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Α ιώνες μετά τα ταξίδια του εξε-
ρευνητή πλοιάρχου Τζέιμς 
Κουκ, το πλοίο του, το «Εντέ-
βορ», η τύχη του οποίου 

αγνοείτο, ενδέχεται να βρέθηκε στον 
πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού, 
ανατολικά της αμερικανικής πολιτεί-
ας Ρόουντ Αϊλαντ. Σύμφωνα με την 
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του 
Ρόουντ Αϊλαντ (RIMAP), το πλοίο 
του Κουκ βυθίσθηκε στο λιμάνι του 
Νιούπορτ του Ρόουντ Αϊλαντ από το 
ίδιο το πλήρωμά του το 1778, κατά 
τη διάρκεια της Αμερικανικής Επα-
νάστασης, ώστε να μην πέσει στα 
χέρια των επαναστατών. Στολίσκος 
13 αγγλικών πλοίων βυθίστηκε στο 
λιμάνι του Νιούπορτ κατόπιν εντο-
λής του Αγγλου ναυάρχου. Ο πλοί-
αρχος Τζέιμς Κουκ ταξίδεψε με το 
«Εντέβορ», πραγματοποιώντας τον 
διάπλου του Ακρωτηρίου της Καλής 
Ελπίδας, του νοτιότερου άκρου της 
αφρικανικής ηπείρου, προτού ταξι-
δέψει και «ανακαλύψει» την Ταϊτή, 
τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, 
το 1769. Η RIMAP ανέφερε ότι χαρ-
τογράφησε εννέα υποθαλάσσιες αρ-
χαιολογικές ζώνες, στις οποίες εντο-
πίζονται τα ναυάγια. Ιστορικά αρχεία 
δείχνουν, στο μεταξύ, ότι σε μια ομά-
δα πέντε πλοίων ανήκε και το «Λόρ-
δος Σάντουιτς», όπως είχε μετονο-
μασθεί το 1777 το «Εντέβορ». «Αυτό 

σημαίνει ότι η RIMAP έχει 80% με 
100% πιθανότητες να εντοπίσει το 
“Λόρδος Σάντουιτς - Εντέβορ” στον 
πυθμένα έξω από το λιμάνι του Νι-
ούπορτ», ανέφερε η Εφορεία Αρχαι-
οτήτων της αμερικανικής πολιτείας 
σε ανακοίνωσή της. «Κάθε ένα από 
τα 13 σκάφη που εντοπίσθηκαν στο 
Νιούπορτ και βυθίστηκαν κατά τη 
διάρκεια της Αμερικανικής Επανά-
στασης έχει ξεχωριστή ιστορική ση-
μασία. Ο εντοπισμός του “Εντέβορ”, 
όμως, έχει ιδιαίτερη σημασία και 
για την Αυστραλία. Αυτός είναι και 
ο λόγος που οδήγησε την αυστραλι-
ανή κυβέρνηση να συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της επιχείρησης κα-
ταγραφής των ναυαγίων», αναφέρει 
η RIMAP. Παρότι ο πλοίαρχος Κουκ 
δεν ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που 
έφθασε στις ακτές της Αυστραλίας, 
το πλήρωμά του, αποτελούμενο από 
βοτανολόγους και επιστήμονες του 
18ου αιώνα, μελέτησε εκτενώς την 
ανατολική ακτή της αυστραλιανής 
ηπείρου. Ο Κουκ εξερεύνησε επίσης 
την Τόνγκα, τη Νήσο του Πάσχα, τη 
Νήσο Νόρφολκ, τη Νέα Καληδονία 
και το Βανουάτου, κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου ταξιδιού του. Ο πλοί-
αρχος Κουκ σκοτώθηκε, όμως, από 
ιθαγενείς το 1779, κατά τη διάρκεια 
ταξιδιού του στις Νήσους Σάντου-
ιτς, γνωστές σήμερα ως Χαβάη. Το 

πλοίο του, το «Εντέβορ», πωλήθηκε 

στην κυβέρνηση του Λονδίνου και 

χρησιμοποιήθηκε ως μεταγωγό σκά-

φος για στρατιώτες με προορισμό τις 

αμερικανικές αποικίες. Η ανακοίνω-

ση της Εφορείας Αρχαιοτήτων του 

Ρόουντ Αϊλαντ συνέπεσε με την επέ-

τειο των 240 ετών από την ανακήρυ-

ξη της τοπικής Βουλής για ανυπακοή 

από τον αγγλικό θρόνο.

   

Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας 
παρουσιάζει την κωμωδία του Αριστοφάνη 

Έβελιν Τσαβαλά, Γιάννης Νταβίσκας, Νίκος Τσιουκάνης 
Διονύσης Μεσσάρης, Κώστας Βερτζάγιας, Μιχάλης Καζώνης  

Αθανασία Κώστα, Χάρης Τσαβαλάς, Χρυσούλα Μεσσάρη, Μιμίκα Βαλαρή 
 Νικολέττα Γεωργίτση, Λιάνα Βερτζάγια, Κική Μπέττι, Χριστίνα Καλλιγάς 

Δήμητρα Αναστασίου, Φιώνα Ντούσκου, Μέλπω Παπαδοπούλου 

  σε σκηνοθεσία Σταύρου Οικονιμίδη   
μουσική: Δημήτρη Φωτιάδη 

In Greek 
with  

English 
Surtitles 

* Parental guidance  recommended  for children under 15 

13 Μαΐου - 5 Ιουνίου 2016 
Παρασκευή & Σάββατο 7.30μμ - Κυριακή 4μμ 

Μαντουρίδειο Θέατρο - Greek Cultural Centre  
Building 36, 142 Addison Rd Marrickville 

  Online bookings: www.hellenicarttheatre.com.au 
  Μέλπω 9519 8104   Έβελιν 0413 989 007 
  $25 & $20 Concession (20% discount groups 12+) 

ZHTΟΥΝΤΑΙ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ

Ζητούνται ζαχαροπλάστες για να εργασθούν 
σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, full time, 

5 μέρες εργασία, περιοχή Hillsdale. 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνήστε 0407 439 331

Βρέθηκε το ιστορικό πλοίο 
«Εντέβορ» του Τζέιμς Κουκ

 Σκάφος που μεταφέρει αιτούντες άσυλο έφτασε στα απομακρυσμένα νη-
σιά Cocos και η άφιξή του είναι η πρώτη τέτοιου σκάφους από το 2014. 
Το σκάφος έφτασε στα νησιά Κόκος το πρωί της Δευτέρας και οι λιμενικές 
αρχές το εντόπισαν σε απόσταση 500 μέτρων από τις ακτές. Η κυβέρνηση  
υποστηρίζει πως το ταξίδι που κάνουν οι αιτούντες άσυλο είναι επικίνδυνο 
και ελέγχεται από εγκληματικές συμμορίες και θεωρεί καθήκον της να το 
σταματήσει. Ωστόσο οι επικριτές λένε πως η αντίθεση στη χορήγηση ασύ-
λου είναι ρατσιστική και βλάπτει τη φήμη της Αυστραλίας. Το προηγούμενο 
15νθήμερο δύο αιτούντες άσυλο στο Ναούρου αυτοπυρπολήθηκαν. Ο ένας, 
ένας 23χρονος από το Ιράν, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο ιστορικό χαμηλό του 1,75% μείωσε χθες τα επιτόκια του δολαρίου Αυστρα-
λίας η κεντρική τράπεζα της χώρας σε μια προσπάθεια να ανακόψει την ενίσχυ-
ση του νομίσματος, αλλά και να αποφύγει τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού. 
Αντιδρώντας στην κίνηση, την πρώτη από την αρχή του έτους, η αγορά οδήγησε 
το δολάριο Αυστραλίας σε υποχώρηση κατά περισσότερο από ένα σεντ του δο-
λαρίου ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο 0,7567 δολάριο ΗΠΑ, καθώς προεξοφλεί 
περαιτέρω μείωση των επιτοκίων κατά 1,5%. Εχει προηγηθεί την περασμένη 
εβδομάδα η είδηση πως ο πληθωρισμός στη χώρα υποχώρησε το πρώτο τρίμηνο 
περισσότερο από τις προβλέψεις και συγκεκριμένα στο 1,5%, όταν ο στόχος της 
κεντρικής τράπεζας είναι από 2% έως 3%. Η Αυστραλία είναι η τελευταία χώρα 
στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του αποπλη-
θωρισμού, καθώς είναι περιορισμένη η ζήτηση για πάρα πολλά αγαθά. Τον πε-
ρασμένο μήνα αιφνιδίασε τις αγορές με ανάλογες κινήσεις η Τράπεζα της Σιγκα-
πούρης και πριν από αυτήν οι κεντρικές τράπεζες Ινδίας, Ταϊβάν, Ινδονησίας, 
Κίνας, Ιαπωνίας και Νέας Ζηλανδίας.

Ο εντοπισμός του 

“Εντέβορ”, όμως, έχει 

ιδιαίτερη σημασία και 

για την Αυστραλία. Αυτός 

είναι και ο λόγος που 

οδήγησε την αυστραλια-

νή κυβέρνηση να συνει-

σφέρει στη χρηματοδό-

τηση της επιχείρησης 

καταγραφής των ναυαγί-

ων», αναφέρει η RIMAP.

Σκάφος με αιτούντες άσυλο έφτασε 
στην Αυστραλία για πρώτη φορά από το 2014

Μείωση επιτοκίων στο ιστορικό χαμηλό του 1,75%


