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ΘΑΝΑΤΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Ερευνες και
δικαστικές αγωγές

Ο ιατροδικαστής της Βικτώριας John
Cain έχει ξεκινήσει μια έρευνα σχετικά
με τους θανάτους των πέντε κατοίκων
στο γηροκομείο του Αγίου Βασιλείου στη
Μελβούρνη, που ανήκει στην ελληνική
αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.
Μέχρι στιγμής, 160 περιπτώσεις
COVID-19 έχουν συνδεθεί με το γηροκομείο στο Fawkner, στα βόρεια της
Μελβούρνης.
Η αστυνομία της Βικτόρια έχει εντολή
να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία για
την έρευνα.
Η έρευνα είναι στα αρχικά της στάδια,
αλλά αν αναφερθούν περαιτέρω θάνατοι
στον ιατροδικαστή, θα μπορούσε να
επεκταθεί για να εξετάσει τους θανάτους
σε άλλες εγκαταστάσεις και όχι μόνο του
Αγίου Βασιλείου.
Το γηροκομείο του Αγίου Βασιλείου
στη Μελβούρνη είναι μία από τις
περίπου 100 εγκαταστάσεις φροντίδας
ηλικιωμένων στη Βικτώρια που πλήττονται από εστίες κορονοιού, οι οποίες
μεταξύ τους έχουν συνδεθεί με περισσότερους από 100 θανάτους στη Βικτώρια.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα
του “Νέου Κόσμου” της Μελβούρνης,
περίπου 15 ελληνικές οικογένειες της
Μελβούρνης που έχασαν τους αγαπημένους τους, κάνουν μαζική αγωγή.
Το ελληνικό γηροκομείο «Βασιλειάδα»
ενδέχεται να οδηγηθεί ενώπιον της
αυστραλιανής δικαιοσύνης κατηγορούμενο για αμέλεια που είχε ως αποτέλεσμα
να μολυνθούν από κορονοϊό τρόφιμοι
του και τουλάχιστον 34 απ’ αυτούς να
πεθάνουν.
Η πρώτη αγωγή σε βάρος της «Βασιλειάδας» έγινε από την Έφη Φωτιάδη,
μέσω του δικηγορικού γραφείου Carbone
Lawyers, και την υπόθεση χειρίζεται ο
ομογενής δικηγόρος Γιάννης Καραντζής
(John Karantzis), ο οποίος και διέθεσε
στον «Νέο Κόσμο» το κατηγορητήριο.

ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Νέοι περιορισμοί

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της
Κυβέρνησης της Ν.Α. για την COVID19, από τις 14 Αυγούστου 2020, οι
συγκεντρώσεις σε ιδιωτικές κατοικίες
δεν μπορούν να έχουν περισσότερους
από 10 επισκέπτες, με μέγιστο αριθμό
20 ατόμων ανά συγκέντρωση. Για
παράδειγμα, ένα σπίτι 5 κατοίκων μπορεί
να έχει 10 επισκέπτες, αλλά ένα σπίτι
12 κατοίκων μπορεί να έχει μόνο 8
επισκέπτες. Οι συγκεντρώσεις σε έναν
ιδιωτικό χώρο, εκτός από μια ιδιωτική
κατοικία (εσωτερική ή εξωτερική),
όπως π.χ. μια κηδεία ή ένας γάμος,
περιορίζονται πλέον σε 100 άτομα.
Από τις 21 Αυγούστου 2020, θα
πρέπει να υπάρχουν οι λεγόμενοι
COVID Marshals, δηλαδή φύλακες σε
διάφορους κλάδους της βιομηχανίας
και καταστημάτων για να διασφαλιστεί
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της
χωρητικότητας, της φυσικής απόστασης
και του ελέγχου των λοιμώξεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.Α.

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Ν.Α. ανακοινώνει ότι τα κεντρικά της
γραφεία έφυγαν από το Ολύμπικ Χωλ και
μεταφέρθηκαν στο κτίριο ανατολικά του
ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 266
Franklin Street, Adelaide.
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Συνωστισμός στόλων

Στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο,
στον 28ο μεσημβρινό, εκεί όπου
η Τουρκία με παράνομη NAVTEX
δέσμευσε θαλάσσια περιοχή, πλέουν
αυτή τη στιγμή πολεμικά πλοία από
οκτώ συνολικά χώρες.
Με τρομακτική δύναμη πυρός,
εξοπλισμένα με πυραύλους επιφανείας – επιφανείας και με πυραύλους
επιφανείας – αέρος, ενισχυμένα
με ειδικά συστήματα ηλεκτρονικού
πολέμου, που μπορούν να «τυφλώσουν» πλοία και ελικόπτερα, με
τορπίλες και με ετοιμοπόλεμους
πεζοναύτες στα πληρώματά τους.
Για πολλές ημέρες, όλα αυτά
τα πολεμικά σκάφη βρίσκονται σε
μια μικρή θαλάσσια περιοχή, το
ένα απέναντι στο άλλο, παρακολουθώντας κινήσεις και με τα
στρατιωτικά τάνκερς να πηγαινοέρχονται εφοδιάζοντας με πετρέλαιο
τις μηχανές τους.
Κάθε μέρα που περνά, αντί να
μειώνεται η ένταση, αυξάνεται ο
αριθμός των πολεμικών σκαφών,
με την προσθήκη και νέων από
τρίτες χώρες που θέλουν να
παρακολουθούν την κατάσταση.
Θυμίζει εποχή Ψυχρού Πολέμου,
αφού ίσως για πρώτη φορά από την
κρίση του Oruc Reis κατέπλευσε,
σύμφωνα με πληροφορίες, στην
περιοχή και κατασκοπευτικό (ηλεκτρονικού πολέμου) ρωσικό σκάφος.
Θα πρέπει ωστόσο να υπολογιστούν και ρωσικά πολεμικά πλοία
που πιθανόν να βρίσκονται στη
Συρία καθώς και τα ρωσικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια.
Η Τουρκία έβγαλε όλο τον στόλο
της στην περιοχή, δήθεν για να
προστατεύσει το ερευνητικό Oruc
Reis, το οποίο και χθες βρέθηκε 50
ναυτικά μίλια εντός της κυπριακής
ΑΟΖ. Συνολικά 40 πολεμικά πλοία
έχει στην περιοχή αυτή η Τουρκία
και περίπου άλλα τόσα έχει και η
Ελλάδα παρακολουθώντας τις
κινήσεις του τουρκικού στόλου.

Μετέχουν όλοι οι τύποι
πολεμικών πλοίων που διαθέτει
η Ελλάδα. Από φρεγάτες και αντιτορπιλικά μέχρι πλοία υποστήριξης,
πυραυλάκατοι και υποβρύχια.
Ωστόσο η περιοχή είναι μικρή και
οι κίνδυνοι για κάποιο ατύχημα
μεγάλη. Αλλωστε ο ίδιος ο Έλληνας
Πρωθυπουργός προειδοποίησε για
κίνδυνο ατυχήματος στο τελευταίο
διάγγελμά του. Σημειώνουμε το
«θερμό επεισόδιο» που έγινε
ανάμεσα στις φρεγάτες «Λήμνος»
και «Κεμάλ Ρέις», που δεν πήρε
διαστάσεις λόγω της ψυχραιμίας, του επαγγελματισμού και
της ναυτοσύνης που έδειξε ο
κυβερνήτης της «Λήμνου» αντιπλοίαρχος Σαλιάρης.
Αλλά δεν είναι τα μοναδικά πλοία
στην ευρύτερη περιοχή.
Είναι και τα γερμανικά πολεμικά
πλοία, όπως η φρεγάτα, τύπου

ΜΕΚΟ, «Hamburg», η οποία μετέχει
στην επιχείρηση «Ειρήνη» για το
εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, καθώς
και το πλοίο γενικής υποστήριξης
«Berlin», το οποίο αυτή τη στιγμή
βρίσκεται στην καρδιά του Αιγαίου
μετέχοντας στη νατοϊκή δύναμη στο
Αιγαίο ελέγχοντας τις προσφυγικές
ροές.
Πιο νότια βρίσκονται πλοία
του αιγυπτιακού στόλου, προστατεύοντας την αιγυπτιακή ΑΟΖ και
τα κοιτάσματα αερίου που έχουν
ανακαλυφθεί εκεί.
Ανοικτά της Κύπρου βρίσκονται
δ ύ ο γ α λ λ ι κ ά π ολ ε μ ι κ ά , π ο υ
προσφάτως ήταν ανοικτά της
Κρήτης και μετείχαν σε ασκήσεις με
τις ελληνικές φρεγάτες: Η φρεγάτα
«Λαφαγέτ» (με τους πυραύλους
Scalp – μεγάλης εμβέλειας) και
το ελικοπτεροφόρο «Tonnere»
(με υπερσύγχρονα ελικόπτερα,

αλλά και με πεζοναύτες) που μόλις
παρέδωσε ανθρωπιστική βοήθεια
στον πολύπαθο Λίβανο και περιπολεί
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μόνιμη ναυτική παρουσία έχει
στην περιοχή και το Ισραήλ, που
τελευταίως έχει πραγματοποιήσει
κοινές ναυτικές ασκήσεις με το
Πολεμικό Ναυτικό και συγκεκριμένα
στο πεδίο βολών «Καράβια» στο
Μυρτώο Πέλαγος. Το ισραηλινό
ναυτικό παρακολουθεί σχολαστικά τα
όσα συμβαίνουν στην ΑΟΖ Κύπρου
Εδώ και μερικά 24ωρα οι ΗΠΑ
στέλνουν θηριώδη πολεμικά πλοία
στη Σούδα. Ηδη βρίσκεται στην
Κρήτη το ελικοπτεροφόρο USS
Hersel «Woody» Williams και
θα παραμένει για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Μόλις χθες έκανε την
εμφάνισή του στη Σούδα και ένα
άλλο αμερικανικό πολεμικό, το
καταμαράν USNS Carson City.

Προκαλεί η Άγκυρα, ανακοινώνοντας την επέκταση έως τις 27 Αυγούστου της παράνομης Navtex, βάσει
της οποίας το Oruc Reis παραβιάζει την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα το τελευταίο διάστημα

Διάβημα του Στηβ Γεωργανά στον Μόρρισον για τουρκικές παραβιάσεις
Ο ομογενής ομοσπονδιακός
β ο υ λ ε υ τ ή ς Α δ ε λ α ΐ δ α ς Στ η β
Γεωργανάς με επιστολή του προς
τον πρωθυπουργό Σκοτ Μόρρισον,
τον πληροφορεί για τις πρόσφατες
προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας
στη Μεσόγειο, σε μια απόπειρα να
δημιουργήσει δική της παράνομη
αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ)
εντός των χωρικών υδάτων άλλων
κρατών.
"Ως μέλος της διεθνούς
κοινότητας, η Αυστραλία δεν μπορεί
να συνεχίσει να παρακολουθεί
σιωπηλά αυτό το ζήτημα. Πρέπει,
να παίξουμε το δικό μας ρόλο να
εξασφαλίσουμε ότι η εύθραυστη
ειρήνη και σταθερότητα στην
περιοχή θα διατηρηθεί".
Ο κ. Γεωργανάς, κάλεσε την
Αυστραλία ως μέλος της διεθνούς
κοινότητας να αμυνθεί των
χωρικών υδάτων σύμφωνα με τη
Σύμβαση του ΟΗΕ για το Νόμο της
Θάλασσας. "Εάν σημειωθεί κάποιο

προηγούμενο ως αποτέλεσμα
μιας περιφερειακής διένεξης στην
ανατολική Μεσόγειο, αυτό θα έχει
αρνητικές συνέπειες και για άλλες
χώρες περιλαμβανομένης της
Αυστραλίας", προειδοποιεί ο κ.
Γεωργανας.
Ο κ. Γεωργανάς λέει ότι σκοπευει
να υποβάλει ψήφισμα στην
ομοσπονδιακή Βουλή που θα ζητάει
από την Κυβέρνηση:
α) Να ταχθεί μαζί με την ΕΕ
να απαιτήσει από την Τουρκική
Κυβέρνηση να τερματίσει αυτού του
είδους τις προκλητικές ενέργειες
στην Ανατολική Μεσόγειο.
β ) Ν α α πα ι τ ή σ ε ι όπω ς ο
προσδιορισμός της ΑΟΖ και της
υφαλοκρηπίδας πρέπει να αναζητηθούν μέσω διαπραγματεύσεων
με καλή τη πίστη.
Στο μεταξύ, να σημειώσουμε
ότι μια πολύ θετική κίνηση έγινε
και από την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα της Μελβούρνης η οποία

με επιστολή που έστειλε στον
Αυστραλό Πρωθυπουργό Σκοτ
Μόρρισον του εφιστά την προσοχή
στις ενέργειες της Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο,
και τις παράνομες και προκλητικές
παραβιάσεις των υφιστάμενων
Ελληνικών και Κυπριακών αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ).
Η επιστολή, η οποία φέρει
την υπογραφή του Προέδρου της
Κοινότητας Βασίλη Παπαστεργιάδη,
τονίζει ότι οι τουρκικές παραβιάσεις
έχουν οδηγήσει σε κλιμάκωση των
διεθνών στρατιωτικών εντάσεων.
"Πιστεύουμε ότι είναι προς
το συμφέρον της Αυστραλίας να
συμμετάσχει ενεργά στη διεθνή
κοινότητα με την υπεράσπιση των
εδαφικών δικαιωμάτων της Ελλάδας
και της Κύπρου, που βασίζονται στη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με το νόμο της θάλασσας.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία

Ομοσπονδιακός Βουλευτής
Αδελαίδας Στηβ Γεωργανάς
γιατί ένα αρνητικό αποτέλεσμα
της εδαφικής διαμάχης στην
Ανατολική Μεσόγειο, μπορεί να
έχει συνέπειες και έναντι άλλων
εθνών, συμπεριλαμβανομένης της
Αυστραλίας", τονίζει η επιστολή.
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75 χρόνια από τη Χιροσίμα

«Αν η ανθρωπότητα ξεχάσει
την ιστορία της ή σταματήσει να
την εξετάζει με κριτική προσέγγιση, θα επαναληφθούν τα τρομερά λάθη του παρελθόντος. Είναι
ακριβώς γι’ αυτό το λόγο που
πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε
για τη Χιροσίμα. Οι προσπάθειες
για κατάργηση των πυρηνικών
όπλων πρέπει να συνεχιστούν απ’
όλους τους νουνεχείς ηγέτες όλου
του κόσμου».
Με αυτά τα λόγια ο δήμαρχος
της Χιροσίμα, Καζούμι Ματσούι,
μας υπενθυμίζει τη φρίκη και τον
όλεθρο του πολέμου. 75 χρόνια
πριν, στις 6 Αυγούστου 1945,
β ο μ β α ρ δ ι σ τ ι κό α ε ρ ο σ κά φ ο ς
ρίχνει την πρώτη ατομική
βόμβα ουρανίου στη Χιροσίμα.
Υπολογίζεται ότι φονεύθηκαν επί
τόπου πάνω από 70 χιλιάδες
άνθρωποι στην πλειονότητα
τους άμαχοι. Πολύ περισσότεροι
πέθαναν αργότερα ή έπαθαν
σημαντικές βλάβες στην υγεία
τους εξαιτίας της ραδιενέργειας.
Τρεις μέρες αργότερα, στις 9
Αυγούστου, δεύτερη πυρηνική
βόμβα, πλουτωνίου αυτή τη φορά,
ρίχνεται στο Ναγκασάκι. Η έκρηξη
ήταν ακόμα σφοδρότερη από την
πρώτη. Οι δύο αυτές ενέργειες
κατατάσσονται ως εγκλήματα κατά
της ανθρωπότητας και εγκλήματα
πολέμου καθώς στρέφονταν
εναντίον αμάχων και δεδομένου
ότι ο πόλεμος είχε ήδη κριθεί.
Ως Παγκύπριο Συμβούλιο
Ε ι ρ ή ν η ς ( Π Σ Ε ) τ ι μ ο ύ μ ε τα
αμέτρητα θύματα της Χιροσίμα
και του Ναγκασάκι. Καταδικάζουμε
ξανά το ατιμώρητο αυτό έγκλημα
και καλούμε τους λαούς της γης
να αγωνιστούν για μια δίκαιη
και διαρκή ειρήνη μακριά από
πολέμους και καταστροφές. Αν
μια πυρηνική βόμβα μπορεί να
επιφέρει τόση καταστροφή, η
ύπαρξη πάνω από 15 χιλιάδων
πυρηνικών κεφαλών στα
οπλοστάσια διαφόρων χωρών
αυξάνει επικίνδυνα τις πιθανότητες η ανθρωπότητα να βιώσει
ακόμη χειρότερες καταστροφές.
Δυστυχώς, 75 χρόνια μετά
τη ρίψη των ατομικών βομβών
σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι
και την πυρηνική καταστροφή,
όλο και περισσότερα πολεμικά
μέτωπα δημιουργούνται και οι
εντάσεις δυναμώνουν, λόγω της
ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας.

Οι ευθύνες των ΗΠΑ έναντι της
ανθρωπότητας είναι εγκληματικές,
καθώς με τις πολιτικές τους
στοχεύουν στη συνεχή ένταση
με την Κίνα, δημιουργώντας
συνθήκες ενός νέου ψυχρού
πολέμου, οι οποίες οδηγούν σε
έξαρση της στρατιωτικοποίησης
και σε μια κούρσα εξοπλισμών
μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας. Επιπλέον,
η συνεχής αντιπαράθεση με
επίκεντρο τις πυρηνικές απειλές
μεταξύ ΗΠΑ – Λ.Δ. Κορέας αποτελεί διαρκή κίνδυνο για ένα νέο
ολοκαύτωμα. Στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου η κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου
στο Άκουγιου της Τουρκίας και η
κατοχή πυρηνικών από το Ισραήλ
θέτουν σε κίνδυνο τους λαούς της
περιοχής.
Η απαγόρευση όλων των
πυρηνικών και άλλων όπλων
μαζικής καταστροφής, την κατάργηση όλων των ξένων στρατιωτικών βάσεων, την απόρριψη
της εγκατάστασης του πυραυλικού
συστήματος των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ,
αποτελεί απαίτηση του παγκόσμιου αντιιμπεριαλιστικού
- φιλειρηνικού κινήματος και
των λαών που αγωνίζονται για
την επικράτηση της ειρήνης. Η
Διεθνής Σύμβαση του 2017 για
την κατάργηση των πυρηνικών
όπ λω ν α ποτ ε λ ε ί σ η μ α ν τ ι κό
ορόσημο και εργαλείο στα χέρια
των λαών και του παγκόσμιου
κινήματος ειρήνης στον αγώνα για
πλήρη εξάλειψη των πυρηνικών.
Δυστυχώς η Κύπρος αποτελεί μία
από τις χώρες οι οποίες δεν έχουν
επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση
του 2017. Ως ΠΣΕ απαιτούμε
από την κυβέρνηση Αναστασιάδη
να προχωρήσει τις διαδικασίες,
ώστε η Κύπρος να επικυρώσει το
συντομότερο τη Διεθνή Σύμβαση
για κατάργηση των πυρηνικών
όπλων.
Μαζί με τα φιλειρηνικά κινήματα, μέλη του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ειρήνης, ως ΠΣΕ
θα συνεχίσουμε τον αγώνα για
έναν κόσμο απαλλαγμένο από
πυρηνικά όπλα, για την επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης και
της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ποτέ πια πυρηνικό ολοκαύτωμα! Απαγόρευση όλων των
πυρηνικών όπλων!
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ÅËËÇÍÉÊÏ ÑÁÄÉÏÖÙÍÉÊÏ
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ Í.Á.
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Óôáèìïý 5ÅÂÉ FM - Óôç óõ÷íüôçôá 103.1 Ìåãáêýêëùí
ÔÑÉÔÇ: 3.00 -4.00ìì - Γεύση από Ελλάδα με τον Θοδωρή Παναγόπουλο
ÔÅÔÁÑÔÇ: 4.00 - 5.00ìì - “Áêïýù êáé Ìáèáßíù” - Πέγκυ Βουλγαράκη
ÐÅÌÐÔÇ: 4.00ìì -5.00ìì - "Παλμοί της Πέμπτης" - Πέγκυ Βουλγαράκη
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ: 8.00ðì - 9.00ðì Ðñüãñáììá ôçò ÅëëçíéêÞò 		
Ïñèüäïîçò Êïéíüôçôáò Í.Á. εκφ. η Καιτη Σαρηπασόγλου
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Ππύρο.
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Ππύρο.

ÊÕÑÉÁÊÇ: 5.00ìì - 6.00ìì. "Κυριακάτικη Συνάντηση" - με την 		
Ελένη Μερμίγκη.
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Νεοφανείς απόψεις για κορονoϊό

Η υπόθεση του κοροναϊού έχει
προκαλέσει μεγάλο σχίσμα όχι μόνον
μεταξύ των γιατρών, των πολιτικών, και
των ακαδημαϊκών, αλλά και των ίδιων των
μελών μέσα στην ίδια την οικογένεια. O Dr
Rashid Buttar λέει πως το πρώτο πράγμα
που γνωρίζουμε, είναι ότι υπάρχει ένας ιός
ο οποίος ονομάζεται covid-19. Οι κοροναϊοί
ανακαλύφθηκαν στην δεκαετία του 1960.
Από τότε έχουν γίνει χιλιάδες μελέτες. Ο
covid-19 είναι ένα επιφανειακό αντιγόνο
SHC014. Πως στην πραγματικότητα
δημιουργήθηκε ο covid-19; Πήραν τον
κανονικό κοροναϊό και το στέλεχος του
δυνατού τύπου SHC014. Το δυνατό
στέλεχος SHC014 όπως το ονόμασαν,
είναι ένα επιφανειακό αντιγόνο το οποίο
υπάρχει στον συγκεκριμένο κοροναϊό τον
covid-19. Πήραν μετά τον κοροναϊό SARS,
που είναι ένας ιός ο οποίος μπορεί να
τροποποιηθεί, πήραν δηλ το βασικό του
τμήμα, το συνδύασαν με έναν ορθολογικό
από το MERS, έλαβαν και έναν ορθολογικό
από τον HIV, τα έβαλαν όλα μαζί και έκαναν
τον covid-19, έναν πολύ λοιμογόνο και
πολύ ανθεκτικό κοροναϊό. Ο γνωστός
insider=αυτός που είναι γνώστης των
πραγμάτων, Simon Parkes αποκαλύπτει
πως ο κοροναϊός κατασκευάσθηκε σε
βιολογικό εργαστήριο της cabal=(η σκοτεινή
ελίτ), των ΗΠΑ. Στόχος της σατανικής
cabal είναι κυρίως η Κίνα, γιατί είναι το
πιο πολυπληθέστερο μέρος της γης, και
δεύτερον για να την ενοχοποιήσουν. Αν
ρίξουμε μια ματιά στον χάρτη, θα δούμε ότι
ο ιός ξεφυτρώνει ανεξήγητα σε όλα τα μέρη
του κόσμου, που φαίνεται να μην έχουν
σχέση με την Κίνα. Η σημερινή επιδημία
είναι αποτέλεσμα μυστικού βιολογικού
πολέμου που μαίνεται μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
Η Κινέζικη μακροπρόθεσμη στρατηγική
κατά των ΗΠΑ, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στα βιολογικά όπλα=πανδημίες. Κινέζοι
πράκτορες έκλεψαν τον κοροναϊό από
Καναδικό εργαστήριο, και το αναβάθμισαν
σε δικό τους βιολογικό εργαστήριο στο
Wuhan. Στην συνέχεια, ένας πράκτορας
των ΗΠΑ, που προηγουμένως είχε

διεισδύσει στο Κινέζικο εργαστήριο, έκλεψε
ένα δείγμα ιού, και το διέσπειρε στις αγορές
θαλασσινών και κρεάτων στο Wuhan.
Έκτοτε ο ιός άρχισε να εξαπλώνεται με
γεωμετρική πρόοδο.
Γράφει ο στρατηγός Γ. Καρδαμίτσης. Οι
φωτεινές δυνάμεις ανέπτυξαν τον πρώτοNanopawder star dust=πολύ ψιλή αστρική
σκόνη, την οποία διοχέτυεσαν στην γη για
να εξουδετερώσουν τον ιό. Ο ιός αντέδρασε
και μεταλλάχθηκε σε μία θανατηφόρα
εκδοχή, με μεγαλύτερη δυσκολία μετάδοσής
του. Μόλις όμως είδαν την αντίδραση
του ιού, ανέπτυξαν μια πιο προηγμένη
έκδοση του Nanopowder stardust, την
οποία διέσπειραν στην γη, στις 27-12020, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται
δραματικά η εξάπλωση του κοροναϊού. Ο
Πούτιν μαζί με τον Τραμπ προσπαθούν
να ελευθερώσουν την γη από την ΝΤΠ,
η οποία αντιμετωπίζει τους δύο ηγέτες με
την ψεύτικη πανδημία. Προσπαθεί ο Πούτιν
με τον Τραμπ να πλήξουν την τράπεζα
διεθνών κανονισμών=BIS, την παγκόσμια
τράπεζα, το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή κεντρική
τράπεζα=ΕΚΤ, την Ε.Ε, και το ίδιο το ΝΑΤΟ,
και να ελευθερώσουν όλα τα κράτη, τα
οποία είναι υπόδουλα στην cabal=την
σατανική Χαζαρική μαφία.
Η μάχη για την απελευθέρωση του
πλανήτη από την χαζαρική μαφία, έφθασε
σε μία επικίνδυνη φάση, αφού η μαφία
χρησιμοποιεί βιολογικά όπλα όπως
ο κοροναϊός, για να ξεκινήσουν έναν
πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, διότι με τον
κοροναϊό θέλουν να φέρουν οικονομική
ύφεση, και η οικονομική ύφεση φέρνει
κυρίως μεγάλους πολέμους. Αυτός είναι
ο στόχος των χαζάρων. Ωστόσο αυτό το
σχέδιο ελπίζουμε να αποτύχει, διότι τα
Κινεζικά και Αμερικανικά-Λευκά καπέλαστο στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα,
γνωρίζουν ακριβώς ποιος είναι πίσω
από τις επιθέσεις με κοροναϊό στην Κίνα
και τώρα στην Αφρική. Παρά τον φόβο
που καλλιεργούν τα ΜΜΕ της cabal στον
παγκόσμιο πληθυσμό, σε συνδιασμό με την
διασπορά του κοροναϊού, η cabal απέτυχε

στην δραματική μείωση του πληθησμού.
Σύμφωνα με πηγές της CIA και της Μ16
δεν αποκλείεται η cabal να προσπαθήσει
να δηλητηριάσει τα νερά. Η cabal ήλπιζε
με τον κοροναϊό να θανατώσει τα 2\3 του
παγκόσμιου πληθυσμού. Διασπείρουν
ψευδείς ειδήσεις=Fake news, που
προκαλούν φόβο, χρησιμοποιώντας σκηνές
από το κρουαζερόπλοιο που βρισκόταν σε
καραντίνα, και ψεύτικα βίντεο από την Κίνα.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου,
τρέμοντας την αντίδραση των Κινέζων οι
οποίοι γνωρίζουν την σχέση του με τον
κοροναϊό, έκανε μία προγραμματισμένη
ενδιάμεση στάση στην Μόσχα στα μέσα
Φεβρουαρίου του 2020, για να δει τον
Πούτιν, από τον οποίο ζήτησε προστασία.
Η μυστική μάχη εναντίον των χαζάρων
εξαπλώνεται σε όλον τον πλανήτη, από τους
Άγγλους, τους Ρώσσους, τους Κινέζους και
τους Αμερικανούς. Στα τέλη Φεβρουαρίου
ο Bill Gates, φοβούμενος την ζωή του,
έδω σε εμπιστευτικές πληροφορίες στους
Κινέζους για την φαρμακευτική μαφία. Οι
Ασιατικές μυστικές εταιρίες γνωρίζουν πως
η βιολογική επίθεση με τον κοροναϊό στην
Κίνα, έγινε από τους ίδιους ανθρώπους και
τους απογόνους τους, που δολοφόνησαν
τον πρόεδρο των ΗΠΑ John Kennedy, και
κατέρριψαν τους δίδυμους πύργους στην
Νέα Υόρκη. Οι Ασιάτες και το πεντάγωνο
των ΗΠΑ συνεργάζονται ώστε οι υπαίτιοι
να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Σήμερα
η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας
μοιάζει με το πλοίο τιτανικός, το οποίο ενώ
προσέκρουσε σε παγόβουνο, η ορχήστρα
εξακολουθούσε να παίζει, και όλα έμοιαζαν
σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
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

Πολλοί γινήκαμε!
Του πεινασμένου είμαι κι εγώ συνοδοιπόρος
πολλοί γινήκαμε δε μας χωράει η λεωφόρος,
μια λαοθάλασσα που όλο δέρνεται κι όλο θολώνει
κι απ’ τα ποτάμια που μέσα αδειάζουνε όλο φουσκώνει
Οπου μουράγια δε θα κρατήσουνε ούτε βουνά
θα πάρει σβάρνα κι αυτούς που φέρανε τόσα δεινά
θα πάρει φάμπρικες, παλάτια, μέγαρα όλα σερί
και δε θ’ αφήσει για να πιαστούνε χλωρό κλαρί...
Και δε θ’ αφήσει από τα πλούτη τους ούτε αχνάρι
το μαύρο κύμα όλους μαζί του θε να τους πάρει
απ’ τη βρωμιά τους η γη η άμοιρη να καθαρίσει
ίσως μια άλλη ζωή καλύτερη να ξαναρχίσει...

Η γελοιογραφία είναι από την Αθηναϊκή επικαιρότητα
Σύμφωνα με την ανάλυση που
δημοσιεύθηκε στη Διεθνή Επιθεώρηση
Κλινικής Πρακτικής όσοι άνθρωποι
φροντίζουν να είναι δραστήριοι
με 30 λεπτά περπάτημα την ημέρα
διατρέχουν μεταξύ άλλων μειωμένο
κίνδυνο να εκδηλώσουν κάθε είδος
καρδιαγγειακά νοσήματα.
Το περπάτημα μπορεί να είναι
επίσης θαυματουργό για την υγεία
σε συνδυασμό με καλό ύπνο και
υγιεινή διατροφή. Τα 30 λεπτά
περπάτημα μπορεί να βελτιώσει την
εμφάνιση κάποιου, αλλά και την υγεία
διαπιστώνοντας πως το περπάτημα
είναι μια πρακτική που μπορεί να
ωφελήσει σημαντικά το σώμα και
το μυαλό. Είναι δωρεάν, εύκολο και
απαιτεί λίγη προσπάθεια.
* Θετικές αλλαγές στον εγκέφαλο
Μ ί α έ ρ ε υ ν α α πο κα λύ π τ ε ι ο ι
αερόβιες ασκήσεις με χαμηλές επιπτώσεις όπως το περπάτημα αποτρέπουν την πρώιμη άνοια, μειώνουν
τον κίνδυνο του Αλτσχάιμερ και
βελτιώνουν την συνολική ψυχική υγεία,
αλλά και τη μείωση του άγχους.
* Βελτιώνει την όραση
Το περπάτημα μπορεί ακόμη να
βοηθήσει στην καταπολέμηση του
γλαυκώματος ανακουφίζοντας την
πίεση στα μάτια.
* Πρόληψη καρδιακών παθήσεων
Σύμφωνα με την American Heart
Association τo περπάτημα δεν είναι
λιγότερο αποτελεσματικό από το

Καιρός ν’ αρχίσουμε να ξαναφτιάχνουμε την Κιβωτό
να περισώσουμε ότ’ είδος δίκαιο κι ότι σωστό
και ας ελπίσουμε στο νέο κόσμο μας ξανά να φέρει
δικαιοσύνη, χαρά κι αγάπη, λευκό περιστέρι!..
Γιάννης Εσκιτζής, Μελβούρνη

Τα ωφέλη από
το περπάτημα

τρέξιμο όταν πρόκειται για την
πρόληψη που σχετίζεται με την καρδιά
και με τα εγκεφαλικά επεισόδια.
Αυτή η δραστηριότητα βοηθά στην
αποφυγή καρδιακών προβλημάτων
μειώνοντας την υψηλή αρτηριακή
πίεση, τα επεισόδια χοληστερόλης
και βελτιώνοντας την κυκλοφορία του
αίματος.
* Βελτίωση των πνευμόνων
Το περπάτημα είναι μία αερόβια
άσκηση που αυξάνει την ροή του
οξυγόνου στην κυκλοφορία του
αίματος και συμβάλει στη βελτίωση
των πνευμόνων.
* Ευεργετικές επιδράσεις στο
πάγκρεας
Μία έρευνα δείχνει πως μία
ομάδα από ανθρώπους που περπατούσαν έδειξαν βελτιωμένοι στην
ανοχή της γλυκόζης σχεδόν έξι φορές
περισσότερο - δηλαδή πόσο ευκολότερα απορροφάται το σάκχαρο
του αίματος από τα κύτταρα σε μία
δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών.
* Βελτιωμένη πέψη
Τα 30 λεπτά περπατήματος κάθε
μέρα θα μπορούσαν όχι μόνο να
μειώσουν τον κίνδυνο του καρκίνου
στο παχύ έντερο αλλά να βελτιώσουν
την πέψη και τη δυσκοιλιότητα βοη-

θώντας να ρυθμίσει το έντερο.
*Τονωμένοι μύες
Η τόνωση των μυών και η απώλεια
βάρους μπορούν να επιτευχθούν με
το περπάτημα. Τα 10-000 βήματα την
ημέρα μπορούν να θεωρηθούν ως
κανονική προπόνηση σε γυμναστήριο.
* Δυναμώνει τα οστά και τις
αρθρώσεις
Το περπάτημα μπορεί πραγματικά
να σώσει όσους αντιμετωπίζουν
πόνους στην πλάτη κατά τη διάρκεια
πιο απαιτητικών ασκήσεων.
* Πιο ήρεμο μυαλό
Σύμφωνα με την έρευνα, αν το
περπάτημα βελτιώνει και τα συμπτώματα κατάθλιψης σε ασθένειες
με σοβαρές διαταραχές φανταστείτε
πόσο εύκολο θα μπορούσε να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί το άγχος και
η στεναχώρεια. Οι έντονοι ρυθμοί της
σύγχρονης ζωής σίγουρα αποτελούν
ένα εμπόδιο καθώς περιορίζουν τους
περισσότερους να βρούνε ελεύθερο
χρόνο για να ασκηθούν.
Το περπάτημα όμως αποτελεί μιας
πρώτης τάξεως άσκηση για το σώμα,
όπως και όλες οι αερόβιες ασκήσεις
που μπορεί να γίνει εύκολα από
όλους, και θεωρείται απαραίτητη τόσο
για όσους κάνουν δουλειά γραφείου
και έχουν μία καθιστική ζωή, όσο και
για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας.
Δήμητρα Παπάζογλου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Πολιτική

"Παροικιακό Βήμα", Σεπτέμβριος 2020
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Τα
ΕΕ και ΗΠΑ σπρώχνουν για συνεκμετάλλευση εν Οίκω...
Δημοσίως
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Με κάθε τρόπο και κάθε
μέρα στρώνεται το έδαφος για
την έναρξη «διαλόγου» που θα
οδηγήσει σε επικίνδυνες διευθετήσεις εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Την ώρα που το Ορούτς
Ρέις και ο στολίσκος των
πολεμικών πλοίων που το
συνοδεύει, βρίσκεται για 12η
ημέρα στην περιοχή που έχει
δεσμευτεί παράνομα από την
Τουρκική NAVTEX, το ραντεβού
της ΕΕ για το Σεπτέμβρη,
ρίχνει νερό στο μύλο της
τουρκικής πλουτοκρατίας για να
προχωρήσει στην κατεύθυνση
της συνεκμετάλλευσης.
Ο Το ύ ρ κ ο ς π ρ ό ε δ ρ ο ς
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στα εγκαίνια εργοστασίου
παραγωγής ηλιακής ενέργειας
στη βιομηχανική ζώνη της
Άγκυρας, ξεκαθάρισε τη θέση
του λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Ο αγώνας που δίνει η Τουρκία
σε διάφορα μέτωπα όπως
η Ανατολική Μεσόγειος και η
Λιβύη, δεν είναι μόνο αγώνας
διεκδίκησης δικαιωμάτων,
αλλά αγώνας για το μέλλον
της. Όσο δίνουμε σημαντικούς
αγώνες για να προστατέψουμε
την πατρίδα μας, είναι το ίδιο
σημαντικό να αμυνθούμε και
να προστατέψουμε τη Γαλάζια
Πατρίδα. Όπως πριν 100
χρόνια σκίσαμε και πετάξαμε
τη Συνθήκη των Σεβρών, έτσι
και τώρα δεν θα σκύψουμε το
κεφάλι σε νέα Συνθήκη των
Σεβρών που προσπαθούν να
μας επιβάλλουν στην Ανατολική
Μεσόγειο.
"Δώσαμε ώθηση στις
έρευνες για υδρογονάνθρακες.
Τα βήματα στην Ανατολική
Μ ε σ ό γ ε ι ο ε ί ν α ι ζω τ ι κ ή ς
σημασίας για να σταματήσουμε
την εξάρτησή μας από το
εξωτερικό». Παράλληλα,
κάλεσε «το Ρεπουμπλικανικό
Λαϊκό Κόμμα να εξηγήσει στο
λαό πως χάσαμε από το χέρι
μας τα νησιά που βρίσκονται
σε απόσταση για να πετάξει
κάποιος μια πέτρα».
Την ίδια ώρα ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν ισχυρίστηκε
πως «πάντα είμαστε υπέρ των
συνομιλιών και των συμφωνιών
αντί του καβγά» και «από τους
ομολόγους μας περιμένουμε

κινήσεις που να μειώσουν
την ένταση και βήματα που
θα ανοίξουν το δρόμο του
διαλόγου».

Π

Ανθρακες ο θησαυρός
στη Μαύρη Θάλασσα

Μπορεί ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν να είχε προαναγγείλει εδώ και ημέρες μια
μεγάλη «έκπληξη» που τελικά
αφορούσε στην ανακάλυψη
κοιτάσματος 320 δισ. κυβικών
φυσικού αερίου στη στη Μαύρη Θάλασσα, ωστόσο δεν
έπεισε τις αγορές, οι οποίες
εξακολουθούν να βλέπουν με
αρνητική διάθεση τις προοπτικές της τουρκικής οικονομίας.
Χαρακτηριστική είναι η
κίνηση του οίκου Fitch να
υποβαθμίσει την προοπτική
της τουρκικής οικονομίας σε
«αρνητική» από «σταθερή»,
σημειώνοντας πως διάφοροι
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της εξαντλήσεως των
συναλλαγματικών αποθεμάτων
και της μειωμένης αξιοπιστίας

νομισματικής πολιτικής, έχουν
επιδεινώσει τους «εξωτερικούς
χρηματοδοτικούς κινδύνους».
Σύμφωνα με το Bloomberg,
λίγες ώρες μετά τη φιέστα
του Τούρκου προέδρου για το
κοίτασμα στη Μαύρη Θάλασσα, ο οίκος επιβεβαίωσε την
αξιολόγηση της τουρκικής
οικονομίας στο BB-, τρία
επίπεδα δηλαδή κάτω από
την επενδυτική βαθμίδα, σε

επίπεδο που βρίσκονται αυτή
τη στιγμή, η Βραζιλία, η Ιορδανία και η Αρμενία.
Αυτή η αρνητική αξιολόγηση
από τον οίκο βρίσκεται στο ίδιο
μήκος κύματος και με την εκ
νέου υποχώρηση της τουρκικής
λίρας, επίσης λίγες ώρες μετά
την ανακοίνωση σχετικά με το
κοίτασμα, η οποία οδηγεί σε
ακόμα δυσχερέστερη θέση την
τουρκική οικονομία.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Θα πάρει χρόνια να τον νικήσουμε

Ενώ πιθανολογείται ένα
δεύτερο κύμα στη Νότια
Αυστραλία
γύρω
στον
ερχόμενο Οκτώβριο, το κέντρο
διαχείρησης του αγώνα της
Νότιας Αυστραλίας κατά του
κορονοϊού θα διπλασιαστεί
σε μέγεθος, καθώς οι αρχές
προειδοποιούν
ότι
θα
“χρειαστούν χρόνια” για το
κράτος να ανακάμψει από την
παγκόσμια πανδημία.
Ο Πρέμιερ της Ν.Α. Steven
Marshall είπε ότι το Κρατικό
Κέντρο Ελέγχου, το οποίο
συντονίζει τις προσπάθειες
αντιμετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης, θα υποβληθεί σε “πολύ σημαντική “
επέκταση.
Ο κ. Μάρσαλ είπε ότι η
απόφαση
ακολουθεί
τις
κινήσεις στη Βικτώρια, όπου
ο πρωθυπουργός Ντάνιελ
Άντριους επιδιώκει να παρατείνει την κατάσταση έκτακτης
ανάγκης για άλλους 12 μήνες.
“Αυτό προαναγγέλλει αυτό
που ήδη γνωρίζουμε, και αυτό
είναι ότι θα συνεχίσουμε να

ζούμε με αυτή τη σημαντική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης
στη Νότια Αυστραλία εν μέσω
μιας παγκόσμιας πανδημίας
που θα συνεχιστεί για ένα
σημαντικό χρονικό διάστημα
που θα ακολουθήσει,” είπε.
Ο κ. Marshall είπε ότι η
επέκταση του κέντρου θα είναι
ζωτικής σημασίας, καθώς η
Νότια Αυστραλία - η οποία
δεν καταγράφει σήμερα νέα
κρούσματα COVID-19 - πέρασε στην επόμενη φάση της
αντιμετώπισης της πανδημίας.
Ανέφερε ότι το κέντρο απασχολεί σήμερα 40 υπαλλήλους,
και μέχρι 40 επιπλέον άτομα
θα προσληφθούν σε μόνιμη
βάση για να βοηθήσουν στις
κρατικές επιχειρήσεις, το σχεδιασμό και στον τομέα του
εφοδιασμού.
“Αυτό είναι ουσιαστικά
το νευραλγικό κέντρο όλων
των επιχειρήσεων για την
απάντηση της πολιτειακής
κυβέρνησης εδώ στη Νότια
Αυστραλία σε αυτή την
παγκόσμια πανδημία,” είπε.

“Αυτό θα είναι ένας
διπλασιασμός του μεγέθους
και σχεδόν ένας διπλασιασμός
του αριθμού του προσωπικού
που θα να εργάζονται εκεί.”
Το κέντρο είναι υπεύθυνο
για μια σειρά εργασιών,
συμπεριλαμβανομένου του
συντονισμού των υγειονομικών ξενοδοχείων, της παροχής
συμβουλών και ενημέρωσης
των εστιών μόλυνσης και της
παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης στο ιατρικό προσωπικό.
Συνεργάζεται με κρατικές
υπηρεσίες υγείας και κοινοπολιτείας, ιατρικά δίκτυα,
την Αστυνομία και κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως η
εκπαίδευση και οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες.
Ο υπουργός Υγείας Στίβεν
Γουέιντ δήλωσε ότι το έργο του
κέντρου για την Covid 19 δεν
θα είναι ένα “βραχυπρόθεσμο
έργο”.
“Γνωρίζουμε ότι αυτό
πρόκειται να πάρει χρόνια για
να ανακάμψει,” είπε.

Επιχειρήσεις κλείνουν, η ανεργία σε άνοδο

H μοναδική εφημερίδα του Mount Gambier,
της Νότιας Αυστραλίας Border Watch,
ανακοίνωσε ότι λόγω της τρέχουσας κρίσης
αποφάσισε να κλείσει μετά από 159 χρόνια.
Η εφημερίδα, που καταγράφει την ιστορία
της μεγάλης πόλης του Μάουντ Γκέμπια,
αποτελεί μέρος του κοινωνικού και πολιτιστικού ιστού του της ακριτικής πόλης, για
πολλές γενεές.
Η διεύθυνση της εφημερίδας λέει ότι την
ευθύνη για τη διάλυση της, έχει η καθοδική
πορεία στα διαφημιστικά έσοδα, σε συνδυασμό
με την πανδημία. Οπως μας πληροφορεί ο
αρχισυντάκτης της εφημερίδας, το τελευταίο
διάστημα η Border Watch λειτουργούσε με
μεγάλο παθητικό.
Σχεδόν 40 εργαζόμενοι — στους οποίους
δόθηκε μόλις τρεις ημέρες ειδοποίηση για το
κλείσιμο — εργάστηκαν για να παράξουν την
τελική έκδοση, η οποία αναμένεται να αποτίσει
φόρο τιμής στην εκτεταμένη ιστορία της
εφημερίδας και τα εκδοτικά της επιτεύγματα.
Αντιλαμβανόμαστε ότι δάκρυα και
έντονα συναισθήματα συγκίνησης έρεαν
προχθες σε όλη την αίθουσα σύνταξης και
στο τυπογραφείο, με τους 40 εργαζόμενους
να αποχαιρετούν το πολυαγαπημένο τους
έντυπο.
Να σημειώσουμε ότι το κλείσιμο της
εφημερίδας αυτής δεν είναι ένα μεμονωμένο
γεγονός. Πληροφορούμαστε ότι κι άλλες
εφημερίδες και μέσα ενημέρωσης της
επαρχίας, τελούν υπό διάλυση.
Η εταιρεία μέσων ενημέρωσης Southern
Cross Austerico ανακοίνωσε αλλαγές των
ραδιοφωνικών της δραστηριοτήτων, με
αποτέλεσμα την απώλεια 38 θέσεων εργασίας
σε 38 ραδιοσταθμούς σε όλες τις πολιτείες της
Αυστραλίας.

Στην περίπτωση όμως αυτή, θα κοπούν
τοπικά προγράμματα της επαρχίας, θα
απολυθούν οι τοπικοί ραδιοεκφωνητές, και
θα γινεται ανάμετάδοση σε όλη την πολιτεία,
προγραμμάτων που θα παράγονται κεντρικά
στην πρωτεύουσα.
Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την
επόμενη εβδομάδα.
Και σ’ αυτή την περίπτωση, οι ιθύνοντες
του ραδιοφωνικού δικτύου κατηγόρησαν την
κρίση που παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα της
πανδημίας και λένε ότι απολύουν προσωπικό
για να εξοικονημήσουν χρήματα.
Η ανακοίνωση έγινε την ημέρα που
ανακοινώθηκε πτώση 18,2 τοις εκατό στα
έσοδα της εταιρίας.
Τα έσοδα ήταν 540 εκατομμύρια δολάρια
σε όλη την επιχείρηση για το οικονομικό έτος
2019-20, σε σύγκριση με 661 εκατομμύρια
δολάρια το προηγούμενο έτος.
Σημεία των καιρών. Διότι να σημειώσουμε
ότι εκτός από τα ΜΜΕ, αντιμέτωποι με το
φάσμα της ανεργίας είναι και πολλές χιλιάδες
εργαζομένων σε άλλους τομείς της οικονομίας.
Ηδη, γνωρίζουμε ότι χιλιάδες υπάλληλοι
αεροπορικών εταιριών και ταξιδιωτικών
γραφείων, βρίσκονται στα σπίτια τους με
υποχρεωτική αναστολή των εργασιών τους. Το
ίδιο και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα
της φιλοξενείας, σε χοτέλς και εστιατόρια.
Επίσης και στον τομέα της λιανικής αγοράς
καθώς, με εξαίρεση τα σούπερμάρκετ που
πωλούν τρόφιμα, τα υπόλοιπα καταστήματα
ένδυσης, υπόδυσης κλπ, φυτοζωούν. Και αν
ακόμα έχουν τις πόρτες τους ανοικτές, είναι
επειδή οι επιχειρήσεις λαμβάνουν το επίδομα
jobkeeper για την επιχορήγηση των μισθών
των υπαλλήλων. Πολλοί διερωτούνται,
από που τα βρίσκει η κυβέρνηση και μέχρι

πότε θα μπορεί να επιδοτεί τους πάντες,
εργαζόμενους, άνεργους και συνταξιούχους
και ποιοί θα κληθούν αργότερα να πληρώσουν
“το μάρμαρο”; Ασφαλώς, ο ίδιος ο λαός.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης το παράδειγμα
της αεροπορικής εταιρίας Quantas η οποία
σημείωσε 90% μείωση στα κέρδη της το
2919-20. Δηλαδή, από $1.3 δισ. το 2018-19,
τα κέρδη της στην τελεταία χρονιά ήταν $124.
Ως εκ τούτου, η εταιρία θα σχολάσει 6000
εργαζόμενους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου
ενώ ο συνολικός αριθμός που θά χάσουν τις
δουλειές τους μόνο στην Κουάντας θα είναι 20
χιλιάδες άτομα.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτός ο
ύπουλος ιός που ήρθε τόσο αναπάντεχα
και μας έχει βάλει τα δυο πόδια σε ένα
παπούτσι, σύντομα θα υποχωρήσει και η ζωή
θα επιστρέψει, σιγά σιγά βέβαια, αλλά θα
επιστρέψει μια μέρα στον κανονικό της ρυθμό.
Στο μεταξύ όμως, η Κυβέρνηση καλείται
να μεριμνήσει για τη ζήση και το μέλλον των
εργαζομένων. Εταιρίες όπως π.χ. η Κουάντας,
μόλις δούν ότι μειώνονται τα κέρδη των μετόχων
τους, απολύουν προσωπικό και μειώνουν τους
μισθούς για να περικόψουν τα έξοδα. Ομως,
κάποτε η Κουάντας ήταν κρατική εταιρία με
στόχο την εξυπηρέτηση του Αυστραλιανού
λαού και την προσφορά εργατικών θέσεων.
Εσφαλμένες οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και
οι ιδιοτικοποιήσεις που εφαρμόστηκαν στις
τελευταίες δεκαετίες.
Η σημερινή κρίση, ίσως αποτελέσει
μάθημα για την επαναφορά ζωτικών εταριών
στη διαχείρηση του κράτους αλλά και για την
ενίσχυση των τοπικών βιομηχανιών ώστε να
μην εξαρτάται η χώρα μας από προϊόντα που
παράγονται στο εξωτερικό.

ρωτοφανείς διαστάσεις παίρνει το
σκάνδαλο των πληρωμών εξόδων
επαρχιακών αξιωματούχων της κυβέρνησης της Ν.Α. Ένα πέμπτο υψηλόβαθμο στέλεχος της πολιτειακής κυβέρνησης των Φιλελευθέρων, έχει παραιτηθεί από τη θέση του εν
μέσω ερωτήσεων για πληρωμές εξόδων που
έλαβε εσφαλμένα από την Κυβέρνηση για διανυχτερεύσεις που δήλωσε ότι έκανε στην Αδελαίδα.
βουλευτής της περιοχής του Μάρραιη
Μπρίτζ Αντριαν Πέντερικ, ήταν ο
πέμπτος πολιτικός της Κυβέρνησης
του Στήβεν Μάρσιαλ, από την επαρχία που
υποχρεώνεται σε παραίτηση μετά τις παραιτήσεις
των υπουργών Τιμ Γουέτστοουν, Στεφαν Κνολ,
Ντέηβιντ Ριτζγουέη και του προέδρου της Ανω
Βουλής Τέρι Στήβενς. Ολοι παραδέχθηκαν ότι
αιτήθηκαν και έλαβαν εσφαλμένα πληρωμές
διανυχτέρευσης στην Αδελαιδα χωρίς να
βρίσκονται στην Αδελαιδα.
ημειώνεται ότι το επίδομα των 234
δολλαρίων δίνεται στους επαρχιώτες
βουλευτές όταν βρίσκονται στην Αδελαίδα
για κυβερνητικές υποχρεώσεις. Ενας απ'
αυτούς, ο Τιμ Γουέτστοουν από το Ρίβερλαντ
είχε πληρωθεί πολλαπλά επιδόματα για
διανυχτέρευση στην Αδελαΐδα για τις ίδιες ημέρες
που βρισκόταν σε ταξίδι στις ΗΠΑ ύψους $32,000
που του είχαν πληρώσει οι φορολογούμενοι. Ο
πρώην υπουργός Συγκοινωνιών Στέφαν Κνολ,
αιτούσε και έπαιρνε την πληρωμή διανυχτέρευσης
ενώ έμενε στο σπίτι των γονιών του στην
Αδελαΐδα.
ημειώνεται ότι ο Ανεξάρτητος Επίτροπος
κατά της Διαφθοράς (ICAC) της Νότιας
Αυστραλίας Μπρους Λάντερ επιβεβαίωσε
ότι διερευνά σε βάθος το εν λόγω σκάνδαλο.
ρόκειται για αρνητικές εξελίξεις στην
πολιτική ζωή του τόπου που ζούμε.
Οι πολίτες ήδη, εδώ και πολλά χρόνια
νοιώθουν απογοητευμένοι και προδομένοι από
τους πολιτικούς. Οταν βλέπει ο κόσμος τέτοια
σκάνδαλα από τους πολιτικούς που εκλέγει για
να τον εκπροσωπούν, χάνει την πίστη του τόσο
στους πολιτικούς όσο και στο πολιτικό σύστημα.
Ενα μεγάλο τμήμα του λαού, απαξιώνουν
τους αξιωματούχους της Κυβέρνησης και του
κοινοβουλίου. Πολλοί δεν θέλουν ούτε να
ψηφίζουν. Αν δεν ήταν υποχρεωτική η ψηφοφορία
θα ψήφιζε μόνο μια μικρή μειοψηφία όπως γίνεται
και στην Αμερική. Εμείς θεωρούμε ότι η πολιτική
ζωή του τόπου δεν πρέπει να απαξιώνεται
χάριν αυτών που χρησιμοποιούν την πολιτειακή
καρέκλα για να καρπώνονται προσωπικά ωφέλη
οι ίδιοι και μάλιστα με καταχρήσεις και ανίερους
τρόπους.
ο κράτος, πρέπει να ξανακερδίσει την
εμπιστοσύνη του λαού, εφαρμόζοντας
φ ι λ ολ α ϊ κ ά μ έ τ ρ α σ ε όλ ο υ ς τ ο υ ς
τομείς, και κόβοντας την "μάσα" από τους
καρεκλοκένταυρους και τους ευνοούμενους της
πλουτοκρατίας. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν και
παραδειγματικές τιμωρίες γι' αυτού του είδους
τα σκάνδαλα και τις ατασθαλίες. Και κάτι ακόμα.
Οταν απαξιώνεται η πολιτική και το κράτος, ο
λαός αδρανεί και απομακρύνεται από τις
πολιτικές διεργασίες και τότε ανοίγει ο δρόμος
για περισσότερο αντιδραστικές δυνάμεις να
αναρριχηθούν στην εξουσία και να εφαρμόζουν
ακόμα χειρότερες αντιλαϊκές πολιτικές.
αχητικά αεροσκάφη της γαλλικής
Πολεμικής Αεροπορίας και ελικόπτερα
της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας
έφτασαν στην αεροπορική βάση στην Πάφο και
μετέχουν σε ασκήσεις σε διάφορες περιοχές
του νησιού σε συνεργασία με την Εθνική
Φρουρά. Παράλληλα, τα γαλλικά πολεμικά θα
πραγματοποιούν περιπολίες στην Ανατολική
Μεσόγειο. Τίποτα όμως για να εμποδίσουν τις
παράνομες και προκλητικές ενέργειες στα χωρικά
ύδατα της Κύπρου της Ελλάδας.
ύλογα τα ερωτήματα και οι απορίες των
συμπατριωτών μας ως προς το ρόλο
που διαδραματίζουν οι αμερικανο-αγγλοευρωπαίοι και ισραηλινοί στην Κύπρο και στο
Αιγαίο και της ανατολικής Μεσογείου. Ολοι αυτοί,
αν το θέλανε, χωρίς να ρίξουν ούτε μια κανονιά,
η Τουρκία θα μάζευε τα λερωμένα της και θα
αποχωρούσε. Ευλογες λοιπόν και οι υποψίες
ότι όλοι αυτοί οι εταίροι μας, βολεύονται να
αφήνεται η Τουρκια να πουλάει τσαμπουκά για να
φάνε οι ίδιοι την πίττα των υδρογονανθράκων...
Εύλογες είναι και οι απορίες των αδελφών
Κυπρίων και Ελλαδιτών γιατί οι Αμερικανοί
πιέζουν με τόσο ζήλο την κυβέρνηση της Κύπρου
να αποκλείσει τον ρωσικό παράγοντα από τα
λιμάνια και αεροδρόμια της Κύπρου. Εύλογα και
τα ερωτήματα των απορημένων συμπατριωτών
μας στην Κύπρο και στην Ελλάδα, γιατί τόση
πολύ εμπιστοσύνη από τις κυβερνήσεις μας
προς αυτούς που μας στοίχισαν μια μικρασιατική
καταστροφή, έναν οδυνηρό εμφύλιο, μια 7χρονη
χούντα και μια τουρκική εισβολή και κατοχή στην
Κύπρο;
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

ίλοι αναγνώστες,
πρέπει να παραδεχτούμε ότι με νέα
δυναμική μας ήρθε και μπήκε
σ το δ ε ύ τ ε ρ ο γ ύ ρ ο το υ ο
κορονοϊός. Πιο απειλητικός από
τότε που πρωτο-εμφανίστηκε.
Τα γεγονότα μιλούν από μόνα
τους. Η Αμερική ταράζεται
στην αβεβαιότητα. Η Βραζιλία
και άλλες χώρες στη Νότια
Αμερική πονάνε. Εδώ στην
Αυστραλία η Μελβούρνη μας
κλαίει. Κάτω εκεί στα Βαλκάνια δεν είναι καλύτερα τα
πράγματα. Ενώ στην πρώτη
μας πατρίδα, σε έκκληση του
ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης απευθύνθηκε προς
τον Ελληνικό λαό και σύστησε
περισσότερη κατανόηση και
ελληνικό φιλότιμο για να του
απαντήσει αμέσως την επόμενη ημέρα μι α εφ ημ ερίδα ,
εμμέσως πλην σαφώς, ότι το
φιλότιμο το έχουμε, μάσκες δεν
έχουμε!.. Αν αυτά αληθεύουν,
που δημοσίευσε η εφημερίδα,
φταίνε κάποιοι υπουργοί που
άφησαν έκθετο και ακάλυπτο
τον πρωθυπουργό τους. Δεν
μπορεί να είναι πανταχού
πα ρ ώ ν ο π ρ ω θ υ πο υ ρ γ ό ς
σε όλες τις λεπτομέριες. Να
ευχηθούμε με τον πρόσφατο
α ν α σ χ η μ α τ ι σ μ ό , έ σ τω κα ι
μίνι, όπως τον είπαν, να του
πάνε καλύτερα τα πράγματα
του κ. Μητσοτάκη. Γιατί ένας
ασταμάτητα λαλίστατος σαν
τον πετεινό υπουργός του
κυβερνητικού σχήματος, ο κ.
Φαίδων Γεωργιάδης, που είναι
μέσα σε όλα, δεν πάει και πολύς
καιρός που βεβαίωνε τους
ακροατές από την τηλεόραση
ότι η παραγωγή σε μάσκες
είναι πληθωρική στην Ελλάδα,
φτάνουν και περισσεύουν ακόμη και να εξάγει η χώρα τέτοια
πράγματα. Λίγο φρένο σε
τέτοιου είδους επικοινωνιακές
εντυπώσεις που εκθέτουν δεν
βλάπτει.
υτυχώς που κάποιες
άλλες πληροφορίες
που διαρρέουν μας
βεβαιώνουν ότι είμαστε πολύ
κοντά στην μαζική παραγωγή
του εμβολίου κατά του θανατηφόρου κορονοϊού, που οδεύει
προς την αποτελεσματική
τελειοποίηση του, λένε κάποιοι
ειδήμονες στον τομέα της
υγείας. Μακάριοι οι πεινώντες!..
ιότι οι επιπτώσεις στην
παγκόσμια οικονομία
σε χώρες μιλάνε για
εφιαλτικά σενάρια στην ανεργία που αυτή είναι πιο χειρότερη
από τον κακό ιό της πανδημίας.
έβαια από τις αρχές της
εμφάνισης του κακού
αυτοί ιού, οι πρέσσες
κοπής μονάδας δεν σταμάτησαν
να κόβουν. Πακτωλός χρημάτων
που λένε. Τα πιο πολλά πήγαν
πεσκέσι στις αερογραμμές
των χωρών. Στο μεγάλο κεφάλαιο, με πρόσχημα την αναζωογόνηση της οικονομίας - και
στον τουρισμό που παγκοσμίως
πάσχει. Στον εργατόκοσμο της
δουλειάς θα μείνει στο τέλος
η αποπληρωμή του χρέους...
Στον καπιταλιστικό κόσμο έτσι
δουλεύει η ρουλέτα. Η χαρά του
ενού, χάρος του αλουνού!..
πικρίσεις, λόγω κορον ο ϊ ο ύ , δ έ χ τ η κα ν ο ι
ακρίτες ομογενείς μας
της Ικαρίας επειδή τίμησαν
με πανηγύρια τη γιορτή του
αγίου Σωτήρος στο νησί τους.
Οι Ικαριώτες αντιμετώπισαν
το γεγονός από χαλαρά μέχρι
ελευθέρως λιτά και χαλαρά,
στήνοντας αρχήστρες, τραπέζια
με μεζέδες και κρασιά και οι
χοροί έδωσαν και πήραν...
δώ στην Αδελαίδα, σε
συνομιλία που είχε η
στήλη με άτομα που
κατάγονται από την Ικαρία, μας
είπαν ότι ο κόσμος διασκέδασε
ελεύθερα και χαλαρά διότι
μέχρι τώρα δεν υπήρξε ούτε
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ένα κρούσμα κορονοϊού στη
Νικαριά. Αυτά από μια κυρία.
Κάποιιος άλλος μας είπε κάτι
πιο διασκεδαστικό, ότι σε ένα
τέτοιο γλέντι παρακάθησαν
μαζί με τον κόσμο και ο Θεός
Διόνυσος μαζί με το Χριστό
και ευλόγησαν τα βήματα του
κόσμου και οι δυο τους. Ο
τρίτος μας είπε ότι χόρεψαν
οι Καριώτες με ψυχή για να
τρομάξουν τον κορονοϊό να...
φύγει απέναντι στην Τουρκία!..
υ τά σ ε μ ι α ε ποχ ή
ε ξόχω ς ε π ι κ ί ν δ υ ν η
από τον κορονοϊό.
Μάλλον ο κόσμος έχει αρχίσει
να μπαφιάζει από αραίωμα
και κλεισούρα στα σπίτια του.
Και όταν ακούσει βιολιά και
τούμπανα ρέπει στη διασκέδαση
για να εκτονοθεί...
ι ακραίες καιρικές
συνθήκες στην
Εύβοια, στην πρώτη
μας πατρίδα, ξεχείλισαν τα
ποτάμια και έπνιξαν στο νερό
χωριά και κτίσματα καθώς και
φυτείες στο πέρασμά τους.
Φοβερός ο απολογισμός από
τις ζημιές που προκάλεσαν οι
πλημμύρες. Ακόμη χάθηκαν
κα ι α ν θ ρ ώπ ι ν ε ς ζω έ ς . Ο ι
κάτοικοι ρίχτηκαν στη δουλειά
να καθαρίσουν τις λάσπες
από τους δρόμους πριν έρθει
ο δεκαπενταύγουσ τος. Οι
πολιτικοί ως συνήθηως σε
τέτοιες δοκιμασίες του λαού
και πάλι τόριξαν στις κοκορομαχίες και στους ρητορικούς ακροβατισμούς της
αντιπαράθεσης. Κακή αρρώστεια κι αυτή, αντί για κάποια
υποτυπώδη πρακτική...
γρήγορη και αιφνιδιαστική συμφωνία
Ελλάδας Αυγύπτου
στις αρχές Αυγούστου για την
οριοθέτηση της αποκλειστικής
οικονομικής ζώνης και το δίκαιο
της θάλασσας, ακυρώνει στην
ουσία το μνημόνιο συμφωνίας
Τουρκίας και Λιβυής. Πολιτικοί
παρατηρητές συμφωνούν
ότι καθώς τρέχουν έτσι ασταμάτητα τα γεγονότα στην
α ν α τολ ι κ ή Μ ε σ ό γ ε ι ο , δ ε ν
αποκλείεται η Ελλάδα και η
Τουρκία να καταλήξουν στο
διεθνές δικαστήριο της Χάγης.
Η Τουρκία αντιδρά σφόδρα
στην υπογραφή της συμφωνίας
Αιγύπτου και Ελλάδας και
ο Ερντογάν φωνάζει και πάλι
“καβάλα τούρκοι στ’ άλογα”...
ολλά θα ακουστούν
από μέρους της Τουρκίας διότι δεν τελειώνει
κανείς και τόσο εύκολα με έναν
κακό γείτονα. Κατά τα άλλα,
“Ελληνες αγρυπνείτε”, όπως λέει
και ο ποιητής...
αθώς τρέχουν τα
γεγονότα στην ανατολική Μεσόγειο, ήρθε
σαν κεραυνός εν αιθρία και το
τραγικό γεγονός της έκρηξης ως
“μικρό Ναγκασάκι”, στη Βυρητό,
πρωτεύουσα του Λιβάνου. Με
πλήρη υλική καταστροφή στην
πόλη και σημαντικό αριθμό
νεκρών. Τρακόσιες χιλιάδες
οι άστεγοι από την έκρηξη!
Εμπρακτη ήταν η αλληλεγγυη
και συμπαράσταση που εκδηλώθηκε από πολλές χώρες
του κόσμου. Η σημαίνουσα
γεωπολιτική θέση βλέπετε,
τραβάει την προσοχή των
μ ε γ ά λω ν δ υ ν ά μ ε ω ν όπω ς
κ α ι σ τ η ν π ε ρ ί π τω σ η τ η ς
Ελλάδας. Η οργή του λαού
εκδηλώνεται με ογκώδεις και
μαχητικές διαδηλώσεις που
είχαν και ως αποτέλεσμα την
πτώση της κυβέρνησης του
Λιβάνου. Μακρύς θα είναι
ο δρόμος της διερεύνησης
για το ποιοί ευθύνονται γι’
αυτή την τραγωδία. Δύσκολες
προβλέπεται να είναι οι μέρες
που έρχονται για το λαό της
χώρας - όπως και όλους τους
λαούς της περιοχής...
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ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ο Ερντογάν μετατρέπει σε τζαμί κι άλλο
βυζαντινό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
Νέα προκλητικότητα εκ μέρους
της Τουρκίας, που ενθαρρύνεται
από τις συμμαχικές της δυνάμεις.
Σε τζαμί μετατρέπει η κυβέρνηση
Ερντογάν κι άλλο βυζαντινό μνημ ε ί ο πα γ κό σ μ ι α ς πολ ι τ ι σ τ ι κ ή ς
κληρονομιάς, μετά την Αγ. Σοφιά.
Πρόκειται για τη Μονή του Αγίου
Σωτήρος στη Χώρα.
Η σχετική απόφαση του δικαστηρίου, είχε ληφθεί από τον προηγούμενο Νοέμβριο και πλέον
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης της Τουρκίας.
Η Μονή της Χώρας, γνωστή
σήμερα ως Καριγιέ Τζαμί υπήρξε
Βυζαντινό χριστιανικό μοναστήρι
στην Κωνσταντινούπολη που
μετατράπηκε από τους Οθωμανούς
σε τζαμί κατά τον 16ο αιώνα.
Από το 1958 λειτουργεί ως μουσείο. Χτίστηκε στη θέση της σημερινής συνοικίας Εντιρνέ Καπού νότια
του Κεράτιου Κόλπου και σε κοντινή
απόσταση από τα Θεοδοσιανά τείχη.
Το μνημείο σήμερα είναι γνωστό
με το όνομα Μουσείο Χώρας. Ο
κύριος ναός δεν είναι επισκέψιμος
αφού βρίσκεται σε διαδικασία
αποκατάστασης.

Επιταχύνει και τις έρευνες
στην Αν. Μεσόγειο

Την «επιτάχυνση» των ερευνών
για υδρογονάνθρακες στην ανατολική
Μεσόγειο, ανακοίνωσε σήμερα
ο Το ύ ρ κ ο ς π ρ ό ε δ ρ ο ς Ρ ε τ ζ έ π
Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο των
ανακοινώσεών του για την ανακάλυψη κοιτάσματος στη Μαύρη

Η Μονή του Αγίου Σωτήρος στη Χώρα, γνωστή σήμερα ως Καριγιέ Τζαμί υπήρξε
Βυζαντινό χριστιανικό μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη που μετατράπηκε από
τους Οθωμανούς σε τζαμί κατά τον 16ο αιώνα. Από το 1958 λειτουργεί ως μουσείο
Θάλασσα - που τελικά ήταν φιάσκο.
Την ώρα που με σφραγίδα και
εποπτεία ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στήνεται
ένα παζάρι σε βάρος των ελληνικών
κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά
και της ειρήνης και ασφάλειας των
λαών της περιοχής, ο Τούρκος
πρόεδρος ανακοίνωσε την ανάπτυξη
στην περιοχή ενός ακόμη πλωτού
γεωτρύπανου: «Θα επιταχύνουμε τις
επιχειρήσεις μας στη Μεσόγειο με
την ανάπτυξη στο τέλος της χρονιάς
του (πλωτού γεωτρύπανου) Kanuni,

στο οποίο γίνονται αυτή τη στιγμή
εργασίες συντήρησης», δήλωσε ο
Ερντογάν.
Το πλωτό γεωτρύπανο «Κανουνί», βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στη βάση του πολεμικού
ναυτικού στον κόλπο της Σελεύκειας,
προκειμένου να εξοπλιστεί. Πρόκειται
γ ι α το π ρ ώ η ν « S e r t a o » , ε ν ώ
«Κανουνί» (Νομοθέτης), ήταν ένα
από τα προσωνυμία του Σουλεϊμάν Α’
(γνωστού και ως «Μεγαλοπρεπής»).

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΙΜΗΘΗΚΕ H ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο Κοινοτικός κόσμος έδειξε ακόμη
μια φορά το τεράστιο ύψος του

Το Σαββατοκυρίακο, Παρασκεύη
14 Αυγούστου και Σάββατο 15
Αυγούστου η παροικία γιόρτασε
στην πόλη μας την Κοίμηση της
Θεοτόκου στην Κοινοτική εκκλησία
στο Κρόυντον.
Οπως είχαμε πεί επανειλημμένα,
η γιορτή φέτος έγινε σε συνθήκες
πρωτόγνωρες, σε συνθήκες με
περιοριστικά μέτρα που επέβαλε
η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορονοιού που
κτυπάει απειλητικά και τη δική μας
πόρτα.
Την Παρασκευή, το βράδυ,
τελέσθηκε ο εσπερινός με τη
συμμετοχή σύσσωμου του κοινοτικού
κλήρου. Ανταποκρινόμενοι στις
εκκλήσεις της Κοινότητας, πολύς
κόσμος είχε αρχίσει να συρρέει από
τις πρωινές ώρες, να ανάβει το κεράκι
ή τη λαμπάδα του στη χάρη της και
να αποχωρεί. Αξιέπαινο το Ελληνικό
κοινό, αναγνώρισε ότι η χρονιά φέτος
δεν ήταν για συνωστιμό στο ναό της
Παναγίας, με πλήρη ευλάβεια τίμησε
τη Κοίμηση της Παναγίας αλλά και
με την ίδια ευλάβεια τήρησε τους
κανονισμούς που έθετε η κυβέρνησή
μας για τη δική μας ασφάλεια και
ιδιαίτερα για την ασφάλεια των
ηλικιωμένων μας.
Κάθε χρόνο η γιορτή της Παναγίας
στο Κρόυντον το 15αυγουστο
προσελκύει χιλιάδες συμπατριωτών
μας από όλη τη ΝΑ. Φέτος, οι
κανονισμοί επέβαλαν ότι μπορούσαμε
να έχουμε μόνο 120 άτομα στην
εκκλησία και άλλους 80 στο χωλ
όπου παρακολουθούσαν από μεγάλη
οθόνη τη λειτουργία.
Ωστόσο, ανήμερα της γιορτής,
στις 15 Αυγούστου, όπως και την
προηγούμενη
στον
εσπερινό,
ατελείωτη ήταν η ουρα των ομογενών
μας που εισέρχονταν στην εκκλησία
από την μπροστινή είσοδο, με τη
λαμπάδα τους, την τοποθετούσαν
στο εσωτερικό του ναού και
εξέρχονταν από την πλαϊνή έξοδο για
επιστροφή στο σπίτι τους. Ηταν ένα
πραγματικό ποτάμι ανθρώπων που
έρεε ασταμάτητα. Να σημειώσουμε

ότι με την τέλεια οργάνωση από
το Διοικητικό
Συμβούλιο
και
την εκκλησιαστική επιτροπή, οι
κανονισμοί αποστάσεων τηρήθηκαν
με θρησκευτική ευλάβεια. Σε καμμία
περίπτωση οι αριθμοί δεν ξεπέρασαν
στην εκκλησία και στο χωλ τους
καθορισμένους από την κυβέρνηση.
120 και 80 αντίστοιχα.
Οι περιορισμοί τηρήθηκαν στο
έπακρο. Τα τάματα όμως στην
Μεγαλόχαρη, αντί να μειωθούν
μάλλον αυξήθηκαν σε σχέση με
προηγούμενες χρονιές. Σχεδόν 1000
λαμπάδες άναψε η παροικία μας
στην Παναγία κατά τη διάρκεια των
δυο ημερών!
Μετά τη Θεία Λειτουργία και την
περιφορά της αγίας εικόνας γύρω
από το τετράγωνο όπως είναι
το καθιερωμένο, για το καλό της
ημέρας, υπήρχε ένα πολύ μικρότερο
από άλλες χρονιές συνεργείο το
οποίο διέθετε στους προσκυνητές
σουβλάκια και λουκουμάδες για το
σπίτι.
Οπως έχει τονίσει επανειλημένα η
Ελληνική Κοινότητα, οι περιορισμοί
αποφασίζονται από την Κυβέρνηση
και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να
φροντίζει ούτως ώστε οι κανονισμοί να
τηρούνται και να μην παραβιάζονται.
Οι κανονισμοί αυτοί λένε ότι
πρέπει να τηρούμε απόσταση

ενάμιση μέτρο ο ένας από τον άλλο.
Επίσης, πρέπει να αποφεύγουμε
τους ασπασμούς μεταξύ μας
αλλά και με τις άγιες εικόνες. Να
χρησιμοποιούμε αντισηπτικό στην
είσοδο του ναού και να ακολουθούμε
πάντοτε τις οδηγίες του ΔΣ και της
εκκλησιαστικής επιτροπης. Τονίζουμε
και πάλι ότι αυτά δεν τα λέει το ΔΣ. Τα
ζητάει η κυβέρνηση.
Ενα ακόμη σοβαρό ζήτημα: Η
κυβέρνηση δεν επιτρέπει την θεία
κοινωνία στις παρούσες συνθήκες.
Αν αυτό γίνεται κάπου αλλού από
κάποιους, γίνεται κατά παράβαση
των κυβερνητικών κανονισμών. Και
ασφαλώς, η Ελληνική Κοινότητα έχει
διακηρύξει επανειλημμένα ότι σέβεται
τους νόμους και την κυβέρνηση της
χώρας που ζούμε.
Με την ευκαιρία τονίζουμε και πάλι
ότι αυτά δεν τα λέει το ΔΣ. Τα ζητάει η
κυβέρνηση. Επίσης σημειώνουμε ότι
από τις 21 Αυγούστου στις κηδείες
και στους γάμους επιτρέπονται μόνο
100 άτομα.
Θέλουμε εν τέλει, εκ μέρους του
Παροικιακού Βήματος, να ευχηθούμε
σε όλους τους ομογενείς, ιδιαίτερα
στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά
για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας
μας με την ευχή του χρόνου να
είμαστε καλά και να γιορτάσουμε σε
καλύτερες συνθήκες.

Πολιτική
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Θετικά εκτιμάται η συμφωνία, αλλά παραμένει
ανέγγιγκτο το καυτό σημείο του Καστελόριζου

Εκτάκτως μετέβη στο Κάιρο ο Έλληνας
ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας, ο οποίος και υπέγραψε
με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι,
την «ιστορική» όπως χαρακτηρίστηκε
συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων
ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου. Μια συμφωνία
η οποία όμως χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα
κα ι ω ς « τ μ η μ α τ ι κ ή » α φ ο ύ κα λύ π τ ε ι
μόνο το δυτικό κομμάτι, δηλαδή ανάμεσα
σε ανατολική Κρήτη και τη μισή Ρόδο,
αφήνοντας «ανέγγικτο» το καυτό σημείο του
Καστελόριζου.
«Ο “ελέφαντας στο δωμάτιο” είναι
το γεγονός της μη συμπερίληψης του
συμπλέγματος του Καστελόριζου και της
ανατολικής Ρόδου στην οριοθέτηση. Αυτό
όμως ήταν αναμενόμενο. Έμειναν πίσω
σημεία τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα και
για τα οποία έχουν διαφορετική άποψη η
Τουρκία και η Αίγυπτος των οποίων η
σύμφωνη γνώμη στο τελικό αποτέλεσμα
είναι αναγκαία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο
διεθνολόγος ερευνητής κ. Ζήνων Τζιάρας,
του ποανεπιστημίου Κύπρου.
«Η Ελλάδα προσανατολίζεται τώρα
στη λεγόμενη “μερική” οριοθέτηση με την
Αίγυπτο. Αφήνει δηλαδή τα θεωρούμενα
“δύσκολα” σημεία και επιδιώκει την
οριοθέτηση προς την περιοχή δυτικής
Κρήτης, Αιγύπτου και Λιβύης.
Θετικό πρόσημο στη συμφωνία Ελλάδα –
Αιγύπτου – Σίδερα μασάει… ο Ερντογάν

Θετικά αντέδρασαν οι
κυπριακές πολιτικές δυνάμεις

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι αυτή «συνιστά
άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος των δύο
κρατών από τη στιγμή που οι αποστάσεις
μεταξύ τους επιβάλλουν τέτοια οριοθέτηση.
Πρόκειται για μερική οριοθέτηση η οποία
δεν επηρεάζει άμεσα την Κύπρο. Επηρεάζει,
όμως, την παράλογη συμφωνία ΤουρκίαςΛιβύης όπου η Τουρκία παραγνώρισε το
γεγονός ότι έχει αντικείμενες ακτές με την
Αίγυπτο και ότι παρεμβάλλονται ελληνικά
νησιά.
Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να απειλεί τώρα
με περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, αλλά
να οδηγηθεί στα σωστά συμπεράσματα». Το
δίδαγμα από τις εξελίξεις, όπως σημειώνει,
είναι ότι ο μόνος προσφερόμενος τρόπος
για συνολική διευθέτηση του ζητήματος της
οριοθέτησης είναι ο διάλογος μεταξύ όλων
των επηρεαζόμενων κρατών. Κι αν αυτός
δεν καταλήξει σε εύλογο χρονικό διάστημα,

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

Προβλέπουν μια
πολύ μακρά επιδημία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
που συνεδρίασε σήμερα στη Γενεύη,
προειδοποίησε πως η πανδημία του
κορονοϊού θα είναι πιθανόν «πολύ μακρά».
Η Επιτροπή Επειγουσών Καταστάσεων
του οργανισμού, που συνεδρίαζε από
χθες για τέταρτη φορά προκειμένου να
επανεκτιμήσει την πανδημία, «υπογράμμισε
πως η διάρκειά της θα είναι οπωσδήποτε
πολύ μακρά», ανέφερε σε μια ανακοίνωση
ο ΠΟΥ.
«Ο ΠΟΥ εξακολουθεί να εκτιμά πως ο
κίνδυνος που θέτει η Covid-19 είναι πολύ
αυξημένος», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Η επιτροπή ζήτησε από τον ΠΟΥ
να δώσει σε όλες τις χώρες ρεαλιστικές
οδηγίες για τον τρόπο απόκρισης στην
πανδημία,«προκειμένου να μειωθεί ο
κίνδυνος οι αποκρίσεις στην επιδημία
ν α ε ξα σ θ ε ν ί σ ο υ ν , σ ε έ ν α π λα ί σ ι ο
κοινωνικοοικονομικών πιέσεων».
Η επιτροπή συνιστά επίσης στον ΠΟΥ
να επιταχύνει τις έρευνες για τα σημεία που
παραμένουν άγνωστα για τον ιό, κυρίως για
τη ζωική προέλευσή του και τους πιθανούς
τρόπους εξάπλωσής του μέσω των ζώων.
Ζητεί επίσης να διευκρινιστούν σημεία
όπως «οι τρόποι μετάδοσης (του ιού), οι
ενδεχόμενες μεταλλάξεις του, η ανοσία και οι
συσχετίσεις προστασίας».
«Αυτή η πανδημία είναι μια υγειονομική
κρίση που βλέπουμε μια φορά στα εκατό
χρόνια και τα αποτελέσματά της θα είναι
αισθητά τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε
χθες ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος
Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.
Η συνεδρίαση της επιτροπής, που
διήρκησε έξι ώρες, πραγματοποιήθηκε στην
έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη, με ορισμένους
συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος μέσω
βιντεοσύνδεσης. Αναμένεται να συνέλθει εκ
νέου σε τρεις μήνες.

Ενα κάθε
μήνα

ÃñÜöåé: ×ñÞóôïò Ìïýäïõñïò

Áíèñùðïé êáé Éïß

(Αναδημοσίευση από το 2003)

η λύση είναι η κοινή προσφυγή στο διεθνές
δικαστήριο.
Ο ΔΗΣΥ χαρακτηρίζει τη συμφωνία
«ιστορική», σημειώνοντας ότι αυτή επήλθε
μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων
και είναι σύννομη με το διεθνές δίκαιο.
Αποδεικνύει παράλληλα και το δρόμο που
ακολουθούν φίλιες χώρες μεταξύ τους,
μέσα από συνέργειες που σκοπό έχουν την
ανάδειξη των κοινών τους συμφερόντων.
«Τελικός αποδέκτης όλων των μηνυμάτων
που απορρέουν και από αυτήν την εξέλιξη
είναι η Τουρκία, η οποία πρέπει επιτέλους να
κατανοήσει και να εφαρμόσει στην πράξη το
διεθνές δίκαιο σε όλες τις πτυχές του».
Σίδερα μασάει ο Ταγίπ Ερντογάν μετά την
ανακοίνωση της συμφωνίας οριοθέτησης της
ΑΟΖ που υπέγραψαν Ελλάδα και Αίγυπτος.
Ο Τούρκος Πρόεδρος αποφάνθηκε ότι
η συμφωνία δεν έχει καμία αξία για την
Τουρκία. Άφησε ακόμα υπονοούμενα για
την προσπάθεια η Τουρκία και η Ελλάδα
να λύσουν τις διαφορές τους με τη
μεσολάβηση της προεδρεύουσας Γερμανίας.
Υποστήριξε πως η Γερμανίδα Καγκελάριος,
Άνγκελα Μέρκελ, τού είχε ζητήσει να
σταματήσει τις γεωτρήσεις και εκείνος της
είχε απαντήσει πως θα τις σταματούσε σε
3-4 βδομάδες, ωστόσο της είπε ακόμη πως
δεν εμπιστευόταν την Ελλάδα. Ο Τούρκος

Πρόεδρος κατηγόρησε την Αθήνα ότι δεν
κράτησε το λόγο της και διερωτήθηκε τι
θα γίνει τώρα με την Τριμερή ΓερμανίαςΕλλάδας-Τουρκίας. Ανέφερε ακόμη ότι
ξεκίνησαν γεωτρήσεις και έστειλαν το
Μπαρμπαρός σε αποστολή.
Στις δηλώσεις του στους Τούρκους
δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ ς έ ξ ω α π ό τ η ν Αγ ί α
Σοφία, όπου πήγε για την προσευχή της
Παρασκευής, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε
ότι διερωτήθηκε «ειδικά η Ελλάδα όσον
αφορά τη Λιβύη, έχει καμιά σχέση στο θέμα
του παράκτιου κράτους; Τι δουλειά έχει εκεί;
Έχει καμιά σχέση η Αίγυπτος; Όχι. Αφού
κάναμε μια τέτοια συμφωνία με τη Λιβύη
όλοι πετάχτηκαν…» Υποστήριξε ότι «θα
συνεχίσουμε τη συμφωνία μας με τη Λιβύη με
αποφασιστικότητα. Εμείς δεν αισθανόμαστε
καν την ανάγκη να συζητούμε με εκείνους
που δεν έχουν καθόλου νόμιμα θαλάσσια
δικαιώματα», είπε.
Στο μεταξύ, πρόσθεσε, «εμείς με την
Ελλάδα ξεκινήσαμε τριμερείς συναντήσεις
με το Υπουργείο Εξωτερικών τους. Μεταξύ
Γερμανίας-Ελλάδας-Τουρκίας. Τι θα γίνει
τώρα που δεν τηρούν το λόγο τους; Εμείς
αμέσως ξεκινήσαμε γεωτρήσεις. Στείλαμε
το Μπαρμπαρός σε αποστολή. Δεν τηρούν
τις υποσχέσεις τους», ανέφερε ο Τούρκος
Πρόεδρος.

ΕΛΛΑΔΑ

Απογευματινά μπουζούκια λόγω μέτρων

Στα νέα δεδομένα προσαρμόζονται τα μπουζούκια,
μετά το «λουκέτο» που αποφασίστηκε για τα μαγαζιά στη
Θεσσαλονίκη λόγω κορονοϊού.
Έτσι, σύμφωνα με το
thestival.gr, ένα από τα νυχτερινά κέντρα που προχωρά σε
αλλαγή προγράμματος λόγω
των μέτρων είναι το «Όραμα»
στη Θεσσαλονίκη, όπου

εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης.
Όπως έγινε γνωστό, το
κέντρο θα λειτουργεί πλέον
από τις 8 το βράδυ μέχρι
τα μεσάνυχτα. Όσοι έχουν
κάνει ήδη τις κρατήσεις
τους ενημερώνονται ότι θα
πρέπει να βρίσκονται στον
χώρο στις 19.30, καθώς μισή
ώρα αργότερα αρχίζει το
πρόγραμμα. Όσοι επιθυμούν
να κάνουν νέες κρατήσεις

λαμβάνουν ενημέρωση για
τις αλλαγές, σύμφωνα με τις
οποίες, ο Νίκος Βέρτης θα
ανεβαίνει στην πίστα στις
21.30.
Νέα ωράρια λειτουργίας
εφαρμόζουν τα κλαμπ στη
Χαλκιδική. Το παλαιότερο
κλαμπ της Χαλκιδικής, το
AHOY ενημέρωσε ήδη το
κοινό του ότι θα λειτουργεί
από τις 7μμ έως τα μεσάνυχτα.

Καλπάζει ο απολογισμός του κορονοϊού

Ο απολογισμός της
πανδημίας του κορονοϊού
παγκοσμίως ξεπέρασε το
Σάββατο τους 800.000
νεκρούς, σύμφωνα με την
καταμέτρηση του Γαλλικού
Πρακτορείου, την ώρα
που πολλές χώρες είναι
αντιμέτωπες με νέα έξαρση
των κρουσμάτων μόλυνσης.
Έχουν καταγραφεί
πα γ κ ο σ μ ί ω ς πά ν ω α π ό
808.000 θάνατοι εξαιτίας της
COVID-19 και πάνω από
23 εκατομμύρια κρούσματα
μόλυνσης από τον SARSCoV-2. Η Λατινική Αμερική
και η Καραϊβική είναι η
περιφέρεια του πλανήτη
που υφίσταται το βαρύτερο
πλήγμα (τουλάχιστον 255.000
νεκροί). Οι μισοί θάνατοι και
πλέον εξαιτίας της COVID-19
έχουν καταγραφεί σε τέσσερις
χώρες, τις ΗΠΑ (176.332),
τη Βραζιλία (114.250), το
Μεξικό (59.610) και την Ινδία
(55.794).
Ο αριθμός των νεκρών

δ ι π λα σ ι ά σ τ η κ ε α π ό τ η ν
6η Ιούνη. Υπέκυψαν στην
COVID-19 πάνω από 100.000
άνθρωποι μέσα σε 17 ημέρες,
από την 5η Αυγούστου.
Να σημειώσουμε ότι σε
έξαρση βρίσκεται ο κορονοϊός
και στην Ελλάδα. Στα 264
ανήλθαν τα νέα κρούσματα
κορωνοϊού στη χώρα, εκ των
οποίων τα 29 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου τις χώρας. Στην
Κύπρο, βρέθηκαν την Δευτέρα
39 κρούσματα - τα 19 ήρθαν
από τη Μύκονο.

Οχι αισιόδοξες οι
προβλέψεις

Σε όχι και τόσο αισιόδοξο
τόνο, εν μέσω επέλασης του
δεύτερου κύματος πανδημίας,
μίλησε ο επικεφαλής του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (ΠΟΥ) για την εξέλιξη
της νόσου που μαστίζει όλο
τον πλανήτη. Την ελπίδα ότι
η πανδημία θα έχει τελειώσει
σε δύο χρόνια εξέφρασε,

συγκεκριμένα, ο Τέντρος
Αντχανόμ Γκιμπρεσούς.
Η πανδημία της ισπανικής
γρίπης που έπληξε όλον τον
πλανήτη το 1918 χρειάστηκε
επίσης δύο χρόνια για να
περάσει, υπενθύμισε.
«Με τη σημερινή κατάστασή μας, με περισσότερη
τεχνολογία, φυσικά με περισσότερες διασυνδέσεις, ο
ιός έχει περισσότερες πιθανότητες να διαδοθεί, μπορεί
να κινηθεί γρήγορα», είπε.
«Ταυτόχρονα, έχουμε την
τεχνολογία και τη γνώση
για να τον σταματήσουμε»,
πρόσθεσε.
Στην Ευρώπη, η διαχείριση της πανδημίας μπορεί
πλέον να γίνει χωρίς να
επιβληθεί lockdown στο
σύνολο της κοινωνίας χάρη
σ τ η ν π ρ ο ε το ι μ α σ ί α τω ν
αρχών και στις γνώσεις
που έχουν συσσωρευθεί
τους τελευταίους μήνες,
διαβεβαίωσε πριν από ένα
24ωρο ο ΠΟΥ.
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ÁíáóôÜôùóç êáé öüâï
ðñïêÜëåóå ó’ üëï ó÷åäüí
ôïí êüóìï ï Üôõðïò éüò ðïõ
ðñùôïåìöáíßóôçêå îáöíéêÜ
êé áðñüïðôá ðñéí ìåñéêïýò
ìÞíåò óôç íïôéïáíáôïëéêÞ Áóßá.
Ç éáôñéêÞ åðéóôÞìç Ýêñïõóå ôïí
êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ êáé óÞêùóå
øçëá ôá ÷Ýñéá, óôçí áñ÷Þ ôçò
åìöÜíéóçò ôçò íüóïõ.
ÌÝóá óôç óáóôéìÜñá êáé
óôç âéáóýíç ôïõò, ïé äéÜöïñïé åðéóôÞìïíåò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôá ìéêñüâéá êáé
ôïõò êïñùíïïéïýò êáé áöïý
åñåýíçóáí ó÷ïëáóôéêÜ êÜôù áðü
ôï Üðëåôï öùò ôùí óýã÷ñïíùí
ìéêñïóêïðßùí êáé åñãáóôçñßùí
ôïõò ôï öïâåñü “æéæÜíéï”, ôï
âÜöôéóáí Üôõðï éü. Ôïõ Ýäùóáí
ôçí Üôõðç áõôÞ ïíïìáóßá ãéá íá
îå÷ùñßæåé áóöáëþò áðü ðïëëïýò
Üëëïõò èáíáôçöüñïõò éïýò ðïõ
áðïäåêÜôéóáí óå ðåñáóìÝíåò
åðï÷Ýò ôï áíèñþðéíï ãÝíïò.
ÁíáöÝñù ìåñéêïýò: Ç ù÷ñÜ
óðåéñï÷áßôç, ï Óõöçëéäéêüò éüò
- ðïõ ìåôÝöåñáí ïé íáýôåò ôïõ
×ñéóôüöïñïõ Êïëüìâïõ óôçí
Åõñþðç ôï ôÝëïò ôïõ 16ïõ áéþíá
ìå ôçí áíáêÜëõøç ôçò ÁìåñéêÞò
- åîüíôùóå åêáôïììýñéá áíèñþðùí êé ïíïìÜóôçêå ðáíïýêëá ôçò åðï÷Þò åêåßíçò. Ï éüò
ôïõ AIDS ç “ìáýñç ðáíïýêëá”
ðïõ äåí åßíáé Üëëïò áðü ôçí
ù÷ñÜ óðåéñï÷áßôç, óýìöùíá ìå
äéáêåêñéìÝíïõò ìéêñïâéïëüãïõò,
åðÝæçóå áéþíåò ðáñ’ üëá ôá
äñáóôéêÜ êáé áðïôåëåóìáôéêÜ
öÜñìáêá ðïõ äå÷üôáí,
êáôüñèùóå í’ áëëÜîåé ìïñöÞ êáé
íá ãßíåé Üôñùôïò ìÝóá áðü ôï óåî
ôçò ïìïöõëïöéëßáò, íá åîïíôþóåé êáé íá ìïëýíåé áðåñéüñéóôï
áñéèìü áíèñþðùí üëùí ôùí
çëéêéþí.
Ï ÂÜêéëëïò ôïõ Êù÷,
ï éüò ôçò öõìáôßùóçò, ðïõ
èÝñéóå åêáôïììýñéá áíèñþðùí ôïí ðåñáóìÝíï áéþíá
åîïíôþèçêå ÷ùñßò öÜñìáêá
áöïý åîáëåéöèçóáí ðñþôá
ïé áéôßåò ðïõ ôïí äçìéïõñãïýí,
Ýãéíå äçëáäÞ êÜèáñóç ôùí
ðíåõìüíùí êáé Üëëùí ïñãÜíùí
ôïõ áíèñþðéíïõ óþìáôïò ðïõ
ôïõ ðñïóöÝñíáí óÜðéï Ýäáöïò
ãéá åðéâßùóç.
Áêüìá êáé ïé âÜôñá÷ïé, ïé
ãéãáíôéáßïé “éïß”, ðïõ êïÜæïõí
ðïëõÜñéèìïé êé áñáäéáóìÝíïé
óôéò ü÷èåò ìéêñþí êáé ìåãÜëùí
óôåñíþí, åîáöáíßæïíôáé ùò äéÜ
ìáãåßáò üôáí áðïîçñáíèïýí ôá
íåñÜ ðïõ ôïõò öéëïîåíïýí êáé
ôïõò äéáéùíßæïõí.
ÊÜðïéïò åñåõíçôÞò áíáêÜëõøå üôé ôï öïâåñü ìéêñüâéï
ìáò Þñèå óôïí ðëáíÞôç áðü
ýøïò 35 ÷éëéïìÝôñùí ðÜíù áðü
ôçí åðéöÜíåéá ôçò ãçò. ÕðÜñ÷ïõí
áêüìá ðïëëÝò åéêáóßåò êáé
åêäï÷Ýò ãéá ôï èáíáôçöüñï
éü: Ðùò åßíáé áðïôÝëåóìá
áìåñéêáíéêÞò åñãáóôçñéáêÞò
ðáñáóêåõÞò êáé åéóÞ÷èç óôçí
Êßíá ãéá íá ñïêáíßóåé ôïí êßôñéíï
ãßãáíôá, ðïõ èá öÜåé ôïí êüóìï
(óå ìåñéêÝò äåêáåôßåò) áñ÷ßæïíôáò ðñþôá áðü ôç óçìåñéíÞ
õðåñäýíáìç.
Áëëåò áíáêáëýøåéò ëÝíå üôé
ï éüò ìåôáäüèçêå óôïí Üíèñùðï
áðü êÜðïéï Üãñéï èçëáóôéêü
ðïõ æåé óôçí Êßíá. Ôñþãïíôáò
ôï êñÝáò ôïõ ïé ÊÉíÝæïé
ìïëýíèçêáí. Ç ôåëåõôáßá áõôÞ
áíáêÜëõøç äåí áíôáðïêñßíåôáé
óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ãéáôß
åßíáé áðïäåéãìÝíï ðÝñáí
ðÜóçò áìöéâïëßáò üôé ôá Üãñéá
æþá ïõäÝðïôå íïóïýí ïýôå
ðñïóâÜëëïíôáé áðü ìïëõóìáôéêÝò áóèÝíåéåò. Êé áí âñåèïýí êÜðïôå áññùóôçìÝíá
êÜðïéá áðü áõôÜ, åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò äñáóôçñéüôçôáò
ôïõ áíèñþðïõ ðïõ èÝëåé, ãéá
óõìöåñïíôïëïãéêïýò ëüãïõò,
ôçí åîüíôùóç ôïõò, üðùò ãéá
ðáñÜäåéãìá ôá áãñéïêïýíåëá
ðïõ èáíáôþíïíôáé áðü ôïí éü
ôçò ìõîïìÜôùóçò ðñïêáëþíôáò

ôïõò ðñéí áðü ôï ìïéñáßï, ôåëåßá
ôýöëùóç.
Óôéò ìÝñåò ìáò, åêôüò áðü
ôá ðïëõÜñéèìá íïóïêïìåéáêÜ
óõãêñïôÞìáôá óôéò ðëïýóéåò
êáé áíåðôõãìÝíåò ÷þñåò - ðïõ
æçôïýí ðáñçãïñéÜ êáé ßáóç ïé
óçìåñéíïß ðïëéôéóìÝíïé Üíèñùðïé
ôïõ 21ïõ áéþíá - õðÜñ÷ïõí óå
êÜèå óõíïéêßá ôùí ðüëåùí
êôçíéáôñåßá åîïðëéóìÝíá åêôüò
áðü ôï åéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü
ãéá áóèÝíåéåò æþùí êáé üëá ôá
áðáñáßôçôá öÜñìáêá, åñãáëåßá
êáé ìç÷áíÞìáôá ãéá åã÷åéñÞóåéò
óå æþá ðïõ åîçìÝñùóå ï
Üíèñùðïò ãéá íá ìïéñÜæåôáé ü÷é
ìüíï ôçí êáôïéêßá áëëÜ êáé ðïëëÝò öïñÝò íá êïéìÜôáé áãêáëéÜ
ìáæß ôïõò óôï ßäéï ìáîéëÜñé.
Êáé äåí åßíáé ìïíÜ÷á ôá
äéÜöïñá êáôïéêßäéá æþá ðïõ
Ýèåóå ï Üíèñùðïò ìå ôüóç
áãÜðç êáé öñïíôßäá õðü ôçí
ðñïóôáóßá ôïõ, áëëÜ êáé ðïëëÜ åßäç ôñùêôéêþí êáé åñðåôþí: ðïíôßêéá, óáýñåò, ößäéá,
âáôñÜ÷éá ê.ô.ë.
ÌåãÜëïò óÜëïò Ýãéíå
ðñéí äõï ÷ñüíéá ãéá ôç íüóï
ôùí “ôñåëþí” áãåëÜäùí ðïõ
ìïëýíèçêáí áðü êÜðïéï èáíáôçöüñï éü êáé ïé êôçíïôñüöïé áíáãêÜóôçêáí íá åîïíôþóïõí üëá ôá æþá ôïõò ßóùò
åîáëåéöèåß ôï êáêü. Ïé Ýñåõíåò
ðïõ áêïëïýèçóáí áðÝäåéîáí üôé
ïé áãåëÜäåò ìïëýíèçêáí áðü
ôñïöÝò ðïõ óõóêåõÜæïíôáé áðü
êïëïóóéáßåò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ
ðáñÜãïõí åéäéêÝò æùïôñïöÝò ãéá
ôá÷ýôåñç áíÜðôõîç êáé ðÜ÷õíóç
ôùí æþùí.
Óå ðåñáóìÝíåò åðï÷Ýò üëá
ôá äéÜöïñá æþá ðïõ óõíôçñïýóå
ï Üíèñùðïò ãéá íá ôïí âïçèïýí
óå ãåùñãéêÝò åñãáóßåò Þ óáí
ìåôáöïñéêÜ ìÝóá, Þ ãéá íá ôïõ
äßíïõí ôï ãÜëá êáé ôï êñÝáò ôïõò
ôá Ýêôñåöå ìå öõóéêÝò, äéêÞò
ôïõ êáôáóêåõÞò ôñïöÝò. Êáé ôá
êáôïéêßäéá æþá ôá Ýôñåöå ìå ôá
áðïìåéíÜñéá ôùí áðïöáãéþí ôïõ
êáé êÜðïôå ìå êëïôóéÝò, êõñßùò
ôéò ãÜôåò, üôáí Þóáí åíï÷ëçôéêÝò
Þ üôáí ðåéíïýóáí êáé Ýêëåâáí.
Áò ãõñßóïõìå üìùò óôï
áñ÷éêü ìáò èÝìá, óôçí åìöÜíéóç äçëáäÞ ôïõ öïâåñïý éïý
ðïõ ðñùôïðáñïõóéÜóôçêå óôçí
Êßíá. Åêôüò áðü ôïí éáôñéêü
êüóìï êáé ôçí êõâÝñíçóç ôçò
÷þñáò ðïõ êéíçôïðïéÞèçêáí
Ýãêáéñá êáé ðÞñáí äñáêüíôåéá
ìÝôñá ãéá ôïí ðåñéïñéóìü êáé ôçí
åîÜëåéøç ôïõ êáêïý “Ýäñáóå”
Üìåóá êáé ç èñçóêåõôéêÞ çãåóßá
ãéá íá åîïóôñáêßóåé åí ôç
ãåíÝóç ôïõ ôï öïâåñü ìéêñüâéï
åîïñêßæïíôáò ôï ìå ðñïóåõ÷Ýò
êáé äéÜöïñá ìáôæïýíéá.
Ìðñïóôá ó’ Ýíá ãéãÜíôéï êé
åðéâëçôéêü Üãáëìá ôïõ Âïýäá
(ì’ Ýíá áããõëùôü óôáõñü óôï
óôÞèïò) âïõäéóôÝò ìïíá÷ïß ìå
ôçí êßôñéíç ðáñáäïóéáêÞ ôïõò
óôïëÞ ðñïóåý÷ïíôáí ìå äÜêñõá
óôá ìÜôéá ßóùò åîáöáíéóôåß
áðü ðñïóþðïõ ôçò ãçò ï
êáôáñáìÝíïò éüò, áöÞíïíôáò
óõíÜìá åëåýèåñá ðïëõÜñéèìá
ðïõëéÜ áðü ôá êëïõâéÜ ôïõò.
Ôï üôé ç åìöÜíéóç ôïõ
Üôõðïõ éïý îåêßíçóå áðü ôçí
Êßíá äåí ÷ùñÜåé êáìéÜ áìöéâïëßá. Ãéá íá äçìéïõñãçèåß
êÜðïéïò ìéêñï-ïñãáíéóìüò Þ
ðáñÜóéôï ÷ñåéÜæïíôáé ïñéóìÝíåò
áðáñáßôçôåò ðñïûðïèÝóåéò.
Ïðùò ãéá ðáñÜäåéãìá, äåí
öõôñþíåé ÷ïñôÜñé áí äåí
ðñïçãçèåß ç âñï÷Þ, ïýôå ôá áõãÜ
ôùí êïõíïõðéþí äåí åðùÜæïíôáé
áí äåí õðÜñ÷ïõí óôÜóéìá
íåñÜ, Ýôóé êé ï Üôõðïò éüò ðïõ
öÜíçêå óôçí áñ÷Þ í’ áðåéëåß ôï
áíèñþðéíï ãÝíïò âñÞêå åõíïúêÝò óõíèÞêåò, ðñüóöïñï
Ýäáöïò óôçí ðéï ðõêíïêáôïéêçìÝíç ÷þñá ôçò ãçò, Ýñéîå
ôï óðüñï ôïõ, öýôñùóå, ðïëëáðëáóéÜóôçêå êé Üñ÷éóå ôç
èáíáôçöüñï äñÜóç ôïõ.
óõíÝ÷åéá ôïí Οκτώβριο.
(Αναδημοσίευση από Π. Βήμα)
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα
ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ
Χτήπησε και πάλι την
πόρτα της Αδελαΐδας

Ένα κολέγιο εκπαίδευσης ενηλίκων
στα δυτικά της Αδελαΐδας έκλεισε
στις αρχές Αυγούστου και περίπου
1.100 άτομα προσωπικού και φοιτητές
αναγκάστηκαν να απομονωθούν μετά
την εμφάνιση κρουσμάτων κορονοιού
που συνδέονται με ένα αυξανόμενο
σύμπλεγμα.
Η επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος
της ΝΑ Nicola Spurrier είπε μια
γυναίκα ηλικίας στα 20 της είχε βρεθεί
θετική σε κορονοιό και ως εκ τούτου
εντοπίστηκαν άλλα 70 άτομα που
είχαν επαφή μαζί της.
Το Thebarton Senior College ήταν
εστία κορονοπιού, είπε η κα. Σπέρια.
Το σχολείο έκλεισε για δυο
εβδομάδες όμως την περασμένη
βδομάδα ο κίνδυνος ξεπεράστηκε
και άνοιξε και πάλι τις πόρτες του
στους φοιτητές. Το σχολείο φιλοξενεί
φοιτητές από διάφορες εθνικότητες
και ως επί το πλείστον ασιατικής
καταγωγής.

ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ
500 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ
Κριτική στους
Φιλελεύθερους

Ο Πρωθυπουργός της ΝΑ
Steven Marshall έχει υπερασπιστεί
μια εκδήλωση του Φιλελεύθερου
Κόμματος που πραγματοποιήθηκε
την περασμένη βδομάδα, με συμμετοχή 600 γυναίκών μελών του
Φιλελευθερου κόμματος.
Το Φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο Σ υ μ β ο ύ λ ι ο
Γυναικών πραγματοποίησε την ετήσια
γενική του συνέλευση σε αίθουσα
δεξιώσεων στο γήπεδο της Αδελαΐδας
απόψε, προσελκύοντας κατηγορίες
από την αντιπολίτευση για υποκρισία.
Η πολιτειακή κυβέρνηση νωρίτερα
αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι οι
συγκεντρώσεις στο σπίτι θα πρέπει να
περιορίζονται σε 10 άτομα και οι γάμοι
και κηδείες στα 100.
Ο κ. Μάρσαλ είπε πριν την εκδήλωση ότι οι παρευρισκόμενοι του
φιλελευθερου κόμματος, θα συμμορφ ώ ν ο ν τα ν μ ε το υ ς α υ σ τ η ρ ο ύ ς
κανονισμούς για την COVID-19.
Να σημειώσουμε ότι το Εργατικό
κόμμα ανακοίνωσε ότι το Πολιτειακό
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο το υ κό μ μ α το ς πο υ
επρόκειτο να να συνέλθει στις 13
Αυγούστου, ακυρώθηκε για την
ασφάλεια του κοινού.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ
ΑΝΝ ΣΜΙΘ
Ποινική δίωξη για
ανθρωποκτονία

H εργαζόμενη ως φροντίστρια
της άτυχης Αnn Marie Smith έχει
συλληφθεί και έχει κατηγορηθεί για
ανθρωποκτονία, για το θάνατο της
54χρονης που η αστυνομία είπε ότι
έγινε σε συνθήκες “αηδιαστικές και
εξευτελιστικές“.
Η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα
από το Χέκτορβιλ, τη Rosemary
Maione, 68 ετών, την Πέμπτη το πρωί
στο σπίτι της.
Η κα Σμιθ, 54 ετών, πέθανε στις 6
Απριλίου από σοβαρό σηπτικό σοκ,
ανεπάρκεια οργάνων, υποσιτισμό και
προβλήματα που σχετίζονται με την
εγκεφαλική παράλυση της.
Η υπόθεση προκάλεσε δημόσιο
σοκ και πολλαπλές έρευνες, μεταξύ
άλλων από την αστυνομία, και
πιστεύεται ότι η κα Σμιθ μπορεί να
έχει περάσει μέχρι και ένα χρόνο
καθηλωμένη σε μια καρέκλα ζαχαροκάλαμου πριν πεθάνει στο
νοσοκομείο.
Μετά από μια έρευνα αρκετών
μηνών, ο αστυνόμος Des Bray
ανακοίνωσε ότι ο θάνατος της κας
Smith “ήταν το αποτέλεσμα της
σοβαρής εγκληματικής αμέλειας“.
Να σημειωθεί ότι η εταιρία που
εργοδοτούσε την κα. Ρόζμαρι Μαιόνι,
υποχρεώθηκε από τις αρχές σε
διάλυση.

Ο Πρέμιερ Στήβεν Μάρσιαλ

Αδελαϊδα: Συμπτώματα
αγοράς πανικού

Τα σούπερ μάρκετ της Νότιας
Αυστραλίας έχουν εισαγάγει εκ νέου
το όριο δύο πακέτων για χαρτί υγείας
για τον κάθε πελάτη. Τα καταστήματα
Coles αναφέρουν επίσης ότι υπάρχει
μια αύξηση της ζήτησης σε όλα τα
καταστήματα της Αδελαΐδας.
Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
έδειχναν άδεια ράφια σε παντοπωλεία
σε ορισμένα προάστια της Αδελαΐδας.
Τα σούπερμαρκετ λένε ότι δεν
συντρέχουν λόγοι για την επαναφορά
της αγοράς πανικού, καθησυχάζοντας
τους πελάτες ότι υπάρχει αφθονία των
αγαθών για όλους.
Η γενική διευθύντρια τής coles
για τη Νότια Αυστραλία και τη βόρεια
επικράτεια, Sophie Wong, είπε ότι τα
καταστήματα “σε όλους τους τομείς”
παρουσιάζουν αύξηση στη ζήτηση
παρόμοια με εκείνη που είδαμε τον
Μάρτιο.
Η κα Wong είπε ότι κατανόησε
τη βιασύνη των ανθρώπων να
εφοδιαστούν με τα προϊόντα. Ηταν
“μια φυσιολογική απάντηση σε αυτό
που συμβαίνουν, είπε και προέτρεψε
τους ανθρώπους να μην αγοράζουν
περισσότερα από όσα χρειάζονται.
“Μην πανικοβάλλεσθε. Υπάρχουν
αρκετά αποθέματα και αν ο καθένας
κάνει το σωστό και αγοράζει ακριβώς
ό, τι χρειάζεται, θα είμαστε μια χαρά,”
είπε.

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ
Σκανδάλων συνέχεια

Ο βουλευτής Ν.Α. Troy Bell
που εκλέγεται στην περιφέρεια της
Μάουντ Γκέμπια, θα αντιμετωπίσει
δίκη για υπεξαίρεση 2 εκατομμυρίων
δολαρίων από δημόσια κονδύλια,
μετά την αποτυχημένη προσπάθειά
του να σταματήσει την ποινική δίωξη
εναντίον πριν λίγες ημέρες.
Η δικαστής του Περιφερειακού
Δικαστηρίου Λίελ Τσάπμαν αρνήθηκε να παγώσει τη διαδικασία
επ’ αόριστον, παρά το γεγονός ότι
διαπίστωσε ότι είχαν γίνει λάθη στη
δι’άρκεια της έρευνας εναντίον του.
Η δικαστής βρήκε ότι ο Ανεξάρτητος Επίτροπος κατά της Διαφθοράς
(ICAC) υπερέβη τις εξουσίες του
και συνέχισε να ερευνά τον κ. Bell
αφότου είχε ήδη κατηγορηθεί από την
αστυνομία.
Η δικηγόρος του κατηγορουμένου,
Marie Shaw QC, άφησε ανοικτό το
ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση.
Ο κ. Bell έχει στην πλάτη του 20
κατηγορίες κλοπής και έξι κατηγορίες
για ανεντιμότητα, και κατηγορείται για
υπεξαίρεση 2 εκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για σκοπούς
εκπαιδευσης, μεταξύ του 2009 και
2013.
Παρά το γεγονός ότι οι κατηγορίες
ενατίον του ήσαν γνωστές πριν τις
πολιτειακές εκλογές, ο κ. Μπέλ πήρε
τη ψήφο των συμπολιτών του εξελέγη
βουλευτής με τους Φιλελεύθερους το
2014. Το 2017, με τις 20 κατηγορίες
στην πλάτη, δήλωσε ότι παραμένει
σ το α ξ ί ω μ α το υ β ο υ λ ε υ τ ή ω ς
ανεξάρτητος.
Ο βουλευτής κ. Μπέλ αρνείται ότι
υπεξαίρεσε τα $2 εκατομμύρια. Ομως
πλησιάζει η δίκη που θα διαρκέσει
περίπου 50 ημέρες και εκεί θα λάμψει
όλη η αλήθεια.
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Η Επανάσταση στις
παραδουνάβιες ηγεμονίες - ΙΙ

Στις 22 Φεβρουαρίου 1821 ο διοριστεί ηγεμόνας από την Πύλη
Αλέξανδρος Υψηλάντης διέβη τον και μόνο λίγες εβδομάδες πριν, είχε
Προύθο από την τότε Βεσσαραβία γίνει μέλος της Φιλικής Εταιρείας.
π ο υ ή τ α ν μ έ ρ ο ς τ η ς Ν ό τ ι α ς Είχε εκφράσει την επιθυμία η
Ρωσίας, στη Μολδαβία, που μαζί επανάσταση ν’ αρχίσει μετά το
με τη Βλαχία ήταν η μια από τις 1827, (όταν θα έληγε η θητεία του
δυο παραδουνάβιες ηγεμονίες. Οι ω ς η γ ε μ ό ν α τ η ς Μ ο λ δ αβ ί ας ) .
δυο ηγεμονίες ήταν
Υποδέχτηκε, όμως, τον
τουρκικές κτίσεις, με
Υψηλάντη πιστεύοντας
ορισμένους, όμως,
ότι πίσω του βρισκόταν
περιορισμούς -είχαν
ο τσάρος της Ρωσίας
Χριστιανούς ηγεμόνες
Αλέξανδρος ο Α΄ και
και ελάχιστο τουρκικό
του παρέχε «πάσαν
στρατό. Στις 24
βοήθεια». Ο ίδιος ο
Φεβρουαρίου 1821 ο
Υψηλάντης στη διαΑλέξανδρος Υψηλάντης
κήρυξή του υπαινισξεκίνησε την Ελληνική
σόταν τη στήριξη του
επανάσταση με την
τσάρου με τη φράση
προκήρυξή του από το
«κινηθήτε και θέλετε ιδή
Του
Ιάσιο, την πρωτεύουσα
μία κραταιά δύναμη να
τ η ς Μ ο λ δ α β ί α ς . Δρ Χρήστου ΦΙΦΗ υπερασπιστή τα δίκαιά
Πείστηκε ν’ αρχίσει Drymon9@gmail.com μας». Ο Υψηλάντης
επαναστατικό αγώνα
από το Ιάσιο έγραψε
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
στις Παραδουνάβιες
στον τσάρο Αλέξανδρο
Ηγεμονίες από
εξηγώντας τους λόγους
τ ο υ ς ε κ ε ί ο π λ α ρ χ η γ ο ύ ς - μ έ λ η του κινήματός του. Το ίδιο και ο
της Φιλικής Εταιρίας Γεωργάκη Μιχαήλ Σούτσος που αιτούσε να
Ολύμπιο και Σάββα Καμινάρη μην επιτραπεί στους Τούρκους να
Φωκιανό και άλλους. Φαίνεται εισέλθουν στις Ηγεμονίες.
ότι ξεκίνησε νωρίτερα από την
΄Ενας οπλαρχηγός της φρουράς
προγραμματισμένη ημερομηνία του Γαλατσίου και φιλικός, ο
που ήταν η 25η Μαρτίου. Μάλλον Βασίλης Καραβιάς, την παραμονή
αναγκάστηκε ν’ αρχίσει νωρίτερα της εισόδου του Υψηλάντη στη
λόγω του ότι δυο απόστολοι της Μολδαβία κατέσφαξε τους άνδρες της
Φιλικής Εταιρείας, οι Αριστείδης μικρής τουρκικής φρουράς της πόλης
Παπάς και Δημήτριος ΄Υππατρος, και όλους τους εμπορευόμενους
που είχαν σταλθεί με γράμματα Τούρκους που βρίσκονταν εκεί
στον ηγεμόνα της Σερβίας και τον και έπεσαν στα χέρια του. Το
Αλή Πασά, συνελήφθησαν, νωρίς ίδιο συνέβηκε και στο Ιάσιο την
τον Ιανουάριο του 1821 και η επόμενη ημέρα. Οι αγριότητες
αλληλογραφία έπεσε στα χέρια των αυτές δυσαρέστησαν τον ντόπιο
οθωμανικών αρχών. Ο Υψηλάντης πληθυσμό αλλά ο Υψηλάντης,
φοβόταν ότι η Πύλη θα ζητούσε έχοντας ελάχιστο στράτευμα, είχε
εξηγήσεις από τη Ρωσική κυβέρνηση ανάγκη τον Καραβιά και τους άνδρες
και ο Τσάρος θα μπορούσε να του και τον προήγαγε σε «στρατηγό
συλλάβει τον Υψηλάντη, ενώ ταγματάρχη».
ήταν ακόμη στη Βεσσαραβία και
Στις επόμενες λίγες εβδομάδες
να σταματήσει εν τη γενέσει κάθε δημιουργήθηκε ο Ιερός Λόχος
επαναστατική κίνηση δική του ή που έφτασε περίπου τα 450 μέλη
στελεχών του, που βρίσκονταν σε και ο Υψηλάντης κινήθηκε προς
ρωσικό έδαφος.
το Βουκορέστι, όπου του έγινε
Η αναγκαστική αυτή σπουδή δεν ενθουσιώδη υποδοχή από τον
σημαίνει ότι το κίνημα του Υψηλάντη Γεωργάκη Ολύμπιο αλλά με απουσία
θα είχε καλύτερες προοπτικές των στρατιωτικών σωμάτων του
αν άρχιζε ένα μήνα αργότερα. Το Θεόδωρου Βλαντιμηρέσκου και
κίνημα στερούνταν παντελούς Σάββα. Ο Υψηλάντης έστειλε προς
στρατιωτικής προετοιμασίας και συνάντησή τους τον Γεωργάκη
πόρων, αλλά και προγραμματισμού. Ολύμπιο και τον γραμματέα και
Οι παραδουνάβιες ηγεμονίες είχαν υπασπιστή του Γιώργο Λασσάνη.
κ άπ ο ι ε ς ε λ λ η ν ι κ έ ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ς Ο Σάββας έκφρασε τις αμφιβολίες
αλλά δεν ήταν ελληνικές χώρες. Ο του για το κίνημα, γιατί μετά τόσες
Υψηλάντης δήλωνε ότι ο σκοπός του εβδομάδες, δεν εκδηλώθηκε καμιά
ήταν να κινηθεί και να μεταβεί στην υποστηριχτική κίνηση εκ μέρους
Ελλάδα. Ο ντόπιοι αποτελούνταν της Ρωσίας. Ο Υψηλάντης του
μεν από ορθόδοξο πληθυσμό αλλά απάντησε, πάλι παραπλανητικά, ότι
ήταν υποτελείς του Σουλτάνου. η υποστήριξη θα εκδηλωθεί εάν όταν
Ο Σουλτάνος, από το 1711, λόγω τουρκικά στρατεύματα επιχειρήσουν
συνθηκών με τη Ρωσία, ήταν να διαβούν το Δούναβη και να
υποχρεωμένος να διορίζει Χριστιανό εισβάλουν στις ηγεμονίες. Μετά
ηγεμόνα (συνήθως φαναριώτες) και από κάποιες ακόμη συζητήσεις, οι
η είσοδος τουρκικών στρατευμάτων οπλαρχηγοί Βλαντιμιρέσκου με
στις χώρες αυτές απαιτούσε την περίπου 2.000 ντόπιους στρατιώτες
προηγούμενη έγκριση της Ρωσίας. και ο Σάββας με το δικό του σώμα,
Oι ντόπιοι υπέφεραν από τα τού δήλωσαν υποστήριξη.
υπέρογκα φορολογικά βάρη των
Ο Βλαντιμιρέσκου ήταν ντόπιος
διορισμένων φαναριωτών ηγεμόνων που αρχικά είχε καλέσει τους
και απεχθάνονταν τους ΄Ελληνες συμπατριώτες του να επιχειρήσουν
περισσότερο και από τους ίδιους του ν α α π α ι τ ή σ ο υ ν έ ν α ε ί δ ο ς
Τούρκους.
αυτονομίας και απελευθέρωση
Τ ο κ ί ν η μ α τ ο υ Υ ψ η λ ά ν τ η από τους φαναριώτες ηγεμόνες
χ α ρ α κ τ η ρ ι ζ ό τ α ν α π ό μ ε γ ά λ η και τους ντόπιους βογιάρους
έλλειψη πόρων. Υπήρχε έλλειψη (μεγαλοκτηματίες). Ο ηγεμόνας της
πολεμοφοδίων και τροφών πριν καν Βλαχίας είχε πρόσφατα πεθάνει και
αρχίσουν μάχες με τους Τούρκους. ο νέος, Σκαρλάτος Καλλιμάχης, δεν
Ο στρατός αποτελέστηκε κυρίως είχε ακόμη φτάσει στο Βουκορέστι.
από ομογενείς εθελοντές αλλά Ο Βλαντιμηρέσκου είχε εισέλθει
υπήρχε μεγάλη ανομοιογένεια και στο Βουκορέστι με το σώμα του
απειθαρχία. Μια εξαίρεση αποτέλεσε αποτελούμενο από 2.000 περίπου
ο Ιερός Λόχος που δημιουργήθηκε ντόπιους οπλοφόρους, στις 18
από εθελοντές έλληνες νέους, Μαρτίου. Δέχτηκε να συνεργαστεί
κ υ ρ ί ω ς φ ο ι τ η τ έ ς ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν με τον Υψηλάντη γιατί πίστευε ότι
πανεπιστημίων, αλλά στερούνταν αποτελούσε εμπροσθοφυλακή των
πολεμικής πείρας και στρατιωτικής Ρώσων που θα ακολουθούσαν.
εκπαίδευσης. Μερικοί από τους
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης δεν
αξιωματικούς που μεταχειρίστηκε ο στρατοπέδευσε στο Βουκορέστι
Υψηλάντης ήσαν αναξιόπιστοι και αλλά στην κοντινή Κολεντίνα.
καιροσκόποι και τουλάχιστον δύο, Ενώ, όμως, βρισκόταν στην Κολεο Βλαντιμηρέσκου και ο Σάββας ντίνα δέχτηκε απανωτά χτυπήΚαμινάρης Φωκιανός, αποδείχτηκαν ματα που κατέστρεψαν την αξιοπιπροδότες, ήσαν διπρόσωποι, ήρθαν στία του κινήματός του. ΄Ελαβε
μυστικά σε συνεννόηση με τους την ανακοίνωση του αφορισμού
Τούρκους και επιβουλεύονταν τη ζωή του επαναστατικού του κινήματος,
του. Λαμπρή εξαίρεση αποτέλεσαν ο αυτού και του Μιχαήλ Σούτσου,
Γεωργάκης Ολύμπιος και ο Ιωάννης από το Πατριαρχείο της ΚωνΦαρμάκης και μερικοί ακόμη άλλοι.
σταντινούπολης. Ο αφορισμός
Τον Υψηλάντη στο Ιάσιο τον που διαβαζόταν στις εκκλησίες
υποδέχτηκε ο ηγεμόνας Μιχαήλ αποξένωσε εντελώς τον Υψηλάντη
Σούτσος. Ο Σούτσος πρόσφατα είχε από τον ντόπιο ορθόδοξο πληθυσμό.

Το χειρότερο, όμως, ήταν η αποκήρυξη αυτού και του κινήματός του
από τον Τσάρο, ο οποίος, από το
Λάυμπαχ της Αυστρίας – κοντά
στη σημερινή Τεργέστη - όπου
συνεδρίαζε η Ιερά Συμμαχά, τον
καλούσε να καταθέσει τα όπλα και
να εγκαταλείψει τις παραδουνάβιες
χώρες. Η αποκήρυξη του Τσάρου
διαδίνονταν από τα Ρωσικά Προξενεία. Συγχρόνως ο Τσάρος έδωσε
την έγκρισή του στα τουρκικά στρατεύματα να διαβούν τον Δούναβη για
να καταπνίξουν την επανάσταση στις
παραδουνάβιες ηγεμονίες.
Η αποκήρυξη του Τσάρου
έκφραζε την ιδεολογία της Ιεράς Συμμαχίας η οποία σε πολλά συνταυτιζόταν με την «Πατρική Διδασκαλία»
του 1798 και τον αφορισμό της
Επανάστασης από το Πατριαρχείο
το 1821, ότι δηλαδή οι κατεστημένες
μοναρχίες είναι «θεόθεν» και κάθε
μεταβολή που δεν επιδιώκεται από
τους ίδιους τους μονάρχες οδηγεί
τους λαούς «εις αταξίαν»:
«Χρήσιμοι», εκήρυξεν η συμμαχία εν Λεϋβάχη την 30 Απριλίου
1821, «χρήσιμοι ή αναγκαίαι
μεταβολαί εν τη νομοθεσία ή εν
τη διοικήσει των επικρατειών
πρέπον είναι να πηγάζωσιν εκ
της ελευθέρας θελήσεως και της
πλήρους πεποιθήσεως των θεόθεν
την εξουσίαν εμπεπιστευμένων.
Παν ότι παρεκτρέπεται της αρχής
ταύτης φέρει εξ ανάγκης τους
λαούς εις αταξίαν, εις κλονισμούς
και εις δεινά βαρύτερα παρ’ όσα
προτίθεται να θεραπεύση. Οι
άνακτες αισθανόμενοι βαθέως
την αναλλοίωτον ταύτην αλήθειαν,
δεν εδίστασαν να κηρύξωσι παρρησία ότι σεβόμενοι τα δίκαια και
ανεξαρτησίαν όλων των νομίμων
εξουσιών εθεώρησαν ως νομίμως
μη υπάρχουσαν και ως μη συνάδουσαν προς τας αρχάς του
δημοσίου δικαίου της Ευρώπης
πάσαν λεγομένην μεταρρύθμισιν
ενεργουμένην δι’ αποστασίας και
δι’ όπλων.» (Σπυρίδων Τρικούπης,
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Α΄τόμος, σ. 99).
Η εχθρική αυτή διακήρυξη προς
κάθε καθεστωτική αλλαγή, που
εκφράζει το μετά το 1815 πνεύμα
εναντίον της Γαλλικής Επανάστασης,
αντικατοπτρίζει, επίσης, την
αντίδραση της Ιεράς Συμμαχίας
και του Αυστριακού καγκελαρίου
Μέττερνιχ προς τις προκηρύξεις
και τις εκκλήσεις των Ελλήνων
επαναστατών για ηθική και υλική
υποστήριξη για την απόκτηση
της ελευθερίας τους. Η Ελληνική
Επανάσταση προκηρύχτηκε σε
μια περίοδο που το δεσποτικό
κατεστημένο της Ευρώπης έβλεπε
με εχθρότητα κάθε επαναστατική
κίνηση, είτε στην Ευρώπη, είτε
στους κόλπους της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Την αντιδραστική
αυτή διακήρυξη την ασπαζόταν και
την προσυπέγραφε και ο Τσάρος της
Ρωσίας Αλέξανδρος Α΄.
Οι αυταπάτες και ελπίδες
του Αλέξανδρου Υψηλάντη για
οποιαδήποτε βοήθεια εκ μέρους της
Ρωσίας διαψεύστηκαν και τώρα
το κίνημά του στις παραδουνάβιες
χώρες βρισκόταν σε δεινή θέση.
Στις 30 Μαρτίου, ο Μιχαήλ
Σούτσος, στον οποίο ο Υψηλάντης
στηριζόταν για εφόδια και ενίσχυση,
ενδίνοντας στην εχθρότητα των
ντόπιων, εγκατέλειψε το πόστο της
ηγεμονίας και έφυγε στη Ρωσία,
ενώ οι Βλαντιμηρέσκου και Σάββας,
όταν διαπίστωσαν την ανυπαρξία
οποιασδήποτε ρωσικής στήριξής
του, ο καθένας μόνος του, άρχισαν
να συνεννοούνται μυστικά με τους
Τούρκους και να επιβουλεύονται τη
ζωή του ηγέτη της Επανάστασης.
Εντούτοις, ο Υψηλάντης αποφάσισε
να συνεχίσει τον αγώνα. Στις 5
Απριλίου κινήθηκε πανστρατιά
και οχυρώθηκε στο Τυργοβίστι,
βορειοδυτικά του Βουκορεστίου,
μέρος της ορεινής Βλαχίας.
(Το τελευταίο μέρος στο επόμενο)
(Ο Δρ Χρήστος Ν. Φίφης είναι
επίτιμος ερευνητής στη Σχολή
Ανθρωπιστικών Σπουδών και
Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου La Trobe)
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Κάθε επιπλέον τσιγάρο
αυξάνει κατά 30% τον
κίνδυνο σοβαρών παθήσεων

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Εχασε τη δουλειά του
εξαιτίας μιας σάτιρας
με τον Χίτλερ

Ένας εργαζόμενος σε διυλιστήριο της BP στην Αυστραλία
απολύθηκε γιατί σατίρισε την
εταιρεία με στιγμιότυπο από την
ταινία του 2004 που περιγράφει
τις τελευταίες ώρες του Αδόλφου
Χίτλερ και των στενών συνεργατών
του. Δύο χρόνια μετά δικαιώθηκε.
Παρόλο που ταλαιπωρήθηκε με
δικαστικές διαμάχες, βρήκε τελικά το
δίκιο του. Ο Σκοτ Τρέισι, όπως μας
ενημερώνει το BBC, δημοσίευσε
ένα meme με τον Χίτλερ από την
ταινία “Downfall”, με σκοπό να
κατακρίνει τη στάση της ΒΡ στις
διαπραγματεύσεις για τις αυξήσεις
των μισθών.
Το σατιρικό στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε σε μια κλειστή ομάδα στο
Facebook αλλά εντοπίστηκε από
τους υπεύθυνους προσωπικού
της πετρελαϊκής εταιρείας, παρεξ η γ ή θ η κα ν κα ι α π έ λυ σ α ν μ ε
συνοπτικές διαδικασίες τον κ.
Τρέισι. Κατά την εταιρεία, ήταν
εξαιρετικά προσβλητικό και απαράδεκτο. Ωστόσο, ο Τρέισι δεν
έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Και
δύο χρόνια μετά, δικαιώθηκε.
Κινήθηκε νομικά κατά της BP
και μετά από μια διαδικασία που
κράτησε δύο χρόνια ενημερώθηκε
πω ς το α ρ μ ό δ ι ο δ ι κα σ τ ή ρ ι ο
τον δικαίωσε. Έτσι, θα λάβει
αποζημίωση 200.000 δολαρίων που
αντιστοιχεί στους χαμένους μισθούς
της διετίας και σε ασφαλιστικές
εισφορές. «Το να ταλαιπωρείς έναν
τίμιο εργαζόμενο επειδή κάποιοι
μεγαλόσχημοι δεν κατάλαβαν
ένα αστείο δεν αποτελεί σωστή
εταιρική συμπεριφορά» σχολίασε
σε εφημερίδα της Αυστραλίας ο
γραμματέας της ένωσης εργατών
της χώρας. Αν και η BP έκανε
ένσταση για το ποσό, με την σκέψη
ότι ο υπάλληλος θα μπορούσε αυτά
τα δύο χρόνια να βρει άλλη δουλειά,
εν τέλει απορρίφθηκε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κορωνοϊός: Σε κατάσταση υγειονομικού
συναγερμού η Μελβούρνη

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον
προέβλεψε εξάλλου ότι η
α ν ε ρ γ ί α φ έ το ς ε ν δ έ χ ε τα ι
να αυξηθεί γύρω στο 10%,
εξαιτίας του αντίκτυπου της
πανδημίας και των μέτρων
αποτροπής. Οι Αρχές στη
Βικτώρια, την πολιτεία με τον
δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό
στην Αυστραλία, ανακοίνωσαν
σήμερα ότι άλλοι οκτώ άνθρωποι υπέκυψαν στον COVID-19
τις προηγούμενες 24 ώρες,
μία ημέρα αφότου κατέγραψαν
τον βαρύτερο ημερήσιο
απολογισμό της πανδημίας,
που ήταν 15 θάνατοι.
Πέρα από τη Βικτώρια,

όπου εφαρμόζονται ολοένα πιο
αυστηροί περιορισμοί, κάποια
κ ρ ο ύ σ μ α τα ε ν τοπ ί σ τ η κα ν
επίσης στη Νέα Νότια Ουαλία
και στο Κουίνσλαντ, όπου οι
Αρχές ανακοίνωσαν επίσης
πως παίρνουν μέτρα για να
αποτρέψουν την εξάπλωση
της πανδημίας του κορωνοϊού,
που έχει στοιχίσει έως τώρα
τη ζωή σε 255 ανθρώπους
στην Αυστραλία των 25
εκατομμυρίων κατοίκων.
Ως εδώ, η κεντρική τράπεζα
της χώρας προέβλεπε πως η
ανεργία θα έφθανε το 9,25%
εντός του έτους, όμως μετά το
lockdown στη Βικτόρια για έξι

εβδομάδες, προβλέπεται πως
το ποσοστό των ανθρώπων
χωρίς απασχόληση θα κορυφωθεί περί το 10%, εξήγησε.
Το πραγματικό ποσοστό ανεργίας αναμένεται να ξεπεράσει
το 13%, ενώ ως εδώ δεν αναμενόταν να υπερβεί το 11%.
Ο Σκοτ Μόρισον αναγνώρισε
πως τα μέτρα αποτροπής
στη Βικτώρια «θα έχουν πολύ
μεγάλο κόστος» και «αντίκτυπο στην πορεία προς την
ανάκαμψη» της οικονομίας
της Αυστραλίας, πράγμα που
σημείωσε πως είναι «ανησυχητικό», μολονότι δεν ήταν
«απροσδόκητο».

Στην Βικτώρια το υψηλότερο ποσοστό νεκρών

Η δεύτερη πολυπληθέστερη
πολιτεία της Αυστραλίας, η
Βικτώρια, ανακοίνωσε πρόσφατα τον υψηλότερο έως τώρα
ημερήσιο απολογισμό θανάτων
εξαιτίας της COVID-19, με 17
ανθρώπους να χάνουν τη ζωή
τους. Η Βικτώρια, επίκεντρο
της έξαρσης των κρουσμάτων
στην Αυστραλία, ανακοίνωσε
στις 9/8/20, 394 νέα περιστατικά
μόλυνσης από τον κορωνοϊό
τις προηγούμενες 24 ώρες,
μειωμένο σε σύγκριση με τον
ημερήσιο μέσο όρο των 400500 κρουσμάτων την τελευταία
εβδομάδα. Οι νέοι θάνατοι
ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό
των νεκρών στην πολιτεία σε
210.

Στη συγκεκριμένη πολιτεία,
στο νοτιοανατολικό τμήμα της
Αυστραλίας, όπου τα κρούσματα
είναι συγκεντρωμένα κυρίως
στην πρωτεύουσα Μελβούρνη,
έχουν καταγραφεί πάνω από
τα δύο τρίτα από τα σχεδόν
21.000 περιστατικά σε όλη τη
χώρα. Στην προσπάθεια να
επιβραδυνθεί η εξάπλωση του
κορωνοϊού, η τοπική κυβέρνηση
στη Βικτώρια επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας τη
νύχτα και περιορισμούς στις
καθημερινές μετακινήσεις των
ανθρώπων ενώ έχει δοθεί
εντολή για αναστολή λειτουργίας
επιχειρήσεων.
Τα μέτρα αυτά έχουν βοηθήσει, αν και η κατάσταση

παραμένει δύσκολη, καθώς
τα π ε ρ ι σ τα τ ι κά ά γ ν ω σ τ η ς
προέλευσης συνεχίζονται να
αυξάνονται, δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης της
Βικτώριας Ντάνιελ Άντριους. Η
πολιτεία κατέγραψε 174 τέτοια
«ορφανά» κρούσματα τις
τελευταίες 24 ώρες, συγκριτικά
με 130 χθες, με τον συνολικό
τους αριθμό να ανέρχεται σε
2.758. Η γειτονική Νέα Νότια
Ουαλία, η πολυπληθέστερη
πολ ι τ ε ί α τ η ς Α υ σ τ ρ α λ ί α ς ,
κατέγραψε την ίδια μέρα 10
κρούσματα, με τις αρχές να
δίνουν εντολή στους μαθητές
δύο δημόσιων σχολείων να
τεθούν σε απομόνωση.

Ανδρας πλάκωσε καρχαρία στις γροθιές για να σώσει τη γυναίκα του!

Ένας άνδρας πήδηξε πάνω
σε έναν μεγάλο λευκό καρχαρία
και τον γρονθοκόπησε για να
σώσει τη σύζυγό του που δέχτηκε
επίθεση στην παραλία του
Πορτ Μακουόρι, στη Νέα Νότια
Ουαλία. Η εφημερίδα Sydney
Morning Herald έγραψε ότι η
Σαντέλ Ντόιλ, 35 ετών, δέχτηκε
επίθεση από έναν καρχαρία
μήκους 2-3 μέτρων ενώ έκανε
σερφ στη Σέλι Μπιτς. Το μεγάλο
σαρκοβόρο την τραυμάτισε
σοβαρά στο δεξί πόδι.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής
της υπηρεσίας διάσωσης NSW

Σ

Στίβεν Πιρς, ο σύζυγος της Ντόιλ
δεν δίστασε ούτε λεπτό: πήδηξε
από τη δική του σανίδα του σερφ
πάνω στον καρχαρία. “Αυτός ο
τύπος έκανε κουπί και πήδηξε
από τη σανίδα του πάνω στον
καρχαρία και τον χτύπησε για να
την αφήσει. Μετά, την βοήθησε
να βγει στην ακτή. Εντελώς
τρελό, πραγματικά ηρωικό”, είπε.
Η εφημερίδα, που δεν
κατονομάζει τον ηρωικό σύζυγο,
ανέφερε ότι η Ντόιλ δέχτηκε τις
πρώτες βοήθειες επί τόπου από
περαστικούς και τραυματιοφορείς
που κατόπιν την μετέφεραν στο

ε «κατάσταση καταστροφής»
(state of disaster) κήρυξε
την Πολιτεία της Βικτώριας
στην Αυστραλία ο πολιτειακός
πρωθυπουργός, Ντάνιελ Άντριους,
επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη της Μελβούρνης,
κάθε βράδυ από τις 8μμ. έως τις
5πμ., τουλάχιστον έως τις 13
Σεπτεμβρίου, ως μέρος των νέων
περιοριστικών μέτρων του σταδίου 4, λόγω της αύξησης των
κρουσμάτων του κορονοϊού. Με
τα νέα μέτρα, η Αστυνομία θα έχει
αυξημένες εξουσίες ως προς την
επιβολή των περιοριστικών μέτρων
που έχουν στόχο να περιορίσουν
τις μετακινήσεις και ως εκ τούτου
τη μεταδοτικότητα του θανατηφόρου
ιού. Τουλάχιστον σε 20 ανέρχονται
οι Έλληνες της Μελβούρνης που
έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό.
δ ε ι ο ι δ ρ ό μ ο ι , κ λ ε ι σ τά
καταστήματα, έρημα πάρκινγκ. Σε καραντίνα η
πολιτεία της Βικτώριας, μετά την
αύξηση των κρουσμάτων, ενώ
προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα
για τους παραβάτες. Τον γύρο
των παγκόσμιων ΜΜΕ κάνουν
οι φωτογραφίες της έρημης
Μελβούρνης μετά τα περιοριστικά
μέτρα που επιβλήθηκαν για
την αποφυγή εξάπλωσης του
κορωνοϊού. Η Αυστραλία, η οποία
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νοσοκομείο. Η κατάστασή της
είναι σταθερή. Η παραλίες στο
Πορτ Μακουόρι έκλεισαν μετά

το επεισόδιο αυτό. Η NSW
παρακολουθεί την περιοχή για να
εντοπίσει τον καρχαρία.

Το Κέντρο Ιατρικής Ακριβείας με έδρα
το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας ηγήθηκε μίας μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε
στο Eclinical Medicine και συνδέει το βαρύ
κάπνισμα με 28 διαφορετικές καταστάσεις
υγείας, αποκαλύπτοντας 17πλάσια αύξηση στα
περιστατικά εμφυσήματος, 8πλάσια αύξηση στην
αθηροσκλήρωση και 6,5 φορές περισσότερα
περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν νοσοκομειακά
δεδομένα και στατιστικά θνησιμότητας από
περισσότερους από 152.483 καπνιστές στη
βρετανική Βιοτράπεζα για να εξετάσουν κατά
πόσο το βαρύ κάπνισμα επηρεάζει τον κίνδυνο
για διάφορες παθήσεις. Όπως ανέφερε η
επικεφαλής ερευνήτρια και καθηγήτρια Elina
Hypponen, ο κίνδυνος αναπνευστικών παθήσεων, καρκίνου και καρδιαγγειακών παθήσεων
αυξανόταν με κάθε τσιγάρο την ημέρα.
Οι συσχετισμοί ανάμεσα στο βαρύ κάπνισμα
και το εμφύσημα, τις καρδιακές παθήσεις, την
πνευμονία και τους καρκίνους του αναπνευστικού
συστήματος ήταν ιδιαίτερα υψηλοί, ωστόσο
οι ερευνητές βρήκαν επίσης συσχετισμούς
με πολλές άλλες αναπνευστικές παθήσεις, με
νεφρική ανεπάρκεια, σηψαιμία, οφθαλμικές
διαταραχές και με επιπλοκές από χειρουργική
επέμβαση ή ιατρικές διαδικασίες.
«Το κάπνισμα αποτελεί την πρώτη αποφευκτέα αιτία θανάτου παγκοσμίως και οι καπνιστές
συνήθως πεθαίνουν 10 χρόνια νωρίτερα από
όσους δεν καπνίζουν. Παρά την πτώση στον
αριθμό των καπνιστών σε όλο τον κόσμο τα
τελευταία 20 χρόνια, ένα ποσοστό που εκτιμάται
στο 20% του παγκόσμιου πληθυσμού ηλικίας
15 ετών και άνω συνεχίζει να καπνίζει»,
επισημαίνει η καθηγήτρια Hypponen. Στη μελέτη
δεν εντοπίστηκαν διάφορες συνέπειες του
καπνίσματος, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο,
καθώς συμπεριλήφθηκαν μόνο περιστατικά που
ξεπερνούσαν τα 200 σε κάθε περίπτωση υγείας.
«Εξετάσαμε μόνο το κατά πόσο το βαρύ
κάπνισμα επηρεάζει περαιτέρω τους κινδύνους
παθήσεων σε μια ομάδα ανθρώπων που είναι
τουλάχιστον πρώην καπνιστές. Επομένως σε
σύγκριση με ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει
ποτέ, οι επιπτώσεις υγείας τείνουν να είναι
ακόμα πιο αξιοσημείωτες. Άλλοι παράγοντες,
όπως το πότε ξεκινάει κάποιος το κάπνισμα ή
πόσο είναι το χρονικό διάστημα που καπνίζει
επίσης επηρεάζει τις επιπτώσεις που επιφέρει το
κάπνισμα στην υγεία», σημειώνει σχετικά η Δρ.
Hypponen και καταλήγει:
«Τα τελευταία 20 χρόνια, η αναλογία των
ανθρώπων που καπνίζουν τουλάχιστον ένα
πακέτο τσιγάρα την ημέρα έχει μειωθεί σε χώρες
όπως η Αμερική και η Αυστραλία, ενώ έχουν
αυξηθεί εκείνοι που καπνίζουν λιγότερα από 10.
Παρόλο που αυτό υποδεικνύει μία πρόοδο, η
μελέτη μας δείχνει ότι κάθε επιπλέον τσιγάρο
μετράει, αυξάνοντας σημαντικά τους κινδύνους
καρκίνου, αναπνευστικών, κυκλοφορικών και
άλλων παθήσεων».

Ç åðéêáéñüôçôá óôï μéêñïóêüðéï
κάποτε θεωρούνταν πρωτοπόρος
στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού,
δίνει μάχη για να επιβραδύνει την
εξάπλωσή του στην Βικτώρια και
να αποτρέψει ένα νέο κύμα της
πανδημίας σε εθνικό επίπεδο. Στις
αρχές του Αυγούστου η Βικτώρια
επέβαλε νυχτερινή απαγόρευση
της κυκλοφορίας, ενίσχυσε τους
περιορισμούς των ημερήσιων
μετακινήσεων των πολιτών και
διέταξε μεγάλα τμήματα της τοπικής
κοινωνίας να κλείσουν ώστε να
επιβραδυνθεί η εξάπλωση του ιού.
ον γύρο των παγκόσμιων
ΜΜΕ κάνουν οι φωτογραφίες της έρημης Μελβούρνης μετά τα περιοριστικά
μ έ τ ρ α πο υ ε π ι β λ ή θ η κ α ν γ ι α
την αποφυγή εξάπλωσης του
κορωνοϊού. Η Αυστραλία, η οποία
κάποτε θεωρούνταν πρωτοπόρος
στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού,
δίνει μάχη για να επιβραδύνει την
εξάπλωσή του στην Βικτόρια και
να αποτρέψει έναν νέο κύμα της
πανδημίας σε εθνικό επίπεδο. Στις
αρχές της εβδομάδας η Βικτόρια
επέβαλε νυχτερινή απαγόρευση
της κυκλοφορίας, ενίσχυσε τους
περιορισμούς των ημερήσιων
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μετακινήσεων των πολιτών και
διέταξε μεγάλα τμήματα της τοπικής
κοινωνίας να κλείσουν ώστε να
επιβραδυνθεί η εξάπλωση του ιού.
α κοάλα στην Πολιτεία
Νέα Νότια Ουαλία της
Αυστραλίας ενδέχεται να
εξαφανιστούν ως το 2050, αν η
κυβέρνηση δεν παρέμβει αμέσως
για να προστατεύσει τα ίδια και το
φυσικό τους περιβάλλον, σύμφωνα
με έρευνα που πραγματοποίησε
κοινοβουλευτική επιτροπή. Η εκκαθάριση εδαφών για την γεωργία, η
ανάπτυξη των πόλεων, οι εξορύξεις
και η υλοτομία είναι οι βασικότεροι
παράγοντες για την καταστροφή και
τον κατακερματισμό του φυσικού
περιβάλλοντος των κοάλα στην
περιοχή. Εξάλλου η παρατεταμένη
εποχή των πυρκαγιών φέτος, που
επιδεινώθηκε λόγω της ξηρασίας,
απεδείχθη ολέθρια για τα κοάλα,
καταστρέφοντας σχεδόν το ένα
τέταρτο του φυσικού τους περιβάλλοντος σε όλη την Πολιτεία,
ποσοστό που σε κάποιες περιοχές
φτάνει το 81%. «Τα στοιχεία δεν θα
μπορούσαν να είναι πιο ξεκάθαρα»,
τονίζεται στην τελική έκθεση που
εκτείνεται σε 311 σελίδες.

Τ

Ε

πιστήμονες στην Αυστραλία,
με επικεφαλής έναν Ελληνοαυστραλό που εδώ και
χρόνια μελετά τους μηχανισμούς
της παχυσαρκίας, έκαναν μια
ανακάλυψη, η οποία μπορεί να
αποδειχθεί σημαντική στη μάχη
εναντίον των παραπανίσιων κιλών.
Οι ερευνητές εντόπισαν για πρώτη
φορά στον εγκέφαλο ένα «διακόπτη
λίπους», που ρυθμίζει πόσο λίπος
καίει ένας άνθρωπος μετά το φαγητό
και ο οποίος στους παχύσαρκους
είναι «κολλημένος» και μένει
συνεχώς ενεργοποιημένος.
άλος στην Αυστραλία μετά
από βίντεο που δείχνει
τη βίαιη σύλληψη μίας
γυναίκας. Ο αστυνομικός πιάνει
από το λαιμό τη γυναίκα, επειδή
δεν φορούσε μάσκα και η στιγμή
έχει καταγραφεί σε βίντεο. Σύμφωνα με την Daily Mail το βίντεο
τραβήχτηκε από μία πολυκατοικία.
Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται
να μην φορούσε τη μάσκα, η
οποία είναι υποχρεωτική στη
Μελβούρνη, με το πρόστιμο να
φτάνει στα 200 δολάρια. Μεταξύ
της γυναίκας και του αστυνομικού
υπήρξε αντιπαράθεση, με τον

Σ

άνδρα των Αρχών να την πιάνει
από το λαιμό και εκείνη να φωνάζει
επανειλημμένα «με πνίγει». Στη
συνέχεια ο αστυνομικός τη ρίχνει στο
έδαφος και της περνάει χειροπέδες,
προκειμένου να προχωρήσει στη
σύλληψή της.
να αδιανόητο δυστύχημα
με θύμα έναν 56χρονο
ψαρά που σκοτώθηκε από
χτύπημα… σκουμπριού(!) Σύμφωνα
με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο
56χρονος ψάρευε με την οικογένειά
του όταν το σκουμπρί βάρους
περίπου 18 κιλών πήδηξε από το
νερό και τον χτύπησε στο στήθος. Ο
56χρονος έχασε τις αισθήσεις του με
τους συγγενείς του να σπεύδουν στο
κοντινότερο λιμάνι ενώ είχαν ήδη
ειδοποιήσει τις αρχές. Οι διασώστες
που υποδέχθηκαν τον 56χρονο δεν
κατάφεραν να τον κρατήσουν στη
ζωή παρά το γεγονός ότι έκαναν
πολλές προσπάθειες ανάνηψης.
«Αυτό που έχουμε μάθει ήταν ότι ένα
ψάρι περίπου 18 κιλών τον χτύπησε
στο στήθος και του προκάλεσε
μεγάλο εσωτερικό τραύμα» δήλωσε
ψαράς στο ABC. «Πρόκειται για ένα
τραγικό δυστύχημα» σχολίασε σε
ανακοίνωσή της η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Ε

Π. Σταματόπουλος
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Εφυγε η Δανάη Κωστή ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ
βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου
οπλοκατοχή και εξύβριση.

Εφυγε τον περασμένο μήνα
σε ηλικία 82 ετών η Δανάη
Κωστή τέως κάτοικος Λόξτον
Νότιας Αυστραλίας.
Η Δανάη γεννήθηκε στο
χωριό Πεδουλάς Κύπρου το
1938 και μετανάστευσε στην
Αυστραλία το 1964 όπου μαζί
με το σύζυγό της, τον αείμνηστο
Παντελή και τις δυο κόρες του,
τη Σοφία και την Ελένη, αρχικά
έζησαν στο Σύδνεϋ και το 1973
μετακόμισαν οικογενειακώς στο
Ρίβερλαντ όπου η οικογένεια
Κωστή ασχολήθηκε αγροτικές
εργασίες. Η Δανάη μαζί με το
σύζυγό της απέκτησε ακόμη
τριά παιδιά, τον Χριστόδουλο,
τον Θεοτόκη και τη Μαρία.
Ηταν αρκετά δραστήρια
στην κοινωνική ζωή και αγαπούσε πολυ την τοπική ομάδα
ποδοσφαίρου στο Λόξτον.

ΑΓΛΛΙΑ

Χρέος ύψους δυο
τρισεκατομυρρίων!

Ομως η μεγαλύτερη χαρά
στη ζωή της ήταν τα 5 παιδιά,
12 εγγόνια και τώρα τα 22
δισέγγονα.
Η κηδεία της έγινε από
το ναό του Αγ. Δημητρίου
Μπέρι και ο ενταφιασμός στο
κοιμητήριο του Λόξτον.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Εις μνήμην Κούλας Αγγελή

"Εφυγε" από τη ζωή τον
περασμένο μήνα η Κούλα
(Κυριακή) Αγγελή τέως κάτοικος
Αδελαΐδας Νότιας Αυστραλίας.
Η Κούλα γεννήθηκε στην
Χοιροκοιτία της Κύπρου το
1932 και απεβίωσε στην
Αδελαίδα στις 9 Αυγούστου
2020 σε ηλικία 88 ετών.
Πριν μερικά χρόνια είχε
χάσει το σύζυγό της Κώστα
Αγγελή. Η Κούλα εγκαταλείπει
τρία παιδιά και δυο εγγόνια.
Η νεκρώσιμος ακολουθεία
εψάλη υπό του π. Ιωάννη
Κονιδάρη στον Καθεδρικό Ναό
των Παμμεγίστων Tαξιαρχών
και ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο του West Terrace
στο κέντρο της πόλης.

ΙΣΡΑΗΛ

Το αστρονομικό ποσό των δύο
τρισεκατομμυρίων τεσσάρων δισεκατομμυρίων στερλινών άγγιξε το δημόσιο
χρέος της Μεγάλης Βρετανίας, σύμφωνα
με τη βρετανική Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία.
Το ύψος του δημόσιου χρέους αντιστοιχεί στο 100,5% του ΑΕΠ. Αυτοί που
ξανά «θα πληρώσουν το μάρμαρο» θα
είναι οι εργαζόμενοι, αφού σύμφωνα
με τον υπουργό Οικονομικών Ρίσι
Σουνάκ, το ύψος του δημόσιου χρέους
αποτελεί «μια αυστηρή υπόμνηση πως
πρέπει να επαναφέρουμε σε βιώσιμη
βάση τα δημόσια οικονομικά μας, κάτι
που θα απαιτήσει τη λήψη δύσκολων
αποφάσεων».
Σημειώνεται ότι έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλη κατέγραψε πως
ένα στα τρία νοικοκυριά δήλωσε ότι είναι
πιθανό να χρειαστεί κάποια κρατική
βοήθεια τους επόμενους τρεις μήνες, ενώ
το 44% πιστεύει ότι η θέση εργασίας του
είναι επισφαλής.

ΠΑΠΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Εβριζε και απειλούσε
κρατώντας όπλο!

Η Κούλα και η οικογένειά
της υπήρξαν πάντοτε ενεργά
μέλη της Ελληνικής και της
Κυπριακής Κοινότητας.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Στερνό αντίο στην Αθηνά Βλάσση

Απεβίωσε στις 19 Ιουλίου
2020 σε ηλικία 83 ετών η
Αθηνά Βλάσση - σύζυγος του
αειμνήστου Γεωργίου. Η Aθηνά
ήταν μητέρα της Ειρήνης
και Περικλή, του Ανδρέα
και Κατίνας, της Μαίρης και
Νέλσον και Νικολάου και Nid.
Ηταν επίσης αφοσιωμένη
γιαγιά του Κώστα, της Ελένης,
της Αθηνάς και της Jasmine.
Η κηδεία έγινε στον Καθεδρικό
ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και ο ενταφιασμός στο
κοιμητήριο Dudley Park.

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Για καταχωρήσεις παρόμοιων αγγελιών σ’ αυτό το χώρο του
Παρ. Βήματος, παρακαλούμε τηλεφωνείστε στο 0408 865004.
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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε περιοχή του Δήμου
Φαιστού της Κρήτης με πρωταγωνιστή
έναν ιερέα.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες,
ένας ιερέας έβριζε και απειλούσε ενώ
βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση.
Τη μεγαλύτερη όμως εντύπωση
έκανε το γεγονός ότι κρατούσε και όπλο.
Σύμφωνα με το ekriti.gr, ο ιερέας είχε
διαπληκτιστεί νωρίτερα με συγχωριανό
του και είχε βγει εκτός εαυτού.
Στο σημείο έφτασε η ΕΛ.ΑΣ με τον
ιερέα τελικά να φοράει χειροπέδες για

Ομαδικός βιασμός
16χρονης

Αγανάκτηση έχει προκαλέσει στο
Ισραήλ η υπόθεση του βιασμού μιας
16χρονης από μια ομάδα 30 ανδρών σε
ξενοδοχείο της παραθαλάσσιας πόλης
Εϊλάτ.
Η έφηβη προσέφυγε την προηγούμ ε ν η Π α ρ α σ κ ε υ ή σ τ η Δ ι κα ι ο σ ύ ν η
καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα ομαδικού
βιασμού από τριάντα άνδρες, ανακοίνωσε
ο Μίκι Ρόζενφελντ, εκπρόσωπος της
ισραηλινής αστυνομίας. «Δύο ύποπτοι
έχουν συλληφθεί σε σχέση με το συμβάν
που ερευνάται και το οποίο αφορά μια
16χρονη έφηβη σε πόλη στο νότιο τμήμα
της χώρας», πρόσθεσε.
Ήδη από χθες το βράδυ διαδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις
του Ισραήλ, όπως το Τελ Αβίβ και η
Ιερουσαλήμ, σε υποστήριξη του θύματος
και για να καταδικάσουν τις σεξουαλικές
επιθέσεις εναντίον γυναικών.
Κάθε ημέρα 260 γυναίκες βιάζονται στο
Ισραήλ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μία
γυναίκα στις πέντε στο Ισραήλ πέφτει
θύμα βιασμού στη διάρκεια της ζωής της.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Ακυρη τη θεωρεί η
Τουρκία
«Για την Άγκυρα είναι άκυρη και

ανυπόστατη» η συμφωνία Ελλάδας
και Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΖ
αναφέρει σε ανακοίνωση το το υπουργείο
Εξωτερικών της Τουρκίας.
Ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η
οριοθετημένη ζώνη «βρίσκεται εντός της
τουρκικής υφαλοκρηπίδας».
Διπλωματικές πηγές από την Ελλάδα
υποστήριζαν πως η συμφωνία είναι στη

και απολύτως σύμφωνη με το Δίκαιο της
Θάλασσας.

ΛΙΒΥΗ

Κατάπαυση πυρός
και εκλογές

Την οργάνωση εκλογών στη Λιβύη
αλλά και κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσαν οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές,
στο πλαίσιο μιας «συνεννόησης» η οποία
χαιρετίστηκε από τον ΟΗΕ.
Σε δύο χωριστές ανακοινώσεις, ο
Φάγεζ αλ-Σάρατζ, δοτός πρωθυπουργός
της «Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας»
(ΚΕΣ) που έχει έδρα την Τρίπολη
και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και ο
Αγκίλα Σάλεχ, πρόεδρος του αιρετού
κοινοβουλίου που έχει την έδρα του
στην Ανατολική Λιβύη, ανακοίνωσαν
πως θα διεξαχθούν προσεχώς εκλογές
και διέταξαν όλα τα μέρη να τηρήσουν
«άμεση κατάπαυση του πυρός και να
σταματήσουν όλες τις μάχες σε όλη τη
λιβυκή επικράτεια».
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ
Φάταχ αλ-Σίσι σε δήλωσή του χαιρέτισε
σήμερα την ανακοίνωση. «Η απόφαση
αυτή είναι ένας σημαντικός σταθμός στην
οδό μιας πολιτικής διευθέτησης και της
αποκατάστασης της σταθερότητας»,
τόνισε ο αιγύπτιος πρόεδρος.

ΙTAΛΙΑ - ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

Αύξηση των κρουσμάτων

Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων
κορωνοϊού στην Ιταλία.
Χθες, τα κρούσματα ήταν 945, με 9
νεκρούς. Ο αριθμός των περιστατικών
είναι ο υψηλότερος, από τις 14 του
περασμένου Μαΐου. Η αύξηση είναι της
τάξης του 141%.
Οι περιφέρειες με τα περισσότερα
κρούσματα Covid -19 είναι η Λομβαρδία,
το Λάτιο (με πρωτεύουσα την Ρώμη) και
το Βένετο.

ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Η Ελλάδα έχασε ένα αυθεντικό ρεμπέτη

Εφυγε αναπάντεχα από τη ζωή τον
μήνα που πέρασε ένας σπουδαίος
ρεμπέτης, ο Αγάθωνας Ιακωβίδης,
αυτοδίδακτος λαϊκός καλλιτέχνης.
Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε το 1977 με το “Ρεμπέτικο Συγκρότημα Θεσσαλονίκης”, που ο ίδιος
ίδρυσε, για να συνεχιστεί το 1981
στην Αθήνα. Συνεργάστηκε με σημαντικούς μουσικούς πάντα, υπηρετώντας τη μεγάλη του αγάπη, το
ρεμπέτικο τραγούδι. Επέστρεψε στην
Θεσσαλονίκη, όπου συνέχισε την
καλλιτεχνική του διαδρομή.
Σ η μ α ν τ ι κ ή ή τα ν η π ρ ο σ φ ο ρ ά
του στη διαφύλαξη και διάσωση του
ρεμπέτικου τραγουδιού με την ανάδειξη

παλιών ξεχασμένων και άγνωστων
στο σύγχρονο κοινό τραγουδιών, που
είχε συγκεντρώσει στο προσωπικό του
αρχείο. Ρεμπέτικα τραγούδια έγραψε
και ο ίδιος, ενώ υπήρξε και δεξιοτέχνης
μουσικός όλων των έγχορδων νυκτών
μουσικών οργάνων του ρεμπέτικου.
Πολιτικώς, ο Αγάθωνας στήριζε το
ΚΚΕ για ένα δίκαιο κόσμο με όποιον
τρόπο μπορούσε και προπαντός με
αυτό που τον ξεχώριζε, την τέχνη του.
Η κηδεία του Αγάθωνα ήταν πολιτική
και έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τον
Ευαγγελισμό Λαγκαδά. Αρκετοί φίλοι,
και συγγενείς τον αποχαιρέτησαν στην
τελευταία του κατοικία, με συνοδεία
μπαγλαμα και ρεμπέτικου τραγουδιού.

ΗΠΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ

Εγκατάσταση 1000 αμερικανών στην Πολωνία

Στην Πολωνία θα μεταφερθούν
«τουλάχιστον 1000 Αμερικανοί στρατιώτες» και μια δομή διοίκησης για
την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ,
σημείωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας
της Πολωνίας, Μαριούς Μπβάστσακ,
μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό. «Θα
έχουμε στην Πολωνία μια διοίκηση
αμερικανικού σώματος. Αυτή η διοίκηση θα διαχειρίζεται τις δυνάμεις που
αναπτύσσονται στο σύνολο της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ». Σύμφωνα
με τον υπουργό Άμυνας της Πολωνίας,
ΗΠΑ και Πολωνία ολοκλήρωσαν τις
συνομιλίες τους και «σύντομα θα
υπογράψουμε με τους Αμερικανούς την
τελική συμφωνία για τη μόνιμη παρουσία
του αμερικανικού στρατού».
Η ενίσχυση των αμερικανικών
στρατευμάτων στην Πολωνία είχε βρεθεί
στο επίκεντρο συνάντησης που είχαν στις
αρχές ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ,
με τον Πολωνό ομόλογό του, Αντρέι
Ντούντα, στο Λευκό Οίκο τον περασμένο
Ιούνη.
Οι δηλώσεις αυτές γίνονται δύο
ημέρες μετά την ανακοίνωση του
επικεφαλής του Πενταγώνου Μαρκ
Έσπερ, για την αποχώρηση περίπου
12.000 Αμερικανών στρατιωτών από

Κι άλλοι χίλιοι αμερικανοί στρατιώτες μεταφέρονται στην Πολωνία
τη Γερμανία, εξέλιξη που εντάσσεται
στις ασίγαστες κόντρες των ΗΠΑ με
τη Γερμανία και άλλα κράτη της ΕΕ
για το φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
Εκείνο που επικαλούνται οι ΗΠΑ για να
αποχωρήσουν αμερικανικές δυνάμεις
από τη Γερμανία είναι ότι η Γερμανία
πρέπει να «πληρώσει περισσότερα» στο

ΝΑΤΟ και να φτάσει τις εισφορές στο
ΝΑΤΟ στο 2% του ΑΕΠ.
Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση
στην Ευρώπη (Eucon), που τώρα
έχει τη βάση της στη Στουτγκάρδη, θα
μετακομίσει στη Μονς του Βελγίου, όπου
βρίσκεται η διοίκηση των δυνάμεων του
ΝΑΤΟ.

Ειδήσεις - Ρεπορτάζ

"Παροικιακό Βήμα" Σεπτέμβριος 2020

Οι εκρήξεις που έμειναν στην ιστορία

Από την Τρίτη 04 Αυγούστου
2020 το ρολόϊ στην πρωτεύουσα
του Λιβάνου η αλλιώς το «Παρίσι
της Ανατολής» τη Βηρυτό σταμάτησε στις 18:07 το απόγευμα.
Η μεγάλη έκρηξη στο λιμάνι της
πόλης κατέστρεψε στην ουσία τη
μισή πόλη, με τραγικό απολογισμό
των 157 νεκρών. Η μεγάλη συμβατική έκρηξη της Βηρυτού δεν
ήταν η μόνη που συγκλόνισε το
παγκόσμιο. Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνεται και η έκρηξη της
11ης Ιουλίου στη Ναυτική Βάση
Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί.
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Εγκατέλειψε τη χώρα
μετά την αποκάλυψη νέας
υπόθεσης διαφθοράς

Η πυρηνική βόμβα Χιροσίμα

Στις 06 Αυγούστου 1945 καταγράφηκε ένα παγκόσμιο γεγονός. Η
ρίψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα
της Ιαπωνίας. Που ήταν ένα από
τα τραγικότερα γεγονότα του 20ου
αιώνα. Ήταν η πρώτη πολεμική
πυρηνική επίθεση της Ιστορίας. Η
βόμβα ήταν τύπου ουρανίου- 235,
η οποία είχε λάβει το προσωνύμιο
“Little Boy” (αγοράκι) στο κέντρο
συναρμολόγησης και δοκιμών
Αλαμογκόρντο. Την ατομική βόμβα
έριξε ο σμήναρχος Πολ Τίμπετς,
κυβερνήτης ενός αεροσκάφους
Β-29 της Αεροπορίας Στρατού,
στο οποίο είχε δώσει το όνομα
της μητέρας του, “Ένολα Γκέυ”.
Το Β29 υπέστη ισχυρή ανατάραξη
με την έκρηξη της βόμβας, παρά
το γεγονός ότι είχε διανύσει ήδη
περισσότερα από δεκαοκτώ -18χιλιόμετρα από το σημείο της
έκρηξης. Υπολογίζεται ότι επιτόπου
φονεύθηκαν περίπου 70.000 ψυχές,
στην πλειονότητά τους, άμαχοι.

Καταστροφή του Τέξας (1947)

Δυο χρόνια μετά την ατομική
βόμβα της Χιροσίμα μια αμερικανική μεγαλούπολη το Τέξας
είχε τεράστιες απώλειες. Ειδικοί
αναφέρουν ότι πρόκειται για τη
μεγαλύτερη έκρηξη με νιτρική
αμμωνία. Πρόκειται για την
«καταστροφή στο Τέξας Σίτι» η
οποία χαρακτηρίζεται βιομηχανικό
ατύχημα και συνέβη στο λιμάνι
του Τέξας Σίτι στις 16 Απριλίου του
1947. Ήταν το πλέον πολύνεκρο
ατύχημα στη βιομηχανία των
Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η
έκρηξη που δημιούργησε την
καταστροφή ήταν μια από τις
μεγαλύτερες μη πυρηνικές εκρήξεις
στην ιστορία. Στο φορτηγό πλοίο
« S S G r a n d c a m p » πο υ ή τα ν
αγκυροβολημένο στο λιμάνι της
πόλης ξέσπασε από άγνωστη αιτία
φωτιά. Στα αμπάρια του πλοίου
υπήρχαν 2.300 τόνοι νιτρικής
αμμωνίας. Από την πυρκαγιά
προκλήθηκε έκρηξη που ισοπέδωσε
σχεδόν το 1/3 της πόλης. Η έκρηξη
ήταν τόσο σφοδρή, ώστε ακούστηκε
σε απόσταση 240 χιλιομέτρων, ένα
τεράστιο μανιτάρι καπνού υψώθηκε
600 μ. πάνω από το λιμάνι, ενώ δύο
μικρά αεροσκάφη που περνούσαν
πάνω από το λιμάνι τη στιγμή της
έκρηξης καταστράφηκαν, λόγω
αλλοιώσεων στις πτέρυγές τους.
Στο λιμάνι βρισκόταν άλλο
ένα πλοίο, το «High Flyer», που
μετέφερε 1.000 τόνους νιτρικών
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.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΝΙΤΡΙΚΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ
Κίνδυνος και στη
Νότια Αυστραλία;

Η Επιτροπή ασφάλειας
ε ρ γ α σ ι α κώ ν χώ ρ ω ν τ η ς
Νότιας Αυστραλίας SAFE
Work SA, υποστήριξε χθες
ότι ή ίδια χημική ύλη που
προκάλεσε την τρομακτική
έκρηξη στη Βυρυτό, η νιτρική
αμμωνία, αποθηκεύεται σε
περίπου 170 τοπεθεσίες σε

Η πρόσφατη έκρηξη της Βηρυτού συντάραξε και την Κύπρο!
και με 2.000 τόνους θείου. Από την
έκρηξη και τη φωτιά που ξέσπασε
στο «SS Grandcamp», κάηκαν οι
κάβοι του «High Flyer». Σημειώθηκε
και δεύτερη ισχυρότατη έκρηξη. Η
τραγωδία ολοκληρώθηκε με την
επέκταση της πυρκαγιάς και σε
εργοστάσια που βρίσκεται γύρω
από το λιμάνι.
Η πολύνεκρη έκρηξη είχε απολογισμό πάνω από 400 νεκρούς
που ταυτοποιήθηκαν και άλλους
63 που δεν ταυτοποιήθηκαν.
Παράλληλα, οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 3.500. Τότε η έκρηξη
είχε ως συνέπεια να τεθούν για την
τότε εποχή κανόνες στη φύλαξη της
νιτρικής αμμωνίας.

Η έκρηξη στο Μαρί

Η έκρηξη στο Μαρί σημειώθηκε
την 11η Ιουλίου 2011 στην ναυτική βάση της «Ευάγγελος Φλωράκης», η οποία βρίσκεται στο
Μαρί στην επαρχία Λάρνακας.. Η
έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορευματοκιβώτια με πολεμικό υλικό,
τα οποία είχαν κατασχεθεί από
πλοίο το 2009 και φυλάγονταν
στην ναυτική βάση. Από την
έκρηξη 13 άνθρωποι έχασαν την
ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν
ενώ καταστράφηκε και ο γειτονικός
ηλεκτροπαραγωγός σταθμός.
Στις 11 Ιουλίου, ενώ οι καιρικές
συνθήκες ήταν δυσμενείς, στις
03:40 το πρωί, εργαζόμενοι στο
γειτονικό ηλεκτροπαραγωγό εργοστάσιο παρατήρησαν «μερικά
φώτα στον ουρανό», τα οποία
π ρ ο έ ρ χο ν τα ν α π ό τ η ν μ ε ρ ι ά
της ναυτικής βάσης και σήμαναν
συναγερμό. Μετά από μερικά
λεπτά, ο επικεφαλής αξιωματούχος
της ναυτικής βάσης είδε λάμψη,
και μετά ότι μερικά από τα εμπορευματοκιβώτια είχαν αρπάξει
φωτιά.
Το π ρ ο σ ωπ ι κό τ η ς β ά σ η ς
κινητοποιήθηκε για να σβήσει
την φωτιά και εσφαλμένα, αφέθηκαν να πλησιάσουν το σημείο
της φωτιάς. Περίπου στις 5:50
το πρωί, μια μεγάλη έκρηξη
που προκάλεσε ωστικό κύμα,
προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων
62. Καταστράφηκε ο γειτονικός
σταθμός, ενώ υπήρχαν ζημίες
σε υποδομές στην ναυτική βάση,
στα γύρω χωριά και στον αυτοκι-

όλη τη Νότια Αυστραλία, αλλά
πρόσθεσε ότι οι περιοχές
είναι ασφαλείς, συχνά
παρακολουθούνται ο κίνδυνος
είναι περιορισμένος.
Να σημειωθεί ότι η
έκρηξη ταρακούνησε την
πρωτεύουσα του Λιβάνου,
σκοτώνοντας τουλάχιστον
135 ανθρώπους, τραυματίζοντας σχεδόν 4.000, ισοπεδώνοντας μεγάλο μέρος
του λιμανιού της πόλης και
στέλνοντας ένα ωστικό κύμα
που κατέστρεψε κτίρια σε όλη
την πόλη. Υπολογίζεται ότι οι
άστεγοι στη Βυρυτό εξ αιτίας
της έκρηξης είναι γύρω στο
μισό εκατομμύριο
Η ασφάλεια της νιτρικής
αμμωνίας ήταν παλαιότερα
θέμα συζητήσης στη Νότια
Αυστραλία το 2013, όταν
ε κφ ρ ά σ τ η κα ν α ν η σ υ χ ί ε ς

νητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού.

Τραγωδία στην Κίνα (2015)

Δυο τεράστιες εκρήξεις ισοπέδωσαν τη βιομηχανική ζώνη της
κινεζικής πόλης Τιενζίν. Σε αποθήκη
επικίνδυνων εμπορευμάτων
αποθηκεύτηκε νιτροκυτταρίνη,
ενώ λόγω υπερβολικής ζέστης
και ξηρασίας στην ατμόσφαιρα
προκλήθηκε πυρκαγιά πυροδότησε
την έκρηξη περίπου 800 τόνων
νιτρικού αμμωνίου που βρίσκοταν
αποθηκευμένοι. Ο τραγικός απολογισμός ήταν ο θάνατος 118 μελών
των πυροσβεστικών δυνάμεων και
των σωστικών συνεργείων, ενώ 55
κάτοικοι και υπάλληλοι σκοτώθηκαν
και 798 άτομα τραυματίστηκαν.
Από τις εκρήξεις, προκλήθηκαν
ζημιές σε κατασκευές και εμπορεύματα στο λιμάνι, στις γύρω
πολυκατοικίες και πολύ σοβαρές
ζημιές στο σιδηροδρομικό σταθμό.
Η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού έλαβε χώρα στις 4 Αυγούστου
2020. Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη
σημειώθηκε σε χώρο αποθήκευσης
πυροτεχνημάτων] και στη συνέχεια
επεκτάθηκε σε χώρο όπου ήταν
αποθηκευμένοι 2.750 τόνοι νιτρικού
αμμωνίου. Επί του παρόντος, οι
νεκροί είναι 157 και οι τραυματίες
5.000.
Η έκρηξη συγκλόνισε όλη την
κεντρική Βηρυτό και δημιούργησε
ένα σύννεφο-μανιτάρι σκόνης
στον αέρα.Μάρτυρες δήλωσαν ότι
καταγράφηκαν ζημιές ακόμη και σε
σπίτια 10 χιλιόμετρα μακριά από
το τόπο της έκρηξης. Μάλιστα η
έκρηξη έγινε έντονα αισθητή ακόμα
και στην Κύπρο.

Εκκένωση στο Τέξας (2019)

Έκρηξη σημειώθηκε σε
εργοστάσιο χημικών στο Τέξας
των ΗΠΑ τα ξημερώματα της 27ης
Νοεμβρίου 2019 (τοπική ώρα),
με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή
εκκένωσης των κατοικιών που
βρίσκονται σε ακτίνα σχεδόν ενός
χιλιομέτρου από το σημείο.
Περισσότεροι από 200 άνθρωποι εργάζονται στο εργοστάσιο,
σύμφωνα με την ιστοσελίδα του
ομίλου.
Το εργοστάσιο παράγει βουταδιένιο, ένα εύφλεκτο αέριο που
χρησιμοποιείται κυρίως στην
παραγωγή συνθετικού καουτσούκ,
καθώς και σε πετροχημικά μίγματα.

Ο 82χρονος τέως βασιλιάς
της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος,
εγκατέλειψε χθες τη χώρα μετά
την εμπλοκή του σε νέα υπόθεση
διαφθοράς και διαμένει προσωρινά
στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπως
αναφέρει σε δημοσίευμά της η
εφημερίδα «La Vanguardia».
Η εφημερίδα «El Mundo»
έγραψε ότι ο Χουάν Κάρλος έχει
ήδη φύγει από τη χώρα, λίγες ώρες
αφότου τα ανάκτορα ανακοίνωσαν
ότι σχεδιάζει να «αυτοεξοριστεί»
μετά την εμπλοκή του σε μια
υπόθεση διαφθοράς.
Το ν Ι ο ύ ν η , τ ο Α ν ώ τ α τ ο
Δικαστήριο της Ισπανίας ξεκίνησε
προκαταρκτική έρευνα για την
ανάμειξη του Χουάν Κάρλος σε
μια σύμβαση που παραχώρησε η
Σαουδική Αραβία σε μια ισπανική
κοινοπραξία για την κατασκευή
μιας σιδηροδρομικής γραμμής.
Η εφημερίδα «La Tribune» της
Γενεύης είχε γράψει ότι ο τέως

βασιλιάς έλαβε 100 εκατομμύρια
δολάρια από τον εκλιπόντα βασιλιά
της Σαουδικής Αραβίας.
Ο Χουάν Κάρλος παραιτήθηκε
τον Ιούνη του 2014, αφήνοντας τον
θρόνο στον γιο του Φελίπε, σε μια
περίοδο που είχαν έρθει στο φως
διάφορα σκάνδαλα και κυρίως οι
στενές σχέσεις του με τη βασιλική
οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας.
Τον Μάρτη, ο Φελίπε διέκοψε
την ετήσια βασιλική επιχορήγηση
που λάμβανε ο πατέρας του
(περίπου 194.000 ευρώ) και
παραιτήθηκε από τη δική του
κληρονομιά, μετά τις πληροφορίες
που ήθελαν τον τέως βασιλιά να
διατηρεί μυστικούς εξωχώριους
τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στη φωτογραφία ο “φευγάτος”
τέως βασιλιάς Χουάν Κάρλος με τη
σύζυγό του, την Σοφία (του γένους
Γλύξμπουργκ) σε παλαιότερες
ευτυχισμένες μέρες στο παλάτι.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Reuters»)

ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ
Την έχει “βαμένη” και ο

πρίγκηπας της Αγγλίας Αντριου

Στον δρόμο που χάραξαν ο
πρίγκιπας Harry και η σύζυγός
του Meghan Markle φαίνεται να
βαδίζει και ο γιος της βασίλισσας,
πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος όπως
αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ
αποσύρεται οριστικά (θέλοντας και
μη) από την βασιλική οικογένεια.
Ο Αντριου είχε αποσυρθεί τον
Νοέμβριο του 2019, μετά την
πολυσυζητημένη συνέντευξή του
στο BBC κατά την οποία μίλησε για
τη «φιλία» που τον συνέδεε με τον
Jeffrey Epstein... και την σχέση του
-την οποία αρνήθηκε- με την τότε
ανήλικη Virginia Roberts.
Σημειώνεται ότι αρχικά, όταν
ξέσπασε το σεξουαλικό σκάνδαλο
του μεσήλικα πρίγκηπα πριν ένα
χρόνο, ανάγκασε τα ανάκτορα
να προχωρήσουν σε διάψευση,
κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για
το Μπάκιγχαμ, που προτιμά να
σιωπά όταν ξεσπούν φουρτούνες.

Τα ανάκτορα, φοβούμενα ότι
το σκάνδαλο θα έχει σοβαρές
επιπτώσεις όχι μόνο στον
πρίγκιπα αλλά και στον θεσμό της
μοναρχίας, εξέδωσαν ανακοίνωση
όπου χαρακτηρίζουν τις κατηγορίες
« α β ά σ ι μ ε ς κα ι ψ ε υ δ ε ί ς » κα ι
αρνούνται «κατηγορηματικά ότι
ο Αντριου είχε οποιασδήποτε
μορφής επαφή ή σεξουαλική
σχέση» με την ανήλικη - που τον
είχε ονομάσει σε μήνυση που
κατέθεσε στις ΗΠΑ.
Παρότι ο βρετανικός Τύπος
διευκρινίζει ότι ο δευτερότοκος
γιος της βασίλισσας Ελισάβετ
παραμένει αθώος μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου.
Να σημειωθεί ότι το σκάνδαλο
εξακολουθεί αυτό το διάστημα
να παίρνει όλο και μεγαλύτερη
δημοσιότητα και η χιονοστιβάδα
όσο πάει και μεγαλώνει...

"ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÅÑÃÁÔÉÊÏÓ ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ Υστατο χαίρε στον
Τάκη Μαρίνο
ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐËÁÔÙÍ

ÅÑÃÁÔÉÊÁ ÍÅÁ
σχετικά με τη θέση ενός
εργοστασίου λιπασμάτων στο
Port Adelaide μετά από μια
άλλη θανατηφόρα έκρηξη στο
Τέξας.
“Όλες οι αποθήκες
νιτρικής αμμωνίας στην
πολιτεία ελέγχονται σε μεγάλο
βαθμό και παρακολουθούμε
την κατάσταση των
αποθεμάτων του χημικού
υλίκού είπε η εμπειρογνόμων
Natasha Wright του SAFE
Work SA.
Πάντως εμείς, θεωρούμε
ότι στις περισσότερες περι-

πτώσεις αυτά τα υλικά δεν
κάνουν έκρηξη στα καλά
καθούμενα και χωρίς να
υπάρξει κάποιος... δάκτυλος.
Ομως, για να έχουμε
το κεφάλι μας ήσυχο ότι
δεν θα θρηνήσουμε κι εμείς
θύματα μια μέρα καλύτερα
α ς τα κα θ α ρ ί σ ο υ ν ε , ν α
τα χρησιμοποιήσουν, να
καταναλωθούν, να φύγουν ή
αν πρέπει εν πάσει περιπτώσει να φυλαχθούν κάπου,
καλύτερα ας τα πάνε σε μια
έρημο όπου δεν θα απειλούνται ανθρώπινες ζωές.

"Εφυγε" από τη ζωή τον
περασμένο μήνα ο Τάκης
Μαρίνος τέως κάτοικος
Αδελαΐδας Νότιας Αυστραλίας
και μέλος του ΠΛΑΤΩΝ.
O Τάκης γεννήθηκε στην
Κύπρο το 1937 και άφησε
την τελευταία του πνοή στην
Αδελαίδα στις 6 Αυγούστου
2020 σε ηλικία 83 ετών.
Εγκαταλείπει τη σύζυγό του
Πέπα, τρία παιδιά 15 εγγόνια
και ένα δισέγγονο.
Η νεκρώσιμος ακολουθεία
εψάλη υπό του π. Ιωάννη
Κονιδάρη στον Καθεδρικό Ναό
των Παμμεγίστων Tαξιαρχών
και ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο του Payneham.
Εκτός από τη δράση του
στον Εργατικό Σύνδεσμο

Πλάτων, ο Τάκης υπήρξε
επίσης δραστήριο μέλος της
Κυπριακής όπως επίσης και
της Ελληνικής Κοινότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΠΛΑΤΩΝ εκφράζει τα
ειλικρινή του συλλυπητήρια
στους οικείους του εκλιπόντος.
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ!

Η ιστορία μιας Κοινότητας
Του Δρ Μιχάλη ΤΣΟΥΝΗ

Αναδημοσίευση σειράς
άρθρων του αειμνήστου
Ιστορικού Μ. Τσούνη από το
Παροικιακό Βήμα 2000- 2004

Ðñïóåããßóåéò óôç
ìåëÝôç ôçò Êïéíüôçôáò
ÌÝñïò Πέμπτο
Óôï ôåëåõôáßï áõôü Üñèñï, ðïõ
âáóßæåôáé óôï äéáèÝóéìï õëéêü ìÝ÷ñé
ôïí Éïýíéï (1990), èá ðñïóðáèÞóïõìå
íá áðáíôÞóïõìå óå äõï âáóéêÜ
åñùôÞìáôá: á) ãéáôß áíáðôý÷èçêå
ñáãäáßá ç Êïéíüôçôá áöïý äéÝêïøå
(ôïí Éïýíéï 1960) ôéò ó÷Ýóåéò ôçò ìå
ôï “Óýóôçìá ÁìåñéêÞò” ôïõ ôüôå
Áñ÷éåðéóêüðïõ ÉåæåêéÞë êáé â) ãéáôß
Üíôåîå óôïí 40÷ñïíï “èñçóêåõôéêü
ðüëåìï” åíáíôßïí ôçò.
Å÷ïõí êÜðïéá óçìáóßá áõôÜ
ôá åñùôÞìáôá Þ æçôÞìáôá ôþñá
ðïõ ç Êïéíüôçôá ãéïñôÜæåé áêñéâþò
åíäïìÞíôá ÷ñüíéá áäéÜêïðçò äñÜóçò
êáé õðçñåóßáò óôïí Åëëçíéóìü. Åßíáé
åðßóçò óçìáíôéêü íá óçìåéþóïõìå üôé
ç Êïéíüôçôá èåùñåßôáé áðü ößëïõò êáé
å÷èñïýò ùò ìéá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò,
ðëïõóéüôåñåò êáé ðéï ïñãáíùìÝíåò
Êïéíüôçôåò ôïõ áðüäçìïõ Åëëçíéóìïý ôçò Áõóôñáëßáò êáé Üëëùí
÷ùñþí ôïõ Êüóìïõ.
ÕðÜñ÷åé ìéá áðëÞ áðÜíôçóç êáé
óôá äõï åñùôÞìáôá. Êáé áõôÞ åßíáé
üôé ç Êïéíüôçôá óáí áõôüíïìïò
êáé äçìïêñáôéêüò èåóìüò åß÷å ôç
âïýëçóç íá áíôáðïêñßíåôáé èåôéêÜ
êáé äçìéïõñãéêÜ óôá ðñïâëÞìáôá
ôïõ Åëëçíéóìïý êáé íá éêáíïðïéåß
äéÜöïñåò áíèñþðéíåò áíÜãêåò.
Ç Êïéíüôçôá äåí Þôáí Ýíáò áðëüò
åêêëçóéáóôéêüò ïñãáíéóìüò ìå
êÜðïéá äñÜóç êÜèå ÊõñéáêÞ ðñùß
üðùò ôçí Þèåëå ï ÉåæåêéÞë Þ Ýíáò
óýëëïãïò ðïõ ïñãÜíùíå Ýíáí åôÞóéï ÷ïñü, ðïõ ëÝåé ï ëüãïò. Áðü ôï
1948 ôïõëÜ÷éóôïí ç Êïéíüôçôá
ëåéôïõñãïýóå óå êáèçìåñéíÞ âÜóç
ìå ãñáöåßï ðïõ Þôáí áíïéêôü ãéá
íá åîõðçñåôåßôáé ï Åëëçíéóìüò, ìå
Ïñèüäïîï íáü êáé áðïãåõìáôéíÜ
ó÷ïëåßá, ìå äçìïêñáôéêü êáôáóôáôéêü, åêëåãìÝíá óõìâïýëéá êáé
äñáóôÞñéåò åðéôñïðÝò ðïõ åíåñãïýóáí óå äéÜöïñïõò ÷þñïõò Þ
ôïìåßò. Ç ìáæéêÞ ìåôáíÜóôåõóç,
áðëþò áíÜãêáóå ôïí êïéíïôéêü
ïñãáíéóìü íá åðåêôåßíåé êáé íá
ðïëëáðëáóéÜóåé ôéò äñáóôçñéüôçôÝò
ôïõ. Ï÷é ìüíïí óå èÝìáôá èñçóêåßáò,
åëëçíïìÜèåéáò êáé öéëáíèñùðßáò
áëëÜ óôá óïâáñÜ ìåôáíáóôåõôéêÜ
æçôÞìáá ðïõ áãíïïýóå ç Áñ÷éåðéóêïðÞ, üðùò ç åêìåôÜëëåõóç ôùí
ìåôáíáóôþí åñãáôþí, ç áíåñãßá êáé
ç öôþ÷åéá, ïé êïéíùíéêÝò áíéóüôçôåò
êáé ïé ñáôóéóôéêÝò äéáêñßóåéò - üëá
óïâáñÜ êïéíùíéêÜ êáé ðïëéôéêÜ
ðñïâëÞìáôá.
Êáé óå åèíéêÜ èÝìáôá åß÷å ðÜñåé
áíïéêôÞ èÝóç ç Êïéíüôçôá äßðëá
óôéò äçìïêñáôéêÝò Êïéíüôçôåò ôçò
Ïìïóðïíäßáò (Å.Ï.Ê. Áõóôñáëßáò).
ÈÝóåéò ðïõ áðáéôïýóáí äñÜóç
óôçí ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò åõñýôåñçò
êïéíùíßáò: ôï Êõðñéáêü áðü ôï 1955
ìÝ÷ñé óÞìåñá, ï áãþíáò ãéá äçìïêñáôßá óôçí ÅëëÜäá êáé åíáíôßïí
ôçò ÅëëçíéêÞò ×ïýíôáò (1967-74) ìå
ôçí ïðïßá ôáõôéæüôáí ï ÉåæåêéÞë êáé
ï áãþíáò åíáíôßïí ôïõ “âñþìéêïõ
ðïëÝìïõ” óôï ÂéåôíÜì ãéá ôïí ïðïßï
åðéóôñáôåýïíôáí êáé Åëëçíüðáéäá
ôçò Áõóôñáëßáò, Þôáí ðÜíôïôå óôçí
áôæÝíôá ôçò Êïéíüôçôáò êáé ôïõ
êïéíïôéêïý êüóìïõ ãåíéêÜ.
Óôçí ÉåæåêéëéêÞ ðñüêëçóç ãéá
Ýëåã÷ï ôùí êïéíïôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí êáé ôçò êïéíïôéêÞò ðåñéïõóßáò
êáé ôçí ðñïðáãÜíäá ðåñß êïììïõíéóôéêÞò óõíùìïóßáò êáé Üêõñùí
ìõóôçñßùí, ï êïéíïôéêüò êüóìïò
áðáíôïýóå ðåéóìáôéêÜ êáé ðïëëÝò
öïñÝò áõèüñìçôá ìå ðåñéóóüôåñç
äñÜóç êáé ðåñéóóüôåñá êïéíùíéêÜ
÷ñÞóéìá Ýñãá. Áíáöåñüìáóôå
éäéáßôåñá óôá åîÞò: ÅñÜíïõò ãéá
íá ðëçñùèåß ôï ôñáðåæéêü ÷ñÝïò

ôïõ êïéíïôéêïý êÝíôñïõ Ïëýìðéê
×ùë. Ç áõèüñìçôç êßíçóç ãéá ôçí
êïéíïôéêÞ åêêëçóßá ôçò Êïßìçóçò óôï
Ìðüïõíôåí ôï 1963 êáé íá ÷ôéóôåß ï
íÝïò íáüò óôï Êñüõíôïí ìåñéêÜ
÷ñüíéá áñãüôåñá. Ç ïéêïäüìçóç ôïõ
ìåãÜëïõ, íÝïõ íáïý, ôùí Ôáîéáñ÷þí
ôï 1967-68. Ç áãïñÜ êáé ï åîïðëéóìüò
ôùí Áã. Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò
óôï Ãêïýíôãïõíô êáé ôïõ Áãßïõ
ÍéêïëÜïõ (1969-70). Ç ïñãÜíùóç êáé
óõíôÞñçóç 30 ôïõëÜ÷éóôïí ó÷ïëåßùí
óå äéÜöïñá ðñïÜóôåéá. Ç áãïñÜ
ôïõ êôÞìáôïò ôïõ Ñßíôëåûôïí ãéá
ãçñïêïìåßï/ãçñéáôñåßï ðïõ óÞìåñá
óôåãÜæåé 90 ðåñßðïõ çëéêéùìÝíïõò
ìå ëßóôá áíáìïíÞò 50 êáé ðëÝïí. Ç
ôåñÜóôéá áýîçóç åéóïäçìÜôùí óôá
êïéíïôéêÜ ôáìåßá áðü äéÜöïñåò
êáé ãåííáéüäùñåò äùñåÝò ôïõ
Åëëçíéóìïý, åéóïäÞìáôá áðü ôï
Olympic Bingo êáé åðåíäýóåéò óå
áêßíçôá. Ç ïéêïíïìéêÞ õðïóôÞñéîç
ôïõ ðïäïóöáéñéêïý óõëëüãïõ
ÅËËÁÓ êáé ìåôÜ ôï 1988 ç ðëÞñçò
÷ñçìáôïäüôçóç ôùí Ïëýìðéáíò ìå
äÝêá ðåñßðïõ ïìÜäåò. Ï ðáéäéêüò
óôáèìüò óôï ×Üéíôìáñò êáé ç ßäñõóç
êïéíïôéêïý êÝíôñïõ êïéíùíéêÞò
ðñïíïßáò ðñéí äåêáðÝíôå ðåñßðïõ
÷ñüíéá. Ç åíßó÷õóç, çèéêÞ êáé
ïéêïíïìéêÞ, óå óåéñÜ ðïëéôéóìéêþí
êáé åêðáéäåõôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí
ðñéí êáé ìåôÜ ôçí ðôþóç ôçò
×ïýíôáò ôï 1974. Êáé ôåëéêÜ, ç çèéêÞ
êáé ïéêïíïìéêÞ õðïóôÞñéîç ôçò
Ïìïóðïíäßáò ÊïéíïôÞôùí êáé ôçò
ÁõôïêåöÜëïõ Åêêëçóßáò.
Ôï ëéãüôåñï ðïõ ÷ñåéáæüôáí ï
äçìïêñáôéêüò êïéíïôéêüò êüóìïò
óå ôÝôïéá Ýñãá êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò Þôáí ç “óùóôÞ êáèïäÞãçóç”
áðü ôïí ÉåæåêéÞë êáé ôïõò ÷ïõíôéêïýò
êáé ìç ðñïîÝíïõò.
Áíáìößâïëá, ç Êïéíüôçôá äåí
ìðïñïýóå íá äçìéïõñãÞóåé üëá
áõôÜ ôá éóôïñéêÞò óçìáóßáò Ýñãá áí
äå÷üôáí ôï 1959-60 íá ìåôáôñáðåß
óå Ýíáí åêêëçóéáóôéêü ïñãáíéóìü
ðïõ åðéäßùêå ï ÉåæåêéÞë êáé ðïõ
åðéäéþêåé ðéï óõóôçìáôéêÜ ï íõí
Áñ÷éåðßóêïðïò Óôõëéáíüò áðü ôï
1975 óå ðáíáõóôñáëéáíü åðßðåäï.
Íá óçìåéþóïõìå åðßóçò ôá ëéãüôåñá
ïñáôÜ êïéíïôéêÜ Ýñãá, äçëáäÞ
ôç óõíå÷Þ õðçñåóßá ðñïò ôïõò
ïìïãåíåßò óå ðñïóùðéêü åðßðåäï
ãéá ðïéêßëåò êáèçìåñéíÝò áíÜãêåò.
Åíôïðßóáìå äåêÜäåò ÷éëéÜäåò
ðåñéðôþóåéò óôïõò öáêÝëïõò ôïõ
êïéíïôéêïý áñ÷åßïõ, üðùò áíáöÝñáìå óå ðñïçãïýìåíá Üñèñá.
Áðü ôï êïéíïôéêü êÝíôñï êïéíùíéêÞò
ðñüíïéáò ìáèáßíïõìå üôé êÜèå ÷ñüíï
âïçèïýíôáé Üíù áðü 2000 ïìïãåíåßò
óå äéÜöïñåò áíÜãêåò.
Ç áðüöáóç ôçò Êïéíüôçôáò íá
áõôïíïìçèåß áðü ôï áõôáñ÷éêü
“Óýóôçìá ÁìåñéêÞò”, óáöþò ôçò
Ý÷áóå ìÝëç êáé ïðáäïýò. ÊÝñäéóå üìùò áõôü ðïõ ìðïñïýìå íá
ïíïìÜóïõìå äçìïêñáôéêÞ êáé
ðñïïäåõôéêÞ ðáñÜôáîç ôçò ðáñïéêßáò. Éóùò ï üñïò êïéíïôéêüò êüóìïò
ðïõ Ý÷ïõìå ìåôá÷åéñéóôåß, ðåñéãñÜöåé
êáëýôåñá áõôÞ ôçí ðáñÜôáîç.
Ðñïåñ÷üôáí áðü äéÜöïñïõò ÷þñïõò,
ïñãáíéóìïýò êáé êïéíùíéêÝò êáé
åðáããåëìáôéêÝò ïìÜäåò. Ôïõò Ýíùíáí
ôá êïéíïôéêÜ éäåþäç êáé ôá äéÜöïñá
ðñïãñÜììáôá äñÜóçò ðïõ ïé ßäéïé
äéáìüñöùíáí êáé åöÜñìïæáí óôçí
ðñÜîç âÜóåé ðÜíôá äçìïêñáôéêþí
äéáäéêáóéþí óå üëá ôá åðßðåäá ôçò
êïéíïôéêÞò æùÞò.
ÕðÞñ÷áí äéáöùíßåò óå ðñïãñáììáôéóìïýò, ðïëéôéêÝò êáé ðñïôåñáéüôçôåò, üðùò óå êÜèå äçìïêñáôéêü èåóìü. Ìéá êëáóóéêÞ ðåñßðôùóç Þôáí êáôÜ ðüóï èá Ýðñåðå íá
ïéêïäïìçèåß ãçñïêïìåßï Þ êÝíôñï
íåïëáßáò óôï Ñßíôëåûôïí. Ôá ÷éëéÜäåò
ìÝëç êáé ïé åêáôïíôÜäåò Åëëçíåò
êáé Åëëçíßäåò ðïõ õðçñÝôçóáí
óôá äéÜöïñá êïéíïôéêÜ óõìâïýëéá
ðïõ óçìåéþóáìå óå ðñïçãïýìåíåò
ìåëÝôåò, åíåñãïýóáí óáí åëåýèåñïé
ðïëßôåò. Äåí êáèïäçãïýíôáí áðü
îÝíá êÝíôñá åîïõóßáò. Ç Êïéíüôçôá
êÝñäéóå åðßóçò ðïëëïýò äõíáìéêïýò
ðáñÜãïíôåò ôçò ðáñïéêßáò êáé
äõíáìéêïýò ðñïÝäñïõò üðùò
ï ÌéëôéÜäçò ×áôæçâáóéëåßïõ, ï
ÓôÜèçò ÔóÜêáëïò, ï Íßêïò ÌÜíïò
êáé ï Íßêïò ÍéÜñ÷ïò. Ï äéêçãüñïò

êáé áñãüôåñá äéêáóôÞò Íßêïò
ÌÜíïò, íá óçìåéþóïõìå, õðÞñîå
ðñüåäñïò ôçò ÅËËÁÓ, ôçò ÅðéôñïðÞò
ÁðïêáôÜóôáóçò ôçò Äçìïêñáôßáò
óôçí ÅëëÜäá áðü ôï 1967 Ýùò ôï
1974 êáé ìåôÜ ôï 1969 åêëåãüôáí
ó÷åäüí ðáìøçöåß ùò ðñüåäñïò ôçò
Êïéíüôçôáò ãéá áñêåôÝò äéåôßåò.
Ç êïéíïôéêÞ çãåóßá ãåíéêÜ Þôáí
ðïëý ðñïóãåéùìÝíç óôéò áðáéôÞóåéò
ôùí ìåëþí êáé åíåñãïýóå óôá ðëáßóéá
áðïäåêôþí ðïëéôéêþí êáé åíüò
áõóôçñïý óõóôÞìáôïò åóùôåñéêïý
ôáìåéáêïý åëÝã÷ïõ, áñ÷éôÝêôïíáò
ôïõ ïðïßïõ Þôáí ï ïñêùôüò ëïãéóôÞò
Êùíóôáíôßíïò Ìáíßóêáò êáé óôÝëå÷ïò
ôçò Êïéíüôçôáò ãéá ìåñéêÜ ÷ñüíéá ðñéí
êáé ìåôÜ ôï 1960.
Ìå ôçí áõôïíüìçóç, ç Êïéíüôçôá
êÝñäéóå êáé Ïñèüäïîïõò éåñÜñ÷åò
ðïõ óÝâïíôáí ôïí äçìïêñáôéêü
êïéíïôéêü èåóìü êáé ôá Ýñãá ôïõ.
Ôïõò ÓÝñãéï, Öþôéï, Óðõñßäùíá
êáé ðñüóöáôá ôïí Ðáýëï. ÊÝñäéóå
åðéðëÝïí êáé äñáóôÞñéïõò éåñåßò
üðùò ôïõò ÁèáíÜóéï ÌáñéíÜêç,
Íéêüëáï Äåóðïéíïýäç êáé ÉùÜííç
Ðüêêéá. ÁõôÞ ç óõíåñãáóßá êëÞñïõ êáé ëáïý åðßóçò ðñÝðåé íá
ëçöèåß õðüøç áí èÝëïõìå íá êáôáíïÞóïõìå ôç ñáãäáßá áíÜðôõîç
ôçò Êïéíüôçôáò ìåôÜ ôï 1960 êáé
ôçí áíôï÷Þ ôçò Ýùò ôéò áñ÷Ýò ôïõ
21ïõ áéþíá. Ìáò âïçèÜåé áêüìç
íá åîçãÞóïõìå ôï óçìáíôéêü
ñüëï ðïõ Ýðáéîå ç Êïéíüôçôá óôç
äñÜóç ôçò Ïìïóðïíäßáò ÊïéíïôÞôùí Áõóôñáëßáò üðùò êáé óôç
èåóìïèÝôçóç êáé ëåéôïõñãßá ôçò
ÁõôïêåöÜëïõ Åëëçíïñèüäïîçò
Åêêëçóßáò åðéêåöáëÞò ôçò ïðïßáò
Þôáí ï Áñ÷éåðßóêïðïò Óðõñßäùíáò
áðü ôï 1970 Ýùò ôçí áðï÷þñçóç
ôïõ ôï 1993. ÉóôïñéêÜ, ç ðñïóöïñÜ
üëùí áõôþí ôùí éåñáñ÷þí êáé éåñÝùí
Þôáí ðïëýôéìç êáé áíáãêáßá ãéá ôçí
Êïéíüôçôá êáé ôïí êïéíïôéêü êüóìï.
Êáé âÝâáéá åß÷áí äçìéïõñãçèåß
ðñïâëÞìáôá ó’ áõôÞ ôç óõíåñãáóßá.
Ôï ãåãïíüò üìùò ðáñáìÝíåé üôé ï
êïéíïôéêüò êüóìïò åêêëçóéáæüôáí
êáíïíéêÜ ãéá 40 ÷ñüíéá, ôéìïýóå ôïõò
éåñåßò ôïõ êáé ôåëïýóå ôá äéÜöïñá
ìõóôÞñéá - êÜðïõ 7000 âáðôßóåéò êáé
ãÜìïé ôåëÝóôçêáí óôéò åäþ êïéíïôéêÝò
åêêëçóßåò áðü ôï 1960 ìÝ÷ñé óÞìåñá
ôï 2000.
Èá åðáíÝëèïõìå óôï “åêêëçóéáóôéêü” óå ëßãï ãéá íá äïýìå ôç
óõíåéóöïñÜ ôçò Êïéíüôçôáò óôçí
áíÜðôõîç ôçò ðïëõðïëéôéóôéêÞò
êïéíùíßáò, üðùò ëÝìå óÞìåñá.
Äåí åßíáé õðåñâïëÞ íá ðïýìå üôé ç
Êïéíüôçôá Þôáí ôïõëÜ÷éóôïí áðü
ôï 1960 óå èÝóç íá ðñùôïðïñåß óå
èÝìáôá ðïëõðïëéôéóìïý. Áðü ìéá
Üðïøç ïëüêëçñç ç åâäïìçíôÜ÷ñïíç
éóôïñßá ôçò Êïéíüôçôáò åßíáé êáé
éóôïñßá óõíåéäçôÞò ðñïóðÜèåéáò
ãéá ôçí ðñïþèçóç ôïõ åëëçíéêïý
ðïëéôéóìïý ùò óýíïëï óôçí êïéíùíßá
ðïõ æïýìå. Åê öýóåùò åíåñãïýóå
åíáíôßïí ôçò áöïìïßùóçò êáé
áãùíéæüôáí äéáñêþò ãéá ìéá ðéï
äçìïêñáôéêÞ, ðïëéôéóìÝíç êáé Üñá
ðïëõðïëéôéóôéêÞ êïéíùíßá. Êáé
ôïýôï ðñéí äéáêõñç÷èåß åðßóçìá
ç ðïëéôéêÞ ôïõ ðïëõðïëéôéóìïý
áðü ôçí åñãáôéêÞ êõâÝñíçóç ôïõ
Ãïõßôëáì ôï 1972. Åôóé, ðáñáôçñïýìå
êïéíïôéêÝò ðñùôïâïõëßåò óå èÝìáôá
óõíôÜîåùí áðü ôï 1961, ôç äéäá÷Þ
ôçò åëëçíéêÞò ãëþóóáò óôá êñáôéêÜ
ó÷ïëåßá áðü ôï 1969, ãéá êõâåñíçôéêÞ
åðéäüôçóç óå üëá ôá áðïãåõìáôéíÜ
ó÷ïëåßá ôï 1974, ç ðñùôïâïõëßá ôï
1979 íá éäñõèåß áðü êïéíïý ìå Üëëåò
åèíïôéêÝò êïéíüôçôåò ï óýíäåóìïò
ó÷ïëåßùí åèíïôéêþí êïéíïôÞôùí ESA
êáé ôÝëïò, ç ïéêïíïìéêÞ õðïóôÞñéîç
ãéá ôï ôìÞìá íåïåëëçíéêþí óðïõäþí
óôï ðáíåðéóôÞìéï Öëßíôåñò - Ýñãá
ãéá üëï ôïí Åëëçíéóìü óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí ó÷ïëåßùí ôçò
Áñ÷éåðéóêïðÞò.
Äßðëá óôçí åëëçíïìÜèåéá, ôçí
Ïñèïäïîßá, ôïõò áãþíåò ãéá ôá
êïéíùíéêÜ êáé ðïëéôéêÜ äéêáéþìáôá
ôùí ìåôáíáóôþí êáèþò êáé ôá
åèíéêÜ èÝìáôá, ìüíéìï èÝìá óôçí
êïéíïôéêÞ áôæÝíôá Þôáí ïé êáèåáõôïý
ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò. Ï üñïò
åëëçíéêüò ðïëéôéóìüò Þôáí ìéá áñêåôÜ
åõñåßá áíôßëçøç ôïõ êïéíïôéêïý
êüóìïõ, áêüìç ðñéí ôï óðÜóéìï ôïõ

Φωνή για όλα τα εθνικά μας θέματα στην Αυστραλία, είχαν πάντοτε οι ανεξάρτητες Ελληνικές Κοινότητες. Αυτοδιάθεση στην Κύπρο, λέει το πανό σε διαδήλωση το 1956 στην Αδελαΐδα. Διακρίνονται, πρωτοπόρα στελέχη της Κοινότητας,
κυπριακής καταγωγής: Κώστας Σωκράτους, Ζαχαρίας Διαμαντής, Αγγελής
Παππάς, Κώστας Μαρίνος, Νεοκλής Αλεξανδρίδης (Φωτο: αρχείο Σ. Λαγκάνη)
“ãýøïõ” ôçò ÷ïõíôéêÞò åðôáåôßáò êáé êáé üôé ðñÜãìáôé ëåéôïõñãïýóáí ïé
ôçò “ÅëëÜò ÅëëÞíùí ×ñéóôéáíþí”, ðïõ äçìïêñáôéêÝò áñ÷Ýò êáé äéáäéêáóßåò
ðëçñþèçêå ðïëý áêñéâÜ éäßùò áðü ðÜíù óôéò ïðïßåò âáóßóôçêå åõèýò
ôïõò Åëëçíïêýðñéïõò.
åî áñ÷Þò ç Êïéíüôçôá. Ìå ôÝôïéåò
Áõôüò åêöñáæüôáí ðïéêéëïôñüðùò áñ÷Ýò êáé ðïëéôéêÝò ç Êïéíüôçôá äåí
áðü ôçí Êïéíüôçôá ìå ÷ïñåõôéêÜ, ìðïñïýóå ðáñÜ íá áíáðôõ÷èåß êáé
èåáôñéêÜ êáé ìïõóéêÜ óõãêñïôÞìáôá, áíôÝîåé äéá÷ñïíéêÜ ðáñÜ ôéò áíôßîïåò
÷ïñùäßåò êáé óõíáõëßåò êáé âÝâáéá ðïëëÝò öïñÝò óõíèÞêåò êÜôù áðü
ìå ôéò åêäçëþóåéò ãýñù áðü ôï ôéò ïðïßåò êáëïýíôáí ôá ìÝëç íá
Ðïëõôå÷íåßï - êÜôé ðïõ ïñãÜíùíå äïõëåýïõí êáé íá äçìéïõñãïýí.
ìüíï ç Êïéíüôçôá. ÓçìáíôéêÞ Þôáí
Áõôü ôï Ýäåéîáí ãéá Üëëç ìéá
êáé ç óõíåéóöïñÜ ôçò Êïéíüôçôáò öïñÜ êáôÜ ôçí áíôéêïéíïôéêÞ ðïëéóôï ÷þñï ôçò ëïãïôå÷íßáò ìå ôç ôéêÞ ôçò äåêáåôßáò ôïõ ‘90 ðïõ
óõãêñüôçóç ïìÜäáò ëïãïôå÷íþí ôï ðÞñå ôç ìïñöÞ ìåèïäåõìÝíçò
1988 êáé ôçí Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ “Óôá åêóôñáôåßáò. Áíáöåñüìáóôå óôçí
ÂÞìáôá ôçò ÔÝ÷íçò” ôï 1997.
åêäßùîç éåñáñ÷þí áðü ôá ÉåñïóüÏìïéá ìå ôéò åêäçëþóåéò ãýñù ëõìá, ðñïóðÜèåéåò íá åðéâëçèåß ôï
áðü ôïí ðñþôï Ýðïéêï ôçò Ðïëéôåßáò, “óýìöùíï ôùí Áèçíþí”, ç áðï÷þÃåþñãéï ÔñáìïõíôÜíá, ðñïò ôéìÞ ñçóç ôïõ Óðõñßäùíá êáé äõï éåñÝùí
ôïõ ïðïßïõ ïñãáíþèçêå äéÞìåñï ôï 1993, ï áðïêëåéóìüò ôçò ÊïéíüöåóôéâÜë ôï 1998 óôï ìáêñéíü ôçôáò áðü ôï ÓÁÅ êáé Ýíôïíç äñáóôçÅëëéóôïí üðïõ âñßóêåôáé ï ôÜöïò ñéüôçôá íá “êáíïíßæïíôáé” ôá “Üêõñá
ôïõ. Íá óçìåéþóïõìå êáé ôá öåóôéâÜë ìõóôÞñéá” áðü ôï áñ÷éåðéóêïðéêüÍåïëáßáò óôç äåêáåôßá ôïõ ‘80 êáé ðñïîåíéêü êýêëùìá Ýíáíôé ÷ñçìáôéôçí ïéêïíïìéêÞ êáé çèéêÞ õðïóôÞñéîç êÞò áìïéâÞò.
ôçò Êïéíüôçôáò óôïõò èåóìïýò
Ç üëç åêóôñáôåßá áðÝôõ÷å. Ï
ôçò Ðïëéôåßáò ðïõ ðñïùèïýóáí äçìïêñáôéêüò êüóìïò óõóðåéñþèçêå
ôï åëëçíéêü èÝáôñï, áñ÷áßï êáé üóï ðïôÝ ãýñù áðü ôïí äçìïêñáôéêü
óýã÷ñïíï. Ç Êïéíüôçôá üíôùò ðñùôï- êïéíïôéêü èåóìü. ÌÝ÷ñé ôï 1995, üëïé
ðïñïýóå óå èÝìáôá ðïëéôéóìïý ïé êïéíïôéêïß íáïß ëåéôïõñãïýóáí
êáé ðïëõðïëéôéóìïý, ÷ùñßò íá ëÝìå êáíïíéêÜ, ïé éåñåßò õðçñåôïýóáí ôïõò
üôé Üëëïé åëëçíéêïß ïñãáíéóìïß äåí ðéóôïýò, ï êüóìïò ôåëïýóå âáðôßóåéò,
óõíÝâáëëáí óôçí ðñïþèçóç ôïõ ãÜìïõò, êÞäåõå ôïõò íåêñïýò ôïõ
ðëïýóéïõ ðïëéôéóìïý ìáò. Êáé Üëëïé êáé óõììåôåß÷å óôéò åïñôÝò êáé ìå
ðáñïéêéáêïß ïñãáíéóìïß Üñ÷éóáí íá éäéáßôåñç ìáæéêüôçôá óôçí Êïßìçóç
åíåñãïýí ãýñù áðü ôïí ðïëéôéóìü êáé Ðáíáãßá ÄÝóðïéíá óôï Âéñôæßíéá.
ìáò ìåôÜ ôï 1974.
Ðáñáôçñïýìå êáé Ýíôïíåò äñáÏëåò áõôÝò ïé ðñùôïâïõëßåò óôçñéüôçôåò ôùí ôåóóÜñùí öéëïêáé äñáóôçñéüôçôåò äåß÷íïõí Ýíá ðôþ÷ùí êáé ôïõ ãõíáéêåßïõ óõëëüáðü ôá âáóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ãïõ, åðéôõ÷ßåò ôùí ìáèçôþí ôùí
êïéíïôéêïý èåóìïý. Ôç âïýëçóç íá êïéíïôéêþí ó÷ïëåßùí êáé åðéôõ÷ßåò óå
áíôáðïêñßíåôáé óå ðñïâëÞìáôá üëåò ôéò åêäçëþóåéò ôçò Êïéíüôçôáò
êáé ç éêáíüôçôÜ ôïõ íá éêáíïðïéåß éäßùò óôïí ðïëéôéóôéêü ôïìÝá êáé óôçí
óôï ìÝôñï ôïõ äõíáôïý, äéÜöïñåò ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò Ðïëéôåßáò.
áíÜãêåò. Áðü ôï 1980, ðåñßðïõ, ç
Åôóé, ìå ôï ãýñéóìá ôïõ áéþíá - êáé
Êïéíüôçôá êéíÞèçêå ðñïò äõï ó÷åôéêÜ ôçò ÷éëéåôßáò - ç Êïéíüôçôá âñßóêåôáé
íÝåò êáôåõèýíóåéò: ôç öñïíôßäá ôçò óå èÝóç íá óõíå÷ßóåé íá õðçñåôåß
“ôñßôçò çëéêßáò” êáé óõã÷ñüíùò ôçò ôïí Åëëçíéóìü, íá áðáíôÜ óôéò íÝåò
“äåýôåñçò êáé ôñßôçò ãåíåÜò”, ðïõ ðñïêëÞóåéò ôïõ 21ïõ áéþíá êáé íá
ôï 1990 áðïôåëïýóå ôçí ðëåéïøçößá äçìéïõñãåß ðïëéôéóìü óôï ðíåýìá ôçò
ôïõ Åëëçíéóìïý ôçò Ðïëéôåßáò. äçìïêñáôßáò, ôçò åëåýèåñçò óêÝøçò
Ç ðáñïõóßá áõôþí ôùí âáóéêÜ êáé ôïõ áíèñùðéóìïý. Åßíáé ðëïýóéá
äßãëùóóùí ÅëëÞíùí êáé Åëëçíßäùí óå õëéêïýò êáé áíèñþðéíïõò ðüñïõò
óôïõò êüëðïõò ôçò Êïéíüôçôáò Þôáí êáé ðëïýóéá óå ãíþóç êáé ðåßñá ðùò
ðáñáäïóéáêÜ áéóèçôÞ, óå üëá ôá íá áãùíßæåôáé ãéá ôá áíèñþðéíá
åðßðåäá ôçò êïéíïôéêÞò äéïßêçóçò äéêáéþìáôá. Ðáñáôçñïýìå ìÜëéóôá
êáé ÷þñïõò äñáóôçñéüôçôáò. Ç üôé ç Êïéíüôçôá Ý÷åé áêüìç ÷éëéÜäåò
åêðáßäåõóç ôïõò, áñ÷ßæïíôáò áðü ôï ìÝëç êáé õðïóôçñéêôÝò, Üíù áðü 200
êïéíïôéêü ó÷ïëåßï êáé óõã÷ñüíùò óå åñãÜôåò êáé åñãÜôñéåò óôá äéÜöïñá
üëá ôá åðßðåäá ôïõ áõóôñáëéáíïý óõìâïýëéá êáé åðéôñïðÝò êáé Üíù áðü
åêðáéäåõôéêïý óõóôÞìáôïò ôïõò 90 õðáëëÞëïõò ðëÞñïõò Þ ìåñéêÞò
åöïäßáóå ìå ðïëëÝò êáé äéÜöïñåò áðáó÷üëçóçò ðïõ åñãÜæïíôáé ìå
ãíþóåéò êáé ôÝ÷íåò, áðáñáßôçôåò ãéá áöïóßùóç ãéá Ýíáí ïñãáíéóìü ðïõ
ôç öõóéïëïãéêÞ áíÜðôõîç êáé ëåé- åðåêôåßíåé ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ
ôïõñãßá ôïõ êïéíïôéêïý ïñãáíéóìïý.
óõíå÷þò.
Äßãëùóóïé åßíáé óÞìåñá êáé ïé
Êáé, ôÝëïò, ç Êïéíüôçôá Þôáí ãéá
õðÜëëçëïé óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá åâäïìÞíôá ÷ñüíéá êáé åßíáé áêüìç
ôçò Êïéíüôçôáò üðùò êáé óôï êÝíôñï Ýíáò æùíôáíüò ïñãáíéóìüò ãéá ðoλêïéíùíéêÞò ðñüíïéáò, ãçñïêïìåßï ëïýò ëüãïõò, êõñßùò üìùò åðåéäÞ ï
êáé ðáéäéêü óôáèìü, áêüìç êáé óôá äçìïêñáôéêüò êïéíïôéêüò êüóìïò åß÷å
êïéíïôéêÜ ó÷ïëåßá. Ï êïéíïôéêüò äåóìåõôåß áðü ðáëéÜ íá áãùíßæåôáé
ïñãáíéóìüò ùóôüóï ðáñáìÝíåé ãéá êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç êáé íá
âáóéêÜ åëëçíüöùíïò. ÉóôïñéêÜ, åîõðçñåôåß áíèñþðéíåò áíÜãêåò
Ý÷åé óçìáóßá ôï ãåãïíüò üôé ç ÷ùñßò äéáêñßóåéò, óõìâéâáóìïýò êáé
Êïéíüôçôá Þôáí áðáëëáãìÝíç áðü áíôáëëÜãìáôá. Ãé’ áõôü áêïýìå ìÝ÷ñé
åóùôåñéêÝò äéáìÜ÷åò ãéá “êáñÝêëåò óÞìåñá ôï ñçôü ìÝóá óôçí ðáñïéêßá:
êáé ïößêéá” ðïõ ðáñáôçñïýìå óå “Ïðïéïò ÷ôýðçóå ôçí ðüñôá ôçò
Üëëåò êïéíüôçôåò êáé åíïñßåò - Êïéíüôçôáò, âñÞêå ÷Ýñé âïÞèåéáò”..
êïéíüôçôåò ôçò Áñ÷éåðéóêïðÞò, áí
âáóéóôïýìå óôéò ìåëÝôåò ôïõ Á.Ì. Σημ. Σύνταξης: “Η Ιστορία μιας ΚοινόÔÜìç. ÁõôÞ ç åíüôçôá õðïäçëþíåé τητας” συνεχίζεται τον επόμενο μήνα
ôçí ùñéìüôçôá ôïõ êïéíïôéêïý êüóìïõ με νέα σειρά άρθρων του Μ. Τσούνη

Ιστορικά - Γεγονότα

“Ðáñïéêéáêü ÂÞìá”, Σεπτέμβριïò 2020
1926. Óôéò 9 ÓåðôÝìâñç åêäçëþíåôáé óôñáôéùôéêü êßíçìá
ôùí ÆÝñâá - ÍôåñôéëÞ. ×Üñç óôç
ëáúêÞ êéíçôïðïßçóç ôï êßíçìá
áðïôõã÷Üíåé.
1843 Óôéò 3 ÓåðôÝìâñç îåóðÜ
óôçí ÁèÞíá ç åðáíÜóôáóç ôçò
3çò ôïõ ÓåðôÝìâñç. Ïé åðáíáóôáôçìÝíïé Åëëçíåò åîáíáãêÜæïõí ôïí âáóéëéÜ Ïèùíá
íá ðáñá÷ùñÞóåé Óýíôáãìá.
1914. Óôéò 13 ÓåðôÝìâñç, ìå
ôçí áíáêïðÞ ôçò ãåñìáíéêÞò
ðñïÝëáóçò óôï ÌÜñíç, óôïí
Á` Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, Ýíá íÝï
åßäïò ðïëÝìïõ åãêáéíéÜæåôáé. Ç
ìÜ÷ç ôùí ÷áñáêùìÜôùí.
1916. Óôéò 13 ÓåðôÝìâñç ï ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò êáé 300 ïðáäïß
ôïõ îåêéíïýí áðü ôçí ÊñÞôç ìå

äõï ðëïßá ãéá ôç Èåóóáëïíßêç,
üðïõ Ý÷åé åêäçëùèåß êáé Ý÷åé
åðéêñáôÞóåé ôï êßíçìá ôçò
«ÅèíéêÞò Áìõíáò».
1812. Óôéò 14 ÓåðÝìâñç, ï ÍáðïëÝùí åéóâÜëëåé óôç Ìüó÷á êáé
óôç óõíÝ÷åéá ïé Ñþóïé âÜæïõí
öùôéÜ óôçí ðüëç. Ç ðüëç êáéãüôáí ùò ôéò 19 ÓåðôÝìâñç êáé
ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò êáôáóôñÜöçêå.
1814. 14 ÓåðôÝìâñç. Ïé Íéêüëáïò ÓêïõöÜò, ÅììáíïõÞë
ÎÜíèïò êáé ÁèáíÜóéïò ÔóáêÜëùö éäñýïõí óôçí Ïäçóóü ôç
ìõóôéêÞ åðáíáóôáôéêÞ ïñãÜíùóç ÖéëéêÞ Åôáéñåßá, ìå
óêïðü íá ðñïåôïéìÜóïõí ôçí
åðáíÜóôáóç êáôÜ ôçò ïèùìáíéêÞò áõôïêñáôïñßáò.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1943. Óôéò 14 ÓåðôÝìâñç, ïìáäéêÞ óöáãÞ ðáôñéùôþí óôï
ÂéÜíï ôçò ÊñÞôçò. Ïé Ãåñìáíïß
óêïôþíïõí 500 ðáôñéþôåò.
1935. Óôéò 15 ÓåðôÝìâñç, óôç
Ãåñìáíßá, ïé íáæß èåóðßæïõí
ôïõò «íüìïõò ôçò ÍõñåìâÝñãçò». Óôïõò íüìïõò áõôïýò
óôçñß÷ôçêå ôï ðñüãñáììá
èñçóêåõôéêÞò êáé ñáôóéóôéêÞò
êáôáäßùîçò. Ïé åâñáßïé óôåñïýíôáé ôçí õðçêïüôçôá ôïõò

êáé îáíáæùíôáíåýïõí ôá ãêÝôï.
Ç óâÜóôéêá ãßíåôáé ç åèíéêÞ
óçìáßá ôçò Ãåñìáíßáò.
1976. Óôéò 16 ÓåðôÝìâñç, ï
Ôæßìé ÊÜñôåñ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá
ðñïåêëïãéêÞò ôïõ ïìéëßáò óå
Åëëçíåò ïìïãåíåßò óôçí ÏõÜóéãêôïí, äçëþíåé üôé ùò Ðñüåäñïò ôùí ÇÐÁ èá æçôÞóåé íá
öýãïõí üëá ôá îÝíá óôñáôåýìáôá áðü ôçí Êýðñï...
1961. Óôéò 17 ÓåðôÝìâñç áðáã-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΕΛΟΥ: Μια κορυφαία ερμηνεύτρια του ρεμπέτικου
Είκοσι τρία χρόνια óõìðëçñþèçêáí
áõôÝò ôéò ìÝñåò áðü ôï öåõãéü ôçò
ìåãÜëçò öùíÞò to 1997, ìéáò áðü ôéò
êïñõöáßåò åñìçíåýôñéåò ôïõ ñåìðÝôéêïõ Óùôçñßáò ÌðÝëëïõ, ðïõ ìÝóá
áðü ôï ôñáãïýäé ôçò «êåíôïýóå»
ôá âÜóáíá êáé ôïõò êáçìïýò ôùí
áðëþí áíèñþðùí ôïõ ìü÷èïõ, áëëÜ
æïýóå ìáæß ôïõò óå äýóêïëåò óôéãìÝò,
ìÝóá áðü ôïõò áãþíåò êáôÜ ôïõ
êáôåóôçìÝíïõ. ÁõôÞ ç åðÝôåéïò Ýãéíå
áöïñìÞ ãéá Ýíá ìéêñü áöéÝñùìá
óôá «âÞìáôÜ» ôçò óôç æùÞ êáé óôï
ôñáãïýäé, ìÝóá áðü ôïí ßäéï ôçò
ôï ëüãï, üðùò êáôáãñÜöåôáé óôç
âéïãñáößá ôçò.
«Ì' áñÝóïõí ïé íôüìðñåò êïõâÝíôåò
êáé ïé íôüìðñïé Üíèñùðïé», Ýëåãå.
«Óé÷áßíïìáé ôïõò áíèñþðïõò ðïõ
ðñïóðáèïýí íá óå êïëáêÝøïõí. Åãþ
Þìïõí ðÜíôá ç áðëÞ Óùôçñßá êáé äå
óçêþíù øåõôéÝò êáé õðïêñéóßåò».
Áóõìâßâáóôç óáí Üíèñùðïò êáé
êáëëéôÝ÷íçò ç Ó. ÌðÝëëïõ ãåýôçêå
ôïõò ãëõêïýò ìá êáé ðéêñïýò
«êáñðïýò» áõôÞò ôçò óôÜóçò æùÞò.
Êáé áõôü öÜíçêå áðü ðïëý íùñßò, áðü
ôá ðñþôá ðáéäéêÜ ôçò ÷ñüíéá ðïõ Ýæçóå
óôç ìéêñÞ êïéíùíßá ôçò ×áëêßäáò.
Ôï ðáéäß ðïõ ìáãåõüôáí áðü ôéò
«öùíÝò ôùí øáëôÜäùí» Ýäùóå óôá
ðñþôá ÷ñüíéá ôçò åöçâåßáò ôç äýóêïëç
ìÜ÷ç, äéåêäéêþíôáò ôï äéêáßùìá íá ãßíåé
ôñáãïõäßóôñéá. «Ìéá öïñÜ, Ýëåãå, ìå
ðÞñå ï ìáêáñßôçò ï ðáôÝñáò ìïõ êáé
ìå ðÞãå óôïí êéíçìáôïãñÜöï íá äù
Ýíá Ýñãï, ôçí "Ðñïóöõãïðïýëá", ðïõ
Ýðáéæå ç ìåãÜëç ÂÝìðï. Ôé Þôáí íá äù
ôç ÂÝìðï, îåôñåëÜèçêá ìáæß ôçò êáé ìå
ôç ìáíßá ðïõ åß÷á ãéá ôá ôñáãïýäéá, äå
óôáìÜôáãá üëç ìÝñá íá ôñáãïõäÜù
üëá ôá ôñáãïýäéá ôçò ÂÝìðï. Êé áðü
ôüôå Üñ÷éóáí ïé êáõãÜäåò ìå ôïõò
ãïíåßò ôçò: Ôñáãïõäßóôñéá èá óå
êÜíïõìå"; ôçò ëÝãáíå áõóôçñÜ. "Íáé.
Èá ãßíù ôñáãïõäßóôñéá áðáíôïýóá
ðåéóìáôéêÜ åãþ. Êáé äïò ôïõ êáé ìå
Ýäåñíå ç ìçôÝñá ìïõ». ÁðïêôÜ ôçí
ðñþôç ôçò, ðïëõðüèçôç êéèÜñá, óôá
13 ôçò ÷ñüíéá, åíþ óå ëßãïõò ìÞíåò
æçôÜ áðü ôïí ðáôÝñá êáé ôçò ðáßñíåé
äÜóêáëï óôï óðßôé ãéá íá ìÜèåé

ìïõóéêÞ. Ïé êáâãÜäåò, üìùò, äå
óôáìÜôçóáí ó÷åäüí ðïôÝ óôï óðßôé.
Áíôéäñþíôáò óôï êáôåóôçìÝíï
Ôá ðéóôåýù ôçò êáé ïé éäÝåò ôçò
ôçí Ýöåñíáí óõ÷íÜ áíôéìÝôùðç ìå
ôçí ïéêïãÝíåéá, ãéáôß üðùò Ýëåãå
«Ýêáíá ðáñÝá ìå áñéóôåñïýò. ÌÜëëïí
öïâüôáí ìç ãßíù êé åãþ. Åãþ üìùò
äåí îå÷þñéæá ôïõò áíèñþðïõò, Ýêáíá
ðÜíôá ðáñÝá ìå áñéóôåñïýò. ÅîÜëëïõ,
áðü ìéêñÞ Þìïõí êé åãþ áñéóôåñÞ».

Ìå ôïí ÔóéôóÜíç

Ç Êáôï÷Þ óçìáäåýåé ôçí øõ÷Þ ôçò.
«Ôï ìáñôýñéï ôçò êáôï÷Þò äåí ìðïñþ
íá ôï îå÷Üóù», Ýëåãå. «ÈõìÜìáé ôá
öñéêôÜ ìðïõíôñïýìéá ôçò ïäïý ÌÝñëéí.
Ïóïé áêïýíå ãéá ôá õðüãåéá áõôÜ
ôïõò ðéÜíåé ôñüìïò, ãéáôß üëïé îÝñïõí
Þ Ý÷ïõí áêïýóåé ôé ãéíüôáí åêåß. Åãþ
ôá Ýæçóá. Åßêïóé ÷ñïíþí êïñéôóÜêé.
ÐÞãá íá êëÝøù ìéá êïõñáìÜíá áðü Ýíá
ãåñìáíéêü áõôïêßíçôï åðåéäÞ ðåéíïýóá.
Ì' Üñðáîáí, ìå óðÜóáíå óôï îýëï
êáé ìå ðÞãáí óôá ìðïõíôñïýìéá. Ìå
÷ôýðçóáí ðñþôá ìå ôïí õðïêüðáíï êáé
ìåôÜ, ðïõ ìå ðÞãáí åêåß, óõíå÷ßóôçêå
ôï îýëï. Ìå óáêÜôåøáí. ÌåôÜ áðü
âáóáíéóôÞñéá ðïëëÜ ìå ðÞãáí óôïí
áíáêñéôÞ. ÊáôÜëáâáí üôé äåí Þìïõí
åðéêßíäõíç, ìå åßäáí ìéêñÞ êïðÝëá êáé
óõíåóôáëìÝíç êáé ìå Üöçóáí. Êáé ôï
ðåñéóóüôåñï ðïõ ìå Üöçóáí ôï ïöåßëù
óå Ýíáí Éôáëü, ðïõ ëåãüôáí ÔæéïâÜíé.
Áõôüò ìå óõìðÜèçóå, ìå ëõðÞèçêå
êáé Ýôóé ìå Üöçóáí. ÈõìÜìáé ðþò ìå
êïßôáãå. Êáô' åõèåßáí óôá ìÜôéá. Åôóé
ôÝëåéùóå ôï ìáñôýñéï ôçò ÌÝñëéí».
Áðü ìéá ôáâÝñíá, ôïõ "ÊáëëÝñãç",
åíüò êñçôéêïý, óôá ÅîÜñ÷åéá, îåêßíçóå
ç éóôïñßá ìïõ óôï ôñáãïýäé».
«Ìüëéò ìå Üêïõóå ï ÊáðåôáíÜêçò,
åêåßíï ôï âñÜäõ, ôñåëÜèçêå», Ýëåãå
ðÜíôá ãåìÜôç ðåñçöÜíéá. «Ðïý
Þóïõíá âñå êïñßôóé ìïõ åóý; ìïõ åßðå.
Êáé åðåéäÞ Þôáí ößëïò ôïõ ÔóéôóÜíç
ìïõ õðïó÷Ýèçêå üôé èá ôïõ ìßëáãå ãéá
ìÝíá, üðùò êáé Ýãéíå ëßãï áñãüôåñá.
Åíá âñÜäõ ðÞãå, ëïéðüí, ðÞãå ï
ÔóéôóÜíçò óôçí ôáâÝñíá, ãéá íá ôç
äåé êáé íá ôçí áêïýóåé. «Ôá ìÜôéá, ôá
äéêÜ óïõ ìÜôéá» Þôáí «ôï ôñáãïýäé
ðïõ ôçí Üêïõóå ï ÔóéôóÜíçò. Å, áõôü

Þôáí. Åôóé, ëïéðüí, Ýöôéáîå Ýíá äßóêï
ãéá ôç Óùôçñßá ï ÔóéôóÜíçò ìå äýï
ôñáãïýäéá. Ôï "Ïôáí ðßíåéò óôçí ôáâÝñíá" ìå óôß÷ïõò ôïõ ÔóéôóÜíç êáé "Ôï
ðáéäß ðïõ åß÷åò ößëï" ìå óôß÷ïõò ôïõ
ÊáðåôáíÜêç».

Ãéá ôï ëáúêü ôñáãïýäé

Åßðáíå äéÜöïñïé üôé ñåìðÝôçò
Þôáí ï äõóôõ÷éóìÝíïò, ï áäéêçìÝíïò,
ï êõíçãçìÝíïò êáé Üëëá ôÝôïéá. Áí
õðïèÝóïõìå üôé Ýôóé Þôáí, ðïéïò Þôáí
ï áäéêçìÝíïò êáé ï êõíçãçìÝíïò; Ï
áðëüò ëáüò äåí Þôáí ï áäéêçìÝíïò êáé
ï êõíçãçìÝíïò, áðü ôïõò ðñüóöõãåò
ìÝ÷ñé êáé ìåôÜ óôá äýóêïëá åêåßíá
÷ñüíéá; Áñá ñåìðÝôéêï åßíáé ôï ëáúêü.
Ïé ñßæåò ôïõ åßíáé âãáëìÝíåò áðü
ôïí êáçìü ôïõ Åëëçíá ï ïðïßïò Ý÷åé
õðïóôåß êáé Ý÷åé ôñáâÞîåé ôüóá ðïëëÜ.
Ôï ñåìðÝôéêï, ïé ñßæåò ôïõ âáóôÜíå áðü
ôçí áíáôïëÞ áëëÜ áðü Åëëçíåò üìùò».
«Ðéóôåýù ðùò óôç óõíåßäçóç
ôïõ êüóìïõ åß÷áìå êáôáãñáöåß åãþ
êé ï Âáóßëçò óáí êÜôé îå÷ùñéóôü. Ï
êáèÝíáò ìáò åß÷å ôç äéêÞ ôïõ éóôïñßá
áëëÜ ïé äõï ìáæß Þìáóôáí ôï êÜôé Üëëï”
ÁõôÞ åßíáé êáé äéêÞ ìáò ðßóôç. Ïëùí
üóïé ãåõôÞêáìå ôá ôñáãïýäéá ôïõò êáé
óõíå÷ßæïõìå íá áíáôñé÷éÜæïõìå óôï
ÜêïõóìÜ ôïõò.

“Greek Community Tribune”, September 2020
÷ïíßæåôáé ï ðñþçí ðñùèõðïõñãüò ôçò Ôïõñêßáò ÁíôíÜí
ÌåíôåñÝò. Åß÷å áíáôñáðåß
ìå ðñáîéêüðçìá ôï 1960 êáé
âñÝèçêå Ýíï÷ïò ÷ñçìáôéóìïý
êáé ðñïäïóßáò. Ôï 1955 åß÷å
ïñãáíþóåé ôï ðïãêñüì åíáíôßïí ôùí ÅëëÞíùí ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò.
1519. Óôéò 20 ÓåðôÝìâñç ï ÖåñäéíÜíäïò ÌáããåëÜíïò óáëðÜñåé
áðü ôç Óåâßëëç ôçò Éóðáíßáò ìå
ðÝíôå ðëïßá, ðñïêåéìÝíïõ íá
êÜíåé ôï ãýñï ôïõ êüóìïõ. Ìüíï
Ýíá áðü ôá ðëïßá ïëïêëÞñùóå
ôï ôáîßäé. Ï ÌáããåëÜíïò óêïôþèçêå óå ìéá ìÜ÷ç ìå éèáãåíåßò
ôùí Öéëéððéíþí.
1922. Óôéò 26 ÓåðôÝìâñç, ãéá íá
åêôïíùèåß ç ëáúêÞ áãáíÜêôçóç
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ìåôÜ ôç ÌéêñáóéáôéêÞ êáôáóôñïöÞ, åêèñïíßæåôáé ï âáóéëéÜò Êùíóôáíôßíïò. Óôï èñüíï
áíåâáßíåé ï ìåãáëýôåñïò ãéïò
ôïõ, Ãåþñãéïò.
1944. Óôéò 26 ÓðôÝìâñç õðïãñÜöåôáé ç Óõìöùíßá ôçò
ÊáæÝñôáò, óôçí ðüëç ôçò Éôáëßáò ÊáæÝñôá, ìåôÜ áðü óýóêåøç, óôçí ïðïßá óõììåôåß÷áí
åêðñüóùðïé ôïõ óõììá÷éêïý
óôñáôçãåßïõ ôçò Ìåóïãåßïõ,
ôçò âñåôáíéêÞò êõâÝñíçóçò,
ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò,
ôïõ ÅËÁÓ êáé ôïõ ÅÄÅÓ. Ìå
ôç óõìöùíßá õðÜãïíôáé üëåò
ïé áíôáñôéêÝò äõíÜìåéò õðü
ôéò äéáôáãÝò ôïõ óôñáôçãïý
Óêüìðé.

ÌéêñáóéáôéêÞ
êáôáóôñïöÞ
Ïé «ÐñïóôÜôéäåò ÄõíÜ-

ìåéò» ïäçãïýóáí óå ìéá
ìåãÜëç ðåñéðÝôåéá, ôçí ÅëëÜäá. Η åëëçíéêή πλουτοκρατία
óεñíόôáí óôï Üñìá ðñþôá
ôùí âñåôáíéêþí, áñãüôåñá
ôùí ãáëëéêþí ôõ÷ïäéùêôéêþí
ó÷åäßùí. Ç «áîéïðéóôßá»,
ç «óõíåñãáóéìüôçôá» ôçò
åëëçíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò:
Åóôåéëå 10.000 Åëëçíåò óôñáôéþôåò óôçí Ïõêñáíßá, íá
ðïëåìÞóïõí ìå ôéò äõíÜìåéò
ôïõ Âñåôáíïý óôñáôçãïý
Íôåíßêéí, åíÜíôéá óôο νεοσύστατο óïâéåôéêό κράτος.
Ôï ÌÜç ôïõ 1919, ìå ôçí
ðáñüôñõíóç ôïõ Ëüéíô Ôæïñôæ
ï åëëçíéêüò óôñáôüò êáôáëáìâÜíåé ôç ÈñÜêç - Óìýñíç.
Ðñï÷ùñïýóå óôá âÜèç ôçò
ÌéêñÜò Áóßáò. Ï ðüëåìïò
ìåôáîý ÅëëÜäáò - Ôïõñêßáò
äéáñêïýóå. Åß÷å Þäç óôïé÷ßóåé
400 åêáôïììýñéá äïëÜñéá,
ôåñÜóôéåò áðþëåéåò óå æùÝò.
Ôï 1922 ïé ÃÜëëïé éìðåñéáëéóôÝò óå «äéáìÜ÷ç» ìå ôá
âñåôáíéêÜ óõìöÝñïíôá, üðëéóáí ôïí ôïõñêéêü óôñáôü ìå
ü,ôé êáëýôåñï åß÷áí... Êáèéóôþíôáò éêáíü íá åîïõèåíþóåé ôéò åëëçíéêÝò äõíÜìåéò.
«ÁíÝìõáëïé âáóéëéÜäåò,
äåêáñïëüãïé ðïëéôéêÜíôçäåò
èÝëçóáí íá ìáò ïäçãÞóïõí
óôçí Áãêõñá êáé ôïõò Ôïýñêïõò óôçí Êüêêéíç Ìç÷áëéÜ...
Ðßóôåøáí óôéò õðïó÷Ýóåéò
Üëëùí, ìïßñáóáí õðïó÷Ýóåéò,
öùôïãñáöÞèçêáí óô' áíÜêôïñá, ôïõ Åóêß Óå÷ßñ. Çðéáí
ñáêß óôï Áöéüí Êáñá÷éóÜñ...».
Åãéíáí ðéüíéá óôá ÷Ýñéá ôùí
ìåãÜëùí»... Ãéþñãïò ÄåëçãéÜííçò: «Ç áé÷ìáëùóßá Ýîïäïò áð' ôç Óìýñíç».
«Ç Óìýñíç ìÝ÷ñé êáé ôçí
êáôáóôñïöÞ ôïõ 1922, Þôáí
Ýíáò áð' ôïõò ìåãÜëïõò
ðíåõìáôéêïýò öÜñïõò ôïõ
Åëëçíéóìïý. Óõíáãùíßæïíôáí
éóÜîéá ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç, ôçí ÁëåîÜíäñåéá êáé ôçí
ÁèÞíá. ×Üñéò óôçí ïéêïíïìéêÞ
åõìÜñåéá êáé ôï öéëïðñüïäïí

ðíåýìá ôùí ÅëëÞíùí êáôïßêùí ôçò êáé êÜôù áðü åîáéñåôéêÜ äõó÷åñåßò óõíèÞêåò,
êáôüñèùóå íá äçìéïõñãÞóåé,
üëç åêåßíç ôç ìïñöùôéêÞ êáé
êáëëéôå÷íéêÞ õðïäïìÞ, þóôå
äéêáßùò íá áðïêáëåßôáé "ôï
Ðáñßóé ôçò ÁíáôïëÞò".
Ðáñáôçñåßôáé ìßá Üíèçóç
ôùí óìõñíáúêþí ãñáììÜôùí
êáé ìÜëéóôá, ôçò ðïßçóçò. Åíþ
ôá Üîéá ðïéçôéêÜ ôÝêíá ôçò
Óìýñíçò, üðùò ï Èåüäùñïò
Ïñöáíßäçò êáé ï ÉùÜííçò
Êáñáóïýôóáò, ãßíïíôáé éíäÜëìáôá ôùí öéëïìïýóùí Áèçíáßùí óôá ìÝóá ôïõ ÉÈ' áéþíïò. Ìßá Üëëç ðëåéÜäá ðïéçôþí æåé êáé äçìéïõñãåß ìÝ÷ñé
êáé ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ 1922
åêåß äßíïíôáò ôï óôßãìá ôïõ
ðïëéôéóìïý: Ïé Íéêüëáïò ÓáëôåëÞò, ÉùÜííçò Éóéäùñßäçò Óêõëßôóçò, ÁëÝîáíäñïò Êáôáêïõæéíüò, ËÝùí ÃåãÞñáêùò,
Óùêñ. Óïëùìïíßäçò, Îåíïöþí
Ñáöüðïõëïò, Ìé÷áÞë Áñãõñüðïõëïò, ×ñ. ÂáóéëÜêçò,
Ãéþñãïò Âïíôæáëßäçò, Öùêßùí ÂïõôóéíÜò, Äçì. Âñåôüðïõëïò, Öñ. ÄåëáãñáììÜôéêáò, ÌéëôéÜäçò ÅììáíïõÞë,
Ãéþñãïò Æåìñìðßíçò, Áñéóôåßäçò ÊáëëéãÜò, Ìéëô. Êñåíäéñüðïõëïò, Éððïë. Ã. ËÝùí,
Êùí/íïò ÌÜãíçò, ËïõêÜò
ÍéêïëáÀäçò, ÓôÝöáíïò Ðáðáìé÷Üëçò, Óôßëðùí ÐéôôáêÞò,
ÌéëôéÜäçò Ä. ÓåúæÜíçò, Åõñéðßäçò ÓåêéÜñçò, ê.Ü.». (Ãéþñãïò Ðåôñüðïõëïò - «Óìõñíéïß
ÐïéçôÝò, ðñéí ôç ÌéêñáóéáôéêÞ
ÊáôáóôñïöÞ»).
Ç ÌéêñáóéáôéêÞ ÊáôáóôñïöÞ, åñìçíåýåôáé ìå
1.100.000 íåêñïýò, 1.300.00
îåñéæùìÝíïõò. ÊáôáãñÜöåôáé
óôçí åëëçíéêÞ ðïëéôéêÞ æùÞ,
ùò ç ìåãÜëç ÷ñåïêïðßá ôïõ
áóôéêïý åèíéêéóìïý êáé ôçò
«ìåãÜëçò éäÝáò». Ïôé ç åëëçíéêÞ ðëïõôïêñáôßá, äå äéáèÝôåé éóôïñéêÜ êáíÝíá ß÷íïò
êÜðïéáò ðñïïäåõôéêÞò áðïóôïëÞò.

19 χρόνια από το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ
Στις 8.46 π.μ., την 11η Σεπτέμβρη
2001 το πρώτο αεροσκάφος των
American Airlines έπεσε στο βόρειο
εκ των Δίδυμων Πύργων στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου (ΠΚΕ) στη
Νέα Υόρκη. 9.02 π.μ. και ένα δεύτερο
αεροσκάφος έπεσε στο δεύτερο,
νότιο Πύργο του ΠΚΕ. Στις 9.37,
περίπου 52 λεπτά αργότερα, ένα
υποτιθέμενο τρίτο αεροσκάφος όπου
είχε εκδηλωθεί αεροπειρατεία έπεσε
στο Πεντάγωνο.
Τα περιστατικά αυτά σήμαναν και
την απαρχή ενός νέου κεφαλαίου
της παγκόσμιας ιστορίας. Οι εικόνες
ανθρώπων σε κατάσταση πανικού να
τρέχουν να ξεφύγουν από τη φωτιά,
να πηδούν από τα παράθυρα, να
τρέχουν καλυμμένοι με σκόνη, εικόνες
που μεταδίδονταν ζωντανά από τα
τηλεοπτικά δίκτυα όλου του κόσμου
στοίχειωσαν για καιρό την οικουμένη.
Στη μνήμη έχει πλέον καταγραφεί
ότι η 11η Σεπτέμβρη ήταν η μέρα
«που άλλαξε τον κόσμο», παρότι η
κυβέρνηση του Τζορτζ W. Μπους
ένα χρόνο αργότερα ανασκεύασε
την ορολογία, καθώς θεώρησε ότι
η χρήση του όρου έχει θετική χροιά

και δεν αποδίδει «την τραγωδία που
έλαβε χώρα». Εντούτοις, αυτό το
γεγονός από μόνο του δε θα μπορούσε ποτέ να αλλάξει τον κόσμο.

Ο σχεδιασμός είχε ξεκινήσει
από πριν

Αυτό που άλλαξε τον κόσμο ήταν
η ατζέντα που δημοσιοποίησαν
τα μέλη του «Σχεδίου για ένα Νέο
Αμερικανικό Αιώνα» - PNAC, ένα
χρόνο πριν, το Σεπτέμβρη του
2000, λίγο πριν τις πολυθρύλητες
προεδρικές εκλογές. Η πλειάδα των
στελεχών του PNAC περιλάμβανε τον
αντιπρόεδρο Ντικ Τσένι, τον επικεφαλής του Πενταγώνου Ντόναλντ
Ράμσφελντ, το μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και σύμβουλο για
θέματα Μέσης Ανατολής Ελιοτ
Εϊμπραμς, τον πρώην Σύμβουλο
του Προέδρου και επίσης πρώην
μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας
Ρίτσαρντ Περλ και πολλούς άλλους,
μέλη της σημερινής κυβέρνησης.
Μάλιστα, η ατζέντα περιλάμβανε
και συνοπτική έκθεση, όπου
υποστήριζε την παγκόσμια επέκταση
του αμερικανικού στρατού και την
οικονομική κυριαρχία και ότι οι ΗΠΑ

χρειάζονται «να μεταμορφωθούν στη
μοναδική παγκόσμια υπερδύναμη».
Η έκθεση προειδοποιούσε ότι «η
διαδικασία της μεταμόρφωσης ακόμη
και εάν φέρει επαναστατική αλλαγή,
είναι πιθανό να είναι μακρόχρονη,
εξαιρουμένου κάποιου καταστροφικού
και κατακλυσμικού γεγονότος όπως
το Περλ Χάρμπορ».
Και ως εκ θαύματος λίγους μήνες
μετά την εκλογή του Προέδρου
Μπους ένα νέο «Περλ Χάρμπορ»
έλαβε χώρα σε αμερικανικό έδαφος
και έδωσε την αφορμή για την εξαπόλυση εκ μέρους των ΗΠΑ ενός «παγκόσμιου πολέμου εναντίον της τρομοκρατίας».
Το επίσης μέλος του «Σχεδίου
για ένα Νέο Αμερικανικό Αιώνα» Πολ
Γουλφοβιτς μερικούς μήνες μετά είχε
πει εντελώς κυνικά: «Ακόμη και αν δε
γινόταν η 11η Σεπτέμβρη θα έπρεπε
να την εφεύρουμε»!!!

Περίεργα... φαινόμενα

Το καινοφανές στην περίπτωση
της 11ης Σεπτέμβρη, ότι οι αποκαλύψεις για το τι πραγματικά συνέβη ή
θραύσματα των πραγματικών περιστατικών άρχισαν να αναδύονται σε
αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα

μετά το γεγονός.
Μπορεί να πέρασαν αρκετές
δεκαετίες, ώστε οι ιστορικοί να
είναι βέβαιοι ότι όντως ο Πρόεδρος
Ρούζβελτ επέτρεψε να συμβεί το
Περλ Χάρμπορ, προκειμένου να
μπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά
πολύ σύντομα μάθαμε:
Οτι το Πεντάγωνο μπορεί να μη
χτυπήθηκε από αεροσκάφος - παρά
το βίντεο που δημοσιοποίησαν οι
αμερικανικές αρχές - αλλά από
πύραυλο.
Οτι μπορεί ποτέ να μη βρέθηκαν
τα πτώματα των ανθρώπων που
επέβαιναν στα αεροσκάφη, αλλά
βρέθηκε στα ερείπια του ΠΚΕ,
παρά τις καταρρεύσεις, τη φωτιά,
την ανατίναξη των αεροσκαφών το
διαβατήριο του Μοχάμεντ Ατα, του
φερόμενου ως επικεφαλής των
αεροπειρατών και μέλους του «πυρήνα του Αμβούργου της Αλ Κάιντα»!
Οτι παρότι η τεχνική μελέτη για
την κατασκευή των κτιρίων του
Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου
προέβλεπε και την περίπτωση
πρόσκρουσης αεροσκαφών, τα

κτίρια έπεσαν. Πολύ πρόσφατα
75 καθηγητές Πανεπιστημίου και
Ακαδημαϊκοί που συμμετέχουν στην
οργάνωση «Ειδικοί για την Αλήθεια
για την 11η Σεπτέμβρη» έδωσαν
στη δημοσιότητα έκθεση, όπου
αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις
μαρτυρικές καταθέσεις παρόντων
στο ΠΚΕ στην αρμόδια Επιτροπή
καθώς και επίσημα στοιχεία των
Υπηρεσιών και του Πανεπιστημίου
Κολούμπια σειρά σεισμικών δονήσ ε ω ν κα τα γ ρ ά φ η κα ν τ η ν ί δ ι α
ακριβώς στιγμή με τις προσκρούσεις.
Δονήσεις που προέρχονταν από
διάφορα υπόγεια επίπεδα του ΠΚΕ.
Και πλέον εξετάζουν το ενδεχόμενο
το ΠΚΕ να μην κατέρρευσε από
την πρόσκρουση και την πυρκαγιά
αλλά γιατί ανατινάχτηκε. Εξάλλου,
όπως αναφέρουν, το κτίριο Νο7
που κατέρρευσε την επομένη άγνωστο γιατί - ήταν το κέντρο των
μυστικών επιχειρήσεων της CIA,
που ενδεχομένως έφερε σε πέρας
την «επιχείρηση 11η Σεπτέμβρη»
και είχε στήσει και όλο το παιχνίδι
του ...φαντομά Μπιν Λάντεν (πρώην
πράκτορά της) και ό,τι επακολούθησε.
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"Παροικιακό Βήμα", Σεπτέμβριος 2020

Κοινοτικά - Νέα

“Greek Tribune”, September 2020

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της
Χρυσοβαλάντου γιόρτασε με λαμπρότητα
αλλά και κάτω από τα αυστηρά μέτρα της
Κυβέρνησης λόγω κοροναϊού η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
την Τρίτη 28 Ιουλίου.
Το διήμερο θρησκευτικό πανηγύρι στον
Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στο Θέμπαρτον,
στο οποίο φυλάσσεται η ιερή εικόνα,
αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη εκδήλωση
της Κοινότητας μετά το ξέσπασμα της
πανδημίας.
Η έναρξη των εορτασμών σήμανε την
Δευτέρα 27 Ιουλίου, με την τέλεση του
εορταστικού Εσπερινού υπό του κλήρου
της Κοινότητας.
Ο Εσπερινός αποτελεί έναν πρόλογο
της κύριας εκδήλωσης και προμηνύει
τ η ν ο ν ο μ α σ τ ι κ ή ε ο ρτ ή τ η ς Αγ ί α ς
προετοιμάζοντας έτσι τους ενορίτες για την
αγία ημέρα.
Επίσης συμβολίζει την λήξη μιας
εκκλησιαστικής ημέρας και την έναρξη
μιας καινούργιας.
Η θρησκευτική εκδήλωση κορυφώθηκε
τη Τρίτη 28 Ιουλίου καθώς τελέστηκε η
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία υπό του
Αρχιμανδρίτη Μάρκου Παπαπαναγιώτου
και των ιερέων Ιωάννη Κονιδάρη, Βασίλη
Αποστόλου και Παναγιώτη Αναγνώστου
της Ελληνικής Κοινότητας. Οι πιστοί
δεν άργησαν να γεμίσουν το εσωτερικό
του ναού -ακολουθώντας πάντα το
επιτρεπόμενο όριο ατόμων μέσα στο
ναό- πλάι στα μέλη του Διοικητικού και

Εποπτικού Συμβουλίου της Κοινότητας.
Στην πρωινή λειτουργία τελέστηκε
η Ευλογία των Πέντε Άρτων που
ολοκληρώθηκε με την λιτάνευση της ιεράς
εικόνας της Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
γύρω από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου.
Κατά την παράδοση, μετά την λήξη της
λειτουργίας ο ιερέας ευλογεί τους ενορίτες
προσφέροντάς τους μήλα, τα οποία
συμβολίζουν μέρος της ευλογημένης ζωής
της Αγίας.
Η Αγ. Ειρήνη έζησε τον 9ο αιώνα
μ.Χ. στην Καππαδοκία. Ο πατέρας της
ήταν διακεκριμένος Στρατηγός στην
υπηρεσία του Βυζαντινού Αυτοκράτορα
Θεόφιλου. Όταν ήταν νεαρό κορίτσι, η
Αγ. Ειρήνη επιλέχθηκε από τον Θεό να
γίνει μοναχή σ’ ένα μοναστήρι κοντά στην
Κωνσταντινούπολη. Εκείνη απάντησε
στο θεϊκό κάλεσμα και αργότερα έγινε
ηγουμένη της μονής Χρυσοβαλάντου.
Το θαύμα των μήλων εορτάζεται ακόμη
στις μέρες μας και ο ιερέας προσφέρει
μήλα στους ενορίτες μετά την πρωινή
λειτουργία της ονομαστικής εορτής της
Αγίας.
Μετά τη Θ. Λειτουργία ακολούθησε
πλούσιο εορταστικό γεύμα στο Κοινοτικό
χωλ δίπλα στον Ι. Ναό στην παρουσία
του Προέδρου, μελών του Διοικητικου
Συμβουλίου και του Κοινοτικού κλήρου.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

Τηρώντας τις αποστάσεις για την COVID 19, η Ελληνική Κοινότητα γιόρτασε την Κοίμηση της
Θεοτόκου στον φερώνυμο ναό στο Κρόυντον στις 15 Αυγούστου

Μαζί με τη δήμαρχο Charles Sturt Angela Evans, ο Πρόεδρος Βασίλης Γκόνης, ο Γ. Γραμματέας Παναγιώτης Ππύρος και ο Ταμίας Παναγιώτης Καρδιακός στην Κοίμηση της Θεοτόκου

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κοινοτικές δραστηριότητες και εκκλησίες
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση
της Κυβέρνησης για το τρίτο στάδιο της
χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων
για την COVID 19, ο Πρόεδρος Βασίλης
Γκόνης και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας βρίσκονται στην ευχάριστη
θέση να σας ενημερώσουν ότι όλοι οι ναοί
της ΕΟΚΝΑ επανέρχονται σταδιακά στην
πλήρη και κανονική λειτουργία, τηρώντας
ωστόσο, όπως πάντοτε, τους όρους και τις
οδηγίες που θέτει η Κυβέρνηση.
Στο εξής, ανάλογα με το εμβαδόν
των ναών, επιτρέπονται 124 άτομα στο
εσωτερικό των ναών των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών και της Κοίμησης της Θεοτόκου
ενώ στους ναούς του Αγίου Νικολάου και
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα
επιτρέπονται 100 άτομα. Τονίζουμε ότι θα
ισχύουν αποστάσεις του ενός ατόμου κάθε
δυο τετραγωνικά μέτρα.
Παρακαλούνται οι πιστοί όπως κατά την
άφιξή τους, αναγράφουν το όνομα και τα
στοιχεία τους στη λίστα των επισκεπτών
στην είσοδο του ναού.
Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα πάντοτε
με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, για
τυχόν παραβάσεις των κανονισμών αυτών
εξακολουθούν να ισχύουν τσουχτερά
πρόστιμα.
Για οποιαδήποτε εκκλησιαστική ανάγκη
σας και για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με τον
ιερέα σας.
Με γνώμονα πάντοτε τις οδηγίες
της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, και
με κριτήριο την ασφαλή και υπεύθυνη
επιστροφή μας προς την πλήρη
ανάκαμψη, το Διοικητικό Συμβούλιο
επιθυμεί επίσης να υπενθυμίσει ότι
όλες οι κοινωνικές συναθροίσεις των
Φιλοπτώχων, Κοινωνικά προγράμματα
ηλικιωμένων, πολιτιστικές και άλλες
δραστηριότητες της Ελληνικής Κοινότητας
προς το παρόν τελούν υπό αναστολή.
Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Κοινότητας, σε συνεργασία με την

Εκκλησιαστική Επιτροπή, τις Φιλόπτωχες
και το Γραφείο των Κοινωνικών
Υπηρεσιών εξετάζει, στην παρούσα
φάση, την επαναφορά της λειτουργίας
των Κοινωνικών Προγραμμάτων των
Ηλικιωμένων (Τραπέζια της Αγάπης) και
σύντομα θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.
Η αρχή έγινε στις 28 Ιουλίου με το
Τραπέζι του Αγίου Νικολάου, Θέμπαρτον,
με την ευκαιρία του εορτασμού και της
πανηγύρεως της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και της εικόνας αυτής. Oσον αφορά τα Τραπέζια των Ταξιαρχών, της Κοίμησης της Θεοτόκου και των Αγίων Κων/
νου & Ελένης θα επανέλθουμε με τις ημερομηνίες έναρξής τους στο εγγύς μέλλον.
Η αρχή έγινε στις 28 Ιουλίου με το
Τραπέζι του Αγίου Νικολάου, Θέμπαρτον,
με την ευκαιρία του εορτασμού και της
πανηγύρεως της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και της εικόνας αυτής. Oσον
αφορά τα Τραπέζια των Ταξιαρχών, της
Κοίμησης της Θεοτόκου και των Αγίων
Κων/νου & Ελένης θα επανέλθουμε με
τις ημερομηνίες έναρξής τους στο εγγύς
μέλλον.
Επίσης σας ενημερώνουμε το Ελληνικό Γηροκομείο της Κοινότητας στο
Ρίντλιτον δεν βρίσκεται πλέον σε απομόνωση άρα επιτρέπεται σε συγγενικά
πρόσωπα να το επισκέπτονται αρκεί να
είναι εμβολιασμένα. Οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο επιθυμεί να επισκευθεί θα
πρέπει να έχει άδεια από το γηροκομείο
και αποδεικτικό στοιχείο ότι έχει εμβολιασθεί. Οι ώρες επίσκεψης είναι από Δευτέρα μέχρι Κυριακή τις 2.00 μέχρι τις 6.00
το απόγευμα.
Σας ευχαριστούμε όλους για την κατανόηση και συνιστούμε υπομονή μέχρι
νεωτέρας ανακοίνωσης.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας
ΑΔΕΛΑΙΔΑ 28/07/2020

Περιφορά της Αγίας Εικόνας της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Κρόυντον στις 15 Αυγούστου

Το στιγμιότυπο από το τραπέζι της αγάπης του Γραφείου κοινωνικών υπηρεσιών της
Ελληνικής Κοινότητας, στο χωλ του Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της γιορτής της Αγίας
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Ηταν η πρώτη συνεστίαση της Ελληνικής Κοινότητας από τότε που
ξέσπασε η επιδημία του κορονοϊού στην Αυστραλία. Τηρήθηκαν αυστηρώς οι αποστάσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΟΣ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Στιγμιότυπο από την περιφορά της Αγίας εικόνας
στις 28 Ιουλίου

Σας κάνουμε γνωστό ότι, την
Κυριακή 13η Σεπτεμβρίου έ,έ,
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, θα τελεστεί
Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των
εν τη Μικρά Ασία τελειωθέντων
αδελφών μας κατά την Μικρασιατική
καταστροφή το έτος 1922.,
παρακαλούνται οι συμπάροικοι
όπως προσέλθουν στον Ιερό μας
Ναό, για να υψώσουμε τις προς
Τον Κύριον δεήσεις μας, υπέρ
αναπαύσεως των μαρτυρικώς
τελειωθέντων αδελφών μας.
Εκ του Ιερού καθεδρικού Ναού.

"Παροικιακό Βήμα", Σεπτέμβριος 2020

Κοινοτικά - Νέα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΚΡΟΥΝΤΟΝ

Με ένα μικρό αίσθημα επιστροφής
στην κανονικότητα εν μέσω πανδημίας
γιόρτασε τον Δεκαπενταύγουστο η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας με
επίκεντρο τον εορτάζοντα Ι. Ναό Κοίμησης
της Θεοτόκου στο προάστιο του Κρόϋντον.
Ωστόσο λόγω των περιοριστικών μέτρων
που ισχύουν ακόμα, δεν παρατηρήθηκε ο
συνήθης συνωστισμός στο εσωτερικό και
εξωτερικό του ναού κατά την διάρκεια του
εορταστικού διημέρου αφού το επιτρεπόμενο
όριο ατόμων είναι μέχρι 120.
«Ευχαριστούμε όλους όσους πήραν
μέρος στον φετινό εορτασμό για το
Δεκαπενταύγουστο παρά τις αντίξοες
και πρωτόγνωρες συνθήκες που τον
περιέβαλαν,» είπε ο κ. Β. Γκόνης, Πρόεδρος
της Κοινότητας.
Ταυτόχρονα, και για πρώτη φορά στην
ιστορία της Κοινότητας, δεν επιτράπηκε να
διεξαχθεί το καθιερωμένο πανηγύρι ανήμερα
της γιορτής στον αυλόγυρο της εκκλησίας
αφαιρώντας έτσι το πολιτιστικό κομμάτι της
μεγάλης αυτής ημέρας.
Παρόλα αυτά όμως, δεκάδες ομογενείς
που δήλωσαν έγκαιρα συμμετοχή, παρακολούθησαν την λειτουργία και τον εσπερινό
τόσο την παραμονή, Παρασκευή 14 όσο
και ανήμερα της εορτής, Σάββατο 15
Αυγούστου ενώ πολύς ήταν και ο κόσμος
που απλά έμπαινε να ανάψει μια λαμπάδα,
να προσκυνήσει και να βγει έξω από το ναό.
Η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε κανονικά με τη συμμετοχή όλων
των κληρικών της Κοινότητας ενώ γύρω
στις 11.15 το πρωί, πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη περιφορά της εικόνας της

Παναγίας γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται ο Ναός.
Οι τηλεφωνικές γραμμές στα γραφεία
της Κοινότητας πήραν κυριολεκτικά φωτιά
τις ημέρες πριν την εορτή με εκατοντάδες
ομογενείς να προσπαθούν να εξασφαλίσουν
μια θέση μέσα στο ναό δίνοντας τα στοιχεία
τους, μιας και έτσι προβλέπεται μέχρι
στιγμής από το νόμο.
Οι λαμπάδες και οι αρτοκλασίες που
και πάλι γέμισαν το εσωτερικό του ναού
έδειξαν για ακόμη μια φορά το πόσο
σημαντικό θρησκευτικό γεγονός αποτελεί ο
Δεκαπενταύγουστος για την ελληνισμό της
Νότιας Αυστραλίας.
Παρόλο που δεν διεξήχθη το πανηγύρι,
οι εκκλησιαστική επιτροπή και η Φιλόπτωχος
Αδελφότητα του Ναού προσέφεραν λουκουμάδες το βράδυ της παραμονής ενώ
ανήμερα της εορτής προσφέρθηκαν και
σουβλάκια σε πακέτα για το σπίτι.
Ο φετινός εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου ήταν αναμφίβολα σε πολύ πιο
χαμηλούς τόνους από ό,τι στο παρελθόν
και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
λόγω κορωναϊού, πράγμα που δυσαρέστησε
πολλούς ομογενείς, ωστόσο το νόημα και η
σημαντικότητα του παρέμειναν τα ίδια.
Να αναφέρουμε ότι ανήμερα της
εορτής στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
παρευρέθηκε η Δήμαρχος του Τσάρλς
Στερτ κα Άντζελα Έβανς την οποία και
ευχαριστούμε.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Νέοι και νέες που έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο στον
επίσημο ετήσιο χορό της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α. που έγινε τον Σεπτέμβριο του
1998 στο Adelaide Festival Plaza

“Greek Tribune”, September 2020
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Αγαπητοί αδελφοί.
Εκκλησιαστική συμμετοχή κατά τη διάρκεια
του Covid-19.
Λόγω της πανδημίας coronavirus (COVID19), η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα θα
συνεχίσει να διεξάγει όλες τις Θείες Λειτουργίες
και Εκκλησιαστικές Ακολουθίες σε όλους
του ιερούς ναούς, σύμφωνα με τους εν ισχύ
περιορισμούς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής
οδηγίες της Κυβέρνησης, σε εσωτερκούς χώρους
επιτρέπονται:
- ΜΗΝ παρευρεθείτε στην εκκλησία εάν
έχετε συμπτώματα πυρετού, πονόλαιμου
ή γρίπης. Εάν έχετε τέτοια συμπτώματα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμαστεί για το COVID19.
- Μέγιστος αριθμός 80 - 120 ανθρώπων σε
κάθε περιοχή. Υπενθύμιση - αριθμοί εκκλησιών
- Ταξιάρχης & Παναγία 120 άτομα, Άγιος
Νικόλαος & Άγιος Κωνσταντίνος & Ελένη 80
άτομα. Οι Γάμοι και οι Κηδείες περιορίζονται σε
100 - 80 ανθρώπους αντίστοιχα.
- Το προσωπικό και οι άνθρωποι που
απαιτούνται για τη διεξαγωγή ή για να
χοροστατήσει σε τελετές δεν συνυπολογίζονται
στα όρια των ατόμων.
- Δεν πρέπει να υπερβαίνει περισσότερο
από 1 άτομο ανά 2 τετραγωνικά μέτρα.
- Το πρόσωπο που διενεργεί ή που
διοργάνωσε, η τελετή, πρέπει να διατηρεί
αρχεία επαφής, για τον εντοπισμό των ατόμων
που παραβρέθηκαν στην τελετή.
- Για οποιαδήποτε εκκλησιαστική ανάγκη
σας και για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να
επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με τον ιερέα σας.
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/
Ωστόσο, εξακολουθούν να απαγορεύονται
οι μεγαλύτερες εκκλησιαστικές συναθροίσεις,
εορτές και πανηγύρεις (συμπεριλαμβανομένων
των οργανωμένων ή και εκτάκτως
προγραμματισμένων) που θα εξακολουθούν να
καταγράφονται, ή να μεταδίδονται ζωντανά.
1η. ΤΡΙΤΗ : 08.30 - 10.30 π.μ.
Αρχή της Ινδίκτου, ή του νέου εκκλησιαστικού
έτους. Ιησού του Ναυή. Θεία Λειτουργία των
Αποστολικών Διαταγών, τελουμένη υπό των
κληρικών της Κοινότητος μας, μόνο στον Ιερό
Καθεδρικό Ναό των παμμεγίστων Ταξιαρχών
πόλεως Αδελαίδος. Μετά την Θεία Λειτουργία
θα επακολουθήσει η ιερά ακολουθία του Μικρού
Αγιασμού.
6η. ΚΥΡΙΑΚΗ: 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κυριακή ΙΓ΄
Ματθαίου. Ανάμνησις του εν Χώναις θαύματος
του αρχαγγέλου Μιχαήλ, Όρθρος και Θεία
Λειτουργία. Εορτάζει ο Ιερός Καθεδρικός Ναός,
θα τελεστή πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μετ΄
αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος και εν
συνεχεία λιτάνευση της ιεράς εικόνας του εν
Χώναις Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ,

εντός του ναού.
7η. ΔΕΥΤΕΡΑ : Προεόρτια της γεννήσεως
της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σώζωντος μάρτυρος.
06.00 - 07.00 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός,
μόνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Θέρμπαρτον, που βρίσκονται οι ιερές εικόνες
της Παναγίας της Σκιαδενής και της Παναγίας
της Τσαμπίκας, που εορτάζει πανηγυρικά.
8η. ΤΡΙΤΗ : Το Γενέθλιον της Υπεραγίας
ημών Θεοτόκου.
Α). Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
μετ΄ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, μόνον
στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Θέρμπαρτον
08.00 - 10.30 π.μ. Θα ακολουθήσει στις 10.30
π.μ. Λιτάνευση των ιερών εικόνων της Παναγίας
της Σκιαδενής και της Παναγίας της Τσαμπίκας,
γύρω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου,
υπό των κληρικών της Κοινότητος.
Β). Τη αυτή ημέρα, θα τελεστεί Όρθρος και
Θεία Λειτουργία και εις τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου στο Κρόυντον. Από ώρας 08.00 –
10.30. πμ.
13η. ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00
π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. ΠΡΟ ΤΗΣ
ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Κορνηλίου
εκατοντάρχου, Αριστείδου μάρτυρος. Στον Ιερό
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέησις υπέρ πάντων
των τελειωθέντων ορθοδόξων χριστιανών εν τη
Μικρά Ασία.
14η. ΔΕΥΤΕΡΑ : 08.00 - 10.30 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Η παγκόσμιος
Ύψωσις Του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.
17η. ΠΕΜΠΤΗ : 08.00 - 10.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Σοφίας και
των τριών θυγατέρων αυτής, Πίστεως, Αγάπης
και Ελπίδος των μαρτύρων.
20η. ΚΥΡΙΑΚΗ: 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Ευσταθίου
μεγαλομάρτυρος και της συνοδείας αυτού.
26η. ΣΑΒΒΑΤΟ : 08.00 - 10.30 π.μ.
Η Μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού
Ιωάννου του Θεολόγου. Όρθρος και Θεία
Λειτουργία μόνον στον ιερό ναό Κοιμήσεως
Θεοτόκου στο Κρόυντον.
27η ΚΥΡΙΑΚΗ : 08.00 – 11.00 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. ΚΥΡΙΑΚΗ Ις΄ (Α΄
ΛΟΥΚΑ). Καλλιστράτου μάρτυρος.
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.
Παρακαλώ σημειώστε***
Λόγω της πανδημίας COVID-19, το
πρόγραμμα εξυπηρέτησης της εκκλησίας
ενδέχεται να αλλάξει υπό την επιφύλαξη
ενημερωμένων πληροφοριών από κυβερνητικές
υγειονομικές αρχές - τυχόν αλλαγές που θα
γίνουν θα κοινοποιηθούν και θα μεταδοθούν
μέσω Ελληνικών μέσων ενημέρωσης.
Εκ του Γραφείου της Πρωτοσυγκελίας
AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC GREEK
ORTHODOX CHURCH OF AMERICA
& AUSTRALIA & GREEK ORTHODOX
COMMUNITY OF SOUTH AUSTRALIA

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Το στιγμιότυπο είναι από το Grecian Ball της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α. που έγινε τον Σεπτέμβριο του 1998 στο Festival Plaza στην Αδελαίδα. Διακρίνονται
ανάμεσα σε άλλους, ο τότε Πρόεδρος Νίκος Νιάρχος, ο ΓΓ Βαγγέλης Μπόγιας, η τότε Δήμαρχος Αδελαΐδας Δρ Τζέην Λόμαξ Σμιθ, ο τότε βουλευτής Τζούλιαν Στεφάνι, ο τότε βουλευτής αείμνηστος
Στηβ Κόντους, η αείμνηστη Μαίρη Λούκα τέως πρόεδρος του Εποπτικού, ο αείμνηστος Ηλίας Μαυρογιώργης, ο Βασίλης Ελοβάρης και οι νέοι και νέες που εμφανίσθηκαν στο Greecian Ball
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Ακλόνητη
Οικογένεια

Του Στηβ Θεοφάνους

Ένα μηνιαίο άρθρο
για την Ελληνική
οικογένεια που δίνει
πρακτικές συμβουλές
για το γάμο, για τις
οικογενειακές σχέσεις,
και για την ανατροφή
των παιδιών.
Έχετε οικοδομητικές
συζητήσεις με το/τη
σύζυγό σου, ακόμα και
κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης;
Όλοι μας έχουμε διάφορους τρόπους
να επικοινωνούμε που αντικατοπτρίζουν
την προσωπικότητά μας. Αλλά η οικοδομητική επικοινωνία γίνεται όταν και οι δυο
σύζυγοι αναπτύσσουν και καλλιεργούν
την ικανότητα της δυναμικής επικοινωνίας.
Δυναμική επικοινωνία σημαίνει ότι ο
καθένας προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει
ο άλλος, τι σκέφτεται, πώς νιώθει. Προσπαθούν με ευθύτητα, ειλικρίνεια, και πάνω
απ’ όλα με σεβασμό να επικοινωνήσουν.
Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για κάποιο οικονομικό
θέμα, θα συζητήσουν ήρεμα, θα δουν
τις διαφορές, τα προβλήματα, χωρίς να
θυμώνουν ή να υποβιβάζουν τον άλλον
Κυρίες μου, ξέρετε πώς να κάνετε το
σύζυγό σας να νιώσει άντρας;
Όλοι μας θέλουμε να αρέσουμε --και φυσικά οι άντρες δεν εξαιρούνται!
Παρακάτω δίνουμε 4 τρόπους για να
κάνετε το σύζυγό σας να νιώσει άντρας.
Πρώτα, πρώτα, να παραδεχτείτε και να
αναγνωρίσετε τη φυσική του δύναμη. Να
του λέτε πόσο σπουδαίο είναι να υπάρχει
στο σπίτι κάποιος “δυνατός”. Έπειτα,
αφήστε τον να έχει εκείνος το προβάδισμα.
Αν υπάρχει κάτι που εσείς δεν καταφέρνετε,
όπως να κλωτσάτε τη μπάλα ή να χειρίζεστε
τα οικονομικά, να του ζητάτε να σας
δείχνει και να σας εξηγεί. Τρίτον, διδάξτε
στα παιδιά σας να τον θαυμάζουν. Αυτό
σημαίνει να τονίζετε μπροστά στα παιδιά με
υπερηφάνεια πόσο καλά ο μπαμπάς τους
σας φροντίζει. Και τέλος, μην ξεχνάτε να
τον φλερτάρετε. Να ξέρετε ότι ο άντρας σας
εξακολουθεί να θέλει να του το κάνετε --ακόμη κι αν είστε μαζί πολύν καιρό.
Γονείς, έχετε τα εφόδια για να
χειριστείτε ένα ζωηρό παιδί;
Όλα τα παιδιά μέχρι ένα σημείο συμπεριφέρονται δύσκολα --- αυτό είναι δεδομένο.
Εδώ έχουμε μερικούς συνηθισμένους
τρόπους που συμπεριφέρονται τα παιδιά
και τι πρέπει να κάνετε. Κάτι που κάνουν
συχνά είναι να θυμώνουν. Σ’ αυτήν την
περίπτωση, αντί να αντιδράσετε, αγνοήστε
τα τελείως. Σύντομα θα τους περάσει. Άλλες
φορές αντιδρούν επαναστατικά. Με ηρεμία
μίλησέ τους και πες τους ότι τα αγαπάς
άσχετα από το πώς συμπεριφέρονται.
Άλλες πάλι φορές τους αρέσει να διατάζουν
τους άλλους γύρω τους. Τότε έχεις την
ευκαιρία και είναι πολύ σημαντικό να
τους διδάξεις ότι οι καλοί ηγέτες δεν είναι
εγωιστές και δε θέλουν να επιβάλουν το
δικό τους..
Γιατί είναι πιο δύσκολο να είσαι
μητέρα αγοριού;
Όλες οι μητέρες έχουν τη δύσκολη , αλλά
πολύ αποδοτική, δουλειά να μεγαλώσουν
παιδιά. Θα δούμε όμως μαζί πόσο πιο
δύσκολο μπορεί να είναι μερικές φορές να
είσαι μητέρα αγοριών. Πρώτα, πρώτα, τα
αγόρια μιλούν λιγότερο. Ενώ τα κορίτσια
συμμερίζονται τα αισθήματά τους εύκολα
, τα αγόρια έχουν την τάση να κλείνονται
στον εαυτό τους. Αυτό μπορεί να αφήσει
τη μητέρα στο σκοτάδι και να μην ξέρει
τι συμβαίνει στη ζωή του παιδιού της.
Δεύτερον, τα αγόρια νιώθουν κάποια πίεση
να έχουν αθλητικές ικανότητες. Σε μια
κοινωνία που εκθειάζει τον αθλητισμό, τα
αγόρια είναι δυνατό να νιώθουν μεγάλη
πίεση. Γιαυτό η μητέρα πρέπει να καταβάλει
ακόμα περισότερες προσπάθειες για να
βοηθήσει το γιο της που δεν είναι αθλητικός
τύπος, αλλά έχει κλίση στις τέχνες ή στα
ακαδημαϊκά Το να είσαι μητέρα αγοριών
μπορεί να έχει τα προβλήματά του, αλλά
μπορεί να έχει και πολύ ενδιαφέρον.
Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα
είναι η οικογένειά σου, τότε είσαι στο
σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’
έναν ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη
οικογένεια.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πότε και πώς έφτασε ο πρώτος
άνθρωπος στην Αμερική;

Οι πρώτοι άνθρωποι που
πάτησαν το πόδι τους στην
Αμερική, πιθανότητα βρέθηκαν
εκεί πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι
μέχρι σήμερα γνωρίζαμε.
Σύμφωνα με νέα ευρήματα
στο σπήλαιο Chiquihuite, στο
Κεντρικό Μεξικό, άνθρωποι
κατοικούσαν εκεί 33.000 πριν
από σήμερα, 15.000 χρόνια
δηλαδή νωρίτερα από την
εποχή που οι επιστήμονες
πίστευαν ότι πρωτοκατοικήθηκε
η αμερικανική ήπειρος.
Όπως αναφέρει το BBC,
στα νέα αυτά συμπεράσματα
έφτασε επιστημονική ομάδα
ύστερα από την ανακάλυψη
2.000 πέτρινων εργαλείων,
που επιπλέον υποδεικνύουν
ότι το συγκεκριμένο σπήλαιο
χρησι-μοποιήθηκε από ανθρώπους για τουλάχιστον 20.000
χρόνια.
Στο δε ύ τ ε ρ ο μ ι σ ό το υ
20ου αιώνα, ανάμεσα στους
βορειοαμερικανούς αρχαιολόγους καλλιεργήθηκε η αντίληψη
ότι πριν από 11.500 χρόνια,
ο ι « Κ λό β ι ς » ( πολ ι τ ι σ μ ό ς
που πήρε το όνομά του από
τoπωνύμιο της πολιτείας Νέο
Μεξικό) ήταν οι πρώτοι που
έφτασαν στη Βόρεια Αμερική
και άρα οι πρόγονοι των
αμερικανών ιθαγενών που
χιλιάδες χρόνια αργότερα
συνάντησαν οι ευρωπαίοι εξερευνητές και κατακτητές.
Σε αυτούς, τους θαρραλέους κυνηγούς αποδίδεται και η
εξαφάνιση των μεγάλων θηλαστικών (Megafauna) όπως
το μαμούθ, ο μαστόδοντας, ο
ανταρόλυκος και ο σμιλόδοντας.
Τις ημέρες αυτές, ο Σίπριαν Αρντέλεαν από το Πανεπιστήμιο του Ζακατέκας στο
Μεξικό, ο Τομ Χάιαμ, από το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
και οι συνεργάτες τους βρήκαν
και δημοσίευσαν στοιχεία

Οι πρώτοι Κλόβις θεωρείται ότι περπάτησαν ως την αμερικανική
ήπειρο διασχίζοντας ένα στενό πέρασμα πάγου, στην περιοχή
Μπερίνγκια, που ένωνε τότε τη Σιβηρία με την Αλάσκα, και που
αργότερα με το λιώσιμο των πάγων εξαφανίστηκε.
ανθρώπινης παρουσίας χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, στη θέση
Chiquihuite στα βορειοκεντρικά
μεξικανικά υψίπεδα.
«Πρόκειται για μια μοναδική
θέση, δεν έχουμε ξαναδεί
τίποτα τέτοιο», δήλωσε στο
BBC o καθηγητής Χάιαμ, διευθυντής του τμήματος Επιταχυντή Ραδιοάνθρακα του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
«Τα ευρήματα πέτρινων
εργαλείων είναι πολύ πολύ
συναρπαστικά”, είπε.
Η αρχαιολογική ομάδα
ανακάλυψε τις 1.900 λίθινες
κατασκευές κάτω από στρώματα χώματος βάθους τριών
μέτρων. Κατόπιν μπόρεσαν
να χρονολογήσουν ευρήματα
κοκάλων, άνθρακα και ιζημάτων που σχετίζονται με τα
λίθινα εργαλεία.
Μεταξύ 26.000 και 19.000
ετών από σήμερα, το ύψος των
υδάτων ήταν αρκετά χαμηλά
ώστε οι άνθρωποι να μπορούν
να περνούν άνετα από τη
Σιβηρία στην Αμερική μέσω του
περάσματος της Μπερίνγκια.
Αλλά πώς μπορούσε να φτάσει

στην Αμερική νωρίτερα;
«26.000 χρόνια πριν, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα
δεδομένα, η Μπερίνγκια
ήταν πιθανότατα ένας άκρως
αφιλόξενος τόπος για τους
ανθρώπους, που πολύ δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να
τον διασχίσει» αναφέρει ο
δρ. Χάιαμ. «Εξακολουθούμε
να πιστεύουμε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθαν
ακολουθώντας κάποια διαδρομή ακολουθώντας τις ακτές
με κάποιου είδους ναυτιλιακή
τεχνολογία».
Οι επιστήμονες αναζητούν στο σπήλαιο ανθρώπινα γενετικά στοιχειά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
«περιβαλλοντικού DNA», της
αναζήτησης δηλαδή τυχόν
στοιχείων που αφήνουν
οι ζώντες οργανισμοί στο
περιβάλλον. Ακόμα όμως δεν
έχουν βρει κάποιο ισχυρό
δείγμα. Παλαιότερες μελέτες
έχουν δείξει ότι οι «Κλόβις»
μοιράζονται πολλά κοινά γενετικά στοιχεία με τους ιθαγενείς
της Αμερικής.

Τα μυστήρια του σύμπαντος

Αστρονόμοι ανακάλυψαν
στα βάθη του διαστήματος
τέσσερα μυστηριώδη
στρογγυλά αντικείμενα. Τα
τέσσερα δακτυλιοειδή αντικείμενα, που ανακαλύφθηκαν
από δύο ραδιοτηλεσκόπια (το
ASKAP στην Αυστραλία και το
Giant MetreWave στην Ινδία)
και τα οποία είναι αόρατα
από τα οπτικά, υπέρυθρα και
ακτίνων-Χ τηλεσκόπια, δεν
μοιάζουν με τίποτε που έχει
ανακαλυφθεί στο σύμπαν
μέχρι σήμερα.
Βαφτίστηκαν «παράξενοι
ραδιο-κύκλοι» και οι αστρονόμοι δεν μπορούν να
υ πολο γ ί σ ο υ ν α κ ό μ η τ η ν
απόστασή τους από τη Γη.
Προς το παρόν, έχει γίνει
σχετική προδημοσίευση
στη διαδικτυακή βάση arXiv
και εκκρεμεί δημοσίευση
στο περιοδικό αστρονομίας
«Nature Astronomy». Όσον
αφορά τη φύση τους, μία
πιθανή εξήγηση είναι ότι
πρόκειται για απομεινάρια
ωστικών κυμάτων από κάποια

ε ξ ω γ α λα ξ ι α κό σ υ μ β ά ν ή
για δραστηριότητα κάποιου
ραδιογαλαξία.
Μπορεί, όμως, και να
αφορούν κάποιο νέο φαινόμενο που δεν έχουν συναντήσει ξανά οι αστρονόμοι.
Από την άλλη, ένας νέος
τρισδιάστατος χάρτης του
σύμπαντος αποκάλυψε
κοντά στο νοτιότερο μέρος
του γήινου ουρανού μία από
τις μεγαλύτερες κοσμικές
δομές που έχουν βρεθεί μέχρι
σήμερα.
Πρόκειται για ένα αδιανόητα μεγάλο «Τείχος» που
εκτείνεται σε απόσταση 1,4
δισεκατομμυρίων ετών φωτός
(ένα έτος φωτός είναι περίπου
εννέα τρισεκατομμύρια
χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α ) κα ι π ε ρ ι έ χ ε ι
εκατοντάδες χιλιάδες γαλαξίες.
Το λεγόμενο «Τείχος του
Νοτίου Πόλου» είχε παραμείνει
αόρατο έως τώρα, επειδή
το μεγαλύτερο μέρος του
κρύβεται από τον φωτεινό
γαλαξία μας.
Το νέο «Τείχος» ανταγω-

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)

νίζεται σε μέγεθος το «Μεγάλο Τείχος Σλόαν», την έκτη
μεγαλύτερη γνωστή κοσμική δομή. Το ρεκόρ μεγέθους
κατέχει το «Μεγάλο Βόρειο
Τείχος Ηρακλή-Στέμματος»
που απλώνεται σε έκταση
περίπου δέκα δισεκατομμυρίων ετών φωτός ή το ένα
δέκατο του ορατού σύμπαντος.
Σχετική δημοσίευση
για τη νέα κοσμική δομή, με
επικεφαλής τον κοσμογράφο
Δρα Ντανιέλ Πομαρέντ του
Ινστιτούτου Ερευνών των
Θ ε μ ε λ ι ω δ ώ ν Ν ό μ ω ν το υ
Σύμπαντος του Πανεπιστημίου
του Παρισιού-Saclay, έγινε
στο περιοδικό αστροφυσικής
«The Astrophysical Journal»,
σύμφωνα με το Live Science.
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι
ακόμη δεν είναι βέβαιοι πού
αρχίζει και πού τελειώνει το
νέο «Τείχος», κάτι για το οποίο
θα έχουν καλύτερη εικόνα
μόνο όταν χαρτογραφήσουν
το σύμπαν σε μεγαλύτερη
κλίμακα.
Επιμέλεια: Π. Σταματόπουλος

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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Επιστήμονες έλυσαν
ένα από τα μυστήρια
του Στόουνχεντζ

Βρετανοί επιστήμονες έλυσαν ένα από τα
μυστήρια του Στόουνχεντζ, καθορίζοντας την
προέλευση πολλών από τους μεγάλιθους
που συγκροτούν το φημισμένο νεολιθικό
μνημείο στο Γουίλτσαϊρ της Αγγλίας, χάρη σε
ένα δείγμα που είχε φυλαχθεί επί δεκαετίες
στις ΗΠΑ.
Από τη γεωχημική μελέτη διαπιστώθηκε
ότι οι 50 από τους 52 γκρίζους ψαμμιτικούς
ογκόλιθους του Στόουνχεντζ προέρχονται
από το ίδιο σημείο: μια τοποθεσία που
αποκαλείται Γουέστ Γουντς και απέχει
περίπου 25 χιλιόμετρα.
Οι ψαμμιτικοί ογκόλιθοι τοποθετήθηκαν
στο μνημείο γύρω στο 2500 π.Χ. Ο
μεγαλύτερος έχει ύψος 9,1 μέτρα και
ο βαρύτερος ζυγίζει περίπου 30 τόνους.
«Οι ψαμμιτικοί ογκόλιθοι αποτελούν τον
εξωτερικό κύκλο και το κεντρικό τρίλιθο
(δύο κάθετοι μεγάλιθοι που στηρίζουν έναν
οριζόντιο). Είναι πελώριοι» είπε ο γεωμορφολόγος Ντέιβιντ Νας, του Πανεπιστημίου
του Μπράιτον, που ήταν επικεφαλής της
έρευνας η οποία δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Science Advances.
«Το πώς μεταφέρθηκαν στο σημείο
είναι αντικείμενο εικασιών. Δεδομένου
του μεγέθους τους, είτε τους έσυραν, είτε
τους μετακίνησαν με κυλινδρικές ράβδους
μέχρι το Στόουνχεντζ. Δεν γνωρίζουμε την
ακριβή διαδρομή, όμως τουλάχιστον τώρα
έχουμε μια αφετηρία και έναν τερματισμό»
πρόσθεσε ο Νας.
Οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει στο
παρελθόν ότι οι μικρότεροι μονόλιθοι προέρχονταν από το Πέμπροκσιρ της Ουαλίας,
μια περιοχή που απέχει 250 χιλιόμετρα από
το Στόουνχεντζ.
Πώς έφτασαν στη λύση του μυστηρίου
Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε
ένα δείγμα ψαμμιτικού ογκόλιθου, το οποίο
είχε αφαιρεθεί από το μνημείο στα τέλη της
δεκαετίας του 1950, όταν είχαν τοποθετηθεί
μεταλλικές ράβδοι για να σταθεροποιήσουν
έναν ραγισμένο μεγάλιθο.
Το δείγμα αυτό δόθηκε ως αναμνηστικό
στον Ρόμπερτ Φίλιπς, έναν άνδρα που
εργαζόταν στην εταιρεία που είχε αναλάβει
τα έργα συντήρησης. Ο Φίλιπς το πήρε
μαζί του (έλαβε και τη σχετική άδεια
εξαγωγής) όταν μετανάστευσε στις ΗΠΑ,
το 1977. Έζησε στη Νέα Υόρκη, το Ιλινόι,
την Καλιφόρνια και τέλος στη Φλόριντα.
Αποφάσισε να το επιστρέψει στη Βρετανία
το 2018 και την ίδια χρονιά πέθανε.
Οι ερευνητές ανέλυσαν αυτό το δείγμα
–είναι μια διαδικασία που καταστρέφει την
πέτρα και επομένως δεν ήταν δυνατόν
να εφαρμοστεί στους μεγάλιθους– και
καθόρισαν το γεωχημικό αποτύπωμα
του ψαμμιτικού ογκόλιθου από τον οποίο
προήλθε. Αυτό το αποτύπωμα ταίριαζε με
τους ψαμμόλιθους του Γουέστ Γουντς και
με όλους τους μεγάλιθους του Στόουνχεντζ,
εκτός από δύο.
«Ελπίζω, αυτό που ανακαλύψαμε να
βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει περισσότερα για την τεράστια προσπάθεια
που καταβλήθηκε για την κατασκευή του
Στόουνχεντζ» κατέληξε ο Νας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ
Σε τι μπορεί να οφείλεται το
Πως επηρεάζει το
μούδιασμα των χεριών
σώμα και το μυαλό μας
Τι μπορεί να σημαίνει
η απώλεια αίσθησης, ή
αδυναμίας στο χέρι, ή
στα δάχτυλά σας

Κάποιες φορές μπορεί να
αισθανθείτε ένα μούδιασμα
στο ένα, ή και στα δύο χέρια,
κάτι που μοιάζει με απώλεια
αίσθησης, ή αδυναμίας στο χέρι,
ή στα δάχτυλά σας.
Συχνά, το μούδιασμα στο
χέρι μπορεί να συνοδεύεται
και από άλλα συμπτώματα,
όπως μια αίσθηση σαν να σας
τσιμπάνε καρφίτσες, ή μια
αίσθηση καψίματος, ή κάτι σαν
τσούξιμο.
Γενικά το χέρι σας, την παλάμη, ή τα δάχτυλα μπορεί να
τα αισθάνεστε αδύναμα ή να
κάνετε αδέξιες κινήσεις.

Σε τι μπορεί να οφείλεται
Το μ ο ύ δ ι α σ μ α σ το χ έ ρ ι
προκαλείται συνήθως από
βλάβη, ερεθισμό ή συμπίεση
ενός από τα νεύρα στον βραχίονα ή/και στον καρπό σας.
Ασθένειες που επηρεάζουν
τα περιφερικά νεύρα, όπως ο
διαβήτης, μπορεί επίσης να
προκαλέσουν μούδιασμα, αν
και στην περίπτωση του διαβήτη
θα έχετε παρόμοια συμπτώματα
πρώτα στα πόδια σας.
Οι πιθανές αιτίες για το μούδιασμα στο ένα ή και στα δύο
χέρια σας περιλαμβάνουν:
Κατανάλωση αλκοόλ
Αμυλοείδωση
Τραυματισμός του βραχιόνιου
πλέγματος
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Σπονδύλωση του τραχήλου της

μήτρας
Κύστη στο γάγγλιο
Σύνδρομο Guillain-Barre
HIV/AIDS
Νόσος του Lyme
Πολλαπλή σκλήρυνση
Παρανεοπλασματικά σύνδρομα
του νευρικού συστήματος
Περιφερική νευροπάθεια
Νόσος του Raynaud
Παρενέργειες από φαρμακευτική αγωγή χημειοθεραπείας
Σύνδρομο Sjogren
Τραυματισμός σπονδυλικής
στήλης
Εγκεφαλικό
Σύφιλη
Διαβήτης τύπου 2
Συμπίεσης των νεύρων στην
ωλένη
Αγγειίτιδα
Ανεπάρκεια βιταμίνης Β-12

Πόση ώρα διαρκεί η δράση τους;
οργανισμούς με τους οποίους
έχουμε ήδη έρθει σε επαφή.
Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι τα χέρια μας μπορούν να
μολυνθούν εκ νέου αμέσως μετά
την απολύμανσή τους, αν για
παράδειγμα ακουμπήσουμε μια
κοινόχρηστη επιφάνεια.
Προκειμένου να είμαστε
σίγουροι ότι πραγματικά καταφέρνει
να εξοντώσει τα μικρόβια, θα
πρέπει να έχει τουλάχιστον 60%
περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
Τις ώρες που βρισκόμαστε στο
σπίτι, το καλό πλύσιμο των χεριών
μας με νερό και σαπούνι είναι
προτιμότερο. Καλό είναι να πλένετε
τα χέρια σας με ζεστό νερό, ώστε
να δημιουργείται και περισσότερος
αφρός, που βοηθά στην πιο

αποτελεσματική απομάκρυνση των
μικροοργανισμών.
Είναι απολύτως απαραίτητο
να απολυμαίνετε τα χέρια σας με
όποιον τρόπο έχετε στη διάθεσή
σας κάθε φορά που ετοιμάζεστε
να φάτε ή να ακουμπήσετε το
πρόσωπό σας.
Τέλος, άλλο ένα προσόν του
σαπουνιού έναντι του αντισηπτικού
είναι πως είναι πιο ήπιο για τα
χέρια.
Αν το δέρμα των χεριών μας
“σκάσει” εξαιτίας του οινοπνεύματος
που περιέχεται στα αντισηπτικά,
δημιουργεί διόδους εισόδου του ιού
στον οργανισμό μας.
Για να αποφύγετε αυτό το ενδεχόμενο, μην παραμελείτε τη σωστή
ενυδάτωση των χεριών σας.

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

Ενδείξεις για μακροχρόνιες επιπλοκές
και στα παιδιά

Αν και σταδιακά η διεθνής
προσοχή στρέφεται στον «χρόν ι ο κο ρ ο ν α ϊ ό » , δ η λα δ ή σ τ ι ς
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
του φονικού ιού, στην υγεία των
ενηλίκων, πολλά παραμένουν
άγνωστα για το πώς επηρεάζει σε
βάθος χρόνου τα παιδιά.
Οι γονείς που τα παιδιά τους
έχουν αντιμετωπίσει συμπτώματα
όπως η εξάντληση, η δύσπνοια,
οι πόνοι στο στήθος, η διάρροια
ή τα «δάχτυλα Covid» επί εβδομάδες, λένε ότι ελάχιστες είναι οι
διαθέσιμες πληροφορίες που
μπορούν να τους κατευθύνουν για
να τα βοηθήσουν να αναρρώσουν.
Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο
α ν η σ υ χ η τ ι κ ή , δ ε δ ο μ έ ν ο υ ότ ι
σύντομα αναμένεται το άνοιγμα των
σχολείων.
Αν και τα συμπτώματα κοροναϊού είναι γενικώς πιο ήπια
στα παιδιά, τα οποία διατρέχουν
και πολύ μικρότερο κίνδυνο
να χρειαστούν νοσηλεία, ο ιός
εξακολουθεί να μπορεί να απειλήσει
την υγεία τους. Δεν έχουν λείψει
ακόμη και οι περιπτώσεις που
κατέληξαν σε θάνατο.
Επιπλέον, ένα μικρό ποσοστό
π α ι δ ι ώ ν κ α ι ε φ ή β ω ν έ χο υ ν
νοσηλευτεί στις ΗΠΑ, τη Βρετανία,
την Ιταλία και αλλού, με ένα
σπάνιο σύνδρομο που αποκαλείται
πολυσυστημικό φλεγμονικό
σύνδρομο στα παιδιά, ως επιπλοκή
της λοίμωξης από κοροναϊό.

«Ο ιός εξελίσσεται μέσα
στο σώμα»

Η 14χρονη Ιντιάνα Έβανς, από
το Χέρφορντσαϊρ της Αγγλίας,
ασχολούνταν με τις προπονήσεις
χορού της 16 ώρες κάθε εβδομάδα,

ενώ παράλληλα παρακολουθούσε
τα μαθήματα του σχολείου. Μετά
ήρθε η πανδημία και η Ιντιάνα
αρρώστησε στις αρχές Μαρτίου.
Αν και το μόνο της σύμπτωμα
ήταν ο βήχας, σε αρκετά ήπιο
βαθμό ώστε να μη χρειαστεί
νοσηλεία, η έφηβη εξακολουθεί
να νιώθει διαρκώς εξαντλημένη,
αρκετά ώστε μετά βίας να μπορεί
να πάει μέχρι το σούπερ μάρκετ.
Λόγω της περιόδου στην
οποία ασθένησε, η Ιντιάνα δεν
υποβλήθηκε ποτέ σε τεστ, όμως
οι γιατροί την έχουν διαγνώσει
με χρόνια εξάντληση εξαιτίας του
κοροναϊού.
Μετά την πρώτη εβδομάδα, η
έφηβη φαινόταν καλύτερα, όμως
10 ημέρες αργότερα άρχισε να
νιώθει εξαντλημένη, εξηγεί η μητέρα
της. Στην αρχή, προσπαθούσε να
ανταποκριθεί στο διάβασμα για
το σχολείο και στις διαδικτυακές
προπονήσεις χορού, όμως τα
συμπτώματά της έμοιαζαν να
επιδεινώνονται μετά από την
παραμικρή άσκηση.
Στ η σ υ ν έ χ ε ι α , ά ρ χ ι σ ε ν α
υποφέρει από ημικρανίες και
να βλέπει λάμψεις φωτός. «Το
πρόσωπό της πρήστηκε ολόκληρο,
τα μάτια της πρήστηκαν, είχε
εξάνθημα σε όλο της το σώμα», λέει
η Έβανς. Ήρθε σε επαφή με γιατρό
από τη στιγμή που η Ιντιάνα άρχισε
να εμφανίζει πόνους στο στήθος και
αίσθηση των παλμών της, όμως της
ειπώθηκε ότι χρειάζεται απλώς να
ξεκουραστεί, όπως λέει.
Εντέλει, η Ιντιάνα παραπέμφθηκε για εξετάσεις που θα
απέκλειαν άλλα προβλήματα. «Όλα
τα αποτελέσματα βγήκαν εντελώς

*Εγκέφαλος

Το περπάτημα ενισχύει τη ροή του
αίματος προς τον εγκέφαλο, μειώνει τις
ορμόνες του στρες και απελευθερώνει
ενδορφίνες, βελτιώνει τη διάθεση και
μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης
γνωστικής εξασθένησης.

*Μύες

Ενεργοποιεί τους μυς των μηρών,
ενώ τα οφέλη είναι μεγαλύτερα όταν
περπατάτε σε ανηφορική κλίση.

*Οστά

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ

Η πανδημία έχει αλλάξει όλες
μας τις συνήθειες, συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτικών.
Ήδη πριν την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στη χώρα μας, τα
αντισηπτικά έκαναν την εμφάνισή
τους στα καλάθια μας στο σούπερ
μάρκετ, ενώ από τη στιγμή που
και η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη
με τον κοροναϊό, εξαφανίστηκαν
εντελώς από τα ράφια. Επομένως,
είναι σίγουρο πως ένας μεγάλος
αριθμός ανθρώπων εναποθέτει
σε αυτά τις ελπίδες του για την
προστασία από τον ιό.
Για πόση ώρα, όμως, διαρκεί η
δράση τους;
Το αντισηπτικό, όπως ακριβώς
και το σαπούνι, δεν προσφέρει προστασία με διάρκεια. Στην πραγματικότητα, η δράση του συνίσταται
στο να εξουδετερώνει τους μικρο-

Δύσκολα θα βρείτε μια προπόνηση
καλύτερη από το περπάτημα, αφού
δεν απαιτεί εξοπλισμό, δεν χρειάζεται
προπονητή και ήδη γνωρίζετε τι πρέπει
να κάνετε. Το περπάτημα είναι η
ιδανική ήπια προπόνηση για να κάψετε
θερμίδες, ενώ προσφέρει σημαντικά
οφέλη τόσο στο σώμα όσο και στο
μυαλό.
Ορίστε, λοιπόν, τι συμβαίνει στο
σώμα σας κάθε φορά που βάζετε
τα αθλητικά σας και βγαίνετε για
περπάτημα.

φυσιολογικά, δεν φαινόταν τίποτα
στις ακτινογραφίες στήθους ή στις
αιματολογικές της, παρά το γεγονός
ότι αισθανόταν πολύ έντονο πόνο
στο στήθος της», τονίζει η μητέρα
της.
Σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει
θεραπεία αποκατάστασης για να
ενισχύσει την αναπνοή και τους μυς
της.

«Φοβούνται να γυρίσουν
στο σχολείο»

Η Τζεν Στεφάνιτς, που ζει
στην πολιτεία του Άινταχο, στις
ΗΠΑ, αναφέρει ότι τα τρία παιδιά
της, ένα δωδεκάχρονο αγόρι
και δύο κορίτσια 10 και 7 ετών
έχουν υποφέρει από διάφορα
συμπτώματα από τα τέλη Μαΐου.
Πριν από αυτό ήταν δραστήρια και
υγιή.
Τα συμπτώματα συμπεριλαμβάνουν πονοκέφαλο, δέκατα,
πόνους και ρίγη, πόνο στις αρθρώσεις, εξανθήματα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, διάρροια,
αϋπνία, ανοσμία και αγευσία, βήχα,
βράσιμο στήθους και οίδημα στα
άκρα.
Δεν υπήρχαν διαθέσιμα τεστ,
και ο γιατρός τους τους είπε να
θεωρήσουν ότι έχουν τον ιό, όπως
λέει. Η ίδια και ο σύζυγός της ασθένησαν για πρώτη φορά τον Μάρτιο.
«Πραγματικά πιστεύω ότι ο
κοροναϊός άλλαξε τον οργανισμό
όλων μας», λέει. «Η καρδιά
μου πονάει για τα παιδιά μου,
φ ο β ο ύ ν τα ι ν α γ υ ρ ί σ ο υ ν σ το
σχολείο», λέει η κα. Στεφάνιτς
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν
ασφαλή δεδομένα σε σχέση με τα
παιδιά και τις μακροπρόθεσμες
επιπλοκές του κοροναϊού.

Όπως συμβαίνει με κάθε προπόνηση
μ ε το β ά ρ ο ς το υ σ ώ μ α το ς , το
περπάτημα βοηθάει στη διατήρηση της
υγείας των οστών.

*Βάρος

Το περπάτημα για τουλάχιστον
μισή ώρα κάθε ημέρα έχει συνδεθεί με
μειωμένο σωματικό βάρος, μειωμένο
λίπος και μικρότερη περιφέρεια μέσης.

Αίμα

Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της
αντίστασης στην ινσουλίνη, κρατώντας
σε ισορροπία το σάκχαρο του αίματος
και τα επίπεδα ενέργειας.

Καρδιά

Η αύξηση των παλμών της καρδιάς
βελτιώνει τη ροή του αίματος και
ενισχύει τη λειτουργία της καρδιάς,
μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης
καρδιαγγειακής νόσου.

Πέψη

Το περπάτημα μετά το φαγητό
μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία της
πέψης, αποτρέποντας το φούσκωμα.

Αρθρώσεις

Η σωματική άσκηση αυξάνει την
κυκλοφορία του αρθρικού υγρού γύρω
από τις αρθρώσεις, παρέχοντας επαρκή
λίπανση και θρεπτικά στοιχεία στους
χόνδρους, δηλαδή τους ιστούς που
λειτουργούν ως μαξιλάρι μεταξύ των
οστών.

Πώς να ξεκινήσετε το περπάτημα
-Επιλέξτε τα σωστά παπούτσια

Βεβαιωθείτε ότι τα παπούτσια
σας είναι κατάλληλα και άνετα για
περπάτημα.Ένα καλό ζευγάρι αθλητικά
παπούτσια θα σας βοηθήσει να

κινηθείτε καλύτερα, να μειώσετε τις
πιθανότητες να εμφανίσετε φουσκάλες
και θα στηρίξει καλύτερα τον σκελετό
σας.

-Βρείτε ρυθμό

Καθώς συνηθίζετε τη νέα σας
προπόνηση, φροντίστε να ανεβάζετε
ρυθμό. Το γρήγορο περπάτημα καίει
περισσότερες θερμίδες και γυμνάζει πιο
έντονα το σώμα σας.

-«Χτίστε» αντοχή

Σύμφωνα με το American College
of Sports Medicine (ACSM), πρέπει
να στοχεύετε σε τουλάχιστον 30 λεπτά
άσκησης την ημέρα ή 150 λεπτά
την εβδομάδα. Αν αυτό σας φαίνεται
τρομακτικό, μην ανησυχείτε. Ξεκινήστε
περπατώντας 30 λεπτά τρεις φορές την
εβδομάδα και συνεχίστε από εκεί. Εάν
ο στόχος σας είναι η απώλεια βάρους,
συνεχίστε να αυξάνετε τη γυμναστική
στα 200–300 λεπτά την εβδομάδα
(μία ώρα περπάτημα 4–5 ημέρες την
εβδομάδα).

-Αλλάξτε διαδρομή

Το να κολλήσετε στην ίδια διαδρομή
είναι ένα συνηθισμένο λάθος γιατί με
την πάροδο του χρόνου το σώμα σας
προσαρμόζεται και δεν θα σας φαίνεται
τόσο δύσκολη. Για να αυξήσετε την
απώλεια βάρους (και να διατηρήσετε
την προπόνησή σας συναρπαστική)
βάλτε στόχο να αλλάζετε διαδρομή
μερικές ημέρες την εβδομάδα. Για
παράδειγμα, δοκιμάστε ένα μονοπάτι με
ανηφόρες, περπατήστε στην παραλία,
εξερευνήστε ένα νέο πάρκο ή κάντε
πεζοπορία στην πόλη. Αυτές οι αλλαγές
θα ανανεώσουν την προπόνησή
σας, ενώ ταυτόχρονα θα γυμνάζετε
διαφορετικές ομάδες μυών.

“Κουσούρια που αφήνει ο Κορονοϊός

Με σειρά αναρτήσεων της στο
Twitter η Χάνα Ντέιβις μια νέα και υγιής
γυναίκα που κόλλησε τον ιό πηγαίνοντας
στο μανάβικο, όπως αναφέρει η ίδια,
περιγράφει την «Οδύσσειά» της εδώ και
τέσσερις μήνες στέλνοντας ένα ισχυρό
μήνυμα κατά του εφησυχασμού.
Συγκεκριμένα γράφει: «Μόλις συμπλήρωσα 4 μήνες από τότε που αρρώστησα
με Covid-19. Είμαι νέα και ήμουν υγιής. Ο
θάνατος δεν είναι η μόνη μου ανησυχία.
Εξακολουθώ να έχω σχεδόν καθημερινά
πυρετό, έκπτωση της γνωστικής λειτουργίας, τρέμουλα, ισχυρούς πονοκεφάλους,
καρδιακούς σφυγμούς που ξεπερνούν
τους 150, πόνους στις αρθρώσεις, ταχυπαλμίες, μυϊκούς πόνους και μια αίσθηση
ότι το σώμα μου έχει ξεχάσει να αναπνέει.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 124
ημερών δεν έχω αίσθηση στα μπράτσα
και τα χέρια μου, έχω έντονους πόνους
στην πλάτη και τα νεφρά, μυρίζω
πράγματα που δεν υπάρχουν, έχω
εμβοές, δυσκολεύομαι να διαβάσω και
να κατανοήσω ένα κείμενο, δυσκολεύομαι
να συμμετάσχω σε μια συζήτηση, έχω
ευαισθησία στην όσφρηση και στο φως
και αποκτώ μελανιές με το παραμικρό.
Και μόνο το να σκέπτομαι μπορεί να
μου προκαλέσει πονοκέφαλο. Δεν είμαι
η μόνη που παρουσιάζει έκπτωση στις
γνωστικές λειτουργίες. Αυτό είναι πλέον
τόσο κοινό σύμπτωμα όσο και ο βήχας.
Κανείς δεν ξέρει πότε οι ασθενείς
με Covid παύουν να είναι μεταδοτικοί.
Πολλοί μένουν μόνοι για μήνες.
Αρκετοί άνθρωποι άργησαν πολύ

να υποβληθούν σε τεστ. Υπάρχουν
άνθρωποι στο ίδιο χρονοδιάγραμμα με
έμενα που τώρα μαθαίνουν ότι είχαν
υποστεί εγκεφαλικό, εγκεφαλίτιδα και
καρδιακές προσβολές. Οι μαγνητικές και
αξονικές τομογραφίες γίνονταν μόνο στις
μονάδες εντατικής. Οι γιατροί για πολύ
καιρό κοιτούσαν μόνο τους πνεύμονες.
Τα συμπτώματα είναι παράξενα.
Υπάρχουν άνθρωποι που παρουσιάζουν
αλλεργίες στο βαθμό της αναφυλαξίας.
Σε άλλους οι αλλεργίες που είχαν
εξαφανίστηκαν. Γυναίκες στην εμμηνόπαυση έχουν και πάλι περίοδο. Η φαρμακευτική αγωγή που έπαιρναν κάποιοι δεν
λειτουργεί πλέον και πρέπει να ρυθμιστεί
σε υψηλότερη ή χαμηλότερη δόση .
Προκαλεί την ενεργοποίηση άλλων
ιών και επιπτώσεις από παρελθούσες
καταστάσεις. Οι παλιοί τραυματισμοί
ξαναζωντανεύουν. Αισθάνομαι το
αριστερό μου πόδι, τραυματισμένο σε
ατύχημα μοτοποδηλάτου το 2017, σαν να
τραυματίστηκε χθες.
Κοινές είναι επίσης η αδυναμία στην
άσκηση, η δυσανεξία στο αλκοόλ και την
καφεΐνη καθώς και η αύξηση του άγχους.
Κοινή και συχνή είναι επίσης η
αϋπνία. Κάποιες φορές τα συμπτώματα
υποχωρούν και ενώ νομίζετε ότι γίνεστε
καλύτερα επανέρχονται ενώ νέα συμπτώματα εμφανίζονται συνεχώς.
Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που
αξίζει να χάσετε 4 και περισσότερους
μήνες της ζωής σας με αυτόν τον τρόπο.
Όχι μπάρμπεκιου, όχι εκδηλώσεις, όχι
κομμωτήριο.

Σπορ

Παροικιακό Βήμα
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ΕΛΛΑΔΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Α’ αγωνιστική στην Κύπρο
Iδανική αρχή στο πρωτάθλημα
για την Ανόρθωση η οποία νίκησε
με 3-1 τον Ερμή Αραδίπου στο
ματς της πρεμιέρας στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος». Η Ανόρθωση
κυριάρχησε σχεδόν σε όλη την διάρκεια
του ματς και κατάφερε να εξασφαλίσει
τους πρώτους τρεις βαθμούς στο
πρωτάθλημα.
Η ΑΕΛ επικράτησε με 2-1 του
Ολυμπιακού στο Μακάρειο και έκανε
ποδαρικό με το δεξί.
Τρίτο παιχνίδι στο πρωτάθλημα και
αυτό με ισόπαλο αποτέλεσμα. Μετά τα
ματς ΑΠΟΕΛ-Καρμιώτισσα και ΠάφοςΟμόνοια, δεν ανέδειξε νικητή ούτε η

αναμέτρηση ανάμεσα στον Απόλλωνα
και την Δόξα. Η διαφορά είναι ότι αυτό
το ματς έληξε ισόπαλο 1-1 και όχι 2-2
όπως τα άλλα δύο. Η ουσία είναι ότι οι
δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό.
Π ά φ ο ς κα ι Ο μ ό ν ο ι α ε ξ ή λ θ α ν
ισόπαλες 2-2 σε ένα πολυ καλό ματς
στο ‘Στέλιος Κυριακίδης και πήραν από
έναν βαθμό. Τώρα, στη σκέψη της
Ομόνοιας είναι το παιγνίδι με τη Λέγκια
στην Πολωνία στο πλαίσιο του β’ προκριματικού γύρου για το Τσάμπιονς Λιγκ.
Οι αγώνες της Νέας Σαλαμίνας με
την ΑΕΚ, και του Εθνικού Αχνας με το
Παραλίμνι βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ το
Π. Βήμα πάει για το τυπογραφείο.

Μπάγερν Μονάχου Τσάμπιονς Λιγκ
και Σεβίλη το Γιουρόπα Λιγκ!
Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε τον
φετινό Champions League νικώντας με
1-0 την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό
που έγινε στη Λισαβόνα χωρίς θεατές.
Σε ένα τελικό με πολλές ευκαιρίες για
γκολ και από τις δύο ομάδες η Μπάγερν
κατάφερε στο 59 να κάνει το 1-0 με τον
Κομάν.
Στο 1ο ημίχρονο η Παρί ήταν
καλύτερη και είχε περισσότερες
ευκαιρίες για να σημειώσει γκολ αλλά
δεν το κατάφερε.
Στο 2ο ημίχρονο η γερμανική ομάδα
μπήκε πιο δυνατά,πέτυχε γκολ και
είχε ευκαιρίες και για δεύτερο. Η Παρί
προσπάθησε να ισοφαρίσει και είχε
ορισμένες καλές ευκαιρίες για το γκολ
της ισοφάρισης, το οποίο τελικά δεν
μπήκε ποτέ.
Με αυτόν τον τίτλο η Μπάγερν

κατακτά συνολικά έξι φορές το τρόπαιο
στην ιστορία της.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Με 3-2 επικράτησε η Σεβίλη της
Ίντερ στον τελικό του Europa League
στην Κολονία κατακτώντας για 6η
φορά ευρωπαϊκό τρόπαιο (δύο όταν
ονομαζόταν Κύπελλο UEFA, το 2006 και
2007 και 4ο ως Europa League το 2014,
2015, 2016 και 2020).
Οι δύο ομάδες προσέφεραν πλούσιο
θέαμα στο πρώτο 45λεπτο. Τέσσερα
γκολ, δυνατές μονομαχίες συνέθεσαν
την εικόνα του ημιχρόνου, που βρήκε τις
φιναλίστ ισόπαλες με σκορ 2-2.
Στο 75′ ο Ντιέγκο Κάρλος έκανε το
ψαλίδι μέσα στην περιοχή, η μπάλα
βρήκε στο πόδι του Λουκάκου και πήγε
στα δίχτυα της Ίντερ, η οποία πήρε και
πάλι το προβάδισμα με 3-2.

Μπάγερν: Ο Αλάμπα πανηγύρισε τη
νίκη με φανέλα Black Lives Matter

Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε το
6ο Champions League της ιστορίας
της, καθώς επικράτησε της Παρί Σεν
Ζερμέν με σκορ 1-0 στον τελικό της
Λισαβόνας.
Όλοι στη γερμανική ομάδα πανηγύρισαν έξαλλα αυτήν τη σπουδαία
επιτυχία, με τον Νταβίντ Αλάμπα να
βρίσκει έναν ιδιαίτερο τρόπο να το
κάνει αυτό.
Πιο συγκεκριμένα, ο 28χρονος
αμυντικός στάθηκε μόνος του σε ένα
σημείο του αγωνιστικού χώρου του
«Ντα Λουζ» και πανηγύρισε φορώντας
φανέλα τού Black Lives Matter.
Για την ακρίβεια, η μπλούζα του
Αλάμπα έγραφε Black Lives Still
Matter.
Πανέμορφο μήνυμα συμπαράστασης από τον αυστριακό μπακ προς
τους διαδηλωτές όλου του κόσμου,
οι οποίοι εναντιώνονται και διαμαρτύρονται για την εν ψυχρώ δολοφονία
του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στις
ΗΠΑ.

Και εν γένει για τις ανισότητες και
το ρατσισμό που δέχονται οι άνθρωποι
με διαφορετικό χρώμα δέρματος
καθημερινά σε όλον τον πλανήτη.
Ο Αλάμπα δεν ξέχασε αυτήν την
υπόθεση. Και δεν είναι ο μοναδικός.

Επίδειξη δύναμης

Με μία εμφατική νίκη με
3-0 απέναντι στην ΑΕΚ, ο
Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για 45η φορά
στην ιστορία του.
Σε ένα παιχνίδι - μονόλογο,
οι «ερυθρόλευκοι» από την
αρχή του αγώνα, ολοκλήρωσαν
τ ι ς υ ποχ ρ ε ώ σ ε ι ς το υ ς σ το
πρωτάθλημα της Super League
και πλέον έχουν στο μυαλό τους
τον τελικό Κυπέλλου απέναντι
στην «Ένωση» στις 26 Ιούλη
αλλά και στον επαναληπτικό του
1-1 με τη Γουλβς, στα πλαίσια
της φάσης των «16» του
Europa League στις αρχές του
Αυγούστου.
Το σκορ για τον Ολυμπιακό
άνοιξε στο 10’ ο Βαλμπουενά
ενώ το 2-0 πέτυχε με εξαιρετική
ενέργεια στο 21’ ο Ραντζέλοβιτς.
Το τελικό 3-0 σημείωσε ο Καμαρά
στο 72’.

«Βγήκε» η υποχρέωση
στην Τούμπα

Την υποχρέωση «έβγαλε»
στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ απέναντι
στον Άρη, σε έναν αγώνα που
ολο κ λ η ρ ώ θ η κ ε μ ε « λ ε υ κ ή »
ισοπαλία, καθώς ήθελε να πάρει
έστω ένα βαθμό για να διατηρήσει
τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα
προκριματικά του Champions
League.
Οι «γηπεδούχοι» δεν
ανέβασαν ποτέ ρυθμό απέναντι
σε έναν Άρη που «κατέβηκε»
στον αγώνα με αποστολή μόλις
13 παικτών. Μάλιστα, τα νεύρα

Επίδειξη δύναμης από τον Ολυμπιακό - 2ος ο ΠΑΟΚ
ήταν εμφανή στους παίκτες
του «δικεφάλου» λίγο πριν τη
λήξη του αγώνα, αποβλήθηκε
ο Βιερίνια για σπρώξιμο σε
αντίπαλό του.

Χορταστικό παιχνίδι στο
«αδιάφορο» ματς

Το πιο χορταστικό παιχνίδι
σε γκολ, έγινε στο «αδιάφορο» βαθμολογικά- παιχνίδι του ΟΑΚΑ
μεταξύ Παναθηναϊκού και ΟΦΗ
που βρήκε τους γηπεδούχους
νικητές με 3-2. Ωστόσο, οι
«Κρητικοί» έχασαν την ευκαιρία
να φύγουν με τον έναν βαθμό αν
δεν είχε αποκρούσει το πέναλτι
του Φιγκεϊρέδο ο Ξενόπουλος στο
97’ της αναμέτρησης.
Σ υ γ κ λο ν ι σ τ ι κό το π ρ ώτο
ημίχρονο και για τις δύο ομάδες

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο
Εντυπωσιακή επιστροφή Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο
στο Western & Southern Open, χάνοντας μόλις
τέσσερα γκέιμ από τον Κέβιν Άντερσον, στο πλαίσιο
του 2ου γύρου της διοργάνωσης.
Ο κορυφαίος έλληνας τενίστας δεν έδειξε καθόλου
επηρεασμένος από την πολύμηνη διακοπή και
«καθάρισε» τον αντίπαλό του συνεχίζοντας στον τρίτο
γύρο του τουρνουά.
Μόλις 69 λεπτά χρειάστηκε ο Νο 6 τενίστας του
κόσμου για να επικρατήσει του νευρικού και ντεφορμέ
Άντερσον, με το εμφατικό 6-1, 6-3.
Πλέον περιμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό
του για τον 3ο γύρο του τουρνουά.
Εκεί θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού
Ίσνερ – Μίλμαν.
Ο Αμερικανός απέκλεισε τον Χούμπερτ Χουρκάτζ
στην πρεμιέρα του, ενώ ο Αυστραλός επέστρεψε από
σετ πίσω για να θέσει νοκ-άουτ τον Αντριάν Μαναρινό.
Όσον αφορά τον Στέφανο τώρα, έδωσε το πρώτο
του επίσημο παιχνίδι μετά τις 29 Φεβρουαρίου, όταν
και είχε ηττηθεί στον τελικό του Ντουμπάι από τον
Νόβακ Τζόκοβιτς.
Μεσολάβησαν 176 ολόκληρες μέρες, παρόλα αυτά
ο έλληνας τενίστας έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση.

Αγριος καυγάς του αρχηγού
της Μάντσεστερ στη Μύκονο

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από αστυνομικές
πηγές, ο γνωστός ποδοσφαιριστής Μαγκουάιρ με τον
αδελφό του και τον φίλο τους ενεπλάκησαν προχθές σε

Στέφανος Τσιτσιπάς
άγριο καβγά με άλλους Βρετανούς τουρίστες έξω από
μπαρ της Μυκόνου, την ώρα που επιβιβάζονταν σε
νοικιασμένο βαν για να φύγουν. Πολίτες ειδοποίησαν
την αστυνομία και στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί
οι οποίοι επιχείρησαν να διευθετήσουν το επεισόδιο.
Αλλά δέχτηκαν λεκτική επίθεση από τους τρεις
Βρετανούς, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία,
χτύπησαν και έναν από τους αστυνομικούς.
Όταν έφτασαν όμως, ο Μαγκουάιρ και οι άλλοι δύο
κατέβηκαν και το έβαλαν στα πόδια φωνάζοντας και
βρίζοντας για να γίνει καταδίωξη και να συλληφθούν
εκ νέου. Υπο την επήρεια αλκοόλ, προσπάθησαν
πάλι να ξεφύγουν χτυπώντας τους αστυνομικούς αλλά
τελικά ακινητοποιήθηκαν.

Metricon Designed
MURCHISON 15
Available from

$197,000.00
Upgraded Facade Shown - Pricing excludes Fencing, Landscaping, Planter Boxes, Driveway, Decking

Pat Catalano 0473 439 000
pat@rockfordhomes.com.au

Office 08 8595 1092

20187 Renmark Avenue, Renmark SA 5341
BLD 182130

rz8406

με τους «πράσινους» να
παίρνουν τρεις φορές κεφάλι στο
σκορ (27’ Μπεκ, 35’ Μακέντα, 42’
Χατζηγιοβάνης) και δύο φορές
ισοφαρίστηκαν (29’ Φιγκεϊρέδο,
38’ Βαζ). Στο δεύτερο μέρος, οι
φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι
χωρίς όμως να καταφέρουν να
πετύχουν κάτι καλύτερο.
Το σημερινό ήταν το τελευταίο
παιχνίδι του Γ. Δώνη στην
τεχνική ηγεσία της ομάδας που
αποχαιρέτησε τους παίκτες της
ομάδας του λέγοντας «εις το
επανιδείν».
Η τελική βαθμολογία έχει ως
εξής: Ολυμπιακός 91, ΠΑΟΚ 72,
ΑΕΚ 68, Παναθηναϊκός 58, Άρης
42 και ΟΦΗ 36.

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.

ü 3 Bedrooms + 2 Bathrooms
ü Floor Coverings
ü Air Conditioning
ü Footpaths
ü Dishwasher

