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AIJAC: Η µετακίνηση 
της αυστραλιανής πρεσβείας 
στην Ιερουσαλήµ συµβάλλει 
στην ειρήνη

Ε κπρόσωπος του Συµβουλίου Αυστραλο-ισραη-
λινών και Εβραϊκών Υποθέσεων (AIJAC) δή-
λωσε ότι η προθυµία της κυβέρνησης Morrison 
να εξετάσει το ενδεχόµενο της µετακίνησης της 

αυστραλιανής πρεσβείας στην Ιερουσαλήµ είναι ένα 
βήµα προς την επίλυση της πολυετούς σύγκρουσης µε-
ταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison δήλωσε νωρίτερα 
αυτή την εβδοµάδα ότι σκέφτεται να ακολουθήσει την 
αντίστοιχη απόφαση των ΗΠΑ, αλλά αρνήθηκε ότι η 
συγκυρία των δηλώσεών του είχε σχέση µε το εκλο-
γικό σώµα του Wentworth, στο οποίο περιλαµβάνεται 
ένας από τους µεγαλύτερους εβραϊκούς πληθυσµούς 
οποιουδήποτε εκλογικού σώµατος στη χώρα – περίπου 
το 12,5% των ψηφοφόρων στο Wentworth προέρχο-
νται από την εβραϊκή κοινότητα. Από την πλευρά του, ο 
κ. Jeremy Jones από το AIJAC δήλωσε ότι χώρες όπως 
η Ρωσία και οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν επιδιώξει 
να δώσουν ώθηση στην ειρηνευτική διαδικασία µετα-
ξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ώστε να ξεκινήσει 
ξανά. Ωστόσο, εκπρόσωποι από 13 πρεσβείες της Μέ-
σης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής στην Αυστραλία 
προειδοποίησαν ότι µια τέτοια κίνηση εκ µέρους της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης θα µπορούσε να οδηγή-
σει σε διακοπή των εµπορικών δεσµών µε αραβικά και 
µουσουλµανικά έθνη. 
Το µήνυµα µιας ενδεχόµενης αλλαγής στην εξωτερική 
πολιτική της Αυστραλίας επικρίθηκε όµως και σε ένα 
άρθρο της εβραϊκής εφηµερίδας Plus61J . «Ο κυνισµός 
του Morrison είναι  διεστραµµένα προσβλητικός για την 
εβραϊκή κοινότητα, καθώς θεωρεί ότι η εβραϊκή αφοσί-
ωση στο Ισραήλ µπορεί να γίνει αντικείµενο παζαριού 
για αυστραλιανά ζητήµατα» ανέφερε η εφηµερίδα. Ο 
κ. Jones είπε ότι ενώ υπήρχε ποικιλία απόψεων στην 
εβραϊκή κοινότητα, υπάρχει ευρεία συναίνεση στο πο-
λιτικό της κέντρο για τη µετεγκατάσταση της αυστραλι-
ανής πρεσβείας στην Ιερουσαλήµ, καθώς εκλαµβάνεται 
ως ώθηση για την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδι-
κασίας.
Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, η σχετική τελική από-
φαση θα ληφθεί µέχρι το τέλος του έτους, µαζί µε µια 
τοποθέτηση σχετικά µε την πυρηνική συµφωνία µε το 
Ιράν. Σύµφωνα µε αξιωµατούχους του παλαιστινιακού 
υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 58 άνθρωποι σκοτώ-
θηκαν και τουλάχιστον 1.200 τραυµατίστηκαν σε µα-
ζικές διαµαρτυρίες µετά την απόφαση της κυβέρνησης 
Trump να µετακινήσει την αµερικανική πρεσβεία στην 
Ιερουσαλήµ, η οποία έχει υψηλή συµβολική, θρησκευ-
τική και πολιτιστική αξία τόσο για τους Ισραηλινούς 
όσο και για τους Παλαιστίνιους.

Η Οδύσσεια του Ν. Καζαντζάκη 
στο «Κυθηραϊκό Σπίτι»
∆ρ Βασίλης Αδραχτάς

Τ ην Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018, στις 
7:00 µµ, το «Κυθηραϊκό Σπίτι» στο Ρό-
κντεηλ γέµισε από φιλόκαλους Οµογενείς 
κάθε ηλικίας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν 

µε µεγάλη προθυµία στο κάλεσµα του Τµήµατος 
Σύδνεϋ της ∆ιεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου 
Καζαντζάκη (∆ΕΦΝΚ) για την προβολή ενός 
ντοκιµαντέρ του Μένιου Καραγιάννη µε τον τίτ-
λο 33.333: Η Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη. 
Στον πολύ όµορφο και οργανωµένο χώρο της 
Κυθηραϊκής πατριάς 50 περίπου άνθρωποι µε 
µεγάλο ενδιαφέρον για τη ζωή και το έργο του 
διεθνούς φήµης Έλληνα συγγραφέα απήλαυσαν 
πραγµατικά ένα µοναδικό δηµιούργηµα καλαι-
σθησίας και αγάπης. 
Η συνεργασία του Τµήµατος Σύδνεϋ της ∆ΕΦΝΚ 
και του Κυθηραϊκού Συνδέσµου Αυστραλίας 
στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία, µιας και όλοι 
οι παρευρεθέντες στην εκδήλωση έµειναν ιδι-
αίτερα ικανοποιηµένοι από την όλη οργάνωση, 
καθώς και την ποιότητα του έργου που προβλή-
θηκε. Άλλο ένα παράδειγµα για τα θετικά αποτε-
λέσµατα που µπορούν να έχουν οι συνεργασίες 
στους κόλπους της καθ’ ηµάς Οµογένειας.
Το ντοκιµαντέρ του Μένιου Καραγιάννη είναι 
παραγωγής 2016 και πρωτοπροβλήθηκε στο 
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης. Τα γυ-
ρίσµατά του έγιναν στην Κρήτη, την Τήνο, την 
Αθήνα, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ και περιλαµβά-
νει πολλούς ανθρώπους γνώστες του καζαντζα-
κικού έργου που µιλούν επαινετικά, αποστασι-
οποιηµένα ή και επικριτικά για το µεγάλο έπος 
του Καζαντζάκη, την Οδύσσεια. Αυτό, άλλωστε, 
είναι και το µεγάλο προσόν του ντοκιµαντέρ, το 
γεγονός δηλαδή ότι φιλοξενεί διαφορετικές και 
µάλιστα αντικρουόµενες απόψεις. Καµία προ-
σπάθεια για εξωραϊσµό ή εξιδανίκευση του Κα-
ζαντζάκη, µιας και σε τελική ανάλυση τα εµπνευ-
σµένα έργα της λογοτεχνίας επιβάλλονται από 
µόνα τους και µε τους δικούς τους όρους…
Είναι εκπληκτικό να βλέπει κανείς έναν άν-
θρωπο, τον Σουηδό πανεπιστηµιακό Gottfried 
Grunewald, να αναλαµβάνει στα 65 του χρόνια 
να µάθει Ελληνικά και τελικά να µεταφράζει 
στη γλώσσα του την καζαντζακική Οδύσσεια… 
ίσως για να αρθρώσει στη µητρική του λαλιά 
την οδύσσεια που συνιστά η ζωή του καθενός. 
Τελικά, αυτό θαρρώ πως είναι και το µήνυµα 

του ντοκιµαντέρ που φιλοτέχνησε ο Μένιος 
Καραγιάννης, η προβολή του οποίου στάθηκε 
µία πρώτης τάξεως εκδήλωση στα πλαίσια του 
εορτασµού των 30 χρόνων από την ίδρυση της 
∆ΕΦΝΚ στη Γενεύη της Ελβετίας από τον κ. Γε-
ώργιο Στασινάκη. Ως πρόεδρος του Τµήµατος 
Σύδνεϋ της ∆ΕΦΝΚ, θα ήθελα κλείνοντας να 
ευχαριστήσω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυ-
θηραϊκού Συνδέσµου Αυστραλίας για την άψο-
γη συνεργασία του.      

Ο τάφος του Αλέξανδρου: µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη στην ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ
∆ρ Βασίλης Αδραχτάς 

Οτιδήποτε αφορά στον Μέγα Αλέξανδρο πάντοτε εξά-
πτει τη φαντασία. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται 
για τις συνθήκες του θανάτου του και, ασφαλώς, τον 
τάφο του. Η Οµογένεια του Σύδνεϋ, καθώς και όσοι 
από την ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία ενδιαφέρο-
νται για τα θέµατα που άπτονται του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν έναν 
από τους πιο παθιασµένους ερευνητές του µεγάλου 
στρατηλάτη και εκπολιτιστή. 
Ο Andrew Michael Chugg θα δώσει διάλεξη στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ (394-396 
Princes’ Highway, Rockdale) µε θέµα «Ο τάφος του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου» το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 
2018, στις 6:30 µµ. Η διάλεξη διοργανώνεται από 
το Πολιτιστικό Κέντρο της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ «Κωστής 
Παλαµάς» και παράλληλα εντάσσεται στο πρόγραµµα 
των «∆ηµητρίων» 2018 της Παµµακεδονικής Ενώσε-
ως ΝΝΟ. Ο Andrew Michael Chugg θα παρουσιά-
σει το διαθέσιµο ιστορικό υλικό σχετικά µε τον τάφο 
του Αλέξανδρου, εκθέτοντας συνάµα τις δικές του 
απόψεις όσον αφορά το πού, το πότε και το πώς της 
ταφής του. Η διάλεξή του θα συνοδεύεται από κατα-
τοπιστικές διαφάνειες και πλούσιο οπτικο-ακουστικό 
υλικό προερχόµενο από ντοκιµαντέρ του ιδίου στο 
National Geographic. Πρόκειται για µία µοναδική ευ-
καιρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!      




