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Η Αυστραλία στο πλευρό της Ελλάδας
για τις φονικές πυρκαγιές

Εκλογική κόπωση εκ μέρους των ψηφοφόρων

Παμπαροικιακή κινητοποίηση 
για τους πυρόπληκτους της 
Αττικής στη Μελβούρνη
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Η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση 
σοκ καθώς αρχίζει να μετρά τις πλη-
γές της και να δέχεται προσφορές 
βοήθειας από όλο τον κόσμο μετά τις 
θανατηφόρες πυρκαγιές που προκά-
λεσαν τουλάχιστον 81 νεκρούς.

Περιγράφοντας το συμβάν ως «τρα-
γωδία» για τον πολυπληθή ελληνικό 
πληθυσμό της Αυστραλίας, οι πολι-
τειακές και ομοσπονδιακές κυβερνή-
σεις προσέφεραν τη βοήθειά τους, σε 
μια δραματική περίσταση που αναμέ-
νεται ότι ο πόνος της θα είναι αισθη-
τός τουλάχιστον για μία γενιά.

Ο θησαυροφύλακας Scott Morrison 
λέει ότι η κυβέρνηση της Αυστραλί-

ας θα παράσχει οποιαδήποτε υπο-
στήριξη είναι πρόσφορη. «(Είμαστε) 
μια χώρα πολύ εξοικειωμένη με την 
τραγωδία των πυρκαγιών» δήλωσε ο 
κ. Morrison στο Σίδνεϊ την Τετάρτη. 
«Και ως χώρα που έχει έναν από τους 
μεγαλύτερους πληθυσμούς Ελλήνων 
υπηκόων στον κόσμο, συμπάσχουμε 
βαθύτατα με εκείνους που παγιδεύτη-
καν σε αυτές τις τραγικές πυρκαγιές 
στην Ελλάδα. Όλο αυτό είμαι βέβαιος 
ότι θα επηρεάσει πολλούς Ελληνοαυ-
στραλούς στη χώρα μας». 

Στη Μελβούρνη ο υπουργός Υπη-
ρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Βι-
κτώριας James Merlino δήλωσε ότι η 

πολιτεία είχε έρθει σε επαφή με τις 
ελληνικές αρχές. «Είμαστε έτοιμοι να 
παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια, 
είτε έκτακτης ανάγκης είτε ανάκαμ-
ψης» δήλωσε ο κ. Merlino την Τετάρ-
τη.

Ο πολιτειακός πρωθυπουργός 
Daniel Andrews είπε ότι μπορεί να 
μην υπάρχει ανάγκη για Αυστραλούς 
πυροσβέστες στην Ελλάδα, όμως ελ-
πίζει ότι η εμπειρία της Βικτώριας 
στην αναγνώριση θυμάτων πυρκα-
γιών μπορεί να είναι χρήσιμη για τις 
ελληνικές αρχές.

Στο Μάτι, ανατολικά της Αθήνας, 
βρέθηκαν κατακαμένα αυτοκίνητα πα-

ρατημένα παντού στην άσφαλτο, που 
από την ένταση της θερμότητας είχαν 
λιώσει ως και οι ζάντες τους. Άλλοι 
από τους οδηγούς τα εγκατέλειψαν 
αναζητώντας μια οδό διαφυγής, κυ-
ρίως προς τη θάλασσα, που κάποιοι 
κατάφεραν να βρουν κι άλλοι όχι, 
ενώ άλλοι εγκλωβίστηκαν και βρή-
καν φρικτό θάνατο μέσα στα οχήματά 
τους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει επι-
βεβαιώσει ότι «μέχρι στιγμής» κανέ-
νας Αυστραλός δεν βρίσκεται μεταξύ 
των θυμάτων. «Η πρεσβεία εξακολου-
θεί να παρακολουθεί στενά την κατά-
σταση» δήλωσε το υπουργείο.

Αντιμέτωπα με την εκλογική κόπωση των ψηφο-
φόρων έχουν έρθει τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμμα-
τα της Αυστραλίας, λίγες μέρες πριν από τις πέντε 
επαναληπτικές εκλογές του Σαββάτου.

Οι εκλογικές αναμετρήσεις του προσεχούς Σαβ-
βάτου, που έχει χαρακτηριστεί «Σούπερ Σάββατο», 
θα αποτελέσουν πολύ σημαντικές δοκιμασίες τόσο 
για τον πρωθυπουργό Malcolm Turnbull όσο και 
για τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Bill Shorten. 
Και οι δύο αναμένεται να βγουν στο πεδίο της προ-
εκλογικής μάχης την Πέμπτη, καθώς προσπαθούν 
να κερδίσουν τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους.

Πριν όμως ξεπεράσουν τις δημοσκοπήσεις για τις 
28 Ιουλίου, και οι δύο πρέπει να αντιμετωπίσουν 
την ομίχλη της απογοήτευσης και της απεμπλοκής 
ενός κοινού που φαίνεται να έχει ταλαιπωρηθεί 

από τη διαδικασία. Η σκιώδης υφυπουργός Εργα-
σίας των Εργατικών Tanya Plibersek παραδέχεται 
ότι οι άνθρωποι κουράζονται από τις μακρόχρονες 
εκστρατείες. «Ξέρω ότι οι άνθρωποι μπούχτισαν με 
τις εκλογές. Κανείς δεν ήθελε να περάσει από κάτι 
τέτοιο, αυτό μπορώ να σας το πω» είπε.

Ο κ. Shorten πρόκειται να μεταβεί στην έδρα του 
Braddon στην Τασμανία, όπου οι Εργατικοί κινδυ-
νεύουν να χάσουν την κυβέρνηση. Σε μια δημο-
σκόπηση, ο υποψήφιος των Φιλελεύθερων Brett 
Whiteley ήταν ελαφρώς μπροστά από την Justine 
Keay του Εργατικού Κόμματος, σε μια άλλη, ωστό-
σο, η πρώην βουλευτής των Εργατικών που παραι-
τήθηκε λόγω διπλής υπηκοότητας είχε το προβάδι-
σμα. Οι ψηφοφόροι του Queensland στο Longman 

επίσης δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια τι 
θα ψηφίσουν, και η έδρα κάλλιστα θα μπορούσε 
να κερδηθεί από την κυβέρνηση, δημιουργώντας 
ένα εκλογικό αποτέλεσμα-σταθμό για τα τελευταία 
100 χρόνια.

Η κατεύθυνση του υποψήφιου του One Nation 
Matthew Stephen θα είναι καθοριστικής σημα-
σίας για το εάν ο Trevor Ruthenberg των Liberal 
Nationals θα κερδίσει την έδρα έναντι της Susan 
Lamb των Εργατικών.

Η έδρα του Mayo στη Νότια Αυστραλία αναμένε-
ται να ανακτηθεί από τη Rebekha Sharkie της Συμ-
μαχίας του Κέντρου, ενώ οι άλλες έδρες, του Perth 
και του Fremantle, αναμένεται να παραμείνουν 
στους Εργατικούς.

Τη συμπαράσταση της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρνης προς τους 
πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Ατ-
τική εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κοινό-
τητας κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης Σε 
επικοινωνία του με τον υφυπουργό 
Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Απο-
δήμων, κ. Τέρενς Κουίκ, καθώς και με 
άλλους αρμόδιους φορείς.

Ο κ. Παπαστεργιάδης συζήτησε με 
τον κ. Κουίκ τον τρόπο με τον οποίο 
θα μπορούσε να βοηθήσει αποτελε-
σματικότερα τους πυρόπληκτους τόσο 
η Κοινότητα όσο και η ομογένεια. Ο 
κ. Κουίκ ανέφερε ότι θα επανέλθει με 
συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το εί-
δος της βοήθειας που απιτείται και για 
το πώς θα συντονιστεί η πρόσπαθεια 
αυτή.

Παράλληλα, ο κ. Παπαστεργιάδης 
πρόκειται να έχει συναντήσεις με πο-
λιτειακούς υπουργούς οι οποίοι σε 
επικοινωνία μαζί τους ανταποκρίθη-
καν θετικά αναφέροντας πως η κυβέρ-
νηση της Βικτώριας είναι πρόθυμη να 
βοηθήσει.  Ο κ. Παπαστεργιάδης επι-

κοινώνησε επίσης και με την Πρέσβη 
της Ελλάδας στην Αυστραλία κ. Αικα-
τερίνη Ξαγοράρη, και συμφώνησαν 
όπως αναμένουν ενημέρωση από την 
Αθήνα για τι το βοήθεια θα χρειαστεί 
και πού θα πρέπει να αποσταλεί.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, 
ξεκινά επαφές με την Εκκλησία και τις 
μεγάλες κοινότητες και οργανισμούς 
για το συντονισμό μιας παμπαροικια-
κής κινητοποίησης για την άμεση ενί-
σχυση των θυμάτων της πύρινης λαί-
λαπας που έπληξε την Αττική.

“H Κοινότητά μας εκφράζει τα συλ-
ληπητήριά της προς τις οικογένειες 
των δεκάδων θυμάτων της πυρκαγιάς 
και τη συμπαράστασή της σε εκείνους 
που είδαν τις περιουσίες τους και τους 
κόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη 
μέσα σε λίγη ώρα. Τόσο ο οργανισμός 
μας όσο και η ομογένεια γενικότερα, 
για άλλη μια φορά θα κάνουν ό,τι μπο-
ρούν για να βοηθήσουν τους συμπα-
τριώτες μας σε αυτή τη δύσκολη στιγ-
μή,» δήλωσε ο κ. Παπαστεργιάδης.
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                             Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν Ε Ι 

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Κ Η    Χ Ο Ρ Ο Ε Σ Π Ε Ρ Ι Δ  
        Δια την επέτειο της Εθνικής τοπικής εορτής της Σάμου της   6ης  Αυγούστου 1824. 
                              ******************************************** 

Τό Σάββατο   4 Αυγούστου 2018 στήν αίθουσα της Κυπριακής κοινότητος στο Stanmore 
rd.Stanmore  και απο ώρα 7.0 μ.μ. Τιμή εισητηρίου μετα φαγητού και ποτού $ 50 
δολλ.για ενήλικούς και για παιδιά κάτω των  15  ετών  ΔΩΡΕΑ    

Ας μη λείψει κανείς απο το Σαμιώτικο Εθνικό ξεφάντωμα 

Για να κλείσετε το τραπέζει σας τηλεφωνήσετε- 

Κώστας  Πάσσας     0421934059    -  95761842 

Βασ,Χατζηβασιλείου    0414700600 

Τίνα Δαλακάκις   0459410097     95410097 

Γνωστοποίηση  

α)  Δευτέρα 6η Αυγούστου  εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου  και  της επετείου   
της Εθνικής τοπικής εορτής  της Σάμου το Δ/κο συμβούλιο   στις 11.00  το πρωί θα   
καταθέση στέφανο στο κενοτάφειο του Martin Place  τιμώντας την μνήμη των Σαμίων  
αγωνιστών  στους απελευθερωτικούς αγώνες της Σάμου.Με  τα   μέλη που επιθυμούν 
να συμετέχουν  θα συναντηθούμε στο  Martin Place.  

β)Την Κυριακή 12η Αυγούστου  2018 στον Ιερό ναό του Αγίου Νικολάου  Στο  livingston 
Rd Marrickville θα γίνει επιμνημόσυνος δέηση υπερ των πεσόντων στους 
απελευθερωτικούς αγώνες της Σαμου.Μετά την Θεία  λειτουργία  θα προσφερθούν 
εδέσματα και καφές στο παραπλεύρος Χώλλ της εκκλησίας .       


