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ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Αναστέλλονται πρόστιμα
για κόκκινα φανάρια

Η Αστυνομία της ΝΑ έχει αναστείλει
τη συλλογή προστίμων για παραβάσεις
στα φώτα της τροχαίας στη Νότια
Αυστραλία και θα κλείσει προσωρινά 134
διασταυρώσεις μία φορά το μήνα μετά την
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Μία φορά κάθε 28 ημέρες, πολλοί
αστυνομικοί θα αποστέλλονται για να
κλείνουν την κάθε διασταύρωση που έχει
κάμερα για τα φώτα της τροχαίας, ώστε να
μπορούν να εξεταστούν αν δουλεύουν με
ακρίβεια.
Ολα τα πρόστιμα παραβάσεις σε
φώτα της τροχαίας που έχουν εκδοθεί,
αλλά δεν έχουν ακόμη πληρωθεί δεν
θα εισπραχθούν προς το παρόν, και
δεν θα εκδοθούν νέα πρόστινα, ενώ η
Αστυνομία ΝΑ ζητά νομική συμβουλή επί
του θέματος.
Η κίνηση γίνεται μετά από μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου την
περασμένη εβδομάδα που ανέτρεψε
πρόστιμο ενός ανθρώπου σε κόκκινο
φανάρι, επειδή δεν γινότανε το τακτικό
τεστ στην κάμερα όπως προβλέπει ο
νόμος.
Ο δικαστής Γκρεγκ Πάρκερ βρήκε ότι
το πρόστιμο και η καταδίκη του Ντέιβιντ
Γούλμερ ήταν άκυρη. Το όχημα φαίνεται
μεν να περνάει με το κόκκινο, ωστόσο
το πρόστιμο ακυρώθηκε επειδή η
συγκεκριμένη κάμερα δεν πέρασε από
τεστ κατά ποσον λειτουργεί σωστά όπως
απαιτείται από τους κανονισμούς.
Νομικοί εμπειρογνώμονες ανέφεραν
ότι η απόφαση θα έχει επιπτώσεις σε
παρόμοιες υποθέσεις.
Όλα τα πρόστιμα που εκδόθηκαν πριν
την απόφαση της 2ας Οκτωβρίου 2020
και όλες οι παραβάσεις που ενεγράφησαν
από την ημερομηνία της απόφασης και
μετά θα ανασταλούν εν αναμονή της
νομικής γνωμοδότησης. Ηδη, η αστυνομία
ανακοίνωσε ότι παρά την τεράστια
δυσκολία, στο εξής τα σταυροδρόμια με τις
κάμερες θα κλείνουν για τεστ στις κάμερες
κάθε 28 ημέρες.
Πάντως, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι
θα συνεχίζει να πιάνει τους παραβάτες
του κώδικα οδικής κυκλοφορίας διότι η
παραβίαση ενός κόκκινου φαναριού είναι
η πιο επικίνδυνη πράξη που μπορεί να
κάνει ένας οδηγός.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΣΑΝΑΧΑΝ

“Αθώος” δηλώνει
ο οδηγός

Ένας νεαρός άνδρας που φέρεται να
προκάλεσε το ατύχημα που σκότωσε μια
ανώτερο αστυνομικό και μια μητέρα τον
Απρίλιο έχει δηλώσει αθώος.
Ο Harrison Kitt δήλωσε αθώος σε δύο
κατηγορίες για πρόκληση θανάτου από
επικίνδυνη οδήγηση και μία κατηγορία
για πρόκληση σοβαρής βλάβης από την
επικίνδυνη οδήγηση στο Δικαστήριο της
Αδελαΐδας την Παρασκευή το πρωί.
Ο David Edwardson QC, για τον κ.
Kitt, είπε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του
έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή,
και έχει μανιακά επεισόδια και ψυχωτικά
χαρακτηριστικά.
Είπε ότι η διάγνωση επιβεβαιώθηκε
από έναν κλινικό ψυχίατρο στο Νοσοκομείο Royal Adelaide.
Η Ανώτερη αστυνομικός Joanne
Shanahan και μια ακόμη μητέρα, η Tania
McNeill πέθαναν στη σύγκρουση που
έγινε στη διασταύρωση του Cross Road
και Fullarton Road στο Urrbrae στις 25
Απριλίου.

Threat of War in the
Aegean
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ - στη σελ. 10
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Κράτος τρομοκράτης

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τα
σχέδια συνεκμετάλλευσης στο
Αιγαίο με τη συνοχή και τις ευλογίες
του ΝΑΤΟ, η τουρκική κυβέρνηση
κλιμακώνει τις προκλήσεις της.
Έτσι, λίγες μόνο ώρες αφ’
ότου η Τουρκία ανακοίνωσε και
νέες ασκήσεις στην Αν. Μεσόγειο
ανήμερα και της 28ης Οκτώβρη,
«γράφοντας στα παλιά της τα
παπούτσια» το προσωρινό «μορατόριουμ» που είχε ανακοινώσει ο
γγ του ΝΑΤΟ μετά τη Σύνοδο των
υπουργών Άμυνας του οργανισμού,
ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φ.
Οκτάι επισκέφτηκε το Σάββατο τα
κατεχόμενα στην Κύπρο και συγκεκριμένα τα Βαρώσια που άνοιξε

το ψευδοκράτος τις προηγούμενες
μέρες, κατά παράβαση των σχετικών
ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
Τη διαμαρτυρία της εξέφρασε η
Κυπριακή Προεδρία, σημειώνοντας
πως: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
και η κυβέρνηση, καταδικάζουν και
καταγγέλλουν με τον πλέον έντονο
και κατηγορηματικό τρόπο, τη νέα
προκλητική ενέργεια της Τουρκίας
να αποστείλει τον αντιπρόεδρο
της τουρκικής κυβέρνησης στα
κατεχόμενα, και ειδικότερα την
είσοδό του στην περίκλειστη
πόλη της Αμμοχώστου. Πρόκειται
για ξεκάθαρα προκλητική και
παράνομη ενέργεια, που παραβιάζει
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ΛΑΒΡΟΦ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στο μεταξύ, την Δευτέρα ο Ρώσος
Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι
Λαβρόφ βρισκόταν στην Αθήνα
όπου είχε συνάντηση με τον Ελληνα ομόλογο του Νίκο Δένδια. Ο κ.
Δένδιας υπογράμμισε την ετοιμότητα
της Ελλάδας να υπερασπιστεί την
κυριαρχία και τα κυριαρχικά της
δικαιώματα, απέναντι στον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας.
Από την πλευρά του, ο Ρώσος
Υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε
τους ιστορικούς δεσμούς των δύο
χωρών, ενώ αναφέρθηκε και στην
αλληλοβοήθεια που εκδηλώθηκε
μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, κατά

τη διάρκεια της πανδημίας του
κορωνοϊού. Παράλληλα, εξέφρασε
την ελπίδα «η μείωση του διμερούς
εμπορίου Ελλάδας-Ρωσίας να
ξεπεραστεί μελλοντικά». Τέλος, αναφερόμενος στις κινήσεις της Άγκυρας στην περιοχή του Ανατολικού
Αιγαίου, τάχθηκε υπέρ της ειρηνικής
διευθέτησης μέσω του διαλόγου.
Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ,
το ΝΑΤΟ κι η ΕΕ ρίχουν το κύριο
βάρος των προσπαθειών τους, όχι
στην αποτροπή της τουρκικής προκλητικότητας και παραβατικότητας
του διεθνούς νόμου στην Ανατολική
Μεσόγειο αλλά στον πάση θυσίας
αποκλεισμό της Ρωσίας από την
περιοχή.

Το Ελληνικό Ραδιόφωνο του 5ΕΒΙ συνεχίζει την πορεία του
Πραγματοποιήθηκε στις 4
Οκτωβρίου η Ετήσια Γενική
Συνέλευση του Ελληνικού
Ραδιοφωνικού Προγράμματος
του 5ΕΒΙ. Στη Συνέλευση
εξελέγη Εφορευτική Επιτροπή
αποτελούμενη από τους:
Μανώλη Κουτελά, Βασίλη
Γκόνη, Γιάννη Δούρο, Βαγγέλη
Μπόγια και Νίκο Φλαμπούρη.
Μετά τις διαδικασίες που
προβλέπει το καταστατικό, το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο που
εξελέγη αποτελείται από τους:
Παναγιώτη Ππύρο (Πρόεδρο)
Αννα Φραγκούδη (Γραμματέα)
Πέγκυ Βουλγαράκη (Β'
Γραμματέα) Ελένη Μερμίγκη
(Αντιπρόεδρο) Δήμητρα Ψαρρού
(Ταμία), Ελλη Σπέη (Β' Ταμία),
Διαμαντή Τσαρνά, Χαράλαμπο
Ππύρο και Ευγενία Δεμιρδεσλή.
(Βλέπε πρόγραμμα στη σελ. 2)

Επιτρέπονται και πάλι οι γεωτρύσεις νερού στην Αδελαίδα

Οι αρχές διαβεβαίωσαν τους
κάτοικους της Αδελαίδας ότι
είναι ασφαλές να κάνουν νέες
γεωτρήσεις για την άντληση
υπόγειων υδάτων της πόλης
και πάλι — 13 χρόνια μετά την
επιβολή μορατόριουμ κατά τη
διάρκεια της λεγόμενης “ξηρασίας
της Χιλιετίας”.
Η πολιτειακή κυβέρνηση έχει
ανακοινώσει ότι άδειες θα είναι
διαθέσιμες για τη διάτρηση νερού
για οικιακούς σκοπούς, υπό την
προϋπόθεση ότι η περιοχή που
ποτίζεται δεν είναι μεγαλύτερη από
0,4 εκτάρια.
Ο Mike Fuller, γενικός
διευθυντής της αδειοδότησης του
νερού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων, δήλωσε ότι
η απαγόρευση των νέων γεωτρήσεων επιβλήθηκε το 2007 μετά
από έλλειψη βροχοπτώσεων επί
σειρά ετών που είχε ως αποτέλεσμα
να μην αναπληρώνονται οι
εξαντλημένοι υπόγειοι πόροι.
Ήταν επίσης μια εποχή των

αυστηρών περιορισμών νερού και
πολλοί κηπουροί αναζητούσαν
εναλλακτικές προμήθειες.
“Αυτό που βλέπαμε την ίδια
στιγμή ήταν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους να
κάνουν γεωτρήσεις για το νερό
στις αυλές τους και σε μεγάλους
κήπους,” είπε ο κ. Φούλερ.
“Παρακολουθώντας
την
κατάσταση με την πάροδο του
χρόνου είδαμε ότι αυτά τα επίπεδα
νερού έχουν αναπληρωθεί και δεν
υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχει
το μορατόριουμ”.
Ο διευθυντής του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης για Υπόγεια Υδατα καθηγητής Πίτερ Κουκ δήλωσε ότι
το μορατόριουμ ήταν σε μεγάλο
βαθμό “προληπτικό” λόγω της
πραγματοποίησης
βιαστικών
γεωτρύσεων.
Ανέφερε ότι δεν υπάρχουν πλέον
στοιχεία που να υποστηρίζουν τη
διατήρηση του μορατόριουμ και
ανέφερε ότι η ποσότητα νερού που

χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση
και την οικιακή παραγωγή είναι
πολύ μικρή.
“Τα επίπεδα των υπόγειων
υδάτων παρακολουθούνται σε μια
σειρά από γεωτρήσεις σε όλη την
Αδελαΐδα ... και θα πάνε πάνω και
κάτω λίγο με τις βροχοπτώσεις και
τις κλιματικές συνθήκες», δήλωσε
ο καθηγητής Κουκ.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο,
προειδοποίησε ότι τα υπόγεια
ύδατα “δεν είναι ανεξάντλητα”.
«Ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε τα
υπόγεια ύδατα αντί για το νερό που
βγαίνει από τη βρύση σας, δεν έχει
νόημα να ποτίζεται στη μέση μιας
θερινής ημέρας επειδή το νερό δεν
πρόκειται να πάει στον κήπο σας,»
είπε ο καθηγητής Cook.
“Θα εξατμιστεί”, είπε.
Πάντως να τονίσουμε ότι η
εμπορική χρήση των υπόγειων
υδάτων της Αδελαΐδας εξακολουθεί
να απαιτεί άδεια και δεν επηρεάζεται από την άρση του μορατόριουμ.

Επιτυχής γεώτρηση σε χωριό της
Νότιας Αυστραλίας
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Τα «κρυφά» θύματα της πανδημίας

Η πανδηµία του κορονοϊού
εξαπλώθηκε µε ανησυχητική
ταχύτητα, µολύνοντας εκατοµµύρια ανθρώπους και φέρνοντας
την οικονοµική δραστηριότητα
σχεδόν σε αδιέξοδο. […]
Καθώς οι δηµόσιοι πόροι
υγειονοµικής περίθαλψης
ανακατευθύνονται για να
σταµατήσουν τη διάδοση του
Covid-19, το τίµηµα που καλούνται να πληρώσουν οι πάσχοντες άλλων ασθενειών είναι
βαρύ. Εκατοµµύρια ασθενείς
µε χρόνιες ασθένειες και 300
εκατοµ-µύρια µε σπάνιες
παθήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο
συνεχίζουν να χρειάζονται εντατική, συστηµατική και πολυθεµατική φροντίδα και θεραπεία
κατά τη διάρκεια αυτών των
δύσκολων στιγµών, όταν και
όπου οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες
βρίσκονται υπό τεράστια πίεση
λόγω της εξαιρετικής αυτής
κατάστασης.
Σε ό,τι αφορά ειδικά τους
ασθενείς µε αιµοσφαιρινοπάθειες, για τους οποίους
ως ∆ιεθνής Οµοσπονδία
Θαλασσαιµίας διαθέτουµε
πιο αξιόπιστους αριθµούς,
πρόσφατο επιστηµονικό
άρθρο αναδεικνύει ιδιαίτερα
ανησυχητικά στοιχεία, κυρίως
για τους πάσχοντες των αναπτυσσόµενων χωρών της Ασίας
και της Μέσης Ανατολής, σχετικά
µε τις επιπτώσεις της πανδηµίας
στην υγεία, σε βασικές ιατρικές
υπηρεσίες υγείας που τους
παρέχονται και στην ποιότητα
της ζωής τους.
54% των ασθενών από τις
πα ρ α πά ν ω π ε ρ ι οχ έ ς α ν α φ έ ρ θ η κα ν σ ε µ έ τ ρ ι ε ς έ ω ς
σοβαρές ελλείψεις αίµατος, οι
οποίες δυσχεραίνουν δραµατικά
τις απαραίτητες για την επιβίωσή
τους µεταγγίσεις αίµατος, 53%
σε περιορισµένη ή και καθόλου
πρόσβαση στα φάρµακα που
απαιτούνται για τη διαχείριση
της νόσου τους και 60% σε
οικονοµικές προκλήσεις, όπως
απώλεια της εργασίας ή/και των
εισοδηµάτων τους και, ως εκ
τούτου, σοβαρές δυσκολίες στην
κάλυψη όχι µόνο των ιατρικών,
αλλά και των καθηµερινών
τους αναγκών. Αν και τα δεδο-

µένα διαφοροποιούνται συνεχώς γεωγραφικά, όχι µόνο
για τους ασθενείς µε αιµοσφαιρινοπάθειες στους οποίους
αναφέρθηκα ενδεικτικά παραπάνω, αλλά για όλους τους
πάσχοντες από χρόνιες νόσους
οι θεραπείες των οποίων καθυστερούν, διακόπτονται ή και
υ π ο β α θ µ ί ζο ν τ α ι λό γ ω τ η ς
πανδηµίας, ένας είναι ο κοινός
πα ρ ο ν ο µ α σ τ ή ς · ο α γ ώ ν α ς
αυτών των ανθρώπων για
την επιβίωσή τους έχει γίνει
πολύ πιο δύσκολος και εάν η
πανδηµία δεν αντιµετωπιστεί
έγκαιρα και αποτελεσµατικά, ο
κίνδυνος µακροχρόνιων πιέσεων
στα συστήµατα υγειονοµικής
περίθαλψης, µε απότοκο την
αδυναµία ανταπόκρισής τους
ακόµη και στις πλέον βασικές
ανάγκες των ασθενών, είναι
εξαιρετικά αισθητός.
Όλα αυτά µάλιστα συµβαίνουν σε µια σηµαντική καµπή
της ιστορίας των συστηµάτων
υγείας, ιδιαίτερα του αναπτυσσόµενου κόσµου όπου
γεννιέται και ζει πέραν του
80% των ασθενών µε αιµοσφαιρινοπάθειες, η µετατροπή
των οποίων σε συστήµατα αλληλέγγυα, ισότιµης και καθολικής
κάλυψης για τους πάσχοντες είχε
αρχίσει να προωθείται.
Οι πρωτοφανείς στιγµές
που βιώνουµε παγκοσµίως και
στην Ευρώπη παρουσιάζουν
εξαιρετικές προκλήσεις που
απαιτούν συλλογική καινοτόµο
σκέψη, συµπεριφορές αλληλεγγύης και ευέλικτες ενέργειες.
Σύµφωνα µε έναν από τους
µεγαλύτερους πολιτικούς και
πνευµατικούς ηγέτες του εικοστού αιώνα, τον Μαχάτµα
Γκάντι, «το πραγµατικό µέτρο
αξιολόγησης οποιασδήποτε
κοινωνίας µπορεί να βρεθεί
στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει τα πιο ευάλωτα µέλη
της». Τώρα είναι η ώρα να
δείξουµε την πραγµατική έκταση
της ικανότητάς µας να συνεργαστούµε.
Δρ Ανδρούλλα Ελευθερίου*
*Ιολόγος BSC, MSc, PhD,
εκτελεστική διευθύντρια
Διεθνούς Ομοσπονδίας
Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ
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Συντονισμένοι στο 5ΕΒΙ, στους 103.1μεγ. ταξιδεύετε στην Ελλάδα
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Τι σχεδίασαν στα κρυφά

Ο πρόεδρος της Αφρικανικής
χώρας Γκάνα Νάνα Ακούφο Άντα,
διάβασε στην βουλή της χώρας του,
τις οδηγίες του ιδρύματος Ροκφέλλερ
οι οποίες παρουσιάσθηκαν το 2010
και που μιλούσαν για την δημιουργία
πιο ελεγχόμενων κρατών. Οι οδηγίες
έλεγαν. Κατασκευάσθε έναν πολύ
χαμηλής θνητότητας κοροναϊό 0,2%.
Επίσης κατασκευάσθε μία πιο πολύ
θανατηφόρο ιό με θνησιμότητα 30%
σαν σχέδιο Β’, εάν ο πρώτος κοροναϊός
αποτύχει. Κατασκευάσθε τους ιούς στο
βιολογικό εργαστήριο του Winnipeg του
Καναδά και μεταφέρετέ τους στο Wuhan
της Κίνας. Κατασκευάσθε εμβόλια,
πιστοποιητικά ανοσίας, ψηφιακές
ταυτοποιήσεις και πρωτόκολλα για
να γίνει υποχρεωτική η επιβολή τους
παγκοσμίως με την βοήθεια του Γκέϊτς.
Απελευθερώστε τον πρώτο ιό στην
Γουχάν, και ρίξτε την ευθύνη σε φυσικό
αίτιο, και ιδιαίτερα στην ιχθυαγορά
της Γουχάν. Αρχικά υποτιμήστε
δημοσίως την επικινδυνότητα του ιού,
καθησυχάστε τον κόσμο λέγοντας
του ότι ο ιός είναι πολύ δύσκολο έως
αδύνατον να διαδοθεί από άνθρωπο σε
άνθρωπο, και ότι δεν κινδυνεύει κανείς.
Για όσο περισσότερο χρονικό
διάστημα μπορείτε, μην λαμβάνετε
μέτρα προστασίας, μέχρι ο ιός να
εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Όταν
θα μολυνθούν αρκετοί σε μία χώρα,
επιβάλτε
απαγόρευση
ταξιδιών,
απαγόρευση εισόδου και εξόδου από
αυτήν την χώρα, αλλά κρατήστε την
μόλυνση να συνεχίζεται μέσα σε αυτήν
την χώρα. Όταν η μόλυνση επεκταθεί
αρκετά, επιβάλετε μικρού χρονικού
διαστήματος καραντίνα=απομόνωση,
και επεκτείνετε την καραντίνα σιγάσιγά για μεγαλύτερο χρόνο. Γιγαντώστε
την θνητότητα του ιού καταμετρώντας
ως θανάτους από κοροναϊό νεκρούς
που δεν είχαν καμμία σχέση με τον
κοροναϊό, όπως ασυμπτωματικούς

που πέθαναν από οποιονδήποτε
λόγο, και επίσης θανάτους ανθρώπων
με πολλά υποκείμενα νοσήματα, που
ο θάνατός τους είχε ελάχιστη σχέση
με τον κοροναϊό, και απαγορέψτε τις
νεκροψίες, για όσον καιρό μπορείτε.
Τρομοκρατήστε τον κόσμο και
σκληρύνετε την καραντίνα, ώστε να
φοβηθεί ο κόσμος.
Οι ΗΠΑ κατηγορούν τους Κινέζους
ότι δώσανε λανθασμένα στοιχεία
θνητότητας του ιού, αλλά οι Κινέζοι
δεν έκαναν λάθος. Επειδή όμως ο ιός
κατασκευάσθηκε από το βαθύ κράτος
των ΗΠΑ του Μπιλ Γκέϊτς, του Άνθονι
Φάουτσι και των Ροκφέλλερ για την
μείωση του πληθυσμού, γιαυτό και
μπορούσαν να προβλέψουν με
σιγουριά ότι οι νεκροί στις ΗΠΑ θα
ξεπεράσουν τους 200.000. Όσο όμως
διατηρείται η καραντίνα, η οικονομία
καταστρέφεται και δημιουργούνται
κοινωνικές αντιδράσεις, διχόνοιες
και σκληρότερα μέτρα. Καταστρέψτε
το δίκτυο προμηθειών ώστε να
δημιουργηθεί έλλειψη τροφήμων, και
αποδυναμώστε το ανοσοποιητικό
σύστημα των ανθρώπων με την
κοινωνική αποστασιοποίηση, μη
επιτρέποντας να αλληλεπιδράσουν
ο ένας με τα βακτήρια του άλλου
συνανθρώπου του. Κάντε δηλ τους
ανθρώπους ευάλωτους στις ασθένειες.
Να επαναλαμβάνετε συνέχεια ότι η μόνη
λύση για να βγουν από την καραντίνα
είναι το εμβόλιο. Τερματίστε για λίγο
την καραντίνα και μόλις η κοινωνία
επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς,
περιμένετε μερικές εβδομάδες, και μετά
συνεχίστε να γιγαντώνετε τα κρούσματα
και τους θανάτους, ώστε να αρχίσετε να
τους ετοιμάζετε για την δεύτερη φάση
της καραντίνας, γύρω στον Οκτώβριο
με Νοέμβριο του 2020. Χαμηλώστε το
ανοσοποιητικό των ανθρώπων με την
χρήση της μάσκας, και όταν έρθει η ώρα
της επιβολής της δεύτερης καραντίνας,

κατηγορείστε τους διαδηλωτές για την
αύξηση των θανάτων, διότι διέδοσαν τον
ιό χωρίς προφυλάξεις, και μεγενθύντε
τον ψεύτικο αριθμό των θανάτων,
ώστε να φαίνεται πιο θανατηφόρο το
δεύτερο κύμα του κοραναϊού. Τιμωρίστε
πιο αυστηρά τους παραβάτες της
δεύτερης καραντίνας. Αυξήστε την
παρακολούθηση του κόσμου με την
βοήθεια του στρατού. Πάρτε τον έλεγχο
της τροφής, και των καυσίμων, έτσι ώστε
οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε
αυτά, μόνον αν το κρίνει η κυβέρνηση.
Μετά από έξη μήνες καραντίνας, κάντε
υποχρεωτικό τον εμβολιασμό. Όσοι δεν
κάνουν το εμβόλιο να χαρακτηρισθούν
ως δημόσιοι εχθροί. Όσοι συμφωνούν
να εμβολιασθούν θα εισέλθουν στο νέο
σύστημα, στην νέα κανονικότητα, και
όσοι αντιστέκονται, να μην μπορούν
να εργασθούν ή να ταξιδέψουν, Εάν ο
κόσμος αντισταθεί, τότε απελευθερώστε
το
δεύτερο’’-SARS-MERS-HIV’’
υβριδικό ιό, με θνησιμότητα 30% για
να προκληθεί τεράστιος τρόμος, και να
μετατραπεί η υπάκουη μειοψηφία σε
πλειοψηφία. Μετά εφαρμόστε το νέο
οικονομικό σύστημα κρυπτονομίσματος
του Μπιλ Γκέϊτς microsoft patent 060606
για να έχει κάποιος πρόσβαση στα
αγαθά για να επιβιώσει.
Όλα
αυτά
καταγράφηκαν
ηχητικά. Όμως,’’ Άλλαι μεν αι βουλαί
των ανθρώπων, άλλα δε ο θεός
κελεύει’’=Man’s will is often different
than God’s decisions, or man proposes,
God disposes.
Δημ. Θεοδωρίδης, ΑΔΕΛΑΙΔΑ

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

Οποιος δε ξέρει...

(Σ’ αυτούς που μείναν πίσω)

Τη ξενητιά όποιος δεν έχει δοκιμάσει
κι όποιος της μάνας δε στερήθηκ’ αγκαλιά
κι όποιος αυτόν που ξενιτεύτηκε ξεχάσει
κι ας τρώγαν κάποτε μαζί ψωμί κι ελιά...

Ας σταματήσει μια στιγμή κι ας δώσει βάση
σ’ αυτούς που έχτισαν στα ξένα τη φωλιά,
πόσες φουρτούνες στη ζωή έχουν περάσει
πόσο νοστάλγησαν αγάπη μια σταλιά...
Πριν τον ξεγράψει, να τον πει πως είναι ξένος
τα όσα πέρασε στα ξένα - ας σκεφτεί
πως από δυο πατρίδες είναι προδομένος
κι έχει πολύ απ’ τη ζωή του παιδευτεί...
Μάρτυρας είναι το λοιπόν και παλλικάρι
κι είναι αυτό για μερικούς - μεγάλη χάρη!
Ο Σολούπ με τη γελοιογραφία του καυτηριάζει εύγλωττα τις τρέχουσες εξελίξεις
στα Ελληνοτουρκικά
Σύμφωνα με τα στοιχεία ο πρώτος
που ανακάλυψε το τηλέφωνο ήταν
ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ από τη
Σκωτία.
Στο σ η μ ε ι ω μ α τά ρ ι ο μ έ σ α σ το
εργαστήριό του γράφει:
Ημερομηνία 10 Μαρτίου 1876
είναι η ημέρα της επιτυχίας μου με το
τηλέφωνο. Ο Μπελ ήταν καθηγητής
φωνητικής φισιολογίας στο πανεπιστήμιο
της Βοστώνης και υπεύθυνος να
εκπαιδεύει δασκάλους για κωφάλαλους
πως να μιλάνε. Ήταν και άλλοι πριν από
τον Μπελ αλλά δεν είχαν τελική επιτυχία.
Γι’αυτό ο Μπελ πήρε τους πρώτους
επαίνους ως ο πρώτος που ανακάλυψε
το τηλέφωνο.
Αφού μάθαμε ποιός ανακάλυψε
το τηλέφωνο τώρα θα δούμε και πως
επικοινωνούσαμε πριν χρόνια.
Ένας τρόπος ήταν το τηλεγράφημα.
Πηγαίναμε στο ταχυδρομείο, γράφαμε
σε μία φόρμα το μήνυμα γύρω στις 12
λέξεις πληρώναμε και ο υπάλληλος το
έστελνε.
Αν γράφαμε πιο πολλές λέξεις
πληρώναμε πιο πολλά λεφτά.
Άλλος τρόπος ήταν το γράμμα και η
αεροπορική επιστολή.
Αυτό ήταν μία λεπτή κόλλα χαρτί.
Γ ρ ά φ α μ ε , το δ ι π λώ ν α μ ε κα ι το
ταχυδρομούσαμε καθώς αυτό δεν
χρειαζόταν φάκελο.
Ως για το τηλέφωνο πριν χρόνια λίγοι
το είχαν στο σπίτι τους.
Μέχρι το 1970 σχεδόν κανένας δεν

Το τηλέφωνο και
η επικοινωνία

τηλεφωνούσε στο εξωτερικό γιατί τα
τηλεφωνήματα ήταν πολύ ακριβά. Το
τηλέφωνο το χρησιμοποιούσαμε πολύ
σπάνια και σε ώρα ανάγκης όπως για
κάποιο γρήγορο μήνυμα, γιατρό κλπ και
όχι όπως σήμερα που καθόμαστε στο
τηλέφωνο και μιλάμε με τις ώρες.
Μερικές φορές μπερδεύονταν και
οι γραμμές και τότε έπρεπε να κλείνεις
τη γραμμή και να ξαναπάρεις τον
αριθμό για να ακούς πιο καθαρά χωρίς
παρεμβάσεις άλλων ατόμων στη γραμμή
σου.
Για το εξωτερικό η σύνδεση γινόταν
διαμέσου τηλεφωνήτριας στο κέντρο
και όχι απευθείας. Η διάρκεια ήταν τρία
λεπτά. Όταν τελείωναν τα τρία λεπτά
ερχόταν στη γραμμή η τηλεφωνήτρια και
σε ρωτούσε αν ήθελες να παρατείνεις
το τηλεφώνημα για άλλα τρία λεπτά.
Πολλοί έκαναν χρέωση των εξόδων στο
άτομο που δεχόταν το τηλεφώνημα αφού
φυσικά το ρωτούσε η τηλεφωνήτρια και
το δεχόταν.
Σήμερα τι να πούμε. Υπάρχουν
πολλοί τηλεφωνικοί θάλαμοι, τηλέφωνα
με κάρτες, το κάθε σπίτι έχει και μία η
περισσότερες γραμμές αλλά έχουμε και
τα κινητά που γίνονται μέσω αυτού σε
δευτερόλεπτα, όπως π.χ.το SMS για
γραπτά μηνύματα, το email [ηλεκτρονικό

Γιάννης Εσκιτζής
Μελβούρνη
ταχυδρομείο] αποστολή φωτογραφιών,
βίντεο και πολλά άλλα.
Σήμερα σε όλες τις χώρες του
κόσμου αλλά και εδώ στην Αυστραλία ο
αριθμός στα κινητά τηλέφωνα είναι πιο
μεγάλος από τον πληθυσμό της κάθε
χώρας αφού κινητό έχουν όλα τα μέλη
της οικογένειας ως και τα μικρά παιδιά.
Μπορεί αυτή η εποχή να μοιάζει
σήμερα ότι απέχει αιώνες ολόκληρους
όμως για όσους από εμάς που
είμασταν σε αυτή την εποχή σίγουρα
θα θυμόμαστε ότι τότε το σταθερό
τηλέφωνο έπαιξε τεράστιο ρόλο στη
ζωή μας καθώς δεν ήταν τα κινητά για
να αποκτήσει ο κάθε ένας το δικό του
κινητό όπως μετά που δημιουργήθηκαν
και πάρα πολλοί διαφορετικοί τρόποι
επικοινωνίας.
Το σταθερό τηλέφωνο ήταν ο μόνος
τρόπος για να έρθουμε σε επαφή
με άλλους ανθρώπους. Δεν στέλναμε
μηνύματα δεν είχαμε ιντερνετ αλλά το
σταθερό τηλέφωνο ήταν το μόνο που
είχαμε πριν αρκετά χρόνια.
Γι’αυτό και τα αναφέρουμε όλα και τα
θυμόμαστε πως με όλες τις καινούργιες
εφευρέσεις οι επιστήμονες συνεχίζουν
να εφεύρουν και άλλα πολλά για την
καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου
όπως ο μεγάλος επιστήμονας Alexander
Graham Bell με το τηλέφωνο.
Δήμητρα Παπάζογλου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Πολιτική
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Τα
Τα υπέρ και τα κατά του προϋπολογισμού εν Οίκω...
Δημοσίως
ΜΠΑΤΖΕΤ

Την περασμένη βδομάδα
έγινε η κατάθεση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της κυβέρνησης Σκοτ
Μόρρισον. Ο θησαυροφύλακας
Josh Frydenburg είπε ότι οι
συνταξιούχοι θα είναι από τους
κερδισμένους.
Μετά τις εφάπαξ ενισχύσεις
των συνταξιούχων με 750
δολάρια τον περασμένο Απρίλιο
και Ιούλιο, ο ομοσπονδιακός
προϋπολογισμός περιλαμβάνει
δύο ακόμη εφάπαξ πληρωμές
των 250 δολαρίων, τον επόμενο
Δεκέμβριο και τον Μάρτιο του
2021.
Ωστόσο, οι συντάξεις που
θα λάβουν αυτή την εβδομάδα
οι δικαιούχοι, δεν θα είναι
αυξημένες όπως συνήθως
γίνεται κάθε Σεπτέμβριο και
κάθε Μάρτιο. Σε αυτούς τους
δυο μήνες κάθε χρόνο, συμπεριλαμβάνεται στις συντάξεις και
το ποσό από την τιμαριθμική
αναπροσαρμογή.
Ο αντιπρόεδρος της οργάνωσης “Δικαιοσύνη για τους
συνταξιούχους” της Βικτώριας,
Γιώργος Ζάγκαλης διαφώνησε
ότι το νέο μπάτζετ ευνοεί τους
συνταξιούχους και έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Ένας συνταξιούχος θα
πάρει πέντε δολάρια την εβδομάδα για τους επόμενους
έξι μόνο μήνες. Σχεδόν ένα
εκατομμύριο δικαιούχοι επιδομάτων από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας (δικαιούχοι
επιδομάτων αναπηρίας, JobSeeker, επιδόματα για τους
νέους) που παίρνουν λιγότερα
από 18,000 δολάρια το χρόνο,
δεν θα λάβουν καμία επιστροφή
φόρου.
«Η υγεία και η φροντίδα
των γερόντων αφήνονται στο
περιθώριο. Οι συνταξιούχοι
μένουν με άδεια χέρια. Είμαστε
οι μεγάλοι αδικημένοι από τον
προϋπολογισμό».
Στο μεταξύ, ο ομοσπονδιακός
προϋπολογισμός διαθέτει 240
εκατομμύρια δολάρια για την
ενίσχυση της εκπαίδευσης και
της συμμετοχής των γυναικών
στην αγορά εργασίας. Ωστόσο
υπάρχουν πολλές αντιδράσεις καθώς οι γυναίκες, αν και
έχασαν περισσότερες δουλειές κατά την διάρκεια της
πανδημίας, ανήκουν στους
λεγόμενους «χαμένους» του
προϋπολογισμού.
Η πανδημία και οι προκλήσεις που αυτή προκαλεί ανάγκασαν την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση να δεσμευτεί για μια
τεράστια αύξηση των δαπανών
κατά 540 εκατομμύρια για την

υγειονομική περίθαλψη, κατά
την κατάθεση του φετινού προϋπολογισμού.
Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί
να καταγράψει στο Σύστημα
φαρμακευτικών παροχών (PBS)
όλα τα νέα φάρμακα που συνιστώνται ως αποτελεσματικά σε
σχέση με το κόστος τους.
Η κυβέρνηση δεσμεύει
επίσης χρήματα ύψους 2 δισ.
για την ανάπτυξη εμβολίου για
τον κορονοϊό και χρήματα για το
πρόγραμμα εμβολιασμού των
πολιτών εάν και εφόσον ένα
τέτοιο εμβόλιο καταστεί δυνατό.
Παράλληλα η κυβέρνηση
δεσμεύει 1 δισ. για το πρόγραμμα παροχών του Medicare όπως
π.χ. για την τηλεθεραπεία.
Ένα νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων για να βοηθήσει του
νέους στην εξεύρεση εργασίας
ανακοίνωσε επίσης η Αυστραλιανή κυβέρνηση στο πλαίσιο
του προϋπολογισμού.
Από το νέο πρόγραμμα
ύψους 4 δις, η κυβέρνηση ελπί-

ζει πως θα οφεληθούν περίπου
450,000 νεαροί Αυστραλοί.
Μέσα από αυτό το
π ρ ό γ ρ α μ μ α , το J o b M a k e r
θα παρέχει επιδοτήσεις σε
επιχειρήσεις για να προσλάβουν
άτομα μεταξύ 16 και 35 ετών.
Το ποσό που θα λαμβάνει η
επιχείρηση για τους νέους υπαλλήλους εξαρτάται από την ηλικία τους. Για κάθε εργαζόμενο
από 16 έως 29, οι εργοδότες
θα λαμβάνουν 200 δολάρια
την εβδομάδα, ενώ για κάθε
εργαζόμενο 30 με 35 ετών, θα
λαμβάνουν 100 δολάρια την
εβδομάδα.
Ο αρχηγός του Εργατικου
Κόμματος, Anthony Albanese
άσκησε κριτική τονίζοντας
ότι η κυβέρνηση Morrison δεν
α ξ ι οπο ι ε ί τ η ν υ πο σ τ ή ρ ι ξ η
που μπορεί να δώσουν
στην οικονομία οι περεταίρω
επενδύσεις σε προγράμματα
κοινωνικής στέγασης.
«Ορισμένες κατοικίες δεν
είναι κατάλληλες για να μείνουν

ά ν θ ρ ωπο ι κα ι χ ρ ε ι ά ζο ν τα ι
επισκευές» σημείωσε ο ίδιος.
Το Εργατικό Κόμμα είπε πως
σε περίπτωση που επικρατήσει
στις επόμενες εκλογές θα
διαθέσει 500 εκατομμυρια για να
επισκευάσει και να διατηρήσει
περίπου 100,000 κατοικίες
δημόσιας στέγασης, οι οποίες
χρειάζεται να αναβαθμιστούν.
Ο ομοσπονδιακός υπουργός
στέγασης, Michael Sukkar,
λέει πως η κυβέρνηση παρέχει
υποστήριξη στον συγκεκριμένο
τομέα καθώς και υποστήριξη σε
ενοικιαστές.
Σύμφωνα με πληροφορίες
που επικαλείται η εφημερίδα The
Australian αποψινή ομίλια του
κ. Albanese θα περιλαμβάνει
επίσης μια ανακοίνωση για
την φροντίδα παιδιών, ενώ
υπάροχουν και αναφορές ότι
θα εστιάσει και στο τι παρέχει ο
φετινός προυπολογισμός για τα
ζητήματα των γυναικών αλλά και
για τους μεγαλύτερους σε ηλικία
Αυστραλούς.

Η ΑMΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ

H ΕΕ να δράσει τώρα, αύριο θα είναι αργά!!

«Εδώ και δύο χρόνια η
Τουρκία συνεχίζει την παράνομη
δραστηριότητά της στην
κυπριακή ΑΟΖ. Εδώ και δύο
χρόνια, δυστυχώς, γινόμαστε
μάρτυρες ενός κακόγουστου
θεάτρου. Για να σας πω την
αλήθεια, βέβαια, δεν περιμέναμε
ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
θα επέβαλλε κυρώσεις στην
Τουρκία. Και είμαι σίγουρος
πως ούτε τον Δεκέμβρη θα
τις επιβάλει για τους λόγους
που όλοι γνωρίζουμε πολύ
καλά. Βέβαια, οι κυρώσεις δεν
είναι αυτοσκοπός, κ. Μισέλ.
Να δοθεί στην Τουρκία θετική
πολιτική ατζέντα. Όμως, η
Τουρκία θα πρέπει πρώτα να
αλλάξει ρότα. Να σταματήσει
να παραβιάζει τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Να προσέλθει
στις διαπραγματεύσεις με
θετική διάθεση για λύση του
Κυπριακού, στη βάση της
ΔΔΟ. Να πάψει να απειλεί και
να μεθοδεύει τον παράνομο
εποικισμό της Αμμοχώστου.
Διότι έφυγε το Γιαβούζ από
τις κυπριακές θάλασσες και
αυτό είναι καλό. Όμως, η πόλη
φάντασμα για 46 χρόνια, η πόλη
της Αμμοχώστου, απειλείται ξανά
και κινδυνεύει.»
Αυτά υπογράμμισε, εμφαντικά, ο Ευρωβουλευτής του

ΑΚΕΛ, Γ. Γεωργίου, ενώπιον
της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, στην παρουσία και
των κ.κ. Μισέλ και Σασόλι.
Θέμα της συζήτησης ήταν τα
αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου 1-2 Οκτωβρίου.
Σχετικά με την Αμμόχωστο,
ο κος Γεωργίου υπενθύμισε
στον κ. Σασόλι πως 450 χρόνια
μετά από την πολιορκία της
Αμμοχώστου για ένα χρόνο και
την κατάληψή της από τον Λαλά
Μουσταφά, παρά την ηρωική
αντίσταση ενός βενετσάνου,
του Μαρκαντώνιου Βραγαδίνου,
απειλείται ξανά με παράνομο
εποι κι σ μ ό . Ό πως ανέφ ερε
χαρακτηριστικά, δεν πρέπει
να επαναληφθεί η ιστορία. Η
Αμμόχωστος είναι ευρωπαϊκή
υπόθεση και η ΕΕ πρέπει να
δράσει αμέσως για να αποτρέψει
αυτό το ενδεχόμενο. Ο κος
Γεωργίου υπογράμμισε πως εάν
εποικιστεί η Αμμόχωστος, αυτό
θα είναι η ταφόπλακα για τη λύση
του Κυπριακού. Συμπλήρωσε,
μάλιστα, πως, εάν το Κυπριακό
δεν λυθεί, οι εντάσεις στη Μεσόγειο θα συνεχιστούν και κανένας
διάλογος δεν θα ευοδωθεί. Γι’
αυτό, τόνισε, η Ευρώπη πρέπει
να δράσει τώρα. Κυριολεκτικά
τώρα, γιατί αύριο θα είναι αργά!
Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις των Ευρωβουλευτών, ο

Ευρωβουλευτής Γ. Γεωργίου
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, κ. Σ. Μισέλ, επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη
της ΕΕ στην Κύπρο και
υποστήριξε πως δεν αρκεί που
έφυγε το Γιαβούζ, γι’ αυτό θα
επαγρυπνούν. Τόνισε, επίσης,
πως στηρίζει τη διαδικασία των
Ηνωμένων Εθνών και ευελπιστεί
πως θα υπάρξει δυνατότητα
να επαναρχίσει ο διάλογος, για
να συζητηθούν διάφορα ζητήματα, ώστε να υπάρξει πρόοδος π.χ. στο πώς θα μοιραστούν τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες. Βέβαια, το θέμα
των υδρογονανθράκων, στο
οποίο αναφέρθηκε ο κος Μισέλ
είναι, ήδη, λυμένο βάσει των
συγκλίσεων Χριστόφια-Ταλάτ
καθώς και των συνακόλουθων
ενεργειών ως μέρος του
κεκτημένου των συνομιλιών.

Αδελαΐδα: Διάκριση σε βάρος ηλικιωμένων ασθενών;

Υπεύθυνοι
οργανισμών
που
εκπροσωπούν τους ηλικιωμένους έχουν
κατηγορήσει το τμήμα υγείας της Νότιας
Αυστραλίας ότι κάνουν διακρίσεις σε πολίτες
με κριτήριο την ηλικία τους.
Αφορμή γι’ αυτές τις καταγγελίες αποτέλεσε
η διαρροή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα
οποία διαφάνηκε ότι οι χειρουργοί έχουν
ενθαρρυνθεί «να λένε όχι» στις παραπομπές
των παθολόγων γιατρών για ηλικιωμένους ή
άτομα με βεβαρυμένη υγεία.
Ένας ανώτερος διευθυντής του
προγράμματος υγείας ΝΑ έστειλε email
στους χειρουργούς πριν λίγες ημέρες
λέγοντας ότι οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να
“κάνουν πιο αυστηρές τις διαδικασίες για τα
άτομα που παραπέμπονται για χειρουργικές
επεμβάσεις».
Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που διέρρευσε, προέτρεπε τους χειρουργούς
να πουν “όχι” στους παθολόγους ιατρούς
που παραπέμπουν ασθενείς που είναι
ηλικιωμένοι ή έχουν (πολλαπλά προβλήματα
υγείας).
“Αναμένουμε επίσης ότι, όταν το άτομο
είναι μεγάλης ηλικίας ή έχει πολλές ασθένειες,
μπορείτε να προτείνετε στον παθολόγο τους
ότι η χειρουργική επέμβαση δεν είναι προς
το συμφέρον τους”, ανέφερε το μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
“Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τις
συμβουλευτικες ικανότητες που έχετε και να

αρχίσετε να λέτε «όχι», όταν δεν είναι λογικό
να παρέχουμε υψηλής οικονομικής αξίας
φροντίδα.”
Η γενική διευθύντρια του Συμβουλίου για
τη Γήρανση Τζέιν Μουσάρντ δήλωσε ότι η
αλληλογραφία έδειξε “ξεκάθαρα μια διάκριση
με κριτήριο την ηλικία” εντός του συστήματος
υγείας.
“Ακούμε ότι, το σημαντικότερο, είναι οι
γιατροί να εξετάζουν όλα τα κριτήρια υγείας
των ανθρώπων,” είπε.
“Αλλά η ηλικία δεν πρέπει να γίνεται
παράγοντας διάκρισης για την υγεία - η
ηλικία είναι ένας αριθμός”, είπε.
Ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης
της ΝΑ για την υγεία Κρις Πίκτον είπε ότι
μόνο οι γιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν
κλινικές αποφάσεις και όχι η διοίκηση του
νοσοκομείου.
“Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο
σκάνδαλο και όλοι οι Νοτιοαυστραλοί θα
σοκαριστούν” είπε.
Η Καθηγήτρια Jane Andrews, η ιατρικός
επικεφαλής για τις χειρουργικές επεμβάσεις
στο Κεντρικό Δίκτυο Υγείας της Αδελαΐδας,
η οποία είναι υπεύθυνη των Νοσοκομείων
Αδελαΐδας
και
Κουήν
Ελίζαμπεθ,
υπερασπίστηκε τα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που αποστέλλονται στους
χειρουργούς.
Είπε ότι το πλαίσιο του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και της διαδικασίας είναι

απολύτως αυτό που κάνουμε ήδη σε πολλές
μονάδες και που είναι συνειδητές αποφάσεις
διαλογής,” είπε.
“Νομίζω ότι μπορεί να φαίνεται απειλητικό,
όταν στην πραγματικότητα δεν απειλεί
καθόλου”, είπε
“Δεν υπάρχει καμία ακατάλληλη
παρέμβαση από μέρους του διοικητικού
προσωπικού να λένε στους χειρούργους
ποιόν θα πρέπει να δουν και σε ποιο
χρονικό πλαίσιο,” είπε η επικεφαλής ιατρός
για τις χειρουργικές επεμβάσεις στα δυο
νοσοκομεία.
“Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που
διέρρευσαν τα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου θα μπορούσαν να το είχαν
κάνει αυτό με πολύ πιο επικοδομητικό
τρόπο”, είπε.
Με τα λεγόμενα όμως της κας καθηγήτριας,
εμείς κρίνουμε ότι της κακοφάνηκε που
κάποιο ευσυνείδητο μέλος της διοικησης
του νοσοκομείου τα έβγαλε στη φόρα. Διότι
όταν βγάζεις την αλήθεια στα φόρα, αυτό
είναι όντως μια επικοδομητική κίνηση και δεν
πρέπει να κατακρίνεται αυτός που λέει την
αλήθεια.
Φανταστείτε τώρα, να σας στέλνει
ο γιατρός σας για κάποια χειρουργική
επέμβαση στο νοσοκομείο κι αυτοί εκεί
πέρα να σας λένε ότι για το καλό σας, δεν
χρειάζεστε επέμβαση, πηγαίνετε σπίτι, να
πεθάνετε με την ησυχία σας!

Η

απόφαση του Τριμελούς Εφετείου
Αθηνών την περασμένη βδομάδα, με την
οποία η Χρυσή Αυγή κρίθηκε εγκληματική
οργάνωση σήμανε τη δικαίωση των θυμάτων
και των οικογενειών τους επισφραγίζοντας έναν
μακρόχρονο δικαστικό αγώνα. Το δικαστήριο
επιβεβαίωσε ταυτόχρονα αυτό που πολλοί
κατάγγελλαν εδώ και καιρό: ότι η Χρυσή Αυγή ήταν
μια εγκληματική οργάνωση που παρουσιαζόταν
ως πολιτικό κόμμα για να πλήξει τη δημοκρατία.
Επιβεβαίωσε το μισαλλόδοξο και απάνθρωπο της
ναζιστικής ιδεολογίας.
ια μεγάλη μέρα λοιπόν για τη δημοκρατία. Ο αγώνας όμως δεν τελειώνει.
Η ακροδεξιά ιδεολογία και η απειλή της
δεν εξαλείφθηκαν με την εκλογική εξαφάνιση και τη
δικαστική καταδίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης
στην Ελλάδα.
ύριο θα παρουσιαστεί μια άλλη «Χρυσή
Αυγή» με «σύγχρονο» προσωπείο.
Που θα συνεχίσει να ψαρεύει στα θολά
νερά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Που θα
υπόσχεται σταθερότητα, νόμο και τάξη. Που θα
εμφανίζεται ως δύναμη «αντίστασης» κατά της
αυστηρής λιτότητας, των οξυνόμενων ανισοτήτων,
του συστήματος. Που θα εκμεταλλεύεται τις
ανησυχίες ή και την οργή των πολιτών.
αι οφείλουμε να επαγρυπνούμε. Όταν
ζω ν τα ν ε ύ ο υ ν τα φ α ν τά σ μ α τα το υ
παρελθόντος, η δημοκρατία πρέπει να
είναι έτοιμη να υπερασπιστεί αποφασιστικά την
κυριαρχία της.
φείλουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον
αγώνα μέχρι να συντριβεί οριστικά το
φίδι των νεοναζιστικών και φασιστικών
ιδεών και πρακτικών. Να καταπολεμήσουμε τις
εκδηλώσεις αυταρχισμού, τις αντιδημοκρατικές
πρακτικές, κάθε μισαλλόδοξη εκδήλωση βίας και
επιθετικότητας. Να ξεριζώσουμε από την κοινωνία
μας τον εθνικισμό, τις διακρίσεις, το ρατσισμό και
την ακροδεξιά ρητορική. Να διευρύνουμε τους
κοινωνικούς φραγμούς και το μέτωπο κατά του
νεοναζισμού και του φασισμού, όποιο προσωπείο
και αν φορούν.
αυτόχρονα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε
πως ο φασισμός και οι τραμπούκοι που
τον εκπροσωπούν δεν παρουσιάστηκαν
χθες, δεν τους δημιούργησε η οικονομική κρίση και
τα πολλά αδιέξοδα. Τους τρέφει εδώ και δεκαετίες
η ρητορική του μίσους και του φανατισμού. Και θα
παραμείνουν στην πολιτική σκηνή και στη ζωή μας
όσο η δική μας άγνοια και η δική μας αδιαφορία
τούς το επιτρέπουν.
αι καλά κάνουμε να υπενθυμίζουμε
συνεχώς πως το φίδι δεν το τρέφουν μόνο
ακραίες, δήθεν πατριωτικές οργανώσεις.
Σοβαρό ρόλο στον εκφασισμό μιας κοινωνίας
διαδραματίζουν και εκείνοι που συμβάλλουν στην
κανονικοποίηση του ρατσιστικού και ακροδεξιού
λόγου. Οι πολιτικές δυνάμεις που κάνουν τα
γλυκά μάτια στους φασίστες, είτε γιατί νιώθουν μια
ιδεολογική συγγένεια είτε γιατί βλέπουν σε αυτούς
μια εν δυνάμει εκλογική πελατεία. Τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης που διοχετεύουν τον δηλητηριώδη
λόγο τους εξυπηρετώντας ευκαιριακές επιδιώξεις.
Ιστορία διδάσκει ότι αν σήμερα οι
φασίστες χτυπούν ξένους, ομοφυλόφιλους, αριστερούς δεν είναι μακριά η
μέρα που θα επιτεθούν σε όποιον τολμήσει να
σταθεί απέναντί τους. Οι εχθροί της δημοκρατίας
στάζουν αίμα και όποιος τους στηρίζει έχει
τεράστια ευθύνη.
,τι είχαν και δεν είχαν επιστράτευσαν
οι ναζιστές κατάδικοι προκειμένου να
«πείσουν» το δικαστήριο για την
...αγνότητα της ψυχής τους και να αποσπάσουν
αποφάσεις για αναστολή των ποινών. Αλλος
«έσκασε» στο δικαστήριο με τον υπέργηρο και
σχεδόν τυφλό πατέρα του, τον οποίο επικαλέστηκε
για να μην πάει φυλακή και τον αφήσει μόνο.
Σημειωτέον, ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε
στην αίθουσα τα 5,5 τελευταία χρόνια που
γίνεται η δίκη. Αλλος ζήτησε επιείκεια, μέσω μιας
φίλης του, η οποία κατέθεσε ότι είναι «καλός
οικογενειάρχης» και ότι «έχει γράψει και τραγούδι
κατά της βίας και του μπούλινγκ». Μιλάμε βέβαια
για τον πυρηνάρχη της Νίκαιας, που είχε άμεση
εμπλοκή στη δολοφονία Φύσσα!
λλος χρυσαυγίτης, που καταδικάστηκε για
τη δολοφονία του Λουκμάν, ισχυρίστηκε
μέσω του συνηγόρου του ότι το ξεκοίλιασμα του Πακιστανού μετανάστη ήταν μια
...περιπέτεια στην οποία έμπλεξε ο κατά τ’ άλλα
«φιλήσυχος» ναζί.
έλος, ο δικηγόρος του πυρηνάρχη του
Περάματος υποστήριξε ότι ο πελάτης του
«έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία
άλλα δύο παιδιά. Είναι μία συνεισφορά στην
κοινωνία. Εάν πράγματι μπει στη φυλακή, θα
μεγαλώσουν τέσσερα παιδιά πολύ προβληματικά
για την κοινωνία».
ιλάμε για γελοιότητες, που αγγίζουν
όμως τα όρια της πρόκλησης, αν σκεφτεί
κανείς τα εγκλήματα που έχουν κάνει.
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

ε δυο μήνες καθυστέρηση εφέτος
γύρισαν στην παλιά
τους φωλιά στις κολώνες της
βεράντας του σπιτιού μου, δυο
ζευγάρια χελιδόνια. Χαριτωμένα
πουλιά. Ομορφα και άκακα.
Μάλλον έφεραν το μήνυμα ότι
καλοκαίρι μύρισε. Διότι και η
φετεινή Ανοιξη ίσα που πήγε να
μας γλυκάνει λιγάκι τόστρωσε το
χιόνι στην κορυφή του βουνου
Λόφτυ. Για λίγες μέρες βέβαια,
αλλά το κρύο μας ανάγκασε να
ρίξουμε τη δεύτερη κουβέρτα.
Δεν γινόταν αλοιώς. Και η μάνα
φύση άρχισε να μας κάνει τα
δικά της παιχνίδια σαν εκείνα
που κάνουν και οι πολιτικοί. Η
κλιματική αλλαγή βλέπετε δεν
είναι κενό γράμμα. Κι όποιος
καεί στον τραχανά φυσάει και το
γιαούρτι λέει ένα λαϊκό γνωμικό.
έρυσι για παράδειγμα
στις καταστροφικές
πυρκαγιές που
είδαν τα μάτια μας σόκαραν
τον πληθυσμό της Πέμπτης
Ηπείρου. Η Αυστραλία έχασε
200 κατοικίες σε νυκοκυριά
της υπαίθρου, 280 χιλιάδες
εκτάρια γης αποτεφρώθηκαν.
Μαζί και μεγάλα και μικρά ζώα
όπως βοωειδή και πρόβατα. Οι
περιοχές Σύδνεϋ, Πορτ Λίνκολν,
τα Χιλλς και το Κανγκαρου
Αϊλαντ έχουν πληρώσει βαρύ
τίμημα από τις καταστροφικές
πυρκαγιές.
ώρα που μπαίνουμε
στην τροχιά του
καλοκαιριού και
αναμένονται οι ζεστές ημέρες
να θυμόμαστε τα λάθη και
τυχόν ατέλειες και να παίρνουμε
προληπτικά μέτρα. Να μην
ξεχνάμε ότι από μικρή σπίθα
γίνεται η μεγάλη πυρκαγιά.
Οικόπεδα, κήποι, φάρμες και
ξερόχορτα αποτελούν τον μέγα
κίνδυνο όταν δεν προληφθεί.
Οπως διαβάζουμε ο υπουργός
περιβάλλοντος Ντέηβιντ Σπήερς
θα διαθέσει 37 εκατομμυρια για
την πρόληψη των πυρκαγιών.
Οι επιτροπές εθελοντών άμεσης
ανάγκης που είχαν δημιουργηθεί
από προηγούμενες κυβερνήσεις
και διαλύθηκαν ως περιττό
έξοδο, τώρα ξανασυντάσσονται.
Στερνή μου γνώση να σε είχα
πρώτα...
παράδεκτη έξωση
υπουργού υγείας
από την πολιτειακή
κυβέρνηση της Βικτώριας
με αφορμή την εξάπλωση
του κορονοϊού στην πόλη της
Μελβούρνης. Η Ελληνικής
καταγωγής κυρία Τζένη
Μικάκου - υπουργός υγείας παραιτήθηκε μη αντέχοντας
την αναφορά που έκανε ο
Πρέμιερ της Βικτώριας κ.
Ντάνιελ Αντριους σε ότι αφορά
την καραντίνα στην πολιτεία
αυτή και την πρόσληψη
ιδιωτικής φρουράς ασφαλείας
σε ξενοδοχείο της πόλης
για την φύλαξη ατόμων που
θεωρούνταν πιθανοί φορείς του
ιού. Η κα. Μικάκου παραιτήθηκε
και διαχώρισε τη θέση της από
την κυβέρνηση Αντριους. Στην
παραίτηση της διερωτάται ποιός
πήρε την απόφαση ιδιωτικής
ασφάλειας και την πρόσληψη
ιδιωτικού προσωπικού και ποιός
υπέγραψε το πρωτόκολλο
τη στιγμή που η ίδια δεν
γνώριζε τίποτα. Παραιτούμαι
είπε από μια τέτοια πλεκτάνη
και αναμένω την έκθεση της
αρμόδιας ερευνητικής επιτροπής να βάλει τα πράγματα στη
θέση τους. Στο μεταξύ, ζητάει
συγνώμη είπε από τους πολίτες
της Βικτώριας που βρέθηκαν
σ ε μ ι α τ έ το ι α κα τά σ τα σ η
επικινδυνότητας και ανωμαλίας.
Η υπόθεση ερευνάται και θα
απασχολήσει την δικαιοσύνη.
αι να θέλαμε να παρακάμψουμε την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην ανατολική Μεσόγειο, δεν γίνεται. Δεν το μπορούμε γιατί είναι ένα θέμα που
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καίει. Στην προηγούμενη έκδοση
μας ασχοληθήκαμε με αυτό το
ζήτημα και είπαμε αρκετά. Τώρα
και να θέλαμε ν’ αγιάσουμε,
για να μη λέμε τα ίδια, δεν μας
αφήνουν οι διαβόλοι.
επεκτατικότητα και οι
αιφνιδιαστικοί σχεδιασμοί του Ερντογάν και του επιτελείου του
τ ε λ ε ι ω μ ό δ ε ν έ χο υ ν . Στα
καλάθια δεν χωράνε, στα
κοφίνια περισσεύουν. Τώρα
απαιτεί, η Ελλάδα να αποσύρει
όλα τα στρατεύματά της από
τα Ελληνικά νησιά, τη στιγμή
που η Τουρκία επανδρώνει με
περισσότερο στρατό τα παράλια
της Τουρκίας που συνορεύουν
με την Ελλάδα. Ανατολού
κατσαμάκ κι αυτό με μπόλικο
πετιμέζι. Οχι, δεν το τρώμε!
Ευτυχώς που η μικρή μας
Κύπρος έβαλε σε πολύ σωστές
θέσεις την υποκρισία και την
επεκτατικοτητα της Τουρκίας και
στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ και στον
ΟΗΕ.
οιά χώρα έχει ξένα
στρατεύματα κατοχής
στην Κύπρο από το
1974; Στη Συρία, στη Λιβυή και
ανακατεύεται στις εσωτερικές
υποθέσεις του Ιράκ και πιο
πρόσφατα του Αζερμπαϊζάν; Για
να δούμε πως θα ανταποκριθεί
τώρα η παχυδερμία των
Αμερικανών και του ΝΑΤΟ,
Ενωμένης Ευρώπης και ΟΗΕ...
Τόσα χρόνια τα ακούνε αυτά.
Αλλά από το ένα αυτί μπαίνουν
και απ’ το άλλο βγαίνουν. Στο
θέμα όμως της Λευκορωσίας,
όλοι αυτοί υπερχείλησαν από...
ευαισθησία. Εύγε Κύπρος!
Νησί μικρό, νησί πικρό, νησι
τυραγνισμένο. Κάνω τον πόνο
σου να πω και προσκυνώ
και μένω... Πόσο δίκιο είχε ο
ποιητής και πόση υποκρισία οι
σύμμαχοι.
ολύ διδακτική η τραμπολίνα του Ντόναλντ Τραμπ στην
ιστορική και πολιτική διαδρομή
της. Τι να πει κανείς και τι να
αφήσει. Από το τείχος του
Μεξικού, τους μετανάστες,
τους μουσουλμάνους, τους
βορειοκορεάτες και τράβα
κορδόνι. “Τέτοιο άνθος τοιαύτης
πεταλώσεως, δεν ευρέθη από
την εποχή της αλώσεως”.,όπως
έλεγε ο Μποστ... Είναι αυτός ο
άνθρωπος ένας χαρακτήρας...
Που την έφτασε την Αμερική
με την διακυβέρνησή του;
Να περνούν οι αστυνομικοί
με το ποδήλατο τους από
τους δημόσιους δρόμους των
πόλεων και να πατούν οι ρόδες
των ποδηλάτων τα κεφάλια των
πεσμένων αφροαμερικανών
και να μην ιδρώνει καν το
αυτί τους. Να βγάζουν τα
πιστόλια από τη θήκη και να
τα αδειάζουν πάνω στα κορμιά
των αφροαμερικανών. Οχι
έλεος, ίχνος ανθρωπιάς δεν
μένει... Ο Τραμπ έχει καταφέρει
να συσπειρώσει όλα εκείνα
τα ρατσιστικά στοιχεία μιας
Αμερικής άλλων εποχών.
γινε η δίκη της Χρυσής
Αυγής για την υπόθεση
της δολοφονίας
εν ψυχρώ του Παύλου
Φ ύ σ σ α πο υ μ ι α μ α χα ι ρ ι ά
ύπουλη στην κοιλιακή χώρα
άφησε νεκρό ένα παληκάρι
στον ανθό της ηλικίας του.
Το δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο α π έ δ ω σ ε
δικαιοσύνη στην οικογένεια
γ ι α τ ο χα μ ό τ ο υ α θ ώ ο υ
παιδιού αλλά και για τους
Αιγύπτιους αλιεργάτες και τους
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Για
την ιστορια η στήλη σημειώνει
τον χαρακτηρισμό της Χρυσής
Αυγής από το δικαστήριο
ως εγκληματική οργάνωση
ναζιστικού τύπου. Αναμένεται
τώρα η σύλλυψη των εγκληματιών στελεχών της και το
κλεισιμο τους στη φυλακή για να
εκτίσουν τις ποινές τους...
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Από τις Σέβρες στη Λωζάνη
Επιμέλεια: Μιχάλης Μιχαήλ

Παρά τα οφέλη που είχε η Ελλάδα από
τη συνθήκη των Σεβρών, αυτή στοίχισε
στον Βενιζέλο, ο οποίος κατηγορήθηκε
ως προδότης και έφυγε εξόριστος. Αξίζει
να σημειωθεί πως δύο μόλις ημέρες
μετά την υπογραφή της Συνθήκης των
Σεβρών, κι ενώ ο Βενιζέλος ετοιμαζόταν
για αναχώρηση στην Ελλάδα από τον
σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού,
δέχθηκε δολοφονική επίθεση από δύο
απότακτους αξιωματικούς του ελληνικού
στρατού. H απόπειρα απέτυχε και ο
Βενιζέλος γλίτωσε με ελαφρά τραύματα.
Ο Βενιζέλος έχασε την εξουσία στις
εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 και
δεν εξελέγη ούτε βουλευτής. Ένα μήνα
πριν τις εκλογές είχε πεθάνει ο Βασιλιάς
Αλέξανδρος και στη θέση του βρέθηκε ο
Κωνσταντίνος, ο οποίος επέστρεψε στην
Ελλάδα, ενώ η αντιβενιζελική παράταξη
ανήλθε στην εξουσία. Έτσι ο Βενιζέλος
εγκατέλειψε την πολιτική σκηνή και έφυγε
αυτοεξόριστος στο εξωτερικό.

Η επικράτηση του Κεμάλ Ατατούρκ

Στην ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η
κατάσταση άλλαξε άρδην με την ήττα
του σουλτάνου από τα στρατεύματα
του Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ). Η
χώρα ήταν διαλυμένη από τον πόλεμο,
ταπεινωμένη από την ήττα, με το κράτος
παράλυτο και με τον ελληνικό στρατό
να κατέχει ζωτικό χώρο στη Μικρά Ασία
και να επεκτείνει διαρκώς την παρουσία
του προς Ανατολάς. Η αυτοκρατορία
βρισκόταν στο κατώφλι της πλήρους
διάλυσης. Ο Κεμάλ κήρυξε επανάσταση,
σχημάτισε προσωρινή κυβέρνηση
(αργότερα κατάργησε το σουλτανάτο και
ανακήρυξε την Τουρκική Δημοκρατία)
και καταπιάστηκε αμέσως με την
ανασυγκρότηση του τουρκικού στρατού
θέτοντας ως πρώτιστο καθήκον του την
εκδίωξη των Ελλήνων. Η προσπάθειά του
υποβοηθήθηκε από την κυβέρνηση της
Αθήνας, η οποία θεώρησε ότι μπορούσε
να εκμεταλλευθεί την κατάσταση και να
καταλάβει εδάφη της αυτοκρατορίας
φτάνοντας μέχρι και την Άγκυρα. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση
των ελληνικών στρατευμάτων από τα
κέντρα ανεφοδιασμού τους ως την πλήρη
εξάντληση των εφοδίων τους αλλά και
των φυσικών τους δυνάμεων. Η ευκαιρία
που περίμενε ο Μουσταφά Κεμάλ δόθηκε
από τους ίδιους τους Έλληνες. Αφού
ουσιαστικά αυτοεγκλωβίστηκαν και αποξενώθηκαν τα ελληνικά στρατεύματα, ο
Κεμάλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, τρέποντας τις ελληνικές δυνάμεις σε άτακτη
φυγή. Τα ελληνικά στρατεύματα έφτασαν
καταδιωκόμενα μέχρι τη Σμύρνη. Ακολούθησε η Μικρασιατική Καταστροφή του
1922 με την πλήρη νίκη των στρατευμάτων του Κεμάλ Ατατούρκ επί των Ελλήνων, που τον υποβοήθησε να εφαρμόσει
και τα σχέδιά του για εκδίωξη του ελληνικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία.

Η επαναδιαπραγμάτευση και η
επιστροφή του Βενιζέλου

Μετά τις εξελίξεις αυτές και την κατά
κράτος νίκη του Κεμάλ Ατατούρκ, η νέα
τουρκική κυβέρνηση, εκπροσωπώντας
πλέον μια καινούργια Τουρκία, δηλώνει
ότι δεν αναγνωρίζει τη συνθήκη κι ότι
απαιτεί επαναδιαπραγμάτευση της
Συνθήκης των Σεβρών. Οι Σύμμαχοι
δεν μπορούσαν να αρνηθούν. Το ίδιο
και η Ελλάδα, η οποία πλέον τελούσε
υπό καθεστώς δικτατορίας των Νικόλαου
Πλαστήρα και Στυλιανού Γονατά που
επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1922.
Οι δικτάτορες, αναγνωρίζοντας την
ανικανότητά τους να διαπραγματευτούν,

Υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών από τον Ελευθέριο Βενιζέλο
κάλεσαν τον εξόριστο Ελευθέριο Βενιζέλο
να αναλάβει το βαρύ καθήκον να την
εκπροσωπήσει. Έτσι επικεφαλής της
ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο
Ελευθέριος Βενιζέλος και της τουρκικής
ο πιο στενός συνεργάτης του Κεμάλ,
Ισμέτ Πασάς, που στη συνέχεια πήρε το
επίθετο Ινονού και έγινε Πρωθυπουργός
και μετά Πρόεδρος της Τουρκίας. Ο
Βενιζέλος είχε να αντιμετωπίσει μεγάλες
δυσκολίες και νέα δεδομένα και την
ανατροπή των όσων κατάφερε με τη
Συνθήκη των Σεβρών, ανατροπή για την
οποία δεν ήταν υπεύθυνος ο ίδιος.

Αλλαγή στάσης των συμμάχων

Οι σχέσεις των Συμμάχων μεταξύ
τους είχαν αλλάξει δραματικά, όπως και η
στάση τους έναντι της Ελλάδας. Αγγλία και
Γαλλία δεν είχαν πλέον και τις καλύτερες
των σχέσεων μεταξύ τους, η Ιταλία
ήταν πλέον ένα φασιστικό κράτος, αλλά
πάνω απ’ όλα η Τουρκία προσερχόταν
στις διαπραγματεύσεις με τον αέρα του
νικητή. Όλα αυτά δεν δημιουργούσαν τις
καλύτερες συνθήκες για τον Βενιζέλο,
ο οποίος ωστόσο κατάφερε να φέρει
αποτέλεσμα.

Οι πρόνοιες της Συνθήκης για
Ελλάδα και Τουρκία

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ξεκίνησε
στις 20 Οκτωβρίου 1922 η διάσκεψη
της Λωζάνης. Κατά τη διάρκεια των
εργασιών της υπήρξαν αρκετές έντονες
διαμάχες μεταξύ των Συμμάχων, γεγονός
που οδήγησε σε διακοπή της συνόδου
στις 4 Φεβρουαρίου 1923. Μετά από
έντονο παρασκήνιο έγινε κατορθωτό να
ξεκινήσει ξανά στις 23 Απριλίου και να
υπογραφή η συμφωνία στις 24 Ιουλίου
μετά από 7,5 μήνες διαβουλεύσεων.
Από τις συνθήκες η Τουρκία ανέκτησε
την Ανατολική Θράκη, την Ίμβρο και
Τένεδο, μια λωρίδα γης κατά μήκος
των συνόρων με τη Συρία, την περιοχή
της Σμύρνης και της Διεθνοποιημένης
Ζώνης των Στενών, η οποία όμως θα
έμενε αποστρατιωτικοποιημένη και
αντικείμενο νέας διεθνούς διάσκεψης.
Παραχώρησε τα Δωδεκάνησα στην
Ιταλία, όπως προέβλεπε και η συνθήκη
των Σεβρών, αλλά χωρίς πρόβλεψη για
δυνατότητα αυτοδιάθεσης. Ανέκτησε
πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα σε όλη της
την επικράτεια και απέκτησε δικαιώματα
στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη
την επικράτειά της εκτός της ζώνης των
στενών. Ένα σημείο διαφωνίας ήταν η
καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων
από την Ελλάδα, κάτι για το οποίο η
τελευταία δήλωνε αδυναμία. Τελικά
η Τουρκία δέχθηκε να της αποδοθεί
το τρίγωνο του Κάραγατς στη Θράκη
αντί αποζημιώσεων. Τα νησιά Ίμβρος
και Τένεδος παραχωρήθηκαν στην
Τουρκία με τον όρο ότι θα διοικούνταν
με ευνοϊκούς όρους για τους Έλληνες.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχασε την
ιδιότητα του Εθνάρχη και το Πατριαρχείο
τέθηκε υπό ειδικό διεθνές νομικό
καθεστώς. Σε αντάλλαγμα, η Τουρκία
παραιτήθηκε από όλες τις διεκδικήσεις
για τις παλιές περιοχές της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας εκτός των συνόρων
της και εγγυήθηκε τα δικαιώματα των
μειονοτήτων στην Τουρκία. Με ξεχωριστή
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
αποφασίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή
πληθυσμών από τις δύο χώρες και η
αποστρατιωτικοποίηση («μη εγκατάσταση
ναυτικής βάσεως») κάποιων νησιών του
Αιγαίου (Λήμνος, Σαμοθράκη, Σάμος,
Χίος, Λέσβος, Ικαρία).

Ανταλλαγή πληθυσμών

Η ανταλλαγή μειονοτήτων που
πραγματοποιήθηκε προκάλεσε μεγάλες
μετακινήσεις πληθυσμών. Μετακινήθηκαν
από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική
Θράκη στην Ελλάδα 1.650.000 Οθωμανοί
υπήκοοι, χριστιανικού θρησκεύματος και
από την Ελλάδα στην Τουρκία 670.000
Έλληνες υπήκοοι, μουσουλμανικού
θρησκεύματος. Σημειώνεται ότι το βασικό
κριτήριο για την ανταλλαγή δεν αποτέλεσε
η εθνικότητα αλλά η θρησκεία των
επηρεαζομένων. Σύμφωνα με το άρθρο
2β της συνθήκης χρησιμοποιήθηκε ο
όρος Μουσουλμάνοι και όχι Τούρκοι. Αυτό
οφείλεται στο ότι κατά την Οθωμανική
Αυτοκρατορία η θρησκεία μετρούσε
πολύ περισσότερο από ό,τι η εθνικότητα
και από την άλλη πλευρά η Τουρκία
ήθελε όλοι οι μουσουλμάνοι της Δυτικής
Θράκης να παραμείνουν. Στα Βαλκάνια
χρησιμοποιείται ο όρος Τούρκος αρκετές
φορές ως συνώνυμο με τον μουσουλμάνο,
επειδή στο σύστημα των Οθωμανικών
μιλέτ (ήταν κύριο στοιχείο στην διοίκηση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) όλοι
οι μουσουλμάνοι ανήκαν σε μια ενιαία
κοινότητα. Μεταξύ των ανταλλάξιμων
περιλαμβάνονταν επίσης οι Έλληνες
του Πόντου αλλά και τουρκόφωνοι
Έλληνες, όπως τουρκόφωνοι Πόντιοι και
Καραμανλήδες, καθώς και ελληνό-φωνοι
μουσουλμάνοι, όπως Τουρκοκρητικοί και
Βαλαάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Μαζί
με τους Έλληνες, πέρασε στην Ελλάδα
και αριθμός Αρμενίων και Συροχαλδαίων.
Εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή
οι Ρωμιοί κάτοικοι της νομαρχίας της
Κωνσταντινούπολης (οι 125.000 μόνιμοι
κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, των
Πριγκηπονήσων και των περιχώρων, οι
οποίοι ήταν εγκατεστημένοι πριν από τις
30 Οκτωβρίου του 1918) και οι κάτοικοι
της Ίμβρου και της Τενέδου (6.000
κάτοικοι), ενώ στην Ελλάδα παρέμειναν
110.000 Μουσουλμάνοι της Δυτικής
Θράκης. Επιπλέον, βάσει του άρθρου
23, η Τουρκία απεμπόλησε πλήρως
τα κυριαρχικά της δικαιώματα επί της
Κύπρου.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Η Υπατος
Αρμοστής της Κύπρου
στην Καμπέρα κα. Μάρθα
Μαυρομμάτη, βρέθηκε
πρόσφατα στην Αδελαίδα για να
παραστεί στις εκδηλώσεις της
Κυπριακής Κοινότητας Ν.Α. για
την 60η επέτειο της Κυπριακής
Ανεξαρτησίας. Στη φωτογραφία,
δεξιά, η κα. Μαυρομμάτη στο
στούντιο του ραδιοσταθμού
5ΕΒΙ όπου έκανε απευθείας
συζήτηση με τον Πρόεδρο
της Συντονιστικής Επιτροπής
Κυπριακού Αγώνα Παναγιώτη
Ππύρο για τις τρέχουσες
εξελίξεις στην Κύπρο και στην
Ανατολική Μεσόγειο. Αριστερά,
η Γραμματέας του Ελληνικού
Ραδιοφώνου Αννα Φραγκούδη.

Πολιτική
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Απολογισμός των πραγματικών γεγονότων

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Χιλιάδες επιχειρήσεις θα κλείσουν

Δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις ενδέχεται
να καταρρεύσουν μέχρι τα μέσα του
επόμενου έτους, καθώς θα τεθούν σε
εφαρμογή οι αλλαγές στους νόμους περί
αφερεγγυότητας και τα μέτρα οικονομικής
τόνωσης, όπως το JobKeeper, αναφέρουν
ειδικοί σε θέματα αφερεγγυότητας.
Οικονομικοί αναλυτές χαιρέτισαν με
επιφυλάξεις τη μεγαλύτερη αναθεώρηση
του θησαυροφύλακα Josh Frydenberg για
τις πτωχεύσεις εδώ και δεκαετίες, αντλώντας βασικά στοιχεία από τη νομοθεσία των
νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αλλά λένε ότι θέλουν να δουν τις πλήρεις
λεπτομέρειες του σχεδίου της κυβέρνησης,
καθώς αυτό πιθανότατα θα καθορίσει
πόσες επιχειρήσεις θα χαθούν και πόσες θα
επιβιώσουν.
Ορισμένοι οικονομικοί εμπειρογνώμονες
πιστεύουν ότι η αλλαγή στα κυβερνητικά
προγράμματα θα μπορούσε να σημαίνει ότι
θα αρχίσουν να εντοπίζονται οι επιχειρήσεις
που φυτοζωούν, οι οποίες έχουν πάρα πολύ
μεγάλο χρέος και κακή διαχείριση αλλά
κρατήθηκαν με τα έκτακτα μέτρα στήριξης
για την COVID-19.
Ο κ. Frydenberg δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τις πλήρεις λεπτομέρειες της
πρότασής του, αλλά η προϋπόθεση είναι
να επιτραπεί στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
με χρέη κάτω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων
να παραμείνουν στη διεύθυνση και να
συνεχίσουν να ασχολούνται με τα χρέη
τους.
Βοηθά την επιχείρηση να αποφύγει τις
τσουχτερές χρεώσεις των διαχειριστών που
διαλύουν τα περιουσιακά της στοιχεία για
να πληρωθούν τα χρέη και αντίθετα, στόχος
είναι να δώσει περισσότερο χρόνο να βρουν
τρόπο να αντεπεξέλθουν από το χρέος.
Ο κ. Frydenberg είπε ότι μια προβληματική μικρή επιχείρηση θα έχει 20
ημέρες για να καταλήξει σε ένα σχέδιο
αναδιάρθρωσης, και οι πιστωτές θα πρέπει
να ψηφίσουν για το αν θα το αποδεχθούν
εντός 15 ημερών.
Για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν
μπορούν να αναβιώσουν, ο κ. Frydenberg
είπε ότι η εκκαθάριση θα γίνει ταχύτερη και
ευκολότερη, αλλά δεν έχει ανακοινώσει τις
πλήρεις λεπτομέρειες για το πώς.
Οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες εξακολουθούν να φοβούνται ένα τεράστιο κύμα
πτωχεύσεων, το οποίο θα μπορούσε να
επιδεινωθεί περαιτέρω μόλις οι επιδοτήσεις
μισθών JobKeeper μειωθούν και εκατομ-

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Η Τουρκία θα δώσει
σε Ελλάδα και Κύπρο
«την απάντηση που
τους αξίζει»

Η Τουρκία θα δώσει στην Ελλάδα
«την απάντηση που της αξίζει» στην
ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο τούρκος
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζοντας
το μπαράζ των προκλητικών δηλώσεων
και ενεργειών της τουρκικής πλευράς, η
οποία ενθαρρύνεται από τη στάση των
ΝΑΤΟ-ΗΠΑ και ΕΕ που δεν θέλουν να
διαταραχθεί η νατοϊκή συνοχή.
Σε ομιλία του προς την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του,
του AKP, στην Άγκυρα και σχεδόν
ταυτόχρονα με τις δηλώσεις του
υπουργού Ενέργειας της κυβέρνησής
του ότι το Oruc Reis ξεκίνησε τις
έρευνες, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι «θα
συνεχίσουμε να δίνουμε στην Ελλάδα
και την ελληνοκυπριακή διοίκηση (...)
την απάντηση που τους αξίζει επί του
πεδίου».
Δήλωσε ακόμη πως θα ανακοινώσει
το Σαββατοκύριακο έναν νέο αριθμό
για τα κοιτάσματα αερίου, που η χώρα
του ανακάλυψε στην Μαύρη Θάλασσα,
καθώς θα επισκεφθεί το τουρκικό πλοίο
γεωτρήσεων που βρίσκεται εκεί. Ο
Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη
πως η ομάδα του Μινσκ χρονοτριβεί
στην αντιμετώπιση της σύγκρουσης στο
Ναγκόρνο-Καραμπάχ και επανέλαβε πως
η περιοχή αυτή θα πρέπει να επιστραφεί
στο Αζερμπαϊτζάν.
Υποστήριξε επίσης πως η Τουρκία
δεν έχει στείλει σύρους μαχητές στο
Αζερμπαϊτζάν και επανέλαβε πάντως
πως η Τουρκία υποστηρίζει πλήρως τους
αζέρους συμμάχους της.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters)

Λουκέτο βάζει από τον ερχόμενο Ιούνιο το ιστορικό εργοστάσιο μπύρας West End στο
Θέμπαρτον της Αδελαίδας (βλέπε σχετική είδηση στη σελίδα 6)
μύρια εργοδότες και οι εργαζόμενοι τους
χάσουν την πρόσβαση σε αυτή την
επιδότηση.
Η κυβέρνηση έχει μειώσει το JobKeeper
(δηλ, την επιδότηση μισθών) από $ 1.500
σε $ 1.200 ανά δεκαπενθήμερο για τους
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης από
την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, με
μια περαιτέρω περικοπή τον Ιανουάριο
μέχρι το πρόγραμμα να τελειώσει πλήρως
το Μάρτιο.
Ο διοικητής της Αποθεματικής Τράπεζας
Philip Lowe είναι μεταξύ εκείνων που
έχουν προειδοποιήσει για επικείμενες
καταρρεύσεις επιχειρήσεων.
"Θα υπάρξουν πτωχεύσεις", δήλωσε ο
Δρ Lowe σε κοινοβουλευτική επιτροπή τον
προηγούμενο μήνα.
"Θα υπάρξουν κάποιες επιχειρήσεις που

δεν θα ανακάμψουν."
Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού αναδιάρθωσης και ανάκαμψης
επιχειρήσεων, John Winter, δήλωσε ότι
πέρυσι υπήρξαν περίπου 8.000 πτωχεύσεις, αλλά αναμένει ότι ο αριθμός αυτός
θα σημειώσει άνοδο.
Είπε ότι υπήρχαν 2,4 εκατομμύρια
μικρές επιχειρήσεις στην Αυστραλία και
η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία είχε
προηγουμένως προβλέψει ότι περίπου 10
τοις εκατό (240.000) θα κλείσουν.
Αλλά είπε ότι με τα μέτρα τόνωσης της
covid-19, όπως το JobKeeper να αποσύρονται σταδιακά, πιστεύει ότι ο αριθμός των
πτωχεύσεων θα είναι χαμηλότερος.
Ο κ. John Winter εκτιμά ότι περίπου
24.000 επιχειρήσεις πιθανόν να καταρρεύσουν μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Μην αμελείτε τις εξετάσεις καρκίνου

Οι ειδικοί προειδοποιούν
ότι η πανδημία COVID-19
μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερο θανατηφόρο αντίκτυπο
στο γενικό πληθυσμό, καθώς
πολλοί ασθενείς αναβάλουν
από φόβο τις εξετάσεις, ακόμα και για τους πιο κοινούς
καρκίνους, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τoυς την ζωή.
Ο ι μ α σ το γ ρ α φ ί ε ς , τα
τέστ Παπανικολάου και οι
κολονοσκοπήσεις πρέπει να
γίνονται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, για τον έγκαιρο
εντοπισμό, την διάγνωση και
θεραπεία των πλέον διαδεδομένων καρκίνων. Όμως
ειδικά τώρα με την πανδημία,
οι ασθενείς ολοένα και αναβάλλουν την επίσκεψή τους
στον γιατρό, θέτοντας πιθανώς σε κίνδυνο την ζωή τους.
Η εκστρατεία «Cancer
Screening Saving Lives»
του Cancer Council ελπίζει
να πείσει τους Αυστραλούς
να κάνουν τακτικές εξετάσεις
ειδικά φέτος. Σε μια εποχή
εκτεταμένου στρες και οικονομικής αβεβαιότητας, το Συμβούλιο Καρκίνου φοβάται ότι
πολλοί είτε δεν θέλουν, είτε
δεν αντέχουν οικονομικά
να κάνουν τις απαραίτητες
εξετάσεις.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Sanchia Aranda αναγνωρίζει
πως ειδικά για όσουν δεν
καλύπτει το σύστημα Medicare, άτομα που έχουν άδεια
για προσωρινή διαμονή ή
περιστασιακή εργασία μπορεί
κυριολεκτικά να μην έχουν
λεφτά για ιατρικές εξετάσεις.
Μια νέα έκθεση του Cancer
Australia αποκάλυψε ότι οι
μαστογραφίες μειώθηκαν
περισσότερο από ένα τρίτο
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Οι κολονοσκοπήσεις
τον Μάιο ήταν περίπου οι
μισές από αυτές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο.
Εμπειρογνώμονες για τον
καρκίνο του εντέρου λένε ότι
σχεδόν όλα τα περιστατικά
θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, φτάνει
να διαγνωστούν έγκαιρα.
Δυστυχώς περίπου οι μισές
περιπτώσεις δεν έχουν διαγνωστεί αρκετά νωρίς.
Υπάρχει ένα δωρεάν τεστ
καρκίνου του εντέρου για
άτομα άνω των 50 ετών. Ο
διευθύνων σύμβουλος του
κέντρου για τον καρκίνου
του εντέρου της Αυστραλίας
Τζούλιαν Γουίγκινς λέει ότι
η έγκαιρη ανίχνευση είναι

βασική.
Συνιστάται σε άνδρες
και γυναίκες άνω των 45 να
κάνουν τεστ κοπράνων κάθε
2 χρόνια. Όλες οι γυναίκες
ηλικίας 50 έως 74 ετών
ενθαρρύνονται να κάνουν
δωρεάν μαστογραφία κάθε 2
χρόνια.
Το μελάνωμα σκοτώνει
έναν Αυστραλό κάθε 5 ώρες
σύμφωνα με το Melanoma
Institute.
Ο καθηγητής Richard
Scolyer, ερευνητής του Melanoma Institute Australia,
αναφέρει ότι οι έλεγχοι δέρματος καθυστερούν ιδιαίτερα
τώρα με την πανδημία.
Ανησυχούμε ότι οι ασθενείς καθυστερούν την
ιατρική φροντίδα λόγω της
πανδημίας. Το μελάνωμα
και άλλοι καρκίνοι όμως δεν
σταματούν σε μια πανδημία.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν
δείτε κάτι διαφορετικό στο
δέρμα σας.
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει δεσμεύσει 2,2
εκατομμύρια δολάρια για την
εκστρατεία του Screening
Saving Lives. Με στοχοθετημένα μηνύματα για όσους
μιλούν ελληνικά, αραβικά,
κινέζικα και βιετναμέζικα.

ΝΟΤΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Αυξάνεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ

Η Κίνα εκφράζει την ενόχλησή της για την «ασυνήθιστη» -όπως αναφέρειε ν α έ ρ ι α δ ρ α σ τ η ρ ι ότ η τα
αμερικανικών αεροσκαφών
στη Νότια Κινεζική Θάλασσα (ΝΚΘ), όπου τα
τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ
στοχευμένα αυξάνουν τη
στρατιωτική τους παρουσ ία, μ ε περιπολίες και
μια σειρά από ασκήσεις,

διακηρύσσοντας ετοιμότητα
για την υπεράσπιση ενός
«ανοιχτού και ελεύθερου
Ινδο-Ειρηνικού ωκεανού».
Σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική «δεξαμενή σκέψης» «South China Sea
Strategic Situation Probing
Initiative» (SCSPI), τον
π ε ρ α σ μ έ ν ο μ ή ν α κα τα γράφηκαν περίπου 60 αναγνωριστικές πτήσεις αμερι-
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κανικών αεροσκαφών.
«Οι ΗΠΑ ίσως προετοιμάζονται για μελλοντικές
επιχειρήσεις μεγάλων αποστάσεων στη Νοτια Κινέζικη
Θαλασσα», εκτιμούν κινέζοι
αναλυτές και μεταξύ άλλων
αναφέρονται σε επιχειρήσεις
ανεφοδιασμού που επίσης
έχουν εντοπιστεί το τελευταίο
διάστημα.

Οι νεκροί του
Πολυτεχνείου
Επιμέλεια: Ìιχάλης Μιχαήλ

Ακόμα μια φορά το ημερολόγιο γράφει 17 Νοεμβρίου. Η
μνήμη όλων μας στρέφεται στο Πολυτεχνείο, στην εξέγερση
των φοιτητών που έμεινε στην ιστορία ως μια από τις πιο
έντονες στιγμές αντίστασης του ελληνικού λαού εναντίον της
Χούντας των Αθηνών.
Όπως όλα τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη Δεξιά
και τις παραφυάδες της (διότι, για να μην ξεχνούμε, και η
χούντα Δεξιά ήταν), γίνεται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια
είτε να ωραιοποιηθούν είτε να απαξιωθούν. Ανάμεσα σ’ αυτά
περιλαμβάνεται και η εξέγερση του Πολυτεχνείου, για την
οποία λέγονται πολλά τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα,
λέγεται ότι η «γενιά του Πολυτεχνείου» είναι αυτή που
κατέστρεψε την Ελλάδα!
Μόνο που όσοι τα λένε αυτά ξεχνούν ότι ούτε ο Κ.
Καραμανλής, ούτε ο Α. Παπανδρέου, ούτε ο Μητσοτάκης,
ούτε ο Γ. Παπανδρέου (νεότερος), ούτε οι πρωθυπουργοί και
οι κυβερνήσεις τους (πλην μεμονωμένων ατόμων) έχουν να
κάνουν οτιδήποτε με το Πολυτεχνείο.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο αμφισβητείται και η ύπαρξη
νεκρών των ημερών εκείνων. «Δεν υπάρχουν νεκροί του
Πολυτεχνείου», «πρόκειται για μύθο» μας λένε διάφοροι.
Ωστόσο ένα μέλος της τότε Φοιτητικής Επιτροπής Αγώνα
και πρόεδρος της συνέλευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πολυτεχνείου και σήμερα ιστορικός, διευθυντής ερευνών στο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, απαντά
πολύ συγκεκριμένα στο όλο θέμα. Όπως επισημαίνει: «Το
ζήτημα του ακριβούς αριθμού των νεκρών κατά τη διάρκεια
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και την επιχείρηση
καταστολής της παραμένει ακόμη και σήμερα ένα δυσεπίλυτο
πρόβλημα. Πρόκειται για ένα θέμα με έντονη πολιτική
και ψυχολογική φόρτιση, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται
γενικά η προσέγγισή του. Αλλά η χαώδης και ατεκμηρίωτη
πληροφόρηση που υπάρχει γύρω από αυτό το ζήτημα δεν
είναι δυνατόν να απολαμβάνει εσαεί αυτή την ιδιότυπη
“ασυλία”, στο όνομα της δήθεν προστασίας της φήμης του
Πολυτεχνείου. Αποτελεί βαθύτατη πεποίθησή μου ότι η
κατάσταση αυτή δεν απαξιώνει μόνο την εξέγερση καθεαυτή,
τις χιλιάδες των ανθρώπων που ρίχτηκαν στη φωτιά και, εν
τέλει, εξευτελίζει τη μνήμη των πραγματικών θυμάτων, αλλά
προχωρά πέραν αυτού: αφήνει το περιθώριο στους έμμεσους
ή άμεσους υποστηρικτές του καθεστώτος και τους κάθε λογής
“αναθεωρητές” της ιστορίας να μιλούν για “παραμύθια της
Αριστεράς” και για “2-3 νεκρούς από αδέσποτες σφαίρες”».
Αμέσως μετά την εισβολή του στρατού και την κατάληψη
του Πολυτεχνείου άρχισαν να διαδίδονται διάφοροι αριθμοί
για τα θύματα της επέμβασης. Η χούντα ανακοίνωσε ότι κατά
τη διάρκεια των αιματηρών επεισοδίων υπήρξαν 4 νεκροί.
Στη συνέχεια ο κατάλογος συμπληρώθηκε σταδιακά, ώστε
τελικά ο συνολικός αριθμός των επίσημα αναγνωρισμένων
από τη χούντα νεκρών έφθασε τους 15. Από εκείνη τη στιγμή
ξεκίνησαν οι φήμες που έκαναν λόγο μέχρι και για 500
νεκρούς, ομαδικούς τάφους, ιδιαίτερα στο νεκροταφείο
Ζωγράφου, για 3 άτομα που πατήθηκαν από το άρμα
μάχης που έκανε την επίθεση. Ο Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
σημειώνει ότι «αυτές οι φήμες δεν προέρχονταν μόνο από την
πλευρά του αντιδικτατορικού κινήματος.
Σε συνέντευξή του στην αμερικάνικη εφημερίδα
“Cincinnati Enquirer” (27.5.1973), ο ταγματάρχης Γεώργιος
Σφακιανάκης, στρατιωτικός ιατρός που είχε υποβάλει την
παραίτηση του μετά τα γεγονότα, έκανε λόγο “για 400 ή
500 συνολικά νεκρούς στο Πολυτεχνείο”». Μετά την
μεταπολίτευση και υπό την πίεση της κοινής γνώμης,
ανατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 1974 στον εισαγγελέα
Δημήτριο Τσεβά να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση.
Όπως είδαμε, οι βάσεις της πεποίθησης για τον υψηλό
αριθμό νεκρών είχαν τεθεί ήδη από την περίοδο της
δικτατορίας. Αλλά η εδραίωσή της συντελέστηκε στο
πλαίσιο της εξέτασης Τσεβά, κυρίως μέσα από τις
καταθέσεις ορισμένων ανθρώπων που έλαβαν τότε μεγάλη
δημοσιότητα. Συχνά στις περιγραφές αυτές αναμιγνύονταν
πραγματικά γεγονότα με ανεπιβεβαίωτες εικασίες,
αποτέλεσμα της σύγχυσης που επικρατούσε και της
αδυναμίας ελέγχου των πληροφοριών μέσα σε συνθήκες
παρανομίας του αντιδικτατορικού κινήματος αφενός, και της
αχαλίνωτης καθεστωτικής τρομοκρατίας αφετέρου, με την
αδιαμεσολάβητη πλέον εγκαθίδρυση της εξουσίας της Ε.Σ.Α.
Ο Τσεβάς εκτιμούσε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί
να φθάνει τους 34 (18 επώνυμους και 16 ανώνυμους),
τους οποίους διέκρινε σε τρεις κατηγορίες: α) Επισήμως
ανακοινωθέντες νεκροί, στους οποίους περιελάμβανε τους
γνωστούς 15. β) Νεκροί πλήρως βεβαιωθέντες, στους
οποίους περιελάμβανε άλλους 3. γ) Νεκροί βασίμως
προκύπτοντες, στους οποίους συγκατέλεγε 16 ανώνυμους
νεκρούς, για τους οποίους υπήρξαν επώνυμες καταθέσεις. Σε
αυτούς συγκαταλέγονται 10 που προέκυψε ότι διακομίστηκαν
στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών, χωρίς να καταχωρηθούν
επισήμως.
Ο Λεωνίδας Καλλιβρετάκης προσθέτει ότι: «Εισάγοντας
τη δικογραφία στο Συμβούλιο Εφετών (28.7.1975), ο
αντιεισαγγελέας Ιωάννης Ζαγκίνης πρότεινε την παραπομπή
των κατηγορουμένων για 23 ανθρωποκτονίες και 126
απόπειρες ανθρωποκτονίας.
Κλείνοντας αυτό το σημείωμα πρέπει να σημειώσουμε
ακόμα μια προσπάθεια παραπλάνησης που επιχειρείται.
Οι αμφισβητούντες το θέμα Πολυτεχνείο ισχυρίζονται ότι
δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, αφού κανένας δεν
σκοτώθηκε μέσα στις εγκαταστάσεις κατά την επίθεση. Η
ουσία είναι ότι γίνεται λόγος για νεκρούς που σχετίζονται
άμεσα με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Για ανθρώπους που
σκοτώθηκαν στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, από
αδέσποτες ή από στοχευμένα πυρά. Αυτοί σκοτώθηκαν λόγω
της συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον
της χούντας και υπέρ των εξεγερθέντων φοιτητών. Αυτή
είναι η πραγματική αλήθεια και οποιαδήποτε προσπάθεια
αμφισβήτησης συμβάλλει στην παραχάραξη της ιστορίας.

6

"Παροικιακό Βήμα", Νοέμβριος 2020

Ρεπορτάζ - Αρθρα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
ΣΥΣΤΗΜΑ “ΛΑ ΝΙΝΑ”
“Οι καιροί βροχές θα
φέρουν”

Το Γραφείο Μετεωρολογίας έχει
ανακοινώσει ότι το καιρικό σύστημα
Λα Νίνα βρίσκεται επίσημα σε εξέλιξη,
σηματοδοτώντας ότι θα έχουμε μια
βροχερή άνοιξη όπως και το καλοκαίρι.
Το La Niña είναι μια φάση τωνμ
καιρικών συνθηκών η οποία περιγράφει
τις θαλάσσιες και ατμοσφαιρικές
κυκλοφορίες πάνω από τον Ειρηνικό
Ωκεανό. Κατά τη διάρκεια μιας φάσης
La Niña, τα βόρεια νερά της Αυστραλίας
είναι ζεστά πέραν του κανονικού.
Αυτό επιτρέπει να ανυψωθεί
στον αέρα περισσότερη υγρασία από
κανονικό, συνήθως με συνέπεια την
αυξανόμενη βροχή για την ανατολική και
βόρεια Αυστραλία.

ΜΥΓΑ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

Φόβοι για εξάπλωσή
της στη Ν.Α.

Ο υπουργός Γεωργίας της Νότιας
Αυστραλίας λέει ότι τα φρούτα που
προέρχονται από τις ανατολικές πολιτείες
θέτουν σε μεγαλο κίνδυνο την αγροτική
παραγωγή στο Riverland της Ν.Α.,
ενώ οι φορείς καλλιεργητών εγείρουν
ανησυχίες για τις πολλαπλάσιες εστίες
μυγας των φρούτων στην Αδελαΐδα.
Υπάρχουν επί του παρόντος οκτώ
εστίες μύγας των φρούτων στην
Αδελαΐδα και η κυβέρνηση Ν.Α. έχει
απελευθερώσει αποστειρωμένες μύγες
για να βοηθήσει τις προσπάθειες
εξάλειψης της μύγας.
Το Riverland είναι μία από τις δύο
διεθνώς αναγνωρισμένες περιοχές
χωρίς παράσιτα στην Αυστραλία που
δίνει στους καλλιεργητές ένα τεράστιο
εμπορικό πλεονέκτημα στις εξωγωγές,
αλλά πρέπει να παραμείνει καθαρή από
τη μύγα των φρούτων για να διατηρήσει
αυτό το πλεονέκτημα.
Υπάρχουν επί του παρόντος οκτώ
εστίες της Μεσογειακής μύγας φρούτων
σε προάστια σε όλη την Αδελαΐδα.
Οι εστίες εμφανίζονται παρά την
κατακόρυφη μείωση του αριθμού
επισκεπτών από άλλες πολιτείες
λόγω του κλεισίματος των συνόρων
SA-Victoria. Η μύγα των φρούτων
είναι πλατιά διαδεδομένη σε όλες τις
ανατολικές πολιτείες της Αυστραλίας.
Το Τμήμα Γεωργίας δημοσίευσε
στοιχεία για τον αριθμό των επισκεπτών
που προσπάθησαν να φέρουν φρούτα
στη Ν.Α. φθάνοντας τους 1.200 τον
Σεπτέμβριο του περασμένου έτους και
τους 900 ένα μήνα νωρίτερα.
Φέτος, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν
μόλις 6 και 4 προσπάθειες τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο αντίστοιχα φέτος.
Παρά τα μειωμένα στοιχεία, ο
υπουργός Γεωργίας Ντέιβιντ Μπασάμ
δήλωσε ότι τα σύνορα είναι ακόμα ο πιο
πιθανός τρόπος με τον οποίο η μύγα
των φρούτων θα μπορούσε να εισέλθει
στο Riverland. Ο εκτελεστικός διευθυντής
του οργανισμού των φρουτοπαραγωγών
του Ρίβερλαντ Tim Grieger είπε ότι
η μύγα των φρούτων παρουσιάζει
σημαντικό κίνδυνο για την παραγωγή,
που αποφέρει στην πολιτειακή οικονομία
1,3 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο
και η κατάσταση στην Αδελαΐδα είναι
ανησυχητική.

“Εσβησε” ο καπετάν
Τόνι Χίγκινς

Προσωπικά αντικείμενα, που
ανήκoυν στον αγγνοούμενο ψαρά
της Νότιας Αυστραλίας, Tony Higgins,
ξεβράσθηκαν χθες στην παραλία κοντά
στο Βίκτορ Χάρμπορ, όπως επιβεβαίωσε
η αστυνομία.
Οι θαλάσσιες ομάδες διάσωσης
εγκατέλειψαν τις προσπάθειες αναζήτησης για τον κ. Higgins και το σκάφος
του, το Margrel, μετά από ένα σήμα κινδύνου που έστειλε στις αρχές του μήνα.
Η αστυνομία δήλωσε ότι η
έρευνα κάλυψε μια ευρεία περιοχή,
συμπεριλαμβανομένων γύρω από το
Victor Χάρμπορ και το Coorong, αλλά οι
προσπάθειες παρεμποδίστηκαν από τις
«πολύ κακές» καιρικές συνθήκες.
Να σημειωθεί ότι ο 57χρονος Τόνι
Χίγκινς απασχόλησε και μερικές
βδομάδες νωρίτερα τις αρχές όταν για
μια ακόμη φορά χάθηκε στη θάλασσα
μαζί με τον φίλο του Ντέρεκ Ρόμπινσον

Ο ερασιτέχνης ψαράς Τόνι Χίγκινς. Αυτή
τη φορά δεν μπόρεσαν να τον βρουν...
όταν ξεκίνησε από το Πορτ Λίνκολν.
Τελικά το μικρό καίκι τους εντοπίστηκε
κοντά στο Βίκτορ Χάρμπορ. Αυτή τη
φορά οι ενδείξεις δεν αφήνουν πολλές
ελπίδες για την ανεύρεσή του.

Λουκέτο και η
ζυθυποιεία West End

Οι ιδιοκτήτες της ιστορικής
ζυθυποιείας της Αδελαΐδας West End
ανακοίνωσαν ότι θα κλείσει τον Ιούνιο
του επόμενου έτους, με την απώλεια έως
και 100 θέσεων εργασίας.
Οι ιδοκτήτες επικαλούνται την
πτώση των πωλήσεων μπύρας για το
λόγο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν άλλα
ποτά, όπως το κρασί, και στη συνέχεια
η πανδημία του κορονοϊού αποτέλεσε
ισχυρό χτύπημα για τις πωλήσεις της
μπύρας στα βαρέλια.
Η “West End λειτουργεί πολύ κάτω
από τα επιτρεπόμενα όρια για κάποιο
χρονικό διάστημα τώρα και δυστυχώς γι’
αυτό το λόγο δεν είναι πλέον βιώσιμη,”
ανέφερε η ιδιοκτήτρια εταιρεία Lion σε
ανακοίνωσή της.
Η εταιρεία ανέφερε ότι οι πωλήσεις
μπύρας μειώθηκαν κατά 20 τοις εκατό
την τελευταία δεκαετία. Η ιδιοκτήτρια
εταιρία Lion θα συνεχίσει να πουλάει
μπύρα West End και Southwark.
Ενας αριθμός των εργαζομένων θα
παραμείνουν στη Νότια Αυστραλία και θα
απασχολούνται στον τομέα πωλήσεων.
Να σημειώσουμε ότι η εταιρία Lion
δραστηριοποιείται στην παραγωγή
μπύρας σε άλλες πολιτείες.
“Έχουμε καταλήξει σε αυτό το
αποτέλεσμα ως ο καλύτερος τρόπος
για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε
ένα βιώσιμο δίκτυο ζυθοποιίας για
το μέλλον”, τονίζει η εταιρία στην
ανακοίνωσή της.
Η West End, ανακοίνωσε ότι
θα καταχωρήσει το ποσόν του $1
εκατομμυρίου για την επανεκπαίδευση
του προσωπικού σε άλλους τομείς
ξέχωρα από τις αποζημιώσεις που θα
δώσει στο πλεονάζον προσωπικό.

Απαλλαγή των πολιτικών
για τις διανυχτερεύσεις

H Ανεξάρτητη Επίτροπος κατά της
Διαφθοράς της Νότιας Αυστραλίας
έχει απαλλάξει εννέα επαρχιακούς
βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων δύο
πρώην υπουργών, από παραπτώματα
σχετικά με τα επιδόματα διανυχτέρευσης
στην Αδελαίδα.
Η Επίτροπος Ann Vanstone QC έχει
εγκαταλείψει μια εκτεταμένη έρευνα
που ξεκίνησε από τον προκάτοχό της
Bruce Lander σε όλες τις αιτήσεις για
το επίδομα διανυχτέρευσης από τους
επαρχιακούς βουλευτές της Νότιας
Αυστραλίας κατά την τελευταία δεκαετία.
Ωστόσο, η επίτροπος επιβεβαίωσε
ότι συνεχίζει να ερευνά περιπτώσεις
επιδομάτων σε κάποιο “μικρό αριθμό”
βουλευτών.
Στους βουλευτές που απαλλάχθηκαν
από οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα
περιλαμβάνονται οι πρώην υπουργοί Τιμ
Γουίτστοουν και Στέφαν Νολ, οι οποίοι
παραιτήθηκαν από το υπουργείο μετά
την είσπραξη χιλιάδων δολαρίων που
αξίωναν για το Επίδομα διανυχτέρευσης
βουλευτών.
Η Αντιπολίτευση εξακολουθεί να
ρωτάει, γιατί ο πρώην υπουργός
Κνολ ζητούσε και έπαιρνε έξοδα
διανυχτέρευσης ενώ έμενε στο σπίτι
των γονιών του ενώ ο δε Γουέτστοουν
πληρωνόταν για διανυχτερεύσεις σην
Αδελαΐδα ενώ βρισκόταν σε ταξίδι στις
ΗΠΑ.
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Η Επανάσταση στις
παραδουνάβιες ηγεμονίες - ΙΙΙ

Μετά τον αφορισμό του εχθρότητα των ντόπιων που
Πατριαρχείου και την αποκήρυξη δεν τους παρείχαν πληροφορίες
του κινήματος του Υψηλάντη και εφόδια αλλά πρόδιδαν και
από τον Τσάρο Αλέξανδρο η τις θέσεις τους στους ΤούρΕλληνική Επανάσταση στις κους. Ο χιλίαρχος Ιωάννης
παραδουνάβιες χώρες έχασε Κολοκοτρώνης, (ξάδελφος του
κάθε ίχνος αξιοπιστίας και Θεόδωρου Κολοκοτρώνη), με
ρεαλιστικού σκοπού. Τι αντι- το σώμα του αποτελούμενο από
προσώπευε η επανάσταση Πελοποννήσιους και Ζακυνγια τον ντόπιο πληθυσμό; Οι θινούς αναχώρησε, διασχίζοντας
ντόπιοι τώρα αντιμετώπιζαν τα βουνά της Βαλκανικής, για
τους στρατιώτες του Υψηλάντη τη Νότια Ελλάδα. 100 από
με φανερή εχθρότητα, Ο Αλ. αυτούς κατόρθωσαν να φτάσουν
Υψηλάντης εξακολούθησε τον στην Πελοπόννησο και να
αγώνα χωρίς πλέον ούτε ο ίδιος ενωθούν με τους μαχητές της
να είναι σίγουρος τι επιδίωκε. πολιορκούμενης Τριπολιτσάς τον
Σίγουρα δεν ήθελε να κυκλωθεί Αύγουστο του 1821.
από τα τουρκικά σρατεύματα.
Στις 13 Ιουνίου οι Τούρκοι
Στις 14 Μαϊου οι τουρκικές μπήκαν στο Ιάσιο και μερικοί
δυνάμεις
άρχισαν
οπλαρχηγοί,
με
να
εισέρχονται
επικεφαλής
τον
στην πόλη Γαλάτσι.
Αθανάσιο ΚαρπεΑν τ ι μ ε τωπ ί σ τ η κα ν
νησιώτη,
αποαπό τον Αθανάσιο
φάσισαν να δώσουν
Καρπενησιώτη.
μια τελευταία μάχη,
΄Ενα μεγάλο μέρος
λίγο
βορειότερα,
του στρατού του
δίπλα από τη Μονή
Καρπενησιώτη τον
του Σκουλενίου στον
εγκατέλειψε. Ο ίδιος
Προύθο
ποταμό,
κλείστηκε στο κάστρο
σε
ένα
παλιό
με 43 στρατιώτες,
ρωσικό
οχυρό.
Του
πολέμησαν γενναία
Περίπου
6.000
και τη νύχτα διέφυγαν Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ Τούρκοι
άρχισαν
με τα σπαθιά στο Drymon9@gmail.com στις 17 Ιουνίου να
χέρι.
πολιορκούν
τους
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Οι στρατιωπερίπου 485 ΄Ελλητικοί του Υψηλάντη
νες. Οι επιθέσεις
συνέλαβαν ταχυδρόμους και των Τούρκων γιίνοντανν συνεχώς
ανακάλυψαν επιστολές αλλη- σφοδρότερες, με νέα τμήματα και
λογραφίας μεταξύ των Τούρκων η μάχη κράτησε 8 ώρες. Στο τέλος
και του Βλαντιμιρέσκου. Ο το τουρκικό ιππικό κατέβαλε
Γεωργάκης Ολύμπιος συνέλαβε τους τελευταίους γενναίους
τον Βλαντιμιρέσκου, τον έφερε υπερασπιστές. Περίπου 300
στο στρατόπεδο του Υψηλάντη ΄Ελληνες σκοτώθηκαν στη
όπου με συνοπτικές διαδικασίες μάχη και 50 τραυματίστηκαν. Οι
εκτελέστηκε. Ομάδες τουρκικού απώλειες των Τούρκων ήταν 1200
στρατού προωθούνταν πλησίον νεκροί και 200 τραυματίες. Οι
των θέσεων του Υψηλάντη. πληγωμένοι ΄Ελληνες πέρασαν
Ο Υψηλάντης μετακινούνταν νωρίτερα το ποτάμι προς
βόρεια προς τα Αυστριακά το ρωσικό έδαφος. Στη μάχη,
σύνορα. Στις 7 Ιουνίου μια μεταξύ πολλών άλλων, σκοτώτουρκική μονάδα στρατοπέδευσε θηκαν μαχόμενοι οι οπλαρχηγοί
στο Δραγατσάνι. Ο στρατός του Σταύρακας, Μάγκλερης και ο
Υψηλάντη βρισκόταν βορει- Αθανάσιος Καρπενησιώτης.
ότερα στο Ρίμινκο, οκτώ ώρες
Οι οπλαρχηγοί Γεωργάπεζοπορία μακριά από το Δρα- κης Ολύμπιος και Ιωάννης
γατσάνι. ΄Οταν έφτασαν στις Φαρμάκης
υπολόγιζαν
να
θέσεις του εχθρού η εντολή περάσουν στη Βεσσαραβία της
του Γεωργάκη Ολύμπιου ήταν Ρωσίας και ύστερα από πολλές
να μη γίνει επίθεση μέχρι να περιπέτειες
και
διαδρομές
συγκεντρωθούν όλες οι δυνάμεις οχυρώθηκαν στο μοναστήρι
εκεί. Τη νύχτα, όμως, ο Βασίλης του Σέκου το Σεπτέμβριο του
Καραβιάς έπεισε τον Νικόλαο
Υψηλάντη, διοικητή του Ιερού 1821. Εκεί δόθηκε η τελευταία
Λόχου, να επιτεθούν παρά τη μάχη της επανάστασης στις
ρητή διαταγή. Στην κρίσιμη παραδουνάβιες χώρες. Η θέση
στιγμή της μάχης ο Καραβιάς στο μοναστήρι ήταν αδύνατη
και το ιππικό του ετράπησαν και σκέφτονταν να μετακινηθούν
εις φυγή. Το τουρκικό ιππικό σε ορεινότερη περιοχή αλλά
επιτέθηκε και αποδεκάτησε ο επίσκοπος τους έπεισε
τους μαχητές του Ιερού Λόχου (ίσως κατόπιν υπόδειξης των
που βρέθηκαν χωρίς στήριξη Τούρκων) ότι οι Τούρκοι στην
ιππικού. Την τελευταία στιγμή περιοχή δεν ήταν πολλοί και θα
ένα μέρος τους διασώθηκε, έπρεπε να παραμείνουν για να
ύστερα από αντεπίθεση του προστατέψουν τα κειμήλια του
Γεωργάκη Ολύμπιου. Περίπου μοναστηριού από τους Τούρκους.
205 ιερολοχίτες σκοτώθηκαν Στις αρχές Σεπτεμβρίου πολιοκαι 37 πιάστηκαν αιχμάλωτοι. ρκήθηκαν από περίπου 6.000
Ο Σάββας που συνεννούνταν Τούρκους. Ο Γεωργάκης με 11
με τους Τούρκους εναντίον του συντρόφους του κλείστηκε στο
Υψηλάντη, μετά την ήττα του κωδωνοστάσιο και ο Φαρμάκης
στρατεύματος του Υψηλάντη,
πήγε φανερά με τους Τούρκους με περισσότερους σε άλλο
οι οποίοι, όμως, αργότερα τον χώρο του μοναστηριού. Στις
9 Σεπτεμβρίου ο Γεωργάκης
εκτέλεσαν.
Ο Υψηλάντης στη συνέχεια βρισκόταν σε δεινή θέση και ν’
υποχώρησε προς τα Αυστριακά αποφύγει να πιαστεί ζωντανός
σύνορα.
Οι
Τούρκοι
τον ανατίναξε την πυρίτιδα και
επικήρυξαν και ο Υψηλάντης σκοτώθηκε με τους συντρόφους
δεν ένιωθε ασφαλής ούτε του και μερικούς από τους
μέσα στο δικό του στράτευμα. επιτιθέμενους Τούρκους. Ο
Τελικά με τους αδελφούς του Φαρμάκης και οι σύντροφοί του
και τον Γεώργιο Λασσάνη και εξακολούθησαν να μάχονται και
ελάχιστους άλλους διέβηκαν τα να αποκρούουν τις επιθέσεις
σύνορα και παραδόθηκαν στους και τις προτάσεις για παράδοση
Αυστριακούς όπου φυλακίστηκαν μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Οι
για τα επόμενα εφτά χρόνια. Τούρκοι τότε τους διαβεβαίωσαν
Απελευθερώθηκε βαριά ασθενής και πάλι μέσω του Αυστριακού
το Νοέμβριο του 1827 και πέθανε Προξένου να τους αφήσουν
στη Βιέννη τον Ιανουάριο του να αποχωρήσουν με έντιμους
1828.
Τα εγκατελειμμένα υπολείμ- όρους. Οι Τούρκοι, όμως,
σκότωσαν
ματα του στρατού του Υψηλάντη, παρεσπόνδησαν,
στην προσπάθειά τους να τους συλληφθέντες αγωνιστές
κινηθούν προς τα ρωσικά σύνο- και τον Φαρμάκη τον έστειλαν
ρα, βρίσκονταν αντιμέτωπα με στην Κωνσταντινούπολη όπου
τις πολυπληθείς στρατιωτικές βασανίστηκε και αποκεφαμονάδες των Τούρκων και την λίστηκε. ΄Ετσι μετά εφτά μήνες

καταστάλθηκε η επανάσταση
στις παραδουνάβιες χώρες.
Η επανάσταση ξεκίνησε
στις παραδουνάβιες χώρες
χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο
και μόνο με πολλές ελπίδες
οι οποίες διαψεύστηκαν. Ο
Υψηλάντης είχε την αυταπάτη
ότι θα τύγχανε της στήριξης του
Τσάρου και η απατηλή αναφορά
του στην «κραταιά δύναμη»
τελικά στράφηκε εναντίον του.
Ο αφορισμός του Πατριάρχη, η
αποκήρυξη της επανάστασης
από τον Τσάρο Αλέξανδρο και
η έγκρισή του για την είσοδο
τουρκικών στρατευμάτων στις
ηγεμονίες οδήγησε στη σύντομη
κατάπνιξη της Επανάσταης.
Μια θετική συμβολή της ήταν ο
αντιπερισπασμός που προκάλεσε
η αποστολή σημαντικών τουρκικών στρατευμάτων στις παραδουνάβιες ηγεμονίες καθώς και
εκείνων που στάλθηκαν κατά του
Αλή Πασά και η απουσία τους
στη Νότια Ελλάδα διευκόλυνε την
εκεί Επανάσταση.
Η τραγική ιστορία της
Ελλη-νικής επανάστασης στις
παραδουνάβιες χώρες καταδείχνει τις ηγετικές αδυναμίες
του Αλέξανδρου Υψηλάντη.
΄Ηταν
ενθουσιώσης
αλλά
θύμα των φαντασιώσεών του.
Αναλάμβανε ένα τεράστιο και
επικίνδυνα κρίσιμο ζήτημα
χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο και
προηγούμενη μελέτη των λεπτομερειών.
Απερίσκεπτος και αδαής δεν
γνώριζε και ούτε φαίνεται να
νοιαζόταν για τα αισθήματα και τις
ελπίδες του ντόπιου πληθυσμού.
Ο στρατός του ήταν ελάχιστος
και ελάχιστα εφοδιασμένος να
διεξάγει μεγάλης κλίμακας μάχες.
Είχε αδυναμίες στη σωστή
επιλογή των αξιωματικών του και
την ικανότητα να τους εμπνεύσει
αγωνιστικότητα και πειθαρχία.
΄Ενέδιδε στην κολακεία και τη
δημιουργία αυλής και ενώ είχε
μερικούς άριστους αξιωματικούς
και στρατιώτες οι οποίοι
κατέδειξαν την αξία τους και
μετά την αναχώρησή του, τους
παραμέλησε χάριν των κολάκων.
Θα πρέπει, όμως, να του
αναγνωριστεί ο ενθουσιασμός
και η ειλικρινής αφοσίωσή του
στην ιδέα της απελευθέρωσης
της Ελλάδας, τα οποία τον
οδήγησε στην απόφαση για
την έναρξη της Ελληνικής
επανάστασης
που
τελικά,
στη Νότια Ελλάδα, οδήγησε
στη δημιουργία ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους. Ο «αρμόδιος
καιρός» για την επανάσταση ποτέ
δεν θα μπορούσε να είναι τέλειος
και ίσως αν αναβαλόταν θα ήταν
όλο και λιγότερο ευνοϊκός. Η
Ελλάδα του οφείλει αυτή την
απόφαση. ΄Οπως σημειώνει
και ο Σπυρίδων Τρικούπης
αφού εξετάζει όλα του τα
αρνητικά σημεία, ο Αλέξανδρος
Υψηλάντης,
στο
ελληνικό
εθνικό αφήγημα κρίνεται με
περισσότερη επιείκεια:
«Η δε φήμη του Υψηλάντου,
όπως και αν τον θεωρήση τις,
θα διαμένη παρ’ ημίν αγήρατος
και πολυύμνητος δι’ όσα μεγαλοφρόνως και φιλοκινδύνως
επιχείρησε, δι’ όσα χάριν της
πατρίδος έπαθε, και δια την
επιτέλους ευτυχή έκβασιν του
αγώνος ον πρώτος εκίνησεν.
Αναπληροί δε ο διακαής και
ειλικρινής αυτού ζήλος όλας τας
πολιτικάς και πολεμικάς ελλείψεις
του». (Τρικούπης, Ιστορία της
Ελληνικής
Επαναστάσεως,
Α΄τόμος, σ. 142)
(Ο Δρ Χρήστος Ν. Φίφης
είναι επίτιμος ερευνητής στη
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου La Trobe)
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Εξαιρετικά ανησυχητική η κατασταση

Εξαιρετικά ανησυχητική χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες την εξέλιξη
της πανδημίας του κορονοϊού σε
όλο τον κόσμο, καθώς τις τελευταίες
εβδομάδες παρατηρείται μία έκρηξη
στην αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων. Πλέον, τα κρούσματα
προσεγγίζουν τα 40 εκατομμύρια και
συμπαρασύρουν και τον αριθμό των
νεκρών, που αγγίζει πλέον το 1,1
εκατομμύριο παγκοσμίως.
Η μεγαλύτερη αύξηση του
αριθμού των κρουσμάτων σημειώθηκε το τελευταίο διάστημα στην
Ευρώπη. Στην ευρωπαϊκή ζώνη
του ΠΟΥ, η οποία περιλαμβάνει
53 χώρες, περιλαμβανομένης της
Ρωσίας, έχουν επισήμως καταγραφεί πάνω από 7,25 εκατ. κρούσματα και τουλάχιστον 250.000
θάνατοι, σύμφωνα με στοιχεία του
ΠΟΥ.
Η κρίσιμη αυτή κατάσταση
επαναφέρει και τα μέτρα περιορισμού σε μία σειρά χώρες, όπως
στη Βρετανία αλλά και στη Γαλλία,
που σε Παρίσι και πολλές πόλεις
ισχύει καθεστώς περιορισμού της
κυκλοφορίας τις βραδινές ώρες.
Στις ΗΠΑ τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα έσπασαν το φράγμα
των 8 εκατομμυρίων ήτοι αυξήθηκαν κατά 1 εκατομμύριο μέσα
σε λιγότερο από έναν μήνα,
καθώς καταγράφεται νέα ραγδαία
εξάπλωση της πανδημίας του
κορονοϊού εξαιτίας του γεγονότος
ότι ο καιρός γίνεται ψυχρότερος.
Στη χώρα καταγράφηκαν 60.000
νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα
προχθές ενώ έχουν χάσει τη ζωή
τους εξαιτίας της COVID-19 πάνω
από 217.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ.
Στην Ινδία, ο αριθμός των
ανθρώπων που έχει διαγνωστεί
ότι προσβλήθηκαν από τον
SARS-CoV-2 ανέρχεται σε 7,37
εκατομμύρια και ο απολογισμός
των θυμάτων της πανδημίας του
κορονοϊού στη χώρα έφθασε τους
112.161 νεκρούς.
Στη Βραζιλία των 212 εκατομμυρίων κατοίκων οι νεκροί αλήλθαν
στους 152.460 στο σύνολο των
5.169.386 κρουσμάτων.

Ο

κορωνοϊος του Τραμπ
αυξάνει το προβάδισμα
για τον Μπάιντεν κατά 10
μονάδες. Δημοσκόπηση των Reuters/
Ipsos που πραγματοποιήθηκε
ακριβώς μετά τη δημοσίευση της
είδησης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η
σύζυγός του, Μελάνια, διαγνώσθηκαν
θετικοί στον κορωνοϊό, δίνει το
μεγαλύτερο προβάδισμα των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων στον
υποψήφιο των Δημοκρατικών, Τζο
Μπάιντεν. Αυτό καταγράφεται ένα
μόλις μήνα πριν τις αμερικανικές
Προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, το 51% όσων
προτίθενται να προσέλθουν στις
κάλπες, δηλώνει ότι θα ψηφίσει τον
Τζο Μπάιντεν, ενώ αντίθετα το 41%
εκφράζει τη στήριξή του στον νυν
Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, το 4% δηλώνει ότι θα ψηφίσει
έναν τρίτο υποψήφιο, ενώ ακόμη ένα
4% παραμένει αναποφάσιστο.
Ομοσπονδία Ποντιακών
Σωματείων της Αυστραλίας
στο πλευρό των Αρμενίων
που δοκιμάζονται. Καταδικάζει
τις πολεμικές συγκρούσεις που
διεξάγονται τις τελευταίες ημέρες
στο Αρτσάχ (Ναγκόρνο Καραμπάχ),
αλλά και την επιθετικότητα του
Αζερμπαϊτζάν η Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων της Αυστραλίας
μέσω δελτίου Τύπου. Παράλληλα,
εκφράζει την αλληλεγγύη της
στον δοκιμαζόμενο αρμενικό λαό.
«Δικαιοσύνη για την Αρμενία, τη
δημοκρατία και την ανθρωπότητα»
ζητά η Ομοσπονδία. «Με ισχυρή
υποστήριξη από τον δικτάτορα
της Τουρκίας Ερντογάν και την
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν εκτελούν επιθέσεις εναντίον
αθώων πολιτών εδώ και μέρες.»
Καλούμε την αυστραλιανή κυβέρνηση
να καταδικάσει αυτές τις πράξεις
και να απαιτήσει απαντήσεις από
την Τουρκία και να υπερασπιστεί τα

Η

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Καταδίκη γιατρού που ασελγούσε
σε κοιμισμένες ασθενείς

Σε 6 χρόνια φυλάκιση
καταδικάστηκε γιατρός
από την Αυστραλία που
επιτέθηκε σεξουαλικά σε
ασθενείς που κοιμόντουσαν
κατά τη διάρκεια μελετών
στην κλινική ύπνου όπου
ε ρ γ α ζό τ α ν . Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α ,
ο 50χρονος Αλί Χοράμι
επιτέθηκε σεξουαλικά σε
5 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου ενός 16χρονου
κοριτσιού, το διάστημα του
2018 που εργαζόταν ως
τεχνικός ύπνου στην κλινική
Woolcock στο Γκλέμπε του
Σύδνεϋ και κάλυπτε τη βραδινή βάρδια.
Στο δικαστήριο της Νέας
Νότιας Ουαλίας ακούστηκαν
σοκαριστικές περιγραφές για
το πώς ο 50χρονος πατέρας
δύο παιδιών θώπευε τα στήθη των γυναικών και έβαζε
το πέος τους στα χέρια
τους και τα πόδια τους ενώ
κοιμόντουσαν στο πλαίσιο
μελέτης ύπνου, όπως μετέδωσε η Sydney Morning
Herald. Προκειμένου να
διαπράττει τις ειδεχθείς του
πράξεις, ο διεστραμμένος
γιατρός ισχυριζόταν συχνά
ότι οι γυναίκες είχαν πρόβλημα με την πίεσή τους,
ώστε να δικαιολογεί τις βραδινές επισκέψεις στους θαλάμους όπου κοιμόντουσαν.
Παρόλο που ο Χοράμι
φρόντιζε τις περισσότερες
φορές να κλείνει τις κάμερες
στα δωμάτια πριν από τις
αρρωστημένες επισκέψεις
του, ορισμένες σοκαριστικές
σκηνές καταγράφηκαν και

βοήθησαν στην καταδίκη του.
Σε μία από τις περιπτώσεις,
ο γιατρός ιρανικής καταγωγής είχε ναρκώσει μια γυναίκα ρίχνοντας υπνωτικό στο
ρόφημά της πριν την επισκεφθεί ενώ κοιμόταν.
Κατά την έρευνα των
τοπικών Αρχών, ο Χοράμι
είχε πει σε μια αστυνομικό
που τον ανέκρινε ότι «δεν
ήταν και τόσο τεράστιο
πρόβλημα» να αυνανίζεται
κανείς κατά τη διάρκεια
μιας ιατρικής διαδικασίας.
‘Ειδικότερα, ερωτηθείς αν
έβρισκε σωστό ένας γιατρός να αυτοϊκανοποιείται
ενώπιον ευάλωτων ασθενών,
έδωσε την εξής εξοργιστική
απάντηση: «Δεν προκαλεί
ζημιά στην ασθενή, αφού
κο ι μ ά τα ι … Δ ε ν ξ έ ρ ω τ ι
λέει ο νόμος αλλά εγώ δεν
το θ ε ω ρ ώ κα ι τ ε ρ ά σ τ ι ο
πρόβλημα. Ο αυνανισμός
δεν είναι παράνομος».
Ακόμα μεγαλύτερο θράσος επέδειξε ο Χοράμι στη
δίκη, όπου προσπάθησε να
πείσει ότι οι ενέργειές του
εντάσσονταν σε κάποιου
είδους ταντρική θεραπευτική
προσέγγιση. Προσπαθώντας
να δικαιολογήσει τις αηδιαστικές πράξεις του που
καταγράφηκαν από κάμερες,
ο Χοράμι περιέγραψε το
τρίψιμο του πέους του στις
ασθενείς ως «μη σεξουαλικό» και «διαφορετικό
από τον αυνανισμό». «Αν
ο ασθενής είναι άνδρας και
η θεραπεύτρια γυναίκα. η
γυναίκα θεραπεύτρια μετα-

δίδει (ενέργεια) με το χέρι
στο πέος του ασθενή», είπε
στο δικαστήριο ο Χοράμι,
εξηγώντας ότι το ανθρώπινο
σώμα έχει επτά άκρα που
μπορούν να μεταδώσουν
ενέργεια και ένα από αυτά
βρίσκεται στο πέος.
«Οι ασθενείς μου εμπιστεύονται τις ιατρικές μου
γ ν ώ σ ε ι ς κα ι π ρ ο σ πα θ ώ
πάντα να τις χρησιμοποιώ
για να βοηθάω κόσμο», είχε
πει ο 50χρονος στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή
του. Αξίζει να σημειωθεί
ότι κατά τη διάρκεια της
α ν ά κ ρ ι σ ή ς το υ α π ό τ ι ς
Αρχές δεν είχε αναφέρει τις
δικαιολογίες περί ταντρικής
θεραπευτικής προσέγγισης
επειδή, όπως είπε στη δίκη,
φοβήθηκε ότι μπορεί οι…
πρωτοποριακές πρακτικές
του να μαθεύονταν στην
χώρα καταγωγής του, με
αποτέλεσμα το απολυταρχικό
καθεστώς να προσπαθούσε
να τον δολοφονήσει.
Στην ανάκριση από αστυνομικούς ο Χοράμι υπαινίχθηκε ακόμη ότι τα θύματα
δεν ήταν τελείως κοιμισμένα
και μπορεί και… να ήθελαν
να κάνει ό,τι έκανε. «Μας
λες δηλαδή ότι ένα έφηβο
κορίτσι σου ζήτησε να βάλεις
το πέος σου στο χέρι της
όταν υποτίθεται ότι έλεγχες
την πίεσή της;» ρώτησε τον
Χοράμι μια γυναίκα αστυνομικός, με τον ίδιο να απαντά
ότι δεν θυμάται αλλά μπορεί
και να μην είχε πρόβλημα
επειδή δεν άλλαξε θέση!

Μαίνεται η κόντρα Κίνας–Αυστραλίας, με το
Πεκίνο να προχωρά αυτή τη φορά ανεπισήμως στον
περιορισμό εισαγωγών αυστραλιανού άνθρακα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ, οι τελωνειακές αρχές της Κίνας έχουν προτείνει στα εγχώρια
χαλυβουργεία και στα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής
να διακόψουν τις εισαγωγές άνθρακα από την
Αυστραλία. Ακόμη, βέβαια, δεν έχει διευκρινιστεί εάν
πρόκειται για πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών ή
αύξηση των δασμών.
Ο υπουργός Εμπορίου της Αυστραλίας, Simon
Birmingham, ανέφερε ότι είναι ενήμερος για τις
κινεζικές κινήσεις και θα συνεργαστεί με την εγχώρια
βιομηχανία, καθώς «και στο παρελθόν υπήρξαν
στρεβλώσεις με τις εμπορευματικές ροές με την Κίνα».
Η απόφαση της Κίνας έχει επιφέρει τη συμφόρηση
bulkers στα κινεζικά λιμάνια, τα οποία ξεκίνησαν το
ταξίδι τους από την Αυστραλία έμφορτα με άνθρακα,
και την αλλαγή των δρομολογίων τους προς τα ινδικά
λιμάνια. «Υπάρχουν πολλά πλοία που μεταφέρουν
αυστραλιανό άνθρακα και αναμένουν στα κινεζικά
λιμάνια για εκφόρτωση πάνω από έναν μήνα»,
σημειώνει αναλυτής του S&P Global Platts.
Αναλυτές της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν τις
ανησυχίες τους για τον αντίκτυπο αυτής της απόφασης
στη ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου.
Ήδη οι ναύλοι για τα Capesizes παρουσιάζουν τις
τελευταίες ημέρες σημαντική πτώση. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η Κίνα, στα τέλη τόσο του 2018 όσο και
του 2019, μείωσε τις εισαγωγές αυστραλιανού άνθρακα, με αναλυτές να εκφράζουν τις αμφιβολίες τους
κατά πόσο η απαγόρευση ή η αύξηση των δασμών θα
ισχύσει και κατά τους πρώτους μήνες του 2021.
Η κλιμάκωση των εντάσεων Κίνας-Αυστραλίας
αναζωπυρώθηκε όταν η Καμπέρα κατηγόρησε το Πεκίνο για την προέλευση και την εξάπλωση του Covid-19,
ενώ έκανε λόγο και για ελλιπή πληροφόρηση από τις
κινεζικές αρχές.

Συνεργασία Ιαπωνίας-Αυστραλίας

Η Ιαπωνία και η Αυστραλία έχουν μία ειδική,
στρατηγική συνεργασία, ενώ οι δυνατότητες της
συνεργασίας τους είναι μεγάλες, δήλωσε χθες, ο
Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι,
κατά την έναρξη της συνάντησής του με την ΥΠΕΞ της
Αυστραλίας Μαρίζ Πέιν. Η συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ
πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την τετραμερή
συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ιαπωνίας,
των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και της Ινδίας, στη διάρκεια
της οποίας ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ
Πομπέο απηύθυνε έκκληση για βαθύτερη συνεργασία
μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ στην Ασία ως ασπίδα
κατά της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην
περιοχή.
Ο Ιάπωνας ΥΠΕΞ δεν δημοσιοποίησε περισσότερες
λεπτομέρειες. Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας
συναντήθηκε την Τρίτη 6/8/20 ξεχωριστά με τον
Πομπέο, με αντικείμενο της συζήτησης τους τις
κοινές ανησυχίες της Αυστραλίας και των ΗΠΑ για τις
δραστηριότητες της Κίνας στην περιοχή της Ινδίας και
του Ειρηνικού.

Η Επικαιρότητα στο μικροσκόπιο
ανθρώπινα δικαιώματα. Καλούμε
όλες τις κυβερνήσεις να βοηθήσουν
την Αρμενία και να σταματήσουν
τη Γενοκτονία του αρμενικού λαού
του Αρτσάχ» αναφέρεται στο δελτίο
Τύπου.
ρεις Μικρονήσιοι ναύτες, οι
οποίοι είχαν ναυαγήσει σε
ένα μικρό νησί του Ειρηνικού, διασώθηκαν την περασμένη
Κυριακή όταν αυστραλιανά και
αμερικανικά μαχητικά εντόπισαν
το SOS που είχαν γράψει στην
παραλία της νήσου Πίκελοτ, 190
χλμ δυτικά από το σημείο απ’ όπου
είχαν σαλπάρει στις 30 Ιουλίου,
ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Οι
τρεις άνδρες επιχειρούσαν ένα
ταξίδι 42 χιλιομέτρων από μία
ατόλη σε άλλη όταν παρέκκλιναν
της πορείας τους και ξέμειναν από
καύσιμα. Την 1η Αυγούστου, όταν
έγινε γνωστό ότι χάθηκαν τα ίχνη
τους, το Κέντρο Συντονισμού στη
νήσο Γκουάμ των ΗΠΑ ξεκίνησε
αποστολή έρευνας και διάσωσης
με τη συνδρομή του αυστραλιανού
πολεμικού πλοίου HMAS Canberra
που επέστρεφε στη βάση μετά τη
συμμετοχή του σε ναυτικά γυμνάσια.
Μ ε τ η β ο ή θ ε ι α α μ ε ρ ι κα ν ι κώ ν
α ε ρ ο σ κ α φ ώ ν το α υ σ τ ρ α λ ι α ν ό
σκάφος εντόπισε τους ναυαγούς
στο νησί κι ένα αναγνωριστικό
ελικόπτερο προσγειώθηκε και τους
παρέδωσε τρόφιμα και νερό μέχρι
να φθάσει σκάφος του λιμενικού της
Μικρονησίας να τους παραλάβει.
υστραλοί γιατροί γράφουν
στο Journal of Neurology,
Neurosurgery and Psychiatry ότι τα εφαρμοστά τζιν παντελόνια μπορεί να βλάψουν σοβαρά
την υγεία των ποδιών. Οι γιατροί
αναφέρουν την περίπτωση μίας
35χρονης γυναίκας που νοσηλεύθηκε

Τ

Α

τέσσερις ημέρες στο νοσοκομείο
εξαιτίας των στενών παντελονιών
που φορούσε. Η γυναίκα βρισκόταν
σε σπίτι συγγενών της τους οποίους βοηθούσε να μετακομίσουν
συσκευάζοντας πράγματα, κάτι
που έκανε καθισμένη οκλαδόν στο
πάτωμα.
κ ε ν τ ρ ι κ ή τ ρ ά π ε ζα τ η ς
Αυστραλίας διατήρησε
αμετάβλητα τα επιτόκια
και τον στόχο για την απόδοση
του τριετούς ομολόγου κατά τη
μηνιαία συνεδρίασή της σήμερα,
αλλά συνεχίζει να επεξεργάζεται
επιλογές για περαιτέρω τόνωση της
οικονομίας. Η RBA διατήρησε το
βασικό επιτόκιο στο ιστορικό χαμηλό
του 0,25% όπως αναμενόταν.
Ο στόχος για την απόδοση του
τριετούς ομολόγου, που εισήχθη τον
Μάρτιο, διατηρήθηκε στο 0,25%.
“Το δ.σ. συνεχίζει να εξετάζει πώς
η επιπλέον νομισματική χαλάρωση
θα μπορούσε να υποστηρίξει θέσεις
εργασίας καθώς η οικονομία ανοίγει
περαιτέρω”, τόνισε ο διοικητής της
κεντρικής τράπεζας, Philip Lowe.
Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει
σήμερα τον προϋπολογισμό για την
περίοδο 2020-2021. Ο υπουργός
Οικονομικών αναμένεται να προβλέπει στον προϋπολογισμό
έλλειμμα μεγαλύτερο των 200 δισ.
δολαρίων Αυστραλίας (143,64 δισ.
δολάρια), το μεγαλύτερο εδώ και
70 χρόνια, ενώ θα παρουσιάσει
μέτρα στήριξης της οικονομίας.
Οι οικονομολόγοι εικάζουν ότι η
κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας θα
μπορούσε να μειώσει περαιτέρω το
βασικό επιτόκιο στους επόμενους
μήνες και να κινηθεί προς μια πλήρη
ποσοτική χαλάρωση με την αγορά
τριετών, πενταετών και 10ετών
ομολόγων.

Η

Ο

πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον
είναι προετοιμασμένος
ν α ε γ κα τα λ ε ί ψ ε ι π λ ή ρ ω ς τ η ν
Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία
όταν λήξει η μεταβατική περίοδος
του Brexit, δήλωσε στις 8/10/20
ο εκπρόσωπός του, ωστόσο ο
Βρετανός ηγέτης εξακολουθεί να
πιστεύει ότι πρέπει να γίνει μια
συμφωνία. “Πιστεύει ότι πρέπει να
γίνει μια συμφωνία και έχουμε σαφή
δέσμευση να προσπαθήσουμε να
καταλήξουμε σε συμφωνία”, δήλωσε
ο εκπρόσωπος πριν προσθέσει δύο
ακόμη σημεία. “Πρώτον, ο χρόνος
είναι περιορισμένος. Και δεύτερον
... είμαστε έτοιμοι να τερματίσουμε
τη μεταβατική περίοδο με όρους
τύπου Αυστραλίας, εάν δεν μπορεί να
βρεθεί συμφωνία”.
ατηγορίες για διενέργεια
κατασκοπείας απαγγέλθηκαν
στον Αυστραλό συγγραφέα
Γιάνγκ Χενγκτζούν και την υπόθεσή
του εξετάζει τώρα δικαστήριο του
Πεκίνου, ανακοίνωσε το κινεζικό
υπουργείο Εξωτερικών. Ο 55χρονος
μπλόγκερ συνελήφθη από τις κινεζικές αρχές τον Ιανουάριο του 2019
στο αεροδρόμιο της Γκουανγκτζού
μετά την άφιξή του από τη Νέα
Υόρκη. Βρίσκεται υπό κράτηση στο
Πεκίνο, χωρίς να έχει πρόσβαση
στην οικογένειά του, ενώ η
σύζυγός του παραμένει στην Κίνα.
Κατά τη διάρκεια της καθημερινής
ενημέρωσης των δημοσιογράφων
στο Πεκίνο, ο εκπρόσωπος του
κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών
Τζάο Λιτζιάν δήλωσε ότι στον
Γιανγκ απαγγέλθηκαν κατηγορίες
για κατασκοπεία στις 7 Οκτωβρίου
και σημείωσε ότι οι κινεζικές αρχές
σέβονται πλήρως τα δικαιώματά
του. «Το Δεύτερο Ενδιάμεσο Λαϊκό

Κ

Δικαστήριο του Πεκίνου καταχώρισε
και αποδέχθηκε την υπόθεση
όπως προβλέπεται από τον νόμο»,
πρόσθεσε ο Τζάο. Ο Γιάνγκ είχε
πει στην οικογένειά του σε μήνυμα
που της είχε στείλει τον περασμένο
μήνα ότι είναι αθώος και ότι «δεν θα
ομολογήσει ποτέ κάτι που δεν έχει
κάνει».
ικρότερη από ότι αναμενόταν ήταν η άνοδος της
ανεργίας στην Αυστραλία
τον Σεπτέμβριο, σε ένα πιθανό
σημάδι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια
ανάκαμψη στην οικονομία. Μικρότερη
από ότι αναμενόταν ήταν η άνοδος
της ανεργίας στην Αυστραλία
τον Σεπτέμβριο, σε ένα πιθανό
σημάδι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη
μια ανάκαμψη στην οικονομία.
Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι θα απαιτηθεί συνεχής στήριξη
της οικονομικής πολιτικής για τα
επόμενα χρόνια για να διατηρηθεί
σε ανάπτυξη η οικονομία, τονίζουν
οικονομολόγοι. Η ανεργία σημείωσε
άνοδο στο 6,9% τον Σεπτέμβριο, από
το 6,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα
με τη στατιστική υπηρεσία. Οι
εκτιμήσεις έκαναν λόγο για άνοδο
στο 7%. Η οικονομία έχασε 29.500
θέσεις εργασίας στη διάρκεια του
μήνα, με την πλήρη απασχόληση να
υποχωρεί κατά 20.100, σύμφωνα
με την στατιστική υπηρεσία. Οι
οικονομολόγοι ανέμεναν απώλεια
400.000 θέσεων εργασίας. Τα
στοιχεία για την απασχόληση
έρχονται καθώς ο διοικητής της
κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας,
Philip Lowe, έχει αφήσει να
εννοηθεί ότι η κεντρική τράπεζα θα
μπορούσε να χαλαρώσει περαιτέρω
την πολιτική για τη στήριξη της
δημιουργίας θέσεων εργασίας.
Πολλοί οικονομολόγοι αναμένουν
τώρα μείωση των επιτοκίων ήδη το
Νοέμβριο.

Μ

Π. Σταματόπουλος
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Ματιές στα χρόνια που πέρασαν...
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Στους επόμενους μήνες, λόγω αναστολής των παροικιακών εκδηλώσεων, το Παροικιακό Βήμα θα σας θυμίζει πρόσωπα και εκδηλώσεις από τα χρόνια που πέρασαν

O αείμνηστος ιερέας Αθανάσιος Μαρινάκης με τη συντροφιά του
στο Χριστουγενιάτικο δείπνο της της Ελληνικής Κοινότητας το 1999

Τα στιγμιότυπο από το Χριστουγενιάτικο δείπνο της Ελληνικής
Κοινότητας το 1999. Διακρίνονται, ο τότε ΓΓ Βαγγέλης Μπόγιας,
ο Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Παύλος και ο π. Γ. Πόκιας

Ακόμη ένα στιγμιότυπο από το Χριστουγενιάτικο δείπνο της
Ελληνικής Κοινότητας το 1999. Η συντροφιά των κ. Καρύδη
και Αγαπητού Τοπάλσαββα.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Μέλη της
λέσχης ταβλαδώρων
της Αδελαΐδας σε
Χριστουγενιάτικη
συνεστίαση το 1999.
ΔΕΞΙΑ: Δυο γνωστές
κυρίες της παροικίας,
η κα. Πόπη και
η κα. Εφη στο
Χριστουγενιάτικο
δείπνο της Ελληνικής
Ορθόδοξης
Κοινότητας το 1999.
Οι φωτογραφίες
είναι του αείμνηστου
φωτογράφου
Γιώργου Τσαμαντάνη
που υπηρέτησε το
Παροικιακό Βήμα από
το 1993 μέχρι το 2016

Στην παρουσία του Υπατου Αρμοστή της στην Καμπέρα, η Κυπριακή Πολιτεία τίμησε σε ειδική
εκδήλωση για την προσφορά του στην Κύπρο, τον πρώην Πρέμιερ της Νότιας Αυστραλίας Ντον
Ντάνσταν. Παρέστη επίσης ο πρώην Πρέμιερ Μάικ Ρανν. Η εκδήλωση έγινε στην παρουσία
αξιωματούχων της Κυπριακής Κοινότητας.

Επιφανή μέλη της Ελληνικής Κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Ρουμπάνης, Φώτης
Γεωργακόπουλος, Γιώργος Παπάζογλου, Βασίλης Πιπινιάς και Ευάγγελος Μερμίγκης με τη
συντροφιά τους στο Χριστουγενιάτικο δείπνο 1999 της Ελληνικής Κοινότητας

Τρεις πρώην Πρόεδροι της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α., ο Νίκος Νιάρχος, Νίκος
Πορτέλος και Βασίλης Ελοβάρης με τη συντροφιά τους. Ολύμπικ Χωλ, Χριστούγεννα 1999.

Η κα. Χρυσούλα Χάισλερ, νυν Πρόεδρος του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων “Ο Ταξιάρχης”,
μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της Νάσο τα Χριστούγεννα του 1999

Σημείωση: Αρκετές από τις φωτογραφίες πάρθηκαν για το Π. Βήμα από τον αείμνηστο Γιώργο Τσαμαντάνη
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Από το θεατρικό
έργο “Εταιρία Θαυμάτων” που
ανέβασε ο θεατρικός όμιλος
του Εργατικού Συνδέσμου
ΠΛΑΤΩΝ το 1967. Πρόσφερε
απλόχερα τη ψυχαγωγία και
τον ελληνικό πολιτισμό εκείνα
τα χρόνια ο ΠΛΑΤΩΝ.
ΚΑΤΩ: Στο θεατρικό έργο “
Ο Αχόρταγος” που ανέβασε
ο ΠΛΑΤΩΝ το 1978,
συμμετείχαν οι Στασινός
Μακρής, Παντελής Μαυρίκης,
Ισμήνη Σπύρογλου, Ελλη
Σπέη και Βαγγέλης Μπόγιας.
Σκηνοθεσία Γ. Κατσιμπρή

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Πλούσια δραστηριότητα στο
παροικιακό θέατρο επέδειξε ο
Ελληνικός Εργατικός Μορφωτικός
Σύνδεσμος ΠΛΑΤΩΝ από της
ίδρυσής του το 1957 και μέχρι τη
δεκαετία του 1990.
ΠΑΝΩ: Από το έργο “Φωνάζει ο
κλέφτης” το 1976. Μεταξύ άλλων, ο
Βαγγέλης Μπόγιας, η Ελλη Σπέη,
ο Ηλίας Μαυρογιώργης, ο Γιώργος
Κατσιμπρής και η Βάσω Τσουρή
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Θεατρική ομάδα
ΠΛΑΤΩΝ το 1966-67. Μεταξύ
άλλων, η Ισμήνη Σπύρογλου,
η Πελαγία Φιλίππου, η Στάσα
Δημόπουλου και η Ελλη Σπέη
ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
Σε Κοινοτική
εκδήλωση στο
Ολύμπικ Χωλ
τη δεκαετία
του ‘70. Από
αριστερά,
Τάκης
Λαβίθης,
Κώστας
Μαρίνος,
Μανώλης
Κουτελάς,
Μ. Νίττης
και Αντώνης
Στενός

ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
Από το
θεατρικό έργο
“Ο Γάμος της
Αντιγόνης που
παίχθηκε από
τον ΠΛΑΤΩΝ
το 1990.
Μεταξύ άλλων,
ο Γιάννης
Αποστολάκης,
ο Παντελής
Μαυρίκης,
Αρετή Μπιλίνη
και Βαρβάρα
Τσιουράκη

ROLLER SHUTTERS
Ρολά Ασφαλείας
Τα ετοιμάζουμε και τα τοποθετούμε κατά παραγγελία

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Στη φωτογραφία μέλη του συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων
“Ο Ταξιάρχης”, στο σπίτι της κας Παρασκευούλας Τζαναβάρα όπου είχαν διαγωνισμό και
βραβεύτηκε η ωραιότερη σάρπα. Δεκαετία του ‘90.

Με αυτοματισμό αν επιθυμείτε
Με πολυετή πείρα στο χώρο
Με σεβασμό και ειλικρίνεια
προς τον πελάτη.
Για άμεση εξυπηρέτηση
Τηλεφωνείστε στον
Αντώνη Πλαρινό
Κινητό: 0401 437 858
Email: marvaston@hotmail.com

ΚΗΠΟΣ MARY COLTON

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

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ
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Διεθνείς Ειδήσεις

“Greek Tribune”, November 2020

Στερνό αντίο στην Ελένη Τσώνη ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
που αφορούν τις δοσοληψίες του

Εφυγε τον περασμένο μήνα
σε ηλικία 80 ετών η Ελένη
Τσώνη τέως κάτοικος Αδελαίδας Νότιας Αυστραλίας.
Η Ελένη γεννήθηκε στη
Φοινικούντα Μεσσηνίας στις
28 Μαρτίου 1921 και μετανάστευσε από νεαρή ηλικία
στην Αυστραλία. Απεβίωσε
πλήρης ημερών, στις 15
Σεπτεμβρίου σε ηλικία 99 ετών.
Η Ευαγγελία ευτύχησε μαζί
με τον αείμνηστο σύζυγό της
Χρήστο να μεγαλώσουν δυο
παιδιά, τον Παναγιώτη και
την Βασιλική. Εγκαταλειπει
επίσης τα εγγόνια Χρήστο,
Νικολέττα και Ελένη. Επίσης έξι
δισέγγονα.
Η κηδεία της έγινε υπό του

ΗΠΑ
Φυλετικό χάσμα

πατρός Ιωάννη Κονιδάρη από
το ναό των Παμ. Ταξιαρχών λαο
και ο ενταφιασμός έλαβε χώραν
στο κοιμητηριο Centennial
Park.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εις μνήμην Καίτης Γεωργαρά

"Εφυγε" από τη ζωή τον
περασμένο μήνα η Ερικαίτη
(Καίτη) Γεωργαρά, τέως
κάτοικος Αδελαΐδας Νότιας
Αυστραλίας.
Η Καίτη μεγάλωσε στο
Fulham Gardens της Αδελαίδας και απεβίωσε στις 18
Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία
67 ετών.
Εγκαταλείπει τον αγαπημένο της σύζυγο Γιώργο
με τον οποίο απέκτησαν
δυο θυγατέρες, την Μαίρη
(σύζυγος Γιώργου) και την
Δάφνη (σύζυγος Σπύρου).
Εγκαταλείπει επίσης τρία
εγγόνια, την Φελίσιτυ, την
Καίτη, τον Στήβεν και ένα ακόμη που βρίσκεται καθ' οδόν.
Η νεκρώσιμος ακολουθεία
εψάλη υπό του π. Ιωάννη
Κονιδάρη στο ναό των Παμμε-

γίστων Ταξιαρχών και ο ενταφιασμός έλαβε χώραν στο
κοιμητηριο Centennial Park.
Ο καφές της παρηγοριάς
εδώθη στο Ολύμπικ Χωλ.
Το Π α ρ ο ι κ ι α κ ό Β ή μ α
εκφράζει τα συλλυπητήρια του
προς την οικογένεια Γεωργαρά.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

ΚΥΠΡΟΣ

Ο ι φ υ λ ε τ ι κ έ ς α ν ι σ ότ η τ ε ς σ τ ι ς
ΗΠΑ κόστισαν στην οικονομία της 16
τρισ. δολάρια τα τελευταία 20 χρόνια,
σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε
χθες Πέμπτη από την αμερικανική
τράπεζα Citigroup.
«Αν οι ΗΠΑ είχαν μειώσει το
φυλετικό χάσμα για τους μαύρους
Αμερικανούς αναφορικά με τους
μισθούς, την ιδιοκτησία, την εκπαίδευση
και τις επενδύσεις πριν 20 χρόνια, η
αμερικανική οικονομία θα είχε κερδί-σει
επιπλέον 16 τρισ. δολάρια», υπογραμμίζει η έρευνα.
«Aν αυτό το χάσμα μειωθεί σήμερα,
τότε το ΑΕΠ των ΗΠΑ θα αυξηθεί κατά 5
τρισ. δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια»,
προσθέτει.
Η τ ρ ά π ε ζα C i t i g r o u p , η τ ρ ί τ η
μεγαλύτερη στις ΗΠΑ, δεσμεύθηκε χθες
να επενδύσει 1 δισ. δολάρια τα επόμενα
τρία χρόνια προκειμένου να περιορίσει
τις ανισότητες αυτές.
Μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών
προορίζεται ώστε να μπορέσουν οι
Αφροαμερικανοί να αγοράσουν τα σπίτια
που μένουν, αλλά και σε επενδύσεις
σε εταιρείες Αφροαμερικανών. Άλλος
στόχος είναι να δοθεί στις κοινότητες
των μειονοτήτων στις ΗΠΑ καλύτερη
πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και
στην παροχή δανείων.
Η ανακοίνωση αυτή της Citigroup
απηχεί την έκκληση που απηύθυνε την
προηγούμενη Παρασκευή αξιωματούχος
της Fed, ο οποίος είχε ζητήσει από τον
χρηματοοικονομικό κλάδο να δράσει
κατά του θεσμικού ρατσισμού.
Κάνοντας λόγο για «ιστορικές και
θεσμικές ανισότητες στο χρηματοοικονομικό σύστημα» ο Ράφαελ Μπόστικ
επικεφαλής της Fed στην Ατλάντα, έχει
καταγγείλει ότι ο πλούτος των λευκών
νοικοκυριών είναι δεκαπλάσιος από
αυτόν των μαύρων, παραμένοντας στα
ίδια επίπεδα που ήταν πριν 100 χρόνια.

Ταρακουνήματα λόγω
"Χρυσής Αυγής"

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ,
Αντρος Κυπριανού, έστειλε επιστολή
στον γενικό εισαγγελέα της Κύπρου
Γιώργο Σαββίδη, αναφέροντας ότι
«έχοντας υπόψιν τις δεκάδες δημόσιες
τοποθετήσεις των ηγεσιών της Χρυσής
Αυγής και του ΕΛΑΜ για τη σύνδεση, τη
συνεργασία και τις διασυνδέσεις τους,
διερωτούμαστε κατά πόσο υπάρχουν
λόγοι η Νομική Υπηρεσία να διερευνήσει
εκ νέου το ενδεχόμενο διάπραξης
ποινικών αδικημάτων από μέρους τους
και στην Κύπρο». Υπενθυμίζει μάλιστα
ότι αυτό προβλέπει και ψήφισμα της
κυπριακής Βουλής, το οποίο «καλεί τις
αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη
της δίκης της Χρυσής Αυγής στην
Ελλάδα και να προβούν κατά τον δέοντα
χρόνο σε όλες τις ενέργειες για να
διακριβώσουν αν προκύπτει η διάπραξη
ποινικών αδικημάτων της Χρυσής Αυγής
και στην Κύπρο».

ΗΠΑ

Διάλογος πεζοδρομίου

Οι υψηλοί τόνοι, οι προσωπικές
επιθέσεις και οι ύβρεις πεζοδρομιακού
επιπέδου χαρακτήρισαν την πρώτη
τηλεοπτική αντιπαράθεση των δύο
βασικών υποψηφίων στις προεδρικές
εκλογές της 3ης Νοέμβρη στις ΗΠΑ,
Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν.
Οι πρόσφατες αποκαλύψεις σε βάρος
του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που
ανέφεραν πως δεν πλήρωσε φόρους
για τουλάχιστον μία δεκαετία παρά την
τεράστια περιουσία του, και η αποτυχία
της κυβέρνησής του στην αντιμετώπιση
της πανδημίας, ήταν οι «σημαίες»
του υποψηφίου των Δημοκρατικών
Τζο Μπάιντεν, ενώ ο Τραμπ, από την
άλλη, επικέντρωσε στις κατηγορίες

Χάντερ Μπάιντεν, γιου του υποψήφιου
προέδρου, με ξένες κυβερνήσεις
(με χαρακτηριστική περίπτωση την
Ουκρανία) τον καιρό που ο Τζ. Μπάιντεν
ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε για
χρόνια ζημίες πτοκειμένου να απαλλαγεί
από την καταβολή φόρου εισοδήματος,
αποκάλυψε η εφημερίδα «The New York
Times».
Κατά τον πρώτο χρόνο του στον
Λευκό Οίκο, το 2017, πλήρωσε 750
δολάρια, αποκαλύπτουν οι New York
Times που απέκτησαν πρόσβαση στις
φορολογικές δηλώσεις του Αμερικανού
προέδρου. Ο τελευταίος, παρά τις
συνεχείς ερωτήσεις και πιέσεις, δεν έδινε
στη δημοσιότητα τις δηλώσεις του στην
Εφορία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η εφημερίδα, ο Τράμπ δεν είχε
καταβάλει καθόλου φόρους εισοδήματος
σε 10 από τα προηγούμενα 15 χρόνια,
κυρίως επειδή ανέφερε ότι έχασε πολύ
περισσότερα χρήματα από ό, τι κέρδιζε.

Νέος χάρτης - πρόκληση
από την Τουρκία

Νέο χάρτη σύμφωνα με τον οποίο
επεκτείνονται οι περιοχές στις οποίες
η Τουρκία διεξάγει δραστηριότητες
έρευνας και διάσωσης δημοσίευσε
ο Τούρκος Υπουργός και Μεταφορών
Αντίλ Κααραϊσμάιλογλου ούτως ώστε
να καλύπτει -όπως ο ίδιος λέει- τις
περιοχές όπου δραστηριοποιούνται τα
γεωτρύπανα της Τουρκίας.
Στο μήνυμα του στο τουίτερ ο
Τούρκος Υπουργός αναφέρει: “Χαιρετίσματα στο Φατίχ, στο Γιαβούζ, στο
Κανουνί. Στη Γαλάζια Πατρίδα μας,
την περιοχή ερευνών και διάσωσης
την επεκτείναμε με τρόπο που θα
περιλαμβάνει και τις περιοχές όπου
πραγματοποιούν εργασίες τα ερευνητικά
μας πλοία. Καλορίζικο το νέο σχέδιο
έρευνας και διάσωσης”.

Απεβίωσε η Γεωργία Τερτίπη Δικαστικές διαμάχες οδηγούν την ΑΧΕΠΑ ΣΥΔΝΕΥ σε διάλυση

"Εφυγε" από τη ζωή στις
6 Οκτωβρίου 2020 η Γεωργία
Τερτίπη τέως κάτοικος Αδελαΐδας,
γεννηθείσα στις Σαρδές Λήμνου
το 1947.
Εγκαταλείπει το σύζυγο Χρήστο. Είχε τρία παιδιά, τον Δημήτρη, Γιάννη και Πήτερ (που δεν
βρίσκεται στη ζωή) τη νύφη Μαρί
και πέντε εγγόνια.
Η κηδεία τελέσθηκε στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον υπό του πατρός Βασίλη
Αποστόλου. Ο ενταφιασμός έγινε
στο Centennial Park.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

“Εφυγε” η Μαρία Μακρή

Την τελευταία της πνοή άφησε
στις 8 Οκτωβρίου σε ηλικία μόλις
46 ετών η Μαρία Μακρή κόρη της
Ελευθερίας και του αειμνήστου
Νικόλα και θετή κόρη του Στηβ.
Η Μαρία εγκαταλείπει τα
αδέλφια της, Τζο, Στέλλα, Ντόρα
και το γαμπρό Τζιμ και επτά
ανήψια.
Η Μαρία γεννήθηκε στην
Αδελαΐδα με καταγωγή από την
όμορφη Ικαρία.
Η κηδεία έγινε στον Καθεδρικό
Ναό των Παμ. Ταξιαρχών της
Αδελαΐδας από τον π. Ιωάννη
Κονιδάρη.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Υστατο χαίρε στη Μέλι Γκάρα

Εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις
9 Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία 68
ετών η Μέλι Γκάρα τέως κάτοικος
Αδελαίδας, γεννηθείσα στον
Κλείτο Κοζάνης.
Εγκαταλείπει τον σύζυγο
Γιάννη και τα παιδιά Χρυσούλα
- Jason, Βασίλη, Θανάση, Μάκη
και Εφη. Επίσης τρία εγγόνια, και
πολλούς άλλους συγγενείς στην
Αυστραλία, Αμερική και Ελλάδα.Η
κηδεία τελέσθηκε στον ναό των
Παμ. Ταξιαρχών από τον π.
Ιωάννη και ο ενταφιασμός έγινε
στο Centenial Park.

Σε καθεστώς εθελουσίας
διαδικασίας διερευνητικής
πτώχευσης, voluntary administration, έχει εισέλθει, η
ο ρ γ ά ν ω σ η A H E PA N S W
Inc. Με αυτήν την αφορμή,
μίλησε στο πρόγραμμα μας,
ο διευθυντής της εταιρίας
Cor Cordis, Michael Hird, ο
οποίος έχει αναλάβει το ρόλο
του administrator, δηλαδή
του προσωρινού διοικητή και
εκκαθαριστή.
Σύμφωνα με το ραδιόφωνο
της SBS, η διαδικασία της
εθελουσίας διερευνητικής
πτώχευσης σημαίνει ότι ο
administrator, αναλαμβάνει τον
πλήρη έλεγχο της εταιρίας ή
στην προκειμένη περίπτωση
της οργάνωσης. Ο κύκλος των
εργασιών «παγώνει», και στη
συνέχεια ακολουθεί έρευνα

των πεπραγμένων, που
οδηγεί στις εισηγήσεις προς
τους πιστωτές. Όπως εξήγησε
ο κ. Χέρντ, ο λόγος που το
συμβούλιο της AHEPA NSW
Inc, προχώρησε σε αυτή η
διαδικασία, είναι γιατί έκρινε ότι
η οργάνωση έχει χρεωκοπήσει
ή βρίσκεται στα πρόθυρα
χρεωκοπίας.
Οι λόγοι της επαπειλούμενης χρεωκοπίας, αποδίδονται στις δικαστικές διαμάχες
και εφέσεις, στις οποίες
ενεπλάκη η οργάνωση. Το
κόστος καταβολής των δικαστικών εξόδων, που εκκρεμεί,
υπολογίζεται περίπου στα $2,5
εκ. χωρίς ωστόσο αυτό να έχει
προσδιοριστεί επακριβώς,
ενώ υπάρχει και οφειλόμενο
ποσό προς άλλους πιστωτές,
ύψους περίπου $1 εκ. Σε

οποιαδήποτε περίπτωση, το τι
μέλλει γενέσθαι, θα εξαρτηθεί
από την αξιολόγηση όλων των
δεδομένων και εναλλακτικών
σεναρίων.
Όταν μια εταιρία ή μια
οργάνωση εισέρχεται σε
καθεστώς εθελουσίας διερευνητικής πτώχευσης, οι προοπτικές για τον administrator είναι τρεις. Πρώτον, η
εταιρία οργάνωση, μετά από
την ολοκλήρωση της έρευνας
επανέρχεται κάτω από τον
έλεγχο της προηγούμενης
διοίκησης, γεγονός που δεν
πρόκειται να αλλάξει στην
προκειμένη περίπτωση το
πρόβλημα ρευστότητας. Ένα
δεύτερο ενδεχόμενο είναι η
εισήγηση προς τους πιστωτές
μιας συμβιβαστικής πρότασης
αποπληρωμής μέρους των

χρεών, και η τρίτη εκδοχή η
εκκαθάριση των περιουσιακών
στοιχείων της οργάνωσης.
Το επόμενο βήμα, προβλέπει την πραγματοποίηση
τηλεδιασκέψεων με τους
πιστωτές, προκειμένου ο
administrator να καταθέσει τις
προτάσεις του και τα ευρήματα της έρευνας του.
Η AHEPA NSW Inc. σύμφωνα με τον κ. Χερντ έχει υπό
την ιδιοκτησία της ένα κτίριο
επί της οδού Elisabeth στην
περιοχή του Surrey Hills,
και δύο παράπλευρα κτίρια
στην περιοχή του Rockdale.
Η συνολική αξία τους υπολογίζεται από tα μέλη της
οργάνωσης γύρω στα $16
εκ. Η ακριβής αξία τους θα
εκτιμηθεί και θα συμπεριληφθεί
στην έκθεση του κ. Χερντ.

ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

Βαριές ποινές στα στελέχη της Χρυσής Αυγής

Σε ποινή κάθειρξης 13 χρόνων
καταδικάστηκαν τα διευθυντικά στελέχη
της Χρυσής Αυγής που κατηγορούνται
για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
όπως ανακοίνωσε το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων. Από τους κατηγορούμενους της ηγετικής ομάδας, μόνο
στον Αρτ. Ματθαιόπουλο επιβλήθηκε
μικρότερη ποινή (κάθειρξη 10 ετών).
Η ποινή κάθειρξης 13 ετών αφορά
τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής Ν.
Μιχαλολιάκο και τους πρώην χρυσαυγίτες
βουλευτές που διεύθυναν την εγκληματική
οργάνωση Ηλ. Κασιδιάρη, Γ. Λαγό, Χρ.
Παππά, Γιώρ. Γερμενή και Ηλ. Παναγιώταρο.

Για ένταξη στην εγκληματική
οργάνωση

Από τους πρώην βουλευτές που
κατηγορούνται για ένταξη, στους Π.
Ηλιόπουλο και Ν. Κούζηλο επιβλήθηκε
κάθειρξη 7 ετών, ενώ οι Γ. Γρέγος,
Ελ. Ζαρούλια, Π. Ζησιμόπουλος, Δ.
Κουκούτσης και Κ. Μπαρμπαρούσης
καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 6 ετών.
Οι πρώην βουλευτές Χρ. Αλεξόπουλος, Μ. Αρβανίτης, Στ. Μπούκουρας

και Ν. Μίχος καταδικάστηκαν σε φυλάκιση
5 ετών.
Από 5 έως 7 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκαν μια σειρά άλλα στελέχη της
ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους η αστυνομικός Β. Πόπορη.

Για τη δολοφονία Φύσσα

Στον Γ. Ρουπακιά επιβλήθηκε ποινή
ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του
Φύσσα, 10 χρόνια κάθειρξη για ένταξη σε
εγκληματική οργάνωση και 8 χρόνια για
πλημμελήματα.
Από τους συνεργούς του Γ. Ρουπακιά,
επιβλήθηκαν στον Γ. Πατέλη (πυρηνάρχης
Νίκαιας) 8 χρόνια για συνέργεια και
6 για ένταξη, στον Ι. Άγγο 7 χρόνια
για συνέργεια και 5 για ένταξη, στον Ι.
Καζαντζόγλου 8 χρόνια για συνέργεια και 6
για ένταξη, στον Ελπ. Καλαρίτση 7 χρόνια
για συνέργεια και 5 για ένταξη, στον Ι.
Κομιάνο 7 χρόνια για συνέργεια και 5 για
ένταξη, στον Αν. Μιχάλαρο 7 χρόνια για
συνέργεια και 5 για ένταξη, στον Γ. Σκάλκο
6 χρόνια για συνέργεια και 3 για ένταξη,
στον Γ. Σταμπέλο 7 χρόνια για συνέργεια
και 5 για ένταξη, στον Λ. Τσαλίκη 7 χρόνια
για συνέργεια και 5 για ένταξη, στον

Αθ. Τσορβά 7 χρόνια για συνέργεια και
5 για ένταξη, στον Ν. Τσορβά 7 χρόνια
για συνέργεια και 5 για ένταξη, στον Γ.
Δήμου 6 χρόνια για συνέργεια και 3 για
ένταξη, στον Αν. - Μ. Αναδιώτη 6 χρόνια
για συνέργεια και 3 για ένταξη και στον Αρ.
Χρυσαφίτη 6 χρόνια για συνέργεια και 3
για ένταξη.

Για την επίθεση στους Αιγύπτιους
αλιεργάτες

Οι Δ. Αγριογιάννης, Μ. Ευγενικός, Θ.
Μαριάς και Κ. Παπαδόπουλος έλαβαν
ποινή κάθειρξης 6 ετών για απόπειρα
α ν θ ρ ωπο κ το ν ί α ς τω ν α λ ι ε ρ γ α τώ ν
και 3 ετών για ένταξη. Ο πυρηνάρχης
Περάματος Αν. Πανταζής καταδικάστηκε
σε κάθειρξη 8 ετών για την απόπειρα και
6 ετών για ένταξη.

Για την επίθεση στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ

Για την υπόθεση που αφορά την
επίθεση στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ το δικαστήριο επέβαλε
μεγαλύτερη ποινή από την εισαγγελική
πρόταση, καταδικάζοντας τους κατηγορούμενους σε 2 χρόνια για κάθε ένα από
τα τρία θύματα της επίθεσης.

"Παροικιακό Βήμα" Νοέμβριος 2020

Ειδήσεις - Ρεπορτάζ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΑΛΩΝ

Καταδίκη της εγκληματικής
οργάνωσης “Χρυσή Αυγή”

Καταδικαστική δήλωση με τις
υπογραφές 100 Ελληνοαυστραλών
εκδόθηκε στις αρχές Οκτωβρίου λίγες
μέρες πριν την έκδοση την απόφασης
από τα Ελληνικά δικαστήρια για τη
Χρυσή Αυγή.
Τη δήλωση υπογράφουν δεκάδες
ομογενείς από τον πολιτικό, κοινοτικό,
συνδικαλιστικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, δημοσιογραφικό και γενικότερο
κοινωνικό χώρο της Μελβούρνης, του
Σύδνεϋ, του Περθ, της Αδελαίδας, της
Καμπέρας και του Γούλονγκογκ. Η
δήλωση αναφέρει τα ακόλουθα:
«Ως ελληνικής καταγωγής πολίτες
της Αυστραλίας, παρακολουθούσαμε
και αποδοκιμάζαμε έντονα όλα αυτά
τα χρόνια την εγκληματική δράση της
Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα, αλλά
και την εξτρεμιστική ιδεολογία και
φρασεολογία ελάχιστων υποστηρικτών
της στην Ομογένεια της Αυστραλίας.
Ελπίζουμε ότι η απόφαση της
Ελληνικής Δικαιοσύνης την Τετάρτη, 7
Οκτωβρίου 2020, με αφορμή τη δίκη
της Χρυσής Αυγής, θα βάλει οριστικό
τέλος στη ζωή αυτής της οργάνωσης.
Δηλαδή, θα τη χαρακτηρίσει, όπως
λέει το κατηγορητήριο, ως εγκληματική
και θα αποδώσει ποινικές ευθύνες σε
ολόκληρη την ηγεσία της, όχι μόνο σε
συγκεκριμένους δράστες για συγκεκριμένες πράξεις βίας, διασφαλίζοντας
και προστατεύοντας με αυτόν τον
τρόπο τις αξίες της Δημοκρατίας στη
χώρα καταγωγής μας.
Καλωσορίζουμε, επίσης, την
κοινή στάση ενάντια σε αυτήν τη
νεοναζιστική οργάνωση των πολιτικών
αρχηγών όλων των κομμάτων του
δημοκρατικού τόξου της Ελλάδας, έτσι
όπως εκφράστηκε το Σάββατο μέσα
από τις σελίδες της “Εφημερίδας των
Συντακτών” στην Αθήνα.
Προσπάθειες εκφοβισμού των
πολιτών, καθώς επίσης και απόπειρες
υπονόμευσης της πολιτικής, της Δημοκρατίας και των θεσμών, μέσα από την
άσκηση ωμής και δολοφονικής βίας ή
μέσα από την εκφορά εξτρεμιστικού
και ρατσιστικού λόγου, δεν έχουν καμιά
θέση στην Ελλάδα».
Ονόματα Ελληνοαυστραλών που
υπογράφουν τη δήλωση.
Πέτρος Αλεξίου, Σίδνεϊ
Πάνος Αποστόλου, Μελβούρνη
Άγγελος Αργυρόπουλος, Μελβούρνη
Αργύρης Αργυρόπουλος, Μελβούρνη
Λεωνίδας Αργυρόπουλος, Μελβούρνη
Παναγιώτης Βάκκας, Μελβούρνη
Στράτος Βάκκας, Μελβούρνη
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.

Παιδική Εργασία

Οι επιπτώσεις του COVID19, τόσο σε υγειονομικό, όσο
και σε οικονομικό επίπεδο
χαρακτηρίζονται από αρκετές
πτυχές.
Μια εξ’ αυτών, όσον αφορά
την οικονομική πλευρά των
συνεπειών της (πολιτικήςοικονομικής διαχείρισης της)
πανδημίας, είναι η δραματική
αύξηση που παρατηρείται στην
παιδική εργασία σε πολλές
χώρες παγκοσμίως.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Unicef, η αύξηση
είναι τόσο σημαντική και
μεγάλη, που απειλεί να “γκρεμίσει” τα αποτελέσματα των
προσπαθειών είκοσι χρόνων
για τη μείωση του αριθμού
των παιδιών που εργάζονται
(παρανόμως), τόσο σε χώρες
της Αφρικής, όσο και σε χώρες
της Λατινικής Αμερικής, της
Μέσης Ανατολής και της Ασίας.
Ασφαλώς, προτού γίνει
εκτενέστερη αναφορά σε
παραδείγματα χωρών όπου
η παιδική εργασία αυξήθηκε
τους τελευταίους μήνες, είναι

Τζίνα Βυθούλκα, Μελβούρνη
Βαγγέλης Γαβριελάτος, Σίδνεϊ
Στηβ Γεωργανάς, Βουλευτής Αδελαΐδα
Ανθούλα Γιαννακοπούλου, Μελβούρνη
Βασίλης Γκόνης, Αδελαΐδα
Δημήτρης Γκόνης, Μελβούρνη
Χάρης Δανάλης, Σίδνεϊ
Ευφροσύνη Δεληγιάννη, Σίδνεϊ
Αλεξάνδρα Δέλιου, Καμπέρα
Νίκος Δημόπουλος, Μελβούρνη
Ηλίας Διακολαμπριανός, Μελβούρνη
Γιάννης Δραμιτινός, Σίδνεϊ
Χάρης Ζαβερδινός, Μελβούρνη
Βάσω Ζάγκαλη, Μελβούρνη
Γιώργος Ζάγκαλης, Μελβούρνη
Τάμυ Ηλιού, Μελβούρνη
Περσεφόνη Θλιβερή, Σίδνεϊ
Άννα Καδά, Μελβούρνη
Αλέξης Κακαφίκας, Μελβούρνη
Παναγιώτης Καλαθάς, Μελβούρνη
Κωνσταντίνος Καλυμνιός, Μελβούρνη
Άσερ (Ashur) Κάμπερ (Kamber)
Μελβούρνη
Φώτης Καπετόπουλος, Μελβούρνη
Γιώργος Καραγιάννης, Μελβούρνη
Βρασίδας Καραλής, Σίδνεϊ
Κώστας Καραμάρκος, Μελβούρνη
Νία Καρτέρη, Σίδνεϊ
Παναγιώτης Κατσαμπάνης, Βουλευτής
Περθ
Σταύρος Κατσιμαντάκος, Μελβούρνη
Αλέκος Κατσιφάρας , Μελβούρνη
Αλέξανδρος Κιρκιλής Καλαθάς,
Μελβούρνη
Στυλιανός Κλαψινός, Μελβούρνη
Μαριέττα Κόκκα, Μελβούρνη
Γιώργος Κολέτσης, Μελβούρνη
Οδυσσέας Κριπωτός, Μελβούρνη
Ιωάννα Κυρκιλή, Μελβούρνη
Θανάσης Κωβαίος, Μελβούρνη
Ευσταθία
Κωνσταντοπούλου,
Μελβούρνη,
Ιωάννα Κωνσταντοπούλου, Μελβούρνη,
Δήμητρα Λαγουδάκη, Μελβούρνη
Γιάννης Λεσσές, Αδελαΐδα
Στυλιανός Λιλιμπάκης, Μελβούρνη
Άγγελος Μακρυγιώργος, Μελβούρνη
Θόδωρος Μάρκος, Μελβούρνη
Κώστας Μάρκος, Μελβούρνη
Nίκη Ματζιάρη, Μελβούρνη
Γιώργος Μενίδης, Μελβούρνη
Σταύρος Μεσσήνης, Μελβούρνη
Γιάννης Μηχανετζής, Μελβούρνη
Χρήστος Μπελέρxας, Σίδνεϊ
Βαγγέλης Μπόγιας, Αδελαΐδα
Δημήτρης Μποσινάκης, Μελβούρνη
Κώστας Μυτιλήνης, Σίδνεϊ
Νίκος Ντάλλας, Μελβούρνη
Ηλίας Ντωνούδης, Μελβούρνη
Γιάννης Πανταζόπουλος
Πρώην

απαραίτητη μια σύνοψη των
παραγόντων που συμβάλλουν
τα μέγιστα στο συγκεκριμένο
φαινόμενο.
“Η παιδική εργασία είναι
ένα περίπλοκο ζήτημα με διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αιτίες.
Αυτές οι αιτίες μπορεί να
περιλαμβάνουν την έλλειψη
πρόσβασης στην εκπαίδευση,
την αδύναμη επιβολή της
εργατικής νομοθεσίας, την
έλλειψη χειραφέτησης των
γυναικών, τη φτώχεια και την
ανεπαρκή κοινωνική προστασία
για τους φτωχούς. Επιπλέον,
μια σοβαρή πανδημία έχει
προστεθεί πρόσφατα στη λίστα
των αιτιών”, γράφει η Kunera
Moore για λογαριασμό του
World Economic Forum.
Η “σοβαρή πανδημία” του
COVID-19, λοιπόν, αποτελεί
μια ακόμη αιτία στη λίστα
των ήδη υπαρχόντων, για την
παιδική εργασία. Επομένως,
στην πραγματικότητα, όταν
γίνεται λόγος για “επιπτώσεις του κορονοϊού στην
παιδική εργασία”, μιλάμε στην
πραγματικότητα για “επιπτώσεις ΚΑΙ του κορονοϊού
στην παιδική εργασία”, με τις
κυριότερες αιτίες να πηγάζουν
άμεσα από το κοινωνικό και
οικονομικό σύστημα εντός
του οποίου παρατηρείται το
ζήτημα.

Πολιτειακός Υπουργός Μελβούρνη
Σπύρος Παπαδόπουλος, Μελβούρνη
Βασίλης Παπαστεργιάδης, Μελβούρνη
Νίκος Παπαστεργιάδης, Μελβούρνη
Αντώνης Πάσχος, Μελβούρνη
Αγάπη Πάσχου, Μελβούρνη
Φίλιππος Πελαδαρινός, Μελβούρνη
Ελένη Πιτσιλιώνη Αλεξίου, Σίδνεϊ
Νίκος Πορτέλλος, Αδελαΐδα
Παναγιώτης Ππύρος, Αδελαΐδα
Άννα Ρεράκη, Μελβούρνη
Μαρία Ρεράκη, Μελβούρνη
Διαμαντής Ρόρρης, Σίδνεϊ
Θανάσης Ρόρρης, Γούλανγκον
Θανάσης Σαλάχας, Μελβούρνη
Κόσμος Σαμαράς, Μελβούρνη
Αθηνά Σεργιάνη, Μελβούρνη
Χρήστος Σεργιάνης, Μελβούρνη
Ανθή Σιδηροπούλου, Μελβούρνη
Χρήστος Σικαβίτσας, Μελβούρνη
Ισμήνη Σπύρογλου, Αδελαΐδα
Χριστίνα Σταμενίτη, Μελβούρνη
Κώστας Στεφανίδης, Μελβούρνη
Γιώργος Σωτήριος, Σίδνεϊ
Δημήτρης Τρωαδίτης, Μελβούρνη
Νίκος Τσακτσίρας, Μελβούρνη
Μύρων Τσαλδάρης, Μελβούρνη
Ευδοκία Τσαχουρίδου, Μελβούρνη
Μιχάλης Τσιανίκας, Αδελαΐδα
Μιχάλης Τσίλιμος, Σίδνεϊ
Χρήστος Τσιόλκας, Μελβούρνη
Θανάσης Τσουχαντάρης, Μελβούρνη
Ανίτα Φιλοπούλου, Μελβούρνη
Μάκης Χαζηλέπος, Μελβούρνη
Αναστασία Χαντζή, Μελβούρνη
Νίκη Χαντζή, Μελβούρνη
Σωτήρης Χατζημανώλης, Μελβούρνη
Χαριτωμένη Χριστοφάκη, Μελβούρνη
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Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ στην
Ταϊβάν προκαλεί αντίδραση

Το αμερικανικό αντιτορπιλικό
«USS Barry» διέσχισε προχτές τα
Στενά της Ταϊβάν στο πλαίσιο ενός
«διάπλου ρουτίνας» στην περιοχή,
ανακοίνωσε ο στόλος Ειρηνικού
του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ,
προκαλώντας νέα αντίδραση της
Κίνας. Στη σχετική ανακοίνωση,
μάλιστα, το αμερικανικό ΠΝ τονίζει
ότι η νέα εμφάνιση πολεμικού τους
πλοίου στα Στενά - η 10η από την
αρχή της χρονιάς - «δείχνει την
αφοσίωση των ΗΠΑ στην υπόθεση
ενός ελεύθερου και ανοιχτού ΙνδοΕιρηνικού» και κατέληξε ότι «οι
δυνάμεις του αμερικανικού ΠΝ θα
συνεχίσουν να πετάνε, να πλέουν και
να επιχειρούν οπουδήποτε επιτρέπει
το Διεθνές Δίκαιο».
Επιπλέον, το υπουργείο Αμυνας
της Ταϊβάν συνέδεσε τον διάπλου του
αμερικανικού πλοίου με «φυσιολογική
κατάσταση» και πρόσθεσε ότι οι
δυνάμεις του παρακολουθούσαν
κανονικά το πέρασμά του.
Αντιδρώντας, ο εκπρόσωπος
του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων

Δυνάμεων της Κίνας, Τσανγκ
Τσουνχούι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ
ότι «υπονομεύουν την ειρήνη και
τη σταθερότητα στα Στενά της
Ταϊβάν» και ότι «στέλνουν αποπροσανατολιστικά μηνύματα» στην
Ταϊβάν. Κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις προκλητικές δηλώσεις
και ενέργειες στα Στενά και δήλωσε
ότι οι κινεζικές Ενοπλες Δυνάμεις
θα προασπίσουν αποφασιστικά την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας, την
«ειρήνη και σταθερότητα» στα Στενά.
Την ενόχληση της Κίνας έχουν
προκαλέσει επίσης οι προετοιμασίες
των ΗΠΑ να πουλήσουν ακόμα περισσότερα και πιο προηγμένα οπλικά
συστήματα στην Ταϊβάν. Αρχές
της βδομάδας έγινε ενημέρωση
του Κογκρέσου σχετικά με σχέδια
πώλησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών «MQ-9», αλλά και ενός
πυραυλικού συστήματος παράκτιας
άμυνας. Σύμφωνα με πηγές, η αξία
των σχεδιαζόμενων πωλήσεων
εκτιμάται στα 5 δισ. δολάρια.

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - 80Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Αγαπητοί συμπάροικοι Έλληνες
και Φιλέλληνες,
Σήμερα, σύσσωμος ο Ελληνισμός
εορτάζει την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου του 1940. Σήμερα το
Ελληνικό Έθνος φέρνει στις μνήμες
όλων την ηρωική εποχή του 1940-41.
Μπροστά στην υπέρτατη θυσία
των παληκαριών μας που πάλεψαν
ενάντια στη φασιστική Γερμανία, το
λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε
εμείς ως ελεύθεροι Έλληνες είναι
να αποτίσουμε σήμερα αυτό τον
μικρό φόρο τιμής προς όλους τους
επωνύμους και ανωνύμους Ήρωες
μας του έπους του ’40.
To Φθινόπωρο του 1940, η πορεία
της παγκόσμιας Ιστορίας άλλαξε και
τα σύννεφα του πολέμου ξέσπασαν.
Η Ευρώπη υποδουλώνεται στη
Χιτλερική Γερμανία η οποία σαρώνει
τα σύνορα των ηπειρωτικών επικρατειών.
Όλα σχεδόν τα βαλκανικά κράτη,
πλην της Ελλάδος, είχαν υποκύψει
στον άξονα. Όσον αφορά την Τουρκία
με διπλωματικότητα και επιτηδειότητα
περιέπαιζε τους πάντες. Οι συμμαχικές δυνάμεις είχαν πλέον καμφθεί.
Την 3η πρωινή ώρα της 28ης

"ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÅÑÃÁÔÉÊÏÓ ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ
ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐËÁÔÙÍ

ÅÑÃÁÔÉÊÁ ÍÅÁ
Άλλωστε, σύμφωνα με όσα
υποστηρίζει η Ellie Murphy,
μέλος του συνασπισμού κατά
της Παιδικής Εργασίας (Child
Labor Coalition) , “η φτώχεια
είναι η σημαντικότερη αιτία της
παιδικής εργασίας”. Η άνιση
κατανομή των οικονομικών
πόρων μιας κοινωνίας, που
γεννά με τη σειρά της οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, είναι υπεύθυνη σε σημαντικό βαθμό για το γεγονός
πως, παιδιά ηλικίας 8 και 10
ετών, εργάζονται “με τις ώρες”.
Αξίζει να σημειωθεί πως
στο ίδιο μήκος κύματος
κινούνται και τα όσα αναφέρονται στην σχετική έκθεση
της Unicef, η οποία αναφέρθηκε προηγουμένως. Πιο
συγκεκριμένα, εντός της
έκθεσης διαβάζουμε πως
“η παιδική εργασία είναι ο
συνδυασμός πολλών παραγόντων, όπως η φτώχεια,
οι κοινωνικοί κανόνες που
την επιτρέπουν, η έλλειψη
αξιοπρεπών
εργασιακών
ευκαιριών για ενήλικες και
εφήβους, η μετανάστευση
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και οι καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης”. “Η παιδική εργασία
δεν είναι μόνο αιτία..” , συνεχίζει
η έκθεση, “αλλά και συνέπεια
κοινωνικών ανισοτήτων που
ενισχύονται από διακρίσεις”.
Τα “διαθέσιμα για πρόσληψη” παιδιά, αυξήθηκαν
ραγδαία λόγω του κλεισίματος
των σχολείων, όμως ο σημαντικότερος παράγοντας, όπως
τονίζει τόσο η έκθεση της
Unicef, όσο και η προηγούμενη
φράση της Mui, ήταν οι οικονομικές δυστοκίες των (ήδη
πάμφτωχων) οικογενειών των
παιδιών αυτών, οι οποίες επιδεινώνονται τους τελευταίους
μήνες. Μια σύγχρονη εργατικήπαιδική σκλαβιά δηλαδή,
η οποία πηγάζει από την
εκμετάλλευση της οικονομικής
ανάγκης του ασθενέστερου.
Σχετικά με τα “δραματικά
πισωγυρίσματα” του σήμερα
όμως, στην παιδική εργασία,
μπορούν να βρεθούν αρκετά
παραδείγματα από αρκετές
διαφορετικές ηπείρους ανά τη
Γη. Πιο συγκεκριμένα, από τη
Μέση Ανατολή, όπου η παιδική

Οκτωβρίου, η Ελλάδα σύσσωμη
απάντησε ΟΧΙ εκφράζοντας απόλυτα την αταλάντευτη βούληση του
Ελληνικού λαού, σύμφωνα με τις
υπαγορεύσεις της ηθικής κληρονομιάς, μεστή από ηρωικές αρνήσεις
υποταγής.
Από τις 14 Νοεμβρίου 1940
άρχισε η προέλαση του Ελληνικού
Στρατού ο οποίος κατόρθωσε μέχρι
τα μέσα Μαρτίου 1941 να φθάσει
βαθιά μέσα στην Βόρειο Ήπειρο και
να καταλάβει περιοχές, σφραγισμένες
με την παρουσία Ελλήνων από
αιώνες, δίνοντας ένα γερό χτύπημα
στη φασιστική λαίλαπα.
Εορτάζοντας σήμερα την επέτειο της εποποιίας του ’40, ας αποτίσουμε ελάχιστο φόρο τιμής και
ευγνωμοσύνης στους νεκρούς ήρωες.
Η θυσία τους ας γίνει για εμάς
χρέος ενότητας και προσήλωσης στα
ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ!
Αδελαΐδα 28 Οκτωβρίου 2020
Βασίλειος Γκόνης OAM
Πρόεδρος

εργασία έχει αυξηθεί σημαντικά
σε χώρες όπως η Υεμένη, η
Ιορδανία και ο Λίβανος , στη
Νιγηρία , όπου ο 15χρονος
Abubakar Mohammad εργάζεται καθημερινά, “συνηθισμένος” πλέον καθώς εργάζεται από τα 9 του χρόνια,
στο Μεξικό, στη Βολιβία και
φυσικά στην Ινδία, εντοπίζονται
παραδείγματα παιδικής εργασίας-σκλαβιάς.
Όσον αφορά μάλιστα την
τελευταία, την Ινδία, το κλείσιμο
των σχολείων, ενδέχεται να
οδηγήσει δεκάδες εκατομμύρια
παιδιά στην εργασία, με τις
πιθανότητες να επιστρέψουν
στο σχολείο να μειώνεται, όσο
αυξάνεται η εκμετάλλευση
τους από εργοδότες. Σύμφωνα
με όσα αναφέρει η Shwetha
Sunil στο Bloomberg, “η Ινδία
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια
χαμένη γενιά (σσ. Παιδιών)”, η
οποία “αναγκάζει τα παιδιά να
παρατήσουν το σχολείο και τα
σπρώχνει στη δουλειά”.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια,
αξίζει να σημειωθεί πως
κάποια χιλιόμετρα μακριά
από τους συγκεκριμένους
εργατικούς (;) χώρους της
Ινδίας όπου απασχολούνται
παιδιά, πριν από 140 χρόνια,
βρισκόταν ένα άλλο 10χρονο
παιδί (“ευγενικής καταγωγής”),
ονομαζόμενο Μαχάτμα Γκάντι.
Μια λοιπόν από τις βασικές

αρχές στη διδασκαλία και τη
σκέψη εκείνου του ανθρώπου,
ήταν η αναζήτηση της αλήθειας
(Satya). Δεν είναι σίγουρο το τι
θα έλεγε ο Γκάντι, βλέποντας
τα παιδιά αυτά να δουλεύουν.
Το σίγουρο είναι πως, ο
Γκάντι, αναζητώντας τη μια
και μοναδική αλήθεια, θα
διαπίστωνε κάτι πολύ απλό και
άκρως αληθινό: Πως η κοινωνία
της Ινδίας αλλά και πάρα
πολλών χωρών παγκοσμίως,
είναι δομημένη με τρόπο τέτοιο,
λόγω της ηθικής του κέρδους
(και της αισχροκέρδειας) που
χαρακτηρίζει το νεοφιλελεύθερο
καπιταλιστικό σύστημα του
2020, που, όταν μια πανδημία
της “χτυπά την πόρτα”, “την
πληρώνουν” μεταξύ άλλων α)
τα 10χρονα παιδιά της Ινδίας
και ολόκληρου του Κόσμου
τα οποία αναγκάζονται να
εργάζονται ή να ζητιανεύουν,
β) τα θύματα της εμπορίας
ανθρώπων (που επιδεινώνεται
τους τελευταίους μήνες) ,
ενώ παράλληλα οι ζάπλουτοι
(Jeff Bezos, Bill Gates,
Mark Zuckerberg) αυξάνουν
τις περιουσίες τους και οι
πλούσιοι εργοδότες κόβουν
μισθούς και παροχές από τους
εργαζόμενους. Μια αλήθεια,
(πάρα) πολύ μακριά, από την
κοινωνία της αγάπης και της
αλληλεγγύης, που ονειρευόταν
ο Γκάντι.
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ!

Η ιστορία μιας Κοινότητας
Του Δρ Μιχάλη ΤΣΟΥΝΗ

(ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ - ΑΔΕΛΑΙΔΑ, 2008)
ΜΕΡΟΣ Β’
Από τις αρχές του ’70 και μετά
η Κοινότητα εξελίχτηκε σε έναν
σημαντικό κοινωνικοπολιτισμικό
οργανισμό στην «Αθήνα του Νότου»,
όπως αποκαλούσε την Αδελαΐδα ο
φιλλέληνας και φίλος της Κοινότητας
πρωθυπουργός της πολιτείας Don
Dunstan. ( βλ. Φωτογραφία) Ο
Dunstan ήταν τακτικός επισκέπτης
στις εκδηλώσεις που γίνονταν στο
Ολύμπικ Χώλ της Κοινότητας. Ο ίδιος
είχε εμπλακεί σε πολλά μεταναστευτικά
και πολιτισμικά κινήματα και ήταν από
τους πρώτους Αυστραλούς πολιτικούς
μ ε ε ν ε ρ γ ό σ υ μ μ ε τοχ ή γ ι ά τ η ν
ανεξαρτησία της Κύπρου και γιά την
υπόθεση της ελληνικής δημοκρατίας.
Στον Dunstan οφείλεται και η φήμη ότι
η Νότια Αυστραλία είναι η πολιτεία των
φεστιβάλ.
Αυτή η εποχή άρχισε με ορισμένα
δραματικά γεγονότα που πρέπει να
ληφθούν υπόψη γιά να κατανοήσουμε
καλύτερα την πορεία της Κοινότητας.
Αν α μ φ ί β ολα τα π ι ό δ ρ α μ α τ ι κά
ήταν η ανατροπή της κυβέρνησης
Μακαρίου στην Κύπρο, τον Ιούλιο του
1974, που άνοιξε τον δρόμο γιά την
τούρκικη κατοχή, και την κατάρρευση
της στρατιωτικής χούντας στην
Ελλάδα. Ένα μήνα μετά ήλθε και η
κάπως εσπευσμένη αναχώρηση
του «χουντόφιλου» Αρχιεπισκόπου
Ιεζεκιήλ από την Αυστραλία. Σημαντικό
γεγονός ήταν και η απόφαση της
εργατικής κυβέρνησης του Golf
Whitlam να τερματίσει την εμπλοκή
της Αυστραλίας στον πόλεμο το
Βιετνάμ, και η ανατροπή αυτής της
κυβέρνησης, με πολιτικό πραξικόπημα,
τον Νοέμβρη του 1975. Στις εκλογές
που ακολούθησαν κέρδισε το κόμμα
των φιλελευθέρων του Malcolm
Fraser ο οποίος, ωστόσο, συνέχισε
την πολιτική του πολυπολιτισμού (
ορόσημο θεωρείται η κάθ ολοκληρίαν
αποδοχή της έκθεσης Frank Galbally
τον Ιούνιο του 1978) που είχε χαράξει
ο προκάτοχός του. Το 1975 έφθασε
στην Αυστραλία και ο Αρχιεπίσκοπος
Στυλιανός γιά να συνεχίσει το έργο
του δικού του προκατόχου αλλά με
πιό αυστηρό τρόπο ή δογματική
εφαρμογή των Ιερών Κανόνων της
Ορθοδοξίας. Και τούτο σε μιά κοινωνία
όπου οι Έλληνες αγωνίζονταν γιά
ανθρώπινα δικαιώματα, μαζί και το
δικαίωμα ελεύθερης θρησκευτικής
λατρείας μέσω των δημοκρατικών
κοινοτήτων. Θα επανέλθοπυμε στο
θέμα αυτό.
Το ’70 είδε και το τέλος της μαζικής
μετανάστευσης στην πολυπολιτισμική

π ι ά Α υ σ τ ρ α λ ι α ν ή κο ι ν ων ί α . Ο ι
μετανάστες βρίσκανε δουλειά με πιό
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας,
αξιοποιούσαν οικονομικές ευκαιρίες,
δημιουργούσαν νοικοκυριά, και
σπούδαζαν τα παιδιά τους σχεδόν
δωρεάν. Επί πλέον αποκτούσαν
ευκολότερα πολιτικά δικαιώματα και
μπορούσαν να δράσουν πιό ελεύθερα
σαν ισότιμα μέλη της κοινωνίας
– ιδίως μετά την κατάργηση των
φακελλωμάτων του ASIO το 1972
και των προξενικών αρχών της
Ελλάδας μετά το 1974 – διεκδικούσαν
δικαιώματα ως άτομα και συλλογικά
μέσω οργανισμών και θεσμών όπως
η Κοινότητα. Κατά το τέλος του 20ού
αιώνα παρατηρούμε ότι άνω του
90% των Ελλήνων μεταναστών ήταν
Αυστραλοί πολίτες.
Αυτή η ενσωμάτωση στην κοινωνία, και στην οποία η Κοινότητα
καλέστηκε να ανταποκριθεί, έχει
πολλές εκφάνσεις, αν την δούμε
ιστορικά. Κάτ’ αρχήν, και σημαντικότατος παράγοντας, είναι η
παρουσία του Ελληνισμού ή των
Ελληνοαυστραλών στη δημόσια
ζωή: στην τοπική αυτοδιοίκηση ή
δημαρχεία, στα εργατικά και επαγγελματικά σωματεία, στους κρατικούς
και ημι-κρατικούς οργανισμούς, στα
πολιτικά κόμματα, και ακόμα και στα
κοινοβούλια.
Εξ ίσου σημαντική είναι και η
ενσωμάτωση μέσω του εκπαιδευτικού
συστήματος από το οποίο έχει
περάσει η μεγάλη πλειονότητα των
Ελληνοαυστραλών, δηλ. αυτοί που
γεννήθηκαν στην Αυστραλία ή ήρθαν
εδώ ως παιδιά . Χωρίς δίγλωσσα
ή διαπολιτισμικά προγράμματα
αυτή η παιδεία ήταν, αναπόφευκτα,
μονοδιάστατη με την Αγγλική ως την
κύρια γλώσσα και, γιά ιστορικούς
λόγους, τον Αυστραλιανό ή Αγγλοσαξωνικό πολιτισμό. Δίγλωσσα
διαπολιτισμικά προγράμματα, στο
εκπαιδευτικό σύστημα, σπανίζουν
μέχρι τις μέρες μας.
Αυτή η ενσωμάτωση είχε και άλλες
εκφάνσεις και επιπτώσεις. Μία απ’
αυτές είναι και ο αυξανόμενος αριθμός
των μικτών γάμων που σήμερα, στις
αρχές του 21ου αιώνα, έχει ξεπεράσει
το 60% του συνόλου. Αρκετοί γάμοι
έχουν ευλογηθεί σε μη Ελληνικές και
μη Ορθόδοξες εκκλησίες ενώ άλλοι
προτίμησαν μόνον τον πολιτικό γάμο.
Να προσθέσουμε την παρουσία
και λειτουργία και άλλων παραγόντων
στην διαδικασία ενσωμάτωσης – ή
κοινωνικοποίησης, κατά ορισμένους
επιστήμονες – όπως τα μαζικά μέσα
ενημέρωσης που προωθούν την
κυρίαρχη κουλτούρα – τις ειδήσεις,
μ ο ρ φ έ ς δ ι α σ κ έ δ α σ η ς , γ ο ύ σ τα ,

προκαταλήψεις, ιδεολογίες, μυθολογίες
και πολλά άλλα.
Αυτά, με λίγα λόγια, είναι το
πλαίσιο στο οποίο έπρεπε η Κοινότητα
να ανταποκριθεί δίπλα σε κάθε άλλον
παροικιακό οργανισμό.
Πως ανταποκρίθηκε η Κοινότητα,
τι δραστηριότητες ανέπτυξε και τι έργα
επετέλεσε, καταγράφονται, σε γενικές
γραμμές, στο τελευταίο κεφάλαιο του
βιβλίου Ιστορία μιάς Κοινότητας που
καλύπτει την περίοδο 1975-1990.
Εκεί παρατηρούμε τις παραδοσιακές
δ ρ α σ τ η ρ ι ότ η τ ε ς γ ύ ρ ω α π ό τα
απογευματινά σχολεία, τις εκκλησίες,
την οργάνωση θρησκευτικών και
εθνικών εκδηλώσεων στις οποίες
προστέθηκε και το Πολυτεχνείο
μετά το 1973, φιλανθρωπία και
πολλά άλλα. Παρατηρούμε επίσης
και νέες δραστηριότητες όπως,
για παράδειγμα, η πρωτοβουλία
ίδρυσης του συλλόγου σχολείων
εθνικοτήτων (ESA) το 1979, η
ανέγερση του γηροκομείου στο Ridleyton που απαίτησε και κυβερνητική
χρηματοδότηση, η λειτουργία
υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας
με έμμισθο και επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό, η εισαγωγή των
νεοελληνικών στο πανεπιστήμιο
του Flinders και ενεργό συμμετοχή
στα παροικιακά ραδιοφωνικά προγράμματα.
Η ε λ λ η ν ο μ ά θ ε ι α ε ί χ ε πά ν τα
π ρ οτ ε ρ α ι ότ η τα σ τ η ν Κο ι ν οτ ι κ ή
ατζέντα. Γιά την περίοδο που μιλάμε
η Κοινότητα μερίμνησε ιδιαίτερα
γιά την περαιτέρω επιμμόρφωση
του διδακτικού προσωπικού και
καθιέρωσε ειδική θέση συντονιστή
των σχολείων, συνεργάστηκε στενά
με τους συμβούλους εκπαίδευσης
του προξενείου, γιά την ανάπτυξη πιό
σύγχρονων σχολικών προγραμμάτων
και εξακολουθεί να συνεργάζεται
ακόμα, όπως δείχνει σχετικό άρθρο
στο περιοδικό Κοινοτικός Παλμός και
στο οποίο αναφερθήκαμε σε προηγούμενο άρθρο μας.
Γιά την υλοποίηση αυτών των
προγραμμάτων ήταν, πολλές φορές,
απαραίτητη η δραστηριότητα και η
συνεργασία της Κοινότητας με
άλλους οργανισμούς και θεσμούς.
Τέτοια φιλοσοφία και ελιγμοί, σε
πολλές περιπτώσεις, όχι μόνον
οδήγησαν σε αποτελεσματικότερες
προσπάθειες, αλλά βοήθησαν στην
εξύψωση του κύρους της Κοινότητας
και επιβεβαίωσαν την ιδιότητά της
σαν ένας σοβαρός, σταθερός και
δυναμικός κοινοτικός οργανισμός.
Λιγότερο σταθερά ή μόνιμα ωστόσο ήταν μερικά προγράμματα όπως
το φεστιβάλ νεολαίας, οι δέκα περίπου
ποδοσφαιρικές ομάδες και η ομάδα

Ο τότε Πρέμιερ Ντον Ντανσταν στο Ολύμπικ Χωλ. Στο κέντρο ο Μ. Κουτελάς
λογοτεχνών με τις «ανοικτές βραδιές»
στο Ολύμπικ Χώλ. Διαβάζουμε κάτι
από τα λογοτεχνήματα αυτής της
ομάδας στο βιβλίο Στα Βήματα
της Τέχνης που εκδόθηκε από την
Κοινότητα το 1997. Άκαρπη επίσης
αποδείχτηκε και η συμμετοχή σε
πολλές πρωτοβουλίες γιά την λύση
του λεγόμενου ¨εκκλησιαστικού¨
προβλήματος, ενώ μετά από αρκετά
χρόνια επικοδομητικής κριτικής
της σύνθεσης και λειτουργίας του
ΣΑΕ από την Κοινότητα και άλλους
οργανισμούς, αναγνωρίστηκε από την
ελληνική πολιτεία ο σημαντικός ρόλος
της Κοινότητας και η αναγκαιότητα
της συμμετοχής της σ’ αυτό το σώμα.
Όπως γνωρίζουμε, φέτος το ΣΑΕ,
οργάνωσε στην πόλη της Αδελαΐδας
τους Πανελλήνιους Αγώνες – για την
ιστορία θα πρέπει να προσθέσουμε
εδώ ότι τέτοιοι αγώνες οργανώνονταν
από την νεολαία της Κοινότητας
(Hellenic Youth Club) στην περίοδο
1953-61.
Αν κρίνουμε από τις αναφορές στη
Γενική Συνέλευση της Κοινότητας στις
24 Ιουνίου 2007, η Κοινότητα πράγματι
έχει εξελιχθεί σε έναν σταθερό και
μεγάλο κοινωνικό οργανισμό. Πολλά
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού
του οργανισμού αν τα δούμε ιστορικά
δηλ. στα πλαίσια των αλλασσόμενων
συνθηκών ζωής του εδώ Ελληνισμού
και πως ανταποκρίθηκε σε λόγο και
έργο η Κοινότητα.
Το μεγάλο ζητούμενο τώρα θα
πρέπει να είναι πως θα ανταποκριθεί η
Κοινότητα στη μεγάλη πλειονότητα των
Ελληνοαυστραλών που αναφέραμε.
Και αυτοί έχουν προβλήματα και
ανάγκες. Δεν είναι όλοι δίγλωσσοι,
ενώ η κουλτούρα ή πολιτισμική
ταυτότητά τους είναι πολυσύνθετη
ή διαπολιτισμική. Αυτό δεν είναι
καθόλου παράξενο. Είναι κάτι το
φυσιολογικό επειδή έχει διαμορφοθεί
από τις διάφορες κοινωνικές σχέσεις
και συνθήκες που ζήσανε από μικρή

ηλικία – σχέσεις και συνθήκες που
αλλάζουν διαρκώς.
Πρέπει να τονίσω όμως ότι
αυτό δεν αφορά μόνον την ελληνοαυστραλιανή νεολαία. Ένας αυξανόμενος αριθμός, μεταξύ αυτής της
πλειονότητας, είναι παπούδες και
γιαγιάδες. Αξιοσημείωτο, και κάτι
που χρειάζεται ειδική μελέτη, είναι
το γεγονός ότι πολλοί από αυτήν την
πλειονότητα δεν συμμετέχουν στους
οργανισμούς – ή συμμετέχουν σε πολύ
ελάχιστο βαθμό – που δημιούργησαν
με τόσο κόπο οι μετανάστες. Γενική
αυτή η στάση αν κρίνουμε από τον
«μαρασμό» πολλών παροικιακών
οργανισμών – οργανισμών που οι
υπηρεσίες τους και το όλο έργο τους,
ειδικά στα περασμένα και πιό δύσκολα
χρόνια, βοήθησαν όσον κανείς άλλος
στην όλη διαδικασία της εγκατάστασης
των ελλήνων μεταναστών και της
εδραίωσης του πολυπολιτισμού.
Ελπίζω νάχουμε την ευκαιρία να
ασχοληθούμε με το παραπάνω ζωτικό
θέμα - κάτι που, προς το παρόν, δεν
φαίνεται να απασχολεί και πολλές
σοβαρές μελέτες εργασίας – και να
αναφερθούμε στον ρόλο και στο έργο
αυτών των οργανισμών από τον καιρό
της ίδρυσής των, στο σημερινό τους
έργο και την σχέση τους με τις άλλες
μορφές οργάνωσης στην παροικία, τις
μελλοντικές προοπτικές που έχουν ή
που η σημερινές και οι μελλοντικές
καταστάσεις απαιτούν, και άλλα
συναφή ερωτήματα ή πλευρές του
θέματος που θα μπορούσαν κάτι να
προσθέσουν ή να σκιαγραφήσουν
μιά περισσότερο ολοκληρωμένη
μελέτη. Πιστεύουμε ότι υπάρχει
άφθονο υλικό γιά το θέμα αυτό: τα
αρχεία των παροικιακών σωματείων
και συλλόγων, αναφορές στα μέσα
ενημέρωσης, το αρχείο της Κοινότητας
καθώς και η εργασία του Ινστιτούτου
Ελληνικών Μελετών πρίν λίγα χρόνια,
και πιθανόν άλλων ατόμων και
φορέων. (συνεχίζεται).....

South Australian Greeks: A Short History

Written by Dr Michael Tsounis
(and published in the Greek Tribune 2008)
PART 2
The First Greek Communities
(Paroikies) 1901-1940

Two main Greek-speaking communities
developed in this period. The first one was in
Adelaide which grew steadily from activities in
the catering trades such as fish shops and restaurants. The second was in Port Pirie which
grew rapidly after 1914 because there was work
in the BHP smelters.
The 1916 “Secret Census” which listed
about 180 Greeks over the age of 16 in South
Australia confirms this trend. Most of Adelaide’s
60 Greeks either owned or worked in fish shops
and restaurants. Over 90 of Port Pirie’s Greeks
worked in the smelters. Only four had shops.
Several other demographic features are relevant: over 90 percent were males, more than
half were under 30 years old and there were ten
families with children most of them in Adelaide.
It is significant that few of the nineteenth
century pioneers were listed in the “Secret
Census”, a war-time measure to check on the
movements of Greeks for possible pro-German
monarchist activities. Perhaps it is because the
local police did not consider them ‘enemy aliens’
or because they kept away from Greek shops
and other centres under police surveillance.

It is more important to note the background
of these early twentieth century pioneers.
Adelaide’s Greeks were mainly from the island
of Ithaca (off the west coast of Greece) and
Castellorizo which is close to the south-west
coast of Turkey or Asia Minor. Port Pirie’s community contained Ithacans and Castellorizians
but a lot had come from islands close to Turkey
such as the Dodecanese which passed from
Turkish to Italian rule in 1911; and the Aegean
islands of Lesvos, Chios, Samos and Icaria
which Greece won in 1912. A few came from
the coastal regions of Turkey such as Levisi
which is opposite Castellorizo. The need to
escape conscription into the Turkish army
imposed after 1908 no doubt accounts for so
many immigrants being young men. But there
were young immigrants from Greece such as
Evia (Euboea). The youngest worker in the
smelters was the sixteen-year old Evian, Con
Economos.
Viable Greek communities of industrial workers were unusual in the pre-1940 period. Yet
the Port Pirie community kept growing. This
was especially so in the 1920s when over 8,000
Greeks arrived in Australia, nearly half the
total intake in the whole 1901-1940 period. A
comparatively large proportion came to South
Australia in the hope of finding work in the BHP
smelters. As many as 350 worked there in
1925. Among them were Castellorizians who
had been working in the Northern Territory.

Dozens of Greeks managed to find work in
other industries: the Whyalla Iron Knob quarry,
the Port Augusta salts works and the gypsum
works in Ceduna as well as the Broken Hill
mines. Most came from backgrounds similar to
earlier migrants and from new ones like Cyprus
which became a British Crown Colony in 1924.
Knowing someone who had work or knew where
to find it was an advantage to newcomers.
Close settlement enabled Greek migrants
to have some social life. According to George
Kanarakis in The Greek Literature Presence
in Australia, Adelaide even had its own bard in
the early 1900s. He was Nick Kallinikos from
Ithaca who managed a cafeneio (coffee-house)
for a while. Men often met at the cafeneia for
a coffee, to talk and sometimes gamble playing
cards. Here is a relevant verse:
“The sky and stars are saying, the moon is
also singing
the pound in your pocket will soon become
a shilling.”
From Kanarakis we also have the following
Castellorizian lament which captures the sense
of isolation felt by many migrants a hundred
years ago:
“Australia is an island where you can sail
with ease but if you go and settle there it’s difficult to leave.”
With the 1928 economic crisis and the
Great Depression which followed nearly all the
Greeks working for non Greek employers lost

their jobs. Only about 30 kept their smelters
jobs. A large number left this State, and some
left Australia altogether. In the 1929-32 period
more Greeks left Australia than arrived. Some
could not return to their homelands as in Turkey
from where over a million Greeks were forced
to leave because of the 1919-22 Greek-Turkish
war.
One effect of the crisis was to disperse
Greeks over wide areas in South Australia. The
Port Pirie community lost many of its members to Adelaide and its resident priest to the
larger Perth community. He was Christophoros
Manesis from Chios, a former smelters worker
whom Metropolitan Christophoros Knetes had
ordained in 1925 to serve ‘the Greek Orthodox
Community of Port Pirie, all South Australia
and Broken Hill.’ The community’s St. George
church, a small wooden structure built near
the Anglican Church in Florence Street, was
closed. The Castellorizian Brotherhood founded
in 1927 disbanded but regrouped two years later
in Adelaide where many of its members began
to settle. The most dispersed group seemed
to be Evians. We find them scrub-clearing for
farmers on Eyre Peninsula, fishing in Thevenard
and other smaller ports to the south, working
in their own shops in Mildura (Victoria) where
some eventually settled as orchardists and in
Broken Hill (NSW) to work in mines or open up
their own shops.

Ιστορικά - Γεγονότα

“Ðáñïéêéáêü ÂÞìá”, Νοέμβριïò 2020
ÍÏÅÌÂÑÇÓ
1944. Την 1η Νοεμβρίου τα
αγγλικά στρατεύματα φτάνουν
στη Θεσσαλονίκη.
1956. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καταδικάζει την
επίθεση των Αγγλοαμερικανών
και του Ισραήλ εναντίον της
Αιγύπτου.
1 9 9 6 . Η πρώτη καθολική
ψηφοφορία σε γενικές εκλογές
στη Νότια Αφρική σημαίνει την
οριστική κατάργηση του απαρτχάιντ.
1917. Óôéò 7 ÍïÝìâñç (25
Ïêôþâñç ìå ôï ðáëéü çìåñïëüãéï) 1917 ç åîÝãåñóç ðïõ
îÝóðáóå óôçí Ðåôñïýðïëç
(Ñùóßá) ôçí ðåñáóìÝíç ìÝñá,
áíáðôýóóåôáé áíáßìáêôá êáé
ìå áóõíÞèéóôç ôá÷ýôçôá. Ôï
ðñùß ôçò 7çò ÍïÝìâñç üëç ç
ðñùôåýïõóá âñßóêåôáé óôçí
ïõóßá êÜôù áðü ôïí Ýëåã÷ï ôçò
ÓôñáôéùôéêÞò ÅðáíáóôáôéêÞò
ÅðéôñïðÞò. Ìüíï ôá ÷åéìåñéíÜ
áíÜêôïñá, ôï ãåíéêü åðéôåëåßï,
ôï áíÜêôïñï Ìáñßíóêé êáé
åëÜ÷éóôá Üëëá óçìåßá óôï
êÝíôñï ôçò ðüëçò ìÝíïõí áêüìç óôá ÷Ýñéá ôçò êõâÝñíçóçò
ÊåñÝíóêé.Ôï ßäéï ðñùß ï ËÝíéí
ìéëÜåé óôçí ÏëïìÝëåéá ôïõ
ÓïâéÝô ôçò Ðåôñïýðïëçò êáé

äçëþíåé ðùò “ç åðáíÜóôáóç
ôùí åñãáôþí êáé ôùí áãñïôþí,
ðïõ ãéá ôçí áíáãêáéüôçôÜ
ôçò ïé ìðïëóåâßêïé ìéëïýóáí
óõíå÷þò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå”.
Ìå ôçí êáôÜëçøç ôùí ×åéìåñéíþí Áíáêôüñùí, ôï âñÜäõ ôçò éäßáò çìÝñáò êáé ôç
óýëëçøç ôùí ìåëþí ôçò
ðñïóùñéíÞò êõâÝñíçóçò
ïëïêëçñþíåôáé íéêçöüñá ç
Ï÷ôùâñéáíÞ ÓïóéáëéóôéêÞ
ÅðáíÜóôáóç óôç Ñùóßá.
1974. 7 ÍïÝìâñç. «ÏðïéáäÞðïôå óêÝøç üôé èá ðñïêýøåé
ëýóç åíéáßïõ êñÜôïõò åßíáé
åêôüò ðñáãìáôéêüôçôáò»,
ôïíßæåé óå ïìéëßá ôïõ ï ðñïåäñåýùí ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Ãëáýêïò Êëçñßäçò,
óçìåéþíïíôáò üôé äåäïìÝíçò
ôçò ôïõñêéêÞò åéóâïëÞò, ç
ìüíç ñåáëéóôéêÞ ëýóç åßíáé ç
ïìïóðïíäßá âáóéóìÝíç êáé óå
ãåùãñáöéêÜ êñéôÞñéá.
1983. Óôéò 7 ÍïÝìâñç, ç åëëçíéêÞ ÂïõëÞ åðéêõñþíåé ôç
óõìöùíßá ãéá ôçí ðáñáìïíÞ
ôùí áìåñéêáíéêþí âÜóåùí óôçí
ÅëëÜäá. Áíôéôßèåíôáé ìüíï ïé
âïõëåõôÝò ôïõ ÊÊÅ êáé ðñïôåßíïõí ôç äéåîáãùãÞ äçìïøçößóìáôïò.
1 7 9 9 . Óôéò 9 ÍïÝìâñç, ï
ÍáðïëÝùí ÂïíáðÜñôçò ìå

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ðñáîéêüðçìá áíáêçñýóóåôáé αίσθηση ότι πρόκειται για τη
ðñþ-ôïò ýðáôïò ôçò Ãáëëßáò.
1 9 3 4 . Στις 11 Νοεμβρίου,
σε όλη την Ελλάδα γίνονται
συλλαλητήρια διαμαρτυρίας
των παλαιών πολεμιστών για
την εγκατάλειψή τους από το
κράτος.
1942 Γερμανικά στρατεύματα
μπαίνουν στο ελεύθερο έως
τότε κομμάτι της Γαλλίας,
κυριεύουν τη Λιμόζ και το Βισί
και φτάνουν μέχρι τα σύνορα
με την Ισπανία. Την ίδια μέρα
καταλαμβάνουν και την Κορσική με τη βοήθεια της Ιταλίας.
1977. Πανεπιστημιακή ομάδα
αρχαιολόγων, με επικεφαλής
τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, ανακαλύπτει στη Βεργίνα
έναν ασύλητο τάφο γεμάτο
εκπληκτικά έργα τέχνης.
Αν και ορισμένοι Ελληνες
επιστήμονες αμφιβάλλουν για
το αν ετάφη εκεί ο Φίλιππος
Β`, πατέρας του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, διάχυτη είναι η

μεγαλύτερη αρχαιολογική
ανακάλυψη των τελευταίων
χρόνων.
1912. Στις 12 Νοεμβρίου. Με
την κατάληψη της Χίου, στο
πλαίσιο του Α΄ Βαλκανικού
πολέμου, ολοκληρώνεται
η απελευθέρωση όλων των
νησιών του Αιγαίου από τον
οθωμανικό ζυγό. Μη ελληνικά
παραμένουν μόνο τα (ιταλικά)
Δωδεκάνησα.
1922: Óôéò 15 ôïõ ÍïÝìâñç
ôïõ 1922, óôéò 11.30 ð.ì., óôï
Ãïõäß, åêôåëïýíôáé ï ðñþçí
ðñùèõðïõñãüò Ä. Ãïýíáñçò,
ïé ðñþçí õðïõñãïß Í. ÓôñÜôïò,
Í. Èåïôüêçò, Ð. ÐñùôïðáðáäÜêçò, Ã. ÌðáëôáôæÞò
êáé ï ðñþçí áñ÷éóôñÜôçãïò Ã.
×áôæçáíÝóôçò. Ïé «Ýîé», üðùò
Ýìåéíáí óôçí Éóôïñßá, åß÷áí
êáôáäéêáóôåß áðü ôï Ýêôáêôï
óôñáôïäéêåßï ùò õðåýèõíïé ãéá
ôç ÌéêñáóéáôéêÞ ÊáôáóôñïöÞ.
Ç áíôßóôñïöç ìÝôñçóç ãéá
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ôçí åêôÝëåóç ôùí «Ýîé» Üñ÷éóå
óôéò 10 ôïõ ÓåðôÝìâñç 1922,
üôáí óôç ×ßï åêäçëþèçêå ôï
áíôéìïíáñ÷éêü óôñáôéùôéêü
êßíçìá, ìå åðéêåöáëÞò ôïõò
óõíôáãìáôÜñ÷åò Í. ÐëáóôÞñá êáé Óô. ÃïíáôÜ. Ôï êßíçìá
åðéêñÜôçóå óôéò 14 ôïõ
ÓåðôÝìâñç óôçí ÁèÞíá, ç
êõâÝñíçóç áíáôñÜðçêå êáé
ï âáóéëéÜò Êùíóôáíôßíïò
õðï÷ñåþèçêå íá ðáñáéôçèåß
õðÝñ ôïõ äéáäü÷ïõ Ãåùñãßïõ
Â´. Σκοπός του καθεστώτος
ήταν, η εκτέλεση εξιλαστηρίων
θυμάτων, για να κατευνάσουν
τις λαϊκές μάζες που βρίσκονταν στα πρόθυρα της
εξέγερσης και ζητούσαν
τιμωρία των ενόχων για τη
Μικρασιατική καταστροφή
και ριζικές πολιτικές αλλαγές.
Ôï êßíçìá Ν. Πλαστήρα και
Στ. Γονατά, êáôüñèùóå íá
îåðåñÜóåé ôçí êáèåóôùôéêÞ
êñßóç, èõóéÜæïíôáò ôç ìïíáñ÷ßá êáé ñß÷íïíôáò óôç óõíÝ÷åéá
üëá ôá âÜñç ôçò ÌéêñáóéáôéêÞò
ÊáôáóôñïöÞò óôéò ðëÜôåò ôùí
ëáúêþí óôñùìÜôùí.
1869. Óôéò 17 ÍïÝìâñç ÅãêáéíéÜæåôáé ç äéþñõãá ÓïõÝæ.
1968. Ï ÁëÝêïò Ðáíáãïýëçò
êáôáäéêÜæåôáé äéò åéò èÜíáôïí
ãéá ôçí áðüðåéñá åíáíôßïí ôïõ
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äéêôÜôïñá Ðáðáäüðïõëïõ.
ÁñíÞèçêå íá æçôÞóåé ÷Üñç.
1694. ÃåííéÝôáé Ï Âïëôáßñïò.
ÃÜëëïò óõããñáöÝáò, öéëüóïöïò êáé éóôïñéêüò. Ï Âïëôáßñïò êñáôþíôáò áðïóôÜóåéò áðü ôéò éäÝåò ôçò ðåöùôéóìÝíçò äåóðïôåßáò, ðñïùèåß
ôï éäáíéêü ôçò äçìïêñáôßáò
ùò ôïí ðéï ïñèïëïãéêü ôýðï
êñáôéêïý óõóôÞìáôïò. Ãßíåôáé
Ýôóé ï ðéï ëáìðñüò åêöñáóôÞò ôçò ðñïïäåõôéêÞò êïéíÞò ãíþìçò ôçò Åõñþðçò.
ÐïëëÝò áðü ôéò ôñáãùäßåò ôïõ
ðñïïéùíßæïíôáé ôç ÃáëëéêÞ
ÅðáíÜóôáóç.
1940. Στις 22 Νοέμβρη τα
ελληνικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Κορυτσά.
1823. Στις 30 Νοεμβρίου Οι
ελληνικές επαναστατικές
δυνάμεις απελευθερώνουν το
Ναύπλιο.
1853. Στον Κριμαϊκό Πόλεμο ο
ρωσικός στόλος καταστρέφει
τον τουρκικό.
1964. Στις 30 Νοέμβρη εκτοξεύεται το μη επανδρωμένο
σοβιετικό διαστημόπλοιο
«Ζοντ 2» με προορισμό τον
Αρη. Το Μάη του 1965 χάθηκε
κάθε επαφή μαζί του.
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Ç ÷ïýíôá äïëïöïíåß ôïõò öïéôçôÝò Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου
ÍïÝìâñçò 1973:
Îåóçêùìüò áðü ôïí
öïéôçôüêïóìï ôïõ
Ðïëõôå÷íåßïõ åíÜíôéá
óôçí îåíïêßíçôç ÷ïýíôá
ôùí óõíôáãìáôáñ÷þí. Ïé
öïéôçôÝò êáôáëáìâÜíïõí ôï
Ðïëõôå÷íåßï êáé êõñéáñ÷åß
ôï óýíèçìá “Øùìß - Ðáéäåßá
- Åëåõèåñßá”. Ôïí áãþíá
ôùí öïéôçôþí õðïóôçñßæïõí
ðëáôéÜ óôñþìáôá ôïõ ëáïý.
Ç ÷ïýíôá ôñïìïêñáôåßôáé...
ÓÜââáôï 17 ÍïÝìâñç
1973: Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ï
óôñáôüò êÜíåé ôçí åìöÜíéóÞ
ôïõ óôï Ðïëõôå÷íåßï, ï
ñáäéïóôáèìüò ôùí åëåýèåñùí áãùíéæüìåíùí öïéôçôþí ìå óõíèÞìáôá êáé
åêêëÞóåéò óôÝëíåé ìÞíõìá
óõíáäÝëöùóçò ëáïý êáé
óôñáôïý. ÌðñïóôÜ óôçí
ðýëç ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ,
ôá ôáíê èá öôÜóïõí óôéò 2
ðÜñá ôÝôáñôï, ôï ðñùß ôïõ
ÓáââÜôïõ 17 ÍïÝìâñç.
Êé åíþ ïé ðñïâïëåßò ôïõò
èá öùôßæïõí ôï ÷þñï, åíþ
ïé êÜííåò ôïõò èá ôïõò
óçìáäåýïõí, ïé åîåãåñìÝíïé
öïéôçôÝò èá ôñáãïõäïýí
ôïí Åèíéêü Õìíï êáé èá
öùíÜæïõí: «Ï óôñáôüò ìå
ôï ëáü», «Åßóáóôå áäÝëöéá
ìáò», «Åßìáóôå Üïðëïé», «Ï÷é
Üëëï áäåëöéêü áßìá», «Ï
óôñáôüò ìáæß ìáò».
Óôéò 3 ðáñÜ ôÝôáñôï, ïé
áóôõíïìéêÝò êáé åéóáããåëéêÝò áñ÷Ýò êáëïýí ìå
ôçëåâüá ôïõò öïéôçôÝò íá
åêêåíþóïõí ôï ÷þñï ôçò
êáôÜëçøçò.
Óôéò 3 áêñéâþò, Ýíá ôáíê
ðÝöôåé óôçí êåíôñéêÞ ðýëç
ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ êáé ôçí
ãêñåìßæåé. Èá áêïëïõèÞóïõí
óõìðëïêÝò áóôõíïìéêþí
êáé öïéôçôþí ìÝóá óôïõò
÷þñïõò ôïõ éäñýìáôïò êáé
ôïõò ãýñù äñüìïõò. Èá
õðÜñîïõí, üìùò, êáé öáíôÜñïé ðïõ èá âïçèÞóïõí
öïéôçôÝò íá äéáöýãïõí
áðü ôïõò ÷ïõíôéêïýò. Ëßãá
ëåðôÜ ðñéí, ï óôáèìüò ôùí
«åëåýèåñùí ðïëéïñêçìÝíùí»
Ýäéíå ôï ôåëåõôáßï ìÞíõìÜ
ôïõ: «Ôþñá ìðáßíïõí
ìÝóá. ÂëÝðù Ýíáí Ýöåäñï
áíèõðïëï÷áãü. ÎÝñù ôé
ìå ðåñéìÝíåé. Åäþ Ðïëõôå÷íåßï... åäþ Ðïëõôå÷íåßï... Áãáðçôïß áêñïáôÝò
èá äéáêüøïõìå ãéá ëßãï
ôç ìåôÜäïóç. Ìåß-íåôå
óôïõò äÝêôåò óáò óôï ßäéï
ìÞêïò êýìáôïò». Áêïëïýèçóå ï Åèíéêüò Õìíïò êáé

óôç óõíÝ÷åéá ï óôáèìüò
êáôáóôñÜöçêå, ãéá íá ìç
÷ñçóéìïðïéçèåß áðü ôï
óôñáôü êáé ôçí Áóôõíïìßá.
Ïé óõãêñïýóåéò ôïõ ëáïý
ìå ôï äéêôáôïñéêü êáèåóôþò
äå óôáìáôÜíå ìå ôçí «Üëùóç» ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ áðü
ôá ôáíê êáé ôï ìáêåëåéü
ðïõ áêïëïýèçóå. Ôï Óáââáôïêýñéáêï, 17 êáé 18
ÍïÝìâñç, óõíå÷ßæïíôáé ïé
ëáúêÝò ìáæéêÝò óõãêåíôñþóåéò óå êÜèå ãùíéÜ ôçò
ðüëçò. Óôïõò äñüìïõò êõñéáñ÷ïýí ïé åñãÜôåò, ïé ïéêïäüìïé, ï ìáèçôüêïóìïò êáé
ìåôÜ Ýñ÷ïíôáé ïé öïéôçôÝò.
ÁðÝíáíôé óôïí Üïðëï
ëáü, ôá üñãáíá ôïõ êáèåóôþôïò äå èá äéóôÜóïõí íá
ðõñïâïëÞóïõí óôï øá÷íü,
ìå áðïôÝëåóìá íá õðÜñîïõí ðïëëïß íåêñïß êáé
ôñáõìáôßåò. Äýï ìÝñåò
áñãüôåñá, ôï êáèåóôþò èá
ðáñáäå÷ôåß ôç óýëëçøç 866
ðñïóþðùí (óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ïé óõëëÞøåéò Þôáí
ðïë-ëáðëÜóéåò) êáé äßíåé
óôïé÷åßá ãéá ôçí êïéíùíéêÞ
ôïõò ôáõôüôçôá: 475 åñãÜôåò, 268 öïéôçôÝò, 74 ìáèçôÝò êáé 49 óðïõäáóôÝò ôïõ
Ðïëõôå÷íåßïõ.
Ôç ÄåõôÝñá, ï óôñáôéùôéêüò íüìïò âñßóêåôáé åí
ðëÞñåé äñÜóåé. Ïé óõëëÞøåéò
óõíå÷ßæïíôáé, ç ðñùôåýïõóá
óôñáôïêñáôåßôáé êáé ï åðßóçìïò áðïëïãéóìüò - ðïõ óå
áñéèìïýò óßãïõñá õóôåñåß
ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò - êÜíåé ëüãï ãéá 18 íåêñïýò
«ðëÞñùò âåâáéùèÝíôåò», ãéá
16, ôïõëÜ÷éóôïí, íåêñïýò
«âáóßìùò ðñïêýðôïíôåò»
êáé ôñáõìáôéóìÝíïõò 1.103
ðïëßôåò êáé 61 áóôõíïìéêïýò.
Ïðùò áñãüôåñá êáôáôÝèçêå,
ìå åðßóçìá óôïé÷åßá, óôç
äßêç ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, ôéò
ìÝñåò ôïõ îåóçêùìïý, ç
Áóôõíïìßá Ýñéîå 34 ÷éëéÜäåò
óöáßñåò êáé 300 ÷éëéÜäåò
Ýñéîå ï óôñáôüò. Åßíáé êé áõôü
Ýíá óôïé÷åßï áðïëïãéóìïý.
Ìá, ðÜíù áðü êÜèå ôÝôïéï Þ
Üëëï áðïëïãéóìü, åßíáé ôï
ìÞíõìá åêåßíùí ôùí çìåñþí
üôé, ÷ùñßò áíôßóôáóç, ÷ùñßò
áãþíá êáé èõóßåò ôßðïôá äåí
êåñäßæåôáé.

Εðßêáéñá ôá ìçíýìáôá
ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ
Áðü ôï ÍïÝìâñç ôïõ
1973 êáé ôç ëáúêÞ êáé öïéôçôéêÞ åîÝãåñóç ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, ðïõ áðïôÝëåóå

Στιγμιότυπο από την εξέγερση των φοιτητών
του Πολυτεχνείου
ï ñ ü ó ç ì ï ó ô ç í á í ô é ä é - Ðïëõôå÷íåßïõ, ãéá êïéíùíéêÞ
êôáôïñéêÞ ðÜëç ôïõ ëáïý ä é ê á é ï ó ý í ç ê á é å è í é ê Þ
ìáò, ìáò ÷ùñßæïõí 45 áíåîáñôçóßá, ðáñáìÝíïõí
÷ñüíéá. ÓÞìåñá, óå ôõðéêÜ áíåêðëÞñùôá - üóï êé áí
Üëëåò óõíèÞêåò, ç éìðåñéá- ïñéóìÝíïé ðñïóðáèïýí íá
ë é ó ô é ê Þ â á ñ â á ñ ü ô ç ô á ìáò ðåßóïõí ãéá ôï áíôßèåôï.
ðëáíéÝôáé ðÜíù áðü ôéò Ôá óõíèÞìáôá ôùí öïéôçôþí
ôý÷åò ôçò áíèñùðüôçôáò. ðïõ ýøùóáí ôï áíÜóôçìá
ÌåôÜ ôο μακέλεμα των ôïõò óôçí îåíïêßíçôç öáΒαλκανικών κρατών, åß÷áìå óéóôéêÞ ÷ïýíôá, ôá ïðïßá
êáé óõíå÷ßæïõìå íá Ý÷ïõìå óõíèçìáôá óõíïøßæïíôáí
óôá ðëáßóéá ôçò ëåãüìåíçò óôï “Øùìß ðáéäåßá, åëåõèåáíôéôñïìïêñáôéêÞò åêóôñá- ñßá”, ðáñáìÝíïõí ðÜíôïôå
ôåßáò ðïõ åãêáéíéÜóôçêå åðßêáéñá, áöïý åßíáé ôá
ìåôÜ ôï ÷ôýðçìá óôéò ÇÐÁ, âáóéêÜ áãáèÜ ðïõ ëåßðïõí
ôï ÓåðôÝìâñç ôïõ 2001, με áðü ôïõò ðåñéóóüôåñïõò
σωρεία πολέμνων, σε Ιράκ, áíèñþðïõò ôïõ ðëáíÞôç.
Αφγανιστάν, Συρία κ.α.
Áðéáóôü üíåéñï åßíáé ç ðáéÐñÝðåé íá ðïýìå, üôé äåßá êáé ãéá ôïõò íÝïõò ôçò
ðáñÜëëçëá ìå ôéò äïëïöï- Áõóôñáëßáò, åöüóïí ãéá Ýíá
íéêÝò ôïõ åðéäñïìÝò, οι ðáíåðéóôçìéáêü äßðëùìá
επιθέσεις εντείνονται óôá áðáéôïýíôáé ìÝ÷ñé êáé 100
åñãáóéáêÜ, êïéíùíéêÜ êáé ÷éëéÜäåò äïëëÜñéá óå äßäáäçìïêñáôéêÜ äéêáéþìáôá ôùí êôñá...
åñãáæïìÝíùí.
To ðïëõôå÷íåßï Þôáí
ÌÝóá ó’ áõôÝò ôéò ôñá- ôï áðïêïñýöùìá ôïõ áíôéãéêÝò åîåëßîåéò ðïõ âéþíåé ç ÷ïõíôéêïý áãþíá ôïõ ëáïý
áíèñùðüôçôá ôá ôåëåõôáßá ôçò ÅëëÜäáò. Ùóôüóï, íá
÷ñüíéá, ïõóéáóôéêÜ áðü õðåíèõìßóïõìå üôé ç ôåëéêÞ
ôüôå ðïõ äéáëýèçêå ç ðôþóç ôçò ÷ïýíôáò åðÞëèå
ÓïâéåôéêÞ Åíùóç, ïé ëáïß, áöïý óõíôåëÝóôçêå ç ðñïöáßíåôáé üôé áñ÷ßæïõí ðÜëé íá
áíáóõíôÜóóïõí ôéò äõíÜìåéò äïóßá óôçí Êýðñï, ìå ôï
ôïõò, íá äéåêäéêïýí ç èÝóç ðñáîéêüðçìá ôçò 15çò Éïýëç
ôïõò óôï ðñïóêÞíéï êáé 1974 ðïõ ðáñÝäùóå ôï 37%
êáôåâáßíïõí óå ìáæéêïýò, ôïõ êõðñéáêïý åäÜöïõò
ïñãáíùìÝíïõò áãþíåò óå óôçí Ôïõñêßá. Ç ôñáãùäßá
ôçò Êýðñïõ, åßíáé Ýíáò ëüãïò
üëá ôá ìÝôùðá.
47 ÷ñüíéá ìåôÜ, ôá ðáñáðÜíù íá ìç îå÷íÜìå και
óõíèÞìáôá ôçò ãåíéÜò ôïõ íá áíôëïýìå äéäÜãìáôá áðü
ôç óýã÷ñïíç éóôïñßá ìáò.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΑΠΙΟΥ
Στο Αρκάδι, ένα από τα σπουδαιότερα και ξακουστά μοναστήρια
της Κρήτης, γράφτηκε μια από τις
πιο λαμπρές και ένδοξες σελίδες της
ελληνικής ιστορίας. Στις 9 του Νιόβρη
1866, οι γενναίοι υπερασπιστές του,
μετά από σκληρές μάχες με τις υπέρτερες δυνάμεις των Τούρκων και μη
θέλοντας να πιαστούν αιχμάλωτοι,
ανατίναξαν την πυριτιδαποθήκη,
κα-ταπλακώνοντας μαζί Τούρκους και
Ελληνες.
Το ξακουστό αυτό μοναστήρι,
κτίσθηκε στα τέλη του 12ου αιώνα στα
χρόνια του Αυτοκράτορα Ηράκλειου
προς τιμή του Μ. Κωνσταντίνου. Πήρε
το όνομά του από τον ιδρυτή του το
μοναχό Αρκάδιο. Στα χρόνια της
Βε-νετοκρατίας, στα τέλη του 16ου
αιώνα, το μοναστήρι ανακαινίσθηκε
και κτίσθηκε ένας μεγαλύτερος και
λαμπρότερος ναός σε ρυθμό μπαρόκ.
Ο ναός είναι δίκλιτος και είναι αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και στον Αγιο Κωνσταντίνο και
Ελένη.
Το μοναστήρι αυτό μέσα από τους
αιώνες έχει να επιδείξει τεράστια
δράση και προσφορά. Εκτός από τη
θρησκευτική του δράση πρόσφερε και
στους κοινωνικούς, τους πνευματικούς
και εθνικούς αγώνες. Εκανε φιλανθρωπίες, έδινε στέγη και τροφή στους
πεινασμένους και περίθαλψη στους
αρρώστους.
Βοηθούσε όσο μπορούσε τα γράμματα και την Παιδεία. Βοήθησε στην
αντιγραφή και διάσωση χειρογράφων
Ελλήνων συγγραφέων. Είχε πλούσια
εισοδήματα και συντηρούσε πάνω από
300 μοναχούς.
Κατά καιρούς είχε γίνει στόχος
των Τούρκων επιδρομέων οι οποίοι
κα-τέστρεψαν πολύτιμα χειρόγραφα,
παλιές εικόνες, σπάνια βιβλία και
ανεκτίμητης αξίας ιστορικά αντικείμενα.
Σε δύσκολους καιρούς υπήρξε το
προπύργιο της αντίστασης και το λιμέρι
των επαναστατών. Εκρυβε αντάρτες
και καταζητούμενους, εξόπλιζε τους
πολεμιστές και γενικά κρατούσε ψηλά
το εθνικό φρόνημα. Εκεί συνεδρίαζε
η επαναστατική επιτροπή και εκεί
στρατολογούνταν και οπλίζονταν
οι επαναστάτες. Το αποκορύφωμα
της μεγάλης προσφοράς του, ήταν
το ολοκαύτωμα της 9ης Νοεμβρίου
1866. Είναι γι’ αυτή του τη δράση
που οι Τούρκοι έβαλαν σκοπό να το
κτυπήσουν και να το καταστρέψουν.
Από τις 7 του Νιόβρη οι Τούρκοι το είχε
περικυκλώσει με 15 χιλιάδες στρατό,
Τούρκους, Αιγύπτιους, Αλβανούς και
Τουρκοκρήτες. Ο Μουσταφά Πασάς
έστελνε συνεχώς γραπτά μηνύματα
στον ηγούμενο του μοναστηριού
να παραδώσουν τα όπλα και δεν θα
τους ενοχλήσει, ούτε θα καταστρέψει
το μοναστήρι. Επαιρνε όμως την ίδια
αρνητική απάντηση.

Στο μοναστήρι κλείστηκαν 966 άτομα, καλόγεροι, λαϊκοί, γυναίκες και
παιδιά. Αρχηγός ήταν ο ανθυπολοχαγός
του ελληνικού στρατού Ιωάννης
Δημακόπουλος. Με ψηλό το φρόνημα
και με απόλυτο πειθαρχία όλοι ήταν
έτοιμοι να βοηθήσουν στον αγώνα.
Ακόμα και οι γυναίκες βοηθούσαν
στο γέμισμα των όπλων. Τα όπλα
τους ήταν καραμπίνες, ζαζαρίνες,
τσ ι φτ έ δ ε ς , πα λ ι έ ς π ι σ τ όλ ε ς κα ι
μαχαίρια. Για τρεις μέρες το μοναστήρι
ή τα ν π ε ρ ι κ υ κ λω μ έ ν ο α π ό το υ ς
Τούρκους. Ο ηγούμενος Γαβριήλ
κάλεσε όλους λαϊκούς και μοναχούς
και προσευχήθηκαν στο ναό και πήραν
όλοι μαζί τις αποφάσεις τους. Στο τέλος
μετάλαβαν των αχράντων μυστηρίων
για τελευταία φορά. Η απόφαση όλων
ήταν να πολεμήσουν και να σώσουν
το μοναστήρι. Να πολεμήσουν μέχρι
θανάτου. Τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου,
οι Τούρκοι μετέφεραν από το Ρέθυμνο
ένα μεγάλο πυροβόλο και δύο άλλα
μικρότερα και άρχισαν να κτυπούν τη
μεγάλη σιδερένια πόρτα του μοναστηριού. Εριξαν εκατοντάδες βόμβες
και βλήματα ώσπου στο τέλος η πόρτα
έσπασε. Στις 9 του Νιόβρη οι Τούρκοι
μπήκαν στην αυλή του μοναστηριού.
Το τι επακολούθησε είναι δύσκολο
να το περιγράψει κανείς. Η αυλή του
μοναστηριού έγινε ένα απέραντο σφαγείο. Ελληνες και Τούρκοι κτυπιούνται
στήθος με στήθος, με τσεκούρια, με
μαχαίρια, με χέρια και με δόντια και
πέτρες. Ο αγώνας ήταν άνισος. Λιγοστοί οι Ελληνες, χιλιάδες οι Τούρκοι. Η
βοήθεια που ζήτησαν οι πολιορκημένοι
από τον γεν. αρχηγό της επανάστασης,
δεν έφθασε. Η αντίσταση των Ελλήνων
μετά από σκληρές μάχες άρχισε να
κάμπτεται. Τελευταία επιλογή των Ελλήνων ήταν ο ένδοξος θάνατος, σύμφωνα
με την αρχική τους απόφαση. Ετσι, ένα
παλληκάρι, ο Κωστής Γιαμπουδάκης,
έβαλε φωτιά στα 17 μπαρουτοβάρελα.
Ολα έγιναν μια κόλαση. Το Αρκάδι
ανατινάσσεται και μαζί καταπλάκωσε
Τούρκους, Αλβανούς, Αιγύπτιους
και χριστιανούς. Από την ανατίναξη
σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1200
Τούρκοι. Στην αυλή του μοναστηριού υπήρχαν 3.000 νεκροί. Από
τους 966 Ελληνες μπόρεσαν να διαφύγουν και να σωθούν 3-4. Από
τους άλλους που έμειναν ζωντανοί,
άλλοι κατακρεουργήθηκαν από τους
Τούρκους και άλλοι αιχμαλωτίσθηκαν.
Αργότερα τους σκότωσαν κι αυτούς,
αφού πρώτα τους βασάνισαν σκληρά.
Ο ηγούμενος Γαβριήλ σκοτώθηκε
πολεμώντας. Αργότερα οι Τούρκοι του
έκοψαν το κεφάλι και το έβαλαν πάνω
σε μια ξιφολόγχη και το περιγελούσαν.
Η εκκλησία του μοναστηριού δεν
καταστράφηκε. Το ολοκαύτωμα του
Αρκαδίου υπήρξε λαμπρό ορόσημο
στους αγώνες των Ελλήνων για ελευθεριά.
("Χαραυγή")
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

Εορτασμός Επετείου
28ης Οκτωβρίου, 1940

Η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
και φέτος θα τιμήσει την ιστορική αυτή μέρα σύμφωνα με το
πιο κάτω πρόγραμμα.

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2020 και ώρα 11.00
π.μ. θα τελεστεί Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία με Δοξολογία
κα ι Ε π ι μ ν η μ ό σ υ ν η Δ ε ή σ η
α π ό το ν Ι ε ρ ό Κ λ ή ρ ο τ η ς
Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κο ι ν ότ η τα ς ε ι ς
τον Ιερό Καθεδρικό Ναό των
Π α μ μ ε γ ί σ τ ω ν Τα ξ ι α ρ χώ ν ,
παρουσία του Διοικητικού
Συμβουλίου, του Διδακτικού
προσωπικού και των μαθητών
των σχολείων μας.
Η επιμνημόσυνος δέηση
υπέρ των πεσόντων θα τελεστεί
εις το Κενοτάφιο το οποίο
ευρίσκεται εις το προαύλιο του
προαναφερθέντος ναού. Εκεί,
θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός

της ημέρας και ακολούθως
θα γίνει κατάθεση στεφάνων
από τους τοπικούς φορείς,
απαγγελίες ποιημάτων απο
τους μαθητές των σχολείων μας
και τέλος από όλους θα ψαλεί ο
Εθνικός Ύμνος.
Για τον Ελληνισμό ο εορτασμός της επετείου του 1940
αποτελεί εθνικό χρέος και για το
λόγο αυτό καλούμε όλους τους
ομογενείς να συμμετάσχουν
σ’ αυτόν, αποτίνοντας έτσι
ελάχιστο φόρο τιμής σ’
αυτούς που έδωσαν την ζωή
τους για την υπεράσπιση της
αξιοπρέπειας του λαού μας και
την ακεραιότητα της γενέτειρας
πατρίδας.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

Με αρκετή επιτυχία έγινε το πρώτο Τραπέζι της αγάπης του Αγίου Νικολάου μετά το κλείσιμο
της Covid 19, στο Κοινοτικό Κέντρο του Θέμπαρτον στις 13 Οκτωβρίου

Η συντροφιά της Κοινοτικής Συμβούλου Δήμητρας Ψαρρού, Γιώτας Πιπινιά και Κατερίνας
Γιαννακή μαζί με τον π. Μάρκο Παπαπαναγιώτου στο Τραπέζι της Αγάπης του Αγίου Νικολάου

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Τραπέζια της Αγάπης - Ανακοίνωση
Το γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε
να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα
των Τραπεζιών της Αγάπης και τα
Χριστουγεννιάτικα Γεύματα που θα πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα Νοέμβριο
2020.
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020: Τραπέζι
της Αγάπης Salisbury: North Football
Club, 39-41 Bagster Road, Salisbury
Downs
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020: Τραπέζι
της Αγάπης «Mitcham»: στην αίθουσα
του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, 1 Florence St, Goodwood
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020: Τραπέζι
της Αγάπης «Glandore»: στο Camden
Hall, Camden Community Centre,
Carlisle Street και Carlton Road γωνία,
Camden Park.
Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Τραπέζι
της Αγάπης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου: στην
αίθουσα του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, 71
George Street, Thebarton – Χριστουγεννιάτικο Γεύμα
Τετάρτ η 1 8 Ν ο εμβ ρί ο υ 2 0 2 0 :
Τραπέζι της Αγάπης Salisbury: North
Football Club, 39-41 Bagster Road,
Salisbury Downs
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020: Τραπέζι
της Αγάπης «Mitcham»: στην αίθουσα
του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, 1 Florence St, Goodwood
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020:
Τραπέζι της Αγάπης Αγίων Κων/νου
και Ελένης, στην αίθουσα του Ιερού
Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
1 Florence St, Goodwood – Χριστου-

γεννιάτικο Γεύμα
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020: Τραπέζι
της Αγάπης «Ταξιάρχης»: στην αίθουσα
του Ολύμπικ Χωλ, 288 Franklin Street,
Adelaide – Χριστουγεννιάτικο Γεύμα
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020: Τραπέζι
της Αγάπης «Glandore»: στο Camden
Hall, Camden Community Centre,
Carlisle Street και Carlton Road γωνία,
Camden Park

Η συντροφιά των κ. Σαμ Χριστοδούλου, Νίκου Φροσσινάκη και Γιώργου Γερμάνη από το
Fulham Gardens, πέρασαν ωραία στο Τραπέζι της Αγάπης του Αγίου Νικολάου

Σας εφιστούμε την προσοχή στο
γεγονός ότι τα Τραπέζια Mitcham,
Glandore και Salisbury πραγματοποιούνται σε χώρους διαφορετικούς
από αυτούς στους οποίους πραγματοποιούνταν πέρυσι.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε
περίπτωση που δεν αισθάνεσθε καλά ή
έχετε συμπτώματα παρόμοια με αυτά της
γρίππης, δεν μπορείτε να παρευρεθείτε
στα τραπέζια. Εάν παρευρεθείτε και το
προσωπικό μας παρατηρήσει ότι δεν
αισθάνεσθε καλά, θα σας ζητηθεί να
επιστρέψετε στο σπίτι σας.
Επίσης παρακαλούμε να λάβετε
υπόψη σας ότι από την στιγμή που θα
φτάσετε στον συγκεκριμένο χώρο, δεν
επιτρέπεται να μετακινείτε τραπέζια ή
καρέκλες, διότι αυτά έχουν τοποθετηθεί
έτσι ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις
της Κοινωνικής Αποστασιοποίησης.
Για περισσσότερες πληροφορίες ή
διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε
με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 0500.
.
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας

ΠΑΝΩ: Εθελόντριες και εθελοντές
της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Ν.Α. που εργάστηκαν
για την διεκπαιρέωση του
πρώτου Τραπεζιού της Αγάπης
του Αγίου Νικολάου, μετά το
κλείσιμο για τον κορονοϊό, και
σημείωσε αρκετή επιτυχία στις
13 Οκτωβρίου, μαζί με τον ιερέα
του τοπικού ναού π. Βασίλη
Αποστόλου σε μια αναμνηστική
φωτογραφία.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Η συμπαθεστάτη
κα. Σταυρούλα Πάντου από το
Fulham Gardens, στο Τραπέζι
της Αγάπης που έγινε με επιτυχία
στην Κοίμηση της Θεοτόκου στις
29 Σεπτεμβρίου απήγγειλε ένα
ωραίο ποίημα που συνέταξε η
ίδια αφιερωμένο στον πατέρα.
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Από το Grecian Ball του 1972. Προσκεκλημένος ήταν ο Ελληνικής
καταγωγής Γερουσιαστής Γιώργος Γεωργούρας. Μαζί του οι κ. Χρυσούλλα Χάισλερ και η
Πρόεδρος του Συλλόγου Ταξιάρχης Μαίρη Λούκα και δεξιά ο αξέχαστος Πρόεδρος Νίκος
Μάνος που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην ανεξαρτησία της Ελληνικής Κοινότητας Ν.Α.

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Από το Grecian Ball του 1972. Τα τρία κοριτσάκια με τις
ανθοδέσμες για τους προσκεκλημένους, είναι από αριστερά η κόρη του Χάρη Γιαννακοπούλου,
της κας Χρ. Χάισλερ και της κας Μάγκου.

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Οι κυρίες είναι μέλη του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων “Ο
Ταξιάρχης” και ετοιμάζουν γλυκά για το ΓΛΕΝΤΙ. Από αριστερά, Δέσποινα Νικία, Μαίρη Λούκα,
Χρυσούλα Χάισλερ και Εφη Κατιάνου. Δεκαετία ‘90.

Με βάση τις τρέχουσες οδηγίες από την
κυβέρνηση, ισχύουν τα κάτωθι:
• Ένα ανώτατο όριο 150 ατόμων για
κηδείες και γάμους.
• Ο κανόνας του 1 ατόμου ανά 2
τετραγωνικά μέτρα εξακολουθεί να ισχύει,
ώστε αυτά τα όρια ισχύουν όταν το μέγεθος
του δωματίου ή του χώρου μπορεί να
φιλοξενήσει αυτόν τον αριθμό.
• Ενθαρρύνουμε έντονα τους ανθρώπους
να ασκούν φυσική αποστασιοποίηση 1,5
μέτρων όπου και όποτε είναι δυνατόν.
• Χρειάζεται να υπάρχει ένα αρχείο των
συμμετεχόντων σε ένα γάμο ή μια κηδεία με
το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου όλων
των συμμετέχοντων.
Οι Ιεροί Ναοί Ταξιάρχης & Κοιμήσεως
της Θεοτόκου μπορούν να έχουν το πολύ
120 άτομα. Οι Ιεροί Ναοί Αγίων Νικολάου &
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης μπορούν να
έχουν το πολύ 80 άτομα.
1η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 07.30 – 10.30 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κοσμά και
Δαμιανού των Αναργύρων και της μητρός
αυτών Θεοδότης.
Στ ο ν Ι ε ρ ό Κ α θ ε δ ρ ι κ ό Ν α ό τ ω ν
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, θα τελεστή
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ επί τη Εθνική
εποποιεία της 28ης Οκτωβρίου 1940, με
τη νικηφόρα απόκρουση της εισβολής της
φασιστικής Ιταλίας, υπό των κληρικών της
Κοινότητος. Θα επακολουθήσει επιμνημόσυνος δέησις, κατάθεσις στεφάνων και
απαγγελία ποιημάτων από μαθητές, υπέρ
των πεσόντων, στο Μνημείον των Ηρώων
στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού
Ναού. Όλοι οι Ιεροί Ναοί της Κοινότητος, θα
απολύσουν στις 10.30 π.μ. ακριβώς εκτός
του Ιερού Καθεδρικού Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, για να παραστούν άπαντες οι ιερείς στην Δοξολογία στις 11.00πμ.
2η. ΔΕΥΤΕΡΑ: Όρθρος και Θεία
Λειτουργία. Μεταφορά της εορτής των αγίων
Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και της
μητρός αυτών Θεοδότης. Αυτή την ημέρα το
πρωί θα λειτουργήσει μόνον ο Ιερός Ναός
των Αγίων Αναργύρων στο Ρίντλιτον.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΡΙΝΤΛΙΤΟΝ.
Στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων
του Ελληνικού Γηροκομείου στο Ρίντλετον,
θα τελεστή Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
μετ΄αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος και
εν συνεχεία περιφορά της ιεράς εικόνος
και αρτοκλασία, υπό των Κληρικών της
κοινότητος, από ώρας 09.00 - 11.30 π.μ.
Το Σάββατο 31η Οκτωβρίου, παραμονή
της εορτής, στον Ιερό Ναό των Αγίων
Αναργύρων του Ελληνικού Γηροκομείου
στο Ρίντλετον, θα τελεσθεί Εσπερινός και
Μικρός Αγιασμός, υπό των Κληρικών της
Κοινότητος, από ώρας 06.00 – 07.00 μ.μ.
8η. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄: 07.30 – 10.30 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σύναξις των
αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και
πασών των λοιπών δυνάμεων ασωμάτων.
Όλοι οι Ιεροί Ναοί της Κοινότητος, θα
απολύσουν στις 10.30 π.μ. ακριβώς
εκτός του Ιερού Καθεδρικού Ναού των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, για να παραστούν
άπαντες οι ιερείς στην περιφορά της ιεράς

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Το στιγμιότυπο στο Ολύμπικ Χωλ. Αποκριάτικος χορός της Ικαριακής Αδελφότητας το 1969

Εικόνας των Ταξιαρχών.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ &
ΓΑΒΡΙΗΛ.
Το Σάββατο παραμονή εσπέρας θα
τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός,
μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος,
υπό των κληρικών της κοινότητος. 07.00
-08.30 μ.μ.
Θα επακολουθήσει το Μυστήριο του
Ιερού Ευχελαίου, από ώρας 08.45 – 09.30
μ.μ.
Η φιλόπτωχος αδελφότητα του Ιερού
Καθεδρικού Ναού, θα παρασκευάσει και θα
διαθέτει στους φιλέορτους ζεστούς λουκουμάδες κατά το έθος.
Την Κυριακή, ανήμερα της εορτής θα
τελεστή Πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος
και περιφορά της ιεράς εικόνας των
Αρχιστρατήγων υπό των κληρικών της
κοινότητος. 08.00 -11.30 μ.μ.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
και της περιφοράς της Ιεράς Εικόνος των
Ταξιαρχών, στο παραπλεύρως του Ιερού
Ναού OLYMBIC HALL, η φιλόπτωχος
αδελφότητα του Ιερού Καθεδρικού Ναού,
θα παρασκευάσει και θα διαθέτει στους
φιλέορτους σε πακέτα για το σπίτι,
σουβλάκια, λουκάνικα, άλλα εδέσματα και
ζεστούς λουκουμάδες.
9η. ΔΕΥΤΕΡΑ: 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Νεκταρίου
Πενταπόλεως του εν Αιγίνη.
13η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ιωάννου
αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του
Χρυσοστόμου.
15η. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄ (Η΄ ΛΟΥΚΑ) : 08.00
– 11.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
Γουρία, Σαμωνά και Αβίβου μαρτύρων και
ομολογητών.
21η. ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Τα Εισόδια
της υπεραγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου
Μαρίας.
22η. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ΄ (Θ΄ ΛΟΥΚΑ) : 08.00
– 11.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
Αρχίππου, Φιλήμονος, Ονησίμου
αποστόλων.
25η. ΤΕΤΑΡΤΗ: 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Απόδοσις των
Εισοδίων. Αικατερίνης μεγαλομάρτυρος και
Μερκουρίου μεγαλομάρτυρος.
29η. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ (ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ): 08.00
– 11.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
Παραμόνου και των σύν αυτώ μαρτύρων.
30η. ΔΕΥΤΕΡΑ: 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ανδρέου
αποστόλου του Πρωτοκλήτου.
Κάθε Πέμπτη πρωί από ώρας 10.00 έως
11:00 π.μ. Θεία Λειτουργία στον Ιερόν
Ναό Αγίων Αναργύρων στο Ελληνικό
Γηροκομείο και Γηριατρείο του Ρίντλιτον.
Εκ του Γραφείου της Πρωτοσυγκελίας
AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC
GREEK ORTHODOX CHURCH OF
AMERICA & AUSTRALIA & GREEK
ORTHODOX COMMUNITY OF S.A.

Οι τρείς κοπέλες της φωτογραφιας είναι από
το Grecian Ball της Κοινότητας το 1967. Η
Ελλη, η Σοφία και η Διονυσία
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Ακλόνητη
Οικογένεια
Του Στηβ Θεοφάνους
Ένα μηνιαίο άρθρο για
την Ελληνική οικογένεια
που δίνει πρακτικές
συμβουλές για το γάμο, για
τις οικογενειακές σχέσεις,
και για την ανατροφή των
παιδιών.
Γιατί είναι δύσκολο να
είσαι μητέρα κοριτσιού;
Το να είσαι γονιός είτε
αγοριού είτε κοριτσιού
έχει τα δικά του ειδικά προβλήματα αλλά
και τις χαρές. Τώρα όμως θα δούμε πώς
μπορεί να είναι πιο δύσκολο να είσαι μητέρα
κοριτσιού. Πρώτα, πρώτα, η μητέρα πρέπει
να προετοιμάσει την κόρη της για την εφηβεία.
Επειδή πολλά κορίτσια μπορεί να φοβούνται
αυτήν την αλλαγή, είναι σημαντικό να είναι
η μητέρα δίπλα στην κόρη έτοιμη να τη
βοηθήσει σε κάθε βήμα. Δεύτερον, πρέπει να
προετοιμάσει την κόρη της να αντιμετωπίσει
τους διάφορους τύπους κοριτσιών. Στο σχολείο
υπάρχουν κατά κόρο κλίκες, και οικογενειακά
δράματα, γιαυτό να προειδοποιείς την κόρη σου
να συμπεριφέρεται πάντοτε όπως θα ήθελε να
της συμπεριφέρονται. Τέλος, η μητέρα πρέπει
να προετοιμάσει την κόρη της να έχει μια
προσγειωμένη εικόνα του σώματός της. Σ’ έναν
κόσμο που εκθειάζει την εξωτερική ομορφιά
της γυναίκας, η μητέρα πρέπει να ενθαρρύνει
την κόρη της να παραμείνει απλή και να μην
παρασυρθεί.
Μήπως το πρόγραμμά σου είναι γεμάτο
και η σχέση του γάμου σου άδεια;
Τρέχεις από δω κι από κει για τις ανάγκες
των παιδιών σου -- για τα μαθήματά τους,
για τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, για
τους φίλους τους. Είσαι απασχολημένη γιατί
ετοιμάζεις μια παρουσίαση στη δουλειά. Έχεις
να απαντήσεις σε ένα σωρό μηνύματα ... και ,
φυσικά, να γράψεις κάτι και στο facebook. Το
πρόγραμμά σου είναι τελείως γεμάτο. Όλα αυτά
είναι σπουδαία, αλλά τι γίνεται με τον άντρα σου;
Απολαμβάνει τον καρπό των δραστηριοτήτων
σου; Ή μήπως παίρνει απλά ό,τι μένει από το
χρόνο σου; Αν ο άντρας σου έγινε αδιάφορος
συναισθηματικά στη σχέση σας --λαχταρώντας
τη στοργή σου και την προσοχή σου -- ίσως είναι
καιρός να πεις “όχι” στα πράγματα που είναι
σημαντικά , .όχι .όμως και τα πιο σημαντικά.
Άντρες, έχετε τα εφόδια που χρειάζεστε
για να καθοδηγήσετε την οικογένειά σας
σωστά;
Εδώ έχουμε μερικές υποδείξεις για να
καθοδηγήσεις τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου.
Πρώτον, καθοδηγώ σωστά σημαίνει αγαπώ
σωστά. Όταν δείχνεις στοργή και φροντίδα στη
γυναίκα σου δίνεις ένα σπουδαίο παράδειγμα
στα παιδιά σου που μπορούν να καταλάβουν
και να μιμηθούν. Δεύτερον, καθοδηγώ σωστά
σημαίνει συντελώ στη φυσιολογική ανάπτυξη
και ωριμότητα των παιδιών. Οι άντρες συνήθως
έχουν την τάση να λειτουργούν σα να πρόκειται
να τα τελειώσουν όλα μαζί. Αντίθετα, έχει
μεγάλη σημασία να διδάξεις στα παιδιά σου την
υπομονή και το θάρρος. Μάθε τους να υψώνουν
το ανάστημά τους με θάρρος και να κάνουν
πάντοτε το καλό και το σωστό.
Το ήξερες ότι κάνει καλό στην υγεία όταν
δίνεις ένα ολοκληρωμένο φιλί στον άντρα
σου / στη γυναίκα σου;
Είτε στέλνεις ένα πεταχτό φιλί ή απλά ένα
φιλί στο μάγουλο, θα δούμε μερικά ιατρικά
οφέλη που προκύπτουν από ένα καλό φιλί. Οι
μελέτες δείχνουν ότι ανάμεσα σ’ αυτά τα ιατρικά
οφέλη είναι η μείωση της πίεσης , η ενίσχυση
του ανοσοποιητικού συστήματος, και ακόμη ...
η καταπολέμηση των κούφιων δοντιών με το
πολύ σάλιο, η κατανάλωση θερμίδων, και ακόμη
η άσκηση των μυών του προσώπου και του
λαιμού. Γιαυτό όταν δεις σήμερα τον άντρα σου
/ τη γυναίκα σου δώστου / δώστης ένα καλό φιλί.
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.

FRANCESCA
GERMANIS

Επιστημονικά - Θέματα

στο... φεγγάρι!
Κλιματική κρίση: Πριν από 233 εκατομ. Τηλέφωνο
Η φινλανδική Nokia επελέγη από την
Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και
χρόνια αναμόρφωσε τη ζωή στη Γη αμερικανική
Διαστήματος (NASA) για να κατασκευάσει το
Έ ν α γ ε γ ο ν ό ς μ α ζι κ ή ς
εξαφάνισης που προκλήθηκε
από μια ξαφνική μεταβολή
του κλίματος πριν από
περισσότερα από 200 εκατομμύρια χρόνια αναμόρφωσε
τη ζωή στη Γη και εγκαινίασε
την εποχή των δεινοσαύρων,
ισχυρίζονται οι επιστήμονες.

Το χρονικό των αλλαγών

Σύμφωνα με το The
Guardian, μια διεθνής ομάδα
εξέτασε γεωλογικά στοιχεία
και απολιθώματα. Διαπίστωσε
ότι τεράστιες ηφαιστειακές
εκρήξεις, εκεί που είναι τώρα
δυτικός Καναδάς, συνδέονται
με την απώλεια φυτών και
ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η κλιματική κρίση πριν
από 233 εκατομμύρια χρόνια
εξάλειψε μεγάλο μέρος της
ζωής. Δημιούργησε ωστόσο,
τις κατάλληλες συνθήκες
για την εμφάνιση των δεινοσαύρων και ορισμένων από
τα πρώτα θηλαστικά. Τέτοια

ήταν κροκόδειλοι και χελώνες,
τα οποία συνέχισαν να
πολλαπλασιάζονται.
«Υπήρχε σαφώς μια
μαζική εξαφάνιση που τώρα
ονομάζουμε Carnian Pluvial
Episode, το οποίο ήταν λίγο
κρυφό», δήλωσε ο Mike
Benton, παλαιοντολόγος στο
Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ.
Δεν είναι σαφές γιατί οι
δεινόσαυροι «άνθισαν» μετά
την κλιματική κρίση. Αλλά τα
απολιθώματα δείχνουν ότι
πολλά είδη εξαπλώθηκαν σε
νέες περιοχές.
Ένα άλλο κύμα χορτοφάγων θηρίω εμφανίστηκε στο
προσκήνιο. Για παράδειγμα ο
4 τόνων Plateosaurus, βρή-κε
φρέσκα εδάφη εκεί που βρίσκεται τώρα η Γερμανία, η Ν.
Αμερική και η νότια Αφρική.
Ο Steve Brusatte, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ο
οποίος δε συμμετείχε στην

ανασκόπηση, είπε ότι
υπάρχουν τεκμηριωμένες
αποδείξεις για «ένα μεγάλο
εύρος περιβαλλοντικών και
κλιματικών αλλαγών» περίπου
2 3 3 ε κα το μ μ ύ ρ ι α χ ρ ό ν ι α
πριν, που προηγήθηκαν της
εμφάνισης των δεινοσαύρων.
Είπε ότι ήταν «δελεαστικό
και συναρπαστικό» να συνδέει
κανείς τα γεγονότα. «Θα
καταλήξουμε σε αυτό το παλιό
ζήτημα: η κλιματική αλλαγή
προκάλεσε τη διαφοροποίηση
των δεινοσαύρων ή μήπως
είναι το συμπέρασμα; Τελικά
αυτό σημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα θα είναι κρίσιμο», είπε.
«Θα δούμε τι φέρνουν
τα επόμενα χρόνια. Οι συγγραφείς έχουν καθορίσει μια
φιλόδοξη ατζέντα για τη δοκιμή
αυτής της μεγάλης, τολμηρής
ιδέας ότι η διαφοροποίηση των
δεινοσαύρων προκλήθηκε από
την αλλαγή του κλίματος και
του περιβάλλοντος…».

πρώτο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη Σελήνη,
ανακοίνωσε η φινλανδική εταιρεία.
Το σεληνιακό δίκτυο εντάσσεται στις
προσπάθειες της αμερικανικής διαστημικής
υπηρεσίας για την οικοδόμηση στη σελήνη μιας
μακροπρόθεσμης ανθρώπινης παρουσίας και
οικισμών στο πλαίσιο του προγράμματός της με
την ονομασία Άρτεμις.
Η Nokia ανακοίνωσε πως το πρώτο ασύρματο
σύστημα επικοινωνιών στο διάστημα θα
κατασκευασθεί στη σεληνιακή επιφάνεια στα τέλη
του 2022, πριν οι άνθρωποι επιστρέψουν εκεί.
Η φινλανδική εταιρεία θα συμπράξει με την
αμερικανική εταιρεία σχεδιασμού διαστημοπλοίων
Intuitive Machines, για να στείλει με το διαστημικό
όχημα της τελευταίας στη Σελήνη τον εξοπλισμό
για το δίκτυο.
Αφού σταλεί στη Σελήνη, το δίκτυο θα
προχωρήσει στη διαμόρφωσή του και θα
εγκαθιδρύσει το πρώτο σύστημα επικοινωνιών
στη Σελήνη, ανακοίνωσε η Nokia. «Το δίκτυο
θα παρέχει κρίσιμης σημασίας δυνατότητες
επικοινωνίας για πολλές διαφορετικές εφαρμογές
μετάδοσης δεδομένων, περιλαμβανομένων
ζωτικής σημασίας λειτουργιών διοίκησης και
ελέγχου, τηλεχειρισμού σεληνιακών οχημάτων,
πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο και streaming
βίντεο υψηλής ευκρίνειας», ανακοίνωσε η Nokia.

JOHN DAWKINS MLC
Πρόεδρος της Ανω Βουλής και ένθερμος υποστηρικτής των Δικτύων Πρόληψης Αυτοκτονιών

President of the Legislative Council
and a passionate supporter of
Suicide Prevention Networks
Θέλω να ευχαριστήσω όλους

I want to thank all the wonderful
τους υπέροχους
εθελοντές
που
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who support
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Εάνneed
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MentalHealth
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COVID
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Communication Designer
Για την εξυπηρέτησή σας
σχεδιάζουμε και εκτυπώνουμε:
* Κάρτες * προσκλητήρια * logos *
διαφημιστικά και οτιδήποτε άλλο για την
προβολή και διαφήμιση της επιχείρησης
ή της υπηρεσίας που προσφέρετε
Τηλέφωνο: 0459 141 658
email: francescagermanis@gmail.com
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PHONE: (08) 8237 9118
www. johndawkins.com.au
John.Dawkins@parliament.sa.gov.au

Θέματα Υγείας
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ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ

Το κεντρί της μέλισσας
σκοτώνει καρκινικά κύτταρα

ETHNICLINKS
INFORMATION HUB

Connecting older people from
diverse cultures with the
services they need to live their
best lives – at home and in
the community.

How is support provided?

How do we help?

Who can we help?

Our EthnicLinks Information Hub
delivers free information and support in
the person’s preferred language
to help them:
• understand the range of services
available to them so they can make
informed decisions about their care
• register with My Aged Care
• navigate the aged care system so they
access services which are right for them.

Information and support is provided
face-to-face, over the phone and at
information sessions delivered in
English and other languages.

We can help people aged 65 and over
who reside in metropolitan Adelaide
and are from a non-English speaking
background. We also provide information
and advice to family, carers and service
providers.

Want to find out more?
Contact our friendly Aged Care Navigator
on 0422 978 161 or
ethniclinks@unitingsa.com.au.

The EthnicLinks Information Hub is being
delivered by UnitingSA as part of the Aged
Care Navigators Trial led by COTA Australia
and funded by the Australian Government.
Visit: www.AgedCareNavigators.org.au.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ETHNICLINK
Βοήθεια σε ηλικιωμένους να έχουν
προσβαση σε υπηρεσίες

Υ πά ρ χο υ ν πολ λ έ ς δ ι α θ έ σ ι μ ε ς
υπηρεσίες που υποστηρίζουν τους
ηλικιωμένους να παραμένουν με
α σ φ ά λ ε ι α κ α ι α ν ε ξά ρ τ η τ ο ι σ τ α
σπίτια και τις κοινότητές τους. Σε
α υ τ ά π ε ρ ι λα μ β ά ν ο ν τ α ι ο ι κ ι α κ ό ς
καθαρισμός, συντήρηση σπιτιού και
κήπου, μεταφορά σε γιατρούς και
άλλα ραντεβού, βοήθεια με γεύματα,
κοινωνική υποστήριξη, προσωπική
φροντίδα και νοσηλευτική φροντίδα στο
σπίτι.
Υπάρχουν επίσης υπηρεσίες για
όσους χρειάζονται πιο εκτεταμένη
φροντίδα και δεν μπορούν πλέον να
μένουν στα σπίτια τους.
Πολλοί ηλικιωμένοι, και ειδικά
εκείνοι που δεν μιλούν καλά Αγγλικά,
δυσκολεύονται να καταλάβουν
ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και
κατάλληλες για αυτούς. Η εγγραφή
για υπηρεσίες μπορεί επίσης να
προκαλέσει σύγχυση και μερικές φορές

είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πού
να ξεκινήσετε.
Το Κ έ ν τ ρ ο Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς
EthnicLinks στο UnitingSA βοηθά
τους ηλικιωμένους από διαφορετικό
πολιτιστικό υπόβαθρο να κατανοήσουν
καλύτερα τις επιλογές τους, ώστε να
μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες
αποφάσεις για τη φροντίδα τους. Θα
σας βοηθήσουμε επίσης να εγγραφείτε
στο My Aged Care και να είμαστε εκεί
για να σας καθοδηγήσουμε και να σας
υποστηρίξουμε στη διαδικασία.
Οι πληροφορίες και η υποστήριξη
που παρέχουμε είναι ΔΩΡΕΑΝ και
μιλάμε τη γλώσσα σας.
Εάν εσείς ή κάποιο μέλος της
οικογένειάς σας χρειάζεστε βοήθεια και
είστε άνω των 65 ετών και ζείτε στη
μητροπολιτική Αδελαΐδα, επικοινωνήστε
με τη Marijka ή τη Lia στο EthnicLinks
στο 0422 978 161 ή στο etniklinks@
unitingsa.com.au

Σύμφωνα με μελέτη, μπορεί
να εξολοθρεύσει τα καρκινικά
κύτταρα του επιθετικού τριπλά
αρνητικού καρκίνου του μαστού
μέσα σε μόλις 60 λεπτά. Μια
νεαρή ερευνήτρια στην Αυστραλία
ανακάλυψε ότι οι μέλισσες
πιθανώς κρατούν το «μυστικό»
της θεραπευτικής αντιμετώπισης
μιας από τις πιο επιθετικές
μορφές καρκίνου του μαστού.
Σύμφωνα με την 25χρονη Δρ.
Κιάρα Ντάφι από το Ινστιτούτο
Ιατρικής Έρευνάς Harry Perkins
και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής
Αυστραλίας, το δηλητήριο της
μέλισσας μπορεί να εξολοθρεύσει
τα καρκινικά κύτταρα του τριπλά
αρνητικού καρκίνου του μαστού
σε μόλις 60 λεπτά.
Στο π λα ί σ ι ο ε κ π ό ν η σ η ς
της διδακτορικής διατριβής
της η ερευνήτρια μελέτησε την
επίδραση του δηλητηρίου
312 μελισσών και βομβίνων
από την Αυστραλία και την
Ευρώπη σε διαφορετικές
μορφές καρκίνου του μαστού,
σ υ μ π ε ρ ι λα μ β α ν ο μ έ ν ο υ τ ο υ
τριπλά αρνητικού καρκίνου του
μαστού. Με βάση τα ευρήματα
που δημοσιεύθηκαν στην
επιθεώρηση «Nature Precision
Oncology», το δηλητήριο των
μελισσών και ιδιαιτέρως ένα κύριο
συστατικό του που ονομάζεται
μελιτίνη, μπορούσαν να καταστρέψουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καρκινικά κύτταρα
του τριπλά αρνητικού καρκίνου
του μαστού καθώς και καρκινικά
κύτταρα του μαστού που
εξέφραζαν την πρωτεΐνη HER2.
«Ανακαλύψαμε ότι τόσο το
δηλητήριο της μέλισσας όσο και
συγκεκριμένα η μελιτίνη μείωναν
σημαντικά, επιλεκτικά και ταχέως
τη βιωσιμότητα των κυττάρων
του τριπλά αρνητικού καρκίνου
του μαστού καθώς και κυττάρων
του μαστού που εξέφραζαν τη
HER-2» ανέφερε η δρ Ντάφι και
προσέθεσε ότι «το δηλητήριο
της μέλισσας ήταν πάρα πολύ
ισχυρό. Είδαμε ότι η μελιτίνη
μπορεί να καταστρέψει πλήρως
τις μεμβράνες των καρκινικών
κυττάρων μέσα σε 60 λεπτά». Ο
τριπλά αρνητικός καρκίνος του
μαστού αποτελεί μια επιθετική
μορφή καρκίνου του μαστού η
οποία συνήθως διαγιγνώσκεται
όταν έχει πλέον εξαπλωθεί ενώ
είναι πιο πιθανό να υποτροπιάσει
μετά τη θεραπεία σε σύγκριση με
άλλες μορφές της νόσου.
Όπως προέκυψε, μια συγκεκριμένη συγκέντρωση του
δηλητηρίου της μέλισσας οδήγησε στον θάνατο το 100%
των καρκινικών κυττάρων με

μηδαμινή επίπτωση στα υγιή
κύτταρα. Συγχρόνως η μελιτίνη
μπορούσε μέσα σε μόλις 20
λεπτά να μειώσει σημαντικά τα
χημικά σήματα των καρκινικών
κυττάρων τα οποία είναι ζωτικής
σημασίας για την ανάπτυξη
και τον πολλαπλασιασμό τους.
«Εξετάσαμε πώς το δηλήτριο της
μέλισσας και η μελιτίνη επιδρούν
στα μονοπάτια σήμανσης
των καρκινικών κυττάρων και
ανακαλύψαμε ότι πολύ σύντομα
αυτά τα μονοπάτια διακόπτονταν»
σημείωσε η Δρ. Ντάφι.
Στο πλαίσιο της μελέτης οι
μέλισσες αναισθητοποιήθηκαν
με διοξείδιο του άνθρακα και
διατηρήθηκαν σε πάγο προτού
οι ερευνητές αφαιρέσουν το
κεντρί από την κοιλιά τους
και στη συνέχεια εξαγάγουν το
δηλητήριο το οποίο και ενέχυσαν
στους όγκους. Η Δρ. Ντάφι και
οι συνεργάτες της εξέτασαν
επίσης σε ποντίκια την επίδραση
της μελιτίνης σε συνδυασμό με
υπάρχοντα χημειοθεραπευτικά
φάρμακα και είδαν ότι η φυσική
ο υ σ ί α το υ δ η λ η τ η ρ ί ο υ τ η ς
μέλισσας προκαλούσε οπές
στις μεμβράνες των καρκινικών
κυττάρων από τις οποίες η
χημειοθεραπεία μπορούσε να
βρει ευκολότερα την «είσοδο»
ώστε να εισέλθει στα κύτταρα και
να δράσει πιο αποτελεσματικά
συρρικνώνοντας καλύτερα τους
όγκους.
Ο καθηγητής Πίτερ Κλίνκεν
του Πανεπιστημίου της Δυτικής
Αυστραλίας χαρακτήρισε τη
μελέτη ως «άκρως συναρπαστική». «Είναι πολύ σημαντικό το
γεγονός ότι αυτή η μελέτη δείχνει
πώς η μελιτίνη παρεμβαίνει στα
μονοπάτια σήμανσης μέσα στα
καρκινικά κύτταρα του μαστού και
μειώνει τον πολλαπλασιασμό των
κυττάρων» ανέφερε ο καθηγητής
και προσέθεσε ότι «τα ευρήματα
αυτά παρέχουν άλλο ένα πολύ
ωραίο παράδειγμα σχετικά με
το πώς συστατικά της φύσης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τη θεραπεία ανθρώπινων
νόσων».
Τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά ωστόσο η Δρ. Ντάφι τόνισε
πως ο δρόμος είναι μακρός
προτού μια θεραπεία με βάση το
δηλητήριο της μέλισσας φθάσει
ως τους ασθενείς με καρκίνο.
Όπως είπε, θα απαιτηθούν
περαιτέρω μελέτες ώστε να
προσδιοριστεί η καλύτερη μέθοδος χορήγησης της μελιτίνης στον
ανθρώπινο οργανισμό καθώς
και η πιθανή τοξικότητα αλλά
και οι ανώτατες ανεκτές δόσεις
χορήγησης για τον άνθρωπο.

Δυσκολία στη στύση: Πως να την αντιμετωπίσεις
Η ανησυχία ενός άντρα να μην
μπορέσει να σταθεί στο… ύψος των
περιστάσεων στην σεξουαλική του
ζωή, είναι από τους μεγαλύτερους
«ενόχους» αύξησης του στρες,
το οποίο με τη σειρά του σε έναν
φαύλο κύκλο, επιδεινώνει ακόμα
περισσότερο το πρόβλημα.
Πολλοί άντρες, καθώς μεγαλώνουν, καταφεύγουν στην λύση
του Viagra, το οποίο είναι πολύ
αποτελεσματικό και έχει βοηθήσει
εκατομμύρια ανθρώπους.
Εκτός, όμως, από τις φαρμακευτικές, υπάρχουν και ορισμένες
φυσικές μέθοδοι για να καταπολεμήσετε την στυτική δυσλειτουργία.
Περπατήστε 3χλμ κάθε μέρα
Με αυτή την πολύ απλή συνήθεια
και σε συνδυασμό με μια υγιεινή
διατροφή, μπορείτε να αντιστρέψετε
την στυτική δυσλειτουργία.
Σε σχετική έρευνα διαπιστώθηκε
ότι οι άντρες που δεν περπατούσαν
σχεδόν καθόλου κάθε μέρα και
έφτασαν να έχουν περιφέρεια μέσης
πάνω από 106cm, ήταν 50% πιο

πιθανό να έχουν πρόβλημα στυτικής
δυσλειτουργίας σε σύγκριση με
εκείνους που περπατούσαν τακτικά
και είχαν περιφέρεια μέσης 80cm.
Το τζίνσεγκ, και συγκεκριμένα
το «κόκκινο ginseng» είναι γνωστό
και ως «βότανο-Viagra». Το κόκκινο
τζίνσενγκ είναι όταν η ρίζα του φυτού
υπόκειται επεξερτασία στον ατμό και
στη συνέχεια ξηραίνεται.
Σε μια έρευνα του 2008, σχετικά
με επτά επιμέρους μελέτες για το
κόκκινο ginseng και την στυτική
δυσλειτουργία, διαπιστώθηκε ότι
οι δόσεις από 600 έως 1.000 mg
τρεις φορές την ημέρα, είχαν μεγάλη
αποτελεσματικότητα.
Η L-αργινίνη, ένα αμινοξύ που
υπάρχει στο σώμα με φυσικό
τρόπο και βοηθά στην παραγωγή
μονοξειδίου του αζώτου, μπορεί να
συμβάλλει στην στύση.
Το μονοξείδιο του αζώτου είναι
υπεύθυνο για την χαλάρωση των
αιμοφόρων αγγείων, και αυτό βοηθά
στην διατήρηση της στύσης για τους
άνδρες.

Μια μελέτη του 1999, έδειξε ότι
σε άνδρες με οργανικό πρόβλημα
στυτική δυσλειτουργίας το 31%
των συμμετεχόντων που έλαβε
5 γραμμάρια L-αργινίνης την
ημέρα για περίοδο 6 εβδομάδων,
είχε σημαντικές βελτιώσεις στην
σεξουαλική λειτουργία.
Εκτός από το βότανο-βιάγκρα
που είναι το τζίνσενγκ, υπάρχει
και το φρούτο-βιάγκρα που είναι
το καρπούζι. Περιέχει κιτρουλλίνη,
ένα αμινοξύ βελτιώνει τη ροή του
αίματος προς το πέος.
Μια μελέτη του 2011 έδειξε ότι
άνδρες που έπασχαν από ήπια
έως μέτρια στυτική δυσλειτουργία
και πήραν συμπληρώματα
L-κιτρουλίνης παρουσίασαν
σημαντική βελτίωση και ήταν πολύ
ικανοποιημένοι.
Ο φυσικός χυμός καρπουζιού
μ πο ρ ε ί ε π ί σ η ς ν α ε ί ν α ι π ι ο
εύπεπτος για εσάς, δεδομένου ότι
τα χάπια, όπως το Viagra, μπορεί να
προκαλέσουν ναυτία και διάρροια σε
ορισμένους άνδρες.

EUROPA LEAGUE
Η Ομόνοια ανέδειξε τη διαφορά
μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Όταν ο Ολυμπιακός απέκλεισε
την Ομόνοια και προκρίθηκε στους
ομίλους του Champions League,
αποτέλεσε… δημοσιογραφική διαπίστωση ότι η αντίπαλος ήταν
χαμηλού επιπέδου. Όχι ότι την ανάγκασε ο πρωταθλητής Ελλάδας με
την απόδοση του να περιοριστεί σε
παθητικό ρόλο και δεν της επέτρεψε
να σκεφτεί ότι θα… κουνήσει σεντόνι.
Από το βράδυ της Πέμπτης,
(και) αυτό το αφήγημα κατέρρευσε.
Η Ομόνοια απέσπασε ισοπαλία 1-1
από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην
πρεμιέρα των ομίλων του Europa
League, χωρίς να κινδυνεύσει
ιδιαίτερα. Επιπροσθέτως, είχε και τις
ευκαιρίες της για να επιστρέψει με το
διπλό στην Κύπρο.
Η πραγματικότητα είναι ότι η
Ομόνοια διαθέτει ένα ανταγωνιστικό
σύνολο και δύσκολα χάνει. Για την
ακρίβεια μετράει μόνο μία ήττα
φέτος, από τον Ολυμπιακό στο

«Καραϊσκάκης» στα Play Off του
Champions League μετά από 12
παιχνίδια.
Η Ομόνοια έχει παίξει 5 παιχνίδια στα προκριματικά του
Champions League, πέρασε από 3
προκριματικούς γύρους αποκλείοντας
την αρμένικη Αραράτ με 1-0, την
πολωνική Λέγκια Βαρσοβίας με 2-0
και τον σερβικό Ερυθρό Αστέρα με
5-3 στα πέναλτι. Από τον Ολυμπιακό
ηττήθηκε και απέσπασε ισοπαλία 0-0
στη ρεβάνς.
Εκ του αποτελέσματος, αποδεικνύεται ότι η Ομόνοια κάθε άλλο
παρά… αμελητέα ποσότητα είναι.
Αντίθετα, πρωταγωνιστεί στην Κύπρο
και διακρίνεται στην Ευρώπη και δεν
κατάφερε να πετύχει την υπέρβαση
απέναντι στον Ολυμπιακό. Ήταν
ακατόρθωτο λόγω της ποιότητας
του πρωταθλητή Ελλάδας, ο οποίος
υπερέχει ξεκάθαρα του ΠΑΟΚ του
Άμπελ Φερέιρα…

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Σκόνταψε στην Ενωση η Ομόνοια 0-0

Σε ένα παιχνίδι παράστασης για
ένα ρόλο η Πάφος FC επικράτησε
εύκολα της Καρμιώτισσας με 3-0 στον
εναρκτήριο αγώνα της 8ης αγωνιστικής
του Πρωταθλήματος Cyta.
Οι «πράσινοι» κόλλησαν στο
μηδέν με την Ένωση στο ΓΣΠ (0-0)
και απώλεσαν δύο βαθμούς στον
β α θ μ ολ ο γ ι κ ό π ί ν α κ α . Μ ε γ ά λ ο ς
πρωταγωνιστής του αγώνα ο
Κωνσταντίνος Πέτρου που τα έπιανε
όλα, απέκρουσε και πέναλτι του
Γκόμεθ.
Συνέχεια στις επιτυχίες έδωσε η
ΑΕΚ η οποία επικράτησε με 2-0 του
Ερμή στο «Αμμόχωστος» στο πλαίσιο
της 8ης αγωνιστικής ανεβαίνοντας στη
δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Στο Δασάκι, με έναν εξαιρετικό

Φαν Κέσελ στο δεύτερο ημίχρονο ο
Ολυμπιακός έφυγε με μεγάλο διπλό
επικρατώντας 3-1 του Εθνικού.
Με πρωταγωνιστή τον Νικολά
Ντιγκινί, ο Απόλλωνας επικράτησε της
Νέας Σαλαμίνας με 3-0 στο Τσίρειο
στάδιο.
Ουσιαστική και αποτελεσματική η
Ανόρθωση πανηγύρισε την σπουδαία
νίκη (2-0)στο ντέρμπι επί του ΑΠΟΕΛ
Η νίκη της ομάδας του Κετσπάγια
θεωρείται δίκαιη παρά το γεγονός
ότι η αντίπαλη ομάδα διατήρησε την
υπεροχή αλλά δεν μπόρεσε σε ακόμα
ένα παιχνίδι να σκοράρει.
Ενώ εκκρεμούσε ο αγώνας ΔΟΞΑ
- ΑΕΛ, στη βαθμολογία, προηγείται ο
Απόλλων 19, Ανόρθωση και ΑΕΚ 16,
Ομόνοια 15 και ΑΕΛ 12.
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Το χειρότερο ξεκίνημα!
Τον αγώνα ανάμεσα στον
Απόλλωνα Σμύρνης και τη Λαμία
που θα διεξαγόταν την Κυριακή
σ τ η Ρ ι ζο ύ π ο λ η α ν έ β α λ ε η
Superleague, καθώς εντοπίστηκαν
4 κρούσματα κορονοϊού στην
αθηναϊκή ομάδα. Τα 3 κρούσματα
αφορούν σε παίχτες και το άλλο σε
μέλος του τεχνικού επιτελείου.
Υπενθυμίζεται ότι είχε ήδη
προηγηθεί η αναβολή της αναμέτρησης του Άρη με την ΑΕΛ στη
Λάρισα, λόγω των 10 κρουσμάτων
πο υ έ χο υ ν ε ν τοπ ι σ τ ε ί σ τ η ν
ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ
είχε αναβληθεί καιρό πριν και το
ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού,
λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ομάδων, που
δημιουργούσαν πρόβλημα όσον
αφορά τις χρονικές προϋποθέσεις
διεξαγωγής του (όριο 72 ωρών
από τον προηγούμενο αγώνα).
Έτσι, για την 6η αγωνιστική
του πρωταθλήματος έμειναν να
διεξαχθούν στην ώρα τους μόνο 4
αναμετρήσεις.
Την αυλαία άνοιξε ο αγώνας
του Σαββάτου ανάμεσα στον
Παναθηναϊκό και το Βόλο που
έληξε ισόπαλος 1-1. Ο Καρλίτος
έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό
στο 56’ (ενώ ένα λεπτό πριν ο
ίδιος είχε χάσει πέναλτι), ωστόσο
ο Βόλος ισοφάρισε στο 92’ με
τον Μπαρτόλο, με το «τριφύλλι»
να υποχρεώνεται σε νέα γκέλα
και στο χειρότερο ξεκίνημα της
ιστορίας του, αφού μετά από 5
αγώνες δεν έχει ούτε μία νίκη (3

Στα 4 έφτασαν τα κρούσματα στον Απόλλωνα Σμύρνης (φωτ. από τον
πρόσφατο αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα)
ισοπαλίες - 2 ήττες)!
Την Κυριακή, με πρωταγωνιστή
τον Χερόνιμο Μπαράλες, ο Αστέρας Τρίπολης λύγισε τον μαχητικό
ΟΦΗ με 1-0 στο «Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης».
Στον άλλο αγώνα της Κυριακή
μεταξύ ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ, η ΑΕΚ
νίκησε 1-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο
οποίος προσπάθησε αλλά είδε
δύο γκολ του να ακυρώνονται ως
οφσάιντ.
Ενώ το Παροικιακό Βήμα
βρισκόταν ήδη στο τυπογραφείο,
ο Ατρόμητος υποδέχεται τη
Δευτέρα (26/10) στο γήπεδο του
Περιστερίου τον Παναιτωλικό στο
πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο
Μιλάν: Εντυπωσιακό ξεκίνημα

Η Μίλαν έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την φετινή
χρονιά. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ζλάταν
Ιμπραϊμοβιτς έχουν το απόλυτο στο πρωτάθλημα
μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και βρίσκονται
στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα .Συνολικά
είναι 16 συνεχόμενα παιχνίδια αήττητη στο ιταλικό
πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που έχασε ήταν στις
3 Μαρτίου. Εκείνο το 1-2 από την Τζένοα. Από εκεί και
μετά έχει 13 νίκες και 3 ισοπαλίες.
Πλέον μετά την ήττα της Άστον Βίλα από την Λιντς,
οι Ροσονέρι είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη
από τις πέντε μεγαλύτερες λίγκες που συνεχίζει να
έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα της. Μέχρι στιγμής
η ομάδα του Στέφανο Πιόλι έχει νικήσει κατά σειρά τις
Mπολόνια, Κροτόνε, Σπέτσια και Ίντερ.
Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια,
που η Μίλαν καταφέρνει να ξεκινήσει με τέσσερις
συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, καθώς η
τελευταία φορά που το πραγματοποίησε ήταν τη σεζόν
1995/96, όταν κατέκτησε το scudetto, υπό τις οδηγίες
του Φάμπιο Καπέλο.

ΤΕΝΙΣ

5ος στον κόσμο ο
Τσιτσιπάς, 22η η Σάκκαρη

Στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται
ακόμη μία εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο έλληνας πρωταθλητής έχει 5.925 βαθμούς, ενώ
στην 4η θέση βρίσκεται ο Ρότζερ Φέντερερ με 6.630

Save up to $40k!!

Bedrooms + 2in
Bathrooms
ü 3 Homes
Building Quality
the

Floor Coverings
Available fromRiverland forüover
40 years

$197,000.00

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

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341

βαθμούς.
Τον έλληνα πρωταθλητή καταδιώκει ο Ντάνιλ
Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει 5.890 βαθμούς.
Όσον αφορά το ταμπλό των γυναικών, η ανοδική
πορεία της Μαρίας Σάκκαρη συνεχίζεται και οι
εξαιρετικές της εμφανίσεις φαίνονται και στον πίνακα
αξιολόγησης. Η ελληνίδα πρωταθλήτρια βρίσκεται
στο Νο 22 της παγκόσμιας κατάταξης, όπως
ανακοινώθηκε σήμερα, ανεβαίνοντας μία θέση.
Η Σάκκαρη έχει 2.405 βαθμούς και η Μέρτενς
(Βέλγιο), που βρίσκεται μία θέση πιο πάνω, έχει 2.530
βαθμούς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η καλύτερη θέση που είχε
ποτέ η Σάκκαρη ήταν η 20ή το Φεβρουάριο του 2020.

Metricon Designed
MURCHISON
15
Rockford Homes Riverland

Pat Catalano 0473 439 000

Pat Catalano 0473 439 000
Office 08pat@rockfordhomes.com.au
8595 1092

Ανερχόμενη αστέρας η Μαρία Σάκκαρη

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

Build with Rockford Homes now
and save up to $40,000 with
Government Grants
pat@rockfordhomes.com.au

Super League.
Οι Περιστεριώτες ολοκλήρωσαν κανονικά την προετοιμασία
τους και ο Νταμ ίρ Κά ναντι
δεν αντιμετωπίζει κάποιο νέο
πρόβλημα πέρα από την απουσία
του Μάτιτς ο οποίος αποβλήθηκε
στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί
κόντρα στους Αγρινιώτες.
Ο Αυστριακός προπονητής
πήρε στην αποστολή τους Μανούσο, Τομάσεβιτς και Γιακουμάκη
που δεν έβαλε κόντρα στους
«ερυθρόλευκους» ενώ δεν συμπεριέλαβε τον Μουνίθ για λόγους
τακτικής και τον Νάτσο επειδή έχει
χάσει μια προπόνηση.

Office 08 8595 1092

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341
BLD 182130

ü Air Conditioning
ü Footpaths
ü Dishwasher

RZ9062-V2

Σπορ

Παροικιακό Βήμα

