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Kανείς δεν µπορούσε να φαντα-
στεί ότι η µικρόσωµη γυναίκα, που 
πέθανε πρόσφατα, ήταν ηρωίδα. Η 
ιστορία της έγινε γνωστή από πα-
ροικιακή εφηµερίδα της Μελβούρ-
νης, µε την ευκαιρία της επετείου 
της Μάχης της Κρήτης.

Η Στέλλα Τσιάµη στα 17 της, 
στην Κρήτη, ρίσκαρε τη ζωή της 
για να βοηθήσει τους συµµάχους, 
23 για την ακρίβεια στρατιώτες αιχ-
µαλώτους -18 Αυστραλούς και Νε-
οζηλανδούς και 5 Βρετανούς- που 
είχαν δραπετεύσει και κρύβονταν 
κοντά στο σπίτι της στον ‘Αγιο Νι-
κόλαo.

Η ίδια, µαζί µε τον πατέρα της και 
δήµαρχο της περιοχής, ∆ηµήτρη 
Λιβανό, τούς έκρυψαν στις σπηλιές 
και για δυο µήνες, µε κίνδυνο να 
βρεθεί µπροστά στο εκτελεστικό 
απόσπασµα του κατακτητή, µετέφε-
ρε µηνύµατα που έκρυβε στις πλε-
ξούδες της στους στρατιώτες, µέχρι 
που ο αδελφός της Τάσος µπόρε-

σε να τους φυγαδεύσει µε µια ψα-
ρόβαρκα, αναφέρει το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τέτοιες πράξεις ανδρείας, εντού-
τοις, δεν περνούσαν από τους Γερ-
µανούς απαρατήρητες. Κάποιος 
σπιούνος σήκωσε το δάχτυλο και 
έδειξε το σπίτι του Λιβανού.

Ο αξιωµατικός ζητούσε επίµονα 
πληροφορίες από τη Στέλλα µε την 
κάνη του όπλου στραµµένη στα 
παιδάκια της αδελφής της. Τότε 
όρµησε επάνω του και πάλεψε µαζί 
του. Θα πρέπει να θαύµασε τον 
ηρωισµό της γιατί έφυγε από την 
ανοιχτή πόρτα χωρίς να κοιτάξει 
πίσω του.

Η Στέλλα παντρεύτηκε έναν Έλ-
ληνα στρατιώτη τον Λίο Τσιάµη 
και ήρθε στην Αυστραλία µε τον 
άντρα της και το πρώτο παιδί τους, 
την Ελένη, το 1956. Μετά από ένα 
χρονικό διάστηµα, άνοιξαν ψαρά-
δικο στο Wollongong, όπου δια-
κρίθηκε για τη φιλανθρωπική της 

δράση, µε ιδιαίτερη ευαισθησία για 
τους πεινασµένους και άστεγους.

Ποτέ δεν µιλούσε η ίδια για την 
ηρωική της δράση στην Κρήτη. 
Όταν πέθανε, όµως, ο πατέρας 
της και πήγε στην Κρήτη να µαζέ-
ψει τα πράγµατά του, βρήκε κάτι το 
οποίο αισθάνθηκε ότι όφειλε να 
γνωστοποιήσει. Ήταν ένα γράµµα 
ευχαριστίας των συµµάχων που εί-

χαν φυγαδεύσει και στο οποίο τους 
ευχαριστούσαν για το γεγονός ότι 
τους έσωσαν τη ζωή.

Η κόρη της Ελένη θα πει αργότε-
ρα: «Όταν γυρίσαµε πίσω, έγραψα 
στο Υπουργείο Απόστρατων της 
Αυστραλίας (Veteran Affairs) και 
τους πληροφόρησα για το γράµµα»

Έτσι πριν 15 χρόνια σε µια τελε-
τή που διοργάνωσε το RSL Ν. Ν. 

Ουαλίας, ο πρόεδρος του οργανι-
σµού, Rusty Priest, την τίµησε µε 
πιστοποιητικό ανδρείας. Τρεις από 
τους παλαίµαχους που είχε σώσει 
ήρθαν ειδικά εκεί για να παρευρε-
θούν σ’ αυτή την εξαιρετική τελετή 
και να την ευχαριστήσουν προσω-
πικά. Ήταν οι Dr. Charles Hosking, 
Kingsley Murphy και Jack Cole.

Η ίδια, µε ταπεινοφροσύνη -για 
την οποία θαυµάστηκε ακόµη πε-
ρισσότερο- θα πει: «∆εν είµαι ηρω-
ίδα. Φοβόµουν. ∆εν φοβόµουν 
όµως το θάνατο. Έκανα οικογένεια 
και είχα µια καλή ζωή. Ποιος µπο-
ρεί να ζητήσει κάτι περισσότερο 
από αυτό»;

Η Στέλλα Τσιάµη απεβίωσε 
πρόσφατα, µετά από µια επώδυνη 
ασθένεια. Ο γιος της και οι δύο κό-
ρες της θα πουν ότι τους ζήτησε να 
«πενθήσουν µε αξιοπρέπεια». Ήταν 
ο τρόπος που ταίριαζε σε µια γυναί-
κα που στον ανθό της νιότης της 
περιφρόνησε τον θάνατο.

 «Ασύμφορη» η παραγωγή αυτοκινήτων 

Η εθνική ασφάλεια βρίσκεται στην κορυφή των θεµάτων 
που ανησυχούν περισσότερο τους Αυστραλούς πολίτες, σύµ-
φωνα µε τα αποτελέσµατα της τελευταίας δηµοσκόπησης της 
εταιρίας Newspoll.

Συγκεκριµένα, το 75% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
ανησυχούν για το χάκινγκ ιδιαίτερα κατά των τραπεζών και 
άλλων οικονοµικών οργανισµών, καθώς και για την παρα-
κολούθηση ή υποκλοπή ιδιωτικής επικοινωνίας. Το 60% 
των ερωτηθέντων εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για το εν-
δεχόµενο να πέσουν θύµατα υποκλοπής προσωπικών τους 
δεδοµένων και κυρίως  για υποκλοπή των στοιχείων των 
πιστωτικών τους καρτών. Τα 2/3 των ερωτηθέντων ανησυ-
χούν για παραβιάσεις που αφορούν στα προσωπικά τους δε-
δοµένα από οργανισµούς τηλεπικοινωνιών.

Η δηµοσκόπηση έγινε για λογαριασµό της εταιρίας πληρο-
φορικής και τεχνολογίας, Unisys.

Οι Αυστραλοί ανησυχούν
για την εθνική ασφάλεια

Όσα δισεκατοµµύρια δολάρια και να διέθετε η αυ-
στραλιανή κυβέρνηση για να µην κλείσει τα εργοστά-
σια της στην Αυστραλία, η αυτοκινητοβιοµηχανία Ford 
Motor Co και πάλι δεν θα κατάφερνε να επιβιώσει. Στο 
συµπέρασµα αυτό κατέληξαν κυβερνητικοί αξιωµατού-
χοι, που εξέτασαν διάφορα σενάρια για να εξακολουθή-
σει η συγκεκριµένη βιοµηχανία να παράγει αυτοκίνητα 
στη χώρα.

Ήδη, τα τελευταία δέκα χρόνια η κυβέρνηση ενίσχυσε 
µε ένα δισ. δολάρια την εταιρεία, χωρίς, ωστόσο, απο-
τέλεσµα.

Σηµειώνεται πως η αµερικανική αυτοκινητοβιοµηχα-
νία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κλείσει δύο εργοστά-
σιά της στην Αυστραλία και να διακόψει την παραγωγή 
οχηµάτων στη χώρα τον Οκτώβριο του 2016.

Ο διευθύνων σύµβουλος της Ford Αυστραλίας, 
Μποµπ Γκραζιάνο, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα κλεί-
σει το εργοστάσιο παραγωγής κινητήρων στην περιο-
χή Τζιλόνγκ και το εργοστάσιο συναρµολόγησης στο 
Μπροντµέντοουζ, τα οποία βρίσκονται στην πολιτεία 

Βικτώρια. Όπως είπε, η αυτοκινητοβιοµηχανία αντι-
µετωπίζει µεγάλες δυσκολίες εξαιτίας της πτώσης των 
πωλήσεων και της ενδυνάµωσης του αυστραλιανού δο-
λαρίου, που ανεβάζει στα ύψη το κόστος παραγωγής.

Η ανακοίνωση προκάλεσε πανικό στην αυστραλιανή 
κοινωνία, καθώς συνεπάγεται απόλυση τουλάιχιστον 
1.200 εργαζοµένων.

Προσπαθώντας να µετριάσει τον αντίκτυπο της συ-
γκεκριµένης απόφασης, η πρωθυπουργός Γκίλαρντ 
εξήγγειλε τη δηµιουργία ταµείου για τη στήριξη των δύο 
αυστραλιανών κοινοτήτων -η επαγγελµατική και οικο-
νοµική δραστηριότητα των οποίων είναι άµεση συνυ-
φασµένη µε τη λειτουργία των εργοστασίων της Ford- 
και την ενίσχυσή του µε 30 εκ. δολάρια.

Εκφράζονται, δε, φόβοι πως και άλλες δύο εταιρείες, 
η Τογιότα και η Τζένεραλ Μότορς, δεν θα αποφύγουν 
«το µοιραίο», καθώς το κόστος παραγωγής στην Αυ-
στραλία είναι δύο φορές µεγαλύτερο σε σχέση µε την 
Ευρώπη και τέσσερις φορές µεγαλύτερο σε σχέση µε 
την Ασία.

Την διενέργεια έρευνας για να εξακριβωθεί τι προηγήθη-
κε πριν την αιµατηρή επίθεση τριών σκυλιών «πίτµπουλ» σε 
έναν άντρα ενώ έκανε τζόκινγκ νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, ζητά ο 
Αυστραλιανός Σύνδεσµος Σκυλιών Πίτµπουλ.

Ο 49χρονος υπέστη σοβαρά τραύµατα στα χέρια και στο 
στήθος, µετά την επίθεση που δέχθηκε από τα τρία πίτµπουλ 
στην περιοχή Ashcroft.

Άλλος ένας άντρας που έσπευσε να βοηθήσει τον 49χρο-
νο, τραυµατίστηκε πιο ελαφρά. Χωροφύλακες του ∆ήµου 
µάζεψαν τα σκυλιά και η αστυνοµία αναµένεται να ζητήσει 
τη θανάτωσή τους. Ο εκπρόσωπος του Αυστραλιανού Συνδέ-
σµου Σκυλιών Πίτµπουλ, Άντριου Ρίτσαρντς, ζήτησε πάντως 
να γίνει εξονυχιστική έρευνα  πριν θανατωθούν τα σκυλιά.

Η γυναίκα που δε φοβήθηκε τον θάνατο...

H FORD ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Σοβαρός τραυµατισµός 
49χρονουαπό επίθεση 
τριών σκυλιών «πίτµπουλ»
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