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Fire destroys refugee
camp in Lesbos

“H ιστορία θα είναι
αμείλικτη για σας”
Σελ. 3

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Συγκρούσεις αστυνομίας διαδηλωτών

Συνεχίζουν να μειώνονται σταθερά τα
κρούσματα του κορονοϊού στη Βικτώρια.
Παράλληλα, επισόδεια εξελίχθηκαν
ανάμεσα στην αστυνομία και ομάδα
ατόμων κατά του lockdown σε πάρκο της
Μελβούρνης.
H Βικτώρια κατέγραψε 7 νέους
θανάτους και 21 νέα κρούσματα
κορωνοΪού το τελευταίο 24ωρο.
O πρωθυπουργός της Βικτώριας,
Daniel Andrews, είπε πως τα θυματα
ήταν 5 άντρες και 2 γυναίκες. 6 από
τους νεκρούς συνδέονται με τον τομέα
φροντίδας ηλικιωμένων στη βικτώρια.
Συνολικά η Βικτώρια μετρά 757
νεκρούς από την πανδημία, ενώ σε
ολόκληρη της Αυτσραλία, συνολικά 844
άτομα έχουν πεθάνει από τη νόσο.
Σημειώνεται πως αριθμός των
καθημερινών κρουσμάτων είναι ο
χαμηλότερος από τις 24 Ιουνίου.
«Είναι φανταστικό πως ο αριθμός
είναι χαμηλότερος από τη θερμοκρασία
στη Βικτώρια» είπε χαρακτηριστικά ο
αρχίατρος της Βικτώριας, Brett Sutton.
H αστυνομία στη Μελβούρνη
συγκρούστηκε με ομάδα ατόμων κατά
του lockdown, που παραβίασαν τα
περιοριστικά μέτρα.
Σύμφωνα με το δίκτυο της SBS η
αστυνομία της Βικτώριας διέλυσε μια
μικρή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο
Πάρκο Elsternwick Park, στα νοτιοανατολικά προάστεια της Μελβούρνης.
Σύμφωνα πάντα με το SBS, περίπου
50 με 100 άτομα αρχικά μαζεύτηκαν στην
πολιτειακή Βιβλιοθήκη, το State Library,
πριν μεταβούν στο πάρκο. Στη συνέχεια
μια ομάδα πραγματοποίησε πορεία στην
παραλία Elwood Beach, αλλά οι αρχές
κατέστειλαν και αυτή τη συγκέντρωση.
Σοκαρισμένη εξακολουθεί να βρίσκεται
η Ελληνική παροικία της Μελβούρνης με
τις αποκαλύψεις που είδαν το φως της
δημοσιότητας στα αυστραλιανά ΜΜΕ (την
εφημερίδα The Age) για τις εξελίξεις στο
γηροκομειο Βασιλειάδα όπου έχασαν τη
ζωή τους σχεδόν 50 Ελληνες ηλικιωμένοι
ελέω κορονοϊού. Οι αποκαλύψεις είναι
ραγδαίες ενώ δρομολογούνται και
ομαδικές μηνύσεις από συγγενείς.

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ - στη σελ. 10

Page 8

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ

Ενιαίο αρραγές μέτωπο

Η κατάσταση στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό
και το μεταναστευτικό ήταν ανάμεσα στα θέματα, που τέθηκαν στη
διάρκεια της συνάντησης που είχαν
στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης και η Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου.
Η κ. Σακελλαροπούλου, η οποία
ξεκίνησε τη Δευτέρα διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, είχε
κατ΄ αρχήν συνάντηση με τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη. Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες με τις
αντιπροσωπείες των δύο χωρών.
Η Πρόεδρος της Ελλάδας είπε
ότι συζήτησαν για τις προοπτικές
ε π ί λυ σ η ς το υ Κ υ π ρ ι α κο ύ κα ι
την ετοιμότητα της Ελλάδας να
συνδράμει, εφόσον δημιουργηθούν
οι κατάλληλες προϋποθέσεις, για την
επανεκκίνηση της διαδικασίας από
το σημείο στο οποίο σταμάτησε στο
Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της
Ελλάδας είπε ότι “θεωρώ την πρώτη
εκτός Ελλάδος επίσκεψη σας στην
Κύπρο ως απτή επιβεβαίωση των
ιστορικών και άρρηκτων δεσμών
μεταξύ της Κυπριακής και της
Ελληνικής Δημοκρατίας”.
Επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια
των συνομιλιών είχαν την ευκαιρία
να συνεκτιμήσουν πρώτον, τη
διαμορφούμενη κατάσταση στο
Αιγαίο και την ευρύτερη Ανατολική
Μεσόγειο σαν αποτέλεσμα των
προκλήσεων και μιας σειράς εκνόμων ενεργειών της Τουρκίας, δεύτερον την ανάγκη επικράτησης της
διεθνούς νομιμότητας στη βάση
των Άρθρων του Καταστατικού
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και
της Σύμβασης για το Δίκαιο της
Θαλάσσης, μέσα από τις νενομισμένες διαδικασίες που δεν είναι

άλλες από έναν καλής πίστεως
διάλογο ή προσφυγής στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης, τρίτον, ότι οι
παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου
και η διασάλευση της σταθερότητας
και ειρήνης στην περιοχή δεν είναι
μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά και η
ίδια η Ευρώπη αφού τα σύνορα των
δύο χωρών είναι και τα εξωτερικά
σύνορα της Ευρώπης.
“Η απαράδεκτη κρατούσα κατάσταση είναι η κοινή μας πεποίθηση
πως θα πρέπει να τερματιστεί στη
βάση των Ψηφισμάτων των ΗΕ,
των αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας αλλά και τις αρχές και
αξίες της Ευρ. Ένωσης. Μέσα σε
αυτά τα πλαίσια, χαιρετίσαμε την

προσφάτως εκφρασθείσα βούληση
του ΓΓ των ΗΕ για εκδήλωση μιας
νέας πρωτοβουλίας στη βάση των
όσων έχουν συμφωνηθεί κατά τη
συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου στο
Βερολίνο”, τόνισε ο Πρόεδρος.
Η Πρόεδρος της Ελλάδας στις
δικές της δηλώσεις είπε ότι “είναι
μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση που
βρίσκομαι στη Μεγαλόνησο. Ταξίδι
που δεν μπόρεσα να πραγματοποιήσω αμέσως μετά την εκλογή
μου, τον περασμένο Μάρτιο, λόγω
της πανδημίας.
Η επίσκεψή μου αυτή είναι
ενδεικτική της κορυφαίας θέσης
που καταλαμβάνει το Κυπριακό
στην εθνική μας πολιτική, αλλά και η
Κύπρος στην καρδιά μου”.

“Η παρουσία μου εδώ καταδεικνύει, επίσης, ότι Ελλάδα και
Κύπρος έχουμε ένα αρραγές και
ενιαίο διπλωματικό μέτωπο, με
γνώμονα το εθνικό συμφέρον και
με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές
Δίκαιο”, τόνισε.
Ε ί π ε ότ ι μ ε το ν Π ρ ό ε δ ρ ο
Αναστασιάδη συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις, και ειδικότερα τις
επιπτώσεις της έκνομης συμπεριφοράς της Τουρκίας στην ίδια την
Ε.Ε. Επίσης, είπε ότι συζήτησαν
για τους πλέον ενδεδειγμένους
τρόπους αντίδρασης της ΕΕ ώστε
να παύσει η συμπεριφορά αυτή,
που συνεχίζεται ακόμη και τώρα,
παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα πάνω κάτω ήρθαν στην κυβερνητική παράταξη στη Νότια Αυστραλία

Τα πάνω κάτω έχουν έρθει το
τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό
της κυβερνώσας παράταξης των
Φιλελευθέρων στη Νότια Αυστραλία.
Οι βαθιές διαιρέσεις στο
Φιλελεύθερο Κόμμα της ΝΑ έχουν
βγει στο προσκήνιο μετά από
μυστικές ψηφοφορίες για να εκλέξουν νέους κοινοβουλευτικούς
κατόχους γραφείων, με τον επί
μακρόν υπηρετούντα βουλευτή John
Dawkins να αποβάλλεται από το
κόμμα λίγες ώρες μετά την ανάληψη
της προεδρίας του Νομοθετικού
Συμβουλίου από τον ίδιο παρά την
αντίθετη θέση του κόμματος.
Παράλληλα, κορυφώθηκε την
περασμένη βδομάδα και μια χαοτική
ημέρα στο Πολιτειακό Κοινοβούλιο,
όπου η ψηφοφορία για τον πρόεδρο
της Βουλής ήταν επίσης πάνω στη
ζυγαριά, παρά το γεγονός ότι η
κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία των
βουλευτών που ψηφίζουν.
Δύο μυστικές ψηφοφορίες
της Άνω Βουλής, στο Νομοθετικό
Συμβούλιο, ήταν ισόβαθμες, 11

ψήφους η κάθε μία για την υποψήφια της κυβέρνησης, Jing Lee και
τον επίσης φιλλευθερο κ. Dawkins
ο οποίος διεκδίκησε τη θέση
αυτοβούλως.
Η θέση τελικά αποφασίστηκε με
το όνομα του κ. Dawkins να κληρώνεται πρώτα από ένα κουτί.
Ο κ. Dawkins είχε ανακοινώσει
νωρίτερα ότι θα θέσει υποψηφιότητα
παρά το γεγονός ότι δεν έχει την
υποστήριξη του κόμματος του. Το
Εργατικό κόμμα και ορισμένα
ανεξάρτητα μέλη του σώματος είχαν
εκδηλώσει την πρόθεσή τους να
ψηφίσουν τον κ. Ντώκινς.
Ο θησαυροφύλακας Ρομπ
Λούκας δήλωσε ότι η απόφαση
να θέσει υποψηφιότητα εναντίον
της υποψήφιας του κόμματός
του θα καταστήσει τον κ. Ντόκινς
ανεπιθύμητο και αργότερα επιβεβαίωσε ότι το κόμμα είχε αποφασίσει
ομόφωνα να τον αποβάλει από το
κόμμα.
“Υπάρχει μια σαφής άποψη
από τον Πρέμιερ ότι οι αποφάσεις

που πήρε ο κ. Ντώκινς ήταν
απαράδεκτες,” είπε ο κ. Lucas.
“Γνωρίζω τον Ντώκινς εδώ και
μερικές δεκαετίες και είμαι πολύ
απογοητευμένος από την απόφαση
που πήρε σήμερα”, είπε.
Ο ηγέτης των Εργατικών Πίτερ
Μαλινούσκας δήλωσε ότι η κίνηση
διαγραφής του κ. Ντόκινς από το
κόμμα έδειξε ότι σχηματίζονται
βαθιές διαιρέσεις στις τάξεις της
κυβερνητικής παράταξης.
Η προεδρία της Άνω Βουλής
είχε εκκενωθεί από τον πρώην
πρόεδρο Τέρι Στέφενς εν μέσω
του σκανδάλου του επιδόματος
διανυχτερεύσεων των φιλελεύθερων
βουλευτών της Πολιτείας.
Πάντως, ο κ. Dawkins συνεχάρη
την κ. Τζινγκ Lee για την εκστρατεία
της για να πάρει τη θέση.
Η κ. Τζινγκ Lee είπε ότι ήταν
“απογοητευμένη, προφανώς”
σχετικά με το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας για την προεδρία.
Να σημειώσουμε ότι ο μισθός
του προέδρου της Ανω Βουλής

είναι $350,000. Δηλαδή 150,000
περισσότερα από το μισθό του
απλού μέλους της Ανω Βουλής.
Στο μεταξύ, όσον αφορά τα
σκάνδαλα με τις αδικαιολόγητες
πληρωμές διανυχτέρευσης βουλευτών και υπουργών της κυβέρνησης
των Φιλελευθέρων, η νέα επίτροπος της Νότιας Αυστραλίας κατά
της διαφθοράς επιβεβαίωσε ότι
θα συνεχίσει την έρευνα του
προκατόχου της για πιθανή διαφθορά στην οποία εμπλέκονται οι
βουλευτές.
Η Ανεξάρτητη Επίτροπος κατά
της διαφθοράς (ICAC) Ann Vanstone
QC δήλωσε χθες ότι θα συνεχίσει
την έρευνα των Terry Stephens,
Fraser Ellis και Adrian Pederick που
ξεκίνησε νωρίτερα αυτό το έτος ο
προκάτοχός της κ. Λάντερ.
Στ ο π λ α ί σ ι ο τ η ς έ ρ ε υ ν ά ς
του, ο Κ. Lander είχε εκδώσει
ειδοποιήσεις που απαιτούσαν από
τους βουλευτές να προσκομίσουν
έγγραφα σχετικά με τις αιτήσεις
τους στο πλαίσιο της αποζημίωσης

Ο νέος Πρόεδρος της Ανω
Βουλής της Ν.Α. Τζων Ντώκινς
για διανυχτερεύσεις βουλευτών της
πολιτείας.
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Βήμα των
Αναγνωστών

Είναι η Άγκελα Μέρκελ παιδί του Χίτλερ;
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Ακου ανθρωπάκο!..

Φαντάζομαι αρκετοί έχετε διαβάσει το βιβλίο του Βίλχελμ Ράιχ
«Άκου Ανθρωπάκο».
Η πρόσφατη εξέγερση στη
Μόρια της Λέσβου ήταν η αφορμή
για να γράψω αυτό το κείμενο.
Θέλω να το αφιερώσω στους κάθε
λογής σημερινούς «φασιστάκους»
(ρατσιστές, εθνικιστές, ξενοφοβικούς, συνωμοσιολόγους) που
(για άλλη μια φορά) με αφορμή
την εξέγερση στη Μόρια βρήκαν
ευκαιρία να χύσουν το δηλητήριό
τους. Άκου, λοιπόν, φασιστάκο:
Κατ’ αρχάς ξέρεις τι εστί
Μόρια; Το έψαξες ποτέ; Εσύ
αν ζούσες στοιβαγμένος σε ένα
κοντέινερ με 30 άτομα, σε ένα
στρατόπεδο-φυλακή με άλλους
13.000 (ενώ έχει χωρητικότητα
3.000), δεν θα είχες εξεγερθεί;
Εσύ αν ζούσες μέρα – νύκτα μέσα
στα λασπόνερα, αν κοιμόσουν με
βάρδιες, αν έτρωγες με βάρδιες,
αν ζούσες εντέλει με βάρδιες,
δεν θα είχες εξεγερθεί; Δεν
σε νοιάζει, που μωρά, παιδιά,
γυναίκες κι άντρες, ανάπηροι,
εξαθλιωμένοι τοποθετήθηκαν
μέσα σε έναν τεράστιο σωλήνα
που ανοιγόκλεινε ανάλογα με
τα γεωπολιτικά παζάρια στην
περιοχή; Θα σ’ άρεσε να ζεις σ’
ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης
με άλλα 13.000 άτομα σε καιρό
πανδημίας και να μην υπάρχει
ένα υγειονομικό κέντρο και να
μη λαμβάνεται καμία πρόνοια
σε περίπτωση κρουσμάτων;
Γνωρίζεις πως μεγάλο μέρος
αυτής της κόλασης δεν έχει
η λ ε κ τ ρ ι κό κα ι α ποχ έ τ ε υ σ η ,
ότι αναλογεί μια βρύση για
1.300 άτομα; Ξέρεις πως προσφυγόπουλα αναγκάζονται να
εκδίδονται για να επιβιώσουν;
Πως οι γυναίκες κυκλοφορούν
δέκα-δέκα και κοιμούνται με
πάνες γιατί φοβούνται να
πάνε στην τουαλέτα λόγω των
βιαστών; Περιέπεσε στην (έτσι
κι αλλιώς κολοβή) αντίληψή σου
καμία αυτοκτονία απ’ αυτές που
συνέβαιναν εκεί μέσα; Μάθε
ακόμη πως οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα έχουν χαρακτηρίσει
τη Μόρια το χειρότερο camp
στον κόσμο, χειρότερο από
τους καταυλισμούς σε Σουδάν,
Αιθιοπία, Κονγκό, γιατί τουλάχιστον σ’ εκείνα τα μέρη υπάρχει η
αλληλεγγύη της κοινότητας! Εσύ,
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λοιπόν, δεν θα είχες εξεγερθεί;
Όμως εσένα δεν σε νοιάζει.
Γιατί κουβαλάς μια ζωή μέσα
σου το φόβο! Ένα φόβο που
μετουσιώνεται σε ιδεολογική
πανούκλα, μίσος και καφρίλα!
[…] Αγνοείς, με την αφυδατωμένη
σκέψη που σε διακρίνει, πως ο
ελληνισμός καθ’ όλη τη διάρκεια
της ιστορίας του ήταν λαός που
μετανάστευε και που ένιωσε την
προσφυγιά στο πετσί του πολλές
φορές!
Την ίδια στιγμή που θες να
έχεις οικιακή βοηθό (γιατί σε
ανεβάζει και ταξικά), κάποιο να
φροντίζει τον ηλικιωμένο πατέρα
ή τη μάνα σου, φτηνό εργατικό
δυναμικό (ανασφάλιστο κιόλας)
και πολλά άλλα. Πας εκκλησία
και μας το παίζεις και σωστός
χριστιανός! Σκέφτηκες ποτέ πως
κι ο Χριστός ήταν πρόσφυγας;
Πως έφυγε κι αυτός για να
γλιτώσει τη σφαγή, όπως κάποιοι
άλλοι σήμερα; […]
Είδες τις φωτογραφίες
φασιστάκο, μωρομάνων μέσα
στο νεκροταφείο της Λέσβου να
κοιμούνται πάνω στους τάφους
και μίλησες για βεβήλωση του
χώρου! Σου παραθέτω τα λόγια
της Διδώς Σωτηρίου μετά την
άλωση της Σμύρνης: «Τρέξαμε
να φύγουμε. Στο νεκροταφείο,
φώναξε κάποιος. Πάμε στο
νεκροταφείο. Δεν πατούν εκεί
οι Τούρκοι, σκιάζονται! Στο
νεκροταφείο είχαν πάει πολλοί
πριν από μας. Βγάζανε απ’
τους τάφους λιωμένους και
άλιωτους νεκρούς για να βάλουν
οι ζωντανοί τα στρωσίδια τους
και τα παιδιά τους! Γυναίκες
γεννούσανε πρόωρα. Γερόντισσες
βράζανε νερά για τις λεχώνες,
με προσάναμμα κόκαλα πεθαμένων».
Δες την καλά τη φωτογραφία,
φασιστάκο. Μήπως βλέπεις και
σένα κάπου εκεί; Μήπως βλέπεις
πουθενά και το παιδί σου;
Και μη φοβάσαι να μπεις στο
νεκροταφείο. Ούτε να κοιμηθείς
πάνω στους τάφους. Μην τους
φοβάσαι τους νεκρούς φασιστάκο,
δεν πείραξαν ποτέ κανέναν. Τους
ζωντανούς -σαν και του λόγου
σου- να φοβάσαι!
Δημήτρης Σοφρωνίου
Φιλόλογος
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ÐÅÌÐÔÇ: 4.00ìì -5.00ìì - "Παλμοί της Πέμπτης" - Πέγκυ Βουλγαράκη
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ: 8.00ðì - 9.00ðì Ðñüãñáììá ôçò ÅëëçíéêÞò 		
Ïñèüäïîçò Êïéíüôçôáò Í.Á. εκφ. η Καιτη Σαρηπασόγλου

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ: 2.30ìì - 3.30ìì. “Επίκαιρα Θέματα” με τον Παναγιώτη
Ππύρο.

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

ÊÕÑÉÁÊÇ: 5.00ìì - 6.00ìì. "Κυριακάτικη Συνάντηση" - με την 		
Ελένη Μερμίγκη.
Συντονισμένοι στο 5ΕΒΙ, στους 103.1μεγ. ταξιδεύετε στην Ελλάδα
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Γράφει ο υποστράτηγος Γ.
Καρδαμίτσης. Στο αρχείο της μυστικής
υπηρεσίας-stazi- της Ανατ. Γερμανίας,
υπάρχει η έρευνα του Γερμανού
γιατρού Karl Klauberg,ενός από
τους χειρότερους ναζιστές γιατρούς
ο οποίος καταδικάσθηκε από τα
Σοβιετικά δικαστήρια ως εγκληματίας
πολέμου.
Απελευθερώθηκε
από
τους
Σοβιετικούς αφού εξέτισε μόνον 7
χρόνια της ποινής του, με αντάλλαγμα
να αποκαλύψει στην μυστική Σοβιετική
υπηρεσία KGB, τα κρυφά του αρχεία,
που σχετίζονται με τα ναζιστικά
πειράματα του πάνω στην τεχνητή
γονιμοποίηση.
Το πιο τρομακτικό του εγχείρημα,
αφορά το ‘’κατεψυγμένο σπέρμα’’
του Αδόλφου Χίτλερ. Ο πατέρας του
Χίτλερ, ήταν νόθος γιος της ερωμένης
του Ρότσιλντ της Annas Marias
Schicklgruber.
Το
Σοβιετικό
πατριωτικό
μέτωπο,ενέκρινε πειράματα με σκοπό
να γεννηθεί ένα παιδί που θα φέρει
τους ‘’γενετικούς δείκτες’’ του Χίττλερ.
Ο γιατρός Klauberg πήρε την μικρή
αδελφή της Εύας Μπράουν που
ήταν σύζυγος του Χίτλερ στην Ανατ.
Γερμανία.
Η αδελφή της Εύας η Gretl,
επιλέχθηκε ως ‘’παρένθετη’’μητέρα
του απογό νου του Χίτλερ που θα
προέκυπτε μέσω της τεχνητής
σπερματέγχυσης από το κατεψυγμένο
σπέρ μα του χίτλερ.
Αμέσως μετά ο γιατρός επέστρεψε
στην Δυτ. Γερμανία, όπου φυλακίσθηκε
και μετά από 2 χρόνια δολοφονήθηκε.
Λίγο μετά την γέννηση του παιδιού
του Χίτλερ, ρυθμίστηκε μία συμφωνία
μεταξύ Σοβιετικών, Αμερικανών και
Βατικανού. Την επιμέλεια του παιδιού
ανέλαβε η Ληθουριανική εκκλησία της
Ανατ. Γερμανίας.

Στο κορίτσι δόθηκε μία ψευδής
ημερομηνία γέννησης 17-7-1954, και
το όνομα Anjela Dorothea Kasner,
κόρη του Λουθηρανού πάστορα Horst
Kasner και της συζύγου του Herlint,
μιας Λατινοαγγλίδας δασκάλας.
Το πιο σημαντικό σημείο της
συμφωνίας των Δυτικών συμμάχων,
του Βατικανού και των Σοβιετικών
ήταν ότι η κόρη του Χίτλερ Anjela,
θα αποκτούσε τεράστια παγκόσμια
δύναμη.
Θα ανήρχετο όμως στην εξουσία,
όταν ένας Γερμανός πάπας βρισκόταν
επικεφαλής του Βατικανού. Μετά τον
θάνατο του Πολωνού πάπα Ιωάννη Β’,
ο πρώην ναζιστής Γερμανός Joseph
Ratzinger έγινε πάπας με το όνομα
Βενέδικτος ο 16ος, στις 20-4-2005.
Στις 20 Απριλίου γεννήθηκε και ο
Χίτλερ.
Το 1977 η Anjela Dorothea
Kasner έγινε Anjela Merkel, μετά
τον γάμο της με τον φυσικό Urlich
Merkel, με τον οποίον χώρισε μετά
από 5 χρόνια. Η Μέρκελ εξελέγει
καγκελάριος Γερμανίας, λίγο εφ’ ότου
ο πάπας Ratzinger έγινε π’απας του
καθολικισμού.
Μέχρι τα 35 της χρόνια δηλ μέχρι την
κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου
το 1990,δεν ασχολήθηκε με την
πολιτική. Ο πατέρας της εργαζόταν για
την μυστική υπηρεσίας-stazi της Ανατ.
Γερμανίας, πράγμα που βοήθησε την
Αnjela να σπουδάσει σε ένα επίλεκτο
σχολείο, στο οποίο η είσοδος για τα
παιδιά του κλήρου εκείνης της εποχής
ήταν απαγορευμένη.
Έτσι από την αφάνεια γίνεται
καγκελάριος. Το όνειρο του Χίτλερ για
την ενοποίηση της Ευρώπης κάτω
από τον έλεγχο της Γερμανίας και
του Βατικανού γίνεται πραγματικότητα.
Λενε όχι όμως όλοι ότι ο Χίτλερ πέθανε
στην Βραζιλία το 1957.

Ο Χίτλερ και η Εύα Μπράουν η
σύζυγός του δεν αυτοκτόνησαν.
Το ζευγάρι που βρίκαν καμένο οι
Σοβιετικοί έξω από το καταφύγιο της
καγκελαρίας, ήταν άλλοι. Η ιστορία
ότι ο Χίτλερ δεν αυτοκτόνησε αλλά
δραπέτευσε με την σύζυγό του,
ακούσθηκε για πρώτη φορά από τον
Ρώσσο στρατάρχη Georgi Zoukof σε
συνέντευξή του στις 9-7-1945. Είχε
πει ο στρατάρχης. ‘’ Δεν έχουμε βρει
κανένα πτώμα που θα μπορούσε να
είναι του Χίτλερ.
’’Ο ίδιος ο Στάλιν έναν μήνα μετά
όταν ρωτήθηκε στην διάσκεψη του
Potsntam, πως πέθανε ο Χίτλερ,
δήλωσε ότι ‘’ Ζει στην Ισπανία ή την
Αργεντινή.’’ Ο Στάλιν επίσης είχε πει
στον πρόεδρο των ΗΠΑ Hari Trouman.
‘’ Όχι δεν αυτοκτόνησε ο Χίτλερ, αλλά
ζει.’’
Τον Χίτλερ τον πήγαν στην
Βραζιλία οι Αμερικανοί, μαζί με την
συνοδεία του. Ανάμεσα στην συνοδεία
του ήταν και μία Ελληνίδα, φίλη της
Εύας Μπράουν, ονόματι Σοφία, κόρη
πλούσιου Έλληνα μεγαλέμπορα.
Η Σοφία γύρισε στην Ελλάδα, μετά
τον θάνατο του Χίτλερ. Κάποιοι Ιταλοί
που έχουν πρόσβαση στα Ιταλικά
αρχεία, έστειλαν στον Καναδoϊαπωνέζο
δημοσιογράφο Ben Fulrord ένα
αντίγραφο φωτογραφίας του Χίτλερ με
την μικρή Άγγελα Μέρκελ, που πρέπει
να είναι από την Νότ. Αμερική.
Θα ακολουθήσουν και άλλες
απόψεις.
Δημ. Θεοδωρίδης, ΑΔΕΛΑΙΔΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

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

Aτυχη γενιά...

Εμείς που γεννηθήκαμε σε χαλεπό καιρό
πού ‘χε τελειώσει το ψωμί και η χαρά πεθάνει,
τριγύρω πίκρες και καϊμοί εστήνανε χορό
και θέριζ’ ασταμάτητα του χάρου το δρεπάνι.
Εμείς που δε χαρήκαμε τη νιότη μια στιγμή
όλα στραβά κι ανάποδα της τύχης τα γραμμένα
βράδυ πρωί τα στήθια μας να πνίγουν οι λιγμοί
κι εδώ που καταλήξαμε στα έρημα τα ξένα...
Για μας που δε περίσσεψε του ήλιου μια αχτίδα
και ζήσαμε παρείσακτοι κρυφά απ’ το Θεό,
στ’ αλήθεια δε μας πόνεσε εμάς καμιά πατρίδα
κι ο Γολγοθάς που πήραμε δεν έχει τελειωμό.

Ο Σατιρικός σατιρίζει την επικαιρότητα. Οι Τούρκοι απειλούν και
προκαλούν, οι Γάλλοι και οι υπόλοιποι Νατοϊκοί πουλούν! Και είναι σε
ετοιμότητα να μπουν στη μέση για διαιτησία - και λεηλασία!
Για την 28η Οκτωβρίου του 1940
γιορτάζουν κάθε χρόνο με μεγάλη
αξιοπρέπεια όλοι οι Έλληνες σε κάθε
γωνιά της γης με εκδηλώσεις, και
καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο του
άγνωστου στρατιώτη.
Αυτό γίνεται για να αποδώσουν έτσι
ένα ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτούς που
πολέμησαν για την πατρίδα. Τα ιστορικά
γεγονότα εκείνης της εποχής πρέπει όλοι
να τα θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε
πως ο Ελληνικός λαός δεν υποτάσσεται.
Αυτό που μας θυμίζει κάθε χρόνο
η 28η Οκτωβρίου, είναι το ΌΧΙ που
είπαν οι Έλληνες το 1940 στους Ιταλούς.
Τότε, Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα
ήταν ο Εμμανουέλε Γκράτσι όταν τις
πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου
του εστάλη Τελεσίγραφο από τον Ιταλό
δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι για να
παραδώσει το έγγραφο δια χειρός στον
Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Με
αυτό απαιτούσε να περάσει ο Ιταλικός
στρατός από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα
και στη συνέχεια να κατακτήσει κάποια
στρατηγικά σημεία όπως λιμάνια και
αεροδρόμια για ανάγκες ανεφοδιασμού
και άλλων διευκολύνσεών του και με το
πέρασμα αυτό να φτάσουν στην Αφρική.
Ο Μεταξάς, στρέφοντας το βλέμμα του
προς στον Ιταλό Πρέσβη του απάντησε
στα γαλικά “δηλαδή αυτό σημαίνει
πόλεμο”.
Στα α πο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τά το υ ο
Εμμανουέλε Κράτσι το 1945 περιγράφει
ο ίδιος τη σκηνή πιο κάτω. “Έχω εντολή

Εμείς η άτυχη γενιά - η παραπεταμένη
που θαλασσοδαρθήκαμε ολόκληρη ζωή,
ότι μας έγραψ’ άκαρδα η δόλια ειμαρμένη
θα σβύσουν - όταν σβύσουμε κι εμείς μ’ αυτά μαζί.
Γιάννης Εσκιτζής
Μελβούρνη

28η Οκτωβρίου
1940

κ. Πρωθυπουργέ να σας κάνω μία
ανακοίνωση και του έδωσα το έγγραφο.
Παρακολούθησα την συγκίνηση εις τα
χέρια και εις τα μάτια του.
“Με σταθερή φωνή και βλέποντάς με
κατάματα ο Ιωάννης Μεταξάς μου είπε.
“ Α υ τ ό σ η μ α ί ν ε ι π όλ ε μ ο . Το υ
απάντησα ότι αυτό θα μπορούσε
να αποφευχθεί. Μου απάντησε όχι.
Έφυγα υποκλινόμενος με τον βαθύτερο
σεβασμό”.
Ο Μεταξάς απάντησε έτσι γιατί
γνώριζε το Ελληνικό λαικό συναίσθημα.
Δηλαδή την άρνηση της υποταγής. Δύο
ώρες μετά την παράδοση του εγγράφου
ξεκίνησε ο Ελληνοιταλικός πόλεμος με
την εισβολή των Ιταλικών στρατευμάτων
στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα αμυνόμενη ενεπλάκη στον πόλεμο.
Αυτή την ημέρα γράφτηκε άλλη μία
χρυσή σελίδα της ένδοξης ιστορίας της
πατρίδας μας, το ΟΧΙ του Ελληνικού
λαού του 1940. Σε αυτό δεν πρέπει
να λησμονούμε και τις γυναίκες που
κουβαλούσαν εφόδια προσφέροντας
ανακούφιση στους τραυματίες
στρατιώτες πλέκοντας κάλτσες και
φανέλες. Η Σοφία Βέμπο κατά την
περίοδο του Ελληνοιταλικού πολέμου
με τον δικό της μοναδικό τρόπο και
πατριωτισμό εμψύχωνε τον Ελληνικό

Η φρουρά του Μεταξά χαιρετά τον
δικτάτορα με ναζιστικό χαιρετισμό
στρατό με τα τραγούδια της και έγινε
εθνικό σύμβολο. Η συμβολή της αυτή
θεωρείτο ανεκτίμητη. Και ένα από αυτά
είναι το τραγούδι Παιδιά της Ελλάδος
Παιδιά.
Η 28η Οκτωβρίου του 1940 καθιερώθηκε και γιορτάζεται κάθε χρόνο, και
είναι η Εθνική μας γιορτή που τιμούμε
την ηρωική αντίσταση του Ελληνικού
λαού. Το ηρωικό ΟΧΙ του Ελληνικού
λαού πέρασε στην ιστορία και γιορτάζεται κάθε χρόνο. Το μήνυμα του ΟΧΙ του
Ελληνικού λαού είναι διδακτικό, διαχρονικό και επίκαιρο. Αυτό είναι το ιστορικό
ΟΧΙ που είπαν οι Έλληνες το 1940.
Δήμητρα Παπάζογλου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Πολιτική

"Παροικιακό Βήμα", Οκτώβριος 2020

“Greek Community Tribune”, October 2020

Τα
Επιστολή Κοινοτήτων στην Ελληνική Κυβέρνηση εν Οίκω...
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝΔΙΑ
Δημοσίως
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ - ΣΥΔΝΕΥ - ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Επιστολή στον Έλληνα
υ πο υ ρ γ ό Ε ξ ωτ ε ρ ι κώ ν Ν ί κο
Δένδια, συμβουλεύοντας να μην
συγχωνεύσει τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
(ΓΓΑΕ) με τη Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Διπλωματίας, Προξ ε ν ι κώ ν κα ι Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κώ ν
Υποθέσεων, απέστειλαν οι τρεις
μεγαλύτερες Ελληνικές Κοινότητες
της Αυστραλίας, Βικτώριας,
Νέας Νότιας Ουαλίας και Νότιας
Αυστραλίας.
Οι τρεις μεγαλύτερες Ελληνικές Κοινότητες της χώρας
ζήτησαν να παραμείνει αυτόνομη
η Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού, λέγοντας πως είναι
η πλέον αναγνωρίσιμη υπηρεσία
της ελληνικής πολιτείας στην
ελληνική διασπορά.
Η επιστολή των Κοινοτήτων
προς τον κ. Δένδια υπογράφεται
από τους τρεις προέδρους
(Παπαστεργιάδη, Δανάλη και
Γκόνη) αντίστοιχα και αναφέρει
μεταξύ άλλων τα εξής:
“Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Με αφορμή την πρόσκληση
συμμετοχής στη δημόσια
Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου
« Ο ρ γ ά ν ω σ η κα ι Λ ε ι το υ ρ γ ί α
Υπουργείου Εξωτερικών» και
συγκεκριμένα την πρόθεση της
ελληνικής κυβέρνησης να συγχωνεύσει τη Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) με
τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διπλωματίας, Προξενικών και
Θρησκευτικών Υποθέσεων
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’) επιθυμούμε να
σας εκφράσουμε τη συλλογική
θέση των τριών μεγαλυτέρων
Κοινοτήτων της Αυστραλίας.
Η αυτόνομη Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού, μέσα από
το μετρήσιμο και εθνικά σημαντικό
της έργο σε κάθε γωνιά του
Ομογενειακού Ελληνισμού, από
την ίδρυσή της το 1983, είναι η
πλέον αναγνωρίσιμη υπηρεσία
της ελληνικής πολιτείας στην
ελληνική διασπορά. Δεκάδες
χ ι λ ι ά δ ε ς Ε λ λ η ν όπο υ λα τ η ς
διασποράς, μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου, αλλά
και φοιτητές και φοιτήτριες
των Ανώτατων και Ανώτερων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του
εξωτερικού, ανάμεσά τους και
αμέτρητα Ελληνόπουλα της
Αυστραλίας, γνώρισαν για
πρώτη φορά την Ελλάδα και
σφυρηλάτησαν σχέσεις ζωής
μαζί της αλλά και μεταξύ τους,

μέσα από τα προγράμματα
εκπαιδευτικής φιλοξενίας της
ΓΓΑΕ.
Αμέτρητα σχολεία, ΑΕΙ και
ομογενειακοί φορείς ανά τον
κόσμο, συμπεριλαμβανομένης
και της ελληνικής ομογένειας της
Αυστραλίας, υποστηρίχτηκαν
ο ι κο ν ο μ ι κά , ε π ι κο ι ν ω ν ι α κά ,
και πολιτιστικά από τη ΓΓΑΕ,
ή είχαν τη βοήθειά της, ως
διαμεσολαβήτρια και συντονίστρια
υπηρεσία του ελληνικού κράτους,
σ τ η ν π ρ ο σ πά θ ε ι ά το υ ς ν α
επιλύσουν διάφορα ζητήματα
που άπτονταν των αρμοδιοτήτων
άλλων υπουργείων και άλλων
υπηρεσιών της Ελλάδας.
Για αυτούς τους λόγους,
σας καλούμε να διασφαλίσετε
την αυτονομία της ΓΓΑΕ στα

πλαίσια της νέας οργάνωσης
και λειτουργίας του Ελληνικού
Υπουργείου των Εξωτερικών.
Καθώς η προθεσμία υποβ ολ ή ς π ρ ο τ ά σ ε ω ν γ ι α τ ι ς
π ρ οτ ε ι ν ό μ ε ν ε ς ν ο μ ο θ ε τ ι κ έ ς
μεταρρυθμίσεις εκπνέει στις 31
Αυγούστου 2020 εκφράζουμε
την επιθυμία μας για παράταση
της προθεσμίας, ώστε να δοθεί
η ευκαιρία και ο απαιτούμενος
χρόνος για ουσιαστική και
χρονικά επαρκή διαβούλευση
με συμμετοχή όλων των ομογενειακών οργανισμών ανά
τον κόσμο. Επίσης ζητάμε
προσωπική συνάντηση με τον
Γραμματέα της ΓΓΑΕ για να
συζητήσουμε τις προτάσεις μας
και να ανταλλάξουμε απόψεις”,
τονίζει η επιστολή.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο
Ελληνας Υπουργός Εξωτερικών
Nίκος Δένδιας με επιστολή του,
ευχαριστεί τις τρεις Κοινότητες,
Μελβούρνης Σύνδευ και Αδελαϊδας για το ενδιαφέρον τους,
όμως δεν φαίνεται διατεθειμένος
να αναθεωρήσει την απόφαση
που ήδη έχει λάβει η κυβέρνηση
για συγχώνευση της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού με την Δημόσια Διπλωματία Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων. Ωστόσο,
προσκαλεί τις Κοινότητες να συμμετέχουν στο υπο ανασύσταση
ΣΑΕ που θα είναι “στη βάση των
αρχών της αυτο-οργάνωσης, της
αυτο-διαχείρησης και της αυτοχρηματοδότησης”...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

H ιστορία θα είναι αμείλικτη για σας

«Αν θέλετε να βοηθήσετε τους
Τουρκοκύπριους συμπατριώτες
μας και το λαό σας, να λύσετε το
Κυπριακό και τις διαφορές σας
με τους λαούς της περιοχής με
δίκαιο τρόπο. Αλλιώς η ιστορία
θα είναι αμείλικτη για σας, όπως
ήταν και για άλλους όμοιους σας
στο παρελθόν».
Αυτό ζήτησε με δηκτικό
τρόπο ο Ευρωβουλευτής του
ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου, απευθυνόμενος προς τον Τούρκο
Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μιλώντας εκ μέρους της
Ομάδας της Αριστεράς και
με την ιδιότητα του σκιώδους
εισηγητή για την Έκθεση Προόδου για την Τουρκία, ο Γιώργος
Γεωργίου κατήγγειλε την τουρκική προκλητικότητα στην
Ανατολική Μεσόγειο κατά της
Κύπρου και της Ελλάδας καθώς
και τη ρητορική που χρησιμοποιείται από τη Τουρκία κατά της
Κύπρου. Ιδιαίτερα όσον αφορά
τις εντεινόμενες απειλές για
εποικισμό της περιφραγμένης
περιοχής των Βαρωσίων.
Σημειώνεται ότι ενόψει της
συνεχούς κλιμάκωσης των προκλήσεων της Τουρκίας στην ΑΟΖ
της Κυπριακής Δημοκρατίας και
των εντεινόμενων απειλών για

εποικισμό της περιφραγμένης
περιοχής των Βαρωσίων, το
ΑΚΕΛ μέσω της αντιπροσωπείας
του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς-Βόρειας Πράσινης
Αριστεράς, υπέβαλε (4/9/2020)
πρόταση για συζήτηση του
θέματος στην Ολομέλεια του
ΕΚ. Η πρόταση προς συζήτηση, η οποία ζητείται να ολοκληρωθεί με ψήφισμα, είναι:
«Οι κλιμακούμενες προκλήσεις
της Τουρκίας στην ΑΟΖ και τα
Βαρώσια και η πιεστική ανάγκη για
επανέναρξη διαπραγματεύσεων
με στόχο τη συνολική λύση του
Κυπριακού προβλήματος».
Ακολουθεί αυτούσια η παρέμβαση του Γιώργου Γεωργίου:
«Κύριε Τσαβούσογλου,
Σας μιλά ένας πρόσφυγας
από την κατεχόμενη Κύπρο.
Η χώρα σας συμπεριφέρεται
προκλητικά
εναντίον
των
γειτόνων της και της Ευρώπης.
Επεμβαίνετε στην Συρία και
στην Λιβύη.
Παραβιάζετε ασύστολα το
Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της
Θάλασσας.
Προκαλείτε εντάσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο και στο
Αιγαίο εις βάρος της Ελλάδας.
Κατέχετε παράνομα για 46
χρόνια εδάφη της Κυπριακής

Ενημέρωσης είναι «συνεργοί» σε αυτή την
τραγωδία.
Κατευθύνουν τον κόσμο να βλέπει
το δέντρο και όχι το δάσος. Η σκόπιμη
αυτή προπαγάνδα στοχεύει να αφήσει
στο απυρόβλητο την Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση, που έχει και την κύρια ευθύνη
για τη λειτουργία των γηροκομείων. Η
ακραία φιλελεύθερη και αντιδραστική
πολιτική του Zero Government καθώς
και του ξεπουλήματος των πάντων στους
κερδοσκόπους είναι η πηγή απ’ την οποία
αναβλύζουν όλα τα δεινά.
Η διαμορφωθείσα τραγική κατάσταση
στα γηροκομεία για την οποία ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός κ. Scott Morrison έχει
αναγνωρίσει και παραδεχτεί δημόσια,
οδήγησε και οδηγεί στο θάνατο ανθρώπους
που εργάστηκαν σκληρά στη ζωή τους,
κάνοντας τις πιο δύσκολες δουλειές
για την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη
της Αυστραλίας. Είναι αυτή η πολιτική
που οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδες
Αυστραλούς πολίτες ανάμεσά τους και
δεκάδες συμπάροικους.
Τα γηροκομεία, η υγεία, η παιδεία και,
γενικά, όλες οι κοινωφελείς υπηρεσίες
είναι εγκληματικό να αφήνονται στα χέρια
μονοπωλιακών ομίλων που μέλημά τους
είναι πώς θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη
τους, καταπατώντας και την υφιστάμενη
νομοθεσία, που υποτίθεται ότι υπάρχει για
να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο.
Η ευθύνη έχει όνομα. Τα δύο κόμματα
εξουσίας
ενθαρρύνουν,
στηρίζουν
και ανέχονται τους κερδοσκόπους να
«εγκληματούν» σε βάρος του λαού.
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Ευρωβουλευτής Γ. Γεωργίου
Δημοκρατίας.
Τρυπάτε με πειρατικό τρόπο
στην κυπριακή ΑΟΖ.
Τώρα ετοιμάζεστε να εποικίσετε τα Βαρώσια.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν, όταν
συναντιέστε με τους ευρωπαίους
αξιωματούχους,
δεν
σας
υποδεικνύουν τις υποχρεώσεις
και τις ευθύνες σας;
Αν θέλετε να βοηθήσετε τους
Τουρκοκύπριους συμπατριώτες
μας και το λαό σας, να λύσετε το
κυπριακό και τις διαφορές σας
με τους λαούς της περιοχής, με
δίκαιο τρόπο.
Αλλιώς η ιστορία θα είναι
αμείλικτη για σας, όπως ήταν
και για άλλους όμοιούς σας στο
παρελθόν».

Οχι στο απυρόβλητο οι ευθύνες των κυβερνήσεων

H πανδημία του κορoνοϊού πλήττει
ανελέητα και την Αυστραλία, όπως και
τις περισσότερες χώρες του κόσμου.
Στη Βικτώρια η ελληνική παροικία μετρά
περισσότερους από 100 νεκρούς. Σχεδόν
όλοι τους ήταν τρόφιμοι των γηροκομείων.
Η παροικία, εμμέσως πλην σαφώς,
στοχοποιήθηκε κατά κόρον απ’ τα
αγγλόφωνα Μέσα Ενημέρωσης τόσο απ’
το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, όσο και
απ’ τις εφημερίδες The Age (πρωτοσέλιδο
ρεπορτάζ) και Sydney Morning Herald,
που εκφράζουν την κυβερνητική πολιτική.
Εκτός απ’ την κατάσταση στην
«Βασιλειάδα» που είναι αρχιεπισκοπικών
συμφερόντων, άλλα δημοσιεύματα είχαν
στιγματίσει την κερδοσκοπική πρακτική
Ελλήνων ομογενών επιχειρηματιών, που
επενδύουν στην κερδοφόρα «βιομηχανία»
των γηροκομείων.
Μα θα πει κανείς, δεν είναι θετικό
που προβάλλονται ρεπορτάζ για «κακοδιαχείρηση και απάνθρωπες συνθήκες
διαβίωσης», σε βάρος ευπαθών ομάδων
και, συγκεκριμένα, ηλικιωμένων που,
σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών
θυμάτων, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας
αυτής της πρακτικής;
Φυσικά και είναι θετικό, αλλά θα
είχε ουσιαστικότερο νόημα αν αυτή η
προβολή στόχευε και στην ουσία του
προβλήματος. Στις μεγάλες ιδιωτικές
επιχειρήσεις που ελέγχουν εκατοντάδες
γηροκομεία σε ολόκληρη την Αυστραλία
και εκμεταλλεύονται τους απόμαχους της
δουλειάς και τις οικογένειές τους με τα
υπέρογκα ποσά που ζητούν, προκειμένου
να τους δεχθούν. Τα αγγλόφωνα Μέσα

Η

επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού
Εξωτερικών στην Κύπρο αποτέλεσε μια
σημαντική ευκαιρία για επιβεβαίωση των
πολιτικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών
και της φιλίας των δυο λαών. Για επαναβεβαίωση της
στήριξης της Ρωσίας στο Κυπριακό και τον αγώνα για
επανένωση της Κύπρου στη βάση αρχών.
Ρώσος υπουργός εξωτερικών υπογραμμισε
την ξεκάθαρη θέση της Ρωσικής
Ομοσπονδίας για ταχύτερη επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού
στη βάση των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ, κάτι που θα
συμβάλει στη λύση κι άλλων προβλημάτων.
έλουμε όμως να σημειώσουμε ότι η
κυβέρνηση της Κύπρου δεν μπορεί από
τη μια να δηλώνει ότι προσβλέπει στην
ενίσχυση των κυπρο—ρωσικών σχέσεων και την
ίδια ώρα να χαίρεται και με τον αμερικάνικο νόμο
που προνοεί την άρση του εμπάργκο όπλων για
την Κύπρο με αντάλλαγμα η Κύπρος να στραφεί
ενάντια στη Ρωσία, απαγορεύοντας ουσιαστικά τις
οποιες σχέσεις, όπως π.χ. την πρόσδεση ρωσικών
πλοίων στα κυπριακά λιμάνια. Και βέβαια δεν
καταλαβαίνουμε γιατί κάποιοι θεωρούν χαρμόσυνο
γεγονός ότι θα άρουν το εμπάργκο οι ΗΠΑ για να
χρεωκοπήσουν την οικονομία του νησιού με οπλικά
συστήματα που η Κύπρος δεν θα μπορεί καν να
χρησιμοποιήσει;
ρωτίστως όμως, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί
τους επιδιώκουν να αποκλείσουν τη
Ρωσία από τη Μεσόγειο, εξ’ ολοκλήρου
αν είναι δυνατόν και θέλουν να πείσουν ότι είναι
η... Ρωσία που απειλεί την ειρήνη στην περιοχή και
όχι η Τουρκία. Πρέπει η θέση της κυβέρνησης της
Κύπρου να είναι ξεκάθαρη, πραγματικά αδέσμευτη
και να μην επιτρέπει το δέσιμο του νησιού πίσω από
οποιαδήποτε ξένη επιρροή.
ην εξωτερική πολιτική της Κύπρου (όπως
βεβαίως και της Ελλάδας), δεν μπορεί
να την καθορίζει κανείς άλλος εκτός από
τους λαούς των δυο χωρών.. Στην συγκεκριμένη
περίπτωση η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια
να χάνει ή να επιλέγει συμμάχους. Πρέπει να
αναπτύσσει σχέσεις με όλες τις χώρες μέσα από
μια πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική, στη βάση
του διεθνούς δικαίου και του αμοιβαίου οφέλους με
όλες τις χώρες, για προώθηση της ειρήνης και της
συνεργασίας.
ο ποσοστό ανεργίας στην Αυστραλία
υποχώρησε στο 6.8% τον Αύγουστο
καθώς, παρά το lockdown της Βικτώριας.
Σε παναυστραλιανό επίπεδο, ανοίχτηκαν 111,000
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Να υπενθυμίσουμε ότι
η ανεργία τον Ιούλιο ήταν στο 7.5%.
Νότια Αυστραλία κατέγραψε το υψηλότερο
ποσοστό ανεργίας στην Αυστραλία
- ένα συγκλονιστικό 7,9 τοις εκατό σημαντικά χειρότερο από το ποσοστό του 7.1%
που έπληξε τη δεινοπαθούσα από τον κορονοιό
Βικτώρια. Να σημειώσουμε ότι περισσότεροι από
176.000 Νοτιο-Αυστραλοί είναι πλέον άνεργοι ή
υποαπασχολούμενοι.
ικονομικοί αναλυτές από την αυστραλιανή
τράπεζα ΑΝΖ εκτιμούν ότι η ύφεση θα
διαρκέσει περισσότερο και ίσως καθόλη
τη διάρκεια του 2023. «Η ανάλυση των στοχείων
μας δείχνει ότι η αγορά εργασίας δεν θα επιστρέψει
στα προ του κορωνοϊού επίπεδα μέχρι το 2023»,
δήλωσε η ανώτατη οικονομολόγος της ANZ Κάθριν
Μπιρχ. Χωρίς φοροελαφρύνσεις και αύξηση
δημοσίων δαπανών, η ανεργία θα παραμείνει σε
υψηλά επίπεδα, με καταστροφικές μακροπρόθεσμες
συνέπειες, είπε.
ι ενώ ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ
Μόρρισον λέει ότι επιθυμεί διακαώς
το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων και την
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μελέτη της
εταιρίας ερευνών Deloitte δείχνει ότι εκατοντάδες
χιλιάδες Αυστραλοί θα βρεθούν σε δεινή οικονομική
κατάσταση όταν σταματήσει η χορήγηση του
επιδόματος JobSeeker.
ύμφωνα με την διευθύντρια του
Αυστραλιανού Συμβουλίου Κοινωνικών
Υπηρεσιών (ACOSS), Δρ Κασσάνδρα
Γκόλντι, αυτή τη στιγμή, ένα εκατομμύριο 600
χιλιάδες Αυστραλοί λαμβάνουν το επίδομα
JobSeeker. Δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες
άτομα, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες γονείς
λαμβάνουν αυτό το επίδομα που τους επιτρέπει
να καταναλώνουν τρία γεύματα την ημέρα, να
πληρώνουν το νοίκι τους και να αγοράζουν τα
απαραίτητα για τα παιδιά τους. Όταν ξεκίνησε η
χορήγησή του, τον περασμένο Απρίλιο, χιλιάδες
Αυστραλιανά νοικοκυριά, ήταν στα όρια της φτώχιας.
Και κινδυνεύουν να βρεθούν και πάλι εκεί όταν
οι πληρωμές θα μειωθούν κατά 300 δολάρια ανά
δεκαπενθήμερο στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.
Από το Δεκέμβριο, αναμένεται να επανέλθουν στο
κοινωνικό επίδομα των 40 δολαρίων την ημέρα.
αράλληλα εκφράζονται φόβοι ότι η οικονομία
της Αυστραλίας θα υποστεί πλήγμα άνευ
προηγουμένου όταν ελαττωθεί και το
πρόγραμμα Jobkeeper, (η επιδότηση μισθών των
εργαζομένων) που η κυβέρνηση θα τερματίσει εξ
ολοκλήρου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021.

Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ενώ έχουμε αυτή τη θλιβερή εκατόμβη
των θανάτων στην ελληνική παροικία,
η Ελληνική Κυβέρνηση αδιαφορεί για
τους ομογενείς που πεθαίνουν αβοήθητοι
στα γηροκομεία. Εξάλλου, πρώτη φορά
είναι που δηλώνει απούσα η Ελληνική
Κυβέρνηση;
Την ίδια αδιαφορία επέδειξαν και όλα
τα πολτικά κόμματα της Πατρίδας μας,
με εξαίρεση το ΚΚΕ που την περασμένη
εβδομάδα ανέδειξε το θέμα μέσα από την
εφημερίδα «Ριζοσπάστης».
Οι μεγάλες οργανώσεις της παροικίας
οφείλουν επίσης να πάρουν θέση ενάντια
στην κυβερνητική αδιαφορία για τους
ηλικιωμένους. Το Κράτος πρέπει να
αναλάβει τη λειτουργία και την επιμέλεια
των κοινωφελών ιδρυμάτων για να μην
ζουν οι τρόφιμοι μέσα σε συνθήκες
τριτοκοσμικές που οδηγούν στο θάνατο.
Θα είναι η καλύτερη προσφορά στη μνήμη
αυτών που έφυγαν πρόωρα από κοντά
μας.
Ο αρμόδιος για θέματα ηλικιωμένων
υπουργός της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστραλίας, Richard Colbeck,
ανακοίνωσε ότι θα δόσει επιπλέον 563
εκατομμύρια δολλάρια για να βελτιώσει
την κατάσταση στα γηροκομεία.
Αυτό είναι στάχτη στα μάτια του
κόσμου. Η κατάσταση δεν πρόκειται να
βελτιωθεί όσο η υγεία του λαού βρίσκεται
στα χέρια μεγάλων επιχειρήσεων και όχι
του Κράτους.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΟΣ
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
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Τοπική επικαιρότητα
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

ίλοι αναγνώστες, γεια
σας. Εκ βαθέων σας
χαιρετάει η στήλη
και σας καλωσορίζει μαζί να
μοιραστούμε τις αγωνίες και
τους καημούς μας καθώς τα
γεγονότα τρέχουν και αφήνουν
πίσω τους τη σφραγίδα τους για
εμάς τους ίδιους σ’ έναν κόσμο
που ζούμε και μας ζει...
μορφη μα το Θεό,
π ολύ ό μ ο ρ φ η κ α ι
ωραία και γραφική
μαζί η Μεσόγειος λιμνοθάλασσά
μας. Χιλιοτραγουδισμένη από
γενεές γενεών. Στα δημοτικά
μας τραγούδια, στα νησιώτικα
και στα σύγχρονα λαϊκά
τραγούδια μας καθώς και των
άλλων λαών που ζουν στον
περίγυρο της Μεσογειακής
λεκάνης. Ο κάθε λαός έχει το
δικό του πολιτισμό και τις δικές
του αξίες.
πρόσφατη εμπλοκή με
πολεμικούς στόλους
με τεράστιες κανονιοφόρες φρεγάτες, υποβρύχια,
αεροπλανοφόρα και όλα τα άλλα
σύνεργα του πολέμου και του
θανάτου, βάζουν στο κάδρο μια
εικόνα που όχι μόνο σοκάρει
και τρομάζει αλλά προσβάλλει
και τον αιώνα που ζούμε. Οι
απλοί άνθρωποι, οι λαοί, δεν
έχουν τίποτα να χωρίσουν ή
να μοιράσουν μεταξύ τους
και γνωρίζουν καλά ότι μόνο
σε έναν κόσμο ειρήνης και
σ υ ν ύ πα ρ ξ η ς μ πο ρ ο ύ ν ν α
μεγαλώνουν τα παιδιά τους και
να χαίρονται τη ζωή σε πνεύμα
κατανόησης και καλής γειτονίας.
την άλλη πλευρά του
φράκτη βρίσκεται
η ελίτ των χωρών.
Η αφρόκρεμα. Η ανωτέρα
τάξη. Οι σαπιοκοιλιές με τα
ημίψηλα καπέλα. Εκείνοι σαν
τους καλούς μεγαλοποντικούς
μυρίζουν το τυρί από μίλια
μακριά. Εμαθαν πριν από
τους λαούς των χωρών ότι
στα παράκτια της Μεσογείου
υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα
από υδρογονάνθρακες και όπου
υπάρχουν αυτά υπάρχουν και
έγχρωμα πετράδια (διαμάντια
κάθε είδους και καρατιών) και
τα μάτια... αμάν κάτι μάτια! Ολα
κατα κεί στη Μεσόγειο βλέπουν
τώρα. Οι λογής τεχνοκράτες,
τα χρυσά αμοιβόμενα παιδιά,
τα “γκόλντεν μπόυς”, οι εκπρόσωποι της ελίτ κάστας κατά
τα άλλα, σαν τις πόρνες θα
επιδοθούν τώρα στο παιχνίδι
των καταφερτζήδων στο μοίρασμα της πίττας.
ολλά παίζονται εκεί
αυτό τον καιρό καθώς
κυλούν οι μέρες.
Ασκήσεις με πραγματικά
πυρά, στρατοί σε ετοιμότητα
πολέμου. Ναύτες σε επιφυλα κ ή κ α ι μ ε τ ο δ ά κ τ υ λο
στη σκανδάλη. Το ΝΑΤΟ, η
στρατιωτική λυκοσυμμαχία της
ανωτέρας τάξης του “καλού
κόσμου”, όπως αρέσκονται
να λένε κάποιοι αφηρημένοι
“νεόπλουτοι”, κι αυτό ετοιμάζεται
για τη διαιτησία. Από την
άλλη, η φωλιά των λεόντων,
η Ενωμένη Ευρώπη και αυτή
τώρα τελευταία κούνησαν
το κεφάλι και καμώθηκαν
ότι ύστερα από τόσο χρόνια
απειλών από τη γείτονα
Τουρκία, τώρα είδαν τάχα, την
αλήθεια και κατάλαβαν την
επικίνδυνη στάση της Τουρκίας
στην αποσταθεροποίηση της
περιοχής. Τώρα, στην δωδεκάτη
παρά πέντε πλησιάζει η ώρα
της απόδοσης δικαίου - ακόμη
και ο ΟΗΕ έβαλε το ζήτημα της
Μεσογείου ψηλά στην ατζέντα...
ολύ φοβόμαστε ότι η
μικρή μας Ελλαδίτσα
θα κληθεί στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων και
πάλι να παραχωρήσει το εύρος
και αυτοί οι καλοί φίλοι με
εισαγωγικά να βάλουν τα πέη,
κι έτσι όλοι θα γίνουμε καλοί
και μονιασμένοι Ευρωπαίοι...
Να ευχηθούμε να μη μας επα-
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ναληφθεί εκείνο το απόφθεγμα
της γνωστής ρήσης... “τι έχεις
Γιάννη, ότι είχα πάντα”...
σο για τον Ερντογάν
όλο αυτό το διάστημα
με τις απειλές του, τα
γεωτρύπανα του, τα πολεμικά
του πλοία, τα υποβρύχια και
τα αεροπλάνα, αλλά και οι
ρητορικές του ακροβασίες με
πολεμικές ιαχές, μαγείρεψε
καλά την ανατολού μπομπότα
του για να μπορεί να πάρει κι
αυτός το δικό του μετρικό.
Χωρίς στήριξη από το παρασκήνιο δεν θα μπορούσε να
τα φτάσει τα πράγματα μέχρι
εδώ που έφτασαν. Για τα άλλα
οψώμεθα να δούμε αν θα το
δούμε, ποιοί είναι οι καλοί
φίλοι και ποιοί οι υποκριτές...
Τουλάχιστον να μπορούμε να
λέμε ότι “της γης το χρυσάφι”
δεν ήταν για μας!.. Μπροστά
στα ιδιοτελή τους συμφέροντα
“σύμμαχοι’ με εισαγωγικά,
μεγαλο-αστοί και στρατοκράτες
παθαίνουν καμιά φορά τέτοιες
μεταλλάξεις που θα τις ζήλευε
και ο χαμαιλέοντας. Αυτά θα
μας έλεγε ο λαϊκός στρατηγός
οπλαρχηγός μπάρμπα Γιάννης
Μακρυγιάννης αν ζούσε στις
μέρες μας...
ίχαμε δεν είχαμε και
εδώ στην Αυστραλία
βαφτίστηκε το μικρόβιο
του covid 19 και τα κάποια
έξοδα για την προστασία της
υγείας του λαού παίρνονται
σ α ν α ι τ ί α π λ η θ ω ρ ι σ τ ι κώ ν
τάσεων στην οικονομία. Ο
Πρωθυπουργός κ. Μόρρισον
μας κρούει το καμπανάκι ότι
η κατιούσα όπως δείχνουν οι
οικονομικοί δείκτες που παίρνει
η οικονομία προοιωνίζει “θερμό
καλοκαίρι”. Λες και δεν το
ξέραμε. Αυτά που βλέπουμε
στις οθόνες μας μαρτυρούν τον
απότομο κατήφορο. Ολοι αυτοί
οι κύριοι όταν έβαζαν μπροστά
τις πρέσσες και έκοβαν χρήμα
χωρίς αντίκρυσμα, τι περίμενεν
να δουν; Ανοδο στην οικονομία;
Αλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε!
Ο πακτωλός χρήματος έπεσε
πρώτα απ’ όλα στις φλάσκες
του μεγάλου κεφαλαίου. Τάχα
να κρατηθούν οι δουλιές για
να μην πεινάσουν οι εργαζόμενοι. Στα κεφάλια και στα
κο ρ μ ι ά τω ν ε ρ γ α ζο μ έ ν ω ν
έπεσε ο κορονοϊός - γιατί εκεί
δεν ίσχυσε ο κανονισμός των
αποστάσεων στην παραγωγή.
Είναι ο μόνος τομέας που έμεινε
ανέπαφος. Και εκεί ίσχυσε η
λογική των μεγάλων αφεντικών.
Κ α ι α χ ν ά μ έ χ ρ ι κ α θ όλο υ
τα περιοριστικά μέτρα των
κυβερνητών. Οσοι γλύτωσαν
στάθηκαν τυχεροί. Ο τομέας
της υγείας δεν γράπωσε ούτε
τα μισά των μισών από εκείνα
που πήραν οι αεροπορικές
εταιρίες (για παράδειγμα) και οι
βαριές βιομηχανίες. Το αλατοπίπερο που ρίχνεται από
τους κυβερνώντες είναι για
νουθεσία του κοσμάκη για τα
νέα φορομπηχτικά μέτρα που
έρχονται και φυσικό είναι να
έχουμε θερμά καλοκαίρια και
κουλ χειμώνες για κάπου αλλού.
Ειδωμεν...
αυτό και ζοφερό διαφαίνεται το φετεινό
καλοκαίρι και για τους
συμπατριώτες και αδελφούς
μας εκει στην πόλη της Μελβουρνης. Επιπρόσθετους
μπελάδες έφερε εκεί η Covid
19, με τις αποκαλύψεις της
έγκυρης εφημερίδας The Age
να κάνει λόγο για υπερβολικά
ενοίκια $14.6 εκατομμυρίων που
αντλούνταν από το γηροκομείο
του Αγ. Βασίλειου υπό μορφή
ενοικιων και κατέληγαν στα
ταμεία της Εκκλησίας. Στους
συμπατριώτες μας που έχαν τις
δεκάδες των ανθρώπων τους
στο εν λόγω γηροκομείο, τα
θερμά μας συλλυπηγτηρια. Οσο
για τους ιθύνοντες, τι να πούμε;
Καλά ξεμπερδέματα ...
Βαγγέλης Μπόγιας
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Ενα κτίσμα που ταλαιπωρείται
στο διάβα των αιώνων
Επιμέλεια: Μιχάλης Μιχαήλ*

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020.
Για πρώτη φορά μετά το 1934 ο
θρυλικός ναός αλλάζει χρήση.
Επαναλειτουργεί ως μουσουλμανικό
τέμενος ύστερα από απόφαση του
Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Ο συγκεκριμένος ναός έχει
προϊστορία την οποία συνήθως αποφεύγουμε να αναφέρουμε.
Για λόγους ιστορίας αναφέρουμε
ότι ο πρώτος ναός, τύπου ξυλόστεγης
βασιλικής, θεμελιώθηκε από τον
αυτοκράτορα Κωνσταντίνο (τον
επονομαζόμενο Μέγα) το 330 μ.Χ.
όταν μετέφερε την πρωτεύουσα της
παραπαίουσας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
(Κωνσταντινούπολη).
Το έργο ολοκληρώθηκε από τον γιο
του Κωνστάντιο και τα εγκαίνια έγιναν
στις 15 Φεβρουαρίου 360.

Πυρπόληση από τους οπαδούς
του Αγ. Χρυσοστόμου

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του
Αρκαδίου, το 404, ο πρώτος ναός
πυρπολήθηκε από εξαγριωμένους
υποστηρικτές του Ιωάννη του Χρυσόστομου, τον οποίο είχε εξορίσει
η αυτοκράτειρα Ευδοξία. Τότε είχε
ξεσπάσει διαμάχη ανάμεσα στον
Πατριάρχη Χρυσόστομο και τον
αυτοκράτορα Αρκάδιο για το λεγόμενο
γοτθικό ζήτημα. Ο Αρκάδιος εξόρισε
τον Χρυσόστομο, αλλά αναγκάστηκε
να τον επαναφέρει λόγω των αντιδράσεων των οπαδών του. Κατά τη
διάρκεια αποκάλυψης αγάλματος για
τον αυτοκράτορα ο Χρυσόστομος
καταφέρθηκε με σκληρά λόγια για
τον Αρκάδιο με αποτέλεσμα την
επανεξορία του το 404. Οι οπαδοί του
διώχθηκαν και ως αποτέλεσμα των
συγκρούσεων, αυτοί έκαψαν την Αγιά
Σοφιά.

Ανοικοδόμηση και πάλι κάψιμο

Το 415 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β’ (διάδοχος του Αρκάδιου)
εγκαινιάζει τον νέο ναό που ανοικοδόμησε πάνω στα αποκαΐδια του
προηγούμενου. Λίγο αργότερα θα
καταστραφεί και πάλι από συγκρούσεις
μεταξύ οπαδών του Θεοδόσιου και
του Πατριάρχη. Ο ναός θα υποστεί
νέες καταστροφές κατά τη «Στάση του
Νίκα» το 532, όπου ο αυτοκράτορας
Ιουστινιανός θα καταστείλει την εξέγερση που στοίχισε 30 χιλιάδες
νεκρούς.

Η ματαιοδοξία του Ιουστινιανού

Ο Ιουστινιανός θα δώσει εντολή
για νέο κτίσμα το 532 μ.Χ. Επρόκειτο
για έναν τεράστιο ναό που κτίστηκε
για να ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία
και το υπερεγώ του αυτοκράτορα.
Χρησιμοποίησε τους πιο καλούς
αρχιτέκτονες και τεχνίτες, χρησιμοποιώντας και νέες μεθόδους αρχιτεκτονικής οι οποίες σε πολλούς
είναι γνωστές. Η μεγαλομανία του
Ιουστινιανού φάνηκε όταν εγκαινίασε
τον νέο ναό στις 27 Δεκεμβρίου του 537
μ.Χ. ανεφώνησε το γνωστό «Νενίκησα
σε Σολωμόν».

Καταστροφές κατά την
«Εικονομαχία»

Το νέο κτίσμα δεν γλίτωσε από
τις καταστροφές κατά τη διάρκεια της
νέας σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ
χριστιανών κατά την περίοδο της
«Εικονομαχίας» (είχε διεξαχθεί σε δύο
περιόδους: το 726-787 μ.Χ. και το 815843 μ.Χ.).
Η διαμάχη μεταξύ αυτών που
υποστήριζαν την ύπαρξη εικόνων και
τη χρήση τους στη λατρεία κι εκείνων
που ήταν αντίθετοι, οδήγησε στην
καταστροφή πολλών εικόνων. Εκείνη
την περίοδο, εκτός του ότι σκοτώθηκαν
περίπου 100 χιλιάδες άνθρωποι, εξαφανίστηκαν πολλές εικόνες, μωσαϊκά
και αγιογραφίες. Και κάτι σημαντικό.
Ήταν η πρώτη φορά που οι
αγιογραφίες του ναού καλύφθηκαν από
ασβέστη για να μη φαίνονται.

Κτίσμα επί αρχαίων ναών

Αρχαιολογικές έρευνες έδειξαν ότι ο
ναός της Αγίας Σοφίας δεν κτίστηκε σε
παρθένο έδαφος, αλλά κτίστηκε πάνω
στα ερείπια τριών ναών της ελληνικής
θρησκείας, οι οποίοι γκρεμίστηκαν από
τους χριστιανούς.
Τόσο η Αγιά Σοφιά, λοιπόν, όσο και

Πανοραμική άποψη της Αγίας Σοφίας όπως είναι σήμερα
ο διπλανός ναός της Αγίας Ειρήνης
κτίστηκαν πάνω στους ναούς της
Αρτέμιδος, του Απόλλωνα και της
Αφροδίτης.
Είναι δε σημαντικό να αναφερθεί
πως για να μαζευτούν τα υλικά, δόθηκε
εντολή να μαζευτούν αυτά από τις
συλήσεις και τις καταστροφές ναών
της ελληνικής θρησκείας απ’ όλη την
αυτοκρατορία.
Έτσι είχαν μαζευτεί στην Κωνσταντινούπολη πολύτιμα υλικά, όπως
χρυσός, ελεφαντόδοντο, κίονες,
μωσαϊκά, μάρμαρα κι άλλα υλικά από
διάφορες περιοχές ύστερα από την
καταστροφή των ναών των Ελλήνων.
Υλικά έφτασαν από την Πέργαμο, τη
Μίλητο, τους Δελφούς, ακόμα και από
τη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο χώρος που καλύπτει ο τρούλος
του ναού στηρίζεται σε τέσσερις
γρανιτένιους κίονες από την Έφεσο. Οι
στρογγυλές εσοχές (σηκοί) στηρίζονται
από πορφυρούς κίονες από το ναό
του Απόλλωνα στην Ηλιούπολη του
Μπάαλμπεκ, πόλη στην κοιλάδα
Μπεκάα του Λιβάνου.

Η μετατροπή του ναού σε τζαμί

Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών και συγκεκριμένα την περίοδο
1204-1261, ο ναός έγινε Ρωμαιοκαθολικός.
Ιδιαίτερα την περίοδο της άλωσης
της Πόλης από τους Φράγκους ο ναός
θα υποστεί σοβαρές ζημιές.
Περνά όμως οριστικά σε μη
χριστιανικά χέρια με την άλωση της
Κωνσταντινούπολης το 1453 και μετατρέπεται σε μουσουλμανικό τέμενος.
Κατά την περίοδο της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας πραγματοποιήθηκαν
στο ναό σημαντικές καταστροφές,
καθώς ασβεστώθηκαν (για δεύτερη
φορά) οι τοιχογραφίες εξαιτίας της
ισλαμικής θεώρησης της απεικόνισης
του ανθρώπινου σώματος ως βλασφημίας.

Ο σουλτάνος Μεχμέτ Β’
προστατεύει το ναό

Εκείνος που διέταξε την επισκευή
του κτιρίου και τη μετατροπή του σε
τζαμί ήταν ο Σουλτάνος Μεχμέτ Β’.
Ο Μεχμέτ Β’ προτίμησε να μην
καταστρέψει τις πολυάριθμες βυζαντινές αγιογραφίες και μωσαϊκά διατάζοντας τους τεχνίτες του να τα
καλύψουν με σοβά και από πάνω να
γραφτούν ισλαμικές επιγραφές.
Αρκετές αγιογραφίες αποκαλύφτηκαν αργότερα και συντηρήθηκαν από
τους Ελβετο-ιταλούς αρχιτέκτονες
Γκασπάρε και Τζουζέπε Φοσσάτι.

Γιατί ο Κεμάλ Ατατούρκ
μετέτρεψε το τζαμί σε μουσείο

Η τύχη του πολύπαθου κτιρίου
αλλάζει όταν ιδρύεται το σύγχρονο
τουρκικό κράτος υπό την ηγεσία του
Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ).
Οι ιστορικοί Νουρί Οζτούρκ και ο
Αχμέντ Ακγιουντούζ είχαν παραθέσει
μία σημαντική μαρτυρία που -σύμφωνα
με αυτούς- επιβεβαιώνει πως ο Κεμάλ
Ατατούρκ ήθελε να κάνει μουσείο την
Αγιά Σοφιά. Χαρακτηριστικά είναι όσα
λέει ο Βρετανός δημοσιογράφος Grace
Mary Ellison, για τη συνάντηση που
είχαν στην Άγκυρα.
Όπως υποστηρίζει ο Ellison, είχε
πει στον Ατατούρκ πως ο Πάπας Πίος
11ος θέλει ειρήνη και μάλιστα του είχε

προτείνει να του παραχωρήσει (σ.σ.
στον Πάπα) την Αγιά Σοφιά, από τη
στιγμή που ήταν χριστιανικός ναός.
Τότε ο Κεμάλ απάντησε: «Παρ’
όλο που η Αγιά Σοφιά αποτελεί,
πλέον, μέρος της μουσουλμανικής
παράδοσης, αυτό θα μπορούσε να
είναι εφικτό, αν υπήρχε μόνο ένα
παρακλάδι του χριστιανισμού. Όμως,
στη χριστιανική εκκλησία υπάρχουν
τόσα παρακλάδια, που είναι αδύνατον.
Συνεπώς, μια τέτοια κίνηση, αντί
για ειρήνη θα έφερνε περισσότερες
εντάσεις. Επιπλέον, είναι τόσο
μεγάλο το άγχος μας να κάνουμε
ό,τι μπορούμε για να τιμήσουμε τη
χριστιανοσύνη στα μάτια του κόσμου,
ώστε αν προσβάλουμε την Καθολική
Εκκλησία με τη μετατροπή της Αγιάς
Σοφιάς σε τζαμί, θα πρέπει να την
μετατρέψουμε σε μουσείο ή να την
κλείσουμε για πάντα.
Δεν θα πρέπει να δώσουμε το
δικαίωμα ποτέ και σε κανέναν να πει
ότι σκόπιμα πληγώσαμε τη Χριστιανική
Εκκλησία».

Από τζαμί σε τέμενος

Ωστόσο, αυτή δεν έμελλε να ήταν η
τελευταία μετατροπή που θα τύγχανε
το θρυλικό κτίσμα. Ο Πρόεδρος της
Τουρκίας έριξε την ιδέα για μετατροπή
της Αγιά Σοφιάς σε τζαμί.
Η εισήγηση αυτή πέρασε από
διάφορες επεξεργασίες και επανερχόταν συχνά στην επικαιρότητα και στα
δελτία ειδήσεων. Ο Ταγίπ Ερντογάν,
ως άλλος Ιουστινιανός που θέλει να
ικανοποιήσει τις ματαιοδοξίες του,
αποφάσισε εν τέλει από τις αρχές του
2020 τη μετατροπή του μουσείου σε
τζαμί.
Παράλληλα ο Ερντογάν με την
ενέργειά του αυτή ικανοποιεί και μια
άλλη φιλοδοξία του που δεν είναι άλλη
από το γκρέμισμα ακόμα μιας ψηφίδας
από την ιστορική προσωπικότητα του
Ατατούρκ τον οποίο θεωρεί ως τον
μέγα εχθρό που εξέτρεψε την Τουρκία
από τη θρησκεία, μετατρέποντάς την
από θεοκρατικό σε κοσμικό κράτος.
Έτσι ο Ερντογάν με αυτό τον τρόπο
εκδικείται ακόμα μια φορά τη μεγάλη
αυτή προσωπικότητα της σύγχρονης
τουρκικής ιστορίας.
*Ειδικός συνεργάτης του
Παροικιακού Βήματος

Πολιτική
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Η μύγα των φρούτων απειλεί με καταστροφικές
συνέπειες το μέλλον της φρουτοπαραγωγής

Μια νέα εστία με μύγες των φρούτων
κηρύχθηκε τον περασμένο μήνα στο
Klemzig μετά την ανεύρεση αρκετών
μεσογειακών μυγών όπως αποκαλούνται
και διαφορετικά, στις παγίδες που
τοποθέτησε το προσωπικό του υπουργείου
Γεωργίας Ν.Α. ως μέρος των δραστηριοτήτων επιτήρησης τους.
Τα επηρεαζόμενα προάστια περιλαμβάνουν το Greenacres, Hampstead
Gardens, Klemzig, Hillcrest, Manningham,
Marden, Vale Park και Windsor Gardens.
O εκτελεστικός διευθυντής της Βιοασφάλειας Nathan Rhodes είπε ότι αυτή
η εστία αντιπροσώπευε μια σχετικά λεπτή
λωρίδα γης μεταξύ των δύο υφιστάμενων
επηρεαζόμενων περιοχών Blair Athol και
Campbelltown.
“Με τις επτά άλλες εστίες σε όλη την
Αδελαΐδα, στο Campbelltown, Pooraka,
Semaphore Park, Rosewater, Angle Park,
Croydon Park και Blair Athol, έχουμε
επίγνωση ότι η προσπάθεια εξάλειψης της
μύγας δεν έχει ακόμη τελειώσει και είναι
πιθανό ότι ένας μικρός αριθμός μύγες θα
ξεχειμωνιάσουν (δηλαδή θα περάσουν σε
μια χειμερία νάρκη) σε αυτό το διάστημα,
“είπε.
“Αυτή τη στιγμή του έτους, ο κρύος
καιρός μπορεί να επιβραδύνει, αλλά δεν
σταματά τη δραστηριότητα της μύγας των
φρούτων, καθώς μπορεί να επωάσει, και
να επιβιώσει σε φρούτα ή ως πεταλούδα
και να δραστηριοποιηθει εκ νέου καθώς ο
καιρός θερμαίνεται.
“Τα εσπεριδοειδή είναι τα κύρια φρούτα
που είναι ευαίσθητα στη μύγα αυτή τη
στιγμή, έτσι τώρα είναι η στιγμή να ελέγξετε
οποιαδήποτε φρούτα στα δέντρα σας συμπεριλαμβανομένων των πορτοκαλιών,
μανταρινιών και λεμονιών - για μώλωπες
ή σκουλήκια, και αν βρείτε κάτι ασυνήθιστο
να το αναφέρετε σην ανοικτή τηλεφωνική
γραμμή Fruit Fly Hotline στο 1300 666 010.
«Είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή για
να σιγουρευτείτε ότι ο κήπος σας είναι
περιποιημένος, μαζεύοντας τα φρούτα που
έχουν πέσει στο έδαφος και μαζεύοντας
οποιαδήποτε ανεπιθύμητα φρούτα από τα
δέντρα σας και να τα τοποθετήσετε στον
πράσινο κάδο σας, για να βοηθήσετε να
σπάσει ο κύκλος ζωής της μύγας των
φρούτων.
Ο ε κ π ρ ό σ ωπο ς το υ υ πο υ ρ γ ε ί ο υ
Γεωργίας λέει ότι είναι σημαντικό οι κάτοικοι

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Θετικός στον κορονοϊό

Στο νοσοκομείο για νοσηλεία βρίσκεται
ο 91χρονος Πατριάρχης Φιλάρετος της
Ουκρανίας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα
από το γραφείο τύπου της Ουκρανικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης
Φιλάρετος υποβάλλεται ήδη σε θεραπεία.
«Ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια
των προγραμματισμένων εξετάσεων, ο
πατριάρχης Φιλάρετος του Κιέβου της
Ρωσο-Ουκρανίας βρέθηκε θετικός στον
κορονοϊό. Τώρα, η αυτού Αγιότης ο
επίσκοπος, υποβάλλεται σε θεραπεία σε
νοσοκομείο» ανέφερε η ανακοίνωση.
Ο Φιλάρετος- που σε πρόσφατες
δηλώσεις του είχε επισημάνει ότι ο Επιφάνιος Ντουμένκο περιμένει τον θάνατό
του, ενώ υποστήριξε επίσης πως το ΥΠΕΞ
των ΗΠΑ με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
βάλθηκαν να τον «ξεκάνουν»- είναι ένας
από τους πιο σημαντικούς θρησκευτικούς
ηγέτες της Ουκρανίας.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται
πρωτοσέλιδο για τον κορονοϊό, αφού του
Μάρτιο σε συνέντευξη που έδωσε σε
ουκρανικό μέσο, έλεγε ότι για την πανδημία ευθύνονται οι γάμοι των ομοφυλόφιλων, αφού είναι η «τιμωρία του Θεού για
τις αμαρτίες των ανθρώπων».
Η δήλωση αυτή προκάλεσε τη σφοδρή
αντίδραση της κοινότητας των γκέι, ενώ
κατατέθηκε και μήνυση εναντίον του
τον Απρίλιο. «Τέτοιες δηλώσεις είναι
πολύ επιβλαβείς επειδή θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε αυξημένες επιθέσεις,,
διακρίσεις και αποδοχή βίας εναντίον
ορισμένων ομάδων» είχε δηλώσει η Μαρία
Γκουρίεβα εκπρόσωπος της Διεθνούς
Αμνηστίας της Ουκρανίας.
Αναφορικά με τη μήνυση, το πατριαρχείο ανέφερε πως «ως αρχηγός της
εκκλησίας και ως άνθρωπος, ο Πατριάρχης έχει τη ελευθερία να εκφράζει τις
απόψεις του, οι οποίες βασίζονται στην
ηθική».

Ενα κάθε
μήνα

ÃñÜöåé: ×ñÞóôïò Ìïýäïõñïò

Áíèñùðïé êáé Éïß

(Αναδημοσίευση από το 2003)

Υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας της Νότιας Αυστραλίας δραστηριοποιούνται σε
διάφορα προαστια της Αδελαΐδας για να ελέγξουν τα ξεσπάσματα μύγας των φρούτων
να ακολουθήσουν τις συμβουλές μας
και να μην μεταφέρουν φρέσκα φρούτα
ή λαχανικά από τον κήπο τους - ούτε να
τα δώσουν σε γνωστούς αλλά ούτε να
τα πουλήσουν οπουδήποτε, καθώς τα
μολυσμένα φρούτα μπορούν δυνητικά να
διαδώσουν αυτό το παράσιτο”.
Είπε ότι το υπουργείο Γεωργίας έχει
στείλει ομάδες υπαλλήλων που τοποθετούν
οργανικά δολώματα για τον έλεγχο των
φρούτων στην περιοχή του Klemzig με
σκοπό να συμπεριλάβει την περιοχή στο
πρόγραμμα αποστείρωσης Εντόμων,
αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο.
“Το πρόγραμμα αποστείρωσης θα δει
έως και 12 εκατομμύρια αποστειρωμένες

μύγες που απελευθερώνονται κάθε
εβδομάδα στις περιοχές όπου υπάρχουν
εστίες μόλυνσης για να καταπολεμήσουν
τις άγριες μύγες που τυχόν να υπάρχουν σε
αυτά τα προάστια, “είπε.
“Έχουμε ένα ποσοστό επιτυχίας 100
τοις εκατό της εξάλειψης των μυγών
φρούτων και θέλουμε να το διατηρήσουμε
έτσι, αλλά καλούμε τους κατοίκους
να ακολουθήσουν τις συμβουλές μας
και να μας βοηθήσουν δίνοντας εύκολη
πρόσβαση στις αυλές τους.”
Εάν δεν ανιχνευθούν άλλες άγριες
μύγες ή πεταλούδες, αναμένεται ότι η
καραντίνα στο Klemzig θα αρθεί στις 23
Δεκεμβρίου.

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΙΑΝΟΣ

Βιβλικές καταστροφές στην Καρδίτσα

Βιβλικές καταστροφές έχει
προκαλέσει στη Θεσσαλία
το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα, καθώς η
κακοκαιρία έπιασε κυριολεκτικά στον ύπνο τους
κατοίκους της Καρδίτσας,
των Φαρσάλων και των γύρω
χωριών, με αποτέλεσμα να
υπάρξουν εγκλωβισμένοι,
αγνοούμενοι και τουλάχιστον
τρεις νεκροί.
Το χω ρ ι ό τ η ς Ο ξ υ ά ς
ίσως είναι η πιο πληγείσα
περιοχή του δήμου. Η Οξυά
έχει 13 οικισμούς, είναι
αποκλεισμένοι οι 11 και
συνολικά είναι 45-50 άτομα
στους αποκλεισμένους
οικισμούς.
Οι εικόνες καταστροφής
προκαλούν δέος. Από το
Ιόνιο μέχρι τη Θεσσαλία οι
περιοχές που χτυπήθηκαν
ανελέητα από τον μεσογειακό
κ υ κ λ ώ ν α δ ε ν θ υ μ ί ζο υ ν
σε τίποτα τις αρχές της
προηγούμενης εβδομάδας.
Τρεις άνθρωποι νεκροί.
Μία γυναίκα αγνοούμενη.
Περισσότεροι από 40
κάτοικοι ορεινού χωριού

εγκλωβισμένοι. Τα πάντα
θαμμένα σε τόνους λάσπης.
Σπίτια έχουν καταρρεύσει.
Επιχειρήσεις έχουν υποστεί
α ν υ πολό γ ι σ τ ε ς σ τ ι γ μ έ ς .
Σκάφη βυθισμένα και κατεστραμμένα. Ολόκληρα χωριά
αποκομμένα.
Γέφυρες έχουν πλέον
χαθεί, οικοδομικά τετράγωνα
κρέμονται στον αέρα από
την εξαφάνιση των δρόμων,
πολυσύχναστα τουριστικά
σημεία ερήμωσαν και γέμισαν χαλάσματα, και σε
πανέμορφες παραλίες καταστήματα που παρέμεναν
ανοιχτά διαλύθηκαν μέσα σε
λίγα λεπτά.
Η Άσσος στην Κεφαλονιά ήταν μέχρι και την
περασμένη εβδομάδα ένας
επίγειος παράδεισος. Τα
κρυστάλλινα νερά και το
γραφικό λιμανάκι «μάγευαν»
τους επισκέπτες. Πλέον οι
κάτοικοι της περιοχής κοιτούν
απελπισμένοι την αλλαγή του
σκηνικού. Τα συνεργεία είναι
αδύνατο να επαναφέρουν
την τάξη σε σύντομο χρονικό
διάστημα.

Εξίσου τουριστικό και
το Φισκάρδο Κεφαλονιάς,
μ ε σ π ί τ ι α κα ι γ ε ι το ν ι έ ς
«πνιγμένες» στα λουλούδια.
Τώρα, όλα έχουν αλλάξει.
Στην περιοχή, οι ιδιοκτήτες
με μια σκούπα στα χέρια
προσπαθούν να σώσουν ό,τι
σώζεται από τις περιουσίες
τους.
Για 12 ώρες ο «Ιανός»
«χτυπούσε» το νησί της
Ιθάκης. Αυτές οι εικόνες είναι
από το Κιόνι. Βυθισμένα
σκάφη, φερτά υλικά, λάσπες
και πέτρες, κατεστραμμένα
σπίτια και επιχειρήσεις.
Παντού ακούγονται αντλίες
που τραβούν τα νερά…
Μέσα σε δύο ημέρες, ο
Ιανός βύθισε 39 σκάφη στην
Ιθάκη ενώ τραυματίστηκε
ελαφρά και ένας 64χρονος,
στην προσπάθειά του να
σώσει το σκάφος του..

Ζημιές και στην Κρήτη

Δύσκολη νύχτα πέρασε
και η Κρήτη, καθώς σημειώθηκαν πολλά προβλήματα.
Στο Ηράκλειο πλημμύρισαν
οι δρόμοι και τα καταστήματα
στην πόλη.

ΕΛΛΑΔΑ
Θετικός στον κορονοϊό ο Αρχιμανδρίτης

Θετικός στον covid19 διαγνώστηκε ο πρωτοσύγκελος της μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών
αρχιμανδρίτης Αλέξιος
Κανίνας.
Ο πρωτοσύγκελος που
υπεβλήθη σε τεστ μαζί με
τον μητροπολίτη Τρίκκης
Χρυσόστομο, μετά από το
επιβεβαιωμένο κρούσμα
που υπήρξε σε κληρικό
της μητρόπολης, βρέθηκε
θετικός στον κορονοϊό, ενώ
ο μητροπολίτης Τρίκκης
αρνητικός
Ήδη ο αρχιμανδρίτης

Αλέξιος Κανίνας βρίσκεται
σε κατ’ οίκον περιορισμό
με δική του πρωτοβουλία
καθότι τα συμπτώματα που
παρουσίασε είναι ήπια,
ενώ ζήτησε από όλους
τους πιστούς να τηρούν
σχολαστικά τα μέτρα και τις
οδηγίες της πολιτείας.
O εν λόγω αρχιμανδρίτης είχε προβεί στο
πρόσφατο παρελθόν σε
δηλώσεις στις οποίες υποστήριζε με περισσό πάθος
ότι «από τη Θεία Κοινωνία
δ ε ν υ πά ρ χ ε ι κ ί ν δ υ ν ο ς
μετάδοσης».

Όσο για τα επιχειρήματά
του; Αποστομωτική ήταν η
απάντησή του σε σχετική
σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η σ ε τοπ ι κό
ραδιοφωνικό σταθμό: «Δεν
υπάρχουν επιστημονικές
εξηγήσεις πάνω σ’ αυτά τα
πνευματικά θέματα. Είναι
θέμα πίστης.
Για εμάς για όσους
πιστεύουμε αυτό είναι
ποτήριο και γεύση αθανασίας. Και δυστυχώς αυτοί
που αντιδρούν τώρα είναι
άνθρωποι που δεν έχουν
μεταλάβει ποτέ στη ζωή
τους».
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ÌÅÑÏÓ Â’
Óå ìéá ÷þñá óáí ôçí Êßíá
ìå 1.3 äéó. ðëçèõóìü ðïõ, óå
ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò, êõñßùò
óôçí ýðáéèñï üðïõ ïé Üíèñùðïé óõæïýí áñìïíéêÜ ìå ôá ãïõñïýíéá êáé ìå äéÜöïñá Üëëá
æþá, äçìéïõñãïýíôáé åõíïúêÝò
óõíèÞêåò ãéá íá åêêïëáöèåß
êÜðïéï ðáñÜóéôï, íá ðïëëáðëáóéáóèåß êáé ìå ôçí ðÜñïäï ôïõ
÷ñüíïõ íá ìåôáëëá÷èåß êáé íá
ãßíåé èáíáôçöüñïò êáé Üôñùôïò
éüò.
Ç ìåôáëëáãÞ åíüò ìéêñïâßïõ
Ý÷åé ìåãÜëç óçìáóßá ãéáôß áðü
áêßíäõíï ðïõ åßíáé óôï áñ÷éêü
ôïõ óôÜäéï êáé êÜðïôå ùöÝëéìï,
ìåôáôñÝðåôáé (üôáí ôï áíáãêÜóïõí ïé óõíèÞêåò äéáâßùóÞò
ôïõ) óå âëáâåñü êáé óå ìåñéêÝò
ðåñéðôþóåéò èáíáôçöüñï.
Óå ðåéñÜìáôá äéÜóçìùí
ìéêñïâéïëüãùí óõíÝâçêå ôïýôï ôï ðáñÜäïîï: ÐÞñáí Ýíá
êïëïâáêßëëïí ðïõ âñßóêåôáé
óôï ðá÷ý Ýíôåñï ôïõ áíèñþðïõ
êáé ðïõ åßíáé ùöÝëéìï ìéêñüâéï
(âïçèÜ óôç äéÜóðáóç ôçò
êõôáñßíçò ôùí ôñïöþí) ôïí
åôïðïèÝôçóáí óå ôïîéêü õëéêü
êáé åíáëëÜî óå ôïîéêüôåñï
ðåñéâÜëëïí êáé ôïí áíÜãêáóáí
í’ áëëÜîåé äñáóôçñéüôçôåò
êáé íá ãßíåé óôçí áñ÷Þ ìéêñüâéï
ôïõ ôýöïõ, ýóôåñá ìéêñüâéï
ôçò ÷ïëÝñáò êáé óôç óõíÝ÷åéá
ìéêñüâéï ôçò äéöèåñßôéäïò. Êáé
ôÝëïò, ôïðïèåôþíôáò ôïí óôï ðéï
âñþìéêï õëéêü ðïõ ìðïñïýóå
íá õðÜñîåé Ýãéíå èáíáôçöüñï
ìéêñüâéï ôïõ ôåôÜíïõ.
Ïé ðåñéóóüôåñåò áóèÝíåéåò
ðïõ åñßæïõí óôéò ìÝñåò ìáò ôï
áíèñþðéíï ãÝíïò - ðñéí áðü
ôá ãåñÜìáôá - óôåñïýíôáé
ìéêñïâßùí êáé éþí. ÕðÝñïãêá
ðïóÜ äáðáíïýíôáé êÜèå ÷ñüíï
áðü ôéò êõâåñíÞóåéò ôùí áíåðôõãìÝíùí êáé ðëïõóßùí ÷ùñþí êáé
åêáôïììýñéá åðéóôÞìïíåò ôçò
éáôñéêÞò áó÷ïëïýíôáé ìå áíáêáëýøåéò íÝùí ìåèüäùí, èåñáðåßáò
êáé ãéá íÝá áðïôåëåóìáôéêÜ
êáôáðüôéá êáé åìâüëéá.
Óôçí åðï÷Þ ìáò ïé ðåñéóóüôåñïé èÜíáôïé ïöåßëïíôáé óôïí
êáñêßíï, óôéò êáñäéáêÝò ðáèÞóåéò
êáé óôá äéÜöïñá åãêåöáëéêÜ
åðåéóüäéá. Óôá ôñßá áõôÜ êáêÜ. Ôá
“ôñßá êÜððá” üðùò ôá áðïêÜëåóå
êÜðïéïò éåñÝáò ôïõ íáïý ôïõ
Áãßïõ Áíôùíßïõ åäþ óôçí ðüëç
ìáò ôçí ÁäåëáÀäá ðñéí ìåñéêÜ
÷ñüíéá. Óå êÞñõãìá ðñïò ôï
ðïßìíéü ôïõ åßðå ìåôáîý Üëëùí
êáé ôá áêüëïõèá: “ÐñÝðåé íá
ìåôáíïÞóùìå ðñéí åßíáé áñãÜ. Ï
Èåüò, ðïõ óå ðåñáóìÝíåò åðï÷Ýò
ôéìùñïýóå ôïõò áìáñôùëïýò ìå
êáôáêëõóìü, ìå ðõñ åî ïõñáíïý
êáé ìå äéÜöïñá èáíáôéêÜ, Üëëáîå ôþñá ôáêôéêÞí (Üëëáîå êé ï
ìåãáëïäýíáìïò ôáêôéêÞí êáé
åíÝñãåéåò ãéá ðéï ãñÞãïñç åîüíôùóç ôùí “áìáñôùëþí” ðïõ
Ýãéíáí “áíõðüöïñïé” óôïõò ÷áëåðïýò êáéñïýò ìáò). Åóôåéëå ôá
“ôñßá êÜððá”, ôá ôñßá êáêÜ ðïõ
åßíáé ï êáñêßíïò, ôá êáñäéáêÜ êáé
ôá êåöáëéêÜ”.
ÅãêåöáëéêÜ åßíáé ç ïñèÞ ëÝîç
ôïõ ôñßôïõ êáêïý ìá ï áãáèüò
ëåõßôçò Üöçóå áäéá÷þñéóôá ôá
“ôñßá êÜððá”.
Êé ï äéáâÞôçò óôåñåßôáé
éþí êáé ìéêñïâßùí êé ïýôå
ìåôáäïôéêüò åßíáé, ç åîÜðëùóéò
ôïõ üìùò ôþñá ôåëåõôáßá
ðÞñå ôñïìáêôéêÝò äéáóôÜóåéò
óôç ÷þñá ðïõ æïýìå. Ãéá ôçí
ðåñßèáëøç ôùí áóèåíþí ðïõ
ðÜó÷ïõí áðü äéáâÞôç îïäåýïíôáé
5 ðåñßðïõ äéó. äïëëÜñéá êÜèå
÷ñüíï óôçí Áõóôñáëßá. Ç
èåñáðåßá üìùò (óýìöùíá ìå ôç
öõóéïèåñáðåõôéêÞ åðéóôÞìç)
åßíáé áêáôüñèùôç. Ôá êáôáðüôéá
êáé ïé åíÝóåéò éíóïõëßíçò ðïõ
÷ïñçãïýíôáé áðü ôçí ïñèüäïîï
éáôñéêÞ óôïõò ðÜó÷ïíôåò áðü
ôçí áíßáôç áõôÞ íüóï, ìüíï
ôç äõíáôüôçôá íá êñáôéïýíôáé

óôç æùÞ ôïõò ðáñÝ÷ïõí êáé
ïõäÝðïôå ôçí áðïèåñÜðåõóÞ
ôïõò. Áí, ãéá ðáñÜäåéãìá, ôá
áóôñïíïìéêÜ ðïóÜ ðïõ äáðáíïýíôáé êÜèå ÷ñüíï ãéá áíáêáëýøåéò öáñìÜêùí êáé ãéá íÝåò
ìåèüäïõò èåñáðåßáò äéáöüñùí
áóèåíåéþí îïäåýïíôáí ãéá
åêäüóåéò öõóéïèåñáðåõôéêþí
âéâëßùí êáé äéáíÝìïíôáí äùñåÜí
óôïõò êÜôïéêïõò êÜèå ÷þñáò êáé
ïìéëßåò áêüìá äéáöùôéóôéêÝò íá
ãßíïíôáí ãéá ôç óùóôÞ äéáôñïöÞ
êáé ãåíéêÜ ãéá ôïõò õãéåéíïýò
êáíüíåò, ãéá üóïõò áðïöåýãïõí
(üðùò ï äéÜâïëïò ôï ëéâÜíé) íá
ðÜñïõí óôá ÷Ýñéá ôïõò êáé í’
áíïßîïõí êÜðïéï âéâëßï Þ ìéá
åöçìåñßäá, ôá áðïôåëÝóìáôá èá
Þôáí êáôáðëçêôéêÜ. Èá Ýìðáéíå
êÜðïéïò öñáãìüò ãéá üëåò ó÷åäüí ôéò áóèÝíåéåò.
Ï ÉððïêñÜôçò, ï ðáôÝñáò ôçò
öõóéïèåñáðåõôéêÞò åðéóôÞìçò
(ü÷é ôçò ïñèïäüîïõ éáôñéêÞò)
åßðå ôï óïöü áõôü áðüöèåãìá:
“Ç ôñïöÞ óïõ áò åßíáé ôï ãéáôñéêü
óïõ. ÐñïëáìâÜíåé üëåò ôéò
áóèÝíåéåò”.
ÐñÜãìáôé üëåò ïé áññþóôéåò
Ý÷ïõí ôéò áéôßåò ôïõò óôéò
êáôá÷ñÞóåéò ôùí ãáóôñïíïìéêþí
ïñÝîåùí êáé óôç ëáéìáñãßá ôùí
áíèñþðùí ôùí çìåñþí ìáò. Óå
ðåñáóìÝíåò åðï÷Ýò ïé ðåñéóóüôåñïé Üíèñùðïé æïýóáí ìå
áöÜíôáóôåò óôåñÞóåéò êáé
äïýëåõáí áêüìá ìå ìéóïáäåéíÜ
Þ ôåëåßùò áäåéáíÜ óôïìÜ÷éá. Ôá
“ôñßá êÜððá” üìùò, ï êáñêßíïò,
ïé êáñäéïðÜèåéåò, ôá åãêåöáëéêÜ
êé ï äéáâÞôçò áêüìá ðïõ
ôáëáéðùñïýí óôéò ìÝñåò ìáò
êáé áðïäåêáôßæïõí ôïí âáñõ÷ïñôáóìÝíï êïóìÜêç, Þôáí ôüôå
ðïëý óðÜíéá, ãéá íá ìçí ðïýìå
áíýðáñêôá êáêÜ.
Óôçí åðï÷Þ ìáò ç ðëåéïøçößá
ôùí êáôïßêùí ôùí áíåðôõãìÝíùí
÷ùñþí óõíáãùíßæïíôáé ðïéüò íá
êáôáâñï÷èßóåé ôá ðåñéóóüôåñá
åäÝóìáôá êáé ôéò ëá÷ôáñéóôÝò
ëé÷ïõäéÝò. Ç ðïëõöáãßá üìùò
ìå ðëïýóéá óå ëßðç öáãçôÜ, ç
áíèõãéåéíÞ ãåíéêÜ äéáôñïöÞ, ôï
ïëÝèñéï êÜðíéóìá, ç êáèéóôéêÞ
æùÞ êáé ðïëëÝò öïñÝò ç ðëÞñçò
áêéíçóßá ïäçãïýí ìå ìáèçìáôéêÞ
áêñßâåéá óôï äéáâÞôç êáé óå
Üëëåò óïâáñÝò êáé èáíáôçöüñåò
áóèÝíåéåò.
ÕðÜñ÷åé áêüìá ìéá åîïíôùôéêÞ “íüóïò” ðïõ ðñïóâÜëëåé
áðïêëåéóôéêÜ ôéò ðïëý öôù÷Ýò
÷þñåò êáé èåñßæåé êÜèå ÷ñüíï
÷éëéÜäåò áíèñþðùí, êõñßùò
ðáéäéÜ. Ôá óõìðôþìáôá ôçò
“áóèÝíåéáò” áõôÞò åßíáé ãíùóôÜ
êáé ïñáôÜ áðü åêáôïíôÜäåò
ìÝôñá áðüóôáóç. Ôï üíïìá ôïõ
“éïý”, ôçò óýã÷ñïíçò áõôÞò
ðáíïýêëáò ðïõ ïíïìÜæåôáé
ðåßíá, åßíáé ëéìüò. Êáôáôñþãåé
ôéò óÜñêåò ôùí “íïóïýíôùí” êáé
ôïõò ìåôáâÜëëåé óå óêåëåôïýò
ðñéí áðü ôï ìïéñáßï ôÝëïò.
ÖÜñìáêá äåí õðÜñ÷ïõí ãéá ôç
öïâåñÞ áõôÞ “áóèÝíåéá”. Ôá
èåñáðåõôéêÜ ìÝóá åßíáé ôá áãáèÜ
ôçò ãçò ðïõ, óå ðïëëÝò ÷þñåò,
êõñßùò óôçí ÁìåñéêÞ, üôáí åßíáé
õðåñðáñáãùãÞ êáßãïíôáé Þ
ðåôéïýíôáé óôéò ÷ùìáôåñÝò ãéá íá
êñáôéÝôáé øçëÜ ç ôéìÞ ôïõò.
Ï Üôõðïò éüò ôçò ðíåõìïíßáò
êáé ôá ëéãüôåñï åðéêßíäõíá êáé
èáíáôçöüñá ìéêñüâéá êé üëåò
ïé áóèÝíåéåò êáé ôá êáêÜ ðïõ
áðïäåêáôßæïõí - ðñéí ôçí þñá ôïõ
- ôïí ðëçèõóìü ôçò ãçò äåí åßíáé
èåüóôáëôá, üðùò õðïóôçñßæïõí
ïñéóìÝíïé áíôéðñüóùðïé ôïõ
ïõñÜíéïõ ðáôÝñá, ïýôå åîùãÞéíá, ïýôå åñãáóôçñéáêÜ ðáñáóêåõÜóìáôá.
Åßíáé ðñïúüíôá ôçò êáôñáêýëáò êáé ôïõ îåðåóìïý ôïõ
áíèñþðïõ ðïõ ðáñáâáßíåé êáèçìåñéíÜ ôïõò ðÜíóïöïõò íüìïõò
ôçò ìÜíáò öýóçò Þ ðïõ äéáâéþíåé
óå óõíèÞêåò åó÷Üôçò åîáèëßùóçò
êáé áìÜèåéáò áäéáöïñþíôáò
Þ áãíïþíôáò êáé ôïõò ðéï
óôïé÷åéþäåéò êáíüíåò õãéåéíÞò.
(Από Π. Βήμα)
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ
Κτύπησαν πολίτη σε
πάγκο του τμήματος

Ένας Νοτιοαυστραλός αστυνομικός
“χτύπησε” το κεφάλι ενός άνδρα με
χειροπέδες στον πάγκο εισόδου στο
Αστυνομικό Τμήμα Victor Harbor, προκαλώντας του εγκεφαλική διάσειση,
σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Ο δικηγόρος του κ. Ναθαν Κρος
είπε στο δικαστήριο ότι ο αστυνομικός
χτύπησε το κεφάλι του πελάτη του με
δύναμη σε έναν πάγκο.
Οι δικηγόροι του Nathan Κρός,
43 ετών, έχουν καταθέσει αγωγή στο
Περιφερειακό Δικαστήριο κατά της
Αστυνομίας ΝΑ, ισχυριζόμενοι ότι
απέτυχαν στα καθήκοντά τους και ότι η
συμπεριφορά τους ήταν αμελής.
Μετά το περιστατικό του Φεβρουαρίου του 2017, ο κ. Cross κατηγορήθηκε
για επίθεση κατά της αστυνομίας. Έχει
περάσει περισσότερα από τρία χρόνια
αντιπαλεύοντας αυτό τον ισχυρισμό.
Προχθές, η Δικαστής του Βίκτορ
Χάρμπορ Σου Ο’Κόνορ αθώωσε τον
κ. Κρος για επίθεση στον Ανώτερο
Αστυφύλακα Μπεν Χίγκινς.
Οπτικό υλικό από το Αστυνομικό
Τμήμα Victor Harbor προβλήθηκε κατά
τη διάρκεια της ποινικής δίωξης κατά
του κ. Κρος, αλλά οι δικηγόροι του τώρα
σχεδιάζουν να το χρησιμοποιήσουν για
μήνυση εναντίον της αστυνομίας.
Ο κ. Κρος διώχθηκε για επίθεση
στην αστυνομία με το αιτιολογικό ότι ο
ανώτερος αστυφύλακας Χίγκινς φοβόταν ότι ο κατηγορούμενος θα τον έφτυνε
ή θα του έδινε κουτουλιά. Ο ισχυ-ρισμός
απερρίφθη από την δικαστή η οποία
είπε ότι ο κατηγορούμενος σε καμία
περίπτωση δεν απείλησε τους αστυνομικούς.

ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
Επιτέθηκε σεξουαλικά
σε ανάπηρες γυναίκες

Ενας εργαζόμενος στον τομέα της
αναπηρίας παρουσιάστηκε προχθές
στο δικαστήριο ως κατηγορούμενος για
σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες
με αναπηρίες, που βρίσκονταν στη
φροντίδα του.
Ο Αρτζούν Καντέλ, 41 ετών, εμφανίστηκε στο Δικαστήριο του Ελίζαμπεθ
κατηγορούμενος για τα επεισόδια που
φέρονται να συνέβησαν τον Αύγουστο.
Δικαστικά έγγραφα ισχυρίζονται
ότι καταχράσθηκε τη θέση ισχύος που
κατείχε και γνωρίζοντας ότι οι γυναίκες
ήταν ευάλωτες λόγω των διανοητικών
τους αναπηριών.
Ο Εργατικός Kyam Maher μέλος
της Ανω Βουλής ζήτησε εξηγήσεις από
την κυβέρνηση ΝΑ για το θέμα στο
Κοινοβούλιο χθες, ζητώντας όπως το
θέμα ερευνηθεί σε βάθος.
Η υπουργός ανθρωπιστικών υπηρεσιων Μισέλ Lensink είπε ότι οι κατηγορίες είναι πολύ σοβαρές.

ΥΠΟΘΕΣΗ ANN MARIE SMITH

Εφοδος της αστυνομίας
στο Integrity Care

Η Αστυνομία της Ν.Α. πραγματοποίησε επιδρομή σε επιχείρηση
στην Αδελαΐδα που απασχολούσε τη
γυναίκα η οποία κατηγορείται για την
ανθρωποκτονία της Ann Marie Smith που
πέθανε σε εξευτελιστικές συνθήκες τον
Απρίλιο.
Η αστυνομία έκανε επιδρομή στα
κεντρικά γραφεία της Φροντίδας Integrity
στο Edwardstown και το σπίτι των
διευθυντών της στο Huntfield Heights
για να κατάσχει έντυπα και ηλεκτρονικά
έγγραφα που σχετίζονται με τη φροντίδα
της κ. Smith.
Ο Ντετέκτιβ αστυνόμος Des Bray
είπε, ενώ η αστυνομία είχε λάβει “τεράστια υποστήριξη “ από το κοινό, ωστόσο,
οι εργαζόμενοι στο Integrity Care δεν
συνεργάζονται με την έρευνα.
“Στην πραγματικότητα, ορισμένοι
υπάλληλοι αρνήθηκαν επίμονα να συνεργαστούν και δεν έχουν κάνει τίποτα
απολύτως για να βοηθήσουν την έρευνα,
ούτως ώστε αυτό το είδος της αμέλειας
να μην ξανασυμβεί ποτέ σε κανέναν άλλη
φορά,” είπε ο αστυνόμος Bray.
Η κα Smith πέθανε στις 6 Απριλίου
αφού αφέθηκε από τους φροντιστές της

Ο Τόνυ Χίγκινς, ένας από τους
δυο αγνοούμενους ψαράδες που
εντοπίσθηκαν τελικά στο νησί Granite
Island στο Βίκτωρ Χάρμπορ
να σαπίσει κυριολεκτικά καθήμενη σε
μια καρέκλα ζαχαροκάλαμου για 24 ώρες
την ημέρα στο σπίτι της στο kensington
Park της.
Ο θάνατός της προκάλεσε πολλαπλές έρευνες, μεταξύ άλλων από μια
κρατική εξεταστική ομάδα του NDIS,
υπό την ηγεσία του πρώην δικαστή Άλαν
Ρόμπερτσον.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ
Βρέθηκαν οι δυο
αγνοούμενοι ψαράδες

Δύο άνδρες που φέρονταν ως αγνοούμενοι μετά την εξαφάνιση του σκάφους
τους στα ανοικτά των ακτών της Νότιας
Αυστραλίας πριν από τέσσερις ημέρες,
βρέθηκαν τελικά ασφαλείς και καλά στην
υγεία τους.
Μια έρευνα της αστυνομίας στο
Goolwa εντόπισε τους δυο άνδρες Τόνι
Χίγκινς, 57, και Derek Robinson, 48, επί
του σκάφους τους.
Οι άνδρες έφυγαν από το Coffin
Bay, στη χερσόνησο Eyre, μια βδομάδα
νωρίτερα, για να γίνει γνωστό ότι είχαν
πρόβλημα με μια προπέλα.
Είχαν αναφερθεί ως αγνοούμενοι
από έναν φίλο την Κυριακή με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί εκτεταμένη
έρευνα της πολιτείας από αέρος και
θαλάσσης και την Πέμπτη η αστυνομία
ανακοίνωσε ότι τερματίζεται η έρευνα
αφού δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός
τους.

ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Κατάργηση των
πλαστικών μιας χρήσης

H Νότια Αυστραλία έχει γίνει η
πρώτη πολιτεία στην απαγόρευση των
πλαστικών μιας χρήσης στην Αυστραλία,
αλλά οι νέοι κανόνες δεν θα τεθουν σε
ισχύ μέχρι το επόμενο έτος, λόγω της
πανδημίας του κορονοιού.
Η νομοθεσία που απαγορεύει την
πώληση, την προμήθεια και τη διανομή
πλαστικών προϊόντων όπως τα καλαμάκια και τα πλαστικά μαχαιρο-πήρουνα
πέρασε προ ημερών από το πολιτειακό
Κοινοβούλιο.
Η κυβέρνηση λέει ότι οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις του κορονοιού στις
επιχειρήσεις θα δουν τους κανονισμούς
να τίθενται σε ισχύ το 2021.

Δηλητηρίασε το φίλο της
για τα λεφτά του

Μια γυναίκα από τη Νέα Νότια
Ουαλλία, η Wendie-Sue Dent έχει
καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, για
μια περίοδο 25 ετών χωρίς αναστολή,
για δηλητηρίαση του συντρόφου της με
συνταγογραφημένα φάρμακα.
Μια επιτροπή ενόρκων του Ανώτατου
Δικαστηρίου της Νότιας Αυστραλίας
έκρινε την κ. Dent ένοχη για τη δολοφονία του συντρόφου της David
Lawrence το 2015, δίνοντάς του μια
θανατηφόρα δόση δικών της φαρμάκων,
συμπεριλαμβανομένης και της μορφίνης,
στο σπίτι του στην Αδελαΐδα το Σαββατοκύριακο των γενεθλίων του.
Ανακοινώνοντας την καταδίκη της
Dent, ο δικαστής Tim Stanley είπε η
62χρονη - η οποία ασκεί έφεση κατά της
καταδίκης - είχε ως κίνητρο την απληστία.
“Εκμεταλλευτήκατε τον έρωτά του
για οικονομικό σας όφελος”, δήλωσε ο
δικαστής Στάνλεϊ. “Τελικά τον σκότωσες
για να πάρεις τα χρήματά του.”

“Greek Community Tribune”, October 2020

Ιστορικές διαδρομές: Το μεγάλο κύμα της
ελληνικής μετανάστευσης τον 20ο αιώνα
Επιμέλεια: Μιχάλης Μιχαήλ*

Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία
ανθούν το τελευταίο διάστημα στην
Κύπρο, ιδιαίτερα όταν σημειωθεί
κάποιο έγκλημα με εμπλοκή μεταναστών, κυρίως μουσουλμάνων.
Όταν γίνεται υπενθύμιση ότι και
οι Έλληνες υπήρξαν μετανάστες
και Έλληνες υπήρξαν παράνομοι
μετανάστες, ο μύθος κλείνει τα μάτια
και τα αυτιά και η «εθνική» συνείδηση
υποβάλλει ότι δεν υπήρξε λαθραία
μετανάστευση Ελλήνων. Κι όμως
τα ντοκουμέντα και τα δεδομένα
διαψεύδουν πανηγυρικά αυτή την
ψευδαίσθηση. Πόσω μάλλον ακόμα
αν μάθουν όσοι πιστεύουν πως οι
Έλληνες ήταν και είναι ο καλύτερος
λαός του κόσμου, ότι μια μερίδα
Ελλήνων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, ήταν
πρωταθλητές στο έγκλημα.

Τεράστιο κύμα
μετανάστευσης

Οι άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στις αρχές και στα
μέσα του 20ού αιώνα στην Ελλάδα
οδήγησαν αρκετούς να φύγουν ως
οικονομικοί μετανάστες σε διάφορες
χώρες. Στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος και
άλλα δείχνουν ότι στην πενταετία
1956-1960 μετανάστευσαν 162.000
Έλληνες (το 52% στις υπερπόντιες
χώρες). Το 1961-1965, 466.000
(25% στις υπερπόντιες χώρες). Το
1966- 1970, 365.000 (38% στις
υπερπόντιες χώρες). Το 1971-1975,
177.000 (36% στις υπερπόντιες
χώρες). Το 1976-1977, 37.000 (38%
στις υπερπόντιες χώρες)1. Μεγάλος
αριθμός είχε εισέλθει λαθραία,
κυρίως στις ΗΠΑ, και σύμφωνα με
τη μελέτη της Ενα Ε. Sandis, μέσα
σε 15 χρόνια (1963 – 1977) είχαν
συλληφθεί 25.339 Έλληνες που
μπήκαν λαθραία από τα αεροδρόμια
και 32.492 από τα λιμάνια.²

Οι λόγοι της
μετανάστευσης

Η μετανάστευση των Ελλήνων
ξεκίνησε ήδη από την εποχή της
Οθωμανικής κατάκτησης και στα
πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση,
αλλά προς εσωτερικές κατευθύνσεις.
Οι πτωχεύσεις του 1843 και του
1893, ο ελληνοτουρκικός πόλεμος
του 1897 και οι Βαλκανικοί πόλεμοι
του 1912 – 1913 συνοδεύτηκαν από
τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα
προς την Ευρώπη και την Αμερική.
Η Μικρασιατική Καταστροφή του
1922 οδήγησε πάνω από 1.500.000
Έλληνες πρόσφυγες στην Ελλάδα,
από την Τουρκία, οι οποίοι αντιμετώπισαν άθλιες συνθήκες επιβίωσης και την αντιπροσφυγική,
ξενοφοβική συμπεριφορά αρκετών
Ελλήνων της «παλαιάς Ελλάδας».
«Χιλιάδες συμπατριώτες μας,
διωγμένοι από τη φτώχεια, επιλέξανε
τις ΗΠΑ, τη “Γη της Επαγγελίας”.
Μετά από ένα ταξίδι κάτω από άθλιες
συνθήκες, στα καταστρώματα και στα
αμπάρια των πλοίων, αντιμετώπιζαν
την Καραντίνα, τα Κέντρα Διαλογής,
τα Hot Spot της εποχής, το περίφημο
Ελλις Άιλαντ, όπου ακόμα κι ένα
κρύωμα, από το ταξίδι, ήταν αρκετό
να σε γυρίσει πίσω.
Ανεπιθύμητοι κρίνονταν όσοι
δεν φαινόντουσαν αρκετά γεροί για
βαριές δουλειές ή δεν είχαν έναν
συγγενή ή φίλο να εγγυηθεί ότι θα
έβρισκαν ένα κομμάτι ψωμί και
ένα κρεβάτι. Όσοι κατάφερναν, με
νόμιμους ή παράνομους τρόπους,
να περάσουν τις πύλες εισόδου,
βρέθηκαν αντιμέτωποι και με Έλληνες μετανάστες προηγούμενων
γενιών, τους Πατρόνους, οι οποίοι
τους εκμεταλλεύτηκαν άγρια.
Μαζί με άλλες εθνότητες, Ιταλούς,
Σλάβους, Ισπανούς, Αφρικανούς και
Ασιάτες, αντιμετώπισαν έναν ξέφρενο
ρατσισμό ακόμα και την Κου Κλουξ
Κλαν. Ειδικότερα, οι Έλληνες ήταν: οι
βρόμικοι, υπάνθρωποι, απολίτιστοι,
άγριοι, βιαστές, επιρρεπείς στο
έγκλημα, τεμπέληδες, χαρτοπαίχτες,
παιδεραστές, απεργοσπάστες, απατεώνες, τσαντάκηδες, αλκοολικοί,
αντικοινωνικά στοιχεία».³
Τι σύμπτωση! Όλα όσα ακούμε
από Κύπριους και Έλληνες σήμερα για τους πρόσφυγες από το
Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράκ,

το Πακιστάν ή παλιότερα τους
Αλβανούς, τους Νιγηριανούς, τους
Βούλγαρους, τους Πολωνούς στην
Ελλάδα. Την ίδια αντιμετώπιση
είχαν, λοιπόν, και οι Έλληνες οι
οποίοι είχαν μεταναστεύσει τον 20ό
αιώνα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Ελληνες μετανάστες στις
ΗΠΑ

Σύμφωνα με την έρευνα της Ενα
Ε. Sandis, οι παράνομοι Έλληνες
απασχολούνται κυρίως σε υπηρεσίες
όπως εστιατόρια, γκαράζ, μεταφορείς
ή μπογιατζήδες. Ζούσαν ανθυγιεινά,
εργάζονταν με απεριόριστο ωράριο,
δεν είχαν ασφάλεια στην εργασία
τους κ.ά. Οι περισσότεροι από τους
λαθραίους Έλληνες στην πόλη της
Νέας Υόρκης σχετίζονταν με άλλους,
λαθραίους και μη, μετανάστες, που
είτε γνώριζαν από την Ελλάδα ή
κατάγονται από την ίδια περιοχή.
Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση που
γινόταν στους λαθραίους είναι από
άλλους Έλληνες (π.χ. η απόσπαση
χρημάτων για πιστοποιητικά πλαστών γάμων, η προμήθεια δωρεάν
διαμονής, φροντίδας με ανταλλαγή
χαμηλούς μισθούς και πολύωρη
εργασία κ.λπ.).4

Μεγάλο ποσοστό
εγκληματικότητας

Δεν ήταν όλοι οι Έλληνες μετανάστες (νόμιμοι ή όχι) νομοταγείς και
φιλήσυχοι.
Όπως άλλωστε συμβαίνει με
όλες τις φυλές του κόσμου, δεν είναι
όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Ομάδες
Ελλήνων μεταναστών στη Νέα
Υόρκη παρουσίαζαν τα μεγαλύτερα
ποσοστά εγκληματικότητας μεταξύ
όλων των Ευρωπαίων μεταναστών,
σε βαθμό που είχε τότε ξεσηκωθεί
πραγματικός σάλος από αντιδράσεις
δημοσιογράφων, αναλυτών και
πολιτικών, οι οποίοι δεν μπορούσαν
να πιστέψουν ότι Έλληνες διεκδικούσαν την πρωτοκαθεδρία στην
εγκληματικότητα,
ξεπερνώντας
τους… φημισμένου προς τούτο
Ιταλούς, Ιρλανδούς ή Μεξικανούς.5
Η αύξηση του εγκλήματος οδήγησε
τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Χέρμπερτ
Χούβερ, το 1929, να συγκροτήσει μια
επιτροπή έρευνας του εγκλήματος
(Wickersham Commission) και το
επίσημο πόρισμά της παραδόθηκε
σε 14 τόμους το 1931.
Η έρευνα δεν αντιμετώπιζε με
προκατάληψη τους ξένους κι αυτό
είναι διάχυτο στα κείμενα. Όπως π.χ.
στον τόμο 13, όπου γράφει ότι «Δεν
υπάρχει μέχρι στιγμής ικανοποιητική
απόδειξη που να δείχνει ότι η
μετανάστευση οδήγησε σε αύξηση
της εγκληματικότητας δυσανάλογη
προς την αύξηση του αριθμού των
ενηλίκων.» (σελ. 69) Στους τόμους
περιλαμβάνονται και πίνακες. Ο
πιο εντυπωσιακός είναι εκείνος του
10ου τόμου που καταγράφει κατά
είδος εγκλήματος την ποσοστιαία
συμμετοχή των διαφόρων εθνοτήτων, με αναγωγή στον πληθυσμό
της ίδιας εθνότητας στην πολιτεία
της Νέας Υόρκης (Πίνακας Ι). Όπως
παρατηρεί ο σχολιαστής των στοιχείων: «Η εξέταση των στοιχείων
αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι
δράστες κατάγονται από την
Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία και
το Μεξικό» (σελ. 110). Και πιο αναλυτικά σημειώνεται το γεγονός ότι
«οι Έλληνες δράστες ξεπερνούν το
ποσοστό των ντόπιων Αμερικάνων
σε 7 εγκλήματα και οι Ιταλοί σε 6»
(σελ. 111).6

Γεμάτες οι φυλακές

Ανάλογα συμπεράσματα εξά-

γονται και από τη μελέτη των
στατιστικών στοιχείων από τις
ομοσπονδιακές φυλακές. «Στις
στήλες που δείχνουν το ποσοστό
εγκλεισμού σε έξι πολιτείες, παρατηρούμε ότι μόνο οι Έλληνες
ξεπερνούν το συνολικό ποσοστό
των Αμερικάνων. (…) Στη Νέα
Υόρκη μόνο οι Έλληνες ξεπερνούν
το ποσοστό των Αμερικανών» (σελ.
150). Από το σύνολο των πολιτειών
των ΗΠΑ παρατηρείται ότι σε
πέντε πολιτείες το ποσοστό των
Ελλήνων φυλακισμένων (πάντα σε
αναγωγή προς τον πληθυσμό των
μεταναστών) είναι υψηλότερο από
το ποσοστό των Αμερικάνων» (σελ.
152).7

«Λευκή γυναίκα εθεάθη με
Έλληνα!»

Ο στιγματισμός των Ελλήνων
μεταναστών ήταν τόσος, που
ακόμα και οι ερωτικές τους σχέσεις
έμπαιναν στο στόχαστρο. Ένας
νεαρός μετανάστης, ο Γιάννης
Μασουρίδης, που είχε φύγει από
ένα χωριό της Καλαμάτας το
1906, συλλαμβάνεται, έπειτα από
καταγγελία, κατηγορούμενος ότι «είχε
σχέσεις» με μια ανήλικη κοπέλα,
17 χρόνων, η οποία του έκανε
μαθήματα αγγλικών. Ήταν Σάββατο
19 Φεβρουαρίου του 1909. Τη
στιγμή της σύλληψης ανταλλάχτηκαν
πυροβολισμοί με αποτέλεσμα τον
τραυματισμό του Μασουρίδη και
το θάνατο του αστυνομικού Εντ
Λόουρι. Ο Μασουρίδης κινδυνεύει
με λιντσάρισμα από μερικές εκατοντάδες που συγκεντρώθηκαν
αμέσως με αυτό το σκοπό. Η
αστυνομία με δυσκολία καταφέρνει
να τον φυγαδεύσει με ασθενοφόρο,
άσχημα χτυπημένο και αναίσθητο.8
«Λευκή γυναίκα εθεάθη με
Έλληνα!» έγραφε το πρωτοσέλιδο
αμερικανικής εφημερίδας, την
εποχή που οι Έλληνες μετέβαιναν
κατά χιλιάδες στην ξένη ήπειρο για
να κυνηγήσουν το «αμερικάνικο
όνειρο». Ένα άλλο δημοσίευμα της
εφημερίδας «Αστήρ» του Σικάγου,
με ημερομηνία 5/3/1909, όπως
αναφέρεται στο βιβλίο του Μιχάλη
Γ. Τσάκαλου «Η σύγχρονη ελληνική
μετανάστευση μεταξύ θεωρίας και
εμπειρίας», από τις εκδόσεις Αιγέας,
αποτυπώνει γλαφυρά τον τρόπο
με τον οποίο αντιμετωπίζονταν
οι Έλληνες μετανάστες: Γράφει η
Νίκη Παπάζογλου: «Τη φρικιώδη
κατάστασιν των Ελλήνων αναγιγνώσκομεν εν τη Δέμβερ του
Κολοράδου συναδέλφω “Νέα”.
Κατά την εν συναδέλφον ταύτην,
ήτις δημοσιεύει εν πλάτει την
έκθεσιν του εκεί αστυάτρου, 800
Έλληνες ζώσιν υπό τους χειρίστους
της υγιεινής και ανθρωπότητος
κανόνας. Η αστυνομία εύρε περί
τους 25 Έλληνας κοιμώμενους και
διαιτωμένους εις εν στενότατον
δωμάτιον. Αμέσως η αστυνομία
εξεδίωξε τούτους εκείθεν και απολύμανε καταλλήλως το δωμάτιον
τούτο, εξ ού ηπειλείτο η υγεία του
περίοικου πληθυσμού. Ένεκα τούτου
η συνάδελφος εφημερίς επιτίθεται
δριμύτατα κατά των Ελλήνων, λέγει
δ’ ότι εκ της ελεεινής τούτων υγιεινής
καταστάσεως απειλείται η υγεία όλης
της πόλης».9
Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζονταν οι
Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ τις
εποχές εκείνες. Ξεμακρύναμε από
τα γεγονότα κι όλα σβήστηκαν από
τη μνήμη μας. Τα γραπτά όμως
μένουν.
*Ειδικός συνεργάτης του
Παροικιακού Βήματος

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
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Ενταση στις σχέσεις
Αυστραλίας - Κίνας

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα
σε Κίνα και Αυστραλία καθώς το
Πεκίνο κατηγόρησε την Καμπέρα
ότι ανακρίνει δημοσιογράφους που
δουλεύουν για κινέζικα κρατικά
μέσα ενημέρωσης στην χώρα της
Ωκεανίας. Συγκεκριμένα, τα κινεζικά
ΜΜΕ Xinhua και Global Times με
δημοσιεύματα τους έκαναν λόγο
για «εισβολή ανδρών των μυστικών
υπηρεσιών της Αυστραλίας σε
σπίτια Κινέζων δημοσιογράφων που
εργάζονται στη χώρα».
Η είδηση αυτή έρχεται μια μέρα
αφότου, οι αρχές της Αυστραλίας έκαναν γνωστό ότι οι δύο
δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν
να αποχωρήσουν άμεσα από
το Πεκίνο. Συγκεκριμένα, ο Μπιλ
Μπιρτλς του δικτύου ABC και ο
Μάικ Σμιθ της Australian Financial
Review έφτασαν πρόσφατα στο
Σίδνεϋ, προτού οι κινεζικές αρχές
τους «συλλάβουν και τους ανακρίνουν» σύμφωνα πάντα με τα
αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.
Η υπουργός Εξωτερικών της
Αυστραλίας Μαρίσα Πέιν δήλωσε
ότι οι προξενικοί αξιωματούχοι
ήταν σε συνεχή επικοινωνία με
τους δημοσιογράφους ώστε να
φτάσουν με ασφάλεια στη χώρα
τους. «Η πρεσβεία μας στο Πεκίνο
και το γενικό προξενείο στη Σαγκάη
προσπάθησαν να εξασφαλίσουν
την ομαλή επιστροφή τους στην
Αυστραλία», ανέφερε.
Σύμφωνα με το δίκτυο ABC,
Αυστραλοί διπλωμάτες ενημέρωσαν πρώτα τον Μάικ Μπιρτλς ότι
πρέπει να εγκαταλείψει την Κίνα
για λόγους ασφαλείας πριν μια
εβδομάδα. Ωστόσο, την Τετάρτη,
επτά Κινέζοι αστυνομικοί επισκέφτηκαν το διαμέρισμα του και τον
ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να
φύγει από τη χώρα. Στη συνέχεια,
οι δύο δημοσιογράφοι αναζήτησαν
καταφύγιο στην Πρεσβεία της
Αυστραλίας στο Πεκίνο και το Προξενείο στη Σανγκάη αντίστοιχα, προτού φύγουν με πτήση για το Σύδνεϋ.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον
απόηχο της πρόσφατης σύλληψης
της Αυστραλιανής δημοσιογράφου
κινεζικής καταγωγής Τσενγκ Λέι στο
Πεκίνο - άγνωστο γιατί. Η Τσενγκ
εργαζόταν εδώ και οκτώ χρόνια
στο αγγλόφωνο κρατικό κανάλι της
Κίνας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η χώρα που γλίτωσε από την ύφεση το
2008 είναι επίσημα σε ύφεση τώρα

Η πανδημία χτυπά ακόμη
και όσους άντεξαν την
οικονομική κατάρρευση της
προηγούμενης δεκαετίας. Η
οικονομία της Αυστραλίας
υπέστη συρρίκνωση-ρεκόρ
το περασμένο τρίμηνο,
γεγονός που καταδεικνύει
την ανάγκη για πρωτοφανή
μέτρα τόνωσης, καθώς η
προσπάθεια ανάκαμψης
από την πρώτη ύφεση της
χώρας εδώ και σχεδόν 30
χρόνια επιδεινώνεται από το
ξέσπασμα της πανδημίας και
τους αποκλεισμούς.
Το ακαθάριστο εγχώριο
π ρ ο ϊ ό ν σ η μ ε ί ω σ ε π τώ σ η
7% σε σχέση με τους πρώτους τρεις μήνες του έτους,
τη μεγαλύτερη πτώση από
το 1959, σύμφωνα με την
εθνική στατιστική αρχή που
δημοσιοποίησε τα στοιχεία
πρόσφατα. Η πτώση ήταν
μεγαλύτερη από τις προβλέψεις των οικονομολόγων,
που κινούντο στο μείον 6%. Σε
σύγκριση με πέρυσι, το ΑΕΠ
υποχώρησε κατά 6,3% έναντι
εκτιμώμενης πτώσης 5,1%.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg,
το δολάριο Αυστραλίας υποχώρησε μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και
διαπραγματευόταν στα 73,52
σεντς χθες στο Σύδνεϋ.
Η πρόωρη άρση των
περιορισμών από την Αυστραλία και η επανεκκίνηση της
οικονομίας της αντισταθμίζεται
από ένα αποκλεισμό σχεδόν
δύο μηνών στη Μελβούρνη,
τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της χώρας με περίπου 5
εκατομμύρια κατοίκους. Αυτό
καθυστερεί την ανάκαμψη της
οικονομίας. «Ενώ η πτώση του
ΑΕΠ το προηγούμενο τρίμηνο

Μακραίνουν οι ουρές των νέων ανέργων στο Centrelink
δεν ήταν πολύ μεγαλύτερη από
την αναμενόμενη, σύμφωνα
με την Κεντρική Τράπεζα της
Αυστραλίας, θα εξαναγκάσει
την τράπεζα να ανακοινώσει
περισσότερα μέτρα τόνωσης»,
δήλωσε ο Marcel Thieliant,
ανώτερος οικονομολόγος στην
Capital Economics.
Η Reserve Bank of
Australia επέκτεινε την Τρίτη
την δανειακή διευκόλυνση
για τις τράπεζες σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας για να διατηρήσει τη
ρ ο ή τω ν π ι σ τώ σ ε ω ν κα ι
τα επιτόκια χαμηλά για τους
δανειολήπτες. Ο κυβερνήτης
Philip Lowe είπε επίσης ότι το
διοικητικό συμβούλιο «συνεχίζει να εξετάζει πώς θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την
ανάκαμψη περαιτέρω νομισματικά μέτρα».
Η κεντρική τράπεζα και η
κυβέρνηση εργάζονται από

κοινού για να προσπαθήσουν
να στηρίξουν την οικονομία.
Η κεντρική τράπεζα κράτησε
το επιτόκιο κοντά στο μηδέν
κ α ι έ θ ε σ ε σ τ όχο 0 , 2 5 %
στην απόδοση των τριετών
κρατικών ομολόγων, και η
κ υ β έ ρ ν η σ η ε π ε κ τ ε ί ν ε ι το
πακέτο βοήθειας στην αγορά
εργασίας.
Η R B A π ρ ο β λ έ π ε ι ότ ι
ο νέος αποκλεισμός στην
Βικτώρια θα αυξήσει την
ανεργία σε περίπου 10%
φέτος. Η κυβέρνηση, εν τω
μεταξύ, έχει εγχύσει δεκάδες
δισεκατομμύρια δολάρια
στην οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος
ε π ι δ ότ η σ η ς μ ι σ θ ώ ν J o b Keeper, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει τους
εργαζόμενους στις θέσεις
εργασίας τους έως ότου η
οικονομική δραστηριότητα να
μπορεί να συνεχιστεί.

Ακροαματική διαδικασία για την έκδοση Ασάνζ στις ΗΠΑ

Έπειτα από πολλούς μήνες
διακοπής λόγω κορωνοϊού η
βρετανική δικαιοσύνη ξεκινά
εκ νέου να εξετάζει το αίτημα
γ ι α έ κδ ο σ η σ τ ι ς Η Π Α το υ
ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν
Ασάνζ. Ο 49χρονος Αυστραλός
κατηγορείται από τις ΗΠΑ για
κατασκοπεία επειδή από το 2010
και μετά έδωσε στη δημοσιότητα
π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ α α π ό 7 0 0 . 0 0 0
διαβαθμισμένα έγγραφα για τις
δραστηριότητες του αμερικανικού
στρατού. Οι δικηγόροι του Ασάνζ
καταγγέλλουν μια “ πολιτική
διαδικασία” που βασίζεται “ σε

ψέματα”. Πριν από την έναρξη
της ακροαματικής διαδικασίας,
η οποία αναμένεται να διαρκέσει
τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, οι
υποστηρικτές του Ασάνζ έχουν
καλέσει σε διαδήλωση μπροστά
από το κακουργιοδικείο.
Ο Ασάνζ αυτή την περίοδο
κρατείται στη φυλακή υψίστης
ασφαλείας Μπέλμαρς στο
Λονδίνο, με τον ειδικό εισηγητή
του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια
Νιλς Μέλτσερ να έχει καταγγείλει
τις συνθήκες κράτησής του. Οι
δικηγόροι του είχαν υποβάλει
αίτημα τον Μάρτιο να αφεθεί

ελεύθερος υπό όρους, επικαλούμενοι την κατάσταση της υγείας
του και την πανδημία του κορωνοϊού, όμως το αίτημά τους
απερρίφθη. Η έκδοσή του θα
ισοδυναμεί “με θανατική ποινή”,
είπε η δικηγόρος του Στέλα
Μόρις, η οποία είναι και σύντροφός του. Η 37χρονη Μόρις φοβάται ότι ο Ασάνζ θα βάλει τέλος στη
ζωή του, αν εγκριθεί το αίτημα
των ΗΠΑ.
Ο Ασάνζ συνελήφθη τον
Απρίλιο του 2019, αφού πέρασε
επτά χρόνια κλεισμένος στην
πρεσβεία του Ισημερινού στο

Λονδίνο. Περίπου 40 οργανώσεις
προάσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της ελευθερίας
του Τύπου έχουν ζητήσει την
“άμεση απελευθέρωσή του”.
Ε ξά λ λο υ η γ α λ λ ι κ ή έ ν ω σ η
υπέρ των δικαιωμάτων των
κρατουμένων Robin des Lois
επανέλαβε τον Αύγουστο το
αίτημά της να δοθεί πολιτικό
άσυλο στον Ασάνζ από τη Γαλλία.
Αντίστοιχο αίτημα είχε υποβάλει ο
Γάλλος δικηγόρος του Ασάνζ Ερίκ
Ντιπόν- Μορετί, ο οποίος πλέον
έχει γίνει υπουργός Δικαιοσύνης
στην κυβέρνηση του Ζαν Καστέξ.

επίκεντρο του λεγόμενου δεύτερου κύματος της πανδημίας
του κορωνοϊού στη χώρα,
ανακοίνωσαν στις 3/9/20 ότι
τις προηγούμενες 24 ώρες
κατέγραψαν 15 θανάτους
εξαιτίας της COVID-19 και 113
ε π ι β ε β α ι ω μ έ ν α κ ρ ο ύ σ μ α τα
μόλυνσης από τον COVID-19.
Μία ημέρα νωρίτερα, οι αρχές
είχαν κάνει λόγο για έξι θανάτους
και 90 μολύνσεις. Η Μελβούρνη,
η πρωτεύουσα της πολιτείας και
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Αυστραλίας, διανύει την πέμπτη
εβδομάδα του αποκλεισμού
που επιβλήθηκε σε αυτή για την
αποτροπή της διασποράς του
ιού, διάρκειας έξι εβδομάδων. Οι
πολιτειακές αρχές είναι προγραμματισμένο, σύμφωνα με το
ΑΜΠΕ, να παρουσιάσουν το
χρονοδιάγραμμα της χαλάρωσης

των έκτακτων περιοριστικών
μέτρων την Κυριακή.
βρετανική κυβέρνηση
δ ι ό ρ ι σ ε το ν π ρ ώ η ν
πρωθυπουργό της
Αυστραλίας Τόνι Άμποτ, ως
εμπορικό σύμβουλο της Βρετα ν ί α ς , α πο ρ ρ ί π το ν τα ς τ ι ς
α ν τ ι ρ ρ ή σ ε ι ς ε π ι κ ρ ι τώ ν κα ι
τ η ς α ν τ ι πολ ί τ ε υ σ η ς ότ ι ο ι
σ υ ν τ η ρ η τ ι κ έ ς α π ό ψ ε ι ς το υ
για τις γυναίκες και τους ομοφυλόφιλους τον καθιστούν
ακατάλληλο να εκπροσωπεί
το Ηνωμένο Βασίλειο. Ορισμένοι Βρετανοί βουλευτές,
σ υ μ π ε ρ ι λα μ β α ν ο μ έ ν ο υ το υ
ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης των Εργατικών
Κέιρ Στάρμερ, δήλωσαν ότι
ο 62χρονος Άμποτ, ο οποίος
κυβέρνησε την Αυστραλία από
το 2013 έως 2015, δεν είναι

κατάλληλος για τη θέση στην
οποία διορίστηκε. Η κυβέρνηση
ανακοίνωσε ότι θα διατελέσει
σύμβουλος του βρετανικού
Συμβουλίου Εμπορίου, το οποίο
ξεκίνησε να λειτουργεί ξανά
το 2017 για να προωθήσει τις
εξαγωγές και τις εισερχόμενες
επενδύσεις μετά το Brexit. Το
Συμβούλιο στελεχώνεται από
ηγετικές προσωπικότητες από
τον κόσμο της πολιτικής και των
επιχειρήσεων που ενεργούν ως
σύμβουλοι. Το νέο Συμβούλιο
Εμπορίου θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο για να βοηθήσει
τη Βρετανία να στηρίξει το
ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο σε
ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο
και σε όλο τον κόσμο”, τόνισε
σε ανακοίνωσή της η υπουργός
Διεθνούς Εμπορίου Λιζ Τρας.
Π. Σταματόπουλος

Η Επικαιρότητα στο μικροσκόπιο

Τ

α επίσημα επιτόκια
παρέμειναν στο ιστορικό
χαμηλό του 0,25%. Ο
διοικητής της κεντρικής τράπεζας
Philip Lowe επιβεβαίωσε
τ ο ν σ τ όχο τ η ς κ ε ν τ ρ ι κ ή ς
τράπεζας στο 0,25% για την
απόδοση των τριετών κρατικών
ομολόγων, προσθέτοντας ότι
αναμένει ακόμη τα επιτόκια να
παραμείνουν ιδιαίτερα χαμηλά
για κάποιο χρονικό διάστημα. Η
κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας
διατηρεί την πολιτική της που
πρώτα εφάρμοσε τον Μάρτιο
για την καταπολέμηση της
κατακόρυφης οικονομικής
ύφεσης που προκλήθηκε από
την πανδημία.
ι υγειονομικές αρχές
σ τ η Β ι κ τώ ρ ι α , τ η ν
πολιτεία της Αυστραλίας που μετατράπηκε στο
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Μερική χαλάρωση των
περιορισμών στην Βικτώρια

Ο ι α ρ ι θ μ ο ί ε π ι β ε β α ι ώ ν ο υ ν μ ι α σ τα θ ε ρ ή
πτωτική τάση από το υψηλό επίπεδο των 700 και
πλέον κρουσμάτων σε μία μόνο ημέρα στις αρχές
Αυγούστου. Οι περιορισμοί του αποκλεισμού στην
πολιτεία της Βικτώριας χαλάρώσαν οριακά από τις
14/9/20, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, καθώς
ο αριθμός των νέων ημερήσιων κρουσμάτων του
κορωνοϊού συνεχίζει να μειώνεται στην περιοχή.
Ανακοινώνοντας ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας
ύψους 3 δισεκ. δολαρίων Αυστραλίας προς τις
επιχειρήσεις της Βικτώριας, όπου ζει ένα μεγάλο
μέρος του πληθυσμού της Αυστραλίας, αξιωματούχοι
δήλωσαν επίσης ότι την ίδια μέρα καταγράφηκαν 41
νέα περιστατικά κορωνοϊού και επτά ακόμα θάνατοι.
Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν μια σταθερή πτωτική
τάση από το υψηλό επίπεδο των 700 και πλέον
κρουσμάτων σε μία μόνο ημέρα στις αρχές Αυγούστου.
Στη Βικτώρια έχει καταγραφεί πάνω από το 75%
του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων στη χώρα,
που ξεπερνούν τα 26.600, και η πρωτεύουσά της, η
Μελβούρνη, βρίσκεται σε αυστηρό αποκλεισμό εδώ και
πολλές εβδομάδες.
Η πόλη θα συνεχίσει να τελεί σε καθεστώς
αυστηρών μέτρων, ωστόσο από 15/9/14 ο χρόνος
που οι κάτοικοι έχουν στη διάθεσή τους για να περνούν
εκτός σπιτιού θα διπλασιαστεί σε δύο ώρες ημερησίως
ενώ η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας θα μειωθεί
κατά μία ώρα.
«Είναι μικρά βήματα, αλλά αυτό είναι το ασφαλές,
το απολύτως κατάλληλο, με τους αριθμούς να
συνεχίζουν να μειώνονται, αλλά (να παραμένουν)
πολύ υψηλοί για να υπάρξει άνοιγμα» της οικονομικής
δραστηριότητας, δήλωσε ο Premier της Βικτωρίας
Ντάνιελ Άντριους σε ενημέρωση των δημοσιογράφων
που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.
Στη γειτονική Νέα Νότια Ουαλία, την πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας, όπου οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης είναι πολύ πιο χαλαροί και
επιτρέπεται να λειτουργούν καταστήματα λιανικής
πώλησης και εστιατόρια, οι αρχές ανακοίνωσαν στις
15/9/20 εννέα νέα περιστατικά κορωνοϊού.

Για χάρη του χρήματος

Ανατίναξαν οικισμούς Αβοριγίνων 46 χιλιάδων ετών
για να κάνουν εξορύξεις. Τα σπήλαια αυτά θεωρούνται
από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα
στην Αυστραλία. Την παραίτησή του υπέβαλε στις
12/09/2020 ο διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού της
εξόρυξης μεταλλευμάτων Rio Tinto, Ζαν-Σεμπαστιέν
Ζακ, ύστερα από την οξεία κριτική που δέχθηκε από
μετόχους και το κοινό για την καταστροφή ιερών
τοποθεσιών των Αβοριγίνων της Αυστραλίας, και η
ηλικία τους υπολογίζεται στα 46.000 χρόνια.
Η εταιρεία Rio Tinto σε ανακοίνωση που εξέδωσε
ανέφερε : «Σημαντικοί μέτοχοι εξέφρασαν την ανησυχία
τους για τις άστοχες ενέργειες των στελεχών της
εταιρείας» Το διοικητικό συμβούλιο της πολυεθνικής
εταιρείας ανακοίνωσε ότι ο Ζαν-Σεμπαστιέν Ζακ θα
παραμείνει στη θέση του ως διευθύνων σύμβουλος
μέχρι τον Μάρτιο ή έως ότου επιλεγεί ο διάδοχός του.
Πέρα από τον Ζακ, και άλλα ανώτατα στελέχη της Rio
Tinto, όπως ο επικεφαλής εξόρυξης και ο διευθυντής
εταιρικών συνεργασιών, εγκαταλείπουν τις θέσεις τους.
Ο πρώτος άνθρωπος που σκοτώθηκε από
μπούμερανγκ βρέθηκε σε πάρκο της Αυστραλίας. Είναι
μόλις 800 ετών! Η εν λόγω περιοχή, που ήταν ένα
σύστημα από σπηλιές με το όνομα Juukan Gorge,
στην περιοχή Πιλμπάρα της Δυτικής Αυστραλίας,
ανατινάχτηκε με δυναμίτη στις 24 Μαΐου 2020 από την
Rio Tinto, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξορύξεων
παγκοσμίως. Πολλά ανεκτίμητα προϊστορικά
αντικείμενα εντοπίστηκαν στην πλέον κατεστραμμένη
περιοχή των Αβορίγινων.
Η συγκεκριμένη περιοχή, με τον ορυκτό πλούτο,
διέθετε δύο συστήματα σπηλαίων που περιείχαν
αντικείμενα, τα οποία υποδείκνυαν ανθρώπινη
παρουσία για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Σύμφωνα με το
Αυστραλιανό Associated Press, μεταξύ των περίπου
7.000 αντικειμένων που εντοπίστηκαν, βρέθηκε ένα
κόκαλο που είχε μετατραπεί σε εργαλείο, καθώς και
μια ζώνη φτιαγμένη από ανθρώπινα μαλλιά ηλικίας
περίπου 4.000 ετών. Σε επιστολή της στις 31 Μαΐου,
η εταιρεία ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ζητάμε
συγγνώμη για την αναστάτωση που προκαλέσαμε».
Εκπρόσωπος των Αβορίγινων δήλωσε στο πρακτορείο
Reuters πως η καταστροφή της περιοχής «ήταν ένα
καταστροφικό πλήγμα «. «Είναι πολύ λίγες οι περιοχές
των Αβορίγινων στην Αυστραλία που είναι παλιές όσο
αυτή. Η σπουδαιότητά της δεν μπορεί να υποτιμηθεί»
δήλωσε, συμπληρώνοντας «οι άνθρωποί μας είναι
βαθιά προβληματισμένοι και θλιμμένοι από την
καταστροφή των πέτρινων καταφυγίων και θρηνούν για
τον χαμό της σύνδεσής μας με τους πρόγονούς μας,
καθώς και με τη γη μας».
Η πολυεθνική εταιρεία Rio Tinto είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη εταιρεία μετάλλων και εξόρυξης και
κατέχει τεράστιες εκτάσεις στην Αυστραλία, με την
εξόρυξη σιδήρου να είναι το μεγαλύτερο μέρος της
δραστηριότητάς της, ενώ εξάγει διαμάντια και ουράνιο.
Πρόσφατα αποκαλύφθηκε πως λίγες ημέρες πριν
από την καταστροφή των σπηλαίων, τον Μάιο, η
Rio Tinto προσέλαβε νομική ομάδα, σε περίπτωση
που οι Αβορίγινες κατέθεταν ασφαλιστικά μέτρα για
τη διακοπή των εργασιών. Παρότι η εταιρεία είχε
εξασφαλίσει άδεια για τις εργασίες εξόρυξης, επικριτές
της διατείνονται ότι τα στελέχη της απέκρυψαν σκόπιμα
την αρχαιολογική αξία της τοποθεσίας από την τοπική
κυβέρνηση, αποδεικνύοντας την πολιτική επιρροή που
απολαμβάνουν οι εταιρείες εξόρυξης στις τοπικές και
ομοσπονδιακές αρχές....
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Εις μνήμην Ευαγγελίας Κοντού ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ
συνάδελφός του τού είπε ότι δεν έχουν ενίσχυση των μέτρων προστασίας, ενώ

Εφυγε τον περασμένο μήνα
σε ηλικία 80 ετών η Ευαγγελία
Κοντού τέως κάτοικος Αδελαίδας Νότιας Αυστραλίας.
Η Ευαγγελία γεννήθηκε
στο νησί Κάλυμνος και μετανάσταυσε από νεαρή ηλικία
στην Αυστραλία. Απεβίωσε στις
11 Αυγούστου στην Αδελαΐδα.
Η Ευαγγελία ευτύχησε μαζί
με τον αείμνηστο σύζυγό της
να μεγαλώσουν δυο παιδιά,
τον Στηβ και τον Γιάννη. Εγκαταλείπει επίσης τα εγγόνια
της, Δημήτριο, Αλέξανδρο και
Δημήτριο.
Η κηδεία της έγινε υπό του
πατρός Μάρκου Παπαναγιώτου
από το ναό της Κοίμησης της
Θεοτόκου στο Κρόυντον και η ο

ΥΠΕΞ ΗΠΑ

Μετά τη Λευκωσία,
στην Αθήνα ο Πομπέο

ενταφιασμός έλαβε χώραν στο
κοιμητηριο Cheltenham.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε ο Κωνσταντίνος Καρδιακός

"Εφυγε" από τη ζωή τον
περασμένο μήνα ο Κωνσταντίνος Καρδιακός τέως
κάτοικος Αδελαΐδας Νότιας
Αυστραλίας.
Η Κωνσταντίνος γεννήθηκε
στην Κλεισούρα της Μεσσηνίας
στις 2 φεβρουαρίου του 1929
και απεβίωσε στην Αδελαίδα
στις 31 Αυγούστου 2020 σε
ηλικία 91 ετών.
Εγκαταλείπει την αγαπητή
το υ σ ύ ζ υ γ ο Ε υ σ τα θ ί α μ ε
την οποία έζησαν μαζί για
58 ευτυχισμένα χρόνια. Μαζί
απέκτησαν δυο γιους, τον
Παναγιώτη (που είναι Ταμίας
της Ελληνικής Κοινότητας)
και τον Γιώργο. Εγκαταλείπει
επίσης δυο νύφες, τη Ρίτα και
την Ολγα και τέσσερεις εγγονές,
τ η ν Ε υ σ τα θ ί α , Ε υ σ τα θ ί α ,
Σαμάνθα και Μελίσσα.

Η νεκρώσιμος ακολουθεία
ψάλη υπό του π. Μάρκου
Παπαπαναγιώτου στο ναό της
Κοίμησης της Θεοτόκου στο
Κρόυντον και ο ενταφιασμός
έγινε στο κοιμητήριο του Dudley
Park.
H Ελληνική Κοινότητα κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Στερνό αντίο στον Γιάννη Καρκαφίρη

Απεβίωσε πρόσφατα σε
ηλικία 77 ετών ο Ιωάννης
Καρκαφίρης. Ο αείμνηστος
Γι ά ν ν η ς γ ε ν ν ή θ η κ ε σ τ η ν
Σκοτίνα Πιερίας το 1942 και
"έφυγε" ήσυχα στις 26 Αυγούστου 2020 στην Αδελαίδα.
Ηταν αφοσιωμένος σύζυγος
της Θεανώς, πατέρας και
πεθερός της Kaylene και του
Michael και της Joanne και
Jason. Εγκαταλείπει επίσης
τέσσερα εγγόνια.
Η κηδεία έγινε στον Καθεδρικό ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών υπό του πατρός
Ιωάννη Κονιδάρη και ο ενταφ ι α σ μ ό ς σ το κ ο ι μ η τ ή ρ ι ο
Centennial Park.
Στη μνήμη του κατέθεσαν
στεφάνια αρκετοί σύλλογοι

της Παμμακεδονικής Ενωσης
καθώς υπήρξε δραστήριο
μέλος της και για αρκετά χρόνια διετέλεσε Πρόεδρος του
Πιερικού Συλλόγου.
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Ο Υπουργός Εξωτερικών των
Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο θα
επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά
και τη Σούδα στην Κρήτη την ερχόμενη
εβδομάδα.
Η επίσκεψη Πομπέο δεν έχει ακόμη
επιβεβαιωθεί από το Στέιτ Ντιπάρμεντ.
Ωστόσο ελληνικά μέσα ενημέρωσης
μεταδίδουν ότι θα πραγματοποιηθεί από
τις 27-29 Σεπτεμβρίου και επίκεντρο
θα είναι τα ελληνοτουρκικά, η τουρκική
επιθετικότητα, το κυπριακό και η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δυο
χωρών.
Ο Μάικ Πομπέο αναμένεται να έχει
συναντήσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον
Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

ΛΟΥΚΑΣΕΝΚΟ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Εκλεισαν τα σύνορα με
Πολωνία
- Λιθουανία
Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας,

Αλεξάντρ Λουκασένκο, δήλωσε χθες το
βράδυ ότι η χώρα θα κλείσει τα σύνορά
της με την Πολωνία και τη Λιθουανία, και
θα ενισχύσει τους μεθοριακούς ελέγχους
με την Ουκρανία.
Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της
Πολωνίας Πιοτρ Μούλερ ανέφερε σε
ένα μήνυμά του ότι η Βαρσοβία δεν έχει
κάποια επιβεβαίωση ότι τα σύνορα έχουν
όντως κλείσει. Το υπουργείο Εξωτερικών
της χώρας είπε στο ειδησεογραφικό
πρακτορείο PAP ότι προς το παρόν όλα
λειτουργούν όπως πάντα, σύμφωνα
με πληροφορίες που έλαβε από τη
συνοριοφυλακή.
Ο επικεφαλής της συνοριοφυλακής της
Λιθουανίας Ρουστάμας Λιουμπάγιεβας
είπε και αυτός ότι όλα λειτουργούν
κανονικά. Πρόσθεσε ότι ο Λευκορώσος

λάβει κάποιες διαταγές σχετικά με
περιορισμούς στα σύνορα. Η Λιθουανία
αναζητά περισσότερες πληροφορίες,
πρόσθεσε ο Λιουμπάγιεβας.

ΙΣΡΑΗΛ

Νέο εθνικό λόκνταουν
λόγω κορονοϊού

Το Ισραήλ έκλεισε τα σχολεία του
σήμερα, μία ημέρα προτού τεθεί σε ισχύ
το δεύτερο lockdown σε εθνικό επίπεδο
λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού
και ενώ οι ημερήσιες μολύνσεις έφθασαν
τις 4.500. Η πρώτη καραντίνα επιβλήθηκε
στα τέλη Μάρτη και χαλάρωσε τον Μάη,
όταν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων
μειώθηκε σε περίπου 20 την ημέρα.
Το νέο lockdown, που αναμένεται να
διαρκέσει 3 εβδομάδες, συμπίπτει με
την έναρξη της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς,
μιας περιόδου μεγάλων οικογενειακών
συγκεντρώσεων.
Η απόφαση για το κλείσιμο των
σχολείων, μια ημέρα νωρίτερα από το
προγραμματισμένο, ελήφθη αργά χθες το
βράδυ κι έπιασε εξαπίνης τους γονείς.
Βάσει των νέων κανόνων, οι
Ισραηλινοί πρέπει να βρίσκονται εντός
500 μέτρων από το σπίτι τους, με
εξαίρεση δραστηριότητες όπως το
να πηγαίνουν στην εργασία τους, να
πηγαίνουν να ψωνίσουν τα απαραίτητα
και να βγαίνουν για άσκηση.
Από την έναρξη της πανδημίας, 1.163
άνθρωποι έχουν πεθάνει στο Ισραήλ
από τη νόσο Covid-19, μια χώρα 9
εκατομμυρίων κατοίκων.
Πολλοί Ισραηλινοί κατηγορούν τον
κυβερνητικό συνασπισμό ότι καθυστέρησε
να ανταποκριθεί στην αύξηση των
κρουσμάτων.

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Αντιμέτωπη με έναν ανησυχητικό
ρ υ θ μ ό ε ξά π λω σ η ς τ η ς ε π ι δ η μ ί α ς
βρίσκεται και η Ευρώπη, με τις αρχές
πόλεων και χωρών να σχεδιάζουν την

σχέδια για lockdown βρίσκονται στο
τραπέζι των κέντρων διαχείρισης της
κρίσης σε ευρωπαϊκές και μη χώρες. Η
ευρωπαϊκή ζώνη του ΠΟΥ περιλαμβάνει
53 χώρες, ανάμεσά τους και η Ρωσία, με 5
εκατομμύρια καταγεγραμμένα κρούσματα
και περισσότερους των 227.000 θανάτους.
Το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας
ανακοίνωσε ότι τις προηγούμενες 24
ώρες κατέγραψε 858 θανάτους και 39.797
επιβεβαιωμένα κρούσματα

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ιερέας που
έδειρε κόρη και σύζυγο

Ιερέας στη Λάρισα συνελήφθη μετά
από καταγγελία της συζύγου και της
ενήλικης κόρης του, τις οποίες χτύπησε.
Στο εδώλιο του κατηγορούμενου, στο
Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Λάρισας, κάθισε ο ιερέας του νομού, ο
οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή
βία, μετά από καταγγελία της συζύγου του
και της ενήλικης κόρης του!
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα
«Ελευθερία», στις 6:30 το απόγευμα της
Τετάρτης (9/9), στο σπίτι της πολύτεκνης
οικογένειας, ο ιερέας, μετά από φραστική
αντιπαράθεση με την κόρη του, την έδειρε,
όπως καταγγέλθηκε στο Δικαστήριο, και
στη συνέχεια έδειρε και τη σύζυγό του.
Μητέρα και κόρη περιέγραψαν στην
κατάθεσή τους με λεπτομέρειες τον
οικογενειακό καβγά, χωρίς να αποφευχθεί,
ωστόσο, η ένταση, ειδικά όταν η παπαδιά
ζητούσε την καταδίκη του συζύγου της,
φωνάζοντάς του: «Δεν θέλω να σε ξαναδώ
στα μάτια μου»!
Ο ιερέας, από την πλευρά
του, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί
ξυλοδαρμού, σημειώνοντας, ωστόσο, το
δικαίωμά του, ως γονέας, να «μαλώσει»
το παιδί του…
Τελικά, το Αυτόφωρο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Λάρισας καταδίκασε τον
ιερέα με συνολική ποινή φυλάκισης 1,5
έτους, αλλά με τριετή αναστολή.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ - ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ

“Εφυγε” ένας αυθεντικός Πόντιος λυράρης

Γράφει: Π. Σταματόπουλος
Αλλος ένας καλλιτέχνης
τ η ς πο ν τ ι α κ ή ς μ ο υ σ ι κ ή ς
σκηνής έφυγε από τη ζωή. Ο
λόγος για τον λυράρη Ανέστη
Πανίδη, ο οποίος άφησε το
δικό του στίγμα στην ποντιακή
ομογένεια της Αυστραλίας.
Υπήρξε ο μόνιμος λυράρης της
Ποντιακής Αδελφότητας Νοτίου
Αυστραλίας.
Ο Ανέστης Πανίδης
γεννήθηκε το 1933 στους
Πύργους της Πτολεμαΐδας,
και το 1964 μετανάστευσε
στην Αδελαΐδα. Ο νονός
του τον μύησε στον ήχο
της ποντιακής λύρας από

το πρώτα εφηβικά χρόνια
του. Έχοντας ως σημείο
αναφοράς τους ηλικιωμένους
του χωριού του, έμαθε να
παίζει με τον παραδοσιακό
τρόπο και συντρόφευε διάφορες συναθροίσεις. Ήταν
παντρεμένος με τη Φωτεινή
και είχαν αποκτήσει δύο
παιδιά, τον Γιώργο και την
Αθηνά. Δυστυχώς, ο πρόωρος
χαμός του γιου τους Γιώργου,
σε ηλικία 17 ετών, άφησε
ανεξίτηλα τραύματα και
στους δύο γονείς – τραύματα
που ποτέ δεν μπόρεσαν να
επουλωθούν. Από την ημέρα
της εγκατάστασής του στην

Αδελαΐδα μέχρι και πρόσφατα υπήρξε ο μόνιμος
λυράρης των εκδηλώσεων της
Ποντιακής Αδελφότητας Νοτίου
Αυστραλίας.
Ο χαμός του αφήνει ένα
μεγάλο κενό στην ποντιακή
κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας. Είναι μια ώρα δύσκολη
για την οικογένειά του και
θα θέλαμε να εκφράσουμε
δημοσίως τα ειλικρινά μας
συλλυπητήρια στους οικείους
του, καθώς επίσης και στους
υπόλοιπους συγγενείς.
Η κηδεία τελέστηκε στον
Κοινοτικό ναό της Κοίμησης
της Θεοτόκου Κρόυντον.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ SARS-COV-2

Πάνω από 30 εκατομμύρια τα κρούσματα σε όλο τον
κόσμο - Πάνω από 200 χιλιάδες οι νεκροί στις ΗΠΑ

Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν νοσήσει από την
Covid-19 σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα
με την τελευταία καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων «Reuters», καθώς η
πανδημία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε
όλο τον κόσμο, χωρίς να παρουσιάζει
σημάδια ύφεσης.
Συγκεκριμένα, τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα μόλυνσης σε παγκόσμιο
επίπεδο, μέχρι τις 12 το μεσημέρι ώρα
Ελλάδας, ανέρχονταν σε 30.189.000,
ενώ οι νεκροί σε 943.884.
Σε απόλυτα μεγέθη, οι ΗΠΑ, η
Βραζιλία και η Ινδία είναι οι χώρες που
καταμετρούν το μεγαλύτερο αριθμό
κρουσμάτων.
Στις ΗΠΑ, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει
τις 200 χιλιάδες. Χθες άλλοι 879
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον
αριθμό να ανέρχεται πλέον σε 202.213.
Επίσης, αναφέρθηκαν άλλα 46.295
κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό
αριθμό σε 6.874.596.
Η Ινδία ανέφερε 96.424 νέα περιστατικά μόλυνσης από το νέο κορονοϊό

κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ ο
συνολικός αριθμός των μολύνσεων
έχει αυξηθεί στα 5,2 εκατομμύρια
περιστατικά μόλυνσης. Η χώρα κατέγραφε τη μεγαλύτερη αύξηση στα
ημερήσια περιστατικά μόλυνσης από
τα τέλη Αυγούστου, ενώ διαφαίνεται
πιθανό να ξεπεράσει τις ΗΠΑ, ως η
χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών μόλυνσης από την COVID-19
παγκοσμίως.
Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών
παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Σήμερα, το υπουργείο Υγείας ανέφερε
ότι 1.174 άνθρωποι πέθαναν από την
COVID-19 κατά το τελευταίο 24ωρο,
με το συνολικό αριθμό των θανάτων να
φτάνει στους 84.372.
Στη Βραζιλία, το υπουργείο Υγείας
ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι τις
προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν
ακόμη 829 θάνατοι ασθενών εξαιτίας
της Covid-19 και 36.303 επιβεβαιωμένα
κρούσματα μόλυνσης από τον SARSCoV-2.
Ο απολογισμός της πανδημίας

του κορονοϊού στη γιγαντιαία λατινοαμερικάνικη χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων ανέρχεται σε 134.106
νεκρούς, ενώ το σύνολο των μολύνσεων φτάνει πλέον τα 4.455.386 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα δεδομένα του
υπουργείου.
Σε απόλυτα μεγέθη, η Βραζιλία
υφίσταται σε αριθμό κρουσμάτων το
τρίτο βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο από
την πανδημία του κορονοϊού, πίσω από
τις ΗΠΑ και την Ινδία, και καταμετρά
τους περισσότερους θανάτους εξαιτίας
του ιού παγκοσμίως, πίσω μόνο από
τις ΗΠΑ.
Στο Μεξικό, χθες καταγράφηκαν
201 επιπλέον θάνατοι και 3.182 νέα
κρούσματα. Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού ανέρχεται πλέον
σε 72.179 νεκρούς επί συνόλου 684.113
μολύνσεων.
Η μεξικανική κυβέρνηση έχει σημειώσει επανειλημμένα πως ο αριθμός των
μολύνσεων είναι στην πραγματικότητα
μάλλον πολύ υψηλότερος από αυτόν
των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων.
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Εφυγε ο Γιάννης Πουλόπουλος Η Τουρκία αλωνίζει με τις

«Έφυγε» τον περασμένο
μήνα, ο τραγουδιστής Γιάννης
Πουλόπουλος σε ηλικία 79 ετών,
ένας από τους μεγαλύτερους
ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής
και απόλυτα ταυτισμένος με το Νέο
Κύμα.
O Γι ά ν ν η ς Π ο υ λό π ο υ λο ς ,
άφησε την τελευταία του πνοή, στο
νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν με
χρόνια προβλήματα υγείας.
Γεννήθηκε στις 29 Ιούνη του
1941 στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας,
στην περιοχή της Μάνης. Οι γονείς
του, μεσσηνιακής καταγωγής,
κατοικούσαν στην Αθήνα, στην
περιοχή του Μεταξουργείου και
ύστερα μετακόμισαν στο Περιστέρι
και συγκεκριμένα στην περιοχή
της Αγίας Τριάδας. Σε ηλικία 5
ετών μένει ορφανός από μητέρα
και μεγαλώνει με τον πατέρα του
Γιώργο και τον μικρό αδερφό του
Βασίλη.
Ο Γιάννης Πουλόπουλος από
μικρός είχε κλίση στο τραγούδι.
Παρακινημένος από τους
φίλους του, που τον άκουγαν να
τραγουδάει, αλλά και έχοντας ο
ίδιος μεγάλη πίστη στις φωνητικές
του ικανότητες, πήγαινε στην
εταιρεία Columbia το 1962
κάνοντας προσπάθειες για να πει
κάποια τραγούδια που γίνονταν
τότε ακροάσεις, ζητώντας να τον
ακούσουν, αλλά κανείς δεν του
έκλεισε κάποιο ραντεβού.
Ο Γι ά ν ν η ς Π ο υ λ ό π ο υ λ ο ς
συνέχιζε να ζητάει ακρόαση
σχεδόν καθημερινά, παρ’ όλα
τα μεροκάματα που έχανε αφού
δούλευε τότε σαν ελαιοχρωματιστής και οικοδόμος, ενώ
παράλληλα έπαιζε ποδόσφαιρο
σ το ν Άγι ο Ιερό θεο και σ το ν
Α τ ρ ό μ η το . Τη ν ί δ ι α χ ρ ο ν ι κ ή
περίοδο φοιτούσε στη νυχτερινή
σχολή ΝΤΗΖΕΛ, με ειδικότητα
ηλεκτρολόγου. Έτσι μπαίνει στο
στούντιο για να ηχογραφήσει
το π ρ ώτο το υ τ ρ α γ ο ύ δ ι , σ ε
μουσική και στίχους του Μπάμπη
Δαλιάνη, με τον τίτλο «Κορμί μου
πονεμένο». Τελικά το τραγούδι δεν
κυκλοφορεί και μένει ως δείγμα
στην Columbia. Ένας επιπλέον
λόγος ήταν ότι ο Πουλόπουλος
ακόμα ήταν ανήλικος και
απαγορευόταν να εκδοθεί δίσκος
με το αναγραφόμενο τραγούδι.
Το δεύτερο τραγούδι ήταν ένα
συρτοτσιφτετέλι του Πάνου Πετσά
με τίτλο «Δως μου την καρδιά
μου πίσω». Κυκλοφορεί σε 45άρι
και στην πίσω πλευρά είχε ένα
«μπαγιό» του ίδιου του συνθέτη
με την Πόλυ Πάνου και τη Βούλα
Γκίκα, με τίτλο «Γεννήθηκα να σε
αγαπώ». Εκείνη την περίοδο η
Columbia, έχοντας στο δυναμικό
της μεγάλο αριθμό άγνωστων
και ανερχόμενων τραγουδιστών,
αποφασίζει να κάνει εκκαθάριση
και να κάνει νέες ακροάσεις, από
τις οποίες θα κρατούσε 50 άτομα.
Την επιτροπή ακροάσεων αποτελούσαν ο Μίκης Θεοδωράκης,
ο Απόστολος Καλδάρας, ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Γιάννης
Παπαϊωάννου. Τότε ο Γιάννης
Πουλόπουλος διάλεξε να πει δύο
δύσκολα τραγούδια: το «Μάνα
μου και Παναγιά» και το «Παράπο ν ο » . Μ όλ ι ς τ ε λ ε ί ω σ ε , το ν
πλησίασε ο Μίκης Θεοδωράκης
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.

Δύσκολοι καιροί

Το ποσοστό ανεργίας στην
Αυστραλία υποχώρησε στο
6.8% τον Αύγουστο παρά το
lockdown της Βικτώριας.
Πάντως, στη Νότια
Αυστραλία το ποσοστό
αυξήθηκε σύμφωνα με τα
ίδια επίσημα στατιστικά
στοιχεία. Το ποσοστό στη
Νότια Αυστραλία ανήλθε
στο 7.9% ενώ ακόμη και στη
Βικτώρια που έχει παραλύσει
λόγω κορονωϊού το ποσοστό
ανέργίας είναι 7.1%.

πλάτες ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και ΕΕ

Ο Γιάννης Πουλόπουλος έκανε τα πρώτα του μεγάλα βήματα μαζί με τον
Μίκη Θεοδωράκη ο οποίος αναγνώρισε τα χαρίσματα της φωνής του
νεαρού τότε ελαιοχρωματιστή. Η φωτογραφία, ιστορικής αξίας από τη
συναυλία του Μίκη στο γήπεδο της ΑΕΚ το 1966 με συμμετοχή Μπιθικώτση,
Φαραντούρη, Μητροπάνου και Πουλοπουλου
λέγοντας: «Αυτόν εγώ θα τον κάνω πρωτοεμφανιζόμενο Δημήτρη
τραγουδιστή» και τελικά ήταν ο Μητροπάνο. Την ίδια χρονιά
μόνος που πέρασε από αυτή την μπαίνει για τα καλά στη δισκοακρόαση.
γραφία. Τα 45άρια δισκάκια
Ο Μίκης Θεοδωράκης του δίνει τ ο υ κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν σ ω ρ η δ ό ν
να πει τρία τραγούδια στο θεατρικό και εμφανίζεται για πρώτη φορά
έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη Η στις κινηματογραφικές ταινίες:
γειτονιά των αγγέλων, που εκείνη Οι στιγματισμένοι (1966), με τον
τη χρονιά (1963) ανεβαίνει στο Γιώργο Φούντα και τη Μάρω
θέατρο Ρεξ από τον θίασο Τζένης Κοντού, Ο τετραπέρατος (1966),
Καρέζη-Νίκου Κούρκουλου. Τα με τον Κώστα Χατζηχρήστο,
τραγούδια αυτά ήταν τα «Στρώσε Εκείνος κι εκείνη (1966), με τη
το στρώμα σου για δυο», «Δόξα Τζένη Καρέζη και τον Φαίδωνα
τω Θεώ» και «Το ψωμί είναι στο Γεωργίτση.
τραπέζι». Αυτά είναι και τα πρώτα
Είναι όμως η εποχή του Νέου
τραγούδια που ηχογραφεί σε Κύματος, το οποίο ο Γιάννης
δίσκο ο Πουλόπουλος, τα οποία Πουλόπουλος ακολουθεί. Γράφει
α ρ γ ότ ε ρ α θ α δ ι σ κο γ ρ α φ ή σ ε ι και συνθέτει δικά του τραγούδια,
στην ίδια εταιρεία και ο Γρηγόρης όπως το «Θά ‘θελα νά ‘χα», που
Μπιθικώτσης. Εκείνη την περίοδο γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Στη
ηχογραφεί το ένα και μοναδικό συνέχεια συνεργάζεται με τον
τραγούδι με τον Σταύρο Ξαρχάκο, Γιάννη Σπανό (συμμετέχει στην
το «Πρωινό τραγούδι», σε στίχους Ανθολογία και στην Ανθολογία Β’,
Νίκου Γκάτσου, το οποίο επίσης ερμηνεύοντας αριστουργηματικά
δεν κυκλοφορεί και μένει ως δείγμα το «Παιδί μου ώρα σου καλή» σε
και το 1963 συμπεριλαμβάνεται ποίηση Γεώργιου Βιζυηνού), με
στο διπλό LP Χρυσές επιτυχίες του τον Δήμο Μούτση («Το κορίτσι
Σταύρου Ξαρχάκου. Ο χειμώνας μου στ’ άστρα»), με τον Κυριάκο
του 1963 τον βρίσκει να τραγουδά Σφέτσα και με τον Νίκο Μαμαγκάκη
σ τ ο κ έ ν τ ρ ο « Ξ η μ ε ρ ώ μ α τ α » , («Άνθη» και «Πέτρινα λουλούδια»,
στα Άνω Πατήσια, μαζί με την σε στίχους Βασίλη Βασιλικού).
Καίτη Γκρέυ, τον Γιάννη Αγγέλου
Το 1966 έρχεται σε επαφή με
στο μπουζούκι και τον Γιάννη τον Μίμη Πλέσσα, μια συνεργασία
Μπουρνέλη ως κονφερασιέ.
που άφησε εποχή στο χώρο του
Το 1964 κατατάσσεται φαντάρος ελληνικού τραγουδιού. Αφορμή η
και απολύεται το 1966. Η συνέχεια ταινία μιούζικαλ «Οι θαλασσιές οι
βρίσκει τον Γιάννη Πουλόπουλο χάντρες» (1966). Ακολούθησαν
να τραγουδάει σε αρκετές μπουάτ οι ταινίες: «Κάτι κουρασμένα
στην Πλάκα (Το στέκι του Γιάννη, παλικάρια »(1967), «Μια κυρία στα
Ταβάνια, κ.ά.) Στη Λύρα ηχογραφεί μπουζούκια» (1968), «Ο ψεύτης»
ξανά τα τρία τραγούδια του Μίκη (1968), «Γοργόνες και μάγκες»
Θεοδωράκη και άλλα δώδεκα του (1968), «Ο μικρός δραπέτης»
ίδιου συνθέτη, όπως τα «Βράχο (1968), «Η Παριζιάνα» (1969), «Η
βράχο τον καημό μου», «Βρέχει ωραία του κουρέα» (1969), «Η θεία
στη φτωχογειτονιά», «Καημός» κ.ά. μου η χίπισσα» (1970) κ.ά.
Το 1965 τραγουδάει τέσσερα
Το 1969 είναι μια σημαδιακή
τραγούδια του τότε πρωτοεμφα- χρονιά. «Ο δρόμος», άλμπουμ
νιζόμενου Μάνου Λοΐζου, ενώ το των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη
1966 θα τραγουδήσει σε πρώτη Παπαδόπουλου, όπου ο Γιάννης
εκτέλεση το «Ακορντεόν», στην Πουλόπουλος ερμηνεύει δέκα
ταινία μικρού μήκους «Αθήνα, από τα δώδεκα τραγούδια, θα
πόλη χαμόγελο», σε σκηνοθεσία γίνει αμέσως ο πρώτος ελλητου Λάμπρου Λιαρόπουλου για νικός χρυσός δίσκος και στα
τ ο φ ε σ τ ι β ά λ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . χρόνια που θα ακολουθήσουν
Σχεδόν παράλληλα κάνει μεγάλη θα γίνει το πιο επιτυχημένο σε
επιτυχία με το «Μη μου θυμώνεις πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία
μάτια μου», του επίσης τότε της ελληνικής δισκογραφίας,
πρωτοεμφανιζόμενου Σταύρου φτάνοντας τα 3.000.000 αντίτυπα,
Κουγιουμτζή.
ρεκόρ που μέχρι σήμερα κανείς
Το 1966 τραγουδά σε συναυλία άλλος ελληνικός δίσκος δεν έχει
του Μίκη Θεοδωράκη στο γήπεδο πλησιάσει. Την ίδια χρονιά, συμμετης ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τέχει στον δίσκο Οι ώρες, των
μαζί με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, Λίνου Κόκοτου και Άκου Δασκατη Μαρία Φαραντούρη και τον λόπουλου.

Σε παναυστραλιανό
επίπεδο, ανοίχτηκαν 111,000
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας,
λέει η στατιστική υπηρεσία.
Να αναφέρουμε ωστόσο, ότι οι θέσεις που δημιουργούνται αυτό το διάστημα,
ιδιαίτερα εν μέσω της
πανδημίας του κορονοϊού,
είναι κομμένες και ραμμένες
στα μέτρα των εργοδοτών,
χωρίς συλλογικές συμβάσεις,
χωρίς ασφάλιση, χωρίς τα
εργατικά δικαιώματα που
κερδίθηκαν με μακροχρόνιους
αγώνες στα τελευταία 100
χρόνια.
Στη Νότια Αυστραλία,
να σημειώσουμε ότι ο αριθμός μόνο των γυναικών
που είναι άνεργες ή υποαπασχολούνται, πλησιάζει τις
100 χιλιάδες.
Κι ενώ ο Αυστραλός πρω-

Του Πάμπου Χρυσοστόμου*
Τα τ ε λ ε υ τα ί α γ ε γ ο ν ότα σ τ η
Νοτιοανατολική Μεσόγειο με τις
παράνομες έρευνες του τουρκικού
ερευνητικού σκάφους Όρουτς Ρέις
εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας,
παρά τις αντιδράσεις από ελληνικής
πλευράς και τις δηλώσεις αλληλεγγύης
της ΕΕ, οδηγούν σε μια σειρά από
οδυνηρές διαπιστώσεις.
Η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να
σταματήσει τις παράνομες έρευνες
του τουρκικού ερευνητικού σκάφους
εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας
παρά τις διακηρύξεις ότι δεν θα
επιτρέψει προσβολή των κυριαρχικών
της δικαιωμάτων. Οι όποιες ενέργειες,
αμυντικές, πολιτικές και διπλωματικές,
που έγιναν δεν απέτρεψαν την
τουρκική παραβατικότητα.
Η ελληνική αποτρεπτική ικανότητα απέναντι σε παράνομες
τουρκικές ενέργειες δεν λειτούργησε
αποτελεσματικά στην περίπτωση της
υφαλοκρηπίδας του Καστελόριζου.
Η συνέχιση ερευνών από το
Όρουτς Ρέις εντός της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας αποτελεί ουσιαστικό
πλήγμα στην αξιοπιστία της ελληνικής
αποτρεπτικής ικανότητας. Η αποτυχία
αποτροπής καταγράφεται ως
αρνητικό προηγούμενο αυξάνοντας
τις πιθανότητες επανάληψης, αλλά
και επέκτασης της παράνομης
συμπεριφοράς στο μέλλον.
Η Τουρκία κατάφερε να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα
της Ελλάδας εντός των θαλάσσιων
ζωνών της και με τις ενέργειές της να
γκριζάρει την περιοχή της παράνομης
Navtex. Η αμφισβήτηση γίνεται
εμπράκτως και όχι μόνο στο επίπεδο
δηλώσεων ή και έκδοσης Navtex.
Παρά τις αρχικές δηλώσεις ότι δεν
διεξάγεται έρευνα λόγω παρεμβολών,
είναι πλέον γεγονός ότι Τουρκία
καταγράφει αρνητικό τετελεσμένο σε
βάρος της θαλάσσιας περιοχής που
πραγματοποίησε τις έρευνες.
Η Τουρκία εφαρμόζει το μοντέλο
σφετερισμού θαλάσσιων ζωνών που
επιχείρησε με επιτυχία δυστυχώς
στην περίπτωση της κυπριακής ΑΟΖ
και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα [α)
εξαγγελία προθέσεων, β) έκδοση
Navtex για παράνομες έρευνες, γ)
αμφισβήτηση θαλάσσιων περιοχών,
δ) διενέργεια παράνομων ερευνών,
ε) γκριζάρισμα περιοχών και τέλος
στ) παράνομη γεώτρηση]. Η Τουρκία υλοποιεί το μοντέλο αυτό μέχρι
στιγμής με επιτυχία και στην περίπτωση της Ελλάδας.
Ο Ερντογάν δεν μπλοφάρει
όσον αφορά τις προθέσεις του. Υλοποιεί τις εξαγγελίες του στη βάση
συνολικού μακροχρόνιου σχεδιασμού
και στόχευσης στα πλαίσια διαμορφούμενης πολιτικής με στρατηγικό
βάθος -πολιτική «Γαλάζια πατρίδας».
Οι ενέργειες και αντιδράσεις
Κύπρου και Ελλάδας δεν είναι
μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού
Πρόληψης/Αποτροπής, αλλά και
υλοποίησης Μακροπρόθεσμης
Στρατηγικής. Είναι ξεκάθαρο ότι από
πλευράς Κύπρου και Ελλάδας δεν
υπάρχει μακροχρόνιος σχεδιασμός
διαχείρισης της κατάστασης, αλλά
αποσπασματικές εκ των υστέρων και
σε πολλές περιπτώσεις σπασμωδικές
αναποτελεσματικές αντιδράσεις έναντι
των τουρκικών ενεργειών.

"ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÅÑÃÁÔÉÊÏÓ ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ
ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐËÁÔÙÍ

ÅÑÃÁÔÉÊÁ ÍÅÁ
θυπουργός Σκοτ Μόρρισον
επιθυμεί διακαώς το άνοιγμα
νέων επιχειρήσεων και την
δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, μελέτη της εταιρίας
αναλύσεων Deloitte δείχνει
ότι εκατοντάδες χιλιάδες
Αυστραλοί θα βρεθούν σε
δεινή οικονομική κατάσταση
όταν σταματήσει η χορήγηση
του επιδόματος JobSeeker.
Σύμφωνα την διευθύντρια
του Αυστραλιανού Συμβουλίου Κοινωνικών Υπηρεσιών
(ACOSS), Δρ Κασσάνδρα
Γκόλντι, αυτή τη στιγμή, ένα

εκατομμύριο 600 χιλιάδες
Αυστραλοί λαμβάνουν το
επίδομα JobSeeker.
Δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες άτομα, μεταξύ
των οποίων και χιλιάδες
γονείς λαμβάνουν αυτό το
επίδομα που τους επιτρέπει
να καταναλώνουν τρία
γ ε ύ μ α τα τ η ν η μ έ ρ α , ν α
πληρώνουν το νοίκι τους και
να αγοράζουν τα απαραίτητα
για τα παιδιά τους.
Όταν ξεκίνησε η χορήγησή
του, τον περασμένο Απρίλιο,
χιλιάδες Αυστραλιανά νοικο-

Η εξωτερική πολιτική πρέπει να
διαμορφώνεται και να υλοποιείται στη
βάση μακροπρόθεσμων στόχων και
όχι στην ικανοποίηση εσωτερικού
ακροατηρίου. Η θωράκιση ΑΟΖ και
υφαλοκρηπίδας εκ του αποτελέσματος
δεν επιτελέστηκε με τις ευφάνταστες
εξαγγελίες τριμερών διασκέψεων
ούτε με τις εξαγγελίες για αναβάθμιση
στρατηγικής συνεργασίας με ΗΠΑ και
Ισραήλ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έχει ούτε την πρόθεση ούτε την
πολιτική βούληση για επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων κατά της
Τουρκίας για αποτροπή των παράνομων ενεργειών της. Και στην
περίπτωση της Κύπρου, αλλά και
στην πρόσφατη περίπτωση της
Ελλάδας, διαφάνηκε ξεκάθαρα ότι τα
συμφέροντα ισχυρών παικτών όπως
η Γερμανία (οικονομικές συναλλαγές
– πώληση όπλων στην Τουρκία) δεν
επιτρέπουν επιβολή ουσιαστικών
μέτρων. Η καλλιέργεια προσδοκιών
για έμπρακτη συμπαράσταση Ευρωπαίων εταίρων έναντι της τουρκικής
επιβουλής από την κυβέρνηση αποδείχτηκε λανθασμένη και επιζήμια
και προκάλεσε περισσότερη απογοήτευση.
Η επόμενη κίνηση της Τουρκίας
είναι η υλοποίηση του εποικισμού της
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου,
ενέργεια που θα σημαίνει την οριστική
τα φ όπ λα κα το υ Κ υ π ρ ι α κο ύ . Ο
τερματισμός της ενταξιακής πορείας
της Τουρκίας ως μετρό αποτροπής
ή τιμωρίας για τον εποικισμό της
περίκλειστης πόλης δεν αποτελεί
μαστίγιο, αλλά χάδι για την Τουρκία.
Εδώ και καιρό η Τουρκία αλληθωρίζει
προς την Ασία αντί την Ευρώπη, προς
την Ανατολή αντί στη Δύση και αυτό
δεν θα αποτελέσει ουσιαστική πίεση
προς την Τουρκία για τερματισμό του
παράνομου περαιτέρω εποικισμού.
Το είδος του διαλόγου που
επιδιώκει η Τουρκία για τα ευρωτουρκικά, για τα ελληνοτουρκικά αντί
για καρότο να μη μετατραπεί σε
παντεσπάνι για την Τουρκία στην περίπτωση που δεν διαμορφωθούν όροι,
προϋποθέσεις και πλαίσια διαλόγου.
Η Τουρκία επιδιώκει πακετοποίηση
όλων των θεμάτων. Διάλογο για όλα
τα ευρωτουρκικά θέματα, διάλογο
για τα ελληνοτουρκικά, παζάρι για το
κυπριακό φυσικό αέριο. Σε όλα αυτά,
το Κυπριακό από προτεραιότητα
που πρέπει να είναι θα αποτελέσει
μία ασήμαντη ουρά σε έναν τέτοιο
διάλογο. Επίσης, δεν νοείται διάλογος
που να συμπεριλαμβάνει συζήτηση
για το κυπριακό φυσικό αέριο με την
απουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Καταληκτικά, όλες αυτές οι
κρίσιμες διαπιστώσεις θα πρέπει
να αποτελέσουν μαθήματα για τις
κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας
για το σχεδιασμό των επόμενων
βημάτων. Διαφορετικά, η μεθοδολογία
«μαστιγίου και καρότου» έναντι της
Τουρκίας που εξαγγέλθηκε ως
προμετωπίδα του τρόπου διαχείρισης
της κατάστασης μετά τη συνάντηση
Δένδια – Χριστοδουλίδη ενδέχεται να
μετατραπεί σε «χάδι και παντεσπάνι»
για την Τουρκία, με νέες οδυνηρές
συνέπειες για την Κύπρο, αλλά και την
Ελλάδα.
*Διεθνολόγος, μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ

κυριά, ήταν στα όρια της
φτώχιας. Και κινδυνεύουν να
βρεθούν και πάλι εκεί όταν
οι πληρωμές θα μειωθούν
κ α τ ά 3 0 0 δ ολ ά ρ ι α α ν ά
δεκαπενθήμερο στο τέλος της
επόμενης εβδομάδας. Από
το Δεκέμβριο, αναμένεται να
επανέλθουν στο κοινωνικό
επίδομα των 40 δολαρίων την
ημέρα.
Η κ. Γκόλντι είπε στο
ABC ότι στην περίπτωση
που διακοπεί το επίδομα,
145,000 θέσεις εργασίας
πλήρους απασχόλησης θα
χαθούν και το κόστος για την
οικονομίας θα ανέλθει στα
31,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι μόνοι που δεν θα
πληγούν από την πανδημία
είναι όσοι έχουν καταφέρει
όλο το προηγούμενο
διάστημα να αυξήσουν τις

καταθέσεις τους.
Ωσ τ ό σ ο , γ ι α χ ι λ ι ά δε ς
νοικοκυριά το επίδομα ήταν
μια ανακούφιση, για πολλά
από αυτά είνα η πρώτη
φορά που έχουν αυξήσει
τις δαπάνες τους, οι οποίες
προορίζονται κατά κόρον για
την αγορά αναγκαίων αγαθών
που πριν τον Απρίλιο δεν
είχαν αυτή τη δυνατότητα.
Εξάλλου, πρέπει να
αναφερθεί ότι η κρίση της
Αυστραλιανής οικονομίας
αναμένεται να οξυνθεί ακόμη περισσότερο όταν θα
σταματήσει εξ ολοκλήρου
μέχρι τον επόμενο Μάρτιο
το επίδομα Jobkeeper - με
το οποίο επιχορηγούνται οι
εταιρίες για τους μισθούς
των εργαζομένων. Οπότε,
η ανεργία αναμένεται να
χτυπήσει νέα ύψη.
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Η ιστορία μιας Κοινότητας
Του Δρ Μιχάλη ΤΣΟΥΝΗ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΘΡΩΝ
EIΣΑΓΩΓΗ
Στην στήλη τούτη, γιά τις
επόμενες λίγες εκδόσεις μας, θα
φιλοξενήσουμε μιά σειρά από
«ελεύθερες σκέψεις» του ιστορικού Δρ Μιχάλη Τσούνη που θα
αναφέρονται στην ζωή και στην
δράση της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας. Από
τούτο το βήμα ο φίλος Μιχάλης,
αντλώντας από την μελέτη και την
πείρα μιάς ολόκληρης ζωής πάνω
στην ιστορία και την ανάλυση των
συνθηκών εγκατάστασης εθνικών
μειονοτήτων στην Αυστραλία και
ιδιαίτερα της ελληνικής, θα αναφερθεί συνοπτικά σε θέματα και
προκλήσεις που απασχόλησαν
και απασχολούν την Κοινότητα,
σε επιτεύγματα σταθμούς γιά την
παροικία στην Νότια Αυστραλία,
σε τωρινές πρωτοβουλίες και σε
μελλοντικές επιταγές. Παράλληλα
ο ιστορικός Μιχάλης Τσούνης θα
εντοπίσει θέματα/τομείς που απαιτούν προσοχή και έρευνα και γιά τα
οποία η Κοινότητα ή άλλοι φορείς και
μελετητές θα μπορούσαν να πάρουν
πρωτοβουλία γιά περαιτέρω σπουδή
και υλοποίηση, έτσι ώστε η ιστορική
παρουσία και το πέρασμα χιλιάδων
ελληνοαυστραλών στην Αθήνα του
Νότου να πάρει το χρώμα που της
ταιριάζει.
(Ο Εκδότης)
Στην μακρόχρονη ιστορία της –
77 χρόνια από την ίδρυσή της το
1930 – και σαν κύριος φορέας της
ελληνοαυστραλιανής παροικίας
σε τούτη την πολιτεία, έχει πολλά
να γιορτάσει η Κοινότητα, πολλά
ορόσημα και ανάμεσα σ’αυτά ένα
από τα σπουδαιότερα ίσως είναι
το γεγονός ότι κατάφερε όλα αυτά
τα χρόνια να βρίσκεται πάντοτε
στο πλευρό του συμπάροικου, του
κάθε συμπάροικου, που χρειάστηκε
δυό λόγια ενθάρρυνσης και ένα
χέρι βοήθειας σε στιγμές ανάγκης.
Η Κοινότητα βρέθηκε πάντοτε στην
πρώτη γραμμή, θεωρώντας κάτι
τέτοιο ωσάν αδιαπραγμάτευτη
συνθήκη της ύπαρξής της, πάντοτε
σε επάλξεις που προστάτεψαν,

υπηρέτησαν και υπηρετούν την
ελληνοαυστραλιανή ταυτότητα,
παίρνοντας πρωτοβουλίες που
τις διέκριναν πάντοτε στόχοι γιά
κοινωνική δικαιοσύνη, δημιουργία
θεσμών και ιδρυμάτων καθώς και
υλοποίηση προγραμμάτων για
δουλειά αυτού του είδους – και
μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις
αγωνίστηκε γι’ αυτά τα ιδανικά
εκεί στην πλατύτερη κοινωνική
αρένα, έξω από τα σύνορα της
ελληνοαυστραλιανής παροικίας,
δείχνοντας έτσι τον δρόμο γιά
ενσωμάτωση και αδελφοσύνη μεταξύ
ομάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
και συνάμα αγωνιζόμενη μ’ αυτό
το πνεύμα έγινε η ίδια φωτεινό
παράδειγμα για αποφυγή και
εναντίωση στις πολιτικές γιά
ολοκληρωτική αφομοίωση, δηλ.
γιά μιά πιό δημοκρατική και
πολυπολιτιστική κοινωνία.
Η Κοινότητα είναι πράγματι
ένας φορέας με πλούσια δράση
και με έργα που όχι μόνον άγγιξαν
ανθρώπινες καρδιές αλλά και
άφησαν ανεξίτηλα φυσικά σημάδια
σε διάφορα σημεία της πόλης της
Αδελαΐδας και στην επαρχία ακόμη.
Οι ρίζες αυτού του κοινοτικού
οργανισμού είναι βαθιές στην
κοινωνία που ζούμε, και το γιατί
έχουν έτσι τα πράγματα είναι ένα
από τα ζητούμενα σ’ αυτή την σειρά
των άρθρων, ειδικά γραμμένα γιά το
Παροικιακό Βήμα.
Αυτές οι ρίζες είναι ευδιάκριτες,
αν κρίνουμε τουλάχιστον από τις
αναφορές στην Γενική Συνέλευση
της Κοινότητας (24/06/2007),
και τις οποίες κάλυψε ο Γιώργος
Τσαμαντάνης σε σχετικό άρθρο
στο Παροικιακό Βήμα του Ιουλίου.
Βλέπουμε δηλ.τον οργανισμό
να επεκτείνει και να εδραιώνει
τις δραστηριότητές του σε
πολλούς χώρους. Μερικοί είναι
καινούργοι, όπως τα προγράμματα
ελληνομάθειας στο κρατικό σχολείο
της Sturt Street και αλλού, το
πολυπολιτιστικό φεστιβάλ Οδύσσεια,
νέες κτηριακές εγκαταστάσεις γιά
την στέγαση του οργανισμού και
την εξοικονόμηση οικονομικών
πόρων, συμμετοχή στο Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού και σε
υπεύθυνο διάλογο, με διάφορες
αρχές, γιά την λύση προβλημάτων

συμπεριλαμβανομένου και του
χρονίζοντος «εκκλησιαστικού».
Ιδιαίτερη αναφορά πιστεύω
ότι πρέπει να γίνει στους προγραμματισμούς γιά περαιτέρω
επέκταση της Κοινότητας, όπως
η ανέγερση ενός επταόροφου
κτηρίου στην θέση του Ολύμπικ Χώλ
και προέκταση του Γηροκομείου
– έργα αξιόλογα και γιά τα οποία
υπάρχουν οι οικονομικοί πόροι γιά
την διεκπεραίωσή τους. Επί πλέον
η εμφάνιση φέτος του Κοινοτικού
Παλμού, του δίγλωσσου και εικονογραφημένου περιοδικού, είναι
ένα σημαντικό επίτευγμα. Εκφράζει
κατάλληλα μιά ιστορική πραγματικότητα, την διγλωσσία, χωρίς
την οποία δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί και να αναπτύσσεται κατάλληλα ο οργανισμός.
Κατά γενική ομολογία η Κοινότητα είναι ένας μεγάλος και καλά
οργανομένος θεσμός που τον
διακρίνουν το άφθονο εργατικό
δυναμικό και πόροι και η οικονομική
ευρωστία να ανταποκριθεί σε
ανθρώπινες ανάγκες μέσα σ’ ένα
περιβάλλον και κάτω από συνθήκες που αλλάζουν διαρκώς. Στην
λεπτομερή αναφορά του, στην
Γενική Συνέλευση, ο απερχόμενος
πρόεδρος της Κοινότητας, κ.
Θεοφάνης Μάρας, τόνισε την
ανάγκη να αναγνωριστεί η πολύτιμη συνεισφορά όχι μόνον των
μελών και των 200 περίπου υπαλλήλων του οργανισμού αλλά και
των παροικιακών οργανισμών/
συλλόγων. Δεν νοείται προσέγγιση
στην ιστορική πορεία της Κοινότητας
χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην
συνεισφορά και στον ρόλο πολλών
παροικιακών οργανισμών και
συλλόγων. Πίνακες δωρητών σε
εκκλησίες της Κοινότητας και στο
Γηροκομείο καθώς και αναφορές
στα αρχεία της Κοινότητας, μας
πληροφορούν γιά την ταυτότητα
και το μέγεθος των συνεισφορών
και των εθελοντικών υπηρεσιών
αυτών των οργανισμών. Πρίν λίγα
χρόνια, γιορτάζοντας το παγκόσμιο
έτος του εθελοντισμού, η Κοινότητα
τίμησε, σε ειδική τελετή, περίπου 600
εθελόντριες και εθελοντές – αρκετοί
απ’ αυτούς πρόσφεραν αφιλοκερδώς
στην Κοινότητα γιά περισσότερα από
50 χρόνια.

Εδώ πρέπει να ομολογήσουμε
ότι στις προσπάθειες, κατά
διαστήματα, να παρουσιαστεί η
πορεία της Κοινότητας, δεν δόθηκε
αρκετή προσοχή και βαρύτητα στον
θετικό ρόλο που έπαιξαν πολλοί
συμπάροικοι και σύλλογοι, έτσι ώστε
να εντοπιστεί καλύτερα το ευρύτερο
κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο κινήθηκε ο οργανισμός.
Το βιβλίο Η Ιστορία Μιάς Κοινότητας
(1990) βασίστηκε κυρίως στο
αρχειακό υλικό που μελέτησαν τα
μέλη της τότε «ομάδας ιστορίας».
Περισσότερο από το πλαίσιο
αυτό είδαμε στο υλικό που συγκεντρώθηκε στην δεύτερη προσπάθεια
(γιά τα 80χρονα της Κοινότητας) που
ατυχώς δεν ολοκληρώθηκε, κυρίως
λόγω υγείας του γράφοντος, αν και η
πρώτη ανάλυση του υλικού έχει γίνει
και μας επιτρέπει να καταλήξουμε
σε ορισμένα συμπεράσματα. Μέρος
του υλικού αυτού ήταν οι γραπτές
εκθέσεις – και προφορικές σε
κασέτες – τουλάχιστον 50 στελεχών
της Κοινότητας που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα να συμβάλλουν σ’ αυτό
το έργο.
Όλο αυτό το υλικό πρέπει να
βρίσκεται στο αρχείο της Κοινότητας
και είναι πολύ χρήσιμο γιά το θέμα
μας. Οι εκθέσεις, ιδιαίτερα, μας λένε
πολλά: πότε, πως και γιατί έγιναν
αυτοί που υπέβαλαν εκθέσεις
(γραπτές και προφορικές) μέλη
της Κοινότητας, σεν ποιό τομέα
εργάστηκαν ή συνεργάστηκαν
με άλλα μέλη, τι προβλήματα
αντιμετώπισαν και πως τα λύσανε
ή δεν τα λύσανε και πως, από την
σκοπιά τους, είδαν και αξιολόγησαν
το σύνολο του Κοινοτικού έργου.
Μερικές εκθέσεις υποβλήθηκαν
ως καλοδουλεμένα μελετήματα,
έτοιμα γιά έκδοση. Άλλες ασχολήθηκαν λεπτομερώς με ορισμένους
χώρους ή τμήματα, όπως αυτό του
Goodwood. Κάποιος άλλος που
ήρθε εδώ στις αρχές της δεκαετίας
το ’50 και σε ηλικία 15 χρονών,
αφηγείται την δική του εκδοχή της
ιστορίας της Κοινότητας, ακριβώς
έτσι όπως την έζησε αυτός. Μιά
νεοφερμένη κοπέλα της ίδιας
ηλικίας τότε, και τώρα γιαγιά, λέει
χαρακτηριστικά: «... γιά μένα η
Κοινότητα με τον Ταξιάρχη της ήταν
η οικογένειά μου, το σπίτι μου, οι

φίλοι μου, η πατρίδα μου.....». Οι
περισσότεροι που εκθέσανε, αναφέρονται με λεπτομέρειες και
γιά την δράση τους σε άλλους
οργανισμούς, παροικιακούς και
αυστραλιανούς, καθώς επίσης και
στον ενεργό ρόλο που έπαιξαν,
σαν μέλη της Κοινότητας, στην
ίδρυση άλλων οργανισμών ή συλλόγων.Είναι εύκολο να δεί κανείς
ότι υπάρχει άφθονο υλικό ανεκτίμητης αξίας γραμμένο από
τους ίδιους τους πρωταγωνιστές
της εποχής, για εργασία και
έρευνα που θα πληροφορήσει
και θα ρίξει περισσότερο φως όχι
μόνον σε σχέση με την Κοινότητα
αλλά, το σημαντικότερο, σε σχέση
με την ζωή και την ιστορία της
ελληνοαυστραλιανής παροικίας
και την παρουσία της στην Νότια
Αυστραλία.
Σαν ανοικτός και δημοκρατικός
οργανισμός, η Κοινότητα παραδοσιακά αναγνώριζε και συνήθως
ενίσχυε, σε γενικές γραμμές, τέτοιου
είδους δραστηριότητες των μελών
της. Διαγραφές από την Κοινότητα
ήταν σπάνιες και το κύριο κριτήριο
γιά να γίνει κανείς μέλος ήταν να
δέχεται τις Κοινοτικές αρχές και
τις δημοκρατικές διαδικασίες του
Κοινοτικού κόσμου.
Η κριτική, και η αυτοκριτική, του
προέδρου Θ. Μάρα, στην τελευταία
Γενική Συνέλευση της Κοινότητας,
αναφορικά με τις «αδυναμίες» στον
χώρο της νεολαίας, παραμένει,
δυστυχώς, πάντα επίκαιρη και όχι
μόνον γιά την Κοινότητα, αλλά
γενικά γιά όλους τους οργανισμούς
που ίδρυσαν και καθοδήγησαν γιά
δεκαετίες οι έλληνες μετανάστες.
Στο μέλλον, σε άλλα άρθρα, ίσως
μα δοθεί η ευκαιρία, να «ψάξουμε»
αυτό το θέμα και οπωσδήποτε
περισσότερες προσπάθειες
προσέγγισης της νεολαίας και πως
αυτή βλεπει την Κοινότητα είναι ένα
βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.
(αναγνωρίζω και εκτιμώ ιδιαίτερα
την διάθεση του φίλου Θανάση
Αναγνώστου γιά σχόλια, προτάσεις
γιά καινούργιες προσεγγίσεις
στο θέμα μας καθώς και γιά την
επιμέλεια κειμένου - Μ.Τ)
Δρ Μιχάλης Τσούνης
(ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ - ΑΔΕΛΑΙΔΑ, 2008)

South Australian Greeks: A Short History

Written by Dr Michael Tsounis
(and published in the Greek Tribune 2008)
INTRODUCTION

This small text presents the main features
in the history of Greek immigration and settlement in South Australia. It is based on material collected for earlier studies. Some of it was
used in a series of articles which appeared in
the Riverland’s Greek Community Tribune in
2004. English is used because it is now the
main language of the nation’s 400,000 or so
Greek Australians, a tenth of whom live in South
Australia. English is widely used alongside
Greek in most community organisations in an
endeavour to communicate more effectively with
their members and members of the multicultural
society to which Greeks have contributed in a
substantial way. They contributed not only with
their labour in the course of making a living but
also as bearers of a rich culture and language
which originated in antiquity.
The non-Anglophone pioneers of multiculturalism or cultural pluralism in South Australia
were of course the German immigrants who
began to establish their own schools and other
institutions in the 1830s. But a Greek did
come to settle here in 1842. He was Georgios
Tramountanas (George North) who will be considered shortly. The only other ‘Greek connection’ was George Grote after whom Grote Street
(in the centre of Adelaide) was named. He was
the treasurer of the South Australian Association,
a member of the Committee for the Liberation of
Greece from the Ottoman Empire and the author
of A History of Greece (in twelve volumes).
In a study of expatriate Greeks it is important
to see how their settlements, paroikies, form
and how they become organised usually on

democratic principles given their freedom. This
helps us understand the variety of organisations designed to serve changing needs and
also community politics. In South Australia at
least there were concerted efforts to democratise an otherwise hierarchical Greek Orthodox
Community Church. The pioneer in this difficult endeavour is the Adelaide-based Greek
Orthodox Community of SA (GOCSA) which
formed in 1930 and is still active in several
areas, including Greek Orthodoxy.
South Australian Greeks exhibit other unique
features compared to their compatriots in other
mainland States where most of them settled.
They were rather poor and dispersed before
1940 and they were less numerous up until the
1950s. Also unique were the communities of
essentially industrialised workers in Port Pirie
soon after 1914, fishermen in Thevernard in the
1930s and, after the 1950s, the agrarian communities in the Riverland towns, complete with their
Greek language newspaper and annual cultural
festival.
But our story must begin in the nineteenth
century when the few Greek pioneers could not
form a viable community. The footsteps have
been carefully traced by the Australian Hugh
Gilchrist in his Australians and Greeks (especially volume one).

Early isolated Pioneers 1842 - 1900

About fifty Greeks had settled in South
Australia by the turn of the twentieth century,
as against, 1,000 in Australia as a whole. From
Gilchrist we learn that all of them were young
men who arrived at different times from different
Greek islands, a few of which were still under
Turkish occupation. They were not convicts like
the seven Greek pirates or patriots who were
brought to Sydney in 1829, nor gold seekers

as some were in the eastern Colonies. All took
on any job they could find but most finished up
either as mariners or wharf labourers in or near
seaports, especially Port Adelaide. Only four or
five are recorded as having shops, mostly fish
shops, a traditional occupation among Greeks
in Australia. The very first migrant, George
North-Tramountanas, finally settled as a farmer
in Colton near Elliston on the West Coast (Eyre
Peninsula) after working at various jobs (including as a seaman) for about thirty years. Some
had married Australian (or Anglo-Celtic) women
and raised large families. Demetrios George
and Mary Ellen McMahon had ten children and
had them christened “with a mixture of Greek
and Irish names,” according to their grandson
Denis George.
Most of these pioneers had anglicised their
names, a few in ways which resembled neither
Greek nor English ones, like de Dear (Bizanes),
Jacklong (possibly Makrygiannis) and Ctercteko.
Not much else attests to their Greekness or
Hellenicity except in the case of Tramountanas
who left to his descendants a volume of ancient
Greek plays by Sophocles. There is evidence
that they were literate but we don’t know whether
they wrote letters home. We can only assume
that those who lived close to one another as
in Port Adelaide did meet sometimes to speak
Modern Greek and no doubt discuss politics.
Among the early immigrants were twentysix Greek gypsies from Thessaly who arrived
in Largs Bay in 1898 and left a few days later
on foot for the eastern Colonies. They were
refugees from the 1897-98 Greek-Turkish war
and no one wanted them, not even the Greeks
it seems. In Melbourne, ninety-four Greeks publicly protested because Australian authorities and
the media “classified them as Greeks.”
For a fuller picture of the life of these early

pioneers one has to look at several sources.
The work of Hugh Gilchrist and that of C.A. Price
especially are valuable. Both took the trouble
to trace the movement of immigrants recorded in local and state government documents
such as naturalisation papers. Equally revealing
are accounts of the pioneers’ lives by their own
descendants. The task becomes much easier
as we move into the twentieth century with the
formation of close settlements or communities
in urban centres which often attracted otherwise
isolated pioneers. These communities have left
us with a variety of Greek-language documents
worthy of study such as O Pharos (The Beacon)
newspaper. Two stories of the early pioneers
have come to light in another newspaper, O
Kosmos (no author documented, “Smelters,
Gardeners and Caterers”, Sydney, 1990):
According to South Australian naturalisation papers the earliest recorded Greek in
Port Pirie was Peter Warrick (name anglicized)
who in 1892 was working as a carpenter in the
town. Born in Kalamata (Peloponnese) in 1855,
Warrick arrived in Australian twenty years later.
Unfortunately his whereabouts in Australia
before his naturalisation in Port Pirie on 8th
November 1892 remain unknown.
Another early Greek settler in Port Pirie
appears to have been “Uncle” George Karas
to whom many Greek newcomers looked for
advice and assistance during the 1910s and
early 1920s. Born on the island of Poros in
1833, he is reported to have arrived in Australia
as a seaman in 1880. Engaging work in other
Australian towns and cities prior to finally settling
in Port Pirie, it has been suggested that he must
have taken up residency in the town during the
last century, or the first decade of the twentieth
century. Blessed with longevity Karas died in
1943.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

“Ðáñïéêéáêü ÂÞìá”, Οκτώβριïò 2020
1571. Óôéò 7 Ïêôþâñç, óôç
íáõìá÷ßá ôçò ÍáõðÜêôïõ
ï ÷ñéóôéáíéêüò óôüëïò ìå
íáýáñ÷ï ôïí Äïí ÆïõÜí ôïí
Áõóôñéáêü, êáôáíáõìá÷åß ôïí
ôïõñêéêü óôüëï ôïõ óïõëôÜíïõ
Óåëßì ôïõ 2ïõ. Âõèßóôçêáí 200
ôïõñêéêÜ ðëïßá, åíþ ç ðñïò
äõóìÜò ïèùìáíéêÞ åðÝêôáóç
óôáìÜôçóå ïñéóôéêÜ.
1 8 2 0 . Óôéò 7 Ïêôþâñç ï
áñ÷çãüò ôçò ÖéëéêÞò Åôáéñåßáò
ÁëÝîáíäñïò ÕøçëÜíôçò
åãêñßíåé ôï «Ó÷Ýäéïí Ãåíéêüí»
ãéá ôçí åëëçíéêÞ åðáíÜóôáóç.
Âáóéêüò óõíôåëåóôÞò ôïõ
ó÷åäßïõ Þôáí ï ÐáðáöëÝóóáò,
ìå ôçí åðéìïíÞ ôïõ ïðïßïõ
ïñßæåôáé üôé ç åðáíÜóôáóç èá
îåêéνÞóåé ôï ÌÜñôç ôïõ 1821
áðü ôï ÌïñéÜ.
1862. Óôéò 7 Ïêôþâñç îåóðÜåé åîÝãåñóç êáôÜ ôïõ
âáóéëéÜ Ïèùíá. Óå ðÝíôå
ìÝñåò ï Ïèùíáò êáé ç Áìáëßá èá õðï÷ñåùèïýí íá åãêáôáëåßøïõí ôçí ÅëëÜäá.
1908. Óôéò 7 Ïêôþâñç, ç ÊñÞôç
åðáíáóôáôåß êáé êçñýóóåé
ôçí ÝíùóÞ ôçò ìå ôçí ÅëëÜäá.
ÔåëéêÜ ç Ýíùóç åðÞëèå ôï
1912.

1973. Óôéò 7 Ïêôþâñç áðïôõã÷Üíåé êáé íÝá áðüðåéñá
äïëïöïíßáò (ç äåýôåñç
ìÝóá óôçí ßäéá ÷ñüíéá)
êáôÜ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò
Êýðñïõ ÌáêÜñéïõ. Êáé áõôÞ
ïñãáíþèçêå áðü ôç ÷ïýíôá ôçò
ÁèÞíáò.
1944. Ôçí ÐÝìðôç 12 Ïêôþâñç
1944, óôéò 9.45 ôï ðñùß,
ìá÷çôÝò ôïõ ÅËÁÓ êáôÝâáóáí
áðü ôçí Áêñüðïëç ôç
ãåñìáíéêÞ óçìáßá õøþíïíôáò
óôç èÝóç ôçò ôçí åëëçíéêÞ.
Ôçí ßäéá çìÝñá, ðñéí áêüìá
ïé Ãåñìáíïß êáôáêôçôÝò
åãêáôáëåßøïõí ôçí ÁèÞíá,
ìéá ðñáãìáôéêÞ ëáïèÜëáóóá
îå÷ýíåôáé óôïõò äñüìïõò
ðáíçãõñßæïíôáò ãéá ôçí
áðåëåõèÝñùóç.
1492. Óôéò 12 Ïêôþâñç, ï
×ñéóôüöïñïò Êïëüìâïò áíáêáëýðôåé ôçí ÁìåñéêÞ, íïìßæïíôáò üôé ìÝóù ôçò Äýóçò
âñÞêå èáëÜóóéï äñüìï ðñïò
ôéò Éíäßåò. Åß÷å êáôáðëåýóåé
óôï íçóß Óáí Óáëâáäüñ.
Áñãüôåñá, óôï ßäéï ôáîßäé,
êáôÝðëåõóå óôéò áêôÝò
ôçò Êïýâáò êáé ôçò ÁúôÞò
÷ùñßò ðïôÝ íá ìÜèåé ôé åß÷å

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ å ê ð ñ ï ó þ ð ù í
áíáêáëýøåé!
1953. Áíáêïéíþíåôáé áðü ôéò
êõâåñíÞóåéò ÅëëÜäáò êáé ÇÐÁ
ç õðïãñáöÞ óõìöùíßáò ìå ôçí
ïðïßá ðáñÝ÷åôáé óôéò ÇÐÁ: «ôï
äéêáßùìá üðùò âåëôéþóùóé êáé
÷ñçóéìïðïéÞóùóéí áðü êïéíïý
ìåôÜ ôçò åëëçíéêÞò êõâåñíÞóåùò ïñéóìÝíá áåñïäñüìéá
êáé íáõôéêÜò åãêáôáóôÜóåéò
åí ÅëëÜäé». Åßíáé ç óõìöùíßá
ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç ôùí
áìåñéêáíéêþí âÜóåùí óôçí
ÅëëÜäá.
1 9 2 2 : Óôéò 11 Ïêôþâñç,
õðïãñÜöåôáé ç ÓõíèÞêç
ôùí Ìïõäáíéþí. ÌåôÜ ôçí
êáôáóôñïöéêÞ áðïôõ÷ßá ôçò
áããëïåëëçíéêÞò åðÝìâáóçò óôçí Ôïõñêßá ôï 1922,
óõãêáëåßôáé óôá ÌïõäáíéÜ,
Ýíá ëéìÜíé óôï ÌáñìáñÜ ôçò
ÌéêñÜò Áóßáò, äéÜóêåøç ôùí

ôçò ÁíôÜíô
(Áããëßá, Ãáëëßá, Éôáëßá) ôçò
Ôïõñêßáò êáé ôçò ÅëëÜäáò ãéá
ôïõò üñïõò ôçò áíáêù÷Þò.
Åíá áðü ôá óçìáíôéêüôåñá
æçôÞìáôá ôçò äéÜóêåøçò
Þôáí ï êáèïñéóìüò ôùí
íÝùí äõôéêþí óõíüñùí ôçò
Ôïõñêßáò êáé áíôéóôïß÷ùò
ôùí áíáôïëéêþí óõíüñùí ôçò
ÅëëÜäáò ìå ôïí ðñïóäéïñéóìü
ôùí ïñßùí õðï÷þñçóçò ôùí
åëëçíéêþí åíüðëùí äõíÜìåùí.
Ç åëëçíéêÞ áíôéðñïóùðåßá
ðñüôåéíå íá ðåñéïñéóôåß ç
õðï÷þñçóç ôïõ åëëçíéêïý
óôñáôïý ðÝñá áðü ôçí
áñéóôåñÞ ü÷èç ôïõ Åâñïõ. Ç
ðñüôáóç áðïññßöèçêå áðü
ôïõò «óõììÜ÷ïõò» êáé öõóéêÜ êáé áðü ôçí êõâÝñíçóç
ôçò Ôïõñêßáò. Óêïðüò ôçò
åëëçíéêÞò ðñüôáóçò Þôáí íá

28 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 1940

Ôï éóôïñéêü Ï×É ôïõ Åëëçíéêïý ëáïý
Óõìðëçñþíïíôáé 80 ÷ñüíéá
áðü ôüôå ðïõ ï åëëçíéêüò ëáüò,
ôá óôñáôåõìÝíá ðáéäéÜ ôïõ,
óÞêùóáí ôï ðáñÜóôçìÜ ôïõò
êáé öñïíôïöþíáîáí "Ï×É!" óôïí
Éôáëü äéêôÜôïñá Ìïõóïëßíé êáé
áñãüôåñá óôï öáóßóôá ×ßôëåñ.
Óôéò 3 ôï ðñùß ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ 1940 ï Éôáëüò ðñåóâåõôÞò
óôçí ÁèÞíá Åìì. ÃêñÜôóé åðéóêÝöôçêå ôïí äéêôÜôïñá É. ÌåôáîÜ,
óôï óðßôé ôïõ ôåëåõôáßïõ óôçí
ÊçöéóéÜ, êáé ôïõ åðÝäùóå åê ìÝñïõò ôçò êõâÝñíçóçò ôçò ÷þñáò
ôïõ Ýíá Üêñùò ðñïêëçôéêü ôåëåóßãñáöï: ç öáóéóôéêÞ êõâÝñíçóç
ôïõ Ìïõóïëßíé, åðéêáëïýìåíç ôï
ãåãïíüò üôé âñéóêüôáí óå åìðüëåìç êáôÜóôáóç ìå ôçí Áããëßá,
æçôïýóå áðü ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç - ùò áðüäåéîç ôçò ïõäåôåñüôçôÜò ôçò - íá åðéôñÝøåé óôéò
éôáëéêÝò Ýíïðëåò äõíÜìåéò íá
êáôáëÜâïõí ïñéóìÝíá óôñáôçãéêÜ óçìåßá åðß ôïõ åëëçíéêïý
åäÜöïõò.
Ï ÃêñÜôóé äéåõêñßíéóå óôïí
Åëëçíá äéêôÜôïñá üôé áí ïé üñïé
ôïõ ôåëåóéãñÜöïõ äå ãßíïõí
äåêôïß, ôá éôáëéêÜ óôñáôåýìáôá
èá åéóâÜëïõí óôçí ÅëëÜäá óôéò
6 ôï ðñùß.
«Ëïéðüí, Ý÷ïõìå ðüëåìï»,
Þôáí ç áðÜíôçóç ôïõ ÌåôáîÜ,
óýìöùíá ìå ôç ìáñôýñéá ôïõ
Éôáëïý ðñåóâåõôÞ. Ç öñÜóç
åêåßíç ôá Ýëåãå üëá. Ç åëëçíéêÞ
ðëåõñÜ äåí åß÷å ðåñéèþñéá êÜðïéáò Üëëçò åðéëïãÞò. Ï ðüëåìïò Þôáí ãåãïíüò êáé ç éôáëéêÞ
åðßèåóç äåí Üñãçóå. Åêäçëþèçêå óôéò 5.30 ð.ì., äçëáäÞ ìéóÞ
þñá ðñéí åêðíåýóåé ôï ôåëåóßãñáöï, ó' ïëüêëçñï ôï ìÝôùðï,
áðü ôï Éüíéï ùò ôç ëßìíç ÐñÝóðá.
Äýï çìÝñåò ìåôÜ ôçí Ýíáñîç
ôïõ ðïëÝìïõ, óôéò 30 Ïêôùâñßïõ
1940, ï ÌåôáîÜò åîÞãçóå óôïõò
éäéïêôÞôåò êáé óôïõò áñ÷éóõíôÜêôåò ôïõ Áèçíáúêïý Ôýðïõ
üôé áí äå÷üôáí ôï éôáëéêü ôåëåóßãñáöï, ç Éôáëßá êáé ç Âïõëãáñßá
èá Ýêïâáí ôá ÷Ýñéá ôçò ÅëëÜäáò,
ç Áããëßá èá ôçò Ýêïâå ôá ðüäéá,
êáôáëáìâÜíïíôáò ôçí ÊñÞôç êáé
ôá íçóéÜ êáé ç êõâÝñíçóÞ ôïõ èá
áðïìïíþíïíôáí ðëÞñùò áðü ôïí
åëëçíéêü ëáü. Åðñüêåéôï ãéá ìéá
ïìïëïãßá ðïõ áðïäåßêíõå ðùò ôï
äéêü ôïõ «Ï×É» óôçí éôáëéêÞ ðñüêëçóç êáìßá ó÷Ýóç äåí åß÷å ìå ôï
ðñáãìáôéêü «Ï×É» ôïõ åëëçíéêïý
ëáïý óôïí éôáëéêü öáóéóìü. Ï
äéêôÜôïñáò âñéóêüôáí óå áíáíôéóôïé÷ßá ìå ôç ëáúêÞ øõ÷Þ, äåí ôçí
êáôáíïïýóå êáé áíáìößâïëá äåí
ôçí åîÝöñáæå.
ÌåôáðïëåìéêÜ, ç åëëçíéêÞ
ðëïõôïêñáôßá êáé ï Ôýðïò ôçò
áíÝðôõîáí ìéá Ýíôïíç ðñïðáãÜíäá, ãéá íá áíáäåßîïõí óå
ðñùôåñãÜôç ôïõ Áëâáíéêïý
Åðïõò ôïí äéêôÜôïñá ÌåôáîÜ.
Ç éóôïñßá, üìùò, äåß÷íåé üôé
êáôÜ ôçí êñßóéìç ðåñßïäï ôïõ
1939 - 1940 ðïõ ðýêíùíáí ôá

Ìå ôçí êÞñõîç ôïõ ðïëÝìïõ áðü ôçí Éôáëßá, ïé Åëëçíåò öáíôÜñïé
îåêéíïýí ãéá ôï ìÝôùðï.
óýííåöá ôïõ ðïëÝìïõ ðÜíù áðü ôïí ôïñðéëéóìü ôçò "Åëëçò" ìá
ôçí ÅëëÜäá, ç äéêôáôïñßá ôçò áêüìá êé ýóôåñá áð' ôçí êáôÜ4çò Áõãïýóôïõ Ýêáìå ðùò äåí ëçøç ôçò Áëâáíßáò, üôáí ðéá ï
Ýâëåðå ôïí êßíäõíï. Áöçóå ôç ðüëåìïò ÷ôõðïýóå ôéò ðüñôåò
÷þñá, óå óïâáñü âáèìü, óôñáôé- ôçò ðáôñßäáò ìáò, ï ÌåôáîÜò ìå
ùôéêÜ áðñïåôïßìáóôç áðü Üðï- áíáêïßíùóÞ ôïõ äéáâåâáßùíå ôïí
øç õëéêïý êáé óôåëå÷þí. Åðßóçò åëëçíéêü ëáü ãéá ôï áðüëõôï ôçò
äåí õðÞñ÷å êáíÝíá åðéôåëéêü åîáóöÜëéóçò ôçò áíåîáñôçóßáò
ó÷Ýäéï Üìõíáò óå ðåñßðôùóç êáé ôçò áêåñáéüôçôáò ôçò ÷þñáò.
öáóéóôéêÞò áðåéëÞò áêüìá êáé
Óôéò êñßóéìåò ãéá ôï ëáü óôéãìÝ÷ñé ôçí êáôÜëçøç ôçò Áëâá- ìÝò, ç äéêôáôïñßá, åöáñìüæïíôáò
íßáò áðü ôïõò Éôáëïýò öáóßóôåò. áíôéëáúêÞ ðïëéôéêÞ, õðïíüìåõå
Êáé ìüíï êáôïðéíÜ, êáé êÜôù áð' óõóôçìáôéêÜ ôéò öõóéêÝò êáé
ôçí ðßåóç ôùí ãåãïíüôùí, êáôá- çèéêÝò äõíÜìåéò, ðïõ Þôáí ïé
ðéÜíåôáé ìå ôï ðñüâëçìá áõôü. ìüíåò éêáíÝò íá ïñèþóïõí ôï
Ìá êáé ôï ó÷Ýäéï ðïõ åêðïíÞèç- ëáü óå ðáëëáúêÞ áíôßóôáóç êáôÜ
êå ôüôå, êáé ðáñÜ ôéò ôñïðïðïéÞ- ôïõ åíäå÷üìåíïõ åðéäñïìÝá.
óåéò, ðïõ âáóéêÜ ôéò åðÝâáëáí Äßùêå áëýðçôá êÜèå éäÝá êáé
ìéêñüôåñåò ìïíÜäåò, üðùò ç VIII êßíçóç ðïõ Þôáí áíôßèåôç ìå ôï
Ìåñáñ÷ßá, Ýöåñå ôç óöñáãßäá "íÝïí êñÜôïò", êñáôïýóå óôéò
ôçò áíáðïöáóéóôéêüôçôáò êáé ôï öõëáêÝò ü÷é ìüíï ôïõò êïììïõðíåýìá ôçò çôôïðÜèåéáò.
íéóôÝò, áëëÜ êáé óôåëÝ÷ç êáé
Óôç óõóôñÜôåõóç ôïõ ëáïý çãÝôåò Üëëùí áíôéäéêôáôïñéêþí
åíÜíôéá óôïí Éôáëü åéóâïëÝá, óç- êïììÜôùí, êáèþò êáé áñêåôïýò
ìáíôéêü ñüëï Ýðáéîå ç åðéóôïëÞ äçìïêñáôéêïýò áîéùìáôéêïýò.
ðïõ Ýóôåéëå áðü ôç öõëáêÞ ï ÃÃ Óçìåéþíåôáé üôé üëïé áõôïß ïé
ôïõ ÊÊÅ Íßêïò Æá÷áñéÜäçò êáé öõëáêéóìÝíïé, ðáñáäüèçóáí
äçìïóéåýôçêå óôïí áèçíáúêü áðü ôï êáèåóôþò ÌåôáîÜ óôïõò
ôýðï, ìå ôçí ïðïßá êáëïýóå ôï Ãåñìáíïýò êáôáêôçôÝò.
ëáü ôçò ÅëëÜäáò íá ðÜñåé ôá
Ìá ç ëáúêÞ øõ÷Þ, ðïõ áãáíáüðëá êáé íá ôñÝîåé óôçí ðñþôç êôïýóå, ÷áëõâäùíüôáí áíôéöáóéãñáììÞ.
óôéêÜ ìÝóá ó' åêåßíïõò ôïõò
Ïóï ãéá ôçí Áããëßá êáé ôïí äéùãìïýò, ðåñßìåíå êáñôåñéêÜ
Ôóüñôóéë, ü÷é ìüíï äå óêåöôüôáí ôçí êáôÜëëçëç óôéãìÞ íá âÜëåé
ãéá âïÞèåéá, áëëÜ, áíôßèåôá, ôÝñìá ó' áõôÞ ôçí Üíïìç êáôÜãéá íá áðïóïâÞóåé ôçí Ýîïäï óôáóç. Êé üôáí ï öáóéóôéêüò Üîïôïõ Ìïõóïëßíé óôï ðëåõñü ôïõ íáò áðïöÜóéóå íá åðéôåèåß, óýó×ßôëåñ êáé íá åîõðçñåôÞóåé ôá óùìïò ï åëëçíéêüò ëáüò ïñèþóõìöÝñïíôÜ ôçò, äåí Ýöåñå èçêå ìå üëï ôï ðÜèïò íá óáñþêáìéÜ áíôßóôáóç óôçí êáôÜêôçóç óåé ôéò ìáýñåò äõíÜìåéò ôçò
ôçò ÅëëÜäáò áð' ôïí Ìïõóïëßíé.
öáóéóôéêÞò ðáíïýêëáò, íá ëýóåé
Áêïëïõèþíôáò ôéò õðïäåßîåéò êáé ôï ðñüâëçìá ôçò áðáëëáãÞò
ôùí éìðåñéáëéóôþí, ï ÌåôáîÜò ôïõ ôüðïõ áð' ôç öáóéóôéêÞ
áðÝêñïõóå ôéò ðñïôÜóåéò ãéá âáóéëïìåôáîéêÞ äéêôáôïñßá. Ï
ï ñ ã Üí ù ó ç ô ç ò ó õ ë ë ïã éêÞò ôÝôïéïò ðáíåèíéêüò óõíáãåñìüò
áóöÜëåéáò óôçí Åõñþðç, áêüìá ôïõ ëáïý õðï÷ñÝùóå ôïí ÌåôáîÜ
êáé ìåôÜ ôçí éôáëéêÞ áðüâáóç íá óõñèåß óôçí áíôßóôáóç ðñïò
óôçí Áëâáíßá, ðïõ Ýêáíå ç Óïâéå- ôïí åéóâïëÝá.
ôéêÞ Åíùóç, áêïëïýèçóå äïõëüÁõôÞ åßíáé ç éóôïñéêÞ áëÞèåéá
öñïíç ðïëéôéêÞ, ðïëéôéêÞ åîåõìå- ôçí ïðïßá Ý÷åé âÜíáõóá ðáñáíéóìïý ôïõ öáóéóôéêïý Üîïíá, ÷áñÜîåé ç îåíüäïõëç åëëçíéêÞ
ðñïóðáèïýóå íá áðïðñïóáíá- ðëïõôïêñáôßá. Ï ëáüò ôçò ÅëëÜôïëßóåé êáé íá áðïðëáíÞóåé ôï äáò åßðå ôï éóôïñéêü Ï×É óôïí
ëáü. Áõôü öáßíåôáé ü÷é ìüíï áðü åðéäñïìÝá!

“Greek Community Tribune”, October 2020
êáèõóôåñÞóåé ç êáôÜëçøç
ôçò ÁíáôïëéêÞò ÈñÜêçò áðü
ôá ôïõñêéêÜ óôñáôåýìáôá
ãéá íá äïèåß êáéñüò óôïí
åëëçíéêü ðëçèõóìü íá
åêêåíþóåé ìå ôÜîç ôá åäÜöç
ôïõ êáé íá ðåñéóþóåé ü,ôé
ìðïñïýóå, ôïõëÜ÷éóôïí áðü
ôçí êéíçôÞ ôïõ ðåñéïõóßá. Ç
åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç áí êáé
áñíÞèçêå íá ðñïóõðïãñÜøåé,
óõììïñöþèçêå êáé åêðëÞñùóå
ôïõò üñïõò ôçò óõíèÞêçò áõôÞò, ðïõ õðÞñîå ôï ðñïïßìéï
ôçò ÓõíèÞêçò ôçò ËùæÜíçò.
Ìå ôç ÓõíèÞêç ôùí Ìïõäáíéþí
êáôáñãÞèçêå öõóéêÜ ç ÓõíèÞêç ôùí Óåâñþí, üðùò åðßóçò
êáôáñãÞèçêå ôï êáèåóôþò
ôùí äéïìïëïãÞóåùí, ïé «óöáßñåò åðéññïÞò», ï äéåèíÞò
ïéêïíïìéêüò Ýëåã÷ïò êáé ôá
ðïëéôéêÜ ðñïíüìéá ôùí îÝíùí
êåöáëáéïý÷ùí. Åôóé ç Ôïõñêßá
ðåôý÷áéíå ôç äéåèíÞ áíáãíþñéóç ôçò áíåîáñôçóßáò ôçò.
1944. Óôéò 15 Ïêôþâñç ïé
Ãåñìáíïß áðï÷ùñïýí áðü ôçí
ÁèÞíá. Óôçí áðåëåõèåñùìÝíç
ðüëç ìðáßíåé ï ÅËÁÓ
1 9 4 6 . Óôéò 15 Ïêôþâñç,
áõôïêôïíåß óôï êåëß ôïõ ëßãï
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ðñéí ôçí ðñïêáèïñéóìÝíç
åêôÝëåóÞ ôïõ ï ×Ýñìáí ÃêÝñéíãê, áñ÷çãüò ôùí Íáæß, Ýíáò
áðü ôïõò ðéï èåñìïýò õðïóôçñéêôÝò ôïõ ×ßôëåñ. Ïé õðüëïéðïé
íáæß åãêëÞìáôßåò ðïëÝìïõ
åêôåëïýíôáé ôçí åðï-ìÝíç.
1827. Óôéò 18 Ïêôþâñç, ìåôÜ
ôçí áðüâáóÞ ôïõò ôçí ðñïçãïýìåíç ìÝñá, ïé Åëëçíåò
õðü ôï ÖáâéÝñï íéêïýí ôïõò
Ôïýñêïõò óôç ×ßï êáé áñ÷ßæïõí
ôçí ðïëéïñêßá ôïõ êÜóôñïõ.
Áðï÷þñçóáí ôï ÃåíÜñç,
êáèþò ç ×ßïò äåí Þôáí óôï
ëïãáñéáóìü íá ãßíåé áêüìç
åëëçíéêÞ.
1967. Óôéò 31 Ïêôþâñç óõëëáìâÜíåôáé óôçí Êýðñï ï
Ñáïýö ÍôåíêôÜò, åíþ åðé÷åéñïýóå íá áðïâéâáóôåß
ìå Üëëïõò óõíôñüöïõò ôïõ
êñõöÜ óå áðüìåñï óçìåßï
ôçò Êáñðáóßáò. Ï ÍôåíêôÜò
ëåßðåé áðü ôçí Êýðñï áðü ôá
ãåãïíüôá ôïõ 1964.
1929: Ôïí Ïêôþâñç, îÝóðáóå
ôï ìåãÜëï “êñá÷” ôïõ êáðéôáëéóôéêïý óõóôÞìáôïò - ìå
ôçí êáôÜññåõóç ôùí ÷ñçìáôéóôçñßùí, ôéò ðôù÷åýóåéò,
áõôïêôïíßåò êåñäïóêüðùí êëð.

10 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 1935

Ç äéêôáôïñßá ôïõ Êïíäýëç
êáé ç ìïíáñ÷éêÞ ðáëéíüñèùóç
Ï Êïíäýëçò Þôáí Ýíáò óôñáôéùôéêüò êáñéÝñáò ðïõ åß÷å ëÜâåé ìÝñïò óôï Êßíçìá óôï Ãïõäß
êáé óôçí ÅèíéêÞ Áìõíá ôçò Èåóóáëïíßêçò óôï
ðëåõñü ôïõ Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ. ÌåôÜ ôç
ÌéêñáóéáôéêÞ ÊáôáóôñïöÞ óõíåñãÜóôçêå ìå
ôïí Áë. Ðáðáíáóôáóßïõ, ôïí È. ÐÜãêáëï êáé
ôïí Á. ×áôæçêõñéÜêï, õðåñáóðéæüìåíïò ôçí
åãêáèßäñõóç ôïõ ðïëéôåýìáôïò ôçò áâáóßëåõôçò Äçìïêñáôßáò êáé óôç óõíÝ÷åéá ðñùôáãùíßóôçóå óôçí áíáôñïðÞ ôçò äéêôáôïñßáò ôïõ
ÐÜãêáëïõ, ãéá íá ó÷çìáôßóåé êáôüðéí êõâÝñíçóç êáé íá äéåíåñãÞóåé åêëïãÝò ÷ùñßò ï ßäéïò
íá óõììåôÜó÷åé. Áðü ôï 1932 êáé ìåôÜ êÜíåé
áíïéêôÞ óõíôçñçôéêÞ óôñïöÞ óõíåñãáæüìåíïò
ìå ôï «Ëáúêü Êüììá», åíþ ôï 1935 äéáäñáìÜôéóå åíåñãü ñüëï óôçí êáôáóôïëÞ ôïõ âåíéæåëéêïý óôñáôéùôéêïý êéíÞìáôïò ôïõ Ìáñôßïõ2.
Ôï áíôéìïíáñ÷éêü ôïõ ðáñåëèüí áëëÜ êáé ï
ñüëïò ôïõ óôçí áíáôñïðÞ ôçò äéêôáôïñßáò
ôïõ ÐÜãêáëïõ Ýêáíáí ôïí Êïíäýëç, ßóùò, ôïí
êáôáëëçëüôåñï Üíèñùðï ãéá íá çãçèåß ìéáò
ïëïêëçñùìÝíçò óõíôçñçôéêÞò óôñïöÞò óôï
ðïëéôéêü óýóôçìá ôçò ÷þñáò, ðïõ óôçí ðñþôç
ôçò öÜóç óõíôåëåßôáé ôï 1935 ìå ôç ìïíáñ÷éêÞ
ðáëéíüñèùóç êáé ïëïêëçñþíåôáé ôï 1936 ìå
ôç ìåôáîéêÞ äéêôáôïñßá. Áò ðÜñïõìå üìùò ôá
ðñÜãìáôá áðü ôçí áñ÷Þ.
Ôï ðñùß ôçò 10çò ïêôùâñßïõ 1935, ãýñù
óôéò 11, ï ðñùèõðïõñãüò ôçò ÷þñáò ÐáíáãÞò
ÔóáëäÜñçò êáôÝâáéíå ôç ëåùöüñï Êçöéóßáò ìå
êáôåýèõíóç áðü ôï óðßôé ôïõ ðñïò ôï ðïëéôéêü
ôïõ ãñáöåßï, üôáí îáöíéêÜ Ýíá äåýôåñï
áõôïêßíçôï äéáóôáõñþèçêå ìå ôï äéêü ôïõ
êáé ôïõ Ýêïøå ôï äñüìï êïñíÜñïíôáò. Ôá äýï
áõôïêßíçôá óôáìÜôçóáí êé áðü ôï äåýôåñï
êáôÝâçêáí ôñåéò áíþôáôïé áîéùìáôéêïß ìå
óôïëÞ êáé êáôåõèýíèçêáí ðñïò ôïí ðñùèõðïõñãü. Çôáí ï äéïéêçôÞò ôïõ Á' Óþìáôïò
Óôñáôïý õðïóôñÜôçãïò Áë. ÐáðÜãïò, ï áñ÷çãüò ôïõ Íáõôéêïý õðïíáýáñ÷ïò Ä. Ïéêïíüìïõ
êáé ï äéïéêçôÞò ôçò Áåñïðïñßáò õðïóôñÜôçãïò
Ã. ÑÝððáò. Ïé ôñåéò áîéùìáôéêïß æÞôçóáí áðü
ôïí Ð. ÔóáëäÜñç íá ãõñßóåé óôçí êáôïéêßá ôïõ
ãéáôß åß÷áí êÜôé óðïõäáßï êáé áðüññçôï íá ôïõ
áíáêïéíþóïõí. Áõôüò õðÜêïõóå êáé óå ëßãá
ëåðôÜ, ìÝóá óôï ßäéï ôïõ ôï óðßôé, Üêïõãå êáé
ôïõò ôñåéò íá ôïõ áíáêïéíþíïõí üôé ïé Åíïðëåò
ÄõíÜìåéò ôçò ÷þñáò áðáéôïýóáí ôçí Üìåóç
ðïëéôåéáêÞ ìåôáâïëÞ. Ôïõ æÞôçóáí ìÜëéóôá íá
áíáêïéíþóåé ï ßäéïò, ôï âñÜäõ, óôç ÂïõëÞ ôçí
êáôÜñãçóç ôçò Äçìïêñáôßáò êáé ôçí åðáíáöïñÜ ôçò ìïíáñ÷ßáò.
Ï ðñùèõðïõñãüò áðÜíôçóå ðùò ç êõâÝñíçóÞ ôïõ äåí ìðïñïýóå íá ðñï÷ùñÞóåé óå Ýíá
ôÝôïéï âÞìá äéüôé Þôáí õðï÷ñåùìÝíç íá ôçñÞóåé ôçí õðüó÷åóÞ ôçò ãéá äéåíÝñãåéá äçìïøçößóìáôïò. «Åí ôïéáýôç ðåñéðôþóåé -áíôáðÜíôçóáí ïé áîéùìáôéêïß- ç êõâÝñíçóßò óáò, êýñéå
ðñùèõðïõñãÝ, êáôáñãåßôáé õðü ôùí Åíüðëùí
ÄõíÜìåùí, áé ïðïßáé êáé áíáëáìâÜíïõí ôçí
äéáêõâÝñíçóéí ôçò ÷þñáò».
ÌðñïóôÜ ó' áõôÞ ôçí åîÝëéîç ï ÔóáëäÜñçò
åðé÷åßñçóå íá åëé÷èåß êáé íá êåñäßóåé ÷ñüíï.
Õðïó÷Ýèçêå óôïõò êéíçìáôßåò óôñáôéùôéêïýò
üôé ôçí ôåëéêÞ ôïõ áðÜíôçóç èá ôçí Ýäéíå ýóôåñá áðü óõíåííüçóç ìå ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï. Êáôüðéí, üôáí Ýìåéíå ìüíïò, åðéêïéíþíçóå
ìå ôïí õðïõñãü ôïõ åðß ôùí óôñáôéùôéêþí êáé
áíôéðñüåäñï ôçò êõâåñíÞóåùò Ã. Êïíäýëç êáé
ôïí åíçìÝñùóå ãéá üóá åß÷áí óõìâåß.
«Óõìöùíþ ìå ôáò áðüøåéò ôùí áñ÷çãþí.
Íïìßæù üôé åðéâÜëëåôáé ç Üìåóïò óýãêëçóçò
ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ», áðÜíôçóå ï
Êïíäýëçò ðïõ ùò åãêÝöáëïò ôïõ ðñáîéêïðÞ-

O Ã. Êïíäýëçò (äåîéÜ) åðáíáöÝñíåé ìå
ðñáîéêüðçìá ôï ìïíáñ÷éêü êáèåóôþò
(áñéóôåñÜ ï âáóéëéÜò Ãåþñãéïò)

ìáôïò äå ÷ñåéáæüôáí íá óêåöôåß ôé èÝóç èá
Ýðáéñíå óôá êáèÝêáóôá.
Ôï âñÜäõ ôçí ßäéáò çìÝñáò, ç Å' ÅèíïóõíÝëåõóç óõíåäñßáóå õðü êáèåóôþò óôñáôïêñáôßáò, ãéá íá äþóåé -üðùò êáé Ýãéíå Üëëùóôå- ôçí
ôõðéêÞ ôçò Ýãêñéóç óå ìéá íÝá êõâÝñíçóç ôçò
ïðïßáò åðéêåöáëÞò Þôáí ï Êïíäýëçò.
Ç ÂïõëÞ ôùí ðñáîéêïðçìáôéþí, áöïý
Ýäùóå íïìéìüôçôá óôçí êõâÝñíçóç ôïõ Êïíäýëç, åíÝêñéíå øÞöéóìá óôï ïðïßï áíáöåñüôáí:
«Ç Å' ÅèíéêÞ ÓõíÝëåõóéò ôùí ÅëëÞíùí
(óõíåäñßáóéò È' ôçò 10çò Ïêôùâñßïõ 1935)
Ý÷ïõóá õð' üøéí ôáò ðñïãñáììáôéêÜò äçëþóåéò ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé åãêñßíïõóá áõôÜò
øçößæåé:
1. Ôçí êáôÜñãçóç ôïõ ðïëéôåýìáôïò ôçò
áâáóéëåýôïõ Äçìïêñáôßáò.
2. Ôç äéåíÝñãåéáí ôïõ äçìïøçößóìáôïò
(ó.ó. ãéá ôï ðïëéôåéáêü æÞôçìá) êáôÜ ôçí
ïñéóèåßóáí çìÝñáí 3 Íïåìâñßïõ ôïõ 1935.
3. Åîïõóéïäïôåß ôïí Ðñüåäñïí ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ (ó.ó. ôïí Êïíäýëç äçëáäÞ)
üðùò áóêÞ ôç âáóéëéêÞí åîïõóßáí ìÝ÷ñé ôïõ
äçìïøçößóìáôïò.
4. ÅðáíáöÝñåé ðñïóùñéíþò åí éó÷ýé ôï
Óý-íôáãìá ôïõ 1911 ìÝ÷ñé ôçò åðéøçößóåùò
ôïõ íÝïõ ÓõíôÜãìáôïò».
Ôï ðñáîéêüðçìá åß÷å ïëïêëçñùèåß. Óôç
óõíÝ÷åéá êáé ìÝ÷ñé ôïõ äçìïøçößóìáôïò áêïëïýèçóáí ìÝôñá üðùò ç êÞñõîç óôñáôéùôéêïý
íüìïõ ãéá ïëüêëçñç ôç ÷þñá, ç åðéâïëÞ áóöõêôéêÞò ëïãïêñéóßáò óôïí Ôýðï, ïé óõëëÞøåéò
êáé ï åêôïðéóìüò äçìïêñáôéêþí ðïëéôþí êáé
ðïëéôéêþí, ç ëåéôïõñãßá åêôÜêôùí óôñáôïäéêåßùí ê.ï.ê.
×ùñßò áìöéâïëßá Ýíá óçìáíôéêü ôìÞìá
ôçò íôüðéáò ïéêïíïìéêÞò ïëéãáñ÷ßáò Þèåëå
íá åðéâÜëåé ôçí ðáëéíüñèùóç ôçò ìïíáñ÷ßáò
êáé ôï ßäéï áêñéâþò åðéèõìïýóå êáé ï îÝíïò
ðáñÜãïíôáò, äçëáäÞ ç ÌåãÜëç Âñåôáíßá. Óôéò
3 Íïåìâñßïõ ôïõ 1935 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï
äçìïøÞöéóìá ãéá ôï ïðïßï äå âñÝèçêå êáíåßò,
ïýôå ôüôå ïýôå áñãüôåñá, íá õðïóôçñßîåé ðùò
Þôáí ãíÞóéï. Ôá áðïôåëÝóìáôÜ ôïõ Þôáí åíôåëþò åîùöñåíéêÜ, ðïõ ïýôå áõôïß ðïõ ôá ìáãåßñåøáí äåí ìðïñïýóáí íá ôá áðïäå÷ôïýí.
ÕðÝñ ôçò Ìïíáñ÷ßáò øÞöéóáí 1.491.992 Þ
ôï 97.80%, åíþ õðÝñ ôçò Äçìïêñáôßáò ìüíï
32.545 Þ ôï 2.12%.
Ï Êïíäýëçò åß÷å ïëïêëçñþóåé ôï Ýñãï ôïõ.
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.

Εορτασμός Επετείου
28ης Οκτωβρίου, 1940

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

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

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

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Τραπέζια της Αγάπης - Ανακοίνωση
Το γ ρ α φ ε ί ο τ ω ν Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν
Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας θα
ήθελε να σας ενημερώσει ότι τα
κάτωθι Τραπέζια της Αγάπης θα
επαναλειτουργήσουν κατά τον μήνα
Οκτώβριο 2020 ως εξής:
Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020:
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»:
στο Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton Road
γωνία, Camden Park.
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020: Τραπέζι
της Αγάπης «Mitcham»: στην αίθουσα
του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, 1 Florence St, Goodwood.
Τρίτη 13 Οκτωβρίου: Τραπέζι της
Αγάπης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου: στην
αίθουσα του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, 71
George Street, Thebarton
Π έ μ π τ η 1 5 Ο κ τω β ρ ί ο υ 2 0 2 0 :
Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»:
στο Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton Road
γωνία, Camden Park.
Τρίτη 20 Μαρτίου 2020: Τραπέζι της
Αγάπης «Ταξιάρχης»: στην αίθουσα
του Ολύμπικ Χωλ, 288 Franklin Street,
Adelaide.
Π έ μ π τ η 2 2 Ο κ τω β ρ ί ο υ 2 0 2 0 :
Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»:
στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, 1 Florence St,
Goodwood.
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020: Τραπέζι
της Αγάπης Κοίμησης της Θεοτόκου:
στην αίθουσα του Ι.Ν. Κοίμησης της
Θεοτόκου, 1Α William Street, Croydon.
Π έ μ π τ η 2 9 Ο κ τω β ρ ί ο υ 2 0 2 0 :

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν έγινε το καθιερωμένο πανηγύρι στο εξωκκλήσι της
Παναγίας Δέσποινας που βρίσκεται στο αγρόκτημα της οικογένειας Καπίρη στο Βιρτζίνια.
Τιμήθηκε όμως η γιορτή με εσπερινό από τον κλήρο της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας

Στην παρουσία εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ελληνικής Κοινότητας, μελών της Διοίκησης της
Χιακής Αδελφότητας Ν.Α. και μελών της ευσεβεστάτης οικογένειας Καπίρη έγινε ο εσπερινός
προς τιμήν του Γενεθλίου της Θεοτόκου στο εξωκκλήσι της Παναγίας Δέποινας στο Virginia

Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»:
στο Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton Road
γωνία, Camden Park.
Σας εφιστούμε την προσοχή
στο γεγονός ότι τόσο το Τραπέζι
του Mitcham, όσο και το Τραπέζι του
Glandore θα πραγματοποιηθούν σε
χώρους διαφορετικούς από αυτούς
στους οποίους πραγματοποιούνταν
μέχρι πρόσφατα. Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, το Τραπέζι
του Mitcham θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα του Ι.Ν. Αγίων Κων/νου και
Ελένης στο Goodwood, ενώ το τραπέζι
του Glandore στο χωλ του Camden
Community Centre, στο Camden Park.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε
περίπτωση που δεν αισθάνεσθε καλά ή
έχετε συμπτώματα παρόμοια με αυτά της
γρίππης, δεν μπορείτε να παρευρεθείτε
στα τραπέζια. Εάν παρευρεθείτε και
το π ρ ο σ ωπ ι κό μ α ς πα ρ α τ η ρ ή σ ε ι
ότι δεν είστε καλά, θα σας ζητηθεί να
επιστρέψετε στο σπίτι σας.

Περιφορά της εικόνας της Παναγίας της Σκιαδενής στον περίβολο του ιερού ναού του Αγίου
Νικολάου Θέμπαρτον που τιμήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου

Επίσης παρακαλούμε να λάβετε
υπόψη σας ότι από την στιγμή που θα
φτάσετε στον συγκεκριμένο χώρο, δεν
επιτρέπεται να μετακινήσετε τραπέζια ή
καρέκλες, διότι αυτά έχουν τοποθετηθεί
έτσι ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις
της Κοινωνικής Αποστασιοποίησης.
Για περισσσότερες πληροφορίες ή
διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε
μ ε το Γ ρ α φ ε ί ο τω ν Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν
Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 0500 ή
με τα Γραφεία της Κοινότητας στο 8231
4307.
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας

Τηρουμένων των αποστάσεων όπως οριζει ο νόμος για την πανδημία, έγινε η γιορτή του
Γενεθλίου της Θεοτόκου στο ναό του Αγίου Νικολάου όπου βρίσκονται και οι θαυματουργές
εικόνες της Παναγίας της Σκιαδενής καθώς επίσης και της Παναγίας Τσαμπίκας από τη Ρόδο
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Ο θρυλικός Μίκης Θεοδωράκης όταν φιλοξενήθηκε από την
Ελληνική Κοινότητα στην Αδελαΐδα το 1996. Μαζί με τον τότε Επίσκοπο της Κοινότητας
Χριστιανουπόλεως, τον Πρόεδρο Νίκο Νιάρχο και τον Βασίλη Ρουμπάνη

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Από χοροεσπερίδα της ΕΛΛΑΣ Αδελαΐδας το 1974 στο Ολύμπικ
Χωλ. Αριστερά ο τότε Πρόεδρος της ΕΛΛΑΣ Γιάννης Ρεξίνης σε χειραψία με τον τότε Πρέμιερ
Ντον Ντάνσταν. Στο κέντρο ο τότε Γραμματέας της Ελλάς (νυν Πρόεδρος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας) Μανώλης Κουτελάς

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Νέες της Ικαριακής πατριάς, σε χοροεσπερίδα που δώθηκε στο
Ολύμπικ Χωλ το 1966 για την Ανεξαρτησία της Ικαρίας

Με βάση τις τρέχουσες οδηγίες και
μέχρι να ενημερωθεί διαφορετικά από την
κυβέρνηση, ισχύουν οι ακόλουθοι αριθμοί :
• Τα ακόλουθα όρια έχουν τεθεί από τις
16 Σεπτεμβρίου 2020.
• Ένα ανώτατο όριο 150 ατόμων για
κηδείες και γάμους
• Αν ώτα το ό ρ ι ο 5 0 α τ ό μ ω ν , γ ι α
συγκεντρώσεις σε ιδιωτικές κατοικίες.
• Ο κανόνας του 1 ατόμου ανά 2
τ ε τ ρ α γ ω ν ι κά μ έ τ ρ α ε ξα κολο υ θ ε ί ν α
ισχύει, ώστε αυτά τα όρια ισχύουν όταν
το μέγεθος του δωματίου ή του χώρου
μπορεί να φιλοξενήσει αυτόν τον αριθμό.
Μικρότερα δωμάτια ή χώρους μπορεί
να σημαίνει λιγότερα άτομα μπορούν να
παρακολουθήσουν ένα γάμο ή μια κηδεία.
• Ενθαρρύνουμε έντονα τους ανθρώπους
και τις επιχειρήσεις να ασκούν φυσική
αποστασιοποίηση 1,5 μέτρων όπου και
όποτε είναι δυνατόν.
• Όχι, ο μέγιστος αριθμός δεν διαφέρει αν
ο γάμος ή η κηδεία είναι σε εσωτερικούς ή
εξωτερικούς χώρους.
• Χρειάζεται να υπάρχει ένα αρχείο των
συμμετεχόντων σε ένα γάμο ή μια κηδεία;
• Ναι, για τον εντοπισμό επαφών, όλα
τα άτομα που παρευρίσκονται σε γάμο ή
κηδεία υποχρεούνται να παρέχουν το
όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου ή τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.
Το πρόσωπο που παρέχει την υπηρεσία
διατηρεί αρχείο των στοιχείων επικοινωνίας
αυτούς και τα προσκομίζει κατόπιν
αιτήματος εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.
Οι Ιεροί Ναοί Ταξιάρχης & Κοιμήσεως
της Θεοτόκου μπορούν να έχουν το πολύ
120 άτομα για τακτικές εκκλησιαστικές
υπηρεσίες.
Οι Ιεροί Ναοί Αγίων Νικολάου &
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης μπορούν
να έχουν το πολύ 80 άτομα για τακτικές
εκκλησιαστικές υπηρεσίες.
▪ Προσωπικό και εθελοντές που
απαιτούνται για τη διεξαγωγή ή την τελετή
λειτουργίας δεν υπολογίζονται στα όρια του
ατόμου.
▪ Το πρόσωπο που διεξάγει ή που
οργάνωσε την τελετή πρέπει να διατηρεί
α ρ χ ε ί α ε ν τοπ ι σ μ ο ύ ε πα φ ώ ν γ ι α τα
πρόσωπα που συμμετέχουν στην τελετή.
Επίσης μπορείτε να προσευχηθείτε
από το σπίτι και να μοιραστείτε αυτές
τις Εκκλησιαστικές Θείες Λειτουργίες/
Ακολουθίες με απλό συντονισμό σε αυτές,
που μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο
(internet) και συγκεκριμένα από την
ιστοσελίδα :
-https://www.youtube.com/channel/
UChtkRwfMQ1SRhZfENour9iw/live η θα
ακούσετε στο Radio Doriforos on 152.125
MHz or http://www.doriforos.com.au/

2η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυπριανού
ιερομάρτυρος και Ιουστίνης μάρτυρος.
4η. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή Β΄
Λουκά. Ιεροθέου αεροπαγίτου πρώτου
επισκόπου Αθηνών.
11η. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ΄ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή Δ΄
Λουκά. Των θεοφόρων πατέρων της εν
Νικαίας ζ΄ Οικουμενικής συνόδου.
18η. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ΄ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Λουκά του
αποστόλου και ευαγγελιστού.
20η. ΤΡΙΤΗ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Αρτεμίου
μεγαλομάρτυρος και Γερασίμου οσίου του εν
Κεφαλληνία.
23η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08.00 – 10.00
π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ιακώβου
αποστόλου του αδελφοθέου.
25η. ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή ς΄
Λουκά. Μαρκιανού και Μαρτυρίου των
νοταρίων μαρτύρων. Ταβιθάς, ήν θανούσα
ανέστησεν ο απόστολος Πέτρος.
26η. ΔΕΥΤΕΡΑ : 08.00 – 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Δημητρίου
μεγαλομάρτυρος του μυροβλήτου.
28η. ΤΕΤΑΡΤΗ : 08.00 – 10.30
π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Της
Φωτοφόρου Σκέπης της Υπεραγίας
Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ.
Μετά την θεία Λειτουργία θα τελεστεί
Δοξολογία σε όλους τους ιερούς ναούς.
Νοεμβρίου 1η. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑ΄ : 07.30
– 10.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
Κυριακή Ε΄ Λουκά. Κοσμά και Δαμιανού των
αναργύρων και της μητρός αυτών Θεοδότης.
Στ ο ν Ι ε ρ ό Κ α θ ε δ ρ ι κ ό Ν α ό τ ω ν
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, θα τελεστή
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ επί τη Εθνική
εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940, επί τω
νικηφόρω των Ελλήνων εν Βορείω Ηπείρω
πολέμω, υπό των κληρικών της Κοινότητος.
Θα επακολουθήσει επιμνημόσυνος δέησις,
κατάθεσις στεφάνων και απαγγελία
ποιημάτων από μαθητές, υπέρ των
πεσόντων, στο Μνημείον των Ηρώων στον
προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού.
Όλοι οι Ιεροί Ναοί της Κοινότητος, θα
απολύσουν στις 10.30 π.μ. ακριβώς
εκτός του Ιερού Καθεδρικού Ναού των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, για να παραστούν
άπαντες οι ιερείς στην Δοξολογία στις 11.00
πμ.

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.

Εκ του Γραφείου της Πρωτοσυγκελίας

Κάθε Πέμπτη πρωί από ώρας 10.00 έως
11:00 π.μ. Θεία Λειτουργία στον Ιερόν
Ναό Αγίων Αναργύρων στο Ελληνικό
Γηροκομείο και Γηριατρείο του Ρίντλιτον.

AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC
GREEK ORTHODOX CHURCH OF
AMERICA & AUSTRALIA & GREEK
ORTHODOX COMMUNITY
OF SOUTH AUSTRALIA

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων “Ο Ταξιάρχης”. Τ στιγμιότυπο από τσάι που δώθηκε προς τιμήν της κας Καθολικής
Αναστασά, μια από τις ιδρύτριες του συλλόγου μας - τέλη δεκαετίας 80. Διακρίνονται ανάμεσα σε άλλες η τότε Πρόεδρος Μαίρη Λούκα και η σημερινή Πρόεδρος Χρυσούλα Χάισλερ.
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"Παροικιακό Βήμα", Οκτώβριος 2020

Ακλόνητη
Οικογένεια

Του Στηβ Θεοφάνους

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

Ποια ψέματα
πιστεύουν οι έφηβοι;

Οι περισσότεροι γονείς ανησυχούν για
τα ψέματα που λένε οι έφηβοί τους, αλλά
λίγοι είναι οι γονείς που τους απασχολούν
τα ψέματα που οι έφηβοί τους ακούνε.
Παρακάτω θα δούμε μερικά ψέματα που οι
έφηβοί σας θα μπορούσαν να πιστέψουν και
πώς να τα καταπολεμήσετε με την αλήθεια.
Πρώτα, πρώτα, οι έφηβοί σας πιστεύουν ότι
κανένας δεν τους καταλαβαίνει. Γιαυτό βρες
ένα ασφαλές μέρος όπου θα νιώθουν άνετα
να συμμεριστούν τα αισθήματά τους μαζί
σου. Δεύτερον, οι έφηβοι πιστεύουν ότι δε
θέλετε να διασκεδάζουν. Εξήγησέ τους ότι οι
περιορισμοί που τους θέτεις δεν είναι για να
μην απολαμβάνουν τη ζωή αλλά για να τους
προφυλάξεις και να τους εξασφαλίσεις καλύτερη
ζωή.

Θέλεις ν’ αρχίσεις καυγά με τον άντρα
σου/τη γυναίκα σου;

Μήπως υπάρχει υπερβολική γαλήνη και
αρμονία στο γάμο σου; Αν η απάντηση είναι
ναι, ορίστε μερικά πράγματα που μπορείς να
κάνεις για ν’ αρχίσεις καυγά με τον άντρα σου/
τη γυναίκα σου. Πρώτα, πρώτα, άλλαξε σχέδια
την τελευταία στιγμή. Μη συνεννοείσαι με τον
άντρα σου/τη γυναίκα σου και κάνε αυτό που
σε βολεύει. Δεύτερον, να αρχίσεις μία σοβαρή
συζήτηση λίγο πριν κοιμηθείτε τότε που κι οι
δυο είστε κουρασμένοι από τις φροντίδες της
ημέρας. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα να καταλήξει
σε καυγά. Τρίτον, να συγκρίνεις τον άντρα
σου/τη γυναίκα σου με άλλους. Να πεις δηλαδή
κάτι σαν κι αυτό, “γιατί δεν είσαι ευαίσθητος σαν
τον άντρα της Γιωργίας;”

ΣHMA ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μολυσμένο νερό πίνουν
εκατομμύρια άνθρωποι

Ζ ω ή χω ρ ί ς ν ε ρ ό δ ε ν
νοείται. Κι όμως αυτό δεν είναι
αυτονόητο όπως ακούγεται…
Γιατί; Επειδή ο πιο πολύτιμος
πόρος του πλανήτη είτε κατασπαταλείται, είτε μολύνεται σε
πολλά μέρη του κόσμου.
Σήμερα, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
2 δισ. άνθρωποι καταναλώνουν
πόσιμο νερό ρυπασμένο με
περιττώματα, 785 εκατομμύρια
εξακολουθούν να μην έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες
ασφαλούς πόσιμου νερού, ενώ
2 δισ. άνθρωποι δεν έχουν
πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης…
Μάλιστα, κατά τον ΠΟΥ,
1,9 εκατομμύρια θάνατοι και
123 εκατομμύρια σταθμισμένα
λόγω αναπηρίας έτη ζωής θα
μπορούσαν να αποφευχθούν
μέσω της πρόσβασης σε
καθαρό νερό, σε υπηρεσίες
αποχέτευσης και κατάλληλες
συνθήκες υγιεινής.
Στ η ν ί δ ι α μ ο ί ρ α – σ ε
πολλά μέρη – είναι και η
ρύπανση του εδάφους, που
επηρεάζει την ποιότητα του
νερού, την ασφάλεια των τροφίμων και δρα αρνητικά στα
οικοσυστήματα και την υγεία
των ανθρώπων.

Οι πηγές ρύπανσης

Οι σημαντικότερες πηγές
ρύπανσης των υδάτων είναι τα
αστικά λύματα, οι βιομηχανικές
εκροές και η εκτεταμένη
χρήση φυτοφαρμάκων και
λιπασμάτων στη γεωργία. Η
αύξηση του πληθυσμού και
Πώς πρέπει να αντιδράσεις όταν ο/η η αστικοποίηση αυξάνει την
αστικών λυμάτων
σύζυγός σου σε πληγώσει μπροστά παράγωγη
τα οποία εναποτίθενται σε
στα παιδιά;
ποτάμια και άλλους υδάτινους
Όταν ο/η σύζυγος πληγώσει τον άλλον αποδέκτες.
οπωσδήποτε πονάει, αλλά πονάει ακόμα
περισσότερο όταν αυτό γίνεται μπροστά στα
παιδιά. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν; Διατήρησε
την ψυχραιμία σου και μην αντιδράς με θυμό.
Φυσικά είναι εύκολο να το λέμε παρά να το
κάνουμε. Αλλά, για χάρη των παιδιών, δίνοντας
Ο όγκος διοξειδίου του
συνέχεια στο θέμα μπροστά τους είναι κάτι άνθρακα που εκλύθηκε φέτος
που δε χρειάζεται να δουν. Δεύτερον, μην από τις πυρκαγιές στον αρκαναμιγνύεις τα παιδιά... ζητώντας τους να τικό κύκλο, έχει ήδη ξεπεράσει
πάρουν θέση γιατί αυτό θα έχει συναισθη- κατά 35% το σύνολο των αντίματικές επιδράσεις μακροπρόθεσμα. Και δεν στοιχων εκπομπών του 2019.
αξίζει.
Τα τελευταία δεδομένα,
τα οποία προέρχονται από
Μήπως έχεις διπλά κριτήρια στο
τον Κοπέρνικο, την υπηρεσία
γάμο σου;
επιτήρησης της ατμόσφαιρας
Στο γάμο οι δύο γίνονται ένα. Όταν όμως της ΕΕ, δείχνουν ότι μέχρι τις
για τον εαυτό μας έχουμε άλλα κριτήρια και για 24 Αυγούστου, 245 μεγατόνοι
τον άντρα μας έχουμε άλλα, τότε δημιουργείται δ ι ο ξ ε ι δ ί ο υ τ ο υ ά ν θ ρ α κ α
ένα άδικο, διπλό σύστημα κριτηρίων που απελευθερώθηκαν φέτος από
προκαλεί διαίρεση. Ας δούμε λοιπόν μερικές τις πυρκαγιές. Για ολόκληρο το
συνηθισμένες περιπτώσεις διπλών κριτηρίων 2019, ο αντίστοιχος αριθμός
και πώς να τις αποφύγουμε. Πρώτα, πρώτα, π ε ρ ι ο ρ ί σ τ η κ ε σ το υ ς 1 8 1
μήπως αγοράζεις κάτι χωρίς να σκεφτείς ή έχεις μεγατόνους.
τη συνήθεια να ξοδεύεις απερίσκεπτα, αλλά
Ο μεγαλύτερος αριθμός
, αν κάνει το ίδιο ο άντρας σου , θυμώνεις; πυρκαγιών που παρατηΜπορείτε να αποφύγετε αυτόν το σκόπελο αν ρήθηκαν ταυτόχρονα ήταν
συμφωνήσετε για το ποσό που θα μπορείς να περίπου 600 στα τέλη Ιουλίου,
ξοδεύεις και για τις προτεραιότητες. Δεύτερον, με τον αντίστοιχο αριθμό να
μήπως ξοδεύεις πολύ χρόνο με τις φίλες σου, κυμαίνεται στις 400 για το
αλλά κατηγορείς τον άντρα σου αν κάνει το 2019. Το γεγονός γίνεται ακόμη
ίδιο; Για να το αποφύγεις αυτό συζήτησε με τον πιο ανησυχητικό, αν λάβουμε
άντρα σου το πρόγραμμα των κοινωνικών σου υπόψη μας ότι ο αριθμός
συναναστροφών αφήνοντας χρόνο και για τις π ε ρ ι ο ρ ι ζότα ν κα τά μ έ σ ο
δικές του.
όρο περίπου στις 100, στο
διάστημα 2013 – 2018.
Ποια είναι η καλύτερη ηλικία να

Η χρήση πλαστικών, όπως
σακούλες πολυαιθυλενίου, και
η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους
ως απορρίμματα επιβαρύνουν
τα υδάτινα οικοσυστήματα. Η
μεγάλη παραμονή τους στο
νερό σε συνδυασμό με την
πολύ αργή βιοαποικοδόμησή
τους, αλλά και τη μετατροπή
τους σε μικροπλαστικά (συνήθως μικρότερα από 5 mm)
έχουν ως αποτέλεσμα τη
βιοσυσσώρευσή τους στους
οργανισμούς (ψάρια, οστρακοειδή κ.λπ.).
Και με αυτόν τον τρόπο,
κατά τους ειδικούς, τα μικροπλαστικά, εκτός από το νερό
καταλήγουν στον άνθρωπο
μέσω της διατροφικής αλυσίδας. Μάλιστα, με βάση
έρευνα (της περιβαλλοντικής
οργάνωσης WWF) κατά μέσο
όρο ο άνθρωπος καταναλώνει
5 γραμμάρια μικροπλαστικών
την εβδομάδα.
Η ίδια έρευνα, βρήκε ότι η
μεγαλύτερη πηγή κατανάλωσης
μ ι κ ρ οπ λα σ τ ι κώ ν ε ί ν α ι το
νερό (πολύ περισσότερο δε
για όσους καταναλώνουν
εμφιαλωμένο νερό και αναψυ-

κτικά σε πλαστική συσκευασία) και ακολουθούν τα
οστρακοειδή.
Οι υδατογενείς ασθένειες
προκαλούνται κυρίως από
την παρουσία παθογόνων
ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν . Ε ι δ ι κότ ε ρ α ,
εμφανίζονται ασθένειες που
προκαλούνται από βακτήρια,
ιούς και παράσιτα όπως η
χολέρα, η σαλμονέλα, η ηπατίτιδα, η γαστρεντερίτιδα κ.ά.
που στην πλειονότητά τους
σχετίζονται με εντερικές και
κοιλιακές διαταραχές. Αλλες
υδατογενείς ασθένειες που
συνδέονται με τη ρύπανση
των υδάτων προκαλούν αναπνευστικές ασθένειες, καρκίνο, νευρολογικές διαταραχές
και καρδιαγγειακές νόσους.

Καταστροφή καλλιεργειών

Επιπρόσθετα, κατά τους
ειδικούς, το ακατάλληλο ποιότητας νερό δύναται να καταστρέψει τις καλλιέργειες και να
μολύνει το φαγητό. Οι ρύποι
διαταράσσουν την τροφική
αλυσίδα όπως και τα βαρέα
μέταλλα, ειδικά ο σίδηρος, που
επηρεάζει το αναπνευστικό
σύστημα των ψαριών.

Τα μυστήρια του σύμπαντος

επιτρέψεις στο γιο σου ή στην κόρη
σου να βγαίνει ραντεβού;

Ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις και
τα πιστεύω της οικογένειάς σου σχετικά με
το θέμα αυτό, ένα σημαντικό πράγμα που
πρέπει να κοιτάξεις είναι η ωριμότητά τους.
Για παράδειγμα, τα παιδιά μας θα πρέπει να
θέλουν να είναι ενήμερη η οικογένεια για τα
ραντεβού τους. Η ανάμιξη της οικογένειας τους
επιτρέπει να βγαίνουν φανερά με το άτομο που
σχετίζονται. Αν όμως δε θέλουν να μπλέξουν
την οικογένεια μπορεί να σημαίνει ότι θέλουν
κάτι να κρύψουν. Ακόμη, όταν η οικογένεια το
ξέρει μπορούν να γνωρίσουν και το χαρακτήρα
του παιδιού με το οποίο σχετίζεται ο γιος ή η
κόρη.
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.

Πολυήμερες πυρκαγιές

Ο Δρ. Μαρκ Πάρινγκτον,
κορυφαίος επιστήμων του
Κοπέρνικου, αναφέρει ότι

οι πυρκαγιές που ξέσπασαν
στον αρκτικό κύκλο φέτος
το καλοκαίρι ενδέχεται να
δημιουργούν νέο προηγούμενο. Οι εκπομπές αυξήθηκαν
σημαντικά τον Ιούλιο και στις
αρχές Αυγούστου σε σύγκριση
με το 2019. «Από κάποιες
απόψεις, τα δεδομέναήταν
ίδια με εκείνα του 2019, σε
ό,τι αφορά τις ξηρές και ζεστές
κλιματικές συνθήκες στην
αρκτική περιοχή της Σιβηρίας.
Φέτος, η διαφορά έγκειται στη
μεγάλη ομάδα πυρκαγιών που
έκαιγαν ολόκληρο τον Ιούλιο
για πολλές μέρες, αυξάνοντας
τις εκπομπές σύμφωνα με
υπολογισμούς».
Ο Δρ. Τόμας Σμιθ, αναπληρωτής καθηγητής περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας
στο LSE, αναφέρει ότι το
2019 ήδη ήταν ασυνήθιστη
χρονιά για τον αρκτικό
κύκλο. «Έχουμε βιώσει δύο
χρόνια με ασυνήθιστα υψηλή
δραστηριότητα, σύμφωνα
με τα δορυφορικά δεδομένα
που φτάνουν έως το 2003»,
σημείωσε μιλώντας στον
Guardian.
Ο Σμιθ προειδοποίησε
επίσης ότι ορισμένες πυρκαγιές καταστρέφουν αρχαία

ÓêÜëåò áëïõìéíßïõ
åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíåò
ãéá ìÜæåìá öñïýôùí.
ÅðéóêåõÜæïõìå
óêÜëåò, âÜñêåò, êáé
êÜíïõìå åðéäéïñèþóåéò êáé óõãêïëëÞóåéò. Åðßóçò
êáôáóêåõÜæïõìå
ðñïöõëáêôýñåò ãéá
spray plants.

Τηλ: 8586 6057
144, 16th Str. RENMARK
(πñþçí bulk store Rivergrowers)

έλη που περιέχουν άνθρακα,
ο οποίος συγκεντρωνόταν
εκεί επί χιλιάδες χρόνια,
δημιουργώντας συνθήκες
ανάλογες με εκείνες της καύσης ορυκτών καυσίμων.
Ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τον Σμιθ, και
η οποία καλύπτει τον Μάιο και
τον Ιούνιο της φετινής χρονιάς,
υποστηρίζει ότι περίπου το
50% των πυρκαγιών στον
αρκτικό κύκλο καίνε τέτοιου
είδους έλη, με την πλειοψηφία
της δραστηριότητας να αφορά
την ανατολική Σιβηρία.
Οι φωτιές στον αρκτικό
κύκλο έχουν προκαλέσει ανησυχίες τα τελευταία χρόνια,
καθώς μετατρέπονται σε ένα
εκτεταμένο και επίμονο φαινόμενο.
Τον Ιούνιο, η εναέρια
υπηρεσία δασοφυλακής της
Ρωσίας ανέφερε ότι σχεδόν
14 εκατομμύρια στρέμματα
δάσους της Σιβηρίας φλέγονταν σε περιοχές απρόσιτες
στους πυροσβέστες. Πέρσι
το καλοκαίρι, οι φωτιές της
Αρκτικής ήταν τόσο έντονες,
ώστε να δημιουργήσουν
σύννεφο καπνού και στάχτης
που ξεπερνούσε σε μέγεθος
όλη την έκταση της ΕΕ..

SYMO’S AUTO-KNOW
* ÅîáñôÞìáôá áõôïêéíÞôùí
* Ìðïñïýìå íá øÜîïõìå óå
üëç ôçí Áõóôñáëßá
* ÐÜíù áðü 30 ÷ñüíéá ðåßñá
* ÁíïéêôÜ 6 ìÝñåò
(KëåéóôÜ ÊõñéáêÝò & Äçìüóéåò áñãßåò)
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Ο λόγος που τρώνε
πολύ κρέας οι άνδρες

Η ερωτική επιθυμία φαίνεται ότι συνδέεται
με την κατανάλωση κρέατος, τουλάχιστον για
τους άνδρες σύμφωνα με μία νέα έρευνα που
δημοσιεύθηκε στο Food Quality and Preference.
Στην έρευνα που συμμετείχαν περισσότεροι από
1.600 εθελοντές από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και
το Ηνωμένο Βασίλειο εντοπίστηκε ότι η επιθυμία
για κύρος και πλούτο αλλά και για προσέλκυση
ερωτικού συντρόφου κάνει τους άνδρες να
επιλέγουν περισσότερο κρέας στη διατροφή τους.
Αντίθετα οι γυναίκες, όταν έχουν βρει σεξουαλικό σύντροφο φαίνεται πως δίνουν προτεραιότητα στις πιο υγιεινές και χορτοφαγικές
τροφές στοχεύοντας να καταστούν πιο επιθυμητές. Η έρευνα διεξήχθη από τον Δρ. Eugene
Chan, λέκτορα Marketing του Πανεπιστημίου
Monash και την Δρ. Natalina Zlatevska από το
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ.
«Η σεξουαλική επιθυμία είναι θεμελιώδης για
την διαιώνιση της ανθρωπότητας. Η έρευνά μας
για ερωτικό σύντροφο είναι θεμελιώδης στην
εξελικτική ψυχολογία και μπορεί να επηρεάζει
ακόμα και τις διατροφικές επιλογές όσον αφορά
στην προσέλκυση ερωτικών συντρόφων»,
δήλωσε ο Δρ. Chan. Σε προηγούμενη έρευνα
τους οι ειδικοί είχαν εξετάσει τον ρόλο που
παίζουν για τους άνδρες παράγοντες κύρους
όπως ο πλούτος, η αυτοπεποίθηση, η φιλοδοξία
και η φιλανθρωπία ως χαρακτηριστικά για την
προσέλκυση συντρόφων.
Στην ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης, το
κρέας ήταν σπάνιο. Η κατανάλωσή του λοιπόν
δεν έδινε μόνο δύναμη στους κρεατοφάγους
αλλά εξέπεμπε μία αίσθηση κύρους και πλούτου από τους άνδρες προς τις γυναίκες κάτι
το οποίο αύξανε την ελκυστικότητά τους. «Ο
άνθρωπος των σπηλαίων κατανάλωνε κρέας
για να είναι αρκετά ισχυρός και υγιής για να
επιβιώνει στο άγριο περιβάλλον. Βασιλείς και
ευγενείς κατανάλωναν επίσης κρέας επειδή
υποδήλωνε πλούτο» δήλωσε η Δρ. Zlatevska.
Για να τεκμηριώσουν μια συσχέτιση μεταξύ της
σεξουαλικής επιθυμίας και της κατανάλωσης
κρέατος οι ερευνητές σχεδίασαν και εκτέλεσαν
τρεις διαφορετικές συμπεριφορικές έρευνες,
όπως είναι γνωστό.
Η πρώτη έρευνα παρακολούθησε τις διατροφικές επιλογές 268 προπτυχιακών φοιτητών
στην Αυστραλία αφότου τους είχαν παρουσιαστεί
εικόνες από ελκυστικούς άνδρες και γυναίκες
– κανένας από αυτούς δεν ήταν γυμνός ή
σεξουαλικά προκλητικός. Αμέσως μετά από τις
φωτογραφίες οι φοιτητές κλήθηκαν να επιλέξουν
μεταξύ βόειου κρέατος ή χορτοφαγικού γεύματος.
Περισσότερο από το 86% των ανδρών επέλεξε
το βόειο γεύμα σε αντίθεση με τις γυναίκες των
οποίων το ποσοστό περιορίστηκε στο 54%.
Στη δεύτερη μελέτη 878 Αμερικανοί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και μελετήθηκαν σε
διαφορετικές μορφές χειραγώγησης των
σεξουαλικών κινήτρων για ένα διάστημα πέντε
λεπτών. Από τους συμμετέχοντες της πρώτης
ομάδας ζητήθηκε να φανταστούν συνάντηση με
ένα πολύ επιθυμητό τους πρόσωπο του αντίθετου
φύλου, περνώντας ένα ρομαντικό βράδυ με
αυτόν/αυτή. Από όσους βρίσκονταν στη δεύτερη
ομάδα ζητήθηκε να σκεφτούν μία διασκεδαστική
νύχτα με ένα φίλο του ιδίου φύλου.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες που
υποβλήθηκαν σε χειραγώγηση σεξουαλικού
κινήτρου ήταν πιο πιθανό να επιλέξουν ένα
μπιφτέκι βοείου κρέατος σε σύγκριση με τους
άνδρες που βρίσκονταν στη δεύτερη ομάδα.
Χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές χειραγώγησης
σεξουαλικού κινήτρου, η τρίτη και τελευταία
έρευνα επέκτεινε την υπόθεση στην κατανάλωση
χοιρινού κρέατος με 489 συμμετέχοντες από το
Ηνωμένο Βασίλειο. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι η κατανάλωση βοείου ή χοιρινού κρέατος
υπερίσχυε στους άνδρες και συνδεόταν με
την σεξουαλικότητά τους με τις χορτοφαγικές
επιλογές να απορρίπτονται συντριπτικά.
Ο Δρ. Chan δήλωσε ότι τα ευρήματα της
έρευνας είχαν επίσης πρακτικές επιπτώσεις για
τους εργαζόμενους στον τομέα του marketing και
τους διαφημιστές στην βιομηχανία τροφίμων: «Τα
σεξουαλικά ερεθίσματα αφθονούν στην σύγχρονη
κοινωνία. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τέτοια
ερεθίσματα ή εικόνες όταν φεύγουμε από το
σπίτι ή όταν παρακολουθούμε τα αγαπημένα μας
τηλεοπτικά προγράμματα ή ταινίες. Αν η έκθεση
στα σεξουαλικά ερεθίσματα μπορεί να επιδράσει
στις διατροφικές επιλογές, οι αρμόδιοι φορείς
υγείας και οι διατροφολόγοι θα πρέπει να το
λάβουν υπόψη τους ώστε να κατευθύνουν προς
πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές».
Επιμέλεια: Π. Σταματόπουλος
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Νόσος Αλτσχάιμερ: Υπό εξέλιξη τεστ
για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου

Η δοκιμασία R4Alz μπορεί
να λειτουργήσει ως “δείκτης” για
το εάν ένα άτομο έχει νοητικά
ελλείμματα, ακόμη και αν αυτά
δεν γίνονται αντιληπτά από
το περιβάλλον ή τους ειδικούς,
καθιστώντας δυνατή την πρώιμη
πρόληψη.
Στον πρώιμο εντοπισμό της
νόσου Alzheimer στοχεύει το
R4Alz (Remedes for Alzheimer)
μία νέα νευροψυχολογική
διαδικασία (διαγνωστικό τεστ)
που χρησιμοποιείται για την
μέτρηση νοητικών λειτουργιών
κατά το γήρας.
Η δοκιμασία R4Alz αποτελεί
το αντικείμενο της υπό εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής της
ψυχολόγου Ελένης Πόπτση και
υλοποιείται με τη συνεργασία
των τμημάτων Ψυχολογίας,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών και
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, με την
Alzheimer Hellas.
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πραγματοποιήθηκε μελέτη με στόχο την διερεύνηση της υπόθεσης του
κατά πόσο η δοκιμασία R4Alz,
μπορεί να διαφοροποιήσει άτομα
που βρίσκονται σε κίνδυνο
μελλοντικής ανάπτυξης νευροεκφυλιστικής νόσου (τα λεγόμενα
Άτομα με Υποκειμενική Νοητική
Έκπτωση και Άτομα με Ήπια
Νοητική Διαταραχή) από υγιείς
νοητικά ενήλικες, άτομα μέσης
ηλικίας και ηλικιωμένους.
Σύμφωνα με την σχετική
μελέτη που δημοσιεύτηκε τις
τελευταίες ημέρες στο “Journal
of Alzheimer Disease”, μια τέτοια
διάκριση είναι δυνατή. Η μελέτη
π ρ α γ μ α τοπο ι ή θ η κ ε σ ε 1 7 5
άτομα, και έδειξε ότι η δοκιμασία
διαθέτει εξαιρετική ευαισθησία,
δηλαδή μπορεί να διαχωρίσει την
Υποκειμενική Νοητική Έκπτωση
από το υγιές νοητικά γήρας με
ακρίβεια 85,3%, ενώ με ποσοστό
92,9%, καταχωρεί σωστά τον
υγιή πληθυσμό. Με άλλα λόγια,
η δοκιμασία R4Alz μπορεί να
λειτουργήσει ως «δείκτης» για
το εάν ένα άτομο έχει νοητικά
ελλείμματα, ακόμη και αν αυτά

δεν γίνονται αντιληπτά από
το περιβάλλον ή τους ειδικούς,
καθιστώντας δυνατή την πρώιμη
πρόληψη.
«Η μελέτη βρίσκεται ακόμη
σε εξέλιξη, καθώς νέες δοκιμασίες προστίθενται, ενώ
είναι αναγκαίο να αυξηθεί το
δείγμα των συμμετεχόντων
έτσι ώστε να προκύψουν πιο
έγκυρα κι αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα. Τα ενθαρρυντικά
αυτά πρώτα αποτελέσματα, αν
επιβεβαιωθούν στο τέλος της
έρευνας, θα οδηγήσουν στην
πρώιμη διάγνωση αρκετά χρόνια
πριν την έναρξη των κλινικών
σ υ μ π τω μ ά τω ν . Το γ ε γ ο ν ό ς
αυτό θα επιτρέψει την έγκαιρη
παρέμβαση, την καθυστέρηση
ή ακόμη και την αναχαίτιση των
νοητικών ελλειμμάτων για μεγάλο
χρονικό διάστημα, οδηγώντας
σε περισσότερα λειτουργικά
χρόνια για τον ασθενή και καλύτερη ποιότητα ζωής για τον περιθάλποντα» αναφέρει στο ΑΠΕΜΠΕ η κ Πόπτση.
Η κ. Πόπτση επισημαίνει ότι
η έγκαιρη διάγνωση των νευροεκφυλιστικών διαταραχών όπως
είναι η νόσος Alzheimer τουλάχιστον μια δεκαετία πριν την
κλινική διάγνωση και την έκφραση των κλινικών συμπτωμάτων,

αποτελεί έναν σημαντικό στόχο
της διεθνούς επιστημονικής
κοινότητας.
«Όλο και περισσότερες
μελέτες προσπαθούν να καθορίσουν αντικειμενικούς νευροβιολογικούς ή νευροψυχολογικούς
δείκτες με στόχο την διάγνωση
όσο το δυνατόν πιο σύντομα,
ακόμη και πριν τα συμπτώματα
να είναι αντιληπτά από τους
ειδικούς. Το R4Alz έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να είναι αρκετά πιο
σύνθετη και με διαφορετικά
επίπεδα δυσκολίας συγκριτικά
με άλλες νευροψυχολογικές
δοκιμασίες, με στόχο να μπορεί
ν α δ ι α κ ρ ί ν ε ι κα ι ν α δ ι α γ ι γνώσκει τα διάφορα στάδια
της νευροεκφύλισης από το
φυσιολογικά νοητικό γήρας. Χρησιμοποιεί τις συσκευές μέτρησης
αντανακλαστικών REMEDES
(REflexes MEasurement
DEviceS), δηλαδή φορητές
συσκευές (REMEDES pads), οι
οποίες είναι προγραμματισμένες
να παράγουν χρώμα ή/και ήχο
ανάλογα με τις απαιτήσεις της
εκάστοτε δοκιμασίας, ενώ συνοδεύονται από αντίστοιχα γραφικά και ηχητικά ερεθίσματα» προσθέτει η κ. Πόπτση.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Ο καλύτερος Καφές το Καλοκαίρι
Του Πάρη Παπαχρήστου
Αναρωτιέσαι ποιος είναι αυτός;
Δε θα σε κρατήσω σε αγωνία. Για
να φτιάξεις τον «καλύτερο καφέ του
καλοκαιριού» θα χρειαστείς:
Γιατί ισχυρίζομαι ότι είναι ο
καλύτερος; Επειδή συνδυάζει
ευκολία κατά την παρασκευή του,
ώστε να τον έχεις μαζί σου στη
δουλειά, στο σπίτι, στις διακοπές,
στις παραλίες (οργανωμένες ή
ελεύθερες) μαζί με υψηλή αντιοξειδωτική περιεκτικότητα κι ενυδάτωση. Πάμε να τον βάλουμε στο
μικροσκόπιο και διαβάζοντας τις
επόμενες παραγράφους πιστεύω
θα έχεις ήδη πιάσει τα «σύνεργα»
για να τον ετοιμάσεις.

θερμοκρασίες και η επακόλουθη
αφυδάτωση) επιτρέπουν τη συγκέντρωση ενώσεων, όπως οι πολυφαινόλες, σε υψηλότερες συγκεντρώσεις.

Ο καφές αποτελεί τη μεγαλύτερη
πηγή αντιοξειδωτικών στη σύγχρονη διατροφή, προσφέροντάς
μας αυτά τα συστατικά που είναι
απαραίτητα για την άμυνα του
οργανισμού μας.
Τα αντιοξειδωτικά είναι συστατικά που αποτρέπουν ή επιβραδύνουν βλάβες στα κύτταρά μας,
οι οποίες προκαλούνται από τις
ελεύθερες ρίζες – μόρια που
δημιουργούνται από περιβαλλοντικές και άλλες συνθήκες – συμβάλλοντας έτσι στη συνολική υγεία
κι ευεξία μας
Το ήξερες ωστόσο, ότι ο στιγμιαίος καφές λόγω της φυσικής
δ ι α δ ι κα σ ί α ς πα ρ α γ ω γ ή ς το υ
ενδέχεται να περιέχει περισσότερα
αντιοξειδωτικά, συγκριτικά με
άλλα είδη; Πιο συγκεκριμένα,
μελέτη που πραγματοποιήθηκε
το 2012 υποστήριξε ότι τα βήματα
παραγωγής του στιγμιαίου καφέ
(η εκχύλιση με νερό σε υψηλές

Πρόσεξε μην πέσεις στην
παγίδα μόνο…

Η αντιοξειδωτική σου ασπίδα

Μέρος της ενυδάτωσής σου
το καλοκαίρι

Καταναλώνεις επαρκή υγρά
τώρα το καλοκαίρι; Πριν απαντήσεις στην ερώτηση αυτή, να σου
αναφέρω ότι οι ανάγκες μας
αυξάνονται τους καλοκαιρινούς
μήνες, επομένως αν νιώθεις πως
διψάς συχνά τότε μάλλον… κάτι δεν
κάνεις σωστά. Τα νέα όμως είναι
καλά, διότι και ο παγωμένος σου
φραπέ, με περιεκτικότητα 99% σε
νερό, συμβάλλει στην καθημερινή
σου ενυδάτωση!
Ο καφές από μόνος του περιέχει
απειροελάχιστες θερμίδες (έως
8 θερμίδες περίπου ανά ποτήρι).
Εάν όμως προσθέσεις σε αυτόν
μεγάλη ποσότητα ζάχαρης ή
κάποιου πλήρες γαλακτοκομικού,
όπως κρέμα γάλακτος/σαντιγί, τότε
αυξάνεις τις θερμίδες που θα προσλάβεις από το ρόφημά σου, εντάσσοντάς το στα μετρήσιμα (θερμιδικά) στοιχεία της ημέρας σου.
Γι’ αυτό προτίμησε 1 κουταλάκι
του γλυκού καστανής ζάχαρης, εάν
θέλεις πιο γλυκιά γεύση, και ίσως
λίγο γάλα μέτριο σε λιπαρά.

«Θα με πειράξει στο στομάχι;»

Από τις πιο συχνές ερωτήσεις
που ακούω στο γραφείο! Ωστόσο,
υπάρχει και ελληνική μελέτη πλέον
που με βοηθά να αντικρούσω
τον συγκεκριμένο μύθο, όπου
σε υγιείς ενήλικες φάνηκε ότι ο

στιγμιαίος καφές δεν προκάλεσε
κάποια γαστρεντερική διαταραχή
ή ενόχληση στο στομάχι. Μάλιστα,
στα καλά νέα της συγκεκριμένης
έρευνας, υπήρξαν και κάποιες
πρώτες ενδείξεις ότι η καφεΐνη
διεγείρει την εγρήγορση (κάτι
που γνωρίζουμε) αλλά όχι το
αντιπαραγωγικό στρες!
Ένας άλλος λόγος που πολλοί
πιστεύουν πως ο στιγμιαίος καφές
είναι «βαρύς» καφές είναι λόγω της
περιεκτικότητας σε καφεΐνη. Αν το
σκεφτείς λίγο καλύτερα όμως, θα
δεις ότι όλα είναι θέμα ποσοτήτων
και τρόπου παρασκευής. Εάν για
παράδειγμα καταναλώσεις την ίδια
ποσότητα (200ml) φραπέ και καφέ
φίλτρου στη δεύτερη περίπτωση
θα λάβεις 25%-30% περισσότερη
καφεΐνη περίπου, αφού ο στιγμιαίος
καφές είναι στην πραγματικότητα
από τους πιο ελαφρείς στην
περιεκτικότητα καφεΐνης.

Επηρεάζει την εμφάνιση
κυτταρίτιδας;

Γνωρίζοντας ότι τους καλοκαιρινούς μήνες απασχολεί ολοένα και
περισσότερους δε θα μπορούσα
να αφήσω αναπάντητο αυτό το
ερώτημα... Θα σου πω το εξής,
σκέψου ότι η καφεΐνη είναι παρούσα στα περισσότερα προϊόντα
που χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας. Πώς
θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα
και αίτιο για την παρουσία της; Ενυδάτωσε αρκετά τον οργανισμό σου
και φρόντισε να ακολουθείς μία
ισορροπημένη διατροφή για να την
αντιμετωπίσεις!
Ακόμη να φτιάξεις τον φραπέ
σου; Εγώ ήδη απολαμβάνω τον
δικό μου! Στην υγειά σου!
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Θα ζήσουμε πολλά
χρόνια με τον κοροναϊό

Τι λέει στο «Βήμα» των Αθηνών
ο διακεκριμένος έλληνας ερευνητής
Γιώργος Παυλάκης για το μέλλον μας
με τον SARS-CoV -2 – Οι ζοφερότερες των προβλέψεων μιλούν για
250 εκατομμύρια κρούσματα και
1,75 εκατομμύρια θανάτους μέχρι το
ερχόμενο καλοκαίρι
Πώς θα μας βρει άραγε ο επόμενος
Αύγουστος; Ή ο Αύγουστος του 2022;
Ή αυτός του 2025; Τι θα έχει γίνει μέχρι
τότε με τον SARS-CoV-2; Πόσοι από
εμάς θα έχουν υποκύψει στις επιθέσεις
του και πόσο θα έχει αλλάξει η ζωή των
υπολοίπων;
Προφανώς και είναι αδύνατον να
δοθούν σαφείς απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, παρότι δεν υπάρχει
άνθρωπος στον πλανήτη που δεν θα
ήθελε να γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν
τα πράγματα με τον ιό.
Οι επιστήμονες συμφωνούν πάντως
ότι ο ιός θα μας «συνοδεύει» για χρόνια
και οι ζοφερότερες των προβλέψεων
μιλούν για 250 εκατομμύρια κρούσματα
και 1,75 εκατομμύρια θανάτους μέχρι
το ερχόμενο καλοκαίρι. Σημειώνεται
ότι την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές ο παγκόσμιος αριθμός κρουσμάτων αγγίζει τα 30 εκατομμύρια, ενώ
οι θάνατοι ανέρχονται στις 900 χιλιάδες.

Θα μάθουμε να ζούμε με τον ιό

«Το Βήμα» ζήτησε τη συνδρομή
του Γιώργου Παυλάκη, διακεκριμένου
έλληνα ερευνητή στα Εθνικά Ινστιτούτα
Υγείας των ΗΠΑ, προκειμένου να
«ιχνογραφήσουμε» τις παραμέτρους
που θα καθορίσουν το μέλλον μας με
τον ιό.
«Κανείς δεν μπορεί να πει με
βεβαιότητα τι ακριβώς θα συμβεί στο
μέλλον, πολύ περισσότερο δε όταν
το μέλλον αφορά σε έναν ιό όπως ο
SARS-CoV-2» μας είπε ο κ. Παυλάκης
και προσέθεσε: «Το βέβαιον είναι ότι θα
πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό,
η πορεία του οποίου θα εξελιχθεί από
παραμέτρους οι οποίες ακόμη δεν είναι
ξεκάθαρες, όπως παραδείγματος χάριν
το είδος και η διάρκεια της ανοσίας που
αναπτύσσουν όσοι μολύνονται από
αυτόν ή η εποχικότητά του.
Φυσικά μεγάλο ρόλο θα διαδραματίσει η ανάπτυξη φαρμάκων ή/και
εμβολίων ενάντια στον ιό και θέλω
να πιστεύω ότι τώρα πια έχει γίνει
κατανοητό σε όλους ότι κομβικό
ρόλο στην εξάπλωσή του παίζουν οι
επιλογές μας είτε σε προσωπικό είτε σε
πολιτειακό επίπεδο».

Συνεχής απειλή για
αναζωπύρωση

Τι θα πει στην πράξη να μάθουμε
να ζούμε με τον ιό; «Σε πρώτη φάση,
σε αυτή δηλαδή που είμαστε τώρα,
πρέπει να προσπαθούμε να κρατούμε
τον ιό υπό έλεγχο, να μη δίνουμε με
τη συμπεριφορά μας έδαφος στον ιό
να εξαπλωθεί. Σε δεύτερη φάση θα
πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο
να διαθέσουμε τα υπό ανάπτυξη φαρμακευτικά όπλα, είτε φάρμακα είτε
εμβόλια όταν αυτά υπάρξουν, έτσι
ώστε να μειώσουμε την καταστρεπτική
του επίδραση και να επανέλθουμε σε
ένα είδος κανονικότητας» σημείωσε
ο κ. Παυλάκης, εξηγώντας ότι «αυτή
η κανονικότητα σημαίνει ότι θα ζούμε
υπό τη συνεχή απειλή ότι θα υπάρξει
μια αναζωπύρωση της επιδημίας και
θα έχουμε ένα ολόκληρο κομμάτι του
συστήματος υγείας αφιερωμένο στον
έλεγχο της COVID-19, όπως συμβαίνει
τώρα με τη γρίπη παγκοσμίως αλλά
και το AIDS και τη φυματίωση σε χώρες
όπου αυτές οι ασθένειες αποτελούν
μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία».

Μόνο όπλο η τήρηση
των μέτρων υγιεινής

Εχουμε άραγε τα όπλα να εκριζώσουμε τον ιό; «Μόνο έναν ιό έχουμε
πετύχει να εκριζώσουμε μέχρι στιγμής,
αυτόν της ευλογιάς, χάρη σε ένα
εκτεταμένο πρόγραμμα εμβολιασμών
το οποίο διήρκεσε χρόνια. Θα μπορούσαμε σίγουρα να πετύχουμε το
ίδιο και με την πολιομυελίτιδα καθώς
διαθέτουμε ένα εξαιρετικό εμβόλιο.
Οι υπόλοιπες μολυσματικές νόσοι
κρατούνται υπό έλεγχο χάρη σε έναν
συνδυασμό μέτρων που περιλαμβάνει
εμβολιασμούς, φαρμακευτική αντιμετώπιση και τήρηση κανόνων υγιεινής.
Περιττό να πω ότι αυτός ο έλεγχος

είναι στην πραγματικότητα μια ασταθής
ισορροπία.
Οπως συχνά βλέπουμε στην
Αφρική, αρκεί ένας πόλεμος ή μια
μεγάλη οικονομική κρίση για να χαθεί
ο έλεγχος. Περιττό επίσης να σας πω
ότι προς το παρόν δεν έχουμε εμβόλιο
για τον SARS-CoV-2 και η ανοσία
της αγέλης δεν είναι τέτοια που να
επιτρέπει αισιοδοξία. Αρα αυτό που
μας μένει στην πραγματικότητα είναι η
τήρηση των κανόνων υγιεινής».

Το ΜΙΤ για τα αληθινά στοιχεία

Μελέτη επιστημόνων του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης
( Μ Ι Τ ) , σ τ η ν οπο ί α α ν α λύ θ η κα ν
δεδομένα από 84 χώρες, κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι τα πραγματικά
κρούσματα του SARS-CoV-2 είναι 12
φορές περισσότερα από τα επισήμως
καταγεγραμμένα και οι θάνατοι 50%
περισσότεροι.

Πόσο αποτελεσματικά
μπορεί να είναι τα εμβόλια

Ζητήσαμε από τον έλληνα ερευνητή
την εκτίμησή του για τα εμβόλια
με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα:
«Καθώς δεν έχει ανακοινωθεί τίποτε
σε επιστημονικό έντυπο για το ρωσικό εμβόλιο που, σύμφωνα με τα
δημοσιεύματα, εγκρίθηκε πρόωρα,
δεν μπορεί κανείς να τοποθετηθεί με
ακρίβεια. Φαίνεται πάντως ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί
ανθρώπινοι αδεονοϊοί ως οχήματα
μεταφοράς του αντιγόνου.
Το πρόβλημα με αυτού του είδους
τα εμβόλια είναι ότι αν χρειαστεί
να δοθεί δεύτερη δόση αυτή μπορεί
να μην είναι αποτελεσματική καθώς
αναπτύσσεται ανοσία εναντίον του
αδενοϊού και όχι του αντιγόνου. Φαίνεται πιθανόν οι Ρώσοι να προσπάθησαν να αποφύγουν αυτό το πρόβλημα κάνοντας χρήση δύο αδενοϊών.
Αντί δηλαδή για ένα εμβόλιο έφτιαξαν
δύο, πράγμα που σημαίνει διπλό
κόστος και διπλή διαδικασία για να
αποδειχθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν λοιπόν βάσιμες
αμφιβολίες ότι το ρωσικό εμβόλιο πέρασε επιτυχώς όλα τα στάδια κλινικών
δοκιμών.
Το κινεζικό εμβόλιο, το οποίο είναι
παρόμοιο με το ρωσικό, χρησιμοποιεί
ως όχημα μεταφοράς τον αδενοϊό 5.
Αυτή η τεχνολογία έχει εγκαταλειφθεί
στη Δύση καθώς διαπιστώθηκε ότι ένα
σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού
διαθέτει ανοσία έναντι αυτού του αδενοϊού.
Το εμβόλιο της Astra Zeneca/
Οξφόρδης για να αποφύγει αυτό το
πρόβλημα χρησιμοποιεί αδενοϊό ο
οποίος προσβάλλει τον χιμπαντζή και
όχι τον άνθρωπο, ενώ η J&J χρησιμοποιεί τον αδενοϊό 26. Το εμβόλιο
αυτό είχε πολύ καλά αποτελέσματα
όταν χορηγήθηκε σε πιθήκους. Αν η
αποτελεσματικότητά του επιβεβαιωθεί
και σε ανθρώπους, η J&J θα έχει
ισχυρό προβάδισμα, καθώς φαίνεται
ότι η Astra Zeneca έχει εγκαταλείψει τη
μία δόση και πραγματοποιεί κλινικές
δοκιμές φάσης 3 με δύο υψηλές δόσεις
του εμβολίου.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή καμία
από τις παραπάνω τεχνολογίες δεν
έχει εφαρμοστεί μακροχρόνια σε
εγκεκριμένα εμβόλια, είμαστε ακόμη
σε αχαρτογράφητα νερά. Να αναφέρω
επίσης ότι μεγάλη θετική εντύπωση
έχει προκαλέσει το υποψήφιο εμβόλιο
της Novavax, η οποία διαθέτει προηγούμενο εγκεκριμένο εμβόλιο ίδιας
τεχνολογίας για τη γρίπη. Ισως λοιπόν
αυτό, το οποίο δεν έχει ακόμη μπει σε
κλινικές δοκιμές φάσης 3, αποδειχθεί το
καλύτερο από την πρώτη γενιά εμβολίων, έστω και αν χρονικά δεν είναι
αυτό που θα κόψει πρώτο το νήμα».
Ποιος είναι άραγε ο χρονικός
ορίζοντας για την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου;
Η απάντηση του Γιώργου Παυλάκη σε
αυτό το ερώτημα ήταν κατηγορηματική:
«Πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε
κάποια πρόωρη έγκριση ή και εγκρίσεις
εμβολίων αλλά χωρίς οι εγκρίσεις
αυτές να υποστηρίζονται επιστημονικά.
Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος τα
εμβόλια αυτά να μην κερδίσουν την
εμπιστοσύνη του πληθυσμού, με
ολέθριες και μακροχρόνιες συνέπειες
για τη δημόσια υγεία».

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Γονάτισε τον Ερυθρό Αστερα
Βελιγραδίου στα Τσάμπιον Λιγκ!

Η κυπριακή ομάδα OMONOIA
επικράτησε με 4-2 του Ερυθρού
Αστέρα Βελιγραδίου στη διαδικασία
των πέναλτι, στην έδρα της στη
Λευκωσία, με την κανονική διάρκεια
του αγώνα να βρίσκει τις δύο ομάδες
ισόπαλες 1-1.
Η Ομόνοια κατάφερε να προηγηθεί
στο 31’ με γκολ του Λούφτνερ,
ωστόσο λίγο πριν την ολοκλήρωση
του πρώτου μέρους οι Σέρβοι
ισοφάρισαν.
Τε λ ι κά η π ρ ό κ ρ ι σ η κ ρ ί θ η κ ε
από το σημείο του πέναλτι, με τον
τερματοφύλακα της Ομόνοιας

Φαμπιάνο, να αναδεικνύεται μεγάλος
πρωταγωνιστής.
Στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ
η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει σε
διπλές αναμετρήσεις τον Ολυμπιακό
Πειραιώς την ερχόμενη Τετάρτη
23 Σεπτεμβρίου στο «Γεώργιος
Καραϊσκάκης» και την Τρίτη 29
Σεπτεμβρίου στο ΓΣΠ της Λευκωσίας.
Να σημειωθεί πως ακόμη και αν
η κυπριακή ομάδα δεν καταφέρει να
εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ έχει
σίγουρη την συμμετοχή της στους
αντίστοιχους του Γιουρόπα Λιγκ.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Νίκη για την Ομόνοια 2-1 επί της ΑΕΚ

Η Ομόνοια έκανε πρόβα τζενεράλε
πριν από την αναμέτρηση στο «Γ.
Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό
για τα πλέι οφ του Champions League
(23/9, 22:00)
Η αντίπαλος των «ερυθρόλευκων»
νίκησε με 2-1 στο «ΓΣΠ» την ΑΕΚ
Λάρνακας στο πλαίσιο της 4ης
αγωνιστικής του κυπριακού πρωταθλήματος με τον Χένινγκ Μπεργκ
να χρησιμοποιεί αναπληρωματικούς
παίκτες προκειμένου να ξεκουράσει
τους βασικούς ενόψει του αγώνα της
Τετάρτης (23/9).
Το σκορ για την Ομόνοια άνοιξε
ο Τζιόνης στο δεύτερο λεπτό των
καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ενώ η ΑΕΚ Λάρνακας έφτασε
στην ισοφάριση με τον Τρουγιόλς
στο 68′. Στο 90′ ο Κίκο με απευθείας
εκτέλεση φάουλ έδωσε τη νίκη και τους
τρεις βαθμούς στην ομάδα του Χένινγκ
Μπεργκ.
Στ η Λ ά ρ ν α κα , ο Α π όλ λω ν α ς
ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι
κόντρα στην Ανόρθωση στο για την
4η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.
Οι «γαλάζιοι» επικράτησαν με 3-1

μετά από μια πολύ καλή κεμφάνιση
και ανέβηκαν στην κορυφή της
βαθμολογίας με 10 βαθμούς.
Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΛ η
οποία επικράτησε 3-1 της Καμριώτισσα
στο Τσίρειο, πάτησε κορυφή και
περιμένει να δει που θα την βγάλει
η 4η αγωνιστική. Ο Ντανίλο στο 15′
διήνυσε αρκετή απόσταση, έφτασε
στην περιοχή έπιασε το συρτό σουτ
και έστειλε την μπάλα στην αριστερή
γωνιά του Καϊρίνου γράφοντας το 1-0.
Έγινε μεγάλο παιχνίδι στο «Στέλιος
Κυριακίδης», τα είχε όλα εκτός από
νικητή. Η Πάφος προηγήθηκε δύο
φορές του Εθνικού, η ομάδα της Άχνας
ισοφάρισε ισάριθμες και το τελικό 2-2
σφράγισε τις προσπάθειες τους. Οι
γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 36΄ με
σουτ του Σάιθ μέσα από την περιοχή,
ενώ νωρίτερα ο Εθνικός είχε δοκάρι.
Στ ο μ ε τ α ξ ύ , σ ε τ ε σ τ π ο υ
υποβλήθηκε το ποδοσφαιρικό τμήμα
της Νέας Σαλαμίνας, έδειξαν ότι είναι
θετικοί στον κορονοϊό ακόμα δέκα
ποδοσφαιριστές. Συνεπώς οι επόμενοι
δυο αγώνες της ομάδας με τη Δόξα και
τον Ερμή αναβλήθηκαν.
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Εναρξη Πρωταθλήματος

Με εύστοχο χτύπημα πέναλτι
του Μπρούνο Γκάμα ο Αρης
επικράτησε στο Πανθεσσαλικό
του Βόλου με 1-0 και πέτυχε
τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στο φετινό
πρωτάθλημα.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν ένα
ματς λιγότερο, το μεταξύ τους το
οποίο θα πραγματοποιηθεί τον
Δεκέμβριο. Ματς λιγότερο έχει
και ο Παναθηναϊκός. Ο Απόλλων
Σμύρνης και ΠΑΣ Γιάννινα,
έχουν δύο παιχνίδια λιγότερα,
αφού είχαν πάρει ειδική άδεια
για να μην παίξουν στις πρώτες
αγωνιστικές.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ
Ένα γκολ, από αυτά που βάζει
μόνο ο Λιονέλ Μέσι, πέτυχε ο
18χρονος Νικήτας Νικόλης του
Ολυμπιακού, στη νίκη της Κ19
των Πειραιωτών απέναντι στον
Αστέρα Τρίπολης με 2-1.
Ο νεαρός άσος του
Ολυμπιακού στο 88ο λεπτό της
αναμέτρησης και με το σκορ στο
1-1, έκλεψε την μπάλα στη μεσαία
γραμμή, πέρασε όποιον βρήκε
μπροστά του, έκανε μάλιστα
και ντρίμπλα με πιρουέτα και με
ένα άπιαστο σουτ μέσα από την
περιοχή έκανε το 2-1!
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ- ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Τι κι αν έπαιξε ο Καρλίτος
στην κορυφή της επίθεσης; Τι κι
αν μπήκε ο Αϊτόρ, που ήρθε για
να κάνει τη διαφορά; Τι κι αν ο
Πογιάτος φρέσκαρε το κέντρο

Επίδειξη δύναμης από τον Ολυμπιακό - 2ος ο ΠΑΟΚ
με τον Μπουζούκη και είχε
νέο πρόσωπο στην άμυνα τον
Σένκεφελντ;
Ο Παναθηναϊκός ήταν και
πάλι προβληματικός. Και αν δεν
υπήρχε το πέναλτι που κέρδισε
ο Κουρμπέλης και σκόραρε ο
Μακέντα για το τελικό 1-0, δε
θα είχε σκοράρει ούτε απέναντι
στον Λεβαδειακό. Διότι σε 93
λεπτά αγώνα, δεν έκανε ούτε μία
κλασική ευκαιρία.
ΟΦΗ - ΛΑΜΙΑ
Την πρώτη του νίκη στο φετινό
πρωτάθλημα πέτυχε ο ΟΦΗ. Οι
Κρητικοί μετά την ισοπαλία στην
πρεμιέρα με τον Παναιτωλικό
(1-1) και τον αποκλεισμό από
τον Απόλλωνα Λεμεσού (1-0),
θύμισαν κάτι από την περσινή

3-0
1-1
0-2
1-2
0-1

Επιτυχία Ελληνίδων

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο
στο Weτας έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση. Πολύ
καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Μαρία ΜπόζηΡαφαηλίνα Κλωναρίδου στο εθνικό πρωτάθλημα 470
της Ιταλίας, που ήταν open και μετείχαν συνολικά 30
σκάφη.
Στην κατηγορία γυναικών, όπου αγωνίστηκαν επτά
σκάφη, το ελληνικό πλήρωμα έδειξε ότι βρίσκεται σε
εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και κατέκτησε την
πρώτη θέση με 42 βαθμούς. Έγιναν 8 ιστιοδρομίες και
οι θέσεις τους ήταν 8, 10, 4, 7, 8, 4, 9 και 2.

Με 20 χιλιάδες κόσμο θα
κάνουν Γκραν Πρι οι Γερμανοί

Ελληνική επιτυχία σε αγωνες ιστιοπλοίας στην Ιταλία

Με κόσμο θα διεξαχθεί στις 11 Οκτωβρίου στην
πίστα του Νίρμπουργκρινγκ το Grand Prix του Αϊφελ,
το οποίο είναι ο 11ος αγώνας της χρονιάς στη Formula
1.
Και αυτό γιατί τα κρούσματα του κορωνοϊού στο
κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, όπου βρίσκεται το
φημισμένο σιρκουί, είναι υπό έλεγχο, με αποτέλεσμα
οι τοπικές αρχές να ανακοινώσουν σήμερα ότι το
γκραν πρι μπορεί να διεξαχθεί με έναν αριθμό θεατών
που μπορεί να φτάσει τις 20.000.
«Η άδεια για 20.000 φιλάθλους είναι σύμφωνη
με την απόφαση του κρατιδίου, που επιτρέπει μέχρι
το 20% της χωρητικότητας του σταδίου για μεγάλα
αθλητικά γεγονότα, εάν τα νούμερα των μολύνσεων

είναι μικρά και οι δημόσιες υποδομές επιτρέπουν την
τήρηση των κανόνων του social distancing» αναφέρει
σε ανακοίνωσή του το συμβούλιο της περιοχής
Αρβάιλερ που βρίσκεται στα βόρεια του κρατιδίου
Ρηνανίας-Παλατινάτου.
Λίγη ώρα μετά την απόφαση, τα εισιτήρια
για το grand prix της 11ης Οκτωβρίου τέθηκαν σε
κυκλοφορία. Η πίστα του Νίρμπουργκρινγκ μπορεί
κανονικά να φιλοξενήσει περισσότερους από
100.000 θεατές. Το εν λόγω σιρκουί «εμφανίστηκε»
για τελευταία φορά στο καλαντάρι της Formula
1 το 2013. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της πίστας του
Νίρμπουργκρινγκ κατέθεσε αίτηση για χρεοκοπία το
2012, ενώ το σιρκουί «άλλαξε χέρια» το 2014.

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

Metricon Designed
MURCHISON
15
Rockford Homes Riverland

Bedrooms + 2in
Bathrooms
ü 3 Homes
Building Quality
the

Floor Coverings
Available fromRiverland forüover
40 years

$197,000.00

Pat Catalano 0473 439 000

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

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341

Ολυμπιακός- Αστέρας
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-ΑΕΚ
Λαμία-ΟΦΗ 		
Βόλος-Άρης 		

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ

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

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο

Save up to $40k!!

pat@rockfordhomes.com.au

εξαιρετική ομάδα και έφυγαν με
σπουδαίο διπλό από τη Λαμία.
Οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ
στο 35’ με αυτογκόλ του Βύντρα
και στο 72’ διπλασίασαν τα
τέρματά τους με τον Σαρδινέρο.
Οι γηπεδούχοι μετά το 2-0
πίεσαν, αλλά το μόνο που
κατάφεραν ήταν να μειώσουν
σε 2-1 στις καθυστερήσεις
της αναμέτρησης με εύστοχο
χτύπημα πέναλτι του Ρόμανιτς.

Office 08 8595 1092

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341
BLD 182130

ü Air Conditioning
ü Footpaths
ü Dishwasher

RZ9062-V2

Σπορ

Παροικιακό Βήμα

