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Μήνυµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας  
κ. Προκοπίου Παυλόπουλου

Αγαπητοί συµπατριώτες,

Ε
π’ ευκαιρία των εορτών των 
Χριστουγέννων και του Νέου 
Έτους, με μεγάλη χαρά αλλά 
και συγκίνηση απευθύνομαι 

σε όλους εσάς, τους ομογενείς μας, 
τους Έλληνες της Διασποράς που 
ζουν, δημιουργούν στο εξωτερικό. Η 
ενεργός και πολλαπλώς διακρινόμε-
νη διαχρονικώς παρουσία σας στις 
χώρες όπου ζείτε συμβάλλει τα μέ-
γιστα, και μάλιστα σε μιαν ιδιαίτερα 
δύσκολη συγκυρία για την Πατρίδα 
μας, στην προώθηση των μεγάλων 
στόχων του Ελληνισμού, πρωτίστως 
προωθώντας τα εθνικά μας δίκαια, 

συνεισφέροντας στην ανάδειξη της 
παιδείας, του πολιτισμού και της 
ιστορικής μας διαδρομής και, εν τέ-
λει αναδεικνύοντας τις πατροπαρά-
δοτες αρετές μας.
Η χρονιά που πέρασε - το γνωρίζε-
τε πολύ καλά διότι ουδέποτε χάσα-
τε τους στενούς δεσµούς σας µε την 
Πατρίδα- ήταν µια ακόµα περίοδος 
σκληρής δοκιµασίας για την Χώρα 
µας και την Ελληνική Κοινωνία. Η 
οποία, υπερβαίνοντας ακόµη και τα 
όρια αντοχής της, εξακολουθεί να 
προσπαθεί και να αγωνίζεται για ένα 
καλύτερο αύριο, για την επιστροφή 
της Πατρίδας µας σε τροχιά ανάπτυ-
ξης και προόδου, πάντοτε µέσα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τον σκληρό 
πυρήνα της, την Ευρωζώνη. Χάρις 
στην προσπάθεια αυτή που αρχίζει 
να αποδίδει και να αναγνωρίζεται 
πλέον τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε 
ευρύτερο διεθνές επίπεδο, καθώς και 
µε την πολύτιµη, όπως πάντοτε, δική 
σας συµβολή σε πνεύµα εθνικής ενό-
τητας και αλληλεγγύης, είµαι βέβαιος 
ότι θα αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία 
όλες τις επερχόµενες µεγάλες προ-
κλήσεις, προκειµένου το 2016 απο-
δειχθεί χρονιά ουσιαστικής εθνικής 
ανάτασης.
Σας εύχοµαι από καρδιάς Καλά Χρι-
στούγεννα και Καλή Χρονιά, µε υγεία 
και προσωπική ευτυχία.

∆εκάδες σπίτια καταστράφηκαν  
από τις πυρκαγιές στη Βικτόρια

Βόρεια Επικράτεια:  
Ένας νεκρός από τα  
έντονα καιρικά φαινόµενα

∆
ασικές πυρκαγιές κατέ-
στρεψαν πάνω από εκα-
τό σπίτια στη νότια Αυ-
στραλία χθες, ανήµερα 

των Χριστουγέννων, αλλά δεν 
υπήρξαν θύµατα, ανακοίνωσαν 
επίσηµες πηγές. Οι πυρκαγιές 
έπληξαν δύο πόλεις που βρίσκο-
νται νοτιοδυτικά της Μελβούρ-
νης, τη Γουάϊ Ρίβερ και τη Σεπα-
ρέσιον Κρικ, όπου πολλές από 
τα 116 πληγείσες κατοικίες ήταν 
εξοχικά σπίτια. ∆ύναµη περίπου 
500 πυροσβεστών επιχειρεί για 
να θέσει υπό έλεγχο τις φωτιές. 
Σε συνέντευξη Τύπου σήµερα, 
ο πρωθυπουργός της πολιτεί-
ας Βικτόρια, Ντάνιελ Άντριους, 
εξέφρασε ικανοποίηση για το 
γεγονός ότι οι πυρκαγιές δεν 

προκάλεσαν ανθρώπινα θύµα-
τα, αντίθετα µε εκείνες του 2009 
που άφησαν πίσω τους 173 νε-
κρούς και χιλιάδες σπίτια να 
έχουν γίνει στάχτη. «Μπορούµε 
να ξαναχτίσουµε τα σπίτια, φυσι-
κά. Τα πράγµατα θα µπορούσαν 
να είναι χειρότερα», δήλωσε.
Η φωτιά κοντά στην παράκτια 
πόλη Λορν προκλήθηκε από κε-
ραυνό στις 19 ∆εκεµβρίου αλλά 
ενισχύθηκε χθες από τις υψηλές 
θερµοκρασίες και τους ισχυρούς 
ανέµους. Σύµφωνα µε τις τοπικές 
αρχές, η βροχή και οι ψυχρότε-
ρες καιρικές συνθήκες µείωσαν 
την ένταση των πυρκαγιών. Οι 
δασικές πυρκαγιές προκάλεσαν 
τον θάνατο επτά ανθρώπων φέ-
τος. Νωρίτερα ο Κρεγκ Λάπσλεϊ, 

ανώτερος αξιωµατικός της πυρο-

σβεστικής υπηρεσίας και επικε-

φαλής των υπηρεσιών αντιµε-

τώπισης εκτάκτων καταστάσεων 

είχε δηλώσει ότι 53 σπίτια κα-

ταστράφηκαν από τις φλόγες. Οι 

υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσε-

ων έχουν εκδώσει προειδοποι-

ήσεις σε αρκετές παράκτιες πε-

ριοχές στη Βικτόρια και έχουν 

προβλέψει επικίνδυνες καιρικές 

συνθήκες και περισσότερες πυρ-

καγιές µε τον ερχοµό του νέου 

έτους. To τηλεοπτικό δίκτυο Sky 

News Australia µετέδωσε ότι οι 

πυρκαγιές αναµένεται να συνεχι-

στούν µέχρι τον Φεβρουάριο του 

2016.

Μια γυναίκα που παγιδεύτηκε µέσα στο αυτοκίνητο της 
από την πληµµύρα που πλήττει τη Βόρεια Επικράτεια 
έχει χάσει µέχρι στιγµή τη ζωή της ενώ εκατοντάδες 
κάτοκοι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Ελικόπτερο 
της αστυνοµίας εντόπισε το όχηµα, περίπου 4χλµ από 
την αποµακρυσµένη κοινότητα Beswick, την Κυριακή 
το βράδυ. Πιστεύεται ότι η ηλικιωµένη γυναίκα ήταν 
ένα από τα πέντε άτοµα που επέβαιναν στο αυτοκίνη-
το. Εκατοντάδες κάτοικοι στη Βόρεια Επικράτεια, και 
συγκεκριµένα από την πόλη Daly River µεταφέρθηκαν 
αεροπορικώς στο Ντάργουιν, µετά απο τις σφοδρές 
πληµµύρες.  «Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν 
το δεύτερο θύµα των ακραίων καιρικών φαινοµένων 
αυτά τα Χριστούγεννα», δήλωσε ο διοικητής της πυρο-
σβεστικής, Μπρους Πόρτερ και πρόσθεσε “καλώ τους 
πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση σε περιττούς κινδύ-
νους και κυρίως στους δρόµους που έχουν πλυµµηρί-
σει”. Οι ελπίδες να βρεθεί στη ζωή λιγοστεύουν και για 
έναν 28χρονο που αγνοείται στην ίδια περιοχή (Daly 
River) από την ηµέρα των Χριστουγέννων. Οι κάτοι-
κοι της αποµακρυσµένης κοινότητας Nauiyu ανέφεραν 
ότι κροκόδειλοι είχουν κάνει την εµφάνιση τους στην 
πόλη. Οι κροκόδειλοι εντοπίστηκαν στο τοπικό γήπε-
δο ποδοσφαίρου. Ο ιδιοκτήτης-διαχειριστής του Daly 
River Resort Barra, είπε ότι είδε ένα µεγάλο κροκόδειλο 
50-80 µέτρα µακριά από το θέρετρο. Σχεδόν 470 άτοµα 
έχουν αποµακρυνθεί µε ελικόπτερο. Αρχικά µεταφέρ-
θηκαν στο Μπάτσελορ, όπου είχε δηµιουργηθεί κέντρο 
πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Ντάργουιν.

προς τους Έλληνες του εξωτερικού µε την ευκαιρία  
των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους 2016




