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Ελληνικό παιχνίδι 
κατά της θανατικής ποινής
Το «Amnesty-The Game» 

είναι ένα σοβαρό βιντεο-
παιχνίδι που υποστηρίζει 

τις προσπάθειες της ∆ιεθνούς 
Αµνηστίας για την κατάργηση 
της θανατικής ποινής. Το εν 
λόγω παιχνίδι έχει ελληνικό 
«άρωµα» καθώς το δηµιούρ-
γησαν αφιλοκερδώς για τη 
∆ιεθνή Αµνηστία 18 Έλληνες 
προγραµµατιστές, µουσικοί, 
γραφίστες, σχεδιαστές και κει-
µενογράφοι, µέλη του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου ∆ηµιουργών 
Λογισµικού Ψυχαγωγίας, µε 
στόχο την στήριξη της συγκε-
κριµένης εκστρατείας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ
Ο 56χρονος Ιµπραήµ Μου-

χάµαντ αλ Οµάρι καταδικάστη-
κε σε δηµόσιο αποκεφαλισµό 
στη Σαουδική Αραβία, επειδή 
διαµαρτυρήθηκε κατά µίας το-
πικής αρχής για την τιµή του 
ψωµιού, ο 37χρονος Σουκ-
µπατάαρ Κένµπις συνελήφθη 
και θα εκτελεστεί από την κυ-
βέρνηση της Μογγολίας, για 
συνενοχή σε τροµοκρατική 
οµάδα κατά της ∆ηµοκρατίας 
της Κίνας και η 27χρονη Σάλ-
µα Ζαµσίντι έχει καταδικαστεί 
σε θάνατο δια απαγχονισµού ή 
λιθοβολισµού για µοιχεία.

Οι παραπάνω δεν αποτε-
λούν συνήθεις περιπτώσεις 
θανατοποινιτών, τις καταδίκες 
των οποίων καλείται να δια-
χειριστεί και να ανατρέψει η 
∆ιεθνής Αµνηστία. Πρόκειται 
για τους ήρωες του παιχνιδιού. 
Οι παίκτες του «Amnesty-The 
Game» παίρνουν τη σκυτάλη 
από τη ∆ιεθνή Αµνηστία, προ-
κειµένου να σώσουν έξι θανα-
τοποινίτες και να επηρεάσουν 
τις χώρες τους για κατάργηση 
της θανατικής ποινής. Οι έξι 
θανατοποινίτες προέρχονται 
από χώρες, όπου όντως ισχύει 
η θανατική ποινή: Σαουδική 
Αραβία, Κίνα, ΗΠΑ, Μογγο-
λία, Λευκορωσία και Ιράν. Για 
κάθε χώρα που αναφέρεται στο 

παιχνίδι καταγράφεται και όλη 
η ιστορία της σχετικά µε την 
κατάργηση ή µη της θανατι-
κής ποινής. Μέσω της ίδρυσης 
γραφείων, της διοργάνωσης 
διαφηµιστικών εκστρατειών 
και της ενηµέρωσης των Μέ-
σων Μαζικής Ενηµέρωσης, οι 
παίκτες στοχεύουν στον επη-
ρεασµό της κοινής γνώµης 
κατά της θανατικής ποινής, 
προκειµένου να διασωθούν 
οι συγκεκριµένοι κρατούµενοι 
και να διαδοθεί το µήνυµα της 
δικαιοσύνης και των ανθρώπι-
νων δικαιωµάτων.

«Πρόκειται για ένα παιχνίδι 
στρατηγικής, που εντάσσεται 
στην κατηγορία των serious 
games και έχει ως στόχο να 
ενηµερώσει το κοινό για τη 
θανατική ποινή, τις καµπάνιες 
της ∆ιεθνούς Αµνηστίας και 
την κατάσταση που επικρατεί 
στις χώρες όλου του κόσµου 
για το θέµα αυτό», επισηµαίνει 
ο επικεφαλής της προσπάθει-
ας, σχεδιαστής και παραγω-
γός, Θανάσης Τριανταφύλλου, 
µέλος του Πανελλήνιου Συλ-

λόγου ∆ηµιουργών Λογισµι-
κού Ψυχαγωγίας.

Το παιχνίδι (που είναι δι-
αθέσιµο µέσω του ιστοτόπου 
http://amnestygame.com) έχει 
βγει ήδη στην ελληνική, αγ-
γλική και γαλλική γλώσσα, 
ενώ ενδιαφέρον για τη µετά-
φρασή του έχει εκδηλώσει 
και το δανέζικο τµήµα της ∆ιε-
θνούς Αµνηστίας.Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία που προκύπτουν, 
µε το παιχνίδι ασχολούνται 
καθηµερινά 300 χρήστες του 
διαδικτύου.

Σηµειώνεται ότι ο Πανελλή-
νιος Σύλλογος ∆ηµιουργών 
Λογισµικού Ψυχαγωγίας συ-
γκροτήθηκε στα τέλη του 2009 
µε στόχο να συγκεντρώσει 
όλους τους δηµιουργούς ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών. Σήµε-
ρα περιλαµβάνει περίπου 100 
ενηµερωµένα µέλη. «Στόχος 
µας είναι να ασχοληθούµε και 
µε άλλους κοινωφελείς οργα-
νισµούς και να δηµιουργήσου-
µε παιχνίδια για κοινωνικούς 
σκοπούς», εξηγεί ο κ. Τριαντα-
φύλλου.

Γνωρίζουμε στους Πιστούς της Παροικίας μας ότι 
την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012, 

θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Surry Hills, 
θεία Λειτουργία χοροστατούντος 

του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ N.N.O.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ,
626 Bourke & Ridge Streets, Surry Hills, Τηλ.: 9319 7504

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νοτίου Ουαλίας 

συγχαίρουν την κα. Βιβή Κουτσουνάδη-Γερμανού,  εκλεκτό 
μέλος της Κοινότητας που έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών 
με επιτυχία σε διάφορες θέσεις στα εκλεγόμενα Συμβούλια 
της Κοινότητας, για την εκλογή της από την Αυστραλιανή 

Κυβέρνηση/Τμήμα Μεταναστεύσεως και Πολιτογραφήσεως, 
ως “People of Australia Ambassador”.

Ευχόμαστε στην κα. Βιβή Κουτσουνάδη καλή σταδιοδρομία 
στην νέα της θέση και κάθε δυνατή επιτυχία στο δύσκολο έργο 

που της έχει ανατεθεί.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. 07
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GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF NSW LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Ν.Ο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητά μέλη και αγαπητοί φίλοι, 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Ευτυχισμένο το 2012

Σας καθιστούμε γνωστό ότι το διοικητικό συμβούλιο 
της Παμμεσσηνιακής  Ένωσης Σύδνεϋ σε συνεργασία με το Γυναικείο τμήμα, 

έχει προγραμματίσει για τον εορτασμό της Υπαπαντής 
πολιούχου της πόλης της Καλαμάτας, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 

στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου της ενορίας GOSFORD 
την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012.

Μετά την Θεία Λειτουργία θα επακολουθήσει Ημερήσιο γλέντι στο χωλ και το 
προαύλιο, πλησίον της εκκλησίας, με μουσική, φαγητά, ποτά και B.B.Q. όλη τη μέρα.

Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει με λεωφορεία.
Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.00 το πρωί έξω 

από το  PUBLIC SCHOOL EARLWOOD επί της HOMER ST., EARLWOOD.

Tιμή εισιτηρίου λεωφορείων, με τα φαγητά, γλυκά, καφέ $40 δολλάρια.
Ποτά δωρεά του Συλλόγου (4 ποτά κάθε άτομο)

Αποτανθείτε στα τηλέφωνα:
Κοροβέση Ντίνα: 9150 4131, Δαμουρά Σταματία: 9787 4385,

Τσαρίδις Ιουλία: 9789 3312, Τζεμόπουλος Ιωάννης: 9558 1796
Καρακαϊδός Ανδρέας: 8721 6421, Κορομηλάς Ηλίας: 0416 167 399 07
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ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο
PAMMESSINIAN UNITED of NSW

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

AMNESTY - THE GAME




