο Σάββατο η Ρωσία
σταμάτησε την παροχή φυσικού αερίου στη
Φινλανδία, καθώς η χώρα δεν έχει καταβάλει τις
πληρωμές του Απρίλη, σε ρούβλια, όπως έχει
ζητήσει η Μόσχα. Σημειώνεται ότι πριν λίγες
ημέρες η Ρωσία τους είχε κόψει και το ρεύμα...
Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό
είναι ότι η Ρωσία εις απάντηση στην κίνηση
της Φινλανδίας, διά του υπουργού Αμυνας της
Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού ανακοίνωσε ότι θα
αναπτυχθούν 12 στρατιωτικές βάσεις κοντά στα
σύνορα των δύο χωρών, ως «απάντηση» στην
παρουσία του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή.

Τ

γράψω, πόσο ευγνώμων είμαι
στον Θεό που είναι καλά, γιατί θα
μπορούσε να είχε την τύχη των
άλλων ανθρώπων», είπε.
Δύο άνθρωποι παραμένουν
στο νοσοκομείο σε σταθερή
κατάσταση, δήλωσε εκπρόσωπος
του Erie County Medical Center
στο CNN το βράδυ του Σαββάτου,
ενώ ένας τρίτος τραυματίας πήρε
εξιτήριο. Από τα 13 θύματα, τα
11 ήταν μαύροι και δύο λευκοί,
δήλωσε ο αστυνομικός διευθυ-

Ο ύποπτος Payton S.
Gendron, ένας 18χρονος λευκός,
κατηγορείται για φόνο πρώτου
βαθμού, δήλωσαν οι εισαγγελείς.
Δήλωσε αθώος στο δικαστήριο
το βράδυ του Σαββάτου, ανέφερε
στο CNN ο επικεφαλής δικαστής
του δημοτικού δικαστηρίου του
Μπάφαλο Κρεγκ Χάνα.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των
ΗΠΑ ερευνά τους πυροβολισμούς
«ως έγκλημα μίσους και πράξη
βίαιου εξτρεμισμού με ρατσιστικά

Μέρικ Γκάρλαντ. Το FBI και η ATF
συντονίζουν τις έρευνές τους με
τις τοπικές και πολιτειακές αρχές
επιβολής του νόμου, αναφέρεται
στην ανακοίνωση.
Οι πυροβολισμοί ήταν ένα
«ξεκάθαρο έγκλημα μίσους με
ρατσιστικά κίνητρα από κάποιον
εκτός της κοινότητάς μας»,
δήλωσε το Σάββατο ο σερίφης της
κομητείας Έρι Τζον Κ. Γκαρσία.
«Αυτό ήταν καθαρό κακό».

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ
Μεγαλώνει το φάσμα της πείνας

Σε επίπεδα ρεκόρ ανήλθε το 2021 ο αριθμός των
ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη που βρισκόταν στο
φάσμα της πείνας, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ,
αποδεικνύοντας με τον πιο
τραγικό τρόπο τη σαπίλα
του καπιταλιστικού συστήματος, που παράγει στρατιές
πεινασμένων την ίδια ώρα
που η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος κάνουν εφικτή
της εξάλειψη αυτού του φαινομένου δια παντός.
Μάλιστα σύμφωνα με τον
ΟΗΕ, το τραγικό αυτό ρεκόρ
αναμένεται να «σπάσει» το
2022, καθώς ο πόλεμος στην
Ουκρανία επηρεάζει αρνητικά
την παγκόσμια παραγωγή
τροφίμων.
Σύμφωνα με την έκθεση
του ΟΗΕ, σχεδόν 193 εκατομμύρια άνθρωποι σε 53
χώρες βίωσαν «οξεία επισιτιστική ανασφάλεια» το
2021
του «τοξικού
τριντής
τουλόγω
Μπάφαλο
Τζόζεφ Γκραμάλια.

πλού συνδυασμού» των
συγκρούσεων, των ακραίων
καιρικών συνθηκών και των
οικονομικών επιπτώσεων της
πανδημίας του κορονοϊού.
Οι συγκρούσεις και η ανασφάλεια ήταν ο κύριος παράγοντας της οξείας πείνας
επηρεάζοντας 24 χώρες και
139 εκατομμύρια ανθρώπους.
Τα οικονομικά «σοκ», που
επιδεινώθηκαν από τις
επιπτώσεις του COVID-19,
έπληξαν 30,2 εκατομμύρια
ανθρώπους σε 21 χώρες. Σε
οκτώ αφρικανικές χώρες, τα
ακραία καιρικά φαινόμενα ήταν
ο κύριος παράγοντας οξείας
επισιτιστικής ανασφάλειας για
23,5 εκατομμύρια ανθρώπους.
Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι
ο συνολικός αριθμός των
ανθρώπων χωρίς επαρκή
τροφή κάθε μέρα αυξήθηκε
κατά 40 εκατομμύρια
πέρυσι, επιβεβαιώνοντας μια
«ανησυχητική τάση» ετήσιων
αυξήσεων σύμφωνα
για αρκετάμε
χρόνια.
κίνητρα»,
δήλωση
του γενικού εισαγγελέα των ΗΠΑ

Τα στοιχεία εμφανίζονται
σ τ η ν Π α γ κό σ μ ι α Έ κθ ε σ η
για την Επισιτιστική Κρίση,
η οποία συντάσσεται από
κοινού από τον Οργανισμό
Τροφίμων και Γεωργίας του
ΟΗΕ (FAO), το Παγκόσμιο
Επισιτιστικό Πρόγραμμα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι χώρες που βιώνουν
παρατεταμένες συγκρούσεις,
όπως το Αφγανιστάν, η Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ),
η Αιθιοπία, η Νιγηρία, το Νότιο
Σουδάν, η Συρία και η Υεμένη,
είχαν τους περισσότερους
επισιτιστικά ανασφαλείς πληθυσμούς, σύμφωνα με την
έκθεση.
Τα πράγματα αναμένεται να
χειροτερέψουν το 2022, καθώς
ο πόλεμος στην Ουκρανία και
αλλού, οι ανατιμήσεις βασικών
προϊόντων, τα αναμενόμενα
ακραία καιρικά φαινόμενα και
οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις
του κορονοϊού δημιουργούν
ένα εκρηκτικό μείγμα...
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Σε τεράστια αβεβαιότητα η παγκόσμια οικονομία

Του Δρος Αμβρόσιου Προδρόμου
(Ακαδημιακός - Κύπρος)
Ο συνέχιση του πολέμου με την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία και τη διαφαινόμενη
ντε φάκτο αλλαγή των συνόρων στην Ένωση,
με την παράλληλη εμπλοκή και άλλων
χωρών όπως της Μολδαβίας αλλά και της
Λευκορωσίας, έχουν οδηγήσει την παγκόσμια
οικονομία σε μια τεράστια αβεβαιότητα.
Παράλληλα, ο συνεχιζόμενος εξοπλισμός
της Ουκρανίας από τις χώρες του ΝΑΤΟ
μπορεί θεωρητικά να οδηγεί σε αυξημένη (;)
αντίσταση εκ μέρους της Ουκρανίας, αλλά
όσον αφορά το καθαρά οικονομικό σκέλος
του πολέμου, αυτό με μαθηματική ακρίβεια
θα οδηγήσει σε μια τεράστια οικονομική
αβεβαιότητα, η οποία θα επηρεάσει την
παγκόσμια οικονομία, αλλά το επίκεντρο θα
είναι η ευρωπαϊκή ήπειρος.
Αυτό δεν αφορά μόνο το γεγονός ότι
ο πόλεμος είναι εντός των γεωγραφικών
ορίων της Ένωσης, αλλά κυρίως τα δομικά
προβλήματα της Ένωσης, τα οποία οδηγούν
σε μεγάλη εξάρτηση από χώρες όπως είναι η
Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ινδία, και η Ρωσία. Όλα αυτά
θα πρέπει να αξιολογούνται με νηφαλιότητα,
γιατί είναι γεγονός ότι πολλές αναλύσεις είναι
διανθισμένες από έντονη συναισθηματική

φόρτιση ή, ακόμα χειρότερα, από ευσεβείς
πόθους.
Οι κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας
έχουν όντως επιφέρει σοβαρά προβλήματα
στη ρωσική οικονομία, κάτι το οποίο έχει
πλέον αναγνωρίσει και η ίδια η Διοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ελβίρα Ναμπιούλινα.
Η ενέργεια της Ρωσίας να κάνει πράξη τη
δήλωσή της για πληρωμή σε ρούβλια αντί σε
οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, όπως ευρώ ή
δολάρια, ήταν για πολλούς έκπληξη, αλλά για
αρκετούς άλλους αναλυτές στο εξωτερικό ήταν
ένα από τα πολλά αναμενόμενα αντιμέτρα που
θα λάμβανε η χώρα για να αντισταθμίσει τις
απώλειες από τα μέτρα της Δύσης.
Και επειδή στο τέλος της ημέρας στην
οικονομία αυτό που κυρίως μετράει είναι
οι αριθμοί και όχι η προπαγάνδα ή/και
επιφανειακή ανάλυση, από την έναρξη της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το ρούβλι
έχει ενδυναμωθεί έναντι του δολαρίου. Έχει
ενισχυθεί κατά περίπου 13%, κάτι το οποίο
δείχνει ότι η μάχη της επικράτησης σε αυτό το
πεδίο θα είναι τεράστια.
Επιπλέον, η απόφαση της Ρωσίας για να
κλείσει τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου σε
όσες χώρες της Ένωσης δεν πληρώνουν σε
ρούβλια αποτελεί μια ενέργεια που μπορεί να

τινάξει την οικονομία της Ένωσης στον αέρα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ένωση δεν μπορεί να
εξασφαλίσει φυσικό αέριο από άλλες χώρες,
αλλά αυτό θα είναι σε πολύ υψηλότερες τιμές
από αυτές που πλήρωναν μέχρι τώρα.
Όπως είναι κατανοητό, αυτή η αύξηση θα
εκτινάξει το κόστος παραγωγής στα ύψη και
τη μεταφορά αυτού του κόστους στους καταναλωτές. Η μεγάλη μας ανησυχία είναι ότι
ο πληθωρισμός θα εκτοξευθεί στα ύψη και
θα οδηγήσει είτε σε πενιχρή ανάπτυξη του
επιπέδου 0-1%, είτε σε οικονομική ύφεση.
Με τον πληθωρισμό στην Ένωση να φτάνει στο 7,8%, υπερδιπλάσιο του ανώτατου
ανεκτού ορίου του 3%, και τη Γερμανία, η
οποία αποτελεί τον σημαντικότερο οικονομικό
βραχίονα της Ένωσης, να έχει φτάσει σχεδόν
αυτό το ποσοστό (7,6%), τότε δεν μπορούμε
να αποκλείσουμε το οτιδήποτε.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει να
αντιμετωπίσει η Ένωση είναι αυτό της στήριξης
των προσφύγων. Ήδη ο αριθμός έχει φτάσει
στα 5,5 εκ., αριθμός ο οποίος μπορεί στην
πραγματικότητα να φτάνει στα 8 εκ. Αυτό θα
οδηγήσει σε τεράστια πίεση τα οικονομικά
της Ένωσης, κυρίως για την Πολωνία η οποία
έχει δεχτεί πάνω από 3 εκ. Ήδη έχουν αρχίσει φωνές μέσα στην Πολωνία, οι οποίες
δηλώνουν ότι η χώρα δεν μπορεί να αντέξει

άλλο, αφού το ποσοστό αυτό είναι το 10 σχεδόν του πληθυσμού της χώρας.
Επίσης, υπάρχουν επίσημες αναφορές
ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας άρχισε να
τυπώνει λεφτά για να μπορέσει να στηρίξει
τους πρόσφυγες, οι οποίοι, πέραν από την
ανθρωπιστική βοήθεια, δικαίως λαμβάνουν
και σχετικό επίδομα για να μπορούν να
επιβιώσουν. Αν αυτές οι πληροφορίες ισχύουν,
τότε το πρόβλημα πληθωρισμού θα αυξηθεί
ακόμα περισσότερο.
Είναι ξεκάθαρο από τα δεδομένα ότι ο
πόλεμος, όχι τόσο ο πραγματικός, αλλά ο οικονομικός και ενεργειακός, θα επιφέρει σοβαρά
προβλήματα στη παγκόσμια οικονομία.
Από αυτή την κατάσταση κανείς δεν θα βγει
αλώβητος.
Ούτε η Ρωσία, η οποία πλέον στέλνει τα
ενεργειακά της αποθέματα στις τεράστιες
αγορές της Κίνας και της Ινδίας, έστω και με
τιμές που είναι περίπου 20% χαμηλότερες από
αυτές που έδινε στην Ένωση (μεγάλο ποσοστό
αντισταθμίζεται από την ιστοτομία), αλλά ούτε
και για την Ένωση, η οποία δεν έχει άμεσα τις
εναλλακτικές πηγές. Η ύφεση είναι προ των
πυλών. Εάν ο πόλεμος δεν σταματήσει πριν
τον χειμώνα και αν οι κυρώσεις δεν μειωθούν,
τότε το 2023 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα
σκληρό.
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

την Ουκρανία άγρια
μπλέχτηκαν στον καυγά
οι ολιγαρχίες Δύσης και
ανατολής και έκανε τόπο η φιλία
στο μαύρο πέρασμα της οργής.
Τώρα, στη μαύρη τη νυχτιά
κοράκια γρούζουν και σκυλιά
και οι αγκαλιές αδειάζουν που
κάποτε είχανε φωλιά!..
βηστό το φως! Κι ο
ουρανός στα γκρεμισμένα παραθύρια, το
φεγγάρι κρατάει στην ποδιά
του, πρέπει απ’ τη λάσπη πιο
ψηλά την καρδιά σας παιδιά
να σηκώστε, με βαθύ σεβασμό
πονεμένο, για ότι αγαπήσατε
μαζί... Δόλιοι σας έπιασαν στα
δίχτυα κι ορφάνεψαν τόσα
σπίτια...
το στόχαστρο και στις
απανωτές κυρώσεις
που η μία κύρωση
διαδέχεται την άλλη, συνεχιζει
να παραμένει η Ρωσία που
βρίσκεται στο επίκεντρο της
προσοχής του δυτικού κόσμου.
Τα τηλεσκόπια της Ουάσιγκτων,
της Βρετανίας, των Ευρωπαϊκών
χωρών μελών του ΝΑΤΟ, έχουν
στραμμένες τις διόπτρες όλοι
αυτοί, οι ειρηνιστές του σύγχρονου κόσμου, δεν αφήνουν
ούτε μύγα να περάσει πάνω
από τη Ρωσια και να μείνει απαρατήρητη, καθώς η Ρωσία φορτώθηκε την εθύνη της εισβολής
στην πόλεμο με την Ουκρανία.
αι όπως διαμορφώνεται
η σημερινή κατάσταση
εκεί, πολλά πράγματα
οδηγούνται στην μέγγενη της
ανθρωπιστικής και οικονομικής
κρίσης. Η ακρίβεια θεριεύει
και καίει πολλά νοικοκυριά
και πορτοφόλια. Κρίση στην
ενέργεια, κρίση στα καύσιμα,
κρίση στη διατροφική αλυσίδα
ειδών και πάει λέγοντας. Κρίση
και στην “ανεύθυνη ρητορική”
που τα ψάρια στην Αδελαϊδα
ξεπερνουν τα 50 δολλάρια το
κιλό. Ευθύνεται η Ρωσία. Τα
κρουασάν, κάτι κουλουράκια,
κάτι φραντζολάκια και αυτά
φορτώνονται στην καμπούρα
της Ρωσίας...
τσι, ενώ η κούρσα
των στρατιωτικών εξοπλισμών εντείνεται, η
οικονομική κρίση παίρνει διαστάσεις, την ευθύνη την έχει
η Ρωσία. Πολλές οικογένειες
με δυσκολία πληρώνουν τον
ηλεκτρισμό τους και τα τιμολόγια
του τηλέφώνου τους. Ας τα
έχουν αυτά υπόψη τους οι
εκπρόσωποι του δικομματικού
πολιτικού παιχνιδιού κι ας
κοιτάξουν λιγάκι προς το λαό
διότι ένα μεγάλο ποσοστό,
έχει ήδη παύσει να τους εμπιστεύεται...
υγε στην Ελληνικη μας
Κοινότητα που τίμησε
την προσωπικότητα
του αγαπητού και δημοφιλή
μας μουσικοσυνθέτη Μίκη
Θεοδωράκη με έναν ύμνο
και ένα αγωνιστικό αφιέρωμα
φόρου τιμής. Από την Ελληνική
παροικία της Αδελαϊδας.
Τον άνθρωπο και αγωνιστή
καλλιτέχνη που για μια ακόμη
φορά η Κοινότητα τίμησε την
προσφορά του, που γελαστός
πορεύτηκε μέσα σε όλη του τη
ζωή μαζί και μέσα στο λαό μας,
στης λευτεριάς τη ματωμένη
στράτα, για περισσότερη δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.
Αθάνατος ο Μίκης!..
ριν φύγει από τον
μάταιο τούτο κόσμο,
ένας πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο μακαρίτης τώρα
Χρήστος Σαρτζετάκης, για τη
συμπεριφορά της εδώ αρχιεπισκοπής είχε πει δημοσια
εκείνο το διαβόητο που είχε
δημοσιευθεί, “πρώτα γενιέσαι
Ελληνας και μετά γίνεσαι
ορθόδοξος”. Ο αναγνώστης ας
βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Εχουμε γράψει πολλές
φορές για τα κωμικο-τραγικά
γεγονότα που είχαν ως απο-
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τέλεσμα να σταματήσει ο
κοινός εορτασμός της 25ης
Μαρτίου στην Αδελαίδα ο
οποίος κράτησε οκτώ χρόνια
βάση συμφωνίας των δυο
πλευρών για κοσμική τελετή μη
θρησκευτικού χαρακτήρα και
χωρις τρισάγια. Αιτία ήταν ένας
μαυροντυμένος γενειοφόρος
που έμοιαζε περισσότερο ως
χίππης παρά ως ιερωμένος,
ο οποίος ξεπήδησε από το
πουθενά με μια μπακιρένια
κατσαρόλα και ένα μάτσο
βασιλικό και άρχισε με κάτι
ακαταλαβίστικες αγριοφωνάρες
να πιτσικλίζει κοινοτικούς και
αρχιεπισκοπικούς τινάζοντας
στον αέρα τον κοινό εορτασμό
που με με τόσους κόπους είχε
οικοδομηθεί... Και ξύλο έπεσε!
κτοτε λοιπόν η Κοινότητα έχει κτίσει το δικό
της μνημείο, να μην
εμποδίζουμε και την κυκλοφορία
στην πόλη και τιμούμε με κάθε
σεβασμό και λαμπρότητα τους
ήρωες μας στο δικό μας χώρο
χωρίς την παρεμβολή ζιζανίων όπως ο προαναφερόμενος...
πειδή και να θέλει ν’
α γ ι ά σ ε ι κα ν ε ί ς δ ε ν
αφήνουν οι διαβόλοι ή
κάποιοι αλευρωμένοι ποντικοί
(ή ποντικίνες) επιβάλεται να
δωθεί μια απάντηση έστω και
καθυστερημένα που σκόπιμα
αφήσαμε πρώτα να περάσουν
οι άγιες μέρες του Πάσχα για να
μην αναταράξουμε την ηρεμία
των συμπαροίκων τέτοιες γιορτινές ημέρες...
άλι βρήκε πρίμο
τον καιρό η υψηλού
επιπέδου δημοσιογράφος κυρά Θοδώρα για να
ρίξει τη γνωστή πλέον δημοσιογραφική καραμπόλα στων
Κοινοτικών το φούρνο. Επρεπ ε όπω ς σ υ ν η θ ί ζ ε ι λό γ ω
δ ε ο ν τολο γ ί α ς , κο ν τά σ τ ι ς
δεσποτικές στήλες να ρίξει κι
αυτή τη δική της καπνογόνα
τράκα τρούκα. “Ελαμψε η
Κοινότητα και το διοικητικό
συμβούλιο με την απουσία
τους από την επέτειο της
25ης Μαρτίου”, ανέκραξε η
κυρά Δώρα. Αν και της είχαμε
πει πριν μερικά χρόνια να
είναι πιο προσεκτική να μη
μπαίνει σε τέτοια κακοτράχαλα
μονοπάτια, μας τα σούρνει για
μια ακόμη φορά πάλι μέσα από
τις στήλες της εφημερίδας της
Μελβούρνης. Και να σκεφθεί
κανείς, κάποτε οι παπάδες
ξόρκιζαν τον πιστό λαό να
μην πιάνει στα χέρια του την
εφημερίδα εκείνη γιατι ήταν
αμαρτία ασυγχώρητη.
αι μεις λοπόν με τη
σειρά μας, σεμνά και
ταπεινά με δημοσιογ ρ α φ ι κ ή δ ε ο ν τολο γ ί α πο υ
σέβεται την ηθική και την αλήθεια, ρωτάμε ευθέως την κυρά
Θοδώρα:
πορεί να ενημερώσει
τους αναγνωστες
της πόσοι Ελληνες
πρόξενοι πετροβολήθηκαν στην
Αδελαιδα κατά το παρελθόν
από το “κανονικό” ιερατείο ως
απαίδευτοι μάγοι; Και γιατί;
εύτερον, μπορεί να
ρωτήσει τους ανωτέρους της και να μας
πει πότε επί τέλους θα αρθούν
οι αφορισμοί των ηρώων
Κολοκοτρώνη, Ρήγα Φεραίου,
Μπουμπουλίνας και οι αναθεματισμοί κατά του Αλέξανδρου
Υψηλάντη, Οδυσσέα Ανρούτσου
κ.α. αγωνιστών του 1821;
αι τρίτον, γιατί αδιαφορείτε τόσα χρόνια κα.
Δώρα για την ηρωική
θυσία των φοιτητών του Πολυτεχνείου που έδωσαν τη ζωή
τους για “ψωμί, παιδεία, ελευθερία” του ελληνικού λαού; Δεν
αξίζει τον κόπο να κάψετε κι
εσείς δυο κουκιά λιβάνι για την
ανάπαυση των ψυχών τους;
α υ π όλο ι πα θ α τα
πούμε την άλλη φορά...
Βαγγέλης Μπόγιας
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΚΟΥ ΣΤΟ “ΕΘΝΟΣ” ΑΘΗΝΩΝ

“Προστατεύστε το κύρος της
Eλληνικής Προεδρικής Φρουράς”

Τις τελευταίες μέρες στη Μελβούρνη, έχουμε γίνει μάρτυρες ενός περιπλανώμενου θιάσου που ονομάζεται
Εύζωνες, ή αλλιώς, Ελληνική Προεδρική Φρουρά.
Το ά γ η μ α τω ν 1 3 φ α ν τά ρ ω ν
και των 3 αξιωματικών, ήρθε στη
μεγαλύτερη πόλη του Ελληνισμού
της Αυστραλίας για να συμμετάσχει
στην παρέλαση της Ημέρας των
A N Z A C , τ η ς κο ρ υ φ α ί α ς η μ έ ρ α ς
συγκρότησης εθνικής ταυτότητας της
σύγχρονης Αυστραλίας, με αναφορά
στην αποτυχημένη απόβαση στη
χερσόνησο της Καλλίπολης, την 25η
Απριλίου του 1915, κατά τη διάρκεια
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ημέρα
των ANZAC είναι για την Αυστραλία
επέτειος του μεγέθους μιας 25ης
Μαρτίου ή 28ης Οκτωβρίου στην
Ελλάδα. Καλά κάνανε και ήρθανε οι
Εύζωνες για αυτόν το σκοπό, με
έξοδα της κυβέρνησης της πολιτείας
της Βικτώριας. Ήταν να βρίσκονται
στη Μελβούρνη για την επέτειο των
200 χρόνων από την έναρξη της
ελληνικής επανάστασης του 1821,
αλλά λόγω κορωνοϊού η επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε εφέτος. Για αυτόν
τον σκοπό, καλά κάνανε και βρεθήκανε
στην Αυστραλία. Όμως…
Π ο ι ο ς ε ί χ ε το ν π ρ ώτο λό γ ο
στην κατάρτιση του προγράμματος
φιλοξενίας τους στην Αυστραλία; Οι
διπλωματικές αρχές της Ελλάδας;
Ομογενειακοί φορείς; Ποιος; Ποιος
τους έκανε περιοδεύον μπουλούκι
άλλων εποχών και ντεκόρ για βίντεο και
φωτογραφίες ομογενών, που ιδέα δεν
έχουν για το ειδικό ιστορικό, θεσμικό
και πολιτικό βάρος της ελληνικής
προεδρικής φρουράς, αλλά ούτε και
ουσιαστική συμμετοχή και προσφορά
έχουν, αρκετοί από αυτούς/αυτές
που καλωσορίζουν τους εύζωνες,
στα δρώμενα της ομογένειας ή της

“Οι Εύζωνες σήκωσαν τον Επιτάφιο στη Μελβούρνη” συμφωνα με το iEllada.gr
ευρύτερης Αυστραλίας;
Ενδεικτικά αναφέρω ό,τι ως τώρα,
η Ελληνική Προεδρική Φρουρά,
πέρα από την παρέλαση την Ημέρα
των ANZAC, είχε συμμετοχή στην
περιφρούρηση και στην περιφορά του
επιταφίου της Μεγάλης Παρασκευής
σε εκκλησία που χοροστάτησε ο
αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, επισκέφτηκε αμέτρητους παροικιακούς
συλλόγους (κοινότητες, εθνικοτοπικές
οργανώσεις, κοινωφελή ιδρύματα,
κ.α.) και σχολεία της Μελβούρνης,
κράτησε «σκοπιά» στο ιδιωτικό
Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης
για εκδήλωση που σχετίζονταν με
το άνοιγμα έκθεσης στο Μουσείο
της Μελβούρνης, που γίνεται σε
συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο της Ελλάδας, κ.λπ., κ.α.
Δεν είναι πολιτισμική διπλωματία
αυτή. Δεν είναι τόνωση ελληνικότητας
αυτό. Δεν είναι ένδειξη ευαισθησίας

προς τον Ελληνισμό της Μελβούρνης.
Αυτό που γίνεται είναι μια αδικαιολόγητη υπερβολή, χωρίς στρατηγική
στόχευση που προσβάλει και απαξιώνει
τα μέλη της Ελληνικής Προεδρικής
Φρουράς, καθώς και το θεσμό που
εκπροσωπούν, αλλά και την ίδια την
επίσημη Ελλάδα.
Προστατεύστε τους εύζωνες. Προστατεύστε το θεσμό. Προστατεύστε το
κύρος της Ελλάδας. Μην αφήνετε να
ξαναγίνει στο μέλλον, σε οποιαδήποτε
άλλη ομογένεια του εξωτερικού, αυτό
που γίνεται στη Μελβούρνη αυτές τις
μέρες. Κάντε αξιολόγηση του ταξιδιού
στην Αυστραλία. Τραβήξτε αυτιά αν
χρειαστούν. Μην υποτάσσεται τη σοβαρότητα της Ελλάδας στους στόχους
τυχοδιωκτών, ή ανίκανων, από όπου
και αν αυτοί προέρχονται...
* Ο Κώστας Καραμάρκος είναι
δημοσιογράφος και παράγοντας της
Ελληνικής παροικίας της Μελβούρνης

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΣΧΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΓ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ

Τελευταίο αντίο στον Προδρομίδη με
τραγούδια του Πόντου και του αγώνα!

Του Αντώνη Πάσχου
Με λύρα και τραγούδια απ’ τον
αλησμόνητο πόντο καθώς επίσης και
με αγωνιστικά τραγούδια του Μίκη
Θεοδωράκη συνόδευσαν οι συγγενείς
και φίλοι το συμπάροικο Μπάμπη
Προδρομίδη στην τελευταία του κατοικία.
Ο Μπάμπης Προδρομίδης πρωτοστατούσε στις κινητοποιήσεις για τα δίκαια
Εθνικά θέματα της Πατρίδας μας, για
τη λευτεριά της Κύπρου και είχε συνεχή
συμμετοχή στις δραστηριότητες για
την αναγνώριση της Γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού. Υπήρξε μέλος
της Ποντιακής Κοινότητας, ιδρυτικό
μέλος του συλλόγου «Εύξεινος Πόντος»
και της Ομοσπονδίας Ποντιακών
Οργανισμών. Εκπροσώπησε τους
Πόντιους της Μελβούρνης σε Διεθνή
Συνέδρια των Ποντίων όπως αυτό
που έγινε στο Βατούμ της Γεωργίας.
Επισκέφτηκε τον Πόντο και πάντα
μιλούσε για κρυφοχριστιανούς Πόντιους
που γνώρισε με την επίσκεψή του εκεί.
Γεννήθηκε στο χωριό Αγία Κυριακή
του Κιλκίς το 1934. Οι γονείς του ήταν
πρόσφυγες Ελληνοπόντιοι και ο πατέρας
του καταγόταν από το Γιαπασάν της
επαρχίας Κάβζα της Σαμσούντας.
Στην Αγία Κυριακή ο Μπάμπης
έζησε την πολεμική κατάσταση 19401945. Το 1945 σημάδεψε με τον πιο
οδυνηρό τρόπο τη ζωή του Μπάμπη
και της οικογένειάς του. Οι παρακρατικές οργανώσεις των δοσίλογων δολοφόνησαν τον πατέρα του και το 1946
οι ίδιες αυτές προδοτικές οργανώσεις
ξεκλήρισαν την οικογένεια της αδερφής
του Ελένης Παπαδοπούλου δολοφονώντας την ίδια, τον άνδρα της και το γιο
της που ήταν μόλις δυόμιση χρόνων.
Μπροστά στις δυσκολίες εξασφάλισης σταθερής εργασίας η μόνη άλλη
επιλογή ήταν το εξωτερικό. Δύσκολο
όμως ήταν να εξασφαλίσει και πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για
να φύγει. Κουβαλούσε το «στίγμα» του
πατέρα του. Το «αμάρτημα» του πατέρα

Στη φωτογραφία διακρίνoνται δεξιά, ο Μπάμπης Προδρομίδης, δίπλα του ο τότε
Υπουργός Peter Spyker και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αδελαίδας Νίκος Νιάρχος,
στα εγκαίνια του Χωλ της Κοινότητας Clayton.
Δήλωση για τον θάνατο Μπάμπη
του ήταν ότι πολέμησε το Γερμανό
κατακτητή μέσα απ τις γραμμές του Προδρομίδη έστειλε στο Π. Βήμα και
ο πρώην Γραματέας της Ελληνικής
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
Κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει το Κοινότητας Σύνδεϋ Τάκης Σαρέλας.
Ο κ. Σαρέλας, τονίζει την ασυμβίβαδιαβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών
φρονημάτων και τον Ιανουάριο του 1964 στη στάση και πίστη του Προδρομίδη
φθάνει με την αρραβωνιστικιά του και στις αρχές του Κοινοτικού Θεσμού,
που δέχτηκε τον ανελέητο πόλεμο του
γυναίκα του Μαρίτσα στην Αυστραλία.
Στην Κοινότητα Μελβούρνης έγινε Εκκλησιαστικού κατεστημένου.
Επίσης τη συμβολή του στους
μέλος το 1965. Το 1975 μετακόμισε από
το Brunswick στο Clayton και γίνεται καθημερινούς αγώνες για καλλιτέρευση
του βιοτικού επιπέδου των εργατών και
μέλος της ομώνυμης Κοινότητας.
Συνέβαλε στην ίδρυση απογευμα- των συνταξιούχων.
Την αθόρυβη, αλλά ουσιαστική συνειτινών σχολείων της Κοινότητας.
Επί Προεδρίας του κτίστηκε το σφορά του στην ανάπτυξη της Ποντιακής
όμορφο χωλ και τα γραφεία της Κοινό- Κοινότητας.
“Στο δικό μας εικονοστάσι» μαζί
τητας. Τα υδραυλικά τόσο της Κοινότητας
όσο και της Εκκλησίας του Αγίου με τις μεγάλες μορφές του Κοινοτικού
Σπυρίδωνα έγιναν αφιλοκερδώς από το Θεσμού, του Δικαστή Μάνου από την
Μπάμπη. Πικράθηκε ιδιαίτερα όταν η Αδελαίδα και των αδελφών Νίκου
τωρινή Διοίκηση μεταβίβασε περιουσιακά και Κώστα Καρατζά από το New
στοιχεία της Κοινότητας στο τραστ της Castle, κατατάσσεται και ο Μπάμπης
Προδρομίδης! Καλό σου ταξίδι φίλε
Αρχιεπισκοπής.
Μπάμπη”, καταλήγει η δήλωση.
ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΚΗ ΣΑΡΕΛΑ

Ρεπορτάζ
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Επεσε και το τελευταίο
ΜΑΝΟΣ ΚΟΥΤΕΛΑΣ
προπύργιο της Μαριούπολης Επιτυχία με δυο πανεπιστημιακά πτυχία!
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ:

Μετά από 83 ημέρες
“έπεσε” η Μαριούπολη που
αποτελούσε στόχο των ρωσικών δυνάμεων από την πρώτη
ημέρα του πολέμου.
Η εκκένωση εκατοντάδων
μαχητών, πολλοί τραυματίες,
σήμανε το τέλος της μεγαλύτερης και αιματηρότερης μάχης
του πολέμου της Ουκρανίας
και μια σημαντική ήττα για την
Ουκρανία.
Η Ρωσία ανακοίνωσε
ότι συνολικά 2439 ουκρανοί
στρατιώτες παραδόθηκαν την
περασμένη βδομάδα, από
το πολιορκημένο εργοστάσιο
χάλυβα Azovstal στην πόληλιμάνι της Μαριούπολης, και
η οποία πλέον παραδίδεται
στον έλεγχο του ρωσικού
στρατού μετά από 82 ημέρες
βομβαρδισμών.
Οι Ουκρανοί που παραδ ό θ η κα ν , σ το υ ς οπο ί ο υ ς
περιλαμβάνονται μέλη του
ναζιστικού τάγματος Αζόφ,
μπήκαν σε λεωφορεία και
κατευθύνθηκαν σε στρατόπεδα
κράτησης στις περιοχές του
Ντονμπάς που ελέγχονται από
τους ρωσόφωνους.
Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός, Ιρίνα Βερέστσουκ,
έγραψε στο Telegram ότι
η Ουκρανία επεξεργάζεται
τα «επόμενα στάδια» της
εκκένωσης των μαχητών από
το Azovstal στη Μαριούπολη.
«Για να σωθούν ζωές,
52 βαριά τραυματισμένοι
στρατιώτες μας απομακρύνθηκαν τη Δευτέρα. Αφού σταθεροποιηθεί η κατάστασή

Το εργοστάσιο χαλυβουργίας Αζοφσταλ όπου βρίσκονταν
ταμπουρωμένοι οι ουκρανοί μαχητές του τάγματος Αζοφ
τους, θα τους ανταλλάξουμε
μ ε Ρ ώ σ ο υ ς α ι χ μ α λώτο υ ς
πολέμου».
Σε ομιλία του πριν την
παράδοση των Ουκρανών, ο
Πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η
Ουκρανία χρειάζεται ζωντανούς
τους ήρωές της. Αυτή είναι
η αρχή μας», ανέφερε σε
βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.
Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη πόλη – λιμάνι αποτελούσε
στόχο των ρωσικών δυνάμεων
εισβολής από την πρώτη ημέρα
του πολέμου, ενώ τα όσα
συνέβησαν και συμβαίνουν στο
Azovstal απασχολούν τα διεθνή
ΜΜΕ.
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής
Δημοκρατίας του Ντονέτσκ»
Ντενίς Πουσίλιν, δήλωσε πως
στους εκατοντάδες μαχητές
που παραδόθηκαν δεν περιλαμβάνονται οι πλέον υψηλόβαθμοι διοικητές.
Σύμφωνα με τοπικό μέσο
ενημέρωσης, ο Πουσίλιν

δήλωσε ότι η τύχη των Ουκρανών μαχητών που έχουν
παραδοθεί στο Αζοφστάλ θα
αποφασιστεί από δικαστήριο.
Στο μεταξύ, η Ρωσία κατέστρεψε προχθές με πυραύλους Kalibr υψηλής ακριβείας
μεγάλο φορτίο όπλων από τις
ΗΠΑ και την Ευρώπη. Επληξε
επίσης ξένους μισθοφόρους
και κατέστρεψε ουκρανικά
αεροσκάφη Su-24, ουκρανικά
οπλοστάσια και αντιαεροπορικά
πυραυλικά συστήματα S-300,
σύμφωνα με τον εκπρόσωπο
του Ρωσικού ΥΠΕΞ.
Την ίδια ώρα το Ουκρανικό
Γενικό Επιτελείο αναφέρει ότι
μεγάλες δυνάμεις του ρωσικού
στρατού έχουν συγκεντρωθεί
κοντά στις πόλεις Μπαχμούτ
και Σιβηροντόνεσκ του Λουγκάνσκ, ενώ, σύμφωνα με
την ίδια πηγή, οι ρωσικές
δυνάμεις «κερδίζουν έδαφος»
στις κατευθύνσεις των πόλεων
Lyman, Avdiivka και Kurakhove.

Γράφει ο Μανώλης Κουτελάς
Σε μια πανηγυρική τελετή έγινε η απονομή των πτυχίων όλων των κλάδων του
Πανεπιστημίου Αδελαϊδας, την Τετάρτη 11 Μαΐου
2022.
Κατάμεστη η πανεπιστημιακή αίθουσα
από φοιτητές, γονείς, αδέλφια, γιαγιάδες
και παππούδες που παρευρέθηκαν για να
συγχαρούν και να νοιώσουν από κοντά το
μεγαλείο της ψυχικής και πνευματικής δύναμης
των παιδιών τους.
Συγκίνηση, ικανοποίηση και υπερηφάνεια
ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τόσο
των παιδιών όσο και των συγγενών όταν η
τελετάρχης προσφωνούσε τα ονόματα και
εκείνα περνούσαν με τα πτυχία στα χέρια να
προσφωνήσουν την Πρύτανη του Πανεπιστημίου κα. Catherine Branson AC QC και
να αποθανατίζεται η συγκινητική αυτή στιγμή
με δάκρυα στα μάτια αλλά και παρατεταμένα
χειροκροτήματα από τους χίλιους περίπου
παρευρισκόμενους.
Καθηγητές του Πανεπιστημίου, ο Προφέσσορ
Peter Hoj AC Vice Chancellor and President, και
άλλοι παράγοντες τίμησαν με την παρουσία τους
τη λαμπρή αυτή τελετή.
Οι μόχθοι και η αγωνία όλων των παιδιών
τόσων χρόνων σπουδών, σήμερα επιβραβεύονται με την απόκτηση των πτυχίων τους.
Ανοίγονται νέοι ορίζοντες και ατενίζουν το
μέλλον τους με περισσότερη αισιοδοξία.
Από τα βάθη της καρδιάς μας ευχόμαστε
σε όλα τα παιδιά που πήραν τα πτυχία τους,
επιτυχίες στη ζωή τους.
Αυτές οι αξέχαστες στιγμές, οι γονείς του
Μάνου Κουτελά, Μαίρη και Θανάσης, η αδελφή
του Αννα, η γιαγιά του Αννα και ο παππούς
Μανώλης Κουτελάς, του ευχόμαστε απ’ τα βάθη
της καρδιάς μας καλή σταδιοδρομία και εις
ανώτερα.
Με την απόκτηση των δυο πτυχίων του
εκπληρώνει την επιθυμία που είχε από μικρό
παιδί. Ο Μάνος έλαβε το Πτυχίο Bachellor of
Economics και Bachellor of Finance.
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

ΠΑΝΩ: Με τους γονείς Μαίρη και Θανάση.
ΚΑΤΩ: Γιαγιά Αννα, παππούς Μανώλης

Προεκλογικές υποσχέσεις και το μέλλον της
Ελληνο-Αυστραλιανής Κοινότητας στη Μελβούρνη
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΚΟΥ
Φιλελεύθεροι πολιτικοί της Βικτώριας, με την
παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας
στη Μελβούρνη και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας
(ΕΟΚΜΒ), υποσχέθηκαν στην Κοινότητα
χρηματοδότηση 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων,
για να ανακατασκευάσει κοινοτικά χωλ που
βρίσκονται δίπλα στις εκκλησίες της σε 5
διαφορετικά προάστια της Μελβούρνης.
Την ίδια μέρα, με διαφορά λίγων ωρών,
πολιτικοί του Εργατικού Κόμματος Αυστραλίας
(ΕΚΑ), μαζί με στελέχη της Ελληνορθόδοξης
εκκλησίας, ανακοίνωναν στην Άρχιεπισκοπική
Μονή Άξιον Εστί στο Northcote πως, μια
εργατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπό τον
Anthony Albanese, θα επιχορηγήσει τη Μονή
με 10 εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργηθεί
Πολιτιστικό Κέντρο με αμφιθέατρο, κ.α.
Αυτές οι δυο ανακοινώσεις, μπορούν
ενδεχομένως να αλλάξουν μια για πάντα το
μέλλον της ελληνοαυστραλιανής κοινότητας στη
Μελβούρνη. Μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο
με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, τον τρόπο
με τον οποίο ορίζουμε την ελληνοαυστραλιανή
και την ελληνική κουλτούρα και παιδεία, τον
τρόπο με τον οποίο βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε την ταυτότητά μας ως άτομα και ως
κοινότητα, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον
οποίο οργανωνόμαστε και διαχειριζόμαστε τις
συλλογικές μας τύχες.
Για αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτές οι δύο εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν μια για πάντα
τα «γεοπολιτικά» πράγματα της ομογένειάς μας,
χρειάζεται να συζητηθούν ευρέως.
Μπορεί ως πάροικοι να μην μπορούμε να
επηρεάσουμε την κατεύθυνση της Αρχιεπισκοπής, λόγω της φύσης της και της δομής
της, όμως, στο σχεδιασμό και στην τακτική και
στρατηγική αντίδραση της ΕΟΚΜΒ, χρειάζεται να
υπάρξει τέτοια αντίδραση, έτσι ώστε να μη γίνει
στο μέλλον η Κοινότητα ομογενειακό περιθώριο,
πρέπει να συμμετέχει ολόκληρη η παροικία και
όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ΕΟΚΜΒ.
Κατ’ αρχάς, αξίζει να αναγνωρίσουμε και
να επικροτήσουμε τις ικανότητες της Κοινότητας και της Αρχιεπισκοπής να αποσπάσουν προεκλογικά από τα πολιτικά κόμματα,
υποσχέσεις για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους.
Όμως, όπως βλέπουμε όλοι και όλες, η

υπόσχεση χρηματοδότησης των Εργατικών
προς την Αρχιεπισκοπή είναι πέντε φορές
μεγαλύτερη από την υπόσχεση των
Φιλελευθέρων προς την Κοινότητα Μελβούρνης.
Λαμβάνοντας υπόψη πως στις μέρες μας,
πολιτικά αποτελέσματα παράγει η πολιτική ισχύς
του καθενός, τότε μόνο δυο λόγους μπορώ να
σκεφτώ που θα μπορούσαν να παράγουν αυτό
το αποτέλεσμα. Πρώτον, το Εργατικό Κόμμα
θεωρεί την εκκλησία πολύ πιο σημαντικότερο
θεσμό από την ΕΟΚΜΒ, μια και για παράδειγμα
η Αρχιεπισκοπή έχει ένα παναυστραλιανό
δίκτυο εκκλησιών και ενοριών. Δεύτερον,
η Αρχιεπισκοπή είναι πολύ πιο καλύτερη και
αποτελεσματικότερη στο λόμπυ που κάνει
στο Εργατικό Κόμμα από ότι η ΕΟΚΜΒ.
Υποπτεύομαι πως το μέγεθος της επιχορήγησης
διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα και των δύο
αυτών παραγόντων.
Εκτιμώ πως το ΕΚΑ, προεκλογικά, θα
ανταποκριθεί θετικά και σε τυχόν αίτημα της
ΕΟΚΜΒ. Το ερώτημα όμως που έχει σημασία
είναι πόσο θετική θα είναι η ανταπόκρισή του.
Θα αγγίζει το οικονομικό μέγεθος της επιχορήγησης της Αρχιεπισκοπής, ή, θα ανέλθει στο
μέγεθος της βοήθειας που υποσχέθηκαν στην
Κοινότητα οι Φιλελέυθεροι;
Νομίζω πως έφτασε πλέον η ώρα, οι
κοσμικές κοινότητες και οι κοσμικες μορφές
οργάνωσης του Ελληνισμού στην Αυστραλία,
τουλάχιστον αυτές που υπάρχουν στις 3
μεγάλες εστίες, στη Μελβούρνη, στο Σύδνεϋ
και στην Αδελαίδα, να δημιουργήσουν
ένα δίκτυο κοσμικής αλληλεγγύης και
υποστήριξης των συμφερόντων τους. Εκτός
από μερικές συνυπογραφές των προέδρων
των τριών μεγάλων κοινοτήτων των παραπάνω
πόλεων, σε επιστολές προς τις αρχές της
Ελλάδας, αυτή η απόπειρα δικτύωσης δεν έχει
γίνει τις τελευταίες δεκαετίες. Αν δεν επιθυμούν
οι κοσμικές και δημοκρατικές οργανώσεις μας να
γίνουν δορυφόροι της Εκκλησίας, πρέπει πλέον,
ως προτεραιότητα, να συνεργαστούν στενά.
Πηγαίνοντας πίσω στην επιχορήγηση του
ΕΚΑ σπρος την Μονή του Άξιον Εστί στο Northcote της Μελβούρνης τώρα, ας καταπιαστούμε
με ορισμένα άλλα σημαντικά ζητήματα.
Είναι λογικό νομίζω να αναμένουμε πως
το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο που θα
παράγει το Άξιον Εστί, με τη συμμετοχή
καταξιωμένων ομογενών επαγγελματιών στο
στάδιο του σχεδιασμού ως τώρα θα είναι

πρωτίστως Ελληνοχριστιανικό και όχι αυτό της
ανάδειξης και προώθησης των μη χριστιανικών
εκδοχών της πλούσιας ελληνοαυστραλιανής και
ελληνικής ταυτότητας και πολιτισμού.
Πάντως, το εγχείρημα Άξιον Εστί, αργά η
γρήγορα θα ολοκληρωθεί, μια και ο σχεδιασμός
του φαίνεται να είναι επαγγελματικός, και η
Αρχιεπισκοπή είναι ένας πανίσχυρος ιεραρχικός
οργανισμός με τη δυνατότητα εξεύρεσης οικονομικών πόρων. Υπάρχει επίσης και μια κρίσιμη
μάζα ενεργών υποστηρικτών του έργου της.
Αυτή η μαγιά των 10 εκατομμυρίων δολαρίων των Εργατικών, μπορεί να κάνει την Ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αυστραλίας έναν
πανίσχυρο, τον πιο ισχυρό μάλλον πάροχο
παιδείας και πολιτισμού. Μιας παιδείας και ενός
πολιτισμού που θα αποκλείει το μη χριστιανικό
κομμάτι της Ελληνικής ταυτότητας, αυτό που
αναγνωρίζει και σέβεται για χιλιάδες χρόνια
τώρα, σχεδόν ολόκληρη η υφήλιος.
Οπότε...
Πώς μπορεί να αντιδράσει η κοσμική
Ελληνοαυστραλία και πρωτίστως ο μεγαλύτερος
από την πλευρά της οργανισμός, η ΕΟΚΜΒ;
Το νυν Διοικητικό Συμβούλιο, ενεδεχομένως
και κανένα Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας
δεν μπορεί, ή δε θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα
από μόνο του. Χρειάζεται αναζήτηση ευρύτερων
συμμαχιών, καθώς επίσης και τη μεγαλύτερη
δυνατή συμμετοχή των ενεργών μελών της
Κοινότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
καθώς και στη διαδικασία ιεράρχησης των
στρατηγικών της στόχων.
Οι παρακάτω, είναι ορισμένες μόνο από τις
βασικές ενδεικτικές ερωτήσεις που πρέπει να
τεθούν και πρέπει να απαντηθούν τώρα.
Πώς μπορεί η Κοινότητα να αγκαλιάσει
περισσότερο ενεργό και αποτελεσματικό για τη
λειτουργία της κόσμο, που θα αντιπροσωπεύει
όλο των εύρος των δυνάμεών της και των μελών
της, έτσι ώστε να είναι και πιο αποτελεσματική
πολιτικά; Με άλλα λόγια, πως μπορεί η
ΕΟΚΜΒ να αποκτήσει μια μεγαλύτερη κρίσιμη
μάζα ικανών, έμπειρων και στρατευμένων στα
συμφεροντά της στελεχών και μελών;
Μπορεί η Κοινότητα να συνεχίσει να
χρηματοδοτεί την πολιτισμική, την εκπαιδευτική
και την κοινωνική της παρουσία, ή να επενδύει
σε ακίνητα,ΚΑΙ στην καρδιά της Μελβούρνης,
αλλά και στα προάστια; Πώς; Με ποια στόχευση;
Με ποια χρήματα; Για ποιον κόσμο; Αυτά τα
ερωτήματα πρέπει να τεθούν και πρέπει να

απαντηθούν τώρα.
Πώς στοχεύει η Κοινότητα Μελβούρνης
να χρηματοδοτήσει τις παρούσες και τις
μελλοντικές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές της
δραστηριότητες; Επαρκούν τα έσοδά της;
Μπορεί για παράδειγμα η ΕΟΚΜΒ, τη
συμφέρει να εξακολουθήσει να έχει στην
ιδιοκτησία της εκκλησιές, τη στιγμή που οι
θρησκευτικές ανάγκες καλύπτονται πλέον από
την Αρχιεπισκοπή, αλλά και τη στιγμή που η
λειτουργία αυτών των εκκλησιών έχει ένα ετήσιο
παθητικό της τάξης των αρκετών εκατοντάδων
χιλιάδων δολαρίων;
Αυτά είναι λίγα ενδεικτικά ερωτήματα, που
πρέπει να τεθούν και πρέπει να απαντηθούν
τώρα, αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανές τις
κοσμικές και δημοκρατικές μας οργανώσεις.
Φυσικά, υπάρχουν ερωτήματα που σχετίζονται και με τη χρηματοδότηση του ΕΚΑ προς
την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας στο Northcote.
Χρειαζόμαστε στα αλήθεια ένα δεύτερο
αμφιθέατρο, όταν μόλις πριν από λίγο καιρό
καταφέραμε να σώσουμε, με τη βοήθεια και
της Κοινότητας Μελβούρνης, το αμφιθέατρο του
Fairfield;
Χρειαζόμαστε στα αλήθεια νέες κτηριακές
εγκαταστάσεις για τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές μας ανάγκες, όταν δίπλα στο Northcote
έχουμε τις πρόσφατα ανακαινισμένες και
ευρύχωρες πολυαίθουσες των σχολείων του Αη
Γιάννη και του Alphington;
Έχουμε τη δυνατότητα ως κοινότητα, παράγουμε τόσο πολύ εκπαιδευτικό και πολιτιστικό
έργο, έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να γεμίζουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα τις κτηριακές εγκαταστάσεις που ήδη έχουμε;
Γιατί ένα κυβερνητικό πολιτικό κόμμα της
Αυστραλιανής κεντροαριστεράς ενισχύει έναν
ιεραρχικό, θρησκευτικό, μη δημοκρατικό και μη
αντιπροσωπευτικό θεσμό όπως η Εκκλησία,
και περιμένει από αυτόν τον θεσμό να γίνει ο
θεματοφύλακας της ελληνικής παιδείας και του
ελληνικού πολιτισμού στην Μελβούρνη;
Γιατί για παράδειγμα δε δόθηκε αυτή η υπόσχεση οικονομικής ενίσχυσης στα υπό αφανισμό τμήματα Ελληνικών Σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αυστραλίας
και στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του La
Trobe;
* Ο Κώστας Καραμάρκος είναι δημοσιογράφος και παράγοντας της Ελληνικής παροικίας
της Μελβούρνης
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
Εξαρθρώθηκε
δίκτυο ναρκωτικών

Η αστυνομία της Νότιας
Αυστραλίας αποκάλυψε μια μεγάλη
υπόθεση ναρκωτικών στα δυτικά
της Αδελαΐδας νωρίτερα τον Μάιο,
κατά την οποία κατασχέθηκαν 150
κιλά αποξηραμένης κάνναβης.
Οι ντετέκτιβ που έκαναν έρευνα σε
μια αποθήκη στο Thebarton φέρεται
να βρήκαν επίσης μια μεγάλη
καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης
που αποτελείται από 163 φυτά.
Η αστυνομία αποκάλυψε λεπτομέρειες για το περιστατικό, αφού
οι αστυνομικοί που ερευνούσαν
την υπόθεση έκαναν μια δεύτερη
ανακάλυψη σε μια αποθήκη στο
Welland μια ημέρα αργότερα.
«Οι αστυνομικοί βρήκαν άλλη μια
υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης
με 18 φυτά και ένα κιλό μπουμπούκι
κάνναβης», είπε η αστυνομία.
Ένας 42χρονος άνδρας από το
Τράνμιρ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για αδικήματα ναρκωτικών,
συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας και της διακίνησης, καθώς
και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Βία στα σχολεια της
Νότιας Αυστραλίας

Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες
σε ένα 15χρονο κορίτσι μετά από
επίθεση σε λύκειο στη χερσόνησο
E y r e τ η ς Ν ότ ι α ς Α υ σ τ ρ α λ ί α ς .
Η αστυνομία κλήθηκε στο σχολείο
μετά από αναφορές για επίθεση.
Το φερόμενο ως θύμα, ένα 16χρονο κορίτσι, δέχθηκε επίθεση από
ά λ λ η μ α θ ή τ ρ ι α το υ σ χολ ε ί ο υ .
Τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο τοπικό
νοσοκομείο για περίθαλψη.
Το περιστατικό βιντεογραφήθηκε και
κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο.
Στη κατηγορούμενη επιβλήθηκε
αστυνομική εγγύηση και θα παρουσιαστεί στο Δικαστήριο Νέων τον
Ιούνιο.
Ο υπουργός Παιδείας Blair Boyer
επισκέφθηκε το σχολείο και την
οικογένεια του θύματος ο οποίος τους
βεβαίωσε ότι έχουν την υποστήριξή
του.
Είπε είναι αισιόδοξος ότι το κορίτσι
θα μπορέσει «να ξανασυμμετάσχει
στο σχολείο» μετά την «πολύ βίαιη
τραυματική εμπειρια που είχε».
«Σωματικά, το θύμα θα αναρρώσει,
κάτι που είναι καλό, αλλά είναι
δύσκολα για την οικογένεια αυτή τη
στιγμή.
«Πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου
εύκολο και θα πρέπει να δώσουμε
μεγάλη υποστήριξη γύρω από αυτό
το άτομο».

Κινδύνευσαν από φωτιά

Μια φωτιά σε ένα μοτέλ της Αδε-

λαΐδας που άφησε τρεις άνδρες με
σοβαρά εγκαύματα κρίθηκε μη
ύποπτη, με τους ερευνητές να διαπιστώνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε
από επαναφόρτιση μπαταριών.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
κλήθηκαν στο Hotel Adelaide Meridien στo Melbourne street το πρωί
της Κυριακής.
Οι πυροσβέστες διέσωσαν περίπου 15 άτομα από έντονες φλόγες
εντός του πολυώροφου συγκροτήματος των 95 δωματίων.
Τα άτομα αυτά είχαν αποκλεισθεί
στα μπαλκόνια του ξενοδοχείου και
ο μόνος τρόπος να διασωθούν ήταν
με ανελκυστήρες της πυροσβετικής
υπηρεσίας.
Επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν
στο νοσοκομείο για θεραπεία,
εκ των οποίων αρκετοί σε κρίσιμη
κατάσταση.
Ένας άνδρας 50 ετών και άλλοι
δύο γύρω στα 40 τους, εισήχθησαν
στη μονάδα εγκαυμάτων στο
Νοσοκομείο Αδελαΐδας.
Αν και διενεργούνται περαιτέρω
έρευνες, η αστυνομία πιστεύει ότι
η φωτά προκλήθηκε από επαναφόρτισης των μπαταριών.

Παράπονα αγροτών
για αισχροκέρδεια

Ο ι α γ ρ ότ ε ς κα τ η γ ο ρ ο ύ ν τα
σούπερ μάρκετ ότι «κλέβουν»
τους καταναλωτές αυξάνοντας τις
τιμές των φρέσκων φρούτων και
λαχανικών.
Οι αγρότες λένε ότι δεν επωφελούνται από καμία άνοδο των
τιμών των φρέσκων φρούτων και
λαχανικών στα σούπερ μάρκετ, και
κατηγορούν τα σούπερμαρκετ για
αισχροκέδρια.
Ο πρόεδρος της επιτροπής
κηπευτικών παραγωγών της Νέας
Νότιας Ουαλίας, Γκάι Γκαέτα,
δήλωσε ότι τα σούπερ μάρκετ αποκομίζουν επιπλέον τεράστια κέρδη
από τις αυξήσεις των τιμών.
«Οι πολίτες πληρώνουν περισσότερα για τα φρούτα και τα λαχανικά τους στο σούπερ μάρκετ, αλλά
οι αγρότες δεν τα πουλάνε για
περισσότερα. Αρα ποιος πραγματικά
ανεβάζει τις τιμές εδώ;» είπε.
«Σίγουρα ίσως αυξηθούν λίγο
τις τιμές λόγω του κόστους των
καυσίμων, αλλά όχι όπως είδαμε
πρόσφατα στα σούπερμαρκετς.
«Κλέβουν τον αγρότη και ληστεύουν τον καταναλωτή», πρόσθεσε.
Ο Dave Parsonage, παραγωγός
φρούτων και λαχανικών στη Νέα
Νότια Ουαλία, είπε ότι αυτός και
η σύζυγός του Νταϊάν παθαίνουν
σοκ από το πόσο τα σούπερ μάρκετ
ανεβάζουν τις τιμές.
«Είναι πολύ τραγικό», είπε ο κ.
Parsonage. “Τα μαρούλια ήταν $3,80
στις λαϊκές αγορές του Flemington
αλλά ήταν $7,50 στα IGA, $6,90 στο
Coles.”

Η μεταφορά ιερών οστών Ελλήνων
στο εξωτερικό

Συνέχεια από σελίδα 2
Τελικά που κατέληξαν οι σκελετοί; Πόσοι
ήταν; Πότε έφυγαν από την Ελλάδα; Με
ποιανού υπογραφή, και για ποιον ακριβός
λόγο; Θα επιστρέψουν ποτέ στην Ελλάδα;
Γιατί εάν εκτίθενται στα ξένα μουσεία, αυτό
σημαίνει πως δεν θα επιστρέψουν στην
Ελλάδα. Η μάχη του Μαραθώνος διεξήχθει
το 490 πχ. Μετά από 2500 χρόνια, ένας
τάφος που περιείχε τα λείψανα των αρχαίων
Αθηναίων στρατιωτών, ανασκάφθηκε
στις αρχές του 20ου αιώνα, και μερικά
από αυτά διαμοιράσθηκαν στα ξένα, ενώ
άλλοι σκελετοί ήταν εγκαταλελειμένοι σε
ένα κοντινό χωράφι ενώ θα μπορούσαν να
ενταφιασθούν με σεβασμό σε μία ειδική
τοποθεσία. Έτσι θα ήρμοζαν στα οστά
των Ελλήνων που θυσίασαν την ζωή τους,
που άφησαν τα κόκκαλά τους για χάριν της

πατρίδας. Κι όμως οι σημερινοί Έλληνες
δεν τιμούν όπως πρέπει τα ιερά κόκκαλα
των Ελλήνων, όπως λέει στον εθνικό μας
ύμνο, ο εθνικός μας ποιητής, Διον. Σολωμός
‘’ Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα
ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε ω
χαίρε λευτεριά’’. Με άλλα λόγια, η ελευθερία
των Ελλήνων βγαίνει από τα ιερά κόκκαλα
των Ελλήνων.Και τα μεγάλα ερωτηματικά
που προκύπτουν είναι (1), πως μπορεί
σήμερα η επιστήμη να ορίσει ότι αυτά τα
οστά είναι 2.500 χιλιάδων ετών, και (2) πως
μπορεί να ισχυρισθεί ότι τα αστά αυτά είναι
Ελληνικά; Υπάρχουν δηλ διαφορές στα
οστά των Ελλήνων από τα οστά των άλλων
εθνικοτήτων; Κι αν ναι, τότε ποιες είναι οι
διαφορές;
Δημήτρης Θεοδωρίδης
ΑΔΕΛΑΙΔΑ
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Τατάρ: «Όλα είναι πιθανά»
για πόλεμο στην Κύπρο

Για πρώτη φορά ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ
παραχώρησε συνέντευξη στην
κρατική ισραηλινή ραδιοφωνία,
η οποία μεταδόθηκε χθες το
μεσημέρι. Στην εκπομπή, κατά
την οποία ο Ισραηλινός δημοσιογράφος τον προσφώνησε
ως “πρόεδρο της τουρκικής
δημο-κρατίας της βόρειας
Κύπρου”, περιέγραψε τις
σχέσεις του ψευδοκράτους με
τον ισραηλινό λαό ως «κοντινές», εκφράζοντας επαγωγικές απόψεις που σχετίζονται με την κατάσταση που
διαμορφώθηκε πρόσφατα στην
Ουκρανία.
Συγκεκριμένα, κληθείς να
εξηγήσει πώς οδηγείται στο
συμπέρασμα ότι οι σχέσεις της
«τδβκ» με τους Ισραηλινούς
αποτιμώνται ως «κοντινές»,
ο κ. Τατάρ απάντησε ότι,
«έχουμε κοινή ιστορία. Πάρα
πολλοί Ισραηλινοί έρχονται να
επενδύσουν και να κατοικήσουν
εδώ. Γνωρίζω πολλούς Ισραηλινούς που ενδιαφέρονται
πάρα πολύ για το κράτος μας.
Προσωπικά γνωρίζω πολλούς
Εβραίους που κατοικούν στην
Κωνσταντινούπολη και σε άλλες
πόλεις της Τουρκίας, και είναι
φυσικά πολύ καλοί μου φίλοι».
Ωστόσο, πρόσθεσε ο κ.
Τατάρ, ότι παρά τις εγκάρδιες
σχέσεις με Ισραηλινούς πολίτες,
το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει
την «τδβκ». Στην ερώτηση του
δημοσιογράφου εάν με την
αναθέρμανση των σχέσεων
Ι σ ρ α ή λ - Το υ ρ κ ί α ς υ π ά ρ χ ε ι
περίπτωση να ανοίξουν νέοι
δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ
του Ισραήλ και της «τδβκ»,
απάντησε ότι «στην πολιτική
είναι δύσκολο να προεξοφληθεί
πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά όλος ο κόσμος αναγνωρίζει πια πολύ γρήγορα την
πραγματικότητα. Υπάρχουν
δύο κράτη σε αυτό το νησί.
Προφανώς αυτό που θέλουμε
εμείς είναι αναγνώριση. Θέλουμε να αναγνωριζόμαστε σε
μεγαλύτερο βαθμό από το
σύνολο της διεθνούς κοινότητας
επειδή αποτελούμε ξεχωριστό
κράτος. Δεν πρόκειται ποτέ
να αποδεχθούμε καμία λύση,
με την οποία εμείς θα αποτελέσουμε τμήμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η οποία ουσιαστικά αποτελεί Δημοκρατία
των Ελληνοκυπρίων στον νότο
του νησιού. Για αυτόν το λόγο,
εμείς ζητούμε από την διεθνή
κοινότητα να αναγνωρίσει την
υπάρχουσα πραγματικότητα
που ισχύει στο νησί».
Στ η σ υ ν έ χ ε ι α ο Ε ρ σ ί ν

Τατάρ εξήγησε γιατί αντιτίθεται
στην επανένωση του νησιού
λέγοντας τα εξής: «Κανένας
Τουρκοκύπριος δεν θα ψηφίσει
υπέρ της επανένωσης. Είχαν
σημειωθεί προσπάθειες επί
σειρά ετών για μία ομοσπονδιακή λύση. Όμως έχουμε
αντιληφθεί ότι, κατά τη θεώρηση των Ελληνοκυπρίων,
μια τέτοια λύση θα σημαίνει
ενιαία κρατική κυριαρχία, βάσει
της οποίας η πλειοψηφία θα
επικρατεί έναντι της μειοψηφίας
και ότι με την πάροδο του
χρόνου το νησί θα καταστεί
περισσότερο ελληνικό. Αυτό
το ενδεχόμενο εμείς δεν το
αποδεχόμαστε. Για αυτό το
λόγο, η νέα πολιτική που
ακολουθούμε πλέον είναι η
λύση των δύο κρατών, το ένα
δίπλα στο άλλο, με τη δική
του κυριαρχία το καθένα. Για
να συμφωνήσουμε στην επανέναρξη των επισήμων διαπραγματεύσεων, εμείς ζητούμε
κυριαρχική ισότητα και ισότιμη
διεθνή αναγνώριση».
Ο Ερσίν Τατάρ αναφέρθηκε
και στο ρόλο της Τουρκίας,
εκφράζοντας την άποψη ότι,
κατά τη θεώρηση της «τδβκ»,
δεν απειλεί την ειρήνη και τη
σταθερότητα στην περιοχή.
«Στην περιοχή μας, η Τουρκία
έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο.
Αυτή τη στιγμή, η πολιτική
που εφαρμόζουν οι Έλληνες
είναι να προσπαθούν να μας
παρασύρουν σε ένα πλαίσιο
ευρωπαϊκό, ούτως ώστε η
Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία να ασκήσουν εξουσία
επί των Τουρκοκυπρίων και
η Τουρκία να αποσύρει τις
στρατιωτικές της δυνάμεις από

το νησί. Η Τουρκία όμως δεν
μπορεί να φύγει από εδώ. Απέχει από την Κύπρο μόνο 40
ναυτικά μίλια. Είναι πάρα πολύ
κοντά. Και όπως γνωρίζετε
από όσα διαδραματίζονται
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας,
ακόμα και οι μεγάλες δυνάμεις
ενδιαφέρονται να διατηρούν
τ η ν α σ φ ά λ ε ι ά το υ ς . Α υ τ ό
μπορεί να το καταλάβει πολὐ
καλά και το Ισραήλ, μία χώρα
που έχει υποστεί πολλά από
άποψη ασφάλειας και έχει και
εκείνη πολλούς φόβους. Είμαι
σίγουρος ότι, με βάση την
πείρα που έχετε αποκτήσει,
μπορείτε κι εσείς πολύ καλά να
αντιληφθείτε τι υφιστάμεθα και
εμείς».
Απαντώντας στην ερώτηση
το υ δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ « ε ά ν
ύστερα από 50 χρόνια από
τον πόλεμο που διαίρεσε την
Κύπρο, υπάρχει πιθανότητα
ενός πολέμου ανάμεσα στον
βορρά και τον νότο», ο Ερσίν
Τατάρ απάντησε ότι «όλα
είναι πιθανά». Συνεχίζοντας
είπε, «δείτε τι συμβαίνει
στην Ουκρανία. Κανένας δεν
φανταζόταν ότι θα γινόταν
ένας πόλεμος τόσο κοντά
μας, και όμως συνέβη. Θα
μπο-ρούσε άραγε να συμβεί
το ίδιο πράγμα κι εδώ; Θα
πρέπει να προσέξουμε, ώστε
να μην δώσουμε την ευκαιρία
σε διάφορους παίκτες να
σκεφτούν ότι υπάρχει μία
τέτοια δυνατότητα, με το να
δημιουργούν κατάλληλες
προϋποθέσεις προς τούτο.
Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο»,
κατέληξε.
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Πληροφορίες σχετικά με τα τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου της COVID-19

Εάν έχετε συμπτώματα COVID19, ακόμη και αν είναι ήπια, θα
πρέπει να κάνετε τεστ το συντομότερο δυνατό. Το να γνωρίζετε αν
έχετε COVID-19 μπορεί να σας
βοηθήσει να αποφύγετε τη μετάδοση
του ιού στους φίλους, την οικογένειά
σας και την κοινότητά σας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ένα τεστ ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου για να μάθετε αν έχετε
COVID-19. Το τεστ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί γρήγορα και ιδιωτικά
στο σπίτι σας.
Μπορείτε να αγοράσετε τεστ
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
σε διάφορα μέρη, όπως από τα
φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ.
Διατίθενται δωρεάν τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου από τα
φαρμακεία εάν έχετε μία από αυτές
τις κάρτες παροχής μειώσεων:
• Κάρτα Pensioner Concession

• Κάρτα Commonwealth Senior
Health
• Κάρτα Health Care
• Κάρτα Low Income Health
Care, ή
• Χρυσές, Λευκές ή Πορτοκαλί
κάρτες του Department of Veterans’
Affairs.
Κάθε άτομο με μία από αυτές τις
κάρτες παροχής μειώσεων μπορεί
να λάβει έως και 10 δωρεάν τεστ
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
από συμμετέχοντα φαρμακεία σε
διάστημα 3 μηνών, με μέγιστο όριο
5 δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου ανά μήνα.
Μια σειρά από μεταφρασμένες
πληροφορίες σχετικά με τα τεστ
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο
του Υπουργείου Υγείας, όπως:
• πού θα βρείτε τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου

• πώς να τα χρησιμοποιήσετε
• πώς να διαβάσετε τα αποτελέσματα και
• τι να κάνετε αν έχετε θετικό
αποτέλεσμα σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου.
Οι πόροι είναι διαθέσιμοι σε
έως και 63 γλώσσες Οι πόροι είναι
γραμμένοι σε εύκολα κατανοητή
γλώσσα και περιλαμβάνουν εικόνες.
Μπορείτε να τους μοιραστείτε με
την οικογένεια και την κοινότητά σας.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα τεστ ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου ή αν έχετε COVID-19 και
ανησυχείτε για τα συμπτώματά σας,
καλέστε την Εθνική Τηλεφωνική
Γραμμή Κορωνοϊού (National
Coronavirus Hotline) στο 1800 020
080 και πατήστε το 8 εάν χρειάζεστε
διερμηνέα.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε
το www.health.gov.au
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Ειδήσεις - Ρεπορτάζ

Φουντώνουν διεργασίες και αντιθέσεις μετά
τη συμφωνία Κίνας - Νήσων Σολομώντα

Την ένταση στις σχέσεις Κίνας Δύσης στην περιοχή του Ειρηνικού
ήρθαν να επιβεβαιώσουν οι
δηλώσεις του πρωθυπουργού των
Νήσων Σολομώντα, Μ. Σογκαβάρε,
ο οποίος, φέρνοντας ξανά στο
προσκήνιο τη νέα «αμυντική»
συμφωνία της κυβέρνησής του με
την Κίνα, κατήγγειλε ότι δέχτηκε
σοβαρές απειλές από τους επικριτές
της συμφωνίας.
Ο Σογκαβάρε αναφέρθηκε σε
«μέρη που δηλώνουν ανησυχία» για
τη συμφωνία, τα οποία κατήγγειλε
για «συνεχή επίδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης», αλλά και «σιωπηρή
προειδοποίηση στρατιωτικής επέμβασης στις Νήσους Σολομώντα αν
τα εθνικά συμφέροντα που έχουν
στις Νήσους υπονομευτούν (...)
Με άλλα λόγια, μας απείλησαν
με εισβολή». Πρόσθεσε δε ότι «μας
συμπεριφέρονται σαν μαθητές
Νηπιαγωγείου που περπατάμε με
όπλα στα χέρια και γι’ αυτό χρειαζόμαστε επιτήρηση. Μας προσβάλλουν».

Οι διαψεύσεις και οι «ανησυχίες»
της Αυστραλίας
Ο πρωθυπουργός της
Αυστραλίας - που μαζί με τις ΗΠΑ
ύψωσαν από την πρώτη στιγμή
τους τόνους κατά της συμφωνίας
Κίνας και Νήσων Σολομώντα - Σκοτ
Μόρισον σχολίασε ότι «φυσικά
τίποτα από αυτά» που ο Σογκαβάρε
κατήγγειλε δεν ισχύει, ενώ απέρριψε
πρόταση της αντιπολίτευσης (του
Εργατικού Κόμματος) να έχει άμεση
τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.
Είπε δε ότι η Αυστραλία πρέπει
να μείνει «ήρεμη και συγκροτημένη»
στις σχέσεις της με τις Νήσους
(με τις οποίες, σημειωτέον, έχει
κι εκείνη συμφωνία «αμυντικής»
συνεργασίας) και συνέχισε αναδεικ ν ύ ο ν τα ς τ η ν ε το ι μ ότ η τα τ η ς
Καμπέρα και των συμμάχων της
(και κυρίως των ΗΠΑ φυσικά)
να διασφαλίσουν τα δικά τους
συμφέροντα: «Ο κ. Σογκαβάρε
προχώρησε σε μυστική συμφωνία
με την κινεζική κυβέρνηση (...)
Αυτό δεν μας εξέπληξε και άρα

τώρα απλά πρέπει να εργαστούμε
υπεύθυνα μαζί με τους εταίρους
μας για να διαχειριστούμε την
κατάσταση για τα συμφέροντα στην
ασφάλεια της Αυστραλίας αλλά και
των Νήσων (...) Ανησυχούμε πολύ
για τις Νήσους. Ανησυχούμε πολύ
για την ευρύτερη ασφάλεια στον
Νοτιοδυτικό Ειρηνικό».
Σημειωτέον, στις 21 Μάη θα
γίνουν στην Αυστραλία βουλευτικές
εκλογές, ενώ το Εργατικό Κόμμα
(το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης)
περιγράφει τη συμφωνία Κίνας Νήσων Σολομώντα ως «τη μεγαλύτερη αποτυχία στην εξωτερική
πολιτική της Αυστραλίας» μετά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σχολιάζοντας τις καταγγελίες
Σογκαβάρε, ο εκπρόσωπος του
ΥΠΕΞ της Κίνας Ζάο Λιζιάν δήλωσε
ότι «αντανακλούν την κοινή φωνή
όλων των χωρών του Ειρηνικού (...)
Δείχνουν ακόμα ότι οι κατηγορίες
ΗΠΑ και Αυστραλίας ενάντια στην
Κίνα έγιναν εντελώς με δύο μέτρα
και δύο σταθμά».

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Τελευταίο αντίο στην Κατίνα Φλαμπούρη

Εφυγε πρόσφατα από τη ζωή η
Κατίνα Φλαμπούρη τέως κάτοικος
Αδελαΐδας.
Η Κατίνα γεννήθηκε στην Καψιά
Τρίπολης στις 13 Σεπτεμβρίου 1934
και απεβίωσε στις 5 Μαΐου 2022 στην
Αδελαίδα σε ηλικία 87 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος του
Νίκου Φλαμπούρη και λατρευτή
μητέρα του Θανάση, πεθερά ττης
Μαργαρίτας και λατρευτή γιαγιά της
Κατερίνας και του Νίκου.
Η Κατίνα αφήνει πολύτιμες αναμνήσεις μιας σοφής και γεναιόδωρης
γυναίκας, ιδιαίτερα αγαπητής από την
οικογένεια και την κοινότητά της.
Ηταν γνωστή και εξέχουσα
προσωπικότητα της παροικίας και
άφησε αξιόλογα επιτεύγματα με τη
δράση της ως δασκάλα, στέλεχος
του Ελληνικού Ραδιοφωνου και
εθελόντρια της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας.
Η Κατίνα μετανάστευσε στην
Αυστραλία το 1958. Ηταν τελειόφοιτη
του Ελληνικού Γυμνασίου και ήταν
πάντοτε το όνειρο της να μπορέσει
να μεταλαμπαδεύσει τα Ελληνικά
γράμματα και τον πολιτιτισμό στην
παροικία της Αδε-λαίδας που τότε είχε
αρχίσει να αναπτύσσεται.
"Δασκάλα θα γίνω σε κάποιο
χωριό και φως θε να χύνω απ' όπου
περνώ, μικρά αγγελούδια εγώ τα

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.

Κατάργηση δικαιωμάτων των γυναικών

Προς κατάργηση με απόφαση
του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου
των ΗΠΑ, είναι η προστασία του
δικαιώματος των γυναικών να
κάνουν άμβλωση, σύμφωνα με
δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων
ενημέρωσης.
Προσχέδιο γνωμοδότησης της
συντηρητικής πλειοψηφίας στο
Ανώτατο Δικαστήριο, που διέρρευσε
στα ΜΜΕ, δείχνει πως έχει ήδη
διεξαχθεί ψηφοφορία με την οποία
ανατρέπεται η ιστορική απόφαση
στην υπόθεση Ρόου κατά Γουέιντ,
σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό
ιστότοπο «Politico».
Η απόφαση στην υπόθεση του
1973 ήταν «κατάφωρα εσφαλμένη
εξαρχής», αναφέρει στο προσχέδιο
της γνωμοδότησης, που φέρει
ημερομηνία 10η Φλεβάρη, ο δικαστής
Σάμιουελ Αλίτο, σύμφωνα με τον
«Politico».
Βασιζόμενο στη γνωμοδότηση
του Αλίτο, το Ανώτατο Δικαστήριο

παιδιά, θα τάχω λουλούδια καθάρια
ανθηρά. Ελάτε μαζί μου για νέα
ζωή, να δείτε πως ζούνε οι Ελληνες
μαζί"... (Απόσπασμα από ένα
σύντομο αυτοβιογραφικό της Κατίνας
Φλαμπούρη).
Η Κατίνα, όντως, ευτύχησε να
διοριστεί αρχικά ως δασκάλα των
σχολείων της Ελληνιικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Ν.Α. στην περιφέρεια του
Torrensvile. Εκατοντάδες παιδιά της
νέας γενιάς της παροικίας έμαθαν τα
πρώτα ελληνικά τους από την Κατίνα.
Αργότερα, διορίστηκε στο κρατικό
Γυμνάσιο του Underdale και στη
συνέχεια στο Γυμνάσιο Thebarton.
H Κατίνα Φλαμπούρη υπηρέτησε
επίσης ως εθελόντρια στο Εποπτικό
Συμβούλιο και σε άλλες επιτροπές
της Κοινότητας ενώ μετά τη συνταξιοδότηση της υπηρέτησε με μεγάλη
επιτυχία για περισσότερα απο 20
χρόνια, ως Πρόεδρος του Ελληνικού
Ραδιοφωνικού Προγράμματος του
5ΕΒΙ.
Η κηδεία της έγινε υπό του π.
Ιωάννη Κονιδάρη στον Καθεδρικό
Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
και ο ενταφιασμός στο κοιμητήριο
Centenial Park.
Στεφάνια κατατέθηκαν εκ μέρους
της Ελληνικής Κοινότητας, του
Εργατικού Συνδέσμου ΠΛΑΤΩΝ
και της Ενωσης Συνταξιούχων
Θέμπαρτον. Εκ μέρους της οικο-
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Σχεδόν 25 εκατ. τόνοι σιτηρών
είναι αποκλεισμένοι στην Ουκρανία
Σχεδόν 25 εκατ. τόνοι σιτηρών
είναι αποκλεισμένοι στην Ουκρανία
και δεν μπορούν να μεταφερθούν
εκτός χώρας λόγω δυσκολιών στις
υποδομές και των αποκλεισμένων
λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας,
συμπεριλαμβανομένης της
Μαριούπολης, δήλωσε σήμερα
αξιωματούχος του Οργανισμού
Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ
(FAO).
Οι αποκλεισμοί θεωρούνται
ένας από τους παράγοντες που
ευθύνονται για τις υψηλές τιμές
τροφίμων, που ανήλθαν τον
Μάρτιο σε επίπεδα ρεκόρ ύστερα
από τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, πριν υποχωρήσουν
και πάλι ελαφρώς τον Απρίλιο,
σύμφωνα με τον FAO.
Η Ουκρανία ήταν η τέταρτη
μεγαλύτερη στον κόσμο χώρα
εξαγωγής αραβοσίτου την περίοδο
2020/21 και η έκτη μεγαλύτερη
στις εξαγωγές σίτου, σύμφωνα με
στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου
Σιτηρών.
«Είναι μια σχεδόν αλλόκοτη
κατάσταση που βλέπουμε αυτή τη
στιγμή στην Ουκρανία με σχεδόν
25 εκατ. τόνους σιτηρών, που θα

μπορούσαν να εξαχθούν, αλλά
δεν μπορούν να βγουν εκτός
χώρας λόγω έλλειψης υποδομών
και αποκλεισμού των λιμανιών»,
δήλωσε ο Γιόσεφ Σμιντχούμπερ,
αναπληρωτής επικεφαλής της
διεύθυνσης Αγορών και Εμπορίου του FAO σε διαδικτυακή
ενημέρωση των δημοσιογράφων
από τη Γενεύη.
Ο Σμιντχούμπερ δήλωσε ότι τα
γεμάτα σιλό μπορεί να οδηγήσουν
σε ελλείψεις σε αποθηκευτικούς
χώρους κατά την επόμενη συγκομιδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
«Παρά τον πόλεμο οι συνθήκες
συγκομιδής δεν φαίνονται τόσο
τρομερές. Αυτό θα μπορούσε
πραγματικά να σημαίνει ότι δεν
υπάρχει επαρκής αποθηκευτική
δυναμικότητα στην Ουκρανία,
ιδίως εάν δεν ανοίξει διάδρομος για
εξαγωγή σίτου από την Ουκρανία»,
δήλωσε ο αξιωματούχος.
Άλλη ανησυχία είναι οι αναφορές ότι κάποιοι αποθηκευτικοί
χώροι σιτηρών έχουν καταστραφεί
στις συγκρούσεις στην Ουκρανία,
δήλωσε ο ίδιος, χωρίς να δώσει
λεπτομέρειες.

ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

Να τον θυμόμαστε
Του Γιαννάκη Λ. Ομήρου*

γένειας Φλαμπούρη μίλησε ο γιος της
Κατίνας, Θανάσης Φλαμπούρης. Λίγα
λόγια απηύθυναν ο ΓΓ της Ελληνικής
Κοινότητας Παναγιώτης Ππύρος,
ο καθηγητής Μιχάλης Τσιανίκας, ο
Πρόεδρος της Ενωσης Συνταξιούχων
Δημήτρης Παπανικόλας και ο Γιάννης
Λεσσές εκ μέρους του Εργατικού
Συνδέσμου Πλάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

έκρινε ότι η απόφαση στην υπόθεση
Ρόου εναντίον Γουέιντ, χάρη στην
οποία επιτράπηκαν στις ΗΠΑ οι
αμβλώσεις μέχρι το έμβρυο να
μπορεί να επιβιώσει εκτός μήτρας
-περίπου στην 24η με 28η εβδομάδα
της κύησης-, ήταν λανθασμένη
διότι το αμερικανικό Σύνταγμα
δ ε ν α ν α φ έ ρ ε τα ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α
στο δικαίωμα στην άμβλωση. «Η
άμβλωση αποτελεί ένα βαθιά ηθικό
ζήτημα. Το Σύνταγμα δεν απαγορεύει
στους κατοίκους οποιασδήποτε
πολιτείας να ρυθμίζουν ή να
α πα γ ο ρ ε ύ ο υ ν τ η ν ά μ β λω σ η » ,
ανέφερε ο Αλίτο, σύμφωνα με το
έγγραφο που έχει διαρρεύσει.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του
«Politico», αναμένεται να υπάρξουν
πέντε ψήφοι για την ανατροπή της
απόφασης Ρόου εναντίον Γουέιντ. Η
επίσημη απόφαση του Δικαστηρίου
πρόκειται να ανακοινωθεί πριν το
τέλος Ιούνη.
Αν αυτό συμβεί, η άμβλωση
είναι πιθανό να παραμείνει νόμιμη
μόνο στις 12 πολιτείες που έχουν
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συγκεκριμένη νομοθεσία που προστατεύει το δικαίωμα στην άμβλωση.
Παρόλα αυτά, η απόφαση του Ομοσπονδιακού δικαστηρίου θα δίνει την
δυνατότητα προσφυγών και σε αυτές
τις Πολιτείες.
Αργότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι το
εσωτερικό έγγραφο που προαναγγέλλει το τέλος του δικαιώματος στην
άμβλωση είναι αυθεντικό, αναφέροντας ωστόσο ότι δεν αντιπροσωπεύει την «τελική» απόφαση του
δικαστηρίου.
Στην ανακοίνωσή του ο επικεφαλής του Δικαστηρίου, δικαστής Τζον
Ρόμπερτς, ανέφερε ότι «διέταξε
έρευνα» για τη διαρροή αυτή.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο
Μπάιντεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους είπε ότι κατά την άποψή του
θα μπο-ρούσαν να αμφισβητηθούν
«όλες οι αποφάσεις που αφορούν την
ιδιωτική ζωή» των Αμερικανών, εάν
το Ανώτατο Δικαστήριο αναθεωρήσει
την απόφαση του 1973 για τις
αμβλώσεις.

Στην εποχή του «αντιηρωΙσµού»,
τ η ς χ ρ η µ α το κ ρ α τ ί α ς κα ι τ η ς
ε π ι κ ρ ά τ η σ η ς τω ν π ε ρ ί φ η µ ω ν
«αγορών» που υποκατέστησαν τους
αντιπροσωπευτικούς θεσµούς στην
πολιτική διαδικασία, στην εποχή
των µεταναστευτικών κυµάτων, η
αναφορά στον Αλέκο Παναγούλη
σε αυτή την επετειακή του θανάτου
του ρωγµή του χρόνου µοιάζει
µε ενοχλητική αφύπνιση από τον
µακάριο ύπνο και τον εθνικό και
κοινωνικό λήθαργο των ηµερών
µας.
Αναφερόµαστε στο θάνατο του
αγωνιστή των αγωνιστών και του
ήρωα των ηρώων Αλέκου Παναγούλη την 1η του Μάη του 1976
που συγκλόνισε τον ελληνικό λαό
αλλά και τον κυπριακό ελληνισµό,
µε τον οποίο διατηρούσε στενούς
και ακατάλυτους αγωνιστικούς
δεσµούς. Τόσο κατά όσο και µετά
την επτάχρονη χουντική τυραννία.
Στις 13 Αυγούστου του 1968
ο Παναγούλης γίνεται παγκόσµια
γνωστός, καθώς µεταδίδεται η
πληροφορία ότι αποπειράθηκε να
σκοτώσει τον δικτάτορα Γεώργιο
Παπαδόπουλο.
Μέσα σε µια Ελλάδα όπου η
ενεργητική αντίσταση στη χούντα
αριθµούσε µόλις µερικές εκατοντάδες συµµετοχές, η είδηση για
την απόπειρα δολοφονίας του
δικτάτορα µετατράπηκε σε εγερτήριο
σάλπισµα για µια πιο µαζική και
αποφασιστική αντίδραση προς τη
δικτατορία.
Η σύλληψη του Παναγούλη και
τα απάνθρωπα βασανιστήρια στα
οποία υποβάλλεται στο κελί – τάφο
στο Μπογιάτι µένουν στην ιστορία
ως αποθέωση της ανθρώπινης
περιφρόνησης προς τη σωµατική
βία αλλά και τον ίδιο το θάνατο. Η
απολογία του ενώπιον του Στρατοδικείου προκάλεσε πραγµατικό
σοκ στους δικτάτορες.
«∆εν υπάρχει κύριοι Στρατοδίκαι
ωραιότερο Κύκνειο άσµα για κάθε
αγωνιστή από τον επιθανάτιο
ρόγχο µπροστά στα πολυβόλα του
εκτελεστικού αποσπάσµατος της
τυραννίας».
Η καταδίκη του σε θάνατο, η
άρνησή του να υποβάλει αίτηση
απονοµής χάριτος και η φρικτή
αποµόνωσή του στο τσιµεντένιο
κελί – τάφο 2Χ2, καθιέρωσε τον
Παναγούλη σε έναν πανελλήνιο
και παγκόσµιο θρύλο. Σε µια
ανθρώπινη ύπαρξη που αποτε-

Αλέκος Παναγούλης
λούσε ένα διαρκή ύµνο προς την
ελευθερία.
Ένθερµος µαχητής του αγώνα
του κυπριακού λαού για ελευθερία
πρωταγωνιστεί µετά την πτώση
της δικτατορίας στον αγώνα για
την επιστροφή του Μακαρίου στην
Κύπρο. Τον θυµάµαι να έρχεται
τακτικά στα Γραφεία της ∆ΕΚΦΑ
(∆ηµοκρατική Κίνηση Κυπρίων
Φοιτητών Αθήνας) -το Φθινόπωρο
του ’74, στην οδό Ηροδότου στο
Κολωνάκι για να µας ενισχύει
οικονοµικά και να στηρίζει ποικιλότροπα τις αγωνιστικές µας κινητοποιήσεις.
Έρχεται στην Κύπρο το 1975.
Περιοδεύουµε στις ελεύθερες περιοχές. Γίνεται δεκτός µε αγάπη και
ενθουσιασµό. Σαν βουλευτής ετοιµάζεται να αποκαλύψει τα αρχεία
της ΕΣΑ, κάτι που προκαλεί πανικό
για τα αποµεινάρια της χούντας
αλλά και τους κρυφούς συνεργάτες
της.
Οι ύποπτες συνθήκες του
θανάτου του σε αυτοκινητιστικό
δυστύχηµα πριν 46 χρόνια έχουν
συνδεθεί µε τον αµείλικτο πόλεµο
που είχε κηρύξει εναντίον των
βασανιστών του ελληνικού λαού
αλλά και των ενόχων της κυπριακής
τραγωδίας.
Η θύµηση του Αλέκου Παναγούλη δεν είναι µια απλή εκπλήρωση χρέους. Είναι κυρίως οφειλή
προς την ανάγκη να αντλούµε
διδάγµατα για µια αγωνιστική
στάση, µια στάση συνεχούς αγρυπνίας στην «γκρίζα» και «υπνώττουσα» εποχή µας.
* Πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων
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Wine grapes stay to
rot on the vines

Winegrape growers
are calling for government
assistance with an oversupply of grapes that is
sinking prices and leaving
fruit unsold.
The crisis in the global freight sector, along
with China's decision
to impose massive antidumping tariffs just as
Australian growers produced a large crop in
2021 are behind the glut.
The latest Wine
Australia figures show
exports were down 26 per
cent year-on-year.
This has been coupled
with rising input costs,
which have at least doubled in the past year due
to increased diseasepressure and the cost of
chemical, fertiliser, fuel
and labour.
Industry
body
Australian Grape and
Wine said it expected difficult commercial conditions
for the next three to five
years.
"It’s a tough message
to deliver, but we can’t
afford to stick our heads
in the sand," Australian
Grape and Wine chief
executive Tony Battaglene
said.
The situation is
especially dire in South
Australia's Riverland,
where 80 per cent of the
wine produced is export-

ed.

Riverland wine executive officer Lyndall Rowe
said while interest from
south-east Asian markets
had been promising, it
could not absorb the supply in the short term.
Ms Rowe said the drop
in demand had led many
wineries to seek outside
storage and build additional tanks.
While the region
finished harvesting grapes
in early May, Riverland's
CCW Co-operative chief
executive Jim Godden
said storage at most
wineries was full by
March.
Mr Godden said he
did not know how many
members were out of
contract but had received
numerous calls from
people trying to find a
home for their grapes.
The Riverland is home
to more than 900 growers
but some are choosing to
get out of the game.
Real estate agent Sam
Hayes from Toop Toop
Rural said a number of
vineyards in the region
have been listed for sale
recently.
Τhere are growing
concerns that wineries
could cap grape deliveries
for next year, which could
see the price of red grape
varieties drop even further.

Two Victorians charged with
murder following CBD stabbing

A Victorian man
charged with murder following the stabbing death
of a 25-year-old Victorian
man in Adelaide’s CBD
last month has faced
court.
Thocrial Agoth, 21,
appeared in the Adelaide
Magistrate’s court on
Monday following his
arrest last month.
He is the second male
to be charged with murder, accused of killing a
25-year-old Victorian man
from a rival gang.
The victim was found
with multiple stab wounds
to his chest before he died
in North Terrace.
In April, a 17-yearold boy from Melbourne
was charged with murder,
aggravated affray and
travelling under a false
name.
Police have arrested a
total of 17 people in relation to the incident, which
authorities believe was the
result of ongoing fighting
between two youth gangs
from Adelaide’s northern
suburbs.

Agoth will remain
in custody until his next
court appearance in
December.
In a separate incident,
a 23-year-old Paradise
woman has been charged
with attempted murder
after a an alleged stabbing in Adelaide’s northeastern suburbs.
Emergency services
were called to a block of
units on Lower North East
Road just after 9pm last
night.
Police found a Murray
Bridge man with stab
wounds to his torso.
He is in the Royal
Adelaide Hospital with
non-life-threatening injuries.
Police arrested three
people, including a
23-year-old woman, who
was charged with attempted murder and aggravated assault.
The other two, a
50-year-old woman and
24-year-old man — both
from Paradise — were
also charged with aggravated assault.
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AUSTRALIAN FEDERAL ELECTION

Labor claims victory

Labor has won government
for the first time in almost nine
years, with Anthony Albanese
becoming Australia’s 31st
prime minister — the 12th person from the Labor Party to
hold that title.
Mr Albanese told jubilant
supporters that Australians
had “voted for change”.
However until Monday night,
it was still unclear whether he
would secure a clear majority.
The Labor leader vowed to
bring people together, invest
in social services and “end the
climate wars”.
Mr Morrison thanked the
“miracle of the Australian people” after conceding.
In perhaps the election’s
greatest twist, support also
surged for Greens and independent candidates running on
climate platforms.
They could wield great-

er influence if Labor fails to
secure 76 lower house seats
to govern in its own right. On
Monday night, Labor held 74
seats to the Coalition’s 57.
There are at least 15 independents including 4 Greens.
South Australia will have
two Greens senators for the
first time since 2016, while
Nick Xenophon and Rex
Patrick have almost certainly
failed to get elected.
One Nation has received
the highest vote of any party
after Labor, the Liberals and
the Greens, but its lead candidate is not hopeful of becoming South Australia’s sixth representative in the upper house.
In SA, so far, the Liberal
Party has won two quotas,
the Labor the same and the
Greens have one.
In the Senate, there has
been a significant shift to the

New Australian Prime Minister Anthony Albanese
centre left. The Greens look
set to win a senator in every
state, which would give them a
total of 12. The Greens are set
to hold the balance of power

as the ALP will have at least
25 and the Liberal/Nationals
31. A number of seats will go
to other smaller groups and
independents. (Source: ABC)

Final farewell for the President of GOCSA Bill Gonis
Hundreds of members of the
Greek Orthodox Community of
S.A. and of the broader community, as well as Members
of Parliament and representatives of local Greek Associations
paid their respects to the late
Bill Gonis OAM, President of the
Greek Orthodox Community, as
he was farewelled on Thursday
12th of May at the Cathedral of
Archangels Michael & Gabriel.
The funeral service was
attended by the State Premier Mr.
Peter Malinauskas, the Minister
for Transport and Infrastructure
Mr. Tom Koutsantonis MP, Ms.
Andrea Michaels MP, Minister of
Micro-Enterprises, Consumers
and Fine Arts, Morphett Liberal
MP Steven Patterson, Ms. Jing
Li, Member of the Legislative
Council, Mr. Russell Wortley MLC,
Mr. Steve Georganas MP, Mr.
Michael Coxon, Mayor of West
Torrens, Mayor Angela Evans of

the Charles Sturt Council, Mr.
Frank Pangallo and Mrs. Connie
Bonaros from SA Best and the
Vice President of the Cypriot
Community SA Minas Louka.
Both inside and outside the
church, the atmosphere was
emotionally charged, and dozens
of wreaths covered Bill’s corpse.
Particularly moving were the
words of Peter, the late Bill Gonis’
son who described his father as
“his hero” whom he will miss
forever.
Eulogies and messages were
delivered by Bill’s daughter Betty
and other members of the family of the deceased, representatives of the Greek Orthodox
Community of SA but also by
representatives of associations
that had worked closely with Bill
before and during his term with
GOCSA.
Messages of condolences
were sent to the Greek Orthodox

Community of South Australia
by the sister Communities of
Sydney, Newcastle NSW and
St. Albans Victoria as well as
by the Minister for Multicultural
Affairs in South Australia Zoe
Bettison, the Greek Consul
General Mr George Psiachas, Mr
Ioannis Chryssoulakis, General
Secretary for Greeks Abroad
of the Office of Greek Foreign
Affairs, the Hon Jane Stinson MP

and former MLC Julian Stephani.
The
Greek
Orthodox
Community of South Australia
once again expresses its sincere
and warm condolences to Mrs
Christine Gonis and the rest of
the family.
Bill, was laid to rest on the
same day at the Centennial Park
Cemetery. He will always be
remembered and will live forever
in our hearts.

The Presidential Guard that
was in Melbourne in April to
take part in the commemorative
ceremony for ANZAC DAY,
became the subject of arguments
by locals on social media as
well as articles published in
mainstream newspapers in Athens
and Australia.
In one such article, published
"Protect the reputation of the
Presidential Guard", in the
Ethnos newspaper (ethnos.
gr) under the title on 27 April by
Melbourne community activist
and journalist Kostas karamarkos,
and re-published by the Victorian
newspaper Neos Kosmos paper,
calls on the Greek Government
to protect the reputation of the
Presidential Guard. The article
reads:
"In recent days in Melbourne,
we have witnessed a wandering
troupe called the Evzones, or
Greek Presidential Guard.
The procession of 13 soldiers
and 3 officers, came to the largest
city of Hellenism in Australia to
participate in the parade of
ANZAC Day, the main commemorative event in modern
Australia, with reference to the
landing on the Gallipoli Peninsula,
the 25th April 1915, during World
War I. ANZAC Day is for Australia
an anniversary the size of a March
25 or October 28 in Greece.

"Protect the reputation of
the Presidential Guard"

in a church officiated by the
Archbishop of Australia,
visited countless parishes,
organizations, charities, and
schools in Melbourne, held guard
at the private Greek Museum in
Melbourne for an event related
to the opening of an exhibition,
in collaboration with the National
Archaeological Museum of
Greece, etc., etc.
This is not cultural diplomacy.
This is not a stimulus of
Greekness. It is not a sign of
sensitivity towards the Greek
community of Melbourne. What
is happening is an unjustified
exaggeration, without a strategic
goal that offends and devalues
the members of the Greek
Presidential Guard, as well as the
institution they represent, but also
the Greek nation itself.
Protect the Evzones. Protect
the institution. Protect the
reputation of Greece. Do not let
what is happening in Melbourne
these days happen again in
the future, to any other Greek
community abroad. Evaluate
the trip to Australia. "Pull ears"
if needed. Do not submit the
reputation of Greece to the goals
of incompetent adventurers
wherever they come from..."
* Costas Karamarkos is
a journalist and member of the
Greek community of Melbourne

The Presidential Guard carried the Epitaph at a Melbourne church,
according to the iEllada.gr
The Evzones did well and Who made them a touring bunch
came for this purpose, at the of past eras and decor for videos
expense of the government of and photos of expatriates, who
the state of Victoria. They were have no idea about the special
supposed to be in Melbourne historical, institutional and political
for the 200th anniversary of the weight of the Greek presidential
beginning of the Greek Revolution guard, but also many of those
of 1821, but due to the Covid 19 who welcome them so generously
outbreak the visit took place this have no substantial participation
year. To that end, they did well and offer in the community.
visiting to Australia. But…
Indicatively, I mention that
Who had the upper hand in so far, the Greek Presidential
organising the program and Guard, in addition to the parade
hosting their visit in Australia? The on ANZAC Day, participated
diplomatic authorities of Greece? in the guarding and procession
Expatriate organizations? Who? of the epitaph on Good Friday
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The Greek Orthodox Community of South Australia, presented a concert in honour of Mikis Theodorakis, titled “Mikis Theodorakis
1925 - 2021, the Ballad of the dead brother and his greatest hits”. The event took place on Friday 20 May at the Adelaide Town
Hall, featuring international artist Dimitris Basis. The symphony orchestra was directed by George Elis and the Greek band by
George Doukas. Special guest singer was Mary Yiakoulis. For two and a half hours, hundreds of Adelaidians enjoyed one of the
most impressive concerts in the history of our State

Vice President of GOCSA Con Papaconstantinou, General Secretary Peter Ppiros, re-elected federal member for Adelaide Steve
Georganas and Minister for Arts Andrea Michaels at the Town Hall
tribute concert for Mikis Theodorakis

Vice President of GOCSA Con Papaconstantinou, the Minister for the
Arts Andrea Michaels, Ms Adriana Christopoulos Chair of SAMEAC
and Councillor Franz Knoll at the Mikis Theodorakis Concert

Australian Government Department of Health

Information about COVID-19 rapid antigen tests

If you have COVID-19
symptoms, even if mild, you
should get tested as soon as
possible. Knowing whether
you have COVID-19 can help
you avoid spreading the virus
to your friends, family and your
community.
You can use a rapid antigen
test to find out if you have
COVID-19. The test can be
used quickly and privately in
your home.
You can buy rapid antigen
tests in a range of places
including pharmacies and
supermarkets.
Free rapid antigen tests
are available from pharmacies

if you have one of these
concession cards:
• Pensioner Concession card
• Commonwealth Senior
Health Care card
• Health Care card
• Low Income Health Care
card, or
• Department of Veterans’
Affairs Gold, White or Orange
cards.
Everyone with one of these
concession cards can get up to
10 free rapid antigen tests from
participating pharmacies over
3 months, with a maximum of
5 free rapid antigen tests per
month.
A range of translated

information about rapid antigen
tests can be found on the
Department of Health website,
including:
• where to find rapid antigen
tests
• how to use them
• how to read the results,
and
• what to do if you test
positive on a rapid antigen test.
The resources are available
in up to 63 languages. They are
written in easy to understand
language and include images.
You can share them with
your family and community.
To find out more about rapid
antigen tests, or if you have

COVID-19 and are worried
about your symptoms, call the
National Coronavirus Hotline
on 1800 020 080, and press 8
if you need an interpreter. You
can also visit www.health.gov.
au

Pre- Election pledges and Greek Australians
By Kostas Karamarkos
MELBOURNE
Prior to the recent Federal
election, Liberal politicians
announced a $1.8 million
pledge to the Greek Orthodox
Community of Melbourne
and Victoria (#GOCMV), in
order to help the organisation
upgrade the facilities of
various community halls
located in five suburbs of
Melbourne.
A few hours later, Labor
politicians pledged that an
Albanese government, if
elected, will commit $10
million in order to create a
Greek Cultural Precinct at
the #GreekOrthodoxArchdi
oceseofAustralia monastery
of Axion Esti, in Northcote,
Melbourne.
In view of these
announcements, allow me to
share with you a few initial
thoughts of mine.
1. It is not bad to use
the pre-election campaign

in order to advance your
interests. This is how the
world and politics work,
therefore… Good on you
GOCMV and good on you
Archdiocese.
2. The Labor pledge as we
can see, is 5+ times larger
than the Liberal pledge. How
can we account for this?
Given that political outcomes
nowadays are determined
mostly by power politics, I can
only think of two reasons for
this difference. Firstly, Labor
considers the Church to be a
more important organisation
that the GOCMV, given that
it has an Australian wide
network of churches and
p a r i s h e s . S e c o n d l y, t h e
Archdiocese is much more
effective in its lobbying with
Labor than the GOCMV.
I suspect both of these two
reasons were factored in,
before the announcement.
3. Labor is almost certain
to respond in the affirmative
to a pre-election request
for funding by the board of

the GOCMV, but… How
responsive would it be, in
terms of funding? It will only
match the Liberal offer, or
it will match the offer to the
Archdiocese?
4. It is about time that the
secular Greek community
organisations in Australia,
especially the ones in
Melbourne, Sydney and
Adelaide, reconnect and
try to create a network of
secular solidarity, support
and advocacy. It has not
happened up until now,
apart from a few occasional
letters addressed to the
Greek government and
co-signed by the three
presidents, however… It has
to happen now, otherwise
the community organisations
will be marginalised from
the Australian political
mainstream, even more.
They will become the side
kicks of the church, if they
continue to act on their own…
5. It is to be expected that
the cultural outcomes of the

Axion Esti Cultural Centre,
to be funded in the vicinity
of $10 million if Labor is
elected in government, will be
a Greek Orthodox Christian
Cultural Centre, not a Greek
centre that will include and
advance non Christian
manifestations of the diverse
Greek identity and culture.
6. This ALP grant of $10
million to the Archdiocese,
can enable the Church to
become a powerful provider
of cultural and educational
services that would
exclude large chunks of
the all important, worldwide
recognised and thousands
of years old non Christian
segment of Greek identity
and culture.
7 . F i n a l l y … O n c e o ff
funding, cannot be a
substitute for the non-existent
multicultural policies of both
governing parties in Australia.
* Kostas Karamarkos is
a journalist and Melbourne
community actrivist
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LETTER TO THE PM

Support sought for
Justice to Cyprus

Dear Prime Minister
I write to you as the
president of the PanAustralian Justice for
Cyprus coordinating
committee.
Thousands of Cypriots
call Australia home and
work hard to contribute
to the prosperity of this
beautiful country we live in.
Please accept our
members' gratitude for the
position Australia holds on
the Cyprus issue.
As a Cypriot Australian, I strongly urge
you to maintain your
Government’s stance on
Cyprus. For over sixty
years, Australia, together
with the UN and the rest
of the World, has only
recognised the territorial
integrity of the Republic
of Cyprus. The Australian
Government recognises
the Republic of Cyprus
as “the only legitimate
authority on the island of
Cyprus”. This position is
indeed in accordance with
SC Resolutions 541 and
550.
We condemn the
destruction of the cultural
heritage of Cyprus by
Turkey that has been
taking place in the
northern part of Cyprus
since the Turkish military
invasion in 1974. Turkey
and the illegal Turkish
Cypriot regime bear the
sole responsibility for
the present condition of
hundreds of archaeological
and religious monuments
in the occupied areas that
have been desecrated,
looted or demolished.
A significant number of
churches have been
converted to mosques
or stables and several
archaeological places
that were famous and
recognized throughout the
world have been destroyed
or illegally excavated
while a great number of
antiquities have been
smuggled and remain
unfound to this day.
The Pan-Australian
Justice for Cyprus Com-

mittee and the Federation
of the Cypriot Communities
of Australia and NZ
condemn Turkey’s partial
reopening of Varosha in
occupied Cyprus on 20
July 2021, in violation of
United Nations resolutions
550 and 789, international
law and international
treaties. We condemn
President Erdogan’s
announcement of a socalled “two-state solution”.
This policy contravenes the
treaty obligation of Turkey
to guarantee the existence
of the Republic of Cyprus.
We request the support
for the Exclusive Economic
Zone of the Republic of
Cyprus and Greece in line
with the United Nations
Law of the Sea Treaty
of which Australia is a
signatory. Ankara not only
threatens the Republic of
Cyprus, but the security of
the entire region.
It is important for
our organisation which
consists of all the major
Cypriot and Greek organisations in Australia to be
reassured that the next
Prime Minister of Australia
will hold the same stance
on the Cyprus Issue which
is indeed considered by all
as an important national
issue.
We take this opportunity to ask the Australian
Government and the
people of Australia, to
continue their support for
the territorial integrity of
the Republic of Cyprus, to
reject Turkish aggression
in the region, and to support the pursuit of a settlement to the Cyprus issue
for a reunified state, free
from Turkish troops with
a single sovereignty and
international personality,
as defined by relevant
Security Council resolutions.
Yours sincerely,
Georgia Alexandrou
President, PASEKA
(Pan-Australian Justice for
Cyprus) Australia & New
Zealand

New Cyprus-Greece ferry
could start service in June

The first CyprusGreece passenger ferry
line will kick off as early
as June from Limassol
port 22 years after it was
abandoned, Cyprus daily
Phileleftheros reported on
Tuesday.
The preferred bidder
to operate the once very
popular ferry line will
remain unknown until
the following week when
Cypriot authorities plan to
give out details, it added.
“The tender review
process among the three
finalist bidders has been
completed,” the deputy
ministry announced on
Monday.
The maritime link will
serve the port of Limassol

and that of Piraeus for
the transportation of
passengers and their
vehicles.
Three European
entities had submitted
expressions of interest
in the improved tender
in January. Last year’s
previous tender had failed
to attract any interest.
The ferry connection
between Greece and
Cyprus was stopped
22 years ago, as the
increasing use of airplanes
by the public made the
line obsolete. However,
its planned reintroduction
was seen as a way of
deepening the already
extremely cordial relations
between the two countries.

Greek Orthodox
Community of SA

OLDER PEOPLE SERVICES HELPLINE
WE SPEAK YOUR LANGUAGE - 7088 0500
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Eκδηλώσεις Αδελαΐδας

"Παροικιακό Βήμα", June 2022

Με επιτυχία στέφθηκε η συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη
που παρουσίασε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας
Αυστραλίας στις 20 Μαΐου στο Δημοτικό Μέγαρο της Αδελαΐδας.
Στη φωτογραφία πάνω, ο Προεδρεύων της Ελληνικής Κοινότητας
Κώστας Παπακωνσταντίνου, ο Γ. Γραμματέας Παναγιώτης Ππύρος,
ο επανεκλεγείς ομοσπονδιακός βουλευτής Στηβ Γεωργανάς και η
υπουργός Τεχνών της Πολιτειακής Κυβέρνησης Ανδρούλα Μιχαήλ

Ο αγαπητός σε όλο τον Ελληνισμό Δημήτρης Μπάσης ερμηνεύει
το έργο του Μίκη Θεοδωράκη στην Αδελαίδα. Διευθυντής της
συμφωνικής ορχήστρας ο Γεώργιος Ελλις και αριστερά διακρίνεται
ο Γιώργος Δούκας διευθυντής της λαϊκής ορχήστρας

Στη γιορτή της μητέρας που οργάνωσε η Κυπριακή Κοινότητα στο οίκημά της, στις 8 Μαΐου
φωτογραφήθηκαν για το Παροικιακό Βήμα μαζί με την Υπατο Αρμοστή Μάρθα Μαυρομμάτη, μέλη των
διαφόρων τμημάτων της Κυπριακής Κοινότητας

“Greek Tribune”, Ιούνιος 2022

Στη συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση, διακρίνονται, ο Προεδρεύων
της Ελληνικής Κοινότητας Κώστας Παπακωνσταντίνου, η υπουργός
Τεχνών της Πολιτειακής Κυβέρνησης Ανδρούλα Μιχαήλ, η
Πρόεδρος του SAMEAC Ανδριάνα Χριστοπούλου και ο δημοτικός
σύμβουλος Αδελαΐδας Franz Knoll

Η Υπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας Μάρθα Μαυρομμάτη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Κοινότητας Αδελαίδας Ανδρέας Ευδωκίου και παράγοντες της της Κυπριακής παροικίας στη γιορτή της
μητέρας που οργάνωσε η Κυπριακή Κοινότητα στο οίκημά της, στις 8 Μαΐου

Διαφημιστικό άρθρο

Εμβόλια COVID-19 για
παιδιά και νέους
Τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών
θα λαμβάνουν μικρότερη δόση του
εμβολίου από τα άτομα ηλικίας
12 ετών και άνω. Αν ένα παιδί
συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών
στο διάστημα μεταξύ των 2 δόσεών
του, μπορεί να λάβει τη μεγαλύτερη
δόση για τον δεύτερο εμβολιασμό.

Είναι σημαντικό να έχετε κάνει εσείς
και η οικογένειά σας όλους τους
απαιτούμενους εμβολιασμούς κατά
του COVID-19. Για να βοηθήσει
να απαντηθούν τα ερωτήματά σας
σχετικά με τα εμβόλια COVID-19
για παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών,
το Υπουργείο Υγείας παρείχε τις
παρακάτω πληροφορίες.

Η σημασία του εμβολιασμού
παιδιών ηλικίας 5 έως 17 ετών
κατά του COVID-19
Υπάρχουν πολλά οφέλη που
απορρέουν από τον εμβολιασμό του
παιδιού σας κατά του COVID-19,
όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί στον
τομέα υγείας της Αυστραλίας:
• Το εμβόλιο βοηθά στην πρόληψη
της προσβολής των παιδιών από
COVID-19: Αν και τα συμπτώματα
του COVID-19 στα παιδιά είναι
συνήθως πιο ήπια από ό,τι στους
ενήλικες, ορισμένα παιδιά που έχουν
προσβληθεί από τον ιό μπορεί
να αρρωστήσουν σοβαρά και να
χρειαστούν νοσοκομειακή νοσηλεία.
• Το εμβόλιο βοηθά στη μείωση
της διάδοσης του COVID-19:
Τα παιδιά είναι εξίσου πιθανό με
τους ενήλικες να μεταδώσουν τον ιό
σε άλλους, συμπεριλαμβανομένων
των ηλικιωμένων μελών της
οικογένειας που διατρέχουν

Λαμβάνοντας 2 δόσεις του εμβολίου
COVID-19, συμβάλλετε στην καλύτερη
δυνατή προστασία έναντι σοβαρής
ασθένειας από τον ιό.
υψηλότερο κίνδυνο να αρρωστήσουν
πολύ σοβαρά.
• Ο εμβολιασμός του παιδιού
σας κατά του COVID μπορεί
να βοηθήσει να μειωθούν οι
αναστατώσεις στην καθημερινή
σας ζωή: Η μείωση της διάδοσης
του COVID-19 θα βοηθήσει τα παιδιά
να συνεχίσουν τις εκπαιδευτικές και
κοινωνικές τους δραστηριότητες χωρίς
διακοπή, πράγμα που επηρεάζει
σημαντικά την ευημερία τους.

Τα εγκεκριμένα εμβόλια και
η δοσολογία για παιδιά
5 έως 17 ετών
Η Υπηρεσία Θεραπευτικών Προϊόντων
(TGA) έχει εγκρίνει προσωρινά το
εμβόλιο Pfizer για παιδιά ηλικίας 5
ετών και άνω και το εμβόλιο Moderna
για παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω. Και
τα δύο εμβόλια απαιτούν 2 δόσεις.

Η μέγιστη προστασία κατά του
COVID-19 ξεκινά από περίπου 2 έως
3 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση.
Τα παιδιά που είναι σοβαρά
ανοσοκατεσταλμένα συνιστάται να
λάβουν μια τρίτη βασική δόση, 2 μήνες
μετά τη δεύτερη δόση τους.

Χρειάζονται τα παιδιά
ενισχυτική δόση;
Με την πάροδο του χρόνου, η
προστασία από τα εμβόλια μειώνεται.
Συνιστάται σε άτομα ηλικίας 16 ετών
και άνω να λάβουν μια ενισχυτική
δόση COVID-19, 3 μήνες μετά την
ολοκλήρωση της βασικής τους σειράς
εμβολίων. Μια ενισχυτική δόση του
εμβολίου COVID-19 θα προσφέρει
σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω
την καλύτερη δυνατή προστασία από
τον ιό για το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.

Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Καμπέρα.

Τα παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω δεν
συνιστάται να κάνουν ενισχυτική δόση
προς το παρόν.

Τι θα συμβεί αν τα παιδιά
κολλήσουν COVID-19 μετά
τον εμβολιασμό;
Κανένα εμβόλιο δεν είναι 100%
αποτελεσματικό, επομένως
υπάρχει πιθανότητα το παιδί σας
να αρρωστήσει από COVID-19
ακόμη και αν έχει εμβολιαστεί.
Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι
τα άτομα που είναι εμβολιασμένα
έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες
να αρρωστήσουν σοβαρά από
COVID-19 ή να χρειαστεί να πάνε στο
νοσοκομείο.
Για να κλείσετε ραντεβού, μιλήστε
στον γιατρό σας, επισκεφθείτε το
australia.gov.au ή καλέστε το
1800 020 080 και επιλέξτε το 8 για
δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας.

"Παροικιακό Βήμα", Ιούνιος 2022

Mήνυμα Πολιτειακής Kυβέρνησης

“Greek Tribune”, June 2022

Με δύο δόσεις
εμβολίου
δεν είστε
πλήρως
εμβολιασμένοι.
Κλείστε τώρα ραντεβού για το τρίτο εμβόλιό σας κατά της COVID
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AΔΕΛΑΙΔΑ

Αποδήμησε η Εβελυν Γιαννακη
"Εφυγε" πρόσφατα από τη
ζωή η Εβελυν Γιαννακη, τέως
κάτοικος της Αδελαΐδας.
Ο αείμνηστη Εβελυν γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1941, στην
Αθήνα, Ελλάδα. Απεβίωσε στην
Αδελαΐδα στις 16 Απριλίου
2022 σε ηλικία 80 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
το υ α ε ι μ ν ή σ το υ Λ ή ο κ α ι
λατρευτή μητέρα και πεθερά
των Christine και Lampros,
Roland και Angela.
Επίσης αφοσιωμένη γιαγιά
των Livani και Eli.
Η κηδεία της έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και ο ενταφιασμός στο Centennial Park.

Θα την θυμούνται για πάντα
όλοι οι συγγενεις και φίλοι της
εδώ και στο εξωτερικό.

Καλό ταξίδι Σταυρούλα Πέτρου

Κοινοτικό ναό της Κοίμησης της
Θεοτόκου Κρόυντον στις υπό
του Αρχιμανδρίτου π. Μάρκου
Παπαπαναγιώτου.

Κηδεύτηκε η Χρυσούλα Στεφάνου

πατρός Ανδρέα Κολλά και ο
ενταφιασμός στο Dudley Park.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Εις μνήμην Τούλας Pirone (Μακρή)

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή η Τούλα Pirone (το γένος
Μακρή) τέως κάτοικος Αδελαΐδας.
Η Τούλα γεννήθηκε την 9η
Ιουνίου 1963 στην Αδελαιδα
και απεβίωσε στις 26 Απριλίου
2022. Ηταν 58 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του Michael και λατρευτή
μητέρα των Phillip και Anthony.
Σεβαστή επίσης από τις
Georgie και Dina.
Η Τούλα ήταν η πολυαγαπημένη κόρη του Χρήστου και
της Ειρήνης Μακρή και νύφη
του αειμνήστου Feliciano και
της Lidia Pirone.
Αγαπημένη αδελφή και
νύφη των Ross και Nikki, Ryan
και Natalina.
Επίσης αδελφή και νύφη
των Tony και Tracy, Teresa και
Carlo.

Η κυβέρνηση της Ινδίας
ανακοίνωσε την απαγόρευση
εξαγωγής σιτηρών, εντείνοντας
την ανησυχία για την επάρκεια
σε παγκόσμιο επίπεδο,
καθώς πρόκειται για τη χώρα
με τη δεύτερη μεγαλύτερη
παραγωγή σιτηρών στον
κόσμο.
Η απόφαση πάρθηκε για
να συγκρατηθούν οι τιμές
στην εγχώρια αγορά και θα
έχει άμεση ισχύ. Εξαιρούνται
μόνο οι εξαγωγές σιτηρών που
αφορούν παραγγελίες για τις
οποίες έχουν ήδη καταβληθεί
πληρωμές, διευκρίνισε η ινδική
κυβέρνηση.
Οι μεγάλοι αγοραστές
σιτηρών πόνταραν στην Ινδία,
μετά τα προβλήματα στην

προμήθεια που δημιούργησαν
η ρ ω σ ι κ ή ε ι σ β ολ ή σ τ η ν
Ουκρανία και οι κυρώσεις κατά
της Ρωσίας.
Η χώρα με την μεγαλύτερη
παραγωγή σιταριού είναι η
Κίνα και ακολουθούν η Ινδία, η
Ρωσία και οι ΗΠΑ. Στην πρώτη
δεκάδα βρισκόταν επίσης η
Ουκρανία.

ΡΩΣΙΑ
Εκοψε το ρεύμα
στη Φιλανδία

Οι εξαγωγές ηλεκτρικού
ρεύματος από τη Ρωσία
στη Φινλανδία σταμάτησαν
κατά τη διάρκεια της νύχτας
της Παρασκευής προς
σήμερα Σάββατο, έπειτα
από σχετική ανακοίνωση
ρωσικού παρόχου, δήλωσε
αξιωματούχος του φορέα
διαχείρισης του φινλανδικού
δικτύου ηλεκτροδότησης.

Πρόκειται για υλοποίηση
της προαναγγελίας που είχε
γίνει από την προμηθεύτρια
εταιρεία «RAO Nordic Oy»,
που ανήκει εξολοκλήρου στη
ρωσική εταιρεία «InterRAO».
Η εταιρεία με έδρα στο
Ελσίνκι ανέφερε πως δεν
έχει λάβει πληρωμές για
την ηλεκτρική ενέργεια, που
παρέχει στη Φινλανδία από
τις 6 Μάη, κάνοντας λόγο
για «έλλειψη μέσων» για την
πληρωμή της Ενέργειας που
εισάγεται από τη Ρωσία.

ΟΗΕ: Κατακόρυφη
αύξηση τιμών

Αύξηση-ρεκόρ 12,6%,
σημείωσαν τον Μάρτη οι
τιμές των τροφίμων παγκοσμίως, σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρουσίασε
ο Οργανισμός του ΟΗΕ για
τα Τρόφιμα και τη Γεωργία,

FAO, κυρίως λόγω των συνεπειών του πολέμου στην
Ουκρανία.
Το σιτάρι αυξήθηκε κατά
19,7%, ενώ το καλαμπόκι
κατά 19,1%, σημειώνοντας
ανατιμήσεις χωρίς προηγούμενο. Η τιμή του σπορέλαιου
(του οποίου η Ουκρανία είναι
διεθνώς ο μεγαλύτερος εξαγωγέας) την ίδια χρονική
περίοδο σημείωσε αύξηση
του 23,2%. Η ζάχαρη δε τον
Μάρτιο ακρίβυνε κατά 6,7%
σε μηνιαία βάση και κατά
20% σε ετήσια.
Η τιμή του κρέατος, τέλος,
πάντα σε μηνιαία βάση,
αυξήθηκε κατά 4,8% (λόγω
και έλλειψης που σημειώθηκε
στη Δυτική Ευρώπη), ενώ
στα γαλακτοκομικά προϊόντα
η αύξηση δεν ξεπέρασε το
2,6%.
(Με πληροφορίες από:
ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP).

ΡΩΣΙΚΟ ΥΠΕΞ ΓΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Αν ενταχθούν στο ΝΑΤΟ θα γίνουν στόχος

AΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή η Χρυσούλα Στεφάνου
τέως κάτοικος Αδελαΐδας.
Η Χρυσούλα γεννήθηκε την
29η Απριλίου 1934 στο Κιάτο
Κορινθίας και απεβίωσε στις 14
Απριλίου 2022 στην Αδελαιδα.
Ηταν 87 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του αείμνηστου Γκίκα και
λατρευτή μητέρα και πεθερά
των Michael και Sharon, Louie
και Anita.
Η Στέλλα θα λείψει πολύ
όλης της οικογένειας, των συγγενών και φίλων στην Αυστραλία και Ελλάδα.
Η κηδεία της έγινε στον
ιερό Κοινοτικό ναό του Αγίου
Νικολάου Θέμπαρτον υπό του

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΝΔΙΑΣ

Απαγόρευσε τις
εξαγωγές σιτηρών

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή η Σταυρούλα Πέτρου τέως
κάτοικος Αδελαΐδας.
Η Σταυρούλα γεννήθηκε
την 15η Αυγούστου 1943 στα
Καρδάμυλα Χίου και απεβίωσε
στις 29 Απριλίου 2022 στην
Αδελαιδα. Ηταν 78 ετών.
Ηταν η αγαπημένη και
αφοσιωμένη σύζυγος του
Μανώλη.
Ηταν επίσης αγαπημένη
κόρη των αειμνήστων Στέλιου
και Σταματίας.
Επίσης ήταν η λατρευτή
νύφη των αειμνήστων Ελευθέριου και Ελένης.
Αγαπημένη των αδελφιών
της και των οικογενειών τους.
Η κηδεία της έγινε στον ιερό
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Διεθνείς Ειδήσεις
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Σουηδία και η Φινλανδ ί α θ α μ ε τα τ ρ α πο ύ ν σ ε
χώρο αντιπαράθεσης
μεταξύ του ΝΑΤΟ και της
Ρωσίας εάν ενταχθούν στη
συμμαχία, δήλωσε η επίσημη εκπρόσωπος του
ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σε
συνέντευξή της στην ισπανική
εφημερίδα ABC, που δημοσιεύθηκε σήμερα.
«Εάν η Φινλανδία και η
Σουηδία προσχωρήσουν στη
συμμαχία, θα μετατραπούν
σε ένα χώρο αντιπαράθεσης
μεταξύ του μπλοκ του

Βορείου Ατλαντικού και
της Ρωσίας, με όλες τις
ε πα κόλο υ θ ε ς σ υ ν έ π ε ι ε ς ,
συμπεριλαμβανομένων των
δοκιμασμένων στο χρόνο
σχέσεων καλής γειτονίας
μας. Αυτό είναι που θέλουν
οι λαοί της Σουηδίας και της
Φινλανδίας;» διερωτήθηκε.
Επίσης κατά τη διάρκεια
της συνέντευξης, η Ζαχάροβα
τ ό ν ι σ ε ότ ι το Κ ί ε β ο κα ι
άλλες χώρες θα πρέπει να
αναγνωρίσουν τις εδαφικές
πραγματικότητες που έχουν
διαμορφωθεί στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με την Ζαχά-

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

ροβα, το Κίεβο και οι σύμμαχοί
του δεν έχουν αναγνωρίσει
ακόμη την επιστροφή της
Κριμαίας στη Ρωσία, καθώς
και την ανεξαρτησία της των
«Λαϊκών Δημοκρατιών» του
Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην ισπανική εφημερίδα ABC, η Ζαχάροβα
τόνισε ότι αυτές οι εδαφικές
πραγματικότητες προέκυψαν
λόγω των πολιτικών των
ουκρανικών αρχών.
«Αυτές είναι ήδη ισχύουσες
εδαφικές πραγματικότητες
που το Κίεβο και άλλες χώρες

πρέπει να αναγνωρίσουν.
Προέκυψαν λόγω της πολιτικής των ίδιων των αρχών
του Κιέβου, οι οποίοι ήρθαν
στην εξουσία μέσω ενός νεοναζιστικού πραξικοπήματος το
2014. Η Κριμαία επέστρεψε
στη Ρωσία, ενώ οι “ΛΔ” του
Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ
έγιναν ανεξάρτητα κράτη.
Πρέπει να σεβαστούμε τη
νόμιμη και συνειδητή επιλογή
των λαών και το δικαίωμα των
εθνών στην αυτοδιάθεση, που
κατοχυρώνεται στον Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών»,
σημείωσε.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Σπυριδούλα Λευθεριώτη
Εφυγε ο Αργύρης Κατσιοκάλης Κηδεύτηκε
"Εφυγε" πρόσφατα η
Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο συμπάροικος Αργύρης
Κατσιοκάλης, τέως κάτοικος
Αδελαΐδας.
Ο Αργύρης γεννήθηκε στη
Νάουσα, Ελλάδα, στις 19
Σεπτεμβρίου 1931 και "έφυγε"
στις 12 Μαίου 2022. Ηταν 90
ετών.
Ηταν ο αγαπημένος
σύζυγος της Αλεξάνδρας
και λατρευτός πατέρας και
πεθερός του Πέτρου και της
Ελένης και της Μαρίας και του
Arthur
Επίσης ήταν ο λατρευτός
παππούς των Aaron και
Christina, Sophia και George
και προπάππος της Ελενας.
Η κηδεία του έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Ο Αργύρης Κατσιοκάλης
θα ζει για πάντα στη μνήμη
των συγγενών και φίλων
του στην Αυστραλία και στο
εξωτερικό.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

γνωστή σε όλους Σπυριδούλα (Σούλα) Λευθεριώτη τέως κάτοικος της
Αδελαΐδας.
Η αείμνηστη Σπυριδούλα
γεννήθηκε στην Βαμβακού
Λακωνίας, Σπάρτη, στις 20
Ιουλίου 1930 και απεβίωσε
στην Αδελαΐδα στις 10
Μαίου 2022 σε ηλικία 91 ετών.
Ηταν η αγαπημένη
σ ύ ζ υ γ ο ς το υ α ε ί μ ν η σ το υ
Ελευθερίου. Επίσης ήταν
μητέρα του Βασίλη, αδελφή της
Κωνσταντίνας και αγαπημένη
θεία.
Η Σπ υ ρ ι δ ο ύ λα θ α ζ ε ι
για πάντα στη μνήμη των
συγγενών και φίλων της στην
Αυστραλία και στο εξωτερικό.
Η κηδεία της έγινε υπό του
π. Παναγιώτη Αναγνώστου
στον Κοινοτικό Ναό των Αγίων

Κωνσταντίνου και Ελένης
Goodwood.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που την σκέπασε.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Υστατο χαίρε στον Αντώνη Μαρίνο 40ήμερο μνημόσυνο Κ. Φλαμπούρη

Η κηδεία της έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Θα την θυμούνται για πάντα
όλοι οι συγγενεις και φίλοι της
εδώ και στο εξωτερικό.

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

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

Εφυγε στις 21 Απριλίου ο
συμπάροικος Αντώνης Μαρίνος τέως κάτοικος Αδελαίδας.
Ο Αντώνης καταγόταν από
το Κίτι Λάρνακας της Κύπρου
και γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου
του 1934. Ηταν 88 ετών.
Ο Αντώνης, ήταν ο αφοσιωμένος σύζυγος της
Μαρίας. Επίσης ήταν πατέρας
και πεθερός των Τίνα και
Σάββα, Μιχάλη και Ρίνας.
Επίσης αφοσιωμένος και
περήφανος παππούς των
Κώστα και Τζοάννα, Tony
και Nadia, Alex και Carla,
Anthony και Amanda, Marie
και Pino, Mariyah, Rachna.
Πρόπαππος των Savannah,
Luna, Elia, Santino.
Υπηρέτησε ανιδιοτελώς
ως εθελοντής την Ελληνική
Κοινότητα, την Κυπριακή
Κοινότητα και διετέλεσε
πρόεδρος του Εργατικού

Συνδέσμου ΠΛΑΤΩΝ Ν.Α.
Στεφάνια κατέθεσαν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί.
Θα λείψει των συγγενών
και φίλων του στην Αυστραλία και στην Κύπρο.
Η κηδεία του έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή η γνωστή συμπάροικος
Κατίνα Φλαμπούρη, τέως
κάτοικος Αδελαιδας, Νότιας
Αυστραλίας.
Η Κατίνα γεννήθηκε στα
Καψιά Τρίπολης, στις 13
Σεπτεμβρίου 1934 και έφυγε
από τη ζωή στις 5 Μαίου 2022,
σε ηλικία 87 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος του Νίκου και μητέρα του
Θανάση. Επίσης πεθερά της
Μαργαρίτας και γιαγιά της
Κατερίνας και του Νίκου.
Η κηδεία της έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

40ήμερο μνημόσυνο

Το 40ήμερο μνημόσυνο
της αείμνηστης Κατίνας
Φ λά μ π ο ύ ρ η θ α τ ε λ ε σ τ ε ί
την Κυριακή 12 Ιουνίου

στον Καθεδρικό Ναό των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Στη συνέχεια, ο καφές θα
δωθεί στο Κοινοτικό χωλ του
Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον.
Η οικογένεια προσκαλεί τους
τιμώντες τη μνήμη της να
παρευρεθούν.

Παροικιακό Βήμα, Ιούνιος 2022

Ιστορικά Αφιερώματα
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Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη

Η πυρπόληση της τουρκικής
ναυαρχίδας από τον Κανάρη στη Χίο
υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα
ναυτικά κατορθώματα της Ελληνικής
Επανάστασης.

Η προετοιμασία

Μετά την καταστροφή της Χίου
(30 Μαρτίου 1822), το ελληνικό
ναυτικό θέλησε να πάρει εκδίκηση,
προσβάλλοντας τον τουρκικό στόλο.
Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε
μία μεγάλη αρμάδα από 64 πλοία
( 2 9 υ δ ρ α ϊ κά υ π ό το ν Αν δ ρ έ α
Μιαούλη, ο οποίος αναγνωριζόταν
ως αρχιναύαρχος, 19 σπετσιώτικα
υπό τους Αναστάσιο Ανδρούτσο
και Ανδρέα Χατζηαναργύρου και 16
ψαριανά). Τα ελληνικά πλοία συγκεντρώθηκαν στα Ψαρά στα τέλη Απριλίου κι έψαχναν την ευκαιρία να
δράσουν.
Ο χρόνος που επελέγη ήταν η
μεγάλη μουσουλμανική γιορτή του
ραμαζανιού, που ξεκινούσε στις 10
Μαΐου. Αρχικά, έγιναν απόπειρες
επιθέσεων, αλλά απέτυχαν, όπως
απέτυχε και η απόπειρα πυρπόλησης
της τουρκικής ναυαρχίδας στις 18
Μαΐου.
Στο μεταξύ, εκδηλώθηκε απειθαρχία των πληρωμάτων, εξαιτίας της
καθυστέρησης καταβολής της μισθοδοσίας τους, αλλά και διαφωνίες
μεταξύ των Υδραίων και Σπετσιωτών
ναυάρχων. Οι Σπετσιώτες ναύαρχοι
Ανδρούτσος και Χατζηαναργύρου
έκριναν φρόνιμο να αποχωρήσουν
από την κοινή προσπάθεια για να
μην προκληθεί ρήξη στο ελληνικό
στρατόπεδο και στις 31 Μαΐου σάλπαραν για το νησί τους.

Η πυρπόληση

Την ίδια ημέρα, οι Ψαριανοί

πήραν την απόφαση να χτυπήσουν
τον τουρκικό στόλο με πυρπολικά,
επειδή κατέφθασαν πληροφορίες ότι
ο αιγυπτιακός στόλος βρισκόταν στην
Κρήτη. Την απόφαση επικρότησε ο
Μιαούλης, καθώς και οι άλλοι δύο
υδραίοι ναύαρχοι Λάζαρος Λαλεχός
και Ιωάννης Βούλγαρης. Την επιχείρηση ανέλαβαν να εκτελέσουν δύο
πυρπολικά, ένα από κάθε πλευρά.
Έτσι, την επομένη, 1η Ιουνίου,
τα δύο πυρπολικά, ένα ψαριανό με
κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Κανάρη
και ένα υδραϊκό με κυβερνήτη τον
Ανδρέα Πιπίνο, ξεκίνησαν προς
αναζήτηση του τουρκικού στόλου. Τα
δύο πυρπολικά συνόδευαν τέσσερα
μπρίκια (δύο ψαριανά με πλοιάρχους
τους Νικόλαο Γιαννίτση και Γεώργιο
Κουτσούκο και δύο υδραϊκά με τους
Ιωάννη Ζάκα και Αντώνιο Ραφαλιά),
που θα αναλάμβαναν τη διάσωση των
πληρωμάτων μετά την πυρπόληση.
Με αρκετές προφυλάξεις, τα δύο
πυρπολικά πλησίασαν τον τουρκικό
στόλο, που ναυλοχούσε στη Χίο και
περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία
για να δράσουν. Επέλεξαν τη νύχτα
της 6ης προς 7η Ιουνίου 1822.
Ήταν μία νύχτα χωρίς φεγγάρι και
οι αξιωματικοί είχαν συγκεντρωθεί
στη φωταγωγημένη ναυαρχίδα του
τουρκικού στόλου για να γιορτάσουν
τη λήξη του ραμαζανιού. Αν και
γνώριζαν την καταστροφική δύναμη
των ελληνικών πυρπολικών, δεν
φαίνεται να είχαν πάρει ιδιαίτερα
μέτρα προφύλαξης.
Το υδραϊκό πυρπολικό υπό τον
Πιπίνο γλίστρησε αθέατο προς
την υποναυαρχίδα του τουρκικού
στόλου, ένα δίκροτο με πλοίαρχο

τον Μπεκίρ Μπέη. Επιχείρησε να
προσκολληθεί, αλλά παρασύρθηκε
από τον άνεμο και αποσπάσθηκε. Η
απόπειρα του Πιπίνου απέτυχε, αλλά
ο Κανάρης κατόρθωσε να προσδέσει
το πυρπολικό του στην τουρκική
ναυαρχίδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν
και οι επιδέξιοι ελιγμοί του έμπειρου
πηδαλιούχου Ιωάννη Θεοφιλόπουλου.
Σχεδόν αμέσως το ξύλινο σκαρί του μεγαλοπρεπούς πλοίου
λαμπάδιασε και άρχισε να καίγεται
σαν πυροτέχνημα. Ο Καρά Αλής
έσπευσε να εγκαταλείψει το πλοίο
και επιβιβάσθηκε σε λέμβο, αλλά ένα
κομμάτι από το φλεγόμενο κεντρικό
κατάρτι του πλοίου τον χτύπησε στο
κεφάλι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.
Οι 2.000 άνδρες που βρίσκονταν
πάνω στη ναυαρχίδα χάθηκαν σχεδόν
όλοι.
Οι 32 άνδρες που συγκροτούσαν
τα πληρώματα των δύο πυρπολικών,
εκμεταλλευόμενοι τη σύγχυση που
επικράτησε, έφθασαν σώοι στα
ελληνικά πλοία που τους περίμεναν
στ’ ανοιχτά. Η επιστροφή τους στα
Ψαρά ήταν θριαμβευτική και με τη
συνοδεία του πλήθους κατευθύνθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου ανέπεμψαν ευχαριστήρια
δέηση για τη σωτηρία τους.

χοχωρίων.
Το κατόρθωμα του Κανάρη έδωσε
κουράγιο στους επαναστατημένους
Έλληνες και συγκίνησε βαθύτατα
την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Στην
Ευρώπη κυκλοφόρησαν χαλκογραφίες, που παριστούσαν τον Κανάρη
με τον δαυλό στο χέρι, και τα χρήματα
από τις πωλήσεις τους απεστάλησαν
στην Ελλάδα για την ενίσχυση του
αγώνα.
Για να τιμήσει τα πληρώματα
των δύο πυρπολικών, το Μινιστέριον των Ναυτικών (Υπουργείο
Ναυτιλίας) πρότεινε στο Εκτελεστικόν (κυβέρνηση) να τους παρασημοφορήσει και να τους χορηγήσει
εκτάσεις γης. Το Βουλευτικόν (Βουλή)
ενέκρινε την πρόταση, η οποία όμως
δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Τα επακόλουθα

Ο Μπεκίρ Μπέης, που ανέλαβε
τη διοίκηση του στόλου μετά το
θάνατο του Καρα Αλή, δεν τόλμησε
να επιτεθεί στα Ψαρά ή τη Σάμο, αλλά
περίτρομος εγκατέλειψε τη Χίο και
κατέφυγε στον Ελλήσποντο. Αντίθετα,
οι Τούρκοι της Χίου, όταν έμαθαν
το θλιβερό γι’ αυτούς περιστατικό,
αποτελείωσαν τον αφανισμό του
νησιού με την καταστροφή των Μαστι-

Η άγνωστη δίκη για το θάνατο του Γρηγόρη Αυξεντίου

Επιμέλεια: Μιχάλης Μιχαήλ (Κύπρος)
Μέρος 3ο - Τελευταίο

Στις 29 Μαρτίου 1957 το Ειδικό
Δικαστήρ ιο που συστάθηκε για τη
θανατική ανάκριση για το θάνατο του
Γρηγόρη Αυξεντίου θα εκδώσ ει την
απόφασή του.
Πριν από αυτήν, όμως, θα κληθεί
ο Αυγουστής Ευσταθίου, ο τελευταίος
άνθρωπος που είδε ζωντανό τον
Αυξεντίου, να καταθέσει ενώπιον του
Δικαστηρίου.
Από την εφημερίδα «Ελευθερία»
αντιγράφουμε τα όσα καταγράφηκαν
από την εφημερίδα, που είναι σχεδόν
τα ίδια με όσα καταγράφ ουν οι
υπόλοιπες εφημερίδες.
«Ενθυμούμαι τι συνέβη την
Κυριακήν, 3 Μαρτ ίου 1957 και
ώραν 7 π.μ. Ήμουν με μίαν ομάδα
στρατιωτών και αστυνομικών. Ο
αξιωματικός της ομάδος με διέταξε
να επανέλθω εις το κρησφύγ ετο
διά να βγάλω έξω ένα άνθρωπον,
τον οποίον εγώ ενόμιζα νεκρόν ή
πληγωμένον, διότι προηγ ουμένως
ο Βρετανός αξιωματικός έριξε χειρο
βομβίδα εντός του κρησφυγέτου. Όταν
εισήλθα, εύρον τον ήρωα Αυξεντίου
τραυματισμένον εις το γόνατον και
την κεφαλήν από θραύσμα χειρο
βομβίδος. Εζήτησα να τον περιποιηθώ
και εκείνος μου είπεν ότι δεν εχρειάζετο βοήθειαν και ότι ήτο εν τάξει.
Η τελευταία φορά που είδα τον
Αυξεντίου ήτο όταν έχυσαν εντός
του κρησφυγέτου τοσαύτην ποσότητα βενζίνης που ηδύνατο να
αποτεφρωθή ολόκληρον το βουνόν.
Όταν επρόκειτο να εξέλθω του κρησφυγέτου, ο ήρως Αυξεντίου είχε δια
βραχή μέχρι του στήθους σχεδόν με
φλεγόμενην βενζίνη. Την τελευταίαν
στιγμήν που τον είδα, αι φλόγες της
πυρκαγιάς τον περιέζωσαν. Έκαμα
μίαν κίνησιν διά να τον βοηθήσω και
μου είπε: “Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι”.
Την στιγμήν αυτήν ευρίσκετο μέσα
εις τας φλόγας. Ο Αυξεντίου δεν
ετραυματίσθη από σφαίραν. Όταν
εξήλθα του κρησφυγέτου, ο ήρως
Αυξεντίου εκαίετο μέσα εις τας
φλόγας και αι τελευταίαι λέξεις που
τον ήκουσα να προφέρη ήσαν: “Μη
φοβάσαι, μη φοβ άσαι”. Μέχρι της
υστάτης στιγμής εξήλθα του κρησφυγέτου ουδεμία σφαίρα εξεράγη.
Είμαι εντελώς βέβαιος ότι την ώραν
που τον είδα μέσα εις τας φλόγας
δεν είχε τραυματισθή από σφαί
ραν. Όταν εξήλθα του κρησφυγέτου,

είπα εις τους στρατιώτας και τους
δημοσιογράφους, οι οποίοι με ηρώτησαν, ότι ο Αυξεντίου απηνθρακώθη.
Από της στιγμής καθ’ ην ήρχισεν η
πυρκαγιά μέχρι της στιγμής που
εξήλθα του κρησφυγέτου, επέρασεν
ελάχιστον χρονικόν διάστημα, αλλά
δεν δύναμαι να το καθορίσω.
Απαντών εις ερωτήσεις του κ.
Μ. Τριανταφυλλ ίδη, δικηγόρου,
αντιπροσωπεύοντος την οικογέ
νειαν Αυξεντίου, ο Αυγουστής είπε:
Τα τραύματα τα οποία έφερε ο
Αυξεντίου ήσαν εκείνα τα οποία είδα
όταν εισήλθα εις το κρησφύγετον.
Μέχρι της τελευταίας στιγμής που
εξήλθα του κρησφυγέτου δεν είδα τον
Αυξεντίου να αυτοπυροβολήται διά
ν’ αυτοκτονήσει. Ήταν ήρωας και όχι
από εκείνους οι οποίοι αυτοκτονούν.
Ουδεμίαν πρόθεσιν δι’ αυτοκτονίαν
εξέφρασεν αφού ήρχισεν η πυρ
καγιά. Εν ουδεμία στιγμή ευρέθη εις
απόγωνσιν και μέχρι της τελευταίας
στιγμής ήτο θαρραλέος και διετήρει
ακμαίον το ηθικόν του».
Η εισήγηση Τριανταφυλλίδη
Μετά την κατάθεση Ευσταθίου,
ο Μ ι χα λά κ η ς Τ ρ ι α ν τα φ υ λ λ ί δ η ς
εισηγήθηκε στον ανακριτή «ότι
βάσει της προσαχθείσης μαρτυρίας
αποκλείεται η πιθανότης αυτοκτονίας
και προσέθεσεν ότι το σώμα του
Αυξεντίου ήτο τοσούτον απννθρα
κωμένον, ώστε η ιατρική μαρτυρία,
ότι εκάη μετά θάνατον, δεν δύναται
ν’ αποκλείση μετά βεβαιότ ητος την
πιθανότητα ότι ο Γρηγόριος Αυξεντίου κατεκάη εν μέρει προ και εν
μέρει μετά τον θάν ατόν του. Εάν ο
ιατρός Ίσραελ, όστις διενήργησε την
νεκροψίαν, ορθώς απεφάνθη ότι
ο θάνατος του Αυξεντίου προκλήθη
υπό σφαίρας, αύτη πρέπει να είναι
σφαίρα, εκραγείσα αφ’ εαυτής ένεκα
των φλογών».
Άγγλοι στρατιώτες έξω από το κρησφύγετο του αυξεντίου όταν όλα είχαν
πλέον τελειώσει.
Το επεισόδιο με τον Αυγουστή
Οι εφημερίδες μας πληροφορούν
και για ένα επεισόδιο που έγινε
αμέσως μετά με τον Αυγουστή Ευσταθίου. Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της
κατάθεσής του ο συναγωνιστής του
Αυξεντίου ζήτησε να προσθέσει κάτι.
Καταγράφουμε την αναφορά από
την εφημερίδα «Έθνος»:
«ΔΙΚΑΣΤΗΣ (Έλισον): Ο μάρτυς
ημπορεί να απέλθη.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Επιθυμώ να πω κάτι
κ. Δικαστά…

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Πηγαίνετε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Οι Άγγλοι στρατ….
Εις το σημείον τούτο Βρεττανός
λοχίας ήρπασ ε τον Ευσταθίου και
αφού τον εφίμωσε διά της παλάμης
του τον ωδήγησε διαμαρτυρόμενον
έξω της αιθούσης του δικαστηρίου».
Ο ίδιος ο Αυγουστής Ευσταθίου
στο βιβλίο του περιγράφει διαφορετικά το επεισόδιο: «Στο τέλος
κατέληξαν να υποστηρίξουν ότι
ο Αυξεν τίου αυτοκτόνησε. Όταν
ο ανακριτής στράφηκε προς το
μέρος μου και μου επανέλαβε τα
στοιχεία που προέκυψαν από την
επιστημονική τους εξέταση, η οποία
τους επιβεβαίωσε ότι μπόρεσε να
εξακριβώσει τραύμα στο κρανίο,
αγανάκτησα σε τέτοιο βαθμό που
σήκωσα το δεξί μου χέρι, έσφιξα
την γροθιά μου, και μόλις άνοιξα το
στόμα μου να μιλήσω με άρπαξαν δύο
γίγαντες στρατιωτικοί λοχίες και αφού
μου έκλεισαν το στόμα με μετέφεραν
σηκωτό εκτός της αίθουσας του Δικα
στηρίου».
Η αναγγελία των εφημερίδων για
τις καταδικαστικές ποινές σε βάρος
των τεσσάρων συναγωνιστών του
αυξεντίου.

Δικαστήριο: “Δεν αυτοκτόνησε
ο Αυξεντίου”

Στ ο τ έ λ ο ς τ η ς α ν α κ ρ ι τ ι κ ή ς
διαδικασίας ο δικ αστής Έλισον
διάβασε την απόφασή του. Την
παραθέτουμε από την εφημερίδα
«Ελευθερία», διότι θεωρούμε ότι
είναι η πιο πλήρης. Αναφέρει ότι ο
θάνατος του Αυξεντίου: «ωφείλετο εις
διαμ περές τραύμα εις την κεφαλήν
από σφαίραν. Ο θάνατος επήλθε
πριν ο Αυξεντίου υποστή εγκαύματα.
Ο Αυξεντίου απηνθρακώθη αμέσως
μετά τον θανατόν του, όστις υπήρξεν
ακαριαίος. Ο Αυξεντίου συμφώνως
προς το πόρισμα του Ανακριτού δεν
ηυτοκτόνησεν, αλλά όταν ετέθη πυρ
εις το σπήλαιον, εις το οποίον ούτος
ευρίσκετο, μία των εκεί ευρισκομένων
σφαιρών εξεπυρσοκρότησεν από την
θερμότητα και επροκάλεσε το θανατηφόρο τραύμα».

Αναληθείς αναφορές

Χρόνια αργότερα, μια νύξη στη
δικαστική διαδικασία έκαναν στα
βιβλία τους ο Σπύρος Παπαγεωργίου
και ο Αυγουστής Ευσταθίου, οι
οποίοι χωρίς να παραθέσουν τις
λεπτομέρειες της δίκης, επιχείρησαν
να δημιουργήσουν διαφ ορετικές
εντυπώσεις.
Ο Αυγ. Ευσταθίου γράφει «Στο

Οι τρεις από τους τέσσερις συντρόφους του Αυξεντίου την ώρα της σύλληψής
τους. Αργότερα οι τρεις καταδικάστηκαν σε 10 χρόνια φυλάκιση και ο Αυγ.
Ευσταθίου σε 5 χρόνια
τέλος κατέληξαν να υποστηρίξουν ότι
ο Αυξεντίου αυτοκτόνησε».
Ο Σπ. Παπαγεωργίου παραθέτοντας ένα μικρό απόσπασμα από το
πόρισμα Ίσραελ αναφέρει: «Οι Άγγλοι
κατέβαλαν, με πολλούς τρόπους,
προσπάθειες να αποδώσουν τον
θάνατο του Αυξεντίου σε αυτοκτονία,
ελπίζοντας μάταια ότι έτσι θα μείωναν
τη δόξα του και θα νόθευαν τον
απαράμιλλο θρύλο του».
Όμως, όπως διαπιστώσαμε,
απ’ όσα παρατέθ ηκαν κάτι τέτοιο
δεν έγινε. Αντίθετα, ο δικαστής
έκανε αποδεκτό το αίτημα του Μ.
Τριανταφυλλίδη και είπε ότι ο Αυξεντίου δεν αυτοκτόνησε. Συνεπώς οι
ισχυρισμοί των δύο δεν ευσταθούν.
Οι τρεις από τους τέσσερις
συντρόφους του αυξεντίου την ώρα
της σύλληψής τους. Αργότερα οι
τρεις καταδικάστηκαν σε 10 χρόνια
φυλάκιση και ο αυγ. Ευσταθίου σε 5
χρόνια.

Οι ποινές

Στις 2 Μαΐου 1957 το δικαστήριο
εξέδωσε την ετυμηγορία του. Όπως
αναφέραμε στο πρώτ ο μέρος, οι
κατηγορίες επέσυραν ποινή θανάτου.
Ωστόσο το δικαστήριο καταδίκασε
τους Αντώνη Παπαδόπουλο, Ανδρέα
Στυλιανού και Φειδία Στυλιανίδη σε
10 χρόνια φυλάκιση. Ο δε Αυγουστής
Ευσταθίου καταδικάστηκε σε 5 χρόνια
φυλακή.
Ο δικηγόρος του Στέμματος, Γκρίφφιθ Τζόουνς, εκθέτοντας το ιστορικό

της υπόθεσης, είπε ότι «όλοι οι
κατηγορούμενοι μέχρι της διαπράξε
ως του αδικήματος ήσαν καλού
χαρακτήρος».
Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων υπέβ αλαν ότι λόγω της
κατάστασης που επικρατεί στην
Κύπρο, το δικαστήριο πρέπει να
δείξει όσο μεγαλύτερη επιείκεια γίνεται
λόγω του ότι οι κατηγορούμενοι παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση8.
Εκδίδοντας την απόφαση, ο
δικαστής Μπέρν αρ Σω είπε μεταξύ
άλλων ότι ο καθένας από τους 4
είναι ένοχος και «η ελάχιστη ποινή
που δύναμαι να επιβάλω είναι
φυλάκισις δέκα ετών. Εν σχέση με
τον Αυγουστήν Ευσταθίου, συμφω
νώ ότι η θέσις αυτού είναι κάπως
διαφορετική των άλλων και τον καταδικάζω εις φυλάκισιν πέντε ετών».
Σημειώνεται πως στον Αυγουστή
Ευσταθίου επιβλήθηκε μικρότερη
ποινή, λόγω του ότι οι Άγγλοι τον
εξέθεσαν σε κίνδυνο όταν τον ανά
γκασαν να μπει ξανά στο κρησφύγετο
για να βγάλει έξω τον Αυξεντίου.
Σύμφωνα με τον ίδιο τον Ευσταθίου, ο δικηγόρος του, Λ. Κληρίδης,
«ανακάλυψε απόφαση Αγγλικού
Δικαστηρίου για αγωνιστή του I.R.A.,
στον οποίον επεβλήθηκε η ελάχιστη
ποινή, επειδ ή όταν συνελήφθη τον
ανάγκασαν να μπει σε χώρο με
εκρηκτικά, εκθέτοντας την ζωή του σε
κίνδυνο».
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Αφιέρωμα στον μουσικοσυνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος είναι ένας
από τους σημαντικότερους έλληνες
συνθέτες.
Με τη μουσική του πρόταση
που την ονόμασε «Επιστροφή στις
ρίζες» δημιούργησε μία δική του
σχολή στο ελληνικό τραγούδι, ενώ
τα συμφωνικά του έργα – όπου
συναντώνται ελληνικά παραδοσιακά
όργανα, όπως η λύρα και το σαντούρι
με εκείνα της συμφωνικής ορχήστρας
– αποτέλεσαν νέα πρόταση για την
παγκόσμια μουσική σκηνή. Τραγούδια
του, όπως τα «Λόγια και τα χρόνια»,
«Οχτροί», «Χίλια μύρια κύματα»,
«Λένγκω (Ελλάδα)», «Γίγαντας»,
«Κάτω στης μαργαρίτας το αλωνάκι»,
«Το Καφενείον η Ελλάς», «Ο τόπος
μας είναι κλειστός», «Παραπονεμένα
Λόγια», «Μιλώ για τα παιδιά μου»,
αλλά και το παραδοσιακό «Πότε θα
κάνει ξαστεριά», έγιναν σύμβολα και
μύθοι.
Ο Γιάννης Μαρκόπουλος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις
18 Μαρτίου 1939 και μεγάλωσε στην
Ιεράπετρα. Ο πατέρας του ήταν
δικηγόρος και είχε υπηρετήσει και
ως νομάρχης σε διάφορα μέρη της
Ελλάδας, ενώ η μητέρα του έπαιζε
κιθάρα και τραγουδούσε.
Σε ηλικία 17 ετών πήγε στην
Αθήνα για να συνεχίσει τις μουσικές
του σπουδές στο Ωδείο Αθηνών. Tο
1962 ηχογράφησε σε δίσκο το πρώτο
έργο του το χορόδραμα «Θησέας», σε
ποίηση του Δημήτρη Χριστοδούλου.

Το 1963 βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης
για τη μουσική της ταινίας του Νίκου
Κούνδουρου «Μικρές Αφροδίτες».
Με την επιβολή της δικτατορίας
στην Ελλάδα, ο Γιάννης Μαρκόπουλος μετέβη στο Λονδίνο, όπου
εμπλούτισε τις μουσικές του γνώσεις
κοντά στην αγγλίδα συνθέτρια Ελίζαμπεθ Λάτιενς. Παράλληλα, συνέχισε
να συνθέτει.
Ένα από τα πρώτα του έργα
ήταν η κοσμική καντάτα «Ήλιος ο
Πρώτος» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη,
που κυκλοφόρησε σε δίσκο μετά την
επάνοδό του στην Ελλάδα, το 1969,
με ερμηνεύτρια τη Μαρία Δημητριάδη.
Στο Λονδίνο θα ολοκληρώσει τη

μουσική τελετή «Ιδού ο Νυμφίος»,
έργο που κρατά ανέκδοτο, εκτός από
ένα μέρος του, το περίφημο «Ζαβαρακατρανέμια», ένα από τα πιο γνωστά
κομμάτια του, το οποίο τραγούδησε
μαζί με τον Τζον Λένον σε μία
συναυλία διαμαρτυρίας. Το κομμάτι
αυτό συμπεριλήφθηκε αργότερα στο
δίσκο του «Ανεξάρτητα».
Το 1970 κυκλοφόρησε ο δίσκος
του «Χρονικό», σε ποίηση Κ. Χ.
Μύρη (Κώστα Γεωργουσόπουλου),
με ερμηνευτές τον Νίκο Ξυλούρη, τον
οποίο συνέστησε στο ελληνικό κοινό
και την Τάνια Τσανακλίδου.
Το «Διάλειμμα» (1972) ήταν μία
συλλογή τραγουδιών, μερικά από
τα οποία ανέδειξαν τη σατιρική

Αφιέρωμα στον Κώστα Καζάκο
Ο Κ ώ σ τ α ς Κ α ζά κ ο ς
είναι ένας από τους σημαντικότερους έλληνες ηθοπο ι ο ύ ς , μ ε μ α κ ρ όχ ρ ο ν η
θητεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ενεργός πολίτης με
δημόσιο λόγο, στρατεύτηκε
στις τάξεις του ΚΚΕ από την
επάνοδο της Δημοκρατίας το
1974 και μετά. Από το 2007
έως το 2012 διετέλεσε βουλευτής Επικρατείας.
Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου
1935 στον Πύργο της Ηλείας
από πατέρα μανιάτικης
καταγωγής. Ο Αναστάσιος
Κα ζά κο ς ή τα ν δ η μ ό σ ι ο ς
υπάλληλος, αλλά εκδιώχθηκε
από την υπηρεσία του και
εξορίστηκε κατά τη διάρκεια
του Εμφυλίου Πολέμου. Από
το 1948 ο Κώστας Καζάκος
ζούσε με τη μητέρα και τα
τρία αδέλφια του στην Αθήνα,
όπου το 1952 τελείωσε το
ν υ χ τ ε ρ ι ν ό Γ υ μ ν ά σ ι ο σ το
Π α γ κ ρ ά τ ι ε ρ γ α ζό μ ε ν ο ς .
Όνειρό του ήταν να γίνει
φιλόλογος, αλλά δεν μπόρεσε
να εγγραφεί στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, επειδή δεν μπόρεσε
να προσκομίσει πιστοποιητικό
κοινωνικών φρονημάτων. Ο
πατέρας του ήταν αριστερός.
Έτσι, το 1953 γράφτηκε και
σπούδασε στη θρυλική κινημ α το γ ρ α φ ι κ ή σ χολ ή το υ
Λυκούργου Σταυράκου, με
δασκάλους μεταξύ άλλων τον
Γρηγόρη Γρηγορίου και τον
Κάρολο Κουν.
Ο Κάρολος Κουν εκτίμησε
το ταλέντο και τον πήρε μαζί
του στο Θέατρο Τέχνης.
Πρωτοεμφανίστηκε στο
θέατρο το 1957 στο έργο
του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Ο
κύκλος με την κιμωλία».
Έπαιξε σημαντικούς ρόλους
σε σπουδαία έργα συγγραφέων, όπως ο Ιάκωβος
Καμπανέλλης (στην «αυλή
των θαυμάτων»), ο ΖανΠολ Σατρ («Νεκροί χωρίς
τάφο»), ο Τενεσί Ουίλιαμς, (ο
«Γυάλινος Κόσμος»), αλλά
και σε έργα του Σοφοκλή
(όπως η «Αντιγόνη») και του
Αριστοφάνη (οι «Όρνιθες»)
στο Θέατρο Τέχνης και στους
θιάσους της Κυρίας Κατερίνας, του Αλέκου Αλεξανδράκη,
της Άννας Συνοδινού και της

Έλλης Λαμπέτη.
Η πρώτη του εμφάνιση
στο σινεμά ήταν το 1956 στη
σατιρική ταινία του Γρηγόρη
Γρηγορίου «Η αρπαγή της
Περσεφόνης», σε σενάριο
του Ιάκωβου Καμπανέλλη.
Ακολούθησαν ταινίες, όπως
«Το μπλόκο» του Άδωνι
Κύρου (το 1965), «Το παρελθόν μιας γυναίκας» (το 1968)
του Γιάννη Δαλιανίδη, «Η
λεωφόρος του μίσους» (το
1968) και «Πεθαίνω κάθε
ξημέρωμα» (1969) του Νίκου
Φώσκολου, «Μια γυναίκα
στην Αντίσταση» (το 1970)
του Ντίνου Δημόπουλου,
«Λυσιστράτη» (το 1972) του
Γιώργου Ζερβουλάκου, «Ιφιγένεια» (το 1977) του Μιχάλη
Κακογιάννη, «Ο άνθρωπος
με το γαρύφαλλο» (το 1980)
του Νίκου Τζήμα, «Ο δραπέτης» (1991) του Λευτέ-ρη
Ξανθόπουλου και άλλες.
Η ταινία-σταθμός στη
ζωή του – και τεράστια επιτυχία της εποχής – ήταν το
πολεμικό δράμα του Ντίνου
Δημόπουλου σε σενάριο
Νίκου Φώσκολου «Κοντσέρτο
για πολυβόλα» (το 1967),
όπου στα γυρίσματα γνώρισε, ερωτεύτηκε και τελικά
παντρεύτηκε την συμπρωταγωνίστρια του Τζένη
Καρέζη, με την οποία απέκτησε ένα γιο, τον γνωστό ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο.
Του στοίχισε πάρα πολύ ο
θάνατος της Τζένης Καρέζη
το 1992.
Η πρώτη κοινή εμφάνισή
τους ως θιασάρχες ήταν το
1968, με το ιστορικό έργο του
Γεωργίου Ρούσσου «Θεοδώρα η μεγάλη», που απετέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, μαζί με
τη θρυλική παράσταση «Το
μεγάλο μας τσίρκο» (το 1973).
Συμμετείχαν σε σειρά άλλες
κοινές εμφανίσεις με τελευταια
την παράσταση «Διαμάντια
και μπλουζ» (το 1990) της
Λούλας Αναγνωστάκη, που
ήταν και η τελευταία κοινή
τους εμφάνιση.
Στην τηλεόραση πρωτόπαιξε με την Τζένη Καρέζη
το 1973 στη σειρά «Μαρίνα
Αυγέρη», σε σενάριο της
Καρέζη, κι έπειτα στις σειρές
«Η μεγάλη περιπέτεια» (το

1976) και «Μαύρη χρυσαλλίδα» (το 1990) -και οι δύο
με την Τζένη Καρέζη- και
«Ο μεγάλος ξεσηκωμός» (το
1977) στο ρόλο του Οδυσσέα
Ανδρούτσου.
Μετά το θάνατο της Τζένης
Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος
πρωταγωνίστησε κυρίως σε
θεατρικές παραστάσεις, όπως
«Ο θάνατος του εμποράκου»
(το 1993) του Άρθουρ Μίλερ
και «Η όπερα της πεντάρας»
(το 1993) του Μπέρτολτ
Μπρεχτ, «Αντιγόνη» του
Σοφοκλή το 1995 κ.α. Το
2004 συμμετείχε στο σίριαλ
του Mega «Βέρα στο δεξί»,
από τις μεγάλες τηλεοπτικές
επιτυχίες της εποχής εκείνης.
Ο Κώστας Καζάκος πολιτικά είναι ενταγμένος στο
ΚΚΕ. Διετέλεσε πρόεδρος
της Πανελλήνιας Πολιτιστικής
Κίνησης, ενός καλλιτεχνικού
οργανισμού που προσέφερε
αξιόλογο πολιτιστικό έργο
από τα μέσα της δεκαετίας
του ‘70 έως και τις αρχές
της δεκαετίας του ’90. Στις
8 Νοεμβρίου 1999, σε μια
π ρ ωτ ότ υ π η πα ρ ά σ τα σ η ,
στην πλατεία Συντάγματος,
ήταν ο πρόεδρος του «Δικαστηρίου των Λαών» που
δίκασε για εγκλήματα πολέμου τον τότε πρόεδρο
των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον,
ο οποίος τότε επρόκειτο να
πραγματοποιήσει επίσημη
επίσκεψη στην Αθήνα. Από το
2007 έως το 2012 διετέλεσε
βουλευτής επικρατείας του
ΚΚΕ.
Από το 1997 ο Κώστας
Καζάκος είναι παντρεμένος με
την ηθοποιό Τζένη Κόλλια.

πλευρά του Μαρκόπουλου («Του
άνδρα του πολλά βαρύ» είναι ένα
χαρακτηριστικό τραγούδι που γνώρισε
μεγάλη επιτυχία με ερμηνευτή
τον Θέμη Ανδρεάδη). Μεγαλύτερη
επιτυχία γνώρισε το «Θα πάω στη
ζούγκλα με τον Ταρζάν» με ερμηνευτή
τον Θέμη Ανδρεάδη. Ήταν ένα
εύληπτο τραγούδι, με ξεκάθαρα όμως
αντιχουντικά μηνύματα.
Με τα τρία ολοκληρωμένα έργα
που παρουσίασε το 1974 («Θητεία»
σε στίχους Μάνου Ελευθερίου,
«Μετανάστες» σε στίχους Γιώργου
Σκούρτη και «Θεσσαλικός Κύκλος» σε
στίχους Κώστα Βίρβου) πληθαίνουν οι
αναφορές του στο λαϊκό τραγούδι, για
να φτάσει το 1976 με το «Οροπέδιο»

σε ποίηση Μιχάλη Κατσαρού, σε
μίξη όλων αυτών των επιδράσεων με
ένα ηλεκτρονικό άκουσμα. Από του
δίσκους αυτούς ξεχωρίζουν τραγούδια
όπως τα «Μιλώ για τα παιδιά μου»,
«Φάμπρικα», «Τα Λόγια Και Τα Χρόνια», «Μαλαματένια Λόγια», με ερμηνευτές τους Χαράλαμπο Γαργανουράκη (ανακάλυψη του συνθέτη μετά
τον Ν. Ξυλούρη), Λάκη Χαλκιά, Τάνια
Τσανακλίδου, Βίκυ Μοσχολιού, Παύλο
Σιδηρόπουλο και Λιζέτα Νικολάου.
Το 1976 συνέθεσε τη μουσική για
την τηλεοπτική σειρά του ΒΒC «Ποιος
πληρώνει τον βαρκάρη» («Who pays
the Ferryman?») που έκανε γνωστό
διεθνώς τον συνθέτη.
Το 1977 μελοποίησε τους «Ελεύθ ε ρ ο υ ς Π ολ ι ο ρ κ η μ έ ν ο υ ς » τ ο υ
Διονυσίου Σολωμού. Ένα χρόνο αργότερα θα συνεργαστεί με τον Γιώργο
Νταλάρα στο «Σεργιάνι στον κόσμο»,
έναν από τους πιο εμπορικούς
δίσκους του συνθέτη με τη μεγάλη
επιτυχία «Παραπονεμένα Λόγια».
Η απήχηση του Γιάννη Μαρκόπουλου κόπασε τα επόμενα χρόνια,
παρότι συνέχισε να κυκλοφορεί
αξιόλογους δίσκους: «Ορίζοντες»
(1981), «Σειρήνες», «Παράθυρο στη
Μεσόγειο» (1983), «Του σίδερου και
του νερού» (1984), «Ρεπορτάζ» κ.α.
Από το 1980 ο Γιάννης Μαρκόπουλος είναι νυμφευμένος με την
τραγουδίστρια Βασιλική Λαβίνα, με
την οποία έχει αποκτήσει μία κόρη,
την Ελένη. (Πηγή: Σαν σήμερα)

ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

Ενας πρωτοπόρος ρεμπέτης
Ρεμπέτης, από τους ακρογωνιαίους λίθους της λαϊκής
μουσικής. Γεννήθηκε στις 10
Μαϊου του 1905 στον συνοικισμό Σκαλί της Άνω Χώρας
της Σύρου από οικογένεια
καθολικών...
O Μάρκος ήταν ο πρώτος
από τα έξι παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαμβακάρη. Η οικογένειά του
ήταν φτωχή, έφερε όμως το
«μικρόβιο» της μουσικής. Ο
πατέρας του έπαιζε γκάιντα
και ο παππούς του έγραφε
τραγούδια.
Πριν καλά - καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος
αναγκάστηκε να διακόψει,
διότι πήραν τον πατέρα του
σ το σ τ ρ α τ ό , κα ι έ π ι α σ ε
δουλειά με τη μητέρα του
σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως
χασάπης, εφημεριδοπώλης,
οπωροπώλης, λούστρος, και
το 1917, σε ηλικία 12 ετών,
έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά,
εγκαταστάθηκε στα Ταμπούρια
κι έπιασε δουλειά ως γαιανθρακεργάτης. Δούλεψε ακόμα
ως λιμενεργάτης και ως
εκδορέας στα σφαγεία, ενώ
τα βράδια σύχναζε στους
τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε
για πρώτη φορά στη ζωή του
μπουζούκι. Εντυπωσιάστηκε
κα ι μ έ σ α σ ε ε λά χ ι σ το υ ς
μήνες έγινε ένας από τους
καλύτερους αυτοδίδακτους
μπουζουξήδες. Την περίοδο
αυτή έκανε και τον πρώτο
του γάμο με τη Ζιγκοάλα, την
οποία όπως έλεγε μίσησε στο
τέλος όσο καμία άλλη γυναίκα
στον κόσμο.
Το 1925 κατατάχθηκε στο
στρατό και όταν απολύθηκε
άρχισε να γράφει τα πρώτα
του τραγούδια. Έως το 1933
είχε γράψει πάνω από 50
τραγούδια και με την πιεστική
παρότρυνση του Σπύρου
Περιστέρη, o Μάρκος Βαμβ α κά ρ η ς γ ρ α μ μ ο φ ώ ν η σ ε
στην Odeon τον πρώτο δίσκο
με μπουζούκι στην Ελλάδα,
που από τη μία μεριά είχε το
«Καραντουζένι» (Έπρεπε να
‘ρχόσουνα μάγκα μες στον
τεκέ μας) και από την άλλη

μεριά το «Αράπ» (ένα σόλο
ζεϊμπέκικο).
Την επόμενη χρονιά ο
Μάρκος Βαμβακάρης δημιούργησε με τρεις φίλους του -τον
Γιώργο Μπάτη, τον Στράτο
Παγιουμτζή και τον Ανέστη
Δελιά- ένα πρωτοποριακό
για την εποχή μουσικό σχήμα
που ονομάστηκε «Η Τετράς
η ξακουστή του Πειραιώς».
Ο Μάρκος άνοιξε το δικό του
μαγαζί στα Άσπρα Χώματα.
Η αστυνομία, όμως, δεν του
έδωσε άδεια. Έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει και για
πρώτη φορά έπειτα από 20
χρόνια ταξίδεψε με τον Μπάτη
στη Σύρο. Έπαιξαν μαζί για
περίπου δύο μήνες σ’ ένα
μαγαζί της παραλίας και όταν
γύρισε στον Πειραιά έγραψε τη
Φραγκοσυριανή, ίσως το πιο
γνωστό τραγούδι του.
Η περίοδος λίγο πριν από
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
ήταν και η πιο παραγωγική.
Τα τραγούδια του έβγαιναν σε
δίσκους και ο Μάρκος έγινε
περιζήτητος. Αφού περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη,
στο Βόλο, στη Λάρισα, στα
Τρίκαλα και σε πολλές ακόμα
πόλεις, άρχισε εμφανίσεις
στον Βοτανικό, μαζί με τον
Γιάννη Παπαιωάννου, τον
Κώστα Καρίπη και τον Στέλιο
Κερομύτη.
Με την έναρξη του πολέμου, ο Βοτανικός έκλεισε
και ακολούθησαν δύσκολα
χρόνια. Το 1941 πέθανε ο
αδερφός του Λεονάρδος και
το 1942 η μητέρα του Ελπίδα.
Την εποχή εκείνη, έπειτα από
παρότρυνση της μεγάλης
του αδελφής, ο Μάρκος παντρεύτηκε με ορθόδοξο γάμο
τη δεύτερη σύζυγό του, τη
Βαγγελιώ. Για το γεγονός αυτό
αφορίστηκε από την καθολική
εκκλησία και μόλις το 1966 του
δόθηκε και πάλι η κοινωνία
των Καθολικών. Τα δύο πρώτα
παιδιά τους χάθηκαν πρόωρα.
Το 1944 η Βαγγελιώ γέννησε
τον Βασίλη και ακολούθησαν
άλλα δύο αγόρια, ο Στέλιος το
1947 και ο Δομένικος το 1949.
Μετά τον πόλεμο, ο Μάρκος Βαμβακάρης άρχισε να

β γ ά ζ ε ι ξα ν ά δ ί σ κο υ ς σ ε
διάφορες εταιρίες και όλοι
γίνονταν ανάρπαστοι. Το
1954 αρρώστησε με βαριά
αρθρίτιδα και σταμάτησε
να παίζει. Όταν θέλησε να
επιστρέψει στο πάλκο, όλοι
τον είχαν ξεχάσει. Η ελληνική
μ ο υ σ ι κ ή β ι ο μ η χα ν ί α το ν
θεωρούσε «ξεπερασμένο» και
δεν τον έπαιρνε κανένας σε
κάποιο μαγαζί.
Η κατάσταση άλλαξε δραματικά το 1960, όταν έπειτα
από πρωτοβουλία του Βασίλη
Τσ ι τ σ ά ν η , κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν
από την Columbia παλιά
και καινούρια τραγούδια του
Βαμβακάρη, τραγουδισμένα
από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, η Καίτη Γκρέι, η
Άντζελα Γκρέκα, ο Στράτος
Διονυσίου, κ.ά. Το εγχείρημα
σημείωσε τεράστια επιτυχία
και ο Μάρκος είχε την ευκαιρία
να ξαναδουλέψει στα λαϊκά
πάλκα, αλλά και να δώσει
συναυλίες σε πρωτόγνωρους
για τους ρεμπέτες χώρους.
Το 1966 έκανε την εμφάνισή
του σε μπουάτ στην Πλάκα,
ενώ ακολούθησε η συναυλία
στο θέατρο «Κεντρικόν» το
χειμώνα της ίδιας χρονιάς
και στη συνέχεια πολλές
εμφανίσεις στην Αθήνα και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Στις 8 Φεβρουαρίου του
1972, ο Μάρκος Βαμβακάρης
πέρασε στην ιστορία, αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη.

Iστορικά Γεγονότα
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Το όραμα του Ρήγα Βελεστινλή για την «Ελληνική Δημοκρατία»

Στις 11/24 Ιουνίου του 1798,
αργά το βράδυ, οκτώ Έλληνες που
κρατούνταν φυλακισμένοι στο κάστρο
Neboisa του Βελιγραδίου βρήκαν
μαρτυρικό θάνατο στα κελιά τους διά
της μεθόδου του στραγγαλισμού.
Του Μιχάλη Μιχαήλ
Ιστορικός - Kύπρος
Η τα ν ο Ρ ή γ α ς Β ε λ ε σ τ ι ν λ ή ς
(Φεραίος), από το θεσσαλικό χωριό
Βελεστίνο [1] , ετών 40, ο Ευστράτιος
Αργέντης, έμπορος από τη Χίο,
ετών 31, ο Δημήτριος Νικολίδης,
γιατρός από τα Ιωάννινα, ετών 32,
ο Αντώνιος Κορωνιός έμπορος
και λόγιος από τη Χίο, ετών 27,
ο Ιωάννης Καρατζάς, λόγιος από
τη Λευκωσία της Κύπρου ετών 31,
ο Θεοχάρης Γεωργίου Τουρούτζιας,
έμπορος από τη Σιάτιστα, ετών 22,
ο Ιωάννης Εμμανουήλ, φοιτητής
ιατρικής, απ’ την Καστοριά, ετών
24 και ο αδελφός του Παναγιώτης
Εμμανουήλ, υπάλληλος του Αργέντη,
ετών 22 [2] . Τα πτώματα των νεκρών
ρίχτηκαν στον Σάβα, παραπόταμο του
Δούναβη, που τώρα χωρίζει το παλιό
από το νέο Βελιγράδι.
Λίγες ημέρες αργότερα, στις
17/30 Ιουνίου 1798, ο Αυστριακός
συνταγματάρχης Schertz, με μια
σύντομη αναφορά του από το
Σέμλινο, προς το υπουργείο Στρατιωτικών στη Βιέννη, έδωσε όλα τα
στοιχεία του στυγερού εγκλήματος:
«Ο Καϊμακάμης [3] – έγραφε ο
Schertz [4] – έλαβε την παρελθούσαν
εβδομάδα εκ Κωνσταντινουπόλεως
φιρμάνιον, καθ’ ο εν μεγίστη μυστικότητι την τρίτην μετά την άφιξιν του
φιρμανίου ημέραν διέταξε νύκτωρ τον
στραγγαλισμόν πάντων των οκτώ
καθειργμένων Ελλήνων, μετά δε την
τέλεσιν της πράξεως ενήργησε να
διαδοθή, ότι είχον αποδράσει άπαντες
εκ της φυλακής, και δη έστειλεν
άνδρας προς δήθεν καταδίωξιν αυτών
κατά τας λεωφόρους».
Η είδηση του θανάτου του Ρήγα
και των συντρόφων του συγκλόνισε
λαούς και προσωπικότητες απ’
άκρου εις άκρον της βαλκανικής
χερσονήσου, ιδιαίτερα δε όσους
προσέβλεπαν στις επαναστατικές
ιδέες της εποχής και στους ανθρώπους που τις υπηρετούσαν.
Το Σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα (1797)
Στο επίκεντρο της συνταγματικής
πρότασης του Ρήγα βρίσκεται η
εγκαθίδρυση ενός ενιαίου κράτους,
ενός κράτους με συγκεντρωτικό
χαρακτήρα. Η πολιτεία αυτή θα
χαρακτηριζόταν από πολυφωνία

IOYNΙÏÓ

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
áðåñ-ãßá 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

αποτελώντας ένα πολυεθνικό κράτος.
1. Χειρόγραφο Του Ρήγα Βελεστινλή Με Τίτλο Ελευθερία Ισότης
Αδελφότης.
Στο επίκεντρο της συνταγματικής
πρότασης του Ρήγα βρίσκεται η
εγκαθίδρυση ενός ενιαίου κράτους,
ενός κράτους με συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Η πολιτεία αυτή θα χαρακτηριζόταν από πολυφωνία αποτελώντας ένα πολυεθνικό κράτος.
Το ιδεατό αυτό κρατικό μόρφωμα,
δεν αποτελούσε ένα πρόγραμμα
διαβαλκανικής ομοσπονδίας. Σε κάθε
περίπτωση, η πολιτεία του Ρήγα ήταν
η «Ελληνική Δημοκρατία», δηλαδή
ένα κράτος ελληνικό.
Στον πυρήνα της συνταγματικής
ιδεολογίας του Ρήγα Βελεστινλή
βρίσκεται η δημοκρατική αρχή και
ειδικότερα, η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Ο δημοκρατικός χαρακτήρας του
πολιτεύματος επιβεβαιώνεται από την
αρχή της πολιτικής ισότητας.
Η τελευταία εκφράζεται με την ίση
συμμετοχή όλων των πολιτών στην
άσκηση της νομοθετικής εξουσίας
και στην εκλογή των βουλευτώναντιπροσώπων του Έθνους, το ίσο
παθητικό εκλογικό δικαίωμα και την
αξιοκρατική ανάδειξη στα δημόσια
αξιώματα.
Η πολιτική συμμετοχή διευρύνεται
με την καθιέρωση της καθολικής
ψηφοφορίας (του άρρενος πάντοτε
πληθυσμού). Τα μέλη του Νομοθετικού Σώματος εκλέγονταν για
ενιαύσια θητεία και ήταν υπόλογα
απέναντι στους εκλογείς τους.
Παράλληλα και συνδυαστικά με
την Εθνική Αντιπροσωπεία προβλέπεται η λειτουργία Λαϊκών Συνελεύσεων σε α’ βαθμό και σε τοπικό
επίπεδο. Προϋπόθεση της ισχύος
των νόμων αποτελούσε η λαϊκή
επικύρωσή τους, η παροχή «συγκατάθεσης» εκ μέρους όλου του λαού.
Στην κυριαρχική αρμοδιότητα του
λαού υπάγονται ακόμη τα θέματα
που ανάγονται στην αναθεώρηση του
Συντάγματος.
Η εκτελεστική εξουσία ασκούνταν
από ένα πενταμελές διευθυντήριο.
Αυτό το ανώτατο συλλογικό όργανο
της εκτελεστικής λειτουργίας διέθετε αυστηρά περιορισμένες αρμοδιότητες, οι οποίες τελούσαν σε
σχέση εξάρτησης από το Νομοθετικό
Σώμα. Το τελευταίο ήταν με τη
σειρά του άμεσα εξαρτημένο από
το Εκλογικό Σώμα (Λαό-Έθνος) με
δεδομένο και το ενιαύσιο της θητείας
των εκλεγμένων αντιπροσώπων του
Έθνους.

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».
1971: ÊáôáóêåõÜæåôáé óôç
ÓïâéåôéêÞ 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.
1 9 4 2 . Óôéò 14 Éïýíç, óôç
íáõìá÷ßá ôïõ ÌéíôãïõÝé ïé Áìåñéêáíïß êáôáóôñÝöïõí ôïí
éáðùíéêü óôüëï (ìáæß êáé ôñßá
áåñïðëáíïöüñá) êáé áðïôñÝðïõí
ôçí áðüâáóç óôçí Áõóôñáëßá.
1878. Στις 15 Ιουνίου, Βρετανικά
στρατεύματα αποβιβάζονται στην
Κύπρο και καταλαμβάνουν το
νησί, μετά τη συμφωνία με τους
Οθωμανούς που την κατείχαν από
το 1530.
1943. Η ΚΕ του ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό

Στο Σύνταγμα της «Ελληνικής
Δημοκρατίας» διαλαμβάνονται ακόμη
– για πρώτη φορά στην ελληνική
συνταγματική ιστορία – ρυθμίσεις
που αφορούν στην άσκηση της
εξωτερικής πολιτικής του Κράτους,
τη διαχείριση των διεθνών σχέσεων
και τη διεθνή εκπροσώπηση της
χώρας. Ο δημοκρατικός χαρακτήρας
του πολιτεύματος υπογραμμίζεται
με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο
με την αναγνώριση του δικαιώματος
αντίστασης, σε περίπτωση που η
εξουσία εκτρέπεται στην τυραννία.
Το συνταγματικό πρότυπο του
Ρήγα Βελεστινλή εμπλουτίζεται με
θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, όπως
είναι το δημοψήφισμα, η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία και το αιρετό των
δικαστικών λειτουργών.
Η παρατηρούμενη απόκλιση από
τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς της
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας
γίνεται προκειμένου να ενισχυθεί
ο συμμετοχικός χαρακτήρας των
πολιτικών διαδικασιών.

Θεμελιώδη δικαιώματα και
ελευθερίες

Ο φιλελεύθερος χαρακτήρας του
πολιτεύματος κατοπτρίζεται στις
ρυθμίσεις για την άσκηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Τα θεμελιώδη
δικαιώματα στο Σύνταγμα του Ρήγα
Βελεστινλή εμφανίζονται υπό τον τίτλο
«Δίκαια του Ανθρώπου» (και όχι του
Πολίτη), μία ορολογία που εύγλωττα
παραπέμπει στη θεωρία του φυσικού
δικαίου.
Το Σύνταγμα του Ρήγα Βελεστινλή
περιλαμβάνει τον κλασικό κατάλογο
των ατομικών δικαιωμάτων
αμυντικού χαρακτήρα: προσωπική
ελευθερία και ασφάλεια, ισότητα,
ατομική ιδιοκτησία, θρησκευτική
ελευθερία, ελευθερία της έκφρασης.
Περιλαμβάνονται ακόμη ατομικά
δικαιώματα συλλογικής δράσης, όπως
το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.
Ο Ρήγας Βελεστινλής προχωρεί
όμως παραπέρα προβαίνοντας
στην αναγνώριση και κοινωνικών
δικαιωμάτων, όπως η εργασία, η
κοινωνική πρόνοια και η εκπαίδευση
(η τελευταία και για τα δύο φύλα).
Οι επιδράσεις της συνταγματικής
σκέψης του Ρήγα Βελεστινλή
Η συνταγματική σκέψη του
Ρήγα Βελεστινλή άσκησε ουσιώδη
επίδραση στη διαμόρφωση της
σκέψης και άλλων εκπροσώπων
του Νέο ελληνικού Διαφωτισμού,
όπως ο Αδαμάντιος Κοραής και ο
ανώνυμος συγγραφέας της Ελληνικής

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

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. O 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 óôï
öáíïóôÜôç ôùí ÔñéêÜëùí.
1976. Στις 16 Ιουνίου, η Εξέγερση του Σοβέτο. Μία ειρηνική
διαδήλωση 15.000 φοιτητών
στο Σοβέτο της Νοτίου Αφρικής
προκαλεί την αντίδραση του
καθεστώτος του Απαρτχάιντ.
Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με
αποτέλεσμα να σκοτωθούν 200
νέοι διαδηλωτές.
1963. Στις 16 Ιουνπιου, η
σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα
γίνεται η πρώτη γυναίκα που

Νομαρχίας (1807).
Ο απόηχος της συνταγματικής
πρότασης Ρήγα Βελεστινλή καταγράφεται ακόμη στις πηγές της
πρώιμης συνταγματικής πολιτείας
των επαναστατημένων Ελλήνων.
Ο συνταγματικός ιδεαλισμός του
ανιχνεύεται στις ρυθμίσεις των
εθνικών Συνταγμάτων του Αγώνα της
Ανεξαρτησίας, ενώ οι απόψεις του
για την οργάνωση της πολιτείας δεν
απουσιάζουν ούτε και από αυτά τα
τοπικά πολιτεύματα.
Η επίδραση της συνταγματικής
σκέψης του Ρήγα Βελεστινλή, στη
συγκυρία της εθνικής παλιγγενεσίας,
άρχισε να υποχωρεί, όταν άρχισε
να υποχωρεί η φιλελεύθερη και
δημοκρατική συνταγματική ιδεολογία
του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.
Περαιτέρω, το πρόσωπο του
Ρήγα Βελεστινλή περιβλήθηκε με την
αχλή του θρύλου, με αποτέλεσμα
να προβληθούν περισσότερο στη
συλλογική μνήμη άλλα έργα του
μεγάλου εθνεγέρτη, όπως ο Θούριος
ή η Χάρτα και να συσκοτισθεί η
συνταγματική σκέψη του.
Παράλληλα, η διαρκής κίνηση
το υ β α λ κα ν ι κο ύ γ ε ωπολ ι τ ι κο ύ
εκκρεμούς ανάμεσα στην πολιτική
ολο κ λ ή ρ ω σ η κα ι το ν πολ ι τ ι κό
κατακερματισμό καταδεικνύει ότι η
συνταγματική και πολιτική πρόταση
του Ρήγα Βελεστινλή εξακολουθεί
να διατηρεί, στη συγκυρία της
μεταψυχροπολεμικής εποχής, το
διαχρονικό χαρακτήρα της [5].

Η Εκκλησία εναντίον του Ρήγα

Η έντονη επαναστατική δραστηριότητα του Ρήγα και της ομάδας
του προκάλεσε την έχθρα του
Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης και
του ίδιου του Πατριάρχη.
Το Σύνταγμα του Ρήγα κυκλοφόρησε το 1797 στα Βαλκάνια και πρόβαλλε ένα τύπο άμεσης δημοκρατίας
που στηριζόταν στις αντιλήψεις του
Γάλλου Διαφωτιστή Ρουσό.
Είναι σημαντικό το ότι στο
Σύνταγμα δεν υπήρχε καμία αναφορά
σε επίσημη θρησκεία, δεν υπήρχε
ούτε λέξης για χριστιανισμό και
ορθοδοξία!
«Η Ελληνική Δημοκρατία (…) δεν
θεωρεί τας διαφοράς των λατρειών
με εχθρικόν μάτι» και «Ο αυτοκράτωρ
λαός είναι όλοι οι κάτοικοι του
βασιλείου τούτου, χωρίς εξαίρεσιν
θρησκείας και διαλέκτου, Έλληνες,
Βούλγαροι, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμένηδες, Τούρκοι και κάθε άλλο είδος
γενεάς», γράφει σε ένα σημείο το
Σύνταγμα.

ταξιδεύει στο διάστημα.
1963. Óôéò 16 Éïýíç, êÜôù áðü
ôï âÜñïò ôçò êáôáêñáõãÞò
ðïõ äç-ìéïýñãçóå 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
Äåý-ôåñïò 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

Αυτό απαντά σε πολλά απ’ όσα
λέγονται από πλευράς κυρίως των
εθνικιστικών κύκλων.
Οι στόχοι και τα γραπτά του
Ρ ή γ α σ υ ν ά ν τ η σ α ν τ η ν έ ν το ν η
αντίδραση του επίσημου χριστιανικού
Ορθόδοξου εκκλησιαστικού μηχανισμού, ο οποίος ήταν ταγμένος
στην υπηρεσία της οθωμανικής
εξουσίας και ουσιαστικά αποτελούσε
εξάρτημα της εξουσίας αυτής. Και
δεν είναι τυχαίο ότι το Πατριαρχείο
Κωνσταντινούπολης εξέδωσε αφοριστήρια εναντίον κάθε επαναστατικής
δραστηριότητας.
Το έτος 1798, ο πατριάρχης
Γρηγόριος Ε’, αργότερα θύμα ο ίδιος
της οθωμανικής εξουσίας, αλλά τότε
ακόμα υπερασπιστής και εγγυητής
της υποταγής των ραγιάδων στους
Οθωμανούς, με εγκύκλιό του προς
τους ορθοδόξους αρχιερείς εφιστά
την προσοχή για τον «κίνδυνο» από
την κυκλοφορία του «Συντάγματος
του Ρήγα».
Γ ρ ά φ ε ι σ το πο ί μ ν ι ο ότ ι ν α
επαγρυπνεί σε όλα τα μέρη και «με
ακριβείς ερεύνας και εξετάσεις, όταν
εμφανισθή τοιούτον σύνταγμα, ως
άνωθεν, εις τύπον ή χειρόγραφον, να
συνάξης πάντα τα διασπειρόμενα, και
να τα εξαποστέλλης εις ημάς».
Καλεί μάλιστα τον κόσμο να
μη αμελήσει «εις την τοιαύτην ποιμαντικήν και άγρυπνόν σου ταύτην
αρχιερατικήν επιστασίαν», διότι αν
αμελήσει, αποδεικνύει τον εαυτό
του «ανίκανον, και του ποιμαντικού
χρέους ελλειπέστατον και αγρήγορον,
και εκ τούτου υποπίπτει εις
ανυποληψίαν και ποινήν παρά Θεού
και της εκκλησίας εξ αποφάσεως» .

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 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.
1815. Στις 18 Ιουνίου, η Μάχη του
Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις
Βρετανών και Πρώσων, υπό τους
στρατηγούς Ουέλινγκτον και
Μπλίχερ αντίστοιχα, συντρίβουν
τις γαλλικές δυνάμεις, των
οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας
Ναπολέων Βοναπάρτης.
1951. Στις 19 Ιουνιου, πεθαίνει ο
Άγγελος Σικελιανός. Από τους
μείζονες έλληνες ποιητές. Το
έργο του διακρίνεται από έντονο
λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό
πλούτο.
1978. Στις 20 Ιουνιου, Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους
6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ,
πλήττει τη Θεσσαλονίκη. 35
νεκροί ο απολογισμός.
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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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΩΝ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Με μεγαλοπρέπεια γιόρτασε η
Κοινότητα την μνήμη των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στον
ομώνυμο Κοινοτικό Ιερό Ναό στο
Γκούντγουντ το Σάββατο 21 Μαΐου
2022.
Επίσημοι καλεσμένοι και δεκάδες
πιστοί προσήλθαν στον Ι. Ναό για
να συμμετάσχουν στις εορταστικές
εκδηλώσεις οι οποίες κορυφώθηκαν
το πρωί του Σαββάτου με την Μεγάλη
Πανηγυρική δοξολογία.
Παραμονή της εορτής τελέστηκε
Πανηγυρικός Εσπερινός υπό του
ιερού κλήρου της Κοινότητας και
συμμετοχή αρκετών πιστών καθώς και
μελών του Διοικητικού και Εποπτικού
Συμβουλίου της Κοινότητας.
Το Σάββατο το πρωί πολλοί ομογενείς προσήλθαν στον εορτάζοντα
ιερό ναό για να παρακολουθήσουν
την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και
την περιφορά της ιερής εικόνας γύρω

από το ναό, παρουσία στελεχών της
Διοίκησης της Κοινότητας.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας οι πιστοί παρέμειναν για να
απολαύσουν το γνωστό πανηγύρι
στο πίσω μέρος του ναού με τους
νόστιμους μεζές και τους υπέροχους
λουκουμάδες της Φιλοπτώχου.
Η συμμετοχή του κόσμου στο
πανηγύρι ήταν ικανοποιητική δεδομένου ότι ακόμα η πανδημία έχει
προκαλεί αναταράξεις στην καθημερινότητα.
Παρόλα αυτά το πανηγύρι συνεχίστηκε μέσα στο απόγευμα, σφραγίζοντας την επιτυχία του για ακόμη
μια χρονιά.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενική Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ANΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γεύματα των Φιλοπτώχων

Το γραφείο της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας
επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι το
επόμενο Γεύμα της Φιλοπτώχου του
Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου, Croydon, θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουνίου
2022 στην αίθουσα του Ιερού Ναού, 1Α
William Street, Croydon.
Επίσης, τo επόμενο Γεύμα της
Φιλοπτώχου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου,
Thebarton, θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 στην αίθουσα
του Ιερού Ναού, 71 George Street,
Thebarton.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από
την Ελληνική Κοινότητα σε συνεργασία

με τις Φιλόπτωχες Αδελφότητες των
Ιερών Ναών και οι αξιότιμες κυρίες των
Φιλοπτώχων είναι υπεύθυνες για τη
διοργάνωση των Γευμάτων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καφεδάκι, καλεσμένους ομιλητές, μεσημεριανό γεύμα, διάφορες δραστηριότητες
και υπόσχεται ένα φιλικό και ευχάριστο
πρωινό.
Διάρκεια προγράμματος: 10.00 π.μ.
– 1.00 μ.μ.
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας
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Τελευταίος αποχαιρετισμός
στον Πρόεδρο Βασίλη Γκόνη

Στην τελευταία του κατοικία συνόδεψε
μέσα σε ένα ιδιαίτερα βαθύ κλίμα πένθους
η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου
Αυστραλίας τον Πρόεδρο της, Βασίλειο
Γκόνη, την Πέμπτη 12 Μαΐου.
Εκατοντάδες ομογενείς, μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και φίλοι της
Κοινότητας, μέλη της πολιτικής ηγεσίας
της Νότιας Αυστραλίας και εκπρόσωποι
τοπικών Ελληνικών Συλλόγων κατέκλυσαν
τον Καθεδρικό Ναό Παμμεγίστων
Ταξιαρχών για να πουν το ύστατο
χαίρε στον άνθρωπο που ηγήθηκε της
Κοινότητας για 8 ολόκληρα χρόνια.
Την εξόδιο ακολουθία, με τη συμμετοχή σύσσωμου του Κοινοτικού κλήρου,
παρακολούθησαν ο Πολιτειακός Πρωθυπουργός κ. Πήτερ Μαλιναύσκας, ο
Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ.
Αναστάσιος Κουτσαντώνης, η κα. Αντρια
Μάικολς, Υπουργός Μικροεπιχειρήσεων,
Καταναλωτών και Καλών Τεχνών, ο
Φιλελευθερος Βουλευτής Morphett Στήβεν
Πάτερσον, η κα Τζινγκ Λη, Μέλος του
Νομοθετικού Συμβουλίου, ο κ. Στάθης
Γεωργανάς, Ομοσπονδιακός Βουλευτής
Περιφέρειας Αδελαΐδας, η κα Αντριάνα
Χριστοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής
Πολυπολιτισμικότητας Ν.Α. ο κ. Μάηκλ
Κόξον, Δήμαρχος του Γουέστ Τόρρενς, η
Δήμαρχος Charles Sturt Αντζελα Εβανς,
ο κ. Φρανκ Πανγκάλλο και η κα. Κόνι
Μπονάρος από το πολιτικό κόμμα SA
Best και ο Αντιπρόεδρος της Κυπριακής
Κοινότητας Ν.Α. Μηνάς Λουκά.
Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του
Χριστίνα και τα δυο του παιδιά Παναγιώτης και Παναγιώτα που δεν μπορούσαν να
πιστέψουν ότι ο αγαπημένος τους σύζυγος και πατέρας δεν ήταν πια μαζί τους.

Τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό του ναού, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα
βαρύ ενώ δεκάδες στεφάνια κάλυψαν τη
σορό του εκλιπόντος.
Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια του
Παναγιώτη, γιού του αείμνηστου Βασίλη
Γκόνη ο οποίος χαρακτήρισε τον πατέρα
του ως «ήρωά του» και που δεν θα μπορεί
ποτέ να ξαναδεί.
Ακολούθησαν επικήδειες ομιλίες και
μηνύματα και από άλλα μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος αλλά και από
εκπροσώπους συλλόγων που είχαν στενή
επαφή και συνεργασία μαζί πριν αλλά και
κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Συλλυπητήρια μηνύματα, εστάλησαν
στην Ελληνική Κοινότητα Αδελαϊδας
από τις αδελφές Κοινότητες Σύδνεϋ
και ΝΝΟ, Νιούκαστλ ΝΝΟ και Σαντ
Αλμπανς Βικτωρίας καθώς επίσης από
την Υπουργό Πολυπολιτισμού της Νότιας
Αυστραλίας Zoe Bettison, τον Γενικό
Γραμματά Απόδημου Ελληνισμού Ιωάννη
Χρυσουλάκη, τον Ελλήνα Πρόξενο Γεώργιο Ψιάχα, τη βουλευτή Τζέην Στίνσον και τον
πρώην γερουσιαστή Τζούλιαν Στεφάνι.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας εκφράζει για ακόμα
μια φορά τα ειλικρινή και θερμά της
συλλυπητήρια στην οικογένεια του αείμνηστου Βασίλη Γκόνη
Για τον οργανισμό μας, η απώλεια του
είναι μεγάλη και το κενό που αφήνει είναι
τεράστιο.
Βασίλη θα ζεις για πάντα στις καρδιές
μας.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α
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 για τον μήνα Ιούνιο
2022:
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 στις 10.30 με
14.30: Τραπέζι της Αγάπης Salisbury στην
αίθουσα του North Football Club, 39-41
Bagster Road, Salisbury Downs.
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022: Τραπέζι της
Αγάπης «Mitcham» στις 09.30 με 13.30:
Mitcham Community Centre, 242 Belair
Road, Lower Mitcham.
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 στις 09.30 με
13.30: Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»,
στο Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton Road
γωνία, Camden Park.
Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 στις 10.30
με 14.30: Τραπέζι της Αγάπης Salisbury
στην αίθουσα του North Football Club,
39-41 Bagster Road, Salisbury Downs. Καλεσμένη ομιλήτρια Amy Bruce (Adult
Safeguarding Practitioner)
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 στις 09.30 με
13.30: Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
Mitcham Community Centre, 242 Belair

Road, Lower Mitcham.
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 στις 09.30 με
13.30: Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»,
στο Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton Road
γωνία, Camden Park
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στις 10.30 με
14.30: Τραπέζι της Αγάπης Salisbury στην
αίθουσα του North Football Club, 39-41
Bagster Road, Salisbury Downs.
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 στις 09.30 με
13.30: Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
Mitcham Community Centre, 242 Belair
Road, Lower Mitcham.
Σε περίπτωση που δεν αισθάνεσθε
καλά ή έχετε συμπτώματα παρόμοια με
αυτά της γρίπης, δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στα τραπέζια. Εάν παρευρεθείτε
και το προσωπικό μας παρατηρήσει ότι
δεν αισθάνεσθε καλά, θα σας ζητηθεί να
επιστρέψετε στο σπίτι σας.
Για περισσσότερες πληροφορίες ή
διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με
το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών
στο τηλέφωνο 7088 0500.
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Aυστραλίας

Σύμφωνα με το έθιμο, όλες οι εκκλησίες της Ελληνικής Κοινότητας προσέφερεν ανθοδέσμες
στη γιορτή της μητέρας, στη νεώτερη, τη γηραιότερη και την πολυτεκνότερη. Η φωτογραφία
από την Κοίμηση της Θεοτόκου. Τις ανθοδέσμες προετοίμασαν οι κυρίες της Φιλοπτώχου και
τις παρέδωσε ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Μάρκος, στις κυρίες Κωνσταντίνα, Ηβόν και Μαρία.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑΚΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
και η Παν-Ικαριακή Αδελφότητα
Νότιας Αυσ τραλίας θα ήθελαν
να σας ενημερώσουν ότι η προγραμματισμένη διάλεξη του
υποψηφίου για Διδακτορικό κ. Γιάννη
Κάρτλητζ με θέμα την Ικαριακή
Μετανάστευση, αναβάλλεται και θα
πραγματοποιηθεί εκ νέου στο άμεσο
μέλλον.

Η διάλεξη ήταν προγραμματισμένη για τις 29 Μαΐου, στην
αίθουσα της Παν-Ικαριακής Αδελφότητας.
Λεπτομέρειες για τη νέα ημερομηνία θα ανακοινωθούν σύντομα.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Ν.Α.
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές.

Το εκκλησίασμα του Κοινοτικού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood,
παρακολουθεί την πανηγυρική θεία λειτουργία την ημέρα της γιορτής, 21 Μαϊου

Εκκίνηση από το εσωτερικό του ναού για την περιφορά της εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Goodwood με τη συμμετοχή σύσσωμου του ιερού κοινοτικού κλήρου

ΜΗΝ παρευρεθείτε στην εκκλησία εάν
έχετε συμπτώματα πυρετού, πονόλαιμου
ή γρίπης.
Εάν έχετε τέτοια συμπτώματα, βεβαιωθείτε
ότι έχετε δοκιμαστεί για το COVID-19.
Οι αριθμοί των ανθρώπων που θα
παρευρίσκονται σε Θείες Λειτουργίες,
σε Κηδείες, Γάμους και βαπτίσεις, θα
ανακοινώνονται με βάση τις τρέχουσες
οδηγίες της Κυβέρνησης και μέχρι να
υπάρχει διαφορετική ενημέρωση από
αυτήν. Η ενημέρωση των αδελφών
ε ν Κ υ ρ ί ω θ α γ ί ν ε τα ι μ ε σ υ ν ε χ ε ί ς
ανακοινώσεις από τα ραδιόφωνα και την
Κοινότητά μας.
Μπορείτε να προσευχηθείτε από το
σπίτι και να μοιραστείτε αυτές τις
Εκκλησιαστικές Θείες Λειτουργίες /
Ακολουθίες με απλό συντονισμό σε αυτές,
που μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο
(internet) και συγκεκριμένα από την
ιστοσελίδα
-https://www.youtube.com/channel/
UChtkRwfMQ1SRhZfENour9iw/live η θα
ακούσετε στο Radio Doriforos on 152.125
MHz or http://www.doriforos.com.au/
1η ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00 – 10.00 πμ.:
Απόδοσις της εορτής του Πάσχα. Όρθρος
και Θεία Λειτουργία.
2α ΠΕΜΠΤΗ 08.00 – 10.00 πμ.: Η
Ανάληψις του Κυρίου και Θεού και
Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όρθρος
και Θεία Λειτουργία.
5η ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.00 πμ.: Κυριακή
Ζ΄ από του Πάσχα. Των αγίων 318
θεοφόρων πατέρων της Α΄ Οικουμενικής
Συνόδου. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
11η ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 – 10.30 πμ.:
Σαββάτο προ της Πεντηκοστής.
(ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ). Μνεία πάντων
των απ’ αιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς
Χριστιανών. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον
Εστίν». Όρθρος και Θεία Λειτουργία και εν
συνεχεία Ιερόν Τρισάγιον.

Περιφορά της εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood στο δρόμο γύρω από
το ναό στις 21 Μαιου

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

12η ΚΥΡΙΑΚΗ 07.30 – 11.00 πμ.:
Κυριακή Η΄ από του Πάσχα. Η ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Όρθρος και Θεία
Λειτουργία και εν συνεχεία ο Μέγας
εσπερινός της Γονυκλισίας.

13η ΔΕΥΤΕΡΑ 08.00 – 10.00 πμ.:
Δευτέρα μετά της Πεντηκοστήν. ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Όρθρος και Θεία
Λειτουργία.
19η ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.00 πμ. :
Κυριακή Α΄ Ματθαίου. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΠΑΝΤΩΝ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
24η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00 – 10.00 πμ.: Το
γενέθλιον του προδρόμου και βαπτιστού
Ιωάννου Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
26η ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.00 πμ.:
Κυριακή Β΄ Ματθαίου. Δαυίδ οσίου του εν
Θεσσαλονίκη. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
29η ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00 – 10.00 πμ.:
Πέτρου και Παύλου των πανευφήμων και
πρωτοκορυφαίων αποστόλων. Όρθρος
και Θεία Λειτουργία.
30η ΠΕΜΠΤΗ 08.00 – 10.00 πμ.:
Σύναξις των αγίων ενδόξων 12
αποστόλων Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
1η ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Κοσμά και
Δ α μ ι α ν ο ύ τω ν Αν α ρ γ ύ ρ ω ν τω ν ε ν
Ρώμη. Πανηγυρίζει το Ιερό παρεκκλήσιο
των αγίων Αναργύρων στο Ελληνικό
Γηροκομείο – Γηριατρείο του Ρίντλετον.
Π Ε Μ Π Τ Η Π Α ΡΑ Μ Ο Ν Η Ε Σ Π Ε ΡΑ
30η Ιουνίου 06.00 – 07.00 μμ. Μέγας
πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας.
Θ΄ ακολουθήσει ακολουθία του µικρού
Αγιασµού.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΑ 09.00 –
11.30 πμ : Όρθρος και Θ. Λειτουργία µεθ’
αρτοκλασίας. Θ΄ ακολουθήσει Λιτάνευσις
της Ιεράς Εικόνας τη συµµετοχή του Ιερού
κλήρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Στον ιερό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου
στο Κρόυντον ο Όρθρος και η Θεία
Λειτουργία της Κυριακής τελείται 08.30
μέχρι 11.30 πμ.
Εκ του Γραφείου της Πρωτοσυγκελίας
AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC
GREEK ORTHODOX CHURCH OF
AMERICA & AUSTRALIA & GREEK
ORTHODOX COMMUNITY OF S.A.

ΕΛΑΜΨΕ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ Ν.Α.
“Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ”
ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Την απόλυτη μουσική εμπειρία χάρισε
εκ νέου σε εκατοντάδες ομογενείς και μη ο
αγαπημένος καλλιτέχνης Δημήτρης Μπάσης
την Παρασκευή 20 Μαΐου στην Μουσική
Αίθουσα του Δημαρχείου Αδελαΐδας.
Ο διάσημος τραγουδιστής επέστρεψε
στην Αυστραλία σε νέα περιοδεία, στα
πλαίσια του αφιερώματος στο έργο και τη
ζωή του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη
Μίκη Θεοδωράκη ο οποίος έφυγε από τη
ζωή την περασμένη χρονιά.
H συναυλία που τιτλοφορήθηκε «
Τραγούδι του νεκρού αδελφού και οι μεγάλες
επιτυχίες» πλαισιώθηκε με πολυαγαπημένα
τραγούδια τα οποία εκτέλεσε συμφωνική
ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου
George Ellis και που ερμήνευσε μέσα από
το μοναδικό ηχόχρωμα της φωνής του ο
μεγάλος τραγουδιστής.
Ταυτόχρονα δεν παρέλειψε να αναφερθεί
και στον πρόσφατο θάνατο του Προέδρου
της Κοινότητας Βασίλη Γκόνη λέγοντας
πως ήταν τιμή του που γνώρισε ένα τόσο
χαρισματικό άνθρωπο με τόσο ζήλο για το
καλό και την πρόοδο της Κοινότητας.
Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Κώστας Παπακωνστίνου είπε, «για
άλλη μια φορά η φωνή και η παρουσίαση
του Δημήτρη Μπάση μας εντυπωσίασε και
μας ταξίδεψε στην Ελλάδα, φέρνοντας στη
μνήμη μας τον τεράστιο Μίκη Θεοδωράκη.»

«Η συναυλία, αποτελεί επίσης παράδειγμα της αφοσίωσης μας, τόσο προς
τη δική μας Κοινότητα όσο και προς την
πολυπολιτισμικότητα στην Πολιτεία μας.
«Ο Δημήτρης Μπάσης και οι περιοδείες
του υπήρξαν ανέκαθεν επιτυχείς σε όλες
τις πολιτείες της Αυστραλίας και ευχαριστώ όλες τις Ελληνικές Κοινότητες που
συνεργάστηκαν στενά για να το καταστήσουν αυτό δυνατό», κατέληξε.
Τη συναυλία στην Αδελαΐδα παρουσίασε
η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας
Αυστραλίας σε συνεργασία με την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας.
Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους που παρακολούθησαν τη
συναυλία ήταν η Υπουργός Μικρών Επιχειρήσεων και Τεχνών κα Άντρια Μάηκλς, ο
Στάθης Γεωργανάς, Ομοσπονδιακός Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Αδελαΐδας κ. Φρανς
Κνολλ και η Πρόεδρος της Επιτροπής
Πολυπολιτισμικότητας Ν.Α. κα Αντριάνα
Χριστοπούλου,
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας
Αδελαϊδα, 23 Μαΐου 2022

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΚΤΑ!

Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών & Δεσποινίδων Ν.Α. «Ο Ταξιάρχης»,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελληνίδων
Κυριών & Δίδων Ν.Α. ο Ταξιάρχης,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών
λειτουργεί κανονικά και κάθε Τρίτη, με
το ίδιο πρόγραμμα, δηλαδή ασκήσεις,

καφέ, μπίνγκο και κυρίως παρέα και
κουβεντούλα.
Σας περιμένουμε εσάς αλλά και
τους συζύγους σας, αν επιθυμούν να
έρθουν. Είστε ευπρόσδεκτοι.
Με φιλικούς χαιρετισμούς.
Χρυσούλα Χάισλερ - Πρόεδρος
Καίτη Τσάκαλου - Γραμματέας

Κυρίες της Φιλοπτώχου προσέφεραν εύγευστους λουκουμάδες στη γιορτή των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood το Σάββατο 21 Μαΐου.
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Ακλόνητη
Οικογένεια
Του Στηβ Θεοφάνους
Eνα μηνιαίο άρθρο για
την Ελληνική οικογένεια
που δίνει πρακτικές
συμβουλές για το γάμο, για
τις οικογενειακές σχέσεις,
και για την ανατροφή των
παιδιών.

Τι κάνεις όταν δεν
έχεις διάθεση;

Όταν μιλάμε για τις
προϋποθέσεις ενός καλού γάμου, έχουμε
την τάση να συγκεντρώνουμε την προσοχή
μας στα βασικά. Ενώ αυτά είναι οπωδήποτε
σημαντικά, υπάρχει κι ένα άλλο τεράστιο
τμήμα του γάμου για το οποίο δε μιλάμε
και πολύ ... κι αυτό είναι η σωματική στενή
σχέση. Όταν παντρευόμαστε , καλούμαστε
να αγαπάμε τον άντρα μας/τη γυναίκα
μας με κάθε τρόπο ... συναισθηματικά,
πνευματικά, και σωματικά. Τι κάνεις λοιπόν
όταν δεν έχεις διάθεση; Πρέπει να έχεις
αυτήν τη σωματική επαφή.

Πώς αντιμετωπίζεις τις κακές
συνήθειες του /της συζύγου σου;

Πάλι με διέκοψε ενώ μιλούσα. Πάλι
άφησε τα ρούχα του στο πάτωμα της
κρεβατοκάμαρας. Αυτές οι ενοχλητικές
συνήθειες μπορεί να μας απογοητεύουν ,
ειδικά όταν επανειλημμένα ζητήσαμε από
τη/το σύζυγο να μην το κάνει . Τι πρέπει
να κάνεις λοιπόν; Πρώτα, πρώτα, κάνε
την εξής ερώτηση στον εαυτό σου, “Γιατί
αλήθεια με ενοχλεί αυτή η συνήθεια;” Μια
συνήθεια μπορεί να μας απογοητεύει αν
εμείς έχουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο να
κάνουμε κάποια πράγματα κι ο άντρας μας/η
γυναίκα μας τα κάνει πολύ διαφορετικά.
Δεύτερον, κάνε την εξής ερώτηση, “Πόσο
μεγάλη σημασία έχει αυτό για μένα;” Με
κλίμακα από το 1 ως το 10 , με το 10 να είναι
μεγάλο πρόβλημα, αξιολόγησε τις συνήθειες
που σε ενοχλούν. Αν έχεις μερικές με 8,9,
ή10, να τις αναφέρεις στο/στη σύζυγό σου
ως κάτι που σε ενοχλεί πολύ και παράβλεψε
τις υπόλοιπες.

Έπιασες τη γυναίκα σου να σε
απατάει; Τώρα;

Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί το
μέγεθος του κακού που προκαλεί ένας ή
μία σύζυγος που απατάει τον άλλον,
εκτός από αυτόν που πέρασε από αυτήν
την εμπειρία. Θυμός, λύπη, σύγχυση,
αμηχανία, προδοσία, και απόρριψη μπορεί
να είναι κάποια από τα συναισθήματα που
ξεχειλίζουν από την καρδιά και το νου.
Και ενώ δεν υπάρχει κάποια απάντηση
για το πώς να χειριστείς τον/τη σύζυγο
που απάτησε τη γυναίκα του/τον άντρα
της, έχουμε μερικά βήματα που μπορείς
να κάνεις. Πρώτα, πρώτα, μη βιαστείς να
πάρεις αποφάσεις σχετικά με το τι θα κάνεις
ακόμα κι αν μπορεί να θέλεις να διαλύσεις
το γάμο σου εκείνη αμέσως τη στιγμή.
Δεύτερον, σκέψου τα παιδιά σου. Πρόσεξε
να μην εκφραστείς άσχημα για τη γυναίκα
σου ή να ζητήσεις από τα παιδιά να πάρουν
θέση με τον έναν ή τον άλλον. Τρίτον,
ανάλυσε τα συναισθήματά σου και ζήτησε
μία σοφή συμβουλή από κάποιον έμπιστο
φίλο ή σύμβουλο αντί να τα κρατήσεις μέσα
σου. Τέλος, αν είναι δυνατόν, επιδίωξε τη
συμφιλίωση.

Μήπως το παιδί σου αντιμετωπίζει
κάποιο πρόβλημα για το οποίο δε
μιλήσατε μαζί;

Κάθε παιδί καθώς μεγαλώνει έρχεται
αντιμέτωπο με διάφορους προβληματισμούς. Αλλά μερικοί απ’ αυτούς έχουν
έντονα τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Παραθέτουμε 3 τρόπους για να στηρίξετε το παιδί
σας που δίνει μάχη σιωπηλά. Πρώτον, οι
στατιστικές δείχνουν ότι 1 στα 10 παιδιά
υποφέρουν από διανοητικές διαταραχές
όπως είναι το άγχος, η κατάθλιψη, και η
μειωμένη ικανότητα προσοχής με υπερκινητικότητα. Αν το παιδί σου υποφέρει μ’
αυτόν τον τρόπο, μίλησε ανοιχτά μαζί του
για το πρόβλημα. Δημιούργησε μία ατμόσφαιρα κατάλληλη για να το βοηθήσεις
να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του και να
αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του.
Δεύτερον, αν το παιδί σου έχει διατροφικές
διαταραχές , να ενεργήσεις αμέσως ζητώντας τη βοήθεια κάποιου ειδικού επιστήμονα. Τέλος, αν το παιδί σου έχει κάποια
μορφή μαθησιακής δυσκολίας, να το
προσέχεις ιδιαίτερα και να επικυρώνεις τα
δυνατά του σημεία καθώς το βλέπεις να
προσπαθεί.
Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο,
στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Επιστημονικά - Θέματα
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αλματώδης η εξέλιξη της Α
αεροπλοϊας

Όταν εγκαινιάστηκε το
1947, το αεροπορικό δρομολόγιο Σίδνεϊ-Λονδίνο διαρκούσε 58 ώρες και περιλάμβανε επτά στάσεις.
Ακόμα και σήμερα το ταξίδι
είναι γνωστό ως «δρομολόγιο
καγκουρό» αφού για να φτάσει
κανείς πρέπει να πηδά από
αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο.
Στην καλύτερη περίπτωση
απαιτείται μία ενδιάμεση
στάση.
Αυτό όμως θα αλλάξει
από το 2025, όταν η Qantas
αρχίσει τις απευθείας πτήσεις, διάρκειας περίπου 20
ωρών, οι οποίες θα είναι και
οι μεγαλύτερες επιβατικές
πτήσεις του κόσμου.
Η αυστραλιανή αεροπορική
εταιρεία ανακοίνωσε την
Δευτέρα ότι παρήγγειλε 12
ειδικά διαμορφωμένα αεροπλάνα Airbus A350-100 με
επιπλέον χώρο στα καθίσματα.
Θα μεταφέρουν έως 238
επιβάτες, περίπου 100 λιγότερους από το σύνηθες για το
συγκεκριμένο μοντέλο, χωρισμένους σε τέσσερις θέσεις:
first, business, premium economy και economy.
«Τα Α350 και το Project
Shine θα φέρουν οποιαδήποτε
πόλη μια πτήση μακριά από
την Αυστραλία» δήλωσε ο
διευθύνων σύμβουλος της

ΓΝΩΜΙΚΑ

π’ όλες τις τάξεις που είναι σήμερα
αντιμέτωπες με τη μπουρζουαζία, μόνο το
προλεταριάτο είναι η αληθινή επαναστατική
τάξη. Οι άλλες τάξεις βρίσκονται σε
κατάπτωση και τελικά θα εξαφανιστούν με
την άνοδο της σύγχρονης βιομηχανίας, το
προλεταριάτο είναι το μόνο και αληθινό της
παιδί. (Καρλ Μάρξ)

ταν εκλείψουν οι ανταγωνισμοί ανάμεσα
Ο
στις τάξεις κάθε έθνους, τότε η εχθρότητα
μεταξύ των εθνών θα πάρει τέλος. (Καρλ
Μαρξ)

ταν μια μεγάλη στιγμή χτυπά την πόρτα
Ο
της ζωής σου, συνήθως δεν είναι πιο
δυνατή από τον χτύπημα της καρδιάς,
και γι’ αυτό είναι πολύ εύκολο να μην την
καταλάβεις. Μπορίς Πάστερνακ, 1890-1960,
Ρώσος συγγραφέας, Νόμπελ 1958.

ρέπει να είσαι ο εαυτός σου και όχι αυτός
Π
που θέλουν οι άλλοι. Φρήντριχ Νίτσε,
1844-1900, Γερμανός φιλόσοφος.
Qantas Άλαν Τζόις.
Είναι η «τελική λύση για την
τυραννία της απόστασης» είπε
σύμφωνα με το BBC.
Το γεγονός ότι η πυκνότητα
των καθισμάτων θα είναι
μικρότερη από το κανονικό,
τα εισιτήρια πιθανότατα θα
κοστίζουν περισσότερο από το
κανονικό, θα γλιτώνουν όμως
τους επιβάτες από αρκετές
επιπλέον ώρες πτήσης,
αναφέρει το Reuters.
Η Qantas ανέφερε στην
ανακοίνωσή της ότι η ανάκαμψη των εσωτερικών πτήσεων
και οι ενδείξεις βελτίωσης
στα διεθνή ταξίδια μετά τη
χειρότερη φάση της πανδημίας

επέτρεψαν στην εταιρεία να
επενδύσει στο μέλλον της. Η
επιστροφή στην κερδοφορία
αναμένεται το οικονομικό έτος
που αρχίζει τον Ιούκιο.
Η ήδη Qantas προσφέρει
17ωρες, απευθείας πτήσεις
ανάμεσα στο Λονδίνο και το
Περθ της Δυτικής Αυστραλίας,
καθώς και μεταξύ του Λονδίνου και του Ντάρβιν στη
βόρεια Αυστραλία.
Στο νέο δρομολόγιο, οι
επιβάτες θα έχουν πρόσβαση
σε «χώρο ευζωίας» στο κέντρο
του αεροπλάνου με χώρο για
διατάσεις και άλλες ασκήσεις
για ανακούφιση από την
πολύωρη ακινησία.

α τρία Τ της επιτυχίας: Ταλέντο, Τόλμη,
Τ
Τύχη. Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996,
Ποιητής, Νόμπελ 1979.

ακός είναι ο άνθρωπος που του αρέσει να
Κ
ντροπιάζει τους άλλους. Φρήντριχ Νίτσε,
1844-1900, Γερμανός φιλόσοφος.
ι άνθρωποι ποτέ δεν λένε τόσα ψέματα,
Ο
όσα μετά το κυνήγι, στη διάρκεια του
πολέμου και πριν τις εκλογές. Όττο Φον

Μπίσμαρκ, 1815-1898, Γερμανός καγκελάριος.

χρόνος άπαντα τοίσιν ύστερον φράσει.
Ο
Λάλος γαρ ούτος ουκ ερωτώσιν λέγει.
Δηλαδή: Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις.
Είναι πολύ ομιλητικός και δεν χρειάζεται καν
τις ερωτήσεις. Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.,
Αρχαίος τραγικός (Αίολος).

ίναι ευκολότερο να πεθάνεις για μια
Ε
γυναίκα παρά να ζήσεις μαζί της. Λόρδος
Βύρων, 1788-1824, Βρετανός ποιητής.

αγάπες ισχύει ό,τι και στις διαθήκες: η
Από το διάστημα παρακολουθεί η Ρωσία τις Στιςτελευταία
ακυρώνει όλες τις προηγούμενες.
Pitigrilli (Dino Segre), 1893-1975, Ιταλός
συγγραφέας.
πολεμικές εξελίξεις στην Ουκρανία.

Μυστική στρατιωτική αποστολή εκτόξευσε σε τροχιά
η Ρωσία, με αναλυτές να
εκτιμούν ότι πρόκειται για
δορυφορικό ραντάρ που θα
επιτηρεί την Ουκρανία.
Το μυστηριώδες σκάφος
«Kosmos 555» εκτοξεύτηκε
από το κοσμοδρόμιο του
Πλεσέτσκ στις 29 Απριλίου
με τον νέο ρωσικό πύραυλο
Angara 1.2, σχεδιασμένο για
μικρά φορτία.
Το ρωσικό υπουργείο
Άμυνας, για λογαριασμό
του οποίου αναπτύχθηκε
και εκτοξεύτηκε ο δορυφόρος, δεν διευκρίνισε τον
χαρακτήρα της αποστολής, ανέφερε όμως πως
«περισσότερα από 30 επίγεια όργανα μέτρησης και
πάνω από 50 πληρώματα
μάχης της 15ης Στρατιάς
Αεροδιαστημικών Δυνάμεων
(Ειδικού Σκοπού) συμμετείχαν στη διασφάλιση της
εκτόξευσης».
Σύμφωνα με το Russianspaceweb.com, o δορυφόρος έχει «παρόμοιες παραμέτρους» με τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους
EMKA-1 και EMKA-2, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δορυφορικό ραντάρ, όπως αναφέρει το Everyday Astronaut.
Τα δορυφορικά ραντάρ
μπορούν να παρακολουθούν
την επιφάνεια της Γης ακόμα
και στη διάρκεια της νύχτας
ή όταν υπάρχει εκτεταμμένη

ι τοίχοι που χτίζουμε γύρω μας για να
Ο
κρατήσουν τη λύπη μακριά, κρατούν
απ’ έξω και τη χαρά. Jim Rohn, 1930-2009,
Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας.

ις επαναστάσεις δεν τις κάνουν οι
Τ
πεινασμένοι, αλλά οι χορτάτοι που δεν
έφαγαν τρεις μέρες. Ανώνυμος.

ύκολος η εις άδου οδός· καταμύοντας
Ε
γουν απιέναι. Δηλαδή: Εύκολος είναι ο
δρόμος προς τον Άδη· πας εκεί με κλειστά τα

μάτια. Βίων ο Βορυσθενίτης, ~325-255 π.Χ.,
Αρχαίος κυνικός φιλόσοφος.
εν είναι η λευτεριά πέσε πίτα να σε φάω.
Δ
Είναι κάστρο, και το παίρνεις με το σπαθί
σου. Όποιος δέχεται από ξένα χέρια τη
λευτεριά, είναι σκλάβος. Νίκος Καζαντζάκης.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
νέφωση.
Τα τελευταία χρόνια η
τεχνολογία έχει σημειώσει
μεγάλη πρόοδο και εταιρείες
δορυφορικών εφαρμογών
προσφέρουν πλέον εικόνες
ραντάρ εξαιρετικά υψηλής
ανάλυσης.
Τα πλοία διακρίνονται με
κάθε λεπτομέρεια στο λιμάνι
της Σιγκαπούρης σε εικόνα
δορυφορικού ραντάρ της
εταιρείας Capella
Σ ε α ν τ ί θ ε σ η μ ε το υ ς
περισ-σότερους δορυφόρους
γεωσκόπησης, οι οποίοι
βασίζονται σε οπτικά τηλεσκόπια, νέοι δορυφόροι
αξιοποιούν την τεχνολογία
του ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR), η οποία
επιτρέπει την ευκρινή απεικό-

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

νιση τρισδιάστατων δομών
όπως τα κτήρια.
Tρισδιάστατος τοπογραφικός χάρτης της επαρχίας
Μαραλμπέσι στην Κίνα σε
εικόνα των ευρωπαϊκών
δορυφορικών ραντάρ ERS
(ESA)
Οι δορυφόροι SAR κρατούν το ραντάρ εστιασμένο σε
μια συγκεκριμένη περιοχή του
εδάφους καθώς περνούν από
πάνω του, και προσφέρουν
υψηλότερη ανάλυση σε σχέση με τα συμβατικά ραντάρ
που απλά σαρώνουν το
έδαφος.
Παραμένει πάντως άγνωστο σε ποια τεχνολογία βασίζεται η τελευταία ρωσική αποστολή και αν συνδέεται με την
εισβολή στην Ουκρανία.

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

Φιλανθρωπίες...
Η Κίτσα και η Σούλα, δύο γειτόνισσες
που έχουν μεταξύ τους μεγάλο ανταγωνισμό,
πίνουν μαζί το πρωινό τους καφεδάκι. Καμία
όμως δεν χάνει την ευκαιρία να προσβάλει ή
να μειώσει την άλλη.
Ρωτάει λοιπόν η Κίτσα την Σούλα: «Πως
πέρασες στον χορό που πήγες εχθές;»
«Πάρα πολύ ωραία, φαντάσου ότι δε
σταμάτησα να χορεύω! Με σήκωσαν πάνω
από δέκα άντρες για να χορέψουμε μαζί!»
είπε η Σούλα Και της απαντάει η Κίτσα: «Α,
κατάλαβα, ήταν φιλανθρωπικός χορός!»

Αντιστεκότανε...

Ένας νεαρός γυρνούσε από νυχτερινή
διασκέδαση και στο δρόμο για το σπίτι του,
άκουσε κραυγές. Σήκωσε το βλέμμα του και
είδε έναν άντρα να προσπαθεί να ρίξει μια
γυναίκα από την ταράτσα… «Εεε, σταμάτα,
θα την σκοτώσεις» του φώναξε. «Μην
ανακατεύεσαι εσύ, η πεθερά μου είναι» Και
του απαντάει ο νεαρός: «Α τη ρουφιάνα! Κοίτα
να δεις πως αντιστέκεται!»

Ανασφάλειες

Είναι μία πλούσια κληρονόμος και
παντρεύεται έναν προικοθήρα… «Μωρό μου,
με παντρεύεσαι μονάχα γιατί μου άφησε ο
πατέρας μου κληρονομιά 10 εκατομμύρια
Ευρώ;» «Αγάπη μου τι ανασφάλειες είναι
αυτές; Θα σε παντρευόμουν όποιος κι αν σου
τ’ άφηνε!»

"Παροικιακό Βήμα", Ιούνιος 2022

Το κλειδί για να είμαστε
πιο χαρούμενοι

Η καθημερινότητα της
τελευταίας διετίας, με όλους
τους περιορισμούς της
πανδημίας δεν είναι και ό,τι
πιο ευχάριστο έχουμε βιώσει
όλοι μας. Αν προσθέσεις
και τα προσωπικά ζητήματα
που έχει κατά καιρούς ο
καθένας, η ψυχολογία μας
δεν φαίνεται να βρίσκεται και
στα καλύτερά της.
Παρόλα αυτά όμως, η
άνοιξη δίνει ένα σημαντικό
τόνο αισιοδοξίας, κι ας
μην ξεχνάμε ότι τίποτα δεν
κρατά για πάντα και σ’ αυτό
συμπεριλαμβάνονται και τα
προβλήματα.
Δείτε όμως τι πρέπει να
κάνετε για να δείτε τα πράγματα να βελτιώνονται πιο
γρήγορα.
Υψώστε ανάστημα
Οι επιστήμονες λένε ότι
το ζωηρό περπάτημα με
ψηλά το κεφάλι και πλήρη
κίνηση στα χέρια, βοηθά να
νιώθεις καλύτερα. Ακόμα κι
αν δεν νιώθετε ευτυχισμένοι,
μια ζωηρή βόλτα μπορεί να
βοηθήσει να αισθανθείτε
καλύτερα μέχρι να το πετύχετε.
Χαμογελάστε
Θέλετε να φτιάξετε τη
διάθεσή σας; Χαμογελάστε.
Όταν χαμογελάτε σαν να το
εννοείτε, αλλάζει η χημεία
του εγκεφάλου και νιώθετε
πιο ευτυχισμένοι.
Γίνετε εθελοντές
Βρείτε τρόπους να συμμετέχετε εθελοντικά σε
δραστηριότητες της κοινότητάς σας ή βοηθήστε έναν
φίλο που έχει ανάγκη. Θα
βοηθήσετε και τον εαυτό
σας. Μπορεί να βελτιώσει
την ψυχική σας υγεία και
ευεξία. Win-win.
Κάντε νέους φίλους
Νιώθεις καλά όταν
περνάς χρόνο με ανθρώπους που νοιάζονται για
σένα. Γι’ αυτό να είστε ανοιχτοί σε νέες σχέσεις, είτε
πρόκειται για κάποιον που
συναντάτε στο γραφείο, στο
γυμναστήριο, στην εκκλησία ή στο πάρκο. Αλλά
φροντίστε να διατηρήσετε
και τις δια βίου φιλίες. Οι
μελέτες δείχνουν ότι όσο πιο
συνδεδεμένοι είστε, τόσο
πιο ευτυχισμένοι είστε.
Μετρήστε τα θετικά
Γράψτε ό,τι είναι καλό
στη ζωή σας. Όταν προσπα-

θείτε να δείτε τα πράγματα
με «καλό μάτι», βοηθά να
παραμένετε συγκεντρωμένοι
στα θετικά.
Κουραστείτε
Μόνο 5 λεπτά άσκησης
μπορούν να σας φτιάξουν
τη διάθεση. Όμως η κίνηση
έχει καλά αποτελέσματα
και μακροπρόθεσμα, Με
τακτική άσκηση κρατάτε την
κατάθλιψη μακριά.
Συγχωρείστε και ξεχάστε
Κρατάς κακία; Ξέχνα το.
Η συγχώρεση απαλλάσσει
από αρνητικές σκέψεις και
«κάνει χώρο» για εσωτερική
γαλήνη στη ζωή σας. Κι αυτό
φέρνει ευτυχία.
Εξασκηθείτε στον
διαλογισμό
Διαλογιστείτε για μια
ώρα την εβδομάδα. Θα
σας δώσει μια δόση χαράς,
γαλήνης και ικανοποίησης.
Θα δημιουργήσει επίσης νέα
μονοπάτια στον εγκέφαλό
σας για να σας διευκολύνει
να νιώσετε χαρά.
Ακούστε μουσική
Η μουσική μπορεί να
έχει ισχυρή επίδραση στα
συναισθήματα. Διαλέξτε την
αγαπημένη σας μουσική
και συντονιστείτε σ΄ αυτήν.
Η αίσθηση που θα φέρει θα
είναι πραγματικά καλή.
Κοιμηθείτε καλά
Οι περισσότεροι ενήλικες
χρειάζονται 7 – 8 ώρες
ύπνου το βράδυ για να διατηρήσουν την καλή τους
διάθεση. Είναι πιο πιθανό
να είστε χαρούμενοι όταν
κοιμάστε όσο χρειάζεστε.
Αναζητήστε θετικούς
ανθρώπους
«Τα συναισθήματα είναι
μεταδοτικά», λέει η παροιμία. Επομένως, θέλετε στη
ζωή σας ανθρώπους με
αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία
και υγεία. Θα διαπιστώνετε
και οι ίδιοι, ότι ο άνθρωποι
αυτοί σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα. Και τότε
μπορείτε κι εσείς να μεταδώσετε την καλή σας διάθεση.
Δείτε κάποιον ειδικό
Αν μετά τις συμβουλές
αυτές, συνεχίζετε να αισθάνεστε πολύ λιγότερο χαρούμενοι από ό,τι ήσασταν
παλαιότερα, τότε ήρθε η
ώρα να απευθυνθείτε σε
έναν ειδικό για συμβουλή και
καθοδήγηση. Μη διστάζετε
καθόλου.

Γιατί παχαίνουν όσοι
κοιμούνται λίγες ώρες;

Η έλλειψη ύπνου
αυξάνει το σωματικό βάρος.
Προάγει την υπερβολική
πρόσληψη ενέργειας χωρίς
να μεταβάλλεται η ενεργειακή
δαπάνη και οδηγεί σε κεντρική παχυσαρκία, σύμφωνα
με νέα μελέτη από τη
Mayo Clinic στις ΗΠΑ, που
δημοσιεύτηκε στο διεθνές
επιστημονικό περιοδικό
Journal of the American
College of Cardiology.
Η μελέτη συμπεριέλαβε
12 υγιή, μη παχύσαρκα
άτομα – συγκεκριμένα
9 άνδρες και 3 γυναίκες
ηλικίας 19 ως 39 ετών. Ανευρέθηκε ότι στη φάση του
περιορισμένου ύπνου, οι
συμμετέχοντες κατανάλωναν
περισσότερες θερμίδες,
αυξάνοντας την πρόσληψη
πρωτεΐνης και λίπους.
Οι ενεργειακές δαπάνες
παρέμειναν αμετάβλητες.
Οι συμμετέχοντες μάλιστα,
ανέκτησαν στατιστικά
σ η μ α ν τ ι κά π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ ο
σωματικό βάρος, όταν εκτέθηκαν στον πειραματικό
περιορισμό ύπνου. Ενώ οι
αλλαγές στο συνολικό σωματικό λίπος δεν διέφεραν

μεταξύ των δύο συνθηκών
ύπνου, το ολικό κοιλιακό
λίπος αυξήθηκε κατά τη
διάρκεια του περιορισμένου
ύπνου, με σημαντικές αυξήσεις, εμφανείς, τόσο στο
υποδόριο, όσο και στο σπλαχνικό κοιλιακό λίπος.
Η μελέτη αυτή κατέδειξε
ότι ο περιορισμός ύπνου
προάγει την υπερβολική
πρόσληψη ενέργειας, χωρίς
να μεταβάλλεται η ενεργειακή
δαπάνη. Η αύξηση του
σωματικού βάρους και ιδιαίτερα η κεντρική συσσώρευση
λίπους που ανευρέθηκε,
υποδηλώνουν ότι η στέρηση
ύπνου προδιαθέτει για
κοιλιακή σπλαχνική παχυσαρκία. Το σπλαχνικό λίπος
θεωρείται σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την
εμφάνιση αντίστασης στην
ινσουλίνη, και μεταβολικών
νοσημάτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, ενώ αυξάνει
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Σημειώνεται πως η παραπάνω σύνοψη της μελέτης,
έχει γίνει από καθηγητές
της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θέματα Υγείας
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Περισσότερα χρόνια χωρίς άνοια με υγιεινή διατροφή

Ο υγιεινός τρόπος ζωής –
σωστή διατροφή, σωματική και
νοητική άσκηση κ.α.- σχετίζεται
με μεγαλύτερο προσδόκιμο
ζωής αλλά και με περισσότερα
χρόνια ζωής χωρίς Αλτσχάιμερ
τόσο για τους άνδρες όσο και
για τις γυναίκες, δείχνει μια
νέα αμερικανική επιστημονική
μελέτη.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον επίκουρο καθηγητή
Κλόντιαν Ντάνα του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Ρας του Σικάγο, οι οποίοι
έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό
«British Medical Journal»
(BMJ), ανέλυσαν στοιχεία για
2.449 ανθρώπους άνω των 65
ετών (μέση ηλικία 76 έτη) χωρίς
ιστορικό άνοιας. Για καθέναν
υπολογίστηκε μια βαθμολογία

υ γ ι ε ι ν ή ς ζω ή ς μ ε β ά σ η
αναλυτικά ερωτηματολόγια
για τη διατροφή τους, τη
σωματική δραστηριότητά
τους, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και
άλλες δραστηριότητες που
ενεργοποιούν τον νου (διάβασμα, σταυρόλεξα, επισκέψεις
σε μουσεία κ.α.).
Διαπιστώθηκε ότι στην
ηλικία των 65 ετών το προσδ ό κ ι μ ο υ π ό λ ο ι π η ς ζω ή ς
ήταν κατά μέσο όρο 24,2 έτη
για τις γυναίκες και 23,1 για
τους άνδρες που έκαναν
την πιο υγιεινή ζωή και είχαν
συγκεντρώσει το υψηλότερο
«σκορ». Αντίθετα για τις
γυναίκες και τους άνδρες με
τη χειρότερη βαθμολογία λόγω
του πιο ανθυγιεινού τρόπου

ζωής τους το προσδόκιμο
υπολειπόμενης ζωής ήταν
αρκετά μικρότερο, τα 21,1 και
17,4 έτη αντίστοιχα.
Για τις γυναίκες και τους
άνδρες με πολύ υγιεινό τρόπο
ζωής, από τον υπόλοιπο χρόνο
της ζωής τους κατά μέσο όρο
το 10,8% (2,6 έτη) και το 6,1%
(1,4 έτη) αντίστοιχα έπρεπε να
τα ζήσουν με νόσο Αλτσχάιμερ,
σε σύγκριση με μεγαλύτερο
διάστημα 19,3% (4,1 έτη) και
12% (2,1 έτη) των ανθρώπων
με ανθυγιεινή ζωή. Στην ηλικία
των 85 ετών η «ψαλίδα» ανάμεσα σε όσους έκαναν υγιεινή
και ανθυγιεινή ζωή, ήταν ακόμη
μεγαλύτερη, όσον αφορά πόσο
χρόνο από την υπόλοιπη ζωή
τους θα έπρεπε να ζήσουν με
Αλτσχάιμερ.

Ο αριθμός των ανθρώπων
με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες
μορφές άνοιας αναμένεται να
τριπλασιαστεί παγκοσμίως
μέχρι το 2050, από περίπου
57 εκατομμύρια το 2019 σε
152 εκατομμύρια. Όσο πιο
προχωρημένη είναι η ηλικία,
τόσο αυξάνει ο κίνδυνος
Αλτσχάιμερ. Ένας υγιεινός
τ ρ ό π ο ς ζω ή ς μ π ο ρ ε ί ν α
επιβραδύνει την εμφάνιση της
άνοιας, αλλά από την άλλη
θα μπορούσε να αυξήσει και
τα χρόνια ζωής με Αλτσχάιμερ.
Φαίνεται πάντως, σύμφωνα
με τους ερευνητές, πως «η
προσδοκία μιας μακροβιότερης
ζωής, χάρη σε έναν υγιεινό
τρόπο ζωής, δεν συνοδεύεται
από αυξημένο αριθμό ετών
ζωής με Αλτσχάιμερ».

MULTICULTURAL AGED CARE CONNECTIONS

Connecting older people from diverse cultures with the services they need to live
their best lives - at home and in the community.
How do we help?

Σύνδεση ηλικιωμένων από διαφορετικές
εθνικότητες με τις υπηρεσίες που χρειάζονται
για να ζήσουν την καλύτερη τους ζωή - στο
σπίτι και στην κοινότητα.
Πώς βοηθάμε;

How is suppport provided?

Πώς παρέχεται η υποστήριξη;

Our EnCOMPASS Connectors assist older people
to:
* understand the range of services available so
they can make informed decisions about their
care.
* register with My Aged Care
* access aged care supports which are right for
them.

Οι EnCOMPASS Connectors βοηθούν τους
ηλικιωμένους να:
* κατανοούν το φάσμα των διαθέσιμων
υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν
σωστές αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα τους.
* εγγραφούν στο My Aged Care
* πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας
ηλικιωμένων που είναι κατάλληλες για αυτούς.

Our Connectors provide FREE information and
support in the older person’s preferred language.
We can talk in person, over the phone or at community information sessions.

Οι σύνδεσμοί μας παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ
πληροφορίες και υποστήριξη στη γλώσσα που
προτιμά ο ηλικιωμένος.
Μπορούμε να μιλήσουμε αυτοπροσώπως,
τηλεφωνικά ή σε κοινοτικές συναντήσεις
ενημέρωσης.

Who can we help?

We can assist people aged 65 and older from
non-English speaking backgrounds, living in:
* Western Adelaide
* Adelaide Hills
* Southern Fleurieu Peninsula
* Riverland & Murray Mallee
Support is also available to carers and families.

Want to find out more?

Contact our EnCOMPASS Connectors
Tina Karanastasis or Deepak Dev on
Tel: (08) 8448 6260
Or Zeynep Al on (08) 8548 9400 if you live in the
Riverland & Mallee region
Email: encompass@unitingsa.com.au

Ποιον μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορούμε να βοηθήσουμε άτομα ηλικίας 65 ετών
και άνω από μη αγγλική καταγωγή που ζουν σε:
* Δυτική Αδελαΐδα
* Adelaide Hills
* Νότια χερσόνησος Fleurieu
* Riverland & Murray Mallee
Παρέχεται επίσης υποστήριξη σε φροντιστές και
οικογένειες.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε με την Τίνα Καραναστάση:
Ph: (08) 8448 6260 M: 0436 809 788
Η Zeynep Al στο (08) 8548 9400 για το Riverland

The EnCompass program is delivered by the Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia (FECCA)
and funded by the Commonwealth Department of Health. For more, visit fecca.org.au/encompass

Σπορ
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Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ

Κύπελο ο Παναθηναϊκός

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟ ΟΑΚΑ
Καταστράφηκε από οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο Αϊτόρ δέχτηκε πέτρα τη στιγμή
του πανηγυρισμού του μετά το γκολ
που σημείωσε, αλλά μάλλον πρέπει
να αισθάνεται… τυχερός που τον
πέτυχε μόνο μία
Η ΕΠΟ και τα φιλικά της ΜΜΕ
μιλούσαν για έναν τελικό-γιορτή,
για έναν τελικό που όμοιό του δε θα
έχουμε δει ξανά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τι είδαμε; Μια ντροπή
για τον αθλητισμό γενικότερα.
Επεισόδια, μάχες σώμα με
σώμα, δακρυγόνα, φωτοβολίδες,
συλλήψεις, καθυστέρηση μισής
ώρας στην έναρξη, διακοπές κατά
τη διάρκεια του αγώνα. Πολεμοφόδια
και από τις δύο πλευρές, πέτρες και
ένα Ολυμπιακό Στάδιο που θύμιζε
βομβαρδισμένο τοπίο.
Ο τελικός Κυπέλλου του 2022
έκανε τον κόσμο να σιχαθεί και πάλι
το ποδόσφαιρο, μία φίλαθλος με
επιστολή της ζητούσε τα χρήματά
της πίσω, αλλά τα ίδια ΜΜΕ που
π ρ ο ε ξο φλο ύ σ α ν πω ς όλα θ α
κυλήσουν ομαλά τώρα… σιωπούν.
Κανένα άρθρο-παρέμβαση, καμία
ανάγκη να αναδείξουν το πρόβλημα,
μήπως και λυθεί κάποια στιγμή.
Λογικό. Ήταν η… αγαπημένη τους
ομάδα στον τελικό. Και πώς να…
πειράξεις το μεγάλο αφεντικό.
Θύμα του μένους των χούλιγκαν,
που δεν υπολόγιζαν τίποτα το
βράδυ του Σαββάτου, υπήρξε και
ένας από τους ποδοσφαιριστές.
Και συγκεκριμένα ο παίκτης που
σημείωσε το μοναδικό γκολ και
έκρινε το αποτέλεσμα υπέρ του

Παναθηναϊκού. Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα έκανε το… λάθος να πανηγυρίσει μετά την εκτέλεση του
πέναλτι και είδε μία πέτρα να τον
πετυχαίνει στο χέρι, προκαλώντας
του τραυματισμό.
Ευτυχώς για τον ίδιον η πέτρα
τον βρήκε στο χέρι και όχι σε κάποιο
άλλο μέρος, που θα μπορούσε να
του προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά,
όπως στο κεφάλι. Ευτυχώς για
τον ίδιον επίσης που αυτή ήταν
και η μοναδική πέτρα που τον
πέτυχε. Διότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
εκσφενδόνισαν δεκάδες τόσο εκείνη
τη στιγμή όσο και στη συνέχεια
του αγώνα. Χωρίς να υπολογίζουν
πως στον περιβάλλοντα χώρο του
Ολυμπιακού Σταδίου υπήρχαν και
φωτογράφοι που ήταν εκεί για να
κάνουν τη δουλειά τους ή ball boys,
τα οποία θα μπορούσαν να είχαν
τραυματιστεί ανεπανόρθωτα.

Η Αυστραλή Τίτμους παγκόσμιο
ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο

Η δις «χρυσή» Ολυμπιονίκης
του Τόκιο (στα 200 και τα 400 μέτρα)
σημείωσε σήμερα νέο παγκόσμιο
ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο, στη
διάρκεια του εθνικού πρωταθλήματος
της Αυστραλίας στην Αδελαΐδα.
Μπορεί η Αριάρνε Τίτμους να έχει
αποφασίσει να μη μετάσχει στο εφετινό
παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης,
προκειμένου να προετοιμαστεί για
τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας που
θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ το
διάστημα 28 Ιουλίου-8 Αυγούστου,
ωστόσο δείχνει ότι βρίσκεται σε
εξαιρετική κατάσταση.
Η δις «χρυσή» Ολυμπιονίκης του
Τόκιο (στα 200 και τα 400 μέτρα)
σημείωσε σήμερα νέο παγκόσμιο ρεκόρ
στα 400μ. ελεύθερο, στη διάρκεια του
εθνικού πρωταθλήματος της Αυστραλίας
στην Αδελαΐδα, βελτιώνοντας κατά
έξι εκατοστά του δευτερολέπτου
την κορυφαία επίδοση που κατείχε η
Αμερικανίδα Κέιτι Λεντέκι.
Η 21 ετών Αυστραλή, η οποία

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε
ιδανικά τη χρονιά, καθώς μετά
την έξοδο στην Ευρώπη κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας,
και πλέον στρέφει την προσοχή
του στο σχεδιασμό της επόμενης
μέρας
Ο Παναθηναϊκός το βράδυ
του Σαββάτου επικράτησε με
1-0 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ χάρη
στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι
του Αϊτόρ και κατέκτησε το 19ο
Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία
του, ενώ ταυτόχρονα επέστρεψε
στους τίτλους έπειτα από οκτώ
ολόκληρα χρόνια.
Έτσι η χρονιά ολοκληρώθηκε
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομάδα του Ιβάν
Γιοβάνοβιτς, η οποία είχε εξασφαλίσει ήδη την έξοδό της στην
Ευρώπη μέσω των πλέι-οφ του
πρωταθλήματος, και η κατάκτηση
του Κυπέλλου Ελλάδας ήρθε ως
επιστέγασμα της καλής πορείας
του Παναθηναϊκού κατά τη
διάρκεια της σεζόν.
Η νέα χρονιά θα βρει το
Τριφύλλι με μεγαλύτερες απαιτήσεις, υποχρεώσεις αλλά και
μια πολύ καλή βάση πάνω στην
οποία θα μπορέσει να «χτίσει»
για ένα ακόμα καλύτερο μέλλον.
Σήμερα ο σέρβος τεχνικός του
Τριφυλλιού και οι συνεργάτες

Πανηγυρισμοί του Παναθηναϊκού για τη νίκη 1-0 επί του ΠΑΟΚ.
Το άθλημα αμαυρώθηκε για μια ακόμη φορά από θλιβερά γεγονότα
του θα κάνουν την αποτίμηση
της χρονιάς και αναμένεται να
ξεκινήσουν και το σχεδιασμό της
νέας σεζόν.
Προτεραιότητα θα έχουν
οι μεταγραφές, και πιο συγκεκριμένα η απόκτηση ενός επιθετικού, αλλά ταυτόχρονα οι
Πράσινοι καλούνται να διευθετήσουν και τα θέματα των
ανανεώσεων των συμβολαίων,
όπως του Βιγιαφάνιες και του

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο
ΡΑΛΙ

Πρώτος και στην Πορτογαλία
ο Ροβάνπερα

Ο Κάλε Ροβάνπερα πανηγύρισε την τρίτη σερί
νίκη του στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι
(WRC).
Την τρίτη διαδοχική νίκη του στο εφετινό
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), μετά τους
αγώνες σε Σουηδία και Κροατία, πανηγύρισε σήμερα
ο Κάλε Ροβάνπερα.
Ο 21 ετών Φινλανδός οδηγός της Toyota
επικράτησε στο Ράλι της Πορτογαλίας και άφησε στη
δεύτερη θέση τον Βρετανό «ομόσταυλό» του, Έλφιν
Έβανς (+15.2 δευτερόλεπτα.
Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Ισπανός Ντάνι
Σόρντο με Hyundai (+2:17.3), ο οποίος «έκλεψε»
στην τελευταία ειδική τη θέση στο βάθρο από ακόμη
ένα Yaris, το οποίο οδηγούσε για λογαριασμό της
Toyota ο Τακαμότο Κατσούτα (+2:19.4).

TENΙΣ
Τρίτη η Σάκκαρη, 4ος ο Τσιτσιπάς

προχθές σημείωσε επίδοση 1:53.31
στα 200μ. ελεύθερο, πλησιάζοντας
στα 33 εκατοστά του δευτερολέπτου
το παγκόσμιο ρεκόρ της Ιταλίδας
Φεντερίκα Πελεγκρίνι, ολοκλήρωσε την
προσπάθειά της στα 400μ. ελεύθερο
σε 3:56.40, βελτιώνοντας το 3:56.46
που είχε πετύχει το 2016 η Λεντέκι,
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε
Τζανέιρο.

Χουάνκαρ.
Έ ν α α κό μ α ζή τ η μ α πο υ
αναμένεται να συζητηθεί είναι και
η προετοιμασία ενόψει της νέας
σεζόν, καθώς ο Παναθηναϊκός
θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή
του παρουσία από τον τρίτο
προκριματικό γύρο του επόμενου
Europa Conference League και
αυτό πρακτικά σημαίνει πως η
σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει μία
εβδομάδα αργότερα.

Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε ένα σκαλοπάτι
και βρίσκεται πλέον στο Νο 3 της παγκόσμιας
κατάταξης με 4.726 βαθμούς, στον σχετικό πίνακα
της WTA.
Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ κι αυτή κέρδισε δύο
θέσεις (170η με 379 βαθμούς), ενώ μια θέση
ανέβηκε και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (187η
με 355 βαθμούς). Χωρίς αλλαγές η κορυφή, με
την Ιγκα Σφιάτεκ να παραμένει πρώτη με 7.061
βαθμούς, ενώ η Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα

(4.911) βρίσκεται δεύτερη.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει 4ος και αυτήν
την εβδομάδα στην παγκόσμια κατάταξη που
διατηρεί η ATP με 5.965 βαθμούς. Στην κορυφή
παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ακολουθούν οι
Μεντβέντεφ και Ζβέρεφ.

Χάος σε αγώνα στην Κροατία

Απίστευτα επεισόδια στην Κροατία! Μετά το
ντέρμπι της Ντινάμο Ζάγκρεμπ με τη Χάιντουκ
Σπλιτ που έληξε 3-1, σημειώθηκαν τρομερά
επεισόδια καθώς υπήρξαν μέχρι και πυροβολισμοί
δύο οπαδών.
Πιο συγκεκριμένα και ενώ περίπου 1.600 φίλοι
της Χάιντουκ επέστρεφαν στο Σπλιτ, τους περίμεναν στον δρόμο χούλιγκανς της ομάδας του
Ζάγκρεμπ. Ακολούθησαν σοβαρά επεισόδια και
η παρέμβαση της αστυνομίας ενώ προβλήθηκαν
δύο οπαδοί που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή τους.
Πολλοί οπαδοί και αστυνομικοί ωστόσο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι από τα
επεισόδια.

Ο Promenade
Premium Sites στην καρδιά της Αδελαΐδας

Το Promenade είναι μια αποκλειστική ευκαιρία στο νεκροταφείο West Terrace για
οικογένειες που επιλέγουν μια παραδοσιακή ταφή με ταφόπλακα ή τάφους με
μνημείο. Περιτριγυρισμένο από πέτρινους τοίχους, πλούσιο γρασίδι και όμορφες
φυτείες, ο περίπατος πωλείται γρήγορα.
Οι αναγνώστες του Greek Tribune λαμβάνουν μια αποκλειστική προσφορά
όταν αγοράζουν έναν ιστότοπο Promenade. Επικοινωνήστε με το Adelaide
Cemeteries στο 8139 7400 σήμερα και αναφέρετε το Greek Tribune για
περισσότερες λεπτομέρειες.
Γίνετε μέρος της Ιστορίας της Νότιας
Αυστραλίας στο νεκροταφείο West Terrace.

