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ΑΔΕΛΑΙΔΑ
Συζήτηση νόμου
περί αμβλώσεων

Η συζήτηση ξεκίνησε στη Βουλή
της Νότιας Αυστραλίας σχετικά με τις
προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στους
νόμους περί άμβλωσης, μετά τις
περσινές αλλαγές στη νομοθεσία.
Το νομοσχέδιο για τον τερματισμό
της εγκυμοσύνης αποσκοπεί στη
απαλλαγή της άμβλωσης από τον
ποινικό κώδικα και τη υπαγωγή της
κάτω απο την υγειονομική περίθαλψη.
Η γενικός εισαγγελέας Vickie
Chapman δήλωσε στο Κοινοβούλιο
ότι το νομοσχέδιο θα ευθυγραμμίσει
τη Νότια Αυστραλία με τις άλλες
πολιτείες, όπου η άμβλωση έχει
αποποινικοποιηθεί.
“Η θεμελιώδης προϋπόθεση
του νομοσχεδίου είναι ότι ζητείται
από τα μέλη του Κοινοβουλίου να
εμπιστεύονται τις γυναίκες και να
εμπιστεύονται την ιατρική τους
ομάδα σε ό, τι αφορά το ζήτημα της
εκπρόθεσμης άμβλωσης”, δήλωσε η
κα Chapman.
“Αυτή δεν είναι μια αμφιλεγόμενη
θέση εφόσον εμπιστευόμαστε τους
γιατρούς με κάθε άλλη απόφαση που
λαμβάνουμε στη ζωή μας”.
Σύμφωνα με την πρόταση, οι
καθυστερημένες αμβλώσεις - που
ορίζονται ως μετά από 22 εβδομάδες
και έξι ημέρες - θα ήταν νόμιμες
εάν δύο γιατροί θεωρήσουν ότι η
διαδικασία θα ήταν “ιατρικά ασφαλής”.
Η εκπρόσωπος της Εργατικής
Αντιπολίτευσης Κatrine Hildyard
επίσης υποστήριξη το προτερινόεμνο
νομοσχ’έδιο ενθαρρύνοντας τους
συναδέλφους της να υποστηρίξουν τις
μεταρρυθμίσεις.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

“Εφυγε” ο Πρόεδρος
της ΠΑΣΕΚΑ

Σε ηλικία 78
ετών έφυγε ο
Κώστας Προκοπίου
που μεταξύ άλλων
είχε διατελέσει
Πρόεδρος της
Παναυστραλιανής
Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού
Αγώνα (ΠΑΣΕΚΑ).
Θα μείνει στη
μνήμη της παροικίας της Μελβούρνης
αλλά και ολόκληρης της αυστραλιανής
ομογένειας ως πρωτεργάτης του
αγώνα για τη δικαίωση της Κύπρου.
Ο ίδιος μάλιστα είχε ζήσει από
πρώτο χέρι την τουρκική εισβολή
πριν την άφιξή του στην Αυστραλία
αμέσως μετά τα τραγικά γεγονότα στη
Μεγαλόνησο.
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη, με πολλούς να απευθύνουν δημόσια τα συλλυπητήριά
τους, συμπάροικοι και εκπρόσωποι
φορέων και οργανισμών.
Ενδεικτικά, το μήνυμα της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας
κάνει λόγο για την απώλεια ενός
«μεγάλου πατριώτη, δασκάλου και
ηγέτη της Κυπριακής πατριάς».
Η Κυπριακή Κοινότητα της Νότιας
Αυστραλίας, διά του Προέδρου
της Ανδρέα Ευδοκίου εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια της προς την
οικογένεια του εκλιπόντος.

“ΘΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ”!

Απειλές εξτρεμιστών
Εξτρεμιστές απείλησαν να
επιτεθούν εκ νέου εναντίον του
Καπιτωλίου, τη στιγμή της ομιλίας
για την Κατάσταση του Έθνους,
που αναμένεται να εκφωνήσει ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
ενώπιον των βουλευτών και
γερουσιαστών του Κογκρέσου,
για την οποία δεν έχει οριστεί
κάποια ημερομηνία, αποκάλυψε
μια αξιωματικός της αστυνομίας.
Οι νέες αυτές απειλές
δικαιολογούν τη διατήρηση μιας
ενισχυμένης δύναμης ασφαλείας
περιμετρικά του «ναού» της
αμερικανικής
δημοκρατίας,
διαβεβαίωσε η προσωρινή επικεφαλής της αστυνομίας του
Καπιτωλίου Γιογκανάντα Πίτμαν,

ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής
επιτροπής.
«Γνωρίζουμε
ότι
μέλη
παραστρατιωτικών οργανώσεων,
που ήταν παρόντα στις 6
Ιανουαρίου», κατά τη διάρκεια
της επίθεσης στο Καπιτώλιο
«εξέφρασαν την επιθυμία τους
να ανατινάξουν το κτίριο και
να σκοτώσουν όσο το δυνατόν
περισσότερους βουλευτές, σε
απευθείας σύνδεση με την ομιλία
για την Κατάσταση του Έθνους»,
σημείωσε.
«Στη βάση αυτών των πληροφοριών, κρίνουμε συνετό
η αστυνομία του Καπιτωλίου
να διατηρήσει τον ενισχυμένο

μηχανισμό ασφαλείας συνεχώς
για να διορθώσει τα όποια
τρωτά σημεία», τα οποία αποκαλύφθηκαν στην επίθεση της 6ης
Ιανουαρίου, συμπλήρωσε η ίδια.
Υπενθυμίζεται,
ότι
τότε,
περίπου 10.000 υποστηρικτές
του Ντόναλντ Τραμπ είχαν συγκεντρωθεί περιμετρικά του Καπιτωλίου και τελικά γύρω στους
800 είχαν, εισ’εβαλλαν στο κτίριο,
την ώρα που το σώμα επικύρωνε
τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις
προεδρικές εκλογές.
Πέντε άνθρωποι, μεταξύ
αυτών ένας αστυνομικός του
Καπιτωλίου, έχασαν τη ζωή τους
στις ταραχές.

Συστάθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Κοινότητας

Από την Εφορευτική Επιτροπή που οργάνωσε τις εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής
Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Ύστερα από τις εκλογές
της 21ης Φεβρουαρίου 2021 και
κατόπιν συνεδρίασης του νεοεκλεγέντος 15-μελούς Συμβουλίου
και της Εφορευτικής Επιτροπής
που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021
στις 7.00 το βράδυ, ανακηρύχθηκε το νέο Προεδρείο της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Νότιας Αυστραλίας για τη διετία
2021-2022 ως εξής:
ΓΚΟΝΗΣ Βασίλειος Πρόεδρος,
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος, ΠΠΥΡΟΣ
Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας,
Γ Κ Α ΡΔ Ι Α ΚΟ Σ Π α ν α γ ι ώ τ η ς ,
Ταμίας, ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Παντελής,
Βοηθός Ταμία, ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
Κυριακή, Βοηθός Γραμματέα.
Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου: ΝΙΝΟΣ Ιωάννης,
ΖΕΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Άκης,

Μ Ε Ρ Μ Ι Γ Κ Η Ε λ έ ν η , ΓΑ Λ Α ΝΤΟΜΟΣ Φίλιππος, ΔΟΥΡΟΣ
Ι ω ά ν ν η ς , ΓΛ Α Ρ ΟΥ Ε λ έ ν η ,
ΨΑΡΡΟΥ Δήμητρα, ΣΠΕΗ Έλλη,

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Τρύφων
Η Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ οπ ή
συγχαίρει τον κύριο Βασίλη
Γκόνη για την εκλογή του ως

Πρόεδρο του Οργανισμού καθώς
επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της
έδρας και του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.

Νέες προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο

Για “θάλασσα των νησιών” έκανε
λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ταγιπ
Ερντογάν αναφερόμενος στο Αιγαίο.
Σε ομιλία του σε συνέδριο
του κυβερνώντος κόμματος, ο
Ερντογάν δήλωσε πως «από
την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι
και τη Μαύρη Θάλασσα, όπως
και στο Αιγαίο που οι παλιοί
αποκαλούσαν ως “η θάλασσα των
νησιών”, θα εξασφαλίσουμε τα
δικαιώματα μας σε όλα τα ύδατα
που μας περικλείουν. Μου λένε
κάποια πράγματα, όμως μη σας
απασχολεί τίποτα, στο Αιγαίο και
στην Ανατολική Μεσόγειο εμείς
έχουμε παρουσία με όλη μας την
ισχύ με όλες μας τις δυνατότητες
και θα συνεχίσουμε να είμαστε
εκεί. Οτιδήποτε και να πει ο
καθένας. Όλα αυτά, δυστυχώς είναι

προβοκάτσιες».
Εκτός απ΄τον Ερντογάν
ανεβασμένοι ήταν οι τόνοι κι
απ΄τον Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος
του κυβερνώντος κόμματος
της Τουρκίας, ο οποίος ζήτησε
απ’ την ελληνική κυβέρνηση να
χρησιμοποιεί μια πιο ξεκάθαρη και
υγιή γλώσσα. «Καλούμε όλους τους
πολιτικούς στην Ελλάδα, κυρίως
τον πρωθυπουργό της Ελλάδα
και τον υπουργό εξωτερικών
να χρησιμοποιούν μια πιο υγιή
και ξεκάθαρη γλώσσα» είπε. Ο
ίδιος είχε δηλώσει τη Τρίτη ότι αν
«ελληνικές προκλήσεις συνεχιστούν,
τότε η διπλωματική διαδικασία θα
αποσταθεροποιηθεί», με αφορμή
τη δήθεν παρενόχληση του Τσεσμέ
– κάτι που έχουν διαψεύσει οι
Ελληνικές ‘Ενοπλες Δυνάμεις.

Εν τω μεταξύ, από τις 25
Φεβρουαρίου η Τουρκία ξεκίνησε
μεγάλης κλίμακας στρατιωτική
άσκηση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο
με την επωνυμία «Γαλάζια Πατρίδα-2021».
Η άσκηση θα διαρκέσει έως
τις 7 Μαρτίου. Σημειώνεται ότι
έως τις 2 Μαρτίου θα βρίσκεται
στο Αιγαίο το Τουρκικό ερευνητικό
πλοίο «Τσεσμέ» και ότι η Τουρκία
δέσμευσε με NAVTEX περιοχή στο
κεντρικό Αιγαίο.
Ωστόσο, έντονη είναι η κινητικότητα στο Αιγαίο από διάφορες
πλευρές. Ας σημειωθεί ότι η
Ελληνική πολεμική αεροπορία απ΄τη
Τρίτη πραγματοποιεί άσκηση μεταξύ
Χαλκιδικής και Σκύρου. Πρόκειται
για περιοχή η οποία είχε δεσμευτεί
με τη ΝΟΤΑΜ (Α0350/21) στις 9

Φεβρουαρίου, 5 ημέρες πριν την
ημέρα έκδοσης της παράτυπης
τουρκικής NAVTEX για το Τσεσμέ.
Επίσης, όπως έγινε γνωστό
από τη Διοίκηση των Αμερικανικών
Δυνάμεων Ευρώπης με έδρα το
Βισμπάντεν, από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 5 Μαρτίου,
περίπου 30 ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού των ΗΠΑ θα πετούν
από την Αλεξανδρούπολη προς τη
Ρουμανία.
Ας σημειωθεί ότι τις επόμενες
ημέρες από τα νότια της Κρήτης
θα περάσει και το αεροπλανοφόρο
«Σαρλ ντε Γκωλ» με την ομάδα
κρούσης που θα το συνοδεύει.
Ανάμεσα στα πλοία θα βρίσκεται και
η φρεγάτα «Κανάρης».
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«Αλύται» του νόμου και της τάξης

Η «ανάγκη» για αστυνόµευση δηµιουργήθηκε ήδη από
την αρχαιότητα και λειτουργούσε
ως εργαλείο άσκησης «νόµιµης
βίας», ώστε να υπηρετεί τα
σ υ µ φ έ ρ ο ν τα τ η ς ε κά σ τοτ ε
ηγεµονικής τάξης. Στην αρχαία
Αθήνα υπήρχαν αρκετές οµάδες
για την τήρηση της τάξης, όπως
οι αγορονόµοι, οι γυναικονόµοι,
οι τειχοποιοί, οι σιτοφύλακες,
ο ι µ ε τ ρ ο ν ό µ ο ι , ο ι έ ν δ ε κα
Στρατηγοί κτλ. Αντίστοιχα στη
Σπάρτη υπήρχαν οι Ιππείς, οι
οποίοι είχαν επιφορτιστεί µε την
υποχρέωση της αστυνόµευσης
και αποτελούνταν από τριακόσιους επίλεκτους πολίτες.
Στην αρχαιότητα υπήρχαν
ακόµη και οι ραβδούχοι, οι
οποίοι ονοµάζονταν έτσι από
τη ράβδο που κρατούσαν.
Οι ραβδούχοι επέβαλαν την
τήρηση της τάξης στο θέατρο
και στους Ολυµπιακούς αγώνες.
Ειδικό σώµα ραβδούχων και
µαστιγοφόρων ήταν οι «αλύται»
της Ολυµπίας, οι οποίοι λειτουργούσαν ως εκτελεστικό
όργανο των Ελλανοδικών που
επέβλεπαν τους Ολυµπιακούς
αγώνες.
Αργότερα, στα ελληνιστικά
χρόνια, οι ραβδούχοι ήταν
δηµόσιοι υπηρέτες, οι οποίοι
επιτηρούσαν µόνο τους αγώνες
και σπάνια αναφέρονται ως
µαστιγονόµοι. Στα ρωµαϊκά
χρόνια οι ραβδούχοι ή lictores
ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι,
οι οποίοι συνόδευαν και
προστάτευαν τους άρχοντες,
τους ιερείς, και τα επίσηµα
µέλη της άρχουσας τάξης.
Αργότερα, κατά τα Βυζαντινά
χρόνια, η αστυνόµευση ήταν
δουλειά των επάρχων. Κατά
την Τουρκοκρατία, την επίβλεψη
και τήρηση της τάξης είχε ο
Βοεβόδας και οι αγάδες του, οι
οποίοι µε τους αρχηγούς των
επαρχιών ηγούνταν σωµάτων
εθνοφυλακής. Επί Χούντας,
δηµιουργήθηκαν οι Μονάδες
Αποκατάστασης της Τάξης…
τα γνωστά σε όλους µας ΜΑΤ,
που σκοπό είχαν την καταστολή
διαδηλώσεων, καθώς η δεκαετία του 1960 ήταν µια έντονη
κινηµατικά περίοδος. Η ιδέα
όµως της Χούντας για τη
δηµιουργία ειδικής µονάδας

πάνοπλων αστυνοµικών, επιφορτισµένων µε την κρατική
«υποχρέωση» να χτυπούν και
να τραµπουκίζουν την κοινωνία,
θα υλοποιηθεί αργότερα από
την κυβέρνηση του «εθνάρχη»
Καραµανλή και θα εµπνεύσει
και την Κύπρο.
Πάντοτε η δεξιά και ακροδεξιά ένιωθαν µια περίεργη
έλξη για την αστυνοµία και
γενικότερα για την καταστολή.
Τα αισθήµατα της κοινωνίας
βέβαια δεν είναι ίδια. ∆εν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι
οι αστυνοµίες, όπως και οι
περισσότεροι κατασταλτικοί
µηχανισµοί, δε χαίρουν µεγάλης
εµπιστοσύνης και εκτίµησης
από την κοινωνία. Ακόµη και
συντηρητικοί πολίτες, όσο και
να µιλούν µε θετικό τρόπο για
την αστυνοµία, αναγνωρίζουν
ότι ο βασικός ρόλος της είναι να
προστατεύει αξιωµατούχους και
την ελίτ µιας κοινωνίας, να κόβει
πρόστιµα, να ξυλοφορτώνει
διαδηλωτές, να συγκαλύπτει
πολιτικά και οικονοµικά σκάνδαλα, να λειτουργεί παρακρατικά, να εκφοβίζει και
να απειλεί πολίτες µεταξύ
άλλων. […] ∆εν είναι τυχαίο
που η λέξη «αστυνοµικός»
έχει συνδεθεί µε τα αρνητικά
επίθετα, που αφορούν τον
ουσιαστικά και εµφατικά αντικοινωνικό χαρακτήρα αυτού
του επαγγέλµατος. Για τον
µέσο πολίτη ιστορικά η αστυνοµία είναι ταυτισµένη µε τον
χαφιεδισµό, τη ρουφιανιά,
τη βία, την ανασφάλεια, τη
ρυπαρότητα, τη διαφθορά, το
ρατσισµό, το παρακράτος, την
ακροδεξιά και την Εκκλησία.
∆ύσκολα µπορεί κανείς να
πειστεί, ότι η δουλειά της
αστυνοµίας είναι να προστατεύει τους πολίτες και δύσκολα
µπορεί να µην τους θεωρεί…
«αλύται» του νόµου και της
τάξης. Το αποδεικνύουν άλλωστε και τα ρόπαλα που κοσµούν
τις επωµίδες της ανώτατης
ηγεσίας της Κυπριακής αστυνοµίας..
Δρ. Ευάγγελος
Κωνσταντέλος
Ακαδηµαϊκός – Εικαστικός
ΚΥΠΡΟΣ
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ÔÑÉÔÇ: 3.00 -4.00ìì - Γεύση από Ελλάδα με τον Θοδωρή Παναγόπουλο
ÔÅÔÁÑÔÇ: 4.00 - 5.00ìì - “Áêïýù êáé Ìáèáßíù” - Πέγκυ Βουλγαράκη
ÐÅÌÐÔÇ: 4.00ìì -5.00ìì - "Παλμοί της Πέμπτης" - Πέγκυ Βουλγαράκη
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ: 8.00ðì - 9.00ðì Ðñüãñáììá ôçò ÅëëçíéêÞò 		
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ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ: 2.30ìì - 3.30ìì. “Επίκαιρα Θέματα” με τον Παναγιώτη
Ππύρο.

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

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

ÐÁÑÏÉÊÉÁÊÏ
ÂÇÌÁ
Ìçíéáßá Παροικιακή ÐïëéôéêÞ Åöçìåñßäá
Published by: Greek Community Tribune - ABN: 52366840467

Äéåýèõíóç Êåíôñéêïý Ãñáöåßïõ
ADDRESS: THE EDITOR,
GREEK COMMUNITY TRIBUNE,
BOX 330, FULHAM GARDENS, SOUTH AUSTRALIA, 5024
Τηλέφωνο: 0408 865004
Email address: info@greektribune.com.au
Website: www.greektribune.com.au

Απο μήνα σε μήνα

“Greek Community Tribune”, March 2021

Το ενεργειακό πλέγμα της γης

Μέρος Γ. - τελευταίο
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980
ερευνάτο η ενέργεια μηδενικού σημείου=
zero point energy, που βασιζόταν στην
παρατήρηση της ροής ενέργειας που
εδημιουργείτο στα σημεία μηδενικής
μάζας, δηλ στον κενό χώρο. Κατάλαβαν
ότι η ενέργεια δεν παράγει μόνον την ύλη,
αλλά και τον κενό χώρο, και άρχισαν να
μελετούν τους τρόπους με τους οποίους θα
μπορούσαν να αντλήσουν ενέργεια από το
τίποτε. Όσοι έχουν γνώσεις φυσικής, ίσως
καταλάβουν ότι όλα αυτά είναι εφαρμογές
της θεωρίας του ενοποιημένου πεδίου.
Η θεωρία αυτή είχε ολοκληρωθεί, αλλά
δεν δημοσιεύθηκε γιατί φοβόταν ότι θα
την χρησιμοποιήσουν για κακό, οι ίδιοι
άνθρωποι που έριξαν τις πυρηνικές
βόμβες σε κατοικημένες περιοχές της
Ιαπωνίας. Μια άλλη διαπίστωση ήταν οι
πολύ βίαιες εκρήξεις, όπως αυτής της
πυρηνικής βόμβας, περιορίζονται από
το πλέγμα. Μία πυρηνική βόμβα για να
εκραγεί, πρέπει να τοποθετηθεί σε μία
συγκεκριμένη θέση, ανάμεσα στις γραμμές
του γήϊνου πλέγματος, και δεν εκρήγνυται
όπου και όποτε θέλουν οι άνθρωποι.
Ερευνητές του φαινομένου παρατήρησαν
ότι τα ψυχικά ίχνη συνδέονται και αυτά με
το γήϊνο πλέγμα. Σε ορισμένους τόπους και
χρόνους, η δημιουργία του ψυχικού ίχνους
γίνεται εύκολα, και η ροή της ενέργειας
είναι πιο ισχυρή, ενώ σε άλλους τόπους και
χρόνους δύσκολα δημιουργείται.
Οι αρχαιότεροι πολιτισμοί έχτιζαν
τους ναούς τους σε συγκεκριμένα σημεία
της γης του ενεργειακού πλέγματος, με
συγκεκριμένο προσανατολισμό και ειδικά
υλικά κατασκευής. Πίστευαν μάλιστα ότι
υπήρχαν δύο είδη ιερών τόπων. Οι λευκοί
και οι μαύροι. Οι λευκοί τόποι ήταν εκείνοι
όπου κυλά αδιάκοπα η αποστειρωτική
δύναμη, η οποία είναι μεν αντίθετη στην ζωή,
αλλά ενεργοποιεί το πνεύμα και καθαρίζει
το ανθρώπινο σώμα. Στους μαύρους
τόπους η ενέργεια παγιδεύεται, η ζωή
γιγαντώνεται και καταλήγει σε οργιαστικές

μορφές, αλλά εκεί συσσωρεύεται και η
ζωτική ενέργεια. Όταν ήθελαν να βοηθήσουν έναν αδύνατο άνθρωπο, τον άφηναν
να κατοικήσει για ένα μικρό χρονικό
διάστημα σε έναν μαύρο τόπο. Αντίθετα,
έναν ψυχασθενή ή έναν βαριά ασθενή, που
είχε ανάγκη από ενεργειακό καθάρισμα,
τον οδηγούσαν σε έναν λευκό τόπο, σε
μία ερημιά, μακριά από την οργιαστική
βλάστηση. Μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
ο Γερμανός Ερνστ Χάρτμα, υπελόγισε
ότι το πάχος των ενεργειακών γραμμών
ήταν 21 εκατοστά, και σχηματίζουν ένα
πλέγμα που αποτελείται από γραμμές που
απέχουν 6 μέτρα η μία από την άλλη
στο άξονα βορρά-νότου, και 2,5 μέτρα
στο άξονα ανατολής-δύσης. Πίστευε ακόμη
ότι τα σημεία τομής των γραμμών είναι
επικίνδυνα για την υγιεία. Ο δρ Μάνφρεντ
Κάρι ανέπτυξε την θεωρία ότι κάθε
γραμμή του γήϊνου πλέγματος μεταφέρει
ηλεκτρικά φορτία. Στα σημεία όπου διασταυρώνονται οι ενεργειακές γραμμές
του γήϊνου πλέγματος, εάν η ενεργειακή
φόρτιση είναι δύο θετικά φορτία, έχουμε
υπερανάπτυξη των κυττάρων, ενώ εάν
είναι δύο αρνητικά φορτία, αναπτύσσονται
φλεγμονές. Ο Γερμανός δρ Νίεπερ ανέπτυξε την θεωρία των γεωπαθογονικών
ζωνών=geopathogenic zones, οι οποίες
μπορούν να εντοπισθούν, και συμπίπτουν
με τις γραμμές Χάρτμαν και του Κάρι.
Όλα αυτά συμπίπτουν με τις απόψεις
του διάσημου χειρούργου Φερτινάντ
Σάουερμπρουχ που προτρέπει τους καρκινοπαθείς, εάν θέλουν να γίνουν καλά (μα
υπάρχει κανείς που να μην θέλει να γίνει
καλά;) να μην κοιμούνται στο ίδιο μέρος
όπου κοιμόταν όταν συνειδητοποίησαν
την αρρώστιά τους. Πολλοί επιστήμονες
προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις θεωρίες
αυτές οι οποίες δεν είναι ολοκληρωμένες.
Ίσως οι αρχαιότεροι πολιτισμοί να είχαν
τις απαντήσεις. Οι γνώσεις όμως χάθηκαν όταν οι πολιτισμοί καταστράφη
καν; Ίσως ναι, ίσως όχι. Κάποια όμως
μυστικά διατηρήθηκαν από κάποιες

θρησκείες,κυρίως στα χριστιανικά ιερατεία.
Οι Κινέζοι ασκούν την γεωμαντεία επί
χιλιετίες. Πολλοί χριστιανικοί καθεδρικοί
ναοί της Ευρώπης και κυρίως της Ελλάδος,
βρίσκονται πάνω σε κομβικά σημεία των
γραμμών του πλέγματος. Ο βιολόγος
Ρούπερτ Σέλντρέϊκ πιστεύει ότι οι ιδέες,
οι χημικές ενώσεις,το DNA, και οι μορφές,
αντηχούν με το ενεργειακό πεδίο της
γης, και προκαλούν μία μορφοποιητική
διεργασία στην ύλη, προκαλώντας την
ενσάρκωσή τους στο φυσικό επίπεδο.
Το ενεργειακό πλέγμα, σχετίζεται με
το φαινόμενο της μαγνητικής αντήχησης
Σούμαν.=Schumann magnetic resonance,
ή θερμόμετρο του Θωρ, το οποίο προέβλεψε
και ενετόπισε ο Γερμανός Β. Σούμαν στα
τέλη του 1950. Το φαινόμενο Σούμαν
είναι μία από τις πρώτες ανακαλύψεις
που οδήγησαν στην συνειδητοποίηση της
ύπαρξης του ενεργειακού πλέγματος και
την επιστημονική του απόδειξη. Ο Σούμαν
εν ολίγοις λέει πως κάθε ηλεκτρομαγνητική
διαταραχή σε οποιοδήποτε σημείο της γης,
επηρεάζει όλη την γη. Εάν π.χ πέσει ένας
κεραυνός στις Σέρρες, η ηλεκτρομαγνητική
ηχώ του κάνει 8 φορές τον γύρο της γης σε
ένα δευτερόλεπτο. Η γη σύμφωνα με τον
Σούμαν συμπεριφέρεται σαν ένα τεράστιο
ηλεκτρικό κύκλωμα, που μεταφέρει κάθε
πληροφορία σε όλα τα σημεία της γης. Η
ροή αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας στην
ατμόσφαιρα είναι αδιάκοπη, γιατί σε όλη
την γη συμβαίνουν κάθε στιγμή, πάνω
από 1000 ηλεκτρικές καταιγίδες. Το πιο
σημαντικό όμως είναι ότι η ατμόσφαιρα της
γης πάλλεται συνήθως και ο ανθρώπινος
συνέχεια στη σελ. 13

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

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

Μπορεί... Ποιός ξέρει;

Κι αν σβύσει της ζωής μας το λυχνάρι,
τη δυστυχία μας κανείς αν δεν νοιαστεί,
τη δόλια τη ψυχή ας ρθεί να πάρει
ο Χάροντας - ας τρέξει, ας βιαστεί.

Κι αν σβύσει της ζωής μας τ’ Αγιο φως,
τι ωφελεί αν ζούσαμε ακόμα,
αφού η μοίρα μας έγραφε - σαφώς
να υποφέρουμε ως νάμπουμε στο χώμα.
Μπορεί μονάχα ψηλά, επάνω κει,
αφού το σώμα μες τη γη καταλαγιάσει,
μονάχα ίσως η συμπόνοια η θεϊκή,
τη δόλια τη ψυχή να αγκαλιάσει.
Μπορεί - ποιός ξέρει, να υπάρχει άλλη ζωή
κι ίσως μια μοίρα πιο καλή να μας μοιράνει
ίσως ο πόνος εκεί πάνω να μη ζει
μαζί με μας εδώ στη γη νάχει πεθάνει...
H γελοιογραφία, είναι του Σατιρικού από τον Αθηναϊκό τύπο
Στις 8 Μαρτίου κάθε χρόνο γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας
σε όλο τον κόσμο.
Αν και η ιστορία του αγώνα των
γυναικών για ισότητα δεν ανήκει
μόνο στο φεμινιστικό κίνημα σήμερα,
αντανακλά όμως εξ’ ολοκλήρου τη
συλλογική ανάγκη για δικαίωση των
γυναικών όχι μόνο στις αναπτυγμένες
χώρες αλλά και σε όλες τις άλλες
χώρες του κόσμου ζητώντας ίσα
δικαιώματα με τους άντρες, λιγότερες
ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Η γιορτή καθιερώθηκε το 1909
από τη Διεθνή Γυναικεία Διάσκεψη
της Κοπεγχάγης ύστερα από πρόταση
της μεγάλης φεμινίστριας Κλάρας
Τσέτκιν. Σκοπός ήταν να διατηρηθεί
η ανάμνηση της πρώτης διαδήλωσης
των Αμερικανίδων που είχε γίνει το
1857. Η διαδήλωση διαμαρτυρίας έγινε
από εργάτριες κλωστουφαντουργίου
στη Νέα Υόρκη οι οποίες ζητούσαν
καλύτερες συνθήκες και λιγότερες
ώρες εργασίας. Η ίδια ημερομηνία
επιλέχτηκε τα επόμενα χρόνια για τις
κακές συνθήκες εργασίας και ζητώντας
ισότητα των δύο φύλων. Αυτή η
συγκέντρωση άνοιξε το δρόμο στο
δυτικό κόσμο, και σε άλλες περιοχές
όπου καταπιέζονταν οι γυναίκες.
Η πρώτη Διεθνής Ημέρα της
Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με
πρωτοβουλία του σοσιαλιστικού
κόμματος των ΗΠΑ και υοθετήθηκε δύο

Η Ημέρα της
Γυναίκας

χρόνια αργότερα από τη Σοσιαλιστική
Διεθνή. Η άνοδος του φεμινιστικού
κινήματος το 1960 αναζωογόνησε τη
Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας που από
το 1975 διεξάγεται υπό την αιγίδα
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα και τα
προβλήματα των γυναικών.
Τα προβλήματα πολλά και οι
παρενοχλήσεις στο χώρο εργασίας
και αυτές πολλές που στο τέλος τα
αποτελέσματα είναι το άγχος, η
κατάθλιψη και που όλα αυτά, ταράζουν
την οικογενειακή ισορροπία.
Για πάρα πολλούς αιώνες η
γυναίκα θεωρούνταν άτομο δεύτερης
κατηγορίας και ιδιοκτησία του άντρα
και δεχόταν ότι ήταν υποχρεωμένη
να παραμένει στο σπίτι και να
ασχολείται με την ανατροφή των
παιδιών και τις δουλειές του σπιτιού.
Στην εποχή μας όμως η γυναίκα έχει
φτάσει στις υψηλότερες βαθμίδες
και έχει μία έντονη παρουσία και
δραστηριότητα ίσα με τον άντρα σε όλα
τα επίπεδα της ζωής και διακρίνεται
επαγγελματικά. Δεν ξεχνά όμως και το
ρόλο της ως μάνα και ως σύζυγος και
ανταποκρίνεται σε όλα αυτά.
Πολλά από τα αιτήματα των γυναικών στις αναπτυγμένες χώρες έχουν
ικανοποιηθεί όπως δικαίωμα ψήφου,

Γιάννης Εσκιτζής
Μελβούρνη
μόρφωση, επιλογή επαγγέλματος,
την κατάργηση προίκας, κλπ.
Είναι γεγονός πως η γυναίκα για να
μπορέσει να καταξιωθεί κοινωνικά
πέρασε από ένα στάδιο συνεχών
αγώνων σε όλα τα επίπεδα.
Αυτοί οι αγώνες είχαν σαν αποτ έ λ ε σ μ α τ η ν α ν ε ξα ρτ η τοπο ί η σ η
της γυναίκας η οποία θεωρείτο ως
πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Σήμερα
ο λόγος για να γιορτάζεται η Ημέρα
της Γυναίκας είναι να εξαλειφτούν
φαινόμενα φυλετικού ρατσισμού και
κακοποίησης των γυναικών σε όλο
τον κόσμο, που σε πολλές χώρες
καταπατούνται ακόμη και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών διότι
το αίτημα για πλήρη ισότητα των δύο
φύλον σε όλο των κόσμο παραμένει
ανικανοποίητο.
Οι γυναίκες μετά από τους σκληρούς αγώνες και τις δοκιμασίες στις
αναπτυγμένες χώρες πέτυχαν την
εξύψωσή τους στην κοινωνία όπως
στη μόρφωση αλλά και σε άλλους
τομείς της κοινωνικής δράσης. Γι’αυτό
η ημέρα της γυναίκας συνεχίζει και μας
υπενθυμίζει κάθε χρόνο τον αγώνα
των πρώτων γυναικών στο εργοστάσιο
κλωστωϋφαντουργίο που βάφτηκε με
αίμα, που σκοπό είχε τη δυκαίωση των
αιτημάτων τους για ίσα πληρωμή και
ώρες εργασίας και να μην θεωρείται
άτομο δεύτερης κατηγορίας.
Δήμητρα Παπάζογλου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Πολιτική
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TOYΡΚΙΑ

Συνεχίζεται η κατάρρευση της οικονομίας

Παρά τη στροφή στη νομισματική πολιτική, ο Τούρκος
πρόεδρος Ερντογάν αδυνατεί
να τερματίσει τον κατήφορο της
οικονομίας. Ωστόσο η διολίσθηση
της λίρας έχει ανακοπεί.
Επί δύο ολόκληρα χρόνια
συνεχιζόταν ο διολίσθηση της
τουρκικής λίρας. Δραματικά
είναι τα ποσοστά ανεργίας,
ιδιαίτερα για τους νέους χωρίς
προϋπηρεσία. Οι τιμές βασικών
αγαθών μοιάζουν απλησίαστες.
Από το φθινόπωρο του 2018 η
κατάσταση της τουρκικής οικονομίας παραμένει απελπιστική,
παρά την πρωτοβουλία του
π ρ ο έ δ ρ ο υ Τα γ ί π Ε ρ ν το γ ά ν
να αναλάβει προσωπικά την
υπόθεση και να εξαγγείλει, στα
τέλη του 2020, μία «νέα εποχή
στην οικονομία», εξαγγελία, η
οποία μάλιστα συνοδευόταν από
ηχηρές παραιτήσεις: Πρώτα ο
διοικητής της κεντρικής τράπεζας
Μουράτ Ουισάλ και στη συνέχεια
ο υπουργός Οικονομικών και
γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ
Αλμπαϊράκ, αποχώρησαν από το
«τιμόνι» της τουρκικής οικονομίας.
Επισήμως, πάντως, ο Αλμπαϊράκ
αναγκάστηκε να αποσυρθεί «για
λόγους υγείας».

Αισθητή άνοδος της λίρας

Τις παραιτήσεις στο οικονομικό επιτελείο ακολούθησαν
ριζοσπαστικές αλλαγές στη
νομισματική πολιτική. Αιφνιδίως το βασικό επιτόκιο αυξήθηκε από το 10,25 στο 15%
και τον Δεκέμβριο στο 17%.
Πρόκειται για μία στροφή 180
μ ο ι ρ ώ ν το υ Ε ρ ν το γ ά ν , το ν
οποίο μέχρι πρότινος όλοι
θεωρούσαν θιασώτη μίας πολιτικής χαμηλών επιτοκίων. Στην
αγορά συναλλάγματος η αλλαγή πολιτικής είχε ασφαλώς
ευεργετικές επιπτώσεις, καθώς
η τουρκική λίρα άρχισε να
ανατιμάται απέναντι στο δολάριο
και έχει πλέον αναπληρώσει το
18% της διολίσθησης του 2020.
Συγκεκριμένα, ένα δολάριο
αντιστοιχεί σήμερα σε 7,02 λίρες,
ενώ προ μηνών η ισοτιμία είχε
διολισθήσει στις 8,50 λίρες.
Ο Σινάν Αλτσίν, καθηγητής Οικονομικών στην Κωνσταντινούπολη, επισημαίνει ότι
«ο διορισμός του νέου διοικητή
της κεντρικής τράπεζας Νατζί
Αγκμπάλ και οι διαδοχικές
αυξήσεις επιτοκίων έχουν ευνοήσει την άνοδο της λίρας». Ο
ίδιος εκτιμά ότι το προηγούμενο
χρονικό διάστημα η εμπιστοσύνη
στην τουρκική λίρα είχε κλονιστεί
«μετά από μία σειρά γεγονότων,

όπως η υπερχρέωση του
ιδιωτικού τομέα που ξεπέρασε
τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η
διπλωματική κρίση με τις ΗΠΑ
μετά τη σύλληψη του Αμερικανού
ιερωμένου Άντριου Μπράνσον
και οι πολιτειακές αλλαγές στην
Τουρκία με την εγκαθίδρυση ενός
αμιγώς προεδρικού συστήματος
το 2018».

προϊόντα. Ο οικονομολόγος
Μπαρίς Σοϊντάν κάνει λόγο για
νεοφιλελεύθερη πολιτική στην
παραγωγή τροφίμων και τονίζει
ότι καθώς ανεβαίνει το δολάριο,
ανεβαίνει το κόστος παραγωγής
για τους Τούρκους αγρότες, οι
οποίοι αναγκάζονται να εισάγουν
πετρέλαιο, λιπάσματα και άλλα
είδη πρώτης ανάγκης.

Αποστολή στο …φεγγάρι
θέλει ο Ερντογάν

Και ενώ αυτά συμβαίνουν
στην Τουρκία, ο πρόεδρος
Ερντογάν έχει μεγαλεπήβολα
σχέδια και εξαγγέλλει το πρώτο
…διαστημικό πρόγραμμα της

χώρας. Κατά τα λεγόμενά του η
Τουρκία, με τη βοήθεια ισχυρών
εταίρων από το εξωτερικό, θα
στείλει την πρώτη διαστημική
αποστολή στο φεγγάρι μέχρι τα
τέλη του 2023, εορτάζοντας τα
100 χρόνια από την ίδρυση του
σύγχρονου κεμαλικού κράτους. Η
εξαγγελία Ερντογάν προκάλεσε
ανάμεικτες αντιδράσεις: Πολλοί,
ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ενθουσιάζονται με
την προοπτική της αποστολής
στο φεγγάρι, ενώ άλλοι διερωτώνται ποιος θα πληρώσει
τον λογαριασμό και μάλιστα σε
περίοδο οικονομικής κρίσης.

ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Ζητά να επιστραφούν τα Γλυπτά του
Παρθενώνα στην Ελλάδα

Την άποψη πως τα Γλυπτά
του Παρθενώνα θα πρέπει να
επιστραφούν στην Ελλάδα
εξέφρασε ο γλύπτης και άλλοτε
επίτροπος του Βρετανικού
Μουσείου από το 2007 έως το
2015, Άντονι Γκόρμλεϊ.
Όπως αναφέρει η Daily
Mail, ο Γκόρμλεϊ καταφέρεται
με υποτιμητικό τρόπο κατά
των Γλυπτών που απέσπασε
με βίαιο τρόπο και έκλεψε ο
Λόρδος Έλγιν λέγοντας ότι δεν
αποτελούν έμπνευση.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται
στο πλαίσιο της τοποθέτησής
του σχετικά με την ανάγκη
αλλαγής προσανατολισμού του
Βρετανικού Μουσείου. Όπως
λέει, το Μουσείο κατέχει μία από
τις πιο πλούσιες συλλογές στον
κόσμο και τις έχει στοιβαγμένες
σε αίθουσες μακριά από τα μάτια
του κοινού.

Τα
εν Οίκω...
Δημοσίως

Σ

Η απειλή του πληθωρισμού

Ωστόσο η ανάκαμψη στην
α γ ο ρ ά σ υ ν α λ λά γ μ α το ς δ ε ν
αντανακλάται στο πορτοφόλι του
απλού πολίτη. Ο πληθωρισμός
συνεχίζει την ανοδική του πορεία
και έχει φτάσει στο 14,97%,
την υψηλότερη τιμή από τον
Αύγουστο του 2019. Όπως επισημαίνει η τουρκική στατιστική
υπηρεσία, την ανιούσα έχουν
πάρει ιδιαίτερα οι τιμές των
τροφίμων: φρούτα, λαχανικά,
αυγά, γάλα, ελαιόλαδο και άλλα
βασικά αγαθά προσφέρονται
σε ιδιαιτέρως «αλμυρές» τιμές.
Οι επικριτές της κυβέρνησης
Ερντογάν υποστηρίζουν ωστόσο
ότι η ίδια ευθύνεται για τις αυξημένες τιμές των τροφίμων. Διαφορετικά, υποστηρίζουν, δεν
εξηγείται το γεγονός ότι η Τουρκία,
μία χώρα που διαθέτει ιδανικό
κλίμα για την καλλιέργεια της γης,
αναγκάζεται να εισάγει αγροτικά
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Στο πλαίσιο αυτό, όπως
σημειώνει, θα ήταν χαρούμενος
να δοθούν στην Αθήνα τα
Γλυπτά του Παρθενώνα μιας και
«στην αίθουσα που βρίσκονται
δεν αποτελούν έμπνευση».
Συμπληρώνει δε πως θα ήθελε
τα εκθέματα από την Αφρική να
αποτελέσουν τον πυρήνα του
Βρετανικού Μουσείου.
«Πρέπει να σταματήσουμε να
έχουμε εμμονή με τον κλασικό
κόσμο» λέει, σύμφωνα με την
Daily Mail σε συνέντευξή του
στο British Archaeology maga-

zine και συμπληρώνει πως για
παράδειγμα υπάρχει απόλυτη
υποεκπροσώπηση των εκθεμάτων από την Αμερική, Βόρεια και
Νότια.
Οι απόψεις του Γκόρμλεϊ δεν
είναι γνωστό εάν εισακουστούν,
ωστόσο το Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται ήδη σε μία
διαδικασία ανακατάταξης, με
τον εκπρόσωπό του να σημειώνει πως αυτήν την περίοδο
υλοποιείται ένα σχέδιο προκειμένου να υπάρχει ανακατανομή
των εκθεμάτων στον χώρο.

υγκλονίζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
New York Times, στο οποίο καταγράφεται ένα
ακόμη μακάβριο ορόσημο: Αυτό του μισού
εκατομμυρίων θυμάτων στις ΗΠΑ από την πανδημία
του κορονοϊού. Στο γράφημα που πρωταγωνιστεί
στο χθεσινό κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της
εφημερίδας, κάθε κουκίδα αντιπροσωπεύει μία ζωή
που χάθηκε λόγω της νόσου Covid-19, τη στιγμή
που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσεγγίζουν το θλιβερό
αρνητικό ρεκόρ των 500.000 νεκρών. Η πρώτη ζωή
από τον κορονοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες χάθηκε
έναν χρόνο πριν, στις 29 Φεβρουαρίου του 2020.
Μόλις τρεις μήνες μετά, οι Ηνωμένες Πολιτείες
είχαν φθάσει να θρηνούν 100.000 νεκρούς, ενώ
το «φράγμα» των 400.000 θανάτων «έσπασε» τον
Ιανουάριο του 2021, την παραμονή της ορκωμοσίας
του νέου Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.
Σύμφωνα με την καταμέτρηση του Πανεπιστημίου
Johns Hopkins, το πρωί της Κυριακής ο αριθμός των
θανάτων από την Covid-19 ανέρχεται σε 500.000.
Άντονι Φάουτσι, κορυφαίος επιδημιολόγος και επικεφαλής της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση της πανδημίας
στη διακυβέρνηση Μπάιντεν, ανέφερε στο CNNi ότι
ο απολογισμός αυτός είναι ένα «θλιβερό ιστορικό
ορόσημο στην ιστορία της χώρας». «Δεν έχουμε
βιώσει κάτι τέτοιο για περισσότερα από 100 χρόνια,
μετά την πανδημία του 1918. Είναι κάτι που θα
παραμείνει στην Ιστορία. Για δεκαετίες, ο κόσμος θα
μιλάει ακόμη για αυτή τη χρονική στιγμή, κατά την
οποία πέθαναν τόσοι άνθρωποι» δήλωσε. Αν και τα
ποσοστά κρουσμάτων μειώνονται με ταχείς ρυθμούς,
ο κορωνοϊός εξακολουθεί να στερεί καθημερινά τη
ζωή χιλιάδων ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες και
ένα ποσοστό μικρότερο του 15% του πληθυσμού έχει
επί του παρόντος εμβολιαστεί.
υγκλονίζει η εικόνα καθηγήτριας που
μπαίνει ασπίδα ανάμεσα στο σώμα φοιτητή
και ανδρών των ΜΑΤ, κατά τη διάρκεια
των πρόσφατων επεισοδίων που έλαβαν χώρα
στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, κατόπιν κατάληψης
από φοιτητές στην Πρυτανεία του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα ΜΑΤ εισήλθαν
στο Αριστοτέλειο και ακολούθησαν εκτεταμένα
επεισόδια, με χρήση χημικών, συλλήψεις, λιποθυμία φοιτήτριας, αλλά και ενός περιστατικού
που έχει συγκλονίσει την φοιτητική κοινότητα και
όχι μόνο. Η γυναίκα που μπαίνει μπροστά από τον
φοιτητή για να τον προστατέψει με το σώμα της
από την βιαιότητα κάποιων αστυνομικών είναι η
αναπληρώτρια καθηγήτρια θεατρολογίας στο ΑΠΘ,
κα. Κατερίνα Ριτσάτου. «Μπροστά στα μάτια μου,
μπροστά στα μάτια όλων μας, μερικοί αστυνομικοί
άρχιζαν να χτυπούν και να τραβούν έναν φοιτητή,
ένα παιδί. Κόντευαν να το διαμελίσουν κυριολεκτικά,
ενώ εμείς, φοιτητές και καθηγητές διαδηλώναμε
ειρηνικά. Προσπάθησα να πάρω θέση εκείνη τη
στιγμή. Είμαι δασκάλα, είμαι μάνα, γυναίκα και
άνθρωπος. Γι’ αυτό». Η κυρία Ριτσάτου ανήκει στην
όχι μικρή μερίδα διδασκόντων που δεν βλέπουν με
θετικό μάτι τις επερχόμενες αλλαγές στην ανώτατη
εκπαίδευση. Όπως είπε χαρακτηριστικά λίγο πριν το
τέλος του τηλεφωνήματός μας: «Δεν θα κάτσουμε
ήσυχα, πρέπει να προσπαθήσουμε να προλάβουμε
τα χειρότερα, που δεν έχουν φυσικά έρθει ακόμα».

Ο
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Ανάλυση: Η Άγκυρα αναζητά διαρκώς καινούργιους εχθρούς
Του Ευάγγελου Αρεταίου
To πόσο μακριά είναι πια ο Ταγίπ
Ερντογάν και το «Παλάτι» του από
την τουρκική κοινωνία ανέδειξε
η σύγκρουση των φοιτητών του
Πανεπιστημίου του Βοσπόρου με την
τουρκική κυβέρνηση. Μια σύγκρουση
που ήρθε τη στιγμή που η Άγκυρα
αναζητά διαρκώς καινούργιους
εχθρούς, είτε αυτοί είναι στο εσωτερικό
της χώρας είτε στο εξωτερικό. Και που
εμφανίζεται πλέον τόσο απεγνωσμένη,
όπως εκτιμούν αναλυτές στην Τουρκία,
που επιστρατεύει ακόμα και το
διάστημα, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν
ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα πραγματοποιήσει αποστολή στη Σελήνη το
2023 προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις αλλά και ειρωνικά σχόλια από την
αντιπολίτευση.
Η ασυμμετρία ανάμεσα στην
κοσμοθεωρία του Τούρκου Προέδρου
και της τουρκικής κοινωνίας και των
νέων γενιών της αποτελεί σήμερα το
κυρίαρχο χαρακτηριστικό της χώρας
και έχει γίνει η βασική πρόκληση του
Ταγίπ Ερντογάν και του πολιτεύματός
του, καθώς, παρά τις συστηματικές
προσπάθειές τους να χειραγωγήσουν
την κοινωνία και να χαλιναγωγήσουν
τις κοινωνιολογικές δυναμικές, το
χάσμα ανάμεσα στο «Παλάτι» και τη
διαρκώς μεταλλασσόμενη Τουρκία

βαθαίνει ανεπιστρεπτί.
Το ίδιο το προεδρικό σύστημα του
Ταγίπ Ερντογάν αποτελεί βασική πηγή
της ασυμμετρίας, καθώς αποδεικνύεται
στην πράξη ότι έχει σχεδιαστεί για μια
αρχετυπική φαντασιακή κοινωνία στην
οποία τίποτα δεν αλλάζει, τίποτα δεν
κινείται, τίποτα δεν αντιδρά, τίποτα
δεν βρίσκεται σε διάδραση με τον
υπόλοιπο κόσμο. Πριν το προεδρικό
αυτό σύστημα, τα πανεπιστήμια
οργάνωναν εκλογές για τους πρυτάνεις
και ο εκάστοτε Πρόεδρος επέλεγε
ανάμεσα από τρεις προτεινόμενους
υποψηφίους. Μετά το προεδρικό
σύστημα, το Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Συμβούλιο, το οποίο τελεί υπό την
ουσιαστική κηδεμονία του «Παλατιού»,
επιλέγει ποιον θα προτείνει στον
Πρόεδρο για πρύτανη, χωρίς πια
εκλογές ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς.

Ξένος με την κουλτούρα του
πανεπιστημίου Βοσπόρου ο
νέος πρύτανης

Ο διορισμός του συγκεκριμένου
πρύτανη στο πανεπιστήμιο του
Βοσπόρου αποδείχθηκε ακόμα πιο
ασύμμετρος, καθώς όχι μόνο ο νέος
πρύτανης δεν προέρχεται από το ίδιο
πανεπιστήμιο, όπως ο προκάτοχός
του, αλλά είναι και εντελώς ξένος
στην κουλτούρα του πανεπιστημίου
του Βοσπόρου. Ένα πανεπιστήμιο

το οποίο οι αντιφρονούντες θεωρούν
ως το τελευταίο «προπύργιο»
του φιλελευθερισμού και του
προοδευτισμού
στην
ανώτατη
εκπαίδευση και οι φιλοκυβερνητικοί
ως το κατ’ εξοχήν πανεπιστήμιο των
ύποπτα δυτικότροπων «ελίτ» και
κέντρο διακίνησης υπονομευτικών για
την Τουρκία ιδεών.
Ωστόσο, το πανεπιστήμιο του
Βοσπόρου είναι ουσιαστικά κάτι
άλλο, κάτι πολύ πιο σημαντικό για την
Τουρκία σήμερα: Είναι ένα προοδευτικό
πανεπιστήμιο, οι φοιτητές του οποίου
αποτελούν μια μικρογραφία των νέων
γενιών της χώρας. Ανάμεσά τους
βρίσκονται γόνοι εκκοσμικευμένων
αστικών οικογενειών, εύπορων
συντηρητικών νεο-αστών, οι κόρες των
οποίων φορούν κεφαλομάντηλο, αλλά
διαδηλώνουν με πάθος ενάντια στο
διορισμό του νέου πρύτανη, παιδιά
από οικογένειες με πολύ χαμηλά
εισοδήματα, παιδιά που στηρίζουν το
ΑΚΡ και τον Ταγίπ Ερντογάν και που
δεν συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.
Αγόρια και κορίτσια που προέρχονται
από διαφορετικούς κόσμους και
κοσμοθεωρίες και που ζυμώνονται
μαζί, διαρρηγνύοντας τα κοινωνικά,
τα ταξικά, τα πολιτικά, ακόμα και τα
έμφυλα στεγανά που το επίσημο
αφήγημα προσπαθεί να διατηρήσει και
να οξύνει.

Οι νέες τις γενιές δεν είναι τόσο
χειραγωγημένες όπως πολλοί νομίζουν
Η επιβολή ενός πρύτανη με
καθαρά πολιτικά κριτήρια ήρθε λοιπόν
να αναδείξει ότι το σημερινό πολίτευμα
στην Τουρκία καταβάλλει συστηματικές
προσπάθειες να χαλιναγωγήσει όλες
τις δυναμικές που λειτουργούν προς
την κατεύθυνση του κοινωνικού
εκσυγχρονισμού και παράλληλα προς
την υπέρβαση της πόλωσης και του
κατακερματισμού της κοινωνίας. Και
να δημιουργήσει, όπως το επίσημο
αφήγημα αναφέρει, μια «ευσεβή
γενιά», μια νέα γενιά Τούρκων οι οποίοι
θα είναι πιστοί Μουσουλμάνοι και
πάνω απ’ όλα πιστοί υποστηρικτές του
Προέδρου Ερντογάν και της Τουρκίας,
όπως αυτός την φαντάζεται.
Οι αντιδράσεις των φοιτητών
κατέδειξαν, για ακόμα μια φορά,
ότι η τουρκική κοινωνία, και κυρίως
οι νέες τις γενιές, δεν είναι τόσο
χειραγωγημένες όπως πολλοί νομίζουν
και ότι πίσω από την ομίχλη του
αφηγήματος της επίσημης Τουρκίας
υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που
δονείται, που ζει εναρμονισμένος
με τις παγκόσμιες δυναμικές, που
αντιστέκεται και αντιδρά και, πάνω απ’
όλα, που αλλάζει διαρκώς.
Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση
διαχειρίστηκε το όλο ζήτημα έρχεται
την ίδια ώρα να προειδοποιήσει ότι

ο Τούρκος Πρόεδρος χάνει την μέχρι
πρότινος θρυλική του ικανότητα να
αφουγκράζεται την κοινωνία και να
παράγει πολιτικές. Και ότι διαλέγει
πια πολλές φορές τις λάθος μάχες:
Δημοσκόπηση της έγκριτης εταιρείας
ερευνών Metropoll, που δημοσιεύθηκε
την περασμένη βδομάδα, κατέδειξε
ότι το 75% των Τούρκων επιθυμεί τα
πανεπιστήμια και η διοίκησή τους να
είναι ανεξάρτητα από την πολιτική,
ενώ το 73% θεωρεί ότι οι ακαδημαϊκοί
πρέπει να επιλέγουν μόνοι τους τους
πρυτάνεις.
Η επιλογή λάθος μαχών έχει να
κάνει με τον σφιχτό εναγκαλισμό του
Ταγίπ Ερντογάν και του ΑΚΡ με μια
νέα μορφή σκληρού εθνικισμού και με
την επικράτηση ενός βαθιά φοβικού
συνδρόμου για την επιβίωση του
κράτους/έθνους, αλλά και του ίδιου του
πολιτεύματος. Τροφοδοτώντας έτσι μια
εγγενή ανάγκη του πολιτεύματος να
επιβιώνει μέσω της πόλωσης και της
αντιμετώπισης όλων των φυγόκεντρων
κοινωνικών δυναμικών ως εν δυνάμει
υπαρξιακές απειλές, όπως έγινε και
με τις διαμαρτυρίες των φοιτητών
του πανεπιστημίου του Βοσπόρου.
Ανάγκη που έχει σήμερα μετατρέψει το
πολίτευμα σε καθεστώς και που κάνει
το χάσμα ανάμεσα στο δεσποτισμό
του «Παλατιού» και τη γεμάτη ζωντάνια
τουρκική νεολαία απροσπέλαστο.

4

Παροικία

"Παροικιακό Βήμα", Μάρτιος 2021

Τοπική επικαιρότητα

Α

Γράφει: Ο Αδελαΐτης

γαπητοί αναγνώστες
χαιρετούμε. Αργά αλλά
σταθερά σε λίγο καιρό
θα αφήσουμε το καλοκαιρινό
ηλιοστάσιο και ας χαρούμε
όσο πάει, τα λεγόμενα μικρά
καλοκαίρια μας. Τις γλυκιές
λιόλουστες ημέρες. Ο μήνας
Μάρτης μας μπάζει σε άλλη
τροχιά εκκίνησης. Γιορτές
ξεδιπλώνονται μπροστά
μας για τα 200 χρόνια από
την επανάσταση του 21. Με
πολύ συγκίνηση και με τη
δέουσα προσοχή διάβασα
στην περασμένη έκδοση της
εφημερίδας μας στην σελίδα
15 του Φεβρουαρίου, το άρθρο
αφιέρωμα στους μεγάλους
αγώνες της κλεφτουριάς και
αλήθειες και διδάγματα από το
21. Οσο μπόρεσα και όσο μου
επιτρέπει η στήλη, σταχυολογώ
σήμερα λίγα κομμάτια για να τα
μοιραστώ παρέα μαζί σας, να
πονέσουμε και να υποκλιθούμε
στην αθάνατη κλεφτουριά μας.
“Δεν προσκυνώ τους άρχοντες
και τους κοτζαμπάσηδες, μον
καρτερώ την άνοιξη, νάρθουν
τα χελιδόνια”... έλεγαν οι
θρυλικοί αρματωλοί και
κλέφτες, τώρα που μπαίνει η
άνοιξη εκεί στην πρώτη μας
πατρίδα, πριν πάρουν δίπλα
τα βουνά να πολεμήσουνε τον
τούρκο κατακτητή.
έσα στην ταραγμένη
εκείνη ατμόσφαιρα
και τον διακαή
πόθο για την ελευθερία αναπτυσσόταν η επαναστατική
κίνηση του Ρήγα Βελενστινλή.
Είναι αυτός που συμπυκνώνει
τους πόθους των Ελλήνων και
των άλλων Βαλκανικών εθνών
για ελευθερία και δικαιοσύνη.
Φλογισμένος από τις ιδέες
της γαλλικής επανάστασης
οραματίζεται να ξεσηκώσει
τους Ελληνες και τους άλλους
βαλκανικούς λαούς και να
τους ενώσει σε μια πολιτικη
ενότητα. Μυεί στα σχέδιά
του Ελληνες σπουδαστές και
έμπορους στην Ευρώπη που
οι περισσότεροι απ’ αυτούς
κατάγονταν από την Καστοριά
και τη Σιάτιστα της Μακεδονίας.
Δημιουργεί συγκεντρώσεις των
μυημένων σε φιλικά του σπίτια
και εκθέτει με θερμότητα τα
σχέδια του, συζητά τα διάφορα
πολιτικά γεγονότα και ψάλλει
μαζί τους τον “Θούριο” και
άλλα επαναστατικά τραγούδια.
“Ο Ρήγας είναι ο σπορέας
της Ελληνικής ελευθερίας και
ο σπόρος που έριξε έπεσε
σε καλό χωράφι”. Ασχετα
αν και αυτός εισέπραξε έναν
αφορισμό από το φανάρι. Η
φωτογραφία του κοσμεί και
σήμερα μουσεία και αίθουσες
εκπαιδευτηρίων σε όλη την
Ελλάδα. Ο γραπτός του λόγος
που άφησε για παρακαταθήκη
πυρπολεί και σήμερα τις
καρδιές των απανταχού
Ελλήνων. “Καλύτερα μιας ώρας
ελεύθερη ζωή παρά σαράντα
χρόνια σκλαβιά και φυλακή”!
να άλλο πραγματικό
παληκάρι της επανάστασης, σταυραδελφός του Καραϊσκου και
του Μακρυγιάννη, είναι ο
Οδυσσέας Ανδρούτσος. Γεννημένος και πλασμένος για
καπετάνιος, που σε κάποια
κρισιμη καμπή του αγώνα
από την “γλωσσοφαγιά”
τω ν κοτσ α μ πά σ η δ ω ν κα ι
μερικών δεσποτάδων που
κοντέψαν να τα τινάξουν
όλα στον αέρα προς ώφελος
των Τούρκων δυναστών. Ο
Ανδρούτσος τότε κάλεσε σε
“σύναξη” την κάστα των πιο
μεγάλων μεγαλονυκοκυραίων
στην πόλη της Λειβαδειάς και
από την γύρω περιοχή και
μερικούς ρασσοφόρους που
αντιτάσσονταν στα σχέδια του
αγώνα εναντίον των Τούρκων.
Στον λόγο που όρθωσε στην
Λειβαδειά, τους έκανε να
φυγουν με πολύ κατεβασμένα
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τα φρύδια από τη σύναξη όπως παραστατικά γράφει ο
συγγραφέας Τάσος Βουρνάς.
“Οτι θα κάμωμε, πρέποντας
είναι να το κάμωμε μια ώρα
αρχίτερα γιατί ύστερα θα
χτυπάμε τα κεφάλια μας.
Στ α ά ρ μ α τ α α δ έ ρ φ ι α ! Η
να ξεσκλαβωθούμε ή όλοι
να πεθάνουμε και βέβαια
καλύτερο θάνατο δεν μπορεί να
προτιμήσει κάθε χριστιανός και
Eλληνας”. Είπε ο ήρωας του
άθλου στο Χάνι της Γραβιάς.
Που και αυτος έφυγε από μια
πισώπλατη σφαίρα από τη ζωή
- καθώς έφυγε από δικαστική
του δίωξη για το σπίτι του από
ένα λεφούσι οπλοφόρων των
κοτζαμπάσηδων του Μαυροκορδάτου και του Κωλέτη.
(Αυτοί που παρέπεμψαν σε
δίκη και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη).
μ πά ρ μ πα Γι ά ν ν η ς
Μακρυγιάννης που
το ν γ ρ α π τ ό λό γ ο
τον διδάκτηκε ούτε σε πλάκα
και κονδύλι, ούτε σε μολύβι
και χαρτί, αλλά πάνω στην
πέτρα και με το όπλο στο
χέρι λέει: Εσύ εκλαμπρότατε,
γράφει ο Μακρυγιάννης
απευθυνόμενος προς τον
Φαναριώτη Μαυροκορδάτο,
από τον καιρό που κοπίασες,
όλο νέα πράματα μας ήφερες,
παραλυσίαν κι αφανισμόν”...
α θυμηθούμε και το
παληκάρι των 25
Μαΐων από πολύ
φτωχή αγροτική οικογένεια εκεί
σε ένα μικρό χωριό κοντά στην
Αράχωβα του Παρνασσού, που
από τη στάνη και το κοπάδι και
βοηθός του παπά του χωριού
αναδείχτηκε σε 500 μαχητές
καπετάνιος και αντιμετώπισε το
πολυάριθμο ασκέρι του Ομέρ
Βρυώνη στην αράχωβα και στη
μάχη της Αλαμάνας. Ο ποιητής
και συγγραφέας Αριστοτέλης
Βαλαωρίτης - στην προσευχή
του Διάκου - την παραμονή
της μάχης της Αλαμάνας τον
στολίζει με τις πιο ευγενικές
ανθρώπινες αρετές και υμνεί
τ η ν α ν τ ρ ε ι ο σ ύ ν η κα ι τ η ν
παληκαριά του.
σκυψε ο Διάκος ως
τη γη, έσφιξε με τα
χείλη κι εφίλησε γλυκά
γλυκά το πατρικό του χώμα.
Εβραζε μέσα του η καρδιά και
στα ματόκλαδα του καθάριο,
φωτοστόλιστο, ξεφύτρωσε
ένα δάκρυ... Χαρά στο χόρτο
πώλαχε να πιει σε τέτοια
βρύση”...
α δεινοπαθήματα των
Ελλήνων επί τουρκοκρατίας ήταν το βασικό
α ί τ ι ο πο υ π ρ ο κά λ ε σ ε τ ι ς
εξεγέρσεις τους και η απελπισία
το κύριο ψυχολογικό ελατήριο
που τους έσπρωχνε στον
πόθο για την ελευθερία τους.
Την απελπισία των Ελλήνων
την έθρεψαν και άλλα ακόμη
σημαντικά αίτια που επέδρασαν
στην αναγέννηση του εθνους.
Τα ιστορικά τραγούδια, οι
παραδόσεις, οι θρύλοι και
τα μεγάλα κατορθώματα των
αγωνιστών της κλεφτουριάς.
ολλά από τα παραπάνω αίτια αλλά και
άλλα πολλά μαζί
συνυφασμένα προκάλεσαν
την ορμητική αφύπνηση των
σκλαβωμένων ραγιάδων να
αντλήσουν τις μεγαλύτερες
πιθανότητες της επιτυχίας της
επανάστασης του 1821. Η
καθολικώτερη εξέγερση τους
μετά την άλωση...
ποιητής της Ρωμιοσύνης Γιάννης Ρίτσος
έγραψε τους στίχους
του “επιτάφιου” της μάνας του
λαού και που ο Μίκης έντυσε
με τη μουσική του, κοινώνησε
όλη η Ελλάδα όπως και με
τα τραγούδια της “πικρής
πατρίδας” και τόσα άλλα...
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ΡΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ

Κοινή πορεία στο διάβα των αιώνων

Η συναναστροφή Κυπρίων και
Ροδίων στην Αδελαιδα είναι πολύ στενή
και έντονα αδελφική. Η δε τεράστια
ομοιότητα που διαπιστώνουμε στα
γλωσσικά ιδιώματα των δυο πατριών
πολλές φορές μας κάνουν να διερωτούμαστε: “Ροδίτισσα είναι αυτή ή
Κυπρία;” Πολλές φορές η απάντηση
είναι, “Ροδίτισσα είμαι”. “Ναι, αλλά
η διάλεκτος που μιλάς είναι ίδια και
απαράλλακτη Κυπριακή”!
Η επισήμανση αυτή, μας οδηγησε
να προβούμε σε μια σχετική έρευνα στο
διαδίκτυο για να μάθουμε περισσότερα
για τη σχέση των δυο νησιών. Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι στο διάβα των
αιώνων η Κύπρος και η Ρόδος είχαν
πολύ στενές εμπορικές σχέσεις αλλά
υπάρχουν και ενδείξεις ότι Ρόδιοι είχαν
εγκατασταθεί στην Κύπρο στην προ
Χριστού εποχή αλλά και αντιστρόφως,
Κύπριοι είχαν εγκατασταθεί ομαδικά
στη Ρόδο κατά τους τελευταίους αιώνες.
Η Ρόδος είναι νησί της Δωδεκανήσου,
στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, το μεγαλύτερο του συμπλέγματός του και το
τέταρτο της Ελλάδας, μετά την Κρήτη,
την Εύβοια και τη Λέσβο, με έκταση
1.398 τ.χμ. Είναι από τα πλησιέστερα
προς την Κύπρο σημεία της ελληνικής
επικράτειας.
Η Ρόδος κατοικήθηκε από Δωριείς,
που έφθασαν στα Δωδεκάνησα πριν
από την κάθοδό τους στην ηπειρωτική
Ελλάδα, κι απετέλεσε ομοσπονδία μαζί
με την Κω, την Κνίδο και την Αλικαρνασσό (σχηματίστηκε η λεγόμενη
Δωρική Εξάπολις, αφού στην ομοσπονδία αυτή συμμετείχαν, εκτός από τις
τρεις πόλεις που αναφέρθηκαν, κι οι
τρεις σημαντικές αρχαίες πόλεις της
ίδιας της Ρόδου, Ιαλυσός, Λίνδος,
Κάμειρος). Στα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα
ιδρύθηκε και η πόλη Ρόδος, η σημερινή
πρωτεύουσα του ομώνυμου νησιού και
πρωτεύουσα του νομού Δωδεκανήσου.
Οι σχέσεις Ρόδου και Κύπρου ήσαν
ιδιαίτερα πυκνές κατά την Αρχαιότητα,
αλλά και κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια.
Κατά την Αρχαιότητα, αλλά κι αργότερα, η Ρόδος ήταν βασικός ναυτικός
σταθμός για όσους ταξίδευαν από την
Κύπρο προς το Αιγαίο και την Ελλάδα,
κι αντιστρόφως από την Ελλάδα προς
την Κύπρο και την Ανατολή. Και τούτο
επειδή με τα καράβια της εποχής,
κύρια θαλάσσια οδός ήταν εκείνη
που παρέπλεε τα νότια παράλια της
Μικράς Ασίας που, στα δυο άκρα τους,
βρίσκονται η Ρόδος και η Κύπρος.
Τα περισσότερα, κυρίως εμπορικά και
μικρά πλεούμενα, ακολουθούσαν την
παράκτια ναυτιλία, μη τολμώντας να
ξανοικτούν στη θάλασσα. Έτσι, η Ρόδος
(στην άκρη του Αιγαίου) και η Κύπρος
διατηρούσαν σχεδόν συνεχή θαλάσσια
επαφή.
Υπάρχουν ενδείξεις για εμπορικές
επαφές Κύπρου και Ρόδου ήδη από
την Πρώιμη εποχή του Χαλκού,
δηλαδή 23-20 αιώνες προ Χριστού.
Οι ενδείξεις αυτές γίνονται αποδείξεις
κατά τη Μέση εποχή του Χαλκού και
κατά την Ύστερη εποχή του Χαλκού.
Ιδιαίτερα κυπριακοί συνοικισμοί που
ευημερούν στη βορειοδυτική Κύπρο
γύρω στον 16ο π.Χ. αιώνα (πεδιάδα
της Μόρφου) εμπορεύονται με το Αιγαίο
και, βέβαια, πρώτα-πρώτα με τη Ρόδο.
Οι εμπορικές αυτές επαφές πυκνώνουν
αργότερα, ιδίως μετά την άφιξη των
Αχαιών στην Κύπρο και τον σταδιακό
εξελληνισμό της.
Οι εμπορικές επαφές, και κοντά σ’
αυτές και οι πολιτιστικές και άλλες,
μεταξύ Ρόδου και Κύπρου, συνεχίστηκαν
βέβαια καθ’ όλη την Αρχαιότητα. Αγγεία
από τη Ρόδο βρέθηκαν σε διάφορους
τάφους της Αρχαϊκής περιόδου στην
Κύπρο, κι αποδεικνύουν τις επαφές
αυτές. Στην Αμαθούντα, επίσης,
βρέθηκαν πάμπολλα αγγεία από τη
Ρόδο. Παρόμοια ευρήματα ήρθαν στο
φως και από έρευνα σε άλλα μέρη της
Κύπρου. Γιατί βέβαια η κάθε μια από
τις κυπριακές πόλεις-βασίλεια είχε τις
δικές της επαφές, σχέσεις και εμπορικές
δραστηριότητες.
Αλλά και στη Ρόδο βρέθηκαν κινητά
ευρήματα που αποδεικνύουν τις επαφές
της με την Κύπρο. Μεταξύ άλλων, σε
επιγραφές που βρέθηκαν στη Ρόδο
αναφέρονται
ονόματα
γλυπτών
από τη Σαλαμίνα της Κύπρου, κατά
τα Ελληνιστικά χρόνια. Είτε Κύπριοι
καλλιτέχνες εργάστηκαν εκεί, ο Σίμος
Θεμιστοκράτους Σαλαμίνιος κατά τον
3ο/2ο π.Χ. αιώνακαι ο Ονασιφών
Κλειωναίου Σαλαμίνιος που έζησε κατά

Το κάστρο των Ιωαννιτών Ιπποτών στην Ρόδο
τον 2ο π.Χ. αιώνα.
Αλλά και σε άλλες επιγραφές της
Ρόδου απαντώνται ονόματα Κυπρίων
που έζησαν εκεί κατά την Αρχαιότητα,
μέχρι το τέλος μάλιστα της ζωής τους.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι στη Ρόδο είχαν
εγκατασταθεί Κύπριοι.
Ότι η Ρόδος βρισκόταν επί κυρίας
ναυτικής οδού που συνέδεε το Αιγαίο
και γενικά την Ελλάδα με την Κύπρο,
αποδεικνύεται και από αναφορές σε
φιλολογικές πηγές. Όταν, για παράδειγμα, το 390 π.Χ. οι Αθηναίοι είχαν
στείλει στρατιωτική βοήθεια στον
βασιλιά Ευαγόρα στην Κύπρο (δέκα
τριήρεις με αρχηγό τον Φιλοκράτη τον
γιο του Εφιάλτη), η βοήθεια αυτή δεν
έφτασε στην Κύπρο επειδή στη Ρόδο
εξουδετερώθηκε από τον Σπαρτιάτη
Τελευτίαν που έπλεε εκεί με 27 τριήρεις
(Ξενοφών, Ελληνικά, 4.8.24). Είναι
φανερό ότι ο Φιλοκράτης, ξεκινώντας
από τον Πειραιά με προορισμό την
Κύπρο, είχε ακολουθήσει το σύνηθες
δρομολόγιο μέσω Ρόδου.
Αλλά υπάρχει και σαφέστερη
αναφορά στον «Ροδιακόν» λόγο του
Αιλίου Αριστείδη, που σαφώς αναφέρει
ότι τα κυπριακά καράβια σύχναζαν
στα πολλά λιμάνια της Ρόδου.
Ωστόσο μπορούμε να υποθέσουμε ότι
συνέβαινε λογικά και το αντίθετο, κι
ότι ροδίτικα καράβια σύχναζαν επίσης
σε κυπριακά λιμάνια. Όπως επίσης
Ρόδιοι έρχονταν, ή και κατοικούσαν,
στην Κύπρο. Τούτο αποδεικνύεται κι
από επιγραφές που βρέθηκαν στην
Κύπρο. Για παράδειγμα, σε μια πολύ
φθαρμένη επιγραφή που βρέθηκε στην
Παλαίπαφο, μνημονεύεται αφιέρωμα
στον εκεί ναό της Αφροδίτης ενός
αγνώστου (το όνομα κατεστραμμένο)
που φέρει όμως τον τίτλο του αρχιερέως
της Ρόδου.
Οι Κύπριοι όσο κι οι Ρόδιοι εθεωρούντο παιδιά (απόγονοι) των Ιώνων/
Ελλήνων, άρα παιδιά του Ιωύαν.
Απ’ εδώ ξεκινά, μάλλον, τη σκέψη
του κι ο άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας
(της Κύπρου) που λέγει, σχολιάζοντας
τον χαρακτηρισμό «Κιτιείς»:
.. Στον καθένα είναι φανερό ότι Κίτιον
ονομάζεται το νησί των Κυπρίων ۠ γιατί
Κίτιοι είναι οι Κύπριοι και οι Ρόδιοι...
Ο άγιος Επιφάνιος, στο ίδιο έργο
του (Κατά Αἱρέσεων) ομιλεί για τους
Κυπρίους και τους Ροδίους ως ένα
γένος, γράφοντας:
... Ἀλλά καί ἐν τῇ
Μακεδονίᾳ
τό γένος κατῲκηοε Κυπρίων τε καί
Ῥοδίων...
Προσθέτοντας ότι γι’ αυτό τον λόγο
στους «Μακκαβαίους» αναφέρεται ότι ο
Μέγας Αλέξανδρος ἐξῆλθεν σπέρμα ἐκ
γῆς Κιτιαίων...
Ο Στράβων, πάλι, μιλώντας για
τους Τελχίνες*, γράφει ότι η Ρόδος
ονομαζόταν και Τελχινίς, κι ότι πιο πριν
ονομαζόταν Οφιούσα, χαρακτηρισμός
που είχε δοθεί και στην Κύπρο. Οι
Τελχίνες τους οποίους αναφέρει ήταν
τεχνίτες των μετάλλων (χαλκού και
σιδήρου) και γράφει ότι είχαν έρθει στην
Κύπρο από την Κρήτη, κι ότι αργότερα
από την Κύπρο μετοίκησαν στη Ρόδο.
Η αρχαία αυτή παράδοση για τους
Τελχίνες σχετίζεται, προφανώς, με
μετοικεσίες πληθυσμών μεταξύ ΚρήτηςΚύπρου-Ρόδου κατά τα Προϊστορικά
χρόνια.
Οι σχέσεις Κύπρου και Ρόδου
ήταν πυκνές και ποικίλες και κατά τα
Μεσαιωνικά χρόνια. Ιδίως αναφέρουμε
τις στενές σχέσεις καθ’ όλη την περίοδο
της Ιπποτοκρατίας στη Ρόδο (1309-

1522), οπότε το νησί αυτό κατεχόταν
από το τάγμα των Ιωαννιτών ιπποτών.
Η περίοδος αυτή της ιστορίας της
Ρόδου συμπίπτει με ενάμισι και πλέον
αιώνα της περιόδου της Φραγκοκρατίας
στην Κύπρο, καθώς και με το πρώτο
μισό της περιόδου της Βενετοκρατίας.
Οι Ιωαννίτες* ιππότες, το αρχαιότερο
θρησκευτικό και στρατιωτικό τάγμα,
μετέφεραν την έδρα τους από τους
Αγίους Τόπους στην Κύπρο το 1291
(μετά την πτώση της Άκρας και την
απώλεια της φραγκικής Συρίας) κι
εγκαταστάθηκαν αρχικά στη Λεμεσό.
Στην Κύπρο απέκτησαν τεράστια
περιουσία. Όμως το 1310 ο τότε μέγας
μάγιστρος των Ιωαννιτών Foulques de
Villaret μετέφερε την έδρα του τάγματος
στη Ρόδο. Μάλιστα, με ορμητήριο τη
Ρόδο, επιχείρησαν επανειλημμένα να
καταλάβουν και την Πελοπόννησο. Το
1522 η Ρόδος κατελήφθη από τους
Τούρκους και το τάγμα εκδιώχθηκε,
οπότε το 1530 εδόθη σ’ αυτό η Μάλτα.
Αν και η έδρα του τάγματος των
Ιωαννιτών μετεφέρθη από την Κύπρο
στη Ρόδο, ωστόσο αυτοί διατήρησαν την
τεράστια κτηματική κι άλλη περιουσία
τους στην Κύπρο (που περιελάμβανε
και 49 τόσα χωριά), χωρισμένη σε τρεις
Κομμανταρίες με κυριότερη τη Μεγάλη
Κομμανταρία με έδρα το Κολόσσι.
Τα τεράστια συμφέροντα των Ιωαννιτών στην Κύπρο σήμαιναν και συνεχή
επαφή μεταξύ Ρόδου και Κύπρου.
Έτσι, η Ρόδος αναφέρεται συχνά στα
μεσαιωνικά χρονικά άλλοτε να δέχεται
και να φιλοξενεί υψηλούς επισκέπτες
από την Κύπρο, άλλοτε να προσφέρει
στρατιωτική βοήθεια στους βασιλιάδες
της Κύπρου ή και να συμμετέχει σε
στρατιωτικές τους επιχειρήσεις, κι
άλλοτε να επεμβαίνει σε εσωτερικές
κρίσεις κι άλλα ζητήματα του κυπριακού
μεσαιωνικού βασιλείου, συνήθως διαδραματίζοντας ρόλο κατευναστικό και
ειρηνοποιό, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα που είχε στην
Κύπρο.
Η κατάσταση αυτή διαφοροποιήθηκε
εντελώς μετά την τουρκική κατάκτηση
της Ρόδου, το 1522. Μισό περίπου
αιώνα αργότερα, το 1570-71, οι Τούρκοι
κατέκτησαν και την Κύπρο, οπότε και τα
δυο νησιά υπήχθησαν στην Οθωμανική
αυτοκρατορία, μάλιστα υπό κοινή
διοίκηση για κάποιο διάστημα.
Σήμερα οι σχέσεις Κύπρου και
Ρόδου είναι κυρίως τουριστικές. Πολλοί
Κύπριοι επισκέπτονται τη Ρόδο κατά
τα καλοκαίρια για διακοπές. Εξάλλου
στη Ρόδο βρίσκονται εγκατεστημένοι
Κύπριοι, που αποτελούν μικρή κι
οργανωμένη παροικία.
Αξίζει, τέλος, ν’ αναφερθεί ότι οι
συγγενικοί δεσμοί τους οποίους
αισθάνονται μεταξύ τους και οι Κύπριοι
και οι Ρόδιοι, περιλαμβάνουν και μεγάλη
συγγένεια ως προς τα τοπικά γλωσσικά
ιδιώματα των δυο νησιών.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Σε άρθρο στην έκδοση Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την Ετήσια
Γενική Συνέλευση της ΕΟΚΝΑ που
πραγματοποιήθηκε στις 17/1/2021,
αναφερόμενο στην απόλυση του
πρώην επισκόπου Χρυσοστόμου,
το Παροικιακό Βήμα αναφέρθηκε σε
φωτογραφικό υλικό που διέρρευσε στο
διαδίκτυο. Θέλουμε να διορθώσουμε
διευκρινίζοντας ότι το φωτογραφικό
υλικό δεν εξετάστηκε από την
αστυνομία.

"Παροικιακό Βήμα", Μάρτιος 2021

Ρεπορτάζ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Βουλιάζουν οι τιμές των κρασιών

Η τιμή του κόκκινου κρασιού αναμένεται
να μειωθεί καθώς οι επιπτώσεις των
δασμών του εμπορίου που μπαίνουν σε
εφαρμογή, σύκμφωνα με νέα στοιχεία
από την Κίνα, δείχνουν ότι οι εισαγωγές
κρασιού από την Αυστραλία μειώθηκαν
κατά περίπου 75% από τότε που άρχισαν
οι εμπορικές εντάσεις.
Οι δασμοί που κυμαίνονται από 107
τοις εκατό έως πάνω από 200 τοις εκατό
εισήχθησαν στα τέλη του περασμένου
έτους, αφού η Κίνα κατηγόρησε την
Α υ σ τ ρ α λ ί α ότ ι πο υ λο ύ σ ε κ ρ α σ ί μ ε
χαμηλότερο κόστος παραγωγής, μια θέση
που απορρίπτουν οι οινοποιοί.
Ο αντίκτυπος καταγράφηκε εν μέρει
στην ετήσια έκθεση του οργανισμού
Οινοπαραγωγών Αυστραλίας που έδειξε
ότι η αξία των εξαγωγών προς την Κίνα
έπεσε στα 1,15 δισεκατομμύρια δολάρια το
2020. Να πούμε έστω και η μειωμένη αυτή
ποσότητα είναι υπερδιπλάσια του δεύτερου
Ηνωμένου Βασιλείου (που αγοράσει
αυστραλέζικο κρασί αξίας 456 εκατομμύρια
δολάρια).
Αλλά με την Κίνα να μειώνει σε
μεγάλο βαθμό τις εισαγωγές, οι οινοποιοί
ενθαρρύνονται να επιστρέψουν στις
παραδοσιακές αγορές, όπως το Ηνωμένο
Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο
Καναδάς και η Γερμανία.
“ Π ρ έ π ε ι ν α π ρ ο σ πα θ ή σ ο υ μ ε ν α
διεισδύσουμε εκ νέου σε αυτές τις
αγορές”, δήλωσε ο διευθυντής και μεσίτης
σταφυλιών της εταιρίας Ciatti Australia,
Μάθιου Τάιμαν.
“Αλλά τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ανταγωνιζόμαστε τη Χιλή, την
Ισπανία και την Αργεντινή για τις τιμές και
ότι αυτές οι τιμές είναι πολύ φθηνότερες
από αυτές που βλέπουμε στην Αυστραλία
αυτή τη στιγμή”. είπε.
Διαβάστε περισσότερα
Ως αποτέλεσμα, είπε, οι παραγωγοί
θα αρχίσουν να βλέπουν μια μειωμένη
τιμή κρασιού και μια πτώση της τιμής
σταφυλιών στην Αυστραλία.

Τα σταφύλια της οργής!
Τα κόκκινα κρασιά θα είναι σε αφθονία
και θα δούμε την τιμή να μαλακώνει, και
ήδη ακούμε ότι οι τιμές μειώνονται σε
σχέση με πέρυσι”, δήλωσε ο κ. Tydeman.
Φαίνεται ότι υπάρχει καλή ζήτηση
για λευκά σταφύλια αυτή τη στιγμή - τα
chardonnay, sauvignon blanc και pinot
gris έχουν καλή ζήτηση, και ως γεγονός
παρουσιάζουν έλλειψη.
Ο ιδιοκτήτης του Grampians Estate
Tom Guthrie είπε ότι οι καλλιεργητές και
οινοποιοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω
της πτώσης του κινεζικού εμπορίου.
“Εξάγουμε μικρές ποσότητες κρασιού
στην Κίνα, και τα μεγαλύτερα οινοποιεία
έχουν μεγαλύτερο μερίδιο”, είπε.
“Μακροπρόθεσμα θα έχει επίδραση
στο εισόδημά μας και άλλες αγορές δεν
βρίσκονται εύκολα, ιδιαίτερα για τα μικρά

οινοποιεία”, είπε.
Ετσι είναι αυτός ο κλάδος των αγοτικών
καλλιεργειών αγαπητοί ακροατές.
Μια πάνω και μια κάτω. Τα έχω ζήσει
προσωπικά στο Ρίβερλαντ και είναι ένας
πολύ δύσκολος κλάδος. Αν δεν είναι η
έλλειψη αγορών, θα είναι το χαλάζι. Και
αν δεν είναι ο παγετώνας θα είναι μύγα
των φρούτων. Αντε να μπορέσεις να δεις
μια άσπρη μέρα μέσα σε όλα αυτά τα
ενδεχόμενα.
Οπως τώρα για παράδειγμα, που
έχει πιάσει η μύγα των φρούτων και οι
αγρότες του Ρίβερλαντ δεν μπορούν να
στείλουν την παραγωγή τους στην αγορά
λόγω καραντίνας. Τώρα, ακόμη και αν
ξεπεραστεί το πρόβλημα της μύγας, πολλοί
παραγωγοί δεν θα αντέξουν οικονομικά
μέχρι την επόμενη συγκομιδή.

“Greek Community Tribune”, March 2021
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Το «αντίο» του Μ.
Θεοδωράκη στον
Αντώνη Καλογιάννη

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό και όχι
μόνο χώρο, ο θάνατος από ανακοπή καρδιάς του
αγαπημένου τραγουδιστή Αντώνη Καλογιάννη πριν
δυο βδομάδες.
Άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου λένε το δικό
τους “αντίο” στον σπουδαίο ερμηνευτή, ανάμεσά τους
και ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης,
που υπήρξε ένας από τους πιο στενούς φίλους και
συνεργάτες του. Άλλωστε, η καθοριστική συνάντησή
τους το 1966, βοήθησε τον Αντώνη Καλογιάννη να μπει
στον χώρο της μουσικής.
Στο συλλυπητήριο μήνυμα που έδωσε στη
δημοσιότητα ο Μίκης Θεοδωράκης αναφέρει τη βαθιά
φιλία που τους ένωνε και εκφράζει τη λύπη του για την
απώλειά του.
Το «αντίο» του Μίκη Θεοδωράκη στον Αντώνη
Καλογιάννη:
“Για τον Αντώνη Καλογιάννη
Με τον Αντώνη Καλογιάννη συνδέθηκα στενά.
Σημάδεψε κυριολεκτικά το έργο μου δίνοντας
πραγματικά μοναδικές ερμηνείες σε έργα όπως τα
«Επιφάνια Αβέρωφ», το «Πνευματικό Εμβατήριο», η
«Κατάσταση Πολιορκίας», ο «Ήλιος και Χρόνος», τα
«Τραγούδια του Ανδρέα», τα «12 Λαϊκά», η «Νύχτα
Θανάτου», τα «Γράμματα απ’ την Γερμανία» και σε
τόσα άλλα τραγούδια…
Εκτός όμως από την πανέμορφη φωνή του που
με συγκινούσε αφάνταστα, ταίριαζαν πολύ και οι
χαρακτήρες μας. Ήμασταν φίλοι!
Σκέφτομαι ότι είναι πολύ άδικο που έφυγε πρώτος
και με άφησε πίσω του να ζω με τις ωραίες μας
αναμνήσεις, γεμάτες μουσική και αγάπη.

Η μυθιστορηματική ζωή του Αντώνη Καλογιάννη!

Ο Αντώνης Καλογιάννης που μας άφησε πριν
λίγες μέρες, ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος.
Σεμνός σαν την καταγωγή του, γλυκός σαν τη
φωνή του.
Η ζωή του μοιάζει με μυθιστόρημα, απ’
αυτά που μόνο η ταραγμένη ιστορία του τόπου
και της αριστεράς μπορούσε να γράψει. Από
φτωχός τσαγκάρης, ο Καλογιάννης θα βρεθεί
ξαφνικά, χάρις στο μαγικό ραβδί της τύχης -και
της ιστορίας- να μεσουρανεί στην ελληνική αλλά
και τη διεθνή σκηνή.
Στο διαμέρισμά του στην Καισαριανή, την
οποία αγάπησε βαθιά και ποτέ δεν πρόδωσε,
μου είχε διηγηθεί σε συνέχειες τη ζωή του,
για τις ανάγκες μιας σειράς ντοκιμαντέρ («Η
άγνωστή αντίσταση κατά της χούντας») και του
βιβλίου μου «Μαρτυρίες για τη δικτατορία και
την αντίσταση». Μου ήταν δύσκολο να ξεχωρίσω
το μικρό απόσπασμα που ακολουθεί, από τη
μεγάλη περιπέτεια. Όλα ξεκίνησαν όταν το 1966
ο Γιάννης Πουλόπουλος, μετά από πιέσεις της
Ασφάλειας, αποφάσισε την τελευταία στιγμή
να μην πάρει μέρος στην περιοδεία του Μίκη
Θεοδωράκη στη Σοβιετική Ένωση:
«Η Καισαριανή, όπως οι περισσότερες
ανατολικές συνοικίες, ήταν μια συνοικία από
εργάτες, πρόσφυγες. Υπέροχοι άνθρωποι και
σαφώς δημοκρατικοί. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ
ανδρώθηκε ένα έντονο αντιφασιστικό κίνημα.
Αποτέλεσμα ήταν να εκτελεστούν παιδιά, τα
καλύτερα παιδιά της γειτονιάς και η σκιά του
Σκοπευτηρίου να βαραίνει πάνω μας. Αυτή είναι
η Καισαριανή. Φτωχομάνα, συνοικία, με έντιμους
ανθρώπους.
Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ακόμα πώς
βρέθηκα εγώ στον χώρο του τραγουδιού. Δεν είχα
εγώ καμία σχέση με όλα αυτά. Εμείς είχαμε την
παρέα μας, έφηβοι, γκομενιάρηδες. Γυρνούσαμε
τα Σάββατα σε καμιά ταβερνούλα, εδώ στη
Καισαριανή ή στο Παγκράτι.
Πηγαίναμε πέντε-έξι αγόρια τότε αλλά δεν
είχαμε λεφτά. Όμως, πονηρά φερόμενοι, δεν
λέγαμε «δε θα πάρουμε φαγητό» αλλά λέγαμε ότι
«θ’ αρχίσουμε με κρασάκι και κανένα φρουτάκι.
Και μετά με τις κιθάρες θα κάνουμε τον κόσμο να
τραγουδήσει μαζί μας». Αποτέλεσμα αυτού ήταν
ότι μετά το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο τραγούδι,
ερχόντουσαν οι μεζέδες δωρεάν. «Κέρασε τα
παιδιά».
Ώσπου λοιπόν στην ορχήστρα αυτή – ποια
ορχήστρα δηλαδή; – ήρθε και προσετέθη άλλος
ένας, ο οποίος δε τραγουδούσε, μόνο έβριζε.
Αυτός ήταν ο Κώστας Βάρναλης. Κι όταν λέγαμε
τους «Μοιραίους», μας διόρθωνε τις λέξεις, μας

έκοβε, εάν έκανα εγώ κανένα λάθος, «Μεσ’
την υπόγεια την ταβέρνα, μεσ’ τους καπνούς
και ..», μου λέει, «Δεν είναι ‘στους καπνούς’.
Είναι μεσ’ σε καπνούς». Ή όταν έλεγα «και
κάποιος φτυούσε καταγής», σταμάταγε. «Δεν
είναι έτσι, έτσι πέστα». .Εγώ εργαζόμουν σ’ ένα
υπόγειο εργοστάσιο υποδημάτων, στη Δεξαμενή,
στο Κολωνάκι. Καθόμασταν στον πάγκο που
δουλεύαμε, και ήμασταν από τραγούδι σε
τραγούδι. Περνούσε, λοιπόν, μια μέρα πάνω απ’
το υπόγειο ο Μίκης, κατέβηκε και μας άκουσε που
τραγουδούσαμε. «Ποιος τραγουδάει;» «Αυτός».
Μου λέει, «Άκου να σου πω, εμείς φεύγουμε
για τη Σοβιετική Ένωση, με τη Μαρία Φαραντούρη
και τον Πουλόπουλο, για τριάντα συναυλίες,
την άλλη βδομάδα. Όταν γυρίσουμε, θέλω να
βρεθούμε. Μ’ αρέσει έτσι όπως τραγουδάς,
άτσαλα, θέλω να μου κάνεις τα ‘Γράμματα απ’ τη
Γερμανία’, του Φώντα Λάδη». «Ο Μήτσος απ’ τα
Φάρσαλα» και όλα αυτά τα τραγούδια τότε. Εγώ
του λέω, «εντάξει, δεν έχω καμία αντίρρηση».
«Πού μένεις;», «Καισαριανή». «Πώς σε λένε;»,
«Αντώνη».
Δεν λέω «Καλογιάννης». Εγώ νόμιζα
ότι ώσπου να γυρίσουν θα είχε ξεχαστεί η
συνάντηση. Αλλά την άλλη μέρα το πρωί, όπως
κοιμόμουν εγώ -πέντε η ώρα ήταν… πολύ πρωίο Μίκης με τον Διδίλη (διευθυντής ορχήστρας

του Θεοδωράκη-ΣΣ) είχαν βγει παγανιά, γιατί
ο Γιάννης Πουλόπουλος -δεν ξέρω για ποιους
λόγους- είχε αθετήσει την υπόσχεσή του ότι θα
πάει στη Σοβιετική Ένωση και αυτοί έψαχναν
μέσα στα μεσάνυχτα να βρουν τον Αντώνη τον
τσαγκάρη απ’ τη Καισαριανή. Με βρήκαν τελικά.
Πετάχτηκα πάνω να δω τι συμβαίνει. O Μίκης και
ο Διδίλης στο σπίτι μου!
Μου λέει ραντεβού για πρόβα στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά. Του λέω, «εγώ θέλω να πάω
στο εργοστάσιο». «Ποιο εργοστάσιο;» λέει,
«τι είναι αυτά που λες τώρα;» Στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά, ήταν η ορχήστρα του Μίκη
επάνω, – Διδίλης, Καρνέζης, Παπαδόπουλος,
Παπαγγελίδης, Πέτσας – και ανέβαιναν διάφορα
παιδιά και τραγουδούσαν. Εγώ κρύφτηκα, πίσω
από μια κολόνα.
Κάποια στιγμή φωνάζει ο Μίκης, «Ο Αντώνης
απ’ τη Καισαριανή ήρθε;». Ήταν περιττό να
κρύβομαι και βγαίνω και λέω, «ήρθα». Ανεβαίνω
επάνω στο πάλκο, τραγουδώ το πρώτο τραγούδι.
«Ποια τραγούδια ξέρεις;», μου λέει. Εγώ τα ήξερα
όλα. Όλα. Γιατί πήγαινα στις συναυλίες του Μίκη
και είχα μάθει τα τραγούδια. Ήμουν θαυμαστής
του μεγάλου Μπιθικώτση. Ανέβηκα επάνω.
Είπα τους «Μοιραίους» του Βάρναλη. Είπα την
«Μπαλάντα του Αντρίκου». Ήταν τα δυο πρώτα
μου τραγούδια που είπα μπροστά σε μικρόφωνο.

Ο Μίκης, λοιπόν, καθόταν στη μέση της
αίθουσας, το πάλκο απέναντι, και άκουγε. Από
εκεί και πέρα άρχισε, «ξέρεις κι αυτό, ξέρεις κι
εκείνο;». Κάποια στιγμή, μετά το τρίτο, πέμπτο
τραγούδι, φεύγει απ’ τη θέση του και έρχεται
πιο μπροστά. Συνεχίζω εγώ. Μου λέει «Από τη
‘Ρωμιοσύνη’ ξέρεις κάτι;» «Πώς δεν την ξέρω;».
«Ξέρεις τη ‘Ρωμιοσύνη’; Αυτό δεν είναι ένα
τραγούδι, χασάπικο ή ζεϊμπέκικο κ.λπ.». «Το
ξέρω», του λέω. Αρχίζω, λοιπόν, και τραγουδάω.
Τότε, ο Μίκης φεύγει, ανεβαίνει επάνω στο πάλκο
και αρχίζει πλέον να με διευθύνει.
Αφού τελειώσαμε, μου λέει, «διαβατήριο
έχεις;», Λέω, «τι είναι αυτό το διαβατήριο;» Εμένα
η διαδρομή μου ήταν Καισαριανή – Ομόνοια. Το
πιο μακρύ ταξίδι μου αυτό ήταν. Άντε μέχρι τον
Πειραιά, που πήγαινα παιδί για να βλέπω τα
πλοία ή τους σταθμούς των τρένων.
Έτσι, λοιπόν τρέχουν να μου βγάλουν
διαβατήριο και βρίσκομαι, το Νοέμβρη του 1966
σ’ ένα πλοίο, το «Αρμενία» και ταξιδεύω για
την Οδησσό. Πρώτη μου εμφάνιση, στη σάλα
Τσαϊκόφσκι της Μόσχας. Έτσι άρχισε. Δώσαμε
τριάντα συναυλίες. Να σκεφθεί κανείς ότι στις
αφίσες δεν υπήρχε το όνομα «Καλογιάννης».
Υπήρχε το όνομα του Πουλόπουλου. Οι
γκομενίτσες που έπαιρναν τηλέφωνο τον σταρ, με
λέγανε «Giannis..», οι συντρόφισσες ας πούμε.
Όταν εγώ τραγούδησα την πρώτη μου
συναυλία στη σάλα Τσαϊκόφσκι, μέσα στον
κόσμο ήταν προσωπικότητες που τις έμαθα την
άλλη μέρα, όπως ο Νοβικόφ(Στρατάρχης της
ΕΣΣΔ-ΣΣ), ο Καμπαλέφσκι (μεγάλη μορφή της
ρωσικής μουσικής-ΣΣ), ο δικός μας, ο θαυμάσιος
μαέστρος Οδυσσέας Δημητριάδης.
Στο τέλος, ήρθε κάποιος στα καμαρίνια και
μου ζητούσε αυτόγραφο. Ήταν ένας κοντούλης,
σαν παντοπώλης στην εμφάνιση, ωραιότατος,
μάλιστα φορούσε και γραβάτα και του πεταγόταν
το κολάρο. Κι ενώ ετοιμάζομαι να του υπογράψω
ένα αυτόγραφο πάνω στο πρόγραμμα, ακούω
μια φωνή, «Ιερόσυλε τσαγκάρη, σε ποιον πας να
υπογράψεις;» Μου φώναζε ο Διδίλης.
Εκείνος στον οποίο πήγαινα να υπογράψω
εγώ ήταν ο Χατσατουριάν. Είχα άγνοια. Πού
να τον ξέρω εγώ; (Αράμ Ιλίτς Χατσατουριάν,
από τους μεγαλύτερους συνθέτες της Σοβιετικής
Ένωσης-ΣΣ) Αυτό έλεγε και ο Μίκης, «Μας έσωσε
η άγνοιά σου». Μιλούσε δε και λίγα ελληνικά, κι
έχω ένα δώρο απ’ αυτόν, ένα δίσκο του, τον
«Χορό των σπαθιών», με αφιέρωση επάνω, σε
παρτιτούρα. Αυτά τα κειμήλια αγάπησα, αυτές
είναι οι καταθέσεις μου στις τράπεζες. Βιβλία με
υπογραφές… »
(Πηγή: Διάλογος)
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
Η ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΙΑΣ
Απιαστο όνειρο

Η αγορά κατοικίας της Αδελαΐδας
είχε συχνά θεωρηθεί μια προσιτή
επιλογή σε σύγκριση με τις ανατολικές
πολιτείες, αλλά οι αγοραστές είναι
αντιμέτωποι το τελευταίο διάστημα με
τις αυξανόμενες τιμές των σπιτιών και
το επίπεδο του ανταγωνισμού.
Στα τέλη του περασμένου έτους, η
διάμεση τιμή κατοικίας στην Αδελαΐδα
έφθασε σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ,
φθάνοντας τις 510.000 δολάρια, και
μέχρι στιγμής αυτό το έτος, δεκάδες
ιδιοκτήτες σε διάφορα προάστια έχουν
ξεπεράσει τις τιμές που προσδοκούσαν
κατά την πώληση.
«Η διάμεση τιμή έχει φθάσει σε ένα
νέο υψηλό ρεκόρ και ο αριθμός των
πωλήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά σε
ολόκληρη τη μητροπολιτική Αδελαΐδα
και ολόκληρη την πολιτεία» ανέφερε το
ίδρυμα ακίνητων περιουσιών της Ν.Α.
στην έκθεση τριμήνου του Δεκεμβρίου.
“Είναι μια απόδειξη οτι η φήμη της
Νότιας Αυστραλίας ως ένα από τα
ασφαλέστερα, πιο προσιτά και πιο
ζωντανά μέρη στον κόσμο, βρίσκεται
υπό πίεση.”
Με την μείωση της προσφοράς
και την αύξηση της ζήτησης, και τους
ιδιοκτήτες που πωλούν για δεκάδες
χιλιάδες δολάρια ψηλότερα από την
προσδοκούμενη τιμή, η Αδελαΐδα έχει
γίνει η αγορά που ευνοει τους πωλητές
και όχι τους αγοραστές.
Οι ειδικοί λένε ότι οι λόγοι για την
έκρηξη των τιμών περιλαμβάνουν
λιγότερες καταχωρήσεις σπιτιών στην
αγορά, υψηλότερα επίπεδα ζήτησης
από άλλες άλλες πολιτείες, τον
αντίκτυπο του κορονοϊού στο διαθέσιμο
εισόδημα, και τη σχετική επιτυχία της
Νότιας Αυστραλίας στην αντιμετώπιση
της πανδημίας COVID-19. Επίσης οι
χαμηλοί τόκοι.
Ο αναλυτής αγοράς Kevin Brogan,
από τη συμβουλευτική εταιρεία
ακινήτων Herron Todd White, δήλωσε
ότι υπήρξε επίσης πτώση περίπου 11
τοις εκατό σε νέες καταχωρήσεις στην
Αδελαΐδα τους τελευταίους 12 μήνες,
γεγονός που οδήγησε σε υψηλότερες
τιμές.
“Η ζήτηση αυτή τη στιγμή δεν έχει
πραγματικά καλυφθεί με την εισαγωγή
νέων σπιτιών στην αγορά,” είπε.
“Σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, είναι ότι έχουμε
προφανώς λιγότερους πωλητές που
βάζουν τα σπίτια τους στην αγορά,
είπε.

ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΑΛΑΣ
Απειλούνται με
εξαφάνιση!

Πρώτα απ όλα: Τα κοάλας κινδυνεύουν πραγματικά να εξαφανιστούν ή
είναι μια υπερβολή;
Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσα
κοάλα ήταν στην Αυστραλία όταν
έφτασαν οι Ευρωπαίοι.
Αλλά για να πάρετε μια ιδέα για το
πόσα ήταν στην Αυστραλία στα μέσα
έως τα τέλη του 19ου αιώνα, τα στοιχεία από το εμπόριο γούνας των κοάλα
λένε μια συγκλονιστική ιστορία.
Μόνο στο Queensland, 500.000
δέρματα συλλέχθηκαν στις 31 ημέρες
της τελευταίας ανοιχτής σεζόν το 1927.
Σε ολόκληρη την Αυστραλία,
περίπου 8 εκατομμύρια κοάλα σκοτώθηκαν για τα δέρματά τους στα τέλη του
19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα,
σύμφωνα με το Αυστραλιανό Ίδρυμα
Koala.
Τα περισσότερα από αυτά στάλθηκαν στην Ευρώπη, το Ηνωμένο
Βασίλειο και τις ΗΠΑ για να μετατραπούν σε παλτά, γάντια και καπέλα,
σύμφωνα με τον οικολόγο για τα koala
Frank Carrick από το Πανεπιστήμιο του
Queensland.
“Υπήρξε ένα τεράστιο εμπόριο
γούνας στην Ευρώπη και κυρίως στο
Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη του 19ου
αιώνα. Καταγράφηκαν εκατομμύρια
[δέρματα εξαγωγής]”, δήλωσε ο καθηγητής Carrick.
Σήμερα, η καλύτερη εκτίμησή μας
για τον αριθμό κοάλα προέρχεται από

μια μελέτη του 2012 από την Christine
Hosking και συμμαθητές της από το
πανεπιστήμιο του Κουίσνλαντ.
Υπολόγισαν ότι υπάρχουν περίπου
330.000 κοάλα στην Αυστραλία, αν
και δεδομένης της δυσκολίας να τα
μετρήσουμε, οι αριθμοί μπορεί να
κυμαίνονται από 144.000 έως 605.000.
Ο Δρ Hosking και οι συνάδελφοί της
διαπίστωσαν ότι στα 21 χρόνια πριν
από το 2012 και υπολογιζεται ότι και
στα επόμενα 21 χρόνια, ο πληθυσμός
κοάλα του Κουίνσλαντ θα μειωθεί κατά
το ήμισυ και στη Νέα Νότια Ουαλία θα
μειωθεί κατά 26%.
Η Βικτώρια, η Νότια Αυστραλία
και η περιοχή της Πρωτεύουσας θα
σημειώσουν σημαντικές αλλά μικρότερες μειώσεις.
Βοηθά να σκεφτούμε τις ενέργειες
που απαιτούνται για τη διατήρηση των
αριθμών των κοάλα στο οικοσύστημά
μας.
Η προτεραιότητα νούμερο ένα είναι
να εμποδίσουμε τη συνέχιση της καταστροφής των βιοτόπων, σύμφωνα με
τον μικροβιολόγο για τα koala Peter
Timms από το Πανεπιστήμιο του
Sunshine Coast.
Αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση υποβαθμισμένων βιοτόπων
αλλα και τη δημιουργία μιας μεταξύ των
διασύνδεσης.
Η απώλεια των βιοτόπων είναι η
νούμερο ένα απειλή. Εάν δεν έχουν ένα
δέντρο, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία”,
δήλωσε ο καθηγητής Timms.

Η ανεπάρκεια των
ασθενοφόρων

Καθώς συνεχίζεται το πρόβλημα
αναμονής των ασθενοφόρων έξω από
τα νοσοκομεία σε όλη την Αδελαΐδα,
η ένωση εργαζομένων ασθενοφόρων
λέει ότι οι ασθενείς αναγκάζονται να
πάρουν ταξί σε νοσοκομεία.
Η ένωση εργαζομένων ασθενοφόρων αποκάλυψε ότι υπήρχαν
15 περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,
“δυνητικά απειλητικές για τη ζωή”
που περίμεναν ασθενοφόρο στις 6:00
μ.μ. την Τρίτη, χωρίς ασθενοφόρα
διαθέσιμα για αποστολή.
Τρεις περιπτώσεις περίμεναν
περισσότερα από 90 λεπτά για βοήθεια.
Η ε κ π ρ ό σ ωπο ς τ η ς έ ν ω σ η ς
εργαζομένων στα ασθενοφόρα Leah
Watkins είπε ότι υπάρχουν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που
ένα ασθενοφόρο πρέπει να ανταποκρίνεται κανονικά και να πρέπει να
δίδεται υψηλότερη προτεραιότητα σε
περιπτώσεις που αναγνωρίζονται ως
απειλητικές για τη ζωή.
“Αυτές είναι οι περιπτώσεις για τις
οποίες δεν είχαμε ασθενοφόρο εκείνη
τη στιγμή.
“Το μητροπολιτικό βόρειο τμημα,
εκείνη τη στιγμή, είχε επίσης δύο
έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν στο
Woodville North, στο Hindmarsh, ένα
τροχαίο ατύχημα στην πόλη και μια
υπερβολική δόση στο Stepney.”
Η κ. Watkins είπε ότι τα ασθενοφόρα έφθασαν σε νοσοκομεία ή
σε άλλες θέσεις εργασίας, ενώ άλλα
πληρώματα μη έκτακτης ανάγκης
ανταποκρίνονταν σε άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
“Οι ασθενείς βρήκαν το δικό τους
μέσο για να πάνε στο νοσοκομείο μερικοί με ταξί”, είπε.
«Ήμασταν τελείως γεμάτοι και δεν
μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε».
Ενώ η εργατική ένωση δεν γνωρίζει πόσο καιρό οι ασθενείς έμειναν
σε αναμονή, είπε ότι τους άξιζε κάτι
«καλύτερο».
Ένας εκπρόσωπος της πολιτειακής
Κυβέρνησης είπε ότι εργάζεται για τα
θέματα εντός του συστήματος και ότι
η ροή των ασθενών έπαιξε ρόλο στις
καθυστερήσεις.
“Η αύξηση των ασθενοφόρων
είναι απαράδεκτη και η κυβέρνηση
εργάζεται ενεργά για την αντιμετώπιση της κατάστασης”, δήλωσε ο
εκπρόσωπος.
“Η αναμονή ασθενοφόρων είναι
ένα πρόβλημα ολόκληρου του συστήματος.

“Greek Community Tribune”, March 2021

Η Κύπρος στην
επανάσταση του 1821

Την περίοδο του 1821 ο Τελικά πρότειναν έναν κατάλογο
πληθυσμός της Κύπρου ήταν 486 ατόμων που συμπεριλάμβανε
περίπου 100.000 κάτοικοι από και όλους όσους για κάποιους
τους οποίους, περί τις 20.000 λόγους, έκαστος των αγάδων
ήταν Τουρκοκύπριοι, και οι αντιπαθούσε ή έλπιζε έναντι μιας
υπόλοιποι, εκτός από λίγους μικράς τιμής να οικειοποιηθεί την
Εβραίους, ήταν Ελληνοκύπριοι. περιουσία τους. Ο Κιουτσούκ
Οι περισσότεροι Χριστιανοί βρήκε τον κατάλογο μακρό ενώ
διέμειναν στις επαρχίες, η τα μέλη του Συμβουλίου του
πρωτεύουσα Λευκωτον απειλούσαν ότι
σία είχε 10, 000
θα τον θεωρούσαν
τούρκους και 5.000
υπεύθυνο αν κάποιοι
Xριστιανούς. (Σπ.
εξαιρούνταν
και
Τρικούπης, Ιστορία
σημειωνόταν κάποια
της Ελληνικής Επαεπαναστατική κίνηναστάσεως, Α΄τόμος,
ση.
σ. 254) Πολλά από
Ενώ το μυστικό
τα μέλη της Φιλικής
συμβούλιο του ΤούρΕταιρίας κατάγονταν
κου Διοικητή συζηαπό την Κύπρο,
τούσε το ζήτημα
μεταξύ των άλλων
του καταλόγου των
και ο Αρχιεπίσκοπος
προγραφών ήρθε
Του
Κυπριανός.
Τον
στη Λάρνακα
ο
Οκτώβριο του 1818 Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ αρχιμανδρίτης Θεοο απόστολος των Drymon9@gmail.com φύλακτος Θησεύς,
Φιλικών Δημήτριος
ανηψιός του ΚυπριΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
΄Ιπατρος
έφτασε
ανού, ο οποίος
στη
Λευκωσία
σκόρπισε στο λιμάνι
όπου συναντήθηκε με τον της Λάρνακας επαναστατικές
αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, τον προκηρύξεις, κάποιες από
οποίο μύησε στη Φιλική Εταιρία. τις οποίες έφτασαν και στον
Ο Κυπριανός υποσχέθηκε την Κιουτσούκ. Μετά από αυτό ο
υπαοστήριξή του στη σχε- Κιουτσούκ πείστηκε να δεχτεί
διαζόμενη επανάσταση αλλά τον προτεινόμενο κατάλογο
έκφρασε τις επιφυλάξεις του προγραφών τον οποίο έστειλε
σχετικά με τη συμμετοχή της στην Πύλη για έγκριση και
Κύπρου στον ένοπλο αγώνα. ζήτησε πρόσθετη στρατιωτική
Η γεωγραφική θέση του νησιού δύναμη. Ανέβαλε τις εκτελέσεις
το καθιστούσε απόμακρο και μέχρι να φτάσοει στην Κύπρο
αποκκομμένο από τον ελλαδικό η προγραμματιζόμενη πρόσθετη
κορμό, ήταν κοντά στην τουρκική στρατιωτική δύναμη.
ενδοχώρα και, δεν διέθετε
Ο Κουτσούκ διέταξε τη
πλοία, όπλα και εκπαιδευμένους σύλληψη του Θεοφύλακτου αλλά
πολεμιστές (κλέφτες και αρμα- αυτός είχε προλάβει να φύγει
τωλούς). Τη δεύτερη φορά στο εξωτερικό. Δεν συνέλαβαν
που ο ΄Ιπατρος επισκέφτηκε τον Θεοφύλακτο αλλά άλλους
την Κύπρο ήταν στις 2 Ιουνίου που τους συσχέτισαν με αυτόν.
1820. Στη συζήτηση που είχε Σε κάποιν από αυτούς, τον
με τον αρχιεπίσκοπο Κυπριανό Δημήτριο Βοσκό βρήκαν πάνω
συμφωνήθηκε η στήριξη της του έγγραφα του Υψηλάντη προς
Κύπρου να είναι οικονομική και τον Κυπριανό.
υλική.
Ο Κυπριανός με άλλους
Για τους παραπάνω λόγους προκρίτους έστειλαν μέσω
στη σύσκεψη των Φιλικών του του Διοικητή επιστολή προς το
Ισμαηλίου (5-7 Οκτωβρίου Σουλτάνο στην οποία τόνιζαν
1821) αποφασίστηκε η Κύπρος την αφοσίωση και υπακουή των
να μη συμμετάσχει άμεσα στην Ελληνοκυπρίων προς αυτόν μαζί
εξέγερση αλλά να βοηθήσει με μια δωρεά 100.000 πιάστρες.
τον κοινό αγώνα με εφόδια Ο Κουτσούκ φαίνεται να μην
και οικονομική ενίσχυση.. Στις απέστειλε ούτε την επιστολή, ούτε
8 Οκτωβρίου 1820 ο Υψη- τα χρήματα. ΄Οταν ο Κυπριανός
λάντης έστειλε επιστολή στον τον επισκέφτηκε να ρωτήσει
αρχιεπίσκοπο Κυπριανό με τον γιατί καθυστερεί η απάντηση
Αντώνιο Πελοπίδα ο οποίος του Σουλτάνου , ο Κουτσούκ του
έφτασε στην Κύπρο
είπε να μην ανησυχεί και του
τον Ιανουάριο του 1821. Ο ορκίστηκε στο Κοράνιο ότι δεν
Υψηλάντης με την επιστολή πρόκειται να τον αποκεφαλίσει.
του παρακαλούσε τον ΑρχιεΣτις 3 Μαΐου αφίχθηκε στο
πίσκοπο, η οικονομική του βοή- νησί από τη Συρία στρατιωτική
θεια να σταλεί στον Ιωάννη δύναμη 4.000 στρατιωτών. Τότε ο
Παπαδιαμαντόπουλο,
στην Κουτσούκ κάλεσε στη Λευκωσία
οικονομική εφορία της Πάτρας. τους αρχιερείς και όλους τους
(Koumoulides, σ. 27)
προγραφέντες με την πρόφαση να
Με την έκκρηξη της Επα- συζητήσουν τρόπους αποφυγής
νάστασης ο Σουλτάνος έστειλε επαναστατικών κινήσεων και
φιρμάνι
διατάζοντας
τον έκφρασης της αφοσίωσής τους
άμεσο αφοπλισμό όλων των στο Σουλτάνο. Τααυτόχρονα
Χριστιανών της Οθωμανικής έστειλε στρατιώτες στα σπίτια
Αυτοκρατορίας.. Ο Κιουτσούκ τους να τους συλλάβουν και να
Μεχμέτ, ο τούρκος Διοικητής τους οδηγήσουν στη Λευκωσία.
της Κύπρου, διέταξε τον γενικό Μερικοί
αντιλήφτηκαν
τον
αφοπλισμό των Χριστιανών, επικρεμάνο κίνδυνο και όσοι
όχι μόνο από όπλα αλλά και κατόρθωσαν κατέφυγαν στη
μαχαίρια που θα μπορούσαν Λάρνακα
όπου
κρύφτηκαν
να χρησιμεύσουν ως όπλα σε σπίτια γνωστών τους και
(μαχαίρια των κρεοπωλείων). ζήτησαν άσυλο από τα προΤη διαταγή αυτή του διοικητή ξενεία ευρωπαϊκών χωρών.
για γενικό αφοπλισμό στήριξε με Οι Πρόξενοι και ιδιαίτερα ο
εγκύκλιό του και ο Αρχιεπίκοπος Γάλλος Πρόξενος παρέσχε σε
στις 22 Απριλίου 1821.
πολλούς άσυλο και αργότερα
Ο
Κιουτσούκ
συζήτησε τους επιβίβασε σε πλοία με
στο μυστικοσυμβούλιό του τη ευρωπαϊκούς προορισμούς. Ο
διαταγή του Σουλτάνου περί Διοικητής εξέδωσε διαταγή που
αφοπλισμού και περιστολής απαγορευόταν σε Κύπριους
κάθε επαναστατικής κίνησης. Χριστιανούς να κυκλοφορούν με
Τα μέλη του Στμβουλίου του, ευρωπαϊκές ενδυμασίες.
-τοπικοί αγάδες-,
πρότειναν
Στις 16 Μαΐου 1821, ο
την προετοιμασία ενός κατα- Αρχιεπίσκοπος σε μια απελπιλόγου προγραφών που δεν σμένη προσπάθεια να καθηθα συμπεριλάμβανε μόνο τους συχάσει το ποίμνιό του απέστειλε
αρχιερείς και σπουδαίους προ- εγκύκλιο τονίζοντας ότι πρέπει
κρίτους αλλά όλους όσους εκ να προσέχουν τα λόγια και τις
των Ελλήνων είχαν κάποια πράξεις τους γιατί μια απροσεξία
επιρροή στον ντόπιο πληθυσμό οδηγεί στο θάνατο. Να προσέχουν
λόγω περιουσίας, παιδείας ή την ενδυμασία τους γιατί με
οποιουδήποτε άλλου λόγου. τη διαταγή που κυκλοφόρησε

όποιος
συλλαμβάνεται
με
ξένη (ευρωπαϊκή) ενδυμασία
θα τιμωρείται αυστηρά. ΄Ενας
΄Αγγλος
επισκέπτης
στην
Κύπρο, ο Τζον Κέϊν, επισκέφτηκε
τον Αρχιεπίσκοπο. «Ο θάνατός
μου δεν θ’ αργήσει, του είπε
ο Κυπριανός. Γνωρίζω ότι
περιμένουν τη σωστή στιγμή
να με θανατώσουν». Ο Κέιν
του πρότεινε να φύγει. «Θα
παραμείνω εδώ να προσφέρω
τις υπηρεσίες μου στον κόσμο,
μέχρι την τελευταία μου πνοή»,
του απάντησε ο Κυπριανός.
(Koumoulides, σ. 33)
Στις 9 Ιουλίου ο Διοηκητής
διέταξε να κλεισουν οι πύλες της
παλαιάς πόλης της Λευκωσίας.
Την ίδια μέρα στην Πλατεία
Διοικητηρίου απαγχονίστηκε ο
αρχιεπίσκοπος Κυπριανός (ο
Κιουτσούκ τήρησε τον όρκο
του να μην τον αποκεφαλίσει)
και συναποκεφαλίστηκαν οι
μητρπολίτες Πάφου Χρύσανθος,
Κιτίου Μελέτιος και Κηρυνίας
Λαυρέντιος,, άλλοι ηγούμενοι
και αξιωματούχοι μοναστηρίων
και όλοι οι άλλοι που κρατούνταν
όμηροι, εκτός από 36 που
δέχτηκαν να εξισλαμιστούν για
να γλιτώσουν τη ζωή και τις
περιουσίες τους. Οι στρατιώτες
και τα στίφη συνέχισαν να
σκοτώνουν και να δηώνουν για
τις επόμενες 30 μέρες. Μόνο
όσοι κατώρθωσαν να διαφύγουν
στο εξωτερικό κατάφεραν να
διασωθούν.
Σφαγές και αρπαγές σημειώθηκαν και σε επόμενα χρόνια
και περίπου είκοσι
χιλιάδες
Ελληνοκύπριοι εκπατρίστηκαν
τα επόμενα 7-8 χρόνια. Πολλοί
μετέβησαν να πολεμήσουν στην
Ελλάδα και δημιούργησαν την
Κυπριακή Φάλαγγα. Θρυλείται
ότι την Κύπρο επισκέφτηκε για
εφόδια τον Ιούνιο του 1821 ο
Κωνσταντίνος Κανάρης, κοντά
στον Καραβά και τη Λάπηθο,
και μαζί του έφυγαν ορισμένοι
νέοι. ΄Αλλοι το αμφισβητούν
αυτό. Αν πράγματι ο Κανάρης
επισκέφτηκε την Κύπρο για
ανεφοδιασμό αυτό θα πρέπει να
ήταν το 1823, όταν ο Γάλλος
Πρόξενος αναφέρει προσέγγιση
12 ψαριανών πλοίων ή το 1827,
όταν ο Κανάρης είχε μεταβεί στην
Αλεξάνδρεια, στην αποτυχημένη
προσπάθεια πυρπόλησης του
Αιγυπτιακού στόλου. Το 1895
ο εθνικός ποιητής της Κύπρου
Βασίλης Μηχαηλίδης έγραψε
στο Κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα,
το περίφημο ποίημα «Η 9η
Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία
Κύπρου», στο οποίο αναφέρεται
στη θυσία του Κυπριανού και των
άλλων Μητροπολιτών και την
ανθεκτικότητα της Ρωμιοσύνης:
...Η Ρωμιοσύνη εν φυλή
συνότζαιρη του κόσμου/ Κανένας
δεν εβρέθηκεν για να τη ιξηλείψη/
κανένας, γιατί σιέπει την που τα
‘ψη ο Θεός μου .Η Ρωμιοσύνη εν
να χαθή, όντας ο κόσμος λείψει!
...Το νιν αντάν να τρω’ τη
γην, τρώει τη γην θαρκιέται/ Μα
πάντα κείνον τρώεται και κείνον
καταλυέται.
(Ο Δρ Χρήστος Ν. Φίφης
είναι επίτιμος ερευνητής στη
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου La Trobe)
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Σπίτια και εκτάσεις έγιναν στάχτη

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές είναι
σε εξέλιξη στην Αυστραλία με την
πυροσβεστική να δίνει μάχη με τις
φλόγες στα περίχωρα του Περθ, όπου
έχουν προκληθεί ζημιές σε δεκάδες
σπίτια. Κι αυτό, την ίδια ώρα που στη
μεγαλύτερη πόλη στο δυτικό τμήμα
της χώρας, μετά τον εντοπισμό ενός
εγχώριου κρούσματος κορονοϊού.
Πολλά σπίτια και καλλιεργήσιμες
εκτάσεις κάηκαν στα ανατολικά του
Περθ, περίπου 30 χιλιόμετρα από το
κέντρο της πόλης.
Οι πυροσβέστες ανακοίνωσαν
ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες
« α λ λά ζο υ ν σ υ ν ε χώ ς » , μ ε το ν
υδράργυρο να πλησιάζει τους 37
βαθμούς και σφοδρούς ανέμους
να πνέουν στην περιοχή, όπως
περιγράφει το ΑΜΠΕ. «Η πυρκαγιά
Είχε επεκταθεί σε μια περιοχή
70.000 στρεμμάτων, με περίμετρο 75
χιλιομέτρων» δήλωσε ο επικεφαλής
της πυροσβεστικής της περιοχής
Γκρεγκ Γουότερς. Εκατοντάδες
άνθρωποι αναγκάστηκαν να
μεταβούν σε καταφύγια αφού
χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις
εστίες τους, σύμφωνα με τον ίδιο.
Εκτιμάται ότι περίπου 81
σ π ί τ ι α έ χο υ ν υ πο σ τ ε ί ζη μ ι έ ς .
Ένας πυροσβέστης χρειάστηκε
να νοσηλευθεί μετά την εισπνοή
καπνού, όμως δεν υπήρχαν άλλοι
τραυματίες. Ένα κρούσμα έσπειρε
πανικό Στο Περθ επιβλήθηκε την
Κυριακή 1/2/21 σε αποκλεισμό
πέντε ημερών μετά τον εντοπισμό
ενός πρώτου κρούσματος εγχώριας
μετάδοσης του κορονοϊού, το πρώτο
που καταγράφεται εδώ και δέκα
μήνες στην πολιτεία της Δυτικής
Αυστραλίας. Το κρούσμα είναι ένας
άνδρας που εργάζεται ως φύλακας σε
ξενοδοχείο καραντίνας.
«Η Δυτική Αυστραλία είναι
αντιμέτωπη με δύο έκτακτες
ανάγκες: μια επικίνδυνη πυρκαγιά
και ο αποκλεισμός λόγω της covid19» τόνισε ο πρωθυπουργός της
πολ ι τ ε ί α ς Μ α ρ κ Μ α κ Γ κό ο υ α ν .
Περίπου δύο εκατομμύρια
άνθρωποι που ζουν στο Περθ και
στις γειτονικές περιοχές έχουν
εντολή να παραμείνουν στα σπίτια
τους ως την Παρασκευή 5/2/21.
Εξάλλου αναβλήθηκε η επιστροφή
των μαθητών στα σχολεία, που ήταν
προγραμματισμένη για τη Δευτέρα
8/2/21. Οι κάτοικοι της περιοχής
μπορούν να βγαίνουν από τα σπίτια
τους μόνο για να εργαστούν, για να
ψωνίσουν, να αθληθούν ή να πάνε
στον γιατρό. Η Δυτική Αυστραλία
είχε γλιτώσει από τις καταστροφικές
πυρκαγιές που είχαν πλήξει πέρσι τη
Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτώρια.

Τ
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Η Αυστραλια θα αγοράσει 10 εκατομ.
επιπλέον εμβόλια για την covid-19

Η Αυστραλία θα αγοράσει
10 εκατομμύρια επιπλέον
δόσεις του εμβολίου κατά
της COVID-19 των φαρμακοβιομηχανιών των ΗΠΑ
Pfizer και της Γερμανίας
BioNTech, δήλωσε σήμερα ο
Αυστραλός πρωθυπουργός
Σκοτ Μόρισον. “Αυτές οι
επιπρόσθετες δόσεις εξασ φ α λ ί σ τ η κα ν β ά σ ε ι τω ν
απαιτήσεών μας”, δήλωσε ο
Μόρισον από την Καμπέρα.
Η Αυστραλία ενέκρινε
την περασμένη εβδομάδα
τ ο ε μ β όλ ι ο τ ω ν P f i z e r /
B i o N Te c h γ ι α χο ρ ή γ η σ η
στους ανθρώπους ηλικίας 16
ετών και άνω, και αναμένεται
να αρχίσει τους εμβολιασμούς
χορηγώντας 80.000 δόσεις
την εβδομάδα ως το τέλος
του Φεβρουαρίου. Παράλληλα
τώρα αναμένεται να λάβουν

Zeneca κατά της COVID19 το πρώτο εξάμηνο αυτού
το υ έ το υ ς , σ ύ μ φ ω ν α μ ε
υπηρεσίες που ηγούνται του
προ-γράμματος COVAX, το
οποίο στηρίζεται από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(ΠΟΥ) και τη συμμαχία GAVI
για τα εμβόλια και έχει στόχο
τη διασφάλιση εμβολίων για
τις πιο φτωχές χώρες.
Το COVAX θα διανείμει
1.992 εκατομμύρια δόσεις
του εμβολίου που παράγει
το Ινστιτούτο Serum της
Ινδίας, σύμφωνα με την
προσωρινή έκθεση για τη
διανομή των εμβολίων που
εξέδωσε πρόσφατα το
COVAX. Η Βόρεια Κορέα δεν
έχει αναφέρει ούτε ένα κρούσμα νέου κορωνοϊού μέχρι
σήμερα, σύμφωνα με τον
ιστότοπο του ΠΟΥ.

Παραπάνω από 500 παίκτες και
προσωπικό ξενοδοχείου σε απομόνωση
Παραπάνω από 500 παίκτες και προσωπικό ξενοδοχείου σε απομόνωση. Μια
μεμονωμένη περίπτωση Covid19 σε ξενοδοχείο καραντίνας
στη Μελβούρνη ανάγκασε τους
διοργανωτές του Australian
Open για να απομονώσουν
507 παίκτες, παράγοντες και
προσωπικό υποστήριξης,
μόλις 4 ημέρες πριν την έναρξη
του πρωταθλήματος τένις.
Ο Π ρ ω θ υ πο υ ρ γ ό ς τ η ς
Βικτώρια Ντάνιελ Άντριους
δήλωσε αργά το απόγευμα
της Τετάρτης 3/2/21 ότι ένας
26χρονος εθελοντής πυροσβέστης, ο οποίος εργαζόταν
ως μόνιμος αξιωματικός
υποστήριξης στο πλαίσιο του
τουρνουά, βρέθηκε θετικός
για τον ιό. Μέχρι τότε, το
κράτος δεν είχε δει τοπική
μετάδοση του ιού μέσα σε 28
ημέρες. Έχουν πλέον τεθεί

νέοι περιορισμοί στους 6,7
εκατομμύρια κατοίκους του
κράτους. Οι μάσκες είναι υποχρεωτικές σε εσωτερικούς
δημόσιους χώρους και ισχύουν
νέα όρια για τον αριθμό των
ατόμων που μπορούν να
συγκεντρωθούν σε ένα σπίτι.
Ο Andrews είπε ότι οι
νέοι κανόνες τέθηκαν σε
εφαρμογή “μέσα από μια
πληθώρα επιφυλακτικότητας”
και λόγω της πιθανότητας ότι
η υπόθεση θα μπορούσε να
έχει προκληθεί από ένα νέο
στέλεχος του κορωνοϊού αν
και είπε ότι η γονιδιωματική
ακολουθία που απαιτείται
για να καθοριστεί εάν αυτό
συνέβη δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμα. Ο άνδρας εργάστηκε
για τελευταία φορά σε γνωστό
ξενοδοχείο στις 29 Ιανουαρίου
και βρέθηκε αρνητικός για τον
ιό στο τέλος της βάρδιας του

εκείνη την ημέρα. Ωστόσο, στη
συνέχεια ανέπτυξε συμπτώματα και βγήκε θετικός την
Τετάρτη.
Ως αποτέλεσμα, ανέφερε
ότι 500 με 600 άτομα που
διαμένουν στο ξενοδοχείο
θεωρούνται “στενές επαφές”
και θα πρέπει να απομονωθούν μέχρι να επιστρέψουν
σε αρνητικό τεστ. Η κλήρωση
για το Australian Open έχει
αναβληθεί για μια ημέρα μέχρι
την Παρασκευή 4/2/21, ενώ
οι εξετάσεις διεξάγονται. Η
πορεία μέχρι το τουρνουά έχει
διαμορφωθεί από τον φόβο για
τον κορωνοϊό. Κατά την άφιξή
τους στη Βικτώρια, 72 παίκτες
τέθηκαν σε καραντίνα 14
ημερών πριν τους αγώνες του
Grand Slam, όταν οι επιβάτες
των πτήσεων τους βρέθηκαν
θετικοί για Covid-19.

Η Επικαιρότητα στο μικροσκόπιο

ον διάσημο φιλόσοφο και μαθηματικό
Πυθαγόρα «ζωντάνεψε», με τη
βοήθεια της τεχνολογίας, ο απόδημος
Σαμιώτης γραφίστας Λευτέρης Στεφανής, ο
οποίος ζει στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας.
Έπειτα από επίμονη προσπάθεια σε γνωστό
πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών ο
Λευτέρης Στεφανής μετέτρεψε, με χρωματική
επεξεργασία, μία προτομή του Πυθαγόρα
σε ολοζώντανο πρόσωπο. Ο Πυθαγόρας ο
Σάμιος ήταν σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος,
μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός
της μουσικής. Είναι ο κατεξοχήν θεμελιωτής
των ελληνικών μαθηματικών, γνωστός για
το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Δημιούργησε
ένα άρτιο σύστημα για την επιστήμη των
ουρανίων σωμάτων που κατοχύρωσε με
όλες τις σχετικές αριθμητικές και γεωμετρικές
αποδείξεις και ήταν ιδρυτής ενός μυητικού
φ ι λο σ ο φ ι κο ύ κ ι ν ή μ α το ς πο υ λ έ γ ε τα ι
Πυθαγορισμός. Γεννήθηκε περίπου το 580
π.Χ. στη Σάμο και πέθανε στο Μεταπόντιον
της Ιταλικής Λευκανίας σε ηλικία 84 ετών το
496 π.Χ.
ν κ α ι α π α ι τ ε ί τ α ι μ ε γ α λύ τ ε ρ η
αξιολόγηση στοιχείων, η αύξηση
αυτή θα μπορούσε να οφείλεται
στον αυξημένο αριθμό φαλαινών που
μετανάστευσαν ανοικτά της Αυστραλίας. Ο
φωτογράφος Jason Iggleden κατέγραψε με
το drone του έναν μεγάλο λευκό καρχαρία
στο Sussex Inlet, στη Νέα Νότια Ουαλία.
Προειδοποίησε μάλιστα το κοινό, ιδίως
τους λάτρεις του σερφ, να αποφύγουν τη
συγκεκριμένη παραλία. Ο λευκός καρχαρίας

Α

10.000 δόσεις του ρωσικού
εμβουλίου Sputnik V που
είναι πιο αποτελεσματικό
οι Παλαιστίνιοι, με αυτές να
επαρκούν για να καλύψουν
5.000 ανθρώπους, δήλωσε
στον ραδιοσταθμό Φωνή της
Παλαιστίνης η Παλαιστίνια
υπουργός Υγείας Μάι Αλκάιλα.
Η Παλαιστινιακή Αρχή,
η οποία έχει περιορισμένη
αυτοδιοίκηση στην κατεχό μ ε ν η α π ό τ ο Ι σ ρ α ή λ
Δυτική Όχθη, ξεκίνησε την
Τρίτη 2/2/21 μια εκστρατεία
εμβολιασμού κατά της
COVID-19 έπειτα από μια
μικρή παράδοση δόσεων
από το Ισραήλ. Στο μεταξύ, η
Βόρεια Κορέα αναμένεται να
λάβει σχεδόν 2 εκατομμύρια
δόσεις του εμβολίου της
Οξφόρδης και της Astra

είναι ένας εξαιρετικά μεγάλος καρχαρίας
που βρίσκεται στα παράκτια νερά κοντά
στην επιφάνεια σε όλους τους σημαντικούς
ωκεανούς. Φθάνει σε μήκος μεγαλύτερο
των έξι μέτρων και θεωρείται το μεγαλύτερο
γνωστό αρπακτικό ψάρι. Η ταχύτητα που
αναπτύσσει στην κολύμβηση μπορεί να
φτάσει τα 56 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ο λευκός
καρχαρίας τρέφεται με ποικιλία άλλων
θαλάσσιων ζώων. Απ’ όλα τα είδη καρχαριών,
ο μεγάλος λευκός καρχαρίας είναι υπεύθυνος
για τις περισσότερες καταγεγραμμένες
επιθέσεις σε ανθρώπους.
νας μετεωρίτης διαλύθηκε στον
ουρανό προκαλώντας εκτυφλωτικό
φως. Δεν είναι η πρώτη φορά που
καταγράφεται ένα τέτοιο φαινόμενο από τον
φωτογραφικό φακό. Το εντυπωσιακό θέαμα
πάντως θα μείνει αξέχαστο. Κάτοικοι της
Μελβούρνης και της ευρύτερης περιοχής,
τράβηξαν ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται
χαρακτηριστικά ένας μετεωρίτης. Στην αρχή
φαίνεται αμυδρά, αλλά στη συνέχεια η ένταση
του φωτός που δημιουργήθηκε από αυτόν
προκάλεσε ιδιάζουσα εντύπωση. Το ουράνιο
θέαμα συνέβη τη νύχτα του Αγίου Βαλεντίνου,
κατά τη διάρκεια του πενταήμερου lockdown
της πόλης.
κ υ β έ ρ ν η σ η το υ Δ η μ ο κ ρ α τ ι κο ύ
προέδρου Τζο Μπάιντεν άσκησε
έφεση στην απόφαση των βρετανικών αρχών να μην εκδώσουν στις
ΗΠΑ τον ιδρυτή του ιστοτόπου WikiLeaks
Τζούλιαν Ασάνζ, ανακοίνωσε το υπουργείο
Δικαιοσύνης. Η έφεση αυτή καταδεικνύει ότι

Έ
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η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να δικάσει
τον Ασάνζ για τη μαζική δημοσιοποίηση
χιλιάδων εμπιστευτικών εγγράφων, κυρίως
διπλωματικών και στρατιωτικών, από το 2009
και μετά. Η Ουάσινγκτον είχε περιθώριο μέχρι
και την Παρασκευή 12/2/21 να εφεσιβάλει την
απόφαση της δικαστού Βανέσα Μπάριτσερ,
η οποία στις 4 Ιανουαρίου αρνήθηκε να
εκδώσει τον Ασάνζ στις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο
για «κίνδυνο αυτοκτονίας» του Αυστραλού.
«Ναι, υποβάλαμε έφεση και συνεχίζουμε να
ζητάμε την έκδοσή του», είπε ο εκπρόσωπος
του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης
Μαρκ Ραϊμόντι. Πολλές οργανώσεις για την
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της ελευθεροτυπίας είχαν ζητήσει από
τον Μπάιντεν να εγκαταλείψει την υπόθεση,
εκτιμώντας ότι η δίωξη του Ασάνζ «απειλεί την
ελευθερία του Τύπου» και θα δημιουργούσε
προηγούμενο, αν «ποινικοποιηθούν» οι
δημοσιογραφικές πρακτικές. Υποστηρικτές
του Ασάνζ είχαν επίσης ζητήσει από τον
προηγούμενο πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ,
να του απονείμει χάρη. Πριν από μια δεκαετία,
ο Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι ο Τζούλιαν
Ασάνζ θυμίζει περισσότερο «τρομοκράτη
υψηλής τεχνολογίας» παρά κληρονόμο
των δημοσιογράφων που, στις αρχές της
δεκαετίας του 1970, αποκάλυψαν τα απόρρητα
«Έγγραφα του Πενταγώνου», τα οποία
αποδείκνυαν τα ψέματα των ΗΠΑ για τον
πόλεμο του Βιετνάμ. Ο 49χρονος Αυστραλός
κρατείται στη Βρετανία, αναμένοντας την
εκδίκαση της έφεσής του.
Π. Σταματόπουλος
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Η επιδημία επιστρέφει
στη Μελβούρνη

Αποκλεισμός 5 ημερών επιβλήθηκε στη
Μελβούρνη μετά το βρετανικό παραλλαγμένο
στέλεχος- 09:59 - 13/02/2021. Ένα εγχώριο νέο
κρούσμα επιβεβαιώθηκε τις πρόσφατα, ανακοίνωσαν
οι υγειονομικές αρχές της Μελβούρνης, ανεβάζοντας
σε 14 τον αριθμό των κρουσμάτων που συνδέονται
με μια εστία covid-19 που εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο
καραντίνας στη Μελβούρνη και σε 20 τα ενεργά
κρούσματα στην πολιτεία. Η Βικτόρια κλείνει μεγάλα
τμήματα της οικονομίας της λόγω της έξαρσης των
κρουσμάτων.
Η δεύτερη πιο πολυπληθής πολιτεία της
Αυστραλίας, η Βικτώρια, ξεκίνησε πενθήμερο αποκλεισμό, καθώς οι αρχές επιθυμούν να αποφύγουν
ένα τρίτο κύμα της επιδημίας του κορωνοϊού από
το ιδιαίτερα μολυσματικό βρετανικό παραλλαγμένο
στέλεχος. Ένα εγχώριο νέο κρούσμα επιβεβαιώθηκε
πρόσφατα, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της
Μελβούρνης, ανεβάζοντας σε 14 τον αριθμό των
κρουσμάτων που συνδέονται με μια εστία covid19 που εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο καραντίνας στη
Μελβούρνη και σε 20 τα ενεργά κρούσματα στην
πολιτεία.
«Δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θέλουν
να βρίσκονται οι κάτοικοι της Βικτώριας, αλλά δε
μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση στην οποία σε
δύο εβδομάδες θα κοιτάμε πίσω και θα ευχόμαστε
να είχαμε λάβει αυτές τις αποφάσεις» σχολίασε ο
πρωθυπουργός της πολιτείας, Ντάνιελ Άντριους,
μιλώντας στους δημοσιογράφους. Οι διεθνείς πτήσεις
προς τη Μελβούρνη θα ανασταλούν για 5 μέρες. Και
τα 14 κρούσματα που εντοπίστηκαν σε ξενοδοχείο
καραντίνας στο αεροδρόμιο αφορούν το ιδιαίτερα
μεταδοτικό βρετανικό παραλλαγμένο στέλεχος του
κορωνοϊού. Μέχρι στιγμής μόνο άμεσες επαφές των
εργαζομένων στο ξενοδοχείο έχουν βρεθεί θετικές.
«Από αυτή την άποψη είναι περιορισμένη (η
εστία). Υπάρχει ανησυχία στη Βικτώρια για διασπορά στην κοινότητα» δήλωσε ο επικεφαλής των
υγειονομικών αρχών της πολιτείας, Πολ Κέλι. Οι
δρόμοι στη Μελβούρνη και τα προάστιά της ήταν
σχεδόν άδειοι στις 11/2/21, με τους πολίτες να έχουν
εντολή να παραμένουν στα σπίτια τους. Εξαιρέσεις
αφορούν την αγορά τροφίμων, δύο ώρες άσκηση σε
εξωτερικό χώρο, την παροχή βοήθειας σε άτομα που
έχουν ανάγκη ή εργασία που δε μπορεί να γίνει από
το σπίτι.
Το τουρνουά τένις Australia Open, το οποίο
διαρκεί ως τις 21 Φεβρουαρίου, συνεχίζει κανονικά,
χωρίς ωστόσο θεατές μέχρι την Τετάρτη 10/2/21. Το
lockdown, εξαιτίας του οποίου έκλεισαν εστιατόρια
και καφέ με εξαίρεση τις παραδόσεις κατ’ οίκον,
ανακοινώθηκε στη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου
που γιορτάζονται το Σεληνιακό Νέο Έτος και ο Άγιος
Βαλεντίνος κι ενώ στην πόλη έχουν συρρεύσει πολλοί
με την ευκαιρία του Australia Open. Η Αυστραλία
θεωρείται μία από τις χώρες που έχουν διαχειριστεί
καλύτερα την πανδημία του κορωνοϊού παγκοσμίως,
κυρίως χάρη στα αυστηρά lockdown και το κλείσιμο
των συνόρων της. Με συνολικό πληθυσμό 25
εκατομμυρίων, στη χώρα έχουν καταγραφεί περίπου
22.200 κρούσματα Covid-19 και 909 θάνατοι.

Επέλαση» της Microsoft
στην Αυστραλία

Υποστηρίζει τους νόμους που ενοχλούν
Google και Facebook. H Microsoft ανακοίνωσε
πως υποστηρίζει πλήρως τους προτεινόμενους
νέους νόμους στην Αυστραλία που θα ανάγκαζαν
διαδικτυακούς κολοσσούς όπως η Google και το
Facebook να πληρώνουν τοπικά ΜΜΕ για το
περιεχόμενό τους. «Ενώ η Microsoft δεν υπόκειται
στους υπό συζήτηση νόμους, θα ήμασταν πρόθυμοι
να ζήσουμε με αυτούς τους κανόνες εάν η κυβέρνηση
μας ορίσει» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.
«Ο κώδικας λογικά προσπαθεί να αντιμετωπίσει
την ανισορροπία διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ
των ψηφιακών πλατφορμών και των αυστραλιανών
επιχειρήσεων ΜΜΕ» συμπληρώνεται σχετικά. Τόσο
η Google της Alphabet όσο και το Facebook έχουν
αποδοκιμάσει τους νόμους, χαρακτηρίζοντάς τους
μη πρακτικούς/ λειτουργικούς και υποστήριξαν τον
προηγούμενο μήνα πως θα απέσυραν κάποιες
υπηρεσίες- κλειδιά τους από την Αυστραλία εάν
προχωρούσε με τους νόμους αυτούς.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, Σκοτ Μόρισον,
είχε πει νορίτερα ότι η Microsoft είναι έτοιμη να
δραστηριοποιηθεί και να επεκτείνει τη δική της
μηχανή αναζήτησης, Bing, στην Αυστραλία, εάν η
Google αποσύρει τη δική της, μετά από συζήτηση
με τον επικεφαλής της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, την
προηγούμενη εβδομάδα.
Όπως γράφει το Reuters, η μηχανή αναζήτησης
της Google υπολογίζεται πως έχει το 94% της αγοράς
αναζήτησης στη χώρα. Η Microsoft στην ανακοίνωσή
της είπε ότι θα παρέχει σε μικρές εταιρείες την
ευκαιρία να μεταφέρουν τις διαφημιστικές τους δραστηριότητες στο Bing χωρίς κόστος, και ότι θα επενδύσει περαιτέρω σε αυτό για να διασφαλίσει πως είναι
ανταγωνιστικό.
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Παροικιακές Εκδηλώσεις

Στιγμιότυπα από τις συνεστιάσεις που γίνονται στην αίθουσα του Κολοσσού από την Παρροδιακή
Ενωση κάθε Δεκαπενθήμερο. Στη φωτογραφία η συντροφιά των Σάββα και Τάκη Λαγκάνη

“Greek Tribune”, March 2021

Ακόμη ένα στιγμιότυπο από την πρόσφατη συνεστίαση που έγινε στην Παρροδιακή Ενωση

Η συντροφιά του Δημήτρη Παπανικόλα στην αίθουσα Κολοσσός στο γεύμα της 10ης
Φεβρουαρίου
Ο Πρόεδρος του Παρροδιακού Συλλόγου “Κολοσσός”, Μανώλης Φραγκούλης μαζί με άλλους
εθελοντές του συλλόγου στο καθιερωμένο γεύμα του συλλόγου την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου.
Στη φωτογραφία, διακρίνεται επίσης, τρίτος από αριστερά, ο Φίλιππός Γαλαντόμος.

Ο Λευτέρης Μαρνέρος και ο Μανώλης Πάσπαλης με τις συζύγους των, τακτικοί θαμώνες στις
συνεστιάσεις του Παρροδιακού Συλλόγου “Κολοσσός”

Η όμορφη συντροφιά του Νίκου Φροσσινάκη, Τζίμη Ζωίτσα, Πωλ Δημητρίου και Βασίλη
Ρουμπάνη μετά των συζύγων τους, στο Χωλ της Παρροδιακής Ενωσης την Τετάρτη 10
Φεβρουαρίου στο καθιερωμένο γεύμα

Εθελόντριες της Παρροδιακής Ενωσης “Ο Κολοσσός”, ποζάρουν για το Παροικιακό Βήμα

Μια ακόμη συντροφιά στο Κολοσσός Χωλ για το καθιερωμένο γεύμα του συλλόγου.
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Ματιές Στα Χρόνια Που Πέρασαν

Η τότε Δήμαρχος Αδελαΐδας (μετέπειτα υπουργός παιδείας) Δρ Τζέην Λόμαξ Σμιθ, απευθύνει χαιρετισμό στο πανηγύρι των Κοινοτικών Θεοφανείων τον Ιανουάριο 2000 στο Henley Jetty. Διακρίνεται o
Χριστιανουπόλεως, τότε επίσκoπος της Κοινότητας, οι ιερείς Ν. Δεsποινούδης και Ι. Πόκιας

Η κα. Μαρία Τυλλή διευθύνει τοπική χορωδία κατά το έτος 2000 σε ερμηνεία τραγουδιών του
Γιώργου Ζαμπέτα.. Τα έσοδα της εκδήλωσης δώθησαν προς ενίσχυση του κρατικού νοσοκομείου
Κουήν Ελίζαμπεθ.

“Greek Tribune”, March 2021
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Από τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ραδιοφωνικού
Προγράμματος Ν.Α. Στη φωτογραφία η Εφορευτική Επιτροπή με τα μέλη του νέου Δ.Σ.
Ανάμεσα σε άλλους, η Κατίνα Φλαμπούρη, ο Νάσος Χάισλερ, ο Βαγγέλης Μερμίγκης, η
Βασιλική Τσώνη, Λοΐζος Κοντοζής, Ηλίας Μαυρογιώργης και Βάσω Οικονόμου

Το στιγμιότυπο είναι από το προαύλιο της εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood όπου η τοπική Φιλόπτωχος πραγματοποίησε υπαίθρια εκδήλωση προς ενίσχυση του ιερού
ναού. Διακρίνονται ο τότε Πρόεδρος της ΕΟΚΝΑ Νίκος Νιάρχος και ο Δήμαρχος Michael Keenan

Μια ιστορική φωτογραφία από τον Φεβρουάριο του 2000 στο προαύλιο του Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, μετά την βάπτιση τεσσάρων παιδιών από το Σουδάν της Αφρικής, με τη μέριμνα της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α. και του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων “Ο Ταξιάρχης” που προέβησαν στην κίνηση για να στηρίξουν τα παιδιά που κατάφεραν να διαφύγουν από το Σουδάν το οποίο
σπαρασσόταν τότε από εμφύλιο πόλεμο. Στη φωτογραφία, μέλη της Κοινότητας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Νίκο Νιάρχο και της Σουδανικής οικογένειας, ο παππούς της οποίας καταγόταν από τη Μιτυλήνη

ΚΗΠΟΣ MARY COLTON

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

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ
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Διεθνείς Ειδήσεις
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Απεβίωσε η Φωτεινή Ορφανού ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ
η Ταϊβάν και το Βιετνάμ έχουν επίσης πως η δημιουργία μιας ομοσπονδίας,

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή η γνωστή συμπάροικος
Φωτεινή Ορφανού τέως
κάτοικος Αδελαίδας Νότιας
Αυστραλίας.
Η Φωτεινή γεννήθηκε στο
Βοσκοχώρι, Ελλάδα, στις 17
Ιανουαρίου του 1928.
Απεβίωσε πλήρης ημερών,
ακριβώς την ημέρα των
γενεθλίων της, στις 17 Ιανουαρίου του 2021 σε ηλικία 93
ετών.
Η Φωτεινή ήταν η αγαπημένη σύζυγος του αείμνηστου Ανδρέα. Επίσης ήταν
μητέρα και πεθερά, των Nick
and Deborah, αείμνηστος
Stefanos and Theodora, Soula
and Jim, Sofia and John and
Helen and Graeme.
Εγκαταλείπει επίσης εννέα
εγγόνια και 13 δισέγγονα.
Η Φωτεινή θα είναι πάντοτε

ΤΟΥΡΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Θέτει θέμα αποστρατικοποίησης των
Ελληνικών νησιών

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

AΔΕΛΑΙΔΑ

Εις μνήμην Σοφίας Ζωγραφείδη

Εφυγε στις 20 Ιανουαρίου
2021 η Σοφία Ζωγραφείδη
(το γένος Περτσινίδη) τέως
κάτοικος Αδελαίδας. Ετος
γεννήσεως, το 1933.
Η Σοφία ήταν η αγαπημένη
σύζυγος του αείμνηστου Αλέξανδρου.
Επίσης ήταν η αγαπημένη
μητέρα του Σάββα, της Μαρίας
και του αείμνηστου Γιάννη.
Αγαπημένη πεθερά της
Eileen και του Lloyd.
Εγκαταλείπει επίσης τα
αγαπημένα της εγγόνια, Γιάννη,
Αλεξ και Ζωή.
Θα την θυμούνται για πάντα
όλοι οι συγγενείς και γνωστοί

ΝΟΤΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ανταγωνισμός Κίνας - ΗΠΑ

της. Η κηδεία της έγινε υπό του
πατρός Ιωάννη Κονιδάρη από
το ναό των Παμ. Ταξιαρχών.
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Στερνό αντίο στο Νικόλαο Μορφίδη

Ενας ακόμη συμπάροικος
εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις
21 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία
89 ετών.
Πρόκειται για τον Νικόλαο
Μορφίδη ο οποίος γεννήθηκε
στη Σπάρτη, Ελλάδα, στις 15
Αυγούστου του 1931.
Ηταν ο αγαπημένος
σύζυγος της Χρυσούλας και
σεβαστός πατέρας και πεθερός του Paul and Diana, Beba,
Jim and Penny.
Η τα ν ε π ί σ η ς ο πολυ αγαπημένος παππούς των
Soula and Stephane, Niki and
Craig, Christopher and Niki,
Nicholas and Alex.
Επίσης λατρευτός προπάππους των Bailey, Skye
and Leala.
Ο Νικόλαος θα ζει για
πάντα στη μνήμη της οικογένεας και των φίλων του στην
Αυστραλία και την Ελλάδα.
Η νεκρώσιμη ακολουθεία

Ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ
έπλευσε στα νησιά Σπράτλι που
διεκδικεί η Κίνα στη Νότια Κινεζική
Θάλασσα, σηματοδοτώντας μια ακόμη
κίνηση στη «σκακιέρα» του οξυμένου
ανταγωνισμού μεταξύ των δύο χωρών.
Η διαμάχη στη Νότια Κινεζική
Θάλασσα έχει κομβικό ρόλο σε αυτόν
τον ανταγωνισμό για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια οικονομία.
Η Κίνα διεκδικεί κυριαρχία σε
ολόκληρο το αρχιπέλαγος, αλλά το
Μπρουνέι, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες,

Επέκταση επιχειρήσεων
Τουρκίας στο Ιράκ

Την επέκταση των επιχειρήσεων του
τουρκικού στρατού στο Ιράκ, εναντίον
των Κούρδων του PKK, ανακοίνωσε ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με πρόσχημα
τη δολοφονία 13 Τούρκων, τους οποίους
είχαν συλλάβει στο βόρειο Ιράκ.
Η Τουρκία ανακοίνωσε την Κυριακή
πως μαχητές του -εκτός νόμουΕργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν
(PKK) σκότωσαν τους κρατούμενους,
στους οποίους περιλαμβάνονταν προσωπικό της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων, την ώρα που τουρκικές δυνάμεις διεξήγαν στρατιωτική
επιχείρηση εναντίον της οργάνωσης.
Ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν επανέλαβε
εξάλλου τη διαμαρτυρία της Άγκυρας
ότι δεν γίνεται αποδέκτης επαρκούς
διεθνούς αλληλεγγύης.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Δύο κράτη θέλει
η Τουρκία

Την επισημοποίηση της διχοτόμησης
της Κύπρου και των τετελεσμένων
που δημιούργησε η εισβολή του 1974,
επιδιώκει η Τουρκία, ενθαρρυμένη από
τα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια που βρίσκονται στο «τραπέζι».
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος
του προέδρου Ερντογάν, Ιμπραχήμ
Καλίν, η Άγκυρα θα συμμετάσχει σε
διαπραγματεύσεις για την επίλυση
του Κυπριακού, συζητώντας μόνο μια
πρόταση εγκαθίδρυσης δύο κρατών,
προσθέτοντας πως προηγούμενες
αποτυχημένες προτάσεις δεν πρέπει να
τεθούν στην ατζέντα.
Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε
πως ο μόνος τρόπος για να επιλυθεί
η διένεξη για την Κύπρο είναι να
εγκαθιδρυθούν στο νησί δύο κράτη και

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

η οποία υποστηρίζεται από την Αθήνα,
δεν θα περιλαμβάνεται στην ατζέντα
επικείμενων συνομιλιών.
«Δεν μπορούμε τα πράγματα που
συζητάμε επί 40 χρόνια, να τα συζητάμε για ακόμα 40 χρόνια», τόνισε ο
Ιμπραχήμ Καλίν σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό
κανάλι TRT Haber, αναφερόμενος σε
δεκαετίες αποτυχημένων συνομιλιών για
το Κυπριακό.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ - COVID 19

Πρόστιμα σε
όσους ταξιδεύουν!

Η ιρλανδική κυβέρνηση εξετάζει το
ενδεχόμενο να αυξήσει τα πρόστιμα
για τους κατοίκους της χώρας, που
παραβιάζουν τους υφιστάμενους
περιορισμούς κατά της Covid-19 και
ταξιδεύουν στο εξωτερικό για διακοπές,
στα 2.000 ευρώ από 500 ευρώ, δήλωσε
σήμερα ο Πρωθυπουργός Μάικλ
Μάρτιν.
Οι περιττές μετακινήσεις στο
εξωτερικό αποτελούν παράβαση των
κανονισμών κατά της Covid-19, βάσει
των οποίων οι πολίτες μπορούν να
ασκούνται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων
από τα σπίτια τους, με εξαίρεση τα
ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους,
την εκπαίδευση και άλλες σοβαρές
αιτίες.
Αν και τα ποσοστά επιβατικής
κίνησης έχουν μειωθεί κατά 97% σε
ετήσια βάση, η κυβέρνηση αναφέρει
πως τα δύο τρίτα των αφίξεων
Ιρλανδών στα αεροδρόμια είναι πολίτες
που επιστρέφουν από διακοπές, «ένα
πολύ ανησυχητικό στατιστικό στοιχείο»,
όπως το περιγράφει ένας αξιωματούχος
στο πρωθυπουργικό γραφείο.
«Υπάρχει μια αίσθηση πως
το πρόστιμο των 500 ευρώ δεν
αποτελεί επαρκές αντικίνητρο για να
μην ταξιδεύει κανείς στο εξωτερικό,
αυτό θα αυξηθεί και η κυβέρνηση
σκέφτεται να το αυξήσει στα 2.000
ευρώ, προκειμένου να λειτουργήσει
ως ένας σημαντικός αποτρεπτικός
παράγοντας», είπε ο Μάρτιν ενώπιον
του κοινοβουλίου.
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Κηδεύτηκε ο Στήβ Καραγιάννης Εφυγε η Ελευθερία Μπακάλογλου

τελέστηκε στις 27 Ιανουαρίου
2021 στον Καθεδρικό Ναό των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο
Franklin Street, Αδελαιδα υπό
του του π. Ιωάννη Κονιδάρη.
Ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο Centennial Park.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Καλό ταξίδι Μιχαήλ Χατζηκώστα

Ενας ακόμη γνωστός και
αγαπητός από όλους συμπάροικος έφυγε για πάντα από τη
ζωή στην Αδελαΐδα.
Πρόκειται για τον Μιχάλη
Χατζηκώστα
ο οποίος
απεβίωσε στις 22 Ιανουαρίου
του 2021.
Ο Μιχάλης γεννήθηκε στον
Μεσάναγρο στη Ρόδο, Ελλάδα,
στις 3 Οκτωβρίου του 1935.
Ηταν 85 ετών.
Ηταν σεβαστός από την
Στέλλα η οποία και τον φρόντισε. Επίσης, αγαπημένος
πατέρας και πεθερός των Nik
and Vanessa, Lucky and Helen,
Tony and Sue, Christina.
Εγκαταλείπει τα εγγονάκια
του, Stephanie, Evanthia,
Michael, Liani and Vince,
Jordan and Max.
Επίσης τα δισέγγονα του
Zahriah and Roman.
O αείμνηστος Μιχάλης θα

Με σταθερούς ρυθμούς η τουρκική
κυβέρνηση φροντίζει να θέτει το
σύνολο των διεκδικήσεών της επί της
ελληνικής κυριαρχίας και των ελληνικών
κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενόψει και της
συνέχισης των διερευνητικών επαφών.
Αυτή τη φορά ο υπουργός Άμυνας
της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, με συνέντευξή του στις εφημερίδες «Aksam»
και «Hurriyet», θέτει και θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου, αλλά και του εύρους του
ελληνικού εναέριου χώρου.
«Οι Έλληνες στρατικοποίησαν 16
από τα 23 νησιά που πρέπει να είναι σε
καθεστώς αποστρατικοποίησης. Παρά
τις συνθήκες Λωζάννης και Παρισίων.
Ρώτησα στην υπουργό Άμυνας της
Γερμανίας. Ποιος έχει επεκτατικές
βλέψεις; Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον
κόσμο που έχει χωρικά ύδατα 6 μίλια και
εναέριο χώρο 10 μίλια», αναφέρει στη
συνέντευξή του ο Χουλουσί Ακάρ.
Παράλληλα αναφέρθηκε σε «προκλητικές επισκέψεις Ελλήνων αξιωματούχων», ενώ κατηγόρησε την ελληνική
κυβέρνηση για το αίτημά της προς το
Βερολίνο για ακύρωση της παράδοσης
των υποβρυχίων στο τουρκικό Πολεμικό
Ναυτικό..

αξιώσεις για ορισμένα ή όλα τα νησιά.
Οι ΗΠΑ στηρίζουν τις διεκδικήσεις
όλων αυτών των χωρών, προκειμένου
να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στο
Πεκίνο.

ζει για πάντα στη μνήμη των
συγγενών και φίλων του στην
Αυστραλία και στην Ελλάδα.
Η κηδεία του Μιχάλη έγινε
υπό του π. Ιωάννη Κονιδάρη
από το ναό των Παμ. Ταξιαρχών και ο ενταφιασμός στο
Centennial Park.

Εφυγε για το μακρινό ταξίδι
ο Στηβ Καραγιάννης σε ηλικία
89 ετών.
Ο αείμνηστος Στηβ γεννήθηκε στον Μεσάναγρο Ρόδου,
Ελλάδα, στις 14 Νοεμβρίου του
1931. Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
Νότιας Αυστραλίας στις 8
Φεβρουαρίου 2021.
Ο Στηβ ήταν ο αγαπημένος
σύζυγος της Μαρίας, πατέρας
και πεθερός των Πήτερ και
Μαίρης, Δωροθέαw και Σταν.
Εγκαταλείπει επίσης τα
εγόνια Μαρίσσα και Κώστα,
Στηβ και Νικόλ, Μαρία και
Γιώργο και Demi και Dylan.
Ηταν πρόπαππους του
Στράτου και του Παναγιώτη.
Θα τον θυμούνται για πάντα
οι συγγενείς και φίλοι του στην

Ελλάδα και Αυστραλία.
Η κηδεία έγινε στον Καθεδρικό ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών και ο ενταφιασμός
στο West Terrace Cemetary.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Η Ελευθερία Μπακάλογλου
γεννήθηκε στην Αλεξάνδρια
της Αιγύπτου στις 17
Φεβρουαρίου του 1944 και
απεβίωσε στην Αδελαΐδα της
Νότιας Αυστραλίας στις 13
Φεβρουαρίου 2021. Ηταν 76
ετών.
Η Ελευθερία ήταν αφοσιωμένη σύζυγος του αειμνήστου Μάρκου και αγαπημένη
μητέρα των Αναστασίας και
Τόνυ και Γιάννη.
Εγκαταλείπει τα αγαπημένα της εγγόνια Daniel και
Latia.
Η Ελευθερία Μπακάλογλου
διετέλεσε Πρόεδρος της
Ενωσης Ελλήνων της Αιγύπτου Ν.Α. και θα είναι πάντοτε
στη μνήμη όλων όσων τον

γνώριζαν.
Η κηδεία της έγινε από
τον Καθεδρικό ναό των Παμ.
Ταξιαρχών και ο ενταφιασμός
στο Centennial Park.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Υστατο χαίρε στη Γεωργία Μπιζίλη Τελευταίο αντίο στο Χρήστο Ραμαντάνη

Απεβίωσε πρόσφατα σε
ηλικία 89 ετών η Γεωργία
Μπιζίλη. Η αείμνηστη Γεωργία
γ ε ν ν ή θ η κ ε σ το ν Π ύ ρ γ ο ,
Ελλάδα, στις 16 Μαΐου 1931
και "έφυγε" από τη ζωή στις 2
Φεβρουαρίου του 2021 στην
Αδελαΐδα.
Ηταν αφοσιωμένη σύζυγος
του αειμνήστου Ευστράτιου.
Αγαπημένη μητέρα και πεθερά της Αναστασίας και του
Γιώργου, του Κωνσταντίνου
και της Τρούντι, του Βασίλη
και της Σου, του Στέλιου και
της Σάρον και του Νίκου και
της Ζωής.
Εγκαταλείπει τα εγγόνια
Ισμήνη, Νίκη, Πήτερ, Imogen,
Joshua, Dori en, Stefan,
Adam, Robyn, Noah, Ευστρά-

τιο, Γεωργία, Jordan, Nicole
και τους συζύγους των.
Επίσης 13 δισέγγονα.
Η κηδεία έγινε στον Καθεδρικό ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών.

Ο Χρήστος Ραμαντάνης
γεννήθηκε στην Γαλατίστα
Χαλκιδικής, Ελλάδα στις 14
Ιουνίου 1930.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
της Νότιας Αυστραλίας στις 18
Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 90
ετών.
Ο Χρήστος ήταν ο
αγαπημένος πατέρας της
Κικής, Αντζελας και Τζήνας και
πεθερός του Ντέηβιντ.
Εγκαταλείπει τα αγαπημένα του εγγόνια Luke, Leah,
L i a m , Z o e P a u l , Va s i l i ,
Christos, Natasha, Sean,
Christopher.
O Χρήστος θα είναι
πά ν τοτ ε σ τ η μ ν ή μ η τω ν
συγγενών και φίλων του στην
Αυστραλία και Ελλάδα.

Η κηδεία του έγινε υπό του
Αρχιμανδρίτου Μάρκου στον
ιερό ναό της Κοίμησης της
Θεοτόκου Croydon.
Ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο Centennial Park.
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Ειδήσεις - Ρεπορτάζ

Η ενσωμάτωση των
Δωδεκανήσων στην Ελλάδα

Τα Δωδεκάνησα (για την ακρίβεια είναι
14) ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων δεμένα
με τις τύχες του Ελληνισμού. Εν τούτοις,
μόλις το 1947 ενσωματώθηκαν στο ελληνικό
κράτος.
Εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης
δέχθηκαν καταστρεπτικές επιδρομές από
τους Πέρσες, τους Σαρακηνούς, τους
Βενετούς, τους Γενουάτες, τους Σταυροφόρους και τους Τούρκους (Σελτζούκους
και Οθωμανούς). Από το 1309 περιήλθαν
στην εξουσία των Ιωαννιτών Ιπποτών και
έμειναν υπό την κυριαρχία τους έως το
1522, οπότε καταλήφθηκαν από τους
Οθωμανούς Τούρκους. Με την έναρξη του
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821,
τα Δωδεκάνησα επαναστάτησαν, αλλά το
1830 επιστράφηκαν μαζί με τη Σάμο στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία, με αντάλλαγμα
την Εύβοια, η οποία ενσωματώθηκε στο
ελεύθερο ελληνικό κράτος.
Η κατάληψη των Δωδεκανήσων από τους
Ιταλούς το 1912 αναπτέρωσε τις ελπίδες
των κατοίκων τους ότι σύντομα τα νησιά θα
ενταχθούν στον εθνικό κορμό. Πράγματι,
με τη συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου
1920) τα Δωδεκάνησα παραχωρούνταν
στην Ελλάδα, με εξαίρεση τη Ρόδο, που
θα παρέμενε για ένα διάστημα υπό
ιταλική διοίκηση. Όμως, η ατυχής έκβαση
της μικρασιατικής εκστρατείας έδωσε την
ευκαιρία στους Ιταλούς να υπαναχωρήσουν
και με την άνοδο του Μουσολίνι
προσπάθησαν να τα εξιταλίσουν. Μετά τη
συνθηκολόγηση των Ιταλών (1943), κύριοι
των Δωδεκανήσων έγιναν οι Γερμανοί
και μετά την παράδοση της Χιτλερικής
Γερμανίας (Μάιος 1945), η Μεγάλη Βρετανία.
Ήταν η χρυσή ευκαιρία για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στο ελληνικό
κράτος, την οποία η ελληνική διπλωματία
δεν έπρεπε να αφήσει να πάει χαμένη. Ήταν
απαίτηση του ελληνικού λαού και είχε χυθεί
άφθονο ελληνικό αίμα για την εκδίωξη των
Γερμανών από τα Δωδεκάνησα. Το θέμα θα
λυνόταν οριστικά από τη Διάσκεψη Ειρήνης
των νικητριών δυνάμεων του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, που θα συνερχόταν στο Παρίσι.
Η Ελλάδα δια του πρωθυπουργού
Κωνσταντίνου Τσαλδάρη διαμήνυσε ότι θα
έθετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
ως εθνικές διεκδικήσεις την πρόσκτηση της
Βορείου Ηπείρου και των Δωδεκανήσων,
τη διευθέτηση των ελληνοβουλγαρικών
συνόρων, ενώ σκόπευε να θέσει και το
ζήτημα της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία.
Από τις τέσσερις αυτές εθνικές διεκδικήσεις,
μόνο το θέμα των Δωδεκανήσων
ευοδώθηκε, χωρίς δυσκολίες και περιπλοκές.
Είναι γνωστό ότι ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ,
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, προσπάθησαν να δελεάσουν
την Τουρκία, προσφέροντάς της ορισμένα
παράκτια νησιά του Αιγαίου, προκειμένου
να την πείσουν να βγει στον πόλεμο στο
πλευρό των Συμμάχων ή τουλάχιστον να
παραμείνει αυστηρά ουδέτερη. Επιπροσθέτως, ο Στάλιν είχε συνδέσει το θέμα των
Δωδεκανήσων με την Τριπολίτιδα (σημερινή
Λιβύη), για την οποία η Σοβιετική Ένωση
είχε διατυπώσει το αίτημα να της ανατεθεί η
εντολή.
Όμως, σε μια απρόσμενη στροφή της
πολιτικής της, η Σοβιετική Ένωση συγκατατέθηκε να αποδοθούν τα Δωδεκάνησα στη
Ελλάδα, στη συνεδρίαση των Υπουργών
Εξωτερικών που προετοίμαζε τη Διάσκεψη
Ειρήνης των Παρισίων. Η δήλωση έγινε
στις 27 Ιουνίου 1946 από τον Υπουργό

Ε ξ ωτ ε ρ ι κώ ν Β ι α τσ ε σ λά β Σ κ ρ ι ά μ π ι ν ,
γνωστότερο ως Μολότοφ, με μοναδικό όρο
την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
Έτσι, προτού καν συνέλθει η Διάσκεψη
Ειρήνης, το θέμα των Δωδεκανήσων είχε
λάβει ευνοϊκή τροπή για την Ελλάδα.
Η είδηση για την απόδοση των Δωδεκανήσων στη Ελλάδα χαιρετίστηκε με μεγάλο
ενθουσιασμό, σε μια περίοδο που η χώρα
βρισκόταν στη δίνη του Εμφυλίου Πολέμου.
Η Διάσκεψη της Ειρήνης συνήλθε στο Παρίσι
από τις 29 Ιουλίου έως τις 11 Οκτωβρίου
1946, όπου τέθηκαν από ελληνικής πλευράς
και τα θέματα της Βορείου Ηπείρου και
της διευθέτησης των ελληνοβουλγαρικών
συνόρων, χωρίς επιτυχία. Η προσπάθεια της
Τουρκίας να διεκδικήσει το Καστελόριζο και
τη Σύμη έπεσαν στο κενό.
Στις 10 Φεβρουαρίου 1947 υπογράφηκε
σ το Π α ρ ί σ ι η Σ υ ν θ ή κ η Ε ι ρ ή ν η ς μ ε
την Ιταλία, σύμφωνα με την οποία τα
Δωδεκάνησα αποδίδονταν στην Ελλάδα,
ενώ η Ιταλία υποχρεωνόταν σε αποζημίωση
ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων προς
τη χώρα μας. Με επιμονή της σοβιετικής
πλευράς, οριζόταν στο κείμενο ότι τα νησιά
θα παρέμεναν αποστρατιωτικοποιημένα,
πρόβλεψη που θα επικαλεστεί η Τουρκία
κατά τρόπο καταχρηστικό μετά το 1974.
Από την τουρκική ερμηνεία του κειμένου
της ελληνοϊταλικής συνθήκης του 1947, σε
συνδυασμό με τις ιταλοτουρκικές συμφωνίες
του 1932, θα προκύψει και το ζήτημα των
«γκρίζων ζωνών», που έθεσε η Άγκυρα μετά
την Κρίση των Ιμίων το 1996.
Η τελετή παράδοσης των Δωδεκανήσων
στην Ελλάδα από τις βρετανικές αρχές έγινε
στις 31 Μαρτίου 1947 στη Ρόδο μέσα σε
πανηγυρική ατμόσφαιρα. Πρώτος διοικητής
των Δωδεκανήσων ανέλαβε ο αντιναύαρχος
Περικλής Ιωαννίδης, με πολιτικό σύμβουλο
τον πανεπιστημιακό και δικαστικό Μιχαήλ
Στασινόπουλο, μετέπειτα πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας. Η επίσημη τελετή
της ενσωμάτωσης έγινε στις 7 Μαρτίου 1948
και το 1955 τα Δωδεκάνησα έγιναν νομός με
πρωτεύουσα τη Ρόδο.

Στις πάνω φωτογραφίες, δυο στιγμιότυπα από την επίσημη ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων
στην Ελλάδα, στις 7 Μαρτίου 1948. Πάνω, η έπαρση της Ελληνικής σημαίας στη Ρόδο και
κάτω από τους εορτασμούς - 12 κοπέλες με τα ονόματα των νησιών
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Το ενεργειακό πλέγμα της γης
συνέχεια από σελ. 2
εγκέφαλος στην καλύτερη
κατάσταση. Στον εγκέφαλο
έχουμε τα κύματα άλφα που
πάλλονται στα 7,8 Ηertz. Έτσι
η μόνη φυσική συχνότητα για
τους ανθρώπους είναι στα
7,8 Hertz.
Όταν όμως οι αστροναύτες φεύγουν από την γήϊνη
ατμόσφαιρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, νοιώθουν ότι
χάνουν την πραγματικότητα,
και γιαυτό στα διαστημόπλοια
η NASA τοποθετεί γεννήτριες
Σούμαν, οι οποίες παράγουν
μέσα στο διαστημόπλοια ένα
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που
πάλλεται με τον ρυθμό των
7,8 Hertz. Ο εγκέφαλός μας
συντονίζεται με τα 7,8 Hertz
των ηλεκτρικών πεδιακών
ταλαντώσεων στην ατμόσφαιρα. Η συχνότητα αυτή
είναι περίπου το 1/6 του ηλεκτρισμού που έχουμε στα
σπίτια μας. Ο πρώτος που
ανακάλυψε τις ατμοσφαιρικές
ταλαντώσεις, ήταν ο Νίκολας
Τέλσα. Οι ατμοσφαιρικές
ταλαντώσεις μοιάζουν σαν
μια ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά της συνείδησης, που μας
επιβάλλεται από το ενεργειακό
πλέγμα, και δεν μας επιτρέπει
να αλλάξουμε κανάλι. Αυτή
η κλειδαριά ουσιαστικά είναι

το ραδιοφωνικό κύμα, που
μας συντονίζει όλους με ένα
κανάλι κοινό.Και φαίνεται
πως το κανάλι αυτό επιτρέπει
την μετάδοση τηλεπαθητικών
μηνυμάτων σε παγκόσμιο
επίπεδο. Πίσω από το ότι η
εγκεφαλική συχνότητα συμπίπτει με την συχνότητα
του ενεργειακού πλέγματος,
κρύβεται ένα πολύ μεγάλο
μυστικό, το οποίο δεν ήρθε
η στιγμή να αποκαλυφθεί.
Έτσι σε κάποιους κύκλους
ερευνητών έχει αρχίσει να
δημιουργείται ένας επικίνδυνος αναβρασμός.
Διάφορες ομάδες που
θέλουν να κυβερνήσουν όλον
τον πλανήτη, προσπαθούν
να οικειοποιηθούν και να
κρατήσουν μυστική την έρευνα
του πλέγματος, και μέσω του
πλέγματος να ελέγχουν όλη
την γη. Ελάχιστοι άνθρωποι
ξεκίνησαν να πειραματίζονται
με το πλέγμα, και αυτό είναι το
επίκεντρο του ενδιαφέροντος
διάφορων σκοτεινών ομάδων
και επιστημόνων, οι οποίοι
κατορθώνουν να κρύψουν το
θέμα αφού το ευρύ κοινό δεν
μπορεί να τα καταλάβει όλα
αυτά. Στον κόσμο όλα αυτά
ακούγονται αντιεπιστημονικά.
Τα γράφω όλα αυτά όσο
απλά μπορώ γιατί είναι

επιτακτική ανάγκη ο κόσμος
να ενημερωθεί για το πλέγμα.
Κάποιοι άρχισαν να παίζουν
και να πειραματίζονται με
τις γήϊνες δυνάμεις, χωρίς
να συνειδητοποιούν την
τεράστια δύναμη που κρύβεται στο πλέγμα της γης.
Το γήϊνο πλέγμα αποτελεί
γιαυτούς το άγιο δισκοπότηρο
για να κυβερνήσουν όλον
τον κόσμο, και βιάζονται
να το αποκτήσουν πρώτοι.
Το πλέγμα της γης είναι
απαραίτητο για την διατήρηση
της ζωής και την εξέλιξη όλων
των ζωντανών οργανισμών.
Το πλέγμα καθορίζει την
διαδρομή των καταιγίδων, την
διεύθυνση των ανέμων, τις
διαδρομές που ακολουθούν
τα υπόγεια νερά. Εάν η
γνώση αυτή παραμείνει
στα χέρια των σκοτεινών
δυνάμεων, αυτό μπορεί να
αποδειχθεί καταστροφικό. Η
συχνότητα περιστροφής της
γης και τα χαρακτηριστικά
του μαγνητικού της πεδίου,
σύντομα θα αλλάξουν και
θα δημιουργηθούν νέες
ισορροπίες. Να είμαστε έτοιμοι
να τις αντιμετωπίσουμε προετοιμασμένοι καταλλήλως εάν
θέλουμε να επιβιώσουμε.
Δημήτρης Θεοδωρίδης
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

"ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÅÑÃÁÔÉÊÏÓ ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ
ÐËÁÔÙÍ Ν.Α."

ÅÑÃÁÔÉÊÁ ÍÅÁ
Τη στήλη με τα ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΝΕΑ επιμελείται και καταχωρεί
ο Ε ρ γ α τ ι κό ς Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς
Πλάτων της Αδελαίδας. Η
ταχυδρομική διεύθυνση του
συνδέσμου είναι: G.W.E.A.
“PLATON”, PO BOX 186,
Goodwood, SA, 5034.

Σβήνει το “Αυστραλιανό όνειρο”

Η αγορά κατοικίας της
Αδελαΐδας είχε συχνά
θεωρηθεί μια προσιτή επιλογή
σε σύγκριση με τις ανατολικές
πολιτείες, αλλά οι αγοραστές
είναι αντιμέτωποι το τελευταίο
διάστημα με τις αυξανόμενες
τιμές των σπιτιών και το
επίπεδο του ανταγωνισμού.
Στα τέλη του περασμένου
έτους, η διάμεση τιμή κατοικίας
στην Αδελαΐδα έφθασε σε
υψηλά
επίπεδα
ρεκόρ,
φθάνοντας τις 510.000 δολάρια,
και μέχρι στιγμής αυτό το έτος,
δεκάδες ιδιότητες σε διάφορα
προάστια έχουν ξεπεράσει τις
τιμές που προσδοκούσαν κατά
την πώληση.
«Η διάμεση τιμή έχει φθάσει
σε ένα νέο υψηλό ρεκόρ και
ο αριθμός των πωλήσεων
έχει αυξηθεί σημαντικά σε
ολόκληρη τη μητροπολιτική
Αδελαΐδα και ολόκληρη την
πολιτεία» ανέφερε το ίδρυμα
ακίνητων περιουσιών της Ν.Α.
στην τριμηνιαία έκθεση του
Δεκεμβρίου.
“Είναι μια απόδειξη οτι η
φήμη της Νότιας Αυστραλίας
ως ένα από τα ασφαλέστερα,
πιο προσιτά και πιο ζωντανά
μέρη στον κόσμο, βρίσκεται
υπό πίεση.”
Με την μείωση της
προσφοράς και την αύξηση
της ζήτησης, και τους ιδιότητες
που πωλούν για δεκάδες
χιλιάδες δολάρια ψηλότερα
από την προσδοκούμενη τιμή,
η Αδελαΐδα έχει γίνει η αγορά
που ευνοει τους πωλητές και
όχι τους αγοραστές.
Οι ειδικοί λένε ότι οι λόγοι
για την έκρηξη των τιμών
περιλαμβάνουν λιγότερες καταχωρήσεις σπιτιών στην αγορά,
υψηλότερα επίπεδα ζήτησης
από άλλες άλλες πολιτείες

τον αντίκτυπο του κορονοϊού
στο διαθέσιμο εισόδημα, και
τη σχετική επιτυχία της Νότιας
Αυστραλίας στην αντιμετώπιση
της πανδημίας COVID-19.
Ο αναλυτής αγοράς Kevin
Brogan, από τη συμβουλευτική
εταιρεία ακινήτων Herron Todd
White, δήλωσε ότι υπήρξε
επίσης πτώση περίπου 11 τοις
εκατό σε νέες καταχωρήσεις
σπιτιών στην Αδελαΐδα τους
τελευταίους 12 μήνες, γεγονός
που οδήγησε σε υψηλότερες
τιμές.
“Σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο,
είναι ότι έχουμε προφανώς
λιγότερους πωλητές που
βάζουν τα σπίτια τους στην
αγορά, είπε.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Κλοπή μισθών σε
βάρος φοιτητών

Αρκετοί διαδηλωτές
συγκεντρώθηκαν στις αρχές
Φεβρουαρίου έξω από ένα
καφέ όπου μια νεαρή γυναίκα
φέρεται να δέχθηκε βίαια
σωματική επίθεση.
Βιντεογραφικό υλικό
από το περιστατικό, στο
Τσάινα Τάουν της Αδελαΐδας,
πήρε πλατιά δημοσιότητα
σ τα κο ι ν ω ν ι κά μ έ σ α κα ι
πυροδότησε μια συζήτηση
γύρω από την φερόμενη
κλοπή μισθών σε βάρος
μελών της διεθνούς φοιτητικής
κοινότητας από ασυνείδητους
εργοδοτες.
Το βίντεο, που είδαμε και
στις ειδήσεις των τηλεοπτικών
μας σταθμών, έδειξε μια
λεκτική διαμάχη μεταξύ ενός
άνδρα και μιας γυναίκας η
οποία διατυπώνει ισχυρισμούς
σχετικά με την κλοπή των
μισθών.
Ο άντρας ακούγεται
στο οπτικοηχητικό υλικό να
αρνεί-ται τους ισχυρισμούς
της κοπέλας. Σε κάποια
φάση, ο άνδρας φαίνεται να
γρονθοκοπεί τη γυναίκα.
Οι διαδηλωτές ισχυρίστηκαν ότι η κλοπή των
μισθών είναι χρόνιο πρόβλημα
στις επιχειρήσεις στην περιοχή

Chinatown της Αδελαΐδας.
Ο Τζάκι Τσεν, από το
Εργατικό κέντρο Πληροφοριών
της ΝΑ δήλωσε ότι πολλοί
άνθρωποι που εργάζονται
στην περιοχή πληρώνονται
λιγότερο από $15 την ώρα και
μερικοί μόλις $5 την ώρα.
“Ειδικά λόγω της
προέλευσης των εργαζομένων,
που είναι φοιτητές από το
εξωτερικό, οι οποίοι δεν
μιλούν καλά Αγγλικά και δεν
ξέρουν πώς και που να βρουν
υποστήριξη”, είπε.
“Προτρέπουμε την αυστραλιανή κυβέρνηση να εξετάσει
αυτά τα ζητήματα, είπε.
Στο μεταξύ η αστυνομία
επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας
έχει συλληφθεί και κατηγορηθεί για επίθεση σχετικά με
το περιστατικό στην καφετέρια.
Αναμένεται να παρουσιαστεί
στο δικαστήριο τον Απρίλιο.
Σε δήλωσή του, το Κέντρο
Ε ρ γ α ζό μ ε ν ω ν Γ υ ν α ι κ ώ ν
ανέφερε ότι εκπροσωπεί τη
γυναίκα και μια άλλη εργαζόμενη στο κατάστημα.
Το Κέντρο Εργαζομένων
Γυναικών λέει ότι η επίθεση
έχει ως αφετηρία τον ισχυρισμό της κοπέλας για κλοπή
των μισθών της από τον
εργοδότη.
Περιτό βέβαια εμείς να
πούμε ότι είμαστε δίπλα
στους ξένους φοιτητές που
προσπαθούν να δουλέψουν
για να καλύψουν μέρος των
εξόδων τους και πέφτουν
θύματα εκμετάλλευσης από
τους ασυνείδητους επιχειρηματίες. Οι οποίοι μάλιστα στις
περισσότερες περιπτώσεις
είναι της ίδιας καταγωγτής με
τους ασιάτες φοιτητές.
Το π ρ ό β λ η μ α , ό ν τ ω ς
είναι χρόνιο, και πρέπει να
πούμε ότι δεν είναι λίγες οι
περιπτώσεις που ακούμε
και για συμπατριώτες μας
νεο-μετανάστς και φοιτητές
από την Ελλάδα και την
Κύπρο να πέφτουν θύματα
παρόμοιας συμπεριφοράς.
Ν α το υ ς χ ρ η σ ι μ οπο ι ο ύ ν
στις δουλιές τους κάποιοι
επιτήδειοι εργοδότες και να
τους εκμεταλλεύονται για ένα
κομμάτι ψωμί.
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Ç ÐáññïäéáêÞ Åíùóéò Í.Á. “Êïëïóóόò”
EðéìÝëåéá:
Äñ Ìé÷Üëçò Ôóïýíçò

Áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò ÐáññïäéáêÞò Åíùóçò Í.Á. ê. Hëßá
Öñáãêïýëç, ëÜâáìå ëßãï õëéêü,
ãéá íá ãíùñßóïõìå Ýíá ìÝñïò
áðü ôçí ðïëýðëåõñç äñáóôçñéüôçôá ôïõ “Êïëïóóïý” ðïõ
åßíáé Ýíáò áðü ôïõò ðáëáéüôåñïõò óõëëüãïõò ôçò ðáñïéêßáò ìáò. Éäñýèçêå ìÜëéóôá ôï
1944 üôáí ï Åëëçíéóìüò ùò
óýíïëï áãùíéæüôáí ìå Üëëïõò
ëáïýò åíÜíôéá óôéò öáóéóôéêÝò
äõíÜìåéò óôçí Åõñþðç êáé
áëëïý.
Ç ëÝîç “Åíùóç” ðïõ äéÜëåîáí
ïé éäñõôÝò ôïõ óõëëüãïõ, åß÷å
éóôïñéêÞ óçìáóßá: Ýíùóç óôïõò
áãþíåò êáôÜ ôùí êáôáêôçôþí
êáé Ýíùóç ìå ôçí ÅëëÜäá áëëÜ
êáé åíüôçôá óôç äñÜóç ãéá íá
óõíåéóöÝñïõí êáëýôåñá óôçí
áíÜðôõîç ôçò ðáñïéêßáò.
Ôï “Êïëïóóüò ×ùë” - ôï
ðñþôï éäéüêôçôï åèíéêïôïðéêü
ïßêçìá ôçò ÁäåëáÀäáò, ç åíïðïßçóç ôùí Ñïäéáêþí óõëëüãùí
óå ïìïóðïíäßá êáé ç ßäñõóç (ôï
1995) ôçò ÐáíäùäåêáíçóéáêÞò
Ïìïóðïíäßáò, åßíáé ìåñéêïß
êáñðïß ôçò åíùôéêÞò êáé ðñïïäåõôéêÞò äñÜóçò ôùí ìåëþí
ôçò ÐáññïäéáêÞò Åíùóçò.
ÁëëÜ áò áöÞóïõìå ôïí Çëßá
Öñáãêïýëç íá åêèÝóåé ôá ðñÜãìáôá ìå ôá äéêÜ ôïõ ëüãéá óôï
“óýíôïìï éóôïñéêü” ðïõ ìáò
ðáñá÷þñçóå:
“Ç ÐáññïäéáêÞ Åíùóç Íüôéáò Áõóôñáëßáò “Ï Êïëïóóüò”
éäñýèçêå ôï 1944.
ÓôåãÜæåôáé óôï éäéüêôçôï
×ùë, ðïõ âñßóêåôáé ó÷åäüí óôï
êÝíôñï ôçò ÁäåëáÀäáò (óôï Henley Âeach Road, Torrensville) êáé
áñéèìåß óÞìåñá ðÜíù áðü 400
ìÝëç.
Ïé äñáóôçñéüôçôåò ôçò ÐáññïäéáêÞò åßíáé ðÜñá ðïëëÝò
þóôå íá Ý÷åé ôïðïèåôçèåß áíÜìåóá óôïõò ðéï äõíáìéêïýò Åëëçíéêïýò ïñãáíéóìïýò êáé íá ÷áß-

The Panrhodian
Society of SA Inc.
“KOLOSSOS”
Edited by Dr Michael Tsounis

Ilias Frangoulis gave us ample
material on Adelaide's Rhodian
Society of which he is president.
George Portokallas wrote an article in the Society's magazine to
mark its 60th anniversary. Here are
some interesting excerpts from his
article.
"June 19th 2004 is the date set
aside by the Panrhodian Society
'Colossus' of SA to celebrate its
60th anniversary. It is a day to honour that event which took place
on Sunday February 20, 1944,
[in Adelaide] where forty three
Rhodians gathered to lay the foundations of this great society.
Our Rhodians wanted to retain
and maintain a part of their Rhodian
life, their culture, customs, religion
and language and through the
Society to pass these on to their
children and grandchildren. This
was not a rejection to becoming
part of the Australian community:
rather it was to complement their
new life in their adopted country.
As one proud and wise Rhodian
said to me, "He who has a mother and a wife loves them both, the

ñåé ôçò óïâáñÞò åêôéìÞóåùò êáé
áíáãíùñßóåùò ü÷é ìüíï áðü ôçí
ÅëëçíéêÞ ìáò ðáñïéêßá áëëÜ êáé
áðü ôçí ÅëëÜäá êáé áðü ôéò ÁõóôñáëéáíÝò áñ÷Ýò.
ÊáôÜ êáéñïýò âïçèÞóáìå
óå äéÜöïñåò áíÜãêåò, üðùò óå
ó÷ïëåßá, íïóïêïìåßá êáé Üëëá
éäñýìáôá, ü÷é ìüíï óôçí ðáôñßäá
áëëÜ êáé åäþ óôçí Áõóôñáëßá.
Ôï óçìáíôéêüôåñï üìùò ãéá
üëïõò åìÜò ôïõò Ñïäßïõò åßíáé
ç åíïðïßçóç ôùí Ñïäéáêþí ìáò
óùìáôåßùí Íüôéáò Áõóôñáëßáò,
üðùò ôïõò óõëëüãïõò Ëá÷áíéÜ,
ÌÜëùíá, ÃåííÜäé, ÌåóÜãñï.
Ï÷é ìüíï áõôü áëëÜ üëïé ìáæß
ðñï÷ùñÞóáìå êáé éäñýóáìå ôï
2002 ôçí Ïìïóðïíäßá Ñïäéáêþí
Óõëëüãùí Áõóôñáëßáò ìå ôç
óõììåôï÷Þ Óýäíåû, Ìåëâïýñíçò êáé ÂñéóâÜíçò.
Ìå ôç óçìáíôéêÞ áõôÞ óõíåñãáóßá êáé áëëçëåããýç êáôïñèþóáìå ôï áêáôïñèùôï: ãéá ðáñÜäåéãìá ç åêäÞëùóç ãéá ôï ÔóïõíÜìé (ôçò ÍÁ Áóßáò) üðïõ ìå Ýíá
ìðáñìðáêéïý ðïõ åäþèç óôï
Êïëïóóïò ×ùë, ìå ôç óõììåôï÷Þ
ôùí åäþ óùìáôåßùí ìáò, ìáò
Ýöåñå êÝñäïò $11,0000 ôá
ïðïßá åäþèçóáí óôïí Åñõèñü
Óôáõñü ãéá ôá èýìáôá ôïõ ÔóïõíÜìé.
ÐÝñóé ôï ÌÜéï, ç Åíùóç ìáò
ãéüñôáóå ôá 60 ÷ñüíéá êáé ìå
åêäÞëùóç ôéìÞèçêáí üëïé üóïé
ðñïóÝöåñáí óôïí ïñãáíéóìü
ìáò êáôÜ ôï ðáñåëèüí.
Áêïëïýèçóáí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò üðùò ç ðñüóêëçóç ôïõ
áíôéäÞìáñ÷ïõ Ñüäïõ.
Êáé íá ðñïóèÝóù ôçí ßäñõóç
ôçò ÐáíäùäåêáíçóéáêÞò Åíùóçò ìå ôïí óýëëïãï ôùí Êþùí
êáé ôçí ÊáóôåëëïñéæéáêÞ Áäåëöüôçôá. Ïëïé ìáæß ãéïñôÜæïõìå
êÜèå ÷ñüíï ôïí ÌÜñôç ôçí
åíóùìÜôùóç ôçò ÄùäåêáíÞóïõ
óôçí ÅëëÜäá, óå áßèïõóá ìåãáëýôåñç áðü ôç äéêÞ ìáò ãéá
ôïõò 500 êáé Üíù ðïõ ôéìïýí ôç
âñáäéÜ.
Äåí îå÷íÜìå êáé ôï ÔìÞìá
ÇëéêéùìÝíùí ðïõ éäñýèçêå ôï

1991. Ïé çëéêéùìÝíïé ìáò, ìáæß ìå
ôïõò ößëïõò ôïõò, ãåìßæïõí êÜèå
äåêáðåíèÞìåñï (êÜèå äåýôåñç
ÔåôÜñôç) ôçí áßèïõóá ôïõ Êïëïóóüò ×ùë ãéá ãåýìá, êáöÝ êáé
ãíùñéìßá.
Íá áíáöÝñù, ôÝëïò, ôç äùñåÜ ôùí $9,500 óôï íïóïêïìåßï
Queen Elizabeth Hospital, áðü
åêäÞëùóç ôçò ÐáíäùäåêáíçóéáêÞò ôï 2003 êáé $3,500 óôï
Åëëçíéêü Ãçñïêïìåßï Ridleyton
Greek Home, ôï 2004”.
Ï ê. Çëßáò Öñáãêïýëçò,
åðßóçò ìáò ðáñå÷þñçóå ôï åðåôåéáêü Ýíôõðï ãéá ôá 60÷ñïíá
ôçò ÐáññïäéáêÞò Åíùóçò,
ãåìÜôï áðü öùôïãñáöéêü êáé
ãñáðôü õëéêü ôï ïðïßï äåß÷íåé
üôé ðñÜãìáôé ðñüêåéôáé ãéá ðïëý
æùíôáíü ðáñïéêéáêü ïñãáíéóìü.
Óôï Ýíôõðï áõôü, äéáâÜæïõìå
óå ÷ñïíïëïãéêÞ óåéñÜ ôá ïíüìáôá ðñïÝäñùí óôçí ðåñßïäï
1944 - 2004 ðïõ êáôáãñÜöïíôáé
êáé óôïí ôéìçôéêü ðßíáêá ôïõ
Êïëïóóüò ×ùë (öùôïãñáößá)
üðùò êáé ôï éóôïñéêü ôïõ ïñãáíéóìïý óôá ÁããëéêÜ, ìÝñïò ôïõ
ïðïßïõ äçìïóéåýïõìå ðéï êÜôù.

Óôéãìéüôõðï áðü ôïõò åïñôáóìïýò ãéá ôçí 60ç åðÝôåéï ôçò ßäñõóçò ôçò
ÐáññïäéáêÞò Åíùóçò ÍÁ (1944 - 2004), óôçí ðáñïõóßá ôïõ ÁíôéäçìÜñ÷ïõ
Ñüäïõ ê. Á. ÁëáâÜíïõ (5oò áðü äåîéÜ).

To Διοικητικο Συμβούλιο της Παρροδιακής Ενωσης “Κολοσσός” που
οργάνωσε τους εορτασμούς για τα 60 χρόνια του συλλόγου το 2004

Στην åêäÞëùóç ðïõ Ýãéíå ôï 2004 óôï Êïëïóóïò ×ùë, ôéìÞèçêáí âåôåñÜíïé êáé äùñçôÝò ðïõ ðñïóÝöåñáí ôéò
õðçñåóßåò ôïõò óôçí ÐáññïäéáêÞ Åíùóç óôç äéÜñêåéá ôùí 60 ÷ñüíùí ôçò ýðáñîÞò ôçò.

The Greek community organisations of SA
mother - Rhodes, Greece - has
given him birth and deserves all the
respect and appreciation and the
wife - Australia - also deserves dedication and commitment in order
to develop a future." Rhodes and
Australia are difficult to separate.
In 1964 under the initiative
and leadership of the late Ilias
Papantoniou the Rhodians decided that they needed a place to
call their own. The purchase of
the Rhodian house was realized.
It is a magnificent contemporary
style building and over the years
has made its tall landmark at 148
Henley Beach Rd. in the heart of
Torrensville. Who can forget [the]
Colossus Hall which for forty years
served as the hub of every Greek
gathering, from dances to weddings, baptisms, exhibitions, seminars and even the humble afternoon teas for charities.
The costs to maintain and renovate this building are enormous;
however the Rhodians of Adelaide
were and are generous and supportive. This list of benefactors
and donors stands proudly within
the house. They gave according
to their means, big and small, and

Colossus Hall, on Henley Beach Road, Torrensville.

the Society thanks them all and the
future generations will be forever
grateful.
It is fitting therefore that the
Panrhodian Society in its 60th
anniversary celebrations and the
40th anniversary of the purchase
of Panrhodian House will honour
with a commemorative medal on
Sunday May 30th, 2004, all past
presidents of the Society, Seniors'
group and Women's group togeth-

er with Great Benefactors and
Benefactors.
The recipients are: Past
Presidents, Anastasios Galantomos, Phillip Hadjidiakou,
Stavros Polychronis, Stavros
Stavridis, Basilios E. Sarris,
Konstantinos Moschis, Emmanuel
Sarris, George Koufalakis,
Stamatis Sarris, Ilias Papantoniou,
George Svingos, Stylianos
Stylianou, George Koumbis,

Aegeaas Tsouroutis, Savas E.
Langanis, Antonios Petralas. The
Seniors Group, George Sarris,
Nick Mariellos and Triantafilos
Diakos. The Ladies Group, Maria
Gazecimeon, Eva Papastergou
and Athina Papaemanuel.
Great Benefactors, Anastasios
Galanatomos, Emmanuel Papageorgiou, Emmanuel Sarris, Savas
Langanis, Ilias Papantoniou,
Malona Society, Lahania Society
and Panrhodian Seniors Group.
Benefactors, Stelios Stylianos,
Balasaki Bros., Filimonas Pizimolas
& Fam., Haralambos Stamatakis,
Dimitrios Kypreos, Dimitrios
Langanis, Antonios Antonas,
George Svingos, Stelios Langanis,
Peter Athanasopoulos.
This magazine is a tribute to all
those who have worked towards
the betterment and progress of
our Society. Sincere thanks and
appreciation is extended to the
untiring President Ilias Frangoulis,
the committee of the Panrhodian
[Society] and Seniors Group
for their support and dedication.
Additionally, sincere thanks and
gratitude is extended to all the
sponsors in this magazine, who
willingly and generously contributed to make the publication of
this historical magazine possible."
(George Portokallas, May 2004).
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Η αλήθεια για την Επανάσταση του 1821
«Ìýèïé» êáé
ðñáãìáôéêüôçôá...
ÐïëëÜ Ý÷ïõí ãñáöôåß - êáé
ðåñéóóüôåñá Ý÷ïõí ëå÷èåß
áðü ôïõò Üìâùíåò - ãéá ôï
ñüëï ôïõ Ðáôñéáñ÷åßïõ
Êùíóôáíôéíïýðïëçò êáé
ôçò çãåóßáò ôïõ êëÞñïõ
ü÷é ìüíï êáôÜ ôçí ðåñßïäï
ôçò Ôïõñêïêñáôßáò, áëëÜ
êáé êáôÜ ôçí ßäéá ôçí ÅðáíÜóôáóç ôïõ 1821. ÄéÜöïñïé
åßíáé ïé «ìýèïé» ðïõ Ý÷ïõí
êáëëéåñãçèåß óôï äåýôåñï
ìéóü ôïõ 19ïõ áéþíá, ïé
ïðïßïé êáé Ý÷ïõí óõíôçñçèåß
ìÝ÷ñé ôéò ìÝñåò ìáò, áëëÜ
êáé - áêüìç ÷åéñüôåñá Ý÷ïõí ãßíåé êáé åðßóçìç
Éóôïñßá ôçò ÷þñáò ìáò
ìå ôç ìåôáöïñÜ ôïõò óôá
ó÷ïëéêÜ âéâëßá. «Ìýèïé» ðïõ
áðïóêïðïýí óôçí áðüêñõøç
ôïõ ðñáãìáôéêïý ñüëïõ ôçò
çãåóßáò ôïõ êëÞñïõ åêåßíçò
ôçò åðï÷Þò, áëëÜ - êõñéüôåñá - óôçí áðüêñõøç ôïõ
ëáúêïý ðáñÜãïíôá êáé ôçò
ôáîéêÞò öýóçò ôçò ßäéáò ôçò
ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821.
Ïι σύγχρονοι ιστορικοί
óÞìåñá áó÷ïëούνται áêñéâþò
ìå áõôÜ ôá ãåãïíüôá êáé,
üðùò áðïäåéêíýåé ç éóôïñéêÞ
Ýñåõíá, ôï Ðáôñéáñ÷åßï, ü÷é
ìüíï äåí ...«åõëüãçóå» ôçí
ÅðáíÜóôáóç, áëëÜ áíôéèÝôùò
ðñï÷þñçóå áêüìç êáé óôïí
áöïñéóìü ôùí çãåôþí ôçò. Ï
áíþôåñïò êëÞñïò, ü÷é ìüíï
äåí ýøùóå ôï ëÜâáñï, áëëÜ
áíôéèÝôùò ìå åðéóôïëÝò ôïõ
ßäéïõ ôïõ ÐáôñéÜñ÷ç Ãñçãïñßïõ Å´, öñüíôéóå íá êáôáäéêÜóåé ùò... äéáâïëéêÞ
ðñÜîç ôçí üðïéá ðñïóðÜèåéá
îåóçêùìïý ôïõ ëáïý êáé íá
áöïñßóåé ôïõò çãÝôåò ôçò.
Êáé óôç äéÜñêåéá ôçò Ôïõñêïêñáôßáò ç çãåóßá ôïõ êëÞñïõ
ôï ìüíï ðïõ êïßôáîå íá õðçñåôÞóåé Þôáí ôá äéêÜ ôïõ
óõìöÝñïíôá.
Óôïí áöïñéóìü ôïõ Áë.
ÕøçëÜíôç ðñï÷þñçóå ç
çãåóßá ôïõ Ðáôñéáñ÷åßïõ
äéüôé åðáíáóôÜôçóå óôéò «...
αðü ôï èåü äïóìÝíåò åðß ãçò
åîïõóßåò».

ÌáêñéÜ áðü ôï
ëáü...
Ï áíþôåñïò êëÞñïò óôç
äéÜñêåéá ôçò Ôïõñêïêñáôßáò
åß÷å ôåñÜóôéá åîïõóßá,
êïóìéêÞ êáé ðíåõìáôéêÞ, ÷Üñç
óôéò ßäéåò ôéò äéáôÜîåéò ôùí
ÓïõëôÜíùí. ×áñáêôçñéóôéêÜ
åßíáé ôá üóá ìáò ðëçñïöïñåß
ï Ã. ÊïñäÜôïò óôï Ýñãï
ôïõ «Ç ÊïéíùíéêÞ Óçìáóßá
ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíáóôÜóåùò ôïõ 1821»: «ÊáôÜ ôï
êáèéåñùèÝí íÝïí êáèåóôþò
åéò ôçí åóêëáâùèåßóáí
ÂáëêáíéêÞí ï ÐáôñéÜñ÷çò
Þôï ï áíþôáôïò Üñ÷ùí ôùí
ñáãéÜäùí, ï áðüëõôïò ñõèìéóôÞò ôùí åêêëçóéáóôéêþí êáé
èñçóêåõôéêþí æçôçìÜôùí, ìå
äéêáéþìáôá ìÜëéóôá äéêáóôéêÜ
åéò ðåñéðôþóåéò áöïñþóáò
ôï éäéùôéêüí äßêáéïí. Åôóé óõíå÷ßæåé ï Ã. ÊïñäÜôïò - ï
áíþôåñïò êëÞñïò áðÝêôçóåí
åîïõóßáí ìåãáëõôÝñáí áðü
åêåßíçí ðïõ åß÷å ðñùôÞôåñá
åéò ôïí êáéñüí ôçò ÂõæáíôéíÞò
Áõôïêñáôïñßáò».
Ï Ð. ÐéðéíÝëçò, ðñþçí
ðñåóâåõôÞò êáé «õðïõñãüò»
Åîùôåñéêþí ôçò ÷ïýíôáò,
ãñÜöåé óôï Ýñãï ôïõ «ÐïëéôéêÞ Éóôïñßá ôçò ÅëëçíéêÞò
ÅðáíáóôÜóåùò» (Ðáñßóé
1928) üôé «ôï ôìÞìá ôïýôï
ôïõ êëÞñïõ (ó.ó.: áíáöÝñåôáé
óôïí áñ÷éåñáôéêü êëÞñï êáé
ôï Ðáôñéáñ÷åßï) Ýæç õðü
óõíèÞêáò ðïëéôéêÜ ôïéáýôáò,
þóôå íá ìç äýíáôáé íá áêïëïõèÞóç ôçí æùÞí ôïõ
Åèíïõò» êáé ðáñáêÜôù åêôéìÜ üôé Ýãéíå «îÝíïò ðñïò ôï
ðåíèïýí êáé ðÜó÷ïí Ýèíïò»,

åíþ Þôáí «ðïëéôéêþò ñáäéïýñãïò êáé äéðëùìáôéêüò åéò ôçí
Êùíóôáíôéíïýðïëéí äéÜ íá
ðáñáêïëïõèÞ ôáò áðáéôÞóåéò
ôçò äéåèíïýò ðïëéôéêÞò,
Þôéò åðáßæåôï ãýñù áðü ôï
Ðáôñéáñ÷åßïí»!
Åôóé, äåí åßíáé ôõ÷áßï
üôé «ç Üíïäïò óôïí Ðáôñéáñ÷éêü èñüíï åßíáé æÞôçìá
óõíáëëáãÞò êáé áíçèßêùí
ìÝóùí», üðùò ìáò ðëçñïöïñåß ï Ã. Êáñáíéêüëáò óôï
Ýñãï ôïõ «Ñáóïöüñïé - Óõììïñßá ôïõ Åèíïõò». Óôï ßäéï
Ýñãï áíáöÝñåé: «Ç äñÜóç
ôïõ Ðáôñéáñ÷åßïõ êáé ôùí
äåóðïôÜäùí óôïí 16ïí êáé
17ïí áéþíá áðïôåëåß óôßãìá
êáé ìåãßóôç åèíéêÞ óõìöïñÜ.
Åôóé áðü ôï 1453 Ýùò ôï
1821, óå 368 ÷ñüíéá, Ý÷ïõìå
136 ÐáôñéÜñ÷åò, äçëáäÞ
ëéãþôåñï áðü 3 ÷ñüíéá ãéá ôïí
êáèÝíá...»!
Êëåßíïíôáò ôç óýíôïìç
áíáöïñÜ ìáò óôï ñüëï ôïõ
Ðáôñéáñ÷åßïõ êáé ôïõ áíþôåñïõ êëÞñïõ ôá ÷ñüíéá ôçò
Ôïõñêïêñáôßáò, èá áíáöÝñïõìå Ýíá åíäåéêôéêü áðüóðáóìá áðü ôï Ýñãï ôïõ Ã.
ÊïñäÜôïõ «ÌåãÜëç Éóôïñßá
ôçò ÅëëÜäáò» (ôüìïò 9):
«Ôüóï ïé êáëüãåñïé ðïõ ôüôå
åß÷áí ìåãÜëç äýíáìç, üóï
êáé ç ìåãÜëç ðëåéïøçößá áðü
ôïõò Ìçôñïðïëßôåò, åß÷áí
óõìöÝñï íá åßíáé ôõöëÜ
üñãáíá ôïõ ÓïõëôÜíïõ,
áöïý ôïõò Üöçíå, üðùò
êáé ðñþôá, íá Ý÷ïõí ðñïíïìéáêÞ èÝóç ìÝóá óå êÜèå
ðüëç êáé ÷ùñéü, íá íÝìïõíôáé ôéò åêêëçóéáóôéêÝò
ìïíáóôçñéáêÝò ðåñéïõóßåò
êáé íá Ý÷ïõí êáé äéêáéþìáôá
ðïõ äåí ôá åß÷áí ðñþôá».

Ï ñüëïò ôïõ
Ðáôñéáñ÷åßïõ óôçí
ÅðáíÜóôáóç
«Å÷ïõí ãñáöåß ðÜñá
ðïëëÜ ãéá íá ìáò ðåßóïõí
üôé óôïí Éåñü Áãþíá ôïõ
ÅéêïóéÝíá ïé ñáãéÜäåò îåóçêþèçêáí ìå ôçí ðñïôñïðÞ êáé
ôéò åõëïãßåò ôùí ðáôñéáñ÷þí
êáé ôùí äåóðïôÜäùí. Ìåãáëýôåñï øÝìá êáé éóôïñéêÞ
äéáóôñÝâëùóç áð' áõôü äåí
õðÜñ÷åé êáé äåí ìðïñïýóå
íá ãßíåé». Ôá ðáñáðÜíù ôá
ãñÜöåé ï Ã. Êáñáíéêüëáò óôï
Ýñãï ôïõ «Ñáóïöüñïé - Óõìφορά ôïõ Åèíïõò», üðïõ ìáò
ðëçñïöïñåß üôé ç çãåóßá ôïõ
êëÞñïõ êáé ôï Ðáôñéáñ÷åßï
êáé ï ßäéïò ï ÐáôñéÜñ÷çò
Ãñçãüñéïò Å´, ü÷é ìüíïí äå
âïÞèçóáí óôçí õðüèåóç ôçò
ÅðáíÜóôáóçò, áëëÜ Ýöôáóáí
óôï áêñéâþò áíôßèåôï óçìåßï:
Íá áöïñßóïõí ôïõò ÅðáíáóôÜôåò.
Áò ðÜñïõìå, üìùò, ôá
ðñÜãìáôá ìå ôç óåéñÜ: ÁìÝóùò ìåôÜ ôç óýëëçøç êáé
ôçí åêôÝëåóç ôïõ ÑÞãá
Öåññáßïõ, ôï Ðáôñéáñ÷åßï,
êáôüðéí åíôïëÞò ôïõ ßäéïõ
ôïõ ÐáôñéÜñ÷ç Ãñçãïñßïõ
Å´, åêäßäåé Ýíá öõëëÜäéï ìå
ôßôëï «ÐáôñéêÞ Äéäáóêáëßá»,
ôï ïðïßï áñ÷éêÜ êõêëïöïñåß
óôçí Ðüëç, áëëÜ óôç óõíÝ÷åéá
óå üëç ôç ÂáëêáíéêÞ êáé ôï
åîùôåñéêü. Óáí ðñüëïãï ôïõ
öõëëáäßïõ, ç Ýêäïóç Ý÷åé
ðïßçìá ðïõ ôï óõíÝôáîå ï
ÐñùôïøÜëôçò ÉáêùâÜêçò êáé
Þôáí êÜôé óáí «áðÜíôçóç»
óôï «Èïýñéï» ôïõ ÑÞãá.
ÁíÜìåóá óôá Üëëá áíáöÝñåé:
«Áðü ôçí ðñþôçí ôïõ áñ÷Þí
ï êüóìïò õðåôÜ÷èç / åéò Ýíá
ðñþôïí áñ÷çãüí, êáé Ýôæé
åâáóôÜ÷èç. / Ôï êÜèå ãÝíïò
Ýëáâå ôïí åîïõóéáóôÞí ôïõ,
/ êáé õðåêëßèç åéò áõôüí ì'
Üêñáí õðïôáãÞí ôïõ, / äéÜ
íá öýãç ôá ðïëëÜ åê ôçò
ìïíáñ÷ßáò / óõìâáßíïíôá
ïëÝèñéá Þ êáé ðïëõáñ÷ßáò»
(!) êáé ðáñáêÜôù ëÝåé: «Ïé
íáýôáé õðïôÜóóïíôáé ó' Ýíá

25ç Ìáñôßïõ 1821
êáñáâïêýñçí, / êáé üëïé ïé
ïéêéáêïß åéò Ýíá ïéêïêýñçí»!
Ìå áõôü ôïí ôñüðï ç çãåóßá
ôïõ êëÞñïõ êÜíåé óáöÝò üôé
åßíáé áíôßèåôç óå êÜèå åíÝñãåéá äéáôÜñáîçò ôçò êáèåóôçêõÀáò ôÜîçò.
Êáé Ýôóé Ýãéíå. Ìå ôçí
êÞñõîç ôçò ÅðáíÜóôáóçò
óôç Ìïëäïâëá÷ßá óôéò
áñ÷Ýò ÌÜñôç ôïõ 1821 áðü
ôïí ÕøçëÜíôç, ï ÓïõëôÜíïò áíôÝäñáóå Ýíôïíá êáé
êÜëåóå ôïõò ðñåóâåõôÝò
ôùí ÌåãÜëùí ÄõíÜìåùí
ôçò åðï÷Þò (Áããëßá, Ãáëëßá,
Áõóôñßá êáé Ñùóßá) óôï
ðáëÜôé. Ìüëéò áíôéëÞöèçêå
üôé êáìéÜ áðü ôéò ÄõíÜìåéò
äåí åß÷áí áíÜìåéîç óôï
êßíçìá, «ðÞñå áðüöáóç
íá äþóåé áìíçóôßá óôïõò
åðáíáóôÜôåò ôçò Ìïëäïâëá÷ßáò áí äÞëùíáí õðïôáãÞ åîáéñþíôáò ìüíï
ôïí ÕøçëÜíôç êáé ôïí Ì.
Óïýôóï» (Ã. ÊïñäÜôïò, óôï
ßäéï). Áðüöáóç ðïõ äÝ÷èçêáí ìå éäéáßôåñç ÷áñÜ ïé
ìåãÜëïé Öáíáñéþôåò êáé
ï ÐáôñéÜñ÷çò Ãñçãüñéïò,
ï ïðïßïò êÜëåóå óå êïéíÞ
óýóêåøç ãéá ôï èÝìá ôïõò
Öáíáñéþôåò äñáãïõìÜíïõò
ôçò Ðýëçò êáé ôïõ óôüëïõ,
ôïõ ðáñåðéäçìïýíôåò ÐáôñéÜñ÷åò êáé áñ÷éåñåßò, ôçí
ÉåñÜ Óýíïäï, êáèþò êáé ôïõò
Åëëçíåò ìåãáëÝìðïñïõò,
ìåãáëïâéïôÝ÷íåò êáé ðñïúóôáìÝíïõò ôùí óõíôå÷íéþí ãéá
íá ðÜñïõí áðïöÜóåéò. Óôç
óýóêåøç Þôáí ðáñþí êáé
áíôéðñüóùðïò ôçò Ðýëçò, ï
ïðïßïò êáé äéÜâáóå ôï öéñìÜíé
ôïõ ÓïõëôÜíïõ (Ã. ÊïñäÜôïò,
óôï ßäéï).
Ïé áðïöÜóåéò ôçò óýóêåøçò Þôáí åíäåéêôéêÝò. ÄÞëùóáí óôï ÓïõëôÜíï üôé: á) Ôï
ãÝíïò äåí Ý÷åé ãíþóç ãéá ôçí
ýðáñîç åðáíáóôáôéêÞò Åôáéñßáò, â) áðïäïêéìÜæïõí ôï
êßíçìá ôïõ ÕøçëÜíôç êáé ã)
åßíáé ðñüèõìïé íá óõíôñÝîïõí
êáé åíéó÷ýóïõí ôçí êñáôáéÜ
âáóéëåßá ãéá ôçí êáôáóôïëÞ
ôÝôïéùí ïëÝèñéùí êéíçìÜôùí.
Åðßóçò ðÞñáí ôçí áðüöáóç
íá áöïñßóïõí ôïí ÕøçëÜíôç
êáé ôïí Ì. Óïýôóï êáé ü÷é ìüíï
íá äéáâáóôåß ï áöïñéóìüò
óôéò åêêëçóßåò, áëëÜ êáé íá
åéäïðïéçèïýí ìå ÷ùñéóôÞ
ðáôñéáñ÷éêÞ åãêýêëéï ïé
ÄåóðïôÜäåò óôéò åðáñ÷ßåò üôé
ôï êßíçìá ôïõ ÕøçëÜíôç åßíáé
ïëÝèñéï êáé áíôé÷ñéóôéáíéêü
(Ã. ÊïñäÜôïò).
ÁëëÜ ï Ãñçãüñéïò êáé ïé
õðüëïéðïé äåóðïôÜäåò äå
óôáìÜôçóáí åêåß. Åâãáëáí
ôñåéò åðéóôïëÝò, óôéò ïðïßåò
ü÷é ìüíï êáôáäéêÜæïõí ôïõò
äýï çãÝôåò ôçò ÖéëéêÞò
Åôáéñßáò, áëëÜ éó÷õñßóôçêå
üôé ïé åðß ãçò åîïõóßåò åßíáé
èåüðåìðôåò, óôáëìÝíåò áðü
ôï èåü, êáôÜ óõíÝðåéá üðïéïò
ïñãáíþíåé áíôáñóßá åíáíôßïí
ôïõò äéáðñÜôôåé ìÝãéóôï
áìÜñôçìá êáé åßíáé óá íá
êéíåßôáé åíáíôßïí ôïõ èåïý!
Èá ìðïñïýóå, âÝâáéá, êÜðïéïò íá ðåé üôé ï ÐáôñéÜñ÷çò
Þôáí «óôï óôüìá ôïõ ëýêïõ»
êáé ãé' áõôü ôï ëüãï Ýâãáëáí
áõôÝò ôéò åãêõêëßïõò. Ç áðÜíôçóç óå áõôü ôï «åðé÷åßñçìá» Ýñ÷åôáé áðü ôïí Ã.
ÊïñäÜôï: «Ïé ðñáãìáôéêïß
ðáôñéþôåò ðïõ Ý÷ïõí ìåãÜëá
çãåôéêÜ ðüóôá, èõóéÜæïíôáé
óå ôÝôïéåò óôéãìÝò».
Ôüôå, ãéá ðïéï ëüãï óôéò
10 Áðñßëç ôïõ 1821 (ÐÜó÷á)
áðáã÷ïíßóôçêå ìå äéáôáãÞ
ôïõ ÓïõëôÜíïõ ï Ãñçãüñéïò
Å´; Ïðùò ìáò ðëçñïöïñåß ï
Ã. ÊïñäÜôïò, ç åíÝñãåéá áõôÞ
Þôáí åíôáãìÝíç óôï ðëáßóéï
ôùí õðüãåéùí ìá÷þí ðïõ
äßíïíôáí ìåôáîý ÄåóðïôÜäùí

êáé Ìçôñïðïëéôþí, ðïõ åðùöèáëìéïýóáí ôïí Ðáôñéáñ÷éêü èñüíï. ÃñÜöåé ï Ã.
ÊïñäÜôïò: «Áí êáé ï ÐáôñéÜñ÷çò Ãñçãüñéïò áöüñéóå
ôïí ÕøçëÜíôç êáé ôïõò åðáíáóôÜôåò êáé Ýóôåéëå åîÜñ÷ïõò
óôéò åðáñ÷ßåò ìå ôïõò áöïñéóìïýò êáé ðáíôá÷ïýóåò ó'
üëïõò ôïõò Ìçôñïðïëßôåò,
ðñïóôÜæïíôáò íá äéáâáóôïýí
ïé áöïñéóìïß, Ýðáøå íá Ý÷åé
ôçí åìðéóôïóýíç ôçò ôïõñêéêÞò êõâÝñíçóçò ãéáôß
âñÝèçêáí ÄåóðïôÜäåò íá
ôïí óõêïöáíôÞóïõí üôé Þôáí
áñ÷çãüò ôçò ÖéëéêÞò Åôáéñßáò, Üñá áñ÷éóõíùìüôçò.
Åêåßíïò ðïõ êáôçãüñçóå êáé
óõêïöÜíôçóå ôïí Ãñçãüñéï
Þôáí ï Ìçôñïðïëßôçò Ðéóßäáò
ÅõãÝíéïò».
Ï ôåëåõôáßïò áãïñåýôçêå
ùò íÝïò ÐáôñéÜñ÷çò êáè'
õðüäåéîç ôïõ ÓïõëôÜíïõ...

Ðïéïò ýøùóå ôï
ëÜâáñï;
Ï Ð. Ð. Ãåñìáíüò, ü÷é ìüíï
äåí Þôáí áõôüò ðïõ ýøùóå ôï ëÜâáñï ôçò ÅðáíÜóôáóçò, áëëÜ, üðùò åêôéìïýí
éóôïñéêïß áíáëõôÝò, «óýñèçêå óå áõôÞ, ãéáôß äåí ìðïñïýóå íá êÜíåé áëëéþò»
Åíáò áðü ôïõò ìåãáëýôåñïõò «ìýèïõò», ðïõ Ý÷åé
ìåßíåé «áíåîßôçëïò» óôï
ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí åßíáé üôé
ï Ðáëáéþí Ðáôñþí Ãåñìáíüò
«ýøùóå ôï ëÜâáñï ôçò
ÅðáíÜóôáóçò». Ùóôüóï, üëïé
ïé éóôïñéêïß ìåëåôçôÝò êáé
áíáëõôÝò - áêüìç êáé ïé áóôïß
- óõíçãïñïýí ðùò êÜôé ôÝôïéï
åßíáé áðüëõôá áíáêñéâÝò. Êáé
üëïé êáôáìáñôõñïýí ðùò ï
Ð. Ð. Ãåñìáíüò ü÷é ìüíï äåí
êÞñõîå ôçí ÅðáíÜóôáóç,
áëëÜ, áíôéèÝôùò, «óýñèçêå
óå áõôÞ», êÜôù áðü ôçí ðßåóç
ôïõ ßäéïõ ôïõ ëáïý, áëëÜ êáé
ôùí ßäéùí ôùí ãåãïíüôùí.
Ïé çãÝôåò ôçò ÖéëéêÞò
Åôáéñßáò Ýóôåéëáí óôï ÌïñéÜ,
ãéá íá êÜíåé ôïí åêåß ëáü
êïéíùíü ôçò ÅðáíÜóôáóçò,
ôïí ÐáðáöëÝóóá, Ýíá áðü
ôá ðëÝïí åíåñãçôéêÜ ìÝëç
ôçò ßäéáò ôçò Åôáéñßáò êáé
éåñùìÝíï. Ç åðéëïãÞ ôïõ,
üðùò ìáò ðëçñïöïñåß ï Ã.
ÊïñäÜôïò óôçí «ÌåãÜëç
Éóôïñßá ôçò ÅëëÜäáò» (ôüìïò
10), Ýãéíå ãéá äýï ëüãïõò:
«Ðñþôá Þôáí êëçñéêüò
êáé ôï ñÜóï Ýêñõâå åêåßíïí
ôïí êáéñü ðïëëÜ, Üíïéãå
ôéò ðüñôåò ôùí öôù÷þí
êáé ðëïõóßùí êáé äåí Ýäéíå
õðïøßåò óôïõò Ôïýñêïõò.
Äåýôåñï ï ÐáðáöëÝóóáò
åß÷å ðïëëÜ ðñïóüíôá. Åß÷å
êáëÞ ìüñöùóç, äåí Þôáí
Éçóïõßôçò, ç ãëþóóá ôïõ
Ýêïâå êáé Þôáí áôñüìçôïò».
Áðü ôçí Üëëç, ï Äåóðüôçò
Ð. Ð. Ãåñìáíüò äåí Þôáí êáí
Ýìðéóôïò ôçò Åôáéñßáò, áí êáé
ìÝëïò ôçò, áöïý óýìöùíá
ðÜëé ìå ôïí ÊïñäÜôï (óôï
ßäéï) «ï Ãåñìáíüò ìõÞèçêå
áðü ôïí áðüóôïëï ôçò ÖéëéêÞò
Åôáéñßáò Áí. Ðåëïðßäá. Áí êáé
ï Ðåëïðßäáò åß÷å áõóôçñÞ
äéáôáãÞ íá ìçí ðëçóéÜóåé ôïí
Ãåñìáíü ãéáôß èåùñïýíôáíå
ýðïðôïò, áõôüò ðáñÜêïõóå,
ðÞãå êáé ôïí áíôÜìùóå êáé
ëÝãïíôÜò ôïõ ðïëëÜ øÝìáôá,
ðùò ôÜ÷á Þôáí ï ôóÜñïò,
ï Êáðïäßóôñéáò êáé Üëëïé
ðßóù áðü ôçí Åôáéñßá, ôïí
êáôÜöåñå íá ãßíåé ìÝëïò. Ï
Ðåëïðßäáò ðáñÜêïõóå ãéáôß ï
Ãåñìáíüò åß÷å ìåãÜëï êýñïò
ü÷é ìüíï óôçí Á÷áÀá, áëëÜ êáé
ó' üëç ôçí Ðåëïðüííçóï».
Ôï ÃåíÜñç ôïõ '21 ï
ÐáðáöëÝóóáò öôÜíåé óôçí
Ðåëïðüííçóï. «Ïé ôñáíïß

ðñïåóôïß êáé ï Äåóðüôçò
Ðáëáéþí Ðáôñþí Ãåñìáíüò,
ðïõ Þôáí áðü êáéñü
ìõçìÝíïò óôçí Åôáéñßá,
Üìá Ýìáèáí ôïí åñ÷ïìü ôïõ
ÐáðáöëÝóóá äåí Þîåñáí ôé
íá êÜíïõí. Åðåóáí ëïéðüí
ôïõ ðåèáìïý» (Ã. ÊïñäÜôïò,
óôï ßäéï). Ëßãåò ìÝñåò
áñãüôåñá óôç Âïóôßôæá
(Áßãéï) Ýãéíå ìéá óõíÜíôçóç
ìåôáîý ôùí ðñïõ÷üíôùí,
ôïõ Ð. Ð. Ãåñìáíïý êáé ôïõ
ÐáðáöëÝóóá, üðïõ ãéá
ìéá áêüìç öïñÜ öáßíåôáé
ï áíôéäñáóôéêüò ñüëïò ôïõ
Äåóðüôç. Åêåß ï ÖëÝóóáò
ôïõò åíçìåñþíåé ðùò üëá
åßíáé Ýôïéìá ãéá íá áñ÷ßóåé ç
ÅðáíÜóôáóç. Ðñïý÷ïíôåò
êáé Ãåñìáíüò áíôéäñïýí.
Óýìöùíá ìå ìáñôõñßåò ôçò
åðï÷Þò («Áðïìíçìïíåýìáôá
ÖùôÜêïõ», «Áðïìíçìïíåýìáôá Ãåñìáíïý», ÖñáíôæÞ
«Åðßôïì. Éóôïñßá Áíáãåí.
ÅëëÜäïò» êëð.), åêôõëß÷ôçêå
äéÜëïãïò óôïí ïðïßï ï Ãåñìáíüò áðïêáëåß ôïí ÐáðáöëÝóóá áðáôåþíá, åîùëÝóôáôï êáé ìéáñü.
Êáé ï Ã. Êáñáíéêüëáò óôï
Ýñãï «Ñáóïöüñïé», áöïý
ðáßñíåé õðüøç ôá ðáñáðÜíù
éóôïñéêÜ ãåãïíüôá, êáôáëÞãåé: «Ï Ðáëáéþí Ðáôñþí
Ãåñìáíüò äåí êÞñõîå ôçí
ÅðáíÜóôáóç. Óýñèçêå
óôçí ÅðáíÜóôáóç, ãéáôß äåí
ìðïñïýóå íá êÜíåé áëëéþò,
öïâïýìåíïò ìç ÷Üóåé ôï
êåöÜëé ôïõ».
Áíôßóôïé÷ç åßíáé êáé ç
èÝóç ðïõ äéáôõðþíåé ï Â.
ÊñåììõäÜò, ïìüôéìïò êáèçãçôÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Áèçíþí, äéåõèõíôÞò ôùí
«Áñ÷åßùí Ðñùèõðïõñãïý»,
ï ïðïßïò ìå Üñèñï óôçí
åöçìåñßäá «ÔÁ ÍÅÁ»
(22.3.2005) óçìåéþíåé:
«Ç óçìåñéíÞ çãåóßá ôçò
Åêêëçóßáò äåí åðéìÝíåé íá
áíáäåßîåé ðñùôåýïíôá ñüëï
ôÞò ðñéí áðü ó÷åäüí äéáêüóéá ÷ñüíéá ðñïêáôü÷ïõ ôçò,
ðïëý ðåñéóóüôåñï ðïõ ï
ìüíïò ìå ðñùôáãùíéóôéêü
ñüëï éåñùìÝíïò ðáñáÞôáí
åðáíáóôÜôçò». Êáé óõíå÷ßæåé: «Åðñåðå ëïéðüí íá åîáöáíéóôåß áðü ôçí êáôÜ ôçí
Åêêëçóßá åèíéêÞ Éóôïñßá ï
ÐáðáöëÝóóáò êáé íá åöåõñåèåß ñüëïò ðïõ ôç âüëåõå.
ÐñïêåéìÝíïõ íá óõíäåèåß ç
Åêêëçóßá ìå ôï Åèíïò êáôáóêåõÜóôçêå Ýíáò áðü ôïõò
ðéï áíèåêôéêïýò éóôïñéêïýò
ìýèïõò: Ï åðßóêïðïò Ð.
Ðáôñþí Ãåñìáíüò ýøùóå ôï

Ôçí Üìåóç áíôßäñáóç ôïõ
Ðáôñéáñ÷åßïõ ðñïêÜëåóáí
ôá ãñáðôÜ êáé ç äñÜóç ôïõ
ÑÞãá Öåñáßïõ
ëÜâáñï-óçìáßá ôçò ÅðáíÜóôáóçò óôï ìïíáóôÞñé ôçò
Áãßáò Ëáýñáò, êÞñõîå äçëáäÞ ôçí åëåõèåñßá ôïõ Åèíïõò,
ôçí êÞñõîå ç Åêêëçóßá».
Ï ßäéïò öÝñíåé óôï öùò
ôçò äçìïóéüôçôáò «Ýíá Üãíùóôï Ýùò ôþñá ôåêìÞñéï»,
ôï ïðïßï «äåß÷íåé êáèáñÜ
ðþò êáôáóêåõÜóôçêáí ïé
éóôïñéêïß ìýèïé áðü ôçí
Åêêëçóßá». Êáé óõíå÷ßæåé:
«Ôïí ÌÜéï ôïõ 1889 Ýíáò
ðñùôïóýãêåëïò âåâáßùóå üôé
ï Ð. Ð. Ãåñìáíþí åõëüãçóå
ôá üðëá, ýøùóå ôç óçìáßá êáé
"áíåêÞñõîå ôçí áíåîáñôçóßáí
ôçò ðáôñßäïò". Ï åí ëüãù
ðñùôïóýãêåëïò - áíáöÝñåé
ðáñáêÜôù - åß÷å ãåííçèåß ôï
1797, Þôáí äçëáäÞ ôï 1821
24 åôþí, ôï 1889 üìùò Þôáí
92 åôþí. Å÷ïõìå ëïéðüí,
êÜðïéïí, ï ïðïßïò óå çëéêßá 92
åôþí èõìüôáí ìå áðßóôåõôåò
ëåðôïìÝñåéåò - êáé âåâáßùíå
åðéóÞìùò - ãåãïíüôá ðïõ
áðåß÷áí 68 ÷ñüíéá!».
Áí óå üëá áõôÜ, ðñïóèÝóïõìå êáé ôï ðëÝïí áäéÜóåéóôï óôïé÷åßï üôé ç ÅðáíÜóôáóç îåêßíçóå ðïëý
íùñßôåñá - Þäç óôéò 23 Ìáñôßïõ ç ÊáëáìÜôá Þôáí åëåýèåñç «áðü ôá Ýíïðëá ôìÞìáôá ôùí Ìáíéáôþí ìå ôïí
Ðåôñüìðåç, ÁíáãíùóôáñÜ,
Êïëïêïôñþíç, ÐáðáöëÝóóá»
(Ã. Êáñáíéêüëá, óôï ßäéï)
- áíôéëáìâáíüìáóôå ðùò ôï
ëÜâáñï ôçò ÅðáíÜóôáóçò
åß÷å õøùèåß ðïëý íùñßôåñá
êáé ü÷é, öõóéêÜ, áðü ôïí Ð. Ð.
Ãåñìáíü...

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ 1821

«Ó' ÁíáôïëÞ êáé Äýóç êáé Íüôïí êáé ÂïñéÜ
ãéá ôçí ðáôñßäá üëïé íá '÷ùìåí ìßá êáñäéÜ
óôçí ðßóôç ôïõ êáèÝíáò åëåýèåñïò íá æåé
óôç äüîáí ôïõ ðïëÝìïõ íá ôñÝîùìåí ìáæß
Âïýëãáñïé êé Áñâáíßôåò, ÁñìÝíéïé êáé Ñùìéïß,
áñÜðçäåò êáé Üóðñïé, ìå ìéá êïéíÞ ïñìÞ,
ãéá ôçí Åëåõèåñßáí íá æþóùìåí óðáèß
ðùò åßìáóô' áíôñåéùìÝíïé ðáíôïý íá îáêïõóôåß»
***
«Âïýëãáñïé êé Áñâáíßôåò, ÁñìÝíéïé êáé Ñùìéïß
ÁñÜðçäåò êáé Üóðñïé ìå ìéá êïéíÞ ïñìÞ
ãéá ôçí åëåõèåñßá íá æþóïõìå óðáèß
íá óöÜîïõìå ôïõò ëýêïõò ðïõ ôï æõãüí âáóôïýí
êáé ×ñéóôéáíïýò êáé Ôïýñêïõò
óêëçñÜ ôïõò ôõñáííïýí»
***
«Ïôáí ç Äéïßêçóéò âéÜæç, áèåôÞ, êáôáöñïíÞ ôá äßêáéá ôïõ ëáïý
êáé äåí åéóáêïýç ôá ðáñÜðïíÜ ôïõ, ôï íá êÜìç ôüôå ï ëáüò Þ
êÜèå ìÝñïò ôïõ ëáïý åðáíÜóôáóéí, íá áñðÜæç ôá Üñìáôá êáé
íá ôéìùñÞóç ôïõò ôõñÜííïõò ôïõ, åßíáé ôï ðëÝïí éåñüí áðü
üëá ôá äßêáéÜ ôïõ êáé ôï ðëÝïí áðáñáßôçôïí áðü üëá ôá ÷ñÝç
ôïõ. Áí åõñßóêùíôáé üìùò åéò ôüðïí, üðïõ åßíáé ðåñéóóüôåñïé
ôýñáííïé, ïé ðëÝïí áíäñåßïé ðáôñéþôáé êáé öéëåëåýèåñïé ðñÝðåé
íá ðéÜóïõí ôá ðåñÜóìáôá ôùí äñüìùí êáé ôá ýøç ôùí âïõíþí,
åí üóù í' áíôáìùèïýí ðïëëïß, íá ðëçèýíç ï áñéèìüò ôùí, êáé
ôüôå íá áñ÷ßóïõí ôçí åðéäñïìÞí êáôÜ ôùí ôõñÜííùí (...)».
ÑÞãáò Öåñáßïò
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ANΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Με σειρά εκδηλώσεων θα τιμήσει
και φέτος την Εθνική Επέτειο της 25ης
Μαρτίου 1821 αλλά και την Επέτειο
των 200 χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση, η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας.
• ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 και ώρα
11.00 π.μ. πανηγυρική Δοξολογία στον
Ιερό Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών, υπό του ιερού κλήρου,
παρουσία Πολιτειακών και πολιτικών
αντιπροσώπων, του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και του διδακτικού
προσωπικού και των μαθητών των
σχολείων μας.
• Ο εορτασμός θα τελεστεί ενώπιον του
Κενοτάφιου των Ηρώων στο προαύλιο
του Καθεδρικού Ναού των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών όπου θα γίνει επιμνημόσυνη
δέηση υπέρ των πεσόντων ηρώων,
θ α ε κφ ω ν η θ ε ί ο πα ν η γ υ ρ ι κό ς τ η ς
ημέρας, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση
στεφάνων από τους επίσημους και τους
παροικιακούς φορείς και θα ακουστεί ο

Εθνικός Ύμνος.
• To απόγευμα της ίδιας ημέρας
ακριβώς μετά το πέρας κατάθεσης
στεφάνων, θα ακολουθήσει πολιτιστικό
πρόγραμμα από τους μαθητές και
μαθήτριες των απογευματινών μας
σχολείων στο προαύλιο των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών με απαγγελίες ποιημάτων,
σύντομων θεατρικών και παραδοσιακών
τραγουδιών.
• Για την Κοινότητα ο εορτασμός της
επετείου του 1821 αποτελεί εθνικό χρέος
και για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους
ομογενείς να συμμετάσχουν σ’ αυτόν,
αποτίνοντας έτσι ελάχιστο φόρο τιμής σ’
αυτούς που έδωσαν την ζωή τους για την
υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του λαού
μας και την ακεραιότητα της γενέτειρας
πατρίδας.

ΠΑΝΩ: Από το πρώτο τραπέζι της Αγάπης της Κοίμησης της Θεοτόκου στπ Κρόϋντον. Ο π.
Μάρκος Παπαπαναγιώτου με μέλη της Φιλοπτώχου.
ΚΑΤΩ: Η κα. Σταυρούλα Πάντου από το Fulham Gardens απαγγέλλει ποίημα της

Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης

Τραπέζια της Αγάπης - Ανακοίνωση

Το γραφείο των Κοινωνικών
Υπηρεσιών της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας θα ήθελε να σας
ενημερώσει για το πρόγραμμα των
Τραπεζιών της Αγάπης κατά τον
μήνα τον Μάρτιο 2021:
Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Αγίων Κων/
νου και Ελένης, στην αίθουσα του
Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, 1 Florence St, Goodwood
Π έ μ π τ η 4 Μ α ρτ ί ο υ 2 0 2 1 :
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»,
στο Camden Hall, Camden
Community Centre, Carlisle Street
και Carlton Road γωνία, Camden
Park
Τρίτη 9 Μαρτίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης Κοίμησης της Θεοτόκου:
στην αίθουσα του Ι.Ν. Κοίμησης
της Θεοτόκου, 1Α William Street,
Croydon
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Salisbury στην
αίθουσα του North Football Club,
39-41 Bagster Road, Salisbury
Downs.
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
Mitcham Community Centre, 242
Belair Road, Lower Mitcham
Τρίτη 16 Μαρτίου2021: Τραπέζι
της Αγάπης «Ταξιάρχης»: στην
αίθουσα του Ολύμπικ Χωλ, 288
Franklin Street, Adelaide
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»,
στο Camden Hall, Camden
Community Centre, Carlisle Street
και Carlton Road γωνία, Camden
Park
Τ ρ ί τ η 2 3 Μ α ρτ ί ο υ 2 0 2 1 :

Τραπέζι της Αγάπης Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου: στην αίθουσα του Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου, 71 George Street,
Thebarton
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021:
Τραπέζι της Αγάπης Salisbury στην
αίθουσα του North Football Club,
39-41 Bagster Road, Salisbury
Downs.
Την Πέμπτη 25η Μαρτίου 2021
δεν θα πραγματοποιηθεί το Τραπέζι
της Αγάπης «Mitcham» λόγω της
γιορτής του Ευαγγελισμού και της
Εθνικής Επετείου του 1821.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε
περίπτωση που δεν αισθάνεσθε
καλά ή έχετε συμπτώματα παρόμοια
με αυτά της γρίππης, δεν μπορείτε
να παρευρεθείτε στα τραπέζια. Εάν
παρευρεθείτε και το προσωπικό μας
παρατηρήσει ότι δεν αισθάνεσθε
καλά, θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε
στο σπίτι σας.
Επίσης παρακαλούμε να λάβετε
υπόψη σας ότι από την στιγμή που
θα φτάσετε στον συγκεκριμένο
χώρο, δεν επιτρέπεται να μετακινείτε
τραπέζια ή καρέκλες, διότι αυτά
έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να
πληρούν τις προϋποθέσεις της
Κοινωνικής Αποστασιοποίησης.

ΠΑΝΩ: Ικανοποιητική προσέλευση κόσμου στο πρώτο τραπέζι της Παναγίας για το 2021
παρά τους περιορισμούς για την Covid 19.
ΚΑΤΩ: Τμήμα των παρευρισκομένων στην Παναγία

Για περισσσότερες πληροφορίες
ή διευκρινίσεις μπορείτε να
επικοινωνείτε με το Γραφείο των
Κοινωνικών Υπηρεσιών στο
τηλέφωνο 7088 0500 ή με τα
Γραφεία της Κοινότητας στο 8231
4307.
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Aυστραλίας

ΠΑΝΩ: Ακόμη ένα στιγμιότυπο από το επιτυχές τραπέζι της Αγάπης στην Παναγία
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΑΝΩ: Ασφυκτικά γεμάτο ήταν το χωλ του Αγίου Νικολάου στο πρώτο τραπέζι της αγάπης
που έγινε την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου από το γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Κοινότητας. Στο στιγμιότυπο όρθιος ο κόσμος κατά την ώρα της προσευχής από τον Κοινοτικό
κλήρο, πριν το σερβίρισμα του πλούσιου γεύματος της Φιλοπτώχου.
ΚΑΤΩ: Μια ωραία συντροφιά από τις πολλές που παρευρέθηκαν στο Τραπέζι του Αγ. Νικολάου

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές.
Εκκλησιαστική συμμετοχή κατά τη
διάρκεια του Covid-19.
ΜΗΝ παρευρεθείτε στην εκκλησία εάν
έχετε συμπτώματα πυρετού, πονόλαιμου
ή γρίπης. Εάν έχετε τέτοια συμπτώματα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμαστεί για το
COVID-19.
Με βάση τις τρέχουσες οδηγίες από
την κυβέρνηση, από τις 14 Δεκεμβρίου
ισχύουν:
• Ένα ανώτατο όριο 200 ατόμων για
κηδείες και όριο 200 ατόμων σε γάμους
• Ανώτατο όριο 50 ατόμων, για
συγκεντρώσεις σε ιδιωτικές κατοικίες.
Οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις θα είναι 200
άτομα.
• Ο κανόνας του 1 ατόμου ανά 2
τετραγωνικά μέτρα εξακολουθεί να ισχύει.
Ισχύει φυσική απόσταση 1,5 μέτρων όπου
και όποτε είναι δυνατόν.
• Οι Ιεροί Ναοί Ταξιάρχης & Κοιμήσεως
της Θεοτόκου μπορούν να έχουν το πολύ
120 άτομα για τακτικές εκκλησιαστικές
υπηρεσίες. Οι Ιεροί Ναοί Αγίων Νικολάου
& Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης μπορούν
να έχουν το πολύ 80 άτομα για τακτικές
εκκλησιαστικές υπηρεσίες.
Επίσης μπορείτε να προσευχηθείτε
από το σπίτι και να μοιραστείτε αυτές
τις Εκκλησιαστικές Θείες Λειτουργίες/
Ακολουθίες με απλό συντονισμό σε αυτές,
που μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο
(internet) και συγκεκριμένα από την
ιστοσελίδα: -https://www.youtube.com/
channel/UChtkRwfMQ1SRhZfENour9iw/
live η θα ακούσετε στο Radio Doriforos
on 152.125 MHz or http://www.doriforos.
com.au/
6η ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ - 08.00 – 10.30
π.μ. : Μνήμη πάντων των απ΄ αιώνος
κεκοιμημένων ορθοδόξων χριστιανών.
Θα τελεσθεί Ιερόν νεκρώσιμον Τρισάγιον.
7η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 08.00
– 11.00 π.μ. : Μνεία της δευτέρας και
ενδόξου παρουσίας του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού.
13η ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 08.00 –
10.30 π.μ. : Των εν ασκήσει λαμψάντων
αγίων ανδρών και γυναικών. Θα τελεσθεί
Ιερόν νεκρώσιμον Τρισάγιον.
14η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 08.00
– 11.00 π.μ. : Ανάμνησις της από του
παραδείσου εξορίας του πρωτοπλάστου
Αδάμ.
ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.
Την εσπέρα της Κυριακής, θα τελεστεί
ο Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός (της
συγγνώμης), στον Ιερό Καθεδρικό Ναό
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και
Γαβριήλ, από ώρας 07.00 έως 08.00 μ.μ.
Στις 06.50 μ.μ. ακριβώς άπαντες οι
ιερείς θα ευρίσκονται στον Ιερό Καθεδρικό
Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Το πρώτο της Τραπέζι της Αγάπης διοργάνωσε η Φιλόπτωχος Αδελφότητα των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου. Στη φωτογραφία, ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας και οι
ιερείς π. Ιωάννης και π. Βασίλης με τα μέλη της Φιλοπτώχου

17η Α΄ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
07.00 – 08.30 μ.μ. : Αλεξίου οσίου του
ανθρώπου του Θεού. Ο εσπερινός μετά
της ιεράς ακολουθίας των Προηγιασμένων

Στις φωτογραφίες, στιγμιότυπα από γυμναστικές ασκήσεις στο γκρουπ
του Salisbury που διοργανώνουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΟΚΝΑ

Δώρων.
19η Α΄ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
07.00 – 08.30 μ.μ. : Χρυσάνθου και
Δαρείας της Αθηναίας. Οι Α΄ Χαιρετισμοί
της Υπεραγίας Θεοτόκου.
20η Α΄ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 08.00
– 10.30 π.μ. : Μνήμη του δια κολλύβων
θαύματος του αγίου μεγαλομάρτυρος
Θεοδώρου του Τήρωνος. Θα τελεσθεί
Ιερόν νεκρώσιμον Τρισάγιον.
21η Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) 07.30 – 11.00 π.μ.
: Ανάμνησις της αναστηλώσεως των
ιερών εικόνων. Θα τελεστεί η λιτάνευση
των ιερών εικόνων κατά την ορθόδοξη
εκκλησιαστική τάξη και παράδοση.
24η Β΄ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
06.30 – 07.30 μ.μ. : Προεόρτια του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο εσπερινός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
25η ΠΕΜΠΤΗ 08.00 – 10.30 π.μ. : Ο
Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου
και Αειπαρθένου Μαρίας. Εθνική εορτή επί
τη επετείω της ελληνικής επαναστάσεως
του 1821. Θα τελεστεί η Δοξολογία σε
όλους του ιερούς ναούς.
26η Β΄ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
0 7 . 0 0 - 0 8 . 3 0 μ . μ . : Σ ύ ν α ξ ι ς το υ
αρχαγγέλου Γαβριήλ. Οι Β΄ Χαιρετισμοί
της Υπεραγίας Θεοτόκου.
28η Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 07.30
– 10.30 π.μ. : Γρηγορίου αρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης του Παλαμά. Στις 11.00
π.μ. ακριβώς άπαντες οι ιερείς θα
ευρίσκονται στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, θα
επακολουθήσει ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ
ΔΟ Ξ ΟΛΟ Γ Ι Α Δ Ι Α Τ Η Ν
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ, επί τη επετείω της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ του 1821, με κατάθεση
στεφάνων στο Ηρώον των πεσόντων και
απαγγελίες ποιημάτων από τους μαθητές
των ελληνικών σχολείων. Από ώρας 11.00
έως 11.45 π.μ.
31η Γ΄ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
07.00- 08.30 μ.μ. : Υπατίου επισκόπου
Γαγγρών. Ο εσπερινός μετά της ιεράς
ακολουθίας των Προηγιασμένων Δώρων.
Κάθε Πέμπτη πρωί από ώρας 10.00 έως
11:00 π.μ. Θεία Λειτουργία στον Ιερόν
Ναό Αγίων Αναργύρων στο Ελληνικό
Γηροκομείο και Γηριατρείο του Ρίντλιτον.
.
AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC
GREEK ORTHODOX CHURCH OF
AMERICA & AUSTRALIA & GREEK
ORTHODOX COMMUNITY OF S.A.
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Ακλόνητη
Οικογένεια
Του Στηβ Θεοφάνους
Ένα μηνιαίο άρθρο
για την Ελληνική οικογένεια που δίνει πρακτικές συμβουλές για
το γάμο, για τις οικογενειακές σχέσεις, και για
την ανατροφή των παιδιών.

Ξέρεις πώς να
ακούς τον άντρα σου
/τη γυναίκα σου όταν
μιλάει;

Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε
κατάλληλες ικανότητες για να ακούμε τον
άντρα μας / τη γυναίκα μας ανάλογα με
το στυλ του /της. Υπάρχουν διαφορετικές
“προσωπικότητες” επικοινωνίας που σε
βοηθάνε να ακούς καλύτερα. Για παράδειγμα
, ίσως ο άνθρωπος που παντρεύτηκες να
διηγείται με λεπτομέρειες. Δε λέει απλά ένα
περιστατικό , αλλά ολόκληρο το γεγονός.
Λεπτομέρειες που φαίνονται περιττές σε
σένα για τον άλλον είναι σημαντικές. Και
νομίζει ότι δεν τον /την ακούς χωρίς τις
λεπτομέρειες. Αν λοιπόν δεν έχεις χρόνο
για λεπτομέρειες , ζήτησε αν μπορείτε να
το συζητήσετε όταν θα έχεις χρόνο να τις
ακούσεις. Και όταν μιλάτε σ’ αυτό το άτομο,
να δίνετε όσες λεπτομέρειες μπορείτε και να
προσπαθείτε να μην εκνευρίζεστε αν ζητάει
περισσότερες.

Μήπως μπορεί να σε βοηθήσει να
καταλάβεις καλύτερα τον άντρα σου
/ τη γυναίκα σου αν καταλάβεις τους
διάφορους τύπους μάθησης;

Η συγγραφέας Cynthia Ulrich Tobias
έγραψε ένα βιβλίο που βοηθάει γονείς και
εκπαιδευτικούς να καταλάβουν τα παιδιά.
Λέγεται Ο Τρόπος Που Μαθαίνουν. Οι
απόψεις της σχετικά με τους τύπους
μάθησης μπορεί να βοηθήσει και τους
συζύγους που προσπαθούν να καταλάβουν
ο ένας τον άλλον καλύτερα. Ο πρώτος
τύπος μάθησης είναι Συγκεκριμένος με
Λογική σειρά. Τα άτομα που ανήκουν στον
τύπο αυτό αγαπούν την οργάνωση και
ακολουθούν μία λογική τάξη. Τους αρέσει
το σύστημα και η ρουτίνα, και παίρνουν το
καθετί κατά γράμμα. Ο δεύτερος τύπος είναι
Συγκεκριμένος αλλά Χωρίς καμία σειρά. Τα
άτομα αυτά λειτουργούν με διορατικότητα
και με το ένστικτο. Δεν τους αρέσουν οι
περιορισμοί και η ρουτίνα.

Μήπως δεν ανταποκρίνεσαι
σωστά στα καθήκοντά σου ως γονέας;

Οι γονείς έχουν την πιο σπουδαία
δουλειά στον κόσμο: να μεγαλώσουν
τα παιδιά τους σωστά. Αλλά για να το
πετύχουν αυτό πρέπει να ξέρουν τι δεν
πρέπει να κάνουν. Γιαυτό παραθέτουμε
μερικούς επικίνδυνους τρόπους που πρέπει
να αποφύγουν οι γονείς. Πρώτα, πρώτα,
μη γίνεσαι “φιλαράκι” γονέας. Αυτού του
τύπου οι γονείς ενδιαφέρονται περισσότερο
να γίνουν ένας φίλος του παιδιού τους
πα ρ ά π ρ ο σ τά τ η ς , π ρ ο μ η θ ε υ τ ή ς κα ι
καθοδηγητής του. Δεύτερον, μην είσαι
γονέας πολυάσχολος που δεν έχει χρόνο
να ασχοληθεί με το παιδί του. Αυτοί οι γονείς
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να πετύχουν
στην καριέρα τους, και δεν τους μένει χρόνος
ή ενέργεια να ασχοληθούν με τη ζωή των
παιδιών τους. Τέλος, μη γίνεσαι γονέας που
θέλει τα παιδιά του να πραγματοποιήσουν
τις φιλοδοξίες του. Αυτού του τύπου οι γονείς
καταπιέζουν τα παιδιά τους να γίνουν τέλεια
και προσπαθούν να ελέγχουν ολοκληρωτικά
τη ζωή τους.

Είσαι οπλισμένος/η και έτοιμος /η
να εξολοθρεύσεις μερικά πράγματα
που καταστρέφουν το γάμο σου;

Μερικά θηρία που επιτίθενται στο
γάμο έρχονται απ’ έξω. Αλλά, τις πιο
πολλές φορές τα θηρία που κυριολεκτικά
σκοτώνουν το γάμο έρχονται μέσα από την
ίδια τη σχέση. Είναι αυτά που τα ονομάζω
“φονείς του γάμου.” Για να σε βοηθήσουμε
να πολεμήσεις αυτούς τους εχθρούς στο
γάμο σου, είναι σημαντικό να μάθεις ποιοι
είναι και μετά να μάθεις πώς να τους
εξοντώσεις. Ο πρώτος φονιάς του γάμου
είναι η σύγκριση. Όταν συγκρίνεις το γάμο
σου με το γάμο κάποιου άλλου ζευγαριού το
μόνο που πετυχαίνεις είναι να δημιουργείς
εξωπραγματικές προσδοκίες για σένα και
για το σύντροφό σου. Κι αν επειδή εξωτερικά
ο γάμος κάποιου άλλου φαίνεται καλός, δε
σημαίνει ότι είναι μια χαρά πίσω από τις
κλειστές πόρτες τους. Ο δεύτερος φονιάς
του γάμου είναι η κακόβουλη κριτική. Μικρές
προσβολές και ταπεινώσεις μετατρέπονται
σε μεγάλα προβλήματα.
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
TEXNOΛΟΓΙΑ

Αφρικανική τεχνολογία μετατρέπει
πλαστικά σκουπίδια σε άφθαρτα τούβλα

Η εταιρεία Gjenge Makers,
με έδρα το Ναϊρόμπι,
αξιοποιεί πλαστικά απορρίμματα που δεν ανακυκλώνονται με συμβατικές
μεθόδους.
«Το προϊόν μας είναι
σχεδόν πέντε με επτά φορές
πιο γερό από το τσιμέντο»
λέει στο Reuters η Νζάμπι
Ματέ, επικεφαλής μιας
κα ι ν οτ ό μ ο υ ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς
ανακύκλωσης πλαστικών
απορριμμάτων στην Κένυα.
Ως επίδειξη, η μηχανικός
ρίχνει με δύναμη ένα από
τα πλαστικά τούβλα που
παράγει το εργοστάσιό της
πάνω σε ένα μονοπάτι που
έχει επιστρωθεί με το νέο
υλικό. Το τούβλο σκάει με
ένα δυνατό «μπαμ» αλλά δεν
ραγίζει.
Η εταιρεία Gjenge
Makers της Ματέ, με έδρα το
Ναϊρόμπι, αξιοποιεί πλαστικά
απορρίμματα που δεν ανακυκλώνονται με συμβατικές
μεθόδους. Το εργοστάσιο
προμηθεύεται δωρεάν πρώτη
ύλη από εργοστάσια συσκευασίες και πληρώνει άλλες
εγκαταστάσεις ανακύ-κλωσης
για το κατά τα άλλα άχρηστο
υλικό τους.
Το εργοστάσιο παραγάγει
1.500 τούβλα την ημέρα από
ένα συνδυασμό διαφορετικών
πλαστικών: πολυαιθυλένιο
που χρησιμοποιείται σε μπουκάλια για γάλα και σαμπουάν,
π ο λυ α ι θ υ λ έ ν ι ο χα μ η λ ή ς
πυκνότητας από σακούλες
και συσκευασίες, και πολυ-

Η Ματέ σχεδίασε μόνη της τα μηχανήματα του εργοστασίου
προπυλένιο από λεκάνες και
καπάκια συσκευασιών.
Το μόνο πλαστικό που
θεωρείται ακατάλληλο για
τούβλα είναι το τερεφθαλικό
πολυαιθυλένιο, περισσότερο
γνωστό ως PET, το οποίο
χ ρ η σ ι μ οπο ι ε ί τα ι ε υ ρ έ ω ς
σε πλαστικά μπουκάλια και
συνθετικά υφάσματα.
Τα πλαστικά σκουπίδια
τεμαχίζονται, αναμειγνύονται
με άμμο, θερμαίνονται και
σ υ μ π ι έ ζο ν τα ι σ ε μ ο ρ φ ή
τούβλων, τα οποία πωλούνται
σε ένα εύρος τιμών ανάλογα
με το πάχος και το χρώμα.
Το γκρι τούβλο της εταιρείας
τιμάται 850 σελίνια Κένιας
(6,4 ευρώ) ανά τετραγωνικό
μέτρο.
Η Ματέ, η οποία σχεδίασε
μόνη της τα μηχανήματα

του εργοστασίου, λέει στο
α μ ε ρ ι κα ν ι κό π ρ α κ το ρ ε ί ο
ότι από την ίδρυση της
επιχείρησής της το 2017
έχει ανακυκλώσει 20 τόνους
πλαστικών απορριμμάτων.
Η εφευρετική επιχειρηματίας λέει ότι αποφάσισε να
ανοίξει τη δική της επιχείρηση
επειδή είχε εξαντλήσει την
υπομονή της με την αδυναμία
της κενυατικής κυβέρνησης
να αντιμετωπίσει τη μάστιγα
των πλαστικών σκουπιδιών.
«Είχα κουραστεί να μένω
στο περιθώριο» είπε.
Σχεδιάζει τώρα μια δεύτερη μονάδα που θα τριπλασιάσει την παραγωγή και θα
της επιτρέψει να αποσβέσει
την επένδυσή της μέχρι το
τέλος του έτους.

Πόσο αντέχουν οι μπαταρίες των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων;

Η τεχνολογία προχώρησε,
η χωρητικότητα μεγάλωσε
κ α ι η δ ι ά ρ κ ε ι α ζω ή ς
πολλαπλασιάστηκε.
Πριν χρόνια, όταν οι
μπαταρίες λιθίου μπήκαν
στη ζωή μας μέσω των
κινητών τηλεφώνων, διαπιστώναμε συχνά ότι είναι
ευαίσθητες και ευάλωτες,
με την απώλεια ενέργειας
να αποτελεί συνηθισμένο
φαινόμενο. Από τότε τα
πράγματα άλλαξαν, η
τεχνολογία προχώρησε, η
χωρητικότητα μεγάλωσε
και η διάρκεια ζωής πολλαπλασιάστηκε. Σήμερα,
μία μπαταρία λιθίου χάνει
ελάχιστο μέρος της χωρητικότητάς της κάθε φορά που
φορτίζεται.
Αυτό συμβαίνει και με τις
μπαταρία των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων. Τα στοιχεία
που έχουν στη διάθεσή
τους αυτοκινητοβιομηχανίες
αναφέρουν ότι οι μπαταρίες
ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου
χάνει κατά μέσο όρο το 2%2,5% της χωρητικότητάς τους
κάθε χρόνο. Αυτό -πρακτικάσημαίνει ότι στα πέντε χρόνια
λειτουργίας η μπαταρία
ενός αυτοκινήτου θα χάσει
από 10% έως 12,5% της
χωρητικότητάς της. Έτσι,
μετά από πέντε χρόνια, όταν
η αρχική αυτονομία είναι 450
χιλιόμετρα, αυτή θα πέσει

στα 393 έως 405 χιλιόμετρα.
Οι περισσότερες εταιρείες
που διατηρούν στόλους
οχημάτων αντικαθιστούν
τις μπαταρίες μετά από
περίπου 150.000-160.000
χιλιόμετρα ή μέσα σε
8 χρόνια, που για τις
περισσότερες εταιρείες ισχύει
η εγγύηση. Σημειώνεται η
περίπτωση ενός Tesla Model
X από την Καλιφόρνια, που
έχασε περίπου το 23%
της αυτονομίας του μετά
από 530.000 χιλιόμετρα,
ενώ τα Tesla δείχνουν να
χάνουν περίπου το 10% της
αυτονομίας τους μετά από
250.000 χιλιόμετρα.
Ωστόσο, πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο για
να χάσει μέρος της χωρητικότητάς της μία μπαταρία
ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Ο σημαντικότερος είναι το
περιβάλλον, το μοντέλο και
ο τρόπος επαναφόρτισης.
Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία που ασχολ ε ί τα ι μ ε λο γ ι σ μ ι κά κα ι
δραστηριοποιείται στον
χώρο, την Geotab, οι μπαταρίες χάνουν περίπου το
2,3% της χωρητικότητάς τους
ετησίως. Μετά από έρευνες
διαπιστώθηκε ότι η απώλεια
δεν είναι γραμμική. Τα πρώτα
3 ή 4 χρόνια η απώλεια
είναι σταθερά χαμηλή και
στη συνέχεια επιταχύνεται

FRANCESCA GERMANIS

Communication Designer

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

με γοργό ρυθμό. Σημαντικό
ρόλο παίζει το μοντέλο,
καθώς διαπιστώθηκε ότι ένα
Nissan Leaf πρώτης γενιάς
σημείωσε μείωση 11,6%
σε τρία χρόνια, έναντι μόνο
5,7% για το Tesla Model
S. Σε αυτήν την εξίσωση
σ η μ α ν τ ι κ ό ρ όλο έ πα ι ξ ε
το σ ύ σ τ η μ α ψ ύ ξ η ς τ η ς
μπαταρίας, καθώς η Tesla
διαθέτει υγρόψυκτο σύστημα.
Ένας άλλος παράγοντας
είναι η χρήση ταχυφορτιστών.
Χρησιμοποιώντας τη
γρήγορη φόρτιση συνεχούς
ρεύματος περισσότερο
από τρεις φορές τον μήνα,
η μπαταρία αντιμετωπίζει
α πώλ ε ι α χω ρ η τ ι κότ η τα ς
πέντε φορές μεγαλύτερη,
ενώ εάν επιλέγεται η φόρτιση
με χαμηλή ροή τότε μία
μπαταρία χάνει λιγότερο από
2% σε πέντε χρόνια.
Επίσης, σε θερμά μέρη
με θερμοκρασίες άνω των
27 βαθμών Κελσίου, όπως
στην Ελλάδα, η απώλεια της
χωρητικότητας είναι πέντε
φορές μεγαλύτερη από την
κανονική. Τέλος, οι έρευνες
έδειξαν ότι τα οχήματα
που έκαναν λιγότερο από
8.000 χιλιόμετρα τον χρόνο
είχαν μικρότερη απώλεια
χωρητικότητας από αυτά
που υπερβαίνουν τα 25.000
χιλιόμετρα ετησίως.

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

Καταργείται η χρήση
τους στο Δημόσιο

Σε εφαρμογή μπήκε στην Ελλάδα από
1η Φεβρουαρίου 2021, η κατάργηση των
πλαστικών μιας χρήσης στο Δημόσιο.
Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει ο νόμος
4736/2020 –ο νόμος για τη κατάργηση των
πλαστικών μιας χρήσης που ψηφίστηκε
στη Βουλή τον Οκτώβριο– όλοι οι φορείς
του δημοσίου (φορείς Γενικής Κυβέρνησης)
έχουν την υποχρέωση να σταματήσουν να
προμηθεύονται 10 συγκεκριμένες κατηγορίες
πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης.
Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα
για την κατάργηση των πλαστικών μιας
χρήσης στην Ελλάδα, που προβλέπεται
να εφαρμοστεί από την 3η Ιουλίου 2021.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη δημόσια
τηλεόραση, από την 1η Φεβρουαρίου 2021
το δημόσιο δεν μπορεί να προμηθεύεται:

Τα είδη

Πλαστικά μαχαιροπίρουνα (πιρούνια,
κουτάλια, μαχαίρια, ξυλάκια φαγητού),
πλαστικά πιάτα, πλαστικά καλαμάκια,
πλαστικούς αναδευτήρες ποτών, πλαστικές
μπατονέτες, πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών (όχι τα μπαλόνια), περιέκτες τροφίμων
κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), περιέκτες ποτών
από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως
φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και τα
καλύμματά τους, κυπελάκια για ποτά από
διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ),
καθώς και τα καπάκια και καλύμματά τους.
Επιπλέον, όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική
ύλη (όπως σακούλες και περιέκτες τροφίμων
από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη). Η
απαγόρευση των παραπάνω προϊόντων δεν
αφορά δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες η
διαδικασία ανάθεσης έχει ξεκινήσει πριν την
1η Φεβρουαρίου 2021.
Να σημειώσουμε ότι παρόμοιο μέτρο θα
εφαρμοστεί από τον ερχόμενο Μάρτιο και
στη Νότια Αυστραλία, με την κατάργηση των
πλαστικών μιας χρήσης.

Καρχαρίες και
σαλάχια κολυμπούν
προς την εξαφάνιση

Ο αριθμός των καρχαριών και των
σαλαχιών στους ωκεανούς του πλανήτη
έχει μειωθεί κατά 71% από το 1970 μέχρι
σήμερα, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις των
επιστημόνων. Περισσότερα από τα τρία
τέταρτα αυτών των ωκεάνιων ειδών, ιδίως
τα μεγαλύτερα σε μέγεθος, απειλούνται
-πλέον- με εξαφάνιση, έναντι μόνο του ενός
τρίτου το 1980, κυρίως εξαιτίας της αλιείας.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον
Ινδικό Ωκεανό.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Νέιθαν
Πακουρό του καναδικού Πανεπιστημίου
Σάιμον Φρέιζερ, οι οποίοι παρουσιάζουν
στο περιοδικό Nature, προχώρησαν σε
εκτιμήσεις για τους πληθυσμούς 18 ειδών
καρχαριών και σαλαχιών, καθώς και για τον
κίνδυνο εξαφάνισης 31 ειδών. Εκτιμούν ότι
24 από τα 31 είδη απειλούνται, ενώ τρία
είδη καρχαριών (μεταξύ των οποίων ο
μεγάλος σφυροκέφαλος) έχουν μειωθεί πια
τόσο πολύ, που βρίσκονται στο «κόκκινο»,
δηλαδή σε απολύτως κρίσιμη κατάσταση για
εξαφάνιση.
Οι επιστήμονες, οι οποίοι εστίασαν
στους καρχαρίες και τα σαλάχια που ζουν
περισσότερο στις ανοιχτές θάλασσες
παρά στα παράκτια ύδατα, αποδίδουν τη
σταδιακή μείωση των πληθυσμών στις
ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις που δέχονται
από την αλιεία και οι οποίες εκτιμάται ότι
έχουν αυξηθεί κατά 18 φορές από το 1970
έως σήμερα.
Γι’ αυτό, τονίζουν την ανάγκη άμεσης
δράσης πριν καταρρεύσουν πλήρως οι
αριθμοί των καρχαριών και σαλαχιών. Ιδίως
εισηγούνται στις κυβερνήσεις να θέσουν
όρια στην αλίευσή τους, ώστε να δώσουν
χρόνο για να αυξηθούν οι αριθμοί τους μέσω
αναπαραγωγής.
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Θέματα Υγείας

Κορονοϊός: Πόσο διαρκεί η
ανοσία μετά την ανάρρωση

Οι ερευνητές βρήκαν γενικά ότι
οι ανοσολογικές αντιδράσεις στην
πλειονότητα των ατόμων που
μελετήθηκαν ήταν ανθεκτικές στο
πέρασμα του χρόνου.
Μ ε τά τ η α ν ά ρ ρ ω σ η α π ό
τη λοίμωξη από έναν ιό, το
ανοσοποιητικό σύστημα διατηρεί
«μνήμη» του ιού αυτού, δηλαδή
διαθέτει μηχανισμούς και
ειδικά κύτταρα που θυμούνται
την αρχική επαφή με τον
εισβολέα. Τα κύτταρα αυτά
το υ α ν ο σ οπο ι η τ ι κο ύ κα ι τα
αντισώματα (οι ειδικές δηλαδή
πρωτεΐνες του ανοσοποιητικού
που κυκλοφορούν στο αίμα και
άλλα υγρά του οργανισμού),
μπορούν να αναγνωρίσουν και
να σκοτώσουν το παθογόνο εάν
το συναντήσουν ξανά. Με τον
μηχανισμό αυτό προστατευόμαστε από πολλές ασθένειες
ή έστω μειώνεται η βαρύτητα
της νόσου αν δεν μπορεί να
παρέχεται απόλυτη προστασία.
Τα δ ε δ ο μ έ ν α σ χ ε τ ι κά μ ε
τη διάρκεια της ανοσολογικής
μνήμης έναντι του SARS-CoV-2
συνοψίζουν οι Καθηγητές της
Θεραπευτικής Κλινικής της
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ευάγγελος Τέρπος,
Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος
Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ
Αυτή η μακροχρόνια ανοσολογική προστασία εμπλέκει
διάφορα σκέλη του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο
είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Έτσι,
περιλαμβάνει τα αντισώματα
αλλά και διαφορετικούς τύπους
Τ-λεμφοκυττάρων που βοηθούν
στην αναγνώριση και την εξόντωση παθογόνων. Από την άλλη τα
Β λεμφοκύτταρα είναι αυτά που
δημιουργούν και παράγουν νέα
αντισώματα όταν τα χρειάζονται το
ανοσοποιητικό.
Όλα αυτά τα συνεργαζόμενα
τμήματα του ανοσοποιητικού
συστήματος έχει βρεθεί ότι έχουν
ουσιαστικό ρόλο και σε άτομα
που αναρρώνουν από τον SARSCoV-2. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες
αυτής της ανοσολογικής απόκρισης καθώς και πόσο διαρκεί
η ανοσία μετά τη αρχική λοίμωξη είναι μάλλον ασαφείς. Επιπλέον υπάρχουν διάσπαρτες αναφορές για επαναμόλυνση με
τον SARS-CoV-2 που έχουν
προκαλέσει εύλογες ανησυχίες
ότι η ανοσολογική απόκριση
στον ιό μπορεί να μην έχει μακρά
διάρκεια.
Για την καλύτερη κατανόηση
της ανοσολογικής μνήμης έναντι
του SARS-CoV-2, ερευνητές
από την La Jolla των ΗΠΑ,
ανέλυσαν πολλαπλά σκέλη του
ανοσοποιητικού , που περιλάμβαναν ειδικά κύτταρα και αντισώματα σε 254 δείγματα από
188 περιπτώσεις (80 άντρες,
108 γυναίκες) COVID-19. Οι

περισσότεροι είχαν ήπια νόσο,
μόνο 7% χρειάστηκε νοσηλεία.
Στα δείγματα συμπεριλαμβάνονταν και 43 δείγματα που
λήφθηκαν σε χρονική απόσταση
τουλάχιστον ≥ 6 μήνων μετά
την αρχική λοίμωξη από τον
ιό. Ο χρόνος από τη μόλυνση
κυμάνθηκε από έξι ημέρες μετά
την έναρξη των συμπτωμάτων
έως οκτώ μήνες αργότερα.
Περίπου 50 άτομα παρείχαν
δείγματα αίματος περισσότερες
από μία φορές μετά τη αρχική
λοίμωξη.
Οι ερευνητές βρήκαν γενικά
ότι οι ανοσολογικές αντιδράσεις
στην πλειονότητα των ατόμων
που μελετήθηκαν ήταν ανθεκτικές
σ το π έ ρ α σ μ α το υ χ ρ ό ν ο υ .
Αντισώματα ενάντια στην ακίδα
πρωτεΐνη του SARS-CoV-2,
την οποία χρησιμοποιεί ο ιός
για να εισέλθει στα κύτταρα,
βρέθηκαν στο 98% των συμμετεχόντων ένα μήνα μετά την
έναρξη των συμπτωμάτων. Όπως
παρατηρήθηκε και σε προηγούμενες μελέτες, ο αριθμός των
αντισωμάτων κυμάνθηκε ευρέως
μεταξύ ατόμων. Όμως, είναι
πολύ σημαντικό ότι τα επίπεδα
της ανοσοσφαιρίνης IgG έναντι
της πρωτεΐνης-ακίδας παρέμεναν
σχετικά σταθερά για τουλάχιστον
6 ή και περισσότερους μήνες
και άρχισαν μα εμφανίζουν μια
μικρή σχετικά μείωση μετά σε 6
έως 8 μήνες από τη μόλυνση.
Επιπλέον 88% των ατόμων
ε ί χα ν α ν ι χ ν ε ύ σ ι μ α ε π ί π ε δ α
αντισωμάτων στους 6-8 μήνες.
Τα Β λεμφοκύτταρα μνήμης
για την πρωτεΐνη ακίδα (αυτά που
«θυμούνται» και αναλαμβάνουν
την άμεση παραγωγή αντισωμάτων αν ξαναέλθουν σε επαφή
με την πρωτεΐνη ακίδα) αυξάνονταν με την πάροδο του χρόνου,
και οι περισσότεροι είχαν περισσότερα Β λεμφοκύτταρα μνήμης
έξι μήνες μετά την έναρξη των
συμπτωμάτων από ότι ένα μήνα
μετά. Αν και ο αριθμός αυτών
των κυττάρων φάνηκε να φτάνει
σε ένα πλατό μετά από μερικούς
μήνες, τα επίπεδα τους δεν
μειώθηκαν κατά την περίοδο που
μελετήθηκε, ούτε μάλιστα φάνηκε

να υπάρχει κάποια τάση μείωσης.
Τα CD4 +T λεμφοκύτταρα και
τα CD8+Τ λεμφοκύτταρα που
ήταν ειδικά για το SARS-CoV-2
παρέμειναν επίσης σε υψηλά
επίπεδα μετά τη μόλυνση αν και
μειώθηκαν σταδιακά με χρόνο
ημιζωής περίπου 3-5 μήνες.
Έξι μήνες μετά την έναρξη των
συμπτωμάτων, το 92% των
συμμετεχόντων είχαν CD4 +T
λεμφοκύτταρα που αναγνώριζαν
τον ιό. Αυτά τα κύτταρα βοηθούν
στον συντονισμό της ανοσολογικής απόκρισης. Επίσης
περίπου οι μισοί συμμετέχοντες
είχαν CD8+Τ λεμφοκύτταρα, τα
οποία σκοτώνουν τα κύτταρα
που έχουν μολυνθεί από τον
ιό. Από την μελέτη της κινητικής των αντισώματων, των
Β λ ε μ φ ο κ ύ τ τα ρ ω ν μ ν ή μ η ς ,
των CD4+ και των CD8+
Τ-λεμφοκύτταρων, οι ερευνητές
παρατήρησαν ότι κάθε σκέλος
της ανοσολογικής μνήμης έναντι
του SARS-CoV-2 παρου-σίασε
ξεχωριστή κινητική. Όπως
με τα αντισώματα, ο αριθμός
διαφορετικών τύπων ανοσοκυττάρων κυμαινόταν σημαντικά
μεταξύ των ατόμων. Ούτε το
φύλο, ούτε οι διαφορές στη
βαρύτητα της νόσου εξηγούν
αυτές τις διαφορές μεταξύ των
ατόμων, όσον αφορά τα επίπεδα των αντισωμάτων ή τους
αριθμούς των ειδικών κυττάρων.
Ωστόσο, σε 95% των ατόμων
της μελέτης τουλάχιστον 3 στα 5
βασικά σκέλη του ανοσοποιητικού
συστήματος θα μπορούσαν να
αναγνωρίσουν τον SARS-CoV-2
έως και 8 μήνες μετά τη αρχική
μόλυνση. Έτσι οι ερευνητές είναι
αισιόδοξοι ότι ένα παρόμοιο
μοτίβο ανταποκρίσεων που
θα διαρκεί στον χρόνο μπορεί
επίσης να προκύψει μετά τον
εμβολιασμό.
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε εν
μέρει από το Εθνικό Ινστιτούτο
Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων του NIH (NIAID) και το
Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου
(NCI) και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του
2021, στο περιοδικό Science.

Η κατανάλωση τηγανητών αυξάνει τον
κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό

Οι άνθρωποι που τρώνε
πολλά τηγανητά φαγητά (πατάτες,
ψάρια, σνακ κ.α.), αντιμετωπίζουν
αυξημένο κίνδυνο για σοβαρό
καρδιαγγειακό επεισόδιο, όπως
έμφραγμα ή εγκεφαλικό.
Οι άνθρωποι που τρώνε
πολλά τηγανητά φαγητά (πατάτες,
ψάρια, σνακ κ.α.), αντιμετωπίζουν
αυξημένο κίνδυνο για σοβαρό
καρδιαγγειακό επεισόδιο, όπως
έμφραγμα ή εγκεφαλικό, σύμφωνα
με μια νέα διεθνή επιστημονική
έρευνα, ενώ μάλιστα, όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση, τόσο
αυξάνεται και ο κίνδυνος κάποιου
επεισοδίου.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
την επιδημιολόγο δρ. Φουλάν Χου
του Κέντρου Επιστημών Υγείας
του κινεζικού Πανεπιστημίου της
Σεντσέν, που έκαναν τη σχετική

δημοσίευση στο καρδιολογικό
περιοδικό «Heart», ανέλυσαν
στοιχεία από 17 έρευνες έως
το 2020, οι οποίες αφορούσαν
συνολικά σχεδόν 563.500 ανθρώπ ο υ ς , σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς ε ί χα ν
παρουσιασθεί 36.726 εμφράγματα
ή εγκεφαλικά, καθώς και από μια
δεύτερη ομάδα έξι μελετών που
αφορούσαν συνολικά 755.000
άτομα και σχεδόν 86.000 θανάτους
σε βάθος δεκαετίας, εστιάζοντας στη
σχέση ανάμεσα στα τηγανητά και
στους καρδιαγγειακούς θανάτους.
Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση
με όσους τρώνε τα λιγότερα
τηγανητά μέσα στην εβδομάδα,
όσοι τρώνε τα περισσότερα, έχουν
κατά μέσο όρο 28% μεγαλύτερο
κίνδυνο σοβαρού καρδιαγγειακού
περιστατικού (εμφράγματος ή
εγκεφαλικού), 22% μεγαλύτερο

κίνδυνο για στεφανιαία νόσο και
37% για καρδιακή ανεπάρκεια. Ο
κίνδυνος για έμφραγμα/εγκεφαλικό,
στεφανιαία νόσο και καρδιακή
ανεπάρκεια αυξάνεται κατά 3%, 2%
και 12% αντίστοιχα για κάθε έξτρα
114 γραμμάρια τηγανητού φαγητού
την εβδομάδα.
Οι ερευνητές ανέφεραν ότι
τα τηγανητά περιέχουν λιπαρά
και γεννούν επιβλαβή «τρανς»
λιπαρά οξέα από το τηγάνισμα
με υδρογονωμένα φυτικά έλαια.
Επίσης το τηγάνισμα αυξάνει την
παραγωγή χημικών υποπροϊόντων
που εμπλέκονται στις διαδικασίες
φλεγμονής στο σώμα.
Επίσης, ορισμένα φαγητά,
όπως το τηγανητό κοτόπουλο και
οι τηγανητές πατάτες, συνήθως
επιβαρύνουν επιπρόσθετα την υγεία
λόγω του αλατιού τους.
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Έρευνα : Τα φυτά στο σπίτι βελτιώνουν
την ψυχική κατάσταση των ανθρώπων
στη διάρκεια του lockdown

Τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων
(74%) στην έρευνα δήλωσαν ότι τα φυτά
στο σπίτι τους βοήθησαν να νιώσουν
καλύτερα, όσο καιρό ήταν περιορισμένοι
και δεν μπορούσαν να βγουν έξω
ελεύθερα για να πάνε σε ανοικτούς
χώρους και στη φύση
Η ύπαρξη φυτών στο σπίτι έχει πολύ
θετική επίδραση στην ψυχολογία των
ανθρώπων στη διάρκεια του lockdown
λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με μία
διεθνή έρευνα από Έλληνες και ξένους
ερευνητές.
Η έρευνα από επιστήμονες στην
Ελλάδα (Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο Κρήτης), την Ισπανία
(Πανεπιστήμιο Σεβίλλης), την Ιταλία
(Πανεπιστήμιο Γένοβας) και τη
Βραζιλία (Ομοσπονδιακό Επαρχιακό
Πανεπιστήμιο Περναμπούκο), η οποία
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Urban
Forestry and Urban Greening»,
συμπεριέλαβε 4.205 ανθρώπους σε
46 χώρες κατά το πρώτο πανδημικό
κύμα της άνοιξης. Από ελληνικής
πλευράς συμμετείχαν η Μαρία Καλτσίδη
(Πανεπιστήμιο Σεβίλλης), καθώς και ο
Παναγιώτης Νεκτάριος και ο Γιώργος
Μαρκάκης (από το Ελληνικό Μεσογειακό

Πανεπιστήμιο Κρήτης).
Τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων
(74%) δήλωσαν ότι τα φυτά στο σπίτι
τους βοήθησαν να νιώσουν καλύτερα,
όσο καιρό ήταν περιορισμένοι και δεν
μπορούσαν να βγουν έξω ελεύθερα
για να πάνε σε ανοικτούς χώρους και
στη φύση. Περισσότεροι από τους
μισούς (56%) ανέφεραν ότι αυτήν τη
δύσκολη περίοδο θα ήθελαν να έχουν
περισσότερα φυτά γύρω τους, τόσο
μέσα στο σπίτι τους όσο και έξω από
αυτό. Επιπλέον, όσοι δεν είχαν καθόλου
φυτά στο σπίτι τους ήταν πιθανότερο
να βιώσουν διάφορα αρνητικά
συναισθήματα εν μέσω lockdown, ιδίως
όσοι νέοι και γυναίκες ζούσαν σε μικρά
και χωρίς πολύ φως σπίτια.
Οι μισοί (52%) ανέφεραν ότι στη
διάρκεια του lockdown αφιέρωναν
περισσότερο χρόνο στη φροντίδα των
φυτών τους, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις
(63%) δήλωσαν ότι θα συνέχιζαν να το
κάνουν και μετά τα περιοριστικά μέτρα.
Τελικά, το 40% εκδήλωσαν πρόθεση να
αποκτήσουν περισσότερα φυτά στο σπίτι
τους στο μέλλον. Να και κάτι καλό που
φαίνεται να προκύπτει από τον κορονοϊό!
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εμβολιασμός: Πόσο τον επηρεάζουν
οι μεταλλάξεις της Covid και γιατί
είναι επιτακτική η δεύτερη δόση

Στην νέα απειλή που εγείρουν τα
μεταλλαγμένα στελέχη του κοροναϊού,
την ώρα που η διαδικασία του εμβολιασμού βρίσκεται σε εξέλιξη σε παγκόσμιο
επίπεδο, επικεντρώνονται οι έρευνες της
διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.
Το βασικό ερώτημα που τίθεται το
2021 είναι εάν αυτά τα νέα στελέχη θα
είναι ικανά να δραπετεύσουν την ανοσία
που προκαλείται από τα εμβόλια.
Όπως αναφέρεται σε επιστημονική
δημοσίευση που έγινε στο έγκριτο
περιοδικό JAMA, η προστασία που
προσδίδουν τα εμβόλια έναντι της
λοίμωξης COVID-19 διαμεσολαβείται
κυρίως από εξουδετερωτικά αντισώματα
που στρέφονται ενάντια στην πρωτεΐνη
S τ ο υ S A R S - C o V- 2 , τ η ν ο πο ί α
χρησιμοποιεί ο ιός για να εισβάλλει στα
ανθρώπινα κύτταρα.
Θεωρητικά, η αποτελεσματικότητα
των εμβολίων μπορεί να επηρεαστεί
από νέα στελέχη του ιού που μπορεί να
δημιουργούνται όταν υπάρχει εξελικτική
πίεση στον ιό από αντισώματα που
περιορίζουν αλλά δεν εξαλείφουν την ιική
αναπαραγωγή. Υπό τέτοιες συνθήκες,
ο ιός μπορεί να βρει τρόπους να
διαφύγει από την ανοσιακή απάντηση
και να μπορεί να αναπαράγεται εκ νέου
αποτελεσματικά.
Αυτή ακριβώς η πιθανότητα είναι ένας
βασικός λόγος για να μην καθυστερεί
η χορήγηση της δεύτερης δόσης του
εμβολίου. Η εξελικτική βιολογία του ιού
αποτελεί πραγματικότητα ήδη από τα
πρώτα στάδια της πανδημίας.
Η πρώτη βασική επικράτηση ενός
νέου στελέχους του SARS-CoV-2
διαπιστώθηκε το Μάρτιο-Απρίλιο 2020
όταν το αρχικό στέλεχος αντικαταστάθηκε
από το νέο στέλεχος D614G.
Τον Αύγουστο 2020 ένα νέο στέλεχος,
το Β.1.1.7, άρχισε να διαδίδεται στο
Ηνωμένο Βασίλειο και αποτέλεσε το
βασικό στέλεχος των κρουσμάτων
COVID-19 από το Νοέμβριο 2020 έως
τον Ιανουάριο 2021.
Ένα άλλο σημαντικό στέλεχος
που αναγνωρίστηκε πρόσφατα στη
Νότια Αφρική αλλά και στη Βραζιλία
είναι το B.1.351, το οποίο φέρει
μεταλλάξεις που βρίσκονται πλησίον
ή και εντός της περιοχής σύνδεσης
των εξουδετερωτικών αντισωμάτων
σ τ η ν π ρ ωτ ε ΐ ν η S κ α ι π ρ ο κ α λ ε ί
ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των εμβολίων, που
μένει να αποδειχθεί.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
ανωτέρω, οι συγγραφείς προτείνουν έξι
βήματα που πρέπει να ληφθούν.
Είναι θεμελιώδους σημασίας να
απομονώνονται και να χαρακτηρίζονται
πλήρως οι ιοί SARS-CoV-2 από όλα
τα άτομα που νοσηλεύονται λόγω
COVID-19 αλλά έχουν εμβολιαστεί
προηγουμένως έναντι του SARS-CoV-2.

Μόνο έτσι θα ανιχνευτούν νέα στελέχη
με ανθεκτικότητα στην ανοσία που
προκαλείται από τον εμβολιασμό.
Δεύτερον, είναι αναγκαία διεθνής
συνεργασία ώστε να οργανωθεί και
να εφαρμοστεί σε διεθνές επίπεδο ένα
ενεργό σύστημα αλληλούχησης των
γονιδιωμάτων του ιού και σύστημα
επιτήρησης ώστε να υπάρχει ιχνηλάτηση
των νέων στελεχών.
Τρίτον, κρίνεται σκόπιμο να
δημιουργηθούν τράπεζες βιολογικού
υλικού με ορούς εμβολιασθέντων
έναντι του SARS-CoV-2. Με αυτό τον
τρόπο, θα μπορεί να διερευνηθεί η
αποτελεσματικότητα της ανοσοποίησης
έναντι νέων αναδυόμενων στελεχών.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να
μειωθεί η παγκόσμια εξάπλωση νέων
στελεχών όπως του N501Y.V2 και
του σχετιζόμενου στελέχους που έχει
εντοπιστεί στη Βραζιλία.
Πέμπτον, ο σχεδιασμός των εμβολίων που βασίζονται στην τεχνολογία
του mRNA και σε αδενοιό μπορεί να
προσαρμοστεί ώστε να ληφθούν υπόψη
και οι σημαντικότερες μεταλλαγές των
νέων αναδυόμενων στελεχών.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα νέα
στελέχη δεν μεταδίδονται σε μεγαλύτερο
βαθμό με αερόλυμα συγκριτικά με τα
προηγούμενα στελέχη που είχαν
εντοπιστεί το 2020. Επομένως, η χρήση
μασκών, η τήρηση των σωματικών
αποστάσεων και τα υπόλοιπα μέτρα
αποτροπής της μετάδοσης μπορούν
να προτρέψουν την εξάπλωση της
πανδημίας COVID-19.
Τα παραπάνω δεδομένα συνόψισαν
οι γιατροί της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ Θ. Ψαλτοπούλου, Γ. Ντάνασης,
Μ. Γαβριατοπούλου και ο πρύτανης Θ.
Δημόπουλος.

Σπορ

Παροικιακό Βήμα

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ

Η ανθρώπινη ζωή θυσία
στο βωμό του χρήματος
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-1
Στο 1 - 1 έ μ ε ι ν α ν Α Ε Κ κα ι
Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της
24ης αγωνιστικής της Super
League. Για τους «Πράσινους» το
σκορ άνοιξε στο 58’ ο Βέλεθ, για να
ισοφαρίσει ο Γκαρσία στο 73’.
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε έτσι
να πλησιάσει τον δεύτερο στην
βαθμολογία Άρη, που επικράτησε με 3-0 του Ατρόμητου στο
«Κλεάνθης Βικελίδης», κι επέστρεψε στη δεύτερη θέση της
βαθμολογίας, μετά την ήττα του
ΠΑΟΚ στην Τρίπολη.

ΠΑΟΚ - Αστέρας

θνησιμότητας μεταξύ τον κατά
κανόνα νέων εργατών.
Πίσω από τις στατιστικές
κρύβονται αμέτρητες ιστορίες
ο ι κο γ ε ν ε ι ώ ν πο υ έ χα σ α ν έ ν α
δικό τους, χωρίς να έχουν καν
ενημερωθεί για τις ακριβείς
συνθήκες θανάτου του αγαπημένου
τους προσώπου.
Ο Γκαλ Σινχ Ράι από το Νεπάλ
κατέβαλε σχεδόν 1.000 στερλίνες
σε εταιρεία εύρεσης εργασίας για τη
δουλειά που βρήκε ως καθαριστής
σε ένα camp εργατών που
εργάζονταν στα έργα για ένα στάδιο.
Μέσα σε μια βδομάδα από την
άφιξή του στη χώρα, αυτοκτόνησε.
Ένας άλλος εργάτης, ο Μοχάμεντ
Σαχίντ Μιάχ από το Μπαγκλαντές,
πέθανε από ηλεκτροπληξία στον
κοιτώνα του στις εργατικές κατοικίες,
εξαιτίας νερού που έπεσε επάνω σε
γυμνά καλώδια.
Οι φρικιαστικοί αριθμοί των
νεκρών του Κατάρ αποκαλύπτονται
σε επίσημα στοιχεία που
καταγράφουν αιτίες θανάτου: Πολλαπλά τραύματα από πτώση από
μεγάλο ύψος. Ασφυξία εξαιτίας
απαγχονισμού. Αδιευκρίνιστα αίτια
θανάτου εξαιτίας της προχωρημένης
σήψης.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση
το υ G u a r d i a n , η ο ρ γ α ν ωτ ι κ ή
επιτροπή του Μουντιάλ, δήλωσε ότι
αμφισβητούμε τις ανακρίβειες γύρω
από τον αριθμό των εργατών που
έχουν χάσει τη ζωή τους σε χώρους
εργασίας».
Σε ανακοίνωση του, εκπρόσωπος της FIFA, της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου,
ισχυρίστηκε ότι η συχνότητα των
ατυχημάτων σε εργοτάξια του
Μουντιάλ είναι περιορισμένη
σε σύγκριση με άλλα μεγάλα
κατασκευαστικά προγράμματα σε
όλο τον κόσμο». Διερωτόμαστε
πόσοι πρέπει ακόμη να πεθάνουν
στο Κατάρ για να παραδεχτούν ότι
συντελείται ένα μαζικό έγκλημα
στο βωμό του μουντιάλ και του
χρήματος.

ΑΕΛ – Παναιτωλικός

Με ένα εκπληκτικό γκολ του Δ.
Πινακά η ΑΕΛ πήρε προβάδισμα
κόντρα στον Παναιτωλικό λίγο πριν
το τέλος του Α’ ημιχρόνου.
Ο νεαρός άσος της Λάρισας
έπιασε ένα τρομερό σουτ έξω από
την περιοχή κι έστειλε την μπάλα
στα δίχτυα για το 1-0 στο 37′.

Λαμία και ΠΑΣ Γιάννινα

Ο Ολυμπιακός μπροστά με 11 βαθμούς
Λαμία και ΠΑΣ Γιάννινα έμειναν
στο 0-0 στο «Αθανάσιος Διάκος»,
με τους γηπεδούχους να’ χουν
ευκαιρίες Η Λαμία διατηρήθηκε
στην 12η θέση της βαθμολογίας,
έχοντας πλέον 19 βαθμούς, ενώ ο
ΠΑΣ έμεινε 10ος με 25 πόντους.
Το ενθαρρυντικό για τη Λαμία
είναι πως ο Παναιτωλικός ηττήθηκε
στο Αλκαζάρ από τη Λάρισα, γιατί
σε αντίθετη περίπτωση θα την είχε
προσπεράσει.

Η πρωταθλήτρια του φετινού Australian Open
Ναόμι Οσάκα, αποκάλυψε τον θαυμασμό που
έχει στις αγωνιστικές ικανότητες του Στέφανου
Τσιτσιπά. Η νικήτρια του Αustralian Open 2021
ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά από
τον θρίαμβο της στη Rod Laver Arena για τους
ημιτελικούς και τον τελικό.
Η τενίστρια από την Ιαπωνία αποκάλυψε πως
στον ημιτελικό του Τσιτσιπά με τον Μεντβέντεφ
ήταν με το μέρος του Έλληνα τενίστα, ενώ δεν
έκρυψε τον θαυμασμό της, ούτε για τον Νόβακ
Τζόκοβιτς. «Υποστήριζα τον Τσιτσιπά και λυπάμαι
που δεν τα κατάφερε”..

Ολυμπιακοί Τόκυο στην
παρουσία θεατών;

Την πρώτη της μεγάλη συνέντευξη από την
ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της παραχώρησε
η Σέικο Χασιμότο.
Η νέα πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο έκανε γνωστό
πως προτεραιότητά της είναι η διεξαγωγή τους με
κόσμο στις εξέδρες.
Βέβαια, το πώς θα συμβεί αυτό είναι κάτι το
οποίο ακόμη το ψάχνει.
«Αν διοργανώσουμε τους Αγώνες δίχως
να έχουμε θεατές στις κερκίδες, οι αθλητές και

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στην βαθμολογία πρώτος είναι
ο Ολυμπιακος με 58, Αρης 47,
ΠΑΟΚ 46, ΑΕΚ 45, Παναθηναϊκός
42, Αστέρας 41, Βόλος 30, Ατρόμητος 26, Απόλλων 25, Γιάννινα 25,
ΟΦΗ 19, Λαμία 19, Παναιτωλικός
17, Λάρισα 13.
* Εκκρεμούσε ο αγώνας
Βόλου - Ολυμπιακού

Δεν τα κατάφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
οι αθλήτριες θα αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει
αυτό στους Ολυμπιακούς, ενώ σε άλλες μεγάλες
διοργανώσεις αυτήν τη στιγμή που μιλάμε
επιτρέπεται η παρουσία τους» δήλωσε η Χασιμότο.
Μάλιστα, στη συνέχεια τόνισε πως η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων με κόσμο
εξαρτάται και από την πορεία τη πανδημίας, ενώ
ξεκαθάρισε ότι:
«Όλοι θέλουν να πάρουμε νωρίς μια απόφαση
για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία
με την πώληση των εισιτηρίων και οι κρατήσεις
στα ξενοδοχεία, ωστόσο θα υπάρχει ξεχωριστή
απόφαση για τους φιλάθλους από την Ιαπωνία και
για τους επισκέπτες από άλλες χώρες».

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

Metricon Designed
MURCHISON
15
Rockford Homes Riverland

Bedrooms + 2in
Bathrooms
ü 3 Homes
Building Quality
the

Floor Coverings
Available fromRiverland forüover
40 years

$197,000.00

Pat Catalano 0473 439 000

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

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341

Ο Απόλλωνας Σμύρνης επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ στη Ριζούπολη και πήρε βαθιά βαθμολογική
ανάσα ενώ οι Κρητικοί που ηττήθηκαν για όγδοο σερί ματς, κινδυνεύουν να βρεθούν στην προτελευταία θέση.

Οσάκα : «Ήμουν με τον
Τσιτσιπά στον ημιτελικό»

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

Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο

Save up to $40k!!

pat@rockfordhomes.com.au

Αρης - Ατρόμητος

Ο Άρης κέρδισε εύκολα τον
Ατρόμητο με 3-0 και ανέβηκε στη
δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Η ομάδα του Άκη Μάντζιου
συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία,
ενώ παράλληλα ισοφάρισε ύστερα
από πολλά χρόνια και άλλα δικά

της ρεκόρ.

Office 08 8595 1092

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341
BLD 182130

ü Air Conditioning
ü Footpaths
ü Dishwasher

RZ9062-V2

Από την ημέρα που το Κατάρ
κέρδισε τη διοργάνωση του
Μουντιάλ του 2022 πριν από μια
δεκαετία, περισσότεροι από 6.500
μ ε τα ν ά σ τ ε ς ε ρ γ ά τ ε ς α π ό τ η ν
Ινδία, το Πακιστάν, το Νεπάλ, το
Μπαγκλαντές και τη Σρι Λάνκα
έχουν βρει πρόωρο θάνατο, όπως
αποκαλύπτει η εφημερίδα Guardian.
Τα ευρήματα της βρετανικής
εφημερίδας, που προέρχονται από
κυβερνητικές πηγές, δείχνουν ότι
κάθε εβδομάδα κατά μέσο όρο 12
μετανάστες εργάτες από τις πέντε
ασιατικές χώρες χάνουν τη ζωή
τους.
Οι αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι αν ληφθεί υπόψη ότο στο
Κατάρ εργάζονται και μετανάστες
από χώρες όπως οι Φιλιππίνες και
η Κένυα.
Στη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας, το Κατάρ έχει θέσει
σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα
οικοδόμησης που δεν έχει προηγούμενο, σε μεγάλο βαθμό στο
πλαίσιο της προετοιμασίας για το
Μουντιάλ του 2022. Εκτός από τα
επτά νέα στάδια, δεκάδες πρότζεκτ
ε ί τ ε έ χο υ ν ολο κ λ η ρ ω θ ε ί , ε ί τ ε
βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής.
Ανάμεσά τους και ένα νέο
αεροδρόμιο, δρόμοι, συστήματα
δημόσιων συγκοινωνιών, ξενοδοχεία και μια νέα… πόλη, που πρόκειται να στεγάσει τον τελικό.
Οπως εξηγεί στον Guardian
ο Νικ Μακγκίαν, ένας διευθυντής
της FairSquare Projects, μιας
οργάνωσης που υπερασπίζεται τα
εργασιακά δικαιώματα στις χώρες
του Κόλπου. «Ένα πολύ μεγάλο
μέρος των εργατών που έχασαν
τη ζωή τους από το 2011 μέχρι
σήμερα, μετανάστευσαν στο Κατάρ
μόνο και μόνο επειδή πρόκειται να
φιλοξενήσει το Μουντιάλ», τονίζει.
Τα ευρήματα αποκαλύπτουν
την αποτυχία του Κατάρ να προστατεύσει τα 2 εκατ. μεταναστών
εργατών που ζουν στην επικράτειά
του, αλλά ακόμη και να διερευνήσει
τις αιτίες της σαφέστατα υψηλής

Με 2-1 επικράτησε του ΠΑΟΚ ο
Αστέρας Τρίπολης, υποχρεώνοντας
το δικέφαλο του Βορρά στην
τέταρτη φετινή ήττα του, στον
αγώνα που έγινε στο πλαίσιο της
24ης Αγωνιστικής της Superleague.
Οι Αρκάδες είναι σε τροχιά
Ευρώπης, αφού πλέον έφτασαν
τον Παναθηναϊκό στην 5η θέση και
υπερτερούν των «πρασίνων» στην
ισοβαθμία.
Πασκουάλ (37’) και Φερνάντες
(54’) έδωσαν προβάδισμα δύο γκολ
στον Αστέρα, ενώ για τον ΠΑΟΚ
μείωσε ο Ζίβκοβιτς στο 84’.

