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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ COVID

Διιστάμενες οι
απόψεις

Ο γενικός διεθυντής του Τμήματος
Υγείας Ν.Α. Chris McGowan διέψευσε
τις προσδοκίες του πρωθυπουργού
της πολιτείας, εκφράζοντας αμφιβολίες
για την κατάργηση της καραντίνας
έως τα Χριστούγεννα στους πλήρως
εμβολιασμένους ταξιδιώτες από άλλες
πολιτείες.
Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της ΝΑ Steven Marshall
δήλωσε αισιόδοξος ότι όποιος έχει κάνει
τα δυο εμβόλια και δεν έχει πάει σε
σημεία έκθεσης θα μπορει να ταξιδέψει
στην ΝΑ και να απολαύσει φυσιολογικά
τα Χριστούγεννα”.
“Νομίζω ότι φέτος τα Χριστούγεννα,
θα μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν
από άλλες πολιτείες για να περάσουν
τις γιορτές με τους συγγενείς τους”, είπε
την Τετάρτη. “Οι άνθρωποι μπορούν
να έχουν κάποια εμπιστοσύνη ότι όσο
πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα θα
υπάρχουν δυνατότητες να επιστρέψουν
και ότι θα αποφύγουμε επίσης τους
αποκλεισμούς σε όλη την πολιτεία”.
Αλλά ο γενικός διεθυντής του Τμήματος Υγείας Ν.Α. Chris McGowan δήλωσε
ότι αυτή η προθεσμία μπορεί να είναι
πρόωρη.
“Η προσδοκία αυτή μπορεί να προήλθε από κάποιον άλλο, αλλά δεν
προέρχεται από μένα. Η προσδοκία
μας είναι ότι όταν φτά-σουμε στο
80% των εμβολιασμών θα αρχίσουμε
να χαλαρώνουμε τα σύνορα αλλά με
ελεγχόμενο και προσεκτικό τρόπο”, είπε.
«Θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε τη χαλάρωση των συνόρων με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην κατακλύσουμε
τα νοσοκομεία μας με ασθενείς. «Αν
αυτό θα απαιτήσει ή όχι καραντίνα δεν
είμαι σίγουρος μέχρι πότε”, πρόσθεσε.
Ο υπουργός Υγείας Stephen Wade
αρνήθηκε ότι υπήρχε κάποια διαφορά
απόψεων, λέγοντας ότι η θέση του τμήματος υγείας ήταν «ακριβώς η ίδια» με
εκείνη της κυβέρνησης.
“Μόλις φτάσουμε στο 80% του διπλά
εμβολιασμένου πληθυσμού, δεν θα
βασιστούμε πλέον στα λόκνταουν”, είπε.

Εξαφάνιση κοριτσιού

Μια ομάδα της εγκληματολογικής
υπηρεσιας και ανώτεροι ντετέκτιβ της
αστυνομίας έλαβαν μέρος στην αναζήτηση ενός μικρού κοριτσιού που
εξαφανίστηκε από μια κατασκήνωση στη
βόρεια Δυτική Αυστραλία ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ίσως το παιδί να έχει
απαχθεί.
Η τετράχρονη Cleo Smith έμενε
σε ένα αντίσκηνο με την οικογένειά
της κοντά στο Carnarvon της Δυτικής
Αυστραλίας όταν αναφέρθηκε ότι χάθηκε
προ 10 ημερών.
Η αστυνομία είπε ότι η οικογένεια της
Cleo ξύπνησε για να την βρει περίπου
στις 6 το πρωί, αφού την είδε τελευταία
φορά στη σκηνή περίπου στις 1.30 το
πρωί του προηγούμενου Σαββάτου.
Ο επιθεωρητής Jon Munday είπε ότι
η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είχε απαχθεί η Cleo αλλά δεν
έδωσε άλλες λεπτομέριες.
Την ίδια στιγμή ισχυρές δυνάμεις της
αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης
ανάγκης διεξάγουν μιας μεγάλης κλίμακας έρευνα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.
Δεν θα αφήσουμε ούτε πέτρα που
δεν θα την αναποδογυρίσουμε είπε ο
αστυνόμος.
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Ανατροπή του Προέδρου

Ραγδαίες ήσαν οι εξελίξεις τις
τελευταίες ημέρες στο πολιτικό
τοπίο της Νότιας Αυστραλίας την
τελευταία βδομάδα και κανείς
δεν γνωριζει αν οι αναταράξεις
θα συνεχιστούν και στο επόμενο
διάστημα.
Το νέο ανεξάρτητο μέλος
του Κάβελ Νταν Κρέγκαν ανέλαβε την θέση του Προέδρου
σε έκτακτη σύνοδο του κοινοβουλίου την Τρίτη περασμένη βδομάδα, μετά από μια
συμμαχία μεταξύ των δυσαρεστημένων πρώην Φιλελευθέρων
βουλευτών και της Εργατικής
αντιπολίτευσης.
Ο πρωθυπουργός Στίβεν
Μάρ-σαλ έμεινε άναυδος μπροστά σ’ αυτή την κίνηση, για να
ξεσπάσει στον κύριο Κρέγκαν
νωρίς το πρωί της επόμενης
ημέρας από το ραδιόφωνο του

ABC. Παράλληλα απέφυγε να
παραστεί στο Κυβερνείο για την
ορκωμοσία του νέου προέδρου
της Βουλής.
Ο Πρωθυπουργός, είπε
ότι ενώ η εστίασή του τους
τελευταίους 18 μήνες ήταν “100
τοις εκατό” στον κορωνοϊό, “ίσως
θα έπρεπε να είχα αφιερώσει
περισσότερο χρόνο στην πολιτική”, είπε.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του
ABC την περασμένη Τετάρτη, ο
κ. Μάρσαλ είπε ότι ο κ. Κρέγκαν
“έβαλε το δικό του συμφέρον
πριν από αυτό της εκλογικής του
περιφέρειας.
«Έφυγε από το κόμμα, έχει
υψηλό μισθό, έχει αυτοκίνητο,
έχει οδηγό, έχει τεράστια
επιρροή και δεν μπορώ να
καταλάβω πώς αυτό ωφελεί,

με οποιονδήποτε τρόπο τους
πολίτες του Κάβελ», είπε. “Ο
Νταν Κρέγκαν είναι ένα πολύ
φιλόδοξο άτομο.
Στο ί δ ι ο μ ή κο ς κ ύ μ α το ς
βρέθηκαν και άλλοι βουλευτές
των Φιλελευθέρων, όπως ο
Ρομπ Λούκας, ο Τζων Γκάρντνερ
και ο Αντριαν Πέντερικ οι οποίοι
μίλησαν απαξιωτικά για τον
Κρέγκαν.
Απαντώντας στα επικριτικά
σχόλια, ο κ. Κρέγκαν είπε ότι
δεν ανέλαβε το ρόλο “για να
αναζητήσει προσωπικά οικονομικά ωφέλη”.
“Ποτέ δεν οδήγησα κυβερνητικό αυτοκίνητο και ούτε θα οδηγήσω. Εχω ένα δικό μου Φορντ
και αυτό θα οδηγώ”, είπε.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11

"Εφυγε" η Φώφη Γεννηματά

Πριν δύο βδομάδες είχε εισαχθεί
στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»,
προκειμένου να δώσει μια ακόμη
μάχη με τον καρκίνο.
Το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο,
η Φώφη Γεννηματά δεν τα
κατάφερε και έφυγε από τη
ζωή, σε ηλικία 57 ετών, μετά τη
ραγδαία επιδείνωση της υγείας
της και ύστερα από πολυετή,
γενναία μάχη με τον καρκίνο.
Στα 55 του είχε πεθάνει από
καρκίνο ο πατέρας της, το
ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
Γιώργος Γεννηματάς και στα 54
η μητέρα της Κάκια από καρκίνο
του μαστού. Η Φώφη Γεννηματά,
το 2008 σε ηλικία 44 ετών,
διαγνώστηκε με καρκίνο στο
μαστό και έκτοτε ακολούθησε
διάφορες θεραπείες.
Βλέπε περισσότερα στη σελ. 7

Ο βουλευτής της περιφέρειας
Kavel Νταν Κρέγκαν, νέος
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ν.Α.

Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη
Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021
ΟΛΥΜΠΙΚ ΧΩΛ - ΑΔΕΛΑΙΔΑ

ΡΟΖ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ “ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ”

Μπουρδέλο το ψευδοκράτος

Πολιτικό σεισμό προκάλεσε
στα κατεχόμενα ροζ βίντεο με
πρωταγωνιστή τον παραιτηθέντα
«πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους
Ερσάν Σανέρ και εκ των πιο στενών
συνεργατών του κατοχικού ηγέτη
Ερσίν Τατάρ και του Ταγίπ Ερντογάν,
να αυνανίζεται μπροστά σε τηλεοπτική οθόνη ενώ συνομιλούσε με
γυμνό φωτομοντέλο.
“Είναι σαφές ότι κάποιος θέλει να
με εμποδίσει από το να υπηρετήσω
την αγαπημένη μου χώρα” είπε ο
Ερσάν Σανέρ, “και να προκαλέσουν
ζημά στην οικογένειά μου”.
Στο μεταξύ, χοντραίνει το παιχνίδι
με τα ροζ βίντεο στα κατεχόμενα,
καθώς τις τελευταίες ημέρες στα
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
κυκλοφορεί και τρίτο βίντεο, στο

οποίο πρωταγωνιστεί ο Γκιουρχάν
Γκίριτλι, στέλεχος του κόμματος
Εθνικής Ενότητας του Ερσίν Τατάρ
κα ι « Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Κο ι ν ω ν ι κώ ν
Ασφαλίσεων Αμμοχώστου».
Την ίδια ώρα, οι συλλήψεις
έφθασαν στα πέντε άτομα, σε
σχέση τόσο με το βίντεο στο οποίο
συμμετείχε ο «πρωθυπουργός»
και ηγέτης του Κόμματος Εθνικής
Ενότητας (ΚΕΕ) Ερσάν Σανέρ, όσο
και με τα υπόλοιπα ροζ βίντεο που
είδαν το φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά
Μέσα, συνολικά συνελήφθησαν
πέντε πρόσωπα, με το ένα εξ αυτών
να είναι η κοπέλα που συμμετείχε
στο βίντεο με τον Ερσάν Σανέρ.
Οι συλλήψεις και η διερεύνηση
της υπόθεσης ξεκίνησαν, κατόπιν

παραπόνου που υπέβαλε ο ίδιος ο
Σανέρ.
Όπως μεταδίδεται, οι συλληφθέντες κρατούνται σε διαφορετικά
τμήματα, ώστε να μην έχουν επαφή
μεταξύ τους.
Τι ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς η μ έ ρ ε ς
αποκαλύφθηκαν άλλα δύο βίντεο
με ερωτικό περιεχόμενο, στα οποία
πρωταγωνιστούσαν αντίστοιχα ο
λεγόμενος πρωθυπουργός του
ψευδοκράτους Ερσάν Σανέρ και ο
Τοζούν Τουλαλί, ανώτερο στέλεχος
του «Δημοκρατικού Κόμματος» του
Σερντάρ Ντενκτάς.
Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο του Oda tv, στον οποίο
έδωσε συνέντευξη ο Ερσίν Τατάρ,
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης απάντησε:
«Λυπάμαι πολύ. Όλα θα βρουν τον

δρόμο τους».

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ
ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ

Η νεαρή γυναίκα με το όνομα
Pinar Gogkmen φαίνεται να κατηγορείται ότι συμμετείχε ενεργά στην
παγίδευση των πολιτικών προσώπων και στη συνέχεια συνεργάστηκε με τη μαφία, ώστε τα βίντεο
να φτάσουν στα χέρια του Πέκερ,
ο οποίος από το Ντουμπάι όπου
βρίσκεται τα δημοσιοποίησε στο twitter.
Στα κατεχόμενα συνεχίζεται ο
σάλος με τα ροζ βίντεο και πλέον
το θέμα φαίνεται να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αφού ο
Πέκερ προειδοποίησε με τη δημοσιοποίηση και άλλων βίντεο.
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Υπό καταστροφή η Αν. Ευρώπη

∆ιαψεύδονται οι ελπίδες που
κάποτε είχαν δηµιουργηθεί στις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,
ότι η ελεύθερη αγορά θα σήµαινε οικονοµική ανάπτυξη. Η απελπισία αρχίζει να κυριαρχεί και,
σε αυτή τη φάση, φαίνεται να
δίνει δύναµη σε ολοένα και πιο
αυταρχικά καθεστώτα.
Οι δείκτες που χρησιµοποιεί η
επίσηµη κοινωνία για να µετρήσει
την οικονοµική ευηµερία των
χωρών, το Εθνικό Εισόδηµα ή
το Εθνικό Προϊόν, είναι εντελώς
ανεπαρκείς δείκτες στην παρουσίαση της πραγµατικής κατάστασης. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν
τις χώρες να είναι πιο πλούσιες
τώρα από ό,τι το 1989, αλλά δεν
δείχνουν πώς αυτός ο πλούτος
µοιράζεται στο κοινωνικό σύνολο.
Αποκρύβουν την κατάρρευση της
ζωής του µισού περίπου πληθυσµού, «τη µεγαλύτερη και πιο
διαρκή οικονοµική κατάρρευση σε
οποιαδήποτε περιοχή του κόσµου
στη σύγχρονη ιστορία».
Η φτώχεια κατά µέσο όρο
αυξήθηκε κατά 23%. Μάλιστα
«σε δέκα χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της Πολωνίας, το
ποσοστό αυξήθηκε κατά 49%…»
Η κατάρρευση στις πιο «πετυχηµένες» χώρες συγκρίνεται µε την
κατάρρευση στις ΗΠΑ κατά τη
διάρκεια της Μεγάλης Κρίσης που
ξεκίνησε το 1929. Στις υπόλοιπες
είναι ακόµα χειρότερη.
Τα ε π ί σ η µ α σ τ α τ ι σ τ ι κ ά
αποκρύβουν το γεγονός ότι η
µικρή αύξηση του ΑΕΠ που
παρουσιάζεται και µεγάλο µέρος
του υπόλοιπου ΑΕΠ βρίσκεται στα
χέρια εξαιρετικά προνοµιούχων
ελίτ. Ότι η ανισότητα στον πλούτο
«εκράγηκε» και «αναπτύχθηκε
µεγάλη κοινωνική διάσπαση
µεταξύ αστικών και αγροτικών
περιοχών, µορφωµένων ελίτ
και εργατών, ηλικιωµένων και
νέων…»
Η ανεργία θα είχε εκτοξευθεί
στις χώρες αν δεν είχε συντελεστεί
µια χωρίς προηγούµενο
µετανάστευση: «Μετά το 1989 η
µετανάστευση από την Ανατολική
Ευρώπη ήταν χωρίς προηγούµενο
σε ταχύτητα, έκταση και διάρκεια,
συγκρινόµενη µε µεταναστεύσεις
από αλλού».
∆ραµατικές είναι οι επιπτώσεις της εισαγωγής της ελεύθερης αγοράς σε όποιο κοινωνικό επίπεδο κοιτάξεις. Κατάρ-

ρευση στους αριθµούς των
νέων γεννήσεων και έκρηξη στη
θνησιµότητα, στις ανθρωποκ τ ο ν ί ε ς , σ τ ο ν α λ κ ο ολ ι σ µ ό ,
στις καρδιακές παθήσεις, στις
αυτοκτονίες, µε αποτέλεσµα
η µείωση του πληθυσµού σε
πολλές από αυτές τις χώρες να
είναι µεγαλύτερη ακόµα και από τη
µείωση του πληθυσµού σε χώρες
που συµµετείχαν σε µεγάλους
πολέµους.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες
βλέπουµε να ενισχύονται συντηρητικές, ξενοφοβικές και αυταρχικές δυνάµεις. Αυτή η εξέλιξη
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις
πολιτικές που ακολούθησαν οι
µεταλλάξεις των κοµµάτων που
βρίσκονταν στην εξουσία στα προηγούµενα καθεστώτα. Τα περισσότερα από αυτά έγιναν ένθερµοι
υποστηρικτές νεοφιλελεύθερων
πολιτικών, ακόµα και ακραίων
τέτοιων.
Μπροστά σε αυτή την πραγµατικότητα ο κόσµος κινείται προς
τους συντηρητικούς, ξενοφοβικούς, που δίνουν τη δική τους
εξήγηση και προτείνουν τις
δικές τους λύσεις -οι ξένοι και οι
µετανάστες είναι το πρόβληµα,
κρατήστε τους έξω. Ξενοφοβία,
ρατσισµός και ενίσχυση φασιστικών ιδεών και κοµµάτων είναι η
αναπόφευκτη κατάληξη.
Όσο όµως και αν η κατάσταση
είναι δραµατική και το κίνηµα
καθηλωµένο, υπάρχουν εξελίξεις
σε παγκόσµιο επίπεδο που
παρουσιάζουν δυναµική και που
αναπόφευκτα θα σηµαδέψουν τις
εξελίξεις και σε αυτές τις χώρες.
Η µάχη ενάντια στο σύστηµα
που καταρρέει παγκόσµια, είναι
παγκόσµια µάχη. Τα γεγονότα
είναι παγκόσµια. Αυτό έδειξε
η µέσα σε λίγες εβδοµάδες
εξάπλωση του κινήµατος Black
Lives Matter σε όλο τον κόσµο.
Αυτό έδειξε προηγουµένως η
επέκταση της Αραβικής Άνοιξης
σε µια σειρά χώρες, όποια και
αν είναι η κατάληξή της αυτή τη
στιγµή. Αυτό έδειξε η µάχη του
ΣΥΡΙΖΑ και η ανάδειξή του στην
εξουσία, που συνεπήρε εκατοµµύρια, στην Ευρώπη τουλάχιστον,
πριν η ηγεσία συνθηκολογήσει.
Η µάχη είναι εδώ και θα
ξεδιπλωθεί µε πολλούς τρόπους
την επόµενη περίοδο..
Σωτήρης Βλάχος
ΑΘΗΝΑ
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Το αρχείο του Νίκολας Τέσλα

Μέρος Α’
Τον Ιούλιο του 1856 γεννήθηκε ο Σέρβος
επιστήμονας Νικ. Τέσλα και πέθανε στις 7-11943 σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου’’ New
Yorker’’.Το νεκρό του σώμα το ανακάλυψε
η καμαριέρα του ξενοδοχείου. Ο γιατρός Χ.
Γουέμπλι που εξέτασε τον νεκρό, είπε ότι ο
θάνατός επήλθε από καρδιακή προσβολή.
Ο Τέσλα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους
επιστήμονες και εφευρέτες όλων των
εποχών, με 700 περίπου κατοχυρωμένες
ευρεσιτεχνίες, ορισμένες από αυτές άλλαξαν
τον κόσμο και χρησιμοποιούνται μέχρι
σήμερα. Χαρακτηρίσθηκε ως ο Προμηθέας
του ηλεκτρισμού, και ως ο άνθρωπος που
φώτισε τον κόσμο. Πριν ακόμα το σώμα του
μεταφερθεί στο γραφείο τελετών, πράκτορες
του FBI και άλλοι ειδικοί, μπήκαν στο
δωμάτιό του και ερεύνησαν σχολαστικά
ορισμένα από τα δεκάδες κιβώτια με
έγγραφα, σχέδια και σημειώσεις. Άνοιξαν
και το χρηματοκιβώτιό του, προσπαθώντας
να εντοπίσουν τα σχέδια κάποιου νέου
υπερόπλου, που ο Τέσλα υποστήριζε πως
ήταν ικανό να αλλάξει την φορά του Β’
παγοσμίου πολέμου, αλλά και να καταργήσει
όλους τους πολέμους. Ποιοι άραγε είναι
αυτοί που δεν ήθελαν και δεν θέλουν να
καταργηθούν οι πόλεμοι;
Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς εντόπισαν
και υπεξαίρεσαν από αυτό το πολύτιμο
σύνολο εγγράφων σχεδίων και σημειώσεων
που ο Τέσλα άφησε παρακαταθήκη στην
ανθρωπότητα. Επικεφαλής της ομάδας
των ειδικών που επιφορτίσθηκαν από την
Αμερικανική κυβέρνηση, με την αποστολή
να ερευνήσουν εξωνυχιστικα το αρχείο του
Τέσλα,που περιελάμβανε 88 κιβώτια και
να εντοπίσουν πιθανά μυστικά, κρίσιμες
επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες
ή σχέδια για την κατασκευή υπερόπλων,
ήταν ο 36χρονος μηχανικός, εφευρέτης και
καθηγητής φυσικής δρ Τζον Τραμπ (19071985), θείος του 45ου προέδρου των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τράμπ, που κατά την διάρκεια του
Β’ παγκοσμίου πολέμου, ήταν διευθυντής και

ιδρυτής του εργαστηρίου έρευνας υψηλών
συχνοτήτων(Rad Lab) του ΜΙΤ, καθώς και
γραμματέας της επιτροπής μικροκυμάτων
του NDRC ( National Defence Research
Committee)=Εθνική επιτροπή έρευναςάμυνας. ΜΙΤ=Μassachusetts institute of
technology=Ινσιτιούτο τεχνολογίας της
Μασσαχουσέττης. Ήταν δηλ ειδικός στις
ραδιοσυχνότητες, στα μικροκύματα και στις
ακτίνες-Χ-, τομείς στους οποίους ο Τέσλα
ήταν πρωτοπόρος.
Το δωμάτιο του Τέσλα επισκέφθηκαν
ο συγγραφέας Κένεθ Σουϊζι, ο Τζώρτζ
Κλαρκ διευθυντής του μουσείου και
εργαστηρίου της RCA=Radio corporation
of America=ραδιοφωνικής εταιρείας της
Αμερικής, και ο ανεψιός του Τέσλα, Σάβα
Κοσάνοβιτς (1894-1956) ο οποίος ήταν
αξιωματούχος της εξόριστης Γιουγκοσλαβικής
κυβέρνησης, αλλά διατηρούσε σχέσεις και
με το κομμουνιστικό κόμμα του Τίτο. Παρ’
ότι το νεκρό σώμα του Τέσλα έλειπε, ο Σάβα
υποπτεύθηκε πως κάποιος είχε ανακατέψει
τα έγγραφα και τα χειρόγραφα του θείου
του. Έλειπαν αρκετά έγγραφα, καθώς και
ένα μαύρο σημειοματάριο με αρκετές
εκατοντάδες σελίδες. Ενώ κάποια από τα
έγγραφα του Τέσλα χαρακτηρίσθηκαν ως
άκρως απόρρητα. Λίγο πριν από τον θάνατό
του, καταμεσής του Β’ παγκοσμίου πολέμου
ο Τέσλα ισχυρίσθηκε ότι είχε τελειοποιήσει
την αποκαλούμενη ‘’ ακτίνα θανάτου’’ που
ήταν ένα υπερόπλο ικανό να ανατρέψει
στρατιωτικές ισορροπίες και να καθορίσει
την έκβαση πολέμων. Κάποιοι μάλιστα
από το FBI και κυβερνητικοί πράκτορες,
ανησυχούσαν μήπως οι σημειώσεις του
Τέσλα έπεφταν στα χέρια των δυνάμεων του
άξονα, ή στους Σοβιετικούς.
Στις 8-1-1943, μία μέρα μετά τον θάνατο
του Τέσλα, ο Αμπραχάμ Σπέϊνελ, πρόεδρος
της international Latex corporation, κάλεσε
τον πράκτορα του FBI Φρέντερικ Κόρνελ
προκειμένου να συζητήσουν γύρω από τα
πειράματα του Τέσλα πάνω στην ακτίνα
θανάτου. Ο Σπέϊνελ ανησυχούσε μήπως

ο Σάβα θα μπορούσε να αποσπάσει τις
πολύτιμες σημειώσεις του Τέσλα και τις
στείλει στους Σοβιετικούς. Ο Σπέϊνελ ήταν
γεννημένος στην Οδησσό το 1901 και
Ρωσσοεβραίος. Η οικογένειά του έφυγε
από την Τσαρική Ρωσσία το 1908. Ήταν
βαθύτατα αντιρώσσος και αντικομμουνιστής.
Ο ίδιος χρηματοδοτούσε τις ΗΠΑ να
ενδιαφέρονται για τα παγκόσμια ζητήματα
και να αναμειγνύονται στις υποθέσεις των
άλλων χωρών. Είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον
για τα υπερόπλα του Τέσλα. Ο Σπέϊνελ ήρθε
σε επαφή με το ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο
Μπ. Φιτζέραλντ, και αυτός συνεργάσθηκε με
δύο καθηγητές του ΜΙΤ για την κατασκευή
ενεργειακών όπλων.
Όσο ζούσε ο Τέσλα είχε δηλώσει πως
κάποιοι έκαναν διάρρηξη στο δωμάτιό του
και έκλεψαν μερικά από τα έγγραφά του.
Ο Φίτζεραλντ που διατηρούσε επαφές με
τον Τέσλα, είχε αναφέρει πως ο Τέσλα
είχε τοποθετημένες σε διαφορετικά μέρη
της πό λης 80 βαλίτσες με τα σχέδια των
εφευρέσεών του. Μάλιστα ο Τσαρλς Χάους
που φρόντιζε τα περιστέρια του Τέσλα είχε
πει πως ο Τέσλα, είχε ένα μεγάλο κιβώτιο
κοντά στα κλουβιά των περιστεριών. Ο Τέσλα
τον είχε πει να είναι πολύ προσεκτικός με
εκείνο το κιβώτιο και να μην το πειράζει,
γιατί περιείχε κάτι που θα μπορούσε να
καταστρέψει κάθε αεροπλάνο που πετούσε
και να δώσει ελπίδες για την προστασία του
κόσμου. Ο ίδιος προσέθεσε πως το κιβώτιο
αυτό αποθηκεύθηκε αργότερα στα υπόγεια
του ξενοδοχείου.
Συνέχεια στη σελ. 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

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

Απληστία!

Αμυαλε άνθρωπε, τα θέλεις όλα
ποτέ δεν είπες - φτάνει, αρκετά....
Ποτέ δεν είπες - χόρτασα απ’ όλα
τι κι αν χωθείς κι αν κολυμπήσεις στα λεφτά
Πάτησε, κλέψε ότι βρίσκεις, πυροβόλα
κάνε τα άδικα να φαίνονται σωστά...
Κι ας σημαδεύει στο λαιμό η καρμανιόλα
καν’ ότι θέλεις και το σκέπτεσαι μετά...
Αμυαλε άνθρωπε, που πας και τρέχεις;
σε περιμένει όπου νάναι ο γκρεμ(ν)ός,
από την άβυσσο δυο βήματα απέχεις
κι εσύ θα φύγεις όπως όλοι μας γυμνός...
Δώσε αγάπη και χαρά στο διπλανό σου
μόλις γεννήθηκες - και να το δειλινό σου!
Η γελοιογραφία του ΚΥΡ από τον Αθηναϊκό τύπο
Για τα εμβόλια έχουμε γράψει και
άλλες φορές, όμως σήμερα νομίζουμε
ότι όπως ακούγαμε να λένε και στο
χωριό μας, ο κόμπος έχει φτάσει στο
χτένι.
Το Covid 19 η θανατηφόρα πανδημία το πολύ σοβαρό θέμα που μας
έχει παρακινήσει για να πούμε και
εμείς δυο καλοπροαίρετα λόγια χωρίς
να είναι ο στόχος μας για να κάνουμε
κάποια κριτική. Μιας όμως που το θέμα
είναι κάθε μέρα στο ράδιο, τηλεόραση
και αλλού και που όλοι οι ειδικοί μας
συμβουλεύουν για το πόσο απαραίτητο
είναι το εμβόλιο για το Covid 19, αξίζει
τον κόπο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω
και να θυμηθούμε την ιστορία των
εμβολίων που εξαφάνισαν ασθένειες
και χωρίς υπερβολή άλλαξαν την πορεία
του ανθρώπου πάνω στη γή.
Το εμβόλιο του Covid 19 είναι
δωρεάν για όλους και για όλες της
ηλικίες. Μόνο με το εμβόλιο θα μπορέσει να σταματήσει το κακό που
έχει γίνει σε όλο τον κόσμο και που
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη
ζωή τους από αυτή την επιδημία.Με
τον εμβολιασμό έχουμε τη μόνη ελπίδα
για να το ξεπεράσουμε.
Πριν μία εβδομάδα πήραμε ένα
τηλεφώνημα ότι μία νέα μάνα γνωστή
μας στη Victoria έχασε τη μάχη με
τον κορονοιό και έμειναν τα παιδιά
της ορφανά και που όπως μας είπαν
η μάνα δεν είχε κάνει το εμβόλιο. Το
εμβόλιο Covid 19 δεν είναι υποχρεωτικό
και διατίθεται δωρεάν, όμως με την
εξάπλωση της πανδημίας Covid 19

Για το εμβόλιο
σε πολλές εργασίες το θέμα συζητείται. Και με τη χρήση μάσκας θα προστατεύσουμε τον εαυτό μας αλλά και
τους άλλους ανθρώπους γύρο μας από
τον κύνδυνο.
Πριν χρόνια υπήρξαν οι αρρώστιες
στα μικρά παιδιά που ήταν πολλές και
μεταδοτικές. Ήταν τόσο επικίνδυνες
που όποιο παιδάκι έπιανε μία από
αυτές χρειαζόταν να έχει μεγάλη τύχη
για να γίνει καλά. Τα νοσοκομεία ήταν
γεμάτα και το παιδί έμενε μέσα για πολύ
χρονικό διάστημα. Για τους συγγενείς
απαγορευόταν να πάνε κοντά στο παιδί
τους για να μην πιάσουν και αυτοί τις
επικίνδυνες ασθένειες και όλα αυτά διότι
δεν υπήρξαν τα εμβόλια. Τότε υπήρξε
μόνο η πενικιλίνη η οποία γινόταν με
ένεση και με την ίδια βελόνα την οποία
έπλεναν και την ξαναχρησιμοποιούσαν.
Από διφθερίτιδα τα παιδιά που
αρρώσταιναν οι πιθανότητες για καλυτέρευση ήταν λίγες. Η αρρώστεια
αυτή ήταν σε τέτοιο βαθμό μεταδοτική
που οι συγγενείς πριν πάνε τα ρούχα
του παιδιού τους στο νοσοκομείο
έπρεπε να τα βράσουν. Το ίδιο έκανε
και το νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία
είχαν έτοιμους θαλάμους γι’αυτή
την αρρώστεια. Η αρρώστεια αυτή
εθεωρείτο θανατηφόρα μέχρι που
βρέθηκε το εμβόλιο. Το ίδιο και με την
πολιομυελίτιδα. Η ασθένεια αυτή ήταν
τόσο τρομακτική που σε κάθε σχολείο

Γιάννης Εσκιτζής
Μελβούρνη
πριν τη δεκαετία του ’50 θα ήταν και
κάποιο παιδάκι που θα έπασχε από
αυτή με παράλυση των μυών του
σώματος και χρειαζόταν να μείνει πολύ
καιρό στο νοσοκομείο. Η ασθένεια
αυτή όπως και η πρώτη χρειαζόταν
απομόνωση.
Μετά από το ’50, για την αρρώστεια αυτή βρέθηκε το εμβόλιο το
οποίο ήταν υποχρεωτικό σε όλα τα
παιδιά. Το εμβόλιο εθεωρείτο σαν ένα
θαύμα, αφού πριν η αρρώστεια ήταν
θανατηφόρα. Αλλά και για την φυματίωση, τα νοσοκομεία ήταν έτοιμα για τη
νοσηλεία ατόμων που έπασχαν από τη
φυματίωση.
Η ασθένεια ήταν χρόνια και χρειαζόταν απομόνωση μέχρι και ένα χρόνο
γιατί ήταν δύσκολα να γιατρευτεί και
γι’αυτό οι αχτίνες στο στήθος έγιναν
υποχρεωτικές σε όλους τους πολίτες
αλλά και σε όλους τους μετανάστες και
τουρίστες που ήταν να έρθουν στην
Αυστραλία.
Στην Αδελαίδα τη δεκαετία του ’50
ήταν στημένα καραβάνια στα κεντρικά
σημεία της πόλης και με σειρές πολιτών
να περιμένουν για να βγάλουν αχτίνες
στο στήθος. Η ασθένεια αυτή ήταν
θανατηφόρα και πριν χρόνια ξεκλήριζε
οικογένειες.
Σήμερα έχουμε να δώσουμε όλοι τη
μάχη για να νικήσουμε το Covid 19.
Αυτό που χρειζόμαστε κατά πρώτον
είναι εμπιστοσύνη στην επιστήμη και
εμβολιασμός σημαίνει εμπιστοσύνη.
Δήμητρα Παπάζογλου
Αδελαϊδα

Πολιτική

"Παροικιακό Βήμα", Νοέμβριος 2021
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Ανοιξαν το "κουτί της Πανδώρας"

Σάλος έχει προκληθεί σε όλο
τον κόσμο από τη δημοσιότητα
των λεγόμενων «Pandora
Papers», που αποκαλύπτουν
μέρος των δραστηριοτήτων
των υπεράκτιων εταιρειών
που δίνουν την δυνατότητα
σ ε ο ρ ι σ μ έ ν ο υ ς α π ό το υ ς
πλουσιότερους και ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη να κρύψουν τον πλούτο
τους και να αποφεύγουν τη
φορολογία.
Τα έγγραφα που δόθηκαν
στην δημοσιότητα μέσω της
έρευνας της ονομαζομενης
«Διεθνούς Κοινοπραξίας
Ερευνητών Δημοσιογράφων»
προέρχονται από εταιρείες
παροχής οικονομικών υπηρεσιών και αποκαλύπτουν
τις κρυφές οικονομικές δραστηριότητες 35 ηγετών του
κόσμου, στους οποίους
περιλαμβάνονται πρώην και
νυν πρόεδροι, πρωθυπουργοί
και αρχηγοί κρατών, κρατικοί
λειτουργοί όπως υπουργοί,
δικαστές, δήμαρχοι και στρατιωτικοί από περισσότερες
από 90 χώρες, καθώς και
επιχειρηματίες και ροκ σταρ.
Συνολικά, τα στοιχεία επισ η μ α ί ν ο υ ν ό τ ι υ π ά ρ χο υ ν
συμφέροντα σε υπεράκτιες
εταιρείες 336 ηγετών και
πολιτικών προσωπικοτήτων
«πρώτης γραμμής». Έχουν
δημιουργήσει γύρω στις
1.000 υπεράκτιες εταιρείες,
ο ι π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ ε ς α π ό τ ι ς
οποίες βρίσκονται στις βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Συνήθως στις εταιρείες αυτές
διακινούνται μεγάλα ποσά, με
αποτέλεσμα ο δικαιούχος να
αποκρύπτει την πραγματική του
περιουσιακή κατάσταση από τις
φορολογικές αρχές της χώρας
του και να γλυτώνουν τη φορολογία!
Μεταξύ των ονομάτων που
περιλαμβάνονται είναι αυτά
του βασιλιά Αμπντάλα της
Ιορδανίας, του πρωθυπουργ ο ύ τ η ς Τσ ε χ ί α ς Α ν τ ρ έ ι
Μπάμπις, του πρόεδρου του
Ισημερινού Γκιγέρμο Λάσο
και του προέδρου της Ρωσίας
Βλαντίμιρ Πούτιν. Εμφανίζονται
επίσης τα ονόματα του πρώην
π ρ ω θ υ πο υ ρ γ ο ύ τ η ς Β ρ ε τανίας Τόνι Μπλερ, του πρώην
υπουργού της Γαλλίας και
πρώην γενικού διευθυντή του
ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος- Καν, η
κολομβιανή τραγουδίστρια
Σακίρα και η Γερμανίδα μοντέλο
Κλόντια Σίφερ.
Από την έρευνα προκύπτουν κυρίως ηθικά ζητήματα
και όχι νομικά, αφού στις
περισσότερες χώρες, οι δραστηριότητες αυτές θεωρούνται

«νόμιμες» και «εντός των
πλαισίων λειτουργίας του
οικονομικού συστήματος»,
το οποίο παρέχει δεκάδες
τρόπους νόμιμης φοροασυλίας
στο κεφάλαιο.
Στα Pandora Papers γίνεται
αναφορά και στην Κύπρο,
όπου κατονομάζεται ως εμπλεκόμενο, το δικηγορικό γραφείο
του Προέδρου Αναστασιάδη.
Αναφέρεται χαρακτηριστικά
ότι από το γραφείο του κ.
Αναστασιάδη δρομολογήθηκε
φοροδιαφυγή και ότι επέκρυψε
περιουσιακά στοιχεία τριών
εταιρειών, του Ρώσου επιχειρηματία Leonid Lebedev,
όπως αναφέρει ρεπορτάζ του
Guardian.
Σχολιάζοντας τη διασύνδεση
του πρώην δικηγορικού
γραφείου του Προέδρου Αναστασιάδη σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και ψευδή δήλωση
για την ιδιοκτησία τεσσάρων
ρ ω σ ι κώ ν ε τα ι ρ ι ώ ν , όπω ς
διατυπώθηκαν στα Pandora
Papers, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ

Τα
εν Οίκω...
Δημοσίως

Η

Ο κ. Αναστασιάδης πολιορκείται από τους δημοσιογράφους αλλά
αυτός λέε ότι είναι όλα ψέματα...
Γιώργος Κουκουμάς εξέφρασε
λύπη, γιατί κάθε φορά που
βγαίνουν στην επιφάνεια
τέτοια σκάνδαλα η Κύπρος
εξευτελίζεται και διασύρεται
από ενέργειες που έχουν
σχέση με τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Από την πλευρά
του ο βουλευτής της ΕΔΕΚ
Κωστής Ευσταθίου είπε ότι

υπάρχει ένα πρωτείο για την
Κύπρο, όποτε γίνεται αναφορά
σε τέτοια θέματα, να συνδέεται
και το όνομα της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Το μοναδικό μας
πλεονέκτημα που απέμεινε,
σημείωσε, είναι η Κυπριακή
Δημοκρατία την οποία αντί
να προσπαθούμε να τη διαφυλάξουμε τη διασύρουμε.

Η Αγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις
στέλνοντας το Oruc Reis ανοικτά της Κύπρου
Δεν έχει τέλος η προκλητική
στάση της Τουρκίας, καθώς το
Oruc Reis βγαίνει ξανά στην
Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες,
συγκεκριμένα στις θαλάσσιες
περιοχές βόρεια της Κύπρου
μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Το
Oruc Reis συνοδεύουν τα πλοία
«Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν».
Η ενόχληση της Άγκυρας
είναι έκδηλη με τη συμφωνία που
έγινε με τη Γαλλία. Το επικίνδυνο
σε αυτή την υπόθεση είναι ότι
στα τουρκικά ΜΜΕ καλλιεργείται
ένα πολεμικό κλίμα.
« Υ πά ρ χ ε ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η
στρατηγική της Άγκυρας, δεν
πρέπει να μας εκπλήσσει»
τόνισε ο Γιώργος Φίλης, διδάκτωρ Γεωπολιτικής και καθηγητής Γεωστρατηγικής. «Έχει
αλλάξει η παράμετρος με την
ελληνογαλλική συμφωνία
αμοιβαίας υποστήριξης.
«Στην πράξη θα δοκιμαστεί η
ελληνογαλλική συμφωνία. Όταν
γίνονται αυτές οι συμμαχίες, το
αν θα επέμβει ο σύμμαχος ή όχι,
έγκειται στη διαπραγμάτευση.
Δηλαδή, όταν έγινε η αγγλοπολωνική συμμαχία λίγο πριν τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
για να εγγυηθούν οι Άγγλοι
την ασφάλεια της Πολωνίας, ο
βρετανός πρωθυπουργός είπε
ότι εγγυάται την ανεξαρτησία της
Πολωνίας, όχι τα σύνορά της.
«Θέλω να πω ότι εμείς
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ταν η διεθνής ημέρα των ζώων στις αρχές
του μήνα και πολύ έκαναν αυτοί που την
καθιέρωσαν διότι όλα τα είδη του ζωικού
βασιλείου, όπως και ο άνθρωπος, πρέπει να έχουν
τα ίδια δικαιώματα κάτω από τον ήλιο. Καλώς
κάνουν λοιπόν, που ενημερωνουν και εκπαιδεύουν
τον απλό κόσμο να μάθει να τα σέβεται, να
σκέπτεται σωστά και να συμπεριφέρεται με αγάπη
στα ζώα, να σταματήσει η εκμετάλλευση και η
όποιας μορφής κακοποιηση επειδή τα θεωρούμε
κατώτερα πλάσματα της φύσης.
υτό όμως που προκάλεσε εντύπωση
σε πολύ κόσμο, ήταν η πρωτοβουλία
του μητροπολίτη της Λεμεσού Κύπρου,
Αθανασίου, ο οποίος μόλις είδε ότι υπάρχει ρεύμα
υπέρ της ζωοφιλίας, κάλεσε τους ιδιοκτήτες
σκυλιών, γατιών, παπαγάλων και άλλων κατοικίδιων ζώων να τα φέρουν στην μητρόπολη του για
να τα ευλογήσει. Μερικές δεκάδες ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα και πήγαν με τα ζωάκια τους για τις...
ευλογίες του δεσπότη. Να σημειώσουμε ότι κάποια
φήμη που κυκλοφόρησε ότι ήθελαν να βάλουν τα
ζωάκια στη σειρά για να τα μεταλάβουν, απερρίφθη
αργότερα ως αναληθής....
ο Ναυτικό της Αυστραλίας προχωράει σε
συμφωνία ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων
δολαρίων για την αγορά στόλου αμερικανικής κατασκευής ελικοπτέρων Seahawks. Μάλιστα
o Αμερικανικός Οργανισμός Συνεργασίας για την
Αμυντική Ασφάλεια, μας κάνει και μια μεγάλη χάρη
διότι ενέκρινε την πώληση στη χώρα μας συνολικά
12 ελικοπτέρων Sikorsky Romeo Seahawk. Μερ
άλλα λόγια θα μπορούσαν να μας απορρίψουν
οι ΗΠΑ και να μη μας τα πουλήσουν! Σκεφτείτε
δηλάδη προσβολή που θα μας κάνανε αν λέγαν ότι
δεν θέλουν τα $1.3 δισ εκατομμύρια των φορολογούμενων μας...
ξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στις μελέτες
που έκαναν οι αρμόδιοι του υπουργείου
άμυνας μας σε συνεργασία με τους
αμερικανούς ομόλογους τους, αποφάνθηκαν
ότι ο στόλος των ελικοπτέρων της ευρωπαϊκής
κοινοπραξίας τύπου MRH 90 Taipan που έχει το
οπλοστάσιο της χώρας μας, είναι ακατάλληλα για
το ναυτικό και τον στρατό μας λόγω ανησυχιών για
την ασφάλεια και τη συντήρηση τους... Γι’ αυτό, τα
βγάζουμε στην άκρια και παίρνουμε τα αμερικάνικα
Seahawkes που είναι, λένε, κατάλληλα!
ο γράψαμε και στην προηγούμενη έκδοση,
θα το πούμε και πάλι. Αυτή η απότομη και
κατακόρυφη άνοδος στις τιμές των σπιτιών
δεν θα έχει καθόλου καλά αποτελέσματα για το λαό
της χώρας. Μέσα σε ένα χρόνο, στην Αδελαΐδα, το
σπίτι που είχε αξία $700 χιλιάδες, τώρα κτυπάει
το ένα εκατομμύριο. Και τρέχουν οι φουκαράδες
οι άνθρωποι να προλάβουν μήπως εξαφανισθούν
τα σπίτια και μείνουν με το όνειρο ανεκπλήρωτο...
Πήγαμε σε μια - δυο δημοπρασίες μέτριων σπιτιών
στα δυτικά προάστια και δεν πιστεύαμε αυτά που
βλέπαμε... Να πετούν τις χιλιάδες λες και είναι
χαρτοπετσέτες! Αρχίζει από $800,000 που είναι
υπερβολικό το ποσό, και στο πι και φι φτάνει στο
εκατομμύριο και βάλε... Από που βρίσκει ο κόσμος
τόσο χρήμα τη στιγμή που η ανεργία καλπάζει και
η κρίση οξύνεται; Υποθήκες και δάνεια από τις
τράπεζες. Με 2.5% προς το παρόν. Αραγε θα γίνει
ποτέ δυνατόν να εξοφληθούν αυτά τα τεράστια
χρέη; Θα πληρώνουν και τα δισέγγονα. Ευχόμαστε
να μείνουν οι τόκοι εκεί που είναι και να μην
αυξηθούν ούτε μισή ποσοστιαία μονάδα...
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Η Αγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις με το Oruc Reis
πρέπει να ξέρουμε ότι εάν η
γαλλική και η ελληνική κυβέρνηση ενεργοποιήσει το άρθρο
2, έγκειται στις γεωπολιτικές
επιδιώξεις του κάθε παράγοντα.
Θα πρέπει να είμαστε
προετοιμασμένοι για όλα».
«Η χώρα κινδυνεύει να δεχτεί
ένοπλη στρατιωτική επίθεση από
μία χώρα που έχει εισβάλει με
στρατεύματα σε τρεις γειτονικές
χώρες και σε δύο χώρες που
είναι σε μεγαλύτερη απόσταση
από την Τουρκία. Έχει εισβάλει
στο Ιράκ και τη Συρία, έχει
καταλάβει έδαφος της Κύπρου
και έχει εισβάλλει στη Λιβύη.
Αυτή τη στιγμή ζητάει τη Θράκη

και το μισό Ανατολικό Αιγαίο, συν
το γεγονός ότι θέλει να κάνει την
Κύπρο φέουδό της».
Σύμφωνα με τον ίδιο «αν γίνει
κάτι και δοθούν οι απαραίτητες
εντολές από την πολιτική ηγεσία
στις ένοπλες δυνάμεις, θα
στείλουμε τους Τούρκους πίσω
στον 19ο αιώνα. Οι Τούρκοι είναι
θρασύδειλοι και θα το κάνουν
μόνο αν θεωρήσουν ότι η
Ελλάδα έχει πρόβλημα ή λάβουν
μηνύματα από το εξωτερικό ότι
τους δίνεται άδεια. Οι Τούρκοι
είναι σε δύσκολη κατάσταση,
γιατί έχουν τεράστιο πρόβλημα
στο εσωτερικό τους» κατέληξε ο
κ. Φίλης.

Τ

Μέτρα σε βάρος της Τουρκίας ετοιμάζουν οι Βρυξέλλες
Του Ευάγγελου Αρεταίου

Προς µέτρα εις βάρος της Τουρκίας, για τις
έκνοµες δραστηριότητές της στην περίκλειστη
πόλη της Αµµοχώστου, προσανατολίζεται η
συζήτηση στις Βρυξέλλες, καθώς µετά από
πρόταση του Ύπατου Αρµοστή της ΕΕ για
την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης
αναµένεται µέσα στις επόµενες εβδοµάδες να
συντάξει σχετικό έγγραφο επιλογών.
Σύµφωνα µε διπλωµατικές πηγές στις
Βρυξέλλες, οι επιλογές είναι πολύ πιθανό
να προσανατολίζονται σε πολιτικά µέτρα
και λιγότερο σε στοχευµένα µέτρα, δηλαδή
κυρώσεις εις βάρος προσώπων ή εταιρειών.
Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, όσον αφορά
το θέµα των έκνοµων δραστηριοτήτων της
Τουρκίας στην Αµµόχωστο οι επιλογές που
θα παρουσιαστούν είναι πολύ πιθανόν να
συµπεριλαµβάνουν µέτρα όπως πάγωµα
χρηµατοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά
κονδύλια, πάγωµα επενδύσεων από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ίσως
µέχρι και πάγωµα της θετικής ατζέντας.
Τις προτάσεις συντάσσουν η ΕΥΕ∆ και η
Επιτροπή, αλλά, άτυπα, όποια χώρα επιθυµεί
µπορεί να συµβάλει στην προσπάθεια

και στη συνέχεια οι διάφορες επιλογές θα
παρουσιαστούν πιθανότατα κατευθείαν στους
Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, όπου θα
ληφθούν και οι όποιες αποφάσεις. Το έγγραφο
επιλογών παραµένει πάντως έγγραφο της
ΕΥΕ∆ και της Επιτροπής και τον κυρίαρχο
ρόλο στη σύνταξή του τον έχει η υπηρεσία.
Στην έδρα της ΕΕ σηµειώνουν ότι είναι
ακόµα νωρίς για να γνωρίζει κανείς ακριβώς
τι θα περιλαµβάνει το έγγραφο επιλογών,
αλλά εκτιµούν ότι η απόφαση για να συνταχθεί
αποτελεί ήδη ένα πρώτο µήνυµα στην Τουρκία.
Όλα όµως θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις
των Υπουργών Εξωτερικών που θα ληφθούν
είτε στις 15 Νοεµβρίου είτε σε κάποια
µεταγενέστερη ηµεροµηνία. ∆ιπλωµατικές
πηγές εκτιµούν ότι καθοριστικό ρόλο στις
όποιες αποφάσεις θα διαδραµατίσει η στάση
της Γερµανίας.
Κατά τη συζήτηση στους κόλπους των
Υπουργών Εξωτερικών στην τελευταία τους
συνεδρίαση στο Λουξεµβούργο, διπλωµατικές
πηγές αναφέρουν ότι το κλίµα ήταν αρνητικό
για την Τουρκία και ότι η Κύπρος αλλά και η
Ελλάδα έλαβαν ισχυρή αλληλεγγύη από τους
οµολόγους τους.
Σύµφωνα µε πηγές στις Βρυξέλλες, η
Ισπανία, η Εσθονία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η

Γαλλία, η Λεττονία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία
είναι από τις χώρες που σαφώς στηρίζουν την
Κύπρο στο θέµα αυτό και που επιθυµούν να
προχωρήσει η διαδικασία για µέτρα εις βάρος
της Τουρκίας.
Έχει επίσης διαµορφωθεί ένα ευρύτερο
κλίµα στους κόλπους των Ευρωπαίων
εναντίον της όποιας παραχώρησης προς την
Τουρκία τόσο στο θέµα της κατάργησης των
ταξιδιωτικών θεωρήσεων για τους Τούρκους
πολίτες όσο και στο θέµα της αναβάθµισης της
Τελωνειακής Ένωσης, ζήτηµα φλέγον για την
Τουρκία και την τουρκική οικονοµία σήµερα.
Σηµαντικό χαρακτηρίζουν διπλωµατικές
πηγές το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ζοζέπ Μπορέλ
προχώρησε το θέµα της σύνταξης του
εγγράφου επιλογών.
Έχει καταστεί σαφές στους κόλπους των
Ευρωπαίων ότι η Τουρκία δεν έχει σταµατήσει
τις έκνοµες κινήσεις της στην Αµµόχωστο και
ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει ένα µήνυµα.
Ωστόσο εκφράζονται αµφιβολίες τόσο για το
βάρος του µηνύµατος που θα δοθεί όσο και
για το πώς το µήνυµα αυτό θα επιδράσει στην
Άγκυρα.
Καθώς το Βερολίνο κρατά κλειστά τα χαρτιά
του µέχρι τώρα όσον αφορά το ζήτηµα νέων
µέτρων εις βάρος της Τουρκίας, κανείς στις

Βρυξέλλες δεν είναι σε θέση να προδικάσει το
αποτέλεσµα των συζητήσεων ανάµεσα στους
υπουργούς.
Σύµφωνα µε διπλωµατικές πηγές, η
στήριξη προς τη Λευκωσία από άλλες χώρεςµέλη είναι σηµαντική, αλλά δεν υπάρχει
ευρύτερη βούληση, προς το παρόν τουλάχιστον, να ανοίξει ένα µέτωπο µεγάλης
σύγκρουσης µε την Τουρκία. Μέτρα όπως
πάγωµα ορισµένων χρηµατοδοτήσεων
θεωρούνται ενδεχοµένως τα πιο κατάλληλα
αυτή τη στιγµή, καθώς δίνουν από τη µια µεριά
ένα µήνυµα προς την Τουρκία, χωρίς από
την άλλη να φέρνουν την Ένωση σε τροχιά
µετωπικής σύγκρουσης µε την Άγκυρα.
Το βασικό ζητούµενο, σύµφωνα µε πηγές
στις Βρυξέλλες, είναι σήµερα η ΕΕ να δώσει
ένα µήνυµα προς την Τουρκία, µε το σκεπτικό
ότι όσο η ΕΕ δεν αντιδρά, τόσο η Άγκυρα
ερµηνεύει τη στάση της ΕΕ ως αδυναµία.
Αυτό που απασχολεί πολλούς στις
Βρυξέλλες είναι ότι στη σηµερινή πολιτική
συγκυρία η Άγκυρα και ο Ταγίπ Ερντογάν
δεν δείχνουν να πτοούνται ιδιαίτερα από τις
όποιες αντιδράσεις της ΕΕ, πέραν από έναν
εκνευρισµό που είναι διάχυτος πλέον στην
Τουρκία.
Πηγή: Διάλογος
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

πό την Τρίτη 12 του
Οκτώβρη γινόταν
μια κουβεντούλα στα
έδρανα της βουλής που είχε
αρχίσει από την προηγούμενη
Παρασκευή και κορυφωθηκε την
Τρίτη μετά τα μεσάνυκτα στη
βουλή της Νότιας Αυστραλίας.
Μάλλον επικίνδυνοι τριγμοί
βγήκαν στην επιφάνεια μέσα
στους κόλπους του κυβερνώντος
κόμματος που απ’ ότι φαίνεται
θα συνεχιστούν για χρόνια.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα
αρκετό αλατοπίπερο αλλοκοτιάς
και γελοίοι χαρακτηρισμοί που
εκφράστηκαν από βουλευτές
κατά την κουβεντούλα έφεραν τα
πάνω κάτω.
δηγήθηκαν τα πράγματα σε μια ζοφερή και
χαώδη κατάσταση
στη βουλή που μετατράπηκε
σε “βαγόνι πολυτελειας” και σε
παιχνίδι ιδιοτέλειας στενών και
προσωπικών συμφερόντων.
Κάπως τέτοιο ήταν το σκηνικό
που στήθηκε και το απαύγασμα
του αποτελέσματος: Ενα πούρο
για το χαρμάνι της νίκης, ένα
καινούργιο καπέλο ημίψηλο για
να καμαρώνει τον εαυτο του και
το “εγώ” του ο νικητής του “πραξικοπήματος” - μια λιμουζίνα
προφανώς με οδηγο μαζί, μια
αυξησούλα κατά $150,000
περισσότερα από τις διακόσιες
που έπαρνε ετησίως με την
ιδιότητα του βουλευτή, γιατί τώρα
από την επόμενη μέρα το πρωί
ορκίστηκε ως σπήκερ ο κ. Νταν
Κρέγκαν, περί αυτού ο λόγος,
αφού με την κίνησή του, έστειλε
στα τάρταρα τον άλλο συνάδελφο
του Τζος Τίγκ. Και οι δυο του
ίδιου κόμματος αλλά η χαρά
του ενού αποδείχτηκε χάρος τ’
αλλουνού. Τώρα που στρογγυλοκάθησε ο Κρέγκαν στις 350
χιλιάδες μισθό, με το να δηλώνει
οτι τη δουλειά αυτή θα την έκανε
και με ένα πιάτο φασολάδα, αυτά
είναι μπούρδες αθόρυβες.
δώ οι ψηφοφόροι,
δηλαδή ο χοντρολαός
που λέγεται, περιμένει
αποτελέσματα και δράση από
αυτούς που στέλνει στη βουλή να τον εκπροσωπούν σε
ζητήματα ζωτικής σημασίας
και σοβαρότητας που αφορούν
την καθημερινότητα ζωής. Και
όχι μικροπολιτικές και τερτίπια
ρητορικών ακροβατισμών και
ιδιοτέλειας. Απ’ αυτά τα μπαγιάτικα καμώματα είναι παραχορτασμένος ο κοσμάκης...
ρέπει καλοπροαίρετα
ν α δ ε χ το ύ μ ε ότ ι η
κυβέρνηση ττου Στήβεν
Μάρσιαλ έκανε τους καλύτερους
χειρισμούς στην υπόθεση
της Covid 19, σε σύγκριση με
τις κυβερνήσεις των άλλων
πολιτειων. Με τον καιρό όμως
οι δικοί του “δελφίνοι” μέσα στο
ίδιο του το κόμμα, από κοντά και
κάποιοι κόλακες παρατρεχάμενοι
“της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και
ευδαιμονίας” απ’ έξω ανέβασαν
πολύ ψηλά τον πήχυ στις απαιτήσεις της ιδιοτέλειας για να
έχουν το πάνω χέρι σε πολλά
πράγματα που τους βολεύουν.
Στον ίδιο τον πρωθυπουργό
κ. Στηβ Μάρσιαλ, μένει να
ορθώσει το ανάστημά του και
λόγο πολιτικής ευπρέπειας και
δικαίου να επιβάλει την ανάλογη
πειθαρχία μέσα στο ίδιο του το
κόμμα όπως επιβάλλεται στην
υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί εκεί μέσα. Αλλοιώς αυτή η
κολώνια θα κρατήσει για χρόνια.
υο χιλιάδες εργατικές
κατοικίες στην επικράτεια της Νότιας Αυστραλίας, εδώ και πολύ καιρό τώρα
παραμένουν κλειστές χωρίς
νοικιαστές με τον ισχυρισμό ότι
τελούν υπό διόρθωση και καλλωπισμό. Από την άλλη, 14
χιλιάδες αιτήσεις για ενοικίαση
έχουν συσσωρρευτεί στις κρατικές καλένδες και περιμένουν
απάντηση. Ποτέ ο πλούσιος και
χορτάτος άρχοντας δεν πίστεψε
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τον φτωχό, νηστικό και άνεργο...
α χαμηλά τραπεζικά
επιτόκια δανεισμού
στις μέρες μας είναι
το μήλον της έριδος και το φως
το αληθινόν για το κράτος των
εργολάβων. Τα χαμηλότερα
λαϊκά στρώματα, δηλαδή οι μη
έχοντες και κατέχοντες δεν
έχουν την ευκαιρία των άνετων
προσβάσεων στα δάνεια, στις
ευκαιρίες δηλαδή που έχουν οι
κατέχοντες. Ούτε και στα γραφεία
τω ν ο ι κο δ ο μ ι κώ ν ε τα ι ρ ι ώ ν
ακινήτων είναι ευπρόσδεκτοι
όταν δεν υπάρχει η “μαγιά” του
Μαμμωνά στους τραπεζικούς
λογαριασμούς τους. Το λένε
καθαρά εξ άλλου. Σταθείτε
μακριά από αυτούς που δεν
έχουν την οικονομική δύναμη να
πληρώσουν ούτε προκαταβολή.
Ετσι, το ψαλίδι της φτώχειας
ανοίγει καθημερινά χέρι χέρι
με την ακρίβεια που όλο και
διογκώνεται.
ν και είναι πολυειπωμένο ότι στην κούρσα
της ακριβής κατοικίας
όπως καλπάζει στις μέρες
μας στην αγορά, αντίβαρο
θα μπορούσε να αποτελέσει
ο κρατικός προϋπολογισμος
οικοδόμησης νέων κατοικιών
σε τιμές ρεαλιστικές από το
κράτος για να μειωθεί κάπως η
ανισομέρεια που υπάρχει στις
τιμές ακινήτων και τα ενοίκια.
Ηδη είχε εγκριθεί ποσό 168 εκατομμυρίων δολλαρίων αλλά στη
διαδρομή μειώθηκε κατά πολύ
ή δεν έγινε αυτό που έπρεπε
να γίνει κάνοντας έτσι πλάτες
στην ιδιωτική πρωτοβουλία που
θησαυρίζουν οι λίγοι προς χάριν
της καπιταλιστικής δημοκρατιας...
λοι γνωρίζουμε ότι το
ζήτημα της μόλυνσης
του περιβάλοντος είναι
από τα πιο πολυσυζητημένα που
ταλανίζουν τον κόσμο όπου γης.
Εδω και 30 χρόνια από επιφανείς
προσωπικότητες της επιστήμης,
πρωθυπουργούς κρατών και
πρόσωπα σε διεθνείς συσκέψεις
έχει πέσει πολύ μπλά μπλά και
με τη σεσουλα “κουβέντα” για το
περιβάλλον και την μόλυνση του
από τον παράγοντα άνθρωπο.
ια να μην κατηγορηθούμε
άδικα και ως αδαείς στο
θέμα ας παραδεχτούμε
καλοπροαίρετα ότι δεν ξεχνάμε
που για την προστασία στο
περιβάλλον διά νόμου και με
πάσαν αυστηρότητα απαγορεύτηκε η χρήση στα καλαμάκια
που με ευχαρίστηση ρουφούσαμε
την πορτοκαλάδα μας τα καλοκαίρια. Απαγορευτικά μέτρα
πάρθηκαν και για τη χρήση της
πλαστικής σακκούλας. Επικίνδυνα υλικά για πάσαν νοσον
και πάσαν μαλακίαν - όπως έλεγε
ο παπά Γιώργης εξηγώντας το
Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είναι
αλήθεια ότι σ’ αυτά τα αθώα
είδη όσο κι αν φαίνονται αθώα
από την απροσεξία του κόσμου
γίνονται αιτία για τη μόλυνση
των θαλασσών; Αλήθεια, αν
για τη μόλυνση των θαλασσών
έφταιγαν τα αθώα καλαμάκια
που τα άφηνε ο κόσμος εδώ κι
εκεί, τα καράβια των εφοπλιστών
που οργώνουν μέρα νύχτα
τους ωκεανούς και αδειάζουν
τα απόβλητά τους όπου λάχει
δεν μολύνουν τις θάλασσες του
κόσμου; Εχει παρθεί ποτέ κάποιο
προστατευτικό μέτρο γι΄αυτά; Οι
πλαστικές σακκούλες μπηκαν
στα σχολεία σαν επιμόρφωση
για την επικινδυνότητά τους. Οχι
όμως οι εξορύξεις καρβούνου
και πετρελαίου που αποτελούν
πηγή μαύρου χρυσού, όμως
καταστρέφουν ανεπανόρθωτα
το περιβάλλον όσο και την ίδια
τη ζωή του ανθρώπου. Αυτά
λοιπόν τα πράγματα, όπως η
εξόρυξη ορυκτών, αερίου κλπ,
δεν αγγίζονται διότι πρόκειται
για ανθηρές μπίζνες και πηγη
εύκολου πλουτισμού για τους
λίγους...
Βαγγέλης Μπόγιας
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΟΣ - ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

Σε κατ’ οίκον περιορισμό
τέθηκε ο γνωστός συμπάροικος

Πάντα είχα την επιθυμία να κάνω
ένα «shed» (αποθηκούλα) στην πίσω
αυλή του σπιτιού. Τα έβλεπα σε σπίτια
Αυστραλών και πραγματικά τα ζήλευα.
Ξέρεις, βάζεις λίγα εργαλεία μέσα,
μαστορεύεις λίγο άμα τύχει, πίνεις τον
καφέ σου με την ησυχία σου και, γενικά,
ξεφεύγεις χωρίς άλλες παρενέργειες.
Έκανα τα σχέδια το πώς να το
φτιάξω, τα υπέβαλα επανειλημμένα για
να πάρω το «permit», αλλά η γυναίκα
μου συνέχεια το απέρριπτε. Δεν είχε
εμπιστοσύνη στις οικοδομικές μου
δεξιότητες!
Πριν λίγα χρόνια, τελικά, ενέκρινε το
«permit» η γυναίκα μου και κατάφερα
να φτιάξω το «shed» που βλέπετε στη
φωτογραφία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα
ξαναφτιάξει κάτι παρόμοιο αλλά άμα
έχεις το μεράκι τίποτα δεν είναι δύσκολο.
Μετά, όπως ξέρουμε, «ρωτώντας πας
στην πόλη». Έβαλα και μονωτικό γύρωγύρω και στη σκεπή. Τι να σας λέω!
Το καλοκαίρι είναι δροσερό αλλά και το
χειμώνα δεν ξεπαγιάζεις. Και μέσα είναι
ευρύχωρο. Έχει φάρδος σχεδόν 240 και
μάκρος 350 πόντους.
Αποδείχτηκε τελικά πολύ χρήσιμο.
Προχθές το βράδυ κοιμήθηκα εκεί για
πρώτη φορά. Όχι, λάθος υποψιαστήκατε.
Δεν με έβγαλε η γυναίκα μου έξω. Θα
σας πω τι έγινε.
Πέρασα από ένα μέρος που, πιο
μπροστά από μένα, το είχε επισκεφθεί
κάποιος που είχε κορονοϊό. Ευτυχώς,
όμως, γιατί όπου πηγαίνω δηλώνω -είτε
με το τηλέφωνο είτε γραπτώς- ότι το
επισκέφθηκα, την τάδε ώρα και την τάδε
μέρα. Μόλις έγινε γνωστό στη διεύθυνση
του καταστήματος ότι είχε περάσει
από εκεί άτομο με κορονοϊό αμέσως
ειδοποίησε όλους όσους πέρασαν από
εκεί.

ΠΑΝΩ: Το σπιτάκι που έφτιαξε στην αυλή του ο Αντώνης Πάσχος (πρώην ΓΓ της
Κοινότητας Μελβούρνης). Είναι καθιερωμένο να λέμε π.Χ. και μ.Χ. Δηλαδή, προ και
μετά Χριστόν. Τώρα θα λέμε π.λ. και μ.λ. (δηλαδή προ και μετά λοκντάουν).
ΚΑΤΩ: ο Αντώνης Πάσχος π.λ. (προ λοκντάουν) παρακολουθεί αγώνα Τένις μεταξύ
Τζόκοβιτς και Μεντβέντεφ τον περασμένο Φεβρουάριο.

ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

Έτσι ειδοποίησαν και εμένα. Έπρεπε
αμέσως να πάω να κάνω το τεστ και
να μπω κατ’ ευθείαν σε απομόνωση. Γι’
αυτό τώρα κοιμάμαι στο «Shed».
Η απομόνωση διαρκεί 14 μέρες από
την ημέρα που εκτίθεται κάποιος σε
μέρος που χαρακτηρίζεται ως πιθανή
εστία μόλυνσης. Έκανα το τεστ την ίδια
μέρα και την επομένη μου έστειλαν τα
αποτελέσματα.
Όλα είναι καθαρά και δεν κόλλησα
κορωνοϊό. Εγώ, να σας πω, δεν
τρομοκρατήθηκα γιατί έχω κάνει και τις
δυο δόσεις του εμβολίου Phizer, αλλά
όσο νάναι σε βάζει σε σκέψεις. Τώρα
αύριο θα πάω να κάνω και το δεύτερο
τεστ γιατί έτσι πρέπει και έτσι λέει και ο
κανονισμός. Αν και το δεύτερο τεστ είναι
επίσης καθαρό τότε θα επιστρέψω στη
δουλειά.
Στη φωτογραφία κάτω από το
σκεπαστό είναι οι ψησταριές. Κολλητά
στο fence είναι η ψησταριά που ψήνω
αρνιά. Είναι Ελληνικό μοντέλο. Μου
βγήκε καλή. Μέχρι τώρα μπορώ να
πω ότι έψησα καμιά πενηνταριά αρνιά.
Έχω καλό ηλεκτρικό μοτέρ με δυο
ταχύτητες. Μία στο αργό και μία στο λίγο
πιο γρήγορο. Για μοτέρ ακολούθησα
την πείρα μεγαλύτερων συμπαροίκων.
Είναι από παλιό πλυντήριο BOSCH,
γερμανικό.
Οι άλλες οι δυο είναι μικρότερες
ψησταριές για ΒΒQ. Δεν ξέρω εσείς,
αλλά εγώ ξυλοκάρβουνα βάζω, γιατί
γίνονται πιο νόστιμα τα chops. Eίναι
αφγανικής κατασκευής. Είναι, όμως,
ορίτζιναλ. Οι Αφγανοί χρησιμοποιούν το
ίδιο μοντέλο για σχεδόν 2.350 χρόνια.
Από τότε που πήγε εκεί ο Μέγας

Αλέξανδρος. Οι Αφγανοί μέχρι τότε ήταν
vegetarian. Μετά τον Μέγα Αλέξανδρο
άρχισαν να τρώνε κρέας.

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΟΥ
ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Βλέπετε, οι δικοί μας αρχαίοι Έλληνες
όπου πήγαιναν δίδασκαν πολιτισμό.
Όταν οι Έλληνες αποίκησαν μέρη της
σημερινής Ιταλίας, οι κάτοικοι εκεί ήταν
και αυτοί vegetarian.
Eμείς τους μάθαμε να μαγειρεύουν.
Και η pizza ελληνική είναι. Σύμφωνα
με τον ιστορικό και φιλόλογο, Αντώνη
Αντωνάκο, όταν πήγαν οι πρώτοι
Έλληνες εκεί τους έμαθαν να φτιάχνουν
πίτα. Αν περίσευαν λίγα υλικά φτιάχναν
μικρή πίτα που την έλεγαν πιτίτσα. Οι
Ιταλοί δεν μπορούσαν να την προφέρουν
πιτίτσα κι έτσι την βγάλανε πίτσα – pizza.
Οι σημερινοί ιμπεριαλιστές, ΗΠΑ –
Άγγλοι – ΝΑΤΟ, σε όλες τις χώρες που
κάνουν εισβολή, καταστρέφουν μόνο
και σκοτώνουν. Μερικοί δε δικοί μας
Αυστραλοί στρατιώτες στο Αφγανιστάν
σκοτώνανε έτσι για την πλάκα! Kι όμως η
πίτσα είναι ελληνική.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΤΑΓΕΙΣ

Υ.Γ. Να μην παρεξηγηθώ. Όταν
μίλησα για «permit» στην αρχή, εννοείται
ότι για ό,τι χτίζουμε βγάζουμε «permit»
από τοn Δήμο. Όλοι οι Έλληνες που
έχουν χτίσει βεράντες και πάγκαλος
πίσω στις αυλές, πήραν «permit» από
τον Δήμο.

Εμείς είμαστε νομοταγείς! Παλαιότερα
είχαμε κατηγορηθεί -κακώς βέβαια- για
τα εργαλεία που είχαμε στα σπίτια.
Κατσαβίδια, κάβουρες, κλειδιά και άλλα
εργαλεία οι Έλληνες δεν αγόραζαν.
Τα έπαιρναν από τα εργοστάσια που
δούλευαν. Δεν τα έκλεβαν -προς Θεούαπλώς τα έπαιρναν για να κάνουν καμιά
δουλειά στο σπίτι και ξεχνούσαν να τα
επιστρέψουν! Τώρα τα εργαλεία είναι
φτηνά. Εγώ άμα χρειάζομαι εργαλεία
πάω στον Στέφανο τον Καραμόσχο στο
Elonera Road, στο Noble Park, και τα
παίρνω από εκεί. Έχει φτηνά και καλά
πράγματα.
Τέλος πάντων. Αυτά δεν τελειώνουν.
Πάω τώρα να στρώσω το στρώμα γιατί
πάλι απόψε στο «shed» θα κοιμηθώ.
Αύριο το πρωΐ θα κάνω και το δεύτερο
τεστ. Τα αποτελέσματα θα τα βάλει ο
«Νέος Κόσμος» την Πέμπτη.
Μέχρι τότε, να φοράτε μάσκα, να
πλένετε τα χέρια καλά και να κρατάτε
αποστάσεις. Δεν είναι αστεία. Στα
νοσοκομεία όλο και αυξάνονται οι
ασθενείς με κορονοϊό. Η συντριπτική
πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστοι!
Εμένα, όποιος με ρωτάει, του
λ έ ω α ν ε π ι φ ύ λα κ τα ν α κ ά ν ε ι το
εμβόλιο. Όποιος έχει ενδοιασμούς να
συμβουλευτεί τον γιατρό του.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΟΣ
(ΠΡΩΗΝ ΓΓ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ)

Σύντομα ανοίγουν τα σύνoρα και έρχεται το νέο κύμα Covid

Το σχέδιο που περιγράφει λεπτομερώς πώς θα το διαχειριστεί η Νότια
Αυστραλία όταν το αναπόφευκτο επόμενο κύμα του COVID-19 φθάσει εδώ,
θα ολοκληρωθεί εντός ημερών, σύμφωνα
με τον αστυνομικό επίτροπο της ΝΑ.
Μετά από μια μακρά συνεδρίαση
της αρμόδιας επιτροπής, ο αστυνομικός
Επίτροπος Γκραντ Στίβενς είπε ότι οι
οδηγίες για την COVID-19 πιθανότατα
θα παραμείνουν αμετάβλητες έως ότου
η πολιτεία επιτύχει το στόχο του 80% του
διπλού εμβολιασμού.
Υπό τους ισχύοντες κανονισμούς της
πολιτείας, οι συγκεντρώσεις στο σπίτι
περιορίζονται σε 20 άτομα, υπάρχουν
όρια αποστάσεων στα κλαμπ και εξακο-

λουθεί να υπάρχει απαγόρευση χορού
και τραγουδιού σε δημόσιους χώρους,
εκτός από ιδιωτικές εκδηλώσεις.
“Ας ελπίσουμε ότι, όταν δημοσιευθεί
το περιεχόμενο του σχεδίου που
ετοιμάζουμε θα ενθαρρυνθουν οι πολίτες
να εμβολιαστούν, είπε ο κ. Στίβενς.”
«Είναι καθήκον μας να βεβαιωθούμε
ότι είμαστε προετοιμασμένοι, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι προετοιμασμένο και να διασφαλίσουμε ότι
όλοι οι Νοτιοαυστραλοί θα περάσουν
αυτή τη μετάβαση από την ουσιαστικά
απαλλαγμένη από COVID πολιτεία μας,
σε μια περίοδο όπου η COVID θα είναι
πλέον μέρος της κοινότητάς μας».
Ο κ. Στίβενς είπε ότι όσοι είναι διπλά

εμβολιασμένοι θα έχουν «περισσότερες
ελευθερίες» εάν τύχει να αναγνωριστούν
ότι ήρθαν σε στενή επαφή με θετικό
κρούσμα COVID-19.
“Εάν δεν έχετε εμβολιαστεί ακόμη,
πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Αυτό θα
επιταχύνει την ημερομηνία που θα
πετύχουμε τον στόχο του 80% - και θα
μας δώσει το περιθώριο να αρχίσουμε να
κάνουμε αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο
που διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με
άλλες πολιτείες και πώς θα συνεχίσουμε
στη Νότια Αυστραλία τις δημόσιες
δραστηριότητες», είπε.
Μέχρι στιγμής, μόνο το 58 τοις εκατό
του πληθυσμού της Νότιας Αυστραλίας
έχει κάνει τον διπλό εμβολιασμό.

"Παροικιακό Βήμα", Νοέμβριος 2021

Ρεπορτάζ

“Greek Community Tribune”, November 2021

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΣΠΙΤΙΩΝ

Αυστηροποιούνται τα κριτήρια δανεισμού

Σε επιστολή προς τις τράπεζες την Τετάρτη,
η Αυστραλιανή Αρχή Προληπτικής Ρύθμισης
(APRA) αύξησε το ελάχιστο αποθεματικό
επιτοκίου στις αιτήσεις στεγαστικού δανείου
από 2,5 σε 3 ποσοστιαίες μονάδες.
Εκτιμά ότι η αύξηση θα μειώσει τη
“μέγιστη ικανότητα δανεισμού για τον τυπικό
δανειολήπτη κατά περίπου 5 τοις εκατό”.
Αναφέρει επίσης ότι η κίνηση “δεν θα έχει
καμία επίπτωση στα επιτόκια των στεγαστικών
δανείων”.
“Όλα τα ADI (εγκεκριμένα τραπεζκά
ιδρύματα λήψης καταθέσεων) πρέπει να
λειτουργούν με αποθεματικό τουλάχιστον 3
ποσοστιαίων μονάδων πάνω από το επιτόκιο
του δανείου”, προειδοποιεί η ρυθμιστική αρχή
στην επιστολή.
“Όπου οι ADI συνεχίζουν να εγκρίνουν
δάνεια χρησιμοποιώντας χαμηλότερο επιτόκιο
αποθεματικού πέραν του τέλους Οκτωβρίου
2021, η APRA θα προσαρμόσει τις επιμέρους
απαιτήσεις προληπτικού κεφαλαίου ώστε
να αντικατοπτρίζει τον υψηλότερο πιστωτικό
κίνδυνο που ενυπάρχει στο νέο δανεισμό.”
Αυτό σημαίνει ότι, από τον Νοέμβριο,
οι τράπεζες θα πρέπει να εξετάσουν εάν οι
νέοι δανειολήπτες μπορούν να αντέξουν τις
αποπληρωμές των στεγαστικών δανείων τους,
ακόμη και εάν τα επιτόκια δανείου κατοικίας
ανέβουν σε 3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από
το τρέχον επιτόκιο τους.
Με άλλα λόγια, εάν υποβάλατε αίτηση για
στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο 2 τοις εκατό
την 1η Νοεμβρίου, η τράπεζα θα εξετάσει αν
μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να κάνετε
αποπληρωμή με επιτόκιο 5 τοις εκατό. Εάν δεν
μπορείτε, η αίτηση δανείου θα απορριφθεί.
Εάν δεν χρησιμοποιήσουν αυτό το
υψηλότερο τεστ, θα τιμωρηθούν οικονομικά με
το να έχουν περισσότερα αποθεματικά έναντι
ζημιών, γεγονός που θα μείωνε την κερδοφορία τους.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όλα τα
ρυθμιζόμενα ιδρύματα θα χρησιμοποιούν
το ελάχιστο αποθεματικό 3 ποσοστιαίων
μονάδων.
Για τους αιτούντες στεγαστικό δάνειο, αυτό
σημαίνει ότι το μέγιστο ποσό που μπορούν
να δανειστούν οι άνθρωποι σε σχέση με
το εισόδημα και τα έξοδά τους θα είναι
χαμηλότερο από αυτό που ήταν στο παλιό τεστ
εξυπηρέτησης 2,5 %.
Η κίνηση για τεστ δανειοληπτών με
υψηλότερα επιτόκια φαίνεται έγκαιρη,
δεδομένης της πρόσφατης αύξησης των

ΛΟΓΩ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βουλιάζουν οι σχέσεις μας
και με την Ευρώπη...

Αναβλήθηκαν oι διαπραγματεύσεις
που προγραμματιζόνταν να διεξαχθούν
εδώ και καιρό για την πιθανή σύναψη
συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα
στην ΕΕ και την Αυστραλία, ανακοίνωσε
χθες Ευρωπαίος αξιωματούχος, καθώς
δεν έχει ακόμα κοπάσει η οργή για την
απόφαση της Καμπέρας να ακυρώσει
σύμβαση με τη Γαλλία για την προμήθεια
στόλου συμβατικών υποβρυχίων στο
αυστραλιανό Πολεμικό Ναυτικό.
Ο κύκλος διαπραγματεύσεων για τη
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου «αναβλήθηκε τουλάχιστον ως τον Νοέμβριο»,
είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της αντιπροσωπείας της ΕΕ
στην Καμπέρα.
Το προηγούμενο διάστημα, η Γαλλία
δήλωσε δημόσια ότι δεν μπορεί πλέον
να εμπιστεύεται την κυβέρνηση της
Αυστραλίας, κατηγορώντας Αυστραλούς
αξιωματούχους ότι λένε ψέματα και
αμφισβητούν εάν η εμπορική συμφωνία
μπορεί να προχωρήσει.
Ο υπουργός Εμπορίου της Αυστραλίας Νταν Τέχαν, ο οποίος είχε προγραμματιστεί να ταξιδέψει στην Ευρώπη για τις
συνομιλίες, σε δήλωσή του στο Γαλλικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, προσπάθησε να
υποβαθμίσει την απόφαση.
«Κατανοούμε τη γαλλική αντίδραση
στην απόφασή μας για υποβρύχια, αλλά
τελικά κάθε έθνος πρέπει να ενεργήσει με
βάση το εθνικό του συμφέρον. Αυτό είναι
που έκανε η Αυστραλία», είπε.
Ο Τεχάν ανέφερε ότι σχεδιάζει να
συναντηθεί με τον επίτροπο Εμπορίου
της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν.
«Θα συνεχίσουμε την προετοιμασία
για τον 12ο γύρο διαπραγματεύσεων
και θα εργαστούμε για τη σύναψη μιας
συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών
που είναι προς το συμφέρον τόσο της
Αυστραλίας όσο και της ΕΕ».

επίσημων επιτοκίων στο εξωτερικό.
Η Αποθεματική Τράπεζα της Νέας
Ζηλανδίας είναι η τελευταία κεντρική τράπεζα
που αύξησε τα επιτόκια, ανεβάζοντας το
βάσικο ποσοστό από το χαμηλό ρεκόρ 0,25%
στο 0,5 %.
Η κίνησή αυτή έρχεται λόγω των αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων και της
ανόδου των τιμών των σπιτιών της χώρας,
η οποία σημείωσε αύξηση γύρω στο 30%
το τελευταίο έτος, παρά τις προσπάθειες
νωρίτερα φέτος να τις περιορίσουν.
Στη δήλωση μετά τη συνεδρίαση, η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της Αποθεματικής προειδοποίησε ότι “το επίπεδο των
τιμών των κατοικιών είναι προς το παρόν μη
βιώσιμο”.
“Τα διοικητικά μέλη σημείωσαν ότι ένας
αριθμός παραγόντων αναμένεται να περιορίσει
τις τιμές των κατοικιών μεσοπρόθεσμα. Αυτοί
περιλαμβάνουν υψηλό ρυθμό οικοδόμησης
κατοικιών, βραδύτερη αύξηση του πληθυσμού,
αλλαγές στις φορολογικές ρυθμίσεις και αυστηρότερους κανόνες δανεισμού τραπεζών”,
συνεχίζεται η δήλωση.
«Η αύξηση των επιτοκίων των στεγαστικών
δανείων, καθώς μειώνονται και τα κρατικά
βοηθήματα για την τόνωση της οικονομίας, θα
περιορίσει επίσης τις τιμές των κατοικιών σε
ένα πιο βιώσιμο επίπεδο.
Παρά τη συνεχιζόμενη έξαρση του COVID,
η Νέα Ζηλανδία έχει πλέον ταχθεί με τη Νότια
Κορέα και τη Νορβηγία στις ανεπτυγμένες
οικονομίες που έχουν αρχίσει να μετακινούν
τα επιτόκια μακριά από τα χαμηλά επίπεδα της
πανδημίας.
ΥΠΟ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ο πρόεδρος της APRA Wayne Byres είπε
ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή
των κινδύνων στην οικοδομική βιομηχανία
από έναν αυξανόμενο αριθμό πολύ μεγάλων
στεγαστικών δανείων.
“Ενώ το τραπεζικό σύστημα είναι καλά
κεφαλαιοποιημένο και τα πρότυπα δανεισμού
έχουν κρατηθεί, η αύξηση του μεριδίου των
υπερχρεωμένων δανειοληπτών και η ευρύτερη
μόχλευση στον τομέα των νοικοκυριών σημαίνει ότι αυξάνονται οι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα”,
σημείωσε.
Τουλάχιστον μία από τις μεγάλες τράπεζες
χαιρέτισε την κίνηση αυτή.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Commonwealth Bank Matt Comyn χαιρέτισε τους

ΣΚΟΤ ΜΟΡΙΣΟΝ

Ανοίγουν σύντομα οι
διεθνείς πτήσεις

Η Αυστραλία θα αρχίσει να ανοίγει τα σύνορά
της από τον επόμενο
μήνα, δήλωσε σήμερα
ο πρωθυπουργός της
χώρας Σκοτ Μόρισον,
18 μήνες αφού απαγορεύθηκε στους Αυστραλούς να ταξιδεύουν στο
αυστηρότερους κανόνες δανεισμού.
“Πιστεύουμε ότι η ανακοίνωση της APRA εξωτερικό.
Όπως δήλωσε ο
για αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης
είναι ένα λογικό και κατάλληλο βήμα για να Μόρισον, όσοι Αυστραλοί
βοηθήσει στην αποθέρμανση της αγοράς κ ά τ ο ι κ ο ι τ η ς χώ ρ α ς
σπιτιών”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της έχουν εμβολιαστεί κατά
της Covid-19 θα μποΚόμονγουέλθ Μπανκ, Ματ Κόμιν.
“Πιστεύουμε ότι αυτό το περαιτέρω βήμα ρ ο ύ ν ν α τα ξ ι δ έ ψ ο υ ν
θα προσφέρει επιπλέον άνεση στους δανειο- εκτός Αυστραλίας «τις
λήπτες και είναι ένα συνετό μέτρο για τους επόμενες εβδομάδες»,
μόλις έχει εμβολιασθεί το
δανειστές.”
Ο Adrian Kelly, πρόεδρος του Ιδρύματος 80% του πληθυσμού.
«Έχει έρθει η ώρα
Κτηματομεσιτών Αυστραλίας (REIA), δήλωσε
ότι οι περισσότεροι δανειολήπτες δεν λαμβά- να δώσουμε πίσω στους
νουν δάνεια με τη μέγιστη δυναμικότητά τους, Αυστραλούς τη ζωή τους.
επομένως οι αλλαγές θα έχουν μέτρια αποτε- Σώσαμε ζωές. Σώσαμε
περιουσίες, αλλά πρέπει
λέσματα.
“Η REIA πάντα ήθελε υπεύθυνες πρακτικές να συνεργαστούμε για
δανεισμού, επειδή το τελευταίο πράγμα που να διασφαλίσουμε ότι οι
θέλουμε να δούμε στη βιομηχανία μας είναι οι Αυστραλοί θα μπορέσουν
άνθρωποι να δαγκώνουν περισσότερο από ό, να επιστρέψουν στη
ζωή που είχαν προητι μπορούν να μασήσουν”, είπε.
Πολλοί αναλυτές περίμεναν μια κίνηση για γουμένως. Προετοιματην σύσφιξη των απαιτήσεων στα στεγαστικά ζόμαστε γι αυτό και η
δάνεια μετά από πρόσφατα σχόλια από τις Α υ σ τ ρ α λ ί α θ α ε ί ν α ι
ρυθμιστικές αρχές και τον Θησαυροφύλακα, έτοιμη να απογειωθεί
αλλά οι περισσότεροι δεν περίμεναν ότι η πολύ σύντομα», τόνισε
ο Μόρισον στη διάρκεια
αλλαγές θα γίνουν τόσο γρήγορα.
Ωστόσο, ορισμένοι λένε, να αναμένουμε να συνέντευξης Τύπου.
Ο Αυστραλός πρωδούμε πιο αυστηρά μέτρα στο μέλλον.
θυπουργός εξήγησε ότι
όσοι θα επιστρέφουν
από το εξωτερικό στην
Αυστραλία θα πρέπει να
παραμένουν σε καραντίνα για επτά ημέρες στο
σπίτι τους και όχι όπως
ισχύει τώρα 14 ημέρες σε
ξενοδοχείο.
Η Αυστραλία έκλεισε
τα σύνορά της στις 20
Μάρτη 2020 υιοθετώντας
μερικούς από τους πιο
αυστηρούς περιορισμούς
παγκοσμίως με στόχο την
ανάσχεση της εξάπλωσης
της πανδημίας του
κορονοϊού.
Στη διάρκεια των 560
προηγούμενων ημερών

ΓΑΛΛΙΑ
Χιλιάδες παιδιά κακοποιούνται
σεξουαλικά από καθολικούς ιερείς

Καθολικοί κληρικοί στη Γαλλία κακοποίησαν σεξουαλικά περισσότερα από 200.000
παιδιά τα τελευταία 70 χρόνια, σύμφωνα με
έρευνα μίας επιτροπής που συστήθηκε για
το θέμα και δημοσιεύθηκε σήμερα, με τους
συγγραφείς της να δηλώνουν ότι η Καθολική
Εκκλησία είχε κλείσει τα μάτια στη «μάστιγα»
για πολύ καιρό.
Η επιτροπή δημιουργήθηκε από καθολικούς επισκόπους στη Γαλλία στα τέλη του
2018 για διερευνήσει σχετικές κατηγορίες και
λειτούργησε ανεξάρτητα από την εκκλησία.
Μια άλλη μελέτη από ομάδες έρευνας και
δημοσκοπήσεων υπολόγισε ότι ο αριθμός θα
μπορούσε να ανέλθει σε 330.000 αν συμπεριληφθούν οι σεξουαλικές κακοποιήσεις που
ενέχονται και οι επίσκοποι και άλλοι εκκλησιαστικοί υπάλλληλοι.
Το αποκορύφωμα των κακοποιήσεων
εντοπίζεται την περίοδο 1950-1970, ανέφερε
η επιτροπή στην έκθεσή της, με εμφανή
αναζωπύρωση των υποθέσεων στις αρχές
της δεκαετίας του 1990.
Η ίδια η επιτροπή είχε εντοπίσει περίπου
2.700 θύματα μέσω πρόσκλησης για κατάθεση και χιλιάδες άλλα είχαν βρεθεί σε αρχεία.
Τα περισσότερα θύματα ήταν αγόρια, πολλά
από αυτά ηλικίας μεταξύ 10 και 13 ετών.

Πλήρης αδιαφορία από την
Καθολική Εκκλησία

Ο επικεφαλής της επιτροπής, Ζαν Μαρκ
Σοβέ είπε ότι υπήρχαν περίπου 2.900-3.200
ύποπτοι παιδόφιλοι στη γαλλική εκκλησία
τα τελευταία 70 χρόνια ενώ πρόσθεσε ότι
το πρόβλημα παραμένει. Πρόσθεσε ότι η
εκκλησία μέχρι τη δεκαετία του 2000 έδειχνε
πλήρη αδιαφορία για τα θύματα και ότι υπό
πίεση άρχισε να αλλάζει στάση το 2015-2016.
Η εκκλησία είχε επιδείξει «βαθιά, πλήρη
και ακόμη και σκληρή αδιαφορία για χρόνια»,
προστατεύοντας τον εαυτό της και όχι τα
θύματα της συστηματικής κακοποίησης,

οι περισσότερες διεθνείς
πτήσεις ακυρώθηκαν και
τα ταξίδια στο εξωτερικό
περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός
ανθρώπων έχει λάβει
άδεια να ταξιδέψει στο
εξωτερικό για σοβαρούς
επαγγελματικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου
Εσωτερικών, περισσότερες από 100.000 αιτήσεις εισόδου ή εξόδου
α π ό τ η χώ ρ α έ χο υ ν
απορριφθεί μόνο τους
πέντε πρώτους μήνες του
2021.
Οι αρχές έχουν επιτρέψει σε πολίτες και
μόνιμους κατοίκους
της Αυστραλίας να επιστρέψουν στη χώρα,
όμως βάσει αυστηρών κανονισμών, ενώ
όσοι επέστρεφαν ήταν
υποχρεωμένοι να παραμένουν σε καραντίνα σε
ξενοδοχείο για διάστημα
14 ημερών αναλαμβάνοντας ατομικά το κόστος.
Στο μεταξύ, άτομα
από τη Νέα Νότια Ουαλλία και τη Βικτώρια που
έχουν λάβει δύο δόσεις
εμβολίου COVID-19
και δεν έχουν βρεθεί
σε σημεία έκθεσης στο
κορονοιό θα μπορούν
να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στη Νότια
Αυστραλία χωρίς καραντίνα, λέει ο πρωθυπουργός της πολιτείας.
Ο π ρ ω θ υ πο υ ρ γ ό ς
Στίβεν Μάρσαλ έδωσε
την Τετάρτη μερικές από
τις πιο σαφείς ενδείξεις
για το πώς η Νότια
Αυστραλία σχεδιάζει να
ανοίξει στις ανατολικές
πολιτείες μόλις η Ν.Α.
φτάσει τον στόχο εμβολιασμού 80%, ο οποίος
αναμένεται να συμβεί τον
Δεκέμβριο.

Συμφωνία $1.3 δισ. για
αμερικανικά ελικόπτερα

δήλωσε ο Σοβέ.
Πολλές περιπτώσεις καλύπτονται από
το καθεστώς παραγραφής, αλλά οι κρατικοί
εισαγγελείς έχουν ειδοποιηθεί για πιο πρόσφατες υποθέσεις και η επιτροπή τόνισε ότι η
εκκλησία πρέπει να παρέχει αποζημίωση ανεξάρτητα από το πότε διαπράχθηκε αδίκημα.
Η διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας
σε θέματα όπως η σεξουαλικότητα, καθώς
και η λογική της τυφλής υπακοής, ήταν μερικά
από τα στοιχεία που επέτρεψαν τη σεξουαλική κακοποίηση από κληρικούς, είπε ο
Σοβέ, προσθέτοντας ότι η εκκλησία πρέπει
να μεταρρυθμίσει τον τρόπο που προσέγγισε
αυτά τα ζητήματα για την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης κοινωνία.
Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται ένα χρόνο
αφότου αντίστοιχες έρευνες στη Βρετανία
αποκάλυψαν ότι η Καθολική Εκκλησία είχε
λάβει περισσότερες από 900 καταγγελίες που
αφορούσαν πάνω από 3.000 περιπτώσεις
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην
Αγγλία και την Ουαλία μεταξύ 1970 και 2015
και ότι υπήρχαν περισσότερες από 100
καταγγελίες ετησίως από το 2016. (Reuters)
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Το Βασιλικό Ναυτικό
της Αυστραλίας πρόκ ε ι τα ι ν α α ν τ ι κα τα στήσει τον “προβληματικό”, όπως τον
χαρακτήρισαν, στόλο
ευρωπαϊκών ελικοπτέρων MRH 90 Taipan,
αντικαθιστώντας τα με
αμερικανικής κατασκευής Seahawks σε
μια συμφωνία αξίας
περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Νωρίτερα φέτος,
το υπουργείο άμυνας
καθήλωσε και τα 47
ελικόπτερα Taipan που
χρησιμοποιήθηκαν από
το ναυτικό και τον στρατό λόγω ανησυχιών για
την ασφάλεια και τη
συντήρηση τους.
Πριν λίγες ημέρες,
ο Αμερικανικός Οργανισμός Συνεργασίας για

την Αμυντική Ασφάλεια
αποκάλυψε ότι ενέκρινε
την πώληση 12 ελικοπτέρων Sikorsky
Romeo Seahawk στην
Αυστραλία, που αναμένεται να αντικαταστήσ ο υ ν τ ε λ ι κά τα έ ξ ι
MRH-90 της Airbus του
ναυτικού.
“Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
των ΗΠΑ αποφάσισε
να εγκρίνει την πώληση
στην κυβέρνηση της
Αυστραλίας ελικοπ τ έ ρ ω ν πολ λα π λώ ν
αποστολών MH-60R,
συναφείς αμυντικές
υπηρεσίες και σχετικό
εξοπλισμό για ένα εκτιμώμενο κόστος 986
εκατομμύρια δολάρια
ΗΠΑ”, ($1.3 δισ.
Αυστραλίας) ανέφερε η
ανακοίνωση.

6

"Παροικιακό Βήμα", Νοέμβριος 2021

Ρεπορτάζ - Αρθρα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
Πρωτοφανής
χαλαζοθύελλα

Χαλάζι και δυνατή βροχή έπληξαν
τα περίχωρα της Αδελαΐδας, κλείνοντας τον κεντρικό δρόμο προς το
Μάραιη Μπρίτζ και ασπρίζοντας τις
βουνοπλαγιές στα βουνά και τις αυλές
των σπιτιών σε όλη την ανατολική
περιοχή της πόλης.
Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης
Ανάγκης (SES) ανταποκριθηκε
σε περισσότερες από 60 κλήσεις
σε πλημμιρισμέα σπίτια κυρίως
στο Αντελαιντ Χιλλς, συμπεριλαμβανομένου ενός μωρού και της
μητέρας του που κινδύνευσαν όταν
το αυτοκίνητο τους παρασύρθηκε
από μια ανερχόμενη πλημμύρα στο
Oakbank.
Ευτυχώς, το νερό είχε υποχωρήσει
μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες
εκτάκτου ανάγκης και η μητέρα με το
μωρό είχαν ήδη απομακρυνθεί χωρίς
άλλες συνέπειες.
Ο Jon Carr από το SES είπε ότι
ο μεγαλύτερος αριθμός κλήσεων
ήταν γύρω από την οδό Onkaparinga
Valley στο Balhannah, Verdun και
Oakbank.
Αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν στην
περιοχή και στο Hahndorf.
Σχεδόν 40 χιλιοστά βροχής έπληξαν το Crafers West σε μία ώρα από
τη 1:00 μετά το μεσημέρι, με το χαλάζι
να κλείνει προσωρινά την πίστα του
Η χαλαζοθύελα έπληξε μια μεγάλη
έκτασ, από το Μάουντ Μπάρκα μέρι
το χωριό Μπάρα. Θεωρείται δε βέβαιο
ότι οι αγρότες και φρουτοπαραγωγοί
των Αντελαϊντ Χιλλς υπέστησαν
δοβαρότατες ζημιές από το χαλάζι
οι οποίες θα γίνουν γνωστές στις
επόμεενες ημέρες.

Εξωση σε πολίτες
λόγω οδικού έργου

Εντονες διαμαρτυρίες ακούγονται
από ιδιοκτήτες σπιτιών που ζουν
κατά μήκος του Σάουθ Ρόουντ
όπου η κυβέρνηση σκοπεύει να
κατεδαφίσει πάνω από 100 σπίτια
γ ι α ν α κα τα σ κ ε υ α σ θ ε ί ο ν έ ο ς
αυτοκινητόδρομος που θα ενώνει το
βορρά με το νότο.
Δεκάδες κάτοικοι που ζουν κοντά
στην τελική ευθεία του αυτοκινητόδρομου Βορρά-Νότου κατά μήκος του
South Road-συμπεριλαμβανομένου
του προαστίου του Γκλάντορ-έχουν
αρχίσει να λαμβάνουν επιστολές
με τις οποίες ενημερώνονται ότι
αντιμετωπίζουν τώρα έξωση.
“Για να γίνει αυτο το σημαντικό
έργο, απαιτείται περισσότερος χώρος
από τους υπάρχοντες οδικούς διαδρόμους”, αναφέρεται σε μια από τις
επιστολές.
Ο υ πο υ ρ γ ό ς Υ πο δ ο μ ώ ν κα ι
Μεταφορών Κόρι Γουίνγκαρντ σε
συνέυευη που έδωσε στο κρατικό
ABC, παραδέχτηκε ότι θα γίνουν
υποχρεωτικές κατασχέσεις σπιτιών
στην περιοχή.
Να σημειωθεί ότι, όπως ήδη
είπαμε σε προηγούμεο πρόγραμμα
του ΕΒΙ, νέα στοιχεία αποκαλύπτουν
ότι οι τιμές των σπιτιών στην Αδελαΐδα
αυξήθηκαν κατά 17,9 % το προηγούμενο έτος.
Πολλοί κάτοικοι που θα χάσουν
τα σπίτια τους με κατάσχεση ανησυχούν ότι τα χρήματα που θα τους
αποζημιώσει η κυβέρνηση είναι
πολύ λιγότερα από την πραγματική

σημερινή τους αξία.
Ο Δήμαρχος Μαριόν, Κρις Χάνα,
δήλωσε ότι γνώριζε για 110 σπίτια στο
Γκλάντορ που είχαν λάβει επιστολές
κατάσχεσης.
Οπως αφήνει να νοηθεί η κυβέρνηση, ο κάθε ένας από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες, αν τα χρήματα
που παίρνει είναι λίγα, πρέπει ο
καθένας ξεχωριστά να διεκδικήσει την
πραγματική αξία του σπιτιου του, μια
διαδικασία δύσκολή, πολύπλοκη και
επίπονη.
«Οι ιδοκτήτες τηλεφωνούν τώρα
και διαμαρτύρονται τόσο στον
Δήμαρχο όσο και στη βουλευτή των
Εργατικών Jayne Stinson.
Η κα. Βαρβάρα από το Γκλάντορ,
είπε στο ραδιόφωνο του ABC, “Είμαι
εδώ 36 χρόνια και έχω μεγαλώσει δύο
κόρες εδώ. Έχω τον κήπο μου, και τα
δέντρα μου. Είμασταν αρκετά μακριά
από το South Road όταν αγόρασα το
σπίτι”, είπε.

Τέρμα οι κούρσες
μετ’ εμποδίων

Ο οργανισμός ιπποδρομιών της
Νότιας Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι οι
ιπποδρομικοί αγώνες μετ’ εμποδίων
δεν θα είναι μέρος της ημερησίας
διάταξης από το επόμενο έτος.
Η Racing SA δήλωσε ότι η
απόφαση ελήφθη λόγω της μείωσης
των επιπέδων συμμετοχής και του
αριθμού των αλόγων, καθιστώντας τη
βιομηχανία μη βιώσιμη.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν
12 αλογοδρομίες μετ’ εμποδίων το
2020-21 με τη συμμετοχή να πέφτει
σε λιγότερα από πέντε άλογα ανά
αγώνα.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του
οργανισμού ιπποδρομιών, υπάρχουν λιγότερα από 10 άλογα για
κούρσες μετ’ εμποδίων αυτή τη
στιγμή στη Νότια Αυστραλία σε
σύγκριση με περισσότερα από 2.400
εγγεγραμμένα καθαρόαιμα σε όλη την
πολιτεία.
Ο διευθύνων σύμβουλος της
Racing SA, Nick Redin, δήλωσε ότι οι
κούρσες αλόγων στη Νότια Αυστραλία
βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης και
η απόφαση για εγκατάλειψη των
αγώνων μετ εμποδίων είναι προς το
καλύτερο συμφέρον για το μέλλον της
βιομηχανίας μας”.

Επικίνδυνα παιχνίδια

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας
Wang Yi δήλωσε ότι η στρατιωτική
συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων
Πολιτειών, της Βρετανίας και της
Αυστραλίας δημιουργεί κίνδυνο
για την ειρήνη στην περιοχή, τη
σταθερότητα και τη διεθνή τάξη.
Ο κ. Wang έκανε τα σχόλια καθώς
ήταν πρόεδρος του τελευταίου
γύρου του στρατηγικού διαλόγου
υψηλού επιπέδου μεταξύ της Κίνας
και της ΕΕ, μαζί με τον επικεφαλής
των εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ,
Josep Borrell, σύμφωνα με δήλωση
του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Η Κίνα έχει καταγγείλει επανειλημμένα τη νέα στρατιωτική συμφωνία Ινδο-Ειρηνικού, η οποία θα
παράσχει στην Καμπέρα πυρηνικό
υποβρύχιο στόλο.
Τα σχόλια του κ. Γουάνγκ ήρθαν
καθώς η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Χουά Τσουνιγκ
είπε χθές ότι μάλλον η Αυστραλία
δεν ενδιαφέρεται για τη βελτίωση των
σχέσεων με την Κίνα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το αρχείο του Νίκολας Τέσλα

Συνέχεια από σελ. 2
Τελικά η κυβέρνηση των ΗΠΑ είπε πως
είχε ζωτικό ενδιαφέρον, να κρατήσει για
λογαριασμό της τα έγγραφα του Τέσλα και
να μην τα δώσει στον Σάβα, προκειμένου
να μην πέσουν στα χέρια των Ναζί Ο θείος
του Ντόναλντ Τταμπ, δρ Τζων Τραμπ
προσεκλήθει από το FBI αλλά και το ΟSS
(Πρόδρομος της CIA) ως επικεφαλής μίας
ομάδας ειδικών, για να αναλύσει την αξία των
εγγράφων και σημειώσεων του Τέσλα.
Έπρεπε ο Τζων Τραμπ να ερευνήσει το

περιεχόμενο των 88 κιβωτίων του αρχείου του
Τέσλα. Είχε σαν βοηθό του στην έρευνά του,
έναν υπάλληλο της επιχείρησης του Τέσλα
που του εμπιστεύθηκε ο Ο’Σάλλιβαν, ένας
από τους πιο μυστικοπαθείς παράγοντες
του περιβόητου ‘’σχεδίου Μανχάταν’’ για
την κατασκευή της ατομικής βόμβας. Ο
Τζων Τραμπ σε αυτήν του την επιχείρηση
συνοδευόταν από 5 ακόμη άνδρες.
Στο επόμενο Β’ μέρος το τέλος.
Δημ. Θεοδωρίδης
Αδελαϊδα
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Η κλιματική πολιτική και
η σύνοδος της Γλασκώβης

Τελικά ο Αυστραλός πρωθυ- π ε ρ ί π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι
πουργός κ. Σκοτ Μόρισον εντός της Αυστραλίας για την
δήλωσε ότι θα συμμετάσχει κίνηση σταθμών παραγωγής
στη σύνοδο του ΟΗΕ για το ηλεκτρικής ενέργειας.
κλίμα στη Γλασκώβη, μεταξύ
Ο άνθρακας για την
31 Οκτωβρίου -12
Αυστραλία είναι,
Νοεμβρίου 2021.
λοιπόν, πηγή ρυπο΄Ισως έλαβε υπόγόνου ενέργειας
ψη του τη ρήση
αλλά και σημαντική
τ ο υ π ρ ο κ α τ όχο υ
πηγή εσόδων και
του
Μάλκολμ
η εξόρυξή του και
Τέ ρ ν μ π ο υ λ ό τ ι
η χρήση του προ« η ι σ το ρ ί α γ ρ ά στατεύεται και υποφεται από τους
στηρίζεται από
παρόντες και όχι
μεγάλα συμφέροντα.
τους απόντες».
Τα μ ε γ ά λ α α υ τ ά
Περισσότερο,
σ υ μ φ έ ρ ο ν τα πα ί όμως, από αυτό,
ζο υ ν σ η μ α ν τ ι κ ό
Του
φαίνεται να έλαβε
ρόλο μέσα στην
υ π ό ψ η τ ο υ τ α Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ κ υ β έ ρ ν η σ η τ ο υ
αιχμηρά σχόλια της Drymon9@gmail.com συνασπισμού και
Βασίλισσας και του
ιδιαίτερα στην
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
πρίγκιπα Κάρολου
κοινοβουλευτική
για εκείνους που
ομάδα του Εθνικού
σχεδιάζουν να απέσχουν. Τη κόμματος.
δήλωση του Τέρμπουλ, όμως,
Η χρήση του άνθρακα
τη συμπλήρωσε, με νόημα και για εργοστάσια παραγωγής
ο πρώην πρωθυπουργός Κέβιν ηλεκτρικής ενέργειας εμποΡαντ: η συμμετοχή δεν σημαίνει δίζει τα κίνητρα για την ανάτίποτα αν ο συμμετέχων δεν έχει πτυξη ανανεώσιμων και μη
κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, ρυπογόνων τεχνολογιών όπως
δεν φέρνει στη σύνοδο τίποτα είναι η χρήση του ήλιου, του
άλλο, εκτός από καπνούς ανέμου, των κυμάτων κλπ.
κα ι κα θ ρ έ φτ ε ς . ( T h e A g e , στα οποία σήμερα δίνεται η
16/10/2021) Ο Κέβιν Ραντ έμφαση για την απαλλαγή
αναφέρεται στις γενικότητες από βρώμικες και ρυπογόνες
και την έλλειψη πολιτικής της πηγές. Ο άνθρακας είναι πιο
κυβέρνησης του Συνασπισμού φτηνός αλλά βρώμικος και
για την κλιματική αλλαγή και ρυπογόνος αλλά και η ανάπτυξη
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς των ανανεώσιμων πηγών στο
-κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο- μέλλον θα καταστεί φτηνότερη.
για πραγματική μείωση των Για να δώσει κάποιο κίνητρο
ρυπογόνων εκπομπών του στην ανάπτυξη ανανεώσιμων
διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το πηγών η κυβέρνηση της Τζού2030.
λιαν Γκίλαρντ είχε επιβάλει
Οι εκπομπές αερίων που έναν μικρό φόρο σε κάθε τόνο
πα ρ ά γ ο ν τα ι α π ό τ η ν κα ύ - χρήσης άνθρακα ως αντικίνητρο
σ η ο ρ υ κ τ ώ ν ( κ ά ρ β ο υ ν ο , της χρήσης του. Η κυβέρνηση
π ε τ ρ έ λ α ι ο κ α ι υ γ ρ α έ ρ ι ο ) του Τόνι ΄Αμποτ κατάργησε τον
προκαλούν την αύξηση του φόρο αυτό αμέσως μετά την
διοξειδίου του άνθρακα στην ανάληψη της διακυβέρνησής
ατμόσφαιρα. Το διοξείδιο του του.
άνθρακα συγκεντρώνεται στην
Για μερικές εβδομάδες ο κ.
κ ο ρ υ φ ή τ η ς α τ μ ό σ φ α ι ρ α ς Μόρισον ήταν αναποφάσιστος
και δημιουργεί το φαινόμενο για το αν θα πήγαινε στη
το υ θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ , δ η λα δ ή Γλασκώβη ή όχι. Ο κ. Alock
εγκλωβίζει τη θερμότητα στην Sharma, ο ΄Αγγλος υπουργός ο
ατμόσφαιρα και αυτό προκαλεί υπεύθυνος για την οργάνωση
αύξηση της θερμοκρασίας. της Συνόδου είχε δηλώσει ότι
Ο μέσος όρος της ετήσιας θα ήθελε να έβλεπε στη σύνοδο
θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς α υ ξ ή θ η κ ε τον Αυστραλό πρωθυπουργό.
περισσότερο από έναν βαθμό Ο κ. Μόρισον, όμως παρέμεινε
κελσίου τα προηγούμενα 100 σιωπηλός και αναποφάσιστος.
χρόνια και προβλέπεται ν’ ΄Ενας εκπρόσωπός του κ.
α υ ξ η θ ε ί π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ ο α π ό Μ ό ρ ι σ ο ν ε ί χ ε δ ι α τ υ π ώ σ ε ι
1,5 βαθμό μέχρι το τέλος του τις γενικόλογες απόψεις του
21ου αιώνα, αν δεν επιτευχθεί, Αυστραλού πρωθυπουργού:
τουλάχιστον μηδενική αύξηση
“Συνεργαζόμαστε στενά με
των εκπομπών αερίων από το Ηνωμένο Βασίλειο για τις
κα ύ σ η ο ρ υ κ τώ ν κα υ σ ί μ ω ν τεχνολογικές εξελίξεις που θα
μέχρι το 2050. Μηδενική αύξη- χρειαστούν για να περάσει ο
ση σημαίνει ότι συνολικά, κόσμος σε μια καθαρή μηδενική
όλες οι χώρες του κόσμου δεν οικονομία. Η τεχνολογία, όχι
θα πρέπει να επιβαρύνουν το οι φόροι, είναι ο τρόπος αντιπεριβάλλον με περισσότερο μετώπισης της κλιματικής αλλαόγκο νέων εκπομπών. Θα γής, να κρατήσουμε τα φώτα
πρέπει ν’ αρχίσουν να περιο- αναμμένα και να κρατήσουμε
ρίζουν τις εκπομπές τους και τους ανθρώπους σε δουλειές.
αυτό απαιτεί κάποιο συγκεΑυτό θα συνεχίσει να βρίκριμένο σχέδιο, πχ. δραστικές σκεται στο επίκεντρο της απάμ ε ι ώ σ ε ι ς τ η ς χ ρ ή σ η ς το υ ντησης της Αυστραλίας ».
κάρβουνου, του πετρελαίου
Η παραπάνω δήλωση είναι
και του υγραερίου, χρήση ηλε- συνεπής με τις ιδεολογικές
κτρικών αυτοκινήτων και άλλων πολιτικές του Μόρισον αλλά δεν
μέσων συγκοινωνίας, κλπ.
λέει πώς θα μειώσει, κατά πόσο,
Για να έχει κάποιο συγκε- και μέχρι πότε τις ρυπογόνες
κριμένο σχέδιο θα πρέπει η εκπομπές.
κυβέρνηση να αντιμετωπίσει
Αντίθετα, ο κ. Sharma είπε
το ζήτημα των γαιανθράκων ότι ο επείγων χαρακτήρας της
και αυτό είναι το μεγάλο της κλιματικής κρίσης δικαιολογούσε
πρόβλημα. Η Αυστραλία είναι τολμηρές αποφάσεις από την
στις δυο – τρεις μεγαλύτερες Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι
πα ρ α γ ω γ ο ύ ς γ α ι α ν θ ρ ά κω ν ένας μεγάλος φίλος και θέλω
στον κόσμο. Οι γαιάνθρακες πολύ να έρθει ένας από τους
είναι πηγή ενέργειας αλλά πιο στενούς μου συντρόφους
και μια από τις μεγαλύτερες στο πάρτι μου και θέλω να
πηγές παραγωγής διοξειδίου τραγουδήσουμε τα ίδια τρατου άνθρακα και μόλυνσης γ ο ύ δ ι α » , ε ί π ε . Σ υ ζ ή τ η σ η
του περιβάλλοντος. Οι γαιάν- για το κλίμα, είπε, σημαίνει
θρακες, όμως, απέφεραν στην κάποια φιλοδοξία για μείωση
Αυστραλία ένα εισόδημα περί- των εκπομπών και σημαίνει
που $73.8 δισεκατομυρίων περισσότερη υποστήριξη όσον
το 2020. Από το σύνολο του αφορά τη χρηματοδότηση των
αυστραλιανού εξορυσσόμενου αναπτυσσόμενων χωρών ».
άνθρακα το 70% εξάγεται σε
Ερωτηθείς εάν ήταν δυνατόν
χώρες κυρίως της Ανατολικής να επιτευχθούν καθαρές μηδεΑ σ ί α ς ( Κ ί ν α ) κα ι το 3 0 % νικές εκπομπές χωρίς τιμή

στον άνθρακα - στην οποία
αντιτίθενται οι κ. Morrison και
Albanese - ο κ. Sharma τόνισε
ότι το διεθνές τοπίο μετατοπίζεται γρήγορα. Ακόμη και,
η Κίνα έχει τώρα ένα σύστημα
εμπορίας εκπομπών », είπε.
... Η συμβουλή μου λοιπόν σε
οποιαδήποτε χώρα είναι να
αρχίσει να το σκέφτεται τώρα »,
είπε ο κ. Sharma.
Ο ΄Αγγλος πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον είπε πρόσφατα
ότι όταν τελειώσει η σύνοδος
κορυφής, «όταν ο περισσότερος
κόσμος έχει δεσμευτεί για
α πο φ α σ ι σ τ ι κ ή δ ρ ά σ η πο υ
αλλάζει το παιχνίδι, θα είναι
σαφές σε όλους ποιος από
εμάς δεν έχει το θάρρος να
προχωρήσει. Ο κόσμος θα δει,
οι άνθρωποι θα θυμούνται και η
ιστορία θα κρίνει.”
Τελικά ο κ. Μόρισον αποφάσισε να πάει στη Γλασκώβη.
Π ο ι ε ς μ πο ρ ε ί ν α ε ί ν α ι ο ι
συνέπειες; Εξαρτάται αν και τι
θα παρουσιάσει ως σχέδιο;
Η Καθεράϊν Μέρφι σε σχόλιό
της στο «Γκάρντιαν» γράφει:
«΄Ωστε ο Μόρισον θα πάει
στη Γλασκώβη; Θα πρέπει να
γελάσουμε, να κλάψουμε ή
να θυμώσουμε για τη χαμένη
δεκαετία;».
Μια άλλη σχολιάστρια το είδε
διαφορετικά:
Το ζήτημα της κλιματικής
αλλαγής ξέκανε πρώτα τον
Μ ά λ κ ο λ μ Τέ ρ ν μ π ο υ λ α π ό
α ρ χ η γ ό το υ Φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ
Κόμματος. Μετά ξέκανε τον
Κ έ β ι ν Ρ α ν τ , τ η ν Τ ζο ύ λ ι α
Γκίλαρντ και τον Μάλκολμ
Τέρνμπουλ, πάλι, από την
πρωθυπουργία. Μετά τον Μπιλ
Σιορτεν στις εκλογές του 2019.
Μήπως τώρα έρχεται η σειρά
του Σκοτ Μόρισον;
Τα πράγματα φαίνεται να
αλλάζουν. Ο παλιός αδιάλλακτος Σκοτ Μόρισον που
κουβαλούσε στην αίθουσα της
Βουλής ένα κομμάτι κάρβουνο
για να διατρανώσει την ταύτισή
του με τα συμφέροντα των
ορυκτοφάγων τώρα αναγκάζεται
να χρησιμοποιεί διπλή γλώσσα
ότι συμφωνεί με την μηδενική
αύξηση νέων ρυπογόνων
εκπομπών μέχρι το 2050, όχι
γιατί έχει αλλάξει ιδέες αλλά
δεν θέλει να θεωρείται ότι έχει
παραμείνει αμετακίνητος στην
εποχή της αποκλειστικής χρήσης των ορυκτών καυσίμων
για παραγωγή ενέργειας. Και
διότι αν παραμείνει συνεπής
στις παλιές απολιθωμένες ιδέες
του θα γίνει στη Γλασκώβη ο
περίγελος των εθνών. Παρόλα
αυτά βρίσκεται σε αδιέξοδο γιατί
θα πρέπει να διασκεδάσει τις
αντιρρήσεις των συνεταίρων
του του Εθνικού κόμματος
που επιμένουν ότι οι φίλοι
τους ιδιοκτήτες ορυχείων θα
πρέπει να αποζημιώνονται
για τις οποιεσδήποτε αλλαγές
που επιφέρουν οι ανάγκες για
την πρόληψη της ανήκεστης
βλάβης της ατμόσφαιρας, του
κλίματος και του μέλλοντος της
ανθρωπότητας.
Κατά τη γνώμη μου, η συμμετοχή της Αυστραλίας στο
κίνημα των εθνών για αποφυγή ανεπανόρθωτων καταστροφών δεν μπορεί να πάει
μακριά χωρίς την επιβολή
κάποιου φόρου για αντικίνητρο
τ η ς χ ρ ή σ η ς το υ ά ν θ ρ α κα
για παραγωγή ενέργειας. Και
εφόσον οι πολιτικοί αδυνατούν να πάρουν την απόφαση
ας οργανωθεί κάποιο σχε-τικό
δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο λαός.
(Ο Δρ Χρήστος Ν. Φίφης
είναι επίτιμος ερευνητής
στη Σχολή Ανθρωπιστικών
Σ πο υ δ ώ ν κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν
Επιστημών του Πανεπιστημίου
La Trobe)

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
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Ιστορική συμφωνία
στην Αυστραλία

“Εφυγε” η Φώφη
Γεννηματά
Πέθανε
η Φώφη
Γεννηματά στο
Νοσοκομείο
«Ευαγγελισμός», σε
ηλικία 57 ετών,
έπειτα από
πολυετή μάχη
με τον καρκίνο
και παρά τις
προσπάθειες
των γιατρών.
Στην ανακοίνωση του
νοσοκομείου αναφέρεται:
«Σήμερα 25/10/2021 και
ώρα 12.04 μ.μ. στο Νοσοκομείο
“Ευαγγελισμός” απεβίωσε η
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη
Γεννηματά μετά από πολυετή μάχη
και παρά τις προσπάθειες των
θεραπόντων ιατρών.
Εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια στους οικείους της».
Την Τετάρτη έγινε η κηδεία.
Από τις 10 το πρωί είχε τεθεί σε
λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη
Αθηνών, στις 2 το μεσημέρι έγινε η
εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη,
και στη συνέχεια έγινε η ταφή στο Α’
Νεκροταφείο Αθηνών.
Η Φώφη Γεννηματά είχε γεννηθεί
στην Αθήνα στις 17 Νοέμβρη
του 1964 και ήταν μητέρα τριών
παιδιών. Εξελέγη για πρώτη
φορά βουλευτής (Α’ Αθήνας) με
το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ τον
Απρίλη του 2000. Το 2001 εξελέγη
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
του ΠΑΣΟΚ. Το 2002 εξελέγη
υπερνομάρχης Αθήνας - Πειραιά.
Τον Οκτώβρη του 2009 ανέλαβε
για πρώτη φορά κυβερνητικό
αξίωμα ως υφυπουργός Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στην κυβέρνηση του Γιώργου Α.
Παπανδρέου. Στις 15 Ιούνη του
2015 εξελέγη νέα πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ. Το 2017 ανακοίνωσε
τη δημιουργία του πολιτικού
φορέα ΚΙΝΑΛ του οποίου υπήρξε
επικεφαλής.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν θα βγει σε καλό η κόντρα με την Κίνα

Η Αυστραλία είναι πλέον
παραγκωνισμένη καθώς δεν
έχει ανώτερο πολιτικό διάλογο
με την Κίνα και αντιμετωπίζει
ένα εύρος εμπορικών εμποδίων. Νωρίτερα αυτόν τον
μήνα, προκαλώντας μεγάλη
αναστάτωση, η Ουάσινγκτον,
το Λονδίνο και η Καμπέρα
ανακοίνωσαν το σύμφωνο
AUKUS: μια συμμαχία αμοιβαίας
ασφάλειας που προορίζεται
να αντιμετωπίσει την Κίνα. Η
συμφωνία χαιρετίστηκε ως
«ιστορική ευκαιρία» από τον
πρωθυπουργό της Αυστραλίας
Scott Morrison «για την προστασία των κοινών αξιών και την
προώθηση της ασφάλειας και
της ευημερίας στην περιοχή του
Ινδο-Ειρηνικού».
Καθώς η στρατηγική αντιπαλότητα ΗΠΑ-Κίνας εντείνεται,
καμία άλλη πρωτεύουσα στην
περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού
δεν έχει ξεπεράσει την προθυμία
της Καμπέρα να υποστηρίξει
την Ουάσινγκτον, καθώς και να
προσπαθήσει να προσελκύσει
άλλους προς το σκοπό αυτό.
Συμφωνίες όπως η AUKUS
ενδέχεται να υποδηλώνουν
ότι αυτές οι προσπάθειες
αποδίδουν, καθώς η Αμερική
υποστηρίζει σθεναρά τις
προσπάθειες της Καμπέρα σε
μια στιγμή που επιδεινώνονται οι
σχέσεις της με την Κίνα.
Αλλά ο τομέας του εμπορίου
λέει μια πιο περίπλοκη ιστορία.
Ο χειρισμός των σχέσεων με μια
υπερδύναμη από την Καμπέρα
έχει προσφέρει ένα μάθημα
χωρίς κόστος σε άλλους. Η

Αυστραλία είναι το πιο έντονο
παράδειγμα διλήμματος που
αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες
της περιοχής: βασίζονται στην
Κίνα για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά στις Ηνωμένες
Πολιτείες για την ασφάλεια.
Οι επιλογές της Καμπέρα
αποκαλύπτουν τα λάθη που
κ ρ ύ β ο ν τα ι π ί σ ω α π ό μ ι α
νοοτροπία που θεωρεί ότι το να
υφίστασαι οικονομικές συνέπειες
για την «κόντρα απέναντι στην
Κίνα» είναι σήμα τιμής – και
πώς μια χώρα που υιοθετεί μια
τέτοια προσέγγιση πιθανότατα
θα μπορούσε να είναι μόνη της.
Η στάση της Αυστραλίας
εναντίον της Κίνας αναδύθηκε
το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Όμως, ως επί το πλείστον,
το Πεκίνο περιόρισε τη δυσαρέσκειά του σε διπλωματικό
πεδίο. Η τελευταία φορά που
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
ηγέτη ήταν τον Μάρτιο του 2017
και οι επισκέψεις σε επίπεδο
υπουργών ήταν ελάχιστες.
Αυτό άλλαξε τον Απρίλιο του
2020 όταν οι πολιτικοί ηγέτες
της Αυστραλίας έδωσαν μια
ξεχωριστή εντύπωση συντονισμού με την κυβέρνηση
Τραμπ για να επιτεθούν στην
Κίνα λόγω της πανδημίας του
COVID-19. Το Πεκίνο έθεσε
μια σειρά εμπορικών εμποδίων
που επηρεάζουν τώρα περίπου
δώδεκα είδη που εξάγονται
από την Αυστραλία – από τον
άνθρακα έως το κρασί.
Να σημειωθεί ότι ούτε το
Τόκιο ούτε το Νέο Δελχί ήταν
διατεθειμένα να αντιμετωπίσουν

την Κίνα απευθείας. Η Ινδονησία, το αδιαμφισβήτητο κέντρο
οικονομικής και στρατηγικής
βαρύτητας στη Νοτιοανατολική
Ασία, αρνήθηκε απολύτως να
συνυπογράψει οποιαδήποτε
αναφορά σε οικονομικό καταναγκασμό.
Το γεγονός είναι ότι πολλές
πρωτεύουσες έχουν σοβαρές
ανησυχίες για τη συμπεριφορά
της Κίνας υπό τον πρόεδρο Σι
Τζινπίνγκ και έχουν πολύ πιο
σοβαρές άμεσες διαμάχες με
το Πεκίνο απ’ ό,τι η Καμπέρα.
Αλλά λίγοι είναι πεπεισμένοι
ότι η προσέγγιση της αυστραλιανής κυβέρνησης είναι προτιμότερη από μια στρατηγική
επιφυλακτικής αντιστάθμισης.
Μετά από οκτάμηνη επανεξέταση της εμπορικής σχέσης
ΗΠΑ-Κίνας, αυτή την εβδομάδα
η υπουργός εμπορίου των
ΗΠΑ, Κάθριν Τάι, ανακοίνωσε
ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν επιδιώκει την «επανασύνδεση»
και όχι την αποσύνδεση. Η
ίδια δήλωσε ότι πρόθεσή της
ήταν να προωθήσει αυτή την
ατζέντα και να αντιμετωπίσει τις
τρέχουσες ανησυχίες των ΗΠΑ
μέσω του άμεσου διαλόγου και
των διαπραγματεύσεων με την
κινεζική πλευρά. Εν τω μεταξύ,
ο υπουργός Εμπορίου της
Αυστραλίας, Dan Tehan, δεν
έχει καταφέρει να εξασφαλίσει
ούτε μια τηλεφωνική επικοινωνία
με τον ομόλογό του στο Πεκίνο
από τότε που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο τον περασμένο Δεκέμβριο.

Παράξενα ραδιοκύματα φθάνουν στη Γη από άγνωστη πηγή

«Ποτέ δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο», λέει
Αυστραλός ερευνητής. Μια διεθνής ομάδα
αστρονόμων ανακάλυψε ασυνήθιστα σήματα
που έρχονται από την κατεύθυνση του κέντρου
του γαλαξία μας. Τα εν λόγω ραδιοκύματα δεν
ταιριάζουν με καμία γνωστή ραδιοπηγή, γι’ αυτό
πιθανώς προέρχονται από κάποιο άγνωστο έως
τώρα αντικείμενο του διαστήματος. Κανένας
επιστήμονας, προς το παρόν, δεν έχει σαφή
απάντηση ποια είναι η προέλευση τους. Οι
ερευνητές από διάφορες χώρες (Αυστραλία, ΗΠΑ,
Καναδα, Ισπανία, Γαλλία, Ν. Αφρική) οι οποίοι
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
αστροφυσικής “Astrophysical Journal“, ανέφεραν
ότι “η πιο παράξενη ιδιότητα του νέου σήματος
είναι ότι έχει πολύ υψηλή πόλωση, πράγμα
που σημαίνει ότι το φως του ταλαντώνεται μόνο
προς μια κατεύθυνση, αλλά αυτή η κατεύθυνση
περιστρέφεται με το πέρασμα του χρόνου“.
Επίσης τόνισαν ότι “η φωτεινότητα του
αντικειμένου αυξομειώνεται δραματικά, κατά 100
φορές, και το σήμα φαίνεται να «αναβοσβήνει» με
τυχαίο τρόπο. Ποτέ δεν έχουμε δει κάτι παρόμοιο“,
δήλωσε ο ερευνητής Ζιτένγκ Γουάνγκ του
Ινστιτούτου Αστρονομίας και της Σχολής Φυσικής

του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ. “Κοιτάζοντας
προς το κέντρο του γαλαξία μας, βρήκαμε αυτό το
αντικείμενο που είναι μοναδικό, καθώς στην αρχή
ήταν αόρατο, μετά έγινε φωτεινό, μετά ξεθώριασε
και μετά εμφανίστηκε ξανά. Η συμπεριφορά ήταν
τελείως ασυνήθιστη“, ανέφερε η καθηγήτρια Τάρα
Μέρφι επίσης του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ.
Πολλά είδη άστρων εκπέμπουν μεταβλητό
φως στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Οι αστέρες
νετρονίων (πάλσαρ), οι υπερκαινοφανείς
αστέρες (σούπερ-νόβα), τα άστρα που
στέλνουν εκλάμψεις στο διάστημα και οι
γρήγορες εκρήξεις ραδιοκυμάτων (FRB) είναι
τέτοια αστρονομικά αντικείμενα των οποίων η
φωτεινότητα αυξομειώνεται. Όμως η νέα πηγή,
που ανακαλύφθηκε αρχικά με το αυστραλιανό
ραδιοτηλεσκόπιο ASKAP και η ύπαρξη της
επιβεβαιώθηκε από το νοτιοαφρικανικό
ραδιοτηλεσκόπιο MeerKAT, δεν φαίνεται να
ταιριάζει με κανένα από αυτά τα φαινόμενα.
Έχοντας ανιχνεύσει έξι ραδιοσήματα με το
ASKAP στη διάρκεια εννέα μηνών το 2020, οι
αστρονόμοι προσπάθησαν στη συνέχεια
να το παρατηρήσουν με οπτικό τηλεσκόπιο,
αλλά απέτυχαν. Το ίδιο αποτυχημένη ήταν η

προσπάθεια και του ραδιοτηλεσκοπίου Parkes,
αλλά τελικά το πιο ευαίσθητο MeerKAT ανίχνευσε
φέτος ξανά το μυστηριώδες αντικείμενο, το
οποίο βαφτίστηκε “το αντικείμενο του ‘Αντι” (από
το παρατσούκλι του αστρονόμου που πρώτος
το ανακάλυψε). Όπως είπε η Μέρφι, “ήμασταν
τυχεροί που το σήμα επέστρεψε, αλλά βρήκαμε ότι
η συμπεριφορά του ήταν δραματικά διαφορετική.
Η πηγή εξαφανίστηκε μέσα σε μια μόνο μέρα,
μολονότι είχε διαρκέσει επί εβδομάδες, όταν
το είχαμε παρατηρήσει με το ραδιοτηλεσκόπιο
ASKAP“.
Η νέα άγνωστη πηγή, που πιθανώς είναι
μικρή σε μέγεθος και διαθέτει ισχυρό μαγνητικό
πεδίο, έρχεται να προστεθεί σε άλλα μυστηριώδη
ραδιο-αντικείμενα που έχουν ανακαλυφθεί
σχετικά πρόσφατα κοντά στο γαλαξιακό κέντρο
και έχουν επίσης μεταβαλλόμενη φωτεινότητα
(γι’ αυτό ονομάστηκαν “Galactic Centre Radio
Transients”). Μέσα στην επόμενη δεκαετία θα
τεθεί σε λειτουργία το μεγάλο διασυνδεμένο μέσω
διαδικτύου διηπειρωτικό ραδιοτηλεσκόπιο SKA
(Square Kilometer Array), το οποίο ελπίζεται να
ρίξει περισσότερο φως σε αυτά τα μυστηριώδη
αντικείμενα.

Η Επικαιρότητα στο μικροσκόπιο

Τ

ο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει
εγκρίνει την πιθανή
πώληση 12 ανθυποβρυχιακών
ελικοπτέρων MH-60R στην
Αυστραλία με εκτιμώμενο
κόστος $985 εκατ. δολάρια.
Στη σχετική ειδοποίηση της
D S C A π ρ ο ς το Κο γ κ ρ έ σ ο
κατονομάζεται μια σειρά από
υλικά που θα συνοδεύουν τα
ελικόπτερα και τονίζεται πως η
Αυστραλία είναι ένας από τους
πιο σημαντικούς συμμάχους
των ΗΠΑ στον Δυτικό Ειρην ι κ ό Ω κ ε α ν ό . Ε φ ό σ ο ν τα
ελικόπτερα αγοραστούν,
θα προστεθούν σε άλλα 24
MH-60R που αποκτήθηκαν
την περασμένη δεκαετία, κάνοντας την Αυστραλία έναν από
τους κυριότερους χρήστες
του MH-60R σε παγκόσμιο
επίπεδο. Όπως το «ABC»

σημειώνει, η προμήθεια των
12 MH-60R αναμένεται να
οδηγήσει στην αντικατάσταση
των έξι ελικοπτέρων MRH-90
του Βασιλικού Αυστραλιανού
Ναυτικού. Τα τελευταία αποκτήθηκαν από το 2006, αλλά
υποφέρουν από χαμηλή διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το
αυστραλιανό ΜΜΕ.
αίνεται πως ένας
κροκόδειλος στην
Αυστραλία εκνευρίστηκε πολύ με ένα drone το
οποίο πετούσε γύρω του και
επιχειρούσε να τραβήξει μία
κο ν τ ι ν ή φ ωτο γ ρ α φ ί α το υ .
Ο κροκόδειλος προφανώς
νευρίασε τόσο, που άνοιξε το
θεόρατο στόμα του και δάγκωσε
το drone όπως φαίνεται στο
βίντεο του πρακτορείου RT.
Το drone κατέγραψε τη στιγμή
που το ερπετό το δαγκώνει

Φ

και το ρίχνει, ενώ βρέθηκε
κατεστραμμένο 14 μέρες μετά
στην όχθη της λιμνοθάλασσας
όπου ζούσε το ερπετό. Παρόλη
την καταστροφή, η κάρτα
μνήμης της συσκευής διασώθηκε και όλοι μπόρεσαν να
δουν τη συγκλονιστική στιγμή
που ο κροκόδειλος δαγκώνει τη
συσκευή. Στο βίντεο του RT, που
έχει γίνει ήδη viral, φαίνονται και
οι εικόνες από τα σημάδια από
τα αιχμηρά δόντια του ερπετού
πάνω στο drone.
φηβοι στη Ν.Ν.Ο.
σκότωσαν 14 καγκουρό, μεταξύ των
οποίων δύο μωρά. Της επίθεσης επιβίωσε μόνο ένα μωρό,
σοβαρά τραυματισμένο. Κάτοικοι βρήκαν τα ζώα νεκρά στη
μέση το δρόμου. Δύο έφηβοι,
είναι σύμφωνα με την αστυνομία
τα άτομα που σκότωσαν 14

Έ

καγκουρό σε παραλιακή πόλη
νότια του Σύδνεϋ. Οι ντόπιοι
βρήκαν τα ζώα, που έμοιαζαν
σαν να τα είχαν σφάξει σε δύο
δρόμους στο Μπέιτμανς Μπέι
το Σάββατο 9/8/21 ενώ ανάμεσα
τους ήταν και τρία μωρά
καγκουρό εκ των οποίων μόνο
το ένα επέζησε. Η αστυνομία
της Νέας Νότιας Ουαλίας είπε
στο BBC ότι τα δύο κοπάδια
κα γ κο υ ρ ό ε ί χα ν χ τ υ π η θ ε ί
από ένα αυτοκίνητο και πως
συνελήφθησαν δύο 17χρονα
αγόρια που ζουν στην περιοχή.
Η αστυνομία δεν έδωσε καμία
πληροφορία για τα κίνητρα των
δραστών που κατηγορούνται
για κακοποίηση και δολοφονία
ζώων και αναμένεται να λογοδοτήσουν ενώπιον δικαστηρίου
τον Νοέμβριο.
Π. Σταματόπουλος

Το τροπικό δάσος Daintree επέστρεψε στους
Αβορίγινες. Το τροπικό δάσος Daintree είναι 180
εκατομμυρίων ετών και βρίσκεται στο Κουίνσλαντ. Οι
ιθαγενείς Eastern Kuku Yalanji πήραν στα χέρια τους
επίσημα την ιδιοκτησία του τροπικού δάσους Daintree,
μιας παραδεισένιας τοποθεσίας στη βόρεια Αυστραλία,
που έχει ιστορία 180 εκατομμυρίων ετών και έχει
καταγραφεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς. Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας - που
έχουν ζήσει στο συγκεκριμένο τροπικό δάσος για
πάνω από 80.000 χρόνια - κατέληξαν σε μια ιστορική
συμφωνία (28/9/21) με την κυβέρνηση του Κουίνσλαντ
και απέκτησαν την ιδιοκτησία του εθνικού πάρκου
Daintree.
Γνωστό για το πλούσιο οικοσύστημα, τις φυσικές
ομορφιές, τους καταρράκτες, τα άγρια ποτάμια και τις
αμμώδεις παραλίες του, το Daintree θα ενωθεί με τα
ορόσημα της Αυστραλίας, όπως το Ουλουρού και το
Κακαντού- που επιστρέφονται στις φυλές των Πρώτων
Εθνών που είναι οι θεματοφύλακες των μνημείων
παγκόσμιας κληρονομιάς. Με τη συμφωνία αυτή η
κυβέρνηση αναγνωρίζει τους «Kuku Yalanji» ως «μια
από τις παλιότερες κουλτούρες εν ζωή». Στη συμφωνία
αναφέρεται ότι έχουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και
τη διαχείριση της Χώρας τους, να προστατεύουν την
κληρονομιά τους και να τη μοιράζονται με επισκέπτες
ανοίγοντας τα φτερά τους και στον τουρισμό.
Η περιοχή του Daintree είναι μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO από το 1988, στο πλαίσιο
καμπάνιας στην Κανμπέρα κατά της υλοτόμησης
που ευννοήθηκε από την τότε κυβέρνηση. Η Unesco
αναγνωρίζει την περιοχή ως «εξαιρετικά σημαντική»
με πλούσια και μοναδική βιοποικιλότητα - πάνω
από 3.000 είδη φυτών, 107 θηλαστικά, 368 πουλιά
και 113 είδη ερπετών. Το Daintree περιλαμβάνει τα
υπολείμματα των θρυλικών δασών της Γκοντβάνα, που
κάλυπταν την Αυστραλία και μέρος της Ανταρκτικής
πριν χωριστεί η ήπειρος 50 με 100 εκατομμύρια χρόνια
πριν. Η αρχαία υπερήπειρος Γκοντβάνα θεωρείται
ότι δημιουργήθηκε 570 με 510 εκατομμύρια χρόνια
πριν, από την ένωση της ανατολικής Γκοντβάνας
με τη Δυτική Γκοντβάνα. Περίπου 300 εκατομμύρια
χρόνια πριν, η Γκοντβάνα και η Λαυρασία ενώθηκαν
για να σχηματίσουν την υπερήπειρο Παγγαία, η οποία
υπήρχε μέχρι πριν 200-180 εκατομμύρια χρόνια πριν.
Η Γκοντβάνα περιλάμβανε τις περισσότερες
από τις εκτάσεις γης στο σημερινό νότιο ημισφαίριο,
συμπεριλαμβανομένων της Ανταρκτικής, της Νότιας
Αμερικής, της Αφρικής, της Μαδαγασκάρης και της
Αυστραλίας, καθώς και την Αραβική Χερσόνησο και την
Ινδική Υποήπειρο, οι οποίες πλέον έχουν μετακινηθεί
ολόκληρες στο βόρειο ημισφαίριο. «Όπου κι αν πάτε
υπάρχουν κοινότητες μέσα στο τροπικό δάσος».
Αποτελεί πηγή πολύτιμης γνώσης για την οικολογική
εξέλιξη και την εξέλιξη των ειδών που δημιούργησε
τη σημερινή χλωρίδα και πανίδα της Αυστραλίας,
σύμφωνα με την Unesco. «Είναι ένα μεγάλο πράγμα
για τους ανθρώπους αυτούς, για εμάς», δήλωσε η
Chrissy Grant, επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου
της Wet Tropics Management Authority. «Οι Μπάμα
(άνθρωποι) στις υγρές τροπικές περιοχές ζουν μόνιμα
μέσα στο δάσος. Αυτό από μόνο του είναι κάτι σχετικά
μοναδικό. Είναι μια ευκαιρία να αναπτυχθούμε»
δηλώνει στον Guardian.
Η Grant, θα βοηθήσει επίσης στην αντιμετώπιση
μιας ιστορικής εποπτείας, κάτι που σημαίνει ότι οι
Αβορίγινες των τροπικών δασών δεν συμμετείχαν στη
διαδικασία του 1988 για την παγκόσμια κληρονομιά.
Παρά τις λυσσαλέες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
και χωρίς την εμπλοκή των Αβορίγινων που δεν
ρωτήθηκαν, η Αυστραλιανή κυβέρνηση υπό τον
Μπομπ Χοκ, κατάφερε να εντάξει την περιοχή στη
λίστα της Unesco. «Το 1988 δεν υπήρξε διαβούλευση
με Αβορίγινες και αναγνώριση των αξιών του ...
παλαιότερου τροπικού δάσους στον κόσμο», δήλωσε
η Grant. «Όπου κι αν πάτε υπάρχουν κοινότητες μέσα
στο τροπικό τροπικό δάσος».
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Παναρκαδικός Σύλλογος

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, ο Παναρκαδικός Σύλλογος Νότιας Αυστραλίας “Ο Κολοκοτρώνης”
γιόρτασε την επέτειο των 58 χρόνων από την ίδρυσή του το 1963 και ταυτόχρονα τίμησε τα 200
χρόνια από την Αλωση της Τριπολιτσάς που έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 1821.Στη φωτογραφία ο
Πρόεδρος Χρήστος Γεωργακόπουλος (πίσω) και το Διιοικητικό Συμβούλιο

“Greek Tribune”, November 2021

Πολύ όμορφο χρώμα στην εκδήλωση του Παναρκαδικού Συλλόγου Νότιας Αυστραλίας “Ο
Κολοκοτρώνης” , στο ιδιόκτητο οίκημά του στο Torrensville, έδωσε με την εμφάνισή της η Ακαδημία
Χορού της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας.

Ο Βουλευτής των Εργατικών Τομ Κουτσαντώνης, ο Γεν.
Πρόξενος Γεώργιος Ψιάχας και ο π. Ιωάννης Χωραΐτης

ΕΣΕΊΣ ΤΊ
ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΠΡΏΤΑ;

Ακόμη μια συντροφιά του Νίκου Κόλλια και Νίκου
Διονυσόπουλου στην εκδήλωση των Αρκάδων.

Πριν μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε,
υπάρχει κάτι που όλοι πρέπει να κάνουμε πρώτα.

ΚΛΕΊΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΌΎ ΓΊΑ ΤΌΝ
ΕΜΒΌΛΊΑΣΜΌ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

COVID-19

Ο Βασίλης Τερζής, στο κέντρο, με τη συντροφιά του στην
εκδήλωση του Παναρκαδικού Συλλόγου.

ΠΡΏΤΑ

ΑΠΌ
ΌΛΑ

ΚΛΕΙΣ ΤΕ Υ :
ΡΑΝ ΤΕΒΟ

Επισκεφθείτε το australia.gov.au ή καλέστε στο 1800 020 080.
Για υπηρεσίες διερμηνείας καλέστε στο 131 450.

Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Canberra

ΠΑΝΩ ΚΑΙ
ΔΕΞΙΑ: Η συντροφιά του Δημήτρη
Μιχαλόπουλου,
παρευρέθηκε στην
ωραία εκδήλωση
του Παναρκαδικού
Συλλόγου σττις 3
Οκτωβριου προς
τιμήν της Αλωσης
της Τριπολιτσάς το
1821

"Παροικιακό Βήμα", November 2021

Διχασμένοι οι Λίμπεραλ
6 μήνες πριν τις εκλογές

To Φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο
Κυβερνών κόμμα της
Νότιας Αυστραλίας δέχθηκε ένα μεγάλο πλήγμα,
λιγότερο από έξι μήνες
πριν τις εκλογές του
Μαρτίου, με τον βουλευτή
των Αντελαϊντ Χιλλς Νταν
Κρέγκαν να παραιτείται
α π ό το Φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο
Κόμμα και να ανακοινώνει
την πρόθεσή του να
θέσει υποψηφιότητα ως
ανεξάρτητος.
Ο βουλευτής, ο
οποίος είναι βουλετής
πρώτης θητείας, είχε
π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ε κδ η λώσει την επιθυμία του
ν α α π οχω ρ ή σ ε ι α π ό
την πολιτική, αλλά την
περασμένη βδομάδα
αποκάλυψε ότι αντίθετα
θα μεταφέρει τη βουλευτική του έδρα Κάβελ
- που περιλαμβάνει τις
περιοχές Mount Barker,
Hahndorf, Oakbank και
Woodside - στα έδρανα
της αντιπολίτευσης.
Σε δήλωσή του, είπε
ότι στόχος του είναι να
διατηρήσει την ισορροπία
δυνάμεων μετά τις εκλογές
και να διαπραγματευτεί
για σημαντικές βελτιώσεις
στην εκλογική του
περιφέρεια.
Ο βουλευτής, ζητάει
να γίνει νέο νοσοκομείο,
σταθμός ασθενοφόρων
και περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και
τις δημόσιες συγκοινωνίες
για τα Αντελαϊντ Χιλλς.
Η απομάκρυνση του
κ. Cregan έχει διογκώσει
ακόμη περισσότερο την
ομάδα των βουλευτών
που πήραν διαζύγιο από
τους Φιλελεύθερους,
συμπεριλαμβανομένων
των Fraser Ellis και Sam
Duluk.
Η απόφαση του κ.
Κρέγκαν χαλάρωσε ακόμη
περισσότερο την εξουσία
των Φιλελευθέρων, με το
κόμμα να είναι πλέον για
το υπόλοιπο της θητείας
της, κυβέρνηση μειοψηφίας και να κατέχει
μόνο 22 έδρες από την
Κά τω Β ο υ λ ή τω ν 4 7
εδρών. Παραμένει ένα
διάστημα έξι περίπου
μηνών μέχρι τις επόμενες
εκλογές αλλά όλα τα
ενδεχόμενα είναι ανοικτά
εφόσον η κυβέρνηση
παύει πλέον να έχει την
εξουσία να εγκρίνει νομοσχέδια και προϋπολογισμούς.
Σε δήλωσή του, ο
Πρέμιερ Στήβεν Μάρσαλ
είπε ότι η απόφαση του
κ. Κρέγκαν ήταν “δικό του
θέμα”.

«Ανυπομονώ να
προεπιλέξει το κόμμα
μας έναν υποψήφιο των
Φιλελευθέρων και να
συνεργαστεί μαζί του για
να προσφέρει ό,τι έχει
σημασία για τους κατοίκους του Κάβελ», είπε ο κ.
Μάρσαλ.
Ο γερουσιαστής των
Ομοσπονδιακών Φιλελευθέρων Σάιμον Μπέρμιγχαμ ήταν πιο καυστικός, κατηγορώντας τον
κ. Κρέγκαν ότι επανειλημμένα «άλλαζε θέση».
“Ο Νταν φαίνεται ότι
ά λ λα ξ ε γ ν ώ μ η α ρ κ ε τές φορές τους τελευταίους μήνες, από το να
μην συμμετάσχει στις
επόμενες εκλογές και
να θέλει να κάνει άλλα
πράγματα στη ζωή του
μέχρι να αλλάξει ξανά
τη θέση του”, δήλωσε ο
γερουσιαστής Μπέρμιγχαμ στο ABC.
«Θεωρώ ότι αυτή είναι
μια πολύ απογοητευτική
απόφαση για πολλούς
από τους ψηφοφόρους
στην περιφέρεια Κάβελ
που μόλις στις τελευταίες
εκλογές της πολιτείας
απέρριψαν υποψήφιους
ανεξάρτητης τοποθέτησης.
«Σίγουρα στις επόμενες πολιτειακές εκλογές,
θα μεριμνήσουμε ώστε
να έχουμε έναν εξαιρετικό
τοπικό υποψήφιο υψηλού
επιπέδου».
Ο κ. Cregan είπε ότι
μεταξύ των παραπόνων
του ήταν η έλλειψη “κρατ ι κο ύ σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ σ ε
σχέση με την μαζική αύξηση του πληθυσμού” στα
βουνά της Αδελαΐδας.
“Ένας ανώτερος σύμβουλος της κυβέρνησης
μου είπε, είσαι σε ασφαλή
έδρα, δεν θα πάρεις αυτά
που ζητάς τώρα για την
περιφέρεια”, είπε.
«Επίσης, μερικές
φορές ήταν δύσκολο να
πω την πραγματική μου
άποψή λόγω των περιορισμών του Κόμματος
των Φιλελευθέρων»,
πρόσθεσε.
Το Κόμμα των Φιλελευθέρων ΝΑ έχει διασπασθεί από εντάσεις μεταξύ
μετριοπαθών παρατάξεων
και συντηρητικών τους
τελευταίους μήνες.
“Οι συντηρητικοί και οι
μετριοπαθείς πολεμούν
μεταξύ τους για τον έλεγχο
του κόμματος”, δήλωσε
ο πρώην βουλευτής και
συνάδελφος αποστάτης
Μάρτιν Χάμιλτον-Σμιθ
στο ABC πριν από λιγες
μέρες.

Πολιτική
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ΚΑΛΑ ΝΕΑ.
Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΜΕΙΏΝΕΙ
ΤΙΣ ΕΚΠΌΜΠΕΣ
ΑΕΡΙΏΝ ΣΤΌ 20%
από το 2005.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΣΤΌΝ
ΙΣΤΌΤΌΠΌ POSITIVEENERGY.GOV.AU
Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Καμπέρρα. Authorised by the Australian Government, Canberra.

Το Promenade - Ο Περίπατος

Πρώτης τάξεως τάφοι στην καρδιά της Αδελαΐδας

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

Εφυγε ο Γιώργος Λεβάντος
Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο συμπάροικος Γιώργος
Λ ε β ά ν το ς , τ έ ω ς κά το ι κο ς
Αδελαΐδας, Νότιας Αυστραλίας.
Ο Γιώργος γεννήθηκε στις
10 Μαϊου 1947 και "έφυγε" στις
21 Σεπτεμβρίου 2021. Ηταν
74 ετών. Απεβίωσε ήσυχα στο
Νοσοκομείου Κουήν Ελίζαμπεθ
της Αδελαϊδας.
Ηταν ο αγαπημένος γιος του
Τραΐανού και της Ευαγγελίας.
Ο Γιώργος θα ζει για πάντα
στη μνήμη των συγγενών και
φίλων του στην Αυστραλία και
στο εξωτερικό.
Η κηδεία του έγινε στον ιερό
Κοινοτικό ναό της Κοίμησης της
Θεοτόκου Κρόυντον υπό του
Αρχιμανδρίτου Μάρκου και ο

ενταφιασμός στο κοιμητήριο
Enfield.
Ελαφρύ το χώμα που τον
σκέπασε.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Καλό ταξίδι Γρηγόρη Αμανατίδη

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο γνωστός συμπάροικος
Γρηγόρης Αμανατιδης τέως
κάτοικος Αδελαίδας Νότιας
Αυστραλίας.
Ο Γρηγόρης γεννήθηκε στην
Πλατανιά Κοζάνης, Ελλάδα
στις 16 Σεπτεμβρίου 1951.
Απεβίωσε στις 6 Σεπτεμβρίου
2021 στην Αδελαιδα σε ηλικία
69 ετών.
Ο Γρηγόρης ήταν ο αγαπημένος γιος των αειμνήστων
Φώτιου και Βασιλικής και
λατρευτός αδελφός του Λάμπρου, της Αννας και του Βασίλη.
Επίσης ήταν αγαπητός
από τις νύφες και το γαμπρό
του, τα ανήψια και τους φίλους
του που θα τον θυμούνται για
πάντα.

Η κηδεία του έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Ο ενταφιασμός έγινε στο Centennial
Park.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Κηδεύτηκε η Κρυστάλα Φερμάνης

Εφυγε πριν λίγες ημέρες
γ ι α το μ α κ ρ ι ν ό τα ξ ί δ ι η
συμπάροικος Κρυστάλα
Φερμάνη.
Η αείμνηστη Κρυστάλα
γεννήθηκε στο Καστελλόριζο
Ελλάδα, στις 2 Μαρτίου 1931
και απεβίωσε στην Αδελαΐδα
Νότιας Αυστραλίας στις 27
Σεπτεμβρίου 2021 σε ηλικία 90
ετών.
Η Κρυστάλα ήταν η αγαπημένη σύζυγος του αειμνήστου
Κυριάκου. Μητέρα και πεθερά
της Renee και του Zen.
Ηταν επίσης η αγαπημένη
αδελφή και κουνιάδα των αειμνήστων Χρυσάνθης και Αντώνη, Ευάγγελου και Ερασμίας,
Ευδοκίας και Σάββα και του
αείμνηστου Ευστράτιου και
Φωτεινής.
Η κηδεία της έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη στον

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Καλό ταξίδι Βασίλη Νίνο

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο συμπάροικος Βασίλης
Νίνος, τέως κάτοικος Αδελαΐδας.
Ο Βασίλης γεννήθηκε
στην Γραίκα Ηλείας στις 27
Νοεμβρίου 1937 και "έφυγε"
στις 10 Οκτωβρίου 2021.
Ηταν 83 ετών.
Ηταν ο αγαπημένος
σύζυγος της Βασιλικής και
λα τ ρ ε υ τ ό ς πα τ έ ρ α ς το υ
Γιάννη και του Θανάση. Αγαπημένος πεθερός της Πένυ
και της Καρίνα. Εγκαταλείπει
επίσης τα εγγόνια Βασίλη,
Tamae, Athan και Luscha.
Ο Βασίλης υπήρξε
πιστός και ακούραστος
εθελοντής της Κοίμησης της
Θεοτόκου για πολλές δεκαετίες.
Η κηδεία του έγινε στον

ιερό Κοινοτικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου Κρόυντον συλλειτουργούντων
όλων των ιερέων της Κοινότητας. Στεφάνι κατέθεσε η Ελληνική Κοινότητα. Ο ενταφιασμος έγινε στο Dudley Park.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ
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AΔΕΛΑΙΔΑ

Υστατο χαίρε στην Αννα Γεωργίτση

"Εφυγε" πρόσφατα η
γνωστή σε όλους Αννα
Γεωργίτση, το γένος Μαυρίδη, τέως κάτοικος της
Αδελαΐδας.
Η αείμνηστη Αννα
γεννήθηκε στην Λάκκωμα
Χαλκιδικης, Ελλάδα, στις 30
Μαΐου 1937 και απεβίωσε
στην Αδελαΐδα στις 14
Οκτωβρίου 2021 σε ηλικία 84
ετών.
Ηταν η αγαπημένη
σ ύ ζ υ γ ο ς το υ α ε ί μ ν η σ το υ
Ζαφείριου και αγαπημένη
μητέρα και πεθερά του Αναστάσιου και της Μαρίας και
της Ζαχαρούλας και Νίκου
Τσουλάκη. Επίσης ήταν η
λατρευτή γιαγιά των Xavier,
Jonathan και Anna.
Η Αννα θα ζει για πάντα
στη μνήμη των συγγενών και
φίλων της στην Αυστραλία και

στο εξωτερικό.
Η κηδεία της έγινε υπό
του π. Βασίλη Αποστόλου
στον Κοινοτικό Ναό του
Αγ. Νικολάου Θέμπαρτον.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε η Παναγιώτα Τράτα Τελευταίος ασπασμός στον Κώστα Τσίτσο

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή η γνωστή συμπάροικος
Παναγιώτα Τράτα, τέως
κάτοικος Αδελαΐδας.
Η Παναγιώτα γεννήθηκε
στα Λουτρά Λέσβου στις
7 Μαρτίου 1936. Εφυγε
α π ό τ η ζω ή σ τ ι ς 1 8
Οκτωβρίου 2021 σε ηλικία 85
ετών.
Ηταν η αγαπημένη
σύζυγος του αείμνηστου
Δημήτριου και λατρευτή μητέρα και πεθερά του αείμνηστου
Πωλ και του Γιάννη και της
Μαρίας. Επίσης αφοσιωμένη
γιαγιά των Pamela, James,
Olivia, Dimitrios, Antoni και
Panae.
Η Παναγιώτα υπήρξε
εθελόντρια της Κοίμησης
της Θεοτόκου και θα λείψει
των συγγενών και φίλων

της σττην Αυστραλία και
στην Ελλάδα.
Η κηδεία της έγινε στον
ιερό Κοινοτικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου Κρόυντον υπό του Αρχιμανδρίτου
Μάρκου.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο συμπάροικος Κώστας
Τσίτσος τέως κάτοικος Αδελαΐδας, Νότιας Αυστραλίας.
Ο Κώστας γεννήθηκε στη
Δόξα Αρκαδίας, Ελλάδα, στις
30 Απριλίου 1940.
Απεβίωσε την 1η Οκτωβρίου 2021 στην Αδελαΐδα σε
ηλικία 81 ετων.
Ο Κώστας ήταν ο αγαπημένος σύζυγος της αείμνηστης
Αναστασίας και λατρευτός
πατέρας της Γιάννας και της
Μπέτυς. Αγαπημένος πεθερός
του Κώστα.
Εγκαταλείπει τα αγαπημένα
του εγγόνια Κωστή και Αννα,
Κρίστιαν και Λιάνη.
Η κηδεία του έγινε στον
ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα
στο Unley και ο ενταφιασμός
στο κοιμητήριο Centennial.

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

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Στερνό αντίο Ελένη Αναστασίνη Εφυγε ο Χρήστος Δρακόπουλος

Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Ο ενταφιασμός έγινε στο κοιμητήριο West
Terrace.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Εις μνήμην Παναγιώτη Ζαμπέρη

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο συμπάροικος Παναγιώτης
Ζ α μ π έ ρ η ς τ έ ω ς κά το ι κο ς
Αδελαίδας Νότιας Αυστραλίας.
Ο Παναγιώτης γεννήθηκε
στην Αλεξάνδρεια της Αυγύπτου
στις 17 Αυγούστου 1943.
Απεβίωσε στις 17 Σεπτεμβρίου
2021 στην Αδελαιδα σε ηλικία
78 ετών.
Ο Π α ν α γ ι ώτ η ς ή τα ν ο
αγαπημένος πατέρας του
Γιάννη και πεθερός της Dallas.
Επίσης ήταν ο λατρευτός
παππούς του Ζακ και θετός
παππούς του Trent.
Η κηδεία του έγινε υπό του
π. Βασίλη Αποστόλου στον
Κοινοτικό Ναό του Αγ. Νικολάου

Αυτοί Που Φεύγουν...

Θέμπαρτον. Ο ενταφιασμός
έγινε στο Centennial Park.

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

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

Εφυγε πριν λίγες ημέρες
για το μακρινό ταξίδι η συμπάροικος Ελένη Αναστασίνη.
Η αείμνηστη Ελένη
γεννήθηκε στο χωριό Μιντιλόγλι Αχαΐας, στην Ελλάδα
στις 17 Οκτωβρίου 1940 και
απεβίωσε στην Αδελαΐδα
Νότιας Αυστραλίας στις 26
Σεπτεμβρίου 2021 σε ηλικία
80 ετών.
Η Ελένη ήταν η αγαπημένη σύζυγος του Παναγιώτη,
λατρευτή μητέρα και πεθερά
της Ρένας, του Γιώργου και
της Βίκης. Επίσης αγαπημένη
γιαγιά των Κατερίνα, Τζόναθον και Σαρίνα, Ελένη, Ελένη,
Παναγιώτη και Georgie.
Θα ζει για πάντα στη
μνήμη των συγγενών και
φίλων της στην Αυστραλία και

στο εξωτερικό.
Η κηδεία έγινε, υπό του π.
Βασίλη Αποστόλου από τον
ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
Θέμπαρτον και η ταφή έγινε
στο Centennial Park.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε πριν λίγες ημέρες
για το μακρινό ταξίδι ο συμπάροικος Χρήστος Δρακόπουλος.
Ο Χρήστος έφυγε σε ηλικία
90 ετών.
Ο Χρήστος Δρακόπουλος
ήταν ο αγαπημένος σύζυγος
της Elizabeth για 64 ευλογημένα χρόνια και λατρευτός
πατέρας του Γιώργου και της
Elise.
Επίσης αγαπημένος και
σεβαστός πεθερός του Charles
και της Melita.
Εγκαταλείπει τα αγαπημένα
του εγγόνια, Lily, Georgia και
Edie.
Ηταν επίσης αγαπημένος
αδελφός των Andy και του
εκλιπόντος Κώστα.
Η κηδεία έγινε υπό του
π. Ιωάννη Κονιδάρη στον

Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που τον σκέπασε.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Υστατο χαίρε στην Αγγελική Φύλλη Τελευταίο αντίο στο Σάββα Λαγκάνη

" Ε φ υ γ ε " π ρ ό σ φ α τα η
γνωστή σε όλους Αγγελική
Φύλλη, το γένος Λάμπογλου
τέως κάτοικος της
Αδελαΐδας.
Ο αείμνηστη Αγγελική
γεννήθηκε στην Χαλκιδική,
Ελλάδα, στις 24 Ιανουαρίου
1948. Απεβίωσε στην
Αδελαΐδα στις 30 Σεπτεμβρίου
2021 σε ηλικία 73 ετών.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγ ο ς το υ Σ ωτ ή ρ η Φ ύ λ λ η
για 53 υπέροχα χρόνια και
αγαπημένη μητέρα και πεθερά
του Jim και της Meli.
Επίσης ήταν η λατρευτή
γιαγιά της Αγγελικής και του
Σωτήρη.
Η Αγγελική θα ζει για
πάντα στη μνήμη των συγγενών και φίλων της στην
Αυστραλία και στο εξωτερικό.
Η κηδεία έγινε υπό του
π. Ιωάννη Κονιδάρη στον

Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και ακολούθως ο ενταφιασμός στο
Centennial Park.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που την σκέπασε.

Απεβίωσε πρόσφατα
σε ηλικία 83 ετών ο Σάββας
Λαγκάνης.
Ο Σάββας γεννήθηκε
στον Μονόλιθο Ρόδου, στην
Ελλάδα, στις 16 Νοεμβρίου
1937. Απεβίωσε στις 2 Οκτωβρίου 2021 στην Αδελαΐδα.
Ο Σάββας ήταν αφοσιωμένος σύζυγος της Φλώρας,
ήταν επίσης ο αγαπημένος
πατέρας της Σταυρωσιάς και
της Βαρβάρας και λατρευτός παππούς του Ρος (Τριαντάφυλλου) και του Σάββα.
Ο Σάββας διετέλεσε δραστήριο μέλος και σε διοικητικές
θέσεις της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α. καθώς
επίσης και της Παρροδιακής
Ενωσης "Ο Κολοσσός".
Στ α δ ύ σ κ ο λ α χ ρ ό ν ι α
της Ελληνικής παροικίας,
πρωτοστάτησε στην ίδρυση
της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας

Αμερικής και Αυστραλίας.
Η κηδεία του έγινε υπό
του π. Ιωάννη Κονιδάρη
στον Καθεδρικό Ναό των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Ο
ενταφιασμός έγινε στο West
Terrace. Στεφάνια κατέθεσαν
στη σορό η Ελληνική Κοινότητα και η Παρροδιακή Ενωση.

"Παροικιακό Βήμα" Νοέμβριος 2021

Ειδήσεις - Ρεπορτάζ
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ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΡΩΣΙΑ
Ευθύνεται η ΕΕ για τις ψηλές τιμές του αερίου Προειδοποίησε το λαό του για
Η Ευρώπη, η οποία καλύπτει
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ ακόμη φορά ότι έκαναν λάθη. Συνομιτη “νέα παγκόσμια κρίση”
Πούτιν, αναφερόμενος σήμερα στην λούσαμε ακόμη με την προηγούμενη περίπου το ένα τρίτο των αναγκών της
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
στην ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη,
με τις αυξήσεις ρεκόρ στις τιμές του
φυσικού αερίου, είπε ότι για αυτή
ευθύνεται η λαθεμένη πολιτική της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία
αρνήθηκε τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια για την προμήθεια φυσικού
αερίου με τη Ρωσία και στράφηκε στο
χρηματιστηριακό εμπόριο φυσικού
αερίου (spot αγορές).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέπραξε
λάθος όταν θέλησε να απαλλαγεί από
τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια και
στράφηκε στο χρηματιστηριακό εμπόριο φυσικού αερίου, είπε ο Πούτιν.
«Η πρακτική των Ευρωπαίων
εταίρων μας επιβεβαίωσε για μια

σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και όλη της η πολιτική αποσκοπούσε
στο να απαλλαγεί από τα λεγόμενα
μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Ήταν
στραμμένη στη μετάβαση στο χρηματιστηριακό εμπόριο φυσικού
αερίου», «και αποδείχθηκε, σήμερα
είναι απολύτως προφανές, ότι η πολιτική αυτή είναι λαθεμένη», δήλωσε ο
Ρώσος πρόεδρος
«Ως αποτέλεσμα, η τιμή του φυσικού αερίου έχει πλέον σπάσει όλα τα
ιστορικά ρεκόρ: σήμερα πλησιάζει
τα 2.000 δολάρια ανά χίλια κυβικά
μέτρα, δηλαδή είναι πάνω από δέκα
φορές υψηλότερη από τη μέση τιμή
του περασμένου έτους», πρόσθεσε ο
Ρώσος πρόεδρος.

σε φυσικό αέριο, με προμήθειες από
τη Μόσχα, δηλώνει εδώ και χρόνια
ότι θέλει να διαφοροποιήσει τις πηγές
εφοδιασμού της, χωρίς να έχει κανένα
αποτέλεσμα.
Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης
ότι η Ρωσία, με βάση τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους, μπορεί
και πάλι να προμηθεύσει την Ευρώπη με υδρογονάνθρακες συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού αερίου, με
ποσότητες ρεκόρ.
Παράλληλα επισήμανε ότι η Ρωσία
ήταν και είναι αξιόπιστος προμηθευτής
φυσικού αερίου για την Ασία και την
Ευρώπη, καθώς τηρεί πλήρως όλες
της τις υποχρεώσεις που ορίζονται
από τέτοιου είδους συμβόλαια.

Τραβάει επικίνδυνα το σχοινί η
Τουρκία στο Αιγαίο

Τραβάει επικίνδυνα το
σ χο ι ν ί σ τα ά κ ρ α η Το υ ρ κ ί α
καθώς δεν αρκείται μόνο να
αξιώνει αποστρατιωτικοποίηση
των ελληνικών νησιών και να
αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία
στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου,
αλλά προχωράει ένα βήμα παραπέρα εξαπολύοντας ανοιχτές
απειλές πολέμου δια στόματος
συμβούλου του Τούρκου προέδρου
Ερντογάν.
Ο Μεσούτ Χακί Τζασίν, σύμβουλος για θέματα ασφάλειας και
εξωτερικής πολιτικής του Τούρκου
προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, θέτει
ακόμα ένα ζήτημα για το Αιγαίο
χαρακτηρίζοντας «αιτία πολέμου»
τον εξοπλισμό των ελληνικών
νησιών του Αιγαίου, τη στιγμή
ωστόσο που η Άγκυρα διατηρεί
στα παράλια της μικρασίας τον
μεγαλύτερο αποβατικό στόλο.
Μιλώντας στο CNN Turk, ο
Τζασίν σχολίασε: «Αγοράζουν όπλα
από το Ισραήλ, την Αμερική, την
Γαλλία, την Γερμανία. Αγοράζουν
τορπίλες βαρέως τύπου, αλλά
ιδιαίτερα αυτά που παίρνουν από
το Ισραήλ είναι πολύ επικίνδυνα».
Στο μεταξύ, η Άγκυρα σχεδιάζει ενίσχυση στρατιωτικής
παρουσίας στην Τένεδο. Σε άρθρο
με τίτλο «Δεν καταλαγιάζουν οι
άνεμοι της έντασης στο Αιγαίο η
δημοσιογράφος Melike Capan
ισχυρίζεται πως «ο αγώνας για την
εξουσία μεταξύ των δύο γειτόνων
στο Αιγαίο Πέλαγος γίνεται όλο και
πιο έντονος κάθε μέρα που περνά.
Ενώ η πιθανότητα κήρυξης των
12 μιλίων της Ελλάδας κάνουν
την Τουρκία νευρική, το να βλέπει
την τουρκική σημαία στα νότια,

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.

Αντιδρούν στη
μονάδα αφαλάτωσης

Η υδατοπρομήθεια Ν.Α.
SA Water επέλεξε επίσημα το
Billy Lights Point ως τοποθεσία
για το μελλοντικό εργοστάσιο
αφαλάτωσης της χερσονήσου
Eyre.
Το εργοστάσιο στον κόλπο
Boston θα χρησιμοποιηθεί
για να παρέχει μια αξιόπιστη
πηγή πόσιμου νερού για να
συμπληρώσει την υπάρχουσα
παροχή από τα υπόγεια νερά και
τον ποταμό Μάρεϊ.
Η πρόταση έχει προκαλέσει
διαμαρτυρίες από ορισμένους
ντόπιους και τον κλάδο της
αλιείας καθώς το εργοστάσιο θα
διαχέει αλμυρό νερό στους γύρω
κόλπους που είναι ρηχοί και
προστατευμένοι.
Πολλά ιχθυιτροφεία υπάρχουν
σε αυτούς τους κόλπους και

Τουρκικά αποβατικά στη βάση των πεζοναυτών στην Φώκαια (απέναντι στη
Λέσβο) όπως τα κατεβάσαμε από τα Google maps
ε ξο ρ γ ί ζ ε ι τ η ν Ε λ λά δ α . Λ ό γ ω
παραβιάσεων, προειδοποιήσεων
κα ι τσ α κω μ ώ ν , τα ν ε ρ ά σ το
Αιγαίο δεν ησυχάζουν», γράφει η
τουρκάλα δημοσιογράφος.

παράγει έργο έκανε πρόταση
για τον καθορισμό ημερομηνίας
πρόωρων «βουλευτικών» αλλά
«δεν είδαμε την απαραίτητη κατανόηση και στήριξη» είπε.

Την παραίτηση της τρικομματικής «ψεδοκυβέρνησης» των
κατεχομένων υπέβαλλε προχθές
ο λεγόμενος «πρωθυπουργός»
Ερσάν Σανέρ στον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν
Τατάρ.
Όπως μεταδίδεται από τα
κατεχόμενα, σε γραπτή δήλωσή
του ο κ. Σανέρ επικαλείται για την
παραίτηση, το πρόβλημα απαρτίας
στη «βουλή», οι εξελίξεις εντός των
δύο εκ των τριών συνεργαζόμενων
κομμάτων και κάποια προβλήματα
που προέκυψαν εντός της ψευδοκυβέρνησης.
Στην γραπτή του δήλωση ο κ.
Σανέρ αναφλέρει ότι η έλλειψη
απαρτίας στη «βουλή» εμποδίζει
την «κυβέρνηση» από του να

Στο μεταξύ, το κατοχικό καθεστώς άρχισε χθες τις εργασίες
ανοίγματος του τμήματος της
Αμμοχώστου που αποχαρακτήριστηκε απο το “Υπουργικό Συμβούλιο” του κατοχικού καθεστώτος.
Οπως μετέωσε χθες το ΡΙΚ οι
κατοχικές αρχές έχουν σηκώσει τα
συρματοπλέγματα και διεξάγουν
αυτή την ώρα εργασίες καθαρισμού
του δρόμου.
Το κατοχικό καθεστώς είχε
ανακοινώσει το καλοκαίρι ότι θα
μπορούν να επιστρέψουν στις
περιουσίες τους, οι Ελληνοκυπριοι
νόμιμοι κάτοικοι, εφόσον αποταθούν στην λεγόμενη επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας των κατεχομένων.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΤΗΘΗΚΕ
Η ΨΕΥΔΟΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΜΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

πιστεύουν ότι θα επηρεαστούν,
αλλά η SA Water λέει ότι οι πείρα
δείχνει πως το συμπυκνωμένο
θ α λα σ σ ι ν ό ν ε ρ ό μ πο ρ ε ί ν α
διασκορπιστεί επαρκώς και θα
υπάρχει συνεχής παρακολούθηση
και έρευνα.
Η γενική διευθύντρια της SA
Water, Αμάντα Λιούρι, δήλωσε
ότι αφού εξέτασε 20 τοπικές
τοποθεσίες, το Billy Lights ήταν η
σωστή τοποθεσία.
“Είμαστε βέβαιοι ότι θα
λειτουργήσουμε με ασφάλεια
μια μονάδα αφαλάτωσης χωρίς
καμία επίπτωση στο θαλάσσιο
περιβάλλον”, δήλωσε η κα Lewry.
Όταν ρωτήθηκε αν κάποιοι
ενδιαφερόμενοι ήταν υπέρ του
Billy Lights Point ως η κατάλληλη
τοπο θ ε σ ί α , η κ . L e w r y δ ε ν
απάντησε στην ερώτηση, αλλά
είπε ότι οι ντόπιοι ήταν υπέρ της
SA Water να προχωρήσει στην
κατασκευή ενός εργοστασίου για

την παροχή αρκετού νερού.
Η κ. Lewry πρόσθεσε ότι η
SA Water θα συνεργαστεί με το
Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης
της Νότιας Αυστραλίας για να
πραγματοποιήσει ένα ερευνητικό
πρόγραμμα 30.000 δολαρίων για
την εξέταση για τυχόν επιπτώσεις
μέσα στους κόλπους.
Ο διευθύνων σύμβουλος
της Eyre Peninsula Seafoods,
Μαρκ Άντριους δήλωσε ότι ήταν
σοκαρισμένος από την είδηση.
Λέει ότι η βιομηχανία του θα
επηρεαστεί περισσότερο καθώς
το υπερβολικό αλατόνερο από το
εργοστάσιο που θα πέφτει στους
κόλπους όπου βρίσκονται τα
ιχθυοτροφεία του θα μπορούσε να
εξοντώσει μύδια που εκτρέφει.
“Δεν υπάρχουν ελαφρυντικές
πρακτικές, δεν μπορώ να αλλάξω
τις πρακτικές μου στον κόλπο στηριζόμαστε στη μητέρα φύση”,
δήλωσε ο Andrews.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας
Εντι Ράμα απηύθυνε έκτακτο διάγγελμα στον αλβανικό λαό, προετοιμάζοντάς τον για τη νέα παγκόσμια
κρίση που έρχεται, η οποία «μπορεί
να έχει επιπτώσεις σοκ στην καθημερινή ζωή των οικογενειών, των
επιχειρήσεων, της κοινωνίας».
Με σοβαρότητα που δεν συνηθίζει, ο αλβανός πρωθυπουργός Εντι
Ράμα απευθύνθηκε στον αλβανικό λαό, προειδοποιώντας ότι η
παγκόσμια ενεργειακή κρίση θα χτυπήσει όλες τις χώρες του κόσμου,
δίχως να εξαιρείται η Αλβανία.

«Ούτε σεισμός, ούτε ιός…»

«Δεν είναι ούτε σεισμός, ούτε ιός,
ούτε πλημμύρα και δόξα τω Θεώ δεν
απειλεί τις ζωές των ανθρώπων. Αλλά
από οικονομική και κοινωνική άποψη
υπάρχει μια αρνητική ενέργεια που
μπορεί να έχει επιπτώσεις σοκ στην
καθημερινή ζωή των οικογενειών,
των επιχειρήσεων, της κοινωνίας»,
δήλωσε ο αλβανός πρωθυπουργός,
προειδοποιώντας για την αύξηση των
τιμών του πετρελαίου, του φυσικού
αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος
και στη συνέχεια τις αλυσιδωτές
επιπτώσεις στην οικονομία, στις τιμές
αγαθών και άλλων υπηρεσιών.
«Το κύμα σοκ μιας άλλης φυσικής
καταστροφής, αυτήν τη φορά σε
συνδυασμό με γεωπολιτικούς παράγοντες και εμπορικούς ελιγμούς,
έρχεται προς την Αλβανία. Πρόκειται
για τη σοβαρή ενεργειακή κρίση, η
οποία μόλις άρχισε να δίνει τα ανησυχητικά σημάδια της στις μεγάλες
παγκόσμιες αγορές, ξεκινώντας από
την Κίνα και τη Νότια Κορέα, την
Αμερική, τη Μεγάλη Βρετανία και τον
χώρο της Ενωσης. Ευρωπαϊκές και
γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία και η
Ελλάδα» επισήμανε ο Ράμα.
«Το φαινόμενο της ιλιγγιώδους
αύξησης των τιμών του φυσικού
αερίου και του άνθρακα σε όλες
τις διεθνείς αγορές, καθώς και η
ισχυρή ανοδική τάση των τιμών
του πετρελαίου, σε συνδυασμό με
μια γενική αύξηση των τιμών των
καθημερινών καταναλωτικών αγαθών,
βρίσκονται σήμερα ενώπιον όλων
των χωρών, όπως οι σιλουέτες ενός
εχθρικού στρατού στον ορίζοντα του
δύσκολου χειμώνα που αντιμετωπίζει
ο κόσμος», ήταν τα λόγια του
αλβανού πρωθυπουργού.

Τέσσερις λόγοι

Ο Εντι Ράμα ανέλυσε στη συνέχεια την κρίση που έχει απασχολήσει

ολόκληρο τον κόσμο, αναφερόμενος
σε τέσσερις βασικούς λόγους.
Είπε, πρώτον, ότι αυξάνεται η
ζήτηση ενέργειας ως αποτέλεσμα
της οικονομικής ανάκαμψης μετά την
πανδημία.
Δεύτερον, σημείωσε τις προσπάθειες για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.
Τρίτον, έκανε λόγο για σειρά
ακραίων καιρικών φαινομένων, που
επηρέασαν τόσο τη ζήτηση όσο και
την προσφορά αερίου.
Και, τέταρτον, υπογράμμισε τη
χαμηλή παραγωγή ενέργειας από
αιολικά πάρκα στην Ευρώπη.

Τρία παραδείγματα

Ο α λ β α ν ό ς π ρ ω θ υ πο υ ρ γ ό ς
παρουσίασε στοιχεία για την αύξηση των τιμών σε τρεις χώρες. Στη
Βρετανία, όπου σύμφωνα με τον
Ράμα, η αύξηση της τιμής της ενέργειας θα πλήξει 15 εκατομμύρια
νοικοκυριά.
Στην Ιταλία, όπου οι πολίτες έχουν
ειδοποιηθεί για αύξηση 40% στις
τιμές της ενέργειας και στη Βουλγαρία
όπου οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά
72% από τις αρχές του έτους.
Ωστόσο, αν και ανακοίνωσε ότι
η Αλβανία θα επηρεαστεί από την
κρίση, ο Ράμα δεν εξήγησε ποια
μέτρα θα λάβει η κυβέρνησή του για
να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις
στην οικονομία.
Είπε ότι οι άποροι, οι οικιακοί
καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις θα προστατευτούν, αλλά δεν
έδωσε κανένα στοιχείο για το πώς και
πόσο θα αυξηθεί η τιμή της ενέργειας
στην Αλβανία και πώς θα αποφευχθεί
η επιδείνωση των οικογενειακών
προϋπολογισμών από το αλυσιδωτό
αποτέλεσμα της κρίσης.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1973
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
καλεί ολόκληρο τον Ελληνισμό της Nότιας Αυστραλίας
να τιμήσει με την παρουσία
του τις εκδηλώσεις της Κοινότητας για την 48η Επέτειο
της ηρωικής εξέγερσης του
Πολυτεχνείου ενάντια στην
δικτατορία της χούντας.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΪ 14
NOEMBPIOY – ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, 2021 η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας
Αυστραλίας τελεί μνημόσυνο
για τα ηρωικούς φοιτητές
που όρθωσαν το ανάστημά
τους απέναντι στα ξενοκίνητα
τανκς της δικτατορίας
των συνταγματαρχών και
θυσίασαν τη ζωή τους για
την αποκατάσταση της
δημοκρατίας στην Ελλάδα

βροντοφωνάζοντας το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία Ελευθερία».
Το μνημόσυνο θα τελεστεί
στις 11.00πμ στον Καθεδρικό
Ι. Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών και στη συνέχεια,
έ ξ ω σ το κ ε ν οτά φ ι ο , θ α
κατατεθεί στεφάνι από τον
Πρόεδρο της Κοινότητας
και μέλη του εκπαιδευτικού
προσωπικού, σαν απότιση
ελάχιστου φόρου τιμής, για
τους φοιτητές που άφησαν
την τελευταία πνοή της ζωής
τους στον αγώνα τους για
ψωμί – παιδεία – ελευθερία
και δημοκρατία. Θα γίνουν
επίσης απαγγελίες ποιημάτων της εποχής.
ΔΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΤΟ
«ΠΑΡΩΝ» ΣΑΣ
Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας
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Οι άγνωστες υπόγειες σήραγγες της Ακρόπολης
Η ιστορία της Ακρόπολης είναι
σχετικά γνωστή. Τόσο τα σχολικά
βιβλία, όσο και τα ταξιδιωτικά
εγχειρίδια και οι αρχαιολογικές
πραγματείες αναφέρονται συνήθως
ευρύτατα στον χρόνο και τον τρόπο
κατασκευής του συγκροτήματος των
λαμπρών κτηρίων του Ιερού Βράχου.
Ωστόσο, ελάχιστες έως ανύπαρκτες είναι οι αναφορές στη φύση
του και στα λιγότερο θεατά σημεία
του, που πάντοτε αγνοούνται ή
παρασιωπούνται απ’ όλους
Η άποψη ότι η Ακρόπολη στο
σύνολό της, αλλά και ειδικότερα ο
Παρθενώνας βρίθει από μυστικά είναι
η πιο κοντινή στην πραγματικότητα. Ο
αείμνηστος καθηγητής αρχαιολογίας
Παναγής Καββαδίας υπήρξε ο
πρώτος που εισηγήθηκε τη θεωρία
περί μη συμπαγούς θεμελιώσεως του
Παρθενώνα.Οι γενικές ανασκαφές
που είχαν αρχίσει να συντελούνται
στον χώρο του επιβλητικού μνημείου
κατά τα έτη 1885 – 1890, αλλά και οι
προηγούμενες από το 1844 ενίσχυσαν στο έπακρον την θεωρία αυτή.
Έκτοτε η εικόνα της επιφάνειας της
Ακρόπολης υπέστη αλλεπάλληλες
μεταβολές.
Σήμερα το πλέον σοβαρό και
το μοναδικό ορατό τεκμήριο για τη
γνώμη του Καββαδία βρίσκεται
στον πυθμένα ενός βαράθρου στη
νοτιοδυτική πλευρά της κρηπίδας του
Παρθενώνα. Εκεί υπάρχει μια αρχαία
στενή κλίμακα από μάρμαρο, η φορά
της οποίας οδηγεί σαφώς κάτω από
τον ναό της Αθηνάς.
Ο καθένας μπορεί να φανταστεί σε
τι καταλήγει χωρίς να βλέπει την άλλη
άκρη της, αφού άλλωστε οι υπεύθυνοι
εργολάβοι έχουν προνοήσει να
φράξουν τη συνέχεια του διαδρόμου
με κυβόσχημους όγκους από μπετόν.
Ένα ακόμη βάραθρο που
βρίσκεται πίσω από το Ερεχθείο
(προς νότον, όπου διασώζεται
και το αρχαίο κεκλιμένο επίπεδο
που χρησίμευε ως είσοδος στην
Ακρόπολη), φέρει στο κατώτερο
σημείο του, μεταξύ του Πελασγικού
και του μεταγενέστερου τείχους, ένα
ακόμη αινιγματικό κάθετο άνοιγμα
κλεισμένο με βαριά οξειδωμένα πια
κάγκελα, όπως οι αεραγωγοί των
υπογείων χώρων.
Ως προς το Ερεχθείο, ο χώρος
στον οποίο εκτίσθη έχει τη δική του
μυστηριώδη ιστορία. Στο σημείο
ε κ ε ί ν ο κα τά τ η ν πα ρ ά δ ο σ η ο
Ποσειδών χτύπησε με την τρίαινά
του το έδαφος και αμέσως ανέβλυσε
νερό. Τον θρύλο αυτό έρχεται να
επιβεβαιώσει στους ιστορικούς πλέον
χρόνους ο Παυσανίας. Στα «Αττικά»
του αναφέρει ότι στην εποχή κατά την
οποία έζησε ο ίδιος, κάθε φορά που
φυσούσαν στην Αθήνα άνεμοι από
νότιες διευθύνσεις, στην Ακρόπολη
και συγκεκριμένα από ένα φρέαρ
κάτω από το Ερεχθείο ακούγονταν
παφλασμοί νερού.
Το περίεργο στην μαρτυρία αυτή
είναι ότι το νερό του πηγαδιού εκείνου
δεν προερχόταν από κάποια πηγή,
αλλά κατ’ευθείαν από τη θάλασσα.
Αν μη τι άλλο, η πληροφορία αυτή
ενδεικνύει την ύπαρξη κάποιας
υπόγειας σήραγγας που οδηγούσε
στα νότια παράλια της Αττικής. Ποια
άλλη εξήγηση άλλωστε θα μπορούσε
να δοθεί για την παρουσία, ακόμα
και σήμερα, μικρών κοχυλιών και
αχιβάδων (!) στις σχισμές των βράχων
και στις μικρές τάφρους κάτω από το
σημείο όπου δεσπόζει το Ερεχθείο;
Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες
το κρυφό αυτό τούνελ άρχεται από
την Μουνιχία (Καστέλλα) και καταλήγει
στον Ιερό Βράχο. Υπάρχει και η
μαρτυρία ότι επί Τουρκοκρατίας,
όταν το Ερεχθείο εχρησιμοποιήτο
ως κατοικία του δισδάρη (Οθωμανού
διοικητή) της Ακροπόλεως, το εν
λό γ ω φ ρ έ α ρ λ ε ι το υ ρ γ ο ύ σ ε ω ς
αποχετευτικός αγωγός. Ας μην
λησμονείται δε, ότι οι δοξασίες
των αρχαίων ήθελαν το Ερεχθείο
να κατοικείται από τον Ερεχθέα,
τον Εριχθόνιο και τον «Οικουρόν
Όφιν» της Αθηνάς. Παράλληλα στο
εσωτερικό του βρίσκονταν ο τάφος
του Κέκροπος και το «διηπετές»
ξόανο της Αθηνάς. Όλα αυτά είναι
μυθεύματα ή μήπως συγκεκαλυμμένη
γνώση;
Έξω από τα Προπύλαια στο δυτικό
μέρος παρατηρούμε μια πέτρινη
σκάλα που οδηγεί σε χαμηλότερο

επίπεδο μπροστά από μια ξύλινη
πόρτα. Μέσα απ’ αυτήν υπάρχει ένας
μακρόστενος θάλαμος του οποίου το
αριστερό τοίχωμα κι ένα μέρος του
δαπέδου έχουν καταρρεύσει.
Είναι προφανές ότι πρόκειται
για τον διάδρομο που οδηγούσε
υπογείως στην αποθήκη του ελαίου
που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι
ιερείς για να διατηρούν άσβεστη τη
φλόγα της Αθηνάς στο Ερεχθείο.
Πιθανότατα όμως να ήταν και η
είσοδος προς ενδότερα διαμερίσματα.
Ομοίως στην ανατολική πλευρά της
εισόδου των Προπυλαίων ο αμφίστηλος και αμφιπρόστηλος ναός
της Απτέρου Νίκης δεν στερείται
μυστηρίου, καθώς είναι άγνωστο
τι έκρυβε στους υπόγειους χώρους
του, από τους οποίους σήμερα μόνο
δύο μισοσφραγισμένα με μάρμαρα
ανοίγματα μπορεί να δει κανείς.
Η περιέργεια οξύνεται περισσότερο από την ύπαρξη μιας χοάνης
με τριγωνικά λαξευμένο στόμιο
επάνω στο βράχο λίγα μέτρα
παρακάτω. Το μικρό αυτό όρυγμα
με διαστάσεις ανθρωποθυρίδας
εντοπίζεται στην ίδια νοητή ευθεία
με τον ναό της Απτέρου Νίκης και
η φορά του κατευθύνεται κάτω απ’
αυτόν. Δεν είναι βέβαια το μοναδικό,
αφού περιμετρικά του Ιερού Βράχου
υπάρχει πλήθος σπηλαιωμάτων
διαφόρων διαστάσεων που το καθένα
κρύβει τα δικά του μυστικά….
Βαδίζοντας γύρω από τις πλαγιές
του Ιερού Βράχου φθάνουμε στη
βόρεια πλευρά του, όπου την
προσοχή μας αποσπά ένα φατνείο
με διαστάσεις περιπτέρου, τόσο
αριστοτεχνικά λαξευμένο, όσο και το
ημικυκλικό, επίσης λαξευμένο στον
βράχο, κάθισμα στο εσωτερικό του.
Προφανώς, στην αρχαία εποχή
χρησίμευε ως φυλάκιο ή ως χώρος
ανάπαυσης των οδοιπόρων. Δεξιά και
αριστερά από το φατνείο υπάρχουν
ακόμη δύο φραγμένα με λαμαρίνες
ανοίγματα.
Πρόκειται για σπήλαια ανεξακρίβωτου βάθους που χρησιμοποιούνται
στις μέρες μας ως αποθήκες υλικών
και εργαλείων για τα εργοτάξια που
δραστηριοποιούνται εκεί.
Παρακάτω, ανεβαίνοντας μια
αρχαία ελικοειδή κλίμακα, φθάνουμε
στο σπήλαιο της Αγλαύρου με το
χαρακτηριστικό θυρεοειδές άνοιγμα.
μέσα στο οποίο – και κατά περίεργο
τρόπο, μόνο εκεί – φωλιάζουν κατά
εκατοντάδες τα περιστέρια..
Η παράδοση λέει ότι η Άγλαυρος
(ή ΄Αγραυλος), κόρη του βασιλιά
Κέκροπα, όταν η πόλη των Αθηνών
επολιορκείτο από τις δυνάμεις του
βασιλέως της Ελευσίνας Ευμόλπου,
αυτοκτόνησε πέφτοντας από τα τείχη
της Ακρόπολης σ’ εκείνο το σημείο,
προκειμένου να επαληθεύσει τον
χρησμό, σύμφωνα με τον οποίο η
αυτοθυσία μιας βασιλοκόρης θα
έσωζε την Αθήνα από την κατάκτηση.
Οι πολίτες για να τιμήσουν την μνήμη
της αφιέρωσαν το σπήλαιο σ΄αυτήν.
Ο χώρος του σπηλαίου βρίσκεται
ακριβώς κάτω από το οίκημα των
Αρρηφόρων, δηλαδή των νεαρών
παρθένων που ελάμβαναν μέρος
στην απονομή τιμών στο μεγαλείο της
Αθηναίας ηρωίδας κατά τη διάρκεια
ειδικών εκδηλώσεων που είχαν πλέον
θεσμοθετηθεί..
Η στενότητα του πλάτους του
σπηλαίου αντιδιαστελλόμενη με
το εντυπωσιακό ύψος, αλλά και το
μεγάλο βάθος του, του προσδίδουν
ένα σχισμοειδές σχήμα, δίδοντας
την εντύπωση ότι πρόκειται για
ένα μεγάλο υπόγειο φαράγγι. Στο
βαθύτερο μέρος του εντοπίζεται η
αρχή μιας σκοτεινής τάφρου.
Το σπήλαιο της Αγλαύρου είναι
ένα από τα πλέον μυστηριώδη σημεία
της Ακρόπολης. Αυτό συμβαίνει
κατά πρώτον μεν επειδή οι γνώμες
για την ταυτότητά του διίστανται,
κατά δεύτερον δε λόγω του μεγάλου
βάθους του και της σηραγγώδους
προεκτάσεώς του πέρα από τους
π ρ όπο δ ε ς τ η ς Α κ ρ όπολ η ς . Σ ε
πολλά εγχειρίδια που έχουν γραφεί
για την ιστορία της Ακρόπολης των
Αθηνών κατά τους 19ο και 20ο
αιώνες, αλλά και σε μερικά σύγχρονα,
το συγκεκριμένο σπήλαιο με την
θυρεόσχημη κτιστή είσοδο αναφέρεται
χωρίς ιδιαίτερη ονομασία, ενώ ως
«Σπήλαιο της Αγραύλου» φέρεται το
μεγάλο σπήλαιο που δεσπόζει στην

βορειοανατολική πλευρά.
Ωστόσο, ο συνδυασμός των υπαρχόντων στοιχείων και των ιστορικών
πληροφοριών δεν φαίνεται να
συνηγορεί σθεναρά υπέρ αυτής της
απόψεως. Το μεγάλο αυτό σπήλαιο
γνώριζαν μάλλον ως «Σπήλαιο της
Αγλαύρου» ο Μανώλης Γλέζος και
ο Απόστολος Σάντας, όταν καταθέτοντας τις μαρτυρίες τους για την
αφαίρεση της ναζιστικής σημαίας
από την Ακρόπολη τη νύχτα της
31ηςΜαϊου 1941, είπαν ότι την
πέταξαν μέσα σ’ ένα βάραθρο, το
οποίο συνέδεαν με το «σπήλαιο της
Αγλαύρου, απ’ όπου κατά την παράδοση εισερχόταν το ιερό φίδι της
Αθηνάς». Με δεδομένα όμως ότι ο
«Οικουρός Όφις» της Παλλάδας
κατοικούσε στο Ερεχθείο (που είναι
πλησιέστερο στο θυρεοειδές σπήλαιο) και ότι το οίκημα των «Αρρηφόρων», που τιμούσαν την μνήμη της
Αγλαύρου, είναι ωσαύτως πλησιέστερο στο ίδιο σπήλαιο, τα συμπεράσματα είναι εύλογα και οφθαλμοφανή.
Το εσωτερικό του σπηλαίου έχει
επιπλέον ενδιαφέρον καθώς από
το βαθύτερο σημείο του πυθμένος
του ξεκινά ένα μακρύ τούνελ που
περνώντας κάτω από τους πρόποδες
του Ιερού Βράχου ενώνεται με μια
άλλη σήραγγα. Με αφετηρία το σημείο
αυτό, η διεύθυνση προς τ’ αριστερά
(βορειοδυτικά) οδηγεί υπογείως προς
τον Άρειο Πάγο και την Πνύκα, ενώ
προς τα δεξιά (ανατολικά) η στοά
φθάνει μέχρι την οδό Μητροπόλεως
και συγκεκριμένα κάτω από το
εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης στην
είσοδο του Υπουργείου Παιδείας.
Στο υπόγειο του μικρού αυτού
ναού υφίσταται ακόμη η παμπάλαια
«κατακόμβη», ενώ η έξοδος από
την σήραγγα δεν είναι άλλη από την
Αγία Τράπεζα του ναού, κάτω από το
κάλυμμα της οποίας βρίσκονται ακόμη
οι μεταλλικοί κρίκοι για το τράβηγμα
της μαρμάρινης θυρίδας προς τα έξω.
Η στοά αυτή – μη προσβάσιμη πλέον
έχει μοναδική ιστορική σπουδαιότητα
καθώς την χρησιμοποιούσαν οι
αγωνιστές της Επανάστασης και οι
μοναχοί και λαϊκοί σύντροφοί τους
προκειμένου να μεταφέρουν, χωρίς
να γίνονται αντιληπτοί, της ποσότητες
πυρίτιδος που έκλεβαν από τους
Τούρκους κατακτητές.
Βγαίνοντας από το σπήλαιο και
κατεβαίνοντας από δεξιά τα φθαρμένα
σκαλοπάτια της μαρμάρινης κλίμακας,
παρατηρούμε μερικά μέτρα πιο πέρα
τα απομεινάρια μιας άλλης κλίμακας
μεγαλύτερης, αλλά κατεστραμμένης
στο μέσον της, που οδηγεί ψηλότερα
στο βορειανατολικό μέρος του τείχους
καταλήγοντας σε μία μονίμως σφραγισμένη σιδερένια πόρτα, την «Πύλιδα», όπως την ονόμαζαν κάποτε.
Υπολογίζοντας την απόσταση
καταλαβαίνουμε ότι μέσα από την
απρόσιτη αυτή είσοδο εντοπίζεται
η δίοδος που οδηγεί επάνω, στον
χώρο πίσω από το Ερεχθείο, όπου
και το κεκλιμένο επίπεδο, που άγει
στην επιφάνεια της Ακρόπολης. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει σε σχετικό
έργο του ο ερευνητής – συγγραφέας
Γιάννης Γιαννόπουλος, η εν λόγω
θύρα παραμένει σε αχρηστία κατά
τα τελευταία εξήντα χρόνια, αφού
οι μόνοι που τη χρησιμοποιούσαν
κάποτε ήταν οι Ιταλοί επί Κατοχής για
να φέρνουν από το μέρος αυτό ιερόδουλες προς τέρψιν των ανδρών της
Ιταλικής φρουράς…
Ακολουθώντας ξανά το ίδιο
μονοπάτι στη βορειοδυτική πλευρά
οδηγούμεθα λίγο παρακάτω σ’ ένα
άλλο υπόγειο πέρασμα, η αρχή του
οποίου εντοπίζεται πίσω από ένα
ψηλό βραχώδες πέτασμα. Στο σημείο
εκείνο σύμφωνα με τις αρχαιολογικές πληροφορίες βρισκόταν
η πηγή της «Κλεψύδρας». Εκτός
από την ηλεκτροκίνητη αντλία που
λειτουργεί ακόμη, εύκολα παρατηρεί
κανείς και τους λαστιχένιους και
πλαστικούς σωλήνες που κρέμονται
και εκτείνονται εδώ κι εκεί, προσβάλλοντας την αισθητική του χώρου.
Σε μικρή απόσταση από ‘κει κάνει
την εμφάνισή του ένα εν μέρει κτιστό
κελί με δύο ικανού μεγέθους οπές
στην οροφή του, ενώ πιο πέρα άλλο
ένα παραπλήσιο κτίσμα φράζει με
τον μικρό όγκο του ένα κοίλωμα στη
ρίζα των βράχων, που δεν είναι τίποτε
άλλο από την είσοδο μιας άλλης

μεγάλου βάθους γαλαρίας που φθάνει
μέχρι κάτω από τον διάδρομο που
οδηγούσε στην πάλαι ποτέ αποθήκη
του λαδιού κάτω από το δώμα στα
αριστερά των Προπυλαίων.
Τα τελευταία μεγάλα και ορατά
σπηλαιώματα εντοπίζονται στη δυτική
πλευρά του Βράχου. Πρόκειται για
τα τα σπήλαια «του Πανός» και «του
Απόλλωνος», όπως είναι γνωστά.
Μορφολογικά μοιάζουν αρκετά μεταξύ
τους και το βάθος τους είναι ελάχιστο.
Ό μ ω ς δ ί π λα α κ ρ ι β ώ ς α π ό το
σπήλαιο του Πανός υφίσταται η μόλις
διακρινόμενη κάτω από ένα φυσικό
φατνίο με σκόρπια μαρμάρινα και
πήλινα τεμάχια αρχαίων αντικειμένων
– η είσοδος μίας χαμηλού ύψους
σήραγγας που οδηγεί στα έγκατα του
Βράχου με άγνωστη κατάληξη….
Φαινόμενα συνυφασμένα με τις
διαστάσεις του χώρου και του χρόνου,
αλλά’ ίσως και με άλλες, άγνωστες
στον κοινό νου πραγματικότητες,
έχουν παρατηρηθεί και καταγραφεί
στον Ιερό Βράχο των Αθηνών με
επίκεντρο φυσικά τον Παρθενώνα,
την «μαρμάρινη βίβλο του Πνεύματος», όπως πολύ εύστοχα τον είχε
χαρακτηρίσει ο αείμνηστος μαθηματικός και ερευνητής Θεοφ. Μανιάς.
Για μια επιτυχημένη και στο
μέτρο του δυνατού πλήρη επαφή
με τον ανυπερβλήτου κάλλους Ναό
της Παλλάδας, τον πρώτο λόγο έχει
η Γεωμετρία. Αποτελεί πλέον αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι αποστάσεις
μεταξύ των κιόνων του Παρθενώνα
δεν είναι όλες ίσες. Οι τελευταίες από
δεξιά και αριστερά είναι ελαφρώς
μικρότερες από τις άλλες.
Οι κιονοστοιχίες του Ναού εσωτερικά είναι κάθετες. Εξωτερικά
όμως κλίνουν προς τα μέσα, ώστε
στην πραγματικότητα το σχήμα
του οικοδομήματος να μην είναι
παραλληλεπίπεδο, αλλά πυραμιδοειδές. Έχει υπολογιστεί ότι οι
κίονες του Παρθενώνα, εκτεινόμενοι
προοπτικά με αφετηρία το δάπεδό
του, συναντώνται στα 3.024,26
μέτρα σχηματίζοντας πυραμίδα (με
μία αιχμή στην κορυφή). Ο όγκος της
πυραμίδας αυτής ισούται ακριβώς με
το ήμισυ του όγκου της Πυραμίδας
του Χέοπος (!)
Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν
εδώ. Παρατηρώντας κανείς τον
Παρθενώνα από κοντά και από
διαφορετικές οπτικές γωνίες έχει την
αίσθηση ότι ο Ναός τείνει να αγγίξει
τον ουρανό. Εάν πάλι τον δει από
μακρινή απόσταση, λ.χ. από τα
Χαυτεία ή από το Λυκαβηττό, του
δημιουργείται η εντύπωση ότι ο
Ναός είναι υπερβολικά μεγάλος σε
σχέση με τον Βράχο. Αντιθέτως, από
τα Τουρκοβούνια ή απ’ το Αιγάλεω,
φαίνεται πολύ μικρός.
Πρόκειται ασφαλώς για οφθαλμαπάτη ανάλογη μ’ αυτήν που συμβαίνει όταν παρατηρούμε την Σελήνη
σε διαδοχικές φάσεις κατά τις
νυκτερινές ώρες. Στην περίπτωση του
Παρθενώνα ωστόσο, το φαινόμενο
οφείλεται στις αναλογίες μεταξύ
των διαστάσεών του, οι οποίες είναι
4:9 ως προς τη σχέση μήκους και
πλάτους, αλλά και ως προς τη σχέση
μήκους και ύψους.
Από πλευράς γεωγραφικής
θέσεως ο Παρθενώνας βρίσκεται
σε 37ο58΄27΄΄ βόρειο γεωγραφικό
πλάτος που είναι και το ιδεώδες για
άριστες καιρικές συνθήκες. Όμως η
παρατήρηση των συντεταγμένων του

Ενα από τα ανεξερεύνητα σπήλαια
της Ακρόπολης
είναι μάλλον δύσκολη υπόθεση.
Ο ερευνητής Γ. Κασσιμάτης
περιγράφει (περιοδ. «Τρίτο Μάτι»
Οκτώβριος 2000) τις προσπάθειες
του καθηγητή Τάκη Παππά και των
συνεργατών του να καταγράψουν τις
ακριβείς συντεταγμένες του Μνημείου
πριν από δεκατέσσερα χρόνια.
Οι εκπλήξεις που αντιμετώπισε
η επιστημονική ομάδα ήταν πολλές
και διαδοχικές, αφού οι συσκευές
GPS που διέθεταν έπαυαν να
λαμβάνουν δορυφορικό σήμα όταν τα
μέλη που τις χειρίζονταν πλησίαζαν
τον Παρθενώνα. Σε άλλες χρονικές
στιγμές ωστόσο, λειτούργησαν κανονικά, αλλά όχι σε όλα τα σημεία
πλησίον του Ναού….
Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν
να είναι απλές συμπτώσεις. Στην
συμπαντική αρμονία όμως τίποτα δεν
είναι συμπτωματικό, πόσο μάλλον
όταν η αρμονία αυτή αντικατοπτρίζεται σ’ ένα καθόλου τυχαίο οικοδόμημα κατασκευασμένο σ’ ένα επίσης
διόλου τυχαίο χώρο. Η έρευνα αποδεικνύει πλέον περίτρανα ότι η Ακρόπολη των Αθηνών και ιδιαιτέρως ο
Παρθενώνας αποτελεί έναν πανίσχυρο ενεργειακό πόλο του πλανήτη.
Είναι γνωστό ότι η Γη δέχεται
κύματα διαφόρων ειδών και διαθέτει
εσωτερικά ρεύματα ενεργείας που η
μοναδική γεωγραφική και σχηματική
υφή του Παρθενώνα συγκεντρώνει.
Ας ληφθεί δε υπ’ όψη ότι ότι το δομικό
υλικό του Ναού προέρχεται από τα
λατομεία της Πεντέλης και ειδικά από
τα πέριξ του Σπηλαίου του Πανός
(ή «Σπηλιάς του Νταβέλη»), ενός
ετέρου ισχυρού ενεργειακού σημείου.
Οι πρόγονοί μας δεν φείδονταν
κόπου και χρημάτων προκειμένου να
μεταφέρουν, λαξευμένα ήδη, τεμάχια
από το «κατάλληλο» μάρμαρο
(βάρους μέχρι και 18 τόνων) για να
κτίσουν το Τέμενος της «Θεάς της
Σοφίας».
Η «Άορνος Πέτρα», όπως ονομάστηκε ο Βράχος της Ακρόπολης –
επειδή τα πτηνά δεν πετούν πάνω
απ’ αυτήν είναι κόμβος συνεχούς
κινήσεως ενεργείας και κέντρο ενός
δικτύου που εκτείνεται σε μήκη και
πλάτη του ευρωπαϊκού, εγγύς ασιατικού και βορειοαφρικανικού κόσμου.
Το σχήμα δε του Παρθενώνα με
τον ανεπαίσθητα κυρτό σχεδιασμό
των μελών του συσσωρεύει και
απελευuερώνει στο έδαφος και
στον αιθέρα την ενέργεια αυτή. Το
κατά πόσον είναι κανείς δεκτικός στη
συγκεκριμένη παραδοχή είναι κάτι
το εντελώς υποκειμενικό. Το αντικειμενικό είναι αυτό που εδώ και χιλιάδες
χρόνια συμβαίνει….
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Η χούντα δολοφονεί τους φοιτητές στο Πολυτεχνείο
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. Ìåßíåôå 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.
1944. Την 1η Νοεμβρίου τα
αγγλικά στρατεύματα φτάνουν
στη Θεσσαλονίκη.
1789. Κατά τη διάρκεια της
Γαλλικής Επανάστασης,
κρατικοποιείται η περιουσία
της εκκλησίας.
1911. Γενιέται ο Οδυσσέας
Ελύτης, έλληνας ποιητής.
Τιμήθηκε με το βραβείο
Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979.
1898:Έπειτα από 229 χρόνια
κατοχής, οι τελευταίοι τούρκοι
στρατιώτες αποχωρούν από
την Κρήτη. Στις 9 Δεκεμβρίου
θα αποβιβαστεί στη Σούδα ο
ύπατος αρμοστής Πρίγκιπας
Γεώργιος.
1828: Στις 4 Νοεμβρίου,
Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία
υπογράφουν το Πρωτόκολλο
του Λονδίνου, με το οποίο
θέτουν υπό την προστασία
τους την Πελοπόννησο και
τις Κυκλάδες, έως ότου
αποφασισθούν οριστικώς τα
όρια της Ελλάδας, κατόπιν
διαπραγματεύσεων με την
Οθωμανική αυτοκρατορία.
1 9 1 8 : Στις 4 Νοεμβρίου,
συνέρχεται το ιδρυτικό
συνέδριο του ΣΕΚΕ (το
σημερινό ΚΚΕ) στα γραφεία
του Συνδέσμου Μηχανικών
Ατμοπλοίων στον Πειραιά.
1 9 4 4 : Στις 4 Νοεμβρίου
ολοκληρώνεται η αποχώρηση
των Γερμανών από την
Ελλάδα. Γερμανικές φρουρές
παραμένουν μόνο στα νησιά
Ρόδο, Κάλυμνο, Κω, Λέρο,
Τήνο, Μήλο, και στο ΒΔ τμήμα
της Κρήτης μέχρι τον Μάιο του
1945.
1956. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καταδικάζει την
επίθεση των Αγγλοαμερικανών
και του Ισραήλ εναντίον της
Αιγύπτου.
1986: Ξεσπά το σκάνδαλο
Irangate. Ο αμερικανικός
Τύπος αποκαλύπτει ότι αξιω-

Η δίκη της χούντας: Παπαδόπουλος και Ιωαννίδης στην
αιθουσα του δικαστηρίου. Δίπλα, η εξέγερση των φοιτητών
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.
Ï é ó õ ë ë Þ ø å é ò ó õí å ÷ ß æ ï í ô á é , ç
ðñùôåýïõóá óôñáôïêñáôåßôáé êáé
ï åðßóçìïò áðïëïãéóìüò - ðïõ

ματούχοι της κυβέρνησης
Ρίγκαν πούλησαν όπλα στον
Χομεϊνλι του ιράν και με τα
κέρδη χρηματοδότησαν
τον αγώνα των Κόντρας στη
Νικαράγουα για την ανατροπή
της αριστερής κυβέρνησης
των Σαντινίστας.
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,

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
ïñüóçìï óôçí áíôéäéêôáôïñéêÞ
ðÜëç ôïõ ëáïý ìáò, ìáò ÷ùñßæïõí
45 ÷ñüíéá. ÓÞìåñá, óå ôõðéêÜ
Üëëåò óõíèÞêåò, ç éìðåñéáëéóôéêÞ
âáñâáñüôçôá ðëáíéÝôáé ðÜíù
áðü ôéò ôý÷åò ôçò áíèñùðüôçôáò.

ÌåôÜ ôο μακέλεμα των Βαλκανικών
κρατών, åß÷áìå êáé óõíå÷ßæïõìå íá
Ý÷ïõìå óôá ðëáßóéá ôçò ëåãüìåíçò
áíôéôñïìïêñáôéêÞò åêóôñáôåßáò ðïõ
åãêáéíéÜóôçêå ìåôÜ ôï ÷ôýðçìá óôéò
ÇÐÁ, ôï ÓåðôÝìâñç ôïõ 2001, με
σειρά πολέμων, σε Ιράκ, Αφγανιστάν,
Λιβύη, Συρία κ.α.
ÐñÝðåé íá ðïýìå, üôé ðáñÜëëçëá
ìå ôéò äïëïöïíéêÝò ôïõ åðéäñïìÝò, οι
επιθέσεις εντείνονται óôá åñãáóéáêÜ,
êïéíùíéêÜ êáé äçìïêñáôéêÜ äéêáéþìáôá ôùí åñãáæïìÝíùí.
ÌÝóá ó’ áõôÝò ôéò ôñáãéêÝò
åîåëßîåéò ðïõ âéþíåé ç áíèñùðüôçôá
ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ïõóéáóôéêÜ
áðü ôüôå ðïõ äéáëýèçêå ç ÓïâéåôéêÞ
Åíùóç, ïé ëáïß, öáßíåôáé üôé áñ÷ßæïõí
ðÜëé íá áíáóõíôÜóóïõí ôéò äõíÜìåéò
ôïõò, íá äéåêäéêïýí ç èÝóç ôïõò
óôï ðñïóêÞíéï êáé êáôåâáßíïõí óå
ìáæéêïýò, ïñãáíùìÝíïõò áãþíåò óå
üëá ôá ìÝôùðá.
Σαράντα οκτώ ÷ñüíéá ìåôÜ, ôá
óõíèÞìáôá ôçò ãåíéÜò ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, ãéá êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç
êáé åèíéêÞ áíåîáñôçóßá, ðáñáìÝíïõí
áíåêðëÞñùôá - üóï êé áí ïñéóìÝíïé
ðñïóðáèïýí íá ìáò ðåßóïõí ãéá ôï

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

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 9 0 1 : Σ τ ι ς 8 Νο ε μ β ρ ί ο υ
βίαιες συμπλοκές ξεσπούν
στο κέντρο της Αθήνας, με
αφορμή τη μετάφραση του
Ευαγγελίου στη δημοτική
από τον Αλέξανδρο Πάλλη
(Ευαγγελικά). Κατά τις συγκρούσεις σκοτώνονται 8
άνθρωποι και τραυματίζονται
80. Η Δημοτική θα αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα
του ελληνικού κράτους 75
χρόνια αργότερα.
1 7 9 9 . Óôéò 9 ÍïÝìâñç, ï
ÍáðïëÝùí ÂïíáðÜñôçò ìå
ðñáîéêüðçìá áíáêçñýóóåôáé
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.
1866: Το ολοκαύτωμα της
Μονής Αρκαδίου στην Κρήτη.
Ο Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης
βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και ανατινάζει την
ανατολική πτέρυγα της μονής,
καταπλακώνοντας Χριστιανούς
και Τούρκους.
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
αίσθηση ότι πρόκειται για τη
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.
1824: Στις 13 Νοεμβρίου,
μεσούσης της Ελληνικής Επανάστασης, ξεσπά εμφύλιος
πόλεμος στην Αρκαδία,
μεταξύ «κυβερνητικών»
(Βάσος Μαυροβουνιώτης) και
«αντικυβερνητικών» (Κολοκοτρωναίοι). Κατά τη διάρκεια
των συγκρούσεων, φονεύεται
ο γιος του «γέρου του Μοριά»,
Πάνος Κολοκοτρώνης, σε
ηλικία 26 ετών.
1922: Óôéò 15 ôïõ ÍïÝìâñç
ôïõ 1922, óôéò 11.30 ð.ì., óôï

áíôßèåôï. Ôá óõíèÞìáôá ôùí öïéôçôþí
ðïõ ýøùóáí ôï áíÜóôçìá ôïõò
óôçí îåíïêßíçôç öáóéóôéêÞ ÷ïýíôá,
ôá ïðïßá óõíèçìáôá óõíïøßæïíôáí
óôï “Øùìß ðáéäåßá, åëåõèåñßá”,
ðáñáìÝíïõí ðÜíôïôå åðßêáéñá, áöïý
åßíáé ôá âáóéêÜ áãáèÜ ðïõ ëåßðïõí
áðü ôïõò ðåñéóóüôåñïõò áíèñþðïõò
ôïõ ðëáíÞôç. Áðéáóôü üíåéñï åßíáé
ç ðáéäåßá êáé ãéá ôïõò íÝïõò ôçò
Áõóôñáëßáò, åöüóïí ãéá Ýíá ðáíåðéóôçìéáêü äßðëùìá áðáéôïýíôáé
ìÝ÷ñé êáé 100 ÷éëéÜäåò äïëëÜñéá óå
äßäáêôñá...
To ðïëõôå÷íåßï Þôáí ôï áðïêïñýöùìá ôïõ áíôé÷ïõíôéêïý áãþíá
ôïõ ëáïý ôçò ÅëëÜäáò. Ùóôüóï,
íá õðåíèõìßóïõìå üôé ç ôåëéêÞ
ðôþóç ôçò ÷ïýíôáò åðÞëèå áöïý
óõíôåëÝóôçêå ç ðñïäïóßá óôçí
Êýðñï, ìå ôï ðñáîéêüðçìá ôçò 15çò
Éïýëç 1974 ðïõ ðáñÝäùóå ôï 37% ôïõ
êõðñéáêïý åäÜöïõò óôçí Ôïõñêßá.
Ç ôñáãùäßá ôçò Êýðñïõ, åßíáé Ýíáò
ëüãïò ðáñáðÜíù íá ìç îå÷íÜìå
και íá áíôëïýìå äéäÜãìáôá áðü ôç
óýã÷ñïíç éóôïñßá ìáò.

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
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
äéêôÜôïñá Ðáðáäüðïõëïõ.
ÁñíÞèçêå íá æçôÞóåé ÷Üñç.
1983: Το Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ υιοθετεί το ψήφισμα

541, το οποίο προτείνεται από
τη Βρετανία και αποδοκιμάζει,
μεταξύ άλλων, την ανακήρυξη
του ψευδοκράτους από τους
Τουρκοκυπρίους, με την
οποία επιχειρείται η απόσχιση
τμήματος της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Τη θεωρεί
νομικά άκυρη και ζητεί την ανάκλησή της.
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.
1947: Στις 24 Νοεμβρίου το
Κογκρέσο με συντριπτική
πλειοψηφία καταδικάζει
τους δέκα καλλιτέχνες του
Χόλιγουντ, που αρνούνται
να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών
Ενεργειών και να καταδώσουν
συναδέλφους τους κομμουνιστές.
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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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 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,
2020 και ώρα 11.00 π.μ. θα τελεστεί
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με Δοξολογία και Επιμνημόσυνο Δεήση υπό
του ιερού κλήρου της Κοινότητας στον
Ιερό Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών, παρουσία του Διοικητικού
Συμβουλίου, του Διδακτικού προσωπικού
και των μαθητών των σχολείων μας.
Η επιμνημόσυνος δέηση υπέρ των
πεσόντων θα τελεστεί στο Κενοτάφιο
το οποίο βρίσκεται στο προαύλιο του
π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν το ς ν α ο ύ . Ε κ ε ί , θ α
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

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Εκθεση προσωπικών αντικειμένων του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σέργιου κατά το 50ετές
μνημόσυνο που τέλεσε η Ελληνική Κοινότητα στον Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις 3
Οκτωβρίου, υπό των κληρικών Ιωάννου και Ανδρέα.
ΚΑΤΩ: Μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου παρακολουθούν την τελετή.

ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Την Κυριακή 31η Οκτωβριου 2021, Κυριακή Ε΄ Λουκά, και Στάχυος, Απελλού κλπ, εκ των
70κοντα αποστόλων, Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, θα τελεστή
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία από ώρας 08.00 πμ, και θα ακολουθήσει στις 11.00 πμ.
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ επί τη Εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940, επί τω νικηφόρω των Ελλήνων
εν Βορείω Ηπείρω πολέμω, υπό των κληρικών της Κοινότητος.
Θα επακολουθήσει επιμνημόσυνος δέησις στο Μνημείο Ηρώων που βρίσκεται μπροστά
στον Καθεδρικό Ναό. Θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας, θα γίνει κατάθεση στεφάνων
και απαγγελία ποιημάτων από μαθητές των σχολείων της Κοινότητας.
Για τον Ελληνισμό ο εορτασμός της επετείου αποτελεί Εθνικό χρέος. Παρακαλούνται
οι ομογενείς μας να συμμετάσχουν στην πανηγυρική εκδήλωση αποτίνοντας φόρο Τιμής
σ΄ αυτούς που έχυσαν το αίμα τους και έδωσαν την ζωή τους για την υπεράσπιση της
αξιοπρέπειας του λαού μας και την ακεραιότητα της γενέτειρας πατρίδας.
Εκ του ιερού Καθεδρικού Ναού

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης

Τραπέζια της Αγάπης - Ανακοίνωση

Το γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για
το πρόγραμμα των Τραπεζιών της Αγάπης
που θα πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα
Νοέμβριο 2021:
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης Αγίων Κων/νου και Ελένης, στην
αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, 1 Florence St, Goodwood
Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021: Τραπέζι της
Αγάπης Salisbury στην αίθουσα του North
Football Club, 39-41 Bagster Road, Salisbury
Downs
Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021: Τραπέζι της
Αγάπης «Mitcham»: Mitcham Community
Centre, 242 Belair Road, Lower Mitcham
– Καλεσμένη ομιλήτρια από τον οργανισμό
Council for the Ageing (COTA) η οποία θα
μιλήσει για το πρόγραμμα Strength for Life
(Δύναμη για τη Ζωή)
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης «Glandore», στο Camden Hall,
Camden Community Centre, Carlisle Street
και Carlton Road γωνία, Camden Park –
Καλεσμένη ομιλήτρια από την υπηρεσία
ARAS
Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021: Τραπέζι της
Αγάπης «Ταξιάρχης»: στην αίθουσα του
Ολύμπικ Χωλ, 288 Franklin Street, Adelaide Χριστουγεννιάτικο Γεύμα
Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης Salisbury στην αίθουσα του
North Football Club, 39-41 Bagster Road,
Salisbury Downs – Καλεσμένη ομιλήτρια από
το Fruit Fly Response Program
Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης «Mitcham»: Mitcham Community
Centre, 242 Belair Road, Lower Mitcham
- Καλεσμένη ομιλήτρια από τις υπηρεσίες
Διαχείρισης Υγείας και Ανοσοποίησης (Health
and Immunisation Management Services), η

οποία θα μιλήσει για την ασθένεια COVID-19
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021: Τραπέζι της
Αγάπης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου: στην αίθουσα
του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, 71 George Street,
Thebarton - Χριστουγεννιάτικο Γεύμα
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης «Glandore», στο Camden Hall,
Camden Community Centre, Carlisle Street
και Carlton Road γωνία, Camden Park –
Καλεσμένη ομιλήτρια από τις υπηρεσίες
Διαχείρισης Υγείας και Ανοσοποίησης (Health
and Immunisation Management Services), η
οποία θα μιλήσει για την ασθένεια COVID-19
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης Αγίων Κων/νου και Ελένης, στην
αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, 1 Florence St, Goodwood Χριστουγεννιάτικο Γεύμα
Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης Κοίμησης της Θεοτόκου, στην
αίθουσα του Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου, 1Α
William Street, Croydon - Χριστουγεννιάτικο
Γεύμα
Π α ρ α κα λο ύ μ ε σ η μ ε ι ώ σ τ ε ότ ι
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.
Για περισσσότερες πληροφορίες ή
διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με
το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο
τηλέφωνο 7088 0500 ή με τα Γραφεία της
Κοινότητας στο 8231 4307.
Το πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης
μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές λόγω των
κυβερνητικών μέτρων κατά της ασθένειας
COVID-19
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Aυστραλίας

ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ 1973

Την Κυριακή 14η Νοεμβρίου έ, έ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Αδελαίδας, θα τελεστεί πολυετές μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των πεσόντων στην εξέγερση του Πολυτεχνείου Αθηνών κατά της Χούντας
των Συνταγματαρχών την 17η Νοεμβρίου 1973.
Παρακαλούνται οι πάροικοι όπως προσέλθουν να τιμήσουμε τους αγωνιστές
νεκρούς μας και να ενώσουμε τις προς τον Κύριον δεήσεις μας υπέρ αναπαύσεως
των προκεκημημένων αδελφών ημών.
Εκ του ιερού Καθεδρικού Ναού

ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΟΛΕΩΣ ΑΔΕΛΑΙΔΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 8η Νοεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Σύναξη των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών και Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των λοιπών ουρανίων
δυνάμεων ασωμάτων. Ο Ιερός μας Καθεδρικός Ναός πανηγυρίζει με εκκλησιαστική
λαμπρότητα κατά το ακόλουθο πρόγραμμα :
Την Κυριακή παραμονή εσπέρας 07.00 – 08.30 μ.μ. : Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός, μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, υπό των κληρικών της κοινότητος.
Θα επακολουθήσει το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου 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 Δευτέρα, ανήμερα της εορτής 08.00 – 11.30 π.μ. : Θα τελεστή Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία, μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και περιφορά της ιεράς εικόνας των
Αρχιστρατήγων υπό των κληρικών της κοινότητος.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και της περιφοράς της Ιεράς Εικόνος των
Ταξιαρχών, στο παραπλεύρως του Ιερού Ναού OLYMPIC HALL, η φιλόπτωχος
αδελφότητα του Ιερού Καθεδρικού Ναού, θα παρασκευάσει και θα διαθέτει στους
φιλέορτους σε πακέτα για το σπίτι, σουβλάκια, λουκάνικα και ζεστούς λουκουμάδες.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι Ομογενείς όπως συμμετάσχουν στις εορταστικές
εκδηλώσεις προς τιμή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Για τις παραγγελίες για αρτοκλασίες και πρόσφορα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με
το Γραφείο της Κοινότητας στο τηλέφωνο 8232 4307 ή με τον εφημέριο του Καθεδρικού
ναού π. Ιωάννη στο τηλέφωνο 0498 482207.
Εκ του Ιερού Καθεδρικού Ναού

Κοινοτικά - Νέα

"Παροικιακό Βήμα", Νοέμβριος 2021

H Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. τίμησε τη
μνήμη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεργίου
Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός
Σέργιος Οχοτένκο γεννήθηκε το έτος 1879
στην Λευκορωσία.
Εφυγε από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια
της Ρωσικής Οκτωβριανής Επανάστασης
του 1917, όπως και πολλοί Ιεράρχες και
κληρικοί του Ρωσικού Πατριαρχείου και
γενικά της Ρωσικής Εκκλησίας.
Εγκαταστάθηκε στην πόλη της Αδελαίδας
εδώ στην Νότια Αυστραλία, όπου υπήρχε
μια μικρή Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα.
Αυτός ο πληθυσμός αυξήθηκε σημαντικά με
τη μετανάστευση λόγω του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου και μετέπειτα.
Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός
Σέργιος Οχοτένκο έγινε ο επικεφαλής της
Ρώσικης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας Του
Μπυέλο, Αυστραλίας και Εξωτερικού και
θεωρήθηκε ο πνευματικός ηγέτης της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της
Αυστραλίας.
Όταν ο μακαριστός Σέργιος εκοιμήθη την
2α Οκτωβρίου του 1971 πλήρης ημερών 92
ετών, η Επιτροπή της Ελληνικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας αποφάσισε ότι θα έπρεπε η
εξόδιος ακολουθία αυτού να γίνει κατά την
αρχαία Ελληνική παράδοση των βασιλέων,
των πατριαρχών και του εν γένει κλήρου,
ενταφιαζόμενος καθήμενος επί Δεσποτικού
θρόνου με πλήρη Αρχιερατική αμφίεση.
Οι προιστάμενοι του γραφείου κηδειών
που ανέλαβαν την φροντίδα της εξοδίου,
β α λσ ά μ ω σ α ν π ρ ο σ ε κ τ ι κά το Σ ε π τ ό
Σκήνωμα του μακαριστού, ώστε να μπορεί
να παρουσιασθεί για Λαικό προσκύνημα
24 ώρες πριν την Εξόδιο ακολουθία και την
ταφή του.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον
Ιερό Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, δηλαδή
εδώ που σήμερα τελούμε μνημόσυνο για τα
πενήντα χρόνια – μισό αιώνα ακριβώς -από
την κοίμησή του. Στην εξόδιο ακολουθία που
εψάλη παρευρέθησαν πλήθος Ρώσων και
Ελλήνων Αρχιερέων και ιερέων. Κατόπιν το
σώμα μεταφέρθηκε εν πομπή ανά χείρας,
στο Κοιμητήριο του Γουέστ Τέρρας σε έναν
ειδικά κατασκευασμένο και στιλβωμένο
ξύλινο Δεσποτικό θρόνο φιλοτεχνημένο με
χρυσά ποικίλματα.
Στο Κοιμητήριο μια τσιμεντένια κρύπτη
με επένδυση πλίνθων και βάθος έξι μέτρων
είχε διανοιχθεί, σε χώρο που αγοράστηκε
από την Ελληνική Κοινότητα, Το Σεπτό
Σκήνωμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΟΧΟΤΕΝΚΟ
(1879 - 2 Οκτωβρίου 1971)
Ο Μακαριστός Σέργιος ήταν δημοκρατικών αρχών
και απολάμβανε της πλήρους εκτίμησης και
αγάπης της ολότητας των μελών της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α. αλλά και των
άλλων Κοινοτήτων της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Ορθδόξων Κοινοτήτων Αυστραλίας, κατά τα
χρόνια που διετέλεσε πνευματικός ηγέτης της
Αυτοκεφάλου Εκκλησίας
καθήμενο επί του Δεσποτικού Θρόνου με
την Δεξιάν του χείρα σε στάση ευλογίας,
προσεκτικά κατετέθη και ενταφιάσθη εντός
της κρύπτης.
Πιστεύεται ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός Σέργιος Οχοτένκο είναι
ο πρώτος στην Αυστραλία που ετάφη
σύμφωνα με αυτό το παλαιό έθιμο, ήταν
σεβαστός στην Κοινότητά του και ετάφη
ως βασιλεύς. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
Να έχουμε όλοι την ευχή του μακαριστού
από τους ουρανούς και να πρεσβεύει υπέρ
ημών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 19η Δεκεμβρίου έ, έ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Αδελαίδας, θα τελεστεί πολυετές μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως
πάντων των προαναπαυσαμένων Μεγάλων Ευεργετών και Δωρητών της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, Ιδιαιτέρως δέ, υπέρ των αδελφών
Κωνσταντίνου και Μαρίας Μανίσκα.
Παρακαλούνται οι πάροικοι όπως προσέλθουν να ενώσουμε τις προς τον Κύριον
δεήσεις μας υπέρ αναπαύσεως των προκεκημημένων αδελφών ημών.
Εκ του ιερού Καθεδρικού Ναού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το 2021 τιμούμε τα 200 Χρόνια από την
ένδοξη Επανάσταση των Ελλήνων κατά
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και για
το λόγο αυτό οι φετινές μας εκδηλώσεις
επικεντρώνεται σε αυτή την τόσο σημαντική ιστορική περίοδο.
Φέτος παρουσιάζουμε σειρά διαλέξεων
με θέμα την Ελληνική Επανάσταση κοιτάζοντας εις βάθος σημαντικά στοιχεία που
συντέλεσαν στην επιτυχή έκβαση της
Επαναστάσεως.
Έχουμε λοιπόν προγραμματίσει διάλεξη
για την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου στο Ολύμπικ
Χωλ και την οποία θα επιμεληθεί και θα
παρουσιάσει ο Γιάννης Κάρτλιτζ (Cartledge), ο οποίος κάνει το Διδακτορικό του
στο θέμα της Ιστορίας.
Η διάλεξη αποτελείται από δυο μέρη.
Στο πρώτο, ο κ. Κάρτλιτζ θα αναπτύξει
το θέμα της Σφαγής της Χίου το 1822 και
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την μετανάστευση που ακολούθησε ως
αποτέλεσμα.
Στο δεύτερο, ο κ. Ανδρίκος Βαρνάβα θα
αναπτύξει το θέμα ‘Κύπρος και 1821:
Μύθοι, Πραγματικότητες, Μνήμες και
Λήθη’.
Η διάλεξη έχει προγραμματιστεί για τις
6.30 το βράδυ με ώρα έναρξης 7.00.
Η είσοδος είναι ελεύθερη ωστόσο είναι
απαραίτητη η κράτηση θέσεων.
Το Ολύμπικ Χωλ βρίσκεται στην οδό
Φράνκλην Στρητ 288, στο κέντρο της
πόλης.
Για κρατήσεις μπορείτε να καλείτε το
8231 4307
Από την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές.
Εκκλησιαστική συμμετοχή κατά τη διάρκεια
του Covid-19.
ΜΗΝ παρευρεθείτε στην εκκλησία εάν έχετε
συμπτώματα πυρετού, πονόλαιμου ή γρίπης. Εάν έχετε τέτοια συμπτώματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμαστεί για το COVID-19.
• Aνώτατο όριο 150 ατόμων για Κηδείες και
όριο 150 ατόμων σε Γάμους και Βαπτίσεις.
Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών μπορεί να έχει το πολύ 192
άτομα για τακτικές εκκλησιαστικές υπηρεσίες, o Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
μπορεί να έχει 170 άτομα, o Ιερός Ναός
Αγίου Νικολάου μπορεί να έχει 165 άτομα
και ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου &
Ελένης μπορεί να έχει 135 άτομα.
Οι αποστάσεις που ισχύουν τώρα, είναι
3 άτομα σε κάθε 4 τετραγωνικά μέτρα.
Υποχρεωτική χρήση ΜΑΣΚΑΣ για όλους.
Επίσης μπορείτε να προσευχηθείτε από
το σπίτι και να μοιραστείτε αυτές τις Εκκλησιαστικές Θείες Λειτουργίες / Ακολουθίες
με απλό συντονισμό σε αυτές, που
μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα
- h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UChtkRwfMQ1SRhZfENour9iw/live η θα
ακούσετε στο Radio Doriforos on 152.125
MHz or http://www.doriforos.com.au/
1η ΔΕΥΤΕΡΑ: Των θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τῆς μητρός
αὐτῶν Θεοδότης των εκ της Ασίας.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ –
ΓΗΡΙΑΤΡΕΙΟΥ ΡΙΝΤΛΕΤΟΝ
Κυριακή παραμονή εσπέρας 31η Οκτωβρίου 06.00 – 07.00 μμ. Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Θ΄ ακολουθήσει ακολουθία του µικρού Αγιασµού.
Την Δευτέρα ανήμερα της εορτής πρωία
09.00 – 11.30 πμ : Όρθρος και Θ. Λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας. Θ΄ ακολουθήσει
Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας τη συμµετοχή
του Ιερού κλήρου της Κοινότητος.
7η. ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ (Ζ΄ Λουκά). 08.00 – 11.00
π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία : Των εν
Μελετινή 33 μαρτύρων.
8η. ΔΕΥΤΕΡΑ: Σύναξις των αρχιστρατήγων
Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των λοιπών
δυνάμεων ασωμάτων.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ.
Κυριακή παραμονή εσπέρας 07.00 –
08.30 μ.μ.: Θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός, μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου
Κηρύγματος, υπό των κληρικών της κοινότητος.
Θα επακολουθήσει το Μυστήριο του Ιερού
Ευχελαίου 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.
Δευτέρα, ανήμερα της εορτής 08.00 –
11.30 π.μ.: Θα τελεστή Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία, μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου
Κηρύγματος και περιφορά της ιεράς εικόνας
των Αρχιστρατήγων υπό των κληρικών της
κοινότητος.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και
της περιφοράς της Ιεράς Εικόνος των
Ταξιαρχών, στο παραπλεύρως του Ιερού
Ναού OLYMPIC 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. ΤΡΙΤΗ 08.00 – 10.00 π.μ. Όρθρος και
Θεία Λειτουργία : Νεκταρίου Πενταπόλεως
του εν Αιγίνη.
13η. ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 – 10.00 π.μ. Όρθρος
και Θεία Λειτουργία: Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου.
14η. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑ΄ (Η΄ Λουκά) 08.00 –
11.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία :
Φιλίππου αποστόλου εκ των 12. Στον Ιερό
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
θα τελεστή Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου Αθηνών την
17η Νοεμβρίου 1973.
21η. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΒ΄ 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία : Τα Εισόδια
της υπεραγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου
Μαρίας.
25η. ΠΕΜΠΤΗ 08.00 – 10.00 π.μ. Όρθρος
και Θεία Λειτουργία : Απόδοσις των Εισοδίων. Αικατερίνης μεγαλομάρτυρος.
28η. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄ (ΙΓ΄ Λουκά) 08.00 –
11.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία:
Στεφάνου οσίου του νέου ομολογητού.
30η. ΤΡΙΤΗ : 08.00 – 10.00 π.μ. Όρθρος και
Θεία Λειτουργία: Ανδρέου αποστόλου του
Πρωτοκλήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Στον ιερό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου
στο Κρόυντον ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Κυριακής θα τελείται 08.30–11.30 πμ.
2. 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.

ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΡΜΠΑΤΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του εν αγίοις
πατρός ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, Ο Ιερός
μας Ναός στο Θέρμπαρτον πανηγυρίζει με εκκλησιαστική λαμπρότητα
κατά το ακόλουθο πρόγραμμα :
Την Κυριακή παραμονή εσπέρας 07.00 – 08.30 μ.μ. : Θα τελεστή Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός, μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, υπό των κληρικών της κοινότητος.
Θα επακολουθήσει το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου 08.45 – 09.30 μ.μ.
Η φιλόπτωχος αδελφότητα του Ιερού Ναού, θα παρασκευάσει και θα διαθέτει στους
φιλέορτους ζεστούς λουκουμάδες κατά το έθος.
Την Δευτέρα, ανήμερα της εορτής 08.00 – 11.30 π.μ. : Θα τελεστή Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία, μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και περιφορά της ιεράς εικόνας των
Αρχιστρατήγων υπό των κληρικών της κοινότητος.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και της περιφοράς της Ιεράς Εικόνος του αγίου
Νικολάου, στο παραπλεύρως του Ιερού Ναού Χωλ, η φιλόπτωχος αδελφότητα του
Ιερού Ναού, θα παρασκευάσει και θα διαθέτει στους φιλέορτους σε πακέτα για το σπίτι,
σουβλάκια, λουκάνικα, άλλα εδέσματα και ζεστούς λουκουμάδες.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι Ομογενείς όπως συμμετάσχουν στις εορταστικές
εκδηλώσεις προς τιμή του αγίου.
Για τις παραγγελίες για αρτοκλασίες και πρόσφορα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με
το Γραφείο της Κοινότητας στο τηλέφωνο 8232 4307.
Εκ του Ιερού Ναού
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Ακλόνητη
Οικογένεια
Του Στηβ Θεοφάνους

Eνα μηνιαίο άρθρο για
την Ελληνική οικογένεια
που δίνει πρακτικές
συμβουλές για το γάμο,
για τις οικογενειακές
σχέσεις, και για την
ανατροφή των παιδιών.

Έχετε οικοδομητικές
συζητήσεις με το/
τη σύζυγό σου,
ακόμα και κατά τη διάρκεια της
σύγκρουσης;

Όλοι μας έχουμε διάφορους τρόπους να
επικοινωνούμε που αντικατοπτρίζουν την
προσωπικότητά μας. Αλλά η οικοδομητική
επικοινωνία γίνεται όταν και οι δυο σύζυγοι
αναπτύσσουν και καλλιεργούν την ικανότητα
της δυναμικής επικοινωνίας. Δυναμική
επικοινωνία σημαίνει ότι ο καθένας προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει ο άλλος, τι σκέφτεται,
πώς νιώθει. Προσπαθούν με ευθύτητα,
ειλικρίνεια, και πάνω απ’ όλα με σεβασμό
να επικοινωνήσουν. Για παρά-δειγμα, όταν
υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για κάποιο
οικονομικό θέμα, θα συζητήσουν ήρεμα, θα
δουν τις διαφορές, τα προβλήματα, χωρίς να
θυμώνουν ή να υποβιβάζουν τον άλλον

Κυρίες μου, ξέρετε πώς να κάνετε το
σύζυγό σας να νιώσει άντρας;

Όλοι μας θέλουμε να αρέσουμε --- και
φυσικά οι άντρες δεν εξαιρούνται! Παρακάτω
δίνουμε 4 τρόπους για να κάνετε το σύζυγό
σας να νιώσει άντρας. Πρώτα, πρώτα, να
παραδεχτείτε και να αναγνωρίσετε τη φυσική
του δύναμη. Να του λέτε πόσο σπουδαίο
είναι να υπάρχει στο σπίτι κάποιος “δυνατός”.
Έπειτα, αφήστε τον να έχει εκείνος το
προβάδισμα. Αν υπάρχει κάτι που εσείς δεν
καταφέρνετε, όπως να κλωτσάτε τη μπάλα ή
να χειρίζεστε τα οικονομικά, να του ζητάτε να
σας δείχνει και να σας εξηγεί. Τρίτον, διδάξτε
στα παιδιά σας να τον θαυμάζουν. Αυτό
σημαίνει να τονίζετε μπροστά στα παιδιά με
υπερηφάνεια πόσο καλά ο μπαμπάς τους
σας φροντίζει. Και τέλος, μην ξεχνάτε να
τον φλερτάρετε. Να ξέρετε ότι ο άντρας σας
εξακολουθεί να θέλει να του το κάνετε --ακόμη κι αν είστε μαζί πολύν καιρό.

Γονείς, έχετε τα εφόδια για να
χειριστείτε ένα ζωηρό παιδί;

Όλα τα παιδιά μέχρι ένα σημείο συμπεριφέρονται δύσκολα --- αυτό είναι δεδομένο.
Εδώ έχουμε μερικούς συνηθισμένους
τρόπους που συμπεριφέρονται τα παιδιά και
τι πρέπει να κάνετε. Κάτι που κάνουν συχνά
είναι να θυμώνουν. Σ’ αυτήν την περίπτωση,
αντί να αντιδράσετε, αγνοήστε τα τελείως.
Σύντομα θα τους περάσει. Άλλες φορές
αντιδρούν επαναστατικά. Με ηρεμία μίλησέ
τους και πες τους ότι τα αγαπάς άσχετα
από το πώς συμπεριφέρονται. Άλλες πάλι
φορές τους αρέσει να διατάζουν τους άλλους
γύρω τους. Τότε έχεις την ευκαιρία και είναι
πολύ σημαντικό να τους διδάξεις ότι οι καλοί
ηγέτες δεν είναι εγωιστές και δε θέλουν να
επιβάλουν το δικό τους..

Γιατί είναι πιο δύσκολο να είσαι
μητέρα αγοριού;

Όλες οι μητέρες έχουν τη δύσκολη , αλλά
πολύ αποδοτική, δουλειά να μεγαλώσουν
παιδιά. Θα δούμε όμως μαζί πόσο πιο
δύσκολο μπορεί να είναι μερικές φορές να
είσαι μητέρα αγοριών. Πρώτα, πρώτα, τα
αγόρια μιλούν λιγότερο. Ενώ τα κορίτσια
συμμερίζονται τα αισθήματά τους εύκολα ,
τα αγόρια έχουν την τάση να κλείνονται στον
εαυτό τους. Αυτό μπορεί να αφήσει τη μητέρα
στο σκοτάδι και να μην ξέρει τι συμβαίνει στη
ζωή του παιδιού της. Δεύτερον, τα αγόρια
νιώθουν κάποια πίεση να έχουν αθλητικές
ικανότητες. Σε μια κοινωνία που εκθειάζει
τον αθλητισμό, τα αγόρια είναι δυνατό να
νιώθουν μεγάλη πίεση. Γιαυτό η μητέρα
πρέπει να καταβάλει ακόμα περισότερες
προσπάθειες για να βοηθήσει το γιο της
που δεν είναι αθλητικός τύπος, αλλά έχει
κλίση στις τέχνες ή στα ακαδημαϊκά Το να
είσαι μητέρα αγοριών μπορεί να έχει τα
προβλήματά του, αλλά μπορεί να έχει και
πολύ ενδιαφέρον.
Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο,
στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο
και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Επιστημονικά - Θέματα

Σταδιακό «σβήσιμο» του ήλιου
Που οφείλεται;

Η Γη χάνει σιγά σιγά τη
λάμψη της και μιλάμε εντελώς
κυριολεκτικά. Η υπερθέρμανση
του πλανήτη σχετίζεται άμεσα
με το σταδιακό «σβήσιμό» του
και τα νέα είναι ανησυχητικά.
Η έρευνα που επιβεβαιώνει
την είδηση πραγματοποιείται
τις τελευταίες 2 δεκαετίες και
καταλήγει σε αυτό που όλοι
ξέρουμε. Η κλιματική αλλαγή
δείχνει τα αποτελέσματά της
και υπεύθυνη είναι η ανθρωπότητα. Ο πλανήτης οδηγείται
στον θάνατο, αλλά με πολύ πιο
γρήγορους ρυθμούς από ό,τι
θα θέλαμε να πιστεύουμε.
Η έρευνα, που αρχικά
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό
Geophysical Research Letters,
κάλυπτε το χρονικό διάστημα
1998-2017, μελετώντας τα
δεδομένα από 1500 νύχτες,
έτσι όπως συγκεντρώθηκαν
από το Ηλιακό Παρατηρητήριο
Big Bear της Καλιφόρνια.
Παρατηρήθηκε η φωτεινότητα
το υ π λα ν ή τ η , έ τσ ι όπω ς
αντικατοπτρίζεται στη σκοτεινή
πλευρά του φεγγαριού. Σε
συνδυασμό με τα δεδομένα
για τη φωτεινότητα του ήλιου,
οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα
ότι η Γη λάμπει 0,5% λιγότερο από τη δεκαετία του ’90.

Η μεγαλύτερη αλλαγή παρατηρήθηκε από το 2014 και το
2017, τότε που ολοκληρώθηκε
η πρώτη μελέτη. Εννοείται ότι
υπάρχει περαιτέρω μείωση
μετά το 2017.
Μπορεί το 0,5% να ακούγεται λίγο, αλλά δεν είναι.
«Η μείωση της φωτεινότητας
ήταν τεράστια έκπληξη για
εμάς, ειδικά αν σκεφτούμε ότι
συνέβη κυρίως τα τελευταία
3 χρόνια μέσα σε μία 20ετή
μελέτη», τονίζει ο επικεφαλής
της έρευνας και αστρονόμος
του Ινστιτούτου Τεχνολογία του
New Jersey, Philip Goode.

Οι χαμηλές νεφώσεις πάνω
από την ανατολική πλευρά
του Ειρηνικού και η δραματική
αύξηση της θερμοκρασίας
της επιφάνειας στη θάλασσα,
συνδέονται άρρηκτα με την
κλιματική κρίση. Αν και οι επιστήμονες υποστήριζαν παλιότερα ότι ένας θερμότερος
πλανήτης θα οδηγούσε σε
περισσότερα σύννεφα, αυτό
το φαινόμενο τους διαψεύδει.
Και δυστυχώς αποδεικνύει ότι
η υπερθέρμανση τρέχει με
γοργά βήματα. Ελπίζουμε μόνο
να μην είναι πολύ αργά για να
αλλάξουμε τρόπο ζωής.

Θερμαίνεται συνεχώς το περιβάλλον

Ο αριθμός των ακραία
θερ-μών ημερών στον κόσμο,
με θερμοκρασίες άνω των 50
βαθμών Κελσίου, έχει διπλασιαστεί στην εποχή μας σε
σχέση με τη δεκαετία του 1980,
σύμφωνα με μια νέα ανάλυση
που έκανε το BBC. Επιπλέον,
οι καυτές μέρες συμβαίνουν
πια σε περισσότερες περιοχές
του πλανήτη από ό,τι στο
παρελθόν, μια ακόμη ένδειξη
για την κλιματική αλλαγή, στην
οποία επιδρά καθοριστικά η
καπιταλιστική παραγωγή με
σκοπό το κέρδος, απειλώντας
τόσο τον τρόπο ζωής πολλών
ανθρώπων και την υγεία τους,
όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Κατά μέσο όρο μεταξύ 19802009 οι θερμοκρασίες άνω των
50 βαθμών συνέβαιναν περίπου
14 μέρες ετησίως. Όμως αυτός ο
αριθμός σχεδόν διπλασιάστηκε
μεταξύ 2010-2019, φθάνοντας
τις 26 μέρες το χρόνο. Την ίδια
περίοδο, οι θερμοκρασίες άνω
των 45 βαθμών συμβαίνουν πια
κατά μέσο όρο δύο εβδομάδες
περισσότερες μέσα στο χρόνο
από ό,τι στο παρελθόν.
Η νέα ανάλυση δείχνει
επίσης ότι κατά την τελευταία
δεκαετία οι μέγιστες θερμοκρασίες αυξήθηκαν κατά 0,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τον
μέσο όρο της περιόδου 19802009. Σε μερικές περιοχές

(Ανατολική Ευρώπη, Νότια
Αφρική, Βραζιλία) η αύξηση στις
μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασε
τον ένα βαθμό, ενώ στην
Αρκτική και στη Μέση Ανατολή
τους δύο βαθμούς σε σχέση με
τις παλαιότερες δεκαετίες.
Οι θερμοκρασίες της τάξης
των 50 βαθμών συμβαίνουν
συχνότερα στη Μέση Ανατολή
και στην περιοχή του Κόλπου,
όμως και στις ευρωπαϊκές
μεσογειακές χώρες, όπως η
Ελλάδα και η Ιταλία, που γνώρισαν φέτος έντονους καύσωνες,
το θερμόμετρο έφθασε τους
47 έως σχεδόν 49 βαθμούς
αντίστοιχα, ενώ στον Καναδά
τους 49,6.

“Greek Tribune”, November 2021

AΝΕΚΔΟΤΑ

Η πραγματική αγάπη διαρκεί
για πάντα...

Είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου
και ο Τιμ αποφασίζει να πάει στο γήπεδο.
Κάθεται και παρατηρεί ότι η θέση δίπλα του
είναι άδεια.
Τότε γυρίζει σε εκείνον που καθόταν
παραδίπλα και τον ρωτά εάν η θέση είναι
πιασμένη. «Όχι», του λέει ο άνδρας, «η θέση
είναι άδεια».
«Αυτό είναι απίστευτο», είπε ο Τιμ. «Ποιος
θα άφηνε μια τέτοια θέση;». Και τότε ο
άνδρας του απαντά: «Βασικά η θέση ανήκει
σε εμένα. Υποτίθεται πως θα ερχόμουν με τη
γυναίκα μου, όμως πέθανε. Αυτό είναι το μόνο
Παγκόσμιο Κύπελλο που δεν είμαστε μαζί από
τότε που παντρευτήκαμε».
«Ω, τα συλλυπητήριά μου. Αυτό είναι
απαίσιο… Όμως δεν μπορούσες να βρεις
κάποιον άλλο, ένα φίλο, συγγενή ή γείτονα για
να έρθει μαζί σου;».
Ο άνδρας κουνά αρνητικά το κεφάλι. «Όχι»,
του λέει. «Είναι όλοι στην κηδεία».

Στον δρόμο για τη δουλειά

Ένας άνδρας φτάνει αργοπορημένος στη
δουλειά. Το αφεντικό φωνάζει: «Έπρεπε να
έχεις έρθει στις 8.30!».
Απαντά: «Γιατί; Τι συνέβη στις 8.30;»

Το παιδί και ο κουρέας

Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρείο και
ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη: «Αυτό είναι το
πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες».
Ο κουρέας τότε βάζει ένα δολάριο στο ένα
χέρι και κάτι ψιλά στο άλλο. «Διάλεξε όποιο
θες», λέει στο παιδί. Το παιδί παίρνει τα ψιλά
και φεύγει.
«Τι σου είπα;», λέει ο κουρέας, «το παιδί δεν
θα μάθει ποτέ».
Αργότερα, ο πελάτης συναντά το παιδί στον
δρόμο, να τρώει παγωτό. «Να σε ρωτήσω,
νεαρέ, γιατί δεν πήρες το δολάριο;», ρώτησε ο
πελάτης.
«Τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, το
παιχνίδι θα τελειώσει», λέει το παιδί.

Μία στο εκατομμύριο

Η Κίνα έχει ένα δισεκατομμύριο κατοίκους. Ένα
δισεκατομμύριο! Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και
εάν είσαι άνθρωπος τον οποίο βρίσκει κανείς
μία στο εκατομμύριο, υπάρχουν άλλοι 1.000
σαν εσένα.

Αγώνας με μια αρκούδα

Δύο κατασκηνωτές περπατούν μέσα στο
δάσος, όταν μια αρκούδα εμφανίζεται στο ένα
μέτρο. Η αρκούδα βλέπει τους κατασκηνωτές
και αρχίζει να τους πλησιάζει. Ο πρώτος
άνδρας ρίχνει κάτω την τσάντα του και αρχίζει
να φορά τα αθλητικά του παπούτσια.
Ο δεύτερος άνδρας λέει: «Τι κάνεις; Τα
αθλητικά δεν θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις
την αρκούδα».
«Δεν χρειάζεται να ξεπεράσω την αρκούδα»,
εκπομπές άνθρακα.
βαλλοντικής Μηχανικής
Για την καταπολέμηση της στο Πανεπιστήμιο του Πίτσ- λέει ο άλλος. «Αρκεί να τρέξω πιο γρήγορα από
παραπληροφόρησης, οι ανα- μπουργκ. Αναγνώρισε ότι η σένα».
ζητήσεις σχετικά με την κλι- τεχνητή νοημοσύνη εξομαλύματική αλλαγή στα αγγλικά, νει την κυκλοφορία των οχητα γαλλικά και τα ισπανικά μάτων σε προσομοιώσεις,
1.Άβρακος έβαλε βρακί, σε κάθε πόρτα το
θα προβάλλουν στις πρώτες ωστόσο αμφισβήτησε το
θέσεις περιεχόμενο των Ην. κατά πόσο μία εταιρεία χωρίς έδειχνε.
Εθνών.
εμπειρία μπορεί να εφαρμόσει
Ο αγροίκος και ανόητος νεόπλουτος
Στο Ισραήλ, το πειραματικό αποτελεσματικά την ιδέα.
επιδεικνύει με κομπασμό τα πλούτη του στους
σύστημα AI για τους φωτει«Κάθε χρόνο εμφανίζεται άλλους.
νούς σηματοδότες δοκιμά- κάποιος που ισχυρίζεται ότι
στηκε σε τέσσερις τοποθεσίες κάνει θαύματα» σχολίασε.
2.Αγάλια αγάλια γίνεται η αγουρίδα μέλι
της Χάιφας και του Μπερ
Σε μια άλλη περιβαλλοΌλα απαιτούν ανάλογο χρόνο για να ολοΣαβά. Τα αποτελέσματα ήταν ν τ ι κ ή π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α τ η ς
ενθαρρυντικά, δήλωσε στο Google στις ΗΠΑ, οι χρήστες κληρωθούν, να ωριμάσουν, είτε πρόκειται για
Reuters εκπρόσωπος της των έξυπνων θερμοστατών έργα ανθρώπων είτε για φαινόμενα της φύσης.
Τροχαίας στο Ρίο ντε Ζανέιρο, της Nest, μέλος του ομίλου
όπου οι δοκιμές προγραμ- Alphabet της Google, θα μπο3.Αγαπά ο Θεός τον κλέφτη, αγαπά και
ματίζεται να ξεκινήσουν τους ρούν να αγοράζουν πιστώ- τον νοικοκύρη.
επόμενους μήνες.
σεις ανανεώσιμης ενέργειας
Το κακό θριαμβεύει πρόσκαιρα. Τελικά το
Επιφυλάξεις εξέφρασε για 10 δολάρια τον μήνα, προ- δίκιο αποκαθίσταται.
ωστόσο ο Αλεξάνταρ Στενά- κειμένου να αντισταθμίζουν
νοβιτς, αναπληρωτής καθη- τις εκπομπές από συστήματα
4.Αγέρας και γυναίκα δεν κλειδώνονται.
γητής Πολιτικής και Περι- θέρμανσης και κλιματισμού.
Η γυναίκα είναι σαν τον αέρα. Δεν είναι
δυνατόν να την κρατήσει κανείς με περιοριστικά
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: μέτρα.

Η Goopgle θέλει να ελέγχει και τα
φανάρια της τροχαίας
Πείραμα στο Ισραήλ
που χρησιμοποίησε τεχνητή
νοημοσύνη της Google για
να ελέγχει τα φανάρια στο
δρόμο μείωσε κατά 20%
την κατανάλωση καυσίμων
και τις καθυστερήσεις λόγω
κυκλοφορίας, ανακοίνωσε την
Τετάρτη η εταιρεία, η οποία
σχεδιάζει να συνεχίσει τις
δοκιμές στο Ρίο ντε Ζανέιρο.
Οι δοκιμές του συστήματος είναι μία από τις πρωτοβουλίες της Google για την
κλιματική αλλαγή, τις οποίες
ζητούσαν εδώ και καιρό
περιβαλλοντικές οργανώσεις
και ορισμένοι εργαζόμενοι,
αναφέρει το Reuters.
Στο ίδιο πλαίσιο, τα αποτ ε λ έ σ μ α τ α α ν α ζη τ ή σ ε ω ν
στις ΗΠΑ σχετικά με αυτοκίνητα, πτήσεις και ηλεκτρικές
εκπομπές θα συνοδεύονται
από πληροφορίες για τις
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Ο χώρος αυτός είναι στη
διάθεσή σας για τη διαφήμιση
της επιχείρησης σας.
Τιμή συμφέρουσα
για όλο το χρόνο.
Τηλεφωνείστε στο
0408 865004

5.Αγκάθια έχει στον κώλο του.
Λέγεται για άτομα με μεγάλη κινητικότητα και
ανησυχία.
6.Αλλού ο παπάς κι αλλού τα ράσα του.
Λέγεται για τους απρόσεκτους και τους
ακατάστατους, που δεν φροντίζουν σωστά τις
υποθέσεις τους.
7.Αλλού τηρά κι αλλού βλέπει.
Λέγεται για τους κρυψίνοες και υποκριτές.

"Παροικιακό Βήμα", Νοέμβριος 2021

Θέματα Υγείας

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ ΟΓΚΟΛΟΓΟ

Ο καρκίνος νικήθηκε, σε δέκα
χρόνια θα είναι μία χρόνια νόσος»
«Ο καρκίνος νικιέται, για να
μην πω νικήθηκε. Στα επόμενα
δέκα χρόνια θα είναι μία χρόνια νόσος». Αυτό δήλωσε ο
Πατρινός χειρουργός-ογκολόγος,
διευθυντής Κλινικής Αντιμετώπισης
Περιτοναϊκής Κακοήθειας και
Χειρουργικής Ογκολογίας στο
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης και στο Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών, Γιάννης Σπηλιώτης
Ο Γιάννης Σπηλιώτης είναι
γέννημα – θρέμμα Πατρινός και
ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός
στην τοπική κοινωνία, με την οποία
διατηρεί στενούς δεσμούς και
επισκέπτεται συχνά.
Μάλιστα, δύο από τους γιους
του σπουδάζουν στην Ιατρική
Σχολή της Πάτρας.
Ο κ. Σπηλιώτης γεννήθηκε
στα 1959, στην περιοχή κοντά
στο στάδιο της Παναχαϊκής, πήγε
στο 26ο Δημοτικό Σχολείο στην
περιοχή της Αγίας Σοφίας, στο 2ο
Γυμνάσιο Αρρένων (ήταν εξατάξιο
τότε) και τις δύο τελευταίες τάξεις
φοίτησε στο 5ο Λύκειο Αθηνών στα
Εξάρχεια.
Το 1977 εισήχθη στην Ιατρική
Σχολή των Πατρών, μάλιστα υπήρξε ένας από τους 60 πρώτους
φοιτητές της Σχολής, η οποία
ιδρύθηκε εκείνη τη χρονιά.
Αμέσως μετά την ειδικότητα
που έλαβε στο νοσοκομείο του
«Αγίου Ανδρέα» ο κ. Σπηλιώτης,
εργάστηκε ως χειρουργός στο
Ινστιτούτο Καρκίνου πανεπιστημίου
Montpellier Γαλλίας, από όπου
επέστρεψε στην Πάτρα, το 1992.
Από το 1993 μέχρι και το 1997
υπηρέτησε στην Χειρουργική
Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών
και στη συνέχεια, μέχρι το 2009,
στην Χειρουργική Κλινική Νομαρχιακού Νοσοκομείου Μεσολογγίου
και στη συνέχει υπηρέτησε ως
Συντονιστής Διευθυντής Α’ Χειρουργικού Τμήματος στο νοσοκο-μείο
Μεταξά στον Πειραιά, ενώ έχει
πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο.
Ο κ. Σπηλιώτης, μίλησε στο
Πρακτορείο 104,9 FM, με αφορμή
την εισήγησή του για τον καρκίνο
«Ποιος είσαι; Που ζεις; Πώς ζεις;»
στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Ιατρικής
Πρωτοπορίας και Καινοτομίας AMLI
2018 (Athens Medical Leadership
and Innovation Conference 2018),
που πραγματοποιήθηκε από τις 23
έως τις 25 Νοεμβρίου στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.
«Μη φοβηθείς και μην αργήσεις
γλυκοχαράζει η νίκη», αναφέρει
χαρακτηριστικά για το θέμα σε
συνέντευξη του στο Πρακτορείο
Fm και στην εκπομπή της Τάνιας
Μαντουβάλου «104,9 Μυστικά
Υγείας» ο χειρουργός-ογκολόγος,
διευθυντής Κλινικής Αντιμετώπισης
Περιτοναϊκής Κακοήθειας και
Χειρουργικής Ογκολογίας στο
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσ-

σαλονίκης και στο Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών, Γιάννης Σπη-λιώτης.
Ο τίτλος της ομιλίας του αποτελεί και τον τίτλο του βιβλίου του,
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
«Ιανός» και πραγματεύεται τους
μηχανισμούς του καρκίνου, απαντώντας σε κρίσιμα ερωτήματα που
ταλανίζουν πολλούς συνανθρώπους μας που βιώνουν αυτή την
περιπέτεια.
30% των καρκίνων οφείλεται σε
κληρονομική προδιάθεση
Το πρώτο ερώτημα «Ποιος
είσαι» ερμηνεύεται σύμφωνα με
τον κ. Σπηλιώτη ως ένα ερώτημα
σχετικά με το γενετικό υπόβαθρο.
«Έχει αποδειχθεί ότι ένα 25-30%
των καρκίνων οφείλονται σε
μία κληρονομική προδιάθεση,
που κάτω από συγκεκριμένες
συνθήκες μπορεί να εκφραστεί.
Έχοντας από τις αρχές του 2000
αποκωδικοποιήσει το ανθρώπινο γονιδίωμα, μπορούμε πια
να έχουμε προγνωστικούς παράγοντες, και να κάνουμε έγκαιρη
πρόληψη παρεμβαίνοντας σε αυτά
τα άτομα, για να μην αναπτύξουν
κα κο ή θ ε ι ε ς . Το π ι ο γ ν ω σ τ ό
παράδειγμα είναι η Αντζελίνα Τζολί
με τη διπλή μαστεκτομή, πριν από
μερικά χρόνια». Ωστόσο όπως
αναφέρει ο χειρουργός υπάρχουν
και κάποια σύνδρομα, που έχουν
κληρονομική προδιάθεση και
«αν κάποιος σε μία οικογένεια
εμφανίσει πχ ένα μυελοειδές
καρκίνωμα του θυρεοειδούς,
τότε αφαιρείται ο θυρεοειδής από
όλη την οικογένεια». Το δεύτερο
ερώτημα «Πού ζεις;» έχει να κάνει
όπως λέει ο κ. Σπηλιώτης με τις
περι-βαλλοντικές συνθήκες, που σε
κάποιες περιοχές ή υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, οι άνθρωποι αναπτύσσουν καρκίνο, για διάφορους
λόγους.
Το ξύπνημα πριν τις έξι αυξάνει
τις πιθανότητες καρκινογένεσης
Και το τρίτο ερώτημα «Πώς
ζεις;» έχει να κάνει με τις συνήθειες
της καθημερινότητας που επίσης
μπορεί κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις να ενεργοποιήσουν
μηχανισμούς καρκινογένεσης.
Ένα παράδειγμα, όπως λέει στο
Πρακτορείο Fm ο κ. Σπηλιώτης,
είναι το πρωινό ξύπνημα πριν
τις έξι, που έχει φανεί ότι μπορεί
ν α α υ ξά ν ε ι τ ι ς π ι θ α ν ότ η τ ε ς
εμφάνισης καρκίνου, «γιατί στις
έξι και τέταρτο ο εγκέφαλος μας
δίνει εντολή στα επινεφρίδια, να
εκκρίνουν την κορτιζόλη, που είναι
η ορμόνη του στρες. Όταν κάποιος
ξυπνήσει πεντέμισι δεν έχει αυτόn
τον προφυλακτικό παράγοντα,
και το στρες, το οποιοδήποτε
στρες, μπορεί να ενεργοποιήσει
μηχανισμούς καρκινογένεσης,
πχ συναισθηματικό στρες. Το
διαζύγιο αυξάνει τον επιπολασμό
του καρκίνου του μαστού. Ή η
απόλυση σε έναν άνδρα αυξάνει

τον επιπολασμό στον καρκίνο του
πνεύμονα. Άλλο παράδειγμα είναι
η βαφή των μαλλιών περισσότερο
από 9 φορές το χρόνο, που
αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης
λευχαιμιών».
Δεν σημαίνει βέβαια ότι όποιος
βάφει τα μαλλιά του περισσότερες
από εννέα φορές το χρόνο ή
κάποιος που χώρισε θα πάθει
οπωσδήποτε καρκίνο, τονίζει ο
γιατρός. «Αλλά, ο τρόπος ζωής,
η άσκηση, η σωστή διατροφή,
παίζουν σημαντικό ρόλο στην
πρόληψη. Χρειάζεται υγειονομική
διαφώτιση στο επίπεδο του
Λυκείου, για μία σειρά από πράγματα όπως το κάπνισμα, το να
οδηγείς χωρίς κράνος μοτοσυκλέτα
κλπ».
«Μη φοβηθείς και μην αργήσεις
γλυκοχαράζει η νίκη»
Όσον αφορά το «γιατί σε
εμένα», ένα ερώτημα που ταλανίζει
τις ψυχές και το μυαλό πολλών
ασθενών ο Γ. Σπηλιώτης λέει
χαρακτηριστικά: «Το γιατί σε μένα
το οποίο το έθεσε και μετάνιωσε
την ίδια στιγμή ο Μακαριστός
Χριστόδουλος, είναι γιατί όλοι
μας έχουμε την ψευδαίσθηση της
αθανασίας. Δημιουργηθήκαμε καθ’
εικόνα και καθ’ ομοίωση. Ξεχάσαμε
όμως ότι το καθ’ ομοίωση δεν
είναι ενδεχόμενα της παρούσης
στιγμής, αλλά κάπου στο μέλλον.
Ο καρκίνος νικιέται, για να μην
πω νικήθηκε. Στα επόμενα δέκα
χρόνια ο καρκίνος θα είναι μία
χρόνια νόσος. Όπως ήταν παλιά
η φυματίωση, όπως είναι τώρα
ο σακχαρώδης διαβήτης. Θα
ζεις 25-30 χρόνια και μπορεί να
πεθαίνεις είτε από επιπλοκή του
καρκίνου ή από κάποιο άλλο
πρόβλημα». Έχουμε κατορθώσει
και είμαστε σε μία λεωφόρο
νίκης. Από το 1970 έως το 2010
«δώσαμε» 15 χρόνια επιπλέον
ζωής, τονίζει ο διακεκριμένος
χειρουργός, εξηγώντας ότι το 70
ασθενείς πέθαιναν σε έξι μήνες ή
ένα χρόνο, ενώ το 2010 αντίστοιχοι
ασθενείς μπορεί να «κέρδισαν»
15 και 16 χρόνια. «Και αυτό που
εγώ λέω για τον καρκίνο είναι:
Μη φοβηθείς και μην αργήσεις
γλυκοχαράζει η νίκη».

ΕΛΛΑΔΑ: Καρκίνος του μαστού η δεύτερη
αιτία θανάτου - Η πρόληψη σώζει ζωές
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος (ΠΙΣ) συμμετέχει
στον αγώνα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των γυναικών
για την πρόληψη του καρκίνου
του μαστού. Ο Οκτώβριος έχει
καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας
ευαισθητοποίησης για αυτό
το είδος καρκίνου που όταν
εντοπίζεται στα πρώτα στάδια,
μπορεί να αντιμετωπισθεί πλήρως.
Βασική προϋπόθεση είναι όλες
οι γυναίκες ειδικά να υποβάλλονται σε ετήσια μαστογραφία
μετά τα 40 έτη ενώ αν έχουν
επιβαρυμένη κληρονομικότητα
αυτό πρέπει να γίνεται από νωρίτερα, όπως συστήνει ο εκάστοτε
θεράπων ιατρός.
Ο ΠΙΣ καλεί όλες τις γυναίκες

να κάνουν ανελλιπώς και
χωρίς καθυστέρηση ετησίως
την εξέταση αυτή, με σκοπό να
μειωθούν στο ελάχιστο τα περιστατικά εντοπισμού καρκίνου του
μαστού σε προχωρημένα στάδια.
Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται
άλλωστε και ο ΕΟΠΥΥ με την
εισαγωγή και νέων διαγνωστικών
«όπλων» που θα βοηθήσουν
πολλές γυναίκες να κερδίσουν τη
μάχη.
Η πανδημία δημιούργησε
δυσμενείς συνθήκες στη πρόσβαση των πολιτών σε ιατρεία,
διαγνωστικά κέντρα και νοσηλευτήρια από τον φόβο επαφής
με τον κοροναϊό. Αλλά είναι
βέβαιο ότι αν αμελούμε τις ετήσιες
προληπτικές εξετάσεις που πρέπει αν γίνονται ανά φύλο και

ηλικία σε ορισμένους χρόνους και
με περιοδικότητα, θα οδηγηθούμε
σε νέες «πανδημίες».
Στη χώρα μας, ο καρκίνος
του μαστού είναι πρώτος σε
συχνότητα εμφάνισης και δεύτερος ως αιτία θανάτου μετά τον
καρκίνο του πνεύμονα. Ετησίως
καταγράφονται περί τα 5.000 νέα
περιστατικά που αντιστοιχούν
στο 28% όλων των καρκίνων
στις γυναίκες. Αλλά το αισιόδοξο
είναι ότι το 85% των ασθενών
παρουσιάζει επιβίωση άνω της
5ετίας με το γεγονός αυτό να
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην
έγκαιρη διάγνωση.
Η πρόληψη σώζει κυριολεκτικά
λοιπόν τις γυναίκες από τον
καρκίνο του μαστού!
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Οξεία προσβολή νεφρών στο
20-40% των ασθενών με COVID

Το 20-40% των ασθενών με κοροναϊό
υφίστανται οξεία προσβολή των νεφρών
και πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι
η αποθεραπεία καθυστερεί σε κάποιες
περιπτώσεις, ενώ σε άλλες, οι επιπλοκές
οδηγούν στην ανάγκη αιμοκάθαρσης.
Αυτό τονίζει η Ναγιάρα Αζινιέιρα
Νομπρέγκα Κρούς, ερευνήτρια του
Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του
Σαν Πάολο της Βραζιλίας, ως πρώτη
συγγραφέας μελέτης για τις επιπτώσεις
της COVID – 19 στη νεφρική λειτουργία,
καθώς ο ιός προσδένεται στον οργανισμό
μέσω των υποδοχέων αγγειοτασίνης.
Η προοπτική αύξησης του αριθμού
των περιπτώσεων σοβαρών νεφρικών
τραυματισμών λόγω της πανδημίας του
COVID-19 αποτελεί σοβαρή ανησυχία,
σύμφωνα με την καθηγήτρια Ντούλτσε
Ελένα Κασαρίνι, επίσης συγγραφέα της
μελέτης, η οποία επεσήμανε πως «Εάν η
ζήτηση για αιμοκάθαρση αυξάνεται τώρα,
μπορεί να δούμε αύξηση της ζήτησης για
μεταμόσχευση νεφρού σύντομα».
Στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό Frontiers in Physiology μετείχε
επίσης ο επικεφαλής του Νεφρολογικού νοσοκομείου του Πανεπιστημίου
του Σαν Πάολο και μέλος του Κέντρου
Αντιμετώπισης Κοροναϊού της Κυβέρνησης του Σαν Πάολο. Η μελέτη διερευνά
τους μηχανισμούς με τους οποίους ο
SARS-CoV-2 βλάπτει τα νεφρά, με στόχο
να αποτελέσει ενδεχομένως τη βάση για
περαιτέρω αναζήτηση θεραπειών, την
πρόληψη σοβαρών νεφρικών προβλημάτων, ακόμη και χρόνιας νεφρικής
νόσου σε ασθενείς με COVID-19.
Σύμφωνα με τη μελέτη η αλληλεπίδραση με το μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτασίνης 2 (ACE2) όχι μόνο επιτρέπει
στον ιό να μολύνει και να αναπαράγεται
στα ανθρώπινα κύτταρα, αλλά μπορεί
να προκαλέσει σημαντική ανισορροπία
στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης, το
οποίο ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση του
αίματος, καθώς επίσης και το σύστημα
καλλικρεΐνης-κινίνης, το οποίο εκτός του

ότι εμπλέκεται στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, εμπλέκεται και στη διαδικασία
της φλεγμονής και σε άλλες διαδικασίες.
Η βλάβη των βιολογικών λειτουργιών
του ACE2 μπορεί να οδηγήσει σε
μείωση της ροής του αίματος στα νεφρά
και μείωση στο ρυθμό σπειραματικής
διήθησης (GFR), αλλάζοντας την
ικανότητα των νεφρών να αποβάλλουν
μεταβολίτες που γίνονται τοξικοί σε
υπερβολικές ποσότητες. Μπορεί επίσης
να αυξήσει την αγγειοσυστολή στα
νεφρά, οδηγώντας σε επιδείνωση της
νεφρικής λειτουργίας.
Ένα άλλο μέρος της μελέτης, που
ανέλυσε δεδομένα μόλυνσης από SARSCoV-2 σε εγκύους και τον ρόλο του ACE2
στον πλακούντα, δημοσιεύτηκε επίσης
πρόσφατα στο Clinical Science. Έδειξε
ότι οι έγκυοι που είχαν προσβληθεί από
τον κοροναϊό διέτρεχαν μεγαλύτερο
κίνδυνο να αναπτύξουν προεκλαμψία,
μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
επίμονη υψηλή αρτηριακή πίεση που
μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στη
μητέρα και το μωρό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Βραζιλίας, ο αριθμός των
μεταμοσχεύσεων νεφρού που πραγματοποιήθηκαν στη Βραζιλία ήταν κατά
μέσο όρο μεταξύ 2017 και 2019, ήταν
λίγο πάνω από 5.900 ετησίως, αλλά η
λίστα αναμονής αυξήθηκε από 28.351
άτομα σε 29.554 άτομα την ίδια περίοδο.
Επιπλέον, έρευνα διεθνούς ομάδας
επιστημόνων που δημοσιεύτηκε στο
Journal of the American Society of
Nephrology, χρησιμοποιώντας δεδομένα
από τις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε ότι
7/10.000 ασθενείς με ήπιο ή μέτριο
C O V I D - 1 9 α σ θ ε ν ε ί ς χ ρ ε ι ά σ τ η κα ν
αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού
μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαρτίου 2021.
Μεταξύ μη νοσηλευόμενων ασθενών, ο
κίνδυνος οξείας νεφρικής βλάβης εντός
έξι μηνών από τη μόλυνση ήταν 23%
υψηλότερος από ό, τι μεταξύ των ατόμων
που δεν μολύνθηκαν.

ΚATAΘΛΙΨΗ

Πειραματικό εγκεφαλικό εμφύτευμα
υπόσχεται ταχεία ανακούφιση

Η συσκευή διεγείρει συγκεκριμένα
σημεία του εγκεφάλου όταν ανιχνεύει
ηλεκτρική δραστηριότητα που υποδηλώνει κατάθλιψη.
Ερευνητές στις ΗΠΑ παρουσίασαν
μια νέου τύπου θεραπεία για τη
σοβαρή κατάθλιψη, χρησιμοποιώντας
μια εμφυτεύσιμη συσκευή σαν βηματοδότη, η οποία διεγείρει συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου μόνο
όταν χρειάζεται.
Οι ερευνητές που υπογράφουν
τη μελέτη στο Νature Medicine, με
επικεφαλής τη καθηγήτρια Κάθριν
Σκάνγκος του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο,
έκαναν λόγο για «επιτυχία-ορόσημο
σ τ η ν μ α κ ρ όχ ρ ο ν η π ρ ο σ πά θ ε ι α
να εφαρμοστούν οι πρόοδοι της
νευροεπιστήμης στη θεραπεία των
ψυχιατρικών διαταραχών».
Πιστεύουν μάλιστα ότι παρόμοια
εμφυτεύματα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κι άλλες νευροψυχιατρικές διαταραχές.
Η μείζων καταθλιπτική διαταραχή
που εμφανίζει υψηλό ποσοστό
μη ανταπόκρισης στις υπάρχουσες
φαρμακευτικές και άλλες θεραπείες.
Πριν από λίγα χρόνια εγκρίθηκε
στις ΗΠΑ μια νέα θεραπεία, η εν τω
βάθει εγκεφαλική διέγερση (Deep
Brain Stimulation-DBS), η οποία
βασίζεται σε ηλεκτρόδια εμφυτευμένα
στον εγκέφαλο, τα οποία εκπέμπουν
ηλεκτρικούς παλμούς σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές.
Οι δοκιμές της θεραπείας είχαν
καταλήξει σε ασαφή ευρήματα, κυρίως
επειδή υπάρχει μεγάληποικιλία
στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν
οι ασθενείς στη DBS. Οι θεραπείες
εγκεφαλικής ηλεκτρικής διέγερσης
στέλνουν σταθερούς και συνεχείς
παλμούς, κάτι που φαίνεται να
βρίσκεται σε αναντιστοιχία με την
ποικιλία των συμπτωμάτων, των
συναισθημάτων, των αντιδράσεων
και των εμπλεκόμενων εγκεφαλικών
περιοχών στα άτομα με κατάθλιψη.
Η νέα μέθοδος, η οποία δοκιμά-

στηκε σε μια 36χρονη γυναίκα με
σοβαρή ανθεκτική κατάθλιψη από την
παιδική ηλικία της, βασίζεται σε ένα
πιο έξυπνο νευρωνικό εμφύτευμα, το
οποίο αφενός διαβάζει σε πραγματικό
χρόνο την εγκεφαλική δραστηριότητα
του ασθενούς, αφετέρου προκαλεί
ηλεκτρική διέγερση (με δόσεις
ηλεκτρισμού μόλις 1 mA επί έξι
δευτερόλεπτα) μόνο κατά περιόδους,
όταν ανιχνεύει καταστάσεις σοβαρής
κατάθλιψης. Η θεραπεία αποδείχτηκε
ικανή για ταχεία και σταθερή βελτίωση
της ασθενούς.
Μια βασική καινοτομία των ερευνητών είναι η ανακάλυψη ενός νευρωνικού βιοδείκτη – ενός συγκεκριμένου
μοτίβου εγκεφαλικής δραστηριότητας
– που μαρτυρά την εμφάνιση συμπτωμάτων. Το εμφύτευμα αντιδρά «on
demand» μόνο όταν αναγνωρίζει αυτό
το μοτίβο σε συγκεκριμένη εγκεφαλική περιοχή.
«Ποτέ έως τώρα στην ψυχιατρική
δεν είχαμε καταφέρει να προσφέρουμε
αυτό το είδος της εξατομικευμένης
θ ε ρ α π ε ί α ς , α ν α κο υ φ ί ζο ν τα ς τα
συμπτώματα της κατάθλιψης. Η ιδέα
ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε τα
συμπτώματα τη στιγμή που εμφανίζονται, αποτελεί ένα τελείως νέο
τρόπο αντιμετώπισης των πιο δύσκολων στη θεραπεία περιπτώσεων κατάθλιψης», δήλωσε η Σκάνγκος.
Η ασθενής, ονόματι Σάρα, είχε επί
χρόνια δοκιμάσει πολλές θεραπείες
χωρίς αποτέλεσμα. Όπως δήλωσε
για τη νέα θεραπεία, «τους πρώτους
μήνες η ανακούφιση της κατάθλιψης
ήταν τόσο απότομη, που δεν ήμουν
σίγουρη ότι θα διαρκούσε. Όμως έχει
διαρκέσει (για πάνω από 15 μήνες)».
Καθώς πάντως η νέα τεχνική
έχει δοκιμαστεί σε μία μόνο ασθενή,
θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για
να προσδιοριστεί κατά πόσο είναι
αξιοποιήσιμη σε ευρύτερο πληθυσμό.
Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε θα μπορεί
να εφαρμοστεί γενικότερα ως εξατομικευμένη θεραπεία.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΑ

Σπορ

Παροικιακό Βήμα
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Nίκη Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Νίκες ΑΠΟΕΛ και Απόλλων

Ο Ντιεμερσί Εντονγκαλά έκανε
δίχως αμφιβολία την πιο γεμάτη
εμφάνισή του από τότε που φόρεσε
τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, στο 1-0
εις βάρος του Άρη. Ο Κονγκολέζος
ήταν ανάμεσα στους λίγους
πο δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ έ ς τω ν ν ι κ η τώ ν ,
που ξεχώρισαν στο Τσίρειο με την
απόδοσή τους.
Aπόλυτη ικανοποίηση επικρατεί
στον Απόλλωνα για τη νίκη (2-0)
αλλά και για την εμφάνιση, κυρίως
του δευτέρου ημιχρόνου στο παιχνίδι
με την Πάφος FC. Παράλληλα,
είναι πολύ θετικό για τον Αλεξάντερ
Τσόρνιγκερ η επιστροφή του Κατελάρη στην ενδεκάδα των κυανόλευκων αλλά και από την άλλη τόσο
ο Αλμπάνης αλλά και ο Χάμπος
Κυριάκου έκαναν καταπληκτική

εμφάνιση.
Τα α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς 6 η ς
αγωνιστικής: Αρης ΑΠΟΕΛ 0-1,
Πάφος - Απόλλων 0-2, Εθνικός
Αχνας ΑΕΛ 2-2, Ολυμπιακός Δόξα
1-0.
Ενώ το Π . Βή μ α πά ει σ το
τυπογραφείο, εκρεμούν οι αγώνες
ΠΑΕΕΚ - Ομόνοιας και ΑΕΚ Ανόρθωσης.
Στην βαθμολογία, αν και νωρίς
ακόμη, προηγείται ο ΑΠΟΛΛΩΝ
με 15, ΑΕΚ 14, ΑΡΗΣ 13, ΑΕΛ 11,
ΟΛΥ Μ Π Ι Α ΚΟ Σ 11 , Α Π Ο Ε Λ 9 ,
ΟΜΟΝΟΙΑ 7, ΠΑΦΟΣ 7, ΔΟΞΑ 6,
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 6, ΠΑΕΕΚ 4, ΕΘΝΙΚΟΣ
2.
Από ένα αγώνα λιγότερο έχουν
η Ομόνοια, η ΠΑΕΕΚ, η ΑΕΚ και η
Ανόρθωση.

Από τη νικη του Απόλλωνα στην ΠΑΦΟ με 2-0

Ο Ολυμπιακός επικράτησε
του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη με
2-1 για την 7η αγωνιστική της
Super League και ανέβηκε και
πάλι στην κορυφή της.
Οι Ερυθρόλευκοι κυριάρχησαν στο πρώτο μέρος, πετυχαίνοντας και τα δυο τέρματα της
νίκης με Αγκιμπού Καμαρά και
Μασούρα, ενώ στην επανάληψη
ο Δικέφαλος του Βορρά το μόνο
που κατάφερε ήταν να μειώσει
με το τέρμα του Μουργκ.
Στο φ αληρ ι κό γήπ εδ ο ο
Ολυμπιακός σταμάτησε και το
εκτός έδρας σερί του ΠΑΟΚ.
Ο ι Θ ε σ σ α λο ν ι κ ε ί ς ε ί χα ν
κερδίσει και τα τρία πρώτα για
το πρωτάθλημα και συνολικά έξι
διαδοχικά παιχνίδια για όλες τις
διοργανώσεις.
Συγκεκριμένα, η ομάδα
του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε
νικήσει εκτός έδρας τους ΟΦΗ
(1-3), Παναιτωλικό (1-2) και
Αστέρα Τρίπολης (0-1), ενώ
στην Ευρώπη έχει πάρει διπλά
με Ριέκα (0-2), Λίνκολν (0-2) και
Κοπεγχάγη (1-2).
Ο Ολυμπιακός λοιπόν έβαλε
φρένο στον ΠΑΟΚ και έσπασε
το εκτός έδρας αήττητό του, με
τον Δικέφαλο να έχει τελευταία
ήττα στις 12 Μαΐου, πάλι από
τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος
Καραϊσκάκης», με τον Μασούρα
να είναι και πάλι εκείνος που είχε
σκοράρει κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ανεξαρτήτως έδρας ο ΠΑΟΚ
ήταν αήττητος στα προηγούμενα

Από τον σγώνα της Κυριακής Ολυμπιακού - ΠΑΟΚ
οκτώ επίσημα παιχνίδια του,
πέντε από αυτά για το πρωτάθλημα.
Σημαντική εκτός έδρας νίκη
πέτυχε στο Βόλο η ΑΕΚ, ενώ ο
Αρης κέρδισε με 5-1 τον Παναιτωλικό.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 7ης αγωνιστικής της
Super League:
Ατρόμητος - Ιωνικός
0-2
Απόλλων Σμύρνης - Γιάννινα 1-0
Αστέρας - Παναθηναϊκός
2-1
Άρης - Παναιτωλικός
5-1
Βόλος - ΑΕΚ 		
1-3
ΟΦΗ - Λαμία 		
0-0
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
2-1

Η βαθμολογία
(σε 7 αγώνες)
1. Ολυμπιακός
2. ΑΕΚ 		
3. ΠΑΟΚ
. ΝΠΣ Βόλος
5. Παναθηναϊκός
6. ΠΑΣ Γιάννινα
7. Ιωνικός
. Αστέρας Τρ.
. Άρης 		
.ΟΦΗ 		
11.Παναιτωλικός
.Απόλλων Σμ.
.Λαμία 		
14.Ατρόμητος

17
16
13
13
10
9
8
8
8
8
5
5
5
2

Διαφημιστικό άρθρο

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID-19 ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

Η

Αν είστε επισκέπτης από το εξωτερικό
και ζείτε στην Αυστραλία, φοιτητής από
το εξωτερικό ή οποιοδήποτε άτομο χωρίς
αυστραλιανή υπηκοότητα ή μόνιμη διαμονή,
ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε
παροχές Medicare. Αλλά αυτό δεν σας
σταματά από το να εμβολιαστείτε.

πανδημία COVID-19 έχει φέρει κάθε
άτομο στην Αυστραλία αντιμέτωπο
με πολλές προκλήσεις. Όλοι μας
υποχρεωθήκαμε να κάνουμε αλλαγές στη
ζωή μας για να διατηρήσουμε τον εαυτό
μας, την οικογένειά μας και την κοινότητα
ασφαλή. Ο εμβολιασμός είναι ένα βήμα
ζωτικής σημασίας για να επιστρέψουμε στα
πράγματα που αγαπάμε.
Όλοι στην Αυστραλία, ηλικίας 12 ετών και
άνω, μπορούν να κάνουν δωρεάν εμβόλιο
COVID-19 σε συμμετέχοντα φαρμακεία,
ιδιωτικά ιατρεία και κυβερνητικές κλινικές.
Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πού
μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά
με το εμβόλιο COVID-19 στη γλώσσα
σας και πώς να κλείσετε ραντεβού για τον
εμβολιασμό σας κατά του COVID-19, ακόμη
και αν δεν έχετε κάρτα Medicare.
Τα εμβόλια και οι δόσεις που συνιστώνται
για τους Αυστραλούς μπορεί να διαφέρουν
από ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακολουθούν
όλοι όσοι ζουν στην Αυστραλία τις
συμβουλές υγείας που παρέχονται από τους
ειδικούς στον τομέα υγείας της Αυστραλίας.

Πρόσβαση σε μεταφρασμένες
πληροφορίες COVID-19
Εάν θα θέλατε πληροφορίες σχετικά με
τα εμβόλια COVID-19 στη γλώσσα σας,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα australia.gov.au.
Χρειάζεται μόνο να κάνετε κλικ στο “information
in your language” (πληροφορίες στη γλώσσα
σας) και να επιλέξετε Ελληνικά από τις 63
διαθέσιμες γλώσσες.

Δεν χρειάζεται να είστε δικαιούχος ή να
έχετε εγγραφεί στο Medicare για να λάβετε
δωρεάν εμβολιασμό COVID-19.

Πώς να κάνετε το εμβόλιο COVID-19,
ακόμη και χωρίς κάρτα Medicare
Τα εμβόλια COVID-19 είναι δωρεάν για
τον καθένα στην Αυστραλία, ακόμη και αν
δεν είστε Αυστραλός πολίτης ή μόνιμος
κάτοικος. Αυτό περιλαμβάνει άτομα χωρίς
κάρτα Medicare, επισκέπτες και φοιτητές
από το εξωτερικό, εργαζόμενους μετανάστες
και αιτούντες άσυλο. Όλοι στην Αυστραλία
ηλικίας 12 ετών και άνω μπορούν να κλείσουν
ραντεβού τώρα για τον εμβολιασμό τους.

Μπορείτε να κάνετε εμβόλιο COVID-19 στις
εξής υπηρεσίες:
• Κοινοπολιτειακές κλινικές εμβολιασμού
• Συμμετέχοντα ιατρεία οικογενειακών
γιατρών
• Υπηρεσίες Υγείας υπό τον Έλεγχο
Κοινοτήτων Αβορίγινων
• Κλινικές εμβολιασμού πολιτειών και
επικρατειών, και
• Συμμετέχοντα φαρμακεία.

Εάν δεν έχετε κάρτα Medicare, μπορείτε να
κάνετε τον δωρεάν εμβολιασμό σας σε:
• Κοινοπολιτειακές κλινικές εμβολιασμού
• Κλινικές εμβολιασμού πολιτειών ή
επικρατειών, ή
• Συμμετέχοντα φαρμακεία.
Χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο
australia.gov.au για να βρείτε την
πλησιέστερή σας κλινική εμβολιασμού και να
κλείσετε ραντεβού για τον εμβολιασμό σας.
Εάν χρειάζεστε διερμηνέα από τηλεφώνου ή
επιτόπου στο ραντεβού σας για το εμβόλιο,
καλέστε την Υπηρεσία Μετάφρασης και
Διερμηνείας στο 131 450.

Πώς να λάβετε απόδειξη του
εμβολιασμού σας κατά του COVID-19
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην
Κατάσταση του Ιστορικού Ανοσοποίησής σας:
• στο διαδίκτυο, ρυθμίζοντας το δικό σας
λογαριασμό myGov και μεταβαίνοντας στη
συνέχεια στο λογαριασμό σας Medicare, ή
• μέσω της εφαρμογής Express Plus
Medicare app.

Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Καμπέρα.

Εάν δεν έχετε κάρτα Medicare ή δεν έχετε
πρόσβαση σε λογαριασμό myGov, μπορείτε
να αποκτήσετε πρόσβαση στην Κατάσταση
του Ιστορικού Ανοσοποίησής σας:
• ζητώντας από τον πάροχο του
εμβολιασμού σας να σας εκτυπώσει ένα
αντίγραφο, ή
• καλώντας τη γραμμή πληροφοριών του
Αυστραλιανού Μητρώου Ανοσοποίησης
στο 1800 653 809 (8πμ-5μμ Δευτέρα
έως Παρασκευή, Κανονική Ώρα
Ανατολικής Αυστραλίας) και ζητώντας
τους να σας στείλουν την κατάσταση
ταχυδρομικώς. Μπορεί να χρειαστούν
έως και 14 ημέρες για να την παραλάβετε
ταχυδρομικώς. Για υπηρεσίες διερμηνείας,
καλέστε το 131 450.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
πώς να λάβετε απόδειξη των εμβολιασμών
σας κατά του COVID-19, ανατρέξτε στην
εφαρμογή Services Australia app.
Για άλλες πληροφορίες σχετικά με το
εμβόλιο COVID-19, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα australia.gov.au ή καλέστε το
1800 020 080. Για υπηρεσίες διερμηνείας,
καλέστε το 131 450.

