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Συνήψαν συμφωνία
με την Κίνα

Στο επίκεντρο των ανταγωνισμών
Κίνας και ΗΠΑ βρίσκονται τα Νησιά του
Σολομώντα, έξω από την Αυστραλία,
των οποίων η κυβέρνηση πρόσφατα
«έκλεισε» συμφωνία με το Πεκίνο,
διίνοντας περισσότερα περιθώρια ανάπτυξης που έχουν στην περιοχή οι
κινεζικές στρατιωτικές δυνάμεις.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των
Νησιών του Σολομώντα και υπουργός
Δασών, Ντάγκλας Ίτι, ανακοίνωσε ότι
τον Μάη αξιωματούχοι του κινεζικού
υπουργείου Εξωτερικών θα μεταβούν
στην πρωτεύουσα των Νησιών, Χονιάρα
«για να υπογράψουν πολυμερείς συμφωνίες με την κυβέρνησή μας», με
στόχο την ενίσχυση της διμερούς
συνεργασίας σε Εμπόριο, Παιδεία,
Αλιεία. Ο πρωθυπουργός της χώρας,
Μανάσε Σοβαγκάρε, υπερασπίστηκε και
τη στρατιωτική συμφωνία με την Κίνα,
προσπαθώντας να διαψεύσει ότι αυτή
συνιστά δημιουργία κινεζικής βάσης στη
χώρα του.
Στο μεταξύ, η Κίνα, διά στόματος του
κινέζου υπουργού άμυνας Γουέι Φενγί
κάλεσε την Ουάσιγκτων να μην αναμιγνύεται στην Ταϊβάν, τονίζοντας ότι
μια ανάρμοστη προσέγγιση στο ζήτημα
της Ταϊβάν μπορεί να έχει σοβαρές
συνέπειες στις διμερείς σχέσεις ΚίναςΗΠΑ.

Εκδηλώσεις - σελ. 11 και 16

PM calls Federal
election on May 21
Page 8

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2022

Αμφίρροπη αναμέτρηση
Γενικές εκλογές προκήρυξε ο
Αυστραλός Πρωθυπουργός Σκοτ
Μόρισον την Κυριακή, οι οποίες
θα πραγματοποιηθούν στις 21
Μαΐου.
Οπως κάθε τρία χρόνια, οι
περίπου 17 εκατ. Αυστραλοί
ψηφοφόροι θα κληθούν τον επόμενο μήνα, να αναδείξουν τα
μέλη της Βουλής και της μισής
Γερουσίας. Ο αρχηγός του κόμματος που θα πλειοψηφίσει των
150 εδρών της Βουλής, θα είναι ο
ομοσπονδιακός πρωθυπουργός.
Κάτω από αντίξοες συνθήκες
δίνει ο Σκοτ Μορισον τη μάχη για
μια δεύτερη θητεία ως πρωθυπουργός, ωστόσο, σύμφωνα με
τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις
οδεύει σε ήττα από την κεντροαριστερά (το Εργατικό Κόμμα).
Να σημειωθεί ότι ο Συνασπισμός Φιλελευθέρων Εθνικού Κόμματος βρίσκεται στην εξουσία σχεδόν δέκα χρόνια.
Ο Σκοτ Μόρισον ανέλαβε το
αξίωμα του Πρωθυπουργού πριν
από τέσσερα χρόνια, μετά την
εσωκομματική ανταρσία εναντίον
του προκατόχου του Μάλκολμ

Σκοτ Μόρρισον και Ανθονι Αλμπανίζι. Αμφίρροπη είναι μέχρι στιγμής η αναμέτρηση της 21ης Μαΐου
Τέρνμπουλ.
Ο κ. Μόρισον, σύμφωνα με
τις δημοσκοπήσεις βρίσκεται

πίσω από το Εργατικό Κόμμα
του Άντονι Αλμπανέζι από τον
Ιούνιο του 2021, με τις τελευταίες

δημοσκοπήσεις να δίνουν 53%
προβάδισμα στους Εργατικούς
έναντι 47% στους Φιλελεύθερους.

Ερχονται αυξήσεις στα επιτόκια

Οσοι έχουν δανειστεί και χρωστούν
ακόμη στα σπίτια τους, θα πρέπει να
προετοιμαστούν για πτώση 15% στις τιμές
των σπιτιών καθώς έρχεται αύξηση των
επιτοκίων, προειδοποιεί η Αποθεματική
Τράπεζα.
Η Reserve Bank προειδοποιεί για
σοβαρούς κινδύνους για όσους είναι βαριά
χρεωμένοι με περιορισμένες αποταμιεύσεις
στην άκρια. Η ανά διετία Ανασκόπηση
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας της
τράπεζας ανέφερε ωστόσο ότι, συνολικά,
οι Αυστραλοί δανειολήπτες στεγαστικών
δανείων είναι σε πολύ καλύτερη θέση να
αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα επιτόκια από
ό,τι πριν από την πανδημία.
«Τα περισσότερα υπερχρεωμένα νοικοκυριά επωφελήθηκαν από την ισχυρή αύξηση
των τιμών των κατοικιών το περασμένο
έτος και, σε συνδυασμό με υψηλότερες
αποπληρωμές στεγαστικών δανείων πέραν
των προγραμματισμένων απαιτήσεων, η
συντριπτική πλειονότητα έχει συσσωρεύσει
σημαντικά πρόσθετη αξία στα σπίτια τους»,
σημειώνει η έκθεση.
Επισημαίνει ότι για το 95 τοις εκατό των
δανειοληπτών, θα χρειαζόταν περισσότερο
από 25 τοις εκατό πτώση των τιμών των
σπιτιών για να τους οδηγήσει στην επικίνδυνη
θέση όπου ο δανεισμένος χρωστάει περισ-
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σότερα από όσα αξίζει το σπίτι του.
Σύμφωνα με τη μελέτη της Αποθεματικής,
η βελτίωση της θέσης των δανειοληπτών,
ωφείλεται κυρίως στην εξαιρετική άνοδο
της αξίας των σπιτιών κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, με τις τιμές των ακινήτων
να αυξάνονται σχεδόν κατά ένα τέταρτο το
περασμένο έτος, στην πιο απότομη ανάπτυξη
που έχει παρατηρηθεί από τα τέλη της
δεκαετίας του 1980.
Ωστόσο, η Αποθεματική προειδοποίησε
επίσης ότι μεγάλο μέρος αυτού του κέρδους
είναι πιθανό να σβήσει τα επόμενα δύο χρόνια
καθώς τα επιτόκια θ΄αρχίσουν να αυξάνονται.
«Οι εκτιμήσεις λένε ότι μια αύξηση των
επιτοκίων κατά 2% από τα σημερινά επίπεδα
θα μειώσει τις πραγματικές τιμές των
κατοικιών κατά περίπου 15 τοις εκατό μέσα σε
μια περίοδο δύο ετών», σημείωσε η Τράπεζα.
«Είναι σημαντικό οι δανειστές και οι
δανειολήπτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο
πτώσης των τιμών των κατοικιών, ιδιαίτερα για
δάνεια με υψηλό δανεισμό».
Ενας επίδοξος αγοραστής κατοικίας, ο κ.
Σμιθ, λέει ότι καλωσορίζει την πτώση των
τιμών, αλλά ανησυχεί πώς η αύξηση των
επιτοκίων θα επηρεάσει τις πληρωμές του.
«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να
συνυπολογίζετε αυτόν τον παράγοντα στα
σχέδιά σας», είπε στο ραδιόφωνο του ABC.

“Να σιγουρευτείτε ότι έχετε κάποια
αποθέματα για αυτές τις αυξήσεις”, είπε.
Εκτός από την πτώση των τιμών των
κατοικιών, η αύξηση των επιτοκίων προφανώς
θα αυξήσει επίσης τις αποπληρωμές γι’
αυτούς που ήδη έχουν αγοράσει και χρωστάνε. Η ανάλυση της Αποθεματικής
Τράπεζας αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι
δανειολήπτες θα πρέπει να είναι σε
θέση να αντιμετωπίσουν τις υψηλότερες
αποπληρωμές. Προφανώς όχι όλοι...
Τουλάχιστον, ένας στους πέντε δανειολήπτες θα δει τις ελάχιστες αποπληρωμές του
να αυξάνονται πάνω από 40 τοις εκατό.
Σημειώνεται ότι, περίπου το 40 τοις εκατό
αυτών που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια,
οι πληρωμές τους είναι ήδη στα όρια, που
θα μπορούσαν, αν σημειωθεί αύξηση κατά 2
ποσοστιαίες μονάδες, ισα ίσα να πληρώνουν
τους τόκους.
Με δυο λόγια, το συμπέρασμα που
αντλούμε είναι ότι έρχονται πολύ δύσκολες
μέρες για την πλειονότητα των δανεισμένων
νοικοκυριών που θα αντιμετωπίσουν
δυσβάστακτες αποπληρωμές και μεγάλες
δυσκολίες να κρατήσουν το σπίτι τους,
εφόσον η προβλεπόμενη άνοδος των τόκων
θα έχει ως αποτέλεσμα να σπάσει η “φούσκα”
των τιμών και να μειωθούν δραστικά οι αξίες
των σπιτιών.

Η τιμή προς το αγαπημένο σας πρόσωπο, είναι
γύρω από τη σχέση που μοιραστήκατε.
Καλέστε το Fulham Funerals
και συζητείστε τις πιθανότητες
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Πικρό μάθημα για τους “δεδομένους”

Τα όσα διαδραματίζονται τις
τελευταίες εβδομάδες, μετά και
την έναρξη της καταδικαστέας
ανεπιφύλακτα ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία, είναι άκρως
διδακτικά σε θέματα εξωτερικής
πολιτικής, διπλωματίας και
στρατηγικών επιλογών. Αναφέρομαι στη στάση των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Η Ελλάδα ως χώρα-μέλος
του ΝΑΤΟ έκανε τα πάντα
τα τελευταία χρόνια για να
αποδειχθεί «πιστός σύμμαχος»
των Η.Π.Α.: Αμυντική συμφωνία με παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων και διευκολύνσεων στους Αμερικανούς
σε όλο το μήκος και το πλάτος
της ελληνικής επικράτειας.
Υιοθέτηση όλων των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που
επιβλήθηκαν από την Ε.Ε.
Αποστολή ελληνικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Απέλαση 12 Ρώσων διπλωματών.
Την ίδια ώρα, η Τουρκία
ενεδύθη και πάλι το ρόλο του
«επιτήδειου ουδέτερου», αρνούμενη να εφαρμόσει τις κυρώσεις
κατά της Ρωσίας, προσκάλεσε
τους Ρώσους ολιγάρχες να
εγκατασταθούν στην Τουρκία,
ενώ εμφανίζεται και ως «ειρηνοποιός και μεσολαβητής» στη
ρωσο-ουκρανική κρίση.
Και οι ΗΠΑ; Πώς συμπεριφέρθηκαν στους δύο συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ; Στην
«υπάκουη και πειθαρχημένη»
Ελλάδα και στην «ανυπάκουη
και απείθαρχη Τουρκία»;
Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπά ρτ μ ε ν τ α πο σ τ έ λ λ ε ι σ το
Κογκρέσο νομοθεσία για
αποστολή των F16 στην Τουρκία, των οποίων η προμή-θεια
είχε ματαιωθεί εξαιτίας της
εγκατάστασης στην Τουρκία
του ρωσικού πυραυλικού
συστήματος S.400. Δηλαδή και
οι ρωσικοί πύραυλοι παραμένουν και τα F16 θα σταλούν.
Η Υφυπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ επισκέπτεται την

περιοχή μας και μεταξύ άλλων
ασχολείται με την αποκατάσταση των σχέσεων Ισραήλ
– Το υ ρ κ ί α ς , π ρ ά γ μ α πο υ
διακαώς επιθυμεί η Τουρκία για
προώθηση και εξυπηρέτηση,
μεταξύ άλλων, των ενεργειακών
της σχεδιασμών. Αν επανέλθει
ο τουρκοϊσραηλινός άξονας θα
πληγούν αυτόδηλα τα εθνικά
σ υ μ φ έ ρ ο ν τα Ε λ λά δ α ς κ α ι
Κύπρου. Χαρακτήρισε δε «εξ
αβλεψίας» τον Ερσίν Τατάρ ως
«Πρόεδρο».
Τρίτον, υπήρξε ήδη από
μηνών το αμερικανικό «άτυπο
έγγραφο» κατά της κατασκευής
του αγωγού «EastMed» που
θα υπηρετεί τα συμφέροντα
Ελλάδας και Κύπρου και τον
οποίο η Τουρκία λυσσωδώς
αντιμάχεται.
Τέταρτον, αναιδές και απίστευτο! Οι Η.Π.Α. ζητούν από
την Κύπρο, της οποίας 37%
των εδαφών της κατέχεται από
την Τουρκία, να παραδώσει τη
«ραχοκοκαλιά» της αμυντικής
της ικανότητας, που είναι τα
ρωσικά οπλικά συστήματα,
προκειμένου να δοθούν στην
Ουκρανία, προς αντιμετώπιση
της ρωσικής εισβολής. Δηλαδή,
οι ΗΠΑ, οι οποίες για 48
ολόκληρα χρόνια διατηρούν
εμπάργκο προμήθειας της
Κυπριακής Δημοκρατίας με
οποιοδήποτε αμερικανικό οπλικό σύστημα, τιμωρώντας το
θύμα της τουρκικής εισβολής
και όχι τον θύτη στον οποίο
παραχωρεί αφειδώλευτα στρατιωτικό εξοπλισμό, ζητά να
α πο γ υ μ ν ω θ ο ύ μ ε α μ υ ν τ ι κά
έναντι της Τουρκίας και να καταστούμε «ανοχύρωτη πολιτεία».
Άραγε θα συνέλθουμε ως
Ελληνισμός; Θα αντιληφθούμε
ότι οι «δεδομένοι» τιμωρούνται
και οι «απρόβλεπτοι και απείθαρχοι» ευεργετούνται και ανταμείβονται;
Γιαννάκης Ομήρου
*Πρώην Πρόεδρος της
Βουλής των Αντιπροσώπων
Κύπρος
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Η αρπαγή των αρχαίων Ελληνικών αριστουργημάτων
ΜΕΡΟΣ Β’

Η Αφροδίτη της Μήλου αρπάχθηκε
το 1820 και μεταφέρθηκε στην Γαλλία,
με Γαλλικό πολεμικό πλοίο. Τραβώντας
το άγαλμα βιαίως, έσπασαν τα χέρια της
τα οποία βυθίστηκαν στην θάλασσα. Το
μουσείο του Βερολίνου της Γερμανίας
δείχνει με υπερηφάνεια τον βωμό =το ιερό
του Δία από την Πέργαμο της Ελληνικής
Μικράς Ασίας. Στην δε γλυπτοθήκη του
Μονάχου της Γερμανίας βρίσκονται τα
λεηλατηθέντα από τον ναό της Αίγινας,
της Αφαίας Αθηνάς, αλλά και ο περίφημος
αμφορέας=αγγείον με δύο λαβές, του
ζωγράφου Κλεοφράδη.
Τα αγάλματα του Αρμοδίου και του
Αριστογείτωνα βρίσκονται στο μουσείο
της Νάπολης της Ιταλίας. Οι δύο διάσημοι
πολεμιστές που κατασκεύασε ο Φειδίας,
βρίσκονται στο Ρήγιο της Ιταλίας. Το
μητροπολιτικό μουσείο της Νέας Υόρκης των
ΗΠΑ, είναι γεμάτο από Κυκλαδίτικα έργα και
πανέμορφους κούρους=αγάλματα νεαρών.
Η συλλογή θεωρείται από τις πλουσιώτες
στον κόσμο. Το μουσείο του Βατικανού=της
καθολικής εκκλησίας, αλλά και τα Ρωσσικά
μουσεία, εκτός από τα κλεμένα βιβλία,
είναι γεμάτα και με άρχαία Ελληνικά
καλλιτεχνήματα. Το ανάθημα=αφιέρωμα των
Ελλήνων στον θεό απόλλωνα, ενθύμημα της
νίκης εναντίον των βαρβάρων Περσών στις
Πλαταιές, αρπάχθηκε και φυγαδεύτηκε στην
Κωνσταντινούπολη. Η δε στήλη που γράφει
και τιμά τους νεκρούς της Ερεχθηϊδας
φυλής των Αθηνών, τους πεσόντας κατά
την ναυμαχία της Σαλαμίνας, βρίσκεται
στο μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι
της Γαλλίας. Ο πρώτος που λεηλάτησε
τον παρθενώνα ήταν ο βασιλειάς της
Περσίας ο Ξέρξης, θεωρώντας τον εαυτό
του νικητή μετά την μάχη των Θερμοπυλών
το 480 πχ, και την ηρωϊκή θυσία του
Λεωνίδα, μπήκε θριαμβευτής στην Αθήνα,

όπου δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα.
Γράφει ο Ηρόδοτος,’’ το ιερόν συλήσαντες,
ενέπρησαν πάσαν την Ακρόπολιν’’=αφού
λεηλάτησαν τον παρθενώνα, έβαλαν φωτιά
σε όλη την Ακρόπολη. Πριν όμως φύγουν
οι Πέρσες και οι Μήδοι κακήν κακώς από
την Ελλάδα, είχαν ήδη φυγαδεύσει στην
Περσία τα βιβλία και τα καλλιτεχνήματα που
έκλεψαν. Αυτά όπως γράφει ο Πλούταρχος,
τα έστειλε από την Περσία πίσω στην
Ελλάδα, ο Μέγ. Αλέξανδρος.
Το θέμα το θίγει ο Αρριανός στο
βιβλίο του,’’Αλεξάνδρου ανάβασις’’, όπου
γράφει,’’ όσους δε ανδριάντες, ή όσα
αγάλματα, ή άλλο ανάθημα από την Ελλάδα
ο Ξέρξης μετέφερε στην Βαβυλώνα, ή τις
Πασαργάδες, ή την Σούσα, ή την Όπη, ή
όπου αλλού στην Ασία, και του Αρμοδίου
και του Αριστογείτωνα τα χάλκινα αγάλματα,
αλλά και το ιερό της Αρτέμιδας της Κελκέας
μεταφέρθηκαν πίσω στην Αθήνα’’. Τι
απέγινε το ξίφος του Πέρση Μαρδόνιου
μετά την μάχη των Πλαταιών; Τι έγινε ο
θώρακας του στρατηγού Μασίστιου που
ήταν αρχηγός του Περσικού ιππικού; Τι τα
έκαναν αυτοί που τα έκλεψαν; Τα έκρυψαν ή
τα κατέστρεψαν; Δεν γνωρίζουμε. Τα έκαναν
όλα αυτά, για να μην υπάρχουν αποδεικτικά
στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την
αρχαιότατη Ελληνική ιστορία, αλλά και την
αλήθεια των προϊστορικών μύθων. Γιαυτό
άρπαξαν και εξαφάνησαν το πλοίο πάνω
στο οποίο είχε πλεύσει ο Θησέας στην
Κρήτη. Τι απέγιναν τελικά τα πλοία Θησηϊς
του Θησέα, και το πλοίο Αργώ του Ιάσωνα;
Η Αργώ εφυλάσσετο και διετηρείτο μέχρι
τα πρώτα χριστιανικά χρόνια στον ναό
του θεού Ποσειδώνα στην Κόρινθο, όπως
ακριβώς και οι Έλληνες σήμερα διατηρούμε
το θρυλικό θωρικτό Αβέρωφ στο Φάληρο.
Ο πολιτικός, χημικός και συγγραφέας
Χρ. Ζαλοκώστας γράφει ότι η Αργώ
εκλάπει από τους Ρωμαίους, όταν το
156 πχ λεηλάτησαν αγρίως την Κόρινθο.

Τότε έκλεψαν τα ιερά αντικείμενα, και την
περίφημη πινακοθήκη της Σικυώνας που
ήταν πόλη κοντά στην Κόρινθο, με σχολές
γλυπτικής και ζωγραφικής. Η πινακοθήκη
της Σικυώνας ήταν η πρώτη πινακοθήκη
του κόσμου, η οποία περιελάμβανε ‘’ τας
αρίστας ζωγραφίας’’. Ολόκληρη η Ελλάδα
είχε λεηλατηθεί βάναυσα. Ελεηλατείτο,
μονίμως, συνεχώς, ανελλιπώς και
αδιαλείπτως, όπως και πρόσφατα.
Ο αρχηγός των Ρωμαϊκών λεγεώνων
Φούλβιος, κατόρθωσε να κυριεύσει
την Σύμη=Κεφαλλωνιά, μετά τεσσάρων
μηνών πολιορκία. Η πόλη καταστράφηκε.
Τα πάντα διερπάγησαν, και οι κάτοικοι
υποδουλώθηκαν. Ο Μάρκος Φούλβιος
έκανε θρίαμβο στην Ρώμη. Εκόσμησε
την Ρώμη με λάφυρα με 235 ορειχάλκινα
αγάλματα και 230 αγάλματα από μάρμαρο.
Ο Στράβων λέει πως η Κεφαλλωνιά
καταστράφηκε ολοσχερώς, και μόνον ίχνη
έμειναν. Ο φιλόσοφος από την Αθήνα ο
Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, πατέρας της
ορθοδοξίας, που αργότερα ασπάσθηκε τον
χριστιανισμό, προσπάθησε να συμβιβάσει
τις αντιμαχόμενες σχολές και τις θεωρίες,
ενσωματώνοντας στον χριστιανισμό
στοιχεία της Ελληνικής φιλοσοφίας. Ο
Κλήμης είχε μιμηθεί Πινδαρικά πρότυπα,
και συνεβούλευε τον κόσμο να μιμηθεί τους
Έλληνες και να μην καταστρέφει.
Συνεχίζεται.....

Δημήτρης Θεοδωρίδης
Αδελαϊδα

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

Το θαύμα της φύσης!
Νέα ζωή στον κόσμο προβάλλει
και μέσα στα νιόπλαστα στήθια,
καρδούλα φουσκώνει και πάλλει
τι θαύμα της φύσης - αλήθεια!
Στης μάνας την Αγια αγκάλη
ζητά ζεστασιά και βοήθεια,
μεστώνει αγάλι - αγάλι
να ζει τού ‘χει γίνει συνήθεια.
Περνά ο καιρός - μεγαλώνει
κι αυτό που γεννήθηκε χτες,
χαρές και αγάπες βιώνει
και κάποτε έγνοιες πικρές...
Μα να και το τέλος ζυγώνει,
τι κρίμα! Ο κύκλος τελειώνει...
Η γελοιογραφία του Πάνου Ζάχαρη από τον Αθηναϊκό τύπο, με εύγλωττη
αναφορά στην σύγκρουση στην Ουκρανία για τους υδρογονάνθρακες...
Κάθε χρόνο το μήνα Μάη
γιορτάζεται η γιορτή της μάνας σε
όλο τον κόσμο.
Η δασκάλα Anna Jarvis από τη
Φιλαδέλφεια στις αρχές του 20ου
αιώνα ήταν η πρώτη που αγωνίστηκε
για την ημέρα αυτή θέλοντας να
τιμήσει τη μνήμη της Μάνας της Ann
Marie Reeves τη δεύτερη κυριακή
του Μάη ημέρα του θανάτου της.
Η Ann Marie Reeves έφυγε
από τη ζωή το 1905, η οποία είχε
αγωνιστεί για τη συμφιλίωση των
περιφερειών Νότιας και Βόρειας
Αμερικής μετά τη λήξη του Εμφυλίου
πολέμου το 1864.
Η Αnna Jarvis ορκίστηκε στον
τάφο της μάνας της πως ο κόπος της
δεν θα πάει χαμένος και πως πρέπει
να καθιερωθεί μία ημέρα στη μνήμη
της, γι’αυτό και αγωνίστηκε μέχρι
που καθιερώθηκε από το κογκρέσο
για να γιορτάζεται κάθε χρόνο τη
δεύτερη Κυριακή του Μάη το 1914.
Η πρώτη μορφή όμως εορτασμού
ήταν από τους αρχαίους Έλληνες.
Ήταν μια γιορτή αφιερωμένη στη
μητέρα γη και λάμβανε χώρα κάθε
άνοιξη.
Η Anna Jarvis δεν είχε παντρευτεί
ποτέ και δεν είχε δικά της παιδιά,
αγωνίστηκε όμως και για όλες τις
μάνες του κόσμου και η ημέρα αυτή
γιορτάζεται παντού.
Η Anna Jarvis πέθανε το 1948 και
ο τάφος της είναι δίπλα στης μάνας

Η Γιορτή της
Μάνας
της.

Στην Ελλάδα γιορτάστηκε για
πρώτη φορά στις 2 φεβρουαρίου το
1929 τη μέρα της Υπαπαντής, και
κατά τη δεκαετία του 1960 η γιορτή
μεταφέρθηκε στη δεύτερη Κυριακή
του Μάη.
Δεν υπάρχουν λόγια για να
περιγράψει κανείς την αγάπη που
τρέφει η μάνα για το παιδί της.
Θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή της.
Αψηφώντας όλες τις δυσκολίες και
τους κινδύνους που πολλές φορές
βρίσκονται στο δρόμο της για να το
μεγαλώσει.
Ξενυχτά δίπλα στο παιδί της όταν
είναι άρρωστο, κλαίει και αυτή μαζί
του όταν αυτό κλαίει και χαίρεται στις
χαρές του, και που με ένα της χάδι
διώχνει τον πόνο.
Πονάει ακόμη περισσότερο και
από το παιδί της όταν αυτό πονάει.
Η Μάνα, είναι η πιο γλυκιά
ύπαρξη στον κόσμο που ποτέ δεν
παύει να φροντίζει το παιδί της,
χωρίς ποτέ να ζητήσει αμοιβή.
Θυσιάζει τα πάντα για αυτό για
να το δει ευτυχισμένο και να έχει ένα
καλύτερο μέλλον.
Γι’αυτό αξίζει να υποκλιθούμε και
να μην ξεχάσουμε ποτέ τις μεγάλες
θυσίες της.

Γιάννης Εσκιτζής
Μελβούρνη

Η μάνα δεν ζητάει πολλά. Της
φτάνει μόνο να βλέπει το παιδί της
να είναι καλά και χαρούμενο.
Γι’αυτό την δεύτερη Κυριακή του
Μάη θα νιώσει χαρά και υπερηφάνεια όταν δει το παιδί της να της
πει τα χρόνια πολλά με ένα μπουκέτο
λουλούδια.
Και γι’αυτό όποιος έχει τη μάνα
του στη ζωή ας πάει να τη δει και να
τη σφίξει σφιχτά στην αγκαλιά του και
να την κάνει χαρούμενη ως ένδειξη
αγάπης και ευγνωμοσύνης για όλα
αυτά που έκανε και που συνεχίζει να
κάνει και να μην την ξεχάσει.
Ας παραδειγματιστούμε και από
έναν μεγάλο που μας λέει για τη
μάνα του τα ακόλουθα λόγια.
Η μητέρα μου ήταν η πιο όμορφη
γυναίκα που είδα ποτέ.
Όλα τα οφείλω στη μητέρα μου.
Απόδειξη κάθε επιτυχία στη ζωή μου
για την ηθική πνευματική και φυσική
αγωγή που έλαβα από αυτήν.
Και σε αυτό το σημείο συμπληρώνω ότι αγάπη σαν της μάνας
άλλη δεν υπάρχει όσο και να ψάξει
κάποιος δεν θα βρη πουθενά. Γιατί, η
αγάπη της μάνας προς τα παιδιά της
είναι αγνή αστείρευτη και καθαρή
που μοιάζει με το γάργαρο νερό της
πηγής. Εύχομαι χρόνια πολλά σε
όλες τις μάνες του κόσμου.
Δήμητρα Παπάζογλου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Πολιτική
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ΣΕ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Ανετράπη ο Πρωθυπουργός με πρόταση μομφής

Ο πρωθυπουργός του
Πακιστάν Ίμραν Καν ανατράπηκε την Κυριακή χάνοντας
την ψήφο εμπιστοσύνης
στο Κοινοβούλιο, έπειτα από
εβδομάδες πολιτικής κρίσης και
μετά τις αποχωρήσεις εταίρων
του συνασπισμού που τον
κατηγορούν για επιδείνωση της
οικονομίας και ότι αθέτησε τις
προεκλογικές του υποσχέσεις.
Ο Καν κατήγγειλε τις ΗΠΑ για
«κατάφωρη επέμβαση στις
εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις».
Η πρόταση μομφής ψηφίστηκε από 174 εκ των 342
βουλευτών, ανακοίνωσε ο
ασκών καθήκοντα προέδρου
του Κοινοβουλίου Σαρντάρ
Αγιάζ Σαντίκ. Κανένας πρωθυπουργός δεν ολοκλήρωσε
ποτέ τη θητεία του στο Πακιστάν μετά την ανεξαρτησία της
χώρας το 1947, αλλά ο ‘Ιμραν
Χαν είναι ο πρώτος που ανατρέπεται με ψήφο δυσπιστίας.
Ο διάδοχός του στην ηγεσία
της χώρας των 220 εκατομμυρίων κατοίκων, που είναι
εξοπλισμένη με πυρηνικά
όπλα, είναι ο Σεχμπάζ Σαρίφ, ο
ηγέτης της Πακιστανικής Μουσουλμανικής Ένωσης (PML-N).
Υ π ε ν θ υ μ ί ζ ε τα ι ότ ι ε ί χ ε
προγραμματιστεί συζήτηση
της πρότασης μομφής στις
3 Απρίλη μετά από αίτημα
της αντιπολίτευσης, με την
οποία είχαν συνταχθεί και
κόμματα που αποχώρησαν
πρόσφατα από τον κυβερνητικό
συνασπισμό, όπως το MQM.
Ο Ιμράν Καν αντέδρασε, ζητώντας και πετυχαίνοντας διάλυση της Βουλής
και ακύρωση της πρότασης
μ ο μ φ ή ς ω ς « α ν τ ι σ υ ν τα γ ματικής», ενώ ζήτησε επίσης
διενέργεια εκλογών (με τον ίδιο
πρωθυπουργό). Τόσο πριν
όσο και μετά από αυτήν την
εξέλιξη, το κυβερνών κόμμα
( P T I ) κα τ ή γ γ ε ι λ ε « δ ι ε θ ν ή
συνωμοσία για την απομάκρυνση μιας κυβέρνησης που
είχε ανεξάρτητη εξωτερική
πολιτική», ενώ υποστηρικτές
του πραγματοποίησαν διαδηλώσεις.
Ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε όλη τη διαδικασία αντισυνταγματική, αποκατέστησε τη Βουλή και διέταξε
την ψηφοφορία που οδήγησε
στην αποχώρηση του Χαν.
Πάντως η Εκλογική Επιτροπή του Πακιστάν (ECP) ανακοίνωσε χτες ότι απαιτούνται τουλάχιστον 4 μήνες για
να καθοριστούν οι εκλογικές
περιφέρειες, υποστηρίζοντας

ότι «τίμιες, δίκαιες και σωστές»
εκλογές μπορούν να γίνουν το
νωρίτερο τον Οκτώβρη.
Σε κάθε περίπτωση, δεν
περνά απαρατήρητο ότι αυτές
οι εξελίξεις λαμβάνουν χώρα σε
μια περίοδο μεγάλης έντασης
των ανταγωνισμών στον ΙνδοΕιρηνικό, με την κυβέρνηση
του Πακιστάν να ενισχύει τους
δεσμούς της τόσο με την Κίνα
όσο και με τη Ρωσία.

Ο αποπεμφθείς πρωθυπουργός Ιμραν Καν που ανετράπη με, εκ
των έξωθεν υποκινούμενη, πρόταση μοφής εναντίον του
προσεταιριστεί τις πλατιές
λα ϊ κ έ ς μ ά ζ ε ς α ν α κο ί ν ω σ ε
αύξηση στους μισθούς, τις
συντάξεις και τον κατώτατο
μισθό, ενώ είπε ότι θα
επισπεύσει και το κολοσσιαίο
έργο «China Pakistan
Economic Corridor» (CPEC)
και θα ξαναχτίσει τους δεσμούς
με εταίρους και συμμάχους. Ο
Σαρίφ κάλεσε τον Ινδό ομόλογό
του να βοηθήσει στην επίλυση
της διαφοράς στο Κασμίρ
σύμφωνα με τα ψηφίσματα των
Ηνωμένων Εθνών.
Ο Σαρίφ, επιχείρησε
επίσης να απαντήσει στους

ισχυρισμούς που διατύπωσε
ο Χαν ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες συνωμότησαν με
τους αντιπάλους του για να
ανατρέψουν την κυβέρνησή
του. Είπε ότι θα γίνει μια ειδική
συνεδρία, κεκλεισμένων των
θυρών, της κοινοβουλευτικής
επιτροπής για την εθνική
ασφάλεια, με τη συμμετοχή
ανώτερων πολιτικών και
στρατιωτικών αξιωματούχων,
η οπο ί α θ α ε ξ ε τά σ ε ι τ ι ς
καταγγελίες και υποσχέθηκε ότι
θα παραιτηθεί «αν υπάρξει και
η ελάχιστη απόδειξη (εναντίον
μου)».

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Αγοράζει πυραύλους για ανάσχεση της Κίνας
Την ώρα που η σύγκρουση
στην Ουκρανία είναι σε
πλήρη εξέλιξη, οι πολεμικές
προετοιμασίες και στην περιοχή
της Νοτιοανατολικής Ασίας
και του Ειρηνικού Ωκεανού
κορυφώνονται, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιθανότητες μιας
γενικευμένης σύρραξης αυξάνονται.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός
Άμυνας της Αυστραλίας
ανακοίνωσε ότι η χώρα θα
δαπανήσει 3,5 δισεκατομμύρια
δολάρια για την αναβάθμιση
των πυραύλων της, επικαλούμενος το «ολοένα και πιο
δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας» στην περιοχή, λόγω της
«επιθετικότητας της Κίνας».
«Όταν βλέπετε τι συμβαίνει
στην Ουκρανία, όταν βλέπετε
τι δυνατότητες υπάρχουν για
σύγκρουση στον Ινδο-Ειρηνικό,
αυτό είναι πολύ πραγματικό
για εμάς τώρα και πρέπει να

Τα
εν Οίκω...
Δημοσίως

Τ

Ο Σεχμπάζ Σαρίφ νέος
πρωθυπουργός

Το κοινοβούλιο του Πακιστάν εξέλεξε τον Σεχμπάζ
Σαρίφ ως νέο πρωθυπουργό
της χώρας μετά την απομάκρυνση του Ιμράν Χαν με ψήφο
δυσπιστίας.
O Σαρίφ πήρε 174 ψήφους
και θα σχηματίσει τώρα μια
νέα κυβέρνηση μέχρι τον
Αύγουστο του 2023, οπότε και
είναι προγραμματισμένες να
διεξαχθούν γενικές εκλογές.
Πριν από την ψηφοφορία,
βουλευτές από το κόμμα του
Χάν παραιτήθηκαν μαζικά,
μποϊκοτάροντας την εκλογή
του Σαρίφ, μία κίνηση που
ε ν δ έ χ ε τα ι ν α π ρ ο κα λ έ σ ε ι
πολιτικές εξελίξεις.
Στην πρώτη του ομιλία
ως πρωθυπουργός στην
Εθνοσυνέλευση, ο Σαρίφ,
σε μία προσπάθεια να

είμαστε ρεαλιστές πώς θα
αποτρέψουμε οποιαδήποτε
επιθετική ενέργεια και για να
βοηθήσουμε στη διατήρηση
της ειρήνης στην περιοχή μας»,
δήλωσε ο υπουργός Άμυνας
Πίτερ Ντάτον, σε συνέντευξή
του στο «Sky News» την Τρίτη.
Το σχέδιο, το οποίο θα
αυξήσει σημαντικά την εμβέλ ε ι α τω ν π υ ρ α ύ λω ν πο υ
φέρουν τα πολεμικά πλοία και
τα πολεμικά αεροσκάφη της
Αυστραλίας, έρχεται καθώς
η Αυστραλία δήλωσε ότι θα
συμμετάσχει στην ανάπτυξη
υπερηχητικών πυραύλων με τις
ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο
ως μέρος της συμφωνίας
AUKUS που υπέγραψαν οι
τρεις χώρες πέρυσι.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου
τoυ υπουργείου, η Καμπέρα θα
προχωρήσει στην απόκτηση
των πυραύλων αέρος εδάφους, με εκτεταμένη εμβέ-

λεια, JASSM, για τα μαχητικά
αεροσκάφη F/A-18 και F-35A,
π υ ρ α ύ λω ν « N a v a l S t r i k e
Missile» για τις φρεγάτες και τα
αντιτορπιλικά της και ναυτικές
νάρκες για την προστασία των
λιμανιών και των θαλάσσιων
συνόρων της. Οι νέοι πύραυλοι
αναμένεται να τεθούν σε
λειτουργία έως το 2024, ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.
Να σημειωθεί ότι τον περασμένο μήνα η Κίνα υπέγραψε
με τα νησιά του Σολομώντα,
σχέδιο συμφωνίας για την
ασφάλεια, με την Αυστραλία
να ισχυρίζεται ότι «ανοίγει
την πόρτα» στην επέκταση
της στρατιωτικής παρουσίας
του Πεκίνου στην περιοχή.
Οι Νήσοι του Σολομώντα
αρνήθηκαν ότι οποιαδήποτε
συμφωνία θα οδηγούσε σε μια
κινεζική στρατιωτική βάση εκεί.
(Πηγή: CNN)

ο διαβάσαμε σε ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης, στο διαδίκτυο και σας
το μεταφέρουμε διότι είναι αρκετά
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν . Ε κφ ρ ά σ θ η κα ν πα ρ ά πο ν α ,
για το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης
επειδή όπως γράφουν, εξακολουθούν να
είναι “αφορισμένοι’’ μέχρι σήμερα οι ήρωες
του 1821 (Κολοκοτρώνης, Ρήγας Φεραίος,
Μπουμπουλίνα κ.ά.) Και διερωτούνται πως
είναι δυνατόν να διεκδικούν οι δεσποτάδες
του κλίματος του πατριαρχείου από το
ελληνικό κράτος να έχουν λόγο (και ρόλο) στη
διοργάνωση των εκδηλώσεων για την 25η
Μαρτίου - παρακάμπτωντας ακόμη, σε πολλές
περιπτώσεις και τους επίσημους θεσμούς της
Ελληνικής πολιτείας. Εύλογο το ερώτημα: γιατί
θέλουν να λύνουν και να δένουν ακόμη και για
τις εκδηλώσεις προς τιμήν του “αφορισμένου”
1821; Ας εκδόσουν λοιπόν μια επίσημη
ανακοίνωση από το Πατριαρχείο, να άρουν τους
αφορισμούς να κλείσει το θέμα. Κάλλιο αργά
παρά ποτέ...
ναστάτωση επικράτησε στην ελληνική
Βουλή κατά την ομιλία του Ουκρανού
Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν
προβλήθηκε ένα βίντεο, όπου μίλησε ομογενής,
που όπως είπε ο ίδιος, είναι μαχητής στο
νεοναζιστικό «Τάγμα Αζόφ». Να σημειωθεί ότι
η απόφαση για την παρέμβαση Ζελένσκι στην
Ελληνική Βουλή έγινε δεκτή με τρία από τα
κόμματα της ελληνικής Βουλής να ψηφίζουν
«ναι» (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ), δύο «όχι» (ΚΚΕ,
ΕΛ.ΛΥ.) και το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη
κάθησε στο φράκτη... Τώρα, κάνουν πως
διαμαρτύρονται. Γιατί; Αφού συμφώνησαν, να
παρουσιάσουν αυτό τον τύπο στην Ελληνική
βουλή. Τους ενόχλησε ότι είχε μαζί του και τους
δυο νεοναζί; Ο Ζελένσκι και οι άλλοι δυο, όμοιοι
είναι. Που είναι η διαφορά;
νέα στρατιωτική επέμβαση και οι
βομβαρδισμοί της Τουρκίας στο Βόρειο
Ιράκ, αν και συνιστούν μία επικίνδυνη
εξέλιξη και κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής
ακεραιότητας και κυριαρχίας ανεξάρτητου
κράτους, δεν φαίνεται να “συγκινούν” καθόλου
τις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ που, με αφορμή την,
απαράδεκτη, εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, αντέδρασαν ως υπέρμαχοι της
ειρήνης και της υπεράσπισης του διεθνούς
δικαίου. Τίποτα δεν ακούστηκε, καμμία
αντίδραση δεν σημειώθηκε, γεγονός που δείχνει
ακόμη μια φορά τη διπλοπροσωπία αυτών που
μόνο όταν θίγονται τα συμφέροντά τους θα τους
δεις και θα τους ακούσεις.
λλά ας αφήσουμε τους Ευρωνατοϊκούς
μας σύμμαχους κατά μέρος. Οι δικοί
μας, οι κυβερνώντες στην Ελλάδα και
στην Κύπρο, γιατί δεν ανακοίνωσαν κυρώσεις
εναντίον της Τουρκίας; Γιατί δεν απαγόρευσαν
τις πτήσεις των τουρκιων αεροπλάνων στον
εναέριο χώρο τους; Γιατί δεν βγάλανε μια
ανακοίνωση σε αυστηρό τόνο να καταδικάζουν
τις τουρκικές εισβολές σε Ιράκ και Συρία; Γιατί
επίσης δεν βγάλαν ούτε άχνα για τους φονικούς
βομβαρδισμούς του Ισραήλ εναντίον αμάχων
στη Λωρίδα της Γάζας; Κανείς δεν μίλησε.
Γιατί; Δεν το επιτρέπουν τα συμφέροντα των
συμμάχων μας;
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Ευρώπη: Πόσο μπορεί να αντέξει τον πόλεμο;

Του Αμβρόσιου Προδρόμου*\
Ακαδημαϊκός - Λευκωσία
Η συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση
μ ε τά τ η ν ε ι σ β ολ ή τ η ς Ρ ω σ ί α ς σ τ η ν
Ουκρανία, με τις επιπτώσεις της στην
παγκόσμια οικονομία και τη συνεχιζόμενη
ροή προσφύγων σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έχει δημιουργήσει σοβαρά
προβλήματα. Προβλήματα τα οποία χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης, αφού κάθε μέρα που
περνά αυτά διογκώνονται, με αποτέλεσμα η
οικονομία να αντιμετωπίζει την πιο σημαντική
της πρόκληση, αυτή της εμπιστοσύνης των
καταναλωτών καθώς και των επιχειρήσεων. Η
έλλειψη της εμπιστοσύνης είναι αυτό το οποίο
θεωρούμε ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, με
τη λήψη προληπτικών μέτρων στην Ένωση
να αποτελεί μονόδρομο. Το μεγάλο ερώτημα
για την Ένωση είναι το πόσο μπορεί να
αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη αυτή κρίση.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει
από την πρόθεση της Ρωσίας να μη δέχεται
πληρωμές για το φυσικό αέριο και το
πετρέλαιο που προμηθεύει στην Ευρώπη.
Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μοχλό πίεσης
προς τις οικονομίες της Ένωσης, αφού τα
μέτρα που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας
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είχαν για κάποιες μέρες φέρει ανισορροπία
όσον αφορά στην ισοτιμία ευρώ και ρουβλιού.
Μετά την απόφαση της Ρωσίας, αυτή η
ανισορροπία έχει πλέον υποχωρήσει και η
ισοτιμία είναι περίπου στα ίδια επίπεδα της
περιόδου πριν τις κυρώσεις. Σε περίπτωση
που οι δύο πλευρές δεν υποχωρήσουν,
τότε τα προβλήματα για την ευρωπαϊκή
οικονομία θα είναι τεράστια, αφού θα
μειωθούν δραστικά οι ποσότητες ενέργειας,
κυρίως για τις επιχειρήσεις, και από την
άλλη δεν θα υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες
ποσότητες από άλλες πηγές, κυρίως από τις
ΗΠΑ και τις χώρες του ΟΠΕΚ, που ούτως
ή άλλως θα είναι πιο ακριβές. Σε αυτό θα
πρέπει να προστεθεί ότι η Ρωσία έχει ήδη
εξασφαλίσει την παροχή φυσικού αερίου,
πετρελαίου, αλλά και ηλιέλαιου σε άλλες
αγορές, δηλαδή την Ινδία και την Κίνα. Η
ενίσχυση της πρόσβασης σε τέτοιες αγορές
αποτελεί το ισχυρό χαρτί της Ρωσίας, η οποία
εκμεταλλευόμενη τις οικονομίες κλίμακας
μπορεί και η ίδια να απεξαρτηθεί από την
Ευρώπη.
Ήδη η κυβέρνηση της Γερμανίας
έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει σοβαρά το
ενδεχόμενο να αναλάβει η ίδια την παροχή
του φυσικού αερίου στη χώρα, ασκώντας

έτσι πίεση στις ιδιωτικές εταιρείες παροχής
φυσικού αερίου. Παράλληλα, η συγκεκριμένη
απόφαση δίδει το στίγμα για το πού κινείται
η παροχή του αερίου και ότι η έλλειψη στις
αγορές της Ευρώπης δεν αποτελεί πλέον
ένα απομακρυσμένο γεγονός, αλλά μια
ορατή πραγματικότητα, η οποία θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά.
Πιθανά προβλήματα στη γερμανική
οικονομία θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε
όλη την Ευρώπη και ελπίζουμε ότι αυτό θα
αποφευχθεί, αφού για μικρότερες οικονομίες,
όπως αυτή της Κύπρου, μια τέτοια εξέλιξη θα
ήταν άκρως αρνητική.
Ένα άλλο θέμα είναι αυτό της αντιμετώπισης του προσφυγικού προβλήματος, το
οποίο έχει προκύψει από την Ουκρανία. Οι
αριθμοί τους οποίους καλείται να διαχειριστεί
η Ένωση είναι τεράστιοι, αφού μέχρι τώρα
έχουν φύγει από την Ουκρανία πέραν των
4 εκ., αριθμός ο οποίος από μόνος του
είναι τεράστιος, αλλά δυστυχώς αναμένεται
να ξεπεράσει τα 10 εκ., αφού η συνεχής
ανασφάλεια αλλά και η μη ορατή επίλυση
του προβλήματος θα οδηγήσουν ακόμα
μεγαλύτερο αριθμό προς την έξοδο από τη
χώρα. Το πρόβλημα είναι όντως τραγικό,
αφού μιλάμε για γυναικόπαιδα τα οποία

χρήζουν άμεσης στήριξης σε όλα τα επίπεδα.
Όλα αυτά θα δημιουργήσουν σοβαρή
οικονομική πίεση σε αρκετά κράτη, κυρίως
όμως για την Πολωνία. Το κόστος για την
Ένωση θα είναι τεράστιο, αλλά η μεγαλύτερη
πρόκληση θα είναι η επάρκεια σε υποδομές
αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Σίγουρα η
ενίσχυση της Ένωσης προς τις χώρες που
θα αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής
της προσπάθειας θα πρέπει να είναι χωρίς
προϋποθέσεις.
Οι προκλήσεις για την Ένωση είναι πολλές
και σύνθετες και ως εκ τούτου οι τρόποι
αντιμετώπισής τους θα πρέπει να είναι οι
ανάλογοι. Το πώς έχουν φτάσει εδώ τα
πράγματα σε σχέση με την Ουκρανία και
τη Ρωσία αλλά και ο ρόλος που έπαιξε (ή
δεν) η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τεράστιο
θέμα. Τη δεδομένη στιγμή τα πράγματα
είναι ξεκάθαρα. Η Ένωση έχει μπροστά της
μεγάλες προκλήσεις, η μεγαλύτερη είναι
η ανθρωπιστική βοήθεια. Παρόλα αυτά, η
οικονομία δεν μπορεί να αφεθεί χωρίς
πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρξουν
οι ανάλογες προσπάθειες για εξομάλυνση
της κατάστασης, αφού ο πληθωρισμός έχει
ξεφύγει εντελώς εκτός ελέγχου σε πολλές
χώρες.
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Τοπική επικαιρότητα
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

ταν το σύνδρομο
του σφάλειν θεωρείται ως δαιμονικά
ανθρώπινον, το συγχωρείν
μπορεί να θεωρείται πάντα
θείον; Και ποιος θα δώσει
το σ υ γ χω ρ οχά ρτ ι ; Ο σ ο ι
άνθρωποι μπόρεσαν και
τα κατάφεραν μέσα στο
στίβο της ζωής τους να
εξοπλιστούν με μια πιο
στοιχειώδη διορατικότητα και
ωριμότηττα μαζί, θα πρέπει
να θεωρούνται τυχεροί και
χαρισματικοί ανθρώπινοι
χαρακτήρες διότι: Στη σφαίρα
των καθημερινων εξελίξεων
στη ζωή του ανθρώπου,
μπορούν με τα μάτια της
ψυχής να ξεχωρίζουν και
να βλέπουν πιο καθαρά, με
πνευματική διαύγεια, κάποια
σ υ μ β ά ν τα κα ι γ ε γ ο ν ότα
υψίστης σημασίας. Να
κάνουν μια καλύτερη επιλογή
και χρήση πρακτικής του
μυαλού και της δημιουργικής
ανθρώπινης σκέψης. Πριν να
οδηγηθούν κάποια ζητήματα
εκεί που σταματάει η κοινή
λογική και αρχίζει ο παραλογισμός και η τρέλα του
πολέμου.
την θεωρία της βίας
ε ν τά σ σ ε τα ι κα ι η
φρίκη του πολέμου.
Ο πόλεμος που συσσωρεύει πολλά δεινά και καταστρο φι κά α ποτελ έσ μ α τα
στον άνθρωπο. Δάκρυα
και δεινοπαθήματα που
δοκιμάζουν ιδιαίτερα τους
πιο απλούς ανθρώπους,
άντρες, γυναίκες και παιδιά
που δεν έφταιξαν σε τίποτα
να πέφτουν θύματα της
βίας του πολέμου. Η βία
που χρησιμοποιείται με
σκοπό την απόκτηση και τη
διατήρηση της οικονομικής
και πολιτικής κυριαρχίας
προς ώφελος των λίγων
πλουσίων και των πολυεθνικών κολοσσών σε βάρος
της πλειοψηφίας των λαών.
Γι’ αυτό, οι πόλεμοι πάντοτε στην ιστορία των λαών,
μιλάμε για επιθετικούς
πολέμους, έμειναν μισητοί
στις συνειδήσεις της πλειοψηφίας των πολιτών...
την πρόσφατη ιστορία των επιθετικών
πολέμων και ανοιχών
σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ν , σ α ν το ν
πόλεμο των ημερών μας
μεταξύ Ουκρανίας - Ρωσίας,
η οξυμένη αντιπαράθεση
προηγήθηκε κατά πολύ.
Πολλές οι αναστροφές της
αλήθειας και οι παραποιήσεις γεγονότων.
ια παράδειγμα,
από τα μικρά μας
χρόνια στα θρανία,
μαθαίναμε ότι η Οδησσός
ήταν πόλη της Ρωσίας. Εκεί
ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία
που μας έδωσε και τον
πρώτο Κυβερνήτη Ελληνα!
Τον Ιωάννη Καποδίστρια ο
οποίος διετέλεσε υπουργός
εξωτερικών της Ρωσικής
Αυτοκρατορίας. Αλλες γεωγραφικές επαρχίες της
Ρωσίας που είχαν ζωντανές
ελληνικές παροικίες, ήσαν
η Κριμαία, η Οδησσός, η
Μαριούπολη και πολλές
άλλες που σήμερα εμφαν ι ζο ν τα ι σ το χά ρτ η τ η ς
Ουκρανίας. Αυτή η διοικητι κή παρ α χώ ρ ησ η έ γ ι ν ε
στην εποχή του υπαρκτού
σοσιαλισμού της Σοβιετικής
Ενωσης στην Ουκρανία
χωρίς προστριβές και φιλονικίες γιατί έτσι διευκολυνόταν η τότε περιφερειακή
αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη.
πό τότε που εμφανίστηκαν τα πορτοκαλί γιλέκα στην
Ουκρανία άρχισε η διείσδυση
στη χώρα, δυτικών ολιγαρχών και πολυεθνικών του
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ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ TΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ο ηθικός αυτουργός του πολέμου
Του Αντρέα Χρίστου
τέως Υπουργός Εσωτερικών
Κυπριακής Δημοκρατίας

Ιωάννης Καποδίστριας
πετρελαίου, που απέκτησαν
δικαιώματα να διακινούν τον
πλούτο της χώρας κατά το
δοκούν...
ι “κυρώσεις” είναι
στην ημερησία
διάταξη. Συγκρούσεις, αντιθέσεις που υποδαυλίστηκαν από εξωτερικούς παράγοντες, έχυσαν
μπόλικο δηλητήριο που
μεγαλώνει το ρήγμα ανάμεσα στους λαούς και οξύνει
τη σύγκρουση.Φοβερά
επώδυνα είναι τα αποτελέσματα των πολέμων.
ι α πα ρ ά δ ε ι γ μ α , ο
λα ό ς το υ Β ι ε τ ν ά μ
που δοκιμάστηκε
επί μια δεκαετία από την
εισβολή των αμερικανών,
δανείζεται χρήματα ακόμη
για να αποκαταστήσει τις
χαλασμένες γέφυρες, δρόμους και τα ερείπια γενικά
που άφησε ο βρώμικος
πόλεμος. Στην αντίπερα
όχθη, μια άλλη τραγωδία
έζησαν και ζουν ακόμη
οι αμερικανοί βετεράνοι
το υ Β ι ε τ ν ά μ , τα πα ι δ ι ά
το υ α μ ε ρ ι κα ν ι κο ύ λα ο ύ
που στάλθηκαν εκεί να
σκοτώσουν ή να σκοτωθούν
και όσοι επέζησαν επέστρεψαν στα σπίτια τους σωστά
ράκη με αγιάτρευτα ψυχολογ ι κά π ρ ο β λ ή μ α τα . Κά τ ι
παρόμοιο και με τα παιδιά
του αυστραλιανού λαού στην
εποχή εκείνη...
την επέμβαση του
Νάτο για τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, το πολεμικό παιχνίδι ήταν διαφορετικό.
Επεσαν τόσες βόμβες εκεί
όσες δεν έπεσαν σε όλο τον
πλανήτη κατά τον δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο. Για να
συρθεί στο δικαστήριο της
Χάγης ο τότε πρόεδρος
Μιλόσεβιτς και να τον φυλακίσουν μέχρι την τελευταία
του πνοή.
ια παρόμοια τύχη
είχαν αργότερα οι
Χουσείν του Ιράκ
και Καντάφι της Λιβύης.
Πολλοί λαοί υποφέρουν
σήμερα εξαιτιας των πολέμων. Οπως της Κύπρου,
της Λιβύης, του Ιρακ, της
Συρίας, του Αφγανιστάν,
της Υεμένης, και άλλοι. Τα
μεταναστευτικά ρεύματα
και η προσφυγιά που ακολο υ θ ο ύ σ ε κά θ ε π όλ ε μ ο
γνωρίζουμε όλοι πόσο πόνο
και δυστυχία έσπερναν σε
εκατομμύρια ανθρωπων
και οι συνέπειες φυσικά δεν
έχουν εκλείψει.
ήμερα, όλως ξαφνικά, οι μαυροκόρακες
των πολέμων μεταμορφώθηκαν σε λευκές
περιστέρες και υπέρμαχοι
ης ειρήνης. Θολοί καιροί...
Πρόσεχε εργάτη, άγρυπνο
έχε πάντα ττο μάτι.
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Βαγγέλης Μπόγιας

Με το πέρασμα του χρόνου συνεχώς και περισσότεροι άνθρωποι
αντιλαμβάνονται τις σημαντικές διαστάσεις αυτού του πολέμου όπως και
τα κίνητρα πίσω από αυτόν.
Την ίδια στιγμή, διεθνείς αναλυτές,
δημοσιογράφοι, στρατιωτικοί και ειδικοί
σε θέματα ενέργειας καταδεικνύουν
τον πρωταγωνιστικό ρόλο των πιο
αντιδραστικών κύκλων των ΗΠΑ,
που χρονολογείται από το 1990, στην
προετοιμασία αυτής της σύρραξης.
Έτσι, ενώ ο λεγόμενος ψυχρός
πόλεμος υποτίθεται ότι τελείωσε με τη
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και
του Συμφώνου της Βαρσοβίας, την
ίδια στιγμή ξεκίνησε με πρωτεργάτη τις
ΗΠΑ ένας νέος πόλεμος με στόχο:
– Την επέκταση του ΝΑΤΟ προς
ανατολάς και την ένταξη των πρώην
σοσιαλιστικών χωρών σε αυτό.
– Τον οικονομικό και πολιτικό προσεταιρισμό των δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
– Τη δαιμονοποίηση και απομόνωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
– Τον παγκόσμιο έλεγχο των στρατηγικών πρώτων υλών και των ενεργειακών πηγών.
Παρά λοιπόν τις δεσμεύσεις που
ανέλαβαν απέναντι στους Γκορμπατσώφ και Γιέλτσιν, όλες οι αμερικανικές
κυβερνήσεις συνεπικουρούμενες από
ορισμένους ηγέτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εφάρμοσαν και εφαρμόζουν
την εν λόγω επιθετική πολιτική με όλα
τα μέσα.
Η ένταξη των τριών πρώην σοβιετικών δημοκρατιών της Βαλτικής
στο ΝΑΤΟ και το πραξικόπημα που
συντόνισε η κυβέρνηση Ομπάμα για
ανατροπή του φιλορώσου, εκλεγμένου Προέδρου της Ουκρανίας,
Γιανούκοβιτς, είναι ίσως τα πιο
χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της
πολιτικής των ΗΠΑ.
Στην Ουκρανία μάλιστα αξιοποιώντας τους ντόπιους εθνικιστές,
τα κατάλοιπα των φιλοναζιστικών
σχηματισμών και τα συμφέροντα των

Ανδρέας Χρήστου
Ουκρανών ολιγαρχών, στήθηκε ένα
πολιτικό σκηνικό που παραπέμπει στις
πιο μαύρες σελίδες της πρόσφατης
ευρωπαϊκής ιστορίας:
•Οι ανατολικές περιοχές που κατοικούνται από ρώσικους πληθυσμούς
μετατράπηκαν από φασιστικές ένοπλες
ομάδες σε πεδίο πολέμου με χιλιάδες
νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.
•Η Ουκρανία -η οικονομία, η βιομηχανία, οι ένοπλες δυνάμεις, και η
πολιτική ζωή- τέθηκαν υπό πλήρη
έλεγχο και κηδεμονία των ΗΠΑ και των
συμμάχων τους.
•Οργανώθηκε ένα ευρύ δίκτυο ενόπλων φιλοχιτλερικών ταγμάτων με
συνθήματα και σύμβολα των SS και
του Γ’ Ράιχ.
•Καλλιεργήθηκε συστηματικά, με
τη συμμετοχή και της κυβέρνησης
της Ουκρανίας, ένα πρωτοφανές
όργιο εχθρότητας και μίσους κατά της
Ρωσίας και των Ρώσων που ουσιαστικά καλούσε σε εξόντωσή τους.
Η πολιτική και στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και των συμμάχων
τους στην Ουκρανία προσομοίαζε με
έλεγχο κατεχόμενης χώρας. Σε κάθε
Υπουργείο, στις Ένοπλες Δυνάμεις
στην Αστυνομία, σε κάθε σημαντική

υπηρεσία υπάρχει Αμερικανός Επίτροπος, ο οποίος αποφασίζει για τα
σοβαρά ζητήματα και διαμορφώνει
πολιτική.
Γι α πα ρ ά δ ε ι γ μ α , ο γ ι ο ς το υ
Μπάιντεν, σημερινού Προέδρου
των ΗΠΑ, ήταν ο Επίτροπος στο
Υπουργείο Ενέργειας, ενώ στη συνέχεια διορίστηκε συμπρόεδρος στην
Επιχείρηση Φυσικού Αερίου της
Ουκρανίας. Είναι προφανώς το ίδιο
πρόσωπο που σύμφωνα με πρόσφατα
δημοσιεύματα ενεργούσε ως μεσάζων σε προγράμματα ανάπτυξης
βιολογικών όπλων στην Ουκρανία.
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος κατά τα άλλα
έχει ως μητρική γλώσσα τη ρωσική,
εξελέγη στο αξίωμά του προβάλλοντας
δύο βασικές υποσχέσεις:
α) ότι θα σταματήσει τον πόλεμο
στο Ντονμπάς
β) ότι θα καταπολεμήσει αμείλικτα
τη διαφθορά
Δυστυχώς μετά τις εκλογές όχι
μόνο συμβιβάστηκε με τη διαφθορά,
αλλά ανέχτηκε περαιτέρω ώθηση της
αντιρωσικής, εγκληματικής δράσης
των ναζιστικών συμμοριών και
κλιμάκωσε τον πόλεμο στην Ανατολική
Ουκρανία.
Ο πόλεμος που μαίνεται σήμερα
δεν είναι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, οι
οποίες επιδιώκουν παγκόσμια κυριαρχία. Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή πολεμούν
σε διάφορα σημεία του πλανήτη δι’
αντιπροσώπων και δυστυχώς αυτόν
το ρόλο έχουν επιβάλει στη σημερινή
ηγεσία της Ουκρανίας, η οποία έχει
καταστεί ένα από τα εργαλεία τους
προς αυτή την κατεύθυνση.
Στρατηγικός στόχος είναι η αποδυνάμωση και συρρίκνωση της
Ρωσίας –στη συνέχεια και της Κίνας–
με την κήρυξη, αν τα καταφέρουν, ολοκληρωτικού πολέμου εναντίον τους.
Χαρακτηριστική είναι και η ρητορική
που χρησιμοποιεί ο Πρόεδρος των
ΗΠΑ κατά της Ρωσίας: «Να τους καταστρέψουμε», «Να τους διαλύσουμε».
Επομένως ναι, έχει τις δικές της
ευθύνες η Ρωσία για τον πόλεμο, όμως
ο ηθικός αυτουργός και ο μόνος κερδισμένος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

Εμφάνιση νέας παραλλαγής!

Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα σας
κάνει έκπληξη: Υπάρχει και κυκλοφορεί στην πιάτσα, νέα παραλλαγή
του κορονοϊού. Η νέα παραλλαγή του
COVID-19 Deltacron εντοπίστηκε στην
Αυστραλία, ορίστε τι γνωρίζουμε:
Μια νέα παραλλαγή του COVID-19
εντοπίστηκε στην Αυστραλία, η οποία
είναι η ενωση δύο προηγούμενων
στελεχών.
Το Deltacron έχει περιγραφεί ως
μείγμα της παραλλαγής Delta, που
εξαπλώθηκε στην Αυστραλία πέρυσι,
και της παραλλαγής Omicron, η οποία
οδήγησε σε υψηλά κρούσματα σε όλη
τη χώρα κατά τη διάρκεια των εορτών
των Χριστουγέννων και φέτος.
Η νέα παραλλαγή εντοπίστηκε
αρχικά τον Φεβρουάριο στη βόρεια
Γαλλία και εμφανίζεται σταθερά
σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην
Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η επιβεβαίωση ότι το πρώτο κρούσμα
Deltacron στην Αυστραλία αναφέρθηκε
από τη Νέα Νότια Ουαλία πριν από
λιγες ημέρες.
Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής;
Ο ειδικός στις μολυσματικές
ασθένειες Πολ Γκρίφιν είπε ότι οι
περισσότερες παραλλαγές ανησυχίας προήλθαν από «αυθόρ-μητες
αλλαγές» ή «λάθη κατά την αναπαραγωγή του ιού».
“Αυτό είδαμε με την εμφάνιση της
Delta και στη συνέχεια, της Omicron”,
είπε ο αναπληρωτής καθηγητής Griffin.
Το Deltacron, ωστόσο, εμφανίστηκε
μέσω μιας διαφορετικής διαδικασίας
γνωστής ως “ανασυνδυασμός”.
«Αυτό που συνέβη εδώ είναι ότι,

σε κάποιο σημείο, κάποιος μολύνθηκε
από το Delta και από το Omicron
ταυτόχρονα και ουσιαστικά απλώς
ανακατέψανε το γενετικό τους υλικό
για να δημιουργήσουν ένα υβρίδιο»,
είπε.
Ο Δρ Γκρίφιν είπε ότι, ενώ η νέα
παραλλαγή μοιάζει με την Delta, εν
τούτοις, μοιάζει περισσότερο με την
Omicron.
Είπε ότι η νέα παραλλαγή πιθανότατα είχε μια ακίδα πρωτεΐνης του
στελέχους Omicron, γι’ αυτό συμπεριφέρεται πολύ περισσότερο σαν το
Omicron», είπε.
«Κατά κάποιους τρόπους, αυτά
είναι καλά νέα, γιατί γνωρίζουμε ότι η
Delta ήταν ίσως πιο σοβαρή ως ασθένεια, αλλά γνωρίζουμε ότι το Omicron
είναι πιθανότατα πιο μολυσματικό».
Είναι όλες οι θήκες Deltacron ίδιες;
Ε ν ώ π ρ ωτο ε μ φ α ν ί σ τ η κ ε σ τ η
Γαλλία, ο Δρ Γκρίφιν είπε ότι πιθανώς
υπήρχαν περισσότερες από μία εκδοχές της παραλλαγής που εξαπλώθηκαν παγκοσμίως.
Η Delta και η Omicron δημιούργησαν ένα νέο άγριο διάδοχο:
Το Deltacron. Καθώς φεύγουν οι
περιορισμοί, μπορεί να αισθανόμαστε
σαν να έχει τελειώσει η πανδημία.
Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει
σημαντική ανησυχία ότι μια επικίνδυνη
νέα παραλλαγή θα μπορούσε να
εμφανιστεί και μια άλλη μόλις έφτασε!
Μόνο ο χρόνος θα δείξει πόσο σοβαρή
είναι.
«Μοιάζει, όλο και περισσότερο, σαν
να υπάρχουν δύο διαφορετικά Deltacron», είπε.

«Ένα που προέκυψε στη Γαλλία και
εξαπλώθηκε σε ορισμένες ευρωπαϊκές
χώρες, και αυτό που πιθανότατα προέκυψε στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Είναι άγνωστο ποιο έχει εμφανιστεί
στην Αυστραλία, αλλά ο Δρ Γκρίφιν
είπε ότι οι δύο έχουν «πολύ παρόμοιες
ιδιότητες».
Πρέπει να ανησυχείτε;
Εν ολίγοις, όχι περισσότερα από
όσα θα έπρεπε να έχετε ήδη.
Ο Δρ Griffin είπε ότι το Deltacron
είναι απίθανο να «αλλάξει το τοπίο
τόσο πολύ», τουλάχιστον όχι προς το
παρόν.
Ωστόσο, αυτό δεν σήμαινε ότι
έπρεπε να αγνοηθεί.
Ο Δρ Griffin είπε ότι οι ίδιες αρχές
ελέγχου που ισχύουν για οποιαδήποτε
παραλλαγή του COVID-19 θα ήταν
εξίσου σημαντικές για τον έλεγχο του
Deltacron.
Είπε ότι όσο περισσότερο κάποιος
παραμένει ανεμβολίαστος, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, τόσο
περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν
για κίνδυνο.
«Όσο περισσότεροι άνθρωποι
παραμένουν ευάλωτοι σε αυτόν τον
ιό, τόσο περισσότερες πιθανότητες
έχει να εξαπλωθεί και να αναπαραχθεί
και να συμβούν αυθόρμητα εκείνα
τα σφάλματα που προκαλούν νέες
παραλλαγές και να συμβούν γεγονότα
ανασυνδυασμού», είπε.
«Ο καλύτερος τρόπος για να το
ελέγξετε αυτό είναι να εμβολιαστούν
όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι».

"Παροικιακό Βήμα", Μάιος 2022

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κατώτατος μισθός για
τους εποχιακούς εργάτες

Οι αγρότες λένε ότι τα
σούπερ μάρκετ πρέπει
να πληρώνουν βιώσιμες
τιμές για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά και να
μπορούν οι καλλιεργητές να
αντεπεξέλουν, καθώς γίνονται σημαντικές αλλαγές
στον τρόπο πληρωμής των
εργατών που μαζεύουν τα
φρούτα στην Αυστραλία.
Από τις 28 Απριλίου, οι
εργάτες στο μάζεμα αγροτικών προϊόντων που μέχρι
τώρα πληρώνονταν ανάλογα
με την ποσότητα που
μάζευαν, στο εξής θα πρέπει
να έχουν εγγυημένη ελάχιστη
πληρωμή με την ώρα.
Σήμερα, η κατώτατη πληρωμή που ορίζει το κράτος,
είναι $25,41 την ώρα.
Ο ι ε ρ γ α ζό μ ε ν ο ι θ α
μπορούν ακόμα να αμείβονται με το τεμάχιο (ή με
“κοντράτο” όπως συνηθίζει
να το λέει ο αγροτικός
κόσμος του Ρίβερλαντ) δηλαδή ανάλογα με την παραγωγικότητά τους.
Ο μέσος ικανός εργαζόμενος πρέπει να μπορεί να
κερδίζει 15 τοις εκατό πάνω
από το ελάχιστο, σχεδόν $30
την ώρα.
Οι αλλαγές ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή
Δίκαιης Εργασίας μετά από
επιτυχή έκκληση υπό την
ηγεσία του Αυστραλιανού
Συνδικάτου Εργαζομένων
(AWU).
Ο εθνικός γραμματέας
της AWU Daniel Walton είπε
ότι οι αλλαγές θα δημιουργήσουν ένα δίχτυ ασφαλείας
για όλους τους εργαζόμενους.
«Αν οι εργατες είναι πιο
παραγωγικοί, αν μπορούν
να μαζέψουν περισσότερα
κιβώτια, περισσότερους
κουβάδες, ό,τι κι αν είναι,
τότε μπορούν να κερδίσουν
περισσότερα», είπε ο κ.
Walton.
“Τώρα αυτό θα τους κάνει
πιο παραγωγικούς, αυτό είναι
ένα καλύτερο σύστημα για
τον αγρότη και είναι ένα καλό
αποτέλεσμα για τα μέλη μας,
τους εργάτες.”
Όταν η Επιτροπή Δίκαιης
Εργασίας αποφάσισε ότι
το σύστημα τιμής “με το
κομμάτι” δεν λειτουργούσε,
ο υπουργός Γεωργίας της
Αυστραλίας, Ντέιβιντ Λίτλπρουντ, είπε ότι οι αλλαγές
θα μπορούσαν να αυξήσουν
τ ι ς τ ι μ έ ς τω ν φ ρ έ σ κω ν
φρούτων και λαχανικών.
Ομως, ορισμένοι αγρότες,
όπως η Emma Germano,
πληρώνουν ήδη στους εργαζομένους τους με την ώρα.
Ωστόσο, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Αγροτών της
Βικτώριας είπε ότι οι αλλαγές
στο σύστημα πληρωμής των
εργατών, θα αυξήσουν το
κόστος παραγωγής φρέσκων
φρούτων και λαχανικών
και θα έχουν αντίκτυπο σε
ολόκληρο τον τομέα.
«Το κόστος εργασίας

είναι το υψηλότερο μέρος
του κόστους παραγωγής και
συνήθως μπορεί να είναι
έως και το 60 τοις εκατό των
ακαθάριστων γεωργικών
εσόδων στο αγρόκτημα»,
είπε η κ. Germano.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο
στις τιμές».
Ορισμένοι αγρότες
φοβούνται ότι οι αλλαγές θα
μπορούσαν να επιδεινώσουν
επίσης, την έλλειψη εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο, η
οποία εκτιμάται ότι μπορεί να
ανέλθει σε χιλιάδες.
«Προηγουμένως δεν
υπήρχε πραγματικά κάποιος
τρόπος που να εγγυάται ότι
οι εργαζόμενοι που ήταν
λιγότερο παραγωγικοί θα
πρέπει να έχουν μια ελάχιστη
πληρωμή με την ώρα», είπε
η κ. Germano.
“Τώρα που υπάρχει
η κατώτερη πληρωμή, ο
αγρότης θα πρέπει να αποφασίσει αν θα δεχτεί ή όχι
αυτόν τον εργάτη στο κτήμα
του γιατί απλώς θα του
κοστίσει περισσότερο.”
Η πληρωμή με το τεμάχιο
καταβάλλεται συνήθως σε
εργαζόμενους σε καλλιέργειες
που δεν μπορούν να τρυγηθούν μηχανικά, συμπεριλαμβανομένων των εσπεριδοειδών, των κερασιών,
των μήλων και των μούρων.
Τα μέλη της Αυστραλιανής Συμμαχίας Φρέσκων
Προϊόντων (AFPA) αντιπροσωπεύουν περισσότερο
από το ήμισυ του τομέα της
βιομηχανίας φρούτων και
λαχανικών.
Ο διευθύνων σύμβουλός
της Μάικλ Ρότζερς είπε ότι
πρέπει να υπάρχει καλύτερη
επιτήρηση στον τρόπο με
τον οποίο πληρώνονταν οι
εργαζόμενοι.
«Έχουμε μια πολύ
ισχυρή θέση ότι όποιος
δεν πληρώνει σωστά τους
ανθρώπους και δεν συμπεριφέρεται στους εργαζομένους δίκαια πρέπει να
εγκαταλείψει τη βιομηχανία»,
είπε ο κ. Rogers.
Οι καλλιεργητές πρέπει να
κάνουν το σωστό.
Ο κ. Rogers είπε ότι
οι αλλαγές στο σύστημα
πληρωμών θα αναγκάσουν
ορισμένες επιχειρήσεις να
κάνουν αλλαγές.
«Οι συνέπειες για εκείνους τους εργοδότες που δεν
πληρώνουν καλά, φθάνουν
πολύ μακριά», είπε.
«Για εκείνους τους εργοδότες που πληρώνουν καλά,
η απόφαση προχωρά πιθανώς περισσότερο από ό,τι
όλοι νομίζανε με την έννοια
ότι εάν το επιπλέον 15 τοις
εκατό προστεθεί στο έκτακτο
ωρομίσθιο, τότε η πληρωμή
ανεβαίνει στα 30 δολάρια
την ώρα, κάτι που στη
γλώσσα του καθενός είναι
αρκετά λεφτά για να μαζεύεις
φρούτα».

Αρθρο
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Προειδοποιούν για άνοδο των τόκων

Πότε άραγε θα αυξηθούν
τα επιτόκια και πόσο ψηλά
θα ανέβουν;
Είναι το βασικό ερώτημα για πολλά εκατομμύρια δανειολήπτες στεγαστικών δανείων: πότε η
Αποθεματική Τράπεζα θα
αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια και πόσο ψηλά θα
ανέβουν;
Δυστυχώς, δεν υπάρχει
ξεκάθαρη απάντηση. Μόλις
πριν από μήνες η Αποθεματική Τράπεζα υπαινίχθηκε ότι τα επιτόκια πιθανότατα δεν θα αυξηθούν
μέχρι το 2024.
Αυτό έχει αλλάξει εδώ και
πολύ καιρό, και τώρα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι
τα ποσοστά θα αυξηθούν
φέτος, η μόνη αμφιβολία
είναι πότε ακριβώς.
Μετά τη συνάντηση της
αποθεματι κής τρ άπ εζας
αυτής της εβδομάδας
κάποιες ενδείξεις έκαναν
πολλούς ειδικούς να παρουσιάσουν τις προβλέψεις
τους.
Οι οικονομολόγοι αναμένουν τώρα γενικά το
διοικητικό συμβούλιο της
αποθεματικής να αρχίσει
να αυξάνει τα επιτόκια τον
Ιούνιο ή το αργότερο μέχρι
τον Αύγουστο.
Οι δανειολήπτες ήδη
προ-ετοιμάζονται για το πώς
μπορεί να είναι η ζωή με
υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων.
«Υπήρξε μια σημαντική
αλλαγή στη ρητορική και το

διοικητικό συμβούλιο της
Αποθεματικής λέει τώρα
ότι πιθανόν να αρχίσει να
αυξάνει τα επιτόκια από τον
Ιούνιο, δύο μήνες νωρίτερα
από τον Αύγουστο που
λέγανε πριν», δήλωσε ο επί
μακρόν επικεφαλής οικονομολόγος της Westpac, Bill
Evans, του οποίου οι προβλέψεις θεωρούνται έγκυρες
από πολλούς.
Ενώ η Westpac εμμένει
στην πρόβλεψή της για τον
Αύγουστο, άλλες τράπεζες
όπως η Deutsche Bank, η
και η ANZ μετατόπισαν τις
προβλέψεις τους μεταξύ δύο
και τριών μηνών και τώρα
αναμένουν αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο.
«Ωστόσο, δεν πρέπει να
αποκλειστεί μια αύξηση των
επιτοκίων τον Μάιο. πρόσθεσε ο David Plank της
ANZ.
«Η χρονική στιγμή των
ομοσπονδιακών εκλογών
του Μαΐου περιπλέεκει τα
πράγματα. Μια επιλογή είναι
η αποθεματική τράπεζα να
υποστηρίξει μια αύξηση
επιτοκίων στη συνάντηση
του Μαΐου και στη συνέχεια
να την παραδώσει τον Ιούνιο.»
Μερικοί άλλοι παίκτες,
όπως η Commonwealth
Bank, είχαν ήδη προβλέψει
ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο.
Συνοψίζοντας, πολλοί
οικονομολόγοι και οι
περισσότεροι παίκτες στις

χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένουν αύξηση
επιτοκίων τον Ιούνιο, ενώ
υπάρχουν και αυτοί που
αναμένουν ότι η πρώτη
αύξηση επιτοκίων θα συμβεί
μέχρι τον Αύγουστο.
Ποιές είναι οι ενδείξεις
ότι έρχεται αύξηση των
επιτοκίων για να παρακολουθήσουμε;
Η πρώτη ένδειξη έρχεται αργότερα αυτό το
μήνα, με τον Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους
από το Αυστραλιανό Γραφείο
Στατιστικής.
Αυτό το ποσοστό πληθωρισμού, που θα βγει
στις 27 Απριλίου, δείχνει
πόσο αυξάνονται οι τιμές
για πράγματα στα οποία
ξοδεύουν τα νοικοκυριά
το μεγαλύτερο μέρος των
χρημάτων τους, όπως
ενοίκιο, είδη σούπερμαρκετ,
ρούχα, καύσιμα, ενέργεια,
μεταφορές κ.λπ.
Καθώς οι οικονομολόγοι
προβλέπουν έναν ακόμη
γύρο αυξήσεων τιμών στα
προαναφερόμενα είδη,
μιλάμε με εμπόρους και
καταναλωτές που ήδη παρατηρούν αυξήσεις των τιμών.
Να προσθέσουμε ότι
στην εξίσωση που θα δείξει
κατά πόσον θα αυξηθούν τα
επιτόκια, θα ληφθεί υπόψη
και ο δείκτης μισθών.
Η Αποθεματική Τράπεζα
έχει επιφορτιστεί με τη
διατήρηση του πληθωρισμού
μεταξύ 2 τοις εκατό και 3 τοις

εκατό, κατά μέσο όρο.
Ωστόσο, πολλοί οικονομολόγοι αναμένουν ότι πιθανόν να ανέλθει στο 3,4%,
δίνοντας στο διοικητικό
συμβούλιο της αποθεματικής έναν πολύ ισχυρό λόγο
να αυξήσει τα επιτόκια.
Οι προβλέψεις επικεντρώνονται σε τρεις ακόμη
αυξήσεις επιτοκίων φέτος,
σπρώχοντας το επιτόκιο
γύρω στο 1% πιο ψηλά.
Εάν γίνει κάτι τέτοιο,
ένας πρόσφατος αγοραστής
κατοικίας στην Αδελαιδα ο
οποίος έδωσε προκαταβολή
20% σε ένα σπίτι μέσης
αξίας $660,000, με δάνειο
$530,000 και πληρώνει
σήμερα $2,220 το μήνα, θα
πληρώνει $2500 το μήνα.
Δηλαδή, θα πληρώνει έξτρα
$264 το μήνα.

6

"Παροικιακό Βήμα", Μάιος 2022

Ρεπορτάζ - Αρθρα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΜΙΕΡ

Να στηριχθούν οι
νεο-μετανάστες

Ο νέος πρωθυπουργός της Νότιας
Αυστραλίας λέει ότι η Αυστραλία θα
πρέπει να αυξήσει την αποδοχή προσφύγων και έχει δεσμεύσει τη δική του
πολιτεία να δεχθεί εδώ περισσότερο
κόσμο στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού
προγράμματος της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης.
Μιλώντας σε δημοσιογραφ ική
διάκεψη την Τετάρτη στην Καμπέρα,
ο Peter Malinauskas είπε ότι η
προγραμματισμένη αποδοχή 13.750
από την Αυστραλία το επόμενο
οικονομικό έτος είναι ασήμαντη σε
σύγκριση με τις εκατοντάδες χιλιάδες
πρόσφυγες που έφτασαν στην Αυστραλία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και
τον Πόλεμο του Βιετνάμ.
«Μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα απ’ αυτό», είπε.
Σημειώνεται ότι δύο από τους παππούδες του κ. Malinauska ήρθαν στην
Αυστραλία από την Ουγγαρία και τη
Λιθουανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο.
Ο Πρέμιερ της Νότιας Αυστραλίας
τόνισε την τεράστια προσφορά των
μεταναστών στην ανάπτυξη της Αυστραλιανής οικονομίας.

Κινδυνεύουν σπίτια
στα παράλια

Οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής πιθανόν να έχουν
ως αποτέλεσμα η ακτή του Πορτ Λίνκολν
να καταρρεύσει και να καταστήσει πιο
δύσκολη την έγκριση υποθηκών για
παραθαλάσσια ακίνητα, σύμφωνα με
μια νέα μελέτη της εταιρίας CoreLogic η
οποία παρέχει συμβουλές για τα ακίνητα
και τα οικονομικά.
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα τριών δεκαετιών για να προσδιορίσουν πού και πώς οι κατοικίες θα
μπορούσαν να επηρεαστούν από την
κλιματική και τις παράκτιες αλλαγές στο
μέλλον.
Η μελέτη δείχνει ότι μετά το Glenelg,
το Port Lincoln έχει τον δεύτερο
υψηλότερο αριθμό ακινήτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου να υποστούν
επιπτώσεις.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι 131 μεμονωμένα σπίτια, 58 πολυκατοικίες και
108 διαμερίσματα, συνολικής αξίας 119
εκατομμυρίων δολαρίων, πιθανόν να
επηρεαστούν.
Ο ανώτερος διευθυντής του τομέα
παγκόσμιων κινδύνων της CoreLogic,
Pierre Wiart, δήλωσε ότι η διάβρωση
των ακτών έχει ήδη προκαλέσει ζημιά.
«Συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχουν
διάφοροι τύποι διάβρωσης που θα
μπορούσαν να συμβούν κατά μήκος
της ακτογραμμής, μερικοί από αυτούς
σε πολύ μακροπρόθεσμη βάση», είπε.
Ομως, η επιζημια διάβρωση είναι συνεχής και συμβαίνει αυτή τη στιγμή που
μιλάμε”, τόνισε.
Ο Δρ Wiart λέει ότι το Glenelg North,
στην Αδελαΐδα, είναι η πιο ευάλωτη
περιοχή στην παράκτια Ν.Α., αλλά το
Port Lincoln δεν είναι πολύ πίσω.
«Το θέμα είναι ότι στο Γκλενέλγκ
υπάρχουν πολύ περισσότερες κατοικίες πολύ κοντά στην ακτή», είπε.
«Αρα δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα από σήμερα, αλλά τα σπίτια αυτά
είναι ευάλωτα διότι βρίσκονται εκτεθειμένα στους κινδύνους που ενέχουν τα
παράλια.
Ο Δρ Γουίαρντ είπε ότι σύμφωνα με
την έκθεση, η επιρροή του ανθρώπινου
παράγοντα έχει θερμάνει την ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς και τη γη και η
κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον καιρό
και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.».

Οι μάσκες ...πέφτουν

Οι κάτοικοι της Νότιας Αυστραλίας
δεν θα φορούν μάσκες στους περισσότερους δημόσιους εσωτερικούς χώρους
από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή των
καθολικών.
Οι μάσκες θα εξακολουθούν να
απαι-τούνται σε περιβάλλοντα υψηλού
κινδύνου, όπως νοσοκομεία, εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων ή κατοικίες
για άτομα με αναπηρία, στα μέσα
μαζικής μεταφοράς και σε οχήματα

κοινής χρήσης.
Η απόφαση για το αν θα παραμ εί νο υν σ τα σ χολεί α θ α λη φ θεί
εντός εβδομάδων, πριν λήξουν οι
επερχόμενες σχολικές διακοπές.
Το παρατεταμένο καθεστώς μάσκας
της ΝΑ ήταν από τα πιο αυστηρά στη
χώρα και ίσχυε από τα μέσα του 2021,
περίπου την εποχή του lockdown του
Ιουλίου.
«Παρόλο που εξακολουθούμε να
βλέπουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων,
οι αλλαγές στους κανόνες μάσκας και
αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς
την επιστροφή στην κανονικότητα πριν
από το COVID και θα ευθυγραμμίσουν
τη Νότια Αυστραλία με τις περισσότερες
άλλες πολιτείες, είπε ο κ. Malinauskas.

ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Ο
ΝΤΕΗΒΙΝΤ ΣΠΗΕΡΣ

Φεύγει η Τσάπμαν
Οι ψηφοφόροι στα ανατολικά
προάστια της Αδελαΐδας θα προσέλθουν στις κάλπες για τρίτη φορά
μέσα σε λίγους μήνες, με την
πρώην αντιπρόεδρο της πολιτειακ ή ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς Β ί κ ι Τσ ά π μ α ν
να εγκαταλείπει την πολιτική.
Η κυρία Τσάπμαν μίλησε στους συναδέλφους της για το σχέδιό της να
παραιτηθεί την ίδια μέρα που συναντήθηκαν για να εκλέξουν τον πρώην
υπουργό Περιβάλλοντος Ντέιβιντ
Σπήερς ως νέο ηγέτη του κόμματος.
Να σημειωθεί ότι μετά την παραίτηση
του Στήβεν Μάρσιαλ από την ηγεσία του
κόμματος, στη διαδικασία εκλογής νέου
αρχηγού την Τρίτη, με τη συμμετοχή
των βουλευτών της άνω και της κάτω
βουλής των Φιλελευθέρων, την αρχηγία
διεκδίκησαν τρεις υποψήφιοι.
Ο βουλευτής Ντέιβιντ Σπήερς εξελέγη αρχηγός με μεγάλη διαφορά, εξασφαλίζοντας 18 ψήφους έναντι 5 του
Τζος Τίγκ και μια ττου Μακμπράιντ.
Η κα Τσάπμαν μετά τη δήλωσή
της ότι θα παραιτηθεί από βουλευτίς,
εγκατέλειψε την αίθουσα και δεν ήταν
παρούσα στην εκλογή νέου αρχηγού της
Αντιπολίτευσης.
Ο κ. Σπήερς είπε ότι αν και υπήρξαν διαφορές μεταξύ τους, δεν είχε
τίποτα εναντίον της και οι λόγοι της
αποχώρησής της είναι προσωπικοί.
«Σέβομαι αυτή την απόφαση, αλλά
πρέπει να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε τυχόν
διαιρέσεις που παραμένουν στο κόμμα»,
είπε.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κα
Τσάπμαν πιθανόν να υποβάλει επισήμως την παραίτησή της μετά την
επανέναρξη του κοινοβουλίου στις
3 Μαΐου, πράγμα που σημαίνει ότι η
επαναληπτική εκλογή για την έδρα που
χηρεύει, θα γίνει μετά τις ομοσπονδιακές
εκλογές της 21ης Μαΐου.

Χαλαρώνουν τα μέτρα

Η Νότια Αυστραλία θα καταργήσει
τους κανόνες καραντίνας στενής
επαφής από τα τέλη της εβδομάδας.
Η κίνηση ευθυγραμμίζει την πολιτεία με τη Νέα Νότια Ουαλία, τη
Βικτώρια, το Κουίνσλαντ και το ACT.
Αντίθετα, οι στενές επαφές θα πρέπει
να κάνουν πέντε γρήγορες εξετάσεις
αντιγόνου σε μια περίοδο επτά ημερών μετά την έκθεσή τους στον ιό.
Θα πρέπει επίσης να φορούν μάσκες
όταν βρίσκονται έξω από το σπίτι
και τους απαγορεύεται να επισκέπτονται χώρους υψηλού κινδύνου,
όπως νοσοκομεία και εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων.
Οι νέοι κανονισμοί θα ισχύουν από τις το
Σάββατο 30 Απριλίου.
Τα άτομα που βρίσκονται σε
καραντίνα ως στενή επαφή μπορούν
να φύγουν από την απομόνωση όταν
αλλάξουν οι κανονισμοί το πρωί του
Σαββάτου, αρκεί να έχουν ένα αρνητικό
τεστ στο σπίτι.
Στο μεταξύ, τέσσερα γηροκομεία στο
Ρίβερλαντ έχουν τεθεί σε λόκνταουν
με απαγόρευση των επισκέψεων
μετά το ξέσπασμα μεγάλου αριθμού
κρουσμάτων κορονοϊού. Να σημειωθεί
ότι στη ΝΑ τα κρούσματα τη Δευτέρα
κυμαίνονταν γύρω στις 4500 χιλιάδες.
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Οι Αυστραλιανές εκλογές
της 21ης Μαΐου 2022
Η προεκλογική εκστρατεία προγράμματος που κάνει τη
για τις Αυστραλιανές Ομο- διαφορά. Γιατί το Εργατικό
σπονδιακές εκλογές του 2022 κόμμα να φοβάται να μιλήσει γι’
μπορεί να άρχισε ανεπίσημα αυτές τις τρανταχτές ανισότητες
πριν από ένα περίπου χρόνο στην αυστραλιανή κοινωνία
αλλά τελικά θα διεκαι να αποδέχεται
ξαχθούν το Σάβτη μη φορολόγηση
β α το 2 1 Μ α ΐ ο υ .
τω ν υ π ε ρ κ ε ρ δ ώ ν
Λόγω του ότι το
των λίγων υπερΕ ρ γ α τ ι κό Κό μ μ α
πλούσιων που οι
και ο αρχηγός του
πολιτικές του Σκοτ
΄Ανθνι Αλμπανέζε
Μόρισον και των
αποφάσισαν να
Ε θ ν ι κώ ν ε τα ί ρ ω ν
διεκδικήσουν τις
του τους τοποθετούν
εκλογές μ’ ένα
στο φορολογικό
μικρό εκλογικό
απυρόβλητο;
πρόγραμμα πολλοί
Οι διαφορές πολιΤου
π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ τικής στα διαφορα
οπαδοί του Εργαζητήματα θα πρέπει
τ ι κ ο ύ Κ ό μ μ α τ ο ς Drymon9@gmail.com να εξηγούνται. Ποιά
και της Αριστεράς
είναι τα ζητήματα
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
δυσφορούν και
των εκλογών της
παραπονούνται ότι
21ης Μαΐου; Μεριδυσκολεύονται να διακρίνουν κά από τα κυριότερα είναι η
τη διαφορά μεταξύ των δυο διαχείριση της οικονομίας,
κ ο μ μ ά τ ω ν ε ξ ο υ σ ί α ς , τ ο υ το χρέος, το κόστος ζωής, ο
συντηρητικού Συνασπισμού πληθωρισμός, η ακρίβεια,
Φιλελευθέρων – Εθνικών και η καθήλωση των μισθών, η
του Εργατικού Κόμματος. Οι κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια
Εργατικοί υιοθέτησαν το μικρό και η εξωτερική πολιτική, η
εκλογικό πρόγραμμα για να υγεία, πρόνοια και η κατάσταση
μη δίνουν μεγάλο στόχο στην των γηροκομείων της χώρας,
προεκλογική προπαγάνδα του η π α ι δ ε ί α , η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α
Συνασπισμού που συνήθως Ανεξάρτητης Αρχής Εναντίον
διακηρύσσει να εκφοβίσει τον τ η ς Δ ι α φ θ ο ρ ά ς κα ι ά λ λα .
κόσμο ότι οι αντίπαλοί του Ασφαλώς η προτεραιότητα
είναι ανεύθυνοι φορομπήχτες των ζητημάτων μπορεί να είναι
και ανίκανοι διαχειριστές της διαφορετική αλλά η σημασία
οικονομίας και ότι μόνο οι τους και οι διαφορετικοί τρόποι
κυβερνήσεις του Συνασπισμού προσέγγισης θα πρέπει να
διαθέτουν ικανότητα και υπευ- τονιστούν. Ας δούμε, με την
θυνότητα.
αναπόφευκτη συντομία, τις
Δ εν νομ ί ζω ότι η πρ ο- προσεγγίσεις σε μερικά από
γραμματική αυτή υποχώρηση αυτά τα θέματα:
τω ν Ε ρ γ α τ ι κώ ν κά ν ε ι τ η ν
Στον οικονομικό τομέα δεν
προπαγάνδα των Συντηρη- ευσταθεί ότι οι υπουργοί του
τικών λιγότερο αιχμηρή και Συνασπισμού είναι καλύτεροι
επικίνδυνη. Αξίζει μόνο να διαχειριστές της οικονομίας.
π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι κ ά π ο ι ο ς τ ο Με την πανδημία η χώρα
μέγεθος των προεκλογικών βυθίστηκε σε ένα χρέος ενός
δ α π α ν ώ ν τ ο υ “ Κ ό μ μ α τ ο ς τρισεκατομμυρίου δολαρίων
της Ενωμένης Αυστραλίας” α λ λ ά η δ ι α χ ε ί ρ η σ η ε ν ό ς
του Αυστραλού κροίσου των τέτοιου μεγάλου ποσού για
Α υ σ τ ρ α λ ι α ν ώ ν ο ρ υ χ ε ί ω ν , το πρόγραμμα job keeping
Κλάιβ Πάλμερ. Ο Πάλμερ ήταν λιγότερο από χρηστή.
δαπανά τεράστια ποσά για Μ ε γ ά λ α π ο σ ά δ ό θ η κ α ν
την προώθηση του υπερ- σε μεγάλες εταιρίες χωρίς
συντηρητικού του κόμματος κανένα απολογισμό και χωρίς
και προγράμματος. Κρίνοντας επιστροφή των πλεονασμάτων
από το παρελθόν, η εκλογική στο δημόσιο. Η κυβέρνηση
απήχηση του κόμματος του Μόρισον επαίρεται για το ότι
Πάλμερ, παρά τα υπέρογκα πέτυχε τον περιορισμό της
δ α πα ν ό μ ε ν α δ ι α φ η μ ι σ τ ι κά ανεργίας στο κάτω του 4%.
ποσά είναι σχετικά μικρή. Η πολιτική της διακηρύσσει
Στις περασμένες εκλογές δεν περιλαμβάνει ισχυρή οικονομία
επανεξελέγη βουλευτής και στις και χαμηλό ποσοστό ανεργίας.
παρούσες εκλογές διεκδικεί Η μείωση ευσταθεί αλλά οφείμια θέση στην Αυστραλιανή λεται στον περιορισμό της
Γερουσία, όπου πιστεύει ότι μετανάστευσης και στο ότι
οι δυνατότητες εκλογής του στους εργαζόμενους περιλαμείναι περισσότερο ευοίωνες. βάνονται οι εργαζόμενοι που
Αρχηγός του κόμματός του δουλεύουν λίγες μόνο ώρες την
αυτή τη φορά έχει τοποθετηθεί εβδομάδα.
ο βουλευτής Γκρέϊγκ Κέλι από
Με την οικονομία συνδέτο Κούινσλαντ και ο Πάλμερ ονται το κόστος ζωής, ο πληδιατηρεί την προεδρία. Το θωρισμός, η ακρίβεια και οι
υπερσυντηρητικό κόμμα του αποδοχές των εργαζομένων.
Πάλμερ, κατά τη γνώμη μου, Οι αποδοχές έχουν για χρόνια
αποσκοπεί με τη λαϊκιστική καθηλωθεί, κάτω από το επίτου προπαγάνδα να εκφοβίσει π ε δ ο τ ο υ π λ η θ ω ρ ι σ μ ο ύ .
αλλά και να προσελκύσει την Αυτό επηρεάζει δυσμενώς το
προσοχή των μαζών σε ένα κόστος ζωής. ΄Ολα ανεβαίνουν
συντηρητικό πρόγραμμα. Και εκτός από τις αποδοχές των
εφόσον το δικό του κόμμα δεν εργαζομένων που κινούνται με
θα έχει σημαντική απήχηση χαμηλότερους ρυθμούς.
οι δεύτερες προτιμήσεις του
Η κλιματική αλλαγή αντιμεν α κ α τ ε υ θ υ ν θ ο ύ ν κ υ ρ ί ω ς τωπιζόταν για χρόνια από τον
προς τα κόμματα του συντη- Συνασπισμό με σκεπτισμό,
ρητικού Συνασπισμού και να ως πρόβλημα μη υπάρχον.
εξασφαλιστεί στην Αυστραλία, Μετά την περσινή διάσκεψη
κατά το δυνατόν, μια συντη- της Γλασκόβης όπου βρέθηκε
ρητική διακυβέρνηση.
αντιμέτωπος με τη διεθνή
Το Εργατικό κόμμα, κατά κοινότητα, ο Μόρισον αποτη γνώμη μου, θα έπρεπε δέχτηκε ότι κάτι πρέπει να
ν α ξ ε σ π ε π ά ζ ε ι α υ τ έ ς τ ι ς κάνει και ανέλαβε να πείσει τον
πτυχές συντηρητισμού και αντιπρόεδρό του, τον εταίρο του
ν α π ρ ο β ά λ ε ι μ ι α γ ε ν ν α ί α αρχηγό των Εθνικών Μπάρπρόταση αλλαγής που να ναμπι Τζόις για την ανάγκη
διαθέτει όραμα, πειστικότητα μηδενικής αύξησης ρύπων
και να δείχνει τη διαφορά μετά το 2050. Ο Συνασπισμός
μ εταξύ μ ι ας σ υντηρητι κής υποστρίζει την πολιτική μείωσης
και μιας προοδευτικής διακυ- των ρύπων κατά 26%, μια
βέρνησης. Την προβολή ενός προσπάθεια που πιστεύει ότι

μπορεί να φτάσει μέχρι το 2030
και το 35% ενώ οι Εργατικοί
προγραμματίζουν πολιτικές
για μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών των βιομηχανιών
για να φτάσουν στο τέλος της
παρούσας δεκαετίας στην προγραμματιζόμενη μείωση του
43%.
Στον τομέα της Ασφάλειας
και ΄Αμυνας η κυβέρνηση
Μόρισον ακύρωσε τη συμφωνία
παραγγελίας υποβρυχίων που
είχε με τη Γαλλία και παρήγγειλε
από την Αγγλία και τις ΗΠΑ με
τη συμφωνία AKUS 8 πυρηνοκίνητα υποβρύχια που όμως
θα είναι παραδόσιμα μετά την
παρέλευση εικοσιετίας, μετά
το 2040. Ο Υπουργός ΄Αμυνας
Πίτερ Ντάτον κάθε τόσο μιλάει
για την Κινεζική απειλή αλλά
αυτό δεν εμπόδισε την Κίνα να
συνάψει σύμφωνο ασφάλειας
με τα νησιά του Σολομώντα
που βρίσκονται πολύ κοντά
στην Αυστραλία, δίπλα από την
ανατολική πλευρά της Νέας
Γουινέας. Η επιτυχία αυτή
της Κίνας θεωρείται μεγάλη
αποτυχία της Αυστραλιανής
διπλωματίας. Η κυβέρνηση
Μόρισον είχε περικόψει δραστικά την εξωτερική βοήθεια
της Αυστραλίας προς τις
χώρες του Ειρηνικού και δεν
επέδειξε την απαιτούμενη
συμπάθεια για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα
με την κλιματική αλλαγή και
την ανύψωση της στάθμης της
θάλασσας.
Τα ζητήματα υγείας και η
κατάσταση των γηροκομείων
αντιμετωπίζονται από τους
Εργατικούς με αυξήσεις του
υγειονομικού και νοσηλευτικού
προσωπικού και αυξήσεις
στις αποδοχές τους. Στον
τομέα της Παιδείας οι εργατικοί προγραμματίζουν ενίσχυση των παιδικών κέντων
και νηπιαγωγείων, των πανεπιστημίων και των Τεχνικών
Σχολών TAFE. Για παραγωγή
εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού οι Εργατικοί προτείνουν δωρεάν φοίτηση
465.000 σπουδαστών TAFE.
Προτείνουν επίσης τη διάθεση
$15 εκατομμυρίων για τη διδασκαλία γλωσσών.
Τη δημιουργία Επιτροπής
Ανεξάρτητης Αρχής Εναντίον
της Διαφθοράς είχε προτείνει
και η κυβέρνηση Μόρισον στις
περασμένες εκλογές αλλά
τίποτα δεν υλοποιήθηκε. Θα
προτιμούσαν μια Επιτροπή
χωρίς δόντια. Οι Εργατικοί
υπόσχονται τη δημιουργία
Επιτροπής εντός του πρώτου
χρόνου διακυβέρνησής τους.
Το μ ι κ ρ ό π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ ό
πρόγραμμα των Εργατικών
αφορά κυρίως τη μη αύξηση
της φορολογίας. Τη μόνη φορολογία που προτείνουν είναι
εκείνη των ξένων εταιρειών.
Πολλοί μπορεί να διαφωνούν
για τη μη φορολόγηση των
υψηλών εισοδημάτων, αλλά
όπως και να είναι, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των
δυο κομμάτων. ΄Εστω και με
το μικρό αυτό εκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών οι
διαφορές μεταξύ των δυο
μεγαλύτερων κομμάτων εξουσίας είναι υπαρκτές και ευδιάκριτες και το Εργατικό κόμμα
οφείλει και έχει συμφέρον να
τις παρουσιάσει στο κοινό με
ευκρίνεια και πειστικότητα.
(Ο Δρ Χρήστος Ν. Φίφης
είναι συγγραφέας/ ερευνητής.
Το τελεταίο του βιβλίο είναι ένα
θεατρικό έργο «Το σπίτι της
Βασίλως», έκδοση Ζαχαρόπουλου, Αθήνα, 2021)
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Ειδήσεις - Ρεπορτάζ

Σάλος! Παρουσίασαν νεοναζί
του Αζόφ στην Ελληνική Βουλή!

Αναστάτωση επικράτησε στην
ελληνική Βουλή κατά την ομιλία του
Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ
Ζελένσκι, όταν προβλήθηκε ένα
βίντεο, όπου μίλησε ομογενής, που
όπως είπε ο ίδιος, είναι μαχητής
στο «Τάγμα Αζόφ».
Το γεγονός αυτό προκάλεσε
αντιδράσεις μεταξύ των κομμάτων
της Αντιπολίτευσης ακόμα και από
την Νέα Δημοκρατία.
Από το Γραφείο του Προέδρου
της ελληνικής Βουλής απάντησαν
ότι ενημερώθηκαν πως θα μιλήσουν δύο ομογενείς δέκα λεπτά
πριν από την ομιλία Ζελένσκι,
χωρίς να έχουν κάποια περαιτέρω
πληροφόρηση.
Ο Μιχαήλ, όπως αυτοσυστήθηκε
το μέλος του Τάγματος Αζόφ, υποστήριξε ότι είναι ελληνικής καταγωγής και περιέγραψε τι συμ-βαίνει
στη Μαριούπολη – Για το θέμα
έχουν εκδοθεί δηλώσεις και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Πηγες προσκείμενες στον Πρόεδρο της Βουλής ανέφεραν ότι η
ενημέρωση για την παρουσία
των δυο Ουκρανών στρατιωτικών
δόθηκε σήμερα λίγο πριν την ομιλία
ζελένσκι. Επιπλέον πρόσθεταν
ότι ουδέποτε υπήρχε ενημέρωση
ότι επρόκειτο για μαχητή του
τάγματος Αζόφ. Σημειώνεται,
ότι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
αποχώρησαν από την αίθουσα
της Ολομέλειας της Βουλής σε
ένδειξη διαμαρτυρίας την ώρα που
μιλούσαν οι Αζόφ. Αποχώρησαν οι
Νίκος Φίλης, Θοδωρής Δρίτσας και
Γιάννης Γκιόλιας.

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητάμε εξηγήσεις

Σε δήλωσή της η γραμματέας
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη,
σημείωσε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ναι μεν
συμπαρίσταται στον Βολοντιμίρ
Ζελένσκι αλλά χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι μίλησε στη
Βουλή μέλος του Τάγματος Αζόφ.
«Ακούσαμε σήμερα με σεβασμό
και αλληλεγγύη το δημοκρατικά
εκλεγμένο Πρόεδρο της Ουκρανίας,
κ. Ζελένσκι, ο οποίος αντιστέκεται
στην εισβολή της Ρωσίας στην
Ο υ κ ρ α ν ί α κα ι δ η λώ ν ο υ μ ε τ η
συμπαράστασή μας. Από εκεί και
μετά όμως, είναι απαράδεκτο ότι
σήμερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο
απευθύνθηκε μαζί με τον Πρόεδρο
Ζελένσκι, μέλος του Τάγματος Αζόφ.
Σε λίγη ώρα έχουμε Διάσκεψη
των Προέδρων και θα ζητηθούν
Τη στήλη με τα ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΝΕΑ επιμελείται και καταχωρεί ο
Εργατικός Σύνδεσμος Πλάτων της
Αδελαίδας. Η ταχυδρομική διεύθυνση
του συνδέσμου είναι: G.W.E.A.
“PLATON”, PO BOX 186, Goodwood,
SA, 5034.

Εργατική Πρωτομαγία

Η Εργατική Πρωτομαγιά ή
Παγκόσμια Ημέρα των Εργατών
γιορτάζεται ανά τον κόσμο με
διαδηλώσεις και πορείες, με σκοπό
την προβολή των κοινωνικών και
οικονομικών επιτευγμάτων αλλά
και των σύγχρονων αιτημάτων της
διεθνούς εργατικής τάξης.
Καθιέρωση της Πρωτομαγιάς
H 1η Μαΐου καθιερώθηκε ως η
Παγκόσμια Ημέρα των Eργατών
στις 20 Ιουλίου 1889 κατά τη
διάρκεια του ιδρυτικού συνεδρίου
της Δευτέρας Διεθνούς στο Παρίσι,
σε ανάμνηση του Μακελειού του
Σικάγο το 1886, όπου η αστυνομία
άνοιξε πυρ κατά εργατών που
διαμαρτύρονταν υπέρ της διεκδίκησης της οκτάωρης εργασίας και
καλύτερων εργασιακών συνθηκών.
Ωθούμενοι από τις πετυχημένες
διεκδικήσεις Καναδών συντρόφων
τους, τα εργατικά συνδικάτα των
ΗΠΑ αποφάσισαν την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων την 1η
Μαΐου 1886.
Βασικό τους αίτημα αποτελούσε

εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της
Βουλής, τον κ. Τασούλα, αν ήταν
ενημέρος, αν συμφώνησε. Διότι
νομίζω ότι αυτό αποτελεί μεγάλο
ατόπημα» είπε η κυρία Γεροβασίλη.

ΚΚΕ: Ντράπηκε και η ντροπή

Σφοδρή ήταν και η αντίδραση
του ΚΚΕ οι βουλευτές του οποίου
απείχαν από την ομιλία του
Βολοντιμίρ Ζελένσκι με το γραφείο
τύπου της κεντρικής επιτροπής του
κόμματος να σχολιάζει «ντράπηκε
και η ντροπή».
«Ντράπηκε και η ντροπή στη
βουλή και την ομιλία Ζελένσκι,
με τα κόμματα του ΝΑΤΟϊκού
τόξου να χειροκροτάνε τους ναζί
του τάγματος Αζόφ, επειδή αυτό
επιβάλλουν οι ΝΑΤΟϊκές οδη-γίες
και δεσμεύσεις. Απόλυτη δικαίωση για τη στάση του ΚΚΕ!»
αναφέρει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ
Σημειώνεται ότι το ΚΚΕ απείχε από
τη συνεδρίαση της Βουλής.

ΜεΡΑ25: Εξευτελισμός

Από την πλευρά του το ΜεΡΑ25
ανακοίνωσε ότι μοναδικός του
εκπρόσωπος στη Βουλή κατά την
ομιλία Ζελένσκι αποχώρησε άμεσα
από την αίθουσα της Βουλής μόλις
έγινε αντιληπτό πως μέλη του
Τάγματος Αζόφ πήραν τον λόγο.
«Το ΜέΡΑ25 είναι αλληλέγγυο στον
Ουκρανικό Λαό, όχι στο ναζιστικό
Τάγμα Αζόφ!» προσθέτει το κόμμα
του Γιάνη Βαρουφάκη.
Σε ανακοίνωσή του, δε, το
ΜεΡΑ25 χαρακτηρίζει απαράδεκτο,
καταδικαστέο, και απόλυτο εξευτελισμό ό,τι συνέβη στη Βουλή
καταγγέλλοντας ότι «συνέβη με
την πλήρη κάλυψη και ανοχή του
Προέδρου της Βουλής και της
Κυβέρνησης αλλά και όλων όσοι
παρέμειναν στην αίθουσα».

Σαμαράς: «Μεγάλο λάθος
αυτό που έγινε»

Σύμφωνα με πληροφορίες ο
Αντώνης Σαμαράς σε πηγαδάκι
στη Βουλή φέρεται να είπε ότι
ήταν «μεγάλο λάθος αυτό που
έγινε». Πηγές προσκείμενες στον
Πρόεδρο της Βουλής ανέφεραν ότι
η ενημέρωση για την παρουσία
των δυο Ουκρανών στρατιωτικών
δόθηκε σήμερα λίγο πριν την ομιλία
Ζελένσκι. Επιπλεον πρόσθεταν ότι
ουδέποτε υπήρχε ενημέρωση ότι
επρόκειτο για μαχητή του τάγματος
Αζόφ.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε:
«Υπογραμμίζω το γεγονός ότι
ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έκανε
καμία αναφορά στην Κύπρο, αλλά
μας έφερε δύο ανθρώπους εκ των

οποίων ένας μίλησε εκ μέρους
των ταγμάτων Αζόφ. Το σημειώνω,
αλλά το αντιπαρέρχομαι για να
πω το βασικό, ότι ακούσαμε μία
φωνή εθνικής κυριαρχίας, εθνικής
ανεξαρτησίας».

Βελόπουλος: Μαύρη σελίδα

Ήταν μία μαύρη σελίδα για το
ελληνικό κοινοβούλιο απορώ
κι αισθάνομαι ντροπή για αυτά
που έκανε και ο πρόεδρος της
Βουλής και η Νέα Δημοκρατία
και ο ΣυΡιζΑ να ακούγονται στο
ελληνικό κοινοβούλιο φωνές ναζιστών, φωνές ακραίων κύκλο των
ταγμάτων Αζόφ δεν το περίμενα.
Εκανε αγώνα η Ελλάδα για την
δημοκρατία και αυτό που έκανε
σήμερα η Τρόικα εσωτερικού είναι
ντροπή για αυτούς και για όλη
την Ελλάδα νομιμοποιήσαμε για
πρώτη φορά παγκοσμίως τους
ναζιστές. Ντροπή σε όλους τους και
πραγματικά για τον κύριο πρόεδρο
της Βουλής θα πρέπει να του πω
ότι πρέπει τουλάχιστον ο ίδιος να
ζητήσει τη δική του αποπομπή.
Ούτε για Κύπρο ακούσαμε ούτε για
τουρκική εισβολή.

ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το ΑΚΕΛ είναι αλληλέγγυο στον
ουκρανικό λαό και όχι στους ουκρανούς φασίστες τόνισε στον Άστρα ο
εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος,
σχολιάζοντας την απόφαση να μην
παραστεί στην Βουλή το ΑΚΕΛ
κατά την διάρκεια του διαγγέλματος
του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Γιώργος Κουκουμάς επισήμανε ότι η επιλογή του Ουκρανού
Προέδρου να παρουσιάσει ένα
μέλος του νεοφασιστικού τάγματος
Αζόφ στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν
επιτρέπει στο ΑΚΕΛ να παραστεί
στην ειδική σύνοδο της κυπριακής
Βουλής.
Εξήγησε ότι τα τάγματα Αζόφ
έχουν νεοναζιστική ιδεολογία και
διέπραξαν φοβερά εγκλήματα
εναντίον του ουκρανικού λαού.
Σε ότι αφορά το σχόλιο του
Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος έγραψε «Αφορμή Βοήθα» μετά την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, ο κ. Κουκουμάς
τόνισε ότι ο ΔΗΣΥ δεν ενοχλείται με
τους φασίστες της Κύπρου, άρα δεν
μπορεί να κατα-λάβει τους λόγους
που λήφθηκε η εν λόγω απόφαση.
Ανέφερε μάλιστα ότι ο ΔΗΣΥ
θέλει το ΑΚΕΛ να πει ζήτω το ΝΑΤΟ
και επειδή δεν το κάνει, κατασκευάζει δικές του ειδήσεις.
Ο κ. Κουκουμάς ξεκαθάρισε
για άλλη μια φορά ότι το ΑΚΕΛ
καταδικάζει τη ρωσική εισβολή.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

το οκτάωρο, καθώς την περίοδο
εκείνη δεν υπήρχε στις ΗΠΑ
ρυθμιστικό εργασιακό πλαίσιο
και οι εργαζόμενοι αναγκάζονταν
να εργάζονται αμέτρητες ώρες,
ακόμα και Κυριακές. Στη δυναμική
πορεία του Σικάγο έλαβαν μέρος
περισσότεροι από 90.000
εργαζόμενοι, ενώ περίπου 350.000
εργάτες από 1.200 εργοστάσια
συμμετείχαν στην απεργία.
Οι βίαιες συμπλοκές έλαβαν
χώρα τρεις μέρες αργότερα, στις
4 Μαΐου, στην πλατεία Χέιμαρκετ
του Σικάγο, κατά τη διάρκεια
συγκέντρωσης προς συμπαράσταση των απεργών. Παρά τον
ειρηνικό χαρακτήρα της πορείας,
η αστυνομία έλαβε την εντολή να
διαλύσει με τη βία την κινητοποίηση.
Στις συμπλοκές που ακολούθησαν, άγνωστος από το πλήθος
πέταξε προς τις αστυνομικές
δυνάμεις μία χειροβομβίδα, η
οποία εξερράγη, σκοτώνοντας έναν
αστυνομικό και τραυματίζοντας
δεκάδες. Οι συνδικαλιστές ηγέτες
μίλησαν τότε για προβοκάτσια.

Σε απάντηση, οι αστυνομικοί
άρχισαν να πυροβολούν τους
συγκεντρωμένους, με αποτέλεσμα
να σκοτωθούν τέσσερις διαδηλωτές
και σημαντικός αριθμός τους
να τραυματιστεί. Στη συμπλοκή
έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι
αστυνομικοί από πυρά, χωρίς να
εξακριβωθεί η προέλευσή τους.
Την προηγούμενη μόλις ημέρα,
επιπλέον 4 διαδηλωτές είχαν
σκοτωθεί από τις αστυνομικές
δυνάμεις.
Οκτώ συνδικαλιστές καταδικάστηκαν σε απαγχονισμό για τη
βομβιστική επίθεση που προκάλεσε
το θάνατο του αστυνομικού. Μοναδικό επιχείρημα του εισαγγελέα,
Τζούλιους Γκρίνελ, εναντίον τους
ήταν η ενθάρρυνση του άγνωστου
βομβιστή από τους λόγους που
εκφώνησαν. Ως εκ τούτου, οι ηγέτες
κρίθηκαν ένοχοι για συνωμοσία και
θανατώθηκαν.
Η 1η Μαίου τιμάται με
απεργιακές κινητοποιήσεις και
διαδηλώσεις από το παγκόσμιο
εργατικό κίνημα σε όλες τις χώρες.
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ΖΑΧΑΡΟΒΑ: Οι εικόνες από
την Μπούκα ήταν στημένες
για να κατηγορηθεί η Μόσχα

Το υπουργείο Εξωτερικών της
Ρωσίας ανακοίνωσε ότι το οπτικό
υλικό με νεκρούς αμάχους στην
πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας
“παραγγέλθηκε” από τις ΗΠΑ
στο πλαίσιο σχεδίου για να
κατηγορηθεί η Ρωσία.
“Ποιοί είναι αυθεντία στην
προβοκάτσια; Φυσικά οι ΗΠΑ και
το ΝΑΤΟ”, σημείωσε στην κρατική
τηλεόραση η εκπρόσωπος του
υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα.
Όπως είπε η Ζαχάροβα, η
άμεση κατακραυγή της Δύσης για
τις εικόνες αυτές με τους νεκρούς
αμάχους υποδηλώνει ότι το θέμα
εντάσσεται σε ένα σχέδιο με στόχο
να αμαυρωθεί η φήμη της Ρωσίας.
“Στην περίπτωση αυτή μου
φαίνεται ότι το γεγονός πως οι
δηλώσεις αυτές (για τη Ρωσία)
έγιναν κατά τα πρώτα λεπτά μετά
την εμφάνιση αυτού του υλικού
δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το
ποιός ‘παρήγγειλε’ αυτό το θέμα”.
Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνούν την πιθανότητα διάπραξης εγκλημάτων
πολέμου από τη Ρωσία μετά

την ανακάλυψη των πτωμάτων
εκατοντάδων ανθρώπων –κάποιοι
από τους οποίους ήταν δεμένοι και είχαν πυροβοληθεί από
κοντινή απόσταση– τα οποία
ήταν διάσπαρτα γύρω από πόλεις
έξω από την πρωτεύουσα της
Ουκρανίας, Κίεβο, μετά την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας
ανακοίνωσε ότι οι εικόνες ήταν “μια
ακόμη στημένη παράσταση από το
καθεστώς του Κιέβου”.
Οπτικό υλικό και φωτογραφίες
από πτώματα αμάχων διάσπαρτα
στην πόλη έχουν προκαλέσει
εκκλήσεις από δυτικές χώρες για
να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για
εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.
Από την πλευρά της η Ρωσία
ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών σήμερα Δευτέρα για να
συζητηθεί η “προβοκάτσια από
ακραίους Ουκρανούς”, όπως
την χαρακτηρίζει η Μόσχα, στην
Μπούτσα.

Η Τουρκία και ο νέος
ψυχρός πόλεμος
Του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ

Στο β ι β λ ί ο μ ο υ « Α π ό το ν
Κεμαλισμό στον Ερντογανισμό»
που κυκλοφόρησε πέρσι (2021)
υπογράμμιζα ότι η Τουρκία δεν
θα μπορούσε για πολύ καιρό
να συνεχίσει την επιδιωκόμενη
στρατηγική αυτονομία από τη
Δύση και τη διπλωματία των
κανονιοφόρων. Τόνιζα ότι ήδη
βλέπουμε κάποια ανοίγματα στις
σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο
και το Ισραήλ και την προσπάθεια
γ ι α έ ν α ρ ξ η δ ι α λό γ ο υ μ ε τ η ν
Ελλάδα. Συνεπώς, η Τουρκία είναι
αναγκασμένη να διατηρήσει την
πορεία της εντός της Δύσης.
Αυτή η διαπίστωση έχει
γίνει πριν από τον πόλεμο στην
Ουκρανία, αλλά εξακολουθεί να είναι
ιδιαίτερα επίκαιρη. Κατά τη γνώμη
μου, η ρωσική επιθετικότητα κατά
της Ουκρανίας θα επισπεύσει ακόμα
περισσότερο την προσέγγιση της
Τουρκίας στη Δύση. Ανεξάρτητα αν
η Τουρκία σήμερα απόκτησε μεγάλη
γεωπολιτική σημασία και κρατά μια
στάση «ενεργής ουδετερότητας»
(για παράδειγμα έγινε παράγοντας
διευκόλυνσης μεταξύ των δύο
πλευρών, με αποκορύφωμα την
διεξαγωγή συνομιλιών μεταξύ
Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη), μεσοπρόθεσμα
θα αναγκαστεί να ταυτιστεί πλήρως
με το δυτικό κόσμο. Ήδη βλέπουμε
αμοιβαία ανοίγματα … Ο καινούριος
ψυχρός πόλεμος, όπως και ο προηγούμενος, καθιστά την Τουρκία
απαραίτητη χώρα για τη Δύση.
Δεν χωρά αμφιβολία, πως η
Άγκυρα θα χρησιμοποιήσει το
καινούριο γεωπολιτικό χαρτί για
να κερδίσει όσα περισσότερα
μπορεί. Πέραν των συγκεκριμένων
απαιτήσεων από την ΕΕ, όπως
επικαιροποίηση της τελωνειακής
ένωσης και φιλελευθεροποίηση της
βίζας, θα έχει απαιτήσεις και από
τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, δεν θα
αποτελέσει έκπληξη να δούμε την
παράδοση των αμερικανικών F-35
στην Τουρκία.
Κατά την άποψη μου, οι απαιτήσεις της Τουρκίας δεν θα περιοριστούν στα πιο πάνω. Η Άγκυρα
σίγουρα θα θέλει να είναι επίσης
μέρος της ενεργειακής σχέσης
μ ε τα ξ ύ τ η ς λ ε κά ν η ς τ η ς Αν .
Μεσογείου και της ΕΕ. Θα δούμε,
λοιπόν μια Τουρκία με αυξημένο
ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Μια
Τουρκία η οποία θα είναι σημαντικός
παίχτης εντός και εκτός του ΝΑΤΟ…
Βεβαίως, στην νέα εποχή πραγμάτων, οι αδυναμίες της Τουρκίας
θα γίνουν πιο ορατές. Ο νέος

Νιαζί Κιζιλγιουρέκ
Τουρκοπκύπριος,
Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ - Κύπρος
ψυχρός πόλεμος βαφτίστηκε από
τους δυτικούς ως ένας πόλεμος
μεταξύ «δημοκρατιών» και «αυταρχικών καθεστώτων». Θα είναι,
λοιπόν, λογικό επακόλουθο ότι δεν
θα κλείνουν για πολύ ακόμα τα
μάτια στα ελλείμματα δημοκρατίας
και καταπάτησης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Τουρκία. Θα
ήταν οξύμωρο για τους Δυτικούς
να πολεμούν τον αυταρχικό Πούτιν,
αλλά να αγκαλιάζουν τον αυταρχικό
Ερντογάν…
Συνεπώς, θα εξαρτηθεί από
την Τουρκία αν θα αξιοποιήσει στο
έπακρον αυτή την ιστορική ευκαιρία
που παρουσιάζεται μπροστά της.
Αν θα ξαναμπεί στον δρόμο των
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων για
να στραφεί ξανά στη Δύση, ή αν
θα στηριχτεί βραχυπρόθεσμα στο
γεωπολιτικό χαρτί που θα τη φέρει
μόνο μέχρι ενός σημείου.
Ως προς την Κυπριακή Δημοκρατία, θα ήταν καλύτερα να
προετοιμαστεί κατάλληλα για τις
αναμενόμενες εξελίξεις. Σίγουρα θα
αναζητηθεί η συναίνεση της Κύπρου
για τη θετική ατζέντα Τουρκίας-ΕΕ
και στη στενή συνεργασία στον
τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΝΑΤΟ
και ΕΕ. Θα είναι πολύ δύσκολο για
τη Λευκωσία να σταθεί εμπόδιο.
Ακόμα και στον τομέα της ενέργειας,
κάποιοι θα χτυπήσουν την πόρτα
της Λευκωσίας για έμμεση ή άμεση
συνεργασία με την Τουρκία.
Θα ήταν καλύτερα, η Κύπρος
να αξιοποιήσει αυτά τα νέα δεδομένα είτε για μεγάλη πρόοδο σε
ένα ουσιαστικό πακέτο Μέτρων
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είτε
ακόμα και για συνολική λύση του
Κυπριακού.
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Πάσχα 2022

“Greek Tribune”, Μάιος 2022

Δεύτε λάβετε φως και Χριστός Ανέστη στον Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας! Χρόνια Πολλά!
O π. Βασίλης Αποστόλου κατά την Εβδομάδα των Παθών αναπλήρωσε επάξια τον εφημέριο του ναού
π. Ιωάννη Κονιδάρη που ασθενούσε

Επιτάφιος Θρήνος στην Κοίμηση της Θεοτόκου Croydon με λειτουργό τον Αρχιμανδρίτη Μάρκο

Στόλισμα του Επιταφίου των Παμμεγίστων Ταξιαρχών υπό των μελών της Φιλοπτώχου με επικεφαλής
την Κοινοτική Σύμβουλο Δήμητρα Ψαρρού

Το στόλισμα του Επιταφίου των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood από νεαρές κοπέλες του
εκκλησιάσματος και της Φιλοπτώχου του Ναού. Συγχαρητήρια στη νεολαία της Κοινότητας!

Κυρίες της Φιλοπτώχου της Κοίμησης της Θεοτόκου κατά το στόλισμα του Επιταφίου

Μια ακόμη δραστήρια Φιλόπτωχος, αυτή του Κοινοτικού Ναού του Αγίου Νικολάου που εργάστηκε
ταπεινά και με αγάπη για το στόλισμα του Επιταφίου του ναού της

Ο Promenade
Premium Sites στην καρδιά της Αδελαΐδας

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

Ομοσπονδιακές Εκλογές 2022

"Παροικιακό Βήμα", Μάιος 2022

“Greek Tribune”, May 2022

Ξέρετε πώς να κάνετε την
ψήφο σας να μετρήσει;
Πράσινο ψηφοδέλτιο –
Αριθμήστε κάθε τετραγωνάκι
κατά τη σειρά της επιλογής σας

LY
ON

Number the boxes from 1 to 8 in
the order of your choice

Την ημέρα των εκλογών χρειάζεται να συμπληρώσετε δύο ψηφοδέλτια:

•

AL USE

State
Electoral Division of Division Name

Είναι σημαντικό να καταλάβετε πώς να ψηφίσετε σωστά.

•

CI

I

House of Representatives
Ballot Paper

OFF

Ομοσπονδιακές εκλογές,
Σάββατο 21 Μαΐου 2022

ένα πράσινο για τη Βουλή των Αντιπροσώπων
ένα μεγάλο άσπρο για τη Γερουσία.

Στο πράσινο ψηφοδέλτιο ψηφίζετε για έναν αντιπρόσωπο της τοπικής σας
περιοχής ή της εκλογικής σας περιφέρειας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Στο άσπρο ψηφοδέλτιο ψηφίζετε για αντιπροσώπους της πολιτείας ή της
επικράτειάς σας στη Γερουσία.

SURNAME, Given Names

3

SURNAME, Given Names

7

SURNAME, Given Names

8

SURNAME, Given Names

1

SURNAME, Given Names

5

SURNAME, Given Names

6

SURNAME, Given Names

4

SURNAME, Given Names

INDEPENDENT

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

M

P

L

E

Μην ανησυχείτε αν κάνετε λάθος.
Απλά ζητήστε ένα άλλο ψηφοδέλτιο και αρχίστε ξανά.

2

S

A

Remember... number every box to make your vote count

Δείγμα ψηφοδελτίου

Άσπρο ψηφοδέλτιο – μπορείτε να επιλέξετε να ψηφίσετε είτε πάνω είτε κάτω από τη γραμμή

Above the line

Below the line
By
Ornumbering at least 12
of these boxes in the order
of your choice (with number
1
your first choice).
Byasnumbering
at least 12

G

C

D

E

F

G

3

6

PARTY

PARTY

PARTY

CI

B

5

2

1

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY SURNAME

PARTY SURNAME

PARTY SURNAME

PARTY SURNAME

PARTY SURNAME

PARTY SURNAME

Given Names

of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice).

Given Names

Given Names

Given Names

SURNAME
Given Names

Given Names

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

PARTY

SURNAME
Given Names

8

SURNAME
Names
Given Names

SURNAME
SURNAME
Given Names
Names
Given

SURNAME
SURNAME
Given Names
Names
Given

10

SURNAME
SURNAME
Given Names
Names
Given

SURNAME
SURNAME
Given Names
Names
Given

5

SURNAME
Names
Given Names

3

SURNAME
SURNAME
Given Names
Names
Given

SURNAME
SURNAME
Given Names
Names
Given

9

SURNAME
Given Names

SURNAME
SURNAME
Given Names
Names
Given

SURNAME
SURNAME
GivenNames
Names
Given

2

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

SURNAME
Given Names

PARTY

PARTY

SURNAME
SURNAME
GivenNames
Names
Given

SURNAME
Given Names
PARTY
PARTY

SURNAME
Given Names
PARTY

PARTY
PARTY

PARTY
PARTY

SURNAME
Names
Given Names
PARTY
PARTY

PARTY
PARTY

6

PARTY
PARTY

PARTY

PARTY
PARTY

PARTY
PARTY

12

SURNAME
Given Names

PARTY
PARTY

PARTY

PARTY
PARTY

11

Ή
Ψηφίστε πάνω από τη γραμμή
Αριθμήστε τουλάχιστον 6
τετραγωνάκια για κόμματα ή
συνδυασμούς, κατά τη σειρά της
επιλογής σας.

UNGROUPED

PARTY

PARTY
PARTY

1

Given Names

AL USE

4

PARTY

Below the line

AL USE

LY

F

ON

E

I

By
numbering at least 6
Either
of these boxes in the order
of your choice (with number
1
your first choice).
Byasnumbering
at least 6
of these boxes in the order
of your choice (with number
1Or
as your first choice).

A

D

OFF

You may
vote in one of
two
You ways
may
Eitherin one of
vote
two ways
Above
the line

C

ON

I

CI

Senate Ballot
Paper
A
B
State – Election of 6 Senators

LY

OFF

Senate Ballot Paper
State – Election of 6 Senators

PARTY
PARTY

UNGROUPED
SURNAME

Given Names
INDEPENDENT

4

SURNAME
SURNAME
GivenNames
Names
Given

SURNAME
SURNAME
GivenNames
Names
Given

Ή

INDEPENDENT
INDEPENDENT

7

SURNAME
Given Names
INDEPENDENT

SURNAME
Given Names

S

A

M

P

L

S

E

A

M

P

L

E

PARTY

Ψηφίστε κάτω από τη γραμμή
Αριθμήστε τουλάχιστον
12 τετραγωνάκια για
μεμονωμένους υποψηφίους,
κατά τη σειρά της επιλογής σας.

Δείγμα ψηφοδελτίου

Η ψήφος σας θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της Αυστραλίας.
Εξασκηθείτε στο πώς να ψηφίσετε στο aec.gov.au
Για να μάθετε
περισσότερα

aec.gov.au 1300 720 137

Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο, 10 Mort Street, Canberra
Authorised by the Electoral Commissioner, 10 Mort Street, Canberra.
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AΔΕΛΑΙΔΑ

“Greek Tribune”, May 2022
Διεθνείς Ειδήσεις
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υστατο χαίρε στη Μαρία Γκίνη Τουρκική πρόκληση
"Εφυγε" πρόσφατα από

τη ζωή η Μαρία Γκίνη, τέως
κάτοικος της Αδελαΐδας.
Ο αείμνηστη Μαρία γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου 1930,
στο Αρμενοχώριον Φλωρίνης,
στην Ελλάδα. Απεβίωσε στην
Αδελαΐδα στις 5 Απριλίου 2022
σε ηλικία 91 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του αειμνήστου Δημητρίου και
λατρευτή μητέρα και πεθερά
των Perry και Vicki, Spirou και
Olga.
Επίσης αφοσιωμένη γιαγιά
των James και Teresa, Marie
και Chris και Victoria. Αγαπητή
πρόγιαγια των, Eva, Lucas και
Sebastian.
Η κηδεία της έγινε στον ιερό
Κοινοτικό ναό της Κοίμησης

της Θεοτόκου Κρόυντον υπό
του Αρχιμανδρίτου Μάρκου
Παπαπαναγιώτου.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Καλό ταξίδι Κυριάκο Ορφανίδη

Απεβίωσε πρόσφατα, ο
Κυριάκος Ορφανίδης τέως
κάτοικος Αδελαιδας.
Ο Κυριάκος γεννήθηκε
στις 20 Σεπτεμβρίου 1938 στη
Γραμμένη, Δράμα, Ελλάδα και
απεβίωσε στην Αδελαΐδα στις
27 Φεβρουαρίου 2022 σε ηλικία
83 ετών.
Ο Κυριάκος ήταν ο αγαπητός πατέρας της Φαίδρας και
λατρευτός παππούς της Νίνας
και του Ανθονυ.
Θα τον θυμούνται για πάντα
όλοι οι συγγενεις και φίλοι του
εδώ και στο εξωτερικό.
Η κηδεία του έγινε στον
ιερό Κοινοτικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου Κρόυντον
στις 3 Μαρτίου υπό του Αρχι-

μανδρίτου Μάρκου Παπαπαναγιώτου.
Ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο του Cheltenham.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Κηδεύτηκε η Στέλλα Κοντού

Νικολάου Θέμπαρτον υπό του
πατρός Ανδρέα.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Εις μνήμην Γιώργου Αντωνοπούλου

Εφυγε πρόσφατα, από τη
ζωή ο Γεώργιος Αντωνόπουλος
τέως κάτοικος Αδελαιδας.
Ο Γι ώ ρ γ ο ς γ ε ν ν ή θ η κ ε
στις 12 Οκτωβρίου 1928 στα
Βέρβενα Αρκαδίας, Ελλάδα
και απεβίωσε στις 7 Απριλίου
2022 στην Αδελαΐδα σε ηλικία
93 ετών.
Ο Γιώργος, ήταν ο αφοσιωμένος σύζυγος της αείμνησ τ η ς Δ ι α μ ά ν τα ς . Ε π ί σ η ς
ήταν πατέρας και πεθερός
των Σμαράγδα και Ανδρέα,
Μεταξίας και Γιάννη.
Επίσης αφοσιωμένος και
περήφανος παππούς των
Sophie και Simon, George και
Helen και Damian και προπάππος των Hannah και Zara.
Θα λείψει των συγγενών
και φίλων του στην Αυστραλία και στην Ελλάδα.
Η κηδεία του έγινε υπό του

Τουρκική εισβολή
στο Ιράκ

Μια ακόμα εισβολή στο
Ιράκ πραγματοποιεί η Τουρκία με νέα στρατιωτική επίθεση κατά των Κούρδων στα
βόρεια της χώρας.
Μαχητικά αεροσκάφη,
ελικόπτερα και τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα
αεροσκάφη (UAVs) των
ένοπλων δυνάμεων της
Τουρκίας έπληξαν θέσεις
Κούρδων στο βόρειο Ιράκ,
δήλωσε ο Τούρκος υπουργός
Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο

οποίος είπε ότι η εισβολή
είναι ειρηνική και γίνεται
καλό σκοπό. Σημειώνεται ότι
ουδεμία καταδίκη δεν αναφέρθηκε κατά της Τουρκίας
από καμμία χώρα.

ΟΗΕ
Κατακόρυφη
αύξηση τροφίμων

Αύξηση-ρεκόρ 12,6%,
σημείωσαν τον Μάρτη οι
τιμές των τροφίμων παγκοσμίως, σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρουσίασε
ο Οργανισμός του ΟΗΕ για
τα Τρόφιμα και τη Γεωργία,
FAO, κυρίως λόγω των συνεπειών του πολέμου στην
Ουκρανία.

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

Απόπειρα επιστροφής του Νίκου Ξενοφών
Μετά από σχεδόν τέσσερα
χρόνια απουσίας από την
πολιτική, ο Νικ Ξενοφών
επιχειρεί να επιστρέψει στη
Γερουσία στις Ομοσπονδιακές
εκλογές της 21ης Μαΐου. Το
σλόγκαν του είναι “I give a
damn” Και εστιάζει σε βασικά
ζητήματα όπως η Φροντίδα
Ηλικιωμένων, η Υγεία, το
περιβάλλον, η οικονομική
προσιτότητα της στέγασης και
ο τζόγος.
Επειδή είναι υποψήφιος
ως ανεξάρτητος, το όνομά
του δεν θα είναι πάνω από
τη γραμμή, αλλά οι άνθρωποι
μ πο ρ ο ύ ν α κό μ α ν α το ν
ψηφίσουν πάνω από τη
γραμμή στο μεγάλο λευκό
ψηφοδέλτιο της Γερουσίας.
Την Παρασκευή του δόθηκε
το γράμμα «O», και παραδέχεται ότι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του θα
είναι να περάσει το μήνυμα
ότι οι πολίτες μπορούν να
τον ψηφίσουν εύκολα πάνω
από τη γραμμή, παρόλο που
το όνομά του είναι δίπλα
στο γράμμα στο «O». ‘.
« Ε π ε ι δ ή β ρ ί σ κο μ α ι σ το
πολιτικό κέντρο και επειδή
είμαι υποψήφιος στη Γερουσία, η έκκλησή μου προς τους
παραδοσιακούς Φιλελεύθερους και Εργατικούς
ψηφοφόρους είναι να ψηφίσουν όπως θέλουν στην κάτω
βουλή - το μικρότερο πράσινο
ψηφοδέλτιο - και να με
ψηφίσουν στη Γερουσία, στο
μεγάλο λευκό ψηφοδέλτιο.
Μία από τις πολιτικές
για την οποία πιέζει ο κ.
Ξενοφών είναι οι συνταξιούχοι
γήρατος να μπορούν να
κερδίζουν όσα θέλουν από
την εργασία τους – εάν
θέλουν να κάνουν κάποια
δο υλει ά σ το περι θ ώρι ο ,
χω ρ ί ς ν α τ ι μ ω ρ ο ύ ν τ α ι .
Σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες, ένας συνταξιούχος

που κερδίζει περισσότερα
από $150 την εβδομάδα
τιμωρείται με μείωση $0,50
στο δολάριο μετά από αυτό το
ποσό που αποθαρρύνει τους
συνταξιούχους να εργαστούν.
Στη Νέα Ζηλανδία, οι συνταξιούχοι μπορούν να εργάζονται
όσο θέλουν χωρίς να επηρεάζεται η σύνταξή τους.
“Πρόκειται για μια πολύ
απαραίτητη αλλαγή πολιτικής.
Μια πρόσφατη έρευνα που
διεξήχθη από την ομάδα
αιχμής National Seniors
Australia διαπίστωσε ότι έως
και 500.000 συνταξιούχοι σε

όλη τη χώρα θα σκεφτόντουσαν να εργαστούν για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους
εάν άλλαζαν οι κανόνες και
δεν τιμωρούνταν τόσο πολύ .”
Ο Νικ υποσχέθηκε επίσης
ότι θα συνεργαστεί τόσο με
την πολιτειακή όσο και με την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
για να επιτύχει τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα για
τη Νότια Αυστραλία. «Ως
ανεξάρτητος, αν εκλεγώ, ο
ρόλος μου θα είναι να συνάψω την καλύτερη συμφωνία
για τη Νότια Αυστραλία και
τους πολίτες της».

Ways to vote in the
federal election.
Election day is
Saturday 21 May 2022.

Your vote ensures you have your say in who runs Australia.
There are a number of ways you can vote in the upcoming
federal election:

Polling Place: Polling places open from 8am and
close 6pm on Saturday 21 May. For a complete list
of polling places, go to aec.gov.au or scan the QR code.

Postal Vote: Go to aec.gov.au or scan the QR code
to apply for a postal vote.

Other: Please go to aec.gov.au
or scan the QR code for a
complete list of voting options
and COVID-19 safety measures.

Early Voting Centre: Early voting centres are convenient
if you are unable to vote on polling day. These centres
will open from Monday 9 May. Go to aec.gov.au to find
your nearest early voting centre.

Vote for someone who gives a damn.
Vote Labor or Liberal to form government, or choose
an independent or other party on the green ballot paper.
Vote for me on the white Senate ballot paper,
because I can see how much we have lost
in Australia in just one generation – that
sense of optimism and opportunity.
I give a damn about our state’s
future and our kids’ future and if
you vote for me in the Senate,
I’ll fight for SA - and for you.

xenophon.com.au
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Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή η Στέλλα Κοντού τέως
κάτοικος Αδελαΐδας.
Η Στέλλα γεννήθηκε την 1η
Σεπτεμβρίου 1941 και απεβίωσε στις 25 Μαρτίου 2022
στην Αδελαιδα. Ηταν 81 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του αείμνηστου Γρηγόριου και
λατρευτή μητέρα των Σωτήρη
και Χρήστου.
Επίσης αγαπημένη αδελφή
της Μαρίας και του Μανώλη.
Η Στέλλα θα λείψει πολύ
όλης της οικογένειας, των συγγενών και φίλων στην Αυστραλία, Ελλάδα, ΗΠΑ και Αργεντινή.
Η κηδεία της έγινε στον
ιερό Κοινοτικό ναό του Αγίου

«Θέλουμε το Αιγαίο να
είναι θάλασσα φιλίας και
επιθυμούμε κοινό και δίκαιο
διαμοιρασμό κάθε πλούτου»,
δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλούσι Ακάρ
προσθέτοντας προκλητικά
ότι «δεν θα επιτρέψουμε
ποτέ κανένα τετελεσμένο
γεγονός ενάντια στα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας
στην ανατολική Μεσόγειο, το
Αιγαίο και την Κύπρο».
Υποστήριξε ότι η προκλητική ρητορική και οι παράνομες ενέργειες ορισμένων
πολιτικών συνεχίζονται στην
Ελλάδα».
Ο Χούλουσι Ακάρ κάλεσε
την Ελλάδα να συνεργαστεί
διότι όπως είπε, υπάρχουν

κοινοί κίνδυνοι για τις δύο
χώρες. Ποιοι είναι αυτοί;
Υπάρχουν πρόσφυγες, πανδημία, τρομοκρατία”, είπε.

O

1

FUSION

then place the numbers
2-6 in other boxes
of your choice to
the left or right.

DO NOT complete any boxes Below the Line
Authorised by Nick Xenophon, 653 Lower North East Rd, Paradise, SA 5075.
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Υστατο χαίρε στον Παντελή Ιωάννου Εφυγε ο Λάμπρος Τσερεγκούνης

π. Παναγιώτη Αναγνώστου
στον Ιερό Κοινοτικό Ναό
των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Goodwood.

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

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

Απεβίωσε πρόσφατα στην
Κύπρο ο συμπάροικος, τέως
κάτοικος Αδελαίδας, Παντελής
Ιωάννου.
Ο Παντελής καταγόταν
από το Πυρόϊ της Κύπρου
και γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1941.
Μετά την τουρκική εισβολή και την απώλεια του αγαπημένου του χωριού, το οποίο
ακόμη τελεί υπό τουρκική
κατοχή, ο Παντελής μετανάστευσε και έζησε στην Αδελαΐδα. Τα τελευταία χρόνια,
πηγαινο-ερχόταν τακτικά ανάμεσα στις δυο πατρίδες του.
Ο Παντελής υπήρξε δραστήριο μέλος της Κυπριακής παροικίας, από της
ε γ κα τά σ τα σ η ς το υ σ τ η ν
Αυστραλία. Ηταν ενεργό
μέλος της Κυπριακής Κοινότητας, της ΣΕΚΑ, της Ελληνικής Κοινότητας και του
Συνδέσμου Πλάτων.

Η κηδεια του έγινε στις 17
Απριλίου στο χωριό Ποταμιά
στην Κύπρο. Οι πολλοί φίλοι,
συγγενείς και συμπατριώτες
του που ζουν στην Αδελαΐδα,
εκφράζουν τα θερμά τους
συλλυπήρια στην οικογένεια.

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο γνωστός συμπάροικος
Λάμπρος Τσερεγκούνης, τέως
κάτοικος Αδελαιδας, Νότιας
Αυστραλίας.
Ο Λάμπρος γεννήθηκε στη
Δάφνη Αμαλιάδας, Ελλάδα,
στις 15 Νοεμβρίου 1939.
Εφυγε από τη ζωή στις 28
Μαρτίου 2022, σε ηλικία 82
ετών.
Ηταν ο αγαπημένος σύζυγος της Μαργαρίτας. Επίσης
αγαπημένος πατέρας και πεθερός της Αθανασίας, της Χριστίνας, του Χρήστου και Ρόζυς.
ο Λάμπρος ήταν αφοσιωμένος παππούς των Γιώργου, Δημήτρη, Christian,
Γεωργίας και Στέφαν. Πολυαγαπημένος προπάππος των
Kyah, Ava Iκαι ndra.
Θα λείψει των συγγενών
και φίλων του στην Αυστραλία και στην Ελλάδα.

Η κηδεία του έγινε στον
ιερό Κοινοτικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου Κρόυντον
στις υπό του Αρχιμανδρίτου
Μάρκου Παπα-παναγιώτου.
Ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο του Centennial
Park.

Παροικιακό Βήμα, Mάιος 2022

Από την Ιστορία της Αντίστασης
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Οι στρατιώτες της Βερμάχτ που προσχώρησαν στην Αντίσταση

Την άγνωστη ιστορία των αυτόμολων της Βέρμαχτ, των γερμανών
στρατιωτών που προσχώρησαν
στις δυνάμεις της Αντίστασης κατά
τη διάρκεια της Κατοχής, φέρνει στο
φως για πρώτη φορά η αναδίφηση
ενός έλληνα ερευνητή σε γερμανικά
αρχεία. Η έρευνα του Χαράλαμπου
Αλεξάνδρου αποκαλύπτει ονόματα,
γεγονότα, συγκινητικές μαρτυρίες και
άγνωστες πτυχές, όπως το σχέδιο
εξέγερσης και απελευθέρωσης
του Βόλου από αυτόμολους της
Βέρμαχτ τον Σεπτέμβριο του 1944.
Περισσότεροι από 200 γερμανοί
στρατιώτες εκτελέστηκαν στην Ελλάδα
από τα SS για «προδοσία», ανάμεσά
τους φωτεινές μορφές, όπως ο Heinz
Steyer ο οποίος λίγο πριν πεθάνει
φώναξε αγέρωχα στους εκτελεστές
του: «Σε κανέναν δεν αρέσει να
πεθαίνει, αλλά πρέπει να πεθάνω για
την ελευθερία της Γερμανίας και της
Ελλάδας, αυτή είναι η δική μου τιμή!».

Οι «Wehrunwuerding»

Εχοντας ερευνήσει αρχεία από
το Βερολίνο και το Φράιμπουργκ,
τηλεγραφήματα της γερμανικής
διοίκησης και έναν πολυσέλιδο
φάκελο γερμανού αξιωματικού, ο
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου εξηγεί
στα «ΝΕΑ» πως η πλειονότητα των
αυτόμολων ήταν αντιφασίστες –
κομμουνιστές και σοσιαλδημοκράτες –
οι οποίοι είχαν αναπτύξει δράση πριν
από τον πόλεμο. Είχαν φυλακιστεί
και χαρακτηριστεί «Wehrunwuerding», δηλαδή ακατάλληλοι
για στράτευση. Παρ’ όλα αυτά, οι
τρομερές απώλειες που υπέστη
η πολεμική μηχανή των Ναζί στο
Ανατολικό Μέτωπο, οδήγησαν τον
Οκτώβριο του 1942 στην ίδρυση
της «Αφρικανικής Μεραρχίας
999» η οποία περιελάμβανε τους
ανεπιθύμητους αντιφασίστες και

άλλους ποινικούς. Μετά από ειδική
εκπαίδευση σε στρατόπεδο της
Βάδης οι «ακατάλληλοι» εστάλησαν
στην Αφρική. Κι από εκεί σε Ελλάδα
και Γιουγκοσλαβία. «Ορισμένοι ήταν
τόσο μπαρουτοκαπνισμένοι και
ξεψαρωμένοι», διηγείται ο ερευνητής,
«ώστε πριν φύγουν για την Ελλάδα,
όταν τους ζητούσαν κάποια εργασία
απαντούσαν χαριτολογώντας: «Τώρα
έχω άλλη δουλειά, φεύγω για το
αρχηγείο των ανταρτών»».
Από τον Απρίλιο του 1944 ο
ΕΛΑΣ προσπάθησε συστηματικά
να προσελκύσει στρατιώτες των
«πειθαρχικών ταγμάτων» με προκηρύξεις στο αντίπαλο στρατόπεδο και
με εκκλήσεις πρώην στρατιωτών της
Βέρμαχτ που δημοσιεύονταν στην
εφημερίδα «Ελεύθερη Ελλάδα».
Πολλοί ακολούθησαν. Και συνεργάστηκαν με την Αντίσταση. Ανάμεσά
τους και υψηλόβαθμοι, όπως ο
υπολιμενάρχης Βόλου Otto Engel, ο
οποίος υπήρξε πληροφοριοδότης των
μυστικών υπηρεσιών του ΕΛΑΣ.

Η επιχείρηση στο Βόλο

«Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αυτομόληση Γερμανών επί ελληνικού
εδάφους συντελέστηκε στη Μαγνησία», λέει ο κ. Αλεξάνδρου: «Εκεί,
στο 54ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, είχαν
προσχω-ρήσει 123 οπλίτες, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί, Γερμανοί και
Αυστριακοί, ενώ οι αυτόμολοι ήταν
πανελλαδικά εκατοντάδες. Μόνο
στον ΕΛΑΣ το καλοκαίρι του 1944
περιλαμβάνονταν 600». Τα ονόματα
και τα βιογραφικά 94 αυτόμολων της
Μαγνησίας κατέ-γραψε ο ίδιος μαζί
με τα υπόλοιπα ντοκουμέντα της
έρευνάς του στο πρόσφατο βιβλίο με
τίτλο «Αυτόμολοι της Βέρμαχτ στο 54ο
Σύνταγμα ΕΛΑΣ – Το ΧΧΙ/999 ποινικό
τάγμα στη Μαγνησία».
Σε αυτό περιγράφεται για πρώτη

φορά, μέσα από τις αφηγήσεις αυτόμολων, το σχέδιο εξέγερσης δεκάδων
γερμανών στρατιωτών, που ανήκαν
στο 21ο Τάγμα της Μεραρχίας 999,
στον Βόλο τον Σεπτέμβριο του 1944.
Σε συνεργασία με τον ΕΛΑΣ θα
επιχειρούσαν επίθεση στη φρουρά
και απελευθέρωση της πόλης. Η
επιχείρηση προδόθηκε, κάποιοι
εκτελέστηκαν άμεσα ενώ άλλοι
δραπέτευσαν. «Δεκαέξι ώρες φόβου,
περιπλανιόμασταν στη χώρα του
πουθενά», έγραψε αργότερα ο Willi
Schrade, ένας από τους ηγέτες των
γερμανών αυτόμολων στη Μαγνησία,
περιγράφοντας μια απελπισμένη
πορεία 30 χιλιόμετρων από την Αγριά
προς την Ανω Κερασιά. Βάδιζαν
«τυφλοί στο άγνωστο», διηγείται
ο κ. Αλεξάνδρου, ο οποίος είναι,
επίσης, πρόεδρος του Κέντρου
Ιστορίας – Πολιτισμού Κερασιάς.
Φτάνοντας στο χωριό εκτυλίχθηκαν
κ ι ν η μ α το γ ρ α φ ι κ έ ς σ κ η ν έ ς : « Ο ι
κάτοικοι μας κοίταζαν σαστισμένοι.
Χρειάστηκαν λίγες φράσεις επεξήγησης για να μετατρέψουν την
αμηχανία σε ενθουσιασμό. Επρεπε
σχεδόν να αμυνθούμε στους
ορμητικούς χαιρετισμούς τους.
Ανδρες, γυναίκες, νέοι και γέροι
μας είχαν περικυκλώσει και σε λίγο
είχε μαζευτεί σχεδόν όλο το χωριό»,
έγραφε ο Schrade. «Ο υπέρμετρος
ενθουσιασμός και η συμπάθεια
με συνεπήρε. Δεν μπορούσα να
φανταστώ τέτοιου είδους αποδοχή.
Ερείπια και κατεστραμμένα παράθυρα
υπήρχαν παντού, σιωπηροί μάρτυρες
του πόνου που είχε προκαλέσει ο
στρατός του Χίτλερ σε αυτόν το μικρό
θαρραλέο λαό. Και οι άνθρωποι αυτοί
ζητωκραύγαζαν για μας, χωρίς να
ενοχλούνται από τις στολές μας, που
δεν διέφεραν σε τίποτε από αυτές των
βασανιστών τους. Σε τίποτε; Οχι, οι
γύπες με τους αγκυλωτούς σταυρούς

έλειπαν από πάνω μας. Βρίσκονταν
πολλές ώρες πίσω, στη σκόνη της
ελληνικής γης…».

Μετά την απελευθέρωση

Οι αυτόμολοι εντάχθηκαν στο 54ο
Σύνταγμα του ΕΛΑΣ και πολέμησαν
στο πλευρό των ανταρτών. Παρέμειναν στον Βόλο μέχρι τις αρχές
Δεκεμβρίου και εξέδιδαν την εβδομαδιαία εφημερίδα «Αλήθεια» που
διανεμόταν στο στρατόπεδο των
γερμανών αιχμαλώτων. Τα βάσανά
τους δεν τελείωσαν, όμως, με την
απελευθέρωση. Κάποιοι σκοτώθηκαν
στον δρόμο της επιστροφής, άλλοι
κατάφεραν, μετά από σκληρές
συνθήκες ή αιχμαλωσία, να φτάσουν
στην κατεστραμμένη πατρίδα τους,
όπου συχνά αντιμετωπίστηκαν
εχθρικά. Ενδεικτική περίπτωση
ο Ludwig Gem, επικεφαλής των
δραπετών της Μαγνησίας: «Οταν
επέστρεψε στη χώρα του, τον κοίταζαν
με… μισό μάτι. Ετσι αναγκάστηκε να

λέει πως πιάστηκε αιχμάλωτος και δεν
ήταν αντιφρονούντας στο καθεστώς.
Επρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια
μέχρι να αναγνωριστεί η δράση του».
Ο Gem, ο Schrade, ο Bartz,
ο Reinhardt και εκατοντάδες άλλοι,
κατάφεραν να τιμήσουν την ιστορία
του ανθρώπου. Πολέμησαν τον
φασισμό υπερβαίνοντας τα δεσμά
του φόβου και ενός κίβδηλου πατριωτισμού. Αυτές τις ανυπέρβλητες
στιγμές έμελλε να τις ζήσουν σε μια
μικρή γωνιά της Γης, 2.300 χιλιόμετρα
μακριά από την πατρίδα τους. Κι
όσοι επέζησαν θα τις περιέγραφαν
μέχρι το τέλος της ζωής τους με τα
φωτεινότερα χρώματα: «Είπα αντίο
στους έλληνες συμπολεμιστές μου»,
έγραψε ο Schrade. «Αντίο σ’ αυτόν
τον λαό, που όχι μόνο μπορούσε
να πολεμάει γενναία, αλλά ήταν
αφοσιωμένος εξίσου παθιασμένα
στους πραγματικούς του φίλους».
Πηγή: Εθνική Αντίσταση

Ιατροδικαστής: Ο Αυξεντίου πέθανε από σφαίρα στο κεφάλι πριν καεί

Επιμέλεια: Μιχάλης Μιχαήλ (Κύπρος)
Μέρος 2ο
Το δικαστήριο της 12ης Απριλίου 1957 παρέπεμψε τους συντρόφους του Γρηγόρη Αυξεντίου,
Αντώνη Παπαδόπουλο, Ανδρέα
Στυλιανού, Φειδία Συμεωνίδη και
Αυγουστή Ευσταθίου, στο Ειδικό
Κακουργιοδικείο που συνήλθε στις 2
Μαΐου 1957.
Όμως πριν από την προσαγωγή
των τεσσάρων στο δικαστήριο, στις
15 Μαρτίου 1957 έγινε η θανατική
ανάκριση ενώπιον του Ειδικού Δικαστή Έλλισον.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα
των εφημερίδων «Ο Φιλελεύθερος»,
«Η Χαραυγή», «Έθνος» και «Ελευθερία» της 16ης Μαρτίου 1957 στο
δικαστήριο της προηγούμενης μέρας
κατέθεσαν τέσσερις στρατιώτες
καθώς, ενώ κατατέθηκε και έκθεση
από τον Ιατροδικαστή ο οποίος διενήργησε τη νεκροψία επί της καμένης
σορού του Γρηγόρη Αυξεντίου.
Αναφέρεται επίσης ότι κατέθεσαν
κι άλλοι μάρτυρες και η ακρόαση
των συντρόφων του Αυξεντίου αναβλήθηκε επ’ αόριστον μέχρι να αποφασίσει να μιλήσει ο Αυγουστής
Ευσταθίου ο οποίος αρνείτο να πει
οτιδήποτε.

Οι καταθέσεις βρετανών
στρατιωτικών

Οι μάρτυρες αναφέρθηκαν στις
συνθήκες που έγινε η ανακάλυψη
του κρησφύγετου. Ο Υπολοχαγός
Ντέινσεντ αναφέρθηκε στη μάχη που
έγινε, λέγοντας ότι «Την 1.30 μ.μ. το
κρησφύγετον ήρχισε να καίεται αφού
ετέθη πυρ εις βενζίνην με την οποίας
είχε βραχή. Μέχρι της στιγμής, καθ’
ην ετέθη πυρ, υπήρχον ενδείξεις ότι
εντός του κρησφυγέτου υπήρχον
ζώντες άνθρωποι». Στη συνέχεια
αναφέρεται στην έξοδο του Αυγουστή
Ευσταθίου από το κρησφύγετο .
Στ η σ υ ν έ χ ε ι ο υ πολοχα γ ό ς
Γκάντγουιν ανέφερε ότι «όταν κατά
την 2.30 μ.μ. ώραν ανέλαβε την
φύλαξιν του κρησφυγέτου μετ’
άλλων στρατιωτών, το κρησφύγετον
εκαίετο εισέτι και ηκούοντο εντός
αυτού εκρήξεις. Την 4.30 μ.μ. ώραν
αι φλόγες υπεχώρησαν και ούτω
κατέστη δυνατή η προσέγγισις προς
το κρησφύγετον. Εν μέσω φλογών και
καπνού διήκρινεν εκ της εισόδου το

σώμα ανδρός κειμένου εκτάδην και
εις απόστασιν υαρδών εκ της εισόδου
του κρησφυγέτου. Εις ην θέσιν
ευρίσκετο ο εκτάδην κείμενος, δεν ήτο
δυνατόν να βληθή υπό σφαίρας εκ
των έξω» .
Στη συνέχεια ο υπολοχαγός είπε
ότι λόγω των καπνών και της άσχημης μυρωδιάς άφησαν τον νεκρό εκεί
που βρισκόταν μέχρι το πρωί της
επόμενης μέρας, όπου μεταφέρθηκε
στο μοναστήρι του Μαχαιρά και στη
συνέχεια στο στρατιωτικό νοσοκομείο
Λευκωσίας.

Ο (πατέρας) Πιερής Αυξεντίου

Ακολούθως μίλησε ο πατέρας του
ήρωα, Πιερής Αυξεντίου, ο οποίος
είπε μεταξύ άλλων ότι πιστοποίησε
στις 4 Μαρτίου ότι ο νεκρός ήταν ο
γιος του, αλλά λόγω του καμένου
σώματος δεν μπόρεσε να τον αναγνωρίσει. Βεβαιώθηκε όμως από
σημεία τα οποία υπήρχαν στο αριστερό πόδι του.
Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της
οικο-γένειας Αυξεντίου, Μιχ. Τριανταφυλλίδη, αιτήθηκε όπως καταθέσει
ο Αυγουστής Ευσταθίου σε σχέση
με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
απεβίωσε ο Γρ. Αυξεντίου.

Το πόρισμα του Ιατροδικαστή

Στο Ειδικό δικαστήριο παρουσιάστηκε και ο γιατρός λοχαγός Ίσραελ
κα τα θ έ το ν τα ς το π ό ρ ι σ μ α τ η ς
νεκροψίας που διενήργησε επί της
σορού του Αυξεντίου η οποία έγινε
στις 4 Μαρτίου στο Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα
των εφημερίδων, ο Ίσραελ είπε ότι
«Το δέρμα το κρανίου, τα μαλλιά
και το πρόσωπο απανθρακώθηκαν.
Στο αριστερό μέρος της κεφαλής
προξενήθηκε διαμπερές τραύμα 15
εκατοστομέτρων που περνούσε και
από το δεξιό μέρος της κεφαλής. Το
αριστερό μάτι ήταν εξορυγμένο και
απανθρακωμένο. Υπήρχε τραύμα
στο δεξιό κρόταφο. Το μπροστινό
τμήμα του στήθους και της κοιλιακής
χώρας ήταν απανθρακωμένα και
υπήρχε σοβαρό τραύμα στην κοιλία
απ’ όπου φαινόταν απανθρακωμένο
έντερο. Το δεξιό χέρι και αριστερός
βραχίονας απανθρακώθηκαν και
μόλις στηρίζονταν στο κύριο σώμα.
Επίσης υπήρχαν καταστραμμένα
δόντια. Εσωτερικές πληγές: οι

πνεύμονες, το συκώτι, η σπλήνα
και ο δεξιός νεφρός έφεραν εγκαύματα. Ο αριστερός νεφρός ήταν
ολότελα καταστραμμένος. Τμήμα
από το στομάχι και διάφορα έντερα
καταστράφηκαν και απανθρακώθηκαν. Από πληγή του κρανίου
φαινόταν το εσωτερικό της κεφαλής».

Ο Αυξεντίου
ήταν νεκρός πριν καεί

Αντεξεταζόμενος από τον δικηγόρο κ. Μ. Τριανταφυλλίδη ο γιατρός
Ίσραελ είπε: «Είμαι απόλυτα βέβαιος
ότι το σώμα κάηκε μετά το θάνατο
του».
Στον Φιλελεύθερο διαβάζουμε
ότι ο Ίσραελ είπε ότι ο θάνατος του
Αυξεντίου «προεκλήθη εκ του διαμπερούς τραύματος της κεφαλής,
το οποίον κατά πάσα πιθανότητα
προεκλήθη υπό του ιδίου του φονευθέντος.
Είναι βέβαιον ότι το σώμα του
Αυξεντίου εκάη όταν ήδη ούτος είχε
αποθάνει. Ο θάνατος επήλθε ακαριαίος η δε θανατηφόρος σφαίρα
ερρίφθη εξ εγγυτάτης αποστάσεως
μόλις δύο ποδών. Ουδείς δύναται να
είπη ποίου διαμετρήματος ήτο η σφαίρα, πιθανόν όμως αύτη να ήτο 0.45
εκ.» .
Επίσης ο Φιλελεύθερος γράφει
ότι ο Ίσραελ είπε ότι το σώμα «εκάη
ολίγον μετά τον θάνατον. Το μοιραίον ήτο ακαριαίον η δε σφαίρα
η προκαλέσασα το τραύμα του
κροτάφου ώφειλε να είχεν ριφθή
εξ εγγυτάτης αποστάσεως και
συγκεκριμένως, εξ αποστάσεως ουχί
πέραν των δύο ποδών. Δεν ευρέθη
σφαίρα εντός της κεφαλής, ευρέθη
όμως μία σφαίρα πλησίον του
σώματος ήτις, δυνατόν είναι να ήτο
αυτή που επροξένησε τον θάνατον».

Από σφαίρα ο θάνατος
του Γρηγόρη

Όπως διαβάζουμε στο ίδιο δημοσίευμα της εφ. «Ελευθερία», «ο
διεξάγων την μεταθανάτιον ανάκρισιν
κ. Έλλισον είπεν, ότι είναι βέβαιον ότι
ο φονευθείς εντός του κρησφυγέτου
ήτο ο εκ Λύσης Γρηγόρης Πιερή
Αυξεντίου. Ο θάνατός του οφείλεται
εις τραύμα προκληθέν υπό σφαίρας
εις την κεφαλήν. Τίθεται όμως το
ερώτημα ποίος έρριψεν την σφαίραν,
η οποία προεκάλεσε τον θάνατον;
Υπάρχει σοβαρά μαρτυρία, ότι η

Βρετανός στρατιώτης ελέγχει την είσοδο του κρησφύγετου μετά
τη μάχη και το θάνατο του Αυξεντίου. Το αρχικό κρησφύγετο
καμία σχέση έχει με το σημερινό.
σφαίρα επυροβολήθη κατ’ ευθείαν
κατά της κεφαλής του Αυξεντίου,
αλλά δεν δύναται ν’ αποκλεισθή
και η πιθανότης να ήτο σφαίρα εξ
εκείνων, αι οποίαι εξερράγησαν εκ
της πυρκαϊάς. Όθεν είναι καθήκον
του Δικαστηρίου ν’ ακούση τον
Αυγουστήν Ευσταθίου, όταν τούτο
θα είναι δυνατόν. Δια προφανείς
λόγους δεν είναι δυνατόν να ληφθή
επί του παρόντος η μαρτυρία αύτη και
ούτε ούτος, ο Αυγουστής Ευσταθίου,
προέβη μέχρι σήμερον εις οιανδήποτε
κατάθεσιν. Εάν ούτος εκαλείτο
σήμερον ενώπιον του Δικαστηρίου,
θ α ε δ ι κα ι ο ύ το ν α α ρ ν η θ ή ν α
απαντήσει εις οιανδήποτε ερώτησιν
με την δικαιολογίαν ότι δυνατόν
να ενοχοποιεί τον εαύτον του εις
υπόθεσιν, δια την οποία διεξάγοντο
εν τω παρόντι αστυνομικαί έρευναι.
Δια τούτο αναβάλλω το πόρισμα της
αποφάσης μου επ’ αόριστον» .
Το «Έθνος» προσθέτει ακόμα μία
πληροφορία, ότι ο Δικαστής είπε πως
«ο Αυξεντίου απέθανεν τραυματισθείς
εις την κεφαλήν. Ούτος εκάη μετά
θάνατον» .

Δεν αλλάζει η ουσία της θυσίας

Τα όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο αλλάζουν την επίσημη ελληνοκυπριακή αφήγηση για τα αίτια του
θανάτου του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ενώ το αφήγημα από την επομένη
της θυσίας του αναφέρεται στο ότι ο
Αυξεντίου κάηκε ζωντανός, τα όσα
κατατέθηκαν στο δικαστήριο, μαζί
με το πόρισμα του ιατροδικαστή,
αλλάζουν τα δεδομένα χωρίς να
αλλάζουν την ουσία.
Η ουσία δεν είναι η αιτία θανάτου.
Η ουσία είναι ότι ο Αυξεντίου
παρέμεινε μέσα στο κρησφύγετο
γνωρίζοντας ότι δεν θα βγει ζωντανός
από την κρύπτη του.
Και πολλές φορές είχε διακηρύξει, σύμφωνα με αφηγήσεις συναγωνιστών του, ότι «Στην εσχάτη
ανάγκη θα αγωνισθώ και θα πεθάνω
σαν Έλληνας, αλλά ζωντανό δεν θα
με πιάσουν».
Επιπλέον και πάλι σύμφωνα με
τις αφηγήσεις, όταν διέταξε τους
συναγωνιστές του να βγουν έξω, ο
Αντώνης Παπαδόπουλος τον ρώτησε:
«Και εσύ τι θα κάμεις;», για να πάρει
την απάντηση «Εγώ θα πολεμήσω
και θα πεθάνω. Πρέπει να πεθάνω».
Επομένως εδώ βρίσκεται η ουσία
της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου.
Πέραν των όσων αναφέρθηκαν
στο δικαστήριο, ενδιαφέρουσα είναι
και η κατάθεση του Αυγουστή Ευσταθίου, όπως και η τελική απόφαση του
Δικαστηρίου.
Το τέλος στην έκδοση Ιουνίου
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Αφιέρωμα Στο Ελληνικό Τραγούδι
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Αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο

Στις 17 Απριλίου 2012 έφυγε,
πρόωρα από τη ζωή ο Δημήτρης
Μ η τ ρ οπά ν ο ς , έ ν α ς α π ό το υ ς
σημαντικότερους ερμηνευτές στην
Ελλάδα στο διάστημα 1966-2012,
πο υ π ρ ο σ έ φ ε ρ ε πά ρ α πολ λά
στο κολοσσιαίο οικοδόμημα της
μεταπολεμικής Ελληνικής μουσικής.
Ο Δημήτρης Μητροπάνος γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1948 στην Αγία
Μονή Τρικάλων. Δυστυχώς, έφυγε
πολύ νωρίς.
Αφησε πίσω του ένα ισχυρότατο αποτύπωμα στο λαϊκό μας
τραγούδι και αγαπήθηκε όσο
ελάχιστοι τραγουδιστές. Η καριέρα
του παρουσίασε αρκετές διακυμάνσεις αλλά, αναμφίβολα, το τελικό
αποτέλεσμα είναι θαυμαστό και
δεν είναι καθόλου υπερβολικό να
ισχυριστούμε ότι ο μεγάλος ερμηνευτής έχει αφήσει έντονη τη σφραγίδα του στο καλό Ελληνικό τραγούδι
αλλά και στις καρδιές των απλών
ανθρώπων που τον περιέβαλαν με
περισσή αγάπη.
Ας πάρουμε όμως την ιστορία
από την αρχή. Η γέννηση του
Μητροπάνου έγινε σε μια από τις
δυσκολότερες περιόδους για την
πατρίδα μας, αφού είχε μεν επέλθει
η πολυπόθητη Απελευθέρωση
από τη ναζιστική Γερμανία αλλά
μαινόταν ακόμα ο Εμφύλιος
πόλεμος, μια από τις πιο μαύρες
σελίδες στην ιστορία της πατρίδας
μας. Η περιοχή όπου γεννήθηκε
και μεγάλωσε, κατοικούνταν κυρίως
από αριστερούς, που ήσαν ενταγμένοι στο ΕΑΜ και ΕΛΑΣ και οι
οποίοι μετά την αποχώρηση των
Ναζί, υπέστησαν διώξεις από το
παρακράτος της δεξιάς και υποχρεώθηκαν να βγούν στα βουνά, για
δεύτερη φορά αντάρτες.
Ενας απ’ αυτούς ήταν ο πατέρας
Μητροπάνος ο οποίος στη συνέχεια
έφυγε ως πολιτικός πρόσφυγας στις
τότε σοσιαλισττικές χώρες.
Ο Δημητρης τον γνώρισε όταν
πλησίαζε τα 30 του και ήταν ήδη
φτασμένος καλλιτέχνης. Συνεπακόλουθο αυτών των καταστάσεων
ήταν να μεγαλώσει με τη μητέρα του
μέσα στη φτώχεια. Ευνόητο ήταν ότι
ο μικρός Δημήτρης έκανε διάφορες
εργασίες για να τη βοηθήσει (οικοδομή, ξυλουργείο, ταβέρνες). Με τις
δεδομένες συνθήκες ήταν απολύτως
φ υ σ ι ολο γ ι κό ν α α σ πα σ τ ε ί τ ι ς
αριστερές ιδέες. Ηταν δηλωμένος ως
μέλος του ΚΚΕ μέχρι το τέλος της
ζωής του.
Πάντως το ταλέντο του είχε

διαφανεί από νωρίς και τραγουδούσε
πολλές φορές με φίλους. Λόγω των
πολιτικών του πεποιθήσεων και
της καταγωγής του, αναγκάστηκε
να μετακομίσει στην Αθήνα γύρω
στο 1964 όπου έκανε τις πρώτες
του προσπάθειες να εργαστεί ως
τραγουδιστής. Πρότυπό του ήταν
ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης
τον οποίο ο Μητροπάνος πάντοτε
θεωρούσε ως την απόλυτη φωνή του
λαϊκού τραγουδιού.
Ένα βράδυ βρέθηκε, μέσω ενός
θείου του, στο μαγαζί που τραγουδούσε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και ο νεαρός Δημήτρης προσκλήθηκε να πει κάποια τραγούδια.
Εκεί τον άκουσε ο κορυφαίος ερμηνευτής και τον πήγε στην COLUMBIA
όπου τον ανέλαβε προσωπικά
ο Γιώργος Ζαμπέτας ο οποίος τον
βοήθησε ιδιαιτέρως. Ο Μητροπάνος
ποτέ δεν έκρυψε, ακόμα και στα
χρόνια της μεγάλης δόξας του, την
εκτίμησή του και την ευγνωμοσύνη
του για τον Ζαμπέτα. Λίγο πριν κάνει
τις πρώτες δισκογραφικές δουλειές
του είχε συμμετοχή σε συναυλίες
του Μίκη Θεοδωράκη όπως και σε
εμφανίσεις του Χρήστου Λεοντή.
Έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά η πορεία του
προς τη δόξα.

Πρώτες δισκογραφικές
δουλειές και η αναγνώριση

Φυσικά ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα αφού η πρώτη
δισκογραφική δουλειά του το 1967
δεν σημείωσε επιτυχία. Επρόκειτο
για ένα δίσκο 45 στροφών που
από τη μία πλευρά είχε τη «Χαμένη
Πασχαλιά» και από την άλλη το
κομμάτι «Στ’ Αναφιώτικα» σε μουσική
Βασίλη Κουμπή και στίχους Δημήτρη
Ιατρόπουλου. Στην αποτυχία του
δίσκου βασικός παράγοντας ήταν
η απαγόρευση από τη χούντα.
Ακολούθησε συνεργασία με τον
Ζαμπέτα το 1970 με την πασίγνωστη
«Θεσσαλονίκη».
Δύο χρόνια αργότερα συμμετείχε
σε έναν από τους κλασικότερους
δίσκους της Ελληνικής μουσικής,
τον «Άγιο Φεβρουάριο» του Δήμου
Μούτση και του Μάνου Ελευθερίου.
Σε αυτόν απέδωσε έξοχα πέντε
τ ρ α γ ο ύ δ ι α μ ε γ ν ω σ τ ότ ε ρ α τα
«Άλλος για Χίο τράβηξε», «Η σούστα πήγαινε μπροστά» και «Ο
Χάρος βγήκε παγανιά». Το 1973
τραγουδά τις μελωδίες του Γιώργου
Κατσαρού και τους στίχους του
Ηλία Λυμπερόπουλου στο δίσκο «Ο
δρόμος για τα Κύθηρα», με τραγού-

δια όπως «Τα Κύθηρα ποτέ δεν θα
τα βρούμε», «Νικολή-Νικολή» και
«Μαντήλι κόκκινο».
Τη δεκαετία του 1970 ξεκίνησε
η συνεργασία του με τον Τάκη
Μουσαφίρη με τον οποίο έβγαλαν
μεγάλες επιτυχίες όπως «Κάνε κάτι
λοιπόν να χάσω το τρένο», «Πες μου
που πουλάν καρδιές», «Τι το θες το
κουταλάκι» (για το συγκεκριμένο ο
Μητροπάνος είχε εκφράσει πολλές
αντιδράσεις λόγω των στίχων του),
«Χιονάνθρωπος», κ.α. Με αυτά ο
σπουδαίος ερμηνευτής έκανε μια
στροφή προς το πιο αμιγώς λαϊκό
τραγούδι, αφήνοντας το έντεχνο.
Αξιοσημείωτη ήταν και η σύμπραξή
του με τον Σπύρο Παπαβασιλείου
(«Καλοκαίρια και χειμώνες», «Σ’
αγαπώ σαν αμαρτία», «Παράπονο»,
κ.α.). Δεν θα ήταν υπερβολή να
λέγαμε ότι στη συνείδηση μεγάλου
μέρους του κοινού, ο Μητροπάνος
είχε συνδεθεί ως ο τραγουδιστής του
Μουσαφίρη και του Παπαβασιλείου.
Τη δεκαετία του 1980 έκανε μια
αξιομνημόνευτη συνεργασία με
τον κορυφαίο μας συνθέτη Μίκη
Θεοδωράκη στα «Πικροσάββατα»
(1984) σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θεωρώ ότι πρέπει να
αναφέρουμε, αν και είναι γνωστό,
ότι η δεκαετία του 1980 ήταν
πολύ φτωχή σε σχέση με τις δύο
προηγούμενες και τα απαράμιλλης
ποιότητας έργα που κυκλοφόρησαν
στο διάστημα 1960-1979. Αναμφιβόλως «Τα Πικροσάββατα» είναι
από τους αξιολογότερους δίσκους
της δεκαετίας του 1980 και από
τους κομβικότερους σταθμούς της
καριέρας του Μητροπάνου. Όντας
ώριμος και πειστικότατος στα τραγούδια του δίσκου, έδειξε για πολλοστή φορά ότι είναι τεράστιας
κλάσης ερμηνευτής και όχι απλώς
μία ακόμα μεγάλη λαϊκή φωνή.

Η δεκαετία του 1990 και οι
αρχές του νέου αιώνα

Τη ν ε π ό μ ε ν η δ ε κ α ε τ ί α ο
Μητροπάνος σημείωσε τεράστιες
επιτυχίες. Αρχικά με τις εξαιρετικές
συνθέσεις του Μάριου Τόκα στην
« Ε θ ν ι κ ή μ α ς μ ο ν α ξ ι ά » , όπο υ
κυκλοφόρησαν τραγούδια που
αγαπήθηκαν υπέρμετρα από τον
κόσμο, όπως «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη», «Θάλασσες», «Μια στάση
εδώ» και το ομότιτλο με το δίσκο
τραγούδι. Αναμφισβήτητα ήταν ένας
θρίαμβος για τους συντελεστές με
τα τραγούδια να ακούγονται για
πολλούς μήνες από το ραδιόφωνο

και όχι μόνο.
Την επόμενη χρονιά (1993)
συνεργάστηκε με τον Γιάννη Σπανό
(«Καζαμπλάνκα, «Εσύ βαρέθηκες
νωρίς») και το 1994 ήλθε μία ακόμα
υπερεπιτυχημένη συνεργασία με
τον Μάριο Τόκα στο δίσκο «Παρέα
μ’ έναν ήλιο» από τον οποίο
αναδείχτηκαν «Το ζεϊμπέκικο του
Αρχαγγέλου» και «Τα Λαδάδικα» που
κυριολεκτικά έκαναν πάταγο.
Στη συνέχεια ήλθε ένας ακόμα δίσκος που ακολούθησε εντυπωσιακή πορεία. Αναφερόμαστε,
βεβαίως, «Στου αιώνα την παράγκα»
(1996) με την ξεχωριστή μουσική
του Θάνου Μικρούτσικου που έδεσε
τέλεια με τη φωνή του Μητροπάνου
και μας χάρισε ένα από τα καλύτερα
μουσικά δημιουργήματα του τόπου
μας σε μια δύσκολη, για το ποιοτικό
τραγούδι, δεκαετία. Τραγούδια όπως
«Πάντα γελαστοί», «Πατησίων και
παραμυθιού γωνία» «Λούνα παρκ»
και, ασφαλώς, η θρυλική πλέον
«Ρόζα» κυριάρχησαν στο μουσικό προσκήνιο της χώρας μας
δείχνοντας ότι το καλό τραγούδι
αντέχει. Οι στίχοι στα περισσότερα
τραγούδια ήταν του σπουδαίου
Άλκη Αλκαίου. Δυστυχώς, όμως, η
πτώση και η παρακμή του ελληνικού
τραγουδιού στάθηκε αδύνατο να
ανακοπούν από μερικούς αξιόλογους
δίσκους αλλά αυτή είναι μια άλλη
θλιβερή ιστορία.
Στη συνέχεια ο Μητροπάνος
συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με
Δημήτρη Παπαδημητρίου, Διονύση
Τσακνή, Σταμάτη Κραουνάκη.
Ενα καταπληκτικό τραγούδι του
Χρήστου Λεοντή, ήταν το «Έρωτας Αρχάγγελος» (2007) από
τον σε στίχους Δημήτρη Λέντζου.
Ενα από τα ωραιότερα, ίσως,
ζεϊμπέκικα του 21ου αιώνα. Νομίζω
ότι είναι επιβεβλημένο να τονιστεί,
αν και είναι ηλίου φαεινότερο,
πως η παρούσα αναφορά για τον
Μητροπάνο δεν είναι καθόλου
πλήρης αλλά περιλαμβάνει μόνο
κάποιες, σίγουρα αξιοπρόσεκτες,
στιγμές από τη λαμπρή καριέρα του.
Εν κατακλείδι, ο Δημήτρης
Μητροπάνος δεν ήταν απλώς ένας
μεγάλος τραγουδιστής με εξαιρετική
φωνή. Ήταν ένας καλλιτέχνης που
απέδιδε πάντα με τον ιδανικότερο
τρόπο ό,τι αναλάμβανε, δίνοντας
όλο του το «είναι» και όλη του την
ύπαρξη σε κάθε τραγούδι. Στάθηκε με επιτυχία όχι μόνο στο
αμιγώς λαϊκό αλλά και στο έντεχνο,
δε ί χ ν ο ν τα ς τ η ν α ξι ο θ α ύ μ α σ τ η

ικανότητά του να προσαρμόζεται
περίφημα σε όλες τις απαιτήσεις.
Γι’ αυτό και έχει καταγραφεί στη
συλλογική μνήμη ως ένας από
τους κορυφαίους ερμηνευτές του
ελληνικού τραγουδιού. Ασφαλώς
είναι μία από τις σπανιότερες περιπτώσεις τραγουδιστών που τίμησε
και με το παραπάνω όλες τις
μελωδίες και όλους τους στίχους των
δημιουργών σεβόμενος στο έπακρο
κάθε νότα και κάθε λέξη που εξέφερε
από το μαγικό λαρύγγι του.
Γενικά, ήταν από τους λίγους
εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού με παλλαϊκή αποδοχή. Κανείς
δεν μπορούσε ούτε μπορεί να
εκφραστεί αρνητικά για την φωνή
του και τις ερμηνείες του. Η πορεία
του υπήρξε θαυμαστή και άφησε τη
σφραγίδα του στο μουσικό γίγνεσθαι
της πατρίδας μας. Ωστόσο, το
εκπληκτικότερο για αυτόν το γίγαντα
των ερμηνευτών είναι η τεράστια
αγάπη πολλών νέων ανθρώπων
που τον έμαθαν κυρίως από τα έργα
της τελευταίας εικοσαετίας (19922012) της ζωής του.
Ο πρόωρος θάνατός του σκόρπισε θλίψη σε όλους τους Έλληνες
και στους λάτρεις της Ελληνικής
μουσικής. Όμως, η φωνή του θα
είναι πάντοτε ολοζώντανη είτε σε
τραγούδια δικά του είτε άλλων ερμηνευτών…
Δ. Κονιδάρης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ
Ενας από τους πρωτομάστορες του λαϊκού τραγουδιού

Έλληνας λαϊκός συνθέτης, ο
οποίος με τα περίπου 1.500 τραγούδια που έγραψε σφράγισε για
πέντε δεκαετίες την ελληνική μουσική
πραγματικότητα.
Ο Απόστολος Καλδάρας υπήρξε
από τους πρωτομάστορες του
λαϊκού τραγουδιού. Άνθρωπος
βαθιά λαϊκός, συναισθηματικός,
αυθεντικός, γνήσιος, ταλαντούχος και
δημιουργικός ως τις τελευταίες του
μέρες της ζωής του, με τα περίπου
1.500 τραγούδια που έγραψε,
σφράγισε για πέντε δεκαετίες την
ελληνική μουσική πραγματικότητα.
Γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1922
στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ο
πατέρας του, με καταγωγή από το
Μέτσοβο, διατηρούσε εμπορικό κατάστημα στην πόλη. Από μικρή ηλικία
έδειξε τη μεγάλη του αγάπη για τη
μουσική. Τα πρώτα του ακούσματα
ήταν βυζαντινοί ύμνοι και τροπάρια,
λόγω του παππού του που ήταν
ιεροδιδάσκαλος. Κατά τη διάρκεια
των γυμνασιακών του χρόνων έμαθε
μπουζούκι και κιθάρα κι έπαιζε σε
κέντρα των Τρικάλων για το χαρτζιλίκι.
Το 1940 ο Απόστολος Καλδάρας
μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να
φοιτήσει στη Γεωπονική Σχολή του
τοπικού πανεπιστημίου. Δεν άφησε
το μπουζούκι κι έπαιζε σε διάφορες
ταβέρνες για να επιβιώσει μέσα στο
ζοφερό κλίμα της Κατοχής. Μετά την
απελευθέρωση βρέθηκε σε δίλημμα,
αν θα έπρεπε να ολοκληρώσει τις

σπουδές του ή να γίνει επαγγελματίας
μουσικός.
Ο Απόστολος Καλδάρας αποφάσισε να ακολουθήσει τον καλλιτεχνικό δρόμο. Εγκατέλειψε οριστικά τις σπουδές του και το 1946
βρέθηκε στην Αθήνα για την πρώτη
του ηχογράφηση. Ήταν το τραγούδι
«Μάγκας βγήκε για σεργιάνι», που
με τις φωνές του Μάρκου Βαμβακάρη
και του συμπατριώτη του Βασίλη
Τσιτσάνη γνώρισε αμέσως μεγάλη
επιτυχία.
Στις 27 Φεβρουαρίου 1947
ηχο-γράφησε το τραγούδι - ορόση-

μο για την καριέρα του, όπως το
χαρακτήριζε, «Νύχτωσε χωρίς
φεγγάρι» με τη φωνή της Στέλας
Χασκίλ. Ένα τραγούδι που αναφέρεται στα σκληρά χρόνια του
εμφυλίου πολέμου (όπως και η
μεγάλη επιτυχία του Τσιτσάνη
«Κάποια μάνα αναστενάζει») και
αγαπήθηκε πολύ από τον ελληνικό
λαό.
Ο Απόστολος Καλδάρας με τον
Πυθαγόρα, τη Χαρούλα Αλεξίου και
τον Γιώργο Νταλάρα στην απονομή
του χρυσού δίσκου για τη «Μικρά
Ασία»

Από τις αρχές της δεκαετίας του
’50, όταν ολοκλήρωσε τη στρατιωτική
του θητεία, άρχισε να εμφανίζεται
σε ταβέρνες κοσμικά κέντρα και να
ηχογραφεί ασταμάτητα. Ο Πρόδρομος
Τσαουσάκης («Βρε ζωή φαρμάκια
στάζεις»), ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης
(«Στ’ Αποστόλη το κουτούκι», «Μου
σπάσανε τον μπαγλαμά»), ο Στέλιος
Καζαντζίδης («Ό,τι αγαπάω εγώ
πεθαίνει»), ο Πάνος Γαβαλάς («Άμα
θες να κλάψεις, κλάψε», «Λαϊκό τσατσα»), η Καίτη Γκρέυ, η Γιώτα Λύδια
(«Συ μου χάραξες πορεία»), η Πόλυ
Πάνου («Τα λιμάνια»), ο Μιχάλης
Μενιδιάτης («Πετραδάκι, πετραδάκι»,
«Περιφρόνα με γλυκιά μου»), ο
Μανώλης Αγγελόπουλος («Φαρίντα»),
ο Αντώνης Ρεπάνης, ο Στράτος
Διονυσίου, η Βίκυ Μοσχολιού («Ένα
αστέρι πέφτει, πέφτει») και ο Σταμάτης
Κόκοτας («Όνειρο απατηλό») είναι
μόνο μερικοί από τους σπουδαίους
τραγουδιστές με τους οποίους
συνεργάστηκε τις δεκαετίες του ’50
και ‘60. Πολλά από τα πιο γνωστά
τραγούδια του πρωτοπαρουσιάστηκαν
σε ταινίες του εμπορικού ελληνικού
κινηματογράφου.
Το 1972 ο Απόστολος Καλδάρας
έκανε μία στροφή στην καριέρα
του και με αφορμή την επέτειο των
πενήντα χρόνων από τη Μικρασιατική
Καταστροφή παρουσίασε ένα
ολοκληρωμένο δίσκο (ή κύκλο
τραγουδιών) με τίτλο «Μικρά Ασία»
σε στίχους Πυθαγόρα και ερμηνευτή

τον νεαρό τότε Γιώργο Νταλάρα («Μες
στου Βοσπόρου τα στενά», «Δυο
παλικάρια απ’ τ’ Αϊβαλί»). Τον επόμενο
χρόνο κυκλοφόρησε στο ίδιο μοτίβο
τον δίσκο «Βυζαντινός Εσπερινός»,
με ερμηνευτές τον Γιώργο Νταλάρα
και τη Χαρούλα Αλεξίου. Δύο
δίσκοι καλλιτεχνικής ωριμότητας
για τον Απόστολο Καλδάρα και
δυο «διαμάντια» της ελληνικής
δισκογραφίας.
Τα επόμενα χρόνια κυκλοφόρησε
μία σειρά δίσκων που δεν είχαν
ιδιαίτερη εμπορική απήχηση.
Τελευταία του μεγάλη επιτυχία
το τραγούδι «Γιε μου» (1978), που
τραγούδησε ο Σταμάτης Κόκοτας.
Το «κύκνειο άσμα» του Απόστολου
Καλδάρα αποτέλεσαν οι «Μπαλάντες
του περιθωρίου», που κυκλοφόρησε
το Φεβρουάριο του 1990 από τη
δισκογραφική εταιρία «Σείριος» του
Μάνου Χατζιδάκι, σε στίχους Κώστα
Βίρβου και ερμηνευτές τον Ανδρέα
Καρακότα, τον Μιχάλη Παπαζήση και
την Άντρη Κωνσταντίνου.
Ο Απόστολος Καλδάρας πέθανε
στην Αθήνα στις 8 Απριλίου 1990,
ύστερα από πολύμηνη μάχη με
τον καρκίνο. Από τον γάμο του με
τη Λούλα Μαράβα απέκτησε δύο
παιδιά, τη Μαίρη (γ. 1953) και τον
μετέπειτα συνθέτη Κώστα Καλδάρα
(γ. 1958). Ο πρόωρος χαμός της
κόρης του, το 1965, ήταν η αιτία που
δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ έκτοτε σε
κέντρο διασκέδασης.
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Η Μάχη της Κρήτης

ÌåôÜ ôçí êáôÜëçøç ôçò ÁèÞíáò
áðü ôá ãåñìáíéêÜ óôñáôåýìáôá óôéò
27 Áðñéëßïõ ôïõ 1941, êáé ôçò ÐåëïðïííÞóïõ ëßãåò ìÝñåò áñãüôåñá,
ç ìüíç åëåýèåñç ðåñéï÷Þ ôçò
ÅëëÜ-äáò ðáñÝìåíå ç ÊñÞôç. Óôçí
ÊñÞôç êáôÝöåõãáí üóåò Ýíïðëåò
åëëçíé-êÝò êáé âñåôáíéêÝò äõíÜìåéò
ìðï-ñïýóáí, õðï÷ùñþíôáò êÜôù
áðü ôçí ðßåóç ôïõ å÷èñïý. Åêåß
êáôÝöõ-ãå êáé ï âáóéëéÜò Ãåþñãéïò
ìå ôçí êõâÝñíçóÞ ôïõ õðü ôïí
ôñáðåæßôç Åì. Ôóïõäåñü. Åê ôùí
ðñáãìÜôùí, ëïéðüí, ï áãþíáò ãéá
ôçí õðåñÜ-óðéóç ôçò ÊñÞôçò Þôáí
áõôïíüçôïò. Çôáí ðñùôßóôùò
áõôïíüçôïò ãéá ôïí åëëçíéêü ëáü
ðïõ äå óêüðåõå íá ðáñáäïèåß óôïí
å÷èñü, íá çôôçèåß, äçëáäÞ, áìá÷çôß.
Ç ÊñÞôç üìùò åß÷å ìéá ãåíéêüôåñç
óôñáôçãéêÞ óçìáóßá ôçí ïðïßá äåí
ìðïñïýóáí íá ðáñáãíùñßóïõí
ïýôå ïé ÅããëÝ-æïé, ïýôå ç ðéóôÞ
óå áõôïýò êõâÝñ-íçóç Ãåùñãßïõ
Ãëýîìðïõñãê - Ôóïõäåñïý, ìá ïýôå
öõóéêÜ êáé ïé Ãåñìáíïß ðïõ Þèåëáí
ðÜóç èõóßá íá âÜëïõí óôáèåñÜ
ôï ðüäé ôïõò óôï íçóß. Ðïéá
Þôáí, üìùò, áõôÞ ç óôñáôçãéêÞ
óçìáóßá ôçò ÊñÞôçò; Óôï èÝìá
áõôü ïöåßëïõìå íá óôá-èïýìå ìå
ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝ-ñåéåò.
Ó' Ýíá óçìåßùìÜ ôçò, ìå çìåñïìçíßá 29/4/1941, ðñïò ôïí Âñåôáíü
ðñåóâåõôÞ óôçí ÅëëÜäá, ç êõâÝñíçóç Ôóïõäåñïý ðáñáôçñïýóå
ðùò «ç íÞóïò ÊñÞôç, ëüãù ôçò ãåùãñáöéêÞò ôçò èÝóåùò, áðïôåëåß
óçìåßïí óçìáíôéêüí êáé êáßñéïí
äéÜ ôïí áãþíá ôçò Ìåóïãåßïõ åí
ôù óõíüëù ôïõ. Åßíáé åýêïëïí åéò
ôïí êáèÝíá -Ýëåãå ôï óçìåßùìá- íá
âåâáéùèåß ðåñß ôïýôïõ åÜí áíïßîç
ôïí ×Üñôçí ôçò Ìåóïãåßïõ üðïõ
äýíáôáé íá åéäÞ üôé ç ÊñÞôç äåóðüæåé ôçò Áóßáò êáé ôçò ÁöñéêÞò». Ïé
õðïäåßîåéò áõôÝò áóöáëþò äåí
Þôáí Üãíùóôåò óôïõò Âñåôáíïýò
ðïõ äåí åß÷áí ðáñáëåßøåé íá
÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôçí ÊñÞôç ùò
óôñáôéùôéêÞ ôïõò âÜóç ãéá ôçí
ðñïþèçóç ôùí óôñáôçãéêþí ôïõò
óõìöåñüíôùí óôçí åõñýôåñç
ðåñéï÷Þ. Ï Ïõßíóôïí Ôóüñôóéë
ôç-ëåãñáöïýóå óôéò 28 Áðñéëßïõ

ΜΑΙÏÓ
1919. Στις 2 Ìáúïõ, ãßíåôáé ç
Ýíáñîç ôçò ÌéêñáóéáôéêÞò åêóôñáôåßáò.
1968. ÅêôåôáìÝíåò óõìðëïêÝò
öïéôçôþí - áóôõíïìßáò îåóðïýí
óôï êôéñéáêü óõãêñüôçìá ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò Óïñâüíçò óôï
Ðáñßóé. Åßíáé ç ðñþôç åêäÞëùóç
ôçò åîÝãåñóçò ðïõ Ýìåéíå óôçí
éóôïñßá ùò ï «Ãáëëéêüò ÌÜçò».
1943: Óôéò 2 ÌÜç 1943 éäñýèçêå
ôï Ãåíéêü Óôñáôçãåßï ôïõ
ÅËÁÓ, ìå óôñáôéùôéêü áñ÷çãü
ôï óõíôáãìáôÜñ÷ç ÓôÝöáíï
ÓáñÜöç. Ç ðñïó÷þñçóç ôïõ
ÓáñÜöç óôïí ÅËÁÓ óõíïäåýôçêå
áðü Ýíá êýìá ðñïó÷ùñÞóåùí
ðïëëþí ìïíßìùí áîéùìáôéêþí
ôïõ åëëçíéêïý óôñáôïý. Ìå ôçí
ßäñõóç ôïõ Ãåíéêïý Óôñáôçãåßïõ
ôïõ, ï ëáúêüò óôñáôüò áðÝêôçóå
ôçí êåíôñéêÞ ôïõ äéïßêçóç, ðïõ
ôïõò åîáóöÜëéæå Ýãêõñç, åíéáßá
êáé óõíôïíéóìÝíç êáèïäÞãçóç êáé
äéåýèõíóç. Ôï Ãåíéêü Óôñáôçãåßï
ôïõ ÅËÁÓ áðïôåëÝóôçêå áðü
ôïõò: óõíôáãìáôÜñ÷ç ÓôÝöáíï
ÓáñÜöç, óôñáôéùôéêü äéïéêçôÞ,
Áñç Âåëïõ÷éþôç, êáðåôÜíéï êáé
ÁíäñÝá ÔæÞìá, áíôéðñüóùðï ôïõ
ÅÁÌ.
1897. Óôéò 5 ÌÜç, Þôôá ôùí åëëçíéêþí óôñáôåõìÜôùí óôá ÖÜñóáëá.
1821. Óôéò 5 ÌÜç, ðåèáßíåé
åîüñéóôïò óôï íçóß ôçò Áãßáò ÅëÝíçò, áé÷ìÜëùôïò ôùí
Âñåôáíþí, ï ÍáðïëÝùí ÂïíáðÜñôçò. ÄéáôÝëåóå ðñþôïò
ýðáôïò áñìïóôÞò ôçò ÃáëëéêÞò
Äçìïêñáôßáò (1799 - 1804),
áõôïêñÜôïñáò (1804 - 1814
êáé ÌÜñôéïò - Éïýíéïò 1815).
×áéñÝôéóå ôç ÌåãÜëç ÃáëëéêÞ
ÅðáíÜóôáóç êáé ðÞñå ìÝñïò ó'
áõôÞí. Äéáêñßèçêå ãéá ôçí ôüëìç
êáé ôéò éêáíüôçôÝò ôïõ. Äéïñßóôçêå
óôñáôéùôéêüò äéïéêçôÞò ôïõ

ôïõ 1941 óôïí åðéêåöáëÞò ôïõ âñåôáíéêïý Óôñáôçãåßïõ ÌÝóçò ÁíáôïëÞò: «Áðü ðëçñïöïñßåò ðïõ Ý÷ïìå,
äéáöáßíåôáé êáèáñÜ üôé ïé Ãåñìáíïß
åßíáé Ýôïéìïé íá åîáðïëýóïõí åíáíôßïí ôçò ÊñÞôçò óöïäñÞ åðßèåóç
ìå âïìâáñäéóôéêÜ êáé áåñïìåôáöåñüìåíá óôñáôåýìáôá. Ãíùñßóôå
ìïõ ôá ó÷ÝäéÜ óáò êáé ôéò äõíÜìåéò.
Èá Þôáí ìéá èáõìÜóéá åõêáéñßá
íá ðñï-êáëÝóùìå åêáôüìâç
áëåîéðôùôé-óôþí. Èá ðñÝðåé íá
áíôéôá÷ôåß ãåí-íáßá Üìõíá». ÐñÝðåé,
åðßóçò, íá óçìåéùèåß ðùò áñ÷éêÜ
ôï Ëïíäßíï åß÷å áðïöáóßóåé íá
êñáôçèåß ç ÊñÞôç ðÜóç èõóßá.
Ç óôñáôéùôéêÞ åðé÷åßñçóç ãéá
ôçí êáôÜëçøç ôçò ÊñÞôçò óôçñß÷ôçêå óôéò «Ïäçãßåò áñéèìüò 28», ðïõ
õðÝãñáøå ï ×ßôëåñ óôéò 25 Áðñéëßïõ
ôïõ 1941 êáé åß÷áí ôçí ÊùäéêÞ
ïíï-ìáóßá «Åðé÷åßñçóç ÌÝñêïõñ»
(«Åðé÷åßñçóç ÅñìÞò»). Áñ÷éêÜ, ï
×ßôëåñ åîÝöñáóå áíôéññÞóåéò ãéá ôç
äõíáôüôçôá åöáñìïãÞò áõôïý ôïõ
ó÷åäßïõ, áëëÜ óôç óõíÝ÷åéá ðåßóôçêå êáé ôï áðïäÝ÷ôçêå. Ôï ó÷Ýäéï
áíÜìåóá óå Üëëá Ýëåãå ðùò ç ÊñÞôç Ýðñåðå íá êáôáëçöèåß «ùò âÜóç
ãéá ôïí áåñïðïñéêü ðüëåìï åíáíôßïí ôçò ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò óôçí
ÁíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï».
Ç ìÜ÷ç ôçò ÊñÞôçò Üñ÷éóå ìå
ôç ãåñìáíéêÞ åðßèåóç óôéò 20 ÌáÀïõ
1941 êáé ôåëåßùóå óôéò 31 ôïõ éäßïõ
ìÞíá ìå ôçí êáôÜëçøç ôïõ íçóéïý
áðü ôéò íáæéóôéêÝò äõíÜìåéò êáé ôçí
áðï÷þñçóç ôùí ôåëåõôáßùí áããëéêþí ôìçìÜôùí ðïõ Ýöõãáí ãéá ôçí
Áßãõðôï. Ï óõó÷åôéóìüò ôùí äõíÜìåùí ðïõ áíáìåôñÞèçêáí áíáëýåôáé ùò åîÞò:
Óõììá÷éêÝò äõíÜìåéò: á) Åëëçíåò (ÓõíôÜãìáôá Ðåæéêïý, Åìðåäá
ÔÜãìáôá, ÓôñáôéùôéêÞ Ó÷ïëÞ Åõåëðßäùí, Ó÷ïëÞ Ïðëéôþí ×ùñïöõëáêÞò): 474 áîéùìáôéêïß êáé 10.997
ïðëßôåò. Óôéò åëëçíéêÝò äõíÜìåéò
ðñÝðåé íá ðñïóôåèïýí ðåñß ôïõò
3.000- 4.000 Ýíïðëïõò ðïëßôåò
êáèþò êáé ç õðüëïéðç äýíáìç ôçò
÷ùñïöõëáêÞò, äçëáäÞ ôùí äéïéêÞóåùí êáé óôáèìþí ÷ùñïöõëáêÞò
ÊñÞôçò â) Âñåôáíïß: 1.512 áîéùìáôéêïß êáé 29.970 ïðëßôåò.

Ðáñéóéïý êáé ôï 1796 áíþôáôïò
äéïéêçôÞò ôçò óôñáôéÜò. Ïé Íáðïëåüíôåéïé ðüëåìïé åß÷áí óôçí
áñ÷Þ ôïõò ðñïïäåõôéêÜ óôïé÷åßá,
ãéáôß óõíÝâáëáí óôçí êáôÜñãçóç
ôïõ öåïõäáñ÷éêïý óõóôÞìáôïò
óå áñêåôÝò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò.
Çôáí ùóôüóï ãåíéêÜ ðüëåìïé
êáôáêôçôéêïß, ðïõ Ýãéíáí ðñïò
üöåëïò ôçò ãáëëéêÞò áóôéêÞò
ôÜîçò óôçí áíôßèåóÞ ôçò êõñßùò
ìå ôçí áðïéêéïêñáôéêÞ êõñéáñ÷ßá
ôçò Âñåôáíßáò.
1818. Óôéò 5 ÌÜç ôïõ 1818 ãåííéÝôáé óôçí ðüëç Ôñéñ ôçò Ãåñìáíßáò
ï Êáñë Ìáñî. ÈåìåëéùôÞò ôçò
èåùñßáò ôïõ êïììïõíéóìïý.
Ï Ìáñî äçìéïýñãçóå ìéá
ïëïêëçñùìÝíç êáé áñìïíéêÞ
åðáíáóôáôéêÞ äéäáóêáëßá, ôéò
èåùñçôéêÝò âÜóåéò ôïõ áãþíá
ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò. Óáí ïéêïíïìïëüãïò ï Ìáñî ðñþôïò áíáêÜëõøå ôïõò íüìïõò åîÝëéîçò
ôçò êïéíùíßáò êáé ðÜíù áð' üëá
ôïõ êáðéôáëéóìïý, öáíÝñùóå
ôçí åêìåôáëëåõôéêÞ ïõóßá ôïõ
êáðéôáëéóôéêïý óõóôÞìáôïò,
áíÝëõóå âáèéÜ ôéò ïéêïíïìéêÝò
âÜóåéò ôùí óýìöõôþí ôïõ áíôáãùíéóìþí êáé áðÝäåéîå üôé åßíáé
áíáðüöåõêôïò ï èÜíáôüò ôïõ.
1840. óôéò 6 ÌÜç, áíáêÞñõîç ôçò
áíåîáñôçóßáò ôçò Í. Æçëáíäßáò.
1973. Στις 6 Μαΐου, έíïðëåò
ïìÜäåò ôïõ óôñáôçãïý Ãñßâá
ðñáãìáôïðïéïýí åðéèÝóåéò óå
19 Áóôõíïìéêïýò Óôáèìïýò ôçò
Êýðñïõ.
1934. Óôéò 8 ÌÜç, óôçí áðåñãßá
ôùí 300 ëéìåíåñãáôþí ôçò ÊáëáìÜôáò ç ÷ùñïöõëáêÞ óêüôùóå
åðôÜ êáé ôñáõìÜôéóå äåêÜäåò
ëéìåíåñãÜôåò. Óå Ýíäåéîç äéáìáñôõñßáò ðÜíù áðü 25.000 åñãÜôåò
êáôåâáßíïõí óå áðåñãßá.
1945. Ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò
Ðüëåìïò ãéá ôçí Åõñþðç ôåëåßùóå óôéò 9 ÌáÀïõ ôïõ 1945,
43 ëåðôÜ ìåôÜ ôá ìåóÜíõ÷ôá,

Ôï óýíïëï, äçëáäÞ ôùí åëëçíïâñåôáíéêþí äõíÜìåùí Þôáí: 1.986
áîéùìáôéêïß, 40.947 ïðëßôåò êáé
ðÜíù áðü 4.000 Ýíïðëïé ðïëßôåò êáé
÷ùñïöýëáêåò. Ïé äõíÜìåéò áõôÝò
äéÝèåôáí 151 ðõñïâüëá åê ôùí
ïðïßùí ôá 62 Þôáí áíôéáåñïðïñéêÜ,
4 áíôéáñìáôéêÜ, 16 åëáöñÜ Üñìáôá
ìÜ÷çò êáé 9 ìÝóá Üñìáôá ðåæéêïý.
Áåñïðïñßá óôï íçóß ïõóéáóôéêÜ äåí
õðÞñ÷å.
Ç äýíáìç ðïõ ÷ñçóéìïðïßçóáí
ïé Ãåñìáíïß ãéá ôçí êáôÜëçøç ôçò
ÊñÞôçò óôï óýíïëü ôçò åß÷å ùò
åîÞò: 22.750 Üíäñåò, 1.370 áåñïóêÜöç, 70 óêÜöç ãéá ôç ìåôáöïñÜ
áðïâáôéêþí äõíÜìåùí êáé åöïäßùí.
Ïé ðÜíù áðü 47.000 Åëëçíïβñåôáíïß áíôéìåôþðéóáí ôçí Ýöïäï
23.000 Ãåñìáíþí. Êé üìùò ðáñÜ
ôç äéðëÜóéá, ó÷åäüí, áñéèìçôéêÞ
ôïõò äýíáìç äåí ìðüñåóáí íá
íéêÞóïõí. Ðïý, Üñáãå, ïöåéëüôáí
áõôü; Ïöåéëüôáí óôï ãåãïíüò
üôé ïé ãåñìáíéêÝò äõíÜìåéò Þôáí
ðïëý ðéï Üñôéá åîïðëéóìÝíåò êáé
åêðáéäåõìÝíåò Ý÷ïíôáò, áðÝíáíôß
ôïõò Ýíá óôñáôü áðïôåëïýìåíï óå
ìåãÜëï ìÝñïò áðü áãýìíáóôïõò
êáé ìå áíåðáñêÞ åîïðëéóìü. Ãé'
áõôü ôï ãåãïíüò êïñõöáßåò Þôáí
ïé åõèýíåò ôçò Áããëßáò, ç ïðïßá
åíäéáöåñüôáí ìåí ãéá ôç äéáôÞñçóç
ôçò ÊñÞôçò, áëëÜ äåí åß÷å êáìßá
üñåîç íá èõóéÜóåé êáé ðïëëÝò
äõíÜìåéò, þóôå íá ôçí êñáôÞóåé.
Áõôü åßíáé ôï êýñéï. Ôï ßäéï éó÷ýåé
êáé ãéá ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç.
Ïðùò åõóôü÷ùò Ý÷åé óçìåéùèåß, «ç
ïñãÜíùóç ôçò Üìõíáò ôçò ÊñÞôçò
ðáñïõóßáæå üëá ôá ìåéïíåêôÞìáôá
ìéáò åóðåõóìÝíçò ðñïóðÜèåéáò
ìå áíåðáñêÞ ìÝóá, óå Üíäñåò
áëëÜ êõñßùò óå ðïëåìéêü õëéêü. Ç
åõèýíç ôçò Áããëßáò ãéá ôçí Üìõíá
ôçò ìåãáëïíÞóïõ Þôáí ôåñÜóôéá
êáé áíÜëïãç ìå ôï ìÝãåèïò ôçò
êáôáóôñïöÞò. Ôçí ðáñáìÝëçóç
ôçò áìõíôéêÞò ïñãáíþóåùò äåí
ìðïñïýóå íá áíáðëçñþóåé ç
ãåííáéüôçôá ôùí áíäñþí ðïõ
êëÞèçêáí íá áíôéìåôùðßóïõí ôç
öïâåñÞ ãåñìáíéêÞ åðßèåóç ðïõ
åîáðïëýèçêå áðü ôçí çðåéñùôéêÞ
ÅëëÜäá».
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Εξήντα πέντε ÷ñüíéá ðÝñáóáí áðü ôç ìÝñá - 31 ÌÜç
1957 - ðïõ ï óôñáôçãüò ÓôÝöáíïò ÓáñÜöçò ï ïðïßïò
õðÞñîå áñ÷çãüò ôïõ ÅËÁÓ, Üöçíå ôçí ôåëåõôáßá
ôïõ ðíïÞ óôçí Üóöáëôï ôçò ðáñáëéáêÞò ëåùöüñïõ
Ðïóåéäþíïò, óôïí Áëéìï, ÷ôõðçìÝíïò áðü áõôïêßíçôï
Áìåñéêáíïý óôñáôéùôéêïý ðïõ õðçñåôïýóå óôçí
áìåñéêáíéêÞ âÜóç. Ïé åðßóçìåò áñ÷Ýò ÷áñáêôÞñéóáí
«ôñï÷áßï äõóôý÷çìá» ôç óôõãíÞ äïëïöïíßá, ç ïðïßá
«óêåðÜóôçêå» ðßóù áðü ôïí ôáðåéíùôéêü, ãéá ôç ÷þñá
ìáò, íüìï ðåñß «åôåñïäéêßáò».
Ï ÓáñÜöçò, ï ïðïßïò Þôáí ãÝííçìá èñÝììá ôïõ
èåóóáëéêïý êÜìðïõ, ðÞñå ìÝñïò óôçí åîÝãåñóç ôùí
Êïëßãùí ôïõ ÊéëåëÝñ êáé äåí Ýìåéíå áóõãêßíçôïò áðü
êáíÝíáí áãþíá ôïõ Åëëçíéêïý ëáïý. Óõììåôåß÷å óôïõò
áãþíåò ôïõ êñçôéêïý ëáïý ãéá ôçí Ýíùóç, óôï êßíçìá
óôï Ãïõäß ôï 1909, óôïõò Ìáêåäïíéêïýò Áãþíåò, åíþ
õðçñÝôçóå Ëï÷áãüò óôïõò Âáëêáíéêïýò ÐïëÝìïõò
êáé ôáãìáôÜñ÷çò óôç ÌéêñáóéáôéêÞ Åêóôñáôåßá. Ãéá ôç
óõììåôï÷Þ ôïõ óôï Êßíçìá ôïõ '35, ôïí åêôüðéóáí óôç
ÌÞëï ôï 1937. Ôïõ áñíÞèçêáí áêüìá êáé ôç óõììåôï÷Þ
ôïõ óôï Áëâáíéêü ÌÝôùðï.
Óôçí ðåñßïäï ôçò ãåñìáíéêÞò êáôï÷Þò óôçí ÅëëÜäá
áíáäåß÷ôçêå óå áñ÷çãü ôïõ áðåëåõèåñùôéêïý óôñáôïý
ÅËÁÓ.

Ç èõóßá ôïõ Ãñçãüñç ËáìðñÜêç

Óôéò 22 ôïõ ÌÜç 1963, ôï êñÜôïò êáé ôï ðáñáêñÜôïò
ìå ôá üñãáíá ôïõ êáé ìå ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ Ðáëáôéïý
και των ξένων αφεντικών τους, õëïðïßçóáí ôï ó÷Ýäéï
ãéá ôç äïëïöïíßá ôïõ âïõëåõôÞ ôçò ðñïäéêôáôïñéêÞò
ÅÄÁ Ãñçã. ËáìðñÜêç, õöçãçôÞ ôçò ÉáôñéêÞò, ðáëéü
Âáëêáíéïíßêç êáé áíôéðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò
ÅðéôñïðÞò ãéá ôç ÄéåèíÞ Õöåóç êáé ÅéñÞíç.
Åêåßíï ôï âñÜäõ ï ËáìðñÜêçò, êÜôù áðü
ìåãÜëç ôñïìïêñáôßá, ìßëáãå óôçí ðñùôåýïõóá ôçò
Ìáêåäïíßáò êáé óõãêåêñéìÝíá óôçí áßèïõóá ôïõ
Äçìïêñáôéêïý Óõíäéêáëéóôéêïý ÊéíÞìáôïò (ÄÓÊ), ðïõ
âñéóêüôáí óôç äéáóôáýñùóç ôùí ïäþí ÂåíéæÝëïõ êáé
Åñìïý.
Ôï êôßñéï åß÷å ðåñéêõêëùèåß áðü 180 Ýíóôïëïõò
÷ùñïöýëáêåò -÷þñéá ôïõò ìõóôéêïýò ìå ôá ðïëéôéêÜ
- åíþ åêáôïíôÜäåò ðáñáêñáôéêïß ðñáãìáôïðïéïýóáí
áíôéóõãêÝíôñùóç ëßãï ðéï êåé áð' ôá ãñáöåßá ôïõ ÄÓÊ.
Ôç äïëïöïíßá ðñáãìáôïðïßçóáí äýï Üíèñùðïé ôïõ
õðïêüóìïõ - ìÝëç ðáñáêñáôéêþí ïñãáíþóåùí êáé
óõíåñãÜôåò ôçò ÁóöÜëåéáò ï Óð. ÃêïôæáìÜíçò êáé ï
Åì. Åììáíïõçëßäçò, ìå ôç âïÞèåéá åíüò ôñßêõêëïõ êé
åíüò ãêëïìð Þ óéäåñïëïóôïý (ôï åñãáëåßï ôïõ öüíïõ
åîáöáíßóôçêå). Ðßóù ôïõò âñéóêüôáí ïëüêëçñïò ï
êñáôéêüò ìç÷áíéóìüò, ôïõëÜ÷éóôïí ôçò óõìðñùôåýïõóáò.
Ïôáí ï ËáìðñÜêçò äÝ÷ôçêå ôï äïëïöïíéêü ÷ôýðçìá, êáíÝíá áóôõíïìéêü üñãáíï äåí êéíÞèçêå íá
êáôáäéþîåé ôïõò äñÜóôåò. Êáé áóöáëþò, ßóùò, íá
ìçí îÝñáìå ôßðïôá ãé' áõôïýò, áí äå âñéóêüôáí ï Ì.
×áôæçáðïóôüëïõ (ï èñõëéêüò «Ôßãñéò» ðïõ ðÝèáíå óôç
Èåóóáëïíßêç áêñéâþò ðñéí äõï ÷ñüíéá), íá ðçäÞóåé

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Þ áëëéþò ôçí 0.43' ð.ì., üôáí
ïé óôñáôéùôéêïß åêðñüóùðïé
ôçò ÷éôëåñéêÞò Ãåñìáíßáò
åíþðéïí ôùí áíôéðñïóþðùí
ôçò áíôéöáóéóôéêÞò óõììá÷ßáò
õðÝãñáøáí ôçí ÐñÜîç Óõíèçêïëüãçóçò Üíåõ üñùí
ôçò ÷þñáò ôïõò. ÐÜíù áðü
20.000.000 íåêñïýò åß÷å äþóåé
ç ÓïâéåôéêÞ Åíùóç ãéá íá
îçìåñþóåé ç 9ç ÌáÀïõ. Äýï óôïõò
ðÝíôå íåêñïýò ôïõ ðïëÝìïõ
Þôáí Óïâéåôéêïß ðïëßôåò, åíþ ôï
óýíïëï ôùí íåêñþí ôçò Áããëßáò
êáé ôùí ÇÐÁ Þôáí áíôßóôïé÷á
375.000 êáé 405.000. Åðßóçò
ïé ÷éôëåñéêïß êáôÝóôñåøáí óôç
óïâéåôéêÞ ãç 1.710 ðüëåéò êáé
êùìïðüëåéò, Ýêáøáí êáé îåèåìåëßùóáí ðÜíù áðü 70 ÷éëéÜäåò
÷ùñéÜ êáé êáôÝóôñåøáí 32
÷éëéÜäåò ðåñßðïõ âéïìç÷áíéêÜ
åñãïóôÜóéá. Ùóôüóï, ç ÷éôëåñéêÞ
Ãåñìáíßá õðÝóôç ôçí Þôôá óôï
óïâéåôïãåñìáíéêü ìÝôùðï üðïõ
Ý÷áóå ôï 80% ôçò äýíáìçò ôçò
- äçëáäÞ, êáôáóôñÜöçêáí Þ
áé÷ìáëùôßóôçêáí 607 ãåñìáíéêÝò ìåñáñ÷ßåò, áñéèìüò ôåôñáðëÜóéïò óå ó÷Ýóç ìå ôéò áðþëåéåò
ôùí Íáæß óå üëá ôá Üëëá ìÝôùðá
ìáæß.
1897. Óôéò 9 ÌÜç ïé Ôïýñêïé
ìðáßíïõí óôï Âüëï. O åëëçíïôïõñêéêüò ðüëåìïò ïäåýåé ðñïò
ôï ôÝëïò ôïõ ìå ôçí ôáðåéíùôéêÞ
Þôôá ôïõ åëëçíéêïý óôñáôïý. Ç
êõâÝñíçóç êáé ç ðëïõôïêñáôßá
ðïõ åõèýíïíôáé áðïëýôùò
ãéá ôçí åîÝëéîç áõôÞ óðåýäïõí
åíáãùíßùò íá æçôÞóïõí ôçí
ðáñÝìâáóç ôùí ìåãÜëùí
äõíÜìåùí ãéá íá áðïôñáðåß
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ç ïëïó÷åñÞò êáôáóôñïöÞ. Ï
åëëçíéêüò ëáüò ðëçñþíåé ôï
ëïãáñéáóìü ãéá ôç «ÌåãÜëç
ÉäÝá» êáé ôïí ôõ÷ïäéùêôéóìü
ôçò ïéêïíïìéêÞò, ðïëéôéêÞò êáé
óôñáôéùôéêÞò çãåóßáò.
1945. Óôéò 9 ÌÜç ï åëëçíéêüò
ëáüò ìáæß ì' üëç ôçí áíèñùðüôçôá ãéüñôáóå ôç ìÝñá ôçò
íßêçò êáôÜ ôïõ öáóéóìïý. Óôç
Èåóóáëïíßêç, ôç ìÝñá ôïõ ãéïñôáóìïý ïé öáóßóôåò äïëïöïíïýí
4 ðáôñéþôåò. Ïìùò ôçí þñá ðïõ
ïé ëáïß ôçò Åõñþðçò ãéüñôáæáí
ôçí áðåëåõèÝñùóç êáé ôï ôÝëïò
ôçò ìáýñçò öáóéóôéêÞò êáôï÷Þò,
ï åëëçíéêüò ëáüò áíôéìåôþðéæå ôç
íÝá åðÝìâáóç êáé ôç íÝá êáôï÷Þ
ôùí Áããëïáìåñéêáíþí.
1967. Óôéò 9 ÌÜç ï óõíôáãìáôÜñ÷çò Ðáôôáêüò (ìÝëïò ôçò
ôñéáíäñßáò ôçò ÷ïýíôáò) äÞëùóå:
«ÊÜíáìå ôçí åðáíÜóôáóç ãéá íá
áðïöýãïõìå ôéò åêëïãÝò».
1993. Ôï áìåñéêáíéêü ÐåíôÜãùíï
áíáêïéíþíåé üôé èá âÜëåé óôï...
óõñôÜñé ôï ðñüãñáììá «Ðüëåìïò
ôùí Áóôñùí». Óôçí ïõóßá, ïé
ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ðïôÝ äå
óôáìÜôçóáí íá ðñïùèïýí ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá. ÂáóéêÞ
ôïõò åðéäßùîç Þôáí êáé ðáñáìÝíåé
ç äçìéïõñãßá ìéáò «ïìðñÝëáò»
áíôéðõñçíéêÞò ðñïóôáóßáò ìüíï
ãéá ëïãáñéáóìü ôïõò. Åäþ êáé
τρία ÷ñüíéá ïé ÇÐÁ Ý÷ïõí èÝóåé
êáé ðÜëé óå åöáñìïãÞ ôï ó÷Ýäéï
ôïõ «ÐïëÝìïõ ôùí Áóôñùí».
1928. Óôéò 15 ÌÜç, óýìöùíá ìå
ôá óôïé÷åßá ôçò áðïãñáöÞò ðïõ
äéåîÜãåôáé, ï ðëçèõóìüò ôçò
ÅëëÜäáò öôÜíåé ôá 6.204.684
Üôïìá. Ï ðëçèõóìüò ôçò ÁèÞíáò

Γρηγόρης Λαμπράκης

ðÜíù óôçí êáñüôóá ôïõ ôñßêõêëïõ êáé íá ðáëÝøåé ìáæß
ôïõò, âÜæïíôáò óå êßíäõíï ôçí ßäéá ôïõ ôç æùÞ. Åîßóïõ
÷áñáêôçñéóôéêü åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ïé ðåñéóóüôåñïé
áðü ôïõò åìðëåêüìåíïõò óôç äïëïöïíßá ôïõ
ËáìðñÜêç, óôï ôÝëïò, âãÞêáí... ëÜäé. Ç äßêç, ðïõ Ýãéíå
óôï äéÜóôçìá Ïêôþâñç - ÄåêÝìâñç 1966, êáôÝëçîå óôï
óõìðÝñáóìá üôé, ïõóéáóôéêÜ, äåí õðÞñ÷å äïëïöïíßá!!!
Êáé ï ÃêïôæáìÜíçò ìå ôïí Åììáíïõçëßäç, ðïõ
êáôáäéêÜóôçêáí êáôÜ óõã÷þíåõóç óå 11 êáé 8,5 ÷ñüíéá
áíôßóôïé÷á, ãéá ðñüêëçóç «âáñéþí óùìáôéêþí êáêþóåùí» (ÃêïôæáìÜíçò) êáé ãéá «óõíåñãáóßá» (Åììáíïõçëßäçò), áðïöõëáêßóôçêáí åðß ×ïýíôáò.
Èá ðñÝðåé áêüìç íá áíáöÝñïõìå üôé, ôçò
äïëïöïíßáò ôïõ Ãñ. ËáìðñÜêç, ðñïçãåßôáé ç åêôÝëåóç,
óôéò 5 ÌÜñôç 1951 óôç Èåóóáëïíßêç, ôïõ öïéôçôÞ
Íéê. Íéêçöïñßäç ãéáôß ...óõãêÝíôñùíå õðïãñáöÝò ãéá
ôçí ÅéñÞíç. Óôçí êõâÝñíçóç ôüôå ðñüåäñïò Þôáí ï
«öéëåëåýèåñïò» Óïö. ÂåíéæÝëïò êáé áíôéðñüåäñïò ï...
«ãÝñïò ôçò Äçìïêñáôßáò» Ãåþñãéïò ÐáðáíäñÝïõ.
Åíá ÷ñüíï ìåôÜ, óôéò 30 ÌÜñôç 1952, ìå êõâÝñíçóç åíüò Üëëïõ «äçìïêñÜôç» ôïõ óôñáôçãïý Íéê.
ÐëáóôÞñá, åêôåëåßôáé ï Íéê. ÌðåëïãéÜííçò. Ïé «åíôïëåßò» åßíáé ðÜíôïôå ïé ßäéïé. Το ντόπιο κατεστημένο και οι
ξένοι προστάτες του.
Óôéò 21 Éïýëç 1965 äïëïöïíåßôáé óå äéáäÞëùóç ï
öïéôçôÞò êáé ìÝëïò ôçò “Íåïëáßáò ËáìðñÜêç”, ÓùôÞñçò ÐÝôñïõëáò, áðü üñãáíá ôçò ÁóöÜëåéáò óôçí ïäü
Óôáäßïõ óôçí ÁèÞíá.
ÓÞìåñá, η ζωή στον πλανήτη έχει γίνει περισσότερο
επικίνδυνη από ποτέ. Μετά την Κυπριακή τραγωδία και
τη äïëïöονία ôùí ëáþí ôçò Ãéïõãêïóëáâßáò, ôïõ ÉñÜê,
ôïõ ÁöãáíéóôÜí, ôçò Ðáëáéóôßíçò, της Λιβύης, παίρνει
όλο και πιο επικίνδυνες διαατάσεις το αιματοκύλισμα
στη Συρία... Ãé’ áõôü, ôá ìçíýìáôá ôçò èõóßáò ôïõ
ËáìðñÜêç åßíáé óÞìåñá åðßêáéñá üóï ðïôÝ Üëëïôå.

áíÝñ÷åôáé óå 452.919 Üôïìá,
ôïõ ÐåéñáéÜ óå 251.328 êáé ôçò
Èåóóáëïíßêçò óå 236.524 Üôïìá.
1897. Óôéò 17 ÌÜç, Þôôá ôùí åëëçíéêþí óôñáôåõìÜôùí óôï Äïìïêü.
1944. Óôéò 17 ÌÜç õðïãñÜöôçêå
ç Óõìöùíßá ôïõ ËéâÜíïõ, ìå ôçí
ïðïßá Ýãéíáí áðü ìÝñïõò ôçò
áíôéðñïóùðåßáò (ÐÅÅÁ - ÅÁÌ ÊÊÅ) áðáñÜäåêôåò õðï÷ùñÞóåéò,
ðïõ ïõóéáóôéêÜ äéåõêüëõíáí ôç
óôáèåñÞ êáé åðßìïíç åðéäßùîç ôùí
Áããëùí êáé ôçò ðëïõôïêñáôßáò íá
åðáíáöÝñïõí ôï ðáëéü êáèåóôþò
êáé íá åìðïäßóïõí ôï ëáü íá
áðïöáóßóåé ï ßäéïò ãéá ôéò ôý÷åò
ôïõ. Óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ðïõ
ðñïçãÞèçêáí ôçò óõìöùíßáò
óõììåôåß÷áí: ç ÐÅÅÁ, ôï ÅÁÌ ÅËÁÓ, ôï ÊÊÅ, ç ÅÊÊÁ, ï ÅÄÅÓ, ç
åîüñéóôç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç êáé
ôá áóôéêÜ êüììáôá.
1473. ÃåííéÝôáé ï Íéêüëáïò
ÊïðÝñíéêïò. Ðïëùíüò áóôñïíüìïò, äéáôýðùóå ôéò áñ÷Ýò ôïõ
çëéïêåíôñéêïý óõóôÞìáôïò.
Óõíüøéóå ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò
äïõëéÜò ôïõ óôï âéâëßï «Ðåñß
ôçò ðåñéóôñïöÞò ôùí ïõñáíßùí
óöáéñþí». Ç åðáíáóôáôéêÞ
óçìáóßá ôùí èåùñéþí ôïõ
ÊïðÝñíéêïõ Ýãéíå áíôéëçðôÞ
áðü ôçí ÊáèïëéêÞ Åêêëçóßá,
ìüíï áöïý ï Ãáëéëáßïò êáé Üëëïé
áíÝðôõîáí ôéò öéëïóïöéêÝò åðéðôþóåéò ôçò äéäáóêáëßáò ôïõ. Ôï
1616, åâäïìÞíôá ôñßá ÷ñüíéá ìåôÜ
ôï èÜíáôü ôïõ, ç ÉåñÜ ÅîÝôáóç
Ýèåóå ôï âéâëßï ôïõ ÊïðÝñíéêïõ
õðü áðáãüñåõóç ç ïðïßá ßó÷õóå
ùò ôï 1828.
1981. Ðïëéôéêü óêÜíäáëï ðñþôïõ ìåãÝèïõò îåóðÜ óôçí Éôáëßá,
ìå ôçí áðïêÜëõøç üôé åîÝ÷ïíôåò ðïëéôéêïß áíÞêïõí óôç
ìõóôéêÞ ôåêôïíéêÞ óôïÜ Ñ2. Óôïí
êáôÜëïãï ôùí ìåëþí ôçò óôïÜò,
ðåñéëáìâÜíïíôáé 30 âïõëåõôÝò,
ï çãÝôçò åíüò áðü ôá êüììáôá
ôïõ êõâåñíçôéêïý óõíáóðéóìïý,

ï áñ÷çãüò ôïõ åðéôåëåßïõ Áìõíáò
êáé ï åðéêåöáëÞò ôùí ìõóôéêþí
õðçñåóéþí.
1825. Óôéò 26 ÌÜç, óôï ÌáíéÜêé
ôçò Ìåóóçíßáò ï ÐáðáöëÝóóáò
ìå 300 Üíäñåò áíôéìåôùðßæåé
6.000 Áéãõðôßïõò ôïõ ÉìðñáÞì.
Óêïôþèçêáí üëïé ïé Åëëçíåò êáé
600 Áéãýðôéïé. Óôï ÌáíéÜêé êüðçêå
ôï íÞìá ôçò æùÞò ôïõ Ãñçãïñßïõ
Äéêáßïõ, ôïõ ÐáðáöëÝóóá, ìéáò
áð' ôéò çñùéêüôåñåò ìïñöÝò
ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò. Ï
ÐáðáöëÝóóáò Þôáí áðü ôïõò
çãÝôåò ôçò ÅðáíÜóôáóçò ðïõ
ðßóôåõáí üôé ç ÅðáíÜóôáóç èá
ïëïêëçñùèåß üôáí ï ëáüò îåêáèáñßóåé ü÷é ìüíï ôïõò Ôïýñêïõò
êáôáêôçôÝò áëëÜ êáé ôïõò êïôæáìðÜóçäåò äõíÜóôåò ôïõ. Ãé'
áõôü Þôáí éäéáßôåñá áãáðçôüò
áðü ôá öôù÷Ü ëáúêÜ óôñþìáôá êáé
ìéóçôüò áð' ôïõò ðñüêñéôïõò.
1941. Óôéò 28 ÌÜç, ïé ôåëåõôáßïé
Áããëïé åãêáôáëåßðïõí ôçí ÊñÞôç.
Ôï íçóß êõñéåýåôáé áðü ôïõò
Ãåñìáíïýò.
1453. Óôéò 29 ÌÜç, ïé Ôïýñêïé ôïõ
ÌùÜìåè Â` ðáßñíïõí ôçí Ðüëç.
Ï Êùíóôáíôßíïò Ðáëáéïëüãïò
ðÝöôåé ìá÷üìåíïò ìðñïóôÜ óôá
áíÜêôïñá. Ìáæß ìå ôïí áõôïêñÜôïñá ÷Üèçêå ïñéóôéêÜ êáé ç
âõæáíôéíÞ áõôïêñáôïñßá.
1917. ÃåííéÝôáé ï Ôæïí ÊÝíåíôé,
ï 35ïò Ðñüåäñïò ôùí ÇÐÁ.
ÐáñÝìåéíå óôï Ëåõêü Ïßêï áðü
ôçí åêëïãÞ ôïõ ôï 1961 ìÝ÷ñé ôç
äïëïöïíßá ôïõ óôï ÍôÜëáò ôïõ
ÔÝîáò, óôéò 22 ÍïÝìâñç ôïõ 1963.
1953. Ï Íåïæçëáíäüò ïñåéâÜôçò
óåñ Åíôìïíô ÐÝñóéâáë ×ßëáñé
êáôáêôÜ ôï Åâåñåóô, ôçí ðéï øçëÞ
êïñõöÞ ôçò Ãçò, óôá ÉìáëÜéá,
áíÜìåóá óôçí Éíäßá êáé ôï ÈéâÝô.
1941. Óôéò 30 ÌÜç êáôåâÜæïõí
ôçí ÷éôëåñéêÞ óçìáßá áð’ ôçí
Áêñüðïëç, ïé áãùíéóôÝò ôçò
Áíôßóôáóçò ËÜêçò ÓéÜíôïò êáé
Ìáíþëçò ÃëÝæïò.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Την Ανάσταση του Κυρίου γιόρτασαν
με μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη χιλιάδες
ομογενείς στους Ιερούς Ναούς της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας στην Αδελαΐδα.
Τιμώντας τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι ναοί
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
κατακλύστηκαν κυριολεκτικά από χιλιάδες
πιστούς που θέλησαν να νιώσουν το πνεύμα
της Πασχαλινής περιόδου ακολουθώντας
μέσα από τις λειτουργίες τα Θεία Πάθη του
Θεανθρώπου.
Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής,
τελέστηκε σε όλους τους ναούς η καθιερωμένη λειτουργία της Αποκαθήλωσης ενώ
το βράδυ, τα μέλη της Κοινότητας αλλά και
χιλιάδες άλλοι ομογενείς παρακολούθησαν
τον Επιτάφιο Θρήνο και την περιφορά του
Επιταφίου.
Το Θείο Δράμα κορυφώθηκε το βράδυ
του Σαββάτου με την Αναστάσιμη ακολουθία
έχοντας ως σύμμαχο και τον καιρό αφού
επικράτησαν καλοκαιρινές συνθήκες.
Στις 12 τα μεσάνυκτα ακριβώς οι ιερείς
έψαλαν το ‘Χριστός Ανέστη’ σηματοδοτώντας
το τέλος του Θείου Πάθους και φέρνοντας το
χαρμόσυνο νέο της Ανάστασης του Κυρίου.
Νωρίτερα όμως και τηρώντας την παράδοση, γυναίκες όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν στις εκκλησίες την Μεγάλη
Παρασκευή για να στολίσουν τον Επιτάφιο

και να ετοιμάσουν τους ναούς.
Κορδέλες με μαύρο και μωβ χρώμα
στόλιζαν το εσωτερικό του ναού αντικατοπτρίζοντας την βαριά και πένθιμη ατμόσφαιρα της μεγάλης αυτής ημέρας ενώ οι
πρωινές ακολουθίες δέχθηκαν χιλιάδες
πιστούς που προσήλθαν για την Θεία
Κοινωνία.
Με τους εορτασμούς να κλιμακώνονται
την Μεγάλη Παρασκευή, ο Επιτάφιος
κυριάρχησε σε κάθε εκκλησία, θυμίζοντας
στους εκκλησιαζόμενους τη θυσία του
Θεανθρώπου για τη σωτηρία μας.
Χορωδίες σε κάθε εκκλησία έψαλαν τα
Εγκώμια γύρω από τον Επιτάφιο και στις
9.00μ.μ. περίπου, ξεκίνησε η περιφορά
του Επιταφίου με τους χιλιάδες πιστούς να
ακολουθούν.
Ανάμεσα στους επισήμους προσκεκλημένους που παρακολούθησαν την
Λειτουργία του Επιταφίου στους Ι. Ναούς
της Κοινότητας ήταν η υπουργός πολυπολιτισμού Ζoe Bettison, η Δήμαρχος Αδελαΐδας Σάντι Βερσούρ, η Δήμαρχος Charles
Sturt Angela Evans, ο Δήμαρχος West
Torrens Michael Coxon, αρκετοί βουλευτές
και αξιωματούχοι της Κυβέρνησης και της
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α.
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας
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Γεύματα των Φιλοπτώχων

Το γραφείο της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας
επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι το
επόμενο Γεύμα της Φιλοπτώχου του
Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου, Croydon, θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Μαΐου
2022 στην αίθουσα του Ιερού Ναού, 1Α
William Street, Croydon.
Επίσης, τo επόμενο Γεύμα της
Φιλοπτώχου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου,
Thebarton, θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 10 Μαΐου 2022 στην αίθουσα
του Ιερού Ναού, 71 George Street,
Thebarton.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από
την Ελληνική Κοινότητα σε συνεργασία

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

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα σε
συνεργασία με τα Ελληνικά Φεστιβάλ
Αυστραλίας τιμά τον μεγαλύτερο
μουσικό συνθέτη της Ελλάδας , τον
Μίκη Θεοδωράκη, στην αίθουσα του
Δημαρχείου Αδελαΐδας.
Το έργο του Μίκη Θεοδωράκη «Το
Τραγούδι του Νεκρού Αδελφού»
και άλλες μεγάλες επιτυχίες του θα
παρουσιαστούν στη συναυλία, στις 20
Μαΐου, 2022.
Το «Τραγούδι του νεκρού αδελφού»,
το οποίο –σαν σύγχρονη τραγωδία–
τοποθετείται στην πιο τραγική περίοδο
της πρόσφατης Ιστορίας της Ελλάδας
και η «μυθολογία» του αντλεί από το
υλικό και τα δεδομένα της. Δεκαετία του
’40 κι ένας ηρωικός απελευθερωτικός
πόλεμος μετατρέπεται βαθμιαία σε
εμφύλιο και γίνεται το πεδίο μιας
μεγάλης τραγωδίας. Το πεδίο της
δράσης –και της μάχης– είναι τα
Δεκεμβριανά. Ως έργο θεατρικό όμως,
φαίνεται να έχει περασμένη μέσα
στην πλοκή του όλη την εμπειρία του
Εμφυλίου. Τραγικά πρόσωπα της
ιστορίας μια μάνα –θεμελιακή έννοια
στη λαϊκή μας κουλτούρα– και οι δύο
γιοι της. «Ένας για την Ανατολή και ο
άλλος για τη Δύση». Και οι θυσίες τους
σε κάτι που κανείς δεν ξέρει να διηγηθεί
και να αποδώσει με σαφήνεια παρά
μόνο ο Λαϊκός τραγουδιστής. Στα οκτώ
τραγούδια σε στίχους του Μίκη συν ένα
θεϊκό «Νανούρισμα» του υπέροχου
Κώστα Βίρβου. Αυτό είναι το «Τραγούδι
του νεκρού αδελφού».

Ο ίδιος ο συνθέτης θα δηλώσει για το
έργο του:
«Με το “Τραγούδι του νεκρού
αδελφού” ταυτίζομαι περισσότερο απ’
ό,τι με οποιοδήποτε άλλο έργο μου,
από κάθε άποψη: μουσική, ανθρώπινη,
βιωματική, αγωνιστική και προπαντός
“ελληνική”, μια και ο Εμφύλιος βύθισε
την Ελλάδα στα δάκρυα, στο αίμα και
στη δίχως τέλος δοκιμασία».
Το έργο έχει ερμηνευτεί στην Ελλάδα
από τέσσερις σημαντικές φωνές, τον
Γρήγορη Μπιθικώτση, τον Γιώργο
Νταλάρα, τον Δημήτρη Μητροπάνο και
τον Δημήτρη Μπάση. Στην Αυστραλία
για πρώτη φορά θα ερμηνευτεί από τον
διεθνούς φήμης τραγουδιστή Δημήτρη
Μπάση με την συνοδεία Συμφωνικής
ορχήστρας υπό τον μαέστρο George
Ellis και την εμφάνιση της ερμηνεύτριας
Maria Yiakoulis.
Είναι μια μοναδική συναυλία όπου
για πρώτη φορά θα ερμηνευτεί αυτό το
υπέροχο έργο με συνοδεία Συμφωνικής
ορχήστρας. Θέλοντας να τιμήσουμε
την μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, του
ανθρώπου που όχι μόνο μελοποίησε
έξοχα τον ποιητικό λόγο αλλά τον
αναδημιούργησε και τον παρέδωσε με
τέτοιο τρόπο που να μπαίνει κατευθείαν
στην λαϊκή ψυχή.
Εισιτήρια πωλούνται μόνο στο
διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.eventbrite.com.au
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα N.Α.
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης

Τραπέζια της Αγάπης - Ανακοίνωση

Το γ ρ α φ ε ί ο τ ω ν Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν
Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε
να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα
των Τραπεζιών της Αγάπης για τον
μήνα Μάιο 2022:

39-41 Bagster Road, Salisbury Downs.

Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 στις 10.30 με
14.30: Τραπέζι της Αγάπης Salisbury
στην αίθουσα του North Football Club,
39-41 Bagster Road, Salisbury Downs.

Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 στις 9.30 με
13.30: Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»,
στο Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton Road
γωνία, Camden Park.

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 στις 9.30 με
13.30: Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»,
στο Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton Road
γωνία, Camden Park
Σε περίπτωση που δεν αισθάνεσθε
καλά ή έχετε συμπτώματα παρόμοια
με αυτά της γρίπης, δεν μπορείτε να
παρευρεθείτε στα τραπέζια. Εάν
παρευρεθείτε και το προσωπικό μας
παρατηρήσει ότι δεν αισθάνεσθε καλά,
θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε στο σπίτι
σας.
Για περισσσότερες πληροφορίες ή
διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε
με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 0500.

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 στις 10.30
με 14.30: Τραπέζι της Αγάπης Salisbury
στην αίθουσα του North Football Club,

Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Aυστραλίας

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022: Τραπέζι της
Αγάπης «Mitcham» στις 9.30 με 13.30:
Mitcham Community Centre, 242 Belair
Road, Lower Mitcham. - Καλεσμένη
ομιλήτρια Kim Voss (Adult Safeguarding
Practitioner)

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 στις 9.30 με
13.30: Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
Mitcham Community Centre, 242 Belair
Road, Lower Mitcham.

Ο Δήμαρχος Γουέστ Τόρρενς Μάικολ Κόξον στον ιερό Κοινοτικό του Αγίου Νικολάου για την
Ανάσταση, πλαισιωμένος από τους Κοινοτικούς σύμβουλους Φίλιππα Γαλαντόμο και Ελένη
Μερμίγκη και την πρόεδρο της Φιλοπτώχου Ευγενία Καραπέτη

Αριστερά ο ιερέας του ναού του Αγίου Νικολάου π. Ανδρέας και δεξιά ο ιερέας του ναού των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood π. Παναγιώτης

"Παροικιακό Βήμα", Mάιος 2022
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

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

Στιγμιότυπο από την Ανάσταση στον Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Σιγά σιγά
ανακτά τους παλιούς αριθμούς συμμετοχής από πλευράς κόσμου.

Περιφορά του Επιταφίου στον Κοινοτικό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου Croydon

ΜΗΝ παρευρεθείτε στην εκκλησία εάν
έχετε συμπτώματα πυρετού, πονόλαιμου
ή γρίπης.
Εάν έχετε τέτοια συμπτώματα, βεβαιωθείτε
ότι έχετε δοκιμαστεί για το COVID-19.
Οι αριθμοί των ανθρώπων που θα
παρευρίσκονται σε Θείες Λειτουργίες,
σε Κηδείες, Γάμους και βαπτίσεις, θα
ανακοινώνονται με βάση τις τρέχουσες
οδηγίες της Κυβέρνησης και μέχρι να
υπάρχει διαφορετική ενημέρωση από
αυτήν. Η ενημέρωση των αδελφών
ε ν Κ υ ρ ί ω θ α γ ί ν ε τα ι μ ε σ υ ν ε χ ε ί ς
ανακοινώσεις από τα ραδιόφωνα και την
Κοινότητά μας.
Μπορείτε να προσευχηθείτε από το
σπίτι και να μοιραστείτε αυτές τις Εκκλησιαστικές Θείες Λειτουργίες / Ακολουθίες
με απλό συντονισμό σε αυτές, που
μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UChtkRwfMQ1SRhZfENour9iw/live η θα
ακούσετε στο Radio Doriforos on 152.125
MHz or http://www.doriforos.com.au/
1η ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.00 πμ.: Κυριακή του Αντιπάσχα, (Κυριακή Β΄ από
του Πάσχα, ή, Κυριακή του Θωμά).
Ιερεμίου του προφήτου. Όρθρος και Θεία
Λειτουργία.
5η ΠΕΜΠΤΗ 08.00 – 10.00 πμ.: Ειρήνης
μεγαλομάρτυρος. Όρθρος και Θεία
Λειτουργία.
8η ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.00 πμ.: Κυριακή
Γ΄ από του Πάσχα. Των αγίων μυροφόρων
γυναικών, έτι δε Ιωσήφ του εξ Αριμαθαίας
και του νυκτερινού μαθητού Νικοδήμου.
Ιωάννου του Θεολόγου, αποστόλου και
ευαγγελιστού. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
14η ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 – 10.30 πμ.:
Απόδοσις της εορτής των μυροφόρων.
Ισιδώρου μάρτυρος του εν Χίω. Όρθρος
και Θεία Λειτουργία. Μόνον στον Ιερό
Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο
Κρόυντον.

Αποψη του εσωτερικού του ναού της Κοίμησης τη Μεγάλη Βδομάδα. Ικανοποιητική
συμμετοχή κόσμου σε όλους του Κοινοτικούς ναούς μετά το πέρασμα του Covid 19.

15η ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.00 πμ.: Κυριακή Δ΄ από του Πάσχα. Μνεία της του
παραλυτικού θεραπείας. Όρθρος και Θεία
Λειτουργία.
18η ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00 – 10.00 πμ. : Η
εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Όρθρος και
Θεία Λειτουργία.

21η ΣΑΒΒΑΤΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ. Μόνον στον Ιερό ναό των αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Γκούντγούντ.
ΙΕΡΑ ΠΑΝΥΓΗΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΕΙΣ ΓΚΟΥΝΤΓΟΥΝΤ.
1ον. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΝ
ΕΣΠΕΡΑ 06.00 – 07.30 μμ : Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’ Αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, υπό των
κληρικών της Κοινότητος μας. Θα
ακολουθήσει το Μυστήριο του Ιερού
Ευχελαίου 08.00 – 08.45 μμ.
2ον. ΑΝΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ ΠΡΩΙ
08.30 – 11.30 πμ: Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία, μετ’ Αρτοκλασίας, θείου
κηρύγματος και περιφοράς της Ιεράς
εικόνας των αγίων, υπό των κληρικών της
Κοινότητος μας.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας,
στο παραπλεύρως του Ιερού Ναού η
φιλόπτωχος αδελφότητα θα παρασκευάσει και θα διαθέτει στους φιλέορτους
σουβλάκια, λουκάνικα, άλλα εδέσματα και
ζεστούς λουκουμάδες.
22η ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.00 πμ.: Κυριακή Ε΄ από του Πάσχα. Η της Σαμαρείτιδος
εορτή εν ή ο Χριστός μεσσίαν εαυτόν
ωμολόγει. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
25η ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00 – 10.00 πμ.:
Απόδοσις της Μεσοπεντηκιστής. Η γ΄
εύρεσις της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Όρθρος και
Θεία Λειτουργία.
29η ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 – 11.00 πμ.: Η
θεραπεία του εκ γενετής τυφλού. Επέτειος της αποφράδος ημέρας της υπό
των Τούρκων γενομένης αλώσεως
της Κωνσταντινουπόλεως εν έτει 1453.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ Ν.Α.

“Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ”
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΚΤΑ!

Η Δήμαρχος Charles Sturt Angela Evans στην Κοίμηση Croydon την Μ. Παρασκευή πλαισιωμένη
από αριστερά, από τον Παναγιώτη Καρδιακό, Παναγιώτη Ππύρο και Ελένη Μερμίγκη

Τη βραδιά της Αναστάσεως στην εξέδρα έξω από τον Καθεδρικό Ναό των Παμ. Ταξιαρχών

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

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

Στο εσωτερικό του ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood.
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Ακλόνητη
Οικογένεια
Του Στηβ Θεοφάνους
Eνα μηνιαίο άρθρο για
την Ελληνική οικογένεια
που δίνει πρακτικές
συμβουλές για το γάμο, για
τις οικογενειακές σχέσεις,
και για την ανατροφή των
παιδιών.

Ξέρεις το μυστικό
του πετυχημένου
γάμου;

Εδώ παραθέτουμε μερικά από τα καλύτερα
φυλαγμένα μυστικά του πετυχημένου γάμου.
Πρώτον, να καταλάβεις ότι ο κόσμος δε γυρίζει
γύρω από το δικό σου παιδί. Κάνε ό,τι μπορείς
για να κρατήσεις τον άντρα σου/τη γυναίκα σου
στην πρώτη θέση. Δεύτερον, να καταλάβεις
ότι η αγάπη είναι μία καθημερινή επιλογή που
πρέπει να κάνεις και να τη βάλεις σε εφαρμογή.
Αγάπη που δίνεις με ανιδιοτέλεια και θυσία
στον άντρα σου/στη γυναίκα σου . Τρίτον,
ποτέ μα ποτέ να μη σταματήσετε να βγαίνετε
οι δυο σας. Ξεχωρίστε μια συγκεκριμένη μέρα
κάθε εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες για
να συσφίγγεται η σχέση σας με το/τη σύζυγό
σας. Τέλος, να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον.
Ετοίμασέ του ένα φλυτζάνι καφέ ενώ ετοιμάζεται
το πρωί ή σήκω νωρίς και ετοίμασε το πρωινό.
Αλλά το μυστικό είναι να τα κάνεις όλα αυτά
χωρίς να περιμένεις κάποιο αντάλλαγμα.

Είστε έτοιμοι/ες να αντιμετωπίσετε
το πρόβλημα του εφηβικού σεξ με την
κόρη σας;

Καθώς τα κοριτσάκα μας μεγαλώνουν και
γίνονται γυναίκες, μία από τις μεγαλύτερες
ανησυχίες μας είναι τα αγόρια στη ζωή τους.
Ως γονείς, ξέρουμε τον κίνδυνο να ραγίσει μια
καρδιά στα χέρια ενός ανώριμου αγοριού. Αν
όμως δεν καταλάβουμε τα προβλήματα, τα
κορίτσια μας πολύ πιθανόν να παραμείνουν
τυφλά στις συναισθηματικές και φυσικές
συνέπειες που συνοδεύουν τη σωματική
επαφή. Εδώ λοιπόν σας δίνουμε μερικούς
παράγοντες κλειδιά που πρέπει να έχετε υπόψη
σας που μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα
του κοριτσιού να γίνει σεξουαλικά δραστήρια σε
νεαρή ηλικία. Πρώτα, πρώτα, η κατανάλωση
αλκοολούχων ποτών και η πίεση των συμμαθητών μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την
ικανότητά της να πάρει σωστές αποφάσεις.
Δεύτερον, αν δεν υπάρχει στενή σχέση μαζί σας
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η κόρη σας να
κρύβει αυτά που τη βασανίζουν αντί να ζητάει τη
συμβουλή σας. Γιαυτό δημιουργήστε μια στενή
σχέση με την κόρη σας.

Πιστεύετε ότι έχετε επιρροή στην
επιλογή της μελλοντικής καριέρας του
παιδιού σας;

Πολλές μελέτες απέδειξαν ότι οι γονείς έχουν
μεγάλη επιρροή σ’ αυτό που τα παιδιά τους θα
αποφασίσουν να κάνουν όταν μεγαλώσουν.
Εδώ παραθέτουμε τρεις τρόπους για να
επηρεάσετε την επιλογή της καριέρας του
παιδιού σας. Πρώτον, να παρακολουθήσετε
το παιδί σας προσεκτικά και να σημειώσετε
στο μυαλό σας τις φυσικές του ικανότητες,
τα ενδιαφέροντά του, και τα χαρίσματά του.
Δεύτερον, να βεβαιωθείτε για τα χαρίσματά
του. Όταν δείτε αυτά τα ενδιαφέροντα και τα
χαρίσματα να ξεπηδάνε , είναι πολύ σημαντικό
να επιδοκιμάσετε το παιδί σας. Τρίτον, να
ενθαρρύνετε και να καθοδηγήσετε το παιδί σας
στην ανάπτυξη αυτών των χαρισμάτων του.

Ο γιος σας ξέρει πώς να χειρίζεται το
θυμό του;

Καθώς τα αγόρια μας μεγαλώνουν και
γίνονται άντρες, ένα δύσκολο πράγμα που θα
αντιμετωπίσουν είναι να μάθουν να χειρίζονται
το θυμό τους. Γιαυτό την επόμενη φορά
που θα θυμώσει ο γιος σου, το πρώτο σου
βήμα θα πρέπει να είναι να τον βοηθήσεις
να προσδιορίσει τα αισθήματά του. Με άλλα
λόγια να ψάξετε μαζί να βρείτε τους κρυμένους
παράγοντες που προκάλεσαν το θυμό του -- όχι
απλά τις επιφανειακές αιτίες. Το δεύτερο βήμα
είναι να διδάξεις στο γιο σου ότι δεν πρέπει
να τον κυβερνούν τα αισθήματά του. Αντίθετα,
εξήγησέ του ότι έχει τη δύναμη να επιλέξει πώς
θα αντιδράσει όταν οι απογοητεύσεις αρχίζουν
να συσσωρεύονται μέσα του. Στο τέλος της
ημέρας, βεβαιώσου ότι ο γιος σου ξέρει ότι τα
αισθήματα είναι κάτι που μπορεί να ελέγχει και
όχι να είναι κάτω από τον έλεγχό τους.
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

“Greek Tribune”, May 2022

ΓΝΩΜΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΡΥΠΑΝΣΗ

Ε
Στην Ευρώπη κανείς δεν
γλιτώνει από τα μικροσωματίδια

Π α ρ ά τ η μ ε ί ω σ η τω ν
εκπομπών του διοξειδίου του
άνθρακα λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν για
την ανάσχεση της Covid-19,
το 96% των κατοίκων αστικών
κέντρων στην ΕΕ το 2020 ήταν
εκτεθειμένο σε μικροσωματίδια
άνω των επιτρεπτών ορίων,
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Περιβάλλοντος
(ΕΟΠ).
Οι ευρωπαϊκοί κανόνες
είναι ωστόσο λιγότερο αυστηροί και έχουν οριστεί στα 15
μικρογραμμάρια ανά κυβικό
μέτρο για τα μικροσωματίδια,
κάτι που σημαίνει ότι λίγο
πάνω από το 1% των κατοίκων
αστικών περιοχών στην ΕΕ
ξεπερνά αυτό το όριο.
Σύμφωνα με την έκθεση,
στην ανατολική Ευρώπη και
την Ιταλία καταγράφεται η
μεγαλύτερη συγκέντρωση
μικροσωματιδίων και καρκινογόνου βενζοπυρένιου λόγω της
καύσης κάρβουνου και ξύλου
για τη θέρμανση και για τη
βιομηχανική παραγωγή.
Τα lockdown είχαν θετική
επίδραση στην ποιότητα του
αέρα, του οποίου η ρύπανση
προκαλεί αναπνευστικά και
καρδιαγγειακά προβλήματα.
«Τα δεδομένα δείχνουν ότι
τα μέτρα που υιοθετήθηκαν
το 2020 για την ανάσχεση
της εξάπλωσης της Covid19 προκάλεσαν μείωση της
δραστηριότητας στις οδικές,

να μεγάλο ψέμα είναι σαν ένα μεγάλο ψάρι
στη στεριά. Μπορεί να πετάγεται πάνω
και να σπαρταράει και να τρομάζει, αλλά
δεν μπορεί να σου κάνει κακό. Το μόνο που
χρειάζεται είναι να μείνεις ακίνητος, και στο
τέλος θα ξεψυχήσει. (George Crabbe, 17541832, Άγγλος ποιητής).

Ο

θρησκευτικός μυστικισμός είναι πνευματικό σκουπίδι. Είναι ένα απομεινάρι
του δεισιδαιμονικού Μεσαίωνα, όταν κανείς
δεν ήξερε τίποτα. Είναι μια από αυτές τις
ψευδαισθήσεις που δεν αποκαλούνται
παρανοϊκές, μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν
τόσοι πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονται.
(Robert M. Pirsig, 1928-2017, Αμερικανός
συγγραφέας).

Α
Υ

νθρωπον ζητώ. (Διογένης, 410-323 π.Χ.,
Κυνικός φιλόσοφος).

τις θαλάσσιες και αεροπορικές
μεταφορές, γεγονός που
οδήγησε σε μείωση των
εκπομπών που μολύνουν την
ατμόσφαιρα», αποκάλυψε ο
ευρωπαϊκός οργανισμός.
Αν και τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου μειώθηκαν
ως άμεση συνέπεια των
περιορισμών, έως και κατά
70% τον Απρίλιο του 2020, το
89% των κατοίκων αστικών
κέντρων στην ΕΕ παρέμενε
εκτεθειμένο σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που συνιστά
ο ΠΟΥ. Βάσει των ευρωπαϊκών
κριτηρίων το ποσοστό αυτό
ανέρχεται μόλις στο 1%.
Σε ό,τι αφορά το όζον,
21 ευρωπαϊκές χώρες –εκ
των οποίων οι 15 είναι μέλη
της ΕΕ– σε σύνολο 37 που
εξετάστηκαν ξεπέρασαν το

όριο βάσει των ευρωπαϊκών
προτύπων. Αν ακολουθηθούν
τα πρότυπα του ΠΟΥ όλες
ο ι χώ ρ ε ς τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς
ξεπέρασαν το όριο.
Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
η ατμοσφαιρική ρύπανση
ευθύνεται κάθε χρόνο για
επτά εκατομμύρια πρόωρους
θ α ν ά το υ ς σ ε πα γ κό σ μ ι ο
επίπεδο, αριθμός που πλησιάζει τους νεκρούς λόγω
του καπνίσματος ή της κακής
διατροφής.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση
στην Ευρώπη αποτελεί
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία
των ανθρώπων: Το 2019,
307.000 άνθρωποι στην ΕΕ
πέθαναν πρόωρα εξαιτίας της,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
ΕΟΠ.

πάρχει στον κόσμο τούτον ένας μυστικός
νόμος —αν δεν υπήρχε, ο κόσμος θα
‘ταν από χιλιάδες χρόνια χαμένος— σκληρός
κι απαραβίαστος: το κακό πάντα στην αρχή
θριαμβεύει και πάντα στο τέλος νικάται. (Νίκος
Καζαντζάκης (Έλληνας συγγραφέας 18831957

Σ

’ αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο
καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους.
Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου
κι αν βρίσκεται. Γιώργος Σεφέρης, ποιητής,
1900 - 1971. (από την ομιλία του κατά την
απονομή του Νόμπελ).

Ο

ταν πεθαίνει βασιλιάς, μη χαίρεσαι
λαουτζίκο. Μη λες πως θάν’ καλύτερος ο
νυν από τον τέως. Πως θάναι το λυκόπουλο
καλύτερο απ’ τον λύκο. Τότε μονάχα να χαρείς:
αν θάναι ο τελευταίος. (Κώστας Βάρναλης,
1883-1974 Έλληνας ποιητής).

Α

ιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο
αιώνιο, αν ξυπνήσεις μονομιάς θα `ρθει
ανάποδα ο ντουνιάς. (Κώστας Βάρναλης,
1883-1974 Έλληνας ποιητής).

Τι είναι η Κεταμίνη – H ουσία που
σπίτι για να γεννηθείς, ένα δέντρο για
ανιχνεύτηκε στο νεκρό παιδί από την Πάτρα Εναν’ ανασάνεις,
ένας στίχος για να κρυφτείς,

Αναισθητικό στην κτηνιατρική, ναρκωτικό του
Βιετνάμ και ανακουφιστικό
των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, η ουσία κεταμίνη που
εντοπίστηκε στον οργανισμό
της Τζωρτζίνας.
Η κεταμίνη είναι ουσία
που χρησιμοποιείται κατά
κύριο λόγο στην κτηνιατρική
ως ταχύτατο αναισθητικό –
καταπραϋντικό φάρμακο,
σε μικρές δόσεις όμως έχει
ψ υ χο δ η λωτ ι κ έ ς κα ι δ ι α σχιστικές επιδράσεις. Κυκλοφορεί σε υγρή μορφή ή σε
λευκή σκόνη και η χρήση
της ποικίλλει. Μπορεί να
καπνιστεί, να χορηγηθεί ενδοφλεβίως και ενδομυϊκώς ή
να ληφθεί από το στόμα ή τη
μύτη.
Η κεταμίνη παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το
1962 και κατοχυρώθηκε με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το
1963.
Το 2010-13 έγιναν και
κάποιες μελέτες που επιβεβαιώνουν τη χρησιμότητά της
ως αντικαταθλιπτικού ταχείας
δράσης. Γιατροί στο Ηνωμένο
Βασίλειο που διεξήγαγαν την
πρώτη δοκιμή της κεταμίνης
για την αντιμετώπιση της
κατάθλιψης, δήλωσαν ότι
δίνει άμεσα και «θεαματικά»
αποτελέσματα και κρίνεται ως
μια νέα και πολλά υποσχόμενη θεραπεία για την κατάθλιψη.

Να σημειωθεί ότι η κεταμίνη χρησιμοποιήθηκε κατά
κόρον στους τραυματισμένους Αμερικανούς στρατιώτες στο Βιετνάμ, αρχικά ως
αναισθητικό και στη συνέχεια
για το άγχος. Επίσης, την
προηγούμενη 10ετία ήταν
ιδιαίτερα διαδεδομένη σαν
“ναρκωτικό”.
Η κεταμίνη είναι φάρμακο
που χρησιμοποιείται κυρίως
για την πρόκληση και τη
διατήρηση της αναισθησίας.
Π ρ ο κ α λ ε ί α πο σ υ ν δ ε τ ι κ ή
αναισθησία, μια κατάσταση
που μοιάζει με έκσταση που
παρέχει ανακούφιση από τον
πόνο, καταστολή και αμνησία.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της αναισθησίας με κεταμίνη
είναι η διατήρηση των αντανακλαστικών της αναπνοής
κα ι τω ν α ε ρ α γ ω γ ώ ν , η
διέγερση της καρδιακής
λειτουργίας με αυξημένη
α ρτ η ρ ι α κ ή π ί ε σ η κα ι η
μέτρια βρογχοδιαστολή. Σε
χαμηλότερες, υποαναισθητικές δόσεις, η κεταμίνη είναι
ένας πολλά υποσχόμενος
παράγοντας για τον πόνο
και την κατάθλιψη που είναι
ανθεκτική στη θεραπεία.
Ωστόσο, η αντικαταθλιπτική
δράση μεμονωμένης
χορήγησης κεταμίνης εξασθενεί με τον καιρό και τα
αποτελέσματα της επαναλαμβανόμενης χρήσης δεν έχουν
μελετηθεί επαρκώς.
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Οι ψυχιατρικές παρενέργειες είναι συχνές καθώς και
η αυξημένη αρτηριακή πίεση
και η ναυτία. Η τοξικότητα στο
ήπαρ και το ουροποιητικό
είναι συχνή σε τακτικούς
χρήστες υψηλών δόσεων
κεταμίνης για ψυχαγωγικούς
σκοπούς. Η κεταμίνη είναι
έ ν α ς α ν τα γ ω ν ι σ τ ή ς τω ν
υποδοχέων NMDA και αυτός
ευθύνεται για τις περισσότερες από τις δράσεις
της εκτός από την αντικαταθλιπτική δράση, ο μηχανισμός της οποίας είναι θέμα
πολλής έρευνας και συζήτησης.
Η κεταμίνη συντέθηκε
για πρώτη φορά το 1962
και εγκρίθηκε για χρήση
στις Ηνωμένες Πολιτείες το
1 9 7 0 . Χ ρ η σ ι μ οπο ι ή θ η κ ε
τακτικά σε σκύλους και
άλογα και χρησιμοποιήθηκε
εκτενώς για χειρουργική
αναισθησία στον πόλεμο
του Βιετνάμ. Η κεταμίνη
χρησιμοποιείται επίσης
ως ψυχαγωγικό φάρμακο,
τόσο σε σκόνη όσο και σε
υγρή μορφή, που συχνά
αναφέρεται ως “Special K”
για τις παραισθησιογόνες και
διασπαστικές της επιδράσεις.
Συμπεριλαμβάνεται στον
Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Διατίθεται ως
γενόσημο φάρμακο.

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

ένας κόσμος για να πεθάνεις.. (Τάσος
Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής 1922-1988)

Κ

ανένας δεν έχει δικαίωμα να εξουσιάζει
τα μάτια μου, το στόμα μου, τα χέρια
μου, τούτα τα πόδια μου που πατάνε τη γης
(Γιάννης Ρίτσος, Έλληνας ποιητής, 19091990).

Π

ώς γίνεται οι άλλοι να ορίζουν λίγο-λίγο τη
μοίρα μας, να μας την επιβάλλουν κι εμείς
να το δεχόμαστε; (Γιάννης Ρίτσος, Έλληνας
ποιητής, 1909-1990)

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ο τραυλός πωλητής
Ήταν ένας τραυλός και πάει σε ένα βιβλιοπωλείο. – ΘεΘεΘεΘεΘεΘέλω δουδουδουδουδουλλλλλλειά. – Τον λυπηθηκε ο βιβλιοπωλης
αλλα για να μην τον διωξει ετσι του λεει
εντάξει. Αν πουλήσεις αυτά τα 5 βιβλία σε
2 ωρες θα το σκεφτώ. Μετά από 2 ωρες
πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο.
– Τα πουπουπούλλλλησα! – Εντάξει,λέει ο
βιβλιοπώλης. Αν πουλήσεις αυτά τα 15 βιβλία
σε 2 ώρες θα έχεις πάρει την δουλειά. (Σιγα
μην μπορεσει ελεγε απο μεσα του) Μετά από
2 ώρες πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο.
– Τα πουπουπούλλλλησα! – Ωραία. Την
δουλειά την πήρες (μην μπορωντας να πει
τιποτα αλλο), αλλά μπορείς να μου πεις
πώς πούλησες τόσα βιβλία τόσο γρήγορα; –
Εεεεεε, τους έλελελεγα, θέθεθεθεθεθεθελετε
νανανανανανανα τα αγογογογογοράσετε ή
ναννανανα σασασασασας τα διαδιαδιαβαααασσσω;

Το δίλήμμα

Ένας αγρότης είχε ένα πολύ μεγάλο
αγρόκτημα με μια ωραία λίμνη στο πίσω
μέρος του. Μια μοναχική βραδιά αποφάσισε
να πάει μια βόλτα μέχρι την λίμνη. Καθώς
πλησίαζε, κάνοντας το τρίτο τσιγάρο, άκουσε
φωνές και γέλια. Όταν έφτασε είδε πολλά
γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στα
νερά. Μόλις όμως κατάλαβαν την παρουσία
του, πήγαν στα βαθιά για να μην φαίνονται.
Ένα από τα κορίτσια του φώναξε: “Δεν
πρόκειται να βγούμε αν δεν φύγεις”. Και
απαντάει κι αυτός:
“Μην ανησυχείτε κορίτσια, τον κροκόδειλο
ήρθα να ταΐσω και θα φύγω.”

"Παροικιακό Βήμα", Μάιος 2022

Τροφές που επιδρούν
κατά της παχυσαρκίας

Το συσσωρευμένο κοιλιακό λίπος μπορεί να χαλάσει
την τέλεια εικόνα ενός
γυμνασμένου σώματος.
Είναι γνωστό ότι το λίπος
στην κοιλιά δεν καίγεται
εύκολα και εκτός από μεγάλη επιμονή χρειάζεται ισορροπημένη διατροφή και
τακτική σωματική άσκηση
για να μειωθεί εμφανώς.
Ένας άλλος λόγος για το
λίπος που συσσωρεύεται
εύκολα γύρω και πάνω
στην κοιλιά είναι η κληρονομικότητα.
Μάλιστα, το λίπος της
κοιλιάς συσχετίζεται με
την πιθανότητα εμφάνισης
άλλων παθήσεων, όπως ο
διαβήτης τύπου 2 και η στεφανιαία νόσος.
Σύμμαχος ενάντια στην
εναπόθεση λίπους στην
κοιλιά είναι οι παρακάτω
τροφές.
Γιαούρτι και κάψιμο
λίπουςΓιαούρτι
Το γιαούρτι συστήνεται
σε πολλές δίαιτες που έχουν
στόχο την απώλεια βάρους.
Όταν η μικροβιακή
χλωρίδα είναι ισορροπημένη, τότε έχετε περισσότερες πιθανότητες να χάσετε
το λίπος από την κοιλιά.
Προσθέτοντας κάποιο
φρούτο με διουρητικές ιδιότητες στο γιαούρτι σας τα
αποτελέσματα θα είναι καλύτερα.
Σολομός
Ο σολομός συνιστάται
για την καύση του κοιλιακού λίπους λόγω της περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνη
υψηλής βιολογικής αξίας.
Επίσης, είναι μία από τις
καλύτερες πηγές βιταμίνης
D.
Σύμφωνα με έρευνες,
τα παχύσαρκα άτομα έχουν
συνήθως ανεπάρκεια σε
αυτήν τη βιταμίνη.

Καρύδια
Η μέτρια κατανάλωση
καρυδιών βοηθά στην καύση
του κοιλιακού λίπους, αν και
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
στην ποσότητα.
Μπανάνα
Αν και πολλοί αποφεύγουν τις μπανάνες επειδή
έχουν πολλές θερμίδες
και υδατάνθρακες, είναι το
καλύτερο φρούτο αν θέλετε
να κάψετε το λίπος στην
κοιλιά.
Αυτό συμβαίνει εξαιτίας
της περιεκτικότητάς τους σε
κάλιο, το οποίο εξουδετερώνει τα υγρά.
Καρπούζι
Άλλο ένα φρούτο πλούσιο σε κάλιο.
Το καρπούζι δε μειώνει
μόνο το λίπος αλλά και τη
χοληστερίνη.
Μπρόκολο
Το μπρόκολο είναι ελαφρύ, έχει πολλές βιταμίνες
και είναι πλούσιο σε ασβέστιο, το μέταλλο που παίζει
σημαντικό ρόλο στην απώλεια βάρους.
Μαύρη σοκολάτα
Η μαύρη σοκολάτα με
περιεκτικότητα σε κακάο
πάνω από 60% είναι γεμάτη
αντιοξειδωτικά, τα οποία
βοηθούν στη μείωση της
φλεγμονής στην κοιλιά, ενώ
μειώνει τη λιγούρα για γλυκά.
Εκτός από την αύξηση
της πρόσληψης αυτών των
τροφών όμως, θα πρέπει να
μειώσετε την κατανάλωση
των τρανς λιπαρών και της
επεξεργασμένης ζάχαρης.
Η σωματική δραστηριότητα με έμφαση στην αερόβια άσκηση, αλλά και οι
ασκήσεις ενδυνάμωσης για
τουλάχιστον 15 λεπτά την
ημέρα δρουν συνεργατικά
στην καύση του κοιλιακού
λίπους, αλλά και του συνολικού σωματικού λίπους.

Ωφέλιμος ο καφές!

Η κατανάλωση δύο έως
τριών καφέδων τη μέρα
φαίνεται πως ωφελεί την
καρδιά, μειώνοντας τον
κίνδυνο για στεφανιαία
νόσο, καρδιακή αρρυθμία
και ανεπάρκεια, ενώ ευνοεί
και την μακροζωία, δείχνουν
τρεις νέες έρευνες που
παρουσιάστηκαν στο ετήσιο
συνέδριο του Αμερικανικού
Κολεγίου Καρδιολογίας.
«Επειδή ο καφές μπορεί
να επιταχύνει τους παλμούς
της καρδιάς, μερικοί άνθρωποι ανησυχούν ότι μπορεί
να πυροδοτήσει ή να χειροτερέψει ορισμένα καρδιολογικά προβλήματα. Από
αυτό μπορεί να προέλθει και
μια γενική ιατρική συμβουλή
να κόψει κανείς τον καφέ.
Όμως τα δεδομένα μας
δείχνουν ότι η καθημερινή
κατανάλωση καφέ δεν πρέπει να αποθαρρύνεται, αλλά
μάλλον ο καφές πρέπει να
θεωρηθεί μέρος μιας υγιεινής διατροφής για τους
ανθρώπους με και χωρίς
καρδιοπάθεια. Βρήκαμε ότι
η κατανάλωση καφέ είχε
είτε ουδέτερο αποτέλεσμα,

δηλαδή δεν προκάλεσε
κάποια βλάβη, είτε σχετιζόταν με οφέλη για την
υγεία της καρδιάς», είπε
ο επικεφαλής των τριών
ερευνών καθηγητής ιατρικ ή ς Π ί τ ε ρ Κ ί σ τ λ ε ρ το υ
αυστραλιανού Νοσοκομείου
Άλφρεντ, του Καρδιολογικού
Ινστιτούτου Μπέικερ και του
Πανεπιστημίου Μελβούρνης.
«Οι φίλοι του καφέ
μπορούν να νιώσουν ήσυχοι να συνεχίσουν να τον
απολαμβάνουν ακόμη κι
αν έχουν καρδιακή νόσο»,
ανέφερε ο δρ Κίστλερ.
Διαπιστώθηκε ξανά ότι
άσχετα με το είδος του καφέ,
δύο έως τρεις καφέδες τη
μέρα σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο για αρρυθμία,
μπλοκάρισμα των αρτηριών
ή καρδιακή ανεπάρκεια. Ο
καφές «ντεκαφεϊνέ» δεν φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο
για αρρυθμία ή καρδιακή
ανεπάρκεια, αλλά μειώνει
τον κίνδυνο καρδιαγγειακής
νόσου. Γενικότερα, σύμφωνα
με τους ερευνητές, ο καφές
με καφεΐνη φαίνεται προτιμότερος.

Θέματα Υγείας
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Τι είναι η κρίση πανικού και τι η κρίση άγχους;
Οι ψυχολόγοι μιλούν για
«συναισθηματικό τσουνάμι»
που πολλοί δυσκολεύονται να
διαχειριστούν.
Καλεσμένη στην εκπομπή
«Όλα για τη ζωή μας» του
Μιχάλη Κεφαλογιάννη ήταν η
ηθοποιός Λίλα Μπακλέση και
η ψυχολόγος, Άντζυ Καλούση,
και μίλησαν για το άγχος, τις
κρίσεις πανικού καθώς και
για το πώς κανείς μπορεί
να διαχειριστεί αυτές τις
καταστάσεις.
Διαστάσεις επιδημίας παίρνουν οι κρίσεις πανικού τα
τελευταία χρόνια. Υπολογίζεται
ότι τουλάχιστον 400 χιλιάδες
Έλληνες υποφέρουν από αυτές
σε τακτά χρονικά διαστήματα
και πλέον οι ψυχολόγοι κάνουν
λόγο για «συναισθηματικό
τσου-νάμι» που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να διαχει-

ριστούν.
Η Λίλα Μπακλέση αποκάλυψε πως έχει βιώσει κρίσεις
πανικού και είπε πως της
εμφανίστηκαν για πρώτη φορά
όταν προέκυψε ένα μεγάλο
κενό από τις παραστάσεις, τα
γυρίσματα.
«Νόμιζα ότι πεθαίνω, ότι
έχω κάποιο πρόβλημα στην
καρδιά μου» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφορικά με την
πρώτη κρίση πανικού που βίωσε.
Στην ερώτηση εάν είχε δει
κάποια σημάδια, που τυχόν
την είχαν προειδοποίησει γι’
αυτό που θα ερχόταν, η ίδια
απαντά πως «δεν πρόλαβα
να το επεξεργαστώ, γιατί
μόλις είχα τελειώσει από το
Εθνικό, ξεκίνησα τη σειρά,
με αποτέλεσμα να αλλάξει
άρδην η ζωή μου λόγω της

αναγνωρισιμότητας, ήταν σοκαριστικο!»
Η ψυχολόγος επισήμανε
πως η πρώτη κρίση πανικού
δεν έχει να κάνει με μια στρεσογόνο κατάσταση, αλλά εμφανίζεται μετά από ένα μεγάλο
διάστημα μέσα στο οποίο
έχουμε βιώσει έντονο στρες,
μεγάλη πίεση και συγκεκριμένα
τη στιγμή που χαλαρώνουμε.
Τα συμπτώματα είναι πολλά
και σε επίπεδο σκέψης και σε
επίπεδο οργανικής κατάστασης
και δεν είναι καθόλου προβλέψιμα, αλλά όταν τα αντιληφθούμε γίνονται όλο και εντονότερα.
«Αρχίζεις και σκέφτεσαι πως
πεθαίνεις, κάτι μου συμβαίνει,
έχω χάσει τον πλήρη έλεγχο
και μετά αρχίζεις και βιώνεις
ταχυπαλμία, δεν μπορείς να
αναπνεύσεις καλά, νιώθεις

ένα βάρος έντονο στο στήθος,
φ ο β ά σ α ι πω ς θ α πά θ ε ι ς
καρδιακό». επισήμανε.
Σχετικά με τις διαφορές
μεταξύ των κρίσεων άγχους
και πανικού, η κ. Καλούση
επισήμανε πως για να υπάρξει
κρίση άγχους πρέπει να έχει
προηγηθεί ένα συγκεκριμένο
ερέθισμα, επίσης τα συμπτώματα είναι πιο ήπια και εμφανή.
«Νιώθεις πως δεν είσαι καλά,
αλλά δε νιώθεις τον πανικό».
Ο πανικός έρχεται από
το πουθενά, χωρίς κάποιο
ερέθισμα, ξεκινά να εντείνεται
και ξαφνικά σταματά, εξήγησε η
ψυχολόγος.
Τέλος, η κ. Καλούση ανέλυσε τους τρόπους που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
στην πράξη μία κρίση πανικού.
(ΠΗΓΗ: Εκπομπή
“Ολα για τη ζωή μας”)

MULTICULTURAL AGED CARE CONNECTIONS

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

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

How is suppport provided?

Πώς παρέχεται η υποστήριξη;

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

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

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

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

Who can we help?

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

Want to find out more?

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

Ποιον μπορούμε να βοηθήσουμε;

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

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

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

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

Σπορ

Παροικιακό Βήμα

Τρομακτικές συμπλοκές στη Γαλλία
ανάμεσα σε χούλιγκαν και Αστυνομία

Οπαδοί της Νανσί ενεπλάκησαν σε μάχη με την Αστυνομία στη Γαλλία
Τα βίντεο που είδαν το φως
της δημοσιότητας από τη Γαλλία με
τις συμπλοκές που έγιναν έξω από
το γήπεδο της Νανσί, ανάμεσα σε
οπαδούς και Αστυνομία, μετά τον
υποβιβασμό της ομάδας στην τρίτη
κατηγορία, πραγματικά σοκάρουν.
Αρχικά διέκοψαν την αναμέτρηση
με την Κεβιγί-Ρουέν και στη συνέχεια
βγήκαν έξω και ξεκίνησαν έναν τρομερό «πόλεμο» με την Αστυνομία.
ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ
Στο Μεξικό, στον αγώνα της Κρουζ
Αζούλ με την Ατλέτικο Σαν Λουίς
εκτυλίχθηκαν σοβαρές ταραχές.
Οπαδοί της γηπεδούχου επιτέθηκαν
σ’ εκείνους της Ατλέτικο Σαν Λουίς

οργισμένοι τόσο από την ήττα που είχε
προηγηθεί.
Υπάρχουν βίντεο που προκαλούν
σοκ, με οπαδούς να είναι γεμάτοι αίματα και να σωριάζονται στο έδαφος.
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Σπασμένες τουαλέτες και τηλεοράσεις του γηπέδου, άφησαν πίσω τους
στο «Άνφιλντ» οι οπαδοί της Έβερτον
μετά την ήττα από την Λίβερπουλ.
Η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 επί της Έβερτον και να
παρέμεινει στο «κυνήγι» της πρωτοπόρου, Μάντσεστερ Σίτι. Η Εβερτον
όμως βρίσκεται αντιμέτωπη με το
φάσμα του υποβιβασμού στην Γ’ κατηγορία.

Nίκη της Εθνικής επί της Γαλλίας
και πρόκριση στο World League

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών
δεν κατάφερε να προκριθεί στην
τελική φάση του World League,
ό μ ω ς ολο κ λ ή ρ ω σ ε θ ε τ ι κά τ ι ς
υποχρεώσεις της, νικώντας τη
Γαλλία (15-10).
Η εθνική πόλο των γυναικών
επικράτησε με 15-10 της Γαλλίας,
ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα,
στη Σάντα Κρουθ της Τενερίφης και
κατέλαβε την 5η θέση στη διεκδίκηση
μιας εκ των τριών εισιτηρίων
πρόκρισης στην τελική φάση του

φετινού World League.
Πρώτη σκόρερ για την ομάδα της
Αλεξίας Καμμένου αναδείχτηκε η
Έλενα Ξενάκη με πέντε γκολ.
Το δ ε ί π ν ο τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ
Σαββάτου, επεφύλασσε μια έκπληξη
στην Ελευθερία Πλευρίτου για τα
γενέθλια της. Η ομάδα συντονίστηκε
με την πατρίδα στις 10 μμ τοπική
για την Ανάσταση, και το «Χριστός
Ανέστη». Επίσης, όλοι ευχήθηκαν
«Χρόνια Πολλά» στον εορτάζοντα
Αναστάσιο Πυρπυρή.
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Γκίνια Ολυμπιακού
Τέσσερα παιχνίδια χωρίς νίκη
συμπλήρωσε ο Ολυμπιακός στον
πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στην
Τούμπα, όπου το τελικό 0-0 δεν
ήταν βέβαια αρνητικό αποτέλεσμα
για τους Ερυθρόλευκους. Ακόμα
κι έτσι, όμως, έμεινε για τέταρτο
συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη.
Το πιο ανησυχητικό, πάντως,
είναι ότι σε αυτά τα τέσσερα ματς
ο Ολυμπιακός σημείωσε μόλις
δυο γκολ. Ένα στα Γιάννενα,
ένα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο
Καραϊσκάκη και μηδέν στη Λεωφόρο και στην Τούμπα.
Θα μπορούσε να είναι καλύτερος ο συγκεκριμένος απολογισμός, καθώς ειδικά στο ντέρμπι
με την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός έχασε
κλασικές ευκαιρίες, ενώ μόνο ο
Μασούρας σε αυτήν τη σειρά των
αγώνων έχει χάσει τρία γκολ, που
για τα δικά του στάνταρ τα δύο θα
μπορούσε να τα έχει βάλει.
Δυστυχώς, όμως, δεν τα έβαλε.
Προσωπικά πιστεύω ότι πλησιάζει
η στιγμή που θα σπάσει η γκίνια
του και θα σκοράρει στη ρεβάνς
με τον ΠΑΟΚ. Δεν σας κρύβω ότι
θα το ποντάρω κιόλας και ελπίζω ο
Γιώργος να με δικαιώσει.
Ο Πέδρο Μαρτίνς το έχει
παλέψει αρκετά σε αυτήν τη σειρά
των αγώνων. Σε κανένα από αυτά
τα τέσσερα ματς δεν παρέταξε

Το γκολ που… χρωστάει ο Μασούρας και η απόδοση Ροντρίγκες και
Μαντί Καμαρά στη ρεβάνς
την ίδια ενδεκάδα, ενώ έκανε και
πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια
των αγώνων προσπαθώντας να
βοηθήσει την ομάδα.
Βλέποντας τι έκανε και κυρίως
τι δεν έκανε η ομάδα σε αυτά τα
τέσσερα παιχνίδια, ξέρετε ποιο
συμπέρασμα βγαίνει; Ότι πολύ
σημαντικό ρόλο στη ρεβάνς με τον
ΠΑΟΚ θα παίξει η απόδοση δύο
παικτών: του Γκάρι Ροντρίγκες και
του Μαντί Καμαρά.
Ο πρώτος είναι ο μοναδικός
από τους ακραίους του Ολυμπιακού (σε αυτούς που υπολο-

γίζονται αναφέρομαι φυσικά)
που έχει εύκολη την προσωπική
ενέργεια και είναι απρόβλεπτος
στις κινήσεις του, ενώ ο δεύτερος, όπως διαπιστώσαμε
και στην Τούμπα, όπου έπαιξε
μπροστά από τον Εμβιλά και τον
Μπουχαλάκη, ακόμα και σε μια
απλώς σχετικώς καλή μέρα του
έχει τη δυνατότητα να αλλάζει
αισθητά την εικόνα της ομάδας.
Νομίζω ότι και οι δύο θα είναι
βασικοί στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ
και από την απόδοσή τους θα
κριθούν πολλά.

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο
ΡΑΝΓΚΙΝΓΚ

Ο στόχος της τετράδας έχει
χαθεί για τη Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προβλημάτισε για
ακόμη ένα παιχνίδι τη φετινή χρονιά, γνωρίζοντας την
ήττα σε δεύτερο διαδοχικό ντέρμπι, αυτήν τη φορά με
3-1 από την Άρσεναλ.
Ένα αποτέλεσμα το οποίο απομακρύνει και άλλο
από την τετράδα τους Κόκκινους Διαβόλους, οι οποίοι
απέχουν αυτήν τη στιγμή έξι βαθμούς από τους
τέταρτους Κανονιέρηδες, οι οποίοι έχουν μάλιστα και
ματς λιγότερο και θα έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν
τη διαφορά τους στους εννέα βαθμούς.
Ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ, Ραλφ Ράνγκνικ,
μιλώντας στο BT Sport μετά την ήττα από το σύνολο
του Μικέλ Αρτέτα τόνισε πως ο στόχος της τετράδας
απομακρύνθηκε πλέον οριστικά για την ομάδα του.

GP Ίμολα: Aπόλυτη κυριαρχία της
Red Bull στο σπίτι της Ferrari

H Red Bull ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στο GP της
Ίμολα, με τους Φερστάπεν και Πέρεθ να κάνουν το
1-2, από την άλλη πλευρά ο αγώνας αποδείχθηκε
καταστροφικός για την Scuderia.
O Mαξ Φερστάπεν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος
στο Grand Prix της Ίμολα, καθώς μετά την pole της

Παρασκευής, τη νίκη στο sprint race το Σάββατο,
είδε πρώτος την καρό σημαία και στον αγώνα της
Κυριακής. Έτσι ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull
πήρε την δεύτερη του νίκη σε τέσσερεις αγώνες.
Οι κόκκινοι ταύροι έκαναν το 1-2, με τον Σέρτζιο
Πέρεζ να τερματίζει στην δεύτερη θέση μπροστά από
τον Λάντο Νόρις, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε έξοδο του
Λεκλέρ για να ανέβει στο βάθρο.
Ο αγώνας πάντως για την Ferrari ήταν
καταστροφικός, καθώς ο Μονεγάσκος πιλότος
τερμάτισε στην 6η θέση και λίγο έλειψε να
εγκαταλείψει και αυτός, όπως ο Σάινθ στον πρώτο
γύρο της αναμέτρησης που μετά από μια επαφή
βρέθηκε εκτός πίστας και δεν μπόρεσε να συνεχίσει
τον αγώνα. Στην 4η θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα
του ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος έδωσε πολύτιμους
βαθμούς στην Mercedes.

Συγκλονίζει πατέρας νεκρού εργάτη
στο Κατάρ: “Δούλεψε μέχρι θανάτου”

Η ομάδα του ΠΑΟΚ που θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ στα προημιτελικά

Θρίαμβος του Γιάννη στο Σικάγο!
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
να κάνει μια σπουδαία εμφάνιση,
οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν
στο Σικάγο των Μπουλς με 119-95
και έκαναν το 3-1 στη σειρά των
προημιτελικών του NBA.
Ο G i a n n i s ε ί χ ε … κ έ φ ι α κα ι
ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 32
πόντους, έχοντας επίσης 17
ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 τάπες σε
34:48 λεπτά συμμετοχής, έχοντας
11/22 σουτ εντός πεδιάς και 9/12
βολές.
Ο σούπερ σταρ των Ελαφιών
έκανε σμπαράλια την φροντλάιν των
Σικάγο Μπουλς και οδήγησε εκ του
ασφαλούς στη νίκη τους Μιλγουόκι
Μπακς, που βρίσκονται μια νίκη
μακριά από τα ημιτελικά.

Τρομερές αποκαλύψεις από τον
πατέρα νεκρού εργάτη στο Κατάρ
και τις άθλιες συνθήκες που βίωσε
προτού «φύγει» από τη ζωή.
Συγκλονίζουν οι δηλώσεις ενός
πατέρα που έχασε τον 28χρονο
γιο του στα έργα του Μουντιάλ του
Κατάρ από καρδιακή ανεπάρκεια,
τονίζοντας πως «δούλεψε μέχρι
θανάτου» για μόλις μία λίρα ανά
ώρα.
Συγκεκριμένα, ο Σαντζίμπ Ράγια
ήταν ένας από τους εργάτες που
άφησαν την τελευταία τους πνοή
κατά τη διάρκεια των εργασιών και
ο οποίος πέθανε από καρδιακή
ανεπάρκεια σε ηλικία 28 ετών.
Ωστόσο, η οικογένειά του ισχυρίζεται πως ήταν απόλυτα υγιής πριν
ξεκινήσει την κοπιαστική δουλειά, με
τον πατέρα του να συγκλονίζει:
«Δούλεψε μέχρι θανάτου για μία
λίρα την ώρα. Μόχθησε δουλεύοντας 12 ώρες την ημέρα σε 40
βαθμούς Κελσίου ως κατασκευαστής δρόμων.
Είναι προσβολή για τη μνήμη του
γιου μου και άλλων μεταναστών,
αυτό το γήπεδο χτίστηκε στο αίμα

και τον ιδρώτα των μεταναστών
εργατών. Ήμασταν φτωχοί πριν
φύγει, τώρα έχουμε καταστραφεί.
Αυτές οι εταιρείες είναι υπεύθυνες
για το θάνατο του γιου μου», ενώ ο
θείος του τόνισε: «Είναι νεκρός. Θα
πληρώσει η FIFA αποζημίωση; δεν
νομίζω. Έχουν αίμα στα χέρια τους.

Θέλω να στείλω ένα μήνυμα
στους παίκτες της Αγγλίας ότι
η κυβέρνηση του Κατάρ εκμεταλλεύτηκε φθηνό εργατικό δυναμικό
από το Νεπάλ. Αυτό πρέπει να το
καταλάβουν οι ίδιοι οι παίκτες. Είμαι
θυμωμένος, αλλά τι μπορώ να κάνω
από εδώ;».

